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Orta mekteplere ve liıe
Kad-lere tehacüm başladı. 

roların ıekline itiraz var mı? 
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Sovyetlerle İtalya arasında 
bitaraflık ve ademi tecavüz 
misakı dün Romada imzalandı 
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arif Vek· i Camal Hüsn·· • ., r .. Buğday itilafı 
l..ondrada otuz kadar müataho.il ve 

lllüatehlik devletin iıtirakile toplanan 
buğday konferanaı muvaffakıyetle 
l>eticelendi. Son aenelerin en ehemıni
Jetli iktısadi anlaşmaaı olan bu itila~ 
İle: 

1 - Dört büyük buğday müstahaili 
olan Kanada, Avuatralya, Amerika ve 
Arjantin, 1933 - 1934 ve 1934 - 1935 
aeneleri için iatihaallerini yüzde on 
bet niapetinde tahdit ediyorlar. 

•• 
Universitede yeni vaziyet 

nedir, istifalar var mı? 

Kaptanlar için 
Birşey yok! 
Bağlanan vapurlann işçi

leri ne olacak? 

!Maslak yolu faciasının es
rarı aydınlanabiliyor mu? 

2 - ikinci derecede buğday müı
tabaili olan Tuna memleketleri, yani 
Bulgariatan, Macaristan, Romanya 
ve Yugoılivya, mecmu ihracatlarının 
aenede S4 milyon bU§"li geçmemesini 
kabul ediyorlar. 

3 - Müatehlik memleketler, buğ
day iatibaalini artırmamayı taahhüt 
ediyorlar. 

Maarif Vekilinin Milliyete beyanatı 
Bren sefiri Cemal Hüsnü Bey Maarif 

Vekili mi olacak? 

Denizyollan i§letme kanununun, 
Devlet DenizyoUan işletme idareai ta· 
rafmdan muntaza -
man teminine de • 
vam edilmektedir. 
Yeni tirlcetin ream· 
en teşekkülüne ka
dar bu .,,aziyet de
vam edecektir. Şir
ketin teşekkülüne 
kadar yolda bulu
nan hususi vapur
lardan avdet etmek 
Üzere blılunanlar , 
Devlet Denizyolla-

4 - Buğdayın beynelmilel fiati be
her kenta.J için on iki altm frank, ya
ni beher butel için altımı üç altın ıent o
larak teapit ediliyor. Fiat bu raddeye 
çıkınca müstehlik de.,.letler gÜmrÜk 
tarifelerinde yeni vaziyete uygun ta
dilat yapmayı taahhüt ediyorlar. 

itte Londra buğday mukaveleainin 
•aadan bundan ibarettir. Maliim ol
duğu üzere, konferana, Londra cihan 
İkbaat ve maliye konferanaının bir 
ciizü olarak toplanmııtı. Binaenaleyh 
bu muvaffakıyet mayısta toplanıp ta 
temmuzun aonuncu haftası dağılan 
büyük konferanam müapet bir netice
ıi telakki edilebilir. Londra cihan ik
tisat ve maliye konferansmda buğ
day meaeleai iktıaadi komisyonun İ•· 
tihaaJ ile iatihlak araamda bir muva
zene teminine çalışan bir encünıeni 
tarafından tetkik edilm1'ti. Fakat 
bu sahada müıpet bir neticeye var
ınak için ur teYden evvel, dört büyük 
buğday müatahıili araımda bir anlat
ına temini lizımgeliyordu. Bunun için
dir ki Kanada, Avuatralya, Arjantin 
•e Amerika murahbaılan temasa gel
diler. Ve buğday etrafındaki müza• 
kere konferans dııma intikal etti. Ci
ı.... konferansı dağılmcıya kadar 
ınüapet bir neticeye .. aramıyan bu 
ınüzalıereler intaç edildikt- sonra
dır ki dört büyÜk buğday müıtahaili, 
"""eli ikinci derecede müıtahail olan 
Tuna memlelretleri, aonra Ruıya ile 
anl•tınıılar ..., aonuncu olarak ta müs
tehlik memleketler ila itllif aktetmlf
lerdir. 

Bufday dünyanın en ehemmiyetli 
..., inunlar tarafından umıuniyetla 
loınamlaa bir gıda maddesidir. Bu de
rece ehemmlyetli bir gtda maddeıi 
Üzeriıode bir muka .. ele imza adilmeai 
lıeynelmilel ticaret ve mübadelenin 
genitletilıneıi yolunda atılımı mühim 
bir adnndır. Mukavelenin imzaamdan 
İstihdaf edilen gaye buğday fiatleri
nin yülueltibneahıden ibarettir. Filha
kika buğday fiatlerl çiftçiye mal olan 
fiatten de af&ğı dütmliftü. Ve buğday 
ekilmeai bazı memleketlerde ancak 
devlet tarafından verilen prim ile ida· 
ıne edilebiliyordu. Şimdi teapit edilen 
beher kental batına on iki altın frank 
fiatin iatibsal fiatine tekabül ettiği ve 
çiftçiye ufak bir de kar bıraktığı bil
diriliyor. Filhakika bunu beaapla
mak hayli mütkül olmalıdır. Çünkü 
istihsal fiati ber memlekete göre ve 
lıatti her memlekette aeneden aeneye 
değişir. Bununla beraber, her halde 
sahibe en yalan vasati bir niıbet tea
pit etmek lazımdı. 

Beynelmilel ticaretin geniılemeai 
için buğday mukavelesi kafi değildir. 
Fakat bu itilaf mantıki aiJıileaini ta
kip edene arkadan baıka itilaflar da 
gelmelidir. Buğday itilafile müıteh
lik memleketler - ki In.iltere, Al
manya ve ltalya gibi sanayi memle
ketleridir - buğday istihsal etmeme• 
yi taahhüt ettikleri gibi, satın alacak· 
lan buğdaya fazla fiat vermefe de 
ll'aZI oluyorlar. Buna mukabil onlar 
da ziraat memleketleri olan buğday 
ınüatah.aillerinden bazı müsaadeler 
beklemekte haklıdırlar. Ve ikhaatçı-
larm nazariyelerine ııöre, buğday 
fiatlerinde bir yiikııelme otomatik 
tekilde akialerini sanayi memleketle
rinde de gösterecektir. Çünkü buğda
Ymı yükaek fiate satan rençperin 
&abn alına kabiliyeti artacak .,.e aana
Jİ memleketlerinden etya aabn almak 
kudretini kazanmıı olacak. Bu ıuret
le daimi devir tekrar dönİniye batlı
Yacakbr. Amerika Cümhurreiai Roo
aevelt'in Amerikada tatbik etmek ia
tediği ikbsadi kalkmma programının 
bir hedefi de budur. işçiye para ve
,..,rek aabn alma kabiliyetini artırmak 
Jani müatehlik yaratarak iatibsali 
tahrik etmek. 

Ancak hazan evdeki hesaplar çar
llYa aymaz. Buğday mukaveleai de 
bir mukavele olarak iyi olabilir. Fa
kat acaba e..,,elıi bu mukavele tatbik 
edilebilecek mi? ikinci olarak ta aca
ba tatbikattaki teceUiai beklenildiği 
t<;kilde mi olacak? Nazariyelerin tat
bikata uymadığı bir zamanda yafıyo- · 
"':';z. En ince heaapla yapılmıt itlerin 
~rümediği çok görülmüttür. Bunun 
•çındir ki buğday mukaveleai hakkın
da kat'I bir hüküm verebilmek için 
lı~nun tatbikat sahasındaki tecelliai
lli görmek istiyoruz. Hakikaten iatih
"!'-1 azalacak mı? istihsal azalırsa is
tih_li.k ile tevazün edecek mi? Tespit 
~ılen fiat m~~afaz~ ed_ilebilecek mi? 
,_ uh!'faza edılırse çıftçıye emeği mu-

B..,.bılınde bir kiir temin edecek mi? 
u .. A . 
• Run merika ve Kanadanrn elfe-

~ınd~ mevcut olan 16 milyon ton huğ. 
ay ıatoku fiatleri atağı tutmak nok

ta;""dan ağırlık yapmakt!' devam et-

Fen Fakülteıin • 
den iatifa eden Ke 
rim Bey profaör o
larak tekrar fakül
teye kabul edilmi§· 
tlr. Üniversite kad
rolarmm tetkiki de 
.. am etmektedir •• 
K.adrolann tamam• 
lanmaıı uzun ıüre
ceği anlatılmakta

dır. Kadroların ala 
cağı tekil hakkın -
da alakadar ve sa
lahiyettar zevat a· 
zami ketumiyet mu 
hafaza etmektedir
ler. Duyduğumuza 
göre Tıp fakülteo.in 
den açığa çıkanlan 

• tetrihi maraz mü
derriıi Hamdi Su
at ve kulak, boğaz, 
burun hastalıklan 

profeaörii Ziya Nu. 
ri Paıa tekrar Üni· 

- n iıletme idaresi be 
.aahına dönmektedir 
ler. Diğer taraftan 
idarece kiralanan 
hususi vapurlar • Sadullah Bey 
dan birkaçı daha 
dün muhtelif limanlara tahrik edilmiş 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Başvekilin seyahati 
Türkiye aleyhindeki bir 

kor,.'!re menedildi 

Bulgar hükfuneti seyahat prog
ramını elçiliğimize tevdi etti 

SOFY A, 1 (MiUiyet) - Bulgar ri-
calinden Cospodin Stoilov, lımet Pa

"eraite kadroauna HülıôrrMt taralmJan Jaııet edilen Cemal Hünıü B. 

. ıa Hz. nin Sofya zi 
yareti hakkında ha 
zırlanan proaram1 
Sofya elçimiz Tev 
fik Kimi! Beye tev 

alınacaktır.. Yeni tayinler istifalara rür etmittir. Tıbbı adli profeaörü Sa-
ait bir çok ıayialar dever.:U etmekte im Ali Bey ayni zamanda morğ mü-
iae de bunlan tevaik etmek imkinı bu· dürii olduğundan hariçteki bu vazife-
lunam•maktadır. Hukuk fakülteıin· aine de müsaade edilmi§tir. Hariçteki 
de okutulan Tıbbi adli derıinin, Tıp vazifelere yalnız muavinler için mü-
fakülteaile müıterek okunma11 takar (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Herkes bir maske alacak! 

r di etmittir. Halen, 
programın büküme 
timiz tarafından 
tasdiki beklenmek 
tedir. lamel Pafa 
ile Hariciye vekili 
Tevfik Rüttü Bey 
20 eylwde Sofya
da bulunacaklar
dır. Fakat huıuıi 
bir trenle mi, ya 
but Orient Expreı İstanbulda zehirli gazden korunma 

mahzenleri yapılıyor 
Halk birer tane maske almaya mecbur edildi, 

talimat tebliğ olundu 

Teulilt Kamil B. ile mi hareket ede 
cekJeri henüz ma .. 

, Iümdeğildir. Bu cihet lamel Pata Hz. 
nin vel"*""e.k1 .. ,; cevaptan Anla~nlacak

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Rus)lad• İf fHıfınJa llO" - iNieri üe çalqan kadınlar 

Müıtakbel muharebelerde kulla- ı halkını korumak için bütün devletler 
rulacak olan :ıebirli gazalardan tehirler- bir çok tedbirler almaktadırlar. Bu 

Belediytt fUbelerine yapılan tebligah 
· izah eden Hamit Bey 

sual akla geliyor ki cevaplarını ancak ı 
hadiseler verecektir. 

meyanda zehirli gaz maıkeleri, aığın
mak için mahzenler vardır. Geçen lnt 
Üniversite konferana salonunda bu 
mevzua dair bir .eri konferans veril
miıtir. 

Haber aldığımıza göre hükümet ze 
birli gazlara kartı balkı kafi aurette 
mücehhez kılmak için yalnız yeni ted ' 
bir alınmasuıı kararlaıtırmııtır. Bu bu 
sulta yapılan bir talimatname vilayet 
.,.a11taaile belediyeye tebliğ edilmiıtir. 
Belediye bu talimatnameyi kayma
kamıklara tamim etmittir. Talimatna 
meye göre bir tehir halkını zehirli 
gazlardan korumak vazifesi o tehir be 
lediyeaine aittir. latanbul belediyesi 
bu talimatname ahk3ınıru tetkik et
mektedir. Belediye en evvela tebrin 
muhtelif yerlerinde mahzenler vücude 
getirmeği kararlaıtırmıftır. Bundan 
batka herkes için bir zehirli gaz maa
kesi temin edilecektir. Belediye reis 
muavini Himit Bey bu buauata de
mittir ki: 

- Müatakbel bir harpte tayyare
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ki hiç bir müspet neticeye müncer 
olması ihtimali olmaaa da devletleri 
bir nokta etrafında toplamak bile bir j 
meseledir. Mukavelenin imzasile 

M. V enizelos 
Bir darbei hükumet 

hazırlıyor? --
• 

mı 

Sabık Başvekilin İsmet Pş.ya 
telgrafı 

Atinadan hükumet mahafiline menıup 
gazetelerin verdiği habere göre M. Ve 
nizeloı yeni bir dar 
bei hükümet hazır
lamaktadır. M. Ve
nizelos elyevm. Pire 
ne dağlannda Cot
tereta'de bulunmak 
tadır. Ceneral Plaı 
tıraı iıe Nia'tedir. 
Çiftçi fırkaaı lideri 
M. Safianopulos a· 
ralarmda irtibat va 
zifesini göremkte • 
dir. Bu zat ıimdiye 
kadar bir kaç defa 
.-f. Venizelos ve Ce 
neral Plaatiraa ile 
görüşmÜ§tÜr. M. Ve 
nizelosa daima M. lif. VENIZELOS 
Cipariı ve mütead-
dit muhafız refakat etmektedir. 18 A

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

r ' Cinnet diyarında 
Bir masal, bir roman, bir uzun 

hikaye, bir hayali macera değil
dir. 

Cinnet diyannda 
Sne, fİmdiye kadar tamamen 

meçhul kalmı, bir alemin içyii
zünü (>ütün aydınlığile aksetti
recektir. 

Cinnet diyarında 
serlevhası altında arkadaşımız 
Mahmut Y esarinin Bakırköy Em 
razı akliye ve asabiye hastaha
nesindeki ince, acı ve değerli 
müşahedelerini: 

Pek yakında Milliyet'te 
okuyunuz! 

Esrarsız Hayat 
Bugün ha,Iadı. 6 ncı aaMfede 

Bununla beraber, buğday mukave· 
lesi gibi Amerika, Avrupa Avustralya 
kıtalarındaki devletleri ve Rusyayı 
ihtiva eden tümiillü bir dünya anlat
masının ehemmiyetini de inkiir etmi-

§İmdilik tunu söyliyebiliriz ki Londra- l 
da bu, yapılmıştır. Neticeyi görmek 
için de beklemek lazımdır. llı•193Eii!IE'8;;;;;;;;;;;;;;;;itl•H••.:I 

Alaettin Bey ihtilattan menedildi 
Otomobilden inen 6 esrarengiz adam 

ve bir yalan: Yolda eşkıya var! 
Kliteci Ali.ettin 

Beyin otomobilinin 
kaybolmaama ve ay 
ni otomobille zm.. 
cirlikuyu yolunda 
Hasan iaminde bir 
janda~zın çiğ 
nenerek tehit düt
müt bulunmaıına 

ait tahkikata dUn 
de ehemmiyetle de 
vam edilmittir. Hi 
diae bili esrarını 

muhafaza etmekte 
dir. Ölen jandarma 
26 yatında Malat
yalı Ali oğlu Ha -
sandır. Batından ve 
aol böğüründen iki 
derin yara da al -
mıttır. Tüfengi ln
nlmıthr. Vak'aya 
vaz'ıyet eden müd
deiumumi muavini 
Salim Bey dün de 
geç vakte kadar 
Beyoğlu polia mer-

ihtilattan menedilen kliıeci Alôettin B • 

kezinde çalııımt, tahkikatla bizzat meı
gul olmuıtur. Tahkilutt hakkında ciddi 
ıurette bir ketumiyet göıterilmekte ve 
hiç kimaeye bir ıey aöylemnemektedir. 
Kliıeci Ali.ettin Bey ihtilattan memnu 
bulunmalctadır. Şimdilik bütün ıüpbe-

ler Alaettin Beyin üzerinde toplanmaloo 
ta. yani Alaettin Beyin kazayı yaptık
tan sonra «otomobilimi kaybettima tek
lindeki bir müracaatla zalxtayi fafırl• 
mak ve kaza meydana çıkmca yapıla· 

(Devamı ı ıncı M.biled•) 

Açıkta kalan 450 memur 
maaşlarını alacaklardır 

Yeni teşkilatta daha bir çok yüksek 
mektep mezunlarına yer var 

lıtanbulun yeni 
Maliye teıkilatr 

dünden itibaren bil 
fiil iıe baılamıı bu
lunmaktadır. Bü • 
tün yeni tahakkuk 
ve tahsil müdürleri 
ile muavinleri ve 
memurlan ıubeleri 
ne giderek itleri 
devralmıılar, mua
nelatı bizzat ted
vir ile meıgul ol • 
muılardır. Kadro -
!arda balen noksan 
lık vardır. Bu nok
aanlann bir iki ııü
ne kadar telifi edi 
leceği ümit edilmek 
tedir. Tahakkuk ve Yeni miirakipler, Mıutala, Raıit Beyler 
tahsil müdürleri dün otomobillerle ıu· 
beteri teltiı etmitler ve muamelatta 
hiç bir aksaklık olmadrğnıı, itlerin mü
kemmel olarak devam ettiğini gÖrmÜf 
]erdir. Teıkilata nezaret eden vekalet 
varidat umum müdürü Cezmi Bey iki 
üç güne kadar Ankaraya dönecek ve 
burada iken hazırlanan iki tal ima tna 
meyi .,,ekalete arzedecektir. Alakadar 
larla temas edilerek hazırlanan bu iki 
talimatnameden biri mürakiplerin vazİ· 
fe ve aalıihiyetlerine, diğeri de yeni teı 
kilata ve memurlann vazifeleri hudut
larına müteallik bulunmaktadır. 

Cezmi Bey Ankaraya giderken bu 
talimatnameleri de götürecek, bunlar 
veki.lette tetkik ve taadik edildikten 
aonra lıtanbula iıode edilerek tatbik o
lunacaktır. Mürakıpliğe tayin edilen 
tütün inhiaan umumi müfettiti Raşit 

Bey de dün yeni vazifesine batlamıt
tır. Raıit Beyin aali maaıı yüz lira, dl 
ğer iki müraln"bin maaıı aekaener lira • 
dır. Üçüncü mürakip Kazım Bey he· 
nüz Ankaradan gelmemiıtir. Mumai· 
leyb Ankarada devrü teslim muame
leai ile metırul olmaktadır. Bir iki gü
ne kadar gelerek vazifesine batlaya
caktır. Mür · ler vazifelerini latan
bul, Beyoğlu ve Üsküdar cihetlerine 
mahdut olarak takıim etmiılerdir .• 
Her biri bu cihetlerde çalııacaklar ve 
haftanm muayyen s\inlerinde bir ara 
ya toplanıp müıterek kararlar ittihaz 
edecekler ve umumi muamelib göz
den geçireceklrdir. 

Eıki Defterdarlık maliye tabıil ve 
tahakkuk ıubeleri teıkilitmdan açık
ta kalan memurlann mikdan dörtyüz 

(Lut/en sahifeyi ç'tviriniz) 

Kayaeride İ1lf'I edilmeltte olan lab rikada çalıftınlmak için yetiıtirilmelı 
üzere Rusyaya gönderilecek ikinci kafileyi "'ıkil eJecek elendiler, dün Sü
mer Bank'ta seçilmiftir. 30 kifiJen ibaret olan bu halile de ayın yedinci günü 
chrimi:zden hareket edecektir. 
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ltalya ~Arnavutluk ihtilifı H-A RI cf HARE RLER 
nereden çıkıyor? 

İtalyan elçisi 
Romadan Malin ııaat..ine fu ha

ber veriliyOI': 
ltalyanın Tiran elçiıi Möıyö Koch 

eon zamanlarda ltalya ile Arnavutluk 
araımda çıkan miifküli.t hakkında Mös
yö Muısolini ile ııörüımek üzere Ro
maya ııelmittlr. 

1 htilif maliye Ye mektep meseleleri
ne dairdir. ltalya 1926 aeneainde Ar
navutluğa büyük bir teıebbüaah nafia 
tirketi vaııtuile 50 milyon albn frank 
ikraz etmi,ti. 1932 ı-u.de senede 
on milyonu verilmek üzere tekrar 100 
rnılyon altın franklık bir istikraz akte
dilmi,ti. Siyasi mahiyette olan bu son 
İstikraz faizıiz olup tediye için de 
muayyen bir vade tayin edilmemişti. 
Bu istilı:raz, bütçe ihtiyacım kapatmağa 
ve İtalyanın İstediği ve umumi mena· 
fie ve milli müdafaaya müteodlik bazı 
masrafa kartdık ııöıterilmitti.. 

Fakat 1926 istikrazı sınai mahiyette 

Roma ya gitti 
olup faiz ve amortisman tediyesi lizım 
ııeJmekte ve Arnavutluk taksitleri mu
ayyen zamanda ödeyememekte idi. 

Bu sebeple ltalya bu meselenin hal
lini iıtemekte idi. 

Mektepler meselesine gelince; Arna
YUtluk maarif nezareti, Arnavutlukta 
bulunan ecnebi mekteplerin Arnavut i
daresi altında bulundurulmasına karar 
vemıitti. ltalya bunu kabul etmemi§ 
ve mektepleri kapayarak muallimleri g&
riye ııelmiıtir. Bu meıele, muallim kad
roau kafi olmıyan Arnavutlu!< •hüku
metini düşündünneğe ve telifibin çare· 
terini aratmağa baılamıfhr. Bulunacak 
tesviye suretine doğru ilk adQ\l olarak 
Arnavutluk hükumeti tarafından, mek
teplerde ltalyanca tedrisatın mecburi 
olarak okutulması olacaktır 

Verilen habere göre M;~yö Koch Ro
maya bir itilaf projesi ile beraber gel
miştir. 

Avcılar yeni bir birlik 
yapmaya çalışıyorlar 
Yalnız burada iki bin avcı· var 

Merkez Ankarada olacaktır, av 
aylarının tahdidi • • 

ıstenıyor 
lstanbul avcılannı bütün Türkiyede 

ıubeleri olan bir cemiyetio etrafında 
t<>plamak ve bir avcılar konııresi aktet
mek maksadile geçenlerde Varnadan 
avdet eden Aka Gündüz Beyin Önayak 
olduğu bir teıebbüı yapdmqtı. Avcı
lıgımrz hesabına faydalı neticeler bek
lenen bu tqebbüs müsbet sahaya gir
mek üzeredir, 

E YVelce teıekkül eden avcılar ce
miyeti avcıların dertleri ve şikiyetlerile 
alakadar olmamış, aza adedini arttırma
ia çalıtmanuş ve bu suretle de kendi
liğinden infisaha uğrarnışh. 

Bundan sonra. Y qilköyde ve diğer 
bazı yerlerde, ufak tefek bazı cemiyet
).,,. kurulmutsa da bunlar da tutunaını
yarak dağılmqlardır. 

lıtanbul avcılan araoında yeni bir 
cemiyete olan ihtiyaç kendia.ini hisset
tirmektedir. Belli batlı avcdar, teıek
kül edecek cemiyetin merkezi Ankarada 
olınulDl ve muhtelif şehirlerin av sa
halannda tubeler halinde çah,masmı 
arzu etmektedirler. lstanbulaki avcıla
nn miktarı (2000) den fuladır. 

Şehrimizin &Y sabalarmdan başlıca
ları şunlardır: Y etilköy, Kalitarya, Kü
çükçekmece, Safra ve Avcdarköyü hava
liıinde bıldırcın, sarı aıma, öveik, be
kaionya ve ördek mebzulea bulunmak
tadır. 

Tavıan avının en çok tesadüf edil
diği yer, Silivri mmtakaaııhr. Kohı«
burgaz, Çulluk yatağıdır. 

Avcılar, ber aene, eylwden itibaren 
bazen yüılerce otomobillik kafileler ha
ıı,.<ıe Y .ıtilköy, Çekmece ve Anbarlı köy
lerinde toplanarak avlaımaktadırlar. 
Y eşilköy sahasında bir iki bin tüfekli
nın ayni günde avlandıklan gönilmüş
tüı·. 

Bazı meraklı Çulluk a•ctları, mevsi
mlnde Kemerburgaz. Uılrumru köyüne 
kadar çıkarlar. Süğlün avcılarının uğra
ğ1 Tepnahor civandır. Yalovanın Çınar
C•k ve Bclgrat ormanlanndaki Uskum
ru köyünde büyük domuz avları yap•
lır. 

Kuvvetli avcılar, mevsimi gelince E
dirneye kadar uzanan sahalarda K-:k
lik ve Çil aramağa çıkarlar. 

V aktile her sene, ağustosun ilk cu
masında bütün avcılar, Filorya bahçe
sinde toplanıp av bayramını tes'it eder
lerdi. 

Dün de toplamldı 
Cü.mburiyetin onuncu yddönümün

de yapılacak büyük merasinı proııra
nunı teabit etmek üzere toplanan ko
mi.syon dün de belediyede reia. mua
vini Hamit Beyin riyasetinde toplan
au~tır. Dünkü içtimaa ne§Tiyat komi
tesi azalan da İftİrak etmİ§ler, yapı
l•cak propaganda şekilleri ııörüşül
ınü~tür~ 

Ergani madeninde .. 
Erııani bakır madeni ıahasmda ya

pılan ameliyatın mühim bir kısmı bit
miş Ye yeni tesisata batlanmıttır. 

200 talebelik ve be, sınıflık bir ilk 
mektep ve memu•lar için eY!er yapd
maktadır. 

Fabrikanın iıışaıına gelecek sene 
he.Jlanacaktır. Şimendifer 935 senesin
de Erganiye gelince ihraç edilecek ilk 
bakır partiıi hazır bulunacaktır. 

elliyi tecaviiz etmektedir. Bunlara 
,imdilik açık maaşı verilecek ve pey
derpey muhtelif maliye memurlukan
na y...-leştirilmelerine çabıılacalrtır. 
latanbul tahakkuk müdürlüğü mua
Yinliğine mülkiye ve Robert kollej me
zıınlarından Muadelet Hannn tayin e
clilmittir. ihdas edilecek elli müfettiı
liğe ili tahsili olan eski memurların a
lınması miıkarrerdi. Fakat bir iki kiti 
mü.te,na olmak Üzere bu müfottişlik
lere tayin için eski teşkilatta çalışmış 
olan yüksek tahsil görmüş bulunan el
li memur bulunamamıı, binaenaleyh bu 
müfettişlikler münhal kalmııtır. Bu
ralar için muhtelif vilayeterdeki def
terdarlardan tayinler yapJması, bir 
kısmına da huku?... ve müllciye mezua4 
ları tayin ed:lmeai n.uhtemeldir. Bu 
tayinler doğrudan doğnıya Maliye ve 
k&leti taTafından İcra ed.ilecektir. 

Uç senedenberi, bu güzel adet te 
ortadan kalkım,. Ve kalkhğı günden
beri de avcılar arasında yabancdık baı 
göstermiştir. 

lstanbulun saydı avcıları arasında, 
Galata hamallar kahyası Oıman reiı, 
Kiiçükçekmecede dalyan sahibi Safi, Ka
iltaryada Ali, Y eıiköyde Refik, ve Pi
pador, Sarıyerde Kamil, Çekmecede 
Mustafa, Erenköyünde Hasan Beyle
rin isimleri zikredilmektedir. 

