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Cumhuriyet bayramı tah
sisatı arhrılacak. O gün bir 
çok müesseselerin küşat re
simleri de yapılacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

F ransada bir abide önünde 
Fransız ve lngiliz Başvekilleri 
görüştüler. Hindenburg siyasi 
hayattan çekiliyor. 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 8 fncl •ene No. 2747 SALI 3 TEŞRİNİEVVEL 1 tSS TcJ •. ( IHd .. ı :1431&. y.., mldilrllı 24319. 
•• .,.. .. Math.aı 14310. 

ani 
Cenevredeki 
Faaliyet 

Milletler Cemiyeti Meclisinin ve umu· 
mi heyetinin içtimaa batlaınasile Avru· 
pa ıiyaıetinin ıiklet merkezi Cenevreye 
İntikal etti, Cenevredeki mesainin iki 
cephesi vardır: Harici cephesi, dahili 
cepheıi. Görünüyor ki harici cephesi 
merasimden ibaret kalacaktır. Mecliı ve 
umumi heyet bir it görmek için toplan
mıyor. Toplanmamak elinden gelmedi
ği içindir ki içtima ediyor. Filhakika 
umumi heyet içtimaında Norveç Baş
"ekili M. Mowenckel, tarafından ıöy

lenen nutuk, Milletler Cemiyeti teıkili· 
tının ağır bir ithamından baıka bir §ey 
değildir. Norveç Baıvekili Cenevre ıulb 
teşkilatının, umumi kitabet kadrosuna 
münhasir burokrasi ıeklini aldığını ve ce
miyetin büyük aulh ve siyaset itlerile 
Dıefgu} olmadığını ıöyledi. Bu itibarla
dır ki Milletler Cemiyetinin içtimaları 
§U veya bu sahada müsbet bir it görmek 
noktaaından ziyade devlet adamlarının 

bir araya gelmelerini temin etmeleri ba
kımından faydalıdır. Ve bunun içindir 
ki Cenevre müzakerelerinin harici cep
hesi değil, içyiizü enteresandır. 

Cenevrede bu aralık temaslara bakiın 
olan meselenin mahiyeti hakkında tah
minde bulunm"!< mütkül değildir, Esa· 
ıen Cenevre içtimaları baılaınazdan ev
... eı, Pariate lngiltere Hariciye Müsteta· 
n M. Eden ile Fransız Baıvekili ve Ha
riciye Nazırı arasında.ki temaılann mev .. 
zuunu da ayni mesele teıkil ediyordu. 
Silibsızlanma konferansının reislik di
vanı ayın on dokuzunda, umumi bey'et tc 
ayın on altısında .oplanacaktır. Hatır

lardadır ki Silahsızlanma kont~•~-• 
Mac .Donald'ın maruf projeıini müz. .... k 
re etmiı ve devletler arasında yirmiye 
yakın ihtilaf tebarüz ettikten sonra da
ğılmıttı. O zamanki karara göre konfe
ransın yaz içinde toplaması lizımdı. 

Ancak araya Londra Cihan lktısat kon
feransı girdiğinden Silahsızlanma kon· 
feranuıun da tehiri lazım geldi. 

Konferans müzakerelerini tatil ettiği 
zamandanberi vaziyet, silahları azaltma 
noktasından daha az müsait bir ıekilde
ıdir. Mac Donald 'ın projesi silahların 

ehemmiyetli nisbetlerde azaltılmasını 

istihaın ediyordu. Orta Avrupa vaziye

tinin yeni ıckli karıısmda artık silahla
rı azaltmak mevzuubahis değildir. ln
giltere, Fransa ve Amerikanın bugünkü 
§artlar altında silahların azaltılamıyacağı 
noktasında anlaıtıkları bildiriliyor. An
cak Fran11zlar bununla iktifa etıniyor
lar, Mevcut silah veziyetinin beynelmilel 
ınürakabe •ltına ahnınasmı iıtiyorlar. 
Fransızların bu noktainazarları Almanya
nın ıili.hlarını artırmaıına mani olmak 
arzusundan mülhem olduğu ıarihtir. 
Fransız noktainazarına göre, beynelmi
lel bir tetkilat altı ayda bir, her devletin 
ıilô.h vaziyetini müral<abe ederek bu hu
ıus hakkında bir rapor bazırlıyacaktır. 
Pariı müzakerelerinde lngilterenin, ta
yin edilecek bir müddetin nihayetinde 
•ilihların azaltılmaaına muvafakat et
mek fartile Fransız noktainazarını kabul 
ettiği bildiriliyor, Binaenaleyh ıimdiki 
Cenevre mlizakerelerınde görüıülen me
•ele ıudur: 

f 
1 - Şimdiki vaziyet ne kadar muha

aza edilecek? 

1 
2da- Bu zaman geçtikten ıonra silab-

ar 
1 

Yapılacak tenzilat derecesi 
ne o acak? 

1 

. Görülüyor ki, bu iki nokta hakkında
kı kararı, herhalde kararın t tb'k' . 

bkk .. aımıson• 
raya ıra ma , ıilahaızlanrna 1 . . ') mese eıını 
taınamı e sonraya bırakmak dem kti 
Eğer Almanyanın vaziyetinde bir ~ r. 
ıiyet olmasaydı, belki ailahları old~iu~ 
•ihi bırakmakta bir tehlike melhuz de
ğildi. Fakat kendilerinin silahlardan tec
rit edildığini iddia eden Almanlar 1 diğer 
devletlerin de silalılarını azaltınalarını 
beklediklerini söyliyorlar. Ve bu 
müsavat hakkı Almanyadan eıir· 
gendikçe Almanlann manevi ailabla· 
rı artıyor. Manen silahlanmak ta madde· 
ten silahlanmak kadar tehlikelidir. Bina· 
~?"leyb bu silahsızlanma itinde Avrupa 
b: çıkm.azdad'!, Almanyadan müsavat 

kkı esırgendıkçe, Almanlar aoabileıi· 
Yorlar v .. · b' · M.. e mutecavız ır vazıyet alıyorlar. 
A usavat. ~usu~und~ hakları tanınsa, 
d vrupa ıçın bır tehlike teıkil edeceğin-
~ korkuluyor. Avrupa hem Almanıarın 

:r~•avatını lnımak, hem de müsavattan 
ogacak tehlikeleri bertaraf etmek mu· 

ammaaını hala balledememiıtir, 

- o Ahmet ŞÜKRÜ 

M. Titulescu --
Ayın on beşinde şeh

rimize geliyor 
1~NKARA, 3 - Mahallinden gelen 

111~ uTata nazran mcmlektimize gele • :: ı: ~ Romanya Hariciye nazırı ayın 
A..ka ''"el lıtanbulda, on altısında da 
d •ad bulunacaktır. Ayın on sekizin 

0 nuır memleketine dönecektir. 

•• ze • n b 1 m··ıak tı ın dikk ti 1 a • • v 

r 

Kral Hz.nin gelmeleri 
yarın sabaha kaldı. 

Kral Hazretleri Varnada Bulgar 
görüşecekler Kralı Hazreti erile 

~~~ .... ------~~~ 
Belgrat, Bükreş kralın seyahatini ve son politika 
faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle takio edivor 

M. Vetıi:ıeloa'un en yeni bir reami 

M. Venizelos 
Perşenbeye gidiyor 

.. .. Dün Amerika sefirinin zi
yafetinde hazır bulundular 

Dün Dolmabah • 
çe önünde demir 
leyen Yavuz zırh 
lımız ve Kral ile Kraliçe Hazretleit 

Yugoslav Kral ve Kraliçesi Hazret • 
]erinin Reisicümhur Gazi Hazretlerine 
vaki olacak ziyaretlerinin bir~n daha 
teahhür ettiği haber verilmektedir. Kral 
ve Kraliçe bugün Varnada, Bulgar Kra• 
lı Boris Hazretlerile gÖrü§tükten sonrl\ 
Dubrovnik torpidosu ile hareket ederek 
yann sabah ıehrimize vasıl oiacaklardır. 
Dubrovnik torpidosunun Boğaz açıkla· 
rmdan karşılanması mukarrer olduğun
dan Haydarpa,a açıklarında bulunmakta 
olan Yavuz zrrhlı•t dün sabah Dolma .. 
bahçe önüne gelrek demirlemiıtir. 

Kral Hz. bugün Varnada 
VARNA, 2 (Milliyet)- Yugoslav

ya Kralının Varnayı ziyaret etme.si 

münasebetile, Romen • Bulgar hudıı· 
du dün saat 12 den itibaren lıapan· 
mıştır. 

Yugoslavya Kralı ve Kraliçe Ha:ı· 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
lstanbul Spor Teşkilatı 

başsız kaldı ! 
Dün akşam geç vakit Mıntaka 

Merkez Heyeti istifa etti 
istifaya 

/ 

amil olan takrir 
maçlan ne 

nasıl hazırlandı, 
olacak? 

lik 

münakaıalar yapmı§tır. içtimada zik .. 
redilen sebeplerle bu itin bir alakası 
olmadığı noktaaına vanlm19tır. 

Bu müzakerat e•nasında M1ntaka 
ikinci Reisi F etbi Tahsin ve Merkez 
Heyeti azasından Avni Beyler bu 9e· 
rait altında çalıımanın çok güç oldu· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Eski İngiliz 

Muhterem misafirimiz M. Venize
los dün sabah refakatinde Dr. Sgonr
deos bulunduğu halde Cerrabpa~a 
hastahanesini ~iyaret etmittir. M. Ve
nizelos oradan Beyoğluna geçerek Hü-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İktısat Vekili 
Perşeınbe günü Samsuna 

kadar sürecek 
bir seyahate çıkıyor 

C elôl Bey 4 üncü fek er labrikaııı
mn temel atma merasiminde de 

hazır bulunacak 
ANKARA, 2 (Telefonla) - lktısat 

Vekili Mahmut Celô.I Bey, bugünlerde 
Kayseri ve :Sivas üzcrin~n Toı<at ve A· 
maıYtr,-a ir seyahate çıkacaktır. Seya• 
bai:in mukarrer programına göre Mah· 
mut CelBI Bey önümüzdeki pertembe 
günü hareket edcek olan Sivaı trenini 
alacaktır. lktısat Vekilimiz, Tuı·halada 
kurulmaaı kararlaıtırılan dördüncü ıe • 
ker fabrikamızın temel atma merasimin
de bulunduktan sonra Samsuna gidecek 
ve oradan tekrar Ankaraya dönecektir. 
Turhala teker fabrikasının temel inşaatı 
bu sene yapılacak, gelcek sene bu aylar
da fabrikanın bitmesi ve i§lemeğe bat· 
laması için çahıılacktır. Bunun için de 
lazım gelen ihzari tedbirler alınmııtır. 

Kadro tamam --Tahir Bey mezuniyet aldı 
Üniversite Hukuk Fakültesi Reisi 

Tahir Bey son zamanlarda fazla met
guliyeti olduğunu 
beyan ederek me
zuniyet İıtemiıtir. 
Tahir Beye Kanu
nuevvel baımda 
bitmek Üzere iki 
ay mezuniyet ve .. 
rilıniıtir. Tabir Be
ye maliye profesö
rü lbrahim Fazıl 
B. vekalet edecek
tir. 

Tahir Bey 

Üniveraite İdare 
Heyeti dün lbaan 
B. in riyasetinde 

!opl~a.~a.~ .~slr:Jıat 
ıılen goruşulrıııüıtür, Üniversite kad

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sefirinin ihtisasları r 
Memleketimizden muhab
bet ve takdirle bahsediyor 

Mıntaka Reisi lbrahim Kemal Bey 

Dün akıam latanbul Mıntakaaı bir 
içtima yaptı ve çok hararetli olan bu 
içtima lstanbul Mıntakaaı Merkez He
yeti ve dolayıaile bütün heyetlerin is
tifası ile biten bir neticeye vardı. 

Hadisenin sebebi Mıntaka Heyetine 
Galatasaraylıların ve Süleymaniyeli 
Muhtar Beyin birer takrir vermiı oJ. 
ınalarıdır. • 

Muhtar Bey, Galatasaraylı arkadaş
larile beraber tanzim ettikleri takriri 
elden ele dolaştırarak imza ettirmiş
lerdir. Takrirde iddia edilen ıey, Fut
bol Heyeti Reisinin bir takım oyuncu .. 
ları kandırdığı ve gayrifedere kulüp
lerden oyuncu oynattığıdır. 

Takrirde imza sahiplerinin heyete 
karşı itimatları kalmadığı ifade edil
miş ve latanbul Mıntakası kongresinin 
top] anması arzusu izhar olunmuttur. 

Bu takrir üzerine İstanbul Mmtaka-
11 Merkez Heyeti fevkalade bir içtima 
aktederek takrir Üzerinde uzun boylu 1 

Evvelki gün ıehrimizden Brükıele 
hareket etmiı olan lngilterenin sabık 1 
Ankara sefiri Sir George Clerk Türkiye 
den ayrıhrken, ihtiıaslarını gazetecilere 
1u suretle hülasa etmiıtir: 

- Yedi senelik bir ikametten sonra 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

'{eni roman takdim ediyor 
Muhterem karilerimiz yarın

dan itibaren arkadatımız Bur
han Cahit Beyin sizin için hazır
ladığı yeni bir rom•nını Milliyet 
sütunlarında takibe batlıyacak
lardır • 

Burhan Cahit Bey 
Hakiki bir maceranın kaneva

sına göre yazdığı bu eserde boz
gun yıllarının ahlaki tereddile
re yol açan vakıalarını derin 
bir romancı kalemi ile tahlil et
mektedir. 

Kır çiçeği 
Muharririn timdiye kadar bu 

vadide yazdığı romanlann en 
güzeli, en özlüsüdür. Yazılarını 
daima seve seve okuduğunuz 
muharririn bu romanı sizin 
edebi ihtiyacınızı tatmin ede
cektir. 

YAR 1 N 

Hindenburg siyasi hayat
tan çekilmeğe karar verdi 
Yerine gelecek zat imperatorluk reisi 

olacak ve kendisinin seçtiği bir 
meclisi bulunacaktır .. 

BERLIN, 2 (A. A.) - Havas Ajan· 
aı muhabirinden: 

Cüınhurreisi Hindenbourg'un siya .. 
si hayattan çekileceği zannediliyor.Bu 
hususta ve yerine kimin geleceği hak· 
kında bir çok şayialar vardır. 

Bu arada Milli Sosyalist mahafili 
ile münasebetleri var gibi gorunen 
( Behemia) isimli Çek gazetesinin 
teyit ettiğine göre Hindenbourg, lmpa· 
ratorluk Reiıicümhurluğunun yerine 
imparatorluk Reisini ikame etmek i
çin bir proje hazırlamaktadır. 

Yalnız imparator Reisinin Büyük 
F aıiıt Mecliıine benzer bir mecliıi o
lacaktır. Ve azalanru bizzat lmpara· 
tor Reiıi seçecektir. 

Bu meclisin fiJi reisi lmparatorluJ 
ğunun ikinci şahıiyeti, ve gazetenin 
söylediğine göre M. Goering olacak-
tır. 

Hindenburg 86 yafırıda 
BERLIN, 2 (A. A.) - Wolff Ajan. 

11 bildiriyor: 

D.oğumunun 86 ncı yıJdönümünü 
ıarki Pnısyada Neudeck'deki maliki.· 
nesmde bugün kutlulamakta olan Re
iaicümhur von Hindenbourg, nazııılar .. 
dan; Milliyetçi Sosyalist miliı kıtalan 
erkanıharp reisinden, tanınmıı bir çok 
yükJek kimselerden ve huıuai fertler
den tebrik telgraf ve mektupları al
mışhr. 

Baıvekil M. Hitler, bugün öğleye 
doğru Neudeck'e giderek von Hinden
bourg'a tebriklerini sunacakbr. 

. ., 

ihtiyar Hindenburg 

Milliyetçi Soıyaliıt miliı efradı ile 
Çelik miğferliler teıkilatı ve muhtelif 
cemiyetler von Hindenbourg'un tere
fine bu gece bir fener alayı yapacak
Jardır. 

Gelen takımın üç en kuvvetli uzv u. Soldan aağa: Hungaryadan 
Bela. On aelıiz defa beynelmilel o/mu ı, soliç. Uypest'ten Tunyogi 

Sol açılı. Kispeat'ten Belsilı, aol haf, 

Bihami 
Gyula. 

Macar takımı geliyor .. 
İlk maç cuma günü 

ile Fener stadında 
Fenerbahçe 
yapılacak 

~~~----.-. .... ~~~--
Gelen oyuncular 

olmuş 
arasında 18 
futbolcular 

defa şampiyon 
var 

Bu sene futbol mevsimi çok canlı 
hareektlerle baf<ladı. Bu cuma ııunu 
de Macartlarla bir maçı seyredeceğiz. 
lstanbul futbolcuları ve futbol r.ıerak· 
lılan biç şüphe yok ki, 11'1/acar futbolü· 
nü yakından tanırlar. 

Cuma günü ıehriınizde oynıyacak 
olan Macar takımı da bunlann içinden 
seçilmiı ve milli temsil hakkını haiz o· 
!anlardır, 

Macar temsili takımı, fehrimizde 
iki maç yapmak Üzere gelmektedir ve 
Fenerbabçe ile kontura! yapmı§lardır. 

Takımın nasıl bir letekkül olduğu
nu karilerimize daha vizıb bir su
rette anlatabilmek için, bütün sporcu
lann tanıdıklan Dr. F od ol' dan g~en 
telgrafı aynen koyuyonız: 
6 • 8 teşrinievvel için 4200 lıviçre 
frangı mukabilinde birinci köme pro· 
le&yonel muhtelitinden on bir milli 
milli oyuncudan müteıelılıil bir talıım 
hazırdır. ( Atila) maçlarüe meıgul
dür. Acele ceııap. Zira bu muhtelit ta
kım aksitalıdirde Bülıreıe gidecektir.,, 

Dr, FODOL 
Macar futbolünün en yüksek uzvu 

olan bu zatın aonra gelen mektubun
da gelen takımın çok kuvvetli olduğu 

LATU 

Sekiz defa milli Formayı taşımıı olan 
ve çolı iyi oynıyan sol belı Bira Sandav. 

ve milli formayı temsil hakkına da 
malik bulunduğu yazılıdır. 

Bu hususta tamamen mutabakat ha· 
(Devamı 2 inci sahifede) 

• 
1 

Yarın çıkıyor: Türkigenin en 
büyük, en zengin mündericatlı ve 

en özlü / ransızca gazetesi .. 
La ur uı 'yi yarın her yerde arayı 



Tarihi tefrika: 127 
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Abdülhamidin Mitat Pş. ile mülakatları 
4 

i\bdülhamidin insan avlamaktaki şayanı hayret mahareti. -
Mitat Paşa ile üçüncü bir mülakat oldu mu? - "Toledo" 

şantajcılığı. - Sultan Muradın hastalığı. 

Kalender köskü mülakatından 
yani Regaip g~cesinden kırk bir 
gün sonra Abdülhamit tahta çıkmıt 
tı. 1293 senesi şabanının on birine 

• 1292 ağustosunun on sekizinci gü 
nüne kadar Veli Abdülhamit Efen 
di, Koca Rüttü, Mitat Pa,alardan 
ba,ka eski Osmanlı Ahrar cemiye 

ti erkanından Namık Kemal, Sa
dullah Rauf Beyler ve saireyi ve 
Kazaskerlerden Gürcü Şerif, Sey
fettin, Kara Halil ve ülemayi meş
hureden müderris Abdullah :Şakir 
ve Alaiyeli Abdullah Emin, meşa
yihten Mevlevi Hüsamettin, Nak -
tiyeden Sadık ve Hüdai feyhi Meh 
met ve Basiretçi ve Ahmet Mitat 
ve cerideci Süreyya Efendiler gibi 

muharrileri, hasılı bütün lstaribu • 
lun sözü geçen, adı anılan tanın • 
mıt ricalini her birinin tab'ına, fi
arına, mizacına uygun veşilelerle 
kendi lehtarlığına, hiç olmazsa 
muhalif tavır almamalarını temine 
çah~mış ve hakikaten muvaffak 
ta olmuştu. Bu hususlara da- , 
ir işitip öğrendiklerimi yazmak i
cap etse garibeler dolu büyük bir 
kitap t~kil eder. 

Kalender Kasrı ve Maslak çift
liği mülakatlarından b;qka Abdül
h:.mit ile Mitat Pa,a araunda üçün 
cü bir mülakat daha olduğu ve bu
nun cülusundan iki gün evvel vu
kubulduğu evvel ve ahar söylenil
miş İse de aslı yoktur. 

Ancak bu üçüncü mülakat, cü
liisun takririni ve suret ve zaman 
icrasmı arz ve ifadesi için Sadra-
2n1 Mütercim Rüştü Pa!"Ilm Sul
tan Hamidi ziyaret etmesinden iba 
rettir ve bundan galattır. 

'.Vlitat Paşa merhumun, Sultan 
.ıurat şifayap oluncaya kadar Sul 

tan Hannde, vekaleten saltanat 
teklif ettiğini ve Sultan Hamidin 
bunu şiddetle reddetmesi üzerine; 
gene ifakat şartile muvakkat bir 

tarzda asaleten iclası teklif edip 
Sultan Hamidin buna muvafa • 
kal gösterdiği, hatta elinden bu 
mealde bir kağıt aldığı gibi riva
y,•tler varsa da hep uydurma şey
lerdir. ~ 

1301 senesinde Toledo namın. 
<la İtalyalı bir komisyoncu ortaya 
çıkarıı.k: "Sultan Hamidin guya 

ci.lfi~undan evvel Mitat Paşaya 
\·erdiği o şartlı saltanat vesikasını 
ele geçirdiğini ve on bin altın ikra
miye verilirse takdim edeceğini" 
arzettirmiş ve bu suretle mühim 
bir ~antaj yapmak istemisse de 
Sultan Hamidin: ' 

-- Benim, öyle bir kağıdım yok 
tur ve olamaz! 

Diye cevabı red verdiğini Ah
met Celalettin Pa'!adan bizzat 
cluy<luğum için mezkfu rivayetin 
butlamnda şüphe yoktur. Hem 
Mitat Palia gibi zeki, müdebbir 
bir zat, öyle ham tekliflerde bulu-
nur muydu r , 

Sadrazam Koca Rüştü 'Paşanın 
cülı.htan iki gün evvel vulrubulan 
ziyaretine gelince: Sultan Mura • 
dın muayene ve tedavisi için Vi
yanadan getirtilen asabiye mütehas 
sısı Dr. Fon Lidors'un verdiği son 
kat'i rapor ile Hakan müşarum • 
leyhin ııifa ve ifakati kabil olamı
yacak bir marazı dimağiye müpte. 
la olduğunun tahakkuk etmesi ve 
zaten bizim doktorların çoktan 
beri ümidi keserek tedaviden el 
çekm.iş bulunması ve havas ve ava 
mm ve bahusus ülema ve talebei 
ültimun şifahi, tahriri vükela aley 
hine idarei lisana batlamasile hu
sule gelen ıztırar üzerine veliaht 
Abdülhamit Efendinin iclasınm 
karargir olması zaruretine mebni 
olup resmi bir tebliğ ve tebtir ma 
hiyetindt' idi. 

Filhakika zavallı Sultan Murat 
cidden ac.ınacak ve saklamlamıya 
cak derecede aklından hasta idi; 
vücutça da çok düşmüş, zayıfla • 
mı~tı. Kendi doktoru Kampelyo -
nun pek o.cemice tedavileri bu za
af ve marazın artmasına , ilerile • 
mes;ne hayli yardım etmişti. Mese
la, biça•e hastanın boğazına, boy
nuna 50, 60 kadar müthiş sülük
ler koyarak kanını emdirmesi ve 
sülüklerin boynuna boğazına sarı
lıp tırmalaması yüzünden hasta • 
mn dimağı tevahhuş ve heyecanı •· 
nın artması fifa ve İfakat ümitle
rini mahvetmiştir. 

Merhumun başkatipliğini yapan 
ve bir müddet hastalığım saklama 
ğa, hüsnü idareye çalışan Sadul
lah Beyin, (Sonradan sefir ve 
Berlin kongresinde Osmanlı 
murahhası olarak bulunmus o
lan Sadullah Paşa) ve En
deronü Hümayun doktorlar • 
'llldan Nuri Kenan Paşanın ve 
müsalıiplerinden Rakım Ağanın 
mevsuk ve mutemet beyanlarına 
göre zavallı Sultan Murat, mabut 
sülukler çıkarıldıktan sonra bir 
kaç defalar, hala boğazında imiş 
gibi ağlayıp sızlayarak çıkarılıp 
atılonasını yalvardığı ve büyük sa
lonun bir başından öbür basına ka 
dar tekrar tekrar mütevahhişane 
ko~tuğu görülmüştür. 

(Arkası var) 

--~-----1, Yarın: 

Sultan Muradın hastalığı 
Sultan Muradın dimağını, sinirlerini bozan sebepler 
saikler. - Sultan Azizin mektubu.- Şeyhislam Hayri 

Efendinin bal' fetvası .. 
!ıili!li .............. _. ................ li!l!l!!!!!!lm!l!!l!m_...111 

Maarifte istifa 
Orta tedrisat umum 

müdürü istifa etti 
Maarif vekaleti orta tedrisat umumi 

nüdürü Fuat Bey istila etmiıtir. Fuat 
Beyin istifasının sebebi anlaf<lamamqtır.· 
~ehrimizd~ deveran eden şayi.a.lara. göre 
orta tedrisat umumi müdürlüğüne sab1k 
edebiyat fakültesi reisi AJj Muzaffer' B. 
tayin edilecektir. 

Başvekilimiz dün bir 
gezinti yapblar 

Baıvekil ismet Paşa Hazretleri dün 
Perapalas otelinde istirahat ettikten 
ıonra akıam üzeri refikaları Kannnefen .. 
ile şehirde bir gezinti yapmışlardır. 

Cümhuriyet bayramı için 
ANKARA, 2 (A.A.) - Üçüncü 

Cüm_huriyet Bayramı kutlulama yiiksek 
komısyoou reisliğinden: 

Onuncu Cümhuriyet Bayramı günle
rinde yolcu tarifelerinde tenzilat yapıl· 
ması için yüksek komisyonun ricasma 
Şark Demiryolları da kabul cevabı ver
mit ve Yüksek komisyon bunlara tesek 
kül' etmiştir. 

-o-

Kemal Zaim Bey 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Ziraat 

R, ... ka..i.ı ı..Jınum müdürU tCemal Zaim 
Beyin tetrii hayata avdeti ihtiır.11linden 
bJ ısedtJJyor. 

