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Büyük bayramı vesile itti

haz ederek bayrak ve ampul 
satışlarında ihtikar yapanlar 
şiddetle tecziye edilecek. 
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Uzak Şarktaki vaziyet na
zarı dikkati calip bir hal alı
yor. Japonların yeni bir ha
dise çıkarmaları muhtemeldir. 
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t Pa 
Meclisin • • 

mesaısı 

ANKARA, (batmuharririmiz
den - telefonla) - Bir kaç ay d evvel çalı9malarına aralık veren 
Büyük Millet Meclisi, yeniden mü
rakabe vazifesine ba9lamıt bulu
nuyor. Meclisin açılmasile Anka
ranın umumi hayatına da yeni bir 
canlılık geldi. Büyük Meclisimizin 

ı memlekete huzur ve refah verecek 
ka~'."". ve muvaffakiyetlere irite· 
cegını umuyoruz. 

Bir çok memleketlerde, hele de
mokrasinin artık yürümeyen hasta 
usullerini bir türlü bırakamıyan 
yerlerde millet meclisleri, itlerin 
batarılmasma engel olan müease
ıeler vaziyetine dü9tü. Halkın si 
yasi ~e iktisadi bin bir dert ile ~ar
pıfbgı fU buhran senelerinde bile 
dahili politika ihtirası, bu memle
k~t~erde en ön safta bulunuyor. 

5 Bızım Meclisimiz, bilhassa bu ba-
k~~da~ pek müstesna bir vaziyet 
g~sterıyor. O, haiz olduğu bunca 
)'Üksek salıihiyetlere rağmen böyle 
hatalara dütmüyor, memleket 
!'Ienfaatlerini, halin icaplarını da
ım!' gözönünde bulundurmak fazi
letıni gösteriyor. Meclisimizi bu 
faziletkıirlığa sevkeden sebep buh. 
ranı~ İcapları değildir. Vata'n se-

:J. verlık fazileti; bizim Meclis için 
artık bir anane oldu: Siyasi müca
d_~leler, fırka ihtilafları hüküm 
M~düğü günlerde bile, Büyük 
k ıllet Meclisi, akliaelimini asla 

f a~b~tmedi, daima kendini vazi-
eaını bildi. ' 

B·· .. k M 
'k" uyu eclisin arkasında, on 
:e 

1b~eklik t~reflj bir tarih var. İt· 
. ır. _aç gun sonra da Cümhuri

yetımızı~ onuncu yıldönümünü kut 
ıulayacagı.z. B~ kısa zaman içinde 
atarı~an ıtlerın her biri başlı ba

tma bırer eserdir. Bütün bunların 
batarılma~ında ise _ en büyük 

1 n_ıuvaffakıyet terefi - Büyük Rei
aın görütlerindeki İsabeti takdir e
den ve onunla tam bir ahenk için
de çalıtan ve yürüyen, Büyük Mil-
let Meclisinindir. 

Önümüzdeki içtima devresinde 
Meclisimizi en ziyade itgal edecek 
~eae!elerin batında gene ınali ve ik 
t~'!'dı meseleler var. Derecesi, te-
1trı ne olursa olsun T ·· k" • ik . . , ur ıyenın 

tısadı buhrandan müteessir oldu
gunu hiç bir sebeple unutamayız. 
~~ ~uha~ak ki, hiç bir mülahaza; 

uyuk Mıllet Meclisini bizi sene-
lerdenberi takip ettiği tasarruf ve 
ınuvazene politikasından vazgeçi
reınez. Her mütküle her mülahaza
ya kartı gelerek, bütçemizi müva
z~neli bulundurmak, Meclisimi
zın ana Prensiplerinden biridir. Bu 

hjddedi~. ki, Türkiye; yalnız d~
y t e degıl, hariçte de bir emnı
Ce ve kudret manzarası arzediyor. 
tı:~~k; maliyemizde, iktisadiya
ın a muvazene esasından ayrıl
ke~ıı:ıa~ .P.olitikaaı, bize; memle
ıne ı8 ılınde sükfuı ile çalışmak, 
isinın eket haricinde de sulh mesa
kıin~ kuvv?tli surette karıtmak im-

nı Verıyor. 
BüYük ~r çıkar • ıllet Meclisinin bu sene 

)üleri::ı-~ı kanunlar arasında, köy
ni haffln bazı mükellefiyetleri 
zaııu ~. ht~cek olanları vardır. Bu 
zor! ~ 1

• ıssetmiyen yoktur. İşin 
!>e ı:gu, bu zarureti ölçerken büt- . 
tel"f uvazenesini bozmamakta,muh 
il h rbeplerle varidatın azalma
lard:~n.de. mevcut vasıta ve imkıin
kapat 1 ıstıfade ederek bu açığın 

Se 
1 rnaıını bilmektedir. 

her tnelerdenberi, mümkün· olan 
ber asarrufu yaptık. Bununlabera· 
ıar:.U~~uınj bütçemizde hıilıi ta
da t ıınkanları mevcuttur. Bura
İırat:~~uftan. kasted;len mana, 
fil de .. 1 ?n hır paranın tasarru-
at] gı dır. Bu müşkül seneleri 

atınak i • ·k· . . 
zı ihr çın, ı ıncı derecedekı ba-
riye i;'açlarımızın biraz daha ge
Bi!iyo ırakılması mevzuubahistir. 

ruz • Bi kı "h • 1 rırıı1z1 • • r sım ı tıyaç a-
Zaınan~ gerıye tepilmesi, ayni 
da g :' memleket inkişafının 
1Dazaae"l1ye • itilmesidir, hiç ol
!rare k/erınd.e ~~masıdır. Ne 
Yatı.... ' ınalıyemızı ve iktisadi-
h "•ızı mü ı· b 1 e r nıül • h vazene ı u undurmak 
Mecliıi: bnzadan üstündür. Büyük 
bllhranın u noktadaki titizliği 
kar,1 en ~ul htemel tehlikelerine 
• sag a b" 
&una kan·· ın ır garantı oldu-

ıız. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

( 
Son l haberlerimizde 

okuyunuz. a Fı kada Harici Si asetimizi 1 

M. Titulescu merasim ve 
tezahüratla karşılanacak 
Haydarpaşaga bir tak yapılıy'!r 
Bulgar Başvekilinin dün Paristen 

Sofyaya hareketi bekleniyordu .• 
Birkaç giinlük bir faaıladan sonra 

Ankara yeniden Balkan &İyasetinin 
tedvir edildiği bir merkez olacakbr, 
Evvelce de haber verdiğimiz veçhile 
Romanya Hariciye nazırı M. Titulea .. 
cu bu ayın ıJ veya ı4 ünde Sofya• 
dan tehrimize gelerek ayni günde An· 
karaya gidecektir. M. Titulescu'nun 
bu ziyaretinde Türkiye ile Romanya 
arasında bir dostluk muahedesi imza 
edilecektir. Romanya Hariciye nazırı· 
nın Ankarayı ziyareti Türkiye ile Ro
manya arasında münferit aiyaai bir 
hadioe değildir. Bu ziyaretin Türkiye
Yunaniatan , Türkiye • Yugoslavya iti .. 
lifJarı ile sarih bir rabıta ve münaae .. 
beti olduğu ıüpheoizdir. Balkanlarda 
atatukonun muhafazasına ve ayni za .. 
manda muahedelerin ipkaaına taraf • 
tar olan bu dört Balkan devleti sul • 
hün takarrürü için yekdiğerile tama.
mile anlaımıf oluyorlar demektir. Bu 
vadide, Türkiye ile Yunanistan ara11n 
da aktedilmiı olan misak ile ilk adını 
ablmııtır. Bundan ıonra Yugoslavya 
Kralı Alexandr Hazretlerinin Reisi • 
cümhur Ha:tretlerini ziyaretinden son 
ra Türkiye ile Yugoslavya arasında 
Balkan ıiyaaeti etrafında tamamen 
ittihadı efkar hasıl olmuıtur. Gelecek 
ay zarfında Türkiye Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Beyin Belgrada giderek 
Yugoslavya ve Türkiye arasında bir 
dostluk ve ademi tecavüz muahedesi 
imzalamaaı, Dolmabahçe mülakabnın 

M. Titulescu 

bir neticeıi ve hatta Balkanlar ıulhü 
için mesut bir ıemereıi telakki edile
bilir. Bu defa Romanya Hariciye na
zın M. Titulescu'nun Ankarayı ziya .. 
retinde Vllku bulacak mükalemeler ile 
Balkan anlatması, Bulgaristanın va • 
ziyeti henüz kat'i surette ıtnla§ılama .. 
mış olmasına rağmen, tamamlanmıt 
addolunabilir. Verilen habere göre M. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hakem kararı bozulur mu? 
Vapurcular arasındaki ikilik devam 
ediyor. Adliye protestoya hayrette .. 

Hakem Osman Nuri Bey 
Vapurculardan bir kısmının hakem 

Osman Nuri Beye çektikleri protesto 
henüz hakeme tevdi edilınemiıtir. Ha
kemin bu protestoya cevap verip ver
miyeceği ve protestoyu alıp alımyacağı 
malum değildir. 

Ancak bu bir kmm vapurculann 
hareketi su bulandırmak kabilinden ad
dedilmekte ve ikinci ticaret mahkeme
sine müstacelen karar istiyerek müra
caat ettikleri, heyetin de keyfiyeti mü
zakere ve tetkik ederek kararı tefhim 
etmek üzere hazırlandığı halde hala mü
racaatlarını takip ve kaydiyelerini ikmal 
edip karar almamaları bu hareketlerin 
delili olarak gösterilmektedir. 

1 kinci ticaret mahkemesi vapurcula
nn müracaatini tetkik etmiı ve her iki 
müracaatlan hakkında da karar ittihaz 
eylemiıtir. Vapurcular İstidalarırun kııiy
diyelerini İkmal ettirdikleri takdirde 

karar derhal tefhim olunacaktır. 
Diğer taraftan protesto mesele•İ ad

liye mehafilinde hayretle karıılanınıf
tır. Hakem, hükmünden dolayı ancak 
Millet Meclisine kartı mes'ul vaziyette 
bulunmakta, hiç bir idari nıakam ha
k.eme, hükmünden dolayı mes'uliyet tev
cıh etmek hakkını haiz bulunmamak
tadır. 

Hakemin hükmü kat'i ve nihai oldu
ğu, kabili temyiz bulunmadığı için ge
ne hiç bir idari makam bu hükmü boz
mak salahiyetini haiz bulunmamakta
dır. Hakemin kararı ancak Millet Mec
lisinden çıkacak bir kanun ile bozula
bilecektir. 

Şirket yapan vapurcular nizamname
lerini 1 ktısat vekaleti ve Vekiller he
yeti tarafından tasdiki, müteakiben ti
caret mahkemesi tarafından teıçiJi için 
A_nkaraya göndermektedirler. Bu İ§İ de 
l>ır avukata tevdi etmİ§lerdir. 

Diğer taraftan pazar günü yapılan 
Cesiı heyeti içtimaında. vapurlarını fe· 
rağ etmek suretile tirkete dahil olan va
p.urcu!ar, t~sçil muamelesini yaptırarak 
ıırk~~n b!ran evvel faaliyete geçebil
meıım temıne çalı§maktadırlar. 

Hakem karan olmadığını iddia eOen 
ve ıirkete ginniyen vapurcular ise lk
lısat ve Adliye vekaletleri nezdinde 
yaptıkları tetebbüsat neticesini bekle
melıtedirler. Bunlardan Yelkenci zade 
Lutfi Bey, dün de ticaret müdürü ve 
·tesis heyeti içtimaında lktısat vekale· 
tini temsilen komiser sıfatile bulunan 
Muhıin Beyi ziyaretle noktai nazarları
nı teyit etmiıtir. 

Muhsin Bey, komiser ve ticaret mü
dürü ııfatile tesis heyeti içtimaında 
cereyan eden müzakeratı ve hasıl olan 
vaziyeti bir raporla lkbsat vekaletine 
bildirnıittir. Vekaletten gelecek cevap, 
vaziyeti tavzih edecektir. 

Şirkete girmiyen vapurcular, ayni 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

. d k" lar bu sabah saat sekizde geliyorlar. Kendileri spor hulüp· 
At~na a

1
L• 8/?orcu •ubesi ve halk tara fından karşılanacaklardır. Dün de Pe,.,. 

lerı Ha ,.evı spor • . R . . 1 h ı· d .. . 
' L. hl" n]o.-ımı.z geldı. esm ımız on arı grup a ın e go&terıyor .• 
tede1<ı pe ıva 

Yugoslavya ite 
İmza 15 te .. 
Tevfik Rüştü Beyin 
beyanatı ve Cenev· 
redeki faaliyetleri 

Macar dostları sevinçle 
bekliyoruz .• 

PEŞTE 10 A.A. - Türkiye Ha
riciye vekili Tevfik Rü§tÜ Bey Ma
car Ajanaı muhabirine demiıtir ki: 
"Macar Baıvekili 
M. Gömböı ile Ha 
riciye nazın M. de 
Kanyanın Ankara 
yı yakında ziyaret 
!erini sevinçle bek 
liyorum. Bu ziya· 
ret iki millet ara
aındaki derin ve 
an' an evi dostlu ~ 

ğun yenibir bürha 
nı olacaktır. Türk 
• Macar dostluğu 
Türk/erin ta yü • M. Y evtitch 
reklerinde ya~ -
maktadır." Tevfik Rüıtü B. bugün 
olduğu gibi ileride de iki memleke-
tin meaul devlet adam/an tarafın
dan her aene mütekabil ziyaretler 

Devamı alhncı aayıfada 

Gazi Hz. 
A ıkarada 
Büyük Reis candan alkış

larla karşılandı 
ANKARA, 10 (A.A.) - Reiıi

cümhur Hazretleri bugün saat 12. 
30 da lstanbuldan şehrimizi teşrii 
buyurmuflardır. Reiaicümhur Hz. 

i i4tas;,-onda Ba,vekil ismet Pa
şa, Meclis Reisi Kazım Paşa Haz
retleriyle, Hey' eti vekile azaları, er 
kanı askeriye, mebuslar, vekaletler 
erkanı ve müdiranı tarafından Çift 
lik ve Ankara istayonlarında kar • 
şılanmışlardır. lstcuyonun içinde 
ve dışında biriken hal.k Büyük Re
isi candan alkışlamışlardır. 

Motörsüz tayyare 
Nasıl uçacak? 
Alman mühendis lastik 

kablo btk.iyor 
Alman tayyare mühendisi M. Krug 

un motöraüz bir tayyare ile Kiğıtha· 
ne civannda tecrübeler yapacaiını 
yazmıtbk. M. Krug 
hazırlanmakta ol • 
duğu bu UÇUf ve ,,... 
motörıüz tayyaresi ~ .-~ 
hakkında bize fU İ· 
zahatı vennittir: 

- Motöraüz tay
yarenin uçabilme .. 
ıi için aaa ite 40.50 
kilometrelik bir ıü
rate ma.Jik olraaıı 
lazımdır Tayyare • 
ye bu sürati ver..bil 
nıek için iki vasıta
ya müracaat edil-
mektedir. Bunlann M. KRUG 
biri otomobil, diğe-
ri lastik kablolardır. Bunlann en elve
riılisi lastik kablolardır. Bunlar da ıu 
suretle kullanılır: Tayyarenin önünde 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Çanakkale ye 
Abide dikiliyor 

Merkezi lstanbulda ve bü
tün memlekete şamil bir 
cemiyet teşkil edilecek 

Önümüzdeki sene Çanakkale ıehit
)iklerini ziyaret& gidecek heyet orada 
yükselmiı büyük bir abide görecektir. 
Bu bir sene içinde Türk ıehitJerinin 
manevi büyüklüiü He mütenaıip muaz-
21l1D bir. abide inşası hükumetçe takar
rür etmı§tir. Bu husus için bir milyon 
lira aarfedilecektir. 

Haber aldığnnıza göre abideyi inıa 
ettirmek Üzere genİl leşkilatlı bir ceıni. 
yet teeııüı etmek üzeredir. Bu cemi
yetin merkezi lstanbulda olacak, bütün 
Anadolu belediyeleri ceıniyetin aza11 
bulunacaktır. Abide biı; ıehir, bir züm
re meselesi değil, bütün bir memleket 
meıeleıi olduğu için İn§aat masrafına 
bütün memleket ittirak edecektir. Ce-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Turhal fabrikası temel atma merasim inden bir İntiba: lktısat Vekilimiz fab-l rika yerinde ilk ka zmayı vuruyor .• 

Alpullu-Uşak- Eskişehir
Turhal ve daha da ileri! .. 

926 da atılan adımla sekiz sene zarfında 
esaslı bir davayı halletmiş bulunııyoruz 

Ankara 1 O Birinciteırin 
Önümüzdeki ıene bu zamanlar, Tur 

hal'da pancar fabrikaya iılenmeğe 
girmit olacaktır. Bu hadisenin hakiki 
mina ve ıümulünü bu defa yerinde, 
çok yakından gördüm ve duydum. 
Tokat bayram yapıyor ••. Memleketin 
en münbit bir mıntakaıını tetkil e .. 
den bu feyizli ovada aon aenelerde 
toprak mahsullerinin kıymetten dü§
müş olması, çiftçiyi bir çok yerlerde 
olduğu gibi burada da düıünceye ve 
11kmtıya aevketmİ§Iİ. Ve timdi Sam -
auna giden demiryolunun aağ cenah 
hında, Turhal istasyonunun yanıba • 
tında kurulacak dördüncü teker fab· 
rika11, hu havali sakinleri vatandaıla
ra ümit ve ıevk vermiıtir. Tokat'm ba 
§ına konan bu tali kuşunun ne büyük 
nimet olduğunu, buradaki çalııkan 
ve müstait halk duymuıtur. Sevinç i
çindedir .. Turhal fabrikaoı buradaki 
arazinin kıymetini arttırmakla kal .. 
mamıştır. Burada tütecek bacan.rn o 
havaliye faydalan, bir çırpıda §Öyle 
hülasa olunabilir: 

ı - Bakımaız topraklar itina ile 
bakılacak, muayyen bir sistem dahi • 
linde gübrelenecek. Zira pancar zira
ati için toprağın çok İyi hazrrlanma
aına ihtiyaç vardır .• 

2 - Zeriyaıta İ§ İcabı münavebe 
usulü tatbik edilecek ve dolayuile 
pancar için gübre ve sunJj gübre ile tak. 

J 
Celal Bey Tokat belediye dairesini 

.ziyaretten çıkıyor 

viye ediln:ıiı olan topraktan buğday 
ve arpa da istifade edecektir. Y apdan 
bu fedakarlığın masrafları pancar he 
sabına geçeceğinden buğday ve arpa li· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bayrama her köyden hin 
kadar köylü çağırılacak 
Köylüler •• uç •• gun misafir olacaklar 

Bayrak ve ampul ihtikarı yapanlar tecziye edilecekler 
Cümhuriyetin o • 

nuncu yıldönümün
de lstanbulda yapı· 
lacak ıenliklere bü 
tün lstanhul köylü
lerinin de davet e
diJm,,•İ takarrür et 
miştir. Bu hususta, 
merasim komiayo • 
nunun köylüler ko
mitesi hazırlıklar 

yapmaktadır. Dün 
Halkevi reisi Ha • 
mit Bey bir muhar 
ririmize bu husus.
ta fU izahab ver • 
mittir: 

- Büyük bayram 
merasiminde bü -
tün köylülerin de 
,clırimizde bulun • 
malan takarrür et .. 
miıtir. lstanbulun 
üçyiizü mütecaviz 
köyü vardır. Her 

köyden rnüme11il o- Cümhuriyet Bayramı için hazırlanan afişlerden C. H. 
· !arak birer heyet Frrkası bayrağı ve medlü/ünü gösteriyor .. 

gelecek ve üç gün bayramı İstanbul- Konleranalar komitesi 
da geçirecektir. Her köyden bir erkek Konferanslar komitesi bir çok içti-
bir kadın, bir de çocuk gelecektir. malar akdetmİ§, §ehrin nerelerinde, 
köylü misafirlerimiz burada İstanbul- kimler tarafından ve hangi vakitler • 
lulaıın evlerinde misafir edilecektir de konferanslar yerileceği tesbit edil-
Oç. gün üç gece lstanbulun misafiri o.. mi~tir. HazırJanan mevzular konfe .. 
l1t.ca-k?aıdır. Köylü misafirlerin nere - ransçıl&ra verilmiştir. Bu zevat kon .. 
lerde misafir edileceklerini köylüler fcransiarını hazırlamaktadırlar. Her 
koınitesi teabit etmektedir. Miıafirle- kazo.<.l:;ı aynca komiteler vardrr. Bu 
rimizin bin kiıi kadar olacağını tah - komiteler de kendi kazalan dahilin -
ınin ediyoruz. Bayram bittikten, lstan de neıelerde ve kimler tarafından 
bulu gezdikten sonra köylerine avdet konferana verileceğini tesbit etmekto-
eJeceklerdir. (Devamı 6 ıncı sa:ıilede) 
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Hergün bir gazı 
• 
Istanbulun en gürültülü 

mahallesi neresi? 
Eğer burada 

ev 
iltifat görmek 
kiralayınız •• 

• • 
ıstersenız 

Tabanca aokağının ile rialntle bir sıra kazancı 
Ystanbul için neler söylenmedi? 

Dünyanın en ııürültülü ıehri olduğu 
mu iddia edilmedi? Dünyanın en piı 
sokaklarının burada bulunduğu mu 
İ l eri sürülmedi? Daha böyle hakkında 
ne iftiralar yapılmadı. 

Ben, kendi hesabrma, Avrupa kaldı
rrmı çiğnemit olmadığım için İstan
bulla her hanııi bir garp ıehri arasın
da mukayese yapacak mevkide deği
lim. l.tanbul, çok pia veya pek temiz, 
çok gürültülü veya pek sakin bir ıehir 
olabilir. 

Ben burada sadece latanbulun en 
gürü ltülü semti neresi olduğunu haber 
vereceğim: 

Beyazıtta tramvaydan ininiz, sola 
dönünüz, bir kaç adım yürüdükten 
aonra yokut aıağı inen daracık aokak· 
!ardan birine aapınız. Köte batında 
ıu levhayı göreceksiniz: "Tabanca ao .. 
kağı !,. .• , Bu korkunç adı kim koy
muı, niçin koymuf bilmem ama, ge• 
celeri karanlıkta buradan geçenler, 
ihtiyaten ceplerinde birer tabanca bu· 
lundururlarsa fena o lmaz sanının. 

Tabanca sokağında ilerlerken ku
lağınıza, hafiften batlıyarak git gide 
artan bir takım sesler gelir. Tabanca 
değildir, aakın korkmayınız 1 

Artık Sırmaket hanının arkasında. 
kı Kazancılar içindesiniz. Karanlık, 
kuytu dükkincıklarda bir takım İri· 
yarı delikanlılar ellerindeki kocaman 
~ekiçleri, Allah yaratb demeden ba· 
kır tencere, bakır kazan, bakır ıini, 
bakır aahan ne bulurlarsa alrnlannın 
ortası budur diye var kuvvetlerile in
diri r ler. 

Ortalık takır takır öter. İnsan ka
fası, davul derisinden yapılsa, bu ka
dar tokmağı yedikten sonra ortasın
dan ikiye ayrılırdı. 

Halbuki buraaı, çaf§ı değil, bir ma· 
hall .. dir. Hem de lıtanbulun oldukça 
ıerefli sayılan bir mahalleai .... 

Düft •geçerken baktrm: Kazancılar 
civanndaki evlerin yandan fazlası 

bo§. •· 
Çarşaflı bir hanıma aordum: 
- Bu evleri tutan olmaz mı? 
Kadın, yüzüme ıöyle bir bakıp gül-

dü: 
- İlahi, oğlum. . . Bu ırürültülü 

yerde kim oturur? Biz, fakirlik yüzün
den katlanıyoruz, yoksa. •. 

Allahın günü ıabah namazı çekiç 
ıesi baılar. Ta ... yatsı ezanma ka
dar .. insanlık hali bu.. Yatalak haı
taıı olan var. Sinirlisi var, uykusuzu 
var. Sen iatediğin kadar pencereyi 
sım!tkı kapa_ . • Kapıların arkaıma 
çuha ger. . • Ne yaparsan yap, gürül
tü, ke3İlmiyor. 

Eskiden, dükkAnlar geceyarısı ol
madan kapanmazdı. Mahalleli elbir
liği edip karakola fikayet ettiler. Şim
di gece saat dokuzda gürültü kesili
yor. Fakat daha gün ağarmadan ho
roz sesinden evvel gene başlıyor takır-
tı ...• 

- Demek, ucuz ev kiralamak isti
yenler buraya gelmeli? 

- Tutan olmadıktan sonra, ucuzlat-

mıısm fayda ne? Benim gibi kül fıka· 
raaı olacak ta, ucuzluğuna tamah e· 
dip gelecek ..• 

- Meseli dört odalı bir ev burada 
kaça kadar kiralanabilir? 

- iti bilir onu . .. 
- Nasıl iti bilir? 
- Diyeceğim fU ki, kiracı, ( dııar· 

lıldı) iae, yirmi liradan, yirmi beı li· 
radan kapı açarlar. 

- Ya kiracı İstanbullu olursa? .• 
- O vakit İt değişir ... 
- Yani? 
- Aza çoğa bakmadan verirler. 

MalUm ya, lıtanbulda oturanlar, ma .. 
hallenin ne ~rültülü yer olduğunu 
bilirler. Bildikleri için de dayatırlar. 

Bizim mahallede kiralık evlerin 
konturatlan hep cuma günü hazrrla
nır. Müıterilere bafka günler ev gez· 
dirmezler. 

- Neden o? 
- Takırtıyı duyan bir daha u i{ra-

n,a.z d a onun için . . Bakın nasıl ya .. 
pnrlar?. Simsar , gizlice ev ıalıib.ine 
haber verir : 

- Y ann cuma . . . Mü,teriyi. 
Ke lecei im. Konturat kB.ğıtlan 
hazır olsun!. . der. 

alıp 

filan 

Ev aahibi, karınca duası okuyup, 
müşteriyi bekler. T a bii günlerden cu
ma.. . Kazancı dükkanları kapalı .•• 
Ortalıkta çıt yok. • Oh .. böyle sakin, 
tenha, gürültüsüz mahallede, kirası 
bu kadar ucuz ev bulmak doğrusu ta
lih iıi. . Kiracı vakit geçirmez. Ev sa
hibi ile kartı karşıya geçip hemen o
racıkta konturatı İmzalar. Fakat er
tesi günü evi temizletmeğe geldi:ii 
7aman imzaladığına da, imzalıyaca
Cma da pişman olur. . . Piıman olur 
ama it işten de geçer!,, 

Yalnız bu son zamanlarda kiracılar 
akıllanmışlar. Yat tahtaya bu.mıyor
laımıf. Hele konturat İmzası i,inde 
11kboğaz edilmiye hiç gelmiyorlRrmış. 

