
• Cümhuriyetin onuncu yıl 
dönümünde Balkanlardan da 
murahhaslar gelecekler. Nu
tuk söyleyecek hatipler seçildi 
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FlA Ti S KURUŞTUR 

Yugoslavya 
Kralı Hazretleri 

Bugünlerde Yugoslavya Kralı 
Hazretleri, Türkiye Reisicümhuru 
Hazretlerini ziyaret için memleke
timize gelecektir. Bu ziyaretin; 
Türk efkarı umumiyesi tarafından 
ne derin bir sevgi ve sevinç ile 
kartılanacağını izaha lüzum gör • 
müyoruz. Kral Hazretleri, öteden 
beri Türk inkılabının ve bu inkı· 
latı tahakkuk ettiren Büyük Reisi
mizin en büyük takdirkarlarından 
dır. Bu hayranbğı her fırsattan İı· 
tifade ile ifade eder. llaveye ha • 
cet yok ki, dahili ve harici en müt 
kül terait içinde, memleketinde in 
zıbatlı bir idare kurmağa muvaf • 
fak olan Kral Hazretlerinin poli • 
tikasına karşı biz de ayni takdir
"duygularile mütehassis bulunuyo • 
ruz. 

Yalnız fU ·da tahmin edilebilir 
ki iki devlet reisinin İstanbulda , 
vuku bulacak görüşmeleri, mutat 
nezaket ve protokol hududunun 
dahilinde kalacak değildir. Bizi, 
bu tahmine sevkeden sebepler ara
sında her iki reisin mümtaz şahsi· 
yetleri en başta gelir. Filhakika 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
gibi, Kral Alexandre Hazretleri de 
memleketlerinin idare ve politika
aında birinci derecede amil ve ha
kimdirler. Bundan başka Balkan· 
larda tereİsüm eden yeni vaziyet· 
ler, küçilk itilaf muhitindeki teza
hürler; nihayet Avrupa sulh cere
yanlarının aldığı istikametler; ls
tanbul konuşmalanna hususi bir 
ehemmiyet verdiriyor. 

Bu vesile ile, Yugoslavya ile o
lan münasebetlerimizin çok iyi ol
'duğunu hemen tekrara mecburuz. 
İki gün evvelki bir yazımızda iki 
memleketin münasebetlerinden 
bahsederken aynen tunları söyle • 
miştik: "Türkiye. Yugoslavya mü
nasebatının fÖyle bir cloatluktan 
çok ileri olclrıfunu kuvvetle aöyli
yebiliriz. Bunu bilmeyenler, belki 
mevcutt Öyle clostluklar var ki, 
herkes tdralınclan anlaşılması ve 
İnanılması için bazı tezahürata ih
tiyaç gösteriyor. Efkarı umumiye 
nin şu günlerde Türkiye ve Yugos
lavya clostluğunun kuvvetli tezahü 
ratına 1ahit olacağını umuyoruz." 

İşte umduğumuz bu kuvvetli te
zahür; Yugoslavya Kralının ve 
Kraliçesi Hazretlerinin, Dolmabah 
çe sarayında Reisicümhur Hazret
lerinin misafiri olarak, memleketi
mizi tetriflerile tahakkuk ediyor .. 
Dost memleketin bu kıymetli hü
kümdarına •imdiden: "Hot geldi
niz!" demekten derin bir memnu
niyet duymaktayız. 

Yugoslavya Kralı Hazretlerinin 
Türkiyeyi ve Reisicümhurumuzu 
ziyaretinin, bilhassa Balkanlar ve 
orta Avrupa sulhünün tanzimi nok 
tasından hususi bir ehemmiyeti 
vardır. Bundan birkaç gün evvel 
Kral Hazretlerinin - Romanya Kra 
lile beraber • küçük itilaf devlet
lerinin konferansında müzakerata 
l9tirak ettiği hatırlardadır. Bu va
ziyetin hususi bir man;ı " " ifadesi 
olmak lazımdır. Herh" 1.-l" İstanbul 
ziyaretinde sezilen ilk mana; Cüm 
huriyet Türkiyesinin harici politi
kada takip ettiği siyasetin en doğ
tu bir yol olduğunun yeniden ve 
daha canlı surette ifade edilmesi • 
dir. 

Bazı politikalar, siyasi hakikat 
ler var ki, mahiyetleri, faideleri 
:taman ve tecrübe ile anlatılır. 
~ürk· Yunan tefriki mesaisinin 
tfade ettiği sulh politikası böyle
dir. Bu hakikatin en kısa bir za • 
inan içinde anla,ılmaaı; sulhün te
~ısüıü hesabına büyük bir kazanç 
lır. Nasıl ki, Türk • Yunan dostlu
tunda Bulgaristan veya başkaları 
'leyhinde bir mana yoktur .. Bun
~an böyle daha ziyade inkişafını 
eklediğimiz Türkiye . Yugoslav

"ta dostluğunun da batkalarına kar 
l'· aykırı bir manası olamaz .. Tür-
1Ye; yeni dostluklara giderken, 
•ki dostlukların bozulmasını de • 
Iİ); zaafa uğramasını bile istemez. 

Dileriz ki, dost memleket hü • 
~ındarının bu ziyaretinden, bü • 
lııı milletlerin o kadar özlediği 
~lh, nizam ve refah havasında 
~'ha müsbet. daha mesut neticeler 
~-ll'sun .. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 
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Yugoslav K~alı Hz. nin Gazi Hz.ni ziya
reti ehemmiyeti haiz bulunmaktadır 
Reisicümhur H z. ile Kral H z. arasında vııku bulacak 

mülakat her tarafta büyük bir alaka uyandırdı 

Kral Hz. ne Dolıiıabahçe sarayı tahsis edildi, Reisi
cümhur Hz. Beylerbeyi sarayında ikamet buyuracaklar 

Bulgar Kralı Hz. ile de görüşülecek mi? - Seyahat resmi mi, gayri 
resmi mi? - Küçük itilaf konferansının resmi te.bliğinde neler var? 

Yugoalavya Kral ve Kraliçeai 
Alexandre Hazretlerinin birkaç gÜ· 
ne kadar ıehrimize geJerek Dolına
bahçe aaraynıda Gazi Hz. ne miaa. 
fir olacaktan haberini dün vennit
tik. 

Kral Hazretlerinin K&t11nceden 
bir harp gemiai Ue fehrimize gele
cekleri haber verilmekte iae de zİ• 
yant günü henüz sureti katiyede. 
tesbit edi/memiıtir. 

Muhterem misafirler yirmi dört 
saat kaJar rehrimizde kalacaklar 
ve buradan ağ/ehi ihtimal, gene 
geldikleri harp gemisi ile Yugoslav. 
yaya avdet edeceklerdir. 

Dün Ankaradan ıehrimize ge • 
lan Protokol umum müdürü Şevket 
Fuat Bey dün öğleden sonra Yu • 
goslavya sefiri M. Yankoviç'i ziya. 
ret ederek Kral ve Kraliçe Hazret• 
Zerinin ziyaret tarihleri 11<1 yapıl« • 
cak meraırim halılıında lıendiaile 

görüşmüıtür. 

Kral Alexandre Hz. Kraliçe H z. ve çocukları üe l>ir arada 

1 l ____ _ 

Yapılacak merasim hakkında 
henüz bir program tesbit edilme• 
mittir, Bununla beraber, Kral ve 
Kraliçe Hazretlerinin, Boğaz han
a.de donanmamız tarafından kar
tılanmaSJ ihtiınalden uzak görül-

'-
Wiener Sport takımı sirkeci istasyonunda 

Wienersport geldi 
Bugün Kadıköy stadında yapılacak 

maç çok heyecanlı olacak 

Fikret Bey 

Avusturyanın Wiener Sport takımı 
dün ıabah saat 11 de Sirkecide apor· 
cular tarafından hararetle karıılandı· 
lar. 

Gelen kafile on bet kişiden mürek
keptir. 'Mrösyö Kestler'in idaresinde on 
üç futbolcü ve bir antrenör gelmittir. 

Bugün Fener bahçeye çıkacak takım 
aynen '\Öyledir: 

Franzl 
Wanderer Purtz 

Galaa Kellinger Mahal 
Favfer Previn Hane! Sponr Pelv-

Wiener Spor! klübün aon haftalarda 
Viyana lik maçlarında aldığı neticeleri 
ve takımın kuvveti hakkında malumat 
almak üzere dün kendilerini misafir ey
ledikleri Ojeni oteline gittik. Bizi bü
yük bir nezaketle kabul eden kafile re
iıi auallerjmize gene büyük bir neza .. 
kete cevap verdi. Ve ilk söz olarak 
latanbulu ve bilhassa kendilerine bü-

·' yük bir misafirperverlik gösteren Fener
bahçelileri ve Türk aporculanru çok 
sevdiklerini söyledi. Reis diyor ki: 

- Viyanada Hk maçlanndan dört 
müsabaka yaptık ve bunarın üçünü ka· 
zandık birisini kaybettik. 

Galip geldiğimiz Vaker takımı bu 
sene merkezi Avrupa kupasını kaz~an 
Avuaturya takımını mağlup etmiıtir. 
Diğer yendiğimiz takımlar da Efsireen 
ve Slovan takımlarıdır. Son maçta Haf. 
vaya yenildik lakin bu mağlubiyet di
yebilirim ki, ancak taliin takımımıza 
aksi bir cilveaiydi. 1 - 2 mağlup ol
duğumuz bu maçta takımımız çok ha
kim oynadı ise de, neticede mağlüp ol
duk. 

Yarınki oyunu soruyorsunuz, Bu) .. 
garistandan buraya kadar çok yorgun 
geldik. Tren fazla kalabalıktı, binaen
aleyh fazla yorgunuz, maamafih yorgun 
olmamız, yarınki maçı kazanmamıza 
mani değildir. Bugün iatirahat edecek 

(Devamı Sinci sahifede> 

memektedir. O gün alqam Reisi • 
cümhur Gazi Hazretleri Dolmabah
çe &&rayında reami bir ziyafet vere 
cekl~dir., 

Bu ziyaret eınaunda neisicüm • 
Deııamı alhncı sayılada 

Reisicümhur Hz. 
nin avdeti 

Yugoslavya Kral ve Kraliçesi 
Hazretlerinin lstanbulclan müfara 
katlerinden ıonra Gazi Hz., Anka
raya avdet ecleceklerclir. O zama· 
na haclar Büyük Millet Meclisi de 
açılmış olacaktır. 

Suat Bey dün gitti 
Paris büyük elçimizin 
şayanı dikkat beyanatı 
Mezuniyetini memleketiınizde geçi

ren Pariı sefiri Suat Bey dün akıamki 
ekspres ile memu
riyet mahalli olan 
Parise hareket et· 
mittir. Suat B. Dol 
mabahçe sarayına 
giderek Reisicüm -
hur Hz. ne arzı ta
zimat ebnit ve son 
ra da Perapalas o .. 
telinde Baıvekil fa 
met Pı. Hz. ue Ha· 
riciye Vekili Tev • 
fik Riittü Beyi zi
yaret ederek veda 
etmiıtir. Suat Bey 
bir muhanirimize 
§U beyanatta bu • 

SUAT BEY lunmuıtur: 
"- Malümunuz ol 

duğu Üzere Fransa ile ıı.rıı.ınızdaki bü
tün pürüzlü İtler tasfiye edilİnit gibi
dir. iki memleket araaındaki münaııe
betlerin dostane ve aıı.ınimi olduğunu ı 
ve bu vadide mütemadiyen inkitaf et
mekte bulunduğunu bu veaile ile SÖy· 
!emek isterim. Çok ehemmiyet verdi
ğimiz iktıaadi münasebetlerimiz 1ıene 
bildiğiniz gibi lkbsat vekilimiz Celal , 
Beyin Pariste bulunduktan esnada iki 
taraf arasında imzalanan iktııadi an
latma ile tanzim edilmiıtir. Bu anlatma 
her iki memleket arasında efya mü
badelesini kolaylaıtınnıı ve mahsullerimi 
ze iyi bir mahreç temin edilmiıtir. 
Fransa ile bu anlaıma, iki memleket 
arasında iktııa~ sahasında daha sıkı 
bir teıriki mesainin batlangıcıdır. Bu 
anlaıma müddetinin nihayetinde kat'i 
ticaret ve seyrisefain mukavelesi ak
dine ve bu suretle tarafeyn iktısadiya. 
tının inkiıafma doğru büyük adım a• 
tıJacağı kanaatindeyim. 

Pariste bulunduğu esnada ıahaında 
memleketimize kartı gerek resmi ve 
gerek huıuıi zevat tarafından a-öate .. 
rilen hiirmet, muhabbet ve tezıı.büratı 
bu veailt0 ile hatırlatmak iaterim." 

Almanyaya silahlar hakkın 
da verilecek müsaade için ltal
ya yeni bir teklifte bulundu. 
İngiltere kabul etmedi. 

Tel·,, ( MW!I.• 143111, y.., .,e.ıa.ıı, 1431a. 
l.ı.r. ... Motb.a• MSIO. 

M. ve Madam Venizelos Rum Patriki Eleneli ile bir aracla .. 

M. Venizelos dün Patri 
efendiyi ziyaret etti 

Eski Yunan başvekili şehrimize gelece 
olan Yugoslav kıralı Hz. ni bekliyece 

M. Venizelos ile ismet Pş. Hz. arasında dün de 
mükalemeler oldu 

ve Fransız, ltalya, Yugoslavya sefirleri ile görüşüldü 

• 

Patrikhanede karşılanış .. 

Mıhterem miaafirimiz Möayö Venİ· 
zelos, dün Yunan kolonisinden bazı ze-

• vabn ziyaretini kabul etmiı, bu me
yanda Yunan fabrikalan müıneasili 
Mösyö Fufas Mösyö Venizeloıu ziya
ret ederek Türk - Yunan ticareti hak
kında malumat venniıtir. 

Möıyö Venizelos, dün öğle üzeri 
Rumpatrikhaneaini ziyaret etmit •c pal· 
rik F otyoı E.feı><U tarafından ıerefine 
bir öğle yemeğ-i verilmittir. Mösyö V.,.. 
nizeloa, refakatinde Yunan gazetecile
ri de bulunduğu halde 11,45 te Pera• 
palaı otelinden hareketle Tophane nh· 
bmına, oradan bir muıla Fenere git
mittir. Otelden otomobil ile hareket e
den Madam Venizeloı ta Patrikhaneye 
vasıl olmuı bulunuyordu. 

Mösyö Venizeloı, patrikhane civa .. 
rını dolduran halk tarafından alkıılan
ımı§br. Patrik Efendi Möayö Venizelosu 
takdis etmiı ve auikaatten kurtuldu
ğundan dolayı kendiaini tebrik ederek 
patrikhaneye vaki olan bu üçüncü zi
yaretinden pek memnun olduğunu söy. 
lemiıtir. 1 

11;1öıyö Venizelos. verdiği cevapta 
bu zıyaretıen çok mes'ut olduğunu, ge
çenlerde 'Möayö Çaldaria ile Ankarada 
imza edilen misakın Türk - Yunan 
milletleri arasındaki dostluğu takviye 
edeceğini, bu doatluğun yalnız iki mil. 

(Devamı Sinci sahifede) 

İktısat Vekili dün de tet
kikatına devam etti 

Celal B. bu akşam Ankaraya dönüyor 
Sanayiciler Ankaraya Üç kişilik bir 

heyet göndermiye karar verdiler 

Sanayi Birliğinde t dün yapılan içtimada ... • 
Şehrimizde bulunan İkbaat vekili 

Celal Beyefendi, muhtelif mevzular 
üzerinde İatanbuldaki tetkiklerine de 
vam etmektedirler. Vekil Beyefendi bu 
akıam Ankaraya avdet edeceklerdir. 
İktıaat vekili, dün öileden sonra Dör· 
düncü Vakıf hanına giderek mıntaka 
Ticaret müdürlüğünü ve müteakıben 
Ticaret odasını ziyaret etm.it ve ibra-

cat ofisi müdürile de görü ımüıtür. 
Ticaret odası, Vekil Beyefendinin 

emirlerile muhtelif memeketlerlc yap• 
tığımız clearing eıasına müstenit iti .. 
lafnamelerin tatbikatından mütevel • 
lit netayici ve bunların piyasadaki te• 
airlerini tetkik ve bir rapor halinde tea 
bit elmitlir. Celal Beyefendinin diia 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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-~· rıın~:m• Milletler cemiye- Zelzele 

tinde görüşmeler Devam ediyor .._,, S. N. 

Horoz (Kok) Coq Paşa! Son zelzeleler ltalyada 
ne hasar yaptı? 

Millet Meclisi pazar günü açılarak 
müzakerelere başlıyacak 

= 
yserin, sefirlerimize . ~evk:ı-lad~ iltifatı. - Taad~üdü 
rcatın illet ve hikmeti dınıyesı nedır? - Horoz Pş.hk Iakahl 

üyük Sait P-.a, Berlin sefiri 
iri bulunduğu zaman batından 
~n tu hikayeyi anlatmıfb. Sait 
a, Mitat P-.a ile çok samimi i· 
Bir gün taaddüdü zevcat bah
eçmiş, Mitat P-.a: 

ve Serkilari Karagöz Osman Bcy-
0ler ve Serhafiye Ahmet Celalettin 
Pafa ve gidit müdürü Hacı Mah • 
mut Efendiden mükerreren dinle
diğim ve Şiirayi devlette aza arka· 
datmı ve bunca senelik komttım 
Mütercim Büyük Rüttü Pata zade 
Süleyman Retat Beyden babasına 
İ7iıfetle biddefaat i'ittiğim hikaye 

ye menkıbelere göre, Sultan Ha • 
mit, Şehzadeliğinde pek sade bir 
hayat yaşamııt; içkiden, kuma•· • 
dan ve saireden perhizkar imif. 
Kanaatle, az bir masrafla idarei 

maitet edermi,, hatti tasarrufatın 
dan az çok ve para bile biriktirir
miş ! Hele paditah olmazdan az e.-. 
velleri daha ziyade makul ve mü· 
layim ratamağı itiyat edinmit ve 

nasbolup ta tahta ç.ıkarsa, amcası 
gibi kibir ve gurur ve israf ve sefa
hat yollarına gitmedikten b&fka. o 
misillu fena ve muzır mallan ve 
te:rleri gerek saraylarında, gerek 

memleketin her tarafında büsbü -
tün menedip bazinei devlet ve mil
leti beytülmali müslimin hukuku
nu son derecede itina ve ihtimam 
ile korunıağı şiddetle, katiyetle il· 
tizam edeceğini söyler ve yemini 
billah ederek temin eylermit ! 

Almanyanın silahları hak
kında İtalyanın teklifi 
CENEVRE, 28 (A.A.) - Heyeti 

uınumiye haricinde yapılan giirüşme
lerde bir durgunluk var gibidir. Bu -
nun aebebi de, mikdar ve kıymet cihe 
tinden olsun, Almanyaya silahlar hak 
kında verilecek müsaade hakkında l
talyanın muhalefetidir. Bu hadise. 
dün ltalyanm ıilahlan bırak• 
ma hakkında müıbet tekliflerde 

ROMIA, 28 (A.A.) - Gazetelere 
Chieti'den bildirildiğine göre,dünkü zel• 
zelenin vuku bulduğu mıntakanın her 
yerinde bugün de ıaat ikide yeni bir zel• 
zele olmuıtur. Chieti'de nüfuıça zayiat 
ye maddi zarar olduiuna dair biç bir 
malumat yoktur. Fakat Civitellada Mes
ser Raimondo' da ve daha bir çok nahi
yelerde müteaddit evler sakatlan"!"ttır. 

'ANKARA, 28 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım 
Paşa cumartesi günü burada bulunacaktır. Meclisin pazar içtimaı ruz· 
namesi hazırdır. Ruznamede ayni gün müzakere edilecek bir madde 
olmıyacaktır. Yalnız Meclise gelen evrak okunacak bu meyanda Türk• 
Yunan misakının imzası münasebe tile Yunan Meclisinin telgrafı var· 
dır. Bundan başka Meclisin tatili esnasında vefat eden mebuslara a
it malUmat verilecek ve yeni intihap yapılması hükumete bildirilecek
tir. Muııtala Fevzi Beyin vefatı do layısile Adliye encümeni reisliğine 
Sinop mebusu Yusul Kemal Beyin intihabı ihtimali kuvvetlidir. 

- Bence kesreti zevcat, inaani 
içtima değil, bir nevi horozluk-
diye bu husustaki fikrini, ka· 

,tini açıkça ve kestirme olarak 
~ya dökmü,tü. 
3üyük Sait Pata, Mitat Patanın 
latifesini unutmamıfb. Bir gün 

1a: 
- Mitat Pata merhumun bu la
~si Hızır gibi imdadıma yetit • 
>tİ. Bakınız nasıl? Gel zaman, 
zaman, Almanya de•leti nez -

1de büyük elci olarak Berline 
tim. Orada, Kayserin ve lmpa
.oriçenin teveccüh ve iltifatları-
mazhar oldum. Beni hususi au-

.te kabul ederlerdi. Ziyafetlerin
gayri resmi olarak bulunur • 

m. 
Birgün, davet ettiler, ailei İmpa
tori nisvanından bqka, lngilte
den, Danimarkadan misaferetle 
imiş birkaç prenses de vardı. 
Ziyafet esnasında, Şarktaki iz
vaçlardan, taaddüdü zeorcattan 
ıhis acıldı.. Prenseslerden biri; 
ı mes~lenin illet ve hikmeti di
yesini benden sordu! 
Bütün hazırun, vereceğim ilmi, 
ni, içtimai cevapları bekliyordu. 
ır lahzacık tefekkürle i'i latifeye 
ikmeği münasip buldum. 

Öyleya, onlara, imamı Azam 
>yle, dedi; imamı Şafii, Hanbeli, 
!aliki ,öyle içtihat ettiler; tartla-
kaideleri budur, 'udur, diyecek 
eğilim ya! Desem de inanılır mı? 
Derhal hatırıma rahmetli Mitat 
'!.Şanın sözü geliverdi. Soran Pren 
~ hitap ederek viki olan istifsa 
ndan izharı memnuniyet ve te -
.kkürden sonra: 

- Bizim Şarkta izdi•aç husu
cında "horozluk" tecelliyab ga -
ptir. Bir horoz, on bet yirmi ka· 
ar tavuğu dairei içtimaında top. 
:lyıp idarede isbatı ehliyet eder. 
:inaenaleyh meaelenin izah ede -
ek noktası kalmaz, zannederim! 
edim. 
Bu sözlerim, hazır bulunan gü

ide nisvanın ve ricalin pek ho,la
ma gitmi,ti, etraftan bir kahka
'l tufanıdır, koptu, latifem alkıt
andı:• fakat imparatoriçenin ara
ıra tekrarile "Kok Paıa" 18.kabı
ıı takınmı• oldum! 

• • • 
Hünkarın eski ve emin bendele-

i nden Yusuf ve Seresvabi ismet 

Filhakika ilk cülU. senesinde bu 
sözlerinin ve teminlerinin fili eser 
!erini de göstermeğe hatlamış ise 
de biraz sonra iti cıvıtmış, eski de

diklerinin aksini itlemeğe meylet
mit ve döneklikten, i'lerin kavil 
ve karar hilafına gitmeğe hatla • 
masmdan müteesairen en evvel 
kendiıine karşı acı sözler söyle
mek cüretinde bulunan ve doğru 
yola gidilmesini pek açık ve hali
sane surette ihtara kalkışan Müsa 

bip Çerkes Yusuf Beyi, yanından 
uzakl~tırarak Beruta nefyediver
mit ! Gerçi az bir müddet sonra 
Yusuf Beyin gönlünü alıp tekrar 

saraya getirmek iatemit ise de mu
maileyh muvafakat etmiyerek tah
sis olunan çıraklık maatile Berut• 
ta kalmağı ihtiyar eylemitti. 

Bendegi.ndan diğerleri de mü· 
nasip suretlerle, kendisine Yusuf 
Beyin kemali saffet ve ıadakatle 
arzettiği veçhile maruzatta bulun
m!Jllar iıe de biı; bir tesiri, faydası 
görülmemi,ti. 

Saltanat hırsı, ikbal, iclil hava· 
yi faıidi ve Paditahın yanma ye
ni gelenlerin bazıları tarafından 
vaki olan telkinatı riyak&rane çar 
çabuk fena tesirlerini göstermif ve 
gün geçtikçe fena hareketler ve 
.haller artmıttı. 

(Arkası var) 

bulunduğuna dair çıkan haberleri le· 
yit edici mahiyettedir. . . .. .. . 

lngiltere tarafından ılen ~urule~ ıh 
tiyatlı kayıtları, müıterek bır proıe 
hakkında yapılan gayretleri boşa çı -
karmamak1a beraber, nihai muvaffa .. 
kıyetini biraz ıreciktireceğe b:nzem-:k 
tedir. Diğer taraftan, Fransa ıle lnı:;ıl
tere arasında. Pariate tezahür eden 
noktai nazar ittirakinin Cenevredc hiç 
bir suretle değiımediği kaydedilmekte 
dir. 

Hollanda hükümetinin teklifi üze
rine Hollandaya iltica eden ve orada 
her türlü vaııtadan mahrum bir vazi· 
yette kalan 50,000 Almanın vaziyet
lerinin Milletler Cemiyetinde göriifiil 
mcsi diifünülmektedir. 