Türkiye -İran 
Türk - İran hudut ko

misyonu içtimaı 
ANKARA, 2 - Türkiye ile Iran a• 

rasında İmzalanan mukavele mucibince 
her aene iki taraf topraklarında topla· 
nan hudut eminyet komisyonu ilk içti
mamı J.ranın imalindeki «Maku» da ak 
tedecektir. 

Bu toplantıya i§tirak edecek olan 
Türk heyeti seçilmiştir. Heyet bet kiıi· 
den mürekkeptir. 

Gidecek heyete Muı valui IMJthat 
Bey riyaset edecektir. Hariciye Veka
leti namına zat iıleri müdür muavini Ra 
gıp Bey murahhas olarak tayin edilmiş 
tir 

Heyet Cumartesi günü hareket ede
cektir. 

--<>--
Tutlu Suyu Konyaya 

getiriliyor 
. KONYA, 2 (A.A.) - On üç buçuk 

kilometre mesafede buhınan Tutlu suyu 
nun şehrimize ıretirilmesi icin tetkikat
tl\ bulunmaktadır. Suyu~ boruları 
ilkbaharda döşenecek ve .su yaz mevsi· 
minden evvel şehrimize getirilmiş ola· 
caktır. 

Baytar işleri umum 
müdürü geliyor 

KONYA, 2 A.A.) - Ziraat Veka
leti Baytar İfleri umum müdürü Sabri 
B~y _tetkilderini bitirerclı: lstanbula git
nu tar 

HARiCi HABERLER 
Fransız, İngiliz 
Başvekilleri 

Bir abidenin küşat 
resminde görüştüler 

PARIS, 2 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiı·yor: 

M. Mac Donald Londradan Lord 
Londo:,<ıerry ile beraber tayyare ile 
Beauvais'ye gelmiş ve Daladier ile bera 
ber Allone'de R. 101 balonunun yanma 
sı münasebetile olan ve içlerinde Thom 
son'un da bulunduğu 47 lngilizin hatıra 
sma dikilen abidenin açılma merasimi .. 
ne riyaset etmistir • 

M. Daladier;"n sözlerinden sonra M. 
Mac Donald Fransız hükumeti ve halkı
na te~ekkür etmiş ve : 

- Bu abideyi demiştir, Fransa ile 
lngilterenin beraber yapmı'l olma'arı çok 
iyidir, Böyle bir toplantının ilri millet 
dostluğu için her türıü imzalı mukave .. 
lelerden daha çok tesiri vardır. ) 

Askeri kıtalar~n geçit resminden son 
ra Fransa hava ıirk.etLnin bir tayyaresi 
abidenin üzerinden uçarak çiçekler at • 
mış, 10 lngiliz ve 18 t ransız avcı tayya 
resi uçmuılardır. 

Merasime ittirak edenler, sonra öğle 
yemeği yemişlerdir. Saat 14 te M, IVıac 
Donald tayyare ile Londraya dönmüı 4 

tür. M. Daladier ile M. E.yuak karadan, 
M. Cot da tayyare ile dönmüşıerdir. 

Gazetelerin intibctları 
PARIS, 2 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiryor: 
Gazeteler R. 101 balonu felaketinde 

ölenler için yapılan abidenin küıadı 
münasebetile Beauvais'de dün cereyan e 
den merasimi mevzuu bahşederek bu me 
rasimin bir lngilz .. Fransız dostluğu 

tezahürü teklini a1mış olmasına rağmen 
mezkUr merasime siyasi bir mahiyet ve-
rerek gösterilmesinin doğru o!mıyacağı
m yazmaktadırlar. Bununla berab:r Jou• 
na! gazetesine göre Fransız ve lngilz bü 
kumet reisleri silah bırakımı haxkmda 
nokt.ai nazarlarını teati etmek iç.n fırsat 
bulınuılardrr. 

M. Daladier ile Mac Donald kendi 
hariciye nazırlarından aldıkları malüma 
tın yekdiğerine mutabık olduğundan 
I· ranoız • lngiliz dostluğund;ıki sağlam
lığtrı bu suretle Cenevrede kuvvet bul -
muı olmasına beyanı emniyet etmişler
dir. iki hükumet reisi arasında hiç değil 
se elde edilecek gaye- hakkında tam bir 
noktai nazar mutabakati olduğu anlaşıl 
mı~tır. lngilterenin Paris sefiri M, Ty • 
reli ıntibalarını hü1isa ederek demiştir 
ki: 

İki hr;:Umet reisi çok samimi ve fay 
dalı ııoktai nazar teatisinde bulunlllll§
lardır. Makul ilri §ahsiyete de ancalı; bu 
yaraşırdı. 

Diğer taraftan Matin gazetesinin bu 
susi muhabiri, bu saminti tezahürat mü 
nasebetile iki hükilmet reisinin 11'11rtıli 
nal:arları arasında yeni bir muka,:enet 
has:I olduğunu yazmaktadrr. 

Bir Fransız teklifi 
PARIS, 2 (A.A.) - Echo de l'.ar'6'· 

nin istibbarına göre M. Simon Alman 
Hariciye nazırı ile yaptığı son mülikat 
ta eğer Almanya silah bırakımı hakkın 
daki Framrz • lngilz • Alman teklifleri 
ni. kabul edecek olursa. Franıanın tec
rübe devresi daha bitmeden evvel ordu 
mevcutlarııu 200 bin kişi ve bir oene • 
lik uskerlik müddetini de 6 veya 8 aya 
indireceğ-irj söylemiştir. M. Simon bu 
vadi M. Daladier ve M. Paul Boncour·• 
dan Faris mülakatları esnasında almıı • 
tır. 

M. Herriot'nun bir 
makalesi 

PARIS, 2 (A.A.) - iM. Herriot, 
bugün • Agence Economique et finan· 
cier • de Sovyet ittihadına ait bir maka
le neıretmiıtir. 

Bu makalede M. Herriot Ukranyayı 
baıtan aıağı dolaştığı, hiç bir yerde, 
hatta kendisine haber verilen Alman 
köylerinde bile kıtlığa ait bir ize tesadüf 
etmediğiin yazmaktadır. M. Herriot di· 
yor ki: 

- Açıkça görülen şey, ıarka dogru 
yayılmak arzusu.na dayanan HitJer pro
pağandasıdrr. Hatta bu propağanda bu· 
gün Sovyet itihadında Almanyaya kar
ı• duyulan ve efkara hakim olan ıiddetli 
asabiyetin sebebidir. 

ltalyanın Milletler cemi
yetine verdiği muhtıra 
CENEVRE, 2 (A.A.) - Milletler 

Cemiyetinin dünkü toplantısında bir 
çok hatipler, muhtelif hükümetlerin Mil 
letler Cemiyetinde gösterdikleri faaliye
ti misaller göstererek anlatmıılardır~ 

Tuna havzasındaki iktuadi vaziyetin 
düzeltilmesi hakkındaki ltalyan muhtı· 
rası çok büyük bir tesir ve kuvvetli bir 
alaka uyandırmııtır. 

Reichstag yangını 
PARlS, 2 (A.A.) - Reichstag yan· 

gını tahkik komisyonu, diin sabah Mo· 
ro Giaffen'nin riya.seti altında toplana
rak Leipzig mabkemesj safahatını 'tel· 
kik etmiştir. 

Komisyon, kitabetin raporunu dinle .. 
dikten sonra 4, 10 da yeni bir içtimaa ka 
rar vermittir. 

Bu içtimada M. Bergery tarafından 
yapılmasına karar verilen rapor okuna
caktır. 

Bu raporda Londradaki içtimadan 
sonra ortaya çıkan yeni hidiseler göz
den geçirilecektir. Bundan baıka ehem
miyetli beyanatta bulunacağını bildiren 
şahitler dinlenecektir, 

--o-

Bir tayyare düştü 
LONDRA, 2 (A.A.) - Allones me 

rasimincfen dönen ilci tayyare Kawkurst 
civarın·da yere düşmüıtür. içinde bulu ... . . .. . ... 

Avusturyanın 
Mülki teşkilatı 

-<>--

Kanunu esasiyi geniş mik
, yasta değiştiriyorlar 
ViYANA, 2 (A.A.) - lnnsbruc

ker Nachric',leın gazetesi Avusturyada 
yapılacak Y.l~nunu esasi tadilatı hakkın· 
da malfımat vermektedir. 

Bu tadili.t mucibince 3 meclis yapı-
lar.aktrr. 1 

Birisi Cemiyetler meciisi, birisi vila .. 
yeller meclisi ve birisi de mahdut bi-r 
milli meclistir. 

Bunların fevkinde de Devletşura~ı 
olacaktır. 

Her nevi cemiyetin iki şubesi olacak 
tır: 

işçiler ve İşçi kullananlar. 
Vilayetler Meclisi, her vilayet için 

iki olmak Üzere 18 azadan mürekkep O· 

lacaktır. 
Milli mecliste 60 aza olacaktrr. Bu a

zalar tamamen. yeni usulde bir intihap 
ile seçilecektit·. Bu yeni usul mucibince 
müntahipler için asgariyaş 30 olacak ve 
liste ile intihap uıulü şah•a rey usulü 
yerine kaim olıu:aktır. 

Büyük miktarda veI"gi veren mükel
lefler ile aile pederleri toptan rey ver
mek İmtiyazına sahip olacaklardır. 

Milli . mecli., fırkaların faaliyette 
bulunmalarına müsait olacaktır. 

Şurayı devlet azalan 20 kitiden ola· 
cak, bunlan Reisicümhut", işçi kullanan 
larla i'çilerin batlarında olanlardan ve 
ilmi şabsiyetler arasıoctan •eçecektir. 

Teşrii kuvvet bu 3 meclisin elinde o
lacak, fakat hükumetin emirnameler neş ' 
retmeğe salahiyeti olacaktır. 

Kanunu esasinin "kati olarak yapılma 
sıdnan evvel, hükUmet cemiyetler ve vi
layetler meclislerini teşkil edecek. Fakat 

1 

bunlann vu.İyti taınamen istiıari o)a.. t 

caktır. 

Sovyet sergisi 
Ruslar fstanbulda daimi bir 

şergi açmak isteyorlar 
!MOSKOVA, 2 (A.A.) -Tan Ajan 

s1nl:lan: Sovyet Rusya ticaret odası, Tür 
kiYe ve civar memleketler ticaret ve sa 
nayi mabafiline, Sovyet ittihadı ile tica 
ri temaslar kabiliyetlerini ·göstermek 
içi11 lstanbulda daimi bir sergi yapmak 
içi!' çalışmaktadır. Birçok eşya ve mal
lar ile en küçüğünden en büyüğüne ka 
d"r ziraat makinelerinden baıka, sergi
de, Sovyet Rusyanm milli kabiliyetle
rini ve şimdiye kadar elde ettiği netice 
ler birçok tablolar, istatistikle>:, fotograf 
Jar, coğrafya. deniz barita!an ile ve ec • 
nebi lisanlarında izahatlarla gösterilecek 
tir. 

Küba yeniden karışıyor 
HAVANA, 2 (A.A.) -Associated 

P.-ess gazetesinin verdiği bir habere gö 
reı Havanadaki mahallelerden bir çoğun 
da yeniden kargaşalıklar baı göstermit· 
tir. 

1 Bilhassa «Milli Otel» önünde şiddet
li bir çarpııma olmuştur. 

---o--

Düz hat üzerinde dünya 
rekoru 

ORAN, 2 (A.A.) - Düz hat üzerin 
de dünya rekorunu ktnnak üz:e·re teşeb
büslerde bulunmak İçin harekete hazır· 
lanan tayyareci Lefevre ile Assolant ha 
vanın fenalığından dolayı hareketlerini 
tehir etmişlerdir. 

--o--

Los Angeles'da zelzele 
LOS ANGELES, 2 (A.A.) - Bu sa 

hah saat biri 19 geçe Los Ageles'te bir 
zelzele olmuştur. 

Halk, aokaklara fırlamıştır. SarOinh
L.r Sanla Barbara'ya kadar olan yel'ler· 
de de duyulmuştur. 

insanca zayiat yoktur. Şimdiye ka· 
dar bildirilen maddi zarar pek azdrr. 

--o--

Amele fırkasının 
konferansı 

HASTINGS, 2 (A.A.) - Amele fır 
kası kon.feransrnın açılıt celsesinde reis 
Compton, bir karar sureti teklif etmiş· 
tir. 

Bu karar suretinde Avusturya aley
hinde ecnebi bir devlet tarafından her 
hangi bir taarruz ve te<:avüz. vukuunun 
önüne geçmek için bazı tedbirler alması, 
Avusturya demokrasisini kurtarmak 
maksadiyle bir tesir yapması lngiliz hü 
kümetinden istenmiştir. 

M. Compton, denıokrasİnİll düşmanı 
olarak andığı faşistlik ve komüinstliğe 
de çatmış, hücum etmiştir. 

--<>---

Dörtler misakı ve Rusya 
MlLANO, 2 (A.A.) - Popolo d'lta 

lia gazetesi M. M.Ussolini'nin «lıalya ve 
Ruıya» başlığı altında gönderdiği bir 
yazıyı basmışbr. 

M. Mussolini bu yazıımda ltalyan • 
Ruı misakmrn en çok Rusya'yı tek ha· 
şına bırakmak. maksadını güttüğü söy
lenen Dörtler misakı hakkında baş gös 
teren işkllleri ortadan kaldırdığına dik
kati çekerek diyor ki: 

« Dörtler misakı, her milletin göster 
diği arzuya riayet hususundaki prensip
lerden ilham almıştır. 1 taJyan hükilmeti 
İse bu esasa her vakit dikkatli surette ri 
ayet göıtermittir .. » 

M. Musıolini, Dörtler misakı hak
kında ileri s'ürülen düşünceleri de söz 
gelişi ederek diyor ki: 

« Rusya'nın kuvvet ve kudretini ta
nımamağa, bilmezlikten gelmeğe İmk3.n 
yoktur. ltalya'nın varmak İstediği he
def, Avrupa devletleri zümresi arasında 
Ruıya'nm hakkı olan yeri tesbit etmek, 
garp devletlel"İnin Rusya'yı yalnız bı .. 
rakmak için her hangi bir hile ve desise 
kurmadıklanna. Rusya'yı inandırmak .. 

D 
Turhalda şeker fabrikasının temel 
atma merasimi yakında yapılacak 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Turhalda kurulması kararlasC"•1 dör· 
düncü şeker fabrikasının temel atma merasimi yakında icr;ı edile· 
cektir. Merasimde lktısat llekilı f,J ahmut Celal Beyle iş Bankası U
mum Müdür vekili Muammer Bey de bulunacaktır. Merasimin cuma 
günü olması muhtemeldir. 

•• 
Universite kadrosu tebliğ ediliyor 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Üniversite kadrosu önümüzdeki 
hafla içinde tebliğ edilecektir. Tıp Fakültesinde vazife alacak genç· 
ler arasında bazı askeri mütehassıs tabiplerin bulunacağı da haber 
veriliyor. Bu meyanda ekrem Şc•İ f ve Arif ismet Beylerinde isimleri 
zikrediliyor. 

Temyiz mahkemesi raportörlüğü 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Yetmiş lira maaşlı temyiz mahke· 

mesi raportörlüğüne Başmüddeiu mumilik muavinlerinden Mahmut 
Bey tayin edilmiştir. 1 

Eski bir davadan sarfınazar edildi 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Mülga Harbiye Nezaretine ait Bez

mialem vapuru ile Yunan bandıralı St. Andriya vapuru 1327 senesin· 
de Boğaziçinde ÇaTPlfmtflardı. Bu çarpışma neticesinde husule gelen 
cirıza dolayısile mülga Harbiye Nezareti tarafından Yunan vapuru 
acentesi aleyhine ikame olunan zarar ve ziyan davasının takibinile 
hazinenin menlaati mutasavver olmadığından davadan sarfınazar e- ' 
dilmesine karar verilmiştir. -

Karadenizden Akdenize tren 
ÇANKIRI, 2 (A. A.) -Bugünden itibaren Çankın. Ankara, Çan

kırı. Mersin, Çankarı ·Samsun arasında her gün muhte1if trenler if1e
miye başlamıştır. 

Varna mülakatı hakkında Bulgar 
ajansının neşrettiği tebliğ 

SOFY A, 2 ( A. A.) - Yugoslaya Hükümdarlannın Bulgar Hü
kümdarlarına Varna civarında ôksinograde sarayında yapacakları zi
yaret hakkında Bulgar Ajansı şunu bildirmiye mezundur ki, mevzuu
bahis mülakat hususi ve şahsi mahiyette olacak ve alakadar Hariciye 
Nazırlarl bu mülakatta hazır bulu nmıyacaklardır. 

• 
Sovyet - Iran dostluğu. Karahan 

Tahranda. Nutuklar söylendi 
MOSKOV A, 2 ( A. A.) - Tas 'Ajansı bildiriyor: 
M. Karahan yanında Sovyet Rus yanın Tahran Sefiri Pastukof ol

duğu halde 29 eyliilde Tahrana varmış ve Başvekil Furugi Hanı ziya· 
ret etmiştir. 30 eyliilde lran Hariciye Nazırı M. Karahan'm serefine 
bir ziyafet vermiştir. Başvekil ve bütün nazırlar bu ziyafette. bulun
muşlardır. lran Hariciye Nazırı Kazemi Han ve M. Karahan birer 
nutuk söylemislerdir. 

Kazemi H:m söylediği nııtl!kt<ı. iki memleketi birleştiren bir çok 
bağlara istinat ve Sovyet Rusyanı ,., fark memleketlerine kar, ı amp 
ettiği siyasete itimat ederek lranın Sovyet Rusya ile tabii siyasi müna
sebata giren devletlerin birincilerinden olduğunu beyan etmiştir. 

Karahan, cevabında, Sovyet • lran dostluğunun sağlamlığına da
ir Kazemi Hanın yaptığı beyanattan dolayı memnuniyetini beyan et
miş ve demiştir ki: 

"lran ile Sovyet Rusya arastn,/aki münasebatın yeniden tesisi 
Sovyet - lran muahedesinin aktine ı::e Iranın inkişaf ve milli istiklalini 
temin eden bir çok muahede/erine miincer olmuştur. lran istiklalinin 
inkişafı ancak Çarlık yerine SorJye t Rusya lramn yalnız en e.ki değil 
fakat ayni zamanda en sadık dostudur. Bu İse Sovyet idaresinin bi:ı:· 
zat mahiyetinden ve gerek da1'ıla e, gerekse hariçte şark memleket· 

lerine kar~ı takip ettiği siyasetin esas prensiplerinden ileri gelmek
tedir,,. 

Karahan ayni günde lran Şahı Hazretleri tarafından da kabul e
dilmiştir. 

Macar takımı geliyor •. 
(Baş1 1 inci sahifede) 

sıl olmu§lur. Macarılar cuma gunu 
şehrimizde Kadıköy stadında fener
bahçe ile oymyacaktrr. 

Gelen takım ınuhtelittir. Her ku· 
lüpten oyuncu vardır. içlerinde 18 de· 
fa beynelm'1el o.lmuş oyuncu bulun· 
duğu gibi hepoi de genç ve yeni yeti· 
şen elemanlardır. Her halde bu maç· 
\ar çok enteresan olacaktır. 

Bilhassa fenerbahçel.iJer Türkiye 
birinciliklerinin yaklapnası Üzerine 
mevsime birden bire hızlı bir faaliyet
le girdiler ve çok ıda maçJar yapmıya 
baıladılar. 

llk olarak tehrimize get;ir>len Wie• 
ner Sport takımına birinci maçta aldı
ğunız netice, mevsime yeni girmit bir 
takun için, çok güzel ve ıayan.imem .. 
nuniyettir. ikinci maçta muvaffak o
lamamamızın yegane sebebi stadyom
da oynanması k~yfiyetidir. Burası 
maaleaef - lstanbul cihetinde baıka
sı olmadtğından - bala kullanılmak 
zaruretinde olan bir yerdir. 

Artık aıağı yukan bütün halk ~.,;. 
holün böyle asfalt gibi sert bir sahada 
O}'Lanmıyacağına kanidir. Nitek;m, 
F enerbahçe stadında oynanan bir O· 

yun ne kadar zevkli ve heyecanı. O· 

lursa, Tak:ııim stadyomunda oynanan 
oyun da o derece kötü olmaktadır. 

Bunun da böyle olması için makul 
sebep vardır. Kadıköy atadı zümrüt 
gibi ye~il çemeni, muntazam tribün
leri ile seyircilere hakiki bir zevk ver
diği gibi oyunculara da oynamak için 
bir heves veriyor. Pazar günkü mağ. 
aübiyetin en mühim sebeplerinden bi· 
ri de budur. 

Maamafih buıılan söylemekle pa· 
zar günü Fener'in tam oyununu oyna .. 
dığını söylemek istemiyoruz. Bu mağ· 
IUbiyette rakiplerimizin haletiruhiye 
Üzerine müessir olan harekeUeri de 
gayri kabiliinkardır. 

Bir futbolcü, hele beynelmilel bir 
maça çıkacak bir oyuncu kat'iyyen si· 
nirılenmemelidir. Halbuki pazar ~ü
nü vaziyet aksi olmuş ve yap<lan çir
kin hareketlerden ayrı ayrı bütün o· 
yuncular sinirlenmişlerdir. 

1 tcı bütliıı bu sebeplerden ve ona 

inzımam eden bozuk oyunumuz Viya
nalılan buradan galip olarak memle· 
ketlerine yolladı. Bakalım Macarlaı·• 
la ne olacak? 

Dördüncü Balkan oyunları 
Nasıl açıldı? 

ATINA, l (A. A.) - Gedlmıittirı 
Dördüncü Balkan oyunlarının açıl• 

ma meraaİm.İnde Atina atadyomu hın
cahınç dolu idi. Arnavutluk, Bulgar, 
Yugoslav, Romanya, Türkiye ve Yu· 
nanistan atletleri geçit r.,....i yaptrtar. 
Ve ıiddetli alkıtlandllar. Bundan son
ra Yunanistan Atletizm F ederas:ronu 
Reioi M. Rinopoulo•, Balkan at.Jetleri 
ve bilhassa Atinaya ilk defa gelen Ar· 
na vut atletlerini •elamladı. Yemin me
rasiminden ve milli marılann çalınma .. 
aından aonra bet devletin bayrakları 
direğe çekildi. Terbiye Nazın M. Tlll" 
kovaailis, Balkan oyunlarını açb. 

Jlk günün neticeleri şunlardır: 
100 metre aüra t: 
Birinci Frangudia (Yunan) 10 8/.lı:; 

ikinci Semih (Türk) 11, üçüncü Hri•' 
tof (Bulgar) 11 4/ 5. 

800 metre: 
Birinci Y orkapoulos (Yunan) 2,0SJ 

ikinci Pa.ui (Yunan), üçüncü Zorgo 
.(Yugo~lav). 

10,000 metre: 
Birinci Kren (Yugoslav) 34 04,l· 

lkinci Manea (Romanya) 34·04 4. ·tJ· 
çüncü Pauria (Yunan) 34,06: ' 

Gülle: 
Birinci Veysi (Türk) 13,79. ikin~ 

Naransiç (Yugoslav) 13,68. Oçünciİ 
Spahiç (Yugoslav) 13,665. 

Yüksek atlama: 
Birinci Haydar (Türk) 1,80. lkin"i 

Panayotof (Bulgar) 1,75. Üçüncü f'ıJ· 
terakis (Yunan) 1,75. 

4X400 bayrak koıusu: 
Birinci Yunaniştan 3,34, 1. İkinci Ro· 

manya 3,38. 3 üncü Yugo.Javya 3,40,1 
ilk günün umumi neticesi pu~a!1. jts 

barile şudur: 
Yunanistan 39, Yugoslavya 24 Tiit 

kiye 23, R<>> aanya 22, Bulgarist~n l Eİ 
Arnavutluk 2. 

Oyunlara ayın yedinci ve sekizinfi 
günleri devam eılilecektir. 
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• • IFıKi'iJ 
Modada çocuk bahçesi 
Modada tesisi takarrür edel) ço

cuk bahç.esi iti, bugünlerde talibi
ne ihale edilecekmif. 

ŞEHiR HABERLERi Açıktaki memurlar 
---o--

Dün de birçokları yeni me· 
muriyetlere tayin edildi 

Modada çocuk bahçesi! .• 

l[ko•e•I 

4000 çuval şeker 
Denize döküldü 

Çocuk bahçelerinin lüzum ve za
ruretleri, üzerinde küçük bir mü
naka9aya bile tahammülü olmıyan 
mübrem ihtiyaçlardandır. İmkan 
.olsa her semtte, her tarafta bir ço
cuk babçeai açmak auretile yavru
ların haklarını vermek, onlara bi
raz temiz bava almak imkanlarını 
bahtetmek, yapılacak itlerin en 
.,,..ında gelenlerindendir. 

Şekerler avarya olduğu için 
Belediye ıehre çıkartmadı 

Bir zamandan beri iktıu.di mebafil
de ıehirde herkes biribirine hayretle 
bi; haber evriyor: 4000 çuval §eker 
Sarayburnundan denize dökübnüı .• 

Fakat Modada çocuk bahçesi 
tesisi itinde biz, bir zaruretten fazla 
bir lüks seziyoruz. Çünkü Moda, 
lstanbulun en bol günef gören bir 
tarafı olduktan batka orası nisbe
ten kibar ve zengin insanların ve 
kısmen de ecnebilerin semtidir. 
Ve hemen her evin matruh ve mun
tazam bahçeleri vardır. Bundan ma 
ada bir tehir mahallesinden fazla 
bir sayfiye mahiyetinde olması 
itibarile çocukların heran kolay~ 
lıkla temiz hava almak imkanlan 
da her yerden fazla bol bol orada 
mevcuttur. 

Buna rağmen Halicin sağlı sollu 
aemtlerinin günetten, bahçeden 
mahrum, havası bozuk, nüfus ke
aafetile İfba haline geldiği düşü
nülür, halkının ekseriyetini az gı
da alan bir sınıfın teşkil ettiği na
zarıitibare alınırsa Modadan ev
vel buralarda çocuk bahçeleri tesi
si, elbette hakiki ihtiyaca en doğ-
ru bir cevap olurdu. _ 

Biz, bu itte şehri bir kül olarak 
mütalea etmek fikrinde değiliz: 
Meseli Moda ile Cibali ve küçük
pazar karşı karşıya gelince elbet
te ki o bahçeyi bu son iki semtte 
tercihan tesis edeceğiz. Çünkü ço
cuk bahçelerine bu semtlerin daha 
hakiki ihtiyaçları olduğu meydan
da dururken Modada böyle bir 
bahçe tesisine kalkısmakla öz evla
dını boduruma kap~yıp övey oğli
le komşunun çocuğunu teferrüce 
götüren bir babanın hareketinden 
farksız bir iş yaptığımıza kaniim. 

