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Büyük 
zırlıklar .. • • 

bayrama geniş ha
yapan lstanbulda 

o gun ıçın iki yüzden fazla 
tak yapılacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Reichstag yangını 
Berline naklediliyor. 

dava~ı 

Ecnebi 
, gazetelere göre maznunlar 
şimdi iddia mevkiindedirler. 
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Reisicümhur Hazretleri Ankara a 
~e 

• 

il 

LOZAN 
"Lozan., büyük bir eserin yalnız bir 

aayfaııdır. Bu söz, onu yapan ismet Pa
ıanındır. Muterem paşanın tevazuu bat"' 
ka türlü ıöylemeıine manidir. Onun 
bu yüksek tevazuunu incitmemek için 
bu noktada biz de ona uya]ım: 0 Lozan,. 
muazzam inkılip ibideıinin muhteıem 
bir cephesidir. 

Bugün, Lozan mevzuuna temas edi .. 
timizin sebebi nedir? Hakikatte biç bir 
yazınuzda, hiç bir tetebbüsümüzde bu 
mevzudan ayrıldığunız yoktur • Hiç 
bir politika hareketi yok ki, hatıra-

Belediye bankası 
Kuruluyor 
Banka Cüınhuriyet bay

ramında açılacaklar 
'.ANKARA, 9 (Telefonla) - Bele

. diye Bankaaı için beklenen """'?'!ye 
haddini aıtığından bankanın teakilıne 
teıebbüı edilmiştir. 1 

mızı, mevcudiyetim.izi oraya doğnı 
1 

ıiirüklemeıin. • • Bu defa bize yeni
den bu zevkı tattıran, bu vazifeyi ha
tırlatan Ankara Hukuk Fakülteıi mü
derriıi Cemil Bey oldu: 

Sayısı 519 olan 
Türkiye Belediye· 
!erinin iki aenede 
varidatlarından a .. 
yırdıklan ve ban• 
kaya yatırdıkları 
para buııün 1 mil· 
yon 5 73,377 lira 
87 kuruşa baliğ ol· 
muştur. Bu paralar 
Belediyeler Banka· 
aı hesabına Ziraat 
ve it Bankaların· 
dadır. Binaenaleyh 
kanuna ııöre Bele· 

On iki &enelik kısa bir zamana ıığ. 
dınlan inkıli.p mucizesinin tam bir 
tarihi hali. yazılamadı. Bunun elemi
ni, hepimiz, her zaman hissediyoruz. 
~Ü~k Gazinin büyük nutku, bu ta
rıhm ancak bir nüveıi olabilir. Gele
cek neıillerin terbiyesine temel vazi
feıini yapacak olan inluli.p tarihimi
zi kimlerden, ne vakte kadar bekli
yeceğiz? .• 

Her veıile ile söylüyor ve yazıyo
ruz: Tam bir inkılap tarihini tek bir 
·~~~an beklemek, ondan ııayrimüm
kunu ıatemek olur. Kanaatimizce çı
kar yol fudur: Eğer inkılap hareket
l~rine iıtirak eden, inkılap tarihi üze
nnde arattırmalar yapan her vatan
~11.t!. aali.hiyet ve ihbaaama ııöre bu 

uyük eserin birer aayfaaım yazar 
ortaya koyana; beklenen ve arana~ 
tarih vücut bulur. Cem.il Bey arkada
fı~z; _büyük tarihin en mühint aafhah· uze~ande yaptığı tecrübe ile en mü .. 
~ bu-. adımı atmıı oldu. Muhterem 

mudernı; çok dikkatli ve devamlı bir 
çalı§ma ile ancak vücut bulduğu ilk 
bakııta anlatılan iki büyük ciltli "Lo-
2an ese · • 

u rıDJ vatanda§J.ara, gençliğe 
aundu. Bununla yalnız tarihe hizmet 
bakı.mandan bir vatandaılık vazifesini 
yap~ıf ~lınuyor, gençliğin kültürüne, 
terbayesıne yarıyacağı için ayni za .. 
manda en büyük müderriııik ve mü. 
rebbilik vazifeıini de ııörmüı oluyor! 

• ""! e!'i. Türkiye tarihinde "Lozan", 
ııtıkliilm tam manaaile bir ifadesidir 
Doğru: Milli mücadelenin muhtelif• 
muva!fakıyetli aa.fhalan, en nihayet 
asken zafer olmaaa idi, "Lozan,, ya
ratılamazdı. Fakat Türkiyenin mut .. 
Jak İatikliili, ancak "Lozan daki ah
kam doı.t ve düıman devletİ~r tarafın
dan tastık edildikten sonradır ki filen 
tahakkuk etmiıti. ' 

.. ~~-~~ .~11.zinin yarattığı eıerin bü
~. ':'IUllu!. inkılap Türkıyesinin kud
n~:·~e~uY';'k hadiselere, bilhaaıa bey. 
daha i i m~~ıebetlere temasımızda 
ha d ~ loruy~, onun gururunu da
mn brın bn aezıyoruz. Acaba dünya

.. d u rma kanıık ana baba ııü-
nun e bugünkü "Lo T .. k" · 
yerinde «~evr T .. ki za_n. uralır.eıı,, 

ı d ? » ur yeaımn t 11 ne 

ho ur u ·· Şu muhakkak ki, Umumi 
arpt b" · . e, ızımle ayni safta çarpıımıı 

heticede .. , • . ' M . maıı up çıkmıt Bulgarıstanın, 
~ acanatanın, hatta Ştrezınan Alman-
, asının değil H" I A bil elb .• •. ıt er lmanyaımın 
ta: c.. et~ıııı ıempatiyi hiç bir taraf. 

f'. ııoremıyec:ektik ! . 
f·~ En ııüzel . e•- 1 • • 

1 ~ acenıj t 1 ---r er, en ıyı vaııta ar; 
'I Yetini ;:• a ~rın elinde kıymetini, kuv-

P'!! zanınaı. akyed der. Güzel bir teYi ka-
a ar on · · h ... ~ :Yerdiii İınk.. u ıyı mu afaza ve 

~ lllühimd· anlardan iıtifade etınek te 
,. d ır. Loza h . 
tİ 'f a ve zararı n mua edeıınin fay-

tatbikat arını '; onu takip eden 
Ö~ç~e~. li.zı:~~~riHdek.i t.ı:cellilerile 
ka olçuıü ile n ti erkeı, goz ve ze .. 

V k.ı e ceyi ııörebilir 
a a biz «Lo:za • 

hakkı ve hakknn n• 1 kılıcmıızın 
tık F ızm kuv ·ı .. • akat muahede · . vetı e almı§-
yuk ve küçük devıeJe ı.ınza atan bu
n.~aıile vermiı değille~J· bHnu • ııönül 
~un Lord Görzon lunet'·p atta bir 
ıatikl"I "dd" .. ' . aıamn tam 
rına a ı •ası uzenndeki inat ve ııra 
Jmd kar§ı aaabileımiı ve hiddet ar • 

a aıag"ı ~·k .. 1 a-
, - arı fOY e ıöylenın.iıti: 

- .. ö 1 • • Y e olsun öyıl 
ırıet Pataya iıtedi. O:i e ?lsun. • ls
Jarın, naııl olu il 1 verelun. Fakat 
h. d raa o ıun Tu'·rkl A - -Pa an m ti k • er, v-
teırıeğe ııel~ akla yardun ve kredi iı-
d'L• ~~e er O k"t . d. --.ıe~iınizi f · · • • va 1 fi.Dl ı ver-
Jonra ke '. •~zıle beraber aldıktan 

ndılerıle konuıacaıı· ız 1 .... _ " 
••uırı •ermad· d 

IÖıternı . 1 eye Rabbim ııüneı 
eıın .. , 

Meınelek ti · 
ı.11., e n cıdden talii var: •Lo· 

"
1 Y•Pan 1 t p oluyor k" •me •ta, iıte seneler 

baıı1>da ~ onu tatbik eden hükUnıetin 
!erdeki u~~nuyor. Yalnız son ııün• 
IEan t bP_olıtıka tezahüratı bile, Lo-

at •katının .. 
"erdi.. . '111 ııuzel D'Oticeler 
' l•nı ııöat . ş· d. .. 1 .....,rd G.. erıyor. ım ı muteveffa 
bu k d orzon bile ıağ olsaydı, aulhü 

11 lrıur ~har •even ve tutan bir milletin 
t' lada k aaına vaktile bot yere, niçin 0 

ı,,; 11'". _afa tuttuğuna üzülür, Türk 
•tının iıt d"- · 1 d d fazı <" 111• fey er en aha 
aaına dah k . . "ki dun] •.. a ço ıyılı ere ve yar .. 
ara layık ld • 1 . . f 

ederdi! 0 ugunu mut aka atıra 

Siirt meb,usıı 
MAHMUT 

Reisicümhur Hz. dün gece Haydarpafadan ayrılırlarken ·r Trende .• 

Gazi H z. d Ü n akşam r~:~=~i~= .. ::: Şükrü Koya lf~y 
Banka belediyelerimize, tebirlerın ·Ankaraya avdet ettiler tanzim ... e teaİ• itlerinde yapacak'·" yeni faydı.lı ve aemereli, esaslı iımme 

hizmetleri içm muhtaç olacakları pa-
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şereflendirmeleri muhtemeldir 
Reiııicümhur Gazi Hz. dün ak• 

famki trenle Ankaraya avdet bu • 
yurmuşlardır. Reisicümhur Hz. 
dün akşama kadar Dolmabahçe ııa 
rayında meşgul olmuşlar ve 18,30 
da Söğütlü yatile HaydarP"laya 
geçmişlerdir. Refakatlerinde me • 
buslardan Klıç Ali, Recep Zühtü, 

Salih, Haııan Cavit ve Nuri Beyler 
le katibi umumi Hikmet, hususi ka 
lem müdürü Hasan Rıza, Seryaver 
Celal Beylerle diğer yaverler, mu
hafız kıtaat kumandanı lsmail 
Hakkı Bey bulunuyordu. Huııuııi 
tren 18,30 dan itibaren harekete 

(Devamı 6 ıncı sahUede) 

V apurcular vekaletlerin 
müdahalesini istediler 

ARADA YENİDEN İKİLİK BAŞLADI 
Hakem kararıtıı tebliğ edilmiş telakki etmeyenler 

Birinci Ticaret Mahkemesini protesto ettiler 

Mütercu .. Zade Hakhr BeS-

Vapurcular araarnda yeniden ikilik 
baılamııtır. Evvelki gün yapılan te
ıia heyetiumumiyeıinde, hakemin ka
nuni müddet zarfında kararlarını teb
liğ etınediği cihetle biçtiği kıymetlere 
kanuni bir kıymet verilemiyeceğini 
iddia eden ve bu suretle ıirkete dahil 
ohnıyan vapurcular, dün telgralla va· 
ziyeti lktıaat ve Adliye Veki.let1erine 
arzetmişler .,e müdahale talebinde bu
lunmuılardır. Bunlar ayni zamanda 
noter vasıtasile birinci ticaret maLke
meıi riyaaetine bir proteıto keıide e
det"ek hakem kararlannm kanuni 
müddet zarfında tebliğ edilmit olına· 
dığı iddialarım teyit etmiılerdir. 

.Bu kıaım vapurculardan Mütercim 
Zade Hakkı Bey, dün kendiaile ııörü
fe" bir muharririmize tunları söyle· 
mİ§tİr: 
"- Hakem kanuni müddet geçtik

ten ıonra kararlanm teblii etti. Şu 

halde hakem karan diye ne kabul ve 
ne de itira2 edilebilecek bir karar 
yoktur. Böyle vaziyetlerde ahkamıu· 
mumiyeye müracaat edilmek zarureti 
vardır. Biz de bu suretle ikinci ticaret 
mahkemesinden, vapur]arım.ıza kıy· 
met takdiri için bir ehlivukuf tayinini 
istemi, bulunuyoruz. Hakem kararını 
kabul ettiklerini ıöyliyerek tesiı he· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Irak Kralı Hz. 
Türk tebaası mı? 

--o-

Muahedeye göre Irak 
tabiiyetindedir 

Irak hükümdar aileıine ait olup ta 
Yunaniıtanda hulunan ve bundan ev· 

vel Yunan Hükil· 
meti tarafından zap· 
tedilen emlak ve a
razinin iıtirdadı için 
Atinada cereyan e• 
den muhakemede 
"Irak Kralı ve kar· 
detlerinin Türk ta· 
biiyetinde bulun· 
duklanna., dair bir 
iddia aerdedilmiıtir. 

Bizim yaptığımız 
1:ankikata göre, bu 

Irak Kralı birinci iddianın hiç hir hu· 
Gazi Haz.retleri kuki kıymeti yok· 

tur. Irak Kralı mer
hum F ayıal Hazretleri ve aileleri ef
radı Lozan muahedesi ahkamına tev
fikan 16 ağuıtoı 1924 tarihinden iti· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sanayi heyeti lktısat Vekili ile temaıılar yapmak üzere dün akıam An
karaya gitti ..• 

Ziya Nuri Paıa 

Beşinci milli 
Tıp kongresi 
Tenzilatlı tarifeden isti

fade temin edildi 
Beıinci Milli Türk Tıp konııreai 14 

Teırinievvelde Ankarada toplanacaktır. 
Fakat Devlet Demiryolları doktorlara 
her sene yapmakta olduğu tenzilatlı ta 
rifeyi bu ıene tatbik etınediği için birçok 
doktoı·lar vekalete müracaat ederek kon 
ııreye iştirak edemiyeceklerini bildirmit 
lerdir. Kongre 21 Teırinievvele tehir 
edilmittir. Bu ayın 19 unda tenzilatlı ta· 
rife başlayacajp cihetle kongreye ittirak 
edecek doktorlar tenzilattan istifade e
edeceklerdir. Konııreyi 21 Tetrinievvel 
ıabahı saat 10 da Bqvekil ismet Paıa 
açacak ve kongre birinci reisi Sıhhiye ve 
kili Refik Bey ikinci Reis Kulak müte
basaıaı Ziya Nuri Paıa tarafından ida
re edilecektir. Kongrede ııörüıülecek 
mevzular ıunlardır: Türkiyedeki kap
lıca ve maden ıularmm ıimdiye kadar 
tetkik edilmemiı olan hasaaları hakkın
da tetkikat ve taharriyat yapılıp azaya 
tebligat .ikinci mevzu da memlekette 
bağırsak ve tüfeylatla husule ııelen has· 
talıklar üzerinde tetkikat ve müıahede
ler esaıı Üzerinden görüımek. 

Bundan baıka arzu eden aza huauıi 
tetkikat hakkındaki malumat vederek • 
tir. Konııre üç ııün devam edecektir. 

Büyük ikramiye 
200,000 lira yarın 531,500 
lira da ayn ikramiye var 

Ecnebiler niçin çok kazanıyor? 
On beıinci tertip Tayyare piyango· 

ıunun aon ketideıi yarin ıaat 13 te 
mutat veçhile Oniverıite konferans 
aalonunda çekilmeıine baflanau 1<tır. 

Piyanııonun bu 
ketideıinin en bü. 
yük ikramiyeıi 
200 bin liradır. Ay· 
nca bir milyon lira· 
tık amorti ve 100 
bin liralık muhtelif 
ikramiyeler vardır. 
Bu keşidede amor
tiler de dahil oldu
ğu halde 27 bin 
numaraya isabet 
vaki olacaktır. 

Bu müstesna 
piyangonun kıyme
tini en ziyade ecne
biler takdir etınek
te ve ıeri halinde piyanııo bileti al
maktadırll\r. Bir piyango bileti 4 li
•aya ıablmaktadır. Yüzde eUi niıbetin 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

vdet u ur u 
Yugoslavya il~ dostluk ve 

ademi tecavüz misakı 
• 

imza ay Belgratta .. önümüzdeki 
Misakın metni 

itilaf 
Üzerinde tam bir 

hasıl olmuştur 
CENEVRE, 9 ( A. A.) - Türki

ye ve Yugoslavya Hariciye Vekille
ri gelecek ikinci teşrinde Türkiye 
Hariciye Vekilinin Belgrat'a yapa• 
cağı seyahat esnasında imzalana
cak dostluk ve ademi tecavüz mi· 
•akının metni üzerinde kat'i turet
te anlaşmışlardır. .J 

M. Titulesku'nun gelişi 
SOFY A, 9 (Milliyet) - Romen Ha• 

riciye Nazırı M. Tituleaku'nun 12 teı
rinievvel ıaat 16.54 te Sofyada bulu
nacakları hakkında Bulııar Hariciye 
Nezaretine malUmat celmiıtir. Nazır~ 
Varıovadan Viyana ve Belıırat tariki· 
le Sofyaya ııelmektedir. 

M. Tituleıku Draııoman iataayonun
da Bulııar Hükumetinin bir mümeaai
li ve Romanyanm Sofya Sefiri M. Sto
ic" tarafından karıılanacak, Sofya is
tasyonda bütün nazırlar tarafından 
11tikbal edilecektir. Reami proııram 
tanzim edilmiıtir. 

M. Venizeloıı M. Maximoa'la 
konuştu 

ATINA, 9 - M. Venizeloı dün Ha· 
ı·iciye Nazırı M. Maximoı ile uzun bir 
mülakatta bulunmu§ ve kendiıine Tür
kiye Reiıicümhuru Gazi Hazretlerile 
Baıvekil ismet Pata ve Hariciye Ve· 
kili Tevfik Rüıtü Beyle vukubulan 
mülakatları hakkında malumat ver
mi~tir. 

M. Maxinıos ta bu mülakattan isti
fade ederek M. Venizeloıu en büyük 
muhalif fırka lideri aıfatile, Korfu'da 
Yuııoılavya Kralı Alexandre ile vuku-

Türk· Yugoalav misakını 
Belgratta imza edecek olan 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. 

bulan mülakatından haberdar etmiı· 
tir. 

ATINA, 9 - M. Kondiliı ve Harici
ye Nazın M. Maximos dün Korfu'dan 
avdet etmişler ve Kral Alexandre il& 
vaki olan mülakatlarından pek mem
nun olduklarını aöylemiılerdir. M. 
Kondilia ve M. Maximoa iki hükiameti 
alakadar eden meıeleler hakkında a· 
ıaJarında tam bir noktainazar muta ... 
bakatı mevcut olduğunu ve Yugoılav
yanm yeni Türk • Yunan misakını taı
vip ettiğini ilave etmiı!erdir. 

ESKi KANUN BiR ERKEGIN BiRDEN 
FAZLA EVlfNMESiNE MUSADE EDERD; 

'!'eni hazırlanan büyük ali1lerden 

Biiyük bayram için geniş 
hazırlıklar yapılıyor -

İstanbulda irili ııfaklı 200 den fazla 
tak yapılacağı tahmin ediliyor 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 29 
Teırinievvelden baılıyarak Üç ııün mem 
lekette bütün tehir, kasaba ve köyler • 
de, karada, denizde ve havada, ııece ve 
ııündüz bütün halkı alakalandıracak bir 
çoıkunlukla kutlulanacaktır. Saltanatın 
en ağır yükünü çeken, Meırutiyetin 
keımekeıini ııören latanbul, cümhuriye• 
tin onuncu yıldönümünü görülmemiı 
bir tekilde teıit etmek için hazırlan • 
maktadır. Bu üç ııünde ıehir baıtan ba· 
ıa bayraklarla donanarak Türk bayrağı
nın rengini alacak, ıece bütün ıehir nur 
içinde ıtıldayacaktır. Bayramda hemen 
her nahiyede halk ve teıekküller birkaç 
tak yapmak için hazırlanmaktadırlar. Şe 
bir dahilinde ufak büyük iki yüzden faz 
la tak yapılacağı tabmin edilmektedir. 
Şehrin umumi vaziyetine taalluk eden 
yerler, köprüler, kuleler aynca tezyin ve 
tenvir edilecektir. Üç ııün bütün vesaiti 
nakliyenin nısıf ücretle ıeyriıeferi te • 
min edilmittir. Bütün teıekküller bay • 
ram için hazırlanmaktadırlar. htanbul 
ıpOrcu)arından bir kıımı Cümhuriyet 
bayramında Ankarda yapılacak Türkiye 
birinciliklerine ittirak edeceklerdir. Di
ğor kısım ıporcular kendi formalarile 
ve bütün takıml11rile lıtanbulda ııeçit 
resmine iştirak edeceklerdir. Maarif cüm 
huriyet bayramında Ankaraya 1000 izci 
gönderecek. Diğer izciler ve mektepler 
tam talebe kadrolarile ve yeknesak kı-

, YEHi KANUN. 
. Büyük afişlerden 

yatetle geçit resmine iıtirak edeclder· 
dir. Cümhuriyet bayramında ııençlik ve 
halk cümhuriyet marşını hep birlikte 
okuyabilmek için bütün teıekküllcrde 
çal1'flmaktadır. 

Bayramda temsil edilecek eserler, 
okunacak, destanlar C. H. F. katibi umıl 
miliii tarafından tevzi edilmiıtir. Diğer 
taraftan lıtanbula tabi köylerde de bay· 
ram köy kutlulama programı muc:ibin -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Tarihi tefrika: 132 

Sultan Hamidin culiisu 
3 

Mitat Paşada inkisarı hayal, -
vaatlerini unuttu mu? -Ebuzziya 

Sultan 
Tevfik 

Hamit, eski 
Bey merhum. 

Zavallı Mitat Paşa ve arkadaş· 
lan olan israr, Abdülhamit Hanın 
cülusunun ferdasında pek müthit 
ve müellim bir inkisarıhayal, hü&
ranıamal ile kartılaşmıtlardır. 

O güne kadar husuleti muhak
kak bilip fiil sahasına çıkacağım 
dört gözle gözettikleri, sabursuz
lukla bekleşip durdukları tatlı va
atlerin en basiti, sadesi, kolay olan 
şeyin, yani Namık Kemal Beyin 
rnabeyini hümayun batkatipliğine, 
Ziya Pasanın batmabeyinciliğe 
tayinleri hakkındaki vaat bile ya
pılmamıf, yapılmadıktan başka 
büsbütün aksi iltizam olunarak o 
makamlara, hiç beklenilmiyen kim 
seler oturtuluvermifti. 

Halbuki kırk gündenberi Namık 
Kemal Bey ve Ziya Paşa, yeni Pa
dişahın ba,katibi, baf mebeyincisi 
olarak tanınmıtlar, huzur setreleri
ni, cumalıklarını, her 'eylerini ha

zırlamıflardı. 
Mitat Pasa, kendilerile evvelce 

konuşmuş, memnuniyetle kabul ce

v .. bını almıftı. Bunun üzerine Na
mık Kemal Beye, Ziya Paşaya da 

memuriyetlerini söylemif, tebrik 

etmif ve keyfiyeti yarüağyau da 
isitmi,, öğrenmitti. 

Aacaba neler olmuf, ne fırıl
daklar dönmÜf te; it böyle garip; 

garip olduğu kadar da fena bir ta

havvüle uğramıştı? • 
Herhalde bunu, Sultan Hamit 

kendiliğinden yapmamıştır. Onu 

maruf olan ihtiyatkarlığından, ves 

veseli, mütevehhim halinden hiç 
beklenilmez, umulmazdı. Abdülha
mit, pek iyi bilirdi ki bu zatlar, 
memlekette yüksek mevkileri olan, 
milletçe tanınmıf, sevilmif muhte
rem şahsiyetlerdir. Kabulleri için 
söz verildikten ve adeta olup bit
tikten sonra zıttının yapılması, pif 
mit aşa soğuk su katmak kabilin
den yakışıksız, yaratıksız, müna
sebetsiz bir harekPt olacaktı. Bun· 
dan, yalnız Mitat Paşa ve Xemal 
Beyin değil, memleketin bütün mü
nevverlerinin milteessir ve münfa
il olmamaları imkansızdı. 

Sultan Hamit, bütün bu nokta
ları düşünürdü. Kim bilir, kim
ler, ne intirikalar çevirmişler, ne fe 
aa.tlar dokumuşlar, n ler demişler
cli de Paditahın fikrini çelmitler, 
iti ten pres edivermitlerdi? 
Namık Kemal Beyin yerine baş

kitabete küçük Sait paşa den· 
mekle maruf Sait Bey ve mabeyin 
müşürlüğüne de Damat Mahmut 
Celalettin Paşanın eniştesi İngiliz 
Sait Paşanın tayinleri, tepeden in
me gibi haber alınmakla herkesin 
parmağı ağzında kalmıftı. 

Mitat Paşa, başkatip Sait Beyi 
eskiden tanıyordu. Mitat Paşa, 
vaktile meclisivükela reisi iken Sa
it Bey, o meclisin baıımümeyizi i
mif. Fakat bu tanışıklık sonradan 
ilerlememiş, suri bir ahbaplık şek
linde almış! 

