
Bu sene orta mekteplere 
•• nazaran uç seneye 

binden fazla talebe 
mü oldu. 

geçen 

FlATI S KURUŞTUR 

Uzak Şarkta 
Yeni Tehlike 

• 
Sulh ve müaa.lemet noktaıından 

dilnyanın en tehlikeli mıntakasırun 
lızak Şark olduğu gün geçtikçe anla
tılıyor. Oç ıene evvel Eylül ayında 
Japonya tarafından yapılan emrivaki 
henüz hazmedilmeden dünya ayni 
Japonyanın yeni bir emrivakii karıı
•ında kalmak üzeredir. Bu emrivaki 
de Sovyet Ruıyanın alakası olan Şar· 
~i Çin ıimendiferlerinin iığalidir. 

tehacü-

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
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ismet Pş. Hz det etti v z 

Milletler cemiyetinin 14 üncü 
toplantısı dün başlamıştır . 
Sovyetlerle Mançuri hükume
tinin arası açılıyor mu? 

Tel• ( IHdlrı 14318, Tam m&dilriı 243111, 
• lc&ar. " Matbaaı S431Q. 

abu) il 

Vaktiyle Çinin bir parçaaı olan 
lıtançurya, biri ıarktan garbe, diğeri 
~e ıimalden cenuba doğru uzanan 
ilci ıimendifer hattile katediliyor. 
Şarktan Garba doğru uzanan hat 
11.uıyadan gelen Siberya ıimendi
lerlerinin imtidadıdır. Bu hat Harbin
den ve Uuuriden geçerek VJadivo•
lok'ta denize çıkıyor. Bu hatbn resmi 
ldı Şarki Çin ıimendiferleridir. Ve 
Sovyet Rusya ile eski Çin hüküınetİ· 
ilin müıterek idareleri altında idi. Ce
btıbi Mançurya Şimendiferleri ismini 
ı-ııyan ve Dayren'de denize inen j .. 
lıinci hat ise 1905 Rua - Japon muha
~ebeainde Japonlara intikal ebniıti ve 
bugün de Japonlar tarafından idare 
tdiliyor. Her iki hat vaktiyle Rua çar
larının Uzak Şarkta Ruayaya bir de· 
biz mahreci tenıin etınek buıuıunda
lı; emellerinin tahakkuku için büyük 
ledakirlıklarla inıa edilmiıti. Rusya 
Cenubi Mançurya ıimendiferlerini, 
ı.ıeıhur Dayren, yani Port Arthur li
-.anile beraber Japonya'ya verdi. 
Şarki Çin ıimendiferlerini de Çin ile 
llıüıterek idare ebnekte devam etti. 
lıtançurya Japonlann ellerine geçin-

Türk-Bulgar dostluğu çok kuvvetlidir v_e her geçen gün bu dostluğa yeni bir hız verecektir. 

ye kadar vaziyette büyük bir aykı· 
tılık yoktu. V akta ki ü5 ıene evvel, 
Japoruar Mançurya'yı iığal ettiler; 
11.uılann Şarki Çin ıimendiferJeri Ü• 
ltrindeki vaziyetleri ıaraıldı. Ruslar, 
~tı ıimendiferleri uzan müddet muha
r_za edeıniyeceklerini ve bunlann, 
laponlarla kendi aralarmda daimi 
lir ihtilaf mevzuu letkil edeceğini 
llıladıkları için haklarını Japonya'ya 
tmağı tek.lif ettiler. Eaaaen Vladi-

loıtok ıehrini Mançurya'nı11ı ııına1in
den ve tamamile Rua toprağından ge
•n yeni bir hat ile Ruaya'ya bağla-

l'lıldarından Harbin • Uasuri hatb 
il yeni hatta niabetle daha kısa ol

kla beraber, Mançurya'daki ali
anm tasfiye ebnek istediler. Eğer 

aponlar hüsnü niyetle hareket etae
rdi, Mançurya'daki emrivakia bo
n eğmek demek olan bu Rua tekli· 

İlli kabul edip ıimendiferleri heaahı
alırlardı. Ve cihan ıulhünü tehdit 

en Rua • Japon ihtilafı da bertaraf 
· ıniı olurdu. Fakat Japonlar, ti· 

endiferlerin a.lım satım müzakere
. rini uzabnıılar "" arada Şarki Çin 

endiferleri üzerindeki nakliyatı 
hemen hemen durdurmuılardır. 

n telgraflar, bazı Rus şimendifer· 
.. urlannın tevkif edildiğini ve bu 
zden Sovyet Ruıya ile Japon mah

. ai olan Mançurya arasında ehem
ı.'yetli bir ihtilaf çıktığını bildiriyor. 

Ponya, mukavele ile Mançurya'nın 
'-1.eri müdafaaaım üzerine almış bu • 
ltııduğundan Mançurya ile Rusya a• 
ındaki ihtilaf, Ruıya ile Japonya 
aaında bir ihtilaf demektir. Eaaaen 
llnçuryada henüz hiç bir devlet la
fından tanınmıyan hüküınet taala-
llın tamamile Japonların nüfuzu al
da bulunduğu malüın bir keyfiyet-

Japonlann takip ettikleri hedef 
ikirdır: Ru.sya ile Mançurya ara
da tebarüz eden ihtilaftan biliati· 
de ıimendiferlere vazıyet ebnek. 
• vaziyet müsait olduğu takdirde 
~•ya'nın Uzak Şarktaki diğer ali
lanru da kesmek. Japonlar üç aene 
el Mançuryadaki emrivakii ya

•larken, dünyanın karma kanşık 
. ~iyetinden üıtifade etıniılerdi. Gar. 
Avrupa devletleri birbirine geçmiı
A.merika, büyük bir iktıaadi buhra-

lı ze?unu !d.i. Ru•!• ~a beynelmilel 
llaenn harıcınde aıyaaı yalnızlık için
bulunuyordu, Bilhakika Japonla
~oktai nazanndan bugün vaziyet 

tıımiı değildir. Ayni garbi Avrupa 
letleri araaında münasebetler da. 
ziyade gerginlepniıtir. Amerika

< lıi iktıaadi buhran daha ziyade ge
tlemiı ve derinletmiştir. Yalnız Rus-

1 .. Avrupa devletleri ve Amerika ile 
~llaaebetlerini tanzim yolunda e
llı'!'İyetli adımltır abnı§br. Japon
bılhaua Ruayaıun Amerika tara

\, dan tanınması yolundaki adımdan 
~•lırnaktadırlar. Filhakika Cüm'b Reisi Rooaevelt, en yakın bir is
i aJde Amerikanın Rusyayı taruya
•nı bildinniıtir. Şimdiye kadar 

b Ya ~e Ame~i~ •. arasındaki müna
•tlerın gergınlıgınden en çok iati
e eden Japonya olmutlu. Çünkü 

1•k Şarkta lstatüko'niın muhafaza
~a her iki devlet le yakından alii'.

' ardır. Amerikalılar bu iıtatüko-
• ~ '?uhafazaaı için 1921 senesinde 

~etdıl~n dokuz tar:"!~ Wa§ington mu
l'd~eaıne Ruslan ıttırak ettirmemi, .. 
'tı 1• Halbuki Uzak Şarkın mukadde
' kı tayin noktaau,:Ja Rusya, Japon• 
&~ adar ehemmiyetli bir unsurdur. 
ı: .•~nesinde Rusyaya iltifat etme

!ııı •ının cezaaını, Uzak ıarkın Japon he 
, onyasına girmesini görmek aure
i ~ekmektedi~ler. Roosevelt, selef. 

1 ilin hatalı yollarında yür\imemeğe 
'•r venniı görünüyor. Ve Rusya· 
t-1 teımen tanınmasından sonra Uzak 
'<lak' · t t"k • h ıq i . 1 ._ıs.~ u o nun mu afazaıı i-

l l.1 buyuk devlet arasında bir iti
•kti vaziyetin tabii İcabı halini a-

Gazi Hz. İsmet Paşayı ve Hariciye Veki- M. Venizelos dün geldi, 
lini kabul ederek bir müddet görüştüler hararetle karşılandı 
Varnadan dostluk tezahürleri içinde anavatana dönüş ..• 

ismet Pş. nasıl geldi?-Varnadan ayrılış-Boğazda Yavuz-Halkın tezahürah
Dolmabahçe önünde - Parlak bir karşılama - Reisicümhur Hz. Başvekili bekliyor 

Baıvekil lamel Paıa Hz., Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü Bey ve beraberle
rindeki zevat dün aabah tam ıaat on
da Yavuz zırhlıaile Yamadan ıehrimi• 
ze dönmüşlerdir. 

Heyetle Sofyaya giden ve müzake
ratı takip eden arkadaıımız avdet ae
yahatini fÖ)"le anlatıyor: 

• 
Pazar sabahı saat 12 Je., ' 

Pazar ıabahı saat on ikide iataayon; 
da lamel Paıayı alkıtlarla kartılıyan 
Vamalılar az sonra sahile akın etıne
ğe başlamııtı. Yavuzun ve torpitolan• 
mızın pazar günü Yama limaıtını zİ· 
yaret edeceği, ve bir kaç ıaat kaldık· 
tan sonra heyetimizi bi.milen avdet e"" 
deceği Varnada ve civarda bir kaç 
gün evvelinden malUındu, ismet Pa
§ayı, Yavuzu görmek ıçin civardan, 
hatta Sofyadan binlerce Türk ve Bul
gar Yamada toplanmııtı. 

Oıı bir buçuğa doğru Yavuz ve iki 
torpitomuz ufukta göründü. Bu sıra• 
da ismet Paşa Heyeti kralın Yama
daki Oxingrad sarayında idi. Heyet 
sarayın denize ni.zır taraçasında top .. 
Janmııtı. Yavuzun heybetle limana 
giriıi iftiharla takip edildi. 

Sahilde toplanan on binlerce hal• 
km gözleri Yavuzda toplarunııtı. 
Yüzlerde hayret ve takdir hisleri oku
nuyordu. Güzel gemimiz müteharrik 
bir kale gibi, yp.vaı, yavat ilerliyordu. 
Limana girdi ve ıehri 21 pire topla 

aelamladı. 1 
Yavuz, iskele ve aancak taraflann-

da gürleyen toplardan çıkan beyaz 
dumanlar içeriıinde seyrine doyulmaz 
bir manzara arzediyor, aöiüa1erimiz 

ismet Paıa H:r.. M. Muıanol ile Axin grad ıarayının taraçasında huıuai 
l?ir görüıme e•nasında . • 

kabanyor, gözlerimiz ya§anyordu. namıyordu. Sahilde toplanan binler
ce halktan ekserisi bu güzel Türk ge-

Cofkun JalgalaT ara;ınJa. • miıini daha Yakından görmek arzusu-
Deniz coıkundu; fakat Yavuz, çe- na bir türlü mukavemet edemiyor, 

likten bir kale gibi, yerinden bile oy- (Devamı 6 met sahifede) 

Açıkta talebe kalmadı B~ğazlarda 
Agır toplar 

Bir dersten ikmale kalan talebe bu sene/ K · d k" F -
omısyon a ı ransız 

de daha yüksek mektebe girebilecek murahhası ne diyor? 
Şehrimize gelmİ§ olan Boğazlar 

Komisyonunda Fransız murahbaaı M. 
Pozzi Marailyadan geçerken Maraeille 
Matin gazetesine vaki olan beyanabn4 

da Boğazlara konulan askeri kayıt
Jann kaldırılması hakkında Türkiye
nin ileri sürdüğü tekliften bahsede
rek demiıtir ki: 

Ortamekteplere 3000 den fazla talebe girdi 

Orta Tedrisat Müdürü Fuat Bey 

lacaktır. İ§te Japonları iaticale aev
keden aebep budur. 

Sovyet Rusyanm salahiyettar dev
let adanılan Uzak Şarkın Japonya
nın tecavüzk~r emelleri hakkındaki 
siyasetlerini bir çok vesilelerle izah 
etmi§lerdir: Rus arazisi tecavüze uğ· 
ramadıkça Sovyet Rusya sulbü muha
faza edecektir. Bu sözlerin samimi
yetinden asli şüphe etmemek lazım
dır. Filhakika Japonya henüz Rua 

Bir müddetıenberi şehrimizde bu
lunan Orta Tedrisat Umumi Müdürü 
Fuat Bey dün ak§Bm Ankaray'a dön
müttür. 

Fuat Bey dün bir muharririmize 
muhtelif maarif meseleleri hakkında 
ıunlan söylemittir: 
Orta tedrisat muallimliği imtihanı 

- Bir hafta süren Orta tedrisat mu· 
allimliği ehliyet imtihanları bitmiıtir. 
imtihanlara (80) kadar talip ginni§· 
ti. Neticede 30 kiti muvaffak olmuı· 
tur. Muvaffak olanlar türkçe, franaız· 
ca, İngilizce, resim ve biçki zümrele
rindendir. Diğer zümrelerde muvaf
fak olan yoktur. 

Talebe tehacümü 
"Bu sene latanbul ortamekteplerine 

ve liselerine fevkalade bir talebe te
hacümü olmuıtur. Alman tedbirlerle 
bütün talebe yerle§tirilmiıtir. Bu •e
ne geçen ıeneye nispetle ortamek
teplere üç bin talebe faz.la kaydedil
miıtir. Kat'i talebe kadrosu teırini
evvel başında anlaıılacaktır. Yeni
den bir çok liselerde ve ortamektep-
1erde ıubeler açılmı§lır. Buralarda 
yeni ıube muallimleri tayin edilmit· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

arazisini i§gal ebnemiştir. Fakat U
zak Şarktaki Japon siyaseti öyle ted
vir ediliyor ki, bu dereceye çok yak
la§mııtır. Rusya da Avrupa devletleri 
ve Amerika ile münasebetlerini tan· 
zim etmekte olduğuna göre, acaba 
bu derece açık Japon tahrikatı kar
şısında ayni uysal siyaseti takip et
mekte devam edecek mi? işte sulhün 
devamı buna bağlı görünüyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

- Boğazlar Komisyonunda Fran
aız murahahsı olarak 10 aenedenberi 
latanbulda bulunuyorum. Komisyon
da lngiltere, Fransa, ltalya ve Bal-

(Devamı 5 inci sal:ifede) 

Vyner Spor geliyor ---İlk maç cuma günü Kadı-
köyünde oynanacak 

Avuaturyanın en kuvvetli takımla-
rından biri olan Viner Spor Klübü 
bu cuma günü maç yapmak üzere 

ıehrimize gelecektir 
Maçlar cuma ve pa
zar günleri yapıla -
cak ve her ikisi de 
Kadıköyündeki F e -
nerbahçe stadında 
oynanacaktır. Duy -
duklarımıza göre, 
cuma günkü maç Fe 
nerbahçe ile ve pa· 
zar günkü maç ta 
Sarı - kırmızı takım 

la oynanacaktır. Viner Spor takımı, hak· 
kında kafi malumatı, evvelce venni§tik. 
Bugün de takımın aldığı son neticeleri 
yazmayı muvafık buluyoruz. Bu takımın 
oynadığı beynelmilel oyunlan şöyle 
ce telhis edebiliriz: Frankfurt'ta oy
nadığı Mayn takımını 3 • 1, Hanover 
takımını 4 • O, Hildeaheim takımını 

5 • 2, Roterdam takımını 6 • 1 ve 3 • 1, 
(Devamı 5 inci sahifede) 

İsmet Pş. Perapalasta bir ziyafet verdi 
''Türk-Yunan dostluğu siyasi adamların idrakine 

değil, iki milletin şuuruna istinat ediyor,, 
M. Venizeloa ve 

refikaaı dün akıam 
Romania vapuru i
le ıaat 19 da ıeh. 
rimize gelmiıtir. 

Sabık Yunan Baı· 
vekili, lamel Pı. 
Hz. nin huauıi mi
aafiri olarak teh· 
rimize geldiğin

den nhtmıda Bat· 
vekil lamel Pı. ve 
Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü B. 
ve refikaları hanı· 
mefendiler, Riya . 

seticümhur Umu

mi Katibi Hik· 

met, ıeryaver Ce- M. Venizeloı, kendisini kar§ılıyan Baıvekil / 
!il, Vali Muhittin Paıa ve Hariciye Vekilimi~ arcuında ı 

Beyler, Yunan Sefiri M. SakeUaropu- kartılanmııtır. 
loa, Yunan Ceneral Konaoloau M. ismet Paşanın Galata yolcu salonu. 
KapaaJis, Boğazlar Komisyonunda na gelmesi aynca tezahürata vesile 
Fransız murahha11 M. Pozzi,I Muhte- olmuı, halk kendisini bir çok defalar 
lit Mübadele Komisyonunda Yunan alkıtlaml§br. 
Batmurahhaaı M. Fokaa tarafından (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Cıvata işinde hakikat na
sıl meydana çıkarıldı? 

Gazi Hz. nin huzıırunda ray söktürül
müş ve ameleye tekrar yaptırılmıştır 

İzmit valisinin gazetemize beyanatı 

l:r.mit Valisi Eırei B. 

Ray hidiaeai hakkında lzmit muha-
birimizden dün şu tafsilatı aldık: ı 

"Gebzeyle Dil iak<>leıi hidiaeainin 
üzerini günlerden beri örten esrar 
perdeainin tamamile kalktığını telg
rafla bildinniı, bir kaç gündür umu
mi efkar ile beraber lzmit halkını da 
heyecana düıüren bu hadisenin had
dizatında ehemmiyetten uzak olduğu• 
na da iıaret ebniıtim. Vakarun oldu
ğu fündenberi büyük bir dikkat ve e
hemmiyetle tahkikat yapmakta olan 
ve suçluları meydana çıkaran değerli 
:Valimiz Eıref Beyle, Jandanna Ku
mandanı Mecdi Bey bugünkü trenle 
ıehrimize dönmüşlerdir. 

\ Vaha nasıl olmuştur? .. 
Baıvekil Paıa Hazretlerinin Sofya• 

ya gidecekleri gecenin ıabahı Hikmet 
ismindeki hat amelesi büyük bir he
yecan ve endite içinde Gebze lataayon 
Müdürünün odaıına kendisini dar a
byor: 

- Müdür Bey, diyor, 47 nci kilo
metredeki deniz tarafının rayını sök .. 
müıler. Arkadaılar vaka yerindeler. 

Derhal lataıyon Müdürü Kaymaka· 
(Devamı 6 met sahifede) 

Dün Atinadaki Balkan Olimpiyatlarına iftirak edecek atletlerimiz, ora
da da antrenmanlarını yapabilmek için, Pireye müteveccihen hareket c! 
miılerdir. Müsabakalar teıriniel'uel bidayetinde yapılacaktır. Kafile Ü6 
antrenörler Her Abraham ve Her Prak, idareci olarak gitmi§lerdir. At· 
Jetizm Federasyonu Reisi Burhaneddin Bey sonra gidecektir. 

• 



2 M LLIYE 

Tarihi tefrika: 120 HARiCi .HABERLER 
-~· 

Ya.uın: ' S. N. 
' Abdülhamit ve Mitat Paşa 

Cenevrede 
Görüşmeleı 

--o--

Sovyetler şiddetle 
Protesto ettiler 

--<>--

"Almanyanın silahlandığı- Tevkif edilen Rus memur
telaşı. - nı herkes biliyor,, diyorlar ların bırakılmasını istediler 

İsmet Pş. Hz. ile Tevfik Rütü Beyin 
M. Muşanova gönderdikleri telgraf 

6 
Eiıus Bey nasıl sürülmüştü? - Abdülhamidin 

Çerkes Mehmet Paşa faaliyette. 

. SOFY A, 25 ( A.A.) - Bulgar Ajansı bildiriyor: Türkiye Başveki· 

Abdülhamit, bir seneye yakın 
müddettenberi kayinpederi Elbus 
Beyden korkmağa, vesveselenme· 
ğe başlamıfh. Kızının haremihüma
yundaki densizlikleri, huysuzl~k~ 
!arı, titizlikleri yetmiyormUf gıbı 
bir de Kayinpederin adeta yan yan 
bakr.-ısı Abdülhamidi büsbütün 

si baş bata vererek bir gürültü pa· 
tırdı çıkarılmaksızın Elbus Beyin 
lstanbuldan uzaklattırılması ıçın 
bir desise dütündüler ve nihayet 
şu dolabı kurdular: 

CENEVRE, 25 (A.A.) - Millet- HARBiN 25 (A.A.) - Sovyet baş 
ler Cemiyeti büyük meclisinin on dör- konsolosu Mançukue Hariciye nezareti-
düncü içtima devresi bugün açdmıı ve ne ıiddetll bir prote&toname vermiıtir. 
başlaınııtır. , Mancukou hükumeti Şark Çin ıimendi • 

Evvelki devrelere nazaran daha az ferleri Sovyet memurlarmdan üçünü İş • 
kalabalık, bir halde bulunan murabhao· !eri kasten bozmakla ittibam ederek tev 
lar ara11nda M. Goebbels ile r.f. Dol- ki( ettirmişti. Sovyet baş konsolosu üç 
fus'in da bulunduktan görülüyordu. memurun derhal serbest bırakılmasını is 

Fransız murahhas heyetine mahsus temektedir. 
yerlerde M. Paul • Boncour, M. Be- PEIPING, 25 (A.A.) - iyi ve doğru 
renger, M. Hubert ve M. Dekbos otur~ malumat alan Japon mahafilinde söyle-

li ismet Pasa Hazretleriyle Hariciye Vekili T evlik Rüştü Bey Yavuz 
zırhlısında,; Bulgar Başvekili M. Muşanova şu telgrafı göndermişler• 
dir· 

• "Bulgaristandan unutulmaz hatıralar götürüyoruz. Gerek Bulgar hii 
kumeti, gerek Bulgar milleti tarafından hakkımızda gösterilen samimi
yet ve alicenaplık nişaneleri bizi çok mütehassis ve minnettar kılmıştır. 
Bundan dolayı bir ·dela daha zatı devletleriyle Bulgar hükumetine ve 
dost millete hararetle teşekkür ederiz. Sofyayı ziyaretimizin iki mem· 
leketi biribrine bağlıyan sağlam ve derin dostluk bağlarının kuvvet 
bulmasına çok yardım ettiği ve Bulgaristan ile Türkiye arasındaki mıa 
Iihane teşriki mesaiye daha kuvvetli bir hamle ermiş olduğu bihakkin 

üzüyor, sinirlendiriyordu. 
Elbus Bey, selamlık resmilerin

de , mabeyin içerisinde Padi,ahla 
kar5daştıkça eskisi gibi dostça, ha
lisane bakmıyor, düşmanca tavır
lar takınıyordu. Beyoğlu Mutasar
rıflığından ve Beyoğlu kumandan· 
lığından takdim olunan curnallar
da ise, Elbus Beyin, Padifahın ka
yİnpederi olmasına güvenerek ŞU· 
rada burada ağız dağıttığı, Hünka· 
rı tenkit ve hatta tehdit yollu söz
ler söylediği yalan gerçek, arzolu· 

Guya İzmit mutasarrıf ve kuman 
lığından pek acele ve ehemmiyetli 
bir telgraf gelmiş; Bu telgrafname· 
de, lzmite pek yakın iki köyde 
sakin Botnaklar ile Gürcüler ara· 
sında kanh bir niza çıkmıt ! Bunu 
derhal bastırmak ve mühim bir ha 
dise, me*le çıkmasına meydan ve 
imkan bırakılmamak için tarafı 
e~refi şahaneden oralarca maruf, 
hatırı sayılır ve sözü geçer, g:ücü 
yeter bir zatın acilen gönderilmesi. 
istirham olunmuş imi1 ! Padifah 
da hem kendi mutemedi ve kayin
pederi, hem de oralarca ünü, sam 
olan Yaveri şehriyari Elbus Beyi 
intihap buyurmuf ! 

makta idiler. • nildiğine göre.Japonyarun 23 eyliil tarih 
Saat 10 nı kırk geçe reıs ~- . M~- li ultimatomumı aldıktan sonra Jeneral 

winckel içtimaın başladığını hıldırmıı Fang, Peiping'deki Japon ataşeml\iteri-
. ümit edilebilir. ı ; 

nuyordu. 
Haremihümayunda sinirleri ge· 

rilen ve çaresizlikten bunalan Pa
dişah, bu haller ve haberler üzeri
ne bütün bütün çileden çıkınıştı. 
Sultan Hamit, nihayet kendisine 
Elbus Beyin bir suikastı, suiniyeti 
olduğuna karar vermitti. 

O günün ferdası Kurban Bayra· 
mı idi. Abdülhamidi teliş almı;ıh; 
erkenden Başkatip Tahsin Pa,ayı 
huzura çağırarak; Elbus Beyin bu
gün her halde lstanbuldan çıkarıl· 
masrnı ve fayet yarına bırakılırsa, 
iyi olmıyacağını ve ba)Ta!Il alayı· 
na çıkmıyacağını kat'iyetle beyan 
ve irade etti. 

Başkatip pafa, ne yapacağını, 
Elbus Beyi kazasız, belasız ele ge
çirip, tereyağından kıl çeker gibi 
hiç bir hadiseye meydan vermeden 
lstaobuldan nasıl çıkarabileceğini 
hararet ve heyecanla düşünüyordu. 

Bafkİtabet dairesinin alt katın
da, merdiven batındaki odasında 
bulunan Yaveri Hususi Çerkes 
Mehmet Pa.fByı, çağırdı, iradeyi 
tebliğ etti. 

Çerkes Mehmet PllfB: 
- Ferman Efendimizindir. An

cak Elbus Bey, kolay kolay tutu
lup zap ve sevkolunamaz. Muha
lefeti halinde vuru9mak gerektir. 
Bu ciheti Velinimet Efendimizden 
istizan buyurunuz. Ferman buyu
rurlarsa herçibatabat ifuma hazı
rız. 

Demitti. Tabıin Pa,a, acele hu
zura gidip geldi; Hünkarın, "dağ
dağasızca İfin becerilip başanlma
smı, iki taraflı silah istimali gibi 
ııeylere zinhar qıeydan bırakılma
'masını., irade ettiğini Sakallı Meh-

Bu sigayı uydurduktan sonra El
bus Beye haber göndererek Başki
tabet dairesine celp ettiler. Elbus 
Bey, Batkatip Patanın odasına gir
di, Sakallı Mehmet Pata da orada 
oturuyordu. 

l~in iç yüzünden haberi olmıyan 
Elbus Beye, Boşnaklar ile Gürcü· 
ler arasıiıda çıkan kanlı niza ( ! ) 
hadisesini anlatmışlar ve zavallı 
saf adamcağızı da inandırmıtlardı. 

Elbus Bey, hiç şüphe etme~ aklı
na gelmemiş, kurulan dolaba düşü
vermişti. Yalnız, şu kadarcık bir 
mazeret serdedebilmİftİ: 

- Bat üstüne giderim. lradeise
niye mucibince işi tesviye ederim, 
evelallah ateşi bashrırım. Fakat 
yarın Bayramdır. Bir gün sonra git
sem ve hareket etmek üzere oldu
ğumu oradaki adamlarmı.a telgraf
la bildirirsem daha iyi olur. 