Fikrimi tasrih edeyim: 

Vaziyet şudur: 
iki çocukla kar,ıkarşıyayız. Biri

si üstü başı paramparça, ayakları 
çıplak, benzi soluk, gözleri fersiz 
bir dalı andıran ince boynunu u~ 
zatarak: 

- Bir lokmn ekmek! .. 
Diyor. 
Diğeri: 

Karnı tok, ayaklarında beyaz -
podösüet sandallar, zinde, ziba • 
yat, dadısının çektiği arabasında 
naz ve niam içinde suru suru o -
yuncaklarile oynıyarak gezinirken 
aktar dükanının önünde gördüğü 
bir balon için terler tepiniyor. 

Vaziyet, tamamen bunun ayni
dir. 

Bu iki çocuk karşısında yapaca
ğınuz iş, evveli birinci çocuğun 
karnını doyurmak ve ancak ondan 
s~-~radır ki ikinci çocuğa arzu et
tı.gı balonu almaktır. Çünkü birin
e~ çocuk evveli bir lokma hayat is
tıyor; fakat ikincisinin istediği sa
dece bir balon, bir oyuncaktır. 

Salahaddin ENiS 

(0 , ~R~ ~"'"' 1 
2 Teşrinievvel 1933 

Ak t • m Fiatları 

Tahvitit 
Elektrilı 
Traınwa7 

T6nal 

istikrazlar 
lıtikra:z dahili 97,25 
1933 l.ı;ı.,.... 8!.
Şarlt D. yolları 2,50 
D. Mu"ahidei 54,SO 
C Rılııbm Ümrükler 8,50 
S•ydi mahi 6 50 Anadolu 
Baidat ıo:lS ,, ııı 
T.aıkıeriye 10,35 Mümeaail 

ESHAM 
it Ban•••ı Na· T elafon 
~- 9,50 BomonU 
" " Hamiline 9.,55 T erko• 
" u Mi.iaııiı 102 Çimento 
Tram-,.a,- 48, ltlial.l dap~ 
An.dolu H.:.1u! 27 65 Şark da7 
Reji 3' 60 Balya 
Şir. harl7e 15~ Şark m. •cu 

ÇEK FIATLARI 
Parit 

1206 ı Prai 
Londra 652 Viyana 
Nüyork 27.60 Madrit 
Briikael 3,3885 Berlirı 
Mil an o 9 Zloti 
Ati na 82,8425 Peıta 

, 
Cene.,re 2,4378 Belırrat 
Amaterdam 1,1712 Bük.ret 

-.--.--.-
11,eo 
46,05 
47,25 

51,35 

11,50 
19,25 

27 
11,70 
18, 
J,25 
2,05 
2,85 

16,92 
4,33 
5,15 

1,9807 
4,1975 

4,1975 
3-2875 

79,06 
Sof ya 66,1225 Moakova 1093,50 . 

NUKUT (Satıı) 
• 

.ICuruı Kuruı 

20 f . Franaız 167 1 Şilie, AY. 24,SO 
l Iate-rlin 653 1 Pez:eta 16 
l Dolar 138 1 Mark 48 

20 L iret 2.?3 1 Zeloti 24.-
20 f . Bel çika 117 20 Lt17 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar 55.-
20 f. laviç-re 816 1 Çe-rnovi~ 

Bu, herkesin hayretle ıöylediği ve 
dinlediği ıayianın ae.lını biz de tahkik 
ettik ve öğrendik ki hakikaten böyle 
bir teY vardır. Denize dökülen teker
ler Avnıpadan ıehrimizde bir ithalat 
taciri namına relmittlr. Fakat şeKe,.·ıer 
lstanbula gelip gümrük tarafından 
muayene edilince i§ıler tekerrenk ol
muıtur. Gümrük, yaptığı muayenede 
tekerlerin yolda gelirken deniz suyu 
ile ıslandığım tespit ebniştir. G~riik 
kimyahanesi de bunu teyit ebnlf ve 
tekerlerin avarya olduğunu bildirmiı
tir. Lakin, bu sırada şekerlere ki.tosu 
24 kuruıtan bir müıteri çıkmıştır. Alı
cısı olduktan sonra buna kimsenin bır 
diyeceği kalmaz denirken, bu defa .da 
belediye ortaya çıkmıştır. Beledıye 
kimyahanesi ıekerleri tetkik etınif ~e 
neticede gümrüklere bu §ekerlerın 
ıhre çıkartılamıyacağıru bi.Jdirmiıti.r. 

Bu vaziyette takFiben 300,000 kılo 
raddesinde şeker deniz ortasında kal
mı§hr. Nihayet gümrük idaresi deni
zin bozduğu bu ı;ekerleri gene denize 
hediye ebnek lüzumunu hissetmi~ ol· 
malı ki, bu 4000 çuval ıeker Saraybur
nundan denjze dôkülnıüttÜr~ 

Dün bu hususla Gümrük Ba~müdıi
rii Seyfi Beyden izahat istedik. Seyfi 
Bey diyor ki: 

- Belediyenin §ehre çıkar1lnıa'1nı 
menettiği ve gÜmrÜğün de avarya ol
duğunu tespit ettiği bu §eke~•eri de· 
nize döktük. Çuvallarını da geçen 
gün gümrükte saltık. Velev ki talil>İ 
olsa bile bu tekerler kimseye s.ıtı '. a
mazdı.,, 

Oda idare heyeti 
Ticaret Odası idare Heyeti dün top

lanmıı ve Odaya ait muhtelif · itleri 
tetkiK etmittir. 

Sanayi Birliği heyeti hare
ketini tehir etti 

lktısat Vekaletinden gelen bir emir 
üzePine1 dün Ankaraya gibnesi mukar
rer olan Mıntaka Sanayi Müdürü Re
fik Bey, hareketini gelecek haftaya 
tehiı· ettiğini bir muharririmize soytt:
ıni~tir. Refik Bey, ayni sur etle ' ., 
hareketi mukarrer olan Sanayi Birliği 
Heyetinin de haftaya gideceğini ı l a•<> 
<::tmİ§tİr. 

Egenin incir rekoltesi 
Ege mıntakaaınrn 933 incir rekol

tesi 27 bin ton olarak tahmin edilmi9-
t ir. 1 O ey!Ulde ilk mahsıil borsaya gel
mit ve 10 eylulden 25 eylUle kadar 
706,091 kilo ihraç olunmuıtur. 

ispanya ile ticaret muka
velesi feshedildi 

ispanya ile aramızdaki ticaret mu· 
ahedesi feshedilmiı ve keyfiyet dün 
lktısal Vekaletinden telefonla Mınta
ka Ticaret Müdürlüğüne bildirilmiştir. 
Bu .&uretle bu muahede, teşrinisani 
bidayetinde meriyelten kalkacaktır. 

Yugoslavya ile ticaretimiz 
Yugoali.vya ile aramrzdaki ticari 

münasebat azalmı§tır. lki memleket 
biribirinin mallarını mübadeleye pek 
müsait bulduğu için tarafeyn ticari 
münaae.batının İnk.İ§afı hususunda ted .. 
birler alınması mevzuubahistir. 

ı- KUçUk haberler 1 
'----* lstanbul Orman Emenejman gru
pu mühendislerinden Abdülkadir, Avni 
Beyler Eskişehir, Celal, Yakup Beyler 
Adapazarı ve Mudurnu Ridvan ve 
Mehmet Salih Beyler de Y alovada faa
liyetlerine devam etmekte idiler. 

Bu mühndisler faaliyetlerinden bir 
kısmını ikmal etmiılerdir. 

Kışlık mesailerine haşlamak üzere 
bu ay ıonlarında 1 stanbula gelerek büro 
işelrine baılıyacaklardır. 

• Himayei Etfal Cemiyeti Anneler 
Birliği dün mutat haftalık içtimaım yap 
DU§ ve bu toplantıda doğuracak annele
re verilecek lohusa takımları ve Cümhu 
riye! .Bayramında fakir çocuklara veril
meıı ıcap eden e)biıe ve kundura, diğer 
bazı eıyalann tanzimi ile meığul olmuı
tur. 

* Orman Mektebi Alisi müderrisle
rinden Esat Muhlis Bey tetkikat için Al 
manyaya hareket etmiştir. 

Mumaileyh Almanyada Dallim Ne
baat enıtitüıünde Ormancılık nebatatı 
üzerine tetkikat yapacaktır. 

* Himayei Etfal Cemiyeti Bakırköy 
ıubesinin yaptırmıı olduğu Doğum evi 
nin yapılmasında büyük hizmetleri gö
rülmüş olan Mimar (Şiansi Sebati) Be
ye Himayei Etfal Cemiyeti Merkezi u
mumisinden bronz madalye verilmİ§tİr. 

* Bundan dört ay evvl Avrupaya git 
miş olan Orman Müdiriumumisi Be
kir Bey ıehrimize gelmiştir. 

iki gün sonra Ankaraya hareket e
decektir. 

8eleıHJede Maarifi• Mehkemeıerd• 

Şehir tiyatrosu 
Altı yüz bin lira para 
gideceği anlaşılıyor 

. Çoc1ıklara yemek 
Yemek verilecek fakir 

talebe tesbit ediliyor 

Bir baskın 
Kahramanları ---Dün muhakeme edilirler-

. Yeni mali letkilitta açıkta kalan 
· memurların tayinlerine devam edil

mektedir. Dün de ıu tayinler yapılmıt 
· tır: 

Sabık Fatih ku:anç yoklama memu· 
ru Aaun B. Maliye Vekaleti Heıabat 
Müdürlüğü bfrinci sınıf tetkik memur• 
)uğuna, Fatih tetkik memuru MU.lafa 
Cemi.! B. Maliye Veki.leti Mubaoebat 
müdürlüğü takip teftİf kalemi birinci 
amıf tetkik nıemurluğuna, Eminönü . 
kazanç tahakkuk memuru Bahri B. 
muhaoebei maliye birinci muf tetkik 
memurluiuna, Kocaın.uatafapata bina 
tahakkuk memuru Ahmet Hüıeyin B • 
muhasebeimaliye ikinci aınıf tetkik 
memurluğuna, K-umkapı kazanç ta
hakkuk memunı irfan B. muhaoebei
maliye ikinci aınıf tetkik memurluiu
na, Eyüp kazanç tahakkuk memuru 
Kamil B. muhaaebei maliye katipliği. 
ne, Eminönü kazanç tahakkuk memu
ru Cevat Bey Maliye Vekaleti Heıa
bat Müdürlüğü ikinci sınıf tetkik me
murluğuna, Küçükpazar tahakkuk mt 
muru Ahmet Refik B. Maliye Vekale
ti Heaabat Müdürlüğü birinci smıf tel· 
kik memurluğuna, Yenicami tahakkulo 
memur muavini Nureddin Bey Maliye 
Vekaleti Hesabat Müdürlüğü ikinci 
sınıf tetkik memurluğuna, Eminönü 
muamele katibi lbrahim Malik Bey 
Maliye Vekaleti Hesabat Müdürlüğü 
katipliğine, tetkik memuru Ali Ulvi 
Bey Maliye Veki\Jeti Milli Emlak Mü· 
dürlüğü mümeyyizliğine, Y edikule mu 
amele vergisi tahakkuk memuru Oa ... 
man Bey Maliye Vekaleti Mubaaebat 
Umum Müdürlüğü takip kalemi birin· 
ci aınıf tetkik memurluğuna, Küçük
pazar bina tahakkuk memuru Hasan 
Tahsin Bey Muhasebat Umum Mü
dürJüğü ikinci sJDJf tetkik memurlu
ğuna, Y enicami tahakkuk memur mu. 
avini Mehmet Ali Bey Muhasebat U
mum Müdürlüğü evrak kaleminde i
kinci aınıf tetkik memurluğuna tay in 
edilmişlerdir. 

Belediyenin yaptıracağı aori konoer
vatuvar ve tiyatro binası için projeler 
ikmal edilmiıtir. Bu hususta müte
hasaıs M. Marks'm tavsiyeleri aynen 
ifa edilecektir. Binanın Şehzadeba
tında yapılmau tekarrür elnıiıtir.Kon
ıervatuvar ve tiyatro binası ayni çatı 
a.Itında olacaktır. Müeuesede lükse 
çok ehemmiyet verilmiyecek., geni§, 
rahat ve fenni olacaktır. Bu hususta 
yapılan proje (600) bin lir& sarfedil
meıini iktiza ettirmektedir. Beledi ... 
ye Reisi Muhiddin Bey (400) bin lira
dan fazla sarfedilemiyeceğini aöyle
nUttir. 

ln§aat için mimarlar arasında bu 
hafta sonunda bir müsabaka. i.li.n edi
lecektir. Müsabakada birinciliği kaza
nana ikramiye verilecektir. 

Haliç sirkati bu sana de , . 
para veremedı 

Haliç Şirketi bu sene de belediye 
hissesini vermemi§-tir. Bu sene ile be
raber üçüncü sene olmaktadır. Bele
diye Haliç Şirketinden yüz bin lira ka
dar alacaklı bulunmııktadır. Belediye 
ile §irket arasındaki dava yakında bi
tecektir4 Öğrendiğimize göre bu dava 
neticesinde belediye Haliç Şirketinin 
vaziyetini mufassalan Şehir Meclisine 
arzedecektir. Şehir Meclisinde şirke
tin vaziyeti gÖrü§ülecek ve belediye 
tarafından satın alınması teklif edi
lecektir. 

Kadıköy tramvayı 
Üsküdar tramvay hattının Kadıkö

yüne kadar temdidi için İstikraz me
selesi esas itibarile halledilmiıtir. Şir
kete bu hususta belediye kefil olacak
tır. Kefalet için Şehir Meclisi maka
ma ııali.hiyet verecektir. 

Zencirlikuyu yolu 
Belediye, Zincirlikuyuda tesis ede

ceği asri mezarlık için Jizungelen a
raziyi maliyeden almı§tır. Fakat ayni 
arazide bazı kimseler de hususi taaar
ruf iddia ebnitlerdir. Bunların tapu
ları tetkik edilmektedir. 

Florya pl~jı arazisi 
Belediye Floryada plaj yapmak i

çin istimlak ettiği arazi i§inde bazı 
müıkülitla kar§ıla§mııtır. Bu civarda 
ayni arazinin bir kaç sahibi zuhur et
mqtir. Bu ihtilafların önümüzdeki 
yaz mevsimine kadar ikmali ve plaj 
tesisatına batla.nacağı ümit edilmek
tedir. 

Bayram tahsisatı kafi 
gelmiyecek 

Cümhuriyet Bayramında yapılacak 
büyük tezahürat ve merasim progra
mını hazırlamakla meşgul komisyon 
dün de beledi.yede reis muavini Ha
mit Beyin riyasetinde toplanmıttır. 
Belediye bu husua için 17 bin lira tah
sis etmi§ti. Bu tahsiı.atm tevzi tekli 
görüşülmektedir. Yapılacak tezahÜ· 
rat çok büyük olacağından bu para 
kafi gelmemektedir. Yalnız Beyazıt 
meydanında yapılacak ve alıcı ve ve
rici radyo tesisatı için üç bin beş yüz 
lira sarfedilecektir. 

Maarif Müdürlüğünde müfettiıler
den mürekkep komHe de dün Maarif 
Müdür muavini Hıfzırrahman Ratil 
Beyin riyasetinde toplanarak ilk
mekteplerde yapılacak merasim prog· 
ramıru teapit etmİ§tİ.r. 

Cumhuriyet bayramında 
açılacak mUassaseler 

Belediye cümhuriyetin onuncu yll
dönümünde resmikü§atları yapılacak 
yeni müesseseleri tespit etmİ§tİr. Bun
lar sebze hali, Galata kimsesizler yur
du, Üsküdar bakunevi ve dispanser, 
Kadıköy çocuk bahçesi ve park. 

Gazi köprüsünün münakasası 
Gazi köprüsünün münakasaya kon

ması hazırlıkları iluna.! edilmiştir .• Bu 
hususta Nafia Yeki.Jeti ile bir nokta 
üzerinde muhabere cereyan etmekte
dir. Muameleye ait bu noksanlar ik
mal edilirse münakaoa Cüınburiyet 
Bayramında ilan edilecektir. 

Muhtarlıklar için yeni teşkilAt 
yapılıyor 

Ki.nunusani baıından itibaren ma .. 
halle muhta~lıkları müıgadır. Beledi
ye muhtarların iıini görecektir. Bunun 
için belediye ıubelerinde yeni le§kilat 
yapılmıya başlannuıtır. Bu hususta 
bir komiayon teıekkül etıniıtir. Yeni 
teıkilatta yeniden memur alınmak i
cap ettiği için hariçten kimse alınmı
yacak, Oktruva Müdürlüğünden açık
ta kalan memurlardan istifade olı.na
caktır. 

llkmekteplerdeki fakir çocuklar& 
HilBJiahmer her sene öğle yemeği ve
riyordu. Tetrinioaniden itibaren bu 
yardmı bu sene de bat.Lıyacaktır. An
cak bu oene varidat azaldığından ye
mek verilecek talebe adedi geçen ..,. 
neler gibi çok olmıyacaktır. Bu ~uıu
oa dair heaaplar yapılnut ve neticede 
bu ııene ancak bin fakir talebeye öi
Je yemeği verilebileceği anlatılmıttır. 
Geçen ıene dört bin tale~eye yemek 
veriliyordu. Daha evvelkı aeneler bu 
adet 6 bindi. Teırinisani batına kadar 
mektepler en muhtaç olan talebeyi 
tefrik edecekler ve liste halinde Hi.li
liahmer Cemiyetine bildireceklerdir. 
Bu sene haftada dört gÜn öile yeme
ği veriılecektir. Diğer gÜ!".er ... v~ril.e
miyecektir. Sıcak yemek ıçın kafı tah
sioat ve tesisat olmadığından kuru ye
mek verilebilecektir. Hili.liabmer bu 
yardımı yedi geneden beı:i yap~kta
dır. Sene ortasında cemıyete hır yer
den bir teberrü vaki olursa yardım e
dilen talebe adedi artırılacaktır. 

llkmekteplerde talebe velileri ile 
mektep idare heyetlerinden müteşek
kil himaye komiteleri de ayrıca fakir 
talebeye yardım ebnektedirler. Komi· 
teler öğle yemeğinden baıka elbise, 
ayakkabı ve saire de temin. etnıekte
dirler. BAzı mıntaka.Iarda bımaye he
yetleri faaliyetlerini geniıletmiıler 
ve mahalli birer bayır cemiyeti haline 
gelmi§olerdir. Bu gibi komiteler yal
nız mıntakalanndaki fakir talebeye 
yardım etmekle kalmıyorlar, muave
nete muhtaç ailelerin çocuklannı 
mekteplere yazdırmak ve tahsilleri
ne devamlarını temin etmektedirler. 

OUmrUklard• 

İki yeni motör ---Küçük çapta toplu ve 
makinah tü-

fekli motörler alınıyor 
Açık denizlerde kaçak takib":tın": 

mahsus küçük çapta top ve makınelı 
tüfeklerle mücehhez iki oeri motor ıs
marlanmıtşır. Bunlar altı ay aonra 
tealim edilecektir. 

Küçük merkezlerde ve lim'!nlard~ 
kaçakçılık takibatında ku>lanlimak u· 
zere de Azapkapı atölyesinde ill§a e· 
dilmekte 'olan on yeni motor ikmal o
lunmak üzeredir4 

Seyfi Paşa geldi 
Gümrük Muhafaza Umum Kuman

dam Seyfi Pata, dün Ankaradan ıeh
rimize gelmiştir. 

Geçirilecek eşya 
1 eylUle kadar gümrük anıbarlan

na gelip te yeni kontenjan liateaine 
ithal edilmiyen e§yanm gümrüklerden 
imran İçin mal sahiplerinin birer isti
da ile lktısat V eki.Jetine müracaatları 
lazımgeleceği alakadarlara tebliğ e
dilmiştir. 

Resmi verilmeyen iptidai 
meddeler 

Te§vikisanayi kanununa merbut 5 

sene müddetli İptidai maddeler cetve
line dahil maddeler sanayici.Jer tara· 
fından gümrük resmi veri.lmeden ithal 
edilmiş ve bu cetvelin müddeti bittik· 
ten sonra 1 temmuz 933 le yeni bir 
cetvel n"§rolunmuştu. Eski cetvele gö
re ithal ettikleri mevaddı 932 sene
sinde i§lerniyerek bu seneye devredn 
sanayiciler, bu maddelerin gümrük 
resmini venniye tibi tutulacaklardır. 

Mensucat kursları 
Son tarife kanunununda bilhassa 

mensucat kı.&mı üzerinde muayene me .. 

muı:.larının büyük bir ihtısas sahibi ol
malarını icap ettiren mevat vardır~ 

lstanbul gümrüklerinde memurların 
bu yolda İcap eden ihlısası en kısa 
yoldan edinmeleri için kurslar açılmıı
tı. Baılıca menaucat mühendislerimi~ 
:ıin dero verdiği bu kurslardan ikincisi 
dün bibniıtir. Kurstan bu defa 28 me
mur çıkmııtır. 

Eski Kral Alphons'un 
kardeşi geldi 

ken tevkif olundular 
Şilenin Osman köyünde oturan. Muh 

tar Arif ile Nazif oğlu Salih ve Kara 
Ahmet oğla Süleyman civar köyde bir 
ev ve bir harman basarak para ııılmak • 
tan ıuçlu olarak ağır cezada muhakeme 
edilmiJlerdir. Dünkü muhakemede iki er 
kek ve üç kadın kö,.Jü ıabit olarak din • 
lanmişlerdir. Maznunlar kendilerine ifti 
ra edildijini söylemiıler, fakat f'lhitler 
baskını yapaaın bu üç kiJi olduklarını 
katıyeıle ıtade etmiılerdir, iddia maka
mını i§gal eden Muhlis Bey cürmün nev 
i nazarı dikkate alınarak suçluların t_ev
kifini istemiştir, Mahkeme heyeti key -
fiyeti müzakere ettikten sonra her üç 
auçlunun da tevkifine karar vermitt mah 
keme salonuna bir jandarma celbcdile -
rek suçlular kendiıine teslim olunmut -
tur. Mahkeme heyeti be§ ıahide dör -
der lira harcirah verilmesine karar ve ... 
rerek muhakemeyi ba§ka ıahit celbi için 
bir ay •onraya bırakmıştır. 

Eski kararda ısrar 
Mehmet isminde birisini öldürdüğü 

jçin 3 sene 9 ay hapse mabkfım edilen 
Mustafa hakkındaki kararı temyiz mab 
kemesi bozmu~tu. Yeniden yapılan mu
hakeme neticesinde de mahkeme cürmü 
sabit gÖrmÜ§, Mustafanın 3 sene 9 ay 
hapse konulmasına ve Mebmedin vere -
sesine bin lira tazminat vermeıine ka ... 
rar venniıtir. 

Para yerine kağıt veren'.er 
Üzerleri ve altlan birer liralık kağıt 

paralarla örtülmüş kağıt demetlennı ıııti 
va eden bir çantaYI açıp bırakmak ve 
bunların yüzer liralık demetmiı hi11ini 
vererk kuyumculardan mücevherat, sar 
raflardan altın ve bqi bir yerde dolan
dırmaktan suçlu Savik ile Artinin muha 
kemesine dün ikinci cezada devam edile
cekti. Fakat dünkü muhakemede <',na
cılardan biris yeniden ıahit celbini ıate
miş, muhakeme bu ıabidin celbi için 9 
teşrinievvele kalmı;ıtır. 

Neşriyat davaları 
Ayaspaşa vakfı mütevellisi Salalıat

tin Molla Bey tarafından Vakit gazete
si başmuharriri Mehmet Asım Beyle neş 
riyal müdürü İlhami Safa Bey aleyhine 
bir hakaret davası açılmıştır. Davaya 
dün birinci eezada bakılac(ıtı. llhami 
Safa Bey mahkemeye gelmiıti, fakat 
oaat dörtte çağınldığı zaman nasılsa 
koridorlarda bulurıamamıJ, muhakeme 
zorla e-etirlmesi kararile teşrinievvele 
bırakılmı!jlır. 

Hazineııen para çıkmasına 
sebebiyet 

Kadıköy malmüdürü iken devlet ha
:ıinesinden lüzumsuz para çıkmasına ıe· 
bebiyet verdiğinden dolayı muhakeme 
altına alınan ve tevkif edilen Salabattin 
Beyle arkadaşı Cevat Beyin muhakeme 
!erine dün ağır cezada baılanmıştır. Mu 
hakeme neticesinde devlet hazinesinden 
çıkan yüz liranm avans olduğu ve bu iş
i~ Salahattin Beyin alakası bulunmadı
ğı anlaşılmış, tahliyesine karar verilmiş
tir. Diğer ouçlu Cevat Bey balıkmdaki 
karar muhakemenin diğer celsesine ta
lik olunmuıtur. Bir üçüncü suçlu olan 
ve tevkif edilmemiı bulunan Naz.un il. 
b.ılı.kında da tevkif müzekkeresi ısdar e
dilmesine karar verilerek muhakeme 23 
teşrinievvele bırakılmıştır. 

Limon kralının davası 
Limon kralı Diyaınandi Efendi ve 

rüfekasının temyizin naJ,zı Üzerine ye
niden muhakemelerine 8 inçi ihtıaas 
mahkemesinde ba,Jandığını yazmı§
tılı. Manifestoların tetkiki için mahke
mece seçilen ehlihibre perıembe günü 
toplanacak ve 8 teşrinievveide muha
kemeye devam olunacaktır. 

MahkOm olan esrarkeş ve 
eroinciler 

Dün sekizinci ihtısas mahkemesinde 
muhakemeleri yapılan Kasımpaıada 
kahveci Miço bir sene hapse ve kah
vehanesinde esrar çekerken yakala
nan dört ki§İ de iki§er ay hapse ve ay
rıca para cezasına mahküm edilmi§
lerdir. 

Kokain sabnaktan ve kullanmaktan 
auçlu Leon Behar Efendi bir seneye. 
Şakir Ef. dört ay hapse, 500 lira para 
cezasına, Hasan Ef, iki ay hapse ve 50 
lira para cezasına mabkiim edilmiıler ... 
dir. Bir sandık mensucat kaçakçılığın
dan maznun Yuvanaki, Ali Galip ve 
~ethi Efendiler altıtar ay hapse, 1500 
lıra para cezaama mahkUm ve cezala
rı tecil edilmi§lir. Ayni maddeden suç
lu Rahmi Ef. beraet elmittir. 