Kazancılara gelince: Onlar işin a
fayında ..• 

içlerinden bazılarile konuıtum: 

- Biz ne yapalım! Anca 1>ir ekmek 
)Hıraır çıkannıya çalışıyoruz. Aına 
mahalleli gürültüden fikayetçi ımış. 
Cüı-ültü yapmadan da kazan, tencere, 
naııl dövülür? 

Avrupadan ses çıkarmıyan blr tt"a
kine getirsinler. Çekiçleri bırakalım. 
E•kirlen yirmi dört saat geceli qündü-.. 
lü çalı,ırdık. Mahalleli, aya~a ka•ktı. 
:'fihayet i' saatini indiı·e indire gü"de 
12 •aate indirdik. Sabah (7) de i~ba· 
ş< yapıyoruz. Gece (9) da dükkanları 
kapıyoruz. Bundan azı da can~ağ1'· 
ğı .... ., 

Sırma.ke,. hanr civarının lstanbulun 
en güriiltülii M"mti olduğuna inanmr· 
yoraanrz günün her hangi bir saat;.-,tfe 
kulaklannıza bir parça pamuk tıka
yıp buradan şövle bir geçiniz! EÇer 
bütün mahalle halkının sizi eltien •· 
yııktan karşılavıp ikrııınlardıt bul•1n
!fl.&sını isterıenİ'l . boş evle!'rlen birini 
kiralamıya geldiğ inizi söylersiniz' . . 

M. SALAHADDiN 

Sadece istediğimiz şey 
milletlerin anlaşmasıdır 

İsmet Başvekil 
gazetecisine 

Paşanın bir Yunan . ,., 
samımı beyanatı 

1\1. Venizelosla beraber şehrimize 
teien Eleftron Vima gazetesin.in mu
harrirlerinden M. Spiro Melas ismet 
Paşa i!e yaptığı bir mülakatı netredi
yor. Başvekilimiz Yunan gazetecisine 
bu mülakatında ezcümle demiştir ki: 

- Misakı yaparken taarruz ve te
cavüz fikri katiyen aklımızdan geç • 
medi. Yalnız sulh ve müsalcmetin 
urikrarına çalıştık . Bilhassa Yunanis
t ::. n ile Türkiye için teessüs eden vazi
yetin hiç bir suretle değişmemesini İs· 
tiyoruz. Bu vaziyetin deği~miyeceğin· 
tlcn de eminiz. Muayyen bir ihtimali 
tetkik etmedik. Fakat böyle bir ihti • 
mal baş,gösterirıe, kom~uluğu·..:ıuzltn 
bo"'ulmamasınrn bütün ~artlarrnı !el· 
kik edeceğiz. Böyle bir zihniyetin ü • 
çüncü bir devlet aleyhine müteveccih 
lıôç bir hedefi yoktur.. Yunaniı•an'a 
komtı&luğumuzdan memnunuz. Son 

Tfirk • Yunan miıakıru bu ruh ve zih 
niyetle Bulgarlara anlattım. Bu•gar
l:lrla miaakı yenilettirdiğimden ve bu 
ıuretle dostluğumuzun müstakar kal 
dığını görmekten bahtiyanm. 

l ürk siyasetinin hedefi bütün ta -
raflarda bu kabil miııaklar akdine mu 
vaffak olmaktır. Diğer devletler de 
böyle miıaklar akdederlerse memnun 
oluruz. Balkan devletleri arasında em 
niyet ve itimada müstenit bir vaziyet 
tesisini istihdaf ediyoruz .. Teıekkürc 
""yandır ki, son zamanlarda Balkan• 
!arda biribirini anlayabilmek nokta • 
'ından bir terakki kaydedilmiştir. 
Hatta bütüi\"Balkan milletleri arasın
da bir anlaşma emeli vardır. ismet 
f'a'a ekalliyet meselelerinden de bah· 
• .,derken dm iştir ki: 

- iki memleketin ,imdiki va:<İye· 
tır de, mevcut küçük ekalliyetler, de-
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HARiCi HABERLER 
Japonlar 
Aksi kanaatte .• 
Halbuki Ruslar vesikalar 

neşrediyorlar 
TOKYO,. 10. A. A. - Japon bari· 

dye nazareti, Japonyanm guya Çin tark 
dcmiryollarmı ele geçirmek teşebbüaün 
de olduğuna dair habreler neşredilme
aini Sovyet hükUmeti nezdinde proteato 
ya karar vermittir, Gazeteler, Moakova 
nın iddialarını neırettiğinden dolayı Tok 
yodaki Taa ajanaı büroaunun kapablma 
SJnı ve Sovyet bük.Um.eti tarziye verme 
diği ve bu iddialarmı geri almadığı tak 
dirde Japonya ile Sovyet Rusya arasın 
daki demiryollan müzakerelerinin dur· 
durulmaaıru iatemektedir. 

MOSKOVA, 10. A. A. - Tas Ajanaı 
bildiriyor : 

Japon askeri ve sivil idaresi Çin fark 
demiryollarına vaziyedetmek için sarfet 
tiği faaliyet hakkındaki vesikaların bir 
kısmını neşretmiştir. Bu vesikalar Ja
ponyanın rolünü açıkça göateriyor ve 
M""çuri hükümetinin müatakil olduğu 
ve Japon hükiimetinin giiya Mançuri ma· 
kamatınea yapılan ıiddet hareketlerine 
iştirak eylemediği hakkındaki reami be 
yanalı kati olarak tekzip etınektedir. 
Bu vesikalar reddedilmiyecek bir tarzda 
göateriyor ki Çin tark demiryollan So
vyet memurlarmm tevkifi her hangi bir 
cürümden ileri gelmemiı fakat bu tev· 
kifat münhaaıran mezkur demiryollan· 
nın iıgalini istihdaf için Japon • Mançu 
ri planını tehakkuk ettirmek maksadiy
k yapıbruıtır. 

---------
Alman silah sanayii 

Von Papen devlete 
verilmesini isteyor 

BERLIN, 10. A. A. - Volff ajansı bil 
diriyor : 

Başvekil muavini Von Papen Frank· 
furt-Am-Main'de merkezi Almanya sa· 
nayicilerinin toplantısında bir nutuk 
söyliyerek demiıtir ki : 

'' Son 10 sene içinde siyaset ile ikti .. 
sat e.rasındaki tefevvuk mücadelesinde 
çok fena tecrübeler yaptık. Birincilik si
yaıette kalmıştır. Mesela ilk tedbir ol
mak üz.ere silah ıanayiini devlete VeT

m ek lazımdır. Ta ki dişlerine kadar si
lahlı olan memleketlerdeki eıliha kon
•orsiyomlariyle bunların müdürlerinin 
5İyaset üzerinde yapt.k]arı büyük ve 
g izli nufuz ortadan kalksın. 

V on Papen nutkunu ıu suretle bitir· 
n1i~ tir : 

" Milliyetperver aosyaliıtliğin harp 
siL\hları elde etmek hususundaki meta· 
libatının harbcu fikirlerle hiç bir alô.ka
«ı yoktur. Uniforma militaristtik demek 
de~ildir. Ve inzibat harpte olduğu ka
dar sivil hayatta da lazımdır. Önü· 
miızdcki haftalar belki de alman mille
ti ı ıin asabini çetin bir imtihana koya
raktıı· . Fakat vicdam~ızd~~.~· . ?ldu· 
ğumuz ve hakkımızı 11tedıg'1" ıçın ha 
diselerin inki~afmı sükünetle erpiı edi
yoruz." 

-----o~----

Gayri daimi azalık 
--o--

Naınzetliğimizi koymadı
dığımız halde 

bize de 20 rey verildi 
CENEVRE, 10. A. A. - Anadolu A· 

janıırun hususi muhabiri bildiriyor : 
Konseye ili.ve edilen eayri daimi bi.r 

azalık için dün yapılan intihapta mez• 
kez azalığa Portekiz hükümeti seçilmiş
tir. Portekiz hükümeti üç seneden beri 
bir azaJ.k elde etmek için teşebbüaatta 
bulunmakta idi. Resmen namzetliğini 
koyarak otuz rey aldL Türkiye namzet· 
!iğini ilan etmediği halde kendi.ine 20 
rey verildiği görüldü. 

Reichstag yangını 
Muhakemeye dün tekrar 

Berlinde başlandı 
BERLIN, 10. A. A. - Volff ajansın 

dan: Reicbslag meclisini yakmakla zan 
altına almanla~ın muhakemesine bugün 
Bc•lin'de Reicbstag binasında hazırla
nan fatonda devam edilmi~tir. 

Bugünkü celsede dinlenilen ilk şahit 
r·ıocter, yangın akşaml saat dokuzu bir 
k•ç dakika geçe meclis balkonunda ayak 
ta duran bir adamın pencere camlarını 
kınnağa uğraştığını meclis binası önün· 
den ge~erken gördüğünü söylemiıtir. 

Eski İngiliz sefiri yeni 
vazifesinde 

liRUXELLES, 10. A. A. - lngilte 
renin eski Ankara sefiri M. Clarck bu· 
ra)a gcln1iştir. 

Mumaileyh Lord Granvilleı!en mÜn· 
hal bulunan Bruxelles sefaretindeki yeni 
vazifesine başlıyacaktır. 

Lehistan Reisicümhuru 
evlendi 

V ARŞOV A, 10. A. A. - Lehistan 
reisicümhuru M. Mosciski ile Madam 
Mc.ıo·je Dobrzansko'nun izdivaç merasimi 
bugün yapılmıştır. Merasimde başvekil 
ile ri~a~cticiimbur erkanı ve aile aza· 
sı hazır bulunmuştur. 

vamlı bir dostluk rabıtası teşkil e • 
derler. Bütün ekalliyetlere kartı iyi 
bir vatanda§ gibi hareket etmekte 
menfaatimiz vardır. Bu ha.l, iki mcm
lelretin münasebatını kuvvetlendire • 

cek ve diğer memleketler için' ekalli • 
yellere karşı nasıl muamele etmeleri 

ı lazım gldiiine dair bir misal teıkil e· 
d~ektir-

Rus-Alman 
Yaklaşması mı? 

Bir teslihat mukavelesin
den bahsediliyor 

BERLİN, 10. A. A. - Bazı Alman 
mehafili, Almanya Sovyet münasebatı· 
nın iyileımeai için uzak tarktaki gergin 
likten istifadeyi düşünüyorlar. Bu cüm
leı.lcn olarak Berlin Boeraen Zeitung ga 
zetesi Rua-Japon ihtilafını gayri kabili 
içtinap telakki ediyor. Uzak tarkta uf. 
kun gittikçe karardığını ilave ediyor ve 
diyor ki : 

Ruaya Almanya ile bir ihtilaf kapm 
açmak üzere ehemmiyetaiz bir hadiseyi 
ileri •Ürdü. Fakat Ruslar biraz düıünür 
lerse, bu gerginlik ortadan kalkabilir. 

Rusya, /larp cihetinden emin olduğu 
takclirde şark tarafında çıkacak herhan 
gi bir vaziyete kartı durabileceğini mec 
buren söyliyecektir. 

Halbuki bu ancak Almanlarla So'Vyet 
ler araaınd:ı bir teşriki mesai ile kabil o 
labiliı-. Biz aldığımızdan çok fazla veri 
yoruz. Ve ıayet Bolıevizme kartı tu 
meıhur ehlisalip henüz yapılmadıysa, 
Rus devlet adamları bunun Franaa ve 
Polonya'nın istememelerinden değil, Al 
manyanın istememesinden olduğunu pek 
iyi bilirler. 

Bu mutalealar, aon ırünlerde çıkan 
şayiaları teyit eder mahiyettedir. Bu §& 

yialnra göre, Almanya ile Sovyetler ara 
sında yakında tediyeler ve teslihat hak 
kmda yeni bir mukavele yapılacaktır. 

Buncian bntka gazetecilik münaaebatı 
da iad• edilecektir. 

Bu )'eni mukavele neticesinde, Sovyet 
!erin Berlin aefirinin yerine batka bir 
ıalısiyetin getirileceği aöyleniyor. 

Alman cevabının 
Tesirleri 

Almanlar fena tesıri 
izaleye çalışıyorlar 

CENEVRE, 10. A. A. - Silihları a 
zaltma meselesi Cenevrede fikirleri meı 
gul eden işlerin hala ön safında bulun 
maktadır. lngiliz hükümetinin vaziyeti 
ve hareket tarzı hakkında Londradan 
gelen haberler uzun uzadıya ve umu
miyyetle müsait surette tehir edilmek 
tedir. 

lngiliz hükumetinin bu vaziyeti Al
ırıanyanm yeniden silihlanmasının Ö· 
niine ı:eçmek için elinden gelen her şe
yi yapmak istediğine delil addedilmekte
dir. 

Avni zamanda •ilahları azaltına kon 
feransının yeni müzakerelerini hazırla
mak üzere diplomatlar arasında konuş• 
malnr devam etmektedir, 

Bu görüşmelerden maksat ilk 1 ngi· 
tiz projesinde bazı değiıikler yapılmaaı 
ıuretile silahları azaltma mukaveleıine 
e"8s olabilecek bir metin hazırlamaktır. 

Alman murahhas heyeti çok ihtiyatlı 
hareket etınektedir. Bununla beraber u· 
mumiyyetle zannedildiğine göre geçen 
haftaki ,ifahi notanın bıraktığı fena le· 
airi hdlifletıneğe çalışmaktadır. Alman 
yanıu Vasington sefiri M. Luther ile M. 
Hull ıu-as;nda bu meaele hakkında dün 
yapılan konu§ma Almanyanın Anglo
Sakaon e!kii.rı umumiyesini kendi aleyhi
ne çevirmek istemediğini gösteren bir i
far< t mahiyetinde görülmektedir. 

PARIS, 10. A. A. - Havas ajansı bil 
diriyor ! • 

Fı·ansız gazeteleri, sill.h bırakımı kon· 
feransı bürosunun dünkü toplantısından 
bahsederek büronun iki hücuma kartı 
koı rr·al. mecburiyetinde kaldığını kaydet 
mektedirler. Bu hücumların birisi ıabah 
le)in M. Henderson tarafmdan ve ikin 
c•~: de büronun içtimaından a.onra ve M. 
Mollanın riyasetinde M. Nadolny tara
f:,,dan varırlnuşlır. M. Nadolny aili>.h bı· 
rakmu hakkındaki Mac c!onald projesinin 
miiot:'\lcere1'İnİ tekrar ele almağa çok mü 
aait gözükmüıtür. Fakat M. Paul Bon
cour hath hareketinde İ!rar eylemi,tir. 
Frunın münakata edemez. Fransa için 
yDpılacak yegi.ne şey, Paris ve Cenevre 
de yapılan ve lnı?iltere ile Amerika ta
rafından tcmamiyle tasvip olunan teklif 
!erin Almanyaca kabulünü beklemekten 
ibarettir. 

BERi.iN, 10. A. A. - Gazeteler M. 
DaJ;ıı.dier'nin nutkunu yazmakta ve mü .. 
t;:ıle~lermı bildirmektedirler. Gazeteler 
bilh~Sf:'\ ıilihları bırakma kısımlan Üze 
rind~ durmaktadırlar. 

Nutkun tarzı efkarı umumiyeyi mem 
nun ve endişeleri bertaraf etmiıtir. Fa
kat matbuata göre eıaota Fransız tezi
dcj> işmiş değildir. 

Matbuat, alelümum bir tecrübe devre
sini reddetmekte bunun " Sadece vakit 
k~}bettirmekle neticeleneceğini " bildir 
mektedir. 

Roosevelt'in azil kararını 
dinlemiyor 

VASHINGTON, 10. A. A. - Federal 
ticaret komisyonu azasından olup cu
martesi günü M. Roosevelt tarafından 
vazifesine nihayet verilen cümhuriyetçi 
fırkadan M. William Humphtey bu ka· 
ı·ar · kabul etmemi§ ve dün komisyon iç 
tim~ına gitmittir. 

M. Humphrey, reisic:üm'tıurun karan 
nı rayri kanuni telakki etmekte, kanu
ni bir karara intizaren vazifeıini ter ... 
ketmiyeceğini bildirmektedir. 

İngiltere - Uzak Şark 
hava postası 

LONDRA, 10. A. A. - Manchester 
Lic.:.rel odaıı müdürler komitesi aJika
dar makamdan kabil olduğu takdirde ta 
ma1nen lngiliz olmak Üzere, lngiltere 
ile uzak ~ark arasmda bir hava postası 
tesisini istemei!_e ittifkla karar vermİ•• 
tir. 

DAK.i 
lsmetPş.harici siyasetimiz 
hakkında izahat verdi 

Başvekilin verdikleri malumat Fır
edilmiştir kada alkışlarla tasvip 

'ANKARA, 10. A. A. - C. H. F. grupu idare heyeti reisliğinden: 
Bugün öğleden •onra C. H. F. milli grupu, reis vekili Ali Beyin 

riyasetinde içtima ederek BQfL'eJ.ıil Paşanın harici •iyasetimiz ve ıotl 
günlerin temas ve münasebet ve hadiseleri hakkında verdikleri md' 
lumat ve uzun izahları dinlenmiş ve alkışlarla tasvip olanarak celıe
ye nihayet verilmiştir. 

Küglüler hundan sonra Buğdaylarını 
satmak için beklemigecekler 

Ziraat bankası müdürünün deyanab 

'ANKARA, 10 (Telelonla)- Çenkli, Şefaatli, Yerköy ut;ısyonla· 
rında Ziraat Bankasına buğdayını satmak için köylülerin 20, 30 gün 
beklemeğe mecbur kaldıklarını bildirmiştim. Ziraat Bankaıı umum mii 
dürü Kemal Zaim Beyle bu huıuı tc görüştüm. Gazetemize şu izahatı 
verdi: 

- Bugün mübayaa istasyonları mu.ın adedi yirmidir. Buralarda me 
murlarımız geceli gündüzlü mübayca işlerile meşgul olmaktadır. Ancalı 
şikayet vaki olan bu saydığınız İstasyonlarda tehacüm hasebile köylii 
lm· müddet beklemeğe mecbur kal maktadır. Bunan için tertibat aldılı 
ve fazla memurla kantar göndererek işi tasfiyeye te,ebbüı ettik. An· 
karaya gelen buğdaylar için çektiğimiz depo sıkıntısım da atlatmış sa
yılabiliriz. Bu fevkalade haller çok uzun riirmiyecektir. Her şey pek ya 
kında tabii yürüyüşüne girecektir. 

Bu mübayaa keyfiyetinin memlekete ne büyük faydalar temitı 
ettiği gözönündedir. 

Aydın marşandiz katarı yoldan çıktı 
AYDIN 10 (Milliyet) - Gece saat 19 da kalkan marşandiz kata-_ 

rı Aydından iki buçuk kilometre ayrılınca makinenin ön tekerleklere 
hattan çıkmış 200 metre boyanca gitmiş, burada raylar kırılarak ma
kine 50 metrede toprak üzerinde sürüklenerek toprak yığınına saplatl 
mıştır. 13 vagon parçalanm~, 11 ı;agon sağlamdır. Şef tren Mehmet 
Nuri Efendi ölmüştür. Baskıcı Mustafa ağır surette yarlanmı1tır. 

Ajans Müdürlari Geliyorlar 
ANKARA, 10. A. A. - Ziyaret ve tetkikat için Ankaraya gelen 

ecnebi telgraf ajanslarının müdürleri şerefine dün gece Anadolıt 
Ajansı tarafından Ankara Palasta bir ziyafet verilmiştir. 

Hariciye Vekaleti ve matbuat erkanının bulunduğu bu ziyafette 
'Anadolu Ajansı umum müdürü Muvaffak Bey kısa bir nutuk.la mİ$11 
firlere hoş geldiniz demiş ve müttefik ajansların müdürleri namın41 
llavas müdürü M. Meynot cevap vererek kendisine ve arkadaş· 
!arına yeni Türkiyenin merkezini ve Türk azim ve İradesinin her sa 
hada tahakkak ettirdiği çok kıymetli eserleri görmek fıraalını vere~ 
bu ziyaretten unutulmaz intibalar götüreceklerini söylemif, gördüklef& 
misafirperverlikten dolayi tefekkürlerini ifade etmiftir. 

Misafir ajans müdürleri dün ve bugiin eski ve yeni Ankarayı, lr 
met Paşa kız enstitüsü ile Ankara Halkevini ve Gazi orman çiftliğini 
gezmişler, bugün Dahiliye Vekili .5ükrü Kaya Bey tarafından Anado
lu klübünde sereflerine verilen öğle ziyafetinde bulunmuşlardır. Ziya
fette hariciy~ vekaleti katibi umumisi Numan Rifat Beyle Hakimiyeti 
Milliye, Milliyet bQfmuharrirleri, hariciye vekaleti umum müdürleritı· 
den bazılan, diğer matbuat erhiinı hazır idiler. 

Ajans müdürleri memleketleri ne dönmek üzre bu akşamki trenle 
Ankaradan ayrılmışlardır. 

Cumhuriyet bayramında Ankaraga 
gelecek olan Sovget ricali 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Cümhuriyetimizin onuncu yıldönii• 
münde aramızda bulanacak Mosko va şahsiyetlerinin isimlerini bildiri· 
yorum: . 

icra komitesi reisi M. Molotof, Başkumandan ve harbiye komiseri 
Varaşirof, Siivari orduları kumandam Odiyeni, Hariciye komiseri M. 
Litvinof, Maarif komiseri Pupnof, beş senelik plan if!erini tanzim V~ 
bu i71ere riyaset eden M. Kırçanol ki, Pravda gazetesi başmulıarrif! 
M. Poldof, lsveıtiya baş muharriri Lazazki, Hariciye komiserliği harı• 
ciye matbuat müdürü M. Umanski.Muhterem misafirlerimizin bazıları· 
na refikaları da refakat edecektir. Bundan baska heyette yaverler ve 
katipler de bulunacaktır. · 

Bir kadının cezası affedildi 
'ANKARA, 10 (Telelon~a) - Adam öldürmek maddesinden 18 

sene ağır hapse mahkum Balıkesir hapishanesinde mahbus bulunan 5' 
yaşındaki Döndü Hanımın haıtalığ ına mebni geri kalan cezasının allı 
icra Vekilleri heyetince kararl4fm ıflır. 

Büyük bayramda Ankara kalesi_ 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Cümhuriyet bayramının devam etti' 

üç gece zarfında Ankara kalesinin arka tarafında odun, petrol, zifttetl 
mürekkep bir halita yakılacak ve bundan hasıl o!acak ziya gece kal,.. 
yi tebarüz ettirmiş olacaktır. 

Kimler muayeneye sevkedilecektef 
ANKARA, 10 (Telelonla) - Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 

umumi hıfzıssıhha kanununun 106 ıncı maddesinin nasıl tatbik edillf11 

•i lô.zım geleceğine dair alakadar bir tamim yapmıtfır. . 
Bu tamime göre bu madde, vaz iyetleri ve işleri itibarile umumi bıf 

teh!ike tevlit edebilecek olan fah11 ları istihdaf eylediği halde bazı ~ 
hallerde bu maddenin çok geniş bir surette tefsir edilerek aile sahı 
bazı kadınların bile hıisıl edilen za n ve şüphe üzerine muayeneye ser!" 
kedilkiklerini tebarüz ettirmektedir. Alakadarların bu tamimdeki •?'~ 
hat mucibince vazife görmeleri.ve şikayetlere meydan vermemelerı b 
dirilmektedir. Ta111ime göre bar ve kabarede, kahve ve saire gibi yet; 
lerde ~alışan qı;>DR!i# JRrifıx.w/ ol"'ıl!IH~k fuhşu kendile~ine. saıı:. 
ittiha-• ettiğinde*•fiiphe edileııırk.a lınlar muayeneye sevkedılebılece 
lerdir. 

Bir Y ttnan yük vapuru hattı! 
NORFOLK, (Virjina'da), 10 A.A. - Norlolk'a !elen bir teJ-:: 

de bildirildiğine göre Annoula isminde!.i Yuoan yuk vapuru · ı. 
kout buma açığında batmıştır. Kaplan ile tay!a.~an 4 kişi kar~t·11 

•nıştır. 21 l..ifÜıin kayboldujjıı fır.b er verilmiştir. 
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Beyoğlunda bir cuma! 
Dün Beyoğlundan geçerken dik

kat ettim: 
Adım bafında bir lokanta .. He

le bir öğle vakti Taksimden geçer
ken kebap dumanları arasında in
s~n, medeni bir fehrin ana cadde
aınden değil adeta bir vapur baca
sının yanından geçtiğini zannedi
yor. O kadar ki iki üç dükkan daha 
açılsa döner kebaplarile pirzola 
ve köfte dumanları, adeta orada 
kesif bir sis tabakası hasıl edecek 
sist.e düdük öttüren vapurlar gibi

1 

gelı~ geçenler de nerdeyse el yor
damıle yürümeğe mecbur olacak
lar. 

Bu keskin ve kesif kebap duman 
lan arasından geçip selamet sahi
lini bulduktan sonra üstünüzü kok
larsanız, fapkanızın viziyerinden 
ayakkaplarınızın piyantasına ka
dar köfte ve kebap ,kokularının 
elbise ve vücudunuza tıpkı merme
re oyulmut bir kitabe kuvvetile sin
diğini duyarsınız. 
Beyoğlunun tarihinde bugünkü 

k~dar .lo~.anta, atçı, kebapçı ve 
koftecı dukkanlarının yer alması 
görülmüt fey değildir. 

1 

. Avrupada sanayi tehirlerinin fa. 
rıkası, yeryer yükselen fabrika 
ha~arı~ır. Bizim Beyoğlumuzun 
yenı farıkaıı da köfteci ve kebap
çı bacaları oldu. Bu, halkımızın 
oburlattığının delilidir: Dün sade
ce Be~oğl~ına gezmek için çıkar
d~k. Şımdı yemeklerimizi de orada 
yıyoruz. 

