
. Adliyede yeni yapılacak 
ıslahat nelerdir. Asri hapis
haneler ne şekilde yapılacak 
vo mahkumlar nasıl çalışacak 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Silaliları ta on eransı 
dünyanın dikkatini üzerine çe 
ki yor. Alman harp hazırlıkları 
Cenevrede ishal mı edilecek? 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Balkanlarda sulh, 
Sofya dönüşü --Bulııar Batvekili Goıpodin Muıano-
Vlın Ankara ziyaretini iade için Sofyaya 
giden Baıvekil Hazretlerile Hariciye 
Vekili ve beraberlerindeki Türk heyeti 
lıuııün memlekete dönüyorlar., Şüphe 
Jok ki. Sofya temaı ve müzakerelerinin 
llek çok fayda~ı oldu. Bunu, muhterem 
lımet Pata da en ıon beyanabnda bil· 
lıaıaa kaydediyor. 

Şu muhakkak ki. Sofya konuımaların 
da iki tar&l'ın emelleo-i, endiıeleri her 
ilci tarafça daha iyi anlaıılmııtır. Bu ha· 
ltikatlerin ıadece anlqılma11 hile Bal -
l.anlarda ıulh namına büyük bir kazanç
tır. • 

Tahminimize eöre Sofya müzakere
lerinde Türkiye ve Bulgaristanın, yalnı,j 
hu iki komtunun ıiyaai münasebetleri 
iizerinde o kadar durulmuı değildir. Çün 
kü iki memleket ara11nda pürüzlü deni
lecek meseleler, biribirlerine karıı mü • 
him alacak, verecek davaları yok gibi -
dir. iki memlekette de dostluk hissiya
b, biribirine iyi komıuluk yapmak ar • 
zusu, ·esasen hakimdi. Devlet adamları
tnızın yeni konuımalan; bu dostluk ar .. 
~sunun ve hiısiyahnın ayni kuvvette 
devam ettiğini göstermiştir. Son günler• 
de anlatılan bir hakikat te fU oldu: 

Baıvekil Hazretlerile Hariciye Veki-' 
liınizin Sofya ziyaretleri tam zamanın
da vuku bulmut··· Maatteesıüf. Yu~anis
lanla imzaladığımız dostluk mıaakı, Bul
rariıtanda, bilhassa ilk ııünlerde fena, 
)'anlıt tehirlere uğradı. Bu mbakın ru
hunda doğrudan doğruya Bulgaristan 
aleyhine müteveccih bir mina olduğu 
iddia edildi. Bereket verıin ki, Türk he
Jetinin izahat ve teminabııda1' SOIU}' 
Bulııar komıulannın; böyle bir ihtima
lin varit olmadığını anlamıı bulunuyor-
lar~ . ' . 

Solyada Türk ve Bulgar Bqvekille
l'İ ve nazırları araoında mutabık kalınan 
lloktalan fÖylece hülaaa etmek müm -
kiİndür. 

ı - Mlevcut Bulgar - Türk dostluğu 
hundan böyle de devam edecek, bu dost
luğun dalıa ziyade takviyesine her iki 
taraf ta çalışacak.. 

2 -Ankarada imzalanan Türk - Yu
llan muahedesi, ne Bulgaristan aleyhin
dedir. Ne de hll§ka memleketler aleyhin· 
de .• 

3 - Türk - Yunan misakının Bulga
~iatana kartı hasmane bir temayülden 
lııiilhem değildir. 

4 - Türkiye ile Bulgaristan araa111 • 

da muallakta bulunan bazı emlak ve ti
caret meselelerinin en kısa bir zamanJ 
da halli için mütterek bir komisyon teı
~ edilecektir. 

5 - Müddeti bir ıene aonra bitecek 
<>lan bitaraflık. uzlaıma, adli ıureti tes-1 
~ye ve hakem muahedesinin beı sene 
daba temdidi kararlaımııtır. 

Yalnız bu maddeler bile Sof ya ziya
~! ve temaslarının faydası hakkında e
'laslı fikir vermeğe kafidir. 

Son politika hareketleri münaaebetile 
tulh politikamızı yeniden tekrar ve iza
ı.., fırsat bulduk. Herkeı bilir ki, Tür
ltiye, bu sulh politikasına yeni hll§lamıı 
değildir. Senelerden beri ayni politikayı 
tiitmekteyiz. Sözlerimizde ve hareketle 
"inıizde tamamen samimiyiz. Herhangi\ 
lıir ıebeple politikamızın temizliğinden 
tiiphe etmek, bizi gerçekten müteessir 
eder. Bütün milletler, cihan aulhünün 
lalıakkukunu özlemektedirler. Umumi 
lı...naat ıudur ki, bütün' milletler ayni 
hiisnü niyet ve samimi kararla ayni gaye 
)e teveccüh etmedikçe herkesin özlediği 
ı.., gaye tahakkuk edemez. Maatteessüf 
Jalnız okuyup üflemekle milletleri bir 
-.,aya getirmek, aralarını bulmak, imka
'' yoktur. 

En pratik sulh yolu; milletlerin ve 
lıilha11a komıuların hiribirlerile anlaı • 
ttıalarıdrr, fırsat ve imki.nlardan istifa-

l
de ederek bu anlatma dairelerinin geniı
,Obneleridir. Bu itibarla, Bulgaristanın 
""2aoını da; Türkiye ile Bulgaristan a
"-amda imzalanan teırik.i mesai misakı
ıı.., albnda görmek ne kadar güzel olur
d~ ! Böyle bir hareket, Balkanlarda de • 
'amlı ve mutlak bir ıulh temini nokta-
1•tıdan çok feyizli bir ıey olurdu. Anla
lılıyor ki. bu sahada biraz daha çalıı· 
llııık lazım ııeliyor. 

• Unutmamalı ki, en makul, en mantı
~' büyük politika eserleri bile bir ham
"'de vücut bulmazlar. Türk - Yunan 
dostluğunu talıakkuk ' ettirmek için de 
~elerce beklendi. iki taraf devlet adam 
~ının, matbuabnın, halkının senelerce 
t•lışma11 lazım geldi. Balkan birliği ve 
I alkan ıulhü için de ayin vesait ve ayni 
'aliyctin sarfı İcap edecektir. Hüsnü ni 
)~tin. hatta iradenin yapamadığı bir ıe
)ı hazan zaman ve tecrübe imiUeri ya
~hilir. Balkanlarda mutlak bir sulhün, 
·~utlak bir emniyetin doğmasında birin
~· derecede amil olacak olan Balkan bir
~ii mefkuresinin biraz gecikmesi, bed. 

1\ olmayı icap ettirmez. Biz Türkler, 
~ltuğumuz sulh politikası yolunda ay
~ 1 azim ve ayni samimiyetle de.vam ka
~'l'ındayız. Geçen her gün, geçirdiğimiz 
>.,. tecrübe üzerinde bulunduğumuz bu 
> •lun doğruluğunu bir daha ishat edi -
~ •~. Bu münasebetle harici politikamı
~ İdare ede'lıleri, harici politikamıza 
t;ı ~le müsbet bir istikamet verenleri 
it ~dan tebrik etmek çok yerinde bir 

1 olur, 
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Varna sarayında Türk-Bulgar Baş
vekilleri uzun bir mülakat yaptılar 
Başvekil Paşa ve re/ akatindeki zevat, dün akşam 

Varnadan Yavuzla J stanbula hareket ettiler 
İsmet Paşa şehri gezdi, plajda bir Bulgar köylüsüyle 
türkçe konuştıı ve kendisine nakdi yardımda bulundu .• 

Türk-Bulgar dostluk muahedesinin temdidine dair protokol Varnada imzalandı 
VARNA, 24 (Sureti mahsusada 

gönderilen arkadaşımızdan tele
fonla) - Başvekil ismet Paşa ve 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. 
'"' relakatind eki zevat• hamil o
lan lrl!n bu sabah saat (10) da bu
raya viiıııl oldu. 

Varna şehri, baştan başa Türk -
Bulgar bayraklarile donanmış, ka
labalık bir halk kitlesi istasyonu 
doldurmustu. 

ismet Paşa, trenden İnerken 
muazzam tezahürat yapıldı. Var
na Valisi ve vilayet erkanı muhte
rem misafirlerini ve refakatindeki 
zevatı büyük bir samimiyetle. kar
fıladılar. ismet Paşa Hazretlerine 

T evlik Rüştü Beye ve refikası ha
nımefendiye müteaddit buketler 
verildi. Vali, bir nutuk irat ederek 
ismet Paşaya "Hoışgeldiniz!,, cls:
di. 

ismet Paşa Hz., buna lransızca 
bir nutukla mukabele ederek bu 
dostane ve çok samimi kar
şılayıştan memnun olduklarını bil
dirdiler. Varna Türk gençliği na
mına Turan Cemiyeti Reisi Talat 
Nafiz Bey, ismet Paşaya ve M. 
Mouchanov'a hitaben türkçe ve 
bulgarca ateşin bir nutuk irat etti. 

ismet Paışa, türkçe, M. Moucha
nov bulgarca cevap vererek teşek
kür ettiler. 

Celal Bey dün sanayicileri 
dinledi, tetkikler yaptı 

Ankaraga bir heyet gönderilecek 
Vekil Bey deniz tarif el eri ve vapur

cularla da meşgul olmuştur 
Deniz Ticaret Müdürlüğünde metııul 
bulunan Deniz ve Hava Müsteıan Sa~ 
dullah Bey de Vekil Beyin Denizyol
lan idaresinde bulunduğundan haber
dar edilmiıtir. Bunun üzerine Sadul
lah Bey de oraya gibnit ve ay batın
dan heri mer'i bulunan Devlet Deniz
yollan l§letme kanununun tatbikatı, 
nakliyat ve navlun tarifeleri ve bu ta
rifelere ait müracaatlar etrafında 
görüıillmüıtür. 

Celal Bey, hususi vapurcuların son 
vaziyetlerini tetkik ebnit ve derdesti· 
teıekkül bulunan ıirkete ait hazırlık
lar hakkında maliımat almıılardır. 

Buketlerin arkası bir türlü kesil· 
miyordu. Heyetimize Varnada he
diye edilen buketler on befi teca
vüz etm.,J tedir. 

Nutu1ılar bittikten sonra, ismet 
Paşa, kesü bir halk kitlesi tara
fından fiddetle alkışlanarak gar· 
dan çıktı. 

insan kalabalığından yol bulup 
geçmek büyük bir müşkülatla ka
bil oluyordu. B~vekil Hz., Hari
ciye Vekili, M. Mouchanov ve di
ğer zevat, otomobillere binerek 
doğruca kralın Varnadaki yazlık 
sarayına gittiler. 

Sarayın, çok mutena tanzim e
(Devamı 5 inci sahifede) 

M. Venizelos 
Bugün geliyor 
Türk-Yunan dostluğunun 
banilerinden olan Venize

losu İsmet Pş. karşılayacak 

Ordumuza iltihak eden 
genç erkanıharpler 

Dün, Erkanıharbiye Akademisinde 
diplomalar tevzi edildi 

Fevzi Paşa Hazretlerinin çok kıymetli bir hitabesi 
ve Ali Fuat Paşanın nutku 

Bu sene Harp ve Deniz Erkanihar• 
biye Akademilerinden mezun olan za- "* 
bitlerin diploma.lan dün ıaat 15 le 
Harp Akademisinde yapılan merasim-
le tevzi edilmiıtir. Merasimde Müıür 
Fevzi Paşa Hazreti erile ordu kuman• 
danlanndan F ahrettin, Ali Sait, Cevat 
Paıalarla 3 Üncü Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Paıa, Akademi talim ve 
idare heyeti hazır bulunmuılardır. 

Merasime istika! martı ile h&Jlan
mııtır. Marı, ayakta dinlenildikten 
sonra Akademi Kumandanı Ali Fuat 
Pa§A ıu nutku İrat ebniştir. 

Ali Fuat Paşanın nutku 
1 - Bu aene Deniz Harp Akademi· 

sinin ilk mahsulü önündeyiz. 

, . 

2 - Deniz Harp Akademisini; Bü
yÜk Erkanrharbiye Reisimiz Mütür 
P&§a Hazretlerinin yüksek himmeti 
üç sene evvel kurdu. Maksat cümhu
riyet donanmaıma deniz erk&niharp 
zabiti yetiıtirmekti. Kara ve Deniz 
Erk&niharplerinin ayni uıul ve ayni 
ııaye ile yetiımesi, müıterek çalııma 
emelinin temini için Deui;ı; Harp Aka-

Erkanıharbiye Alıademi.U.den ilk de
fa mezun olan bahriye erlıaniharp 

zabitlerim~ 

demisi, Harp Akademiıi ca• 
miuı içinde teeıaüa etti. De-
niz, hava ve kara ordularınm tıeferde 
ve hazarda tek elden idare edilmesi 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dün diplomalannı alan Kara erlıaniharp zabitlerimi% 

Suçlular, kazdıkları ku
yuya kendileri düştüler! 
İzmit Valisi Hadiseyi Anlatıyor .. 

Adliye işe el attı, hadise nasıl ve ne maksatla tasni ve 
tertip edildi? - Hadiseyi tenvir eden resmi tebliğ .. 

l:zJMIT, 24 (Husuıi) - Ray hadise- 1 
sini muvaffakıyetle bitirerek suçlulanJ 
meydana ·ıçıkaran 

valimiz Eıref Bey 
bu ııün şehrimize 
dönmüştür. Eıref 

Bey Milliyete ıu ma 
lUınatı vermek lüt
funda bulunmuıtur: 

Gebze ile Dil is
tasyonları arasında 

hatbn bir rayın ci
vatalarının ve ıo • 
munlarının tama -
men sökülmüı oldu 
ğunu görerek he .. 

rine koyduklannı itiraf ebniılerdir. Or
tada ne hata ve ne de trene bir suikast 
yoktur. Amele bu işi bozuk gördüklerini 
ıöyledikleri bir hattı hemen tamir edi -
vermek ıuretile göstermit ve gayretle
rine mukabil ikramiye almak. ayni za
manda fen kısmına bir ekaiklik iıant ey-/ 
lemek içln yapmışlardır. Halit, Ahmet, 
Arif, Emin, Hikmet isimleridneki suçlu
lar tevkif edilerek adliyeye verilmiıler • 
dir. 1 

Resmi tebliğ 
ANKARA. 24 (A.A.) - Dahiliye 

vekaletinden resmen tebliğ edilmiştir: 

M. ve Madam Venizelos ı men yerlerine koy .. 

1 - 18 eylül 1933 akıamı gruptan 
evevl iıten dönen bir amele grupu Gebze 
ile Diliskeleıi arasında bir rayın civata .. 
farının söküldüğünü Amirlerine haber ve .. 
mitlerdir. Bu haber üzerine mahallinde 
yaptırılan tahkikat ve demiryolu fen heı 
yeti ile zabıta tarafından yapılan teknik 
tecrübeler neticesinde hiç bir rayın sö • 
külmediği teshil edilmiştir. Bir rayın ü
zerindeki civata]ardan bir ikisinin ıökül

ATINA, 24 - M. Venizelos refa
katinde Madam Venizeloa ve bazı 
ııazete müdürleri bulunduğu halde 
bugün İatanhula gitmek Üzere Roma- 1 
nia vapuruna binmiıtir. M. Venizelos 
hareektinden evvel muhalif fırkalar 1 

duklarını söyliyen a 
meleler bilabara İ· 

EŞREF BEY 

tin birile kalmayıp rayın birkaç civata-1 
!arını içlerinden ikisi tarafından sökül
düğünü ve bunlardan bir kaçını gene bot 
bırakmak suretile diğer civataları yerle- (Devamı 5 inci sal:ifede) 

Vekil Bey, öğleden sonra saat 15 le 
Sümer Bank Umum Müdürü Nurullah 
Esat Beyi ziyaret etmiı ve bankadn 
bir saatten fazla kalmııtır. Celal B., 
bankada Milli Sanayi Birliği namına 
hir heyet tarafından ziyaret edilmiı
tir. Sanayiciler tarafından Vekil Be
ye, vaziyetleri, ihtiyaçlan ve dilekle- · 
ri arzedilmittir. Bu mülakatta muafi
yet meselesi de görüıülmÜ§tür. liderlerinin bir toplanışında hulunmuı, =================================

CELAL BEY 

Evvelki gün §ehrimize gelen lktısat 
Vekili Celal Bey, dün bazı ziyaretler
de bulunmuıtur. Vekil Bey, öğleden 
sonra Devlet Denizyollan lşlebne Mü 
dürlüğüne giderek bir müddet Müdür 
Sadettin Beyle görüımüştür. Bu sırada 

Celal Bey, sanayi heyetine, kendile
rile tekrar görüşeceğini söylemittir. 
Bunun Üzerine Vekil Bey, Ankaraya 
gittikten sonra sanayiciler namına bir 
heyetin ankaraya azimeti tekarrür et
miştir. 

Vekil Bey, dün Balkan Tütün Ofisi 
te§kiline dair ıark tütünleri konferan
•mda cereyan eden müzakerat hak
kında da malumat almıtlar ve bu itle 
de meıgul olmu§lardır. 

Celal Beyin bugün de Ticaret Oda
sını, Mıntaka Ticaret Müdürlüğünü ve 
İhracat Ofisini ziyaret ebneleri muh
temeldir. 

ve M. Venizelos tarafından yapılan 
anlatma teklifini reddetıniı olan hü
kumete kartı tutulacak hattıhareket 
hakkında görüımüıtür. 

* * • M. Venizelosun bugün saat 15 te 
ıehrimize gelmesi beklenmektedir. 
Sabık Yunan Batvekili için Perapalas 
otelinde daireler hazırlanmııtır. Bu- . 
nunla beraber M. Venizelosun geceyi 
Tarabyada geçirmesi ve yarın Yalova .. 
ya gitmesi muhtemeldir. M. Venizelos 
ismet Paıa Hazretlerinin misafiri ola
rak tehrimizde ve Y alovada bir iki gün 
kadar kalacak ve bu müddet zarfında 

(Devamı 5 lnci sahifede) 

Dün Diıı.-.yolunda Biçki Yurdun un yirmi birinci ders senesinin sergisi 
açıldı. Şimdiye kadar memleketimize güzide 2710 terzi ve evkadını yetiştir· 
mİf olan bu sanat evinin sergisinde muvaffakıyetli eserler teşhir edilmek-, 
tedir. Resmimiz aerııiden bir lıöıeyi ve bir talebe grupunu ııöstermektedir. 



Ziraat Enstitüleri ne 
açılacak? 

j HARiCi HABERLER 
zaman 

Küşat resmi 29 teşrinde yapılacaktır 
ANKARA, 24. (Milliyet) - Zira j 

at Enstitülerinin 29 teşrinevvelde 
acılma merasimi yapılabilmesi i
cin binaların ufak tefek noksanla
;ının da ikmallerine hümmalı bir 
tarzda çalışılmaktadır. 

Bu binaların inşalarında göste
rilen sürat ve bir sene içinde ik
malleri dolayısile Ankarada en se · 
ri tarzda yapılan bina olmak hu
susunda hemen hemen bir rekor 
kırılmıstır. 
Avr~paya ısmarlanmış olan a

letlerden dokuz vagonluk bir parti 
bugünlerde beklenmektedir. 

Sipariş edilmiş olan bu aletler
le eşya ve kitapların hepsi seksen 
vagonu bulmaktadır. 

Almanya Hükumeti tarafından 
hediye edilen on yedi bin ciltle ıs
marlanan diğer kitaplar enstitü
nün kütüphanesini tam otuz bin 
ciltlik büyük bir zenginliğe eriş
tirecektir. 

Bütün tedris vesaiti Cümhuri
yet bayramına kadar Ankaraya 
gelmif ve yerlerine yerleşmiş bu
lunacaktır. 

Bugünlerde gelecek eşya arasın
da Baytar Enstitüsü alat ve vesa
iti de vardır. 

Enstitülerimiz dünya ziraat mu
hitinde çok alaka uyandırdığın
dan açılma merasimine büyük Ü
niversiteler profesörlerinin de işti
rak edeceği ümit olunmaktadır. 

Dört fakültenin bütün profesör
leri bir kaç istisnası ile angaje e· 
dilmiş bulunmaktadır. Bunlar ö
nümüzdeki haftalar çinde peyder
pey gelmeğe başlıyacaklardır. 

Bu sene Ziraat, Baytar ve Or-

Ziraat Vekili Muhlis Bey 

man mekteplerine girmek çin çok 
talip vardır. Bilhassa ziraat kısmı 
için talipler kadroyu çoktan aşmış 
tır. Ziraate kırk beş erkek, beş ha
nım alınacağı halde ~imdiye kadar 
taliplerin adedi daha yedi günlük 
bir müracaat zamanı olduğu hal
de on ikisi hanım olmak üzere yüz 
kırkı bulmu•tur. 

Enstitü talebesinin üç dört se
ne içinde dört yüzü geçeceği tah
mın olunmaktadır. 

Boğazda üç vapur çarpıştı 
İki Yunan vapuru da ağır yaralandı 

ve batmaktan kurtarıldı 
Her iki vapura da çarpan kaptan sarhoş muydu, 

bir ağır yaralı var! 
Evvelki gece limannnızda üç vapur 

arasında iki müsademe vuku bulmuıtur.I 
Eleftreyadiı Mavriı kumpanyasına men 
sup Yunan bandıralı At1aı vapuru, Bur
gaz ve Köıtenceye gitmek üzere Akde .. 
njzden gelmit ve limanımızda demirle .. 
mişti. ıı apur, evvelki gün saat 19,5 ta 
Tophane açıklarından hareket etmi, ve 
Salıpazarı açıklarında demirli vapurlar 
arasından geçerken orada demirli duran/ 
Eksifyone iımindeki Amerikafı vapuru
na çarpmıştır. Bu müsademe hafif geç
mjş ve her iki vapur cüz'i sıynntı ile ka· 
zayı atlatmıştır. 

Atlas vapuru, yoluan devam ederek 
Y eniköye geçmit, Büyükdere önlerinde 
iken kereste yÜkile Romanyadan -gel
mekte bulunan ayni kumpanyaya men· 
sup Yunan bandıralı Elen vapurile kar
şılatmııtır. Manevra yapıp yollarına de 
vam etmelerine imkin kalmadan iki va
pur araunda bat taraflarından şiddetli 
müsademe vuku bulmuştur. Müsademe 
o kadar ıiddetli olmuştur ki Atlas n
punmun bat tarah delinmiı ve su almağa 
başlarmıtır. Elen vapurunun da baş ta
rafı ehemmiyetli derecede hasara uğra .. 
mııtır. Müsademeyi müteakıp iki vapur 
da gerek düdük çalarak, gerek telsizle 
istimdat etmişlerdir. Bu vaziyet üzerine 
sahilden polis ve liman memurları sa"' 
dallarla denize çıkmıılardır. Bir tahlisi-

Gizli tutulmuş birşey yok 

lrak sefiri Hz. izahat veriyor 
Londra gazetelerinin verdiği habere 

göre Londra lrak sefareti kitibi Ata 
Emin Beyle merhum Kral Faysalın hem 
ıiresi Prens Emire Sara Haıum gizlice 
evlenmqler ve bu haber Baidatta fena 
bir telİr yapmıştır. Ata Emin Bey izcli
vacıdnan evvel harici itler umum mü -
dürlüğiine tayin edilmitti. Bunun üzeri
ne Ata Emin Bey Cidde konaoobluğuna 
ve Mekke maslahatgüzarlıiına nakledil
mittir. Fakat son günlerde bundan vaz
geçilerek Ata Bey Bağdata çağınlmış
tır. Times cazetesinin Bağdattan aldığı 
habere göre !rakın Ankara sefiriı Emir 
Zeyit te bu hususta izahat vermek üze. 
re Bağdada davet edilmiştir. Dün bu me 
sele hakkında Emir Zeyit Hazretlerinin 
ma1Umat1na müracaat ettik. Sefir Haz .. 
retleri dediler ki: 

- Ata Emin Beyin hemşiremle izdi .. : 
vacı gizli tutuluş bir tey değildir. Fakat 
jzdivaç için meraıim yapılmaması aile .. 
mizin matemde bulunmasından ileri gel 
İttir. Ata Emin Beyin batka bir vazifeye 
nakledildiğinden haberdar değilim. Bu 
hususta izahat ve~f<. Üzere Bağdada 
çağınldığım haberi de doğru teğildir. 
Mesele esaaen Londra gazetelerinin yaz 
dığı gibi ne gizli tutulmuş, ne de Irak ı 
ta hayretle karşılanmıştır." 

1 KOçUk haberler 1 ----Haltkı Saflet Bey. - Emlak ve 
Eytam Bankasr Umum Müdürü Hak
'<ı Saffet Bey, berayitedavi Viyanaya 
Iİlmek üzere tchrimjze gelmiıtir. 

Bir iddia ve bir fikciyet. - Şark 
timendiferleri hamaUan Hamallar 
Cemiyetine ve Emninönü Kaymakam .. 
l:ğına müracaat ederek 205 ameleden 
ibaı·et olan hamalların on bet gÜnlük 
yemiyeleri yekfuıu ( COJ) lirayı zim
metine geçirdiği idd.iaaile mezkUr ha .. 
mallar katibi Mustafa Efendi hakkın -
da tikayette bulunmuşlardır. 