Lakin Tahsin Paşa: 
- Sizin için geliş gidişe mahsus 

bir sürat treni hazırlanmıştır. Şim
di hemen hareket edersiniz, Bay
ram alayı icra olunurken gene bu
raya dönebilirsiniz! Orada üç dört 
saat kadar kalmak, lazımgelenleri 
görmek, nasihatlerde bulunmak 
mümkündür. Mesele iki gün sonra· 
ya kalacak va:ı;iyette olmadığından, 
sizden ba,kası da bunu bataramı
yacağından Velinimet Efendimiz, 
böyle tensip ve irade buyurdular, 
diyerek Elbus Beyi fula i
tiraz etmesine meydan bıralmuya· 
rak kandırmıştı. O sırada Elbus 
Beye lıizımgelen yol harçlığı ile be
raber Bayram atiyesi de verilmiş· 
ti. 

met pa~ya söylemesi üzerine, iki- (Bilmedi) 
.. lli!iill!B!iil!llil!!!!ii!!!!!!!l!ll!l!!!!ill!mil ..... lill!iill!!lll!illll!!!liiillll!!:~ 

Yarın: 

Abdülhamit, kayın pederini nasıl 
sürdürmüştü? 

ve açıht nutkunu okumuştur~ ne bir murahhas ,göndermİ!, batına geç-

Göder Cenevrede tiği hareketin sırf vatanperverane bir te· 
PARIS, 25 (A.A.) _Havas ajansı sebbüs mahiyetinde olduğunu bildirmiş· 

lir. Fang'ın mul"ahhası, Japonlara düş ... 
bildiriyor: dik· manca hareketlere girişmeden evvel bek 

Şimdi bütün gazeteler nazarı lemelerini ve vaziyeti tetkik etmelerini 
katlerini Cenevreye çevirmişlerdir. 

Petit Journal diyor ki: istemi~tir. Jeneral Fang, Huaira'dan çe-
"Bugünİtü içtimadan fevkalade bir kilmek istemediğini de bildirmiştir. Ja • 

~ey beklememek İcap eder. Hatta umu- pon ataşemiliteri, Fang'ın bu cevabını 
mi müzakerabn ne vakit açılacağını ta.. Chang Chun'a göndermiftir. Cevabına-
yin etmek dahi mümkün değildir. Zi.. rada memnuniyeti mucip bir mahiyette 
ra daha bir çok gün, umumi mü2"kere- görülmediği söylenmektedir. 
!er haricinde yapılacak hu•usi müka
lemeleTle melgul olunma5t ve alikaruıi 
en ziyade bu mükalemeler üzerinde 
temerküz etmesi muhtemeldir. Bunu.nla 
beraber her tarafın mes'uliyetlerini de .. 
ruhte ederek girişmesi lazım gelen u· 
mumi müzakerelerin zaruri olduğu her 
zamandan ziyade takdir edilmekte-! 
dit.,, 

Almanyanın silahlan 
PARlS, 25 (A.A.) - Tempı gaze·' 

teıi "Cenevre görüşmelerinden evvel., 
baılığı altında çıkan günün yazmnda 
Almanya hükumeti tarafından alınmış 
olan vaziyetin pek te nikbin olmağa 
müsait olmadığını yazmaktadrr. 

"T em1>4,
0 

diyor kj: 
"M. Goebbels Alman matltuahl)a 

istediği kadar propaganda neıriyatmda 
bulunması için emrestin, beynelmild ef. 
kirı umumiyenin kanaatini değiştire
me-z. Beynelmild efkarı umumiye Ü· 
çüncü Reich'in harici siyasi "maksat., 
larını öğrenmiıtir. Almanyanın şimdi4 

den siLüılanrnağa' baıladığmı biliyor, 
silahlann hep birden azaltılması i,i i
çin Berlinin askeri vasıtalarının arl:tı4 

rdmasını istediğini görüyor.,_ 

Cuba düzelemedi 
Zırhlılar 

hazır 
müdahaleye 

vaziyette! 
LA HAV ANE, 25 (AA) - Cuba· 

nın muhtelif mıntakalannda ' grevciler 
gittikçe daha tehditkar vaziyet almakta
dırlar. lngiliz hafif kruvaüqij ınüdaha
leye hazlr bir nziyetıedir. v..;;.eı mÜ· 
himleştiii takdirde lngilterenin Ameri -
ka ile muıtereken hareketleri diifünül • 
lüyor. Btr Amerika muhribi, cenup mm 
takasındaki Amerikalılan gemi içine al· 
mağa hazırlanmaktadır. 

12 adadaki Yunanlılar 
A TlNA, 25 (A.A.) - On iki adalar 

gençliği cemiyeti bu adalarda Yunan hal 
kının 1 talyanlaıtınlması için alman ted 
birler aleyhine bir nüm.ayiı tertip ehnit 
tir. Bu toplantı polis ile çarpıtmaya se
bep olmuıt .. r. Bir kişi yaralanmış, bir 
çok kimseler tevkif edilmi~tir. 

Hitlerciler hudut 
tanımıyorlar 

BERNE, 25 (A.A.) - Leopolsrohe 
dvarındaki Alman • lsviçre hududu üze 
rinden otomobille Alm.anyaya reçmek is 
teyen üç Alman, silahlı on Hitlercinio O• 

tomobillerle geldiklerini görünce lsviçre 

Leipzig davası 
Bulgar maznunlar da 

isticvap edildiler 
LEIPZlG, 25 (A.A.) - Volff Ajan· 

il bildiryor: 
Reifchstag yangını hakkındaki muha 

'kemenin bugünkü celsesinde maznun Di · 
mitrof'un kızkardeşi, şahit sıfatile din • 
lenmiştir. 

Bu şahit, erkek kardeşinin Bulgar ko 
ınüniıt ftrkaaındaki faaliyetini anlatmıf, 
ondan sonra Almanyada otunnağa başla 
dığı günden beri Dimitrof ile teati ettiği 
mektuplar hakkında izahat venniş, Di • 
mitrof1un kendisine gönderdiği mektup
larda edebiyat sahasındaki faaliyetinden 
bahsettiğini söylemiıtir. 

1928 yılından 1933 senesinin ortala
rına kadar Moskovada oturmuı olan şa4 

hit, orada bir çok defalar diğer maznun 
Popof ile karşılaşmış olduğunu da ilave 
etmiştir. 

Dimitrof'un kızkardeşinin ifadesi bit· 
tikten sonra, üçüncü maznun Bulgar Va 
sil Tanef sorguya çekilmi§tir. Tanef, 
faaliyeti yasak edilen Bulgar komünist 
fırkasına mensup olduğundan dolayı 
Bulgariıtanda iki defa 12,S sene kürek 
cezaıına mahkiim edildiğini söylemiıtir. 
Bundan fOnra Tanef, 1926 dan 1931 se
nesine kadar Moıkovada kald.ığmı. ora• 
da Bulgar muhacirlerine mahsus mektep 
te ıiyasi bilgiler okuyup öğrendiğini an· 
tatmıştır. Tanef, Rus komünist fırkasile 
herhangi bir münasebette bulunmadığıni 
iddia etmiıtir. Tanef, Bulgar komünist 
fırkası merkez komitesjnde gördüğü va· 
zifeler hakkında sorulan suale cevap ver . 
mek istememi,tir. Tanef, 1932 seneıinden 
sonra 1933 ıubatına kadar gene Moıko
vada oturmuş, orada sık sık Popof ile gö 
rii§müıtür. Ondan sonra Danef İsmini ta 
tıyan bir pasaportla Berlioe gelmiştir. 
Tanef bu pasaportu Moskovadaki Bul • 
gar muhacirlerinden aldığını iddia etmit 
tir. Tane(, Berline geldiği vakit Popof 
kendisini Berlinde beklemekte idi. 

LONDRA, 25 (A.A.) - Reuter A· 
jansından: Bugünkü muhakemede ifade 
vermeğe davet edilen Torgler mahkeme 
salonunda gürültülü akisler hasıl eden 
kuvvetli bir •esle funlan söylemiştir: 

" Ben tamamile suçsuzum. Reichstag 
yangını ile ne doğrudan doğruya, ne de 
dolayuile biç bir ilifiğim yoktur." 

Yüzü bir ölü benzini andıran Van der 
Lubbe, bala demıansız ve bitkin bir hal· 
de görünmektedir. 

Elbuı Bey, vakar ve ihtişamla trene biniyor!- Elbus B. 
muhafaza altında. - Elhus Bey, kapana kıstırtldığmı 

anlayınca atıp tutuyor! Sultan Hamidin 
memnuniyeti! 1 

topraklarına dönmiişlerclir. Fakat Hit -
lerciler kendilerini takip ederek lsviçre 

l{;;•H•ım••••••t••••••••iil•lil••••••••••••li:I! 1 topraklarına girmitler, Üç Almanı yaka. 

M. Herriot rahatsız 
L YON, 25 (A.A.) - M. Herriot ra· 

hat&ızdır. Doktorlara_göre en az bir haf. 
ta odaımdan çıkmıyacaktır. Küçük itilaf konferansı 

Toplantıda Türk-Yunan misakından 
sonraki vaziyet görüşülecek 

SINAYA, 25 (A.A.) - Anadolu a
jan11nın B11lkan h'1ousi mulıaltiri bildiri· 
yor: 

Yugoılav Kral ve Kraliçesinin ziya
reti ve küçük itilif konferan11 münasehe 
tile Romanyanm heT tarafından gelen 
bir çok halk ve Avruparun büyük mer • 
kezlerinden gelen elliye yakm gazele mu 
habiri üç günden beri Sinayayı büyük bir 
siyasi merkez haline koymuılarda. 

Dün Y Ut"oılavya Kral ve Kraliçeainin 
ve Küçük itilaf hariciye nazırlannm mu· 
vasalatları münasebetiyle yapılan menı • 
simden sonra Peleı &arayında Kral Bi • 
rinci Karolun müzakere salonunda Kü • 
çiik hilif konferan&ı akdedilmiı ve ıöy 
le cereyan etmiıtir: 

Her naz.ır, evveli. kendi nezaretlerin
den aldlkları maliımata istinaden ııünün 
mühim meseleleri haldwıda memleketle
rinin görüı tarzlarını iy:aab etmiıtir. Bu 
ize.hat neticesinde Küçük itilaf devletle 
rini alakadar eden beynelmilel hadisele
ri miitalea ve müzakerede takip ec!ile .. 
cek uıul bakımından nazırlar arasında 
mutabakat olduğu mütahede edilmiştir. 
Konferanamın birinci celsesi aaat 16 dan 
18 e kadar bu iy:ıahat ile devam ettikten 
sonra tatil edilınistir. 

Bu gün Sinay~da Yugoslavya ve Ro· 
manya Kral ve Kraliçelerinin v-e ecnebi 
ac.'.!.faretler erkinının ve halk kütlelerinin 
huzuriyle Romanya ordusundan seçilmiş 
askerlerin, atların ve ıilahlann bir geçit 
resmi yapılmışı ve iki saat .&Üren bu par .. _ 
lak merasinı büyük tesir uyandırtnl$tır. 

Romanya Kralı ikinci Karo! ve Yugoslav 
ya Kralı Aleır.andr kendi iaimlerini taıı 
yan alaylar geçerkea bulundukları tri • 
bünlerden inmişler ve alaylarının batla· 
rında geçit resmine iıtinı.k etmifler ve al· 
kıılanmıılardrr. 

Bu gün Romanya Kral ve Kraliçesi 
tarafından Peleş sarayında Yugoslavya 
Kral ve Kraliçesi şereflerine bir öğle zi 
yafeti verilmiı ve akşamki konserden son 
ra gece Sinayada tenvirat yapılmqtır. 

Küçük itilif konferanaının asd müza. 
kerelerine yann baılaoacaktır .. 

Salahiyettar mahafilden yaptığım tah 
kikata ve mevsukan haber aldığıma gö
re görüıülecek meseleler beş l!"Upmana 
ayrılmııtır: 

Birinci grupman: Almanyanm takip 
ettiği harici siyaset münasebetiyle tab .. 
didi leslihat meselsinin son vaziyetidir. 

ikinci grupman : Fransa • ltalya yak 
laımaıının Avustuı-ya üzerindeki tes;irle 
ri bakımından Avrupayı merkezi mesele 
sidir. 

Üçüncü grupman: M. Kanyantn Pa
•is müzakereleri ve bu esnada Von Pa
penin Pe,teyi ziyareti bakımından Ma· 
car meselesidir. 

Dördüncü grupman: Balkan mesele
lerine tahsis edihniş ve bu grupman da ay 
rıca üç tali kısma ayrılmıştır. 

linci k11ım: Fransa • ltalya yaklaş
masının Y ueoslavya ve Bulgaristana son 
z.amanlarda empo:ı:e ettiği vaziyet netice 
sinde Bulgar Kralının Belgrat istas.yol'IUB 

!ayarak Alman topraklarına götürmüıler 
dir. 

da Yugoslavya Kralı ile yaptığı· mülikat 
tan doğan (Detente • .gercinliiin eksil· 
me.ri} vaziyetinin tetkiki. 

2 inci kısım: Türk· Yunan misakınm 
bir Balkan lokarnosu vücude !ı"tİnnek 
noktasından doğurduğu vaziyet ile Tür 
l:iye Batvekilinin nutkunun açtığı S..1-
kanlarda sulbü takviye ve dalıa iyi anl-.ı 
rna faaliyetlerine ait (prespektiv) io mü
zakeresi. 

3 üncü kısım: Romanya Hariciye na4 
zırı M. Tituleııkonnn Ankaraya yapacağı 
zi.yaret dolayııile bu 'Ziyaretin sebepleri 
ve hedefleri ve bir Karadeniz konferansı 
ve Romanya - Rus münasebetleri mese
lelerine dair vereceği iyzahat. Bu vazi 4 

yet bir Balkan devleti olmak dolayısiyle 
Yugoslavyayı ve Romanyanın müttefiki 
olmak dolayısiyle de Çekoslovakyayı a· 
la.kadar etmektedir. 

Beşinci grupman: Cemiyeti Akvam ta 
rafından görüıülen meselelere tahsis e-
dilmi,tir. · 

Konferana yarın bu mesleleri görüıe .. 
cek, çartamba günü müzakereye devam 
edecek ve çok kuvevtli bir ihtimale göre 
çaqamba akşamı bu meseleler hakkında 
alınan kararları bildiren resmi bir tebliğ 
neşrolunacaktır. 

Romen siyasi mabafilinde Türk. Yu
nan miıakının güzel tesiri gün geçtik .. 
çe daha iyi hisseclilmektedir. 

M. Titulesco'nun Ankarayı :ı:İyarel:İn 
den sonra Atinayı da ziyaret edeceği kuv 
vetle muhtemeldir. 

M. Tituleıco•nuıı Bulgar hükUmel:İnin 
ısrarlarına rağmen Sofyayı ziyaretinden 
§İmdilik vazııeçilrnİ§ ve gayri muayyen 
bir "Zamana bırakılmıı olması, Romen ma 
hafilindc Bulgarla:rla herhangi bir anlat· 
ma yapn1anm bugünkü vaziyetlerine gö 
re hemen hemen imkinsTZ oldu_iuna Q .. 

ni bulunmaları sebebine atfedilmekte - . 
dir. 

BÜKREŞ, 25 (A.A.) - Küçük iti • 
ltif konferAnSI, Sinaia'da Palesch sara -
ymda, M. Y evtltsch, M. Benea ve M. Ti· 
tuleıco'nun iştiraklerlle celselerine bat· 
lamııtn-. Konferans, çarıamba akfamı bi 
tecektir. 

SINAlA, 25 (A.A.) - Dün Sinaia'da 
batlayan küçük itilaf konferansı itleri i· 
çin bir ruzname neıerdilmiı değildir. lyi 
haber alan bir membadan öğrenildiğine 
göre 3 hariciye nazırının görüşmeleri 
evvela beynelmilel siyaıi birçok mesele· 
ler ve ba~hc.a orta Avrupanm akıbeti ve 
küçük itilafın İtalya ile olan münasebeti 
üzerinde olacaktır. Küçük itilafı, Avus • 
turya askeri kuvvetlerinin artması hak
kında bir anlaşma yapmağa çalııacaktır. 
Ve bu hususta büyük devletlerin noktai 
nazarını kabul etmesi muhtemeldir. 

Almanyanın vaziyeti ile alakadar olan 
silahları bırakma işi görüşülecek ve Mil
letler cemiyeti ruznamesinde olan mese
leler gözden geçirilecektir. 

Bundan sonra bilhassa Balkan mese· 
leleri ve bu arada Türk - Yunan misakı 
ile ortaya çıkan vaziyet, Türkiye Başve
kili ismet Patanın son nutku ile açılan 
yeni ufuklar ve Kral Boris'in Londra, 
Pariı ziya?etleri neticesi tetkik edilecek
tir. 

Konferans, Rusyanm şarki Avrupa 
hükilmetlerile yapmıı olduğu mütearrı· 
zın tarifi misakJ~rı ile alô.kadar olan Ruı 
ya küçük itili.f münasebetleri üzerinde 
müzakerelerde bulunacaktır. 1 

M. Benes demi~tir ki: 
- Geçen mayııta Prague'da alınan 

kararların filen tatbikı için, iktııadi vazi· 
yet, konferanH maddi teklifler yaptıra
uktır. 

Hasmetlii Kral ve Kraliçe Hazeratına, hakkımızdaki göstermek liit• 
funda bulundukları ve bizi fevkalô.clc mütehassis eden çok nüvazişkar 
/:abulden dolayı derin minnet(arlığımızın hürmetli ifadesini arzetm~ 
nizi zatı mil erinden rica ederiz. Refikam ile T evlik Rüştü Beye/en· 
dinin refikaları Hanımefendi yürekten gelen muhabbet hislerinin Ma· 
dam Musanova arzını zatı devletlerinden rica ederler. Bu hissiyata biz 
de tazın;,,tımızın ifadesini terdi/ eyleriz:. 

Asil Bulgar milletinin saadet ve refahı İıusrıııundaki hararetli te
m~nnilerimizle bfrlikte yüksek hürmetlerimizin ve samimi dostluğuma• 
zıın teminatını kabul eylemeniz:i rica ederiz. Başvekil Hazretleri." 

Avrupa 
lecek 

ve Amerikaya gönderi
talebenin imtihanları 

'.AN KARA, 25 (Tele/onla) - Avrupaya ve Amerikaya gönderile
cek talebenin imtihan evrakı, muhtelif vekalet/erden ve Milli Talim ve 
Terbiye azasından seçilen bir komisyon tarafından tetkik edilnıeğe bQf 
lanmıştır. Komisyona talim ve terbiye azasından Tevfik Bey riyaııet et· 
mektedir. Tetkikat perşembeye kadar ikmal edilecektir. 

Sular umum müdürü değişti 
ANKARA, 25 (Telefonla) -Nafia Vekaleti Sular umum müdür 

vekili Salô.hattin Bey görülen lüzum üzerine vazifesinden affedilmİf, 
yerine vekaleten mühendis Bedri Bey tayin olunmuştur. 

Onuncu yıl için posta pulları 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Cümhuriyetin onuncu yıldönümün

de çıkarılacak posta pulları nümuneleri tesbit edilmiştir. Kabul edilen 
nümuneler iki sekil ve on ı·enk üzerine olmak üzere on muhtelif kıy
mette pullardı;. Bunların damga matbaasında tab'ına başlanmıştır. 

Rus yadan alacağımız makinalar 
LENINGRAT, 24 (A.A.) - Türk mensucat mühendisleri Şevket 

Turgut ve Fahri Beyler buraya gelmişlerdir. Mülakat esnasında Şevket 
Turgut Bey şöyle demiştir: 

"Bize verilecek makinelerin cinsinin Sovyet Rusyada kullanılanla-
rınki kadar mükemmel olacağını ümit ederiz:. Hali hazırda 76 Türk a
melesi Sovyet Rusyada çıraklık yapmaktııdır. Bunlar Türk mensucat 
labrikaııının tecrübeli usta başıları olacaklardır. Soııyet muallimleri 
Türk ameleye teknik malumatı ver meğe muvaffak olurlarsa pek ziya-
de bahtiyar olacağız." 

Sefirimiz M. Titulesko ile gö.rüştü 
BUKRES. 25 ( A. A.) - Bal kan hususi muhabirimiz bildiriyor f 
Bükreş Elçimiz Hamdullah Su phi Bey, Avrupadan avdet eden 

Romanya Hariciye Nazırı M. Titu lesko'yu dün ziyaret ederek kendi-
sile üç çeyrek saat mülôkatta bulunmuftıır. '4 

Bu mülakat esnasında Romanya Hariciye Nazın, Türk ve Yunan 
misakından hararetle memnuniyet beyan etmiştir. 

Maarif işlerine Refik Bey bakacak 
ISTANBUL, 25 (A.A.) - Sıhhat ııe içtimai Muavenet Vekili Dr. 

Relik Beyefendinin, Başvekil Pava Hazretlerinin Solyaya resmi ziyare
tinden evvel olduğu gibi Maarif ve kiileti işlerini vekaleten görmesi Re
iıicümhur Hazretlerinin tasvibine iktiran etmiftir. 

Bugün, Türk dili bayramı! 
Kurultaydanberi geçen bir sene içinde 

Türk dili için neler yapıldı? 
ISTANBUL, 25 (A.A.) - T. D. T. i 

Cemiyeti umumi katipliğinden: 
26 Eylii.l Türk dili bıoyramıdır. Ge • 

çen yıl Reisicümbur Gıızi Muatafa Ke • 
mal Hazretlerinin yüksek ' huzurlarile 
Dolmabahçe sarayında ~ılan birinci ilk 
Türk Dili Kurultayı 26 Eyliilün cemi • 
yet azaları arasında her yıl dil bayraını 
olarak kutlulanmaaına karar vermiıti. 
O ııünden bugüne kadar ge.ı;en bir ~d 
içinde Türk dili tetkik cemiyeti kurulta
yın kendisine verdiği gidiş yeni ii:zerin· 
de karışmıttır. 

Türk dili Üzerine gazetelerde ve cemi 
yet bülteninde bir çok yazılar neıredil· 
miş, bir takım kitapların terciimesine ba~ 
lanmış, Türk dilinin indötöropen ve sair 
dillerle olan ili,iği inceden inceye araş
tırılmak yoluna girilmiıtir. 

Dilimizde kullanılan ilim istilahları 
delik delik sıralanarak Öz Türkçe kar;ıı· 
lığı aranacak ıstılah listeleri hazırlanmıı, 
bir kıamı da basılmıttır. Yapılacak yeni 
Türk sözlüğüne konulacak türkçe Htılah 
ların ana programları çizilmiı, yeni Türk 
rramerinin en canlı krsımları mütehaı .. 
sıs ve muallimler arasında hususi bir an
kete konulmuştur. Türkiye içinde halk 
dilinde kullanılan Öz türkçe sözleri halk 
ağzından toplamak üzere bütün memle· 
kete yay~ın bir söz derleme seferberliği 
açılmıf, milyonlara varan derleme fi~le .. 
ri her yana gönderilmi~. kaza ve vili.yet 
merkezlerinde mükerrerleri dizile dizile 
!İmcliye kadar 120 bini aşan derleme fi. 
şi gelmiıtir. 

Kitaplardan ıstılaha yarayabilecek ya 
hut dilimizde kullanılıp yabancı kökten 
gelme sözlere karşılık olabilecek bır çok 
ıözJer aranmııtır .. 

Derlenen ve taranan bütün ıözler oı 
manlıcadan türkÇ<ıye olmU: iizere yeni it 
lenmektcdir. 

1400 e yakın arapça ve fança SÖZ 
ankete konulmuı, gelen kartılddarla der 
leme ve taramadan çıkarılan ]yltt ve 
bir çok liicatlar ens tutularak banlarail 
kartılıklan konulmakta ve hazrrlanıua1'tıı 
buluumııtlur. 

Cemiyet önümüzdeki yıl içinife Oı· 
mankcadan türkçeye karıılıklar ldavıı• 
zunu çıkarmak, Divanılugatüttürk tef'" 
cümesile Çağatay lilgatını ve bazı tec· 
cümeleri basmak, dilimizde karfılık sö
zü bulunmıyan mefhumlar( fransJZCll: 
dan arıyarak bunların da türkçelerinı 
araştırmak, bülten neşriyatına dev""' 
etmek umudundadır. Dilimiz elden gel• 
diği kadar çabuklukla özleştinnek v• 
yükseltmek yolu üzerinde bütün varlı• 
ğı ile kol kol çalııımakta olan cemiyeo 
timiz ilk dil bayramı vesilesile ken-; 
disini kuran ve koruyan yüksek rei•• 
Gazi Mustafa Kemal hazretlerine deri11• 
den gelen, biç bir yardımı esirgeın.ir"" 
Türkiye/ cümhuriyeti hükumetine he<' 
ricasın1 seve isteye benimsiyen Tİİ!'1" 
milletine, Türk matbuatına ve bu ır 
le canla batla çalııan bütün müte~· 
sıs ve muallim arkacfaılara en der"', 
~ükranlar duymaktadır. . 

Umumi merkez heyeti, cemiyeb11 

bu teşekkürlerini bildirmekle berabe'• 
cemiyetin bütün kollarına, vilayet .-e 
kaza merkezlerindeki ıubelerine, ~~ 
leme ocaklarına, hasılı cemiyetin bllt .. 
azalarına da ilk dil bayramını kutlu 
lar. 

Davet 
1 

Oz Dilimize Doğru Mecmuasında" 
1 

Türk diline knrtuluı ve ırık yollar•"~ 
açmış olan 26 Eylul Dil Kurult~>''~e 
yıldönümü dolayı•ile kutlulaına.k W:bit 
bugün 17,S ta lstan.bul Halkevı ıde lı>I' 
toplantı yapılaea,ktır. Bütün yurtla! 
ve Öz dılcilw çaiırılnhr. 



- -

• • 
ismet Paşanın tebessümü 

Sevimli, uysal ve sokulgan ol
llıak bir çok mesleklerde muvaffak 
olınanın esaslı sebeplerindendir· 

ŞEHiR HABER L.E R 1 
EkoaeMI 

Bir doktor ne kadar alim, müte-
Takas işleri 

h-..ıa olursa olsun hastalarını ida- -- d 
,, etmeyi bilmezse töhreti kadar Hazırlanan talimatname e 
lervet yapamaz. neler var? 

Ticarette kazancın temeli neza- lktıaat nı.aleti yeni kontenjan ka-
ket ve uyaallıktır. Muharrir bile ya- rarnamesinin takasa müteallik ahkiıml 
lılarında sempatik olmadıkça üs- hakkında bir talimatname haz~~amıı~ı. 
luhu ile karii tatmin edemez. Bu talimatnameye göre, hah, kihm, tıf-

Bu kaideye aykın gibi görünen tik, gülyağı, palamut hülasaaı, keresi'°! 
•·kerlı'k bı"l"'-'s ruhiyat ilminin en travers maden kömürü ile 930 senesı 
~ · ' aıu ve dah~ evvelki seneler mahsul~~den 
tllnlı tecrübe ve misallerile dolu- tütün ve peynir ihracatı ~ukabı.lınde 
dur. Silah arkadatlarma kendini kontenjansız ithalat yapılabilecektır. 
levdiren bir kumandanın muvaffa- Bu takas hakkı 20 tetriniaaniye ka-
kiyetini kim inkar edebilir? dar ihraç edilmiı olursa mute~dir. 