Lala birahanesi sahibi Lala Efen
di, doktor Hasan Kenan, doktor Atıf. 
Beyler de meşhur avcılardandır. 

latanbul avcılarının baılıca ,ikayet
lerini bir kaç noktada hülisa etmek ka
bildir. 

1 - Avcdar, birinci. derecede av va
uta11 olan Kopoyların (Av köpeği) cin
ıi ıslah edilmesi lüzumunu ileri sürmek
tedir. Yeniden kurulacak cemiyetin ilk 
vazifesi, cins av köpeği yetittirip ucuz 
fiyatla avcılara dağıtmak olmalıdır. Zi
ra, cins av köpeği ırkı, gittikçe bozul
makta ve mevcut iyi cins köpekler çok 
pahalıya satılmaktadır. 

Avcıları müşkülata düşüren işlerden 
biri de av fiteklerinin pahalılığıdır. Söy
lendiğine göre, bazı köylüler, fitek al
mağa kudretleri olmadığı için köyleri
ne uğrayan avcılara akşama kadar hiz
met ederek mukabilinde üç bet tüfek 
atmak müsaadesini alabilmektedirler. 

Köylünün av ihtiyacını tatmin ede
mediğine bu iyi bir misaldir. 

Dumanlı barut fişeğinin tanesi 5 ku
rufa, dumansız barut fişeği 7,5 kuruta 
sahlmaktadır. Günde vasati 40 - 50 
f'qek kullanan bir avcı için bu fiyat çok 
pahalı görülmektedir. Avcılar, bazen pa
rası mukabilinde bile av fi§Oğİ tedarik 
etmek imkanı bulunmadığından ıikiyet 
ediyor ve inhisar maddeleri satan dük
ki.nlarda av fiıeği satdmasına müsaade 
edilmesini istiyorlar. 

Görüştüğümüz avcılardan birisi de .. 
mittir ki: 

- Avcılık, senede beş ay müddetle 
J'llPılrnalıdır. Avcılık, eylulde başlama
lı, ıubat sonunda bitmeli martta tüfek 
atan avcılardan ağır cez~ alınmalıdır. 

Ancak bu suretle, kuş neslini kurtar .. 
mak kabil olabilir. Akıi takdirde, bir 
kaç sene sonra dağlarımızda Yurulacak 
bir tek av bulamıyacağız • ., 

Beşinci Tıp Kongresi 
Beşinei Milli Türk Tıp konııresi ö

nüınözdeki birinci te§rİn 14 - 16 da At>o 
karada toplanacaktır 

Kongre Gazi Haz'.retlerinin yükıek 
himayelerinde ve Sıhhiye vekili Refik 
Beyin riyasetinde açılacak, ilk olarak 
doktor Akil Muhtar ve Asun lamail 
Beyler tarafından içmeler, maden sula
rı, kaplıcalar hakkında mühim birer tıb
bi konferans verilecektjr. 

Bundan batka doktor Oıman Şera
fettin, Sedat ve Ziya Beyler tarafından 
Türkiyede barsak parazitleri ve müca· 
deleıi üzerinde mütalealar söylenecek, 
bu mevzular ve diğer serbest mevzular 
üzerinde muhtelif tebliğler yapılo.rak
hr. 

Kongreyi, doktor Zjya Nuri ve Kad
ri Ratit Paşalar, doktor Fahrettin Ke· 
rim, Niyazi lsınet. Hasan Vasıf, Sala
hattin Mehmet Beyler idare edecekler
dir. 

Bundan başka beşinci tıp kongresı 
idare heyeti, konr:-renin devamı müdde
tince yerli ve ecnebi tıp aletlerile mü,_ 
ta.bzarat ve tıbbi eserlerin teşhiri için 
Ankarada Halkevi salonlımnda bir sor
gi tertip etmiıtir. 

İtalyan izcileri geliyor 
Onümüzdeki pertembe günü Cesa

re Battisti transatlantik vapurile şehri
mize <100) Ü zabit olmak üzere 1000 
ltalyan izcisi gelecektir. 

izciler, Beyoğluna çıkarak Cümhu
riyet abidesine çelenk koyacaklardır. 

ltalya maslahatgüzarı Tarabyadaki 
sefarethane binaıında izcilerin zabitanı 
ıerefine bir çay ziyafeti verecek, izci. 
ler de lıtanhulun lt'rihi ve şayanı tema· 
ıa y~rJerini ge;cectkler, cun1ı gUnü de 
ayni vapurla avdet cd.!eeklerJir. 

Şarki Avrupanın 
Vaziyeti 

Bulgar kıralı Fransız 
Başvekili ile görüştü 
PARİS, 2. A. A. - Havas A-

jansından : M. Daladier' dün dün 
Bulgaristan' m Paris sefiri M. Ba
taloff ile beraber bulgar kralını 
kabul etmiştir. Görüşme saat 17 
den 18,15 e kadar gayet samimi 
bir 'ekilde oldu. Kral ile ba~vekil, 
şarkı Avrupanın muhtelif sıyası 
vaziyetlerini tetkik ettiler. 

Kral M. Bataloff ' un da huzuru 
ile M. Paul Boncour ile görü'6i. 

Reisicümhurin ziyafeti 

İtalyan - Rus 
Misakı imzalandı 

Misak bir takım teahhüt
leri ihtiva etmektedir 

, ROMA, 2. A. A.- Sovyetler birliği 
ile ltalya arasında yapılan dostluk, ade
mi tecavüz ve bitaraflık misakı buııün 
öğle üzeri imzalanmışhr. 

Bu misak, iki memleket aruındaki 
dostça münasebetleri kuvvetlendirmek 
te, her iki memleketin karıılıldı surette 
birbirlerinin dahili işlerine karışıruya
calılarını teyit eylemekte, her iki mem
leketir. iktiaadi muamele ve münasebet
lerinde diğerlerine göre kendilerini a14ğı 
mevkiye düşürecek bir fark gozetınele
ri halini kar~dıkb ıurette bertaraf et
mekte, akit taraflardan herhangi birine 
za"ar verebilecek mahiyette beynelmi· 
le! itilaflara iştirak ihtimalini ortadan 
kaldırmakta ve ademi tecavüz hakkında 
- mutaarrızı tarif etmemekle beraber 
-bir takım teahhütleri havi bulunmak-
tadn-. 

PARIS, ~ . . A. A. - Bııgün!erde se
yahat suretile Pariste bulunmakta olan 
Bulgaı· k ... ;t,Jt Bo.-is ilt: zevcesi ' ı se;-:ı~ 
ballan müddetince riayet ettikleri,, teb
dil gezmC:'• usulünden buzÜn ayrılmı,. 
lar, cümhur reisi M. Lebrün ife zevcesi 
tarRfından Ramboalled -şatosunda şeref 
!erine bugün verilen öğle ziyafetinde M HitJerİn bir 
bulunmuşlerc:lır. • 

Bu ziyafette Bulgari•tanın Paris elçi·ı N k d h 
si M.Batolf ile karısı, başvekil ve harbi Ut U a 3 
ye nazırı M. Daladier~ Hariciye nazırı 
M. Polbonkör, 'Ceneral Damade ve · -o--
Fransanm Sofya elçisi M. Cambon ha. ı" Nazi'lik sulhculuk telek-
zor bulunmuşlardır. 

Fransanın 
Harici siyaseti ---Başvekil tef tişah hak-

kında izahat verdi 
P ARİS, 2. A. A. - Havas A

jansı bildiriyor: Kabine dün, M. 
Daladier'in şark hududundaki tef
tişi hakkında verdiği izahatı dinle
di. Kabine, M. Paul Boncour'un 
harici siyasette F ransanın tezi ve 
bu arada alman hududu üzerinde 
muhtelif noktalarda olmu• olan ha 
<liseler hakkındaki uzun beyanah
nı müttefikan tasvip etti. 

Kabine iktisadi ve ticari mese
leleri uzun uzadıya gözden geçir
di. 1-10-33 den itibaren ithaline 
izin verilecek kontenjanın taksi
mi meselesi İle metgul oldu. 

Bununla beraber ananevi ticari 
ceryanları daha genif bir mikyas
ta tutabilmek için her kontenjanın 
dörtte biri evvelce tatbik , ~ifon 
usule göre dağıhlacaktır. ,-:Jf.1.1~' 
hükumeti, hiç olmazsa kı•'men, 
kontenjanın taksimi hususunda 
serbestisini almak istemekt dir. ____ __.,, ____ ~~··· ·· ( 

Havada kasırga 
LA HAV ANE, 2. A. A. - Cu

ba'nın ftmal sahilini iki yüz mil 
kadar takip ettikten sonra, geli
şinden çok korkulan kasırga La 
Havane üzerine inmiştir. 60 mil 
hızla esen rüzgi.nn sokak kapıla
rını kırıp damları uçurduğunu gö
ren halkın ödü kopmu,tur. Sahil 
~ehirlerinden gelen nadir haber
ler, bir deniz yükseli.inden büyük 
zararlar olduğunu bildirmekte
dir. Matanzas'da bir çok evler ve 
itfaiye binası yıkılmı,tır. 

Meksıka su altında 
MEKSIKO, 2. A. A. - Vera 

Cruy hükfunetinde Paso del Ma
cho irmağı kıyılarında, yanların
da oynayan çoçukları olduğu hal
de çamıqır yıkamakta olan kadın
ların üzerine etraftaki dağlardan 
ani surette muazzam bir sel inmif 
ve on bet canın mahvolmasına se 
bep olmuftur. 

Meksiko'un dit mahallelerinin 
hemen hepsi su alhnda kalmıttır. 
Küçük ahtaP evleri su alıp götür
müştür. Yüzlerce iosan açıktadır. 

Açlık yolcuları 
LONDRA. 2 (A.A.) - Onlerinde 

bir bando müzika, üzerlerinde kızıl ve 
bej renkli gömleklerle, milli iısizler bir
liğine mensup 400 kişi dün öğleden son
ra Londradan ayrdnuşlardır. 

Bunlar Brightona yayan olarak git
mclıteC:irlcr. Orada Trade Unions'lar 
kQngresine bir istida vereceklerdir. 

Bu yeni «Açlık yolculan» Meana test 
usulünün yani tazminat alan iısizlerin 
geçim vasıtaları hakkındaki tahkikatın 
kaldırılmasını, büyijk nafia işleri yapıl
masını, mecburi iş tesisini, ücret1er a
zaltılmadan 40 saatlik it haftası yapıl· 
masım istemektedirler. 

Paraguay - Bolivya harbi 
ASSOMPTION, 2 (A.A.) - Har

biye· nezaretinin bir tebliğine göre 
Herrera mıntakasında Paraguay'ldar, 
Bolivyalıları mağlup ederek Platanil
losa çekilmeğe mecbur etmişlerdir. 

Al Capone'un kardeşi 
t'!vkif edildi 

CHIKAGO, 2 CA.A.) - Meıhur 
haydut Al Capone'nun kard"li Mat
thew Capone tevkif edilmiştir. Poliı 
kendisinin prensip itibarile tevkif edil
diğini söylemittir. 

Bir İngiliz gemisi battı 
MIAMI, 2 CA.A.) - imdat iıtemiş 

olan lngiliz şilebi c.liıephjne Gray• , La 
Havane'nin 100 mil !arkında kaaırgay• 
tutularak batmlltır. 

kilerine muhaliftir., 
NÜRENBERG, 2. A. A. - Dün 17,25 

te ba'ivekil Hitler kültür meselelerini 
tetkik komisyonunda bir nutuk söyledi 
v~ bu arada dedi ki : 

- Nazi'lik her sabaya tatbik edilebi
len bir fclıefedir. Nazilik kahramanane 
biı· kan kıymeti, ırk, tahsiyet ve seçme 
telakkisi üzerine kurulmuıtur. Beynel 
milellik, sulhculuk ve demokrat telakki 
lerine kat~ surette muhaliftir. 

fvlühim etnik ve İrs! unsurlar bugün 
anla~ılmağa batlanıyor. Nazilik tarafm
dan başlanan yeni devre bu sut.'etle açı
lıyor. Vazifemiz, Almanyayı Veimar 
devresinin maddeciliğinden çıkarak da 
ha yüksek bir tekle eriştirmektir. 
Eğer kültür sahasında bir inhitat ol

muşsa, bunun sebebi balkın milli kökle 
ri ile temasınt kaybetmiı olmasındadır. 

Yahudi ırkı ~ibi sanatta yaratıcıhk 
mezUretlerinden tamamen mahrum ol
madı'.<ça, her irkin kendisine mahsus 
bir aanah vardır. 

Hitler, bu sözlerden •onra fikriyat sa 
haamda emniyetsizliğe varan liberalizm 
hakkında hiikümler yürüttü ve dedi ki: 

- Siyasette olduğu gibi sanatta da, 
marksizm nihilisttir Nazilikle bir sanat 
rönesanımm bütün esaslı ıeraiti vardır. 
Arti&ti, liberal devrenin daimi endişele~ 
rinden ancak o kurtarabilir. 

Yani sanattan bahseden Hitle.- ıunlan 
söyledi : 

- Sadece asri olmak l<aygu•ile sanat 
ta zirzopluklara kaçanlar• eğer ıamimi 
iseler timarhanelere kapatılmalıdır. Bi
takis, eğer istismar fikri ile hareket et
miılerse, dolandıncı1ılda ittiham edile
rek mahkemeye sevkedilmelidir. Şimdi 
devlet Nazi'lere aittir. Ve liberal devre 
artistleri için söz söylemek haldu yok
tur. 

M. Herriot 
Moskovada 

MOSKOV A, 2... A. A. - Gazeteler 
makalelerini M. Herriotnuo muvasali.
bna tahsiı etmektedirler. 

lzveıtiya gazetesinde M. Radek diyoc 
ki : 

" Sovyet efkin umumiye.i M. Her
riot'yu derin bir teveccühle kartıladı. 
M. Herriot, Sovyet Rusyanm yaratmı' 
olduğu mua:nam eserleri, hayatonızı, ça .. 
llfmamızı gördü ve hayatrm.u:m istika
metini anladı. Sulhperver M. Herriot, 
şimdi sulhperver bir siyasetle kapitaliz
min tenakuzlarile bata çıkmak hakkın
daki itimadının sarsılmış olduğunu his
sediyor. Hiç bir zaman harp teblikesi 
bugünkü kadar biiyÜk olmamıttır. 

istikbal dostane oltla 
MOSKOV A, 2. A. A. - M. Herriot 

ile M. Alpbond ve beraberlerindeki ze
Yat, dün aktam saat 9,40 da buraya ııel
mitlcr ve istasyonda M. Lit..inof, M. 
Kre&tinski, M. Karahan, Moskova mec
lisi reiai M. Beuganİne, SoYJel Rusya 
ile ecnebi memleketler arasındaki barai 
münaıbeteler cemiyeti ikiaci reisi M. 
Lerner ve batlarında ıefaret müıtetan 
M. Payart olmak üzre bütiia franuz 
sefareti erkanı, hariciye komiserliği ve 
Sovyet matbuatı ile ecnebi matbuatı mü 
meuilleri tarafından kartdamnıthr. lı
tikbal pek parlak ve dostane olmuftur-

Bulgar kadın muallimleti 
· işten çıkarılıyor mu? 

SOFY A, (Milliyet) - Bulııar 
Maarif nezareti buhran aebebile bu 
seneki muallim kadrolanndan bir çok 
kadın muallimleri çıkarrnıfbr. Bunla
rın yerlerine mali vaziyeti fena ve. ai
llesi kalabalık olan erkek muallimler 
tayin edilecektir. Bulgarlarca, Yugoı
lavya hududuna yakın mmtakalarda 
ıerait, kadın muallimler için müeait 
"olmadığından bu gibi yerlere yalnız 
erkek muallimler tayin olunacaktır. 
Bilhassa, memleketin erkek liselerİh• 
de tek bir kadın muallim bırakılma
yacakhr. Disipline daha ziyade ehem 
miyet vermek noktasından da erkek 
muallimler terviç olunmaktadırlar. 

Sovyetler ve Lehistan 
V ARŞOV A, 2. A. A. - Rabofuıs 

ııazetesinin verdiği bir habere göre Leh 
hükumeti Sovyetler birlğinden bir davet 
name almı4hr. Bu davetnamede Marta! 
Pilodeıki, boltevik ihtilalinin kutlulan· 
ması için gelecek knci teırinde yapıla
cıt.k merasimde de harbiye nazırı scfatiy 
le hazır bulunmaya çağırılmıthr. 

• 
I zmir rıhtım şirketi sabık komiseri 

• 
lsviçrede hapishanede öldü 

ANKARA, 2 ( A.A.) - lzmir Rıhhm ,irkeli •uihtimalinJen dola
yı kaçmlf olan eski Nafia komiseri takip ediliyordu. Maz.nan lıvisıw 
hükiımeti tarafından Ouchy'de yakalanarak tevkil edilmi, ve memle
ketimize iade olunmak üzere iken Bern ha, 'i.hanaintle ölmiiftiir. 

Fevzi Pş. Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 2. A. A. - Büyük erkiir;ıı harbiye rem MÜJÜr Fevzi p,.. 

1a Hazretleri yüksek zaferin yıl dönümü münaııebetiyle almıf oldukla
rı resmi ve hususi tebriklere ayrı ayn cevap vermek mümkün olmadı
ğından bilmukabele samimi tebrik oe tefeklıürlerinin ibliiğına Anadolu 
Ajansını tausit buyurmuflardır. 

Eskişehirde kurtuluş bayramı 
ESKiŞEHiR, 2. A. A. - Kurtula,unun 11 inci yılöünümünü ya

şıyan Eskifehirliler bu güzel hayra mı parlak tezahüratla kutlulamakta
tlılar. Sabahleyin on bir sene önce ki kartal~ hadisesi aynen tesit edil
miştir. Halk sevınç içindedir. 

Karadeniz Akdeniz şimendiferleri 
dün biri birine bağlandı 

ANKARA, 2. A. A. - Kayseri- Ulukıfla demir yolu bugün ta
mamlanarak Karadeniz Akdeniz ~mendi/erleri birbirine bağlanmtf
tır. 

Samsunda dehşetli bir kasırga 
SAMSUN, 2 (Milliyet) - Dehqtli bir Karayel rüzgan esmeğe 

ba,lamış ue onu takiben bir kasırga olmUltur. Limanda Gülcemal ve1-
purile ulak telek uapurlar çaparlar ve yelkenlüer uardı. Rüzgarın yük
selthğı toz o dereceyi bulmuftuT ki limandaki ne uapunı, ne de yellren
lüeri görmek mümkün olamamıstır. Bir aralık Samsun - Sivas zahire 
ambarı olarak yapıfo--.Tkta olan' gi'mrük civarındaki yeni depo ukelefi 
gürültüler arasında yıkılmışhr. /,, anca zayiat yoklar. Şayanı fiikran
dır ki toz fehri değil de ekseriyeı. e denizi İ6tila etmiftir. Denizin gö
rünen kısmı bembeyaz dalgacıklaıla örtülmüftür. Barka hcuar yoktur. 

T. D. 1·. Cemiyeti 
IST AN BUL, 2 ( A.A.) - T. D. T. Cemiyeti umumi katipliğinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi merkez heyeti bugün saat 14 te qmumi ka-
tip Ruşen Efref Beyin reüliği altında Dolmabahçe sarayında toplana

rak karşılıklar klavuzu için ankete gelen ceuaplar üzerinde tetkikata 
deuam etmiştir. Umumi merkez heyeti pazartesi günü saat on dörtte 
gene toplanacaktır. 

Avusturya 
Ordusu kuvvetli 

--·--
Orduya 8 bin kişi ilave 

edildi, 
hududa asker gönderiliyor 

PARIS, 2. A. A. - Petit Par;•ien 
gazetesinin yarı resmi bir kaynaktan al 
dığı malUmata göre Saint-Germain mua 
hedesini imzalayan hükiimetlerle Avus
turya arasında geçen cuma günü bir an
latma yapılmıştrr. Bu anlaımaya göre 
Avusturya bükilmeti ordusunun bu
günkü mevcuduna altı ay müddetle se
kiz bin gönüllüden mürekkep bir yar
dımcı kuvvet ilave edebilecektir. 

Askeri yardımı kıtaah 
VlY ANA, 2. A. A. - Journal Offi

ciel, yeni askeri yardım kıtah ile fe
deral ordudao tetekkül eden müsellih 
kuvvetler haldanda hükumetin bir emir 
namesini neırediyor. 

Bu yeni gönüllü lı:ıtatına mensup o
lanlar tamamen askeri kanunlara tabi 
olacaklardır, Fakat hizmet müddetleri 
6 ayı geçmiyecektir. Yalnız, bundan bat 
ka bir sene müddetle emre amade bulu
nacaklardır. 

Federal ordu ile yardoncı kıtaat yeku
nu, bu son kıtaat muvakkat bir teıkilat 
olmak üzere 30,000 kit ilik olacakbr. 

Gönüllü almmağa 1akında ba!lana
caktır. 8.000 kiti kadar alınacaktır. 

Hududa gönderilen kıtaat 
VlY ANA, 2. A. A. - Heimvehren'

lerin reımi natiri efkin "Oıterreichiç
cbes Tqablatt'ın bildirdiğine cöre yar
duncı polis krtaatı araamdan aeçilmif 
" Schutz KOl"pı" denilen ııönüllü hi
maye kıtaatından 1.500 kiti yalanda 
Avusturya - Alman hududuna gönderile 
cektir. Bunlar hizmetlerini orada yapa 
cak1ar ve janclarma krtaatını takviye e
deceklerdir. 

lngilterenin mu.uafakatı 

LONDRA, 2. A. A. - Hariciye ne
zareti, Avusturya ordusu mevcudunun 
22.000 den 30.000 kiıiye çıkanlmuma 
I ngiltere büküm etinin herhanııi bir iti
razda bulunup bıılunmıyacağını öğren
mek üzere A•uıturya'nm Londra maa
lahatııazarmın 30 ağuatoı'ta verdiği 
notaya cevap olarak hazırladıtı Ye l ey• 
lülde ııönderdiği notada diyOI' ki : 

" Avusturya orduau mevcudunun 
bu arthrılışınm muvakkat ve iıtiınai 
bir mahiyette bulunmasına, orduya ita.
ve edilecek askerlerin ııönüllü ıuretle 
toplanacağına lnciliz hiikümetinin hiçbir 
itirazda bulunmıyacağını bildirmittir. 

Balkan tenis maçlan 
SOFY A, (Milliyet) - Balkan t"" 

nİ• maç.lan eylUlün 12 - 19 u araunda 
Sofyada yapdacaktır. Türkiya taniaçi• 
leri alb kifiden ibaret olarak eylUlün 
6 ımda V ama tarikile Sofyaya ııele
ceklerdir. Ve Yamada 2 - 3 sün kal• 
caklardır. Balkan tenis maçlanna Yu 
nanistan da ittirak edeceiini bildir• 
mittir. Bulgarlar, Romen , Yuventuı 
teniı takımını .setirterek eyliiliin 2 - 3 
Ünde Sofyada kendi aralannda kartı
laşacaklardır. Böylelikle, Bulııarlar 
Balkan maçlarına daha fiındiden ha
ıı:ırlamıı oluy.....__ 

İsmet Pş. Hz. 
Bat•ekil ismet Pata Hazretleri pa

;ı:arteıi günü Y alovadan tehrimize ede
cekler ve ağlebi ihtimal ayni günün ak. 
tamı Ankaraya gideceklerdir. 

Cumhuriyet merkez banka 
sının ·Mersin şubesi 

MERSiN, 2 ('Mlilliyet) - CUmtıuri
yet Merkez Bankasının Mersin ,ut.eoi 
bugün merasimle a~ılmı, ve ilk mu.....,. 
le yapılmıfhr. 

Cemiyet intihapları 
Bu ay içinde hammallar, kayıkçı

lar, terziler, maııifaturacı:lar 1 em.af 
ceınıyetlerinin yeni idare heyetleri ia 
tihabatı yapılacaktır. Yorgancılar ce
miyeti intihabatı yapılmış ve riyuae 
Seyfettin Bey aeçilmi,tir. 

400 kilo kaçak esrar 
Gümrük muhafaza teşkilatı tara

fından Gemlik mmtakaıından 400 
kilo kaçak esrar yakalanmııtır. S
dakikada öğrencliğimize cöre bu mü
him muvaffakıyet etrafında Gemlilı:
t .. n tafsilat beklenmektedir. 

Amerikalı mütehassıs 
çalışıyor 

Gümrük ve lnhioarlar vekaletince 
bir sene müddetle getirilmit olan A
merilralı giimrük müteha11ııu Mutır 
Vorfildin tehrimize gelmİ§ ve latan· 
bul giimriikleri başmüdürlüğünde ça• 
htmağa batlamışbr. Mütehaoaıa, bir 
müddet lıtanbulda çalı§&cakbr. lnhi
earlar tqlôlatı hakkında tetkikat ya
pan Amerikalı mütebau11Janlan ba
zdan da yarın tehrimize ııelecekler
dir. 

Tifo hastalığı 
Sıhhiye müdürlüğü şehrimizdeki 

tifo hakkında lazım gelen tertibatı aJ
walı:tadır. Kadirııa ve Kumkapı cİYa
ıında mahallelerde bazı tifo vak'ala
n görülmüştür. Burada Sıhhiye mü 
dürlüğü &fi tatbiluna bqlamıttır. 

Derhal 
Askerleştirilecek .. 
Bir Fransız gazetesinin 

Almanya 
hakkında yazdıkları 

STRASBOURG, 2. A. A. - Demiereıı 
Nouvellea cueteainin bir makalesine 
ııöre, Hitler Alman1aaı, l tnaJ'II 1933 
denberi, sanayiine tam bir randman Yel'\ 
dirmek üzere te§Obbüeatta bulunmuftur. 

Derhal " Aakerilqtirilebilecek " o
lan ıiYİI tayyareciliiin l)üyük inktafmı 
kaydettikten ıonra bu gazete diyor ki: 

Kimya milıtebzerab yapan bütün fab.. 
rikalar, azami 6 hafta içinde boğucu gu 
fabrikaları haline ııetirilebilir. Bütün it 
tial edici maddeler fabrikaları l. C. F. 
arbeninduıtrie finnanııın elindedir. Miit 
teil maddeler ve caz istihoalitı inkitafı 
Almanyanın ille ihtiyaçlarını tatmin e
debilir ve hatta, 3 ay içinde, Almanya 
ordulannı motörlqtirebilr. 

Fransız bahriye nazırı öld il 
PARIS, 2 <A.A.) - Havaı ajan11 

bildiriyOI': Bahri:rc nazın M. Laic ,,... 
fal etmİftİr· 
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;FıK~ 
Köprüdeki tramvay 

• • • 
zıncın 

Şehirde tramvay yolculuğu ya
panların malUınudurı 

Ekser akpmlar, köprünün üatiln 
de arka arkaya sıralanan arabalar
dan mütetekkil bir tramvay zinciri 
basıl olur. Ve halk, bilüzum evine 
veya itine geç kalmaktan mütevel
lit pek haklı bir infial ve can sıkın
bsı duyar. 