Sonradan tahakkuk ettiğine gö
re, Sultan Hamide Sait Beyi, Da
mat Mahmut Celalettin Paşa tav
siye etmif ve sadrazam koca Rüttü 
paşa da: 

-Münasiptir, efendimiz ! 
i bastırmıf. 
Darüssaade ağalığına getirilen 

Cemile Sultanın - Mahmut Celi.let 
tin pasanm zevcesidir. - B~ava. .. 
Hafız Behrem ağanın da ayni saik 
ve sebeplerle alındığı tebeyyün et
mi,tir. Bu zevat, ötedenberi mem
lekette mutlakıyet idare ve istip
tadın taraftarı; garp medeniyeti-

İdarei hususiye tarafın
dan alınan vergiler 

ANKARA, 9 (Telefonla) - ldare
ihususiyeler tarafından alınmakta o
lan vergilerin daha mazbut ve daha 
etraflı bir tekilde bir kül halinde ted· 
vıni için Dahiliye Yeki.Jetine çalıııl· 

maktadır. 

Vilayetlerin idaresine 
dair kanun 

ANKARA, 9 (Telefonla) - idare· 
İı..mumiyei viliyata dair olan kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hak· 
k•n hükumet meclise bir layiha ~v· 
kctmi~tir. 

nin, teceddüdün, meşrutiyetin a
leytarı olarak tanınmıslardı. 

Ebuzziya Tevfik Be~ merhum, 
bu garip ve acip hadiseyi müşahe
datına ve en mevsuk mesmuatına 
istinaden hikaye ederken; Sultan 
Hamidin, Namık Kemal Bey yeri
ne Sait Beyi nagihan ba,kitabete 
alması meselesi konuşulduğu sıra
da, faİr Ziya Pa,anın meşhur darbı 
meselini irat etmesine, yani: "Ey. 
vay ki bu bazicede bizler gene yan
dık!,, demesine karfı, Namık Ke
mal Beyin: Kahpe feleği mihrüııe
fa sanma .•. " llh. cevabile edebi bir 
tevbihte bulunduğılnu söylemi,ti. 

Ebuzziya Tevfik Bey, bunu söy
lemekle beraber gerek Namık Ke
malin, gerek Ziya Paşanın hadise
den tesirleri, o makamların faaşaa 
ikbalinden ve maa' ve muhassasa
tından mahrumiyet için olmayıp 
mücerret vatan ve millete hizmet 
aşkından münbais olduğunu, her 
ikisinin merdikamil, rindi derya • 
dil oldukları cihetle maddi, zati 
menfaatleri hiçe saydıklarını, ken
dine has bir fivei iltizam tevsik ve 
beyan eylemi,ti. 

Hasan Fehmi Pa,a merhumun 
da, ayni bahse dair bir fıkrası var
dır: 

1228 tarihinde Alemdar Musta
fa Paşa ile arkadafları Anadolu 
saraskeri Kadı Abdurrahman ve 
Bahriye Nazırı Ramiz Paşalar ve
sair rical taraflarından tanzim olu

nan ve Osmanlı devletinde "llk 
Metrutiyet,, dinilen "Senedi itti
fak,, Fatih camiinde cuma nama
zından sonra bütün vükela, ülema, 
rical huzurunda okıınmuf, Sultan 
Mahmudusani tarafından imza o
lunmuştu. 

Bu senedi ittifak, bir ne i kanun 
nuesasi demek olup, başlıca yedi 
şart ile ümurudevlette mes'uliyet 
vükela kaidesini kaydıtakvim ede
rek mutlakıyet idaresini kasrıtah
dit eyliyordu. Sultan Mahmut, bu
nu kabul için, evvelce Alemdara 
vesair vükela ve vüzeraya aöz ver
mifti. Kavlikarar üzere muayyen 
olan cuma günü hep birlikte Fatih 
camiine varılmak ve orada okunup 
imza olunmak icap ettiğinden, er
tesi günkü gidiş merasimi için Sul
tan Mahmut Perfenbe günü mabe
yincilerine emirler veriyordu. 

Bu sırada, Padişahın eski emek
darlarmdan müsabip iğri boyun Ö
mer ağa, yer öperek maruzata ruh
sat dilemiş, söz söylemeğe müsaa
de buyrulmakla: 

-Şevketli Padişahım! Herhal
de irade ve ferman velinimet efen
dimizindir. Ama, bu "senet,, zatı
hümayununuzun saltanatınızı bo· 
zup istiklalinizi kaybettirecek, sa
nırnn ! Kulunuz, bir çaresi bulun
sa da yapılmasa daha hof olacak, 
diye düşünüyorum! 

Demif. 
Sultan Mahmut ta cevaben: 
- Ağa, boynun iğri ama, dü~ün

cen doğru! Ne çare ki bir kere söz 
verildi, geri dönülemez. Maamafih 
sonradan da bir çaresi bulunabi

lir! 
Tarzında idareilisan ile içini aç

mış, verdiği senedi ileride bozaca
ğını ihsas etmitti. Filvaki aradan 
çok geçmeden bozmuştu. 

Acaba Sultan Hamidin de iğri 
düşünen bir iğri boyun Ömer a!?a· 
sı var mı idi? Bu Ömer ağa, acaba 
kimdi ki Hünkara, verdiği sözleri 
henüz soi?umadan sıcağı sıcağına 
bozclurabiliyordu. 

(Devamı var) 

Bir bomba daha 
BELGRAT, 9 (Milliyet) - Zidani 

ınoat .. ZaC"rep demiryolu üzerinde tam 
yük treni geçeceği anda makinalı bir 
bomba infilak etmi,tir. Fakat insan· 
ca zayiat olmamıştır. Bobma. yalnız 
demiryolunun mühim bir kısmını tah
rip etmiştir. Patlıyan bu makineli 1>om· 
ha, Yugoalavya zabıtası tarafından 

Velebit'te bulunanların aynidir. 

Romen askeri manevraları 
BOKREŞ, 9 (Milliyet) - Hi.len, 

Romanyada büyük manevralar yapıl· 
maktadır. Bu manevraları Krayova• ... 
da idare eden Romen Cenerallerinden 
Lazareaku feci bir kazaya uğramr~· 
tır. 
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HARiCi HABERLER 
Konferans geri 
Kalacak mı? 
Şimdilik 16 birinci teşrin 
tarihi değiştirilmiyecek 

CENEVRE, 9 (A.A.) - Silahları 
azaltma konferanaı bürosu bu akıam top 
!anacaktır. Birinci teırinin 16 sında içti 
maı kararlaştınlm:,;; olan umumi komis 
yonun toplanmaııni'n geri blrakılrnasına 
büronun karar vermesi muhtemel görü] 
mü yor ı 

Görünüşe göre umumi komisyonun • 
16 birinci te,rinde toplanması hakkında 
ki karar değiıtirilmiyecektir. Bununla 
beraber umumi komisyonun müzakere
lerine yenjden giripnesinin, diplomatlar 
arasında konuımalarm yeniden başlana 
cağı zamana raıtgelmesi de muhtemel .. 
dir. 

Böyle olduğu takdirde umumi komis 
yonun asıl mesaisinin hiç değilse bir 
kaç gün sadece telmit meselelerle mün
hasır kalacağı söylenmektedir. 

CENEVRE, 9 (A.A.) - Havas A
jansından: 

lngilterenin ailahlan bırakma konfe 
rana .cfivarundaki muhrabhaaı M. Eden 
dün öğleden sonra M. Paul Boncour ile 
saimi bir mülakatta bulunmuı ve muma 
ileyh Almanyarun Londra ve Romadayi 
son tifahi tebliğatının resmi l ngiliz me 
hafilinde fena tesirler basıl etmiı oldu • 
ğunu teyit etmiıtir. 

Amerikanın ııaziyeti 
NEVYORK, 9 (A.A.) - Timea ga· 

zeteainin yazdığına göre Amerika, Al .. 
manya tarafından silahları bırakma kon 
feransında istenilecek herhangi bir ailah 
lanmağa karıı muhalefet edecektir. Hü
kümet dairesi, Hitler'in Cenevredeki 
mümessillerinin vaziyetlerinden çok en -
dişe etmekte ve ileri sürdükleri fikirle
rin sadece bir tecrübe balonu olmayıp 
pazartesi günü silahları bırakma husu
sunda herhangi bir anlaşma ihtimalini 
ortadan kaldıracak mahiyette bir prog· 
ram ile meydana çıkabileceklerini zanet
mektedir. Veraailles muahedesinin mad
deleri ile hemen hemen ayni oldukları • 
na göre, Amerika Alman isteklerine kar 
şı durmak için itilaf devletleri ile hukuk 
noktasından beraber harket etmek vazi. 
yetinde kalackbr. 

M üsaııilik meselesi 
BERLIN, 9 (A.A.) - Volf Ajansı 

bildiriyor: Sili.hlan azaltma hakkındaki 
müzakereleri söz gelişi eden Correspen· 
dance Diplomatico • Politique Alleman· 
dl! gazetesi 'u sözleri yazıyor: Alman
ya bugün başlıyan müzakerelerin iyi bir 
surette neticelenme.sini sağlama bağla • 
mak için elinden geleni yapmıştır. Sinir
lilik, korku ve teli.§ göatererck, siyasi 
buhran tehdit ve tehlikeleri karş11mda 
bile geriye çekilmiyerek bükıimet üze
rinde bir tazyik yapmağa çalııan F ran • 
sız gazetelerinin manevraları dikkatle 
takip edilecek olursa, vücude getiribnek 
iıtenen, yüksek sulh eserinin bawılma· 
sına sed çeken hakiki engeller kolaylık· 
la sezilmiş olur. 

Müsavat ve emniyet temelleri üstüne 
kurulmuş bir aulha taraftar olanların 
bep•i bu siyaseti endişe ile karşılayacak 
!ardır. ----<>----

Harp borçları 

Amerika ile İngiltere ara
sında müzakereler başladı 

LONDRA, 9 (A.A.) - Harı> borçla· 
rına ait Amerika hazinesi ile lngiltere 
heyeti arasında müzakereler resmen bu 
gün baılıyacaktır. Bu müzakereler hak· 
kında yazı yazan nadir lngiliz gazetele
ri, rcami mahafilin derhal bir neticeye 
varılacağı hakkında pek az ümitleri ol
duğunu kaydetmekte, fakat 15-12 tak•i· 
tind,.n evvel bir Modus Vivendi hazırla 
mak üzere kat'i karar verilmiş bulundu· 
ğunu ili.ve etmektedirler. 

Bir İngiliz denizaltısında 
infilak 

LONDRA, 9, (A.A.) - 1-26 deniz· 
altı gemiıi cumartesi günü lskoçya kıyı· 
larında Paterson kayalıklarına oturnıu§, 
aonra yüzdürülerek keneli kendine cam• 
beltaou limanına gelmşti. Fakat bu li • 
mana gelir gelmez makine dairesinde 
bir patlama olmuş, iki kiıi ölmüt, 3 kiti 
çok ağır aurette yarlanmışlardır. 1-19 
denizalb gemisi de ayni zamanda kara• 
ya oturmuşsa da yüzdürülmüştür. 

Kadın gazeteciler 
casus mu? 

PARIS, 9 A.A. - Cenevreden Matin 
gazetesine bildiriliyor: 

Gazetede Lausanne'in bir kadın mu• 
habiri Hasat yortusunun yapılmıt oldu· 
ğu Augıbourg'a gitmişti. Bu muhabir 
Paris gazetelerinin birinin bir kadın mu 
habiri ve diğer 5 Amerikalı kadın ile bir 
Jikle orada tevkif edilmiştir. Hapiahane 
den çıkarak dönen muhabir üçünün de 
hapishaneden aalı günü çıkınıı oldukla· 
nm ve orada kendilerini casuslukla itti· 
hama çalışılmış bulunduğunu oöylemİJ· 
tir. 

Kendiıine hapishaneden çıkarken 
mevkufiyetin haklı olduğuna dair bir be 

Dava Berline 
Naklediliyor 
Reichstag davasıncıan ne 

neticeler çıkarılıyor? 
LEIPZlG, 9 (A. A.) - Wolff A· 

janıından: 
Reichıtag yangını muhakemesine iı· 

tirak edenlerin hepsi Berline gitmek 
için bugün Leipzig'ten aynlmaktadır. 

Moskova 9 A.A. Taa Ajansı bildiri
yor: Dünya matbuatı Leipzig muha
kemesinin son celselerini hararetle 
mevzuubahis etmekte devam ediyor. 

l ngili:ı: ırazeteleri, Leipzig muhake
mesinin Berlinde tekrar baılamak Ü· 
zere inkıtaını tetkik ederek davada. 
yeni hiç bir ıey ortaya çıkmadığını 
yazmatkadırlar. 

Morning Poat diyor ki: "Büyük bir 
komünist auikast teşkili.hm meydana 
çıkaracağı iiınit edilmit olan bu dava 
hiç bir §ey göstermemiı ve Torgler 
yangın hadisesinde kat'iyyen methal
dar olınadığmı ispat eylemiıtir.,, 

Daily Exprea, DimitroPun muhake
me salonundan uzaklaıtırılmıı olma· 
smı mahakim tarihinde en çirkin bir 
hadise teıkil ettiğini yazmaktadır. 

Times gazetesi de ayni ıuretle di
yor ki: 

'
1Di.mitrof'un uzaklaftınlmaıı ada· 

let bitaraflığının prensiplerine tama
mile muhaliftir. Kanun adamları bu • 
nun hakkında kat'i bir proteato ver. 
mi§lerdir.0 

Çekoslovak Prager Tageblatt gaze
tesi §Öyle yazıyor: 

"Dimitrof'un isticvabı neticesinde 
muıııaileyhin Reichstag yangmına it· 
tira.k ettiğine dair hiç bir delil elde 
edilememiıtir. Ve mahkeme Torgler'in 
maznuniyetini en ufak bir nisbet da
hilinde de olsa tespit eyliyememiıtir.,, 

laveç gazeteleri ıahitlerin ifadele • 
rini tetkik ederek Torgler'in ve diğer 
Bulgarlarm maznuniyetini tespit ede
cek mahiyette olmadıklannı kaydet· 
mektedirler. İsveç efkarıumumiyeai
nin müttefik kanaatine göre dünya 
ıimdiye kadar böyle bir adalet komed
yasına asla ıabit olmamııtır. 

Amerikan New Republic mecmua .. 
., diyor ki: 

"'Komünist maznunlarrrun ceıareti 
ve sürati intikalleri muhakemede ta
kip olunan maksadı açığa vunnu§lur. 
Muhakeme Nazilerin muhakemesi ma· 
biyetini almı~ ve maznunlar ittihamcr 
olmuşlardır.,. 

Fransa gazeteleri, Di.mitrof'un 
mahkeme salonundan çıkanlmasını 
ma.znunlann en sarih haklarını ihlal 
edici bir hareket suretinde karııla
makta ve bu hareketin ittihamcı vazi .. 
yetine giren maznunun ıeaini boğmak 
maksadile yapıldığını yazmaktadır
lar. 

Temps gazeteai eliyor ki: 
"Torgler'in ifadeainden mum.aileyh 

aleyhinde en ufak ciddi bir delil bu
lunamamıştır.,. 

İtalyanların 
Tuna muhtırası 
Muhtıra hangi esaslara 

istinat ediyor? 
ROMA, 9 (A.A.) - Tuna memle

ketlerinin bellerini doğrultup kalkııuna-
11 hakkındaki 1 tal yan muhbrası ıu te· 
mellere dayanıyor: 

1 - iki taraflı anlatmalar yapılma· ... 
2 - Tuna boyundaki memleketlerin 

yetiştirdikleri zahirenin ve sair ziraat 
mahsullerinin rüçhanlı muameleye tabi 
tutulması, 

3 - Avusturyadaki sanayi istihsa· 
latı hakkında rüçhanlı muamele tatbiki, 

4 - Tuna memleketlerinin ticaret 
müvazenelerinin ıdüzeltiJmeıi ve ihracat 
!arının çoğalblması, 

S - Tuna memleketlerine ait nakli
yatın bu memleketlerdeki tabii yollar 
vaııtasiyle yapılması için tedbirler alın· 
ınaıı, 

6 - Tuna memleketlerinin tediye 
müvazenelerinin düzeltilmeıi. 

Bir vapur pervanesini 
kaybetti 

SAN FRANSISCO, 9 (A.A.) )- Te· 
xman vapuru, Baltimore'a giderken San 
ta Barhana (Kalifornia) açıklarında per 
vanesin kaiybettiğini haber vermittir. 
Birçok gemiler yardıma gitmişlerdir. 

Kral Zagu'nun yıldönümü 
TiRANA, 9 (A.A.) - Kral Zagu'· 

nun doğumu yıl dönümü münasebetiyle 
büyük tezahürler yapılmııtır. 

Halk, kralı ve kral ailesini alkıtlamıt 
mıı. 

On vali, kırka yakın kaymakam 
şarka nakledilecek 

'ANKARA, 9 (Telefonla) - Şarkta üç senelik mecburi hizme 
bitirenlerle diğer ııiUiyetlerimizde 'henüz şarka gitmemiş olanlard 
10 kadar vali ve 40 a yakın kaymakamın nakilleri Dahiliye ııekôlet" 
ce takarrür etmiştir. Tokat ııali ııekili Recai Beyin mezkur valiliğe a 
leten tayini de kararlaşmıştır. 

Af kanunu hazırlanıyor 
'ANKARA, 9 ( Telelonla) -Adliye Vekıileti al kanun Uiyiha6ı 

lıazırlamağa b<1Jlam11hr. 

Dahiliyede hazırlanan eserler 
'AN KARA, 9 ( T elelonla ) - Dahiliye ııekôleti fehir ııe köyleri 

zin adlarını doğru bir tarzda yazan bir köy adları kitabı tertip ettirm 
tir. Vekalet memleketinde mevcut 519 belediye hakkında malumatı i 

·ıiııa eden resimli bir eser ba•tırmıştır. 

Ajans mümessillerine ziya/ et 
AN KARA, 9 ( Tele/onla ) - Aja116 mümessilleri bu •abah şeh 

mize geldiler. Anadolu Ajansı bu akfam şereflerine bir ak1am ziya/ 
ti vermiştir. 

Dairelerin kırtasiye ihtiyacı 
'ANKARA, 9 (Telefonla) -Müııazenei umumiye dahilinde 

dairelerin kırt~iye ihtiyaçlarının tedarikine dair olan kanuna müze 
yel Uiyiha maliye ııe bütçe encümenlerinden geçerek heyeti umumiy 
ye seııkolunmuftur. Bu layihaya göre Maliye ııekôletince mübayaa 
lunan bütün kırta6iye ve tabı levazımının maliyet fiyatlarına ııe nakil 
idare masrafı karşılığı olarak yapılan zamlardan hakiki •arliyata gö 
hasıl olacak tasarrulat ve menalid en bir buçuk milyon lirası bu işle 
mahsus olmak üzere mütedahil sermaye ittihaz edilecektir. Bu serm 
ye hududu dahilinde Maliye vekaleti deııaire icap eden mikdarda kr 
di açacaktır. 

Cümhuriye bayramı için hazırlık 
EDiRNE, 9 (A.A.) - Cümhuriyetin onuncu yıldönümü için 

dun bu şirin köşesinde de günlerden beri yap~lmakta olan büyük h 
zırlıklar gönülden ve içten taşan bir istekle her gün bir az daha f 
liyet çerçeııesini genişleterek hararet!enmektedir. 

Türkiyede ecnebi kitap 
ları çok okunmaya başla 

Yeni nesil gençleri okumuyor ... 
diyenler iftira ediyorlar 

Edebiyatı cedideciler, ikid• bir ve
sile dütürüp, ortaya atarlar: 

- Efendim, yeni nesil okumuyor! 
Ve bu iddialarını haklı göstermek 

için, bundan otuz kırk sene evvelki 
devre tesadüf eden kendi gençlikle
rinden bahaederler: 

- Biz, böyle mi idik? Biz bunlar 
gibi mi idik? içimizde en az bir ecne· 
bi lisanı öğreruniyen hemen de yoktu. 
Halbuki bugünün gençleri .... ,, 

Büyük edebiyat üatatlanrun bu 
yüksekten atan sözlerini eaki bir ki
tap tezgahtarının ağzından tekzip e
deceğim hatırımdan geçmemiıti. Na 
yapayım ki, kitap satıılan hakkında 
bu emektar adamın hiç olmazsa Ce
nap Şebabettin Beyden daha sağlam 
bir fikıl.\ olduğuna kanaatim var. 

Haşet kütüphanesinde tanııtığım 
tezgahtar Kostaki Efendi, üatatların 
kanaatine aykırı olarak; diyor ki: 

- Türk gençleri, çok okuyor. Hem 
de iyi ıeyler okuyor. Ben, kırk beı ae
nedenbcri Beyoğlunda kitap aatıcılıfrı 
yaparım. Elimin altından milyonlarca 
kiıap geldi, geçti. Hangi kitapları 
kimler alır, kimler okur, hangi devir
de hanııi kitapµra rağbet edilir. He
men de ezbere bilirim. 

''Vaktile Beyoğlunda kitapçılık et
mek çok tehlikeli bir itti. Bir eurnall" 
adamı ayl;:\rca karakol karakol dolat• 
tınrl ardı. Sık sık dükkanlar basılır 
fİİpheli kitap var mı, diye araıtmna: 
lar yapılırdı. Şüpheli kitap mı? Allah 
go•tetmesin. • • Kimin haddine duş
müıtü ıüpheli kitap bulundurmak? .• 
Aına, insanın dostu varsa düımanı da 
••aı. Onun için daima tetikte bulunur
duk. O devir de müıterilerin, Beyoğ. 
]undaki kitapçılara serbestçe girmeai 
acaba mümkün mü idi? 

"Tili-lü türlü kıyafetlere girmiş ha
fiyeler, kitapçı dükkanlarının önün
den ayrılmazlardı. Ya içeri girerken, 
ya dışarı çıkarken bu hafiyelere mut. 
laka raatlanırdı. 

"Maheyinden korkuau olmıyan ko
daman pa§aların evlatları bile çok de
fa, kendileri gelmez, 11marl~dıkları 
kitapıarı ağalan ile aldınrlardı. 

"Şimdi öyle mi yal •• Raflar dolusu 
kitap. • . Beğen beğen al!. • Ne hafi. 
ye korkuau var, ne karakolda dayak .•• 

- Fransızca kitaplar, her zam 
ötekilerden fazla aranır! 

- Fransızcadan sonra? 
- Eskiden almanca ııelirdi. Bu 

nel<'r ılikkat ediyorum, İngilizceye 
rak saı-dıran gençler çoğaldı. Felse 
kitaplarına bundan yirmi yirmi bet 
ne <·v"·el kimse rağbet etmezdi.. On 
Le '\lar ki, felsefe ve a.oıyalizme ait 
serlr aranır oldu. 

"l!nıversite talebesi, hele Tıp 
kültesi gençleri, meslek kitaplar; 
iıayı! •yorlar. Fakat bunlar çok p 
olduğu için, aabn alabilenler pek 
dır. ,, 

Koılaki Efendi, bana bir sır Ja 
iha etti: 

- S:zim Beyoğlunda - bu ke 
tabiridir - e>kiden türkçe kitap 
gitmezdi. Yani ya, •atılmazdı. N .. 
ne'o:< bir kaç ta.ne bulundurdui: 
günler olurdu. Fakat müıteri çı 
ğı i~in bir daha getirtmedikti. 

"Yen.i harfler çıktıktan sonra. 
küçük tecrübe yapalım, dedik. Bet 
k;.tap alıp raflara dizdik. Şaşıla 
ıey .•. Ayına varmadan heı>•i IM\LJ 
Hem de alanlar Türkler değil, Fre 
ler. , • Biliyor musunz ki, tnaıdıkla 
içinde ı>e kçok ecnebi yeni harflf'r 
kınca türkçeyi bülbül gibi ôğre 
ler. ,, 

i..oıüıki Efendi, ecnebi dillerde 
kan kitepların pahalı •atıldığı ha 
daki §.ikayetleri yerinde bulmuyor 

- Frank hesabile satıı yapıy 
Bir I' rnnaız frangımn bugünkü ~u 
S l.llruı 25 paradır. Bizim satı• f 
mizse 10 kuruı. • • Posta para;ı fi 
~ıktıktan· sonra bütün kazanc< 
frank başına elli bet para .• 

Kostaki Efendi diyor ki: 
- Devir değiftikçe okuyucular 

aeiiıiyor. . • Otuz kırk ıene e 
K!lavye dö Montepen'in romanl 
L.apıf kapıfa giderdi. Sonra A 
Törye, Mopaasan filan çıktı. '"LaJil 
tin,, in Graziella'sını az mı ıatmı 
bir zamanlar? .. Şimdi, ;.e Lamarti 
ranıyor, ne Hugo, ne de Korney. • 
çık saçık kitaplar hepsini bastırdı 

- Peki Kostaki Efendi .. Si~ 
bir §ey daha sorayım: Meseli. kil 
hanenizde japonca bir eıer 
bulabilir miyim?. 

Koslaki Efendi, güldü: 
- Değil bizde, bütün kütüpbaJJ 

ri dolaısanız bir tek japonca kitaP 
lamazaınız? 