• Maden kömürü müstesna olmak uzere 
Bütün mesleklerde sempatinın diğer madenler takastan bir sene. ioti-

hüyük bir rolü var. fade edecekl.,,.dir. Fakat ancak ihraç 
Hatta p _litikada bile ! kıymetinin yüzde elliıi nispetinde tak~s 
Diplomasi tarihi milletlerin mu- kabul edilecek, mütebaki yüzde elb 

lı.dderatını değittiren bir çok ph- memlekete döviz olarak girecektir. lh-

b al raç edilecek takaa maddelerinin kıymet-
li meziyetlerden, ailevi ra ıt ar- terini tayin ve malları muayene etm~k 
dlln bahseder. Hatta bazı ziyasi he- üzere lstanbul, lzmir, Antalya, Mersın, 
:fetlerin diplomasi i.lemi hakkın- Samsun, Trabzon Fethiye, Milis Silif-
da bu yolda verilmi! hükümleri bi- ke Çanakkale B~ndırma, lzmit, Kars, 
) Edremit, Arda'ı.an, Artiv!~· .Ene.z, Edir-
e vardır. ne tehirlerinde beıer kiıılık birer ko-

- lngili.2 diplomasi alemi (Ar- misyon teıkit edilecektir. ihracat mu-
~ogance) ı ile methurdur • kabilindeki ithalit ta altı ay zarfmd•ı 

-Fransız diplomasi mahafilı yapılırsa muteberdir. 

ıeympathie si ile maruftur. Sumer Bankın nakli bitmiş 
_ Alman diplomatları hutunet- b'd. 

lerile töhret almıtlardır. gi 1 ır 
Bu hükümler yılların ve asırların Sumer Bank Umum Müdürlüğünün 

tecrübelerine göre verilmitlerdir. :Ankaraya nakli ikmal edilmek Üze
redir. Banka Umum Müdürü Nurul-

Bizim beynelmilel siyasi müna- Jah Esat Bey de yarın Ankaraya gi-
&ebetlerdeki mevkiimiz Cümhuri- decek ve bu suretle nakil tamamlan
)'et inkılabına kadar bir kıymet ifa- mıı olacaktır. 
de etmiyecek kadar zayıftı. Bu iti- Ya "g fiatları 
harla karakteri yoktu. Babıi.Ji dip-
loınaaiai haata adamın hezeyanla Yağ fiatlerinde aon günlerde teref-

• ' fii hissedilmektedir. Kan ve cİYarın· 
l'ından ihtiliçlarmdan, hümma nö- da bu sene yağ iatihaalibnın azlığın
lıetlerinden ibaretti. dan ve buralardan lstanbula geçen 

aenelerdekinden az yağ geldiğinden 
Fakat bugün beyneldüvel diplo- bahsedilmektedir. 

llıasi aleminde kuvvetli bir Türk Yunanı'standa tütün müdürlüg"U 
llolitikası tebarüz etmeğe batlaınıt· 
ltr. 

Bu siyasetin en karateristik nok-
1-sı ıempatik olutudur. Gerek bey
lıeldüvel temaılarda, gerek komtu
lllnmızla olan batbata konutına
la.rda ismet P•nın zarif, tatlı te
lıe.aümü Türk diplomasisinin ala
lıletifarikası gibi kendini gösterı
~or. 

Bu tebessüm ilk defa Lauıanne' -
dil (Lord Görzon) un mağrur ve 
louannit çehresini yumufattı ve o 
ti.indenberi Türk diplomasisi Av
t\ıpa ve Balkan politikasında sey
~aı . kıvrak ve daima sokulgan bır 
&eyir ile kuvvetlenmektedir, 

Şüphe yok ki bu tebessüm birbı
~İne ditlerini gösteren Balkan kom
lıılarmı elele verecek kadar sami
lıli ve sempatiktir. 

Burhan CAHIT 

Çarpışan vapurlar hak
kında raporlar verildi 
Atlaa - Elen Yapwılarmın müaade

lııesine ait tahkikat neticelenınit, Li
l'rtıan Reiai tarafından haz,t-Janan ra
ror dün aktam Deniz Ticart't Müdür· 
~ğüne verilmİ§tİr. 

Kat'i kıymetler yarın 
tefhim edilecek 

Birinci ticaret mabkemeıi reiıi Oı
lııan Nuri Bey dün de vapurların tak
~ri kıymeti meaeleaini tetkik etmi§tir. 
1 etkikat bugün de devam edecek. ya
t•ıı saat onda bütün vapurculara kat'i 
""'ar tefhim edilecektir. 

._[ __ B_O,_R_S_A __ , 
Oı Bankaamdan alınan cetvcldir) 

25 EYLÜL 1933 
Ak tam Fiatları 

1 J ıtikrazlar 
ı~lilc.raz d,..hjli 97t2$ 
133 ı.uı..... 95-
~- .. lır. D. yollan 2,40 
t~ M ..... t.idei 54,50 

Tahvilat 
Elektrik 
Tram••J' 

.-
Tünel 

... ~ll'ırülal•r a.so 
' tdi 1nahi 6,50 
~"idat 10,.35 " 
il•lııerİ7• 10,35 ~faime••i.I 

Rıılııbra 
Anadolu 1 

ili 

ESHAM 
1 
~ ll•ak•aı Na- T clefon 
"'- 9,50 BoJYMotİ 
" ., H.milN.e 1,55 Tcrkoe 
}. " Mü•••İ• 102 Çimento 
lı,t<'"-••Y 48, lu&aııt day~ 
_..._dol~ HU.ae 27,55 Şark .ı.,. 

.-
17,80 
45,90 
47,7S 
sı ,JS 

........ 12 
.... 19,25 
(ı 27,25 

ıı .75 
ıa, 

1,25 
I •n 3,25 Bal1a 

•t<. h.ıriye 15,25 Şarı. m, ec:ı:a 
2,35 
2,85 

ÇEK FIATLARI 

12.06 t 
657,5 
1ı,ııs 

3,3825 
8.9725 

82,9350 
2 ,4360 

ı . ı-t 

66,44 

NUKUT 

ı67 
662 
138 
223 
11 7 
24 

818 
25,
ı1s 

'" 

Prai 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Zloti 
Pette 
Belsrat 
Bükreı 

Moıkova 

• f ., 
1 

lS,89 
4.41 

5 ,6475 
1,9715 

4.21,50 
380,75 

34.79 
79.55 
ıo1s 

(Satıı) 

1 Şilia, 
1 Pe~eta 
J Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

Kurut 

AY. 24,50 
18 
48 

24.-
0 .23 

55.-
1 Cernov i~ 
1 Altın 9,22 

0,37 
2,52, 

l f\1ec: idiye 
Banknot 

Gelen malümala nazaran Yunan hü
kümeti nihayet bir tütün müdiriyeti umu 
miyeai ihdasına karar vermiıtir. Maliye 
nezaretine merbut olarak çalıtacak o -
lan bu müdiriyeti umumyei tütüne mü
teallik bütün meseleler , bilhasaa zeri
yabn vüsati, istihıa1in nev'i i§le~ ve 
ihracat işlerine bakacaktır. Bu ıılerl.e 
müdiriyetin emrindeki bir müıavere he
yeti meJgul olacaktır. işin ıayanı dik.k.at 
tarafı bu yeni müdiriyetin ba§hca vazı -
fesinin yabancı memleketlerde Yunan 
tütünü iıliyecel< aigara fabrikaları teaisi 
İçin icabeden tetebbüsatı yapmak olma
sıdır. Müdürlüğün yüksek müıavere he
yeti müstahsillerin mümeıailleft, Ana· 
yi erbabı, ihracat ve Ziraat bankaları 
müdürlerinden mürekkep olacaktır. 

Altı aylık tutun ihracatımız 
inhisarlar idaresinin yaptığı bir ista

tistiğe D82&rn 1933 senesinin ilk altı a
yında Türkiyeden yabanct memleketle
re ihnc edilen tütün 10.167.733 lira kıy
metinde 12.955.293 kilodur. 1932 sene• 
sinin ilk altı ayında ise tütün ihracatnnı
mız 10.973.902 lira kıymetinde 10 mil
yon 803 bin 789 kilo idi. Bu rakamları 
mükayeseainden anlaşılmaktadır ki bu 
aeneki 6 aylık ihracat geçen senenin 6 ay 
lığından mikdar itibarile 2.152.104 kilo 
fazla fakat kıymet itibarile 806.169 lira 
)ık noksandır. Yani mikdar yüzde 17 art 
mış, kıymet yüzde 8 azalmıştır. 

Almanlar da tutun yetiştirecek 
Hamburg fahri konaolosluğundan ih

racat ofisine gelen malümata nazarn, Al 
man ikliminde sigara tütünü yetiıtir • 
mek yolunda yapılan tecrübeler muva .. 
fık netice vermistir. Verilen habere gÖ· 
re kurutma ve tahammür ameliyelerin
de o kadar müsait neticeler elde edilmiı
tir ki Makedonya ve Türk tütünleri evıa 
fmda tütün yetiıtirmek kabil olmuıtur. 
Şimdiye kadıır bilfiil iki nev_i ~l"!an ve 
iki nevi ıark tütünü elde edılmıştir. Al
manyada aigara imalinde öteden heri 
münhauran ıark tiıtünleri kullanılmakta 
dır. Almanyada ıark tütünleri ayarında 
tütün istihsali kabil olursa bunu ıark tü 
tünü yetiştiren memleketler için hiç le 
iyi bir şey olmadığı muhakkakbr. Maa
mafih §İmdiye kadar bu yolda muhtelif 
memleketlerde bilhassa cenubi Afrikada 
yapılan tecrübeler iyi netice vermediği
ne göre Almanların muvaffakıyet habe 
ri de kaydı ihtiyatla telilı:ki edilmekte
dir. 

Maden kömUrcUlerinin bir 
müracaatı 

Hükumet, madenciliğimizin istikbalini 
temin ve m•den ihractmıızı tezyit için ye 
ni takas ve himaye tetbirleri alırken, bun 
dan maden kömürii ihracabmn istisna 
edildiği görülmektedir. Bir çok cephe -
den dütüniiıler hükümeti bundan evvel 
ki takaı kararn1U11e1inde maden kömürü 
nü hariç tuttuğu gibi, bu sefer de ayni 
ıekilde harekete oevketmİ?tir. Fakat ma 
den kömürü ıirketleri de hükumetten 
bazı taleplerde bulunmuşlardır. Aldığı • 
mız mallımata nazran., lktısat vekaletine 
müracatta bulwnan mümesaillere müra • 
caatlarmın tetkik edilerek lazım gelen 
tedbirlerin alınacağı vadedilmittir. 

--o--

Nemli Zade Hamdi 
Beyin cenazesi 

Evvelki gün irtihal eden Ticaret O
dası reisi Nemli zade Milat Beyin p~· 
derleri Nemli zade HRmdi Beyin cena·} 
zesi dün Ortaköyde Taşmerdivenlerde
ki ikametgahından kaldtnlmış ve na• 
mazı Ortaköy camiinde kılındıktan son
ra Karacaahmet mezarhğına/ defnedil
miıtir. 

M•hkemelerd• 

Bir esrarkeş 
Mahkum-oldu 

Bir sene yatacak, 385 
lira para verecek 

' 

Üzerinde 385 gram earar zuhur e
den lbrahim Efendinin mubakemeainej 
dün ihtisaa mahkemeainde devam edil
miıtir. iddia makamı suçlunun cezalan
dmlmaıını iıtenıiıtir. Suçlu esran ıat
madığmı, kendiai müptela olduğu için 
kullandığım söylemiıtir. Muhakeme ne
t.iceıinde ıuçlunun bir sene müddetle 
hapsine ve beher gram ve küsUrundan 
bir lira hesa!Mle 385 lira para cezası 
vermeıine karar venniıtir. 

Nara atanlar 
Sarhot ol•rak niri atmak suretile 

halkın iatirahatini sclbetmekten suçlu 
lsmail ve Ratit ile zabıtaya hakaretten 
auçlu Seyfettinin muhakem~eri d~n .•· 
ğır ceza mahkemeainde nebcelenmı,ıır. 
lsmail ile Ratil dörder gür. bapae ma?
küm olmuşlardır. Fakat cezaları tecıl 
edilmiıtir. Seyfettin bir ay iki gün hap. 
se ve 400 lira tazminat vermeğet mah
küm edilmiıtir. 

Gemi soy maktan suçlu!ar 
Gemi soymak ve muhtelif mağazalar .. 

dan muhtelif airkatler yapmak, zabıta
ya silih çekerek müsademe etmekten . 
suçlu Fatsalı lsmail ile arap Mehmet Hı 
dayetin muhakemelerine dün ağır ce
za mahkemesinde devam edilmiıtir. Suç· 
lu1ar evlerinde ve Üzerlerinde yakalanan 
eıyaları satın aldıklannı iddia etmitler
dir. Muhakeme tahit celbi ve suçlula·/ 
nn sabıkalannın sorulması için 16 tet
rinievvele bırakılmııtır. 

ÇUpçUlerin parasını alan 
Adalar belediye daireainde anbar me

muru iken çöpçülerden para almaktan 
suçlu Mehmet Efendi e .. velce mahke
mece 6 ay hapse ınahküm olmuıtu.' 
Temyiz mahkemesi bu kararı çalııma· 
yan bazı kimaeleri çalışını§ göstermek 
istediğinin izahını kalmıt olması nokta
aından bozmuştur. Y enicfen batlanan 
muhakeme neticesinde iddia makamı 
noksanların düzeltilerelı: suçlu hakkın-
da ceza kararı verilmesini- iatemiıtir. 
Mahkeme heyeti müzakereden ıonra 
mumaileyhin 6 ay hapsine ıre 50 lira 
ağır para cezası "fermeıine karar ver
ıniıtir. 1 

150 kilo esrar 
Gemlikte Demiraubaşı mahallesinde 

bir evin zemin katmda yere gömübnü 1 
bir halde gümrük muhafaza' memurla-

M••rlft• 

-Hanım doktorlar 
Fazla mı geliyor? 
Kadın 
rında 

asistanların mikda
nisbetsizlik varmış 

Ôğrendiiimize göre, genç erkek 
doktorlar birleterek kadın doktorlar 
aleyhine Sıhhiye ve Maarif Vekilet
lerine müracaat etmiılerdir. Mesele 
ıudur: 

Tıp Fakültesinden her sene çıkan 
banun doktorların adedi erkeklere 
niapetle yüzde bettir. Fakat fakülte· 
deki hanım asistanlar ise erkeklere 
nispetle yüzde ellidir. Hanım doktor
ların mecburi hizmetleri olmadığın
dan, mezun olunca Anadoluya ritme
mekte ve fakültede asistan olarak kal
maktadırlar. Halbuki erkek doktor
lar m~zun olunca mecburi hizmetleri
ni yapmak üzere Anadoluya gitmekte 
ve lstanbula asgari dört sene aonra 
dönmektedirler. 

Erkek doktorlar vekalete viki mü
racaatlarında kendilerinin İ§ bu1ama
clıklannı, botla gezdiklerini, halbuki 
fakültede hanım asistanlann bütün 
yerleri işral ettiklerini bildirmiıler
dir. 

Şimdi erkek doktorlar, vekiletten, 
fakültedeki kadın asistanlann adedi
nin her ıene mezun elan hanım dok
torlar adedine nispetle tespit edilme
aini iatemektedirler. Vekalet bu hu
auata tetkikat yapmaktadır. 

Bayrama hazırlık __ .,__ 

Şimdiden 10 bin bayrak 
sipariş edildi 

Cümhuriyet Bayramının onuncu yıl.: 
dönümü meraaimi için belediye timdi
lik on bin bayrak l.İparİf etmiıtir. Jle 
ride daha aipariı edilecektir. Şehrin 
muhtelif yerlerine asılacak propagan
da levhaları ve afi§ler için Ankarada 
bir yazı ıekli tespit edilerek lstanbu 
la gönderilmiıtir. Memleketin her ta 
rafında aaılacak afi§lerin harfleri ay 
ni büyüı.lükte ve ayni tekilde olacak 
tır. 

Cümhuriyet .Bayrammda temsiller 
İtin de amatör gruplardan 'fe tulüat 
kumpanyalarından da istifade ediıle
cektir. Bu kumpanyalar köyleri dola 
prak temıiller vereceklerdir. Hazır 
lıklar yapılması için bu kumpanyala 
rın mümess'11erile görüıülmektedir. 

Temiz süt 
lstanbul halkına sıhhi ve temiz süt 

içirebilmek için Belediye lktıaal Mü
durlüğü bir proje hazırlamaktadır 
Belediye aütün tehir dahilinden değil, 
tehre yakın çiftliklerden temininı 
claha muvafık bulmaktadır. Bunun 
için tehirde bol ve sıhhi süt girebilme
si için laznngelen teahilit g&sterile
c.ektir. Bu suretle tehirde çıkan fena 
sütlerin satılmaınaaı temin edilecek
t:r. 

Kadıköy tramvayları için 
para bulundu Bayrak alınıyor 

1
, 

Üsküdar lramnylannm Kadıköyü
ne kadar temdidi için tirketin is~1 ·~ ·az 
rapmaaına Belediye Mecliai ... lihiyct 

'• nrmİ§ti. Oğrendiğimize göre bu bu
auata bir milyon lira istikraz yıtpıla
bilmeai için mali bir müeas~ıe ile an· 

" laıılmıttır. latikrazda belediye kefil 

Maarif Müdürlüğü yeniden külliyet
li miktarda bayrak aatın almış ve bun
ları mekteplere dağıtmıya batlamıı
tır. 

ilk tedrisat müfettişlerine 
bazı direktifler 

Maarif Müdürlüğü ilk tedriaat mü-
1' fettiılerine yeni bazı direktifler ver

mittir. Bu direktifler madde madcle 
teapit olunarak müfettiılere tebliğ e
dilmittir. Bu telıJiğat mahrem telak
ki edilmektedir. Mekteplerde aıkı bir 
teflit ve mürakabe yapılacağı anla
tılmaktadır. 

Celal B.in dünkü 
Meşguliyeti eri 

. 

1
' olacaktır. lstikrazm yakındu y.> pıl,.. 
bileceği ümit edilmektedir. 

ikramiyeli çiko:atalar 
Bir kıaım çikolata ve tekerleme fab

rikalarının çikolatalar, karemelalar için
de bir takım hediyeler ve niyetler koya
rak halkı iğfal ettikleri görüldüğünden 
bu tekil menedilmiıti. Bu kat'i memnui
yete rağmen çikolata ve karemelalar i
çinde gene ikramiyeler vadedildiği, ni -
yet kağıtları konulduğu nazarı dikkati 
celbetmektedir. Belediye, bu tekilde çiko 
lata ve karemela satı!ının önüne geçil • 

1 
1 • mesi için emir vcrmiıtir. 

Hangi fırınlar kapatılacak? 
lstanbulda mevcut fırmların tahdi-

rı tarafından 150 kilo esrar meydana ı . 
çıkarılmıftır. 

Sanayiciler Vekaletten 
neler temenni ettiler? 
lktıaat Vekili Celil Bey, dün Dol

mabahçe sarayı- ~ek Baıvekil · 
Hazretlerile göriitaiit "Ve öğle yeme- 1 

ğinden aonra İt Bankasına uğrıyarak 
bir müddet orada menul olmuıtur. 

di hakkında bir müddetten beri yapılan 
tetkikat ikmal edilmiftir. lstanbulun her 
semtinin ihtiyacına göre kaç fınn kala -
cağı ve hangi fırınların kapatılacağı ta
yin edilmittir. Kapatılacak fırınlar, vesa-

Bu esrarlar, muhafaza memurlan 
tarahndan dün şehrimize getirilmiıtir.f 
Bu husustaki evrak 9 uncu ihtisas mah
kemesine verilmek üzeredir. 

Bu esrarlann Behçet Efendi İsmin
de bir zata ait olduğu haber nrilmiı
tir. Keyfiyet tamik edilmektedir. 

iıı}{ıl~ı> filmi 
Cümhuriyetin onuncu yılın
da çevrilmeğe başlanacak 

istiklal harbimiz ve inkılabımız 
hakkında çevrilecek filmir. senaryosu 
hususi komisyon tarafından tetkik ve 
kabul olunmuıtur. Komisyon ı:zasm
dan Maarif Vekaleti Umumi Müfctti
ti Reşat Nuri Bey bu hususla dün bir 
muharririmize §U izahab verntiş.tir: 

- Senaryo komisyon tarafın-ian 
kabul edilmittir. Ancak memleketı

mizin örf ve idatına taallük eden ha· 
zı kısımlarda tadilat yapılması icap 
etmektedir. Sinemadan ve bu i~lcr

den aolar bir Türk muharririne se
naryo tevdi edilerek bazı rÖlÜ;}ler 
yaptırılacaktır. Filmin çevrilın.esine 

cümhuriyetin onuncu yıldönümünde 

baılanacaktır. Filmin mali cihetini 
Rus Film Şirketi Müdürü Maarif Ve
kili ile görüıecek ve mesele bir esaaa 
raptedilecektir. Filmin memleketi
mizde çevrilecek k .. ımlan için yapı
lacak masrafı Türk Hükümeti, Rusya
da çevrilecek kısımlanndaki masrafı 
da Rus Hükümeti ödeyecektir. Tür
kiyede gösterildiği müddetçe filmin 
bırakacağı kir Türk Hükümetine, 
Ruayadaki kir da Rus Hükümetine a· 
it olacaktır. Sair meınleket!oerdeki 
kir da ortaklama olacaktır. 

"Film türkçe, ruaça ve franıızca o
larak çevrilecektir. Filmde bat rolü 
yapacak artiatin Türk olmaaı tercih 
edilmektedir. Bu kuvvette bır Türk 
aanatkin bulunamazsa bu rolü bir 
F ranaız veya bir Rua artisti yapacak
tır. Zira bat artiatin ayni %amanda 
franaızca konutmaaı -lizundır. 

"Film, bir tez filmidir. Baı artist, 
inkılibtmızm bütün safahabru ruhi 
akisleri ile temsil edecektir . ., 

OUmrUklerd• 

Teşrinievvel kontenjanı 
TeırinieVYel ayma mahaus lstanbul 

mıntakasının kontenjan listesi güm
rüklere reamen tebliğ edilmittir. 

Takasa muteallik ahkam 
Yeni kontenjan kararnameıile bu 

kararnamenin takasa müteallik ahki
mı hakkında lktısal Vekaletince h a
zırlanan talimatnamesi dün de a Jika
dar §ehrimiz makamatına reımen teb .. 
liğ edilmemiştir. Bugün lebliği bek· 
lenmektedir. 

Vekil Bey, dün ihracat Ofisini, Ti
caret Odaııru ve Müdürlüğünü ziyaret 
edeceklerdi. Diğer meuuliyetleri do
layıaile bu ziyaretlerini bugüne tehir · 
etmitlerdir. Celil Bey, yarın Ankara- ' 
ya avdet edeceklerdir. 

Evvelki sün Vekil Beyi :ziyaret e
den ye Ankaraya bir heyet göndere
cek olan sanayicilerin temennileri fU 
suretle hüliaa edilmektedir: ! 

Muafiyet liatesinin bir an evvel ya- ' 
pılmaaı. 

Gümrüğe gelen iptidai maddeleri 
çekmek için Devlet Bankasına yüzde 1 

on niapetinde para yatırmak mecbu
riyetinin ka.]dınJması. 

iptidai madde tarifesinin değiıtiril-
meıi. 

Sanayie lazım olan yedek parçalar 
evvelce A Jiateainde idi. Şimdi her 
hangi bir yedek parçayı gümrükten 
çekmek için Vekiller Heyetinden mü
aaade almak icap etmekte ve bu, me
rasim iti biraz u;ıatmaktadır. Bu me
rasimin tahfifi. 

Muafiyet listesi bir ay aonr a neşre
d ilecektir. Bu sene sanayie üç milyon 
1ira muafiyet verileceği söylenmekte
dir. Muafiyetten en ziyade yün, pa
muklu mensucat ve demir sanayiinin 
İstifade edeceği tahmin edilmektedir. 

'- KUçUk h~berler -, 
* Ankara Malül Gaziler Cemiyeti 

gerek malül arkadaılarından ve ge
rekae malül teıekkü!lerinden malül
Jerin bir nüve etrafında toplanma te
mennilerini tetkik ve bir karara rap
tebnek Üzere bir beyetiuınumiye içti
maı aktine karar vermiı ve Ankara· 
da bulunan bütün malüUeri Orduevin
de 29. 9. 933 cuma günü aaat 14 le 
hazır bulunmıya davet elmittir. 

* latanbul muaiki aanatkirlannın 
idare heyetlerinin müddeti nihayet 
bulduğu cihetle dün yeni idare heyeti 
aeçilmittir. Fakat ekseriyet <>lmadığı 
cihetle intihap gelecek haftaya tehir 
edilmiıtir. 

* Çarıamba günü sabah saat 10 da 
Bahçivan ve Çiçekçiler Cemiyetinin 
yeni idare heyetinin İntihabına batla. 
nacaktır. 

* Cuma günü saba.h aaat 10 da E
tibba Muhadenet Cemiyeti Halknin
de toplanacak ve tqrinievvelde müd
detleri nihayet bulacak olan Etibba 
Odasına yeniden aeçilecek olan idare 
heyetine intihap edilecek zevatı seçe
cek ve daha bazı itleri görütecektir. 

-
iki sandık köylü sigarası 

Evvelki gün muhafaza memurfan 
tarafından Nilüfer vapurunda iki san
dık dolusu köylü cigarası yakalanmı;
tır. 2350 paket tutan bu cigaralar 
inhisar idaresine teslim edilmi§tir. 

iti noksan, gÜnde çıkaracağı ekmekler 
mahdut ve içinde yoğurma makinesi ol
mıyan fırınlardır. Belediye, fırınları tah 
dit etmek isterken hem ekmeklerin da
ha nefis, hem de daha ucuz olmasını te
min edecektir. Ancak, faaliyetlerine de
Yam edec"k fınnlar, belediyece tayin e
dilecek bir takım vesaitle de mücehhez 
bulunacaklardır. Bir defa her fırında mut , 
laka el.,ktrilde müteharrik elekler. gene 
elektrikle veya buharla müteharrik ha
mur yoğUl'ma makineleri bulunacaktır. 
Belediye, her fırının kaç derecei hararet 
te ekmek pitireceğini, ekmeklerin fırın -
dan naa.ı çıkarılıp tevzi ettirileceğini de 
aynca bir talimatname ile tayin edecek
tir. Fınnlann tahdidi hakkındaki karar, 
tehir meclisinin leJrfnisani içtimaında 
müzakere edilmek üzere Dahiliye veka
letine gönderilecektir. 