Arjantin Hariciye nazm M. Carle 
Saavedra Lamaa, Arjııntinia reDDen 
Milletler Cemiyetine girdiğini bildir • 
mittir. 

T icarel ve itimat 
CENEVRE, 28 (A.A.) - Dün top . 

!anan Milletler Cemiyeti heyeti umu• 
miyeai tekrar Milletler Cemiyetine gir 
meği istiyen Arjantini Milletler Cemi
yeti azası olarak ilan etmİftİr. 

Sonra Sir John Simon müzekerele
ri açm11 ve siyasi vaziyetin düzelme
sinin iktıaadi vaziyete baih olduğunu 
söyliyerek demiıtir ki: 

Ticaret ile itimat ı:;ayet 11kr mütte
fiktirler, bilhaasa ailahlan bırakma i
tinde. 

Sir John Simon bundan aonra bü
yük devletlerin ıiyaıeti ve hasuıi gö
rüımelerin, ıebeplerini anlattı. 

- BüyÜk devletlerin, dedi, bazı bü 
bırakma itini halletmek için huawi me 
yük meseleleri ve bu aarda ıilahlan 
auliyetleri vardır. Atılacak olan bu 
ıilahları bırakma yolunda yapılacak 
ilk adım daha büyÜk bir itimadın le· 
şekkülüne çalıımııtır. Zira hakiki iti
mat ancak miUetler arasında iki kom 
ıuluk münasebetlerinin lesi.ile olabi-
lir. 

Sir Jobn Simon, sonra Milletler ce 
miyetinin faydaımr bilhaasa son hadi 
aelerin gösterdiği miaallerle isbat et· 
ti ve dedi ki: : 

- Milletler Cemiyetinin hakiki 
kıymeti, bir felaket olur da onsuz ka
lırsak belki o zaman anlatılabt!İr. Si
lahları bırakma meselesine gelince, 
meselenin halli çok fazla mufaasal o
luıundan gecikmiftir. Fak.at daima 
ilerlemeliyiz. ve muahedeyi ~n krıa 
zaman içinde yapabilmek için elimiz· 
den geleni yapmalıyız. 

Sir John Simon Londraya dônuy'>r 
LONDRA, 2 S(A.A.) - Sir Con 

Sim.on cuma günü Cenevreden aynla .. 
cak ve doğruca Londraya dönecektir. 
R, 101 balonunun uğradığı kazada 
ölenlerin habralanru ebedileştirmek 
için yapılacak merasimde Sir J ohn ::ıi
monun bulunacaiı bildirilm~tir. 

Diğer taraftan dünkü zelzelelenn yap
tığı tahribat hakkında ıu tahilit alın
mııtır: 

Chietide bir çok yapılar kiliıeler ha
ıaıa uğramıştır. Adliye ve belediye da· 
ireleri de sakatlanan binalar arasında
dır. 

Lama Pebganda 200 ev yıkılmış, 200 
ev de ıakatlanmıştır. Turantada 70 ev 
yıkılmıı, 200 ev de ııakatlannuıtır. Civi
tellada 50 ev yıkılmış, 100 ev de aakat
lanmıştır. Me11er Raymond'da 50 ev 
yrkılırut, 100 ev de ukatlanmıttU'. Fa· 
raaan Martinoda 19 ev yılulmı§, 200 eY 
de aakatlanmııtır. 

Diğer nahiyeler dahilinde ydulan eY-
zhuşv, 

Borçlar meselesi --Amerikada yeniden mü
zakereler başlıyor 

LONDRA, 28. A. A. - lngiltere se
firi Sir Luidsay, hükumetin mali müı
te~rı M. Leitf Rou ve sefaret ~~ 
müstefarı M. Bevley borçlar meaeleaı u 
zerinde müxakerelerde bulunmak üzere 
Amerikaya hareket etmiılerclir • 

T eklil bekliyorlar 
NEVYORK, 28. A. A. - Herald ga 

zetesi harp borçlan hakkında baıtıiı bir 
yuıda diyor ki : 

" Borçlu devletler Amerikan kongre
since kabul edileb;tecek mahiyette tek
liflea· yapaeak olurlarsa harp borçları 
meselesinin roünaıip ve ahlika uygun ıu 
rette halline bugünki halde de imkan 
ha11l olur. 

Nikbinlik yok 
l.ONDRA, 28. A. A. - lngiliz muta

huaıdarınru Vaabington'da harp borç
ları müzakereleri için başlangıç olarak 
yapılacak görütmelere ö;,<le pek büyük 
bir nikhinlikle giriımiyecekleri zanno
lunuyor. 

Daha timdjden, bu müzakereler neti
celenmediği takdirde, lngilterenin 
15-12 deki takıit için de temmuz takıi· 
tinde yaplığı ı:;ibi "Sanki verdim", tar
zında bir tediyede bulunacağı bildiril
nKktcdir. 

Diğer taraftan, Amerika ve İngiltere 
mali mümeuilleri araımda sadece bir 
noktai nazar teatiıi eibi bile oba para 
meseleıi hakkında da ı:;örüıüleceği hiı
&dtıdlmektedir. 

Amerika ve Japon filolara 
SAN FRANSISCO, 28. A. A. - Ja 

pon mebuaan meclisindeki bütçe komiı· 
yonunun eski reiı olan Kont Yanagıaba 
vr buradadır. 

M. Dolluu'un nutku 
Cf.NEVRE, 28. A. A, - Havaı Ajan 

sı bildiriyor : 

Kont Mekıiko'da toplanacak olan bey 
nelmild iıtatiıtik konferanıma ittirak e 
deccktir. 

Kont ıunlan aöylemiıtir: 

Yeni ölçüler tatbik ediliyor 
'ANKARA, 28 (Telelonla) - Aşari metro sistemi ölçülerinin 31 

birinci kanun tarihinden itibaren mecburi olarak tatbiki için lkt11at 
vekaletinin teklifi üzerine icra Ve killeri heyeti karar vermi1tir, 

Ticaret istatistikleri müdürlüğü 
ANKARA, 28 (Telefonla) - istatistik umum müdürlüğü harici 

ticaret istatistikleri şubesinin açık olan müdürlüğüne Adliye istatistik
leri müdürü Hüıramettin Faik Bey tayin edilmi,tir. 

• 
I ngiliz sefiri dönüyor 

'ANKARA, 28 (Tele/onla) - lngi/iz sefiri şerefine Hariciye velut 
leti vekili Şükrü Kaya Bey taralınclan bir öğle ziya/eti verilmiıtir.Se
lir Cenapları saat 16 da Şükrü Kaya Beye veda etmİf ve ak,amki tren· 
le hareket etmiştir. istasyonda sam İmi bir surette teşyi yapılmıftır. ....,ı 

Ankara ilk mektepleri 
'ANKARA, 28 (Telelonla) - Bugün Ankara valisi Nevzat Bey 

Maarif müdürü Rahmi Beyle birlikte ilk mektepleri gezerek talebe 
vaziyetini tetkik etmiftir. Bu sene ilk mekteplere tehacüm çok fazla
dır. Bu vaziyet kar1ısında bazı tedbirler alınacaktır. 

Adli tayinler ikmal edildi 
'ANKARA, 28 (Milliyet) - 'A. dliye intihap encümeni çamarteııi 

günü faaliyetini ikmal etmiş olacaktır. Hazırlanan listeleT ali tasJiluı 
arzolunacaktır. 

Asuri patriği Cenevreye gitti 
LARNAKA, (Kıbrıs adasında) 28 ( A.A.) - Asuri patriği, cema

ati namına Milletler Cemiyetine yaptığı müracaatla alakadar olarak 
Cenevreye gitmiftir. 

Cenup hududunda kaçakçılar 
"AN KARA, 28 ( A.A.) - Eylu lün dördüncü ha/tası içinde cenup 

hududunda, dördü müsaJemeli 48 kaçakçı vak' ası olmuştur. Bu vaha
larda biri ölü olmak üzere 59 kaçakçı, 51 kaçakçı hayvanı, 2.000 kile 
gümrük, 500 kilo inhisar, 100 delt er sigara kağıdı, 600 kutu kibrit, Z 
tüfek, 1 tabanca tutulmuştur. 

İktısat Vekilinin 
Tetkikatı 

(Ba~ı ı inci •ahifede) . 
odayı vaki olan ziyaretlerinde kendı
lerine bu neticeler arzedilmit ve ba -
zırlanan rapor da verilmi.ttir. Odaca 
yapılan tetkikat, Clearing eaaaına mü• 
tenit mukavelelerin piyasada iyi kar
tılanmıı ve mü.bet neticeler vermit 
olduğu merkezindedir. 

Vekil Beyefendi, odada idare he
yeti azası ve tanınmıf bir çok tacirler 
le ı:;örüıerek kendilerinin takas iti et 
rafında da mütaleaLannı dinleınitler
dir. lktıaat veki.letinde hazırlanan 
ve imza için Ankaradan ıehrimizde 
bulunan vekil Beyefendiye gönderilen 
yeni takas talimatnameai, bir iki güne 
kadar imza edilerek resnıen tebliğ o
lunacaktır. 

Bulgaristanda yapılan 
tayyareler 

SOFY A, 28 (Milliyet) - Kaz,.... 
lıkta yapılan yedi Bulı:;ar tayyareai 
bugün Bojurişte'ye gelmitlerdir. ilk .. 
tecrübe uçutlan Sofyadan Kazanlıi• 
kadar yapılacaktır. 1 

M. Muşanov Cenevreye 
gitti 

SOFY A, 2 8(A.A.) - M. Muıa• 
nov, Cenevreden alelacele çaiınlmıt
tır. Bulgar Ba9vekili dün öğledea IOll• 

ra Sofyadan hareekt etmiıtir. 

Dedeağaca giden 
Edirneliler 

l)EDACAÇ, 28. A. A. - Huıuıi m11 
habirimiz bildiriyor : 

Yarın: 

Diin !!Ünün hadiıeıi M. Dollfuı'un 
nutku idi. Assamblenin Avusturya b"f 
vekiline kartı göıterdiği teveccüh teza
hürü bilhaua Hitlerci Almanya hakkın 
da bir müahaze kararı olarak tefsir edil 
mektedir. Bundan batka, celse baricin· 
de cereyan eden diplomatik ınükilemat 
ta bilhaua 1 talyan müzakerecilerinin 
Almanyanm aıı:;ari programa iltihakı i
çin vaki gayretleri ve Paris miiki.lematı 
mn hai7 olduğu kıymeti mubafaz etme 
ıini iıtiyen devletlerin ıilibsnlanma 
konferanundan ne sarfı nazar edilmesi
ni v~ ne de bu konferansın tehirini ka-

- Eğer Amerika bahriyeıini arttırır 
ıa, bahrimuhitte bahri kuvvetlerin mü 
vazenesini temin için Japonya'nın da ay 
ni •nretle hareket ebneğe mecbur olaca 
ğı muhakkaktır. 

Japonya•nın bütçeıinden bahoeden 
lktıH.t vekili, ak9am saat 1 7 bu -

çuğa kadar kaldıktan sonra odadan 
ayrılmıt ve oda, ticaret müdiriyeti ve 
ofisi erkanı tarafından tetyi edilmit

Edirne tüccarlarından 45 kiıilik bir 
heyet tehrintize ırelrniıtir. Heyet rüesa· 
aı vili.yeti, belediyeyi ve ticaret odasını 
ziyaret etmitlerdir. Belediye tarafmdaıa 
1-r.yet terefine mükellef bir ziyafet veril 
miştir. Ziyafette belediye reiıi ile Türk 
heyeti reisi taraEıadan samimi nutuklar 
söylenıniıtir. Yunan mebuılanndan Hı· 
risidomun Türk• Yunan doıtluiu hak· 
krnda heyecanlı bir nutuk söyledi. Şe
hir bahçeıinde ve belediyede Türk 
Yunan bayrakları dalı:;alanıyor. 

Şehzadelerin vükela ile konuşmalan memnu. - Sultan 
Muradın hastalığl. - Veliaht Hamit Ef. ile görüşmek 

- zarureti hasıl oldu. - Sultan Hamidin kurnazlığı. ..JI 
V apurcular toplanıyor 

Vapurların kıymeti hakkında verilen 
<a rardan mütevellit vaziyet görüşülecek 

Birinci IİCAret reisi hakem pfatile 
bu ıuıi npurlarm takdiri luJ"Dftİııe 
liaqı vaki olan itinı:ılar üzerine karar
larını tebliğ etmit,ti. 

Hakem kararları, ı:;ayri kabili temyİ% 
olmakla benıber, hu111ıi YAf.urculan ta
mamen tatmin etmemit ı:;orünmekt.,. 
ve bunlann bazı teıebbüılerde 1.ıılun• 
duğu anlqılmalı:tadır. 

Diğer taraftan yeni vapurculuk ıir
ketinin resmen faaliyete ıeçebilmeaine 
ait hazırlıklara ila devam edilmekteılir.Şir 
ketin teıçilinden evvel, her firmanın 
lıendi vapurlarına takdir edilen kıyme. 
tin kesirlerini naklen ıes .. iye etmesi ıa. 
znn gelmektedir. MeHli. Yapurlarına 
43,983 lira biçilen bir finna, 983 lira
lık keairi nakten te1Yiye mecburiy.,. 
tindedir. Çünkü ıirketin müesa.is hia-

Kabilde idamlar 

Eski kıralın beş adamı 
hapishanede asıldı 

LONDRA, 28. A. A. - Daily Herald' 
a KAhilden bildirildiiine göre Kral A

m3nullah'ın naza ve yüksek memurla· 
rından 5 kiıi,Krala kartı suikaıt yapmak 
tan dolayi kabil hapiıhanesinde idam e
dilmiılerdir. 

ıe ıenetleri biner liralıktır. 
Vapurculuk ıirketi mümeHileri ya

rın bir toplantı yaparak takdiri kıyme
te kat'fı vaki olan itirazlar üzerine ve-
rilen kararlardan miit.,,.ellit vaziyeti 
n ıirketin tqekkülüne ait i}leri ı:;örü· 
ıeceklerdir. 

Şimdiden ha11l olan bir anlaşmaya 
göre, ıirket merkezinin latanbulda, 
Y elkencizadeler hanmda kurulması ta· 
karrür etmiıtir. 

Hakem ücretlerine ı:;elince; mübayaa 
bedellerinin yüzde biri olmak Üzere 
12 bin İra teıviye edilmiıtir. Vapurcu
lar, bunun kanuni bir vazİf• olduğunu 
ve bu paralan depo olaıak yatırdık
larını aöylemekte Ye dört hin liradan 
fazlaamın ı:;eriye verilmesini istemek
tedirler. 

M. MacDonald de gelecek 
PARIS, 28. A. A. - M. Mac Donald 

ın LOt"d Londonderry ile beraber Allone 
der. 101 lngiliz balonunun uğradığı ka 
7.a ınünaıebetiyle yapılan abidenin açıl
ın.'\ Tesnıtinde bulunacağı reımeu haber 
nrilmektedir. 

M. Mac Donald ile M. Daladier birer 
nutuk oöyleyeccklerdir. 

iSr John Simon'un bu frrıattan iıtifa 
de edtrek Cenevreden ıelip Milletler 
Cemiyetinin ilk mesaisini ir.in M Mac 
Donald ' a izahat verece(i ~annediliyor. 

bul etmemek azminde oldukları görül
n1iııtür. 

•• i:in:aoizkıı , jli 

Amerikanın yaptırdığı 
kruvazörler 

VASHINGTON, 28. A. A. - Ameri
ka hük\ımeti !imdilik 4 krun:zör yap
maktadır. Bu kruvazörler, onar bin ton 
luktur. Ve altıtar puıluk toplan vardır. 
Kruvazörler 1936 aeneıi nihayetinde 
hazır olacaklardır. 

Leipzig muhakemesi 
LEIPZIC, 28. A. A. - VoUf aian· 

•ı bildiriyor : 
Reichıtag yangını muhakemesinin bu 

sabahki celaesinde Van der Lubbe'un 
mecliıi tutuıturmadan evvel çıkannıt 
olduğu 3 yangın. hakkında Wıilat vere
cek olan tahitlerin ve şato hizmetçileri
nin .ifadeleri din1enmiıtir .. 

Şahitlerden belediye müfettiıi ve 
Meukoel1en, hayır müesıeseainin müdü .. 
rü Frank, demiktir ki : 

" Müdürü bulunduğum hayır müea
ıeıinin tutuıturulmasına takaddüm e
den perıembe ırünü komünistler, bu 
müe .. eıeye karıı bir hücum bazırlamıı 
lardı. ,. 

Öteki şahitler de malôm •uikaıtlerine 
girişmeden önce Van der Lubbe ile yap 
tıkları ırörüımeler hakkında izahat ver
mişlerdir. 

İngiliz - Rus ticaret 
müzakereleri 

t.ONDRA. 28. A. A. - lngiltere ile 
Sovyetler birliği ara11ndaki ticaret müza 
keL·elerine birinci teırinin ikisinde yeni .. 
den ba11Anacaktır •. 

Kont demi!tir ki : 
- Japonya tarihinde mevcut en ağır 

bütçeye sahiptir. Korkuyorum ki bu büt 
~ ' kabul olunaeaktır. 

Komünistlerin bir 
beyannamesi 

RECKLINGHAUSEF.NE, Vdtplaie 
de : 28 A.A. - Volf Ajallll bildiriyor: 
Poliı enternaıyonal komünistin bir be· 
yannameıini yakalamııtır. Be,-anname. 
komüniıt ve ıoayaliıt fırkalan bakiye.;.. 
ni koaliıyona, tekmil iıletme müeue
ıelerinde bakiyesini koaliıyona, tekmil 
işletme müeneıelerinde icraal komite
leri teıkil etmeie, 'kütle halinde grevler 
yapmajia ve Alman hükumetini kuvvat 
iatimali suretiyle devinneğe duet et
mektedir. Beyannameyi tevzi eden komü 
niıt fırkasının zimamdarı olan bir me· 
mur tevkif edilmiıtir. 

Hitlerin bir düşmanı 
AMSTERDAM, 28. A. A. - . Eıki 

Belin Hitler mecliıi reisi olup Hitler e 
karşı iıyan eden yüzbatı Stennes, Al· 
manyadan kaçmağa ve Holanda hududu 
nu geçmeie muvaffak olmuıtur. 

Yüzbaşının Çin'e ı:;itmek niyetinde ol 
duğu söyleniyor. 

Balkan konferansı 
BOKREŞ, 28 (MiUiyet) - Balkan 

konferanaı, birincitqril&İn 24 - 2S in
de Atinada toplanacakbr. Bulgaı<lar, 
bu konferaıu için murahha.slannı İn - . 
tihap etmiılerdir. Fakat bundan ev • 
v..ı, Sofyada Ronıen ye Bulgar murah 
hasları kendi aralannda ı:;örüıecekler 
dir. Romen murahha•lan , birinciteı .. 
rin ayının ortalarına doğru Sofyaya ı:;e
leceklerdir. 

Yugoslavyada museviler 
BELGRAT, 28 (Milliyet) - Al -

manyadan muhaceret eden bir çok 
Muıevtler Yuıroılavya , Makedonya 
ıına yerl"§tirilmektedir. Bu sebepten 
Yuıroıla vyaya bir çok Muıevi aileleri 
ıelmittir. 

tir. 
Sanayicilerin temennileri 

Celil Beyefendi, reçen gün Sana
yi birliği heyeti ile de görüpniit ve An 
karaya avdetini müteakıp '8.n&yİciler 
den bir heyetin hükfunet merkezine 
gitmeai kararlaşmıfb.. Sunun netice .. 
ai olarak dün aabab sanayi birliğinde 
bütün fabrikatörlerin iıtirakile bir he 
yeti umumiye akdolunmut ve müu.ke 
re öjleden aonraya kadar hararetle 
devam etmiıtir. içtimada sanayi müea 
aeaelerinin ihtiyaçtan ı:;örütülmüı, bil 
haasa mevaddı iptidaiye tarifeai ile 
iki defa alınan muamele verriai üze
rinde tevakkuf edilıniıtir. 

Müzakerat neticeainde aıağıda ya 
zılan husuıat hakkmda lktıaat veki
letile temaa etmek üzere, Ce.l&l Beye 
fendinin Ankaraya avdetlerini mütea
kıp hükUınet merkezine üç kitilik bir 
heyet izamına karar verilmiftir .• 

1 - Haziren 933 te tatbik edilmeıi 
icap eden mevaddı iptidaiye liıtelİnin 
henüz tatbikata va:zedi1-eıi yüzün 
den müeıaeaelerin bankalardaki kre • 

di kabiliyeti tükendiii ve bu cetvel ha 
ricinde kalacak iptidai maddeler hak • 
kında yeni bir tarifenin iluıan. 

2 - Avrupa mamuli.tmdan yüzde ı 
on aJ.ındıiı halde dahili fabrikalard
ithalde ve im&!de olmak üzere yerıi 
mikdarı iki defa yü:ııde on üzerind
alınan muamele YeTciıinin kanunda J& 
zılı olduğu veçh üzere ancak bir defa 
almmaıı. ot 

4 - 2261 numaralı kanunun mu • 
va.kkat maddesile iadeıi meırut ma • 
kine ruıumunun müddeti zarfında mil 
racaat eden müeueealere iadeai. 

Nazmi Nuri Beyin de beraber-side 
ceği heyet, yukarıdaki buıuaat hakkın 
da izahat verecektir. 
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DİL ANKETİMİZ 
Manaca bağlı sözlerin karşılıkları 

"Milliyet" in dil anketinde en çok dütündüiü ıey, mi.naca biribirine bal
lı, yahut yakın aözlere türkçe karıılık bulmak olduğunu yazmııtık. 

Şu sözler de onlardandır: 
1 - GURUR, 2 - KiBiR, 3 - F AHIR, 4 - TAAZZUM, S - TEF.ı\.-

HOR, 6 - VAKAR. 
Bu a.ltı .özün hepıi de inoandaki bir duygunun türlü derecelerini göşte-

rir. Kullantf, bunların kimiıine o duygunun iyi. kım.i&in~ de kötü derecelerio.1 
tahsia elmittiı. 

Dikkat ol.,nuraa ı:;örülür ki bunlar dan h•ç birıni ötekinin yerinde kullan-
mayız. 

itte bu türlü kullanııları ırözönün de tutarak bu ıı(;z1 ere Öz türkçe tı:ar• 
tılıklo.r arıyoı·uz. 

Geltn cevaplar gazetemizde basılacak, T. D. T. C. ine de gönderilecek.• 

tir. 
Cevaplar ı:;azetemizde anket memurluğuna gönderilmelidir. 
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Manga yarışları 
Ve otomobil sürati 

Geçen hafta ltalyada beynelmi 
Jel yüksek otomobil sürat yarışla
rı Monzada yapıldı. 

Uzun mesafe üzerinde yapılan 
bu sürat yarıtlarına Fransızların 
ve ltalyanlarm gözbebeği en müt
hit Coureur'leri olan F agioti, Nu· 
volari, Campari, ve Czaikowski 
girdiler. 

Bunlardan Campari daha iki 
ay evvel Almanyada yapılan bey· 
nelmilel sürat yarışlarında saatte 
iki yüz altmıt beş kilometre sürat. 
le giderek ,ampiyon olmuştu. 

Nuvolari de ltalyanlarm en 
müthiş otomobil sürat tampiyon· 
!arından biri idi. 

Monza yarışları Avrupanın en 
mühim yarıtlarmdan birini tetkil 
ediyordu. Son yarıt müthiş bir fa. 
cia ile neticelendi. 

Meşhur ,ampiyon Campari v_e 
Borzachini parçalandılar. Szaı
llowski yandı ve kömür oldu. 

Son gelen Avrupa spor gazete 
ve mecmualarının verdiği tafsilata 
göre bu iki ltalyan otomobil re
kortmeni uzun zamandan beri o
tomobil sporcuları arasında müna
nakafayı mucip olan bir tehlikeli 
virajın kurbanı olmuşlardır. 

Bu viraj, düz devam eden uzun 
bir yoldan sonra birden bire pey
da olan bir virajmış. Düz yolda 
iki yüz elli kilometre kadar baş
döndürücü bir süratle yol alan ko
şucular, bu virajı 230 ile almak is
temişler ve muvaffak olamıyarak 
müthit bir savruntu ile yoldan fır
layıp parça parça olmuşlardır. 

Fransız Czaikowski de ayni vi
rajda devrilmiş ve benzin patlı
yarak kavrulmuştur. 

Otomobil yarışları münakkitle
ri diyorlar ki: 

-. - Bu virajı madem ki Campari 
ve Nuolari 230 la alamadılar. Bi
naenaleyh hiç bir otomobil merak
lısı bu virajı bu süratle alamaz. 

Görülüyor ya. . Oç methur bey
nelmilel sporcunun bir saniye i
çinde öldüğüne keder eden yok. 
Mesele bu virajın 230 la almamı
yacağının sabit oluşudur., 

Saatte 230 un ne demek oldu
ğunu kısaca anlatmak için bizim 
lstanbulda yapılan otomobil yarış
larında en yüksek süratin ancak 
130 olduğunu kaydetmek kafidir. 
Bu 130 la giderken otomobil bir 
yaprak kadar hafifler v.: küçük 
bir direksiyon hatası veyahut las
tii;e ilişt'cek yumu1ta lrnd"r bir taş 
otomobili fırlatır. A t.tr. ~u ı;üra
ta 100 kilometre daha ilôve e<lin. 
Ve bu sürati temin eden heveskar
ların cesaretine v~ fe<lal,&rlığına 
~akın. 

