
Büyük cümhuriyet ~ayra- Yakında başlanacak borç
lar müzakeresinde lngiltere 
ve Amerika bir para müta
rekesi işini de . görüşecekler. 

mında herkesin, cümhuriyet 
marşını 

kurslar 
söyleyebilmesi • • 

ıçın 

açılacak .. 
Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu ·MAHMUT 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 

Misafirimiz 
Kral Hazretleri --Dün Yugoslavya Kralı Hazret-
leri, Türkiye Reisicümhuru Haz
retlerini ziyarete geldi. Bu iki dev
let reisinin bulufmalarından do
ğacak faydalar; yalnız iki memle
kete inhisar etmez. Umumi sulh ve 
istikrar hesabına da faydası var-

n• dır. 
• Türk halkı; Yugoslavya Kralı-

rulJJll m kendi yurdunda selamlamak 
.aktıl fırsatını bulduğu için pek müte

oJI- hassis bulunuyor. Şu muhakkak 
• ki, devlet reislerinin bu türlü bu-
cra 1 ·· ·· 1 • ·11 ti ~ ?tm~ vı; •• go~şme ı;rı, mı e e-

l rın diledıgı sevışmeyı büyük mik
Galıı yasta kolaylaştıran bir amildir. 
Salı Kral Alexandre Hazretleri, 

milleti tarafından çok sevilen 
7()8S mümtaz bir şahsiyettir. Hatırlar

dadır ki, pek yakın bir tarihte Yu
goslavya, pek müşkül anlar geçir
di. Memleketinin en müşkül za. 
manlarında milletinin bütün fela
ketlerine iştirak etmi9, bütün ıstı
raplarını duymuş ve nihayet yıkıl-

• mış olan memleketini eskisinden 
• daha büyük olarak ihya etmiş olan 
ürü~ Kral Hazretleri, her halde bu sev-

giyi haketmiştir. Yugoslavyada 
İ Gil d_ahili politikasında şid~etli i):ıti: 

nd laflar var; fakat krallığın idaresi 
0 altında bulunan bütün vatandaş

..ı lar ve milletler, bir nokta etrafın
aı· da birleşmit gibidirler: Kral 

dal Alexandre'ın sevgisi .•• 
Muhterem misafirimiz Kral Hz. 

ukl' ile, öteden beri şahsının ve yarat
ğu ılığı inkılabın yüksek takdirkan 

e bJ ~l~uğun:-1 her vesile ile tekrar et-
tıgı Gazı Hazretleri ar.asında dün 

~görüşmeler oldu. lstanbulun temiz 
lıavcuı içinde, Boğaziçinin semavi 
denuine karşı vukubulan bu gö
rüşmelerinde, tahmin ediyoruz ki 
sulh politikasına, Balkanlar sulhÜ-

• ne temas edilmştir. Gene kuvvetle 
tahmin ediyoruz ki, bu fikir teatisi 
neticesinde iki memk~etin takip 
ettiği sulh politikasında - lam bir 
mutabakat olduğu görülmİİ§tür. 

Türkiyenin gayesi; Balkanlarda 
mutlak, daimi bir sulh nizamı kur
maktır. Böyle bir sulh nizamı kur
mak, hiç bir devletin aleyhine mü
teveccih olmıyan dürüst bir politi
ka takip edilmekle kabildir. Sul
hün fayda ve menfaatlerinden bü
tün Balkan milletlerinin istifade 

(dııletmesi esasında, iki devlet reisinin 
giiJI utabık kalmasını; bu noktaina-
ek ı2ardan derin bir memnuniyetle 

f Jcarşılamak lazımdır. Milletler, ay-·:o n ayrı biribirlerile anlaştıktan son-

f 
~ radır ki, umumun beklediği umu
rı. ıni sulh ve refah gayesi tahakkuk 

7()6eder. 

L...---' k Kral Alexandre Hazretlerinin, 
orfoda Yunan Reisicümhuru ile 

ı vukubulacak mülakatlarının da 
141 ~Yni •aınimiyet havası içinde vu-

hal'b utulacağma muhakkak nazarile r . a ıyoruz. Çünkü, Yunanistanın 
~ bııı'y~l?.ız Yugoslavyaya karşı değil; 

k
ar~utun koınşularile iyı" geçinmek 

aulh·· · ' k un nımetlerinden istifade et-
0 bİfj~ _kararında ne kadar· samimi 

1 elel''O a.~~~u p~~ yakından biliyoruz. 

( 

. Kuyuk reısunizin aziz misafirle
rı ral ve Kr !' H 

• dlJiiınl a ıçe azretlerini se-
ın.. · ar '!e •elil.metlerken, temsil 

ıek jJ:ettık1erı memleket hal.fona da sulh 
deıcve refah temenni edivoruz. · 

e s·· esilı' ıırt meb'usu 
m~ MAHMUT 

~Küçük sanatlar 
1 

Kanunu 
st . 

inİJI T alımatname önümüzdeki 

~ 
tıı: hafta ilan edilecek 

telıl T r -o--
uıı1 a ımatnamenin esasları 

...,, ANKARA, 4 (Telefonla) T" .. k 
·şaw vatandaşlarına tah . . - ur 

Jj)d lıatler hakkınd k' ~· edılen küçük sa-
,u çin h 1 a ı. anunun tatbikatı i-

l• "' ı.· azır anan talımatname .. .. .. d n "1 hafta 1 . onumuz e-
• k cra vekılleri hey ti d ·· 

•sııt' ere ve kabul 1 d k e n e muza-• d'I o un u tan son ·ı· 

1 
•ıt ı ecekti T I' ra ı an e-

erı lik bir r:. a ımatname bir buçuk sene-
kO' •atanda~~~! ı:~r~ında.~.an~n.un Türk 
()69 leri ecncb"I . •ıd ettıgı kuçuk sanat-

7 ~ rini istihdı;rın pey e~pey terketmele
__.,.. kanunda t ~tme~tedır. Bu maksatla 

'kısma tefrl~rı~~dı~en küçük sanatler 6 eJI• bet ede e ılmış ve her kısma isa-
- Cvt" ] n sanatların üçer ayhk muayyen 

sal1.ı erke~;r za~fında ecnebiler tarafından 
yte" •at k" ı mes.ı kararlaşmıştır. Bundan mak 

a 79 len •mıenın zarar görmemesi ve çizi -
49 tab·~~0!l'ramın tam bir intizam dahilinde 

1 ını .temindir. TaJimatn enin fii • 
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• idare ftl Ma.th.aı S.UlO. 

" 
Reisicümhur Hz. nin Kral Hz. ile Dolmabahçe sarayı 'l'lhtımında ilk hararetli musalahalan ve birlikte ıaraya girişleri 

Kral Hazretleri dün sabah geldi ve gece ç 
duygularla memleketimizden aynld • 

samımı , 

Reisicümhur Hazretlerile Kral Hazretler· arasınd 
dün sabah ve gece ılan mülakatlar 

İki devlet reisi 
mutabakatı 

arasında 
efkar 

sulhun kuvvetlendirilmesi yolunda tam 
ediliyor! 

bir 
mevcut olduğu kuvvetle tahmin 

Kral Hz.nin gelişi - Gazi Hz. ile ilk mülakat - Reisicümhur Hz.nin iadei ziyareti - Kral Hz. şehri 
gezdiler- Müzelerde •. - Öğleden sonraki ziyaretler -Gazi Hz.nin ziyafeti-Memleketimizden avrılış .• 

Yugoslavya Kralı Alexandre ve 
Kraliçe Hazeratı dün sabah saat onda 
lstanbulu teırif e-işlerdir. Muhterem 

misafirleri hamil olan Dubrovnik tor
pitosu saat dokuzda Boğazdan içeri 
girmi§ ve Boğaz açıklarında Zafer ve 
Kocatepe torpitoları tarafından kar
§1lanmı§lardır. Torpito Boğazdan gi
rince Kavaklar önünde durmu§ ve bu 
&ırada Ri;ııaseticümhur Umumi Katibi~ 
Hikmet, seryaver Celiıl, Belgrat Sefi
rimiz Haydar, Protokol Umum Müdü
rii Şevket Fuat, Yugoslavyamıı Anka
r~ Sefiri M. Y ankoviç bir m~ ile Bü. 
yukderede Dubrovnik torpitosuna 
muntazır bulunuyorlardı. Torpitonun 
durması Üzerine bu zevat torpitoya çı
karak, Kral ve Kraliçe Hazretlerine 
Gazi Hazretleri namına ho§geldiniz 
demişlerdir. Kral Hazretleri memnu
niyet beyan ve te§ekkür etmişlerdir. 

Bundan sonra Torpito önde Zafer 
:ve arkada T anazteı>e bulunduğu hal

..__...r-

Kral Hz. Milliyet'in objektifi 
karşısında 

TEBLİG 1 --
Sabah saat 3 

ISTANBUL, 4 (A.A.) - Yugos -
laııya Kralı Hazrtlerile Türkiye Reisi
cümhuru Hazretleri arasındaki müla
kat tam bir samimiyetle mefblİ olmuş
tur. Her iki devlet reisi biribirini ta
nımak ııe sulhün kuvııetlerıdirilmesi 
hususundaki fikir ııe noktai nazarla -
rını teati etmek ıJesilesini elde ettikle
rinden dolayı çok memnun olmuşlar, 
her iki devletin sulhperııerane siyase
tinin iki milletin ve komşu bütün mıl
letlerin menfaatlerine, sulh davasına 
ve umıımi vifaka uygun olduğu husu
sunda mutabık kalmı§lardır. Her ıuı 
deıılet reisinin iki memleket arasında 
en iyi münasebetler idamesi arzusile 
mütehassis oldukları bu münasebetle 
taayyün etmiştir. 

heleri •ahile birikmişlerdi. Boğaziçi 
yalıları, rıhtımlar bir çok kalabalık 
halkla dolmuştu. Dubrovnik torpito•u 
geçerken halk, sahilden alkışlıyor ve 
"Ya§a ! .. ,, diye bağınyordu. 

Ktal Hazretleri gövertede konuıu
yor ve dürbünle etrafı seyrediyorlardı. 

Dubrovnik Ortaköy önüne geldiği 
sırada top atmak auretile ıehri selam
ladı. Torpito Kral Hazretlerine mah
aus olan bayrağı hamil olduğundan, 
bu toplara Yavuz zırhlısından altlan 
toplarla mukabele edilıniştir. 

Dubrovnik Dolmabahçe önünde de
mirJediği zaman tekrar top atmak au
retile Yavuza mukabele etmiıtir. Ya
vuz mızıka .. bu aırada Yugoslav milli 
mar§ını çalmakta idi. 

Dolmabahçeye çıkış 
Dubrovnik Dolmabahçe önündıo de

mirleyince, Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey, lstanbuJ Valisi ve Hariciye 
kalemimahsus müdürü Refik Amir B. 
bulunduğu halde Ankara motoru ile 

torpitoya giderek Kral ve Kraliçe Haz 

de, Kavaklardan hareket ederek Bo
ğaza doğru ilerlemiye batlaınııbr. Bu 
eanada bir çok halk ve mektep tale-

retlerine arzıtazimat etmi§lerdir. 

l Kral Hazretleri, Tevfik Rüştü Beyi 
mütebessim bir çehre ile karşılamış 

1 (Devamı 5 inci sahifede) 

t 

• .. 

• 
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Reisicümhur Hazretleri Kral Hazretleri ile 

Suikastçı bir Hitlercidir 
Geçen hafta Almanya ya g4ttiği ve birkaç 
gün evvel Viyana ya döndüğü bildiriliyor 

M. Dollfuss'un sıhhati düzeliyor 

1 

tir. Dertil, katil kastı olı:ııadığıru iddi-1 
a etmiştir. ı 

Hıristiyan • Sosyalist mehafi1de, 
Dertil'in Milli · Soayalistlerle münase
beti olduğu için fırkadan çıkarıldığı , 
hakkında şayialar dolaımaktadır. • 

Almanyadan gelmiş 
Viyana, 4 (A. A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: Avusturya Ba§vekil' 
muavini Miralay Fey, halka rady.--> ile 
aöyJediği bir nutukta hükUınetin baş-/ 
vekilin suikastten teaadüfen kurtulmuş 
olmasından dolayı memnuniyetini bil
dirdi. 

M. Fey, •uikastçının Federal ordu
ya, 1933 senesine kadar 3 seneden be
ri mensup olduğunu teyit etti. M. 
Fey'e göre Başvekil M. Dolfuas, bir 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

., / lHericiye vekilimiz 

Yaralı Başvekilin son bir 
merasimden ayrılışı . • 

VIY ANA, 4 (A. A.) - Başvekilin 
sıhhati iyidir. Doktorlar, kendisine 
tam bir İstirahat tavsiye etmişlerdir. 

Bunun.la beraber M. Dolfuss evinden, 
devlet işlerini idare etmekte devam 
edecektir. Hatta dün akşam saat 20 
de radyo ile kısa bir nutuk söylemiş
tir. 

Suikastı yapan Viyanalı Dertil 22 
yaşındadır. Kendisi Federal orduya ı 
mensup iken kovulmuştur. Suikastı 1 

yapmak için uzun müddettir koridor- ı 
)arda beklemekte idi. Taammüt açık
ça görülüyor. Sorguya çekilen Dcrtil 
aiyasete lakayt olduğunu, bununla be
raber hükümetin ba§ında M. Dolhıs•' 
tan başka bir şahsiyetin bulunma>ı'>ı 
istediğini aöy.Iemiştir. 

· kat bu ah · · kim olduğunu 

Bu akşamki ekspresle 
Cenevreye gidiyor 

Hariciye Vekili Tevfik Rü§lÜ Bey 
refakatinde Hususi Kalem Mü-
dürü Refik Amir 
Bey bulunduğu hal· 
de bu akşamki 
ekspresle Cenev
reye gidecektir. 

Tevfik Rüştü B., 
Cenevrede kısa 
bir zaman kaldık
tan aonra ayın 

on dördünde An
karaya dönm~ 

bulunacaktır. 

Romanya Hari
ciye Nazırı M. Ti- Teııfik Rüştü B. 
tulescu da bu ayın 
on dördünde lstanbula gelerek ayni 

ünde nkarava ıridecek ve 18 tesri-

Kral Hz. müzede, Ayasolyada, 
kapıda ve Tanaz.tepe'de Yu 

sancağı 

M. Venizelos 
Bugün gidiyor 
Misafirimiz, Gazi H 

arzı veda etti 
Muhterem misafirimiz Mösyö 

zelos bugün Stella Ditalya vapuri 
reye hareket edecektir. Mösyö V 
los dün ltalya sefirini ziyaret e 

Oi<leden sonra saat 17 buçuk! 
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Sofga mektubu · t HARiCi J:IAB~R~-~R 1 

Bulgarlar ı;ıeden boyuna Para mütarekesi Mısakın ozu 

şikayet ediyorlar? 
limansızdır, 

fakat Bulgaristanın Romanya 
Macaristan büsbütün 

kadar güzel 
SOFY A, (Milliyet) - Sofyada po

litika haYaaınm en ziyade mahmul ol
duğu cünleri yqıyoruz. Politikacıla· 
nn komitecilerin, devlet adamlarının 
kafaları hala tereddüt ,..., kararsızlık
tan kurtulamadı. Herkeste, yolunu 
ıaşırmıt ne tarafa teveccüh edeceiini 
bilmiye~ adaınlann hi.li var. Ankara 
m i takının türlü türlü tefsirlerini itili
yorum. Her halele bu misakın, Bulııa· 
ristana Trakyanın kapısını kapadığı 
kanaati umumidir. Bazı müfritlerin 
ideal diye tanıdıktan imki.n, Ankara 
rnisakile ıuya dütmüt oluyor. O hal
de Bulgaristanın deniz mahreci, Ada
lar Denizindeki kapm ne olacak? Nöy· 
yİ muahedesine istinaden bizdeıı alı· 
nan hakları haydi unutmıya çalışalım. 
Faka t hiç o lmazsa bu muahedenin bi
ze temin ettiği hakları bizden esirge· 
mesinler. Bulgarların Ada.tar Deni
zinde bir mahreç edinmesi hakkında 
muahededeki hüküm, ölü bir halde 
mi kalacak?,, diye tiki.yet ediyorlar. 

Bulgarlar istiyorlar ki, ticari ve ik· 
tısadi mülahazalarla istifade edecek
leri böyle bir limana büsbütün tasarruf 
etsinler. Halbuki baıka devletlerde 
böyle bir zaruret olmadığı kanaati 
var. Bu limana taaarnıf ettikten aon .. 
ra, arkasından limanın reriaindek:i a
raziyi, biç olmazsa du bir ıeıit ha
linde istemeleri gelir. Bu, Trakyada, 
adeta Lehistan ile Almanya. arasmda
ki koridora benzer bir vaziyet ihtas 
etmektir. Nihayet Bulgaristan; Maca
ristan gibi büsbütün limana.ız bir mem
leket te değildir. Onun Karadeni~de 
Romanya kadar güzel limanlan var .. 
dır. 

Burada Türk • Bulgar dostluğuna 
taraftar olanlar, ekseriyettedirler. Fa
kat bu dostluk aleyhinde çalıtanlar da 
vardır. Trakya Komitesi gibi, .• Bun
lar Türk - Yunan misakmı vesile edi
nerek tahriki.ta batlaıruılardır. Bu a· 

limanları vat 
t'ada bazı Türk Müalümanlara tazyik ' 
ye hakaret edildiği de oluyor. Fakat 
hüln'lmet bu noktada pek dikkatli YO 

hauasbr. Bqta M. Mup.nof olduiu 
halde Türk dostluğu fikri hükUınet 
erki.nı araııuıda çok yer bulmuftur. 

Makedonya Komitesinin Sll'P • Yu· 
nan hudutlarmdaki faaliyeti de bu a• 
ralık manidardır. Fakat bu faaliyet, 
hükümetin dostluk politikasına sekte 
verem.ez. Mösyö Mup.nof'un vaziye .. 
te hakim olduğu, herl<eaten ziyade 
sözü çok geçtiği her ırün daha iyi an· 
laftlıyor. 

Bulgar ricali arasında M ." Malinof'
un da hususi bir ehemmiyeti ve nÜfu· 
zu vardır. Bulgariatanın iatildi.I tarİ· 
hinde bu zatın hizmetlerini batırlıyan• 
!ar, onu çok sayarlar. Fakat Ma.linof' 
un hayali ve infiali de ayni derecede 
bü,.üktür. Bugünkü Meb'uoan Meclisi 
Reiai ye eski Baıvekil Malinof, yeni 
vaziyete, Nöyyi muahedesinin Bulga .. 
ristan için çizdiği talihe bir türlü uya· 
mıyot'. içinde bulunduğumuz devrin 
teraitile, onun bafYekil oddu•u devir 
arasındaki terait arasında geniı me· 
ıafeler, derin uçurumlar var. Diğer 
reisler arasında da, hele harici politi
kada takip edilecek utikamet hak
kında tam bir fikir mutabakab yok· 
tur. Tereddütlerin, kararaızhğm belli 
baflı sebebi budur. 