.. "Benim te~rübe?'e göre, bugünkü 
Turk gençlerı, eskı Jön • Türklerden 
hiç olmazsa yüzde yetmiı fazla kitap 
okuyorlar. Bundan 30 • 40 sene evvel 
Beyoğlunda üç beı kitapçıdan ibaret-

M. Mussolini filoyu tik. - d . ~'.!üne! batında Vafiyadia, Vays, la· 
yanname imza ettirilıniıtir. gormeğe gı iyor tiklal cz:ddesinde Otokael, gene Tünel 

Al d 
"k" h""kA ROMA, 9 (A.A.) - M. Muaaolini, ~a~ınd; tnb.avut Kriatodlo ve daha U• 

manya a 1 1 U umet Atlas Okyanoı'unda yaptıklan gezinti· 
8 

te e ır iki .i.ktapçr. • Hepsi bu 

b
• l • den dönen harp gemilerini görmek için kadardı. Ş~üe, taMaffl · lıınıe~ ırı. 

"Hatti. tuhaftır, bir zat vardı, 
!arca gelir gider, bizden japone& 
arardı. Sonradan bulduğunu za 
miyorum. Belki de sefarethane 
taaile cetirtmiıtir. iyeceğim '" 
Fransızca, almanca, İngilizce it•I 

b. ' ca, ıraz da rusça ve romence. 4 

dijı;t lil':tı'ld~.,ba~kıı..lstanbıılda e" 
dilden 'L:itap \;ulamazsınız.,. tr eştı Civitavekia'ya gitmiıtir. t~~çı~ız. Bır taraftan da yeni yi!nl 

•t• ~ukkanlar açılıyor. Kitaı>çılann ~o-
BERLl N, 9 A.A. - Meclembourg • y • b• d • l • • gunda franıızca kitap sablır. Yalnrz 

Koıtaki Efendiye: 
Manevreleri seyreden ceneral sa~ 

kolundan yaralanarak derhal K<ıı)·o~a 
haatahaneaine kaldırılmıştır. 

Sterlitz hükiımeti ile Meckleınbourg • ent tr enıza h gemlSl alm .. nra ve yalnız İngilizce kitap •a· 

M. Daladı.er do""ndu·· Scbwerin hükumeti 1 • 1 -34 ten itiba- TARAN 9 (A ) kU h , .A. - Tecrubeleri tan tüp aneler de var.,, 
ren 1-irleştirilmiıtir. yapılmakta olan Smeralde denizaltı ge--

LE BOURGET, 9 (A.A.) - Radi- M H • • "l • iki hükilmetin birl~esi muamele- . Koıraki Efendiye ıordum: 

- Allaha 11marladık Beyoğlunııl' 
eaki kitap tezgahtarı! diyecek old 

Sözümü kesti: 
- Yok. . • dedi, hak yemeıiııi 

mem. Benden eakiıi var: Ankat•. errıot ıyı eşıyor -.-·· mısi 88 metre derinliğe kadar dalmıı, G 1 k 
kal Sosyaliat lıongreoini kapamış olan • ıi, Hitler'in it ba§ına geçtiğindenberi ltalyan tezgahlarında yapılmıt ayni ••· • enç er, en ço hangi dilden ki-
M. Daladier, yanında M. Chautempa i· PARlS, 9 (A.A.) Geceyi çok sakin ilk defa oluyor. nıftan denizaltı gornilerinin timdiye ka- tap okuyorlar? 
Je M. Lamoureux olduğu halde dün 17, ve rahat geçiren M. Herriot, nelıahat ~ ••.fbir ;kt,.adi ve idari i,leri ko· dar kazand.kları rekorların heosini kır· Te:ı:gahtar iki Üç saniye kadar du· 
28 de bursra ı.lcli. devresine girmektedir. laylatbrma sebeplerinden alınnu!tır. mııtır. rakladı1'tan aonra, cevap verdi: 

~~----~~~~~~~,:.._~~~~~~~~~--=----=-~:=:...~~~~~~~~ 

desinde gözlüklü Yuvanidi EfeJJ.ı;. 
tamam 65 ıenelik kitapçıdır ..• 

M.SALAHAO 



Muhtar ve bekçi 
Şükrü Kaya Beyefendiye 

Yeni yıla muhtarsız gireceğiz. 
Bir iki ay sonra belediyeler hak

larını muhtarlardan istirdat ede
rek istikli..llerine sahip olacaklar-
dır. · 

Yeniçeri teşkilatı zorbalık dev
rinin timsali idi. İmam, muhtar ve 
bekçi teşkilatı ise göçebelik ve ka
b_ilelik devrinin Cümhuriyet idare
ame kadar devam eden iskeletidir. 
Fert. ".e de.v~e~ muayyen anlatma 
,eklı ıle bırıbırlerine hak ve kuv
vet verirler. Ferdin hakkı devle-
. k ' tın uvveti hükumet tetkilatm -

da kartılaşır. Bir zamanlar geri 
memleketler için ideal tekil olarak 
sevilen liberal ve demokrat hüku
-et sistemleci bugün iflasa doğru 
gidiyor. Dünyanın hertiuafında 
milli maksatlara göre kuvvetli halk 
hükumetleri te9ekkül ediyor. Dev
let makinesini teşkil eden ikinci ve 
üçüncü derecedeki hareket vasıta
ları ayni tornada, ayni tesviyede 
ayni dökümde olmadığı takdird~ 
o teşkılat emniyetle itliyemez. 

~iz devlet sistemini bugünkü si
y~sı n~zariyeleri üstünde yepyeni 
hır tekılde kurduk. Fakat idare ve 
cemiyet tetkiliitımızın aksayan ta
~~fları hurda bir makine halinde
dır. 

.. Ev~af, muhtarlık ve bekçi bu
gunku yepyeni devlet tetkiliitın
~a sırıtan, tamir kabul ebnez en • 

azdan ibarettir. 
(Feodalite) devrinin bugünkü 

hayatımıza karışan bu küflü mira
sı Çenberlitaş, Kızkulesi gibi kar
tınıı~a dikilmit duruyorlar. Çen
berlıtaşın tarihi bir kıymeti var 
K~~ kulesini zevkle seyretmek 
mumkündür. Fakat Evkaf bekçi 
ve muhtar gibi bugünün ~ehir ve 
medeniyet hayatında hikmeti mii
naıı, kalmıyan korkuluklar~ ne 
sebeple yer verelim. 

1 
Muhtarlık tetkilatı belediye o-

d
an_ yerlerde kalkıyor. Tesekkür e-
erı F k · ~·. a at onlarla beraber bekçi 

tetkılatını da şehirlerden söküp 
ç~ armak behemehal lazımdır. Bir 
8. am ya memur olur, kanunu tem
ııl eder veyahut nafakasını tunun 
bunun sadaka kabilinden verdiği 
bahtıtla çıkaran bir ecir olur. Eğer 
kanunu temsil eden bir memurııa 
?nun hakkını hükumet verir. Eğer 
~mme hizmetini gayrimuayyen bir 
ucret mukabilinde kabul eden a
damsa ona da kanunu temsil hak
kı verilmez. Bu itibarla bekçinin ne 
halk nazarında ehemmiyeti ne de 
hükumet itinde kıymeti yoktur. 
. Asayit ve emniyet vazifesi po
lıse. ve~ilmiştir. Şehrin nizamı be
led~ye ıle polisin mütterek mes'uli
yetı. altındadır. O halde halkın is
tem~~erek verdiği bet on kurut mu 
kabılınde hiç bir mes'uliyeti olmı
yan_ adamları bekçi diye kollan
maga ne lüzum var. Eğer emniyet 
tetkilatını kunetlendirmek arzu 
edilirse bekçiler hesabına halktan 
toplanan para herhangi bir vergi
ye zam suretile tahsil edilir ve bu
nunla Polis kadrosuna ihtiyaça gö
re memur alınır. 

Her semtte, her mahallede ka
kı kapı dolaşıp sadaka gibi beş on 

ruş toplamaktan başka itleri ol
;f 1Y•n .ve bugünün idari teşkilatın-

d
a Ye1rı, kıymeti bulunmayan bu 

a arn arın h 1 his edilm m';' tar arla beraber ter 
rupadan h~er.~ çok muvafıktır. Av
Dahiliye V ek~!~ ~elen muhterem 
d · •mızden bunu rica e
erız. 

------!urhan CAHIT 
l'ollate 

Baloncu Remzi 
b Meşhur sabıkalı yankesicife,.<len 

":!0 ncu R2mzi bundan iki gün evvel 
mutekait H kk B · 
ne O·"' a ı •yın cebinden !l"! ta-
çala; kaklı Bankasının b~nknotlarını 
tay " .~~mıftı. Hakkı Bey in zabı-
Mu .. ad ':·1· ~.dıgı e,kal Üzerine Emniyet 

uru· .. "k' · 
ıneınurJ gu 1 neı tube yankesicilik 
rak an baloncu Remziyi yakalıya-

Paralan d k B· ıo mey ana çı annı~Jardır. 
Y;y n~u .Re?'zİ evraki!e bir"likt~ adli

e verılD'llttir. 

Köylü sigarası satarken .. 
Malta ç d Ş ot artısın a ekercı Hanında 
ı•ran Ferh t . . d k" b" ci\r'ard .. ~ ~smın e ı ır şa 'ııa bu 

....... •koylu cıgarau satarken goriil-
••lU.A VE' Ü • d 
mı•tı zerm c 21 paketi .. yakalan-

' r. 

Çocuğu otobüsten itince .. 
POF

1
• enerde oturan Zekeriya Efendi 
ıae ·· ~· S ınuracaat ederek 6 yaşınc!aki 

h:lı abahati 3336 numara•· otobüsün 
.. : ~çis~nin iterek ~re d!i~hf'd6ğüilü" 
d i"' • ~a!'ının kırılmaıına sebebiyet ver· 
ın~~';;. •ddia etmiıtir. Biletçi yaka~an-

ç Dikkatsizlik 
tana~bukluda oturan llyas f~fendi Sul
"arındmet aygır deposu müdüı·lıiğii ci .. 
tel•erı· ~n geçe ken o civarda telefon 

· nı t • Nureu· amı hn•kte olar. Hrant ve 
leri k" •n Efendilerin kazaen dü,ütdük-

ıreınit · · Lıı....... Parçaııle ba~ndan yara-

- ·-
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ŞEHiR 

Ekoae•I 

Sanayiciler 
Heyeti gitti 

lktısat Vekili bugün 
heyeti kabul edecek 
Sanayi birliği namına lktısat ,. ek&.

letile temas etmek ve muhtelif san.ı
yi zümrelerinin tesbit edilen dilekle
rine nazaran muafiyet meaelesi hak
kında teıebbüsatta bulunmak Üzere 
Nazmi Nuri Beyin riyasetinde st>çilmiş 
olan üç kitilik heyet dün aktamki tren 
le Ankaraya hareket etmiıtir. Heyet, 
bugün Ankarada lktısal vekili Crl.il 
Beyefendi tarafından kabul edilecek • 
1 ir. 

İstanbul mıntakası sanayi müdürü 
Refik Bey de, dün akıamki trenle An
karaya gitmiıtir. 

Odada mezuniyetler 
Ticaret odası umumi katibi Vehbi 

Beyin mezuniyeti bibnit ve vazifesine 
devama ba~lamııtır. Şimdi oda tetkik 
ve istihbarat ıubesi müdürü Müderris 
Hakkı Nezihi Bey izin almırtır. 

Almanyadan ithalatın depo
zito ücretleri 

Almanya ve Franıadan klearing o .. 
)arak yapılan ithalitta tacirJerimiz 
malın bedelinin yüzde onunu Cümhu
riyet Merkez Bankasına depozito ola
rak yatırmaktadırlar. Bundan sonra 
malın yüzde betinin yatırılmaaile iktı
fa edileceği ve bedeli iki yüz lirayı 
geçmiyen ma11ar için depozito aran .. 
mıyacağı ve ıimdiye kadar alınını~ 
olan yüzde 1 O depozito akçelerinden 
nııfınm ıahiplerine iade olunac::ığt ha 
ber verilmektedir. 

Vapurda bulunan esrar 
Rusyadan gelen Üsküdar vapurun -

da bir mikdar esrar bulunmuş ve Zih
ni Bey isminde biri sekizinci ihtisas 
mahkemesine verilmitti. Bu davaya 
dün devam edilmiştir. Maznun, vapur 
da lskenderiyede yapılan aramada 
bir mikdar eırar bulunmut olduğunu, 
burada bulunan esrarın onun bakiyesi 
olması muhtemel bulunduğunu söyle -
miştir. Vapurun çarkçısı Arif Efendi 
dinlenmiı ve kaptan lamail Beyin mü
dafaa §ahidi olarak celbi için muha • 
keme ayın 23 üne bırakılmı§lır. 

iş Bankasının Üsküdar şubesi 
it bankasının Üsküdar tubesi ya

kında açılccaktır. 

Tiftik rekoltesi 
Bu oeneki tiftik rekoltesi 40 bin 

b:'lye tahmin edilmektedir. Sovyetler 
pıyaaamızdan külliyetli tiftik alacak • 
ları haber verilmektedir. 

Odünç para veren muesseseler 
Ödünç para veren müesseselerin 

ticaret mürakıpleri tarafmdan teftişi
ne baılamıştır. Bu arada beyanname 
vermeyen müeaaeaelerle vet-esiye e§ya 
satarak faizcilik yapan müsseaeler de 
tesbit edilerek muhakemeye verilecek
lerdjr. 

Pirina ticareti 
Ticaret odası idare heyeti, dün öğ

leden sonra içtima etmi~tir. Bu içtima
da lstanbulda Prina tjcaretile iştigal 
ettiğini aöyliyen bir maznunun ifade
sinden bahisle böyle bir ticaret mev
cut olup olmadığı hakkında ihtisas 
mahkemesinden odaya yazılan tezke
re okunmuştur. Neticede Prina tica
reti diye bir ticaret olduğu yolunda 
mahkemeye cevap verilmesi kararlaş
tırılmıtlır. Malüm olduğu üzere zey -
tinyağı, zeytinden çıkanlmaktadır. 
İlk yağ çıkanldıktan sonra kalan zey
tin kabukları depolanna prine ve bun 
lann ikinci bir tasnifinden geçiril -
mek suretile iıtibsal edilen ve birinci
si kadar nefis olmıyan yağa da Prina 
yağı denilmektedir. Mahkemeye ve -
rileck cvapta bu tafsilat ta bildiri! -
cektir. 

Muğlada yanı sene tutun U 
MUCLA, 9 (A.A.) - Tütün kum

panyalan eksperleri tütünlerin evsafını 
tetkik ve yeni sene mahsulünü tespit et 
meğe başlamışlardır. 

Eski sene mahsulünden §İmdiye ka
dar 1500 balya tütün satılmıştır. Yeni 
tütünlerde balya haline konmuştur. Fa 
kat henüz piyasa açılmamışbr. 

Giresunda fındık 
GiRESUN, 9 (A.A.) - Dün bona

da 60 kuruştan 64 on paraya kadar 375 
çuval fındık içi, 13 kuruştan 29 kuruta 
kadar 915 çuval yaf kabuklu fındık sa
tılmıştır. 

Kadastro işleri 
Şehı-imizde tetk:katta bulunmakta 

olan Tapu ve Kadastro umum müdürü 
Cemal Bey dün de Tapu idaresinde 
mefgul olmuş, yeni teıkil olunan Ka
dastro postalannın birinci ve ikinci ko
mİ5yonları reislerinin ve Tapu memurla 
rının ittirakiyle yaplran toplantıda Ka· 
dastro postalannın kadastrosu yapıla
cak olan mahallerdt ne suretle çalışacak 
!arı ve ıizıııı!iy dar ,.apılan iıler görü 
tiilmüştür. 

-

' . lanmıttır. , v •a.ı. 

Bir kadın ajjaçtaôv düştu • " 
Beylerbeyinde Küplücede ottmm 50 

)'a~lannda Münire Hanım evir.in hah. 
ÇC'aİndeki İncir ağacına çılcarak kaza
CI" düşmü!} ve ağır ıurette varalaı,.,ı•-1-
trr. Münire Hanım Zeynep Karni) has
tahaneaine kaldırılmıttır. 

Fakülteler 
Yerleşiyor 

Tamirat ve tadilahn üçte 
ikisi bitirildi 

Türk Üniversitesi bütün fakültele
rinde 5 teırinisanide tedrisata ba§lana
caktır AJınan tedbirler ıayesinde ü
niverıitedeki bütün tertibabn ve yapı. 
lan tamirat ve tad.latın bu tarihe ka
dar ikmal edileceği ve müıterek ted
risata batlanabileceği muhakkak gö
rülmektedir. Yeni Türk Üniversitesi 
yepyeni bir muhit ve t•rait içinde fa
aliyet sahasına girecektir. Üniversite
de yapılmakta olan tamirat ve tadila
bn üçte ikisi ikmal edilmi§tİr. 

Edebiyat Fakü'tesi Zeyn•p Hatun 
konağına tamamen yerlefmİ§tİr. Hu
kuk Fakülteoi de Edebiyat Fakültesi
nin yerine yerleJmek üzeredir. 

Tıp Fakültesi için Bekirağa bölüğü 
yeniden yapılmakta o'an tef!"ihbane
nin büyük bir kısmı bitmiştir. Gene 
fakülte için Cerrabp">fa, Haseki ve 
Gureba hastahanelerinde yapılan kı
oımlar yakında bitecektir. 

Kız lisesine leyli alınacak talebe 
lıtanbul Kız Lisesinde bir kısım ta

lebenin mektebe leyli olarak alınması 
için hazırlanılmaktad,r. Mektebin e
lan bir kısmını İşgal eden Erkek Mu
allim mektebi bu kısımları tah~iye e
decektir. 

Açıkta kalan ortamektep talebesi 
Açıkta kalan ortamektcp talebele

rinden bir kısmı dün gene Maarif Mü
dürlüğüne müracaat etmişlerdir. E:un
lann muhte!if mektep~ere yerle§tİril
melerine çalışılmaktadır. 

Tıp ve Fen fakülteleri imtihanları 
Tıp ve Fen Fakültelerinin imtihan

ları ikmal edilmiıtir. Edebiyat ve Hu
kuk Fakülteleri imtihanlan da aym 
on betinde ikmal edilecektir. Bu se
ne Hukuk Fakültesi imtihanları çok 
tıkı yapılmıştır. 

Tıp fakültesi son sınıf talebesi 
Tıp Fakültesi son sınıf talebeleri 

dünden itibaren tatbikatta bulunmak 
üzere hastahanelere tevzi edilmitler-
dir. ~ .ı 

Her fakülteden 150 talebe 
Ankaraya gidecek 

Cümhuriyet Bayramında üni,·er!'i
teden her fakülteden seçilecek 150 ki
tilik bir gnıp, bir profesörün riya..,ti 
altında Ankaraya gidecek ve yapıla
cak geçit resmine iıtirak edt:ct'ktir. 

Mekteplerde kooperatifler 
Yeni ders senesinin başlaması dola

yısile ilkmekteplerde talebe koopenıtif 
feri de faaliyete geçmişlerdir. 

Bu ıene Maarif müdürlüğü llkmlllc
teplerdeki talebe kooperatiflerine fev
kalade ehemmiyet vermektedir. Koope
ratiflerin 1ıtifadcli neticeler Yermesi ve 
talebeyi taıarnıfa alııtınnası busus dai 
ma göz önünde tutulacak, müfettişler 
tarafından sık sık teftiı ve mürakabe 
edilecektir. · 

VlllyeHe 

Mali teşkilat ---
Bu teşkilattan beklenen 

gaye nelerdir? 
lstanbul yeni maliye teıkilatı hemen 

hemen bitirilmit gibidir. Yeni tetki
latta İf başına çok değerli ve genç, 
yük<ck tahsil!ı memurlar getirilmiıtir. 

Bu memurlardan büyük istifadeler 
beklenmektedir. Bu memurlann yan
larına da gene en afağı lise mezunu 
olarak tayin edilmit memurlar veril
miıt:r. Bu memurların iyi birer ma
liyeci olabilmeleri için çalı§ılacaklır. 
Yeni teşkili.ttan gaye vergilerin ku11ur
suz, mükellef ve hazine hukuku göze· 
Werek tahakkuk ,.e tah•İli, vergilerin 
geriye kalmamal:'rının teminidtr. 

Bu iıibarladır ki, yeni teşkilata lü
zum görülmü§, geni§ mikyasta yapı
lan tctkikatta it ba,·arrna senelerce 
defterc!ar1ıklarda tecrübelerinden isti
fade edilm't zevat getirilm~tir. 

Tetkilat neticesinde varidatın daha 
artacağı kat'i şekilde ümit edilmekte-
dir. · v ~i!]J'; 

Başvekili mizin teşekkürü 
lstanbulun kurtulu§ bayramı miina

tebetile Va'i ve Belediye Rei~i ~1t•hİ.t-· 
tin Bey tarafından Batvekil ismet Pa
§aya çekilen telgrafa dün lamel Paıa
dan fU cevap gelmiştir: 

''Kurtuluş yıldönümünü muhterem 
İ$l.:ınbullulara kutlular, bu vesile i:e 
hakkımda gösterilen duygulara te
~ek kür ederim efendim.,, 

Ziraat sergisi 
Vilayet Ziraat Odası dün topfanmış

br. Bu toplanmada bu ayın on doku
zunda açılacak olan ziraat ıergiai 
h.'lkkında görii§ülmüttür. 

Odaya viki olan müracaat1Arrfa ba-
21rlıkların bitirilemediği bildirilmiştir. 
Bu itibarla serginin Cümhuriyel Bay
ramr günü açıfmaaı konu§ulmuşsa da 
henüz bir karar verilememiştir. 

Yeni fuhuş talimatnamesi 
Yeni fuhuı talimatna.meainin tanzim 

cdil~~ğini .Y•zmıttık. Haber ald.ğınır· 
za gore nızamname de çıkmıştır. Ru 

Mahkemelerde 

Fabrikayı 
Nasıl yapmış? 
lrani Fettah Ali Efendi 

aleyhindeki dava 
Belediye Y edikulede Kiriıhane cad

desinde halı yıkama fabrikası salıibi 1 ra 
ni Fettah Ali Efendi aleyhine on bin 
liralık bir tazminat davası açmıJ, ayrıca 
fabrikasını yıkmasını da istemiştir. 

Anlaşıldığına göre, lrani Fettah Ali 
Efendi kale duvarını delmiş, hendeği ta 
dil etmit ve fabrika yapmıttır. Şimdi Be 
lediye bu işten dolayı on bin lira tazmi
nat İstemekte, ayrıca fabrikanın yıkıl
masını ve duvarla hendeğin eski hale 
getirilmesini talep ebnektedir. 

Mahkeme keyfiyeti • ehlivukufa ha
vale etmiştir. 

Eroin 
Dün Ağırceza mahkemesinde lıtip

rati, Hristaki oğlu Yugoviç, Yorgi Bak
lacı oğlu Dimitri isminde dört kişinin 
eroin k~çakçıtığından mahkemelerine 
baılanrruştır. 

Bunlar cürümlerini in.kir etmekte
dirler. Muhakeme şahit celbi ve tahika
tın tevsii için baıka güne bırakılmı§tır. 

Zorbalık davası 
Kumkapıda Melahat, ;aminde bir kızı 

zorla sandallarına alarafl Hyirsızadaya 
götüren ve orada tecavüzde bulunan Fa 
ik ve Afirin dün gizli olarak Ağırceza 
mahkemesinde muhakemelerine batlan-
mıştrr. 

Bir cinayet 
Süleyman isminde bir adamı öldür

mekten suçlu ve gıyaben muhakeme e
dilmekte olan Mustafa dün Ağırceza · 
mahkemesinde 15 sene hapse mabküm 
edilmiştir. Mahkeme ~ustafa hakkında 
tevkif müzekkeresi isdar etmiştir. 

Haritaları taklit 
lstanbul Belediyesi ikinciceza mah

kemesinde Foto Fransa sahibi Jean 
Vaynberg Efendi aleyhine bir dava ika 
me ederek Belediyenin yaptırdığı latan 
bul haritasını taklit ettiğinden ceza ve
rilmesini ve haritaların müsaderesini iı
temitti. 

Yapılan muhakeme neticesinde de 
mahkeme Belediyenin iddiasını sabit 
görmüt, Vay~berg Efendinin cezalandı 
nlmasma, barıtalann toplandınlmaıına, 
ayrıca Belediyeye tazminat vermesine 
karar verm.İtti. 

Vaynberg Efendinin davayi temyiz 
etmesi üzerine bu karar nakzedilmiş, 
muhakeme yeniden başlamıştır. Bu mu 
hakemede Vaynberg Efendi işin ehlivu
kufa havale edilmesini istemiı, mahke.. 
me de ehlivukuf ücreti kendisi tarafın
dan veri~.Lek üzere bu talebi kabul et
mittİ. 

Fakat aradan iki celse geçtiği halde 
Vaynberg Efendi bu parayı veremem.iş, 
son celıede de Belediye Avukatı Rami 
Bey Vaynberg'in bu talepten vazgeç
miş addedilmesine karar verilmesini İs· 
temiştir. 

Mahkeme bu hususta karar ittihazı· 
m 25 Tetrinievvele brrakmııtır. 