M. Proust bir ay sonra geliyor 

Sabık ispanya Kralı Alphonıe Xll. 
un biraderi Duc Santiago Etuarty Pa
)eo, dostlarından M. Tarter ve Chaker 
ile beraber Yunan zenginılerinden bi
rinden kiraladığı bir yatla ıebrimize 
gelmit ve Perapalas oteline misafir 
olmuıtur. Duc Paleo, bir tenezzüh se
yahati yapmaktadır. Korfo'yu ziya
retten ıonra Midilli, Sakız, Girit, Nak
ıoa, Santorin ve Şira AdaJarile Eğe 
Denizindeki küçük adalardan bir ço
ğunu gezdikten sonra lstanbula gel
miıtir. Duc Paleo bundan 25 sene ev
vel de lstanbula gelmişti. Burada bir 
kaç gün kaldıktan sonra ekspresle Pa
ris ve Madrite gidecektir. Dostları da 
ayni yatla Pireye döneceklerdir. 

Hasekide Hobyar maballeıinde 
1.:-ahveci Arap Oımanın evinde earat 
çekerken yakalanan dokuz kitinin 
muhakemeleri de evvelki gün yapıl
mıt ve baıka güne bırakılmıttır. 

Çarpışan vapurlarda keşif 
yapıldı 

Şehir mütehaaaıaı M. Prousl beledi
yeye dün bir mektup göndermiştir. 
Profesörün teırinisani baıında gelec~
ği a.nla§ılmııtır. M. Proust burada Lir 
ay kaJarak tetkikat yapacak ve bir ra
por yazacaktır. 

• 
Belediye diğer dört mütehassısın da 

raporlarını o vakte kadar almış . Ja
caktır. Raporların tetkikinden sonra 
şehir planı için bir müsabaka açtlacak 
tır. Müsabakanın önümüzdeki yaz aM 
çılması beklenmektedir. 

Sinemalara verilen mühlet 

Takas komisyonu 
Takas Komiıyonu dün ilk içtirnamı 

Vali muavini Ali Rıza Beyin riyaaetin· 
de yapmııtır. Komisyon müracaatları 
tetkike baılaınııtır. 

Bugün heyet azasından bir zat ile 
ekıper heyeti ihraç edilecek malları 
görerek kıymet takdir edilecek "e 
d':?J.:~eı:' takas damgasile ve kur~unla 
muhurlıyecektir. 

.. lhr~ca~ yap~cak tacirler doğruca 
gum.nık ıda.reaıne müracaat ederek 
bu yoldan komisyona gelmektedirler. 

MalJarına kıymet takdir edilerek ih 
racı müteakrp ellerine komisyondan 
veı!ika verilmektedir. 

Vapurların kıymetlerine 
tekrar itiraz ediliyor 
AJdığ~"!ız malUmata nazaran vapur

lara lakdrrı kıymet meselesi yeni bir 
safhaya girmiştir. Bir kısım vapurcula
nn Başvekalete telgrafla müracaat e· 
derek hakem larahdnan tesbit edilen 
son ~y?'et _takdirinin de İyi olmadığın
dan ş>kayet ettikleri bildirilmektedir 

Diğer taraftan Ticaret odası da 
0

b11 
hususta bir tetkik yapmaktadır. 

Toprak doktoru 
Orman Mektebi Alisi ve lstanbul 0-

niv'ersite Kimya ıubeainden mezun olup 
bundan üç sene evvel Ziraat Vekaleti 
tarafolnan Almanyaya gönderilmiş olan 
Asaf Bey Almayadaki tahsilini ikmal et 
mit ve toprak doktoru ünvanını alarak 
ıehrimize gelmiştir. 

-0-

Eyüpte verem dispanseri 
Veremle Mücadele Cemiyeti Eyüp-1 

te bir verem dispanseri açmıya karar 
vermiştir. Bunun için de yeni bir bi
na İn§a edilecektir. Cemiyet Cümhu
riyet Bayramında rozet tevzi edecek
tir. Varidatın artırılması için bazı ted 
birler düşünülmektedir. Bu meyanda 
cemiyet bir takvim çıkaracaktır. 

limannnızdan hareket edio etmemesine 
dair ırar ancak çarşamba gününden 
sonra verilebilecektir. 

M. Kaldiron hakkında ikinci davi 
Osmanlı Bankasındaki kaoaya eroin 

saklarken yakalanan sarraf katibi Kaldi 
ron hakkında ıkinci bir dava açılmııtır. 
Bu dava sarrafın dükkanında bulunan 
kaçak iskambil kağıtlarına aittir. Dava
nın yakında dokuzuncu ihtisas mahke -
mesincle rüyetine baılanacktır. 

Gemlikte bulunan esrar 
Gemlikte bulunan ve otomobillerle 

Adliye emanet dairesine teslim edilen 
esrar ve esrar ır\ıbrelerine ait istintak 
tahkikatı ikmal edilmi§, evrak doluızun· 
cu ihtisas mahkemesine sevlıolunmuı .. 
tur, Yakında davanın rüyetine bajlaa.ııa· 
caktır. 

Yalancı sahit 
' Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 

mahkemesinde bir ıahit hakkında kanu
ni taki~t kararı verilmiıtir: 

Elbioeci Hacı Sarandi Efendi dok -
lor Agop Asayan Bey aleyhine bir ala -
cak davıı açmıf, bu davanın riiyeti es .. 
nasında ela Agop Asayan Bey bor<un 
bir kısmını ödediğini bildirerek §Ahit i • 
kame etmiştir, 

20 Le-va 25,- 1 Ahın 9,28 
21 K u r . Çe\r. 

* lstanbul Emniyet Müdür,lüğü ikin
ci şube kaçakçılık bürosu ıefi Merkez 
memurlarından Aptiilmennan Beyle 
üçüncü komiser Hikmet, Bayram, po· 
lis memurlarından Şerif ve Latif Bey
ler eroin imal ve kaçakç•lığı ile iıtigal 
edenleri meydana çıkardıklarından do
layı Emniyet Müdürlüğünce bir tak
dirname ile taltif edilmitlerdir. 

Sinemalarda yapıılacak tadilat için 
belediyece verilen mühlet ay L.• ,1n .. 
dan itibaren bir hafta daha ten-,dit e· 

dilmiştir. Makine dairelerinin s;ılon
dan tamamen tefriki, ayrı bir yol ve 
kapı ile hariçte irtibatı temin ecİilecek ... 
tir. Belediye, sıhhi ve fenni ~eraite ri· 
ayet etmediği için Beyoğlunda Santral 
tİnemasını kapatmıştır. Bazı sinema
lar da bir ay müddetle faaliyetlerini 
t:ıti ! etmiJlerdir. Tadilat bitince tek
rar açacaklardır. 

Eleni ve Atlas vapurlarının çarpışma 
sına ait İstintak tahkikatı devam et -
mektedir. Dün ehli vukuf bahriye mira 
lay mütekaidi Haydar ve Nazmi Bey
ler Binbaıı mütekaidi Hasan Bey istin
tak hakimi Salih Esat Beyin refakatin
de lstinyeye giderek vapurlarda tetki • 
kat yapmııtır. Ehlivukuf orada evrakı o 
kumuş, kaptanlar dinlenmiş, ve bir keşif 
zabıt varkası tutulmu~tur. Ehlivukuf 
çar,amba gününe kadar raporunu vere• 
cektir. Liman dairesinden verilen rapor· 
da hatalar gösterilmediği icin bu ıkı:ıci 
k:şfe l~zum gör.ülmüştür. Çarşamba gü 
nu şahıtler de dınlenecektir. Vapurların 

Bu tahit1erden birisi dinlenirken ifa 
desindeki değişiklik hakim Hamdi Beyin 
nazarı dikkatini celbetmiı, §abide bazı 
ıualler sormuşı. bu sualer neticeıinde de 
§ahidin hiç bir şey bilmediği, yalan ye· 
re şahadet ettiği anlaşılmıştır. Hakim 
Hamdi Bey şalıit hakkında yalan şaha
detten dolayı kanuni takibat yapılına•ı
na ve bu hususta Cümhuriyet müddei· 
umumiliğe teLkere yazılmasına tLa,·ar 
vermiştir. Ayrıca yalancı tahit iW:ame e
der~k Adliyeyi aidatmağa kalktığı içiıı 
Agop Asayan Bey hakkında da müdde
iumumiliğe müracaat edilmittir. • 

118 1 Me-cidi1e 0,J.7 
1 Flono 83 Banknot 2,43 
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ARTiSTİK • 
Yeni İspanya ve Yeni İspanyol ordusu 

:=oGUTLERl 
Sıhhatımıza dikkatli 

bulunalım 

lstanbulda han ne arasın 
Baba oğul mu idiler? Yoksa, sa

dece hem,eri mi idiler, pek kesti
remedim. Y almz tramvaya binişle
rinden, aralarında geçen sözler
den lstanbulun acemisi oldukları 

sıneması 
Mevsimin en büyük filmi ve [PAPRiKA] nın sev'mli yıldıZl 

Akdenizin batı kısmını kapayan ve 1 

Fransa, lngiltere ve ltalya gibi üç büyük 
askerlik devletinin ara11nda değimli bir 
vaziyeti olan ispanya dört beş yıldanbe
ri kuvvetli ve asri bir ordu yaratmakla 
m.!şğulour. 

Büyük cihan savaşında, keçi. inadile 
tarafsızlığını bozmaktan çekinmiı olan 
lspanya gelecek bir savaşta dabi hadise. 
lere kendini kaptırmıyacak Ka ... ~u ı... 
vetli bulunmağa azmetmiıtir. Baıvekil 

ve Harbiye Nazın Azana cenaplar' ltt.>.l 
l\ğuıtosunda şu sözleri. söylemiştir: 

'' Eğer bir sava:ı bat gösterecek olur
sa, 1914 te olduğu gibi, bu defa dabi 
Jspanyanm tarafsızlığı koruma11 artık 
mümkün olanııyacak. Hatti. bu koruma 
işi ispanyanın menfaati icabından olsa 
dabi . ., 

ispanyanın yeni kurmakta olduğu or• 
du hakkında söze baılamazdan evvel 
bu memleketin askerlik bulunumu hak
kında bir kaç söz söyliyelim: 

Müttefik.ter. Cihan 5avaıı esnasında 

ispanyayı kendi taraflarında savaşa sü
rüklemek için çok uğraştılar, muvafıak 
olamadılar. Nihayet 1916 yılında, mütte
fikleri olan Portekiz askerlerinin Libon, 
Salamanka, Balladolid, Bitorya, Biarritz 
mıntakasından serbestçe geçmesine mü .. 
ıaade etmesi için ispanyaya bir de ülti ... 
matom vermekten de çekinmediler. Fa
kat ispanya bunu da reddetti ve ancak 
Portekiz ordusu menıuplarrndan her 
gün ıeksen kişinin demiryolundan isti .. 
fade edebilmeıme izin verdi. Ve bu yüz .. 
den Portekiz ordusunun göçürülmesi 
ve bütünleme ( 1) iti deniz yolu ile ya
pılabildi. 

ısilhaua gelecek bir ıavB§ta, aşağıdaki 
sebeplerden dolayı Fransa, hpanyaya 
muhtaçtır: 

1 - {IMlınilya - Cezayir) deinz irti
bat yolu İtalyanın tehdidi altındadır. 
Şimali Afrikadaki Fransız ordusunun ol
çarı (2) ve yığnaklanma11 ve bundan 
ıonra da Afrikadan bütünleme" iıleri
nin işlemesi, ancak 1 ıpanya içinden ge
çen karayollarından istifade etmek ha
linde mümkün olur. Kendi arazisi için
den, vuruıucu ordulardan birisinin as .. 
kerl;k koıunlannın geçmesine izin ver .. 
mek ispanyanın tarafsızlığına ve hatta 
hükümranlık hakkına bir tecavüz teşkil 
eder. Böyle bir müsaade halinde, yağı 
(3) taraf, ispanya demiryollarına ve 
istasyonlarına havadan uçku1arla ve de .. 
nizden cemilerle ıaldırmak için hak ka- 1 
zanır ve böylece ispanyanın tarafsızlığı 
kendiliğinden bozulur. 

il - ispanya yarımada11 ve bilhassa 
bunun ıarkında lspanyalılann Balear a
daları Fransanın Afrika ile ve ltalyanın 
Trablusgrap ile olan bağlantılarını yan
dan tenaıt ediyorlar. ISalear adaları, 
Akdenizin batı kısmında değimli kilit 
nokta11 tetkil ederler. 

Çoktanberi müsamaha edilmit olan 
bu adaların kıyı istihkamları son zaman
larda İspanyollarca asrileıtirilmit ve kü
çiık Balearın cenubuşarki köıesi ve Ma
kon mevkii 38,5 santimetrelik toplarla 
berkitilmiş ve hava ünü olarak kurul· 
muıtur. 

lıte, ispanyanın bu Fransa için değer
li olan askerlik urunu ( 4) Fransayı ken
disine kur yaptırmaktadır. Bu ıebepten
dir, ki1932 yılında Fransız Baıvekili o
lan Mösyö Heryo, (Madrit)e bir seya
hat yapmıı ve ilk defa olarak Fransız 
lspanyol münasebetleri isbu askerlik dü
ıüncelerine göre görütülüp düzeltilmiı
tir. 

ispanyaya kur yapan ikinci hükUınet 
te ltalyadır. Malumdür, ki ltalyan •• 
Fransız siyaseti Akdenizin batısındaki 

efendiliği kapmak için bir boğuımadan 
baıka bır mevzua malik degılaır. ttaJ .. 
ya, Ceberüttar boğazında açık kapı si
yasetine taraflık ediyor. Çünkü ihraca
tının yüzde 50 sini bu yoldan yapıyor. 
(l"'rımo Uörivcra) zamanında, Fransa i .. 
le ispanya arasındaki küçük bir soğuk
luktan istifade eden ltalya 1926 ydının 
ağustoıunda İspanya ile bir dostluk ve 
ı.u~a.ı.bızok muk.aveıesi bağladı. O zaman, 
her iki tarafın hükUmet siıtemlerınin 
benzerliği bu ilk dostlukların derinleş- / 
tirileceği ümidini vermiıti. Hatta (Le
neral Balbo) nun 1926 da Balear ad ala- j 
rına yaptığı uçu§ ile bu dostluğun art- ı 
trrılacağını andıran rösterişler yapıldı. 
Fakat gene Fransanın iktisatça ve para
ca olan gücü ltalyayı yendi. Bahusus, 
ki yeni ispanya Cümhuriyetinin hüku
metçilik prenıipleri artık Mosolini dik
tatörlüğünden nefret ediyor, vatikandan 
nefret ediyor ve Fransız demokrasisini 
ve liiyıklığını alkıılıyordu. 
2 

lngiliz - lspanyol münasebetleri ise 
en tabii ıartlarla kartılıklı yardrm ve 
dostluk va11flarını ihtiva eder. Geniı kı· 
yılarının muhafazası için ispanya lngilte 
renin dostlui=a ne kadar muhtaç ise, 
lngiltere için hayati bir kapı olan ( Ce
berüttar) ı korumak için de lngiltere is
panyaya o kadar muhtaçtır. 

Bu kadar izahlardan sonra timdi artık 
yeni lspanyol ordusundan bahsetmeğe 
baılıyabiliriz: 

ispanya, Afrika ile yaptığı savaıı bi
tirdikten ıonra artık bir muscemteke dev 
leti olmaktan çıkmı;ıtı. O vakitten sonra 
J.panyol ordusu yeryüzünde talim ve ter 
biyesi ve inzıbat vç itaati noksan ordu .. 
]ar arasında tanınmııtır. 

25,000 zabitten mürekkep bir zabitler 
kadrosuna malik olan ba ordu, vatan
daılarm savaıa hazırlarunasmdan ziya .. 
de iç politikacılara alet olmak yolunu 
tutmuıtu. Bir gün topçular, ertesi günü 
haısa kıt'alan, baııka bir gün uçkucular 
muhtelif •iyasi fırkalar hesabına ayak
lanırlardı. Nihayet cümhuriyet, genç un
surların zoru ile ilan edildi. 

Yeni hükumet, fesatçı ve çalışmaz un
ıurladan büyük bir ordu yerme küçük 
fakat işe yarar bir ordu yaratmaklığm 

lüzumunu anladı. 25,000 zabitin üçte i
kisi çıkarılarak 9417 ye indirildi. Urdu
n un siyasetle alaka11 büsbütün kesildi. 
Orduda teşkilat ve silahlarca yenilikler 
yapddı. Askerlik müddeti 18 yıl olarak 
kaoul edildı. l::Sunun muazzam müdeıeti 
1 yıl olup 5 yılı emre hazır ve 12 yılı da 
ihtıyattır. 

Ordunun batı Harbiye Nazırıdır. O
nun şetJiği altında, üç umumi mütettit .. 
ten ve buyük Erkanıharibye reisinden 
mürekkep '"Yüksek Askeri Şura,, çalııır. 
Bu ıura miJJetin savaıa anıklarunaıı ve 
ordunun tekrar çatılması itleriJe ugraıır. 
Eskiden kadro halinde 17 !ırka varken 
timdi 8 hakiki fırkaya indirildi. Bunıar 
aynı zamanda kendi dairelerinin asker 
alına işlerini çevirirler. Suvari olarak 
(Madnt)de bır fırka vardır. (Merakeş) 
teki kuvvetler dahi dahil olmak üzere 
barışıklıkta timdiki ordusu 9417 zabit 
ve 147,141 küçük zabit ve neferden i
barettir. 

Milli Müdafaa bütçesi 1931 de 459 
ınilyon peçeta iken Hı32 de 390 milyona 
indırilmiıtir, ve umum butçenin yuzde 
US,114 dünll teşkil eder. 

Barıııklık zamanında en yüksek bir
lik pıyade veya suvari fırkasıdır. Piyadg 
f1rkası iki piyade hvasından müreloıtep .. 
tir. Her livada iki piyade alayı vaı·dır. 
Fırkada ayrıca bir top~u livası (2 hafif 
topçu alayından müreKkep), bir suvari 
boıugU, bır ıstihkam taburu, bır karııık 
muhabere bölüğll ve uçku gözetleme 
bôıuğıi vardır. 

Suvari fırka11, beheri iki atlı avcı ala
yından mürekkep üç ıuvari livasınuan, 
bır motorıeşurunuı avcı taburundan, oır 
zrrhh araba kıt'asından, bir atlı topçu a
layından, bir suvari istihkam boıugun
den ve bir muhabere kıt'ası ile UÇKU gö
zetleme takımından mUrekkeptir. Ayrıca 
ordu kıt'a11 olarak 7 ağırtopçu alayı ve 2 
tank alayı vardır. 

Hava güçleri de yeniden kuruldu ve 
müıtak:ıl oır uçku kı.Jt•esi vucuda ge
tirilerek hava müfettiıinin buyuruğu 
albna verildi. Mevcut uçkuların sayısı 
500 kadardır. 

Talim ve terbiye mayıs ayından eylü
le kadar kıılalarda bölükler ve tabur-

Her n-. kadar sıhhati umumiyenin 
ilerlemesi itibarile bazı memleketler di
ğerlerine daha faik bir mevkide bulunu• 
yorsa da gene en ileride gidenlerin bile 
hastalık ve maluliyetler tedavisine sene
vi sarf ve tahsis ettikleri para miktarına 
bir göz atılırsa insan hayretter ıçınde 
kalır. lıte lngiltere hükumeti bu ugurda 
senevi 12 milyon sterlin sarfediyor. Hal
buki bu memleket ahalisi en çok sıhhi 
şerait içerisinde yaıamak terl>iyesini gör
müştllr. Bu itibarla burada her yerden 
ziyade hastalıklar ve illetlerin önüne 
geçilmesi miımkün ve kolay olmuştur. 
Hakikaten bugün her yerde hastalıklar 
ve her nevi sıkıntı ve ıstırapların Onune 
geçilmesi mümkündür. Bugunkü mede
nıyet unsuruna mahsus illetler, ııtırap• 
lar ve rahatsızlıkların ekserısi yanuı 
ve sıhhi olmıyan yaıama yolları ve ku
surlu beslenme usulleri takıp edaıme .. 
sınden ılerı geurJer; yanlış oeslenme ıu
zumundan fazla yemek ya pek çok veya 
pek az hareket etmek, havasızlık, elem 
ve kederler, hülaaa pek basit hıtzıssıb• 
ha. kaidelerini bilmemek, her türlü ra
hatsızlık, fenalık ve bedbıntığin sebep
lerındendir. ltte bütün bunların önüne 
geçmek mümkündür. Bunun ıçin de nıç 
o1mazsa senede bir kere vucudunu mua .. 
ycneye tabı kılmalı yani sıhhat yoklama
sı yaptırmalıdır. 

Meıele bir ferdin hayat veya vukuu 
vefatı noktainazarından tetkık edıhrse 
ne derece şayanı teemmül olduğu dernal 
anlaıılır. ~ok defa vapura veya trene ye
tişmek İçin koşan veya tiddetıi bır hare
ket yapan yaşuca bır aoamın ans.z.ın 
düşüp öldüğü görülür. Bu hareketleri 
yapmak kendiıi için muzir ve tenıikeıi. 
oıaugunu buıp yapmasayaı eJbette ou a .. 
damın kalp ve damarları kopmaz ve bir 
kaç seneler daha yaşamıı olurdu. 

Nice kırık dökük, sıhhatleri bozuk, 
zayıf kimseler var ki her günkü hayat
ları arızasız geçer ve alil ve mariz olma
larına rağmen faydalı iıler .görürler ve 
hayattan her türlü nasiplerini alırlar. 

Çünkü bunlar her §eyden evvel 11hhatle
nne dikkat etmek lazım olduğunu ve za
rarlı ıeylerden kendilerinı korunmak ı
cap ettiğini bilirler. Halbuki kendilerine 
nisbetle pek kuvvetli, zinde, sıhhati ye
rinde bir hayat arkadaıı kuvvetine gÜ· 
venerek hiç bir şeyden sakınmaz ve kork 
maz bir halde ya§adığı için tehlike ve 
zararlara kartı hiç bir ihtiyatta bulun· 
maz . .tSu suretle daha çabuk kazalara uğ
raı· ve alillerden daba evvel ölür. itte 
buhastalık ve tehlikeler hep cehalet yu
zünden vukua gelırter bıraz akıl ve ba 
siretle hareket etmek neticesi önU.ne ge .. 
çılmesi pek kolay olan bu kct.011 reıak~c .. 
lerin böylece devam edip gibnesi bugün
ku med.enıyet ıçın mucıbı hacaıettir. 

Kendisini bir haftada iyi eclemediği i
çin doktora kusur ve kabahat isnat eden 
bu biçarelere kendisini ve sıhhat ve ha
yatını senelerce ihmal ettiği ıçi11 asıl ka
bahat kendilerinde olduğunu hatırlatma
lıdır. Doktorların asıl hakiki vazifesi has 

talık tedavisi değildir, hastalığa mani ol
maktır. Senede bir kere vücudunun sıh .. 
hat yoklamasını yaptıran kimse yalnız 
verem ve kanser gibi asıl hakiki muave.. 
net zamanının geçirilmemesi matlup has
talıklardan kortulmuı olmaz ayni za
manda haddizatinde ehemmiyetsiz ve fa. 
kat devamları halinde hayatımızı bozan 
hayat kuvvetlerimizi kıran, nihayet ra
hat ya~amamıza mani o(an bir sürü basta 
lıklardan dabi kurtarır. 

larca, eylül ve birinci teırinde arazı üze- Büyükada 
rinde alay tatbikatları halinde yapılıyor. Dr. ŞOKRO 
Bir çok yıllardanberi yapılmıyan büyük ----------
manevralar 1932 yılının birinci teırın a- ..... l)r. İHSAN SAMİ •••• 
yında altıncı piyade fırkası, iki dag liva- Tıfo ve Para tifo Aşısı 
11 ve üç suvari alayı ile yapılmıı, l 7000 Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul· 
adam ittirak eylemiştir. 

mamak için resiri çok kat'! muafiyeti 
Yapılan mühim işlerden birisi de as- p•k emin bir aşıdır. Ecza depolmnda 

belli idi. 
ihtiyarı, sırtını demir parmaklık

lı kapıya verince, genci tela, la: 
- Amanın geçtim .• Düşüverin •• 

Çekil ordan •• ihtarında bulundu. 
ihtiyar, güçlükle nefes alıyordu; 

öteki: 
-Tutun bana .• Dedi, orta yo

la geldikleyin haber verecekler! 
Ve . bilet parasını kondüktöre u-

zatırken hatırlattı: 
-Biz ortayolda inecegüz ! 

Biletçi hayretle sordu: 
- Ortayol neresi? 
İzahat verdi: 
- Beyoğlunda, ortayol... Hani 

hepsi doktorlar oturuyor! 

Biletçi gülmeğe başladı: 
- Otuz senedir lstanbuldayım. 

Ortayol diye bir yer olduğunu bil
miyorum! 

Biribirlerine bakıftılar. İhtiyar 
iniltisini kesti: 

- Y anlıt olmasın? Bir soru so
ruturuverin, sevaptır! 

Yolculardan biri söze karıştı: 
- Belki Ortaköy demişlerdir 

de siz, ortayol anlamı,smızdır. 

Genci, bu ihtimali bir çırpıda 
ortadan kaldırdı; İstanbul içinde 
köy olu mu heç? 

Yolcular gülüştüler. Baba oğul, 
yahut iki hemşeri, bu gülü,meleri 
Üzerlerine almıyarak; ısrar ettiler; 

- Yok, yok! •• Biz iyi biliyoruz. 
Ortayolda idi. Geçen sene de gel
dikdi •. 

Birisi sordu: 

- Siz hangi doktoru soruyor
dunuz? 

Meshur bir doktorun adını ver
diler. 'o zaman; bir bilen çıktı: 

- Ha •. Dedi, öyle söylesenize •• 
O doktor Hanca handa oturur .•• 

ihtiyarı, durakladı, genci İnan
madığını gösterir bir hareket ya
parak: 

- Han mı didin? •• Y oh efendi, 
yoh •• 

- •••.• Hanında oturur, canım •• 
Siz gidin, orada bulursunuz! 

Bu sefer, genci kia kia güldü: 

- Aman Efendi, bura İstanbul.. 
Han ne arasın? Han didiğün bizim 
melmekette olur! •• 

M. SALAHADDiN 

Teşekkür 
Merhum pederim Nemlizade Hamdi 

Beyin vefatı dolayısile büyük kederimi 
teıliye lutfile teşrif etmiş ve tetfin me. 
rasiıııinde hazır bulunmuş olan bilcümle 
ehibba ve eviddaya ayrı ayrı arzı teıekkii 
re bugün seyahatten avdetim dolayısile 
imkan bulamadığımdan dolayı aflerini di 
leyerek hürmetlerimi takdim ederim. 