Bulgaristanda bilhaHa gençlik ara· 
aında bazı yeni cereyanlar batlamı~ 
tır. Burada komüniatlik mahkum e dil
mİf bir haldedir. Bulgaristan, komÜ· 
nistlerin faaliyetine kartı müsamaha .. 
l ı bile davransa, rejimin tutunmasına 
imkan yoktur. Bulgar köylüsü Bu g i· 
bi ce reyanlara kapılmaktan uzaktır. 
Gençler arasında yürüyen ' 'Yugosliv .. 
ya ile birleşmek,. cereyB.nına ve diğ~r 
yeni temayüllere ait görüflerimi bat· 
ka bir mektubumda İzah ederim. 

* * ... 

Atina mektupları 
1 
Dördüncü Balkan oyun

larının birinci günü •. 
Haydar nasıl Balkan şampiyonu oldu? 
"Cim Londos,, İstanbula mı geliyor? 

Bu sene Balkan oyunlarının dör
düncüsü Atinada sonuncu olarak ya
pılıyor. Yunanlolar bu oyunlann ilk 
tesis tarihinde dört sene arka arkaya 
oyunlan Atinada yapacaklannı taah 
hüt etıniıtiler. Bu sene bu taahhüt bit 
ti. sonuncusunu yapıyorlar .• 

Bu sene bet Balkan milletine bir 
de Arnavutluk iltihak ederek kadro 
tamam oldu. Arnavutlar ilk defa ola
ralı: bu oyunlara iıtirak etmekte idi
ler. içlerinde bir kaç tane de Müslü
man bulunan talmnlan zaif olmakla 
beraber cesaretlidir. 

Bu sene Balkan oyunlarına Yugos 
lavlar 25, Romenler 18, Bulgarlar 
19, Türkiye 20 ve Arnavutluk 12 at
letle iştirak etti. Yunanlılar kendi 
memleketlerinde olduktan için muay 
yen '!det yok. 

Oyunların birinci günü aa11t üçte 
talı.mılar atada geldiler Ye üç buçuk· 
ta reımi geçit bqladı. Yunan alfabe
si aırasiyle ıJÖyle geçtiler: 

Arnavutluk, Bulgaristan, Yugos
)i.vya, Romanya, Türkiye ve Yuna .. 
nistan. Lızim atletler ve bizim milli 
mart nazarı dikkati celbedecek ka
dar alkıf.landı. Yunanistanla yaptıfı
mız dostluk muahedesinin yalnız bir 
siyasi abt olmadığı Ye Yunanldarm 
ha.Ik ve millet kütlesiyle bu iıe taraf. 
tar olduğu açıkça görülüyordu. 

Atletler sahaya çıktıktan ve mart
lar çalmdıktan sonra Yunan spor tcı· 
ki'itı reisi M. Rinopuloı bir nutuk i
rat ederek oyunla.nn ehemmiyetin
den ve Balkan dostluğunun kıymetin
den bahsetti ve takımlann önünde 
bulunan beı milletin ba,.....klarma bi
rer mada!ye taktı. Bunu müteakip hü 
kllmet namına Maarif Nazırı M. Tur .. 
kovasi!i (yani Türk Vaail) bir nutuk 
la dördüncü Balkan oyunlarını res
men açtığını ili.n etti, 

Umum Balkan atletleri namına 
Yun•nistanın meıhur atlayıcııı Papa 
N ikolou amatörlük yenıini ettikten 
sonra müsabakalar batladı. ilk önce 
yüz metrenin seçmeleri yapıldı. 

Birinci seride M~hmet Ali, ikinci 
seride Semih ıeçmeleri kazandılar. 
Yunanlı l arın Sakelariyu ismindeki ko 
ıucusu taafiyeye uğradı ve bu suretle 
100 metrenin finaline iki Türk, birer 
de Yunan, Romen, Bulgar ve Yugoa ... 
l&v girebiJdj, Bu suretle en iyi sürat 
ko~ucularının biz de olduğu görüldü. 
Bu koşunun müsabakaların sonunda 

ıali yapıldı ve "Yunanlı meşhur Fran 
ıı:udi 10 8 / 10 ile birinci oldu. Semih 
bir m~tre arkadan ikinci oldu. Mehmet 
A ! İ Uçiincü iken hakemlerin karı:ata
lıkta iyi seçememeleri yÜ%Ünden be .. 
tinci o!du. 

100 metrenin seçmeleri yapıldık
tan sonra gülle atma batladı. Bütün 
milJetlerin en iriyarı adamları nıuvak 
kat müsabakalara cirmittiler ... Pa.ria-

ten bu müsabakalo&ra İftirak etınek Ü· 
zere Cumartesi günü öğleden aonra 
Atinaya gelrnit olan atletimiz Veysi da· 
ha ilk atınalarda müsabakanın başı· 
na geçti Ye 13, 79 metre ile birinci ol
du. 

Arkaomdan geçen senenin Balkan 
ıampiyonu meşhur devi.a.i Doktor Va 
rençiç 13,69 ile ikinci 1eldi. Böylece 
Veysi Balkanlarda 'Türk bayrağını bi. 
rincilik direğine çektirmeğe itk mu
vaffak olan Ferdi müsabık olmak ferefi. 
ni aldı. Veyıinin muvaffakıyeti çok al
kıtlandı. 

Arkadan 800 metre bafladı. Bu ko
fu en çetin bir mücadeleye .sahne o} .. 
du. Ve birincilik ve ikincilik Yunanlı 
lar tarafından kazanıldı. 

Dekor: 2 dakika 3 saniye 1/ 10. 
Bu müsabakaya biz Ömer Besimle 
küçük Besimi sokmuıtuk. Ömer Be
sim on iki rakibi arasında altıncı ola .. 
rak mevki aldı. Bu aene müsabakaya 
altı millet iıtirak ettiği için altıncılar 
da galipler arasına gibnektedir. 

Ondan sonra baılıyao yi.ii<sek atla
mada Haydar pek iyi fonnada görü
nüyordu. 

Daha baflanğıçlarda t'akiplerine 
tefevvuku görülmekte idi. Likin bu 
müsabakada 1,80 v t a daha fazla at 
lamıf, en ap.ğı sekiz dokuz kifi var
dı .. Haydarın en ciddi bir rakibi, Yu
nanlıların en büyük ümidi ve Balkan 
rekortmeni meıhur Papa Nikolou 
1, 75 te tasfiyeye uğradı. Çetin bir mü 
cadeleden sonra Haydar 1 ,80 ile Bal· 
kan şampiyonu oldu. Bu ikinci birin- ' 
cilik halkı çok mütehassis etti. 

10000 metrede Mehmet muntazam 
fakat ağır bir kotu ile müsabakayı 
bitirdi. 12 müaabıktan bet tanesi ya
ntı abandone ettiler. Mehmet yedin
ci oldu. 

Dört kere 400 bayrak yanfına fÖY 
Je bir takım ile ittirak ettik: Sami, 
Ziya, Ömer Beaim, Mehmet Ali ve 
dördüncü old

0

/<· 
Sayı heaa .. ına gelince: Bu sene al· 

tı millet olduğu için altıncıya kadar 
puva.n verilmekte ve puvan altıdan 
baılamakta idi. 

6 Gülle birinciliğinden. 
6 Yüksek atlama birinciliğinden. 
7 100 metre ikincilik ve betincilik 

3 Dört kere 400 bayraktan. 
1 800 metre altıncılıktan. 
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ten. 

- ' ' 
Bütüo milletlerin puvanları §Öyle

dir: 
Yunan 
Yugoıli.vya 
Türkiye 
Romanya 
Bulgaristaı. 
Arnavutluk 

39 
29 
23 
22 
12 

2 
Bu suretle Balkan oyunlarının bi-

Borçlar müzakeresinde 
görüşülecek bir mesele 
VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - Salihi

yetta.r bir membadan bildirildiiine gÖ· 
re, borçlar meselesi müzakere edilirkıon 
lngiltere ile Amerika ara~~n.~- para 
mütarekesi bazırWdan da gorutülecek· 
tir. . . 

Mütareke sonuna kadar Amerika •· 
le lngiltere paralarını dünya piyaaala
rında ayni noktada tutacaklardır. Al· 
tın esasına veya ölçüsüne dönmek me
aeleai görütülmiyecek, fakat bazı ticari 
ve mali müvazeneleri temin için lnııil· 
tere ile-Amerika arasında albn mübade
lesi yapdacakbr. 

iki milletin döviz vaziyetleri nazari 
olarak, her iki devletin merkez banka. 
lan ile hazinelerinde mevcut albnlar 
ile temin edilecektir. Fakat vatandafla· 
ra kiğıt para mukabilinde albn veril
miyecektir. 

Japonlar 
İş çıkaracaklar 

Rus demiryollar idaresinin 
kasalarını aradılar 

MOSKOVA, 4 (A.A.) - Tas ajan· 
sı bildiriyor: 

SoYyct Rusyanın Harbindeki jene· 
ral konsolosu Mançuri hükı1metinin 
mezkiir ıehircİeki siyasi mümeııiline bir 
mektup göndererek Pograinçnaya istas
yonunda Mançuri ve Japon makamab 
tarafından yapdao keyfi muameleler 
hakkında tahkikı t ve takibat yapılması
nı istemiatir. 

24 eyliıl geceıi yedi Japon ve dört 
Mançuri poli• memuru Onuioru de
miryollan idaresinde de taharriyat yap· 
mışlardır. Bu taharriyatı ı;apan memur· 
lar müsaadesiz çekmecelen açmışlar, ev
rakı ve dosyaları biribirine kanıtınruı· 
tar ve nihayet bir takun ticari vesaik, 
alıp götürmüşlerdir. Sov~e~ jeneral ~on· 
soloıu götürülen bu Vesaıkın derhal ıa
desini ve Sovyet mümeııe.e1erine kar .. 
tı bu gibi şiddet hareketlerinin .tek"."· 
rür etmemesi için icap eden tedbırlenn 
alınmasını şiddetle talebeylernittir. 

İran tasdik etti 
MOSKOVA, 4 (A.A.) - Tas a· 

ja.naı bildiriyor: 
1 ran tahı Rıza Pehlevi hazretleri, 

mütecavizin tarifi hakkında Sovyet Rus
ya, Lehistan, Letonya, Estony~ Ro
manya, Türkiye, lran ve Afganısaan a
rasında aktedilen ve ğeçen.lolrde ~ lran 
parlernentosunca kabul olunaa muahe
deyi tasdik etmittir. i 1 

Yunan başvekilinin Ce
nevrede söylediği nutuk 

CENEVRE, 4 (•Milliyet) - Millet. 
ler Cemiyeti heyeti umumiye içtimala· 
nna nihayet vermeden eVYel, söz alan 
hatipler arasında Yunan Bat vekili .~öa
yö Çaldaris söylediii nutukta. Turk • 
Yunan miaalanaao da bahsebnıt ve ez· 
cümle demiıtir ki: 

- Yunanistan bir çok muhadenet 
ve hakem mukaveleleri aktetti. Komtu· 
larmdan kıllDI azamı ile sağlam dost
luk münasebetleri tesis etti. Hem hudut 
olan diğer memleketlerle d~ ayni ~ure~
le hareket etmeğe amadedir. Denn bir 
•evinçle arzetmeme mü&aadenizi rica e· 
derim ki iki hafta eVYel de Ankarada 
Türkiye cümhuriyetindeki dostlarım ve 
mealektaılanmla mütterek hudutlaruruz 
hakkında kartılıklı bir tenıi-t misakı 
imzaladık.. Bu miaalc, timdiye kadar 
delilleri görülen Ye her iki memleket 
efkarı umumiyeoinin müttef"ıkan tasvi
bine mazhar olan bir dostluğun tahki· 
minden batka bir hedefe mütevec
cih d " ildir. 

B:ı'iki doıtluk tezahürü ile Türki· 
ye ve Yunanistan Milletler Cemiyeti
nin milletler arasında mütekabil itima· 
dın teessüsü noktasındaki prensiplerine 
uymut bulunuyorlar. Hatırlabnak fay
dadan hali değildir ki, 1925 te Millet
ler Meclisi aaambileai mütekabil emni
yet miıaklarının akdine müsait bir na
zarla baktığını ilan etıniıti. Ertesi se
ne Lokarno muahedelerini büyük bir 
memnuniyetle asamble,, bu prensiplerin 
bütün memleketlerce teslim edileceği 
ve mümkün mertebe süratle filiyat sa .. 
hasma çıkanlacağı ümidini izhar etmit· 
ti. Türkiye ile Yunanistan da asamble
nin bu intizarına cevap vermiş oluyor
lar ve umumi menfaate hizmet ettik
lerine kanidirler. Her müsait fırsatta da 
bu yolda hizmete devam edeceklerdir.,, 

53 kişi yandı 
Amerika da feci bir 
orman yangını oldu 

LOS ANGELES, 4 (A.A. ) - Cam· 
youı Dam ile Mineral Welb arasında 
çıkan 'büyük bir orman yang-ınnı'da, o~
manda kendilerine İş verilmiı olan hır 
çok işsizleri ateı sarmıtbr. 

Şimdiye kadar kavrulmut 22 ceset 
çıkardmıttır. 100 den fazla yaralı var
dır. 

LOS ANGELES, 4 (A.A.) - Or
man yangını hakkındaki son ~tere 
göre 33 kimse yanmış ve cesetlen çıka· 
rılmı,tır. Bundan bqka 20 ki,inia da
ba alevler içinde yannu, olmasından 
korkuluyor. 

Romanya prensesi Helene M. Herriot'nun radyograf ik 
ameliyat yapıldı muayenesi yapılacak 

LONDRA, 4 (A.A.) - Ro~ya 
prenaeai Helene Londrada tedaY'i edil
melcte olduğu hususi bir hastahanede dün 
aktam kolundan ameliyat olmuştur. Pren 
ıeain ııhhati iyidir. 

ispanya kabinesi istifa etti 
MADRIT, 4 (A.A.) - Cortes'lı;r 

91 reye kartı 181 rey ile Lerroux kabı
neıine kartı aanaür koyınağı kabul et· 
mişler. Batvekil derhal gidip istifasını 
vermiıtir. -Leipzig muhakemesi 

LEIPZIG, 4 (A.A.) - Reuter ajan· 
sı muhabirinden: 

Reichıtag yangını muhakemesinin 
bu sabahki celsesinde Van der Lubbe, 
zan altmda bulunan 3 Balgardan hiç 
birini kendisinin tevkifinden evvel hiç 
bir yerde görmediğini söylemiftir. 

Torgler de ne Dimitrofu ne de Ta· 
niefi kendisi tutulmadan evvel gönnüt 
olmadığını beyan ebnittir. Torgler, Re
icbatag yangını günü Van der Lubbe'un 
yanında bulundu.ğu iddiasının da doğ
ru olmadığını söylemiı, Van der Lubbe 
ile hiç bir vakitte kartılatmıt ve görüt· 
müş olmadığıru ilave etmiştir. 

Düz hat rekoru 
ORAN, 4 (A.A.) - Auolant _ile 

Lefevre, saat 5,45 te dü:z ~t ~er~e 
dünya rekorunu kırmak nıyetile Hın<lıa
tana doğru uçmutlardır. 

rinci günü bizim içirt muvaffak ~ir 
gün o1muftur. Taknnnnızın manevıya 
tı fevkalade yÜkaelmiı, diğer günler 
için ümitler artmııtır. 

Bu çartamha günü Veysi 
abna müsabakasına girecektir. 
dan da kuvvetli ümidimiz vardır. 

disk 
Bun· 

Burada deveran eden şayialara na 
zaran gelecek sene Balkan oyunlan· 
nı Bulgarların Sofyada yapmağı ka· 
bul etmeleri muhtemeldir. 935 te Tür 
kiye olacağı söyleniyor. 

Bu sene sayı ıiıteminin de değitti
rilmesi ve Finlandyalılar yaptıkları 
barem mucibince dereceye göre aayı 
verilmesi bizim murahhaılarımız ta
rafından teklif edilmiştir. Kabul edil 
mesi ihtimali mevcutt,.ı;,, ,Mesele tel· 
kik edilecektir. 

Bu günlerde Ankarada bulunmak 
ta olan ıne'bur Pehlivan (Cim Lon• 
doo'un lstanbula gelip güreı yapması 
için buradaki ~-Jeraayon mensupları 
kendisiyle temasa ı:innitlerdir. Fa
kat henüz kararlaımıt bir f"Y yoktur. 
Meselenin takımın avdetinde lıtan
buldan idare edilerek kati tekli alma 
aı muhtemeldir. 

Oyunlar ayın yedincı Cumartesi 
ve sekizinci Pazar günü devam ede
cek ve kafilemiz pazartesi günü ha
reket edecektir. 

FELEK 

L YON, 4 (A.A.) - M. Herriot ~ün 
aabah tam bir radiyoğrafi muayeneaıne 
tabi tutulmak üzere Saint Luc hastane
sine nakledilmittir. Böbreklerinde gö
rülen bazı ihtilatlar bu muayeneyi icap 
ettirmektedir. Diğer taraftan doktor
lar ,Mı Herriot'nun bir kaç gün hasta
nede kalmasını istemektedıİrler. Bu su
retle M. Herriot, tekrar nakledilirken 
lüzumsuz bir yorgunluktan kurtulmuı 
olacak, bem de hastanenin çok aıri tec
hizatından istifade ettirilecektir. 

M. Herriot'nun öğleden sonra yapı ... 
lan bir radiyoğrafi muayenesinde, ame.. 
liyata sebebiyet verecek hiç bir ihtilat 
görühnemiştir. 

Yeni Fransız 
Sefiri geldi 
Sefir, Fransanın en genç 

diplomatlarındand1r 
Fransanm Al>kara sefirliğine tayin 

edilen Mösyö Albert K.ammerer dün 
.abahki dupreıle Paristen tehrimize 

Yeni sefir 

gelmiı Ye istasyon· 
da Fransız rnasla
hatgüzan Mösyö 
Barbier, sefaret ve 
konsoloshane erki· 
nı tarafından ka.r
ıdanmııtır. 