• Türk gücü idman Yurdu. - Tür), 

ye de imdada yetişmiştir. Atlas vapuru 
su ala ala Y cni:C:öy feneri önüen gidebi~ 
lip orada demirlemit ve batmak tehlike
şİne maruz bir halde iken tahlisiye tara
fından suları bo,altılmıştır. Elen vapu· 
ru da, Beykoz önlerinde demll-lemeğe 
mecbur olmuştur. Müsademe esnasında 
Atlas vapurunun çarkçıbaşısı Yani, ka
zan dairesinde jİddetle yere kapanmış ve 
vücudü hurdahaş bir halde motörle sa
bile çıkarrlarak hastahaneye kaldrnlmıı
tır. Hadiseye derhal müddeiumumilikçe 
vaz'ıyet edilmiştir. Diğer taraftan mÜ&a· 
.demede dikkatsizliğin hangi tarafa ait 
olduğunu tesbit için ehli hibre teıkiline 
dair liman idaresine bir rapor verilmiş
tir. Bunun üzerien liman reiıi Hayret
tin Bey, bir fen heyeti ile birlikte ma
halli kazaya giderek lazun gelen tetki -
kat ve tahkikatta bulunmuıtur. Dün 
akşama kadar iki vapurun kaptanlarile 
mürettebasmın ifadeleri alınmı,tır. At
las vapııru süvarisinin gayri tabii bir hal 
de bulunduğu söylenmekte ve keyfiyet 
tahkik edilmektedir. Atlas vapurunun. 
ihtiyari olmakla beraber, klavuz almak
ıızın limandan hareket ettiği de aolaııl
mıştır. Elen L vapuruna Beykoz polis mer 
kezinden ve Atlas vapuruna Y eniköy 
komiserliğinden eminyet memurları ika
me edilıniıtir, Tahkikata devam edilmek 
teclir. 

Onuncu yıl 

Propaganda levhaları 
Ankaradan geldi 

Cümhuriyet bayramında ıebrin muh
telif yerlerine asılacak afi,ler-, propagan 
da levhaları Ankaradan cönderilmittir. 
Belediye bu le•halann asrlacağı yerleri 
te•bit etmeğe baılamııtır. Levhalarla be 
raber bir çok vecizeler gelmiıtir. Bun
dan batka Cümburiyet bayramında tem 
sil edilecek piyesler de mekteplere,! 
Halkvlerine, fırka mrkezlerine tevzi e
dilmek üzere tasinf edilmiıtir. Maarif 
vekaleti de mekteplerde vücude gtirile· 
cek ıergHer için ırafikler, resimler, tab
lolar göndenniıtir. Bunlardan her mek. 
tebe kafi mikdarda verilecektir. lstanbul 
Maarif müdürlüğü cümhuriyetin onuncu1 

yıldönümünde Halkevinde büyÜk bir 
sergi açmak için tetl<ikat yapmaktadır. 
Bu sergide 1 stiklal harbi müıabbas ve 
canlı bir sekilde tasvir eclileceklir. Ser
ginin mü~emmel oması için çalııılmak
tadır. Sergi için Maarif miifettiılerinden 
mürekkep bir komisyon teşekkül etmiş-1 

tir. Bunlar da ihtisas kojtelerine ayrıl
mııla-rdır. 

Yüz ellilikler af istiyorlar 
Cümhuriyetin onuncu yaldönümü mti 

n:ısebetile, hükiımetin umumi bir af ilan 
etmek niyetinde bulunması, ötede beride 
bulunan yüz ellilikleri kendilerinin de 
affı için hükümete müracaatta bulun -
mağa aevketrnektedir. Bulgari•tanda bu 
lunan yüzellilikler, Sofyaya giden lamel 
Pataya bir çok btidalar ve istirbamna · 
meleri verdikleri g-i!ı,.;, Halepte ve Suri
yedekiler de hükümete tahriri müraca. 
atlarda bulunmakta devam etmektedir
ler. 

gücü !dman Yurdu senelik kongresini 
akdetmi~tir. idare heyetine Reis Av
ni, Umumi Kaptanlığa Faik Beyler, 
azalıklara da Naci, Celal, Baha Bey
ler seçilıni§lerdir. 

Küçük itilaf Ne yapacaklar? 
Konferans için hazırlıklar 

tamamlandı 
BOKREŞ, 24. A. A. - Rador ajansı 

bildiriyor ; 
Küçük itilaf konferansı içtimalarını 

Pelesh şatosunda aktedecektir, 
BUKREŞ, 24. A<'A. - Küçük itila· 

fın programında dört celse derpiı edil
miştir. Birinci celse pazar günü, ikincisi 
salı ve diğer ikisi de çarşamba günü 
aktedilecektir. Pazartesi günU ile salı sa
bahı l'elesh şatosu şenlık:lerine tahsis 
edilmiştir. Konferans kapandıktan so.ıra 
Titülesco ile Benes ve Y evçiç matbuata 
beyanatta bulunacaklardır. Benes çar 
ıamba akşamı Bükreşten Cenevreye ha 
reket edecektir. 

Sırp Kralı Romanyaya gitti 
BOKREŞ, 24. A. A. - Hohenzollern 

hanedanından Prens Fredric, Peleoh ~a· 
tosunun yıl dönümü ıenliklerine İştiı·ak 
etmek üzre dün saat 10,30 da Sinaia'ya 
muvasalat etmiş ve istasyonda Kral Ka
rol ve saray erkilnı tarafından İstikbal 
edi!mi~tir. Prens, Pelesh §atosuna git
miıtir. Orad kralın misafiri olacaktır. Bu 

1 

gün saat 11 de Yugoslavya kral ve kra· 
liçe~i Sinaiyada Kral Karol tarafından 
kabul edilecekler Kral ailesi kabulde ha
zır bulunacaktrr. Ayni trenle Y etiç ve 
Benes de 8eleceklerdir. 

BELGl<AT, 24. A. A. - Kral Ale
xandre ile Kraliçe, Kral Karolun Pelesh 
şatosunun inşasının 50 inci yıl dönü
miınde hazır bulunmaları için yaptığı da 
vcti kabul etmi~ler ve dün Romanyaya 
gitmişlerdir . komanya Prensi Nikola 
ve kuçük itilafın Sinania'da yapılacak 
ınümesıiller toplantısında bulunacak o
lan Youeoslavya hariciye nazırı M . Yev .. 
titch de ayni trende bulunmaktad:rlar. 

BELGRAD, 24. A. A. - Yugoslavya 
kralı Aleksandr ve Kraliçe P..1arıe, Ro
manya kralı Karol'un davetini kabul e
derek Pelesh ~ato&unun ellinci. şenlik
lerinde hazır bulunmak Üzre de Roma:ı
yaya hareket etnıiılerdir. Saray na-ı:!J"I 
M. Antiç, saray müşrü Jeneral Dimilir
Y4'viç Kral ve Kraliçe ile birlikte bulL~n 
me.ktadtr. Romanya Kralının kardeşi 
Prens Nikola da bu trenle·hareket et
miştir. Hariciye nazırı M. Y evçiç kale
m~ mahıus müdürüyle beraher aynj tren 
le hareket etmiştir. M. Y evçi5 küçük iti 
l.it müzagerelerine iştirak etmek Üzre 
Sinai'ya gitmetkedir. 

Cuba • • 
vazıyetı 

Amerika da yeni cereyan
lar ve vaziyetler başladı 

VAŞiNGTON, 24. A. A . ...!. Ame
rikanın Cuba'ya karşı olan aiya1setinde 
iki yeni vaziyet baı göstermiştir. Bu 
cümleden olarak Cuba'dan Aırleri a•harp 
gemilerinin çekilmesi hakkınila R:.Ose
velt kabinesinde bir ihtilaf çıkırrqtır. Di
ğer taraftan öteki fırkaların yardımını te 
min eden bir birlik yapmağa muv\lffak 
olduğu takdirde San Martin liabllnesi
nin tanınmasına karar verilmistir. M. San 
Martinin buna pek yakmda .,;"uvaffak O· 

lacağı zannediliyor. 
Sefir M. Velles, San Martin hüküme 

tinin muhalefet mümeııilleri ile olan gö 
rüımeleri hakkında ve geçen gün yapı· 
lan son görüımenin müsait olduğuna 
dair birçok raporlar göndermiştir. 

Bir ittihat hükumeti tctekkül ettiği 
takdirde Amerika Cuba biıkiımetini der 
hal tanıyacaktır. 

Resmi mahatil, San Martin hüki'tmeti 
ni Am0>rikan1n vaktile tanımasının bir 
hata olduğunu timdi kabul etmektedir. 
Amerikanın Cubaya karşı aldığı vaziye .. 
tin Cenubi Amerika biikiimetleri üze
rindeki tesirleri münakata edilll·ken ka
bine azası arasında görüt farkları mey .. 
dana ç:kıruıtır. Dahiliye müste"'n M. 
lckes, Amerika harp gemilerinin Cuba 
sularında bulunmasının Cubada oturan 
Amerikalılara karıı ora halkının düş
manlığına sebep olduğunu söyliyerek 
gemilerin geri çekilmesini istemiıtir. 

LA HAYANE, 24. A. A. - Bütün 
Cuba silihlanmakta cibidir. Bir paket 
fitek ile bir tüfek 4 dolara, fitekleri ile 
beraber bir mitralyöz 40 dolara satılıyor 
du. 

Bir ln!riliz kruvazörü sahilden birkaç 
mil açıkta durmakta ve Amerika amiral 
gemisj ile daimi muhaberede buluıımak
tadır. 

Yeni çareler ---Vaziyeti kurtarmak için 
alınacak yeni tedbirler 
VAŞiNGTON, 24 (A.A.) - M. Roo 

•evelt, bu alcıam kabine azaları ile ikti
sat mutahassıslarından mürekkep bir 
konferans toplıyacaktır. Bu konferansla 
sermayeleri geniş mikyasta kendisine çe
ken sanayi se.fjrlerinin canlandırılmasr 
hakkında bir plan tetkik edilecektir. 

Planı yapan iktisatçı M. Varburg, hü
kiimetin inflatıon yapmak niyetinde oldu 
ğuna dair s&zlerden çikan kararsızJıia 
bir an evvel nihayet verilmeai için M. 
RooseveJt'in nezdinde iırar etmiıtir. 
Yakında bir milyarlık: banknot ihracı 

meıel5i mevzuu bahistir. Fakat buna mu
kabil istikbalde hiçbir inflation tedbiri 
alınmıyacaktır. 

Kapalr olan bankalarda dönmüş bulu
nan iki veya üç milyarlık depozitonun da 
kurtarılması düşünülUyör, Bazıları bu ... 
na çare olarak, depozito sahipleri için 
banknotlar ihraç edilmesini arzu etmek
tedirler, fakat muhafazakarlar mali kal
kınma idaresinin bu bankalardan " ter
cihli " hisseler satın alıp bu suretle ak
tiflerini elde etmelerini tercih etmekte• 
clirler. 

M. Roosevelt, derhal harekete geçmek 
lüzumuna kabul etmektedir. Fakat bu hu 
susta bir karar aldığı zannedilmiyor. Bu 
nunla beraber banknot ihraeınnr geri bı-

Lehistan; Almanyanın silah 
landığ1nı ispat mı edecek? 

CENEVRE, 24. A. A. - Havas ajan 
ıından bildiriliyor : 

Cenevre beynelmilel mehafili, silahla
rı bırakma işleri hakkında Amerika, F ran 
sa ve lngiltere ara.~nnda yapılan Paris 
müzakereleri neticelerini bildiren tebliğ
leri memnuniyetle karşılamıştır. 

Şimdi bütün dikkat Paris müzakerele 
rinjn Alman heyeti mtırahhasası üzerinde 
yapacağı aksülamellerde toplanmııtır. 

Tebliğden sonra 
PARIS, 24. A. A. - Paris'te silahları 

bırakma hakkında Fransa ile lngiltere 
arasındaki görüşmeler neticesinde evvel ... 
ki gün neşredilen tebliğden anlaşılan e
saslı ve mühim teraldcilerden bahseden 
Temps diyor ki : 

" Fransa, lngiltere, ltalya ve Ameri
ka hiç bir vakit Cenevre konferansının 
yerinı alarak diğer milletleri evvelce ha
zırlanmış bir metin ile karsılamak niye
tinde değildirler birer §eniYet haline gir 
meleri için tezlerin birbirleı·ine uygun 
olmıyan taraflarını tefrike müsaade edin 
bh- terakkidir. 

Temps a-a.zetesi, meselenin muhtemel 
halli için şu veya bu ıarttan bahsede· 
rek, meselenin muhtemel halli için şu 
veya bu şarttan bahsederek, konterans ka 
rarları hakkında şimdiden tahmin yörüt 
menin mevsimsiz olduğunu yazıyor. Şim 
diki halde, otomatik kontrol meselesi 
prenıipi ile dört seneden az olmıyacak o 
lan tecrübe devresi hususlarında dört 
devletin görü 1 lerindc uygunluk vardır. 

Temps gazetesi, Almanyanın teşriki 
mesai siyas<:tinden bırdcnL;ır._ vazgcı.r\,;ı ~k 
kendi kendisin yalnız kalmağa mahkum 
etmeden evvel dıişioneceği ı .i ümit edi
yor. Zira bu istikbali mühim bir tekilde 
karıştırabilir. 

Polonya ispata çalışacak 
LONDRA, 24. A. A. - Sunday Re

fercc.'ye göre Polonya hükümeti, silıihla
rı bırakma konferansında, Almanyanın 
gizli gizli silahland . ğını isbat etmek ni
yetindcdiı·. Polonya hükümeti, bu arada 
Litvanya topraklarında bulunan iki bü
yük tabı.kanın Almanya hesabına çalış
tığını da isbat edecektir. 

Bu fabrikalardan birisi Almanya hcsa 
hına top ve tayyare, ötekisi zehirli gaz 
yapmaktadır. 

Malin ne diyor ? 
PARIS, 24. A. A . - Havas Ajansı 

bildiriyor : Matin gazetesi Almanyanın 
Parjs sefiri M. k.oesteı 'in dün lngiJiz 
sefiri M. T trell'i ziyaret etmesini tek ... 
rar mevzuu bahsederek diyor ki : 

Filhakika lnı:iliz - Fransız rnükale
meleri ba~tamadan evvel M. Koester'in 
Almanyauın Cenevrede ıili.hları bırak"lna 
meselesine ait olarak ileri süreceği mü· 
kabil tekliflerin metnini Londra kabine
sirıe ilıliiğ etmek üzre M. Tyrrel'e tevdi 
ebniş olduğuna dair bir fayia dolaşmıı 
idi. Hu mukabil teklifleı-, bilhassa bütün 
memleketlerde bombardıman tayyareleri 
nin kaldırılmaoını yalnız takip tayyarele 
rinin muhafazasını ve Almanyanın da 
bu tayyarelere sahip olmasını aynı ayar 
da olan devlet arasında iki cibetli itilaf 
larla teslihatrn kontrol edilmesini ve bil 
hassa Fransa ile Almanyanm yekdiğeri
ni mütekabilen kontrol etmelerin natık 
bulunmakta idi. ..ar.; 

Alman menabiinden gelen haberlere 
göre Tyrrel - Koester miılakatının bu 
muhayyel projelerle hiç bir alakası yok 
tur. Her halde hali hazırda Fransa hü
kılmeti Almanyadan ne resmi ve ne de 
nim resmi hiç bir mukabil teklif alma
mıştır. Zannımıza kalırsa Berlin hiıkU .. 
meti bir balon uçurmuıtur. Bundan t..:e
nevre müzakeratının pek çetin olacağı 
neticesi istihraç edilmektedir. 

Diier tar-aftan bue-ünlerde ayni zaman 
da koma ve Parisde yapılmakta olan mü 
kalemelerin bazı noktalarda bir itilafa 
müncer ohnuş olduğu ve bu itilifın Ce
nevrede yaprlacak lngiliz - FranSlz - 1-
talyan müttehit cephesinin esasını teıkil 
edeceıil söy1enmekted.ir. Evveli eskı müt 
tefilderin asker! istatukolarmın muhafa
zaoı mevzuu bahistir. Fransa ile ltalya 
tımdıki askeri kuvvetlerin ve kara kuv· 
vetlerini tecrübe devresi denilen dört 
senelik bir müddet zarfında artırmama 
yi teahhüt edeceklerdir. l§te bu .devre es 
nasında Almanyanın teali.ıatı beynelmilel 
bir kontrola tabi tutulacaktır. Bu kont
rolun otomatik ve daimi bir Kkilde vü
cuda getirilmesi kabul edilmit gibi tela!< 
ki olunabilir. Bu müddet eonasında ya
pılacak kontrol neticesinde Almanyanın 
mükellefiyetlerini temamiyle yerıne ge
tirmekte olduğu anlaşıldığı takdirde es
ki müttefikler Mac Donald planını esas 
ittihaz ederek asker! kuvvetlerinin mev 
cudunu ve sili.hlarırun miktarını indirme 
ğe başlıyacaklardır. ltalyanın Frasnız 
noktai nazarlarındaıı bir çoğunu kabul 
etmesi münhasıran Fransaya taraftalık 
etmek gayesiocien mülhem olmayıp bır 
nevi mUsbet tavassutla bir itiiif vücuda 
getirmek huausundaki aamiıni ve derin 
arzudan mülhemdir. 

Temaslar ba,ladı 
CENEVRE, 245. A. A. - Sir John 

Simon ve M. Eden, dün aktam geç vakit 
von Neurath ile temasa geçmitler ve ken 
disini Paris görüımelerinden haberdar 
ederek silahları bırakma konferansının 
umumi vaziyeti hakkında noktai nazar
larını karıılattırmışlardır. 

Her ikı tarat goru,meıerinden hoşnut 
suzluk göstermektedirler. 

Bununla beraber Von Neurath Alman 
yanın alacağı vaziyeti İngilizlere bildjr .. 
mekten ve Paris görüşmeleri bakında bir 
hüküm vennekten çekinmektedir. 

.. ......................................................... -
rakı1acağı da zannedilmiyor. 

BOISE, (ldaho) , 24. A. A. - Ayan• 
dan M. Borah milli kalkınma idaresine 
çektiğ· bir tel~afta, idarenin düıüncele
rinin ancak inflation ile kabil olabilece
ği fikrjni bildirmiş ve milli kalkınma ida 
reıjne yardım için elinden gelen yardım· 
da bulunacağını ilave e!miştir. 

D.AK.i 
Yavuz gece yarısı Var .. 

nadan haı·eket etti 
Bulgar Dahiliye 

beyanatı 
nazırının hayali 

tekzip ediliyor 
....,.... VARNA, 24. A. A. - Hususi muhabirimizden : 

Başvekil ismet Paşa Hazretleri Yavuz zırhlısı ile bu gece saat Z4 
te lstanbula hareket edeceklerdir. 

SOFY A, 21. A. A. - Varna gazetelerinden birisi Dahiliye nazırt 
, Türk - Yunan misakının imzası hakkında muhayyel bir takım beyanatı· 
nı neşretmiştir. 

Bulgar Ajçansı dahiliye nazırı M. Gerginof'un hiç bir gazeteye bı• 
hususta bir güna beyanatta bulunmadığını beyana mümailevh torpl11. 
dan memur edilmi~tr. 

Efrat ve küçük zabitlerin iaşesine 
dair geni bir karar 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Kazandan yemek suretile iaşeleri
nin temini mümkün olmıyan efrat ve küçük zabitana 630 numaralı 
kanuna tevfikan bulunduklan mahalli rayiç üzerinden yevmiye ve· 
rilmektedir. Muayyen masraflar ile kıtaat ve müessesata verilen as
keri mektep talebelerinin mevcutlarının azlığı ve istihkaklarının ef
rat istihkakından ayrılığı dolayısi le erzakları ayrıca pişirilmek su
retile iaşeleri mümkün olamadığından bunlara istihkaklarının bede
/en verilmesine mecburiyet hasıl olmaktadır. Buna binaen 630 nu
maralı kanunun askeri mektepler talebesine de teşmiline dair Mec· 
lisin tefsiren bir karar vermesi için hükümet bir tezkere ile !tfeclise 
müracaat etmiştir. 

Tevfik Hadi Bey bekleniyor 
'ANKARA, 24 (Telefonla) - Ray hadisesi tahkikatile meşgul o

lan Emniyet Umum Müdürü Tevfik Hndi Bey, tetkikatını bitirmiştir._ 
Yarın burada beklenmektedir. 

Yeni Japon sefiri Ankarada .. 
'AN KARA, 24 (Telefonla) - Yeni lapan Sefiri, bu sabah geldi. 

Kontenjan listesi neşredildi 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Bugünkü resmi gazetede teşriniev

vel ayına ait kontenjan tevziatını göster<?n liste neşredilmiştir. 
• 
iki ve Üç derece terfi eden memurlaı 

ANKARA, 24 (Telefonla) - 1452 sayılı kanunun sekizinci mad
desine göre teselsül zaruretile 2 veya 3 üa.tteki memuriyetlere vuku· 
bulan terfilerde eski derecede bir terli müddetini doldurmak icap e· 
dip etmiyeceğinin tefsir ve tayini hakkında hükümet bir tezkere ile 
Meclise müracaat etmiştir. 

Kangal hakiminin katli davası 
tekrar Ağırcezada .. 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Kangal Hô.kir-.~i Galip Beyi öldü
ren Askerlik Şubesi Reisi Binbafı Müfit Beyin beraetine dair olan ka
rarın temyiz mahkemesince bozulması üzerine ağırceza mahkemesin
de Müfit Beyin tekrar muhakemesine başlanmıştı. 

Muhakemenin bugünkü celsesinde müddeiumumi, Müfit Beyin 
Galip Beyi kasten ve tehevvüren sokak ortasında vurduğunu, tahrik 
ve tecavüz olmadığını ve esbabuübutiye olarak şuhuılun şahadeti ve 
zabıt varakaları münd erecatını gCi dererek maznunun cew kanunu
nun 449 uncu maddesinin 2 nci fıkrasile tecziyesini ta!ep etmiştir. 

Müdafaa vekili ise müekkilini n müdafaaimeşrua zaruretini haiz 
olduğunu, mecburiyet karşısında Galip Beyi vurduğunu ileri sürerek 
müekkilinin beraetini istemi~tir. Muhakeme, karar için 1 ~şriniev
vele kalmıştır. 

Karahan Tahrana gitti 
MOSKOVA, 24. A. A. -Tas ajçansı bilıliriyor : lran hü~melİ• 

nin daveti üzerine Karahan Tahra na hareket etmiştir. Kendisi istasyon 
da Türkiye, lran ve Afganistan büyük elçileriyle hariciye komİsPrlil
erkanı ve bir takım zevat teşvi etmiştir. 

Mütearrızın tarifi mukavelesi 
tasdik edildi •. 

ANKARA, 24 ( A. A.) - Mütearnzın tarifi mukavelenamesiniP 
Sovyet Hükumetince lastik edilmesi üzerine Hariciye Komiseri /1. 
Litvinofl ile Tevfik Rüştü Beye/endi arasınıla bu tastikin iki tıırJ 
memleketlerinde bais olduğu memnuniyeti ve aradaki samimi dostluk 
rabıtalarının bu suretle bir kat da lıa kuvvetlendirildiğini bildiren 
elgrallar taati edilm4tir. 

Ayni mukavelenamenin 15 eylül tarihinde Lehistan Hükumeti ta· 
rafından tastiki üzerine de Hariciye Nazırı M. Beck, sulh yolunıla 
sarf edilen mesainin bu yeni tezahürünün Türkiye ile beraber hazır· 
lamış olmaktan mütevellit memnuniyetini Hariciye Vekilimize telı· 
rafla bildirmis ve Tevfik Rüstü Beyefendi namına Hariciye Veka
leti vekili Şükrü Kaya Beyele~di de Hariciye Nazırına tefekkürleri-. 
ni ve sulh yolundaki mÜfterek mesainin tetevvücünden hiuettiğı 
memnuniyeti cevaben iblıiğ eylem iffİr. 

Pamuklarımız için 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Pa

muklarımızın füınigasiyonu için 
Adanada yapılmakta olan fenni 
tertibat ikmal edilmek üzeredir. 
Pek yakında faaliyete geçecektir. 

Ziraat kongresi 
ANKARA, 24 (Milliyet) - 9 

Eylülde lzmirde aslı kararlaştırıl
dığı halde kongre müfetti,Ierinin 
arzusuna rağmen işlerinin fazlalı
ğı hasebile riyaset etmek üzere Zi· 
raat Vekili Muhlis Bey lzmire gi
demediğinden, behemehal kendi
sinin riyasetini temin etmek üzere 
lzmir Ziraat mınataka kngresi
nin içtimaı 'ubata tehir edilmiştir. 

Buğday piyasası 
ANKARA, 24 (Milliyet) --

Buğday piyasası geçen seneye 11.j; 
zaran daha İyidir. Bu seneki 111 

su! vaziyetine nazaran huğda;>" 
koruma kanununun tatbiki çifç•Y; 
daha çok faydalı ve hayırlı olrıı~. 
tadrr. Buğday fiati ile diğer 1113 ltİ 
sul fiatlerinin bu ve geçen se11e 

·ıha•· arasındaki fark bu faydayı hı 't 
sa canlı bir şekilde gösterınekted• 

Silolar yapılıyor 
ANKARA, 24 (Milliyet) :; 

Dört yerde silo in~asına ve altı~ c 
de de anbar yapılmasına de.~3d ıı~ 
lunmaktadır. Bunlar önüınu:ıı j •. 
bahar sonlarına doğru bitıni• 0 

caklardır. 



[FıKÔ})ô 
Parke - Asfalt 

Ne garip, bizde tehir harici yol
lar, asfalt veyahut beton olarak ya
pılıyor da şehir dahili yollar inşa
&ında parke kullanılıyor. 

Tabiidir ki asfalt ve beton yol
lar, hem temiz ve hem de rahattır. 
Bunu sehre sokmıyarak yürüyen
lerin ayaklarını burkan, otomobille
ri zıplatan, araba tekerlelderinin 
çıkardıkları gürültü ile kafaları 
sersem eden, temizliği güç, tozu 
çamuru bol olan parkenin şehir 
sokaklarında tercihindeki hikmet 
Ye mana anlaşılamamaktadır. Bu, 
adeta elimize aldığımız bir salkım 
İ\zümün tanelerini atıp saplarını 
Yemek gibi acayip bir harekettir. 
Bunda ihtimal parkelerin daha da
Yanıklı olması mülahazası hakim· 
~~ . 