Nazım vapurunda bu~unan 
eşya davası 

Birkaç ay evvel Rusyadan !imanı
mıza avdet eden Kalkavan zadelerin 
Nazım vapurunda hayli mikdarda 
kürk, teker, havyar ve sai.r kaçak eş
ya buhınmuş ve suçluları şekerleri ve 
aair efyayi Teodoa limanındaki Sov
yet kooperatifinden gemi namına al .. 
dıklarını söylemişlerdi. Bunun üzeri
ne mahkeme, bunun mahallen tesbiti
ne karar vcrmi§tİ. Bu hususta 1-larici
y~ vekileti vaııtaıiic yapılan teşebbüs 
üzt:rine alınan malUmat Moskova bü
yük elçiliğimizden vekalete bildiri! -
mi~ ve vekalet te büyük elçiliğin tez
keresinin suretini. mahkemeye gönder
miştir. Dün bu davanın rüyetine de .. 
vam edilmi.ı ve bu tezkere sureti 
okunmuştur. Bunda Rusyada harici ti
c·A.retin devlet inhisarına tibi bulun
duğu ve yapılan satışların kimler namı 
na vuku bulduğunun teıbiti mümkün 
olamadığı bildiriliyordu. Mahkeme, 
Nizım vapurunun Teodoa limanında 
bulunduğu tarihte vapurda mevcut 
kaptan ve tayfalann isimleri tasrih 
edilmek ıuretile kendilerine mevzuu· 
bahis eşyanın satılmış olup olmadğı 
nın yeniden istili.mına lüzum görmüş, 
cevap gelinceye kadar muhakemeyi 
talik etmiıtir. 

Seyfi Pş. A~karaya gitti 
Şehrimizde bulunan gümrük mu -

hafaza umum kumandanı Seyfi Pa"°' dün Ankaraya avdet etmiıtir. 

ı_ KllçUk habarler 1 
0 Himayeietfal Cemiyet:ne bağlı 

J\ nneler Birliği dün mutat İçtimnt~• 
}&parak Cümburiyet Bayramında fa
kir ve kimsesiz çocuklara veri!ecck el
tiıelerin ölçüleri ve buna ait laz mge
lt.n hazırlıklarla meşgul olmuşt01r. 

Avusturyanm Ankara Sefareti 
Müıteıarı M. Bischoff Paris Sefareti 
Mt.;. .te§arlığına tayin edilmİ§tİr. Anka
rada blunmatka olan M. Bischoff bu
günlerde Parise gidecektir. 

-- -

nizamnamenin tatbiki ile §İmdiki va-
7.İyet son derecede ıslah edilmi~ ola
cak ve bazı haatalıklann önlerine gc
çilebi1eceği gibi söylenmekte olan biı· 
takım yolıuz iıılerin de önlerine ıet 
çt-ki!mi§ olacaktır. 

····••:r•d• -
Yeni muhtarlık 
Teşkilatı 

Belediye mahallelerde 
tetkikat yaptırıyor 

Belediye yeni muhtarlık teşkilatı için 
hazırlıklannı ikmal etmeğe çalıpnakta
dır. Bu huıuıta nahiye müdürlüklerin
den muhtarlıklann vaziyetleri ve mahal 
le idare ıekilleri hakkında lüzum görü
len bazı malilmat istenmittir. 

Diğer taraftan bugün muhtarlık ya
panlann da ioimleri icabında lazım ola
cağı için teabit edilmektedir. 

Bayramda Beyazıt ve Galata 
kuleleri 

Cümhuriyet bayramında ıehrin umu 
mi tezyiİıatından olarak yap<lacak tenvi 
ratla Belediye meşğul olmaktada. Bu 
meyanda Beyazıt ve Galata kuleleri de 
elektrikle güzel bir §ek:ilde tenvir edile
cektir. 

Bina yapılan sokaklara parke 
Şehirde İnşaat ıon senelerde bilhao

aa Fatihten Ec!irenkapıya kadar olan ye 
ni cadde Üzerinde tekasüf ebni,tir. 

Bu caddeye amut olan caddeler ev
velce buralarda bina olmadığından kal
dırunsız bırakılmıftı. Şimdi bu yangın 
yerleri yapılan yeni binalarla dolmut
tur. 

Belediye imkan nisbetinde bu sokak 
lara kaldırım yapmağı düıünmektedir. 

Taksi durak yerleri 
Son zamanlarda taksi otomobilleri 

gene şehrin muhtelif yollannda müıteri 
beklemek ve sair bahanelerle durmakta
dırlar. 

Belediye bu halin önüne geçmek İçin 
durak yerlerinin yeniden teıbitine ka
rar vennittir. 

Bayramdaki fazla tenvirat 
ıçın tedbirler 

Belediye Cümhuriyet bayramında 
tehirde yapılacak tenviratın fazla ola
cağını göz önüne alarak bu günlerde bir 
anza olmaması için Elektrik şirketinin 
nazan dikkatini celbetmiıtir. Şirket ya
pılacak tenvirattan dolayı bir arıza ol
mamasına dikkat edecektir. 

Şehir meclisinin teşrinisani 
ıçtimaları 

Şehir Meclisinin Teşrinisani İçtima
lan için hazırlıklar başlamıttır. Meclise 
verilecek işlerin başında huıuıi bir ko
misyon tarafından hazırla.nan yeni zabi .. 
tai belediye talimatnamesi vardrr. 

Bundan baıka Daimi Encümenin Ye 
belediyenin tasdik.inden geçen hamallar 
tali.matnameıi de ilk günlerin ruzname
ıine konmu§tur. 

Şehrin ıüt ve ekmek meseleıile bil
hassa fınnlann tahd;di işinin Mecliste 
hararetli münakaşalan mucip olacağı 
tirndiden söylenmektedir. Teşrinisani 
toplantısile Şehir Mecliıi son senesine 
ginnit olacaktır. Gelecek sene yeni mec 
liı intihabı yapılacaktır. 

Tavuk ko!erası kalmadı 
Belediye ve Vilayet baytar müdürlü 

günün müıtttek çalışmalan neticesinde 
latanbuldaki tavuk haatalıklan tama
men geçmiştir. 

Sığırlarda ve beyğirlerde esasen bas 
talık yoktu. Yalnız bandırma ve hava
lisindcki sığırlarda fap hastalığı oldu
ğu için kordon konmuştu. Son zaman
larda onlarda da hastalık kalmadığı i
çin takyidat kaldınlmııtır. 

Belediyenin 1 O senesi 
Belediye İstatistik yıllığı hazırlanmış 

tır. Cümhuriyet bayramında neşredilc
cektir. Belediye Mecmuası da bayram 
müna .. betiyle fevkala~e bir nüsha ola
rak çıkacaktrr. Bu nüshada Belediye
nin on ıeen içinde yaptığı iş1er fotoğ
raflarile beraber ı:österilecektir. 

f.__B_O R SA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

9 Teşrinievvel 1933 
Akıam Fiatları 

lıtikrazlar 
1atikra:r. dabiJı 97.25 
1~33 Jatlkıa.aı ~,! O 
Ş.rlc . D. roUarı 245 
D. Muvahhidei SJ 25 

Tabvili.t 
Elektrik 
Tr&m'f'•J' --

Gumrulr.ler 
S"vdi m•bı 
Baidat 
T aık•ri1• 

1, Banlıı..aaı N•-... 

Tünel 
. Rıh.hm 

B,50 Anadolu 1 
8,50 

10,35 " 
10.,35 Mümeaail 

ESHAM 
T eter o. 

9,50 Bomonti 
111,55 Terlr;o• 
102 Çimento 

-.-
17 .so 
46.20 

111 47.25 
SZ,15 

Jl ,50 
19,ZS 

1 , ,, Ha111iliD• 
" ., MV••••• 
Tram•ıty 
Anadolu H;sıe 
Reji 

48, lttıaht d.a7. 

27 
ll.40 
)8, 
ı.zs 
2,05 
2,115 

27.65 Şal"k da7 
390 B.tya 

~ır. harİıJ• 15.25 Şark m. ec:r..a 

ÇEK FIATLARI 
Pari-.ı 
Londra 
Niiyork 
Brülllul 
Milano 
Atina 
C•nene 

1206 t 
'55""1-2 i 

71 
33885 

9 
823425 
243875 

Amaterd~m , 17 

Sof1a 66.33 

NUKUT 

20 f Fr11n11a 
1 l~terlin 
1 Lto ... r 

20 Liret 
20 (. Belçika 
20 Dr•hmi 
20 1. l ı•İçre 
20 Leva 
21 Kur. Çelıı: 

1 Florin 

Kurut 

167 
855 
ı ... 
223 
117 
24 

818 
zs,. 

118 
83 

Prai 
Viyana 
Madrit 
Bertn 

s~ •«r•• 
ZJo·i 
Pette 
Bü'.reı 
n~o••«>•a 

(Satıı) 

ı şa;., 
1 P•,.eta 
1 A1ark 
1 Leıoti 

20 Ley 
20 Dinar 

1584 
43037 
565:5 

l!J.8.375 
34,64.?S 
4.20-25 
3.73.so 
796750 
)(Jbl .:>O 

ku.rot 

A•. 24.50 
18 
49 

24.-
0.23 

55.-
1 Cerno•i~ 
l Ahrıı 

-.-
9,22 
o • .:ı1 
2,43 

J M•cidir• 
B•nknot 
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.Bulgaristandaki 
Türkler ---
Ufak tefek bazı müessif 

hadiseler oluyor 
Razgratta müntefir 15 eylül tnrihli 

''Karadeni.z,, gazeteıinde okuduğumu· 
za göre, Büyük harpten sonra Bulga
ristanda Rodna Zaıtita, Trakya, Ma
kedonya, Kubrat ve aaire gibi buyuk 
milli te,ekküllerin vücuda gelmuii .. 
ekalliyet Türklerinin vaziyeti günden 
güne fenalatmaktadrr. Bilhassa kc.ylii 
Türkler, mutaassıp Şop ve mahacirler· 
den çok sıkıntı çekmektedirler. Bıın
lar her fırsattan bilistifade Türk:eri 
tazyik ederek hicrete sevketmeğe meo
bur kılmatkadrrlar. Hatta bazan ü:ü. 
me bile sebebiyet vermektedirler. 

Bu tazyiklere rağmen umumi buh
ran Bulgariotan Türklerine de fena 
ha.ide tesir etmİ§tİr. Ekaeriya ziıaatle 
geçinen Türkler fiatleri dü~en mah
ıü!lerini satamıyarak çok sefil bir va, 
ziyete d~miişler<l:r. Çalıtkan ve mü. 

tehammil Bulgaristan Türkünün hali
hazırdaki vaziyeti geç~nlerde vukua 
gelen ıu hadiselerle daha iyi anlaşıla
caktır: 

Ekseriyetle Türklerle metkün olan 
Deliorman mıntakasınm Aydoğdu kö
yünden Oımanafa evvelce keıtiği ku
ru bir armut ağacını fakirliği yUzün
den evine getirttiremeyip tarlasındr 

bırakmıtbr. Fakat bu armut ağacının 
iki Bulgar köylü genci tarafından par
çalandığını öğrenen Q3man Ağa Na
hiye Müdürlüğüne §ikayet etmiştir. 

Fakat Nahiye Müdürünün de Bulgar 
olması ha!;ebi?e Osman Ağaya hiç a!· 
dırış etmemişlerdir. Köyünde Oaman 
Ağa çoluk çocuğunun nafakasını zor 
tedarik edebilen fakirlerdendir. 

Bu sebeple Osman Ağa, kendi ha
linde olan arkadaıı Yuouf Ağayı da 
yanına alarak tarlasında ağacını par
çalamakla uğraıan Bulgar gençlerinin 
yanına varmışlardır. Her iki i de ar· 
mut ağacının yarısını olsun bırakma
ları için yalvarmıya baılamışlar, fakat 
bu sözlere karşı Bulgar gençleri kıza
rak: 0Burasının Bulgarlara ait o~du

ğunu daha öğrenmediniz mi?,, diye eJ. 
!erindeki baltalarla Oaman Ağayı ba
tından ve omuzundan ağır surette ya· 
ralamışlardrr. Arkadaşı Yusuf Ağayı 
da ezmişlerdir. 

Umitsiz bir halde yaralılar Şumnu 

hastahanesine kaldınlmışlardır. Ken
dilerinden maada başka bakacak kim· 
aeleri olmıyan ailelerinin Tazıyeti de 
vahimdir. 

Gene geçen salı günü akş,amı saat 
dokuzda evinde oturan Yunuo Abdal 
köyü Türk muallimi Mustafa Ş .fik 

Beye bir av tüfeğile açık kapıdan bir 
el silah atılmıt ve batile vücudunun 
bazı yerlerinden ehemmiyetli yaralar 
almı§tır. 

Tecavüz edenlerin Bulgari.standa 
Türklük aleyhindeki milli teşekkülle
re mensup oldukları anlaıılmaktadır. 

Balkan oyunları 
Dünkü müsabakalarda 

umumi neticeler 
ATINA, 9 (A.A.) - Balkan oyun

larının son gününde 50.000 kiti seyirci 
hazır bulunmuştur. 

Falero'da bulunan lngiliz donanma
sının amiralı da g~lmiştir. lngifjz do
nanması muz.ikası bir geçit reımi yap
nuı ve bir çok havalar çaimı}lır. 

1500 metre neticesi: 
Birinci Çukalas 4, 12 - yeni Ba!kan 

rekoru • 

lkinci Ynrjakopoulos 4,14,4. 
Uçüncü Kreos - Yugoslav - 4,13. 
Cirit atma: 
Birinci Mihalakopoulos - Yunan • 

57,28, ikinci Papagoergm - Yunan -
55,94, ~Üncü Kovaçeviç - Yugoslav -
55,68. 

400 metre koşu: 
Birinci Menes - Romanya - 51,4, i

kinci Passi .. Yunan - 51,6, üçüncü Stav 
rinos - Yunan • 52,4. 

4 X 100 bayrak yarışı: 
Birinci Yunanistan 43,3, ikinci TUr

kiye 44,4, üçüncü Yugoslavya 45. 
Uç adım atlama: 
Birinci Paterakis - Yunan - 13.89, 

ikinci Mikits • Yugoslav • 13,72, uçün
cü Lamberakiı - Yunan - 13,25. 

Sırıkla at lama: 
Birinci Doyçef - Bulgar - 3,90 - yeni 

Balkan rekoru - ikinci Andrepulos - Yu 
nan • J, 70, ÜCjÜncU Mitrofaniı .. Yunan-
3,60. 

Marato nyarı§ı 3 saat 2 dakika 41 sa 
niye ile Rom<myalı Gaf kazanmı,trr. 

ikinci 3 saat 5 dakika ile Yunan Kl 
rakides, üçüncü Yugoslav Sporn' d1ı1ır. 

Halk maraton koıuculannı tiddetle 
alkıtlanuşlardır. 

Umumi netice: Yunanistan 169, Yu· 
goılavya 108, Romanya 61, Türkiye 
61, Bulgaristan 53, Arnnutluk 7 pu· 
van. 

Maraton koşusunda Yunanlı Stt'fa
ner stadyoma ilk olarak ırirıniş, fakat 
Gal yarışın neticesine 50 metre kala 
kendisini geçmiştir. 

Stcfanu ~a yarışın neticeaien bir 
kaç metre kala düsüt> bavılmııttr. 

29 Tqrini~•d Cömhuriy" 1 
bayramı, Verem Miicadclc Ce
miyetinin rozet tevzi gü=ür. 
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AYE 
Son günlerde Ankaraya gelen 1 mühim tey bir müellifler birliği

bir temsil grupunun dağıttığı el dir. Her eser sahibi, tek batına kal
ilanlarından birini gördüm. "Bir dıkça, en metru haklarını bile mü
kavuk devrildi" yi oynuyorlardı. dafaadan aciz bir vaziyettedir. 
Şu, Musahip zadenin Darülbedayi- Bu haklar kollektif bir alaka ile 
de temsil edilen ve methur "Bir takip edilirse ancak o zaman mü
kavuk devrildi,,sini. eseri meth i- ellif haysiyetini sanat bazirganla
çin lazımgelen her tey yapılmıttı, rına kabul ettirmek imkanı hasıl 
Hatta rollere çıkacak, mümessil B. olur. 

Bir gülün Ömrü kadar 

ve Hanımların ilk defa olarak itil- Yazdığı tiir aynen bir gramofon 
tiğim isimleri de büyük harflerle pli.kının üzerine geçirilen ve ken
yazılmıttı. yalnız bir şeycik unu- diaine kardan hiç bir hisse ayrıl-

madığı gibi, koskoca tiiri pli.kın 
tulmuttu, gayet ehemmiyetsiz ve üzerine yazıldığı halde ismi konul
tali bir fey: Müellifin ismi. O mü- maya lüzum görülmeyen bir tai
ellif ki bu piyesi yoktan var etmek rimiz, belki batına bir dert açma -
için tam bir senesini vermit, tam mak için, mahkeme kapılarında 
bir sene vesika arayarak, ve alın sürünmemek için bu haddini bilmi
teri dökerek çalıtmıttır. yen tirketi dava etmeyebilir. Fa-

Piyesi temsil edilen müelliften kat müellifin kollektif haklarını 
evvela müsaade almak bir kanuni takip edecek bir tefekkül bir de 
mecburiyettir ve en iptidai bir ne- ğil, bet değil, yüzlercesi bir araya 
zaket işidir. Bundan vaz geçtik. gelecek olan bu müellif hakkına 

tecavüz davalarını bir elden ve 
Piyesi temsil edilen müellife ha- tek bir avukat vasıtasile pekala 

sılattan hisse ayırmak gene kanu- takip ve intaç ettirebilir. 
ni bir mecburiyettir. Bu da berta Müellif haysiyetini zebirlerde 
raf. yerleftİrmek, ve artık bu aleni sa-

f akat bu sanatkar geçinen in- nat yağmasına meydan vermemek 
sanların, oynadıkları eserin ilanı- için polis vazifesini görecek bir 
na müellifin ismini koymayacak Müellifler Birliği'ne 9iddetle ibti -
kadar sanate ve sanatkara kartı yaç vardır. 
nankörlük etmelerine isyan etme- Yaşar NABi 
mek kabil değil. 

Müellifin hakkı, müellif hay
siyeti, hernedense hala mevcudi
yetini ve lüzumunu havsalamızın 
almadığı teylerdir. 

Gazetelerin ve mecmuaların, iste 
dikleri yazıyı, sahibine sormadan, 
istedikleri yerini çıkararak ve hat
ta hazan ili veler yaparak, bu çı
karma ve eklemeleri zikre bile lü
zum görmeden almak hakkını ken
dilerinde görebiliyorlar. 

Tiyatrocularımız, insanı san' • · 
atten iğrendirecek bir laubalilik
le, hürmetimize hak kazanmıt pi
yesleri, ötesini berisini kırparak, 
bir veya iki perdesini tamamile çı· 
kararak, velhasıl adam akıllı mas
kara ederek oynamakta bir beis 
görmüyorlar. 

Halkevlerinin temsillerini ha
ber veren gazete muhabirlerinin 
yazılarına dikkat ediniz, en küçük 
role çıkan amatörün, bu itte en 
küçük hizmeti görülen adamın is
mini zikrederler, fakat bu piyes 
muharririnin ismini bir defa olsun, 
yanılarak anmazlar. 

Halk türkülerinin bestekarları 
bizce meçhüldür. Halk tiirleri ve 
manileri, sahibinin ismi zikredil
meden, ağızdan ağıza dolaşarak 
bize kadar gelmittir. Bunların ara-

· sında Köroğlu gibi, Kerem ile Aslı 
gibi methur destanları da sayabili
rı.z. 

Davetler 

Abide ianesi ve talebe şapkaları 
Milli Türk Talebe Birliiinden: 

1 - Birliğimiz Çanakkalede ,ehitleri • 
mizin ıerefile mütenasip bir abide yap -
tırmıya karar vermiı ~ve bunu temin için 
Türk gençliğinin ve bu kitleyi sevenlerin 
yardımlarına müracaat ederek iane top .. 
layacağından bu hususta icap eden ka • 
nunİ muamelelere tevessül olundu. Ha • 
ber gazetesinin bu tefebbüaten bahsede
rek bir iane listesi açbğını görüyoruz. 
Milli Türk Talebe Birliğinin mezkur te
şebbüsle hiç bir aliika11 olmadığı ve ken· 
di başladığı müstakil teıehbüsü tekem • 
mül ettireceğini beyan ederiz .. 

2 - Birliğimiz yüksek tahsil gençle
ri için kabul ettiği ıapka ve bant işini 
kat'i olarak hallebnİ' bulunmaktadır. Ö
nümüzdeki cümhuriyet bayramına iıtirak 
edilmesi kararla,tırıldığından mezkur nü 
muneleri görmek ve cümhuriyet bayra ... 
mına kadar edinmek için yüksek tahsil 
arkadşlarnnızın her gün saat birden beşe 
kadar birliğimizin Cağaloğlundaki mer -
kez binasına müracaatlrı. 

1 İs ve İsti 1 
Milliyet lıa .ataıule it oe ~ i.tı. 
)!enine taoaaut ediyor. lı,,. ifP 
ı.tiyenla lıir melıtupla lı lıriro

masa miircrcaat etmeli.clirlar. 

İş aranıyor 
Rü,diy.l' tahsili görmüı bütün mües

aeıeJerin adreslerini tanır tecrübeli bir 
efendi bir iı aramktadır. Kefil gösterir. 

Cağaloğlu No. 50 Haydar. 

.... 

11 Haziran 
Azizim, 
Dün gece hem ceaarelinize hay

ran oldum, hem de korkumdan ecel 
terleri döktüm. Siz de bazan ihtiyat· 
aızlığı pek ileri götürüyorıunuz. 

Danaederken yüzünüzü yüzüme o 
kadar yaklaıtınnayın, diye kaç defa 
aöyliyeyim? 

Dizlerinizin pek kaideye uymıyan 
hareketleri, dansı iyi bildiiiniz hak
kındaki iddianıza, beni pek inandır· 
mıyor. Kulağımın dibinde mütemadi
yen fıaıldamalannız yeliımiyormuf ei 
bi, mantomu giyerken elime küçük 
bir kağıt ta tutuıturdunuz. Size kar
ı• gösterdiğim samimiyetten bu kadar 
zalimane istifadeye kalkııacağınızı 
doğruıu ümit etmezdim. Benim gibi 
ellerinde hiç bir müdafaaya kuvveti 
olmıyan, zayif, mukavemetaiz bir 
genç kıza bu kadar iıkence etmek, 
onu müıkül vaziyetlere düıürmek, 
doğru mu? 

Masum arkadaıhğımızm böyle ih 
tiyataızhklarla tehlikeye ı:irmeıi ihti
malinden korkuyorum. Belki de mek· 
tubunuza bu kadar açık bir lisanla 
cevap vereceğimi zannetmiyordunuz. 
Fakat en doğru yol da bu değil mi? 

Selma RAFET 
Hamit: Salı akıamı saat bet bu

çul<ta orada bulunacağım. Fakat iki 
dakika. 

S. R. 
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15 Haziran 
Hikmet Bey, 
Size ihtiyatsız demekte yerden gö 

ğe kadar hakkım varmıı. Doğrudan 
doğruya posta ile eve mektup gönde
rilir mi? 

Allahtan olacak, müvezzi geldiği 
zaman kapuyu ben açtım. Mektup 
ya annemin, ya babamın eline geç
aeydi, ben ne yapardım? 

Mektubunuz da sadece "Oraya" 
gelmeği unutmamamı yazıyorsunuz. 
Bir dakika bile hatırımdan çıkmıyan 
her zaman hayali ile avunduğum bir 
teYi naııl unutabilirim? 

Mektubunuzun cevabını, ıizinkin
den daha çok makul bir sebep üzeri
ne yazıyorum. Bu sabah odamda ya
nm banyoyu bazırlamıı yıkanıyor .. 
dum. Kapı birdenbire açıldı. Şahende 
aha!, morumor içeriye girdi. O kadar 
telaılı ve hırçındı ki, evveli. ne yapa· 
cağımı taıırdmı. Küçük harumın hid
detine sebep neymq, biliyor musu· 
nuz? ''Orada" ikimizi görmüı. Söyle 
di, ıöyledi, nihayet batını omuzuma 
dayayarak hıçkıra bıçkını. ağlamağa 
ba,ladı. 

Azizim, Şahende beni aevdiği ka
dar ıizi de seviyor ve bunu ik.lıniz i
çin de tehlikeli görüyorum. Eğer ıara 
rınıza evet der, geç VZtıkit sizin eve 
girip çıktığımı de görür, hissederler
se, size belki bir ıey olmaz. Fakat 
ben bu çt!ğınlığımın cez4MJ\I' pek fe
na çekerim. 