Nemlizade MITAT 
(8126) 

Tıp Fakültesi Urologi Profesörii 

Dr. Behçet Sabit B. 
Avrupadan ~e l miştir. Hastalarını Ca
Jl'al oğlu'nda Dr. Süreyya Bey apam· 
manında 3 ~ 6 kadar kabul etmektedir. 

Tel. 22358 (8093) 4--.a 
kerlik silah sanayünin tekrar ve bir sa- ••••~')uiunur. -'7965;4m•ıııll 
vaı halinde dışarıya muhtaç olmaksızın 1 lı•••~ 
kurulmasıdır. Mevcut yedi silah fabrika- 6200 1 

~ •• ._ • • • : • • ~ ~ - ı:: '- - • ' ,. ,._ - ~ • ~ ... ' • sı 
0

Aıkeri sanayi konsorsiyomu., halin- ================== 
de birlettirilerek hükUınetin de buna yar 
dnnı temin edildi. 

ispanyanın kuvvet siyaseti Mösyö A
zana tarafından fÖylecc ılan edilmekte .. 
dir: "İspanya, ben tarafsızım, tarafsız 
kalmak istiyorum, beni bu tarafsızlık
tan çıkaracak benden daha kuvvetli kim
se olmamalıdır, diyebilmelidir.,. 

CINOOLU 

( 1) Bütünleme - İlanal. 

(2) Olçar = Seferber olma 
(3) Yağı = Düşman. 
(4) Urun = Mevki. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan §ehirlerde acenta aranmaktadır. 

filt· Tel. Beyoğlu : 4887. 6984 

FRANZISKA GAAL'in 
temsili muhteşemi 

VERONİKA • 

~ .................................. .., ......... ~ 
Gençli&, neşe, şarkılı ve nefis musikili filmini gösterecektir. 

İlaveten FOKS JURNAL. Telefon: 4-2851 • [8102] ~ 

VARLIK 
Altıncı nüsha11 Reıat Nuri Beyin 

tam bir piyesini ili.ve olarak vermiıtir. 
Halkevleri reisi Necip Ali Beyin çok 
mühim bir müsahebesi ile başlıyan bu 
nüshaya, Kemalettin Kii.mi, Enis Behiç, 
Halit Fabri, Necmettin Halil,Yaıar Na
bi, Cevdet Kudret ve Behçet Kemal 
Beyler aruz • hece münakaıası hakkın· 
da pek mühim birer makale vermiıler
dir. Hikaye cihetinden de bu nüsha pek 
zengindir; kıymetli §aİr Necip Fazılın 
çok nefis bir hikayesi ile Nahit Sırrı Be 
yin büyük bir alaka ile takip edilen 
«Kanlıcanın bir yalısında» isimli tefri
kasının mabadini ihtiva eylemektedir. 
Abdülhak iŞnasi ve Mahmut Ragıp Bey 
lerin resme ve musikiye dair birer maka 
leleri, Mehmet Cemil Beyin Darülbeda· 
yie dair yeni akisler uyandıracak bir i .. 
kinci yazısiyle, Halit Fahri Beyin Ki
zım Nami Beye cevabı, ve Yaıar Nabi, 
Sabri Esat, Ahmet •;\lııhip, Behçet Ke
mal, Hamit Macit, Susican, Niyazi Sab
ri, Haşim Nezihi Beylerin ıiirleri yine 
bu nüshayı süslemektedir. 

Hararetle tavsiye ederiz. 

Yazı tedrisatında yeni usuller 
ilk Tedrisat müfettişlerinden Man

sur Tekin ve M. Şevki Beyler bu isimli 
faydalı bir eıer neşretmişlerdir. Mual
lim ve talebeye tavıiye ederiz. 

Oz dilimize doğru 
MemleketimiziD bu yegane lisani

yat mecmuasının 13 üncü sayısı çıkını§ .. 
tır. iki yaşına girıdı olan arkadaşımız 
ha~men biıyüdüğü gibi mündericat iti
barile de hayli zenginleşmiıtir. Dil 
Kurultayını kutlulayan bu sayısında 
Pr. N.hrrın beynelmilel lisaniyat ale
minde bir mektep sayılan ve matbuatı
mızda henüz yayılmamıı Y afe. naza
riyesi hakkında muallim Abdülcebbar 
Beyin bir yazısı, konservatuvar müdü .. 
rü Yusuf Ziya Beyin Yürüklere ve 
Y a;•lalnra doığrıı adlı seyahat notları, 
Abdülkadir Beyin Düğün sözü hak· 
kında bir tetkiki ile Suphi Nuri, Danit 
Remzi, Halk f&İrİ Bahri Reia ve Ragıp 
Şevki Beylerin yazıları vardır. 

Birlik 
Milli Türk Talebe Birliğinden: 
«Birlik» in dördüncü saym daha 

zengin münderecatla on sayfa olarak 
çıkacaaından intiıan bir kaç gün geçike 
cektir. 

-~~-~--~--~~~-

ZAYİ KURT KÖPEGİ ;fi 
Tarabya ile Yeniköy arasında 
siyah rarı bir Kurt köpegi k•y· 
bolmuş'.ur. Bu~an Tarabyada fı. 
v'çre ~efarethanesine tesliminde ı 

iyi mılkafat alacaktır. 

1 e lefon: 34,~8 I ~(8~10~8!..:J ~~ 
lstanbul Aıliye Mahkemesi Birinci 

Ticaret Daireıinden: 

J. Skemberi mahtumları ıirketinin lı 
tanbul Tütün gümrüğü caddesinde 1 

No.lı dükkanda limoncu Bellomente Ef. 

aleyhine 932-964 doıya numarsile ika • 
me eylediği 8323 lira 74 kuruş alack da-

va11ndan dolayı ikametgahı meçhul bu
lunan müddeialeyhı. ili.nen İcra kılınan 

tebligata rağmen tebelluğu muktezi ev
rakı tebelluğ edip cevap layihası verme

diğinden sebkedcn talebe binaen hak • 

kında gıyap kararı verilerek tebliğ ma· 
kamına kaiın olmak üzere gıyap kararı 

mahkeme divanhanesine talik kılırunıı ol 

duğundan 7-11-933 salı günü saat 13,30 / 

da mahkemeye gelmediği veya vekil gön 

dermediği takdirde vak'alan kabul ve 

ikrar etmit addile bir daba muhakemeye 

kabul olunmıyacağı ilan olunur. 
(8096) 

BUGÜN __ .. 

ŞIK sinema 
Sehhar yıldız 

Brigitte Helm 
ve 

Albert Prejean'ı 
en çok muvaffak olduklan 

BAL AYI 
F ransııca sözlü nam 

filmi devam ediyor. 

1 RADYO 
Bugünkü proğram 

!STANBUL: 
18: Gramofon. 

18,30: Franın~.ca derı (llerlemiı 

19: Saz Mahmure Handan Hanım. ,_• ;r:::::::::ı •I• 19,45: Saz. Fazilet Hanım . 

20,30: Eftalya Hanım Sadi BeJ •e ar.,,.,J 
farı. 

21,.30: Gramofoll. 
ANKARA: I 

12,30: Gramofon.. 18: Or1teılra. 18,45: 
turka ıu. 19,30: Dans musikisi. ZO: Ajas&' 
beri eri. 

MOSKOV A. 1481 "'· J t. 
Her •ünkü prorram. 

"' 

VARŞOVA, 1411 m. .il.\ 
19,25: Kahveha ne konser!, - Muhtel:f. ~ 
Pl ıi.k. 21,35: Bükreıten naklen umumi ,... 
pa kon•eri.. 23.SS: Dan• muıik~t 
BUDAPEŞTE, 550 m. ~ .. __ ~ 

20,2S: Am&lar koroıunun ta1r11.nnileri. Z ~ 
AYrupa muaikİ•İ. 23: Haber!er. - c~ 
'Siıan mu•İkiti ' 'O•lle nde kah•ehane•ipıır 

ViYANA, 518 m. . ,ı 
19,10: Edebi1at. 20: Senfonik radyo or'~ 
aı. 21,35: Bükreıten: Umumi Avrupa kfl' 
ri. 23,45: Haberler. 24: Dana muıÜıtİ•İ· 

MILANO - TORINO • FLORANSJ\ 
18,35: Dana muaikiıi - Haberler -
20: Haberler - Plik. 20,35: Ecnebi 
haberler. - Pla..k. 21: Ha1'erler. 21.JS• 
tem•i.U. Tayya 

PRAG, 488 m. :öh ti 
18,20: Haberler. 19,30: Almanca neıri,.,, me 
30: Holk ıorkılon. 21: Plôk. 21,35: Bü~,? tay 
Umunıi Avrupa kon•erL ı1Ugu fe 

Z0RlH 459 m. .,; iyi b" 
20,20: Hafif muaiki. 21: Skeç. 22,25: SiİI'. t' ·· 
neıriyatın ı n b!r kıım~nı nak..il. 23: Romeo ~ ın, su 
ye muıikiıi hakkında konfer.a.nı. 23,tSı •••ııi 
men ıarluları. 

ROMA, 441 m. p 
21: Haberler. - Plak.. 21.20: Mu.ati (JJ O 
ya ıöre U.nzim edilmiıtir.) 21.SO: HafifJ 
aiki. - Karııık neıriyat. - Operet parf' 
BOKREŞ 394 m. 

18: Orkeıtra. 21,35: Bütün AVRUP.4 
nakledec;eii konıer: Senfonik Romen ko-' 
22: Taıanni (Romen halk ı•rlalan) ıS 
Senfonik'in devamı. 23,15: Koro lc.onıeri. j 
Son. 

BRESLAU 325 "'· J"7 
20: Brabms'ın e•erlerinden lc:onıer. J~ a 
Halk danı aaati. 22,15 Kürtürel oeıri1at. f 
Yay aletlerHe ıanatki.rane konıer. 2J,SO: Si .. 
ve h•fif muıiki parçalan Ji~~:t.i 

r lKilliy~t~~ 
• ,, ~tada y 

Aarrn umde11 M 1 L L [YE T"_;ııuıtalı, 

ABONE ÜCRETLERi ':=~% 
Türkiye içiıı Hariç içit' !e yapıl 

3 1
• L

4
._K. L JC, Me 

•7 ısı a -e ., 7 so t4 - Iİ Efen 
_ız n 14 - 21 ...--"e Kası 

Gelen .. rak treri verilmez.- Müdd'-'.urat i 
seçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazet•~"-nca b 
matbaaya ait itler için müdiri1et• , tirdat 
racaat edilir. Cazetemia ilinlarm Jd.. ta ba 
liyetini kabul etmn. 

BUGÜNKÜ HAV> 
Y •tilköy Aıkeri rasat merkea.indeP ~ ?>~n, 

rilen habere söre bul'Ün hava bulutlll za bıne 
vam edecek ve fa•ılalı Y•imur 7ai•7.Ufluk 
lı:r, 2-10-933 tarih.inde hava taa.yi..lo 76Ö """'4ıyazi 
li.metre, en fula ııcaklık 18, en az 9 *ıı§br 
ce k•1dedilmittir. Bir 

;;;;;. 

Milliyel'in €debi romanı: 78 pıyı açtı, Lastik top gibi yere fır
ladı. 

-Y afasın Yayla kızları! Petek alkıslar arasında otomobi 
Sarışın zabit: !ine atladı. Meclis bahçesinin kö-

yaptıraca.ğım. 
1 5 - Şehirde liseye gelen ye~ st 

çocuklar için bir bedava pansi1"iun2.l'a~ YAYLA KIZlo 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

t'etek'te yepyeni bir tazelik, bir ı 
çeviklik, bir sevinç vardı. Yaptır
dığı büyük çiçek demetini bir da
ha süzdü. Oturdu. Oburcasına 
karnını doyurdu. Arada bir gözle
rini kapayıp bafını sallıyordu. Bir 
kaç saat önceki şeyleri anmak iste
miyordu. Memlekete dönüf ona ta
ze can vermişti. Şa,ıyordu. Kızlar 
niçin sinemacı olmak istiyorlar? 
Ama bütün dünya kızları az çok 
böyle oluyor? Acaba çeşit çeşit la
vanta kokuları, toprak kokusunu 
gideriyor mu? Toprak kokusu! 0-
ne tılsımlı kokudur. 

Hava bulutlu olduğu için yeri 
göremiyordu. Hep bulutların üs-

yütıü geçtikten sonra açık hava
ya kavuşa bildi. Dürbünile çok iyi 
görüyordu. Ankara bir insan mah
şeri idi. Dokuza beş var. Şehri yük
sekten dola,tılar. Çankayanın üs
tüne gelince, çiçek demetini çözdü 
ve bütün çiçekleri "O kızıl saçlı 
zafer kartalının,, yuvasına serpti. 

Bir çift motörle değil, yapayal
nız, kendi yenikliği ile uçuyor gibi 
geldi ona. O kadar yenikti ki "a
yaklarım toprağıma basmıyacak,, 
diye korkuyordu. 

Tyyare meydanında yüzlerce 
askeri tayyare, geçit resmine h:ı
zırlanmıt duruyordu. Genç tayya
reci zabitler küme halinde konu,u

ka-

Fırlar fırlamaz yere kapandı. 
Herkes ne yapıyor diye bakıyor
du. Yayla kızı yüzünü gözünü An

karamn toprağına sürüyor, yurt 
toprağını kokluyordu. gözlerinden 
sicim sicim yaflar akıyordu. Ajans

lar dünden haber verdikleri ıçın 
genç zabitler bunun Yayla kızı Pe
tek olduğunu kolayca anladılar. 

Dört yanını sardılar. Hepsi ayrı ay
rı tebrik etti. Sarıfın, takacı bir 
genç zabit mırıldandı: 

- İkinci mülazım 
pa~a falan olsaydım şu 
lenmek isterdim. 

olmayıpta 
kızla ev-

Petek duydu bunu. Güldü, gül
dü. Sonra: 

- ikinci mülazım! Dedi. Yayla 
kızını almak için miralay, paşa ol
mağa lüzum yok. Yayla kızı, Yay
la kızıdır. Yeter ki onu alacak ta 
Yayla çocuğu olaun. 

Gen zabitler haykırdılar: 

- Biz hepimiz de Yayla çocuk- 'esine gelince indi. Yürüye yürüye 
larıyız. '. • . . 1 eski kulübün ~nüne ge~di. Şim~i 

- Hepınıze bırden varamam kı. orası Kulüp Sıneması ıle Tabarın 
Kahkahalar arasında sarışın za- Bardı. 

bit: -Yalnız kılığı kıyafeti biraz de 
-Yalnız ban~ var!. ği,mif, diyerek gülümsedi. Duvar~ 

. - Ne yazı~ kı kalbımde başka !arı ok,adı. lş Bankası pek hoşuna 
bır sarı'm delıkanlı senden önce gitti. Paraları orada idi. Yalnız bi-
yer aldı. k ·- ·· .. h" b y d" K" 

1 
d l'k l 1 nanın ar a yuzunu ıç egenme ı. 

- ım 0 mut u e 1 an 1 • Yayla kızı Ankara sokaklarını do-
- Bizim köyde çerçilik ederdi. !atıyordu. Her tanıdığı eski bina-

Şimdi dükkan açmı,. yı ok,uyor, sonra ellerini yüzüne 
Yayla kızı bu sözleri kendi de sürüyordu. 

farkında olmadan söylemişti ve Otelin odasına kapanınca bugün 
içinde çocukluğundanberi bilme- den sonra, ne yapacağını düşün
den taşıdığı sevgisini ancak 'imdi meğe başladı. Köse dayıya söyle 
anlamıştı. mediklerini şimdi defterine not e-

Sarışın genç zabit bileğindeki diyordu: 

küçük altın saati çıkarıp uzattı: ı _ Köyümde oturacağım. 
-Bunu nitanlınıza armağan 2 - Sarı ile evleneceğim. 

ediyorum kız karde,im ! 3 - Babamın tek gözlü evini 
Dedi ve Yayla kızının elini öp- onaracağım. 

tü. 4 - Köyiimde bir yatımektebi_ 

açacağım. den so 
6 - Anama mezar lirken y 
Ya babama? d.üımüı 

. ~r. Me 
Burada durdu. Babasının eti j'vni B 

miği kalmamıttı ki .• Mezarı 11 lO 
de olacak? Ya babama? 

O mezar istemez! Dedi. Y •~. Beıi 
ları kaplıyan gökler onun ıneV""t1 !a d 
d 

~ı,o 
ır. l:lıuru 

Dışarıya kulak verdi. fil." ya;, 
Cümburiyetin onuncu yıld ;r.et. kö 

mü uğulduyordu. Muzikalar j{ra m~nd 
yor, İnsanlar kaynatıyor, d ;Jl>ı a.8 r 
dalga sesler yükseliyordu. Y,taıı.:' 
kızı bu uğultuları dinledi, dı JI K 
ve rahat bir nefes alarak mır• a 
dı· ~ K 
·-Babamı anıyorlar! )'a1·:?!~ta 

Mh ·ı· l' ıgıbe e met erı anıyor ar. bıan a 

l Bu 
ÇOK ŞUKUR BIT1 :addesi 

f)IKMEN zµ} 
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1 H!~~n~!~k ~~!a~~~a~~jnz~:~!1!!!~!tr~y~ng~~~i~ 
f nın büyük bir ehemmiyeti vardır. En görmüıtür. . . . .. 

yükseği 120000 metreyi bulabilen bu ı 913 de de Parıs Rasathanesının g?n· 

TAYYARE İNŞAATI Biz ve sivil tayyarecilik 

J 
Yazan: N. D. 

"' : ı - g_ ' •• 

"' ,ı \ 
z~ 

O' 
iıtO' 

~~ 

Tayyareciliğin han yolu tehlikelidir 
,.ı- öhmetini ailebilmek için anaıırıasliyesi 

;,lan tayyare ve motordan aramakta ol
foğu 'erait pek ağırdır. 
~ iyi bir tayyarede aranılan evıaf, kud-

,..oetin, ıüratin, ~ 411\ in, çdaıın, yükün mu- 1 

ayycn kıymetlerinden baıka mukaveme
te ve manevre kabiliyetlerine de şamil
dir. 
Tezg8.hından yeni indiriJmjf bir tayya

renin uçu' yorgunluklarına tahammül 
kabiliyetini anlamak üzere, üzerinde bir 

mıntakalardaki gazların terkipleri, kesa- dendiği böyle bir katarın m?kayyet cıha-
fetleri henüz malum değildir. zı, avdetinde 32000 metreyı yazmıt bu-

Havanm bugüne kadar iyi bir surette lunuyordu. 
bilinen kısmı 11000 metreyi geçmiycn Ancak, Stratosfer mıntakasma . rasıt-
ve troposfer denilen mıntakasıdır. sız olarak yapılan. bu s~ndaJ amelıveı.e-. 

Bu kısmın üzerine gelen ve Stratoı- rinden alman netıcelerın ııhhatlerını 
fer denilen mıntaka bir çok hadiıelerin tahkik etmek zarureti hissedilmektedir. 
gizli bir ıahneıi kalmaktadır. "Heaviıi- Sonra. ister raııtlı,. ister raııtıız ~
de,.in iyonlu tabakası denilen ve elektrik lonlarlar veya Strat?sfer tay~arel~':'le 
mevcelerini bir ayna gibi inkisara uğra- 30000 metrenin fevkine çıkılabılecegıne 
tan tabaka buradadır. "Mllikan.,ın koz• ihtimal verilmemektedir. Bu irtifadan da 
mik şualarını tetkik için ancak bu mın• ha yukarılara. çıkabilmek içi~ 8:°ilmer- 1 

takaya çıkmak lazımdır. kez kuvvetlerınden veya akil tesırlerden 
Stratosfer mıntakasını tanımak arzu- istifade ebneği düşünmektedirler. 

1 

ıu Profesör Pikarın teıehbüılerile ye.. Anilmerkcz kuvvetlerden istifade IU• 

niden canlandı. retile Stratosfere gitmeği ilk olarak dü-
Pikarın teıebbüıleri esnasında, yap• ıünmÜf olanlar Fransızlardır. iki Fran .. 

mış olduğu tecrübelerden aldığı netice- sız mühendisi olan Mas ile Drouet, 1913 
)er Stratosferi teşkil etmekte olan gaz
ların terkipleri, inkamlarr, aühunetleri 
hakkında varit o .a _ı suallerin kiffeıune 
kafi cevaplar verememektedir. Bu sebep• 
teıı bu mıntakayı tamamen tanımak {ı .. 
zere yeni bir takım teıebbüslere lüzum 
görülmektedir. 

Henüz üıt tabakalarına irişmek imka
nı bulunamıyan bu mıntakarun yeniden 
tetkiki için aranılmakta olan ameli vası
talar biribirine nazaran büyük zittiyet
leı· arzetmetedir. 

Şimdiye kadar tercih edilmiş olan va· 
sıla balonlardı. Hava öy)c bir gaz araıın
daki kesafet farkından İstifade edilen bu 
aerostatik cihazlarla sık ilk Stratosfer 
mıntakasına mukayyet barometreler gön 
derilmiştir. Bir knç ay evve1, ..,tuttgart 
da Profesör Regener üçlü bir mukayyet 
cihazı hamil (barometre, termometre, 
ifrometre bir arada) bir ıundaj balon 
katarile yaptığı bir tecrübede cihazın 
ıefer eınaıında resmettiği münhaninin 

tfu<ım tecrübeler yapılır. Tayyare sükü
nette iken yapılan bu tecrübelere sakin 
tecrübeler denir. Bu tecrübeleri, manev. 
re kabiliyetlerini anlamak üzere yapı

lan, harki tecrübeler takip eder. 
Sakin tecrübelerde, tayyare ters çev

rilir ve İnşaat hesapJarıan gore, kanaı..ıa
rına, kuyruk takımına, iniı takımına kum 
yığılır. Atölyede yapılan bu tcrübeler, 
muayyycn kıymetli sakin tecrübe emsal
lerine göre müspet bir netice verirse, 
tayyare harici tecrübeler için uçuıa ha
zırlanır. 
hareki tecrübelerde, ilk uçuı kumanda
ların kontrolü için yapılır. 

Yukarıdaki resimlerden: 1: Bir tayya• 
re fabrikaıında kanatların. - 2: Gövde .. 
nin imalini. - 3: Tayyareye motor lan .. 
nın tesbiti. - 4: Kanatlar üzerinde sa
kin tecrübelere hazırl '(:ı. - 5: Kanat
lara yükletilen kum çuvallarını. - 6: 
Kanatlara yükletilmiş olan kum çuvalla
rının tartılış mı. - 7: Atölyeden indi· 
ri!mit iki tayyarenin hareki tecrübeler 
için beklemekte olduklannı. - 8: ilk u
çuşu. - 9: Manevra kabiliyetlerini gös
termektedir. 

il.. :._~-;:~~·?;~;; 
~ .. :.-.....:-.·"~ ~--=-~ ~ _ _...... -
de bir hava mecmuasına yazdıkları bir 
yazıda, bu kuvvetten istifade ~dec~k. olan 
cihazı fU suretle tasavvur ettiklennı an-

lanmıılardır: ' 1Mütev~in v~ bü~ü~ ~u: 
turlu bir kasnağı devır mıhverının ıkı 
yatağına oturtarak kasnağın muhitine 
Stratosfere mıhlatılacak bir katar iliıti
rilir ve bu kasnak bir buhar makinesi 
ile tahrik edilirse mukayyet bir cihazı 
havanın en yükıek mıntakalarına gön
dermek mümkün olur. 

Meıela: Dört metre nısıf kutrundaki 
bir kasnağa bir buhar türbinile aaniyede 
iki yüz deverlik bir sürat devranına İta 
edilirse kaınak muhitinin bir noktası 
ıaniyede 5200 metrelik bir ıürat iktisap 
eder. Bu süratıe katarın alacağı kudret 
matlup irtjfaa varmak için kafi gelir. 

KatarU\ bati bir surette avdeti Azami 
irtifaı bulunca açılan bir para,üt ile te
min edilir.,, 

Eıaı cazip olan bu tasavvurun haki.ka .. 
te intifıalinde bin bir müşkülat olduğu 
görülmüştür. Kaınağın i.zami sürat dev• 
raniyeyi iktisabı ıçın geçec'-k otan zaman 

Kııın sonuydu, Güneıli bir günde, ı 
köprüden Kadıköy vapuı·Jna atıauım. 
Yirmi dakika sonra da kamyon bozun
tusu bir otobüs içinde Kızıltoprağa gidi
yordum. 

Otobüsün, içindekileri hiribirine kattı
ğı bir sırada biletçiye seslendim: 

- Oğlum, Vecihi Beyin mektebi ö-
nünde duıuver. 

Biletçi sordu: 
- l\lıektebe mi yazılacaksın, Beyim? 
- Hayır, mektebi görmeğe gidiyo.. 

rum. 
Delikanlıya bu kadar izahat kafi gel

di; hararetli hararetli anlatmağa baıladı: 
_ Aralan Vecihi. Babam yerli malı. 1 

O, yalnız kendi yaptığı tayyarelerle u
çar. Bizim köyün pilotudur o. O uçarken 
hepimiz ıokaklara uğrarız. 

Bil~tçi baıı anlata anlata bitiremiyor. 
Nihayet bir ıokak batında 'oföre "dur., 
işareti verdi ve bana da eliyle karııyı 
göstererek: 

- lıte, dedi; Oraaı Vecihi Beyin 
mektebidir; kartıdaki hangar da fabrika· 
sıdl.I". 

Vecihi Beyi hangarının ikinci katında 
iki işçi ile bat başa buluyorum. 

Kııa etiket üzerlerinden sonra asd 
mevzua geçiyoruz ve Vecihi Bey de bize 
tezgahtaki yeni tayyareıinden başlıya
rak anlatıyor: 

- Bu yeni tipimin her ıeyi ah§ap; 
bütün malzemesi yerli. 
Bakıyorum, tezgahta çatılı duran gÖv· 

dede maden namına hiç bir 'ey yok: 
Kirişler ağaç; aralarındaki çaprazlama· 
lar çıta, kaplama olarakta kontroplake •.. 

zarfında mukayyet cihazların maruz ka
lacakları yorgunluklar; kasnağın yÜk· 
ıek süratinden müteveUit muazzam anil
merkez kuvvetinin makineye yapacağı 
aksitcıirler .•• Bu cümledendir. 

