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• Gç . 
Romanya ile muahede bugün imzalanıyor-

da sıyaset arasın-
bir mukayese 

lrA.... ~dllı . _:-_~ . ~'VVelkı makalemde hü· 
~ ~ki ıenedenberi buğday 
tİJlı. ~ ~ fia~l~.rı tutmak sur~ • 
~ P ettıgı buğday sı • 
~~il faydalı neticelerinden 
ak....~t· ~ '~· • ~u makalede buğ
ifltt. lll"d lınıızı, devletin iktısadi 
'a ~ P.lıaleıi noktasındln 1..ı:r 't etınek iıtiyorum. Zira 
-._., el 1

111ırzda hali. zaman za~ ı 
ar.. e-v er 'k 
r11 ır. ın. 1 lııadi işlere karı • 
f~li~ıtllıanıası, devletçilik ve 
tttLiLt llazariyelerinin bizdeki 

q l 'b• 
)ot. 8 gı ı nıevzular konutulu-
~hı. ~ arada kapalı perdeden 
$İlik ,. ll)et fi. Fırkasının devlet· 
aatiiliil)'aaetine itiraz edenler bile 

t tor. 
. ler ı,.. 

llı1)ett . tarzdaki itirazlar, tui -
tiL erı ıl · ' .t&tıttn h e.~• gelmiyorsa mutlaka 
~ bij111 Ugunkü umumi vaziyeti

lı eınek .. t• .d. qlltiJc.. ••e ıcesı ır. 

~ilde f t halde bugün dünya yü
~İıll ~~lerin iktısadi İ§lerini 
dt.tet lı IÇın müdahale etmiyen 
dit. Ya;ınen hiç kalmamıı ribi -
~•uı h'!'2 her devletin kendine 
dır. llu .1~ lllüdahale sistemi var. 
~ l-..ıcitıb&r]a aralarında bir ta· 

Bıatd ar .aörüJmektedir. 

he.. -eı:r zıraati ile meıgul olan 
den 1lliit ek~t fiat dü,künlüğün -
~~'il L ee~ıırdir. Bu fiat dütkün-

.. •eııf b' h f f ır alk tabakasının, 
"i ~lttı .. lsilerin İ§tira. kabi iyeti • 
la.L. - 111 •• 
.i~ IÇın zirai buhranın dal-
~ '-na · ~ Yı aahasında da iktısa· 

l\ı ~eneyj alt üst etmektedir. 

~ 'eıtedenberi bizde Ziraat 
~ "-ı::••ıtaıile hükumetin huğ
~ olı.ı •lnıaıı ve stok yapması 
~ •zıa memleketin bir çok 
t..ı.~,.L ilde fiat d" k .. ı·· ~ · · ·· ~ ql' 'b· uş un ugunun 
~ ır tekil a • masına mani 
~-1 ~ ~ükumetin buğday pi· 
~ ..._ erıne teıir etmek için 

~ite :: nıüdahaleden dolayı 
~'Si dar tiki.yet eden ne 

•e n t" ~-.. lı e uccar çıkmamıştır. 

.. ........... 1 .... 
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Macar nazırlarının memleketimizi ziyaretleri 

Harp istemeyiz ama tezlil if~;;;;y; ;ıa~;r; M.ka~-
edilmek te iste~eyiz ! yanın Vakıf' a beyanatı 

"Artık kaybedecek çok zamanımız yoktur,, diyorlar. ' 
Konferansların sonu ne olacak acaba? "iki kardeş milleti bağlıyan sıcak 

dostluğu isbat etmek istiyoruz,, 

Hitlcr bir nUmayi§te binlerce kf!'l 

tarafından aelAmlanırken". 

slJlhlAnması lhtimallne ka111 dele vermlı • 

ti. Bu nı.lyet ka11ıamda Almanya beynel· 

mllcl cernlyctlcrdm, konf Pran~n ~kildi. 

Onun ~eklhqeıılnln bir mAnaeı rdır: 

Almanya artık hiç ldıme)1 dlnlemlye • 

<'Ck \'C ıtlmdJye kadar ~rJlden ais.11,re yaptı• 

ltı sDA.hlanmayı artlk 84:•ktan açıp yapa -

cnktır. 

lıte her taralı heyecana \'e~n budur. 

Btına kartı cle\~r ne yapacak!. BugUne 

Alman:ranm MllletlPr ce~etlndcn, 111 • ltadar ne yapıtacatı anhiftlanıaauttır. Ba • 

kalım bundan sonram • 

Pe,te, 16 (Husu~i) -:- l\lacar Baş • 

vekili l\1. ('.ömböş hariciye na7.m M. 

Kanya Ankarayı ziyarete hazırlanı -

yorlar. Bu ziyaretten cn·cl dll:tlinttlc· 

rlnl öfrenmek Uzcre kendisini ·ziyaret 

ettl{tlm Macar harldyo nazırı VAKiT 

gazetesi namına beyanatta bulunarak 

dedi ki: 

"- Hariciye mesleğine girdi -
ği._ zaman ilk memuriyetim Is · 
tan1ıulda geçti; bir çok güzel ha· 

tıralar beni Türkiyeye bağlamıt -
tır. Yeni Türkiyeyi tanımağa ve 
büyük ricali ile ıahsi temasta bu · 
lunmağa fırsat veren bu ziyaret · 
ten çok memnunum. 

Ziyaretimizle iki kardet milJeti 
bağhyan ıamimi ve ııcak dostlu -
ğu iıbat etmek isteriz. Türkiye • 
nin Umumi harpten sonraki iler • 
lemesi dünyaya vatanperverliğin 

ve kahramanlığın şayanı hayret 
bir bürhanmı göstermektedir. 

Bütün Macar 1milleti, Türkiyeyi 
!Ahları bırakma konferonsmdall ~ekllmetıl 

her tarafta heyecan ı,ryandırdı. 1-•ransıı. ga· 

wtt'lcrl "nereye gidiyoruz?.,, dlyo sonı:ttu -

ruyorlıır. 

rte istiyorlar ? R 
Koeln, 16 (A.A.) -Rhin hal- omanya 

Macar l! arlcl) e na:un 'N'. ICanya 

Sevr muahedesinin ağır kayıtla -
rmdan kurtaran ve Türk milletine 
başka milletler arasında li.yik ol· 
duğu yeri kazandıran Türk mille· 
tinin Ulu baıbuğµna 
hayranlıkla bakıyor.,, 

ile de iti lif 
,\lınanyoyı bii~ le bir karar ,·ermeğe ~\'• 

koocn Amiller eun~rdır: 

Alrruı.nya slllıhlıırı bıral.ıun konfrran 

kının ayrılıkçı harekete galebesi 

hatırası namına yapılan abidenin Bir iki günlük meseledir, sonraBalkan-
ilk taş kor .. ma merasiminde propa· J d B J ınndıın mühim bir l•anır 1 tedl. 1)(-\·letlcre 

tddif etti, bu suretle Ver· 

s:ıy muahedf' inin lmyıUurından kurtıilmnl<, 

yahut knr~ısıntlakl mlUeUr.rln ı.rndl n~ urın· 

da olmasını temin etmek l!!tlyordu. 

l'nknt kars1sında birdt:ubirı• ~·uınız l1'raıı • 

sayı de~ll, ..-raıısa i!ıı beraber ltal~ a~ı. 

lıı~lltcrcl I, h:ı.UA Amerika hllkfınıctıerlnl 

buldu. 8\Htin dünya Alm:ıny:ının Jrnlden 

ganda nazırı Goebbela bir nutuk ar a Vaziyet Ve U_garİSfan De olacak? 
ıöylemit ve demiıtir ki: 1 

- Ren üzerinden §U iki nokta- l 
yı haykırarak bildiriyoruz: Harp 
istemiyoruz, uslh istiyoruz. Fa • 
kat şerefli bir sulh istiyoruz, çün • 

ı 1 )f'vamı '! ın11I uydada) 

Türk - Yunan misakının beynelmilel 
siyasi m~hfeller tarafından telakkisi 

lft't enıen her tarafta memnu
~ ~~rleri gösterilmektedir. Atina, 16 (A.A.) - Cenevrede 
'lt ~ raat Bankasının buğday ki görÜ§me ·er ve intibaları hakkın 
~d e~ediği mıntakalarda. da gazetecilere malumat veren ba, 
~-y ~~Yasa11, diğer yerlerde vekil M. Çaldaris, Türk - Yunan 
L. fer ltıubayaanın tesirinden misakının yalnız Balkan devletle· 
~ ~ll~Ye kadar istifade ettik- ri mümessilleri taraf mdan değil 
~ ~l- \1 ~emnuniyet umumi 0 • fakat beynelmilel siyasi mahafil 

tarafından münakaşa ve mÜtalea 
mevzuu olduğunu liÖylemittir. 

Beynelmilel siyasi mahafil miaa 
kı bilhassa devletlerin sulhu sağ • 
lamla,tırmağa çalı§tıkları Balkan 
larda bu maksada yardım eder 
mahiyt:tte telakki etmektedirler. 

~ ~~~uubilir. 1---~---------~-------------'t fite, bilir ki Fransa Avru· Refik Bey Viyanaya gidiyor, Hikmet ~- erd• .k , 
'~ b._ 

1 1 bsatçılığın en çok k d 
~- ı:;uğu bir memlekettir. Beyin vekalete geçmesi ya ın ır 
~ tik h raber, evvelce yazdığı

~ife 
1 
h \1 •ermaye memleketin

\1 •ene buğday fiatları 1 
I 

· Mehnıet Asım 
~ ............ .,. .. ,, .... , 
~dliye tayı· nleri 
~ llıler ""dd · llıtıu . ve mu eı-

llııler arasında 
d~ .k 't~ -45•§1 likler 
8111cı sayıfamızda 

Uzun müddettir muhtelif ve 
kaletleri ayni zamanda idare et · 
mekten ve bu suretle devamlı bir 
tekilde ~alıtmağa mecbur olmak • 
tan yorulan Sıhhiye Vekili Refik 
Beyin mezuniyet alarak istirahat 
etmek üzere -Viyanaya · · gideceği 
haber alınmııtır • 

Mezuniyet günleri .. esnasında 
Refik Beye Tevfik Rüıtü Beyin 

Raik e. Vekalet etmesi muhtemeldir. Hikmet e. 

Maarif Vekiletine tayini mu,karrer olan Riyaseticümhur lcitibi 
umumisi Hikmet Beyin Manisadao nam7.et gösterilerek intihabı 
veCumartesi günküMeclis içtimaına ittirak ederek Pazartesigüoün
den itibaren Vekllet vazifesine batlaması mümkün ıörülmektedir. 

l•met Pata Bulgar komtamuza - Doatum, havada 
var, biç durmadan aen de tu çatının altına ••tı• .. 

fena al.l.metler 

Ankara,, 16 (A.A.) - Başvekil 
lımet Paıa Hz. Romanya harici· 
ye nazırı M. Titülesko şerefine bu 
gün bir öğJe·yemeği vermiıtir. 

.. Yemekte Hariciye Vekili T ev -
fik Rüıtü B. ve refik~ları, Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya, Gümrük ve 
inhisarlar Vekili Ali Rana, Riya· 

seti cümhur umumi katibi Hikmet 
hariciye vekaleti umumi katibi 

Numan Rifat, Bükreş elçimiz 
Hamdullah Suphi ve Belgrat elçi· 
miz Haydar Beyler ile Romanya 

Romaaya barlc )ıı: ıın:ı.ırı ve refikaaı 

sefiri ve M. Titüleskonun refaka • 
tinde bulunan zevat hazır bulun • 

( ı .rıtrı:n snydayı çev1rlal&) 



Bir tehdit 
Venizelos hükumet par

tisine meydan okuyor 
Atina, 16 (Hususi) - M. Ve

nizelos Giıitte irat ettiği nutukta 
hükumete karşı pek şedit bir itti -
ham yap~·oı· ve diyor ki: 

"Mebuıan meclisi bir boğa mü
sabakası sahnesine çevrildi. Eğer 

bugünkü tekli idareye bir ıuikaat 
teıebbüsü yapılırsa cümhuriyet a
lemi ıon tedbirlere teveuül ede -
cektir. 

Almanlar çekilebilir, 
diğer milletler .. 

Bana kartı yapılan sui kast te -
şebbüıü tekrar edilirse, ki hüku -
met matbuatı bu yola teşvik ve sev 
kediyor, teıebbüslere ertesi günü 
intikam faciaları baılıyacak ve o 
vakit bugün katlime teıebbüs eden 
Ierin pek azı hayatta kalabilecek -
lerdH-. 

Muhtelif memleketlerde son vaziyetin 
uyandırmış olduğu tesirler 

Cenevre, 16 (Hususi) - içtima ı aşikar olduğu halde, Almanyayı ı Belçika da ayni endi!e ve ayni 
devam e.~iyor ! 1 k~r~rı.~dan çevirmek için çare' er hayret vardır. Yalnız bir gazete: 

Bu ıoz, Alman murahhasları duşunuyorlar. "iyi oldu, mesele tavazzuh et-
içtimaı terkettikten sonra S. Con 

1 

Fransa telaş ve endite içindedir. ti, gizli kapaklı dütünceler kalma-
Simonun soğuk kanlılıkla ve gür Bir Fransız - Alman anlatma- dı !,. diyor. 
sesle söylediği sözdür. 1 sına doğru hayli adımlar atılmıt lt 1 d F B ı 'k d 

Atina, 16 (Huıusi) - Möıyö 

Venizelos Atina gazete mümessil
lerine "eğer Möıyö Çaldariı Yu -
nanistanın iki ıiyaıi aleminin iti -
li.fmı arzu ederse, bu yirmi saat 
~inde tahakkuk ettirebilir, lakin 
tunu nazarı dikkate alım ki mu
halifler teminat almadıkça mec -
lise gelmiyeceklerdir.,, demittir. 

a ya a ransa ve e cı a a-
İngilizler diyorlar ki: Almanya ve anla§mamn ana hatları çizilmif k' h l t' h' · · ·vardır. 

ı a e ı ru ıyenın aynı 
çekilebilir, bu, diğer milletlerin ken, Almanyanın böyle bir karar 

Atina, 16 (Huıuıi) - Baıve -
kil Mösyö Çaldari, kabine azala
rından bir çoğu gazetecilere M. 
.Venizelosun ikabinede irat ettiği 

nutku yangına sebebiyet verici su
retinde aldığını ıöylemiıJerdir. 

Hükµmet gazeteleri M. Venize
loıa "asiler reisi,, tesmiye etmek
te ve aleyhinde şiddetli hücumlar 
C:la bulunmaktadırlar. 

ne miJJetler umiyeti, ne de silahla vermesi hayret uyandırdı. Fran -
rı bırakma konferansını yüzüstü sa, vaziyetin vahametini idrak e
bırakma •arı için sebep teşkil et - diyor ve Almanyanın vaziyeti teı-
mez. bit etmesini endite ile bekliyor. 

İngiliz murahhaslarının soğuk "Tan,, gazetesi tiddetle hü~ 
kanlılığına rağmen, AJmanyanm ediyor. Dünya ıulhunun bozulma 
bu kararı, bütün dünyayı allak ıı meıuİiyetini Almanyaya yüklü· 
bulJak etti. yor ve diyor ki: "Dünya. her za -

Amerika hükumeti erkanı top - mandan fazla tehlike içinde yaıı-
Iandılar. Her ümidin kırıldığı yacaktır.,. 

B. M. Meclisinde Köylüler için •. 
1932 müvazenei umumiye Cümhuriyet H. Fırkası 

kanunu tefsiri bir gazete çıkardı 
( B M Ankara, 16 (A.A.) - C. H. fır· Ankara, 16 A.9.) - . . M. 

bugün reis Kazım Paşa Hz. nin ri- kası (Yurt) adı ile on beı günlük 
Na "le . t" b kt "" bir gazete rıkarmaktadır. Bu ZI nn ye ım ıra ıgı yaaetinde toplanarak 1932 senesi ::r 

Yahudi. çocukları k gazete ayda bir duvar gazetesi muvazenei umumiye anununun 
§eki inde olacaktır. (Yurt) gazetesi 

Var&l'\va. 16 (Huıuıi) _ Nazi • 21 inci maddeıinin tehirine ait k 1 :ır- - sadece köy ve öy ÜfÜ mevzu o· 
ler taraf mdan katledilen, hapıe - bütçe encümeni mazbatası üzerin larak alacak ve köylülerimizin in-
dilen Alman yahudilerinin çocuk de müzakerede bulnmuş ve ehem- kişafı, köylülerimizin yükıeJmeıİ 
lari buraya l'eldiler. Bunlar 40 niiyetine binaen meselenin bir de- için faydalı bilgileri ve havadisi~ 

k H . h ı·r · fa da maliye ve ziraat encümenle- 1 rı' ne•rederek köylülerı'mizı'n ı"çlı· çocu tur. epsı mu te ı yetım - :ır 

hanelere yerleıtirilmişlerdir. ri tarafından tetkikine karar veri- dıJlı ihtiyaçları ile ali.kalanacak
lerek perşembe günü toplanmak t - - ır. 

muılardır. üzere içtimaa nihayet verilmiştir. Cümhuriyet Halk fırkaıı köylü 

Ankara, 16 (A.A.) - Roman -
hariciye nazırı M. Titüleıko ce -
napları ile refikaları ve maiyet -

Avusturyada büyük 
bir yangın 

lerinde bulunan zevat hariciye ve Viyana, 16 (Hususi) - Dün 
kili Tevfik Rüttü Beyle Millet Tirol köylerinden birinde büyük 

Mediıinde bir müddet müzake - bir yanım olmuş on ev, bir otel, 
releri takip etmişlerdir. dokuz çiftlik tamamiyle yanmıt -

Madam Titülesko tır. Yangın esnasında dört yaşın -

A-""'- 16 (AA) R da bir rocukta yanmıştır. Yüzden ıtKara, . . - oman - ::r 

ya hariciye nazırı M. Titüleskonun fazla hayvan telef olmuıtur. 
refikalan kendilerini hükumet na- Polis yangının tedhiş politika -

mına latanbulda kartılamağa me 
mur edilen Hariciye Vekaleti pro 
tokol umum müdür muavini Mü • 

nir İbrahim Bey ve refikaları ha -
nımefendi ile birlikte bu sabah 
ıehrimize gelmittir. · 

İstasyonda Hariciye Vekili T ev
fik Rüpü Beyle refikaları Hanım
efendi protokol umum müdürü 
Şevket Fuat, Bükreı elçimiz Ham 

dullah Suphi Beyler, Norveç sefi

ri ve madamı ve M. Titüleıko ile 
birlikte §ehrimize gelen misafir -

ler ve Romanya ıef ar eti 
tarafında 1karıılanmıtlır. 

erkanı 

Madam cenaplarına Haydarpa
§adan Attkaraya seyahatlerine hu 
ıuıi bir vagon tahsis edilmiıti. 

· imza bugün 
Ankara, 16 (Huıuıi) - Roman 

ya hariciye nazırı M. Titülesko ile 

müzakerelere bugün saat on ıekiz-
4iea -. devam edildi. Müza -

l.ere!ertn yarın tntaç edilerek iti
lafın imzalanması ve bir tebliğle 
neıredilmeıi bekleniyor. 
•Hı w.., •••'--• a.,;. .. ıuw"-u 

ıı takip edenlerin kasti olduğuna 

kanidir. 

Mustafa Fevzi Beyin . 
cenazesı 

A N K A R A, 16 (Hususi) -
Pariıte vefat eden Manisa meb -

usu Mustafa Fevzi Beyin cenazesi 
perşembe günü vapurla 1stanbula 

getirilecek, Ankarada merasimle 
defned iJecektir. 

Af yon ekilebilecek 
olan yer /er 

AN KARA, 16 (Hususi) -
Gördes, Kula, Çefme, Maniıa ka -
' zalıtrı da Afyon mıntakaıı dahili· 
ne alınmııtır. Buralarda afyon e· 
kilmesine müsaade edilecektir. 

Bir ölüm 
A N K AR A, 16 (Huıuıi) -

Birinci mmtaka müfettiti Hilmi 
Beyin refikası Hanını. vaz'ı 

hami esnasında vefat etmi~tir. Bu 
ölüm haberi Ankarada teessür 
uyandırmıştır. 

için çıkardığı bu gazeteyi poıta 
uğrağı olan veya poıta merkez • 
terinde kutusu bulunan köylere pa 
raıız olarak gönderecektir. 

Fırka, ıazetenin onuncu Cüm -
huriyet Bayramının birinci günü 
olan 29 tesrinievvelde çıkacak ilk 
sayıamdan Türkiyenin bütün köy
lerine ikişer tane hediye etmiştir. 

Siyamda isyan! 
Tersaneyi ele alan 

asilerin kuvveti 
Penanıı, 16 (A.A.) - Bankok

dan gelen yolcular Sıyam bahriye
sinin asilere iltihak ettiğini ve hep 
beraber tersaneyi elde ettiklerini 
söylüyor. 

Diğer taraf tan Singapandaki 
Siyam baş konso!osu, hükumet kuv 
vetlerinin ciddi surette ilerledikle
rini, mühimmatı biten asiler ara -
sında büyük mikyasta firarlar ol • 
duğunu söylemektedir. 

Avusturya Bolşevikliğe 
düşman 

Viyana, 16 (A.A.) - M. Şaren 

berı, dün akıam bir nutuk söyle -

mit ve "her hangi ıekil ile Mark· 

sizmin aleyhindeyiz.,, demittir. 

M. Şarenberg, demokrat fırka· 

mn lağvını tavsiye etmiıtir. 

Nutkunu bitirirken de Almanya 

daki Hitlercilik aleyhine ıiddetli 

bir hücum yapmııtır. 

Franıa - A1manya anlaımaaı ol

mak üzereyken, Rayiıtagm böyle 
bir karar vermesi hiç beklenmiyor 
du, diyorlar. 

Viyanada uyanan endiıe her 
yerden fazladır. Soıyal - demok
rat kongresi heyecanlanmı!lır. Ber 

lin hadisahnın beynelmilel vaziye
ti vahim bir ıekle sokacağı kanaa
ti vardır. 

istikraz tahvilleri 
Birinci ikramiye keşidesi 

dün Ankarada yapıldı 
Ankara, 16 (A.A.) - lkrami -

yeli yüzde bet faizli 1933 istikraz 
tahvillerinin birinci ikramiye ke -
tideai buıün ıaat 14 te Cümhuri -
yet merkez bankasında Maliye 
Vekaletiyle banka mümessilleri ve 

• f "' ~ .· ••1 . .... l. 
noter nuzurunda ıcra edılmıttır. 

