
tudiklMiye arzı,jc· • 
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vusturya' da 
eni idare I Kısa zam8nda bir kan Birliğinin 
Garp dillerinin biıı" de ~le Wr 
,,......, "Bir adem içiıa İliç o-
~· betka bir aclam için zehir o

ilir". Milletlerin ha7ab da iaaanla • 
ha7atma benzer: Bir millet ye 

eket için "iliç" olan bir dnlet 
• batka bir -tekel için 

lür'' olabilir. Ve bunun en i,.i mi· 
· " parbnanter aiıteminin amhte

memleket.ıwcleld tatbikabndan 
neticelerde aöa i " 

19 uncu uırda milletlerin en esaı
. aıi hedefleri, liberal ve parlman- ı 

bir deYJet ıİltemini kmmaktan 
retti. Viyana muabedeaini ta).ip 

iki babn içinde milletlerin faali-
leri bu noktalar iiaerinde _.-. 

etti. Lilıeral Ye parlmanter idare, 
türlü U,.aai, W-di ve içtimai 
e cı-. -ıu,.etinde telilki ecli

Par!me.._ iglare,.e ~ p. 
Harltn..-;,.. ..... cinai etti. 

laarp; ...,.......... ... ,.alp>. 
-da •• i,.eUi bir dönüm 

letkB eder. Biı' defa ....... 
terimni itibardad diitünlü. 

• parlmantarimmn en çok SÜÇ• 
· olduiu -1elıetlerde lıile lıu 

altmda harbi idare etmek 
iimlri"in calmadlfı anlatıldı. Fll'ka 

cleleleri, parlmento miin•k•ta· 
bir ııniUetin bütün kuneti bir 
iiwiae !!:!ıi!--ı;. in-

lere bile t" ka7cli7le 
deYam eltili müddetçe parl

udılll'i"iami" bir tarafa ub. 
a-unı. .,_ber, laarpte parlman
ft d- \::ilıl aiat-lerini kabul 

cleWetıerin calip cetme.i, dola. 
lıa dnlet aİeülnlerinin ile plilıi-

• ..... !di-~ ' '"""'~ lıi....... İliltllnlaD ...._ eüI w .... ı .. 
,..ı.am ............. ~ kalMal et

Falıat .. -.,.affaki)'etin aluıil
plıalr pldi, tattı. 

Aı... : • lair tir1it • ""'ri rt 
. ..ılı i,..n..M lttMfta• 
ı..s•1171sr'CaW1 ,. uı& 

r ' ·n'wr ,,. d•rkıat 
• 1 - • h a c1e1e "- • 

': ...... .,..... puhwieıııeıiaaıia 
--lelı:•eti AllUIİJ'• ~ cö
............... hai'hnisi-

.._A lııir liatemla \ 5 ı -
....... içBa ..... ôlıhıfa ..... 
Ye -ıebtler, birer birer 

•r±l·ta~ 

bulması ihtimali 
Kral Hz. bekleniyor! 

Mülakata müstesna bir 
ehemmiyet atfediliyor 
Kral Hz. bugün hareket ediyor, 
" Şen yuva " yı ziyaret edecekler 

Ene!ce de 7as- 1 

dıt-S wçhil•' 
YugoaliYJ'• Kral 
ye Kreliçeei haae
rabnm · tehrimiai 
•İJ'aftt edecekleri 
ciin ...... kat'I 
aureHe teıpit edil· 
ınemİftİr, 8-
......,i, Kral Ha. 
ninne•a•a•Var
_,. cideo•ld•I 
"cıracla ~ 
JCralı Bcıria Hse -

Yeni bir toplanma başlangıcı 

- IWô KNh•ICrefis-Ha.llin .. _rWiotlniılll• 
~ lıeaiıı _ ... .._. Krat Ye ~ HaarittTeri. Var
muıcbr. JCra1 'ft ~Akse.... uda uıcak lıir kaç ... t kadar ka
Hazretleri el,.... 8llkntle ......_ lac••larmd·-. •Pli ciDcle DabroY
-ktadsrlar, Puuteei ..,_ ah .. ~ binerek late t ı 
riini Biilawtlea V1119ap cidı ~ ı~ ~ etmeled llnlh'-ldir-
1.ri islit eı!Dm ttMir. (0.- 5 iıtci Mleilr lı) 

Yeni teşkilatın hedefi: Ormanlanmızd 
menfaat baltası yerine nevlet baltası 
Kanun projesi yakında Millet Meclisine veriliyor 

Zirll'!!t Veıııili llulfld /Jq 

ANIC>_ııt., (Mih;,..t) - ı..,. 
timisin belli ...... wnell..mden b" 
letkB eden onnam.nmı- 7•1mwla ,... 
111 bir idare tekli yerif-11, bunların 
rit .. faaa tarm talıYi,.. edileceki ba· 
~ bap botlwuta nilıa,..ı nrile- ı 
cektir. 

Ali hrt.at Me=lisinde tetkik edil· 
mekle O.... k• PJ'Ojeainin 
Millet Mecliaixıiıa lat i<fU •'I"• mt
akere ve kan~ in
tiaar olunabilir. · Elli'Miı flQ, · · p;.,;., 
-1wdtlll beri Meclia Enciimenlerin-
4e -..ıı bir tetkike tibi tutulmut ı ü
-1ııı•e 1,.1 çal ...... tır. ı 
.. Pl»l9o ril'ati iv mİIJ'OJt!' koru, , 

lıapıılı mii,_ ltııltalıt olıııııak Ü· 
a..it• tıelüs ""'* ...,_ hek.... ·' ....... ···-tli 

lıW ~=+ •deretrı ta:rüa ecle
celılft. 

Atl h ... 

mek cayeaile hareket eden llliiteah
bitler ormanların bqhca diipn•nı ke
ailmiflerdir. Binaenaleyh evveli mü
teahhitlere ihaJ.e anretile orman ifJetil· 
meıi aanliine niluıi,.et Yerilmeai :reni 
kanunun ana hatlarmdan birini tetkil 

(Devamı S iaci sabilt1dt1) 

M. Venizelos'~ 
Dünkü ztyaretleri 
Dün de 8.tYe-kilimizle 

. uzun mülıbtlar oldu 
Muhterem .......,._. • M. v.-... 

'oe dün aabah a.cına Sefiri Sir Ceca c• 
ı:terk'i ai,.ısret et· 
ıınit Y• oradan ı.. 
tanbal tarafma il
derek Vali Mulııito 
tin Beye karbiu 
bıralmutbr. Sonra 
lıtanbw cihetinde 
bir ce:ııixıli ,......., 
bu meyanda A7a· 
aofya camiinl Ye di
ier bası caınil.-1 

-~· !'· v .. ce ,._....,,., 
niaeloe bundan -
ra Oçiineü ıc.tordu 
K-endanht- ci 
delek K•nn•-d•• 
Şiikrii Naili Pa
fa1'1 ai7ısret etrnit
tir. 

DiinİaaetPf.ile 
••. v.-..ı- are• 
....... _ llliili· 
kallar ....ta bul· 
muttur• M. v.-. 
zeloa ,diin ötl..._ 

1 

aonra Patrik Foti7oe il. V•niaeloa ı .. 
Ef. nin zİJ'aftlİ- lari6ala .. aiyor. 
ni kabul etmiftir. 
Patrik Ef.,.; M. Venizeloe kapı önün
de ~fbr. M. Venbeloe Petrik 
El. tı'L.-elhıi öpmiit, Patrik Ef. de ken
diaüıi alnmclan öpmiittiir. 

M. Veniaeı- :rum ,.lulimbden 
\• .. ;ti lll1lbn'erdi. Fakaı Yac
ıa.,_ Kral " KraDçeü Hazerabnın 
...... jiı. ü." ..... tleri cGnü ....... -
,.,.,... +.Nl·tr"••-. .._ v..ı.rı• ta 
..................... Jçia ...... el· 

lliliftit'. il. v_...1oa, bar~ 
:t 1':!:et. = ...... 
.. '-"' 1 •la1,.lıe -l;ıt -

.. _.._lfjlOJl:ar .I' uwuıjilkt T AitlıaYOt~ 

kuvvetli örülü 
r.eleri 1 Tar 

fd,W Bulgar ban- Romang{I Uawmi "7 ··110ıfl 
ıefi geldiler Ankara Rotaen Harici1e karar 

Kôiiisyo~ 
Bugün toplanıyor 
Ticaret odası da murah-

haslanm intihap etti 
T.ı.-a üç ay .... tmndidi ......_ 

da IOD Ç ......... ~ SC 0 İle........ ilı-
' .-ti tetkik he7et· 

~1111 leri ,.erine tetlıili 
,........ ıw,elin l• 
pklill ederelı • 
.. ,ı-mas' h '' l: .. ,... .... 
• 1 •••• ·

aire 14,171-............. 
1 1 

ı•d'' b•• 
...... .. 

l'Md" ····...... .... nk ...... 
lit ifleriaü bıldp et
....... lıiliı k il_.. . ..._ ..... 
't.m..a 1 ilılili ...... 
• lı .... ,. ..... Ya 

Ali Raa B. Ti-.t ........... ;. 
..... • 'l •tuı 

miirôkep bir • c 1 
1 

• - ütlıil ...... 
(DfY•mı S iaoi aal:iltıde) 

1- · *ill~ ~ 
, .,. ~ nıulater!T~erine 

Bur""7. C-,,~ ""ha(ii- !~ 
put-U ~~ ,.m 6lr 
romana tpWU. fıclectlılir, 

Burlian Cahit 
Beyin ._ ,_, ,.,._ ,._,., lfliita-

reh .,. aalh ıleoreleriıttl• rtifip 
lıa;pata .u.n bir Tirlı .._... ma-- """""""'"· Bo...,. ,,.ıJannıla, Anaılolu ~n-
ılelıi aile I~ pA coıoh l>ir 
,.1ıilıl. anlatan l>a ı- ianıi 

Kır çiçeği 

raazarile müzakereler olaak Mediı p~;iltiir-Aia-ııW 

M. TituJea~a7111 cınuncla 
ela )ıcılunmeu tahak· 

lmketti 
BOKREŞ, JO (llilli,et) - ._ 

- Hllrici79 Nam•, 11111 1 ı• 
,_ 6iılad,, 
,.,,. il ,, 

Winer Sport ikinci 
maçım yapıyor 

Bugün de F rbahçeden nıükem 
bir oyun bekliyoruz. • 

-8e 'f.:!'u;~ımr.•!..!t 
kinci ••ÇMI ,....,.or. ilk maçta Vi· 
~ O)'llftCBlann iman ...._ dar
C1fliluk yeren OJUD tanmı aWüktea 
_.., talıuııun lıefr'kj kııwwwtiıü inkir 

--- ciilüç o1wwwktan betka - .. deji1dir. 
'W wSpmtielıımı,.....alA

panm en ;,.; Wiip._ isıdtlll 1ııiri a14i1aP.. 
_ ...... , ...... ,, 111:1. d· .. 
..-bahçe ile ,..ptlfı OJ'llftia "' ... 
wyıettiiimia kombİIM-'•n h k1e 
ten hlk ala. AYll8blr)lada b:O:•ir,..tr"lıe. 

meli iktiaap etmit~-iliıa kq• • i!.an iapat etti. Top .._. 1ıbe Yla-

'ı leri, ~~ ••• d ~ olan kafa .,...ı.n _ .. ,. 
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bdülhamidin Mitat Pş. ile mülakatları 
2 

Kalender köşkü. - Mitat Paşa ile Veliaht Hamit Efendi, 
ki buçuk saat konuştular. -Mitat Paşa, tevkir ve ihtiramla 

içeri alınmıştı. 

den iki dakika sonra Veliaht Ab
dülhamit Efendi, "Jstanbolin" de 
nilen alaturka redingot sırtında, 
aziziye fesi bafmda, istical göste
ren bir hareketle salona girip ke
mali hürmet ve tavazula ve adeta 
güler gibi bir beşaşetle Mitat Pa
şayı kabul etti. 

Salonun sağ köşesinde konulu, 
yaldızlı, yuvarlak, küçük masanın 
iki yanındaki koltuklardan birin
cisini Pataya takdim ile oturma
sını rica ve ibram eylediğinden 
karşılıklı mevki aldılar. 

Abdülhamidin ilk sözü, Leylei 
Regaibin tebriki oldu. Mitat Paşa 
da, bu mübarek kandil gecesi mü
lakat şerefine nailiyetini mahzı 
yümnü saadet addettiğini beyan 
ile hayirdüalar eyledi. 

Bu mukaddimeye kadar ayak
t~, emre muntazır olarak tevak
kuf eden Yufus Bey, Valiabt Efen 
di Hazretlerinin isaretleri üzerine 
icap edenlere kah~e, fUrup söyle
mek için dıtarı çıkmıştı, Mitat Pa 
fa ile Veliaht, ba'lbata kaldılar. 

Mitat Pruıa ve rüfekası, hüriyet 
perver, garp medeniyetini, teced
düdü sever olduklarından ve be
şinci Sultan Murata bu terakkiye 
atılganlık kabiliyetini bulduklarm 
dan, onun saltanat makamında de 
vamını istiyorlardı. 

Fakat ne yazık ki, Beşinci Mu
rat, iyileşmesi müfkül, hatta gay
ı·i mümkün dimaği bir derde dü
çar olmuş ve hasbelusul Veliaht 
Hamit Efendinin saltanat maka
mma gelmesi icap etmİf ise de, 
kendisine pek güvenilemiyeceği 
ve teceddüt ve meşrutiyet yolun
da yürüyemiyeceği düşüncesile 
tereddütlere düşmüşlerdi. 

Bundan ötürü, on, on bet gün 
evvel Koca Rüştü Paşa ile müşari
nüleybin nezdine varrp göriişmüt· 
ler ve bütün zan ve zebaplarma 
rağmen Veliaht hakkında müsait 
fikir ve intibalariyle ümitli dön
müşlerdi. 
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HARiCi HABERLER 
Küçük itilaf 
Konferansı 

--<>--

Beş senelik bir iktısadi 
plan yaptılar 

PARIS, 30 (A. A.) - Hava> Ajan
sı bildiriyor: 

Matin gazetesinin Roma muhabiri 
Küçük itilaf konferansının ikt10at aa
haaındaki müzakereleri hakkında tas
rihatta bulunmaktadır: 

M. Benes mezkUr konferansa haki
ki bir bet senelik iktısat pr?gramı 
tPvdi etmiştir. Bu plana göre üç dev
letin Merkez Bankaları tek bir mües
r,ese halinde tevhit olunacaL..'. her Üç 
memleketten tayin olunacak beter a
zadan mürekkep müşt~rek bir İkt<sat 
M~clisi teşkil edilecek ve bu meclis 
Ki:çük lfi!ifm umuıni ikh•adi vaziye
tile meşgul olacaktır. Bu medis ÖnÜ.· 
müıdeki ay içinde Prag'da toplana
c.ak ~ ır. Bu meclise Macaristanın da 
girıne~~ ıhtimali &'Özönünde lululmu~
tur. 

ni~cı taraftan bütün gazet·.~?eı· Kü .. 
çük lt:laf konferansmm büyiik: bir ala
ka ile mevzuubahsetmekte ve Türk -
Yunan itilafının, Sovyet Rusya ile 
komşuları arasmda aktedilen ademi
teca viiz m.iıakının ve nihayet Leh is .. 
tan ile Almanya arasındaki gerginli~ 
ğin hafiflemesinin şarki Avrupanın 
umumi vaziyetinde büyük bir terakki 
eseri olduğunu ehemmiyetle kaydeyie· 
mcktedirler. 

VIY ANA, 30 (A. A.) - Cenevre
den gelen M. Dolfuas ile Cene>reye 
~iden M. Benes'in trenleri Tyrol'da 
Woergel istasyonunda karşılatm<şlar 
ve Avusturya Baıvekili i:le M. Bene• 
yanın saat süren samiıni bir mül&kat 
yapmışlardır. 

Ruslar 19,000 
Metreye çıktılar 
Profesör Piccard'ın irtifa 

rekoru kırıldı 
MOSKOVA, 30 (A.A.) - up. R. 

S. 5. " Stratosfer balonu 8,41 de hava
larun•ştır. Balonda kumandan ve pilot 
olarak Prokofiev, muavin Nirnbauın vş 
balonu in§a eden Godunw vard<r. 

MOSKOVA 30 (A.A.) - Stratoıp
bere'e ede.an Sovyet balonundan saat 
11 ,2 d.; alınan bir telsizde balonun 17 
bin 900 metre yüksekte ve hareket nok 
tasından 24 Km. U2akta olduğunu bildir 
miıtir. 

Telgraf şu malumatı ilave etJni~tir: 
'Hava tazyikı 60 milimetredir. Müva 

;ı:ene teminine muvaffak olduk. Sıçaklık 
<)t>uesi sepetin dı!mda sıfırdaAİ~ 
67 ve sepetin içinde sıfırdan yİJ<ar< 22 
Clir. Yeryüzü pek iyi surette görülebil • 
mektediı·. uıl t 

Mesuliyet 
Japon yanın 

--·-
Sovyetler mevkuf Rusların 
bırakılmalarını istediler 

MOSKOV A, 30 (A.A.) - Taı ajan
sı bildiriyor: 

Sovyetlerin Tokyo sefiri M. Yurenef 
hükumetten aldığı talimat üzerine Ja· 
pon Hariciye nazın ·M. Hirota•yr ziya~ 
ret ederek Çin ıark ~emiryolları erka
nından dört Sovyet vatandaşının 24 
eylülde Jajon ve Mançuri makarnalı ta
rafından tevkifini ve gene Mançuri is
tasyonu müdürünün bir Japon hudut 
muhafızı ve Pogranişnaya İstasyonu mÜ· 
dürünün de Mançurili bir hudut muha
ftz• tarafından tevkif edilmit olduğunu 
bildirmiştir. Sovyet sefiri, Sovyet Rus• 
yanın Çin şark demiryollar• üzerindeki 
hukukunun ihlali demek olan bu hate
k~tlerin gayri meşru olduğunu ihtar et
mİ§ ve bu gayri kabili tecviz tedbirle
rin haz<rlanmakta olduğunun Japon hü
kUmetine vakti1e resmen bildirilmiı ol
duğunu hatırlatmıştır. 

Sovyet sefiri, bu ihtarlardan sonra 
Japon Hariciye nazırına §Unları şöyle
miştir: 

"Elimizde bulunan cerhi imkanS<z 
vesikalardan anlaşlıyor ki, bu tedbirler, 
Harbinde Japon heyeti askeriyesi nez
<linde ve Mançuri hükiimetinin en mes
ul erkanının iştirakile yapılan mütead .. 
dit toplantılarda büyük bir itina ile tan
zim olunan planın tahakkuku başlan
gıcını teşkil etmektedir. icabında Sov
yet hükUmeti Mançurideki Japon ku· 
mandanl.ığının ve Japon idareainin tarzı 
hareketiai gösteren bütün vesaiki ol
duğu gibi neşredecektir. .Binaenaleyh 
Sovyet Rusyamn Çin ~ark demiryolları 
üzerindeki hukukunun ihli.li neticele
rinin mea'uliyeti tamamen Japonyaya 
terettüp edecektir . ., 

Cenevre içtimalar ı ----Almanlar silahsızlanma 
konferansından 

neler isteyecekler? 
CENEVRE, 30 (A.A.) - Milleti-. 

Cemiyeti büyük meclisinin bu sabahki 
toplantısında M. Trancu]is Haüti cüm ... 
huriyet namına verdiği bir karar sure .. 
tinde bütün yurttaslara hukuk beraber • 
!iği temin edecek bir mukavele yapılma 
Sını istemiıtri. Uruguay hükUmeti namı 
na söz alan M. Guavi, yakında Maute • 
videoda toplanacak ve Avrupa kıt'asma 
ilişiği olan iktısadi meıeleleri de tetkik 
edecek olan Amerikalılar ittihadı kon • 
gresinin iktısat sahasındaki karı,ıklı • 
ğa ve p~şanlığa bir çare bulacağını um 
duğunu söylemiştir. 

Balkan Lokarnosunu 
tahakkuk ettirmek için 

Politika gazetesi diyor ki: 
" Kralın bu ziyar~ti Balkanların bu günkü vaziy 

dolayısıle müstesna bir ehemmiyet almaktadır,, 
BELGRAD, 30 (A. A.) - Politika gazetesi Yugo•lavya Kralın 

Karadeniz, Ege Denizi ve Adriyat ik seyahatinin Küçük itilaf tar 
lından takip olunan siyasetin yeni bir faaliyeti eseri olduğunu ka; 
dettikten sonra Yugoslavya Kralı ile Türkiye Reisicümhuru arasıı 
dahi mülakatı mevzuubahsederek diyor ki: 

"iki devlet reisi ilk defadır ki biribirlerile görüşeceklerdir. Krı 
im bu ziyareti Balkanların bugünkü vaziyeti dolayısile müstesna b 
ehemmiyet almaktadır.,, 

Politika gazetesi, Türkiye Baş vekili ismet Paşa ile Hariciye V 
kili Tevfik Rüştü Beyin Balkan Lo karnosunu tahakkuk ettirmek iç 
sarf ettikleri büyük gayretleri halı rlattıktan sonra diyor ki: 

"Türkiye ile Yugoslavya arasındaki münasebetler öyle bir ma 
yettedir ki böyle bir fikir her iki memlekette de büyük bir müza 
ı ef bulacaktır.,, 

M. Çaldaris'in beyanatı 
ATiNA, 30 (Hususi) - Mösyö Çaldaris Cemiyeti Akvam 

Türk - Yunan misakı hakkında İzahatta bulunmuştur. 
• 

I zmirde tak as komisyonu 
IZMIR, 30 (Milliyet) - Takas Komisyonu bugün Vali Kazı 

Paşanın riyasetinde işe başlamıştır. 

9 Eylul panayırı gece kapandı 
IZMIR, 30 (Milliyet) - 9 eyi ıil panayırı bu gece saat 24 te r 

men kapanmıştır. Panayıra iştirak edenlerden arzu edenlere taııli 
İ!;İn ayrıca dört gün mühlet verilmiştir. Panayırda bazı paviyon 
hipleri tenzilatlı sal•f yapacak/an m komiteye bildirmi~lerdir. 

Panayırın kapandığı lktısat Vekaletine telgrafla büdirilmi,ı 
Gelecek haftadan itibaren yeni bir heyet gelecek sene panayrrı iç 
çalışmıya başlıyacaktrr. 

Panayıra 250 firma iştirak etmiş, 350 bin kişi ziyaret etmiştir. 

Yeni maarif mü/ ettişleri 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Birinci sınıl Maarif mülettİfli" 

ikinci sınıf mülettiflerden Harun Reşit, ikinci sınıf mülettişliğe Ü 
cü sınıf müfettişlerden Hikmet, T evlik ve Relik Beylerin tayinleri 
tasdika iktirak etmiştir. 

• 
iki mebusun teşrii masuniyet/er 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Denizli mebusu Haydar Rü., ' 
Manisa mebusu Tahir Beylerin teşrii masuniyet/erinin kaldırrl 
hakkında Meclise bir tezkere gelmiffİr. 

İ s.fanbul pul müdürlüğü 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Maliye Vekaleti kazanç vergisi t 

yiz komisyonu reisi Şefik Beyin lstanbul yol müdürlüğüne tayini 
koTTÜr etmistir. Daha evvelce, Y enikapı Mevle 

vi dergahı Şeyhi methur ecillei ü
lemadan Hüsamettin Efendi Haz
retleri dahi, Abdülhamit Efendi 
hakkında müşahedah arifanesine 
binaen hüsnü şaadette bulunmuş
tu. 

Saat 12,13 de balon, biraz safra. at· 
tıktan sonra, 18400 metı·eye kadar y.Ü.k ~ 
selmiştir. Civa •Ütunu 51 milimetrelik 
bir tazyik göstermektedir. 

• Yunanistan namlna M. Çaldaris ve 
Letonya nam•na M. Salnais beynelmilel 
cilik zıhniyetirun ıktıaadı meseıeıere ta(
bikl gereldiğinden ısrarla ~hsetmişl~ r
di ... lrlanda namma M. Kelley bugünkü 
2orluklara ve sıkıntılara bir çare buluna 
bilmesi için küçük hükumetlerin de me
sui.iyete iştiraklerini istemiştir. 