.Mösyö Kammerer 
Fransanın en genç 
orta elçilerindendir. 
1875 te doğmuş 
ve mesleğinde ça
buk ilerlemiştir. 
Hukuk doktoru ve 
Paris ulıi:mu siya .. 
aiye mektebi mezu .. 

nudur. Siyasi k.onıo. 
losluk ve protokol 

iıleri müdürlüklerinde birer vazifede iı· 
tibdam edildikten sonra Şanghay kon· 
solosluğuna ve 1915 te Fransa Harici
ye nezareti hutuıi kalem müdürlüğüne 
1916 da ceneral konsolosluğa, 1919 da 
Aıya itleri müdür muavinliğine tayin e
dilmit ve Vaşington konferansında 
Fransız murahhas 'leyeti umumi katip
liğinde, 1928 de ~ey or~~ .~lçili~i~.e 
ve 1931 de Rio de ıınero buyuk elçıliğın
de bulunmuıtur. M Kammer Rio de 
Jenero' dan Ankara i>üyük elçiliiine tayin 
edibnittir. . 

Mösyö Kammerer 1929 da Legıon 
d'bonneur niıanı ile taltif edilmittir. 
Mösyö Kammerer mahir ve kıymetli 
bir diplomat olmakla beraber tanımm' 
bir muharrirdir. içtimai ve siyasi ol
mak üzere yazdığı eserler arasında "Ha· 
beıistanm kadim tarihi,, ve Şimal Arap
larının Suriye ve Filistin ve lali.m ale
mi hakkındaki münasebatına da'.Ji' Pet· 
ra ve Nabatene isimli eserleri ile Kıb
rıs hakkında netrettiği bir kitıw zik
redilebilir. 

DAK.i 
İstanbul mülakatı, son senelerı 

en mühim vakıasıdır 
Belgrat matbuahnın mütaleal 

BELGRAT, 4 ( A.A.) - Anadolu ajansının hunısi muhabiri 

cliriyar: l b 
1 

. • 
1 Bura matbuatı Yugoslavya kralının stan u u zıyaretıne ıo~ 

lerin en mühim vak'ıuı nazariyle bakmakta ve bunun yalnız ~ır 
zaket uerinden ibaret olmayıp Gazi Mustafa Kemal Hazretlerile 
arıuında vuku bulacak temasın Balkanlar ve Akdeniz havzası 
ziyetinin inkifalı için fevkalade mühim olduğunu bu mülakatla 
lacak müzakeratın devam ederek nihayet yalnız Balkanlarda J 
Orta Avrupada dahi sulhun muhafazası için çok büyük bir ro_l o'I' 
yacak bir Balkan ittihadına müncer olacağı?ı k.ay.de!"!.ektedır. 

1 Matbuat aralarında telifi kabil olmıyan hıç bır ıhtıliil bulunm 
iki memleket arasında dostluk ve ticaret muahedeleri akti auretile 
tara/ münasebatının daha ziyade dostane bir yola sokulacağı te 
niyatında bulunuyorlar. 

Polisteki terfilerin listesi hazır/atı 
29 teşrinievvelde ilan edilecek ' 

'ANKARA 4 (Telefonla) - Polisteki terfilerin liatesi hazır/ 
mıstır. Liste Cümhuriyet Bayramında ilan edilecektir. B_u?dan 
polüı için bir kıdem cetveli hazırlanmıftır. Bu~cetveller sıcıller e~~ 
tularak tanzim olunmustur. Alakadarlara dagıtılan bu cetvel mu 
recatı hakkında vaki ol~cak itirazlar tetkik edilecektir. 

Turhal şeker fabrikasının teme/af 
merasimi cumartesi yapılacak 

'ANKARA, 4 (Telefonla) - Turhalda ~f Bankası !a~alı~ 
yapılmasına karar verilen büyük şeker fabrıkasının .temelını at J 
üzere / ktısat Vekili Mahmut Celal Bey yarın 11 trenile hareket e 1 

cektir. . . d R" J 
İktısat Vekili Beye Is Bankası idare Meclısı azasın an ıze m 

usu Fuat, Sinop meb'us~ Recep Zühtü, ~dirne ~eb'usu. Şakir, /1 
meb'usu Osman Zade Hamdi, Urla mebusu Emın Hkrı, Tokat mlı' 
usu Mustafa, l, Bankası Umum Müdür Vekili Muam'!'er ve Şe 
fabrikası Müdürü Kazım Beyler refakat edeceklerdır. el 

Cuma günü Turhala varacak olan lktısat. VekiliI_niz orada p~n, 
sahasını görecek ve oradan Tokada kadar gıdecektır. Cuma.~t~~ı 'j 
nü öğleye doğru fabrikanın temeli atılacak ve Ankaraya donulecJd 
tir. Vekil Bey ve arkada~ları pazar günü Ankarada bulunacaklar 

Güreşçilerimiz Peştede galip .. 
PEŞTE, 4 (Kafile ile giden arkadaşımızdan) -.. Dün burada tJı 

car güreşçilerile ikinci karşılafmc.mızı yaptık. Muaabakalar çok f' 
tin oldu. Neticede 3 · 4 galibiz. 

• 
lstanbul sanayi heyeti 

.. ,. 
'ANKARA 4 (Telefonla) - lstanbul Sanayi Heyeti g/.ı • 

burada bulun~cak ve ayni gün lktısat Vekili tarafından Tıabul edilt 
ceklerdir. . 

İzmir limanında mühim bir kaçak 
çılık ve zabıtanın muvaffakıyeti 

IZMIR 4 (Milliyet) - lmeriti vapuru ile ltalyadan bUTaya 1~1 

cekleri ve beraberlerinde kaçak ef ya getirecekleri haber alınan I~ 
yan tebaasından Alberto Panso ve arkadaşı ile emlıik simsarı ~ İl 
Latif Efendinin parolaları zabıta memurları tara.lından e_l~~ .edilrrı f 
tir. Parolalara göre kaçakçılar eşyayı muşamba bır amb~aı ıçıne ko 
caklar ve mantara bağlayarak Yenikale açıklannda denıze.ataca.klat,, 
dı. Vpur gelmeden evvel zabıta m emu~ları ~.al~.kçı kıyaletın~ gıre;~ 
kaçakçıları, arkadaşları imiş gibi, Yenık'!le onunde beklemege b~!ıat 
mışlardır. Vapur Y enikale açıkları na gelınce kaçakçılar arf:ı_adur jJ' 
zannettikleri zabıta memurlarını seliimladıktan sonra ambalaıı den 
atmışlardır. Ambalajda 375 ipekli şarplar ve kumaşlar ~ul':'nmufl~ 
Kaçakçılar da vapurdan iner inmez yakalanmıflar ve ıhtısas ma 
kemesine verilmiflerdir. 

Gelecek sene Türkiyedı 
yabancı şekere yer yok! 
Bu sene şeker fabrikalarının istihs~ 
vaziyeti, Eskişehir ne vakit çalışacakl 

Türkiyenin dördüncü teker fabrika· ıeker iıtihlik mik?an. 6 bin~ 6500 "~ 
sının temelleri bugünlerde furhalda lk· gon kadard!r. Eskııehir fabrıkası bıı ti, 
tı t •ekili Celili Beyin huzurile atıla • ne ıı eç faalıyet geçmekle beraber fi 
~ ~.. en modern teker fabri· b:,. İ•lihsal yapacaktır. Turhal teker ili 
kalarınd:!"ı%.': olan Eskişehir şeker fab rikasın~n ise İnşaatı bu kıı ~arfınd~ 
rikaıı cümhuriyetin onuncu yıldönümün mal . edılecek ve pancar. ze-ı:ıyat s lif 
de, 29 Te,rinievvelde faaliyete ııeçecek. t~•bıt ol.unara~ derhal . zerıyat faa ı<' 
Bu haberlerin arkasında bir hakikat ken trne ge~ileceklır. Fabrıka gelecek 
dini göstermektedir. 34 senesinde Tür: tam ıslihsal yapcakbr. 
kiye harice hiç mühtaç olmadan kendı 
~ekerini yiyecektir. Cümhuriyet hükume 
ti çok ehemmiyet verdiği bu işteki kat'i 
zaferinin nelİceıini bir &ene sonra alacak 
tır, Bu hususta yaptığımız tetkikata na
zaran Alpullu ıeker fabrikau bu ıene 
2500 . 3000 vagon mikdarında teker İs· 
tih.at edecektir, Fabrikanın bu sene me 

Boğazlar komisyonu 
Fransız mümessili 

IZMIR, 4 (Milliyet) - Boğ~ 
.komiıyonıı Fransız mümeşsiJj on:.,,, 
kalmak üzere bugün tehrimize gel 
tir. 

sai mevsimi uzun ıürecektir. Ufak ıe- ~ 

ker fabrikasının bu lene 1500 V&!fOn fe- Şarkta bir çete teslim ol 
ker vereceğine muhakkak nazarile bakıl 
maktadır. 29 Tefnnievvelde küıat re•· VAN, 4 A.A. - . Uıun ~-."~ 
mi yapılacak ve faaliyete batlıyacak o- beri Bio Rando ve Dmamalı ıaıınlı (o 

lan Eıkitehir teker fabrikasının kudre- çete reisi Aveneleriyle birlikte Vaı> f' 
ti Alpullu teker fabrika11 kadar olaCJ!.k• Liyeti Iran hududu mmtakaaında :.ıl 
tır. En yeni tekilde yapdan bu fabrika· kavet yapmakta idiler. Zabıta ku....,-

1 
nın da bu sene ilk senesi olmasına rai· rimiz tarafından yapılan arkı takiplet'ıı' 
men en az 2000 vaııon ıeker '-·ecegi- nasında bu çeteler tarafeyn hudud ~ 
ne ihtimal verilmektedir. Dördüncü te· kaçıp saklanmak suretile yakalarırııjj.11 
ker fabrika11 Turhalın istihsal kabiliye- tarabiliyorlardı. Bu takilerin zulı11 Jl" 
ti bu üç fabrika iıtihıalitının mütemmi.. den usanan aveneleri reiıleri Bio ;.,,ı 
mı mahiyetinde olacaktır. Turhal fabri- do'yu öldürerek sili.Iılanyle hülui jl 
kas•run verim kabiliyeti Türkiyenin f"" teslim olmutlardır. Ayni derecede il 
ker iotihliikiitı dercesine göre olacak .-. !im ~ir. çete reiıi olan Di~alı ~,ı4 
tir. Muhakkak olan tudur ki hu dört fab 1 bekçımı:< tarafından tesaduf e~ ·ı.ııİ 
rikR memleketimizin şeker ihticm.ı tama bilmüaademe ölü olarak ele geçıJ'I 
men karfdayacakbr. Türkiyenin ıenede tir. 



FıKÔ~ 
Haklı bir talep 

1 

İl Cümhuriyet bayramında tenvi
athususuna azami itina edileceği 
ınlaşılmaktadır. Memleketin ve 
nilletin en büyük bayramı olma-
ı itibariyle onu azami tezahürat 
çinde kartılamak, sadece milli bir 

ır.ırç değil, Türkün yüksek şuur ve 
drakinin de emri iktizasıdır. 

Cümhuriyet bayramında tenvi
·at hususuna azami itina edilece

:J..ine göre, Elektrik tirketinin o 
.. nlere mahsus olmak üzere nor

ınal karın fevkinde bir kazancı o
'acaktır. 
ll Cümhuriyet bayramının imti
dadınca her vatandafın, evine as
.ıari bir liimba, bir ampul asması 

1',elzem ve doğru olduğu kadar bu 
~ususta hatırımıza gelen haklı bir 

ütaleanın da ait olduğu mercice 
nazarı itibare alınması o kadar la
ınmdır. 

Elektrik tirketi nezdinde teteb 
büs yaparak o ay faturalarında o 
aya mahsus olmak üzere tirkete 

·· zde bir miktar tenzilat icra et
jltirmek, en haklı, en yerinde bir ta 

p olacaktır. Çünkü o günlere ait 
ıbüyük tenviratın tirkete bırakaca 
ğı kafi miktardaki kardan bir mik 

r tenzilat yapması, 9irketin asla 
zararına değil; fakat halkın men
aatine bir iş olacaktır. 

En nihayet, senelerdenberi pa
rasını kazandığı, ekmeğini yediği 
bir memleketin en büyük bayramı 

1için tirketten bu kadar bir cemile 
karlık beklemekle ondan büyük 
bir fedakarlık ta istemit olmadığı 

ıza kaniiz. Şehirdeki hatta mem
leketteki bütün nakil vasıtaları
nın o günlere mahsus olmak üzere 
'lo 50 den 'lo 80 ne kadar tenzilat 
Yapacakları göz önüne alındığı 
takdirde Elektrik tirketinin de na 
kil vasıtaları şirketler'.nce yapılan 

' tenzilata imtisali pek tabii ve za
ruri olmak gerektir. 

Filhakika nakil vasıtalarında
ki tenzilatın bilet mukabili olma
• ı itibariyle kontrolü mümkün, bu 
na mukabil tenviratın murakabe
si .. mütküldür; Fakat bu gibi bü
yuk ve umumi itlerde bile hususi 
ve haıis düşüncelere yer verilme
mek lizımdrr. 

O şenlik günlerinin en büyük 

. ı:ıadd~ kazancının Elektrik şirke
lı.ıe aıt olacağı düşünülür, hemen 

her evin o gecelere mahsus olmak 
üzere kuvvetli tenvirat yapacağı 
göz önüne getirilirse, tirketin abo 

ne fatoralarından ( 1}10 10 dan 15 
e kadar bir tenzilat yapması en 

doğru bir hareket; ve ondan böy

le bir fey İstemek te tam mahalli

ne masruf bir talep olur. 

Saliihattin ENiS 

Akay idaresinin alacağı 
vapurlar 

Akay idaresince salın alınacak va
ı:rların evsafını tesbit için alakadar
.. la fen erbabından mürekkep olmak 
:J"'"e le!ekkül edecek k.,,mıyon yakın-

a toplanacaktır. Fikir ve mütaleala
rından İstifade edilecek zevattan koıınis
Ydo~lm davet edileceklerin isimleri lesbit 
e ı ek Üzeredir. 

Seyyah geliyor 
P l Teırinievvelin sekizinde §ehrimize 

0 onyalı seyyahlar gelecektir. 

1 BORSA 
Clı Banka1ından alınan cetnldir) 

4 Teşrinievvel 1933 

1 

Akı a m 

lstilmızlar 
l .tilı:re:ır. dahili 97,25 
1933 lıtikıazı 95,!0 
Şark D. yollan 2,50 
t>. Mu"ahidei 54,50 

Fiatları 

Tah ,.. 
Elelı:trilr, v ... t 

•• 
' 

Tranı"a,. -.-
~-Tünel 

Ciirnriilder 8,50 Rr•tım 
Saydi me.b.i 6 SO Anadolu 1 

17,60 
45.80 
47,25 

51 • .?5 

Bajdat 10~5 " 111 
T.a.Jıteri.ye 10,35 Mümessil 

ESHAM 

Telef o• 1 
Bom on ti 
Terlıı:oa 
Çiıneato 
ltti.bt da7• 
Şark doy 
BaJ7a 
Şark m. eru, 

11,50 
19,25 

27 
11,70 
18, 
1,25 
2,06 
2,85 

ÇEK FIATLARI 
Parİ• 
Londra 
Nüyork 

Brültıel 
"1ila.no 
Atina 

Cenevre 
AhlaterdMm 
Sof1 a 

·~ı 
73,0S 

3,3885 
B02 

82,6650 
2,43675 

1,1750 

6b,1225 

~UKUT 

Kurut -20 f . Franııa 167 1 Jıt•rlin 643 
l D ,,) lar 135 :O Liret 213 
Of. Belçilı.a 117 

20 Drahmi 24 20 1 1 . · •vıçre 818 
20 Leva 
21 kur. Celıı 

l Florin 

S,-
118 

113 

Prai i 
Vi1ana / 
Madrit 
Berfin 
Belsrat 
Zloti 
Pett• · 
B ... Jin • 
Bülcret 
Moıko"a 

(Satıt) 

ı sa;., 
1 Pe:ır.eta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 llınar 

15,92 
' 4,33 

5,65 
1.98,17 
34.369 
4,1975 

4,1975 
1,98 

79,0I 
1081.50 

JCunıı 

AY. 24,50 
18 
48 

24.-
0.23 

55.-
1 Cerno•İç 
1 Altın 

-.-
9.22 
0,37 
2,43 

1 Mecidiye 
Ban&..aot 

MiLLiYET PERŞEMBE S TEŞRiNiEVVEL 1933 

• 
ŞEHiR HABERLERİ 

Ekoae•I 

Odanın kitabı 

Bayram için hazırlanan 
eser bitmek üzeredir 
Ticaret odası, cümhuriyetin onun

cu yd dönümünde neşredilmek üzere 
hazırladığı büyiik eıer ikmal edil • 
mek üzeredir. Oda, bu esere, memfe ... 
ketimizde mevcut muhtelif hayvanla 
rın mikdannı göaterir bir kısım ili.ve 
etmiıtir. Buna nazaran Türkiyede 
11, 762,000 koyun, 4,869,000 11ğır, 
8, 777,000 kıl keçisi, 3,955,000 tiftik 
keçisi, 883,000 merkep, 40 bin katır, 
80 bin deve, 494 bin manda ve 481 
bin at mevcuttur. 

Avusturya ve Macaristana 
sevkedilen mallar 

Avusturya ve Macaristan ile ar~· 
mızda mün'akit ticari itiliflara tevfı .. 
kan bu memleketlere sevkedilen mal
ların kıymetleri evvelce bir komisyon 
tarafından takdir ve tespit edilirken 
hu vazife Ticaret Odaama devredil
mitti. Yeni Takas Komisyonunun te
,ekkülü üzerine bu iş Odadan mezk\ır 
komisyona devredilmiı ve dün lktıaat 
Vekaletinden gelen bir emirle tekrar 
Odaya iade olunmuıtur. 

Suriyeye buğday ihracatı 
Son haftalarda Mersin mıntakasınclan 

Suriyeye hayli buğday İhraç edilmiştir. 
IJk defa olarak ispanyaya da bir parti 
buğday sevkolunmu§tur. 

Yunanistana da, miktar itibarile Su
riyeden sonra memleketimizden buğday 
ihraç edilmektedir. 

Mudanya ve Bandırmaya seferler 
Mudanya ve Bandınnaya haftaıfa 

dört gün vapur iılemektedir. Bu hatlar
da son günlerde bazı motörlerin de iı
lemeğe başladığı görülmektedir. 

Maarifi• 

•• 
Universitede 
Yeni muavinler 
Kadronun haftaya kadar 

ilanı muhtemel 
Oniveraite kadroau tamamen ikmal 

edilmiıtir. Yeni alman muavinlerin bir 
kısmından henüz muvafakat cevabı 
gelmemitlir • Kadronun henüz ilan 
edilmemesinin sebebi bu cevapların 
gelmemesinden, bütçelerde tasarruf 
temin edilmek iıtenmeainden ve Ma
arif Vekil vekili Dr. Refik Beyin An
karada kadroyu bir kere daha tetkik 
ebnek iıtemeıinden ileri gelmektedir. 
Maamafih bir haftaya kadar kadro
nun lam olarak ilan edileceği ümit o
lunmaktadır. 