Büyük ikramiyeleri kazanan 
numaralar f unlardır: 

Lira Numara 
30.000 159.475 
15.000 119.837 
3.000 70.715 
3.000 128.991 
3.000 41.699 

909 88.915 
909 149.632 
909 
909 
909 
909 

190.133 
58.071 
79.445 

168.772. 
Ancak bu iıtikrazın üçte bir 

miktarı olan dört milyon liralık 

(A) tertipli tahvilleri ihraç edil -
mi§ bulunduğundan yukarıki nu -
maralara kazandıkları ikra.miyele 
rin üçte biri tediye edilecektir. 

Bundan baıka daha 289 adet 
tahvil numarasına 120 fer lira isa
bet etmi, olup üçte bir hesabiyle 
bunlara da kırkar lira tesviye olu
nacaktır. 

Bu ikramiyeler Türkiye Cümhu 
riyet Merkez, Türkiye it banka~ 
lan merkez ve şubeleri tarafından 
tasdikli ketide listeleri üzerinden 
ödenecektir. 

Bankalardan öğrendiğimiz ma
lumata nazaran on bin liralık bü
yük ikramiye hariciye memurları 
na.mına Atir1 Beyin imzasiy)e it 
bankaıından alınan tahvile, bet 
bin liralık ikramiye de ziraat ban
kaıının Zonguldak şubeıi tarafın -
dan aatılan ve amele birliğinde 
bulunan tahvile, bin liralık ikra -
miye de Sinopta satılan bir tahTi
Je iıabet etmiıtir. 

Mısir meclisi reisi 
Kahire, 16 (Huıusi) - Şahabi

ler, meclis reisliğine sabık batve -
kil lımail Sıtkı Patanın ma.mzetli -. . 
ğini koyacaklardır. 

Almanlar 
diyorlar ki : 

( 88f tarah ı lnd '"'~ ıtırn111da) 

kü yanız böyle bir ıulh dev....ıı 
olabilir. 

Kimseyi tezlil etmek iste1"İ1° .. 
ruz. Fakat bütün dünya wafJJI .. 
dan da tezlil ecHlmek iıtemiyo: 

Mazi ile alakamı:ıı!ı ke~. 1, hazırız, fakat başkalarının bo)' 
ı . . . Avrtr 

yapm~ arını :stıyoruz, zıra 

panm kini ebedileştirımekten b;; 
ka yapacak işleri var. Mil'etl nJI• 
harp ve harpten sonr~ki zanıa et' 
rınm ortaya çıkardığı büyük 111. 

leleri halJetmelerini hükuınctlertSI' 
den istemeğe hakları vardır. 

Artık kaybedecek çok za~: 
mız yoktur. Eğer milletler hıı . 
metlerinin bu mesele' eri haUelJll

1
• . ır 

yeceklerine veya halletmek ıJ bİ• 
mediklerine kanaat getirirlerıe 1ı1 
zim mlmleket dahilinde yenırıe•-

· ,-• muvaffak olduğumuz bol!evı 
geçebilirler. • 

Beynelmilel konfe;anıları tef 
kettik. Çünkü yerimiz hiç bir ~ 
man orada değildi ve çünkü b 
ikinci derecede adamlar gibi JllO • 

amele ediyorlardı. 
Meseleler etrafında her~ 

ve eski muhasımlarımızla mü.,-~ 
ka~a etmeğe hazırız, yalnız b 
hukuk müsavatı terefinin veri~ 

• ••• si sarttır. Bizden bu şerefi eıır• 
ye~lcr bizi hiç bir konf er anı ısı•• 
sası etrafında görmiyeceklerdir:. 

Hukuk müsavatı aerefini iıl' 
yen bütün A"man miJletidir .. , 

Konferans ne halde? 

C~nevre, 16 (A.A.) - M. ti' 
derson, saat 11 de M. Paul Bo; 
cour, M. Sir John Simon, ref· 
Norman Daviı. M. Benea ye 

Avenollu Yon Nourathin ıne~ 
na .rcrilecek cevabı hazırlansak il 
zere davet ederek toplanmıf~ 
Fakat ceYabın kati metni saat ~ 
de yapılacak bir ikinci toplaıılJ 
teıbit edilmeğe karar yerilıuittir;_ 

Bundan baska 4 deTlet mut.,. 
hasları silahla;ı bırakma konf• ' 
ranıının akibeti hakkında dütüıl; 
düklerini söylemis"erdir. faıs-. , .. 
bu huıu.1ta hiç bir karar alınıo . o • 
mı!tır. Yalnız u.'11umi konus1. , 
n.un pazartesi celsesi ifa cdil11111 
tir. 

Sovyet filosu 
Yarın limanımıza 6 harP 

gemisi gelecek 
Çartamba ıünü limanıoıs" 

Sovyetlerin Karadeniz filoaund". 
bir k11rm gelecektir. Gelecek fı' .. 
ka kumandanı Rall yo!datın kd ~ 
mandası altında bir kruvuö~~&I 
açık deniz muhribi ve 3 denı il' 
gemisinden mürekkeptir. Geıll , 
rin isimler ve kumandanları ıaıJI 
)ardır: ,O 

Kraınyi Kavkaı kruvas6 

Zaiatz yoldaş -"' 
Piotnowıki muhribi kumand 

Nikonow yolda, ,.ı 
Schwmian muhribi kuma11cl• 

Zaiatz 2 yoldaı .,,ı 
Spavtak, Republique, Yak0 

denizaltı ıemileri... . ii" 
Filo Jima'nımızda birkaç 1 " 

kalacaktır. Ziyaret proıraın• hl 
nüz teıbit edilmemi,tir. 

lzmir takımı gali~ 
Balıkesir, 16 (Huıuıi) - • 

Anadolu grup birincilikleri liıl:,t 
linde İzmir ve Utak taknnl~ j.,eİ 
ıılatmıılar, bmir talmnı bır _.ı• 
haftaymda beı, ikinci haf~1 _..; 
üç ıayı yaparak maçı S-0 ~ ·' 
mıttır. 



Büyük günle~de 
•• • o 

unıversıte 
Mösyö Anri Earbüs -Fransa 

nın kc:-nmü!list muharrirlerinden
dir- Amerikaya dair b ir eser 
yazmak arzusuna kapılmı~, fakat 
emel '. ne nail olamamış. çiinkü ... 

Bayramda üç gün, günde iki defa 
konferanslar verilecek 

Bundan 'onrasını K'emon Vo• 
tel 'den dinleyiniz: 

''Vapurdan Nev - Y erk' a ayale 
basınca, gelenleri ele!<ten geç!r • 
meğe memur olanlar: 
- Kommünistsiniz, binaenaleyh 

kara listemize dahilsiniz... Sağ • 
dan geri! .. demişler .. 

Dün fakülte reisleri Üniversite 
emini Neıet Omer Beyin riyase · 
tinde f evkali.de bir toplantı yap -
mı~lardır. Cümhuriyetin onuncu 
yıldönümü bayramına Üniversite· 
nin diğer bütün müeaseselerden 
daha aenit mikyasta i~tiraki için 
alınması icap eden tedbirler görü
~ülmÜ§tÜr. Bayramın üç gün zar -
fında öğleden evve ve sonra ol -
mak üzere günde iki defa Üniver· 
site tedris heyetinden intihap e -
dilecek iki profesör, ve fakülte • 
lerden seçilecek talebeler tara -
fından konferanslar verilmesi, hi
tabeler irat edilmesi kararlaştırıl -

cümhuriyeti ve onun ideolojisini, 
demokraıiyi halka mümkün oldu • 
ğu kadar sa.ele dille anlatılacak 

cümhuriyet hükumetinin .on se· 
nelik faaliyet müddeti esnasında 
muhtelif sahalarda attığı adımla -
rı, teki.mü! dereceleri gdaterilerek 
inkılabı halka mümkün mertebe 
müşahhas bir teklide anlatacaktır. 

Bayram günlerinde söz söyle -
mek için ayrılan profesörler tun -
lardır. 

Ih ti lasın cezası 

· Camide hırsızlık! 
Bayazıt camiinden ayakkabı 

çalan Ziy1t dün ikinci ceza n1ahkc
mesince bir sene on ay hapse mah
kum edilmi!tir. 

Mahkum olan esrar 
ve eroinciler 

Sekizinci ihtisas mahkemesin • 
de dün bazı kararlar verilmiştir. 

Esrar sat.~aktan suçlu Kara -
gümrüklü Bayram ile Hanife is -
mindeki kadın birer aene hapse 
mahkum olmu~lardır. Hanife ka
dın 200, Bayram 866 lira cezai 
nakdi de vereceklerdir. 

Afyon satmaktan maznun Meh 
met iki ay, Mehmet Naki bir ıe-
ne, eroin satmaktan maznun dö
Jeımeci Hüsamettin bir sene hap3e 
mahkum olmu~lardır. 

toprağa gömdüler. 
binayı kon.lıyor. 

Şimdi bin~ 

Rakkamların filmi, alçalan yük 
selen çatı! arla baıladı. Enine, bo
yuna fİ§manlıyan sivrilep beton -
ların üstünde söndü .. 

Sadri Etem 

Ctballd• fabr:kalar yolunda ba:&ırlıklar 

Tıp fakültesinden: Fahrettin 
Kerim, Tevfik Remzi. 

Hukuk fakültesinden: Jbrahim 
Fazıl, Sıddık Sami, Muhlis Et -
hem. 

Edebi yal fakültesinden: Vehbi. 
Fen fakültesinden: Fahir ve 

Şevket ~ziz Beyler. 

Sabahları konferanslar Üniver -
site konferans salonunda verile -
cek, akşamları iae saat altıdan 

sonra merkez binasından· hopar

lörlerle Üniversite meydanında.ki 
dinleyicilere dinletilecektir. Bay-

ram günlerinde gerek Üniversite 
merkez binası , gerek diğer fakül· 
leler ve Üniversite bahçesi fev -
kalade surette tenvir edilecektir. 

Üniversite kapısına cümhuriye· 
le rumuz olacak bazı elektrikli 
tezyinatm yaptırılması Üniv~rsite 
eminliğincc kararlaştırılmış ve 
bir mühendis heyeti bu tezyinatın 
planlarını çizmiştir. Bu plan 
muvafık görülerek kabul edilmiş 
ve tatbiki için hazırlıklara batlan

mıttır. 

Bu temsili tezyinat arasında 
Gazi Hazretlerinin cümhuriyete 
dair söyledikleri bazı büyük ıöz • 
ler de bulunmaktadır. 

Bunlardan başka bayramın ikin 
ci gecesi Üniversite erkek ve kız 
talebesinin Üniversite meydanın· 
da toplanarak bir kütle halinde 
bütün şehri dolatmaları ve bir fe
ner alayı tertip etmeleri de takar· 

rür etmiştir. 
Bayram günlerinde konferans 

vermek üzere seçilen profesörler 
bu sabah Üniversite emini Neşet 
Ömer Beyin riyasetinde içtima e· 
derek ara1arında mevzuları tak
sim edeceklerdir. 

- Evet amma .. 
- Amması falan yok. Geri dö-

nünciye kadar EJ)es adasında otu
racaksınız .. 

Anri Barbüs, vakur bir işaretle 
dünyayı aydınlatan hürriyet hey• 
kelini göstererek sormu,: 

- Ya hu?. 
Fakat memurlar münakaıaya 

giritmemitler. Bartoldi' den beri, 
rumuzu değişen bu heykel, bugün 
Amerikalıların, maddi ve manevi 
menfaatlerini istedikleri gibi mut
laka hür ve serb~st müdaJaaları • 
nın sembohi olmuştur. 

Bugünün en güzel hürriyeti "de 
bu değil midir?. Maddi ve mane
vi menfaatlerini istediği gibi mü .. 
dafaa eden millet hür millettir ve 
artık hürriyetin manası da budar. 

Selami izzet 

Tercümanlar talimat-. 
namesı 

Acıklı kaza Ekmek fabrikaları 

Belediye, tercümanlar için ye
ni ve mühim bir talimatname yap• 
maktadır. Talimatnamede, gelen 
seyyahlara fazla malumat vermek 
hususlarına ehemmiyet verilmiı 
tir. 

Bir çocuk tramvay 
altında parçalandı 

Dün sabah aksarayda feci bir 
tramvay kazası olmuş, bir köylü 
çocuk parçalanarak ölmü~tür. 

709 numaralı vatman Mustafa
nm idaresindeki traımvay arabası 
T oplcapıdan Sirkeciye ge:irken 
Aksarayda önüne bir kömür ara -

bası çıkmı!tır. Vatman kömür 
arabasına çnrpmamak için fren 

yapmış ise de muvaffak olamamış 
tramvay arabaya şiddetle çarpmı! 

tır. Bu sırada arabanın üzerinde 
bulunan 12 y21.!ında Recep ismin -

deki çocuk yere dü~üş, evvela 
arabanın altında kalarak ezilmiş, 

sonra üzerinden tramvay araba11 

da geçmiştir. Çocuk parça parça 
olmuştur. 

Kazadan aonra Aksaray polis 
merkezi tahkikata ba~lamış, vat -

manı yakalamış, parçalanan ço -
cuk trar:ıvayın altından çıkarılmış 

tır. K:ua hakkında adliye tahki
kata baş ' amr~tır. 

Kayın ana mah
kum oldu! 

G clinini ~Övmüş, müzey

yenatJnı zoı la almıştı 
Gelini Seniha Hammı bir hafta 

hastalanacak i ckilde dö·;mekten 
ve düğün giinü hediye ettiği mü
zeyyenatı zcrla al.-:naklan suçlu Za 

rife hanımın ağır cezada görül -
rnekte olan muhakemesi dün bii.i

rilmi! maznun kayinana iki ay 

hapse ve 40 lira para cezasına 

m~hkum cdilmi~tir. 

Fırıncılara beş sene 
mühlet verildi 

Mevcut fırınların birer aıri ek
mek imalathanesi olabi'meleri için 
fırıncılara be! sene mühlet veril
miştir. Bu bet sene içinde fırıncı
lar icap eden yenilikleri yapmadık 
lan takdirde belediye ekmek fab
rikaları kuracaktır. 

LH Dagover, bu sabah 
geliyor! 

T anınmı§ film yıldızı Lil Da -
goverın, dün sabahki ekspresle 
btanbula gelmesi bekleniyordu. 
Lil Degover, dün sabah gelme

miJtir. 
Dün verilen habere göre, bu sa-

bah saat aekiz raddelerinde ekı -
preale lıtanbu'a gelmiş bulunacak 

tır. 

Açıkta kalan n1üderrisler 
Darülfünundan açıkta kalan 

prof eıörlerden bazıları Efgan hü
kumetiyle mutabık kalmışlardır. 
Efganistanla mukavele yapan hazr 
müderrisler, Efgan mekteplerin -
de çalışmak üzere bugün Efganis
tana gideceklerdir. 

Müstahdemin talin1at · . 
namesı 

Cemiyet kuracaklar! 
"Tütün işçileri cemiyeti kura -

cağız!,, diye ötekini berikini do • 
landırdıkları iddiasiyle Zeki, Yıl
maz, Süreyya, Nevres simlerin -
de dört kişi üçüncü ceza mahke • 
mesine verilmiJlerdir. Yakında 

muhakemelerine ba,Ianılacaktır. 

Profesör Malş 
Profesör M. :Alber Malı dün ~hri
mize gelmit ve Üniversite emini 
Neşet Ömer Beyi makamında. zi -
yaret ederek kendisiyle görü§miit 
tür. 

Profesör Malt ak§am treniyel 
Ankaraya gitmiştir. Kendisinin 
orada ecnebi profesörlere ait kad 
royu hazırlıyarak vekalete vere • 
cegt öğrenilmiştir. Üniveuite 
kadrosunun ne zaman tebliğ edile 
ceği h~nüz malum değildir. 
ımuı tt ını ıuuıınumıımııımuı 11nunıuımuumttuı11 uınunnwumunırum Ut 

iıuııııı ı~n~ıuıı~u~•ıı nı~ı~~~ı~ııııın~~~ı~u~ıwm J 
17 Birinci teşrin 1918 

- Slyn"I nıü<'rlmlPrlıı tıffı tı\hakknk et • 

ml'k fü.P rcdlr. Btı defııki afta n yalnız da hilde 

ki mli<'rinılnl lyıuıl~ f! htlfııde f'debil ttPl.."'tlr • 

- Rıım ıeb'ıı.,Jar ıllin saa t ikide l\Ie<"llsl 

\IPb'ıısaııda iç tima ı>d ~rpl;. atidl'l.i on mııdd~ 

y l biı· muhtrrrı oln rı\k hiJkfımct~ ' rrıntği k :1'• 

rarlıı ştırmı hrdır : 

Belediye iki ıene evel tatbik 1 1 - Rııın ııhatl<>lni n ~crll'rinr. a'de tı . 2 -

ımevkiine koyduğu müstahdemin Em\UI ' e AmlAldı>rlnlıı iedf'ın. ıı - Tedrisatta 
8f'rb("'•tl. 1 - Din n • nıllli A ılet ' e ktihad"ttS 

talimatnamesini, bugün ihtiyaca 
m11ıp) lr oln n ka\'nııl n ln feııtıı • .'i - Runı ınrk 

göre ta.dil edilerek yeniden yapıl trplPrlniıı Tihk m ektr plPrl drn~ct> indi.' nıü • 

makta o!an yeni zabıtai he· etliye u,·ı h ~ ıı.ııı.ıı mııllk cılm:l"'•· 6 - ı~umıarın 
talimatnamesiyle birl e~~irmeğc ka 1 nır.mlrk!' t ldn r r .,. ln r ı ~tıraklPl'inP mü5nııde o

rar vermi ~tir. lıııırnn". 7 - Bilcümle nıne ~ ıı tı mrıı~e '"e 

Hamdi Suat Bey 
Eski darülfünun prof e!Örlerin

den Hamdi Suat Bey Madritte 
toplanacak beynelmi 'el kanser 
konferansına hü!<umetimiz namı -
na i ~tirak etmek için bugün Mad -
ridc hareket edecektir. 

htı) tl) l'll ln 1.ad ı. 8 - Mııerlmin f ;;l~n'l l'" ile 

arıı.. f'r kııç klarının affı . 9 - ihti~·ncntı url • 

ye~c tr\likan Rum nılll'ltinr '>f'r':::Pııtçr> inkişaf 

iml.ı\nının Hrllm!'!>I, 10 - l'tll'~a lli dinlye~ e 

Mfrmf nıüdnh:ılr. 

- Rum l'IU\"all mr trultr!ilni iade etmPk ıı-

7.nr mrktııt>il 'ilı\\ l't F.e, et B l'yln rl~ asr11 nl· 

tı~dakl komi•) on birinkı defa ob.ra l.; toplnn· 

ını~tır. 
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Gazı• Hz. ı·kı· yenı· sefı·rı· r . Polis Haberler,i lüçsiyasetarasıJlOI' 
T A K V 1 M -····K~Jp .. ıo··k;;-;~·Şıuk bir mukayese 

k b ı tt • ı Salı Çarşamba 
1 

Galatada Demirciyan hanındıı a ·u e ı er 17 T.evel 18 T.evel avukat Saruta efendinin dün lla,makal edM ll<~ıııit 

Amerik.a ve Japonya elçilerinin nutuk
larına R.eisicümhur Hz.nin cevapları 

26 C h. 27 C ' · d d ' ~· b. 10 k · k · · · b. h d t ' n edıl ema.a ır ema anır tramvay a ver ıgı ır uruş u ıçın asrrara ı r a ayı ""' 
c:ua do~u~u oo:- b,O'l bronz paranın sahte olduğu an- bes a" tı ay evvel kentalı do yd 
t:uo atış· ıi • .'t> 

1
'·

143 laıtılmı,tır. Zabıta tahkikata baş- fr~na:ı ka dar satılan buğd• ... S.:ıbah n:ınııtı 4 ,!i ıı 4,511 T c. 

111
,... 

Oeıc nıınıar.ı ı .<11 ıvn lamıştır. 115 franktan aşağı ıatılaJ113 lu' 
~indı nanıa1.· ı:;.ı o ıs.ı:- Eski alacak .• hakkında bir kanun kabul ~ Llı 
,\l.:şlm namı11.1 ı:-.:ı6 17,:\3 b'lcı ,,,. 

A1ıkara, 16 (Hususi) - Reisi
cümhur Hazretleri bugün saat 16 
aa Çankayadaki köşkl erinde A
merikanın yeni Ankara büyük el
~isi M. Robert Pect Skinner haz -
retlerini kabul buyuıınuş:ardır. 
Elçi hazretleri itimatnamesini Re
isicün:ıhur Hazretlerine takdim e
'Oerek bir nutuk söylemi~tir. 

"Büyük elçi hazretleri, 
Ha~metlfı Jaı>on im:>~ratonı 

\ aısı nıımm 19.• 1 ıı~.ıı ı Kaaımp~şada lağımcı İbrahim muştur. Bu kanunun tal 1 ··ıt,ıt 
lm sa~ "·~;,) 4~~1 dün sabah işine giderken mahalle çok yer!erde aynı fiatla J11~ 11' 
\ılın ~c~tıı ı:!in!erı bulamıyan, fakat ihtiyaçları o ~k hazretlerinin sizi nezdime fevkali 

de murahhas ve büyük elçi olarak 
'ılın ~alan ~ ;- ; 1;- kc.~tularından Nihat önüne geç - tıor" 

L _:_ ____________ _J mi~, eski bir alacağım iıtemi~tir. yısi !e mutlaka mallarını sa. •' 

Relsicümhur Hazretleri ceva -
ben şu nutku irat buyuıınuşlard1r: 

Büyük elçi hazretleri, 

Muhterem Amerika reisicümhu 
ru hazretlerinin sizi nezdime f ev
kalade murahhas ve büyük elçi o -
]arak tayin buyurduklarını bildi • 
ren mektuplarını büyük bir mem -
nuniyetle alıyorum. Ayni zaman 
aa mümtaz selefinizin geri çağırıl
aıklarını bildiren mektubu da alı
yoru.m. 

İki memleket arasında mevcut 
olan dostluk münasebetlerinin her 
vaaıta ile kuvvetlendirilmesi hak -
kında ki arzunuzu idaf e eder sözle
rinizi ve bu yolda muhterem selefle 
riniz tarafından sebkaden kıy
metli mesaiye taraf ıruzdan da de -
vam buyurulacağma dair olan be
)'anahnızı bilhassa takdir eylerim. 

izhar buyurduğunuz samımı 
hiılerin memleketimin büyük Ame 
rika cümhuriyetine kartı daima 
beslemit olduğu dostluk hislerine 
tekabül ettiğine emin olabilirsiniz. 