Şı;hir mezarlığı 
Belediyenin Zincirlikuyuda inıa etti

receği yeni mezarlık arsası Maliyeye ait 
olduğundan Maliye vekaletile belediye 
araıında bir müddetten beri müzakerat 
cereyan etmekte idi. Bu müzakere ik -
mal edilmit ve tayin edilen fiate gere 
arazinin belediyeye de-.ri •e ferağ mua
melesi yapılarak tapusunun belediye na
mına verilmeıi bildirilmistir. Bu arazi 
W:erinde bazı binalar var 

0

ki bunlar vak
tile muhtelif eıhas tarafından yaptırılmı§ 
tır. ileride bu bina sahiolerile belediye 
arasrnda bir ihtilaf çıkmamk Üzere evve 
li bu bina sahiplerinin vaziyetleri tayin 
edilecek ve kendilerine binalarının yıktı .. 
rılması bildirilecektir. Bu binalar kaldı
nldıktan M>nra tapu idaresinde ıatlf mu
amelesi yapılacak ve bilahara arsanın tea 
vi:teıine ve mezarhğm inıaıına batlana 
caktır. ~ı...-.ı llıılİ 

Muhtarlıklar 
Dahiliye Vekaleti muhtarlıklar hak 

kındaki kanunun tatbikını temin etmek 
için §İmdiye kadar muhtarlarla ihtiyar 
heyetlerinin ifa ettikleri vazifeleri tayin 
eden bir nizamname hazırlamıı ve bir su 
retini bazı viliyetlere rö.;dumiıtir. 
Bu nizamnamede bu vazifeler birer birer 
sayılmakta ve bunların belediyelerce ifa 
edilmeai bildirilmektedir. lata~bulda muh 
tarların yerine kaim olacak teikİlit için 
belediyece henüz hiç bir tey tesbit edil
memiştir. Bu hafta içinde belediye mü
dürlerinden mürekkep bir komisyon lop 
!anacak, bu komisyonda lstanbulda ya
pılacak teıkilabn esasları tayin edilecek 
tir. Dütünüldüğüne göre, ıimdilik her 
belediye dairesinde bir teşkilat yapıla -
cak ve bu teıekküller mahalli zabıtanın 
yardımile mahalle muhtarlarının itlerini 
görec~ktir. 

Be!ediyeler bankası 
Belediye li:anununun 131 İnci madde ... 

si mucibince belediyeler tarafından 930 
931 ve 932 senelerinde belediyeler ban· 
kası için tefrik edilmiş olan hisseler mik 
darının birer cetvel halinde hazırlana
rak gönderilmeai Dahiliye vekaletinden 
vilayete bildirilmiıtir. 

Neden? 
"'Neden hiç dunnadan 

cönıüm,. 
Diye bİJ' ,.rkı vardır. Bana göre 

ı değil • • Benim yazının · baJıııulaki 
(neden?) lif• bu ıarkıdan bir pa~a 

. değildir. Neden diyorum, fınnlann a-
• dedi elı:ailtiliyor?. Herkea ıilıi • bew 

de merak ettim ve mahafiliaideaincleu 
yaptığım tahkikatta ıu neticeye vaıı;. 
dım: 

Efe11dim, bir kere bugünkit fırın
llll'dan bir çoğu ekmek yerine merci
mek pitirmiye yarıyormuı. Halbuki 
fmnlanmıt mercimekte vitamin kal
mıyormuıı, bu noktadan fırmıları azal
tıp mercimek fırmlanmaama meydan 
verilmiyecekmit. Diğer tal'.aftan ne 
kadar çok fınn olursa o kadar çok o
dun yanıyor. Bu odunların hepsi de 
kuru değil. . • Kurunun yuunda yatın 
yanması da zevkli bir teY değildir. bu· 
nun da önüne geçmek lazım. O hal· 
de oduıı sarfiyatını eksiltmeli. Bu
nun için de fınn adedini a:zaltmalı ..• 
İkinci aebep ıe bu .. . 

Üçüncü sebep, fırm çoğaldıkça pİJ
kinlerin adedi artıyor. Pitkin adamla 
rın çok olması da bir çok kimaenin it 
bulamamasına sebep oluyor. Bu ela 
iktısadi buhranı tezyit ediyor. Bunun 
için de fınnlan azaltıyorlar .. Oçüncii 
aebep te bu! .. 

Eczahanelerin adedi a:zalrılmqken 
ekmek gibi zaruri bir ıeyin önüne ge· 
lenler tarahndan piıiribnesi muvafı 11 
ola.mıyacağmdan, fırınlann da adedi • 
nin eczahaneler gibi azaltılınau der
pif edilmiıtir. Dördüncü sebep le 
bu! .. 

Beıinci sebep, adım batında bir f1° 
rm o.lmaaı halkın kolaylıkla ekmeğini 
tedarik etmesine sebep oluyor. her-

• kes burnunun dibindeki fınnda.n ek· 
mek alıveriyor, Halbuki bu ekmekle
rin hazmı için biraz yürümek razım. 
lıte bunun için fınnlan seyrekleıtıri. 
yorlar. Ta ki halk ekmek almak için 
uzun uzadıya yürüsün de İ§tahı artsın 
ekmeği iıtahla yeain ve kolayca haz. 
meta.in! • • 

Bir ufak sebep le şu: F ınn çok ı Be 
lediye kontrol edemiyor. Memurlan 
da fazla aıluıtırmak doğru değil .. l(ad 
royu genitlebniye imkan yok!. Me
mur kadroau g:enifı}iyemeyince fırınla• 
n azaltırız olur biter. Deniyor ve ·•Y· 
Je yapacaklar. 

Bir diğer sebep le hamur m11kinaaı 
olmadan ayakla ekmek yoğ""""Y• 
urtadan kaldırmak. Vakıa ekı,.ck a
le§te piıtiği için pia tutmaz diye e2ki 
ve küflenmit bir söz var ama ·~ <>\le 
değil! Hamur el ve ayakla yoı;: ı.rul• 
dukça elinin hamuru ile er itine karJ· 
tanlar çoğalıyor. itte bunun da onü
ne geçecekler. . Ve fırınları azaltıp 
makine ile hamur yaplıracakl•r . . 

Fırınlar eksilince ekm.,kler pahalı
lanır mı? diye sakın merak etmeyin ! 
Cami ne kadar büyük olaa imam bı l
diğini okur. Fırın ne kadar az veya 
ne kadar çok oluraa ol•un beledıye 
bildiğini okur, bildiği narlu koyaı .. • 

Bu yazımı yazarken bir teY hatırla
dJJD: 

Madem ki; fırmlann eksilmeainde 
fayda var. Şunu ekailte ekailte bir tek 
fmn yapaak ve batına da meıhur hab, 
hazandan birini getirsek naarl olur o
caba? 

Adanın eşekleri 
Ada eşeklerinin ücretleri fazla 

imiı!. Belediyeye müracaat eımi, ~ r, 
it nasılsa Ticaret Odasına da akaet
miı.. Oda, Ada eşeklerinin ücretkri
ne müdahale edilemiyeceği kanaatm· 
de bulunmUJ. Çünkü eteğe binmek U• 

ruri bir ihtiyaç değildir. Binaenaleyh 
eıek lüka bir şeydir. demit·-

Bu karar §&yanıteıekkür bir teydir. 
Mütemadiyen hakarete maruz kalını. 
ya alıtmıı olan ~ekler, k"ndilerinin 
lüks eıya meyamna girdiğini itilir
lerse memnun olurlar. Lakin bu yüz. 
den eıeğe binen kalınazaa açJıktan ne. 
fealeri kokar. Eteklik etmeyip bunu 
idrak etselerdi kendileri kendi Ücret
lerini indirirlerdi. 

FELEK 

Liman hissedarları 
Hükumet aleyhine açılan 

davadan vazgeçtiler 
Liman Şirketi hissedarlar heyeti u

mum'7esi, dün öğleden aonra Liman 
hanında toplannuştır: içtimada Ma
liye vekaleti namına .;akit itleri müdü
rü Sırrı ve lktısat vekilleti namına mın
taka Ticaret müdürü Muhsin Beyler ha
zır bulunmuılardrr. 

Ruznameye dahil maddelerden biri, 
tahlisiye inhiaannm tirlıetten refin<lea 
müte..ellit vaziyet idi. Şirket, ltu inhi
aarm ıirketten alınarak Gemi Ku•tanna 
Şirketine verilmeai Üzerine hül'cümet a
leyhine bir tazminat davası açmıttı. Mü
ruru zamanı kat İçin ihtiyaten ~ıhnıt 
olan bu davaya devam edilip edilmeme
ai görütülmüı ve devam edilmemeai mu
vaftk görülmüştür. 

Ethas elindeki şirket hiaselerinin 
İftirası meselesi de mevzuu babıolmut 
ve me.eleniıt! karara raptı ı:mdilik te
hir edilmiştir. 

Bundan sonra müddetleri biten ida
re meclisi azalıkları yerine yapılan yeni 
intihapta da eski aza seçilmiı •• isti
maa nihayet verilmiştir. 

Liman nizamnamesi için 
dün bir içtima yapıldı 

lstanbul limanı nizamnamesi ahka
mının tatbik şekillerine dair mü,ıerek 
kararlar alınmak üzere dün ,ehrimizde 
bulunan gümrük muhafaza umum ku
mandanı Seyfi Paşanın nndinde De
niz Ticaret müdürü Müfit Nec t'ct ve 
Gümrükler Başmüdürii Seyfi Beyler
den mürekkep bir içtima yapılnıı; !ır. 
Bir içtima daha yap ılacak ve lazım ge
len kararlar verilecektir. 
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FiKiR ) 
Sanatkar ve Samimiyet 

Peygamberler, telkin ettikleri 
dine ilk önce kendileri inanmamış 
olsalardı, etraflarına milyonlarca 
insan tophyabilir miydi? Ve ıf
lasla neticelenmiş yeni mezhep ve
ya din teşebbüsleri, hep hanilerin 
batka menfaatler petinde koşan ri
yakarlar olmasından tutunama
mış değil midirler? 

Samimi sözde, samimiyetin eda
&ında öyle tarite sığmaz, öy
le çekici bir kuvvet vardır ki bütün 
beceriksizliklerini, bütün kusurla
rını bize affettirebilir. 

Pek çok kusurlar taşıyan, ekse
riya iptidai bir sanat eserinin, bü
tün noksanlarına rağmen bizi ne
den ve nasıl mütehassis ettiğini an
lamaz ve hayret ederken pek mü
hib bir teşhis koymayı unuturuz: 
O eserdeki samimiyet derecesini 
ölçmek. 

Bir sanat eserinin bütün mezi
yetleri taklit edilebilir, samimiyeti 
asla. 

Kıymetli Fransız yazıcısı Panait 
lstrati söyliyor: 

" •.. Edebiyat samimiyeti öldürü
yor ve zamanımızda, ekmeğini ka
zanan yazıcı ile imanını telkin e
den muharrir arasında aynlık ih
das eden bir okuyucu doğmaf!Ur. 

" .•.• Karın doyurucu kitapla gu
rur kitabını öldüren zamanımız 
var olsun! Hakiki edebiyatın, haki
ki sanatların ahlaktan tecrit edil
m~ meslekler olmadığı hissini da
ima tQfıdım. Bunlar birer mezhep
tir. 

" y tk- .. .•..• arının aana arı yenı ıma-

nın rahibi olmalıdır, fakat bir ra
hi;:> ki İmanını karnını doyurmaya 
vasıta yapmasın. Ekmeğini herkes 
gibi, karın doyurucu bir meslekle 
kazansın, icap ederse dilensin. O 
bu müstakbel zamanlann yegane 
dilencisi olacaktır, ilahi bir dilen-
cı.,, 

Böyle imanlı satırlarla ticaret 
edebiyatına ateş püsküren sanat
kar, en samimi, en içten yazısının, 
kendisine, para değil fakat dünya
nın her köşesinden gelen binlerce 
mektup kazandırdığını anlatarak 
samimiyetin dışında sanat olamı
yacağı fikrini müdafaa ediyor. 

Samimiyet, hakikaten sanatin 
en öz, ve en yaşatıcı unsuru değil 

midir? Bütün yafıyan sanat eserle
ri bize bu hususta şahadet edebilir. 
Homere'in anlattığı vak'lara kar
şı hayranlığı ve heyecanı yapmacık 
olabilir mi, Horacius'ün hislerinde 
riya bulmak imkanı var mıdır? 

Sanat eseri, ancak içten gelen 
bir yazma ihtiyacile vücuda geti
rilmit eserdir. Bu manevi ihtiyaç
tan batka amillerin tesiri altında 
'yazılmış eserler ancak bir ticari 
kıymet tatıyabilirler. 

Sanat eseri, zapttedilmesi imkan 
olmıyan bir iç yaradışın dışarıya 
vurmasıdır. 

Koca Divan Edebiyatının, mese
la bir Yunus Emre kadar, bir Bay
burtlu Zihni kadar bizi neden sar
madığını düşünürken bu basit ha
kikati daima gözönünde tutmalı
yız: Çünkü Divan Edebiyatı bu İç 
yaradışın mahsulü değildir. Bilme
celer gibi, şatranç gibi nihayet bir 
zeka oyunundan batka bir şey ol
mıyan bir sürü yazı hünerlerini bir 
sıraya dizerek vücuda getiren Di
van Edebiyatı şairinin elinde sa
nat,öz unsurunu kaybetmif, yolun
dan çıkmıf, bir hüner gösterme, 
marifet satma mesleği haline gel
miştir. Edebi esere kıymet veren, 
bu yanlış zehap gibi1 dışın süsü ve 
sahte cazibesi değil, için özlülüğü 
ve anlatılan hissin kuvveti ve ifa
denin samimiyetidir. Bilhassa şiir
de samimiyet, bugün edebi nevi
lerden fazla, mühim bir rol oynar. 
Okuduğumuz yazıda o samimiyeti 
biz, tanıdığımız ve tarif edemiye
ceğimiz bir koku gibi sezer ve du
yarız. Bu koku bizi içimizden afa
rak sanatkarın içine götürür, bizi 
onun yaradıcı hüviyetinin dünya
sında yafatır. 

O k'bku, edebiyatımızın öz malı 
olan halk edebiyatında ziyadesile 
vardır. Halk sanatkarlarımız, Di
van ediplerinin hatasına düş
miyerek, içlerinden kopan hisleri 
olduğu gibi akıtlarına terketmit
lerdir. Bu akıt ekseriya çakıllıdır, 
ekseriya bulanıktır, fakat gene su
suzluğumuzu giderebilir. Yanıba
şındaki deniz gibi, içinde riya de
nen tozu taşımaz ve kıymeti de bu 
yüzdendir. 

Onun içindir ki ben herhangi bir 
davaya inanmamış sanatkarların 
o davanın türkülerini çağırmaya 
davet edilmesini faydasız bulurum. 
Sanatkarı fikir değİftirmeye çağır
mak din değittirmeye davet etmek 
kadar abestir. Gizli bir imanı örten 
zahiri bir dinin göz boyamaktan 
başka ne meziyeti vardır. inanma
dan, içten gelmeden vücuda geti
rilıniş bir esere ne kadar mükem· 
mel bir tekniğe ıahip olsa da, sa· 
mimiyet, amansız ve öldürücü dam
gasını mutlaka basar. 

Ticaret maksadile, para kazan
mak hıraile yazılmıt eserlerin ma
hiyeti meydanda, her gün gazete
lere okka okka mürekkep sarffetti
ren bu eserlerden kaç tanesi yarı
na geçecektir? 

Hakiki sanatkar, daima tüccar 
sanatkarın yerini kaptığı, yolunu 
kapadığı, daima mağdur olan, ek
seriya tarulmıyan, ekseriya aç ka
lan, ve mutlaka karnını sanatten 
başka bir itle doyuran adamdır. 

Kazanma hırsı, para tamaı, ka· 
ranlığın ve havasızlığın boğduğu 
nebat gibi, sana ti öldürüyor. 

Yafar NABi 

., h • • • • • -
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ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 5986 ER 

Franıızca, lngil,zce, Almanca, İspanyo:ca, ltalyanca vesa .re .• 

BERLİTZ 
YENİ KURSLAR AÇILIYOR 

Sınıf ve hususi dersler • Memurin, muallim ve zabitana mah· 
su• tar;fe. KA YiT AÇILMIŞTIR - MECCANi BİR 

TECRÜBE DERSİ ALiNiZ 

ANKARA ISTANBUL 
[lacı Bayram Caddesi 

Şişli Halk fırkasının 
Tenis turnuvası 

Şitli Halk fırka11nda 24 • 29 EylUl 
ve 1 T qrinievvel tarihlerinde olan mü .. 
sabakalar küçükler ve büyükler olmak 
üzere iki kııma ayrılmııtır. 

Müsabakaları kazananlara kupalar 
ve madalyalar tevzi edilecektir. 

Küçükler müsabakası: Tek erkek ve 
çift erkek. 

Büyükler müsabakası: Tek eri.ek, çift 
erkek, muhtelit, tek kadın. 

Kayıtları: Milli spor, Zeki Riza ma
ğazası (lstanbul). 

Foto Süreyya Bey mağazası Tünel 
baır. 

Halk fırkası Niıantaı kortlarL 
6681 

Beyoğlu 3~3. lsıiklıU caddesi ~ 

[7074) .. ,, 

lıtanbul üçüncü icra memurluğun-
dan : Kuru çeımede, Kuru çeıme cadde
sinde 25-27 numaralı kömür deposunda 
yapılacak dıvar inıaatı 14 Eylül 933 ta
rihinden itibaren kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konmuttur. ihalesi 8 T. Evvel 
933 tarihine müsadif pazar günü saat 
16 da icra olunacakbr. Taliplerin tartna 
me ve projesini görmek ve tafsilit al· 
mak üzere her gün saat 10 dan sonra 
lstanbul üçüncü icra dairesine 932-1454 
numara ile müracaatları ve yevmi ihale 
olan pazar günü de olbaptaki müzayede 
ve münakaaa ve ihali.t kanununa tevfi .. 
kan tanzim edecekleri 396 lirayi havi ban 
ka teminatı ve teklif mektuplarını saat 
16 dan evvel icra memuruna tevdi eyle 
meleri ilan olunur. (7374) 6676 

Spor 
• 
iki mektup, iki cevap 

\

KUi.&& 1 ............. 
Olur mu, olur!.. 1 

Fener, Galatasaray la her an karşı
laşmaya hazır bulunuyor 

!Muhterem gazetenizin 22 eylul 933 
tarihli nüshasında "Mehmet Bey ne di
yor , ıerlivhaıı altında gazetenizde çı .. 
kan" sözlerle cevap tetkil eden müte
velli Mehmet Beyin İmzalı mektubunu 
okudum. Tamamile hakikatten uzak o
lan bazı noktalara cevap vermek mec
buriyetinde kaldım. 

1 - Şahıslarına atfedilen yanlıt cüm 
leler olduğunu bildirdikleri sözlerimde 
hiç bir kelime yanlıı değil~ir. Hepsi bi· 
rer haJıikattir. Ve bu hakıkat çok açık 
olarak meydandadır. Fakat iki taraftan 
Mehmet Beyin söyledikleri tamamile 
hakikatten uzak bulunuyor. Bu sözle
r~n ne kadar yalnıı olduğunu bazı de
lillerle isbat edeceğim. Bakalım Meh· 
met Bey buna ne diyecekler, ne cevap 
verecekler. 

Bizimle kürek yarıılarında mutabık 
kaldıklarını kaydediyorlar. Aramızda 
böyle bir konuıma olmamıştır. Ve bu
nun varit olmadığını, mutab\\kat olma· 
dığını da heyet reisi Kadri Bey bizzat 
söylemitlcrdir. 

Vaki olan tebligat üzerine heyet reİ· 
si Kadri Bey bize "mutabık kalmıtsıJ 
ruz mütevelli Mehmet Bey bana geldi 
konuıtuğunuzu söyledi, ben de bunun 
üzerinedir ki bu tebligatı yaptım,, de
diler. Bundan sonra tekarrür ettirilen 
maç tarihinden bir gün evvel mü.~ev~lli 
Mehmet Beyi Bulgar maçında gordum. 
Kendisine : 

- Biz sizinle böyle bir şey konuş· 
tuk mu Kedri Beye böyle söylemiısiniz 
dedim. Mehmet Bey kendileri: 

- Hayır ben mutabık kaldık konu§· 
tuk demedim yalnız bu maç geri kal
mıttır bir an evvel yapalım bitsin de
dim. 

Cevabını verdiler. Ve heyet reısı 
tuk mu Kadri Beye böyle söylemitıiniz 
)er. Bir kaç gün evvel bir konuş':"a ".(. 
madığını söyliyen Mehmet Bey111 hır 
kaç gün sonra gazete ıütunlannda mü
tabakattan bahsetmesi bir parça gillünç 
oldu. Acaba söylediklerini unuttular 
mı? Ben kendilerinin bu kadar unut
gan olduklarını zannetıniyorum. Bunu 
vaziyeti kurtarmak İçin yaptıkları daha 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. Çok 
iyi tan1dığımız bir klüp idareciıi~!n. 
dün söylediğini bugün unutması dun 
sö)rJediklerini bir gün ıonra ke~di im
zaıile nakzetınesi hiç te doğru hır ha· 
reket olmuyor. 

2 - Mhhmet Bey bilmiyprlar mı ki 
bir klübün her tube$inin teknik kaptan· 
ları vardır. Oyunculannın. vaziyet· 
)erini ancak onlar bilirler böyle bir ko
nuşmayı biz nasıl yapabilirdik. Bu tek
nik kaptanların vazifelerine müdahale 
olmaz mı idi. 'Maç yapmak için daha 
perıembe giıinü Mehmet Bey yanında 
yüzücülük kaptanı Suat Beyle Fener· 
bahçe takımını\Y tvhicülük kaptanını ~
rıyorlardı. Bana .. .Oylelliler ben kendı· 
lerine : 

- Yüzme kaptanımız Rüştü Beyle 
konuıunuz dedim. 

rek pürüzsüz bir ıampiyonluk kazan• 
mıt olurlardı daha iyi olmaz mı idi .•• 

Galatasarayın kuvveti ancak bu ilkf 
maçta görülecek çünkü onlar daha bu
güne kadar hiç bir takımla maç yap· 
madılar. 

Kur'a neticeainde Galatasaray deniz 
lisesine Fener de Beykoza düştü. Ga· 
latasaray hasmı gelmediği için hükmen! 
kazandı. Fener de Bey koza galip gel· 
di.. Son maçta ıermoni yaparak galip 
gelmek iıtiyen Galatasaraylılar hiç 
maç yapmadan doğrudan doğruya ıam
piyon mu olmak İstiyorlardı? Bu 
bir şerefli netice mi olurdu? f.· 
ğer maksat spor yapmak de
ğil bir ünvan kazanmak müzenin bir 
köteıine bir kupa yerleştirmek ise di
yecek yok ... 

Biz çekinmiyoruz. Her dakika kar
şılaşmağa hazır bulunuyoruz. Fakat tes
bit edilen gün cuma olsun. 

Bu kadar kuvvetle meydan okuyan 
Galatasaraylı kardeşlerimizin aksi bir ne
tice karşısında ne yapacaklarını çok 
merak ediyorum. 

Bu cevabımın aynen ne§rİni rica e
der derin hürmet ve saygdarımı suna
rım muhterem efendim. 

F enerbahçeden 
KEMAL 

Yalnız bir tarafı dinlememeli .. 
Bundan bir kaç gün evvel, Galatasa· 

ray yüzme kaptanı Suat imzasile Cüm
huriyet gazetesinde bir (Meydan oku
ma) çıktı. Herke. gibi biz de bunu o-1 
kuduk ve geçtik. 

Fakat F enerbahçe yüzme kaptanı 
Rüıtü Bey bundan müteessir olarak! 
buna bir cevap veriyor. 

Biz de bu mektubu aynen ataiıya 
dercediyoruz. 

Büyükdere, 25 eylül 1933 
Milliyet gazetesi 11por muharrirliğine 

Efendim, 
Muhterem Galatasaray yüzme kap· 

tanının F enerbahçe su topu takımına 
meydan okuyan yazılarını evvelki gün
kü Cumhuriyet gazetesi°nde okudum. 

Cevap yerine, sadece şu güzel dar .. 
bımeseli hatırlatmakla iktifa edece
ğim: 

- Yavuz hırsız ev. sahibini bastı
nr. 

Galatasaraylı arkadaşım bu mesele
de bu rolü hakikaten pek büyük bir ma-
haretle batarmıttır. ' 

Yalnız denizcilik heyetinin bu haf
ta içinde tam bir bitaraflıkla vereceği
ni beklediğimiz karar bu meselede hMl
gi tarafın fırsatlardan istifadeye kot
tuğunu ve kimin haklı kimin haksn: ol
duğunu orboya koyacakbr!. 

Maamafih bu karar ne suretle veri
lirse verilsin ve hava nasıl olursa ol· 
ıun biz kendilerinin bu pek cesurane 
ve hikimane davetlerini sevinç ve te
tekkürle kabul eder, 29 eylul cuınaj 
günü ıaat 11 de Lidoda arzularını ye
rine getirmeie, her zaman olduğu gibit 
ıimdi de hazır o!duğumuzu söylemekle 
memnuniyet duyarız. 

Fenerbahçe Spor Klübü 
Yüzme kaptanı Rüıtü 

Davet 

Asır, makine asrı •. Dünya makineleşi
yor. Kol kuvveti, bu gidişle bir gelip 
Çoban Mehmetten başkasının iıine ya-
ramıyacak.. 1 

Şimdiden llir çok ev hizmetlerini ma
kineye gördürüyorlar. Büyük apartıman 
]arda süpürgenin papucu çoktan dama 
atıldL 

Makine Hanım, ortalık süpürüyor, ma
kine hanım, bulaşık yıkıyor, makine ha
nım sofra kuruyor. Belki bir kaç sene 
sonra insanların sırtlarına kanat takıp 

yorulmak zahmetinden kurtulduklarını 
da göreceğiz. 

Tabii İ§ bu preseye gelirse, yazı yaz
mak için de alın teri dökmekle, kafa 
yonnağa, mürekkep harcamağa, kalem 
oynatınağa hacet kalınıyacak.. 

Patronlar, makineden hususi muhar
rirler tedarik edecekler. En sansasyonel 
haberi mesel& üç &aniye içinde bu makine, 
size çırpıştırıverecek kurıundan harf dö
ken ı!ttertype makineleri gibi sütun sü .. 
tun yazı döken bu makineler, bir kere 
bizim caddeyi istila ederse hepimizin 
vay halimize! ! 

Geçen gün matbaada, bunu konuıu· 
yorduk. Bir arkadaş dedi ki: 

- Farzedin ki, makineden .. muharrir
ler geldi, gümrükten çıktı, yerlerine kon
du. Çatır çatır iılemeğe başladı. Ne ya
parız? 

Gülüştük: 

- Hiç! ne yapacağız? Pılıyı pırtıyı 
toplayıp gideriz! 

Otuz senedenberi yazı yazmaktan par• 
makları nasır bağlıyan emekdarlardan 
biri atıldı: 

- Yok, dedi, bunca senelik işimi elim• 
den alan menbus makineyi ziyaret etme
den ben bir yere kımıldamazdırn. 

- Makineyi niçin ziyaret ediyorsun? 
- Kulağına eğilip iki çift laf söyle-

mek için.. Meıela: "Heey, kolay gele 
ahbap!.,, Diye seslenirdim, bana, vaktile 
makine gibi çalıııyor derlerdi. Sonunda, 
işte böyle halef, selef olduk. Ben makine 
gibi çalııtırn. Bakalım, sen insan gibi ça· 
h§abilecek miıin? 

Sordular: 
- Ya, makineden muharrir de dile ge

lip "peki ama sen kent.linin insan gibi 
çalıştığına emin misin? 0 Dese ne cevap 
bulup verirdin? 

M. SALAHADDiN 

Şişlide satılık ev 
Şitlide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: •Milliyet N. B. 