Karaköy meydanı denilen ma
hal, bir meydan vaafından çok u
zak, batta T akıim caddesinden da
ha dar olması itibarile bir cadde 
denilmiyecek bir darlıktadır. Ve 
ııünün her saatinde halk kesafeti· 
nin umumi bir met ve cezir mahal
lidir. Böyle dar bir mahalli, koca 
bir tramvay sundurması koyarak 
büsbütün daraltmak ne kadar bü
yük bir hata ise bir de orada Kara
köy durağının ihdası, o hatanın 
katmerlettirilmiş bir nümunesidir. 
Meydanın darlığına zamimeten 

ayni battan Fatih- Harbiye, Fa
tih -Taksim, Kurtulut Beyazit; 
Maçka - Beyazit, Sirkeci - Şitli, 
Taksim - Sirkeci, Eminönü - Maç 
ka, Eminönü - Kurtuluf, Aksa
ray - Taksim, Betiktat - Fatih, 
Ortaköy - Aksaray, Bebek - E
minönü arabalarının ııeçmeıini dü
tünınek, meydanın aktam üstleri 
nasıl mahteri bir manzara kesbe
decejii hakkında bir fikir vermeğe 
kafidir. insan bunu görüyorda ken
di kendisine ,öyle dütünüyor: 

Ne olurdu Bebek, Betiktaf Or
taköy arabalarn11n da Karaköy du
rağı burası intihap edilseydi de 
aktamları itlerinden çıkıp evlerine 
dönen halk, - öyle de geç kalıp 
böyle de geç kaldıktan sonra. -
bari aktam yemeklerini de tram
vayda yeıeydiler. 

Hatta belediyeye varidat nokta
aından: Köprünün iki hatlarında
ki kulübeler, tevsi edilerek orala
rı birahane ve lokanta haline kon
i&, batta bununla iktifa edilmiye
rek köprünün sağı solu yüksek bir 
yer kiraıı mukabilinde esnafa ki
ralanaa ... Bu tertip dahilinde Sir
keciden Şitliye 3,5 saatte gidilece
ğine göre köprünün ortasında nu
marasını ezberliyerek tramvaydan 
inilse, hafif tertip kafayı duman
}adıktan, karnımızı da iyice doyur
duktan sonra gene köprü üstünde 
rahat rahat tramvaymuza dönüp 
binsek fena mı olurdu?.. Bu hem 
belediye için bir varidat membaı, 
hem ltıiz esnafa bir kir temin et
mesi itibarile iktisadi buhrana kar
tı da müeuir bir hizmet olurdu. 

Bugün bu vaziyet muvacehesin
de yapılacak bir tek hatbhareket 
vardır: 

Karaköy durağım derhal yıktı
rarak arasını açmak ve durağı Voy 
voda Karaköypalasın önüne almak 
tır. Akfamları tramvayların köprü
de bir zincir halini alarak halkın 
bilaicap bekletilmemesi, ve mey
danın keaafetinin tadil edilmesi i
çin bunun en ameli ve salim bir 
çare olduğu fikrindeyiz. Ve niha
yet o kanaatteyiz ki, bir ay için 
böyle bir tecrübe yapmaklığımıza 
hiç bir mani yoktur. Yapılan tec
rübenin müspet bir netice verme
mesine hiç bir sebep görmıyoruz. 

Hiç olmazsa bu yüzden meydan
daki o kümbet kalkmıt ve tramvay
ların servisi daha ziyade intizama 
girmit ve bekleme müddeti nisbe
ten asgariye indirilmek suretile 
köprü üstündeki zincirin halkala
n az•lm1t olur ki bu bile batlı ba
tma tehir için ve halk için bir kar
dır. 
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Takas işi 
Yeni talimatnamenin 
tebliği bekleniyor 

Takaa ılıtemi ill'a edildikten sonra. 
mevcut takas komiıyonu da muamele
yi durdurmuttu. Bu yüzden devlet ta
kasına ait muameleler de yürümemekte
dir. Diğer taraftan alakadar tacirler, 
takaı veoilıası almıt ve bunlara müste
niden ıipariı venniı olduklamıdan bah
aile bu mallann ithaline mü ... de edil
meıini istemektedirler. 

Tacirler, bu gibi malların ithaline 
müııaade edilmesini vekaletin kabul et
tifini söylemektedirler. Diğer taraftan 
bu husuıta vekaletçe de bir talimatna
me ba.urlandığı anlatılmakta İ•e de bu 
talimatname henüz gümrüldere tebliğ 
edilmemittir. Yeni talimatname, dev
let takaıına ait muamelelerin ne suret
le ifa edileceğini ve hakkı muktesep id
diasında bulunan tacirlerin muamelele
rini tesbit edecektir. 

Üzüm satışı 
htanbul Ticaret borsasmda geçen 

aene me..sim baıından geçen ayın 24 
ne kadar 56,69S bin ku•Ür kilo çekir
deksiz üzüm 6 - 40 kuruıtan satılımt
tır. 

Son hafta zarfında borsada 2,30 -
2,75 kuruıtan 768 çuval arpa, 52 ku
ruıtan ıoo kiisiir Balya birinci pa· 
muk, 800 - 850 kuruştan 2ı7 kilo af
yon ıatılmııtır. 

Yeni sene afyon mahsulü üzerinde 
henüz muamele baflamııtır. 

Yeni siparişler 
Muhtelif devletlerle son zamanlarda 

yapbğıımz ticaret itilafları ve bazı 
memleketlerle meYCut itilaflann müd
detlerinin uzatılması, cihan piyasalann
da iyi neticeler vereceği muhtelif Av
rupa merkezlerindeki ticaret mümessil
lerimizden ve Türk Ticaret odalanndan 
gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Fil
hakika başlıca ihracat maddelerimiz ü
zerinde son zamanlarda tacirlerimiz 
muhtelif memleketlerden sipariıler al
mıtlarclır. 

Yaralı deriler ihraç edilmiyecek 
Hariç piyasalal"da derilerimiz.in mev

küni dütürecek fena propagandalara 
ve.ile olduğu anlatılan yaralı derilerin 
ihracına müuade edilmemesi muvafık 
görülmektedir. 

Pamuk mezruatı 
Son bir ay İçinde Mersin Çukurova 

mıntakasma yağmur yeğmamıı, bu yÜz
den 1ıir luınn pamuk mezruab, arzu e
dildiği derecede büyümem.ittir. Umumi
yetle fundalar çiçek açmq ..e çapala
ma ;,ıeri bibnittir. 

Ofisten malümat alınırsa ... 
lzmirden Avusturyaya iki -.agon ta

ze üzüm sevkeden bir tacirim.iz, ma· 
lmın Avusturyaya vardığı baklunda ha
ber alamaıd'ığmdan bu husuıta Harici 
Ticaret Ofisine müracaat etmiıtir. O. 
fis, bu husuıta tahkikat yaptıracaktır. 

Ofisten verilen malumata &Öre. muh
telif memleketlerde döviz ve konten
jan takyidatı olduğu için, ihracat tacir
lerinin bu l'ibi meaailde e.,..,eli ofiı
ten malumat almalanm temenniye ta· 
yan görülmektedir. 

Kaç ta'luğumuz var? 
Memlekette tavuk miktan hakkın

da yapılan yeni bir istatistik cetveline 
güre, bugün Türkiye dahilinde tamam 
sekiz milyon tavuk vardır. iyi çalı~ıl
dığı takdirde bu adedin kua bir r.ıüd
det zarfında birkaç misli artacağı muh
temel görülmekle beraber tavuk tica
retinde muvaffakıyet kazanılması için 
cins tavuk yetiştirilmek hususuna e
hemmiyet verilmesi lüzumlu aörül1t1ek
tedir. Bundan batka harice tavuk ih
raç edebilmemiz imkanlan da 3ra~tınl
maktadır. 

ltalyaya ihracatımız azaldı 
1 talyaya olan ihracabmız yarı yarı

ya azalmıttır. 
932 senesinin yedi ayında, memle· 

ketimizden lıalyaya ıo milyon 367 bin 
liralık mal gÖnderilmiıti. Bu miktar, 
933 seneainin yedi ayında S milyon 
952 bin liraya inmittir. 

ltalyaya olan ihracatımızdaki bu far
lun sebepleri şunlardır: 

Türkiyeden ltalyaya gönderilen mal
lar tamamile ltalyada istihlak edilme
mektedir. Türkiyeden ltalyaya en zi
yade Triyeate vasıtasile mal gönderilir. 
Batla tütün, fındık, yumurta olmak ü
zen, bu maddeler, Triyeotedelıi komis
yoncular vasıtaıile transit olarak, mer· 
kezi Avrupaya nakledilmektedir. Bil
baaıa Türkiye tütünleri, en ziyade Tri
yeate vasıtasile batka memleketlere 
aablmaktadır. ltalyaya olan ihracatnnı
zm azalmaıı, Triyeste transit ticareti
nin azalnwsından ileri 1telmelı:tedir. Tür
kiye mallan, Triyeıte transit tacirleri
nin tavassutuna mahal kalmadan doğru
dan doğruya ecnebi memleketlerine aev
keclilnıektedir. 

lb .. cat iılerile aliılı:adar daireler bu 
mesele etrafında tetkikat yapmaktadır. 

Yağlar ucuz 
Piyasada Yai fiyatlan ucazlamııtır. 

T .. bzon yağlan 70 - 80 kunıp aatıl
mak~dır. Halep yailan 110 lruruıtur. 

Pıyasada Kars yağlannm mevcudu 
utfır. Karıta bu - Yai pek bol de
lildir. 

Defişiklik yok f 
f,.ıanbul gümrükleri bapnüdürü 

Seyfi Bey, lıtanbula gümrük memur-
1anndan ı30 kadanrun nakil ve teb
dil .. dileceği riYayetlerini tekzip et-

P'ollete 

Azılı hırsızlar 

Tabanca ve bıçakla bek
çilere hücum ettiler 

Gece hırsızlarından sabıkalı F etlıİ 
ve arkadaıı Haaan Arapcamünde yel 
kenciler caddesinde Ali Efendinin 
dükki.nınm kilidini lurarken bekçiler 
tarafından görülmüıtür. Bunun Üzeri 
ne hırsızlar tutulmamak için tabanca 
lannı çekerek bekçilerin üzerine alet 
etmek istemitlerdir. Füat siliblar alet 
almadrğından bu sefer bıçaklannı çek
mitler ve bekçilerin üzerine hücum 
etmiılerdir. Gürültüye yetiten polis 
devriyeıi bu azılı hırsızlan yakalaınıt· 
tır. 

14 kisi den izde .. 
' Arnavutköyünde ı4 kiıilik bir aile-

nin bindiğj bir kayık dalgadan devril
mit ve etraftan yetiten sandallar ta
rafından kurtanlınıftır. 

KöprUUstunde fücceten ölUm 
Dün akıam saat aekizde l&öprü üa

tünde bir yolcu birden bire yere düte 
rek fücceten ölmüıtür. Yapılan tablı:i
katta bu zabn Eyüp sulh hakiminin 
oğlu Ali Bey olduğu anlaıılmı9tır. 

Yalovadan dönerken 
Eroin kaçakçılanndan Marko dün 

akşam Y alovadan dönerken zabıta ta 
rafından yaluılanmıfbr. Keza Madam 
Ef6mya, Landroa da yakalanarak ae• 
kizinci ihtisas mahkemesine veriJnıİf
lerdir. 

Bir otomobil kazası 
Sul tanabmette oturan Tevfik Be

ye Eminönünden geçmekte olan ıoför 
Mebmedin idaresindeki ı260 numara 
lı otomobil çarparak ağır surette ya
ralanmasına sebebieyt venniıtir. Şo
för yakalanm.ıı, yaralı ha.tabaneye 
kaldınlmı,tır. 

Dayak ta var 
Şehremininde karakol yanında 336 

numaralı evde oturan seyyar cambaz 
lbrahim Efendi ile metresi Bedriye 
Hanım dün köprüden l'eçerlerken yan 
larına Mehmet iıınindeki bir ıahıs 
yakla'8l'ak Bedriye Hanıma ba:zı şey
ler söylemek istemiıtir. Fakat lbra
him Mebmedi yapbğı .bu hareketten 
menetmek İstediği için dayak yemit
tir. 

Bir yanlışlık yoz ünden .. 
Aluarayda tramYay deposunda ça 

lııan amele Boyabadlı Ali, arkad141 
Kahraman efendinin elektrik te.isabn 
da yapbğı yanlıt bir hareket Üzerine 
parmaklan ray arasmda kalmıı ve 
kesilmiıtir. Ali Efendi Cerrabpap 
haıtahaneaine kaldırılmıttır. 

Mahkemelerde 

•••••IJ•d• 
Neler yapıldı? 

Geçen bir senede 224 
apartıman yapılmış! 
Belediye ı9JJ iıtatistilı yıllığını neş

retmiıtir. Belediye bundan ıonra her ae
ne bir istatistik yıllığı netredeceldir. Yıl 
bkta bilhassa İnflllll luımmda mühim 
bazı malUınat vardır. Son bir sene için· 
de latanbulda yeniden (808) ev, (224) 
apartıman, ( 90) dükkiın ve mağaza, 
(1) ban, CS) fabrika, (6) garaj, (64) 
ahır, (55) duvar, (34) diğer muhtelif 
bina İı1Ja edilmİftİr. Ayni ıene zarfın
da (328) ilaveli inflUll yapılmııtır. Bun
ların haricinde (3763) ev, (SOi) apar
bman, (671) dükkan (22) ban ve otel, 
(4) hamam, (2) fabrika, Cı) garaj. (52) 
alnr, (90) duvar, (22) muhtelif bina ta
mir edilmiıtir. 

Bundan anlatıldığına göre ev inıa
ab altı senede ancak iki misli artbğı 
halde apıırtıman adedi (9) dan (224) e 
'çılımalı: suretile yirmi bet misli arbnıf
tır. 

Fırınların tahdidi 
Fmıılann tahdidi baklunda beledi

ye yapbğı tetkikatı ikmal etmiıtir. Tef
tiıler eona11nda ıeraiti sıhhiye Ye vesaİ· 
ti çok fena bulunan bir kaç fınn aedde
dilmi,tir. Belediye mufassal bir rapor 
hazırlamaktadır. Tahdit hakkında ka
rar verilmek üzere bu rapor tehir umu
mi meclisine an.edilecektir. 

Tavuk mezbahası 
Şehrimizde bir tavulı: mezbahası vü

cuda getirilmesi için belediyeye bir tek
lif yapılmııtır. Bu teklife nazaran be
lediye bu mezbahadan senede yüz bin 
lira varidat temin edecektir. 

Belediye bu telılifi tetkik etmekte
dir. 

Belediye maaş veremedi 
Belediye dün maaı verememiştir. 

Bu ay maatın bir kaç gün teahlıürla ve
rileceği tahmin edilmektedir. 

Bir mütehassısın mukavele 
müddeti bitti 

Belediye konaervatuyar müteha11111 
Möıyö 'Mlıırknm mukavele müddeti bit
mİftir. Mukavelenin tamdit edilip e
dilmemesi haldnnda belediye tetkikat 
yapmaldadrr. 

Çimento yol 
lıtinye - Hacı Osman baymnın üç 

kilometrelik kumımn çimento olarak 
intası bibrrür ebniıtir. Burada yapı
lacak ~İmento yol tecrübesi müıbet 
netice Yerİrse belediye 9ehrin daba bir 
çok yerlerini bu tekilde yapacaktır. 
lstinyedeki bu kıınn yolun masrafla
nnı bazı çimento fabrikalan deruhte et. 
mitlerdir. 

Eroincilerin muhakemesi 
Dünkü celsede bir vekil istifa etti. 

M. Singler bulunamıyor 
Eroin yapmaktan ve satın.aktan auç 

lu Bemard Jül Blümental Efendi ile 
arkadatlan Kadri, Niko ve Y or&'i Ca· 
ınadani, lstelyo, Mircan, Harilaös, 
Dimitri ve Dimitriyadiı Efendilerin 
muhakemelerine dün ikinci ceza mab 
kemeainde devam edilmİ§tİr. Dünkü 
muhakemede Bemardın vekili tekrar 
tahliye talebinde buluamuf, Dimitri 
Dimitriyadis de bizzat kendisi tevki
finin haksız olduğunu aöyliyerek ser
best bırakılmaaını istemittir. Bu ta
lepleri diğer vekillerin tahliye talep
leri takip etmiıtir. Tabliye taleplerin
den sonra geçen seferki muhakemede 
celpleri takarrür eden ve kendini Ame
rikalı M. Singler diye tanıtan iıtihba
rat memuru Suat Beyle arkadaıı Pi
yer Efendiler çağırılmıtlar, her ikisi
nin de gelmedik !eri anlatılmı,tır. Suç
lulardan Yorgi Camadanis Suat Be
yin Adada ikamet ettiğini, ve F ord 
fabrikaaında çalıştığını, her gün vazi
fesine gidip geldiği halde Emniyet 
Müdürlüğünden "yok bulunamıyor" 
diye cevap gelmesinin garip olduğunu 
söylemittir. Mahkeme keyfiyeti müza 
kere ettikten sonra tabliye talepleri
nin reddine, Suat ve Piyer Efendilerin 
behemehal celplerine. muhakemenin 
11 Eylul pazartesi günü devamına ka
rar verilmiıtir. Dünkü muhakemede 
bir de iıtifa hadisesi olmuı, Bemar
dm vekili müvekkilinin yeni bir ve
kil tuttuğuna ve bu yeni vekilin yeni
den tahliye talebinde bulunacağma 
muttali olunca reise vekaletten isti
fa ettiğini aöyliyerek salonu terket
miştir. 

Komünistlerin muhakemesi 
Be.im, lbit. HulU.i, Muıtafa, Çon

l'a Ali, Ömer, Dede Ramazan, Osman, 
Mümin, Nizamettin, Selim Sım, irfan 
Efendilerle Madam Milda isimli ko
münistlik maznunlarmm muhakeme
lerine dün gizli olarak ikinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiıtir. 

Neşriyat davaları 
Calataıaray ldübü idare heyeti aza 

smdan mütevelli Mehmet Beyin Olim
piyat gazeteai müdür ve muharrirleri 
Eıref Şefik ve Sadun Galip Beyler 
aleyhine ikamet ettiği yeni hakaret 
davasının dün ikinci ceza mahkemesin 
de devam edilmiflİr. 

mütaleasıru aerdedecekti, fakat dava 
cı taraf mahkemeye bir veaika tak
dim edileceğini söylemiı, muhakeme 
bu vesika verildikten sonra davanın 
aerdedilıneıi için pazartesi gününe 
bırakılıruttır. 

Mahkemelerde faaliyet 
Mahkemelerin yaz tatili aalı günü 

bitmektedir. Salı eaas itibarile ceza 
mahkemelerinin tetkik günüdür. Salı 
&'ünleri bapiıhane ve tevkifhanede ka
dınlann ziyaret günü olduğu için ce
za mahllemelerinde muhakeme yapı] .. 
mamakta, o gün tetkike kalan evra· 
km mütalea ile meıgul olunmaktadır. 
Adliyde asıl faaliyet ve hareket çar
ıamba &'Ünü batlayacaktır. 

ihtisas mahkemesinde 
Zonguldakıa· çalonaktatı, oyun ka

ğıdı ve esrar kaçakçılığı yapm~ktan 
maznun olan Mehmet oğlu Mehmetle 
Adapazannda sigara kağıdı kaçakçı
lığı yapan Ahmet oğlu Hamdinin Ye 
Karacabeyde tütün kaçakçılığı yapan 
Hasan oğlu Mebmedin muhakemeleri 
dokuzuncu ihtiaaı mahkemeıinde ne
ticelenmiıtir. Bunlardan Mehmet oğ
lu Mehmet ıs ay bapoe, earardan do
layı 200 lira, oyun kağıdı ve çakmak 
tatından dolayı ela 4ı lira para cezaaı 
vermeğe mabkiim olmuttur. Ahmet 
oğlu Hamdi 7 ay bapae, 6 ay Trab:ııo
na ıÜrl'ün edilmeye ve 1782 lira para 
ceza11 venneğe mahkiim olmuıtur. 
Hasan oğlu Mehmet te S ay bapae ;e 
30 lira para cezaıına mabkiim edil
mittir. 

Kaçak saatlar 
Memleketimize 600 den faz.la ka

çak aaat ithaline teıebbüa etmekle 
maznun Sark demiryollan kontrolör
lerinden Y oviç Efendi ile muayene 
memurlanndan Arif Efendinin dün 
aekizinci ibtisaı mabkemeıinde mu
hakemeleri yapılmı9br. Arif Efendi, 
Y oviç Efendinin aldığı aaatleri kime 
verdiğine dair mütenakıs ifadatta bu
lunmaktadır. Muhakemeye ı ı eylw
de devam edilecektir. 

Eroin imalathanesi 
Kalyoncukulluğunda meydana çıka 

rılan eroin imalithanesi itinde ali.ka
dar olmak üzere tevkif edilen Cümbu 

-

Meertfte 

Tehacüm var! 
Ortamektep kadrolarına 

itiraz mı edildi? 
Bu aene liae "" orta melrteplere 

pek fazla tehacüm •ardır. Geçen se
nelere niabtle, bu aene bir mİ&li faz
la talebe mekteplere kayıt ve kabul i
çin müracaat etmİftİr. Maarif vekiıle
ti mevcut aııuf kadrolanna göre değil, 
bütün •nüracaatlann timdilik namzet 
olarak kaydedilmeaini bildirmittir. 
Eyliilün dokuzundan sonra liae Ye or
ta mekteplere ne kadar talelıe kayde 
dildiği an114ılacal& ,,.. ona söre sınıf 
ve ıube kadroları yeniden tesbit edi
lecektir. O zaman ihtiyaç nisbetinde 
her mektebe yeniden ıube muallimle 
ri de tayin olunacaktır. En fazla mü
racaat edilen mektepler Galata-ray 
ve lstanbul kız ve erkek liseleridir. ls
tanbul lisesi mevcut kadroya nazaran 
yer olmadığı için bir kıann müracaat
lan isaf etmek istememiıae de, yapı
lan tebligat üzerine yeniden talebe 
l&aydına batlamıttır• 

Orta tedrisat müdürü umumiliği 
Galatasaray lisesine tebligat yaparak 
muallim kadrosunda bu sene tebeddü 
lat olmadığmı bildirmittir. Ancak mek 
tep türkçe mu~llimlerinden Sabri B. 
lıtanbul kız liseıi müdürliiğüne ta
yin edildiğinden bu suretle bir edebi
yıı:t muallimliği ve stajiyerlerden Mu
hittin Bey de müddetini ikmal e~,,. 
rek Kadıköy liseıine muallim tayin 
edildiğinden bu suretle de bir diğer 
muallimlik ve bapnuuin izzet Zeki 
Bey de iatifa ederek Maliye memurlu 
ğuna intisap ettiğinden mektepte §İm 
dilik üç münhal vardır. Bu ÜÇ münba 
le ve talebe kayıt Ye kabulünün arka 
11 almdıktan sonra yeni açılacak fb· 
belere vekayet yeni muallimler tayin 
edecektir. Vazifesinden istifa eden 
Eyüp orta mektep müdürü lbrahim B. 
ayni mektepte riyaziye muallimi ola
rak kalmlfbr. Orta tedriaat kadrosun 
da vuku bulan değifiklik üzerine ve
kalete bazı itirazlar olduğu yazılınıt
tı. Orta tedrisat umum müdürü Fuat 
Bey böyle bir itiraz olmadığını aöyle
miıtir. Evvelce yazdığnnız gibi, mual
lim mektebinin lağvından do.layı mual 
limliğe nakledilen müdür Saffet Bey 
vekalete müracaat ederek bir müfet-

1' tifi umumilik iatemiıtir. Bu müracaat 
1
' tetkik edilmektedir. latanbuldan Ana 

doluya nakledilen üç muallimden iki
si erkek muallim mektebinden türkçe 
muallimi Etem ve coğrafya muallimi 
lbralıim Beylerdir. 

Şehrimizdeki ecnebi ve ekal
liyet mektepleri bdrolan teıri
nievvelin ilk baftalannda tebliğ 
edi' cektir O vakte kadar bu mektep
lerin vazi}reti, aınıf ve ıube adetleri 
katiyet kesbetmit olacaktır. Bu mek
tepler türkçe muallimleri arasında mü 
him değitiklik olmıyacağı temin edil
mektedir. 

Bir talebenin şikayeti 
Avrupada tahsil için talip olan la

tanbul lisai mezunlarından Baba B. 
iaminde bir genç dün Maarif vekil ye
ı.ili Refil& Beye bir iıticla ile müracaat 
ederek Avnıpaya 1"idecek talebenin 
aıbbi muayenelerinin iyi yapdmadığı
nı söylemittir. Bu genç, evvelce aıke
ri bbbiyeye sirmel& iıtediğiııj Ye ora
da daha bü,.ek bir 11hhi heyet huzu
runda muayene olarak aağlam çıkbğı
ru, halbul&i Avrupa imtihanlarına ta
lip olduğu vakit sıhhi muayenede ken 
disinin çürük çıkartıldığım ifade et
miıtir. Dr. Refik Bey tahkik için or
ta tedri•t müdürü umumiıii Fuat De
ve havale etmiıtir. 

Meccani talebe alamıyorlar 
Ecnebi ve ekalliyet mektepleri, 

bu sene iktıaadi vaziyetleri dolayısi
le meccani talebe kaydetmiyecelcleri· 
ni Maarif vekaletine bildinnitlerdiı:. 

Biçki ve dikiş mektebinde sergi 
Senelerden beri telırin en se.a.aiz ve 

tenha muhitlerinden biri olan Fatih 
Çartambaımda l&endi kendine çalışan 
ve muhitine müfit olan Sabriye Hanım 
biçki ve dikit mektebi bu ıeneki ted
ria faaliyetini bitirmit, Maarif müdür 
lüğünün l'Önderdiii müfet!İJ ve mü
meyyizler huzurunda yapılan imtihan 
da muvaffak olan talebelerine mezu
niyet ıabadetnameleri vermittir. Şa
hadetnamelerin tevzii merasimi bu· 
gün yapılacaktır. Bu münasebetle 
mektepte bir senelik çalııma Ye te
l&amülü &'ÖSteren bir sergi de açılacak 
tır. Talebe Yelileri srgiyi ıs gÜn müd
detle ziyaret edebilceklerdir 

· ikmal imtihanları bafladı 
Liae ve orta melrteplerde dünden 

itibaren Bakalorya ve iı.mal imtihan
lan batlamııtır. fmtibanlar bir hafta 
de Yam edecektir. 

Küçük bankalann vaziyeti 
Mevduab koruma l&enunıı, ı.üçül& 

banı.,.ıarm muayyen sermaye mikda
rmı tamamlayıp tamamlamadıklan 
tetkik ~ilmelrtedir. Şehrimizde meır -
cut bazı küçük bankalar, lıtanbul i
çin konulmaaı kanunen mec1ıuri tutu• 
lan bir milyon lira aa&ari aermayeyİ 
tedarik edememitlerdir. Bunlar ela bir 
!etmeleri taYsiye edilmittir. Şehrimiz
deki ecnebi banka ıublerind- oerma
yelerini matlup mikdara ihlii etmi
yen~er de faaliyetlerine nihayet ve
recekl .. rdir. 

Efendi ile Landro Efendinin mubake· 
melerine S eyliilde sekizinci ihtisaı 
ınahkemeainde baılanacaktır. Marko 
l..andro Efendiler, tevkiflerine itiraz 
elmıtlerdir. O gün mahkemece bu hu-
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Adalara, Y alovaya, yola, 
seyahate dair 

Bir sin ... Marmaruım yôın aabDı 
leriae ufU lıir .. yabat yaptnn. Şöyı. 
YaJoyaya kadar ..• Döniifte de Büyülİ• 
adaya uğradım. Bazı notlarım Yar: 

- Yalovacla abbapaız oturmalı 
s\içtür. İnsanın canı adolıyor. 