Yol demek, her şeyden evvel 
tozsuz, çomursuz, temiz, düzgün 
bir mermer demektir. Bugün İstan
bul kaldırımlarını teşkil eden par
keler, müruruzamanla yamrı yum
ru olmuş ve bir yoldan beklenen 
l>asıfları çoktan kaybetmiflerdir. ' 
Sonra asfalt yolun gürültü çıkar
lllamak, tozdan ve çamurdan ari 
bulunmak gibi parke ile kıyas ka
bul etmez iylikleri ve tehir ihtiyacı
ha kabiliyetleri vardır. 

Vilayetin bu güzel parke ve be
ton yolları, şehirde yapmıyarak şe
hir haricine hasretmesinin sebebi, 
"acaba bu yolların geçtiği sahalar
daki ağaçları, telgraf direklerini, 
•ırtları, yamaçları, hendekleri, çu
kurları, böcekleri, serçeleri, karga, 
ları gürültü ile bizar ve çamurla 
telvis etmemek enditesi midir?,, 
l>iye insanın pek haldı o-
larak soracağı geliyor. Fil-
lıakika tehir haricindeki 
hu yolların daimi sakinlerinin ve 
l'olcularının kargalar serçeler ol
duğu düşünülür, onların da iskar
lıinsiz ve fotinsiz dolaştıkları na
~arıitibare alınırsa bu düz ve temiz 
l'olların şehir haricine hasnndaki 
l-'üksek ve insani mana pek kolay
lıkla anla,dabilir. 
Eğer vilayet, tehir haricine yap

lığı yolların yarısını 'ehir dahiline 
)apmış olsaydı, Bugün lstanbulun 
türültüsü kısmen azalmış, çamuru 
~e tozu ise yarıyanya değilse bile 
dörtte bir eksilmiş olurdu. Neye 
~apmadı, neye yapmıyor? .. Hikme
lınden sual olunmaz bir muamma!. 

Salahaddin ENiS 

~ıymetli bir lahit bulundu 
Fatihte Sangüzel semtinde Aynalıçeı 

lııe mevkiinde yangın yerinde Mahmut 
trend; isminde bir taıçı hafriyat yapa
·~ı. ankaz nev'inden laflan çıkarırken 
~-Yet kıymettar bir lahde tesadüf etmitt· Key~ye.t ~erha~. müz.eler idaresine 
lıar edilmııtir. Muzeler ıdaresi hafri -t' mah~line m?mıı_runu göndermiş, yapı 

._ıı__t~tkıkat ~ntı~esı?de lahdin yüksek 
~ kıymeti haız bir eser olduğu görül 
lııüı, derhal müzeye naklettirmiıtir. 
I Müze idaresi lahdin çıktığı yerde di-
1ı;r bazı eserler bulunmasını kuvvetli 
1• ihtimal dahilinde görmektedir. Bu -
~ .. için burada hafriyat yapılarak yeni 
1•erler alınacaktır. 

---o-

Sanyerde bir kaçakçı 
il Çok~~n ~ri takip edilen ve bir türlü 
ı·• !f~nlemıyen ~aç?kçı Ham~i evv~I· 
~lı gun Sarıyerde ınhuarlar takıp amıri 
lı.; Bey tarafından yakalanmıştır. 1 ne· 
I• lulu Hamdi İsminde sabıkalı ve azdı t kaçakçı olan merhumun üzerinde ve 
}dendiği yerlerde de bir çok kaçak mad 
,,.ler meydana çıkanlmııtır. 

t BORSA 1 
U 1 Bankasmdan alınan cetveldir) 

23 EYLÜL 1933 
'.Aktam Fiatları '9i 

ı,_. lstikr~r Tahvilat 
la~"• .. dahili 97,25 Ele•trik -.-
ı. ı.uı..... 95.- Tram••J -~ 
~ >~ D. J'Oll&J"J 2.90 Tünel -.-~ .... hidei 5-t,50 

Rıhbın 17,60 ~ ..... ı.ı.. 8,50 
)~eli' ınahi 6 50 Anadolu 1 48 
•da.t 10,35 .. ili ~7.75 
~lceri7e 10,35 Mümeaill 51,25 

ESHAM 

~ ll,nla.., Na• TeJefo• 12 
9,50 Bomonti 19,25 

.... •miline 9,55 Terkoa .. 27.25 
~., )d.Ü•••İ• 101 Çimento 11,75 
~:-••y 48. lttiaht doy. 18, 
~~dolu Hia•e 27,SS Şult d•7 1,25 

320 Balya 2,35 
' h•riye 15,25 Şark m. ecza 2,85 

ÇEK FIATLARJ 
'~i, 

12.06 t Prağ 15,89 ' ~-~ .. 653,50 Viyana 4,41 s:Q .. k 72,875 • Madrit 6 ,6475 
ı,,k •• ı 

>=ı 
Berlin ;, ı 9762 

'"o , 8,98 Zloti 4,21,50 
li"• 82,97 Pette 1 380,75 
l'tı~.,e 2,43,875 Bell'l"•t "" 1 34.79 

'1~rdam 1.17.698 Bükreı ~· 79,55 ·r>', 67,1175 J\.1oakova 1075 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Kurut 

. t I' ' ,. ran•ı~ 167 1 Şilie, A., 24,50 
b'~rltn 655 1 Pezeta 16 

\~ı., 1~5 1 MRrk 48 
f 'ret 223 ] Zeloti 24.-
~ llelçika 117 20 Ley 0.23 
1 l>•bmi 24 20 Dinar 55.-
~l•viçre 818 l Çerno•İç -.-
~ ·- 25,- 1 Alt.in 9,22 
tı''· Çek 118 J Mecidiye 0,37 

Oti11ı 83 Banknot 2~2 

MİLLiYET PAZARTESi 25 EYLOL 1933 
• -... --· 

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

Ekoneınl 

Suriyeye 
İhracatımız __ .,._ 

Yeni tarif el erden sonra 
ihracatımız artacak 

30 Eylülden itibaren Suriye hüku • 
meti, Türkiye müvaredatıan kar§ı Ce • 
miyeti Akvama dahil memleketler mü -

varedatına tatbik ettiği muameleyi tatbika 
batlaycaktır. Tarifelerin tatbikı, Suriye 
ye ~hracatımızın artmasını mucip ola • 
cağı ümit edilmektedir. 

1 O kilo afyon daha 
Uyuşturucu maddeler inbisan idaresi 

piyasadan 10 bin okka afyon daha satın 
almıştır~ Bu suretle inhisar idaresinin 
timdiye kadar satın aldığı afyon mikcla
n 30 bin okkayı bulmuıtur. 

Kaplumhaga ihracatı 
lzmir tacirlerinden bazıları, lstanhul 

Ticaret odasından kaplumbağa ;hracatı 
imkan ve mahreçleri hakkında malumat 
i•temiılerdir. Bu tacirler, ihraç edihnek 
üzere hayli mikdarda kaplumbağa temin 
edebilecekelrini ilaveten bildirmişlerdir.( 

Altın fiatı 
VAŞiNGTON, 24 (A.A.) - En son 

çıkarılan altın fiyatı 3ı,86 olarak tesbit 
edilmiştir. Bu fiyat cuma günkü piyasa
dan 11 cenh fazladır. 

Türkiye iktısadiyatını tetkik 
)ktısat Vekaletinde müteşekkil Tür

kiye iktısadiyatının tetkik heyeti, Tica
ret odasından Ege mıntakası pamuk istih 
salatı hakkında malumat istemiıtir. 

Dolar ve ingi!iz fiatları 
ihracat ofisi, Borsadan lngiliz ve do 

!ar fiyatlannm temevvüçleri hakkında 
malumat almıştır. lngifü. ve dolar te -
mevvücatı piyasamızda ciddi ve menfi 
tesir yapmamalctadır. 

Vilayette 

Açıktaki memurlar 

Ay sonuna kadar diğer 
Vilayetlere yerleştirilecektir 

lstanbulun son mali teıkiliıtmda be§ 
yüz kadar memur açıkta kalmıfh. Bun 
!ara açık maaşi verilmektedir. Fakat 
kanunen açık maaıı devam edemiyeceği 
gibi bunların da kendilerinin görebile
cekleri iılere tayinleri matlup hulun -
maktadır. Bu itibarla açıkta kalan me -
murlann, lstanbul harici, Adana, An
kara, Antalya gibi vilayetlerdeki mün
hallere tayinleri takarrür etmiıtir. Ta
yin işlerinin bu ayın sonuna kadar ik
mal edilmesine çahıılmaktadır. 

Yalova kaymakamı 
Yalova kaymakamı dün vali muavini 

Ali Rıza Beyi ziyaret etmiştir. 

Ziraat sergisi 
Teıırinievvelde açılacak olan ziraat 

sergisine köylülerin İ§tİrak etmeleri için 
Ziraat odası tarafından köylere Jamim 
yapılmıştır. 

Polis müfettişliği 
Mülkiye mezulnarından Eminönü 

merkez memuru Kimüran Bey terfian 
polis müfetti~liğine tayin edilmiştir. 

Liman şirket umumi heyeti 
Liman şirketi heyeti umumiyesi bu

gün toplanacak, tahliıie111 inhisannı tir
ketten refi : 4 zünden mütevellit vaziyet 
görü~üJecek, müesses hisse senetlerin ~ 
den ethas eJinde bulunanlann sabn alın 
ması karara bağlanacak ve .müddetleri bi 
ten idare meclisi azasının yerine yeni .. 
!eri seçilecektir. içtimada Maliye ve ki · 
)eti namlna hazır bulunmak Üzere nakit 
iıleri müdürü Sırrı Bey §ehrimize gel • 
miştir. l 

--o--
Askeri hakim ve 

muallimler 
Heyeti Vekile, askeri muallim ve ha

kim yetiştirilmesine ait yeni bir talimat
nameyi tasdik etmiştir. Bu talimatname 
ye göre, askeri muallim ve hakim sını
fına lise tahsilini bitirmiş olanlar, aske
ri li.se ve orta mekteplerle Harbiye ve 
muadil askeri mekteplerde tahsilde iken 
re&mi arızası zabit olmaya elverişli ol • 
mayıp ta muallim ve hikim sınıfında is
tihdama elverişli olan talebeler alınacak
tır. Talimatnamede aokeri muallim ve 
hikim sınıflarını mütehassıs dereceleri~ 
ne s;irecekleri için ayn ayrı yaş hadleri 
kabul edilmiıtir. Bu suretle seçilecek ta 
)ebe Harbiye talebesi gibi hukuka malik 
olup her sene ihtiyaç niıbetinde tesbit 
edilecek kadrolarla Harbiye mektebi kad 
rosuna ilhak edilecek. Ve mensup olduk 
ları mektebe devam ettirileceklerdir. 
Meslek tahsillerini muvaffakıyetle biti
renler , ihtiyat zabitleri kanununa tevfi .. 
kan ifıtiyat zabiti yetiştirilmek üzere ih 
tiyat zabitleri mektebine gönderilecek
ler ve mektebi ikmalden sonra 7 İnci sı· 
nıf askeri hakim veya muallimliğe tayin 
olunacaklardır. 

Ada eşekleri tarifesi 
Ada eşekleri ile tenezzüh fiyatlannı~ 

indirilmesi, öteden beri Ada eşeklerile 
alakadar olan ve bu hususta müteaddit 
teşebbüslerde bulunan bir zatın Ticaret 
odası nezdinde yeni bir teşebb°liru mu
cip olmuıtur. Bu zat, Ada eşlerinin lüks 
bir tenezzüh vasıtası olduğunu, bu e!ek 
lere binip gezmek havayici zaruriye~ 
den bulunmadığını, bu itibarla beledi
yenin Ada eşekleri fiyatlarile alakadar 
olması doğru olmıyacağını ileri sünnek
terlir 

Adl~ade 1 

Yeni hapishaneler 
Adliye müsteşarının ga

zetemize beyanah 
Adliye Müsteşan Tevfik Nazif Bey 

dün de adliyeye gelmiı, Başmüfettiı
lik dairesinde adli işlerin tetkiki ile 
meşgul olmuıtur. 

Çocuk hastahanesinde pek mühim 
bir ameliyat, bu ameliyattan M>nra 
da ameliyat kadar mühim bir tehlike 
geçiren Tevfik Nazif Beyin bir aylık 
son mezuniyeti bir hafta sonra bite
cektir. Mumaileyh bir hafta sonra An· 
karaya gidecek ve bilfiil işe başlıya
caktır. 

Tevfik Nazif Bey dün kendisini zİ· 
yaret eden muharririmizin muhtelif 
suallerine cevap olarak demiştir ki: 

- intihap Encümeni adli inzibat 
itlerine ait tetkikatını ikmal etmittir. 
intihap ve tayin işlerini de bir hafta
ya kadar bitirecektir. Münhallere şu 
veya bu zatın tayin edileceğini söyle
mek kabil değildir. Zikredilecek isim
ler yanlı§ bir tabninden ibaret kala· 
caktır. 

0 Türkiye dahilinde asri hapishane
Jer tesis ve İll{ası yapılacak iılerin en 
batında gelmektedir. Bunun için ve
riJmİ§ 500 bin lira da tahsisatımız var· 
dır. ilk elde iki büyük hapishane ya
pılacaktır. Bunların yerleri henüz te:s· 
pil edilememiıtir. En galip ihtimalle 
bu hapishanelerin Konya veya Bilecik
te yapnlması mümkündür. Yer taay
yün ettikten sonra derhal İn§aata baş
lanacak ve ı 934 senesi zarfında da İn· 
§aatın ikmaline çalı§ılacakbr. Hapis
haneler Üzerinde tevakkuf edilmesi 
icap eden en mühim ihtiyaçlarunızdan 
birisidir. Artık bunlar etrafında ilmi 
esaslar dahilinde çalışmak,mahpuala
rın ve mabkiimların hallerini düzelt
meleri için ilmin icap ettirdiği tedbir ... 
]eri almak ve tesisatı yapmak zamanı 
gelmi~tir. 

''Edirnede yapılmakta <>lan hapis
hane binası asri ve modern bir bina 
değildir. Ancak bugünkü hapishane
lerden daha ziyade ikamete elveri§Iİ 
ve asrın §erailine bir derece daha uy
gun bir hapishane olmıya elveriıli bir 
bina olduğu görülmüş, tamir ve ,.lah 
edilerek hapishane haline ifrağına 
karar verilmiıtir. Bu inşaat ay sonu
na kadar bitirilecek, ağlebiihtimal 
teşrinievvelde de ınuhtelif hapishane· 
!erden muhtelif mahkfunlar buraya 
nakledileceklerdir. Edirne hapishane
sinde bir de çocuklar dairesi buluna
cak çocukluk çağında bulunan, hal. 
!erini düzeltmeleri matlup olan ve bu· 
nun için büyük mahkfunlann yanla
nnda bulundurulmalan özürlü adde
dilen mahkıllar buraya nakledilecek
lerdir. 

"Edime hapishanesi mahkümların 

Mahkemelerde 

····~•y•d• 

Yeni talimat 
Zabıtai .belediye talimat

namesi anketi 
Yeni zabrtai belediye talimatnamesi 

projesinin ıimdiye kadar basılan kısım .. 
ları al&kadarlara ve meclis azalarına gön 
derilmiıtir. Alakadarlar bu husustaki 
fikirlerini belediyeye yazacaklardır. Bı'f 
umumi bir anket şeklidne olacak ve ta· 
limatname bütün ıehir ihtiyaçlarına uy
gun bir halde tanzim olunacaktır. Bila· 
hara proje üzerinde lazım gelen tadilat 
yapılacak ve meclisten geçerek talimat
name hükmünü alacaktır. 

itfaiye için yeni garaj 
Belediye, Usküdar itfaiyesi için Ka· 

racaahme.t mezarlığında yeni bir garaj 
yaptınnağa karar vermiştir. Şimdiki ga
raj iskele meydanında ve dar bir bina .. 
dadır. Üsküdar meydanı yavaş yavaş 
genişletildiği cihetle billihara iskelenin 
yanındaki bu sahil binaları da kamilen 
İstimlak edilecek ve rıhhm meydana çı· 
kardacakbr. 

Modada çocuk bahçesi 
Modada açılacak çocuk bahçesinin 

İnşaatı için çarıaınba günü daimi encü
mende ihalesi yapılacaktır. 

Haliç gene doluyor 
Haliç şirketi belediyeye müracata ede 

rek Halicin dolmakta olduğunu, seyrii-\ 
seferin müşkülatla yapıldığını bildirmiş 
tir. Fakat hütçe müsait olmadığı için be
lediye Halici bu yakın senelerde temiz
liyemiyecektir. 

hüıTiyet1erini tahdit eden bir müesse
se olmaktan ziyade bir darüssınaa o
lacak, elinde bir sanatı olan mahkum· 
Jar buraya nakledileceklerdir. 

''Memleketin muhtelif yerlerindeki 
hapishaneler uzun müddet ikamete 
müsait binalar değildir. Mümkün mer· 
tebe hapishanelerin ıslahı cihetine 
gidilmektedir. Bir çok vilayetlerde 
metruk binalar, tamir edilerek, hapis
hane haline ifrağ edilmekte, mahkiim
lann oturtulaçağı yerlerin elden gel· 
diği kadar 11hhi §arılan ihtiva etme
.si noktasına bilhassa dikkat edilmek
tedir. 

"Bugünkü hapishaneler devlet için 
maddi zarar tevlit eden müesseseler
den başka bir §ey değildir. Asri ha
pishaneler tesis m.asraflan bertaraf 
edilecek oluraa İratları masraflarını 
koruyan birer çalışına ve çalı§tırma 
müessesesi olacaktır. Asri hapishane
lerde hiç. bir mahkfun boş durmıyacak 
her mahkfun kendi iktidan ve bilgiıi 
dahilinde çalıştırılacaktır. Bugünkü 
hapishanelerdeki bugünkü halin ve 
mahzurlu vaziyetlerin mutlak surette 
önüne gf(Çileçektir,,, 

Bir liraya bir adam! 
Arap camisi cinayeti niçin olmuş? 

Haziranın ikinci haftasında Galata- , 
da Arap camiinde raspacı Abdullahı 
öldürmekten suçlu Mustafanın muha
kemesine dün ağırceza mahkemesin .. 
de başlanılmıştır. 

Suçlu maktul AbduJ.Jahla ar.kadaf 
oldıığunu, vapurlarda beraber raspa 
yaptıklannı söylemiş ve demiştir ki: 

- Geçen yılba§ı gecesi bir arada 
olurup eğlenirken Abdullah benden 
bir lira borç aldı. Bilahare bu parayı 
vermedi. Vaka gecesi o parayı Ab
dullahtan tekrar İstedim. Vermedi ve: 

- O lira senin henden çaldığın pa
radır, iade etmem dedi. Ve çıktı gitti. 
Ben kahvede kaldım. Abdullah bir 
müddet sonra tekrar geldi ve beni dı
§arı çağırdı. Paramı iade edecek zan· 
nile dışarı çıktım, halbuki o: 

- Ben dı§an çıkınca sen bana 
küfretmişain, diyerek Üzerime saldır
dı. Fena•bk yapacağını anladım, ken
dimi müdafaa için ben de yammda 
b:ılunan biçağı çıkardım ve ona ha· 
vale ettim. Olmü§. Ben öldürmek kas· 
tile vurnıu§ değilim. 

Muhakeme şahitlerin celbi iı;in bat
ka güne bırakılmışhr. 

Bir kUstah; hakimlere ağır 
hitaplarda bulundu 

Mübadil olarak Yunani•tanda bulun
duğu esnada lstanbulda bıraktığı zevce
si Zoiçeyi bir baba his ve şefkaıile fü -
maye edip evinde besleyen dayısı Lamlıb 
Efendiyi yaralamaktan suçlu Orgüpİü 
Nikonun muhakemeai ağır ceza nuıhke
mesinde bitirilt~ştir. Son celsede iddia 
makamını iıgal eden Ahmet 'M~hlis Bey 
iddianamesini serdederek demiştir ki: 

- Niko Yunanistandan) döndükten 
sonra zevcesinin yanına iltica ettiği da
yısı Laınbo Efendinin evine gilmif, uzun 
müddet kalmııtır. Pek uzun zamanlar 
Zoiçeyi besliyen Lambo Efendi Zoiçe -
nin kocasını da beslemeğe tahammülü ol 
madığım, mali takatinin huna yetmeye°' 
ceğini söyliyerek Niko Efendiye karısını 
alıp gitmesini teklif etmiştir. 

Niko bundan muğber olmuş, kendisi 
burada yok iken zevcesine ve dolayısile 
kendisine pek büyük yardımlan doku '4 
nan Lambo Efendinin yolunu beklemiş 
ve onu öldürmek kasdile dött yerinden 
yaralamıştır. Hadisede öldürme kasdi ol 
duğu muhakkaktır. Muhakeme ve tahki 
kat safahları bu hakikati kati olarak or
taya koymuştur. Suçlunun 448 İnci mad 
de ile cezalandırılmasını isterim .. 

Bundan sonra maznun karısının da -
yısına bir baba şefkatile değil, ı;.ok şeni 

bir maksatla iltica ettiğini söylemiı, ken 
disini müdafa etmiştir. Mahkeme heyel( 
müzakereye çekilmiş, bir müddet sonra 
gelerek kararını tefhim etmiştir. Bu ka· 
reıra nazaran maznun on sene hapse mah 
kum edilmiştir. Maznun karar tefhim 
edilince küstahlık etmiş ve Cümhuriyet 
h&kimlerine kartı tecavüzkirane bir li -
sanla hitap cüretini göslermittir .. Bunun 
üzerine iddia makamını İşgal eden Ah
met MuhlJ Bey ayağa kalkarak bir 
zabıt vara.kas~ tanzim edilmesini talep 
etmit, mahkeme bu talebi kabul ederek 
mahkumun hakkında yeniden takibat ya 
pılmak Üzere bir zabıt varakası tanzim 
edilmiştir. ~ 

Bir mütecavizin cezası 
ıs ya§ıru ikmal etmiyen Nahide Ha 

nıma tecavüz etmekten suçlu Se.tim 
Efendinin muhakemesi dün ağrrceza 
mahkemesinde intaç ediJmiştir. 

Selim Efendinin Nahide kıza teca
vüz ettiği sabit olduğundan bir sene 
ıs gün müddetle hapse konulmasma, 
30 lira ajır para cezası almmaıma ve 
tazminat olarak ta 200 liranın kendi
sinden alınarak Nahide Hanıma veril
mesine karar verilmittir. 

Sahte senet davası 
Kaymak zade Hüseyin Avni Bey ta· 

rafından un tüccan Cemal Beyle mu· 
hasebeciai Rıza Derviş Bey aleyhine 
on bin ilarhk bir aalıte aenet tanzimi 
ve İmza taklidi davası açılmııtır. 

Bu davaya dün ağırceza mahkeme
sinde başlanılmıttır. Maznunlardan 
Cemal Bey hasta olduğuna dair mah
kemeye rapor ~öndermiı, yalnız Rıza 
Dervİ§ Bey hazır bulunmuştur. 

.'! ap.ılaiı is~cvaıı_ta Rıza Derviı Bey 
Huseyın Avnı Beyın bu senedi kendi
lerine borçlu olduğunu, mahza bu pa
rayı dolandırabilmek için imzasııu in
ki.r ettiğini ve ticaret mahkemesinde 
yapılan tetkikat neticesinde imzanın 
kendisine ait olduğu anlaşıldığını sÖy· 
lemiıtir. 

Muhakeme diğer maznun Cemal 
Beyin celbi için ıs teşrinievvele bıra
kılmıştır. 

Döverek mi öldürdü? 
Şilede lsmail Sıddık Efendi isminde 

zayıf bünyeli bir adamı döverek öl· 
dürmekten suçlu Yusuf oğlu Mehmet 
ile lbrahm oğlu Sü!eymanm muhake· 
melerine dün ağJrceza mahkemesin~ 
de başlanılmıştır. 

Mehmetle Süleyman lsmail Sıddık 

Ecnebi 
Profesörler geliyor 

Profesörler 3 senede türk
çeyi öğrenmeye mecbur .. 

Bu ay baıında on beş ecnebi profesör 
daha şehrimize gelecektir. Kadroda mev 
cut 35 ecenbi profesörün hepsi teşrini 
evve1in ortasına kadar vazifeleri başın· 
da bulunmuş olacaklardır. Profesörler 
buraya gelirgelmez kendilerine evvela 
hususi muallimler tutarak türkçe öğre.f 
neceklerdir. Mukaveleleri mucibince her 
profesör azami üç sene sonunda ve türk 
çeyi mükemmel bir surette öğrenip ders 
!eri türkçe takrir etmeğe mecburdur. 
Üçüncü sene sonunda Türkçeyi öğrenmi 
yen profesörlerin mukaveleleri feshedi
lecektir. Drs takririı:ıde tercüme etmesi 
ortadan kalkınca büyük sühulet olacak
tır . Üniversite idare heyetil dün de 
Ihsan Beyiu riyasetinde toplaanrak ıs· 
lah işleri etrafında görüşmüştür. 

Af ganistanda Tıp fakültesi 
Aldığımız malumata göre sabık Da

rülfünun Tıp fakültesi müde .... islerin • 
den cildiyeci Reşat Bey Efganistandsı 
bir Tıp fakültesi tesiı etmek üzere da
vet edilmiştir. Hasan Reşat Bey Efgan 
hükumeti ile mukavelename yapmıştır. 
Kabilde tesis edilecek olan bu Tıp fa • 
kültesi için İıtanbuldan daha bazı dok • 
torlar Efganistana gideceklerdir. Ha • 
san Reşat Beydeı \ haşka Darülfünun 
kadrosundan açıkta kalan daha bazı mü 
derris ve muavinlerin Efganistana gide
cekleri anla§ılmaktadır .. 