. ' , 

I mfihana giren iki kardeşin vazig 

Fakat yine ihtiyatı elden bırak 
mamak ve bo, yere aldanıp yan
mamak iı;in Mitat Paşa bir kere 
daha Abdülhamit Efendiyi görme 
ği ve hiç bir ııeyi saklı kapaklı bı
rakmayıp açık açık söyle~ip karar 
laştırmağı ve mümkün olduğu de· 
recede teminata raptetmeği muk
tazi görmüş ve işte bu azim ve ni
yetle yalnızca konuşmağa gelmiş
ti. 

Kahveler. şuruplar içildikten 
sonra Mitat Pata, i~in can yerini 
açtr. 

( A rkll$ı var) 

Yann: 
, 

amidin Milat Pş. ile mülakatları 
3 

Balonun içinde bulunanlar gönderdik 
leri başka bir telsizde balonun sepetini 
ve kılıfın< yapan fabrikalarda çahşan bü
liin isçilere selflmlarmı bildirriıişlerdir. 

Moskovadaki tayyare meydanından 
balonun dürbünsüz görülmesi mümkün 
olmaktadır. 

Balon saat 12,5a de gönderdiği tel
sizde aşağıya inmeye hazırlaodığ.nı ha -
ber vea·miş, saat 13,12 de yere doğru in 
meğe başlamıştır. Balon saniyede ilı:i bu
çuk metı·e süratle inmekte ve garbe doğ 
ı·u sapmaktad<r. 

Saat 13,16 da halan hareket nokta
•ından 50 h:m. uzakta bulunuyor, ve ce 
nubu şarkiye doğru gidiyordu. 

Balonun Brenitza ile Kolomma ara • 
ımda yere İneceği tahmin ediliyor. 

Balon yere doğru inmeye başlama • 
dan evvel 19 bin metı·e yüksekte bıılu • 
nuyordu. 

lvıu,,KOVA. 30 (A.A.) - Sovyet 
Rusya Stratosfer balonu saat 11 de 24 
bin metre yükseldikten sonra .saat 12,50 
de inmeğe başlamı§tn'. Balon g~ iı
tikametinde saniyede iki buçuk metre 
süratle inmektedir. Yere Bron.itza ile 
Koloma1 arasında ineceği tahmin -0lun
maktaôır .. 

Gelecek umumi toplantı önümüzdeki 
pazartesi günü yapılacaktır. lngiliz Ha 
riciye nazırı Sör Con Simon ile 1\-1. 
Eden mesai arkadaşlarile müzakerede 
bulunmak için yarın .sabah Londraya 
gidecekler ve ııelecek hafta içinde Ce -
nevreye döneceklerdir. 

Alman Harıcıye Nazırı döndü 
BERLIN, 30 (A.A.) Hariciye nazı

rı Von Neurath'ın Çenevreden buraya 
gelmesi siyasi ma~afilde mumaileyhin 
Cenevrede yapllğı müzakereler hakkın -
da hUkUmetine izahat vermek istemesine 
atfolunmaktadır, Gecen haftad~n beri 
Cenevrede bir silah -mukavelesi akdi i
çin yapılmakta olan hazırlık konuşmala 
rmda büyük bir terakki elde edilmiştir. 
Müstal,bel mukavelenin met·iyete konur 
konmaz müdafaa silahlarmda müsavat 
verilmesi hakkındaki Alman .talebi mü -
zakerelerin ön safında belmektedir. Al 
manya agır silahların kaldmlmasını iste 
mcktediı'. Bu silalılar muayyen bir müd 
det zarfında kaldmlmadıg< ~dırde Al· 
manya da ayni silahların Almanyaya da 
verilmesinde ısrar etmektedir. Hütün 
ihtilaf Fransa ile lngilterenin Almanya 
tarafından vaki olan bu talebe karsı mu 
kavelenin ilk devresi için itiraz e;mete--

• e bazı şeraitle saltanat teklifi. -
Veliaht Hamit Efen« • ...;yet edecek? - Abdülhamit. 
Yeni Padişah, nelere ria .. · za gösteriyor: 

R d k l Al rindedir. Von Neurath'ın Cenevreye ne usya an çı arı an man vakit döneceği henüz belli değildir. 
gazetecileri Hukuk beraberliği 

11 ı 1 MOSKOVA, 30 (A.A.) _ Volf a· BERLIN, 30 (A .. ~.) - lyi haber 
~· et İ yag" filUr ar janımdan: alan 111alıtiller, Yon Neurath'ın Berıme 

Yalıuz başına ŞıQ Rusyadan çıkar<lmalan kaı-arlaştırı- dönüıü hakkında 'i". --• • --•'-· · ""' 
"-TPELLIER O ( la 1 leri s . .. ..ıd>ı tua.,t:u.t ...... ıuın ı· 

? 
, 3 A.A.) - n A man gazete muhabirleri Alman· '"' eri ihtimalleri yersiz bul • 

Nasıl yaktı. MO~ 'le civarında çok ,iddetli ~=~:kr:!iek üzere bu alt;-- .nakta ve demektedir ki: 
Montpellier ,_olmuştur. Her tarafta areket e- - Alınanyanın herhangi bir teklif 
yeni bir fırtına~rdır. karşısında vaziyet almağa veya bizzat 

)' irmi dakikada yirmi üç büyük zararlar ~,. taşmasın Kaçan mahpuslar bir teklifte hulurunağa ihtiyacı yoktur. 

t • Nimea'de sulat. . .,4 n olan Almanya alacaklı vazıyette kalmakta de 
' yere a eş vermış.. zarar ve ziyan 15,çOO,OOO kadar tah· MEKSIKO, 30 (A.A.) - Şarki Mek vam ediyor. Teklifi yapmak, karşı tara-
LElPZlG, 30 (A. A.) - Reichstag' min ediliyor. Yağmur dün bütün ge- ıikada Zacatlan hapishanesinden kaç- ,fa düşer. Nihayat, baıkalarmın hangi 

a yalnız başına nasal atet verdiğini an- ce yağmıştır. mağa teşebbüs eden mahpuslardan on derceye kadar :sili.hlat·ını bırakaca!1.ları-
latan Van der Lubbe'nin ıay<0nİ dik- Hindistanda da kiti polislerle yapılan mücadele netice- ru anlamak ve hukuk mÜ•avatı prcnsibi-
~at beyanatmın okunmasından sonra BOMBAY, 30 (A.A.) - Şid~etli sinde kurıunla ölmüşlerdir. Mahpuslar ni ne ~ekilde tatbik etmek istediklerini 
reis, celseyi çarşamba günü saat 8.30 yağmurlar d-:layuile Hindistanın şuna- duvarda açtıkları bir delikten tam ka- görmek istiyoruz. 
~ b<rakmıştır. !inde suların taşması 100,000 kişiyi a- çacakları sırada görülmüşlardir. Bir Alman siyas1 mahafili 11,12 de lngi!-

1..EIPZlG, 30 (A. A.) - Reichatag çıkta bm•kmıştır. Kazaya uğramıyan a- polis ağ<r suretle yarahdır. tere, Fransa, İtalya, Amerika ve Japon-
yapgını muhakemesinin aabah cel•e•İ- ha!iden bunlara yardım istenilmiştir. Lindberg Moskovadan ya tarafından imzalanan beyanat< hatır-
nin tayanidikkat hadisesi bir şalıiclin Yeni zelzele !atmakta ve Almanyanın, şimdi, bu an-
ıôzleri olmuştur: . . . . SULMONA, 30 (A.A.) - Dün 16,30 hareket etti taıman•n tatbikını isterneğe hazır oldu-

Du ,ahit Meukoelln ışçı muhıtındc da yeni bir sarsıntı olmuştur. Bu ıar- g"'unu söylemektedirler. 
l h 'k" ' t th' · rlardan bi MOSKOVA, 30 (A.A.) - l..ind-" rı atçı ve e ışçı unsu . ,: sıntı, 26:'9 daki zelzeleden zedelenmiş 

hepsine • -e;:;;;;;;;;e;;;;;;;3,-ı:ıı 

ANKARA, 30 (Telefonla) - imtihana iştirak eden iki kard 
lıer ikisi de muvaffak olduğu takdirde Maliye müfettiş muavinli 
kabııl edilip edilmiyecekleri hakkı 'lda hükıimetin isti/sarı üzerine 
let şurası umumi h-:yeti, imtihanda en lazla muvaffakıyet gösteren 
deş.in kabulile diğerinin ademi ka 'ırılü lazım geleceğine karar ver 
tir. 

Tren 2 kadınla 3 çocuğu ezdi 
İZMIR, 30 (Milliyet) - Hilô.l istasyonunda bir tren kaZll$1 ol 

Bornovaya giden katar Karşıyakad an g.ılen katardan inen iki kad 
üç çocuğu ezmi~tir.Çocuklardan b il'inin ayağı kopmutur. Diğerler 
yaralrı ağırdır. Kaza etrafında tahkikat yapılıyor. aYralılar hastah 
ye kaldırıldı. 

Temyiz raportörleri 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Mün

hal 80 lira maaılı temyiz raportörlüğü
ne Samsun hukuk hakimi Galip, 55 li
ralık raportörlüğe de E•k~ehir müd
deiumumisi ıMuzaffer Beyler tayin edil- ı 
mişlerdir. 

Almanyada açlığa v 
soğuğa karş\ mücad 

BERLIN, 30 (A.A.) - Volf 
sından: 

Açlığa ve soğuğa karı• mücadel 
liğinin merkez idare heyeti, daha 
diden teberrü olarak 7 milyon k 

Fransız sefiri geliyor patate• ve 1 milyon kenıa1 ek 
PARlS, 29 - Fransanın Ankara buğday ald,ğını bildinniştir. 

sefiri Mösyö Kammerer vazifesi başı- Markoni Amerikad 
na gitmek üzere pazar akjaınr eiQpreı .. 
le lstanbula lıarck>t edecektir. NEVYORK, 30 A. A. - 1 

Üç haydut idama ayan azasından M. Markoni, Kon 

hk 
A ,J.tlı..ı.,.. ___ .,..,f 5;;_vo;;-vapuru ile Nevyorka gel 

ma um O_.-... Chikago sergisinde ıerefine t 
.... «"roc aw "Poznan.ie,. 30 A. A. -

.Bir çok cinayetler yapmış olan üç hay
dut kısa bir muhakemeden sonra idama 
mahkiım edilmi~lerdir. 

M. Herriot'nun rahatsızlığı 
L YON 30 A. A. - Son günlerde 

muntazam;n iyileşme!:e ba1layan M. 
Herriot'nun hastalığı hafif şekilde tek· 
rar başlamıştır. Doktorlar tam bir is
tirahate lüzum göstermektediı·ler. 

dilen bir günlük merasimde 
caktır, 

R. 101 
St 

abidesi 
P ARiS, 30 A. A. - Kabi 

Dal .... •Jier, M. Pierre Cot ve M. 
Eynac'i pazar günü Beauvais 
da lngiliz R. 101 Dirijablinin u 
kazada ölenlerin hatırası için 
abidenin aç<lma meraıiminde F 
temsil etmelerine karar vermiş 
merasimde M. Mac Doanld'ın b 
sı ihtimali kuvvetlidir. 

ispanyada Cortest 
dağılıyor 

ri•i olan Haman'ın, sonradan Hıtler m ı k bergh ile zevcesi dün 11,40 da Tallin- Ruslara göre o an bir çok evleri yt rnıştır. · y 
hücum kotalarına mensup oldu~u ,. Tafsilat yoktur. Bir kaza olup ol- n'e hareket etmişlerdir. Gıtmeden ev- MOSKO A, 30 (A.A.) - Tass Ajan 
laııldığmı söylem.iştir. madığı belli değildir. vel Lindbergh ve zevcesi Moskovada sı bildiriyor: \ 

toplanmıştır. Bu mesele yalnrz ... f'-lman· 
Y'mın tekrar silahlanmasını degıl ~~at 
di"er devletleı·in silihlanmasını da ıstih ... 
daf eder. Mevzuu bahsolan şey yalnız 
Almanyay• silahlanmaktan menetmek 
değildir. Dünyanın diğer bütün kısımla 
rı silahlanmak yolunda serbest bıraktl.ı
yor. Şuurlu veya §UUrsuz böyle bir ne
tice, sulh fikrine karşı bir cinayettir. 
Şayet uzak şarkta çığ kopacak olursa 
biil ün dünyanın harp kuvvetlerini hare .. 
kete getirecektir. Yalnız Avrupa kıtala
rı üzerindeki sili.hlanma mevzuu bahsol 
?Zaydt, bu, -ancak Almanya ile Fransayı 
alakadar edebilecekti. Silah meselesini 
~arki Avrupasız hal ve tesviyeye teıeb
büs etmek şarki Avrupaya kart• hasma 
ne bir fikir izhaı· etmek demektir. Şarki 
Avrupa devletleı·i ademi tecavüz misak .. 
lan akdetmek suretiyle sulh istedikleri• 
ni isbat eylemişlerdir. Bu devletler Av
rupadaki silah vaziyeti hakkında kati mü 

iMADRIT, 30 A. A. - Sağ 
müntehasından sol cenah münt 
kadar olan fırk~lann fikirlerini 
ve sabahleyin çıkan gazeteler 
meclisinin dağdmasının yakın 
zannını az çok kat'i surette orta 
mektedirler. Bu ~hit gelecek hafta tekrar din• geçirdikleri dört günden çok memnun lzvestiya gazete•i silah bırakımı kon 1 

Icnecektir. oldukların1, yapılan ilmi iılere ve tay· feransı ve dörtleı· misakı ba.ilığıyle yaz .. 
Reichstag yangını hakkında soru· müsbet cevap verdiğini aöylemittir. yarecilikte alınan neticelere hayranlık- dığı bir makalede diyor ki: 

lan ıuallere Van der Lubhe, güsıtükle Fakat Van der Lubbe Reichstag'ı nİ· !arını bildiı·mişlerdir. "Dört büyük devlet arasmda gizli 
anla~ılır bir aeale, 27 2 tarihini Bcr... çİn yaktığını ıöyliyemiyeceğini bildir- Al d d'l •k• bir kararla çıkmazdan kurtulmak te -
l.n sokaklannda dolaşmakla geçirdi- miştir. Bunun üzerine reio tahkikat manya a mene 1 en l ı şebbü•ü yalnız kendaerine büyii!< devlet. 
fini •Öylemiştir. Akşam üzeri ateş esnasında tcsbit edilen bir plana m<i- Fransız gazetesi İsmini vermek sevincini duymıyan bir 
vermek Üzere çakmaklar satın almış- racaat etmiştfr. çok küçük devletleri değil a)·ni zaman· 
tır. Reis, Reichstag'ı yakıp yakmadı- Bu planda Van der Lubbe'njn Rei- BERLIN, 30 A.A. - Evvelce ya- da Sovyet Kusyayı da kar&ıs•nda in· 

---l~-.J-ı.:ı•u:n!J.ı....J:l wuii'ai'i.w:le..ı:1-....,nı:""Wı..:.....E&.kA.1....J.....s..Wliliıı:..!b;ııii!ln~a;!la!!;r!:l•!!in!.!:d!.:a~d!!:o:!la:.t,!t~ı ıı:" ı!.ı:!:e!rl!!e:!r;_v!,e~,l_.!,•a:!Jk~e;.!d!,!il!!e~n!..::",!;L~e'-.;J:!;o~u~r~n!;a~l~v:::e;.J,!;L;!:e~ll?:1a~t;i:in!:.)W,...!l::!a~ca~k~tı~r~.~S!!u~lh ve silah meseleleri bütün • ı ı _. -~- L~1..t: ___ J _ :-1,!-~-· h.,,:,. ,,,t~-.. 

El Debate gazetesi diyor ki 
''Yeni hükUmet itimat reyi 

gene Cortes meclisinin dağılm 
tiyecck gibi görünmektedir . ., 

Norveç kraliçesi lngil 
LONDRA, 30 (A.A.) - N 

kraliçesi Maud, dün Bers;en' 
..,,j. ''o ntnrnnlııil ;I,.. 1 nO'İltPl"..,nİ 
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Marmaraya bakan 
İsfenksler 

Dün yolum düftÜ de Cihangirden 
eçtim. O dik yamaçta gözle kaş 
rasında alelade, mahalle değil, 
deta bir devler mahallesi tetek
ül etmif. öyle binalar ki, ön plan 
r kileri, pençelerini toprağa geçir· 

ti lif, 40 • 50 pencereli gözleriyle 
Üzleri Marmaraya müteveccih 

n oz renkli birer mühip lsfenkeai 
ndırıyorlar. Hepsi ayn ayn muh 

• ,lif mimari tarzlarda. .• • 
Daha düne kadar orası bir yan 

ın yeri idi. Ben, onun yangın

an evvelki halini de bilirim: Yüz 
e dokaaıu ahpp, harap, çürük ev 
ırden mürekkep bir sürü dar ma· 
lllleler, girintili, çıkınblı sokak-
ı.rdı. Harbiumumide yaomıfh· 

- ıen o vakit istihkam ihtiyat zabi
olarak Maltepede bulunuyor· 

uın. Bütün gök kıpkızıldı. ,\lev
ırin aksi sabahlara kadar ta ora· 

' a ırdan görülüyordu. Erteai günü 
ıtanbula indiğim vakit ilk itim, 
raya gitmek olmuttu. O, ne kor
unç, ne peritan manzara idi. Ağ
ıyanlar, kül olan son melceleri
İn önünde avare ve tatkın şaşkın 
olaşanlar ve bakışanlar ... 
Şimdi şu sahrlan yazarken bi

, ogün toprağın ve birbiri üstüne 
ığılan enkazın bağrından çıkan 

ebennemi nefesleri hala yüzüm-
ve yer yer yükselen vaveylala

n ı hala kulaklarımda duyar gibi 
.... uyorum. 

Dünkü yanğın yerinde bu gün 
epyeni bir mahalle değil, adeta 

e ir tehir vücude gelmit. Yalnız 
n k. -•· e acı ı, yepyeni olmasına rag-
:ali ıen kurulutunda azami bir ba-

ııntızlık var: Hepsi birbirinin ha 
aını, ziyasını, manzarasını çal
'f·· Hepsi birbirinin içine bakı

ve r. Oç buçuk arşınlık sokak üstü 

' oe 7 • 8 katlı binalar, kimseye da
lltmadan hatlarını alıp göğe yük

lmitler.. Filhakika Belediye ma 
ıi olın~ıt; bu, bir kata... Fakat 

m• b" 1 ına arın sahipleri de, avuçlar 
a- loluıu parayı bu daracık sokakla

' niçin dökınü9ler nasıl dütün
ft eınifler ki, latanb~lda topraktan 
• ıcuz ne vardır? Geçtiğim saatte 

fınıav L_ 
"ne a oerrak olmasına rağmen bu 
el/ k~larda lot, ruha kasvet ve· 

n hır akşam havaaı hüküm sürü
if· rordu. 

.. Halbuki bidayette bu inşaata 
ııudlllıaJe edilseydi burada anfi-
atr t ' arzında binalar yapılır, 

Uf• '°~ab~ o~a göre açılır. Bu ıuret 
la • ıç ır hına, diğerinin havaıını 
İli 18.nı.ı, manzarasını çalmazdı. A-
ne zının vaz· ti b h b fa k .. ıye , u uıusta ura-

. ço conıertti. E" kü ··k bir 
•ınnı t f ger çu 
nbuİ sar edilıeydi, buraaı, İa-

liz e un en bıol güneş, en bol de
e ıe) 1bj~ !;'1 ?'anzara gören en gü

. .>h•.· l"k ıntı olurdu. Yazık ki, kaa11 ,.,..,z ı ve d .... 
Eel •eınf Ufunceaizlik bu en gü 

bı'İ:aJd 1
• Beyoğlunun aralık so-

arına çevir . d h d ;,,,.. •İnııekt d" ınıt ve a a a çe-
na 11 e ır. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Eko•e111l 

Madenciler 
Toplandılar 

Dünkü içtimada Üç 
mesele görüşüldü 

Dün madenciler Merkez Rıht~ Ha· 
nında içtima ederek, madenlenn u· 
mumi "aziyetini tetkik ve 1934 sene· 
ıinde daha fazla ihracat imki.nlannı 
görütmüılerdir. Oç eıaa dahilinde mu· 

tabık kahnmıttır: 

ı _ lktııat Vekili olduğu günden 
beri Türk madenciliğini himaye ve o-

. . f al Cel < • Beyefen· non ınkıta ına ç ııan ıu 

diye bir te,ekkürname yazacaklar, !>u 
himayenin bilhaHa maden aatıımda 
eaas olan lngiliz lirası ve dolann su· 
kutu dolayııile tevaliaini -ve tezyidini 

rica edeceklerdir. 

p - Kontenjan harici iptidai mad
deler "Ve yedek parça ithal eden ma· 
den müesseıeleri lktııat Vekaletinin 
müaaadeıi ile mallarını gümriikten 
imrar etmekte idi. Son kararname ile 
bu muam<Ole için Vekiller Heyetinden 
müsaade alınma•• Jizım.gelmektedir. 
Halbuki bu, zaman kaybebneyi istil
zam edeceği cihetle bu huauata eskiai 
gibi muamele ifa olunması için te§eb· 
büaat yapılacaktır. 

3 - Hükümet, maden ihracatın• 
te§"Vik etmek üzere geçen ıene, 1932 
ı•mesine nisbeten yüzde elli ihracat 
yapan1ann resimlerini bir kararname 
ile yüzde bire tenzil etmİflİ. Bu karar
nnmenin müddeti olan bir sene yakın· 
da bitecektir. Maden fİrketJeri iae, 
timdiden 1934 aah§lanna baılıyacak· 
lan cihetle mezkür kararnamenin ö
nümüzdeki aene için de ayni terait da
ireainde temdidini rica edeceklerdir. 

Fenni patates ziraatı 
Adapazarı havaliıinde pataleı zer'· 

iyatında köylünün ekseriya hati.lı ha· 
reket ettiği görülmektedir. Ziraat Ve
kaleti her §eyden evvel köylünün za· 
ranna olan bu halin önüne geçmek 
için :zürraı tenvir etmiye karar ver .. 

mittir. 

Adana domatesleri 
Adanada bir domateı taciri en nefiı 

domatealerin okka11nı 60 paraya ihra
ca haıır bulunduğundan bahio.Je lıtan
bul Ticaret Odaaına gönderdiği bir 
mektupta, domatea ihracatıuın tezyidi 
imkinlarına ait malümat iatemiıtire 

incir piyasası 
lzmir Mıntaka11 Ticaret Müdürlüğü 

viki olan talep üzerine incir piyasaaı
ın tetkik etmiı ve raporunu lktıaat 
Vekaletine ııöndenniıtir. Raporda, 
incir alıcılannın ucuz m&J almak üze
re aralarında anlaıtıklan rİTayetleri· 
nin aslı olmadığı da kaydedilnıekte

dir. 

Bulgaristanın yumurta ihratatı 
Bul11ariatan1n Almanyaya yumurta 

ihracatı çoğalmıı, lıpanyaya azalmıt· 
ıır. Bu suretle lıpanya piyaaa,.,nda 
yumurta1arımıza kar§ı bir rakip ek

ıilmiıtir. 

Romanyadan ithalat 
Romanyadan memleketimize geçen 

temmuz zarfında 936 ton benzin, 
1004 ton petrol, 801 ton ham petrol 
"Ve ağuıtoıta 1016 ton benzin, 110 
ton petrol, 3000 ton ham petrol ithal 

edilmiıtir. 

Trabzon Ticaret odası 
mahkemeye verilecek 

Trabzondan ihraç edil~ek Üzere 
ıehrimize ııönderilen ba21 fındık par
tilerinin, latanbul Ticaret Oda.. eks
perleri ve tahlili.tıticariye liboratuva .. 
n tarafından yapılan muayene ve tah .. 
!ilinde bunların yüzde ondan fazla 
rutubetli olduğu görülmüıtür. Halbu
ki bu fındıkların yüzde 4 ten fazla 
rütubetli olmama11 li.zmıgeliyordu. 

Bu suretle hakikat hilafına ihraç fa
hadetnameıi verilmesinden dolayı 

Jstanbul Ticaret Odaaı Trabzondaki 
ali.kadarlan mahkemeye verecektir. 