İstanbul sokaklarında cuma gün 
leri cinlerin top oynamalarında 
ki sebebi fimdi anlayorum. Her cu
ma, Karaköy köprüsü şehrin bağ
rına gömülü bir emmehasma tu
lumba gibi fehrin halkını alıp is
tiklal caddesine döküyor. Halbuki 
ne tuhaftır ki, cuma günleri köp
rünün de en tenha günüdür. 'o hal
de Beyoğlu sokaklarını dolduran 
b~ kadar lstanbul halkı oraya meç
hw, tahtelarz bir kanaldan mı ge
çerek akın ediyor? .• 

Görülüyor ki velevki haftad b. .. I a ır 
gun o sun halkımız felekte k-
i . I n am 

a maga ça ı•ıyor· Yiyor · · 
• T • , ıçıyor, 

gezıyor ve eğleniyor. Bu, onun en 
tabii hakkıdır; hatta, senelerce 
kahır ve mefakkat çeken, hüsran 
ve elem duyan bir millet için bu az 
dır hile .. Biz, arkamızda mazinin 
metakkatli hamlelerini ve kafala
rımızda yıkık bir tarihin facialı 
günlerini taşıdığımız için dudakla
rımızda nete, donmut bir damla 
ıu gibi duruyor ve ayaklarımız bir 
eğlenceye mefluç bir adamın s~ra
lı .. h_~tvelerile yorgun ve isteksiz 
aurukleniyor B. . .. d .. ki . . . · ızım gor u erımı-

21 görıniyen, ve bizim bildiklerimi
zi bilıniyen ve bizim çektiklerimizi 
çekmiyen nesil, bahtiyardır. 

Salahaddin ENiS 

Fatin Ef. Anadoluda 
~etkikat yapıyor 

Harıta müd' · . . . K dilli ırıyetı umuınıyeın, an 
yi,, ra.~athaneıi müdürü Fatin Efendi-
F ati~zE;ıen. Anadoluya göndennİ~tir. 
aı-2 v endı Anadoludn bazı yerlerin 
tetkik:ıı~ı. dai~elerini ölçecektir. Bu 
Fatin Efe ır _muddet devam edecektir. 
maktad ndı halen Balıkeairde bulun

ır. 
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Ölçüler ve ayarlar --29 teşrinievvelden itibaren 
kontrole başlanacak 
29 teırinievvelden itibaren ölçü ve 

ayarların mıntaka baıımüfettişliğince 
kontroluna baıılanacakhr. Ticaret oda
sı, bu hususta lizım gelen tacir ve es. 
nafın nazarı dikkatini celbetmektedir. 
MezkUr tarihten sonra ölçü ve ayarlan
nı kontrol ettirmiyen ve damgalatmı· 
yanlar, 1 kinunuıaniden itibaren kon
trol edilmemi§ ölçü ve ayarlarla ticaret 
yapamıyacaklardır. 

Diğer taraftan muhtelif mıntakaların 
öl~ü. ve ayarlar müfettişleri tayin edil
mııtır. Bunlar Fen fakültesinde mühen
dis mektebinde açılan kurslara' devama 
baııla.nuıılardır. Bu kurslar on gün de
va medecektir. 

Londradan numune isteniyor 
Londra ticaret mümessilliğimiz, Av

nıpada mal aatmak istiyen tacirlerimi
zin nümüne göndermeleri için ticaret 
odaıına bir tezkere gönde.nniıtir~ 

Mümeuil, diğer odalarımıza da 
ayni suretle iı'aralta bulunmuııtur. 

Geçen seneki hah ihracatımız 
932 seneıinde memleketimizden 

ı944 balya halı ihraç edilmiı olduğu 
tesbit edilmiıtir. 

Diğer memleketlerin halı ihracab 
bizimkinden azdır. Bu itibarla cihan ha
lı piyasasında en mühim mevkii Türk 
halıları İ§gal etmektedir. 

Odada yeni sene hzızır:ıkları 
Ticaret odası riyaset diTanı dün fev

kalade toplanarak odanın nwamelatı u
mumiyesini gözden geçirmit ve yeni se· 
ne hazırlıkanna başlamııtır. 

Oda heyeti umumiyesi de yakında 
toplanacaktır • 

Hamburg piyasasmda 
Geçen hafta zarfında Hamburg pi

yasasında üzüm, incir ve afyonlarımrzın 
fiyatlannda tereffü görülmü:ıtür. 

Memleketimizda 120 oda var 
Memleketimizde, bir kıomırun zahi

re ve ticaret borsaları da bulunmak ü
zere, ı20 Ticaret odas hali faaliyette 
bulunduğu tesbit edilmittir. 

Ham petrol burada işlenirse .. 
Ticaret odası, memlekete ham ola

rak ithal edilen petrolun burarla itle
tilmeai, petrol fiyatlannı ucuzlatıp u
cuzlatamıyacağını ve bu işin ne kadar 
kar bırakacağını tetkik etmektedir. 

Dünya tiftik mahsu1U 
Dünya tiftik mahsulü bu •ene ceçen 

•.en~en fazladır. 931 senesindeki tif .. 
tlk ıhracatanız. 3,355, 932 de 4 174 
balyadır. Dünya tiftik pİyaıaımda Türk 
ve cenubi Amerika tiftikleri en mühim 
mevkii iıgal etmektedirler. 

Romanyadan ceviz ihrabatı 
Romanyanın bu seneki ceviz mah

sulü 700 - 800 vagona baliğ olmakta
dır. Bunlardan 400 vagonu ihraç edile
cektir. ı932 de 500, 193ı de 950, 1930 
da ise 750 vagon teviz ihraç edilmiştir. 
Erik mahsulü iyidir. Fakat elma fiyatı 
dü:ıl<ündür. Bu sene havalann iyi git
memesinden üzüm geç yetişmektedir. 
Bu sebepten ıaraplann fiyatı yükıelmi:ı
tir. 

lktısatçılar birliği konferans1ar ı 
Türkiye iktısatçılar birliği hu sene 

konferanslar vermek suretile tekrar fa
aliyete geçecektir. Birlik idare heyeti 
konferans verecek zevatın isimlerini tes
bit etmektedir. Konferanslara gelecek 
ay baıından itibaren baılanacaktır. 

Mensucat piyasası canlanıyor 
Son zamanlarda beynelmilel mensu

cat piyasasında bir canlılık vardır. Alı
nan haberlere göre §İmali ltalyada iki 
senedenberi kapalı bulunan iki büyük 
men•ucat fabrikası tekrar İ§e başlamış
tır. Bu fabrikalarda çalııan amelenin 
yekunu 3000 kiıiye baliğ olmaktadır. 

Bu!g1r;stanın uzum ihracatı 
Bulgaristandan üzüm ihracı günden 

güne çoğalmaktadır. Geçen hafta esna
&ında yani bu ayın birinde 11 vagon, 
ikisinde 14, üçünde 13, dördünde 22 ve 
5 - 6 da 20 vagon yani 7 gün içinde 
ıı ı vagon Üzümle 2 vagon elma ve 1 
vagon erik ihraç edilmiıtir. Üzümler, 
Almanya, Avusturya, lsviçre, Çekoslo
valcya, ve Polonyaya gönderilmiılerdir. 

29 eylul ile 5 tetrinievvel arasında 
Bulgaristandan ihraç edilen diğer mah
suller: 55,000 kilogram tütün, 32,206 
kilogram kuzu deriıi. 800 bin kilogTam 
buğday, 1,316,000 kilogram. fasulye, 10 
bin kasa yumurta, 10,450 kilogram kq
kavaldan ibarettir. 

Macar rejisi Bulgaristandan 
tutun alıyer 

Macar rejisinin i.hiren Bulgariatan 
dan 600 kilo tütün mübayaa ettiği ~
ber verilmektedir. 

Trabzondı fındık 
TliA&ZON 10 lıt.'lA;) - Dün bor

saya 16,900 okka kai>uklu n iki vagon 
iç fındık arzedildi. 12,300. ok~a 27 den 
28 kuruşa ve bir vagon ıç fıloton 62 
kurut 30 paraya oetı~. . 1 

Lehistanın tıcaretı 
VAŞOV A, 10 (A.A.) ".": Lehi•tanı~. 

eylüldeki harici ticaret b!lançosuna go-
' thalat 73 milyon ve ıhracat da 94 

re, 1 ı.· 2ı ·ı nl k milyon zeloti olmuıtur ı nu yo c 
bir aktif vardır. 

ll••rltte 

---
Peyder pey şehrimize 
gelmeğe başladılar 

Üniversite kadrosuna yeni alınan 
Alman profeıörler §ehrimize gelmeğe 
ba:ılamıtlardır. Hukuk fakülteıi tica
reti berriye profesörüğüne tayin edi
len profesör Hiraeh lstanbula gelmiı 
ve Oniveraiteye giderek Hukuk fakül 
teai reisi ile sörüımüttür. Profesör 
M. Hirach Üniversitedeki inkılabı tak 
dir ile karııılamı§ ve burada büyük 
bir hüınü niyet ile çalııacağını, bir 
Türk muhitinde oturarak türkçe öğ • 
reneceiini ıöylemittir .. 

Beynelmilel Hukuku düvel profe
sörlerinden Kari Strupp da iki gün 
aonra tehrimize gelecektir. Bu zat ev ... 
velce Francfort Sur - Le - Mein Üni
versitesinde Hukuku düvel profesör .. 
lüğü yapmakta idi. Kendi•İ beynelmi
lel diplomatlar akademi•inde azadır. 
Lisanımıza tercüme edilmiş "Avrupa 
ve Amerika Hukuku düveli" iıimli e
serin sahibidir. Önümüzdeki hafta ao
nuna kadar kadroya alman bütün ec ... 
nebi profesörler ıehrimize gelmit bu
lunacaklardır. • 

Üniversite kadrosu 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Oni

verıite kadrosu bildirilmek üzeredir. 
Sıvaı hastanesi rontken mütehassısı 
Muhterem Beyin de yeni üniversitede 
profeaör muavin namzetliğine tayin e
dildiği haber alınmııtır. 

Poll•t• 

Kumar 
Hayreddin İsminde bir adamın Ka 

dıköyünde bir evde kumar oynatmak
ta olduğu haber alınmıt ve zabıta ev
velki ıece bu evde araşhrma yapmış .. 
tır. Araıtrrmada evin bir odasında 
kumarbazlar oyun oynarlark?-n cür • 
mümeşhut halinde yakalanmıtlardır. 
Odada kumar aletleri ve bir mikdar 
da kumar paraaı bulunarak rn;iude. 
re edilmiştir. Kumarbazlar ve evin sa
hibi Hayrettin yakalanarak evrak!,. -
rile birlikte adliyeye teslim edilmiıı _ 
!erdir. 

Çarpan çamurluk 
Karagümrükte seyyar satıcı Meb • 

met, Karagümrükte F evzipaıa cadde
sinden geçerken §Oför Y a§ar Efendi • 
n in idareıindeki 66 numaralı kamyo-

Mahkemelerde 

vıı•r•«• 

Selim B. • • 
ın yerıne 

--o--

Beyoğlu tahsil müdürü 
tayin edildi 

Geçenlerde İstanbul yeni tahıilat 
müdürü Salim Bey vefat etmiııti. Bu 
müdürlüğe Beyoğlu tahsil müdürü A
li Rıza Bey, onun yerine de Üıküdar 
müdürü Şefik Bey terfian tayin olun• 
muştur. Oıküdar tahsil müdürlüğüne 
de Adana defterdarı Hüsnü Bey tayin 
edilmiııtir. 

Bir memur alınacak 
Viliyet evrak kalemine on lira ma

a§h bir katip alınmaaı kararla:ıbnl • 
mı§lır. Bu kitipliie orta tahsil gör
müt olanlardan biri müsabaka ile alı
nacaktır. Talip olanlann bir haftaya 
kadar müracaat etmeleri lazım gel -
mektedir. 

l\1üzekkere nerde? ---
Dosyaya esrarengiz bir 

el mi karışlı? 
Tapu dairesinde bir gayrinıenku • 

!ün teffiz muameleıine ait doıya tet
kik edilirken, bu ite eaaı olan iakan 
müdürlüğünün müzekkeresinin dosya .. 
da bulnumadığı görülmüıı ve tahkika
ta başlanmıflı. 

Şehrimizde bulunan Tapu ve Ka
daatro umum müdürü Cemal Bey de 
bu i§e vaz'ıyet ederek, meselenin mey 
dana çıkarılması için müfettiıtere e • 
mir venni§tir. 

Görülen Jüzum üzerine Tapu ve 
kadastro müfettiflerinin adedi fazla
la:ıtmlmı§tır .. Tapu ve kadaıtro mü -
fettişleri dün bazı memurların ifade
lerine müracaat ederek dosyada bu • 
lunmıvan evrakın diğer dosyalarda ol 
ması ihtimali üzerine. diğer dosyaları 
da tetkik etmeğe ba~lamı:ılardır. 

nun çamurluğu çarpmı§, hafif ıuret
te yaralanmııtır. 

Esrar satan kız 
Galatada Kasaplar sokağında 15 

numaralı Da1maçya apartımanında 
oturan kahveci Kjrkonın kızı tarafın 
dan esrar satıldığı haber almmıf, ev 
aranını~, netice~e kondura mantan 
şeklinde 32,5 dırhem esrar bulunmut 
tur. 

16,000 liralık kolye ve bir 
sahte senet hikayesi 

Kimin ki mi dolandırmak istediği 
o!acak mahkemede 

Dün birinci ceza mahkemesinde 1 
şayanı dikkat bir dava rüyet edilmiş· 
tir. Davanın maznunu Şahende Cemile 
Hanım, davacısı da cevahirci Madam 
Şöri'dir. Dava mevzuuna nazaran Şa
hende Cemile Hanım Sultan Azizin 
saraylılanndan olan validesinin ken
disine hediye ettiği 16 bin lira kıyme
tindeki kolyeyi satı:nak istemiş ve öte .. 
<!en beri muamele yaptığı Madam Sö
riye gitmi~tir. Madam Söri bu mücev
heri bazı Amerikalı ve lngiltereli zen 
y,in aeyyahlara göstermek için alık<>y
m" '• Şahcnde Cemile Hanıma da 16 
bir. liralık bir senet vermiştir. Şahen
de Cemile Hanım arada sırada u f ra .. 
yıp mücevherin satılıp satılmadığını 
sorduiu zaman da: 

- HnyP' henüz satılmadı, biraz dR 
ha bekliv,..lim tar7Jnda cevapJalı' ' ' f'l -

nJİ~. va bir gün dükkiı."ını k1t.lf:ıı.ına 
dcvt Pdip mi; ... ,..vherciJjkJe alAkı· sını 
ke"rrtis 1ribi .R'Örünmüş, Şahe.nd~ Cemi· 
le H&r'11'a da: 

-- f'li,. kolve!t.İ, siz cıldırdın'z mt? 
~: ;ıo ,.f~ 11; hin lira.lık kolye n" gezer? 
diyİ'l iıin icinden sıyn1ıvermistir. 

Ru Vll?"ivet y,.,T'~ıswd.a hakik1ttcı--n 
tıl"•'""""'a d""~rresine , ... 1 .... n Şahıt!ncle Ce 
mi1P J..f,.nım he"1Pn avukatına ko~ı:§ 
"'r~ J.1ki.vevi "nlabnıstrr. 

~1adam ~;; ... inin şakA e.tmcdirıi an
Ja,,ıınca d'l T;raret mah'k:em~ıine ınü 
rl'C'a11tt f""aPrek aleyhine bir do.,va ika.· 
mC'" ,..dilmi,.tir. 

Bu davanı11 devamı esnasında ise 
Madam Söri Birinci ceza mahk,...mesi· 
ne müracaat etmiş ve Şahende Cemile 
Hanım aleyhine bir dolandırıcılık da· 
vaıı açmıştır. l~te dün birinci cezada 
ıı:örülen dava bu Madam Sörinin Şa
hende Cemile Hanım aleyhine açtığı 
davadır. 

Madam Söri Şahende Cemile Ha
nımın ıahte ıenet yaparak kendisini 
dolandırmak İstediğini iddia etmekte
dir. Madam Sörinin iddiasına nazaran, 
bir gün kendisine Memduh Bey ismin
de bir gazeteci gelmiı, yeniden abone 
yazmış ve §İmdiye kadar vi.ki olan 
nqriyattan memnun olup olmadığını 
sormuı. Madam Söri de: 

- Cidden pek güzel, demiştir. Mem 
duh Bf"V o zaman: 

- Öyleyse Madam, tııkdirlerinizi 
birkl'lç ıatrrla yazıp versen.ize .. 

Diye ricada bulunmuı, Madam Sö
ri de: 

- Vaktim müs1t.it de~il, size im -
z.amı vereyim. siz iıtediı?iniz S(İbi yazı 
nız demiş ve firmalı kağıda imzasını 

belli 
koyarak bo:ı olduğu halde Memduh 
Beye venniştir •• 

Aradan zaman geçtikten sonra, al 
tında imzası olan bu kağıt bir gün 
karşısına 16 bin liralık bir senet ola
rak çıkıvermittir. Binaenaleyh Şahen
de Cemile Hanıma borcu yoktur. Bu 
bot kağıt kimbilir naaıl olmut ve bu 
Şahende Cemile Hanımın eline geç • 
mittir. Böyle muhayyel bir kolye hika 
yeıi uydurularak kendiainden 16 bin 
lira dolandırılmak istenilınektedir. 

Şahende Cemile Hanım bu iınadı 
kabul ebnemekte, Memduh Bey iamin 
de kimseyi tanımadığını söylrnekte, 
biliı.kiı 16 bin liralık kolyesinin üzeri
ne. oturulmak aureti1e kendisinin do
landırıldığını iddia etmektedir. Şahen 
de Cemile Hanım bu hususta müdafaa 
ıahitleri ikamet etmiştir. Muhakeme 
sabitlerin celbi için 28 Tetrinisaniye 
bırakıfmıttır •• 

Baş muavin Hikmet Bey 
Müddeiumumi bafmuavini Hikmet 

Beyin birbuçuk aylık mezuniyeti bit
mi:ı, mumaileyh dün Adliye)e gelerek 
-vazifesine batlamııtır. 

Esrar satan birisi mahkOm oldu 
Adapazarındaki kahve&inde earar 

satarken yakalanan kahveci Hüanü i
le arkadaşları Çakır Mustafanın ve Me
cidin muhakemeleri dün bitmiş, kah
veci Hüanü bir sene hapse, 80 lira pa
ra cezaaı vermeğe mahküm olmut, Ça 
kır Mustafa ile Mecit te alakalan an
latılamadığından beraet etmiı!erdir. 

Eroincilerin davası karara kaldı 
Eroin kaçakçılığı yapmaktan ıuç

lu Bernard JüJ Blümental Efendi ile 
arkadaılannm muhakemeleri dün a
ğır cezada devam etmiıtir. Dünkü mu 
hak~~ sabahleyin batlamış ve akşftm 
·~at ~?rt .~uçuğa kadar devam etrni,. 
lır. Dunku muhkemede yalnız müda
fu vekilleri söylemiıılerdir. Bu mü • 
clafaaların hepıi de ortada cürüm ol
madığı , beraet icap ettiği ceza ve
rilae bile ceza kanununun ' muaddel 
dört .?'ü~ üçüncü maddesinin değil, eski 
403 uncu maddesinin tatbiki icap et
tiği noktaaında toplanmaktadır. iddia 
makamını İ§gal eden Muhlis Bey mü
dafaalann sonunda ayağa kalkıtrnlc 
iddiaarnın yanht anlaşıldığını, 14uad .. 
del 403 Üncü mddenin değil Pski ,103 
Üne~ ~addenin tatbikını iste'dli(ini söy 
lemı.ştır. Muhakeme karar tefhimi i ... 
çin gelecek ıalıya kalmıştır. 

••I•ılly•d• 

Otobüs imtiyazı 
--o--

Belediye bu hakkını 
yakında devredecek 
Vekiller heyetinin bir kararile ge

çen sene Ankara ve lıtanbul belediye
Jerine otobüı iıletme imtiyazı verilmit
ti. Vekiller heyetinin verdiği bu imti
yaza göre, belediyeler bu imtiyazlan 
baııka ııirketlere devredemiyecekleri ııi
bi gümrük ve saire gibi kanuni muafi
yetlerden de istifade edemiyeceklerdi. 
Ankara ve l.tanbul belediyeleri bu İm· 
tiyazın baıka bir ıirkete devir hakkının 
da kendilerine verilmesi için teıebbüs
lerde bulunmuılardı. 

Ankara4an gelen haberlere göre, 
Nafia vekaleti imtiyaz mukavelelerini 
ve nizamnameleri hazırlamıı tasdik i
çin Vekiller hGyetine vermittir. 

Ankara ve l.tanbul belediyeleri İm. 
tiyazlım baıka bir ıirkete devredemi
yecekler, fakat iıletme haklanm baıka 
bir ıirkete devredeltileceklerdir. Vekjl. 
ler heyeti JU günlerde nizamname ve 
imtiyaz mukavelelerini tasvip ederse 
sene başından itibaren Ankara ve lıtan
bul belediyeleri otobüı i:ıletme hakla
nnı kullanmıya bqlıyacaklardır . 

lstanbul belediyeıi otobüsleri ken
disi iıletmiyecek, bu hakkı, ıartlarıru 
müaait bulduğu bir ıirkete verecektir. 
ltletme itine Tramvay şirketinin de ta
lip olduğu söylenmektedir. 

Asri mezarlık arazisi 
Zincirlikuyuda belediye asri bir me

zarlık yapmak için maliyeden bir arazi 
satın almak iatemiıti ve tayin edilen a
raziye takdiri kıymeti yapılmıttı. Son
radan bu araziye bazı huıusi eıhas ta 
mülkiyet iddia etmiılerdir. Belediye bu 
iddialan dinlemiı ve haklı bulmuttur. 
Belediye bu eııhaıla uyu§acaktır. 

60 Belediye tahsildarı 
taltif edilecek 

Fazla tahsilit yaparak vazifelerini 
İyi gören belediye tahsildarlarından 
60 kiııinin ikramiye ile taltifi takarrür 
etmiııtir. Bunlardan biri 19 bin lira ta
hakkukatı tamamen tahsil ettiğinden 
100 lira ikramiye almıı.tır. Diğerlerine 
20 - 30 lira ikramiye verilmi:ıtir. 

Gaz satışında ihtikar var mı? 
Son zamanlarda şehrimizde gaz fi. 

atlerinde bariz bir tereffü görülmüıtür. 
Belediye gaz satııında ihtikar yapılıp 
yapılmadığını tetkike bailaınııtır. 

Surp Agop davası 
Sürp Agop mezarlığı yüzünden be

lediye ile mezarlık mütevellileri arasın
daki dava, burada hukuk mahkemeıin
de bitmiı n belediye lehine olarak intaç 
edilmiıti. Mahkemei temyiz ahiren bu 
meseleyi tetkik etmiş ve belediye lehi
ne karar vermiştir. Evrak hukuk mah. 
kemesine iade edilmiıtir. 

Belediyenin yaptıracağı binalar 
Belediye gelecek sene yapacağı İ'!ler 

için bir pro~ram hazırlamaktadrr. Pro
gram, belediyenin geliri heaap edile
rek ona göre hazırlanıyor. 

Belediye bu ıene Haseki haıtaneıin
de bir pavyon, Zincirlikuyuda asri bir 
mezarlılc, konservatuar binası yaptır
mağ., karar ve.rmiıti. Bu İnJaahn hiç bi 
rine henüz baılanmağa imkin buluna
mamııtır. 

Belediye, bunlardan enela konserva 
tuar bina~ını inta ettirmek istiyor. Şa
yc.t bu 'ent• buna imkan bulunamazsa 
gele•-""' seneki bütçe ile bu ıene batla
nr..mtyncak olan bu İnşaat yapılmadan 
diğerlerin.., başlıınnuyacaktır. 

Ancak çok bozuk yollar 
tamir edilecek 

Bu •ene belediyenin yol İnşaatı için 
sarfedcceii tabsiaat pek az olduğundan 
yenioen yol yapılması hemen kabil ola
mıyııtoL;tır. 

Belediye ıubelerinden nüfusu en çok 
ve hududu en genit olan Beyoğlu ve 
Fatih belediyP ıubelerine bidayette yir 
mi bh1 lira verilmesi diitiinülmiitken an 
cal on bin Hra verilmesi muvafık gö
rülmüıtür. 

Bu itibarla bir çok belediye '!Ubeleri 
bu para ile yalnız çok bozuk bazı ıokak 
lan tamiı· edebileceklerdir. Bunun için, 
her kaza ancak her nahiyede bir so
kak tamir edecektir. 

Ucuz bar 
lleyoğlunda eski Gardenbarda bele

diye kooperatifi tarafından bir bar açı· 
lacağını yazmıtbl<. Tepebaıı yazlık ti
yatrosu için M. Lehman ile belediye a
rasında yapılacak mukaveleden ıonra 
i>arın tanziınile açılmaaı temin edilecek 
tir. Mukavele, bugünlerde imza edile
cektir. 

Bal n kooperatif i.zası müsait §eraitle 
dahil olac~klardır. Bar.ta e•aı ittihaz edi 
lecek ucuzluk olduğu için kırk kuruıa 
ye.,...ek yenıek kabil olacaktır. lçki fia
ti bunddn hariç olmakla beraber içkile
rin he~· nevi bulunacak •e mümkün ol
duğu kadar ucuz verilecektir. 

Otomobillerin camları 
Belediye, bundan ıonra otomobille

rin yalnız muayenelerini değil, cam ve 
saire cibi noksanlarını tetkik edecek
tir. 

Bundan i>atka bazı !Oförlerin elinde 
bil'i ecki, diğeri yeni iki otomobil ol4 

dıığundan ııece piyasaya eski makineler 
çıkanlmaktadır. Bu makinele•dcn bir kıs 
mııun bir çok noksanları ve bozuklukla
rı olduktan görülüyor. Bu itibara be
lediy' piyasada bozuk makine bırakma
m"'-' i.;in geceleri piyasada işleyen oto· 
nıobilleri de sıkı bir muayeneye tabi tu 
t:ıcakt:r. 

s 

Baştanbaşa yanlış 
Adliye tayinleri ve Baro 

tasfiyesi haberleri 
. D~nkü gazetelerde!! biri adliye ta

y.ınlerınd~n bahsetmİ§ ve bu meyanda 
tıcaret reısleri Osman Nuri ve Sami 
Bey!erle bu~uk reislerinden Şerafettin 
Bcyın te.myız azalıklarına, muavinler
den Cemil Beyin de Samıun müddeiu
mumiliğine tayin edildiğini yaz.ıru~tır. 