Hilmi Ziya Bey 
Üniversite Edebiyat fakültesi felsofe 

profesör muavinliğine ta)-in edilen HiJ .. 
mi Ziya Bey önümüzdeki ayın on beıin
d.e ".'Jma~yadaki tetkikatını ~-tlı·erek şe:~ 
rımıze dönecek ve vazifesine baılaya • 
caktır. J 

Karar yarın 
Vapurlara konulan kıymetlere vapur

c~lar tarafından viiki olan itirazları tel~ 
kık eden hakem birinci ticaret mahkeme
si reisi Osman Nuri Bey dün .-iP. te•fci .. 
katına devam etıni~tir. Dün ehli vukuf 
O•man Nuri Beyin nezdinde içtima d
mi, ve uzun müddet vaziyet, evrak muh 
telif vapurlara konulan kıymeti.,; ayn 
ayn tetkik edilmiştir. Tetkikata bugün 
de d~vam edilecektir. Yarın. olmadığ.) 
takdirde öbür gün meselenin kat'i kara
ra raptedilmesi ihtimali kuvvetlidir. 
Kat'i karar bütün vapurcular celbedile 
rek aleni surette tefhim edilecektir. 

--o-

Üsküdarda bir dispanser 
Sıhhiye vekaleti Usküdarda Şemtipa 

şadaki Mihrimah medresesinde süt ve 
mektep çocukları için yeni bir dispan • 
ser açılmasına karar veıımiı, Sıhhiye mü 
dürü Ali Rıza Beyle belediye rei• mua
Tİnİ Hamit Bey bugün Usküdara nçe
rek medresede yapılacak tadilatı karar -
laıtrracaklardır. 

Efendiyi dö""'ediklerini, hilakis baş. 
kalan tarafından dövüldüğünü ve 
kendileri tarafından kurtanldığım 
söylemişlerdir. Muhakeme ıahit cel
bi için baıka güne bırakılmıştır. 

Evi kasten yaktılar mı? 
Beyoğlunda Minare sokağındaki 

evlerini 9,5.933 gecesi, sigorta bede
iine tamah ederek yakmaktan auçlu 
Oskar ile zevcesi Olga, kardeti Petro 
Albert ile Yani ve bu yangında eşya 
çıkannak ve evvelce eıyayı boıaltmak 
aureti1e onlara yardım em.ekten auç)u 
hamal Kamil ve yangını çıkannaktan 
suçlu Kostakinin muhakemelerine dün 
ağırcezada ba§lanmıştır. 

Oskarla karısı ve kardeıi kasten 
yangın çıkarmadıklannı, evin ve et· 
yanın 25 seneden beri sigortalı oldu .. 
ğunu, hamal Kamil de evden e§ya çı· 
karnıadığmı söylemiştir. 

Okunan rapora göre, bu yanP'ın ne .. 
ticesinde ayni evle yanındaki ;v ta
mamen, karşısındaki iki ev de kısmen 
yannu§olardır. 

Muhakeme, şahitlerin çağınlmalan 
ve sigorta bedellerinin ve tarihlerinjn 
kumpanyalardan tespiti için 22 te§rİ· 
nievvele bırakılmışbr. 

Para cezası verildi 
27 okka kaçak tütünle yakalanan 

lbrahim Ağa ile Mürüvvet Hanımın 
muhakemeleri dün dokuzuncv ihtısas 
mahkemesinde ikmal edilmiı her iki· 
sinin de cürümleri aabit old~iundan 
birer ay hapislerine ve ı3S lira para 
cezası •ermelerine karar veri imi§ tir. 

Fethiyede maden suiistimali mi? 
F ethiyede Domuzalan mev.kiinde 

ge~iı mikyasta maden kaçakçılığı yapıl
dıgı mahalli cümhuriyet müddeiumumili 
ğine haber verilmiş ve tahkikata başla
nılmı§, bu tahkikatm bir safha11 da 11 ~ 
tanbul adliyesidne cereyan etmiııtir. ls.' 
tanh<ıl adliyesinde tahkikatı idare eden 
ve istinabe suretile ifade alan müddeiu
mumi muavinlerinden Şefik Beydir. 

Vaki olan ihtara nazaran bu ocaklar 
metriık ve milli emvalden olup Fransız 
maden §irketi tarafından işletilmektedir. 
Ocakları idarelerine alanlar buralardan 
gizlice bir buçuk milyon liralık maden 
!"~den çıkararak ihraç. etmişlerdir, Btj 
ışı yapanlar hakkında ıcra edilen tahki
kat neticesinde lstanbulda maden mü -
hendisi Ahmet Reşit ve jeometer Seyfi 
Beylerin de ifadelerinin alınmasına lü • 
zum görülmüş, mumai.leybim şahit sıfa
tile müddeiumumi Şefik Bey tarafından 
dinlenilerek ifadeleri lı;sbit ediliştir. ifa. 
de varakları mahalli müddeiumumiliğine 
iade edilmiştir. 

ICLE 
Yeni teşkilat eski güçlü.ld 

Biraz dikkat edersek görürüz ki; 
men hemen her idare şubemizde - h 
sen olmasa bile - iki üç Senede bir yen 
lilder, yeni teşkilat, yeni tertibat yap 
rız. Bu bize gösterir ki; idare sistem· 
ze bazı yeni prensipler tesir etmeğe 
lannştrr. Bu yeni teşkilat her yerde, o 
duğu gibi kah muvaffak olur kah ol 
rnaz ve tadile uğrar. • 

Son günlerde lstanbulun maliye let 
!atında da bir takım yenilikler yapıldı 
ğını işidince bir vergi mükellefi sıfati. 
le memnun olmuştum. Umdum ki; b 
yeni teşkilatta biraz da mükellefe karş 
kolaylrklar vardır. Likin ümidim maa 
!esef boşa çıktı ve bir kere .!aba mü~ah 
de ettim ki; bu maliye teıkilatı da 
emsali gibi sırf idare makinesinin ko 
trolü ve memurların mes'uliyetleri es 
sını daha iyi korumak için yapılmış v 
müke1ief yani asıl parayı veren adam d 
tünülmemiştir. Bunun böyle olduğun 
bana ilk gös!eren şey yeni teJkilit iş 
başlar başlamaz, taraf taraf haciz mu 
meleleri yapılması oldu. 

Bir hükıimetin halktı,ın vergi ist 
si, vaktinde venn.iyenlere kanun h ·· 
kümleri tatbik etmesi kadar me§ru b 
ve tabii şey olmaz. Lakin halkın da 
vergiyi verebilmesi için verginin idi 
iyi tarhedilmiş, miktarı ve tahsil zama 
ve tarzlan mükellefe epeyce anlatılım 
ve biraz da tahsil kolaylıklan gösteri 
miş olmak ta şarttır. Halbuki: 

Jstanbulda - batka vilayetleri bilm · 
yorum - Haziran başında tahakkuk 
den vergiler ikişer ay fasılalarla dör 
taksitte alrrur. Evvelce üç ayda bir alı 
nrrdı. lktısadi buhran arttıktan sonr 
aksi olarak bu müddet iki aya indiril 
Şimdi ikinci ay sonunda vergisini verm 
yenlerin malı sabhr, kirası, maaşı hac3: 
dilir. Bu da kanuni bir şeydir. Yine bi 
şey diyemeyiz.. Lakiu bu vergi tabak 
lrnklan her sene başka şekilde, her s 
ne yeni bir emre göre- değiıtirildiği içi 
mükellef vereceği paranın miktarını bi 
maz. Bizim gibi memlekette okur yaza 
ve halk ile hükilmetin vazife hakları 
birbirinden ayırt edebilir olanlar bile b 
nun miktarını ancak eline haciz kl>ğıd 
gelince anlar. Zira mesela: Evvelki s 
enki vergiye buhran vergisi zammedl 
di idi. Bunu bina vergilerinde keyfe gö 
re kah binayı irat addedip üçte teıbit e 
tiler. Kah mesken deyip altıda bir :ı:a 
ettiler. Geçen sene de böyle gitti, bu s 
ne fazla bahçe vergisi diye bir vergi çı 
kardılar. Bakınız: Çıkardılar diyoru 
Çünkü geçen ve evvelki senelerde hahç 
vergiıi diye bir vergi tahsil edilmiyor 
du .. Bu sene böyle bir verginin ihdasın 
dair bir kanun da çıkmadı. Amm 
vergi bir emirle şubelerce tahakkuk et 
tirildi. işin fenası, bu fazla bahçeler 
tarhedilen senelik vergiler bazı sayfiy 
semtlerinde bahçenin iki senelik, üç se 
nelik kiruından fazla çıktı. Çünkü Bi 
ç?k memurlar fazla gayretkeşlik göste 
np yeni teşkilata açıkta kalmamak içi 
azami miktarda tahakkuk yapmıya ça 
lıttılar. Kıymet tayininde dehıetli mÜ• 
balağa ettiler. Yeni te,ltilat geldi bu t 
lıakkuklann batma geçti... Eğer eıki 
teşkilatın bozulması iyi işlemediğinden 
dolayı ise eski tahakkulıları, eskiden ya
pılan tebliğatı velhasıl mükellefin hak
kına •e vazifesine taalluk eden bütün 
ııeyleri de hükilmetinki kadar ehemmi
yetle yeni baştan tetkik laznn idi. ()yle 
olmadı. Eski tahakkuka, eskiden yap1-
lan §eylere hiç bakmadan İşi bırak,tan 
yerden tuttular ve zorladılar. Şimdi bir 
bayii karıılıklar çıktı. 

E vvo.la Tahsili emval kanununda mü 
ke'~fin borcunu bir cetvel ile görünüre 
bir yere asmak diye bir usul vardır. Bu 
mükellefe vergi miktarını tebliğten kur 
tarmak için memurlara kolaylık olsun 
diye ihdao edilmiıtir. Bütün lstanbul 
mükeleflerine sorarım. Hiç kimse bu 
cetvelleri gÖrmÜ§ ve borcunu an)ıyabi) ... 
miş midir? 

Hayir .. Çünkü bu cetvellerin nereye 
asıldığı belli değildir. Ben bunu son de
fa mensup olduğumuz tahsil şubesin
den sordurr1 .. Bilmediler .• «Eski memur ... 
ların nereye astığını bilmiyoruz.» dedi
ler. 

Böyle nerede olduğu belli olmıyan 
cetveli halk nerede bulur? Farzedelim 
ki, bu cetvelle.ri buldu, Bütün maliye 
kayıtları kadastro tebeddüllerile alaka
dar oldu iıİbi sokak isimleri de bundan 
elli sene evvelkilerdir. O zamandanbori 
bir çok sokakların isimleri de mülk nu
maraları gibi değişmi§tir. Bianenaleyh 
bu cetveller ne bulunur §eylerdir ne de 
bulunduğl' zaman halka bir mali'ı~at ve
ren vesikalardır. Bunlar sıri memura 
haciz salahiyeti vermek için nazariyede 
mevcutturlar. Hiç bir mükellef borcunu 
bunlardan alamaz ve anlayamaz. Okur 
yazar, eli ayağı tutar adamlar bu cet -
velleri bulamaz ve anlayar.'ıazlarıa has
ta, sakat, kadm ve cahil olanlar ne ya
par siz kıyas ediniz!. ı,ıe ben yeni teş
kilatta mükellefi daha ziyade ten•İr ede 
cek daha kolaylıklar gösterecek ve bu 
~ibi mahzurları giderec:ek bir çehre bek 
lıyordum. Lakin gördüm ki; o da me
murların ve memurları lcontrol esasının 
lehine yapılmqtır. Mal memurlarının 
yaptığı teıkiliıtta da başka mizaç aı:a • 
ınak abestir ya! •. 

FELEK 

Tadilat bitti 
B.,Pktat fırka kaza merke;ci binaun

da yapılan tadilat ve tamirat ikmal edil
miştir. Burada güzel bir salon ve bir sah 
ne vücude getirilmiıtir. Yeni salonun 
küşat resmi cümhuriyet bayramında ya
pılacaktır. 

Ayancığın bir arzusu 
Ayancıkta bir panayır kurulacağın • 

dan bahisle Ticaret odaundan, lstanbul 
tacirlerinin de panayıra iştiraklerinin te
mini rica edilmiştir .. Ayni zamanda, pa· 
nayrrın devamı müddetince Jiibiyat yap
mak üzere (komik şehirlerden) birinin 
de dahil bulunacağı bir tuluat kumpan
yasının da Ayancığa gitmesi arzusu iz
har olunmu,tur. 
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Sıhhiye uçkuları 

o zaman sıhhiye uçkusu bir Hızır Reyyon tedavisi 

1 
,,...,.,, • 

:.::.OGUTLE8J Dilin nasıl varıyor? 
Hayvana meraklı bir ahbap var· 

dır. Hayvanları Himaye Cemiye
tinde aza olduğunu zannetınem. Fa.. 
kat bütün hayvanlar için kalbinde 
ayrı ayrı muhabbet besler. Ata ba
yılır: Binici olmamakla beraber .• 
Çetit çefit av köpeği bulundurur: 

Uçku, barıtıklık zamanında yol
cu taşımak, posta göçürmek, eğ· 
lenceye ve sproa yaramak gibi işler 
görür. Savaşta ise açkı ( 1), gözet· 
leme (2), bombardıman ve avcılık 
gibi en değimli yumutlar yapar. Uç 
kunun yaptığı bu yukarda sayılan 
işler artık herkesce bilinen teyl~r
dir. Fakat uçkunun henüz herkesın 
kulağına kadar yayılmamıt olan 
yaptığı bir iş daha vardır, ki o da 
sıhhiyeciliğidir. Yani " Kırmızı ay" 
a yaptığı ve yapacağı hizmettir. 

Kendi ülkelerinde, uçkunun sa
vaşta ve barıtıklıkta bir sıhhiye va
aıtası olarak kullanılması hususun
da yapılan sınamaların verdiği ne
ticeler parlak olmuştur. Şimdi her
kes, artık uçkunun en mükemmel 
bir sıhhiye vasıtası olduğunu inkar 
etmiyor. Bir çok ülkelerde artık or· 
du hizmetinde kullanılacak sıhhi
ye uçkularının yapıları ve tipleri 
bile kararlaştırılmıt ve bunlardan 
pek çokları da yapılmıt ve kulla
mlmağa bile başlanmıştır. 

Büyük cihan savatından, yaralı
ların, bilhassa ağır yaralıların yı
kık ve delik deşik olmuş vuruş· 
ku (3) sahnelerinden, yanmış ve 
yıkılmış kasabacıkların ve köyle
rin içlerinden, ve top gülleleri ile 
çukur çukur olmuş yollar üzerin
den arabalarla veya otomobillerle 
geriye göçürülmesinde ne kadar 
güçlük olduğu, bu yüzden bir çok 
yaralıların hayatları kurtarılamı
yarak yollarda can verdikleri anla
şıldı. Fakat, işte yaralıyı sarsma· 
dan ve çok kısa bir zamanda, geri
de her türlü tedavi vasıtaları bulu
nan bir sayrağa (4) göçürecek en 
kullanışlı tey sıhhiye uçkusudur. 

Bir sıhhiye uçkuıu, bir hava ge
zici sayrağıdır. (5). Bu, bir yaralı
yı en kısa bir zamanda ve rahatça 
gerideki bir sayrı evine tatır. için
deki sayrı kabinelerine dört beş 
hatta daha çok ağrr veya yengi! ya
oalılar veya sayrılar yerleştirilebilir. 
Doktorlar, havada uçurulurken bi
le ilk acele ameliyatları yapabilir
ler. 

Sıhhiye uçkularınm diğer bir 
kullanıtı da, bunlarla, lüzumlu yer
lere çabucak doktor, sayrı bakıcısı, 
sargı malzemesi ve em (6) ulaştır
maktadır. 

Sıhhiye uçkuıu, bir yaralıyı 
veya soyrıyı yüzlerce ki-
lometre uzaklıktaki bir te-
davi müessesesine bir iki saatte ta
şır. Eğer bu olmasaydı, bu yaralı 
ıeya sayrı, teskereden arabaya veya 
•tomobile,buradan da trene,trenden 
tekrar başka bir göçürme vasıta
sına bindirilip indirilmek suretile 
sallanacak, ciddi bir bakım ve yar
dımdan mahrum kalacak idi. Eğer 
savat sahneleri Afrika veya Asya 
gibi yolsuz, demiryolsuz yerler ise, 

gibi yaralıların yardımına yetişebi- Reyyon tedavisi ismi verilen ve son 
lecek biricik vasıtadır. Bu yüzden- zamanlarda kullarulmıya baflanan 

bir nevi tedavi uaulü vardır. Bu teda .. 
dir, ki İngiltere gibi, Fransa ve vi usulünde istimalinden istifade edi
Hollanda gibi müstemlekesi çok O• len batta ültraviyole reyyonlan ol
lan ülkelerde sıhhiye uçkuculuğu- mak üzere bir sürü reyyonlar vardır. 
na fazla ehemmiyet verilmiş ve bu Bu nam altında kullanılan reyyonlar 
uçkuculuk oralarda en çok ,ilerle· atağıda gösterilen isimlerle malUın

durlar. meler göstermiştir. 
Fransızlar, altı yedi yıl evvel 1. RadyÜmün Gama reyYonlan. 2. 

Rifliler ile yaptıkları sava•tan, bu X reyyonları. 3. Oltraviyol".. reyy~~.a-
T rı. (Bu üç nevi reyyonlar gozle goru~-

sıhhiye uçkularından çok yardım mezler.) 4. Görünen ziya~ın '?.u.~tel~f 
gördüler. İspanyollar dahi Yün- renkleri. 5. Koyu hararetin gorunmı· 
kres fabrikasının veya Dornier fab- yen reyyonlarından olan Rujenfra rey 
rikasınm yaptığı sıhhiye uçkuların- yonları. 
dan tedarik ederek yaralılarını ta- Gördüğümüz renkler hakikat hal
şıdılar. Hatta lsviçre "Kırmızıhaç,, de gözün retinasındaki e~ir üze~e 

b kul 1 ı il bir takım reyyonların teaır etmeıın· 
ı da (7) u uç ar a spanyo ara den ileri gelirler. Biz yalnız: Me-
yardıma gitti. nekte, çivit, mavi, yeıil, sarı, turun

(Hollanda) da methur fuker cu kırmızı renkleri görebiliyoruz. Te-
yapı firması üç motörlü sıhhiye uç- da'vi maksadile kullanılan bütün rey· 

yontar esirin ya pek küçük veya pek 
kusu yapıyor. Bunlar altı yatık (8) büyük twlü mevceleri halinde retina· 
yaralı veya sayrı ile bir de doktor mıza tesir ederler. Binaenaleyh 4,16 
taşıyabilecek gibi yapılmaktadır· tulündeki mevceleri görmeğe kadir o
lar. F ransada ise sıhhiye uçkusu !amayız. Zahiren biribirinden ayn o-
yapan firmalar çoktur: Mesela lan bu renklerin hepsi ziya ile ayni 

sürate maliktirler ve ancak bizim rü
Hanriyo, Gurdu Löför, Devuatin, yet kabiliyetimiz hududu dahilinde-
Niyöpor, Moran Zoloniye, Poteç, kiler görünebilirler. Bu itibarladır 
Brege, Bleryo v .s. gibi. Bu evler, ki güzel bir manzaraya baktığımız 
küçük sıhhiye uçkuları yaparlar. zaman onun ancak mevcut güzellik
Diğer bazıları, mesela F arman Gol- !erinin e.lli üçte birini görebiliriz. Fen 
yat gibileri de büyük sıhhiye uçku- bize görünmiyen bütün bu reyyonla
ları yaparlar. lngilterede ise Avro, rın mevcudiyetlerini göstermekle be

raber ayni zamanda onlan kullanma• 
Wikkers ve Bristol evleri sıhhiye yı ve onlardan hastalıkların tedavisi 
uçkuculuğu ile uğraşırlar. ltalyada ile ıair hususlarda istifade et
ve Rusyada dahi sıhhiye uçkusu meyi dahi öğretıniıtir. X Rey. 
yapılır. yonlan fotoğrafideki iıtimallerin · 

den maada kanserde, bazı karha
itte medeniyetin her vasıtası gi- !arda, egzemada, loposta ve kel gibi 

bi uçku dahi hem öldürüyor ve hem bazı hastalıkların tedavisinde kulla
de sağlık ve unarma itini yapmağa nılmaktadır. 
ve mükemmelettirmeğe uğrafıyor. Oltraviyole reyyonla~ırun dahi bir 

Yarın, kanlı ve kızgın bir kırım- .,;ok istimalleri vardır. Bunlardan a
dan (9) sonra savat meydanında lelbusus bakteriyolojik ve mukavvi 
birbiri üstüne yığılmış ve dereler, gi!,i iotimalleri, mesela kanda kürey· 

vatıhamri.nın çoğaltılmaıı, bu müna .. 
çalılar, çayırlar arasında uzanmıt ıebetle kanoızlıkta, yara ve çıbanlar 
kalmıt yaralılar ve vuruklar kendi- üzerinde safi tesirlerinde, bahuıuı 
!erini kaldırmak için Kırmızıhaç- veremli ve saracalı çocuklarda hari· 
tan veya kırmızıaydan yardım bek- kaıa teıirinden istifade edilmektedir. 
!erlerken gezici hava sayrakları Bir takım daha sathi ha,talıklar ve 

h 
rahatsızlıklarda ültraviyolı: ile ·~ rey. 

dost ve yağı (10) seçmeksizin a- yonlan tatbik olunur. Birinde fayda 
vadan inerek bu vatan için sakat- görülmediği halde digerioio tesirine 
!ananları tefkatli sinelerine alacak- arzolunur. Her halde ikisinden birinin 
lar ve çabucak gerideki her türlü teıir ve fayda11 görülür. 
konforlarla bezenmit tedavi ve ha- Görünür ziyaların tesirine gelince 
kım yurtlarına ulattıracaklardır. herkesçe malümdur ki ziya mevcut olmı-

Avcılığa merakı olmadığı halde •• 
Yumurtayı ağzına koymaz: fa· 

kat kümesi hep yumurtlayıcı ta
vuklarla doludur. 
Kanarya, kedi, köpek, papağan, 
hatta maymun ... Evi, Nuhun gemi
&ini andırır; içinde belli batlı bü
tün hayvanlardan birer nümune 
vardır. 

Bu zat geçen gün bir eşek almıJ. 
Bana metediyordu: 
- Öyle bir rahvan yürüyüşü var 

ki .• 
Akşamları üstüne atlayıp bağa 

gidiyorum. Yolda hiç inatçılık et
miyor. 

Dur, dediğim yerde duruyor. 
"Haydi yavrum!,, Deyince başlı
yor yürümeğe .. Bir göresen, ne maz 
lum, ne gevinıli, ne sakin bir hay
van .. 

Geçen gün ıbağdan dönütte, bir
denbire huylandı. Baktım, yengeç 
gibi yan yan yürüyor. Yolu kıvırın
ca ya kadar başını sağa sola çevir
di, durdu. Arada bir, anırarak huy
auzlanıyordu. 

Eve yaklaşınca doğru dürüst yü
rümeğe başladı. Meğerse rüzgarı 
arkasına almak iıtermiş te huysuz
lanması ondanmış... Sen böyle e
şek gördün mü hiç? 

Ben gülerek: 
-1Haksızlık ediyorsun azizim! .. 