Selma 
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17 Haziran 
Ruhum, 
Kollarında hiaaettiğim saadeti sa

na nasıl anlataymı! Kalbimden ko
pup dudaklarmun ucuna gelen bir 
kelime, bütün hiısiyabıru, bütün aaa
detimi anlatmağa ki.fi: Seni seviyo
rum .. Seviyonim •• 

Müsterih ol cicim, eve dönütiim 

Eseri, cemiyetin mütterek malı 
telakki ederek, müellifile alaka
dar olmamak zihniyeti acaba biz
de eski devirlerden kalma bir iti
yat halinde mi devam ediyor? E
ğer öyleyse bu kötü itiyatla müca
dele etmek ve halkta, sanatkara 
kartı hürmet ve sevgi hislerini u
yandırmak için çok çalıtmalıyız. ittihadı Milli 

Sanatkarın en fazla ehemmiyet 
verdiği şey şöhreti, en fazla endite 
duyduğu şey de unutulmaktır. O
nun bu en tabii haklarile istihza 
eder gibi görünen bu laubalilikle
rimizin önüne geçmek için ne yap
mak lazımdır? Kanuni müeyyideler 

Türk Sigorta Şirketi 

mi noksandır? 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentaıı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Hayır, bence noksan olan en Tel. Beyoğlu : 

Milliyet'in edebi romanı: 7 . "" . 
KIR (l(fC.' 

;..:;--------BURHAN CAHlT 
(İnkılap Romanı) 

Yorgunluk. Kesiklik için.de 
dimdem geçtim. 

ken- Sonra lstanbula gideceğim. 

Gözlerimi açtığım zaman günet 
yüzümü yakıyordu. 

Araba bala gidiyor, Müfettit 
Bey gülerek bana bakıyordu. 

- Nasıl küçük, dedi. Uyudun 
değil mi? ı 

- Uyudum efendim. 
- Öyle ise biraz dura'lım da 

kahvaltı edelim. 
Şose üzerinden gidiyorduk. Ya

nımızdan bir dere akıyordu. 
Müfetti' Bey arabayı yolun ke

narına çektirdi. 
indik. Derenin serin suyu yüzü

me, kollanma gerginlik verdi. Bir 
az açıldım. 

Müfettit Bey: 
- Yolun yarısını bulduk. Diyor-

du. Ak,ama Sivas şehrindeyiz. 
llk defa ona sordum: 
- Siz Sivasta kalacak mısınız. 
- Bir ay kadar kalırım belki. 

İstanbul.. Kasabada iken lstan
buldan bahsederlerdi. lstanbulu 
görenlere adeta saygı edilirdi. Ha
cı babam gençliğinde bir kere ls
tanbula gitmİf. Ara sıra büyük ca
milerinden, denizinden bahseder. 
Annem: 

- lstanbulun camileri bizim ka
saba camilerinden büyük mü? 

Diye sorduğu zaman Hacı ba
bam katıla katıla güler: 

- Ne söylüyorsun güllü, lstanbu 
lun bir Fatih camii kasabanın bü
tün camilerini içine alır! Derdi. 

Ben denizi çok merak ederdim. 
Mektepte hoca bize harita üzerin
de bir çok denizler gösterirdi. Hat 
ta bize en yakın (Karadeniz) der
di. Hiç bir tey anlamazdık. Hoca 
kasabanın yanından akan dereyi 
gösterip: 

- Bunu on bin 
deniz olur. 

defa büyütün 

4887. 6984 

Derdi. 
Müfettiş Bey lstanbula gidece

ğini söyleyince bu aklıma geldi: 
- Orada büyük deniz var de

ğil mi efendim, dedim. 
- Varya. lstanbuYda ne yok-

tur ki! 
Sonra ilave etti: 
-lstanbulu görmek ister misin? 
-Çok! 
-Sivasta mektebe yerle,. Ben 

İstanbula gidince seni oraya aldı
rırım. 

- T etekkür ederim efendim. 
Bu temiz kalpli adama ne ka-

dar alı,mı,tım ! 
Fakat hala ismini bilmiyordum. 
Gümü,hanedenberi ona herkes: 

- Müfettit Bey! Diyorlardı. 
Ne müfittişi idi. Adı ne idi bil-

miyordum. 
Tekrar yola düzeldik. 
Aktam daha basmadan Su teh

rine geldik. 
Daha kasabaya girmeden kala

balık görünüyordu. Burada çok as
ker vardı. Zaten yolda gelirken 
bir çok asker arabalarına, silahlı 
askerlere rastlamıthk. 

Su şehri bizim kasabadan büyiik 
bir yer. 

Fakat her yeri asker dolıı. 
\{üf "ttiş Bey arabacıya: 

kazasız, beli.Biz oldu. Arka yoldan 
kimseye görünmeden koıarak ııeç· 
tim. Evdekiler bir ıey hiaaetmediler. 
Bir baı ağrısını bahane ederek oda
ma çıktım. Açık pencerenin önünde 
koltuğa oturdum. Bu Haziran gecesi
nin çiçek, çemen kokulariy.le dalğala 
nan dık rüzgi.n odamın köıeıine sin· 
mit, lokanta kokularına kantan, be
ni, ortasında esrarengiz bohurdanlar 
tüten bir hayat alemine atmııtı. Hep 
aeni, senin okıayiıiannı düıünüyor .. 
dum. 

Dünkü saadetimi sana medyunum 
ruhum. Beni annemden istiyeceğin 
günün dakika.larıru hesap ediyorum. 
Artık o zaman müebbeden senin ola .. 
cağım. Kalbim daima ıenin için, aı
kımız için çarpacak •. 

Selmacığın 
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9 Eylül 
Sevgilim, garip garip ıüpheler içi

mi kemiriyor. Fakat ben hu ıüphele
ri açıkça aöylemeğe cesaret edemedi
ğim için bu mektubu yazıyorum. Kon 
aerde sa.na tesadüf edeceğimi biliyor, 
kalbim helecandan çatlıyordu. Senin 
tavırlarına çok dikkat ettim ve bir 
mana veremedim... Loca.m..ıza geldiğin 
zaman, en çok ıahindenin yanında 
duruyordun. Ayakların da onun is· 
kemleaine ilişikti. Dün gece aklıma 
gelen fÜphe, belki de sadece kafamın 
icat ettiği met'um bir kabustur. Şa
hendeye iltifat etmiyeceğine em.inim. 
Likin aenin vereceğin teminat kaJ .. 
bim için büsbütün başka bir §İfadır. 

Beni ailemden iıtemek için bili. 
ne bekliyorsun? Artık biraz acele et 
ve ancak bu suretle ıüphelerden kur
tulabileceiim. 

Beyefendi, 

Daima senin Selma 
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Teşrinievvel 

Mektubunuzu a.Jdmı. Beni 'lütfen 
zevceliğe kabul ettiğinizi yazıyorıu .. 
nuz. İfadenizden hala çok eski zihni· 
yete saplanıp kaldığınızı anlıyorum. 
Aşkın ebediyetine kani olanların, bu 
aıırda da hili mevcut bulunabileceği 
ne ve bu mes'ut faninin de zatıiliniz 
olduğuna hem hayret, hem gıpta et· 
tim. 

Büyük teyzemin vefatı hakkındaki 
taziyetinize ve ayni zamanda tevarüs 
ettiğim mirası tebrikinize teıekkürler 
ederim. 

Evvelce bahsettiğim ıüphelerin bi 
rer hakikat olduklanru öğrendim ve 
her şeyi biliyorum. Şahende Hanım İ· 
~e evleniniz Beyefendi. 

Paranın sa.adete vaaıta olmadığını 
takdir ettiğinizi bildirim için, Şahen
de ile pek mes'ut bir ömür süreceği
nizden em.inim.. 

Siz Şahende ile muaıaka ederken 
Nermi Cevat Bey beni ailemden iste
di. Zaten ben, zisinle maıumane g().. 
nül eğlendirirken, kalben tamamiyle 
Nermi Beye bağlı idim. 

Nermi Bey benim zevcim olacak .. 
t'lr. Y alruz vaktiyle ıize gönderdiğim 
mektuplan aleyhimde kullanmak zah 
metinde bulunmamanızı tavsiye ede
ceğim. Çünkü pek müthiı bir tesiri ol 
mıyacakhr. Nişanlıma masum genç.li
ğimin maceralarını tamamiyle anlat
tmı. Ne cevap verdi, bilir misiniz? De 
di ki: 

- Senin söylemene ne lüzum var? 
Ben hepsini biliyorum. Şahende ile 
ben Hikmetten evvel tanıtırım. Za· 
ten Hikmetle olan maceralanndır ki, 
bu günkü vaziyetimizi hazırladı. 

Hürmetlerimi kabul buyurunuz 
Beyefendi. 

Selma NERMi ·-------=- ·--··--- -

Şişlide sa t?lık ev 
Şişlide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: >Milliyet N. 8. 
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- Bizi bırakınca sen hana gi
dersin. Bu gece mola verelim. Ya
rın erken yola çıkarız. Dedi. 

Artık karanlık çöken kasabanın 
sokaklarında biraz dolattıktan son
ra büyük bir binanın önünde dur
duk. 

Kapıdaki bir kaç kiti Müfettit 
Beyi görünce koştular, ona çok say 
g~ ediyorlardı. 

-Ne zaman geleceğinizi bilmi
yorduk Beyefendi. Vaktinde kar
tı çıkardık. 

Diyorlardı. 
Hepsi çantalara, sepetlere sarıl

dılar. 
-Buyursunlar Beyefendi. 

Diye ağırlıyorlardı. 
Müfetti' Bey bana da gelmemi 

itaret etti: 
İç.eriye girdik. 
Genif, süslü bi yerdi. 
Onlar Müfettit Beyle bir çok 

feyler konuşuyorlardı. 
Onun geldiğini öğrenen daha 

bir çok kimseler geliyorlardı. 
Tıpkı Gümüşhanedeki gibi gelen 

giden, akıl damtan bir kalabalık 
vardı. 

Bir aralık Müfetti, Bey oradaki 
adamlardan birini itaret ederek 
bir şeyler söyledi. Sonra bana 
döndü: 

- Yavrum. Ben çalıtacağım. 

llU PERŞE.\llli': AKŞ.\l\.11 

SARAY l 
tllR SÜRPı<IZ 1 

1 ? 1 ? 1 
(Eski Glorya) sinemasında 1 

ııIR SÜUP 
1 ? 1 ? 1 

SON SÖZ Mümessilleri: Joan 
Grawford Robert 
Mont Gomery ~\jils 

Asth.er \.'C Lewis Stone 
Fransızca sözlü teessür ve ıhtişam 

filmi Metro • Goldwyn • Mayer 

l\luhreşem bir ıŞ 
manzumesi 

Şayanı hayret 
film 

l
1

_R_A_DY,_o_I 
Bugünkü proğram 

lSTANBUL: 
18,00 Gramofon. 
18,30 Fransızca ders (ilerlemit olanla.ra) 
19,00 Mahmure Handan Hanım. 
19,15 Fazilet Hanım. 
20,30 Stüd,.o aa.z be1eti.. 
22 Anadolu Ajansı> Boraa haberleri aaat 

&yarı. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18,45: Ala
turka saz. 19,30 Daha musikisi. 20: Ajana ha
berleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

18: Eski musiki. 19,25: Piyano lc:onaeri. 20,30 
Haberler. 21,05: Senfonik konser, 22,05: Ro
men tefrikası. 23,05: Dana muıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

18: lnıi.lizce konferans. 18,35: Plil:. konıer. 
19,30: Oiyaloz. 20,35: "Li.dialaa Hunyadi,, 
ismindeki opera temaili. - Siıan mu•ikiai. 
Macar halk farkıları. 24: Alman liaanila 
.. Peıtede ao nbaberu iaimli konferanı • 

ViYANA, 518 m. 
20: Teknik ve ıpor. Viyana ıenfon.ik takımı 
21,.20: Tayyareden düıme u•ulleri. 2t,45: l'lı.a
erntan ha't'alrı. Oskar Y aıcba'nın idareıinde 
oda orkestraas. 22,20: Hafif musıki. 

MILANO, ! ORlNO, FLORANSA 
20: Haberler. - Plik. 21: Haberler. 2135: 
Maac,.cni'nin eserlerinden "GUGLlELMO 
RA TCLI ·FF" operaaı. 

PRAG, 488 m. 
18,20: Ticari neıriyat. 18,40: Almanca derı. 
19,30: Almanca haberler. - Almanca neıri· 
yat. 20: Haberler. 20,30: Düo harmonik. 
20,45: Plik ile •eyahat habrası (Afrika.) .ill,10 
Senfonik kon•er. 22,10: Piye• (1 perde .. ) 
22,30: Kuator. 23,20: Caz orkealra••· 

ZÜRIH, 459 m. 
20: Avusturya muıikiıi. 20,50: Müsahabe. 
21,20: Koro konseri.. 22,15: Orı konseri. 

ROMA, 441 m. 
21,35: Ma·ıcaıninin "GUGLIELMO, RATC
LIFF., operası. 
BÜKREŞ, 394 m. 

8413 

Türkçe fılmlerin en g~ı 

SÖZ BİR, 
ALLAH Bİ 

Memleketimizde ıimdiye 
hiç bir filmin nail olaın• 
muva'.fakiyeti kazanmaktı 

i PEK 
Ye 

ELHAMR 
Sinemalar,nda ._ _____ 8ot 

Yarın akşam 

MELE K•m• 
Şimdiye kadar görülmemiş bir 1 

Büyük rejisor 

ERNST LUBITSC 

KİBA 
BIHllZLll 

ismindeki filmini takdim edece 
(8412) 18: Konser. 19,.20: Devamı. 21: Taııınni. 21,25 

Orkeatra. 22: Almanca konferan•: uRoman7a 
nın zenginlikleri,., 1 

BRESLAU 325 m. 
20: Gençlik neıriyab. 21,15: Şarkılar. 22,15: Hanımefendi! 
Skeç. 23,35: Haberler. - Hafif Muai.ki 't'e ı 
danı parçaları. Eğer anne olmak istemiyorsanız 

hıılde yarın akşamdan itibart~ 

lST ANBUL BELEDlYESl 
Darülbedayi Temsilleri 

- •saat 21 de 

PER 
GüNT 

5 perde 

ARTiSTİ 
s'.nemasında gösterilecek 

CLEMENT V AUTEL'İll 
muhteşem hafif komedi,! 

·azan : Henrik lbaen 
Tercüme edeıı : 

leıteliyen, E. Grieg 
Türkçeye çeviren 

Seniha Bedri. 

MADAM çocV 
İSTEMİYOR 

filmini görünüz. 
1\-ıuallım. ve talebe geceai 

Yeni ne,rlyat 

Mimar 

6982 

Memleketimizin yeg8ne mimari ve 
inıaat, sanab, ve kültürü mecmuası olan 
(Mimar) ın 32 inci sayısı bir çok eserle 
rin fotoğrafileri, projeleri ile, ve teknik 
bir çok yazılar ile inti; a.· etmiıtir. Bu in 
ıaat kültürü mecmuasını aliikadarlarma 
tavsiye ederiz. 

Ceza hukukunda müruru zaman 
Tapu ve kadastro müfettişlerinden 

Münir Vasfi Beyin hazırlamış olduğu 
(Ceza hukukunda müruruzaman ve 
ana hatları) ismindeki kitabı intiıar 
etmiştir. 

Tiyatro 
Tiyatro sanakarlarımızdan M. 

Kemal Beyin bu İı;imde bir kitabı 
intişar etmiştir. Bu kitapta tiyat
ro ve nevileri ve temsil hakkında 
kıymetli etütleri bulunduğu gibi 
aktör, rejisör, mizansen, sahne ve 
dekor fasıllarını ihtiva etnıekle
clir. Muhtasar ve veciz bir surette 
tiyatro hakkında kıymetli malü
matı hülasa eden bu eseri ka~ile
rimize tavsiye ederiz. fi'lti 25 ku
rııştur. 

Sana yemek yedirecek, yatıracak
lar. Sabah olunca bulufuruz. De
di. 

Müfettiş Beye o kadar ısınmış
tım ki ne söylese itaat ediyordum. 

Babadan, anadan, en yakınla
rından mahrum kaldıktan sonra 
böyle iylik, dostluk edenlere insan 
çok sıkı bağlanıyor. Anamı kay
bettikten sonra Emine kadının ça
masır kokulu dizine başımı koydu
ğu~ zaman bütün dertlerimi unu
tuyordum. Onu da kaybedince bu 
temiz kalpli adama alı,ıyordum. 
istiyordum ki beni hiç yanından a
yırmasın. 

Kır sakallı bir adam beni alt 
katta bir odaya indirdi. Yemek 
yedirdi. Sonra: 

-Haydi kızım. Artık yat, Mü
fettiş Bey sabah seni kaldıracak! 

Dedi. 
Tekrar yukarı çıktık. Bir odaya 

girdik. İçeride iki karyola vardı. 
Her taraf temizdi. Müfettİf Beyin 
etyaları, çantaları burada idi. 

Kır sakallı adam. Soldaki ya· 
tağı gösterdi: 

- Sen burada yat kızım! Dedi. 
Kapıyı çekti. 

Araba yolculuğu insanı kemik
lerine kadar sarsıyor. Yorgunluk
tan düşecek yer arıyordum. Karyo· 
lada her şey vardı. Fakat o sırada 

MUmessilesi: MARY GL 
(8409) 

Büyük bir sinema hadisesi 
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Gelen ... rak aeri verjJmez.- .Mii 
seçen nüah•lar 10 lcu.ruıtur.- Cas•t• 
matbaaya ait itler için müdiriyet• 
racaat edilir. Gazetemiz il&nların roff 
liy•tİnİ kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAV 
Yeıilköy Askeri raıat merkesi 

verilen mal~mata KÖre busün hav• 
ve sakin olacakbr. 

9-10-933 tarih.inde ba't'a tuyikı 7(15 
limi.tre, en fula hararet 19. en as 8 
rece idi • 

gözüme Müfettİf Beyin yold• 
rındığım battaniyesi ilitti. Alcl 
sarındım ve baturu yastığa bır 
tım. Uyumufum. 

Bir aralık gürültü oldu. Od• !il 
p151 açıldı. 

Gezinti oldu. 
Yavaşça gözümü açtım. ..J 
Müfetti' Bey gelmit, ao)"" 

yordu. f 
Gene dalmışım. Bütün gec~ f 

nemin hayali gözlerimde id!· .~ 
kasabanın çağlayanları hiç ' 
ğımdan çıkmadı, dünyaya g'I 
ğim gündenberi kulakl'!rımıı_ı I 
tığı bu cotkun su seslen benı 
ye gitsem takip ediyor. ; 

Yüzümde dolatan bir el be 
yandırdı. J 

Müfettif Bey kalkmıt, h• 
mış. Bana gülüyordu: .1 

- Haydi küçük, geç kalını1" 
Fırladım. ti 
- Yorgan vardı. Niçin 

niyeyi aldın küçük? eıf 
İrkildim. Acaba ayıp mi 

tim. ..fi 
Şaşkınlığımı anlayan ~ıl 

Bey güldü: ı 
- Galiba böyle daha r•lı' 

tin! 
Ba~ımı eğdim. 
- Alıstım ona efendiın· I 

' ( DcıJa,,ıl 



Motörsuz tayyare hikayesi mUnasebstiyle 

Biz ve Sivil Tayyarecilik 
il Yazan: Necip DORRO 

Bundan takriben iki ıene evvel, bir 
luı günü, l ı tiklal caddesinin büyük a-

tımanlarında birinin ikinci katında 

I• O «Aero - Klöb» ismiyle mükellef bir sa
J\lon açılıyordu. 

ı O zaman, kurulutunu sivil tayyare
~ k•eilik namına memnuniyetle kartıladığı-
ın• bu tetekkül hakkında, aıağıdaki ya-

.ı,,zıyı yazarak iyi temennilerde bulun
tJIP' muıtak: 

Son poıta ile gelen hava gazetele
A rinden ıu haberleri. naklediyorum: 

/1 FRANSA: 
«Aveyron• kulübünde yelken faali

Jeti yevmiye 50 uçutu bulmaktadır. 
114 «Oranie» kulübünde azadan bir mü-

hendis tarafından imal edilen motorsuz 
tayyare, kulübün yelken uçuılanna tah
sis edilmiıtir. 

«Buc» te 20 Kanunusani Pazar gÜ
•"' nü havanın çok fena olmaıına rağmen 

«Bergeron• kulübünün azalan yinniye 
şell yakın uçuş yapmıılardır. 

ITALYA: 
ltalyan gençliğinin yelken uçuıları

.. ~ ~ . r~ğbetini arttırmak maksadiyle Go-
11 'rızıa da yeni bir mektep açılmııtır. 

ALMANYA: 
«Gruneau» yelken uçuılan mektebi

ne devam eden 40 talebeden dokuzuna 
c ehliyetnamesi verilmiştir. Bunlar ara· 
oın.da Luft - llansa'nm Flug - kapiten-

1 
lerınden iki pilot bulunmaktadır. 

1 
yaklarrnı oynatabilen tayyar bir adama 
benzetmektedir. 

Filhakika, hava dahilindeki mahdut 
hareketleri büyük kudretler sarfını 
İcap ettiren halihazır tayyareleri, bir ka 
ant çırpmasına bile lüzum hissetmeden, 
saatlerce havalarda tutunabilen atmaca, 
akbaba, deniz kartalı gibi hakiki hava 
hakimlerine nazaran pek zavallı kalmak 
tadrr. 

Fransadan Madgaskar'ı, Amerika
dan lstanbul'u, lngiltere'den Hindistan'ı 
kendilerini komıu kapm yapan millet
ler, makine sanayiinin yarattıiı perva
neli adama yerine kanatlı adama ikame 
etmek için hava kahramanlanru yelken 
uçutlariyle yarıştırmakta, onları sema
ların hakimiyetini ezeli sahipleriyle pay 
laımağa sevketmektedirler. 

Kutların asgari kudretle amazi ııçuı 
kabiliyetlerini tetkik ve taklit suretiyle 
başlıyan ve motorsuz tayyarecikl~le 
mümkün mertebe fazla uçmaktan ıba
ret olan yelken uçuşlan hava ileminde 
terakki etmİ§ memleketlerin gençliği e
linde çok geçmeden adi bir spor haline 
gelmittir. Gençliği havalara alıttıran ~ 
spor onlara, deinzlerde giden ;relken_li
ler gibi, yalnız rüzgann kudretinden 11-

tifade ederek uçmağı öğretmekte ve 
yüksekleri sevdirmektedir. 

Aero kulüpler sayesinde çok taam
müm eden bu hava sporunun kanatlan .. 
drrdığı bu gençlikten istikbal .tayyarec3: 
liğinin büyük istifadeler temın edece!!"' 
ve hava kuvvetlerinin ihtiyatını teşkil 
edecek bu uçuşlardan asgari bir talim 

MiLLiYET SALI 10 TEŞRiNiEVVEL 

PARAŞÜTLER 
r 

.1. 

. . 

,,.. 
ı• . 3. 

. «Roısitten» yelken uçuılan mekte
bınde ••kiz aylık kurs esnasında 5000 
uçuı Yapılmıı, talebenin 264 üne A · 

ce ısh~ İne B; 71 ine c ve 17 sine hükıimet 
41!1 o: lıyetnameıj verilmiıtir. 

la • Wurtemberg• de yelken müsabaka-
1 

ve terbiye ile havalar hakimi pilotlar ye
tişeceği tüphesizdir. Netekim her fikrin 
ameli tatbikatında azami randımanı te
min hususunda teferrüt eden Amerika
lılar bu spor sayesinde bir milyon pilot 
yetiştinneği dütünmektedirler. Yelken 
uçuşlarırun en çok rağbet kazandığı Al 1 
manyada ise, ekseri pilotlar evvela yel. f 
ken mekteplerinde uçuşa hazırlanmakta 1 
ve ondan sonra kendilerine motor kud- 1 
retine güvenmek hakkı "erilmektedir. 

'.':' mu.~affakiyetle hitam bulmuttur. 
Dort gun devam eden müsabakalarda, 
meydanların karlı olmasına rağmen mo

ıı ~ tor&uz elli tayyare ile 200 den fazla 
en g'.:"ç bine yakın uçuı yapmıılardrr. Son 

ı ~u1n müsabakalarda 5000 seyirci hazır 
u unrnuştur. · 

AMERiKA: 
qlJ 19 •~ilot Will.iam Cocke» Honolülü'de 

,. il Kinunuıanıde motorsuz bir tayyare 
ili e 21 saat 36 dakika havada kalarak 
~hur Alman pilotu Schıılz'un 1927 

Vı e 14 saatlik rekorunu kınnııtır. 
* * • 

Havacılığa ait bir çok habeı-ler ara-
sından gel' · ·· 1 1 bu k h d' 1 lfı guze a ınan ısa ava 
ıs 

1
er garp memleketlerinde yelken u

ÇUJ annın ne kadar taannnüm ettiğini 
...1 ~~d~~- u_çuılara ne kadar ehemmiyet v&
IJP . ıgını açık bir surette ııöstermekte

ır. 

istik~ havacılığım kuıların uçuıla 
nnı taklıte göre hava i.limleri, yirmi a .. 
ıır havacısını bir kuıa değil, fakat ba
tından cerredilen ve ancak elleriyle a• 

Yarım asra karip bir zamaodanberi 
yalnız rüzgarların kudretinden istifade t 
ederek uçmağı düşünen ve bu gaye uğ. 
runda gençlerini seferbeT eden milletl&
rin sırasında bir mevkii olması lazım ge 
len Türk'ün de yelken uçutlarına ehem 
miyet vereceği zaman hulUI etm.iıtir. 

Memlekette aero kulüplerle teessüs 
edecek olan bu yeni spora Türk genci
nin halli. lüzumundan fazla ehemmiyet 
vereceğinden fÜphe edilemez. 