Doktor 

·Tevfik Remzi 
Seyahatten dönmilf, hasta ka
bulüne başlamııtır. [7681] 6789 

----Yazan: ----1!! 
Dr. BESiM ÖMER Pt. 
Kadın h.astalıkları ve koruma 140 Kr. 
Kısırlık: Gobe kalmamak ve 

kalamamak 100 ,, 
Gebelik paıologisi, nifasl intan 300 ,, 
Güç doğum 300 ., 
Üzüm ve üzümle tedavi 50 ,, 

ikbal ve Kanaat kütüphanelerinde 
..... 6600 \7435) 

RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon I . Jaolar• 
18,30 Franaı.zca der• ( lerlemıt o 

mahsus). 
19 Mahmure Handan Hanım S..s • 
19.45 Faz ~!~t Hanı:m Su:. dar 
20,30 Eftalya Hanım, Sadi Bey •• atk• I 

lal"t. 
21,30 Gramofon. t ar•rf. 
22 Anadolu Ajansı, Boraa haberi, ••• 
MOSKOVA, 1481 m . 

Her ıünkü program. 
YARŞOVA, 1411 m. ,ko 

18,20: Solist konseri. - Madam Ochl•~lc.iıİ 
tarafından tarkılar. 19,40: Polone:ı ınuGaıı• 
20.25: muhtelif 21: Hafif musiki. 22: . pı 
ait yeniliker. 22,15: Piyano konacrı. 
dana • 
BUDAPEŞTE, 550 m . . .

1
,,, 

20 Solo harpa, 20,35 Stüdyodan bır pı Ilı 
22,5: Haberler. 24: Siıan musikisi •• b• 
ıarkıları. 

ViYANA, 518 m. pii•• 
20: Avcı tarkıları •e •• musikisi. 21,35: iıl 
ya etrahnda uçuı isimli bir telsiz pOP;:... 
(Senfonik takımı tarafından) . 23,20: A 1 

kona'<'\. 
MILANA, TOR(NO, FLORANSA ,a 

21,35: Leo Fall'inin eserlerinden "?"et 
çiftçi., isimli. operet. 

PRAG, 488 m. ltJ1 
19,35: Almanca neıriyat Ye ıesli film p•~,so: 
20~_15: l;lafif musiki ~e •YY•t ıarkıl~rı. aıot 
Muaahabe 21,05 Pıyano • Harmono.k kıı .. ~ 

• uıı .. 
takımı tarafından. konser. 21,25: u~ülmet11 zıt 
tan Kral" isimli büyüklere mahsus rn••.• cİaıı• 
konser. 23,20: Çeklerin beıteledikl.r• 
parçaları (Çift piyano ile.) 

ROMA, 441 m. . k,oıtı" 
21: Haberler. - musiki. 21,50: Senfonık 
ıer. 

ZÜRIH, 459 m. "'~ 
20: Pazarları nereye ıitmeli? 20,15: C0 . iOI 
prol'ramı. 20,20: .. Plaidoyer timarhanede,. ı• t• 
li skeç. 20,45: Chopinin eserlerinden ko•;,, 
20,50: Kon•er. (Çaykovski .) 2l ı ' 'Piqu• D 
opereti. arada lıaberler. 
B0KREŞ, 394 m . • ı,Jil 

20.25: Enatürmant.al konser. 21: Taıanrtl 2 
radyo orkestrası. 22.20: De.-amı. 

LA YPZIG, 389 m. ı 
21: " Gülen Almanya,. İ•İmli muıilıtili t•fl1:.. 
21,45: "Hofsanıel",, isimli temsil. 22: Ork•'

1 

23,35: Gece konıeri. 
BRESLAU, 325 "' 

20: Asker havaları. 21,15: Köylü neıtİt•..,ıı 
22,10: Taıannili konser. 23,25: Hafif dan• 
aikisi. , : _______ ,'\ 

EL HAMRA 
SİNEMASI 

Pek mükemmel bir tarzda tamir .,e 
tezyin olunarak bir rok yenilikleri• 

1933 • 34 mevsimine 

bu PERŞEMBE büyük GAI> 
ile baılıyacaktır. 

Daima birinci vizyon müntahap •• 
kıymetli filmler takdim edecek ola11 

sinemamız iLK PROGRAMINDA 
sevimli ve neıeli artist 

FERNAND GRA VEY'in 
zarif komedisi 

Yakıtsız Baba 
filmi bir çok ilavelerle 

irae edilecektir. 

Dikkat: Bütün fedakarlıklara rağme11 

fiyatlar 
Lüks maroken koltuklar 65 
Balolm 50 
Birinci 

28 EylQI Perşembe akşamı 

ELHAMRA'da olacaksınıı 
unutmayınız. 7'1sS •1 ................... ..-~ 

Demek Mehmet Bey de bunun va
zifeye müdahale olduğunu biliyorlardı 
ki yüzme kaptanile beraber maçın ya
pılması için oraya buraya bat vuru .. 
yorlardı. Diğer bir nokta Mehmet Bey 
Fenerbahçelilerin karıılarına çıkmaktan 
çekindiklerini söylüyorlar bu da ta
mamile hilafı hakikattir. Biz maç ıçın 
yalnız bir tebliğ aldık o da bu son teb
liğdir. Ona da hafta ortası olduğu için 
oyuncularımızın işlerinden çıkamıya-.' 
caklanru bildirerek cuma günü yapıl-

Türkgücü idman Yurdu Reisliğinden: 
Yurdumuza ait evrak ve demirbaı eı· 

yanın yeni heyeti idareye devir ve tesli· 
mi için sabık heyeti idarenin 28,9,933 
perşembe günü akıamı saat 18 de yurdu 
teırifleri rica olunur. 

1~ .. 1111:1 ...... 28 .. E•ynl•ul .. P•rş•e•m•b•e .. A•k•ş•a•m•ın•d•a•n .. İt•ib•a•r•en•: .......... , 

masını bildirdik. Bu defa Kadri Bey 
"Cuma günü yelken birincilikleri var, 
oraya hakem gönderemem dediler. Y~z
me için getirilmit bir antrenörün hır 
ıampiyonluk finalinde gönderilemiyece· 
ğinin ileri ıürülmeı1 bizi olduğu kadar 
bütün spor efkin umumiyeıini bayre-
te dütürmez mi bilmem? 

Bizim Galatasaraydan çekindiğimi· 
zi gazete ıütunlarında ileri sürüyor
lar. 

Yalnız Mehmet Beyin mektubunda 
gülünç olan nokta şu: Mektuplarının 
baş tarafında gazetelerde münakaıa et
mekten ise sahada\ her ıeyİn hal· 
ledileccğine kani olan Mehmet Bey, 
bir kaç satır sonra meydan okuyor. 

Fener bahçeliler hiç bir vakit karıılaşma 
dan çekinmezler F enerbahçeliler mağlubi 
yetin galibiyet kadar ıerefli olduğu
nu bilirler. !Mehmet Bey çok İyi hatır
larlar ki, F enerbahçeliler yenildikleri 
zamanlar bile gene omuzlarda taıın
dı. 

Çünkü onlar sporu ıpor için yapı· 
yorlar, yenmek yenilmek ikinci derece· 
de kalır. 

Şunu da söyliyeyim ki pazartesi gÜ· 
nü yapılma11 tebliğ edilen bir maçın 
cumaya bırakdmaımı istemek gösterir 
ki maç tarihini uzatmak yolu tutulma· 
mıttır. 

Uç gün içinde bir takım zaafa uğ
ramaz diğer takım İse kuvvet bulmaz 
bunu her halde takdir ederler. 

Biz maç gelecek seneye kalsın üç 
ay sonra yapılsın diye teklif yapmadık. 
Resmi bir gün olan cuma günü yapıJ.. 
ma11m istedik bu da biziın hakkımız
dı. 

F enerbahçe çekindi, F enerbahçe ka
çıyor, sözünü alelade bir sporcu söyle
miı olıaydı, onun düıünceıizlifine 
verir, hiç münakaşa etıneğe bile lüzum 
görmezdik. Fakat Mehmet B. gibi yİr· 
mi bef senelik bir klübümüzün mukad
deratını elinde tutan birAdüp idareci• 
ıinin bu sözleri söylemesi bizi hayre-
te dütürdü. 1 

Son söz oynayacağız. Biz kaçmıyo
ruz. Biz çekinırl.yoruz. Ancak kuvvet 
sahada belli olacak aııl ber ıeyin saha
da belli olacağına kani olan bizleriz. 

Galatasaraylılar gittiler seremoni yap
tdar ve ıampiyonluğunu ilan ettirdi-' 
ler. Madem ki hu kadar kuvvetli idi
ler, gazete sütunlarında meydan oku
yorlar. 

Uç gün ~onra oynamaih kabul ede-

Teşekkür 
Nemli zade Hamdi Bey merhumun 

irtihali dolayuile gerek tahriren teessür 
!erimize ittirak eden, gerek cenazesinde 
bulunmak zahmetini ihtiyar ederek tesel 
limize ıitap eden resmi ve hususi müeı
sesata ve Cümhuriyet Halk Fırkası Is • 
tanbul merkezine, lstanbul Ticaret ve Sa 
nayi odasile Balkan Ticaret ve Sanayi 
odası cemiyetine, doıt ve ehibbamıza bü 
tün ailemiz efradı en kalbi minnet ve te
!ekkürlerimizi arza muhterem gazeteni .. 
zi tavıit ederiz efendim. 

N emlizade ailesi 
(7772) 

Teşekkür 
Asar ve efalile hayır ile yadolunan 

ecdadımm hayrülhalefi ve ancak onun 
evladı olmakla iftihar ettiğim tüccardan 
muhterem babam Nemli Zade Hamdi Be 
yefendinin ebediyen ziyaı dolayısile vica 
hen ve gerek tahriren elemlerimi tahfj. 
fe §İtap eden nevaziıkar dostlarıma ar
zı ıükran için, muteber gazetenizin lut-
fen tavassutunu istirham eylerim. • 

lstanbul Vergiler Temyiz komisyonu 
lktısat Vekaleti Celilesi aza11 .. dan Nem· 
li Zade Sıtkı (7760) 

V R O L O G 41111 .. ıml!!I 

1 Dr !~c!! .. ~.~!, 
oğçacı fırın ııruı No. 34. 
Tel: 41235 (7171)-
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Türkçe Almanca 
Fransızca 

Bilen Türk vatandaşı bir daktilograf 
ve Stenograf Hanım İf arıyor. Z. H. ru
muzile posta kutusu I.t. 176 müracaat. 

'\ (7762) 

TÜRK SİNEMASINDA 
Bir sinema harikaoı • Aık ve dehşet sahneleri ilk defa ola· 
rak filnıe çekilen deniz cınavarlarile insan!ann boğuıması • 
Aşk ve kıskançlık yüzünden yapılan vahşiyane mücadeleler 

DEMiR PENÇE 
F ransııcı ıözlü muana!ll bir şaheser 

EDWARD R03İNSON · ZİTT A JOHANN. RICHARD ARLEJll 
İ laveten: 2 kısımlık komik ve revü filmi • Manzara [7775) 

• ................................ ~, ............... , 
Yarın akşım MELEK S:nemasınd• 

Gösterilecek o!an filmlerin inciıl 

MADAME BUTERFL 'f 
(Japcn Çiçeği) 

Fransızca sözlü, uefla filmi zevkle 
memnuııiyetle görmek için 

YERLERİNİZİ TEMİN ETTİNİZ fvff? 
Oynıyanlar: SiL VİA SİDNEY -CRA y 

GRANT. Bu ayarda bir film, pek ,ı 
görülmüştilr. Paramount filmidir· 

Filme ilave: Paramount düny;ı b•• 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakimi 
liğinden: 

Şehremini Baruthane yokuşu Mü 

neccim odalar sokak 10 numaralı 

hanede mütekait binbaşı Cemal B. 

nezdinde mukim müteveffa Şakir 
kızı Sağire Rahihe Hanıma muma 
ile:th Cemal Beyin 23-9-933 tarihin 
de vasi tayin edildiği ilan olunur. 

(7767) 

Dr. 1 H S A N S A M 1 41119! 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarma karşı 

pek tesirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

(6969). 6266 

berleri • Telefon: 40868 
5

} 

(7:77) ;-

lBllliy~~ 
Aınn umdesi "M 1 L L 1 Y E 1~ 

ABONE üCRETLER.J.,,: 
Türkiye iı;iaı Hariç jl 

L K. 1-
3 aylıft 4 - 8 -
• .. 7 50 14 -

12 • 14- 28~ 
- ··dd'' 

Gelen .. rak seri •erilınas.- Mu,, ,,. 
seçen nüahalar 10 kuru.tur.- c.as• ..,.a· 
matbaaya ait it1er İçin müdirit•t• ,,•11• 
racaat edilir. Gazetemis ilinların rD 

Jiyetini kabul etmez. ~-

- yfı. BUGÜNKÜ HA ,.. 
Y eıilköy Askeri Raaat merke~ncl:: b"f 

rilen mallımata göre, buıün h•v• 1ı11l 1 

lutlu ve ı.:ma1i ist :'<ı:ımetlerden 
rw~arlı devam edecektir. •''"~~ 

Dün hava taz:yiki 762 miliouıt~t';,,.deı:l~ 
lık en çok 28, en a.ı: 13 derece ,,,,-
mi•lir. pflll' 
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Bizde tayyarecilik nasıl başladı? 
1908 senesinin Paris matbuatı 13 

Kanunusani nüshalarının ilk s.'."hifele 
rine büyük harflerle §U başlıgı yaz· 
ınışlardı: k 

"Uçan adam 50.000 frangı a• 
zandı''. . .. .. 

Bu başlık 1000 metrelık mukafat· 
lı uçuşun kahramanı Henry Farman 
içindi. M .1 t 

Bir sene sonra, Daily . aı gaze e· 
. d Man• denizini aşabılecek uçucu 

ıı e • . ""k"f t ya 25.000 franklık hır mu a a vere· 
ceğini ilin etti. 

Bu teşvik te cevapsız kalmadı. 
1909 senesinin temmuzu~da Kale 

ıahillerinde çadır kuran uç uçucu· 
dan biri • Louis Blerfot ., 25 sabahı, 
fecirle beraber havalandı ve 32 daı 
kikada 38 kilometre katederek Manş 
denizini aştı. . . 

Bleriot'nun bu 32 kılometrelık u: 
çuıunun askeri tayyarecilik . no~taı 
nazanndan büyük bir ehemmıyetı ol· 

du. · f k "lk Uçuf günü, tayyarcyı u u ta ı 
olarak gören bir lngiliz muhafaza 
ınemuru: "Müstevli geliyor" diye ha· 
gınnıştı. 

Manş zaferi yalnız bu basit adamı 
değil, fakat onunla beraber lngiltere· 
yi ve bütün Avrupayı da heyecana 
düıürmÜ§tÜ . . ı 

1909 Mant zaferi mılletlere hır 

nevi: • !l" K - "Havalanna hakım o u· 
mandası oldu. 

Nitekim aynİ ıenenin Eyhllünde 
Picardietde yapılan askeri mane":a
lar tayyarelerin keıf hususundakı e· 
he~iyetini gösterince, Almanya, in 
giltere, ltalya, Ruıya gibi devletler 
hemen ordularının muhtelif sınıflann 
dan beşer onar zabiti seçerek bu y~ni 
mesleği öğrenmek üzere Fransaya gon .. 
derdiler. 

Artık Avrupada tayyarecilik do
ğuyordu. 

O sıralarda ordusunu aarı hazınn 
icap ettirdiği vesaitle techiz etmeğe 
uğratan Osmanlı devleti de Avrupa 
ordulannda batlıyan bu yeni cereya· 
ııa yabancı kalmadı. 1911 Haziranın· 
da, Süvari yüzbaşılarından Feıa, is
tihkam birinci mülazıınlanndan Yu
•uf Kenan Beyleri Fransaya gönder• 
di. 

Pariste Etamps civarındaki Ble.. 
riot mektebinde okuyan bu gençler 
sekiz ayda memleketin ilk uçucuları, 
havalanmızın ilk kartalları olınuılar· 
dı. 

Tayyarecilik bizde de doğmuştu. i 
Ancak inkitafı kolay -0lmıyan tay

yareciliğin bizdeki baflanğıcı da bin 
bir müıkülat, bin bir talisizlik ile kar 
ıılaşmaktan kurtulamadı. 

lık uçucular için Fra.nıa.dan tayYa 
reler alınmııtı. Bunlann, o senenin ( 
14 Niıan geçit resminde uçmaları ve 
ordunun havadan tarassut vesaitine 
nıalik bulunduğunu göatermeleri iate 
niyordu. 

Brövelerini henüz almıJ ve uzun 
Uçuflara imkan bulamaınıı bu iki yav 
ru kartalın hazırlanabilmeleri için, 
•andıklar içinde Y eşilköy meydanına 
getirilen ve orada kurulmak Ü· 
zere çadırlara yerleştirilen tayyare 
ler bir gece anıuzm çıkan bir fırtına 
ile parçalanmıılardı. 

O zamana ait bir risalede, tayya. 
rcciliğimizin bu ilk yer kazası şu su
retle anlatılıyor: 

"Akıam ve anasırı tetkiliyeai birbi 

l"ollate 

Denizde ceset 
--<>--

Yüzme bilmediğinden 
boğulduğu anlaşıldı 

Evvelki akıam saat 18 raddelerİll· 
de Çubukludaki gaz depolarının önün
de bulunan iskelenin altında, saçları dö
külmüş ve burun etleri çürümüş çıplak 
hi.r na§ın suların üzerinde yüzdüğü gö
rülmü§tÜr. 

Amelelerden biri hemen koıarak ha
diseden karakolu haberdar etmiıtir. 
Ceset denizden çıkarılarak karakola nak
ledilınittir. Zabıtanın yaptığı tahkikat 
neticesinde cesedin Beykoz belediyesi 
"1arangozlarından ve Paıabahçede otu. 
tan Ali Efendiye ait olduğu anlaıılmış· 
hr. 

Ali Efendi, 21-8-933 tarahine tesa
düf eden Pazartesi günü Paşabahçe 
ile Çubuklu araaındaki F ırınbahçe de
nilen mahalde denize girerek ıuların 
cereyanı.na kapılmış, yüzme bilmediğin .. 
den boğularak cesedi bulunamamıştı. 

Fişekler ve çakmaklar 
Evvelki gün Galatada Şarap iıkele

ıindeki Ali yazıcı sokağında 4 numa .. 
•alı bekar odalanoda şüphe üzerine 
"İ.iaumat muhafaza memurları tarafın
dan bir araştırma yapılmıştır. 
, Bu araştırmada 53 mavzer fiıeği 
ıle üç kaçak çakmak bulunmuştur. 

Üç çakmak, Mustafa, Hüseyin, ve 
A.li isminde üç kiıiye aittir. Fiıeklere 

ı telince, bunlar da ayni odanın altında 
()turan Numan isminde b:ri11ine tW.tir. 
1'işekler ve üç çakmak müsadere olu-! 
'•ak tahkikata baılanmıştır. 

Esrarkeş Zeki neden öldU? 
Esrarkeı Zekinin ölümü etrahndaki 

lahkikata devam edilmektedir. Poliı Ce
~l Efendinin Zekiye bir tokat vurdu
•u ve Zekinin bu tokalı yer yemez dü
liip öldüğü tesbit edilmiştir. 

Ancak tabibi adlinin yaptığı muaye. 
~f neticesinde Zekinin kalp sektesinden 
~.d~ğü tesbit edilmiştir. Cemal Efen-/ 
ti1~tı vurduğu tckatın ölümü İntaç et-
tıne ihtimal verilmemektedir. Maama .. 

Yazaiı: Necip DORRO 
rinden ayrı bir halde, çadırlar içinde 
muhafaza olunmakta. iken, Mart niha 
yetine doğru, bir gece ansızın zuhur 
eden dehşetnak bir fırtına, çadırların 
iplerini koparmııa gövdeleri, kanatla· 
rı, dümenleri yerlere çarparak, tayya 
relerin en mühim uzuvları olan kanat 
!arı parçalamı§tır. 

Bu kaza hayatları pahasına öğ
renmiı olduİc.lan, yeni fennin hari~u .. 
ladeliklerini kendi memleketlerıne 
gösterebilınek iıtiyakiyl.e .•e~est ve 
pürümit olan tayyarecılerımızı . yese 
dütürmüıtür. Bundan daha endı~een· 
giz bir teıadüf, bundan daha ıstırap· 
aver bir kaza olamaz". 

Filhakika, Fransaya yapılan ikin
ci bir ıiparişe rağmen, genç kartalla .. 
rımız için 14 Nisan resmi geçitine i~
tirak ümidi kalmamıştı. . 

Nitekim de öyle oldu: Rep fabrı· 
kasına sipariı edilen tayyarelerden 
birisi resmi geçite yetiıtirildi. Ancak 
bunu fabrikadan gelen bir pilot uçur 
du. 

Y eıilköy istasyonu yakı.nında bir 
tarlada alelacele, kurularak ayarla
nan bu'tayyare, 1912 nin 11 Nisanın· 
da, pilot "Gordon Bel" idaresinde ilk 
tecrübe uçuıunu yapb. . 

"Gordon Bel'' üç gün sonra resm.ı 
geçite iştirak ediyordu. 

Yukarıda bahaettiğim riıale, bu u 
çuıu §Öyle naklediyor: 

"14 Nisanda "Gordon Bel" tayya
resiyle yalnız olarak Ayastafanoa 
meydanından yÜkıelrniş, Davutpaşa., 
Ki.ğıthane vadisi üzerinden Hüriyetİ· 
edebiye tepesinin baliaına varmıı, o
rada geçit resmi yapan kıtaatı aske
riyenin semti resinde dolaımııtır. 

''Gordon Bel" memleketlerinde 
böyle sun'i bir kuıu ilk defa olarak 
görmekten mütevellit hayret içinde 
sermesi olan halk Üzerinde daha bü
yük bir tesir vücude getirmek için 
zemine bir az yakla§mak istemiş, fa .. 
kat geçit resminin Kağıthane ve Alibey 
derelerinden akan cereyan havalann 
bi~lettiği bir noktada icra edilmekte 
bulunması ona bu arzusunu tatbika 
imkan bırakmamııtır. 

"Gordon Bel" bir iki defa inmeği 
tecrübe etmit, lakin her alçaldığı bir 
kaç yüz metreye mukabil tayyaresi
ni sarsan, sağa sola yabran hava dal 
ğalarının tezyidihırs ve asabiyet eyle 
diğini görerek fikrinden vazgeçmiı, 
Hüriyetiebediye Tepesinin üzerinde 
1200 • 1400 metre irtifaında dolaıa· 
rak tayyareıile budumücerrette dai· 
reler resmeylemiftir''. 

Bu yabancı kartalın bizim heaabı
lruza yaptığı uçuılar, temsil ettiği fab 
rikaya yeni sipariılerin verilmesinet 
fabrikanın UÇ"1 § mektebine yeni tale· 
beler gönderilmesine vesile oldu. 

Ayni aenenin Haziranında lstih .. 
kam Kolağası Cemal, Piyade Yüzba· 
ııları Refik, Feyzi, Topçu Yüzbaım 
Salim, ikinci mülazım Nuri, ve Mi tat, 
İstihkam İkinci Mülazimi Salim, Sü
variden Şükrü Beyler Avrupaya ha
vacılık öğrenmeğe giden ikinci kafile 
nin efradını teıkil ediyorlardı. 

Yine ayni senenin Temmuzunda 
diğer bir kafile de Piyade ikinci Mü
lazimlerinden Mehmet Ali, Aptullah, 
Fadıl, Sabri, Topçudan Saffet, Çark
çı sınıfından Fettah, Tophaneden A· 
ziz lngilterede Brokland'da Bristoıl 
mektebine gönderiliyordu. 

Artık havacılığımız yol almı§ gidi 
yordu. 

Vilayette 

Yeni tayinler ___., __ 
Bugün memurlara 
tebliğ olunacaktır 

1 

Yeni lstanbul teıkilatında ınünhal I 
olan memurluklara dün bazı tayinler , 
yapılmıştır. Bu tayinler bugün me
murlara tebliğ olunacaktır. 

Hayvan sergisi 
Açılacak olan hayvan sergisi hazır

lıklarına baılanmıştır. 

fih ceset morga nakledilmiıtir. IMhrg 
bugün raporunu verecek, Cemal Efendi 
hakkında takibat yapılıp yapılmaması
na bundan sonra karar verilecektir. 

Bir sandal parçalandı 
Evvelki akşam saat 19 buçukta Ye-/ 

mitten Galatadaki Kalafat yerine bir 
yolcu ile gitmekte olan Rizeli IMlıstafa. 
nın kayığına köprüden kalkan 9 numa
ralı Haliç vapuru çarpmıştır. Sandal 
parçalanarak yolcu ve kayıkçı denize 
dükülmüş ise de vapur tarafından kur
tardmııtır. 

Biribirlerini yaraladılar 
Dün ıabah Şehzadebaşında Sıvaslı 

Mustafa ile Muhittin arasında bir İ§ 
yüzünden kavga çıkmış, neticede Mu
hittin Mustafa"' bıçakla kalçasından 
hafif surette, Mustafa da Muhittini 
muhtelif yerlerinden ağır surette yara
lamışlardır. Her ikisi de Cerrahpaşa 
hastaneıine kaldırılmıştır. 

Bir çocuk deniie düştü 
Çengelköyünde Yeni mahallede mek

tep sokağında 15 numarada/ oturan 
13 yaşında Y orgi iskelede müvazeneıini 
kaybederek denize düşmüı ise de kur
tarılmıştır. 

Hamile kadına dayak 
Beşiktaşta Kıhçali mahallesinde o-1 

tura? Zeki polise müracaatla 9 aylık 
hamıle bulunan zevcesi Mükerrem Ha
nımı ayni mahallede oturan Hasan E .. 
fendinin tekme ile dövdüğünü iddia et
miş, tahkikata baslanmıstır. 

Hava kazaları 

De Pinedo'nun akıbetine ait intibalar 

Yukandaki reıimler, ltalyan tay
yarecilerinden De P inedo'nun yeni 
bir masefe rekoru yapmak Üzere 
New-York'tan havalanırken sukutu• 
nu göıtermektedir: 1. - Tayyare re
kor için havalanırken; 2. - Yerden 
ayrıldığı 11ralarda; 3. - Uçuı İstika· 
metini muhafazaya uğrqırken; 4. -
Meydan civanndanki ıete çarpı§ı; 
5. - lıtial ediıi; 6. - Do Pinedo a· 
levler içinde. 

(Bu fotoğraflar film makineleriy
le tesbit edilıniıtir.) 

Lioubliana - Soudjak hattında 
ormana düşen tayyare 

Yugoıı.lavya'da Lioubliana ile Soud 

Hava çiftleri 

- Sana refakati kabul ediyorum; , 
fakat kayın valideni a/nuyacaksın. 

Açıkta talebe 
Kalmadı 

(Başı 1 inci •ahifede) 
tir. Muhtelif sebeplerle henüz mek· 1 

teplere girmiyenler Maarif Vekaleti- ,, 
ne bir istida ile müracaat ederler. ı 
Veka,Jetin müaaadesile bir ınektebe 
yazılırlar. Bu gibi talebenin alınmaıı 
için bütün mekteplere yeniden tebli
gat yapılmıııtır. 

jak arasında işllyen bir yolcu tayYB.· 
resi 12 eylul sabahı ıaat 6 da bava· 
Jandığı meydanın yakmmdaki orma· 
na dÜJmÜ§, pilotu ile makiniati ve al
tı yolcusu telef olmuştur. 