• Muhterem Amerika reiaicümhu 
ru -h.Aıreıl~rinw ,cümhuriyetimizin 
onuncu yıl dönümü münasebetiyle 
bana vaki olan tebrik ve temenni
lerinden dolayı pek mütehauis 
oldum. Kendilerine izhar buyur
dukları bu nazikane alakadan do· 
layı teıckkürlerimi takdim ede
rım. 

Mihnetli bir mücadele sonunda 
ve büyük fedakarlıklarla cümhu -
riyet idaresini kuran Türkiye, kur· 
tuluıu için vatansever , şeflerinin 
·dahice idaresi altında şanlı müca
deleler yapmış ve dünyaya yüksek 
vatanseverliğini ve kahramanlığı
nı göstermiı olan Amerikan mil!e
tinin takdirkarıdır. 

Büyük cümhuriyetiniz vatan -
C:laılarının memleketimizde tahak
kukuna çalıştığımız ıslahat hare -

tayin buyurduklarını bildiren iti- R A D y O 
mo.tnameyi memnuniyetle eliniz - L!~..::..:........;.==========_.:.:,;;; 
den alıyorum. Türkiye hakkında
ki duygularınızdan dolayı ıize te
şekkürleri.mi beyan ey'erim. 

Vefatı bizi pek müteessir etmiş 
olan aelefinh: büyük elçi Y ochide 
hazretlerinin hatırasını tebcil et· 

meği vazife bilirim. Müşarüniley
hin yüksek nhlaki ve fikri me:?iyet 
lerini daima hatıramızda saklıya.
cağız. 

Ankaradaki vazifenizin telakki 
tarzı memleketimle Japon impara 

torluğu arasındaki münasebatın 

ne suret" e olma$I lazım geleceği 

hakkında görüılcrimize tamamen 
uygundur. 

Cihanı sarsan ve milletlerin ha
yatlarını pek çetinle~tiren dünya 
buhranına rağmen karşılıklı anlaş
ma esasına müstenit iktrıadi men

faatlerimiz hakkında fikirler tea
tisi, mevcut gi.'çlüklerin ortadan 
kaldırılmasına ve ticari münasebet 
lerimizin yeni bir inkişafa mazhar 
olması hususundaki §artların tes -
bitine yardım edecektir. 

Dostluklarının kuvvetlenmesi -
ne gerek mıntakavi ve gerek umu
mi sulhun muhafazasına çalıımak 

tan geri kalmamıt olan cümhuri -
yet hükUmeti be§cri faaliyetin her 
sahasında umu.mi refahı teminde 

başlıca im.il olduğu fÜphesiz bu -
lunduğundan dünya sulhu davasın 
da mi' letlerimizin daha sıkı bir 
tarzda birlikte çalışmalarından 

çok sevinecektir. 

Her iki memleket arasındaki 

dostça münasebetlerin arttırılması 
ve umumi sulhün kuvvetlendiril -
mesi hususunda bu suretle iş birli
ğinin temini an'anevi dostluğumu 
za yeni bir parlaklık verecektir. 

Memleketlerimiz arasında mev
cut olan hayırlı ve dostça müna -
sebetlerin daha ziyade sıklaşması· 
m temin için hatmet' u i.mpartor 
Hazretlerinin sizi seçmiı olmala -
rından bilhassa çok memnunum • 

Bugün 
1 ~ ·r A :-> H (J L -: 

18 -18,30 ı:rnmofon. 18,30 - 19 ilf!r • 

ll'tnıı . olnnlara Franııızca dl'rl!I. 19 - 1D.4:S 

!\t :ıh~mrr Hıınılım II11nım. 19,-il'i - %0,SO 

Fa 11Jf't Hanını. 20.30 - 21.30 Y.ftal~I\ Ha· 

nım, Sndl Bt-y , .c 11rkada.,1111rı . %1.SO - %! 

grıımoftln. ;!2 drn ltlb:ırı-n Ajt\n•, Bor.sa, 

Saat .. 

ANKARA:-
1%,30 _ l!UO gramofon. 18- 18,.U or • 

l•eııtra. ı s.ı; - rn.30 alat:ırka &:ı:t. 19,S0-20 

d."lne mu ıı.. ı .. ı. 20 aj:ı ıııı h:ıhforleri. 

\l\'ANA : 611'.l m. -

1:!.SO ııl iı k . 13 l;on•rr. U,10-- U dı-u, • 

mt. 17 ~lorlıı RııvPlln pllklan. 18.~:S Haber· 

tin 1 oo UnrU clo,_...ı, ;1 ıldönlimü \'f'!lllrılyle 

konsrr. 20.2/S \'!yana opt'rMından. 

Bl'UAPEŞTE: 630.3 m. -

11,30 alon orkf'ııtral!lt. 18,30 Gunonıın 

bc ~telcrl. 2 0,30 I<ltard \"a,ncrln ( Uçan Hol 

lanıJnlı ) lıılmll opcraııı . 21 Cazbnnd • 

BtlR.Rl!:Ş· !'J9U m . -

20,20 ı;('nfonllPr. 21 \'!~·ana hııvaları. 

%1.20 konııcr. 22,t .~ kon&Prln dloumı. 

VARŞOVA ı 1'1% m. -

lB,iO Beto-vcn konl!C'rl. li,IS!S kf'man Tll 

11e11. 21 hafif knnııer. 22.ı:s musiki. !?S.ııs danı 

hR\'aalrı • 

BP:LORAD: 451 m. -

n,:rn plAk. 20.30 pl~ano. 22.os rlldyo nr-

krııtraııı. 23.10 fll7.f't l!lcrl ıor.dı>n resırı,. 

23, 1:'> damı mu,.lkhıl. 

R():'\IA «ı,2 m. -

18,U rnd;ı o orkf'ııtra_ııı . 2 1 konıı""· !!1,30 

muhtr llr ~tdrr. 22.30 Satmtinıı üıptıin 

(A. E . I .) ı,ımıı komedlııl . 23 kon'll'rln dl'! -

Yamı. enfonll{ mmjfkl . 2t hahf'rlr.r. 

r AntS: 328.2 m. -

21 ,80 ~·rııl plfıkla r. 2'? Hü1.lk -Hol, film 

ııohbt't . 22.:10 tx-ynf'lmil«'l propaK•nda Jcnnw· 

rl, Hcıland:ı muıılklııl . :H .S'l ıınn h111Morlrr. 

Hediye bayraklar 
Zonguldak, 16 (A. A.) Zongul

dak vilayeti dahilinde köy kanu • 
nu tatbik edilmekte olan altı köye 

Cümhuriyet Halk Fırkası tarafın· 
dan hediye edilen F eshane fabri-

kası mamulatından milli bayrak -
ların bu köylere tevziine ba§lan· 
mıştır. 

ketlerine kartı derin alaka aöster Gerek benden ve gerek cümhu -
mekte olduğu hakkındaki sözleri - riyet hükumetinden müzaheret gö 
nizden pek memnun oldum. receğinize emin olabilirsiniz. 

Kütahya köylüsünden 
buğday 

Muhterem Amerika reisicüm - Ha!metlu imparator hazretleri • Kütahya, 16 (A.A.) - Ziraat 
hurunun, memleketin iktısadi kal nin ıahsi saadetleri ve Japonya • bankası taraf.mdan ş:.:ndiyc kadar 
kınması yolunda vaki olan icraa- nın refahı için yük:ıekten dilekleri- köylüden 100 vagondan faz~a buğ
tmı &laka ve dikkat ile takip et - mi bey~n eylerim büyük elçi haz • day satın alınmıştır. Mübaynat 
mektediz. Bu icraatın muvaffak retleri. devam etmektedir. Günde 100-
olmaainı can ve ıönülden temen - 150 köylüden buğday satın almak 
ni ederiz. Bayram için yeni bir kanun ta olan banka, köylünün işle -

Memuriyetinizin ifaaı esnasında Ankara, l5 _ Mardin meb'usu rini günü gününe bitirmek için ak-
gerek benim gerekse cümhuriyet Ali Rıza Bey ve 10 arkadaşı tara- ! ~am saat yirmiye kadar çalı,mak-
hükumetinin müzaheretine nail o- fından meclise tevdi edilen bir tadır. 
lacag"' rnızdan emin olmanızı rica 
ederim.,, 

Japon sefirini kabul 
Bugün saat 16,45 te Çankaya -

daki köşklerinde reisicümhur Haz 
retleri tarafından kabul buyrulan 
yeni Japon büyük elçisi Vikonte 
Kintomo Muskoji cenapla11 Reisi
cümhur Hazretlerine itimatnaıne
sini takdim ederek bir nutuk söy -
lemi~tir. 

Reisicümhuı· Hazretlerinin ce -
vabi nutukları şudur: 

kanun teklif inde Cümhuriyet bay• UlftlUUlllllSllttuıtntoın11111mı111tttttm1Jfltt11ımnm11m1111nrmmıuno1 uru ı ıoı1ıtt11111tllUt 

ramı günlerinde hafta tatili ka • 1 ST A tt BUL BELFDiYESi 
nununun tatbik edilmesi teklif o -

Darülbedagi Temsilleri lunmaktadır. Teklifte hafta ta • 
tili kanununda kapanmaktan is· 
tisna edilmi§ yerler gene hariç 

bırakılmış ve fakat kapatma ka · 
rarı verilmiş olsun veya olmasın 
nüfusu 1 O binden a§ağı olan ş~ -
hir, kasaba ve köylerde cümhuri
yet bayramı günleri münasebetiy -
le hafta tatili kanununun tatbiki 
dü§ünülmüttür. 

Bu akşam 
saat 21 de 

~ül ue ~önü! 
Yazan: Müsa

hipzade Celil B. 

Komedi 

; "' 111111111111111 

1 L l 
111111111 

Muallim ve talebe gcceıi 

mecburiyet inde o'an çitfçiler~~ud Bu yüzden iki arkadaş kavga et - 'kA 
1 

. • d t etlllW" 
mişler, Nihat tatla lbrahimi ha - cı acı ;.1 ayet erını avc t1' 
~mdan yaralamıştır. başka Kayyo gibi me~hur baıı~ 

§ Feriköylü Tahsin gaz kamyo- liyecilerin de tenkitlerini J11 
nunun üzerinde giderken kamyo - olmuştur. JJ 

Dikkat edilirse, Frans• ~ nun ansızın durması üzerine yere 
dü,müt, ağır surette yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

§ Beyoğlunda Kadirler yokusun 

da Leb1ebiciler sokağında. oturan 
Madam Donanın köpeği Ali Ek -
rem isminde bir çocuğu bacağın -
dan ısırmıttır. 
§ Büyükadada Aydoğdu sokağın 

da Ayayorgi kilisesi akaretlerin
den Kostinin evinde yangın çık -
mıf, sirayetine meydan verilme -
den ıöndürülmüştür. 

lskenderiye seferi 
Deniz yolları iıletme idaresin -

ce lakenderiyeye iıliyen vapurla
rımızın sefer masraflarında ve 
kadrolarında yapılan bazı lüzum -
lu tasarruflar da tecrübe seferle -
rinden elde edilen netice üzerin -
de müeuir olmu,tur. İktısat Ve
kaleti tarafından bu hattın devam 
edip etmemesi hakkında bugün'er 
de kati karar verileceği söylen· 
mektedir. 

l BORSA J 
[ r lııalarında y ı ldı z i şareti o1an1ir Lzer- 1 

fer inde ı G 1 ci teş ri n muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar ka ranış fiyatların ı ı:österir 

ttukut (Satış) 

* Londra b't>, -· • Vl\ ana '.l5, - ı 
• :'\c \')·or ıc 13\ - • M;ıdrlt 18, -
* Pui~ l bO, - * Rerlin 511, -
• f.lllAno !?24. - • Vaı ~o~·a !.ı, - . 
* Rnikıel 118, - • Rudape~ t• 
• Atina \H, 50 • Bulrcş 
• C'cnerre f:!.'. - • Rcl~ra t ~6. -
• ~oha 2~. 50 * Yoı ohama· 4'1, -

* Anısıcr Jam .~!'t. - *Altın 

• Pra~ ı ~rı. • Me,ldiyc 
• St•Jtho rn .i'l, - • B~ nk noı 

Çekler (kap. sa. 16) 
• l.nndra 
* :\C\)Or. 

o!'i•.7~ • :-ıolc holm 
o.:"1:'9 \'haı a 

• l'aıl~ 12 06 • Madrlı 

• l\lllAno .9'l50 * Rcrll n 

.\ ıln• 

3.3"".5 -
82,34~~ 

* c:enc\'re !?.43:"0 -
~orya. tı6 3J-

• Am•ttrda•ıı ı. ı ;

l'ral! 

i ş Han ı; ası •l...'111 
,\nadolu 2:" IJ5 
Hc( ı .l.~(ı 

~jr. 1 la~ rıyt 1 ~. 

Tram\llv "411,50 

1 1, 10 

/1), -

ı 9.ll da i•t. 9~.-

lsı l ~ raıi d ı. 5~. - ) 

• ~rr lc ll,\OI 'l,4(1 

• ıı . \lul'.ah ~ı. : 

Cum rü ~leı 2.:'Ji 

• 

.. 

Vu~ova 

Budapc~tc 

BüL:rc~ 

Btlı: r.:ıı 

Yol.:ı)h ama 

l ' erı.ıı, 

<,'i mc nto ac 
L nyon ı ıey 

'ar!; ı >c ?. 
lla'va 

~:Jekuik 

T rann ay 
Erı:ıınl 
Rıhtım 

A n a.lıılu ı 
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11 .$() 

~o,rı1 

l.2S 

f;l,3(1 
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li ı ,7. 1 A a ~daı. ı ı.::; * .\ ~l llmeHll ... ~ı 

hükv.:netin buğday mesele' , 
halletmek ıçm ferdi iktı•• 
diyata müdahalesi bizde t# 
bik edilen usule ni•betl~• ~ 
fazla ve çok ağırdır . Bunun. •J. 
raber Fransızlnrın tatbik cttık ... 
usul bizde tatbik olunan uıul .11 
maksadı da temin edemcnıi'tır·.., 

Ş . dir 
Amerika ya gelince: ıJ11 ~ 

kadar bütün iktuadi inkişaf 1• ~ 
ferdi iktısadiyat sistemine J11C~d.f 
olan bu memlekette de bul:··c: , 

d 1 . f . l . e t\J işinden o ayı çı tçı erın v b&'I 

carların fa~liyet~.erine ka.r!ı I<:,,,. 
edilen dev.et ımudahalcsı f ra ~· 
dan bile geniştir. Çünkü AJ11.e i' 
ka, buğday fiatını yükseltmek j,. 
hububat ziraatinin bütün metıl ,Jr 
kette yüzde on beş nisbetinde t J 
dit edilmesine, diğer taraftan b ,. 
day ihracatının konrtol altın• 

k · · Buıtıı' lınmasına arar vermıştır. . i'' 
la beraber bu kararın tatbikı , 
maksadın temin edilebileceği I' 
ne çok şüphelidir. !• 

Zannediyoruz ki buğday Jtle•~ 
sini halletmek için Türkiye 1, 

d•' Fransa ve Amerikada tatbik e , 
len sistemlerin kısaca bir ınıı1'~, 
yesesi, memleketimizde de-vlel , 
lik siyaseti aleyhinde görülerı ~ , 
18.kkilerin ne kadar yanlış old\J 
nu göstermeğe kafi ge!ir. 

Mehmet As•~ 

,-·~~:Efi~~;r;;; ':Lifi ~!-~ 
Pul müdürü il 

lstanbul pul müdürlüğüne. t•~ 
edilen merkez kazanç temyıı i' 
misyonu reisi Sef ik Beyin t•~ , 
emri İstanbul vÜô.yetine bildiri 
miştir. 

Limon kaCjakcıhğı , 

Limon kaçakçılığmdan maı"", 
limon kralı Diyamandinin ınuh~,. 
kemesine dün sa hah ıuı.at. ondlld' ' 
kizinci ihtisas mahkemesınde r•' 
vam edilecekti. Ehli vukufun JJİ' 
poru selmcdiği için muhakeJ11C 
teşrinisaniye kalmı§hr. 

Esham borsası , i' 

Esh~m bouası idare mecli•~ , 
tihabı bu ay sonunda yapılnc• 
tır. 

Dr. Nuri Fehmi 
GÖZ HEKIMt rt· 

Cnğaloğlu, Süreyya Bey aP~1ı 
Saat 2-6 ya kadar. Telef :23 

Bu pert~mbe akşamı 

S A R A Y ( Eski Cilorya > sinemasında 
Gabriel Gabrio. Rene St Cyr, Rosine Oerean, Yvette 

Guilbert ve Emmy Lvn 
tarafından bit sureti favka!i-..lede temsil edilen ve seyircilerin 
ruhuna fadeden 

1 K 1 YETiME 
mubteıem ve muazıam film baş'ıyor (8721) 



J\ırk Yl.§ı d '!~'il ! ~~ Nakleden: Selami izzet 
Yol lizıd n a~ırn. Bu yaş, dört sahip tavrı takınıyor ... 
leten b' ır,, Kırnisi gittikçe dik- Alnını tokatlıyor, kolunu sıkıyor, 
k ır Yoku · ' 
'hnaıne.k .. fU ınmeğe hatlar~. omzuna dayanıyor, koluna girip 

'Yak d' ıçın adalelerini gerer yürüdüğü zaman, her kese mey -
ırer \re 'h , 

Pıp koyu . nı ayet kendini ka- dan okuyor. Adım atıflarında: 
çu \'erır B 

l'Uııı Yok · unun sonunda u· "- Görüyorsunuz ya, bu güzel 
Ben de kıa, ne mutlu ona!. kadın benim!.,, 

llı' end" 1ftirn. y 1rni kapıp koyuver- diyen bir hal var .. 
tullı o'anl oluınun sonunda uçu. Her neyse, hoı sohbet zeki in -
dullı.. hlaıını lernenni ediyor • unlar .. 
1 . 

1 
Çırn.!c tnuk Bir mevsimlik dostlardan daha 

eler \'ard avernet edilmez ham ne beklenir ... 
Yordum r. Geziyordum dolaşı- - 2 -
"' · De · l ' c.-tlar1 •;ı; nız erden esen rüz - tık zamanlarda aramızda fazla 
o' cıgerl . . 
c.llrları erırne aındirmek rüz· bir şey olmadı. Bu sevimli arka· 
k a oka ' 

Uf tİ\'ihile·~na.n kırlara yatmak, daı' arla gezip tozuyordum. Ali 
tl'ıck, e b·~ı ortasında yemek yi- Ferdi dağa çıktığı günler, Behire 
Y 1 n u" .. k 'l'lı~I k • u zevkimdi. Sade ile denize gidiyorduk. Yüzüyor -

ı..- ı tan it 'k~ . ' 
"l·~cr h l'ı a.yetçıydim. duk. Ne Behire bana batka gözle 
ilk h' 1• ~na Behireyi gönderdi. bakıyordu, ne de ben Behireden 

l't\ ıa crıın· 
b.1Yorunı. 1 la.mamiyle hatırla- başka bir. muamele bekliyordum .. 
ır ke.dın E:ıascn insan, sevdiği Esasen boş değildim. Tenise 

h•IJetin· ın, ıevmediği zamanki meraklı bir küçük hanımla iı:.i hay l 01 1 o•· ( l' 

'
01 İt ~j? '11>

0
.'1. erinin önüne getire. h ilerletmiştim. Behire benimle 

lorır, ... ~_.81 ır kadın, sevil dikten alay ederdi: 
Zc}J "J"Ç11:1 d "· · ~tir egı§hrir. O zamnn gü "- Tenise nasıl merak sarmı • 
d'• . A. k 
Uny4 .. § ın kudretine göre yorsunuz §aşıyorum .. ,, 
r:ı.h.Ruıe}i b"ılc olur ' B E k .. ·· d d k A o,.. ite . . a?.an ren oyun e o tor -

f.~'r, y ınce, narin, kısa bükleli zize gidiyordum. Aziz, sayılı çap 
'tı" lnak•a b k · k 1 d d D k' .. nek,.. rının pem e a ıı ın ar an ır. 1 er ı: 
el " gö l . 1l1d1• Ş" ı erıne vuran bir ka • "- Eğer bana aşık olan kadın-. () ı 
~!bir ll( Y ~.hatırlıyorum: Ge - ]ar el ele verseler, İstanbul hudut· 
alın d dın, ıtı ke.mikli bir burun ]arını çepçevre kutatırlar.,, 

iki lac· u aklı bir ağız ve kocama~ O civar:arda daha bir çok ah-
" l\'crt ... h v t hür· goz... haplar edindik. Bahriye ile 1-· · 'leş 
~de 'Yer~n .?u güzellikleri, bey - kardeş bu ahbapları da ziyaı c.t e· 

hır tnak .Rtlzelleştirmeğe çalışan diyorduk. Kalabalık piknikler ter
tıı bit ~~··· Halbuki ağzı, insn- tip ediyorduk. 

( Oe\·nmı ,·ar) 

kıtttııııy 1 
natis gibi çekmek için Bir sabah Ali Ferdi giderken: 

lerinin 1~ trıuhtaç değildi. Göz - - Karım sana emanet, dedi, sa-
l>Udra'Ya ~~~eye, te~nin krem ve km kur .yafj!Jla !. • ,,,.. 

J:lt'n· lıyacı yoktu. Güldüm: 
. izde 

rırıin ~it n sıktığı zaman, gözle· - Tehlike yok, de<lim. 
li" ınd"kı' l k . . .. B k"'erı ince d moru , tenını sus- ehire de gülüd: 

l)·or v anıarlar meydana çı - - Aşkolsun, dedi, neye tehlike 
t1.td ~ tabiat' M b .. 

ltrı ka ın yarattıgı u vu· yok!. 