Dünya maden cevheri fiatları 
lacill% liraaı 

:Balnr elek. 37 1-4 ilit 38 .... 
llalıı.ır 34 1-16 .ili 34 3-16 
Kalay 215 3.4 ili 215 7-8 
X:urfun il 15-15 ili 
Çinko 16 5-8 ila 
Jrı..rom "'Türlı.i7e malı 

8'(_., Jnıiliz. ıilini 
Krom .. Türki1e malt 

85 .ili 52"«,, 
Beher derece İçın 2 ıi 
lin faxl<1, 
Antimuan "50 derece- 3 il& 3-3 
li beher df!'recf'si,. 
Anhmuan "60 de.-ece- 3·6 .ili 4 li beher d~rıf'cea~. 
Marnrzi "300 tonluk 30 ili 
partiler,. 
Kömür "Foh Cardiff., 
Groı Admiraute 19-6 ılA 
C .. o• Ordinaire l&-3 iU 18-6 
kömür "'NaYlunuu 
Cardiff .. Cene~• 6 

.,. ... 

Hususi 
Vapurcıılar 

Bir haftaya kadar hisse
lerini fer ağ edecekler 
Takdiri kıymet neticesine vaki olan 

itirazlar üzerine hakem karan tebliğ 
edildiğinden huıuai Tapurcular, bu a .. 
yın yediıine kadar hiaselerini te,ekkül 
edecek ıirkete ifrağ etmeğe davet eclil
miılerdir. 