Yolculardan beıinin Yugoslav ve 
birinin Alman olduğu bildirilınekte
dir. 

Rusyada sukut eden bir 
" Leh tayyaresi 
Lehiıtan Sivil tayyare tetkilatı re• 

iıi, K&ymakam Filipoviç ile Yü:.:batı 
Lewoniewaki'nin rakip olduklan tu
rİZ.QI.. t~.YYaresi Ruıya dahilinde Ka
zaq'~ 9Q kilometre meaafede aukut 
etmıf ;- pilot Sewoniewıki almıt oldu
ğu yaraıla.rdan müteuiren ölmüş, Fili 
poviç tayyareden atladığından, para
tütle yere inerek, kurtulmuttur. 

Bu iki tayyareci bir turizm tayya
reıi ile turizm meıafe rekorunu kır
mak Üzere 11 Eyliilde Varşova'dan 
Moakova'ya havalanınıılardı. 

Akdenize inen bir ltalyan 
tayyaresi 

Cenova ile Barselon araS1nda if)i
yen bir ltalyan tayyaresi 12 Eylül ••· 
bahı denize inmek mecburiyetinde 
kalınııaa da yolculan o sırada ora-

Vyner Spor geliyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

Amsterdam takımını 3 • 1, Alınelo ta
kımını 7 • 4, Utrecht takımını 7 • 1 
yenmiıtir. Bu takım bütün Avrupada 
dolaşmıı ve buna müma&il namütena .. 
hi güzel neticeler elde etmittir. Bil
hassa takımın kalecisi Franzl yirmi 
defadan fazla Avusturya milli takım 
kalesini müdafaa etrniftir. 

Müdafiler Wanderer. Purtz Avru
panrn (Geçilmez set) ünvanını kazan-

Bir dersten ikmal mı§ oyunculardır. Bir çok defalar 
enternasyonal olmuılardır. 

"Bir dersten ikmale kalan ikmalde , Muavin hattı Dumserot • Gallaa 
de muvaffak olamıyarak neticede il· Kellinırer • Mahal'dan terekküp et
nıfta İpka edilen ortamektep son sınıf mekte ve biribirlerile pek iyi anlat· 
talebeleri ve lise son sınıf talebeleri , matkadırlar. Bu haf hattı Avusturya 
li•elere ve fakültelere namzet talebe miUi takımında çok defa oynaınıı ve ı 

biribirlerile son derece güzel uyuşa. , 
kaydolunabilmeleri için Yekalet bu se- bildikleri için muvaffak olmutlardır. 
ne de müsaade etmiıtir. Bu karar ge· Forvet hattında en iyi olan sağ ta
çen sene olduğu gibi, bir seneye mah- raftır. (Giter. Semp) bu iki oyuncu. 

1 

sustur. Bu kabil talebe döndükleri çok genç olmalanna rağmen harikula·. 
dersin imtihanını önümüzdeki aene de güzel oynıyan ve çok seri olan <>-
vereceklerdir. 1 yunculardır. ı 

Haydarpaşa Liıesi 

"Haydarpa§adaki eski Tıp Fakül
tesi binasının Maarif Vekaletine dev
ri hakkında Heyetivekileden karar 
çıkınııtır. Bir kaç güne kadar bina te· 
sellüm edilecektir. Ay batından evvel . 
Haydarpafa Lise•inin açılacağını Ü· 
mit ediyorum. Bu hususta bütün ha· 
zırlıklar ikmal edilıniıtir. 

Kasımpaşa Ortamektebi 

''Kaaımpaıada bir ortamektep açıl
ması mukarrerdir. Bina an· 
yoruz. Bina bulunur bulunmaz 
mektep derhal açılacaktır. Burada or
tamektep açılınca bu semtin çocukları 
diğer mekteplerden naJ.len buraya ya
zılacaklardır.,, 

İtalya sefiri Romadan 
avdet etti 

Mezunen Romada bulunan lıalya 
Sefiri ve refikası Madam Lojacono 
Hellouan vapuru ile tehrimize gelmiş
lerdir. 

Santrfor Hanel milli takım santr- ı 
farlarına dahil olup idaresi çok mü- , 
kemmeldir. 

Sol taraf Pevny • Pilwein'den mü- ı 
rekkep olup bunlar da ıütördür. ı 
Takım ekıeri gollerini ıağ ve aoliç- ı 

!erile yapmaktadır. Santrfor Hane! 
gol yapmaktan ziyade takımın umu• , 
mi ahenginin n&znnı vaziyetindedir • . 

Her ha.ide cuma günü seyredeceği
miz ilk maçın son derece heyecanlı 
olacağını ıimdiden tahmin etmek güç 
bir iı değildir. 

Ne yüzle? 
Bundan yedi sekiz sene evvel Ro

bert Kollej' de verilen bir müsamere
de bir hadiseden dolayı o vakit bu 
mektepte muallim bulunan Dr. Fiıer
in hizmetine nihayet veriılmişti. His .. 
siyatımilliyeyi rencide edecek ıekilde 
olan bu hareketinden dolayı da mek
tep idaresince bir tarziye olarak bu 
muallimi ayni zamanda memleketine 
iade etmiıti. 

Dr. Fiter tekrar Türkiyeye gelmek 
istcmiıse de, memleketimize girmesi .. 
ne müsaade edilmemi&tir~ 

,.-~· · . ..,,.~ı -"'· 
' I • ' ___ ,, .... 

.... ··' · ..... . ... . 

Bulutların üstünde Stratosfere 
Profesör Pikar'm Stratosfer se- 1 

yahati hayli eskidir; fakat bu se
hayat hakkında yazılan yazıların 
bir türlü arkası alınmadı. Geçen
lerde gene bir gazete bu mevzu et
rafında iki sütun yazı yazmıf. Se
yahatin cereyan tarzım anlatan bu 
yazıyı hülasaten naklediyoruz: 

Profesör Pikar'ın Stratosfer se
yahati kadar dünyada heyecan ve 
alaka uyandıran ilmi tetebbüs pek 
azdır. Gayesi kozmik tuaab yakın
dan, Atmosfer dahiline giderek ta
biatleri değişmeden tetkik etmek 
olan bu tetebbüs bize ayni zaman
da Pikarın, hiç bir bulut tetekkül 
etmediği için "ebedi güzel hava 
mıntakası,, diye tavsif ettiği Stra
tosferi de tanıtacakb. 

Uçu! sürati için hemen de hiç 
bir kudret sarfına ihtiyaç göster
miyen Stratosfer, bilhassa tayyare
cilik için tanınması mühim bir mm 
takadır. 

Alman (Berta)larının Umumi 
Harpte mermilerine azami sürati 
temin ettikleri bu mıntakayı tayya
recilik istikbal için mevut bir saha 
telakki ediyor ve özendiği bat dön
dürücü sürati burada bulabileceği
ni ümit ediyor. 

Pikar, hava tazyikinin onda do
kuz nisbetinde azaldığı bu mmta
kaya ancak hususi teraite malik bir 
balonla gidilebileceğini dütünmüt
tü. Ancak hocalarından olduğu 
Brüksel Üniversitesinin fizik labo
ratuvarlarına verilen tahsisatın 
böyle mühim bir tetebbüse kifayet 
edemiyeceğini de biliyordu. 

Pikar, Balçika Krah Albert'in 
himaye ve gayretile meydana gelen 
ve gayesi büyük ilmi tetebbüslere 
yardnn olan: (timi tetebbüslere 
yardım sandığı)na müracaat ede
rek muavenetini talep etti. 

Talihli bir adam olan Pikar, mü
racaabnda muvaffak oldu. Sandılc 
balonun imal masrafım deruhte e
diyor; buna mukabil de Pikar ba
lona bu müessesenin adım veriyor
du. 

Nakdi mütkülatın ortadan kalk
masile mesele bitmiyordu. Balakis 
asıl mütkülat intaat meseleıinde 
toplanıyordu. 

Balonda bir tarftan 50,55 dere
ceyi bulacak müthit soğuga kartı 
tertibat almak diğer taraftan hava 
azlığmdan boğulmak tehlikesine 
kartı koymak icap ediyordu. 

Balonun sepetini, kudreti suu
diyeyi azaltmamak için hafif, su
yun nüfuzuna tamamen mani ola
cak şekilde ve madeni olarak yap
mak lazımgeliyordu. Teneffüs te
min için tazyik halitabiide tutula
cağından hariçteki düşük tazyika 

dan geçınekte olan bir gemi tarafın
dan kurtarılmııtır. 

Boğazlarda 
Ağır toplar 

(Başı 1 inci aahilede) 
kan Devletleri aza bulunmaktadır. 
Almanya ve Rusya Komisyona dahil 
değillerdir. Komisyonun Türk Hüku
meti ile olan münasebatı çok iyidir. 

"Meııgul olduğumuz en mühim me
sele Boğazların askerlikten tecrididir. 
Lauaanne muahedesi mucibince Tür .. 
kiye, Boğaziçi sahillerinde ve Çanak· 
kale Boğazında daimi surette ağır 
topçu bataryaları bulunduramaz. 
Türkler karada ağır top bulundurula
maması hakkındaki kayde itiraz ede
rek bir harp zuhuru halinde kuvvet
lerin müsavi olma11 için, büyük zırh
lılar ve kruvazörlerden ağrr topJann 
kaldırılmasını haklı olarak istemek
tedirler. Bu mesele yakında Milletler 
Cemiyetinde müzakere edilecektir.,. 

Yeni ne,rıy•t 

Yeni Türkiye coğrafyası 
Eski lstanbul Maarif müdürü Saf~ 

fet Beyin ilk mektepler için yazmııı ol
duğu coğrafya kitaplarından dördüncü 
senelere mahsuı olan (Yeni Türkiye) 
ve (Umumi) coğrafya namındaki ki
taplarının yeni tab'ı çıkmııtır. 

Bu eserler çok açık bır turkçe ile ya
zılmıştır. 

Mündericatı ruhlu ve çok canlıdır. 
Her iki eser yüz kırkardan fazla oriji. 
nal resimlerle ve on altı§ar tane renk .. 
li çok güzel haritalarla tezyin edilmiş
tir. 

Bu eserlerin uzun bir tetkik ve te
tebbuun mahsulü olduğu mündericatın
dan anlaıılmaktadır. Eserlerde usulü 
tedrisin ve pedagojinin son nazariye
lerinin nazarı dikkate alındığı ve ço· 
cuklarm/ tetebbu ve muhakemelerinin 
uyandınlma11 hakkında tetebbu edile
cek mevzular namı altında güzel mev
zular konmuştur. Coğrafyayı bu eser· 
lerden takip eden çocuklarımızın mem
leket vatan muhabbeti ve cümhuriyetin 
uluviyeti kutsiyeti hakkında bir fikir 
edinmemeleri imkansızdır. 

Eseı-lerde sırf bu noktai nazara e-t 
hemmiyet verilmiş ve milli kültür için 

mukavemet için sepetin çok sağlam 
da olması matluptu. 

Birbirile zıt daha bin bir müşkü· 
lat: Havayı kaçırmadan lüzumsuz 
mevaddı dışarı atabil:ınek imkanı; 
hariçte nihayetlenen kumanda ter
tibabnın hem çok hassas hem çok 
sağlam olması; teneffüsle dahilde • 
hamızılcarbonun çoğalmasına mey• 
dan verilmemesi.. 

Balon hareket esnasında tama• 
men şişirilmiyecek ve azami şitkin· 
liğini ancak Stratosferde bulacak· 
tı. Binaenaleyh balonu şişirmek a
meliyesi de pek nazik ve ince he
saplara dayanan bir işti. 

Pikar bütün bu müşkülleri dütün 
clü ve hepsine çare buldu. Fakat 
bu kadar ihtimama rağmen evvel
den habrlanmamıt bir çok mütkül
ler ba~ gösterdi. 

14 Eylül 1930 da yapılan ilk U· 

çuş tecrübesi bir fırtına yüzünden 
muvaffakiyetsizlikle neticelendi. 
ikinci bir tecrübe için Pikar müsa
it bir hava beklemeği tercih etti. 

Nihayet bütün hazırlıklar tamam 
landı ve Pikar da 931 senesinin 26 
martında havalandı. 

Öyle bir havalanıt ki, en cüret
kar ilim adamlarım bile endişelere 
sevkedecek tehlike ve talihsizlik
lerle dolu. 

Evela: Balonun ipleri profesörle 
muavinine haber verilmeden bıra
kılıyor. Habersizce ve yarım saatte 
16000 metreye yükseliveren uçu
cular o kadar ihtimamla hazırla
dıkları tecrübe ve tetkikleri yapa
mıyorlar. 

Sonra: Balona yalnız bir tite su 
konulmut olduğunu görüyorlar ve 
günetin müthiş sıcağından müte
hassıl hararete ister istemez katla
nıyorlar. 

Sonuncu ve en feci sürpriz de: 
Balonu titiren gazı idare eden İp· 
!erin Pikar ve arkadaşının haberi 
olmadan balonu yere bağlamıt O• 

lan İplerden birine dolatmıt olma
sıdır. 

Binlerce metre yüksekte, tazyik 
farkı dolayısile balonlarının patlı
yarak helak olmaları tehlikesine 
kartı aciz bir vaziyette kalan bu i
ki alimin heyecan ve ıstıraplarının 
her türlü tahmin ve tasavvurun fev 
kinde olduğu fÜphesizdir. 

Keza ak~am serinliğinin imdat
larına yetiterek balonun patlama 
tehlikesinin bertaraf olutundan 
mütehassıl sevinçlerinin de anla
tılmıyacak kadar büyük olduğu 
muhakkaktır. 

Bu iki alim, seyahat defterlerine 
bu talih lütfunu bir kelime ile kay
detmitler: Kurtulduk! ! •• 

Seyahatin neticesi karilerimizce 
malfımdür: On sekiz saatlik bir u
çu~tan sonra Tirol alplarının glii.
siyeleri üzerine kazasız bir iniş. 

KUçUk lktıbaslar 

Yeni Alman makineli tüfekleri 
iyi haber alan menabiden verilen ma 

lumata göre, Hitler hükumeti Dosdorf
daki Rhein • Metali fabrikalarına Stan
ge 52 • 206 modeli mühim miktarda mit 
ralyöz ıipariı etmiştir. Reichıwehr za. 
ten 1931 den beri bu modeli kabul etmiı 
bulunuyor. 

Maamafib §İmdiye kadar Alman or
dusu son derece tehlikeli olan bu ıilah
tan mühim miktarda bir stok sahibi de
ğildi. 

Bu silahın husuıiyetleri şunlardır: 
52 • 206 rnitralyözünün mermi mah

reki 2000 metredir. Namludan çıkan 
merminin ıürati saniyede 740 metredir. 
Mitralyöz dakikada 600 menni atar ve 
hava ile aoğutma tertibatını haizdir. 
Namluun uzunluğu 60 santimdir, mit
ralyözün bütün uzunluğu 117 santi
metredir. Namlu son derece kızdığı za
man bir kaç saniyede değiıtirilebilir. 

En mühim nokta, makienli tüfeğin 
son derece hafif olma11 ve bir kişi tara· 
fından kolaylıkla nakledilebilmesidir. 

En mühim nokta, makineli tüfeğin 
kilodan ibarettir. Kolayca ağır makineli 
tüfenk haline kalbedilebilir. Maliyet fi. 
yati takriben 8000 fra-''.ı:tir. 

Bu yeni mitralyöz tipi Stange ismin
de bir Avusturyalı mühendiı tarafından 
yapılmıı ve mühendis ihtiramı Doslorf 
daki Rein • Metali fabrika11na satmıı· 
tır. Şimdiye kadar Rein • Metali Veraay 
muahedesi mucibince Almanyada 52 • 
206 modelinde makineli tüfek imal et• 
memiıti. 

Ancak Rein • Metall'in lıviçrede 
kontrolü altında bulundurduğu Soleure 
ıilah fabrikası bu modelde makineli tü 
fekler imal etmişti. Fakat Hitler iktidar 
mevkiine geçtikten ıonra Soleure fabri 
kasınm bir kısnu Doslorf'a nakledilmit 
Te orada imalata başlanınııtır. Diğer ta· 
reıftan Soleure fabrikası da bu mitral
yözlerin imaline devam etmektedir. 

(lnpress) 

coğrafya kitaplarımızda bundan daha 
iyi bir eser olmadığı anla§ılmıştır. 

Maarifimizde kıymetli hizmetlerile 
tanınmış olan Saffet Beyin bu sene e
serlerinde gösterdiği m4"':ıaffakıyctten 
dolayı kendisini tebrik ederiz. ' 
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İsmet Pş. Hz. dün avdet ettiler 
(Başı 1 ioci sahifede) 

tehlikeye bile katlanıyordu. Yüzlerce 
Türk, Bulgar her teyi göze alınıtlt• 
Ufak aandallara bindiler, açıldılar, 
dalgalarla çarpı§& çarpıt• Yavuzu da
ha yakmdan görmeğe gittiler. Bun
lardan bir çoiu Y•vuza kadar gibni· 
ye m...,affak olamadan geri dönüyor· 
du. Fakat ta gemiye kadar gidenler 
de •ardı. Bunlar sahile döner dönmez 
gördüklerini anlata anlata bitiremi
yorlardı. Bulgarlar Y aıruzu aeyre bir 
türlü doyamıyordu. Halk karanlık 
bauneıya kadar aahilden ayrılmadı. 

Çay ziyafeti •• 
>.J<f&M saat albda Varna Valisi ve 

Kumandanı terefine gemide verilen 
çay ır.iyafeti parlak oldu. Denizin dal· 
ıab 'olmuma rağmen Varnarun kibar 
Jınıfma meıYUp bir çok madam ve 
matmazeller. resmi ve huausi müeıae
aeler amirleri gemide toplanını§tt. 

Saat altıyı geçiyordu. Göverteda 
dürbün ıözünde aahili tarassut eden 
nöbetçi zabitinin sen yülr.eldi: 

- ismet Paıa, geliyor ••• 
Gövertede canlı bir hareket oldu. 

' İki Ba,vekili selamlamak için 
Bir manga asker, merdiven hGf111Ja 

tJGziyet aldı. ismet PafO ııe M. Mu14· 
nof protolıolun im~a6ınılan dönüyor· 
)ardı. iki ba111ekil beraber ıremiye 11ir· 
diler. J\•ker bir anda vaziyet aldı. 

ismet Ptıfanın gür aesi göııertecla 
çınladı: 

- Merhaba asker, ncuılsını.:ı:? •. 
Kahraman bahriyelilerimi.:ı:, hep bir 

elen cevap ııerdiler: 
- iyiyiz, Pa§Qm, •ai ol . •• 
M. Maıanof ta bandonun IJÜ.:ı:el 

•eıleri arasında a.ak.t:rlerim~ önünden 
•eçti. Çay salonuna ı:eçildi. Etrafta 

, •aınimi bir ha11a 11ardı. 
Türk • Bulgar dostluğu etrafında 

hararetli nutulı:lar söylendi. Ziyafet 
çok samimi bir hava içinde geçti. Ya
YUzun salonu davetlilel')e dolmU§tu. 
Davetlilere pasta, çay ikram edildi. 
Gemi gezdirildi. Hareket aaatinin yak
laımaama rağmen miaalirler bir türlü 
gemiden çıkmak iatemiyar1 beyazlara 
bürünmüş aevimli zabitlere sualler ao· 
ruyorlardı. 

Bayrak mera.imi 
Ortahk karanyordıL Günef Varna 

aırtlan arkaaında hafif kızıllıklar için
ı.le kaybolmUflU. • Alqam. V arnarun 
ıüzel grupunu görmek için bütün da
Yetliler göYertede topl.ııdılar. ' 

Bu sırada 'r avuzun bandoau da gö
verteye çıkmıştı. Bir boru çaldı.. Bü
tün zabitan \oe efrat geminin göverte
amde yüzleri terefli Türk b"yrağma 
müteveccih Tazıyet aldılar. IlanJonun 
t..anlı nağme]C",·-. 1'1"#\fi.:."'da Yav,•zun, akw 
ıam kızıllığı ile bir ahenk teşkil eden 
büyük bayrağı yavaş yavat ind.rilmi 
ye batlandı. Herl<ea aeliım vaziyetin
de. Yüzlerde gurur ve heyecAn "ar. 
Göverte zabitler vt: efr .. ttan mürek
kep bir papaty11 tal'laıı ;ıibi. 

i\l~raaimde M. r"ln ~an, ... f v~ "'fika.sı 
ha.zır bulundul"1·. ManzaT a.ınn aza~ 
meli muhterem :;n;aa.f .... e.rım,;ıi de sar
mııb. Heyecan •e takdirlerjı-i gizle· 
mediler, böyle ırü~.,ı bir gemiye ma lık , 
<ılan bahriyelilemııi•i t. brilı. ctti!f'ı. 

Alkıf, Hurra! •• 
Hareket saati yakl~ry..>...I,,. Bul

gar bahriyelileri bir tiırlıi gemiden 
ayrılmak iatemiyor, zabitlerınıizle IÖoo 
vertede dolatıyorlardı. Nihayet ayrıll§ 
aaati geldi. latimbotlarına bindiler. 
Gem.iden açılırken kendi1eri9'; r.ıtama
dılar; alkıfladılar, alluılac' !ar, uzak
lapncıya kadar ''Hurra! Hurra!., di-
7e bağırdılar. 

M. Mutanofla lamel Pa~a ve Te•-
fik Riiftü Beyin vedalatmaları çok 
samimi oldu. 

iki Batvekil de uzun Ye metin mü
ııakerelerden aonra elde edilen neti
ceden memnun görünüyorlardı. Nete
li idiler. 

Muhterem misafirimiz gemiden ay
nldığı zaman ortalık kararmıfh.. Çok 
..,mimi bir aurette tqyi edildiler. 

Şehir ziyalar iç inci e •• 
Miaafirler ıittikten aonra Yavuz 

büyük projektörlerini yaktı ve §ehri 
bir müddet aydınlıklara boidu. 

Nihayet hareket hazırlıkları batla-
! dı. Yavuz cotkun dalgaları yararak 
anavatan sularına doğru ilerlemiye 
baıladı. Nazik bahriye zabitlerimiz 
m.iaafirlerini izaz ve ikram için ne ya
pacaklarını bilmiyorlardı. Yemek ban
donun canlı, İnce nağmeleri araıında 
geç vakte kadar çok neteli geçti. 

Giin ağarırken .• 
Gün ağarırken muhterem misafirtler 

birer birer göverteye toplanmı§b. Bun. 
lar arasında lstanbuldan gelen Gazi 
Antep meb'ualarından Kılıç Ali, Nuri 
Beylerle Bozok meb'uau Nuri ve Dr. 

Milliyet'in romanı: 23 

Netet Omer Beyler de bulunuyorlar. 
YaYUz, arkaaında iki torpitomuz sa

hillerimiz açıklarında ilerliyordu. Bo
iaza girinciye kadar bütün gözler u
fuklarda dolaıtı. 

Boğaz •• 
Tam aaal dokuza on kala Boias Ö

nüne geldik. • • U:ııaktan Yavuzu gö
ren bablıçıfar bütün aüratlerile gemi
ya doiru geliyorlar, küreklerini ~dı
rarak Y avu.zu seli.mlıyoıılar; "Yata!. 
Var ol! .•• ,, sealeri ortalıiı çınlatıyor
du. lamel Paıa, bu canlı tezahürleri 
mütebeuim aeyrediyor, f&pka.auu aaJ. 
lıyarak aeli.mlıyordu. 

Boiazın ilci aabili bayraklarımızla 
aüsleımli§ti. Sahillerde yüzlerce halk 
toplarunıttı. Y altların pencerelerin
den, taraçalardan mendil aallıyanlar 
güzelce görünüyordu. Halk cotmuıtu: 

lamet Patayı selAmlıyorlar, Yavuza 
bayrak sallıyorlardı. Manzara çok he
yecan verici idi. Gözler ya~ardı •.• 
Bahriyelilerimiz bu tezahürlere kaa
ket1erini aallamak •uretile mukabele 
ediyorlardı. Bazı hanunlar da yalıla· 
rm damlarına çılımıtlar, ellerinde bü
yÜk Türk bayraldan Yavuzu seli.mlı
yor. Gemide bando mütemadiyen ça
lıyor ••• 

Dolmabahçe önünde 
Dolmabahçe önündeyiz. Dürbünler 

saraya çevrildi. Sahilden iki motor 
hareket ettniıti. Gemide büyÜk bir 
hazırlık göze çarpıyordu .•• 

Topla ıeliim •• 
Tam aarayın önüne geldiğimiz da-

1· kit.ada Yavuzun toplan gürledi. Bü
yük kurtarıcı 21 pare topla seli.mi an
dı. 

Az aonra sahilden gelen motorlar 
Yavuza yak.lathlar. Ondeki motorda 
Gazi Hazretleri namına lamel P&§&yı 
karıılaıruya gelen Riyaaeticümhur U
mumi katibi Hikmet B. le seryaver Celal 
Muhafız lutaab kumandanı lamail 
Hakkı Beyler bulunuyorlardı. ikinci 
motorla da Meclia Reiai Ki.zım Pil§& 
Hazretleri geldiler. 

Yavuz Haydarpafa önünde demir· 
ledikten aonra istikbal• gel.,,. zevat ge
miye çıktılar. Meclis Reiaile lamet Pa
ta öpiiftüler. 
Kazım Pata Hazretleri lsmet Pata· 

ya: 
- Çok yonıldunuz paf&M. 
Ve donanma kumandanına da: 
- Çok canlı, kuvvetli zabitleriniz 

var •• dedi. 
Gövertede bir müddet görüıüldük

ten aonra pa§&lar, Tevfik Rüıtü Bey 
ve iatikbale gelen diğer zevat ile bir
illı:te meraaimle Yavuzu terketttier. 

Az aonra da Yamadan Yavuzla 
a:elen diğer heyet azaları ve gazeteci
ler de misafirleri için istirahatlerini 
feda eden luymetli zabitlerimize tetek 
kür ederek geıı:;den çıktılar .• 

Nazım NAFiZ 

Dolmabalıçe sarayında 

ismet Paıa ve Tevfik Riiftü Bey, 
istikbale gelen zevatla birlikte Yavuz
dan çıkarak doğruca Dolmahahçe sa· 
rayına gitmitlerdir. 

Seryaver Celi.! Bey, lamet Pata Hz. 
ne, Gazi Hz. nin erken kalkıp kendi
lerine intizarda bulunmalı:ta olduğu
nu aöylediklerinden lamel Pata ve 
Tevfik Riiftü Bey saraya muvaaalatla
rmda Reiaicümhur Hz. tarafından 
kabul edilmitlenlir. lamel Paıa, SOf
yadaki temaalan ve Bulgar rica.Jile 
Ti.ki edan müzakereler hakkında Re
isicümhur Hazretlerine arzıma]Umat 
ebnitlerdir. 

lsmet Paıa ve Tevfik Rüıtü Bey 
uzun müddet Gazi Hazretlerinin nez~ 
dinde kalmıtlar ve aaal 3 le PerapaJaa 
oteline gelerek bir müddet dinlenmit· 
ler ve öğle yemeğini yemiılerdir. Re
fikaları hanımefendiler, daha evvel 
Perapalaa oteline giderek k ... dilerine 
tahsis edilen dairelere yerletmiılerdi. 