ı:'u haberler mevıimsizdir. O!man 
N urı, Sami ve Şerafettin Beylerin te~ 
yiz azal!kları için seçildikleri eylulün 
on be§ınde gazetemizde yazılmışhr. 
~ncak bu h~~r tahakkuk etmit d~il
dır. Sonr~ ıntı~ap encümeni temyiz 
aza~ıkla.~ı ıle ala~~dar d!'ğildir. Temyiz. 
dckı munhaller ıçln tayın ve intihap 
yapamaz. Ancak diğer mahkemelere ve 
müddciumumiljkJe.re tayin ve intihaplar 
yapar. Neııredilen haber bu noktadan 
da ukattır. 1 

Muavin Cemil Beyin Samıun müd
deiumumiliğine tayinine gelince; bu hu
susla da. burada hiç bir malumat yck
tur ve kimoe tarafından böyle bir tayi
ne ihtimal verilmemektedir. Bu tayinl 
intihap encümeni yapacakbr. intihap 
encümeninin listesi tasdiki i.liye arz~ 
dilmiıtir. Bu liste intiıar etmeden ta
yinlcrd~n bahsetmek hem mevsimsizdir1 
hem daıma hatalı olacağı fÜphesizc!ir. 

Bu haberin baroya ve avukatlara ait 
kısmı ise tamamen asılsızdır. Baro ıav
hası haberi yazan gazeteye ait matbaa
da tabedilmektedir. 

Buna rağmen yanlıı haber neşredilnM!o 
i>aro mabafilinde hayret uyandınnıt· 
tır. ~ 

Barodan kaydı silinmit ve kaydının 
ıilinme•İ takarrür etmiş hiç bir avukat 
yoktur. Baro livhasında resmi olmayan 
avukatlar resim vermemiş ve resimleri 
bulunamamı:ı olan avukatlardır. Eaasen 
geçen aeneki lavhada da resim yerleri 
bot bir çok avukat ismi vardır. Bara 
li.vhasına girmemek demek barodan 
kaydı silinmek ve avukatlık hakkını lı.aı 
betmek denHOk dağildir. Eaasen bir a
vukatın barC\,dan kaydmın ıilinmesi yal· 
nız baro kararına değil, mahkemenin 
taıdikine de lüzum göatermektedir. 

lnhl••rlerda 

Kaçakçılar 

Son üç gün içinde de bir 
çokları yakalandı 

lıtanbul inhisarlar başmüdüriyeti 
takibat müdürlüi:ü memurları tarahn
dan kaçakçılarla geceli, gündüzlü yapı
lan mücadele neticesinde son üç ıün 
zarfında da bazı kaçakçılar yakalanmıt 
ve mahkemeye verilmişlerdir. 

Bunlardan birincisi evvelki gün E· 
renköyünde Kozyatağında olmuı ve i
ki kaçakçı tütünlerle birlikte yakalan
mıştır. 

Vak'a §Öyle olmu:ıtur: lnhiıar ta
kip memurları Erenköy ctvannda tütün 
kaçakçılığı yapılmakta olduğunu hab<r 
almıılar, bir kaç sündenberi bu mın· 
takayı taraısut altında bulundurmuş

lardır. 

Evvelki gece Içerenköyünde Koz· 
yatağında gece saat 21 raddelerinde 
memurlar kaçakçıları beklemekte iken 
iki tahsın karanlıklar içinden geldik
lerini görmü:ılerdir. Evvelce bunlann 
buradan geçeceklerinden haberdar olon 
memurlar, Erenköy nahiye müdüriyeti
ne müracaat ederek bir memur almıılar• 
dır. 

Bu memurlar bu iki meçhul adama 
"dur n emrini vermiıler ise de, silah ile 
mukabele görmüşlerdir. Faka! memur• 
lar bunlardan lçerenköyünde oturan 
Haıan oğlu Aliyi yakalamağa muvaf· 
fak olmuılardır. Çuval içinde 6,5 kilo 
kıyılmış tütün hulunmu:ıtur. Ayni köy
den Osman oğlu Aziz de silah atmağa 
devam ederek kaçmak istemit ise de, 
memurlar bu adamı da tutmağa muvaf 
fak olmuıılardır. 

Bundan baıka Ayvansarayda Çakır 
namile maruf Salô.hattin, Ayakapıda 
Ali Mehmet, Fatih Matla çarşıaında Ib
rahim, Fer hat, Balatta sabıkalı kaçak
çılardan K üçük Ahmet namile maruf 
olan lbrahim takibat memurlan tara
fından yapılan sıkı bir takip neticesinde 
laıçak tütün ıatarlarken yakalanmıt· 
lardır. 

Bunlardan başka da evvelki gün 
Karadeniz vapuri.le şehrimize gelen el .. 
ma, armut sandıkları §Üphe üzerine a· 
çılmıı, sandıklann içinden 4826 paket 
köylü ıigaraaı bulunmuş ve Armutlu
dan gelen yelkenli kayıkta yapılan ara· 
ma neticesinde de ı200 paket köylü 
ıigaraaı bulunmuıı ve Y qilköycle Edir· 
ne trenind ki yolculardan birinin nak· 
!etmekte olduğu (1300) paket koylü ıi
garaıı müsadere edilmiştir. 

O•-----
Etibba odası idare heye-

tine namzetler 
Etibba muhadenet cemiyeti Etibba 

odası idare heyeti için doktor Ziya 
Nuri Paşa ile Niyazi lamet ve eaki he· 
yetten Operatör Murat lbrabim, Ö • 
mer Lütfi. Nazım Hamdi Beyleri ve 
haysiyet di;vanına da Neıet Oıman ve 
Rifat Hamdi Beyleri namzet göatıer • 
mitlerdir. Eczacılar cemiyeti de hay • 
siyet divanı iç.in Küçükpazar eczaha• 
neıi sahibi Hüıeyin Hüsnü Beyi 
namzet göıtermiıtir .. Di§ tabipleri de 
bugünlerde toplanarak namzetlerini 
seçeceklerdir. 

1 KUıpUk hab•rler 

* 22 Teırinievvel pazar günii yapı· 
lacak olan Etibba odaaı idare heyeti 
intihabatı Milli Türk Tıp kongre•inin 
21 Tctri ... levvele tehir edilmesi Üzerİn6 
26 Teırinievve] pere§mbe gününe bı .. 
rakılmıştır. 

1ı Sıhhiye müdiriyeti miibayaa ko • 
misyonu Ali Rıza Beyin riyasetinde 
toplanarak hastahanelere ait Cfyanın 
alınması i~ile meşgul o~muştur. 
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( Askeri bahisler ) 
Zafer, bombardıman uçkusunda .. 

Bu yıl, son zamanlarda lngilte
rede ve Fransada bir çok bava ma
nevraları yapıldr. Bu manevralar 
muhtelif mevzuları tetkik etmek 
için yapılmaktadır. Bu arada bil
hassa pek mühim bir tetkik mevzu. 
u olan bombardıman uçkusunun 
saldırması ve buna kartı savma 
tedbirleri keşfinin tetkikine gerek 
lngilterede ve gerekse Fransada 
fazla bir ehemmiyet verilmittir. 

İşte, temmuz ayının on yedisin
den başlamak ve yirmisine kadar 
devam eylemek üzere yapılan bir 
İngiliz manevrasında dahi hava· 
dan yapılan yeni saldırım usulle
rini ve buna kartı uçku savma iti· 
ni sınamak ve aynı zamanda av 
ve bombardıman uçkuculuğunun 
güdümünü ve tabiyesini tetkik ve 
talim eylemek gibi bir amaç takip 
edilmiş, ve henüz havaya kartı bir 
korunma imkanı elde edilemediği 
tarzında dikkati celb edecek bir 
neticeye varılmıştrr. 
Manevranın meselesi fUdur : Bir 

şimal memleketi Lankaster, Bir
mingham, Swindon, Poole hattı. 
nın garbindeki mıntakada müda. 
faa edecek. Bir cenup memleketi 
ise muhasım tarafı tetkil eylemek· 
te olup saldırım pusadı olarak yal· 
nız bombardrman uçkularına ma· 
lik bulunacaklar ve bu uçkular de
niz tarafından geleceklerdi. 

Müdafaa tarafında bir ışıldak 
takrmı, bir uçku savma ışıldağı ta
buru, 12 av uçkusu bölüğü ile 2 
ketif uçkusu bölüğü vardı. Fakat 
uçku savma topçusu yoktu. Saldı· 
rıcı tarafta ise 9 gündüz bombar· 
dıman bölüğü ile 7 gece bombar· 
dtman uçkusu bölüğü vardı. Umu· 
miyetle manevraya 5240 zabit ve 
nefer ile 318 uçku iştirak eylemiş 
olup bunlardan 166 bombardrman 
uçkusu taarruz eden tarafa düşü· 
yordu. 

Tabii, uçkular havadan sahici 
bomba atınıyorlardr. Bir ıtık itare
ti veriyorlar, yerden de bu itaret 
bir cihaz vasıtasile kaydedilerek 
böylece isabet neticeleri alı-
nıyordu. Maamafih uçuşu ha-
kikate uydurmak için ba-
zı uçkulara talim bombaları ve
rilmişti. Tabiye bakıt noktasından 
bulutlardan istifade eylemeğe 
bombardıman uçkularına müsaade 
edilmiş ise de bu müsaade av uç
kularına verilmemittir. Bütün uç· 
ku hareketleri 650 metre ile 5300 
metre yükseklik arasında yapılmıt 
olup daha alçak bulutlara tesadüf 
halinde aşağılara dahi inilmittir. · 

lar tesirlerini gösterdiler. Gece 
bombardıman uçkuları son gece 49 
taarruz yapmışlar ve 35 inde mu· 
vaffak olmutlardır. Bu 35 uçufta 
karşılarına hiç bir dütman av uç
kusu çıkmamıt ve hava döğüfü ol
mamıttır. 

Hülasa olarak söylenebilir, ki 
davran hizmeti pek mükem
mel tanzim edilmit ve itlemiş ol
masına rağmen müdafaa tarafı sal
dırıcının bombardıman uçkuları· 
nı savamamıttır. Çünkü, bombar
dıman uçkularınm hızları son za
manlarda çok artmrf olduğundan 
kendilerinin geldikleri haberi ve· 
rilir verilmez dütman av uçkula
rı havalanıp yükselmeğe ve vak'a 
yerine yetitmeğe vakit bulamadan 
bunlar bambalarını atıp dönüyor
lardı. Bu halde deniz kryısma ya. 
kın bulunan (Londra) şehrinin ha
va saldırrm ve baskınlarına karşı 
korunamıyacağı anlaşılmaktadır. 
Londra, lngiltere için can dama· 
rıdır. Şimdilik düşünülen çare av 
uçkularının hızlarını ve çabuk yük
selme kabiliyetlerini daha fazla 
arttırmak ve bunları 9ehre yakın 
getrimektir. 

• • • 
Gelelim F ransızlarınkilere. F ran 

sa, son günlerde iki büyük hava 
manevrası yaptı. Bunlardan birisi 
(Metz) mıntakasında vaki oldu 
ve hemen hepsi gece talim ve hare
ketlerinden ibaret olmak üzere 
ağustosun birinden 14 düne kadar 
sürdü. Bu manevradan maksat ta 
muhtelif tabiye meselelerinin hal· 
li ve bilhassa Metz havalisindeki 
bir mıntakanın, hususi av tayyarele 
rinin yardımı ile,bombardıman tay 
yarelerinin taarruzlarına kartı mü
dafaası talimleri idi. 

Saldırıcı taraf, Nancy,deki 21 
inci gece bombardıman filosu ile 
22 inci gece bombardıman alayına 
ait ve kezalik 38 inci ketif alayı· 
na ait gündüz bombardıman uç· 
kularının bir kısmına malik bulu
nuyordu. Müdafaa tarafı dahi 
(Metz) deki 11 inci gündüz bom
bardıman alayına mensup ge
ce av bölüklerinden mürek· 
kep bir filoya ve kealik muh
telif birliklerin gece av tay· 
yarelerinden mürekkep bir filoya 
ve bazı ıtıldaklarla 403 üncü uç
ku savma alayının bataryalarına I 
malik bulunuyordu. Ağustosun 9 
unda, Hava Nazırı Pierre Got dahi 
manevralara geldi. 

Bu manevradan daha mühim bir 
Fransız manevrası da ağustosun 1 
inden 8 ine kadar geçen zaman 
zarfında T oulon mıntakasında ya-
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D A G Q V E R İsta~bul'a 
gelıyor. 

enı sevıyorum 

- Çocuklar biliniz bakalım? 
Yeryüzünde en çok sarfedilen cÜm· 
le hangisidir? 

Kimse birden kestirip ataınadr. 
Hepimiz düşünceye vardık. En çok 
sarf edilen cumle?? .• En çok sar
f edilen cümle? •• 

Hayır! Ne kadar düşünsek bula· 
mryacaktık. Nihayet; aciz kalarak: 

- Anlaşıldı, dedik, biz keşfede
miycceğiz ! Sen söyle bakalım! 

Fakat o nazlanıyordu: 
- Marifet, ben söylemeden 

bulmak!.. Kafanızr bir parça yo
run ... Canım! 

Bir çok cümleler ortaya atıldı: 
- O değil! 
-- O da değil!. 
Sabırsızlanıyorduk ! 
--Ya, hangisi? 

Bilgiç bir ta vur la: 
- Yazık, size ... Dedi, bu ... auar 

basit bir şeyi söyleyemediniz! Ve 
nihayet açığa vurmağa razı oldu: 

- Seni seviyorum! 
-- En çok kullanılan cümle bu 

deınek.. 
Başını salladı: 
- Yoksa itiraz mı edeceksiniz? 

Diı~iinün bir kere, on binlerce se
nedcnberi, dünyada yatamıt bun
ca milletler var. Acaba bu millet· 
lerın fertleri arasında ömründe 
bir kerf: olsun "seni seviyorum,, 
sözünü sarfetmemiş kaç kişi bulur 
sunuz? 

Kendisine bak verdik. 
O devam etti: 
- Ademle Havvadan batlıya· 

rak •• 
Ben, sözünü kestim: 
- Ademle Havvayı geç! 
-· Neden &'eçiyormutum? 
- Çünkü malfunualileri, rah-

metli Adem babamız tefkatli Hav
va annemizin kocası idi. Sen bu 
gök kubbenin altında hemen her 
kocanın karısına camgönülden 
"seni seviyorum!,, Dediğini itit
tin mi? 

M. SALAHADDiN 
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=oeuTLERl 
Musiki ve sıhhat 

Musikinin rahatsızlıklara tifa, has• 
talıklara deva gibi kullanıldığı ma· 
himdur. Bugün arbk bu mesele fenni 
bir surette ispat edilmiıtir. Buna dair 
pek eski zaman literatürlerinde bir 
takrm yazılara rastgeliniyor. Musiki· 
nin bazı rahatsızlıklar bittahsis ağrı 
ve aancllarla uykusuzluk ve baygınlığı 
geçirdiği bu yazılarda zikrediliyor. 

Bu bahse dair 1880 ile 1910 arasın· 
da pek çok araıtırmalar yapılmııtır. 
35 • 40 sene evvel Avrupanın tıbbi ga· 
zetelerinde buna dair makaleler ve 
faydalı muhabereler görülmÜ§tÜr. Na
bızla kan tazyikinin musikinin alıııl
mıt veya yeni bir parçası çalındığı va
kit, alelhusus ahengine göre değiı· 
mekte olduğu görülür. Çalgı hoıuna 
giden bir kimsenin nabızla kan taz
yiki aıikir surette değiıir. Çalgıdan 
hoılanmaz ve zevk duymazsa hiç bir 
değiıiklik görülmez. 

Gramofon çalarken profesör Şole 
tarafından deveran Üzerinde hiııl et· 
tiği tesirleri gösteren bir sıra grafikıler 
yapılmııtır. Bunda musikinin nevine 
ve dinliyenlerin bil ve vaziyetine gö. 
re pek çok değiıiklikler görülmüştür. 
Filhakika! musikiden hotlananlar ii
zerinde yapılan tecrübelerden tansi· 
yon derecesinin deyaın üzere dü§tüğü, 
nabzın do.rehan adedinin azaldığı an .. 
laşılmııtır. Musiki seven asabi kimse
lerin ufak tefek ameliyatlara tiki.yet· 
aiz ve ağrı duymaksızın tahammül et
tikleri gôrülüyor. Bugün Amerikada 
hastahanelerde musikinin bu yolda te
sirinden istifade edilmektedir. Musi
kinin üzerim.izde teıiri hem manen 
ve hem maddeten yani bir çalgı din· 
(erken hem bedenen ve hem de ruban 
müteessir oluruz. Çalgı ahenginin ha
yatımızla pek derin ve kuvvetli rabı· 
ta ve al&kası vardır. Vücudumuzun 
bütün azası çalgı ile vazifelerini a· 
henktar bir tekilde yap,.rlar. Ahenk
li bir hayat ile sıhhatimiz yükselir. 
Ahenk ve ıttır4t üzere yapılan 1ş!er 
daha iyi ve kolay olur. Yürümek, dan
ıebneık ve bazı mihanil<i sanat itleri 
ahenk ye intizamla yap!lırsa o kadar 
sıkıntı vermezler. Perdelerden ziya
de tesir eden ahenktir. Musiki daha 
aeri ve daha ahenktat çalınca dansta 
adaleler sanki kendiliğind<>n harekete 
l{elirler. Fakat büyük musikiler<le 
bir çok perde yükselen daha derin bir 
ahenk vardır ki dinliy" ıiu ruhunda 
p.,J, yiıkıek hia ve duyıruları harekete 
r.~tirir. lıte o zaman bir sonat veya 
bir senfoni çalındığı vakit onları din
Iemiye alıtkın olanların t .. l.teuuurun
da musikinin ahengi ile beraber ve a
d.,ta ona tabi bir nevi inbiıat, kabar
ma ve dalgalanma peyda olur. Bu dal-
1(1\lanma ve dalgaJaı git gide büyüye 
büyü; e nihayet deryalar~ karııı~. ln
san d:ı onlarla berab~r hissen, ruhan 
sürükbnir gider. Musiki ahen,:-indeki 
bu &1cıtıa her gü.zel!iğ;u fevkinde bir 
güzel1id.tir. 

Mütekait muallimlerin 
maaşları 

Bizler muhasebei hususiyeden maaı 
alır tekaüt muallimleriz. Paramız Ziraat 
bankasına verildiği halde merkezinden 
emir almadıkça tediyatta bulunamıyor. 
Muallimler ve itamı dört aydır maaı a• 
lamadığmdan alacakWar kiminin cüzda 
nını ve kiminin beratını zaptettiler. 
Pek acınacak bir hale gelmiılerdir. Mer 
ciinin nazarı dikkatini celbetmenizini 
rica ederiz. 

HlLMl 

Konferans 
Kendi tarafından ida.-e edilen bir o

toınibil ile Avrupa'da bet bin kilometre· 
lik bir seyahat yapan Osman Kemal 
Bey yarınki pertembe aktamı saat al• 
tıda 'Galatasaray Cemiyeti merkezinde 
bu seyahat hakkında bir konferans ve· 
rcccktir. 

ve terbivesile kusut'' ..t dimağların danı 
:nu~i'<i ~e ııarkıda oldı..•ğu gib; aeylfıp .. 
)uda da ahenge ria ;d'.~ daha çabuk 
tP.• a~ ki edildiği gö. iHmektedir. Ek
seri köy kenar yerlerde ve tehirlerden 
u:ı:al. n.~vkilerde bir mc:ktebe gidildi
ği vakjt çocuklarmıu hal ve tavırların
dan ve fikirlerindeki uyanıklıklardan 
derhal orada musik;nin bir rol oyna· 
~ığı .. ~.laşılır. Musiki· yn\u ilo oğreti
len yerlerde sıhhat Üzeı·indeki tesiri 
kendini gösterir. Şakirdin hal ve tav
rılc sıbhatinC.:. bir i;ı,:ilik ve güzellik 
peyda olur, zekiaı yiı.kselir, her ıeyi 
ko'aylıkla anlamıyll ba;lar. 

Korku, üzüntü. keder gibi nkıntılı 
ve yıkıcı heyecanlara sebep olan çok 
•Üratli medeniyetle~ vüeudun normal 
bir halde fiziyolojik faaliyetine mini 
olurlar. Bili.kia dışarıya 'taran ve fe· 
T:t.h veren heyecanlar \.'Ücudumuzun 
vazifelerini yoluyla tahiı bir ~ekilde 
!f>\pmasma yardım eduler. lıte bu te
bİr sayesinde her uz•ı·ı vazifesini tam 
y::ıpar, sıkıntı ve gerginl:k yerine ferah 
k~inı olur. Sıkıtık ve g .. •.t•;in dönen 
kan gevşeyip inbı•at edince tazyik a
.,nlrr. Kan daha serbest cereyaıı eder 
ve 1..Dsiceyi daha tab;ı oir halde bes
ler. Sıkıntılı heye<anlar haıtalrklara 
&<Lep olur, ferahlı heyecanlar iae sıh
hate hizmet ederler. 

Keneli evlerinde asude ve sakin bir 
hayat ;çinde ya§ıyo.rı'ar arhhatJeri için 
çok faydalı barekt".~ ebniş olurlar. Mu
·•iki bunu tP.min eder. Ai•e içinde sulh 
ve .-ükün, muhabb .·t rabtraıı olarak 
iyi 1nuaiki kadar tetir yapan sebepler 
azdır. 

Bugünkü medt:n;yetin aevilmiyen 
;irt.ı:nJik ve gürül .üleı ı :~çinde gonJü .. 
r.» ..... Ü ferahlandırmak .. ., ruhumuzu 
tatlı heyecanlar icind.• neşeli yaıatmak 
iç.o baıvurmak İtt •diğimiz en kolay 
vasıta musikidir. 

Dilber • Şen - Şun ve çapkııl 
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1 RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL: 
18.00 Gramofon. 
19.00 Cennet Hanım. 
19.45 Hazım Bcı7 tarafından Karacö• 
20,30 Udi Sali.battin Be7 refalatile Jj 

yet Hanım 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanaı, Bor•a haberleri 

i.yart. 

ANKARA. 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orlıı:eatra. 18,4S: 
muailıı:Ui. 20: Ajan• haberleri. 

VARŞOVA, 1411 "'· 
18,30: T asanni. 19,25: Kah•ehane nıua 
21: E•ki ıarkılar. 22: Tefrika. - lcenıaP 
•eri. 23: Esperanto liaanile konferana. 
Dana muaikiai. 

BUDAPEŞTE,SSOm. ~ 
19,35: Orkeatra konaeri. 22.20: "Çar ••ti 
•arcı,. iaimli operet. - Caz ve Siaaa _, 
lti•i. 

ViYANA, 518 m. ıf. 
20: 300 aene ev•elki A•uaturya dan• ıı
ıı. 21,35: Bernard Shaw'ın eıerlerind ... 
piyea. 23,05: Dana mu•iki•i. 

MlLAANA •• TORINO • FLORANS.l 
19,50' Plik n haberler. 20,25, Ecnebi ti~ 
le haberler. 21,35: Piyea. - Dan• mu• 

PRAC, 488 m. .f. 
19,30: Almanca haberler. - Almanca • ~ 
yat. 20,30: Neıeli proaram. 21: Plik·_ .. tl 
Matmazel Napoleon, iıimli tem•il. ZN 
ecnebi lin.nile neıriyaL 

ZÜRIH, 459 m. " . . .,j 
20,15: De:ra. 21,05: Coaı fan tutte,, ı•nt• 
Mo1:i!irtın operaaı. 22,30: Haberler. 

Roma 441 m. ŞI 
19,35: Arnavutça. netriyat (Bari). 20,2$: IJ 
nebi Hsanile haberler. 21.,15: Plak. 21,45: 
za. 22,35 "Şair" ;İaimli temıil. 23: Konıer• 

BÜKREŞ, 394 m. !. 
18: IConaer. 19.20: De•amr. 20: Der•. 20°! 
Senfonik konaer. 21: Piyıno konıeri. 21 
T•sanni. 22.20: Keman konıeri. 

BRESLAU. 325 m. of 
20: Milli neıriyat. 21,15: Neıeli netfl:.1 
22,15: Aaker ıarkıla.rı. 23,50: Aeakiri 'lfll' 

•e ıarlalar • 
Manevranın ilk üç gününde hava 

fena gitti: Yağmurlu, bazı yerler· 
de sis ve alçak bulutlar, ancak 
dördüncü günü bombardıman uç 
kuları berrak semada yükseklik
leri aramağa mecbur kaldılar. 

pılmı,tır. Bu manevralara da 40 ı .._,._.._..,. __ ,.,.._.._,,,_...,, ........................ .,..-.... ~ 
• .\tı<nkli olan reıim, mimari ve tabii 

hoş m•,nzara.larda da günllik var•a 
da ml••iki onlardan Jaima harekette 
bulunmak ve bu yÜ7de::. havala ben
:..emek, hayat gibi hi.; dunn-;,_dan ha
reket Üzere bulunma1.:;a llyrılır. 

Dm, felsefe, a,lt ve feragalle çalıı· 
mak • a bu teoiri lıau eJer.e <le bun• 
lara 1 artı herkeli.ı arzu ve duygusu 
otm1y,;;..cağı gibi k"''av• kia elde edilme· 
~eri ..1e mümkün def.ildir. t .. Ü2.ellik te 
:naat\ üzerinde hQ§ teıir e~fl". 5e)İr 
"l' tcma.ııası İnsan• mes'ut kılmıya se
bep olur. Musiki l<adar hiç bir güzel
lik ruhumuzun duyguaunu anide c:e. 
iıttirmiye vesile olaı11a~. Muıiki ke
derimizi sürura, sıkıntımızı ff'raha 
tebdil eder. Bunun için geçirdiğimiz 
hayatın sıkın ve dertlerine karııı en iyi 
çare olan musikiyi tavsiye etmeyi unu• 
tacak bir hekim tasavvur edemem. 

'~illiy~f 
Gayrimüsait olan ilk üç günde 

gerek taarruz eden gündüz bom
bardıman uçkuları ve gerekse mu
hasım av uçkuları için bir netice 
elde etmek güç oldu. Gece bom
bardıman uçkuları, alçak bulut 
perdeleri içinde, ıtıldaklar tarafın
dan kolayca tespit ediliyorlardı. 
Son günde hava eyiletince saldı
rım kumandanı kuvvetlerini tak
viye ederek müdafaayı dağıtmak 
maksadile tiddetli bir sal
dırım sınaması yaptı. Bu 
sınamada, küçük bombardıman bir 
liklerinden bazıları düşman av tay 
yareleri tarafından bozuldular ise 
de büyük birlikler halinde çalışan-

büyük olmak üzere 100 uçku ken
dini katmıştır. 

Mesele, Korsika tarafından, da
ha doğrusu ltalya tarafından de
nizden gelecek bombardıman UÇ• 
kularına karşı T oulon 'ehri içinde 
ve civarında mevcut olan askeri 
ve sivil sanayi müeesseselerini mü· 
dafaa etmek ve bilhassa limanı ve 
filo üssü noktalarını korumak idi. 