Dedim. 
Sordu: 

- Neden? 
Bu kadar zeki hayvana hali e

şek derneğe dilin nasıl varıyor ya
hu! • ., 

M. SALAHADDiN 
ı••••ıııııııı•ılıffıııııııınıııııııuııııııııııııııııını• 

li Rujeofra reyyonları bugünün en ıon 
reyyon tedavioi tekli olarak kullanılıyor. 
Ve diğer bu ıekil fUa tedavilerine faik 
ve müreccah değilse de kuvetli bir rakip 
olarak tatbik ediliyor. Bu ıekil tedavi 
yaaaı biçim bir takım radyatörler vaaıta· 
ıile yapılmakta ve hastanın cildine te
maı etmeksizin yakın bir halde bulundu· 
rulmaktadır. Kırmızıay Cemiyetimizin ve Uç- yan yerde nebat vücut bulmaz ve Y•ta· 

yamaz. Binaenaleyh hayat dahi mümkün llüyükada 
ku Cemiyetimizin yakında meşgul olamaz. Ölçüler ve muayyen tulü mevce- Dr. ŞOKRO 
olacakları bu mevzuda bu olsa ger- ••••••••••illmııilı•••••••••••••••••-
rektir. CINOGLU - Bu 

1çarşamba akşamı 1 
( 1) Arkı kes, il A R T 1 s T İ K s 1 N E M A s 1 

" Senenın" en gu" zel fransızca sözlü (2) Gözetleme tarcusut 

(3) Vuru,ku muharebe A L A y ı N K ı z ı 1 (4) Sayrak haatahanc 
(5) Gezici aayrak seyyar hada- ' 
(
6

) Em ilaç hane muhteşem filmi ile ~ni;e~m~ batl~r·;~eı~e~ =;;;~;)kız -
(7) Kırmızıhaç Salibiahmer 
(8) Yatık yatmıf 
(9) Kırım, meydan muharebesi Edirne 
(10) Yağı, düfman ........................... -1 ................ ..a 

Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

t.dirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Cinsi 
Kontrplak 
Kestane 
Ceviz 
Mahon 
Meşe 
Gül 

Mıktarı 
2 ıuetre 

20 
50 
80 
50 
10 

,, 
,, 
" ,, 
,, 

mükB.bı. 
ınurabbaı 

,, 
" ,, 
" Abanoz 10 ,, ,, 

Limon 80 ,, ,, 
Zeytin 80 ,, ,, 

Edırne mıntaka san'at mektebinin ihtiyacı olup yukarda 
mıktarı yazılı kereste münaka3aya çıkarılmıştır. 8-10-933 pa
zar günü İhalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere lstanbulda san'at mektebine ve Edirnede Daimi encü 
mene ve münakasaya iştirak etmek üzere de ihale günü saat 
15 te Vilayet daimi encümenine gelmeleri. (5025) 

6661 

Piya ngo Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçh ile 600, 000 adet kartpostal tab ettirile 

ceğinden taliplerin 26-9-933 salı günü pey akçeleri ile birlik 
te komisyona müracaatları. 6784 (5134) 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Kitibiumumiliğinden 

Ankara'da Cümhuriyet Halk Fırkası M erkez binasında 
yapılacak kalörifer tesisatı 14 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur.ihalesi 28 eylül 933 perşem 

be günü saat 3 te Ankara' da Fırka merkezinde yapılacaktır. Ta 
liplerin fenni ehliyeti haiz olmaları veyahut böyle bir fen me
muru kullanacaklarına veya iştirakları olduğuna dair vesaik 
ibraz etmeleri mecburidir. Taliplerin tesisat projesi ile fenni 
şartnameyi görmek üzere Ankara' da Fırka muhasebesine mü 
racaat etmeleri ve ihale gününe kadar kapalı zarf içindeki tek
lifnamelerini ve işbu teklifnamelerindeki bedeli üzerinden % 
de 10 teminat akçelerini veya banka mektuplarını da birlikte 
muhasebeye tevdi etmiş olmaları ilan olunur (4978) 

'i606 

Cinsi Miktarı 
Sade Yağı 1500 Kilo Gazi Kız yatı mektebi için 

,, ,, 1500 ,, Mustafa Necati şehir Yatın için 
,, ,, 1500 ,, Mıntaka San'at mektebi için 

Edirne mıntak San'at ve yatı mekteplerinin ihtiyacı o
lup yukarda yazılı cem'an 450rl kilo Urfa Sade yağı münaka· 
saya çıkarılmıştır. 8-10-933 pazar günü saat 15 te ayrı ihalele
ri yapılacaktır. Taliplerin şartnamevi görmek üzere İstanbul 
da San'at mektebine ve Edirı e de Daimi encümene ve müna
kasaya İştirak etmek üzere de ihale giinü saat 15 te Vilayet 
Daimi encümenine gelmeleri. (5028) 6664 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümenindenı 

Edirne mmtaka san'at mektebinin muhtelif şubeleri için 
lazım olan 89 kalem muhtelif malzeme münakasaya çıkarıl
mıştır. Malzemenin şartname ve listesini almak isteyenlerin 
Edirne de Daimi encümene ve İstanbulda San'at mektebine 
müracaatları. 8-10-933 pazar giinü saat 15 te ihalesi yapı
lacaktır. Taliplerin o gün dipozito makbuzlarile Vilayet Dai
mi encümenine gelmeleri. (5026) 6562 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan 
1 - M uhafaza Umum Kumandanlığı Kıt'atı ihtiyacı için 

üç milimetre kutrunda galvanezli (12000) kilo Demir tel ile 
Bir buçuk milimetre (400) kilo galvanizli demir bağ teli pa· 
zarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm
rük Muhafaza Umum kumandanlığı İstanbul Satmalma komis 
yonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 1-10-933 tarihine rastlayan pazar günü 
saat 14 tedir. 

4 - Münakasaya girecekler hanği ticarethane ve mües· 
sese sahibi veya vekili olduklarını İspat edecek vesikai makbu 
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri· 
le yevmi mezkilrda kpmisyona gelmeleri • ( 5085) 

6757 

Zorla güzellik olur mu ya? 
Necile Hanım, karııki köıke yeni 

taıınan orta yaılı adamı pek me~:"k 
etmişti. Pancurların arkasından g~n
lerce tarassut etti. Fakat merakı aon
medi, büsbütün alevlendi. 

Yeni kiracı garip adama benziyor
du. Zahiren derli toplu, ağırbatlı, ra• 
bıtalı bir erkekti. Li.kin hayatı esrar 
engizdi. Evinde bir tek hizmetçiden 
baıka, inaan namına, kimseler yoktu. 
Tatmdığı gündenberi sütçü, ekmekçi 
gibi esnaftan gayri köfk kapıaını ça· 
lan da olmamııtı. 

Gençti? Neyle ya"ıvot"dt\? f-'•r 
güs ıokağa çıkmadığt için, it güç sa
hibi olmadığı da an•atııı)'ua. ........ 

Necile Hanım kendi kadın aıçm· 
na, kartıki kötk hizmetçisi ile ~hba~
lığı ilerletmesini sıkı sıkı tenbıh ettı. 
Az zaman sonra da öğrendi. 

Yeni kiracı Cevat Bey isminde zen 
gin bir bekardı. Yalnız ya§amağı se
viyor, kalabalıktan sıkılıyordu. Cevat 
Bey takakları az ağarmıt, uzun boy
lu, genit omuzlu, tatlı bakıılı bir er· 
kek güzeliydi. Necile Hanım ona bak 
tıkça içi ezilir gibi oluy'.'r! her teaa, 
düfünde ürpermeler geçınyordu. 

Necile Hanım bet senedenheri dul 
du. Genç Yatla dul kalmak, çok ha
zin bir ıeydi. Mühim arzularla gıcık 
lanan kalbi, yeni, taze heyecanlar ia 
ti yordu. 

Genç kadın kararını vermİfti. Ce
vat Beyi, bu evlenme dütmaru bekan 
yola getirecekti. Sabahları yataktan 
kalkar kalkmaz, yatak odasının pan· 
curlannı açıyor, güya hava alıyormuı 
gibi, periıan bir dekolte ile pencere· 
den sarkıp, kartı kö,ke bakıyordu. 
Halbuki kartı kötkte hiç bir hareket 
yoktu. Ev, boımuı gibi, perdeler, pen 
cereler inik, ses sada çıkmıyordu. 

Necile Hanım, sokakta Cevat Be
ye raıtgeldikçe gülüyor, göz kırpıyor, 
onu battan çıkarabilmek için bir so
kak a.ürtüğünün yapmağa ceşaret ede 
miyeceği aıiftelikleri yapıyor, fakat 
bütün emekleri boşa gidiyordu. 

Çünkü bunların biri Cevat Beye te 
ıir etmiyordu. Bütün o göz aüzmeler, 
gülümsemeler, kıntmalar, fıkırdan· 
malar kendisi için değilmit gibi, ga
yet sakin, lakayit, yoluna devam edi
yordu. 

Necile Hannn çıldıracaktı: 
- Böyle erkek görmedim, diyor· 

du, inaan değil, adeta taf ... Ona yap· 
tıkJarımın binde birini baıka bir erke 
ğe yapsam, derdimden divane olur. 
Acaba kendisini mi çok beğeniyor? 
Yoksa beni küfvü saymıyor mu? 

Cevat Beyin li.kaydisi, iıtiğnası, 
Necile Hanımın arzusunu daha ziya
de kamçılıyordu. Ümitsizliğe dütmİ· 
yor, bir gün nihayet muvaffak olaca
ğını kati görüyordu. 

Necile Hamın bir ıeye dikkat et· 
mitti. Cevat Bey taıındığının ikinci a· 
yında hizmetçi kadını sa\'ltlıttı. Y cl'İ· 
ne genç bir kız geldi. Biraz ıonra o
nun da değiıtiğini gördü. 

Acaba çok geçimsiz bir adam da 
onun için mi ıık sık hizmetçi değiıti
riyordu? 

Necile Hanım Cevat Beye hulUI İ· 
çin bir çare keıfetti. Bir kere onunla 
konuısa aklını çeleceğini umuyordu. 
Yine aşçı ile tahkik ettirdi ve yeni ge 
len hizmetçinin ne vasıta ile kartı köı 
ke kapılandığıru öğrendi. 

Cevat Bey bir müatahdemin idare
haneainden, İstediği zaman hizmetçi 
getirtiyordu. Necile Hanun aıçıaını İ· 
darehaneye gönderdi ve Cevat Bey 
hizmetçi istediği zaman, haber verme 
lerini temin etti. 

Çok geçmemif, haber gelmiıti. Ne 
cile Hanım, atçıaının yağlı, yırtık elbi 
aelerini giydi, saçlarını bağlan'), yüzü 
nü, ellerini kirletti ve yırtık pırtık, ya 
malı bir bohçaya bir kaç çamaıır koy 
du. ldarehaneden geliyormuı gibi, Ce 
vat Beyin köıkünün kapısını çaldı. 

Kapıyı Cevat Bey açmıttı: 
- Seni mi gönderdiler? 
- Evet, Beyefendi .. 
- Gir, içeri .. 
Cevat Beyde bakim bir tavır var· 

dı. Necile Hanım içeri girince, Cevat 
Bey: 

- Yukarı odada yatacaksın. Oda 
nı gösteririm. Yemek pİ§İrip, bulaıık 
lnrı yakayacak, evi battan atağı sü
püreceksin, dedi. 

Ve kendi odaaına girdi. 
Necile Hanım için için gülüyordu: 
- Beni tanımadı .. Ala .. Dur, ben 

ıana. oyunumu oynıyayım da, o za ... 
man bu avurt tavurlarını görürüm. 

Necile Hanım evveJA mutfağa gir
di, zerzevatlan ayıkladı, ocağı yak· 
tı, tencereleri atefe koydu. 

O, bu itlerle me§ğulken, mutfağın 
kapm açıldı, Cevat Bey İçeri girdi. 
Dudaklannda manalı tebeuüm var· 
dı: 

- Yemek mi, piıiriyorıun? 
Söyleyİf, tebeuümden daha mana 

lı idi. Necile Hanuna yaklaıtı, belin
den kavradı, enıesinden öptü. . . . . . . . .. . . 

Cevat Bey, yeni aıçıaından çok 
memnundu. Necile Hanım da Cevat 
Beyi yola getirmit olduğundan, ken
di kendini tebrik ediyordu. 

Bir hafta geçmemiıti. Necile Ha· 
nım, neticeden yüzde yüz emin, kendi 
hakiki tahsıru ortaya koyacak, onun· 
la evlenecekti. 

Köıkten, en yeni, en tık elbiseleri
ni getirtti. Yüzünün, ellerinin yağları 
nı, kirini pasını sildi, yıkadı. Vücudü 
nü kremler, esanslarla uğdu, podra
landı, süalendi: 

- Beni bu halde görünce, ne fa· 
§ıracak, ne fa§ıracak ! 

Keyfinden, neşesinden kahkaha
lar atıyor, ellerini çırpıp zıp zıp sıçrı· 
yordu. Akşam, kapı çalınırken, Neci 
le Hanım, heyecandan dütüp bayıla· 
caktı. Koıtu kapıyı açtı. Fettan bir 
tebeHümle: 

- Buyurunuz Beyefendi, dedi~il· 
Cevat Bey, evveli. farkında deg . 

di. içeri girdi ve elini uzatarak Ne<:~: 
le Hanımın çenesinden tutup okt 
mak istedi. 

- Ne var, ne yok ıekerim? 
Fakat Necile yaklatınca, uza~~ 

eli geri çekildi, katları çatıldı, ~ı.ı 
karıttı: · 1 

- Bu ne ha.!? Bu ne kepazelık 
Bu maskaralığı nereden buldun? . 

Necile Hanım sokuluyordu: . 
. . b bıJ• - Anlatayım cıcım, en atçı b 

metçi değilim. Seni sevdiğim için ın~ 
sus bu kılığa girdim. Beni tanım• 11 

mı? Kartıki kötkün Hanımıyım 1 rt 
Cevat Bey duymamı§ gibiydi. Se 

bir sesle emretti: 1 
- Haydi, odana çık .. Bohçanı a ' 

hiç durma, defol .. 
Necile Hanım ıatınnııtı: 
- Ne aöyliyorıun, cicim? 
- Haydi, diyorum, kızdırma b•· 

ni .. Hanımsan, hizmetçi kılığı ya~lf". 
maz. Hizmetçi isen, hanımlık iiretı 0 

lur. Haydi bohçanı topla .. 
- Fakat sabahleyin beni seviyor• 

dun. Şimdi mi soğudun? 
Cevat Bey omuzlarını kaldırdı: , 
- Ben seni değil, sendeki yag, 

mutfak kokusunu severim. .. 
Necile Hanım, gözleri büyiiınUf> 

ağzı açdmıı; titrek, kararsız, ıııef• 
lüç bir halde duruyordu. .. 

Cevat Bey, merdivene doğru yı.ı· 
rürken homurdandı: 

- Sizin yüzünüzden burada dut• 
mıyacağım. Taırnacağun.. Taıınaca· 
ğım •• 

J 1 RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
18,JO Fransıxca ders (lterlemit otaof,.r• 

mUsus). 
19 Hikmet Riza lı.a.nım. 
19,45 Sevim Hanım Saz. 
20,30 Münir Nurettin Be7 ..-e arkadatl•ti• 
21,30 Cramofoıı. .re-
22 Aua.dolu Ajansı, Borsa haberi, ıaat •1 
MOSKOVA, 1481 m. 

Her sünk.ü prosram. 
VARŞOVA, 1411 m. ·IJ. 

18,20: Soliat konaeri. 19,40: Hafif mu•:ı , 
20,25: Muhtelif. 21: "GlOCONDA0 ianıi0 ~. 
ki Poncbiellbıin operaaı. 23,40: Dana ıss 11 • 1 

ki•i. 
BUDAPEŞTE, 550 m. lı 

19.SO• Pik 20.so. Aın•le .... ı;. 21~'. 'Y'ffıO 
aletler ile k.on•er. 22,35: Sıı•n muııkı••· 2 
Tal'anni 24,20: Bodo Kabve•İnden: Ca•· 

ViYANA, 518 m. b· 
19,55 Vaınerin "TANNHAEUSER" (T•0 

07zer) operaaı, 23,55: Pli.k ile aktaın koıt• 
•eri. 

MIL4NO, TORINO, FLORANSA, .• 
20, haberler.- Plak 20.25 ECAebi liıaa.l•t• 1 
le haberler. 21.0S: Haberl•r.. - PJi.k. ~ 
Oda muıilıti•İ. 22,50: Temail. 23,20: Orlı.e•t.r 

PRAG, 488 m. ıS• 
19,25: Muaikiıiz almanca netriyat. 20, 101 
Bali.li.ylta orke•traaı. 20,45: Müaahabe ız, 
Köylülere ait muailc.i parçalan. 

ZORIH, 459 m. 
120,10: Plik. 21,05: Şiirler. 22,15: Rad10 ot• 
ke•tra•r. 

ROMA, 441 m. ti•' 
21: Haberler - Plak. Haberler. 21,50: 
fif musikiai. 
BÜKREŞ, 394 ın. •' 

13: Kon•er. 14: Hafif muaiki. 18: Oper•.-ı. 
operet parçaları. 19,20: kon.•erin. d•• r 
20,25: Senfonik ltonıer. 21:1'.uador korıı••lf.~ıt 
21,SO: Çift piyano konaeri. 22,20: Akt•'° 
aeri. 

LA YPZlG 389 m. 
heatelerde• ,.r 22 Zaı""\na ait bilinmiyen 

çalar. 
BRESLAU, 325 m. ,i• 

20: "Almanya nerde?,. ismindeki milli rı;;.4SI 
yat. 21: Haberler. 21 115: Halk muıikiıi. 
teknik, ,,,,,,/ 

Yeni n••rı:rat 

Havacılık ve spor 
3 Havacılık ve Spor mecmuasının }~jj 

üncü sayısı, otuzdan fazla reıinıle .~~:~· 
olarak çıkmı§tır. (Uçan neıil), (Gol.-' 
müzü kabartan iılerden), (Hava ve ) 
tehlikeıine kartı nasıl çalıtıyortaı' ;'. 
(Sovyet Ruıya'da), (Motöraüz ıayad:r• 
le uçuş), gibi faydalı yazılarla dol.~ı.ı.•1 
Spora ayrılan aayıfalarda ıayanı --
fikirler vardır. 

-------
1RT1HAL rJi· 

Ticaret Odası Reisi Nemli Zade ıJı1 
tat Beyle biraderleri Galip, Celal, S• Jo 
ve Nafız Beylerin pederleri Nemli ı•1.,.. 
Hamdi efendinin irtihali daribeka e! b~ 
diği esefle haber alınmııtır. Cenasef' 'p' 

gün öğleden evvel saat onbir radde!~•' 
de Orta.köyde Tat merdiveıılerd~ .,.. 
neıinden kaldırılarak Ortaköy caJlll' ~
rifinde namazı kılındıktan ıonra~O ~· 

• • dar'da Karacaahmet'te makberı 
ıaaına defnedilecektir, 

----------- --

llllilliy;~ 
Aırın umdesi "M l L L 1 Y EY 
ABONE ÜCRETLE~;!,.: 

Türkiye için ff•rıÇ ı. 
LIC. 's,.... 

3 a7lıiı • - __.. 
il " 7 &O ı• 

11 " 14 - %3.?-;i 
J>f ·dd' 

Gel•n nrak. ıeri ..-erilmez.- :t• "' 
seçen nüshalar 10 lcuruıtur.- c.~. rrıiİ" 
matbaa7a ait iı1er için müdirit• ısı••'"' 
raeaat edilir. Gaxetemi.a ilinJarın _,,,,,,,,,, 
liyetini kabul etmez. ~ 

BU G o N K o H ~ ~-~: 
Yeıilköy A•keri Raaat merkez.J.f't ._ı b~f 

rilen malümata aöre, buıürt hd·~ ..... ıı 
}utlu. ve timali i 11 t:kanıetler e ıı~ 
rfr,. .. .irlı de•am edecektir. e ,ıc~. 1 .. 

Dün hava. tazyiki 762 miHnıet~~1d.-~ 
Irk en çok 28, en as 13 derec:• '1" 
mittir, 9f////ll 
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Başvekilimiz 
Bugün geliyor 

(Başı ı inci sahifede) 
dlen .bahçesi gezildikten sonra, de
nize nazır taraçada istirahat edil
di. 

Biraz 11onra, ufukta, Yavuz ve i
ki torpitomuz göründüler. M. Mou
chanov, Türk harp gemilerinin 
hareketini büyük bir takdirle sey
rediyordu. 

Yavuz önde, torpitolar arkasın· 
da bütün haşmetile yuklaştılar ııe 
limana girince 21 pare topla şehri 
ıeliimlad ılar. 

V arna kalesi, gemilerimizin se
liimına mukabelede bulundu. 

Taraçada Başvekil Paşa ile Bul
gar Başvekili arasında siyasi mii
kiilemelere başlandı. 

Bu mükiilemeler, evvelce yaı>ı· 
lan konuşmalann devamı telô.kk; 
edilebilir. 

Saray gezildikten sonra da iki 
devlet başvekili, başbaşa br müd
det mükiilemelerine devam ettiler. 

Bundan sonra Varnanın meş
hur pliijı gezildi. ismet Paşa, pliij
da iki Bulgar köylüsü ile görüştü. 

Bunlardan biri armut satıyordu. 
ismet Paşa, 11epetten iki tane ar· 
mut alarak: 

- Bunlara kaç para vereceğiz? 
diye sordu. 

Köylü, ismet Paşayı tanımadığı 
için ciddiyetle; türkçe: 

- Çekeyim de ondan sonra pa· 
ra verirsin! dedi. 

lıtmet Paşa, köylüye nakti bir 
hediye verdi. 

O zaman, M. Mouchanov, köy
lüye muhatabının kim olduğunu 
haber verdi. Bulgar köy-
lüsü çok memnun oldu ve 
hemen ismet Paşa Hazretlerinin 
eline sarılarak öptü ve bir çok de
fa teşekkürler etti. 

Plajdan avdette şehirde bir ge· 
zinti yapıldı ve sanatoryom ziyaret 
edildi, belediye bahçesine gidildi. 
Burada başvekilimiz ve refakatin· 
deki zevat şerefine belediye namı· 
na bir ziyafet verildi. 

Bu ziyafete, Türk ve Bulgar ga
zetecileri davet edilmemişti. Bul
gar Matbuat Cemiyeti Reisi, ziya
fete davetli olduğu halde meslek
taşlarını yalnız bırakmamak için 
ziyafete gitmemiş ve Türk • Bulgar 
gaeztecilerini refakatine alarak 
şehrin en büyük lokantaııında şe· 
reflerine bir ziyafet çekmiştir. 

Bundan sonra ismet Paşa, T ev· 
lik ~:,,tü Bey ve relaaktlerindeki 
zevatla birlikte Yavuz zırhluuna 
hareket ettiler. 

Yavuzda M. Mouchanov ve Bul
gar ricali ışerefine bir çay ziyafeti 
çekileli.. 

Nazım NAFİZ 
Yavuzda çay ziyafeti ve Varnadan 

hareket 
SOFY A, 24. A. A. - Bulgar ajansı 

bildiriyor: ismet Pa§a Hazretleri ve ar 
kadaşlannı hamilen Sofyadan Varna'ya 
hareket eden hususi tren Varna'ya var· 
mış ve gayet parlak bir surette istikbal 
edilmİ§tir. 

Türk Turan cemiyetleri namına bir 
genç bir nutuk söyliyerek hanımlara bü
ket taktim etmi!tir. Misafirler İstasyon· 
dan çıktıktan sonra Vaksimyof sarayına 
gitmişler, saray ve parkı gezmiılerdir. 
Bundan sonra Varna civarında Aya Kos 
tantina kasabasını ziyaret etmişler ve bu 
tadaki manastırı ve civarındaki ıanatoryo 
mu gezmiılerdir. 

Saat 13 de Varna'ya Yavuz zırhlısı 
gelmit ve 21 pare top atarak §ehri seliim 
lamııtır. Buna Bulgar bataryaları muka
bele etmi~tir. 

Saat 13,30 da Varna belediye gazino
ıunda misafirler şerefine gayret parlak 
bir ziyafet verilmiş, ziyafetten sonra bü
yük misafirler valiyi ziyaret etmiştir ve 
ıehri gezmi§lerdir. 

Saat 17.30 da hususi trende lamel Pa
ta ve M. Mutanof Türk • Bulgar misa
kının bet sene temdidi protokolunu imza 
lamıılardır. 

Saat 18 de Türk misafirleri, Bulgar 
haıvekili M. Muıanof , Yama valioi, An 
ıc..;.a Bulgar sefiri M. Antonof ve diğer 
:tevat Yavuza gitmiıler, gemide parlak 
hir surette kar§ılanmıılardır. Muzika 
'rürk • Bulgar milli martını çalmıJ, mü
rettebat misafirlere selam resmini ifa et· 
ınlıtir. 
M. Muşanovun miinidar sözleri 

Zırhlı kumandanı bulgar misafirleri şe 
refine bir çay ziyafeti vermiıtir. Çayda 
1'.1. Muıanof bir nutuk söylemiı ve büyük 
1:ürk misafirlerinin Bulgaristanı ziyare· 
tinden dolayi kendilerine teıekkür etmit 
"• Türk • Bulgar samimi dostluğunun 
liinden güne takviye olınası arzusunu iz 
ı,.... ederek demiıtir ki : 

" Nasıl ki Kara deniz ve Ak deniz bir 
b1rine bitiıikdir, bu suretle Türkiye ve 
lıulpristanm da birbirine bağlı olmatını 
tenıenni ederim.•• 

M .Mu!anof bundan sonra Gazi Mus
tafa Kemal Hazretlerinin, Türk misafir 
lerinin ve büyük Türk milletinin refahı
~a içmiıtir . 

M, Mu!anoPun nutkuna ismet Paşa 
t•:retleri mukabele ederek demiılerdir 

4
' Bulgaristanı ziyaret etmit olduğu .. 

~uzdan dolayi pek ziyade memnunuz. 
• <> ümit ederim ki Türk • Bulgar dostlu 
lltt daima havi o1acaktır. " 
l<: ismet Paş": H~zretleri, Bulgaristan 
~•al ve Kr:ı!•çesı, Bulgar baıvekili, M. 
t U~a~of,. dıf!er zevat ~e Bulgaristanın 
ealıııne ıçmış ve demı5tir ki : 

" Bulgaristanın samhni dostları,_qlan 

MiLLi Y t:T P AZARTE:SI 

Ordumuza iltihak eden genç erkanı harpler 
(Başı 1 inci sahifede) l 

bütün askeri devletler içinde en cez .. 
ri surette Türkiyede tahakkuk ettiğin· 
den Deniz Harp Akademisinin, Harp 
Akademisi ile ayni çatı altında bulun· 
ması bu maksada uygundu. Gerek bu 
noktainazar, gerek tedris müddeti, 
programlarının zenginliği ve müıte .. 
rek çalışma gayesi noktainazanndan 
Deniz Harp Akademisinin muasır as .. 
keri aleminde yegi.ne müeasese oldu
ğunu ıöyliyebiliri.,. 

3 - Deniz Harp Akademisinin ilk 
semeresi olarak sizler, üç noktainazar 
dan iftihar duyabilirsiniz: 

1) Deniz Harp Akademisinden 7 
zabit çıktı. Deniz ordusunun zabitle
rinin adedine nispet edilirse ve Aka· 
demiye kabul ıartlarmın ağııılığı dü· 
şünülürıe bu miktar, azami bir nia
pettir. Dikkat edilecek bir yekundur. 

2) 7 zabit üç sene muvaffakıyetle 
tahsil etti ve biç bir sınıfta tek zabit 
geri kalmadı. 

3) 7 zabit hepsi A derecesinde dip
loma aldı. 

Bu netice; mahkeme kadar ciddi ve 
adil ve bir laboratuvar kadar dekik 
ve İnce tetkikler, imtihanlar ile tesbit 
edildi. Ve nihai büküm ve takdir Mü
§Ür Pata Hazretlerinin yakından ta
kip, teftit ve idare buyurduğu yirmi 
gün devam eden donanmanın Akde
niz manevralarda fiilen aldığınız 
vazifelerde verildi. Sizi tebrik ederim. 