Bundan evvel lıahsctti!:im gibi 
dunyada bir rökor modasıdır gidi
yor. Bu moda her g•in bn· facia ile 
Jıehceleniyor. Fakat inrc.lar ge. 
ne galip gelmek ze~kini ölümün a
uıına değişiyorla.-. 

Campari ve Nuvoleri, Czaikows
ki bu viraji 230 la dct;ıl mesela 200 
İie alsalardı ölmıycbiliılt:rdi. Fa
kat rökor kırmak zevki .:ıı:lara bu 
khlikeyi farkettirmedi. 

Onlardaki bu fnagati kaydeder 
iken bizim yarışlarcla tatlı canla· 
nnı üzmemek içı~ en :·umuşak 
virajlarda habre fren yap~n, son
ıa da dördüncü, !Jc~ım i '"~·!dikleri 
halde (kupa isterını !} Jiy{l ağla
yıp feryat eden huzı !lrnatörleri 
hatırlamamak kabil ,• ~ğil 1 

Burhan CAHIT 

Akay idaresinin kış 
tarifesi 

Akay idareıinin yeni aeyrüsefer ta 
rifeainin tatbiluna dünden tibaren bat 
lannuıtır. Tarife yeni ihtiyaçlara uy• 
run bir ıekildedir. ----
İngiliz sefiri Ankarayagitti 

Memleketimizden ayrılacak olan 
lngiliz ıefiri Sir George Clerk Hari
ciye vekaleti vekili Şükrü Kaya Beye 
"eda için Ankaraya gitmiıtir. Sefir b ... 
gün şehrimize dönecek ve pazar günü 
de Londraya gidecektir. 

'- KUç:Uk haberler -, 

• Deniz ve Hava müste§arı Sadul
lah Bey Ankaraya gitmiıtir. Bugünler
de tekrar gelecektir. 

• lnhiıarla.! müdüriyeti umumiye 
leftiş kalemi iımirlerinden Naci Bey 
lıtanbul inhisarlar başmüdüriyeti taki
~t müdürlüğüne terfian tayin edilmiş
tır. Naci Bey yeni vazifesine başlamı~
lır. 

* Aldığımız malumata göre lran 
haıtaneıi tahsisatsızlık yüzünde~ kapa
lıJınıstır. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekoa111RI 

Yük tarifesi 
Ancak vakti geldiği zaman 

tadil edilecek 
Limanlarımız arasında 1 eylUlden 

beri tatbik edilmekte bulunan yük tari
felerinin fazlalığından §ikayetler vuku 
bulduğu malumdur. lktısat vekili Ce
lil Beyefendi nezdinde evvelki gün ala
kadarlardan mürekkep olmak üzere ya
pılan bir içtimada, bu meaele görüıül
müş ve netice olarak şimdiden tarifele
rin tadili cihetine gidilmesi muvafık 
görülmemiıtir. Limanlanmız arasında 
tatbik edilecek tarifeler altı ayda bir de
ğiıecektir. Bu itibarla hazırlanacak i
kinci altı aylık ta.rifelerin marttan iti
baren tatbiki lazım gelmektedir. 

Yalnız o zamana kadar geçecek müd· 
det zarfında elde edilecek tecrübelere 
ve alınacak neticelere ıı3re ıimdiki tari
felerde bazı tadilat icrasında bariz su
rette mahzur olmadığı anlatılırsa bu kı
sımlarda daha evvel değiıiklik yapıla
bileceği eaası teshil edilmiıtir. 

Diğer taraftan aldığınuz malUınata 
göre, limanlarımız arasında yük ve eı
ya tarifelerini hazırlayan komisyonun 
teşrinievvel bidayetinde, Deniz ve Ha
va müsteşarı Sadullah Beyin riyasetin
de içtimaa daveti takarrür etmiıtir. Bu 
içtimada başlıca iki mesele görüşüle
cektir: 

1 - Şimdiki yük tarifelerinde, bazı 
e~yanın isimleri yoktur. isimleri tari ... 
fede yazılı olmıyan eıyarun, tarifenin 
hangi kısımlarına ve numaralarına gire· 
ceği bu içtimada kararlaıtınlacaktır. 

2 - Yeni tarifelerde, umumiyetle 
eşyanın konİlmento ve manife&toya gir .. 
mesi mecburi tutulmuıtur. Bu mecbu .. 
riyet, çabuk çürüyen ve bozulan bazı 
eşyada zararı mucip olmaktadır. içti
mada, bu gibi ıeylerin de, eskisi gibi 
el biletile nakli esası tesbit olunacakbr. 

El araba~arı neden menedildi 
Sirkeci nakliyat hamalları, esnaf mü

rakabe bürosu vasıtaaile Ticaret oda
ıma müracaat ederek Eminönü kay
makamlığınca el arabalarile yük taşı

malan menedilmeıinden tik.ayet etmiı
lerdir. Hamallar, hafif yükleri omuz
larında ve ağırlarını el arabalarile ta§ı
dıklarından bahisle arabalarla nakliyat 
memnuiyetinin ref'i için odanın tavas .. 
ıutunu istemişlerdir. 

Yumurta 
Yumurta piyaıasında tereffü vardır. 

On gün evvel 22 - 23 liraya sahlan 
İri boy yumurtaların beher sandığı 27, 
ufak yumurtalann sandığı da 23 liraya 
kadar çıkmııtır. 

Şeker 
Zeytin yağı cihan piyasasının çok 

durgun gittiği, bu seneki iıtihıalat ye
kununun 800 bin ton miktannda oldu
ğu teıbit edilmiştir. 

Cihan teker piyasaaının düzelmesi 
de, Küba ahvalinin salah bulmasına mü
tevakkıf görülmektedir. 12 eylUlde te
ker müstahsili memleketler mümeasil
leri Brükselde toplanmıtlardır. Bu içti
mada, Küba mümessili, teker konten
jan miktarının devletlerce tezyidini is
temit ve Cava murahhası ile Küba mu
rahhası arasında ihtilaf çıkmıştır. 

Uzum, incir, Fındık 
Hamburg piyaaaımda Türk üzümle

rinin yüz kilosu ı8 filorin, Türk incir
lerinin yüz kilosu da 116 marktan mua
mele görmektedir. 

Bu ııene fındıklanmızın ecnebi piya
salarında daha fazla rağbet göteceği 
tahakkuk etmektedir. 

Sicilyanın 933 fındık mahsulü her 
biri 50 kiloluk 65 bin çuval olduğu an
laşılmııtır. 

lskenderiye seferleri 
lskenderiye seferlerinin kinunusani

ye kadar şimdiki gibi devamı takarrür 
etmittir. Devlet denizyollan idareainin 
yeni bütçesi ihzar ve kanunusani bida
yetinden itibaren tatbik olunacaktır. 
Mısır seferlerinin devamı, yeni bütçede 
daha esaslı surette nazan dikkate alı
nacaktır. 

1 eyluldenberi Devlet denizyolları 
idaresi vapurları, muntazaman Rodosa 
da uğramakta ve iyi enticeler alınmak
tadır. 

Borç para veren müesseseler 
Beyanname vermeden çalııan 

borç para veren müesıeseleri ve eıhaıı 
meydana çıkarıp mahkemeye vermek 
üzere yakında umumi bir tefti§ yapıla
cakbr. 

Manifatura fiatları 
Manifatura fiyatlarında tereffü 

bisseıJilmektedir. Tereffüün geçen ae
neye nazaran yüzde 10 - 15 nisbetinde 
olduğu haber verilmektedir. 

Avusturya tutun alıyor 
Şehrimizde mühim mikdarda tü • 

tün mübayaa etmek Üzere Avusturya 
rejiıne men!up bir heyet bugün lstan
bula gelecektir. Heyet lzmir tarikile 
gelmektedir. 

Kredi kooperatif eri 
Ziraat Bankası tarafından şimdi

ye kadar açılan kredi kooperatifleri
nin yekunu 644 Ü bulmuştur .. Bu ko
operatiflerdeki ıermaycnin mikdan 
77 milyon liradan fazladır. Son za
manlarcla Kocaelinde, biri Gebzcde 
diğeri de Bahçecikte olmak üzere iki 
kooperatif daha açılmııtır. 

Maarifi• 

İlk mektepler 
Müfettişler önümüzdeki 

hafta .teftişe başlıyacaklar 
lstanbul ilk mekteplerinde pazar 

ıününden itibaren deralere ba§lana • 
caktır. Müfettiıler mmtakalarda önü
müzdeki haftadan itibaren teftiılere 
baılayacaldardır. 1ık metkeplere ta
lebe kayıt ve kabulü yarın akJAID ni
hayet bulacaktır. 

Bu sene ilk mekteplere geçen sene
ye nisbetle dört bin fazla talebe kay 
dedildiği tahmin edilmektedir. Geçen 
sene ilk metkeplerin birinci aınıflan
na on bin beşyüz küsur talebe alınrnıı 
tı. 

imtihan ~ekli 
, Oniveraite idare heyeti ders prog 
raın.Iarı ve imtihan taJimatnamelerini 
ihzar etmektedir. Öğrendiğimize gö
re, imtihan ıekillerinde esası. değiıik 
·lik yapılacaktır. Şimdiye kadar imti
hanlarda sınıf usulü vardı. Ve her ae 
ne nihayetinde fakültelerde bütün ta 
Iebe imtihana tabi idi. Yeni teşkilatta 
ıömeıtr sistemi imtihanlarda da tat
bik edilmektedir. Her fakültenin müd 
deli ayrı olduğundan, ve her fakülte 
için ayrı bir. imtihan tekli teıbit edi
lecektir. 

Hukuk fakülteıi üç sene yani altı 
ıömestrdir. Yeni vaziyete göre iç aö
mestrlerde yani 2, 4, ve 6 ıncı sömestr 
nihayetlerinde yapılan imtihanlar kal 
dınlmaktadır. imtihan yalnız Gıncı 
sömestr nihayetindedir. Bu imtihanla 
ra 6 sömestrde okunan 1 8dersin hep
ıinden de imtihan vermek mecburiye 
ti vardır. Yalnız dördüncü aömeatr ao 
nunda birkaç imtihan vermeyen altın 
cı sömestr sonunda imtihana sokula
mazlar. 

Talebe yurdu 
Üniversite binaunın arkasında bir 

müddetten beri hazırlanmakta olan 
Tallebe yurdu 29 Teırinievvel cüınhu
riyet bayramının onuncu yıldönümün
de Halkevi tarafından merasimle açı
lacaktır. Yurdun bir kısmının noksan
lan ikmal edilmiıtir .. Bu sene elli ka
dar talebe alınacaktır. Yurdun eaas 
kadrosu beıyüz kiıidir. Her aene ta
lebe mikdan arttmlarak bir iki sene 
içinde, peyderpey kadro tamaınlana • 
caktır. Binanın bir kısmına yükaek 
muallim mektebi talebesi yerl"!liril
miıtir. Yükıek mua1Iim mektebi lağ· 
vedileceği için bu aene birinci aıruf 
yoktur. Buraya yüz kiti kadar tutan 
ikinci ve üçüncü ıınıf talebeleri yer .. 
leıtirilmiılerdir. 

Millet mektepleri hu sene de 
açılıyor 

Bu ıene de millet mekteplerinin 
bir tetrinisanide tedrisata ba§olamaıı 
takarrür etmiıtir. Hususi idare Maa
rif müdürlüğüne bu mektepler için 
bu sene 2500 lira tahsiaat vermittir. 
Bu sene millet mektepleri derahanele
ri mahdut olacak ve tahsisat niıbetin
de, en fazla ihtiyaç olan aenıtlerde açı 
lacaktır. 

Mahkemelerde 

•••••llJ'•d• 
Elektrik ücretleri 

On para daha indirilmesi 
için çalışılacak 

Elektrik ücretleri kilovat baıma 17 
kuru§ olarak teabit edıi:mi§lİr. Müıte
riler bu mikdar Üzerinden borçlarını 
ödemeğe mecburdurlar. Fakat beledi 
ye iktısat müdürlüğüne bu hususta 
bazı şikayetler olmuıtur .. Kilovat ba
tına on yedi kuru§ değiJ, 1 7 ,30 kurut 
ve hazan daha fazla alındığı iddia e
dilmiıtir. Belediye iktısat müdürlüğü 
bu ıikayetleri tetkik etmektedir. 

Elektrik tarife komisyonu pazar 
ı:ünü içtima ederek yeni ücret tarife
sini tesbit etmek üzere tetkikata bat
lıyacaktır. Resmi fiya.t olan 17 kuruı 
ücretin on para nokaaniJe 16,30 para
ya indirilmesi için çalııılacaktır. 

Odun, kömür 
Son zamanlarda Karadenizde ha

~a1ann mubadif gitmeai Üzerine ıehri
mize odun kömür müvaredab azallllıŞ 
tır. Belediye Karadenizdeki odun ve 
kömür ihracatı yapan iskelelerle mu
haberata giriımi§tir. Odun fiyatlarının 
çekui 330, 340 tır. On beş güne kadar 
Karadeniz iskelelerinden ~chrinıize 
küıliyetli mikdarda odun ve kömür 
gelecektir. 

Şehir hali 
Şehir muvakkat halinin İnşası için 

münakaıa dün ilan edilmittir. Hal 268 
bin liraya münakasaya konınuştur. 
Münakasa neticesinde intaat hazırlığı 
na derhal baılanacak ve Cümhur;yet 
bayramında vaz'ı esu resmi yapı~a
caktır. 

Belediye Halkevine bUtun 
parayı veremiyor 

İstanbul Halkevinin senelik bütçe
si 48 bin liradır. Bunun 30 bin lirasını 
belediye vermektedir. Bu sene, beledi 
ye oktruvadan bir milyon lira varidat 
kaybettiği için Halkevinin hissesini 
tamamen verememiı, bir mikdar a
vans venniıtir. HaJkevi §ehrin muhte 
lif yerlerinde açacağı aıhanelerden 

§İmdilik ıarfınazar etmek mecburiye
tinde kalmııtır. içtimai muavenet §U· 

beıi de geçen aeneki gibi fakir talebe
ye yardım edemiyecektir. Belediye pa
rayı verince bu yardımlar yapılabilecek
tir. 

Umumi aylık 
Umumi meaı hazırlıkları bitirilmit 

tir. Birincitqrin aylığı pazar günü 
verilecektir. Ücretli memurların maa§ 
l'!n da yarın baılıyacaktır. 

Yeni jandarma kumandanı 
lsta.nbul vilayeti yeni jandarma 

kumandanlığına Edirne jandarma 
mektebinin binbafıaı izzet Bey tayin 
.edilmiıtir. izzet Bey bugünlerde ıele 
cektir. 

Uluköy soyguncuları 
Maznunlar cürümlerini inkar ediyorlar 

Gece müoellahan ev baaarak hırsızlık demiıtir. 
yapmaktruı, ~ill~:''"aa Boyacı köyünde Mahkemed'e Azime Hanımın 60 ya-
otu~an Humus!~ ıekıen yaşında lcurabi- şmdaki kocası ile iki komtu kadın şa-
yecı . Hacı Şenf kuruı babayı ölümle hit olarak dinlenmi§ fakat bunların 
tehdıt ederek. 500 lira parasını aımnak- ifadeleri biribirini tuhnamıJ Yahyanın 
tan suçlu R~~eli. Hüınü ile arka~atla- söyledi~~rinin de aksi sabit olmamış, 
~ Osman, Huseyın, Bayram, Enun A- bunun ıçın beraetine karar verilmİ§tir. 
li ve Seferin muhakemelerine dün ağır B k . k ld 
ceza mahkemeainde başlanılmıttır. Suç- aş a güne a 1 
!ular bu hırsızlılıtan haberdar olmadık- Şehremininde Lalezar bostanında 
ları!"• ~l!ste altı ıı:ün. altı gece dayalı bahçıvan Muradı öldürmekten suçlu 
yedıklerını ve kendılerıne : Kenanın muhakemesine dün devam e--

- Ya itiraf edersiniz, yahut öldürü- dilmiıtir. Dünkü muhakemede müda-
ri}z ~eni~diğini, bu eşkence altında ken- dafaa vel..ili Muradın tecavüz ettiğini 
dilerıne ısnat edilen cürmü kabul edip: Kenarun müdafaai nefiı halinde kaldı'. 

- Evet biz yaptık. ğıru ve hatta kardeşi Ramizin Murat ta-
Demekten baıka çare bulamadıkla- rafından atılan kurıunla yaralandığını 

rını, muarene ~al~ ':tti~leri :ı;arnan. mu- k'!flunun v~cudunda kaldığını söyle: 
ayenı:. ed.ı.lmedıklennı ıoylenuıl.erdır. mış ve Ramıze ameliyat yapılaı;ak kur-

. Dünlcu m~kenı~e b~zı polısler şa- p.~nun çıkanlmasını, bu kurıunun ki-
hıt .olar~k dinle~m~tl.erd~.r. Suçlular bu ~ı~ ta~ncaıma ait olduğunun tayini-
şahıtlenn kendilennı doven adamlar nı ıateınıştir. 
olduklarını s?:ı:Ie_mi~lerdir •. Poli~ler da- Mahkeme keyfiyeti mü~re ettik-
yak keyfiyetını ınkar etmıılerdır. Suç- ten sonra bu taleb' afık b ı 
'ular 1 k dil • · d ·a, . ı muv u muı ve 

ya nız en erının eg o gvar- elfer R•-'zin s bh t b tı · · b" dalci b'" ·· h ·ı . . • -u ı a ve aya ıçın ır 
ulun emt~ ennın dö;vüldüğ~nü tehlike t"!kil etmezse bu kurtunun 

ve bu?I~ §~t o~ak dinlenebile- Cerrahpaıa haıtanesinde ameliyat ya-
c~kle~ını ooylemıtlerdır. Muhakeme ıa- pılarak çıkarılmasına karar venniıtir 
h_ıtlerın . ~!~ beşer cel.~i ve bu cihe- Fakat müdafaa ırekı1i bu ameliy~tın 
tın tahkıkı ıçın batka gune bırakılmıı- Güreba haotaneainde yapılmasını iste-
br. mi§, _fakat mahkeme buna lüzum gör-

Beraet etti memıı, Cerrahpaşa hastanesinde ameli

Ağır ceza mahkemesinde bir gasp ve 
ölümle tehdit davası görülmüştür. Dava
cı 20 yaşında Azime isimli bir kadın 
suçlu da 35 - 40 Yatlarında Yahya i~. 
minde bir adamdı. Davacıya nazaran 
Azimenin 60 Yll§ındaki kocası Mehmet 
Çavuı suçluya 50 lira ödünç para ver
miş. v.'; bir ıe?et .almı~br. Suçlu bu pa
rayı odememış, uıtehk evlerine teca .. 
vüzle bir balta ile kansını kesmek is
tem~§, .Az_iI?e Hanı~ korkmuş, Yahya 
da ıçerı gırıp sandıgı açmış ve 50 li
ralık ıenetle 10 lira parayı alıp kaçmış
tır. 

Bu Azime Hanımın iddiasıdır. Y ah
ya b.':'nu~ aksini söylemekte 50 lirayı 
ben odedım. Senedi de geri aldım. Bun
ların nezdinde efyam vardı. Onu iste
meğe gittim, fakat eşyamı vermediler 
üstelik Azime Hanım balta ile üzeri
me hücum etti, hana vurmak istedi 

yat yapılmasında ıarar etmiıtir. M.ııha
keme bunun için baıka güne bırakıl
mıttır. 

Başka şahitler dinlenecek 
Kurban bayramında Sadi isminde 

biri~i?İ bıçakla öldünnekten suçlu Hü
ıeyının muhakemesine dün ağır cezada 
devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede seyyar satıo 
Mahmut ile Sait ve Ali Efendiler ıahit 
olarak dinlenilmişlerdir. Bu §ahitler 
Hüseyinin Sadiyi vurduğunu gördükle
rini söylemişlerdir. 

Hüseyin bu şahitleri maktülün can 
ciğer arkadaşları olduğu için kabul et
mediğini söylemiştir. Muhakeme ba•. 
ka şahit celbi için 26 leşrinievvçle bıra· 
kılmııtır. 

Yani öldürmedi mi? 
Litroı köyünde bahçıvan Recep a-

Litros cinayeti 
Şiddetle aranan Yani 

hala bulunamadı 
Litroı köyünde öldürülen hahçevan 

Recep Ağayı kimin öldürdüğü henüz 
katiyetle taayyün et
mit değildir. Re
cep ağanın damadı 
Süleyman tarafın
dan öldürüldüğü
nü zabıtaya l\aber 
veren bir çocuktur. 
Maamafih bu ihbar 
üzerine Recep ağa
nın damadı Sü
leyman Nebi ve 
Demirin yakalanıp 
haklarında lazım 
gelen tahkikat ya
pıldıktan sonra ser-
beıt bırakıldıkları 

Süleyman Ağa nı yazmıştık. Dün 
bi.r muharririmiz Litroı köyüne giderek, 
maktul Recep ağa-..11n aileH ve damadı i
le görüşmüştür. Süleyman ağa diyor ki: 

- Ben Recep Ağayı 15 seneden be 
ri tarumn. Kendiııinin yanında yanaş
ma oları>k ve ortak olarak bulundu
ğum gibi, üç seneden beri de kızı la
mel Hanım ile nişanlı ve ıon altı aydan 
beri de nikahlı bulunmaktayım. 
Kayınpeder ile aramızda hiç bir mü
naferet yoktur. Cinayetin olduğu ak
ıam ben bahçede yatmakta idim. 
Ben kayınpederimi çok aever ve ken
diıine hürmet ederdim. Recep Ağa -
run evi bir odadan ibaret olduğu için 
yazın ben dıtanda yatarım. Köyde bir 
oda tutarak yatanın. Çünkü kızı ile 
evvelce nişanlı idim. Komtunlann bir 
dedikodu yapmalarından çekinerek 
böyle yapardım. 

Recep Ağanın refika11 Fatma Ha
nım da evvelce yazı]an §eyleri tek
rar ebnİ§ ve demi§lİr ki: 

- Damadun Süleyman vak'a ıece 
ıi evde bulunmakta idi. Damadımdan 
§Üphem yoktur. 

Katil olduğu söylenilen Yani he -
nüz zabıtaca bulunmu§ değildir .. Tah 
kikata devam edilmektedir. Jandar -
malar da aynca tahkikatla meşğul ol
maktadır. Yaninin bugünlerde yaka
lanması muhtemeldir .. 

Vapurun dalgaları 
Rizeli Ahmedin idaresinde yüklü 

bir motör, Dolmabahçe açıklarından 
geçerken , tirket vapurlarından biri
nin dalgalan motörü su içinde bırak
mıftır. Bunun üzerine su alan motör 
batmak tehl.ikeıi geçirmiıtir. Şirket 
vapuru motörü arkaıına bağlıyarak 
cetirmitti.r. 

Ah, bu çocuklar 
Salih isminde 13 yaşlarında bir 

çocuk köprü üstünden geçmekte olan 
bir tramvaym arkasına asılmıt, 6u 111-

rada biletçinin kendiıini yakalama -
omdan korkarak tramvaydan talamıı 
tır. Salih atlarken yere yuvarlarumş 
ve arkadan gelen §Oför izzetin oto
mobili çarparak çocuğun muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanması
na sebebiyet vermiştir. 

Çocuğunü bırakan ana 
Fenerde Liman şirketi antrepoları 

önünde 3 aylık bir çocuk bulurunuı, 
bu çocuğun Hacer imıinde bir kadıııa 
ait olduğu anla,ılmııtır. Kadın y8kıt
lanmışbr. 

Tramvaya atlarken 
Gazete satıcılarından 8 ya,ında 

Rahmi İIIDİndeki çocuk Gülhane par
kı önünde tramvaya binerken dütmüş, 
ellerinden yaralanmııtır. 

ğanın lıatli tahkikabna devam edil
mektedir. Yani henüz bulunamamıttır. 
Recep ağanın Demir isimli bahçıvanla 
damadı Süleyman ve kardeıi Nebi tara
fından öldürüldüğünü ihbar eden şah
sın kim olduğu teabit edileınemiıtir. 
Bu ihbar polis müfettişlerinden bir za
ta yapılnutlır. Şimdi ihbarı yapan şah-
11n hüviyetinin teıbine uira§ılmaktadır. 

Bir istinabe 
Trabzon tütün inhisarında memur 

iken bir miktar para ihtilas etmekten 
suçlu LUtli Nuri Bey dün istinabe su
retile ağır ceza mahkemesinde muhake
me edilmiştir. Liitfi Nuri Bey kendi
sine atfedilen bu suçun doğru olmadı· 
iını, zamanı memuriyetine ait bütün 
evrakın nezdinde bulunduğunu, mah
kemeye takdime amade olduğunu söy
lemiştir. Muhakeme de bu ifadenin ma
halline gönderilmesine karar vermiştir. 