~eçiYo:-d r~ısında insan kendinden - yok ya!. insan peri kızına 
crı h,. u. insan diyoru.m, çünkü 

y ... an1 kur yapar mı?. Sen "haJında hi-
oh,~ rn ve kendimden geçi • 
~.. le nur, gözlerinde nur,, bir peri • 

d \' llnı2 h' sin. Seninle beraber olduğum za-it Qchir ır ~ey gözüme çarpıyor man, kendimi rüyada sanıyorum .. 
b 1' Söıun~~ın l<onuşması kuru Sen arkadaılığın perisisin .. 
'-tckeı· k u ıert kesiyordu. Her 

1 ati 'd· Sö.zleri.mde samimydim. Fakat 
~erı . ı ı .. 
''l' dı kcnd· bir kadınla bir erkek, ne kadar 

el \ıba.f ırnP.: zaman arkadaşlık edebilirler?. Ya 
t ırı, b'ır §ey, diyordum, bu ka • 
o k Ilı k vaı yavaş,Nur söner, Hale renk -0 •iir 'b~!U a gibi gülüyor, bir 't h Rı ı kon ten renge girer ve iki arkadaş 
L l ,... · u~uyor.,, b' "b" l · b k kl 11-. .. ••nı d ırı ır erme a tı arı zaman , 

•orır rn e Yanılmadığımı da· 
e. a ı yüzlerini tanımazlar .. Halenin bin 

. l\\i "" n adım .. 
•ı "erdi · b bir rengi, yüzlerini ışıkları ile kı -
ti'\ A.t'Pt nın abası Türk anne- zartmıştır. 
"\t~'-kk ,~· Annesine benzediği 

Dün sabah birinci ceza mahke· 

~.~~inde üç ceza kararı verilmiı·'MaksRa nhardınkeşfi! 
Sirkecide manitacılık suretiyle lJ . ------

dolandırıcı'ık yapan mevkuf lama- Şık giyinen kadının moda hareketlerine tesiri- Tiyatro 
·ı· b"t ·· ··ı ·· k muhitindeki allka - Maks Raynhardın " Zaltsburg ,, 
ı ın suçu sa ı goru muş ve en · , 
d . · it hk~ d'l · •enliklerine daveti- "Güzellik,,i~in "ideal Tip,, -San at 

ısı a ı aya ma um e ı mı~, an- T • • • •• • • u·· .. .. f"I · 
k ·· ·· t bb .. ·· kı k faaliyetının ikıye bolilnUşü- ortusuz kadın ,, ı mı ca curum, ete usu na s §e • 

linde görüldüğünden cezası 2 aya 
indirilmiş, bir o kadar müddet le 
emniyeti umumiye nezareti altın
da bulundurulmasına kara veril -
miştir. 

lkinci ka'rar, meşhur sabıkalı • 
]ardan Sefer ve Galip hakkında · 
dır .. 

Suçluların, bundan bir müddet 
evvel, davacı Ali Efendinin evi -
ne, Seferin, arkadaşı Galibin omu
zuna basmak suretiyle pençereden 
girerek Ali Efendinin elbisesini 
çaldıklan sabit görülmüş ve her 
ikisinin de ikişer sene müddetle 
hapse konulmasına, ancak Galibin 
yaşı küçük olduğundan her ikisi • 
nin de müteaddit sabıkaları bu -
lunduğundan cezalarının deği~me 

sine, Galibin bir sene on bir ay, 
Seferin ise iki sene dört ay hapis 
yatmasına karar verilmiştir. 

Üçüncü karar: Bayezit cami • 
sin·' • nemaz kılanların ayak ka · 
bılanm çalan ve Rüttü Efendi is
minde bir adamın da elbisesini a· 
şıran, yedi sekiz sabıkası bulunan 
Ziyanın cürmü sabit görü 'müş Te 
ıuçlunun bir sene, on ay, on beş 
gün har.>a;ne ka,.~Y veriİmi,tir. 

Yeni kazanc kanunu 
Maliye Vekaletinin hazırladığı 

yeni kazanç kanunu layihası, mü
talealan alınmak üzere alakadar 
bütün malmemurlarına dağıtıl -

' mıştı. Vekalet gelen cevap· arı tas 
nif etmiş ve layihaya son şeklini 
vermi§tir. 

Ankaradan gelen haberlere gö· 
re layiha, meclisin bu toplantı dev 
resinde mÜ7.akere edilerek kanun 
halini alacak ve yeni mali senesi 
başlangıcından itibaren tatbikine 
başlanacaktır. Yeni kanuna göre 
Vekıiletteki temyiz komisyonu teş
kilatı ve reisliği kaldırılarak doğ
rudan doğruya Vekalete merbut 
bir hakimlik tesis edilecektir. 

Postada kalan mektuplar 

Lil Dagover, artık fasılasız de· 
vam eden film faaliyeti sırasında 
Frits Langm idaresinde çevirdiği 
"Yorgun öHi.m,, isimli filmde göz 
kamattırıcı bir muvaffakıyet ka -
zandı. Bu filmi, Villi Friçle bera
ber çevirdikleri "Onun meçhul 
karısı,, isimH film takip etti. 

Uyandırdığı alaka her gün bir 
az daha artan Lil Dagoverin film
leri, yalnız Almanyadaki büyük 
ve küçük sinemalarda gösterilmek 
le kalmıyar, bütün Avrupa mem
leketleri~den Al.manyaya onun 
filmleri sipari§ ediiiyor, bütün Av
rupa şehirlerinde onun çevirdiği 
filmler gösteriliyordu. 

Bu sırada Geora Aleksanderle 
birlikte "A§k, gözleri bağlar,, isim 
Ji eğlenceli bir filmde oynıyarak, 
böyle neşe verici bir mevzuda da 
muvaffak olunca, bu yıldızın, 
muhtelif tarzdaki filmlerde hiç. 
aksamıyan muvaffakıyet göstere· 
bileceği kanaati edinildi. 

Lil Dagoverin fevkalade "foto
jenik., oluşu, mükemmel olarak 
.makiyaj yapı§ı, hususiyet ve me -
.ziyetleri arasında not ediliyor, yap 
tığı tuvaleti kendisine yakı~tırışı, 

moda hareket1erine tesir ediyor • 
du. Şık giyinmeğe meraklı kadın

lar, onun giyinitine uygun giyin
meği gözetiyorlar, moda müesse • 
seleri, senenin dört mevsiminde 
ortaya koydukları modelleri vücu
de getiritte, bu yıldızın yüksek 
zevkinden mülhem oluyorlardı. 

Lil Dagoverin bir müsamereye, bir 
ziyafete, bir baloya veya bir kon
sere davetli o'arak geliıi, hadise 
tetkil ediyor, geldiği yerde bulun
duğu müddetçe gözler onun üze -
rinden bir türlü ayrılmıyor, yaradı 
lııtan güzelliğini arttıran tuvaleti, 
giyinişi, etraf ın.laki kadınların mü 
teakip günlerdeki süsleniş'erine ör 
nek mahiyetini alıyordu. Moda 
mecmualarında u:Dagoverin muh 
telif pozlarda ve muhtelif tarzda 
giyinitini gösteren resimleri, "En 
!tk giyinen kadın,, tavsifiyle yer tu 
tuyordu. 

lik,, temsili için davet etti. 
Tiyatro hareketlerinde kuvvet· 

li tesir icra eden büyük rejiıörün, 

en isabetli buluılarından birisi de 
bu idi. "Güzellik,, temıilindeki mu 
vaff ak olu§, onun bulutunun iıa -
betini teyit etti. Rejisör, bu rol 
için Lil Dagoverin "İdeal tip,, ol • 
duğunu ıezmişti. Temsilden son· 
ra, onu altı sene müddetle klaıik 
"Zaltsburg,, ıenlikleri için angaje 
etti. 

Konrad Yinenin film için ket· 
finden sonra, Maks Raynhardın 
tiyatro için keşfedişi, Lil Dagove
rin sanat faaliyetini ikiye böldü. 
Sessiz filmin yıldızı, sahne üı -
tünde canlı ve hesaplı söz söyleyi
şi, ayni zamanda bir sahne arti.
tinde ehemmiyetle aranan jestleri 
mutedil tarzda idare editi ile, ti • 
yatro muhtinde de benimsendi. 
Sahne üstünde "Esirler,, ve "Am 
fitriyon,, iıimli eserlerin temsilin -
de binlerce kişi tarafından tiddetle 
alkı,landı. Oynadığ

0

1 her eserin 
temsili haftalarca, aylarca reper • 
tuvardan çıkarılmıyordu . 

Almanya ve Avusturyanın muh 
telif şehirlerini dolaşmak üzere le! 
kil olu9an trupla birlikte çıktığı 
turnede Vernöyün "En güzel ka • 
dının boş zamanı olmazsa neye 
yarar?,, isimli eseri ve "Vera Var
çeva,,, Lil Dagoverin benimı yitle 
oynayışı noktasından, • her ıehir " 
de birçok defa tekrar ettirildi. 

Lil Dagover, sanat faaliyetini 
ikiye bölmü§ olduğu bu zamanda, 
tiyatro eserleriyle daha fazla met 
gul olmakla, sahne üstünde daha 
sık görünmekle beraber, film sa -
hasındaki faaliyetine fasıla vermit 
değildi. "Örtüsüz k~dın,, , "Gizli 
emir1 , ve"Bir İmperatoriçenin eğ
lenceleri,, isimli filmler, bu zaman 
da çevirdiği muvaffak filmlerin
dendir. "Örtüsüz kadın,, Stokholm 
de çevrilmiştir. Bu film, her yer 
de olduğu gibi lstanbulda da çok 
beğenilmiş, baait bir tiir mevzuu
nu güzel ve müsteına yıldızın üs
tün huıusiyetle canlandırıtı, fil -
min tekrar tekrar zevkle seyredil
mesi temayülünü beslemittir. 

uu11ırumıır.ııruımmmmmnıusıınumıt1nıımu111unımr ı•ıuuııı.,.,;~ıuuııınıu•ııımıır 
"'"- l-.:tı T· . d h tla lı til>İ : ıpı, a a ziyade 
r il bit Ydı. Orta boylu, tıknaz-

Posta idaresi, sahibi bulunmı -
yan mektupları gönderene iade et 
mekte hemen daima müıkülata te
sadüf etmektedir. Posta idaresi bu 
nevi mektupları gönderenlere ia
de edebilmek için gönderenlerin 
behemehal adrcs'erini zarfın arka 
sına yazmaları mecburiyetini koy· 
muflur. 

Derken, film sahasında muvaf • 
f akıyet üstüne muvaffakıyet kaza
nan Lil Dagovere karşı, tiyatro mu 
hitinde de alaka uyandı. Rejisör 
Maks Raynhard, Lil Dagoveri 
"Zaltsburg,, tenliklerinde "Güzel-

Gene büyük muvaffakıyet te· 
min eden son iki film, seasiz film 
devresinin son zamanlarına ait • 
tir. O tarihte Lil Dagoverin töh

Ziraat sergisi 
\t~IU az daha toplu yuvarlak 

~~ 1 'ol ' ;_da.h t gun benizli, daima sıkı 
~ t\\tı ka!Iı bir adamdı .. 
Ctı • Ota •• b 

rı, 1tıkı1 ~unaıe etlerine de 
~ •tıı kı 1 crdırerniyordum. Ka-
1 ır 'l(a.nın d 
~ "'iller ıyor u. Mesela ba-
"~ !afak .. k k t\ı~ ı. &İdi.Yor bo er en Alem da-

~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~I] reti en ~ksek dereceye eritmİL 

V A P U R C U L U K beynelmilelleşen bir kıymet ifa -

Türk Anonim Şirketinden : 
desi halinde, dünyanın dört bir 
tarafında akisler bırakmıttır. 

(Devam edecek) 

Vapurculuk Türk Anonim Şirketinin teşekkülü için ica- Acaba deli mi ? 
Q 'l""'k ' rısını otelde yal • 
'hlrc) IYordu, Akıarn sofrada 

Cümhuriyet bayramında açıla· 

cak olan vilayet ziraat aergiıi ha
zırlıklarına devam edilmektedir .• 
Sergi sahaıır tamamiyle çevrilmi;. 
tir. Sergide yer alacaklara pav • 
yanlarının yerleri gösterilmekte -
dir pavyonların yapılmasına da 
baılanmııtır. 1 

btden mtrasimi kanuniye ikmal edilerek 15 Teşrini evci 933 
pazar ~ünü ait olduğu Birinci Ticaret mahkemesince tasdi· Bazı mebusların ve yüksek ma-

.ı ......_ k,rernek Yemiyor: 
~~t nıın t k d" 
'"-- 0r~, Pen ~ .. ı .ıy~rdu, bugün "!I' tuh dıgc gıttık, geç vakit 

q Ut Yed" 
tik 't'n d ırn .. 

1 lnlat a çok tabii bir şeymiş 
.' ll 1Yotdu: 

dııt ı- UtrUn 
~ "~l'd' Yarıttttıızı görmeliy • •d, ı, Dokt l 
·~ ." l'i.iıd··k ora ta dalyana 
~11l'l., u " Doktoru geçtim ... 

, .. ac,, •.. 
"~ , llıra~ 
~lt' •eı hile etmek şöyle dur -
la.l't 0ntaı-, I çıkarmıyordu. Fa • 
di lt~'tna.11 ~~k~z, baş başa kaldık 

ll'rıırı111 
1 at ettim. Ali Fer
Yanında aıık değil, 

Sergiye bu sene çok ehemmiyet 
verilmektedir. Serginin Cü.mhuri 
yet bayramında 3 gece ıabaha ka 
dar açık bulundurulması da düşü
nülmektedir. 

kine karar vcritmiş ve aynı günde tescil muameJesi de yapıl· kam işgal eden bazı zevatın imza-
mıştır. Eu husustaki tescil kararı sicilli Ticaret gaı:etesile ilan larını taklit etmek suretiyle §eker• 
edilmek için ticaret odasına tevdi kılınmıştır. Binaenalev ci Hacı Bekir zade Muhittin Beyi, 
Şirket bu sur~tle ifayı muameleye ehliyet kcsbettiğinden lokantacı Abdullah efendiyi, Şük-
f aaliyate geçmiş ve vapurların kendi forsile bir gün evvel rü Naili Paşayı dolandırdığı iddi· 
seyrisefere başlaması için lazımgelen ha'zır:ıklar ikmal edil- asiyle s~it isminde birinin muha-

Jstan bul marşı mek üzere bulunmu.stur. , 8697 ]<emesine dün üçüncü cezada baş-
Cümhur~et ba~amında Cüm- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~llandmıştır. 

huriyet ma~ından maada ldan -!•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Muhakemenin ilk cdsesinde 
bul da bir de "lstanbul marşı,, söy Ampuller • MiJzaplar • tıektrık alctl~rı t11mıratı maznunda görülen bazı garip ha -

lenecektir. İstanbul mar!ının da s A T • E reketler, kendisinin bir müddet 
güfte ve bestesi hazırlanmıştır. ls J için tıbbı adlide müşahede altında 
tanbullular, Cu .. mhur"ıyet m"'r"ı ı'le y · S C b · d T k · bulunduruİmasını intaç etmw•tı"r • 

... :r enı mağaza • erg:si, üm ursyet mey anı, a sım "'S 

beraber bu şehir marşını da söyli- -- ( XX 8723) ••••••••••••••••• Muhakeme hatka güne bırakılmıt 
yeceklerdir. tır. 
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Hikiınler, müddeiumu- 4l!J~ı 111 .~ ı ili!!~ __.ıınııı ıMıııımmnıı]u nıınını~·ınııııınımnı~~rııi'llWJı~11nı~m~mrulli111~nınıınımnı~m~mım~~'~•ınıu1 

~ o Memlell\\~lt IHI beırll~ ~ 
miler arasında değişiklik ~~ınıııımııı!ıııınııı~ınııımrı~ı~ıınm~nıınıııınımınırııınunınmilllllllilr~rınımınınıını~ooı!illilnııınmınrıınınıınııınımruıııınııı~ıı"ıımooıı!11ıımij~ınım~ııı~ı~ı ını1 

Istanbul adliyesinde de değişen, hakim -- Eşkiya Bir bektaşi babası 
ve müddeiumumiler var 

Ankara, 16 (Hususi) - Yük -1 büstan azası Hakkı Bey Erzurum 
sek tasdika iktiran eden adliye ta· ı azalığına, Şarki Karahisar azasın 
yinleri listesinin bir kısmını bildi- dan Hakkı Bey Siirt azalığına, 
• 1 
rıyoı-um: . . j Şarki Kara hisar azasından Talat 

İstanbul , doku:;.:un-:u ıhtısas 1 Bey Ak~ehir cızalığına, Alafehir 
mahkemesi müddeiumumiliğine hukuk hakimi Veli Bey Sındırgı 

Ankara ağ~r ceza mahkemesi a~a- ı hakimliğine, Ceyhan hukuk haki -
sında~ Mı~at, İst~nbul aslıye mi Mustafa Bey Adana azalığına, 
azalıgına İstanbul agır caza aza • 1 )' H d B l l l 
sından Nusret, lstanbul ağır ceza çe 1 azası ay ar ey çe aza ı· 

ğına, Kayseri ceza hakimi Kenan 
azalığına Bursa müddeiumumisi 
Sakıp, lstanbul asliye mahkemesi Bey Erzurum müddeiumumiliği · 
azalığına İstanbul ağır ceza aza _ ne, Sinop müddeiumumisi flalil 
sından Asım, İstanbul ağır caza Bey Siirt reisliğine, Tekirdağ a -
azalığına terfian İstanbul üçüncü zası Mustafa Bey Yozgat aza mü • 
ceza mahkemesi azasından Ke- lazimliğine, başmüddei umumi 
mal, Artvin mahkemesi reisliğine muavinlerinden Arif B. Trabzon 
İstanbul müstantik azasından Ri • Müddei umumiliğine, Erzurum 
fat, İstanbul mü:;tantik azalığına müddei umumisi Ahmet Remzi 
lstanbul sulh hakimi Ab • Bey İçel aza mülazimliğine, im • 
dülkadir, İstanbul müstantik aza- roz müddei umumisi Mehmet B. 

lığına İzmir asliye azasından Sü -1 Bi.~a a~a mülazi~l~~~ne, T orb.ah 
leyman, Konya müddeiumumili- muddeı umumılıgıne Manısa 
ğine Artvin mahkemesi reisi Ah- müstantiki Zühtü, Bayındır müd· 
met Şükrü, Mardin ağır ceza reis dei umumiliğine, Tavas icra me· 
liğine Bartın azasından Hasan, An muru Fazlı, Eğirdir mfülcli umumi 
kara ağır ceza azalığına Ankara liğine Uşak icra memuru Ihsan , 

asliye mahkemesi azasından Hay Lapseki müddei umumiliğine Ban 
rullah, Gelibolu mahkemesi re - dırma icra memuru Ruhi Beyler 
isliğine Burdur mahkemesi reısı tayin edilmişlerdir. 

Kamil Kaya, Denizli ağır ceza Yeni hukuk mezunlarından ad· 
reisliğine Tavas hukuk hakimi Ah liyede vazife alanların isimleri 
met, T ekirdağı müddeiumumiliği şunlardır: 

ne Y o~gat müddeiumumisi Süley -
man, Edirne mahkemesi azalığı -
na baş müddeiumumi muavinle -

rinden Ahmet lzmir azalığına ... 
İzmir müstantiki Ali Rıza, Erzin· 
can müddeiumumiliğine İstanbul 

sulh hakimlerine.ten Ah.met Ham • 
di, Bursa müddeiumumiliğine ls-
tanbul müddeiumumi muavinlerin 

den Cemil, Samsun müddeiumu 
miliğine Kozan müddeiumumisi 
Mustafa, S"ıvas müddciumumili· 

Adıyaman müddei umumiliği • 
ne Suphi, Çemişkezek müddei u -
mumiliğine Mehmet Rasim, Mid -

yat .müddei umum iliğine Nurettin, 
Hekimhana Kemal, Milasa Enve · 
ri, Pal uya Kudret, Cizreye Yahya, 

Seyitgaziye ArH, Emele Remzi, 
Keskine İbrahim, Mucura Münir, 

Ermanaka Rıza Nur, Kuşadasına 

Sadrettin, Kangala Ömer, Nazmi, 

Cideye Ragıp, Cinhanbeyliye Ba-

haettin, Oltiye Nusret, Sivereke 
ğine Siirt mahkemesi reisi Osman · 

Abdullah, Divrike Ekrem, Korkut 
Asım, Antalya azalığına Kozan • 

eliye Hüseyin, Nusaybine Şefik , 
mahkeme reisi Nazmi, Kozan 

Geredeye Şevket, Kelkite Ahmet 
mahkemesi reisliğine Zonguldak 

Hamdi, Paluya Ali Rıza, Arabgi· 
reisi Llitfi, Zonguldak reisliğine 
İzmir sulh hukuk mahkemesinden re Şükrü, Dinara Mustafa Nail, 

Sıvasta bir yayla evını 
bastı .. 

Mut, (Hususi) - ~lutun Kırav

ka köyünden Aziz Beyin yaylada 
bulunan evine eşkiyalar tarafın -
dan bir baskın yapılmı~. neticede 
e~kiynlardan biri öl~ürulmü~tür. 

Aziz Beyin yaylada bulunma -
dığı bir gece üç silahlı adam, evin 
civarında bulunan ç:ıdırlara gir -
miş ·er, çadırlar halkını kalın ip
lerle bağlıy:ırak ses çıkarmamala
rını söylemişlerdir. 

Ondan sonra doğruca Aziz Be
yin evine girerek karısının üzerine 

hücum etmişler ve paraları mey -
dana çıkarıp kendilerine vermesi-

ni istemi§lerdir. Kadın para ol -
madığmı söyleyince :~övmeğe ha~· 

lamı§lardır. Kadın kendilerine 
mukabe · e edince elleriyle ayakla-

rını bağlamışlar ve dövmekte de -
vam etmişlerdir . 

Müthiş surette dövülmesine 
rağmen kadının söylemediğini gö
ren üç silahlı adam, ucu yanan o -

dunlarla ve kızgın mata ile kadı -
nın karnını, kasığını yakmışlar, 
göbeğine kızgın yağ dökmüşler .-

dir. Kadın gene söylememekte 
inat ve ısrar edince saçayağmı kız 
dırıp kadının dizlerine geçirmi~ -
lerdir. Bu son acıya dayanamı -

yan kadın nihayet paranın yerini 
söylemiş üç silahlı "dam da para
ları alıp savuşmuşlardır. 

Birkaç gün 4onra Aziz Bey ile 
kardeıleri eve gelince feci sahneyi 

görmütler ve eşkiyalarm peşine 

düımüşlerdir. Sabaha karşı üç 

eşkiyayı aldıkları parayı paylaşır

larken çevirmişler ve teslim o'ma -
larını söylemişlerdir. 