Tasavvuru mükemıneliyet arzeden bu 
vasıtanın tatbikatındaki bu müıkülat 
dolayısile başka vasıtalar aranmı' ve bu 
iıe en elveriıli olarak reaksiyonlu mer
mi meydana getirilmiştir. 

Raket sistemi denilen bu vasıtayı te
kemmül ettirmek için en çok çalııanlar 
Almanlardır. Alman mühendislerinın on 
aencdenberi sarfetmekte oldukları mesa .. 
iden bazı neticeler alınmağa ba§lanmıı· 
tır. 

Bir ıene evvel Alman mühendislerin .. 
den Eillinır, Berlin civarındaki Teupel
haf aetromunda büyük ebatlı bir mermi 
atmııtır. Bu mermiye bati avdeti için ;,. ... 

if 
• 

zamı ırt aı bulduğu zaman açılan iki 
kanat takılmııtır. 

Keza ltalyada da neticeleri hafi tutu
lan buna mümaıil tecrübelere giritilmit
tir. Söylendiğine göre, 1929 da Red 
orta dağından fırlatılan bir menni on 
bin metre İrtifai bulmuı. Mukayyet ci
hazların bu irtifada kaydettikleri ıühu
net tahtessıfır 44 derece imiı. 

150 kiloluk ikinci bir mermi ile yapı-

iki kiıiyl istiap etmek üzere inıa e• 
dilmekte olan bu tayyarenin mukaveme
tini soruyorum. Avrupadaki muadilleri· 
nin ayarında olduğunu söyliyor. 

Mektebi gezmek teklifim üzerine, e
vine doğTu ilerliyoruz .. 

Evin cephesinde, ikinci kat pencerele· 
rinin birinde bir sancak direği; onun al· 
tında da bir levha: 

" Vecihi Sivil Tayyare Mektebi ... 
Masa11nın batında, Vecihi Bey mek

tebin ileride alacağı tekilden uzun uza. 
dıya bahstdiyor; Mektebin talimatna
mesine ve programlarını gösteriyor .. 

Bunlara göre mektep motörlü ve mo.. 
töraüz olmak üzere iki §Ube halinde te
tekkül etmektedir. Motöraüz ıube üç 
aylık bir tahsile tabi olmakta ve prog
ram mucibince, arzu eden, her Türk ço
cuğunu, Almanyada olduğu gibi, ruhan 
ve tabii bir halde havacılığa hazn lamak 
ırayeıini hedef itihaz etmi' bulunmakta
dır. 

Motörlü 'ubeye gelince: Lise derece
ainde olan bu kursun da beynelmiıel 
pilotların tabi olduğu ıerait dereceıinde 
ve onlar ayarında pilotlar yetiıtirmek 
isteniliyormuı. 

Vecihi Beye mektebini derahaneıini 
sordum; bana misafir odasını göıterdi. 

Vapur Kadıköyünden ayrılırKen gıi
neı Y e§İlköy ufuklarında alçalıyordu. 

Güvertenin yolcuıuz kanapelerinden 
birine oturmuı gördüklerimi diziye çe
kiyordum. 

Vapur köprüye 
Vecihi ile yerli 
geçiremiyordunı 

yana§mıftı, ben hala 
tayyaresini ayni aapa 

lan diğer bir tecrübe de muvaffakiyetaiz
likle nihayetlenmiş. 

Ne de olurııa olıun, timdiye kadar ya
pılan tecrübeler, Stratosfere mermi ile 
timdilik yalnız mukayyet cihazlar ve 
bir müddet sonra da rasıtJar gönderme· 
nin mümkün olacağını göstermektedir. 

Al_?>anyad11. doktor Nelbel'in yapmıt 
oldugu ıon tecrübelere müstenıden 
Statosfere (100 kilometre irtifaa) gön
derilecek mermi ıu suretle hazırlanacak .. 
tır: 

. Mermi uçları mahruti üstüvane ıek
lmde olacak, 1,45 metre tulünde ve U 22 
metre azami maktamda bulunacak· h~c
mi iıtiabiıi 16 deıimetre mi.kabın'da ve 
bot iken ıikleti 3,500 kilogram olacak
tır. 

lrtifama göre üç kuma bölünmüş ola
cak olan m:ı:rminio üıt kaidesinin iç.inde 
l metremurabbaı satında bir paraıut bu
lunacak ve bu paraşüt te üçlü haromct-, 
tirmometre, ifrometre bir mukayyet ci
haza bağlanmı' olacaktır. 

Bu kumın altında: Yarım litre idro
karbor ihtiva eden merkezi bir kap ve bu 
kabın etrafına muvazi bir ıurette dizil
~İ! ve içlerinde mayi halinde oksijeni 
ihtıva eden altı üstüvani kap bulunacak
tır . • 

5: ________________ ... ___________________________________________ ... _________________________________ _ 

<"Poliste Afyon satışları Bin liralık ikramiye 11 1 
BEŞİKTAŞ DiKiŞ YURDU 

i~ ı t .. us.Jı }ükıek, Maariften musaddık, makastır ıapkacı v ~ mu 

S•ı"" hl d } } Yugoslavya ı'le mukavele lkramı"ye alan çocugv un allim yetiştirir biçki mektebidir. Kayıt açıkhr.' Husus·ı c.'ers d· 

1<~ ) a } 0 aşan ar••• tatbikatı başlıyor babası neler anlatıyor? verilir. Akaretler 64•[8094J1 ~ 
~' . 

Uyu§turucu maddeler inhisarı Mü· it Bankası kumbarn ikraıniyt>leri 1 t b J M k s 
ı\labıta son günlerde takiplerini artırdı 

at. C • 
: Silahlı dolaşanlar hakkında zabıtanın gelerek sendelemış ~e ~~men '?l~uğu ye-

öıterdiği takip, bugün1erde a~~ıtır. re yuva~~an~ıf .. ve ıhtilaçlar ıçınde çır-
uhtelif yerlere yapılan ansızın sılah a- pınarak olmuıtur. 

,a,tırmaıariıe bir çok kimseıe_r yakıanı- Alacak meselesinden 
ror ve ıili.hları miisadcre edilerek bak 
larında kanuni takibat yapılıyor. Zabı • 
ta, bu araıtırmalara devam etmitıir. Ga 

, ~ tada yapılan ara~tırmada Salihte bir 
ustalı, Recepte bir kama, Kasımpaşalı 

ı ,T ahainin üzerinde büyük bir çakı ve 
.. 'Haıanın Üzerinde bir kama; Eminönün
~" :le yapılan ara§tırmada, kasap Salim oğ
- '! Mehmet ile tüccardan Hüseyin Rem 
- u Efendinin Üzerlerinde birer tabanca 
_. e Kaaı~p~ıada yapılan araıtırmada da 
dd,M:urat ıarrunde bi.rinin üzerinde bir ta -
t• ~~ca huh.~nmu1tur. Silahların cümlesi 
~,ııtırdat edılerek ıuçlular hakkında taki
., i>ata başlanmııtır. 

Kalp on'.uk 
• ( Pün, Galatada şoför Niyui tram 

~ b" k b"I ' va. l"- ya ınere ı et alırken verdiği on ku .. 
i•.,ıruşluk bronzun kalp olduğu görülmüı 
;•iıyazi yakalanarak tahkıkata batlan-

9 ınıştır. 

Bir polis memuru kalp 
sektesinden öldü 

et~ 1 stanbul Emniyet müdürlüğü ikinci fU 
-~ ubıtai ahlô.kiye merkez memurlu • 
1 ıundan mütekait Kazım Bey dün öğle-

~en sonra Eminönü polis merkezine ge
,j~.ke":. yolda Üzerine bir fenalık gelerek 

jti.uımMuı ve kalp ıektesinden vefat etmİ§ 
• r. erhum O k .. d k tı'/' . B . . 1 u ar mer ez memuru 

vnı eyın bıraderi idi 
p • 

700 paket köylü sigarası 
s.11

; B"§iktaş iskelesinde elinde bir ba
eı' IUl~a dola§an genç bir 11.damm va~i

fetı, oradaki gümrük muhafaza me~ 
nurunun nazarıdikkatini celbetmlş 

d
i/: ya~ıl~.n ~r11.mada bavuldan 700 p;ı

' t. koy]~ cıgaraaı çıkmı~tır. Mustafa 
Ç mınd":~ı genç adam, memura altı [j. 

Jıı.lfra da ruıvet teklif etmiııe de ret ceva
y />ı alınış ve hakkında kanuni takibata 
jtıl,.ı>atlanmııtır. 

,,ı.ıı Kanuncu Ama Hacı öldü 
1ı d 1 Kenar kahvelerde ve kıraathanelerde 

" d? ... ~:tarak kanun çalan, onun bunun ver 
lı ıgı t>:ı on para iJe hayatını temine ça .. 
faB a~a çalg ı cı vudır: Hacı! 

J dd u . acı, iı>ce saat 2 le Dolapder., 
eaınd n geçerken üzerine fenaLk 

Kasımpaşada Nalıncı yokuıunda 70 
numaralı evde oturan Zekai Efedni po
lise müracaat ederek Kasımpaıada Dört 
kapıda Recebin kahveıien giderken A· 
kif namında birinin alacak meselesinden 
dolaşı üzerine hücum ettiğini ıöylemiş 
Akif yakalanmııtır. 

Çarpışma 
Dün aaat 13 te Şehza~ebaıın

da 83 numaralı tramvayla Cemalin ida
resindeki yük arabası çarpı§mJf araba
nın oku, tramvayın da lrutıb3.larının 
camları kırılmıttır. 

Eve cebren girenler 
Erenköyünde Kışla önündeki sokak· 

ta oturan Hikmet Hanımın evine ceb
ren girenlerden Erenköylü Hamza oğ· 
lu Ali, ve Ali oğlu Hasan yakalamnıt-
lardır. • 

Yağmurdan kaçarken 
K.asımpaşada oturan hamal Murat 

oğlu 13 Yaıında Muradı kovalamakta 
iken Murat caddeye çıkmış ve o sırada 
caddeden geçmekte olan et nakliyat 
müteahhidi M. Biritmamn 538 numaralı 
otomobili önüne çıkmıı, çocuğun ayağı 
kayarak yere düşmüı ve batından hafif 
ıurette yaralanlDl§hr. 

Abone dolandırıcıları 
«Büyük ıalname• abone do)andıncı

lıkları bir müddet işitilmez oldu. Fakat 
bu ıefer ayni iı, baıka bir mecmua na .. 
mı altında, Mahmut Saim isminde biri
si tarafından yapılmağa baılamııtır. 

Bu ıefer ki mecmuanın adı (Tarihi 
askeri) dir. Ve İf, eıkiıinden daha bü· 
yük bir ücretle yapılıyor. Filhakika ev· 
velki gün lıtanbul mıntakası ticaret mü 
dürü Muhsin Bey telefonla aranmıştır 

- Allo. Muhsin Bey. Ben Matbaai 
Askeriye müdürüyüm. (Tarihi Askeri) 
diye bir mecmua çıkarılıyor. Size bir 
nüıha göndermek istiyoruz. 

- Hay hay, memnuniyetle Beyefen 
di. 

Yarım saat ıonra, ıekiz sahifelik iki 
gazeteye sarılı bir zarf Muhıin Beye ~e 
tiriliyor. Zarfın içinde 6 liralık bir abo 

l ne makbuzu var. Mahmut Saimin eıki 
maceralarını bilen Muhsin Bey, işin far 

dürü Ali Sami Bey bugün Ankarayıı aenede iki defa bir çok ki~ileri ve ai· S an Ü Jnta ası anayi 
fıdecektir. Ali Sami Bey, dün kendi· leleri servete, gayelerine ulaıtınyor. 
ıini ziyaret eden bir muharririmi·e :;u Bu meyanda bazı zenginler de - an· Mu·· du·· rıu·· g" u·· nden.· 
beyanatta bulunmuştur: latılan taaarrufa verdikleri ehemmi-

"- Yugoslavya ile aramızda reev· yetin bir mükafatı olarak - it Ban· _1055 sayı_lı Teş.viki.' Sanayi kanununun 41 ı"ncı' maddesı"ne 
cut afyon satı§ mukavelesinin tatbika· kasının açtığı hu talih kapısının li'ıtÜ· f k 
tına ait direktifler almak ve .A.nkara· ne uğruyorlar. tev 1 li~n tdanzh.ılm edilmış olan beş senelik mevaddı iptidaiye 
da )apılacak büyük fabrika i~ile meş· 1 Tetrinievvelde Ankarada çekilen cetve ne a ı olup ta gümrük resminden muafen ith l dil 
gul olmak Üzere hüki'ımet me.·kczine kumbara ikramiyelerinde kazanan 1932 . b.. k a e en 
gidiyorum. 207 kumbara sahibi arasında bu defa v~ . senesı utç~ ~nu_nunun 36. mcı maddesine göre tan-

"Yugoslavya ile aramızdal:i muka· Agop Kaltayan Ef. isminde bir vatan· zım edıle':11?e.va~?ı ıptıdaı~e cetvelıne dahil olmayan İptidai 
~el.,ye göre, tarafeyn mümc5"illerin- dat çıktı. Agop Efendi birinci ikrami· maddelerın ıkincı mevaddı ıptİ dılİye cetvelinin mer · t t 'h · 
.ı .. n mürekkep bir heyet, iki ınemıe- yeyi yani 1000 lira kazanmııtır. olan l __ -7-9_3_ 3 tarih_in.e k_ad.ar imalaA ta sarfedı'lmeyen mııy_ekdararları ıı 
ketten muayyen nisbetler dahilinde Agop Kaltayan Efendi tehrimizde 
yapılacak aatıı itlerini idare edecek- ticaretle ittigal eden bir zattır. Ken- nın gum~u~ resmıı;un ıs~~rdadı lazrn:ı Ageldiğinden alakadar mü 
tir. Yapılacak satıı, tarafe·,·ıı meınle- disi Şitlide Osmanbeyde Cabi sokağın· eı:seselerm ıdaremıze muracaat)arı ılan olunur. (5351 ) 
ketlerinin afyon iıtihıal.&b ·miktarı ile da Hampaıan apartımanırun 2 numa· 
mütenaıip olmak üzere bizden ylizde ralı daireıinde oturmaktadır. 
77,~, Yugo&lavyadan yüzd<> 22,5 nis- Agop Ef. dün it Bankasın& gelmİ§ 
betınde olacaktır.,, ve kendisine çıkan ikramiyenin doğnı 

Ali Sami Bey, idarenin Samsunda olup olmadığı tahkik etmiıtir. Anka-
bir §ube açması için müracaat vuku· radan resmi liste gelince Agop Efen .. 
'bulmuşsa da henüz bir karar v~ri!me· diye derhal ikramiyesinin verileceği . 
diğini ili.ve ebnittir. bildirilmittir. 

Yeni Fransız ~efiri 
yarın bekleniyor 

Yeni Fransız Sefiri M. Kammerer'in 
yann sabahki ekspresle ıehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

kına varıyor ve ıY,ı.tbaai Askeriye mü
dürünü telefonla arıyor. Matbaai Aske
riye müdürü Bey diyor ki: 

- Benim büyle bir şeyden haberim 
yok. Yalnız bu adam, benim ismimi kul· 
!anarak bu gibi iıler yapıyormuı. Ben 
de iıittim ve zabıtaya müracaat ettim. 

Tabii Muhsin Bey, hem aldatılmış ol 
maktan, hem de altı lira cereme ver .. 
mekten kurtulduğu için geni§ bir nefeı 
alıyor. 

Ayni adamlar, son ~ünlerde tanın
mıı bir ailenin ikametgihına telefon et. 
mişler ve ev sahibini ıormuılarchr. Te
lefona hanım çıkmıt, kendisine (Gala· 
tasaray Küçükleri Mecmuaaı)nın 2 lira 
lık bir makbuzunu göndermek istedikle
ri söylenmiıtir. 

Hanımefendi, gönderin, demiı. Ya .. 
run ıaat geçmeden bir adam kapıyı çal .. 
mıttır. 

Bu sırada, evin beyi de sokağa çık .. 
makta olduğu için kendisile kartılatmış 
ve parayı bizzat mecmua idarehanesine 
götüreceğini ıöyliyerek idarehanenin ne 
resi olduğunu sormuı ve müsbet bir co.. 
vap alamarruıtır. 

Aırop Efendiye göre bu talih kendi
sine il.İt olmamak gerektir. Olu., olsa 
küçük yavruaunun talihinden bütün a
ilenin istif11.de ettiği kanaatindedir. Di
yor ki: 

"- Kazanan kumbaranın numara .. 
aı 22702 dir. Bu kumbarayı 930 oene
sinde çocuğuma bir hediye olarak al
mıştım. O vakittenberi çocuğum hu 
kumbarayı doldurmayı kendisine bir 
zevk edindi. Kumbarada bankada be· 
nim ismime yazdmışıa da asıl çocuğu
ma aittir ve bu talih onundur. Çocu
ğum it Bank11.smın bu büyük tesebbü· 
sü sayesinde daha küçükten hem ta
sarrufa alıştnıf, hem de zengin olmu~
tur.,, 

Agop Ef. dün de bankaya gelitinde 
do!muf hir kumbara getirmit ve muh
teviyatını yatırmıştır. 

Bayramda Ankaraya gide
cek polis memurları 

Cümhuriyet Bayramında Ankarada 
yapı.lac~k o)an merasitne iştirak ede. 
cek polaı memurlarile komiaerlerin 
talimleri Taksim atadyomunda yapıl
m~ktadır. Bu talimlere İ§tİrak eden 
mufreze her merkezden ikiıer ve üçer 
~emur almak suretile teşkil edilmit· 
tır. Bu memurlar badema bütün me
raıim ve gecit resimlerine iıtirak e
deceklerdir. ' 

1 
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Is ve isçi 1 
Milliyet loa Kitımclo it ile İfSİ ı.ti
)'enl.,.. taııONVf ecliyor. lı 11e lıçi 

Üfiyenı.r bir md:tupla lı loüro
mil""' miir«aat «meliJirln, 

işçi aranıyor 
Üsküdar Kız San'at mektebi için elek

trik işlerinden anlıyan bir hademeye ih

tiyaç vardır. Aylık (20) liradır. lıtiyen
lerin Oıküdarda, imrahorda mektebe 

müracaat etmeleri ti.zımdır. 

lıtanhul Birinci lflaı Memurluğun • 
dan: Müflis Yorııi Amapniyonda Piloti 

namı diğer Jorj Papa masasına müraca

at eden yegane alacaklı Komerçiyala 1 • 
talyana bankasının evrak ve veıaikine 

müıtenit olduğu görülen talebi veçhile 

matlubu olan 9579 lira aynen ve adi • 

yen kayıt Ye kabul edilmiı olduğu ve bat 

kaca alacldı olmadığı ilan olunur. 
(8095) 

29 Teşrinievvel Cümhuriyet 
bayramı, Verem Mücadele Ce
miyetinin rozet günüdür. -lST ANBUL BELED1YESI 
Darülbedayi Temsilleri 

"'·~ .,.ı . ..... ,1'11 saat 21 de 

PER 
GONT 

5 perde 
i' azan : Henrik lbıe• 

Tercüme eden ! 

Besteliyen, E. Griea 
Türkçeye çeviren 

Seniha Bedri. 
Muallim ve talebe geceıi 

6982 

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

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: ı Milliyet N. B. 
6981 



Istanbul Spor 
Teşkilatı 

(Baıı 1 inci aahifrdr) . . 
iunu ileri sürerek istifa etmi§lcrdır. 

Şekil böyle olunca, bil~e~buriye la
taıWul Mıntakaoı konıreoın>n toplan· 
maaına karar verilmittir .. 

Bunun üzerine, bugün ~ekarrür ~t· 
mesi lazımıelen bütün iıler auya dut: 
snÜ• ve lik maçları iki üç hııfln gerı ,_, - ').- .....,,,.--
kalmııtır. --- • 

Bülent Beyin mektubu 
Dün aabık Süleymaniyeli ve Jahik 

Fenerbahçeli Bülent Beyd"" qağıya 
koyduğumuz mektubu aldık.: 

Muhterem Efendim, 
Cumhuriyet ıa:zeteainin 2. 10.~3~. 

tarihli nWıhasile F enerbahçe kl>.lubu 
Umumi Katipliiine hitaben Süleyına
niye kulübü kaptanı Arif P.ey tr.rafm
clan yazılan açık mektubu ok\ıdum. 
Hakikatten uzak olan bu mektup mün
derecatı ıahsonı alakadar ettiğinden 
keyfiyetin ıu tekilde tavzihini rica e· 
derim: 

1 - Süleymaniye kulübünden, Sam· 
aun seyahatinden sonra, arkadaş!ar a· 
rasında tebaddüa eden geçimsizlikten 
dolayı bundan bir iki ay ev\'el ayrıl· 
nu~tun. 

2 - Fuıbole olan heves ve merbu
lİyetimden dolayı memleketin en gü
zide ve kıymetli klübü olan Fener· 
bahçeye girmeyi kendim talep ettim. 
Bu hususta Fenerbahçe Umumi Kap
tanı Zeki Rıza Beyin hiç bir tava .. ut 
ve teklifte bulunmadığını söylemeyi 
bir vicdan borcu bilirim. 

3 - Tahsil masarifimi aileia'I esasen 
verecek vaziyette olduğundna böyle 
bir teklifin de aslüeeası Y'>klur. 

4 - 13.9.933 tarihli istifanamem 
llynİ gün postaya İadeli taahhütlü ola
rak verilmiş fakat 14.16.19 eyhil ta· 
rihlerinde Süleymaniye klübünd .. kim
se bulunmadığı için bana iade t dilm:§
ıir. Bu da iıtifanamemin her hangi 
bir sebeple gecikmemiı olduğunu g~s
lermiye kafidir. 

BOLENT 

Eski İngiliz 
Sefirinin ihtisasları 

(Başı 1 inci şahifede) 
memleketinizden teenürlerle ayrılıyo • 
rum. Üzerinden cümhuriyetin bahıetmiı 
olduğu kudret ve aklı selim fıtkrran An 
karanın dağları ve Marmaracla ve Boğaz 
içinde geçirmiı olduğum güzel saatler 
hakkında unutulmaz hiihralan daima 
muhafaza edeceğim. 

Büyük Gazinizin ve ismet Pafllllm a 
kilane siyasetinden ve Tevfik Rüttü Be
yin teşriki mesaisinden yardım görerek 
bütün gayretimi iki memleket arasında 
mevcut &am.imi münaıebatın inkiıafına 
hasrettim. Ve bugün dostane rabıtaların 
mütekabil hürmet ve emniyet hislerinin 
daiına tezayüt etınekte olduğunu görü
yorum. Burada Büyük Gazinin idaresi 
altında yeni ve sağlam bir hayat doğ
duğunu gördüm. Ayni zama~da ismet 
Paıamn zekiıı sayesinde müvazeneli, u
zak görüılü bir ikbsat sisteminin doğu
ıunu gördüm ve Türkiyeyi kuvvetleıtir• 
mek ve onun iktısadi istiklalini temin 
için göıterilen feragati nefsi ve inzibati 
her taraftp takdir ettim. 

Memlekette her türlü methe layik 
olan bir nizam ve i&tikrar tesis ettiıın 
ve ecnebi memleketlere, her giin bir kat 
daha artmakta olan bir nüfuz telkin et• 
tiniz. Bundan dolayı iftihar bakkmız var 
dır. Büyük reisiniz ve ismi bütün dünya 
da akisler bırakan Gazi Mustafa Kema· 
lin bana bahıettiği muhabbet hislerinin 
hatırası minnettarlıklarımla beraber gö 
türüyorum. Başvekil ismet Paıa ile Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Bey ve meıai 
arkadaılan hakkında ayni hislerle müte 
hassiı bulunuyorum. Türklere karşı resmi 
ve huausi hayatta peyda etmiş olduğum 
kıymetli dostluk hislerini daiına kalbim 
de muhafza edeceğim. 

Sizi terkederken memleketinizin saa
det ve refahı için en samimi hislerimi 
beyan ederiın. j\ -

M. Venizelos 
Gidiyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
riyetiebediye tepesinde ve Kağıthane 
civarında bir gezinti yapmııhr. Ame
rika Sefiri M. Skinner dün M. Venize
loa ve refikası ıerefine bir öğle yeme
ği verm.İ§tir. 

Dün öğleden sonra esbak Atina Se
firi Galip Kemali Beyin verdiği çay 
ziyafetinde hazır hulurunuıtur. 

M. Venizelos perıembe günü Pireye 
hareket edecektir. Şehrimize gelmiı 
olan Yunan gazetecileri de ayni gÜn 
gidecelolerdir. 

Milliyet'in romanı: 29 

• 

Kral Hz. yarın 
Sabah gelecek 

(Ba;ı 1 inci .ahilrde) 
retleri 30 ey/u/den itibaren Bcıılçil.'ta 
Kraliçe Mariye Ha:&retlerinin sara~
clcıı misafir kalmıflarclır. BurGdan Kas• 
tence tarihile l•tanbula hareket ede
ceklerdir. 

Bükrefte nasrl düşünülüyor? 
BOKREŞ, 2 (Milliyet) - Buradaki 

resmi mahafil Yuıoslav Kralı Alexandr 
Hazretlerinin lstanbul seyahati etrafın· 
da büyük bir ihtiyat göstermektedir. Ma 
amafih ıı:azeteler mütalea ve tahminler• 
de bulunmakta ve aldıkları hususi ha • 
berleri neıretınektedirler, . 

M. Titul....:o'nun da Ankara, Atina 
ve ihtimal Sofyayı ziyaretine ehemmi
yet veriliyor. Gazeteler lltr Balkan lo -
karnoauna doğru yol açıldığının muhak 
!lak olduğunu söylemekte müttefik gibi 
dirler. 

Karadenize mücavir meınleketlerin, 
yani Romanya, Bulgaristan, Yunanistan 
Türkiye ve Sovyet Ruoya;rı birlqtiren 
bil' miıak fikrinin günden ıüne kuvvet 
bulduğu ıörülmekte ve son zamanlarda 
yalnız doğrudan doğruya alikadar hüku 
metlerde değil, küçük itilaf memleketle 
rinde de bu misalrtan ehem:ciyetle bahse 
dildiği ıı:örülmektedir. Küçük itilaf kon· 
feranıında, Balkan meselesi görüşülür • 
ken, ba,ta Türk • Yunan misakı, ismet 
Patanın Sofya seyahati ve Türkiyenin 
Balkanlardaki faaliyeti mevzuu bahsol • 
muş ve Türkiyenin teşebbüslerinin müş 
terek sulh namına neticepezir olması ar 
ıusu gösterilmiıtir. Konferans, küçük 
itilaf devletleri arasında Türk • Yunan 
misakma benzer miaaklar akdini de göz 
önünde bulundurmuş ve M.. Titulesco' .. 
nun Ankara seyahatini teırinievvel orta 
!arına doğru bırakmasını tensip etmiş -
tir. 

lstanbul, Ankara, Atina ve Sofyada 
ki mülakatların büyük bir ehemmiyeti 
haiz olduğu meydandadır. Sovyet Ruı
yanm Avrupadaki politikauna yeni isti• 
kamet vermesi ile akdi daha ziyade ko 
laylaşan Karadeniz misakı, yapılacak bu 
aon müzakerelerde bir neticeye bağlan· 
masa bile, bu mülakatlar biç olmazsa 
Avrupanın cenubu ıarkisindeki umumi 
vaziyetin tenvirine hizmet etmiş olacak
tır. 