- Yalovaya sidip selme 60 l&urut
tur. Yalnız gitme SO kurut. Bununla 
acaba sidenlerin orada kalmamalan 
mı teıvik ediliyor? Belki de otellerde 
yer olmadığı için ... 

- Oteller temizdir. Yemekler de 
iyidir. Lakin otellerde ve otellerin ci
nrmdıt ıükunet yoktur. Ben l'eçen se
ne Vicby'ye ptiiim zaman kaaabaya 
gece yansı Yarnıııtım. Bir ot le indim. 
Odamda yüzümü yıkamaya batla
dnn. Bi!İJik odada oturan bir kadm 
az luılım aradaki duyan yıkacaktı. O 
kadar hiddetlendi ve lııma muıluğu 
kapamamı ve &Ürültü etmememi ih-
tar etti. • 

Bir &ece Y alovada kaldım. Koridor 
!arda hizmetçilerin ve &arsonların &Ö· 
rİiflnelerİnden tutun da (giiya) has
taların gezintilerine, kahkahalarına 
kadar her feY ıizi uyanık tutmaya 
yardım eder. Gündüz, uykuau zam.a .. 
nmda iae, mesela otelin önünde buln
nan bir b.,. otomobilin toförünü ara-' 
mal& için, kapıcı yamağı klakaon ça
larak dağlan tatlan çmlabr. Bu gÜ· 
riiltü meaeleıinde beni gürültüden zi
yade, böyle yerlerde. gÜrül ü etme
melı: IUım geldiğinin bilinmemeai rahat~ 
ıız ediyor. 1 

lı•eçte, mahalle ara11nda horoz beı 
lemek yaaakbr, ıabableyin balkı u
yandırmasın diye! .. Tedavi yerlerinde 

n levba-1 ıükiit ve sükünet tavaiye ede 
!ar •ördüm. Bu leYbalara benzer lev
halar, Çanakkale ceplıeainde de var
dı. l>üpnan hattına dört metre uzalİ

0 

ıperlerin içinde aeı etmemeı., sürül-' 
tü etmemek lazım geldiğini ihtar edea 
yazılar okumuırum. Büyük yazılarla' 
ya:ulııuı böyle levhaları Y alon otel! 
!erinin l&apıama lıacaıma, koridorla
rına umalı ! Çünkü o seaaiz "Ye ıaaız: 
yenle lüzumundan fazla l'Üriiltü var.' 
Mesela Çinar otelinin önündel&i kali
vede oynanan tavlaların dübeı ve dü• 
ŞeJ zarlan öyle bir çatırdı İle oynanır 
ki, en derin uykudakilerin bile uyan
mamauna imkin yoktur. 

- Banyo parası 60 kunıstur. 
Bu pabalulır. Daha ucuz, hele 
daha basit olmalı. Bir d'oıtum 
.. ar, Kencliainden hanyo için ayn, 
buiu i,in ayrı para aln\ıtlar, bir di
ğerinden bu ilıiıi için yalnız altmıı ku
rut İatemİfler ... Matbu ve dereceli 
bir tarife yoktur. Halbuki bu tarife 
pek l&olay yapılır. isterlerse 1ıen bir 
tane :yapı.,,ereyim. 

- Avdet edeceğim gün Çinaraltın
da çan çaldı. Birinci çandan sonra 
bel&ledim. İkinci çaldı kalktım ve iı
keleye inmek iyin otobü.a. . gittim. Bu
lamadım. Oradaki belediye polisleri 
otobüaün •ittiğini söylediler. Vapur 
albya bet l&ala kalkıyor. Kaplıcalarla 
iakele arasındaki yolu otobüaler ı 7 da 
lôkada alıyorlar. Benim yetiııemedi
iim olobüs aaat beıten evvel hare
ket etmifti. Bir daha dö.fnmiyeceğini 
söylediler. Çünl&ü giderken bot git
mif. .. Mecbur oldum. Otomobille git
meye •. OtomobiUer de iakeleye- iki li
raya &iderler .. Bu çok pahalıdır. lda· 
re buna da dikl&at etmeli. Bir yere ne 
kadar ucuz l'İdilİp &elinirae o l&adar 

. .. ;ııet artar. Yalovada otobüs ve oto
mobil ııerviıi tanzime mühtaçbr. Her 
SÜ• iıkeleye kaç araba ıneceğinin 
hareket aaatlen1c birlikte bir tarife 
yapılıp, otellere, kahvelere aaılma
lıdır .. lıterlerse bu tarifeyi de yapabi
lirim. Hem paraoız ! .. Milyonlar aarfe
dilmİf lıir tedavi yerinin nakil nsıta
larmı, ve münakale hayatını toforle
rin keyfine bırakmak doğru olamaz. 

- Vapurun darlığı, yolsuzluğu, ra 
bataızlığı hakkında bir ıey ııöylemiye 
ceğim ... Bu söz aöyJene söylene o ka
dar eakidi ki; bu hatta iıleyen eski 
Bağdat vapuru bu ' sözün yanında gı
cır gıcır yeni görünüyor. 

- Yalova dönüıü, bir akfam ada
da kalmak istedim. Meğer o akşam 
Yat klübü/de balo varmıı. Yatak bul
mak için otel otel dol14bm. Ve bir 
gece bir tek yatak için üç buçuk lira 
venneğe mecbur oldum. Yalnız yat
mak için. Halbuki bu sene adadaki 
otellerin bot olduğunu ve fiyatlann 
kınldığını aöylemitlerdi. Hatta ÜÇ bu
çuk liraya tam pansiyon bulunabildi 
ğini biliyordum. O alqamki pahalılı
ğın sebebini sordum: 

- Bu aktanı balo olduğu için fiyat 
lan arttırdık. dediler ... Dikkat ediyor 
muauııuz?. Balo için fiyatlan arttır
mlflar .. 

Balno münaaebetile belki aababa 
kadar bütün ada uyanıkb. Otele ge
lip &iden yolcularm giirültüıile ben 
bile uyanıktım.. Y almz bir yer derin 
bir uykuda idi. Ada belediyeai. Bn· 
nu, otellerin durup dururken, ıırf ih· 
tilııir elıun diye ı.alo &'ecesi fiyatlannı 
artbrraalarmdan anladım. 

Adaolalı:i otelciler, panaiy-1ar, 
battiı...,, aahlpleri fiyatları -.W.ü. 
ihtiyacına UYl'llD bale &etirmeıdene 
Büyükacla, az zamanda Hayıraızada· 
ya döner. Adada kaldıjım 24 saat 
urfmda y-k, İçmelı ve otel için -
lira..._ fazla aarfettla. Bu kadar ba· 
balı yere bir daha ayali baaar mıyım?. 

FELElf 

KabzımaDar 
Ticaret odaıı, emanetçi 'Ve aimaar 

addettiği l&abzmıallan odaya kayıt 
mecburiyetine tiıbi tutmak iıtemekte
dir. Oda, kabzonallarm alacakları 
komisyon hakkında da bir talimatna• 
me hazırlayacaktır. Bu talimatname• 
y .. ıııöre, kabzımallar, ı.üfe üzerinden 
değil, meyve ve sebzelerin kıymeti Ü· 
zerindn komiıyon alacaklardır. Tali· 
matnam, vekaletin tambiıte anedile .... 

-
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( İkhsadi bahisler ) 
Madende kaza 

Geçenlerde Zonguldakta gene 
Grizu patlaması yüzünden on bir a
melemiz öldü, biri de ağır yaralan
dı. Bu acıklı kaza Türkiyeyi yinni 
ile otuz Yat arasında on bir dinç 
yardımcısından mahrum etti. Bu 
sevgili ölüler önünde derin bir say
gı ile bir an durduktan sonra bu 
arzu edilmiyen hadise dolayısile 
dütüncelerimizi yazacağız.... ı 

Kazayı izah eden remıi raporun 
meali malUnıumuz olmamakla be
raber timdiden tahmin edebiliris 
ki, ortaya çıkacak sebepler arasın
da teseyyüp, dikkatsizlik, kaygu
suzluk göze çarpacakhr. Ama ka
bahat kimde? Mes'uliyetlerin hu
dudu ıı.ereden batlıyor, nerede biti
yor? •. İtte - bilhassa bizde - tesbi
ti en mütkül nokta budur? Çünkü 
bizde maden dahil ve haricinde in
zibat ve tedbirleri tanzim ve tak
yit eden maden polisi yoktur. 

En güç bir sanat tubemiz olan 
madenciliğin yükselmesi, memle
kete faydalı olabilmesi için araaıra 
böyle yüreklerde derin sızılar bıra
kan kurban vermekten büsbütün 
korunmağa imkan yoktur. Hatta 
fennin en son usullerini tatbik e
den,bu sahada ~ok ilerlemit, mem
leketlerde fU kadar ton kömüre bu 
kadar ölü, hafif veya ağır yaralı 
olarak kurban mıktarım evvelce
den tahmin eden istatistiklere de 
rastgeliniyor ve bu istatistiklerin 
bulduğu adetler yarınki acıklı ha
kikate pek yakındırlar.Evet bu, ma 
atteessüf, böyledir. Yeraltı yafama 
ve çalıtmasmda insanlar - hatta 
bazen akla gelmiyen - bir çok teh
likelerle kartdatırlar, yeryüzünden 
fazla ölüme yaklatırlar. Kaza ma
denciliğin omuz omuza yürüdüğü 

bir yoldqı gibidir. Bilhassa kömür 

ri meydana geliyor. Kömür iatihsa
limizin buhrana rağmen arttığını si 
tatiıtiklerimizle beraber göğsümü
zü kabartarak görüyoruz. Yarın i
çin buhr"anın hafiflemesi, yeni mah 
reçler bulunması, memleketin ma
kineletmeıi, hükumetin bugünkü hi 
maye 9ekli maden kömürcülüğümü
ze parlak bir istikbal vadediyor. Fa 
kat unutmayalım ki, madenlerin in
kip.fı yeraltı imalatının genitleme
ıi, fazlalatması demektir.Yeryüzün 
den uzaklqtıkça, ameliyat sahala
rı genitledikçe de dünün mütevek
kil çalıtma tarzının devamına mü
saade edilemez. Madende Grizu ek 
ıeriyetle toplu olarak can yaktığı i
çin belki daha fazla göze batar. 
Halbuki laf ve toprak çöküntüleri 
muzir gazlar hücumu, su patlama
ları gibi mani olunması lazım da
ha çok kaza ihtimalleri vardır. Bun 
lara kartı garbin acı tecrübeler ne
ticesi, can ve mal babasına toplan
lmf fenni, ilmi ve idari tedbirleri 
vardır. 

Bizim maden polis nizamname
sine ihtiyacımız maden kanunu ka
dar - belki de ondan daha - kat'i 
ve acildir. Zaten bu ihtiyacı takdir 
eden, idare batında bulunan de
ğerli elemanlardan bunu dilemek
ten maksadumz sadece eski devir
lerin bir ihmalini daha kaydetınek 
değildir. Fakat, Türk madencilik 
tarihinde cidden parlak yer kaza
nacak bu eserin meydana getiril
mesinin terefi onlara layik olduğu
nu hatırlatmaktadır. 

Sadreddin ENVER 

İhtiyarlara daha kolaylık 
gösterilemez mi? 

madenlerinde ••• Bunlara büsbütün "Yatı yetmiı iti bitmiı bir müteka
mani olunamamakta beraber niı- idim. Her Y•tadığnn ıene için yarını 
b • d • d' k lira Üzerinden (35) lira maafım var. 

eh en atağı ereceye m ırme ' Maliim ya. Her sene biri ağustosun 
tahdit etmek mümkündür. Bu da eyyimı bahur sıcaklarına digeri de 
ancak henüz memleketimizde mev- fUbatın hamsin aovuklarına tesadüf 
cut olmıyan maden polisi nizamna- etmek üzere iki defa yoklama mun· 
mesinin ihdas ve tatbiki ile kabil- meleai yapılır. 
dir. Zaten "maden polui nizamna- Bu günlerde erkek kadın, ihtiyar 

çocuk, alil sakat hasta, mütekait ve 
mai için maden işletme ilminin eytam ve eramil kafileleri Beyazıt 
kanunlaşmtf bir hülcuaaıdır,,, deni- Cağaloğlu ve sair yerlere koıarlar. Sa 
lebilir. Diğer müterakki memleket- '' atlerce nöbet bekler, ellerindeki ha
lerde çok sıkı bir tekayyüt ile tat- yat ve memat beratını gösterip para 
bik edilen bu nizamnamenin fU e- günlerini dört gözle beklerler. Bu be. 

ratları almak İçin heyetiihtiyariyeler
aasları gaye edindiği görülür: İn- de, kaymakamlıklarda geçirdiğimiz 
faatm, amele sıhhat ve hayatının günler, yaptığımız masraflar da bat
emniyeti, maden imalatının umu- kadır. 
ma zarar iras etmemesini, ahlaka Şimdi soruyorum: Acaba bu yokla-
uymıyan ahvale meydan vermeme- ma işlerinin daha kestirme bir yolu 

yok mudur? Elimizdeki cüzdanlarda 
aini, tabsi ve umumi menfaatlerin resimler ve ıair kayıtlar varken tek
korunmasmı temin eder. Bunun i- rar tekrar fotoğraf aramak, yapıftır
çin madeni işleten ve itliyenin, ali- mak, kayıtlar dütürmek neden icap 
kadar olan her ferdin vazife ve mec- ediyor? Cüzdandaki resimlerimizle 
buriyetlerini ayırır. Meseli Grizu bizi yan yana görenler, henüz yafa-

dığımızı anlıyamazlar mı 7 Devamlı 
kömür madenlerinde ekseriyetle sabit bir hüviyet veya tefhis defteri 
rastgelinen patlayıcı, yakıcı zararlı ihtaı etmek güç bir it midir? Yahut 
bir gazdır. Patlarken yanmak ve ya,ı elli betten yukarı maaıı kırk li
yakmak için teneffüse salih havayı radan aıağı mütekaitlerin on seneliği 
alır, onun yerine zehirli gaz da bı- üç veya beı sene faaılalarla üç veya 

iki taksitte toptan verilip alakaları 
rakır. Grizudan korunmak için de kesilemez mi? Veya buna benzer bir 
muayyen tedbirler vardır. itte Al- tediye ve tasfiye usulü tatbik oluna
manyada tatbik edilen "Bergpoli- maz mı? Bu i, için bir kolaylık ve se
zei,,ym muzir gazlara karşı mania- lamet yolu bulmalarını evlivayiumur
larını gözden geçirelim: Havada dan ricaya tavassut eder misiniz? 

Hürmetler. 
Grizunun yüzde birden fazla ol- Müt .. l>aidinden 
maması, bunun için muntazam kon- ôMER 
trol ve tahliller yapılması, bol hava Dokto_r_ -~--
cereyanını, batatağı havalandır-
mamayı, ana yollar müstesna hava 1 NAZIM ŞAKiR 
süratinin saniyede altı metreyi geç- Avrupadan avdet etmiftİr. 
memesi, hava süratine göre emni- [6888) 
yet lambalarını ve kullanmağı, ma- -6•1•4•6• 
den dahilinde ittial edici ve ettiri- """ ., 

~\;~~:;lt~~ı~~~~s~~:;;:ı.m::;:;•;_ ı'lll ·:ıı:,,~·t 
mırlerını goruruz. Bugun harıçte )J, ~ ~ 
tabanca veya bomba tatımak cü- 1 

rüm ise,Grizulü veya kömür tozu it- ı Aınn umdeai "M 1 L L I Y E T" tir. 

tialine müsait madende bir gibrit ABONE ÜCRETLERi : 
çöpü, çakmak ta,ı beraberinde gö- Tür·~ı• için Hariç için 
türr.ıek veya emniyet lambaları ile L .ıc. L .ıc. 

3 .,.ı.iı 4 - a -
oynamak ve açmak cinayettir. Çün- s " 1 so ı4 -
kü bir çok vak'alarla sabit olmut- 2 " 14 - 28 -

tur ki, böyle bir madende bir kib- Gelen nrak a•ri ..,,;ı.,.ez.- Müddeti 
rit çöpünün tahrip kuvveti taban.. seçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 

matbaaya ait iıler i~in müdiriyete mü4 
cadan çok fazla ve çok fecidir. racaat odilir. Caz•t•miz il&nl•na mea'u

Cümhuriyet rejimimizin verimli 
programı Zonguldak kömür hav-
1:amızı ciddi bir inkitafa doğru gö
türüyor. Düne kadar ufak mikyasta 
çalıp.o ocaklar yerine yerli ve milli 
sermayemizin alakaları ile takdire 
değer muazzam maden müessesele-

Uretini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilkör askeri rasat merkez.inden ••· 

rilen malG.mata söre, busün ha•• açık •• 
sakin olarak devam edecektir. 

2-9-933 tarihjnde ha•a tazyiki 762 mili
metre, aicaklık en çok 27, en az 13 de
t'ece idi. 

Hayat Kaza 

Sigortalannm Gal•tada Ünyon Hanmda Kiin 
ÜNYON SİGORTASINA 

Türkiyede billfasıla icrayı 
yaphrmız. 

muamele etmekte 

ÜNYON 
olan 

Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta 
Telefon: Beyoğlu 4.4888 

yapbrmıyınız. 

5987 

-
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=~~ .. _.. ıaı Lfl HiKAYE nJtil1 
Matbuat gezintisinde VESVESE 

Matbuat Cemiyetinin geçen gün-
kü deniz gezintisinde bazı eğlence
li sahneler olmut. Anlahyorlar: 

- Arkada,lardan biri fazlaca 
kaçırdığı için kanapeye uzanmıt, 
kestiriyordu. 

Vapur, iskeleye yanatınca dürt
tüler: 

- Kalk! Trabyaya geldik! 
Gözlerini oğutturarak elini uzat

h, sonra tekrar geri çekerek bir es
neme arasında sordu: 

-Nedir o? 
-Trabya! 
Gözlerini kapıyarak batını öbür • 

tarafa çevirdi: 
-- Ben yiyemem! 
Sordular: 
- Yiyemediğin nedirı 
Homurdandı: 1 

- Kurabiye değil mi? istemem. 

Bl; h~~;~ 0

deniz tutmuştu. Yü- ı 
züne su serptiler, limon koklattı
lar sakaklarına kolonya sürdüler. , . 
Açılmadı.Ahbaplarından bir genç: 

- Durun, dedi, ben onu ayılt-
masım bilirim! 

Ve yüksek sesle; bağırdı: 
- Çan tandan rujunu çalmıtlar ! .• 
Hanım, gaipten bir hitap İfitmit 

gibi silkinerek kendine geldi ve ilk 
iti çantasına elatup rujunu aramak 
oldu. 

........... 
Dansedenlerden bir çift, yorgun 

düşerek birer kenara ilitmişlerdi. 
Caz, yeni bir fokstrota batlayın
ca kadın erkeğe yan gözle baktı. 
Erkek çok İçmitti. Galiba arkadaşı
nı biraz da kıskanıyordu. 

Kadın: 
- Oynıyahm mi? diye sorunca 

kendini yoklıyarak bir müddet a
yaklarına tempo tutar gibi hare
ketler yaptıktan sonra: 

- Yok! Dedi, oynıyamam ! 
- Niçin? 
- Ben senin gibi oynak değilim! 

M. ~ALA.HADDiN 
•mııHIUHHllHHllllllllllMUllUlııı au. ....... 1 .. .ııuıu11ıııı1111111uııuıı.111111 

( Vejetaryan) lar: Nebati 
gıda ile beslenenler 

Ben vejetaryan değilim. Fakat §U• 

na imanım var ki aslı hayvaıa,S olan 
gıdalar pek az istisna ile vejetaryan
larm yedikleri gıdalardan aşağıdır. 
Bununla beraber vejetaryan geçinen 
çok kimselere tam manasile bu isim 
verilemez. Vejetaryanların kullandık 
]arı gı<İa maddelerinin bir çoğu hay
vani mahsi'illerden süt, tereyağı, kay .. 
mak, peynir, yumurta gibi bütün g! .. 
da maddeleri içinde bunlar kıymeh 
en fazla olanlardır. Benim görüttü· 
ğüm vejetaryanlar kuvvet v_e sıhhatle
rini mercimek, patates, cevız, meyve, 
karnabahar ve havuç gibi ,eylerle i
dame ettiklerine inandırmak isterler. 
Bunlar filhakika yerine göre pekala 
gıdalardır. Nitekim Danimarka iaşe 
dairesi Müdürü sıhhati yerinde bir in
sanın ki.fi miktar stıda kuvveti zen
gin patates yemekle günün en ağır 
"e zahmetli işlerini yapabileceğini id
clia eder. Zenııin gıdalı patates de· 
mek1e patate!§in nevilerine göre gıda 
kuvveti pek farklı oldui{una işaret et
mek isterim. Her ne türlü olursa olsun 
patatesle birlikte bir miktar yağ bu· 
lundurmak 18.zımdır. Meyveler içinde 
banana ile üzümden kıymetli bir şey 
voktur zannederim. Bununla beraber 
bazı kimselere banana bulantı verir· 
Veya şişkinlik getirir. Üzüm çok ala 
besl~yici bir meyve olmakla beraber 
her vakit çok yenemez. Yalnız pirinç 
ile beslenen Japonların ne büyiik işi..,. 
gördüklerini hep biliyoruz. Keza 
Hintli şeyhler ve fakirler de ayni hal
dedirler. Bir tarihte vejetaryanlann 
Londrada aeneidevriye içtimalanna 
riyaset etmek için bir teklif kanımnda 
kalan birisi orada irat ettiği nutukta 
açıkça söylemiştir ki: Ben yemekl<;
rimizden eti çıkaralım demekle veJe
taryan oldum zannolunmasın. Diger 
bir vejetaryan sofra11nda bulunduğu 
zaman da yemeklerin bathcalannm 
evvelce zikredilen hayvan mahswle
rinden yapılmıı olduklarına dikkat et
miş. Hakikat şudur ki her yemeğin 
kendine göre bir kıymeti olduğu ha.i
de et yemei(i pek pahalıya mal ol
makla beraber gıda kıymeti noktai· 
nazarından tetkik edilince İnsanlar i
çin hiç te münasip olmıyan bir yemek 
olduğuna hükmolunur. Et benim için 
venmesi memnu bir şeydir. Bununla 
beraber bir bıldırcın kebabını veya bir 
balık yemeğini pek lezzetle yemekten 
çekinmem. Her ıeyi içinde mevcut bir 
undan yapılmış ekmekle, nefiı tereya
ğı, biraz peynir, kaymak, &Ütle bol 
portakal veya üzüın en büyük ziya
fetlerden daha ziyade makbul bir ye 
mektir. Vejetaryanlarm yeıneklerin
de yumurta ile beraber yukanda ismi 
geçen çiftlik ve mandıra mahsulatı 
bulunursa itlerinde ve kazançlannda 
muvaffak olacaldıırma kanaatim var· 
dır. Amerikada askerlerle talebeler 
üzerinde tecrübeler yapılmıf ve bun
lar bir kere öteden beri ahstıklan ye• 
meklerle beslenmİf, bir defasında da 
vejetaryanlann usulünde ehiz beslen
mişler ve neticede vf"ietarvan usulü 
ıralebe çalmış. Şu kadar ki. vumurta 
;1., sütlü seyler de yemeklerde eksik 
olmamıttır. 

Büyıihatla 

Dr. ŞOKRO 

• Macit Bey, karısını çok ~ve~di. 
B dri e Hanım da kocasının uzerıne 

e Y b" ka titriyordu. Her aktam ıraz geç • 
lacak olsa, pencereden kapı'!.a ko~ar, 
bir yerde duramaz, deliyı; don~rdı. 

Macit Bey, kapıdan gırer gırmez, 
Bedriye Hanım hemen boynuna atılır, 
hararetle kucaklardı: 

- Şekerim.. .. .. . . 
Bedriye hanımın bütun iltifatı bu ka 

dardı Kalbinin tekmil heyecanını, y~
ruz b;. bir tek kelime ile ifade ederd!. 
IM\acit Bey de buna o kadar alıtmıştı ki, 
bir gün duymıyacak olsa, adeta alınır, 
hatırlatırdı. • . 

Macit Bey iyidi, hoştu. Lakın çok 
müvesvisti. Buluttan nem kapar, yok 
yere hiddetlenir, kendi kendine üzülür
dü. Bedriye Hanını k~sı~ bu alm· 
ganlığını biliyor, dai".'a ıhtıyatla ~are
ket ediyordu. Eğer o, ıdare etme"'!' ol
sa, çoktan aynhrlar; a:ı:rılmamış bıle ol 
salar kavga, dırıltı eksik olmazdı. 

Halbuki şimdi. sükün, buzu~ içinde 
yaııyorlardı, Bedriye Han~ hır zevce 
modeli ise Macit Bey de, bır koca mo
deli idi O da kendini zaptetmeğe uğr!' 
şıyor, ;inirlenmem~k için elinden geldi
ği kadar gayret ediyordu. 

Macit Bey, son günlel'de k~ndini pek 
iyi bulmıyordu, Vücudünde bir kırıklı~ 
vardı. Batı ağrıyor, vücudü vakit vakit 
uzılar içinde kıvranıyordu: 

- Ben fenayım Bedriye! 
- üstüne fena şeyler yorma.. Bir 

ıeyin yok ıekerim. 
- Hayır, hayır.. Fenayım 1 
- Sen vehim hastasısın. 
- lşteham yok. 
- Havalardandır belki.. Bir işteha 

il&cı alsan.. • 
_ iştah ilacı alacağıma, gidip bir 

doktora muayene olsam, daha iyi ola• 

cakfakat günlerdenberi niyet ettiği .hal 
de ihmal ediyor, bir türlü doktora gıde
miyordu. Nihayet bir gü.n. kati kararım 
verdi. Arkadaşlarından bınnden de kart 
aldı. . . . 

Doktorun muayenehanesıne gırer-
ken içinde tuhaf bir korku vardı, Ya ha 
kibten hasta ise.. Ya farkında olma
dan hastalığı ilerlemitse! Soğuk soğuk 
ter döküyordu. O ane kadarki kayıtaız
lrğına da kızıyordu. 

Muayene odasında bir mücrim gibi 
titremeğe başlamıştı. . . . 

- Nerenizden mustarıpsınız? 
Macit Bey doktora ne cevap verece-

ğini bilmiyordu: 
- Hastayım. 
- r.ıerenizden? 
- Bilmem 
Doktorun mütehayyir nazarlarmdan 

utandı. Kırgınlıiını, iıtahsızlığını, sızı
larını kekeliye kekeliye anlattı. 

Doktor: 
- Soyununuz, dedi, bir muayene e-

deyim. d .... 
Macit Bey soyundu, Bu sefer e utu 

mesi geçmi,, vücudünü ate§ basmı~tı:. 
_ Aman doktor Bey, eğer tehlıkeli 

bir hastalıkıa, saklayın, bana söyleme
yin. Hele karıma hiç söylemeyin. Kede 
rinden dayanamaz, ölür. 

Doktor hastasının sırtını, göksünü 
dinledi diline baktı, nabzını yokladı: 

- Bir kere de idrannızı tahlil ettir
meli. 