Tevfik Rüıtü Bey, burada Atina Se
firi, ve Muhtelit Mübadele Komiayonu 
Türk Heyeti Reisi Şevki ve murahhas 
Eaat Beyleri kabul etıniılerdir. 

Tevfik Rüıtü Beyin bugün Ankara
ya gitrneıi, İsmet Pata Hazretlerinin 
de M. Venizeloala bir kaç gün ıehri
mizde kalması Ye birlikte Yalovaya git 
mesi muhtemeldir. 

Türk· Bulgar dostluğu 
SOFYA, 24 (Husuai) - Türk. Bul 

gar bitaraflık hakem ve dostluk muahe
deainin yeniden beı sene temdidi bura ai 
yaai ve ecneN mahafilinde ismet P&§a 
ve M. Mu§aDovun mühim bir muvaffa
luyeti suretinde telakki edilmetkedir. 

Bu netice bütün muhalif propaganda
Lıra ve gizli aiyaaet oyunlanna rağmen 
Türk • Bulpr doatluiunun çok aağlam 
eaaslara istinat ettiğini bir daha iabat el· 
mİ!tir. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja ainema yılclızlanmn romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc.mıe: KAMRAN ŞERiF 
sahnenin çehreainden çıkarabildikle
ri bütün ifadelerile görmütlerdi. Oli
Yer hatti fotoğraf makineai önünde 
yalancıktan uyumuıtu bile ... Fakat u 
yurken, sahiden uyurken onu gör
mek ıimdiye kadar müyeuer olama
Dll§h. 

. Bunu bizzat ~liver'den itibnitti; 
Olıver, kalenderlıği tuttuğu nadir aa
•tlerden birinde, hiç bir kadrnm evin 
de gözüne uyku girmediğini bizzat 
Oliver kendisine itiraf etmiıti. 

- Beni yalnız annem uyurken gör 
dü, annem de ben yedi ya§ında iken 
öldü ... Derdi. 

Oliver' i kendinden evve] sevmİf o
lan kadınlara kartı Donl<a'nın duydu 
ğu azğın kıakançlık bu sözlerle biraz 
aüklınet buluyordu. Bu Olver'in de 
kendine göre bir takım aırl arı, bazan 

sessiz ve kapalı bir hali vardı. Onu, 
bazı çok güzel hayvanlarda ıörülen 
büyük bir hüzün iatili ederdi. Donka 
bu suretle hayaline vüs'at vererek 
tabnin .edümemit bir l!lkım haaia atk 
l~r pefınde kotan, arada kalp ittira
ki olmaksızın ıesıiz sadaıız kucakla .. 
yan, sonra kendi kendiıi Üzerine ka
panıp uzakla§an bir Oliver taaavvur 
ediyordu. Tecrübeli bir kadrn olan 
Donka halden anlardı. Bilirdi ki ya.] 
nızlık hiç bir §eyde, atkta olduk~ ka 
dar, derin değildir. Donka Oliver j. 

çin mücadele elmit ve kaz~nmııtı. O 
OJiver'i uykuda iken gÖrmÜf yegi.n; 
kadındı. 

Telefon gene ça l dı. 
Mıcrdiven gıcırdadı ve Takus'un 

ain"ir~ d~kunan kocaman pabuçları a
fagı ındıler. Donka kulak'ığı eline al-
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Ray hadisesinin 
İç yüzü .. 

; M. Venizelos 
1

' Dün geldi 
·.MEMLEKETJi#iiii 

(Ba~ı 1 inci •ahifede) 
ma ve Haydarpafaya haber veriyor. 
Kaymakam Valimizi haberdar ediyor. 
Valimiz Efl"ef Bey bu haberi alır al
maz. otomobille hemen vaka yerine 
kQfUyor. llk defa Gebze Kaymak.ami
le İstasyon Müdürü, Kaza Jandarma 
Kumandanı bidi.aenin o!duiu yere gi
diyorlar. Fakat ortada aökülmüt biç 
bir feJ' göremiyorlar. Bu inlarda Et
raf Bey de vaka yerine gelmittir. 

Ameleler diyorlar ki: 
- Bu ray aökülmüttü. Yerine koy

duk. Cıvatalan aıkııtırmak için de 
Dil iake.leai hat bekçiai Muatafanın 
anahtarını aldık. 

Etref Bey ilk anlarda bakıyor ki 
civatalann yerlerine yağ dökmütler. 
F ake.t ortada aökülüp te tekrar takıl
ınııa benzer bir emare yok. Hatta 
tatlar bile yerinden oynamaınıt• Dil 
iakeleai bekçiai Mustafa vaka yerine 
getirilince aynen şöyle diyor: 

- Benden anahtan almak için Arif 
geldi. Beraber buraya geldik. Bak
tım ki cıYatalar yerlerine takrlmııtı. 
Her halde ellerile takıruılar.,, 

Bu ifade, Etref Beyin dikkatini 
ehemmiyetle celbediyor. Hadise de
rinleıtiriliyor. Bu sırada Ha7darpa§a· 
dah l§lebne Müdürü Abdullah, Yol 
J§leri Müdürü Ferruh ve Umumi Mü
fettiılerden Muammer Beyler de va
ka yerine ge.lmit bulunuyorlar. 

Heyet tahkikatla meıgulken, Bat
vekil Patayı kartrlamak üzere Ertuğ
rul yatile Derinceye gelen Gazi Haz
retleri vakadan haber alınca maiyeti 
erkinile hi.dise yerine geliyorlar. Pen
dikten getirilen baıka amelelere ayni 
mahal tekrar aöktürülüyar. Ve aaat 
tutuluyor. Takmaaıru da cıvataları 
evveli anahtarla, aonra ellerile taktık, 
larınr aöyliyen amelelere bırakıyor• 
lar. Rayı yerine koymak fÖyle dunun 
cıvataları bile anahtarla yerlerine yer
lqtiremiyorlar. Bu teeriibe Gazi Hz. 
nin huzuru ile yapıldıktan aonra Et
ref Bey bütün amelelerin ifadelerini 
alıyor. Bu arada bir kaç tüpheli a
daınlar da zannalbna almıyor. Etref 
B. tahkikabn aldığı vaziyet üzerine 
20.9.933 tarihinde hat çaVUfu Halit
le ameleden Ahmet, Emin, Arif, Hik
metin tevkiflerine karar veriyor. 

İlk anlarda tahkik heyetini oyala
mak iatiyen amelelerden, Emin itiraf-
ta bulunuyor: . ( 

- Efendim, diyor, bizi Ahmet ça
VU§ kandırdı. Bu iti gizJi tutananız 
bol bol para alacağız. Zengin olaca
ğız, dedi. Ayni zamanda Fen memuru 
Muatafa Beye bat çavutu Halit Efen- . 
dinin de hıncı •ardı.,, 

Filhakika tembel, vazifeaini ali.ka- ' 
aızlıkla yapan hat çavuıu fen memu-
ru Mustafa Beye bir kuyu kazmak · 
hülyasına kapdınıf, bütün -.<ıleleri 
fen memuru aleyhine çevirmek iate
mittir. Kazdığ. kuyuya kendisi dü- ' ı. 
ten hat çavutu ve akrabaıiın.ı- olan 
Ahmet kat'iyyen itiraf etİniyorlar. , 

- Bu itte bizim kaatiıniz yok. A· 
meleler bize iftira ediyor.,, d!yc'lrlar. 

Cuma günü Yaka yerine A..-radan 
gelen Umum Emniyet Müdürü Tevfik 
Hi.di Bey de lzmit V aliainin elde et
tiği izi takip etmİf Ye auçlu!arın t.,.,. 
kif edilen bat çavuıuyla amelelerden 
Ahmet, Hikmet. Emin, Arif olduğunu 
anlamııtır . 

Vaka yeri, yazıldığı gibi, uçurum 
değildir. Deniz kenan olmakl,a bera· 
ber yükselolifi bir metreyi bile geçme
mektedir. Yalnız bu vakanm olduğu 
mevkiin memnn ınıntaka olması ilk 
anlarda zihinleri buJandırınl§tır. Hi.
diae o kadar ehemmiyet.izdir ki bu 
vaka olmadan yani ameleler hadiseyi 
gelip haber vermeden evvel de bir çok 
trenler gelip geçmit, bir kaza olına
mııtır. 

Vali ne eliyor? .• 
Memleketin her köıesinde haklı bir 

aaabiyet uyandıran bu hi.diaeyi ilk de
fa tahkik ve suçluları meydana çıka· 
ran Valimiz Eıref Beyle göriqtüm. 
lzmitin çok aevilen ve aayılan ValU.i 
bana tu beyanatta bulundu: 
"- Gebze ile Dil iakeleai istasyon

ları araaında hattın bir rayımn cıva
talannın ve aomunlanruo tamamen 
aökülmü§ olduğunu görerek hemen 
yerlerine koyduklarını aöyJiyen amele 
bilahare itin böyle kalmayıp rayın bir 
kaç cıvataıının içlerinden ikisi tara
fından biraz evvel aöküldüğiinü ve bun 
!ardan bir kaçını gene bot bırakmak 
auretile diğer cIYatalan yerl erine koy
duklarını itiraf elmitlerdir. Ortada 
ne hat ve ne de trene bir auilı:aat yok
tur. Amele bu iti ya bozuk gördükle
ri battı hemen tamir edivermek aure
tile göstermit oldukları gayrete mu
kabil bir ikramiye almak kaatile • yahut fen memuruna bir elıaik.lik ia-

dı. Bu sefer "Kontrol" telefon ediyor 
du. Fakat kulaklığı yerine aamağa 
vakit bulamadan Pulaki konutmağa 
baıladı. Pulaki, diğer bir çok sinema 
yıldızları gibi Donka'nm da hwuai i
lincılıiını yapardı. Pulaki ile müza
kereyi Takua'a havale ederek telefo
nu kapattı. 

Şimdi de Oliver uyanmıtlı. 
Donka merak ve aabıraızlıkla 

bakıyordu: Oliver gözlerini açtı, ev
veli tavaru, sonra kolunun altında ez
diği yashğı muayene etti, neden aon· 
ra da nerede olduğunu anladı. Don
ka gülümsedi; Oliver seaini çıkarma
dı. 

- Nefret ettiğim bir ıey var. O da 
•·cin". 

ilk lakırdısı bu oldu. 
Donka ırülmekten kınlıyordıL O 

ıece, otomobilde iken OJiver'in ıar
h?t ol~uğunu hatırlıyordu; eve gel
dıklerı zaman banyodan sonra da bir 
aralık lıUara ıirip kendine "kokteyl'' 
yapmıştı. 

Kadın, sordu: 
- Saçların acıyor, değil mi? 
Oliver, leneffütle zorla kalkıp i-

nen kaburga kemiklerini birer birer 
saydı, parmaklan nihayet mideaind~ 

(Başı 1 inci sahil~de) 
Vapurda lamel Pata ile M. Veni

zeloaun karıılapnaları çok samimi ol
mut ve iki doat hükümıet adamı Ö· 
pii§mÜtlerdir. lamel Paıa, M. Veni
zelos ve Vali Bey tarafından Madam 
Venizelosa birer buket takdim edil. 
mittir. 

Vapunla bir kaç dakika kalmdık· 
tan sonra en önde Madam Venizelo. 
lamel Patanın kolunda, lamel Pata• 
nın refikaaı hanımefendi de M. Ve• 
nizeloa'un kolunda bulunduiu halde 
Tapurdan çıkmıtlardır. 

M. Venizelos ve lamet P&§& bu &ı
rada yolcu salonunu ve caddeyi dol
duran halk tarafmdan allu§l&nmlflaT
dır. 

M. Venizeloa ve Refi.kaaı Perapa• 
laa oteline miaafir edilınittir. 

Otele gelince M. Venizelos ve la
mel Pata bir müddet göriqmüılerdir. 
lamet Pata saat sekizde otelden çıka· 
rak saraya gitmit ve bir müddet son
ra otele gelerek aaat dokuzda M. Ve
nizeloa ferefine verdiği ziyafette ha
zır bulunmuıtur. 

M. Veni:ıeloa dört gün tehrimizde 
ka.!acakbr. Bu müddet :zarfında hava 
müsait o!duiu takdirde bir ilci gün 
için Y alovaya ı:idecektir. 

M. Venizeloala beraber Yuruın ıa· 
zetecilerinden M. Spamudia, Eleftron 
Vima gazeteai muharrirlerinden M. 
Spiro Mela ve Neo Kozmoa ırazeteai 
muharrirlerinden Anaata.ayadis No
va• ve Etn.oa gazetesi muhaJTir.lerin
den M. Aaimakopu!oa, yüzbatı Gipa
ria ve yüzbatı Metaksaa fehrimize 
gelmİflerdir. 

Batvekil Pllf& Hazretleri, miaafir
leri terefine aaat 9 da bir akıam zi
yafeti vermiıtir. 

Hükı'.imet ricaJimjzle diğer yülıaek 
:ıevatın davetli bulunduğu bu ziyafet 
çok aamimi olmuttur. 

M. Veniz.eloa'un beyanatı 
lSTANBUL, 25 (A.A.) - Eski Yu

nan Bat•ek.ili M. V enizeloa Anadolu 
ajansına fU beyanatta bulunmuıtnr: 

"Bundan Üç sene evvel, Türk -
Yunan doatluğu kurulduğu vakit her 
iki tarafta da bu doatluiun esaslarının 
sağlamlığından ıüphe eden çok kimae-' 
ler vardı. 

O zamandanberi geçen vakitler bü
tün bu §Üpheleri tamamen izale etmiı
tir. 

Türk - Yunan doatluğu yalnız her 
iki memleketin bütün siyaaet adamları
nın idrakine değil, fakat ayni zaman
da her İki milletin de şuuruna istinat 
etmektedir ki, 7şte bu daha mühimdir. 

Henüz bir kaç gün vardır ki Yu
nan batvekili Türk hükiimetile Anka
rada yeni bir dostluk misakı imzalamı§
tır. Bu misak ile, beklenildiği gibi, ilk 
doatluk muahedesi/ geniıletilmlıtir. E
aaıen bu dostluğun, ke.:;-lisinden haklı 
olarak beklenebilecek bütün semereleri 
verrniı olduiu zannedilmemelidir. Bu 
aemerelerin ileride gürnlen güne daha 
mebzul olacağına mutmain bulunmalı· 
yız. 

Her iki deYlet aralannclalıi .!'oatluk 
ve tqriki mesain;::, kendileri için çok 
ciddi bir aulh ve emniyet zamanı te§· 
kil ettiğine ve dahili ihya eaerlerinde 
enditeaiz çalıımalarına imkan verdiğinej 
kanidirler. 

Fakat bu dostluğu, daha umumi bir ı . 
noktai nazard•n mübim yapan ıey1 hiç 
kimaeyi tehdit etmemeai Ye yalnız 
Türkiye ile Yunaniatan için değil, fa-1 
kat umumiyetle bütün yakın şark için 
ciddi bir sulh zan.ru tqkil eylemesi
dir. 

ismet PatB hazretlerile ben bundan 
bilhaHa bahtiyarız. Çiinkü daha Lo
zan ıulhunun fKdaaında her iki devle
tin daimi menfaatlerinin neyi icap et
tirdiğini doğru olarak farkettik. Ve bi
zi bekliyen ıuitefehbümlere lakayıt ka
larak bu doatluiu tahakkuk ettirmek 
cesaretini gösterdik. 

Tür!ıiyenin büyük ialahatçm reiai· 
cümhur hazretleri bu doatluğun ehem
miyetine tamamen nüfuz ederek hüku
metine kuvvetli müzaheretini balıtet· 
mek auretile tahakkukuna imkan ver· 
mittir. 1 

Bugünkü ziyaretim katiyen husuai 
mahiyettedir. ismet Paıa ile Tevfik 
Rüttü Beyin dostane davetine icabet-/ 
le geçen sene güze) bir su fehriniz 
olan Y alovada bir kaç gün geçirmek ü-

nal etmek hülyaaile yapmıt olacak
lardır. it adliyeye verilmit ve dört 
gün evve1 suçlular için tevkif müzek
keresi keailmiıtir.,, Ce11det Y AKUP 

Tevfik Hadi B. Ankaraya clönclü 
Ray hadisesini tetkik ederek ıehri

mize gelmiş olan Emniyet itleri U
mum Müdürü Tevfik Hadi Be~ An
karaya hareket ebniıtir. 

göğü• kemiğinin altındaki çukurda 
karar kırdı. 

Orada, acıya benzemekle beraber 
acı olınıyan bir §ey vardı. 

- Anladım, dedi. 
- Anladım, dedi. Bu iıin viaki· 

den batka çareai yoktur. 
Donka telefonu açtı: 
Viski. Su. Buz. 
Oliver bu sözleri dikkatle dinli

yordu. 
Diılerinin altında hoşuna gitmiyen 

bir tat vardı. Viakiyi Manuela getir
miıti. 

Manuela'yi Applequiat yoLlıyordu. 
Donka kalkıp bunları kapıdan aldı. 
Oliver seyrediyordu. Buz parçalan
run kocaman bardağın içine düterken 
yaptıkları gürültüyü itidinee kendin
de bayağı İyilik hiasetti. Donka haa
taya bakar gibi yatağının kenarına o. 
turdu. OJiver kadının, filditi cildiyle 
bir renkte olan sabahlığı ile oynıyor · 
du. 

- Son o kadar güzelsin, o kadar 
ııhhattaaın ki ..• 

Bu kelimelerde lazallüme benzer 
bir §ey vardı. Bu sefer de Donka ken 
dini gülmekten alamadı. 

- Zavallı çocuk ... Dedi. Ne haa-

Ziraat bankasının yardımı 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Şeh

rimiz Ziraat Bankaaı buğday mü
bayaasma devam etmektedir. Ban
kanın isticar etmit olduğu bir çok 
depo ve antrepoların dolması yü
zünden önümüzdeki hafta içinde 
bankanın müatahsilden buğday 
mübayaa etmiyeceği haber alındı. 
Bu vaziyet kartısmda köylü malı
m bittabi daha ucuza satmak mec
buriyeti kar,ısmda kalacağından 
9u bir hafta zarfında köylünün 
Tekirdağ Borsasına buğday getir
mer;; esi Ye diğer mahsulattan piya
saya arzetmesi tebliğ ve ilin olun
du. Filhakika bankanın buğday 
koyabilecek bir deposu kalma
dığından ve ayni zamanda buğday 
istiabma elverifli mağaza tedari
ki de mümkün olmadığından şu ye
di gün içinde böyle bir mağazanın 
tedarikine çok ehemmiyet veril
mektedir. Bilhassa vilayet makamı 
bu itle pek fazla alikadar bulun
duğu cihetle fU bir kaç günde be
hemehal buğday konulmasına mü
sait bir deponun tedariki kuvvetli 
bir ihtimal dahilindedir. 

YagmurJar fena 
TEKIRDAC, (Milliyet} - Bir 

kaç gündür havaların gayrimüsait 
gitmesinden çiftçi haylice enditeye 
dü,müttü. Bu sene gayritııbii ola
rak seyrini tatıran mevsimler köy
lünün İ!İni bir az genye vurdu. 
Harmanlar henüz yarıya bile İnme
mittir. Vilayetimiz köylerinde o
raldan biçilmemit çaftçi de vardır. 
Havalar yağmurlu geçerse gelecek 
seneye dahi harmanların kalacağı 
zannediliyor. Maamafih bugün ha
va biraz düzeldi bu suretle 20 gün 
devam ettiği takdirde vilayetimiz 
harmanları tamamile döğülmüt 
olacaktır. 

Orhan gazi fırka binası 
ORHANGAZi, (Milliyet) 

Orhangazide fırka binasının ta
mamlanması için kat'i tedbirler a
lmmıftır. (2500) liranın bütün ek
siklere yeteceğisöyleniyor. 

1 İs ve İsçi 1 
Milli,..t 6u ........... it '" ifçi Uti
,.anf.,.. taııaaut ediyor. lı .,. İffİ 
Utiy...ı- 6ir maktu,.ı. lı 6iir.,. 
'""" miiroeacrt -lidirla. 

iş aranıyor 
Yeni türkçeyi okur yazarım. Kalo

rifer tamir ve iıletmesini bilirim. Çok 
müsait tartlarla. çalışmak istiyorum~ 
Talıaim Kılburun caddeai No. 45 Arif 

* • * 2 - Adli ve idari iılerini Ücretle 
takip ettinnek istiyenler ile ve bu bu
auata ücretle ki.tip istihdamına talip o
lanlann gazete idarehanesinin "O. Z.,. 
rumuzuna müracaatları. 

ZAYi - 3-11-931 tarihli ve 60 numa 

rah Bebek Fransız ( Saint Joaeph) mek

tebinden aldığım ıahadetnameyi kaybet

tim. Y eniaini çıkartacağnndan eskiai • 

nin hükmü yoktur. Aliye Rqat (7758) 

zere zevcemle gelmek fikrinde idik. 
Fakat 25 eyli'ıl umumi intihabatiyle mq· 
gul olduğumdan gelemedim. Ziyareti
mizin bu aeneye bırakılmaaı sebebi İ§· 

le budur. ' 
Bu derece dostane bir hava içinde 

bir kaç gün kalmakta ve çok luymetli 
dostlarla temasta bulunmaktan duy
duğum sevincin ne kaıiar büyük oldu
ğunu ilaveye lüzum gi.-müyorum.,, 

Yunan Ayanı lağvedilecek mi? 
ATINA 25 - Mösyö Venizeloa, 

lstanbula hareketinden evvel, gazete·I 
cileri kabul ederek, hükumetin Ayan 
meclisini lağvetmek tasavvuru hak
kında ıu beyanatta bulunmu§tur: 

- Hükumetin Ayan Mecliainin lağ
vını tasavvur etmesine ioanmak, benir \ 
için, kabil değildir. Çünkü bu, bir ih
tilali mucip ohcaktır. Eier memleke
tin menfaatini nazan dikkate alma
mıt ols11ydnn, hu tasavvurun hakikat 
olmaaını temenni edecektim.,, 

ta. .. Ne zayif ..• 
Donka Oliver'i öptü. Oliver pııae· 

sine bir kaç aaniye mukavemet etti, 
aonra onu ittia 

- Yorgunuz, dedi. Ağız, gözler, 
eller ..•• Herkes yorgun. .• 

Bu sefer fımarık bir çocuk tavrı 
takımnııtı. Donka onu aarştı. Huıu
netle: 

- Oliver, hiJA uyuyorsun, dedi. 
Oliver ilk bardağı İçmİtti. Bo§ bar

dağını uzatb ve naaıl dolduğunu sey
retti. Bardak viskinin altını ile, son
ra da buz.Iu maden suyunun ufacık 
incileri ile doluyordu. 

Hepsini içip bitirdikten aonra: 
- Hah, dedi, timdi iyiyim. Uyku

dan uyanmak berbat bir tey ... 
Donka hafif hafif ıarkı söyliyerek 

dolaııyordu; bir yerde eline bir fırça 
ıeçirmitti. duvardaki aynanın karşı
sında saçlarile oymyordu. 

OJiver onu tetkik ediyor, yüzünü, 
vücudünü genç bir köylü kızına ben
zetiyordu. 

Birdenbire: 
- Gece rüyrurıda Bükreti gör

düm, dedi. 
Donka hızla döndü. Şaşkın bir haJ 

de sordu: 

Bursa vaJisinin teftişleri 
BURASA, (Milliyet) - B';'r~a 

Valisi Abidin Bey Orhanguınııı 
köylerini gezerek halkla teınasta 
bulunuyor. Ve mekteplerin vaziyet 
lerini tetkik ediyor. 

Bursa Mebusu Rüttü Bey de Va· 
li Beyle birlikte köylülerin dertle
rile bütün ihtiyaçlarile alikadaJ 
oluyor. Ve ötede beride görünef 
eksiklerin tamamlanmasuıa yat· 
dım ediyorlar. 

Hayvan panayırı ve alım satıın 
ORHANGAZi, (Milliyet) _. 

Orhangazide üç gün süren bir ha~· 
van panayırı neticesinde bütün cı• 
vardaki kasaba ve köylerin sığırla
rı Orhangazi hayvan pazarına ge· 
tirilerek meraklılara göıteriloıit 
tir. Epeyce sığır alım sabım yapıl· 
mı!hr. ı 

Köylerde postanın intizamı 
BURSA, (Milliyet) - Bursa Va• 

!isi Abidin Bey köy yollarına poY 
talanna da ehemmiyet veriyor. Eıı 
küçük köylerde bile posta seferle
rinin tam bir düzgünlükle devafll 
edebilmesi için sıkı tedbirler aJdırr 
yor. f 

Çocuk neden öldo? 
GEMLİK, (Milliyet) - Gemli· 

ğin (Ericek) köyünde bir kızın 0-
lümü büyük facia olmağa istidat 
göatennittir. Bu kızcağız bir kadın 
tarafından kırda dögülmüt zavall~ 
yavru hemen haatalanmıt ve yirJJ11 

gün sonra ölmüttür. itin resmeıı 
hükfunete bildirilmesi üzerine kaY' 
makam, müddeiumumi, hükfıınel 
doktoru Sacit Bey köye gİtmifiet, 
çocukcağız muayene edilmif za\fal• 
lmm zatülcempten öldüğü hakkıfl 
da rıı.por verilmittir. 

Esrar gübreleri 
Gemlik (Milliyet) - Tütiifl 

inhisarı eski muhasebecisi ReceP 
Efendinin evinde esrar gübreleri 

' bulunmut çuvala doldurularak po• 
lis merkezine götürülmüttür. • 

Polis tarafından tiddetli tahk•· 
kat ve takibatta bulunuluyor. 

Recep Efendi burada değildir· 
lnegölde Tütün inhisarı muhasebe
cisidir. 

Baba katili çocuk mahkOm oldll 
GÖNEN - Dokuz ay evvel tarlacla 

çift aürerken babaaı Borazan Yuaııfıl 
balta ile öldüren köylü Mehmet Ali ağır 
ceza mahkemesi tarafından idama -1J• 
küın edilınit, fakat yqı küçük oldui 11 

isin cezaaı 24 sene bapae . indirilmiıti•· 
Ağabeyisini öldürmekten suçlu Me~I 
oğlu Halil de 7,5 aeııe bapae mahkı'.irt 
olmuıtur. , ~ 

Bir UfürOkçD 
AYDIN, - Dolan kary~ainde ik.,,,•1 

eden Bozkırlı Ahmet çaYut ve arkad•l1 

Hııaıın Hüaeyİn :tabıtaca yakalanmıılJI'• 
Bunlardan Ahmet Çnut: 

- "Ben Allahnn, PeygamberilD •' / 
Hızırrm" demiı ve tecavüzab liaanift' 
de bulunmuttur. Bu iki adamın nleri •· 
rarunıı ve üfürükçülüie ait bazı kiteP~ 
bulunmuftur. iki §&hıs tahkikat evral<>' 
le müddeiumumiliie verilmiıtir. 