Kaçakçılar 
Sigara kağıdı, ecnebi sigarası, çak

mak, çakmak taşı, esrar kaçakçılığı yap
maktan suçlu Refet Efendinin muha
kemesine dün ağır cezada devam edil
mitlir. Dün muhakemede inhisarlar ta
kip dairesi memurlarından llyas, Re
cep, Şevket Beylerle bir polis serko
m.iıtti tahit olarak dinlenmişler ve 
müvacehe edilmitlerdir. Bunlar zuhur 
eden kaçak etyarun miktannı söyle
mİ§lerdir. Muhakeme evrakın iddia ma
kanu tarafından tetkiki için başka gü
ne bırakılmıştır. 

Limon kıralının mahkOmiyeti 
Limon kralı Diyamandi Efendinin 

2 sene hap~e ve bir sene sürgün ceza
sına mahkllmiyeti temyizce nakzedil
mİ§tİr. Pazar günü yt!nİden muhake -
mesine başlanacaktır. 

Esrar gübresi 
Gemlikte muhafaza memurları ta

rafından Refik Efendi isminde birinın 
evinde beş çuval esrar gübresi bu!una 
rak Hacı ile birlikte ıehrimize getiril
mit ve maznun ihtisas mahkemesine 
tealim ediJmi~tir. 

Onuncu 
Yıldöniimü ---
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Hatipler ve nutuk verile
cek yerler tespit edildi 
C. H. F. cümhuriyetin onuncu yıl

dönümünde fırkanın en yakm o!an 
köylüye büyük bir armağan vermek 
için hazırlanmaktadır. Fırka cümhu
riyetin onuncu yıldönümiinde şerefi
mizi, kudretimizi, topluluğumuzu an
latan yüce Türk bayrağından birer ta 
neııini köy }erimize hediye etmeğe ka 
•ar vermittir. Bayrak köy ihtiyar he
yetine teılim edilecek ve köyiin de -
mirbaş eıyaaı olacaktır. ihtiyar heyet
leri değiıtikçe bayrak yeni heyete 
mazbata ile devredilecektir. Bayrak 
cümhuriyetin onuncu yıldönümüne te
sadüf eden 29 teşrinievvel pazar gü
nü mera$iınle koyiin en terefli bır 
mevkiinde dikilmi§ üç metre uzunlu
ğunda bir direğe çekilecek ve üç gü-ı 
devam edecek olan milli bayramın itil 
tiği gün akşamı indirilecektir. Mil:i 
günler ve cuma günleri bu bayrağın 
asılması da mecburidir. Bu bayrak 
eskiyince köy ihtiyar heyeti bir bez 
içinde bayrağı hatıra olarak saklıya
caktır. Bu bayraklar Feshane fabrika 
11nda imal edilmektedir. 

Konferanslar 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümün

de verilecek konferanslar itile met -
• gul olan komite dün akıam Halkevin

de Köprülüzade Fuat Beyin riyasetin 
de toplanmı,tır. Dün bütün hazırlıklar 
ikmal edilmi,, konferansçılara yerle
ri, ıaatleri ve konferans mevzulan 
teıbit olunmuıtur. 

Balhanlardan murahhaslar 
geleceh 

SOFY A, 28 (Milliyet) - Türkiye 
cümhuriyetinin onuncu yıldönüm.üne 
tesadüf eden birinci teırinde Balkan 
hükumetlerinden de bir çok murah • 
haslar Ankaraya gideceklerdir. Bul
gariıtanıu Mebusan meclisi reisi Gos
podin Al.. Malinov ile Hariciye veka
letinden Gospodin D. Drenski temsil 
edeceklerd:r. 

Kaçak rakı 

İnhisarlar baı müdiriyeti tat.ip· me r 
murlan yeni bir rakı fabrika11 daha 
meydana çıkarmıJlardır. Beye>ilunda. 1 

Y eniıehirde Y eniboılan ıokağmdiı "2 
numaralı evde oturan ve Beyoğlunda , 
Anadolu lokantaaında bulatıkçıJık ıoa- ı 
pan Anderya oğlu Marko iuninde hir 
adamın gizli surette rakı yaptığı h'\ • ı 
her verilmiı ve evi bir müddet nezaret , 
altına aJınmııtır. Memurlar, Marko -
nun kaçak rakı çıkardığı kanaatini ha\ 
ııl ettikten sonra bir arama emrile 
eve gir,mişler ve yüklükte saklanm11 
olan rakı kazanı ve saireyi bulmu,lar 
dır. Tahkikat neticesinde bu fabrika• 
mn çoktan beri faaliyette bulundai.u 
anlaıılmııtır. Bu evden maa teferrüat 
bir rakı kazanı, bir maltız, gaz ocajı, 
salamura ıslatmak için kuva, üç §;H 

İçin bir buçuk kiloya yalun rakı bul
mu§lar ve hepsini müu.dere ebnit1er
dir. 

-' _s_o_R_S_A __ , 
( 1 t Bankaıından alman cetveldir) 

28 EYLÜL 1933 
Akıam Fiatları 

istikrazlar 
r.tikr•ı: d.bil.i 97.25 
1933 letikra:ıı:ı 95-
Sark O. yolları 2,50 
D. Mu .. ahidei 54,50 
Gümrükler 8,50 
Saydi .,ahi 6.50 
Baidat 10,35 
T.a•keriye J0,35 

Tahvilat 
Elektrik 
Tram•ay 
Tünel 
R•lıbm 
Anadolu 1 

" 111 
Müme••il 

ESHAM 

J, Ba•k•ıu N•- Tel.fon ... 9,50 Bomonti 
" ., Hamiline •.55 Teı-ko• 
" .. Mü•••ia 102 ~ım .. ıto 
Tram"Way 48, ttia_ht d..7. 
Anadolu. Hi••e 27,70 ~,. .. ı.. clay 
Reji 3,30 n.ı,. 
Şir. hariye JS,25 ~•rK m. ~w.a 

Ç E !C FIATLARI 

Paris 1206 ı Prai 
Londra 660,25 Viyana 
Nüyork 
Brüksel 3.38.60 Berfin ı [ 
Milano 89,585 Zloti 

-.--.-
-.-
)7,60 
46,15 
47,ee 

51,40 

11,50 
19,25 

27 
11,75 
18, 
1.25 
2,lO 
2,85 

1592 
4,33 
5,65 

1,97,75 
4.1975 

Atlna 

71,31,75 ı Maddt 

b.ı!.O\J Pe,te 4,1975 
Cenevre 243,65 Belsrat 3.2876 
Amstcrdam 1,17 ı Bük ret 79.06 
Soıya 66,1725 f Molko\la 10:13.50 

N u KUT (Satış) 

Kurut Kurut 

20 f. Fra.nus 167 1 Şilia, A•. 24.fO 
1 lstt'r1in 655 1 P«""zeta 16 
1 Dolar 138 1 MArk <S 

20 Liret 2 ! 3 1 Zeloti 24 -
20 f. Belo;ilı.a 117 20 Ley 023 
20 Drahmi 24 20 Dinar 65. -
20 1. l•viçre 818 1 C• rno•İç 
20 Lt>va 25,- l Altın 9,21 
21 Kur. Çek 118 ive ll,..-ı 

1 Florin 83 Banknot 2,4J 
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( Haftalık Siyasi İcmal ) 
Evvela Milletler Cemiyetinin Meclisi, 

sonra da cemiyetin umumi heyet içtimaı 
açıldı. Ancak her iki ictimada da ehem· 
miyetli mevzuların münakaşa edilmiye· 
ceği anlaıılıyor. Umumi heyet içtima
larında reis ve komisyonlar İntihap edil .. 
dil<ten sonra senenin siyasi bilfuıç.oıu 
tetkik edilecek. Bundan sonra da mec
lis azahğı İçin inhilil eden yerlere aza 
intihap edildikten sonra faaliyeti gele
cek seneye kadar tatil edilecek. 

Milletler Cemiyetinin içtimalarm· 
dan daha ehemmiyetli hadise silahsız
lanma konferansının ay ortasındaki açıl· 
masr olacakbr. Filhakika bu aralık bü
tün siyasi faaliyet bu silahsızlanma me
selesi etrafında temerküz etmiş bulunu· 
yor. Büyük devletler Cenevreye anlaş
madan gitmek istemedikleri için Pariı· 
te lngilizlerle Fransızlar arasında bir 
temas yapılmıştır. Bu temasın müspet 
netice verdiği ve lngiltere ile Fransa 
noktai nazarlannın telif edildiği bildi
riliyorsa da bunun ne dereceye kadar 
doJiru olduğu ve doğru olsa da silahsız· 
lanma iıini bir neticeye götürmek nok· 
tasından faydası olup olmıyacağı ancak 
konferans açıldıktan sonra anlaşılacak· 
tır. 

Ancak ıimdiden silahsızlanma iıinin 
eb~di ve ezeli muammasının henüz hat .. 
!edilmediği anlaşılıyor. Muamma ıudur: 
Almanyanın ailii.hlan artmamalı. Fran
ıanın silahlan azalmamalı ve arada mü
savat olmalı. Halli kolay bir muamma 
değil •• 

• • * 
Küçük itilafın bu defaki içtimaı Si

Mya'da yapıldı. Yugoslavya, Romanya 
ve Çekoslovakya tarafından teıkil edi
len Küçük 1 tilii.f malum olduğu üzere 
geçen 1ene Cenevrede neşrettikleri bir 
bevanname ile harici münasebetlerine 
aYni istikameti vermeyi, Cenevrede da
imi bir ka tiplik bürosu teıkil etmeyi ve 
zaman zaman içtima etmeyi kararlattır
mışlardı. Üç devletin Hariciye Nazırla
rı aınımdaki l>u temaslarda Küçük itila
fı alakadar eden meseleler müzakere 
edilmekte ve karar alınmaktadır. 

Küçük l tilii.f Devletleri arasındaki bu 
ı •kı leıanüde ıebep Almanyada Hitlerin 
iktidara geçmesile Orta Avrupa Va2İye· 
tinin naZik bir aafhaya girmiş bulunma
sı id;. Son Küçük l tilaf içtimaından be
ri Orta Avrupa vaziyeti daha nazik bir 
safhaya girmiştir. Binaenaleyh A vus
turyanm vaziyeti tetkik edilmiı olacak
tır. Silii.sızlanma konferansında üç dev· 
let müşterek hareket etmek istiyorlar. 
Bu nokta etrafında da fikir teati edil· 
mesi tabiidir. Sonra Londra ikbsat kon• 
feransı devam ederken Küçük 1 ti lafı a· 
lakadar eden çok ehemmiyetli bir muka
vele imza edildi. Ruıya ile komıulan 
ara1ında İmzalanan bu mukavele ile mü
tecaviz tarif edildi. Mütecavizin tarifi 
Küçük itilafın işine elverir. Çünkü nİ· 
hayet muahedelerin tadilini müıkülleı· 
tiren bir tedbirdir. Malum olduğu üze
re Küçük itilaf ta muahedelerin tadili
ne şiddetle aleyhtardır. Küçiik itilafı 
ayni noktadan alcikadar eden ehemmi
yetli bir mesele de Türk - Yunan miaa .. 
kıdır. Bu misak ta istatükoyu tespit 
eden yani muahedelerin tadilini müşkül
leştiren bir unsur olduğundan Küçük 
ltili.fın harici siyasetine uygundur. 
Türk • Yunan misakından Küçük itilaf 
memnun olduğu İçindir ki Yugoslavya 
Kralı Alexandre Cenaplan Romanya. 
dan memleketine dönerken lstanbuldan 
geçerek burada Cümburreisi Hazretlerİ· 
le görüşmek arzusunu gösterdi. Bu ziya
retin ,ümUI ve ehemmiyeti aıikirdır. 
Yugoslavya Küçük itilafın en ehemmi· 
yetli bir rüknü olduğu gibi vasati ve 
şarki Avrupanrn mühim bir devletidir. 
Ve Fransa ile olan münasebeti dolayııi
le umumi Avrupa muvazenesinde rolü 
vardır. Yugoslavya Kralı bu ziyaretile / 
Küçük itilaf siyasetinin Türk • Yunan 
misakına ahenktar olduğunu söylemek 
istiyor. 

* * * 
Avusturyada vaziyet büsbütün karı§

tr. Viyananın kurtuluı merasimi ıırala
ı·ında Baıvekil Dolfus tarafından söyle· 
nen nutuktan sonra hükUmete taraftar 
olanlar arasında bir münakaıa çıkmışb. 
Hat rlardadır ki Dolfus artık parlamen· 
tarizmin modası geçtiğini ve korporasi .. 
yon sisteminde devlet tesis edilmesi İcap 
ettiğini söylemiıti. Bu beyanat üzerine 
Heimweber tetkilatının lideri olan 
prens Starhemberg doğrudan doğruya 
İtalyan usulünde fılşizmin ilan edihnesi
ni iltizam etti, diğer taraftan Batvekil 
muavini Winkler demokrasinin devamı .. 
nı talep etti. Sosyalistler bir milyon 
İmzalı bir mabzarla parlimentonun açıJ .. 
masrru İstediler. Dolfus ansızın kendi 

yardımcıları arasında çıkan bir kavga 
karıısında kaldı. Bu vaziyetten en ziya .. 
de Nazi'ler istifade edecekti. Dolfua a• 
zimkar bir harekette bulundu: Kabine
sinden fırkalara mensup nazırların hep .. 
sini de çıkardL Dört nazırlığı kendi üze
rine aldı. Ve geri ka1an nazırlıklara da 
fırkalara mensup olmıyan adamlar tayin 
etti. Bu suretle hükumeti fırkalardan 
ayırdı. Şimdi Dolfus, ne Meclise, ne 
fırkalara dayanmıyan, mutlak salahiye
ti haiz bir diktatör vaziyetine geçmiştir. 
Dolfus'un büyük bir cesaret gösterdiği 
§Üphesizdir. Bakalım bu vaziyeti idare 
etmek için cesareti kadar da kuvveti ola· 
cak mı? ..... 

Uzak Şarkta hava kararıyor. Mançur· 
ya ıimendiferlerindeki hakkını satmak 
üzere Rusyanın Japonyaya teklifte bu
lunduğu maliimdur. Rusyanm bu tekli
fi biJhasıa 19 uncu asnn ikinci yarımın
dan sonra Rusların Uzak Şarkta temin 
ettikleri menfaatlerden hühim bir 
kısmının tasfiyesi mahiyetindedir. 
Filhakika Mançurya Japonların el
lerine geçtikten sonra Ruıya İ· 
çin bu, bir zaruret halini alnuı· 
tı. Ancak Japonlar iıi sallayıp bir türlü 
§İmendiferleri satın almrya yanaıma .. 
maktadırlar. Rusyamn satmak istediği 
ıimendiferler ile Japonların ellerinde bu
lunan ıimendiferler biribirlerile rakip 
vaziyetindedirler. Japonlar Rus şimen· 
diferlerinden nakliyatı kendi ıimendi
ferlerine nakJetmek için elJerinden ge.. 
len her şeyi yapıyorlar. Hedef, Rusların 
ıimendiferlerini kıymetten düşürmek ve 
bunları yok pahaya satın almak. Ve ya· 
hut mukabilinde para verrniyerek elleri
ne geçirmek. 

Hafta arası bu fimendifer ihtilafı yÜ· 
zünden Mançurya ile Ruıya arasında 
ıiddetli notalar teati edildi. Ruslar Man· 
çııryanın İşgalinden beri çok uysal bir 
siyaset takip ediyorlar. Milletler Cemi· 
yetinin Japonyayı takbih yollu kararına 
bile iştirak etmediler. Anlaşılıyor ki Ja
ponlarla bir "mesele,, çıkarmaktan çe· 
kiniyorlar. Faka! Japonların tahrikatla
rı da her türlü hududu aımr§hr. Bir gün 
Rus sabrının tükeneceğinden korkulu· 
yor. 

••• 
Bütün dünyanın büyük bir alaka ve 

merakla beklediği Reichstag yangını 
davasına Leipzig mahkemesinde baılan
dı. Davaya sebep olan hadisenin mabi
yeli hatırlardadır: 5 mart intibabatınm 
srifesinde Reichstag binasında bir yan
gır• çıkmıştı. Bunun üzerine ki.nunuıa .. 
niden beri iktidarda bulunan Hitler Hü
kumeti memlekette örfi idareye benzer 
b:.r vaziyet ihtas etti. Yangını komünist .. 
)erin çıkardıkları söylendi. Komünist 
Fırkasının merkezi iıgal edildi. Bir çok 
komünistler tevkif edildi. Hitler evvela 
Almanyayı, sonra da Avrupayı kom Ü· 
nizmden kurtardığını ilan ederek Avru
panın kurtarıcısı rolünü takındı. Ve 
bundan sonra da Hitler rejimi batladı. 

Komünistler bu iddiaları reddediyor• 
lar. Ve yangını Hitlercilerin çıkardığını 
söylüyorlar. Binaenaleyh yangın dava• 
ıı dolayısile komünizm ve fa!İzm davaıı 
şeklini aldı. Davada biri Felemenkli, üçü 
Bulgar ve biri Alman olmak üzere bet 
maznun vardıt: Alman, Reichstag Mec
lisindeki Komünist Fırkasının grup rei
sidir. Bu davanın garip bir hususiyeti 
şudur ki, Londrada da bir hususi mah· 
keme tetkil edilmiı ve maznunlar aley
hinde müddeiumuıni tarafından yapılan 
ithamları ve tabitlerin ifadelerini naza· 
n itibara alarak şimdiden hük
munu ~rmİ§tİr. Londra hususi 
mahkemesinin karanna göre, maz .. 
nunlar yangından meı'UJ değil
lerdir. Ancak asıl muhakeme bala 
devam ediyor. Yangın davası yüzünden 
Ruıya ile Almanya ara~rndaki miinase.. 
bet te daha ziyade gerginleşiyor. Dava
n rn komünistleri vakından alakadar ed.,. 
ceği a~iki.rdır. Moskova gazetelerinin 
muhabirleri tarafından muhakemenin ce .. 
reyan tarzı hakkında verilen haberler 
Alman Hükumetinin hoıuna gitmemiı 
olacaktır ki bu gazeteciler hakkında ba· 
r kayıtlar konulmuş. Bundan muğber 
olan gazeteler, muhabirlerini geri çek .. 
mişler ve Rus Hükiimeti de Rusyadaki 
Alman gazete muhabirlerini mem .. 
leketten ihraç ebneğe karar ver
miş. Binaenaleyh iki meınleket 
arasında matbuat cephesinden mü .. 
nasebetler kesilmit demektir. Her 
iki memleketin de matbuatı büku
metE" çok yakın olduğuna göre, bunun 
-iyasi münasebetler Üzerinde ehemmi .. 
yetli bir tesir yapacağı aıikirdır. 

Ahmet ŞOKRO 

Milliy( t'in edebi rcmanı: 74 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Hayır! Hiç bir mukayese yapa
nuyordu. Caddeler, yüksek bina
lar, çatılar, hendeseli ne varsa hep
si birbirine karıtmış, çarkıfelek 
gibi dönüyor. Sokaklar denizlere, 
denizler dağlara, dağlar tunellere 
giriyor, çıkıyor, karışıyor, oynak 
ve biteviye parıldıyor. 

Kapalı gözlerinin ·önünde par
lak, tatlı, fırdönen bir 8.lem vardı 
ki hiç bir köşesini bir an için olsun 
nel olarak göremiyordu. Sağdan 
sola, soldan sağa, yukardan atağı. 
ya, yan<lan öteye, öteden beriye 
bir kü.ynatma, bir dönme, bir qğul
damadır gidiyordu. 

D\4 çok can çektirici, yürek hop
latıcı bir filmdi. Amerikayı gör
mek. Hem nasıl? Bir yıldız olarak! 
Kimsey~ nasip olmıyan bu mut it· 
te avuclannın içinde idi. Hatta üç 
parmağının arasında: Bir kalem 

tutup bir imza atacak! 
Ondaı• sonra her fey emrine el. 

pençe divan! 
Pariste, Londrada, Madritte, her 

yerde onun taze etinden biraz sa
tın almak istemitlerdi. Zırnık bi
le koklatmadı. Kartısına dikilenler 
hep ceplerindeki çek defterlerine 
dayanıyorlardı. Halbuki yarından 
sonra hunun da bir değeri kalmı
yacaktı. Çünkü kartısına dikilenle
rin belki hepsinden daha zengin o
lacaktı, bugün bile çoğundan zen
gindi. Henüz fakirken, sesinden 
ve sanatinden başka bir feyini sat
mıyan, kiralamıyan Yayla kızı 'im
diden sonra mı ...• 

Bunları çok düşünmedi. Böyle 
şeyler zaten onu en az uğraştıran 
şeylerdi. Onun gözünde şimdi şaf
kınlık veren, aklı, yüreği yerinden 
oynatan Amerika vardı. Amerika 
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Baş ağrısının manası 
Baş ağrısile sebepleri ekseri mahiyet 

ve tabiatleri itibarile ziyadesile karışık· 
tır. Vücudumuz azasının en kütük ve 
en ehemmiyetsizi bile bat ağrısına se
bep olur. Ve en ehemmiyetsiz uzuv vü .. 
c.udumuzun en büyük ve en hürmetli 
§efi ve efendisi olan batımıza onun nam 
ve hesabına ağrımasını emreder ve o da 
biç bir muhalefet göstermeksizin hemen 
onun emrine itaat eder. 

Radiyatörün motometreıi naııl maki
nenin ziyade kızdığını motörü ku1lanana 
haber verirse in.san motometresi olan 
baş ağn11 da vücudun bir tarafında bir 
fanalık olduğunu öylece bildirir. Ağrı 
herhangi bir dahili bozukluğun alameti
dir. Fakat onu bizzat ıuçlu gibi cezaya 
müstahak ve tedaviye mübtaç görmeme
lidir. Pek çok rahatsızlıklarda baş ağ
r111 ilk tehlike İşareti demektir ve onu 
o suretle hemen nazandikkate almalı
dır. 
Baı ağrısmm bir çok tipleri, nevileri 

vardır. Bunlar mahiyet, şiddet ve batın 
hangi kısmında bulunduklarına göre de
ğişirler. Bunun gibi sabah, gece, öğle 
bat ağrıları da vardır ve bunların her 
birinin ayn ayrı sebepleri, ali.metleri 
ve mini mahiyetleri vardır. Hiç bir 
vicdanlı hekim evvelemirde asıl hakiki 
sebebini anlamaksızın bat ağrısını teda
viye kalkıımaz. 