Vapurcular heyeti faaleıi bu iıi ta
kip etmektedir. Vapurcular. ayni za
manda, vapurlarına takdir edilen luy
metlerin kesirlerini, hisıelerini doldur~ 
mak için naklen tediye edeceklerdir. 
Bu it bittikten ıonra ayın sekizinde 
müessiıler heyeti mecmuası toplanacak
tır. 
~~~~~~~<>-~~~~~~ 

Pollete 

Hırsızlık iddiası 
Betikta§ta V aldeçepneainde 4 nu

maralı evde oturan lbrahim Efendi po
lise müracaat ederek Necati Bey cadde-
sinde Hüseyin Efendinin bira-
hanesinde Mermere Hasan "e ı .. 
ki arkada§• ile birlikte ralu içtik· 
!eri cınada çekeli cebinde bulunan 25 
Jira ile bazı evrakı huıuaiyesini muhte. 
vi cüzdarumn çahnclığlru iddia etmiı, 
Mermere Hasan yakalannu§tır. 

ihtiyar bir kadın pencereden 
düştu 

Anadolukavağında 23 numaralı n· 
de oturan Şirketi Hayriye memurla
rından Kenan Efendinin hanesinde has
talanarak yatmakta olan 70 yaılarında 
V aafiye Hanurı odanın penceresini aç· 
mak iıtediği sırada çerçeve ile birlikte 
3 metrelik yerden düşerek sağ kolon
dan ve vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmııbr. 

Kaçakçı matmazel 
Muhafaza teıkili.b memurlan dün 

kaçak etya ııetiren bir matmazeli ya
kalamı§tır. Prensea Maria vapuru yol
cularından Mabnazel Eleni'nin fÜphe
li tavır ve hareketleri memurlann na· 
zandikkatini celbetmiıtir. 

Bunun üzerine baTI1lu aranınıt, bu
ıusi bir tertip ile ve kapak altına aak· 
lamruf, Üzeri aanlı yünlü kumaı bu
lunınu§tur. 

Man§OnU da mnayene edihaiı ve i
çine gayet mahirane bir suretle yerleı· 
tirilmit ipekli kuma§ çıkmıtbr. 

Çalgıcıyı tehdit 
Eyüpte Oc; ıehitler mahallesinde 

Büyükfıatıklar aokağmda yap.tan 
aiinnet düjjününde mezbahada keaici 
Remzi Efendi çalguoılardan Ya,..-a. 
kama gösterdiğinden yakalamnıtlır. 

Bakkal dUkkAnı mı açacak? 
Mııır çarııaında, Ketenciler caddeai 

6 numaralı Şerbetçi zade Mehmet Fe
rit Beyin bakkaliye dükkanına arka 
taraftan giren hırsız Supbi, 50 lira, 
dört paket pirine; unu, 9 paket çuku
lata, iki okka f11bk, iki okka ıeker, 
iki kutu Şafakçayı, 6 kalıp aabun, 2,5 
okka kater peyniri, veıaireyi bir c;u· 
val içine doldurarak kaçarken görü
lerek yakalanınııtır. 

Cümhuriyet 
Bayramı _...., __ 

Her ev mutlaka iki 
bayrak asacak 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümün· 
de üç ııün bayram müddeti?.ce. bütü.~ 
halkın hep bir ağızdan ııoylıyecegı 
yeni Cümhuriyet martını öğretmek Ü· 
zere Halkevinde ve Koıuervatuvarda 
kuralar açılacaktır. Kurs1arı konaer· 
vatuvar muaUimleri idare edecekler
dir. 

Perıembe günü Halkevinde muhte
lif mekteplerden gelecek bir çok tale
beye marım besteki.n Cemal Reşit B. 
tarafından provaaı yaptırılacakbr. Bü .. 
tün mekteplere marıın beatesi tamim 
edilmittir. 

Merasim Komisyonu yann Halke
vinde umumi bir toplantı yaparak bü· 
tün hazırhklar hakkmda son kararlar 
verilecektir. 

Belediyeye, tenvirat ve tezyinat için 
fazla miktarda kullan>lacak olan am
pul takılan "duy,, lann piyaaadan 
kaldırıldığı ve ihtikar yapıldığı hak· 
kında tiki.yeller vukubulmuıtur. Be
lediye bunları tetkik etmektedir. 

Bayramda her huausi ve reami bi .. 
na, müessese ve evin asgari iki bayrak 
ve üç elektrik li.mbaaı ile haricen tez
yin ve tenvir edilmesi lazımdır. Elek
trik olmıyan yerlerde fener takıla

caktır. 

Sucu Mahmudun katilleri 
Sucu Mahmudu öldürmekten ıuçlu 

Abbas ile Muıanın muhakemelerine dün 
devam edilmi§tir. Dünkü muhakemede 
mevkufları mahkemeye getirip götüren 
jandarma Ali §ahit olarak dinlenmi,, 
maznunların davacı mevkiinde oturan 
maktülün kansı Sünbül Hanıma "ko
canı biz öldürdük, bakalım ne yapacak· 
sın?,. elediklerini duymadığını aöyle
mittir. Muhakeme iddia makaırunm ev
rakı mütalea etmeai için 17 tqrinisani .. 

ye bırakılmı,tır. _..,__ 
Ehliyetsiz sandalcılar 
Ebliyetnamesiz sandalcılarm teabiti 

için Liman idıareai 11kı bir kontrola bat· 
lamııtır. Bulunacak ehliyetnamesizler 
imtihana tabi tutulacaktır. 

Kızkulesindeki sis düdüğü 
kaldırıldı 

Kız kulesindeki ıiı düdüğü kaldırıl
mı,tır. Yeıilköyde hazrrlanmakta olan 
mahalle konulacaktır. 

Ahırkapı ve Fenerdeki sis düdükleri, 
sis oldukça öttürülmeğe devam edecek
tir. 

Evkafta maaş 
htanbul Evkaf müdüriyetinin para 

itleri biraz yoluna girmİJlİr. Bu me
yanda hademei hayranın eylül yoklama
" dünden itibaren baılamııtır. Bunla
ra bugünden itibaren eylül m88§ları. 
sarıamba ıünü de teınnie-vvel maaıla
n verilecektire 

Sigara iptilasının gargara 
ile önüne geçilebilir mi? 

Sigaranın mazarratını tahfif için üzüm, 
incir yemek iyi imiş ... 

Evvelki ııünkü gazetelerde, bilhaua 1 Nezihi Beye de bu husustaki fikrini ıor
sigara düşkünlerini çok yakından ala-, f duk. Hakin Nezihi Bey diyor ki: 
kadar eden bir ufak haber vardı: "Hil· "- Tütünün mazarratını azaltmak 
mi Bey namında bir kimyager tiryaki- isin yaptlan bir çok ılmeliyelerden bat· 
Jeri bu iptili.dan uzgeçirecek bir ııar- ka tütün içenleri bu iptiladan vazgeçir. 
gara bulmuı ve ııargarayi imal isin Sir- mek için bir çok tedbirler almmakta ol-
kecide bir laboratu.ar yaptınyonnuı .. ,. duğunu görüyoruz. lngiltere ve Ame-

Bu haber-, çoğu liııara içmelı.ten kat- rikada ~ yolda yürüyen bir çok mües-
iyen vazgeçemiyeceklerlni bildikleri ıeaeler ıki §elôlde çalıııyorlar; 
halde sigara içenleri derhal alaluıdar el· 1 - Telkin yaparak. 
mekten geri kalmadı. Bir merak uyan· 2 - Muhtelif ilaçlar istimalile • 
dı: Acaba bu ilaç ne imiı? Böyle ııar· !elkin usulünün iradesi zayıf olan-
gara ile sigaradaa vazgeçilebilir mi? lar ıçin fayda11 olmuyor değil, ilaçlar 

Bu mevzu etrahnda tetkikat yap· iıe sigara içmeden veya istikten ıonra 
tık. Bir muharririmiz bu tetkikatı ya· afuda nahoı bir teair baaıl eder ki bu 
parken bu iıle yalondan alakadar ol· da tiryakiyi sigaradan evvel ilacı ter-
mau lazım gelen üç zümreden birer zat· kettirir. Yani ilaç usulünün tatbiki i· 
la konu,muıtur. Bir doktor, bir tütün çin ilacı iıtimal eltirecek kadar ku ... 
mütehaum ye bir fannakoloğ... Telli bir irade lazımdrr. Kuvvetli ira-

Şebir ıMlocliıi ııbbil'.e enc~eni •· desi olan bi~ .a~~ da ilice ih~iyacı 
zasından doktor Hulü11 Ertugrul Bey olmu. Yanı ılaç 11timal ederek 11gara· 
ıorduğumuz ıuale ıu cevabı vereli: yi teri.edecekler evvela iradelerini yok· 

lamalıclırlar. Maamafih eğer tütünün 
yaptığı tesirlerden mühim bir k11mmın 
izalesi mümkün mertebe tabii terait 
dahilinde tütünle beraber incir, üzüm 
yemekle mümkündür. ilmi tetkikat bu
nu gÖıtermiıtir. Bu maddeler tütünün 
yapabilecekleri mazarratlan izale edere 
Şayanı dikkattir ki tabiat en iyi tütünü 
yetiıtiren lzmir mıntakaıına en iyi 
incir ve üzümü yetiştirmelc mazhariye .. 
tini de vermİitİr.,, 

"- Almanyada bir laboratu..-ar ai .. 
garadan vazaeçirmek için bir gargara
yi visi mikyasta imal ediyor. Ben ıne
rak ederek bu gargaradan ııetirttim ve 
bir kaç dottuma vererek üzerlerincle 
tecrübe yapton. Şimdi netice ne oldu 
diye merak edersiniz değil mi? Sizi me .. 
rakta bırakmamak için söyliyeyim: Va
kıa bu dastlanm ilacı kullandıktan ıon
ra sigara içemediler, fakat ağızlarının 
içi o kadar berbat bir hal aldı ki bir kaç 
gün yemek bile yiyemediler. Tabii tak
dir edersiniz ki bundan sonra garga
rayi kimsede kullanmak cesareti kal .. 
madr. Esasen l?'emleketimizde de muh .. 
telif farmakolof ı .... r bu nevi gargaraJar 
ve sair ilaçlar yaparlare Tabii tesirleri 
daimi değildir.,, 

Tütün konferanslarında Türkiyeyi 
temsil eden ve tütüncülük hakkında 
büyük bir ihtiıaıı olan müderris Hakkı 

Diğer taraftan mesleklerine: ait bir 
İş olması itibariJe kendisine müracaat 
ettiğimiz farmakoloğ Arif Bey de bu 
hususla diyor ki: 

"- Hilmi Beyin bulduğu gargara .. 
nın formülünü bilmiyorum. Fakat bü .. 
tün fannakoloğlar sigara için gargara .. 
lar yaparlar. Bunları memleketimizde 
istimal edenler çoktur. Maamafih tabii 
t~sirler! r:rıuvakkattir. Bir kaç saat için 
ııgara JÇtrmeze .. 

······~·d• 
Teftiş 
Başladı 

Muayene ettirilmiyen oto
mobiller çalışbrılmayacak 

Otomobillerin senelik fenni JRuaye
neleri bibnittir. Muayyen müddet i
çinde muayenelerini yaptınnıyan o
tomobillerin teftitine batlarunıthr.Be
lediye 30 kadar otomobilin ıeyrisefe
rini yasak ebniıtir. 

Bir mecburiyet 
Otomobillerde komadan batka 

ıılakıon da bulunma11 mecburi yapd
mıı, keyfiyet ıubelere tamim edilmİJ· 
tir. 

Nekadar alacaktı, nekadar geldi? 
Dahiliye Vekaletinden oktru ... his

ıeai olmak Üzere belediyeye 30 bin Ji. 
ra daha avana gönderilmittire 20 bin 
liranın gönderilmek üzere olduğu bil
dirilmitlir. Belediye haziran hiaseıine 
mahauben timdiye kadar yüz yirmi 
bet bin lira avans almıı olmaktadrr. 
Halbuki geçen dört ay müddet ıçın 
belediyenin dört yÜz bin 1 iradan fazla 
para alması icap etmektedir. 

Yıldız kumarhanesi 
Yıldız kumarhaneaini isticar eden 

İtalyan tebaaaı M. Maryoıera hakkın· 
da evvelce ~erilen karara dair temyiz 
mahkemesi dün yeni kararını tefhim 
elmitlir. Evvelce belediye 6 milyon li
ra ödemeğe mahkUm edilmiıti. Temyi .. 
zin karan dün geç vakte kadar bele
diyeye tebliğ edilmemiıtir. 

Memleket dahilinde seyahatler 
Belediye Seyyabin ıubesi memleket 

dahilinde Ye haricinde küçük aeyahat
ler ve tenezzühler tertip etmeğe ka
rar vennittir. ilk seyahat dün yapıl
mııtır. Şehrimizdeki ecnebi mehafile 
mensup bir çok zevatın i'tirakile 18 
kitil.ik bir heyet dün aktam Y alovaya 
hareket etmiılerdir. Kafileye Seyya
hin Şubeai Müdürü Ekrem 8. riyaaet 
ebnektedir. Heyet Yalovadan Orban
eline, oradan 1zniğe -ve Buraaya side. 
rek tehrimize dönecektir. Seyyahlar 
lznik gölünü motorla ııeçeceklerdir. 

Az et kesiliyor 
Son zamanlarda Karaağaç mezba

haaında ha,.,,an ke.U..i hiaaedilecek 
derecede azalnntbr. lktıaadi buhran 
yüzünden et ıarfiyatırun azalmasmın 
bu huauata tesiri olmakla beraber ka
çak et aatııuun batlıca rol oynadığı 
anlatılmaktadır. 

Y apdan bütün takibata rağmen 
gizli et .. bpna mini olunamıyor. Bir 
çok kimaeler tehir haricinden ucuz et 
tedarik ediyorlar. Bunun önünü al
ma kiçin et reaminin indirilmeai ileri 
ıürülüyor. Belediye, kilo baı1na 9 ku
ruı tutan reami indirirse et fiatinin 
düteceii Ye kaçak et ııarfiyabrun aza. 
lacağ1, belediyenin de ayni varidatı 
temin edeceği iddia olunuyor. 

Belediye, mali vaziyeti, timdilik 
bu reami indirmiye müaait olmadığı 
kanaatindedir. Bu sebeple kaçak et 
latı§ına mani Olmak İçin daha fazla 
dikkat edecektir. 

Bar açılmıyacak 
Belediyenin bir bar açacaiı yazıl

mıttı. Bu haber doğru değildir. Bu 
haber, Tepebaıı bahçesinde yazın, Da
rillbedayi baletleri tarafmdan numa
ra gösterilmesi taaavvurundan galat .. 
tır. Mevsim geçtiği için bu taaaYVUr 
da tabiatile ıuya dütmüttür. 

M••rlfte 

Yeni kadro ---Vekil Bey yarın Ankara-
dan geliyor 

Maarif Vekil vekili Dr. Refik Be1in 
yann Ankaradan tehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Refik B. burada Ü· 
niveniıe kadrosunu son defa tetkik e
derek ali ı .. tika arzedecektir. 

lslahaı iJleri eaaı itibarile ikmal e
dilmit addedilmektedir. Teırihhane 
binaaınm inıaatı bibniıtir. Dahili teaİ· 
aat yapılmaktadır. 

Pr. Malche'ın mezuniyeti 
Maarif Vekaleti müıaviri Prof. M. 

Malche'in memleketimize dönmiyece· 
ği yazılıyordu. Y aptığrmız tahkikata 
göre bu haber aıdaızdır. Prof M. 
Malc.he'la yap.tan mukavelename bir 
seneliktir. Muka .. eleye göre Profeıör 
bu bir sene içinde İstediği •akit iiç ay 
mezuniyet alabilir. Prof. M. Ma'ch" 
geçen ayın on dördünde Ankaraya 
ıriderek Baı .. ekil lamel Paıa Hazret· 
lerile görüımü§ ve bir ay mezuniyet 
için müsaade rica ebnİftİr. Profeıi~r 
bu bir ay mezuniyetini te~rinievvel or· 
tasında bitirmektedir. M. Malchc'in 
on bet güne karar ıehrimize gelmeııi 
beklenmektedir. 

llkmektepler açıldı 
l.tar.bul ilkmekteplerindc buglın. 

den itibaren derslere başlanmaktadır. 
Mektep:ere kayıt ve kabul bitmi§!İr. 
Kadrolar dolmuıtur. Bu aenf" ilkmPk • 

Nüfusumuz 
17,5 milyon 

--<>--
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Şark vilayetlerine muha-
cir iskan edilecek 

ANKARA, 28 - Nüfus itleri umum 
müdürlüğü tarafıdnan meclise verilmiş 
üç mühim kanun layiha .. vardır. Bu ıa. 
yihaların mecliıin içtimaını müteakip 
hemen müzakeresi istenecektir. Lit.yi .. 
haJar kanun teklini alınca iskan ve nü. 
fus_ .i~l"'?nde timdikine göre büyük bir 
clegıııklik olacaktır. Liyibalar ıunlar
clır: 

.. 1 - . Mer'i iıkan kanununun ıilinu. 
lune teı1r edecek kanun liıyiha11dır 
Bu li.l'.!ha mecliıe geçen ıene verilmi; 
ve encumende uzun boylu müzakere e 
münakaıayı mucip elduğundan meclisin 
tatıiline kadar çıkarılmamı§tı. 

Yeni iskan kanununun eıakisine na .. 
zaran deiiten bir noktası muhacirleri 
fazlaıile alikadar etmektedir. 

Arazinin geniıliği onktai nazanndan 
~ükUm':timiz. y~nl muhacirleri ıark vi
layetlerınde ıakin etmeyi dütünmüı ,.e 
bunun içi':' kafi tahaiaat ayırmııtır. 

M~h.aarler~en §ark vilayetlerine git
me~ ıatiy~nlerın masrafları hükUmetçe 
temın edılerek ıarka gönderileo:elı Ye 
kendileri orada arazi ve ev verilmek au .. 
retile iskan edileceklerdir. 

Garp vil.iyetlerinde iskanlarını ta
lep edenlere gelince; bu gibiler lıendi 
arzularile yer intihap etmiı oldukların
dan hükümetçe iskanlan husuıunda bir 
yardım görmiyeceklerdir. 

2 - Gerek gayri metru münasebat 
neticesi ve gerekae meşru evlenmelerden 
ha11l olarak kayda gçirilmiyen doğum
lar, bilhaua !ark vili.yetlerinde ve a,i. 
retlerde mektum kalan niifuı, toplanan 
malümata göre, iki milyon kadar tah
min edilmektedir. ikinci l.iyiha bu gi
bi mektum nüfusların yazılma11 hak
lundadır. 

Bu kanun mucibince kayıtsız kalmış 
olan ölümler, doğumlar kayda g~ri· 
lecek, bu suretle nüfus sicilleri mncut 
nüfus ile mutabtk bir hale gelirilecelı:. 
tir. 

Aldığım malümata ııöre, 927 deki 
tahrirde nüfusumuz 14.5 milyon iken 
son aeneler iıtatistikleTine b..kıhrsa ıim
dil<i halde 17,5 milyon görülmektedir. 

3 - Mer'i nüfuı kanunu ile kanu
nu medeni bir çok vak· alarda yelıdiğe
rine tezat teıkil etmektedir. Üçüncü 
l.iyiha da bu tezadı ortadan kaldıTa· 
cak, ahvali tahıiye vak'alan kanunu 
medeni hükümlerine göre muntazam 28• 

bıtlarla teaçil edilerek esaslı defterler 
tutulacaktır. Ahvali tahıiye iımini ta
ııyacak olan bu layiha kanun ıelılini 

alınca evlenme, botanma ve doivm •· 
kaları üzerinde balen karı.taıılan mÜ§· 
küller halledilecektir. 

Bir aydanberi mezun olan nüfuı İt· 
!eri umum müdürü Ali Galip Bey me

zuniyetini lstanbul, Bursa •e Trakya. 
ela g~rmiı, bu havalinin iıkin ve nü
fus itlerini tetliik etmitlir. Ali Galip 
Bey, teftiti~e dair, vekalete "Verilmek 
üzere bir rapor hazırlamaktadw. Rapo
runu vekilete verdikten aonra Samaun 
Ye hualisine bir teftiı ıeyabatine çdı
man çok muhtemeldir. 

Aylık bugün 
Maaş hazultklan dün lıimitıtir. B • 

ııün birinciıeırin maaı• "Verilftel<tis. 

1 KDqUk haberler 1 ._ __ _ 
* Bir aydanberi mezun bulunan Ev

kaf müdürü Niyazi Bey nıezuaiyeti bit· 
tiği için dünden itibaren "Vazifeaine b..t· 
lamtıto-. 

Bir müddettenberi ıebrimizde bu
lunan Evkaf Umum müdürü Rü,ıü Bey 
ile muhaaebe müdürü evvelki gÜR An. 
karaya h~eket etmi§lerdir. 

* Kadıköy Fukarapener Cemiyeti 
cümhuriyet bayramında ilk taluilde bu. 
lunan 50 fakir talebeye iskarpin, go
·ğüslük, lıaıket, çorap, bel ka1ıı• gi ı 
baZI hediyeler verecektir. 

teplere on beş bin yeni talebe kayde
dilmittir. 1 k Tedriaat Müfettiılcri 
bugünden itibaren teftitlere baılıya
caklardrr. 

15 ğun imtihan 
Edebiyat Fakülteıinde ve fakülieye 

tibi zümr+rde bugünden itiharen 
eylUI devre~ mezuniyet imtihanları· 
na baılanacaktır. imtihanlar on b~t 
cün ıürecektire 

Bugun toplanılacak 
Maarif Müfetti~leri bugün Öğleden 

aonra Haydar Beyin riyasetinde ltir 
içtima yaparak Cümhuriyet Bayraını
nın onuncu yıldönümü meraaİ•İ ~in 

tatbik edilecek programı görüıecek

lerdir. 

Senelik raporlar 
Maarif Müfetti,leri ıenelik umumi 

raporlannı Maarif Müdürlüğüne Ter
miflerdir. Maarif Müdürlüğünde bir 
komiıyon dün bu raporları tetkik et
miye batlamııtır. Raporlann t~tkika
tı bir iki gün sürecektir. 

Mekteplerde teftişler 
lstanbul maarifinde ilkmekteplerin 

teftişi iti bu ders aeneainden itibaren 
yeni bir tekle konulmu~tur. Şimdiye 
kadar ilk tedrisat müfetti•leri mıntıı· 
ka!anndaki resmi ve ekalliyet ilkmek· 
teplerinin hepsini tefti, etmekte idiler. 
Yeni ~ekilde ekalliyet mektepleri ge
niı mıntakalar halinde cemaat fark· 
]arı gözetilerek ayrı ayn müfettitlcr«1 
verilmiıtir. Re&mİ illrmektcp' re d• 
il"""' ... ··' •• :.ı ..... ı.. ... 



MiLLiYET P~lt 1 TEŞRiNiEVVEL 1933 

r-
1 Askeri bahisler ) 

Uçkuların tesirleri hakkında 
Japon - Çin savaşından alınan dersler 

Malumdur ki Büyük Cihan aavaıı bi
teli on dört ;d oluyor. O vakittenberi 
uçkuculuk çok ilerledi. On dört yıl için· 
de uçkuların hareket saatleri, hızlan eski 
sinin bir kaç miıli arttı. Pusatları mÜ· 
kemmel\.atti. Hele tafıyabilecekleri bom· 
balar hem ağırlık ve hem de tesir itiba
rile eskisinden kat kat büyüdü. Bu hal
da gelecek bir savaşta havadan yapılacak 
bir bürüme (1) nin bir kara bürümesi ka 
dar kat'i neticeli olup olamıyacağı hak· 
kında yapılan münakaıalara dair bir fikir 
çıkarabilmek için Japon •• Çin savaıın· 
da her iki taraf uçkulannıa neler yap• 
tıklarım tetkik etmek çok entereuan 
bir şey olacak ... 

V akia bu aavaıta iki tarafın uçku gÜç· 
!eri arasında, mükayese yapılamayacak 
kadar bir fark var. Japonyanın para11 
çok, aanayü kuvvetli ve tabii hava gÜcÜ 
çok üıtün. Bunun kartısında aayııı, ta· 
lim ve terbiyesi ve evaafı ve bakımı az 
Çin uçkuculuğu var. Böyle olmakla bera· 
ber biz, kendimize yarıyacak bazı ders
ler alacağız. 

Japonya, ( Şanghay) harekatına baş· 
lamazdan evvel, Notoro adlı bir uçku 
gemisi ile, harekat aahneıine 10 deniz 
uçkusu getirmiıtir ( 4 dü av, 6 il açkı(2) 
ve bombardıman uçkuıu). Bu gemi ayni 
zamanda uçku üuü olarak kullanılmıt· 
tır. Ondan sonra Hosho gemisi ile daha 
20 bombardıman ve av uçkusu gelmiş· 
tir. Tekrar ıubat başlarında 28 bombar
dıman ve ı6 av uçkusu gelerek böylece 
sayıları 74 de çıkmıttır. Şubatın sonunda 
dahi 51 kara uçkusu katılarak (ı8 zi 
açkı, 18 zi bombardıman ve ıs ti av ol· 
mak üzere) Çinlilere kartı havadan sal· 
dıracak Japon uçkularmm sayısı 12S ıe 
varmı,tır. 

Şubat ayında bunların l..-:ırş111na 
ç k:ı.cak Çin uçkulannın ıayııı ııe an· 
cak 37 dı;,n ibaret olmaklo beraber bun· 
\ar da acınacak bir halde idiler. Muhte· 
fil beş bölüğe mensup olan bu uçkuların 
istasyonları ve karargahları harekat sah· 
nesinden yani ( Şanghay) mıntakaaın· 
dan 80 • 300 kilometre uzakta idiler. 
içlerinden pek azı asri tiplerdendi. Bom· 
baları pek az olduğundan saldırım kuv
vetleri yoktu. Av uçkularından yalnız 
bir kaçı iş görebilecek halde idiler. 

Japon uçkularının ilk saldırım teıeb
büıü, ( Şanghay) şimalinde Chapei mev· 
kiine oldu. Onların ilk amacı (3) Com• 
rnercial Preıı adlı Çin gazete idarehane 
ve matbaası oldu. Çünkü bu gazete Ja· 
ponya aleyhinde zehirli neıriyat yapı
vordu. Ondan sonra, Japonlar iıtasyo,..
)nrın, sanayi mıntakalarının, bazı mahal
lerin yıkılması, toıeler ve yollar üzerin
de gözüken bazı amaçların yok edilme
si için saldırdılar. Ve yangın bombalan 
dahi kullanmak ıuretile bu saldırıma üç 
hafta devam eylediler. Ayni zamanda 
da, kara ordusunun saldınmına yardım 
için (çünkü bu esnalarda topçu kuvvet
leri zayıf idi) nehre bitişik tabyaların 
bombardımanı, Çin telsiz istasyonları
nın yıkılması, ve Çin t .,.ı,kimat çiziıi ( 4) 
içinde bulunan bazı kJylerin yıkılmaaı 
ile uğratblar. Miyaohang köyünü yakıp 
llül ettiler. Ondan sonra da Çin uçku 
iıtasyonlanna ve hangarlarına aaldırma
ğa batladılar. Halbuki Japon uçku han 
garları, Çinliler için pek değerli amaç· 
lar idiler. Çünkü bu hangarlar, vuruşku 
çizisinin yakınlarında l>üyük ve göze 
çarpan çadır grupları veya barakalar 
te,kil ediyorlardı. Böyle olmakla beraber 
Çinliler bu güzel hedeflere saldırama
dılar. Düşman uçkularını yuvalarında 
'basamadılar. Bilakis Japonlar, en yakın 
bulunan Hujau yerli Çin uçku istasyo
nuna bir gijnde üç defa ve bet gün son· 
ra da bir defa havadan saldırarak bu 
istasyonu kötürüm ettiler. Sonra, Su .. 
fOV Çin hangarına ilk defasında 3 bom
bardunan uçkusu ile, ikincisinde de 6 
bombardıman uçkusu ile saldırdılar. 
Daha son!"a diier uzak hava istasyon
larını da bombalad.lar. Çin askerleri 

3 bombardıman uçkusu iştirak etmiı ve 
bunların yanlarında her defaaında 3 av 
uçkusu da beraber bulunmuıtur. Bu aaJ. 
dırunlarda 4ı bomba atılmıı, bunlardan 
8 zi patlamamıJtll'. Patlıyan 33 bomba 
dan 2ı bombanın beherinin ağırlığı 240 • 
250 kilogram ve ı2 tanesinin de beheri
nin ağırlığı ıoo kilogram idi. O halde 
patlıyan bütün bombaların ağırlığı 6240 
kilogram olup Çin hangarını yerle bir 
etmişlerdi. 