4 - llk sınıfın böyle güze.! bir ha· 
sıla vermesi, ati hakkında haklı suret
te ihninan ve emniyet veriyor. 

5 - Şu noktayı bilhaHa belirbnek 
isterim: 

Deniz Harp Akademisinden bu ae-
ne çıkan beyler, erkiniharp zabiti li
yakat ve kudreti itibarile 83 senelik 
bir tekamül mazisi, tarihi ve ananesi 
olan Kara Erkaniharbiye Mektebin
den bu sene çıkan zabitler ile aynı 
derecededirler. 

Bu mükemmel neticeden dolayı De· 
niz Harp Akademisinin muktedir 
kumandanı Miralay Fahri Beyefendi
yi samimiyet ve heyecanlan ile tebrik 
eder ve emirJerindeki güzide tali.ot 
heyetine de teıekkürler ederim. 

6 - Bu muvaffakıyeti birinci de· 
recede, derin ve i.li nazarlanru Deniz 

Türkler kadar hiç bir kimse Bulgarista• 
nın tealisine sevinmiyecektir. " , 

M. Mu1anof ve diğer zevat motörle 
gemiden ayrılırken ismet Paıa kendile
rini elle oelamlamıılar ve M. Muıanof 
mukabele etmiılerdir. ı 

Yavuz, biraz sonra hareket etmiştir. 

Y otlarda tezahürat 
SOFY A, 24. A. A. - Bulgar ajansı 

bildiriyor : Türk misafirler ile Bulgar ri 
calinin ve refakatlerindeki zevatın seya 
hat etmekte oldukları hususi tren, Mec· 
dra Tchervenbreg İstasyonunda hararet
le alkıtlanmıştır. ismet Paıa orada aha
li ile uzun uzadıya görüımüıtür. Pilev .. 
ne istasyonunda bir çok halk Türk Ve
killerini seliimlamııtır. Mahalli Türk mek 
tehi talebesi bir çok şarkılar okumuılar
dır. Bundan sonra Türk muall1mi Türk 
Vekillerine " Hot geldiniz" demiı ve on 
ların şahıslarında yeni Türkiyenin ba
nilerini selimlaıruıtır. 

Gornaorchovitza istasyonunda bir çok 
yerli Türkler, Türk Vekillerini seliimla
mıtlardır. Vekiller bunlarla rekolte hak
kında görüımüılerdir. 

Hususi tren Tırnova istasyonuna saat 
17 de vasıl olmuttur. istasyonda Tırno
va eyaleti mutasarrıfı ile garinzon ku -! 
mand&nı ve belediye reisi bu]unuyorlar 
dı. Burada misafir hanımefendilere bir 
ı;ok buketler takdim edildi. Misafirler, 
tehri ve eski paytahtın abideleri ile civa 
rını gezmişler, Bulgar istiklal mücadele 
sinin safahatına karşı büyük bir alaka 
gösterdikleri gibi Tırnova mıntakasınm 
pek güzel olan tabii manzarasına karşı 
hayranlıklarını izhar etmişlerdir. Dün ak 
t~ h~Husi tren~e bir akşam yemeğ~ 
verilmıt ve bu zıyafette mahalli askeri 
ve mülki memurlar da hazır bulunmuı
tur. Misafirlerin geceyi içinde geçirmit 
oldukları tren bu sabah V arnaya hare
ket etmiştir. ismet Patanın relikaları bir 
az rahatsız olduğundan Sofya fakültesi 
müderrislerinden ML Aledandre Stami
choff de hususi trenle seyahat etmekte
dir. 
Muahedenin temdidi protokolu 

dün imzalandı 
ANKARA, 24 (A.A.) - Türk • 

Bulgar muahede.sinin imzalandığına 
dair dün Bulgar ajansından aldığımız 
haberi neıretmittik. Hususi muhabiri 
miz muahedenin trende veya Yama
da imza edileceğini bildinniıtir. Bul. 
gar ajansından bugün aldığımız a§A• 
ğıdaki telgraf da bunu teyit ebnek· 
tedir: 

SOFY A, 24. A. A. - Bulgar ajansın· 
dan : 1929 tarihli Türk • Bulgar mua• 
hedenamesinin temdidine dair protokol 
bugün Türk Vekillerinin lstanbula git
mek Üzre vapu.-a binmelerinden evvel 
Yarnada İmza edilecektir. Protokolun 
dün sabah Sofyada İmza edilmeai icabe
diy~ • Ju fakat ufak bir teahbür yüzün· 
den İmzası bugüne ve Varnaya bırakıl .. 
mıştır. 

. S~_FY A, 24. ~· A. - Bulgar ajansr 
bıldırıyor : Bugun V arnada imzalana• 
cak olan Türk • Bulgar protokolu met
ni S'ayet kısa ve yalnız 1929 muahedena 
mesinin uzatılmasını na tık olacaktır. 

ismet Pa,anın Bulgar 
artistlere hediyesi 

SOFY A, 24 (Milliyet) - ismet Pa. 
fa Hazretleri dün akşam operada ve• 
rilen temsillerde artist Nadi, Vinaro
va ile Madam Kata Spirdonovaya bi· 
rer güzel buket göndermitlerdir. 

Bir yanlıış haberi akisleri 
SOFY A, 24 (Milliyet) - Utro ga

zt!lesi §Öyle bir haber neırediyor: 
ismet Pafa Hazretleri, An~aıadan 

S?fyaya gelirken lzmit dv~,. n ia ray 
cıvataJan gev§etilmi§, fak .. lt makinis
tin dikkati aayeainde bir sı.ikast teh .. 
li.kesi atlahlmııtır. Sofya Yunan Elçi· 
•• M. Kolas dün Türk Sefarethanesİn· 
de İsmet Pa§ayı ziyaret edrrf~k hü. 
k~~ti namına teessürlerini hevan et-
mııtır. .. 

Harp Akademisinden bir dakika esir
gemiyen ve Akademinin yükselmesi 
için mümkün olan her fedakarlığı 
bezleden Müıür Paıa Hazretlerinin 
ili.tüf ve himmetlerine ve irşatlarına 
medyunuz. Kendilerine hudutsuz §Ük· 
ranlarmıı arzetmeyi vecibe bilirim. 

7 - Beyler; burada üç sene zarfın· 
da çok çalı,tınız, ı;ok öğrendiniz. Bil
hassa donanma manevralannda gös
terdiğiniz kabiliyet ve iktidar ile A· 
kademiye mefharet duygulan verdi
niz. Fakat bütün bu öğrendikleriniz 
ıizin için yalnız bir rehberdir. Epice 
güç olan (bilmek) ten daha güç olan 
ıey (yapabilmek) tir. Bilhassa zor ve 
buhranlı vaziyetlerde yapabilmek.Bu· 
nu donanmada, hakikatin türlü ıart· 
ları içinde öğreneceksiniz. Cümhuri .. 
yet donanma5ında tayin edildiğiniz 
vazifeleri yann filen deruhte edecek· 
siniz. Ancak donanınada fasılasız ça• 
h§makla; her gün tecrübelerinizi bi
riktirmekle ve mütemadiyen yenilik
leri takip etmekledir ki, donanmam•· 
zın mühim kumanda mevkilerine bir 
gün kendinizi namzet bulacaksınız. 

8 - Harp tarihlerini tetkik eder
ken deniz kuvvet ve satvetinin kara 
harpleri üzerinde ne ehemmiyetli bir 
.il.mil olduğunu, bilhassa sevkulcey§ İ· 
tibarile nasıl mühim rol oynadıklarını 
öğrendiniz. Yarımada olan vatannnı
zın müdafaasında deniz kuvvetlerinin 
bilba .. a mühim rolü olduklanıu bili· 
yorsunuz. Size Cümburiyet donıµıma· 
smda en bayırlı hizmetler ve muvaf
fakıyetler dilerim.,, 

9 - Size nasihatlerim: 
Bir erk&niharp zabitinin tian §U• 

dur: 
"Daima gölgede kalmasını bilmek; 

göründüğünden Faz.la olmak.,, Kıyme· 
tinizi saklamalı; sevimli ve sessiz bir 
feragat ıahibi olmalısınız. Amirleri
nizi kendinize inandırmalı, sevdirme
li ve onların kalbini fethebnelisiniz.,, 

HARP AKADEMiSi 
1 - Harp Akademisinden çıkan 

Beyler; 
"Siz Harp Akademisinden diploma 

alan 15 inci ıınıfaınız. 
2 - Bu sene müstesna bir ıeref o· 

!arak bizzat Müıür Paıa Hazretleri· 
nin yÜksek huzurlarile mübahi bulu· 
nuyonız ve diplomanızı bizzat Mütür 
Paıa Hazretlerinin elinden alacak••· 
ruz. Cümhuriyet ordusunun büyük 
kumandanları da huzurlarile bizi tal
tif ettiler. 

3 - Bu sene 3 üncü ıırufın mevcu
dü olan 26 zabit ki.milen erki.nihar
biye atajine layık olmak üzere diplo
ma alacaktır. 

. 1) Bu aann ıerefi ve gelecek asırla
rın gıptaaı olan büyijk serdar ve Stra
tej Gazi'nin mensubu olduğu mesle· 
ğin menaubu oluyorsunuz. 

2) Hür olan, müstak>l olan, yüksek 
kadir ve terefi olan bir vatanm erka
niha.rp zabiti olacakımız. 

3) Tarihi, imha muharebeleri itiba· 
rile dünya harp tarihinde en zengin 
olan kahraman, asil, mert Türk mil
letinin erkaruharp zabiti olacaksınız. 

4) (Anibal) in (Kan) ından (Hin
denburg) un (Tanenberg) ine kadar 
imha muharebeleri içinde tartları iti
barile en harilruladea.i olan Gazi 
meydan muharebesinin şan ve ıerefi
ne viria olan bir ordunun erki.niharp 
zabiti olacaksınız. Bu ıerefi muhafa
za ve idame etmek sizin vazifeniz, 
ıizin borcunuzdur. 

Bu salonda mubteıem huzurlarile 
sizi mübahi kılan ve bir çok ıerefli 
muharebelerin timıali ve canlı tarihi 
olan büyük kumandanlar sizin için 
bir örnek ve bir ideal olsun. 

Son olarak ve hepimizin duygu ve 
dileklerine tercüman olarak: 

1) Bize hür ve müstakil bir vatan 
yaratan, 

2) Milletler arasında yüksek ıeref 
ve itibar kazandıran 

3) Siyasi, harsi, içtimai mes'ut inkı
laplar. ile milletimizin istikbalini temin 
eden, 

4) Bize büyijk harbin muzaffer 
devletlerinin ordulan ve donanmalar ı 
gibi ordu ve donanmaya malik olmak 
hak ve salihiyetini verdiren, 

5) Cürnhuriyet güneıi altında istik
balin ufuklarına hakim ve vakur bak
mak şeref ve saadetine bizi kavuştu· 
ran Büyük Gazi Hazretlerine Harp 
ve Deniz Akademilerinin minnet ve 
~Ukranlarını ve aaraılmaz sevgi ve 
bağlılığını arz ve teyit ederim. 

Diplomaların tevzii 
Ali Fuat Paşanın nutkundan sonra 

mezun olan zabitlerin isimleri okun
muı ve di.plomalan Mütür Fevzi Pata 
Haı;retlerı tarafından ellerine veril
nı:,._tır. 

r.,vzi Pata Hazretleri diplomaları 
ievzı ettikten sonra mezun zabitlere 
hitaben §u nutku irat etmitlerc!ir: 

Fevzi Pş. Hz.nin nutukları 
. Diplomalann tevziini müteakıp Fev· 

zı Paşa Hz. çok güzel bir nutuk irat et· 
mitlerdir. Büyük Erki.n.ı Harbiye Reisi
miz demi§tir ki: 

«- Arkadatlar! 
Bugün diplomalanru vermekle ıevinç: 

duyduğum arkadaşlar Tlirkiye Cümhuri 
:ı:et or~usunda tam. bir erkanı harp beye 
tı teıkil edeceklerdır. lıte kara, deinz ve 
hava zabitlrinden mürekl<ep bir erkinıf 
harp heyeti. 

Bunlar elele vererek cümburiyeti her 
taraftan gelecek düfmanlara kartı mü
dafaa edeceklerdir. Tam bir ordu kara, 
deniz ve hava kuvvetlerinden mürekkep 
tir. Biz onu burada bu çatı altında teı· 
kil ettik. Burada size diplomalarınızı e
limle verdim. 

Arkadaşlar! ı 

Erkanı harplik, kumandanlığın ilk 
basamağıdır. Bu basamağa büyük bir fe 
ragatle girilir. Ve bu yol büyük bir şe
refle katedilir. Burada bir noktaya dik 
k~t e~mek İc":p ede.r .. Bir erkanı harp biç 
hır gun kendı nefaını mütaleadan fariğ 
addedemez. Mutlaka düynanın bütün te 
rakkiyatını yakından takip ederek kenl 
di onksanlarını ikmale çahttığı yeni or
duda yapılması İcap eden yenilikleri her 
zaman amirlerine bildirmeği bir vazife 

bilir. Bir erkanı harp k'umandanın en ta 
bii ve kıymetli yardımcısıdır. Kumanda 
runı en doğru karara sevkeder. 

Demek ki kumandan daha ziyade di 
mağını asude bu)unduracak ve erki.nı 
harp ona bu hususta iyi fikir verecektir. 
Fakat bir er kam harp ben teklif ettin 
kumandana ben karar verdirdim0 de
mez. Hatta bunu söyliyen erkim harp 
hile değildir , her yerde ıan kuman· 
dana aittir. Kumandanın nüfuzu ve şanı 
kadar büyük oluna o kıt'anın kıymeti de 
de o kadar büyük olur. 

Şimdi biraz da deniz hareketlerinden 
bahsedeyim: 1 

Son ıeyahatte deniz zabitlerim.ize 
verdiğim meseleleri vukuf ile ve ahvale 
mutabık bir ıekilde b.Jledilmiş bulduğu 
ma çok ıvindim ve büyük bir emniyet 
duydum. S..1 münasebetle deniz zabitle-\ 
rimizl bilhassa tebrik ederim. 

Biliyorsunuz ki babalanmız Akdenize 
bir çok zamanlar bak~m olmu§lardır. 
Bilahara devletin, bir çok felaketlerden 
sonra köhenleşmiı bulumnası bize kara 
ve denizde acı efli.ketlere uğratmıştır. 

Bugün Gazi Hz. gayesinde kazanılan 
Cümhuriyet donanmasında yeni vazife
leriniz var. 

Siz de eski denizci Türklerin ahfadı 
olduğunuzu gözönünde tutarak ona gö
re çahtmız. Ve bütün dünyaya Türk do 
anmasının ne demek olduğuuı;ı tanıtınız. 

Biraz da hava erkim harplerine hi • 
tap etmek İ&tiyorum. 

Bugün havalarmıızm mü.lafaası git
tikçe ehemmiy"t kesbediyor. Hava kuv
vetleri nihayet büyük bir tehlike teşkil 
edecek ~ckilde inkişaf diyor. Bilhassa de 
nizi ve sahası geniş ve bol olan memle
ketimizde hava kuvvetlerinin deniz ve ka 
ra kuvvetlerile birleımesi en ziyade na
zari dikkate alınacak mübim meseleler·I 
den biridir. iyi bir bava kuvveti, düşma 
nm sahile yanaşmasına, denizaltı gemi· 
lerinin gizli hareketlerine meydan bırak 
ma~ 1 

Limanımızın müdafasında da hava 
kuvvetlerimizin çok lriiyük faydalan ola 
caktır. Netice itibarile bu üç kuvvet bir, 
çatı altında hemahenk olarakbirleşirler 
ve orduda da gene ayni insicam dahilin 
de çahıırlarsa Cümhuriyet hükiimetimi
zin biç bir taraftan korkusu olmaz. 

Bize bütün bunlan temin eden Bü
yük Gazi Hz. ine ıükranlarımrzı arze
-.!erken ordu ve dona.nı:namu:ı hüsnü ida· 
re eden kumandanlara ve bize böyle gü • 
zide zabityetiıtirn akademi kumandan ve 
muallimlerine tetekkür ederim.'' 

Nutkun hitamından sonra d~vetlİ· 
ler saJonda hazırlanan büfeden i.az 
cdHmitlerdir . 

Mezun olan zabitlerin isimleri 
Deniz binbaıı Mitat Sabit ve Nf'r.ati 

Atıf Beyler, deniz kıdemli yÜzbaş111 
Sadık Ruıen, Tacettin Beyler, deni:< 
yÜzbqısı Fuat Mustafa, Fahri Sabit, 
Tevfik !,lif at eByler. 

Binb'l-§1 Muzaffer, yüzbatı Re~at 

ve Ali Ulvi, Nizamettin Yusuf Ziya, 
Ali Hay. ti, K~malettİll Şinasi, ;. ".i 
Rıza Betler. Mülazim Ahmet Kemal, 
Cemal, Celal, Ihsan Sacit, Şadi Tah
sin Nazmi, Ahmet Hulki, Yüzbaşı 
lbsal\ Ahmet Tevfik, Ahmet Adnan, 
Asım, Servet, Ahmet Fevzi. birinci 
mülazim Mecit, şbnsettin, Cel&l, 
F ah rettin, Salabattin Beylerdir. 

Ordumuza iltihak eden yeni erki.· 
nibarp zabitlerimizi tebrik eder ve 
deruhte edecekleri vazifelerde mu
vaffakıyetlerini dileriz. 

Ray hadisesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

meai ameleden isim1eri maliim bir kaçı
nın iımirlerine vazifelerine dikkat ettik
leri hiııini verer~k kendilerine bir ikra
miye temin etmek maksadıyle olduğu 

kendilerinin müevvel itiraflarile anlaşıl
mı§ ve keyfiyete mahalli adliyesi vaz'ıyet 
etmiştir. 

2 - Başvekil Pa§a Hazretlerinin De
rincede trenden inmeleri hatbn bozuk 
olmasından değil, yatla Derinceye teşrif 
buyuran Risicümhur Hazretlerine müli.
ki olmak içindir. Netekim ismet Paıa 
Hazretlerinin aileleri ve maiyetlerindeki 
zevat ayni trenle seyahatlerine devam 
ettikleri gibi Ankara ekspresinden evvel 
ayni hat Üzerinden mutat trenler arıza· 
sız geçmiıtir. Yakanın cereyan sureti 
bundan ibarettir. 

M. Venizelos 
(Başı 1 inci aahifede) 

ismet Paıa ve Tevfik Rüttü Beyle si
yasi meseleler etrafında görütecektir. 
M. Yenizelos bugün iktidar m<lvkiin
de bulunmamakla beraber Türk• Yu
nan dostluğunun banilerinden bulun· 
duğundan bu mül&katın müstesna bir 
ehemmiyeti olacağı şüphesizdir. 

• • • ismet Paıarun bugün, tehrimize ge-
lecek olan M. Venizelosu kar§ıladık
tan sonra yarın M. Venizelosla birlik
te Y alovaya gİbneleri muhtemeldir. 

KUçUk lktıbaslar 

Tilki ve inek 
Fransız Kralı on beşinci Louis zama• 

nında aç bir tilki yolları dolatırken, 1 nek 
hanımın dükkinına ''halis ıüt,, diye bir 
levha aıhğını görmüı. Cebinde parası 
olmadığı için inek hanımdan nasıl bir 
parça ıüt alabilirim diye yolun kenarına 
oturarak dütünceye vanruş. Nihayet kal
kıp ineğin yanına gitrnit: 

- Bonjur hanmıefendi, demi§, hen 
deniz süthane sahipleri himaye cemiyeti 
azaıındanun. Günde bir litre ıüde mu
kabil, dükkanınızı bakabilecek stoklarını
zı tahrip edebilecek ve derinize 40 delik 
açabilecek haydutlara karıı sizi himaye 
ve muhafaza ederim. 

inek Hanım şu cevabı vennit: 
- Böyle de budalaca sözler işitme

miıtim. Haydi yolunuza gidiniz. Jandar .. 
malar beni pekala muhafaza edebilirler. 

Tilki: 
Nasıl isterseniz hanımefendi, diyerek 

Onuncu yıl marşı 
Güfte ve beste tabedildi, yakında 

bertarafa bildirilecek .. 
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ANKARA, 24 (Milliyet) Cüınhuriyetin onuncu yılı martı 
tabedilmittir. Marfın her vatand atı alakadar eden güfte ve notasınl. 
ıı:önderiyorum: 

Çıktık açık alınla on yıl da her savaştan 
On yılda onbef milyon genç yarattık her yaştan 
Basta bütün dünyanın saydığı baskumandan 
De~ir ağlarla ördük anayurdu d~rt baştan 
Türküz Cümhuriyetin göğsümüz tunç siperi 
Türke durmak yaraşmaz Türk önde Türk ileri 

Bir hızda kötülüğü g eriliği boğarız, 
Karanlığın üstüne güne!!' gibi doğarız 
Türküz bütün başlar dan üstün olan başlarız 
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. 
Türküz Cümhuriyetin göğsümüz tunç siperi 
Türke durmak yaraşm.ı z Türk önde Türk ileri 

Çizerek kanımızla Ö7: yurdun hartasını 
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını 
Bütünledik her yönden istiklal kavgasını 
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını. 
Türküz Cümhuriyetin göğsümüz tunç siperi 
Türke durmak yaraşmaz Türk önde Türk ileri 

Ôrnektir milletlere açtı ğımız yeni iz : -, 
lmtiyazııız, sınılsız kay naşmlf bir kütleyiz. 
Uyduk l(Örüşte bilgi, gidişte ülküye biz 
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz:. 
Türküz Cümhuriyetin göğsümüz tunç siperi 
Türke durmak yaraşmaz Türk önde Türk ilerl 

uzaklaımış. ı 
Hemen gidip dostlanndan üç kurt 

bulmuş ve onlara demi§ ki: 
- Dostlar, aıağıda inek hanımın bir 

dükk8nı var, biliyorıunuz. Oraya gidiniz 
ve ineğe saldırınız. Sizin her birinize 
günde bir litre süt veririm. 

Oç kurt hemen yola çıkmıılar ve inek 
hanımın dükkilnıru basmışlar, ıütlerini 

ve evini tahrip etmiıler ve inek hanımın 
kulağında bir delik açmıılar. 

Ertesi gün tilki tekrar inek hanımın 
yanına gitmiı: 

- Vah vah, çok müteessif oldum, de
miş, Fakat timdi süthane sahipleri hima
ye cemiyetine aza kaydedilmek için va
kit geçmiştir. Fakat son derece korkunç 
bir kurt çetesi size balmumu koyduğu İ· 
çin. bu işi gene yaparon ama. günde 
dört litre süt ve bir litre kaymak verir· 
seniz ... 

inek harum bu teklifi hemen kabul et• 
mi§. O günden itibaren kurt çetesi artık 

inek hanıma tecavüz etmiyorlarımt-
Bu kıHeden ne hiHeler alınmaz? 

(Lif - Newyork) 

13 rakkamı 
13 rakamının uğurauzluğu hakkın· 

daki fikirler muhteliftir. Umumi 
harpte bir çok tayyareciler aym on 
ı.içünde havalanmak İstemezlerdi. 

Seyrisefer kumpanyaları, fena rek· 
Ilım olmasın diye yeni vapurlarını a
yın on üçünde denize indirmezler. 
rlatta büyük seferlerde zengin yolcu• 
larınm gözlerini korkuhn.ak için va• 
yurlar ayın on üçünde hareket etmez. 
Sonra bir çok evler vardır ki birer ra
kam atlıyarak yazıldığı için 11 den 13 
e geçmez. Kapıya "11 mükerrer,, nu• 
ınaraımı koyarlar. 

ltalyan ıaiiri D' Annunzio'nun 13 
rakamından pek yıldığı mütevatirdir. 
Eğer ayın on üçünde bir mektup yaz. 
mak icap etse tarih yerini §Öyle itaret 
eder: .12 + 1. 

(La Revue de bureau) 

.. 
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MEMLEKETm=-aJ 
Kardeş katili 

-o-

Ağabeyisini öldüren katil 
nasıl yakalandı? 

Akhisarda tenis 
_,,_ 

Garp Anadolusunda spora 
alaka gittikçe arbyor 
AKHiSAR, (Milliyet) - -Tenis 

maçı: Garbi Anadoluda son az
manlarda apara kar~ı büyü}' bir a-

MiLLiYET PAZARTESi 75 EYLOL 1933 

Pollete 

Bir kaçakçı 
Niçin öldü? ---Müddeiumumilik tahki

kat yapıyor 
Galatada Karaoğlan sokağında 

kahveci Şükrünün ortağı Zekinin öte- ' 
denberi esrar kaçakçı.l ığı yaptığı ha- 1 

ber alınarak takip edilmekte idi. 
Taharri memurları dün Galatada · 

Zekiyi görerek üatünü aramak iste- ' 
mi§lerdir. Zeki takip edildiğini görün
ce bir kaç aoka.ğa sapmış, sonra ken- ı 
disini Şükrünün kahvesi yanındaki e- , 
ve almı§br. t 

Zeki eve girince kendisine fenalık ı 

Yangın başlangıcı 
Büyükadada manav Yusufun sebze 

dükkanındaki elektrik telleri kontakt 
yaparak yangın çıkmışsa da hemen 
söndürülmüştür. 