- T eh dikeli bir ıey değil ya? .. 
- Hayir, zanetmem. Tahlil raporu-

nu görmeden bir şey söyliyemem. 
Macit Bey, doktora gitmekle sıkınb

sından kurtulmuş değildi. Bilô.kiı İl U• 

zamıf, dert büyümüıtü. 
O; dört gün nasıl beklediğini bilmi

yordu. Nihayet rapor elinde doktora kot 
tu: 

- l§te rapor, Doktor Bey. 
Doktor rapora baktı, başını salladı: 
- Sizde ,eker var azizim. 
- Nasd şeker? 
- Şeker hastalığı., Vücudünüz §e-

ker yapıyor. 
'Mhcit Bey ağzı açık baka kalmıftı: 
- Ya!!! •• Vücudüm şeker mi yapı

yor? 
- Evet, ıize il8.ç vettceğim. 
Macit Bey doktorun yazdığı reçete 

' d' elinde muayenehaneden çıkarken ken ı 
kendine söyleniyordu: 

- Vücudüm ıeker yapıyormuı. 
Onun ka,lan çatık, mırıldana mırıl

dana yürÜdüğünü gören bir arkada,ı ko 
!undan cekit: 

- Bu ne dalğınlık yahu? Selam sa
bah yok mu? Galiba bastığın yeri bile 
gönniyorıun. • . • 

Macit Bey batını kaldırdı, ıçıru çek-
ti: 

- Vay ıen misin? Kusura bakma! 
- Kederli görüyorum, Neyin var? 
- Sus azizim, hayatım yıkıldı. 
- Ne diyorsun? 
Macit Beyin tekrar başı gökıünüıı 

üstüne dü,tü: . 
- Evet, hayatnn yıkıldı. Zaten şırn 

diden sonra bende bir ıey arama! 
- Peki amma, ne oldu? 
- Karımı ne kadar sevdiğimi bilir-

sin. 
- O da, seni sever. 
- Hayır. 
Arkadaıı onun sertçe verdiği cevap 

kartıaında donup kalmııtı! 
- Ciddi mi söyliyorıun? 
- Maalesef •. çok ciddi, 
- Sakın ayrıldınız? 
- Maalesef.. ayrılmadık. 
- Artık anlamıyorum. 
Macit Bey arkadşmm koluna girdi: 
_ Karımı şimdiye kadar beni sever 

zannederdim. 
- ihanet mi etti? " 
- Hayır 
- Artık 

0

seninle eıkiıi kadar alaka-
odar olmıyor mu? 

- Tamamiyle eskisi kadar alakadar 
oluyor. 

- Oyle ise? 
- Beni ben olduğum için deiil, ıırf 

kendisi için seviyor. Hotbin ! Anlamı
yor muıun, hotbin. tamaıniyle kendi nef 
ıi için .• 

Arkadaıı ıaşkın tatkın bakıyordu: 
- Neler söyliyorsun Alla!• "'kıM? 
- Hala mı anlıyamadın? Beni, be-

1 RADYO PROGRAMI 1 
ISTANBUL: 

18. Gramofon. 19. Alaturka saz: 
Müterref H. Faik B. ve arkadatlan. 
20. Belkis H. 20.30 Tamburi Refik B. 
ve arkadaılan, 21.30 Gramofon, 22. 
Anadolu Ajansı, borsa haberleri, ıaat 
ayarı. 

MOSKOVA, 1481 m. 
7,20: Pl&k. 19,20: Cençli.k proıramı. 10,20: 
konaer 21: Konaer. 
VARŞOVA, ı411 m. 

21: Hafif musiki. 22: Lemberı'ten naklen dana 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,20: Stüdyodan bir operet temsili. 23,0S: 
Pirano konseri. 23.,55: Sipn muaikiai. 

ViYANA, 518 m. 
21,20: Musikili ka.nıık neırirat. 23,20: Buda
peıteden naklen Siaao musikisi. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberler. 21.45 "Notre Dame'ın kuleci· 
ai" z~mindeki Maaaenet'nin operaaL 

PRAG, 488 m. 
21,o5: Koro konser~ (Taoburiatlerio refaka· 
tile) 21,40: T aganni. 22.10: Operet •e marı· 
lar. 23,251 Plak. 

ROMA, 441 m. 
21,45: "StenteroUo., isimli operet. 
BÜKREŞ, 394 m. 

11: Orkestra. 12: Romen musikisi. 13: Plik. 
14: Karııık musiki (Pli.it ile). 18 Kanıık mu· 
si.ki parçaları. 20,25: dan• parçalan. 21,05: 
Sak•ofon He fantaziler. 21,25: Viyana musikisi 
22,10: Halk musikhıi. 

BRESLAU, 325 m. 
21 105: Memleket neıriyab. 21.35: Alman se
ceai. 23: Son b.abvler. 23,35: Sertinden nak
len: Dana mu•ikiai. 

4 Eylül pazartesi 
lSTANBUL: 
18.: Gramofon. 18.30: Fran11zca 

ders (llerlemiı olanlara mahsuı). 
19.: Hikmet Rıza H. 19.45: Sevim H. 
20.30: Münür Nurettin B. ve arkada§ 
lan. 21.30: Gramofon. 22.: Anadolu 
Ajansı, bor.sa haberleri, saat ayan. 

MOSKOV A, ı481 nı. 
7,15: Sabah konseri.. 10,20: Konser. 21: Ak.tam 
konseri. 

V ARŞOV A. ı411 m. 
21,05: Emmerich Kalman'ın "BAJADERE., 
opereti. 23: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

21 ,05: Macar ıarkıları. 22.10: Haberler 22,35: 
Opera orkestrası tarafından konser. 23,45: 
Piyano konseri. 24.ZS: Cazbant. 

ViYANA, 518 m. 
20,30: "MACBETHn isimli Verdi.'ni..n operası. 
23,20: Dana musikisi. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberler - Pli.k, 22,20: Piyea. 23 Oda 
muaikİ•İ. 

PRAG, 488 DL 

20,10: Radyo rerisü. 21,15r Müsahabe. 21.30: 
Bir perdelik bir temsil. 22: Konaet'. 

ROMA, 441 m. 
21,50: Hafif musiki. 
BÜKREŞ, 394 m. 

1: Haberler.- Pli.k 14 Orkestra (Plak). 
18: Radyo orkestrası. 20,25: Taganni. 21: 
Brabma'ın eserlerinden trio konseri. 21,50: 
Sainl - Sainı'nin eserlerinden trio. 22.20: Cu
bant. 

BRESLAU 325 m. 
21: Musikili, koro ve solo konseri. 22: Ha
berler vesaire.. 22,35: Eski musiki aletlerile 
oda muaikiai. 23,15: Haberler. - Teknik mü· 
sahabe.. 

5 Eylill salı 
ISTANBUL: 

18.: Gramofon. 18.30: Fransızca 
ders (llerleınit olanlara). 19.: Mah
mure Handan H. 19.45: Fazilet H. 
20.30: Eftalya H., Sadi B. ve arkadaf
ları. 21.30: Gramofon. 22.: Anadolu 
Ajansı, borsa haberleri, saat ayan. 

MOSKOVA, 148ı m. 
7,20: Sabah konseri. 10,20: Konser. 11,15: 
konser. 

VARŞOVA. 1411 m. 
19.40: Ta1ranni. 20,lU: Pli.k.. 21: laganniıı 
konser. 22,15: Konserin dtrYamı. 2: Dana mu· 
aikiai3 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Gitar konseri. 21,35: Ber1in'den naklen: 
UMUMi AVRUPA,ıun n.ak.ledeceii konser. 
23: Haberler.- Siıan. ınuaikiai. 

VIY ANA. 518 m. 
20.SO: Haftalık haber İcmali (Marira Ayia ta
rafında.o), 21.25: Fran•uı Suppe'nin eserlerin
den •• Joaef Holzer'in idaresinde senfonik 
konser. 22.45: Haberler. 23: Pli.le. 

MlLANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberle;. - Plik. 21,35: Berlinden aak
Jen umumi Avrupa konseri. 23,05: Müaabab•. 
Dana muaiki•i. 

PRAG, 488 m. 
20 30: Aakeri muajki. 21,30: Gençlere mahau• 
bi.; akeç. 22 "Teller ara! ında trajedi" i.aimli 
Stransky'nin piyeai. 23,20: Çek eaerlerınden 
dan• parçalat'ı (arada pli.klar ça..lınacak). 

ROMA1 441 m. 
21,30: "SAKUNTALA,, isimli Alfano'nun o• 
peraar. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Plak. 18: Konser. 19,20: Devamı. 20,25: 
Pl&k. 21: Taganni 21,25: Radyo orlı.eatraaı. 
2~,20: De•amL 

BRESLAU. 325 m. 
21,35: Umumi konser. 24: Haberler. 24,20: Ha 
fif •e dana musikisi. 

6 Eylül çarşamba 
lSTANBUL: 
18.: Gramofon. 19.: Cennet H. 

19.45: Hazım B. tarafından Karagö~. 
20.30: Udi Salahattin B. ve Kemanı 
Nobar B. refakatile Hamiyet . H. 
21.30: Gramofon. 22.: Anadolu AJan
sı, bor.sa haberlerİt aa.at ayan. 

MOSKOVA. ı481 m. 
10: Sabah konseri. 21,05: Akıam koaaeri. 
VARŞOVA, 1411 m, 

21,05 Piyano konseri, 22,15 Hafif muaiki. 
23,45: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20.2$ 0 Dünya. ııüzeldi" isimli hir ately• ~··· 
sili. 22,45: Piyano konseri. - Müteakiben: 
Siıan muaikiai. 24: Pli.k. , 

ViYANA, 518 m. 
20: Binbir ıece maaallanna ait musiki. 21,35: 
Müaababe, 23 Sonahberler. 23,20: C_uata.• 
Macho takımı tarafından aktam konaerı • 

MILANO . TORINO • FLORANSA 
21 35: Leo Fall'in eıerlerinden 11Neıeli •alaıl· 
d.',., jaimli operet tem•ilj. 

PRAC, 488 m. 
20,25: Yarım aaat mizah. 21,10; Tiyatro. 22,10: 
Şarkılı akta.ın konseri. 

ROMA. 441 m. 
21,35: Karıtık konser. 22,20: Tiyatro. - Caz. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler - Pl.ik. 14: Pli.k. 18: R~d.y~ 
orkeab"aaı. 20,25: Plak ile Romen mu~ıkıaı. 
21: Keman ile kliaik parçalar. 22.SO: Pıyano 
parçalan. 23: Konser. 

BRESLAU 325 m. . 
21,35: Dana musikisi. 23,05: Cünüa. ~~rlerı 
23,25: Milli ya.ular. 23145: Dana muaılnaı. 

7 Eylül perşembe 
tSTANBUL: • . 

18.: Gramofon. 19.: Ke~al ~ıyazı 
B ve arkadatlan. 20.: Nebıl oglu İs· 
~ail Hakkı B. 20.30: Kemani Retat 

nim için sevmiyor. 
- Neden, ne münasebet? 
IMacit Bey, raporu uzattı: 
- Bak, vücüdüm ıeker yapıyormuı. 

B. ve arkadatlan refakatile Vedia 
Rıza H. ve Muzaffer B. 21.30: Gra
mofon. 22.: Anadolu Ajanaı, borsa 
haberleri, saat ayan. 

MOS.ICOVA, ı481 m. 
7,15: Sabah konseri.. 10,15: Kon•er. 11,15: k ... ... 

V ARŞOV A, ı411 m. 
21: Konaer. 23,45: Dana muaikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,15: Yaylı aletler ile kon•er. 22,40t Sisan 
muaikiai. 23.SO: Salon orkestrası. 24,20: Düa 
ya izcilerine hitaben lnsi.lizce konferaa•. 

ViYANA, 518 m. 
20: Operet parçalan. 21,45: Oa•a.ld Kab.uta' 
nrn idaresinde senfonik konıaer. 23,10: Plak 
konseri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,35: "SAKUNT ALA,. isimli opera. 

• PRAC. 488 m. 
20,35: Şu-kılı neıeli musiki. 21,SO: ltalyara .A: 
b•a_ı M.bneler. 22: Radro orkealraaL 23,!0ı 
Salon orkeatraaı. 

ROMA. 441 m. 
21: Haberler. - Tasanni. 22,50: "Fant.ui" i .. 
simli temsil. 23,30: Karııık Konser. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Haber-ler. - Pli.lır:. 18: Diniku orkeatraıu. 
19,20: Devamı. 20,20: Pl&k. 21: Taıann.i. 21,251 
Senfonik konser. 22.20: De•amı 

BRESLAU, 325 m. 
21: Neteli konser. 22: Akta.m ahberleri.. 22,lSı 
••Kral Olsaydın isimli opera temai.li. 23,lOı 
Haberler. 23.S: Dana musikisi. 

8 EylOI cuma 
lSTANBUL: 

12.30 - 13.30: Alaturka plak nefri• 
yatı. 18.: Gramofon. 19.: Stüdyo sa. 
heyeti. 20.: Oııman Pehlivan. 20.30: 
Hanımlar Heyeti, 21.30: Gramofon. 
22.: Anadolu Ajanaı, borsa haberleri, 
aaat ayan. 

MOSKOVA, 1481 m 
21: Aktam konseri. 
VARŞOV A, 1411 m. 

20,35: Bratisla•a'daa. naklen: Smetana'nm • 
aerlerinden .,SATiLMIŞ ZEVCE" iıimli opera 
tomaili. 23,05: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,0S: Monoloi. 22,SO: Haberler, 23.05: Radye 
konseri. 23,45: Siaan muaikial. •• Salon or
keatraanun konseri. 

ViYANA, 5ı8 m. 
20: Halk operalarmdan parçalar. 21,45: Kato• 
lik ıünü. 22, ,.TÜRK AKINLARINDA STE· 
FAN KULESİ., ismindeki Türkler tarafında• 
Viya.na ınulıasat'aamın 250 c.i )'lldönüm.ü mü .. 
nasehetile ahzırlanan temsil. 23,50: Dana plak 
ları. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,35: Kantık neıriyat. 

PRAC. 488 m. 
20.35• Mozart"m "FICARONUN ooeONO. 
(Fi.aro'• Hocbzeit) iıimli. operası. 

ROMA, 441 m. 
2J,35: 14Noter Dam• kiliaeai kul•aİ., isimli 
Maaenet'nin opera.aL 
BÜKREŞ, 394 m. 

20,45: Puccini.'ıüa. "MADAME BUTTERFLY" 
iaim.li operası 

BRESLAU, 325 m. 
21,05: Koro konseri, 23,45: Bir Franaıx kıxı
nın Siliaya haklanda intiba.lan. 24: Daa.a Y• 
hafif musiki. 

9 EylOI cumartesi 
lSTANBUL: 

18.: Gramofon. 18.30: Fransızca 
ders (Müptedilere mahsuı). 19.: ~: 
fat Bey ve arkadatları. 20.: Beday11 
Musikiye Heyeti. 21.30: Gramofon. 
22.: Anadolu Ajansı. borsa haberleri. 
saat ayan. 

MOSKOVA, 1481 m. 
7,15: Pl&.k. 10,15: Konser. 11,20: Kona .... 

V ARŞOV A, ı411 m. . .• 
21,05: Hafif musiki. 22,35: Polonez muaikiat 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,15: "ZIGEUNERPRtMAS,, iaimli K.a.lnıan' .. 
nı oeereti. Müteakiben pli.klar. 

VIYANA1 518 m. 
':"' 20: "Düaea'in emri üzerine" isimli opet'el 

tS: Plak konseri.. 
MILANO, TORINO. FLORANSA 

21: Haberler - Plak. 21,45: Senfonik lr.oaaer. 
PRAG, 488 m. . .. 

20,15: Askeri musiki. 21,25: Şarla •• muaıkıh 
karıtık neır!yat. 23,20: Orkeatra. 

ROMA, 441 m. 
21,15: Pli.k. 21,50: Karııllc: koaaer. 23,50: dans 
muaikiai. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pli.k. 14: Plak. 18: koaaer 
19,20: De•amı. 20,20: Pli.le. 21: Operetlerde• 
aarkılar. 21,50: Pi.rano konseri. 22,20: Romen 
lııalk muai.ldai. • 

BRESLAU, 326 m. 
20: Milli ne,riyat. 21: Zirai mü.salıa~e.. 22,15: 
Orzu konaet'İ. 24: Dana ve hafif muıılô. 

Melek Sineması 
6 eylfil çarşamba günü yeni ıinem:a 

mevsimine batlıyor. 
6 Eylül çarıamba akıamı ıehrimi· 

zin en ıık ve kibar sineması mevsime 
başlıyor. Her sene e.n .g~zel ~ilmleri 
göstererek sanat zevkuruzı tat"'!n <;d~n 
bu sevimli sinemanın bu mevıım ıçın 
hazırladığı eserler her seneden daha 
güzel ve zengindir. lık batlangıç ~af: 
tasında gösterilecek olan v~ aevı~ı 
artiıt Henri Garat'nın ternaal ettıgı 
(Tersine Dünya) filmi, Melek Sine
masının güzel filmlerinin ilk ınüjde
ciıidir. 

Bu büyük filmi, Melek Sineması 
müdiriyetinin çok dikkatli bir ihtima
mı ile seçtiği, ve hepıi biribirinden 
güzel eserler takip edecektir. Halkı
mızın çok sevdiği Marlene Dietrich 
ve Maurice Chevalier'nin çok güzel 
filmleri Fernand Gravey, Brigitte 
Helm'in en giizel eserleri, Lilian Har• 
vey ile Charleı Boyer'nin beraber 
çevirdikleri Ben ve lmperatoriçe filmi 
Marie Beli ve Jean Murat'nm Deli 
Gönül Marie Glory'nin Çareviç K.lark 
Gabi ;e Karo! Lombard'ın temsil ettik 
leri "Fena İnsanlar'' ıaheseri, meıhur 
komik Armand Berna.rd'm 360 kanlı 
Adam isimli muazzam filmi hep Melek 
Sinemaamm bu mevsim zarfında gös
tereceği yüksek eserlerdendir. . 

Bu güzel filmlerden batka Melek 
Sineması koltuklanndan bir çoğunu 
tamamen değiştirmit yeni ve rahat 
koltuklarla sinema müdavimlerinin is
tirahatini temin etmittir. 

lstanbul ikinci iflaı memurloğnn

dan : Müflis Sultanhamammda Sadiki

ye ham altında kundura tüccarı Anna· 

nak Paragamyan efendinin alacaklda• 

nna teklif etmiı olduğu kongordato

nun müzakeresi için alacaklılarm 12-9-

933 salı günü saat 15 te ikinci iflaı dai 

resinde hazır bulunmalan ilan olunur. 
(6976) 
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Yeni baştan yapılan bir 
nahiyemiz: Germecik 

Çalışkan bir belediye dar bütçesi ile 
az zamanda neler yapabiliyor? 

AYDIN, <Milliyet) - Düıman itga
linden kıyıda bucakta kalmıt 20 kadar 
kerpiç ve sazdan yapılmıı damdan batka 
bir tek hane ve dükkan kalmadan kurtu· 
lan Germencik, istirdattan sonra yeniden 
dirilmeğe batlarken 341 ıeneainde büyük 
bir sel baskınına uğramıı, yapılan evler
den kırktan fazlası yıkılmıt ve 
bahçelerde ıergilerde bulu~n inclı-_l~n 
çoğu mahvolmuştu. Buna ragmen vilaye
timizin en iyi ve en ~ok incir .Yet!ıtiren 
bu şirin nahiyemizde ımar faaliyebne hız 
la devam olunmuı ve bugün mamur bir 
kasaba haline sokulmuıtur. 

Dütman itııalinden evvel 126 Rum, 
Ermeni ve Yahudi olmak üzere 900 hane 
'Ve 80 kadar mağaza, dükkan bulunan 
Germencikte bugün hep Türk olmak Üze
re 2700 nüfus barınmaktadır. Ve nüfuı 
sayısı mütemadiyen çoğalmak:,uhr. Ge
mencikte son aylarda doğum görülür bir 
surette çoğalmış pek çok çocuk doğmu1-
tur. Doğanlar ekseriyetle erkek çocuğu
dur. 

Cümhuriyet devrinde Germencikte bir 
n~ektep, 3 yağ ve un fabrikaıı cBiriıi ~ 
kiden kalma ise de mükemmelen tamır 
olunmuıtur.,, 90 mağaza ve dükkin, 
kahve, 650 ev yapılmıı ve bunlara ~ 
lira sarfedilmiştir. Bundan baıka beledı
ye tarafından bir belediye binası, bir park 
bir sebze ve kasap hali, bir manifatura 
çarıısı, bir yoğurt p""'an bir papu~çul_!'r 
pazarı, bir kahve 9 mağaza ve dükkan 
6 ev bir dokuma odası bir umumi hala , 
yapt~ış, 3 ana cadde açılmıı, sokakla
rın tesviye ve kaldırımlan yaptll'ılmlı, ıu 
yolu ıslah ve yeniden bir çeıme yaptı
rılmııtır. Bunlara sarfolunan para 60,000 
liradır. 

Germencikliler itııalden evvel batladık 
!arı camiyi Cümhuriyet devrinde bitir
mişlerdir. lstirdattan sonra camiye 40000 
lira sarfolunmuştur. 

Dün belediyenin yeni yaptırdığı yo
ğurt ve peynir pazarının açılma meraıİ· 
rni yapıldı Merasimden ıonra bir ıene gİ· 
bi çok kısa bir zamanda kaıabanın .~.arın 
da büyük himmet ve çalııması . goı:uten 
belediye reisi Tahir Beyden b~ ıtlerı na• • 
aıl batardığını sordum. Aldıgım cevabı 
aynen yazıyorum : . 

- Benim her şeyden evvel ehemmı
yet verdiğim tahsilattır. Parasız hiç bir 
ıey olmaz ve yapılmaz. Belediyeye ilk 
geldiğim gün haftada 8, 10 lira olan ser
gi rüsumunu 30 liraya çıkardım. Buhra
na rağmen rüsüm eksilmemekte ve art-

Samsun borsasında analiz 
SAMSUN, (Milliyet) - Şimdi

aen sonra Samsun Zahire Borsa
aında analiz usulünün tatbikine ka· 
rar verilmittir. 

lstanbul Borsasında olduğu gi· 
bi Samsunda da satılan zahireler· 
den alınacak nümuneler borsada 
tahlil edilerek mevcut talimatna· 
rnesine ı:öre satıt fiatinden analiz 
farkları tenzil olunacaktır. Bu ted
bir Samsunda zahire piyasasını da
ha ziyade tanzim edecek ve ihracat 
İmkanlarını artıracaktır. Filhakika 
ciddi bir çalışma ile alıcıların em
niyeti temin edilmit olacaktır. 

Çankırıda imar 
ÇANKIRI, (Milliyet - Vali 

Hazım Bey son günlerde belediye 
itlerile yakından meşgul bulunmak 
tadır. 

Çartıııın ıslahı için lazımgelen 
tedbirler alınmıttrr. Odunpazarı 
çarşısı büyük cami mezarlığı kaldı
rılarak bir meydanlık ve park ha
line ifrağ edilecektir. Şehir içinde 
bulunan elektrik motörü tehir ha
ricine nakledilecektir. 

Matbaa binau yıkılarak mekteP
ler bahçeıine karıttırılacak ve mat 
baa da elektrikhaneye kurulacak
tır. 

Bı:lediye için yeni bir bina ya~ 
Pılması muhtemeldir. 

Çankırıda içme suyu 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankı-

t "T" . d ,,. d ının uney,, cıvarın a ıçme,, e 
ttilen bir su vardır. Bu suyun mev
•imi ağustostadır. Trenin de bunun 
l'anıbatından geçmeıi ve Tüney iı
la.syonunda durması ayni zamanda 
bu istasyona kadar gidit gelişin 
"22,, kurut tutma11, Çankırı halki
ı:ıi oraya celp etmiştir. Şimdiye ka
dar bu "içme" denilen su tahlil edil 
lttemit, fakat İngiliz tuzu tadında 
~e ayni havassı haiz olan menbaa 
hinlerce kiti gitmittir. Evvelki gün 
t82 bilet kesilmit, bunun ellisi An
lı:araya gitmif, mütebakiıi Tüney iç 
~e~ine gitmittir. Fakat bu yedi yüz 

fl kırk kişilik yük vagonlarına 
doldurulmut olarak gidip gelmitler 
dir. Rivayete nazaran ayni günde 
Kalecikten de 300 kiti su başına ge 
lerek 1000 kifiyi bulan kalabalık 
gecelemittir. 

maktadır. Bunu takip ve daima takiple 
elde ettim. Ben evveli para biriktiririm, 
kasa mevcudü bir İf yapacak nuktarı bul
du mu, hemen inıaata batlanm, başladı
inn iı bitti m~ yeniden para biriktirir 
bir yapıya daha batlanm. 

Bugün vilayetimiz çevresinde beledi
ye reisleri arasında çok muvaffak olan Ta 
hir Bey bu sene; bir zahire pazarı, Cüm
huiryet meydanı, bir hamam, 5 kiralık 
ev bir ıu deposu, bir spor sabası, bir a
ile parkı yapbracağını, kasabadan geçen 
çaylan kanal içine alacağını, plan dahi
linde istimlaklere devam edeceğini söy
ledi. 

Elektrik itinin ne olduğunu sordum. 
Onu bitmit sayınız, deni. Ve ilive etti. 
(Ben muvaffakiyetimi, her iıte belediye
ye yardımını eıirgemiyen fırka heyetile 
Nahiye IMbdürümüz Süleyman Şevki 
Beye borçluyum. 

Ben az zamanda çok it bataran Tahir 
Beyi takdirle anarken böyle bir reise ma
lik olan Germenciklileri de kutlularım. 

20/3/933 tarihinde kurulan Gerem
cik zirai kredi kooperatifi ikraz ettiği 
paraları tahsil edememesinden bir sene 
evvel fena vaziyete düımüı, tasfiye edil
mek düıüncesi bile zihinleri tırmalamağa 
batlamııtı. Geçen sene ıeçilen yeni idare 
heyeti ve riyasete getirilen Muzaffer Be
yin ve arkadaılarının ciddi çalıımalan 

neticesi kooperatifin vaziyeti gün geç
tikçe düzelmektedir. 

Ortakların taahhüt ettikleri sermaye 
68,850 liracjır. Bundan 22,285 liraaı tah· 
ıil edilmııtir. Ortaklara bugüne kadar 
55,861 lira ikraz olunmuı, bunun 15,349 
lirası tahsil edilıniıtir. Ortaklar üzerinde 
40,511 lira vardır. Ziraat Bankasından 
çekilen 5,095 lira borç 3,160 liraya indi
rilmiftİra 

Baımda fırka reis vekili Cemil Beyin 
bulunduğu Hilfiliahmer ıubesinin 90 a
zası vardır. 

31 Mart 933 tarihinde açılan Gençler 
Gücünün aza mevcudü bugün ıekıene 
çıkartlmııtır. Gücün reiıi Muzaffer ve 
kaptan Muhtar Nuri Beyler yorulmak 
bilmez çalıımalarının bu gençlik teıek
külünün az zamanda çok ileri götürmüt
lerdir. 

Güç futbol takımı ömürleri daha uzun 
olan civar kaza nahiye takımlarue yap
tığı temasl&Nfa kazandığı muvaffakiyetli 
neticeler takdirle kayda değer. 

Osman HiLMi 

Aydında tutun 
AYDIN, (Milliyet) Aydın 

inhisarlar bat müdürlüğü mıntaka 
sında bu sene tütün mahsulü ge
çen seneden bir misli fazladır. is
tihsal olunan tütünün miktarı bir 
milyon kiloyu geçmittir. 