( Hangtov) daki Çin uçku istasyonuna 
24 bombardıman, 6 av uçkusu saldırmış 
ve buradaki Çin uçkulanru havaya 
kalkmak üzere iken yakalamışlardll'. 
Mevcut ıs Çin uçkusundan 2 ıi yerde 
yakılmış, havalanabilen 5 Çin uçkuıun 
dan da 3 çü Japonlar tarafından, hava 
vuruıkusu neticesinde yere düşürülmüş 
tür. Japonlar tarafından ise, makinelitü
fek atığı (S) ile benzin borusu delinen 
bir uçku denize inmeğe mecbur kalarak 
batmış, fakat pilotu bir torpido tarafın
dan kurtarılmııtır. 

Cenju üstünde 3 Çin av uçkusu ile 
Japonlann 3 bombardıman ve 3 av uçku
su arasında yapılan bir hava vuru§ kuıun 
da 3 kişilik bir Japon bombardıman uçku 
su Çinliler tarafından yere düşürülmüı· 
tür. Kezalik Chapei'nin ıimaligarbisin
de Tazang üstünde 3 Çin av uçkusu ile 
Japonlann 6 yengi! bombardıman ve 3 
av uçkusu arasında yapılan bir hava vu .. 
ruşkusunda dahi Japonlar bir bombar· 
dıman uçkusu yitinniılerdir (6). 

Netice olarak iki tarafın yitikleri 
ıunlardır: 

Japonlardan: 2 si hava vuruıkusun 
da olmak üzere düıman silahlarile S uç
ku tahrip edilmiştir. S Uçku da kaza ne
ticesinde dü,müıtür. Hepsinden 6 ölü, 
2 yaralı vardır. 

Çinlilerden: hava vuruıkusunda 4 uç· 
ku yitirmişler, 4 ölü vermişlerdir. Bom· 
bardımandan ı3 uçku, 4 uçku istasyonu , 
5 demiryolu istasyonu ve bir çok köyler 
ve tehirler harap olınuıtur. Japon uçku
larmın tesiri ile ısoo kara aıkeri ölmüı , 
ıivil ahaliden de 3,000 kadar kurban 
gitmiıtir. Bundan batkaca da, uçkulann 
korkusundan 700,000 Çinli, kırım (7) 
mıntakaıından gerilere hicret ve göç. et
miştir. 

Yapılan istatistklere göre, Şangha:ır 
çarpıımaları yüzünden Çinlilerin bütün 
zararları ı milyar, 400 milyon dolara 
varıyormuş. Chap.; şehrindeki ıoı,ooo 
insandan yalnız 800 kişi kalmış ve ıoo 
bin kişi kaçmııtır. 7627 evden 643S ıi 
tamamile yanmıı yıkılmııtır. 

Düşünmeli,ki Japonlar bu Şanghay 
mıntakasına saldırmakta tamam.ile ıer
beıt değildiler. Amerikalılar, lngilizler, 
Fransız ve ltalyanlann iktisadi ve siyasi 
kontrolü altında bulunan bu mmtakada 
savaş hareketleri bazı mertebe tahditle
re tabi idi. Bundan başka, Japon uçku· 

• ları, büyük bir mikyasta da, Japon topçu
sunun noksanlığını telafi ebnek zarureti 
ile kara ordusuna yardıma tahsis edil
ıniılerdi. Böyle olmakla beraber Çinli!e
rin inıanca, malca ve mülkç:e olan bu 
müthiı zararlan nedir? Bu rakamlar ne 
kadar korkunç feylerdir. Gelecek hava 
tehlikesine karşı kendisini uçku puaadı 
ile ıaldırımlı ve müdafaalı bir surette 
ve uçku ıavma toplarile ve mekinelitü· 
feklerile de müdafaalı surette hazırlama· 
yanların vay batına gelecekler. 

( ı) Bürüme. İstila 
(2) Açkı, Keşif 
(3) Amaç. Hedef 
( 4) Çizi, Hat 
(5) Atık, Mermi 

CİNOC.LU 

( 6) Yetirmek, Kaybetmek 
(7) Kırım, Meydan muharebesi 

- Mısraı okuyunca 1030 tarı· 
hinde üsküdarın fİmdiki gibi de
ğil, oldukça mamur bir yer olduğu
nu hemen anlıyoruz! 

-Acaip? 
- Hiç le acaip değil.. Dinlesen 

e faİri ! 
- Ne diyor? 
- Ne diyecek .. Yol oldu üskü-

dara ... Diyor. Demek o tarihlerde 
Ü sküdarda yol varmıf. 

1933 senesi Üsküdarında 
bana bir tek yol göstersene ... 

sen 

M. SALAHADDiN 

Halkevinde konferans 
lstanbul Halkevi reisliğinden: 
S-11-1933 pertembe günü J&et (17) 

de evimiz konferans salonunda Roma 
Universitesi profesörlerinden Dr. Et
tore Bossi tarafından Türk5e olarak 
(ltalyada Türk tetebbülerinin tarihine 
umumi bir bakıt) mevzulu bir konfe
rans verilecektir. Arzu edenler gelebi-. ~ 
lır. 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu 

karrer doğru rek bir arbe rekli 5-
10. 933 T. ne müaadif per· 
fembe günü Kadıköy iskelesinde 
açık artırma suretile saat 11 den 
12 ye kadar satılacağından talip 
olanların mahalli mezkiirda hazır 
bulundurulacak memura müraca • 
atları ilan olunur. (7994) 

ve 
( Şanghay) dan geri çekilirken, Mart 
baıındat değerli amaçlar üzerine tesirli 
b~mbalar fırlattılar. Çinlilerin Lungva 
civarındaki muharebe idare yerlerine 1 

• bombalar yağdırdılar. 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Ki.in 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 
fürkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan . ... 

Japon bombardıman uçkuları, Çin uç· 
ku istasyonlarına saldırırken yanlarında 
Japon av uçkuları onları koruyordu. Bu 
av uçkuları ayni zamanda makineli tu
fcklerini kullanarak Çinlilerin panikleri
ni arttırıyorlardı. Mesela Huniauy'a kar 
fi bir eünde yaptıkları üç aaldırımın bi
rincisine 5, ikincisine9, üçüncüsüne de 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 6 985 

Milliye t'in edebi rcmanı: 76 

Y AY·LA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Köse dayının göğsü çatlıyacaktı. 
Noter gülümsedi. Yüz bin dola

rın Noterlik hakkını dütündü. 
Petek hiç bir sözü ititmiyordu. 

Biteviye kağıtlara bakıyordu. Ha· 
yaller, tekiller, çizgiler biteviye 
karıfıyor, batkal~ıyor ve gökten 
büyüye büyüye İnen yıldız peyda 
oluyor .. Açılan yıldızın içinden Pe
tek çıkıyor. Fakat bu çıkan Petek 
fimdiki gelinlik Petek, yıldız Pe
tek, tık Petek değildi. Bu bir kirli 
saçlı çocuktu. Sırtında yırtık pır· 
tık bir mintan, bacaklarında ya
malı bir talvar vardı. Ayakları çıp
laktı. Boynundan kulağının arkası
na doğru iki bit gidiyordu. Arka
sında kendi gibi köy çocukları oy
na,ıyorlardı. Emüt nine elindeki 
matrapa ile, yerde yatan bir sıs-

tiler. Petek'in eli, hiç haberi ol
madan kalemi gene bir kenara bı
raktı. 

İkinci Amerikalı sandı ki Petek 
bu parayı da beğenmedi. 

- Mütlerek firmamızdan b~ka 
kendi firmam adına ben de yüz 
bin dolar katıyorum. Dedi ve ana 
mukavelenameye yüz bin rakka
mını yazdı. 

Petek bir an doğruldu. 
Avucunu alnından geçirdi. Ter· 

lemitti. Kalemi gene aldı. İnce, iç
li bir gülümseme ile elini uzattı. 
Kalemin ucu kağıda değerdeğmez, 
o noktada bir takını hayaller pey
da oldu. Kılıçlar bayırının yemye
til mefeleri arasından bir gelin j. 
niyor. Gümüt kırbaçlı, kazan ü
zengili, parlak yamçılı atlılar. Kü-

.. z at'm Sara özü.. a "la-

dağı morarıyor. Bir köy evi. Da
mında bir çocuk. Atttğıya doğru 
çİf ediyor. Tanıyor. Tükenmez o
ğullarının en küçük çocukları Na
zif. 

Kalem yürümüyor. 
Eli, dirseği, kolu kaskatı. 
Herkes nefes nefese bekliyor. 
Üçüncü Amerikalı yüz bin do-

lar daha veriyor. 
Köse dayı sevincinden ölmedi

ğine için için tükür ediyor. 
Ahmet Şükrü Beye benziyen gü

leryüzlü Amerikalı, hali. Petek'in 
İngilizce bilmediğini bilmiyerek 
dil döküyor: 

- Bebe Danyelin kötkünden 
daha güzel bir kötk aizi bekliyor. 
Dolar yerine altın isterseniz hazı
rız. lngiliz mi? Fransız mı? Yok
sa çubuk halinde mi istersiniz. Ah
çınız gayet iyi yumurta ptfırır. 
Pastacınızın yaptığı hamur ifleri 
sizi kat'iyen titmanlatmayacağı
na on bin dolara bahsa tutufurum. 

öbür Amerikalı daha canalıcı 
teyler söyliyordu: 

- Size Lindberg'in tayyaresini 
östere ocu"unu n rede öl-

İstanbul Mr. Kumandanlığı: \ 
Satınalma kom. ilanları 

İstanbul Deniz yollama mü
dürlüğü ihtiyacı için 300 ton 
lava marin kömürü 8-10-933 
pazar günü saat 15 te aleni mü 
nakas ile satın alınacağından ı 
şartnamesini görecekelrin her 1 

gün ve pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (315) (4963) 

6581 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için alına· 1 
cak olan 3277 çift yün çorabın 
beher çifti 48 kuruştan 3615 , 

See s· ı. GALıP HAZI~ oz ır ş:~NE SEMiHA 
MELEK 
MAHMUT 
MUAMMER 
CAHIDE 
NECLA 

Allah Bir 
Rejisör: ERTUCRUL MUHSiN - Musiki: MUHLiS SABAHATTiN 

Şimdiye kadar görülen türkçe filmlerin en güzelidir 
DAVET: "Söz Bir Allah Bir" filmi yarınki Pazartesi günü saat 10 buçuk· 
ta ipek Sinemasında Matbuat erkanına husuıi bir matine olarak gölleri· 
leceğinden bilUmum matbuat münteıibini, ıehrimiz film tirketleri ve sinema 
müdürleri ve ayni zamanda ıinemamız serbest duhuliye varakaıı olan
ların biliimum dostlarımızın teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. (80ıO) 

...................................... m!! 
Yine ı.üyuk yılaızıar ... Y.oe ııır şaheser ..• 

Daima daha güzel filimler ... i,te: 
MELEK SiNEMASININ 

prcos'pi budur· Öoıimüz~eki Çar,amba ak,amındao itibaren 
LlLlAN HARVEY ve CHARLES BOYER 

tarafından bir sureti fevkali.dede temsil edilen 

çift pamuk çorabın beher çif- \ 
ti de 18 kuruşta talibi üstün
dedir. Daha aşağı verecekler ı 

varsa 2-10.933 pazartesi günü BEN ve IMPERATORı·çE ••• saat 11,30 de Merkez Kuman 
im K · ı· 11lamo '' S' r··· ı J.üv k v• Z""'2'h o.,eret sıö~teri lec•ktir. [8011] danlığı Satına a omısyo· ._ ________ m:ı ______________ _. 

nunda bulunmaları. (349) 
(S227) 693ı 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat ihtiyacı i
çin 600 adet yüz havlusunun 
beheri 27 kuruş 50 santim de 
ve mendilin beheri de 27 ku 
ruşta talibin üstündedir. Daha 
aşağı talip olan varsa 2-10-
933 pazartesi günü saat 11 de 
Merkez Satmalma Komisyonu 
na müracaatları. (351) 

(S26ı) 6934 

"""""" 
Harbiye ve merbutu mek-

VERONİKA 
P A P R 1 K A kahramanı F R A N S I Z K A G A A L'in 

yeni filminin ismidir. 

Pek ya1<ında ARTİSTİK Sinemasında 
ı UKI\. ;:,ıNc.MASlNDA 

Misli görü!memiı bir deniz filmi 

EMiR PENÇ 
Fransızca sözlü 

D E 
A Ş K. H E Y E C A N ve D E H Ş E T filmi 

EDW ARDO ROBİNSON - zır A JOHANN • RICHARD ARLEN 
İ 'w~• ·: Tip ta.., foc '> kısımlık rövülü kom~di. ! yrıca manzara. 

- .8009 \ 

tepler hayvanatı ihtiyacı için :ı re, r .ııevvel t'e rşemoe akşamınaan ıtıbaren 
15,000 kilo kuru ot 1-10-933 T Ü R K S İ N E M A S I N D A 
pazar günü saat 10 dan 11 e ka GABY MORLA Y - VlCTOR FRANCEN PİERRE BLANCHAR 
dar pazarlıkla satın alınacak • tarafından müthiş bir kudret ve deha ile ibda edilen 
tır. Taliplerin mezkiir saatte ateşin bir aşk macerası 
Merkez Satınalma komisyonu H Ü L Y A L I D U D A K L A R 

na gelmeleri. (361) (5296) ' "=========(=~=-E~L~0-]-:------8•()•13-• . . . •. -
Bücıin lstan ... uı nauu bu batta lST ANBUL BELEDİYESi Kuleli Lisesi talebesinin 

1700 takım elbise ve kaputları 
nm apoletlerile şapkalarının 
formaları yeni elbise kararna 
mesi veçhile 3-10-933 salı gü
nü saat 14 ten 15 e kadar pa -
zarlıkla yaptırılacaktır. Talip 
lerin belli saatte teminatlarile 
Merkez Satmalma komisyonu
na gelmeleri. (362) (5295) 

*** 
Kuleli Lisesi için 50 masa 

100 sıra ve 50 tabura aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
24 Teşrinievvel 933 salı günü 
saat 14 te yapılacaktır. Şeraiti 
ni öğrenmek isteyenlerin her 
gün ve taliplerin belli saatte te 
minatlarile Merkez Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(360) (5297) 
• * * 

Dikim evi ıçın nümunesi 
veçhile dört yüz bin adet ma
deni düğme 3-10-933 salı gÜ· 

nü saat 15 te pazarlıkla alına 
caktır. Taliplerin belli saatte 
teminatlarile Merkez Satın 
Alma komisyonuna gelmeleri • 

(356) (5301) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(6895) (S997) 

punenin yemek yeydiği lokanta 
terefinize ziyafet çekecek. 

Petek bir fey işitmiyor. 
Gözü kağıtlarda. 
Amerikalılar vakit kaybetmek 

istemiyorlar. Rakip Almanların 
dün Berlinden yola çıktıklarını i
şitmitler, buraya ulatmadan imza 
b.tmalı, ifi bitirmeli. 

Elini bir daha kaleme attı. 
Bu sefer imzalayacaktı. Hiç bir 

kuruntu bu imzanın önüne geçe
miyecekti. Kalemin ucuna mü
rekkep gelsin için fÖyle bir aalla
dı. Ve ... 

Kalemin ucuna batı altınlı, zü
lüflleri burma burma, gerdanı bon
cuklu bir güzel genç kadın geldi. 
Gene dw·du. Bu kadını seyre bat· 
ladı. Ne güzel kadındı bu. İçinde 
duyulmuyan bir ses: Annen! Dedi. 
Annesinin sağlık ve güzellik ha
lini andı. O zamanlar ki babası 
sağdı. Yaylada bir gözlü küçük, 
temiz bir damları, iki öküzleri, bir 
kaç davarları vardı. Annesi yedi 
köyün en güzel, en fen gilini idi. 
Şimdi buraya gelmif, Parisin bu 
kö esinde Amerikaya itmek için 

M E L E K Darülbedayi Temsilleri 
sinemasında 

SiL VİA SİDNEY ve 
GARY GRANT 
ta.rafııdan temsil edilen 

MADAME BUTERFL Y 
(j ıpon Çiçeği) 

filmini b~ğe,.·yor ve alkıılayor.

1 İ 'avetenı Paramount halihazır 
dünva hıtvad ~ıeri. [80121 

Yeni ne,rlyat 

Türkspor beş yaşında 
Memleketimizin en eski ve kıymet• 

li spor gazetesi olan Türk Spor cu· 
martesi güriü beıinci yılının ilk sayısı
nı cidden güzel bir ıekilde neşretmiı
tir. Oç renkli bir kapak içinde ve mu· 
vaffakıyetli bir eser halinde Ç1kan bu 

sayının 24 sahifesini dolduran yazı ve 
resimleri biribirinden ayırt edilemiye
cek derecede alaka uyandırıcıdır. Beı 
sene muntazaman intİ§ar ederek spor
cu gençliğe çok faydalı bir arkadaş ve 
rehber olan Türk Sporu tebrik ve bü
tü; gençlere tavsiye ederiz. 

iRTİHAL 
Tünel Şirketi Meclisi idare azasın • 

" · '<tamı saat 2ı de 

PER 
GÜNT 

5 perde 
Yazan : Henrilc 1 baen 

Tercüme eden : 
Besteliyen, E. Grieıt 
Türkçeye çeviren : 

Seniha Bedri. 

DiKKAT: Temsillere tam aaat doku:ı:• 

da baılanacak ve perde açıldıktan son• 

ra hemen kapılar kapanacaktır, Biletler 

timdiden giıede satılmaktadır. 

Halk gecesi 
6888 

r ,,,ıiıtjy~t, 
Asrın umdesi ''M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 

3 ayl•ft 
il .. 

u 

Türkiye lçiD 
L K. 
4-
7 so 

14 -

Hariç İçİ.ııı 
L. K. 
a-

14-
28-

Gelen .. rak eeri •erilmez,- Müddeti 
seçen nüabalar 10 kuru,tur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete ınÜ• 
racaat edilir. Gazel•miz ili.nların m••'u• 
liyetini kabul elm•:ı. 

BUGÜNKÜ HAVA 
dan ve esbak Ziraat müdürü umumisi Yetilköy A•keri r•••t merkez:indea 
Baymdırlı zade Hasip Bey, a]tı aylık verilen maJi'ımata aöre. buıün hava açılı: 

ve •aki.n olarak devam edeceltir. 30-9-933 
bir hastalıktan sonra vefat etmİ• ve ce • 

:a: tarihinde ha•• la%yilıa 765 milimetre, ••· 
kaldın)arak Rumelihisannda aile kabris.. cakhk en fula 21, en az: ı ı derece kay· 

kaldırılarak Rumelihisarında ait kabris • ;.ıİdİl..ıiiiı'il· ımiiii;'ıii';ii'·-------.. --
t ınına defnedilıniıtir. (7998) 1 

mıs imzasını atmak üzere olan kı· 
·' 1 zmın karşısına dikilmiş, gü üyor, 

el sallıyor: 
- Gel! Gel! Diyordu. Yaban el

lerinde ne isin var? Ana yurduna 
gel anam P~tek'im! Ana yurduna 
dön! Yıldız olacaksan bu ellerin 
yıldızı ol Yayla kızı! Gazi burada. 
Çankaya burada. Sakarya, yefil 
söğütlerden gerdanhk, bulutlar
dan takı kutanmıt sarı Sakarya 
burada. Bu çorak yaylanın toprak 
kokusunu duymıyor musun? Bu 
çorak yaylalara on yıldanberi alın
teri dökülüyor. Çorak yay-
li.lar yefil yaylalar oluyor. 
Bilinmezlere gitme! Bili-
nene dön! Demiryoluna kavutan 
Sivas Hollywood'dan güzeldir. Bu
raların kızları alnı ak kızlardır. 
Yayla seni bekliyor. Damı yıkılan 
bir göz evin aeni bekliyor. Çıplak 
ayaklı, dudakları güllü Petekler se
ni bekliyor. 

Noter Efendi oklava yutmuflU· 
ğunu bozarak biraz eğildi: 
-Eğer halledilemiyen bir nokta 

varsa, dedi. Lütfen söyleyiniz, 
halledeyim. 

ucunda. 
Noter Efendi eğildi: 
- Bir tey göremiyorum. 
- Ben görüyorum. Fakat onu 

siz halledemezsiniz. Hiç kimse 
halledemez. 

Birinci Amerikalı sordu: 
- Kaç dolarlık bir nokta? 
İkinci Amerikalı katıttı: 
- Onu da ikinci bir mukavele 

ile hallederiz. Mütterek firmamı· 
zın bir milyona kadar açık kredisi 
var. 

Üçüncü Amerikalı da: 
- Reyim arkadatlarımındır. 

Dedi. 
Koıe dayı yutkunarak: 
- Dünyacla halledilmiyecek bir 

zor) uk yoktur kızım. Hele bir jpı. 
za et. 

- Peki! 
Herkes derin bir nefes aldı. 
Yayla kızı büyük bir zorlanma 

ile bir el yazısı (P) harfi yazdı, ve 
birdenbire kaskatı kesildi. Bir 
türlü (e) yi yazamıyordu. (1>) ' nir: 
çengeli büyüdü. Açıldı.IAydmla • 
dı. Ankara kalesi bütün ovluluğu 
güzelliği ile kartısında duruyordu. 

( Decuı:mı u r) 

2 
• 



\ 

; -
MİLLiYET PAZAR 1TEŞRiNi~~&1933 .• --

1 RADYO PROGRAMI 1 
ı__:.;::..=....:...:.-----.;....----

Komjsyon 
Bugün toplanıyor Kral Hz. 

Bekleniyor! 

MEMLEKETIE:\=-af 
Tekirdağ bağcıları şarap 
fabrikasından şikayetçi 

Teklif edilen fiat, üzümü bağdan fab
rikaya getirmeğe bile kafi değilmiş ..• 

ıs} Gram.ofoa. 
19: Su: Müterref Hanım, Faik Be7 ve ar• 

Mosıcot>"• ı48ı m 
Her IÜttldi ,.ırıf&t. (Bs~ı 1 inci •ahifede) 

bdatlarr. _,._ 
v >.ıışot>"' 1411 ,,._ 

19.25: la~·. 4'0~: Ed.ebi1at. 21: Oda ko~
•~r.i. 22t20I Johıt konser&, 23,10: D&11.1 mu1 , .. 

kııL 

caktır. lktısat Vekaleti de komiıyona 
bir aza gönderecektir. 

20 Su Bellcia Hanım. 
20,30 Tanburi: Refik Be7 va arkadaıl-.rı. 

21,30: Gramofon. 
ANKARA, 

lZ,30: Gramofon. 18: Orkeıtra: 18,45: Ala· 
turk.a •aa::. 20: A~aoa haberleri. 

MOSKOV A, 148ı m. . 
7,15: Sabah koaıeri. 11,15: Gündüz konser• 
21ı Konser. 

V ARŞOV A, ı41lm. 
18,20: Polonya milli ha•aları 19: Skeç. 19,4S: 
Neteli pliklar. 21,05: Hafif musiki ( orkeıtr• 
•• taıanni). 22,20; Neteli neıriyaL 23,JO: 
Dana muaikiai. 

BU DAP EŞTE, 550 m, .• ·•; 
18: liudapefh: konser orkeıtraaı 19: Muııltl' 
müıahabe. 19,35: Macar halk havaları "Siıall 
musikisi refakatile., 21,35: Budapeıt• kon~~ 
talurnı taratın~an o,eret parçaları. 23,-.·· 
o, .. ndıtı c..z ..... m,. _.,.~v: ""'-•-" mua,ı. .. ıao•· 

VIY NA, 518 m. 
19,45: Vala parçalarila balet muaikiıi. ''~İJ": 
ba ıenfonik takımı.,. 21: "Aıkta zafer,, ııiıll 
la temı~I. 22,50: Son haberler. 23,05: Viy•.,
•enroıı."' ta.ı...ımı •·rı.art OiJaorel ve vaiıla.r. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21,:ıs: CatalaıU'nin "LA W ALL Y oper••1• 

PRAG 488 m. " 10: 
19: Almanca muı;LU ve musahabe. 20,·JJ 
Halk bando muz.ıka•ı. 21,05: Karıtık rın1 'ç'o11.' 
22,lO: Scbubertin kuator llonıer3.. 23,25: 
beılekitrlarırun dan• parçalan 

ZURlH, 459 "" ii- 1 
20,ıu: ~üt piyano a. parçalar. 20,40:~ 1 
•&habe. 21,10: Subert!n ıarkılarından 1 1_·~ .. rno .. Cron tarafından). 22,15: Radyo or .. e• 
r~u retakatile muıa.babei muaikiye. 
2 !\OMA, 441 m. ~-
Rıı"~v .......... , fl- ~cu Ka.lman'in "GRAEFJN 

JZA,, opereti. 
IJ· IJICREŞ, 394 m. ;k;.;, 
18· Senfonık (plik ile.) 14: konser rnu• Ji.lc 
., : UrX.e•tra. ~O: Derı. 20: Mu•ahebe - l' •

1 

.. ı: Operet tem•ili. 

19 BRESLAU 325 m. ,.ı;Q• 
b ,4~: Plilı: (Eski Alman ıarluları.) 2J:L fp~ 
efrı)'a.t. 22: ~lünich'ten nakil. 23,35: • ı· 

~'t tııı:n nakil. 1: Stutıratlan nakil. 2: ~e~ l.Q .. 
eQ nalcil. 3: Berlinden nakil seç neırıt• 

~ ı eşrınıevval Pazartesı 
ISTANBUL, 
18: Gramofon. 
18.lO : Franın::ca ders (llerlemit olan~•) 
19: Saz H~kmet Rıza Hanım. 
11',45: Saz Sev.im Hanım. 
20,30 :; Münir Nurettin Bey •• arkahlı._... 
21,JO: Gramofon, 

1 ANKARA, .\ 
ı!.30: Gramo!on. 18: Orkestra. JS,45: lı.. 

rka. •az.. 20; Ajanı ha.berleri. 
lf MOSICOVA, 1481 m. V rünkü neıriyat. 
ıs ARŞOVA, 1411 m. "' 

: Lenbcı·ı'ten: Sali.ıt konseri. 19,20: t-ıh~ 
~.rorra.m. 20,30: Müıahabe, 21: B.-let :0'-'İ!ti. 
~.Piyano ve ıarkılardan murekkep uJı·tı.'tr, I 8 J11.pon lejanl1ı.rı. 24,05: Danı ınu• l. 

19 UUAPEŞTE, 550 ıu. • b 2 
~1 ·45: Piyı1.no konseri. 20,35: Müıaha3 ;s. ~.SS: 
l:ıc/'k ile konferans. 21.35: Tiyatro. 2 ' ' •1., .. 

~et" - Operet ve Yalıler. 
2Q. !.YANA, 518 m. . ,. i•mi 
r·ı· Aıuaıer, ı•rkılar saçan V1yan• O.. le, 
,

1 
f!Q •enfonik. konaer. 21,50: K&l&tor 0 tı:ı\l. 

1~ 1~ 2~.SO: Haberl•r. 23: Plik. NSA 
2o 11.ANO . TORINO - FLORA . t. 
ı:..h Haberler - Plik.. 20,25: Ecne~Ji.~"il• 
't· •rler. _ Pl.i.k.. 21: Haberler - t) ~20 
J(•Jı1.tro. 22,50: Trio konser. (Sch11ber ·~t3Sı 

~'°'tık konser. 
ıs l(AG, 488 m. .\ 
.. .ss, Pli.k. 19,20, Mü,.habe. 19~' 1 1.,.,. 
r·_ Müaahabe haberler - Muhte 'r.'...ı~lfı 
~ r Yi.itı.i. 21: Müıahabe. .ıı,ıs;..~ twıer 
~inden keman aonatl•rı, 21,SOı ,ıs~~. 
ıı · Felemenk halk ıark.(ları. 22 ' OPer• 
ltırçfl..ları, 

ı lURIH, 459 m. 
,.Ci,to: t'l..ı.k 20 35. Der•. 21: Radyo ot~, 
c;l.JS · • • t.'I e •tra•' ~ : Mü•ahabe. 22,10: ozartUl ''t-1,riıı· 
~ aerıfonik konser. 

~I . OMA, 441 m. . . 
~: u.ece d.,uaııcı•t,, isimli Bellıru, 0~rall 

ıs. ICREŞ, 394 m. 
1) • Rad70 orkeıtra.aı. 19,20: De•,,, %(): 
fjf '• - opera ıarlular. 21: s._ıuofo• ile Juı.· 
ı:ı. rı..rıçalar. 21,50: Taranni. 22,20: <tr\lıloı)• 

· k.oaıer 11nak.len,,. 
ıs~ESLAli, 325 m. 
"\'

1111 
.: li&tteılcr. 19,lS: Keman k?D~ 19,JS: 

ll :• he1et, yeni halk isimli neırıya~ ~· ,rAil
b.t.li(etri1at. 21,10: Skeç. 2Z: Şar.k1 ~;0,ya 
•ilQ. l•r&uları. 23,25: Haberler. 24 • .'f't•li aıu 

3 Teşrinievvel Salı 
::~ANBUL, 
18 

· Crarnofon. . ( 
ıs:3°: F-ranıızca dera ( Jlerlemıt olt..nJaraJ 

19 · S-.z Mahmure HandaJI Haııı~ 
'45· S F ·ı H ~O ' az. az.s •t anrm. 

l.,"t. .30: Eftalya Hanım Sadi SeJ' .-, lrkad•t· 

21.30 
l\.N ; Gramofon. 

l~.Jo. ICAI\,\, 
t~ .. k...· G..._rnofon. 18: Orkeıtr.a. la 45: Ala
~ .. I~ .... z. 19,30: Danı muıik.İ••· 20, .\;a-ııı ha· 
it "10" 

•r t ... kOVA, 1481 m. 

19 \f A~Şlır;" procram. 
~,'.'15, IC OVA, 1411 m. ,Mu~ 
~ -..ıc. 21 o.hvehane konser~ - u lttf. 21,20: 

t. ~fhı .3.Sı Blilc:reıten nakl.e~ . llı~i Avru