Şimdi baıta ağn yapan alelade sebep
lerden hangileri vardır. intani ve ıari 
hastalıklar bitahsis nöbetli olanların 
hepsi bat agrısile baılarlar ve çok kere 
ağrı devam eder. Kansızlık böbrek ilti
habı, İsteri baı ağrısına ıebep olur. Bat 
boılukları intani ve çürük dişler batta 
ağır bir ağrı yaparlar. Gözlerin görmek
teki kusur ve noksanı gözlükle tashih 
edilmez İse kaşlann Üzerinde ağrı hasıl 
ederler. Nevrasteni ve hazımsızlık arka 
baıın ağrımasına sebep olurlar. Her 
bir bat ağrısı için hekime müracaat et .. 
meğe hacet yoktur. Alelade hafif bir 
baı ağnıının ekseri sebebi bilinir ve ma
lum ıekilde alelusul basit yolda tedavisi. 
le önüne geçilir ıayet baı ağrısı kapalı 
ve sıcak bir yerde oturmaktan ileri gel· 
miş ise açık havada gezinmekle çok fay· 
da görillür dışarıda muntazam gezin .. 
mekler çok defa böyle adet üzere gelen 
baı ağrılarına çok faydalıdır. Ziyade 
yorgunluk veya derin düıünce ve fikir 
zorlamalarından ileri gelen bat ağnları· 
na karıı en doğru hareket İyi bir istira .. 
hat etmektir. On veya on beş dakikalık 
bir ılık banyonun da çok yardımı olur. 
Ağrı hissedilen yere iıter ba§ın Ön veya 
ense tarafı olıun soğuk bir baskı konur
sa çok defa mevzii ağnyı geçirir. Baş 
ağrııı ve sancıların alelide ıebeplerin .. 
den biri de inkıbaz olduğu için yenilen 
ve içilen ıeyler hakkında dikkatli bu
lunmak ve kontrol altında tutulmak ve 
her türlü ef'al ve banikatında intizama 
riayet etmek ı.artile hu yüzden ileri ge
len raballızlıklann da !;nüne geçilir. Her 
hangi bir suiistimaldetl ileti jıelmiş sebe
bi malum olan bir bat alim sebebi ber
taraf edilince tabü ağrı da geçer. Baş 
ağrıları bir yangını haber veren ifaret 
demek olduğunu bilmefl: hususu ziyade. 
sile mühimdir. Ev ilaçları ile geçirile
miyen baş ağrılan için doktora müra
caat etmek lazımdır. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

~~~~~~~~~~ 

Fakirler yardım bekleyor 
Topkapı Türk fukaraperver hayır 

müesseaeıinden : Cümhuriyetin onuncu 
yddönümü mesut gününün kutluluğu 
namına muhitimizde iki yüz fakir aiJe .. 
ye fasulya, makama, sadeyağ, soğan,tuz, 
kömür, sabun, yün kazak ve çorap dağı 
tılacaktır. 

Müessesemizin bugünkü varlığı bun .. 
dan fazlasını yapamayacak bir haldedir. 

Bu pek uğurlu günü can ve yürekten 
kutlulamak İsteğinde bulunan hayrı se· 
\.enler ve müesseseler bizim bu işimize 
i~tirak eyledikleri takdirde daha geni§ 
1>İr yardım yapılabilecektir. 

Bu hayırlı işe iıtirak zımnında gerek 
aynen ve. gerek naklen vaki olacak her 
türlü yardımı şükranla kabul edecğimiz 
beyan olunur. 

Madenciler birliği içtimaı 
Türkiye Madenciler Birliğinden: 
Ayın otuzuncu cumartesi günü saat 

on buçukta Galatada Merkez Rıhtım 
hanında ikinci katta balya ıirketinde 
toplanılacağından davetiye alamıyan 
arkadaşlarımızın da gelmeleri rica olu
nur efendim. 

onu çekiyordu. Büyük bir mıhladız 
bu küçük, demirden kızı tutmuf 
kendine doğru sürüklüyordu. 

••• Petek'in duyguları üç günden. 
beri karma karışıktı. Şimdi üzüntü 
lü bir sevinç içinde iken birdenbi
re sevinçli bir sıkıntıya kapılıyor. 
Bir yerde duramıyor, dolaştıkça öf 
keleniyor, öfke arasında gülüyor. 
Amerika benliğini sarsmıştı. Ame
rika ! Hem de Amerikanın Holly
wood' u ! Hem de birinci sınıf yıl
dız olarak! Kuruntulu basının üs. 
hinden ayaklarının dibine doğru. 
neler yağmıyordu. Alkışlar, ünler, 
dolarlar .• 

Dünya kızlarının, daha doğrusu 
dünyadaki kızların bütün budala
larını co~turan, dişleri furça görme 
miş ağızlarını sulandıran Holly
wood i~te avucunun içinde duru
yor. Hem nasıl? Yalvara yakara .• 
Her aptal kız Hollywood'a gide
bilmek için uçan kutlara varıncıya 
kadar herke&e yalvarır yakarırken, 
Hollywood'un patronları Petek'e 
gelmif yalvarmı,lardı. 

Kılıçlar köyünden k:ılk.. Bir ek-

Dün akşamdan 

• 1 E D E M R P E N Ç 
filmini görenler, şimdiye kadar böyle muazzam ve debşet1i bir deniz filmi görmedik1erlni beyan 
etmektedirler. Mnmessilleriı EDVARD ROBİNSON · ZİTA JOHANN • R1CHARD ARLEN 
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l_R_A_DY_o_I 
Bugünkü program 

ISTANBUL ' 
12,30 Alaturka ıramofon. 
18 Gramofon 
19 Nezihe hanım. 
20 Tanburacı O•man Pehlivan 
20,30 Hanımlar Heyeti. 
2J., ... ıJ Gramoton. 
22 >\na.dolu Ajan• •• Bor•• haberi, ıaat ayarı. 
J\o.ıU!:>J\.OVA, 1481 JU, 

Her sUnlc:ü proıram. 
VAıt~OVA. 1411 o>. 

19,35: Hafif mu•iki. 20,25 Muhtelif, 21: Sen· 
fonik konıer. 23: Danı. 23,30: Spor haberleri. 
23,45: Danı mu•ikiai. 
BUDAPEŞTE, 550 

20,20: Stüdyodan: l::Sir perdelik tem•il. 21: 
Barbierde !>evılle operaaından parçaJar. (pli.le: 
ile). 21,45: Haberler, 22: Caxbant. 23,.20: O
da rnu•ikiıi. 24: Siıan muıikiai. 

ViYANA, 5ı8 m. 
20: Piya no - keman aletlerile ıonatlar. 20,SO: 
muıiki parçaları. 21,10: Haberler. 21,.35: Mi· 
xahi neırj7at. 23,10: Haberler. 23,30: Bar mu- .

1 

ıikiıi. 
MILANO • TORINO • FLORANSA 

20: Haberler. - t'li.k. 20,20: Ecnebi lİ•anile 
haberler. 21: Haberler. - ICC'nıer. 21,35: Or· ı 
ke•tra. 23: Plaklar. 

PRAG. 488 m. 
20.30: Haydenin rolde.o mu•ikiıi. 21: Muhtelif. 
U.JS: Haendelin eıerlerinden ıonatlar. 

:lURIH 459 m. 
20,.25: Şen ıarlular. 21: Radyo orke•tra•ı. 21.35 
Skeç. 22: Son haberler. 22,15: ıarkılar. 22,3!1: 
Stüdyodan naklen: Neıeli muıik.i. 

ROMA 44ı m . 
21,:i5: Bellininin "ıece aez.ici•l kadın., i•i.mli 
oper ... ıı. 

111.JKREŞ, 394 m. 
20,40: Puccini'nin "1LA BOHtME., operaıı. 

BRESLAU, 325 m. 
20:Wilhln Bu•cb'un eıerlerinden konaer. 21,15: 
Ha.Jk konıeri, 24: Hafif ve danı parçaları 

Malul gazilerin tütün 
ikramiyeleri 

Ankara malul gaziler cemiyeti Oskü- · 
dar ıubesinden : Cemiyetimizce yapılan 
müracaatlar (daima her veçihle hima
ye ve yardımlarını ibzal eden) mübec
cel hükumetimizce hüsnü kabul edilerek 
gerek ıehit yetimlerinin ve gerek Ma
lul gazilerin tütün ikramiyelerinin ber
veçhi zir tevzi cihetine gidilmiı olduğu 
an: olunur : 

l - On seneliğini alınış olan şehit 
yetimleri ile harpte ğaip olan ıübedanın 
yetimleri bu seneki ikramiyelerden isti
fade edeceklerdir. 

2 - Harp ve vazife malullerini tef· 
rik edecek olan komisyon vazifesini ik
m:ıi etmek üzeredir. 

Cümhuriyet bayramından eve) tütün 
ilrramiyeleri tevzi edilecektir. 

HAZİN BİR ÖLÜM 

• .,.' • , • • ~-:: .... - • "' • I 

n ARVI:. )' ... 
s B O Y E R. •• 

gibi iki büyük yıldızın yarathğı eser 

• 
Ben ve lmperatoriçe 

,. 
Bugün 1 p E K sinemasında 
Macar aık - hayatını en güzel bir 
şekilde gösteren, nefis ıarkılar, ve 

danslarla dolu 

ÇARDAŞ 
Oynıyan : ROSE BARSONY 
Ayrıca: Paramount dünya haber· 

leri ve, yalnız geceleri : 

MUHLİS SABAHA TT1N 
Beyin idaresinde 40 kitilik büyük, 

tarihi, ve modern 

REVÜ 
Fiyatlarda zam yoktur. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı 

1 Tenzilatlı Halk matinesi. , 

17931] ~

tSTANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi Temsilleri 

1 T eırinievvel pazar günü akşamından 

PER 
GÜNT 

5 perde 
'(azan : Henrik lbıen 

Tercüme eden : 
Beıteliyen, E. Grieg 
Türkçeye çeviren : 

Seniha Bedri. 
D ı.1. ........ ...- • : Temsillere tam saat dokuz

da baılanacak ve perde açıldıktan son• 
ra hemen kapılar kapanacaktır. Biletler 
şimdiden giıede satılmaktadır. 

6888 

Şişlide satılık ev 
Şi,Iide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: ı Milliyet N. B. 
6853 

• 

7898 -· 

Bugün filmlerin en güzeli
ni takdim ediyor : 

MADAME 
BUTERFLY 

(Japon çiçeği) 
Fransızca sözlü. 
Oyruyanlar : 

Silvia Sidney -
Cary Grant 

(Paramount filmidir) 
Ayrıca dünya havadisleri 
Bugün saat 11 de tenzilatlı 

HALK MATiNESi. 

[78) /] 
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Devredilecek ihtira beratı 
" Tayyarelerden atılan torpidolarda 

ve torpidolara ait islabat" hakındaki ib 
tira için İstanbul Vilayet Celilesine tak• 
dim edilmiı olan 9 teırinisani 1929 ta· 
rib ve 20480 numaralı müracaatın ih· 
tiva ettiği hukukun bu kere ba1ka11na 
devir veya icara verileceği teklif olun· 
makta olduğundan bu huıuıta fazla ma· 
lumat edinmek istiyen zevatın İstanbul· 
da, Bahçekapıda Taı Hanında 43 • 48 
numaralarda kain vekili H. W. Stod< 
Efendiye müracaat etmeleri ilin olunur, 

(7894) 

MUSİKİMİZDE .ııı_ .. 

Mühim inkılap 
"NOTA" 

musiki mecmuannın 11 inci sa· 
yisinde tafsilat vardır. 

7776 6819 

Sabık Yıldız kumandanı merhum Şev 
ket Patanın. biraderi merhum Tevfik 
Paşa mahtumu Süvari Binbaım müte
kaidi ve Amasra Kömür madeni Şirketi 
müdiri Muhlis Bey iıi başında ansızın 

vefat etmiıtir. Ailesine sabrı cemil ken 
diıine rahmet dileriz. (7912) 

~~~~--:--=-~~~~ 

.......... -Yazan: __ ... _ .. ! 

Ur. bhSiM ÖM.hK Pı. .-M•iı•.b•adil 
BONO 

İnkılap 
Bütün ilk ve orta mekteplerde Cüm· 

huriyet bayramı günü temsil edilmek Ü· 
zer" hazırlanmrıtır. Vaıfi Mahir Beyin 
yazdtğı bu eser muallim Ahmet Halit ki 
taphaneıi tarafınd:ın baıılmııtn-. 

Coğrafya muallim kitabı 
ilk ve orta mektep muallimlerine reh 

her olmak üzere hazırlanan bu eseri 
Kemal Kaya B. yazmıştır. Kitap birçok 
grafik ve resimleri muhtevi olup cid
den nefis bir surette basılmıştır. Mual
lim Ahmet Halit kitaphanesi tarafından 
çıkarılnuşhr. 125 kuruıtur. 

Grand 0t31 
Sineması büyük bir şöhret kazanan 

bu eser Reıat Nuri Bey tarafından ter· 
cüme edilmi•tir. Muallim Ahmet Halit 
kitapbanesin.de 50 kuru!& satılır. 

mek çıkını, ber deknek, yarım ça
rıkla yollara düf •• Bir güz yaprağı 
gibi her rüzgarın önüne katıl.. ve 
sonunda Hollywood'a git.. Petek 
o kadar kurumlanmıştı ki bu giditi 
ne şansına, ne de tesadüfe vermi
yordu. Kendi alnımın teri, kendi 
sanatimin gücü ile gidiyorum, kim
seye minnetim yok, diyordu. 

Yalnız üzüldüğü bir nokta var
dı: Bu gidiş uzun bir giditti. sonu 
bilinmiyen bir gidişti. Amerika i
yi, Hollywood daha iyi, yıldızlık 
hepsinden iyi. İyi ama sonu ne o
lacak. Acaba memleketine bir da
ha dönebilecek mi? Hollywood'un 
dünya kızlan için bir uçurum ol
duğunu okumuf, işitmiş, görmüttü. 
Bugüne kadar kendini koruyan 
Yayla kızı, Hollywoocl'dan ötesi 
için ne yapacaktı? Babası Sakar
yaya giderken ne demitti? Sen 
Yaylalı Mehmedin kızısın. Aca
ba bugüne kadar unutmadığı Yay. 
lalı Mehmedin kızı oluşunu yarın 
unutacak mıydı? 

Başmdan geçen bir vak'ayı lıa
tırladı. Bir gece Berlinin büyük 
bir gazınosunda.. Sımarık. üstü 

Kadın hastalıkları ve koruma 
Kısırlık: Gebe kalmamak ve 

14° Kr. Yurtluk 
kalamamak IOO 

Gebelik patologisi, nifas! intan 300 
Güç dojtum 300 
Üzüm ve üzümle tedavi 50 

" ., 

" lkhal ve Kanaat kütüphanelerinrle 

-- 6600 7435) --· 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tayyarelerden torpido endahtına 

ait islabat" hakkındaki ihtira için İstih· 
sal edilmiş olan 9 Teşrinisani 1929 tarih 
ve 1404 numaralı ihtira beratının ihtiva 1 

ettiği hukukun bu kere ba!!;kasına devir 
ve ferağ olunma11 teklif edilmekte ol
duğundan bu hususta fazla maliimat e
dinmek istiyen zevatın lstanbulda Bab· 
çekapıda Taı hanında 43 - 48 numara
larda kain vekili H. W. Stok Efendiye 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7893) 

.--Dr. İHSAN SAMI--. 
Tafo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul· 
mamak için tesiri çok kat'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depola rında 

Deyin ıenedi 
Balıkpazar, 6 lstanbul Sarraf Vısil 

7771 

( ~illıiy~tl 
Aann umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 •:rlıiı 
6 

" 12 
" 

Türki1'• içia 
L K. 
4-
7 50 

14-

Hariç. içi.a 
L. K. 
8-
ı4 -
21-

GeJen n-rak seri •erilmea.- Müddeti 
treçen nüshalar 10 kuruıtur,- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyet• mü• 
racaat edilir. Gazetemiz ilinların me•'u• 
liyetini kabul etm.92, 

BUGÜN K ü. HAVA 
Yeıilköy raaat merkezinden aldıiımı:J. 

malUmata nazaran buarün baya açık ae· 
ç.ecektir. 

28-9-933 tarihinde ha•a tazyiki 765 mi
limetre, en (azla hararet 23, en az 12 de
rece idi. 

b 
d 
d 
• p 
•i 
1 11••-\ıulunur . ._ 6968;cı--ıl 6200 l im _________ I __ • 
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ha,ı ni~anh kordonlu bir genç .• 
Birdenbire üstüne atılmış ve mm 
öpmek istemişti. Petek bir kaplan 
çevikliği ile fırlamı' ve: 

- Git! Kahpe dölü! 
Diye haykırması ile oğlanın su

ratına tokat atması bir olmuştu. 
Köse dayı tokat sesini duyar duy
maz sıfırı tüketmişti, Öleyazdı ! 

- Aman kızım! Ne yaptın? 
- Kahpenin dölünü şamarla-

dım ! Ne yapacağım? Ne yapmamı 
istiyorsun?! Ben gurbete öpücük 
dağıtmak için çıkmadım! Ben gur
bete niçin çıktım biliyor musun? 
Hayır! Onu sana söylemiyeceğim. 
Gurbete niçin çıktığımı ve ne ya
pacağımı yalnız ben bilirim. Bu 
boyalı, bu elektrikli, bu ipekli fır
tınalara niçin boyun eğdiğimi an
cak içim bilir. 

- Öyle ama, tokat attığın ada-
mın kim olduğunu biliyor musun? 

- Bir kahpe dölü! 
- Yava, söyle. O .. O •• 
- O kim? sen söyle! 
- Mösyö Hitlerin sır katiple-

rinden birisidir. 
- Bana ne? İstene kendisi ol

sun. 

- Sonra seni mahvederler. li 
- Zor! 

1 
rl 

- Etme kızım! Yapma yavruııt· ~ 
- Etmeyim, yapmayım da kır 

lunda iki çengel var diye öpüciil' 
mü vereyim? 

- Sonu fena olur diye korkıl' 
yorum. 

- Eğer böyle bir zevzekliğe kıJ· d 
kışırlarsa silah kullanırım! Ani"'; ~ 
dm mı moruk! Silah kullanırıııt: d 
Sedefli Brovniğim beni senden if' 
korur anladın mı köse dayı! Bit' )"' 
ler"mitler bana vız gelir! Ben "'{ıı.f' 1 

lalı Mehmedin kızıyım! Eğer ıı,1ôl' ıı, 
yö Hitler bunu duyarsa o da o lıll' ~ 
rife benim yaptığımı yapar. 

1 t, 
Biribirlerine söz dinletemedilc e hi 

ri için ertesi sabah Almanyadıı.11 r 
F ransaya geçmi,lerdi. ı,..: 

Bu i' ömründe ilk defa batııı"' ~ 
gelmitti. Ötekiler hep lafta kalııt1~ 
tı. Amerikada neler olacaktı? 1 ıı.'f 1• 
lalı Mehmedin kızına karşı sa'/~ ~ 
gösteren bulunacak mı? Buluııııt', '• 
salar da hakları var. Öyle ya, ııı' ·· 
dem ki sinema yıldızıdır. Muti•' t 
ka bir kaç takım kirli çamaşır1"''1 

'Bitmedi) 



Haftanın fllmlerl 

Sinemalarda 
Bu halta şehrimiz;in birinci vizyon 

sinemalarında, oldukça güzel filmler 
11eçmektedir. Artık bütün sinemalar 
açıldığı için tamamile mevıime girmiı 
oluyoruz. Filim Qlemi bu sene çok 
zengindir. Hangi sinemaların neler 
oynryacaklarını aşağıya yazıyoruz: 

TÜRK: DEMiR PENÇE 
SARAY: BOYOK ôTEL 
MELEK: MADAM BUTTERFLY 
JPEK: ÇARDAŞ 
ARTİSTiK: ALAYIN KIZI 
ELHAMRA: VAKiTSiZ BABA 

TUrkte 

Demir pençe 
Oynıyan: C. Robinson 
Portekizli Kaptan Mike, büyük en· 

ginlerde çok meıhur bir balıkoıdır. Ba
lıkçılık ona senede binlerce dolar kazan
dırır. 

Knptan Mike biraz kabaca olmakla 
beraber çok namu•lu bir adamdır. Tay
falarının hiç bir zaman hakkını yemez. 

Mike'nin içinde aızlıyan yalnız bir 
derdi vardır: Kadınların onu İstihfaf et
meleri ve batka erkekleri ona tercih et• 
meleridir. 

Buna sebep te zavallının sol eli ye
rinde demir bir çengel bulunmasıdır. Ka 
zaya uğnyan bir gemisinin bat tayfası 
Pipes Boleyi köpek balıklarının ağzın
dan kurtarırken 'Mike, bu elini balıklara 
kapbrmııtır. 

O meş'um gündenberi. Mike ile Pi
pes bi.rbirinden ayrılmaz iki arkada§ ol .. 
muılardır. (Pipes)in kadınlara kartı o
lan muvaffakiyetleri bu dostluğa engel 
olmamııtır. 

Kita, kendisini sefaletten kurtaran 
bu adama karıı hissettiği şükran borcu 
nu ödemek için bu teklifi kabul ediyor. 
Fakat Mikeye kendisini sevmediğini iti
raf ediyor. 

Kaptan Mike genç kıza çılgınca aşık 
olduğundan, zamanla kendini ona sev .. 
direbileceğini ümit ederek, Kita ile ev· 
leniyor. 

Pipes, Kitanın bu izdivacı kabul et· 
mesini para tamaı zanneredek genç kız .. 
dan önce nefret ediyorsa da, bilahare 
Kitanın yapbğı fedakarlığı anlıyor ve 
kalbinde genç kıza karıı beslemeğe bat· 

Vakitsiz Baba filminde Fernand 
Gravey 

ladığı merhamet hissi yavaı yavaı aşka ı 
tahavvül ediyor. 

Mike, çok sevdiği bu iki kişinin ara
ıında kendini o kadar meı'ut buluyor ki, 
hakikati keıfedemiyor; 

izdivacı takip eden, ilk balık avın· 
dan dönüşte, Pipes ağır surette yaralı 
olarak karaya çıkarılıyor. 'M\ike, ölümle 
pe~çele,en arkada~ın~ kendi evind~ ~ .. 
safır ederek onu ihtımam1a teTavı edı· 
yar. 

Az zaman sonra nakahat devresine 
giren Pipeı, hissiyatına kapılarak arka
daşına ihanet etmek korkusile, Kita
dan uzağa kaçmağa, yani Mikenin evin
den çıkmağa karar veriyorsa da ·genç 
kadın bırakmıyor. 

Nihayet günün birinde Mike, iki sev
dazedeyi birbirinin kolları arasında ge
mide yakalıyor. 

Köpek balıklarının kaynatbğı bir 
noktaya geldiği zaman, (Pipea) i bir 
kayığa koyan Mike. zıpkınla sandalı ba 
tırmağa teıebbüs ediyor. 

ikinci bir zıpkını da o esnada yakla
§an bir köpek balığına atıyor Fakat bu 
zıpkının ucundaki ip, kaptanın ayağına 
takılarak onu da denize ıürükliyor. 

Gerek Pipes, gerekse Mike, tayfa. 
lar tarafından denizden çıkarılıyorsa da 
kaptan, köpek balıklarının taarruzuna 
uğradığından Kitanın kolları arasındı 
can veriyor. 

Demirpençe /ilminden bir sahne 

Saray 

Büyük otel 
1 •uyanlar: 
~~-eta Garbo, Joan Gravfort_ Jean 

Barimore, Li«ıel Barimore, Valace Ber· 
ry, Levisstone ve Jean Hersholt. 

Bu film bu hafta değiştirilmemiıtir. 

Melek 
Madam Butterfly 

Cio - Cio San: Silvia Sidney 
Pinkerton: Gary Grant 

Amerika donanması zabitlerinden Mü 
zım Pinkerton Japonyada bulunduğu 

("alarda Japon usulü tahtında Cio-Cio-
San namındaki genç Japon kızı j)e evlen 
miş idi. Genç kız, nikabın muvakkat ol
duğunu ve ancak niki.h mukavelename
sinde tayin edilen müddet için muteber 
olduğunu bilmiyor. 

Beş ay kadar müşterek bir hayat ya
şadıktan sonra Mülazım Pinkerton A
merjkaya avdet ediyor; Cio-Cio-Sana 
münasebetleri hitam bulduğunu itirafa 
cesareti olmadığından İspinoz 1ru,unun 
yuvasını yapbğı mevsimde avdet edece-

M. Venizelos patrikhaneyi ziyaret etti 
(Başı I inci sahifede) 

let münasebatı üzerinde değil, bütün 
}'akın şark milletleri arasındaki müna· 
ıebat üzerinde de tesiri görüleceğini 
IÖylemiştir. 

Mösyö Venizelos, Patrik Efendinin, 
burada çok kalıp kalmıyacağı hakkın
daki sualine de: - "Bilmiyorum, aziz 
dost1anmm miıafirperverlik1erini çok 
ıuiiatimal etmek istemiyorum. ismet 
1>..-,,a hazretlerinin, Büyük Millet Mecli
•inin kütadında bulunmak üzere bir 
le4rinievvelde Ankarada bulunması icap 
•diyor. O tarihlerde benim de avdetim 
tnuhtemeldir., demiştir. 

Sonra Yugoslavya Kral ve Kra
liçeıinin de lstanbulu ziyaretlerin
de burada bulunup bulunmayaca
h hakkındaki suale de: 

- Bugünlerde gelirlerse, kalı· 
•ım, gelmeleri ıu;adığı takdirde ka 
IQmıyacağım." demiftİr. 

Patrik Efendi, bundan sonra Madam 
Venizeloau da takdiı etmiş, ve patrik
lıane protokolu kadınların patrikhane
de yemek yemesine mani olduğundan, 
~endisini yemeğe alıkoyamadığından 
dolayı müteeuif olduğunu 1Öylemi4tir. 

Madam Venizelos, avdet etmiı, Mös .. 
)(i Venizelos ile Patrik Efendi yemek 
'alonuna geçmişlerdir. 

Yemekte Senıinot 
~etropoli t ile Yunanlı 
11qzır bulunmuştur. 

azasından 
gazeteciler 

bet 
de 

I Mösyö Venizelos, patrikhanede iken 
t •nıet Pata Hazretleri patrikhaneye 

lı;, telefon ederek Mösyö Venizelos ile 
~Örüşmüş. Pera~alas otelinde kendisini 
"tklediğini söylemiştir. Bunun Üzeri
~ sabık Başvekil 2,15 te patrikbane
h terkedenk otele dönmüştür. 
I M3syö Venizelos, otelde bir müddet 
1rn.et Paş.a ile görüştükten sonra Fran
~~ maslahatgüzarı Mösyö Barbier ve 

llgoslavya ıefiri Mösyö Yankovjç'le 
·~ 1 tal yan sefiri Mösyö Lajacono ile 
•iirüşmüstür. 
~ilzım Pa,,a Hz.nin Yunan gazete

cilerine beyanatı 
Möıyö Venizelosun Yalova gezin-

tisine ittirak eden Büyük Millet Mec
lisi reisi Kazım Paıa hazretleri, vapur
Ca Yunan gazetecilerine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Türk - Yunan dostluğu ebedi
dir. Çünkü her iki milletin arzu ve is
teğine dayanıyor. Bunu ıize Türk mil .. 
Jetini temsil eden bir müessesenin, ya
ni Türkiye Büyük Millet Meclisinin rei
si sıfatile söyliyorum.,, 

ismet Paşa ve M. Venizelos 
Bu esnada ismet Paşa da Yunan 

gazetecilerine harf ve yazı inkılilbm
dan babsetmİ§ ve bir aralık sozu 
:ll\5ıyö Venizelosa İntikal ettirerek 
demiş tir ki: 

- Mösyö Venize1ostan, aramızda 
daha fazla kalmasını rica ettim. Mec
lisin açılması dolayısile Ankarara ~it .. 
mem icap ederıe Mösyö ~ Venizelos 
Türk milletinin misafiri olarak burada 
kalır.,, 

ismet Paşanın hediyesi 
ismet Paşa, dün dostu Mösyö Veni

zelos cenaplarına yerli kumaıtan bir 
kostüm hediye etmİş_tir. 

Mösyö Venizelos bugün saat 11 de 
Taksim Cümhuriyet abidesine bir çe
lenk koyacak ve öğle üzeri doktor Lgur
devs tarafından Heybeliadada şerefine 
bir ziyafet verilecektir . 