Tekirdağda Rontgen 
TEKIRDAC, (Milliyet) - oolı• 

tor Ziya Bey şehrimize bir Roııl· 
ken makinesi getirmİftİr. Böyle 
bır Rontkene vilayetimizde ihtiY11' 

cı kat'i vardı. Bilhassa vaziyeti ııı11: 
!iyesi müsait olmıyanlar herhafli

1 

bir rahtasızlığını anlayabilme~• 
Rontkene girmek için İstanbıl il 
kadar masraf ihtiyar etmek ,,,eı:· 
buriyetinde idiler. ,/ 

Samsun defterdarlığı 
SAMSUN, (Milliyet) - JstııJI. 

bulun yeni maliye te,kilatınd:. 
mühim bir yer alan Samsun De 
terdarı Zeynelabidin Beyin yeriııe 
Samıuna Sıvas Defterdarı Jrfı.fl 
Beyin tayin edildiği öğrenilın~ 

- Sen mi? lmlıi.nı yok ..• 
öteki inatla: bİ' 
- Neden? Dedi. Küçülıkeıı ,. ıı· 

kere Bükrqe gitmiftim. Neden JjıJ 
re!i riiyamda ıröremiyeeek mifiı1>··· ;i 

. ~o~a, aklın kabul edeın'.Y"":..
bir ıddıa karşmnda kalmıı gibi 1 

rar etti: 
- Sen mi? Bükrette... Ha! ııt• 
- Elbette. Şimdi gayet iyi lı~•" 

lıyorum Babaın o aırada latanbul ,e' 
Vartovaya nakledilmi§ti. O ınün• 
betle Bükrette kaJdık. .,,. 

Oliver'in babaaı diplomattl· ()J1 ,ıı 
için Ol~ver'in çocukluk batırıol•"ç~ıil 
muhtelıf yerlerle aı!i.kadardı. . -iti 

"t . J fılw çefı ınsan ar, t1pkı bir ainenı• r<' 
de olduğu gibi, sıçrayıtlarla, p• •' 
parç~ gözlerinin önünden ge~;:ıef1 
hepsı Oxford'da okuduğu ·•Mall 
Coflege"in" karar kılardı). ,dı; 

.. l~i ta.rıı:fı fenerli bir sokak "';.r~· 
gumuş gıbı parlıyan bir sokak· bı' 
ba ile geziyorduk. Babam, ba~Jıaııd"' 
zat, bir de ben. O zat araııra k.Ue >'" 

"kÇ ' 
rasının ucuyla arabacıyı dürttü t il"' 
sağa, ya sola gidiyorduk. GaY~ ıil' 
hatırlıyorum. Arabacı aon dere' giif' 
mandı ... Dııha bu gece rüyamd• 

<Arkası var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlaaan yeni aene mahıull toz ve keıme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bfn kilodan az olmamRk 

üzere her lıteyene ıahlmaktadır. Flatlarımız eıkiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::r:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurustur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon batına bet lira lndirillr. lstanbul harlcindeld yerlerden yapılacak slparlıler be
delin 1üzde yirmisi petln ve tlst tarafı hamule aenedl makabllinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin maıraflar 
ve mes'uliyet miıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Siparlt bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğa gibi en az bet vaıon ılparlt ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler .vagon batına beı lira 
ı, 11zilattan istifade ederler. 

Adreı: lstanbul'da Bahçekapıda Dird6ncü Vakıf Han. No. 40-!0 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
' - .--. - . ' - --- ı • • . - -- i -- - . -

Zafiyetiu~u~iye,iştihasızl~k Fosfatlı Şa· rkMalt HulaAsas . \l'e kuvvetsızlık halAtında bu-
yük faide ve tesiri görülen 

KulJan1nız. ~ 
Her eczane ı:::: 

°' 
de satılır. ~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve. 
kileti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesi binalarının kıım 

kaloriferle ısıtılması için 200 ton kok kömürü kapalı zarf usu 
lile münakasaya konulmuştur.İhale Ankara'da Umum Mü
dürlük masraf komisyonunca 7 Teşrinievvel 933 cumartesi 
günü saat 14 le icra edilecektir. Şartnamesini görmek isteyen 
ler Ankara Umum Müdürlük ayniyat muhasibi mes'ullüğü
ne, lstanbul'da Galata' da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer-
kezi baştabipliğine müracaat eylemeleri. (4912) 6569 

Nafia Vekaletinden: 
600 Ton kupon ray kapalı zarf uıulile münakıuay konulmu,tur. 

P1ünakasa 21-10-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Anka
ra-la Nafia Vekaleti Müstetarlık makamında icra edilecektir. Talip
lerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikaları ve teminatı muvakka
l-=lerile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 
Talipler bu husustaki şartnameleri Ankarada Nafia Vekaleti Levazım 
müdürlüğünden lstanbulda Haydarpapda Liman i'leri müdürlüğünden 
8e~er lira mukabilinde tedarik edebiliı·ler. (4995) 6654 

Piyango Müdür:üğünden: 
Şartnamesi veçhile 600,000 adet kartpoıtal tab ettirile 

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

1 3 üncü KOLORDU I İLANLARI 1 
1. F. kıtaatı ihtiyacı için açık 1 

l F. kıt'aları ihtiyacı için 
münakasa ile 320,000 kilo mut 300,000 kilo soba odunu açık 
bah ve çamaşır odunu satına- münakasa ile alınacaktır. lha
lınacaktır. ihalesi 18 Birinci lesi 18-10-933 çarşamba günü 
Teşrin 933 çarşamba günü sa- saat 15 tedir. lsteklilerin prt
at 15,30 dadrr. fsteklilerin şart namesini görmek üzere her 
namesini görmek üzere hergÜn gün ve münakasya iştirak için 
ve münakasaya iştirak için o o gün ve vaktinden evvel temi
gün ve vaktinden evvel temi - na'.tlarile birlikte Fındıklıda 0-
natlarile birlikte Fındıklıda Ü çüncü Kolordu Satınalma ko
çüncü Kolordu Satınalma ko- misyonuna geJmeleri. 
miıyonuna müracataları. (387) (5169) 

(.3ö~) (5170) * . • 

K. O. kıtaatı ihtiyacı için 
790,000 kilo mutbah ve çama
şır odunu kapalı zarf ile aiına
calcbr. ihalesi 18 birinci teşrin 
933 çarşamba gÜnÜ saat 14,30 
dadır. isteklilerin şartnamesi
ni. görmek üzere her gÜn ve mü 
llakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile birlikte F m
dıklıda Üçüncü Kolordu Sa -
lınalrna komisyonuna müraca 
11.tları. (386) (5168) 

• • • 
1. F. kıtaatile Haydarpasa 

bastahnesi için 21,000 kilo ~e 
Şe kömürü açık münakasa ile a 
lınacaktır. ihalesi 2 birinci teş 
tin 933 pazartesi günü saat 14 
tedir. Istek1ilenn şartnameyi 
~Örmek için her gün ve müna
kasaya iştirak i<;in o gün v~ vak 
linden evvel teminatlarile Fm 
dıklıda Uçüncu ~olordu Satın 
a.Irna komisyonuna müracaatla 
tı. (351) (4780) 6390 

,,. .. + 

K. O. kıtaatı hayvanatı için 
670 ton saman kapalı zarfla 
'llünakaaya konmuştur. İhalesi 
~ - birinci teşrin 933 pazartesi 
fiinü saat 14,30 dadır. İstekli 
erin şartnameyi görmek üze
te her gün ve münakasaya işti 
tak için o gün ve vaktinden ev
l'el teklif ve teminatlarile Fın 
qıklrda Üçüncü Kolordu satın 
ilhua komisyonuna müracaatla 
~l. (348) ( 4783) 6393 

Çatalca Mst. Mv. kıtaatı 
ihtiyacı için açık münakaa ile 
19,000 kilo bulgur satın alına
caktır. ihalesi 18 Birinci Teş -
rin 933 çarşamba günü saat 16 
dadır. İsteklilerin şartnamesi -
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel teminatla • 
rile birlikte Fmdddıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele
rı. (389) (5171) 

• * • 
K. O. kıt'aları ihtiyacı için 

kapalı zarfla 590,000 kilo so
ba odunu alınacaktır. ihalesi 
18 Birinci Teşrin 933 çarşam
ba günü saat 14 tedir. Istek1ile 
rin ~artnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya i11ti -
rak için o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektupla 
rile birlikte Fındıklıda Üçün -
cü Kolordu Satınalma komis
yonuna müracataları. 

(385) (5167) 
,,. ,,. ... 

1. F. k.taatı hayvanları için 
300 ton saman kapalı zarfla 
m~a~sya ~onmuş tur. İh8;lesi ı 
2-1 ıncı teşrın 933 pazartesı gü 
nü saat 15 tedir. isteklilerin 
şartname ve nümuneyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iıtirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Fındıklıda Üçüncü 
Kolordu Satınalma komisyonu 
na gelmeleri. (350) (4781) 

6391 

Bir Muadele: 
Sıhhat x Gençlik x Tazelik ı 
Güzellik =Krem Pertev 
Ba maad,alenla htlkAmlerl 
hiç değişme• ve rlyaxi bir 
kat'lyetle dalma aynı ne-
ticeye varır. (6981) 

Muhterem İstanbul halkına müjde 
Arhk Bursa'ya kadar zahmet etmiyeceksini:ı: .. 

Çünki; 
Senelerdenberl kuma9larmın nefaset, metanet ve 

&arafetile tlllıret kazanan • 

HACI SABRI 
Kumaş .Fabrikaları Mamulatı .. Istanbul' a geldi . 

Blltün ar:rularınıın tatmin lçUı •• 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaza kıtaatı için satın alınacak 666 adet arla. 

çantası kapalı zarfla münakan.ya konulmuştur. 
2 - Münakasa şartları kağ dmm tasdikli suretleri Gümrük 

Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalrna Komis· 
yonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 18-10-933 tarihine rastlayan çarşamba gü 
nü saat 14 tedir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve müease• 
se sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesaiki makbu 
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu iğreti güvenmelerile tek
lif mektuplarını ihaleden evvel komisyona verceklerdir. 

5 - Örnek Satmalma Komisyonundadır. İstekliler orada gö 
rehilirler. (5054) 

t EVKAF MOD.lRlYETl iLANLARI 1 
Numara 
1 - 50 . ~ 1 T qrinievvel 933 pazar 

51 - 120 2 Teşrinievvel 933 pazarteıi 
121 - 275 3 Teşrinievvel 933 salı 

Hayrat hademesinin Eylw 933 vazifeleri yukarıda yazılı 
tarihlerde hizalarındaki numara sırasına göre verileceği ilan 
olunur. (5155) 

Kıymeti 
HACl SABRI MAHTUMU 

TlCARETHANESINE KOŞUNUZ. Muhammenesi 
Sultan Hamam, Yeni Cami caddesi No. 16 

lıtanbal'da hiçbir yerde şubesi yoktur. - {7713) 

1 lST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL .. KO. tLANLARII 

Levazon Dikim evinde te
raküm eden 15000 kilo kösele 
parçası 28-9-933 perşembe gü
nü saat 14 te aleni müzayede 
suretiyle satılacağından gör
mek isteyenlerin her gÜn mez 
kur mahalle ve müzayedeye 
gireceklerin belli günün saatin 
de teminatlariyle Merkez K. 
Satın alma komisyonuna mü
racaatları. (268) - (4619) 

6237 
• • • 

Halıcıoğlu ihtiyat Zabit 
mektebinde mevcut 33 kalem 
köhne eşya 28-9-933 perşem 
be günü saat 14,30 da aleni 
müzayede ile satılacağından 
eşyaları görmek isteyenlerin 
her gün mektebe ve müzaye
deye gireceklerin belli günü
nün saatinde teminatlariyle 
Merkez K. Satın alma komi&· 
yonuna müracaatları. (267) 

(4620) 6238 
* ... 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesat için 
ONBIN kilo yapıncak üzümü 
27 -9-933 çarşamba giinü saat 
15 de pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin belli saatte teminat 
larile Tophanede Satın alına 
komisyonuna gelmeleri. (337) 

• * • 

(5126) 
6767 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 125000 kilo yulaf kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 18-
10-933 çarşamba günü saat 
14 te yapılacaktır. Sartname - -
ve nümunesini görmek için ta-
liplerin belli saatinde teminat
larile Tophanede Merkez K. 
Satınalma komisyonuna gelme 
leri. (344) (5174) 

ıf: .. * 
Merkez kumandanlığı ihti 

vacı İçin 135000 kilo sıiır eti-

ne kapalı zarfla verilen fiyat pa 
halı görüldüğünden pazarlığı 
30-9-933 cumartesi günü saat 
15 ten 15,30 a kadar yapdacak 
lir. Şartnamesini görmek isti -
yelerin her gün münakasya iş 
tirak edeckler belli saatte mu
vakkat teminatlarile beraber 
Merkez kumandanlığı satın al
ma komisyonuna müracaatla
rı. (339) (5161) .... 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 105000 kilo arpa aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
18-10-933 çarşamba günü sa 
at 15 te yapdacaktır. Sartna
me ve nümune her gün görüle 
bilir. Taliplerin belli saatte te
minatlarile T opbanede Merkez 
Satmalma komisvonuna gelme 
teri. (341) (5163) 

••• 
Zeytinburnu gedikli küçük 

zabit mektebi ihtiyacı için yıiz 
çeki odun 28-9-933 perşembe 
günü ıaat 16 dan 16,30 a ka
dar pazarlıkla satın almacak
tır - !}artnameyi göreceklerin 
her gün ve pazarlığa girecek
lerin belli saatinde Merkez ku
mandanhğı Satmalına komis -
yonunda hazır bulunmaları. 

(342) (5164) 

••• 
Merkez Kumandanlığı ih -

tiyacı için 250000 kilo koyun 
etine kapalı zarfla verilen fi -
yat pahalı görüldüğünden pa
zarlığı 30-9-933 cumartesi gü 
nü saat 15 ten 15,30 a kadar 
yapılacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gün, mü
nakasaya iitİrak edeceklerin 1 
belli saatte teminatı muvakka j 
telerile beraber MerkezKuman 
danlığı Satınalrna Komisyonu 1 

na miiracataları. (340) 1 

(5162} 

Lira K. 
453 90 90 metre 78 aaotim terbünde bulunan Kunnpa 

ıada Sirkeci Muslihittin mahallesinde Zincirliku 
yu cadedsinde 90 No. b İmam meşnıta banes! 
arsası. 

267 

474 

50 ' 10 metre 70 santim terbünde bulunan ayni ma· 
halle ve sokakta 88 No. lı imam meşruta hane 
arsasa. 

80 93 metre 45 santim terbünde bulunan ayni ma: 
halle ve sokakta 120, 122, 124 No. lı hatip mef
rutahane arsası. 

00 47 metre 40 santim terbiinde bulunan Beyoğhın 
daFiruzağa mahallesinde Karadut caddesinde 6 
No. lı Finizağa cımü İmam meşruta hane arsası. 

Yukarıdaki arsalar satılmak üzere 20 gün müddetle ilin• 
konmuştur. ihalesi T eırinievveliri 2inciPazarteai günü aaat 15 
tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdüri 
yetinde Mahlutit kalemine müracaatları. (4763) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafı gibi SerpUf ve tozluğile beraber 
11000 takım yazlık elbise ima'.iyesinin kapalı zarf münakasa· 
sı 16 Birinci Teşrin 933 pazar:esi günü saat 15 te yapdacaim 
dan isteklilerin prtname ve nümuneaini görmek üzere her 
gün ve münaksaya girmek için teminatı evveliye makbuzile bir 
likte mezkür günün muayyen f.aatinde komisyonumuza müra
caatları. (5084) 

Kayseri Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizde yapılacak olan ve bedeli ke§fi 27041 li

ralık Matbah, Çamaşırhane, Tuvalet ve duş Pavyonu ile hali 
ve Tuvalet Pavyonu ve ayrıca 4916 liralık esas mektep bina 
sının Pencere, döşeme tamiratı 19-9-933 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak et ıek isteyenler asgari 40 bin 
liralık inşaatı muvattaıo.yeue yaptırdıklarını isbat etmeleri 
lazımdır. 

3 - Münakasa kapalı zarf usulile ve 9-10-933 tarihinde 
lisede yapılacaktır. ·ı aliplerin proje ve şartnameyi görmek ü
zere her gün Lise müdül'lüğün~ müracaatları. Şartnamedeki 
kayıt ve sarahata göre hazırlanacak teklifname ile sair vesika 
ları ve teminatı ihtiva edecek zarfları 19-10-933 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 le lisede müteşekkil mübayaa ko
misyonu Reisliğine vermeleri ilan olunur. (5111) 6731 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay hatları yeni seyrisefer tarifesi 28 Eylw 933 perşembe 

gününden tatbika başlanacaktır. 
Tarifeler iskelelere asılmıştır. Cep tarifelerinin de gişeler

de 3 kurusa satılmakta olduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 
(5178) 



Çankırı Vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

fr 1 - Çankırı • Kastamonu yolunun O + 000 ile 2 .+ 000 
kilometreleri arasındaki şosa tamiratı esasiyesile İma
latı sinaiye İnşaatı (16472) lira 42 kuruş bedeli keşfile 17-9-

i '933 tarihinden itibaren 17 -10-933 tarihine kadar bir ay müd
: detle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
ı 2 - Münakasaya iştirak edecek talipler münakasa umu-
mi şartlarını tamamen kabul eylemekle beraber evvel emirde 
bu İnşaatı başara bilecek iktidari fenniyede bulunduklarına 
dair mahalli nafıya başmühendisliklerinden vesika alınış bu
lunacaklardır. 

3 - İhale 17-10-933 tar ine müsadif salı günü saat on 
beşte encümeni vilayette icra kılınacağından talipler yüzde 
yedi buçuk teminat akçasile beraber kapalı teklif zarflarını iha 
le saatinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

4 - Teklif zarfları encümeni vilayette ve talipler huzu
runda açılarak en muvafık teklif sahibine ihale edilecektir. 

, 5 - Fazla malfunat almak isteyen taliplerin Çankırı Na 
fia Başmühendisliğine müracaıt eylemeleri ilan olunur. 

! (5082) 6702 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 1 

1 - Muhafaza kıt'atı için satın alınacak 753 adet ekınek 
torbası kapalı zarf ile münaka3aya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları klğıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı İstanbul Satınalma 
komisyonundan alınacaktır. 1 

1 3- Münakasa 11-10-933 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 14 tedir. 

4 - Münakasaya Girecekler hanği ticarethane ve fabri
ka sahibi veya vekili olduklarını ispat edecek vesikai makbu
leyi ve biçilen bedelinin yüzde 7 ,5 ğu olan iğreti güvenmeleri
ni teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyo
na vereceklerdir. 

5 - Örnek Satmalma komisyonundadır. İstekliler orada 
görebilirler. (5017) 6699 

Kocaeli Vilayetinden: 
r Vilayet Nafia dairesi için istenilen ve aleni münakasaya 
konulan 50 adet çadır için verilen fiat haddi layik görülmedi
ğinden şartnamesi mucibince işbu çadırların münakasası 27 
Eylül 933 çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere 
bir hafta temdit edilmiştir. Ta 1ip olanların mezkur tarihte 188 
liralık muvakkat teminatla Vilayet Daimi Encümenine ve 
şartnamesini görmek isteyenlerin Vilayet Baş mühendisliği
ne müracaatları. (5121) 6780 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESİ İLANLARI 1 
20-9-933 tarihinden itibaren ; Balıkesir yolu ile İzmir • 

Kasaba hattı İstasyonlarına tam vagonla gönderilecek inşaat 
kerestelerile ambalajbk tahta parçalarından ton başına 610 
kuruştan atağı olınamak üzere : Ton ve kilometre başına 
1,25 kuruş ücret alınacaktır. İzmir. Kasaba hattı dahi Bali
kesirden İzmire ton başına 470 kuruş ücret alacaktır. Bu su
retle bir ton kereste veya ambalajbk tahta parçası İzmire : 

Adapazarından 650 + 470 = 1120 ------r 
Alpıköy veya Bozöyükten 610 + 470 = 1080 

• 8723 _ Kuruşla nakledilecektir. (5092), 

Haydarpata • Pendik Banliyöıü ijcret tarifesinde aşağı
laki değişiklikler yapılınıştır. 

1-Bu tenzilli tarife, yalnız gİşelerimizden bilet alan ve 
piletlerinin gösterdiği mevkilerde ıeyahat eden yolculara mah 
ıus olduğundan, trenlere biletsiz binen büyük yolculardan 
26 çocuklardan 16 kuruş ve trende mevki değittiren yolcular• 
dan da umumiyetle ve seyyanen 16 kuruş alınır. Trenler 
de bilet alan biletsiz yolcular bütün Banliyö mesafesinde ve 
istedikleri mevkilerde, mevki değiştirmek dolayisile 16 ku· 
,uş veren yolcular da biletlerinin gösterdiği mıntaka dahi.lin
lle istedikleri mevkilerde seyahat edebilirler 

2. - Askeri ücret ve biletler kaldırılmıştır. 
Bu değişiklik 1-10-933 tarihinde tatbik edilecektir. 

,(5093) 6724 

Demir ve saçların kapalı zarfla münaksası 9 Teşrinisani 
933 perşembe günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. 
· Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. ,(5159), 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğündenı 

f İstanbul Vilayet Merkezi Maliye daireleri için satın alına
cak 200 çeki odun ile 10 ton kok kömürünün münakasası 12 
Teşrinievvel 933 perşembe günü saat on dörtte Vilayet Milli 
Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameleri her gün Mil
li Emlak kaleminde görülebilir. (5067) 

Türkiye Ziraat Bankası 
Istanbul şubesinden: 

Bankamız, k!ralık ka~alardan herkesin. is~ifadeaini temin ıçın 
14/ 22/ 50 eh adındakı kasaların senehk kırasını be~ lira olarak 

tesbit etmiştir. (4992) 6653 

933 
ikincisi 

mbara Kur'ala ını 
ay başında çekiliyor 

Bu kur' adan itibaren mükafatlar bir misli tezyit 
edilerek senede 10.000 liraya iblağ edilmiştir 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci mi.kAf at 1000 Lira· 

ikinci mükAfat 250 '" 1 O klıiye (100 erdea) 1000 
" 20 " 

(SOıerden) 1000 " 175 
" 

(10ardan) 1750 " 
Tevzi edilecektir. 

, 

- 11537 

Istanbu Ziraat Bankasından: , 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinıl Hi11eıi Emlak Hisseye gilre m 
No No. hammen kıyıııeti 

726 Kadıklly Oımanağa Bakkal Halit ağa Ahpp hane ve dllkkiin 1/2 1/3 2000 T. L. 
727 Boyacıköy Boyacıköy Mektep Ahşap hane ve bahçe 1/2 8/10 1000 ,, 
728 Beşiktaş Şenlik dede Bakkal Ahıap hane 3/10 15 450 

" 729 Arnavutköy Arnavutköy Yenimahalle ve Büyllk ayaıma Kıımen kagir hane ve dllkkiiıı 2/3 9-28 4667 
" 730 " 

Yağhane çıkmazı Ahıap hane 115 18 120 
" " 731 " . .:ı Yenimahalle " 1/5 101 100 " " 732 I Büyük ayazma Ahşap hane ve dııkkiia 1/4 161-163 250 ,, " " 733 Galata Kemankeş Rıhtım ye Kara Mustafa KAıir dllkkin 2/6 39-64 3334 
" Paıa caddeai 

734 iıtanbul Yemit Abl çelebi Limon iskeleıi •aglr dllkkAn liıtli odalar 4718-6048 24 6274 .. 
i· " lıkeleai 

lıtanbul Küçük Sarıdemir Kıble çeımeal Klıir dükkln ve llıtllnde ada 112 , t;• 1000 ~ 

735 " pazar 
Yüzde yedi buçuk pay akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayriıııllbadil boaosile ödenmek üzere ynkarda eyaafı yazılı gayrlmenkuUerdeD 
734 ııra numaralııı kapalı zarfla diğerleri açık artbrma ıuretile satııa çıkarılmııtır. Kat'ı ilıalelerl 5/10/933 perıembe güntı saat IS tedlr· 
Mllzayedeye itl r ılı: edeceklerin kapalı zarftan ve pey ak~elerinl. m&z.ayede ıliaü ~a~t on dllrt buçuğa kadar tevdileri llıımdır, Şartaaıne 
Bıuılı:amıa kapı•m• asılmııtır. Seaei haliye vergiılle beledıye resımlerı müıterlye aıttir. [5114) 

• istiklal Lisesi Müdürlüğünden: -~~:y~:ç~~~.~~~3 1 
(6895) - - (5997) 

İLAN 
Osmanlı Bankaıının Galata, Y enica

mi ve Beyoğlu devairi, muıevilerin Ki
pur Bayramı münasebetile eylliliın 30 
uncu cumartesi ırünü kapalı bulunacak

1- ilk. orta ve lise kısımlarına kız Ye erkek leyli Ye nehari talebe kaydına devam edilmektedir. 
2- Mlldiriyet müracaatlın Cumadan baıka berilin kabul eder. 
3- Leyli ye nehari bütün ücretlerde mlihlm nİlbette tenzilit yapılmııtır. 
4- Arzu cd~nlere tarifname iÖaderilir. 

br, 
Adres: Şehzadebaıı Polis Merkezi arkası• Tel. 22534 - (7268) 6430. 

Liseler Alım sabm komisyonundan 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesinin 

(250) ton Kriple maden kömürile Kız Muallim Mektebi ta~ 
!ebesi için (700) metre elbiselik yünlü kumaş ile mektepteki 
Kalorifer kazanlarından birinin tebdil edilmesine lüzum 
hasıl olmu§ olduğundan 18-10-933 tarihine müsadif çarşam· 
ba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konulmuştur. Taliplerin kumaşın nümesini ve ke§if 
ve şartnameleri görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki 
komisyon kalemine ve münakaııaya iştirak edeceklerin de 
ihale günü teminatı muvakkatil makbuzlarile birlikte komis· 
yonumuza müracaatları. ,(5086) 6722 

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafı gibi 6733 adet kaput imaliye
sinin kapalı zarf münakasası 11 Birinci Teşrin 933 çarşamba 
gunu saat 15 te yapılacağından İsteklilerin şartname ve nü
munesini görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için te 
minatı evveliye makbuziyle birlikte mezkur günün muayyen 
saatinde komisyonumuza müracaatları. (5083) 6703 

Tokat Valiliğinden: 
Tokatta yapılacak 27160 lira bedel keşifli Vali konai• 

binası kapalı zarf usulile münakasaya konularak 3 T e§rinie": 
vel 933 tarihine müsadif salı günü Tokat Vilayeti encümeJ1l 
daimisince ihalei katiyesi icra kılınacağından talip ol~arııı 
ve şeraiti anlamak isteyenlerin Tokat Vilayetine müracaatla 
rı ilan.olunur. (5125) ı 6783 

Barut inhisarı Umum 
· Müdürlüğündenı 

İdaremiz 'depo bekçileri İçin idarei merkeziyede mevcut 
nümuneye göre elli altı takım elbise (caket ve pantalon, ka11• 

ket ve dolak) ve elli altı adet kaput ve ayni miktarda kundu· 
ra (potin) pazarlık suretile yaptırılacaktır. .. 

İııtekliler şartname ve nümuneleri görmek üzere her guıı 
ve pazarlığa iştirak için 30 EyJül 933 cumartesi günü saat 0 " 

bette yüzde yedi buçuk teminatlarile beraber idaremizin Gal3
• 

tada Bahtiyar hanındaki merkezinde mübayaa komisyonuıı; 
müracaatları. ( 4837) 6~ 

Vmumi Ne,riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