~ lıl.J[)~rı. 2J,55: Dana mu11k·'1' 

ı\ ~' >.PEŞTE, S5Q m. ~ 
·~"'r~p, nti.far koroaunun ta••nnttı-i. 2J,35: 

'"°'•l lllt.ı•ikiıi. 23: Haber!el'• .._ Caz ve 
vı"" '".. 1 k&bve1. - . d l9 ı A.N ...... .. , vat ende "tl•••n en,, 
010, ~ >., 518 m. 

" ~ "-d•h S f jk raci, ... • 1.Jfs. 11at. 20: en on . A o orkeıtra-
1' ı:ı,4.S; Bülıtreıten: Umurnı :~pa koıııe· 
! ~llA..N liaberler. 24: Danı ÖA~(iıi. 
.Js, I> O - TORINO - fL ":<INSA 

cı: li.,bellıl\a tnuai.lıdıi - ffaber' - Plik. 
~b.rı.r rler - Pli.k. 20,35: ~ebi liıanıle 

~•ili_ · - Pli.le. 21: Haberler'· ~l,.35: Operet 
ls~<\c, 1 ao. ' ıı' 488 m. 
ı ,: 11,, .. •berl•r. ı9,JO· Al.,•""''- . t. 20 
--~ ... ~ ıııı; fa L_1 • 1_ 21.l.. etrıya , 
ZORıi ... roU an. 21: Pli~· "': Bükreıten ı 

20.20. li 4!19 '---·· 
n • liaf•f ""· 
~:\rıya.ı..n.;. b"' 4 •Uci. 21: SkeÇ• 2~~- .. 
~ ttıuailciai h-• "'•tn1nı nakJI· z;ı, tc. • Bukret

•Rn '"'kıla •klıonda konfer.,••. :;:,•; batkı 
OMA. .... ı it.o. 

21: .... b • ı""l "'· )'.erer &• 
;~. sore ta" ·. - PJa1c., 21 .nı: uıuıjki ( 4.,.. 
·~• K ıtun -ct·ı ,...21 •· H f"f --ftO.tc: a.rı''"- -. 1 nlittir.) -v: a 1 rnı.a-
l&· REŞ 394 ..:..ri-,,t.. - OP•ret parçalarr. 

· Orkearr..._ 2l,3S. 
!!:Ltledecaii konser· ·5 Bütün ~VR.UPA nıa. 
...,. T. . (R • ••f 'k R .• ; f !'~?-nı ornen tı.ık~ p"'tnen konseri. 

n onık ın de•amı. 23 15. 1( ''iuları) 22,25: 
on. ' . or, ı . 23 45 Bl\ES ııı;:onıerı. , 

ZO· LAU 325 m. 1 · Bra.iırn ı 
Halk d&cı.ı • ın .••erlerinden L 

•1 •I ti ı•ti. 22,ıs Kiirtürel'nıer. 21,15: 
• hafif erı e. ':'"alkirane kon tıe1ri7aL 22.JS 

anuailu Parçaları '-· 23,50: Dana 

4 Teşrinievvel Ça .. amba ı 
ISTANBUL: ·p 
ıs. c · rarnofon 
ıs, 5 
q az Cennet Hanım 

.15 fi . 
~ •zırn Bey tarafınd 

lld Kar•rör:. 
"' 11.ı i. Salıl\:attin Bey • ' d kemani Nu • 

llUDAtışTE, 550 m. 
19,30: Pi,.-o konseri. 20~: .Operet: "Simo
fto T Erneat Dohnayının eıerlerinden. 
B\ltıd ... ,.:;..ra: Şarkı "Ye hafif havalar. 22,50; 
Ht.be all\ z3: Siıan muıikiai (lmre Maıyari 
ı..ıo:..._:)rİf: Jta.lyanca konferans. 

ViYA ...... 5ı8 m. _ 
19,15. ~11 ıaab, 19,40; Musahabe, 20: 1-
t.aı1 · _..;kisi. (Senfonik: .lı:onıer). 22,05: 
ltı~rı 1a&yvan iaimli konferana. 22,30: bi
ter ~ "küçük a.krıb&lar0 isimli -.e (Sea
·~ ~r -ıekat) isimli iki temsil. 24: Akıam 
ı. ....... -
·:::.·:ıııo -TOl\INO - FLORANSA. 

20· li e,.rler. - Pli.k. 20,25; Keza. 21,35: Tem 
an: 22-;ı,_: ı>anı muaikiai. 24: Son haberler. 
~ G, .ıRB m. 

20.J~hi 11.eıriyat 21,10: Mandolin 'Ye Gitar 
t-ıo · 1ar1oın konseri. 21,35: Filharmonik kon
•er (ç.k ••erlerinden.) 23,20: Fran••~ca. ha
berler 

<:oilll 459 m. 
19 :ıs Japon we Çin muıilüai (Pli.k ile.) 20,10; 
P1i1ı:;: zl: Ru• muıi.ki.ai; 21,35: Mimari ocıri
t · 2 ıs: Orı konıerı. •t. z ' 441 m 

Ror.f"· WALL
0 

Y . . ı· Ca il . 2I.JS: "LA ,, ısım ı la anınin ope-

"" İJl(REŞ, 394 m. 
ıs~ jladro orkestrası. 19.,20: Keza. 20: Der• 
p1:k 21: Piyano konseri. 21,50: Operetlerden 
ıa:~lat· 22,.20: Keman konseri. 23: Muailü 1 

tlt.ldi. u 325 Jtf;SLA , m. 

20 
8 ftflli neıriyat. 21,10: Flibarmonik konıer. 

23:SO: 1 
pan•. ve hafif muaiki parçaları.' 24,50 

S kiliıeıınden ne.klen: Ors konaerı. ••• 
5 Teşrınievvel Perşemoe 
ısr"NBUL, 

8. Gramofon. 
~8)0: Dr. Ali Şükrü Bey tarafından ( ••i

l bir çocuk elde etmek için aranılacak ıart 

1 a) hakkında konferant. I 
8~g: Kemal Niyazi. Bey ve arkadaıları, 

%(): Nebil oilu lama.il Halıda Bey. 
zo,30 Kemani Reıat Bey V• a.rkad•ıları re
L ... tile Vedia Rıza Hanım ve Muzaffer B. 

ı.-
:ı ,30 : Gramofon 
/\l'IKARA• 

% JO: Gramofon. lS: Alaturka taz. 19.45: 
~ifolonıel konseri ' .. Edip. Bey tarafından.11 
19,zo: Alaturka saz. 20: AJa..nı haberleri. 

Jl(OSKOVA, 1481 m. 
}l.er ıünkü neıri1at. 
VARŞOVA, 1411 m. 

tS: Solist konseri (tapnni "Ye piyano.) 19: 
ftiiiıahabe. 21: Hafif musiki, 23,15: Dana 
tpllıikiıi. 
JlUDAPEŞTE, 550 m. 

..O: Viyolonsel konseri. 20,35: Müıabahe. 21,05 
i.auriıtin biraderleri tarafından konser (ta
ı•nn~ refakatile.) 22,45: 11inıa.run .. trajediai,, 
iıirnlı operetten parçalar, 23,45: Pli.k konse
ri. 

ViYANA, 518 m. 
zo,25: "LAJUİVE., operası. 23,35: Pl&k, 
Jl(ıLANO TORINO - FLORANSA 

20: Haberler, - PIAk. 20,25: Ecnebi li•anlle 
haberler. 21,05: Müıahabe, 21,35: Maıcaıni'· 
nin "Buılielmo Ratcliff,, isimli opera51 

PRAG 488 m. 
20,23: Bando muz.ika. 21,15: Sanata dair netri
yat. 22: Virtüöz piyano musikisi. 22,20: Yaz 
.-ecelerini hattrlayıı konaeri (keman vesaire) 
23,20: Şrammel Viyana takımının konseri. 

ZÜRJH 459 m. 
20,15: Dera. 2.1,05: Sliıt konseri. 23: Şürler, 

R.OMA, 441 m. 
21: Haberler. - Plik. 22: Karııık plik kon
•eri. 23: Temıil • 23,35: Karııık konserin de· 
vamı. 

BÜKREŞ, 394 m. 
18: Kartttk konser, 21: Taganni 2125: Dana 
ınu•.ikiai. 22.20: Radyo orkeatraıı 

BRESLAU, ~25 m. 
20: Milli n_etriyat. 2lı Filbarmoni.lıt konser. 
23,40: Berlınden naklen büyük danı akıamı, 

6 Teşrinievvel Cuma 
13,30 Türk.iye plik neıriyab .. 
18: Gramofon. 
19: Nezihe Harum. 
20: Osman Peb.livan. 
20,30 Harumlar Su he7eı.. 
21 130: Gramofon 

18: Cra.mofon, 
AN iCARA o 

12,30: Gramofon. 18; Keman kon;eri. 0 E.k 
Zeki Bey tara.fından.,, 18,4S:Franın::~ d::rr; 
19,20: Gramofon. 20: Ajana haberleri 

MOSICOVA, 1481 "" 
Her ıünkü prosram. 
VARŞOVA, 1411 m. 

20,25: Müıahahe. 21,20: Filbarrnonik konser. 
25,550: Danı muıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19, .35: .. Z1mbal aletile konser. 20,50: Sahibinin 
aeıı plaklan. 22.,20; Siıan muıik.iıi (Şandor 
Bura.) 23: Haberler. 23,35: Opera orkeıtra
takımı. (Ferenctik'in idareıinde.) 

ViYANA, 518 m. 
20: Orkestra konseri (Opera parçaları.) 21 20 
.,Spion•'in Hangar., isimli skeç. 23,20: Ta-1 

sa.anili Bar numaraları ve aa3.r ejlenceli muıi 
ki 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
20.,20: Haberler - Pl.i.k. 21: Keza. 21.,.35: Sen
fonik konaer. 23: Karıtdr. konser. 
Pra.ı 488 m. 
20.15: Danı muaiki.ai. 21: Aktüalite 21,20: 
Hayali bir temsil. 22,05: Criclca.'nın "OGARJ., 
operası. 23: Haberler. 23,20: Rus liaan.ile ha. 
berleı•. 

ZORIH, 459 m. 
20,20: Javiçre ıarkılarındaki •ada pıikolojiai. 
21,25: Hafif ınuıiki. 22: Haberler. 22,15: 
ıkeç. 

ROMA, 44ı m. 
20,55: Haberler. - Plik. 22,20: Tartufarini.o. 
eseri "Sa.nal eaeri,, isimli piyeı. 
BÜKREŞ, 394 m • 

13: Haberler. - Hafif pli.Jclar. 14: Pli.le. 18: 
Radyo orlı:eıtraıı. 19.,20: Devamı. 20145: Plil: 
ile bir opera le.maili. 

BRESLAU 325 m. 
19: Akıa.m muıik.iai. 20: Berlin ıarloları. 21,15: 
"Harp ve zafer., isimli akeç. 22: Karııık ıar
Ju .-e neteli neıriyal. 23,35: Karııık ınuıiki 
(operet, düet Te serenat.) 

7 Teşrinievvel Cumartesi 
ISTANBUL' 

lstanbul Ticaret odasını Kara Os
man zade Suat ve Hulki Beyler temsil 
edecektir. Oda bu zevatı intihap etmiş
tir. 

Vali Muhittin Bey fazla meıgul ol
duğundan komisyona vali muavini A
li Rıza Bey riyaset edecektir. 

Komisyona fU itlere bakacaktır: 
20 ağuıtoı tarihinden itibaren 20 

teırinisani tarihine kadar halı, kilim, 
tiftik, gülyağı, palamut veya hülaıala
rı, kereste, traders ile maden kömürü 
hariç bilumum madenler ve 1930 veya 
evvelki ıeneler mahsulünden tütün ve 
peynir maddelerinden yapılacak ihra
cat mukabilinde mer'i kontenjan liıte
lerinde yazılı efyadan ithalat yapmak 
hakkı mahfuz tutulmuştur. 

Ancak ithalatın ihraç ve satıt yapıl
mıt memleketler efyasından olması ıart
tır. 

2 - 20 ağuıtoa tarihinden evvel 
yani takaı kararnamesinin liğvından 
evvelki huıuaat o zamanki hükümle
re tabidir_ 

3 - 20 tefrİnİsani 933 ten sonra 
yalnız maden kömüründen maada bü
tün maddelerden 20 teırinisani 933 e 
kadar yapılarak ihracatın yalnız yüzde 
ellisi ithalata tabidir ve bu uıul bir 
ıene devam edecektir. 

4 - Gerek yeniden ihraç ve ithal 
ve gerekse yeniden yapılacak ithal iş
lerini takip ve İntaç etmek Üzere bet 
kitilik bir heyet tetkil edilecektir. 

ithalatçı ve ihracatçı tacirler bugün
den itibaren vilayetteki komisyona mü
racaat edeceklerdir. Komisyon bugün 
toplanacaktır. 

Vekalet kararnamenin tatbiki için 
bir talimatname tanzjm etmiı ve poı
taya verrniıtir. 

Vekalet gönderdiği diğer bir emirde 
de yeni talimatnamenin eskisinden fark
lı olmadığı, ancak ihraç edilecek eı· 
yanın takdiri kıymet meselesinde be
hemehal yeni heyet azasından birinin 
mecburi refakati kaydı mevcut olduğu
nu bildirmittir. Takaı muame18.tında 
ihraç eıyaaına fazla kıymet konulduğu 
iddiaları göz önüne getirilirse bu kay
dın ehemmi.yeti tezahür ecler. 

Komisyonun diğer azalan da bu
gün belli olacak ve komiıyon tüccarın 
vesikalarını tetkik ederek ithal edile
cek eıyaya müsaade everecektir. 

Kararnamenin tatbikatından olan 
lzmir ve diğer yerlerde de komiıyonlar 
teşkil edilmiştir. 

Ormanlarımız 
(Başı 1 inci ashifede) 

edecektir. Mevcut mukavelelerin 
müddeti ise krs.a bir zaman zarfında 
nihayete ereceğinden, müddetleri do-
luncıya kadar müteahhitler elinde ka
lacak onnanlann sıla bir mürakabe al
tına alınacağına §Üphe edilemez. 

Ormanlar bu suretle hakiki sui-
kastçılanndan kurtarıldıktan ıonra, 
teıkil edilecek yeni muhafaza te§kila
tı geniı aalahiyetlerle teçhiz oluna
caktır. 

Projenin alacağı kat'i §ekil üzerin
de henüz son aözü söylemek vaziyetin
de değilsek te ormanlarda ancak dev
let baltaaınm iılemeai yolunun tercih 
edileceği anlatılıyor. Nakliyat i§leri 
de tanzim edilecek ve bu suretle dev
let baltasının ormanlardan ayıracağı 
ağaçlar münaıip merkezlerde taliple
rine satılacaktır ..• 

Bu esaılı mevzua ayni sütunda av
det etmek vaadile ıon söz: 

Türkiye onnanlarmda, menfaat 
baltası yerine devlet baltası! Mec. S. 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bu takdirde muhterem mi1&firler, 
ancak ıalı veya çarıamba günü 
§ehrimize geleceklerdir. 

Verilen habere göre Kral Hz. 
mütenekkiren seyahat etmektedir
ler. Yugoılavyaya avdet etmek i
çin, Boğazlar tarikini tercih etmele 
rine baılıca aebep, Gazi Hazretle
rine mülaki olmaktır. Kral Hz .nin 
mütenekkiren seyahat etmekte ol
malan hasebile, haklannda yapı

lacak merasime dair bir program 

tanzim edilmemiıtir. 
Yugoslavya Kralı Hz. ile Rei•i

cümhur Gazi H.z. arasında vukubu
lacak mülakatın ehemmiyeti gerek 
bütün Balkan Hükumetlerinde. 
gerek Avrupa siyasi mehalilindc 
dikkat ve alaka ile takip eJılmiye 
deoam edilmektedir. Bu yolda bir 
rok neıriyat, tahminler yapılmak
ta v~ Türkiyenin Balkanlardtı oy 

nad ığı mu•lihane rolün vasati Av
rc.. p:ıd a ve Avrupa sulhü ü,;crinde 
U>andırdığı tesirat eh~n·miyetle 

tahlil ve tebarüz ettirilmektedir . 
Bilhassa Yugoslavya ile Rorranya
nın da Türkiye ile dosll.ıklc>rınr 

tahkim edecek bir "emin üzerinde 
ilerlemeleri Türkiye • Yunani.,lan 
anlaıma&ınrn büyük ehemmiyetin~ 
bir İfaret telakki edilmekt-, ve bü
tün bu hareketlerden pek kısa bir 
zaman aonra bir Balkan Birliğinin 
tabii olarak husul bulacağı kayıt 

ve tahmin olunmaktadır. 

Romanyadan hareket 
BOKREŞ, 30 (A.A.)-Anadolu 

Ajansının Balkan hu•usi muhabiri 
bildiriyor: 

Yugoslavya Kralı Alexandr'ı 

lstanbula getirecek olan Yugoolav
yanın Dobrovniç hrul)a.zörü, bu • 
gün Köstenceye gelmiı ve merasim 
le karfılanmııtır. Yugoslavya Kralı, 
yarın Mecidiyeye gidecek oradaki 
Yugoalav fehitlerinin mezarlarını 

.ziyaret edecektir. 
Kral, müteakıben Romanya Kra 

lı Karol'un refakatinde Balçıkta 

Kraliçe Marinin Türk tarzındaki 
yaptırmıı olduğu ve ismi de mahsus 
türkçe (ŞEN YUVA) olarak ko -
nulan köıkünde kısa bir müddet mi 
salirlikte bulunacktır. Ve oradan 
ya Köstenc•ye gidecekler veya doğ 
rudan doğruya kendilerini almağa 
gelen kruvazörle ağlebi ihtimal pa 

;ı;artesl giln\i Varnaya gidecekler -
dir. 

Bulıı,ar Kralı ile mülakat 
Yugoslavya Kralı, Varnada Ôk

senigrat aarayında Bulgar Kralı 
Borisle mülakatta bulunduktan son 
ra lstanbula müteveccihen ayni kru 
vazörle seyahatlerine devam ede -
cekler ve ağlebi ihtimal salı günü 

~ 
1 

1 1 

[[ ~ 

... 

Yukarıda T ekridağ farap fabri 
TEKIRDACI, (Milliyet) - iki se

ne evvel Tekirdağımız iktııadi hayatı
na çok güzel bir müeııeseıinin iliveıl 
suretile üzüm müstahsillerinin bağcılı
ğa kartı rağbeti artmıı ve senelerden 
beri körelmeğe mahkum kalmıt bağcılı
ğın inlıifaf ve ihyasına doğru yol açıl -
mı§tı. Emsali bile pek nadir modern ve 
mütekamil ıarap fahrikaaı bağcı için Te 
kirdağında adeta bir iıtinat tetkil edi -
yordu. iki senedir yüzü gülen ve bu su 
retle bağcılığın bakım çarelerine teves
ıül eden müstahsilimiz bu ıene pek ü -
mitsiz bir halde bağını bozmak ve üzü
münü ıarap fabrikaıma satmak bile iste 
ıniyor. Hakikaten bir kaç gündür fahri 
kaca tebliğ kılınan ıeraitte pek ağır 
maddeler bulunduğundan fabrikanın mü 
bayaa vaziyeti zürraın birden ıevkini kır 
mıttır. iki sene evvel §Arap fabrika11nı 
üzümün beher okkaaıru 8-9 kuruta ve 
geçen sene 7 kuru§a mübayaa ederken, 
bu sene bu alunını taoavvurun fevkinde 
pek dun olarak birinci nevi üzümün be 
her kiloıu 4 kunıf, ikinci nevi üzümün 
beher kilosu 2 kuruı, Üçüncü nevi üzü
mün beher kiloıu 1 kurut üzerinden fi
yat takdir edilmi!tir ki bu verilen fiyat-

kaşı, a§afıda fidanlık müdürlüiü 
lar katiyen mahaulün maliyet maırafını 
bile koruyamayacak bir vaziyettedir. 
Ve hatta bir kuruıtan olarak takdir fi. 
at kemale gelmiı, üzümü bağdan topla
ma ve nihayet şarap fabrikaıına getir
me masrafını dahi temin edemiyecektir. 
Nerede kaldı ki bir senedir yapılan mas 
raflar bir ıene içinde yalnız bağından 
idaresini bekliyen pek çok aileler var
dır. Bütün sene çalı§ma, çabalama, borç 
!anma, hep hava... Bağ bakı-
mı içıin müstahsil çok masraf 
ihtiyar etmiı ve geçen seneki normal fi 
yatı yapacak zannetmişti. Fabrikanın 
bu ıuretle fiyat takdiri hakkında vaki 
tebligatı burada derin dütünceyi mu -
cip ve endişeli bir vaziyet hasıl etmiı • 
tir. Maamafih müstahıiller bu takdir e
dilmit fiyahn taıhlh edile~eğine kani -
dirler. Binaenaleyh üzüme fiyat takdiri 
hiç olmazsa geçen aeneki gibi olması hu 
ouıunda ıehrimiz üzüm müstahsilleri 
burada bağcılığın körlememeaini temi • 
nen idarenin •ureti idilinede fiyat tea • 
bit etmesi için makamatı illiye ve inhiaaı 
lar umum müdürlüğü nezdinde teıebbü 
•atta bulunmağa karar venniılerdir, 

Gazi Mustafa Kemal hazretlerine Aydın mülhakatında mektep Köprü yıkıldı, kamyon 
mülaki olacaktır. 'h · 

Şimdiye kadar Balkan milletle - 1 tıyaCI SU ya düştü 
rinin tekarrüp iılerinde •on derece AYDIN, (Milliyet) - Bozdu- GEREDE, 30 - Adapazan • Bolu 
çekingen davranan Yugoolavyanın ğan - Geçen sene yanan kazamı- posta kamyonu, dün Adapazanndan 
b•ı tfela bu kadar Faal bir siya•ete zın ilk mektebinin yerine yaptırıla- on ikinci kilometreyi geçtikten sonra 

Meclı•S giri§mİ§ olması pek çok tel•ir edil- cak mektebin in,asına he- köprünün yılnlmaaı neticeıinde derin 
b bir çukura yuvarlanmak auretile 

mektedir. nüz aflanmamı,tır. Ge- kapaklandı. Yolculardan birinin ko-B ugÜn açılıyor Mülakatın ehemmiyeti çen sene mektep yapılan lu kırıldı. Diğerlerine, hamdolaun bir 
Balkan milletlerinin yaklaıma.. binanın sıhhi 'artları haiz olmadığı ıeycikler olmadı. ' 

(Başı 1 inci sahifede) noktai nazarından Yugoslavya Kra gibi mevcut talebeyi de almıya mü- Aydın orta mektebi 
Ali karar heyetinin kanuni müd- lının bizzat aldıkları son te§ebbüse sait olmaması çocuk ana ve baba-

deti dahilinde tetk:k edemediği 98 dos- ve Gazi Mustafa Kemal ile müla - !arını düşündürmektedir. Binasız- ' AYDIN, (Milliyet) -Aydın or. 
yanın tetkikile hunlar hakkında bir katlarına müstesna bir ehemmi - lık yüzünden kaza merkezindeki tamektebinde bakalorya ikmal İm· 
karar verilmesini temin ıçın yeniden ah ·ı I tihanları bitmİ•tir. Bu sene mek-
b . ·ı· h k"I' d · h k yet atfedilmektedir. t s1 çağına ge miş çocukların ya- ' 
ır a ı eyet teş ı ıne aır ü umetin tepten mezun olanlar 39 hanım ve 

hazırlamı, olduğu kanun layihası, mec- Bazı siya•i mahalil, Balkanlar- rııını okutmak kabil olamıyacaktır. f d b I 
lisin yaz tatili ııraaında, 13 haziranda da bir haftadan beri inkişafa ba§- Merkez kazanın 41 köyünün do- e en iyi u muştur. Mezunlar için-
Millet Mecliıine ıevkolunmuıtu. Yarın /ayan yeni Faaliyetin ıümul vc e - kuzunda mektep vardır. Bu mektep de birinci Orhan, ikinci Şemsettin 
mecliate okunacak evrakı varide arasın- hemmiyetinin Balkan milletleri te- !erden yakın köy çocukla da isti- üçüncü Nevzat efendilerdir. Orha~ 
da gözüken bu layiha Dahiliye ve Ad- f d "ki · d k Efen. di umum gruplardan bir, Şem 
!iye encümenlerine havale edilmiştir. karrübü fikrinin çerçevesini tama- a e ettı erın en aza köylerinin settın ve Nevzat Efendiler ı"k1'ter 

O men aftığını beyan etmekte ve bu- yarısının mektep ihtiyacı temin e-
ğrendiğim.ize göre, alakadar encü- d"I • d k numara eksik almı•lardır. 

menler bu layihayi tetkik etmeyip elde na bir çok milletlerden mürekhep ı mı' eme tir. Yenipazar nahi- ' 
tutacaklar, al layihasının gelmesini bek- çok hudretli ve sulhün istikrarında yesindeki yatı mektebile bu sene Mektebe bu sene 110 talebe ya. 
liyeceklerdir_ muvallakıyctle müessir olabileceh Hayrada kurulacak yatılı mektep zılmıştır. Yazılmak üzere bat vu-

llanı mukarrer affın heyeti mahau- yeni bir toplanma bO§langıcı nazarı mektepsiz köy çocuklarının da oku- rup ::nuameleleri noksan olanlar 
aa kararlarına da tamil olacağı anlatıl- ile bakılmaktadır. malarını temin edecekse de, bir çok muamelelerini tamamlatmakta bir 
dığından elde kalmış 98 dosyanın tet- B k"'" · h k t" · köy muhtarlarının ihmali yüzünden taraftan kaydolunmaktadırlar. kikatını ikmal için hu suretle yeniden aşve ı.ımız are e mı 
bir ili karar heyeti tqkiline lüzum kal- mecburi tahsil kanunu tatbik edile- Deraleı-e ba,Ianmıttır. 

kt t11hir ettı memekte ve devam temı'n olunama- v 1 mıyaca ır. i ayet tarafından açılan yurda 
Mecli• Reisimiz AnkaraJa Baıvekil lımet Paıa Hz. ,\.ıka- maktadır. Bu sene maarif encüme- vilayet hesabına okutulacak 28 E-

raya hareketlerini bir kaç ı:ün ninin bu iti ele alarak yakından ta f d · d b k 
ANKARA, 30 (A.A.) - B. M. . h' . 1 d" 1 p kip edeceg"ine •üphe yoktur. en ı. en a, a 30 Efendi yazılmıt-

Mecliai reiıi Kazım Pata hazretleri bu- içın te ır etmıı er ır. •met a~a ' tır. Bır taraftan da yazılmağa de-
gün tehrimize gelmitlerdir. Paıa baz- dün akşama kadar Perapaba ote- ---··· vam olunuyor. Yurt daha tekemmül 
retleri iıtasyonda heyeti vekile azala- !inde metgul olmuılar ve saat l 7.30 daha güzel bir oyun göstereceklerine t • · · 

e mıt ve ıntızam artırılmıfh. Mek-18.30, fra.ı .. zca den (müptediler• mab - rile mebuslar Ankara valisi Nevzat B. da refikalan hanımefendi ve Ha- fÜphemiz yoktur. Muhakkak ki yor- b f 
•••) vekaletler erkanı tarafından karıılan- V ._.1• T gunlukları zaı·ı olduktan ·-nra bu u··,_ te e ve yurda zmir, Foça, Kuta· 

riciye eıu ı evfik Rüıtü Beyle ~ d d b'I I b 
19, Roı,·k Taı.-ı Be• ve arkadılarL mıt ve bir polis müfrezesi selamlamıı- t ti d h . • ki asın an l e ta e e gelmekte ve 

, t ld k k b" t ·· h a arımız a a ıyı oynıyaca ar ve ta-ao, Bod . M .... h . tır. o e en çı ara ır enezzu ynp- yazılmaktadır. 
21~. G•7 • uanu eyetı. mıtlardır. kı:mm heyetiumumiyeai daha fazla 

ı2Al'fk•n'A...,.-•fon. \ randıman verecektir. Bunun için Fe- Aydın ortamektebı' kadro ı'tı"ba-~~ _ Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü B . 
,30, c ..... , pli.k. 21: Kn._ 21.50, K.,.,.ı. neıröy•t. 22.50, 1 nerbahçe idarecileri memleketin en rile en zengin, ve vesaiti tamam 

~ur~a !tu.· 19.3~~·o18; Orkeatra. 18,45: Ata- Danı musikisi. dün Yugos &v ve İtalyan Sefirleri- iyi futbolcularından olan Rebii'yi ken- b 
er.... • ....... ;ı.;,;. 20, Ajan• ı.a PRAC, 488 m. ni kabul etmiıtir. d" k b" 1 . h 1 İnaaı müsait ve çok muntazam bir 
MOSKOVA 1481 19,30: Almanca neıriyat. 20,15: Balet muıi- İİll••••••••••••••••I; ı om ınezon anna ıt a ehneyi mu.. .. h . t . f d d 

Her sünkii. n:ıri ' \ kiıi. 21,20: Köyl_ü bandosu. 22: "Yaz.ı aeçirdik, • vafık bulmuılardır. cum urıye ır an yur U ur. 
YARŞOVA. 14f:';.. f ;,~;ndekö ?.,,..,.,. 23: Son haberler. 23,20: j Vıner Sport' Bugün çıkacak Fenerbahçe takımı, Bu sene birinci ve ikinci sınıfları 

ıs, Orkeıtro. 19· ıc·ı: H.f,f mo.,ko. Ull ağlebiihtimal §Öyle olacaktır: iki""r ,ube açılmı,tır. isimli •keç. 21: Ma~ •••. 20: "Trene ıui. keıt. ZORIH 459 m 1 ,-
simli Truvvalıta'nı• . •li.ı:n. E.,.. B d , . "Pi" ·ı 2ı ş·· "k• • Hüaametti.n TU f d k 
22,25: Shopinin eıe~'ı.,r;w-kdile ,:~1c~i:·~·.k.•,.·r·- 20,zs: Opera •e operetler. ü ı e . .,. : url 1 cı m Fazıl Yatar l a Çayın l ÖprU 
nebi liaanile konferan,.'"ıa~~oqaer. 23: Ec: te;~:.1~3~~r~;~~;a:• 1:·.!;·~~: ~7~o':c:r:~: e;~~~ 1 ın açı Eaat Fikret Ekrem veya Nazmi AYVACIK, (Milliyet) _ Kazamı-
BUDAPEŞTE, SSO "'· · Danı muıök;,; ı.,.. (Başı 1 inci ıahifede) ~ R b •• N d t Z ki M ff N" . la 1 ' 