Bu sene ha, müdürlük mıntaka
sında istihsal olunan tütünler çok 
temizdir. Ve diğer mıntakalara na 
zaran birinci derecede görülmek
tedir. 

Vilayetimizde kaçakçılık gittik 
çe azalmaktadır. Bat müdür Sırrı 
Beyin bu yolda büyük himmetleri 
görülmektedir. Bunun görülür de 
lili inhisara tabi maddelerin satıfı
run kilo itibarile geçen seneden 
çok yüksek olma11dır. Yalınız halk 
ucuz tütün ve rakı aldıklanndan 
varidat geçen seneden azdır. 

Nazillide pamuk tohumu 
istasyonu 

NAZ1LL1, (Milliyet) - Nazilli 
de yapılacak pamuk tohumu ıslah 
istasyonu 21.000 liraya ihale edil. 
mittir. 

Vilayetimizde pamuk cinsinin 
ıslahına ve pamukçuluğun ilerle
mesine büyük yardım ve hizmet e
deceğinde füphe olmıyan istasyon 
inşaatına batlanması pamuk müs
tihıillerimizi ve umum hallı:ımızi 
çok sevindirmittir. 

Zirai tetkikler 
AKHiSAR, (Milliyet) - 43 mual 

lim ve 15 tedrisat müfettiti, bllf
larında Ziraat Mektebi Müdürü 
Hilmi B. olduğu halde, Zeytincilik 
mmtakası olan Bergama, Dikili 
Ayvalık, Edremit ınıntakalarm: 
dan sonra Balikesir ve oradan Sın
dırğı ormanlarında tetkikat yaptık
tan sonra kasabamıza geldiler. Bu 
rada tütüncülüğün kırma, dizme, 
sergi ve tavlama ameliyatını göre
rek ve tehrimizin görülecek yerle
rini gezdikten sonra dün bet kam
yonla Manisa Ziraat asma fidan
lığını da gördükten sonra İzmire 
avdet etmek üzere hareket ettiler. 
Kurs müdürü Hilmi Beyden seya· 
hat intibamı öğrenmek istedim. Ba 
na birinci devre seyr•hati bitmek ü
zere olduğundan ikinci devre ola
rak Aydın mıntakasında incir, De
nizli ve Nazilli tarafmda da pamuk 
mmtakasıru ve yeni yapılmakta o-
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Artvin dikiş yurdu ilk mezunları 

Artvin dikif yıir du ilk mezunlan 

ARTVİN, (Milliyet) - Geçen korsalar ve yüzlerce muhtelif efya 
sene Makbule Hanımefendi tara- ile yurtlarının bütün odaları'-"'l mub 
fından açılarak büyük bir zevk ve tetem bir varlıkla donatmıtlardı. 
havesle takip edilen bu yurttan bu Açılma merasiminde bulunan halk 
sene ilk mezunlar çıktılar. kütlesi tarafından az bir zamanda 

Bu münasebetle açılan sergide 
rk kadınlığının yüksek eserleri bu kadar bir varlık gösteren yurt-
~kes tarafından takdire mazhar müessisi Makbule H. ile İmtihan 
au,tur. larını muvaffakiyetle bitirmit olan 
Talebeler kendi eserleri olan kos talebeler tebrik ve takdir edilmit-

tüm tayyorlar, pijamalar, roplar, !erdir. 

DENiZLi, (Milliyet) - Cuma &'Ü nü Denizfa Halkevi~eiıi ve bazı davet
liler Gerzile köyüne giderek bayrak çekme reımikütadmı yapmıılardır. 

Gene cuma günü Denizli Halkevi avcılan &rupu eUi ki,ilik bir av seferi 
yapmıılar, (106) keklik, (38) tav§An n (3) antilop "dağkeçiıi,, vurmuılar
dır. Akıam Üzeri Gerzile köyÜne dönerek orada avcılar bayramını yapmıı
lardır. Bu bayramda Denizli Valiıi muhterem Fuat ve meb'uı Kazım Bey
ler de bulunmuılardır. 

,. 

Ecnebi filmcilerin de büyük ehemmiyet verdikleri Denizlide Hiyero
polia harabeleri •• 

Bursada sünnet edilen fakir çocuklar 

Bursa Mütekait Zabitan Cemiyeti tehit ve fakir çocuklarile müteka
idin evladından 50 çocuğu Tophane aile bahçesinde sünnet ettirmittir. 
Bahçe bir kaç gün evvelden bayrak ve defn.e dallarile tezyin edilmiş, el
li karyola hazırlanan bir salon hah )ar ve rengarenk kordelalarla süs
lennıittir. Düğünde askeri muzika çalmıf ve çocuklar eğlendirilmi,tir. 
Belediye Reisi Muhiddin Bey de ç_.g c-ukı.\ıra yirmi beter kurut vermek su 
retile bu emrihayra belediyenin muaveneti gÖ!ülmüttür. 

lan fabrikaları gördükten sonra 
lspartaya geçeceklerini kurs ve se
yahatten köy muallimlerinin zira-

at hususunda bilgilerinin arttırıl
dığını ve muallimlerimizin azami iı 
tifade ettiklerini söyledi. 

s 

Bir maçın hesap puslası 
F ethiyede Kaş sporcularıyla yapılan 
maçın 31 liralık hesabını istediler 

ANDIFLI, (Milliyet) - Akdeniz 
aahillerinin en mahrumiyetli ve en u
fak ıehri Andiflidir. Resmi kayıtta bi
le nüfusu 687 kadardır. 

Bütün bu yoksulluğa rağmen kay
nıyan hararetli bir gençlik toplantısı 
ve bu gençliğin kütüphanesi, ilim sa
hasında çalııması takdire değer bir 
haldedir. Gençler timdiye kadar tat
lardan ayıkladıklan bir sahada egzer 
sizler yapmıılar, Fethiye gibi büyük 
bir kazanın alb ıenelik bir ümrü olan 
(Ege gençler hirliği sporcularmm) 
maç davetini kabul ehniflerdir. Kat 
Birliği ıimdiden deniz, dağa tırman
ma, yürüyüı tubelerinde de hugünler 
de teıkilata başlamııtır. Belki sonba
harda (4000) metre irtifaındaki Ak
dağa da bir yürüyüı yapacaktır. Dün 
]İm.anımıza gelen Konya vapunınun 
epeyce uzakta oturmasına rağmen 
vapurun etrafı yüzücü gençlerle çev
rilm.itti. 

Gençlerin F ethiyeye eiditi de bir 
deniz sporculuğu mahiyetinde idi. Ha 
vanın dalgalı ve yedi burunların her 
zaman hiddetli olmasına rağmen eenç 
ler Hikınet kaptanın motoruna bin
mifler ve denizle boğuıarak Fethiye
ye gİtınİflerdi. Bu ııeyahatin hususi
yetlerinden birisi de kafile riyasetini 
bir Türk anaaının kabulü ve bu çetin 
seyahati ihtiyarıdır. Kafile Saime 
Ferruh Hanımın riyasetinde Fethiye
ye vasıl olmut ve kartılanmııtır. Kat 
gençleri iki maç yapcak.lardı. Birinci 
maç 4 ağustos cuma günü saat 17.30 
da haflamıı; gayri muntazam ve dar 
aahada çalıfAD gençlerimiz geniı ıaha 
nın acemiliğini çekmelerine raimen 
hücumlara mukavemet ehniıler, Ege 
takımının bu sırada yaptığı bir gol 
ofsayt olduğu için kabul edilmemiı, 
fakat bu, gençlerimizi tl!ohrik e,tınitti. 
Kat gençleri birinci haftaymın 33 ün
cü dakikasında m.erkez muhaciminin 
bir tütü ile ilk gollerini kaydetıniı
ler ve birinci haftayımda galibiyeti
ni muhafaza etmişlerdir. 

ikinci haftaymde Ege gen<;leri bir 
gol atmıılar ve bu maç berabere kal
mak uıretile neticelenmittir. Oyunun 

Bir ·şaki yakalandı 
SöKE (Milliyet)-21-8-933 pazar 

tesi· günü çalıtkan candarma kum"n , 
damınız yüzba•ı 
Muammer ve kara 
kol kumandanı 
bil! çavuş Yusuf 
Ziya Beylerin al
'dıkları tedbirler sa 
yesinde Söke köy
lerini ve Söke dağ
larında haymeni
tin yürükleri hara
ca kesen ve para
larını ve zavallı ka 
dınlarının zinetle 
rini ğaspeden mü
sellah bir faki u-
zun ve mütemadi takiplerden ve a· 
ramalardan sonra yakalanmı' ve 
elleri kelepçeli olduğu halde Söke
ye getirilmi, ve adliyeye verilmit
tir. Bu azılı taki Muğlanın Kozdi
bi köyünden 318 doğumlu Hasan
oğlu Ali'dir. Şakinin avenesi ve ya 
takları da yakalanınıfbr. 

Yozgatta tetkik gezintisi 
Yozgat: l.a.a.-halkevi gençleri 

vali ve mebusların İftirakiyle vilay 
et kaza ve nahiyelerinde bir tetkik 
seyahatine çıkımtlardır. 

Aydının kurtuluşu 
AYDIN, (Milliyet) - Aydında 

yedi eylül kurtulUf bayramı hazır
lıklarına batlanmıftır. Bayramın 
kutlulama proğramını hazırlamak 
üzere yann aktam halkevinde u
mum cemiyet ve müesaesatın İftİ
rakile bir toplantı yapılacaktır. 

sonlarına doğru behemehal g'alip gel• 
mek sevdasında bulunan Ege gençle
ri kıncı bir oyunla Kaı taknnından 
altı oyuncuyu da tekıneyJe yaralamıt
lardı. Bunu bir ağabey muamelesi te
lakki eden Kat takımı sükiıneti mu· 
hafaza ehniı, fakat Ege gençleri he
nüz yeni doğan takımımızdan yediği 
bir golü hazmedemiyerek yeni oyun• 
culan ilivesile kıncı bir oyuna hazır. 
lanmıtJardı. 

Kendi takımından haklı tikiyetler 
dinli yen reisiınz Saime F ernıh Hanını 
gençlerimizi toplıyarak ikinci maç 
hazırlık ve tertibatını almıya uğraıır· 
ken Ege gençlerinin bir tezkereaile 
karıılaftı. Ege gençleri bu tezkered• 
ikinci maç kabul edilmediği takdird• 
oyunculanmIZa yapılan bütün masra· 
fın tesviyesini bildiriyordu. ikinci 
maçın behemehal yapılmaaı için bu 
mektubu tehdit telikki eden Kat 
gençleri itin bit bir vaziyete girme
sine mi.ni olmak ve bir sahada iki 
memleket gençliğini boiufturarak bir 
harp sahası haline getirmekten Tika. 
ye ederek ikinci maçtan sarfınazar 
edilmiı, ve Ege gençlerinden masraf 
listeıi mukabil bir tezkereicevabiye 
ile isteniJmiıti. Eıre gençleri bu tez• 
kereye gençlerimiz terefine hazırla
dıklan bir müaamerenin on sekiz kiti· 
lik davetiyesini göndemekle mukabe
lede bulunmuıtu. Gençlerimiz miisa· 
mereye gittiler. Müsamereden 11<>nra 
geceyanaı motorlarına binınif}er ve 
Fethiyeli arkadaılan tarafından uğur 
lanmıılardı. 

BugÜn itittim ki bir hafta sonra E
ee Gençler Birliii (31) liralık bir he
aap pusulası göndermek garabetin
de bulunmuftur. Kat gençleri, bu lia
teden bütün Ege ırençlerinin ve F et
hiye halkının haberi otn.dığından, 
belki Ege Gençler Birliii beyetiidare
sinde çalııan ve meslekleri ticaret ve 
kazanç olması muhtemel olan bir 
kaç arkadaım karan olmaaı ihtima
linden bahaetınektedirler. Maamafih 
buna dair cereyan eden muhabere e•• 
rakının Antalya ıpor mmtakasma eön 
derileceğini haber aldım. 

Köylerde tetkik seyahati 
AYDIN, (Milliyet) - Yenipa· 

zar nahiyesile Bozduğan kazasın· 
da tetkik gezintisine çıkan meb'u
sumuz Adnan ve Fırka reiıi Etem 
Kadri Beyler Yenipazar nahiye
sine ve Bozduğana bağlı bir çok 
köyleri de dolatarak halkla te
mas etmitler ve Karacasuya git· 
mitlerdir. Adnan ve Etem beylerin 
bu gezintilerinde Bozduğan fırka 
reisi lsmail Hakkı Bey de beraber 
bulunmuttur. Yeni pazarda bilhaa 
sa, Yenipazar ovasının ak çaydan 
açılacak bir kanalden ıulanmaaı İ· 
ti tetkik edilmittir. 

Aydın ortamektebine talip çok 
AYDIN, <Milliyet) - Aydın orta 

mektebine talebe kaydına baflanmııtır. 
Bu sene ilk mekteplerden çıkan talebe 
çok olduğu gibi, Nazilli orta mektebin
de Talebe yurdu olmaclığından Bozdu
ğan ve Karacasu kazalarında da bir çok 
talebeler Aydın orta mektebine gel alo 

Orta mektep talebe yurdunda bu ıe
ne vilayet hesabına 25 talebe bedava o
kutulacaktır. Bunlar için yakında bir mü 
sabaka imtihanı aç1lacaktır. --Aydında veremle mücadele 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayet 
makamında Cümhuriyet Halk Fır
kası, Belediye ve Hallı:evi reisleri, 
sihhiye müdürü ve umum doktor· 
lar bir toplantı yaparak, evvelce 
seçilen komite tarafından haz1rla
nan verem mücadele cemiyeti nİ· 
zamnamesini tetkik ve müzakere 
etmitlerdir. 
Hazırlanan nizamname tasdik için 
sıhhiye vekaletine gönderilecek 
ve vekaletten geldikten sonra ce
miyet faaliyete geçecektir. 

TEKIRDACI, (Milliyet) - Çeçenlerde tetkik ıeyyahati münasebetiyle telı
riınizin bir gececik misafiri olan Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali Rina Bey zahire 
borsamıza teşrif ederek müstahsillerimiz hakkında uzun boylu izahat almıılardır. 
Bir hatıra olmak üzere Borsa önünde köylümüz araaında çekilen bir fotofrafla
nnı yollıyorum. 



Maslak yolundaki facianın esrarı 
(Ba§I 1 inci ıu.hifede) 

eak tahlDkabn mecraımı deiiıtinnek 
iatediği tahmin edilmektedir. 

Bizim yaptıtmıız tablöbta ve muh
telif membalardan aldıjmuz malGmata 
na:z.ran umumi va~iyeti fU tekilde hü
lisa mnek lazımdır: 

Lala birahanuind• 
Aliettin Bey peqanbe ııiinii ıık

,...... Hat 20,15 le yanında Taksimde
ki garaj sahiplerinden J~ Bey oldu
iu halde Lala birabanHine gelmiı, Yor
ai imıhıde bir garaonun ıervlsi yaptı· 
iı bir masada oturup ralo içmiıle..d"ır. 
İki arkadaı saat dokuza kadar biraha
nede oturmuılar saat dokuzda biraha
neden çıkmıılardır. 

Zinclrlikuyu yolanda 
Sanyer jandarma lrumandanlıiuım 

iki neferi Hanif oilu Haaanla Ali oflu 
Huan o gece Zincirlllruyu devriyeaine 
çdunıflardır. iki Hasanlar Zincirlilru
yu yolunda devriye geo:erlerlı:en Bilyük
dere istikametinden iki kitilik, F ort 
markalı bir spor otomobili sür'atle Ü· 
zerlerine doğru gelmeie baılamııtır. 
iki Hasanlar otomobili"n yolu üzerin
den kaçmaya çalııırlarken olanca sür'a
tile gelen otomobil Ali oğlu Ha1a111 
altına almıf, ve gelip bir ağaca çarpmıı· 
tır. 

Hanif oğlu Hasan bu feci vaziyeti 
görünce hemen clllşmüş baydmııtır. Bu 
esnada saat tam dokuz buçuktur. 

Polia karakolunda 
Saat dokuzda Lala birabaenıinden 

çıkan kliıeci Aliettin Beyle arkadafı 
1 zzet Bey bir daha saat on bire kadar 
Lala birahanesine uğramıumılardır. 

Saat 10,40 ta Alaettin Bey Beyoğ
lu polis merkezine müracaatla dünkü 
nüshamızda yazdığımız ıekilde otomo
bilinin kaybolduğunu söylemiş, sonra 
da tekrar izzet Beyle beraber Lala bi
ral,anesine gitmittir. Geçen sefer rakı 
İçen bu iki arkada§, bu Hfer de bir iki 
bardak bira içmiılerdir. Ba esnada da 
1<2at tam 11 dir. 

'Alaettin Bey evinden alınıyor 
Polis merkezi Aliettin Beyin müra

caatı üzerine muhtelif merkezlere bu 
meyanda Zincirlikuyu karakoluna bir 
otomobil kaybolduğunu bildirmiı, bu 
bildirit esnasında da tarif ve tavsif e
dilen otomobile benziyen bir otomobi
lin Zincirlikuyu yolunda bir janclarma
yi ezerek öldürdüğünü öirenmiıler ve 
ALaettin Beyi evinden alıp kannın ol· 
duğu yere götürmüıler, otomobilin kay
bolduğu iddia edil~n otonıobil olduğunu 
görmüılerdir. 

Tahkikat 
1 ı bu tekle dökülünce keyfi7etten 

nöbetçi olan müddeilllllumİ haberdar e
dib.ıiı, tahkikata baılanılmıt, enel1 
kazanın vulru lı.Jdutu saatle, Lala bi· 
rahaneainden çıkq ve merkeze milra
caat edİf saatleri tesbit edllmiıtlr. 

Yukarıda ela yazdığmuz veçblle Ala
ettin Beyle izzet Bey Laladan saat 9 
da çıkmqlardır, kaza 9.30 da olmuıtur, 
merkeze ise saat 10,40 ta müracaat edil
mittir. Zabıta Laladan çılnıla merkeze 
müracaat edit arasındaki bir saat 40 
dakikalık fasdanın selıehini sorduğu 
zaman Alaettin Bey demittir ki: 

- Laladan çıkınca izzet Beyden ay
nldık. O evine gitti, ben de otomobili 
bıraktıiım yere gittim. Otomobili bula
mayınca luetin benden nvel gelmiı 
ve muziplik olsun diye otomobili alıp 
eve gİbnİ§ olduğunu tahmin ettim. Doğ
ru izzetin Tepebaıında Kabristan soka
ğmdalri evine gittim. Otomobili sor
d-., 

- Ne münasebet, haberim yolt: de
di, bundan sonra o da benimle beraber 
ç.ı.tı ve ikimizbirden otomobili arama
ğa koyulduk. Bulamaymc:a beto mer
keze miiracaatla ihban ke,.fi7et ettim. 
Sonra gene izzet Beyle beraber Lala 
lıirahaeuine gittik. Bir iki bardak bira 
içtik, o kalkh eyİne gitti, ben kalkbm 
evime gittim. Sonra geldi polisler be
ni alddar, kaza mahalline götürdü
ler. 

izzet Bey Y aloıJatla 
Zabtta bunlan tesbit edinceye kadar 

sabah olmut, aabahleyin ele izzet Bey 
eYincle anuumı, fakat alesaabab refi
kasile birlikte Y alovaya gittiği öğrenil
mittİra Bunun üzerine baıka noktalar .. 
elan tahkikata devam edilmiıtir. 

Kazayı ilk gören adam 3656 numara
lı otobüsün şoförii 1 amail Efendidir. 
hmail Efendi saat 9,30 da Yeni mahal
leden hareket etmiı, onu on geçe vaka 
mahalline ırdmiıtir. Bunda ağaca çar
parak parçalanmıı bir otomobil gö
rünce durm·uı, otobüsten İnınİ§. etra· 
fı araştınruş ve hendeğin içinde boylu 
boyuna uzanmış bir jandarmanm da 
ölü olarak yattığmı görmüııür. 

Eararengiz otomobil 
Bundan sonra lsmail Efendi vak'a

yi ıu tekilde anlabnaktadır: 
- Ben etrafta tetkikat yaparken 

Şiıli istikametinden içinde dört barum, 
iki de erkek bulunan bir takıi otonıobi-
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li geldi, Kaza yerinde durdu. Hepsi 
otomobilden indiler, erkeklerin içinde 
batı beyaz 'bezle sardı, §İfınanca, orta 
boylu esmer bir adam vardı. Bu adam 
telaıla: 

- Jandarmayı dedi hemen hastane-
7• kalılmn.-

Jandarma hendeğin içerisinde idi, 
otomobilden inen aıd\ımın jandarmayı 
görmesine imkan yoktu. Bu hitap hay
retimi mucip oldu. Fakat mukabil bir 
•ual sormamak gafletinde bulundum. 

- Jandarma çoktan ölmüı Beyim, 
bu vaziyette el dokundurmak, timclilô 
halini bozmak İyi değildir, cürümdür 
dedim. 

Y oltla eılııya mı ıJar? 
Bunun üzerine kadmlardan biriıi: 
- Aman dedi siz Şiıliye doğru mu 

ıldecekainiz,. sakın gİbneyin, yolda et· 
kiya mı var, nedir. Bizi ate§e tuttular. 
Korıunlar tepemizden geçti çok ııültür 
bir ııey olmadı dedi ve bu sözleri müte
alôp her dördü de ayni otomobile binip 
Büyükdere İstikametine doğru ilerledi
l<r, 

Ben otomobilin geliıinde bir puf 
nokta11 olduğunu anladım amma, iı 
iıten geçmiı. 4 hanımla iki bey çoktan 
O oküdan geçmiılerdi. 

Haaanlardan biri ne alemde? · 
Kaza vuku bulduğu zaman baydıp 

kalan jandarma Hanif oğlu Hasan an
c:alı: kaza mahalline heyeti tabkikiye 
geldikten sonra kendine gelebilmiı, s~ 
rulan suallere de aadece: 

- Bir feY bilmiyorum, otomobil gel
di, Hasam çiğnedi, ben de bayıldım, 
baıka bir §ey görmedim diye cevap ver
miftir. Bu Hasan jandarma kumandan
lığı tarafından nezaret altında bulun
durulmaktadır 

lıtic~ap edilenler 
Cuma sabahı erkenden Y alovaya gi

den izzet Bey dün Y alovadan avdet 
ebnİ§tİr. Zabıta kendioini müddeiumu
minin emri üzerine celbetınit ve iatic
vap edilmek üzere nöbetçi müddeiumu
misi Salim Beye teslim eylemiıtir. Ala
ettin Beyin refikası da dün celbedile
rek müddeiumumi muavini Salim Bey 
tarafından isticvap edilmiııtir. 

Bugün vak'a mahalline ilk giden ve 
dört kadınla iki erkeği gören ıoför ls
mail Efendinin Alaettin Bey ve refi
ka11 ile müvacehe edilmesi, izzet Beyin 
de kendisine gösterilmesi muhtemel
dir. 

'.Alaetliıt Beyi gören ıJar mı? 
Kaza mahallinden biraz mesafede 

Alaettin Beye benzer bir adam gördük
leoini iddia ed~nler de vardİr. Bunlar 
otobüs serviıleri kontrolörlerinden Be
•İm, Cevdet, Hayati Efendilerdir. Bun
lar: 

- Biz kaza mahallinden biraz me
safede bir adam gördük. Arkada ela 
bir otomobilin ağaea yaslanmıt vazi-
7eıte bulumna11 nazarı dikkatimizi cel
betti, kendiıine: 

- Bir ıey mi oldu beyim, bir kaza 
mı var diye sorduk. 

- Hayır dedi, ehemmiyetli bir şe7 
değil, siz yolunuza devam ediniz. Biz
de bizden 7ardım beldemiyen bu adaııı
Mğızın sözü Üzerine yolumuza devam 
ettik. 

Fakat bu adamın tekil ve temaili 
gazetede resmini gördüğümüz Alaet
tia Beye benziyordu. müvacehe edilir
sek belki lanmz demektedirler. 

Bugün bu adamlarm da müvacehe e
dilmesi muhtemeldir. Vak'aya aziyet 
ebnİf olan nöbetçi müddeiumumisi Sa
lim Bey bu dört, beş meçhullü muam
mayi halletıneğe uğraşmaktadır. 

M. Venizelos 
(Ba~ı J inci şabiiede) 

ğustosta Pariaten hareket etmiı ve bi
li.hara bulunduğu yer haber alınmıı· 
br. Ayni menabiin ırerdiği habere gö
re M. Venizeloıun Yunaniıtana avde
ti daha gecikecektir. Diğer taraftan 
Atinadan verilen habere göre M. Ve
nizelos Başvekil ismet Paşaya çektiği 
telgrafta 15 eyhile doğru lstanbula ge 
leceğini bildirmiıtir. Sabık Baıvekil, 
Yalovada ismet Patanın misafiri ola
rak aekiz on gün kadar kalacak ve 
MJnra refikaaile birlikte Atinaya av
det edecektir. 

T akrirler sükunetle görü,ülJü 

ATINA, 2. A. A. - Bütün tahminle 
rin hilafına olarak mehuaan meclisinde 
Venizelosa kartı yapılan suikast hakkın 
daki istizah takrirlerinin müzakeresi sü 
künetle geçm.İ§tİr. 

istizah sahiplerinden sonra başvekil 
M. Çaldaris hükfunetin şimdilik söyliye 
cek bir sözü olmadığını bildirmiıtir. 

Celseden aonra müddei umumilik ma 
kamı adliye nazırına bir mektup gönde
rerek istizah müzakerelerinin tehirini İs· 
temiı ve bu müzakerelerin adliyenin iti· 
ni bozmakta olduğunu bildirmiıtir. 
~ 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'lltı ainema 

J'-.n: VICKl BAUM 
Mavi ıömleldi bir adam, ıaan 

.-...,ıi diger bir acı-: 
- Ha7di, d••Iİ· (Baba Kroull) a 

..... baka!-. .. 
Hw ilrlıi de Penika Sine- Sara

)'mm öaiinde duran lumu:ııı lto7alı 
ldr pnıjektör arabaaı üerindeydiler. 
Genç "e seTimli çehrelerinden ter bo
pıuyordu. "Baba tcr-D" dedikleri 
büyük bir projektördü; HoUywood'· 
deli büttln projektörler ıibi onan da 
bir ismi vardı; projektörün batün ef
radı ailesi, yanında, tekelll.ekli sehpa· 
nın üzerinde idi: (Yavru Kroull), 
(Anne Krouil). Oyuncak gıDİ ufacık 
bir projektör olan Yavru Kroull o za
mana kadar faaliyete geçmemiıti, zi
ra ainemann önünden akan insan ka
labalığı henüz son haddini bulmamıı· 

yıldızlarının romanı 

Terceme: KAMRAN ŞERiF 
b. iki adama gelince, onlann ismi 
)'oktu; onlar üçüncü unıf elekırikçi
lenli, İfle o kadar. ikisinden en genci 
derhal Baba Kroull'a cere7an verdi; 
litif bir ıtık tabakaaı semaya dofru 
eıçradı: Bu, maruf bir sinema artiıti· 
- oelimdı. 

Uzakta, Ok7anoo Üzerinde, Sierra 
dailarmm pek fevkinde, çok olgun, 
çek iri me,....eler si,bi gece içinde ta 
&flliı7a kadar l&l'kan )'lldızlar sema
da ka)'Jlalıp duruyordu. 