Denizden yapılan işbu saldırım· 
lar, kısmen gündüz saldırımları 
ve kısmen de gece saldırımları ha
linde vaki olmuttur. 4 ağustos T ou
lon tehri ile Bar vilayetinin bütün 
kasaba ve köyleri saat 2,00 den 
2,45 şe kadar ışıksızlandırılarak 
karanlıkla9tırılmıttır. Bu talimler· 
de Hava Nazırı Pierre Got'tan ma
ada Mare,al Petain ve orduya, 

Milliyet'in edebi romanı: 8 
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_KIR (l(lC.~ 
. BUR HAN CAHIT 

(inkılap Romanı) 

- O halde Sivasa gidince bat· 
taniyeyi sana bırakırrm. 

- T e•ekkür ederim efendim. 
Y okuluk gene başlıyordu. 
Gece kaldığımız yerde bir çok 

adamlar, jandarma zabitleri Mü· 
fetti, Beyi ağırladılar. Arabamıza 
bir çok yiyecek teyler getirdiler. 

Ve üç araba ile bizi kasaba dıtı· 
na kadar selametlediler. 

Ayrılırken Müfettİf Bey genç bir 
Beye seslendi: 

- Kaymakam Bey. İstanbuldan 
emir gelinciye kadar tertibatı ik
mal edin. Vali Beye de anlataca
ğıın ! 

Dedi. 
Kaymakam yakla,tı: 
- Hilmi Beyefendi, müsaaue 

ederseniz bir 'ey daha sorayım. 
Dedi ve yavat yavaş bir şeyler 

anlattı. 
Ayak üzeri uzun uzadıya ko

nuştular. 

O zaman Müfettişin ismi Hil
mi Bey olduğunu anladım. 

Fakat ne müfetti9i olduğunu bil
miyordum. Valiler, kaymakamlar, 
kumandanlar ona saygı ediyorlar· 
dı. 

Araba hareket etti. 
Müfettit Hilmi Bey: 
- Artık ver elini Sivas! Diyor· 

du. 
Artık yollar düzelmişti. 
Gidip gelen arabalar, yolcular, 

mekkareler çoktu. 
Hele askere sık sık tesadüf edi

yorduk. 
Sivas timdiye kadar gördüğüm 

kasabaların en büyüğü oldu. 
Bağlar, bahçeler arasından geç· 

tikten sonra şehre girdik. 
Müfettiş Hilmi Beyin geleceğini 

galiba biliyorlardı. Şehre girerken 
bir kaç kiti karşı geldi. Bizi ade
ta muhasara ederek, şehir sokak
larından geçirdiler. Hilmi Bey çok 

donanmaya ve hava kuvvetlerine 
mensup bir çok yüksek rütbeli za· 
bitler kendilerini katmı9lardır. 

Netice tudur: Mükemmel bir 
hava müdafaasına rağmen tersane 
ve Toulon hava üssü noktalarına 

kar,ı bir çok muvaffakiyetli taar· 
ruzlar yapılmıştır. 

• • • 
İfte, bava pusadının günlük me

selesi budur. Yani timdiki halde 
bombardıman uçkusunun yolunu 
kesecek ne yerden ve nede hava
dan bir vasıtanın mevcut almama
sıdır. Heryerde, F ransada, lngil
terede ve hatta Japonyada yapı· 
lan hava manevralarından çıkan 
neticeler budur. 

CINOCLU 

hatırlı bir adamdı. Ona en büyük 
adamlar saygı ediyorlardı. 

Su şehrindeki binadan daha bü
yük bir konağa indik. 

Çok kalabalıktı. 
Müfettit Hilmi Bey Beni bir e

fendiye teslim etti. 
- Yedirin, yatırın, yarın geti· 

rin. Dedi. 
Onun emirleri derhal yapılıyor· 

du. 
Kısa boylu, top sakallı bir adam 

beni yukarıya çıkardı. 
Sıra sıra odalardan birini açtı. 

Bizim Emine kadına benziyen yaş· 
lı, yemenili bir kadın oda kapıla· 
rının tokmaklarını siliyordu: 

Sakallı adam ona: 
- Ayşe Hanım, bu küçük bura· 

da yatacak. Oda hazırla. Ben şim· 
di yemek göndereceğim. 
Ayşe Haaım itini bıraktı. Beni 

bir odaya aldıktan sonra konuş· 
maya batladr. 

Kimin nesi olduğumu, nereden 
geldiğimi, Müfettit Hilmi Beyi ne· 
rede bulduğumu soruyordu. 

Kadının bu sualleri sinirime do
kundu. 

Üstünkörü cevap verdim. Ka
dın beni söyletmek istiyordu. 

O sırada sakallı adamın gön· 
derdiği yemek geldi. 

Biraz yedim ve hemen uzandım. 

Lski Yunanlılar tcr0 .. 7~· siatem'erin
de ahenk ~e güzellii~ çok ehemmiyet 
\ <'riı it ~di. Bugün ,fo gençlerin talim Büyükada. - Dr. ŞÜKRÜ 
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H ari k Hay at Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 6985 

~rm umdesi "M 1 L L 1 Y E T" !!!;. 
ABONE ÜCRETLERi : 

Türkiye için Hariç içi• 
L K. L. IC. 

3 a7lıiı 4 - 1 -
il • 750 H-

12 .. 14 - 28 - -" 

Gelen nralc seri Yerilmeıı::.- Müdd,&I 
seçen nüshalar 10 kuruıtur.- C..zet• •' 
matbaaya ait itler için müdiriyete aaG
racaat edilir. Gaıı::etemia ilinJarın mea'" 
liyetini kabul etmeıı::. 

~~~~~~~~~"""._.; 
BUGÜNKÜ HAVı\ 
Yeıilköy aakeri raaat merkezinden .J• 

driımız malı·ımata aöre buaün bava -' 
bulutlu ve mütehaYYil rüzai.rlı olarak dl" 
vam edecektir. . 

10·10·933 tarihinde ha.-a ta:r.7iki 762 11'1' 

limetre, en fazla aıcaldık 23. en az 15 dr 

~ı,..r.•ciemoiliariaikmkia•yitmediiiilmiiil;jıijr ......... ~ 

Y atmağa hazırlanıyordum. 
Kapı açıldı. Deminki sakallı a· 

dam elinde Müfettiş Hilmi Beyin 
battaniyesini tutarak içeri girdi. 

- Müfettit Bey yolladı küçük 
Hanım, dedi. Al bakalım. 

O kadar sevindim ki gözlerim 
yaşardı. 

O iti arasında benim battaniye. 
mi düşünen Müfettit Hilmi Beye 
karşı içimde ölçülmez bir sevgi 
duydum. 

• • • 
Ertesi gün öğleye doğru Hilmi 

Bey beni çağırttı. Yanına girdiğim 
zaman orta yaşlı iyi yüzlü bir a
damla konu9uyorlardı. 

-Gel bakalım küçük, dedi. 
Sonra yanındakine dönerek: 
-işte bahsettiğim yavru, dedi. 

Resmi evrakı yok. Siz kaydedin, 
lüzum görürseniz ben\ vasi olarak 
gösterin. Zaten sonra kendisini 
İstanbula aldıracağım. 

Bana da itaret etti: 
- Beyefendi Darülitam mü

dürüdür. Seni mektebe yazacak. 
Bugünden sonra mektepte kala
caksın. lstanbulda yer hazırlayın· 
ca seni aldıracağım. Dedi. 

Müfettiş Hilmi Bey bana Gümüt 
hanede tesadüf ettiği zaman zaten 
Sivasa kadar getirip mektebe ko· 
yacağını söylemişti. Fakat ona a· 

lıtmıştım ki şimdi ayrılacağımr an-1 
!ayınca içim sızladı. 
Başımı eğdim. 

Müdür Bey kalktı. 
Müfettiş Beyin elini sıktı. Ayak-

ta mırıldandılar. Sonra 
Bana döndü: 
- Haydi kızım, gidelim. 
Hilmi Bey elini uzattı. Öptüm. 
-Merak etme küçük, dedi. 

Mektepte rahat edersin. Müdür 
Bey de seni evladı gibi sever. Ben 
lstanbula gidince seninle meşgul 
olurum. 

Ve çantasını açtı. Para vermek 
istedi. 

Ömrümde ilk defa babamdan 
başka bir adam bana para veryi
yordu.Boğazım düğümlendi. Gözle
rimden yaşlar akıyordu. Boğulu
yorum zanneltim: 

-T etekkür ederim, dedim. İs
temem. 

O da mütee11ir oldu. Bana vere
ceii parayı milclilre uzattı: 

- Bir fey lüzumu olursa onun 
namına ıarfedersiniz. Dedi. 

Onun sıcak, yumuşak elleri saç· 
larırnda dolaşıyordu: 

Garip çocuk, dedi. Ne kadar İç· 
!isin. 

Sonra mendilile gözlerimi sildi: 
- Üzülme, tasa etme yavrum. 

dedi. Ben seni her zaman arar'.'.: 
J:Saşın sıkılınca hemen bana tJIV 

tup yaz, al sana kartımı da ver' 
yirn. 

Müdür Bey bu manzara kart•,ıl 
da tatırmrf gibi bekliyordu. 

Nihayet kendime geldim. 
- Gidelim efendim, dedil 

Tekrar Hilmi Beyin elini öp~ 
Ve arkama bakmadan odaO" 
ç~tı~ ~ 

Bu iyi kalpli adamdan ayrıllf ıı' 
ni çok sarstı. Kimsesiz kaldıi ·~ 
anladığım gün o bir halaskar -;, 
ı;nüme çıkmıf, beni buralar• 
dar getirmişti. 

Ona: ' · 1 

- Beni de lstanbula götiİ~ 
diyemedim. Kim bilir, belki de 
~ündüğü bir fey vardı. 

Müdür beni bir iki sokak dol~ 
tıklan sonra üzerinde koca~ 
bir bayrakla (Darüllitam) le':~ 
&ıılan büyük bar kapıdan I~ 
soktu. f. 
Sağ taraftaki genit avluda.~·~~ 

öıı lüklü ben Yatla, benden bıı1" 
ve küçük kızlar koşuyorlardı. I 

Müdür Bey beni odasına çılı 
dı. 

Çağırdığı bir memura: 
(Devam• 



ktıı 
LÜZUMLU 

Bir çok ıeylerde olduğu gibi rad· 
yonun da bir mevıimi vardır. Bundan 
makıat iıtaayonlann yazın durup, kı
ıın iılemeıi değildir. Yalnız önümüz .. 
deki ıoğuk mevsimde uzak bulunan 
merkezler di.hi. iyi dinlenebilir ve za .. 
yıf merkezler pek uzak yerlerden din· 

tfJ lenmeıi mümkün olduğundan bütün 
) radyo merkezleri programlarını yaza 

nazaran güzelleıtirirler. Merkezl6r ik· 
tidarlarına göre yekdiğerine adeta re .. 

E,SI kabet ederler. Bu itibarla radyo mev
• ıiminden ziyade "Programda ıılahat,, 

rı mevaimi demek daha doğru olur. ı 
Arbk tüphe kalmamııtır ki radyonun 

..ı 1 b_~r .. ~emleketin aeviye, ıeref ve kül· 
ı, turu ıle alakaaı pek büyüktür. 

., Siyaıi rical naıd ki biribirlerile te
l maalarda bulunarak iktıaadi dünya 

esi: buhranının izaleıi eıbabını temine ça• 
• Gf' lışıyorlaraa, radyolar da mensup ol· 
'r<' dukları milletleri diğer milletlere ta-

• nıttırmak ve medeni seviyelerinin yük .. 
ıekliğini bildirmek için her türlü vesa-

6~ it~ müracaat ediyorlar. Meseli. muai .. 
kı ve eğlenceli ne~riyatın en yükseği
ni, İyisini programlarına dahil ettik
leri gibi komşu ve dünya liaanlarile. 
~üteaddit konferanslar, hatta güne 
aıt haberler neıretmektedirler. latan
bul radyoaundan da işitmeıini arzu 
ettiğimiz bir çok ıeyler vardır ki ma-1 
aleaef radyomuzda tatbikine imkan 
~lmadığını kabul etmeğe mecbur edi
lıyoruz. Fakat tatbiki kabil olan en 

"j.ı,1 lüzumlu bir ıeyin radyomuzda noksan 
bulunması bilmem ne kadar doğı :!"o
lur, 

ri ı/I Y l\zlan biliimum zayıf merkezler 
uzak aemtlerden iyi ititilemediğinden 
r'.'~ram tanziminde bir az düşkünlük 

: 1)1 aızıehemmiyet değildir. Lakin kıt 
aylarında lngiltere ve lsveç gibi şi- ı 

. 1 ~al memleketlerine kadar duyulan 
'11~, d ad~?muz, programına azami derecc-
01)/ de ıtma etmeıi lizımdrr. Merkezimiz. 

f e konser verecek kabiliyette bir ala-
• r~nl{a orkeatra takımının ve nakiller 

•• 1 ıçın. lıtanbul şehrinde her hangi bir 
ıo' !•zıno ve kabarenin mevcut olmadı

~~~ ~'.'rzedelim. Acaba latnabulda ec-
b. 1k ıaanile haftada yarımııar saatlik 

b•ll" dır aç konferans verebilecek kimse 
•• ı e Yok mudur? 

hi ~.atırl~dadır ki, arzularına göre 
s>.,- ta;ni~rn~etıce venni.yen anketimizin 
li iJıil i İn .. en ~onra fırket propaganda 

11• ç tnuderrıa ve "t f · · . nıikr f ~u e ennınlerımıze 
o onunu da. k b 1 • ..,: cağı ilan ed'I . '!"a açı u undura-

, ler 'b. ı mııtı. Bu da diğer ıey. 
"zJ! ce bir~ 1

1 m~atteeaıüf akim kaldı. Biz. 
oy e bır davet k" f" d "ld' R d yol d a ı egı ır. a • 

ar. ": fU tarzda bir davet hiç ititil-
ıJ memııtir B" d ;• f · ır ra yo merkezinde kon-

erana verecek zevat ı'le 'Ik'" .. ·• 
··ı·· ı once goru .. 

tu
1
?rd, nıevzu tespit edilir ve daha ev .. 

~ Veın en k :: ,; I programa onulur. Radyo .. 
a~da ıneınleket liaanlarile •ayılamıya

cl'• ~a kadar çok mevzularda neıriyat 
ıcra edilmektedir. Avrupa iıtaıyonzo! larında iıittiğimiz musahabelerden 

2ır hatı~onz.a ~elenlerden bir kaçını saya-
yım. •raı musahabeler k · . 
mek t k 'k . ' Yeme P•§ır. 

' e nı neırıyat ae h t h" ;t' lan de · 'l'k . • ya a abra-r" ' nızcı ı ' cımnaatik t 1· 1 . ,,, z a ım erı 

tif· 

•• 

NEŞRfYAT 
(Her yaıta kadın, erkek, çocuk için), 
roman (tefrika halinde), herkeain bil
mesi lizımgelen ıeyler (meseli bir 
masa nasrl boyanır ve buna benzer a .. 
meli bilgiler), ıiirler (ıairlerin kendi
leri tarafından), fotoğraf çıkarma U• 

aulü ve bunlara benzer ve herkesin is
tifade edeceği lüzumlu mevzular üze- ı 
rinde netriyat. Bunlardan daha mü
hiın ve müteaddit defalar bahaettiği
miz çocuk neıriyatının ehemmiyeti 
ve lüzumu bir türlü radyo tirketi tara• 
fından takdir edilememiıtir. Bu Def· 
riyabn ehemmiyeti zannedildiğinden 
ç?k ~aha fazladır. Her genç çocuk İ· 
<'JR lazongelen terbiyevi ve ahlaki ve 
neıeli programlar tatbik edilecek o 
Jursa gençliğin istifadesinden m~ada 
r:'dyoya da her çocuk merak edeçek
tır. 

Ecnebi liaanlarile de memleketimiz 
lıa~kında propaganda ve bmıassa ""Y" 
yah ('e!bi için muntazam bir progra~ 
ciahilinde hareket edilerek neş•·.y~t 
ha?::ır · anmalıdır. Harici ıiyaset!mizi ı 
kendi ~örü"lerimizle ve komşu nem
Iek•oll~rin dillerile neıretmek pek doğ· 
ru olur. Bu nevi netriyatta bulunan 
mi lle!ler çoğalmııtır. 

Ba~ta Rusya ve İtalya olarak lsvİç· 
rP, Avusturya, Çekoslovakya, Polon
ya, L"."histan, YuŞloslavya, MacarİA- I 
tan, Romanya ve Fransa bu millet!erın 
başındadır. 

Mem!eketlerinde veya civar1at"ındtı 
ya!>an~ı ırklar bulunan bazı devletler 
de (Çekoalovakya, Yuııoalavya, !ı .. ı. 
ya; tebaalarmdaki yabancı trk1Arrn 
li!anlarile netriyat icra etmektedirler. 
Bu unlo bilhaaaa yabancı ırkları ken· 
dine ('.ezbetmek mümkün oluyor. Bu 
ciınıleden Çekoalovak radyolarrnd•ı 
her gt.in almanca netriyat için bir kaç 
s"at eynlmıttır. Roma Arnavut lisa· 
nilc ı>rogram netrediyor. 

Radsomuz da ekalliyetlerimiz ve 
ve l<t>Fn§ularımız lisanlarile ne için neı 
riyat yapmasın? Böyle bir neşr. ı· Atın 
pı c.p•~ma dahil edilmesile büyiik men· 
faatlerimizin olacağı pek aşikarclır. 

Turgut MITIIAT 

Fransada alona mıkdarı 
Fransada 1,087.147 abone kaydo· 

lunmuştur. Verilen haberlere göı·e 
yRz olmasından abonelerin yarısına 
yakın bir kısmı radyo dinlemediklerjn. 
den abone bulunmamaktadırlar bu ~Y 
lardan sonra tekrar abone kaydına 
ba~lanılmıt ve yakında tam miktar O· 

!arak 2 milyondan fazla abone kay• 
,lolunacaktır. 

1 Karii ara cevaplarımız 1 
Arnavutköyünde Necati Beye: 

. Yeni bir radyo almak fikrinde ise .. 
nız ~e!'i m~ellerin gelmeıini bekle .. 
menızı tavaıye ederiz. Çünkü yeni mo
deller gelmek Üzeredir. Bunlardan 
~~ngisinin ~n İyi olduğunu öğrenmek 
ıçm gene bızden öğrenebilirainiz. Yal· 
nız adresinizi de bildiriniz ki aletin 
markaamı mektupla bildirebilelim. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 11 TE RINIEVVEL 

300 sene evvel dans 
Batlangıçta bütün mu~iki parçalan 

bir oyun ve bir hareket ifade etmek· 
te idi. Zamanla musiki danstan ayrı .. 
)arak musiki olarak dinlenmeğe bat· 
lanmııtı. Fakat 1 7 nci aaırda gene 
danaa kar§• bir iptila ba§ladı. Ondan 
sonra dans ile muaiki arasında tekrar 
rabıta baılayıp köklenmi§tİr. Buna en 
büyük miaallerden biri olarak Franaız 
Krallarının saraylarında verilen bü
yük balolar göaterilebilir. Dünyarun 
her tarafına dana modası Veraaydan 
gelirdi. Danaın teki.mü! devresinin bat 
Jadığı 300 sene evvel moda olan dana
ların birinciai ağır adımlarla edilirken 
bazı muhitlerde aeri adımlarla edili-

15 inci Louia zamanında vals danaı 

yordu. Fakat aüratle edilen danslar 
büyük sosyetelerde pek ıevilmiyor, 
çünkü popüler görülüyordu. Az bir 
müddet aonra vala danaı bütün dünya
ca sevilerek klaaik ilana olarak kabul 
edilmittir. O zaman edilen vals §Un• 
dikinden çok farklı idi. Gittikçe sade
Jeıen vala bugünkü §eklini 70 aene ev
vel almııtır. Şunu ilave etmek lazım
dır ki vals danaı bütün bugün ettiği
miz dansların anahtarıdır. Li.yikile 
klaaik valsi öğrenen bir kiınse bütün 
danslan kolaylıkla ve adıİnlanna ha
kim olarak edebilir. Bunun için Avru
pada bütün dana kuralan en önce tale
belerine valai iyice öğretirler. 

Polonya radyosunda 
Polonya radyolan iki grup tarafın

dan idare edilmekte idi. Birisi Poata 
ve telgraf idareai nezareti altında o
lan "Polaki Radio., dur ve aermayesi
nin yüzde 60 ı Poataya aittir. Polon. 
yanın ırarp cihetindeki "Radyo Poz. 
nanski,, de müatakil çalı§an ve bir kaç 
merkezi itleten huauai bir firketti. 

"Rolaki Radio,, ikinci fİrketin imti .. 
yazını feshederek bütün merkezleri 
kendi idaresi altına ahnıt ve evvelki 
zayıf merkezlerin yerine 20 kilovat
lık yeni bir iıtaıyon tesisine karar ver
miıtir. Yeni merkezin dalga11 245 
metre olarak Lücerne'de tespit edil
miıtir. 

Ştrasburg kuvvetlenecek 
Straıburg merkezinin az bir zaman 

sonra 200 kilovat anten kudretile ça
lışmak üzere faaliyetle imRlino baıla· 
nıldığı haber veriliyor. 

Viyana da 
Milli neşriyat 
10 teşrinievvel 1920 ye 

ait bir habra 
Bundan ta.m on aene evvel Avuıtur .. 

yalıların Yenay muahedesinin doğur
duğu matem günlerinden birini hatır
latan fakat netice itibarile lehlerine 
hallolan bir 10. uncu yıldönümüdür. 
Avuıturyanın bir çok yerleri takaim 
edildikten aonra nüfuaça üç çeyreği 
Avuaturyalı olan Kaernten'in de Avua
turyadan ayrılarak Sırplara verilmesi· 
ne çalışılıyordu. Fakat nüfuaça bu ka· 
dar ekseriyeti tetkil eden bir memle
keti kolayca Avusturyadan ayırnma
dı1ar; Yukarı Silisya ve Danzig gibi 
~·nrada da halka arzu ettikleri tRkdir
de kendilerine müatakil bir Sloven 
muhtariyeti verilecekti. Buradab:i 
Slovenl~r Avuaturyalılarla pek İyi !fC· 
çİnİyorlar, hatti visi surette ailevi ra
bıtalarda bulunup biribirlerile evleni
yorlardı. intihap meselesi KaP.rnlen 
ve bütün Avusturya halkını müteessir 
E'lmişti. intihap zamanı yaklaıtığınıla 
propagandacılar ile halk ara.,nda bü
vük münakaıalar oluyor ve hat'Jltcn 
~vvel sakin ve kendi &leminde ~es'u · 
dane yaşıvan zavallı masum halk ra• 
hataı:ı ediliyordu. 

fntihap zamanından biraz ~vvel ra .. 
r;sten Amerikalılardan müteş<•kkil 
bitaraf bir komisyon İntihap n'ahalli 
olan Kaemten'e hareket etti. Büyük 
bir sevinçle kartılanan heyet ,_zası ya
tıum Amerika ve Avusturyal_ıl~r bai;ı· 
rış!nrile karşılandıklannda ış1 daha 
cvvelinJen anlamışlardı. 

10 teşrinievvel 1920 de AmE'rikalı-
1.ı.rın bitarafane nezaretleri altı 1da 
baslıyan intihap aonunda büyük bir 
e!raeriyet Kaemten'in A ~st_urya ida .. 
re.,inde kalmaaı taraftan ıdı. 

intihap neticesi ili.nı 10 Teşriniev
vel aalı akıamı Viyana ve bütün Avus
\urva radyolannda şenlikler vaoılacak 
ve Kaemten'e ait musiki ve &Özlü neı· 
ı·ivat icra edilecektir. Bövle günlo rde 
radyolar vazifelerini n~sıl ifa ~t.tikle
rini Viyanayı bularak dınlemenı:ıı tav 
t'İye ederiz. ___ .,..._ __ 

150 ki~ovatlık Budakeşte 
Budapeftenin ıimdiki 20 kilovatlık 

istaayonu hemen, bemen 100 kilovatlık 
Viyana iataayonundan pek farklı de
iildir. 5 misli daha kuvvetli olan Vi
yana her nedenae beklenilen neticeyi 
\'t'rmemiıtir. au merkezden çok daha 
zayıf istaayonlar daha iyi alınabilmek
tedir. Meaeli-bazan Viyana neşriyatı 
daima ayni ~rogramı nakleden Graz 
vıısıtasile ço daha yüksek aada ile 
geliyor. 

Yakında İm~) edilmekte olan 150 
kilovat takatindeki yeni Budapeıte 
iılemeğe baılıyacaktır. Budapeştenin 1 
en kuvvetli ve aon aiıtem bir merkez 
olacağı bildiriliyor. 

ViLA YETLERDE HAZIRLIKLAR Ilgaz ve Çerkeş kazalarında 
YOZGAT, 10 A A B" .. k b 

b'\ın enııa] · . · • · - uyu ayra 
ı;in hazır) ~İz bır auette kutlulanması ;. 
Yeniden ~Örara .~".~aretle devam ediliyor. 
rarlaıtırı) t buyuk tak yapılması kn
menıupl mıbaştır. Halkevi binicilik klübü 
. arı Yr•- .. .. 300 1 ') 

Çıt reırnj u.au gunu at ı ı e ge-
DYnıyacaı,3iaPacaklar ikinci günü de cirit 
ayn gii I ardır. Halkevi ve mektepler 
Bayram~ er;e temsiller vereceklerdir. 
lerde d a 7~ nutuk ve konferans köy
lacakbre ~celi gündüzlü şenlikler yapı· 
ıillerj k. ti elamrkezde toplanan köy mümes 
lar baıt u u a §enlikleri için program 
de Yakı ·~~şiar merkezce yapılacak geçi 
tir. k. ~ oylerden üç bin köylü girecek 
narak uba ulama komiteleri her gün topla 

. Yranun mükeınmeliyeti için ye 
Ilı ye · ka nı rarlar almaktadır. 

abide. yapılıyor 
İçten gelen bir arzu ile kıyınetli emekle- kurulacak ve vatandaıların aydınlatıl 
rinin katıldığı görülmektedir, Komisyona masına devam edilecektir. Vilayet dahi ÇANKIRI, (Milliyet) - Müca-
yarduncı olmak Üzre temsil donanma n"§ linde 500 temail ve konferans verilecek deleimilliyede Sapanca tarafların· 
riyat ve merasim yerlerini hazırlama tir. 30 mektepte sergi açılacaktır. Bun· daki Yunan ordusuna yardıma gel-
namı altına dört komite te!ekkül etıniş lara ait hazırlıklar bitmek Üzredir, eğ· mekte olan 250 kitilik Pontos e,kı 
ve dünden itibaren çalıımağa başlamıt· lence komitesi tarafından meydan eğlen yası bir papasın idaresinde Ilgaz• 
tır. Yevmi ve huıuıi müeıseıelerle dük ı celeri tertip edilmiıtir. Muhtelif yerler-
kanlardan madp bayramın devam edece· de salıncak ve saire gibi bayram eğlen dan geçerken 6 jandarmamız pusu-
ği üç gün zarfında bütün evler de elekt- celeri tesisatı yapılacaktır. Bursadalci ya düfürülerek feci bir suretle fe· 
rik vo bayraklarla donatılacaktır. temsiller, tiyatro, sinema gibi kapalı yer hit edilmitlerdi. 