Küçük itilaf yeni bir faaliyete 
geçiyor 

BELGRAT, 2 (Milliyet) - Belgrat 
ta Sırpça çıkan ~Politika" gazetesi yaz 
maktadır: 

Romen siyaai muhiti ve matbuatı 
Sinaya konferansından sonra Yugoslav 
ya kralının Evksinograd (Varna civa • 
rmda Kral sarayı) ile lstanbula gitme
sine çok ehemmiyet vermektedir. 

Bu seyahat, küçük itilafın yeni faali
yete geçtiğine iıaret addedilmektedir. 
Yugoslavya Kralı; Türkiye, Yunanistan 
ve Bulgariıtanın hükUmet reisleri ve ri 
cali ile görüşeceklerinden bu seyahatin 
alelade olmadığı itiraf edilmektedir. 

Sinaya konteransmda, Türk • Bulgar 
mukavelesinin yenilenmeô ve Türk • Yu 
nan misakının da geııitlemesinden bah
sedildikten sonra lSalkanların vaziyeti 
de görüşülmüştür. 

komanya Hariciye nazırı M. Titules
ku Ankaraya gitmesinden İstifade ile 
Bulgar Başvekili ile de görüşeceğini M. 
Beneşe ile Yugoslavya Hariciye Nazırı 
M. )' evtiçe' de söylemiılerdir. Fakat 
bundan evvel Yugoslav Kralı ile Bulgar 
Kralı Hazretlerinin gö~üıecekleri malüm 
olduğundan, Romen resmi mahafili kü • 
çük itilafm Balkanlarda bu faaliyetine 
çok ehemmiyet vermektedir. 

Yugoslavya Kralı Alexandr Hazret
leri mütenekkiren seyahat etmektedir
ler. Bunun için Bulgaristanda, Türkiye 
ve Y uoaniıtanda istikbal merasimi ve 
ıenlikleri yapılrruyacaktır. Fakat böyle 
olmakla beraber seyahati ehemmiyeti 
haizdiı'. 

Yugoslav gazeteciler geldi 
Belgratta çıkan Politika gazetesi mu 

harrirlerinden M. Mhaila Petroviç ve 
Avala Ajansı muhabiri M. Smailaga Çe
maloviç Yugoslavya kralı Hazretleri • 
nin, ıehrimize vaki olacak ziyaretleri mü 
ııasebetile latanbula gelmiılerdir. 
--<>------

Kadro tamam 
(Başı 1 inci sahifede) 

rosu tamamlanmııtır. Öğrendiğimize 
göre kadroya yeniden bazı profo:oor 
muavinleri alınınıttır.. Yeni alınan 
profeaör.lere henüz maaı vel"ilmjye 
ba,lanmamııtır. Kanun mucibince 
maaş alabilmeleri için bilfiil ~azifeye 
başlamaları lazımdır. Kadro baricın
de kalan eski darülfünun lıooalarına 
teşrinievvel maatlan verilmemiştir. 

Kanun mucibince bu hocalllr vazife .. 
lerinden ayrıldıktan sonra iki ay tam 
maaı almıılardır. Maarif Yek.aletin
den maaş hususunda yeni bir emir 
beklerunektedir. Bu emir gelince eski 
hocalara yanrutar maaı verilecektir. 
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MEMLEKET 
HAIERLE~i 

Bayram 
Hazırlıkları 

Tabii buz deposu •• 
Elazizde buz fabrikasına ihtiyaç yok 

t 
Feci bir 
Çinayel 

Vilayetler şimdiden 
faaliyete geçtiler 

ÇANKIRI, 2 (A.A.) - Cümhuriyet 
Bayramını kutluluna için alınmakta o
lan tertibat ve hazırlıklar ber gün iler· 
!emekte ve bayHmrn ıoükemmeliyeti i
çin yeni yeni kararlar alınmaktadır. Şe
hirde muhtelif müeaseaeler namma 15 
tak yapılacak, her taraf tezyin ve ten
vir edilecektir. 

Yeni açılmakta olan ' Cümhuriyet 
meydanında bir tak altına haU. küraüsü 
konacak, burada ÜÇ gün müddetle hal
ka konferan•lar verilecek.lir. Halk Fır· 
kası tarafından hediye edilen bayrakla
nn köylerde yerleri ve meydanlan teı
bit edilmekte ve buralarda birer tak ya 
pılmak İçin her kolda tertibat alınmak
tadır. 

Halk Fırkasının göndereceği altı ok 
lu bayraklarla Halk Fırkasında hazırla
nan yazılar, levhalar her tarafta dağıtı
lacaktır. 

Yeni Cümhuriyet marşı ile istiklal 
martının bir ağızdan söylenmesi için 
Halkevinde açılan kursta ekzersizlere 
devam edilmektedir. 

KAYSERi, 2 (A.A.) Onuncu 
Cümhuriyet Bayramı bazrrlıklarına de
vam edilmektedir. Kutlulama komitele
ri her gün toplanmaktadır. 

Alınan kararlara göre her köyden altı 
ve yaya köylüler bayram şenlilılerine i§ 
tirak etmek üzere şehre geleceklerdir. 

Hükumt tarafından büyük bir balo 
verilecektir. 

Ankara ve lstanbul radyolarından 
istifade etmek için şehrin muhtelif yer 
!erine radyolar konacaktır. 

Har taraf elektrikle tenvir edilecek, 
resmi ve hususi müessesat tarafından 
bir çok taklar yapılacaktır. 

KONYA, 2 (A.A.) - Cümhuriyetin 
onuncu yıl dönümünü kutlulama komis 
yonu toplanmalanna devam ederek ye
ni yei kararlar vermektedir. 

Komisyon bütün köylere tamim gön
dererek bu büyük günün liııyik olduğu , 
ehemmiyetle teoidi hazırlıklarda bulunul 
masını bildirmiıtir. 

ANTALYA, 2 (A.A.) - Cümhuri
yet bayramının onuncu yıl dönümü ha 
zırlıklanna faaliyetle devam edilmekte-
dir. _ 

Merasime Spor meydanında Cümhu
riyet ve istiklal marılariyle başlanacak· 
tır. 

Marşları halka öğretmek için kurslar 
açılmıştrr. 22 tak kurulacaktır. Köyler
de de merasim meydanları yapdmakta· 
dır. 

Köylerden şehirde yıı,ı>ılan ,enliklere 
iştirak etmek için heyetler gelecektir. 

lzmirde tren dört kişiyi çiğnedi 
lzmirde Hilal İstasyounda çok feci 

bir kaza olmuştur. 
Karşıyakadan lzmire gelmekte olan 

tren Hilal istasyonunda durduğu sırada 
yolculardan iki kadın çoculilarile karşı
ya geçmek istemi§ler. Fakat bu sırada 
Burnavaya 8,15 seferini yapmakta olan 
33 numaralı katarla karşılaşmışlar; ne 
kendileri kaçmaia ve ne de trenin te
vakkufuna imkan bulunmanuş ve her 
dördü de tekerlekler altJnda yaralanrnıi 
)ardır. 

Çocuklardan birisinin ayağı kesil
miıtir. 

Mecrubların her dördü de hastahane 
ye kaldmlmıı ve hadiseye müddiumu· 
milik vaziyet ederek tahkikata batla
mıııtır. 

--o-

Bir kadın yandı 
SEFERiHiSAR, - Gümürdülü 

köyünde feci bir hadise oldu. Çar
daktan ansızın çıkan yangından, 
uykuda bulunan bir çocuk bir ka
dın ve bir adam yandı. Y anar.lar
dan genç kadın, ıstıraplar İçinde 
can verdi. Diğer iki ki'i memleket 
hastahanesine gönderildi, hadi" .i 
müddeiumumilik takip ediyor. 

Konyada kesilen koyun 
KONYA, 2 (A.A.) - Konya mez

bahasında Eylw ayı zarfında s:ı54 ko
yun ve keçi, 141 llğır ve 9 dana kesil
miı ve istilak edilmiıtir. 

Bu yaron maaı, kendileri yeni hir va
zifeye. tayin edilinciye kadar devam e• 
decektir. 

Elôz~in buz 

ELAZIZ (Milliyet) - Yazın orta
lık kızğm güneşin altında cayır cayır 
yanarken, herkes bunaltıcı bir sıcağın 
tesirile buram buram terlerken buz ih
tiyacı da en mühim ve mübrem olan ih
tiyaçlar arasına giriyor .. 

lstanbulda ve Türkiyenin sıcak te
hirlerinden olan Diyanbekir, Urfa gİ· 
bi yerlerde buz fabrikaları bani harıl 
buz yaparlar. Halbuki Elazize tabiat 
öyle zengin bir fabrika vermiıtir ki 
bir kaç lstanbul, bir o kadar da Urfa, 
Diyarıbekir ve sair şehirlerin buz ihti
yacını temin edecek kadar muazzam bir 
buz hazinesine maliktir. 

Bu mahzen Elazizin yedi sekiz ki
lometre §İmalinde etrafmı süsleyen zen
gin bahçelerin arasında büyük bir kaya 
kitlesinin altındadır. 

Buraya buzluk tesmiye edilir. 
El3zizliler; yazın tatil günlerini ek

seriya buzluk bahçelerinde geçirirler. 
Buzluğa inmek te aynca bir zevk teş
kil eder. Tabiatin yaptiğı buzlann çok 
geni' olan membaına girmek pek te ko
lay bir it değildir. Evvela bir klavuza 
ihtiyaç vardır. Bıı klavuzlar buzluk 
bahçelerinde meyvecilik ve buz ticare
tile geçinen insanlardır.. Eğer kendi 
kendinize bu vasi mağaraya ginnek ce
saretini gösterirseniz önünüzde kap ka
ranlık, uçıuz bucaksız dehlizlerden ge
çer ve avdet etmek için geldiğiniz yo
lu bulamazsınız.. Hatta buraya inip çık
makla çok büyük mümareaeleri olan ve 
hayatını buradan çıkardığı buzlarla te
min eden yerliler hile bir çok zaman 
gittikleri yollara saman ve tat gibi i
ıaretler dökerek bunlann yardımil& av
det edebilirler. Buzluğun methalini ıe,. 
kil eden yer gayet büyiik kayaların al
tında oyulmuı cesim _ bir deliktir. Bu
raya girdikten sonra taşlık sırtlardan 
ve yamaçlardan İner gibi tutuna tutuna 

Bandırma panayırları açılıyor 1 
BAUDIRMA, - Her sene 3 h•· 

ziranda ba9lıyarak sıra ile 20 ha· 
ziranda biten Manyas, Sarıköy Oi) 
nü,, her cins e9ya, emtea ve haY.· 
van alım satım panayırları bu " nt" 

hayvan hastalığı yüzünden grıri 
bırakılmıftı. 
Mıntakamızda şap hastalığı geç

tiğinden, vekaletten gelen son e
mirle panayırın açılmasına müsa
ade edilmiştir. Vilayetin tensibi 
üzerine Manyas 17 - 20, Sarıköy: 
22 - 24 teşrinievvelde olacak ve Ü· 

çer gün devam edecek, Dönüt bu 
sene yapılmıyacaktır. 

Yunan tüccarları hayvan almak 
için geleceklerini bildirdikleı İn · 
den panayırlarda iş ve al19veri9 
çok hararetli olacaktır. 

Bozkırda bir yangın 
KONYA, 2 (A.A.) - Bozliır kaza 

sıncla bir yanğın çıkmış, dokuz dükkan, 
iki ev yanmııtrr. 

Konya Belediye itfaiyesi Bozkıra gİ 
derek yanğmı söndünnüttür. Kaza kay
makamımn evi yanan evler meyanında .. 
dır. 

Yangın dükkanlarm birisinden çık
mııtır. Zarar elli bin lira radde.indedir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

mağaraıan •• 

inilebilir. Ayağı kayanın vay haline sağ 
kalması imkanı olmadığı gibi, bulunma
" imkanı da artık yoktur. 

indikçe birer büyük sütun halinde 
'uzanan biribirine doğru uzayan buz 
parçalan görürsünüz. Bu nihayetsiz 
mahzenlerin içerisinde fazla kalmak a. 
deta imlıllnsızdır. Çünkü sıfırdan ata· 
ğı S - 10 dereceyi bulan soğuklara a
ğustosun yakıcı bavas1 mahzenin dibin
dekilerini terletirken siz orada §İmal 
kutbunun keskin soğugu altında zanıı:ır 
zangır titrersiniz.. 

Burada kendisini hissettirmeyen 
ve fakat mevcudiyeti muhakkak olan hir 
hava cereyanı olmalıdır. Yalnız bu ce
reyana imil olan karıılık menfezler ha· 
la görülememİJtİr. Buzluğun vüs'ati 
pek çok olduğu için ha menfezlerin çok 
uzak yerlerde olması ihtimali de var
dır. 

Buzluk gezilip görüldükten sonra 
civar bahçelerdelıi havuz baılanndan 
birisinde eğlenmek le adettir. Çok 
genç bir yeıillik taJıyan ağaçların mey
velerinde bir liususiyet vardır. Elazizin 
en nefis meyveleri buzluk bahçelerinde 
yetiJir. 

Sulan da çok gÜzeldir. Terkibi iti
barile T aşdelen kadar nefis olan bu su
lar fevkalade soğuktur. 

Buzluk bahçelerinde tabii manazır 
da çok güzeldir. Ufuklara doğru uza
yan dağlann te~kil ettiği silsileyi kut· 
bakışı görürsünüz. 

Şunu da unubnamalı ki, biraz ev
vel bahsettiğim buzluk mahzenleri kı
ım soba ile ısıtılmıf bir odanın ılık ha
vası kadar tatlı bir hararet içersinde
dir. Bir çok meskensiz fakirlerin ve 
yolcuların kıt günlerinde buzluğun i
çerisinde geceledikleri söylenir. 

Nasıl siz 'ile tabiatin Elazize bağıf· 
ladığı bu güzel servete gıpta ettiniz 
mi? 

Aydında değişen muallimler 
AY D 1 N, (Milliyet) - Bu sene vi

layetimizden on bir muallim başka vila 
yetlere nakledilmiş ve 10 muallim de 
batka vilayetlerden vilayetimize veril
miştir. 

Vilayetimizden: 
lbrahinı ve Remziye Bur.saya, Nuri 

bpartaya, Ulvi Denizliye, Meliha ve 
Necmi lstanbula, Nihat, Arif Dündar ve 
Hamdi Orhan lzmire, Şadiye Edirneye 
ve Rifat Hanım ve Beyler Afyoan nak
ledilmişlerdir. 

Ankaradn Diirdane ve Alp, Antalya 
dan Nuri, Erzurumdan Mümtaz, Deniz 
!iden Süleyman Sabit, Niğdeden Akif, 
Malatyadan Mömtaz ve Faizilhan, lçel
den Yusuf ve Sinoptan Nuriye Hanım 
ve Beyler de viliyetimİz kadrosuna ve
rilmişlerdir .. 

Bu esas üzerine vilayetimiz Maarif 
kadrosunun hazırhklarına başlanını§ O· 

lup bir iki gün içinde vilayet makamı
na takdim olunacak ve tasdik için vila
yete gönderilecektir. 

Vilayetimiz ilk mekteplerinde talebe 
yazılmasına devam olunuyor. 1 Teşrini .. 
evvelde derslere baılanacaktır. ---

Ayvacık Ezine Şosesi 
A.YVACIK, (Milliyet) - Ayvacık 

Ezine yolunun tesviyei turabiye ve ıosa 
inşaatı için müteahhide ihalesi icra edil
mittir. Bu günlerde ite batlanacaktır. 

kardı. Yan beline kadar çırçıplak oldu- cat edilen alet, konu14n sinema ancak lık sevdasma düşmüıtü. Zenci u!"k Dan 
ğu halde ha§lıca sahneleri oymyordu. bu kadarına cevaz veriyordu... beyaz gözlerini fıldır fıldır çevirerek 

Beı kişi bir adamı öldü 
gömmüşler 

DEN1ZL1, - Honaz Nabiy 
nin Karaçay köyijnden Ali on 
oğlu Mustafa isminde bir fA 
köy civarındaki bağında ik 
etmekte iken onbef gün evvel 
den bire ortadan kayboluvermi 
Oturduğu damda kan izleri gö 
düğünden, Mustafamn bir cin• 
le kurban gittiği an1atılarak ta 
kata baflanmı9tır. On bet gün 
fında bu eararengiz cinayetin 
tün esrar perdesi açılmıttır. Ya 
lan resmi tahkikata göre vak'a 
suretle cereyan etmittir: 

öldürülen Mustafanın kendi 
yijnde ve civar köylerde bir 
düşmanları vardır. Bir sene e 
Ömer isminde bir adamın kar 
Hüseyin Ağayı oğluna öldürtnı 
tür. 

O zamandan beri, Ömer, Mu 
faya kartı sönmez bir kin gü 
tedir. Bundan on bet gün evve 
mer, kendi köy halkından Kel 
met, çete İbrahim, Süleyman 
Muharrem isimlerindeki arka 
larını beraberine alarak Muıt 
nın bağına gitmi9 ve uykuda b 
tırdıkları dütmanlarımn üzer 
atılarak bir iple boğazını sılanı 
ödlükten sonra da cesedini bir 
vala koyarak, köy civarında, 
yırlık deresi kenarına gömmüt 
dir. Mezarın üzerine de büyük 
kaya parçası yuvarlaınıtlardır. 

Hiç bir İp ucu elde olma 
halde cinayet faillerini bulan 
cinayet sebeplerini meydana ç 
ran jandarmamızı tebrik eder 

Katiller, yakalandıktan so 
i'ledikleri cinayetleri tamame 
tiraf etmişler ve hadiseyi old 
gibi anlatmı,lardır. Yakalana 
katil de adliyeye teslim olunın 
)ardır. -

Bandırma Jandarma 
kumandanlığı 

BANDRMA, (Milliyet) 
dırma ve mıntakamızda ke ,,dı 

çok sevdirmiş olan jandarma 
mandanımız yÜzhaşı Asaf B. Ş 
hizmetini görmek üzere Çapak 
ra tayin edilmittir. Yerine O 
emrinden yüzba91 Ragıp B. gel 
vazifesine batlamıttır. Asaf Il 
uğurlarken yeni jandarma ktı -
danımızı tebrik ederiz. 

Dinamit iki kişiyi yaralad 
TiRE, - Tire ve bağlar ara 

daki tarlasının taş, ağaç kütüğü 
bi lüzumsuz kısımlarını temi 
mekte olan Yularcı Hacı Hoca, 
yük bir zeytin kütüğünü parça 
mak için dinamit kullanmakta 

Dinamit fitillendiği sırada h 
nın oğlu Hasan kendileri ıe m 
sus kamyonla gelmit ve diı.a 
patlayınca kendisi yüzünden 
muavini diğer Hasan da sol elin 
ağır surette yaralanmı,lardır. 

---<>--

Bir beraat kararı 
AKŞEHiR, (Milliyet) - iki 

ne evvelisi Yalvaçta Yalvaç e 
cısı mütekait binbaşı Servet B 
bir gece sokakta biçakla öldü 
mesi üzerine tahtızanna alına 
şehrimiz ağırceza mahkemesi 
muhakeme edilip 10 seneye ırı 
kum edilen Yalvaçlı Server Be 
bu mahkumiyeti temyiz mahke 
since nakzedilmiş, tehrimiz Dl 

me heyeti kararı tekrar tastil 
mit, teuıyiz heyetinin ikinci P 

zından sonra Server Bey berae' 
mit ve tahliye edilmittir. 

ESRARSIZ HAYAT 
Donka Moresko bir köıede oturinuı, Omuz kemiğinde bir obus infilakının avare bir halde ortalıkta dolaııyor, ufa-

rolünü heceliyordu. Ava çıkımı yrrhcı brraktığı zikzak halinde iki kapanmıf ya· cık, fersüde bir incelik sayfalarında te
bir hayvan gibi luvdcım saçıyordu. Ko- ra yeri tıpkı bir ıeytana benziyordu. Sa selli araJlırıyordu. Katip Jery odasında 
nuıan sinemada ilk roliinü oynadığı için bahleyin traş olmuş, banyodan yeni çık- oturuyor, geceleyin, Hollywood- ü:ı:erİn 

havlamalan menedilmiıti. Hatta ot 
bil bile evin meıhalindeki yoku9t 
nerken giirültü etınemek için motor 
durdurup öyle İniyordu. 

Hafif rahatsız olduğu haberi ilk S 
te muhbirlerinin kulağına gider gel 
(bunun için de otuz altı aaat ı.afı 
mişti), Oliver alelacele yataktan k• 
ve iyi oldu. Bili T urner'le baı bat v• 
heceli kelimelerle kısa bir mükalell 
bulundu. 

Hollywood'Ja sinema 
Yazan: VICKI BAUM 

Yolların asfaltı yumuşuyor, serap pey
da oluyordu. Şoförler yollannola su bi
rikintileri ıı:örüyorlardı. Yanına yakla§ın· 
ca su birikintisi sıcak ve titrek bava i
çinde eriyop kayboluyordu. 

. SaJkımlar ve üzümJer kema]e eriyor, 
çıçekler de bilal<is kuruyordu; yalmz 
bütün tepeleri kaplıyan kınnm jerani
umlaron yedi canlı sürüsü ile dağların 
kupkuru ve ıathimaillerine daha kavrul
muş bir manzara veren vahti ve yüksek 
ay çiçekleri kurumak bilmiyorlardı. So
hakıarda 11cııktıın mütevellit indikaru 
dem vak'afarı çoğalırken, sahnenin otuz 
b~ş "Sunlight,. (güneş lfığı) ile tenvir 
ve teshin edildiği stüdyolarda insan ç~
lı~l':or~u. ~ı<dometre Taşları» ismin .. 
dek~ f~m ~-?'az tehir ediJmi~ti; ona mu
kabıl Talun gecesi., filmi ilerliyordu. 

bütün bilgisini kullanıyordu. mış, tam manasile bir adam olarak ge- de peyda olan yiiz binlerce ışığı seyreder 
yıldızlannın romanı M 1 • Jiyordu. Ak•am olunca, çenesi sakaldan ken kendini ağlamaktan alamıyordu. 

eı eğınde yükselmeai, nüfuz, para, • 
Terc.zme: KAMRAN ŞERiF muvaffakiyet kazanması mukadder olup mailetiyor, baştan aşağı kadar kir İçinde Jerry nahif, kadın yapılı bir çocuktu; 

F olmadığı "'Taliin Gecesi,, filmi ile taay- kalıyordu; diındik saçlarile hakiki bir genç kız çehreoi ve incecik bileğindeki 
1 eniks Sinema Şirketi arazisi dahilin- ıeytan ... Deli gibi itine düşkündü; mu- küçük bileziği ile meıhur bir sinema ar· 

de Notre •• Daml yıkılmış, onun yerine yün edecekti. Aksi takdirde, ümitsiz kavelesine muhalif olduğu halde on dört • ı· 
Saint • Petersburg •ehri kurulmu•tu.. bir halde akametin karanlıklarına döne- tistinin katibi olmakla kat'iyen elverı§ ı 

, , saat mütemadiyen çalışıyordu. Madam d "ild" y • · t' 01· " D l•çileri gece gündüz çalı•tırarak Neva cek ve orada kalacaktı. Giri-.tiin cidal eg 1• egane mezıye ı, ıver ın an 
• • • e· Moresko da durmadan çalışıyordu. Ei-

sahillerini Scblüsselburg'u in•a edildı". •etin ve müthi•ti. Seaı," konu•ması, •eh- d af "bd tin Eduvard Drake namı altında Maga-• • • • • senlohr bir ieytandı, o a ar atın ı a· 
Daha evvelce çevrilen filme ait Marsilya resine verdiği ifadeler, bütün bunlar faz. kar ıstırapları içinde muti bir ruhtu. dalen Collegede okurken; ol esnadda_ oOnun,. 1 

nın fena nam kazanmış bir sokag" 1 ile la yüksek, fazla sert, fazla belig" idi. Hep da ayni mektepte okumuş o masıy ı. ı-
B Oliver bu sırada tatil müddetini ııe· k" "b'I Ok f d t ı be ı· k orneo aduının vahti ormanJarıru gös.. si de eski sinema yadigarları idi. O, elin ver ati ı e s or a e ısanı onu-
terir dekorlar da hala ortada duruyordu. büyük vaziyetlerin, coşkunlukların geç- çiriyordu. Garip olmakla beraber tatil ıabiliyordu, ve katibinin bütün kerameti 
Küçük tecrübe sahnesinde, vaz'ı'sahne ti .. d 'k d müddeti ona pek tatsız geliyordu. Bir kaç bundan ı"baretti. Sonrada Oliver'i, ta ço-
E . I h b gı re;!'."ti evre mensuptu; kinini defa katibine, sazan balığı tutmak için b 
ıssen o r, ir Hint fakiri gibi sabır ve belli etmesini, a•kını fazla belli etmesi- cukluğundanberi, gizli, karıııık ve ece• ·- • bir yere gitmek istediğini söylemiş, fa. 

:;ıuteassıpl' çalı~ıyohr, fotoğrafım çekme- ni, meyusiyetini fazla belli etınesini, lıa- kat bir türlü gidememişti. Hatta Üç gün riksiz bir muhabbetle severdi. Zaten Oli-
/.n ~".ve ,dvakayı azırlıyor, törpiileyor, sılı her şeyini fazla belli etmesini öğren· biraz hasta biıe oldu. ı' atağa yattı ne ver'e herkes aşıkı.; Hatta evinde bile 

Nesi vardı? 
Hiç. Esaslı hiç bir Jeyi yoktu. 
Yalnız başında beyin yerine, paı 

varmış gibi kendisinde bir hiı hatıl 
muştu •.. Güneşten yamnış, parlak, 1 

kin, güzel gözlerile bir köşede dur•: 
du. 