Bu akşam, lngiliz sefiri Sir George 
Clerk ta Mösyö Venizelos §erefine bir 
zivafet verecektir. 
M. Venizelos Yuf(oslav Kralı Hz. 

ni bekliyecek 
ismet Paşa ile Mösyö Venizelos ara· 

aında mükalemelere devam edilmekte
dir. iki dost devlet adamı, evvelki gün 
Y akt.!'Ya giderken Ertuğrul Yatında 
Büyük IVCllet Meclisi reisi Kazım Pa
ta da hazır olduğu halde uzun müddet 
görüıtükleri 11ibi, bu mükalemelere ge
ces; ..te ,.,..,,Pi..., edilmiştir. 

Bu mükalemelerde hazır bulunan 
Tevhk Rüştü Bey geç vakit Dolmabah
çe sarayına gitmiş ve bir müddet son .. 
ra otele avdet etmiıtir. 

Dün saat ikiden sonra ismet Paşa 
ile Mösyö Venizelos gene uzun uzadı
ya görüşmüılerdir. 

Mösyö Veı;ıizelos, Yugoslavya kral 

Büyük Otel /ilminde Joan Gravlord 
ve Valace Berry 

ğini vad·etmi~tir. 
Pinkertonun Madam Buterfly diye 

tesmiye ettiği Cio-Cio-San üç uzun sene 
sevgilisinin avdetini bekledi. Üç ilk ba
har mevsimi geçmiştir .. Üç defa Japon 
ispinoz kuıu yuvasını yapmıı geçmiştir. J 
Pinkerton avdet etmemi,tir. 1 

Bir çocuk annesi olmuş olan Cio-Cio
San Amerika konsolosuna müracaat e... 
diyor. Konsolos ta icabını icra edeceği· 
nİ vadediyor. 

Günün birinde Amerika donanması 
tekrar Japonyaya gelmif. Pinkerton, ev 
lendiği Amerikalı karısı ile beraberdir. 

Konsolostan haber alması üzerine 
Madam Butterfly'in biraz ağaçlarile mu· 
hat bulunan evine gidiyor. Genç kadının 
sevinci, bir daha gelmemek Üzere gide
ceğini haber vermekle derhal dönüyor, 
çocuğu da göstermiyor. Pinkertonun a· 
zimetinden ıonra kalbi münkesir olan 
küçük Japon kansı mabutlarının önün· 
de ibadethanede intihar eder ve ruhunu 
teslim eder. 

ipek 

Vakitsiz baba 
Oynıyanlar: 
Eduard: Fernand Gravey 
Fred: Fernand Gravey 
Dolores: Edit Mera 

On sekiz yaıında Edouard Puma 
( F ernand Gravey) babasının iılerinde 
çalı§an i.teıin Doloresin B§ıkane tavur· 
larına dayanamamıştı. Dolores müstem .. 
lekatta bulunan ve kendisini altı aydan
beri bekliyen eski aşıkının yanına git
mekten vaz ııeçer. Genç mektepli artık 
kendisini adrun olmut zanneder ve ebe
veynine kartı pek serbest davranmaya 
ba§lar. Bir sene sonra Edouard tombul 
bir çocuğun babası olur. Dolores bir gün 
evlenınek için eyaletlerden birine git
mek üzere hareket eder. Çocuğu bir 
mektupla beraber bahçede Edouardın 
penceresi altına bırakır. Babasının hid
lenınesinden korkan Edouard çocuğu 
süt ninesine götürür sekiz sene geçer. 
Edouard bala babasına bu hadiseyi iti
raf etmemiıtir. Fakat oğliyle beraber ya-

Çardaı /ilminden bir 
aık sahnesi 

şaya bilmek için bir kadınla niıanlanır. 
ikisi ittifak ederek Edouardın oğlunu 
kadının oğlu diye gösterirler. Seneler 
geçer çocuk büyür. Adı Fredtir, delikan
lı olmuştur. Babasından para çekmeğe 
başlar. Bir gün bir garaj açmak İçin on 
bin frank İster. Edouard'ta bu kadar pa· 
ra yoktur, ortağı olduğu babasından da 
istiyemez. Edouardın dul kalını§ olan 
babası genç ve gÜzel memurelerden Sü .. 
ziye kur yapmaktadır. Süzi Fredi sevi
yor. iki parasız ihtiyara her ıeyi itiraf 
etmeğe karar verirler. Bir gün büyük 
baba Süziye kur yaparken F red üste ge· 
lir. Torunu olduğunu nezaketle bildirir 
va yanında bir iş vermesini ve Süzi ile 
evlenmesine müıaade etmesini talep e
der. Edouard gençlik hatasını itiraf eder. 1 
Baba; büyük baba, torun bir sene sonra 
küçük torunun beşiği önünde birleşirler. 

Artistik 

Alayın kızı 
Oynıyan: Anni Ondra 

O zamanlar lskoçyanın §İmalinde 
mahir bir kaçakçılar teıkil.8.b karar
gahlarını küçük Litlbakıayr köyü civa 
rında tesis etmlş ve hükıimeti aldat
mak suretile vjski rüıumundan yü:ı: 
binlerce lira İs~fade etmekte bulun· 
muıtu. Poliais iciz kalmaaı, rezale
tin çok zaman devam etmesi Üzerine 
Haylandera'lerİll korkunç 13 üncü a
layına müracaat olunmuı ve bu alay 
baıta mızıkBrtohluğu halde 11elerek 
köyde karargahını tesis ehniştir. 

Batta mızıkası. • • Bu mızıkanın 
batında Tambur majorun yanında 
sert azimkar tavmlı, fakat sarııın buk
leleri dolayısile hemen, aaker kıyafe
tine ginnit genç bir kız olduğunu göa
teren genç bir trampetçi (Anny Ond
ra). 

Filhakika bu, alayın kızı Meri idi, 
Meri ı8 sene evvel harp sahasında as
kerler tarafından bulunarak alınınıı 
olup kendisine bir baba kalbi taşı
maktaydılar. işte alay bu yüzden ta
tile nail olan çocukların, köyıJülerin bil 
hassa hırçın ihtiyar bir kız olduğu hal· 
de askerliğe taalluk eden her §eye 

kar§ı bir sevkitabii ile dalına bir ıef
kııt ve muhabbet hiosi beslemiş olan 
Hedin Hruk'un çok zengin §ato sahi
besi Ledi Diyana'nın büyük sevinçleri 
arasında mektebe yerleşirler. Asker
ler yerleşir yerleımez o gün seneidev .. 
riyesi olan Merinin ıerefine bir eğlen
ce tertip ederler. Hediyeler akın akın 
gelir ve zevkusafa başlar. Fakat mü
fettiı Ceneraıl ile yaveri Vilyamsın bir
den bire gelıneleri buna P-ek çabuk 
fasıla verir. Eğlence ceneralın şerefi
ne bir resmikabul ıekline aokulnuya 
çalışılır. Maalesef bu hile ve Meri'nin 
mevcudiyeti keşfolunur. Meri, arka
daşlarından ayrılacağına çok keder e
der. Bu hususta baba Bulli diye ça· 
ğırdığı ihtiyar baıçavu§un fikrini al
mak İster. Fakat baıçavuı dağda dev
riyededir. lı buna kalam, Meri ayak
larına akileri takar ve onu aramıya gi .. 
der. Gece olur. Meri devriyeyi bula
maz ve yolunu kaybeder. Birden bire 
karlar araaında dururken ayaklarının 
dibinde bir çukur açdır. Bu çukur bir 
kulübenin damından gürültü ile aıağı 
düşer. Bu kulübe ayni zamanda kaçak 
çılarm deposu idi. itte zavallı Meri 
bilıniyerek kaba ve haıin kaçakçıların 
eline düıer. O korkmaz ve yakınında 
bulduğÜ büyük bir fıçı tokmağını ale
timüdafaa olarak kullanır. Fakat i;i..-

"\a bir tekil alacağı mubakkaL tır 

Haftanın en BÜZel lilmi olan Madam 
Butterlly filminde SilıJiya Sidney ve 

Gary Grant 

Meri'nin gaybubetini merak eden 
Lord Robers bir devriye ile yetifİp Me. 
riyi kurtarır. Ve k.çakçılardan bir 
kısmını da tevkif eder. Meriyi bu teh
likeli gezintiden sonra arzusu hilafına 
resmi elbisesini alıp ptoda oturmı

ya icbar ederler. 

Meri şatoda en çok ıevdiği asker 
arkadaşlarından bir yardım görme
yince teesaürle arkadaılarına bir veda 
mektubu yazarak gizlice elbiselerini 
giyer ve ayaklarına skilerini takarak 
kaçar. Dağda tesadüf ettiği bir kulü
beden kaçakçılara emir veren ıeıler 

ışitir. Cesurane İçeri girer ve. • Lord 

Roberi kaçakçılara emir verirken 
cürmümeıhut halinde yakalar. Ro
velveri tetikte, onu §atoya &'Öt:irerek 
bir odaya lupseder. 

O gece zavaı:, Meri müthit kibus 
lar geçirir. Bir •ar aftan çok &ovdiği 
Lordu kurtarmak isterken diğer taraf
tan askerlik vazifesi arasındaki müca
delelerle ugr>)ıır. Erıesi sabah Me•İ 
uyandığı zaman rrı.hptısunıı gôrmiyc 
gider. Genç kıı n ~,. t ~:.r<? .·i ile eğlen 

Halkın dediği 
Creen Play ismindeki bir Amerikan 

mecmuaıı, Amerikan gençliğinin ka· 
dın ve erkek artistlerden hangilerini 
ide\I edindiklerini anlamak için bir 
anket açmııtır. ilk sualini bet yü:ıı 
daktilografa göndermiıtir. Ey!ıll sa
yısında bu anketin neticelerini neıre· 
diyor,. 

Ankete göre orta sınıf genç Ame
rikan kızlarının sıra ile beğendikleri 
on bet artist ıunlardır: 

Frederic March 74, Leslie Howard 
52, Ramon Novarro 37, Clark Gable 
30, Clive Brook 28, Warner Baxter 
28, James Cagney 28, Jobn Boles 27, 
Gary Cooper 23, James Dunn 18, Ro
nald Colman 15, Richard Dix 15, 
George Brent 13, Joel Mcrea 11, • 
N ils Aather 1 1. 

10 reyden az alan aktörler arasın· 
da methur isimler de var. Küçük 
Douglaa Fairbanks, Phillipo Holmea, 
Johnny Weisamuller, Maurice Che
valier 11ibi .• 

Görülüyor ki, halkrn zevki ne ka
dar mütehavvil •• 

Laura La Plante geliyor 
Sesaiz fil111 artistlerinden Laııra 

La Plante bu defa "Muhayyel aık., 
isminde yeni ve aeali bir film çeviri • 
yor. Şen ve aarı§m Laura'nın hatıra• 
'ını unubnıyan1ar bu havadisten mem 
:ıun olacaklardır. 

ve onun aaınirui 1 \~:.A'.yatından mutceı· 

•İr olan Lord R"""" ihanet ko'11~<lya• 
smı oynamakta Jcvam eJe.· Onu kur. 
tuna di'<,~<.kleıı fikn kend.r.ı çılclır· 

tan Meri, Lorda ıı:aç.ma .-ıu teklif e
der. Fakat Lort g:dip mertçe teslim 
olacağım, der. N ·~ yapacağını §aşıran 
Meri 11idip Ledi Dııc.na~ n meseleyi 
•nlatır ve hemen kllr~,..gi,ha. t:E.ln..<."sİ· 

ni rica eder. lk. kaJ . ., karargı\ha l:<'İ• 
diklerinde bir aak~ri mer.,c.i;.1 yapıld· 
ğıru görürler. M" ı Robeı-ın kur~una 
dizileceği yerde n.~~nla lalli{ edildiği. 
ni görü.·. R<.ıller de "-ene ·aldan mükA· 
fat olara.k Merİ)'I iater Bunun U2.erİ· 
ne ilk deta olara" M<ri İşlirak elnıek. 
ıizin alay resmigeçit yaparak hareket 
eder. 

Alayın kızı /ilminde Anni Ondra 

ı 

Vinerspor dün geldi 
(Başı 1 inci sahifede) yeti dolayısile bazı oyunculann for- 1 ları bize senenin en güzel maçlarından 

yarın maça oldukça dinlenıniı bir hal- monda olmadıklannı ve bazılarının da birini göstermiı olacaktır. Çok tatlı 
de çıkacağız. rahatsızlığı, fampiyon taknnımızın aııl bir oyun oynayan ve Viyana hal:t:ı ta .. 

Üç sene evvel buraya gelen takım- kuvvetini muhafaza edemiyeceğini an- rafından fazla sevilen Wiener Sport 
dan, bugün ancak dört oyuncu kalmıı· ladık. Evvelce de yazdığımız gibi iz- karımnda Türkiyede de ayni seviyede 

/ Çarpışma_!_ahkikat t 
Henüz bitmediğinden 

vapurların hare
ketine müsaade edilmiyor 

tır. mir ıampiyon takımı santrhafı Nazmi bir takım görecek, ve böyle bir takım 
buraya gelmit ve Fenerbahçe klübüne ile boy ölçüıecektir. Fenerbahçe Vienersport maçı 

nasıl olacak 
Bugün tam saat 16 da Fenerbabçe, 

Wiener Sport maçı Fener bahçe stadın
da yapılacak. Fenerbahçenin Türkiye 
şampiyon1uğu müsabakaJarına hazırlan· 
mak üzere çalıttığını yazmış ve bu ça
lışmanın ölçüsü olarak ta Viyananın bu 
cidden kuvvetli takımını getirterek bu
nunla iki maç yapacağını da ilive et .. 
miştik. Fakat maatteessüf dün de yaz
dığımız gibi, F enerbahç:e takımı bugün 
en kıymetli bir uzvundan mahrum. 
Sağ iç Muzaffer takımda yok. Bir haf
tadır hasta yatan Muzaffer vakıa iyilef· 
ti, lakin oynayacak halde değil. 

F enerbahçelilere müracaat ederek 
takımlarının nasıl teşekkül edeceğini 
sorduk. Fakat onlar da henüz bir ka
rar vermediklerini çünkU mevsim bida-

ve kraliçesinin ıehrimize ıelmek üzere 
olmaları basebile, hareketini tehir et
miıtir. Sabık Başvekil daha bir kaç gün 
ıehrimizde kalacaktır. 

Mösyö Venizelosun. Yugoslavya kralı 
hazretleri tarafından da kabul edilmesi 
muhtemeldir. Kral hazretlerile sabık 
baıvekil arasında eski bir tanışıklık 
vardır. 

Möıvö Venize1osun kral hazretlerine 
karşı hürmeti olduğu gibi, kral hazret
lerinin de sabık baıvekile kartı muhab
beti vardır. 

Başvekil Yunan gazetecilerile 
beraber 

Başvekil ismet Paşa hazretleri dün 
öğleden sonra Mösyö Venizelosla şeh
rimize gelmiş olan Yunan gazetecilerini 
kabul ederok kendilerine Türk inkılabı 
ve meınleketimizde yapılan ıslahat hak
kında bayanatta bulunmuştur. 

girmiıtir. Milli takım maçlannda iz- iki tarafın bilgi ve tekniğe müstenit 
mirden Milli takıma davet edilen bu o- oyunu her haldı ortaya cidden seyre 
yuncu Fener bahçede yapbğı iki antre- değer bir maç çıkararak ve oyuncu la· 
nömanda muvaffak olmuş ve bugün nmız Viyananın bu üstat profesyonel .. 
takımda oynamak ihtimali kuvvet bul- !erinden çok ıeyler öğreneceklerdir. Bu 
muştur. Süleymaniye klübünden çeki- maçtan evvel ıaat 14 te Anadolu, Bey. 
len Bülent te Fenerbahçeye İntisap et- koz, terfi maçı yapılacak ve galip gelen 
miş ve bu maçlarda oynamak için çalış· takım birinci kümeye geçecek veya ip-
mıştır. Lakin Bülentin pazar günkü kaen kalacak.. 
maçta oynıyacağı söylenmekte ve bu- Bu maç ta bizim lik maçları için çok 
gün Nazmi ve Ekremin takımda birer entereısan olacak ve geçen sene iyi oy-
devre mevki alacağı temin edilmekte- nayan fakat daima fena netice alan 
dir. Beykozun mukadderatını tayin edece-

Muzafferin yokluğu muhacim hat- ğinden merakla ıeyredilecektir. 
bnda dolrl'udulanuyacak kadar mühim s s· ah y ·ı B ı 
1 ki L.~. an ıy ve eşı eyaz ara mu-o ma a ueraber, bizi bir dereceye ka-

vaffakıyet temenni ederiz. dar teselli eden nokta da Fikretin bu 
hatta geçmesidir. Fikret bugu"n takım- Köprüden 13,05 - 13,55 - 14,35 -
d 15,15 - vapurları vardır. Aktam av-a muhacim hattında oynıyacak ve 
bu çok kıymetli futbolcümüz takımının dette Akay idaresi izdihama mahal ver-
gol yapma kabiliyetini muhakkak ki memek için tarifeden fazla vapur tab-

. sis etmittir. 
tezyıt edecektir. Öğrendiğimize göre 
kat'i olınamakla beraber, takımımızın bu 
günkü tekli ıu olabilir: 

Hüıamettin 
Fazıl Yaşar 

Esat Ekrem veya N'azmi Cevat 
Şaban Fikret Zeki Reıat Niyazi 

Maamafih Fikretin sol açıkta, Şaba
nın sağ içte, Retadın sol İçte oynamak 
ihtimali de vardır. Orta muavin mevki
inde oynıyacak bu iki gencin muvaf
fakıyet derecelerini henüz bilmiyoruz. 
Lakin çok kıymetli iki cenah muavinin 
ortasında oynamak her halde pek güç 
olmıyacaktır. Eğer dediğimiz gibi san
trhaf mevkiinde hangisi oynar ve mu
vaffak olursa, Fener bahçenin müda
faası cidden kuvvetli bir manzara ar
zedecek, bu geri hattan yardım göre
cek muhacim hattı Wiener sport mÜ· 
dafaası İçin pek te tehlikesiz olmıya
caktır. Zeki gibi, Fikret gibi, Niyazi 
gibi golcü muhacimlerle bunlara iltihak 
eden Şaban ve Reıadın fırsatcu oyun-

Sporcularımız Aleksan
dropulos'tan geçerken 

ALEKSANDREPULOS, 28 (Milli
yet) - Kafilemiz bugün belediyeyi, 
viliyet dairesini ve ticaret odaımı ziya
ret etti. Heyetimize belediye tarafın
dan mükellef bir ziyafet verildi. Ziya• 
fette hararetli nutuklar söylendi. Bura
da herkes Türk - Yunan misakını 
takdis ediyor. Belediye balkonunda 
Türk - Yunan bayrakları dalgalan•· 
yor. Şehir gelişimizden mütevellit bir 
sevinç İçinde .• 

Davet 
Fener Yılmaz klübü reisliğinden: 

6-10-933 cuma günü sabah saat 10 
da fevkalade umumi kon&'remiz ya
pılacağından bütün azanın yazılı sa .. 
atte Fenerde kulüp merkezinde ha
zır bulunmaları rica olunur. efendim. 

Boğaziç.inde üç: vapur arasında vu
ku bulan ve Y orgi isminde bir kitinin 
ölümü ile neticelenen müsademe tah
kikatı dün müddeiumumiliğe intikal 
etmiştir. Müddeiumumilik evrakı ve 
maznun olan Atlaa vapuru kaptanı 11-
ya Marangozoğlu Efendi ile Eleni va 
puru kaptanı Yani Tiriyolidis Efendi
yi altmcı istintak bakimi Salih Es'\t 
Beye tevdi etmiıtir. Salih Esat Bey her 
iki kaptanı da isticvap etmiı, netice
de ikisinin de tevkifine lüzum görme· 
mittir. Ancak her iki kaptanm da pa· 
aaportlan olmadığı için ıehre çıkma
larına müsaade edilmediğinden ikisi
de polise teslim edilerek vapura gön· 
derilmiılerdir. Tahkikat henüz ikmal 
edilınediğinden vapurun hareketi"e 
müsaadl' edilmemiştir. Tahkikata bu-

_ırün de devam edilecektir~·-----

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını göndermek için adresimize 

yazınız : 

Maison de la Bible Dpt. T. 2. 

GENE VE (SUtSSE) 
7510 

6632 

Devredilecek ihtira berah 
., Tayyare kanatlarına ait islahat" jçin 

bir kıt'a ihtira beratı talebini müş'ir 15 
Teşrinevel 1928 tarih ve 28644 Vilayet 
evrik numarası ile mukayyet müracaa
tın havi bulunduğu hukukun bu kere baı 
kasına devir ve ferağ olunacağı teklif 
olunduğundan bu hususta fazla mahi· 
mat edinmek istiyen zevabn lstanbul .. 
da Bahçekapıda Taş Hanında 43 - 48 
numaralarda kilin vekili H. W. Stock E· 
fendiye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7892) 
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Yugoslav Kralı Hz. nin· 
Gazi Hz. ni ziyaretleri 

· (BaJı 1 inci aahilede) 
bur Hazretlerile Kral Alexandre Hz. 
aruında Balkan meseleleri ve muhte
lif mevzular üzerinde sörüıme.Ier ya .. 
pılacağı tabii addedilmektedir.. Kral 
Hz. nin Gazi Hazretlerini ziyareti hu
susi bir ehemıniyeti haiz bulunmakta 
ve aralarında cereyan edecek olan 
mülakata her tarafta büyük bir ehem
miyet verilmektedir. Dün bu haber 
tehrimizde bulunan ecnebi muhabir • 
ler tarafından büyük bir dikkat ve a
~i.ka ile takip eclilmit ve bütün Avru
paya telaizle bildirilmiıtir. 

Kral Hazretlerinin, resmen veya 
mütenekkiren mi gelecekleri henüz 
malum olmadığından merasim progra 
mı henüz malum değildir. Bununla 
beraber, Kral Hazretlerinin meraaim 
yapılmama•ını arzu ettikleri de ha • 
ber verilmektedir. 

Kral Hazretlerinin, Ajansın verdi· 
ği bir habere nazaran, V amadan ıeh· 
rimizi teırif edecekleri de anlatılmak 
tadır. Gene bir habere ıröre Kral A • 
lexandre Hazretleri,, Yamadan Bul
gar Kralı Boris Hazretlerile görüıtük
ten sonra Teırinievvelin birinden aon
ra §ehrimize hareket edecektir. Kral 
Hazretlerine bu seyahatte refakat e
decek olan bir Yugot.!avya torpidosu 
dün saat ikide Çanakkaleden, ııece 
yansı da latanbul boğazından ııeçerek 
Karadenize çıkmııbr. Torpido buııün 
Köatenceye vasıl olacaktır. 

Kral hazretleri Dolmabahçe sara
yında ikamet edecekleri için bu müd
det zarfında Reisicümhur Hazretleri 
de Beylerbeyi sarayında oturacaklar. 
dır. - f, 

Baıvekil ismet Pata Hazretıleri, 
ve Hariciye vekilimiz Tevfik Rii§tü B. 
bu münasebetle ıehrimizde kalacak
lardır. 

Kıral Hz. Varnayada 
uğrayacaklar mı? 

BELGRAT, 28 (A.A.) - Roman· 
ya Kraliçeıinin Karadeniz sahilinde
ki B&lçık ıatoaunda kısa bir ikametten 
aonra, Yugoalavya kralı Ale:ıı:andre ve 
Kraliçe Marie Hazeratı, iki devletin 
yaklaJmalan için Belgrat ve Sinaia • 
da haılanmıı olan müzakerelere de • 
vam etmek Üzere Yugoslavya ve Bul· 
gar krallarmm 1 Teırinievvel tarihin• 
den aonra bulu§ltlalan mukarrer o • 
lan Yamaya &'ideceklerdir. 

Ayni zamanda Yugoalavya Kralı 
Alexandre'nin Türkiye Reisicümhuru
nu re!men ziyaret etmek Üzere ora .. 
dan latanbula gideceği de temin edil· 
mektedir. 

Küçük itilaf konferansının 
tebliğleri 

BOKREŞ, 28 (A.A.) - Kral Ka. 
rol Sovyet Rusya, kOIDfu memleketler 
ve Küçük itilafla yapılan anlapnala
lan tasdik • ebniıtir. Yuıoalavya ile 
Romanya ara11nda muallak meselele
ri halleden on dokuz mukavelede tas
dik edilmittir. 

BOKREŞ, 28 (A.A. )- Romanya 
Ajan11 bildiriyor: 

Küçük itilaf konferan11 daimi mec
lisinin son içtimaından sonra &flliıda 
lıi tebliğ neırolunmuıtur. 

Küçük itilaf konferan11nın daimi 
mecliai Sinaia'da 24, 25, 26 ve 27 ey· 
Jul 1933 tarihlerinde toplanmıt ve 
Pleah ıatos-.nda bet celse akdetmiı • 
tir. Oç Hariciye nazın ııeçen 1933 
haziramnda Prag'da yapbklan aon 
toplantıdan beri olan beynelmilel va
ziyeti ııözde ı ııeçirmitlerdir. Oç Ha
riciye nazırı. Londra lktısat konferan 
aının arzu edilen neticeleri verm.ediği .. 
ni teessüfıle mütahede etmiıler ve bir 
taraftan bazı iyilik ali.metleri, fakat 
diğeT taraftan da itiraz ediJmiyecek 
tarzda veba.met nitaneleri aöıteren 
Avnıparun umumi iktııadi ve aiyaai 
vaziyeti huauıundaki mütalealannda 
müttefik hulunmuılardır. 