Eşkiyalar teslim olmadıkları 
gibi silah ta atınca Aziz Beyin kay 

nı kızmış, silahını çevirerek ateş 
etmiş ve eşkiyalardan birini öldür 
müştür. Diğerleri bunun üzerine 

teslim olmuşlardır. Eskiyalarm 
üçü de Ciriklı aşiretindendir. Tcs· 
lim olanlar Karaman adliyesine 

• Mihalice Şuayip, Arbaaya Sebati, 
Kazım, Ankara birinci hukuk ha- verilmişlerdir. 
kimliğine Adapazarı hukuk haki· Sarıkamışa Hamdi, Darandeye 

Osman, Ercice Osman Tarık, Ço - M f Al h' 11 ) l • ı· mi Vehbi, Bolu hukuk hakimliği· ~ usta a, aşe ır su ı 1cı ~'."ll ı · 

ne Nevşehir mahkemesi azasından ruma Rıza Nur, Kulpa Şükrü Fu. ı ğine Mümtaz, Kayseri birinci 
Süleyman, Uşak hukuk hakimli - at, Sil vana Ahmet Cevat, Bayra . Müstantikliijine Ferruh, Erzin.~an 
ğine Söke hukuk hakimi İsmail, miçe Mustafa, Foçaya Mehmet sulh hakimliğine Ahmet Saim. 
Yozgat müddeiumumiliğine Akşe Fahri, Bünyada Ahmet Ziya, Bi· İpsala sulh hakimliğine M.ehmet, 

h
. "dd . • . N f' B d recik, Osman Zeki, Bora Mehmet Maras müddeiumumi muavinl=ği -
ır mu eıumumısı a ı, ur ur . . ~ 
. 1..... c·· . . M h t Nıhat, Tavasa Fıkret, Çarşanbaya ne Sa'ahattin, Isparta müddeiumu 

reıs ıgıne onen reısı e me , 
A t 1 ''dd · ·1•v• K.. Abdülhak, Capakçura Hasan Bas· mi .muavinliğine Sıtkı, Giresun n a ya mu eıumumı ıgıne u - -
tabya müddei umumisi Mehmet, 

1 

ri, Çanakkale aza mülazimliğine aza mülizimliğinc Hikmet Nüzhet 

K 
. 1.v. S d h k' Avni Beyler. Beyler, Mersin aza mülazimliei -

araman reıs ıgme m ırgı a ı· 

mi Mehmet, Mersin hukuk hakim 1 Isparta aza mülizimliğine Ju . ne Semiha F cvzi H., Ordu aza mii 
liğine İzmir asliye azasmdan Ali lide Fevzi H., Karaman müddei - lizimliğir~ Mefharet Macit H .. 

1 
Kastamonu aza mülazimliğine Fn 

Rıza, Nevşehir azalığına Ak!ehir umumi muavinliğine Avni, Sinop 
ruk, Karakösc müstantildieinc 

reisi Aziz, Akşehir reisliğine Bur müddeh·.':Ilumi muavinliğine Ce -
Meb~et Nazım, Eskişehir müs • 

sa ag"'ır ceza azası Hüseyin, İz.mir t B J ··dd · · uavı·n va ' o u mu eıumumı m • tantikliğine Zeki, Şileye Süley-
Asliye azalığına Akseki hukuk liğine Muı·at, Ordu müddei umu- r:ıan, llgazn Rcınzi, Adıyarnana 
hakimi Ali Rıza, Burdur asliye mi muavinliğine Rabii, Afyan aza İdris, Ezineye Ahmet Rasim, Kuş 
azalığına Bergama azasından 1z - mülazimliğine Fehamet, Denizli adasına Mü~tak, Hopa ya Ömer 
zet, İstanbul sulh hakimliğin.e müddeil·.-:numi muavinliğine Rüş - Ta' at, Keskine Hilmi. İslahiyeyc 
Ankara sulh hakimi Cevat Bey - tü, Ödemiş aza mülizimliğinc Ansim Pınarba~ıya Nccme!tin, 
ler tayin edilmişlerdir. Baha Nur, Tokat müddeiumimi ı Tavasa Orhan, Çiçekdağına 

Ankara sulh hakimi Cevat Bey muavinliğine Cevat, Erzurum l Abdullah, Manavgata İhsan, Si-
lzmir sulh hakimliğine, Kocaeli müddeiumumi muavinliğine Ha - vereke lbrahim, Savura Ahmet 
sulh hakimi Yusuf Bey Kütahya sip, Kırşehir .müddeiumumi mua- Sadık, Çapakçura Ahmet Mitat, 
müddeiumumiliğine, Elmalı müd· vinliğine İsmail Hakkı, Malatya Bitlise Fuat, Midyaya Sadık, Pa· 
dei umumisi Tevfik Bey Kozan müddeiumumi muavinliğine Naili, luya İsmail Hakkı, Muıa Mürşit 
..Uddei mnumliğine, Ödemi~ müd İzmir aaz mülazimliğine İffet, Bey Avni, Ge.mliğe Mehmet Nuri, Sö -
deiumumisi Zeynelabidin Bey El· şehri sulh hakimliğine Şerafettin , keye Oıman, Çetmeye Hüseyin, 
hüstan azalığına, Aksaray azası Maraş aza mülazimliğine Hasan Merzifona Remzi, lüleburgaza 
Tevfik Bey Sinop azalığına, El - Remzi, Vartu sulh hakimliğine Abidin Beyler tayin edilmişlerdir. 

lzmirde gece gizli ayin yaptırırkeıt 
müritlerile beraber yakalandı 

;cj 
İzmirde İkinci Süleymaniye ma neşin Salih Niyazi efendiden di 

hallesi~~e. ~efah sok~ğında ~ece zet a·dım. Salih Niyaz_i ~fen 'f• 
bektası ayını yapan hır bekta~ı şey tı sene postni~:nlik etın;ştır· 'tı' 
hi ile dört müridi zabıtaca cürmü 1 katin ilgasında Ankaraya gı 
meşhut hali.nde yakalan~ıştır: orada Meserret otelini be: se~~ 
Bunlar, eslcı şeyhlerden Alı Ulvı l~aikten sonra Arncıvutlurıa g . 
Baba ile karısı Hatice, oğlu Musta ve orada Arnavutluk bükfırıtetıll 
fa Enver, Hii!eyin oğlu Niyazi ve r.ıti~1irn bir mcvkiini j~gal eyle~ 
karısı Zehra Hanımdır. tir. Ben kendisiyle muhaberel• 

Erkek maznunlar Karantina · b. · l' 1 yal<• mıyorum ve ızı po ıs er d 
merkezir.den mevcuden kısmı ad- yor cı val:it ayin, filan yn:p"l11 Af 
İi reisliğine gönderilmişlerdir. Ka- l p' 
dm maznunlar ikametgaha bağla" Ben evimde idim. Beni a 

1 
rf f' 

türdü~er, Refah sokağında 1 
u 

narak serbest bırakılmışlardır. d .,. 
Zabıta, bir müddettenberi eski efendinin evinde guya ben eti' 

bektaşi şeyhlerinden Ali Uuvi ha- ri".bcrmişim. (Ha' buki zşbl~ 
banın bazı kismelerle birliltte Hü· cürmü meş~mt halinde yakal• 
seyin oğlu Niyazinin Refah soka _ lar arasında Ali Ulvi baba d• d 
ğmdaki evinde toplandıklarını, dı ve meras'mi idare ediyor,.,, 
bektaşi ayini yaptıklarını haber Benim, tarikatin ilgasındaıt,.,. 
almış ve faaliyete geçmişti. Uzun ra bc~taşilikle nlakam Jcelrıt b" 
süren takip' erden sonra Niyazi e - tır. O vak't kendime ait oJsıı •o 
fendinin evinde eski şeyhle mürit- taşi tekkesini yıktr.".ll ve on\lfl ol1' 
)eri, ayinicem yaparken cürmü ke.ziy}e bir ev yaptım, ora~S ~ 
meşhut halinde tutulmuşlardır. ruyorum. Be~a~i ayinlerı, f. 
Ayin esnasında okuduk'arı mefes- kat iş)e;:İ, meşgul o'mcı.dığırıt 
lere ait bektaşi kitapları da eld~ lerdir. . 

e~i!'.7ni~lir. Ali Ulvi ?a~a, ~ürmü- Ali Ulvi baba • ile N~Y"ıl 
nu ınkar ederek demıştır kı: Mustafa Enver efendilerın 

- Ben kırk sene evel Kırşehir- , parmak izi dairesinde parrtt•~ 
de Hacı bektaşi Veli köyünde post almmıf;tır. 

Bir kadın 
Kapısına gelen 
sarhoşu öldürdü 
Manisanın Hacırahmanlar kö -

yünde şayanı dikkat bir cinayet 

ika edilmiştir. Bu hususta elde 
ettiğim malumatı veriyorum. 

Teşrinievvelin on ikinci gecesi 

sııat on ikide Hacırahmanlarda 

mu~tim Abdullah oğlu Abdullah . 
isminde bir genç, sarhoş olarak 

köy halkından pehlivan Ahmcdin 

lır.pısına dayanmış ve Ahmedin 

Z::? ... cesine: 

- Kapıyı aç! Dem ıştır. 

Aydında 
Bir Macar kadınıll1~ 

cinayeti 
·~~ 

Aydında Cuma mahalle•l . ~ 
oturan muallim Cem~.I Beyııı r/I 
rısı Firdevs Hanım, kornşı.ıs\1 

:l<' car tebaasından Madam Tr~ ~ 
yin köpeğinin co:ugvuna sa\oır 

~ ~ 

SI Üzerine köpeği kovalıyor• s;t 
dan hiddetlenen Madaın 1r0 1'° 
namı diner Foto, Türklüğü ~,.:c 
edere!c köpeğilc beraber fır . 

fıt 
Hanımın üzerine saldırıyor· " 

1ot 
devs Hanım kork!!) or, kııçı , 

• • v• d ., )<Şt 
evıne gırecegı sırn a ayagı aı-

rak düşüyor. Hamil~ olduğ'1" 
. "'" netices: ç GenÇ kndın, gece yarısı k<'.puw düşme ve horkma 

na dayanan bu meçhul adama kar ğunu dü~ürüyor. çO 
Firdevs Hanımın hay:ıtı ee Jı koy:ımıyac<'ğını anlayınca, koca 

:anın tabancasını almış ve kapıyı 

nı;::ırak ateş etmi~tir. 

tehlikede olduğundan Mital I' 
yin hususi hatt:.mesine kalchfl 

mışhr. 
Kadının at\ığı kur~un Abclul · ,,~r "" .. ıt" 

la!·nn lam alnına isabet etmiş ve Foto hal~kmda tev!:if ını.ı biti 
resi kcsilm;ş ise de vak'a ak'bo' 
de kaybolduğundan yapılaıt I ıı'' 

Hiı.diseye zabıta ve adliye vaz'ı· tiin araştırmclcra rağmen b\11.1 

Ab:lul'ah o anda ölmüştih.-. 

yet ctmi~, müdafaai nefis halinde mam:şhr. 
·1iı1 

Cümhuriyet müddeiuJll'1~1 ı.el 
~ rıı1 ,. 

ka~il ika eden kadın da derdest e· 
dilmi~tir. 

s~r kadın bir kızı öldürdü 
Şavşet kazasının 1.:nerhav nahi· 

yesine bağlı Balıklı köyü yayla · 

sında intikam hırsiyle bir cinayet 
işlenmiştir . 

Elli yaşlarında İsmail kızı Ha · 

lime on sekiz yaşlarında Fatmayı 

suya giderken bir kayadan yuvar· 
hyarak öldürmü~tür. 

Buna vaktiy:e Halimenin kızını 
F atmanın ba!kasına kaçırttırma · 
smdan doğan bir kinin sebep ol -
duğu öğrenilmiştir. 

pasaport numarasiyle e§ka 1 

tarafa bildirmistir. ıf 
• 1coıf1f 

Bu kadın gc-;en sene de . Jı'' 
lariyle bu !uretle çıkardığı btr • ..dıf 

• eıv 

gada gene Tüı klüğü tahk1r (f ,. 
ve 9 aya m:ıhkum o)muşt~; . .,~,ıı 
katı bu cezayı temyiz ettıS1 

it' 
evrak daha temyizden geltııeıı' 
ti. »i ' 

• 1cırıe• 
Bu sefer y;.kalanarak e jl'~e 

ni yediği memlekete, .aY~,tf' 
para l·azandığı Türklere h ,~ / 
etmenin cez:ısını elbette çel<t 
tir. 
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l<lüp değiştirmek m~dası Türkiye birincilikleri-müsabakaları 

etrafında fikirler 
. ~ii• ··--~ 
~~'?b.aiıhı .. ttırnıek modası spor cu seviyesine çı\mıt olacağına ve 
'""Cli~ oteden beri hararetli bir yıldız olmak istidadını göste -
~il ~r. k~1?_dan. bir kısmını tef - ren oyuncular da maalesef pek 
liııde bttı UÇük hır münakaıa tek· güç yetiıtiğine göre böyle bir o -
' .. 1''1aaına rağmen zaman yuncunun klübünden ayrılması 
ııh. 01 e f 

F enerbahçelile~ Perşembe günü Bursaya gidiyorlar 

Atletizm birincilikleri ayın 30ve31nde 

•""tr 1t· ı. . •rtınalı bir vaziyete o klüp için doldurulması kat'iyyen 
i 1 uırl) · 
llltııl,rr b·ı •rı~e en dost görünen kolay olmıyan . büyük bir botluk a 

de dii.,.. 
1 

e hır kaç dakika için - çıyor demektir. 
ı._.. ,"41-.ı h l" 
11111'\ilc a ıne sokar ortaya Bilha11a esasen, kısmen muhitle 
k.ı l•ileJ k ' l b h lllta l er çı arır. Bununla rindeki lakaydi, kısmen ma i u -
deJci tibj ~nihayet aon hafta için - ranlar yüzünden büyük itlere giri
l'lıl11ıta11ı e~kalide bir kongre ku- ıememiş küçük klüplerde bu bot -

ltıüp ~~~~e ~bebiyet verir. luğun daha derin daha acı mana -
~ t rıttırmek modasının ları vardır. 
ı~ e dah d'kk km k .. -•ı ele ••td a ı ate değer tarif Halbuki oyuncu çe e mev un 
~ ır: de bulunan büyük klüplerin bu 

dıl"Qıe.lct" •Yartmak, oyuncu kan- bahiste vaziyetleri bambatkadır: 
8· ... · Evvela kadroları genit olduğu, ... ltr 
...... tfe ·~~unu §Öyle \zt\h eder: genit olması lazım geldiği için bat 

le biıe : .. ırn klübünden çrkmıJ ka klüpten oyuncu çekmeye ihti -
' ~ Urtca.at etmi! bir oyun _ yaçları olmamak lazım gelir ve 
~la ~ ~~!e almı,alım .. Bu oyun sonra, böyle bir oyuncu kendileri· 
~flf . llQ~be girmekle daha çok ne bir şeref ve iftihar hakkı da ver 
~ ~nını bulacağını dü!Ü- mez. Şu halde bu meseleyi: 

, .•.•• ,, Bir tarafa çok kaybettiren fakat 

lctt• beHEi d .. diğer tarafa az kazandıran bir me 
lla İfad . 0ırudur, belki, haki-
F.ıc. eııdir. ıele ... Diye tarif etmeye hak ka -

bt: t diier taraf ta töyle anla- zanmamız pek ala mümkün ola -

'li b._, ' 'Yır ef-. d' . . . .. .. 
-tlltdır B ... n ım ııın ıçyuzu 
lb.... • u Jd'rr aib• • 0Yuırcumuz, evet, ça-
6~1 .. 'İkaak üzerinden sade 

le\~ ~ un rengi akması lazım 
~it hi 0'1lııcumuz daha yüksek 
~tile ~eınuriyet bulunmak 
'lftrrt dırdmıt, elimizden a -

'-hci ~ "-tiıa İf da doğru bu da haki -
la •deıid· ' 

. .,. ~· ır. 
İlti ltl'\f ~ate. IÖz alanlar yalnız 
~tel eğı~dir. Bitaraf olm:uı 
' d\lti>. ... ~11 hır batka grup ta fÖy-

'"'llUr • 
........ Ilı • 

)l\L Qir d b. 
f ~ flt)orı e •zde profesyonellik 
~ ~ __. ha .. Bu itin ondan ne 
~,I. '• ~ununla beraber niçin 

~~ ~z, bir çiklet uğruna 
~~ır raber yatadığı klübü
~· it ~en oyuncular biliriz. 
it ,-"ter,, sahibi olmıyan 
~ d Ya nıalik olmaktan ol -

h.. 'llı. .~ayırlı olmaz mı? 
, ~lupleri birbirinden, di 

' 'İlci lar İstanbul mıntaka -
' . Yetçidir. 

1-t' ~lenir: 
•• ularımıza ıöz dikiyor-

'İt f '1'. ,er,at eder: 
)~- ~ .,. '! 1 0Yuncularımızı çeki -

lfiıa •. 
IÇ~nden nasıl çıkmalı?. ' . . ' ite.ad· h "' '>'lttı ' esabıma "oyuncu -

d 'cı.._~ .... 1ıyor,, diyen tarafın da-
llfı. ~- \' d·nı rL •q ıc_.. . e 1 enmiye layık ol 
~ M ._tıııd · 

ı- >'le dij .. eyım. Bu hususta 
~~•ll :unüyorum: 
ti ~e ter~ ıe~ç İstediği klübe 
lb.. l' 1'1\iL • •ttır. Sonra herhan-
-~ qe ıır · 
~ klıt mıı ve orada sene-
~· ite 

111
'' olan bir genç 

1 lı ba,tarken esasen 
•lckını k 11 • d u anmıt, ın-

"'9.....~ ereceıi üzerinde 

)' ~~eıaplamıt karar 
lal .._. ııtt-.._. •r. Ayartılmak vazi . ~ --...... }) 
~ eıı. ır oyuncu ise çalıt-

lfe 'Yarar bir oyun-

maz mı? 
O halde niçin böyle bir yol üze

rinde yürümeli .• 

• • 
itin tuhaf bir tarafı da vardır; 

klüp değiıtirmit oyunculara soru
nuz: 

- Memnun muıun? .. 

Eğer kendisile hakikaten sami -
mi iseniz size fÖyle diyecektir: 

- Pek değil.. Bir türlü 11ınama
dım, kendimi burada yabancı his
sediyorum ! 

Ve gene tuhaf değil mi? Klübü
nü bırakarak büyük ümitlerle di -
ğer klübe geçmit nice oyuncuları 

da hatırlamak mümkündür ki bu -
gün birer ıönmüş yıldızdan baıka 
bir şey değillerdir! 

Benim, klüp değiıtiren bütün 
oyuncular için, bazıları gibi, "tah
siyetsiz,, demeye de dilim varmı -
yor. Çünkü gençlik yatını irade ile 
arzunun yaman bir mücadeleye gi 
riştiği bir yat diye dütünüyorum. 

Bu itibarla teklif ediyorum: 
Bir oyuncu ciddi ve makul se -

bepler müstesna, canı istediği va
kit klüp. değittiremesin. Göstere -
ceği sebeplerin ciddi ve makul ol
duklarına da mmtaka heyetleri 
nin tetkiki, tasvibi ve federasyon
ların da tasdiki ile karar verilsin. 
Aksi takdirde böyle bir oyuncu hiç 
değilse iki sene herhangi bir ta -
kımda oynamaktan alıkonsun. 

Halbuki itiliyorum; klüp de· 
ğittirmek bahsinde daha tiddetli 
değil bilakis daha müsait davra · 
nılmaaı ve dokuz aylık bekleme 
müddetinin daha azaltılması yo -
lunda bir cereyan varmıt ! Bu ce
reyan tahakkuk ederse, vaziyetin 
ne tekil alacağım alakadar kariler 
pek güzel tahmin edecekleri için, 
kendi hesabımıza sadece: 

- Aman dikkat! ... Demekle ik· 
tif a ediyorum. 

A • .Strrı 

Ankarada yapılacak Türkiye 
futbol birinciliği müsabakalarına 

ittirak edecek tampiyonlan teı· 

bit edecek grup birincilikleri maç 
larma devam edilmektedir. 

Balıkesir ve Trabzon grupları 
müsabakaları evvelki, Adana gru
bu müsabakaları geçen cuma 
batlamıştı. Buna, Ankara grubu 
müsabakalarına da önümüzdeki 
cuma günü batlanacaktır • 

lstanbul Buna grubuna dahil 
oldğu için İstanbul tampiyonu F e 
nerbahçe takımı bir gün aonra 
Bursaya hareket edecek ve ilk 
maçını cuma günü orada yapacak
tır . 

Bu grupta Bursa, Çanakkale, Is 
tanbul, Kocaeli tampiyonları bu -
lunduğu ve mağlup olan takım tas 
fiye edildiği için F enerbahçenin 
Bursada yapacağı maç iki tane • 
dir. 

F enerbahçenin bu maçları ka -
zanması tabii olduğu cihetle bu 
grup müsabakalarının bitece
ği pazar günü aktamı takım 

lstanbula dönmiyecek ve Kara -

Galatasaray madalyası 
Memleketimizin en kıdemli ve 

büyük spor te,ekkülü Galatasaray 
klübünün kuıV,lmuı tarilıi olan 
1905 senesindenberi klübe birin -
cilik kazandıran Galatasaraylıla -
ra dağılmak üzere klüp idaresi 
tarafından zarif madalyalar ha • 
zırlattırılmıtbr • 

Bu madalyalar önümüzdeki per 
ıembe günü 16,30 da Tokatliyan 
salonunda tertip edilen danslı çay 
da dağıblacaktır. Bu toplantı -
nın çok heyecanlı olacağı anlatıl
maktadır. 

Klüp idaresini bu güzel dütün -
cesinden dolayı tebrik ederiz. 

Bir sporcu hazin 
şekilde öldü 

Eylül batında lzmirde Bayraklı 
spor sahasında Bumova ve Bay • 
raklı takımları kartıl&flllıtlar ve 
Burnova klübünden Ahmet oğlu 
Haydar isminde bir genç ağır su· 
rette yaralanarak hastaneye kal .. 
drrılmıtb. Bu zavallı genç ölmüt 
ve lzmirli refiklerimizin iıaretine 
göre müddei umumilikçe yapılan 
tahkikat neticesinde bu yaralanma 
hadisesine nizam11z hareketle 
Bayraklı takımından Mehmet E -
fendinin sebebiyet verdiği anlatıl 
mıtbr. Müstantiklik tahkikatına 

devam etmektedir. 

köy yoliyle doiru Ankaraya gide
cektir. 