Bursada !erle meydanlarda yapılacaktır. Üç bay· Cümhuriyetin onuncu yıldönü-
BURSA, 10. A. A. - Cümhuriyetiıni um gününde 4 de,..aneli modern iatik· mü münasebetile ve bilvesile bu 6 

zin onuncu yıldönümünün layık olduğu lal mektebinin, Gazi bulvarının Halkevi jandarmamızın •ehit oldukları 11-
'hti' ·ı k ti 1 1 d tarafından hazırlanmakta olan inkılap T ı şam, mana ı e u u anması yo un a gaz komitesi bir abide yaptırma-
vili.yet ve yardımcı komitelerle vatan• müzesinin kıt sporları için Uludağda da 
daılar el ve fikir birliği yapmıtlardır. yapılan imdatevi ve sığınakların açılma ğı tensip etmi,tir. 
Toplantılar sık aık yapılmakta ve teza· resimleri ve Nilüfer kanalının barajrnın Abide betondan ve llgazın mÜr· 
hüratı zenginleıtirecek esaslı tedbirler a temelatma resmi yapılacaktır. tefi yerinde ve Ilgaz jandarma 

~ M • d lınmaktadır. Afyonda kumandanı Faik Beyin idaresinde 
ı MER.S!N 10 Aeraın e Cümh . Hükumet önündeki Cümhuriyet mey YON yapılacaktır. 

bayram k ' ' A. - .. urıyet danı çevresi elektrikle tezyin edilecek ve AF • lO. A. A. - Cümhuriyetin 
lanar.ı. 

1 
utlulama komiteai ber gün top meydanda 14 metre yüksekliğinde bü- onuncu yıldönümünü kutlulama hazır· Cümhuriyet bayramı günü abi-

makt.,dır baOYranı .. h~ırlıkları için çalıı· yük bir kule yapılacaktır. Hatipler kür- lıkları için çalıımalara devam edilmekte· denin yolları taklarla tezyin edile-
'" hazır! · Ç ııunluk program eaaslan band b . d b 1 dir. Vilayet kaza nal1iye ve köylerdeki 
il" lltıını t C süsü ve o u takın üzerın e u u· hal cek, civar ko"ylerı'n ı"•tı'r"·ı"le ve me· .. retilnı• .. '· ır. ümhuriyet marımın öğ- b d 1 k bütün k bu yüce bayrama kartı bü- T "" 

~•• ıç H Ik · nacak ve an ° bir ağızdan söy enece rasimle ,ehitlerin ruhu taziz ve tak .ı eden ı, · k •n • evınde ber gün devam Cümhuriyet ve latiklal martını buradan yük bir alaka göstermekte ve hazırlan 
" dcva1• .. ır ur.ı açılmı•tır. Kuroa bu··ıu··n k · B ı d b k h" kt d Ş h' k"" I · b t b dı's olunacaktır . ' idare edece tır. un ar an aş a ıe ır· ma a ır. e ır ve oy erın aı an aşa • 

"• kal h:ımıll~ müeaaeselerde çalııanlar de otuz kadar zafer takı kurulacaktır. donanması için binlerce bayrak ampul, Gene Mücadeleimilliyede çer-
~ lialkta İ.k bır balk iştirak ebnektedir. Taklardan bir kısmını şehrimiz tüccar- fener tedarik edilmekte ve taklar yapıl ke,tede buna benzer büyük bir ha-
~ büyu""k b'ır ay. ramı kutlulamak irin rok ı ·ı kt d T ki 1 b be • 1 
il' 1 k • • ları aralarında yaptıkları bir top antı ' e ma a ır. 8 ara era r umumı mey dise O mu•tu. Hilafet ordusunun 
·• ~ak Ynpm ak". ~ uyanmııtır. Şehirde bay 1 • d al 1 d 1 .. b beli' b 1 1 T 

..ı• t a ıçın 1 b k 1 d ğ . . kendileri yapmayı üzer erın e ~.ıı ar- an ara ve goze atan ı aş ı yer ere serdar.larından me•hur kör Alinin 
•.ı ııecarlar · a ez a ma ' 1 ıçın d' D J t daı'relerı· bankalar mueue- büyük vecize levhaları asılacaktır. Bay· d T 
" 8 Yenıden bez 1 1 d ır. ev• • .. • ı"daresın e Du"'zce, Gerede yolı"le ayrağı ı&mar amıı ar ır. aeler ve evlerin cephelerinde mutemadı ramın devamınca balolar, temsiller, mü· 

limat ı._0 nası] Yapılacag" ını 17Öıteren ta.. ' ak d ı k k zılırmak · d • il uaıt J 6 yen tenvirat ve tezyinat yapılın .. . ta ır.. ıamere er, onferanslar spor eğlenceleri ı cıvarın a çapan ogu a-ğıtılnıııt •rı arak halka ve köylere da- - ı h ı ş h' d · ı ·hak 
ır B lst'ıkla"I ve Cümhuriyet martının ogrenı azır anmıştır. e ır e halk hatipleri i- rına ı tı ederek Ankara üzerine ı ,J t•nlikler· : . ayramda yapılacak gece · k'" ··ı k ı 

I"". la ı •çın 1500 r 1 mesine devam olunacaktır. Duvar nota· çın ursu er uru mağa başhunııtır. Bü hücum etmek maksadile harekete ı< ntruıtır. ıra ık fişenk İsmar· im ba 1 ıttır Bunla tün köylerde söz ıöyliyecek hatipler ıim ) b 
~· larının yazı asına ' anm · • ge en u menfur kör Alinin idare-

' 
· t · Iunmu•tur diden ayrıldı. Cümhuriyetin feyzli var• 

Edirnede rrn asılacak yer erı ayın ° ' · sindeki haydutlar Çerke,e dog"ru 
EO Mahalli matbuat genİf hacimde çıkacak lığını eski devirle mukayese eden bin· 

IR.N, 10 A A c·· h · • bu arada onuncu yıl hatırası olarak Bur- lerce büroıür sergi ve meydanlarda tef• akın ederlerken Çankırıdan gön-nune:u yıl d" ·.. · ... · .- um urıyehn o ·ı 
k on ıa adlı gazete neşriyat ve konferanalar hir edilmek üzre renkli grafikler yapıl- derı en gönüllü efrat yirminci kolor 
Öfesı"nde .. umu ıçın yurdun bu tirin 25 f 1 dı C""mbur'yet 1 kt d d b b 1 ki k 

1 1 komı'teı'ı tarafından 20 ve • aay a 0 a· · u 1 martını genç er me ep· u an mürettep ir ö Ü e ta vİ· an bu··y··k ııun erden beri yapılmakta o- ekt ı lerd ve halk d 1 • d ··• kt 
u h 1 ki rak çıkarılacaktır. Aıkerı m • ep er, e a ev erın e ogrenme •· ye ve Çerkef kaza11 halkının da i,. ta••n b" · azır 1 ar &Önülden ve içten . ·· t emıyetler dır' Bayramda vı')a"yet dahı'lı"nde yı"rmı' 'u ır ı ki & te•ekku""llerı mue55esa ' c ' . "k"l b 

liyet re ·" • e her gün biraz daha faa spor ' ' lk · t' -'-'I J altı mektebin ao •. ılma ve 5 mektebı'n de tira t e ir çarpıfma yapılmı,tı. 
'S rçıvesin' . atlı köylüler ve ha ın ı§ ıraıu e eınsa .. 

~ektedir B' 1 ı gcnışleterek hararetlen aiz bir geçit resmi yapılacaktı_~·.. .. temelatma resimleri vilayet yolları ve Çerke,in mezarlığında yapılan f' albnd~ki 1j; a~aftan Vali Beyin reisli- Kutlulama tezahüratının butun koyler köprülerinden ikmal edilenlerin ve ıehir bu ilk müsademe yerinde bir abide 
anarak çalı onıısyon muntazaman top· de de ayni mana ve canlılıkla yapılması gazinosu gibj binaların açılma merasimi dikilmesi Çerke' komitesi tarafın. 

Muhtelif radyo haberleri 

İsviçre merkezinde Ee!grat radyosunda 
Önümüzdeki ıene zarfında İıviçre 

radyolarından Zürih ve fransızca prog 

1 
ram neşreden Sottena merkezlerinin 
kuvvetlendirilmesine karar verilmiştir. 
Zürih ıimdiki halde 50, Sottena da 16 
kilovatlık bir takat ile çalıtmaktadır· 
!ar. Her ikisinin takati de 100 er ki
lovata çıkarılacağı tekarrür etmiıtir. 

Yugoalav radyoları oldukça zayıf 
merkezlerdir. Bunlardan en kuvvet
liai gene Belgrattır. latanbul iıtasyo• 
numuzun tam yarı kuvvetindeki 2 5 
kilovatlık Belgrat daha §İmdiden oİ. 
dukça iyi iıitilmiye batlamıttır. Tabii 
kışın daha iyi iıitilir. Programın bir 
kıamı milli Sırp havalan ile dolu ve 
gayda aletile müteaddit konaerler ça
lınan Yugoslav payıtahtında en iyi 
ve kliıik musiki programın çoğunv 
te~kil eder. 

• 1 O • 933 akşamı aaat 21.45 te V i· 
yana radyosunda milli ıarkılarını din
lediğimiz Kaemten'li iki genç kız; 

milli kıya/et/erile 

Müşterek neşriyat 
Garbi Almanyadaki Kolonya, Ştut· 

gart ve Frankfurt biribirlerile müıte
reken program tanzim edecekler, her 
hangi biriainde neıredilen bir ıey ayni 
zamanda diğer ikiıi tarafından da nak 
)edilecektir. Bu auretle propaganda 
büyük bir zenginlik ve tenevvü ola .. 
caktır. Program §Öyle taksim edilmit· 
tir: Programın eğlenceli, artiatik ve 
mealeki kısmını Kolonya, konferans 
ve popüler kıamını Frankfurt, oİ>&ra 
ve büyük konaerler neıriyatını da 
Ştutgart ifa edecektir. Bunlann en 
müntehap Alman programlarını teıkil 
edeceği zannedilmektedir. 

BUkreşin istirahat işareti 
Bükreı radyoau orta Avrupa mer

kezlerinde iatimal olunan ,ekilde iati
rahatlerde aaat yerine ıpilli Romen 
halk farkılarından birinin 4 bet s:ıda
aını tekerrüren kullanmaktadır. Şar
kının iımi ''Hai Lelitzo, ,dur. Sada bü .. 
tün Avrupa merkezlerinde kullanrlan 
cinsten ve bir mahfaza içerisine yer
lcatirilmit ditli ve dilli bir alettir ve 
kurulunca mütemadiyen otom:ıtjk o· 
!arak dönüyor. 

Aydında Cumhuriyet maşrı 
kurs~arı 

AYDIN, (Milliyet) - Cümhu
riyet bayramı vilayet kutlulama 
komitesi vilayet makamında top
lanarak müzakerede bulunmu•
tur. Aktam da halkevinde umum 
yardımcı komitelerin iftirakile u- , 
mumi bir toplar.tı yapılmıf ve bu 
toplantıdan sonra vilayet komitesi 
tekrar toplanarak gece yarısın
dan sonraya kadar da müzakerede 
bulunmutur. 

Bu toplantılarda kutlulama prog 
ramının ana hatları tespit olunmut 
tur. Bugünden itibaren timdiye 
kadar verilen kararların tatbik 
ve hazırlıklarına batlanması karar 
lattırılmıttır. 

Cümhuriyet martını halka öğret
mek üzere mekteplerden batka 
halkevi salonile bando dershane-
sinde de bu akta<'ıdan itibaren 
derslere batlanacaktır. Halkevi 
salonunda derslere ilkmektep mu
siki muallimi Ankara musiki mual
lim mektebinin yetittirdiği güzide 
sanatkarlarımızdan Ali Riza ve 
bando derhanesinde bando tefi 
Mehmet Necati Beyler idare ede
ceklerdir. 

Batmühendisimiz Kemal Bey 
bir ve ortamektep müdürü Refik 
Yıldırım Bey de ikinci olarak hal
kevi dershanesinde marfı ogren
dikten sonra halka öğretmek üzere 
isimlerini yazdırmıflardır. 

Hitabet ve intat yardımcıkomi
tesi, bayramda söz söyliyecek ha
tipleri tespit etmittir. 

Son ırünlerde kıt programı için ya
pılan hazırlıklara devam edilmektedir, 
Kari Pokorny'nin idareaindeki Yugoa • 
lav kralı aaraymın takımı da Belgrat 
radyosunda bu kıt 20 konser vermek 
için angaje edilmi,tir. Bunların 10 ta· 
nesi bando mızıka, diğer 10 u da or
kestra olacaktır. 

Bundan baıka radyoda konaer ve• 
recek sanatkar bir filharmonik ve bir 
•enfonik takımlar da vardır. 

Radyoya aıağıda iaimleri yazılı ta· 
kımlar konaer vermek için mukavele 
yapmıtlardır.: Bir radyo kuator takı· 
mı (4 aletli), bir piyano kuintet( 5 a• 
!etli takrm), ikinci bir kuator, Zag
rep oda musikisi heyeti. Bunlarm ha• 
ricinde 1 7 ki§İden mürekkep bir rad· 
yo musiki heyetile mukavele aktedil
mİ§tİr. 

Belgrat bütün beynelmilel umumi 
Avrupa konserlerini nakleder. 

Bu mevaimde 4 • 11 • 933 tarihinde 
Budapeıte'de neıredilip umumun nak • 
)edebileceği konaeri de nakledecektir, 
Daha aonra 8 • 12 • 933 te Viyanadan, 
6 • 1 • 934 te Pragdan, 7 • 2 • 934 te 
Brükaelden verilecek umumi konaerle 
ri naklen neıredecektir. 23 • 2 • 934 
te Belgrat umuma mahı111 bir konaer 
neşredecek ve bütün Avrupa merkez• 
leri tarafından naklolunacaktır. 

Buda,,eıte opera&ınm Viyolonsel aa• 
natkôrı Matmazel Magda Radoyu per. 
ıembe akıamı .aat 20 de Buda,,eıt• 

merkezinde dinleye~ğiz; 

Çankırıdan Ankaraya her 
gUn tren 

ÇANKIRI, (Milliyet} - Çankı· 
rı Ankara arasında itlemekte olan 
muhtelit katar ay batından itiba· 
ren her gün gelip gitmektedir. Ten 
zilatlı tarifeye göre Çankırı • An
kara üçüncil mevki 180 kuruttur. 

Otobüsler ise 80 kurufa kadar 
götürmekte olduklarından Demir
yolu idaresinin bu defa gene bü
yük bir tenzilat yapacağı söylen· 
mektedir. 

Çankırıda yol faaliyeti 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Sonba. 

har yol faaliyetlerine batlanmıt
tır. Çankırı - Kastamonu Çankırı· 
Ankara ve Gerede yollarından mü· 
kellef amele ile tamirat yaptırıl
maktadır. Rençberlik bittiği için 
mükellef amele çoktur. Bu sene de 
epeyce yol yapılacağı ve tamir edi
leceği anlafılmaktadır. Bu faaliyet 
havaların müıaadeıine kadar de
vam edecektir. 

Nazilli elektriksiz mi kalacak? 
NAZiLLi, (Milliyet) - Dün 

kaymakam Beyin riyasetinde bele 
diye reisi Şükrü Beyle elektrik 
müteahhidi Ömer Bey toplanmıt· 
lar ve belediyece satın alınan elek· 
trik tesisatmm devri itini konuf
mu~lardır. Müteahhit, motorun kı· 
rılan kırangının belediye tarafın· 
dan tamir edilmesinde israr etmif, 
belediye de müteahhidin kullan
dığı bir zamanda ve devri teslim 
muamelesi yapılmadan kırılan bir 
aletin belediyenin mes'ul olamıya
cağı noktasından israr etmi,tir. taraftan H şlkrnasına devam ederek diğer b" l 1 ı Program yapılacaktır. Cümhuriyet devrinde ya-

l · a fı k ı"ç'ın esaslı tcd ır er a ınmıkı •1r. . b dan dü,u"'nu"'lmu"' ve beton arme· erı de h~ r aaı ve HaJkevi heyet- . · 5 t eıı ve azı pılmıt işleri göstere-cek bir cümhuriyet T" , ........................................................... . 

j"'lı bir f:.~~;teı- .gece toplanarak hum la~~::.:ı:~ :t!~l~:· do~aana~k~. Şehrin albümü hazırlanmaktadır. Bayram günle den yaptırılmağa ba,lanmıftır. Bu açılacak nutuklar söylenecektir. 

Fırka idare heyetinden ayrılan 
üç kitilik bir heyette halk kürsüle
ri hazrılıklarınıa b3.flamı,Iardır. Bu vaziyet kartısında müteahhit 

cereyanı keseceğini söylemi' ve 
toplantı bir netice verilmeden bi· 
tirilmittir. 

1
trnaiara bel ·d. gostermekte ve bu ça· mık. htclif yerinde Cümhurıyet Halk ri hatırasını tatıyacak aynca bir albüm abide Cümhuriyetin Onuncu yıl- Bu i,le bizzat kaymakam lsmail 

tııekteplc · e •Yenin bilhaHa halkın ve se ız mu ka k.. ü)" • daha yapılacaktır. .:ı" ·· ·· ·· ·· b"' ··k · 1 H kk B 1 1 k d 
rın de kendi sahaları dahilide fırkası tarafından - fır un en - "onumu ırunu uyu merasım e a ı ey mefgu o ma ta ır. 

ı!:m ..... ~---.:::.:::...::!!~.!.......!i!.S!Ui~...ı....::.::.:.:;;:.:...;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~ 
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Alpullu - Uşak-Eskişehir- Turhal.. 
• 

lktısat Vekili Turhal iatasyonunda .• 

(Başı 1 Incl aahifedt!) 
aılatınm da bu veıile ile artması çift· 
çi lebine esaılı bir ki.r olacaktır. 

3 - Pancar için hayvana ve veaaİ· 
te ibtiyaç vardır. Pancar yetittirmek 
ve aevketmek için pancar besabına te 
darik edilen ı.u vasıtalaroan çiftçi eli· 
ier iılerinıl'e de iıtifade edecektir. 

4 - Pancarın artıklanndan, koçan 
ve yapraklarından ve fabrikadan alı
nacak köspeler hayvanlara yedirilebi 
lecektir. 

Bu saydığım bilvauta faydalardan 
başka köylü için asıl kazanç şu ola • 
caktır : 

A - Maddi kazanç: iyi çalıp.n Ye 

t..rlasma iyi bakan bir köylü bir dö -
nüm toprağından aıgari bir buçuk 
ton pancar alacaktır ki, bu da eline 
her dönümden ıs lira geçecek de
mektir. Bu mikdar asgari vasatidir .. 
Ve zaman olacaktır ki dönüm başına 
kazancı 30 - 3S lirayı bulabilecektir. 

B - Mftnevi kazanç: Pancar fenni 
bir ziraat istediği İçin, köylü bu mü
na.aebetle fenni ziraali de öğrenmeğe 
mecbur olacaktır. Pancar ziraati dai
mi bir dikkate ve itinaya ihtiyaç gös
terdiğinden onu uyuşukluktan kurta
racak, daima müteyakkız ve tarlasının 
içinde bulunmaya aevkedecektir. 

C - Kredisi olacaktıT. Sıkıntılı :za
manlarında faizsiz avans para teda -
rik edebilecektir .. 

D - Pancar, arz ve talep kaideıi
ne tabi mahsuller sırasına ıı:eçmiyecelc 
daimi müıteriıi ve sabit fiyatı ola -
caktıT .• 

Tqrbal ve havaliaine bu münasebet 
le fenni ziraat usulleri sirmit oluyor. 
Av nihayetinde köylü ile mukaveleler 
akdine ba.lanacak ve bu feyizli ova
nın çiftçilerine ihtiyaçlarına söre "" 
pancar bedellerine mahsuben pulluk 
•e araba "eritecektir. ToprakJanrl ha 
zırlanmaıı1 rübrelenmeıi, z.eriyatı, ca 
J>aları, haşeratla mücadele teknik 
bir heyet tarafından daimi bir kontro
le tabi olacak ve köylülere azami 
randıman almalannı temin makaadile 
fenni ziraıtt usulleri Ö~etilecektir. Bu 
mc-cnt hidi~eyi elrafile hissetmit oJan 
fabrika merkezine uzak bulunan köy
lüler iMie vaziyetten istifade icin müraa 
caat etmeğe batlamıtlardır. Erbaa ve 
Niksar bavalisinden bazı köylüıer pan 
car f'kmek arzusunu izhar edince 
kendiJ,.,.ine su cevap verilmiı: 

- Yeriniz buraya 70 - 80 kilomet
redir. Oradan buraya pancar gele • 
me7l ... 

Kövlüler ı_arar etmişler: 
- Tekmil ümidimizi nancarla bor

cumuzu ödemeğe bai(Jadık.. Bu suret
le topraklanmızı elde edeceğiz. Ye -
ter lı.i mabıul elimde kalmaaın. Bostan 
ekiyoruz. Tokada götürüyoruz Bat -
manını bet kuruşa veriyoruz. Bu tiya• 
tı bulmak için haftalarca sokalt:uda 
ya.lıvonız. 

Bire beş aldıibmız mahsul pancar 
gibi para etınediji, değeri derhal f'li
mize geçmediği halde onu Turbala ka
daı· taş.ıyoruz. Ta,ırnaıından ıize ne? 
Pancarı getirecek biz değil miyiz? Bia 
:zi ağa lann elinden kurtarmış olacak
Mnız. Ecdatt,._n kalan borçlar dolayısi 
le bugün buğday ve arpa mahsuliimü 
2ün paraaı ağaların eline gidiyor ..• 

Turhal, fabrikası ile. modern me
n:urin evleri ile bol elektriği, bol 1nıyu 
b .. hçe ve yollarile Anadolunun değer 
Ji bir sanayi merkezi olacaktır. Fabri .. 
ka bur,.va medenivet ve refah getir • 
mif bulunacaktır. Fabrikanın kuracağı 
hastahane ve mektep valnız fabrika 
mensuplArına ve cocuklarısıa m?hsus 
olmıyarl\k, civar köylüler burada te .. 
davi edilecek. köy cocukları okutturu
lacak, yetiıtirilecektir. Tokat valisi 

Milli yet'in romanı: 37 

Tokat tehrinin pli.nmı yaptırırken, 
Turhalı da plinlaıhrmak zaruretini 
duymuş ve buranın pli.nı bir sanayi 
merkezine elzem her türlü ihtiyaçlar 
sözönünde tutularak tanzim edilme
ğe baılanmııtır. 

Gelecek aene bu zamanlar bu dör
düncü fabrikanın mamulatı ile mem
leketin §eker ihtiyacı tamamn dahil -
d<e temin edilmif bulunacaktır. Heye
can ve iftiharla tebarüz ettiriJmeğe li. 
yik bu netice fU demktir ki, Türkiye
ye 934 senesinde hariçten ıeker gir • 
miyecek ve albnıt bin tonu bulacak olan 
dahili malümat bugÜnkü ihtiyaca kafi 
re!ecektir. 1926 da atılan birinci adım 
ile sekiz aene zarfında bu esas!ı da -
va balledilrnif bulunuyor. Ve 20 tem
muz ı 930 tarihinde Al pulluda: 

" ....• Mt!mleketimUin her müsait 
mınlaka•ında ıeker fabrikalarının ço· 
ğalmcuı ve bu suretle memleketin ıe
k~r ihtiyacının temini mühim hedelle· 
rimiz .sırasında tanınmalıdır." emrini 
veren aziz Gazinin İ§aret ettiği hede .. 
fe varılmış oluyor .•• 

Türkiyede nüfusun, it hacminin 
ve dolay11ile refahın arbnaaı ile ıüp
hesiz teker sarfiyatı da yükıelecektir. 
Bundan baıka ikinci merhale olarak 
~eker ihracatının da ehemmiyetli bir 
mevzu olarak ele alınacağı düşünüJe
c<'k olursa, birkaç sene sonra beıinci 
teker fabrikasının kurulmasının zaru 
ri olacağı hükmüne varılabilir. 

Alpullu - Utak - Eskişehir - Tur
hal. Ve daha da ileri! ... 

Mecdi Sadrtıttin ................... 
Yugoslavya ile 
İmza 15 te .. 

(Ba!jı 1 inci ıabilt!de) 
yapılma., fikrini ileri sürmÜf ve bu 
:ziyaretlerin ilıi millet arasındaki 
dostluk münasebetlerini derinleıti -
receiini söylemiıtir. 

Cenevrede temaslar ve 
müzakereler 

CENEVRE, ıo A.A. - M. Paul 
Boncour dün öğleden aonra Yugos
lavya ve Türk hariciye nazırlan M. 
Yevtitch ve Tevfik Rüttü Beyle gö
rütmÜ§IÜr. Tevfik Rüttü Bey, Tuna 
devletlerinin kalkınmalarına ait mü 
zakerelerin inkitafı hakkında her 
türlü malümatıan Türkiyenin ha -
berdar olmak istediğini bildinnittir. 
M. Paul Boncour, yann gelmesi bek 
lenilen Sir John Simon ile görüıtük
ten sonra pertembe günkü kabine 
içtimaında bulunmak Üzere Parise 
gidecek ve cumartesi günü Cenev
nye dönerek silahlan bırakma kon 
feranaı büro içtimama it~irak ede
cektir. 

Böyle bir fey yok 
Tevfik Rüttü Bey ve M. Yevtitch 

dostluk ve ademi tecavüz muahe • 
deıini te§riniaaninin ilk on betinde 
Belı;ratta imzalıyacaklardır. 

Dünkü sabah eazetelerinden biri 
Hariciye vekilliğinde bir tebeddül 
olacağını yazmakta idi. Salahiyet
tar mahafilden yaptığımız tahkika
ta göre böyle bir tasavvur mevcut 
değildir. 

ESRARSIZ. HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKJ BAUM 

Makkenzie sordu: 
- Gazeteyi okumadınız mı? 
- Hayır, ben okuma bilmem. Ga-

zeteleri bana Takus okur. 
Eiaenlohr homurdandı: 
- Şu ihtilalci baremağa11 değil mi? 