Yeni profesör muavinlerine Docent 
ünvanı verilmiıtir. Kadroda profesöf 
kür&ülerinden bir kısmı bu bir sene 
tecrübe devresinde münhal tutulacak 
Docent'Jer tedrisat yapacaklardır. 

Yeni alınan muavinler meyanında 

Tıp Fakültesine Erenköy aanaloryo
mu müdürü Emrazıdabiliye mütehas· 
11sı Ihsan Rifat, Viladiyeci Niyazi 
Müştak, Gülhane aakeri hastahanesi 
muavinlerinden Ekrem Şerif, askeri 
dahiliye hekimlerinden Arif Beyler 
vardır. Gülhane askeri hastahaneıi ve 
Tatbikat mektebi hıfzıssıhha mualli
mi Dr. Zeki Beye hocalık teklif edil. 
mitse de fazla me§guliyetini ileri sü ... 
rerek kabul etmemittir. Kadroda da
ha bir çok askeri hekimler vardır. 

Tıp Fakültesi üroloji muallimi Beh
çet Sabit Beyin bir ihtilaf yiizünden 
fakülteden çekileceği ıayi olmuşsa da 
ihtilaf halledildiğinden istifaya lüzum 
kalmamııtır. 

Yeni kadroya alınan bazı muallim
lerin dereceleri muallimlikten docent' 
Jiğe indirilınıttir. Söylendiğine göre 
Tıp Fakültesine getirilecek ecnebi 
profesör adedi (5) olarak tespit edil
miıtir. 

Telif ve tercüme heyeti kadrosu da 
tamaınlanmııtır. Profesörler kadrosu 
ile birlikte ilin olunacaktır. 

Bu ay üniversitede maaf bir iki gün 
gecik.ınittir. Bunun sebebi de üniverıi
leye ait ( 402.) bin liralık lah•ısabn 
henüz Vekiller Heyetinden çıkmama
ııdı~: Maaınafih Vekiller Heyetinden 
bugunlerde çıkacağı ve maqın verile
ceği ümit edilmektedir. 

Üniversite idare kadrosu dün teb
liğ olunmu§tur. Yeni kadroya göre 
Tıp Fakültesi kalem amiri Mehmet Ali 
Bey üniveraite merkez ıicil ve yazı it
leri müdürlüğüne, tıp sicil kalemi tefi 
lhıan Bey merkez sicil doıya mümey
yizliğine tayin edilmişlerdir. Yeni 
kadroda her fakülteye bir kütüphane 
memuru verilmiıtir. Fakülteler ayni
yat muhasip]ikleri tevhit edilmiı, mu
haaibiıneaiillük Ünvaru altında merke
ze Nasuhi B. tayin olunmuıtur. 

Fen Fakülteai Ba§katipliğine Hukuk 
Fakültesi mezunlarından Ihsan Altay 
Bey tayin edilmittir. 

KOK FIATI 

Beyoğlu Havagazi Şirketi Dolma
bahçe gazhanesinde, ehven fiatle sert 
ve gümüşü renginde tozauz ve en iyi 
ecnebi koklarile mukayese edilebilir 
türkkoku veriyor. Niçin ithal edilen 
ecnebi kokuna fazla para verilsin? 

(8112) 

VllAyette 

Takas işleri 
Vilayetteki komisyon 

azası tamamlandı 
Takas komisyonu dün de vali mua

vini Ali Rıza Beyin riyaıetinde loplan
mııtır. ihracat ~n vaki olan müraat
lar artmaktadır. ihraç maddelerimizin 
başlarında tiftik gibi meval bulunmak
tadır. 

Komiıyon iıleri muntazam bir ıekil
de çıkarmaktadır. Liızım gelen rapor 
ve sair evrak dün bastınlrnı,tıı;. Ko
misyonun azalan tamam olmuıtur. 

Gizliden tefecilik edenler 
Aldığımız malômata nazaran Is.tan

bul maliyesine son ııünlerde muhtelif 
parçalar halinde mühim miktarda ver
ci kaçakçılığı ihbarı vaki olmaktadır. 
Bu mektum vergiler gizli faizcilik ya
pan eıhasa aittir. Bu neviden resmi 
ruhsat olmadan gizli bir tekilde ikraz 
muamelesi yapan bir çok şahıslar hak
kında ihbar npılmııtır. 

Bunlardan bir kısmı yeni kanunun 
tatbikinden evvel de vergilerini verme
diklerinden bu gizli vergilerin mühim 
bir yekuna vardığı anlaşılmaktadır. 

Bu işle ehemmiyetle menul olun
maktadır. 

Gazeteler ve mecmualar için 
Vekalet malOmat istiyor 
Dahiliye vekaleti Türkiye dahilinde 

muhtelif lisanlarla münteıir günlük, 
haftalık, aylık gazete ve mecmualar hak
kında vilayetlerden ıu malumatı iste
miıtir: 

1 - Gazete, mecmua ve risalelerin 
isimleri, tesis tarihleri, çıktığı yerler. 
2 - imtiyaz sahibinin, muharrir, mu
habir, meı'ul müdür ve saire gibi ga
zete mensuplarının isimleri, tahsil de
receleri, bunlara verilen hüviyet vara
kalarının hangi makamca verilmif ol
duğu ve tesçil numarası. 

3 - Kaçar nüsha basıldığı ve ne 
kadar sattığı. 4 - ilanlardan bir_ aylık 
vasati geliri. 5 - ilana! iç.in hasrettik
leri aylık sütun miktarı. 6 - Gazete 
ve müntesiplerinin matbuat kanunu mu ... 
cibince tesçilleri esnasında yapılan tab. 
kikat ve istihaal edilen malumat mahi
yetinin hülasası. 7 - Gazete münte
siplerinin dört buçuk altı eb'adında iki
fer kıt'a fotoğrafının raptı. 8 - iste
nilen bu malômatı havi cetvelin 927 se
nesinden itibaren - 928 seneai dahil -
her sene için ayn ayn olmak üzere ter
tibi. 

Milli emlak işleri 
Milli emlak idaresi yeni mali teşki

latta müdüriyet teklinde İdare edilmek
te oldujiundan itlerin tasfiyesine batlan
mııtır. 

Bu meyanda Mali::• vekaleti bazı 
kasır ve çiftliklerin satılmasına karar 
vennittir. Ancak bu kasırlardan mek
tep ıeklinde istifade edilip edilemiyece
iini Maarif idaresinden sormuıtur. Tet
kikat yapılmaktadır. 

Sergi hazırlıkları 
Bu ayın son haftası içinde açılacak 

olan Ziraat sergisi hazrrlıklan devam 
etmektedir. Ancak bu sene sergi geç 
açılmakta olduğundan bütün mevsim 

Mahkemelerde 

Zehirli gaz ! 
Çimento fabrikası heyetin 

raporuna itiraz ediyor 
lstanbul belediyesi Zeytinburnu 

çimento fabrika11 aleyhine .. bir ~ava 
açmıı bu fabrikanın muhitı zehırle-
d .•. .' "dd. evlemiıti. Yapılan muha
ıgını ı ıa , . T f"k 

kemede de profesör H~dı ev 1 ' 

Nazmi Asaf, kimyager Zıya beyler : 
den mürekkep bir ehli vukuf heyelı 
tqkil edil mit ve. bu ~eyetin ~abrika: 
nın muhitini zehırleyıp zehırlemedı
ğini tetkik etmeaine karar- verilmiıti. 
Heyet bir sene devamlı surette yaptı· 
ğı tetkikat netic~i~de bu fabrika~ın 
zehirli gaz neırettıgı, bu gazde ha -
mızı kibriti ma' gibi zehirli ve muh· 
nik gazlar da karııık bulunduğunu 
ve en uzak mesafelere kadar intitar 
ettiğini tesbit etmiı ve raporunu mah 
kemeye takdim etmitşir. Son _celsede 
bu rapor okunmuı, fakat fabrıka sa • 
hipleri rapora itiraz etmitlerdir. Mah
keme bu itiraz üzerine raponı veren 
ehli vukufun mahkemeye gelerk ra
porlanru ıifahen izah etmelerine ka· 
rar vermi~tir. 

Kabahat hangisinde? 
Boğaziçinde çarpışan Eleni ve At

las vapurlarının kaptanlanndan her 
ikisinin hataJı olduğuna dair yapılan 
adli tahkikat ve tetkikata dün de de
vam edilmiıtir. Ehli vukuf olarak la· 
yin edilen bahriye mütekaidi Haydar 
ve Nazmi ve Ha&an Beyler dün ra· 
porlarını altıncı istintak hakimi Salih 
Esat Beye tevdi etmi~lerdir. D.ü~ celp 
ne.me gönderilen ıahıtler de ıatıntak 
h&kimine müracaat etmi§ler ve din -
lenmi§.lerdir Vapurların hareket edip 
etmemelerine müteallik karar bugün 
verilecektir. 

6258 lira ceza verecekler 
Dün dokuzuncu ihtiaas mahkemeai 

iki esrar kaçakçısının 6258 lira para 
cezası hükmebni.ştir. Bu maznunlar 
Adapazarlı ipçi Hüseyin ile arkada,ı 
Niyazidir. ipçi Hüseyinde 3 kilo 635 
gram, Niyazide de 2 kilo 623 gram 
esrar zuhur etmiıtir. ikisinin de ka
çakçılık yaptığı sabit olmuf, İpçi Hü
ıeyin bir sene hapse 3635 lira para ce 
zau venneğe, Niyazi de 6 ay hapse 
ve 2623 lira para cezaaı vermeğe 

mahkUm olmuşlardır. Gayri mevkuf o 
lan ipçi Hüseyin mahkemede tevkif 

edilmiıtir. 

Meni muhakeme kararı 
Eminönü malmüdürlüğü muhasebe 

kiıtibi iken Kadıköy kazasında vuku 
bunlan auiistimalden dolayı İşten me
nedilerek muhakemeye sevkedilen Na
mık Efendi lstanbul ikinci İstindak dai
resinden meni muhakeıne kararı alımt
tır. 

mahsulatını ihtiva edeııHyecektir. 
Bundan baıka bu sene tavukçuluk 

kısmının da matlup derecede olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bununla b....aber ser
sinin bağcılık noktasından iyi nümune· 
!ere meşher olacağı söylemektedir. 

Bütün ölçü müfettişleri 
şehrimizde toplanacak 

Metre sistemi tatbik edilirken halkın 
aldanmamasına azami dikkat edilecek 

Yeni ölçü ve ayarların tatbikinin yak ı 
laıması dolayısile ölçü ve ayarlar baş -
müfettiıliği daha geniı mikyasta faalıye
le geçmi,tir. Y alunda '-ütün ölcü rnınta
ka müfettişleri şehri
mizde toplanacaklar 
ve Heyeti vekilede 
son defa kabul edilen 
nizamnamenin tatbiki 
teklini kararlaıtıra -
caklardır. Bu münaıe 
betle Mühendis Mek
tebi ve Fen Fakülte
sinde tatbikata ait ba 
zı tecrübeler yapıla -
cak, münakaıalı kon· 
feranılar verilecektiı., 

Bundan sonra müfet- Başmüfettiş Kud
fettiıler mıntaklanna ret Hakkı Bey 
dağdacaklar ve Tür· 
kiyede kullanılan veya kullanılmağa ha
zır bulundurulan bütün ölçü, tarb Te 

aletler kanunda yazılı metre sistemine 
uycun ve muayene edilerek ayarlanmıf 
olmasına dikkat edeceklerdir. 

Hatta sayı ile saldan qyada bile 
sayı bir ölçüye dayanıyorsa bu ölçünün 
metre ıiıtemine uygun olması icap et· 

mektedir. 
Yeni ölçülerin tatbikile biJha15a ta

pu idaresi alakadar olmaktadır. Tapuda 
tamamile metre siıteminin haricinde öl· 
çülerle yapılan muameleler metre ıiste
mine irca edilecektir. Eski bir muame
le ile herhangi hir sebeple meşgul olu· 
nurıa o muameleye ait ölçüler metre 
sistemindeki ölçülere çevrilecektir. Bu 
itibarla tapuda büyük bir hazırlık var
dır. icap ederse tapu memurları için 
bir kura ta açılacaktır. 

Y .ııi ölçüler tatbik edilirken elek
trik, hava gazı, ve ıu saatleri de yeni
den muayene edilerek ayarlanacaktır. 
Bu saatlerin muayyen tiplerde olması 
liızımdrr. Bu cihet ıirketltte bildiri!. 

miıtir. Bu suretle saatlerin bozuk oldu
ğu, yanlıı işlediği haklunda senelerden
beri yapılan tikiıyetlerin önüne geçile
cektir. 

Yeni ölçülerin tatbikinde en mühim 
it Ticaret müdürlüğüne düımektedir. 
Olçü değitınui en mühim bir iktısadi 
hadise mahiyetindedir. Okkadan kilo
ya, arımdan metreye geçilirken balkın 
aldanmama11na ve ihtikiıra meydan ve
rilmemeıine nezaret vazifesi ihtikirdan 
koruma. kanunu ile Ticaret mUdürlüğü-. 
ne verilmi,tir. Ticaret müdürlüğü mev· 
cut teıkilatile bu büyük iti başarmak 
imkiınmı bulamadığından Belediye ile 
temasa ciriımittir. 

Olçü ve ayarlar müdürlüğü bu it
te halkın aldanmamasmı te.min içjn ga

yet iyi bir formül bubnuıtur. Ankara
da hazırlanmakta olan büyük lavhalar
da muayyen kıymette okka ile veya ar
ıınla satılan bir maim kilo ile nya 

metre ile kaça satılması İcap ettiği tes
pit edilmiıtir. Bu lavhalar ıokaklara ve 
bütün dükkanlara yapıttınlacalı:tır. Di
ier taraftan Ticaret oda11 da bu tekilde 
300,000 lavha tabettirmektedir. 

Olçü ve ayarlar başmüfettişi Kud
ı·et Hakkı Bey dün kendisile cörüıen 
bir muharriı ke yeni ölçülere ait faa. 
liyel hakkında ıu izahatı vermiştir: 

- Olçüler teşkilatı vazifesi icabı 
eski ölçülerle yeni ölçüler arasındaki 
nispetleri gösterir herkesin anlıyabile
ceği tekilde cetveller,..e tablolar neıir 
ve konferanslar tertip edilecektir. 

Bu talıavvülde aldanma meselesi mem 
leketin umumi ihtikar kanunlarına bağ
lıdır. Maamafih halk kendisine göste
rilen misaller ve verilecek direktif dai
resinde hareket edene aldanınaktan ko
layca kurtulur. 

Esnafın da timdiden kendine lazım 
olan ölçüleri temin etmesi lizımdır. Son 
cünlere sıkııtırmak ı...,ndileri için her 
noktadan zararlıdır.,, 

••••ılly•d• 

Asfalt yollar 
Beş senede iki milyon 

lira sarf edilecek 
B.,. "'"·elik program mucibince beş 

sene içinde asfalt olarak yapılacak olan 
vilayet yolları tesbit edilmiıtir. Bu yol
lar için iki milyon lira sarfolunacakbr. 
Yolların in~ı ihalesi bir hafta sonra 
yapılacaktır. 

Mezbaha resmı 
Seneb&Jından itibaren mezbahada 

resimler kilo ~ından alınacaktır. Ge -
tirtilen otomatik kantann tecrübeli mu 
vaffakıyetli neticeler venn.İ!lir. 

Hamallar talimatnamesi 
Belediye yeni hamnıallar talimatna -

mesini hazrrlamı~tır. Yeni talimatanme
de hammalların disiplinine ve Ücretleri· 
ne dair bir çok ahkam vardır. Talimat
amne mecfüe arzedilecek, kabul edil • 
dikten sonra tasdik olunacaktır. 

Kok kömürü 
Belediye, lktısal vekaletine müraca

at ederek kok kömürlerinin ucuzlatıl -
ması için hava.gazı ıirketleri tarifelerin 
de t._dilti yapılmuıru istemİftİr. 

~üyük bayram 
Cümhuriyet marşını öğret
mek için kurslar açılacak 

29 teırinievvel Cürnhuriyet Bayra
mrrun onuncu yıldöoümünde herkes 
Cümhuriyet martını hep bir ağızdan 
r.öy1iyecektir. Bunun için Halkevinde 
ve Kon&erva.luvarda kuralar açılmıı .. 
tır. Bugün öğ.leden sonra Halkevinde 
provalar ba,lıyacaktır. Bugünkü pro
vaya bestekar Cemal Reıit Bey riya
set edecektir. 

Maarif Vekaleti bütün mekteplere 
bir tamim göndererek Cümhuriyel Bay 
ramında tehrin muhtelif yerlerinde 
nutuk söyliyecek tarih muallimlerinin 
listeıinin tespit edilmesini bildirmiı
tir. Şehrin bir çok mahallerinde cad
delere kürsüler konacak ve bu küraü
lere muallimler halka cümhuriyet hak
kında konferanslar vereceklerdir. 

Bayrak satanlar kontrol edildi 
Dün polis belediye memurları ani 

olarak §ehrin her tarafında bayrak sa
tan dükki.nlar ve seyyar esnafı ani 
bir kontrole tabi tutmu§Jardır. Bu kon
trol neticesinde aatılan bayrakJann 
hemen ekserisinin nizami şekle uygun 
olmadığı anlatılmıı ve bu bayrakların 
satııı menedilmiıtir. 

Şayanidikkattir ki koca Mıaırçartı
aında yalnız iki dük.kanda nizami te
kilde bayrak bulunabilmiıtir. Polis 
bayrak aatıf.]anna büyük bir itina gös
termektedir. 

Ticaret Odası, piyasadaki bayrak 
ihtikarı hakkında tetkikat yapmakta· 
dır. Bu meyanda muayyen tekilde ol· 
madıklan görülen bayraklar da tespit 
ettirilmektedir. 

Fırkada toplantı 
Cümhuriyet Halk Fırkası Vilayet i

dare Heyeti dün kaza ve nahiye rei ..... 
!erinin İflİrakile bir içtima yapmıt ve 
29 teırinievvel Cümhuriyet Bayramı
nın onuncu yılı münaıebetile yapıla
cak merasim programını görütmüttür. 

latanbulun kurtuluf günü 
6 Teşrinievvel latanbul kurtuluı 

bayramı proıramı tamamen teU>it e ... 
dilmiıtir. Kurtuluı bayramında ıaat 
.12 de Takıimde yapılacak meraıim ve 
nutuklar için bugün tribün ve küreü
sünün İnfası ikmal edilecektir. Tak .. 
simde belediye ve üniversite namına 
iki zat tarafından nutuk söylenecek
tir. Nutuklardan evvel Kolordu kıı -
mandaru kıtaatı lefti§ edecektir. Be
lediye yann akşam P~rapalaıta or .. 
du erkiınına 1 70 kiıilik bir ziyafet 
Yerecektir. Bu aene kurtuluı hayra -
mı cumaya teıadüf ettiğinden mek .. 
lepler ve t!aireler labiatile talil ola • 
caktır. 