Şehrimizde teessüs eden ilk Aero ku 
lübümüzün Türk gencine hava sporun
da iyi bir rehber olacağı ve ona en kısa 
bir zamanda Türk havalanm öğreteceği 
muhakkaktır. 

Böyle iyi 

- --- -- --
Cemilerde tahlisiyeler ne iae, tay- 1 

yarelerde de paratüUer od.ur. Paraşüt 
ıemsiye teklinde tafıyıcı bır bez satıh
la kenarlarına bağlarunıı ve pilotun 

Aero ldübün, bir müddet sonra, tayya
recilik gayelerinden uzaklaımakta oldu
ğunu görüyoruz. Klüp artık her meslek 
ten gençlerin aza olduğu bir toplantı ye 
ri oluyor. Orada yalnız havacılıkla alii-
ka11 olanlara rastlanmıyor. 

Derken bir gün klübe ait fotoğraf. 

sırtına geçirdiği bir a~kı ile nihayı:t-. 
!enen iplerden ibarettır. Bohça ı:ıbı 
toplu bulunan ve bir yastık gibi . ~ilo
tun veya rakibin altına yerleştmlen 

de dolattırıldığı görülüyor._ 

!5 
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Sovyetler de Stratosfer' e çıktılar 
"U. R. S. S.,, balonu 19000 irtifaa çıktı ve Piccard'ın 

16500 metrelik rekorunu kırdı 
Pilot kumandan Prokofiev'in, 

asistan Birnbaum'un, mühendis 
Godunov'un rakip oldukları U. R. 
S. S. balonu 3 eylw sabahı saat 
8. 41 de Moskovadan havalanmı9 
ve 12. 13 te 19.000 metre irtifaa 
çıkarak ftratosferde fenni tetkikat 
yapmıttır. 

Balonun üç buçuk saat süren st
ratosfer seyehatinde rakiplerin 
gönderdikleri telsizler bu seyahati 
tu suretle hülasa etmektedir: 

Balon karadan ayrılınca 3000 
ı metreye kadar saniyede 125 metre 

lik bir sürat ile yükselmiştir. Bu 
irtifadan itibaren sürati azalmıt 

ve ancak 9.22 de 15000 metreyi 
bulabilmittir. 

Yükselmekte devam eden balon 
17200 metreye vardığı zaman dı
tarıdaki hararet sıfırın altında 64 
dereceyi gösteriyordu. Balondaki 
müvellidilhumuza cihazları mü
kemmelen çalıfıyor. Ve içerideki 
hararet + 14 dereceyi gösteriyor
du. 

Saat 11.20 de balon 17900 met
reyi buluyor ve havalandığı yerden 
24 kilometre açılmıt görünüyordu • 
Bu irtifadan verdikleri bir telsiz
de dıtarıdaki hava tazyikinin 60 
milimetreyi geçmediğini, hararetin 
balon içinde + 22 ve balon dışın
da - 67 dereceyi bulduğunu bil
dirmişlerdir. 

Saat 12.13 te bir miktar safra bı
rakan balon 18400 metreye yükse
lebilmittir. Bu yükseklikte civa 

-
paraıüt iplikten veya pamuktan iınal 
edilir. 

Pilotun kendisini tayyareden attığı 
esnada açılan (otomatik) veya bir 
müddet hava dahilinde oukuttan son
ra pilotun bir hareketile açılan (ku- , 
mandalı) paratütler, bugün artık, ha
millerini tam bir emniyetle yere indi
rebilecek mükemmeliyettedirler. 7 ila 
8 kilogram ağırlığı geçmiyen bu can- ı 

kurtaranlann iniş ıüratleri saniyede 
5 ita 6 metreden fazla değildir. 

Yukarıdaki fotoğraflardan 1 nu-

sütunu 51 milimetreye düşmüttür. 
Biraz sonra balon 19000 metre

yi bulmuf ve bu irtifadan itibaren 
init batlamıttır. 

2,5 metrelik bir süratle batlıyan 
bu in it tu suretle devam etmi9tir: 

13.12 de: 18500 metrede; 15.40 
ta : 13500 metrede ; 16.23 te: 1 O 
bin metrede; 17 de: Moskovanın 
115 kilometre cenubunda Kalom
nada bir fabrika civarında. karaya 
temas. 

Uçut esnasında 200 fenni opser
vasyon yapmıt olan rakipler , al· 
mıt oldukları neticelerin uçu9tan 
evelki nazari hesaplarına tamamen 
tevafuk etmekte olduğunu beyan 
etmitlerdir. 

Goudournov, bu tetebbüsün bir 
rökor kırmak için değil fakat fen
ni tetkikat için yapılmıt olduğunu 
söylemi9tir • 

- Kayın validem seki: gündnıberl 
•ildedir; kasasının anahtannı bula· 
mıyoruz; nereye aakladığını ıorar 
mısını.z? 

bir egzersizini göstermektedir. Guynne 
Johna, bu egzerıizinde 1830 metreden 
atlamıf ve saatte 24 ı kilometre ıürat
le 1070 metre indikten sonra paraf Ü• 

tünü açmııtır. Fotoğraf, John.'un elin• 
deki aaate bakarken alınmıttır. 

2 numaralı fotoğraf: Romanyada 
bir tayyare mitinginde, Franıız ı-ara .. 
şütçülerinden, Mlle. Edilh'in bir itfa
iye merdi.veninden atlayııını göster· 
mektedir. Bu merdivenin irtifaı 20 
metredir. 

Aradan iki sene geçiyor... Bir gün, 
ıehir matlıuatnruz . hep bir ağızdan ve 
ilk sayfalarında büyük pontularla, bir 
Alman milliendisinin motorsuz bir tay
yare ile Kı;ğrthane sırtlannda uçuı tec
rübeleri yaptığım ilan ediyorlar, .• 