18,35, Bud•peıto k••••r e ıı ec e e uza er ıyazı zın ran yo undaki birçok koylülerimİzi• 
k ROMA 44ı m . I b b" '"k • 1 ' " B tak h" h R b .- k b fantazileri,) 20,05: Radyo or eatı-aaı (opera 21 : Habe~ler. _·Pli.le. 2ı,35: "CUCLIELMO e~, ,. u uyu .. ve .. Yrpra!1cr say ennın u rmın ucum attı e ii ve ış1n in bir müıkülit ile geçmekte ol-

Ja.r.) 20,35: Stüdyo da.hHind;- h~0b•er "ıarlu- RATCLIFE., operaar "Maıkoni7i.,, mukafatrnr gonnuılerdır. Necdetin a1mmasile daha fazla bir dukları Tuzla çayına yeni bir köprü ya-
Haberler. 22,35: Bodo kahvn h .:.r te.mail. 22,20: BÜ KREŞ, 394 m. Uyuıan iki t k 1 ·· kuvvet arzetmektedir. Santrhaf ta pılmasına karar verilmittir. Köprünün a· 
len: Caz muıikiıi. 23,50: Siıe aneaın_den nak. l3: Haberler.- Pl.ik. 14: Plak. 18: Karıtık . a ınun oyunu go ıuz F"k . 

VIY ANA, 518 m. arı muaıki•i. konaer. 19.20: Devamı. 20: Ders. - Musiki. bıle oJaa, ne kadar zevkli olduğunu 1 rettn oynamaır, her ne kadar bu O- ğaçları Kaz dağından ihzar edilerek ma 
21~" i refakahle Hamiyet Hanuo. 

.<\,~tl t! .. •rnofon. 
18,40: Opera pJikları. 20: Piya 2 21: Ca:ı::band. 22: Konferans. cuma günkü Fenerbahçe - w·e yuncunun forvet oyuncusu olmaıına halline sevkedilmiıtir. Yakında inıaata 
~:r~•r; !~;~=i ~1oh.~~~- Strauaı'u:~~~!ı••ııo:!ıt°.n.' .. "ı.•;;,-.J....,,,.;,B~R:;E:.;S;;:!-:;A:,U;;.:.•.::,~:;...:m;:.·:._._....__.-...,__....._ ...... _ı~;,,,..,..wo...,.._.ı.;. _ __,.,_. _ _..._..,___,,___,ı~n_,e._r..ı._r:;a::!!ğ::m:::e:;:n::;•!...!g..:e:::n::e:...ıı:::o;::k~f:uJ!l'a~lıc"dır~:,_. ____ ....ı.,_.,..,.,.lan"'!!"!!!l ... r---------------



Mülkiye Mekt~bi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize alınmak için müracaat eden efendilerin 
muayenelerine başlanacağından kayit numaraları birden el
liye kadar olan namzetlerin 30-9-933 cumarteıi, elliden yüze 
kadar olanların 2-10-933 pazarteıi ve mütehakiıinin de 

' 4-10-933 çarşamba günü öğleden evvel mektepte bulurunala 
1 rı. (5216) 6905 

Çankırı Vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

1 - Çankırı - Kutamonu yolunun O + 000 ile 2 -ı- 000 
kilometreleri araamdaki şoaa tamiratı eıaaiyeıile ima
litı ıinaiye inşaab (16472) lira 42 kuruş bedeli keşfile 17-9-

1 933 tarihinden itibaren 17-10-933 tarihine kadar bir ay müd
' detle ve kapalı zarfla münakaıaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya İştirak edecek talipler münakaıa umu
mi şartlarını tamamen kabul eylemekle beraber evvel emirde 
bu inşaatı başara bilecek iktidari fenniyede bulunduklarına 
dair mahalli nafıya başmühendiıliklerinden veıika almış bu
lunacaklardır. 

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

4 - Teklif zarflan encümeni vilayette ve talipler huzu
runda açılarak en muvafık tekl'f ıahibine ihale edilecektir. 

5 - Fazla malfunat almak iıteyen taliplerin Çankırı Na 
fia Başmühendiıliğine müracaıt eylemeleri ilan olunur. 

(5082) 6702 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

r Mevcut nümune ve evıafı gibi Serpuş ve tozluğile beraber 
11000 takım yazlık elbise imaliyesinin kapalı zarf münakasa
aı 16 Birinci Teşrin 933 pazartesi günü aaat 15 te yapılacağın 
dan isteklilerin şartname ve nümuneıini görmek üzere her 
ıün ve münakaaya girmek için teminatı evveliye makbuzile bir 
likte mezkiir günün muayyen eaatinde komisyonumuza müra-
caatları. (5084) 6835 

~-----E_v_K_A_F __ M_ü_D-.-1R-1~Y~ET~İ;;...;İ=L~A~N=LA~R~I=----..J' 
' Rami civarında vakfa ait sayimocağı arazisi dahilinde ke 
çi mandıraıındaki kumların ihracı 3 ıene müddetle artırmaya 
çık8;rılmıştır. İhaleıi 2-10-933 pazarteıi günü ıaat 15 tedir. 
Tabp olanların İıtanbul Evkaf İdareıinde Varidat Müdürlü-
ğüne müracaat eylemeleri. (4735) 6362 

Mahalle ve Mevkii Sokak ve caddeıi ·.... 
41 c 

• ·- ::g B ô .s :::ı ... 

Galata Bereketzade Cami karıısında 
z u :s 
8 Meşruta 934 ma 

hane yıı niha 
t' yetine ka 

dar 
Galata Mehmetalipa Üıt katta .. , oda f&. hanında 
Zmdankapı Ahıçele Yarım han üıtkatta 5 " oda 

" bi .. " 
Buğdaycı çıkmazı 8 Dükkan 

" tt Jt Buğdaycı çıkmazı 10 it " Balaban 63 it " 
Üıküdat" Rummeh -
met paşa 
rnberlitaş Atikali- Sofçu han içinde _ 
paşa . r 13,14 2 oda ,, 

( 
Fatih Manisaluneh- Atpazarı 1 K.emergozti ,, 
metpaşa 

Betiktaı Sinanpaşa Vapur iıkefo:inde 27,29 Dük- 935,, 
kanmaa 

oda 
., ,, Has fırın, .3-5 Dükkan 935 ,, 

Balada muharrer emlak hizalarında gösterilen müddet
lerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri 
Teşrinievvelin 23 üncü pazarteıi günü ıaat 15 te yapılacak
tır. Talip olmak iıteyenler Evkaf müdiriyetinde Akarat kale
mine müracaatları. (5272) 

Milliyet'in romanı: 27 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'Ja •İnema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc~me: KAMRAN ŞE.RlF 
Bili kemali tahakkümle bir aıaiı bir 

yulıan clolatarak: 
- Çocuklar, dedi, ufak tefek bazı 

•aclilat yapmak İcap ediyor... Evveli: 
dGlometre taılan• var. Bu filmi çe•İr· 
meğe batlamalıyız.... Meseli... Meseli 
10 Haziranda.. Biraz sabırlı ol, Sam. 
Sonra Rita Mara meselesi var. 

Steword E... batile foyle bir iıarel 
yaptı. Bu l9arel: •Rita N;..,.a meıelesi 
diye bir meıele var mı?• demekti. 

Bili, suali beklemeden cevap nrdi: 
- Evet. Rita oyunbozanlık etmege 

batladı. Dün gece pabucu dama atıldık
tan sonra kendiıinden böyle bir hartket 

lenirc!i. Dün gece pabucunu dama 
ttık_, Bunda hiç ıuphe yok ... B n yap· 
• •ırm bilenk yaparım... • Knrdoğan • 
ılminde fayanı merhametti... Şayanı 

rhamPt vr sahte .. Herkes le ondan u-

aandı ~rh~ .... Kendiıile haftada bq bin 
dolar uzerınden bir kontratnnız var. Bu 
bozuk fotoiraf plajına bu kadar para 
vermeie hiç niyetim yok.. Bu sabah ba
na telefon etti ... 

Sam, afallamıı bir halde: 
- Nasıl olur? Diye haykırdı. 
Ve haykırdıiına da pifman oldu 

çünkü Bill'in dairesi ıükUn ve ıükUtÜ 
ihlal edilmemek lazım gelen bir türbe 
idi. 

- Evet, bu oldu. Sinirlerinden tika· 
yet etti, •Galiba Oliver'le birlikte çalıta 
mıyacağım ı dedi. Kendiı:.ıi le kin et
tim. «istirahate ihtiyacınız var, kendini
ze bakınız» dedim. itin berbat tarafı da 
ıu ki, Oliver'lc çalqması lazım. Kadın 
otuz bet yaşında. Fakat yalnız haşına ol 
du: u zaman yirmi yedi yaılarında gÖI· 
terıyor. Oliver1lc bir!jkte oynadıi:ı oldu .. _ 

MiLLiYET PAZAR 1 TEŞRiNiEVVEL 1933 

3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
Polatlı Topçu Alayı Satınalna Komiıyonundan: 
Cinai, Mikdarı, ihale tarihi, muvakkat teminat mikdarr, aşa 

ğıda yazılı iki kalem mevaddi iaşe bildirilen tarihlerde kapalı 
zarf uıulile Ankarada Sarı Kış ada Fırka Karargahındaki Top 
çu Alayı Satınalma KomiıyonJnda ihaleıi yapılacağından ta
liplerin muayyen tarihlerde m.ıvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte komısyona müracaatları lüzumu ilan olunur (5309) 

Cinsi Mikdarı İhale Tarihi Gün 
Kuru ot 310000 23-10-933 Pazarteıi 
Arpa 480000 21-10-933 Cumartesi 

Muvakkat teminat mikdarı 
Saat 

11 
2 

Lira 
9~0 

1440 ' 

• • • 
Çorlu Aıkeri Sa!!~0l~~ ~':! 

misyonundan : 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı i

çin münakasaya k"'nan 12 
bin kilo yerli malı toz şekere 
ihale gününde talip çıkmadı -
ğından ihalesi bir hafta talik e 
dilıniştir. İhalesi 4-10-933 çar 
şamba günü aaat 15 te yapıla
caktır. ·raliplerin tayin edilen 
gün ve saatte Çorludaki Aı -
keri sahnalına komisyonuna 
müracataları. (3330) (5293) 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
haıtahane1eri için pazarlığa ko 
nan 60,000 kilo koyun etine 
talip çıkmadığından ihalesi 
5-10-933 perşembe günü aaat 
14 de bırakılmıştır. Taliplerin 
pazarlığa girmek için tayin e -
dilen gün ve saatte Fındıklı -
da 3. K. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (405) (5288) 

* * * K. O. ihtiyacı için pazarlık 
la 200 adet gemici feneri aa -
bn alınacaktır. İhalesi 7-10-
933 cumarteıi günü saat 11 de 
dir. İıteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığa girmek için 
o llÜn ve vaktinden evvel F ın 
dıklıda 3 K. O. satınalma ko -
misyonuna müracataları. 

(406) (5289) 
••• 

1. F. kıtaatı ihtiyacı için açık 
münakasa ile 320, kilo mut 
hah ve çamaıır aatın a-
lınacaktır. İhaleıi 8 Birinci 
Teşrin 933 çarşamba günü sa
at 15,30 dadır. isteklilerin şart 
namesini görmek üzere hergün 
ve münakaıaya iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel temi -
natlarile birlikte Fındıklıda Ü 
çüncü Kolordu Satmalma ko
miıyonuna müracataları. 

(388) (5170) 6829 
* • 

Çatalca Mat. Mv. kıtaatı 
ihtiyacı için açık münaksa ile 
19,000 kilo bulgur ıatın alına
caktır. İhalesi 18 Birinci Teş -
rin 933 çarşamba günü saat 16 
dadır. İsteklilerin şartnameıi -
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel teminatla -
rile birlikte Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele
ri. (389) (5171) 

6830 

• • • 
Eskişehir K. O. Satmalma 

Komisyonundan : 
Eskişehir Tayyare Fabrika 

sında 50 ton ıikletinde hurda 
demir ve tayyare enkazı ıatılı
ğa çıkarılmıştır. Müzayedeıi 5 

iu zaman da allmıt iki Y•trnda duru
yor. dGlomelre Taıları» filmi için Pe
s11'yi alacaiız.. 

- o bebeii mi? 
- Evet, o ~ii .•. Bunlar hep böy-

le. Genç olurlana, bir t•Y yapmuıru bil
miyorlar. Bildikleri zaman da, ihtiyar o
luyorlar. Biraz perdah. biraz ayar, biraz 
da ,..,idim lizun.. ÔyJ., zannediyonım ki, 
bir ay uirafırıam, onu bir ıeye benze
tebilecefim. Oliver birinci planda. .. Sam 
bir ıey mi söyliyeceluin? 

- Oliver daha böyle elini kolunu 
aalJıyarak dolatacak mı? Artık bir 
an evvel çalıımaia baılamalı. Tatilae 
arbk yetitti arttı. Doiruıu bir ıeye 
benzemiyor ..• 

- Yakıtmıyor, değil mi?... Onu 
Moresko ile birlikte alıp ıuız bir ada 
ya koy, bak naul bir feye benzer ... 

- Yok, ben Donka'yı dütünmiyo
rum ... 01iver'e az içirmek için bir ça
re bulmalı ... 

Sanki halk, müzakerenin mukad
d~ı. İnzivaaına nüfuz edebilmit imiı 
sıbı etrafına bakınarak: 

. - . S':11! Dedi. Oliver içki içmez. 
Elının tıtremesine gelince onun ff'be .. 
bi fazla idman yapmasıdır. Bunu her-

Birinci Teşrin 933 gününe mü 
sadif per"şembe günü saat 1 O 
4. K. O. Satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklile
rin enkazı görmek üzere her 
gün, arttırmaya iştirak etmek 
isteyenlerin de teminatlarile 
birlikte komisyona müracaatla 
n. (3324) (5191) 

6858 
• • • 

Kastamonu Aıkeri Satın al
ma komisyonundan : 

185,000 kilo Un kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 9 Teşrini evvel 933 pa
zartesi günü ıaat 5 tedir lıtek 
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile birlikte Kasta
monunda Askeri Satın alma 
komiıyonuna müracaatları. 
(3301) (4866) 6458 

• • • 
Kaıtamonu Askeri Satın al

ma komiıyonundan : 
60,000 kilo Sığır eti kapalı 

zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 9-10-933 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İıteklilerin 
şartnamesini 2önnek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplariie 
Kastamonunda Aıkeri Satın 
alma komiıyonuna müracaat-
ları. (3302) (4867) 

6459 

K. O. kıtaatı ihtiyacı için 
790,000 kilo mutbah ve çama• 
tır odunu kapalı zarf ile alına
caktır. İhalesi 18 birinci teırin 
933 çarşamba günü aaat 14,30 
dadır. lıteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile birlikte Fın
dıklıda Üçüncü Kolordu Sa· 
tınalma komiıyonuna müraca 
atları. (386) (5168) 

6827 

*** 
1 F. kıt'aları ihtiyacı için 

300,000 kilo soba odunu açık 
münakasa ile alınacaktır. İha
leıi 18-10-933 çarşamba günü 
ıaat 15 tedir. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasya iştirak için 
o gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Fındıklıda Ü
çüncü Kolordu Satma1ma ko
miıyonuna gelmeleri. 

(387) (5169) 6828 
• • • 

K. O. kıt'aları ihtiyacı için 
kapalı zarfla 590,000 kilo so
ba odunu alınacaktır. İhalesi 
18 Birinci Teşrin 933 çarşam-

lı:ea biliyor. 
Bu aefer Erbacher söz aldı: 
- Oliver'le aramızda garip bir 

muhavere oldu. O, fazla ifadei me
ram edemiyecek kadar aafdildir; o
nun o parlak zevahiri altında bir yor
iunlulı, bir kHildik var. içmekle ken· 
diaine ceaaret •ennek istiyor. Daha 
gençtir, öyle olmakla beraber çok fey 
sördü. Çok muvaffakiyet kazandı, 
çok aevildi, çok zevk tattı. Artık doy
du, O kadar doydu ki, tokluktan ba· 
Yaiı hıutalandı ... 

Erbacher'in üıt dudağında biraz 
ter peyda oldu. Hiç yerinde olmıyan 
bu &Özler Üzerine ııkıcı bir ıükU.ttur 
ortalığı kapladı. Bu muhitte daima 
bir yabancı kalacağına kani olan Er· 
bacher bir mendil çıkardı, (felakete 
bakın ki, aksi gibi mendilde de fazla 
kadın iıi bir korku vardı) ve dudağını 
aildi .. 

Bili, Erbacher'in manaıız &Özleri
ni hiç nazarı itibare almadı. Devam 
etti: 

- Çocuklar, o halde yapılacak 
fey gelecek ay zarfında ortaya cid
den hoş bir ıey çıkarmaktır. Kardo
gan'la bir rekor aptılı:. Bundan bö • 

1 KREM 
PERTEV 

Bütün rakiplerinin 
Fevkindedir ve 
Fevkinde kalacaktır 

Terkibindeki cildi ihya eden 
UDlurlar sayeainde 

KREM PERTEV 
Kullananlar Uzun Seneler Tazelik

lerini muhafaza Ederler. 
Yağlı ve yağsız cinslerini 

tecrübe ediniz. 68 H 
ı 

• 
Denizcilere ilan 

lataabul Llmanınclakl •la d6dükleri hakkında 

Tahlisiye umum müdürlüğünden 
1 - Kızkuleaindeki her otuz saniyede bir üç saniye ve 

iki milden işidilir kalın aayren siı düdüğü bugünden itibaren 
kaldırılmıştır. 

2 -- Kızkulesinden kaldırılan ve yukarda evsafı bildiri
len sis düdüğü Y eşilköy feneri yanında tesiı edilecek ve bu 
mevkide ıisli ve tipili havalarda aynı evsaf ile çalışmağa baş
lıyacak ve teıisatın ikmal edilip düdüğün faaliyete geçecegı 
zaman ayrıca ilin edilecekir. 

3 - Ahırkapı ve F enerba nçe ıis düdüklerinde bir tebed-
dül yoktur. (5234) 

Akıarayda Horhor caddesinde Akarçeşme karşıaında 121 No 
h hanede mukim iken elyevm ikametgahı mechul bulunan 

Mahmet Fuat Beye 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
20623 ikraz numarasile Münevver Hanım ile müştere

ken Vakıf paralar müdürlüğünden istikraz eylediğiniz 75 yet 
miş beş lira mukabilinde İıtanbul Tapu idaresinin 22 Teşrini
sani 335 tarihli ve 9099 muamele No. h müdayene ıenedi mu
cibince bir sene vade ile vefaen ferağ eylediğiniz Sultanselim 
da Debbağ Yunis mahallesinde Bakkalarkası sokağında 
eıki 10 No. lı bir kıt'a araa borç ödenme
meıine mebni meblağı müıtakrazın 23 Teşrinisani 
335 tarihinden itibaren yüzde dokuz faiz ve masa
rifi sairesile tahsili zımnında paraya çevrilme yolile icrai taki 
be konmu§ ve bu yolda tarafınıza gönderilen müdayene ıene 
di suretile ödeme emrine mübaşirinin verdiği musaddak meş
rubatta hali ha.zır ikametgabırnzın meçhul olduğu bildirilmiş 
olmakla ilan tarihinden itibaren 20 gÜn içinde iıbu borcun 
iıleyen faiz ve aaireıile eıasmın tarnamına veya bir kıımına 
bir itirazınız varıa ya bizzat v ey bir vekili kanuni göndere
rek dermeyan etmeniz ve işbu müddetin mürurundan 1 O gün 
içinde tahakkuk edecek işbu borcunuza bir sureti tesviye göı
tennediğİniz takdirde ilan tarihi mebde olmak üzere 30 gün 
sonra da icrai takibe ıalahiyet gelmiş bulunarak mezkUr gayrı 
menkulün satılacağına dair olan ödenıe emri ile müdayene ıe· 
nedi sureti tebliği makamına kaim olmak üzer~ keyfiyet 933-
1385 doıya numarasile tarafınıza ilanen tebliğ olunur. (5276) 

ha giinü saat 14 tedir. İıteklile 
rin şartnameıini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti -
rak için o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektupla 
rile birlikte Fındıklıda Üçün -
cü Kolordu Satınalma komiı
yonuna müracataları. 

(385) (5167) 6826 . .. 

dar ve münakasay iştirak e
deceklerin tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek· 
tuplarile Maniaada Aıkeri SA. 
AL. KO. na müracaatları. 
(3318) (5151) 

6808 

,_- FARUKl'nin -
1 Türk Manisa AS. SA. AL. KO. 

~= Pudnm 
Manisaciaki kıt'at için f renk pudralarından 

109,000 ve Menemendeki kı-

t'at için 69,000 ve Kırkağaç- "=----•UıılıstiıiiUıiiniidUlıirıİl._•7•92•8-• 
taki kıt'at irin 69,000 kilo un 

y .. USIK1MlZDE 71 ayrı ayrı şartnamelerde olmak ın 

üzere kapalı zarfla münakasa- Mühim inkılap 
ya konmuştur. İhaleleri " N O T A ,, 
18-10-933 çarşamba günü musiki decmuaaınm 11 inci sa· 
ıaat 15 te yapılacaktır. Şartna yisinde tıı.failat vardır. 
meleri görmek arzu edenlerin 
her gün ıaat 14 ten 17 ye ka 

le işlerimizi ayni aeviyede tutmalıyız. 
Bunu da yapabiliriz ... 

Steword E ... 
- Ôyle amma, dedi, cidden ııiizel 

şeyler durup dururken inaanın avucu 
nun içinde peyda olmaz, değil mi? 

Bu aözleri söylerken, ıahiden bir 
ıey çıltmaaını belı:liyonnuı ııibi avucu 
nun içine bakıyordu. 

Sam homurdandı: • 
- Bana oyle seliyor ki, Bili, bah

aettiği ııüzeJ teYi ıimdiden hazırlamıı 
bile ... Donka'ya film çevirteceksin ııa 
liba ? .. . 

Bili ıeri bir nazar fırlattı· mu ha-. d • taplan üzerın e yapmak iıtediği teıi 

ri piç ettiğinden dolayı eski mücadele 
arkadaıına içerlemiıti. Şamdanlara 
doğru ııiderelı:: 

- Bana biraz yardım edersiniz 
diye düıündüm.... Dedi. Saat ikiye 
doğru Donka'ya randevü verdim. l:Sır 
kaç tecrübe proğramı yapmalı: istiyo
rum. 

Şamdanın mumunu ok~amağa bat 
ladı. Üzüntüleri vardı; Ü7Üntüleri iz .. 
har ettiğinden daha çok büyüktü. 

Bunun Üzerine odada, iş konfe· . . 

7776 6819 

du. Uç ad~ ya alınlarını ellerine d•• 
yıyor1ar, ya ö"-L.,;ı-...a...\rt ••i-..\. .,.....r;:•"' 
!arı üzerine bir feyler karalıyor!•'• 
yahut ta kemerlerinin ucuyla oynı)'~t 
iare!•. Arasıra içlerinden biri derin bit 
söğÜa geçiriyor, rabıtaaız bir iki keli• 
me mırıldanıyor, teklifini adamatıılll 
ifade etmeden seri alıyordu. , 

Bili pencerenin önünde kem•li 
aabırla bıçkının sürültüıünü dinliyor· 
du. 

Nihayet aordu: 

- lçini~de ıu Rueça zınltıyı hatıf 
lıyan var ıtu? Hani ıu "Taliin Gecetf' 
iımjndeki Ruı ihtil&ıine ait ıenar)'O" 
yu ... 

&yalP<oreat Erbracher, idare etti· 
ii ıubeye t.alluk eden her feyi ııayel 
iyi bilirdi. Mevzuu kısaca anlattı bit 
Ruıun bu ıenaryo ile hala uiraı· 
makta old11ğunu hatırlatb. Hatta bu 
betbahtın i mini bile Kvaaçenko diy., 
telaffuz etmeie muvaffak oldu ve 
sinopıiı del\iJen müıveddenin getirir .. 
meıini teklif etti. • 

Bili lakaydane bir eda ile: 

- Miiıv•dde b de ... D.di. Bu ge 
ce gozden Ceçirdim. Ei ' mılktedir 

ı 
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nü 
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MiLLiYET PAZAR 1 TEŞRiNiEVVEL ~ka hahriu 

·İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarıllll•ğa başlanan yeni ıene mahıulü toz ve keıme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene 1atıhnaktadır. Fiatlarımız eıkiıi gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:~'r:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ılta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurn~tnr, 
Ancak en az het vajlOb ıek:erl birden alanlara vagon batına beı lira lndirillr. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparlıler be
delin yüzde yirmisi peıhı ~e l•t tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren biltlln maırafJar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl hesabına ıigorta ettirilir. Sfparlt bedelinin tamamını gön
d~r<nler için ıfgort• ihttyari olduğa gibi en az bet vasıon ıiparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon baııaa beı Ura 
{<r.:dlaltan iıtifade •derler• 

Adreı: lstaobıal'dıa Babçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreıl: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
. , .. ·!'(•' ". ~·- . . • -., •. -~JI.- ,,.aı.-..; .. ~ 

Dumlupınar 
Y atımektebi 
Müdürliiğiinden:1 

192 k·ı - k tsız ağırlık,.-. birinci nevi kösele 128 ki 
ı o sıgır, sa a .... ·~ ·ı f l lık k"" l 550 

1 1. - t b t rlı"ı .-osela ,.,ı ki o a ca ose e o yer ı sıgır a an as a ,. b" " ~ · aı· 5 
k · • ı· (A) marka ıri ... · ınal vıd a 7 ayak kıyı-aya sıyan yer ı "•Cl • • • 50 k 

1 k · h ı 8 t grı" katatrıa ... derısı meşın metre a-
ı sıya g ase ura .. ı__ • • 9 

1 ı . k tl k be 34 kilo ktınduralık baıuc çıvı 3 paket 
m yer ı apo u z 500 kil . . 2 kil • t l"f ı d •-... dura ~ · . .;5 j 12, o çırış o mu!! e ı numara ar a K<D" 1 ~h· d kin ka 
··1·· 10 k t kine Jlla (a,. •1 10 a et ma e ma ra-su usyon oa e ma . .ıı~ . b 6 · 

. 2 k t - k" - eh 1 düzıne til' 6 kilo oya grosa ıskar -
.. ı pa e cam agı . s t · ·· ·· 15 

· b - l ki 2 T eşriJlle\' :el 933 pazar esı gunu saat 
pın agı pazar ı a . T ı· l · ·· l · 
t ı · l kl 0··bayaa e<iıla ektir. a ıp erın numune erı 
e a enı pazar ı a m · "' D l · 

l b . likt k" tte 8eŞilct~ saimumcu um upmar Ya e ır e mez ur saa .. ş · . • l 
t kt b . ··d·· l .. -··ne mürat, tJmrı ılan o unur. (5306) 
ıme e ı mu ur ugu .. a ~ 