Talihli minimini ---
Küçük Nadyaya talih doğ
duğundan beri gülüyor 

it Banka11nın kumbara sahipleri ara 
oında her sene 1 Nisan ve 1 T eıriniev -
vel tarihlerinde ketide ettiği ikraraiyeli 
kur'alardan ikincisinin 1 Tetrinievvelde 
Ankarada Noter huzurunda çekildiği 
yazılmııtı. Bu kur'ada 207 kumbara ..,. 
hibi mecmuu 5000 liraya baliğ olan muh 
telif mükafatlar almıılardır. 1000 liralık 
birinci mükafatı kazanan 22702 numa
ralı kumbara sahibi Nadya Kalfayan H. 
İsminde S yaşında sevimli bir çocuktur. 
Şiılide Cabi sokağında Hamparsumyan 
apartrmanında oturan bu talili çocuk Mah 
mutpa~ada ticarethanesi bulunan Agop 
Kahayan efendinin kızıdır. 

Agop Kalfayan Efendi geçen bir mu
amele için bankaya gittiği sırada birinci 
ikramiyeyi kızının kazandığını Öğren ... 
mittir. Acop Efendi ikramiyeden talili 
kızını haberdar ettiği zaman küçük Nad 

Spor 

Macar takımı 
Bugün geliyor 
İkinci maç Beşiktaş-Fener 

muhteliti ile oynanacak 
Bugün saat 10,20 de konvansiyonel 

ile Macar takımı şehrimize ıelecektir. 
Son gelen bir telgrafa nazaran Ma. 

car futbolünün banisi olan doktor Fu
dol da tehrimize gelecektir. 

Doktorun ınemlekctimize gelmesi 
çok ehemmiyetli spor hadiselerinden 
biridir. 

Gelecek olan takım evvelce de yaz
dığsmız gibi •Macar profeıyonel teJuıj. 
ğinin en iyileri olup bizzat doktor Fu ... 
dol tarafından seçi~n takımdır. Misa
firlerimiz buraya lam 10,20 de gele
cek olan konvansiyonel ile gelecekler. 
Garda bütün Fener bahçe men su plan ta. 
rafınd .. n karşılanacaklar ve kendileri
ne tahsiı edilmiş bulunan otele gidecek· 
lerdir. O gün istirahat ettikten sonra 
cuma günü ilk maçlarını F enerbahçeye 
kartı oynıyacaklardır. 

ikinci maç dün akşam kararlaıtınl
dığı veçhile Fener bahçe - Be,iktaı 
muhteliti tarafından oynanacaktır. 

Bu kombinezonun her halde ortaya 
oldukça kuvvetli bir muhtelit çıkaracağı 
tahmin edilebilir. Bu suretle lik maçla
nndan evvel lstanbul ikincisinin de ba
zı oyunculan oldukça sıkı bir maç yap
ımı olacaklardır. 

Misafir takunın içinde At der~c~ine 
yükselebilen bet altı oyuncu vardır. Buı 
ların içinde en iyisi sol bek Biro' dur. 
Bu oyuncu Alınan milli takımına karşı 
oynadığı oyunda fevkalade muvaffak 
olmuı ve tek başına meşhur Hofmann
ın idare ettiği hücum hattını durdur· 
muştur. 

Bundan başka soiiçleri 18 defa bey
nelmilel olmut ve hali hazırda milli kad
ronun en iyi .... Jemanıdır. 

Bu itibarla lıtanbul futbol meraklı
lan bu cuma ve pazar günleri çok zevk· 
]i oyunlar seyret-mi.§ olacaklardır. 

F enerbabçe stadrrun fiatleri g~ne ten 
zil edilmiş ve duhuliye alelômum 50 
kuruı yapılmıştır. Bu ıuretle ahali 
daha ucuz maçları seyredebilecekler
dir. 

ikinci maç Taksim stadyomun<la oy· 
nanacaktır. 

Takririn mahiyeti anlaşıldı 
1 stanbul mıntakasının merkez heye

ti istifası mese1esini dünkü nüshamız .. 
da bertafsil anlatmııtrk. Dün yaptı
ğımız mütemmim tahkikata nazaran 
iıtifayı doğuran takririn naııl imza etti .. 
rildiği keyfiyeti meydana çıkmağa bat 
lamıştır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, bu tak
rir meselesini doğuran ıey phsi mü
naferetlerden baıka bir şey ck~ildir. 

Ortaya bir hadise çıkarılmak İsten
miş ve müıtereken yazılan takrir o gün 
orada fikistür için kur'a çekecek olan 
klübün murahbaslanna bir emri vaki 
halinde İmza ettirilmiıtir. Takrir çok 
ustaca yazılmıı ve ilk satırlarda İtin 
mahiyetine ait hiç bir kelime geçiril
memi, olduğu için orada bulunup im
za eden ldüp murahhasları hitdiseye 
vakıf olmadan bir çok temenni lak· 
rirleri arasında o takriri de İmzalamıt .. 
!ardır. 

Takriri Altm Ordu klübü namı· 
na İmza etmi, olan Rqit Bey dün Ze
ki beye bir mektup yollayarak kendisi
ne takrir okutturulmadan imza ettiril· 
diğini ve bundan dolayı özür beyan et
mi,tir. Diğer taraftan Kasnnpafa klübü 
riyasetinin ve idare heyetinin hiç ha .. 
beri olmadan takrir İmza edilmit ve bu 
münasebetle takriri imzalayanlar hakkın 
da tahkikata başlanmııtır. 

Riyasetin hiç haberi olmadan takrİ· 
re emri vaki halinde ve lc:lüp namına 
imza eden bu zat hakkında takibatta 
bulunulacaktır. 

Oğrendiğimize göre, Anadolu, Bey
koz klüplerinde de ayni vaziyet olmuı
tur. Henüz isimlerini v~nnek istemedi· 
ğimiz daha dört beş klüp te bu t&rzda 
iğfal edilmiıtir. Bu hakikatlerin mey
dana Çlkmuı kompliinm nasıl vuku bul
duğunu göstermektedir. 

Zeki B. töyle şeylerle uğraşa
cak vaktim yok diyor 

Bu hidiae etrafında tah•. • mevZ\111 
bahııol n Zeki beyle de konuıtuk. 

Ztki bey şunlan söyledi: 
- Hiç: aslı esaıı olmayan ve bence 

hiç bir kıymeti bulunmayan bu bir sü
rü dedikodularla uğratmağa ıimdilik 
hiç •aktim yok . 

Çünkü bunlar kendi kanaatime gö-
re sprotme11 olan bir adama yakıı
mıyacak ve adeta onun için bir tenez· 
zül olacak işlerdir. Binaenaleyh lıöy
le boı şeyler ile uğraımaktansa gordü
ğünüz gibi Avrupanan en iyi takıml&rı· 
nı cetirerek memlekete bu taraftan hiz
met etmek isteyorum. Bu vadide fazla 
bir ıey söyliyemiyeceğim beni affedi
niz .. ,, 

Tebliğ 
Istanbul mıntaka11 merkez heyetin

den: 
Mıntakamızın fevkalade olarak kon

gre akdine lüzum görüldüğünden ;,ı,., 
lQplanma için tayin olunan •-10-1933 
cuma günü saat tam 10 da müttefik 
klüplerimizin üçer tahıs olarak murah· 
baslarını salihiyetnamelerile birlikte 
lstanbul Halkevi salonunda hazır bu
lundurmaları tebliğ olunur. 

ya uzun müddet ellerini çırparak se -
vincini izhar etmiıı ve kumbarasını ala • 
rak saatlerce oynamııtır. Küçük Nadya 
doğduğu günden beri muhtelif vesileler
le talili hir yavru olduğunu isbat etmiı
tir. Filhakika Nadyanın doğumunda ba
bası bir tayyare piyango bileti almı' ,.e 
ilk keşidede yavruya 40 lira ikramiye 
çıkmıtlı. Bu 40 lira ile 1 ı Bankaıında 
kendisine tasarruf hesabı açılan küçük 
Nadiye verilen harçlıkları daima 
kumbarasına atmaktadır. Şimdiki h•:ıoe 
yeni aldığı ikr~iye ilP b~,.11kt• "U
himcc bir sermaye addedilecek derece -
de parası birikmiş bulunmaküdır. 

Küçük talilinin bir resmini dercedi
yortu::. 



f Sıhhi bahisle J L,_ ____ . 
Kanser tedavisi 

Cerrahın bıçağından, Rontgen ve Rudiyüm'dan 
Yılan zehirinc .. 

Kanser üzerine yazı yazmakla sonu 
gelıniyecek.. Korkunç, acıklı olmakla 
beraber, en çok çalııılan meseleleden bi 
ri de budur: Kanser. Bu çalıımalardan, 
bu savaşmalardan elde edilen neticeleri, 
aralıkta bir bildirmek, beşeriyetin bu 
korkunç belaya karıı giri,tiği savaşta 
neler kazandığını öğretmek 19.zmıdır. 
Sonra temelli bilğiler var ki, bunları 
- temcit plii.vı gibi - ısıtıp ısıtıp, do
yuncaya kadar berkuin önüne koymak 
ta faydalıdır. Çünkü bunların bilinmesi 
insanları istıraplardan, hatta belki Ö· 
lumden koruyabilir. lıte bu bahsi bir 
daha açıyorum; kanser tedavisinde ne
relerde, - gemicilerin dediği gibi -
hangi sulardayız? Herkese gösterınek 
için. 

Dünyaya korku salan dert, bugün 
taun değildir, kanserdir. 

Taun, uzak ülkelerde olur. Bizim 
memleketlere geçecek olsa çarçabuk ya 
yılmasının önü alınır. Kanser her gü
nun derdidir, ve her gün (çevre) yanı· 
mızda kanserlileri aörürüz. Herkes bi
lir ki, tedavi olunmazııa, kanser teda· 
hürlerinin belki hemen bir çoklarında 
felaketle biten bir yol tutar. 

Belki hemen bir çoklarında diyorum, 
çünkü dogduğu ve öldüğü belli olma· 
dan geçen kanserler olduğunu ıöyliyen 
ler de var. Doğru mu, yalan mı, günahı 
söyliyenlerin boynuna ... 

Hiıilen bir ıey varsa, kanser tedavi
ıinin, bazı şartJarın yardımiyle çok ke
re tifa ile neticelerunesidir. Bu bir haki 
kattir ki, herkesçe bilinmek için her y.,. 
na yayılmal ,dır. Çünkü hekimlerin, kaı:ı. 
ser derneklerinin tepine tepine bağırıp 
çağırmalarına kartı inanmıyanlar var
dır. Çünkü onlann çantasında korkunç 
illete kartı hekimliğin bir tey yapama· 
dığı, yahut iyi olduktan sonra hastalı· 
ğın bir nü.ksiyJe ölen bir hastanuı 
hayali gömülüdür. Karar verirken, a:ö
rünüşte zararlı olmıyan, ( Rontgen ıfı'" 
ğiyle yahut cerahın bıçağiyle kesilip a· 
tuan Uru da terazinin bir gözüne koy
malıdır. O, ur ki, kalını§ olsaydı, lıal\a• 
nın hayatına kıyacaktı. Kanserin yaptı
ğı arızalar, kanserin kaybolmasiyle be
raber kaybolur. 

Bu herkesçe bilinmelidir. Bir de ban 
gi tedavi usulü ne nisbette müessir o
luyor ve umumiyetle elde edilen kazanç 
ne mertebededir, onu da bilmelidir. 

Bunları bilmek, bu bilmeceyi çöz· 
mek kolay değildir. Bir kere yalnız 
'"bir" kanser yoktur ve ona kartı kul
lanılacak daima ayni ' 'bir" tedavi usulü 
yoktur. Bir muadele kurar gibi itin i
çinden kolaylıkla çıkılamaz. 

Kanser, geniş manalı, kavrayışlı bir 
kelimedir. Birbirine aykırı §eyleri ku
caklar. Bazıları çok zaman önce bunu 
:lüşünmezlel'. Kanser özü'nün birbirin
den bambaıka parçalara bölünmekte ol 
duğunu söylemiılerdir. Kanserlerin do
kunuşlarına göre türlü türlüsü vardır. 

Bunların her birinin yaptığı baota• 
lıkların ali.metleri, gidiıleri, korkuları 
da batka olur. Her hallerindeki bu ayn
lık özlerinin batka olmasındandır. Hep 
bir kümede bulunan kanserler de var· 
dır ki, içlerinde bazıları ötekilerden zi
yade tedaviye kar!• a:elirler; baıkaları· 
nı tepeliyen ayni tedavi usulü onlarla 
hayli ugraıır. Dayanıılan ve örğüleri 
bir oldugu halde kanser urlarının bitip 
ç'ktığı yerde kanserlerin değiıikliğnide 
belli batlı bir it görür. 

Herksin bir yardrhşı, bir ''benliği" ı 
var. Bu benlik, dirlikle, hastalıkta yük
lü bir tesir yapar. Kanser faslında da 
böyledir. Ve sonra kanserin yaıının ve 
yapmıı olduğu viranlık, teni biteviye 
sarımı olması da kanserde hesaba katı
lacak korkulu !eylerdendir. 

Kanser urunun bittiği, türediği yer
de tutulacak tedavi yolunun ayırt olma
ıında İfe kanşır. 

Görulüyor ki, ne kadar karıtık, do
lambaçlı bir geçit. içinden çıkmak için 
çok uğratmak gerek .. 

.. Deyelim ki, muammayı çözdük. Çün 
ku bunlar alışılmıt !eylerdir. Ondan 
ıonra bir çok kanset tedavi usulleri ile 
karşılatacağız ki, ber birisinin doğru
dan dogruya, yahut dolayısiyle tesir et-

tiği vakalar, ve... Yazık ki, hiç faydası 
dokunmadığı vakalar var .. 

Bunun böyle olması, kestirıne ola· 
rak denilebilir ki, yukarıda söylediği
miz gibi, kanserin baıka batka kılıklara 
girmcsi.nden ve türlü türlü renklere bo 
yanmasındandır. Her kanserin ortaya 
çıkıp geliımesinde kendine mahsus t>a~
lı batına '8'"tlar var •.• 

Böyle olmakla beraber, kanser sava· 
!ında yendiklerimizle yenildikleriınizin 
nisbetini gösterebiliriz. 

* * • EskiJer1 kanseri, keyiflerine göre j .. 
Iaçlarlardı. Urları birbirinden ayırt et· 
mezler, Üzerlerine kucak.arı il8.çları sü
rerlerdi. Böyle ıeylerin ne faydası ola
cak?. Akıntıya kartı kürek çekerlerdi. 
Çıkan ur cereyanını yıkıp viran etme
dikçe, keıtirıne olarak bir ıey yapmağa 
kalkmazlardı; o vakit ise it iıten geç· 
mit bulunuyordu. Düşman kaqısında 
hekimliğin alanlan kırılmı§, cerrahlık 
yere serilmiş dururdu.. O arada şarla· 
tan ortaya çıkardı. Elinde neler yokl 
Mucizeler yaratan sular, her yarayı u
nuldatan merhemler, bin derde birebir 
gelen ilaçlar ..• Bunların hepsi de hiçti. 

Daha sonları kanser urlarım, yakıcı 
maddelerle dalamalar, körükörüne ya
kıp dağıtılardı; zaten çektiği canına 
yetmiı olanın ağrılarını, sızılarını art
tırırlardı. 

Cerrahlık ilerledi. Duyğuyu uyuıtu
rarak, temizlik gölğeıine sığınarak, ön 
ceden el ıüremedi.ği yaramaz huylu ur
ları kesip atmağa baıladı. Ne de olsa o 
vakitler bilğiler kıttı; urların burdabin 
altında görülen örğüleri biliruniyordu. 
Urların teni hangi yollarla sardığı bilin 
miyordu. Daha neler, neler bilinmiyor
du!.. Bugün bu temelli bahiste bir çok 
değerli §eyler biliyoruz. Kanser uru ta· 
ze, ayırık, oynak, uzaklara dal budak; 
derinlere kök salmamıt olduğunu anlar 
sa bugün, cerah el attığı hastayı ıela~ 
n1et kıyısına çıkaracağına ümit eder. 
Bu gün, kuvvetli tetkikler sayesinde 
ve saydığım ıartlar içinde yapılan ame
liyelerin vermiı olduğu neticeler ıun• 
lardır: 

Mide kanseri yüzde 20 sürekli ıifa, 
kalın bağırsak ve güden bağırsağı kan
seri yüzde 80 de.n 50 ye kadar muvaf
fakiyet. 

istatistiklere geçen mide kanserleri 
saman altından yürüyen su gibi, için i
çin iılediklerinden dolayı ıreç tarulmı§, 
ilerlemiı ve ameliyatları ıreç yapılınıı 
kanser vakalarıdır. 

Devam edelim: Meme kanseri yüzde 
35 ıifa; dölyatağı kanseri üçte iki, ve 
bazı türlülerinde yüzde 70 ten çok mu· 
vafiakiyet. 

Elde edilen kazançlar atalarımızın· 
kilerle karıılattlır ise !atılır. Kazanç 
daha çoğalırdı, eğer ıavsaklanmayıp ta 
ve vaktııe iıe ginıilıniı olsaydL Ne ya
zık ki, böyle almıyor, hekim kestiremi
yor, hasta aavaaklaruj'or, ne olurmuı? 
Diyor, ağrısı yok, sız111 yok bir ur. 

Kanser urlarının batlarken ağrısı ol
maz. Buna aldanıyor, ve, acaba kanıer 
mi, değilmi? Diye yarım yamalak bir Ü· 
züntü ve ümit içinde oyalanıyor .. Heki
me ba§ vurduğu zaman hayli gecikmiı 
bulunuyor. Bundan ötürüdir ki, muvaf
fakiyet nisbetleri azalıyor ve çok kere 
cerrahın bıçağı ele alması için vakit çok 
gecikmiş oluyor. 