Eroin satıcısı 

GÖNEN, - Armutlu köyü ile Geyikli 
köyü arasında yüksek ağaçlar fundalık
larla örtülü Asmahdere mevkiinden tesa 
düfen geçmekte olan Muoa İsminde bir 
köylü burada bir yığın insan kemikleri 
görmiit ve derhal hükumete haber. ver: 
miştir. Bu ihbar üzerine Gönen adhyesı 
faaliyete geçmiş ve mahalline bir heyet 
giderek tahkikat yapmıı ve bu bir yığın 
kemiklerin iki ay evvel tegayyüp eden 
Armutlu köyünden Çakır oğlu izzetin 
olduğu tesbit edilmiştir. Tahkik heyeti 
doğruca Armutlu köyüne gitmiş, tahki
kab neticesinde izzetin kardeıi Ziya ta
rahndan öldürüldüğü anlaıılmııtır. Esa
sen Ziya da cürmünü itiraf etmiştir. 
Bundan birkaç ay evvel iki kardeş İpek 
böcekleri için aıkı kesmek üzere dağa 
gİtmiıler. Bu iki kardeşten küçüğü Ziya 
ağabeyisi izzete bazı aykırı ve fena İş -
!erden vazgeçmesini söyliyerek nasihat 
etmek İslemiıtir. Kardeşinin bu sö:derin 
den müteessir olan izzet Ziya ile kavga 
ya tutuıtmuı, enticede Ziya ağabeyisini 
öldürmii§tür. A&kı kesmek üzere gittik
leri dağda cereyan eden bu faciadan Zi
yanın ağabeyisini öldürmek için balta 
ı.ullandığmı iddia etmektedir. Ceset ta
mamile çürüyüp yalruz kemikleri kaldı
ğı için bu cihetten tes.biti bittabi müm .. 
kün olamamııtır. Katil kardeı yakalan
mıştır. Yakında muhakemesine başlana
c2kbr. 

1 

gelmif, dütÜP ölmüştür. Ayni zaman
da esrar çeken Zekinin kalbi zayıf ol
duğundan dolayı heyecana düımüı, 
kalbi durarak ölmüttür. 

Fakat, deveran eden §ayiaya ve ı 

Polİ• devriyeleri evvelki gece Be
yoğlunda Bursa sokağı civarında do· 
laıırlarken köıebaşında bir adamın 
yanına iki genci çağırarak kendilerine 
gizlice bir şey verip mukabilinde pa
ra aldığını gönnüıier ve §Üphe üzeri
ne bunları yakalamıılardır. İki gen
cin bu adamdan aldıkları şeyin ei-oin 
olduğu anlaıılmııtır. Bir müddet •on
ra eroini satan adam da yakalanmıı· 
tır. Bu adam Nazaret isminde birisi .. 
dir. Nazaretin üzeri aranınca cebin· 
de eroin paketleri bulunarak müsade
re edilimş, Nazaret evrakile birlikte 
dokuzuncu ihtısas mahkemesine veril .. 
mj~tir. 

Beş esrarkeş yakalandı 
Karagümrükte bir kahvede esrar 

çekmekte olan beş kiti yakalanmıı
tır. 

Adana - Ankara 
20 saat 

>,,DANA, 22 - Dün ak§am saat do
kuzdan sonra gelecek olan poota, ıaat 
bire doğru gelmittir. Bu tehire ıebep; 
bir martandiz treninin lnönü civarm
da bir yolcu kamyonunu parçaaanuı 
olma11drr. Bereket versin ki kamyon· 
daki.ler tehlikeyi görerek daha evvel 
kamyonu terketmiı bulunuyorlardı. 

Dün akşam ıehrimize gelen tren, 
19 eylül öğleden evvel Adanaya ilk 
hareket eden trenin yolcu.Janna Ulu
kışlada te•adüf ederek aktarma sure
tile onlan alarak gelmiıir. Bu suretle 
Ankara - Menin yeni hattın ilk yolcu
ları ilk defa §ehrİmize gelmiı bulunu
)'Orlar. 

Ulukı§laya kadar gelen lokomotifin 
lizerinde Ankaradan Akdenize ibare
oi yazılı idi. Tren çiçeklerle süslenınİ§, 
uğradığı Niğde, Bor ve .sair İstasyon
larda halkın tezahürile kar§ılanmı§
tır. 

Şimdilik yolun yeni olması dolayı
aile trenler ağJr gelmektedir. Yollar 
yabıtıktan sonra Adana - Ankara, an
cak yirmi saatlik bir mesafe haline 
gelecek; bu iıe Adana için büyük bir 
kar olacaktır. Hattın a11l küıadı, 
Cümhuriyet Bayramında yapılacak
tır. Şimdilik bu hat üzerinden An.ka
raya haftada üç defa yolcu kabul o
lunacakbr. 

--o-
Kış çabuk geliyor 

GEREDE, - Burada havaların bir
den bire aoğuması ve yağmurJann 
başlamaaı rençperlerin itini hayli güç
re,tirdi. Henüz harmanlar kallnna
mıı olduğu için yağmurun devam et
memeai temenni edilmektedir. 

Havalar o kadar aoğumuıtur ki aa
bah aktam evlerde soha yakmadan 
oturmak kabil olamamaktadır. 

Tütün mahsulü iyi 
BAFRA, - iki üç gündenberi ha

valar bi<den bire ıoğurnu§ ve tütün io
tibsali büyük bir •ekleye uğramııtır. 
Havalar bir kaç gün müsaade etse 
ve güneşli gitse tütün mahsulü tama
men tarladan kaldırılacaktır. Bu se
ne tütün rekoltesinin 3 .. 3 ,5 milyon 
kilo olacağı tahmin edilmektedir. Tü
tünlerimiz geçen seneye niıbetle yüz .. 
de altını§ daha İyidir. 

--o---

Samsunda evler sokaklar 
numaralandı 

SAMSUN, (Milliyet) - Samsun 
Belediyesi faaliyet halindedir. Sam 
sunun esasen muntazam olan so
kakları numaralanmıştır. Bütün 
binaların üstüne cadde veya sokak 
numarası ile bina numarasını gös
terir temiz yazılı yeni levhacıklar 
asılnııştır. 
Le: 

Milliyet'in romanı: 22 

-· 
l 

J 

'Akhisar tenisçileirnden 
lz.z.et ve Ragıp lh'yler 

laka uyanmı,tır. Bilhassa gençleri
miz arasında tenis fazla taammüm 
ebneğe ' başlanııştır. 

Esrariengiz cinayet 

Kasabaya yarım saat mesafede 
Soğukkuyu mevkiinde Molla lsma

il zade Süleyman Ağanın evladıma
nevisi 18 ya,larmda Orhan feci bir 

şekilde muhtelif yerlerinden yaralı 
ve boğazı kesik olarak bulundu.Fa

illerin kim olduğu meçhiil. Zabıta 
ve adliye tahkikatla meşgul. Yakın 
da esrar perdesinin kaldırılacağına 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Ortamektep 
Kazamızda ortamektep açıldı, 

müdürlüğüne İzmir Kız muallim 
mektebi fransızca muallimi Sait B. 
tayin edilerek işe batladı. Halk se
vinç içindedir. 

Tütün 
Kasabamızın tütün ameliyatı hi

tama ermit, iğne atımı yapılarak 

denk yapılmıya batlanmıştır. Tü
tün İnhisarı ba~ta olduğu halde 

kumpanya eksperleri tütün muaye
nesine batlamıtlardır. Kasaba ve 
köylerde tütünleri gözden geçire
rek numara vermektedirler. Buse

neki rekoltenin nefaseti dolayısile 
fiatlerde diğer senelere nazaran te

reffü olacağı anlatılmaktadır. 
KAYA 

Sıvas at yarışları 
SiY AS, 20 - Geçen cuma aonba

har i]k at yanşlan icra edilmiş, birin· 
ci koıuyu Çallı köyünden Mehmet A
ğanın (Alkan) İsmindeki halis kan er
kek tayı, ikinci koıuyu Gümü§dilrenli 
Abdullah Efendinin (Şim§ek) ismin
deki yarım kan Arap al atı, dördüncü 
ko§uyu geçen ve evvelki seneler yan§• 
larmda daima birinci gelen Adanalı 
Gümiit ve Konyalı al Dervişi geçmek 
ıuretile Balıke•irJi Şaban Efendinin 
(Sulek) adındaki hali• kan Arap atı 
kazanmıştır. ,. 

Harmanlara zarar 
SiY AS, - Yeni mahıül bereketli o

larak idrak edilmiıtir. 
Ziraat Banka.sı tarafından günde 

yüz bin okkaya yakın buğday alın
maktadır. Son iki gün zarfında dolu 
ile karışık fazla miktarda yağı§ oldu
ğundan rençperin kısmen harmanda 
olan mahsulüne oldukça ziyan vermi§ 
v.e bar.manın tehirini mucip olmu:ttur. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da rinemıı yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc.?me: KA.MRAN ŞERiF 
Fakat gelecek hafta "Myrthe Yal- Takus üzüntülü üzüntülü homur-

)ey" çiftliği müzayedeye çıkarılıyor- danıp duruyordu. Donka~m işleri !_, 

do. Donka onu düşünecek yerde ken na gidince herkes ona çatıyordu. Hal 
dini Oliver uğruna feda ediyordu: buki şimdi vaziyet ümitsiz görünüyor 
Pariste ziyafetler, Çiğan orkestrası, d~. E~in arkasında, aahiJ, ıan ve dim 
Hintli rakısları, Napolide saray gibi dık yukoeliyordu. En tepede keaif pal 
l>ir köşk; orada Oliver'le bir hafta ka miyeler vardı. Bir Kaııkçı kuıu han
labilmek için kötkün altı aylık kira&ı- tal hantal kanatlarını vurdu, fakat 
nı vermeğe mecbur olmuştu. Rodoıa çömeldiği yerde kaldL Takus pür hid-
gitmek için yat... det kilere girdi. 

Donka seyahatten döndüğü vakit 
gülerek: 

- On param kalmadı, fakat.. dey 
di ! Demişti. 

Bazan Donka'ya tasarruf buhran
ları gelirdi; onlar israfından da müt
rıiş olurdu. Zengin bir aile panai}'o .. 
nunda bjr köpek hayatı. Oradan u
cuz bir pansiyona. Nihayet oradan da 
büsbütün aefjj bir pansiyona ••• 

Honka o gün Pİ§ecek yemekleri dü
§Ünerek §ikayet ediyordu: 

- Madamın karakteri yok. Hem 
zayif kalmak istiyor, hem karakteri 
yok. .. Böylesine yemek beğendirmek 
çok güç ... 

Honka bu sözü söylerken zorla çiy 
domates Yedirdiği Çinliyi tetkik edi
y~rdu. Bu Çinliler Tanrının günü pi
rınç yemekle bütün enerjilerini kay-

müddeiumumiliğe yapılan bir ihbara 
göre Zeki tutulduğu zaman memurla-
ra kafa tutarak aralarında küçük bir : 
mücadele olmuştur. Ceset morga kal- , 
dınlmıt, müddeiumumilik i§e vazıyet 
etmittir. Ölümün sebebi arathrılmak
tadır. 

0'.Umden kurtarıldı 
lnebolulu Mustafa dün limanlarda 

bulunan lzmir vapurundan incir ve üzüm 
yükleter•k kayıkla nhtıma gelirken dal 
galara tutulmuş ve kayık batmıştır. Et-, 
raftan yetişen diğer kayık;;ılar Musta -
fayı kurtarmışlardır. 

Serviler kestirilmiyecek 
Uzun emeklerle meydaan getirilen 

servilerin kesilerek muhtelif itlerde kul
lanılması belediyenin ve müzeler idare
sinin nazarı dikkatini celbetıniıtir. Ek
seriya mezarlıklarda mevcut bulunan bu 
servilerin muhafazası şehrin güzelliği iti 
barile çok mühim telakki edildiğinden 
bundan sonra hiç bir servi ağacı ne ve
sile ve bahane ile olursa olsun keıilmi
yec•ktir. Servileri kesenlere ıiddetli ce
za verilecektir. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlıği Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak (50-80 ;on motorin yağı kapalı zarf

la münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa şartları k J.ğıdmın tasdikli suretleri Güm

rük Muhafaza Umum Ku nandanlığı Satmalma Komis
yonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 17·10.93 3 tarihine rastlayan salı günü 
saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İı;tan 
bul Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 

4- İstekliler hangi müessese sahibi veya vekili oldukla 
rını isbat edecek vesaiki makb ıleyi ve biçilen bedelin yüzde 
7 ,5 ğu olan muvakkat teminat larını teklif mektuplarile birlik
te belli saatten evvel Komisyona getirmele_ri. (5055) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - (132) takımı Elbise 
2- (132) çift Fotin 

l - (23) adt;t , Kapt 
4 - (16) adet Muş:ınıba 

İdaremiz müstahdemini için yukarda yazılı eşyalar p.
zarlıkla satın alınacaktır. Ta-:iplerin şartname ve nümunele· 
ri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 te 
minatlarmı hamilen 28-9-933 perşembe giinü saat 14 te Ga 
lata' da Alını, Satım Komisyonuna müracaatları. (4925). 

İnhis~rlar Umum Müdürlüğünden: 
Çamaltı Memlehasında amelenin Çamaşır, eşya ve sair 

Levazımının tathirinde kullanı ~mak üzere kömür veya odunla 
ısıtılmak ve ikişer adet Termo.netre ve Manometreyi ve lüzu
munda "Formalin" ile dezen :eksiyon yapıldığı takdirde kul 
!anılmak için birde karıştırma cihazını havi olmak üzere şart
namesine tevfikan bir adet (E:üv) makinası satın almacaktır. 
Taliplerin pazarlığa iştirak ed~bilmek için yüzde 7,5 teminat
larını hamilen 2-10-933 pazar esi günü saat 14,5 ta Galatada 
mühayaat komisyonuna müra;aatları. (4791) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünder: 
Adana'da yaptırılacak Ba} Müdüriyet binasının inşaatı 

kapalı zarfla münakasaya kon.ılmuştur. Taliplerin bu gibi in
şaatı evvelce yapmış ve ticaret odalarından birinde mukayyet 
bulunmuş olduklarını ve yahut inşaatta selahiyeti fenniyeyi 
haiz mühendis istihdaın"edece'.<lerini "Noterlikçe" musaddak 
vesaik ibraz etmeleri laznndır _ Bu şeraiti haiz istekliler yüzde 
7,5 teminatları ile beraber tek- liflerini nihayet 23-10-933 pa 

zartesi günü saat (14) te kadar Galata'da Alım, Satım komisy 
onuna vermeli ve dört parçadan ibaret münakasa şartnamesi ve 
şartnamei fenni ve projelerden mürekkep bir takım projeyi 
(5) lira mukabilinde komisyoıdan almalıdırlar. (4914) 

bediyorlardı; yahut ta Honkan'n fik 
ri bu merkezde idi. 

Honka araaıra kapı yoldaf)arına 
kartı bir anne tefkati gösterirdi. 

- Peki, dedi, gene hindi piıire
lim .•• Fakat tabak tabak hindi yiyip 
te tiımanlamamak mümkün değildir 
ki ... 

Alnında, tevekkül, hoşnutsuzlukla 
birleıiyordu. 

Sonra, bundan evvelki §oföre de 
fena halde tutkundu. Vakıa. Meyer 
de güzel bir adamdı, bem de tahsili 
vardı, Honka'nın fikrince böyle idi. 
Fakat Meyer it•iz kaldığı geceler ;.,Ü 
temadiyen hasta kanıma bakıyordu. 

Takus İçeri girip sofracrya: 
- Tuhaf bir ev, değil mi, Apple

quist? 
Applequi.st'in cevap cenneğe gu

ruru, ıuamağa da terbiyesi manidi. O
nun için vurdum duymazlığa geldi. 

Takus buz dolabına doğru gitti; 
dolaptan ıişeleri çıkanyorlardı. Ta
kus kendine bir kokteyl yapmak İ•ti
yordu. 

O esnada kt'ndi J.-P-<lineı 
- Of! Of! Of! ••• dedi. 
Tam o aırada divaıı.hci.Oede telefo~ 

çaldı. 

O %aman Donka tamamiyle uyan
dı. Zaten uzun müddettenberi hafif 
bir rüyanın duvağı altında uyu§mUf 
duruyordu; o yarım uyku eanasmd• 
Oliver'in yanıbaşında nefes aldığını 
v•zıhan hihetmiıti. Gözlerini açtı. 
Tamam... O!iver orada idi, hem de 
nefes alıyordu. Ku.,uni renkte perde 
ler ıtığa renk veriyordu. Odayı deniz 
havıuı doldunnuıtu; deniz, geceki ha 
line niıbetle mülayim olmakla beraber, 
hala kudretliydi. 

Donka Oliver'i uyandırmamak i
çin ihtiyatla kalkıp oturdu. Yatağın 
yanında duvarın yarmnı İ§ğal eden 
aynaya baktı. 

Kendi kendine: 
- Ala! •.. Dedi. 
Kafi derecede uyumalnı§tı, fakat 

bütün azası, bir saadet gecesini takip 
eden o ağır gerinlikle meşhudu. 

Oliver, uyku esnasında Donka'ya 
yüzünü çevinni§ti; Oliver ideti veç· 
hile sağ kolu Üzerine yatmıştı; tıpkı 
bir çocuk gibi uyurdu: Yastığım kol
ları arasmda sım sıkı sıkar, dizlerini 
büker, dudaklarını, hakaret görmÜ§ 
bir adam gibi buru§tururdu. 

Donka yavaşça güldü. 
Vliver ellerini, rüya gören bir kö-

-=--
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mek üzere her gÜn ve pazarlı• 
ğa girmek için o gÜn ve vak· 
tinden evvel Fındıklıda üçün· 
cü Kol Ordu Satınalma koınis· 
yonuna gelmeleri. (382) 

Kastamonu Askeri Satın al
ma komisyonundan : 

185,000 kilo Un kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 9 Teşrini evvel 93~ pa
zartesi günü saat 5 tedir istek 
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün. ve münakasa
ya girmek için o gÜn ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile birlikte Kasta· 
monunda Askeri Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(3301) (4866) 6458 

* • * 
Kastamonu Askeri Satın al

ma komisyonundan : 
60,000 kilo Sığır eti kapalı 

zarfla münakasaya konulmuş
tur. lhalesi 9-10-933 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üz~e her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Kastamonunda Askeri Satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (3302) .(4867) 

- 6459 

* * * 
lsparta Askeri SA. AL. 

KOM dan:.-
İspartadaki kıt'at ihtiyacı 

için 190.400 kilo un kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 1 1 Birinci Teşrin 
933 perşembe günü saat 14 te 
dir. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için teklif ve 
930 liralık teminat mektuplari 
le İspartad~ Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3312) .(5007) 

6643 

• • • 
Haydar paşa ve Gümüş suyu 

Hastahaneleri ihtiyacı için pa
zarlığa konan 60,000 kilo ko
yun etine talip çıkmadığından 
ihalesi 26 Eylül 933 salı gü
nü saat 14 te bırakılmıştır. İs· 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için de tayin edilen gün 
ve aaatte Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satınalma Komisyo 
nuna müracaatları. (380) 

(5128) 6769 
• • * 

Gürnüşsuyu Hastanesiyle 
K. O. Nak. Tb. ihtiyacı için pa 
zarlığa konan 6,500 kilo meşe 
kömürüne talip çıkmadığından 
ihalesi 26 Eylül 933 salı gÜnÜ 
saat 14,30 za bırakılmıştır. Ta 
lip olanların şartnameyi gör-

(5130) 6770 
.. * • 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
pazarlığa konan 250,000 kilo 
oduna teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 26 Ey· 
lül 933 salı günü saat 15 e bı· 
rakılmıştır .İsteklilerin pazar~· 
ğa girmek içiıi tayin edilen gUll 
ve saatte Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KO. na müracaatlar • 
(383) (5131) 6771 

:(. :(."' 

1. F. Kıt'atınmpazarlığak(, 
nan 2540 adet bakır kabının 
kalaylanmasına talip çıkmadı 
ğından ihalesi 30 Eylül 933 cıı 
martesi günü saat 1 1 re bırakıl 
mıştır. İsteklilerin şartname· 
yi görmek üzere her gün ve P' 
zarlığa girmek için tayin edilell 
gÜn ve saatte Fındıklıda üçün 
cü Kol Ordu satınalına komis· 
yonuna gelmeleri. (381) 

(5129) 
••• 

Çorlu AS. SA. AL. KO. 
dan: . 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı İ• 
çin münakasaya konan taze 
sebzeye münakasa gününde ta 
lip çıkmadığından ihalesi 28 
Eylül 933 perşembe günü saıd 
on bire talik edilmiştir. istek 
lilerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her giin ve münakasaya 
İştirak edeceklerin tayin edi· 
len gün ve saatte Çorluda AS. 

SA. AL. KO. na müracaatla· 
ları. (3317) (5150) 

* * • 
Manisa AS. SA. AL. KO. 

dan: 1 
Manisadaki kıt'at için 

109,000 ve Menemendeki Ja· 
t'at için 69,000 ve Kırkağaç 
taki kıt'at için 69,000 kilo un 
ayrı ayrı şartnamelerde olmak 
üzere kapalı zarfla münakasa· 
ya konmuştur. ihaleleri 
18-10-933 çarşamba giinÜ 
saat 15 te yapılacaktır. Şartnt 
meleri görmek arzu edenlerin. 
her gün saat 14 ten 17 ye ka 
dar ve münakasay iştirak e
deceklerin tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mel<· 
tuplarile Manisada Askeri SA· 
AL. KO. na müracaatları. 
(3318) (5151) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanhul 

Satınalma Komisyonundan: 
T ' 1 - Muhafaza kıt' atı için satın alınacak 902 adet matra 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. -• 

2 -- Münakasa şartları kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalına 
Komisyonundan alınacaktır. 

3-Münakasa 12-10-933tarihine rastlayan perşembe 
gÜnÜ saat 14 tedir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve fabrika sa f 
hibi veya vekil olduklarını isbat edecek vesaiki makbuleyi ve 
biçilen bedelin yüzde 7,5 ğü olan iğreti güvenmelerini teklif 
mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyona verece!< 
lerdir. 

5 - Örnek satınalına komisyonundadır. İstekliler orada 
görebilirler. (5018) &658 

peğin ayaklan gibi sallıyordu. 
Aralık duran dudaklarını oaçları-

- na yakla§tırdı. Oliver'in saçları altın 
aarısıydı, edepsizçe aanıındı, boya ta 
nımıyan yarlak ve yekneaak bir ıan
lıkta idi. 

Kadın kendi kendine: 
- Sen bana aitain, dedi. Oliver 

Dent bana aittir. 
- Oliver Dent! 
Bu ismi dÜ§ÜnÜyordu. Duvar ilAn· 

lannda, ıııklı ilanlarda görülen bu İı· 
mi gözünün önüne getiriyordu. 

Oliver Dent'in aaıl iami Ed,vard 
Drake idi. Kendİ•İ methur Drake .. .ı., 
ıine mensuptu. En büyük babuı, 
Lordlar Kamarasında meıhur Eylül 
nutkunu İrat etmitti; ayni aile efradıu 
dan biri lngiltere kraliçesi Eliaabeht 
zamanında yenilmez Armada ma.ğJU .. 
biyetinde bulunmuştu. 

Ba§kaları, hakiki iaimleri çok ba
yağı olduğu için isim değiıtirirlercıi. 
Oliver'in ismi de fazla mümtazdı. 

Donka'ya gelince, o hiç bir şe_y de 
ği§tİrmemi§tİ; o, bütün hayatında, 
Donka Moresko <>larak kalmıştı. O 
mes'uliyeti üstüne alıyordu, 1smin;n, 
yaşının, çehresinde belirmeğe haşlı
yan ilk kırıııkların fena şöhretinin, 

~ 

muztarip mazisinin, §İmdiye kad~~ 
yaptığı, bundan sonra da yapacar, 
deliliklerin bütün mea'uliyetini ü•tı.ı
ne alıyordu. 

O, uyuyan, Oliver'in çehre•inİ ıe· 
mata:ra dalmıftı, kirpikleri de saçları 
kadar ıarıtındı. Kirpikleri o kadar 
gürdü ki, saçlarından daha koyu ~~
ruyor, gözlerinin albnı gölğelenclırı• 
yordu. 

Donka biraz daha iğilerek dikkatı11! 
arbrdı; Evet gözlerinin altınd.ı<i 
karaltı gölğe idi. _, 

O zaman kendi kendine dütündıl • { 
- Onu hiç kimse bu halde tan•"'' ( 

yor... 
1 

) 

O zaman, yeni bir saadet dali8~0 
benliğini i•tilii etti, bu da OJi"er r
karıı olan aşkını bir kat daha ar11' 

dı. .-,ii• 
- Seni yalnız ben bu halde g~ 

yorum. Bu halde yalnız bana ait>1 ':'~i • 
Bütün dünya Oliver'in çehre:~t- \ 

tanırdı; şimal kutbundan, cenuP • er 
buna kadar bir köy yoktu ki, oh• J1 ( 

orada çehre!!lini göatermemi~ .. ol~~s: 
Fakat onu tanıyanlar, onu, nıute r
süm, dalğın, mesti atk, öperken, Y~-d 
ğunken, ıaçlı fotoğrafçının, "" 

(Arkası var) 
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lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mahıul6 toz ve keıme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci ~ıtasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!iı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~fa Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon batına beı lira lndiriltr. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin JÜ:ıde yirmisi peıin ve 6ıt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderllir. Depodan itibaren biitiln masraflar 
ve m~ı'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına ıigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
der~nJer için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon ılparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı Ura 
tenzilattan istifade ederler. 

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

.D~oA 
- A\ 

BiRiKTiRE~J 
ıRA~AT--~D~Q slss 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han fatanbul 

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

'Iiirlı.iye ft Bankası le.rafından tetkll olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
leyeti ve memurlan limilen Tiirklerden milrekkep yeg.ine Türk Sigorta Şirke
Udir. Tiirkiyeaia her tarafında (200) ü geçea acentalarını.o bep•l Türktür. Tür
klyentn en mühim müeaaeaelerinio vebankalarıwn sigortata~ıoı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi ıeraıtle ı apar. Hasar vukuunda urarları a\ir'at ve koiaylı!clı Cidar. 