Gece, Kalifornia'nm bütün geceleri 
gı1ıi serindi; böyle olmakla beraber, 
ağustos böceklerinin ,iddetli çıngırtı• 
tısı, gökyüzünün berraklığı, hunna a
façlanrun siyah gölgesi geceye bat· 
tüatüva memleketlerini hatırlatan bir 
hal veriyordu. 

MILLlY~f>AZAR J EYL'OL ' 1933 ... 

Kaptanlar için 
Bir şey yok 

(B~ı J inci aahifede) 
tir. Şirketin mukavelei esasiyesi, lktı
sat vekaletince tetkika baflanınııtır. 
Diğer taraftan takdiri kıymet komis
yonunca biçilen kıymetler de vapun:u 
lara tebliğ edilmi, ve heyeti umumi
yesi hakkındaki komisyon mazbatası, 
Deniz Ticaret müdürlüğünden lktısat 
vek&!etine gönderilmiıtir. Takdiri kıy 
met netayicine, muhtelif vapurcular 
tarafından itiraza hazırlanılmaktadır. 
Bilhaasa bazı firmalar, kendi vapur
larına, diğer bazı firmalann vapurla
rma niabeten takdir edilen kıymetleri 
az görmektedirelr. Ayın gnuna kadar 
bunların itiraz müddeti vardır. On
dan sonra birinci ticaret reisi, hakem 
zıfatile itirazlara dair karannı vere
cektir. 

Huauai vapur müeaseaelerinden ça
lııan müstahdemin ve memurin de, va 
ziyetlerinin tavazzuhu İçin bir an ev
vel yeni ıirketin resmen te§ekkülünü 
beklemektedirler. Yeni şirketin teşkila 
tında bunlardan istifade edilecekse 
de bazı mÜ•tahdeminin acıkta kalma]a 
rı da muhtemel gi)rülmektedir. Husu
si vapurlarm kaptan ve mürettebatı 
için, vapurlar işleyeceği cihetle, endi
eıye mahal görülmemektedir. 

Sadullah Bey geldi 
Deniz ve Hava müste§ar.ı Sadullah 

Bey Yalovadan dönmüştür. Vekalet 
kaputaj şubesi müdürii Ayetullah B. 
de, tarife komiayonu ikınali mesai et
tiği İçin, dün ak§aın Ankaraya avdeİ: 
ebniıtir. 

Bandırma IJ<lpurlarında ucuzluk 
BANDIRMA, 1 - Bandırmaya 

İl)İyen deniz yollan idareai vapurları 
mühim tenzilat yapmıtbr. Yolcu tari 
felerinde yüzde elliye yakın tenzilat 
vardır. Bu tenzilat halkı çok memnun 
etmiıtir. 

Üniversitede 
Yeni vaziyet 

(Başı 1 inci ~ahifede) 

saade edilmiyeceği ve profesörlerin 
vazifelerinin de tahdit edileceği anla 
ıılmaktadır. 

Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey 
dün ıabahtan akf81Da kadar Oniver
sitede metgul olmuıtur. O nİYeraite i
dare heyeti de Emin Neşet Omer Be
yin riyasetinde içtima ederek kadroya 
yeni alınacak muavin namzetleri ve 
asistanlar iti ile metırul olmuıtur. iç
timaı mütealup Ne..,t Ömer Bey Ve
kil Beyle uzun boylu göriİ§mÜ§tür. 
Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey dün 
Oniveraite meseleleri bakkrnda gaze
temize ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- Birkaç ııfuıclen beri guetelerde 
gördüğüm i.tifaJar uya tahviller ve
ya ecnebi profesörlerin adetlerinin ten 
kisi hakkındaki havadislerin biç birui 
hakikate mutabık değildir. Elyevm 0-
niversitenin ders programlaruun tan
zimi, teaiaahn nakli itlerile uğraşıl
maktadır. Kadrolar iiz~,11!!,de her han· 
gi bir tahavvül yoktur. Oluna .ize der 
hal haber verilir. 

Yeni 0-niversite ders programlan 
Üzerinde fakültelen. ve onlara mer ... 
but mektep, enatitü veya seminerlerin ta 
kip edecekleri yol buralara memur 
olanlardan sorulmuıtur. Alınacak ce
vaplar vekaletçe tetkik ve eaaslı bir 
ders programı, tedrisat bll§laymcaya 
kadar bazırlanımı alacakbr." 

Öğrendiğimize göre eylul devresi 
ikmal imtibanlımnda, profesörleri 
tayin edilmi7en derslerin İmtihanı tah 
riri olacak ve evrak seçilecek bil: he
yet tarafından alınarak notlar kona
cakbr. Talebe kayıt ve ders harçtan• 
na ait talimatname de idare heyetin
ce ikmal edilerek fakültlere tebliğ e
diimQtir. Söylendiğine göre balen ls
viçrede bulunan Bern sefirimiz Cemal 
Hüsnü Bey bükfunet tarafından mem 
leketimize davet dilmiıtir. Cemal HÜ• 
nü Beyin bu ay ortalarmda memleke· 
timize !lelmesi muhtemeldir. Cemal 
Hüsnü Beyin davet edilmesinin Maa
rif vekaleti makamı ile alakadar ol
duğu söylenmetkedir. 

Küçükçekmecelilere 
Ekilecek arazileri bulunan Küçük 

çehn\ece ahalisine o civarda bulunan 
Soğuksu çiftliği arazisinin tevzi edil 
lnesine hükU:metçe karar verildiği ev
velce yazılmııtır. 

haber aldığımıza göre, Soğuksu çift 
liğinc 11.200 lira kıymet takdir edil
mİ§ ve istimlak muaıneleai ikmal olun 
muıtur. Çiftlik arazisinin köylülere 
yııkmda tevziine batlanacakbr. 

Şehrin üzerinde yıldız yoktu. Çok 
aydınlık olan bu tebrin üzerinde ne 
gece, ne de sema vardı. O, bir kurşun 
tabaka.as gibi üstünü örten sisten tava
na doğru kendi ıtıklannı gönderiyor· 
du. Sokaklar birer pmltılı çizgi ha· 
linde idi; bunlan duvarlann ziyadar 
ve keaif ıeridi yer yer keaiyordu. Hol
lywood bulvarmın gökyüzüne kadar 
çıkan bir çok binalanndan, Wilshire 
aokaklarmm sonu gelmez, parlak di
zi&inden türlü türlü ziya oyunlan fıt· 
lanyordu. Bu meyanda, ziyadar ays
bergler, Graal dağlan, peri tatolan, 
Yetilimtrak mavi renkte billul'lar gö
rünüyordu. Şehrin diger ucunda bir 
kanserve fabrikasının muaınrnaimiz 
timaali olan, dev büyüklüğünde, esra• 
rengiz bir (75) iıareti, ziyadan harf
lerile aema7a aksediyordu. Bütün 
daflann, tepelerin 7amaçlannda, mu
azzam hayaletler, •ırklı yazılar, afit· 
ler pırıldıyordu. Elektrik ziyasının bu 
ulumalan, kah bir otel iamini, kah bir 
film ünvanırun haykırıyordu. Havada, 
gayrikabiliizah bir yokluk ve siyahlık 
fonu üzerinde, biribiri pefinden bir 
taknn kocaman harfler koşuyordu: 
K . A . R. D O. G. A. N. - K. A. R. 

Başvekilin seyahati 
(Başı 1 inci sahifede) 

br. ismet Paıa Hazretleri!e rüfekası 
Svilengrad'da karıılanacaklardır. Mi
safirler, Sofyada sefaretbanemİ2<e yer 
leıeceklerdir. Şereflerine Baıvekil ve 
elçiliğimiz tarafından müteaddit ziya 
fetler verilecektir. 

Misafirler için, memleketin dahi
linde bir seyahat le tertip edilecektir. 

SOFY A, 2 (Milliyet) - Bura ga
zeteleri M. Çaldariain seyahati iJ<l.ya 
km bir alaka muhafaza ediyorlar. 
Bun!ann ne§riyabna göre Türkiye hü 
kiimetinin daveti Üzerine, Başvekil 
M. Çaldaris 9 eylulde lktıaat vekili il<; 
birlikte Ankaraya gidecektir. 

Ankarada Yunan vekilleri, her iki 
memleketin menfaatini korumak için 
görüşecekler ve bir dostluk misakı da 
imzalanacaktır. 

M. Ça!daris'in seyahati 
SOFY A, 2 (Milliyet) - Türkiyeye 

kar§ı tahrikatta bulunan Trakya teş
kilatmm 3 ağustosta Km:ali ıt.lngı-e
ai, Bulgar Dahiliye nezareti tarahn
dan bir emirle menedilmigtir. 

Zeki Bey geliyor 
SOFYA, 2 (Milliyet) - Sofya Türk 

sefarethaneainin baş katibi Zeki Be
yin Ankaraya davet edilıneai Üzerine 
bugünlerde Sofyadan ayrdacakbr. 

Herkes bir 
Maske alacak 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
!erden atılacak zehirli gazlere kartı 
şimdiden korunma tedbirleri alınması 
ve bu cümleden olarak halk için 11ğm
ma mahzenleri vücude getirilmP.si 
hakkında gönderile~ talimatnameyi bü 
tün belediye daireler ine bildirdik. 
Bu hususta her belediye dairesi kendi 
mmtakasr dahilinde tetkikat ya pm" k 
tadır. Bütçenin müsaadesi nisbetinde 
§ebjr dahilinde münasip görülen yer· 
lerde sığınma mahzenleri yaptrraca
ğız." 

Öğrendiğimize göre hükfunet, Hi
liJiahmer cemiyeti ile mü,tereken bir 
zehirli gaz maskesi fabrikası ıdicude 
getirecektir. Bu fabrika çok yakında 
faaliyete geçecek ve maske imaline 
ba.§layacakbr. Maskeler piyasada sa
tılığa çıkarıldığı vakit her kes bu maa 
kelerden birer tane almağa mecbu~ 
tutulaeaktır .. Maskelerin para•ım her 
kes kendisi verecektir. 

Spor 

Türkiye yelken 
Birincilikleri 

lstanbul 503 puvanla 
birinci geldi 

IZMIR, 2 (A.A.) - lstanbul ve iz. 
mir mmtakalanmn ittirak ettiği şarpi 
yanılan hitam bul mut tur. Malllın oldu
ğu üzere ve federasyonun karan muci
bince yarıılara lstanbuldan 3 - ve iz. 
mirden 3 ki cem'an altı ıarpi iştirak el· 
mittir. lstanbuldan ittirak eden §arpİ
ler iki numaralı Böcek ser dümencisi 
Şeref alb numaralı Rifat isimli tekne 
ser dümencisi Selim Zeki yedi numara· 
lı tekne ili triks ser dümencisi Demir 
Turgut lzmirden iıtirak edenlerden üç 
numaralı Sülün ser dümencisi Tayyar 
dört numaralı Acar ser dümenciıi Refik 
sekiz numaralı Melek, ıer dümencisi 
Tabir Beyler. Birinci günün yanıında 
Demir Turgut Bey rakiplerini mühim 
bir mesafe ile geride bırakarak birinci 
Şeref ikinci, ve Refik Beyler de üçün
cü gelmiılerdir. Ayni yelkenliler ara
sında icra edilen ikinci yarı§ota Demi~ 
Turgut Bey ıamandıraya çarpmak su
retile favl yaptığından birinci geldiği 
halde diskalifiye edilerek Şeref Bey b:
rinci addedilmi§ Tayyar Bey ikinci, 
Refik Bey üçüncü gelmiıtir. 

Son ve Türkiye birinciliğini puvan 
itibarile taayyün ettiren yarışta birin
ci gene Demir Turgut Bey gelmiştir. 
Pek kısa bir mesafe ile Şeref Bey ikin
ci, Refik Bey üçüncü gelmişlerdir. 

Puvan yekununa nazaran Şeref Bey 
bir birincilik ve iki ikincilik 26fi puvan 
alarak Türkiye birincisi olmuştur. De 
mir Turgut bey de iki birincilik ile 238 
puvan alarak Türkiye ikincisi. Tay
yar bey de bir ikincilikle 73 puvan ala
rak Türkiye üçüncüsü, Refik Bey de 
28 puvan alarak Türkiye dördüncüsü 
olmuıtur. 

Bu yarışlara yalnız Istanbul lzmir 
mmtakalan iıtirak ettiği için lstanbul 
503 puvanla Türkiye yelken birinciliği
ni lzmir de 101 puvanla Türkiye ikin
ciliğini kazanınııt1r. 

D. O. G. A. N... Bu dev cÜ&Seli 
ateıten harfler, mavi, sonra yqil, 
daha sonra kırmızı renklere boyana
rak nihayet §u kelimeyi letkil ediyor
du: KARDOGAN. 

Ans1Z1n, şehrin üzerinde isyan çıkar
mıı gibi kayna'an ziya tozlan için
den, keskin ve soğuk projektörün par· 
lak biçağı, ötekilerin hepsinden daha 
aydınlık ve daha oert alarak geçti. 
Soğuk ve mavi hüzmeler arasmda 
nevima bir muharebe haıladı. Fakat 
bu yıldızlann ve eYliya bqlarmm et
rafında boya ile yayılan sade ve ço
cukça hü~eler değildi; bu, acayip 
bir mucize eseri olarak, maddi bir ci
aim haline gelmİf, kesif bir ışıkh. 

Genç elektrikçi sordu: 
- Yavru'yu da bağlıyac:alı: mıyız?. 
Öteki ccevap verdi: 
- Elbet te, yahu .•• 
Sonra ilave etti: 

- Kırmızılısı, Rita Mara, •. 
1ey avru Krou11,, ceryan verilir ve .. 

rilmez, ziyasını bir infiliık gibi ileri 
fırlattı. Hüzme, elektrikçilerin tel')İ 
yüzlerinden beyaz akisler, ağır pro
jektör arabasından da minium kır .. 
mızısı akisler kopardı; yolu kapatan 

Saklanan vergi 
Var mı? ---Kasaplar şirketi müdürü 

ne diyor? 
f.tanbul Kasaplar ıirketi hakkında 

mektum bir kazanç vergisi yüzünden 
maliye teftit heyetince tahkikat ya
pıldığını yazmıştık. 

Kaoaplar tirketi müdürü Kara Mus 
tafa zade Ahmet Bey, dün hu buauata 
bize demİftİr ki: 

- Bundan iki ay evvel mektum 
kazanç vergiainden borcumuz olduğu
na dair Maliyeye bir ibbaı- yapıldığı
m hatırlıyorum. Bu ihban yapan da 
evvelce ıirketimizde müstahdenı iken 
ameleyi greve tetvik ettiğinden dola
yı vazifsinden çıkanlan tahısbr. Ma
liye müfettitleri, ihbar üzerine lazım 
gelen tabkı1catı yapımf ve çok kuvvet 
Je zannederim. ki eaassızlığına kanaat 
getirmişlerdir. Çünkü ıimdiye kadar 
bize bu hususta -hiç bir tebligat .. aki 
o:mu§ değildir. 

Esasen, şirketin ne senelik cirosu, 
\'e ne de sermayeııi 175 bin liralık bir 
kazanç vergisinin birikmesine müsait 
değildir. 

Sirketimizde çall§Bn bir kıaım lıam 
mallardan, seyyar tezkereleri bulun
mak itibarile bir müddet kazanç ver 
g isi kesilmemişti. Fakat 930 senesin
den itibaren bunların İstihkaklarından 
da verı<i kesilmektedir. 

Halbuki. bugün dahi hammallar, 
lranun mucibince kazanç vergisine 
tabi değillerdir. Kendilerine ikramiye 
&uretile bir para dahi verilse bundan 
kazanç vergisi keaiJmit olacağı ta\ü
<lir. 

Kasaplar "irlr~tinin 932 senesine a
~t kazancı 50 bin liradır. Senede elJi 
hirı lira kazancı olan bir ,irkette 175 
bin liralık kazanç vereisi teraküm et 
mel!-ine im kin var mıdır?'' 

Dij;er taraftan l&tanbul Maliye mü 
rakioliiinden vaki olan istizahım.ıza, 
nıeselenin tetkik edildiği. miisbet~ men 
f-j henüz bir Df"lİce alınma{lıiı, birkaç 
~lln sonra v111 zjvetin tenevvür edece
ii cevab! verilmistir. 

1 Kllçllk habarla.r 1 
Dünkü sis 

Dün sahalı saat yedi buçuğa kadar 
limanda sis büküm ıürmüı ve Jiman 
•eferl eri az çok intizam mı kaybebnit 
tir. 

" Nüfru umum müdürü - Nüfus 
umum müdürü Ali Galip Bey Anka
radan ~ebrimize gelmiıtir. 

* Büyiikdere fidanlığı - Ziraat U• 

mum müdürü Tevfik Bey dün Büyük
deredeki fidanlığı gezmit, gördüğü 
mükemmeliyetten memnun olmuıtur. 

* Rana Beyin :ıriyareti - inhisarlar 
ve Gümrükler vekili Ali Rana Bey 
dün Onivenıiteye gelerek Maarif Ve
kili Dr. Refik Beyi ziyaret etm.ittir. 

* HW..ü Bey - lktısat veki.leti 
müateıan Hüsnü Bey buau.s itleri için. 
An.karadan gelmiş ve bir gün kaldık
tan SODfa avdet etmiıtir. 

Fransa ve Romanyadan bugünler ... 
de ıehrimize tacirlerden mürekkep 
bir kafile gelecektir. Kndilerine bu 
-1eketlerle aramızdaki iktısadi mü 
nasebetlerin inkitafı etrafında temas
lar yapılacaktır. 

* Posta ve telgral umumi müdürü 
- Posta ve telgraf umum müdürü 
Fahri Bey, ameliyat olan gözündeki 
rahataızlığm, tedavisine devam için. 
birkaç gün için Ankaraya hareketini 
tehir etmittir. 

* Y "ni tertibat ıJe in-t -
Paket pastahanesinde yeni tertibat 
ve inıaata devam edilmektedir. Bina
da yeniden 5 - 6 bin liralık inıaat ve 
tadilat icra edilecektir. 

* Sümer Bankın nakli - Sümer 
Bank merke:.tinin Ankaraya nakli ha
zırlıkJRrma devam edilmektedir. Na
kil işi. ayın 15 İne kadar ikmal edi
lecektir. 

tHTiRA iLANI 
" Bil.hasa raylar üzerinde mütehar

rik vesaiti nakliyenin mil yatal<Jarının 

yağlanması için usul" hakkındaki is
tihsal olunan 17 Ağustos 1931 tarih ve 
1253 numaralı ve "mil kutuları için toz 

dan vikaye tertibatı" hakkında istihsal 
olunan 14 T . Sani 1931 tarih ve 1271 nu 
maralı ihtira beratları bu defa 'mevkii 
fiile konmak üzre &here devrüferağ ve
ya icar edileceğinden taliıp olanların 

Gaiata'da Çinili Rıhtım Hanında Ro
bert Ferriye müraıcaat etmeleri ilan o.1ııı 
nur. (6743) 
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polislerin tetkil ettikleri kordonun üa
tünden sıçradı, otomobilinden inınek
te olan, açık kırmızı kadife elbiaesi 
içinde cam gibi parlıyan ufak tefek 
bir kadına İnsafsızca çar! tı. Sonra 
kaqıdaki semapaye binanm tepesine 
kadar tırmandı ve orada filmin ser
levhasına kadar ll1'mandı ve orada 
filmin serlevhaarna çarpıp dağıldı: 
KORDOGAN •.• 

Aıağıda, bulvard,., inaan, kıyam, 
tehlike, ihtilal var zannederdi. Polis
lerin bir kıunı bala güıüııuiyordu; 
digerleri durgun bir tavırla durup kö
ıe çenelerinİ' sıkıyorlardı. Halkı zap
letmek için İp gemıiflerdi; fakat halk 
kendini durdurtmıyordu; kafile kafi
le, uluyarak, muttasil 7er kazanıyor
du. 

Bren' den İnen otomobillerin akııı 
ortasında, bir abide gibi, iri ve muh
kem bir polis dunıyordu. Yaya yol
cular, duran otomobiller araamdan 
zıkzaklar çizerek Feniks Sinema Sa
ra)'lna kadar koşuyorlardı. Siyah 
frakların, mat renkli silindir ,apkla
nn himaye ettiği sabırsız hennin man 
tolar göriilüyordu. iplerin arkaamda 
uluma gene ha§ladı. Açık kırmızı ka-

1
- Askeri fabrika

lar ilinları 

Askeri Fabrikaları için aşa 
ğıda yazılı 3 kalem demir mü 
bayaa edilecektir. Vermek is
teyenler 7 Eylül 933 perşem 
be günü saat 14 te Bakirköy 
Barut F abrikalarmda Satma 
ma Komisyonuna müracaat e 
sinler. (337) (4556 
200 metre 14 lük Pot-
rel demiri 287 4 kil 
600metre l O luk 
U demiri 
180 metre 60 X 60 
X 6 köşebent de· . . 
mırı 

6360 .. 
976 .. 

10210 kil 

İstanbul ikinci icrl' memurluğundan. 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve ikinci 

çık arbnna suretile paraya çevrilme&ine 

karar verilen otel eşyası 7 .9.933 per

şembe günü saat 13 ten ib"baren Bey

oğlunda Tepe başında Bri•tol oteli içe 

risinde satılacağından taliplerin yukarı 

da yazılı gün ve saatte mahallinde h 

sir bulunmaları ilin olunur._ ( 6947) 

lstanbul yedinci icra memurluğun 
elan: Büyük adada Hristos caddesind 
34 numerolu hanede mükim iken el 
ye'flD ikametgabı meçhul ve hal firar 
bulunan Bedros veledi Mığırdıç Efendi 
ye; Mihal kızı Kiryakinin Büyük ada 
da Karanfil mahallesinde Hakim •oka 

ğmda E 15 Y 34 numerolu hanesini ta 
rafınıza 6-1-328 tarihinde yirmi sekiz li 
ra mukabilinde vefaen ferağ ebniı i•e• 
de bukerre borcunu tesviye edeceğinde 
bahisle ipotek kaydinin terkinini talep 
ebnit ve talebi vaki icra ıre iflas kanu• 
nunun 153 uncu madde•İne muvafık g 
relerek meblaği mezbur icra veznesine 

teslim edilmit olmakla tarihi ilandan i
tibaren bir ay zarfında 933-1531 dos• 
ya numaraaile bilmüracaa kanuni bir 
itiraz denneyan etmediğiniz takdird 
mezkiir maddeye tevfikan ipotek kay 
dmm terkinine karar alqnna)c üzere 
dosyasının tetkik merciine seYk edilec 
ği tebliğ makamına kaim olmalı: üzere 
ili.n olunur. ( 6938) 

Mukaddema Nuru Osmaniyede Şeref 
sokağında No. 40 hanede mukim iken 
halen ikanıetgilu meçhul bulunan ı .. 
mail Sırn Beye. 

lıtanbul ikinci icra memurluğundan• 
Kibrit Ye Çakmak inhisarı sahibi imli· 
yazı ıirketinin mübrez bir kıta bordi 
mucibince zimmetinizde alacağı olduğ 
nu iddia kılınan 816 lira 31 kurutu 
mesarif ve yüzde dokuz faiz ve yüzd 
on ücreti vekaletle ve baciz yolu ile t 
sili hakkında mezkur firkete izafeten v 
vekaleten dairemize miiracaat eden 
vukat Jak Hetem ve Bemiyon Beyle 
tarafından talep edilınq olmaama me 
ni berveçbi talep olbaptaki maddei ı.a.; 

nuniyeye tevfikan tanzim ve berayi teb 
liğ tarafınıza gönderilen ödeme emri 
zabrına mübatiri tarafmtlan ,,erilenı, 

meşrubata ve bu husus zabıta marifeti• 
le yapılan tahkikata nazaran ikametga
hı hllZJl'Jnrzın meçhuliyeti anlatılmak

la muktazi tebliğatın bir ay müddetle 
ve hakkı itiraz tayini suretile ilanen 
tebliğine karar verilmit olmakla tari • 
ilandan itibaren 933/ 2838 dosy,,a numa• 
rasi.le müddeti mezkiire zarfın da icranın 
durmasını müstelzim şifahi veY.a tahri
ri olarak bir itirazı kanuni dermeya 

etmediğiniz veya yine bu müddet zarfın 
da müddeabih borcunuzu eda veyahut 
mal beyanında bulunmadığınız takdirde 
müddeti mezkurenin bitammı müteak 
cebri İcra suretile muamelei IUimeye 

tevessül kılınacağı malumunuz olmak ve 
deme emrinin tebliği makamına kaiın 

bulunmak üzere keyfiyet ilnen tebliğ 
kılınır. (6974) 

dife elbiseli, ufak tefek kadın, timdi 
balkın eline düımüştü. Halk onu pa 
ça parça edecek zannederdiniz •. 
Halbuki bu sinema yıldızı Rita Mara 
ya kartı cemilekarane bir tezahürde 
baıka bir ıey değildi! Kadın, kırmı:u 
deriden eldivenlerile aeli.m vererek 
mea'ut, gülümıüyordu. Kırmızı ren 
teffaf akislerile, aydınlık ve mJJDta 
zam çehretini 11ıtıyordu. Fenilta Sin 
ma Sarayının cümlekap~ltmda ı
tık o kadar beya:ııdı ki çebieler Ye 
cutlar gölgelerini, batlarmı kaybedi 
yorlardı. Soluk benuli, boylu boa! 
frak gİymif bir adam, ita hayhuy i
çinde adeta ııörülmi7en iki miluof 
nun asılı durduiu, afıu ile ayni irtl 
fadaki noktaya, gergin loir IHırla 
hoı bir takım kelimeler fırlattı. On 
d_an daha boylu boalu diger biri, gü 
luıruemekle beraber hatin bir hare
ketle, otomobillerden inen ve dehlizi 
gölgeaiz beyazlığı içine l'lren ~iftJe 
ayırıyordu. Bu iki adamın iımi Yardı 
Bunlar, Feniks Sinema Şirketinin il 
nat Şubesi erk.9.nmdıı.n Mr. Keller il 
Mr. Mac Aleban'dı. Kab bir erkeğ" 
k~h bir kadını, av gibi yakalayı 
mikrofonun önüne götürüyorlardı. 

(D~vamı var)) 
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· İstanbul ve Trakya Şeker F abrikalan Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılaaaa yeal •ene mah•altl toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bla kilodan az olmamak 

izere her l•teyene .. blmaktadır. Fiatlarımız e•ki•I gibidir. Yani İ•tanbul'da Sirkeci l•tasyoaunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!.':. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 landıUa Küp Şekerin Kilosu 39,50 lnrnstnr. 
Ancak en•• beı vagoa .. kert birden alanlara vagon baflna beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparltler be
delin yGzde ylrmlal pepa ve 6•t tarafı hamule ••nedi mukabilinde ödenmek izere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve me•'ullyet miiıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından mütterl he•abına •İgorta ettirilir. Slparit bedelinin tamamım gön
derenler için •lgorta Uatlyarl oldutu albl en az bet vason •lparif ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon bapaa beı Ura 
tenzilattan utlfade ederler. 

Adre•: l•tanbul'da Bahçekapıda Dördünci Vakıf Han. No. 40-!0 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
----

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfatlı SarkMalt Hula.A. sası ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen 

Kullanınız. _ 
Hereczane ~ 

°' de satılır. ~ 

Istanbul ve Trakya\ 
Şeker F abrikalan 
T. A. Şirketinden: 

Alpullu'da dörtyüz metre murabba sahada İnşa edilecek 
postahane, kahvehane, aşçı dükkanlariyle diğer dört dükka
nın inşaatı bir grup halinde m ünakuaya konmuştur. Kat'i i
haleai 15 Eylfil 933 çarşamba gÜnÜ saat onbeşte yapılacak
tır. Taliplerin şartname, vahidi fiat ve resimlerini görmek 
üzere cumartesi, salı giinleri öğleden sonra şirketin 4 üncü 
Vakıf Hanındaki merkezine müracaatları. 