Geçen sene Bursa Kocaeli gru 
buna verilmif, lıtanbul da Koca .. 
eli, Bandırma ile beraber ayrı bir 

grup kurmutlardı. 
Bu sene gruplara dahil olan ta· 

kımlar, memleket takımlarının 

daha çok tanıtmaları . için değif • 
tirilmitlerdir. 

Atletizm müsabakala
rına beş mıntaka giriyor 

lstanbuldan 25, lzmirden 20, Bur
sadan 16, Balıkesirden 18 atlet ol· 
mak üzere yüz genç ittirak ede
cektir. 

Mıntaka birincilikleri müsaba • 
larında birincilik ve ikincilik ka • 
zanan atletlerden terekküp ede -
cek İstanbul kafilesi 24 tetriniev· 
velde Ankaraya hareket edecek -
tir. . 

Birincilik müsabakaları 30 ve 
31 tetrinievvel günleri yapılacak
tır. 

Sporcuları davet 
T. 1. C. 1. İstanbul mıntakaaı 

reisliğinden: Cümhuriyetin o -
nuncu yıldönümü şerefine tertip 
olunacak geÇit resmine spor tef -

AtletJun •ntren6r8 Her Abrabam 1 kilihnın İ!lİrak tarzı hakkında 
Ankarada yapılacak Türkiye son bir karar ittihaz etmek üzere 

ateletizm birincilikleri müsabaka- federe ve gayri federe klüplerin 
)arına ait teferrüat ta dün aktam salahiyet sahibi birer murahhasın 
tesbit edilmittir. Atletizm antre- salahiyet sahibi birer rnurahhası - · 
nörü Her Abraham cuma gü • nın 18- 10 - 1933 çar!amba gü. 
nü Ankaraya hareket edecek ve nü saat 16 da Cağaloğlunda C. 
orada kalarak müaabakalann H. F. binasındaki mıntaka merke· 
proıramını çizecektir. zinde bulunmaları lüzumu 'ehem-

Bu müsabakalara Ankaradan 21, miyetle tebliğ olunur. 

Ankara mUaabakalar1na l9tlrak edecek A~etlerlmlzden bir. grup 
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- 4 - ı Dervif Paıanın gürültü, patırtı· ra da 93 seferi bidayetinde bütün 
Bunu beğenmedim. Nihayet ka· larına bakmıyarak, derhal orada büyük hataları ile vaziyeti ıevkel

dm kıyafetine girmek gibi bir mu· cemettiği iki hafif piyade livası ceyşiyemizi berbat bir hale koyan 
ziplik aklıma ıeldi. ile on bine karip Arnavut aıakiri zatin naaıl mutaazzım bir ıükuti 

Evet, kadın kıy af etine girecek- muavineaini alarak Nit yolunu olduğunu bir fıkra kafi derecede 
tim. Yaımaklanıp feracelenecek- tuttu. Derhal Arnavutların köyle· tayin eder. 
tim. O zaman dünya bir araya re taarruzlarını menetmek ihtima· Bir ıün Nit orduıahında, cuma 

Milliyetten: 
"Maksat bu olduğuna göre bir 

muharrirden memurin kanununu 
öğrenmesini istemek, kanunların 
asrrlarca şeklini, mefhumunu de -
ğiştir:miyen evamiri aşere olduğu
nu iddia etmek gibi garip olur.,, 

Düzeltelim: 

Düzeltelim: ... .., " 
"Alman milleti kend1111n 

' biri' 
latılmaıına yol bulunmaz ·~ 
kım yokıullar, ıı)untılar 1 JI. 
yerine ıetirmekte olduiU (llllJ 
de) buyrultularından dolall ... 

likleri. yerine ıetirdili k•~· 
ka milletlerin (ulusların) ~ 

galae beni kimae tanıyamazdı.. ziyareti sohbetinde birçok erkin "Dilek bu olduiu~a ıöre bir ya ni tutacaklarını gerçekten u
beklyebilirdi. Henüz tüyıüz bir aençtim. Beni ve ümera ıerdarın çadırında top - zıcıdan memurlar kanununu öjren 

Alman milleti, on bet yıl ~ 
ca ıavat sonunun dü9man~ 
ıonu olmasını da bot yer~ , .,ı' 
Fakat V eraay muahedeıınlll ., 
ğı İnsanlığa barıt göriif 01111•1' 
ğıflıyacak gibi görünmiyor.dll~ 

kim tanıyacaktı!. Evdekilere fik- lanmıfh. Kahveler. SükUt. Ge - meaini iıtemek, kanunların yüz yıl 
rimi açtım. Gülerek kabul ettilel. ne ıükut.. Bir tek kelime kim.e · larca biçimini, ne demek iıtediği· 
Bir ıün ayna karıııında kadın ıi- nin. ağzından çıkmamıt, nihayet ni değİflirmiyen on buyrvk oldu -
bi ıüılenip püılendim, ıokaja çık- herkes gitmek için ayaia kalmıt·• junu ileri ıürmek ıibi tuhaf o • 
hm. Tanınmamak için arabamı Artık her kes çekilecek... Serdar lur.,, 
da def ittirdim. Beni böyle bir •· öteden: 
rabada görünce kimıenin tanıma- - Abe çocuklar, tatlı tatlı ko -
ıına imkan yoktu. nuıuyorduk, nereye ıidiyoraunuz? 

O ıün akıa.ma kadar Kiiıthane Aceleniz nedir? ... Demesin mi .. 
de dolattım. ilk defa olarak ıer- • .Y. .Y. 

bestimi muhafaza ediyor ve ıenit Ağustosun yirmi altııı... Birin -
nefeı alıyordum. Her hanıi bir ci livamız Hafız Paıa Morava va· 
kadından korkmaklıjıma imkan diainin sol yamaçlarında harben 
yoktu. ileriliyor. ikinci livamız çok ıerİ· 

Erkeklerden ise hiç pervam de.. Ali Saip Pata asabiyetin ao -
yoktu. Beni kadın bilsinler, ne o- nuna varmıı ... Ahmet Eyüp Pata! 
lacak?. Bu ilk gezinti çok hotu - Ah! Ahmet Eyüp Pata!. Nerede-
ma citti. Bir kaç gün bu suretle ıin?. Ben bir aralık kararıah he-
gezme~e devam ettim. yetinden bir az ayrılmıttım. Kar-

,.,, M h bes' d ı tı cihetlerde bir hareket emmare· ~ırp u are ın e ... 
leri var mı yok mu diye kontrol 

1875 ıeneıinde Pariı (Sen Sir) 

(A.A) nın Berlinden verdiği 

bir telrraftan: 
"Alman milleti, kendisinin ta -

rifi gayri kabil bir takım mahru -
miyetler içinde yerine getirmekte 
olduğu muahedt? ahkamından mü
tevellit mükellefiyetleri ifa etmesi 
nispetinde diğer milletlerin de va
atlerini yerine getireceklerine bi -
hakkm intizar edebilirdi. Alman 
milleti on beş sene müddetle harp 
sonunun ayni zamanda husumetle 
rin sonu olmasına boşuna intizar 
etti. 

Fakat Versay muahedesinin ga
yesi beşeriyete sulhu bahşedecek 

V akıt' ta Celil Nuri Bey1n 
Jet ve mecliı,, yazıaından: 

. il' 
ı. Fakat devletler, fertlerill btl 

yat ınübarezesine tabi ve .teşl tlİ 
kuvetine sahip olmak iktıza · 
bu fıtratına tecavüz edip coil~. 
visation'u azıtacak olurlarsa 
vazcne bozulur.,, 

Düzeltelim: f 
"Fakat devl"ler, tek Kıt•~;· 

ıama yeniımeıine baib ye •I' İ 
ritme gücünü elde bulunduro' ' 
maları gerekten bu yaradılıt•~ 
hp collectiviaation'u düzpll d 

mektebi harbiyesi imtihanını ge -
çirmeie gittiğim ıırada Sırbiye ile 
bir muharebe açıldı. Ben de gö
nüllü olarak bu muharebeye itti • 
rak etmi9tim. Bu esnalarda tah
ta çıkan Hamit Efendiye ait bir 
hatıramı ilıi ve etmek istiyorum: 

ediyor, ve kumandanımıza iyi bir 
d B 

gibi görünmiyordu.11 bozulur.,, / 
haber verebilmek istiyor um. İ· ,, .. ,,,11111, .. 1 ,,, .. ,,,,, ........................................................ .. 

Merhum K•~•cl :uule i ... t f'aat zim zeminden yüksek bir yere çık u A k g s~ 
Pa9anın yaverllktea ıonrald reeml mak için atımı bir ağaca bağla • mumı spor on re • 

mıtlım. Bir de aiııızın nehirin • : ... ~ 
linin ademi mevcudiyetine mebni Umumi ıpor kongresi 25 teıri· bahsedilerek ıpor faaliyet.,,.. 
L d b -·•· 1 sağ ıahilinde zeytin ağaçlarından nu ut boyunca İr laaım üzum • ni evvel çarıamba günü Ankara • yeni bir veçhe verilecektir. _ . .A 
suz hadiselerle mücadelelere mec- mürekkep uzun bir ormanın ara - da topl~nac;·ı,~.-. .. .,Bıı. ,it.i~r1 • fe.- Bir kaç haftadanberi 111~ 

lıklanndan bir ley1~1in ıpartamak· ~ ~ ~. 
Ben lıtanbuldan huıuıi bir e _ bur olduk. Morava nehrinin ıol ta oldulunu ve ba'-fe)fl~in yanın· ~eraıycm ,teif\~~i bi".IFt' ım> .. •on .. mmtakaları dolaıarak te ~, 

mirname ile yeni pazar cihetinde- cihetinden adım admı hareket e· da üzerinde kırmızı diğer feylerin ra Ankaraya hareket edecekler - yapan ve timdi Samıun JDJft il, 
ki kolun kumandanı olan Mehmet den kolumuz, Ah.met t:yüp ~ata · vücudunu ve cümlesinin hali hare- dir. ıında bulunan Alman ıp0r dl~ 
Ali Patanın yanına gidiyordum .. ' nın ilerlemeıini hararetle temenni kette olduiunu ıörünce derhal Bu konıre çok mühim olacak teha11111 Her Kari Dim de~ 
Metroviçeye geldijim zaman 0 kıı ediyordu. Bir çok günler ıeçti. parhyanların silahlar, kırmızı ıey- ve timdiye kadar ıpor bahiıleri 1 greye iftirak etmek üzere 
mm umumi nakliye itlerine bakan Ali Saip Patanın zaten mevcut a- lerin de bizim mahut feıler oldu· üzerinde yapılan tetkikat mevzuu lerde Ankaraya dönecektir. 

Ten is birincilikleri İzmirde tütün piyasafl, 
ve bu kıımı temin eden mütir Ali sabiyeti metru vaziyete girdi. Ah- ğunu keıfederek tara11utglhım • 
Saip Pa,ayı gördüm. met Eyüp Paıadan hiç bir haber dan inip atımı yedeiimde çeke -

O zaman bizdeki askerlik çok yok". Hatti ne olduiunu Nitte rek hemen bir az ötede bulunan lıtanbul mıntakaıı teniı heye· 

garipti. Son derece fena olarak bulunan Serdar Abdülkerim de kumandan patanın yanına gide - tinden: 

İzmir, 16 (Huıuıt) - Ço~ 
beri beklenen tütün piyaıaı• --

kabul edilen ve harp kaidelerine bilmiyordu.. rek daha uzaktan: 
muhalif olan bir askeri ı..ıakliyeyi - Pata Hazretleri, Pata Haz· 
b d ~ h d k b 1 . Bilmiyor, çünkü meıleii iktıza- I . , M".d , M" 'd , D ura a, yanı cep e e a u etımıf ret erı.. UJ e. uJ e ..... . eme· 

sı taarruzun aleyhinde idi. 
lerdi. Şarktan garbe ne katlar ğe ba,Iadım ... 
belli batlı patalar varsa kaffesini 
yani bütün mevcut kuvvetleri 
Sırp hududuna tcıbih gibi dizmİ§· 
lerdi. 

Bunların da müıbet bir plana aö· 
re konduğunu f arzetmek çok bü · 
yük bir hatadır. 

Ve bunlar u~um plana değil; 
ayrı ayrı hedeflere hizmet edecek
ler. 

O zaman, bat kumandan, ıon · (Devamı var) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Askerliğe çağırılanlar ıriirk h ususi hastaneciler 
lstanbul vilayetinden: cemiyeti teşkili 
1- Birinci teırini 933 celbi için lıtanbulda mevcut Türk huıuıi 

aıatıda dolumları gösterileri efrat haıtane sahipleri toplanarak Türk 
celp ve sevk edileceklerdir. Huıusi haıtaneciler cemiyeti na -

A - Bir buçuk senelik efrattan mile bir cemiyet tetkil ve nizam • 
316 ili 325 bakayasiyle 326 do - nameaini lıtanbul Vilayetine ver • 
ğumlular (dahil). mitlerdir . 

8 - lki senelik efrattan 316--
326 bakayasiyle 327 doğumlular 

(dahil). 

C - Deniz ve jandarma ıını -
fından 316-327 bakayaıiyle 328 
doğumlular (dahil). 

2 - Celbe tabi olan itbu efra· 
dın toplanma gönü 20 - 10-933 
cuma ıünüdür. 

3 - ltbu efradın buıüne kadar 
tubelerine müracaatları ve yaban 
cılar da bulundukları mıntaka ıu· 
beterine aynı zamanda ıitmeleri. 

4 - Nakdi bedel 20-10-- 933 
tarihine kadar kabul edilecektir. 

Bedel vereceklerin hemen ıube
lerine müracaatla muamelelerini 
yaptırmaları. 

Cemiyetin müeasisleri Prof. Dr. 
Kenan Tevfik, Dr. Ferit lbrahim, 
Dr. Ahmet A11.m, Dr. İbrahim Oı
~an ve Dr. Marko Egiz Beylerden 
il>arettir . 

Cemiyetin gayesi hususi hasta -
neleri alakadar eden her türlü 
meıldti 111eıeleleri hal ve icap e · 
den tetebbüılerde bulunmak, sıh· 

hat yurtlarının inkiıaf ını temin 
etmek ve halk naurında kıymet 

ve kendilerine olan emniyeti tez -
yit, bu müeueaelerle hariçteki 
doktorlar aruında ahenk ve mu • 
hadenet temin ıibi ıeylerdir. 

Cemiyet iki ayda bir toplana • 
cak ve icap ettikçe ayrıca f evka
lide içtimalar aktedecektir. Cemi· 
yete iltihakları için Anadolucla 

Heyetimiz latanbul teniı birin • 
citiklerini atletizm federaıyonu • 

nun teniı komitesiyle birlikte ya· 
pacaktır. 

Birinciliklere 20- 10-.933 cu 
ma günü ıaat 9 da Fener bahçe 
kortlarında başlanacaktır. 

Birinciliklere ittirak için ataiı 
da iıimleri yazılı teniaçiler ayrıl· 

mıtlır lıtirak edeceklerin lisanı· 

tarını almak ve kayitlarını yaptır· 

mak üzere 18--10--1933 tarihi • 
ne kadar Zeki Rıza Beyin maia • 

zuına müracaat etmeleri tebliğ 

olunur. 

Suat, Şirinyan, Sedat, Ahmet 
Ferit, Semih Süreyya, Rasth, Sait 

Selihattin, Davit, Jaffe, Giraı, 
Tevfik, l:facar, Kris, Necmi, Or • 
han, Vedat Abut beyler. 

Ne aslı var ne astarı 

aktam Bornovada açılmıf, JC "" 
lu kumpanyaıı 675 kilo seJued ~ 
kur~t, bin yüz yetmit kilo ~ d' 
ıekız kurut1 üç bin sekiz 1üS , 
ıan kilo dokıan kuruıtan .ı.-lf 
tır. 

Bugün aynı kumpanya Se1d~ 
yünde dokıan kuruıtan mil1-; 
ada bulunmu§tur. Odemiıte f 
ci derecede tüccar tarafındaJI ~ 
yaıa açılmıt iıe de mua111ele ,J~ 
azdır. Amerikan kumpaı11 J 
eksperleri ile ııkı tetkikat y•,.-;,, 
yorlar. Henüz mubayaay• b.t 
madılar. . tW 

Ege mıntakaıının bu aen~~ 
tün rekolteıi on üç. buçuk -~ 
okka tahmin ediliyor. Bu • ti' 
mahıul halite itibariyle ıeÇ•" 
nekinden çok ividir. , 

Yeminli muhasipler bir~ 
lıtanbuld~ bulunan bütil~ 

mi, hususi ve ticaret mües•• •.. ~ 
Dünkü ak§am refikımızdan biri 1Jr 

. . le bankaların muhaıebeciler• " 
Turinı klübün, memleketımıze .. d k' h ft . t d.,ıt1 muz e ı a a ttcare o -"" 
seyyah ıelmemeıi için senelerden b" . t' kl ~ llıi 7"" 
b . l b' b k . d I ır ıç ıma yapac:... ar ... ır. 1'19 
erı ça ıtan ır ıe e eyı mey ana k d h 'b' b l .... jı a ar mu aıı ın u una- 'İl 

çıkardığını yazıyordu. Bu huıu•· ı t · t d l .. k... . b .. _:ik .. .. op an ı a, ıu umetın üJ--~fl 
ta malumat almak uzere muracaat r _., 

.
1
. . T . ki" k. b" ehemmiyet verdiği yemin 1 

ettı muz urıng up er anı oy-

1 b. d h b l . l d .., ıebeciler birliii kurulacaldJf • .MI 
e ır ıey en a er erı o ma ıgını ·ı.ır ... 
ıöylediler. Bu birliğin azaları vası ,.. 1 

ait itler hakkında hiç ki_..,_ ti 

Henüz Sırplılar harbe kıyam et· 
mezden evvel, patalar yekdiıeri • 
ne kurıun atmakta idi. Ali Saip 
paşa beni bir türlü bırakmadı. T ev 
cihki.reıne ısrarı üzerine Mehmet 
Ali Patanın nezdine gidemedim .. 

Burada tafsiline imkan olmıyan 
vakayii harbiyeden yalnız itaret 
edeceğim nokta vardır: Ali Saip 
Paşanın, benim aıkeri itler ile 
çok met1ul ve mütemadiyen fenni 
harp muhtıralarını üzerimden bı· 

rakmadıiıma dikkat etmiı, bunun 

üzerine MetroYiçede ka'.mayıp 

müttereken bir hedefe, yani Sırp
lıların kıımı küllilerinin üzerine 
gitmeie karar vermif. Kinazvaç· 
tan hareket eden Ahmet Eyüp Pa 
fanın manenaıına ittirakini de 
tavsiye· etmemekliiim üzerine za
ten hu lıuıuıa mütemayil bulunan 
Ali Saip Pa,a bu fikrimi kabul 
etti. 

5 - Toplanma ıününden aon • 
raya kalanlara askerlik mükelle · 
f iyeli kanununun ceza maddeleri 
tatbik olunacaktır. 

mevcut huıusi hastane sahiplerine Jbrahim ve katibi umumiliğine 

de müracaat edilmi9tir. ı Dr. Ahmet Asım Beyler intihap o-
Cemiyetin riyasetine Dr. Ferit lunmu9tur. 

vermiyeceklerine Ye tamaJll~ • 
taraf olacaklarıha yemin ed 
lerdir. 
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.. ~Purcular şirketi' .P."..~!.~.~~~~~-~~~~- Demiryollar'Sanayiciler heyeti Anka-
17 B. teşrin 1 Y3? !!!!'!!!!!'!! 

ç firrnanın girn1esini imtihan meselesi d b ıd·ı ? 
Candan isti Bükreşteki kongre ra a n.e yapa i 1 er . 

I v~PUrcuı . yoruz ,, Bazı talebenin şikayette 
Se tcıcil d"I ar. tırketi dün vilayet- • •• d ·· ? 