Cerahın verdiği ümjtler arasında ye
nileri meydana çıktı. Bu ümitler timdi .. 
ye kadar boı çıkmadı, suya düşmedi. 
Bunlar bilği enğinlerinde, derinliklerin
de birdenbire doğdu ve parladı. · 

Rontgen'i ve Radium'u söylemek is
tiyorum. Onların kanserin o nisbetıeki 
faydalarını gelecek yazıda göreceğiz. 
Vnr 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Şişlide satılık ev 
Şişlide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: •Milliyet N. B. 
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(Milliyet) in edebi romanı: 2 

Kır Çiçeği 
(İnkılap romanı) 

Yılda bir kere kasabadan uzak- [ 
taki ağıllara giderdik. Bu zaman 
kuzuların yetitme zamanı idi. Ba
bam yanatmalara, çobanlara sürü
leri ayırtır. satılacakları ayrı sürü 
yapar, damızlıkları ağıllarda bı
rakırdı. 

Kasabada hiç fakir insan yoktu. 
Herkes halinden memnundu. Kıtın 
yollar kapandığı zaman kasabalı 
adeta bir aile olurdu. Bazan 
evden eve gitmek bile güç olurdu. 
misafirliğe gelenler evlerine dö
nemez, günlerce kalırlardı. O za
man bütün ocaklara, sobalara çı 
ralı kütükler atılır, kadınlar yün 
örgüleri yapar, erkekler tavla oy
narlardı. 

Biz mektebe gidemediğimiz için 
fırsat buldukça dışan fırlar kar 
içinde yuvarlanır, k:ırdan insan 

Hayvan fekilleri yapardık. ' 
Zaten anbarlar, dolaplar da-

ha yazdan kuru yemişler, za-

:)Cnaryo munamı ııı:ı ı ""'".,........ ........... ı 

Burhan Cahit 
hireler, reçellerle doldurulurdu. 
Karlı, fırtınalı gecelerde cam-
lar uğuldar, ağaçlar yer-
lere kapanırdı. Suların sesi bile 
zor ititilirdi. 

Karakıt altı aydan fazla sürer
di. 

Bahar birdenbire gelir, yollar a
çılır, koca çınarlar yeterir, ova a
dam boyu ot fıtkırırdı. O zaman 
tepeleri karlı sarı çiçek dağlarının 
eteklerinde buram buram kekik, 
nane ve bin türlü dağ çiçeklerinin 
kokuları tüterdi. 

Kasaba halkı dağlara, kırlara, 
bahçelere yayıldığı zaman ,ehir
den misafirler gelmeğe hatlardı. 
Kasabanın suları kadar meyva

sı da methurdu. 
Düğünler, eğlenceler güzün ya. 

pılır, çınar altları, suların sesi
ni bastıran davul zurna giirültüle
rile inlerdi. Pehlivan güretleri, hel
va, kuzu ziyafetleri, at kotuları ile 

MiLLiYET PER$EMBE 5 TEŞRiNİEVVEL 1933 

. . ". . t ··• • 
Bayrak yerine ... 

Bayramların en büyüğü yaklaşıyor. 
Takvimden 28 Teırinievvele ait yapra· 
ğı kopardığımız &'ecenin ıabahı, bütün 
Türkiyede yer yerinden oynayacak. On 
beş milyon Türk, köylüsü, ıehirlisi, zen 
gini, fakiri, genci ihtiyarı ıokaklara dö
kulup şenlik yapacaklar. 

Bu bayramı, hiç bir bayramla ölçe· 
meyiz. On sene evvel ne idik? On 
sene içinde nelere hasip olduk? Bugün 
ne1erimizle öğünebiliyoruz? Hepsini üç 
günlük bayramın içinde görecek, işite· 
cek, dinliyeceğiz ve biz de gücümüz yet 
tiği, dilimiz döndüğü kadar baıkalarına 
göstermeğe, duyurmağa, anlatmağa ça· 
lııacağız. 

Bütün memlekette, !İmdi en çok sa
tılan ve en çok aranan ıey bayrak! .. 

Herkeste içten gelen bir sevinç: var. 
34 sene, her 19 Ağustosla gözünün ya· 
şmı silerek zalim bir padiıabın milletin 
göğsüne oturur gibi kanlı tahtının cü
lüsünü kutlular görünmeğe mecbur o
lan Türk Milleti, Metrutiyet ilin edil
dikten sonra da sahici bir bayram yapa 
madı. 

Trabluıgarp harbi, Balkan harbi ve 
nihayet Büyük barp, birbiri ardından ı 
yetiıtiler. 

Gı.ilmeğe hazırlanan dudaklarnnız, 
sefaletin, istirabm kilidi altında paslan
dı. 

Şimdi asırlardanberi, ilk defadır ki, 
öz vatanımızda, kendi varlığımız beaa
brna, kendi varlığımızın bayramını ya
pacağız. Geçen gün aramızda Cümburi· 
yet bayramı şenliklerinin bahsi geçti. 

Aıağı yukarı fU tarzda konuımalar 
oldu: 

- Sen kaç bayrak asacaksın? 
- Üç ..• Ya, sen? 
- Dört! ... 
- Benim niyetim fu: Gazi'nin Ko-

çatepede çıkan tarihi resmini çerçevele
tip, etrafını bir sıra ampulle donataca
ğım!. 

- Sen ne asacaksın? 
- Y anyana üç bayrak. •• ve etrafına 

yirıni kadar ampul.. 
- Ya sen ·ı 
- iki bayrağın ara yerine: Yaıasın 

Cümhuriyet levha11nı kaymağı dÜ§ÜnÜ· 
yorum. 

Bu hararetli bahse yabancı kalan ta
nınmıf hasislerden birine de ayni süali 
sordular: 

- Sen bir §ey asıruyacak mısın? 
Başını öte tarafa çevirdi: 
- iki bayrak ta ıru asmıyonun? 
- Ne yapayım .•. Param yok! .•• 
Arkadaılardan biri dayanamadı: 
- Senin gibi bir adamın böyle mes

ut bir günde kendi bayrağına verilecek 
bir liracığı da bulunmasın... inanılacak 
§ey değil!. 

- Dedim ya, Vallahi param yok! •• 
O zaman ben atıldım: 
- iki bayrak alacak paran yok ta, 

ne duruyorsun yahu!.. Bayrak yerine 
kapının üıtüne kendini aı ta ıeyrine ba 
kalım! •• 

M. SALA.HATTIN 

Bugünkü konf era s 
lstanbul Halkevi reisliğinden: 
Bugün saat (17) de Evimiz konfe

rans salonunda Roma Ünjversitesi pro
fesörlerinden Dr. E ttore Roui tarafın
dan Türkçe olarak (ltalyada Türk te
tebbülerinin tarihine umumi bir bakı§) 
mevzulu bir konferans verilecektir. Ar
zu edenler gelebilir. 

Yeni ne,rly•t 

İçki düşmanı gazete 
Halk bıfzıssıbhası, sağlık bilgileri ve 

içki dütmanlığından bahseden aylık 
,,içki düımanı gazetesi,~ nin onuncu T. 
evvel sayııı çıkmıttır. 

içinde Dr. Fahrettin Kerim, Vecihi 
IJV:ünir, Ali Rıza, Dr. Nami, Rüknettin, 
ilah ... Beylerin yazıları vardır. Fiati 5 
kuruştur. Karilerimize tavsiye ederiz. 

SİNEMASINDA 
Ga1a mllaameresi olarak 

MELO (HULYALI DUDAKLAR) 
GABi MORLA Y - VİCTOR FRANCEN - PİEERE BLANCHAR (Arian) dan daha mükemmel 

fevkalade hissi bir a,k ve musiki şaheseri: İlaveten: "Mektepliler Eğleniyor,, 
2 kısımlık rövülü komedi ve Fnnsızca Pathe Journal tlllııya havadisi (8203) 

" P APRlrı..A,, Mümeısilesi 
FRANZISKA GAAL 

Dün ak,am 
ARTiSTİK 

ıinemasında gösterilen 
VERONİKA 

Yeni ve muhteşem fi'.minde pek 
muaaffak o · muştur. İlaveten; 
FOX JOURNAL Her akıam 9-
9,4S arasında ve perde arala
rında Maestro Polianıky'nin 
sa 1on orko.strası. (82 J7) 

MARY 
pek yakında 

MADAM ÇOCUK 
İSTEMİYOR 

lST ANBUL BELEDlYESl 

1 

Darülbedayi T em11illeri 
- ., •aat 21 de 

PER 
GüNT 

5 perde 
r azan : Henrik lbsen 

Tercüme edeu : 
Besteliyen, E. Grieg 
Türkçeye çeviren 

Seniha Bedri. 
Umuma 
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RADYO f 

Bugünkü proğram 
lSTANBULı 
18: Gramofon. 
18,30: Dr. Ali Şükrü Bey taratrndan (•at· 

lam bir çocuk elde etmek için aranılacak ıart 
lar) halt\u.oda kon(eranı, 

19: Kem•l Niyazi Bey •• arkadaıları. 

20: Nebjl oilu lımail Hakkı Bey. 

20,30 Kemani Reıat 8e7 •• arkadaıları re• 
Han..rm ve Muzaffer B. 

• 
yapılan en 

Söz Bir, Allah Eir 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSiN 

Bugün saat 2,30 matinelerinden itibare 

İPEK EL HAMRA ve 
SİNEMALARINDA 

İnkilabın Canlı Hatıraları 
fsHklal mücadelemizin başından sonuna kadar en heyecanlı 

safhalarını objektifle bizzat tesbit eden 

FO.TO ETEM 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü münasebetile mekteplerde açılacak 

inkilap sergileri içio bir eşleri daha bulunmıyan gayet kıymetli 
resimler yetiştirmeğe başlamışbr. 

DİKKAT EDİNiZ 
Yabancıların şurdan hurdan tedarik ettikleri aslından aykırı bir takllll 

fotoğrarların kıymeti yoktur. Hakiki inkilap fotoğraflarını yalnız 

FOTO ETEM 1 
Çekmiştir. Mektep idareleri siparişlerini şimdiden Cağaloğlu yoku$tJndaki Ç 

- FOTO ETEM atölyesin& verebilirler - (8187) 

1 EVKAF MOD1R1YET1 İLANLARI 
--------------------~ 200 çeki sobalık kesilmiş meşe odunu 
Müdüriyet dairesi için lüzumu olan iki yüz çeki kesi'miş od• 

a1eni münakasaya ko:ımuıtur. Tal:p o~anların ıeraiti anlamak iiJI 
her gün Le•ıazım idaresine ve ihale günü olan Teırinevvelia yitf 
sek:zinci Cumartesi günü saat on dörtte idare encüme'line ıııoıt i 
caat !arı. (539J) fakat ile Vedia. Rıza 

21,30 : Gramofon. 

ANKARA• 
Al.tu•ka 1945 B •• ••k M•ıı t M ı• • •d h • d J ı~;.?ı.~:ik:~::-..~s;.Edip B•r .:;:i .. d~ •.. : uyu ı e ec ısı ı are eyetın e 

19,.20: Alaturka •&%. 20: Ajanı haberleri. 1 . 

MOSKOVA, ı48ı m. B"" ""k M"ll M 1· • k 1·· 'f J • 1·· J 25 ""' ıünkii n•ı"r••· uyu ı et ec 1111 a o rı er erıne uzumu o an, 
VAR~ovA, 14!ı m. • . 300. ton kok kömürü pazarlık suretile satın alınacağından 

18: Solist konserı (b.pnnı •• pıyano.) 19: • • • • • il! 
Müaahabe. 21, .tıam muoiı.L 23,ıs. n.... kömürü vermek ıııteyenlerın temınat akçe11ıle ve verceklerı • 
m-;;:;;lrEŞTE, s5o m. mürün evsafı fenniye raporile beraber, Teşrinievvelin on i~ 
~O: Viyolon•el koıueri. 20,35: Müsah.be. 21,05 • b .. .. t b t s·· .. k Mill t M li . İd ~ Lau.iat;n bi.ad •• t .. i ta•afondan konoe< (ta· Cl perşem e gunu saa on eş e uyu e ec 111 are 
eanni ,.fak.tile.) 22,45, '"insanın l<ajediai,. yetine müracataları. ( 5337) 7169 
isimli operetten parçalar. 23,45: Plak konae-
•L 

ViYANA, 5ı8 m. 
20.25: .. LAJUIVE., ôperaıı. 23,35: Plak. 

MILANO · TORINO · FLORANSA 
20: Haberler. - Plik. 20,25: Ecnebi liıanile 
haberler. 21,05: Milaahabe. 21,35: Maacarni'
nin "Burlielmo Ratcliff,, isimli operası 

PRAG 488 m. 
20,25: Bando mur.ika. 21,15: Sanata dair neıri-
7at. 22: Virtüöz. 'piyano muıikiıi . 22~0: Yu: 
aecelerini batırlayıı konseri (keman vea•İre) 
23,20: Şrammel Viyana takımının lconaeri. 

ZÜRIH 459 m. 
20,IS: Dera. 21,05: Sliat konıeri. 23: Şiirler. 

ROMA, 441 m . 
21: Haberler. - Pli.k. 22: Karııık pl8.k lıı:on· 
seri. 23: T emıil . 23,35: Karıtık konserin de-
va.mı. 

BÜKREŞ. 394 m. 
18: Kan11lc kon•er. 21: Taranni 2125; Danı 
musikisi. 22,20: Radyo orkeıtraaı 

BRESLAU, 325 m. 
20: Milli nt.triyat. 21: Filharmonik konser. 
23,40: Berlinden naklen büyük dana akta.mı. 

Mukayeseli ' ı 
• 

Hukuku idare 
Muslihiddin Adil 

Birinci kısım 
Fiyatı 3 lira 

Tevzi merkez:: 
H:lmi kitaphanesi 

ikinci kısım yıııkmda çıkacaktır. 
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r,.i[liy~· 
ıunn umdeai "M 1 L L 1 Y E T" . 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içia Hariç iç~ 

L. ıc. L. K. 
3 •1lıiı 4- s-
8 

" 
7 50 14-

12 
" 14- 28--

Gelen evrak •eri ••rilmez.-- Müdd• ıl 
seçen nüsh•lar 10 kuruttur.- C•zet• ~ • .. .. matbaaya ait itler için müdiriyete ırı" 
racaat edilir. C•z.etemiz iJi.nlann m••' 
liyetini kabul etmez. -

••-ım>G°ö~ NH=~i:""'i--· ı· H~:~:~~~·;~ ::f; ·ı 
Cığaloğ'.u Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 l e şiktaş Erip B. apartımanına geçmıştır. .. _____________ 

111 
.. Kabine Tel. 44395, Ev Tel 4C611 ._ 

Küçük ve büyük BUGÜNKÜ HAV 
KİRALIK Yeıilköy askeri rasat merkezinden " 

APARTIMANLAR 
dıiımız. maliimata röre burün. ha•a • 
ve •akin olarak de•am edecektir . 

Bebekte Arslanlı konak. En son 4· 10-933 tarihinde haT& ta.zyilıı 1 

konfor, kirası mütedildir. nıilimetre, en fazla •ıcaklık 21, en ~ 

- Telefon : 36,86 (7940) -
• derece idi. 

6927 [8188.J 

geçen bahardan sonra harman mev 
simi hatlar ondan sonra da yemit 
kurutma, pekmez kaynatma bul
gur, tarhana, kesme itleri gelirdi. 

Bunların hepsi başka bir alem
di • 

Harman sonu gelince düğünler 
biribirini takip ederdi. 

Kasabada delikahlar uzak yer
den kız almazdı; onun için daha 
on iki yatında kızlar nitanlanırdı. 
Mektepteki arkadatlarımdan ço
ğu nitanlı kızlardı. 

Kasabada memura kız vermek 
adet olızamıftı. 

Halbuki iyi hatırlıyorum, yeni 
gelen bir jandarma mülazımı bü
tün kasaba kızlarının gözünde tü
tüyordu. 

Bu bizim kasaba delikanlılarına 
hiç benzemiyen, sarıtm, mavi göz
lü, dik yürüyütlü alımlı bir genç
ti. 

Jandarma forması da o kadar 
yakıfıyordu ki filiz gibi görünü
yordu. Kasabanın bütün zengin 
kızları hatta nişanlarını geri vere
rek bu jandarma mülazımı ile ev
lenmeğe razı idiler. Fakat ne mü
lazım onlara aldırıyor, ne de ba
baları bunu akıllarından geçiriyor
du. 1 

Memur yerli olınazsa kız verme-
mek adetti. • 

Fakat düğünlerde, kır eğlence
lerinde bizden büyük kızların fı
sıldamalarına kulak verdim. Hep 
jandarma müli.zımımn lafı geçer-
di. . 

Bilmiyorum bu genç jandarma 
mülazımı sonra ne oldu. Bozgun
da jandarmalarını alUı, askerin a
rasına karıftı. Diyorlardı. Bazı kü
melerini renklerini böyle parça 
parça hatırladığım kasabamız çok 
rahat, çok sakin bir yerdi. 

Hele o çağhyanlar, nereye git
sem gözlerim suların bu cotkun a
kışını görmek, kulaklarım geceleri 
bu uzaktan gelen tarıltıyı dinle
mek ister. 
Çocukluğumdan kalan acı ve 

tatlı hatıra arasında bu suların se
si ve ak191 en kuvvetlisidir. 

Kasabadan ayrıldıktan bugüne 
kadar geçen yıllaıı beni büyüttü, 
koca kız, koca kadın yaptı. Çok 
zevkler yatadım, çok kahırlar çek 
tim, fakat çok geceler kederlerim
le veyahut sevinçlerimle batbata 
kaldığım zaman bütün sessizlik i
çinde bu su tarıltısını ititirdim. 

Bir gün mektepten eve dönmÜf· 
tüm. 

Komtu kadınlar bizim evde top
lanmışlar, ye isli yeisli konufuyor
lardı. Annem beni görünce gözle
ri sulandı. Ve hemen elime çok 
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sevdiğim bir çıkolat vererek sav
dı. 

O gece selamlıkta Kaymakam, 
Malmüdürü, tube reisi, daha bir 
çok adamlar toplandılar. Annem 
beni birkaç komşu çocuğu ile oya. 
lasın diye bol bol yemitler verip 
Emine kadınla yokarı yolladı. 

O geceyi hiç unutamam. Emine 
kadın, beni elinde büyüten bu ihti
yar bizi metgul etmek için ne ma
sallar söyledi, ne hikayeler anlatb 
Fakat bu gece onun da netesi yok
tu. En çok sevdigimiz yetil bayrak 
masalını bile anlatırken gözleri 
yaşarıyordu. 

O gecenin sabahı çok fena oldu. 
Artık dün gece bizden gizlenen 

feyler söyleniyordu. 
-Muharebe var, hududa asker 

geçiyor. 

ti. 

Diyorlardı. 
O gün mektep yarım azat oldu. 
Kasabaya bir tabur asker gelmit 

Bütün kasabalı çınar altında si 
lah çatan askerin etrafını almıştı. 