-H kid y -h soka"JJJda il No. lı hanede mukim iken 
ase e ag ane " k · D · il li 

halen ikametgahı meçhul bulı.ıl\aıı As e.~d .. ··evmırh~oBar ve . 
manlar idaresi sabık rııı.ıluı.sebe mu uru a ıt eye 

İstanbul 4 üncü icra ınemurluğundan: 
20594 ;kraz nuınarasilc V a!cıf paralar m~~ürlüğünden is 

t .k ı d" - · · 160 yüz al'"- -·s lira mukabılinde İstanbul 
1 raz ey e ıgınız . •rııı, "hl" 8548 Tapu idaresinin 2 "f eş~inısaıı; 335 tarhı. ı ve d . mle uamele 

N l ··d senedi mutj~ ·nce ve ır sene va e ı vefaen 
o. ı mu ayene (,, ı ah ll · · ·· "f 

ferağ olunan Kosgada -0~itı çavuş m a es~~ camu §~rı 
._ · da eski 24 No. lı lıiı kıt'a arsa borç ödenmemesıne 

so"'a ın kr . . . 335 t "h. d .. 
mebni meblağı müsta az~ 3 'feşrı~lısbia?11.kt t ahrı ·ı~n. en ıtı- • 
baren yüzd~ 9 f:-.iz ve ~as~ıfi ;ai~esı e r ı e a sı ı zımnın
da paraya çevrilme yot.~le ı ıa.1 takibe. konm~ş v~ bu yolda ~a
. f a nönderilen muda}',, senedı suretıle odeme emrıne 
ıa ınız "' di.. ılı .,e uh h li h 'k ""basirinin ver gı mu~~k meşr ata a azır ı ametga-
'h~nm.meçhul bul~n~u~u ~i ·ilmiş o~akla bu _ilan tar.ihin-

d "t"baren 20 gun ıçmd,i.b; borcun ışleyen faız ve saıresi-
en ı ı 'l b" .. 

le . sının tamamına veY~ ~r cısmına ır ıtırazmız varsa ya 
bi;::t veya bir veki~~ kan~ g ·;nde~~r«:k. dermeyan eylemeniz 
ve isbu müddetin murur~n 1 O gun ıçınde tahakkuk edecek 
işb~ borcunuza bir su~~t'lısviıe göste~ediğiniz takdirde i
an tarihi mebde olmak u:tıı 30 fan sonra ıcrai takibe salahiyet 
.selmis bulunarak m~~kiiı~ayri menkul~nüzün satılacağına 
dair oİan ödeme emr~ ıle ~dayene sen~ı suretinin zatınıza 
tebliği makamına kaı~ _0 \ak üzere keyfıyet 933-1171 dosya 
!l\lm:ırasi!e ilanen tebJıg \ınur. (5277) 

.......... \ . 

Gümrük ~ubafaza Umum 
Kuınanclıulığı Istanbul 

Satına ına Komisyonundan: , 
1 - Muhafaza kıt \ için satın alınacak 753 adeı ekmek 

torbası kapalı zarf ile '\naka .aya konulmuştur. 
G:· 2 - Münaka•tl11ları k ·,ğıtlarının tasdikli suretleri 
k 1.Utırük Muhafaza '\n kumandanlığı İstanbul Satmalma 

0 rnisyonundan aJ.ııı8;ctır. 
g\irı·· 3 - Münakasa 10-933 tarihine rastlayan çarşamba 

usa.._. 14 tedir. 
ı 4 - Miı .... ,,ı..,.~J'(Girece!<ler hang-i ticarethane ve fabri-
><a sah"b· kili 
leyi ve\) ~tya ve . ı:>:ıuklarını İspat edecek vesikai makbu-
ni teklif ıçı kn bede~ yüzde 7 ,5 ğu olan iğreti güvenmeleri
na verec:"1kel tduplarıle irlikte ihale gününden evvel komisyo-

er ır 

5-örnek.S . . 
~Örebilirler. (SOI 7)tı\lına komısyonundadır. lsteklıler orada 

6699 

Gümrük Muhafaza Umum . 
K uma\danlığı Is tan bul 

Satınalna Komisyonundan: 
ı;an~a;; k~utafaza l\aatı için satın alınacak 666 adet arka 

2 _ M~a zarfll\nünakas ıya kon~u~tur. 

1 Teşrinievvel 933 Bugünkü Pazar 

KIRMIZI 
DE GİRMEN 

AÇILIYQR 
BEL V U' de 

icrayı ahenk eden bliyük su heyetine ilivı
ten Mısır ve Suriye de birincilik kazanan 

ve milyonlarca alkış toplayan rakkase 

MELEKE CEMAL 
Hanımı grup:le göreceksiniz. 

fiatlardn ıı:ıım yoktur 

1 DEVLET DEIVHRYOLLARI 1DARES1 İLANLARI \ 

400 ton yerli çimentonunkapalı zarfla münakasası 21-10-
933 cumartesi günü saat 15 te Ankarda İdare Merkezinde ya
pılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beşer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5307) 

-·------ -
inhisarlar umum müdürlüğünden: 

DOKTOR 
HORHORUN1 

Her gün ak~ama kar!; r hastala.rını 

Eminönü Valide kıraathan~si yanın
daki rnuayc;ı-chanesınde tedavi c-dcr. 
Tel. 2,4131 (7977) 560S 

Deniz Yolları ltletmesi 
ACENT ALARI : 

Karalcöy - Köprilb&f• Tel. 4ZJal 
Sirkeci Milhlirdar zade ban 

Telefon: 22740 

İzmir Sür' at posta;:-
EGE vapuru 3 Birinci tf'frİn 

salı 11 de Galata Rıhtımından 
lzmir, Pire, lskenderiyeye kal
kar. "5280'' 

Karadeniz Aralık 
Postası 

DUMLUPUNAR vapuru 3 
Birinci tefrİn salı 18 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Zongul -
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Vakfıke
bir, Trabzon ve Rizeye, dönüfte 
bunlara ilaveten Sürmeneye uğ 
rar. (5281 

.. -- 50 Derecelik --• 
HARiKA RAKtSI 

t"" ... -i; 
" -

Fıc\1•nd" dinlendirUmitth·. 
7968-

6199 

lattınbul, Sultanahmd Beıinci Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

1 - Terekeaine mahkememizce 
vazıyet olunan müteveffa lbrahim E. 
fendiye ait &fağıda meYkileri ve va· 
aıfları ve muhammen kıymetleıi yazı· 
lı gayri menkuller mirasçılarının tale· 
b;le 7/ti/1933 tarihine müaadif •alı 
günü aaat (16) da Sultanahmet Be. 
!İnci Sulh Hukuk Mahkemesince aah· 
lacaktır. 

2 - lstiyenJer artbrma ıartna:ne&i ... 
ni ve dosyaaındaki tafsilatı 28/10/933 
tarihinden itibaren mahkememize mÜ· 
raca.atla görebilirler. 

3 - Satıı ırünü olarak tayin edilen 
7 / 1111933 ..,,ı, günü arttınna bedeh 
muhammen kıymetin % 75 tini bulm&
dığı takdirde en aon arttıranın taah ... 
hüdü baki kalmak tarti.le arttırma on 
b"f gün daha temdit edilerek 22f11 / 
1933 çarşamba gunü saat (16) da en 
çok arttırana kat'i ihale olunaca..ktır • 

4 - ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarlarının i~bu gayri me~
kuller üzerindeki haklannı evrakı 
mü~biteJeriJe yirmi gün içinde mah .. 
kcmemize bildinneleri. 

Satılacak gayri menkuller 
1 - Saraçhanede Düıkerzade ma

hallesinde Saraçhane caddesinde eski 
50 yeni 92 numaralı dükkanın on ..,. 
kiz hi .. e itibarile dokuz hisaeai. Kıy· 
J:leti muhanımeneııi (190) liradır. 

2 - Langada eski Ki.tip Kaıım, yo
ni Dülbentçi Hüsamettin maha.J.Le!!>ın .. 
de Sepetçi sokağında 54 eski 81 yeni 
numaralı evin yarı hiueai. Kıymeti 
muhammeneai ( 650) liradır. 

3 - Fatihte Hoca Ovis mah~leain
de Hüsrevpata caddesinde 134 ada 
3276 harita murıaralt 163 83/100 met> 
r~ mu.rabbaı aahaaındaki a.rMnın yan 
hıasesı. Kıymeti muhammenesi (205) 
liradır. (7989) 

- l.tanbul ikinci tru.7 M~W"luğu;: 

Muhaf t;akasa §•tları kağ dmrn tasdıkli suretleri Gümrük 
yonun;a nıunı l\ınıandanlığı İstanbul Satmalma Komis-

ti· 3 - an -~lmacakl 
~.~ nu·· - Munakasa -ı.· J0-933 tarihine rastlayan çarşamba gü 

3000 metresi yassı ve 900 metresi de yuvarlak olmak üze 
re pazarlıkla cem'an 3900 metre ecnebi malı kayış satın alına 
caktır. Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek üzere yüzde 7 
buçuk teminatlarını hamilen 4- 10-933 çarşamba günü saat 
14 buçukta Galatada mübayaa komisyonuna müracaatları. 

(4795) 

lstanbul ikinci iflas Memurluğun -
dan: 24 ve 29 eylül 337 tarihinde iflas· 

lanna ka .. ar verilen evvelce Ca1atada 

Omeri.bit hanında 1 ve 2 numara]ı ya

zıhanede Firatelli Kini ıirketi ve Avni 

Kani Beyin tasfiye edilecek başka bir 

malı kalmadığından icra ve ifli..ı kanu

nunun 254 Üncü maddesi mucibince if .. 

lılıın kapanmasına mahkemece karar 

verilmiş olduğu ilan olunur. (8003) 

dan: Müflis Tantavi zade Halit Beye a· 
it olup beher metre murabb&ına 4 .lira 

kıymet konulan Büyükadada Nizam ma 
hallesinde fabrika sokağında eski 24 ye 
ni 34 numaralı Ye 230 metre murabU ... 

ındaki arsa açık arttırmaya konulmuı
tur. Şartname 10-10·933 tarihinden iti• 

ha.en dairede herkese açık bulundurul 
muştur. 2 Teırinisani 933 perıembe gü .. 

nü saat 14 ten 16 ya kadar lıtanbul i
kinci iflas dairesinde açık arttrnna ile 
sa•ılac:.o.ktır. Arttırmaya iıtirak edecek

ler takdir edilen kıymetin yüzde yedibu 
çuk ni&b?tinde teminat parası'* veya 

milli banka mektubunu verecektir. Ter.o 
küm vergi ve icareye tanzifatı tenviri ... 

yeye ve dellaliye ihaleden sonraki ma· 
sarif mü~teriye aittir.· Arttırma netice-
sinde ar1& takdir edilen kıymeti •eya 

yü~de 75 ni bulduğu takdirde mütteri 
Üzf"rine kat'j bırakılması yapılacaktır. 

Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü 
durmak Üzrre on be, gün daha uzatıla. 
rak 18 Te~rinisani 933 cumartesi cü .. 
nü ayni saatte en çok arttıran& ihale e
dilecektir. Bu lıusuıta fazla malümat al· 
mak istiyenl~re mü~terilerin 9334 dosya 
ntttnara•ile d.ai.rcmize müracaatları il n 
olunur. (8002) 

~
bu 
iy .. 

saat 14 t d" ')-
4ah--_· M~ak~aay• ·recekle: hangi ticarethane ve müesse-
s ıb" ' gı . b d k ·ı . kb e . 1 veya ve' r ldukla ·ını ıs at e ece vesaı u ma u 

7~ YJ ve bıçi.en bed ~ 1 0 ü:ıde 7,5 ğu iğreti güvenmelerile tek-

sınektup!arın .hem Y vvel komisyona verceklerdir. 

ge 
dir 

O ı ı aeden e d d 1 klil d .. .. - ı nek S t v- ~ vonun a ır. ste er cra a go 
1 .,.,,..}- a 11\lma n.o ... • • < 5054) 68:;3 

Akay işletmesinden: 
13 Roda lif halat, 10 Rod \el incesi, 10 Roda Sancak Sav 

losu 100 tane Sancak, 1,500 kilo elvan üstüpü ile sair malze 
menin pazarlığı 2-10-933 tarihine temdit edilmistir. Taliple
rin. yüzde 15 pey akçelerile o gün saat 15 te encÜmene gelme 
lerı. (5246) 

ZA YI - 929 - 930 ders senesi niha· 

yetinde Ankara lisesinden aldığım orta 

mekter: fahadetnamemi kaybettim. Ye
nisinl alacağımdan hükmü yoktur. No. 

63 Mehmet oğlu Kemal, Kayseri (7958) 



Meclis kütüphanesi 
Tesisat ve inşaat nihayet ayın 

on beşinde bitecek 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Hala 

Ha.Ik Fırkaıının merkeziumumiai o1an 
eıki Mecliı binası içinde bulunan 
Mecllı kütüphanesi bu binada geni§ 
bir yer İfgal ebnektedir. 

Bu hal hem fırkayı yer cihetinden 
müşkülata uğratmakta hem de 
meclis binasına uzakça olduğundan 
matlup istifadeyi temin eylememekte
dir. 

Bu mahzurlar karııaında mecliı 
bina11na bir ilave yapılarak kütüpha
nenin buraya nakli zaruri görüJmüt 
ve baılanan inşaatın ikmali kuvvei ka
ribeye gelmittir. Bugün parkelerile 
pencereleri ve boyalan yapılmaktadır. 

Yeni ilave kaldırılan camlı kışlık 
bahçenin yerine yapılmııtır. Alt kat• 
tan lokanta, üıt kattan kavanin ve za
bıt kalemleri tarafına bitişiktir. 

Üst katındaki iki büyük sa.Jon kitap 
camekanlarına, alt kattaki bir küçük 
ve bir de gayet büyük ve çok ziyadar 
aalonlarda mebuslanmızın okumala· 
rına tahıis ofunmuıtur. 

Aıağıdaki bu salonlarda okumak 
Üzere İstenecek kitaplar otomatik bir 
aıanıürle •taiı indirilecektir. Bu a· 
sansürün tertibatı da ikmal edilmek 
Üzeredir. Bu suretle herhangi bir ki
taptan herhangi bir mehezden etüt 
yapmak ihtiyacında bulunan bir meb
uıumuz uzağa gitmeden arzu ettiği 
kitapları çabuk ve kolay olarak bula
cak ve istifade edecektir. 

lnıaatın eaaılı kısmı bir teıriniev-

vele yetiıtirilecektir. Teferruatın tef• 
rinievvel on bete doğru ikmal edilece
ği tahmin olunmaktadır. 

1 EVLENENLER~ 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Anka

ra Belediyesi evlenme memurlufunca 
son haftalar zarfında, Ankaralı kah· 
veci Yusuf Efendi ile Ankaralı Nefi
.. Hanımın Yusufelili Muallim Meh
met Yatar Beyle Ercitli Sadiye Hanı· 
mın, Ankaralı tüccar Hasan Efendi 
ile Edirneli Ayfe Sabahat Hanımın 
Ankaları Kunduracı Kazım Efendi iJe 
Ankaralı Naciye Hanımın, Ankaralı 
manifaturacı Salih Efendi ile Ankara
lı Esma Hanımın, Niğdeli Sulh haki
mi Cemal Beyle Maraılı Rukiye Ha· 
nıının, Amerikalı tayyare mühendisi 
Möıyö Frand ile lzmirli mabnazel 
Grtrodik, Devlet demiryolJannda a• 
mele Ankaralı Halil Efendi ile Enu
rumlu Fabna Zehra Hanımın, Jstan· 
bulhı binbatı Ki.miJ Beyle lstanbullu 
Safi Hanımın, Prittineli amele Rah
man Efendi ile Volçtrinli Gülizar Ha
nımın, Ankaralı bakkal Ahmet Niyazi 
Efendi ile Erzurumlu Nisvane Hant• 
mın, Selanikli dö§emeci Hasan Efen• 
di ile Alifaki köylü Şerife Hanımın 
demiryollarmda memur lotanbul!u 
Mehmet Saadettin Beyle Sarayköylü 
Hüsniye Nebile Hanımın nikahlan kı 
yılmıştır. 

---------------------·!--------... 

Kumaş , 
Ticarethaneleri, 
T erzihaneler ..• 

•• 

Fabrikası, toptancı 
ve perakendeci ma
gazalarla doğrudan 
doğruya muamele 
yapmaktadır. 

Her turlu sipariş ve malOmat için 
müracaat mahalli: 

Y 0 N 1 Ş fabrikaaı - A N K A R A 

----------------------lllllİll ........ 8~0-19~~ 
Gedikpaşa Jandarma 

Satınalma Komisyonundan: 
Mevcut nümune ve evsafı gibi 6733 adet kaput imaliye

sinin kapalı zarf münakasaaı l l Birinci Teşrin 933 çarşamba 
gunu saat 15 te yapılacağın dan isteklilerin şartname ve nü
munesini görmek üzere her gÜn ve münakasaya girmek iç" t 
min~tı evveli~e makbuziyle birlikte mezkur günün muay~ne 
~tınde komısyo~muz~ü racaatları. (5083) 

6703 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden:~ 

1 - Zabıta memurları İçin 4427 takım resmi elbise ve 
hu kadar kasket ve 375 takım sivil elbise imali 20-9-933 t · 
hi d · "b arı

n en ıtı aren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna-
kasaya konmuştur. 

. 2 - İstekliler münakasa şartlarını Ankarada Emniyet 1 
lerı Umum müdürlüğünden ve lstanbulda Emniyet m .. d .. § 
lüğünden her gÜn öğrenebilirhr. u ur 

3- İhale l 1 Teşrinievvel933 çarşamba günü saat 15 t 
Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

~ - İsteklilerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat 
temınat akçe ve yahut banka mektuplarile birlikte muayyen 
olan gÜn ve saatte Emniyet lş1eri Umum Müdürlüğü müzaye 
de ve miinakaııa komisyonuna müracaat etmeleri. (5095) 

6760 

~ • • : {" 4'"° .t'. ·1 . • .ı 

• 

Neler yapılacak? ,. 
1 

Fırka büyük şenliğe 
hazırlanıyor 

Ankarada elektrik tesiıh r BALL Y ~ 
ve kuvveti nedir? Meıhur lıviçre kunduralan 

5 liradan 

B. i> AÇİKAKİS ANKARA, 26 (Milliyet) -
Cümhuriyetin onuncu yıldönümün
de duyduğumuz büyük saadet he
yecanını layıkıle ifade edebilmek 
için yapılan hazırlıklar tamam
lanmağa yüz tutmuştur. 

6,320 beyğir kuvveti istihsa Beyoğlu lıtikli.I caddeai 

Rakkamlarla ve hadiselerin e
hemiyeti bildirilmek auretile mey· 
dana gelen ve tebarüz eden ehem· 
mi yet cihana ilan edilecek afişler, 
levhalar, brotürler, gazeteler, rad
yo ve her türlü vasıtalarla sevin
cimize sebep olan mühim itler net· 
rolunacaktır. 

Köyler için destanlar, köyler i
çin temsiller, köyler için levhalar 
bile hazırlanmıştır. 

Ankara Vilayet komitesi büyük 
geçit resminin yapılacağı yerde 
tetkikatta bulunmuştur. Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey de bu es· 
nada gelerek geçit resminin yapıla
cağı yarıt mahallini görmüttür. 

Bayram günü halk kütlelerinin 
önünde çekilmek üzere iki yüz ta 
ne atlastan mamul büyük fırka bay 
rağı yaptırılmıttır. 

Fırka binası duvarında oklarla 
ve önünde de taklarla emsalsiz bir 
tekilde tenvir ve tezyin edilecek
tir. 

• 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Ankara 
Elektrik ~irketinin ahiren hazll'ladığı 
bir grafiğe nazaran Ankara Elektirk 
teıisatmın bugünkü tekmil kuvveti; Ye
niıehir santralında 5,600, sekizinci ki
lometredeki santralda da 720 ki cem 
an 6,320 beygir kuvvetindedir. 

istihsal edilen kilovat saat miktarı 
1929 seneıinde 5,120,665, 1930 senesin
de 6,034,930, 1931 de 7,292,710, 1932 
de de 8,016,080 dir. 

ltık için tevzi edilen cereyan 1929 
da 1,331,658, 1930 da 1,572,080, 1931 
de 1,646,329, 1932 de 1,621,351, kuvvet 

Halka marş öğretiliyor 
ANKARA, 29 (Milliyet) - -

Onuncu Cümhuriyet yıldönümü i
çin hazırlanan marş Halkevinde 
halka öğretilmekte ve her gün beş 
yüzden fazla halk bu ekzersize İf
tiralı: etmektedir. 

Tal ebe yurdu tesis edildi 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Di

ğer vilayetlerden Ankara orta ve 
lise mekteplerinde okumağa gel
miş veya okuyan yardıma cidden 

1 
muhtaç erkek talebelerin barındı
nlmaları için Halkevi tarafından 

Muhtelif eşya satışı 
lstanbulda Eminönünde Is. 
Gümrükler Başmüdürlüğündenı 

Her cumartesi gümrüksüz kontenjansız toptan satı§ ya
pılmaktadır. Bu meyanda: 

1 - 3, 6, 13, 20 Temmuz 933 tarihli Milliyet, Cüınhu
riyet, Vakit, Son Posta, Akşam ve Akın gazeteıerinde 928 
mali senesi nihayetine kadar gümrük anbar ve antrepoların· 
da toplanıp 1549 numaralı kanunun muvakkat ikinci maddesi 
mucibince Gümrük resmi aranılmaksızın kapalı zarf usutile 
satılacağı ilan edilen eşyalardan 10,-000 lirayi mütecaviz kıy 
metteki aşağıda fasılları, cins ve mıktarı yazılı eşyaların satış 
gÜn}eri tebdH edilmiş ve yeni müzayede günleri hizalarına işa 
ret edilmiştir. 

2.- Satılan eşyaların izahatlı 'isteleri hem İstanbul ve 
Galata Gümrüklerinde ve hem de Başmüdüriyette asılıdır. İs 
teyenler bu eşyaları Gümrüklerinde de aynen görebilirler. 
Satışlar şartname mucibince yapılır. Bu şartname 15 kuruş
luk pul mukabilinde herkese verilir. 

3 - Satış İstanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünde mü
teşekkil Satış Komisyonu tarafından yapılmakta olduğundan 

' isteklilerin şartname dahilinde ihzar edecekleri teklif mektup
larını her fasıl için gösterilen cumartesi günlerinde saat on 
altıya kadar komisyon riyasetine verip mukabilinde numaralı 
bir makbuz almalıdırlar. Bu saatten sonra vaki olacak tekli
fat kabul edilmiyecektir. 

4 - Satışa çıkarılan eşyanın kontenjan müsaadesi alın· 
mış olduğundan ib,.l~vi miiteakio derhal taliolere tealiın edile 
cektir. (4993) 

Tahmm edilen kıymet· 
F a11l N o. Kap Adedi Lira Kuruı Müzayede T. Eıyanın cinsi 

17 117 

19 , 499 

24 3750 

25 

29 1516 

' o 447 

J4269 06 

' 12446 54 

21325 48 

4/ 11 / 933 İpekli mensucat, 
kadifeler, çorap 
lar, kravatlar, at 
kılar, ve sair İ· 
pekli eşya. 

11 / 11 / 933 Yünlü, İpekli, 
Elbiseler, çama
şırlar, şapkalar 
ve sair yünlü eş· 
ya. 

Z/ 12/933 Muhtelif san'at
lara ait pirinç, 
demir, alat ve e
devat, kablolar, 
teller, düğme· 
ler, sofra eşyası, 
çatal, bıçak, ka-

~10020 05. 9/ 12/ 933 
şık ve saire 
Volosbit, oto
mobil ve aksamı 
ve saıre. 
Eczalar, kun
dura boyaları, 

25 23/ 12/ 933 

15132 98 30/ 12/ 933 

yağlı, vernikli 
boyalar, çivitler, 
yazı mürekkep· 
leri, pudralar ve . 
saıre. 

Sinema filim· 
leri, sellüloit ma 
mulatı, oyuncak 
lar, maden te
mizlemeğe mah 
sus tozlar, cila
lar ve saire. 

6 

için; 1929 ıeneıinden 2,780,5~30 da 
3,157,306, 1931 de 3,558,933,12 de 
de 3,804,562, sokak ııığı için 9 ıe
neıinde 221,130, 1930 da 557,1931 
de 656,000, 1932 de de 971,99,vat· 
tır. 

Havagazine gelince; fabrikalstih
ıal kabiliyeti yirmi dört saatte 000 
metremikabıdır. lstihıal edilen ~azi 
1930 seneainde; 1,123,330, l de 
1,350,280, 1932 de 1,639,380 nnj. 
kabıdır. Ve abune adedi de t9;,e. 
de 477, 1931 de 753, 1932 ıeneı de 
1000 dir. 

Kostümlü balo 
'.ANKARA, 29 (Milliyet) -1i. 

meyeietfal tarafından her seıe. 
rilmekte ve fazla rağbet görre 
olan kostümlü balo bu senq 
Kanunuevvelde Ankarada v._ 
cektir. 

Bu senekinin geçen seneli~ 

nazaran daha mükemmel oh 
için teşekkül eden komite şiı 
den faaliyete geçmit ve müze) 
temas ederek eski milli kostüıı 
tedarikine tevessül etmittir. 

bir talebe yurdu tesis edilmİf 
Bu yurt timdilik yirmi talebelik 

352 No. da bulacakımız. (7937) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Kaya teıekkülatının tayini için uıulri 

hakkındaki ihtira ioin iıtihul edilmİlj o-• 
lan 5 teırinisani 1931 tarih ve 1348 nu· 
maralı iJive tasdiknamesinin muhtevi bu .. 
lunduiu hukuk bu kere baıkaıma devir 
ve ferağı teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malumat edinmek isteyen I 
zevatın lstanbul'da, Bahçekapuda Tat 
Hanında 43-48 numaralarda kain vekili 
H. W· Stock efendiye müracaat eyleme-
leri ilan olunur. ,(7835) 

6910 

Devredilecek ihtira beratı 1 
" Kaya tetekkülatını tayin ebnek için 

1 
uıul " hakkındaki ihtira için iıtibul e-

1 
dilmit olan 2 Teşrinisani 1931 tarih ve 
1348 numaralı ihtira beratını muhtevi bu 
lunduğu hukukun bu kere batkasına de-

1 
Yir ferağ olunacağı teklif olunduğundan 
bu husuıta fazla malumat edinmek iıte• , 

yen zevatın lstanbul'da Bahçekapu'cla 
Tat Hanında 43.48 numarada kain ve
kili H. W· Stock efendiye müracaat eyle 
meleri ilan olunur. (7834) • 

6909 

6989 

Sıhhat ve içtimai luavenet Ve. 
kileti Hudut v Sahiller 

Sıhhat Umum Müclrlüğünden: 
Ankara Merkez hıfzıssıhha müe\sesi binalarının kışın 

kaloriferle ısıtılması için 200 ton kotömürü kapalı zarf usu 
lile münakasaya konulmuştur.İhale nkara'da Umum Mü
dürlük masraf komisyonunca 7 T eşrJevvel 933 cumartesi 
günü saat 14 te İcra edilecektir. Şartlnesini görmek isteyen 
ler Ankara Umum Müdürlük ayniya\ıuhasibi mes'ullüğü
ne, İstanbul' da Galata' da İstanbul L4nı Sahil Sıhhiyemer• 
kezi baştabipliğine müracaat eyleme\. (4912) 656!1 

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

Dcmiryol malzeme fabrikalan 
Dar bat m•lzcmcsi Lokomotif-

leri Ray ve vagonec!eri 

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

IJan. Tel: 24420 

Eıkiden: 

[7924] 6959 

D;inkll nllshamızda intiıar den ---••--• 
u Cihan ktıtüphane•inln , ilanında 

Kilis hukuk bakimi İbrahim Etem Bty tar11ndan şerhlendirilen 
iCRA VE iFLAS KANUNJ ŞERHi 

Kitabının isminde [ İcra ] kelimesi yerine ııehvıı [Ecza] diıilaıiıtir. 
Tavzih Ye tashihi keyfiyet oıııur • .,.1 _____ _ 

Umumi Neıriyat ve Yazı işleri Müdürü EEM iZZET,. 
· · Matb • 