Spartakua Low ile Eisenlobr aşa
ğı yukarı Hollyvood'un yegane ko
münistleri oldukları halde bir türlü u
yutamazlardı. 

Donka giilümsedi: 
- Takuı ne ibtili.lcidir, ne de ha

remağasıdır, dedi. 
Eiaenlohr: 
- Biz bir sürü hi&sİyatına mağlup 

insanlarız, dedi. Vaktile dostumuzdu 
diye bir takım ciğeri bet para etmez 
lcimseleri batımıza çıkannrz. Eğer 
Granit. •• 

Makkenzie sözünü lcaat.!.-.. 

yıldızlarının· romanı 

Terc.zme: KAMRAN ŞERiF 

- Granit ciğeri beı pa.ra etmez b:r 
adaı ı değildir. Onun dahi addolun
duğu zamanları pek iyi hatırlanın. 

- Ah, ah, ab. . . çocuklar 1 içiniz
de şu mabut "Cehennem yolu,, filmi
ni hatırlıyan kimse var mı?. Dur ba· 
kayım, kaç tarihinin idi. . Bin dokuz 
yüz on beı. • • Eğer ona da film deni-

lirse. . • Granit .•• 
Donka tekrar sordu: 
- Hatırlamaz olur muyum hiç? 

ilk rolüm. . . Canım, Granit'e ne ol
muş söylesenize ... 

Bu suale kimse cevap vermedi: Bili 
Turner masalarına yaklaşmııtı. Bili 
terbiyeli bir tavırla: 

- Biraz masaya gelir miain? dedi. 
Keller'lc aenin rolün hakkında bir ıey 
düıündük. 
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Bayrama her 
Köyden köylü 
Çeğırılıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
diri er. 

T email komitesi 
Temsil komitesi de Alay köıkünde 

toplanmaktadır. Oç gün bayramda 
geceli gündüzlü mümkün olduğu ka
dar çok temsil verilmeai için her tür
lü hazırlıklar yapılmaktadır. Şehrimiz 
deki amatör, profesyonel bütün temsil 
ızrnpları, birlikleri, bu itle uğra§an 
ı;ençler davet ediJmi§lerdir. Konfe • 
ranıa elveriıli mektep salonlan sah .. 
neler birer birer gezilip tetkik edil
mektedir. 

Halkevi kendi bütçesile, kendi ve
saitile ayrıca büyük bayram için htı· 
:zırJıklar yanmaktadır. · 

Bayram pulları 
Cümhuriyet bayramında tedavüle 

çıkarılacak 3,S milyon pul basılmıştır. 
Posta idaresince tesellüm edilmek üze 
redir. 

Bayrak, ampul ihtikarı 
Piyasad'a bayrak, ampul ve fener 

ihtikan bafgöıtermi§tir • Bir hafta, on 
gün evvel 25 - 30 kuruşa alınan am
pullerin 40 kuru§& satıldığı görülmek
tedir. 

Ticaret odası müdürlüğü, cümhuri
yet 'enliklerinden bilistifade bu suret· 
le ihtikar yapanlan tesbit ederek ,id
detle tecziyelerini temin eylemektedir. 

Ticaret odası, yaptırdığı tetkikaıta 
nibıuneye gayrı muvafık, idi bezden 
bir çok bayraklar satılmakta olduğunu 
da teshil etınİ§lir. Oda, bu halin men'i 
için teşebbüsatta bulunmu,tur, 

ihtikar olup olmadığını vilayet te 
bir taraftan tetkike karar vermiıtir. 

Hakem kararı 
Boz~lur mu? 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
zamanda içtimada,, vapurlanru ferağ e
den finnalann sermayeleri yekU.nunun 
da 600 küsur bin lira olarak tesbit edil
mesi yanhf olduğunu, bu itibarla da 
tesçil muamelesinin yapılaını)•acağını 
ileri sürmektedirler. 

Bunlar diyorlar ki: 
- Bizzat hakem Osman Nuri Be

yin bütün vapurlara biçtiği kıymetle
rin yekünu 803,134 lira idi. Şirkete da
hil olmıyanlardan Yelkenci zadelerin 
vapurlarına Osman Nuri Bey ı64,338, 
Naim Beyin vapurlarına SS,970, Paşa
bahçeli Cemal Beyin vapurlarına S0,543, 
Cidde ve Cihat vapurlarına 25, 109, As· 
ya vapuruna da 9,969 lira kıymet tak
dir etıniııir. Bunların yekunu 311 bin 
lira tutuyor. 803,ı34 liradan 311 bin 
lira çıkarsa geriye yuvarlak hesap 495 
bin lira kalır. Şirkete giren vapurcula
nn mecmu ıcrmayeıi de budur. Nasıl 
olur da bu miktarın 600 küsur bin Iİl'a 
olarak tesbit edildiği muhtacı izah
tır.,, 

Gene bu kısım vapurcular ,unları 
söylemektedirler: 

" - 2239 numaralı kanunun 6 ıncı 
maddesinin ıon fıkrası ıudur: "Takdir 
olunan kıymetlere ve firkete ginneıi
ne veya girmemesine karar verilen va .. 
purlara, mazbatanın tebliğinden itiba
ren on gün zarfında heyet azasından 
biri veya o vapur sahibi tarafından 
itiraz vukuunda lstanbul birinci tica
ret reisinin hakemliğine müracaat olu
nur. 

Reis, kendiıine müracaat tarihinden 
itibaren ıs gÜn zarfında karannı ve
rir. Reiıin "ereceği karar kat'idir.,, 

Vapurcular 7 eylülden ıo eylüle 
kadar hakeme müracaat ebnişlerdir. 

Hakem kararı ise 27 eylülde tebliğ 
edilmittir, Eğer Osman Nu•i Bey ıo ey
liile kadar itiraz edenler için 27 eylül
de de kanunen hakem iıeler biz hakem 
kanununa itaat eder ~e kendisinin biç
tiği kıymetleri aynen kabul ederiz. 

Fakat bizim iıtiıare ettiğimiz bir 
çok hukukçular, Oıman Nuri Beyin 27 
eylulcfe hakemlik vaziyeti kalmaırut bu
lunduğu mütaleasındadırlar. Böyle ise 
biçilen kıymetlerin kanuni bir kıymeti 
yoktur. Bu kıymetler, nasıl olur da bir 
ıirket sermayesine esaa olur? 

Bu fiyat liateainde tahminleri fev
kinde vapurlanna kıymet biçilmiı olan 
vapurcuların, bu listeye dört elle sarıl
malan menfaatleri icabıdır. Biz, yap
tığımız teıebbüslerin, bize hak verece
ğine fÜphe etmiyerek neticeyi bekliyo
ruz.,, 

Bundan başka bu kı11m vapurrular, 
hakem vaziyeti kalmıyan Oıman Nuri 
Beyden hakem Ücreti diye verilen para
ların iatirdadı ve takdiri kıymet komİs· 
yonuna da, iki reyi muhalife karıı 3 
rey ile karar vermiş İse de, Sım Beyin 

Donka: 
- Geliyorum, dedi, Çocuklar bir 

dakika müsaade edin. 
Ayağa kalkıp Eisenlohr'a bakorak 

gülümsedi. Rejisörün zihiren m1.ite
hayyir görünen bakııı Donka 'ya temas 
ettikten aonra daha uzakta bir nokta
da tevakkuf etti. 

- Oliver, dedi, sen burada ne arı .. 
yorsun? 

Oliver o gün lokantaya girdiği 11ra
cla, parmağını kımıldatamıyacak ka
dar yorgundu. Gece ancak dört s;.aı 
uyku uyumuıtu. Öyle olduğu halde bu 
dört aaat eanaaında ııördüğü rüyada, 
ekıpreste giden Donka'yı kovalımıış
tı. Unuttuğu bu rüyayı sabahleyin 
parça parça hatırlamı§h. Saat on bir
den bire kadar Donka'yı bulmak için 
yaptığı neticesiz teıebbüslerden aonra, 
kadını aramakta devam edip etmemek 
hususunda nefaile bir hayli mücadel., 
etıni,, neticede devamdan baıka çare 
olmadığını anlamııh. 

Şimdi saat biri yirmi üç geçe, sinir
leri konacak kadar gerilmit bir halde , 
oraya düımüıtü. Fakat bütün bunlar 
halinden hiç anla11lmıyordu; yalnız 
gülmesile çehresi biraz fazla aydınla-

M. Titulesc'o merasimle karşılanacak 
( Ba!jı 1 inci aabilt!dt!) 

Tituleacu Ankaradan Atinaya gide • 
rek Yunan Hariciye nazırı Maximos 
ile de sörüıecektir. M. Tituleacu'nun 
Ankaraya gelmezden evvel Sofyaya 
uğramaaı da bütün bu siyasi mükile
meler eanaaında, ehemmiyeti haiz 
olan bir hadisedir, Bulgar gazeteleri
nin verdiği habere göre, Romanya Ha 
riciye nazırı Bulgar hükUmetinin kü
çük itilafa girmesini teklif edecektir. 
Belgratta çıkan Politika gazetesi de 
§U maliimatı veriyor: 

"İsmet Paıanın sarfettiği gayret 
sayesinde Bulgaristanın Ege denizin .. 
de bir mahrece aabip olması meselesi 
halledilmek Üzeredir. Yunan hüküme 
ti, Bulgaristana Seli.nikte bitaraf bir 
mıntaka vernıeğe muvafakat etmiıtir. 
Bu sayeed bu iki hükümet ara11nda 
mevcut muallak meseleler halledil -
mit olacaktır. 

Bulgar, Romanya Te Yugoslavya 
kralları arasında vuku bulacağı haber 
verilen mülakat ta Balka:nJarda umu
mi bir alaka uyandınnıttır. Zara gazete• 
si bu mülakattan bahsederken bu mü 
lakatm pek elzem addedildiğini, bu • 
nun M. Tituleacu'nun Sofya müJika
tından sonra vaki olacağını haber 
vermektedir. Bu haber teeyyüt ettiıği 
takdirde Türkiye, Yunaniatan, Roman 
ya, Yusoslavya arasında, Balkanlar • 
da İıtatuko ve sulhun muhafazaaı i
çin yapılacak umumi bir anlatmaya. Bul
gariıtanın da iıtiraki ümit edilebilir. 

M. Titulescu merasimle 
karfılanacak 

M. Tituleacu büyük tezahüratla kar 
ıılanacaktır. Muhteı-em misafirimiz Hay
darpaıada merasimle karıılandığı gibi 
Haydarpafa İstasyonunda da bir tak 
yapılarak üzerine Romence "boneldi· 
niz" yazılacaktır. 

Misafirimizi kartılamak Üzere bu -
gün hariciyeden tetrifat memurlan da 
gelecektir.. Ankarada yapılacak me
rasim daha parlak olacaktır. 

Bulgar Başvekili Sof yaya dönüyor 
PARIS, 10 (A.A.) - Bulgar Baş

vekili M. Moucbanoff, Fran11z hi. -
miJJerile göriitmeJerine devam etmek· 
tedir. M. Mouchanoff, dün sabah M. 
Daladier tarafından kabul edilmiı • 
tir .. M. Moucbanoff'un bugün Sofya
ya gitmek ihtimali vardır. Orada M. 
Titule•cu ile buluıacaktır .• 

M. Titulescu'nun Varşovada 
ziyaretleri 

VARŞOVA, 10 (A.A.) - M. Titu
leacu, dün Baıvekili ve aonra Maretal 
Pilsudzki'yi ziyaret etmiş, kendisiyle 
uzun uz.un görüımüftÜr. Öğleden son
ra M. Titulescu Sovyet sefaretine git
miştir. 

Le Journal vaziyeti nasıl 
görüyor? 

"Journal'' in siyasi muharriri ''Bir 
Balkan Jokamo•una doğru" aerlevha· 
sı altında yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"Bugüne kadar ı;;ıeçbul olan bir 
sulh halinin ali.metleri timdi Şarki Av
rupa ufkunda görünmeğe baıladı. Ge
çen hafta, ıarki A vrupada görünme
ğe baılıyan aiyaai salah alametlerin
den bahaetmi,tik. Türk - Yunan mi -
sakının imzasının, küçük itilaf bloku
nun kuvvetlenmesinde, biribirine gir· 
mekten ziyade beraber çalıımak va:zi· 
yetinde olan iki devlt.tlr srupu ara . 
sında rekabet ali.metleri td<Jinde tef. 
ıir edilemiyeceğini de ilave ebnittik. 

Yugoslav kralının aon seyahatini< 
ve Romanya Hariciye nazırı M. Titu
lescu'nun yakında baıhyacak olan ziyaret 
lerin bu teıriki mesaiyi muhakkak su 
rette vadettiğini kabul edebiliriz .. 

Kral Alexandr Vanıada Bulgar 
Kralı ile kısa, fakat manidar bir mü
li.ka ttan aonra Türkiyeye giderek Tür 
kiye Reisicümhuru Mustafa Kemal 
Hazretleri, Ba,vekil lımet Paşa ve 
Hariciye vek'1i Tevfik Rüttü Beyle 
mühim mülakatlarda bulundu. 

Yugoslav hiikümdan oradan Kor
foya geçerek Yunan Hariciye ve l:laş
vekil vekili olan Harbiye nazırlarile 
de görüıtü. Birkaç güne kadar da M. 
Tituleacu Sofya ve Ankaraya gide • 
cek. 

Bu seyahatler Türkiye, Yunanistan, 
Yugoslavya, Romanya ve Bulıı:ariıtanı 
da ihtiva edecek bir Balkan lokarno
sunun imki.n1arını tetkik gayesini ia -
tibdaf etmektedir. Ne Türk - Yunan 
cihetinden, ne de Romanya - Yugoa -
lavya cihetinden ciddi hiç bir müşkül 
ırörünmüvor. Yakında bir Yugoılav -
Türk ve bir Romen - Türk muahedeıi-

itirazile ekseriyet kalmadığından bu 
komisyona da hakkı takdir verilmemeıi 
lazım geleceğini ileri ıürmektedirler. 

nıyordu. 
Eisenlohr sordu: 
- E Oliver, burada ne anyoraun?. 
- lısiz kalmıı zavallı bir aktörüm. 

Kendime §Öyle ufak bir it bulabilir 
miyim diyecektim ..• 

Donka ayakta idi; tam o •ırada 
Bili Tumer'in masasına gidiyordu. 0-
liver timdiye kadar onu film için ma
l<İyaj yapmıı olarak hiç görmcmiıti. 
Bu sarı boya maskeaile çehresi biraz 
garip oluyor ve her zamanki kadar 
güzel durmuyordu. Bakıtı kalbine 
bir biçak gibi saplandı. Aydınlık ve 
bıncabmç dolu lokanlanln ortasında 
film maisi ıabahhğı ile tamamen çıp
lak gibi idi, yahut ta kendisine tama• 
men çıplak gibi görünüyordu. 

iki elini ceplerine aoktu. 
- Bonjur, Donka, dedi. 
- Vay, sen de mi geldin? Bonjur O· 

Jiver .•• (Onun böyle stüdyo lokanta• 
smda görünmeaindeki hikmeti anla
mak istiyor gibi idi). Gidip Bill'i göre
yim, dedi. 

Ve uzaklaştı. Genç reji&ör Brown 
kalkmak iller gibi yaparak: 

- Oturmaz mısınız? dedi. 
Masanın elrafındaki bütün i&kemle-

nin imzasından bahsedilmiyor mu? 
Yalnız Bulgaristanın aldığı çekingen 
vaziyet, meseleyi tehir edebilir. Bü -
tün teıebbüsler, bertaraf, Bulgarista
nın vaziyeti Almanyaya benziyor. A
razi talebi fikridir ki Bulsaristanı 
bugün içinde bulunduğu tecerrüt ha
linde bırakmıttır. Bulgar kralı Boris 
Hazretlerine ıon gÜnlerde memleke -
tine gösterilen ali.ka auitefair edilemi 
yecek derecede bildirildi • M. Paul 
Boncour, Yusoılav kralı, M. Titulea -
ku Bulgar Kralına mesaiıine yardım
da bulunmak iıtiyorlar. Methur Ma • 
kedonya komiteainin Bulgar kralına 
çıkarabileceği mütküllere rağmen, fa 
yanı memnuniyet bir tarzı hal bul -
mak ümitleri zail olmut değildir. Me
seli. Bulgar ekalliyetleri için imtiyazlı 
bir rejim bulunabilir. Herhalde, Bul
gariıtan dahil olıun veya olmasın, 
Şarki Avrupa, timdiye kadar görme • 
diği bir suh haline doğru yolu alıyor. 
Franırz diplomasiıi, uzun ve cesura -
ne ıı:ayretlerinin bu suretle müki.fat
landırılmıt olduğunu söylemekte hak 
lıdır.'' 

Bir taraftan da komiteciler 
faaliyette 

.,... 

SELANIK, 9 - Buraya gelen ha
berlere göre, aon vaziyet karııaında 
Bulgar Makedonya komitesinin iki par 
tiıi aralanndaki ihtilafı timdilik bir 
tarafa bırakmağa ve birlikte çalıtma
ğa karar vermiştir. lki taraf reiıleri 
Cumaibalada bir toplantı yapmıtlar 
ve bu yolda anlatmıtlardır. Bu toplan 
bda Sırp Makedonyaamda çetelerin 
faaliyetinin arttırılmasına karar veril 
mittir. Petriçten Zirovaya kadar olan 
Yunan Makedonya11nda Voyvoda lı
borakynin 350 kişilik bir kuvvetle fa
aliyette bulunmaaı kararlaıtınlmıttı-;: 
Gene bu haberlere göre Taankof gru
pu Makedonya komitesine müzaheret 
etmektedir. Bu grup Muıanof büku
mtini devirip it baıma geçmek isti • 
yor. 

SELANIK, 9 - ldemeniden gelen 
bir telgrafnameye göre o havali bu • 
dut muhafaza kıtaatı kumandanı o -
lan yüzbaşının zevcesi ve kızı bir as
kerle birlikte Skra civarında bir or • 
manda gezerken karıılanna iki BuJ .. 
gar komiteciai çıkmıfbr. Komitecileri 
görünce kadınlar korkudan bayılnut
lardır. Komiteciler aakerin ıilihını a] .. 

mıılar, kendisine hududa giden yol 
hakkında auaUer aormuflar, sonra si
IAhı, fiteksiz olarak geri vermit1er ve 
~ekilip gitıniılerdir. Bu komitecilerin 
yollarını §aşırdıkları ve Bulgar, yahut 
Sırp hududunu geçmek İstedikleri tah 
min ediliyor. Kendilerinin takibi için 
kuvvet gönderilmittir. 

lv1otörsüztayyare 
(Başı 1 inci ıahilt!dt!) 

bir çengel vardır. Bu çengele bir ha.i
ka ile orta11ndan ve V şeklinde ve her 
bir dıl'ı 40 - SO metre uzunluğunda 
bir kablo raptedilir. ,ıo - ıs kiti bu 
kabloyu iki ucundan çekerler. Bir o 
kadar adam da hareket etınemesi için 
tayyareyi tutarlar. 40 • SO metre uzun 
Juğunda olan kablo, 100 - ı20 metre 
kadar uzadığı zaman, arkada tayyare 
yi tutanlar, pilotun verdiği iıaret üze
rine; tayyareyi bırahrlar. Bu esnada 
diğerleri de kabloyu çekmekte, ve kot 
makta devam ederler. Bu suretle tay
yare ıüratle harekete gelir ve uçmağa 
baılar. Burada bu tecrübeyi yapmak 
için lüzumu olan lutik kablo mevcut 
olmadığından, Almanyaya ıipariı et
tik. lstanbulun, motöraüz tayyareler 
için en müsait şerait ıöaterdiği fikrin .. 
deyim. Bu kabil tayyareler, halk için 
eğlenceli bir spordur ve bu apor oto
mobilden daha ucuzdur. 

Çanakkale ye 
Abide dikiliyor 

(Başı 1 inci ıahifede) 
mİyetin merkezi ,.., Anadoludaki ıube
leri iane cem'i için çok yakında faaliye
te giriıeceklerdir. 

Öğrendiğimize göre Ba,vekil ismet 
Pap. hazretleri, bu buıusta kendileri i
le görüten ali.kadarlara, hükiimetin her 
türlü müzaherette bulunacağını, yeni 
bütçede bir miktar dahi ayrılacağını 
vaat buyurmuılardır. 

Abidenin inıa11 için bir çok tetek
küller de aynca çalıtmaktadırlar. Bu 
meyanda Milli Türk Talebe Birliğinin 
bir İane ıandığı açtığını bir ay evvel 
yazınıttık. Birlik elli bin lira toplama
ğa çalııacaktır. 

Çanakkale abideıi gayet muazzam 
olacaktır. Hükumete verilmiı bir kaç 

ler meuuldü. Y alnı:z Donka'nın is
kemlesi serbestti, onun da arkasında 
bir efarp asılı duruyordu. 

Oliver: 
- Hayrr, hayır, çok tetekkür ede

rim. Aç değilim. Rahatsız olmayınız. 

1akemlenin dayanılacak yerini bü
tün kuvvetile sıkıyordu. incecik tül 
eşarpta biraz hararet var gibi idi. Bu 
eprpı, aanki Donka'run kendisi imit 
gibi ıiddetle yakaladı. Hiddetli idi. 
Kendi kendine: 

- Yoksa deli mi oluyorum, diye 
düıündü. Şiımanlamak için kür yapı
yorum. Antrenörüm masaj yapıyor. 
Şöyle ,böyle,, , neticede gene :zayıflı
yorum. 

Donka geri gelmedi. Arkaaından 
Bili Tumer'in maaasına gidemezdi. 

- Clearwater'e gidip aazan balığı 
tutacağım .•• Yahut ta Avrupaya ... 

Bu fikir birden bire gelmişti. Lond
rayı görüyor, Londrayı hissediyordu. 
Duman, kurum. sert bir bavayi nesimi. 
ve kadın da yok. 

- Gelecek hafta Oxford - Camb
ri ll!e kayık yarıılarmda. , . Mutlaka 
n• ada bulunmalıyım. . . dedi ve etar-

Şehap yağmu 
Daha bir kaç gün d 

edecek .. 
Evvelki ve dünkü geceler, g" 

ne bakanlar çok fazla miktarda 
yağmuru hadiseleri gönnüıler 

hap yağmuru epi bir müddet d 
mit, türlü ve güzel tekillerle 
ışıklar muhtelif istikametlerde 
!ardır. 

Dün Kandilli rasataneıinden 
susta fU izahatı aldık: 

- Şehaplar sulp halinde 
dir. HavaYı nesimi içerisine ıi 
zaman ziya neırederler. Bunl 
ihtimal kuyruklu yıldızlann 

sıdrr. Senenin bazı günlerinde 
li olarak görünürler. Diğer za 
azdır7 En methurlan ı& - 22 
celeri görünenlerdir. Bunlann 
Birt:z, 9-29 teırinievvel geceleri 
lere de Oryoniı derler. Ve Ş 
dan bazıları küreiar:zın muhtelif 
rine de düıerleı- ve büyük ce 
olanlan vardır, Düıtükleri zam 
bit bir taraka ile toprağa göm 
Bunlann düıtükleri yerde ya 
ri muntazam ıekilleı-de, irili ura 
den parçalarına tesadüf edilir.,, 

PARIS, 10 (A.A.) Fr 
ve Belçikanın bir çok tehirlerin 
gece mülhit bir yıldız yağmuru 
müıtür. Bu yıldız yağmurunun 
de parçalanan bir kuyruklu yı 
ileri geldiği zannedtlnıektedir, 

İstanbul üçüncü 
Memurluğunda 

"1r eminli üç ehli vukuf tarafında 
nuna (2,000 - iki bin) lira kıyme 

edilen lstanbul'da Kapalıçarııda 

çılar caddesinde ( 182) numara · 

rakkam bir bap diikarun nısıf bi 

( ı 400 - bin dört yüz) lira kıyme 
edilen yine mezkür kapalıçarşıda 

caddesinde 20 ve 22 numaralarla 

kam bir bap dükkanın nısıf hisse 

arttırmaya çıkarılmıı olup 19-10· 

ribinden itibaren ıartnamesi her 

çıktır. ı3-11-33 tarihine müsadif 

ertesi günü sat on dörtten on alt 

dar lıtanbul üçüncü ic•a dairesin 

lacaktır. Arttırmaya iıtirak için 

yedibuçuk teminat akçası alınır. 

rakim vergi, Belediye, vakıf icare 

teriye aittir. Arttırma bedeli mub 

kıymetinin yüzde yetmiş be,ini 

ğu taktirde ihalesi yapılacaktır. 

halde en son arttıranın taahhüdü 

kalmak üzere arttırma on bet gü 

ha temdit edilerek 29-11-33 tarihi 

sadif çarıamba günü ayni saatte 

men kıymetinin yüzde yetmiı 

bulduğu taktirde en son arttırana 

ıi yapılacaktır. Aksi taktirde ih 

sarfınazar edilecektir. (2004) nu 

icra kanununun 126 ıncı macfdesin 

fikan İpotek aahibi alacaklılarla di 

18.kadarların ve irtifak hakkı sabi 

nin dahi gayri menkul üzerindeki 

lanru ve hususile faiz ve masraf 

olan iddialarını evrakı müıbiteleri 

mi gün içinde icra dairesine biJdi 

ri lazundır. Aksi halde hakları 

sicillerile sabit olmadıkça salı§ 

linin paylatmasından hariç kalır! 

bu maddei kanuniye ahk3mına gö 

reket edilmek ve daha faz.la malum 

mak isteyenlerin 933-ı48 nuınarasi 
muriy;timize müracaatları ildn olu 

( 

proje vardır. Bu projeler tetkik 
maktadır. Tabii cesametten bir kaç 
li büyüklükte bir Mehmetçik he 
rek:zedilmesi bu projelerin ana ha 
te,kil ebnektedir. 

Gene bu projelere göre, askerin 
!erine gayet kuvvetli ve renkli iki 
trik ziya11 konacak, Çanakkale3ıe 
yaklaımadan, çok uzak meıafel< 
Türk abidesi gece dahi görünebil 
tir. 

pı bıraktı. 
Makkenzie müatehzi: : 
- Şu kadim lngiliz aristokr&ıİ 

na hayalı iyi geliyor, dedi. 

Bu fikri zihninde evirip çevirrı' 
ten adeta bir farahlık duyan Oli 

- Derhal hareket ederıem v• 
de yeti§irim. Buradan üç günde rl 
Y ork. Oradan beş gÜnde Sontha"' 
Ora11 her halde bu kadar 11cak ıl 
dir. 

Biri ortaya bir söz attı. 
- Tam o gün bir vapur var. 
Oliver cesaretini kaybetti. 