ıf ~~n t:,~k~~~l ve §~rk.et artık ta- hakla~ı ~ar mı?. ne iŞ gor u . . istediklerini söylüyor ve aldıkları neti-
a.1~ı1en firnı u etmt§hr. Şirkete Hukuk fakultesı talebelennden Bükre~tc toplanan bcynelmılel • •• .., • A • 

~ır•eti teıkil a nıurahhasları ile bazılarının Hukuku esasiye imti - demiı'yollan kongresine iştirak et- Celllll ffiUSbet oJdugUDU ılave edıyorlar 
' lr dU 11 n· eden bazı vapurcu - hanı eınaunda bazı haksızlıklara 1 mis olan muhtelif milletlere men-

• "IJ:e b '> 
l'ıyl&etind h ıne usu Fuat Beyin maruz kaldıklarından ve bu tale· sup otıız kadar murahha::; eye.ki Bir hafta evel Ankaraya giden madde ve mamul kısımlar hakkın 
~l?a.k ior~f u~ut bir toplantı ya- benin iı:ı'~ihanın ,~fahi olacak yer- ı gün ~chrimizc gelmişlerdir. sanayiciler heyeti dün sabah ,eh- da noktai nazarlarını tetkik ve ik· 

l !İrketi mu! erdir. Toplantı - de tahrırı yapıldıgından ve evrakı 
1 

Knngt'eye ltalya namına ı~tı - rimize dönmüştür. Heyet azaam- sısat vekaletine gönderilmesi emir 
ll'tıındak·Y.apanlarla muhalifleri imtihaniyenin salahiyettar bir rak etmİ:' olan nmrnhhaslardan dan birisi dün bir arkadaşımıza edilmi~tir. 
llt Bey ani ıhtilaf görütülmüş, Fu- heyet tarafından tetkik edilmedi· ı' hiri .. u iz~hatı Yermiştir: mesaileri hakkında ıu ma'i'imah Birliğimiz bu günden itibaren 
k Neticed:!:a~ı tavsiye etmiştir. ğinden §ikayet ettikleri ba:ıı gaze· "- Avrupa memleketlerine vermiştir: bu mühim mesele üzerinde çalı§· 

~ ukstırıtın eçılecek birkaç hu - telerde yazılmıştı. mensup üç yüzden fazla murahha- Heyetimizin Ankarada takip mağa ba~lıyarak yakm zamanda 
k~)j hat h:~Iaıma hususunda bir Dün alakadar makamlarıJan öğ sın iştirak ettiği kongrede verilen edeceği i§ler tunlardı: hazırlıyacağı projeyi iktısat veka· 
bıııtir, nıa.Iarına karar veril· rendiğimize göre Üniversitede ik- kararların en mühimleri trenlerde 1 - Mevaddı iptidaiye cedve - Jetine gönderecektir. 
he Diğer t~ . mal imtihanlarının ~ifahi veya seyahat müddetlerinin kısaltılma- linin tanzimi Tarife hakkındaki bu temenni· 

1 firrrı aftan §ırkcte girmiyen tahriri olması bir talimatname ile sına dair o'anluıdır. Bu karar - 2 - Muamele vergisinin yüzde miz muamele vergisinin yüzde 10 
ctrrıitler; leıcil kararım temyiz fakülte reislerinin reyine bırakıl - lar mayısın on betinden itibaren 10 hat dahilinde istifası dan fazla dahili sanayie tahmil e-

ş. ır. 
. ..ırketj k mıftır. tatbik edilmeğe başlanacaktır. 3 - Yedek ve tecdit parçaları- dilmemesi hakkındaki rica.mızı 

rt dun de • U~an vapurculardan bi Talebe adedi bütün fakülteler - Kongrede Şark ıimendiferleri nın serbestii ithali dinliyen maliye vekaleti nezdinde 
n:ı ....... Şirl:~~tır ki:. den ziya.de olan hukuk fakültesin murahhası da bir teklifte bulun _ 4 - İadesi lazım ıelen makine de hüsnü suretle ka.rşılanmı§tır. 
ş·~ ()ldu şn· tescıl muamelesi ta- de, kadrosunun henüz tamamlan- du. Şark ,imendif erleri Türk top· rüsu.~unun iadesi Yedek ve tecdit parçaları hak· 
h~llıdi fa.aİiy ~~khet tetekkül etti. mrunış olması yüzünden bu sene rağından geceleyin geçmekte 0 _ 5 _ Müdevver mevaddı iptida- kında taleplerin Heyeti Vekile 
.. :tır)a,. 1 e ı akkında esas' ar bazı imtihanların bu meyand• ı"ye me•elesı' kararına iktiran etmiyerek talep • 
ıt h 

., y a lan konvansyonel treninin gün- • 
1 or, T · · · b" d h · d l · k ld k d . llten \1a e~rınısanı ır en ukuku esasiyenin tahriri olarak düzleyin geçmesını istemiştir. 6 _ Gümrüğe mevdu nakit e- enn müm ün o uğu a ar sür • 

!ı.r~et İfe Purcıların kurdukları yapılması profesörler meclisi ta - Kumpanya şimdiki vaziyette Türk pozitolarının alınan yüzde 9 faiz at le intacı için salahiyettar olan 
!1tıtıiYerı b ha~lıyacaktır. Şirkete rafından kararla~tırılmı§tır. toprağındaki kasabalar ve köyler meselesi tefkil etmekte idi. iktısat vekaletince tetkiki hakkın· 
tı llp\ıtll\rı .e§ firmadan ikisinin Bütün tahriri imtihan evrakı ta- arası münakalatı için gündüzle • Derdesti tanzim mevaddı ipli • daki ricamız vekil beyefendi tara-
lırıerı ~ k'Potek olduğundan ka - yin edilen mümeyyizler heyeti ta- daiye cetve!i hakkın.da lktısat ve- fından reddedilmemi!tir. İadesi 

\iç f' ~ıt ete . yin ayrı bir tren işletildiği için faz 1 ltlll• gıremiyorlnr. Diğer rafınd3.;ı tetkik edilmic ve notlar kili Celil Beyefendinin emriyle azım gelen makine rüsumu ile de-
~, ""nın d h" . Y la masraf yapmağa mecbur kaldı - l d 

&ıı:ı, c a ızımle beraber ol bu suretle verilmiıtir. te .. kil edilen hususi komisyon G pozito ar an alınan faiz meselesi 
~.....__anda . . ğını ileri sürmüştür. y h · 

1
. ---- n ıstıyoruz. Bir çok talebelerin sınıflarını gün mütemadi bir mesai neticesin İn isarlar vekili Rana Beye vuku 
lp ko . d geçmeğe muvaffak olmaları sual Bu talep bütün murahhaslar a- de trikotaj, çorap, fanila, ketenş - bulan müracaatimiz müşfik bir a-

S ngresın e tertibinde de her hangi bir haksız rasında münakaşalara sebep oldu. tül, pamuk dokuma, yün dokuma, aka ne karşılanmış ve bu tateple-
erbest t Iık yapıldığı ihtimaiinin gayri va· Çünkü konvansiyonel treninin Tür ipekli dokuma, yağ, çikolata, his rimizin yakın bir zamanda tetkiki 

?la~k d ebliglerde bulu- rit olduğunu göstermi,tir. Bu ci- kiyeden geçiş saatini değiştirmek küvi, kablo; lastik; madeni sana- ve bir karara raptedilcceği vadedil 
~ll se aktarların isimleri hetle kanuni bir ıekilde yapılmıf bütün trenin bütün memleketler - yi, çimento, süt ve konserve, fahri miştir. Müdevver mevaddı ipti -

~ii~den teki tıp kongresine beş olan imtihanların yeniden yapıl _ den geçiş saatini değişt_irmeğe mü kalarının ihtiyaçlo.rı tesbit edildi. daiye meselesinde iktısat vekaleti 
~ı.... azıa d k t ı· t · · tevakkıftır. Neticede koncrre, 'h · l ('lümru"'k ru"su'"mu" alma•ını la· zım ael 
ı cı.ur, t? • o ct-0r iştirak ede • masına a ıma namenın cıvaz ver- 0 Bu 14 fuhei sanatın ı tıyaç arı " ~ '" 
er.:ı l\Ono-ı d • y • h kk Jet Şark demiryolları cirketinin ısrarı k "f • l" "h · dig~ i kanaatindedir. \..: ı..ıe bulu e:e e serbest tebliğ _ mıyecegı mu a a ır. ::r muafiyet, es i tarı e ve ta ı ı tı -
~'lllle:ini nacak olan doktorların Al üzerine talep kabul edilmiştir. On yaçlarının A listesine ithali nokta- Netice itibariyle yaptığı.m.ız 

~kit Yazıyoıuz: manyaya cevap be, mayıstan itibaren bu karar ay- larında temerküz etmektedir. temaslardan aldığımız intiba müı· 
Şf!.t~f Muhtar S d t O 1 Cenevre, 16 (A.A.) - İngiltere ni tarihten itibaren Semplon eks • p,ettir. 
ıa etti Z ' e a , aman ' " - . l l b l d k d Bu hususa ait mevaddı iptidai· -----------'"lllth n, İya. B 1 · l i l'\lmCrıka, Fransa ve talya murah- presi stan u a ıim i in en yirmi ~Uıh ar Osman e~ er~~kraror a.~1 hasları dün tekrar toplanmıflar - dakika evel varacak ve şimdikin. ye cetvelinin ay baıına kadar tan- Çin belediyesi! 
llı,1 et Şal<ir .,..' evNı . smat ' dır. de 20 dakika evel hareket edecek_ zim ve tatbike geçeceği vadedildi. Çin belediyesi, yeni bir ıeyrü • 

, nı··d ' u•ıcsut ecatı Ke - B b b · dd sefer talimatnamesi yapmı§tl"' Bu li'ı.. u crris Neıı t' Ö D Toplantıya iştirak edenlerin ke- tir. ütün er a ı &anayı meva ı 
"'il ..., ye mer r · t'd · l } · · he sene talimatnamenin 3 maddesini ay • 

~ef Or ttit, Dr S . A'1· Ş . tumiyeti muhafaza etmelerine rağ ıp ı aıye mese e erının r 
l ' srrı · aım 1 ı e - l muhtelif !ekiller alması ve tatbi - nen alıyoru: 
'l'tlet an Şeraf tt' N' · men, A manyaya verilecek ceva - Bayramda Rus ricali ~· , A e ın, ıyaz1 kattaki bazı müfküller haaebiy:e 1 - Sigara içmek ve yol l\rl..a-
'•ıı- V aını lsma"ıl O h z k' hın mütekaddim proje hakkında Sovyet hükumet erkanının bi • . b" 'f · daııı'yle konu•mak yasaktır. ltt" • ah· , r an e ı yeni ve ~ütevazın u· tarı enın Y Y 

ı, ~1.ı''h ıt Fehmı· lh H"l anlaşılmı,tır. M. Henderaon bu - rinci tec.rinin 25 ine doğru Anka - . h'k" . h h" 1 . t 2 - Şehı'r ı'çlerı"nde ve ko""y yol. l"İ t" .,.. , san ı · T tanzım ve tat ı ını a ıt e ıs e- ·--
1'1, ı.. U ı evfik M t f H t nu bugün umumi komisyona bildi- karaya yapacakları seyahat ıami- l k"I d ~ <\aı ' us a a ayre . mektedirler. Bu noktai nazarımız arında 15 ı ometre en fazln git-
'ci S . ını İaına ·ı K l ş k" recektır. mi tezahürat icrasına vesile ola - mek ya .. aktır. tt lıt 1 ' er.na a ır, B d . iktısat ve maliye vekaletlerince "' 
'l'tl ' Saiın M t f S b · un an başka, lngıltere ve A- caktır. deı-t·ı' ~liaha N~h u5ı a ~ a .. rı' merika murahhaslarının müzake _ hüsnü telakki edilmiş ve buna mü 3 - Direksiyonu tek elle kul • 

h ' <.İ , ı at ezaı, mu - . b. b k Hariciye . Vekilimiz, Tevfik tedair şuabatı sanayiin iptidai lanmak yasaktır! 
Ş~l'leu~YaNuri Paşa, Ahmet Bur renın 1~ a; a zamana hırakı~- Rü~ü Beyin Sovyet rkali şerefine ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı.ı~tü , Galip H h İ ·1 ması ve on eraniın bugün tayın Dolmabahçe sarayında vereceği • 

Saıih' ~Salahattin yazık, As.maı edilmeden tehiri hakkında İtalya· 

VAKiT d , , a up sım, bin kişilik balonun çok şaşaalı o _ 1 

S
tttia ~ san Şükrü B l .. nın fikrine taraftar olduklarını 
'i ı C\1fi • ' ey er1 mu lacağı anlaşılmaktadır. P,h C,g, k Salım Paşa, Celal, zannediyorlar. Br. Jonun, Balkan konferansının' 

(\ ti, O P, liulusi Behçet Dr J 8 h ilk olarak toplandıgwı, sarayın bü -1 
eri •trıan c d · apon a riye nazırının 

ftt ~. AI· ev et, F ahrettin yük salonunda verilmesi mukar · ı' 
li~ ..\kif ŞYe.Rıza, r-"eridun Ne- söylediği sözler rerdir. 

\ıı y a.kır, Ekrt-m Hüseyin Londra, 16 (A.A.) - Alman· 
asıf B ' ~ eyler. 

ııqerıd 'f 
, .. at}'rı 

1 
• 1 er kongresi 

1 rıı11 h c ı:tııl l . 
tr:ı Qük e §ırnendifer kongre 
l'Q~Uı, ~ te~te toplandığı yazıl-

1ı 1..ı ko 
ltl '.tttttıına n~reye memleketi -
it dtllıir Husnü Sadık ve Dev· 

r Ritm· l'lollarından Nüzhet Bey-
t.. 1! erd· 

h. .,''lt.ır h ı r. 
~1.ıll a ha.al 
bi ~~ber 

1 
arımız ve kongre 

t l'tıc ıy e B"'k Qir ~ ltılck l u re§e giden ecne 
1•n:ı1 1 et er murahhaslarından 
~ ıtanb l l . ~a,, llrahh u a ge mışlerdir. 

Oda hırsızları 
yanın kararr, beklenilmemek1e be 
raber, kolay a.nlaıılır bir karardır. 
Ve milletler cemiyetinin salahiyet: Ali Efendi isminde birinin oda 
sizliğine yeni bir de'ildir. sından eşya çalan Galip ve Seferin 

1 
Bu sözleri bahriye nazırı jeneral muhakeme' eri bitirilmi§, Galip bir 1 

Araki söylemiştir. Hariciye nazı- sene 11 ay; Sefer 2 sene dört ay 1 

rı muavini M. Shiıenitsu da sun- müddetle hapse mahkum edilmiş-
ları söylemiştir: - 1 lerdir. 

"- Almanyanm bu hareketi, i .. . . 
Japonyanın milletler cemiyetine Huseyın Cahıt Bey 
ve silahları bırakma konferansına B~lediyeler bankası idare mec -
karşı vaziyeti deği~tirecek değil · lisi riyasetine Hüseyin Cahit Be -
dir.,, yin tayini tekarrür etmiştir. 

~ t>" aslar h · · d '"'n k 1 §e rımız e bir _ 

ht,~()~tr:d:c:~ıardır. Deniz Levazım 
lı l er he ırçok meaelelerle 
~i elki!at Ynehnilel e§ya naldiva-

Satınalma 
Komisyonundan : 

~ •na i" k" J 
~tles· ur ıyenin de iştira-

' l'llevz b h 40 ton Gaı: Kapalı zarfla }'f -- uu a ıo'mu,tur. 
münakasası : 1 · Teşrinisani· 933 çar· 

şamba günü saat 14 de 
atttaıı ' 

l ı,l arın 40 b ·· ı ·· .., .. 
Qoı· llnbı..ıld o ugu 
'-ı lıac taL . a llıevcut hamallar 40 

,~. ~aırn d · 1 
tıı 1

' l'a.&>t ~ ~ 1 ınektedir. lake "- 'ı ıs ıaı ııe göre h b··1··k 
"'llll' 1t , e er o u 
"'he kc ... t· 

11 
çok 100 hamaldan 

'<l • .. 1r, 1( 
lık<'le J..{ ~drosu uen genit 

a.ıır ıske!eıidir. 

• 

30 ton Benıin: Kapalı zarfla münakasası: l ·Teşrinisani· 933 
çarşamba günii s.ut 15 de. 

Den:z kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktarı yazılı Gu ve 

Benzin kıpah ıarfl(\ münakaaaya konuldu~undan şartnamelerini 

g~rmek iıtiyenlcrin her gün ve itasına talip o'acaklarm da mü· 

nakaaa gün Ye saatlerinde teklif mektuplarile birlıkte l<asımpa· 

~adar Deniz Levazım Satanalma Komisyonuna müracaatla (5466) 

Kitap işleri 
muhabere 

köşesi ve 
sütunu 

Devlet matbaası tarafından 
basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve satış 
işi müessesemize verilmiştir. 
Bunlar İstanbul da yalnız 
(YAKIT) kütüphanesinden te . 
darik olunabilir. 

<><> 
Devlet matbaasının diğer 

neşriyatı da (V AKIT) yur • 
du tarafından satılmaktadır . 
ilmi e5erlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat edilmek lazımdır. 

<><> 
C VAKiT) kütüphanesi, her 

vilayet merkezinde bu kitapları 
ıa.tma1< üzere birer sube açmış· 
tır. Vilayetler hududu dahi · 
}inde, Devlet matbaasının mek
teplere mahsus olan kitapları 
ile diğer eserleri için bu fubelere 
müracaat olunmalıdır. 

<><> 
Vilayetlerde ~ubemiz olarak 

adresleri gösterilen kitapçı · 
!arla kırtasiyecilerden ve gaze· 
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini hitirmivenlerin tenıi-

nat mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 

1 

teminat muamelelerini ikmal el· 
miyenlerin, yeni siparifleriyle 
birlikte noksan olan işlerini ta· 
ma.mlamaları hususuna nazarı 
dikkatlerini celhederiz. 

Cevaplarımız 

Karacabey Dani~ment mek
tebi muallim" iğine: İstediğiniz 

defterler bizde yoktur. 
Göksun maarif memurluğuna~ 

İstediğiniz kitaplar bizde yok
tur. Mües!esemizde ilkmektep 
lerin yalnız dördüncü ve beşin -
ci sınıf tarihleri vardır. 

Sıvas bayiimiz Kamil Beye: 
12·10-933 tn.rihli mektubunuz-
da sipari~leriniz bnkayası ola -
rak gösterilen kitapların kaffe -
ıi Dev'et Matmansmca heniiz 
tabedilmektedir. Tab'ıları hi -

lam buldukca peyderpey gönde
rilecektir. Fen bilgisi HI ihzar 
edilmiş ve vola <"ıkarılmıştır. 
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A=~t·;· Fena spı·n Tabletlerı· :;:aş:esa::ıı:,~:ı!:rı~e=e:!:ir~~ 
dir. Her eczanede satılır. 
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1 lstanbul Belediyesi ilanlara 1 --------...1 • 
,BAL INŞASI 

K~şif bedeli 268,415 lira 69 kuruştan ibaret 
bulunan Unkapanında Ayazmakapısında inşa edi
lecek Hal binası ile RIHTIM kısmı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keşif ev
rakını görmek ve şartname almak üzere her gün 
levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, münaka· 
saya girmek için de 20,132 liralık teminat makbuz 
veya banka mektubu i!e teklif mektuplarını 18-10-
933 çarşamba günü saat on beşe kadar daimi en-
cümene vermelidirler. (5232) 

Maliye Vekaletinden : 
Son zamanlarda tedav;,il mevkiinde fazla m.ktarda görülen 

kalp 25 lcuruılulc nikel Ye 10 kuruş'uk bro:ı:ı paraların timdiye 

kadar yapılmış olan tetkik •e tahlilleri neticesinde bu kalp pa· 
raların ytkdiğerlerine nazaran bari:ı farklarla yapılmış olduğu Ye 

binnıetice bunların muhtelif ellerden çıkmış bu:unduğu hem darp, 

hemde döküm auretile imal edildikleri tesbit edilmiştir. 

Darp ıuretile yapılan kalp paralarlardan bilhassa 25 kuruıluk
larıa yaıı tertipleri muntaıam ve düzgün İıe de yazı ve çiçek· 

ler; biraz derinleıtirilmekiçin kalemle oynamıt olmasından do!ayı 
etes sikke yazı çiçekleri kadar muntazam değildir. Kalem ile 

derinlqtirilmemit olanlarda da yazılar hafiftir. 

Bunlardan bir kııımdı; para kutrunda kesilen nikel safibalar 

araıana para •eminde ihzar edilen kurıun levhalar konularak 

lehimlenmit oldujuadın bunlar sert bir ciıim üzerine bırakıldık
ta tok bir ıu •ermektedir. 

DlSküm ıuretile imal edilmiı olanlann resim ve nakişları az 

bir dikkatle anlqılacak derecede kaba ve ptırüzlüdür. Kenar 
tırtıllan da bauaten bozuktur. 

Halkın dikkatli buluomaıi •e her kimin b6yle kalp bir pa

rayı ıtirmeye çahtbi'ı r6r610rae derhal zabıta memurlarına ha-
ber •erilmesi tavsiye olunur. (5659) 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden : 

Divanı mubanbat miitakip muavinliiine 30 lira maaıı asli 
ile tayin edilmek iıtiyen ve aıaiıda yatalı enafı haiz: olanların 
T. Evvel 933 nihayetine kadar iıtidaname ile Divanı Muhasebat 
Riyaaeaioe mBracaatlan lazımdır. 

1 - f\lemurin kınuounda yazılı evııfı haiz olmak 
2 - MDlkiye mektebi veya iıtınbul ve Ankara Hukuk 

Fallfiltcleri Ye yahut YOksek ikti11t ve Ticaret en iyi veya iyi 
derecede mezun bulunmak 

3 - Yaıı 30 (clılıil] den faıla olmamak 

4 - Talipler bu evsafı baiı olduklannı istidaoamelerine 
rap~n ibraz edecekleri vesaik ile iıpat edeceklerdir : 

V eaikalar ıanlardır : 

A - Nufuı ter.keresi B - ihtiyar hey'etlerince verilen ve 
zabıtaca tasdik olunan ilmObaber C - Mektep ve fakülte şa · 
lıadetoameıi D- Aıkerlik tubeıi nsikası E - Resmi tabip ra· 
por\ı F - Kendi el yızılarile yaıılmı} tercü:nei hal h1 . ausı. 
11 
Reımi ve huauıi hizmetlerine ai t ves ikalar merbut o~ acaktır. 

Taliple!İn ahvali umumiyeti hakkında divanca tlyrıca tahkikat ta 
yapılacıltır. ,, 

Bu •eıikaların asılları yerine Noterlikten musaddak suret
lerini tevdii caizdir. 

S - .. Halen Devlet Dairelerinde maaş veya ücretle müs· 
tah~fm ve bıJidıki ıeraiti haiz o:anlar iıtidaoamelerine yalnız 
b6Yıye c~danı mektep veya fakülte ıaiıadetnımeai ve da ır e le· 
rince muaaddık tercümei bal cüzdanlarına rap ' eduler. 1\1 ha!< ip 
muaYİaliği için timdiye Jıadar müracaat edenler bu ilin daire 
ıinde bkrar talepte bulunmalıdırlar. 

6 - Talipler ihtiyaçtan fa:ıla bulunduğu takdirde Frasııca· 
dan imtihan yapılarak muvaffıkiyet dereceaine gö:-e tercih ve 
tayin ediieceklerdir. (5674) 

Ereyli Türk ano
nim şirketi 

Sermayesi: 15.000.000Fr. 
frangı Merkezi idaresi: 

Istanbulda 
c,~ 5 F A1ZL1 ve BEHERİ 500 
FRANKLIK TAHVİLATI 

MÜMTAZE 

2/ Teşrinievvel ı 1933 tarihli 
kur 'a keşidesi. 

Kur'a ke~idesinde çıkan (263) 
adet tahvilatın 1 - tetriniaani -
1933 tarihinden itibaren ( 47) nu· 
maralı kuponun merbut bulundu -
ğu ıenet mukabilinde tediye edi -
lecck olanların listesi: 

9%8 il! 

J .21 l " 
t .S!H " 
1.100 

" 
1.5S1 .. 
1.586 " 
1.51H " 
1.601 .. 
1.6116 .. 
%.oG6 .. 
%.068 ,., 
%.268 .. 
'!. i 3 1 " 
! . .ıs2 1 .. 
%.996 .. 
3.161 ll& ı 

3.176 " 
s.231 " 
3.'!34. " 
J.401 

" 
3.~31 .. 

3 .!\St " 
S.6i6 

S.61R " 
S.416 .. 
4.201 .. 
··~ · " 
uoı " 
4.616 " 
4.'l ll l 

930 

1.:?75 

J.39.) 

1.50!) 