maralısı: Reading aerdoromundaki 
paraıüt mektebinde Guynne Jolıns·un temennilerle karırlanan !arın, bibel~ların ayak satıcılanrun elin-

~~~~~~~~~r~~<~ ~G~~~~-~~;:::=~~!iiiiiiii~~[ 
Numara 3: Avuıturyada artist Poldı 

Ruziczka'nın ilk atlayıfmda bır tele
fon teline takılıııru gösteriyor. 

T"' Orta mektepten dönenler 
RI İZMlT, (Milliyet) - Geçen yıl 
.• ;ıl' db~rs senesinde şehrimiz ortamekte

"- 1 talebeleri yüzde 40 kı sınıfların
_,, ~'.ln dönmüştür. Dün gece mektep 
..- 1 ı;:ın.sında talebe velileri davet edi
;;~ erek talebelerin sınıflarında dön • 
,:''J ~!er hakkında konuşulmut naza
,,.- rı ~~katler.i celp edilmiştir. 

t 
1 
uınhurıyet bayramı için mek

V} ep erde büyük çalışmalar vardır. 
.;~ lzmit Halkavi avcıları 
• lZMlT (M·11· 
_, n.. h . •. ı ıyet) - Cuma gü- ı 
"" u te rıınız H Ik · b . 
B avcıla k 1 a evı spor şu esı 

k . r o u 50 ki•ilik b·· .. k b" 
afı)n h ı· d • uyu ır • a ın e dom ık 

mıtlardır A uz avına ç -
; Halkevi ;eisr~:~: X;limiz Eşref.' 

ş ~ spor tubesi v ~ 1 at, Halkevı JI' . . . e agır ceza m hk 
t aı reısı Nail B l . a eme-

ır" bü .. k . ey erın de iştiraki 
. yu sevınınelere vesile tetkil et

~ ~ıış, avcılar aktama kadar muhte
lıf domuz ve k krk ·· 1· · a 1 e 1 • su un vesaire 
h~t b°jj1ardır. Burada bu yıl müt
lar b:ld ırcın bolluğu vardır. Avcı
Bunları 1k~~nlara tüfek atmıyorlar. 
ruz d. opeklere yemlik yapıyo-

1Yorlar. 

Bir kadına yardım 
B.<\NDIRMA (M·ıı· ) tehrirniz · • ı ıyet - Bugün 

hadise ol ıstasyonunda çok müessir bir 
1 . muştur. 
Zmıre .d k 

den bi k gı ec~ ekspresin hareketin• 
l'akini~d a~h d.akıka evvel bilet giıesinin 
ağladığ ~' ~ıy~r bir kadırun gizli gizli 
betm:1 

1
kadr esın n:ızarı dikkatini cel -

dan tz' . ırun perııan hali lstanbul -
lerı lp;j;

1;_!. geçm.~k üzere ıehrirnize ge
sinenıaı 1~ stud:ı-:osu ve Melek, ipek 
rikkatin~rın an Fahır ipekçi Beyin de 
!aşarak 1 çe~.it "e derhal kadına yak
cevap derdını sonnuısa da bir müddet 
ceğin. alamamış, nihayet Akhisara gide
du .. •, Par•sını kaybettiğini ve yalnız ol 

gunu ··• acil" ogrenmittir. Fahir Bey kadını te 
ücr 

1i~ .ça] 1flllıt ve Ak.hisara kadar tren I lı g c ~ru Vererek bir bilet almak alicenap 
f aı.~':,. 8 bul~nmuştur. ihtiyar kadın bileti 

ı.·· F ~hır Beye hıçkıra hıçkıra teıek-
11 m~r tietmit ve Fahir Beyin adresini iste

Ön~ ~· Çok kalablık bir halk ve yolcu 
Bey!1 e .~ereyan eden bu hiidisede Fahir 
ı;- . ın Yuk•ek d YRuluğu ve iyilik sever-

ırı orad b J . 
.ı le ka I a U u .1lar tarafından takdır-

' ~ tşı attnuştır .. 

Karadeniz gru pu birincilikleri 
SAMSUN, (/Milliyet) - Samsun fut

bol ıampiyonu Halkspor takınu 10 tq
rinievvelde Trabzona gidecektir. 

29 tetrinievvelde Ankarada yapıla
cak birincilik müsabakalarına grup bi
rincileri İ§tİrak edecektir. 

Karadeniz grupu birincilik müsaba
kaları merkezin tensibile Trabzonda ya
pılacaktır. 

Bu itibarla Halkspor oraya gitmek
tedir. Bakalnn netice ne olacaktır. Şim
diden kat'i bir şey söylemek güçtür. 

lzmitte bir cinayet 
1ZMIT, (Milliyet) - Dün . akıar_n 

ıehrirnizde Bağçeıme maballesınde h_ıç 
yüzünden feci bir cinayet olmuı, Tevfı~ 
isminde bir sergerde mazlum ve kendı 
halinde bir genç olan Ahmedi bıçakla 
kalbinden yaralıyarak öldürmüştür: 

Boğazçeıme mahallesinde Demirci ö
merin çırağı Ahmet bir gün ustasının 

bağına üzüm çalmak üzere ayni mahal
leden Tevfik ve Hasan isminde ve ayni 
zamanda külhanbeylikle tanılan iki a
dam ginnit. Çırak Ahmet bunları göre
rek ustasına söylemi§. Demirci Ömer de 
Tevfik'i yakalıyarak yaptığı itin iyi ol
mıyacağını bir daha böyle baıkalarının 
malına el uzatmamasını söylemiıtir. Bun 
dan fena halde içerliyen Teffik ayni za
manda arkadaşı Hasarun da teıvikile 
Ahmedin evine gitmiı, annesine oğlu· 
nun nerede oldujunu sormuıtur. Evde 
olmadığı haberini alınca Ahmedi evine 
gelirken yakalamıt ve bıça~la ~ol ~e'.'.'e- ı 
si altındıtn yaralıyarak oldunnuftur. 
Ahmet ifedesinde ancak beni Tevfik 
yaraladı diyebilmiıtir. 

Tevfik Kaçmıt. Hasan yakalarunr§tır. 
Katil tiddetle aranmaktadır. Bugün tu
tulacağı ümit edilmektedir. lzmirtte 
timdiye kadar hiç bu tıırzda cinayet iı
lenmediğinden vak'a burada hayret vo 
teeısür uyandırmııtır. 

Cumhuriyet bayramında köylere 
fener asılacak 

IZMIT, (Milliyet) - Cümhu
riyet bayramı için başlıyan hazır
lıklar gün geçtikçe daha fazla iler
lemektedir. İzmit Cümhuriyet kut
lulama heyeti son verdiği bir ka
rarla bütün köylerde Cümhuriyet 
bayramında fener ve bayrak astı-

caktır. 

EML ---= __ .::;::::::;::;.---
Kaçak tutunler 

IZMIT, (Milliyet} - Şehrimiz 
inhisarlar takip memurlarına yap
tırılan kaçak takibatı bugünlerde 
iyi randıman vermektedir. Evvel· 
ki gün takip memurları Ferhadiye 
köyünde Tatar oğullarından Mus
tafa oğlu Ali ile, Veli Şaban oğul
larından Şaban oğlu Mehmet i
simlerindeki kaçakçılardan kıyıl
mıf ve yaprak tütün olarak 232 ki
lo tütün yakalanmıt kaçakçılar ih
tisas mahkemesine gönderilmitler
dir. ....---

Kasaba UzUmcUleri 
KASABA, (Milliyet) - Birkaç gün 

evvel günden cüne üzüm fiyatlarının 
dütkünlüğü üzerine C. H. Fırkası salo
nunda ticaret odası reisi Hasan Şevki B. 
riyasetinde tüccar ve umumi bağcıları • 
mızla büyük bir içtima akdedilmit , mü
nakaıa ve müzakerelerden ıonra üç dört 
gün zürraın üzüm satmaması ve tüccarın 
da almamasına karar verilmiı idi. Bu • 
nunla beraber belediye reisi Zühtü Bey 
C. H. Frrkall idare reisi Cevdet, Ticaret 
odası reisi Hasan Şevki ve meclisi umu .. 
mi azasından Muıtafa Beylerin Manisa 
Salihli ve Alatehir tüccarı ve bağcılariy 
le temas eylemeleri lüzumunda karar 
al!ına alrnmııtı. Bu heyetimiz mahaUe
ı·ine- giderek yaptığı temaslar neticesin• 
de üzüm sevkiyatının tadil edilmesiyle 
!>eraber daha ciddi ve kat'i tedbirler alın 
mal< ihtiyacı olduğu kanaatma varmıı -
lir. 

Kasaliya avdet eden heyet derhal mü
es1>eaatla temas ederek kredi kooperati
finin fevkalade içtimaa davet edilmesile 
bir ihracat kooperatifler ittihadı tetkili
ı~ oraya dahil olmağı zürraın kredi koo
peratifi i1e zıraat bankasına yatırdığı ü .. 
zümlerin İzmir piyasasında satılmayarak 
Manisa ihracat kooperatifi vas,taıile sev 
kedilmesini, vilayetimiz dahilindeki bağ
cılarnnızın Manisa bağcılar bankasına it 
tirnkile bankanın takviye edilmesini ve 
bu bankanın da kazalarda birer ıube aç 
ması İçin teıebbüsatta bulunulması ka .. 
rar altına alınmı§tır. 

Kozan panayırı 
KOZAN, 7 (Milliyet) - Çukurova 

nın iinlü hayvanlarını yetiıtiren Kozan
da ikinci teırinin 11 inden itibaren bir 
hayvan panayırı açılacak ve panayır bir 
lıafta devam edecektir. 

Katil Tevfik teslim oldu 
İZMlT, (Milliyet} - Ahmet is

minde bir genci bıçakla yaralıya
rak öldürdüğünü bildirdiğim Tev
fik ismindeki katil kendisi gelerek 
zabitaya teslim olmuştur. 

Zonguldakta kuduz 
ZONGULDAK, (Milliyet) - Kuduz 

vakalan son aylar zarfında tehlikeli ıu 
rette artmıt ve bir çok kimseler dağlar 
dan İnen kuduz çakallar ve onların aşı
ladıkları köpekler tarafından ısırılanlar 
kırk kiıiyi geçmiıtir. Bunlar hemen Is -
tanbula tedaviye gönderilmiıtir. Fakat 
asıl facia gönderilenlerden üç kitinin 
kudurarak ölmesidir. Bu zavallıların te
daviye gönderilnıesine geç. kaldığı anla 
ıılmııtır: Bu vakalar üzerine faaliyete 
geçen Zonguldak belediyesinin kısa bir 
müddet içinde öldürdüğü köpekler yüz 
den fazladır. Kuduzun yayılmaması İçin 
kuvvetli tetbirler alınmııtır. 

Naziılide su derdi 
NAZiLLi (Milliyet) - Nazillinin en 

mühim derdi su iıidir. Dört beı sene 
evvel buna çare olmak üzre evvelce ya .. 
zın kasabanın ıuyunu temin eden bir 
kuyuya 46000 liraya bir motör kurul
muıtur. Gerçi müteahhidin İ§lerini nok
san yapmasından bu motör nazilli bele.
diyesine bu paradan 20000 liradan nok
ıaruna mal olmuı İıe de kasabanın su 
ilıtiyacı da temin edilmit değildir. Mo
törün eyi çalııtığı zamanlarda kuyunun 
suyu yetiımez, ekseri zaman motör bo
zulur bir çok masraflar yapılır. 

Yeni belediye hey'eti üç sene evvel it 
başına geçince su İ§İni ele almıt ve yeni 
kaymakam Mehmet Ali Bey de kasaba
nın su İtleri ile yakından alakadar ola
rak nazilliye en uzağı 14 kilometro u
z.aklıkta bulunan iki, üç men'ba suları 
üzerinde tetkikata baılanmııtır. Tah!il 
neticesi çok eyi neticeler elde edilen bu 
suların kasabayı getirilmesi de az maı
rafla kabil olacaktır. 

Bu mühim ve bayati itte kaymakam 
beyle belediye hey'etine kolaylık ve mu 
vaffakiyet dilerim. 

Aydında komUnist tahrikatı 
AYDIN, (Milliyet) - Zabıta dün ma 

rangoz Yani ve Ceno adında iki Bulgar 
tevkif ederek adliyeye venniıtir. Bu ta
hıs)ar komüniıtlik suçundan ve koınÜ· 
niıt tahrikatı yapmaktan maznundurlar. 
Suçlular tevkif edilmiş ve adliyece hak 
lar.nda tahkikata baılanmıflır. 

Aydın Halkevi okutturuyor 
AYDIN (Milliyet) - Halkevi 

okuma odasına eylul ayı içinde 
389 muallim, 387 talebe, 437 me· 
mur, ve 262 sair mesleklerden ol
mak üzere 1475 yurttat gelmit 
bunlardan 75 kiti roman, 75 kişi 
edebi, 77 kiti ilmi, 91 kiti ansiklo
pedik, 141 kiti sıhhi, 112 kiti tari
hi, 128 kişi muhtelif eserler ve 774 
kiti de gazete ve mecmua okumuf
lardır. Sıhhi müzeye eylfil ayı için 
de 448 kadın ve 752 erkek olmak 
üzere 1200 yurttaş gelmittir. Hal
kevinde muallimliğini orta mektep 
almanca muallimi Salahattin Be • 
yin üzerine aldığı almanca dersle
ri muntazaman devam edilmekte
dir. Gençlerimiz ecnebi lisanları • 
na fazla alaka göstermekte, diğer 
ecnebi dil kursları da açılmasını 
dilemektedirler. 

Malatyada lise 
MALATYA, (Milliyet) - Ye

ni açılan lisemizde dünkü gün ted 
risata batlanıldı. Talebe mevcudu 
elliye baliğ olmuttur. Daha bir 
mikdar artacağı kuvvetle muhte
meldir. Gençliğin nete ve heyeca
nına had ve payan yoktur. 

Nazillide maarif işleri 
NAZİLLi (Milliyet) - Nazilli

de mektep ve maarif itleri çok iyi 
yürümektedir. Bu sene muhtelif 
köylerde 6 mektep yapılmış ve bi
tirilmittir. Dört, bet mektebin de 
malzemeleri hazırlanmıt , yapıla • 
rına batlanmak üzeredir. 

Nazilli mensucat fabrikası 
NAZİLLi, (Milliyet) - Nazil

lide kurulacak mensucat fabrikası 
hakkında son t~tkikat yapmak ve 
hazırlıklara başlanmak üzere bir 
Rus mütehassıs Nazilliye gelmit 
işe başlamışlardır.. Bir ay sonra 
intaata ba9lanacağı söyleniyor. 

Marmara adalarında tetkikat 
BANDIRMA, (Milliyet} -Va 

limiz İbrahim Etem Bey Marmara 
denizinde kaçakçılığın men'i hak
kında tetkikat yapmak ve Erdek, 
Marmara, Adalar, Kapudağı mın· 
takalarında dolaşmak üzere Ban • 
dırmaya gelmittir. Vali Bey bu· 
gün gümrük idaresinin bir motö
rü ile limanımızdan Marmara a. • 
dalarına hareket etmiştir .. 

Çanakkale! iter Balı kesi re geliyor 
BALIKE SiR, (Milliyet) - Bundan 

bir müddet •vve) Balıkesir Halkevinin 
Çanakkale ve Gelibolu harı> yerlerini ve 
ıehitlilderini ziyaret için bir seyahat 
tertip etıniıti. Bu defa da Çanakkale 
Halkevi iadei ziyaret maksadile birinci
teşrinin on ikisinde Balıkesire bir seya. 
hat tertip etmiıtir. Çanakkalelilerin 
seksen kitilik bir kafile halinde gelme
leri muhtemeldir. Bu iki komıu vila
yetin bu teması Balıkesirliler üzerinde 
iyi bir tesir bırakacaktır. Çanakkaleli
leri coıkun tezahürat ile kartılamak ü
zere Balıkesir Halkevi timdiden hazır
lanmalctadrr. 

Yeni belediye reisi 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Geçen gün 

Istanbulda ameliyat neticesinde vefat .,. 
den ıehrimiz tüccarından ve belediye
mizin kıymetli reisi Halil Beyin yerine 
Nesimi zade Agah Bey geçmittir. 

Ç tin ve arna11sız hayali 
e . d muva · 
··cadelesın e 1 mu . . · şar ı 

lal<iyeıin bınncı 

olan t\• rnu\taverne ı 
sinirlere 

m~\i\: değilseniz 

&rom ura\ 
-Kno\I• 



Vapurcuların 
İstedikleri 

(Başı 1 inci aahiltdt) 
yeti içtimamda vapurlarını tirkete fe
rağ edenler, yalnız ba9larına §İrket 
teşkil edemezler. Vapun:aluk kanu
nunun dördüncü maddesi, tirketin 
mevcut armatörlerden teşekkül edece
ğini imirdir. Biz de, kanunun mer'iye
ti zamanında armatör bulunuyorduk 
ve tekarrür edecek kıymetler üzerin .. 
den vapurlarımızı tirkete ferağ etme• 
yi noter aenedile taahbüt etmittik. 
Şu halde bizim şirketten hariç kalma
mıza kanunen imkin yoktur. Bu iti
barla lktısat ve Adliye Vekaletlerin
den bir kısım vapurcular tarafından 
teşkiline karar verilen tirketin tesçil 
ettiriJmemeıini istirham ettik. 

"Bundan başka Milli Vapurculuk 
Şirketini teşkile karar veren vapurcu
ların sermayeleri yekünu kanunun 
asgari sermaye tayin ettiği 500 bin Iİ· 
rayı da geçemiyor. iddia hilafına o
larak bu sermaye yekunu 495 bin li
radır. Bizim tarafın vapurlarının kıy .. 
metleri ise 311 bin lira olarak te•pit 
edilmittir, ki biz de bunun azlığına iti .. 
raz ediyoruz. Binaenaleyh onlann ser .. 
mayeleri 500 b in lirayı doldurmadı
ğından, bu noktadan şirketin tetekkü
lü tesçil edilemez. Görüştüğümüz bü
tün hukukçular haklı olduğumuzu tes
lim ettiler. Vaziyetin kanunun ve 
hakkm icabahna göre tecelli edeceği 
fÜphesizdir.,, 

Muteriz vapurculardan Yelkenci 
Zade Lütfi Bey de, dün tesi• heyeti 
içtimaında komiaer aıfatile bulunan 
Mıntaka Ticaret Müdürü Muhsin Be
yi ziyaret etmif ve kendilerine firkete 
dahil olması diğer vapurcula r tarafın
dan teklif edildiğini, fakat bunu red
dettiğini, lazımgelen te,ebbüsatta bu
lunduklanru bildirmiftİr. 

Diğer taraftan tesis heyeti İçtima .. 
ında vapurlarını tirkete ferağ eden ... 
ler, teaçil muamelesini yaptırmak ü
zere tetebbüsata giritmitlerdir. 

Bunlar, diğer taraf tirkete girmez
se şirketin •e binnetice kendi hissele .. 
rine düşecek temettüün fazla olacağı .. 
nı düşünmektedirler. 

Vaziyet, lktısat ve Adliye Vekalet
lerinden vaki olacak tebligata göre 
tavazzuh edecektir. 

Salahiyettar bir zat bize demittir 
ki: 

"- Tesis heyeti içtimaı mukarrera
tı tesçil ettirildikten sonra Milli Va
purculuk Şirketinin tetekkülüne ait 
muamele tekemmül etmif olacaktır. 
Maınnafih vakit geçmemiıtir. Eğer va
purcular i•terlerse bu içtima mukar
reratrnı teaçil ettirmezler. ikinci bir iç
tima yaparlar ve tirket haricinde ka .. 
lan vapurcularla anlatarak onlann iş
tiraklerini temin ederler. Ve bu, ikin
ci içtimada verilecek karara göre tir
keti teıçil ettirebilirler.,, 

Cide vapuru sahiplerinden ikisi de 
dün Ticaret Müdürlüğüne müracaat 
ederek mağduriyetlerinden şikayet et
mitlerdir. Bunlar, Cide 'Vapurunun 
nısfma •ahiptirler. Diğer nısfına sa
hip olan zat, Takdirikıymet Komisyo
nunun biçtiği fiate itiraz edeceğini or
taklarına söylemiş; onlar muhalif kal
mııJar, öteki hiaıedar itiraz etmit ve 
bu sefer hakem vapura 3000 lira fazla 
kıymet biçmit. T eais heyeti içtimaın
da bu hissedar, ortaklarından bu 3000 
lirayı iıtemİ§, alamayınca o da tirkete 
dahil olmamıf. Kendileri şirkete gir
mek istemitlerse de bir vapurun yan
ımın tirkete ferağı, yarıaının ferağ e
dilmemesi mümkün görülmemiştir. 
Bu mesele de, Mmtaka Tıcaret Mü
dürlüğünden vekalete bildirilmiştir. 

Irak Kralı Hz. 
Türk tebaası mı? 

(Başı 1 inci sahifede) 
baren Irak tabiiyetine geçmişlerdir. 

Binaenaleyh Türkiye ile Yunanistan a
rasında Lozan muahedesinden sonra 
imza edilmif olan mukaveleler ve iti
laflar bu aileyi asla istihdaf edemez. 
Bu sebeple Yunanistanda mutasamf 
ehluklan emval meselesi de Türkiyeyi 
ali.kadar etmez~ Bunlara ait emval, 
alellı.mum Irak tebaasının Yunanis· 
landa taııarruf ettikleri ve edebilecek
leri emvalin vaziyetine ti.bidir. 

Atin~dan gel .. n bir telgrafta Irak 
Kral ailesinin Türk tabiiyetinde bu
lunup bulunmadıklan meselesinin 
Muhtelit Mübadele Komisvonundan 
aorulacaiiı yazılmışaa da, Muhtelit Ko
misyon kendisini hu mesele ile •laka
dar görmemektedir. 

Milliyet'in romanı: 36 

Gazi Hz. Ankaraya 
Avdet buyurdular 

(Ba~ı 1 inci aahiltde) 
hazırdı. 

Reisicümhur Hz. istasyonda va
li Muhittin B .• kolordu kumandam 
Şükrü Naili PQfa, Cümhuriyet 
Halk fırkası idare heyeti reisi Cev
det Kerim, Darülfünun emini Dr. • Nefet Ômer, Köprülü zade Fuat, 
milli talim ve terbiye heyeti reisi 
l hsan, Dil encümeni azaları tara -
lından teşyi edilmişlerdir. Bir po • 
/is müfrezesi kendilerini seliimla • 
mıştır. 

Reisicümhur Hz. te,yie gelen 
zevatın ellerini sıkarak vagona 
binmişler, tren saat 19 da seliimet
ler ve İyi seyahatler temennisi ara
sında hareket etmiftir. Muhittin 
Beyle Şükrü Naili Paşa Gazi Hz. 
ni vilayet hududuna kadar te,yi 
etmişlerdir. Büyük Reisimizin kı • 
şın meclisin tatil devresinde tek • 
rar şehrimizi şereflendirmeleri 
ı~uhtemeldir. 

••• 
ANKARA, 9 (Telefonla) -Va 

li Nevzat Bey Gazi Hz. ni karşıla
mak için Polatlıya hareket etmit • 
tir. 

Büyük ikramiye 
(Başı 1 inci sahifede) 

de amorti iıabeti vardır. Binaenaleyh 
kaybetmek ihtimali pek azdır. 

Esasen, her ketidede, dikkat edilin
ce ekseriyetle ecnebilere isabt viki 
olduğu görülmktedir. Yılbatı piyan
gosunda Amerikaya, diğer piyango
larda da Suriye, Irak, Filistin, Bulga
ristan, Kıbrıs ve sair yerlere çok isabet 
)er viki ol mut tur. Bunun sebebi ecne
bilerin piyangoya kıymet vermeleri 
bizim ise piyangonun kıymetini anla
mamış olmamızdır. 

Halkın piyangoya rağbetini temin 
İçin Piyango Müdürlüğü 16 ncı ter
tipte bir çok tedbirler almıştır. Bu 
meyanda 50 bin numarayı 25 bine in
direrek , ikramiye miktarını çoğaltarak 
bet keşidede de isabet ihtimalini yüz
de elli arttırmıf, altıncı keşidede de 
yüzde yüz temin ebni~tir. 

On beşinci tertibin albncı keşidesi, 
yani yannki keşide için de bayiler hal
kın piyangoya fazla miktarda iıtira
kini temin maksadile bir çok kolaylık
lar göstermitler, amortiler kendilerine 
bırakılmak suretile 2 liraya bilet sat
mıya batlamıtlardır. Filvaki bilet sa
hipleri amortiden batka bir §'OY ka
zanmadıkları takdirde veya yalnız a
morti kazandıkları takdirde iki lira 
kaybetmekte iseler de bu iki liralık 
kayıp mükabilinde 200.000, 100.000 
50 bin, 30 bin, 25 bin, 20 bin, 15 bin, 
10 bin liralık birer, 5 bin liralık 5, 3 
bin liralık 13, 1500 liralık 25, 100 li
ralık 50, 200 liralık 400, J 00 liralık 
1500 ikramiye Üzerinde talihlerini de
nemektedirler. Halknnızm her halde 
piyangoya lakayt kalmamaları, hiç ol
maz1ıa ceplerinde daima bir bilet bu .. 
lundurmaları lazımdır. Olur ki bir 
gün talih kuıu hatlarına konar. 

Belediye bankası 
(Başı 1 inci sahifede) 

rayı yapılacak itlerin ehemmiyet ve 
belediyelerin ödeme kabiliyetlerine 
cöre ikraz etmek ve kısa veya uzun 
vadeli avanı ve cari hesaplar açmak 
veya bunlara tavassut ve kefalet et
mek ve belediye mallarının ve memur
larının .aigorta iflerine bakmak ve yal
nız belediyelerle muamele yapmak i
çin kurulmuştur. 

Banka Cümhuriyet Bayramında 
merasimle açılacak ve ite baılıyacak
tır. Bankanın idare Heyeti azalan ta
yin edilmek Üzeredir. Meclisin kartı· 
.. ndaki eski Sümer Bank binası ban
kaya merkez olmak Üzere kiralanmı.._ş· 
tır. Müdürlüğe Dahiliye Vekaleti ır u
hasebecisi lsa Beyin tayini muhtemel
dir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
bankanın bir an evvel tesisile yak1n
dan alakad,.r olmaktadır. 

Belediye vergileri kanunu 
A N K A R A, 9 (Telefonla) -

Yeni Belediye vergileri Ka-
nunu projesinin önümüzdeki 
ay içinde frrkada tetkikine bat
lanacaktır. Proje Üzerinde alakadar 
vekiletlerin de rey ve mütaleaları alı· 
nacaktır. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja ıinema 

Yazan: VICKI BAUM 
yılJızlannın romanı 

buıusiyetlerir.den biri de yüzlerce bina
sının herbirini baıka bir üsh1pte yaptır
maktı. 

Feniks Şirketi hiç bir film çevirmez
di ki bu binalann birinden dekor olarak 
istifade edilmesin. Bu 'l"Yanthayret fi
kir ihtiyar BiU Turner'in kafnaından çık· 
mıftı. Buraaı, dışardan bakılmca kü / 
çük bir bina tesiri yapıyordu; fakat 
içine girilince, seyahat tirketi binala- ı 
rının duvarlannı andıran kabul aa- ı 
]onunun azameti insanı hayrete dü
§ÜTÜyordu. Memurlar ziyaretçilerden 
havalelerle ayrılmı§tr. Duvarlarda a· 1 

fişler, öte beride caz.eteler, pefin pa ... 1 

ra mukabilinde sinema ile uzaktan 
yakından alakası olan herkesin resmi 
dercedilen kalın ıalnamesi vardı. Sa
at bire geldiği ha.!de, dakika §'11mı
yan Granit her nedenae hi?i. aörün-

Terccıme: KA.MRAN ŞERiF 

memişti. Yirmi kadar cenç kız, kimi 
oturmu,, kimi ayakta, kimi bir yere 
dayanıp poz al.mı§ "Vaziyette, onun gel ı 
mesini bekliyorlardı. Hepsinin saçları 
plitin sarısı; hapsi beyaz esbaplar; 
hiç biri yirmi yaıından fazla değil; 
hiç birinin sikleti yüz litreyi geçmiyor. 

Francia kendi kendine mırıldandı: 
- Aman yarabbi! 
Alden• te bu san§ın kızlar mecli

sine füturlu bir nazar atfetti. 
- lıte böyle ... dedi. Keyfine bak ... 

Ben aeni sonra görürüm. 
Ayni dakikada Madam Moreako 

da •oruyordu: 
- Bu nedir kuzum? Bu ne sarışın 

bol!uğu böyle ..• 
Zira lokantada da, hepsi ayııi tipte 

olmak Üzere on kadar, pli.tin sarııı 
saçlı, minyon kız vardı. 

MiLLiYET SALI 10 TEŞRİNiEVVEL 1933 

Evlilikte saadet 
Amerikada üç darülfünun şim· 

diye kadar yüksek tııhsilde kimse
nin aklına gelmiyen yeni bir kürsü 

Eskiden denize nasıl girerıera •... 

Şimdi nasıl? .• 
ihdas etmitlerdir: "İzdivaçta saa
det ilmi., 

Bu kürsüyü ilk defa ihdas eden 

Büyük bayram için 
(Başı 1 inci sahifede) 

ce hazrrlanmaktadrr. 
Ankarada cümhuriyet evi 

Ankaracta bütün memleketin ittiralôle 
bir cümhuriyet evi veya bir cümhuriyet 
abidesi kurulacaktır. Bunun icin Anado
luda ve Trakyada birer heye

0

t seçilecek 
bu heyet her kasabanın bir meydanlığın 
dan merasimle bir toprak alacak, Ankara 
ya götürecek ve Ankarada kurulacak a
bideye bu toprak katrlacaktrr. Bina Ga
zi Hz. nin yüksek namlarına hediye edi
lecektir. 

Rejisör Makkenzie cevap verdi: 
- ''Billy'nin izdivacı,, filmindeki 

dam dönler olacak ..• 
Makkenzie "hık,, demiş burnundan 

düımüt gibi. Steword E. Hapkina'e 
benziyordu; Steword ta «bık» c!emiı 
burnundan düımÜ§ gibi, komtusunun 
zannedildiğinden daha zeki olan o 
mahut Amerikalılardan laalettayin 
birine benziyordu. Makkenzie ile Eia
enlohr biribirlerinin omuzuna vurup 
el sıkıttılar. Makkenzie istikbalin par
lak adamı idi; onun için Eisenlohr'la 
•ralaruıda, "Kilometre taflan,, filmi
nin vazıaabneyi kapmak için gizli bir 
gerginlik, üstü örtülü bir mücadele 
,.ardı. Zaten ne biri, ne öteki diğerine 
yüksek numara vermiyor, kendinden 
daha yüksek addetmiyordu. Her iki· 
•inin de Holıywood'un en iyi rejisör
leri olcıalan da belki bundan ileri ge
liyordu. 

Donkarun lokantada görünmesi, tık
Jrm tıklrm dolu •alonda epey bir he
yecan yaptı. Masaaına oturduğu reji
sörler, mürakıplar hep ayağa kalktı
lar; bu hareket, stüdyonun halkı
nın iltizamı terbiye•İzliği ve JiubaJi
~i ile kabilitelif değildi. Moreıko iki 

lndianapolis'te Butler Darülfünu· 
nudur. Kurslar öyle bir muvaffaki
yet kazanmı,tır ki, az sonra iki da
rülfünun daha ayni fekilde kurs· 
lar açmıtlardır. 

Bu darülfünunların tamimlerin
den birinde f(>yle söyleniyor: 

"Devrimizin en endite veren 
bariz alametlerinden biri de, taliik
ların gün geçtikçe daha ziyade 
artmasıdır. lçtamai hayatımızın 
temelini te.kil eden izdivaç, ciddi 
bir tehlike geçeriyor. Bunun da se
bebi evlenen delikanlı ve genç kı
zın izdivaç hayatına lüzumu dere
cede ihzar edilmiş olmamalarıdır. 
Darülfünunların vazifesi sadece ta 
!ebesinin ilmi bilgilerini arttırmak 
değildir, onlara hayatın init ve çı· 
kıslarını da öğretmek lazımdır. 
DÜnyanın ve insan cemiyetlerinin 
mü~terek saadetine yardım edecek 
en büyük amil olmak üzere bunla
rın izdivaçta mes'ut olmak gibi 
mühim bir fazifeleri vardır • ., 

"izdivaçta saadet,, ilmini öğre
ten bu darülfünunlarda birbirin
farklı üç kurs açılmıthr. Biri doğ
rudan doğruya evişleri kursu, ikin
cisi fiziyoloji, üçüncüsü psikoloji 
kursları .• 

Bir evi idare etmek sanati izdi
vaçta kat'i rolü oynıyor. Bekarlı
ğında kocasının alıştığı rahatlık
ları, evliğinde daha fazlasile temin 
edemiyen bir kadın mes'ut olaca
ğını zannetmesin. Amerikalı mü
tehassıslara göre, mesela yatak o
daSI vaktinde toplanılmalı. yahut 
yemek çok tuzlu oldu diye botanan 
hayli karı kocalar varmış. 

Fiziyoloji kursunda öğretilen 
fey şudur: Bir izdivaç devamlı su
rette mes'ut alabilmesi için, cinsi 
hatta bir tevazün mevcut olması
dır. Halbuki çok erkekler ve çok 
kadınlar cinsi fiziyoloji hakkında 
kafi malumata malik değildirler. 
Bilhassa bu kurs daha ziyade rağ
bet görmektedir. Bu kursa devam 
eden genç kızlar ve delikanlılar 
hayatı ifşa eden çok yeni hakikat
leri öğrenmi~ olduklarını söyliyor
lar. 

İzdivaçtaki pisikoloji kursu da 
az rağbet görmiyormuf. Eğer ka
dın kocasının mesleğine kartı ala
kasız davranırsa, o izdivaçtan ha
yır yok. Kocasının kendi iti ile faz. 
la meşgul olmasını kıskanmak 
talaka yol açıyor. Şu halde kadın, 
bir taraftan kocasının itine, diğer 
taraftan karısına karşı gösterdiği 
alakayı telif edecek tarzda hare· 
ket etmelidir. 
Guldford Üniversitesi izdivaçta 
pisikolo ji kursu müderrisi profe
sör Mi iner töyle söyliyor: 

"Bir kadın sofrada kocasının 
hiç kimse ile matgul olmıyarak 
mütemadiyen tabağına çatal attığı 
m görürse, serzenişte bulunmama
lı. Dütünmeli ki kocası o sırada 
yemek yemekle beraber zihni ken
di işlerindedir. Mektuplarını yazar 
ken, gazetesini okurken de koca 
kendi işlerini düşünür. Onun zih
ninde zincirlenen fikirleri, tasav· 
vurları herhangi bir müdahale ile 
bozmak büyük bir hatadır • ., 

Amerikada bu ameli kurslar sa
yesinde talak salgınının önüne geç 
mek istiyorlar. 

Yediğimiz şeylerin gıdai 
kıymetleri 

Yediğiniz feylerin gıdai kıymet
leri ayrı ayrıdır. Bunların içinden 
bazılarının yüzde hesabile gıdai 
kıymetlerini töyle sıralayabiliriz: 

Hıyar, yüzde 2, kavun yüzde 3, 
süt yüzde 7, lahana yüzde 7,5, om
let yüzde 13, pancar yüzde 13, el-

senedenberi ilk defa olarak arkadaı
larile birlikte bulunduğu için bu ha
reket belki de bir insiyak neticesi idi. 

Kadın, aydınlık, sade ve hıncahınç 
dolu ıalona battan bata bir göz gez
dirdi: Burası onun için vatanı gibi 
bir §eydi. Kendi.ine paha biçen bütün 
bu bakıtlan maddeten Üzerinde his
•eder gibi oldu. Omuzlarını •ıktı ve 
dikJeşti; bütün kuvvetinin ensesine 
toplandığını duyuyordu. F otQğrafta 
tamamile beyaz çıkan garip bir mavi 
renkte gayet İnce vualdan bir sabahlık 
'Vardı. Masanın sonunda, oturan ve he
nüz Moresko'yu tanmtııyan, genç reji .. 
aörlerden Mister Browv, kadın kendisi 
ne takdim edilince kıpkırmızı oldu. 
Donka delikanlının yüzüne bakarak 
gülümsedi; bu gülümseme ile kendisi
ni anlamı§ olduğunu ihsas etmek iııti
yordu. 

~.tasanın öte tarafında Peggy"den 
bahsediyordu. 

Eisenlohr ez1i mantolJu sigarasını 
emerek: 

- Çok genç! Dedi. Daha uyanma-
mış ... 

Makkenzie'nin bu hususta fikri var
dı: 

ı 

•". - , H 

Yeni modeller 

Eskidenberi bir "Paris modası,, 
vardrr. Bu, yalnız bizde değil, a
tağı yukarı her memlekette böyle
dir. Mevsimin giyiniş tarzını bü
yük Paris terzihanelerinin ressam
ları idare ederler. Fakat yavaş ya
vaş bu hakimiyete karşı bir aksül