-

Nafıa Vekaletinden: 
16-9-933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münaka

sa neticesinde teklif edilen fiatlar haddi layıkla görülmediğin
den Çoruh vilayeti dahilinde Hopa - Borçka yolu ve Çoruh 
nehri Üzerinde kurulacak demir köprü inşası pazarlıkla icra 
edilecektir. 

Pazarlık 2 Teşrinievvel 933 pazar günü saat 15 te Nafia 
Vekaletinde yapılacaktır. 

Bu hususta tafsilat almak için Yollar Umum Müdürlüğü
ne müracat olunmalıdır. 

Taliplerin yevmi mezkilrd:ı (3500) liralık teminat mektu 
bunu ve teklif etmek istedikleri projeyi hamilen müracaat et
meleri ilan olunur. (5094) 6759 

Tokat Valiliğinden: 
Tokatta yapılacak 27160 lira bedel keşifli Vali konağı 

binası kapalı zarf usulile mün:ıkasaya konularak 3 Teşriniev
vel 933 tarihine müsadif salı günü Tokat Vilayeti encümeni 
daimisince ihalei katiyesi icra kılınacağından talip olanların 
ve şeraiti anlamak isteyenlerin Tokat Vilayetine müracaatla 
rı ilan olunur. (5125) 6783 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu ıçın 14-9-933 
tarihinde kapalı zarf usulile münakasaya konulan 766 kalem 
cerrahi ve hbbi alet ve edevatın mezkur tarihte ihalesinin ya
pdması kanuni esbaba binaen mümkün olamadığı cihetle mü
zayecfe, münakasa ve ihalat kanununun 18 inci maddesinin C 
fıkrası mucibince pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. Ta
liplerin şartname ve listelerini görmek ü:ı:ere Ankara' da Sıh
hat ve timai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul' da 
Sıhhat ve lctimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyleme 
leri ve 28-9:933 perşembe günü saat on beşte Ankara'da Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekaletinde mahsus komisyonda ha
zır bulunmaları. (5052) 6700 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Cinsi Miktarı 
Kestant 5 Metre Mükabı 
Gürgen 5 11 ,, 

Ceviz 8 11 ,, 

Diş budak 2 ,. ,, 
Meşe 5 ,, ,, 
İhlamur 1 O ,. ,. 
Çıralı Çam 1 O ,. ,, 
Beyaz Çam 1 O ,. ,, 
Karaağaç 1 O ,, ,. 

Edirne rnıntaka San'at me'debine lazım yukarda mıktarı 
yazdı kereste münakasaya çık.ırılınıştır. 8-10-933 pazar gÜnÜ 

saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ü 
zere İstanbul San'at mektebine ve Edime de Daimi encümene 
ve münakasaya iştirak etmek üzere de ihale günü dipozito 
makhuzile saat 15 te Vilayet Daimi encümenine gelmeleri. 

6663 (5027) 

•• 
Marmara U!sÜ Bahri Kumandanlığı 
Satınalma komisyonu reisliğinden: 

Beşbin ton madem kömürünün tahmil ve tahliyesi işi a-

Telrraf: İMTiYAZ - Telefon! fst. 20531 5985 leni münakasa usulile 5 Birinci Teş. 933 Perşembe günü saat 
.. on da İzmitte kumandanlık Satınalma komisyonunca müteah 
- hide ihale edilecektir. Şartname sureti musaddakaları komis 

- Göztepe Çifte Havuzlarda: lstanbulun e!l sıhhi vo en gu7° • bir bilği yurdu o'an -· yondan alınabilir. Taliplerin yiizde 7,5 nisbetinde teminatı 

VECiHİ HA y AT LİSELERİ ' _mu_vakk_a_te i_le k_omı-·syo-na-~-~ra-caa-tlar_ı ila_n o_lun-ur._(48_3!_)5 

Gece yatısı ve gündüzlü, ANA, iLK, ORTA ve LiH Elaziz Vilayet Jandarma 
K 1 z ve E R K E K için ayrı daireler K d } " d 

0 ıivera'tenin her tube•ine uıuvaff4kifetle taleb• yctişt'rir. Mektep her türlü terbiye va tedris vası- Uman an ıgın an: 
hl•rını hazırlamıştır. Tale'>• yı.lı•n: dimağile değil bedenile de fennin emrettiği fekilde itleyecelttir. 
HAVA, KARA, DENiZ, Sporları için lazım olan vasıtaların hepsi vardır. 
Kay;t itleri 1 er gün taat 10 dan 17 Y4 kadar y.ıpılır. Yerler m!.bduttur, acele ed:lm~k laıımdır. 

İzahat arzu edenler tar fname isteyebilirler. 
1 iııci Teşrin iptidasında dersl~re başlıııacakt r. Tel: 52 - 2 [6542) 4 6733 -

Nis,.ntaşında - Tramvay ve Sakayik caddelerinde 

ŞiŞLİ TERA Kİ LİSESi 
Leyli - Nehari - Kız - Erkek 

55 sene evvel Selimikte tesis ve 1919 da lstanbula nakledilmiş, Türkiye nin en eski husuıi mektebidir. 

Resmi Liselere muadeleti t'e muamelatının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. 
Kız ve erkek mlebe için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayn leyli teşkilatı ana~ ilk - orta - U,A sınıfları 

45 kişi.ilk bit· Maa~if f!ncünıeninin n~t:a sızca. .. Almanca - ln!'ilizce kurları vardrr. 
Franret ve himayesine ınazhardır.Mektep herrün ıaat 10-17 arasında kayit işlerine 

. . ,' , .. "' ... - ',• bakar. TELF.FON : 42517. (7073) 629· 

Talip zuhur etmeyen aşağıda cins ve miktarları yazılı 
beş kalem erzak ve yem 3-10-933 salı günü saat 16 da kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. Talipler şeraiti anlamak için is
tedikleri zaman ve münakasaya iştirak için de mezkilr gÜnün 
muayyen saatinde maliyeye teslim edilmiş ilk teminat mak
buzile Elaziz Vilayet Jandarma kumandanlığında müteşekkil 
satınalrna komisyonuna müracaatları (4919) 

Cinsi Kilo 
Odun 600000 
Sığır Eti 80000 
Saman 500000 
Ekmek 365000 
Arp" 500000 , 

6549 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENT ALARl : 

Karaköy - Köprübqı Tel. 42361 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 227.fO 

KARADENİZ ARALIK 
POSTASI 

A. N K A R A vapuru 26 Ey
lı'.il salı 18 de Galata rıhtımın
dan kalkacak Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samsun, Ünye, Or
du, Gireson, Vakfıkebir, Trab
zon, ~ze'ye dönü,te bunlara i
laveten Sürmene'ye uğrayacak
tır. (5136) 6785 

1ZMIR SÜR'AT 
POSTASI 

l Z M l R vapuru 26 Eylül sa
lı 11 de Galata rıhtımından lz
mir, Pire, lskenderiye'ye kalka
caktır. (5137) 6786 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabın ı göndermek için adresimize 

yazınız : 

Maison de la Bible Dpt. T. 2. 

GENE VE (SUISSE) ' 

·------ 7510 6632 

lstanbul Mr. Kumandanhğı 
Satmalma kom. ilanlan 

f 

Harp akademisi ihtiyacı İ· 
çin 2400 kilo patates 12-10· 
933 perşembe günü saat 14 te 
aleni münakasa ile alınacaktır. 
Şe,.aiti öğrenmek isteyenlerin , 
her gün ve taliplerin belli saat 
te t~minatlariyle Tophanede 
Merkez Satmalrna komisyonu
na gelmeleri. (314) (4962) 

6607 
••• 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih• 
tiyacı için alınacak 40 adet ye 
mek tevzi kepçesi 6 adet et bi
çağı 2 adet et baltası ve iki a
det et makinesinin aleni mü
n:ıkasasında talip çıkmadığın 
dan münakasası 25-9-933 pa 
zartesi günü saat 16 ya tehir 
edilmiştir. İsteklilerin şartna
mesini görmek için her gün ve 
münakasasma girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Satmal
ma Komisyonunda ha:ı:1r bulun 
maları. (322) (5047) 

6630 
• 

Maltepe Askeri lisesi ıçın 
21 kalem tabiiyat laburatuvar 
malzemesi 27-9-933 çarşamba 
günü saat 14 te pa:ı:arlılda alı
nacak~r. Taliplerin belli saat
te terninatlarile Tophanede 
Merkez Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (333) (5098) 

b752 

• • 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

~in 12 kalem elektrik malzeme 
si 27-9-933 çarşamba gÜnÜ 

saat 15 te pazarlıkla almaca!l 
tır. Taliplerin belli saatte te
minatlarile Tophanede Merke 
Satmalma Komisyonuna gel-
meleri. (338) (5127) 

6768 

MUSiKiMiZDE 1 ·Mühim inkılap 
"NOTA" 

1 musiki mecmuasının 11 inci ıa
yiıinde tafsilat vardır. { 1176) 

ZA Yl - 11 ~ankasırun 2 Kanunsani 

933 ve 9611 numaralı 89 liralık teminat 

ma.kpuzum zayi olduğunclan hülı:ınü yok 

tur. Sadullah (7724) 
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Ecnebilerle Memaliki Ecnebiyedeki İtalyanlar İçin Seyahatta Kolaylıklar : 

Henüz daha büyük bir tenzilat icra edilmiyen yerler için münferit yolculara, şimendifer ucuratında 50 % ve en az 
25 kişilik yolcu ııruplarına (azimet ve avdet biletlerinde) 70 % tenzi tat - Temdit edilebilmek üzre 30 gün için müteber
dir. Hiç bir muamele yapmaksızın gayri mahdut tevekkuf mahalleri - ltalya'da ikamet asiari 6 gün - Girildiği merkezden 
başka bir beynelmilel transit merkezinden ltalya'dan çıkabilmek hakkı - " Alplerin cenubunda gezip dolaşma (dahili devir 
ve serbest devir) blietlerinde 30 % tenzilat - Biletler, pasaport göstererek hudut iıtaıyonlanndan ve ecnebi memleketlerdeki 
seyahat acentalarından ve tafsilat bu ilanın altındaki adresten alına bilir. 

ROMA LAYEMUT ŞEHiR 
Üç medeniyetin büyük abideleri meşhur "Via 

dell' İmpero" üzerinde canlandırılmıştır. 
Halas ve necatın mukadeı ıeneıi. 
Faıiıt ihtilfilinin meıheri. 
Şimendifer Ücretlerinde (Poma'daki bir aybk! 

ikamet esnasında Napoli'ye kadar muteber) 70 % 
tenzilat. 

(ı5 Teşrnievel - ıs Teşrinisani) 

POLO ENTERNASYONAL 1ÇT1MAI 
Tenezzühler : 

" Castelli Romani " - Nemi gölü - Tivoli - Oıtia - Lido de Rome. 
Tafsilat : EN1T- Via Marghera 2 - Roma. 

---------------------------------------------------------Aaarı nefise - tabiatm gü
T OSC8D 8 zelliği - Milletin ıayaru tema-

ıa hayatı - iadei aıhhat. 

Bütün bunları göz kamaştırıcı bir muhit olan : FLO
RENCE, SIENNE, PiSE, LUCA, MONTECA TINl
(En meıhur ltalyan kaplıca merkezi. 2S Eylüle ka
dar ıimend"ıfer ucuratında 50 %, VIAREGGIO, 
FORTE DEi MARMl ve PlETRASANTA, LlVOR
NO'da görebilirsiniz. 934 Floranaa ilkbaharı - Beynelmilel ziyafeti musikiye. 

Tafsilat : "Movimento Forestieri" - Florence. 

U B R • A Vasi çimenliği, göz kamattırıcı 
1 rayları, karakteristik tehirleri. 

PEROUSE, ecnebilerin Üniveraitesile meşhurdur. \ 
ASSISES, Saint Françoiı'nın debdebeli kliıesile. / 

Florence - Roma hattı üzerinde şimendifer makası. 

PiEMONTE 
Alpeı ve Pre - Alpeı 

Piemontaiıea ~ 
Monte Blanc - Grand , 
Paradi • Mont Roae • 
Cervin gibi Avruparun 
en yükaek dağların ba
kim bulunduğu tarihi V41 

hakiki vadiler : 
(Aosta, Oaaola, Seıiaı 

F ormazza) vadileri. 

• 

Alpinizm merkezlerinde ikamet : Courma yeur • 
- Cogne - Greuoney - Valtoumanche tarihi ıaraylar: 
lasoane - Feniı - Sarre • Castel .. Pavone. 

Pek mükemmel turizm teıkilatı, Mont Blanc et
rafında büyük turizm otomobillerile devir. 

TORiNO 
f En meşhur Saint Su
J aire Hristiyan asan mu
, kaddeue meıheri. Saint 

Jeon ldiıeıi, 23 Eylül • 
ıs Teırinievel. 

Üniversite talebe
sine mahsus beynel· 
milel jimnastik mü

sabakaları. 16 • 31 
T. Evelde ikinci mo

da metheri. 

Şimendifer ucura

tmda tenzilat. 

' 

Napoli SORENTINA YARIM ADASI 

Parthenopeennes adalan : Caprl - lıchia - Procida. 
Asarı nefise, tarih ve tabiat defineleri - V euıve mm

takaaı - Herculanum - Pompei - Riviera Amalfitane 
- Ravello, Amalfi - Paestum - La Madone de Piedi
grotta (bayramı) - rlapolitaine şarkısı müsabaL:ası -
ı6 Teşrinievvele kadar ıimendifer ucuratında SO % tenzilat. 

(Roma'Jaki Faşist ihtilali meşheri için tenzilatlı bilet hamillerine 70%) 

Tafsilat : Comitato Provinciale Turistico - Napoli, Comitat 

Provinciale Turist ico - Salerno. 

VENEZiA GiULiA TRIESTE - FIUME 
POLA - ZARA 

Güzel ve nazarruba dağlar - Adriatik denizi sahillerin- ~ 

de c:»ip güzellikler. Kaplıca merkezleri : ABBAZIA 

- LAURANA - LUSSINO - BRlONl - POR
TOROSE (Trieste) - GRADO. BRIONl : GOLF ,. 
POi.O sahası GORIZIA ve CARSE ve HAUT -
IZONZO muharebe meydanları. 

Gorizia'dan Trieate'ye ve Trieste'den muharebe meydanlarına büyük turizm 
otomobtileri servisi. 

Pollumia magarıolan (Adelsberg) 28 kilometre uzunluğunda ıayaru hayret ma
ğaralar, yer altında göller ve sular cereyanı, göz kamaştırıcı ve güzel manzaralar. 

30 Eylüle kadar şimendifer ucuratında SO % tenzilat. 

LOMBARDiA 
M 1 L A N O Tarihi abideler - Le 

Dome St. Abroise - Le Castello Sforzesko -

La Chartreuse de Pa vie - Varese-- Bergamo -

Berscia - Turin göllerine gitmek için otomobil 

fOseleri. , .'\ 1 
V TRIENNALE - Asri mimari ve asan tezyiniye 

mqberi. Cumartesi ve Pazar günleri meşherde senfonik konserler, meıher sara

yında lirik temaıalar. 

S. Siro yarı§ mahallerind'iJ at yarııları. (Ağustos - Eylül). ( J 
30 Eylüle kadar Milano için ~imendifer ucuratında 70 o/c tenzilat. , ________________________________________________________________________________ , _______ __ 

ADRiYATiK SAHiLLERi 
CA TTOLlCA • BELLARlN ' 

MARiNA Dl RA VENNA 

F ANO • S1N1GALL1A: 

RlMlNl - RlCClONE 

, 

'enlf,-güneıli 
ve 

ince kumlu 

Şık kaplıca merkezleri, her türlü konforu havi modern otel 

ve pansiyonlar. 
Tafıitat : " Azienda Otonoma di Cura " müesaesesinden. 

1----------------------------------=-----------G OL F KAPLICA ve MENBA: 
SULARI MERKEZLERİ 
Bütün r.oenba ıulan • Bütün ilaçlar • 
Radyo aktif su ve çamurları • Sıcak 
menbalar , Hidro Therapik ve Kinesi
Terapik müe11esatı - Mükemel tu
rizm ve otel teıkilatı. 

SALSOMAGGIORE (Milano • 
Bolonya - Fidenza ıimendiferi) 

• 
r 

r ye 

TENİS 
Goll ~ 

CERNOBBIO : 30 Eylül 

.,...... '1 T eşrinievel 

Golf içtimaı 

Rapallo : 14-22 T. evel Ama
törler için sonbahar Golf tur-
nası. -- -

) , 

j ,, 

Muazxam dağları şayanı hayret blr 
•urette aksettiren 

ITALYAN GÖLLERi 
Hakiki Alp İncileri. Her 

ımıf otel ve pansiyonları, 

~ 

plajları, sporları ve Golf 

1 
oyunları, ıpor ve ıan'at 

COME 

MAJEU~ 

GARDE 

VARSES 

ORTA 

1SEE 

gölü 

gölü 

gölü 

gölü 

gölü 

gölü 
·---~~~· nümayİ§leri. ', 1DRO . gölü 

Come ve Lecco • Colica battı merkezleri için timendifer ucuratında 
50 % tenzilat. 

FERRARA 
Di Ludovic Arioıto'nın öliimünün 400 ncü ıenei devriyeıi 

münasebetile 15 inci asrın F errara resim meıheri. 

31 Tetrinievele kadar timendifer ucurabnda 
50 % tenzilat. 

Simali ltalya'da tatH tenezzühlerl 
MONTECATINl (Piaa - Sicna - Piı
toia ıimendifui) CHIANCIANO 
(Florence - Rome - Chiusi ıimendife
ri) S. PELLEG:RINO (Berııamo • 
S. Martlno di Calvi elektrik ıimendi
feri) FIUGGl (Rome • Cassino • 
Napoli Frosinone ıimendiferi ve 
Rome - Fiuggi elektrik ıimendiferi) 
ACQUI (Gene - Asti - Turin ıimen
diferi) ABANO (Venise • Bolonya 
timendiferi) LEVICO (Veniıe - Baı

aano del Grappa - Trento şimendife
ri) S. VlNCENT (Turin - Chivasso
Aosta ıimendiferi ) AGNANO 
Naple • Valle Literno timendiferi ve 

Naple tramvay 
ıerviıi.) 

Turin ı' 
eve!. 

8 - 15 - 22 - 29 :r. 

Golf Turnası 

Fiyatlar mütedil, resmi kontrol, her yerde Golf, tenis, yüzme müsabakaları, gÜneı 
banyoları ve her nevi spor. Bütün mmtakada S. A. D. muntazam otomobil ıervisi 

1 bütün istasyonlar için, timendifer ucuratında tenzilat. Katalog, otel listesi, kartlar 
,ı ve meccani tarifeler ile tafsilat için: Uta, Corso principe Umberto 11, MERA-
1 NO (ltalie) veya herlıangi aeyahat acentalığına müracaat. 

~~~~;'.;;:;!)JJı::ı'., 3ı Teırinieve-
1 le kadar ecnebi-

ler için ıimen

difer ücretle-
! rinde SO % ten-

ifi~P.ı~~JS zilat 30 gün i-
çin muteber, as 
gari ikamet 6 
gün. 

Tenis-: 
Bolzano: 25 

Eylül Tenis 
enternasyo • 
nal turnası. 
Merano : 27 

Eylül 7 T. e
velde 13 ün
cü tenis bey
nelmilel tur-
nası. 

MERANO 

Kaplıca ve tedavi merkezi 
Eylül • Teırinisani mevsimi 
Üzümle tedavi için 
Gazino • spor - eğlenceler 
Stefanie Dietetique 
Sıhhat yurdu Dr. Binder 
Sonbahari Garde gölü üzerinde 
Gardone' de ııeçiriniz. 

' 

Oteller 
Palace 
Park 

. , 
Continental 
Eıplanad 

Eksehyor 

,Yatakları 

ıso 

180 
ss 

ss 

Pansiyon 
liretten itibaren 

liretten itibaren 
80 45 liretten itibaren 
ı50 35 liretten itibaren 
ıoo 3S liretten itibaren 

Gilm pansiyonu S0 30 liretten itibaren 
so liretten itibarzn 

Grand 300 4S liretten itibaren 
Savoy Palas 200 45 liretten itibaren 

--. 
Bütün tenezzüh mıntakaları için her nevi tafsilat E. N. 1. T. VlA MARGHERA No. 2 ROMA ve EN1T heyeti murabhasası· 

İtalya -Şark Ticaret odası, lstınbul - Tepebatı'dan alma.bllir. • 
.J ~ 

, .................... l!!!l!!!l!!~S!l!!!!!~ ........... ~ .......... ll!!ll .. ~·1 ........................... -

KOK KÖMÜRÜ 
Hususi yaz fiyatlarından 

İstifade ederek kok kömürünüzü şimdiden tedarik ediniz 

Kadıköy ve Y edikule gazhanelerinde 
daima birinci neviden kok kömürü vardır. 

Evde Teslim - Vezin Teminatlıdır. 
Siparlt ve malumat için 

Tünel, Metro Han birinci kat 
Yedikule gazhaneıi 
Beyazıt Elektrik Evi 
Kurbağalıdere gazhanesi 
Kadıköy, Muvakkithane ,83 
Ü.sklldar vapur iskelesi ,10 

ASIPIN KENAN 
Tabletleri 

Telefon 

.. 
•• 
" .. 

44800 
22072 
24378 
60212 
60790 
60312 

Havaların bu kara.J'Sızlığı ekseriya nezle, kır
gınlık, başağrısı gibi hastalıklar tevlit edbr.Bu
na mani olmak iç.in yanınız.da dadına tazeliğini 
muhafaza için şişe tüpler içinde bulunan A
sipin Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
mayınız. Bu sıhhatiniz için en emin bir ilaçtır. 

7332 6597 

FİKRİ 
TEVFİK 

OTOMOBİL ve MAKİ· 
NlST MEKTEBİ 

Taksim Cümburiyet abidesi 
kart ısında 

18 den 60 yaıına kadar her at%~ 
eden amatör otomobil ku1Janma11"' 
yalnız 24 lira muakabilinde u 'il' 

manda ve kolayca öğrenebilir. 

Türkiyede FQRD otomobili üzerinde vücuda getirilen bll 
ilk defa bir çift direksiyon tertibatı talimlerinde : 

TEREDDOT - TEHLiKE - ZAMAN KAYBETMEK yerine 

KOLAYLIK - EMNiYET • MUVAFFAKIYET temin eder. 
Şoför olacaklara ; üç aybk yeni dera devresi teırinievvelin 11 inde baJlıyacaJ<tıl'• 

Ücretler yalnız nazari dera (20) 12 talim ile (40) 18 talim ile (50) liradır. Proi• 
ram isteyiniz. 

Amatörlere ; kayit muamelesi her'zaman açıktır. Fazla tafıilat fçiıı 
henüz tabettirilen amatör proğrammı isteyiniz, Müracaat nat 15 tell 
sonra. Telefon 42508. ,(7644) 

LEYLi • NEHARi • KIZ - ERKEK 

• 
lnkılip Liseleri 

Ana - İlk - Orta ve Ll•e sınıfları 
Müessisi : Nebi Zade Hamdi , 

Kayh ve kabul muamelesine başlamıştır. Resmi mekteplere muadeleti Maa• 
rif Vekaletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim 

heyetine maliktir. ! 
Ecnebi lisanı redrisatına ilk kısmın son iki sınıfından başlanır, 1' 

Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları va.rdır. 

Cumadan mada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat o.lunabilir, 1 

Cağaloğlu Yanık Saraylar Caddesi -Tel: 20019 • [7706) 6407 

lzmir Amerikan (İnternasy(>nal) Kolec'i 
Maarif VckAletince tam devreli ilse olarak tasdik edilmiştir. 

Fen ve Edebiyat, Ticaret •re Ziraat Şubeleri vardır, 
Kolec İngilizce ve fransızcayı en iyi öıreten bir müessesedir. 

Oniversite bakaloryasına hazırlar. 
Kayıt muamelesi 16 eylülde baılıyacalı ve 30 eylüle kadar deyalll 
edecektir. İkmal ve huswıi imtihanlar 26 Eylôlde baılıyacakbr. 
Ücretler: Leyli 350, nısıf leyli 140 nehari 90 ve başlangıç inglllzce sınıb 

için nehari ücret 70 liradır. 
Daha fazla malümat almak ittiyenlerin Kolec Müdürlüiiln• 

mllracaatları rica olunur. 
Adresı lzmlr posta kutusu No. 258 -Telgrafı Kolec, lır:ıolt 

[6533) - 6001 

İlkmektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilkmekteplerin dördüncü ve 

beşinci sınıflarında okutturulmak nıere 

T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edileıt 

T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnıı talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 
surette yaıılmış birçok baritalan vıı reıimleri ihtiva etmektedir· 

Bir kartonla kaplanmış olan bu T ARIHLERIN 
fiatlan nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 er kuruştur. 

Satış ve tevzi yeri : lstanbul Ankara Caddesi 

' V AKIT YURDU•(~~~ 

Üsküdar Kazası idare Heyetinde~ 
Samsun sabık Başmühendisi Ferit Beyin mahalli id~r~ 

hususiyesine borcu olan 93 lira 46 kuruşun temini istifas~ 1~ e 
Çenlöyünde suyolu sokağında 13-1, 13-2, 13-3 No. lı birb1~r 
bitişik üç ev ile 15 No. bahçıvan odası ve 7 No. bostan açı • 
tırma ile satılığa çıkarıldığı ve teşrinievvelin 11 inci çarşaf1l 
ha günü saat 15 te ihale edileceği ilan olunur. (5143) 

Vmwni Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM IZZETı 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