Mumaileyhim, Sovyet Ruaya ile 
bir ademi tecavüz miıakı akdinin ver 
diği mucibi memnuniyet neticelerden 
dolayı bilbaasa memnun olmuılardır. 
Buna mukabi.J merkezi Avrupanın va 
ziyeti bazı endiıeler uyandırmakta -
dır ki, bunun melhuz neticeleri eaaslı 
bir tarzda tetkik olunmuı ve en elve· 
riıli tedbirler ittihaz olunmuıtur. Oç 
devletin Hariciye nazırlan bundan 
10nra merkezi Avrupa müzakereleri· 
ne dair aiyasetlerinin umumi hatlannı 
teıbit ebniıler ve aynı zamanda mua· 
hedelerin li.yetegayyerliği hakkında
ki azimkir aiyaıetlerini ve komtula .. 
rile iktısadi sahada teıriki mesaide 
bulunmak huausundaki hüanü niyet • 
!erini teyit eylemitlerdir. Bu huıusta 
aon zamanlarda muhtelif taraflardan 
yapılan bütün telkinler, ııeçen hazi
randa Praıı'da tanzim olunan küçük i
tilif teıkili.t misakına eaas olan zihni 
;retle büyük bir itina ile tetkik edilmit 
tir •• Mezkiir miaak tevai olunmut ve 
bunu müahet bir ıekle koymak ve en 
kıaa bir zamanda tatbik eylemek için 
icap eden kararlar verilmittir. Küçük 
itilafın iktısat meclisi 1933 tetriniaanı 
ıinin baılarında toplanaca.ktır. DRimi: 
meclia, e~cümle küçük itilafı !etki! e
den üç memleket araamdaki ikhaadi 
tefriki meaaiye müteallik projeleri 
mezkUr iktıaat meclisine tevdi etme· 
yi kararlattırmııtır. Sinaia konferan
ıında İptidai bir tetkike tabi tutulmu• 
olan bu projeler bilhaua üç mem•e: 
ketin iktıaadi müesseıeleri araaınrlcı.ki 
teşriki meıai, demiryolları, poıta, n~
hir ve hava münakalitı, ziraatin ve 
ıanayiin normal bir vaziyete get:ri1. 
1Desi, ticaret ve gümrük rüsumunun 
~evhidi, istatistik hususunda te•r1ki 
meıai, merkez bankalarının beraber 
çalışması ve ayni mahiyette a ,ı~er 
meseleler hakkındadır. Küçük iti!af•n 
iktısat teıkili.tı lemamen mevkii t 4) t· 
bika konuluncaya kadar Üç memleket 
arMındaki mübadelelerin inkişafı te
'1akkaf etmemeıi için üç Hnriciye na· 

zın, küçük itilif devletlerinden her 
birinin 1934 senesinde diğer iki meın 
Jekete yapabileceği aatıtların veya me· 
zkiir iki memleketten aatın alabilece
ği maddelerin mufau&l bir liste•ini 
birinci kanun ayından evvel biribirle· 
rine tevdi etmeie karar vermİ§lerdir. 
Silah bırakımı meaeleıi de daimi mec 
lia, büyü1t devletler araamda aon gün
lerde yapılmakta olan müzakerelerin 
tekamülünü dikkatle takip etmi§ ve 
umumi anlatma ve sulha mütevecc.:ih 
bütün &'ayretlere elinden geldiği ka
dar yardım etmek husundaki azmi bir 
kere daha teyit eylemiıtir. Bu mesele 
hakkındaki siyaaetini ve programını 
değiıtirmeğe lüzum ııörmemiıtir. Da· 
imi meclis yapılmakta olan mezkür 
müzakerelerin dört senelik bir tecni• 
be devresine ve bütün devletler hak -
kında tatbik olunacak umumi müea
sir ve kendiliğinden iıliyen bir müra
kabeye müstenit umumi bir ıilah bı· 
rakımı mukavelesinin ihzanna mün • 
cer olacağmı ümit eyler. BöyJe bir mu 
kavelenin ihlali takdirinde tatbik e• 
dilmek üzere zecri tedbirlerin derpiş 
oluıfrnası zaruridir. 

-Her iki hükümdann da iıtirak et
miı olduklan 27 eyliil sabahı celsesin
de, Sovyet Rusya ile mücavir devlet• 
ler ve küçük itilaf araaında akdedil
mit_ olan 3 ve 4 temmuz tarihli iki mu• 
kavele haımetlu Romanya Kralı Hz. 
tarafından taadik olunmuıtur. Keza 
27 eylulde öğleden aonra akdolunan 
celsede Romanya ve Yugoslavya Hari 
ciye nazırlan iki memleket arasında .. 
ki bütün muallak meseleleri halledeı> 
ve imza edilınit olan 19 mukavelenin 
taadiknamelerini teati etmiılerdir. 

Nihayet küçük itilafın daimi mec 
lisi, Sovyet Ruıya ile imzalanan mua
hedelere ait tasdiknamelerin teatiıİn· 
de takip olunacak uaul hakkında mu 
tabık kalmııtır. 

Küçük itilaf ve Bulgaristan 
SOFYA, 28 (A.A.) - Outro gaze

teai M. Tituleıko ile M. Jeviç'in Bul· 
ııar hü1tiımetinin de küçük itilafa gir· 
meıini temin makaadile M. Mutanov'a 
bazı teklifler yapacaklan, bu teklifle 
ri Bulgaristanzn ne ııibi ıartlar dahi
linde kabule imkan ııöreceği huauau 
hakkında malumat alacaktan zannın
da bulunduğunu yazmııtır. Bu gazete 
Bulgar hükümetinin alacağı karar 
bakkmda ıimdiden bir hüküm yürüt- , 
memekle beraber hu teıebhüse, Bul- . 
ııaristan ile Yugoslavya arasındaki 
münaaebetleri hissolunur derecede 
düzeltebilecek bir hareket gözile bak 
maktadır. 

Küçük itilaf ve Türkiye 
BOKRt.ş, 28 (A.A.) - .-\na<lolu 

Ajanaının huıuai mÜhabiri bildiriyor: 
, Yarı reımi Lupta gazetesi küçük 

itilaf konferanamın bitmeai dolayıa.Je 
bugün dikkate ıayan bir baıyazı neı · 
retti. (Bir Balkan lokarnoaunun t.. • 
hakkukuna doğru) ve (Kral Alexan· 
dr latanbulda Türkiye Reiaicümhuru 
ile ııörüıecektir.) baılıklanru taııyan 
bu yazıda deniyor ki: 

''Küçü1t itilaf daimi meclisi acn za 
manlar Balkanlarda cereyan edo;n dip 
lomatik hadiseleri ııenit aurette müza 
kere etmiı olma11na ra(men küçük iti 
li.f konferanaınm neırettiği tebliğde 
Balkan meselelerine hiç temaı edıl •. ı 
miıtir. Bu sükutün sebebi, Balkan me 
aeleainde elyevm bilhaaaa ehemmiyeti 
haiz bir taknm vak'alann cereyan cı
mekte olması ve bunlann verebilece
ği neticeler hakkmda tO..diden bir ıey 
aöylemenin doğru olmaması ile iyzalı 
edilebilir. 

Filvaki bu aktam Transilvanyadan 
dönecek olan Kral Alexandr, M<.c iuı · 
diye, Balçık, V ama ve Köatenceyi .:i
yaretten aonra, deniz yolu ile lstan
bula gidecek ve orada Türkiye Rei•; 
cümhuru Gazi Muatafa Kemal Hz. 
ile tertip edilmiı bir mülakatta bulu
nacakt·T" q~, ....,ijı~k"t, pazartesi veya 
aalı günü vuku bulacaktır. 

~ ugvb .. &J. ... , a nu-..tJmaannın Türki
ye Reisicümhuru ile yapacağı hu mü 
li.kat, Sinayada her iki hükümdarın 
ittirak ettiği küçük itilafın, o hatıra· 
!arda kalmağa layık celaelerind" e
aaılı surette müzakere edildik·ıen !'On 

ra takarrür etmittir, 
Binaenaleyh, beynelmilel mr.tbu • 

at tarafından o kadar hararetle mev
zuu bahsedilen iki hükümdarın kü .. 
çük itilaf meclisine iıtiralc keyfiyeti, 
aelecek hafta lstanbulda cereyan ede 
cek olan bu mülakatın ta~ıdığı yük
aek ehemmiyetle daha iyi anlaşılabi
lir. 

Filvaki, hu mülakatın ehemmiye
ti son derecede büyüktür. 

Unutmamalıyız ki, bu mülakattan 
iki hafta evvel Yuııoılavya toprağın
da Kral Alexandr ile Bul:;ar Kralı 
Boris arasında bir müli.ka.t vukııbul
muıtur. Şunu hatırlamalı:11z ki, Kral 
Ale:ıı:andr ile Türkiye Reisicumhuru • 
nun mülakatı, beynelmilel efkarı umu 
miyede büyük heyecan uy,.ndırmış ,,_ 
lan Türk - Yunan misakının imzaundan 
daha sonra vuku bulmaktadır. 

Nihayet, geçen hafta, Türkiye: Bat 
vekili ismet Paşa ile Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Beyin Sofyayı reamen zi 
yaretleri hadisesi ve Türkiye Cürnhu
riyeti hükUmeti reiıinin oraJa, Türki 
yenin, Avrupanın bu kısmındaki di
ğer devletlerle de Yunanistanla imza 
edilen miaaklara mümasil ve:. . - ~l lrı 
imzaya hazır olduğunu söylediğini hn 
tırJamalıyız. 

Büı;;., bu hadiselerden çrl<an mi . 
na nedir? 

1 
Kuçuı< itilaf daimi zneclit.ı :nahafi. 

linden almağa muvaffak olduğumuz 
rnalümata göre, küçük itilif i· nlİ a l
tında bu beynelmilel aiyaoi birlik Tür 
kiyenin Balkanlarda aulhu ku,-v;tlen · 
d. 1 

!ı:"e .. y~ 1 u nd~ıc i diplomatik !tı.a iiyc • 
tını buyuk ali.lca ve hakiki n1ul ·.abbet 
le karı;nlamı§tır. 

Bu alaka ve muhabbet, bilhassa Türk-

~q~,~~.~~E!~\ 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Evvelki ESKiŞEHiR, 27 - Buraa ile Eski 

gün Konya Evkaf müdürü M. Tahir eıhir arasında yolcu ve eşya taııyan 
Bey ıehrimize gererek Evkaf idareai kamyonlardan biri Bursadan ııelirken 
muamelatını teftit ve tetkike baıla • büyük bir kaza ııeçirmİ§tir. Kaza kam 
mı§, gördüğÜ lüzum Üzerine ıehrimiz yonun parçalanma.aile neticelenmiı .. 
Evkaf memuru Hafız Kadri Efendiye tir. Nüfusça zayiat yoktur. Hadise fU• 
ııten el çektirmiıtir. dur: Kamyon Bursadan hareketinden 

Akşehir orta mektebi ıonra ~a~~· yoı ta~ip.e~iı ve güçılü.k 
le Bozoyuge gelebılmıftir. Burada hır 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehrimiz kaç müıteri inmiı, kamyon tekrar ha 
orta metkehinin alt katında bulunan reket etmiıtir. Fakat keatirme olıun 
Gazi ilk mektebi vilayetin emrile baı diye aapa yoldan giderken toför yolu 
ka binaya nakledilmit. bu auretle or- tayin edememiı ve ortalık karardığın 
ta mektep baılı batına, çok müaait o- dan tekrar ııeri dönmeğe karar veril· 
8.an binayı iıgal etmekte bulunmuı • miıtir. Bu sırada kamyon ıimendifer 
tur. Şehrimiz orta mektebinin bu ae• hattını geçmeğe mecbur oJınuftur. 
ne mezunlanndan pek çoklan fakir- Halbuki tam bu aırada Bozöyükten 
lik ıebebi!e baıka mektebe ııideme • bir maqandiz treni ııeliyordu. Kam • 
mitler, Konyada lise ve muallim mek- yondaki yolcular ve ıoför uzaktan tre 
teplerine nihari olarak devam etmek ni görünce hemen aıağı atlamıılardır. 
iıteyenlerden bazılan da kadronun Bu aırada tren gelerek kamyona çarp 
müsaadeıizliğinden mektebe ııireme • mıı, kamyon ki.milen parçalanmıttır. 
miılrdir. Geniılik huıusunda çok mü- Kamyonda çok mikdarda tahin tene-
aait bulunan ıehrimiz orta mektebine keleri vardı. Tahinler ki.milen kırla-
hiç olmazaa fakir çocuklann bu t!'h· ra dağılmııtır. Y olcularm eıyası da 
aille kalmamalan için bir sınıf daha parçalanmııtır. 

il:Svesi alakadar m~kamdan aabıraız- Ayvacık banka istiyor 
lııda beklenmektedır. 

Çankırıda yarışlar 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Vali Be

yin himayelerinde avcılık klübü ile 
ıpor kulübü tarafından bir at yanıı 
tertip edilmiıtir. Yant 29 eylul cuma 
ıünü tehirden 3 çeyrek aaat uzakta 
yııpılacakhr. Hazırlıklara devam edil 
mektedir. Koıuda birinci ııelen Arap 
atlan elli lira mükafat alacaklardır. 

Çankırı Köycüleri faaliyette 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Halkevi

ni nköycülük tubeıi civar köylP-rJen 
(Şeyh Osman) köyüne &'İderek bir 
köylü ile temasta bulunmuılardır. 14 
kitilik bir kamyonla gidilerek köylü
ler tarafından iatikbal edildiler. Şeyh 
Oaman köyüne civar köy halkı da top 
lanmıı idi. Doktor Ziya Bey frengi 
haatalığı hakkında bir konferans ve
rerek haatalan muayene etti. Baytar 
Salih Bey de 9arhon hastalığı hakkın
da uzun uzadıya köylü ile konuıtu . 
ve konferansını müteakıp hayvanları 
muayene etti. Öğle aonu yemel ... Ier yen 
miş, ııezilmiı, giden heyete iıtiralı e
den vali ile beraber güzel vakitler ~e
çirilerek avdet edHmittir. 

Aydın - Tire yo!u 
AYDIN, 28. A. A . .:_ Bir çok dağ ve 

köylerden geçen Aydın - Tire yolu in9aa 
tı 1.300 metre yükseklikte Pa~a yay
lasına gelıniıtir. Bu yol Aydını Tireye 
bağlayan en kua yol olduğu kadar Pa
ta yayla11nı da Aydının bir aayfiyesi ha
line ııetirmektedir. 

Yunan miaakıru imza eden dev le ti erin 
birbirlerine kaı-tı hudutlarının emniyeti 
ni mütekabilen kefalet altına almaların 
dan ileri gelmi,tir.: ,ı. 

Binaenaleyh, Yugoalavya ve Romanya 
nın da diğer Balkan d'evletleriyle böyle 
bir misak akti tamamen menfaatlerine 
muvafıkbr. 1 ,. 4 

Böyle bir Balkan lokarnosu ile Cenu· 
bu !arki Avrupasmın vaziyeti geniı mik 
yaata hafifliyecek ve hiç olrnazaa Avru 
pımın hu kısmındaki küçük itilafın mev 
kilni daha ziyade kuvvetlendirecek olan 
bir (gerginliğin ekailmesi • Detente) 
husule gelecektir. 

Fakat, bu Balkan lokarnoau fikri or· 
taya atılalıdan beri kendini meydan çı
k.an bir meıele de Bulgariatarun alaca 
ğı vaziyet meselesidir. 

Bulııar matbuab, ilk anın-
dan itibaren Türk - Yunan misakını 
Bulgaristanın aleyhine çevrilmi, addet
miştir. Onlann bu tavır ve hareketi, ba 
zı Bulgar mahafilinin artık kendileri i
çin tahriki.ta bahane ittihaz edilebilecek 
sebep kalmıyacağı enditelerinden ileri 
gelmektedir. Fakat diğer taraftan Bal
kan devlet adamlan kendi memleketleri 
nin bu misaka eirmemeleri takdirinde 
Balkanlarda yapayalnız bırakılmıı vazi
yette kalacağını da elbet anlamıılardır. 
Bahusus ki, bir Balkan lokarnoau için, 
Pariıte olduğu kadar Romada da müsait 
temayüller vardır. 

Bu ıartlar dahilinde Kral Alekaandr 
'ın Türkiye Reisicürnhuna ile yapacağı 
mülakat, çok azim bir ehemmiyet kazan 
maktadır. 

Bu mülakatın gayesi, küçük itilafın 
da Türkiye ve Yunanistanla Türkiye ve 
Yunanistan anuında imza edilen kefalet 
ve dostluk itilafı mana ve mahiyetinde 
bazı itiliflar aktini hazırlamaktır. 

Bu müzakerat, M. Titüleskonun on teş 
rinievvelde Ankaraya yapacağı seyahat 
te neticelendirilecek ve hariciye nazm
mız, bu seyahatte küçük itililrn made
teri olarak miizakeratta bulunacaktır. 

Bir çok istihbarat, bu Balkan lokarno 
suna Karadenize mücavir devletlerin, ya 
ni Sovyet Rusyanın gireceğini göster .. 
mektedir. 

Herhalde cenubu tarki A vrupa11nda 
ve §arki Avrupada elyevm cereyan et .. 
mekte olan diplomatik faaliyetler, bey· 
nelmilel sulhün takviyesi balmnından fev 
kalade ehemmiyeti haizdir. 

AYVACIK, (Milliyet) - 926 
senesi mülkiye te9kilatı esnasın
da Ayvacık nahiyeye kalbedilmit
ti. O vakit kalkan ziraat bankası 
928 senesinde Ayvacık yeniden ka
za olduğu halde gelmemi9tir. 

O zamandanberi bankasızlık yü
zünden halkin ve bilhassa çiftçinin 
çektiği sıkıntı nihayetsizdir. Bu 
yolda yapılan müteaddit tetebbüs
ler her neden1e akim kalmışbr. 

Çiftçi bankadan istikrazda bu
lunabilmek için komşu kazamız 
olan Ezineye gitmekte ve bu yüz
den asgari üç dört gününü kaybet
mektedir. Vaktin nakit olduğu şu 
zamanda bahusus köylünün ekse
risi çiftçi bulunan bu kazada ban
kanın mevcut olmaması ne derece
ye kadar ıstırabı mucip olacağı 
meydandadır. 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Barut Fabrikaları muhafız 

takımı efradı için lüzum gös

terilen aşada yazılı 4 kalem 

melbusat münakasaya konul

muştur. Şartnamesini gör

mek için her pazartesi ve per

şembe günleri ve münakasaya 

girmek üzere 12 Teşrinievvel 
933 perşembe günü saat 14 te 

Bakırköy Barut F abrikalarm

da Satınalma Komisyonuna 

müracaat edilmesi. (351) 
(5115) / 

40 Takını kışlık elbise 

1 1 O takım çamaşır 
162 çift çorap 

61 çift kundura 
6766 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
kemesinden : Terekeaine mahkemece 

vaziyet olunan müteveffa Agop efendi
nin uhdesinde bulunan : 1) Beyoğlun

da Hüseyin ağa mahallesinde ikinci pa· 

ıa bakkal aokağmda eski 2 yeni 14 nu· 

maralı ( 3500) lira muhammen kıymetli 
bir bap hanenin temamı açık artırma su 
retiyle 4 teırini sani 933 cumartesi gü
nü saat 15 le ıatılacakbr. Rüsumu del
li.liye ve ihale pulu mütteriaine aittir. Be 

del petindir, talip olanların kıymetinin 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçe
si ile göaterilen gün ve saatta Beyoğlu 

dördüncü sulh hukuk mahkemesinde 

hazır bulunmaları ve fazla malümat al

mak ve müzayede tartnameaini görmek 
isteyenlerin 932-88 numara ile mahke

me kalemine müracaatlan lüzumu ilin 
olunur. (7903) 

Devredilecek ihtira beratı 
• Sun'I kösele imali" hakındaki ihti· 

ra için berat talebi zunrundaki 10 Tem
muz 1929 tarih ve 11657 numaralı müra 
caatın ihtiva ettiği hukukun bu kere 
batkaıına devir veya feniğ olunmaıı tek 
lif olundujundan bu huıusta fazla ma· 
liımat edinmek isteyen zevatın lstan
bul'da Bahçekapu'da Taı Hanında 43-
48 numaralarda kilin vekili H. W. Stock 
efendiye müracaat etmeleri ili.n olunur4 
(7896) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan : K~yon ,gal 

vanize saç, mahruti çadır, otojen için demir kaynak teli, de

mir ve çelik için adi elektrot, çinko levha, Türk bayrağı, bu

har kazanı duman borusu Camlı ilan dolabı, maden için üs

tüvani Amerikan maskap kalemi, hamızı kibrit, karbolineuın 
göztaşı, lineleuın ve saire gibi (70) kalem 

muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 4 • 1 O • 933 tarihi-

ne müsadif çarşamba gunu mağazada icra 

kılınacağından taliplerin yev ni mezlrurda saat 9 dan 11 e 

kadar isbati vücut ederek tahr:ren fiat vermeleri, bu baptaki 

malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup 

nümune getirilmesi İcap eden malzeme için pazarlık gü

nü nümunelerinin beraber ge irilmesi, numunesiz tekliflerin 
kabul edilmiyeceı'ti ilan olunuı-. (5266) 

lı ___ ıs_T_A_N_s_u_L_B_E_L_E_D_l_Y_E_s_ı_ıL_A_N_L_A_R_ı __ ı 
Mevcut nümunesi veçhi!e 240 çift iskarpin pazarlıkla 

yaptırılacaktır. Talip olanlar nümuneyi görmek ve şeraiti 
anlamak üzere her gün Levazım müdürlüğüne, pazarlığa gir 

mek için de 63 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 

5-10-933 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene 

müracaat etmelidirler. (5259) 

Darülaceze Müdürlüğünden 
Adet 

4 Otomobil alat edevatile parçaları. 
36 Otomobil diş lastikleri. 

13 Otomobil iÇ lastikleri. 

2 Çini soba ve ankazı. 
Balada cins ve mıktan yazılı alat ve edevatın aleni mü 

zayedesi 8-10-933 pazar giinünden itibaren salı, çarşamba 
günleri de dahil olmak üzere saat on üçten on yediye kadar 

müessesede icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile 

müesseye müracaatları. (5244) 

\Jrenatein E. Koppel 

A. G. Berlin S. VV. 
Demiryol malzeme fabrikalan 

Dar hat mal zem esi Lokomotif-
leri Ray ve vagonctleri 

Türkiye vekili umumisi Ahmet 
Rüştü Zade Mehmet Hayri. 
lsıanbul: Sirkeci Mitaı Paşa 

llan. Tel' 24420 

Şimdi: 

Eskiden: 

1 
' 1 

[7924) 

AiLE SAHiPLERiNE 
Sureti husuıiyede ihzar ettiğim lake karyolaların her boy ve 

hıer renk mevcut olup portatif sındılya, masa ve nhpalann 

envaı gayet ucuz mağazamızda sablmaktadır. 

Asri Mobilya Meşheri 
lıtanbul Rızapafı yokuşu 66 No. Telefon 23407 

AHMET FEVZİ •• [6964) ____ _. 

] iST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. iLANLARI' 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için alına· 
cak olan 3277 çift yün çorabın 
beher çifti 48 kuruştan 3615 

çift pamuk çorabın beher çif

ti de 18 kuruşta talibi üstün

cf,.dir. Daha aşağı verecekler 

-...rsa 2-10-933 pazarteıi günü 

saat 11,30 de Merkez Kuman 

danlığı Satınalma Komisyo

nunda bulunmaları. (349) 
(5227) 

••• 
Maltepe Piyade Abş mek 

tehi için alınacak olan 80000 
kilo ekmeği 4 kuruş seksen 

santimde talibi üstündedir. 