Zaten bir iki haftadanberi fU· 
bede kasaba delikanlıları toplanı
yor. Erzuruma sevkediliyorlardı. 
Fakat her yıl kura çekip askere 
gidenleri davul zurna ile geçirdi
ğimiz için bunu da öyle sanmış
tık. Halbuki timdi yalnu: gençler 

~" 

değil, geçen yıl, daha evvelki f'f 
lar askerlik edenler de elbise s1 
yip gidiyorlardı. Yeni tabur Gi' 
müthaneden geliyordu. 

Kasabalı askere erik, kay11ı )il 
rusu, ayran dağıttı. 

Tabur çok kalmadı. Akşalll ~ 
ranlığı çökerken kasabadan ilef 
geçtiler. 

- Erzuruma gidiyorlar! 
Diyorlardı. 
Tam güzdü .. 
Bu mevsim harman sonu ole!~ 

ğu için düğünler yapılırdı. Hal~ 
ki nitanlı delikanlılardan çoğıl 

kere gitti. ·-
En yakın komtumuz bir Ker•. 

Efendiler vardı. Onların yetit~ 
Pakize ismindeki güzel kara g~ 
lü, beyaz kızları da Manifatur'. 
Kamil Efendinin oğluna ni9anlı~' 
di. O da askere gitti. Hazırları 
bütün çeyiz takımları sandık!# 
atıldı. .

1 
Annesi mazlfun, kınalı saçlı lı• 

kadındı: 
Kısmet böyle imİf. Ne çık-' 

askerlik daha mühim. 
Diyordu. 
O günlerden sonra kasaba teıı' 

halaştı. 
Eski neşe kalmadı. 
Karakıt ta baamıftı. ) 

(Deuamı ı1tl 

1 



el 
Bü kreş radyosu 

--o-

Dün ilk defa umumi bir 
111 konser neşretti 
~· Bükreı radyosu 12 kilovatlık ve pek 
~vvetli saydmıyan bir istaıyc,n oldu-

• halde memleketimizden gece ve 
gündüz en ·;yi ve kolaylıkla alman bir 
merkezdir. Bükreti dinlemiyerı bir 
kimse tasavvur edemiyeceğimizden 

~ n §rİyabnın hususiyetlerinden u.:un 
ıızadıya bahsetmiye lüzum görmu> .,. 

z. Bükreı ilk ıenelerinde fazla a
bonesi olmadığı için maddi epeyce sı· 
k.ıntı çekmiı, bir zaman iflaı edecek 

eObir hale gelmiıti. Ettiği sebat ve mu
vakkt bir zaman için hükiimetinde" 
gördüğü muavenet sayesindedir ki 
aon ıenelerde aboneleri birden bire 
artmı§ ve mükemmel bir program neı
retmiye muvaffak olmuştur. Bükreş 

günden güne tekemmül etmektedir. 
rograınının bir kısmını milli Romen 

musikisi İ§gal etmekle beraber prog· 
ram haddizatında beynelmilel mu•iki-

i muhafaza ederek halkı Jayıkil" 

yüksek musikiye alııtırmaktadır. Bu
rada ekseriya Viyana operetleri, sere· 
natlar, hafif operalar, anlaması kolay 
olan klasik parçalar çalınır. Emini?. 
ki bu merkezde çalınan bütün garp 
musikiıi memleketimizin bütün radyo 
dinleyicileri tarafından da büyük bir 
zevkle dinlenmektedir. 

Romen radyosunda iyi bir musiki 
rejiaörünün program hazırladığı mu
hakkaktır. Bükreı geçen seneye ka
dar ara sıra bir merkezden verilip 
bütün iıtasyonlann naklen neırettik-
leri konıerlere ittirak etıniyordu. Ge
çen kıttan itibaren musikisi pek ağır 
olınıyan umumi konserleri nakletmiye 
baıladı. Dün akıanı da ilk defa olarak 
kendi neırettiği bir müntehap prog
ram bütün Avrupa radyoları tarafın· 
dan nakledilmiıtir. Bu vesile ile Bük
reı bir çok milyonlarca Avrupalı 
tarafından dinlenilmiı oluyor. 

0~ı Müraile binaaı 30 kilometre kadar 
pı: fehirden uzakta imal olunrnuıtur. 

E vvelk.i akıamki umumi konser prog
ramında 300 kişilik ''Carmen korosu .. 

iil' isimli bir heyet te bulunmakta idi. 
Gerek aolo ve gerek senfonik oı·kea
tra hakikaten boı tanzim edilmiştir. 
Bükret artık ideal bir merkez ha.Hni 

J almıı ve günden güne inkiıaf etmiye 
mfuteit bir iıtaıyon olmuıtur. 

Turgut MITHAT 

T essin merkezi 
• 15 Eylulde küşat 

icra edildi 
resmı 

Bir müddet evvel tecrübeten işleme
ğe baıladığı bildirilen ltalya~ hu~udun· 
daki Isviçrenin Lügano şehnndekı mer
kez muntazaman programlarına baıla· 
mıştır. Medeni bir yer olan Monte Ce
nerideki bu radyo Avrupaya kültürel 
bir program daha ilave etmittir. 

Evvelki ak,am bütün Avrupa merkezleri tarafından konseri nakledilen 
Bükreş gönderici iataayonu .• 

istasyonun stüdyosu Lügano tehrin· 
deki daima hür yaıamaya alışan ve ce
nup günetinin ııcaklığını hisseden ~lp
lara nazır bu memleket konuımakta ol
dukları ltalyan lisanile fakat ltalya ile 
alakası olmıyan milli bir neıriyat bula
caklardır. Merkez timdilik 15 kilovat 
enerji ile çalııacaktır. Dalgası 1143 met· 
redir. İstanbul durunca dinleyiniz 

r,-M-uh_t_e_llf_r_ad_y_o_h_a_b_•r-ı-... -,-ı Fırtınalar Bari merkezinin programı 
270 metrelik ltalyan istasyonu bari 

timdiye kadar kendi stüdyolarından müs 
takil bir program neıretınekte idi. Bir 
müddettenberi mezkur merkez ile Roma 
civarında yapılmakta olan kablo tesiaatı 
ikmal edildiğinden Bari merkezi müsta
kil neıriyatını azaltarak programının 

büyük bir kısmını Romadan naklen ııeı· 
retmeğe baılamıştır. Bari istasyonu ayni 
zamanda yegane Arnavut lisanile Arna
vutluğa mahsuı program ne§retmekte ve 
ltalya hakkında Arnavutları tenvir et 

mektedir. 

Fransız muallimleri 
Fransa Maarif Nezareti bütün mektep 

lere gönderdiği bir sirkülerde .her Fran
sız mualliminin bir radyo aleti bulundu
rup radyo neıriyatını takip etmesi talep 
edilmektedir. 

Alman radyo aboneleri azalıvor 
Ağoıtus ayı baıında Almanyada rad>:~ 
abonelerinin adedi 4,483.278 ze balıg 
olmakta iken bu miktar bir ay zarfında 
4 470 862 ye düımüıtür. Bununla Al· 
~an dinleyicileri yüzde 3 nispetinde a
zalmıı ve 12,412 abonesini kaybetmİ§· 
tir. 

Tesain merkezinin spikeri Mafma:ıı:el 
Nini mikrofon baıında 

Başlamadan evvel 
Geçenlerde bir kaç furtına geçirdik 

önümüzdeki haftalarda da her sene ol
duğu gibi bozuk havaların fazlalaıması 
ihtimali vardır. Anten ve anten direkleri 
eskiyen, uzun zamandanberi ayni telden 
istifade edenlere tesisatlarını furtınalı 

havaların baılamasmdan evvel muayene 
etmelerini tavsiye ederiz. Çünkü kuvvetli 
bir rüzgar tarafından koparılıp yere inen 
bir antenin yenilenmesi kopmamı§ bir 
antenin değiştirilmesinden çok daha güç 
olur. Hele bir kaç dam aıırı olan anten ' r 
koparsa bunun için evden eve geçmek i-
cap eder. Böyle bir tehlikeye maruz ka
lacağı tahmin edilen antenin evvelce i-
cabına bakmalıdır. 1 

En iyisi yeni bir anten teli tedarik e
derek eskisinin bir ucuna bağlıyarak di- 1 
ier taraf-tan çekmeli. ve eskisi vaziyetin

de bağlanmalıdrr. Şu takdirde f.ena hava
valarda duvardan, bahçeye oradan gene 
ıokağa tel atıp uzun zahmetlere katlan
mak icap etmez. 

Viyana merkezi muhafaza ediliyor 

--

Bir haftadanberi Viyananın civarın
da tesis edilen Bizanberg kuvvetli Viya.
na merkezi 40 kiıilik bir polis müfrezesi 
tarafından beklenmektedir. Merkeze tim· 
diye kadah hiç kimse tarafından taarruz 
edilmemiıtir. Bu polis kuvveti Avustur
yadaki Hitlerciler tarafından merkeze 
herhangi bir yapılacak taarruza mani o
lunmak için ihtiyat tedbiri yapılmııtır. 

_ l\.o1:ııucuğum, hoparlörümüzü 
çalmıılar, felaket değil mi? 

- Asıl felaket çalanda, vah, vah I 

Reisicümhur Hz. ile Kral Hz. arasında dün sabah ve gece yapılan mülakatlar 
d (Ba~ı 1 inci sahifede) 
fi ve: 

ı;g - Hemen çıkalım, Gazi Hazretle
:.,..; rine mümkün mertebe çabuk mülaki 

olmak istiyorum. demiılerdir. 
Bu aırada Reisicümhur Hazretleri 

- Dolmabahçe sarayının rıhtımında muh 
terem misafirlerine intizar ediyorlar
dı. 

Kral Hazretleri Üzerinde amiral 
üniforması bulunduğu halde saat 10,5 

tit te Dolmabahçe rıhtımına çıkt~la~. 
~ Yan]annda seryaverleri general Dımıt
[ ; riyeviç bulunuyordu. 

·• ilk mülakat 
iki reisihükUırıetin mülakatları pek 

~mimi olmuıtur. Gazi Hz. Kral Hz. 
nın ellerini aıkarak fransızca: 

- Sizinle görüttüğümden dolayı 
çok mes'udum. 
._Demiıler, Kral Hazretleri de t~ıek

ku~ ~derek ayni suretle memnunıyet
lerını beyan etmitlerdir. 

1 A. Bundan sonra Gazi Hazretleri, Is .. 
r nıet Paıayı, muhterem misafirlerine 

•
1
· t~kdiın etmitler ve ıaray merdivenle

ç# rın1do;n l!ık_arak, salona gitmiılerdir. 
ı;1 kı hukuınet reisi yirmi be§ dakika 

! kadar görütmüılerdir. 
l ad ei ziyaret 

tJ . Saat 10.30 da Gazi Hz., Kral Hz. 
ıle beraber nhtıma inmitler ve lstan· 
bul_ motoru~a. binınitlerdir. Refakat
lerınde Harıcıye Vekili Tevfı"k R"" t"" u . K. . H"km U§ u, 

. ~umı atıp . ı et, Yugoali.vya Se-
fırı M. Y ankovıç ve Kral Hz. nin ya •• 
verleri general Dimitriyeviç ve Riya. 
seticümhur seryaveri Celal Beyler var-
dı. 

Jıf Motor torpitoya yanaıınca mızıka 
•el~ havaaı çalmıı ve Gazi Hazret

Jıf lerı onde, Kral Hazretleri de arkada 
le' olmak .üzere torpitoya çıkml§lardır. 

k ~azı liz. torpitoda bir çeyrek saat 
a llr kaldıktan sonra Dolmabahçe 

sarayına dönmüılerdir. 

Kraliçe Hazretleri 
t~rı•:I Hazretlerinin, Gaziyi ilk ziya. 

dl rke ed':'
1
nd_e Kraliçe Mari Hazretleri 

..., en ı erıne ref k t tın . 1 d" ır G "H aa e emışerı. 
1 da~ 1a~retlerinin, iadeiziyaretlerin· 

,.,,e. Rra ... ~zrhetleri, Kraliçe Hazretle-
nı eısıcum ur Ga · H ti . 

.,; takd" t . 1 d" zı azre enne ,,.. ım e mıt er ır. 

Müzeleri ve ~opkapı sarayını 
zıyaret 

bia~ra\. !"f ":zre.tleri bu~da~ sonra el-

b. degııtırmış.ler ve uzerınde licivert 
ır k t.. ld • oa um o ugu halde torpitodan 

aYrıJmıılardır. 

I ';lefakatlerinde Kraliçe Mari Hazret 
en de bulunuyordu. Kraliçe Hazret-

leri pek ••d b" · · · ı d" O ~ e ır surette .ııyınınıt er-
ı . zerlerinde bir ıpor mantosu, 

•Por ayakkabıları vardı. 
I Muhterem misafirler aaat 11,30 da 
•tanhul motoru ile Sarayhurnuna çık· 
şıılardır. Burada Protokol Müdürü 

d evket Fuat, Belgrat Sefirimiz Hay
Yr Beyi,,. Yugoslavya Sefiri M. 

ankoviç, sabık Müzeler Müdürü ve 

latanbul meb'u•u Halil, Vali Muhid
din Beylerle Merkez Kumandanı Feh
mi Pata ve Madam Yankoviç ve sefa
ret erkanı kendilerini kartılamıılar
dır. 

Muhterem misafirler buradan oto .. 
mobillere binerek Topkapı sarayına 
gitmitlerdir. 

Kral ve Kraliçe Hazretlerine, Kra· 
liçenin damdönörleri ve bir müddet 
evvel ıehrimize gelmit olan Yugosliv
ya Protokol Müdürü M. Nokoviç re
fakat etmekte idiler. 

Kraliçe Mari Hz., latanbulun ya
bancısı değildir. Daha. geçen .sene va
lideleri Romanya Kraliçesi ile lstan
bula gelmitler ve Robert Kollej'de 
misafir kamıılardı. Bu sebeple Krali .. 
çe Hazretleri müzelerimizde mevcut 
asanatika hakkında malumat sahibi
dirler. 

Misafirler Topkapı sarayını ve bü
tün dairelerini, Asanatika müzesini 
ve bilhas.sa orada mevcut mezarlan 
görmüılerdir. ı 

Bu ziyaret esnasında sabık Müzeler 
Müdürü Halil Etem Bey Kral ve Kra
liçe Hazeratına izahat vermi~ti~. Kra· 
liçe Hazretleri, geçen senekı zıyaret
lerinden Halil Etem Beyi tanunıılar 
ve kendilerine iltifat etmişlerdir. 

Asarıatika müzesinden çıkarken Çi-
nilikötk ile karşılaımıtlar ve buna 
dair malUmat istemiılerdir. 

Halil Bey kendilerine: ''Burası Fa
tihin ilk yaptırdığı saraydır ve içinde 
Türk i.ai.n vardır,, cevabını verince 
içeri girmek arzusunu ızhar etmitler 
ve burada mevcut Kütahya çinilerini 
Türk halılarını pek beğenmiılerdir. 

Kral ve Kraliçe Hazeratı, latanbu
lun iai.natikası hakkında iyi malU
mat ıahibidirler bu husustaki vukuf 
ve ihtalan ve ae;dcttikleri mütalea.lar 
herkesi hayrette bırakmııtır. 

Kral ve Kraliçe Hazeratı, bundan 
sonra Askeri müzeyi, Ayasofya ve 
Sultanahmet camilerini gezmitlerdir. 

Muhterem misafirler müzede gör
dükleri intizam ve mükemmeliyeti 
takdir etmitler ve hatırat defterine bir 
kaç cümle yazarak imza etıniılerdir. 

Bu sırada müze meydanı, cami av .. 
lusu ve Sultanahmet meydanı binler
ce halkla dolmuıtu. Herkes muhte
rem misafirleri şiddetle alkıtlamıı ve 
"Yata!,, diye bağırmııtır. 

Saat 13.30 da misafirler tekrar o
tomobillerle Sarayburnundan motora 
binerek Dubrovnik torpitosuna avdet 
etmiılerdir. 

Kral ve Kraliçe Hazretleri, öğle ye
meğini torpitoda ıuretihusuıiyede ye
miılerdir. 

Oğleden sonra 
Kral ve Kraliçe Hazeratı öğleden 

aonra da t;ehir dahilinde bir gezinti 
yapmıtlardır. Kral Hz. mütenekkiren 
seyahat etmekte olduklanndan mera
simden ve her türlü tekeUüften azade 
olarak gezmeyi arzu ettiklerinden bu 
gezintide refakatlerinde maiyeti erki. .. 

• 

Reisicümhur Hazretleri Sırp Kralı 
Hz. Üe beraber saraydan çıkıyorlar 

nından batka bir kimse bulunmamıı· 
tır. 

Kral ve kraliçe haz ~ratı saat 16 da 
Dubrovnik torpitosundan husuıi 
bir muıla Dolmabahçe rıhtımına çık· 
mıtlar ve oradan otomobillerle İstan
bul tarafına geçmitlerdir. Muhterem 
misafirler Nuruosnıaniye kapısından 
Çarııya gitmi~ler ve bazı antikacı dük 
kinlarına uğrıyarak i.sirıatika ve bil· 
hassa halılara bakınıılardır. Kral Hz. 
mğaza sahiplerinden satın alacakln 
eıya hakkında bili.hara bir karar ver
mek Üzere yalnız malUırıat almakla 
ilctifa etmiılerdir. 

Kral ve Kraliçe Hazeratı oradan 
Beyoğluna geçmiılerdir . 

Kral ve Kraliçe Hazeratı Perapalas 
oteli önünden geçerken antikacı M. 
Hayımın mağazası önünde otomobil
lerinden inerek içeriye girmiş.terdir. 
Burada oymalı tahtalan, halıları, çi
nileri, bazı fark dekorasyonları ve sa· 
na t eserlerini görmiitlcr ve mağaza sa 
hibi M. Hayımdan bu hususta kendile
rine tahriri surette izahat vermelerini 
istemiıler ve mağaza habra defterini 
imza ederek ayrılmışlardır. 

Muhterem misafirler oradan istik· 
)j;J caddesi ve Taksim • Şi§li tarikile 
Boğaziçinde bir otomobil gezintisi 
yapmışlardır. Saat 18 de Yugoslavya 
ıefiri M. Yankoviç ve refikası tarafın· 
dan, Yenikczdeki ikametgahlarında 
verilen çay ziyafetinde hazır bulun· 
duktan sonra Dolmabahçe tariki!e tor 
pitoya avdet etmişlerdir. 

Korla mülakatı 
Kral ve Kraliçe Hazretleri,, Korfo.. 

ya muvaaalatlarında Yunan Reisicümhu
ru M. Zaimia ve Baıvekil vekili M. Kon• 
dilia ile de ırörüıeceklerdir. 