amel uyanmağa başladı. Bilhassa 
Amerikada ve son zamanlarda Hit 
ler Almanyasında •• 

Bazı Fransız moda gazetelerin
de okuduğumuza göre, Fransızlar 
bundan heyecana düşmüşler. "Ar
tık moda bi;ze Amerikadan veya 
Almanyadan mı gelecek?,, Diye 
korkuyorlar. Çünkü Fransız terzi
sinin moda çıkarmak yüzünden 
kazandığı milyonların haddi hesa· 
bı yoktur. En ziyade korktuklar. 
Hollywood' daki sinema arti&tleri
dir. Bu sinema artistleri modanın 
batında yürümek ve ona istikame
tini veı;.mek için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Sonra ellerinde film 
gibi kuvvetli bir propaganda va· 
sıtası da var. 

Geçenlerde de Joan Graw ford 
ortaya bir yenilik çıkardı. Bu ye
nilik, tokasında isminin baş harf
leri yazılı ve taşıdığı eldiven ren
ginde bir kemerden ibarettir. Ge
ne bir baska artist topukları kris· 
talden bi; kondura icat etti. 

Eyi yeyiniz 
Artık mevsimine giriyoruz. El

manın tıbbi ve sıhhi hassalarını 
bilmiyenimiz yok gibidir. Fakat 
yatağa yatmazdan evvel elma ye
mek hassaten fayanıtavsiyedir. Bu 
meyvanın esrarıengiz hassalarını 
bilmiyenler hemen hazımsızlığa 
uğrıyacaklarını itiraf ederler. Hal
buki en nazik yapılı insanlar bile 
tehlikesiz olarak yatağa girmez
den evvel sulu ve olgun bir elma 
yiyebilirler. 

Elma, diğer meyvalardan faz
la ve hazmi kolay hamızzıfosforu 
ihtiva ettiğinden beyin ıçın mü
kemmel bir gıdadır. Ciğerlerin va
zifesini teshil eder, tatlı bir uyku 
verir ve ağzı temizler. · 

ma yüzde 14, şeftali yüzde 16, av 
eti yüzde 22, patates yüzde 22,5, 
taze yumurta yüzde 26, üzüm yüz
de 27, erik yüzde 24, koyun hat· 
laması yüzde 30, kurufasulye yüz
de 87, pilav yüzde 88, tereyağ yüz
de 92, nuhut yüzde 93, zeytinyağ 
yüzde 95 

Bu şu demektir ki, mesela 100 
gram nuhuttan 93 gramı doğru· 
dan doğruya vücuda temessül e
der, halbuki 100 gram hıyardan 
ancak yüzde 2 si gıdaya hizmet e
der. Ayni gıdai neticeyi almak i
çin nuhuttaan 46 buçuk defa fazla 
hıyar yemek lazım geliyor. 

- Uyanmamı~ ama, uyanacak. Bı
rakın ''kilometre tatlan,,nı oynasın ... 
Biraz derecesi yükselsin... Ozaman 
görürsünüz ... 

Donka: 
- O kızda cevher var, dedi. Rita'yı 

geçecek. Rita da öyle bir hal var ki 
insan laboratovardan çıkmı§ hissini 
veriyor. Şundan §U kadar miligram, 
yok bundan bu kadar miliıı:rim ... Hiç 
ıüphe yok ki belki de asıl sanat budur. 
Ben kendi hesabıma sanat nedir bil
mem. Fakat cevher ne demek olduğu
nu biraz bilirim. 

Makkenzie: 
Ümit edelim ki Oliver'le birlik 

le oynarken cevheri fazla inkiıaf et
meıin, dedi. Bu aabah Oliver bir müd
det Peggy ile beraber yüzdü. Kız bu
nun Üzerine büsbütün değiıti. Hakika
ten çok tuhaftı. Karrra ağzına termo
metre koydu. Hiç tahmin etmezsiniz: 
Çocukcağızın harareti otuz yedi se
kize yükselrnitti ..• 

Ortadan biri: 
-Yalnız yüzmekle böyle olursa ..• 

demek ki kız da istidat var ... 
Kısa bir ıüküt oldu. Donka bir kar

ouz çekirdeği alıp dalgın bir tavurla 

ÇOCUK 

Çiçek vazosu 
Bu vazo, yapıldıktan sonra S 

minde görüldüğü gibi, canını 

istediği çiçekleri kaymağa yara. 
cak bir oda süsüdür. 

Bunun için bir bristol kağıt 
yahut İnce ve sert bir muka 
alırsınız. Bu kağıda her biri 
dılıları on santimetre olarak h• 
kurşun kalemile 90 murabba çi 
siniz. Bu murabbalar çizildikl 
sonra soldaki modelde görüld" 
üzere Bir vazo ile onu dik l 
cak istinatgahı da çizersiniz. 
kasla kesersiniz. Bundan soııı' 
yalnız soldaki vazoyu model al• 
rak bir ikinci vazo dafıa çizer 
kesersiniz. Fakat bu ikinci v 
nun modelde 3 numara ile gô 
rilen istinat kısmına lüzum Y 
tur. 

Bu iki vazoyu kenarlarındaıı 
rım santimetre olarak kola ve. 
zamkla yapıftırırsınız. Taki or 

bo' kalsın. 

Arkadaki desteği yapı,tırmalı 
çin 4 ve 5 numara ile gösteril 
trazda desteğin uzunluğunca k 

A 
1 

e 

siniz. 4 numarası sağa, 5 numa 
sola çevirerek, kağıt vazonun 
kasından yapı~tırır, soldaki mo. 
de vazonun altında 3 numara 
gösterilen kısmı da noktalı yeiı' 
den öne kıvırırsınız. Bu $uretle f 
zonuz bir masanın veya etajerİ!I 
zerindedir. Şimdi buna çiçek 1 
zım. 

Herhangi bir kartpostaldan 1' 
ya ba,ka bir mecmuadan intiJıll 
ettiğiniz çiçekleri keser ve v-'1 

nun iki mukavvası aralığına ye 
!ettiriniz. 

"Bir çocuk odası onun ruhi haleti 
:-inde müsait tesir ve intibalar bır 

cak ıekllde döıenmelidir. 

dişlerinin arasınra ezdi, sonra si 
kabuğu tabağına tükürdü. Anl•f' 
bu da Romanyada geçen çocuklıı' 
dan kalma bir itiyatlı. Oliver el 
istediği ile yüzerdi. mütekalliı d' 
arasında bir çekirdek daha ezdİ· 

Eisenlohr: _ -~ 
- lıte Bil! ..• Diyerek ona bir İt"' 

yaptı. t 
BiU Turner pencerenin yanrnd• 51 

çük bir masaya oturdu. Y anıncl• 1~ 
Hovston ile ilanat ıubesinden ";/ 
vardı. Keyifli duruyordu. Bu da • 
tüleri olduğuna alametti. ÖnÜ"~i 
gazete koydu ve gazeteye vU'.:,ıı 

Keller'le konuımağa baıladı. ıteJ ıl 
lerin masasında biri ayni ga.ı• / 
çıkardı. O •abahki "Obıerver., I" 
ıi idi. ·JJ! 

Genç ve fazla sarıım olan reJ ~ 

- Şu Granit'in baıma gele" 
tuhaf ... dedi. 

Donka fikren Oliveri terke~if; 
kantanın masasına döndü. Gran11 

sevdiği için: . f 
- Ne olmua> Baıına ne ge!Jllif 

ye sordu. ı!J 
(Bitrrıe"'ı 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her lateyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;:!
1

ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~a Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıln ve 6st tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren btit6n masraflar 
ve mes'uliyet müıteı·!ye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıterl hesabına sigorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari oldutu gibi en az beı vason •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı Ura 
lenzililtan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördtiacü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: l.tanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
-~ .... " .-~ ... ~~-. . . .·.- - - . - ... . - - --

Cümhuriyetin lOuncu 
yıldönümü için 

Tenvirat 
Elektrik şirketi, resmi daireler ve muhterem ahali tara· 

fmdan yapılacak tenvirata ait tesisatın, ruhsatlı tesisat 
müteahhitlerine yaptırılması icap ettiğini bu vesile ile ha· 
tırlatır. 

Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de muaddit kud
retini tecavüz ettiği takdirde bir ihbarnameye tabi tutul
malıdır. Aksi takdirde Jesisa t ya tağdiye edilemiyecek, ya· 
h,ut tenviratın heyeti umumiyesi üzerinde teşevvüşatı mu 
cıp olmak tehlikesine sebebi yet verebilecektir, 

, İh~arn~melerin birinci Teşrinin 14 ünden evvel Elek· 
trık şırketıne gönderilmesi rica olunur. 

lstanbul, 1 Teşrinievvel 1933 

MÜDİRİYET 

\1 

6993 

Dakik Zi \' ıvruları sag l.'kh~ j 
ya kuv\.·eclı ve scvım . ı 

olarak büvlıktür (8115) 
7212 

DOKTOR 

liafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

c mütehassıaı 
Utnadan ınaada herrün öğleden ............. ( 

b I t 2,JO dan 5 e) kadu ısıan • 

Dr.- A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(7971) 6997 

' 

• 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

40 ton Gaz : Kaoalı zarfl a münakasası : 1 Teşrinisani 
933 çarşamba günü .saat 14 te. 
30 ton Benzin : kapalı zarfla münakasası : 1 Teşrinisani 
933 çarşamba günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı 
gaz ve benzin kapalı zarfla münaksaya konulduğundan şart· 
namelerini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip olacak 
larm da münaksa gÜn ve saatlerinde teklif mektuplarile bir -
likte Kasımpaşada Deniz Levazrm Satmalma Komisyonuna 
müracataları. (5466) 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Te,rin 330 tarihli kanun hü kümlerİr>e göre te.cil edilmit olaa ecnebi 

§İrketlerinden lngiliz tabiiyetli (Di Aziyatik Petrolcom Kompani Türkiye Şubesi 
• The Aıiatic Petroleum Company "Türk;ye" Limitet) tirlı:etinin Türkiye umumi 
vekili haiz olduğu salibi yete binaen bu k ~rre müracaatla gaybubeti esnasında yeri· 
ne Jakop Barzili.y ve Ven san Koresi efendilere ili.vcten ve ıirket namına yapacağı 
itlerden doğacak davalarda bütün mahke'tlelerde dava eden, edilen ve üçüncü şa· 
h11 sıfatlariyle hazır bulunmak ve alakadar eşhas ile müştereken imza koymak 
üzere Mister Artür Ronald Hild'i tayin ettiğini hildirmit Ye lizımgelen vesikayı 
vermiştir. Keyfiyet kanuni bükii.mlere uygun görülmüş olmakla ilan olunur, 

(8399) 

EVLENECEK GENÇ KIZLARA 
N.f<ınlınızın cihaz takımlarını siparif vcrm!den evv 1 muLla&a 

Beyoğlu'nda Galatasaray karşısında 178 numeroda 

DA VİD Gömlek Ticarethanesini 
ziyaret ediniz. En ıon moda gömlekler, pijamalar, ipekli ve yünlü 

rop dö ~·mbrlar, dahili garnitürler V !S'lİre bulac3ksmız. 
Adreıe dikkat. (8405) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

13 üncü kolordu ilanları 1 
1. F. Kıtaatı ihtiyacr için 

pazarlıkla 1500 adet ampul 
alınacaktır. ihalesi 12 - 10 • 
933 Perşembe gÜnÜ saat 11 
dedir. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için de 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. 
(422) (5478) 7358 

"'"'"' 1. F. kıt'ah hayvanatr ihti
yacı için pazarlığa konan 300 
ton samana teklıf edilen fiat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
12-10-933 perşembe günü 
saat 11,30 a bırakılnuştrr. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her giin ve pazarlığa gir 
mek için de o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmeleri 
(426) (5502) 

• • • 
Çorlu Askeri Satın alma 

Komisyonundan : 

Ueniz Y otları işletmesi 
ACENT ALARI ı 

Karalı:öy • Köprübqı Tel, 4236.1 
Sirkeci Milhllrd&r sade ban 

Telefon: 22740 

Mersin Sürat Posta~ 
KONYA vapuru 13 Tetriniev 

vel Cuma 10 da Sirkeciden kalka 
rak Çanakkale, İzmir, Antalya, 
Alanya, Mersin, Payasa dönütte 
bunlara ilaveten Tatucu, Ana. 
mur'a uğrayacakbr. (5513) 

Ayvalık Aralık 
Postası 

ANTALYA vapuru 12 Tetrini 
evvel Perşembe 17 de İdare rıb
trmından kalkar. (5512) 

Karadeniz Sür'at 
Postası 

KARADENiZ vapuru 12 Tet
rinievvel PertemJ>e 18 de Gala
ta rıhbmından kalkarak İnebolu 

, Samsu~, Ordu, Gireson, Trab .' 
zon, Rıze, Hopa'ya dönütte bun
lara ilaveten Pazar ve Polatha • 
neye uğrayacaktır, 
KARADENİZ HATTINA ha

reket eden vapurlara hareket gü 
nü zevalden sonra gelen yükler 
alınmayacağı gibi hareket günü 
de 200 tondan fazla yük kabul 
edilmiyecektir. Muhterem tüc • 
carların yüklerinin mühim kısım 
!arını hareket gününden evvel 

1 
vapurlara tahmil eylemeleri ri • 

. ca olunur. (5511) 

İdaremizin Trabzon, Ba;;;: 
İzmit, Band1r1Da, Mudanya, Ka. 
rabiga, Ayvalık, İzmir, Mersin 
hatları kahve ocakları 15 Tetri· 
nievvel 933 tarihinden 31 Kanu
nuevvel 934 ·tarihine kadar on 
dört buçuk ay müddetle ve pa • 
zarlıkla kiraya verilecektir. Pa • 
zarlık 15 Tetrinievvel 933 pa . 
zar günü saat on bette levazım 
tefliğinde yapılacaktır. Talip o
lanların tartnameyi görmek üze
re 10, 11, 12, 13, 14 Tetrinievvel 
933 günleri saat dokuzdan on 
yedi buçuğa kadar levazım tef. 
liğine müracaatları, (5409) 

7285 

Darülaceze Müdürlüğün-
den: • 

Şartname ve listesi veçhiı" 
120 kalem eczayİ tıbbiyenin 
kapalı zarf usulile münakasa 
sı 4 Teşrinisani 933 tarihinde 
cumartesi günü saat on dörtte 
ic~a edilecektir. Taliplerin te
rnınat akçelerile Müesseseye 
müracaatları. (5498) 

Konya İcra Uıikimliğinden: Kon 
ya tüccarlarından Katıkçı zade 
Tabir Efendi ve birader zadeleri
nin vuku bulan konkordato teklif
leri 4-10-933 tarihinden muteber 
olmak üzere mercice kabul edile -
rek iki ay mehil verildiği ve Konya 
avukatlarından Ali Haydar Be • 
yin komiser tayin edildiği yeni ic
ra ve iflas kanununun 288 inci mad 
desi hükmüne tevfikan ilin olu • 
nur, (8385) 

Beyoii lu 3 üncü Sulh Hukuk Hakim

liğinden: Müddei Milli Müdafaa V ekale 

ti tarafından müddeaaleyh Kasonpafada 
Kadı Mehmet Efendi (Kulaksız) mahal

lesinde Hacı Bekir sokağır.da 1. No, lu 

hanede mukim Samsunlu Abdullah oi • 

lu Dursun Efendi aleyhine aç.ılmıt olan 

uda Div 
f s11si d . •.nyolunda 116 ıumaralı hu-

Yeı, ••resınde dalıi li hastalıklan mua
e "" ted ' d 

İstanbul ikinci iflas Memurlu • 
ğundan: Evvelce iflasına karar ve 
rilen İstanbulda Mercan yokutun
da Caferiye hanında 26 No, da 
Dimoston terzihanesi sahibi Todo • 
ri Kostantin Efendi hakkında ifla
sın kaldırılmasına mahkemece ka 
rar verilmit olduğu ilan olunur. 

Bakırköy Akliye Hastahanesi Rontkeni için lüzumu olan 
malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28-1 O 933 cumarte
si günü saat 14 de alni münakasa SUt"rtile sah. alınacaktır. 

Çorlu istasyonu civarında 
ki Askeri kışla helalarının la· 
ğım inşaatı açık münakasaya 
konmuştur. ihalesi 1-11-933 
çarşamba günü saat 14 te Çor· 
luda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Çorluda 
Askeri Satmalma komisyonu 
na müracaatları. (5449) 

, 1864 kurut alacak davasından dolayı 

tı..'\mtna gönderilen davetiyenin hali hazu 

ikametgahı meçhul bulunduğu anlatıldı 

ğından H. U. muhakemeleri kanununun 

141 inci maddesine tevfikan ve yinni 

gün fasıla ile iliinen tebligat icrasına 

karar verilmit ve yovmi muhakeme olan 

13-11 -933 tarihine müsadif pazartesi gü 
nii sata onda mahkemeye bizzat ,gelme
dii:i ve bir vekil göndermediği takdirde 
gıyabında muhakemeye devam olunacağ; 

{8391) 
:t:ı.'9&, avı or, Telefou: htanbul: 

69711 isteklilerin müracaatları. (53!l-1) 7283 tebliğ makamına ilan olunur, (8390) 



• • 
ZI şesı 

nin resimleri yalnız 

FOTO ETEM 
de bulunur. 

Mektep idareleri siparişlerini bir an 
evvel vermek için acele etmelidirler. 

Ankara caddesi Cağaloğlu yokuşu No. 42 

Harbiye mektebi ihtiyacı i 
çin (16514) kilo Benzin kapa 
lı zarfla alınacaktır. İhalesi 
2-11-933 perşembe giinü saat 
15 te yapılacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarını komis
yon riyasetine vermeleri. 
(409) (5507) 

• • • 
Merkeze bağlı kıt'at ve 

müessesat için 10,000 kilo ya 
pıncak üzümü 12-10·933 per
şembe günü saat 11 den 12 ye 
kadar pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin belli saatte teminat 
larile merkez Satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (412) 
(5504) 

• • • 
Harbiye mektebi için 350 

ton kırıple kömürü 2-11-
933 perşembe günü saat 14 te 
kapalı zarfla satın alınacak
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını Top 
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (405) (5486) 

* * * Harbiye mektebi için 500 
ton Lavamarin kömürü 2-11-
933 perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli saatinden ev
vel teklif mektuplarını T opha 
nede Merkez Satın alma komis 
yonuna vermeleri. (404) 
,(5489) --11 

* * * Ordu ihtiyacı için dört muh 
telif numarada 194400 adet 
mıh 12-10-933 Perşembe gü
nü saat 15 te pazarlıkla alına 
caktır. Taliplerin belli saatin
'1e teminatlarile Merkez Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(402) (5490) 
* * * 

Harbiye mektebi için tabak, 
)Ürahi, tuzluk ve çay fincanı 
12-10-933 perşembe günü saat 
15 te pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklileriı ı belli saatinde ko
misyonumuza gelsinler. (403) 

,(5488) 
• * • 

Askeri Müzedeki 17 came
kanın alt kısımlarının tebdili 

• 

(8394) 

2-11-933 perşembe günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
yaptırılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebi
lir. Taliplerin belli saatinde 
teminatlarile Tophanede Mer
kez K. Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (400) (5492) 

Y eşilköy hava makinist 
mektebi ihtiyacı için 350 çeki 
odun 5·11-933 pazar günü 
saat 16 dan 16,30 kadar pazar 
lıkla satın alınacağından şart
namesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin belli 
saatte merkez Satın alma ko
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (376) .(5341) 

* * * Harbiye mektebi için alı-
nacak Bin parça hamam takı
mı ile (3000) adet yüz hav
lusunun aleni münakasasında 
verılen fiatlar pahalı görüldü
ğünden 15 Teşrinievvel 933 e 
tehir edilmiştir. Taliplerin iha 
le saati olan saat 15,30 da te
minatlarile Merkez Satmalma 
komisyonunda hazır bulunma-
ları. (410) . (5506) 

• • • 
Y eşilköy Hava Makinist 

mektebi için 275 adet elektrik 
ampülü 11-10-933 çarşamba 
günü saat 14 te pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin bel
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (408) (5508) 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 105000 kilo arpa aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
18-10-933 çarşamba günü sa 
at 15 te yapılacaktır. Şartna
me ve nümune her gün görüle 
bilir. Taliplerin belli saatte te
minatlarile Tophanede Merkez 
Satınalma komisyonuna gelme 
leri. .(341) (5163) 

7039 
"' * * 

Dikim Evi ihtiyacı için beş 
kalem yangın söndürme mal
zemesi 11 - 1 O - 933 Çarşam 
ha günü saat 16 da pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin belli sa 
atinde teminatlarile Satµıal
ma komisyonuna gelmeleri. 
(399) (5493) 7365 

*** Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 125000 kilo yulaf kapalı 

MiLLiYET SALI 10 TEŞRiNiEVVEL 1933 

1 DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ iLANLARI 1 
Cümhuriyet Bayramı münasebetile 
Devlet Demiryollarında 23 gün müddetle 

mühim nisbetlerd etenzilat 
19 Teşrinievvel - 1 O Teşrinisani zarfında umumi yolcu ta 

rifeleri üzerinden asgari yüzde 50 olmak üzere mühim nisbet
lerde: 

Haydarpaşa ve Ankara banliyö hatlarile Mudanya - Bur
sa hattında yalnız bayramın üç günü zarfında tenzilli yolcu 
tarifeleri üzerinden yüzde 50 nisbetinde tenzilat yapılacak -
tır. 

Ankara - Haydarpaşa sür'at ve Toros sür'at katarlarına 
bu müddet zarfında üçüncü mevki yolcu kabul edilmez. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(5494) 

Lokomotif bakır boru ayna!arile diğer bakır aksamın kapalı zarfla 
münakasası 5;llf,133 Pazar günü saat 15 de Aı;karada idare mer
kezinde yapılacakbr. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele-
rinde beheri be~er liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5406) 

7243 

Eliziz Vilayet jandarma 
Kumandanlığından: 

Münaksa neticesinde yüksek fiyat verilen 500,000 kilo sa
man 365,000 kilo ekmek 500,000 kilo arpa 11-10-933 çarşam 
ha günü saat 14 ten 15 şe kadar pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin mezkur günün muayyen saatinde Elaz.iz Vila-
yet Jandarma Kumandanlığına müracataları. (5496) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Şimdiye kadar ruhsatnameleri verilmiş olan gerek yerli ve 
gerekse ecnebi müstahzarattan bazılarının harici ambalajla
rı üzerinde 1262 No. lı İspenciyari ve tıbbi müstahzarlar kanu 
nunun 12 inci maddesi mucibince reçeteli veya reçetesiz satı
lacağına dair bir kayıt bulunmadığı görülmektedir. Badema 
bu hususa riayet etmiyen müstahzarat amillerile fabrika ve -
killeri hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. (5509) 

zarfla alınacaktır. İhalesi 18· 
10-933 çarşamba günü saat 
14 te yapılacaktır. Şartname 
ve ıJümunesini görmek için ta
liplerin belli saatinde teminat
larile Tophanede Merkez K. 
Satınalma komisyonuna gelme 
leri. (344) (5174) 

7045 
• • • 

Topçu ve.Nakliye Mektebi 
için bir hayvan pazarlıkla alı
nacaktır. Talip olanl~rın 11 -
10 - 933 Çarşamba ıni.nü sa
bahleyin hayvanlarınl Dolma 
bahçede hayvan hastahanesi
ne getirmeleri. 
(401) (5491) 7364 

~ ~"' 
TaabhüdOnll ifa edemiyen 

müteahhit namı hesabına Harbiye 
mektebi hayvanatı için 391.000 
kilo kuru ot pazarlıkla alınacak
tır. Pazarlığı 10-10-933 aalı 
günü saat 14 te yapılacaktır. 

Taliplerin belli saatte teminat
larile Merkez satınalma komis
yonuna ielmeleri. [373] [5343) 

7190 

* * * Gülhane hastanesi için fizik 
tedavi şubesine ait 9 kalem mal 
zeme 11-10-933 çarşal}lba gü 
nü saat 14 te pazarlık}p. alına
caktır. Taliplerin belli saatin -
de teminatlarile Merkez K. Sa 
tın alma komisyonuna gelme
leri. (396) (5453) 

7333 
••• 

Askeri Tıbbiye mektebi için 
755 adet elektrik ampülü 11-
10-933 çarşamba günü saat 

14 de pazarlıkla satın alına -
caktır. Taliplerin Merkez ku
mandanlığı Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. 
(394) (5454) 7334 

••• 
Maltepe Askeri lisesi için 

mevcut nümuneleri veçhile 25 
karyola ile 50 adet battaniye 
ayrı ayrı ve pazarlıkla 11-10-
933 çarşamba günü saat 15 te 
alınacaktır. Taliplerin belli sa 
atinde teminatlarile Merkez 
kumandanlığı Satınalma ko -
misyonuna gelmeleri. 
(395) (5455) 7335 

* • • 
Harbiye mektebi için kapa 

b zarfla alınacak olan 25 ton 
şekere teklif olunan fiat paha 
lı görüldüğünden 11 - 10 -
933 Çarşamba giinü saat 16 
dan 16,30 a kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnamesi
ni görmek istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatte Merkez K. Sa. AI. 
komisyonuna gelmeleri. 
(406) (5485) 7362 

••• 
Harbiye mektebinin 8 aylık 

ihtiyacı için 65,000 kilo ko -
yun eti 6000 kilo kuzu eti 
20000 kilo sığır eti 26-10-933 
perşembe günü Sl,lat 14 de ka 
palı zarfla satın alınacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasya gi 
rişeceklerin belli saatinden ev 
vel teklif mektuplarını Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko -
misyonuna vermeleri. 
(353) (5304) 7162 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: ---Dr. İHSAN SAMI ---
Tıfo ve Paratifo Atı•ı 

Tifo ve Paratifo hastalıklanna tutul· 
mımak için tesiri çok kafi muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 1 Muhammen 

\ mıktarı 
Balya Kapak tahtaları \ 25000 
Hurda Çinko 50 

Nev'i Vahidi 
Kıyasi 
Kilo 

" İstimale gayri salih çivili 1000 , ,, 
kayış , \ , 
Muhtelif Kolonya ve Levant~ 872 Şişe Adet 
~uhtelif Tüp 2809 ,, ,, 
Saç suyu 23 ,, ,. 
Tuvalet Suyu 2 ,, ı ,, 
Muhtelif Esans 439 ,, ,, 
Tuvalet Sabunu 2 Kutu ,. 
Muhtelif Eşantiyon 514 Şişe ,, 
Podra 14 Kutu ,, 
Boş Levanta Kutusu 30 ,, ,, 

Bulunduğu Mahal 

h Cibali Levazım Anbarlarmda-
dır. ılJ 
Cibali Fabrikası anbarında. 

Kabataş mamulat anbarında 
olup toptan satılacaktır. 

Sirkelik Şarap _, 6 Fıçı ,, Kabataş mamulat anbarında. 
Yukarıda isim ve mıktarları yazılı muhtelif eşya 19.10.933 tarihine müsadif Perşembe 

günü saat 14 .te açık arttırma usulile satılacağından taliplerin eşyayi görmek üzere her 
gün sabahtan akşama kadar hizalarında gösterilen mahallerine ve pazarlık için de tayin edi
len günde yüzde 15 teminatlarile birlikte Cibalide levazım şubesinde müteşekkil satış ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. (5340) 

--•blulunur. -(:965)ı __ _ 

1 7177 

BONO 
Mübadil 

Yurtluk 
Deyin senedi 

Balıkpazar, 6 lstanbul Sarraf Vısil 

(8049) 7248 

• 
ihtira ilanı 
"Emniyetli ustura bıçağı" hakkında 

İstihsal olunan 4-2-1930 tarih ve 895 

numarlı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak Üzere ahere devrüferağ ve 

ya icar edileceğinden talip olanların Ga 

latad Çinili Rıhtnn Hanında Robert Fer- ı 

riye müracatları ilan olunur. (8123) 

" 7184 

Muhterem İstanbul halkına müj 
Artık Bursa'ya kadar zahmet etmiyeceksini 

Çünki; 
Senelerdenberl kumaılarının nefaset, metanet ve 

ıarafetile şöhret kazanan ,. 

HACI SABRI 
Kumaş .Fabrikaları Mamuli 

Istanbul'a geldi. 
Bütün arzularınızı tatmiıı lçia •• 

HACl SABRI MAHTUMU 
TlCARETHANESINE KOŞUNUZ. 
Sultan Hamam, Yeni Cami caddesi No. 16 

lstanbul'da hiçbir yerde şubeıi yoktur. • [7713] 7003 

M. M. Vekaletinden: 
1 - 1483 No. lu kanuna tevfikan harp malullerine 

ramiyelerin tevziatına başlanmıştır. Havaleleri Ziraat B 
smca mahallerine gönderilecektir. 

2 - Bu sene mevcut paraya nazaran maliillerin beh 
isabet eden ikramiye mikdarı aşağıda gösterilmiştir: 

3 - Bu ikramiyeler malfillere tamamen verilecek v 
bir tevkifata tabi tutulmayacaktır. 

4 - Elde dağıtılacak para kalmadığından ikramiye ta 
de bulunanların hakkı da 934 senesinde yapılacak tevz 
verilecektir. 

5 - Harp malfillerinin askerlik şubesine müracaat! 
lan olunu.. ( 

Derece Zabit Nefer 
Lira K. Lira K. 

1 176 88 50 
2 158 66 55 10 

3 1~ " 
4 lM n W 
5 89 19 
6 62 . 19 

Zonguldak Vilayetinde 
Tadilen beheri on beşer metre murabbaına iblağ edilen iki 

ile yüz on beş adet Radiyatör ve saire levazimile birlikte 
keşfi yedi bin iki yüz yedi liradan ibaret olan Zonguldak Hük 
Konağı kalorifer tesisatına münakasasında talip çıkmamış olduğu 
tesisatı mezkürenin 661 No. kanunun 18 ci mandeıinin C fıkr 

tevfikan bugünden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yapbrılnı 
komisyonca karar verilmiştir. Taliplerin mali ve fenni şartna 
izahnamelerini tetkik etmek üzere İstanbul vilayeti muhasebe · 
Ankara Defterdarlığı muhasebe müdürlüğllne ve fazla tafsilat al 
ve binanın planını görmek için Zonguldak Defterdarlığında müt 
komisyonuna müracaatları ılütı olunur. 5362 71 

Maarif Vekaletinden 
Hususi tabiler müesseseler ve şahıslar tarafından Cumhuri 

onuncu yıldönümünü doldurması münasebetile neıredilmİf yeya n 
dilecek matbualar 2305 numara ve 11-6-933 tarihli kanunun ye 
maddesi mucibince posta ücretinden muaf tutulacaktır. Bu mün 
betle neıredilmiş veya edilecek matbuaların posta ücretinden 
olması için liçer nüshasının en geç 25 - Teırinievvel 933 tar' 
kadar Maarif Vekiletine bir istida ile ve makbuz mukabilinde 
mesi lazımge!diği ilin olunur. 5363 72 

Umum 
Istanbul 

Gümrük Muhafaza 
Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
...,- 1 -Satın alınacak (50-80ton motorin yağı kapalı z 
la münakasaya konulmu§tur. 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri G' 
rük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Ko 
yonundan alınacaktır. 

3- Münakasa 17-10-933 tarihine rastlayan salı g" 
saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 1 
bul Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler hangi müessese sahibi veya vekili old 
rını isbat edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedelin ·· 
7 ,5 ğu olan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile bit 
te belli saatten evvel Komisyona getirmeleri. (5055) 

7076 

Istanbul Milli Emlak 
~.---~~ Müdürlüğünden: 
~ Mülğa Düyunu Umumiye binasında mevcut sabit . 
baa makinelerinden bir kısmı ile matbaa taşları ve Elektr 
hareket eden Zımba makinesi satılığa çıkarılmıştır. iste 
rin 21 Teşrinievvel 933 tarihinde komisyona müracaatları 

. (52 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

~· Bakırköyde kain Akliye ve asabiye hastahanesinde Y 
rılacak 37,000 küsur lira bedeli keşifli adli pavyonun İPŞ 
olbaptaki keşif ve şartnameleri veçhile ve 28 T e!frinievvel 
cumartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edi 
üzere münaksaya konmuştur. Bu baptaki keşif ve şartnaJ11 
ri görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin komisyona 
racaatları. (5395) . 

Umumi Nesriyat ve Yazı I,leri Müdürü ETEM iZZET 
·Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