Daha aşağı talibi varsa 30-9-
933 cumartesi giinü saat 14 te 

Merkez Satın alma Komisyo
nuna müracaatları. (552) 
(5263) 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat ihtiyacı i

çin 600 adet yüz havlusunun 

beheri 27 kuruş 50 santim de 

ve mendilin beheri de 27 ku 

ruşta talibin üstündedir. Daha 

aşağı talip olan varsa 2-10-
933 pazartesi giinü saat 11 de 

Merkez Satmalma Komisyonu 

na müracaatları. (351) 
(5261) 

Harbiye mektebi için 126 a 

det altlı ve üstlü demir karyo

la 710-933 cumartesi gunu 
saat 14 te aleni münakasa ile 

alınacaktır .Taliplerin nümu

nesini komisyondan görmeleri 

ve belli saatte teminatlarile 

Tophanede Merkez Satın al

ma komisyonuna gelmeleri. 
(309) (4933) 6541 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

Bağlı Kıt'at ve müessesat ihti

yacı için 212000 kilo saman ka 

palı zarfla alınacaktır. İhalesi 
14-10-933 cumartesi gunu 

saat 15 te yapılacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün ve 

taliplerin belli saatten evvel 

teklif mektuplarını T opanede 

Merkez Satınalma Komisyonu 

na vermeleri. (334). .(5099) 
6716 

Harbiye ve merbutu mek· 

teplerin ihtiyacı için 2300 çe· 

ki odun 16-10-933 pazar günü 

saat 16 da kapalı zarfla alına 
caktır. Şartnamesini görecekle 

rin her gün ve münakasaya gi• 
receklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarım Topanede 

Merkez Satınalma Komisyontl li 
na vermeleri. (335) (5100) 

. 6717 

••• 
Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı d 

için 20 adet siyah yazı tahtası 
30-9-933 tarih cumartesi gii· n 
nü saat 11 ile 11,30 za kadar 

pazarlıkla satın alınacaktır· 
Şartnamesini görmek her güıı 
ve her gün pazarlığa gİrecekle 
rin belli saatinde Tophanede 

Merkez Kumandanlığı Satın al 

ma komisyonunda hazır btı• 
lunınaları. (346) (5192) 

6859 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müeasesat ih· d" 
tiyacı için 10000 kilo kavıııı d_· 
ile 10000 kilo karpuz 30-9-933 d. 
cumartesi günü saat 10 darı S 
10,30 kadar pazarlıkla satın a' t 
lrnacaktır. Şartnamesini göre 

ceklerin her gün ve pazarlığa 1
' 

girişeceklerin belli saatinde l 

Merkez Kumandanlığı Satın' 
ma Komisyonunda hazır btı• 
lunmaları. (347) (5195) 

. 5g6l 

• • • 
Harbiye Mektebi hayvartat!. 

için ifayi taahhüt edemeyen ıııoOil ~ 
maileyh nam hesabına 4320 ~ 
kilo kuru Ot 30-9-933 cuınat• 1le 
tesi saat 11 de pazarlıkla satıP ·le 
alınacaktır. isteklileri şartııa' ' 

meyi görmek için her gün pil' ~ 
zarlığa girişeceklerin belli sa•' \' 

tinde Komi~yonda hazır bulııP i 
maları. (350) (5226) · 

s899 

• • • 
Fen Tatbikat mektebi ibll' 

yacı için 15 kalem kırtasi>'~ 
30-9-933 cumartesi günü sa'ıc· 
11 de pazarlıkla satın alınacıı. ·ıı 
tır. Şartnamesini görecekler• I< ~ 
her gün ve pazarlığına gireC~ 
lerin belli saatinde Merkeı " ·s· 
mandanlığı Satınalma kort'1 'ı 
yonunda hazır bulunmaları· ) · 

(343) (5228) 5gOI' ~ 



MiLLiYET CUMA 29 EYl..UL -ı!r.S;t 
-
7 

İstanbul ve Trakya Ş~ker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni" •ene mah•uUi toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamllk 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kiıl gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!'ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıtfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparltler be
deli.J yüzde yirmisi petln ve tl•t tarafı hamule ••nedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren btlttln maıraflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal tfrket tarafından mütterl he•abına algorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
derenler için •igorta ihtiyari oldutu gibi en az bet vaıon alparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet lira 
tt nzilat.tan f•tifade ederler. · 

Adre•: İ•tanbul'da Bahçekapıda Dördiacii Vakıf Han. No. 40·30 Telgraf adre•I: lstanbul, Şeker Telefon No. 244 70. 

Denizcilere İlan 1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
Darıca Alay Satın alına komisyonu reisliğinden : 

l•tanbul Limanındaki •I J dildükleri hakkında 1 - Darıcadaki Kıt'atın ihtiyacı için aşağıda cins ve 

Tahlisiye umum müdürlüğünden mıktarıarı yazılı maddeler münakas ile satın alınacak ve iha-
1eıeri hizalarında yazılı tarih ve giinlerde öğleden sonra saat 

1 - Kızkulesindelri her otuz saniyede bir üç saniye ve on dörtte yapılacaktır. 
iki milden işidilir kaim aayren sis düdüğü bugünden itibaren 2 _ Taliplerin şartnameleri görmek ve ihaleye ittirak 
kaldınlmıştır. etmek üzere Darıcadaki Alay Satın alma komisyonuna mü 

---
~ - . . . 

--- ---
len gün ve saatte Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (400) (5256) 

••• 
Çatalca Mat. Mv. ihtiyacı i 

çin pazarlıkla 3,000 kilo Bul
gur satın alınacaktır. İhalesi 1 
Birinci Teşrin 933 pazar günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmek 

Deniz Yollan lıletmeai 
ACENT ALARI ı 

Karaldly - Köpr\lbafı Tel. 423&1 
Slrlı:ecl MllhUrdar zade hım 

Telefon: 22740 

AYVALIK ARALIK 
POSTASI 

2 -- Kızkulesinden kaldınlan ve yukarda evsafı bildiri- racaatları ilan olunur. (5258) 
len sis düdüğü Yeşilköy feneri yanında tesis edilecek ve bu 3 _Un 240,000 kilo :18-10-933 çarıamba giinü, ka-
mevkide sisli ve tipili havalarda aynı evsaf ile çalışmağa baş- Sığır Eti 27,000 " : pah zarf. 
lıyacak ve tesisatın ilanal edilip düdüğün faaliyete geçeceği. 
zaman ayrıca ilin edilec:ekir. ~iple M. Kömü-

45 000 
. 19-10-933 perıembe giinü, a-

1 
üzere her gÜn ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 

M E R S I N vapuru 1 Tet
rinievvel pazar 17 de idare 
nhbmmdan kalkar. Gidit ve 
dönütte Çanakkale, Edremit, 
Ayvalık, Dikili lzmir'e uğrar. 

(5250) 

3 _ Ahırkapı ve F enerba hçe sis düdüklerinde bir tebed- Kok kömürii 40;000 :: ; çık. 
dül yoktur. (5234) Odun 100,000 

" :21-10-933 cumartesi günü açık 
Gümrük Muhafaza Umum Sabun 

2
'
250 

" · 
Toz Şeker l,800 " :22-10-933 pazar günü, açık. 

Kumandan1ıg" ı lstanbul Bulğur ' 10,000 .. • 
Kuru Soğan 2•450 " :23-10-933 pazartesi günü, açık 

Satınalma Komisyonundan: __ Gaz yağı 4,500 ,, . 

d k be kuma 
Zeytin yağı · 1,200 ,, :~5-10-933 çarfllJllba günü, 

1 - Kırmızı "alisi daire en veriline , yaz fl ve z · d • 1 500 k "' eytın anesı , ,, : :ıçı • 
diki ... i müteahhide ait olmak üzere 165-965 Türk bayrağı ve Beyaz Peyru'r 600 ?6 10 933 be .... .. ,, : _ - - perşem gunu, 
213 Gümrük forsu ile bütün malzemesi müteahhide ait ol- Kuru Üzüm 2,800 ,, : :ıçık. 
mak şartile 687-770 Türk bayrağı ayn ayrı pazarlıia kon
muştur. 

2 - Pazarlık şartlan kiğıdmın tasdikli suretleri her 
gün komisyondan alınabilir. 

3 - Pazarlık 1 Teşrini evvel 933 tarihine rastlayan pa 
zar günü saat 10 da komisyoncla yapdacaktır. -

4 - İsteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile belli gün ve saat 
te komisyona gelıneleri. 

5 - Örnekler her gün komisyonda görülebilir. (5248) 

Hava Makinist Mektebi 
Müdüriyetinden: 

Eskişehir Tayyare Fabrikası kadrosunda 98 lira ücret
li tercüman mahalline Fransızcadan Türkçeye tercümeye 
rnuktedir müsabaka imtihanı ile bir tercüman alınacaktır. 
Müsabaka İmtihanı Birinci Teşrin ayının yedinci cumartesi 
günü Y eşilköyde Fener civarı ıda hava makinist mektebin

cı de icra kılınacaktır. 

e 
e 
sl 

U' 

Müsabakaya duhul ıeraitini öğrenmek arzusunda bulu
nan talipler mektebimize müracaatları. (5110) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umu~ Müdürlüğünden: 
Umum Müdürlük binasının kıtın kaloriferle ısıdılınası 

İçin aleni münakasa suretile 8 O ton kok kömürü alınacaktır. 
İhaleai Ankara'da Umum Müdürlük masraf komisyonun
ca 22 Teşrinievvel 933 pazar .ıünü saat 10,30 da icra e-

• dilecektir. Şartnameyi görme~• üzere Ankara'da Umum Mü 
ıı dürlük Ayniyat muhuibi me;'ullüğüne lstanbul'da Galata 
33 da Kara Mustafa Paşa caddesnde İstanbul Limanı Sahil 
ı> Sıhhiye Merkezi Bqtabipliğine müracaatları. (5153) ,.. 
·re lukaddema Beyoğlunda lstik'.il caddesinde Melek apartma 
J,. 'tun 1 No. lı dairesinde müki .n iken elyevm ikaınetgihı meç

hul bulunan Oimitri efendiye 

Istanbul ·dördüncü icra 
ı Memurluğundan: 

23964 ikraz numarasile Vakıf paralar Müdürlüğünden 
t!. \orç aldığınız paraya mukabil birinci derecede İpotek irae 

ı.I ~dilmit olan Beyoğlunda katip Mustafa Çelebi r.\:ıhallesinde 
aeyoğlu caddesinde 119 ve 8-1 No. lı maa müştemilat hane 
1le Hocazade sokağında Garaj dairemizce 17 -7-933 tarihin· 

ıtl ie mahallen haciz ve tamamına ehlivukuf tarafından 
,.. (32,000) otuz iki bin lira kıymet takdir edilmiıtir. (2004) 
' ~o. h İcra ve lflis kanununun (103 üncü) maddesi muci
,.. ~ince bu bapta bir diyeceğiniz varsa üç gün zarfında 933-4 

Jııı' iosya numara.aile daireye miir :ıcaatla dermeyan eylemeniz ik
) ~a eylediği ilanen tebliğ olunur. (5236) 
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Liseler Alım Sabm 

••• 
lzmir'de Mat. Mv. SA. , 

AL. KOM. dan: 
Kıt' at ihtiyacı için 159, 700 

kilo ekmeklik un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. lha 
lesi 2 Teşrinievvel 933 pazar 
tesi günü saat 16 dadır. Talip 
lerin şartnamesini görmek üze 
re her gÜn ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden ev 
vel teklif ve teminat mektupla 
rile İzmir IÇışlada Mat. Mv. 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3296) (4712) 

6305 
• • • 

Açık münakua ile 115 ton 
kriple maden kömürü alına
caktır. İhalesi 7 B. Teşrin 933 
cumartesi giinü aaat 15 tedir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kuaya iştirak için o giin ve 
vaktinden evvel Fındıklıda K. 
O. SA. AL. KOM. nuna mü-
racaatları. (367) (4901) 

6501 .. . . 
Adapazarı Askeri Satın al

ma Komisyonundan : 
Adapazarındaki kıt'at ihti

yacı için 72,000 kilo Sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 5 İkinci Teırin 
933 pazar günü saat 10 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya İştirak İçin o gün ve vak
.inden evvel Adapazarı Maliye 
dairesinde Askeri satın alına 
komisyonuna müracaatalrı. 

( 3306) ( 4896) 6580 
• • • 

Antalya AS. SA. AL. KO. 
dan: 

Antalyadaki kıt'at ihtiyacı 
için yedi taksitte alınmak üze
re 190, 700 kilo un kapalı zarf 
la münakasaya konmuıtur. 1-
halesi 1 1 Birinci teırin 933 çar 
şamba giinü saat 15 tedir. İs
teklilerin ıartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
girmek için tayin edilen gün 
ve saatte teklif ve teminat mek 
tuplarile Antalya Askeri SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(3316) (5132) 6772 
•• * 

evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM.nuna müracaatları. 
(390) (5112) 6855 

••• 
Muhabere alayları ihtiyacı i 

çin 21,000 kilo yataklık ot pa 
zarlıkla alınacaktır. lha!esi 30 
Eylül 933 cumartesi günü saat 
15,30 dadır. lıteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel F ın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları. (391) 
·(5173) 6856 

••• 
K. O. Kıt'atı hayvanatı ih

tiyacı için 440,000 kilo Yulaf 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur .ihalesi 4 T eırini evvel 
933 çarıamba günü saat 14 te 
dir. Taliplerin nümune ve şart 
nameyi görmek üzere her giin 
ve münakasaya iştirak için ta
yin edilen gün ve saatte teklif 
ve teminat mektuplarile Fın
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alına komisyonuna mü
racaatlan. (359) (4861) 

6453 
••• 

Çatalca Mat. Mv. ihtiyacı 
için pazarlıkla 2,500 kilo Mer
cimek Satın alınacaktır. İhale· 
si 1 Birinci T eırin 933 pazar 
günü saat 11 dedir. İsteklile
rin nümune ve fllJ'tnaıneyİ gör 
mek Üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek İçin. o gÜn ve vaktin 
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma Komis
yonuna müracaatları. (399) 

(5218) 9892 .. . . 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 1 

için pazarlıkla 3,000 kilo Fa- i 
sulya satın alınacaktır. İhale- . 
si 1 Birinci Teşrin 933 pazar J 

günü saat 11,30 dadır. İstek- 1 

lilerin nümune ve şartnamesi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda Ü i 
çüncü Kol Ordu Satm alına ko 1 

misyonuna müracaatları. ! 
(398) (5219) 

6893 

* * * 1 

Ordu Satın alma Komisyonu· 
na müracaatları. (397) 

(5220) 6894 

* "'* K. O. 1. F. ve Çatalca Mat. 
Mv. Kıt'aları ihtiyacı için pa
zarhlda 1,000 kilo irmik satın 
alınacaktır. İhalesi 1 Teşrini 
evvel 933 pazar giinü saat 15 
te yapılacaktır. İsteklilerin nü 
mune ve şartnameyi görmek 

1 
üzere her gün ve pazarlığa iş- ; 
tirak için tayin edilen gün ve 
saatte Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alına komisyonu 
na müracaatları. (395) 

(5221) 6895 

••• 
Çatalca Mst. Mv. İhtiyacı 

için pazarlıkla 2,500 kilo No
hut satın alınacaktır. İhalesi 
1 Teşrini evvel 933 pazar gü
nü saat 14,30 dadır. isteklile
rin nümune ve §artnameyi gör 
mck üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma Komis
yonuna müracaatları. (396) 

(5224) 6898 

• * * 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 

240 : 360 ton arpa lardırıla
caktır. İhalesi 30 Eylül 933 cu 
martesi günü saat 15 tedir. İs
teklilerin ıartnaınesini görmek 
Üzere her gÜn ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatları. 
(384) (5189) 6857 ..... 

K. O. ya bağlı kıt'alar ile 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 
127,000 kilo bulgur kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 21 Birinci Teşrin 
933 cumartesi günü saat 14 te 
dir. isteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin tayin edilen gün ve saatte 
teklif ve teminat mektuplaı;ile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(392) (5190) 

MERSİN ARALIK 
POSTASI 

A N A F A R T A vapuru 1 
Tetrinievvel Pazar 10 da Ga
lata nhtmımdan kalkar. Ta
~ucu, Anamur, Kutadaaı, Ge
libolu'ya yalnız dönütte uğrar. 

(5251) 

KARADENiZ ARALIK 
POSTASI 

E R Z U R U M vapuru 1 
Tefrini evvel Pazar 18 de Ga
lata rıhtmımdan kalkarak Zon 
ğuldak, İnebolu, Ayancık, Sam
sun, Ünye, Gireıun, Tirebolu, 
Görele, Trabzon, Rize'ye. Dö
nütte bunlara ilaveten Of ve 
Ordu'ya uğrayacak yalnız Zon
ğuldağa uğramayacakttr . 

(5252) 

BALLY 
Meıbur lıviçre lnmduraları 

5 lirad&R 

B. P AÇİKAKİS 
Beyoğlu lstiklil ca.ıdesi 

352 No. da bulacalunuz. (7937~ 

Küçük ve büyük 
KlRAI.:IK 

APARTIMANLAR 
Bebekte Arslanlı konak. En 1011 

lı:onlor, lı:iruı müteclildir, 

- Telefon : 36,86 (7940) -

Devredilecek ihtira beratı 
~ Sun'i kösele imaline aft' ialihat" halı 

!andaki ihtira için takdim edilmit oıa.. 
13 Ağustos 1930 tarih ve 16044 viliyet 
evrak numaralı müracaatın ihtiva ettiği 
hukuk bu kere baJl<asma devir vqa fe
l'llğ olunması teklif edildiğinden bu hu
susta fazla malümat edinmek iıtiy
zevatı11 lstanbulcla, Babçelı:apıcla Tat 
Hanında 43 - 48 numaralarda kain v&
kili H. W. Stock Efendiye müracaat et-
meleri ilin olunur. (7895) 

lıtanbul ikinci ifliı m:emurlujiundanı 

Müflis Hayim efendiye ait .arsaların a

çılı. arttırması için 28-9-933 ôpm, Mil· 

liyet pzeteleriade çllı:an ili.ncla 2000G 

lira Salvator beye ipeteldi olduğu inti- , 

far edecek iken ıehven (2000) lira y .. 

zılmıt olmakla tashih olunur. (7930) 

Her türlü sirayet tehlikesi 
Bütilıı kuvvetli antiseptik unsurlarıoı cami bulunan 

mfistaluıarıaııı istimali ile ! ale dlh ilir. Bil-
cllmle mde11eHtı sıbhiyece müstamel ve ev
lerde bulu11du~ulması elzemdir. 

Su içinde baUo:uadukta apteaaaelerin feııa 

kokularını defi için laallanılır. 

Markaya dikkat edi lr. Fab ·ikatorlan: Komisyonundan: 
si<' Komisyonumuza merbu~ Kandilli Kız Lisesinde yapı
tİll ~cak inşaat ve tamirat 25-10-933 çarşamba günü saat 16 da 
,el< ~ale edilınek üzere kapalı zar usulile münakasaya konul

ı.I 'lıuştur. Taliplerin keşıt ve şa tnamesini görmek üzere latan 
i>' \ı Erkek Lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya 

) ltirak edeceklerin de ihale te:ninatr muvakkate makbuzlari
birlih:te komisyonumuza mü:acaatları. (5237) 

K. O. Merkez ve 1. F. Kıt'a 
tı ihtiyacı için pazarlıkla 22,000 

kilo bulgur satın alınacak-
tır. İhalesi 30 Eylül 933 cumar 
lesi günü saat 16 dadır. İstek 
!ilerin şartnamesini görmek 
Üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 

Gümüş Suyu ve Haydar pa-
şa hastaneleri ihtiyacı için pa- 1 

zarhğa konan 6,000 kilo ko- l 
yun etine talip çıkmadığından 1 

ihalesi 2 Birinci Teşrin 933 pa • 
zartesi günü saat 16 ya hıra- ' 
kılınıştır. İsteklilerin şartname ' 

SCHUELKE & MA YR A. G. Hamburı. 
Umumi ıcentHı: S. J'kocl mabtumu, İshnbul [40451 

V~N.~E~C~İL•t~R--~~~~~~~,...! ' - - -------~-

1·. K. B .çkj Dikit Mektebinın ;:,~rg •• 
G6rüloo rağbet lizerine 5 T. E. kadar temdit ed'ldi. 

yi görmek Üzere her gün ve pa : 
zarlığa girmek için tayin edi-

ı 

Talebe kaydi devam ediyor. 3 ve 6 ayd" 1 ve 2 ııened• 
T crı:i MaL: s .ır Ye Muallim yet· ştirir. EM 7843 1!1J!!!!!!!!!!!!f 
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iŞ Bankasının Ankarada 
tesis ettiği bu m o d e r n 
fabrika en iyi apre ve en 
iyi desenlerde kadın ve 
erkek kumaşları yapmıya 
muvaffak olmuştur. 
YON J Ş, çeşitleri ile 

piyasanın iyi kumaş ihtiya
cını tatmin edecektir. 

Saraçhanebaşı • Münir Paşa konaklarında 
ERKEK-LEYLi, NEHARi-ANA, İLK, ORTA 

HA YRiYE LiSELERi 
Tekmil 11nıfları mevcut reınıi muadeleti haiz tam devreli lisedir. ilk sınıflardan itibaren ecnebi lisaru mecburidir. Fran
sızça, Almanca ve lngilizce kursları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve ıııdaaına azami itina edilmektedir. Talebeler sabah
lan mektebin huıuıi otobüslerile evlerinden alınır, akıam yine ayni vaaıta ile evlerine ııönderilir. Talim heyeti mem
leketin en yüksek muallimlerinden müte§ekkildir. Kayıt muamelesi için her gün aaat 10 dan 17 ye kadar müracaat 

kabul olunur. Tel. 20530. (7942) 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize alınmak için müracaat eden efendilerin 
muayenelerine başlanacağından kayit numaraları birden el· 
)iye kadar olan namzetlerin 30-9-933 cumartesi, elliden yüze 
kadar olanların 2-10-933 pazartesi ve mütebakisinin de 
4-10-933 çarşamba günü öğleden evvel mektepte bulunmala 
rı. (5216) 6905 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Iıtanbul 

Satınalma komisyonundan: 
1 - Satın alınacak (1500) ton lave Marin kömürü ka

palı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa şartları kağadmm tasdikli suretleri Güm 

rük muhafaza Umum kumandanlığı Satınalma komisyonun· 
dan alınacaktır. 

3 - Münakasa 14-10-933 tarihine rastlayan Cumarte 
si günü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum kumandan
lığı İstanbul Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler hanği müessese sahibi veya vekili oldukla
rını İspat edecek vesikayi ve biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu o· 
lan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlikte belli 
saatten evvel komisyona getirmeleri. (5019) 

Nafıa V ekaletindeıı: 
16-9-933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münaka· 

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

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul L 

Satınalma Komisyonundan: 
1-Satm a nacak (10) ton şelyağı kapalı zarfla müna 

kasaya konuhnuştur. 
2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm

rük Muhafaza Umum kumandanlığı Satmalma komisyonun
dan alınacaktır. 

3 - Münakasa 16-10-933 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı 
İstanbul Satınalma kornhyonunda yapılacaktır. 

4- istekliler hanği müe:;sese sahibi veya vekili oldukla
rını İspat edecek vesikai makbuleyi ve biçilen bedelin yüzde 
7,5 ğu olan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlik· 
te belli saatten evvel komisyona getirmeleri. (5056) 

6778 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 

Satılık Mutena Arsalar 
Esas 

555 

377 

Mevkii ve Nev'i 

Sultanahnıette Binbir direk mahallesi At 
meydanı atik 58 cedit 76 No. lu 76 metre 
murabbaı arsa . 
T 6'Tikiye mahallesi bastan sokağı 4/ 8 ka· 
pı ve 29 harita No. lı 230 metre murabbaı 

Teminat 
Lira 

38 

--1 
arsa. 140 

Balada yazılı arsalar bedelleri peşin tesviye edilmek şar
tıle bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 9 
Teşrinievvel 933 pazartesi gÜnÜ saat on altıda Şubemize mü· 
racaatları. (5112) 6732 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Pazarlık 2 Teşrinievvel 933 pazartesi günü saat 15 te 

Nafia Vekaletinde yapılacaktır. 
Kuru üzüm Sovan Mercimek Nohut K. Fasulye Dane zeytin 

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

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

......................................................... 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayeıi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla İstimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 
......................................................... rı 

· Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo 
1500 8000 2000 3000 10000 3000 

Balada cins ve mikdarları yazılı altı kalem erzakın kapa
lı zart usulile münakasaları 8-10-933 pazar günü saat 14 te 
başlayrak sıra ile ve on beşer dakika fasıla ile saat on beş bu
çukta intaç edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile müessese· 
ye müracaatları. .< , .( 4981) 

6611 

Münakasa temdidi 
Erzincan Jandarma Efrat Mektebi 

Satınalma Komisyonundan: 
Jandarma Efrat ihtiyacı için 15'.>,000 kilo ekmeklik un 10-9-
933 tarihinden itibaren bir ay m'.iddetle yeniden kapalı zarfla 

münakasaya konulmuştur. ihalesi 11-10-933 tarihine müsa
dif çarşamba gÜnÜ yapılacaktır. Taliplerin Erzincan Beledi
yesinde müteşekkil Satınalma Komisyonuna müracaatları i-
lan olunur. (4894). 6516 

Tayyare Cemiyeti Laleli 
Apartımanları idaresindenı 

·r- Laleli Apartmanlarındaki boş evler müzayede ile kiraya 
verilmektedir. Eylül nihayetine kadar her gün saat (17,30) da 
ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin Apartmanlar İdaresine mü• 
racaatları. (5015) 6901 1 

Nafia Vekaletinden: 
600 Ton kupon ray kapalı zarf uıulile münakasay konulmuttur• 

Münakasa 21-10-933 tarihine müsadif cumartesi günü ıaat 15 te Anka• 
rada Nafia Vekaleti Müsteprlık makamında icra edilecektir. Talil>" 
!erin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikaları ve teminatı muvakka• 
telerile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 
Talipler bu husustaki tartnameleri Ankarada Nafia Vekaleti Levazıın 
müdürlüğünden lstanbulda Haydarpatada Liman itleri müdürlüğünden 
Beter lira mukabilinde tedarik edebilirler. (4995) 6654 
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Umumi Ne,riyat ve Yazı ı,ıeri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