5995 

ŞEMSÜLMEKA TİP 
C Tesis tarihi 1307- Beııkbıf, Yıldız, Telefon: 42282 J 

uva, ilk ve orta kmmlara her gün leyli ve nehari kız ve erkek talebe 
yıt olunur.Leyli ücretleri mütedildir. Leyli hayah için bina çok müaaittir. 

[6978] 

Ekmek ilanı 
İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünddn: 

İstanbul Ziraat mektebinin dokuz aylık ihtiyacı olan ek
mek kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ve 26-9-933 
tarihine müsadif salı günü saat 15 te ihalesinin icrası takar
rür etmiştir. Talipler şeraiti görmek için her gÜn ve iştirak 
icin de teminat parasile birlikte yevmi mezkôrda İstanbul Ma 
a'rif Müdiriyeti binasındaki Liseler muhasebeciliği nezdinde 
müteşekkil Ziraat Mektebi mü bayaat komisyonuna müracaat-
ları. ( 4455) 6133 

arsus AMERiCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Tetrinlevvelde hatlar. 
Tam devreli Lise olduğu Maarif VekAletincc tasdik edilmiştir. 

Türkçe, İngilizce, Fransızca: San'at, Ziraat, Ticaret. 
Leyli llc3.ot 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Kayıt muamele1i yapılmaktadır. lliiiil {6716] 

6t6ı 

T~R.KiYE 

lfRA4T 
,BANKASı 
' 
~ 

-DARA 
BiRiKTiREN~sıss 
RA~AT-L;D~Q 

Nafia Vekaletinden: HANıM~ARAl İstanbul Üniversitesi 
Mevsım 

16-9-933 tarihinde müna kasası icra edilecek olan takasa 
tabi borçka köprüsünün mukavele projesinde yazılı takasa ait 
hususatın 14859 sayılı kararname üzerine hükümsüzlüğü i- ~~~~D Mübayaat Komisyonundan: 

Mantolar lan olunur. ( 4502) 6142 
ve 

1 3 üncü Kolordu ilanlan 1 
Rönarlar 

0 o 30 tenzi
lit ve 6 

Konya Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 

Konyadaki Kıt'at İçin 13-
8-933 pazar giinü ııaat 15,16 
da kapalı zarfla münakasaya 
konulacağı ilan edilen 92,000 
kilo koyun eti ile 129,000 ki 
lo S.ğır etinin görülen lüzum 
üzerine münakasaları 9 Eylül 
933 cumartesi gününe t,ehir e
dilmiştir. Sığır etinin münaka 
sası saat 15 Koyun etininki 
16 da yapılacaktır. Şartname 
sini görmek isteyenlerin lstan 
bulda Kol Ordu Satın alına 
komisyonuna ve münakasaya 
girmek isteyenlerin tayin edi 
len vakitte teklif ve teminat 
mcktuplarile Askeri Satın al
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (3253) (3498) 6050 

••• 
Niğde Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Niğdedeki Krt'at ihtiyacı 

için 173,000 kilo arpa kapalı 

zarfla münakasaya konmuı
tur. İhalesi 7 Eylül 933 per 
şembe günü saat 9 dadır. İs
teklilerin nümune ve şartname 
yi görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Niğde de As 
keri Satın alına komisyonuna 
müracaatları. (3255) (4207) 

• • • 
6051 1 

[ 6893 1 

taksitle 
kefaletsiz oll 
ral mağaza

mızda veril· 
mektedır. lsı . 

BUEl iij 
Tel 21685 

--il SO Derecelik --• 
ilARIKA RAKISI 

Balıkesir Askeri SA. AL. ~ t"'4 
KO. dan : 0 

::;: 

Bursadaki kıt'at ihtiyacı i- ~ i 
çin 25,000 ve Ezinedeki kıt'at •· 
için 12,000 kilo sade yağı ka ,1 Fıcıleı-rt ... l ·l .. ndi·ilmi,ti ... 
palı zarfla münakasaya kon- ı· 6962 
muştur. ihalesi 24 Eylül 933 
pazar gÜnÜ saat 11 dedir. Ta- 1• Hacı Fidan merbumu'I hal ·f • 
liplerin yevmi mezkurda ihale 1 Eir:nci sı;ııf 
saatinden evvel BaLkes!rde Sünnetçi E PA 1 N 
Askeri SA. AL. KO. na müra \•şıkta~ f·.dıı> il .. ıpm·m ı·ııı:• ~<'"""' · 
caatları. (3246) ( 4098) • h:obiııc Td. 44 .l'I~. Ev Td. ~do!I m 

6052 ı ~9i5l 

Tıp ve Hukuk Fakültelerinin iıgal eyledikleri Beyazıtta 
kain İstanbul Üniversitesi binasına ve Veznecilerde kain 
Fen ve Edebiyat fakültelerine ait Zeynep Hannn Binaaı ile ye 
ni yapılmakta olan teşrih ve ensac binuma ve eczacı ve diıfİ 
mekteplerine ve cağaloğlunda bulunan kimyahane binuma 
ve müştimali.tr saire kalorifer ve sobalarının 1933 senei ma 
liyesi zarfında ihtiyaçla" olan her nev'i maden kok ve man
gal kömürlerile odun kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Fiatlar mütedil görüldüğü takdirde birlikte veyahut 
tefrik olunarak ayrı ayrı ihale edilecektir. Bunların her biri i
çin mevcut şartname ve ihtiya Ç liatelerini görmek ve fazlaca 
malumat almak isteyenlerin her gün öyleden sonra Mübayaat 
Komisyonu kitabetine ve münakasaya iştirak için de (yüzde 
yedi buçuk) nisbetinde teminatı muvakkatalarını bir gün ev
vel muhasebe vezneaine yatırıldıktan sonra teminat makbuz 
larmı teklif mektupları derfuıunda olarak ihaleye müsadif o
lan 17 Eylül 1933 pazar günü saat 15 te İstanbul Üniversite 
si binasında mubayaat komisyonu riyasetine müracaatları i
lan olunur. (4367) 6125 

Polis ve Jandarma mektebi 
inşaat komisyonundan: 

1 -Ankara'da yapılacak polis ve jandarma mektebi 
plan müsabakasının müddeti 1 T eşrinievvele kadar on beş 
gijn daha temdit edilmiştir. 

2 -- Mektebin arsa planı ihzar edilmekte olup bittiğin 
d;: mliracaa edenlerin adreslerine gönderilecektir. (4532) 

1 

Deniz. Yolları lşlebnesi 
ACENTALARI: 

Karaköy . Köprllbqı Tel. 4236i. 
Sirkeci Mühürdar ude han 

Telefon: 22740 

ARADENiZ 
2 inci aralık postası 

ERZURUM 
yapuru 3 Eylül pazar saat 18 
de Galata rıhbmmdan kalka
cak Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun, Fataa, Gireeon, 
Tirebolu, Görele, Trabzon'a uğ
rayarak Rizeye gidecek ve 
DöNOŞTE ayni iskelelere ila
veten Of, Pulathane, Ordu'ya 
da uğrayacak yalnız Zongul· 
dağa uğramıyacaktır. (4548) 

6153 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

MERSiN 
vapuru 3 Eyhil pazar saat 17 de 
idare rıhtımından kalkacak ve 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık 
ve Dikiliye uğrayarak lzmir'e 
gidecek ve dönü,te aynı iskele
lere uğrayacaktır. (4549) 

6154 

BlRlNCl İZMIR 
SOR'AT VE İS
KENDERİYE 

POSTASI 

EGE 
vapuru 5 eylül Salı günü Gala· 
ta rıhbmmdan İzmir, Pire, la-
kenderiye'ye kalkar. (4579) 

KARADENiZ 
BİRİNCi ARALIK 

POSTASI 

DUMLUPINA 
vapuru 5 eylül salı saat 18 de 
Galata rıhtımından kalkar. Gi
DiŞTE Zonguldak, lnebolu, Si-
nop, Sa.maun, Ünye, Ordu, Gi
reaon, Vakfıkebir, Trabzon ve 
Rize'ye DöNOŞTE bu iskelele
re ilaveten Sürmene'ye de uğ
rar. (4581) -
BART1N HATTI 

BANDIR ,A 
vapuru her hafta pazarteıi Ye 
pe?fembe günleri saat 18 de i
dare nhtmundan kalkacak ııi
dit ve döniifte Ereğli, Zongul
dak, Bartin, Amura, Kuruca
tile ve Cide'ye uğt'ayacalrtır. 

(4580) 

usevi lisesi ... 
Bütüıı sınıfların ikmal imtihan
ları 3-10 Eylnlde icra olunacak
tır, Dar.iare 11 Eylülde baıla

naı:aktır. Mlldiriyet [6855) 
6162 

__ Dr. İHSAN SAMI--. 
Tifo ve Paratifo Aıısı 

Tifo ve Paratifo huulıklannı tutul· 
mamalı: için tesiri çok kat't mnafiye i 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolannda 

__ _.bulunur. -'6968;--•I 

ZA Yl ı 11-99 numerolu liman cüzdanı 
mı zayi ettim. Y eniaini alacağımdan es 
kiainin, hükmü yoktur. Harun Zekerya 

(6978? 

Ltanbul ikinci iflaı ınem.;rluiun· 

dan : Müflis Y oliıf kalfa efendiye ait 

•tY• ve Aznavur pasajında bulunan yiin 

vesair tuhafiye eıyaoı açık arthrma ile 

6-9-933 ÇU1&01ba pnü saat 11 de ma· 

hallinde aatılacaiı ilin olunur-
(6975, 
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Beş kuruşa kitap, harita, fakat! 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Kötü bir kolaylık .• Bet kuruta eaki harf
lerle baaılmıt muhtelif kitap, me.cm ua ve haritalar satılıyor ve bunlar ot 
da kapıtılıyor. Bu tevzi yeri, ,ehrin en itlek ve merkezi bir yerinde, Ka
raoğlan caddeaindedir. Geçenlerde Arap harflerile baaılmıt levhaların 
satı,..dan bahaetmit ve bunların re amini de derceylenıittik. Bu satıcılar 
pek hayırlı bir it görmiyorlar.lnkila ha hizmet, inkılabın icababm yap-
makla olur. / 

Bir kavganın sonu ve filmi .. 

ANKARA 29 (Milliyet) - Foto muhabirimiz geçenlerde fehirde ya
pyan insanl~m riayete mecbur old ukları usullere muhalif hareketleri 
güzel reıiınlerle tespit etmitti. 

Bugün de sok::.~ta bir kavganın üç safhasını tespit eden reıiınleri 
çekmittir. Sokakta kavga bilhaaaa büyük tehirlerde yqayanlara hiç ya
kıtmıyor. 

Resiınlerimiz bu kavganın bqlangıcını, yumruk ziyafetini ve bu da
latmanm akıbetini göstermektedir. 

BAKALORYA 

5974 

TİCARET lŞLERl UMUM MODORLOCONDEN : 
,30 ikinci Teırin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit olan ec

Hbi tirketlerinden Alınan tabiiyetli (Dil yçe Oryentbank - Deutlcbe Orientbank) 

lıu kere müracaatla tasfiye yapdmalmzın ve bütün ııerrnayeıini bir kül olarak un

Tanl ırketle brlkte ve mukabilinde Dresd ner Bank hisse senedi verilmek üzre 
Dresclner Bank'a temlik eylediğini ve me zkUr ıirketin Türkiyede Doyçe Oryent

lıank - Dresdner Bank Şubeai (Deutscbe Orientbank Filiale der Dreıdner Bank) 
namı albnda açhtacağııu bildinnit ve I& zmıgelen veaikayı vermiftir. 

Doyçe Oryentbanka alakası bulunanların yukarda ismi yazılı bankaya ve ica
ımda Jstanbul mmtakası Ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 
• (6933) 

Muhafaza Umum Gümrük 
Kumandanlığı lstanbul 

Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaz Efradı için satın alınacak 2752 metre Kıt 

hl< elbiselik kumat kapalı zarf la münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa tartları Kağıtlarının tasdikli suretleri 

giimrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalına 
komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 24-9-933 tarihine rastlayan pazar giinü 
aaat on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hanği Ticarethane ve fabri
ka sahibi veya vekili oldukları m isbat edecek veaikai makbu

leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri 
ni teklif mektuplarile birlikte ihale giinünden evvel komisyo
na vereceklerdir. 

5 - Örnek Satmalına komisyonundadır. 
rada görebilirler. 

. 
İstekliler o

< 4521) 

Waarif Vekaleti Akşam Kız Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Talebe kaydine başlanmııhr. (7) Eylüle kadar devam 
edecektir. Bu müddet içinde eski talebenin de kayıtlarııu ye
nilemeleri lazımdır. Mazeret imtihanlarına (5) Eylülde, 
derslere (11) Eylülde batlanacalctır. (4560) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Muhasebeciliğindenı 

~ Bakırköy Emrazı Akliye Hastahanesinde mevcut tahmi 
nen Bet bin kilo hurda demir ve Alh yüz kilo hurda Kurşun 
ile lki yüz kilo hurda Pirinç ve bir adet hurda Otübüs 10-9-
933 pazar günü saat on birde Pazarlıkla satılacaktır. Mez
kUr giinde ve belli vaktinde Hastahaneye gelmeleri. ( 4564) 

Umumi Ne,riyat ve Yazıt, leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Mafba11rılık T. A. Ş. 

---- - ~- ~-n----. - - ·-- -

Ankara gücünün 7 İnci 
yıldönümü 

imalatı harbiye Ankara gücü
nün yedinci yıldönümü çok kala
balık bir davetli ve bütün Güç 
mensuplarının ittirakiyle kııtlulan
dı. 

Evvela idmancılar muvaffak bir 
geçit resmi yaptılar ve çok alkıt
landılar. Bundan sonra Muhafız 
bandosunun refakatiyle 120 gür
büz genç hep bir ağızdan istiklal 
martını söylediler ve herkesi heye 
canlandırdılar. 

istiklal martından sonra kulü
bün umumi katibi Rüttü Bey bir 
nutuk söyliyerek : 

" - Biz e teref bahteılen yük
sek huzurlarınızda yedinci yıldö
nümünü kutluladığınız Gücümü
ze gösterdiğiniz alaka ve teveccü
hü büyük saygılarla kartılarız. 

Diye misafirlerine tetekkür et
ti ve her sene umum müdürlük 
bahçesinde yapmakta oldukları 
bu kutlulamayı bu sene - henüz 
tamanılanmamıt da olsa - hami
lerinin yardum ve kendi emekleriy 
le meydana getirmit oldukları atat 
ta yapabildiklerinden dolayı hö
yük bir haz duyduklarını ve çalış
ma hızı aldıklarım söyledi. 

Bu nutuktan sonra Ankara Gü
cünün hami reisi Eyüp Pata söz 
alarak; 

- Geçen seneki kutlulamada 
atıcılık fUbeıi yoktu. Bu sene atıcı 
Jık da var. Bundan dolayı çok 
memnunum. Spor sahasında mu
vaffakiyetler kazandığınızı itittik 
çe seviniyorum. 

Hepinize büyük Türk milletinin 
üstün kudretini temsil ederek 
daha üstün çalıtmalar ve muvaffa 
kiyetler temenni ederim; dedi. 

Nutuklar bittikten sonra spor 
göateritleri batladı. Önce on üç ki 
tilik pramit takımı çok mükem
mel ve muvaffakiyetli numaralar 
gösterdi ve alkıtlandılar. 

Piramitten sonra eğlenceli apor-

Kuyucu Mustafa.kuyuda 
öldü! 

ANKARA, 31 (Milliyet) - Frenk 
Ozümü bağlarında Ankaralı Tevfik 
Efendinin kuyuauna dü'en eti çıkarmak 
üzere kuyuya giren kuyucu Muıtafanın 
üzerine kuyu duvarlarının yıkılarak fe
ci bir §ekilde öldüğünü yazmıttık. 

Ahiren bu duvarlar ayıklandıktan 
sonra çık.anlan cesedin muayenesinde 
'M.Uatafanm Kuyu laflan albnda kırk 
sekiz saat yatadığı teshil edilmittir. Ce 
sette hiç bir yara görülememekte oldu
ğuna göre vefatmm havaaızhktan ileri 
geldiği anlaıılmıtbr. 

l, __ E_V_L_E_N_E_N_L_E_R __ ı 
ANKARA, 31 (Milliyet) - Anka

ra Belediyeai evlenme memurluğunca 
aon hafta zarfında Kayserili nakkaı 
Bilal Ef. ile Ankaralı Fabna Hanımın 
Kıl'§ehirli kuyumcu Mükrimin Ef. ile 
Filibeli Hamdiye H. m, matbaacı 

Afyonlu Haaan Ef. ile Yapracık köy
lü Nazife H. m, Jst.;nbullu mühendis 
Ahmet Nureddin Beyle Alman tebaa
sından Y ohanna Hanımın, seyyar sa
bcı Ankara.!• Ali Ef. ile Ankara.lı Sa
fiye H. m, Nefia fen memurlarından 
Sıvash Ahmet Beyle Kalıkı Alçalı Ra
hime H. m, telsiz ba§lllakinisti lstan
bullu Haaan Hulkı Beyle latnabullu 
Saime H. ın, polia memunı Bihitnili 
Mahmut Ef. ile Balıkeairli Nazife H. 
m, latanbullu elektrikçi Talat Efendi 
ile Taıköprülü Nazmiye H. m, Mu
curlu arabacı Hüseyin Ef. ile Orma
naJı Gülaum Hanımın, lktıaat Vekale
ti Ticaret Baımütaviri Mümtaz Bt;yle 
Ankaralı Mürüvvet Hanımın nikahla
rı kıy>lmıttır. 

lar yapıldı. ince iplere asılı elma 
kapmak çok zevkli ve güç oldu. 
En sonunda bir atlet kendi elması
nı kaptı kaçtı. 

Çuval kotuau ve yumurta yarıtı 
eğlenceli geçti, iki ravuntluk göa
terit maçı yapan boksörler de al
kıtlandı. En son birinci ve ikinci 
futbol takımları arasında bir maç 
yapıldı ve davetlilere terbetler ik
ram eC.:ildi. 

1 lataab• l iedlye•{ itAaları 1 
Üsküdar 17 inci Mektebin tam iri Teminat 140,5 lira 
Beşiktat 15 inci ,, ı ,, ,, 136,5 ,, 

,, 23 üncü ,, ,, : ,, 104 ,, 
Beyoğlu 39 uncu ,, ., : ,, 1 14 ,, 
Buğaz köy ,, ,, : ,, 125 ,, 
Büyük Bakkal Köy ,, ,, : ,, 101 ,, 

Yukarıda yazılı mektep) erin tamiri pazarlıkla ihale edi
lecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak ve keıif evraklarını 
görmek üzere Levazım Müdürlüğüne, Pazarlığa gİrmek için 
de teminat makbuz veya mek ubu ile 7-9-933 perşembe günü 
saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

(4576) 

Mubayaa edilecek 81170 kilo Gaz pazarlıkla alınacak
tır. Talip olanlar şeraiti anlamak Üzere Levazım müdürlü
ğüne pazarlığa gİrmek için de 1400 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 7-9-933 per tembe günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (4573) 

1 Evka müdlrlye i iıuaiarı 1 
Çeki 
5000 Alemdağ vakıf ormanlarının davalı burun mevkiinde 

4 No. makta aslının 10 No. Makta seneviyesinden. 
5000 ,, 11 No. ,, ,, ,, ,, ,, 
5000 ,, 12 No. ,, ,, ,. ,, ,, 

Alemdağ Vakıf Ormanlarının davalı Burun mevkiinden 
yukarıda mevki ve mıktarları gösterilen mahlut odunun bir 
buçuk sene zarfında kat ve nakli arttırılmaya çıkarılmışhr. 
İhalesi Eylülün altıncı çartamba günü saat on beştedir. Ta
lip olanların İstanbul Evkaf Müdüriyeti Varidat İdaresine 
müracaat eylemeleri. (4137) 6112 

Tophanede ekınekci başı mahallesinde boğaz kesen cad
desinde 130 No. Hane Balada muharrer hane 934 senesi' 
Mayıs nihayetine kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden ta
lip olmak isteyenler 6-9-933 çartamba günü saat on bete ka
dar Evkaf Müdüriyetinde Akarlar kalemine müracaatları. 

TiCARET MEKTEPLERiNE 
MAHSUS 

Yeni türkçe harflerile 
(K. Kömürcüyan Bey asan) 

Yeni muhasebe usulü 175 
Ticari malum.at 150 
iktisat ilini 125 
lhbsaı mubaaebeleri c. 1. 250 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Ticari ve mali hesap 1 ci ı. 100 
Yeni hesabı ticari 200 
Yeni lugaritma cetveperi 80 
Mali cebir 100 

Talebeye hizmet için bütün hu fiat
lar üzerinden yüzde 25 tenzilat yapılır. 
Tevzi merkezi ikbal ve Gayret kitap
haneleridir (6877) 

(4559) 

Beyoğlu Orman 
İdaresinden: 

Müsadireli emvalden olup 
Beşiktaş ve Kabataş'ta mah
fuz bulunan bir adet kayık ae
renile 1500 kilo Mete kömürü 
açık arttırma suretile 6-9-933 
de saat 16 da ihale olunacağın 
dan taliplerin Beıiktaş Orman 
İdaresine ve ihale giinü Beyoğ 
lu ve Beşiktaş kaymakamlıkla
rında müteşekkil müzayede 
komisyonlarına lüzumu müra
caatları. ( 4062) 

l;l 11 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Rusya Usta muavinliği için gönderilecek olanların adedi 

tamam olduğundan müracaat edilınemesi. (4570) 

lat. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müeaaesat ih 
tiyacı için alınacak 288000 ki
lo kuru ota verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 6-9-933 çar 
ıamba günü saat 15,30 dan 
16 ya kadar pazarlıkla satın 

alınacağından tartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
lığa gireceklerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı Sa 
tmalma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (257) (4476) 

6093 
••• 

Topçu Atıf Mektebi için 7 
adet saka hayvanı 4 Eylôl 933 
pazartesi günü saat 10 dan 12 
ye kadar pazarlıkla alınacak
tır. Hayvam olanların şeraiti
ni öğrenmek üzere her gün ve 
satacakların belli saatte Hay
vanlarını Tophanede Merkez 
Kumandanlığı binasına geti
rip satın alma komisyonuna 
müracaatları. (260) (4514) 

. 6101 
• • • 

Topçu Atıt mektebi için 7 
adet saka arabası 4 Eylfil 933 
pazartesi 2"ÜDÜ saat 10 dan 12 
ye kadar pazarlıkla alınacak
tır. Araba nümunesi ahır ka
pıda nakliye taburundadır. Ta 
lip olanların nümunesini nak 
liye taburunda ııörmeleri ve 
pazarlık İçin belli saatte Top
hanede Merkez Satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (259) 
(4513) 6102 

••• 
Y eıilköy Hava Makinist 

mektebi talebelerinin ihtiyacı 
için alınacak 29800 kilo ekıne 
ğe talip zuhur etmediğinden 
5-9-933 salı günü saat 16 dan 
16,30 kadar pazarlıkla satın a 
lınacaktır. Şartnamesini gö 
receklerin her gün ve pazar
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda hazır bu 
lunınalan. (258) (4515) 

6108 
• • • 

Maltepe Piyade Atıı Mek
tebinde mevcut 9 adet Motör 
lü vesaitin yağlı boya ile Bo 
yanması pazarlıkla 5-9-933 
salı günü saat 12 ye kadar ya
pılacaktır. Taliplerin Boyana 
cak vesait ve malzemeyi Mal 
tepe Piyade alı§ mektebinde 
görmeleri ve pazarlık günü te 
minatlan belli saatten evvel 
Tophanede Merkez Satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 
(263) (4565) 

• •• 
Askeri Tıbbiye ve Baytar 

mektebi talebelerinin ihtiyacı 
için 600 adet yüz Havlusu 
ile 262 adet mendil 25-9-933 
pazartesi günü saat 14,30 dan 
15 ıe kadar aleni münakasa i 
le satın alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satın al
ma komisyonunda Hazır bu-
lunmalan. (264) ( 4566) 

* * * Deniz Yollama Müdürlüğü 
ihtiyacı için alınacak 7500 ki 
lo Motorin yağının aleni müna 
kasasında talip çıkmadığın
dan 4-9-933 pazartesi giinil 
saat 15 te Pazarlıkla alınacak 
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve pazarlığa gire 
ceklerin belli saatinde Merkez 
K. Satın alma komisyonunda 
hazır bulunınalan. (265) 
(4567) .,..,..,. 

Gülhane Hastahanesi ıçın 
50000 adet yumurta 5-9-933 
salı günü saat 14 kadar aleni 

münakasa ile satın alınacak- ! 

tır. İsteklilerin ıartnamesini 
görmek için her gün ve müna 
kaaaama girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (162) (4051) 

6023 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin altı bin kilo pirinç aleni 
münakasa ile alınacaktır. iha
lesi 4-9-933 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. Talip
lerin ıartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasa gü
nü belli saatinde.taminatlarile 
Tophanede Merkez Kuman
danlığı Satmalma komisyonu
na gelmeleri. ( 176) ( 4070) 

6028 
••• 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 338400 kilo saman kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 4-9-
933 pazartesi günü saat 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin tartna 
mesini görmek üzere ber gÜn 

ve münakasa günü belli saatiıı 
den evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Merkez Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(174) (4072) 6029 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı Kıt'at ve müeaaesat için 
30,000 kilo Beyaz Peynir 
14-9-933 pertembe günü saat 
14 le kapalı zarfla aatm alına
caktır. Taliplerin §&l"tnamesi 
ni görmek için her gÜn ve mü 
nakaaa günü belli saatinden e1 
vel teklif mektuplamu T opha 
nede Merkez Kumandanlığı 
Satın alma Komiyonuna ver 
meleri. (204) (4174) 

6053 
••• 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müesseaat ih 
tiyacı için 438 adet frenk göm 
leği 19-9-933 salı gÜnÜ aaat 
16 da aleni münakaaa ile aa 
tm almacakhr. Şartnamesini 
göreceklerin her gÜn ve pazar
lığa gireceklerin Merkez Ku
mandanlığı Satın alma komis 
yonunda hazır bulunmaları. 

(240) (4388) 6076 . . .. 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 3615 çift pamuk 
çorap ile 3277 yün çorap · 19-
9-933 aalı günü saat 14,30 da 
aleni münakasa ile aatm alına· 
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gÜn ve müna 
kasaya gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satın alma komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (241) 
(4389) 6077 . .. 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı İçin 688 ad Fildekos 
fanila ile 347 adet Yün fanila 
19-9-933 salı günü saat 14 le 
aleni münakasa ile satın alma 
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna 
kasaya gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satın alma komisyonunda ha· 
zır bulunmaları.(242) (4390) 

6078 
••• 

Merkez Kumandanlıiına 
merbut lat'at ve müessesat ih 
tiyacı için 300 çift podüsüet eı 
diven 500 çift yaka numarası 
19-9-933 salı günü saat 15,30 
da aleni münakasa ile satın a 
lmacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin bel 
li saatinde Merkez kumandan 
lığı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (243) 

(4391) 6079 