Bili kendisine iyi bir disiplin te~• 
tevcih etti. Ara sıra içkiyi bırakJll1 

insan üzerinde fevkali.de iyi bir tes.İJ 
pacağını söyledi. Sazan balığı a"Vına 
meği o da pek muvafık buluyordu· 

Bill T urver bu tavsiyelerde buluıı' 
tan sonra: 

-Allah ısmarladık, yavrum ge~' 
r~şürüz, diyerek aynldı. 

(BitmeJ1 

k
uze tdıyorHu. Her taraf çiriş, toz, ter ko mişti. Halbuki şimdi • artık buna alış- olursa olsun biç kimse ile konuşmadı. kendisi, seciyesini bozan yapışkan bir 

d uyor u. ava, sanki başka bir Seyyara- mak lazımdı • bütün bu hisleri sadece Beverley'deki kocaman lspanyolkarı ev muhabbetle ihata ediliyordu. Sevmeden 
.. e~. gelen ~rim~ş. bir maden gibi, insanı 1 telkin etmek İcap ediyordu. Bakı~ in.. onunla beraber inim bir hale geldi. Alt sevilmek. Bütün ev halkı susuyor, ayak
ol~urecekmış gıbı içeri boşanıyordu. san bakışı olacaktı; yarıda liırakılmış kattaki lspanyo) ahçı şarkı söylemekten !arının ucune basarak dolaşıyor, üzüliı
~-"~nlohr evvela caketini, sonra gömlc- bir kelime .. Eli,; •• hatta o bile değil, yal vaz geçti. Kendini mutfak furununun yordu. Bu bal Oliver'i çileden çıkarı
gıru, daha sonra da ipekli trikosunu çı· 1 mz parmağın bir titreyi§i ..• İtte yeni i- 1 önünde bulmadan evvel o da sinemacı· yordu. Bet tane köpeğin kulübelerindP 

~~~~~~~~~~~~..;_~~..:...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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s anbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fal=rikamızda çıkarılmağa başlanan yeni ıene maliıulü toz ve keıme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kllodan az olmamak 

üzere her lateyene ıatılmaktadır. Fiatlarımız eıkiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;:!1r:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin · ilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az heı vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıin ve 6st tarafı hamule ıenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütin maıraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından mütterl heıabına ıigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
dert:nler i~in ıigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon ılparlı ederek bedelinin temamını petin ödeyenler vagon batına bet Ura 
{emzilattan istifade ederler. 

Adreı: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 244 70. 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
-----------~~=-----K. O. 1 F. ve Hastahaneafi 

11 
~ ler ihtiyacı için pazarlıkla 

, 

10.000 kilo pirinç satın alına 
caktır. İhalesi 5 - 10 - 933 
Perşembe günü saat 15,30 da 
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa gİrmek İçin 
de o gÜn ve vaktinden evvel 
F rndıklıda Ücüncü Kolordu 
Satın alma ko~İsyonuna gel 
meleri. (407) (5329) 

7147 

b" Kapalı zarfla 2-10-933 tari 
riıı' hinde ihale edileceği ilan edi 
,ı; len K. O. kıtaatı havvanatr ih
ç' tiyacı İçin 670 ton samanın lz
çt mirden ilan edildiğine dair ma 
ı; lumat gelmediğinden zarfların 

alınması ve ihalesi 7-10-933 
cumartesi günü sata 16,30 a 
bırakıldığı ilan olunur. 

(409) (5347) 
,.. . ,.. 

K. O. ve 1. F. Kıt'at ve mües 
2"e~eleriyle Haydarpaşa ve Gü-
~uşsuyu hastaneleri ihtiyacı i
çın açık münakasa ile 15 000 
kilo pirinç satın alınacakt:... İ
halesi 21 1. T esrin 933 cumar
tesi günü saat İS tedir. lstekü 
le.~in nümune ve şartnameyi 
gor"_1ek üzere her gün ve mü
nakasaya İştirak için tayin edi 
len gÜn ve saatte teminatlarile 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (394) (5222) 

7050 

dı Catalca Mst. t.1v. İhtiyacı 
f için açık münakasa ile 1300 ki 

•. 
5~ lo Vakum yağı alınacaktır. 1-

·:ı(r halesi 21 1. Teşrin 933 cumar
, tesi günü saat 14,30 dadır. İs
al' !.eklilerin şartnameyi görmek 
d•' ~z~re her gün ve münakasaya 
0

1
''. ıştırak İçin tayin edilen gün ve 

a ~1 s_aalte teminatlarile Fındıklr
rı>~ da Üçüncü Kol Ordu Satın al
nıl ma Komisyonuna müracaatla-

rı. ( 393) (5223) 
7051 

**• 

zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 21 Birinci Teşrin 
933 cumartesi günü saat 14 te 
dir. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin tayin edilen gün ve saatte 
teklif ve teminat mektuplar.aile I 
F mdıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(392) (5190) 7062 

• • • 
Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 

hastahaneleri için pazarlığa ko 
nan 60,000 kilo koyun etine 
talip çıkmadığından ihalesi 
5-10-933 perşembe günü saat 
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) 

70!:IO 

• • • 
K. O. ihtiyacı için pazarlık 

la 200 adet gemici feneri sa -
tın alınacaktır. 1 halesi 7 -10-
933 cumartesi günü saat 11 de 1 

dir. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F ın 
dıklrda 3 K. O. satınalma ko -
misyonuna müracataları. 
(406) (5289 7091 

• • • 
7. K. O. ihtiyacı için pazar 

hğa konan 1400 giyim nala 
talip çrkmadığından ihalesi 
7 - 1 O - 933 Cumartesi günü 
saat 11,30 a bırakılmıştır. Ta 
liplerin nümune ve şartname 
yi görmek üzere her gün ve ı 
pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom.na gel
meleri. (404) (5287) 

7128 

*** 
K. O. ve 1 F. kıtaları ihti

yacı için oazarlıkla 18,000 ki
lo taze üzüm satın alınacaktır. 
İhalesi 5 - 1 O - 933 Pel"şembe 
günü saat 15 tedil". lsteklile 
l"İn şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa gİrmek i 

i ıl K çin o gün ve vaktinden evvel 
ecJ1 ı F ·O. ya bağlı kıt'alar ile Üçüncü Kolordu Satın alma 
e1~ 127 o~ıt'~arı ihtiyacı için komisyonuna müı-acatleri. 
ü;J ' O kilo bulgur kapalı (40S) (5328) 7146 
J--::-:--:-~~-====-~:._~__::=--~_::: 

j Sıhhat ve içtimai 
:~ Muavenet Vekaletinden: 
;Jıl Ankara Nümune hastane3 i · 
j)ı ı · ı · 'h · . . Yenı pavyonu eczane ve ser

.. vıs erı l tıyacı ıçın 118 kalem alat edevat ve l k lı 
nv zarf ulil .. ka k l ' ma zeme apa 
eıt ... ~s emuna saya ·onu muştur. İhalesi 17-10-933 salı 

~unu saat on beşte Ankara' da Vekalet satın alma komisyonun 
~ a yap0ılacaktır. İsteyenlerin Ankarada Vekalet içtimai Mua 

,.,.. venet mum .. d .. l .. v.. 1 b ld S _, mu ur ugune ve stan u a ıhhat ve lctimai 
!,~ ~~e~e~ müdürlüğüne müracaatla liste ve şartnam;Ierini 

,1 v t ku;rı ve bu şartname ve listelere göre hazırlanmış vesika 
~ e ~ l mektuplarile birlikte mezkur tarihte komisyonda ha 

· J zır u unrnaları. (5160) 7081 

~~ 
j stanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 

Daireye resim ve şartnamesi mucibince elektrik tesisatı 
'a.ı:>tırılacaktır. Talip olanların salı günü saat l 1 de komisyona 
-nuracataları ilan olunur. (5308) 

ı~vi " T OEMlRYOLLARI iDARESİ iLANLARI 1 
d•" . • 400 t l" . ,, ı n 33 on yer ı çımentonunkapalı zarfla münakasası 21-1 O-
~ .z J cumart · ·· .. 15 

,. J" l esı gunu saat te Ankarda İdare Merkezinde ya-
pı acaktır T f ·1· t H d . •· ' . · a sı a ay arpaşa ve Ankara veznelerınde beser 

ltsT. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. 1LANLARıl EVKAF MODlRtYETl iLANLARI 

Harbiye mektebi ihtiyacı i- 1 
çin 105000 kilo arpa aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
18-10-933 çarşamba günü sa 
at 15 te yapılacaktır. Şartna
me ve nümune her gün görüle 
bilir. Taliplerin belli saatte te
minatlarile Tophanede Merkez 
Satınalma komisyonuna gelme 
leri. (341) (5163) 

7039 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 125000 kilo yulaf kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 18-
10-933 çarşamba günü saat 
14 te yapılacaktır. Şartname 
ve nümunesini görmek için ta
liplerin belli saatinde teminat
larile Tophanede Merkez K. 
Satınalma komisyonuna gelme 
leri. (344) (5174) 

7045 
• * * 

Dikim evi için 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) 70!c'6 

rile Merkez Satın alma komis 
yonun!\ gelmeleri. 

(369) (5317) 7140 
• • • 

Harbiye ve merbutu bulu
nan mektepler ihtiyacı için 

Silivri kazası dahilinde vaki vakıf çeltikler çiftliğinın ü 
sene müddetle icarı arUırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 7-1 O 
933 cumartesi günü saat on beştedir. Talip vlanlarm İatanbu 
Evkaf müdüriyetinde Varidat kalemine müracaat eylemeleri. 

(4916) 7057 

1500 kilo benzin pazarlıkla a- Kıymeti 
hnacaktır. Pazarlığı 3-10- Muhammenesi 
933 Salı giinü saat 10 dan 12 I Lira K. 
ye kadar yapılacağından talip 300 00 
lerin helli aa.atinde Merkez Sa 
tın alma komisyonuna gelme 
leri. (363) (5322) 

7146 

• • • 
Harbiye ve merbutu mek -

teplerin hayvanatı için teahhü
c:Linü ifa edemiyen müteah
hit namı hesabına 15000 kilo 
kuru ot 7-10-933 cumartesi 
günü saat 1 l den 12 ye kadar 
pazarlıkla alınacaktır. Talip -
lerin belli saatte teminatlarile 
Merkez Satın alma komiıyo -
nuna gelmeleri. 

(375) (5345) 
.. * • 

Dikimevinde teraküm eden 
on beş bin kilo kösele parça -
larma verilen fiyat komisyon
ca az görüldüğünden müzaye 
desi 5-10-933 perşembe günü 

Kadirgada eski Bostanıii.li yeni ~ahsuvarbey mil 
hallesinde Kadirgalimanı caddesinde eski 114 ye 
ni 128 No.lı bilii. h:ıva bir bap dükkanın tamamı. 

83 00 83 arşın mikdarında bulunan Beyoğlunda Hüse . 
yinağa mahallesinde Sultançeşmesi sokağmd 
eski 33 yeni 30 No. lı dükkan araa.smm tamamı 

300 00 Kadirgada eski Bostanıali yeni Şahsuvarbey ma 
halleainde Kadirgalimanı caddes;nde 114 No. l 
dükkanın tamamı. 

300 00 Kadirgada eski Boıtaruali yeni Şahsuvarbey ma 
hallesinde Kadirg:lliınaru caddesinde eski 120 ye 
nİ 134 No. lı bili. hava dükkirun tamamı. 

70 00 35 arşın mikdarmda bulunan Küçükpazarda Ho 
cahayreddin mahallesinde Yoğurtçu sokağmd 
22 No. lı arsanın tamamı. 

225 00 450 arşın mikdarında bulunan Edirnekapısınd 
kariyei atik Ali paşa mahallesinde Hancerlikilis 
sokağında 6-12 No. lı arsanın tamamı. • 

160 00 80 arşın mikdarında bulunan Eyüpte Camiikebi 
mahallesinde Bostan iskelesi sokağında 2 No. 
arsanrn tamamı. 

Merkez kumandanlığına sata 14 de talik edilmiştir. 
Köseleleri göreceklerin her 

• • • 
yukarıda yazılı olan mahlul emlak 20 gün müddetle ilan 

konmuştur. İhalesi Teşrinievvelin 18 İnci çarşamba günü saa 
15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahhüat kalemin 

merbut kıtaat ve müessesat 
gün Sirkecide Saraçhane am -

ihtiyacı İçin alınacak olan 
müracaatları. (5212) 

barına ve müzayedesine gİrİ - • 
lO,OOO kilo kavun ile lO,OOO şeceklerin belli saatte Merkez Istanbul 4 üncü İcTa memurlug" undan 
karpuzun pazarlığında veri-

Satm alma komisyonunda ha- V kıf p ı M 'd"" l .. w •• b len faitler pahalı görülmediğin a ara ar iı ur ugu namına irinci derecde ipotek! 
den 4-10-933 Çarşamba gü zır bulunmaları. <372) <5342) olup tamamı otuz üç bin lira kıymeti muhammineli Beşiktaş 
nü saat 11,30 dan 12 ye kadar . * * * . . ta Sinanpaşa mahallesinde Hasfırın ve Bakkalbaşı sokağmd 
pazarlığı yapılacaktır. Taliple- . .Harb~y.e mektebının. 8 aylık eski: 12, 14, 16, 46, 48, 50, 52, 10 yeni: 3, 5, 1, 30, 32, 34 
rin mezkUr saatte Merkez ku- ıhtıyac_ı ıçm 65,0~ kilo ko: 34/ 1, 7, 7 / 4 numaralı altmdabir fırm ve iki dükkanı müşte 
mandanlrğı satın alma komis- yun etı . 600~ ki~o kuzu etı mil kagir apartıman ile bila müştemilat garaj ve kagir han 
yonunda hazır bulunmaları. 20000 kilo ~~g~~ etı 26-l0·933 nİn tamamr açık artırmaya konmu~ olup şartnamesinin 3-10 
(370) (5314) 7137 perşembe gunu saat 14 de ka 933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görül 

• • • palı.zar.Ela sahn alm~c:"k~ır. İs bileceği gibi 4-11-933 tarihine müsadif cumartesi giinü saa 
Merkeze bağlı kıtaat ve mü ~e~lılerın !.artnam~sını gorme~ 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 

essesat İçin alınacak otuz bin ı~ın her ~n ve ~una~asya gı Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
kilo beyaz peynire verilen fiat rışecekl~rın bellı saatınden ev bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kaim 
pahalı olduğundan 4 - 10 - vel teklif me~uplarmı Merkez üzere 19-11-933 tarihine müsadif pazar günü saat 14 ten 16 
933 Çarşamba günü saat 15 K?mandanlıgı Satın~lma ko - ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci artll"masında gayri
te pazarlıkla alınacaktır. Ta mısyonuna vermelerı. menkul gene muhammen kıymetinin yüzde 75 ini bulduğu 
liplerin belli satte temina_t_Ia_-__;_ _______ (;_3_5_3.;_)_;(5304) takdirde en son artırana ihale edilecek ve bulmadığı: takdird 

ihaleden sarfınıµnr olunacaktır. Taliplerin muhammen kıym 
tinin yüzde yedibuçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bi~ 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalarr lazımdır. M" 
terakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat v 
tanzifat rüsumu müşteriy~ aittir. 2004 numaralı İcra ve ifliı 
kanununun 126 mcı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan 
bu gayrimenlrul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alakada 
ranın ve iftirak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fa 
İz ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibare 
20 yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi ha 
de hakları tapu ıicllerile sabit olmadıkça satış bedeli.'.un pay _ 
laşmasmdan hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu mad 
denin mezkiır fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazl 
malii.rnat almak İsteyenlerin 933 9 dosya numarasile müra 
caatları ilan olunur. (5348) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Serpuş ve tozluğile beraber 17104 takım kışlık elbise im 
liyesinin kapalı zarf münakasa sı 23-10-933 pazal"t~i günü 
at 15 te yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzer 
her gün ve münaksaya girmek için teminah evveliye makbu 
zile birlikte mezkur günün muayyen saatine kadar komisyon 
muza müracatları. (5157 

_Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet Hususi bütçesinden ~rtname ve nümunelerin 

tevfikan muhtelif cins, mikdar ve ı;b'atta 83 kalem evrakıma 
bua yaptırılacktır. Münakasa alenidir. İhale 18 Tesrinievve 
933 çarşamba günü saat on beste yapılacaktır. Talip ~!anları 
bu tarihte 150 liralık muvakkat teminatla Kocaeli Vilayetin 
ve şartnamesini görmek ve yaptırılack evrakı matbuanın cin 
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Kumaş 

Ticarethaneleri, 
T erzihaneler ..• 

. -

JI 
/ 

Fabrikası, toptancı 
ve perakendeci ma
gazalarla doğrudan 
doğruya muamele 
~apmaktadır. 

Her turlu sipariş ve malOmat için 
müracaat mahalli: 

Y 0 N 1 Ş fabrikası - A N K A R A 
7120 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak ( 40) ton gazyağı kapalı zarfla mü-

~ . 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm
rük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonun 
dan alınacaktır. 

3- Münakasa 15-10-933 tarihine rastlayan pazar gÜnÜ 
saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı lstan 
bul Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler hangi müessese sahibi veya vekili oldukla 
rını isbat edecek vesaiki ınakbuleyi ve biçilen bedelin yüzde 
7 ,5 ğu olan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlik 
te belli saatten evvel Komisyona getirmeleri. (5057) 

7071 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundanı 

Komisyonumuza merbut Kandilli Kız Lisesinde yapı
lacak inşaat ve tamirat 25-10-933 çarşamba günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzere lstan 
bul Erkek Lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de ihale teminatı muvakkate makbuzlari
le birlikte komisyonumuza müracaatları. (5237) 

7087 

TİCARET 1ŞLER1 UMUM MODORLOGONDEN : 
30 ikinci Teırin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiı olan ec

nebi ıirketlerinden Alman tabiiyetli (Dö yçe Oryentbank • Deutscbe Orientbank) 

bu kere müracaatla taıfiye yapılmaluızın ve bütün sermayesini bir kül olarak un· 

varu ıirketle birlikte ve mukabilinde Dreıdner Bank hiue aenedi verilmek üzere 
Dresdner Bank'a temlik eylediğini ve me zkiir ıirketin Türkiyede Doyçe Oryent• 

bank • Dreadner Bank Şubeıi (Deutache Orientbank Filiale der Dreadner Bank), 
1 namı altında açlııacağmı bildirmit ve la :znngelen vesikayı vermiıtir. 

Doyçe Oryentbankla alaka11 bulunanların yukarda iımi yazılı bankaya ve ica· 
hında latanbul mmtakaaı Ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(6933) 6999 

BURSANIN İPEGİ KADAR 

Hacı Sabri Fabrikaları 
İpekli kumaşları da meşhurdur. 

En ıı:arif ve melin kumaşlar, en sabit renkler, en gilıel desenler 

YALNIZ: 

Bursada Hacı Sabri Fabrikalarında 
imal edilir. 

Sabı yeri: 

HACI SABRI Mahdumu Ticarethanesi 
Sultanhamam: Y enicami caddesi No. 16 

Toptan Telefon: 22375 Perakende 

lıtanbul Sıhhi Müesıeıeler Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

İstanbul Tıp Talebe yurdu talebesine 530 çift nümunesi 
gibi kışlık iskarpin açık eksiltıne suretile 17 -10-933 salı günü 
saat on dörtte alınacaktır. Vermek isteyenler nümune ve şart
namesini görmek üzere komisyon katibine müracaatları. 
(5213~ 1082 

MiLLiYET SALI 3 TEŞRiNiEVVEL 1933·. 

1 1ST ANBUL BELEDlYESl iLANLARI 1 ---------
Otomobil, Kamyon, Kamyonet 

ve Otobüs sahiplerine: 
Bu ilan tarihinden iti haren 9 33 

senesinin Birinci Kanun ayının so. 
nuna kadar Resmi, Hususi takse 
otomobillerile Kamyon, Kamyo. 
net ve Otobüslerin numara plaka. 
ları mecburi olarak değiştirile. 
cektir. 
Bu değiştirme keyfiyetinde: Res. 

miler dairesinin vesikasile, husu. 
siler sahibinin fotoğraflı~ ikamet. 
gah senedini ve fenni muayene 
cüzdanlarını alarak ikinci teırin 
ayının sonuna kadar ve taksi 
Kamyon, Kamyonet ve Otobüs sa. 
bipleri de keza fotoğraflı ikamet. 
gah senedi ve fenni muayene cüz .. 
danlarile mezkur senesinin birinci 
kan un ayının sonuna kadar eski 
plakalarile müracaat edip yeni 
plakalarını almaları lazımdır. Bu 
müddetlerin sonunda eski plaka. 
la:rla seyrüsefer menedileceğinden 
şimdiden emniyet altıncı şube mü. 
dürlüğüne müracaat edilmesi ilan 
olunur. (5353) • 

Fatih Belediyesinden: Baba Hasan Alemi mahallesinde 
Serezli sokağında Aptullah Ef. medresesinin gayri münhe
dim olan mahalli kiraya verileceğinden isteyenlerin 21 - 10 • 
933 tarihinde daire encümenine gelmeleri lüzumu ilan olu -
nur. (5350) 

Umumi Ne~riyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET. 
<;;azetecilik ve _ Matbaacılık T. A. S. 

• 
ihtira ilanı 
"Emniyetli ustura bıçağı" haJılıı' 

istihaal olunan 4-2-1930 tarih ve 

numarlı ihtira beratı bu defa ııı<' 
fiile konmak Üzere ahere devrüferai 

ya icar edileceğinden talip olanlatJll 

latad Çinili Rıhtım Hanında Roberl f 
riye müracatları ili.ıı olunur. (81' 

Bakırköy Sulh Hukuk Haklınlili 
den: Müddei Muhittin Beyin miidi 

aleyh Bakırköyünde Sakızağacı tJ 
caddesi yalı ıokağrnda 2 numaralı 
nede mukim terzi ba!ı vereaesioİ 
Atam Efendi aleyhine açtığı izalei ~ 
davasının esnayi rüyetinde müddeİI 
bin mahal ve ikameti meçhul buluııi 
davetiye arkaaına verilen meıruhattt 

laşılmış ve ilanen tebligat icrasıııa 1 

rar verilmiş ve yevmi muhakeme j 

24 teşrinievvel 933 salı günü saat JI 

mahkemeye gelmediği veya ıiıusaİ 
bir vekiJ ııöndermediği takdirde r:ıJ 
meye gıyaben devam olunacğı ve il 

i 
olJnan davetiye mahkeme divanhaıı' t 

b' 
ne talik kılmmıt olmağla tebliğ rfl h 

mına kaim olmak üzere hukuk usu~ h 

hakemeleri kanununun 141-142• 1 

u 
üncü maddelerine tevfikan ilan 011 k 

- (S g 

lstanbul Aaliye Mahkemeai Alt 
Hukuk Daireıinden: 

Müye11er Hanım tarafından ~; 
Paıa kıtlasında topçu alayı 5 incJ 
talyada Celaliyeli Hasan oğlu Hü..ı' 
eyhine ikame olunan botannıa davl 

mütedair arzuhali ve davetiye mrl 
)eyhin ikametııahın meçhuliyetin• ~ 
en ilanen tebliğ olunmut ve tah~ 
ııününde gelmediği gibi cevap da 

1 

memiş olduğundan tahkikatın tal~ 
lunduğu 26-10-933 perıembe " 
at lJ,30 da gelmediği takdirde gıY' 
da devam ve intaç olunacağı karat 
hile adi gıyap kararı makamına-~ 
tebliğ olunur. (511'" 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli oluP 
mamı altı bin beş yüz dört lira kıymeti muhammine i Ba~ 
yünde Zeytinlik mahallesinde Kiliseler caddesi ve Zeytı~ 
sokağında eski 72, yeni 21,58 numaralı maabahçe ~i~ kağı; 
vin tamamı açık artırmaya konmuş olup şarnamesının 3· .. 
933 tarihinden itibaren dairemizde her kes tarafından görJi 
bileceği gibi 1-11-933 tarihine müsadif çarşamba günü sal 
14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaW 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş b~' 
bulmadığı takdirde en son art tıranın taahhüdü baki krurı; 
üzere 16-11-933 tarihine müsadif perşembe günü gene si 

14 ten 16 ya kadar dairemizde yap i.a~ak .. olan arttır~asııı~ 
gayrimenkul muhammen kıymetının yuzde yetmış her 
bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecektir. Bulmadı 
takdirde ihaleden sarfı nazar edileceğinden taliplerin muh' 
men kıymetin yüzde ye~i buçu ~u nisbet~de pey akçesini -.re; 
nıilli bir bankanın temınat me ctubunu hamıl bulunmaları 
zımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye• 
tenvirat ve tanzifat rusurnları müşteriye aittir. 2004 nuıns' 
lı lcra ve iflas kanununun 126mcı maddesinin dördüncü fı~ 
sına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılat 1 

diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarıW' 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihİılJ 
itibaren 20 gün içinde evrakı nıiisbitelerile bildirmeleri, ~ 
halde hakları tapu sicillerile ;ıabit olmadıkça satış bedeW 

paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu ı9 
denin mezkUr fıkrasına göre h:ıreket etmeleri ve daha fazla~ 
himat almak isteyenlerin 933/ 214 dosya numarasile müt; 
atları ilan olunur. (53 

• 
l Denizcilere ilan 

lıtanbul Limanındaki ılı didükleri hakkıoJ 
Tahlisiye umum müdürlüğünde~ 

1 - Kızkulesindeki her otuz saniyede bir üç saniye ı 
iki milden işidilir kalm sayren sis düdüğü bugünden itibarel 
kaldırılmıştır. . dil 

2 __ Kızkulesinden kaldırılan ve yuka~da e~safı bıl b 
len sis düdüğü Y eşilköy feneri yanında tes.ıs edilece~ \fj,, 
mevkide sisli ve tipili haval~r?a 3:~~~ :~saf ıl~ çalışmaga d 
lıyacak ve tesisatın ikmal edihp dudugun faaliyete geçe' 
zaman ayrıca ilan edilecekir. }ıt' 

3 - Ahır kapı ve Fener bahçe sis düdüklerinde bir te 
dül yoktur. (5234) :j 

Büyük Millet Meclisi idare heyetinde' 
Büyük Millet Meclisi kalöriferlerine lüzumu olan, z#_ 

300. ton kok kömürü pazarlık suretile satın alınacağınd~ı 
kömürü vermek is.teyenlerİ? teminat akçesi~e .ve ve~ceklef~ 
mürün evsafı fennıye raporıle beraber, Teşrınıevvelın on t 
ci perşembe günü saat on beşte Büyük Millet Meclisi idare~ 
yetine müracataları. (53 