- Evet, tam o gÜn bir vapur 
kıyor. Her ne İse ... görüıürüz. Be~ 
diyorum. 

Biraz dik bir vaziyetle uzalı~ 
Donka'yı arkadatlarına bırak:nl•. 
başka bir feY yapamazdı. Ucu:ı: 1 

aatılan büyük bir bann önünden g 
ken susamış gibi olduğunu hi•~ 
Bir an için bütün dü~ünceleri erı 

1 
kayboldu . Bardaki adam bak1l1 
ona ne içeceğini sordu. Oli,·er d'
bir halde: 

- Ne içeyim? dedi. 
'Deııcırtı• rı' 



• 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•alil toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her lateyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kial gibidir. Yani l.tanbul'da Sirkeci l•tasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!'ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 loru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be. 
delin yüırde yirmisi petln ve l•t tarafı hamule ıenedl mukabilinde ödenmek izere derhal göaderfHr. Depodan itibaren hfltin maaraflar 
ve mes'uliyet müıterly~ aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterf heaabına •İgorta ettirilir. Slparit bedelinin tamamını gön. 
derenier için afgorta ihtiyari olduğu gibi en az beı yaıon alparlı ederek bedelinin temamını petfn ödeyenler vaıon batına bet Ura 
tenzilattan iatlfade ederler. 

Adrea: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-50 Telgraf adre•l: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
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Yedinci ic . re. ınemurluğundan : 
Sır borçtan 

.1 • dolayı mahcuz ve paraya 
1 rneıı mukar . . . 

,., ~-L rer sandalıye unalı-
··-...oıus fe · 

tte rat ve testere ve tem&i tes ... 

I n "":"'_ ınaı.ı.ap ve iki beygirlik A. E. 
· ıaraalı .. . 

lı motor ile saodaliye imaline 
•uı torrı 

4-lo.
93 

a makioeıi ve teferruatı 
~i lıa3 tarihine müsadif cumartesi gü 

dııa lı •aat 9 dan 10 kadar Uzun 
! 1 a liav 
"it 

ancı sokağ!nda yıkık mina-
J • rıdaıc ~.... 1 3 numerolu sandaliye ima-
~a..neıi ö ·· 
~ın.a nunde birinci artrrması icra 

C..~ından t ı· 1 • .. ti" a .ıp erın yovm ve ıaa 
k lırde rn . 
u •ha!lınde hazır bulunacak 

run.., rn ·· . ~ 
27) Uracaatları ılan olunur .. 

latarılıuJ A . 
• , •hye mahkemesi birinci ti~ 
lret d · . 

&ır-eııbden. . 
48.. • 

50 kaı1rı1ı • . . gında sekiz balya ham 
ıa lı>el. ipi' .. 
t •ıı:ı •sık arttırma ile satıla 
•r. A lrııaı. . 

ıstcyeolerin 16 T. Evvel 
~esi ·· -
1• ıı:unu saat 10 da Galatada 
.tt aiirnrij " ·· 

>aund gu 1 No. lu Rrhtım antre 
cıı haz:ır b 

ulunmal•rı lüzumu i .. 
n olunur. 

(8420) 

i---------fc · · 
• rın.ci ·o ~ 

, A ı ~• memurluğundan : Müf-
'·' •tas ıc ~ ı.ı. nro ve P. Çividis Kollek-

1 tarafrrıd 
1 an eshahı matluba kon 
o teklif ~·1ın· 

·r müzak 1 11 olduğundan işbu 
ere edam ' .. 

12 T . 4:< uzre alaca lı-
efrın evv 1 193 at ]4 e · J perfembe gü 
te huzur 1 

da ha um a yapılacak top 
~ır buh.t 1 

t\nıa at"ı ilin olunur. 

(8433) 

--- - --

ASPiN Tabletleri:~:. 
diş ağrılan, nezle ve 

~°' 
sancılarında pek te- ~ ~ 

QO r--
Her eczanede satılır. ~ 

Ueniz Yolları ltletmesi -
ACENT ALARI : 

lr:aralı:öy • Köprilbap TeL 4236J 
Sirkeci lıfllhilrdar zade han 

Telefon: 22740 

::~. 

> 

Düz makine işçisi 
lazımdır. Yeşildirek No 54 Zeki Duha-

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilaruan 

Mersin Sürat Post~ 

ni v~ ıeriki fanila fabrikaaına müracaat. Dikim evi ihtiyacı için 

KONYA vapuru 13 Tefriniev 
vel Cuma 10 da Sirkeciden kalka 
rak Çanakkale, İzmir, Antalya, 
Alanya, Mersin, Payua dönütte 
bunlara ilaveten Tafucu, Ana. 
mur'a uğrayacaktır. (5513) 

(8430) , (30,000) metre haki utarbk I 
lstanbul 4 üncü icra memurluğundan : bez 15-10-933 tarihinde pazar 
Beyoğluncla Hüseyin ağa mahallesi- gÜnÜ saat 15 le kapalı zarfla 1 -

nin eski ve yeni caddei kebir ve tiyatro ıartnamesini göreceklerin Ayvalık Aralık 
sokaklarında ve halen Beyoğlunda is- her gün ve münakasasma işti
tiklal caddesinde Tokatliyan oteli itti .. - rak edeceklerin belli saatinden Postası 

ANTALYA vapuru 12 Tetrini 
evvel Pertembe 17 de idare nh
tımmdan kalkar. (5512) 

7405 

!inde köte başında n diğer tarafı balık evvel teklif mektuplarını ver- 1 

pazarına müntehi tiyatro aolr.ağı üzerin meleri • (304) ( 4903) 
de eski 190, 1 aa 16-20-21-1 ili 6-17-18- 7029 
19-26-22-1 ita 6-23-24 ve yeni 170-172- 'f 'f 'f 

174-176-4-6-8-19 numaralarla murak
kam kayden ve ıeneden srrf mülk ma'a 
oda dekakin ve mağazaları ve halen ge 

' rek caddci kebir üzerine ve gerek ti
yatro sokağında ve pasaj dahilinde dük
kan ~e mağaza ve odaları ve bunların 
fevkinde apartmanları müştemil elektrik 
ve su tesisatı mevcut ve tamamına ye
minli erbabı vukuf tarafından 397335 
üç yüz doksan yedi bin üç yüz otuz beş 
lira kıymet taktir edilen Hiristaki han 
ve pasajı ve aite dö Pera namile maruf 
hanın on hi1&e itibarile Aliye hanmun 
mutasarrıf olduğu bir hissesi mumailey 
hanın borcundan dolayı açık artırma ile 
satışa konulmuı olup şartnameıi 10 teı 
rini evvel 933 tarihinde divanhaneye 

r • • • • • talik edilerek 9~ senesı teırıru sanm-
nin ikinci perıenabe ıı:ünü saat 14 ten 
16 ya kadar lst:anDul 4 üncü icra daire 
sinde ikinci açık artırma ile aattlacktır. 
Artırma ikincidir mczkU.r biııeye birin 

ci artırmasında. 25000 lUaya talip çık
mııtır. Bu kerre yapılacak ikinci artır 
ması' .. ~• artrrma 1>ee1eli gayn 
menkulün tamamma muhmn-
men kıymetin mezkür hisseye iaabet 
eden miktarmın yüzde 75 şini buldu
ğu takdirde ve en çok artırana ihalesi 
yapılacak yüzde 75 ti bulmadığı taktir
de 2280 numaralı kanuna tevfikan ihale 
den ıarfınazar edilecektir. Artırmaya it 
tirak edeceklerin ğayri menkulün 10 da 
bir hi-sıeaine muıip miktarin.in yüzde 7 
buçuğu nisbetinde pey akçesini Yeya 
milli bir bankanın teminat mektubunu 
icra dairesine tevdi eylemeleri lizondır. 

Satıt peşin para ile olup vergi, ruıumu. 
belediye, miiıteria.ine aittir. 929 tarihli 
icra kanununun 119 uncu maddesine tev 

fikan hakları tapu aicillerile clit olma 
yan ipotekli alcaklılar ile irtifak hakkı 
sahiplerinin ve diğer al51tadarlann iıbu 
haklarını ve hususile falı ve maırafa 

dair olan iddialarını ilan tarihinden iti
baren 20 ıün içinde evrakı müıbiteleri 
le birlikte memuriyetimize müracaatla 

kayıt ettirmeleri lazımdır. Akıi taktirde 
haklan tapu aicillcnle sabit olamayan
lar satıı bedelinin pay(aıtmlmasından 
hariç kalrrlar. Alakadarların iıbu mad
dei kanuniye ahkamına ıöre tevfiki ha

reket eyJeıncleri ve mahalli mezkUrun 
evsaf ve sairesi hakkında daha fazla 
malaimat almak i•teyenlerin dosyasında 
mevcut vaziyet ve takdiri kıymete mü

teAllik veıaiki tetkik eylemek üzere 
930-579 doıya numarasile memuriyeti
mize müracaatları ilan olunur. (8434) 

- -
Beykoz Sulh Hukuk hikimliiinden : 

Anadolu fenerinde mukim Nuri efendi 
tarafından Hüseyln, Mehmet, İbrahim, 
reiı ve lsmail, A11m ve Cemal efendiler 
aleyhine açılan alacak davasından dola
yı müddaaleyhlerden Hasköyde Mustafa 
efendinin t.kmek ııubes~nde müstahdem 
Cemal efendiye gönderilen davetliye
nin mumaileyh Cemal efendinin mczk\ı.r 
hrmı terk ile aemti meçhule gitmİf ve i 
kam•tgi.hı hazın malum olmadığı der
kenarilc davetiyeıinrn bila teblig iade e 
dilmcsine binaen bu baptaki davetiye
nin H. U. M. K. 141 inci maddesi muci 
hince i13.nen tebliğine karar verilmiş ol
makla mumaileyhin muhakeme günü o

lan 25-10-933 çar~amba günü saat 13 
te bili\ıale veya bir vekil göndermek ıu 
retilc kendisini temsil ettirmediii tak
tirck hakkında muamelei giyabiyede bu 
lundulacağı davetiye tebliği makamına 
kaim olmak üzre ilan olunur. ( 8424) 

Zeytinburnunda ihzari küçnk 
zabit mektebi için 90 ton liva 
marin kömtlr:le 5000 kilo kuru 
meşe odunu ayrı ayn şartna

melerle ve aleni münakasa ile 
ahnacaktır. 26-10-933 perıembe 
gllnü 1aat 15 te lava maria kö
mürünün ve 15.30 da meşe kö
mürünün ihaleleri yapılacaktır. 

Taliplerin belli saatte ltmİnalla
rile Merkez Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. [386) (5374) 

719.t 
.y. .y. .y. 

Harp Akademisi ıçın üç bin 
kilo kırmızı mercimek 18/10/933 
Çarşanba günü saat 15 de Pa
zarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
belli saatte temioatlarile Merkez 
satın alma komiayonuaa gelmele-
ri. (393) (5427) 

7319 
••• 

Karadeniz Sür'at 
Postası 

KARADENİZ vapuru 12 Tet
rinievvel Pertembe 18 de Gala
ta rıhtımından kalkarak İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, Trab -
zon, Rize, Hopa'ya dönütte bun
lara ilaveten Pazar ve Polatha • 
neye uğrayacaktır. 
KARADENİZ HA TIINA ha

reket eden vapurlara hareket gü 
nü zevalden sonra gelen yükler 
alınmayacağı gibi hareket günü 
de 200 tondan fazla yük kabul 
edilmiyecektir. Muhterem tüc -
carlann yüklerinin mühim kısım 
larınr hareket gününden evvel 
vapurlara tahmil eylemeleri ri -
ca olunur. (5511) 

7404 

idaremizin Trabzon, Bartın, 
lzmit, Band1rma, Mudanya, Ka
rabiga, Ayvalık, İzmir, Mersin 
hatları kahve ocakları 15 Tetri-
nievvel 933 tarihinden 31 Ki.nu-

Dikim Evi ihtiyacı için bir nuevvel 934 tarihine kadar on 
milyon çamaşır düğmesine ve dört buçuk ay müddetle ve pa -
rilen fiyat pahalı görüldüğün- zarlıkla kiraya verilecektir. Pa -
den 12-10-933 per§embe gü - zarlık 15 Te,rinievvel 933 pa -
nü saat 14 de pazarlıkla alma- ı zar günü saat on bette levazım 
caktrr. Şartnamesini görecek. fefliğinde yapılacaktır. Talip o-

lanların fartnameyi görmek üze-
lerin her gün 've münakasası - re 10, 11, 12, 13, 14 T~rinievvel 
na gireceklerin belli saatte Mer / 933 ıı-ünleri saat dokuzdan on 
kez Satın alma komisyonuna I yedi buçuğa kadar levazım ,ef-
gelmeleri. (5451) liğine müracaatları. (5409) 

••• 7332 ....................... 128ıiıiııııı~~ 

Dikim evi ihtiyacı için 265 __ ..... D O K T O R 
bin kopçaya verilen fiat paha-

1 
H Q R H Q R U·N İ 

lı olduğundan münakasası 
12 - 10 - 933 Perşembe günü 
saat 14 de talik edilmiştir. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli sa
atte Tophanede Merkez Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(5452) 7350 

••• 
Merkeze bağlı kıt'at ve 

müessesat için 10,000 kil<> ya 
pmcak 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) (!>SOS) 

• • * 
Askeri Tıbbiye mektebi için 

yeni elbise kararnamesi veçhi
Jt:. (500) takun yaka ve şapka 
alametlerile (500) elbise ve 
kaput için apulet ve numarala 
rı 14/ 1/Teşrin 933 cumartesi 
saat 11 de pazarlıkla almacak
hr. Taliplerin belli saatte te
minatlarile Merkez Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 
(416) (5535) 

* • • 
Harbiye mektebi için 40 a

det ders dolabı 4-11-933 cu
martesi günü saat 14 te a 1eni 
1niinakaaa suretile alınacaktır. 
Taliplerin mühürlü nümunesi 
ni Harbiye mektebinde görme 1 

Her gün alı:~ama kadar hastalarını 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muaycn.<hanesind.e tedavi eder. 
Tel. 2,4131 (7977) 

7110 

leri ve belli saatte Merkez K. 
Satın alma komisyonuna gel 
meleri. (418) (5536) 

• * • 
Merkeze bağlı kü.'at ve 

müeıısesat ihtiyacı için (3400) 
kilo sığır eti 16 Teşrini evvel 
933 pazartesi günü saat 15 te 
pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin belli saatte teminatlartle 
Merkez Satın alma komiııyonu 
na gelmeleri. (414) (5532) . .. " 

Ordu ihtiyacı için dört muh 
telif numarada 194400 adet 
mıh 12-10-933 Perşembe gü
nü saat 15 le pazarhk!a alma 
caktır. Taliplerin belli saatin
de teminatlarile Merkez Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 
(402) (5490) 7390 

4- Ji. ~ 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi İçin 275 adet elektrik 
ampülü 1 1-10-933 çarşamba 
günü saat 14 te pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin bel
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (408) (5508) 

73ıl6 
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MlLLlYET Q& AMBA 11 TE RlNlEVVEL 19'33 

Deposu: 
B3hçekap ıda Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Necati Salih 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESİ İLANLARI 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
ıa hattında yalnız bayramın üç günü zarfında tenzilli yolcu 
tarifeleri üzerinden yüzde 50 nishetinde 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) 7399 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
tamamı 32965 lira kıyıneti muhammineli Kadıköyünde Tuğ 
Jacıbaşı mahallesinde Bağdat caddesinde a 37, 37 m., 37, c 
115, 115, 117 numaralı maa bahçe iki köşkün tamamı açık art 
tırmaya konmuş olup şartnamesinin 11-10-933 tarihinden 
itibaren dairemizde her kes tarafından görülebileceği gibi 
20-11-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin o/o 75 şini bulmadığı taktir
de en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere 5-12-933 
tarihine müsadif salı günü yine saat 14 ten 16 ya kadar Dai 
remizde yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul muham
men kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu taktirde en son 
arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı taktirde ihaleden sarfı 
nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde ye 
di buçuğu nispetinde pey akçesini veya Milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim 
vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rusumları müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve iflas ka
nununun (126) cı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan 
hu gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müspitelerile bildirmeleri, aksi halde hak 
ları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları cihetle alakadaranm işbu maddenin 
mezkiir fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla maliimat 
almak isteyenlerin 932-2160 dosya numarasile müracaatları 
ilan olunur. (5539) 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

.-- Vilayet mıntaka San'at ve Mustafa Necati ve Gazi Kız 
Yatı mekteplerinin ihtiyacı olan cem'an 4500 kilo Sade Yağ 
larına talip çıkmadığından münakasa müddeti on gün tem 
dit edilıniştir. 18-10-933 çarşamba günü Vilayet Daimi En
cümeninde saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin müra 
caatları. (5519) 

... ı __ ıs_T_A_N_B_u_L_B_E_L_E_D_l_Y_E_S_İ _ı_L_A_N_L_A_R_ı __ ı 
Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönümünü tes'iden 29 Teşrini 

evvelde şehrimizde yapılacak tenvirat geçen senelere nisbetle 
daha büyük bir mikyasta olacağından tağdiye hususunda E 
lektrik Şirketince icabeden tedbirler alınmak lazımgelıniş 
tir. Binaenaleyh Şirkete Haber vermeden yapılacak ve fenni 
talimata tavafuk etmiyecek olan rabıtaların yalnız ceryansız 
kalmak değil şebekelerin bir kısmı veya heyeti mecmuasının 
teşevvüşüne sebebiyet vermek gibi tehlikeyi mucip olacağı ci 
lıetle bu gibi nahoş neticelere mani olmak için tenvirat ma 
halleri ve bunlara lazım olan kudret hakkında 14 Teşriniev
vele kadar doğrudan doğruya Elektrik Şirketine haber veril 
mesi ehemmiyetle ilan olunur. (5530) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesi binasın 

daki Kaloriferlerin merbut keşif mucibince tamiri kapalı zarf 
usuli ile münakasaya konmuş ve 1 Teşrinisani 933 çarşamba 
'lÜDÜ ihalesi yapılacaktır. Talip olanların keşfi görmek üzere 
mektebe ve münakasa için muayyen günde saat 16 da temi
nat makbuzlarile beraber Komisyona müracaatları. (5523) 

Etibba Odası Riyasetinden: 
· Beşinci Milli Türk Tıp Konrgesinin 21 Teşrinievvel 
::umartesi gününe talik kılınmış olduğu Sıhhat Vekaleti Ce
lilesinden bildirilmiş olduğundan bu münasebetle evvelce 22 
Teşrinievvel Pazar günü yapılacağı ilan olunan odamız İdare 
Heyeti ve Haysiyet Divanı aza intihahatmın 26 T. Evvel 
1933 perşembe gününe tehir edilmiş olduğu ilan ve azayı ki
ramın yevmi mezkiirda saat 13 ten 16 ya kadar Düyunu umu
miye karşısındaki yeni binaya teşrifleri rica olunur. 

(5522) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

.ı990 

EN EYİ ARKADAŞl/'fll KUHBARADIR 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 ·----------· 
Polatlı Topçu Alayı Satınal na Komisyonundan: 
Cinsi, Mikdarr, ihate tarıhı, muvakkat teminat mikdarr, aşa 

ğıda yazılı iki kalem mevaddi iaşe bildirilen tarihlerde kapalı 
zarf usulile Ankarada Sarı Kışlada Fırka Karargahındaki 'fop 
çu Alayı Satınalma Komisyonunda ihalesi yapılacağından ta
liplerin muayyen tarihlerde muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur (5309) 

Cinsi Mikdarı ihale Tarihi Gün 
Kuru ot 310000 23-10-933 Pazartesi 
Arpa 480000 21-10-933 Cumartesi 

Saat 
11 

2 

Muvakkat teminat mikdan 
Lira 
930 

1440 
7097 . . .. -

K. O. hayvanatı ihiiyat:ı i-
çin 670 ton saman kapalı zarf 
la tekrar münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 26-19-933 perşem 
he günü saat 14 le dir. İstekli 
lerin şartnameyi gtmek üzere 
her gün ve mün~~asaya İşti -
rak için tayin edilen gün ve sa 
atte teklif ve teminat mek -
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Kolordu Satın alma komisyo
nuna müracaatları. (415) 

(5425) 7277 ......... 
I. F. Kıtaatı ihtiyacı için 

pazarlıkla 1500 adet ampul 
alınacaktır. İhalesi 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. AI. Kom. 
nuna müracaatları • 
(422} (5478) 7358 

• • • 
1. F. kıt'atı hayvanatı ihti

yacı için pazarlığa konan 300 
ton samana teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
12-10-933 perşembe günü 
saat 11,30 a bırakılmıştır. İs· 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için de o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmeleri 

,(426) (5502) 7392 
••• 

Çatalca Mst. Mv. kıtaatı 
ihtiyacı için açık münaksa ile 

19,000 kilo bulgur satın alına
caktır. İhalesi 18 Birinci Teş -
rin 933 çarşamba günü saat 16 
dadır. İsteklilerin şartnamesi -
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya İştirak İçin o gün 
ve vaktinden evvel teminatla -
rile birlikte Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele
ri. (389) (5171) 

7044 

Aaapazan Askeri Satm al
ma Komisyonundan : 

Adapazarındaki krt'at ihti
yacı İçin 72,000 kilo Sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 5 İkinci Teşrin 
933 pazar günü saat 1 O dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Adapazan Maliye 
dairesinde Askeri satın alma 
komisyonuna müracaataln. 

(3305) (4896) 7026 

• • • 
Darıca Askeri Satın alma 

Komisyonundan : 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin münakasa ile 12,000 kilo 
kuru fasulya satın alınacaktır. 
İhalesi 26-10-933 perşembe gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti
rak için o gün ve vaktinden ev 
vel Darıcada Alay Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(3350) (5529) 

2 ci Teşrin Sovyet Rusyası Şenlikleri 
Türkiye Turing ve Otomob l Klubü Himayeside 

2 • 11 ilci Teşrin 1933 ,. 

' 
' ,. 

" 
Moskova Seyahati 

•••••••• 
Rus inkılabının 16 cı sene dönümü şenliklerine iştirak edilecektir 

Seyahat çok ekonomiktili 
Fazla tafsilat için: 

" INTURİST ,, 1 " N A T T A ,, 
Devlet Turizm Bürosuna Milli Tnrk Seyahat Acen-

Müracaat talığına müracaat 
fstanbul - Galata Çinili Galatasaray Karaköy 

Rıht:m Han. Tel: 44914 Ziraat bankası 
Te1efon 42501 Binası Tel:44514 

'; ~·. 

:" 

Orenstein E. Koppel 
A. G. Berlin S. VV. 

Demiryol malzeme fabrikalan 
Dar hat malzemesi Lokomotif-

leri Ray ve vagonetleri 

Türkiye vekili umumisi Ahmet 
Rüştü Zade Mehmet Hayri. 

lstanbul: Sirkeci Mitat Paşa 
Han. Tel: 24420 

Eskid 

~ Şimdi: 

[7924] 7012 

Gümrük Mu haf aza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

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

çantası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2- Münakasa şartları kağ ıdının tasdikli suretleri G'" 

Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma J{ 
yonundan alınacaktır • 

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

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve mü 
se sahibi veya vekili olduklarını ishat edecek vesaiki I1l 
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu iğreti güvenmelerile 
lif mektuplarını ihaleden evvel komisyona verceklerdir. 

5-Örnek Satınalma Komisyonundadır. İstekliler ora 
rebilirler. (5054) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan 

Mevcut nümune ve evsafı gibi Serpuş ve tozluğile be 
11000 takım yazlık elbise imaliyesinin kapalı zarf mün 
sı 16 Birinci Teşrin 933 pazartesi giinü saat 15 te yapılac 
dan isteklilerin şartname ve nümunesini görmek üzere 
gün ve münaksaya girmek için teminatı evveliye makbuzil 
likte mezkur günün muayyen ıaatinde komisyonumuza J1I 
caatları. (5084) 7 

Gaziantep C. Müddei Umumiliğinden: 
1 - Gaziantep hapisha-nesinin Haziran 934 İptida 

kadar olan ekmek ihtiyacı 25-9-933 tarihinden itibaren 
lı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhale 15 - 10 - 933 tarihine müsadif Pazar 
icra olunacaktır. 

3 - Taliplerin 17 - 20 bin lira raddelerindeki b 
muhamminenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesiyle ve usul' 
İresinde imla edilmiş teklifnameleriyle Müddeiumumililı 
İresine müracaatları. 

4 - İzahat almak istiyenlerin, şartnamelerini öğre 
istiyenlerin mahalli müddiumumiliği vasıtasiyle G. Arı 
Müddeiumumiliğinden bir suretinin talep olunması ilan 
nur. (5313) 

Barut inhisarı umum 
Müdürlüğünden' 

Küçük Yozgat Barut fabrikalarımiz mamulatından vasatı 
bome derecesinde Asidnitrik Haydarpaşa':'.a vagonda teılim 
müzayede ile sahlacakhr. Boşalama mevzuatın Haydarpaşada idare 
iadesi meşruttur. Taliplerin Teşrinıevvelin yirmi üçüncü PaıJ 
günü ıaat on be~te yüzde yedi buçuk teminab muvakkatelİ 
beraber idaremizin Galatada Bahbyar hanındaki merlı~ 
müracaatları. (5305) 7Z' 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan• 

Komisyonumuza merbut Kandilli Kız Lisesinde 1' 
lacak inşaat ve tamirat 25-10-933 çarşamba günü saat ı6 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya kol 
muştur. Taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzere J~ 
bul Erkek Lisesindeki Komisyon kalemine ve münakıı-' 
İştirak edeceklerin de ihale teminatı muvakkate makb~ 
le birlikte komisyonumuza müracaatları. (5237) 1' 

Istanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden!. 

....,...- Gümrükler için 3-10-933 tarihinde mübayaa edileceS 
lan olunan odun kömürünün 28000 kilo olduğu halde ı 
len 2800 kilo olarak ilan edildiği anlaşılmakla alınacak kiil1 
rün 28000 kilo olacağı ve mezkur kömür münakasasırıı~ 
Teşrinievvel 933 tarihine müsadif çarşamba gününe tehir J 
diği ve talip olanların yevmi mezkUrda saat 14 de lst!!6 
ithalat Gümrüğüne müracaatları ilan olunur, (~ 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Mıntaka San'at mektebinin 8-10-933 pazar günü ilı~ 
yapılacak olan 89 kalem muhtelif malzeme ile keresteleJ-1 
talip çıkmadığından münakasa müddetleri on gün teJJI ~ 
dilmiştir. 18-10-933 çarşamba günü saat 15 te Vilayet j 
mi Encümeninde ihaleleri yapılacaktır, _ Taliplerin ıtl 
caatları. _(5520) -