1 .~u 

1 .587 

1..59!> 

1 .sın 

1.690 

2.010 

2.%70 

% • .';2."i 

s.ooo 
3.16~ 

s.ıso 

ıusı 

8.23:> 

3.4GS 

S.!\S2 

3 .MS 

8 .680 

3.1%0 

4.295 

4.38.5 

4.40."i 

4.6110 

5.HG DA 

.'5.839 

6.0H 

f!.013 

6.090 

6 .1 fW) 

6.1&1 

11 .2.ıı 

6.0t 

8.801 

1.0.~2 

7.031 

1.651 

1.806 

7.911 

8.116 

8.S28 

R.%50 

8.636 

8.701 

8.791 

8 .961 

9.Ml 

ı.on 

9.076 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
" 

" .. 
" 
" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
" .. 

~-.lfl " 
9.S86 

9.SB8 ,. 

9.1176 

8.89B 
" .. 

S.9J7 

6.0i.) 

8 .088 

e.ıts 

ı.21S 

6.4SS 

fl.llO~ 

7.035 

7.810 

7.91 11 

8.120 

8.!!11 

8.840 

8.705 

8."1911 

11.965 

t.~s 

ı.oao 

1.080 

1.190 

8.1119 

9.~80 

9.900 

' 

inhisarlar Umum Müdürliiğünden: 
Mık tara Eb 'adı 

1382 20 x 13 
236 30 x 20 
21~2 40 x 25 

3810 Yekun. 1'I 
Miktar ve eb'allan yukuda yaıı\ ı cem'an ( ~ 810l adet ecne 

T 
' 

· erıll 
ma l ı d ik şsı1 para torbası pazarlıkla satın alınaca ldır. a ıp• k 
nümune ve şartnamel eri görC:ükten sonra paza r ığa ıştirak et~:a 
üzere ~o 7,5 teminatlarını hamilen i5/J 0/ ~33 çarşamba gtJ 6) 
saat 14 te Galata'da Alım Satım Kom · s~ or.una müracaatları.(~ 

M.M.V. Harita umum müdürlüğündeO 
Harita Umum müdürlüğü kartog rafya şubesi nın totogt•f

haneıi iç'n 46 kalem ecza pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf : 
cins!erini ve şuaitini görmek üzere her gün harita levazım ııı . 
dürtüğüae gitmeleri ve puarlı~ı ile ihalesi 21-10-933 Cumartefl 
ıünü aaat 15 de yapılacakbr. Pazarlığı için M. M. V. Merke% ... 

hn alma komisyonuna müracaat ara. (5~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
'f•' Pazarlıkla (300) kilo sarı renk yıldız salın alınacaktır. ., .... 

liplerin r:umune ve ıartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştır 
etmek üıere ~iı 7,5 t'minatlarını hamil'n ıl - 10 · 933 cuoııt" 
lesi günü saat 15 de Galata'da Ahm Satım Komisyonuna ı:ııll-
racaatlan. (53~ 

inhisarlar Umum MüdürlüğündeJ1: 
Pazarlakla 1132)ton kok kömürü satan alınacaktır. Taliplerin t•'ts 

nameleri gördülc:ten sonra pazarlığa iştirak etmek ü:ıere % 1, 
teminrtlarını himilen 25 · l O • 933 çarşamba günü saat 15 te 

Galata'da Alım, Satım Kom " s ı onuna müracaatları. (S~ 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden:. 

o'" Mevki ve Cinai Muhammen · be 

Mabmutpafa: Sururi, Cafer ağa 46 No.lı ahşap ev 3500 
Uıunçarıı : Benaıı cedit, Uzunçarşı l 49 No. h 14/ 175 

160 biaae dükkan. 
Yukarıda cioı ve mevkiı yazılı 'mlik 6 · 11 · 933 paıartefİ 

ıünü saat 14 te hizalarında gösterilen bedeller uzerinden açılı 
arthrma usulıle ıahlacaktır. isteklilerin teminatlarile müracaat" 
Jarı. {5545) / 

ıo.oıe " ıo.o~~ ~..ıı .. ~ c::ss .. 4 .'785 

ı o.os ı • 1 o.oss :;.::::::ı:mnannmnn.-n::m:::::::r.::::m::::::u:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::!!!!!:::::: u:n.:•• 

~f 3. K. O. 
S.106 .. 6.110 

ll.lı) ı " :1.U."i 

ıs.ıu ı " :ı.sıs 

10.0C6 ,. 10.0~(i 

10.931 .. 10.835 

!i Satenalma komisyonu i13nları 
!; ••.. •• ....... ••ı•ın• .. •••••c····ıc•••••••••••••••··· .:-•••• ........................ •••• ................ ···••!illi ı................. . ........ .... ........................................................................... ' 

1\1. 1\1. V. Sa. AI. KOl\1. dan: rada l\I. 1\1. V. SA. AL. J{o 

iS.391 .. !S.!95 

5.921 " 
U 2S " 

5.9%5 l 
10.9M 

1 

Jt .. 0!6 .. 11.fr'..8 

11.0SO 

• Askeri kimyahanesi ihti - misyonuna müracaatlar•· ... ()()) 
Deniz Yolları 1,letmeıi yacı için muhtelif fabrikalar (3348) (5CJ 

P' 

ACENTALARI: mamulatından alat ve edevat .. ~ :.(. 
K:mköy l<öprüoa~ı Tel. 42362 <;irkcd malzemei kimyeviye pazar - M. M. V. Satın Alma Kooıi•f°' 
Mtihürdar z::ıd e- n:ını : Telefon 22740 lıkla satın alınacaktır. Pazar- nundan: 

Karadeniz Aralık Postası lığı 24 - 10 - 933 salı günü Ordu ihtiyacı için 12 ~: 
saat 11 de ya)lılacaktır: Ta- 15.000 kilo halık yağı kapalı ""' 

Dumlupanar vapuru l 7 bi· ı· 1 · t 1 l "' Jlı' · ıp erın şar name, cata og ve la münakasaya konmu~tur. ~ 
rinci te•rin sah 18 de Galata 1. t ) · k rtv ~ ıs e erı görme üzere her lesi 23 birinci teşrin 933 paza ., 
rıbtımmdan kalkarak Zongul· 1 k1'Jefl gün ve pazarlığa iştirak ede- günü saat 11 dedir. ate 1 b'' 
dak, lnebolu, Sinop, Sam&un, • 

ceklerın yevmi muayyenindc ~artnamesini görmek üzere .... ' 
Fatsa, Ordu, Gireson, Vakfı w teminatı muvakkatelerile An gün ve münakasaya girmek ıÇ ,,,,, 
kebir, Trabzo:ı ve Riıe'ye dö ! f e t11 

b 1 S 
. karada 1\1. l\ıl. V. Sa. Al. gün ve vaktinden evel tekli .,; .u· 

nüşle un ara ilaveten ürme· ı ,... 
1 
KOI\-l nuna müracaatları . minat mcktup!ariyle birlikte t/o' 

ne'ye uğrar. t5642) l P 
----------- (3346), (5469) karada M. M. V . Satın A 111• S) 

Alaca hamamda Sabuncu han • "' • mısyonuna müracaatla rı . (33Z 

caddeı!nde 76 numaralı dükkanı l\f. 1\f. V. Sa. AJ. KO.l\I. dan: (521 7) 
kapalı bularak ıahiplerinden 25 Eskişehirde garnizon dahili ~ 11- "" i~ -
eyliil 933 tarihinde kiraladım. Bu ve haricinde iki efrat pavyo- l\I. l\1. V. Satmalma kont~' 
dükka nda benden evel müstecir nu bir hamam, mutfak, <;a - yonundan: Ankarada h:ıı9 
bulunan hmail oğlu Hüseyin efen- maşırhane, kanalizasyon ve rasat binası kapalı za. 8 
dinin etra fa olan borcu ile hiç bir bir efrat pavyonu ile hir han- in~a ettirilecektir. lhaleS!.

11
a 

guna alaka ve irtibatım olmadıf.ı- gar inşası kapalı zarfla mü - - 11- 9:l:-5 tarşamba gil e 
nı beyanla mumaileyhin borcun - nakasa~·a konmuştur. lha - saat ıo,:ıo dadır. Şartoal11 e 

··~et 
dan bir ~ey kabul etmiyeceğimi lesi 4- 11- 933 cumartesi gü- ve ı>rojesini g-örmek U" \"e 
ilan ederim. nü saat 10 dadır. TaHıılcrin h~r gün üğlcden sonra 1' .. 

(ô876) Kebapçı Hasan şartname ve keşif rc8imk!.·i- münakasaya iştirak edece \'el 
---·--------- - - - ni gör mek iizerc her gün öy- ı l"r o gün ve vaktinden ef te 

DOKTOR leden sonra ye münakasaya j t~klif mck f:uhu. vesaik ... ~c 1\f• 
Hafız C.:.mal iştirak edeceklerin teminat . nıfoatlariyle Ankarada ın· 111 

"" ve teklif mektuplariyle ıncz- V. Satın alma komisyoııU• 
Dahili ha&talıkları mütehassısı kur giinde vcsikalariylc he - müracaatlarr. 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 raber saatinden evvel Anka- (3il~ 

7 afiyeti ur.ıu"liye, İftab· 
••zhlr -~,. lcu.-Yetı:zlik ha
' .itan 1a b: yük fa:de ve 
t11'ri ~'Jrü'e:ı Fosfatlı Şark Malt Hulisası Kullanınıı· e' Her ecıaıı 

de satıhr.8019 
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T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

Zonguldak Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - liedeli ketfi 1128800 .. liradan ıbaret olan Zonguldak • 
Çaycuma yolu mebdeinde ve Zongu!dak Şehri içinde kayık iıke· 

luindea Ankara köprDıü yakmına kadar Gaıipat• caddesi üıe• 
rine yapılacak .. 5000., metre murabbaı parke kaldırım İDfaıı 

25/10/933 tarihine müsadif çarşanba gUaO uat on bette ihale 
edilmek üzere ve kapah zarf usulü ile mllnakaaaya koaulmuıhır. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini iıb.at 
edenler kabul olunur. 

3 - Münakasaya dahil olmak iıteyenlerin bedeli kqfin yDz·· 
de yedi buçuju olın ''2160,. lirayı Vıllyet idırei Huıuıiyesi hi· 
11bını bıakıya verdiklerine dair makbuz senedi veya milli es· 
ham mukabili muhasebei buıuıiyeden ilmühaberi ibraı etmeleri 

llzımdır. Ticaret Odalarına mukayyet olduklarına ve itibari ma• 
lileriae dair bir vesika göstermeleri icabeder. Y etlerindeki ebti· 
yeti fenniye vesikalıranı yevmi ihaleden ıelciz gün evvel VilAyet 
Baımilbendiılitiae göstererek miiaakHaya dahil olabileceklerine 
dair ya bir ehliyet vesilca11 almalara veyahut ellerindeki nsika· 
nın zirine ıerh verdirmeleri iktiza eder. Bu tartları haiz olrnıyan· 
lar mOnıkauya kabul edilmez. 

4 - Talipler ihale günü saat on bette Viliyet Encümenin· 
de bizzat veya muaaddak vekilleri bızır bulunmahdar. 

5 - Evrakı ketfiye ve tartnımeyi görmek isteyenlerin iha· 
leden iki ıibl .ev~eline kadar her gDn Zonguldak Viliyet Nafıa 
BatmGbendiıliğine ondan sonrada Villyet Daimi Encümen Kale· 
mine mDracaat etmeleri ilin olunur. (5618) 

M.M.V. Harita umum müdürlüğünden 
Harita Umum m&dürl&id' harita matbaaaı için mubteliftUciaı 

olarak 25 kalem malzeme ve boya merdane meşini çinko Ye ıu 
fanilaıı ve ıaire pazarlıkla sabo alıacakbr. Pazarlıiı ve ihaleai 
21 B. Tetria 933 Cumarteai pnü saat 15 de yıpılacakhr. Et1af 
ciu ve mıktarlarıDı ve ıeraitini g6rmek üzere her glta harita 
Umum mlclldlll Levazımını gitmeleri paıarbğı için de M.M. V. 

t 

Türkiye 
Merkez 

• 

.[)AQA 
BiRiKTiREN 
QAl-IAT--COCQ 

Cümhuriyet 
Bankası 

. 
12/ 10/ 1933 vaziyeti 

J\l<TIF 
Lire 

... :\ 

u ... 
~-. .---kilosraıa 1 l.697 -857 L. 16.453.971 .42 1 

PASiF .. , .... ,·········---·············· ............... -..... . 1 i000.000.-
3-49. 1 10.26 .................................. ., 17.186.881. -

" 696.638. 47 

l.515.003.70 
1.Blt.135.30 

4.631.322.50 
3 008.891.13 

34.'.337.494.80 ı 

4.336.139.-

7.646 214.23 

.. o. :ısı.5b3.- t523t6 ooo. -

!... 5.175.377. 06 

.. 27.125.825 . -

·········· . ·············· 

YekOn 

33.823.237.60 

16.0f>l.Ot 

4.500.000.-
9.450.674.12 

246.475.820.88 

lbtivat akçesi .......................................................... . 

T edavUldekl Banknotlar : 
Deruhte edilen e' rakı naktiye · (,.. t 5S.748.5t>3.·
Kınunun 6 ve 8 inci madde· 
terine tevfikan vaki ıeôiyaı • 0.38.!.~<>~.-

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bıkıycsi ... . . 152.306.UOO. -
Karşılığı tamamen alan olarak 
teda,üfc vazedilen. .......... .. L.. tt.()88.UUlı.- ll>I 054.000-

Mevdualı 
Türk lirisı ........................... ~ 17.721 .380.39 
Dö' iz ...................... I 8 60i 679 9 l 

Muhtelif .......................................................... . 

Yekin 

2 Mart 1933 tar:hinden itibaren : 

26.327.060.31 

43.7 45 t 50 31 

l4 .4158108~ 

lakenfe •ıcfdi ' 5 1/'J. Al!tn Oıerine afını ' 4 1/l 

YA•IT ....... _......_. 

Merkez Saba alma komiayoouoa mürıcaıtlırı. (5525) 

Yüksek . mektepler mubayaa 
Komisyonu riyasetinden : 

YGkıek Muallim Mektebinin 933 mali yılına ait 8 aylık me· 
kflllt 'fe matlrukat •e uire ibtiyacatı T rşrinievvelin 22 fa'M''~ıl! 
zar •• 25 iaci çarpaba pnleri öyleden ıoora saat tiırde liiılt ~ 
mlmak ilen •r• iJe •IDakaHları icra kıhnacakbr. 

Talipleria .. rtaameleri ıörmek Dzere Beyazıtta Kule arka· 
11ndald ıarı binada klln Yükıek Muallim Mektebi MDclürlOtllne 
Ye mBaaka•1• lprlk içia ilaale pleriade F mclıkhda Gtızel 
Sın'atlmr Akademiıiade Yeksek Mektepler Muhaıipliti Daireıin· 
de mOtetekkll Mubayaa Komiıyoauaa miracaatları ve muvakkat 
teminatlar1am ihale tırihinClen enel Y&kıek Mektepler Malaaıe-
be •ezneıaiae yatırmaları liizumu ilin olunur. (5310) 

22/10/933: t.kmek, Et, Sadeyağ, Şeker, Yumurta, Odun, Mın· 
ıal kamDrO, Kok k6mDr0, Kiriple k6m8rU. 

25/10/933: Zeytiayaj, Zeytin, Pirinç, Tuz, Beyaz Peynir, Şiyah 
ve 1111'8111 Mercimek, Kuru fasulye, Nohut, Saban, 
U., irmik, Pirinç unu, Makl!na, Şehriye, Sebze • 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
lefildq Akaratı Vakfiye idaresinden: 
llefiktaıta Akaretlerde 18, 25, 26, 35, 41, 79, 91 namırıb 

haaelerle 7, 24, 28 numaralı dGkkinlar birer aene mDddetle ki
raya verileceiindea T. t.:vvelin birinci pazar gUn6nden itibaren 
yirmi ıün mOddetle miizayedeye çıkarılmııtır. Talip olınlan• T. 
Evvelin yirmi OçOncii pazartesi günü aaat on üçe kadar malıılli 
meıldirda 54 numarada mlUevelli Kıymalcambfına ve yeYmi 
mezk6run Hat OD Dçünden on betine kadar lıtanbul t.:v~f MI· 
dDriyetlade idare Enclmenine müracaat tmeleri. (5279) 

Ziraat Vekiletinden : 
Yükıek Ziraat Enstililıil için yaphralacak mefnıtat 2l tin 

mftddetle kapıh zarf uıulile münıkuıya çıkanlmııtır. 
Bu işe ait münakasa evrakı 15 lira bedel mukabilinde Zi· 

raat Vekildinde Yükıek Ziraat Erııtitüıü Bürosu MOdOrlllitlnden 
alıaıcaktır. 

Taliplerin münakasa tarlnamesinde yazılı vesikalarla keadi 

teklif edec.~leri bedelin o.ıı 7,5 u nlıbetinde muvakkat temiıat 
mektuplarile birlıkte ibate gfaü olan 4/T eşr!nisani/933 tarihine 

mDHdif Cuırartesi güoD saat 15 de Vekilet inıaat Komiıy•u· 
na mürıcaatlır1 ilin olunur. (5617) 

1 Devlet Demir yolları llAnları 1 ._ _______ _ 
S • 11 - 933 p111r rıno mlnalc11111 yıpılı!!ıiı ilin edilen Lo· 

komotif bıkar boru ve ıynalarile dlttr bakar aksamı m6nılcasa11 
göıo · ea IOıum liıerine 11 • 11 • 933 tarihine tesadüf eden cu-
•artelİ pine hıralnlm19br. (5610) 
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PAS RLMA 
Begoğlunun En Büyük Ve En Asri Mağazalarıdır 

Bütün Mallar Fiatlerile Sergi Halinde Teşhir Edilmiştir 

En Son modaya muvafık bütün 
mevsimlik çeşitlerimiz 

Tamamen Hazırdır 

• 

Hanımlara Triko Yelekler 

Fiatlarımız bugüne kadar emsali 
görülmemiş derecede ucuzdur Hanımlara en ~on moda renk \'C biçimlerde 

TRİKO JAKETLER En on moda biçim \c renklerde, kare 
çiıgili. Fı. 500 kuruştur Bluzlar ve yeleklerin env.ıı 

I<r. -on moda kadın çantalan 
muhtelif çeşitlerde 275 
Hanımlara fanteıi örme 
kaşkollar ı~o 

Hanımlara ınce iyı batistten 
beyaz \C renkli mendiller 
düzinesi 60 

Hanımlara kış

lık mantoluk/ar 

Son moda cins ve 
asri renklerde 

1 Kadınlara 
Kürkler 

Manto yakalığı ve 
kollar için Biberet, 
Lutr, Karakül V.S. 

Yünlü kumaş
lar dairesinde: 
FİSTANLIK 

Kr. 
Pan:ıma {,en metro u 125 
~lus ~r.nure " 

250 

Mus Granite .. ~50 

Krep I en • 200 
l\cp Eıwrs " 

290 
B:ıvader 250 
\'C daha bir çok İ) i cins } ünlü 

kuma 1ar me,·cuttur. 

ipekli kumaş -
lar dairesinde: 

Kr. 

Birman metro u 190 

Birman i\laroknn en alı\ 
cins metrosu 235 
Krep l\ laroken iyi cins 

metrosu 330 

Buna mümrısıl d.ıha binlerce 

çeşıt son modaya mll\olık 

ıpekli kuma.-lnr 'ardır. 

Eşyayı 
Zücaciye 

dairelerimiz 
pek zengin çe
şitleri havi ola-

1 rak açılmıştır. 
l~n ıısrl güderi eldivenler 225 kuru~ 

ipekli 
LÜKS 

ÇORAPLAR 
Piyasanın en 
büyük çeşit ve 
asri renkleri 

HANIMLARA MANTOLUK KUMAŞLAR 
Kup için muhtelif renk v.e desenlerde, 145 santim eninde metrosu yalnız 150 kuruştur 

Muhterem lıalkı
mızın mazharı 
takdiri olan 

Deriden ctızdonlor 
88 kuru 

O.; çirt fan tezi el kek 
çorabı 88 kuru~ 

rı.Jekıep ç:ıntal:ırı 
88 kuruş 

billur hin ük k.ınat:ı 
88 kuruş 

kuruşluk binlerce çeşit eşyayı 
havi dairemizdeki mallardan 

bir kaç nümune : 

Fredo marka ıu,•alct 

takımı 88 kuru~ 

ıpekli kra,·atlar 
88 ı. urus 

çocuklara koltuk 
88 kuruş 

ipekli hag;~th ço 
raplar 88 kuruş 

Er keklere mahsus 
eşyadan bir kaç .. 

numune 
QöMLEKLER 

Poplinden, çift yakah 

l(r. ---
zarif dikişli 225 

PiJAMALAR 
Çizgili fanilidan iyi 
cins 

DOnLAR 
Kısa, Fransız patis· 

350 

!<asından 85 
PULr.>VERLER 

Beyaz yünden örme 160 
ROP DöŞAMBRLAR 

Kaim yünlü kumaşlardan 975 
PULOVERLER 

Kollu her renk ve 
desenlerde. 250 

ŞAPKALAR 

Fötr, güzel forma ve 
çeşitlerde. 

88 kuruşluk eşyadan 
birkaç nümune daha: 

Kr. 
~ 

2 adet kaşkorse 88 
Erkeklere fanila ve don 88 
Beyaz ve renkJi kombi
nezonlar 88 
Dört adet son moda bi- 88 
lezik 88 

• ..1 

Koty marka komprime 
pudrası 88 
Gümüş kaplama hamam 

88 tası 

2 çift merserize kadm S8 
çorabı 
Podilsüed kadın kemer· 
leri 88 
Fantezi prustelalar 88 
Bir düzine dantelih ka· 

88 dın mendili 
E lbise fırçaları 88 
Asri kolyeler 88 
6adet ena'a tuvalet sabunu8888 
Manikür takımı 
Kristal traş aynaları 88 
Fan tezi erkek bastonları 88 
Çocuklara yüzlerce çeşit 
oyuncak 88 
Vesair binlerce çeşit eş· .. a 
ya hep ov 

Beyoğlunun istiklal ve T epebaşı gibi iki büyük ve mühim cad
desini birbirine 
ve sergileri gezip 

rapteder. Herkes 
dolaşabilir. Eşya 

Pasajdan serbestçe geçer 
almak mecburiyeti yol<.tıır. 

·Pasajımızda Pasta ve Şekerleme dairelerimiz de var r -