Yavuzda bir çay 
Dün öğleden ıonra Yavuz zırhlııın• 

da Dubrovnik torpidoıu kumandan ve 
zabitanı ıerefine bir çay ziyafeti verilmit 
tir. 

Varnadan geçiş hakkında 
resmi tebliğ 

SOFY A, 4 A. A. - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

Yugoslavya hükümdarlannın Var
nayı ziyaretleri hakkında §U tebliğ neı· 
rolunmuıtur: 

''Yugoslavya krüvazörü Durovnik 
Yugoslavya hükümdarlarını hamil ola
rak saat 16 da ufukta gözükmüıtür. Bul
gar torpitoları ör.üne gibniş ve limana 
kadar krüvazöre refakat eylemiıtir. Du
rovnik top ateşile mu..!:at eeliun resmi· 
ni yapnuı ve buna Bulgar aahil batar· 
yası cevap vermiıtir. Kral Boris, yeı:a 
motörile Durovnik krüvazörüne gıtmıı 
ve kral Alexendre tarafından kabul o
lunmuıtur. iki hükümdar hararetle hi· 
ribirlerinin ellerini sıkmışlar ve kucak
laımıılardır. lki hükümdar kısa bir 
ınüddet İçin geminin salonuna çekilrnit· 
ler ve sonra krüvazörün selim toplan 
arasında Vera motörüne binmiılerdir. 

Xinograde iskelesinde Yugoslavya 
hükümdarlarını kraliçe Y oanna ile pren· 
ses E vdoxia ve prens Gyrile ile mevki 
kumandanı vali ve belediye rei i bekli
yorlardı . Saray muhafızlarından bir 
nT;.[reze ıeliim resmini ifa etmiıtir. Bu 
esnada Bulgar torpitolan da topla mi
safirleri seıamJıyordu. Kral Alexendre 
müfrezeyi teftiı ettikten sonra hüküm
darlar otomobillerle saraya gitmiılerdir. 
Yugoslavya kralı ve kraliçesi Bulgar hü· 
kümdarlarının davetini kabul ederek 
akf"ID yemeğine kahnışlar ve bu yemek 
saat 20 de bitmiştir. ,, 

1'Yugoslavya Hükümdarları aaray
dan ayrıldıklan vakit Bulgar Kralı ve 
ailesi iskeleye kadar kendilerine refa· 
kat etmiı ve Kral Boria ile Prens Cy
rile de Vera motoru ile Dubrovnik 
kruvazörüne gitmitlerdir. MezkUr 
kruvazör saat 22.45 te lstanbula mü
teveccihen demir a.lmııtır. Yugoslav
ya Kralı Alexandre, amiral ünifonna
aını giymiı bulunuyordu. Ve göğsünde 
Bulgaristanın Saint Alexandre niıanı
nı taııyordu. Bulgar Kralı Boria piya
de üniformasını giymiı bulunuyordu. 
Ve göğsünde Yugoslavyanın Kara Jor
jeviç nişanını taşıyordu. Hükümdarın 
müli.katı husuai, samimi ve hararetli 
bir mahiyette olmuıtur.,, 

Dün geceki ziyafet 
ISTANBUL, 4 (A.A.) - Yugoslav 

Kral ve Kra.liçeai ferefine Reisicüm
hur Hazretleri tarafından Dolmabah
çe sarayrnda hususi bir aktam ziyafe
ti verilmiştir. Hükümdarlar, saray rıh
tımına çıktıkları zaman Reiıicümhur 
Hazretleri tarafından karşılanmı~lar
dır. 

Ziyafet aamimi bir hava içinde 

Musiki meraklıları 
Viyanada veıilecek büyük 

klasik konser 
Viyananrn "Muıiki arh:at.laşlarr •• mıı 

siki heyeti bu mevsimde aıağıda tarih· 
Jerile iıimleri bildirilen konserlerini 
Viyana radyosunda vereceklerdir. 

Konserler beynelmilel ıöhreti haiz 
Profesör Robert Heger ile Oswald Ka
basta taraflanndan idare olunı<c.nktır. 

1 inci konser 25 • 10 • 933 çarfam
ba akıamı Beethoven'in eserlerinden 

6 • 10 • 933, cuma akıamı ıaat 20 
de Viyana merkezoinde verilecek bü· 
yük orkestra konserini idare edecek 
olan Profesör Arvin. 

4 üncü senfoni B - Dur. Piyano kon• 
seri C - Moll (Piyano Edwin Fischer 
tarafından çalır.':icaktır); 8 inci nenfo. 
ni F - Dur; Leonare'nin uveı·türü 
(No. 2). 

2 nci konser 20 • 12 • 933 çarıam· 
ba: Brahma'ın D - Dur kem" konse
ri (Solist Adolf Busch keman çala
caktır); Anton Bruckner'in S inci C-
MoU senfonisi. 

3 üncü konser: Pazar, 10 1 • 1934 
tarihindedir. Schumann'ın A - Moll 
piyano konseri (Frederik L~mond pi
yano çalacaktır); Franz s~t-midt"in 

yeni bestelediği 4 üncü C - Du~ sen· 
fonisi ilk olarak burada iti~:lecektir; 
Max: Reger'in variyaftnn ,arı ve Adnm 
Hiller'in musiki Üzerine bir k.l"itiği. 

4 üncü konser 21 • 2 • 934 çarfam
ba akıamıdır. Bach'ın Brandenburg 
musikisi; Joaef Haydn'ın orkestra ve 
viyolensele mahauı D - Dur konseri 
( viyolenseli solist aan'atkir Emanuel 
Feuermann çalacaktır); Bruckner'in 
S inci B - D1.1r senfonisi. 

5 inci konser 21 • 3 • 934 ak~anıı: 
Reznicek'in "Trajik tarih,. ve variyas· 
yonlanndan; Tschaikowsky'nin D -

Cezair 120 kilovat 
Aletimizi kanftlt'ınca hazan Paria 

radyosunda çalınan plaklara benzi· 
yen hazan da milli Arap musikisine 
rastladığımız Cezair merkezini bugün" 
kü vaziyetile güçlük.le bulabilmekte• 
yiz. Şimdiki halde ıimali Afrikada en 
kuvvetli olan bu istasyon eksotik mu 
aikisinden ve memleketin coğrafi •:nev, 
kii dolayısile Avrupada aevilmektedir, 
Burada çalınan musiki bir taraftan 
memleketin vaziyetini karakterize o. 
derken Fransız medeniyetini de tasvir 
ediyor. 

Cezair radyosu halihazırda mahalli 
amatörlerin yardımlarile yaptınlmı~I 

bir hususi merkezdir. İsmine "Cezairt 
radyo arkadaılan birliği,. deniycı 7" 
Fransız radyoları ıslah edildiği fU il• 

rada Cezairde de yeni bir kuv.etli 
merkezin imali dütünülmüıtür. Bu 
suretle seyyah celbine muhtaç olnn 
memleket için yapılacak reklam ve 
propagandanın yeni merkez teraı·ın· 
dan icra edilmesine karar verilmilti ·• 
120 kilovatlık bir istasyonun imali i
çin lazımgelen 3 milyon franklık tah· 
aiaat ayrılıp merkezin imaline geçen 
ayın ortasında bA§lanmııtır. Merkez 
bet ay sonra bitip hemen ne,riyata haı 
!anacaktır. 

Şimdiye kadar 16 kilovat ile icrayı 
faaliyet eden Cezair, cenubi Alınan .. 
yadaki 60 kilovat takatindeki kuvvet· 
li Mülaker merkezi tarafınılan ta~iz 

edilerek alelekaer örtülerek ititilenıi· 
yordu. Yeni merkez Lücernf' konfe
ransında tespit olunan 318 nıetrc dal• 
ga uzunluğunda yapılacağından taci• 
zata maruz kalmıyacaktır. Cezaire 
verilen ehemmiyeti mahsuaadan dola .. 
yı müstakbel merkezi iıletnıek ı':n 
daha ıimdiden Paristen Üç müdür ta· 
yin olunmut ve bu ayın birinde. Ceza
ire hareket etmiılerdir. 

Yeni merkezin programı gayet en• 
tereıan olacaktır .. Afrikan•n şİmlllin .. 
deki diğer ıehirlerinden mezkür i•· 
ta•yona kablolar tesis edilerek sansas• 
yonel karakteri ihtiva eden program· 
br neıredilecektir. Bu programların 
.,;oğu büyük Avrupa r~dy•,ları tarafın· 
dan da naklen neşı·r1unarak en zaylf 
alet sahiplerine de dinlemeleri imka· 
nı verilecektir. Bu kuv"elH ınerke~in 
Lılhaaaa memleketim;xide memna:ıen 
dinleneceği §Üphesizdı>. 

Dur keman konaeri (keınant ıolist E
rika Morini çalacaktır) ; Richard St
rauıı'un Senfonia domeıtica•,,. 

6 ıncı ve sonuncu koıuer 18 .. 4-9'.\4: 
B:ıch'ın F antaziai ( G • Moll), Beetho
ven'in 9 uncu D - Mol1 ıcnfoniı;i. 

MEML KET:tl:\:wiill 
Harıl harıl bayrak yapılıyor Nazilli Orlameklabi 
BANDIRMA, (Milliyet) - Cümhu

riyetin onuncu yıldönümü münasebetile 
her yerde yapılacak muazzam tezahürat 
için ıehrimizde ve köylerde faaliyet de
vam ediyor. Bayrak yeti,tirmek ıçin ter· 
ziler gündüz menul oldukları gibi res
mi ve hususi bütün müesseseler teşekkül 
\er de noksanlarını bitirmeğe çalıııyor
lar. 

O günlerde ıehir battan baıa bayrak
lar, defne dalları, çiçekler ve inkılabı 
taıvir eden yazı ve resmin afiılerile ıüı
lenecek muhtelif yerlere radyo hoparlör
leri konarak halka Ankara ve latanbul
daki konferanslar dinletilecek, gece mcl}1 
leketin her tarafı binlerce alektrik lam
balarile tezyin edilecek. Gündüz ve gece 
aabahlara kadar oyunlar ve eğlenceler 
tertip edilecektir. Bayram günleri elek
trik tirketi mevcut üç makinesini de iı
letecek, abunelerine tetrinievvel ayı için 
yüzde elli tenzilat yapacaktır. 

Akşehir Afyona mı bağlanıyor 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Kazamı

zın Afyonkarahisar viliyetine bağlana· 
cağı hakkında bir §Byia vardır. idman 
yurtlan (Gençlik teıekkülleri) nin Af
yonda teşekkül eden mıntakı>ya bağlan. 
malan bu §ayiayi kuvvetlendirmekte
dir. 

Akşehirde Evkaf işleri 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehrimiz 

evkaf memurluğuna tayin edilen Süley· 
man Srrrı Bey buraya gelerek vazife
sine batlamıı ve berayi teftiı burada bu
lunan evkaf müdürü Tahir Bey tetki· 
katını ikmal et"lİf Konyaya gitmiıtir. 

Nazillide bir tecavüz 
NAZiLLi, (Milliyet) - Nazillide 

demiryolu kahvesinde hanendelik eden 
Mustafa kızı Zebranın Turan mahalle
sindeki evine sabıkalılardan bekar Ha
san O. Hamn arabacı Nuri ve evü Meh. 
met bahçe duvarından ginniıler. Ve bı
çakla hücum ederek tecavüzde bulun· 
muşlardır. Kabadayıların üçü de ya· 
kalanmış hapse tıkılarak tahkôkata baı· 
lanmıftır. 

gece yarısına kadar devam etmiştir. 
Kral ve Kraliçe ziyafetten aonra mo -
törle Dobrovink kruvazörüne gitmiı • 
ler ve Reiıicümhur Hazretleri kendi .. 
!erini kruvazöre kadar teıyi etmiıler
dir. 

Kruvazör gece yarısından aonra 
Ege denizine müteveccihen hareket et 
mittir. 

Kraliçeye, Reiıicümhur Hazretle .. 
riyle şehir namına ve daha bir çok bu· 
ketler takdim edilmiştir. 

Galatasaray-Beşiktaş maçı 
Beıiktaş takımı ile Galatasaray takı

mının bu cuına Taksim stadyomunda bir 
maç yapacağı haber ahnmııtır. 

NAZiLLi, (Milliyet) - Geçen se
ne açılan orta mektebimiz, gittikçe ile
rilemekte ve tekamül etmektedir. Ders 
ıeneıi ortasında kurulmasından çok nok. 
san bir kadro ile açılan mektebin çalıı
kan müdür ve arkadaılan geçen sene 
bu noksanı hisıetmemiılerdi. Bu sene 
kadro tamamlanmıı ve binaya yapılan 
ilaveler bitirilerek son aınıf ta açılmıı· 
tır • 

Mhktebe bu sene 72 talebe yazıl
mıt ve geçen sene mevcudile beraber 
talebe adedi 133 olmuıtur. Bu rakam· 
lar halkınuzda uyanan ve gittikçe artan 
okuma hevesinin bir miyan olduğu ka
dar Nazillide bir orta mektep açmakta
ki isabeti de gÖ•termektedir. 

Dilen ciye ta kın! 
AYDIN, (Milliyet) - iki gün ev

vel Aydında Gazi bülvarında tuhafiye
ci Bakırcı oğlu Hafız Mustafanın dük
kanında olmadığı bir sırada 100 kusur 
lira parasının çalındığını anlamı§ ve i .. 
ti zabıtaya haber vermiş, ve Tavaaıllı 
Hüseyin kızı dilenci Haticeden ıüphe
lendiğini aöylemiıtir. 

Bu Haticeyi Aydına gelen ve yahut 
trenle Aydından geçen herkes tanır. 
Aydına gelen her tren durdukça va
ıron pencerelerini birer birer dolaırp pa· 
ra istiyen, vermiyenleri tahkir eden 
Muacciz kadın. Zabıta Haticeyi bulu· 
yor, üzerini anyor, 1 elli, 5 on, 30 • 35 
tane de tek liralık ki cem'an 280 bank· 
not, 1 san lira ve 34 ruhiye altını çıka· 
rıyor. 

Evinde yapılan araıtırma üzerine de 
25 lira 11 kuruıluk nikel betlik , onluk. 
yirmilik ve kuruıluk, 1500 tane iki ku· 
ruşluk gümüı para, 15 tane gümüı me
cidiye ve 240 kuruı brons para ile ha· 
\ile mütenasip olmıyan bir çok kıymet· 
li eıyalar bulıınuyor. 

Haticeyi eıasen herkes paralı bilir· 
di. Bir iki sene evvel bir kaç sarı lira
sını aıırdığmdan dolayı oğlunu tikftyet 
etmiı ve kendisinden faizle 1500 lira 
alan bir akrabasının bunu inkar etme• 
sinden önüne gelene dert yanmı,tı. 

Domuzl3 mucadele 
AYDIN, (Milliyet) - Ayın 24 ün

cü pazar günü Nazillinin Açta nahi· 
yesine bağlı ve nahiyeye 7,5 kilometre 
mesafede Uzıınlu köyünden usta Ha
aan oğlu 17 yaımda Veli gece bahçesine 
giden domuza çifte tüf.eğile alet etmiş, 
yaralanan domuz Veliye hücum ederek 
kalçasından kapmıştır. 

Bunun üzerine Veli ile domuz ara· 
ıında mücadele başlamış, a.lt alta üst üs .. 
le bir müddet boğuşmuılar bu aral•k 
VAH.,in tüfc.--;.i Vf>.,..,. dü~~ünr.e di~cr 
gözü ateı alarak Veli sağ kalçasından 
airen kurşunla da yaralanmııtrr. Si-
18.h sesinden domuz kaçmıf, Veli mem• 
lcket hHtanesine getirilmittir. Yaralan 
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Suikastçı bir 
Hitlercidir 

(Başı 1 inci sahifede) 
kaç güne kadar Ba.lplatz'ta çalıım•ya 
bathyacaktır. 

Avusturya gazetecilerinin ve bil
hassa Extrablatt gazeteıinin Dertil 'in 
evinde yaptığı tetkikata göre suikaat
çi, bundan 3 ay evvel, Milli Soayaliıt 
propaganda11 yaptığı için Federal or
dudan çıkarılınıttır. 

Dertil'in küçük kardeıi, Milli Soaya· 
)iıtlerle posta vazifesini görmek Üze
re Bavyera - Avusturya hududunu ge
çeceği sırada Lechfeld karargahına 
gitmek üzere iken tevkif edilmiıtir. 

Dertil'in kız kardeıi, Milli Sosyalist 
faal propagandacıaı olarak tanınmak
tadır. 

Dertil'in apartımanının bütün du
varlarında Hitler haçlan doludur. 

Diğer taraftan haber alındığına gÖ· 
re, Dertil, geçen hafta Almanyaya git· 
mit ve bundan bir kaç gün evvel Vi
yanaya dönmüıtür. 

Açıkça itham 
PARlS, <t" (A. A.) - "Le Jouınal" 

gazeteıi M. Dolfuss'a kartı yapılan 
auikaıtin manasının açık olduğunu ya
zıyor ve diyor ki: 

''Katil ve onu bu cinayete sevkeden
ler, dokuz aydım beri Avuaturyanın 
iatikli.lini müdafaa eden adamı orta
dan kaldırmak istemiılerdir.,. 

Almanlar ne diyor? 
BERLlN, 4 (A. A.) - Voelkiıche 

Beobacbter gazetesi, M. Dolfu •'a 
kartı yapılan suikasti mahkiım etınek
te ve "auikaıtçinin kurıunlannın he
defini bulamamıf olmasından menınu
niyetini,, göstermektedir .. 

Bu gazete ayni ıuikaati Avusturya
nın dahili zaafı için bir iıaret telakki 
etmektedir. 

Germania gazeteai, ıuikaatin netice
lerinin iki meınleket araaında esasen 
mevcut olan gerginliği daha ziyade 
arttırmasından korkmaktadır. 

Polisin tebliği 
VlY ANA, 4 (A. A.) - Vatan cep

heıi ve Heinwehren'lere menıup hin .. 
)erce aza kendi kendilerine toplan1-
vermİ§ler ve M. Dolfuaa'a muhabbetle
rini izhar etmitlerdir. 

Baıvekil muavini M. Fey bir nutuk 
eöylemit, intikam almak lüzumunu ve 
divanıharp kanununun tatbikini red
dederek demiştir ki: 

- Reiıimiıı:e, ülkelerimize ve vata
nımıza aadakat yemini etmek istiyo
ruz. Bizim kadar kendilerini kuvvetli 
hiaııedenlerin intikam diye haykınna
ğa iatiyaçlan yoktur. Biz adalet v" 
mücadelemize devam etmek iıtiyc· 
ruz.,, 
Akıam üzeri, polis kısa bir tebliğ 

netretmittir: 
Bunda, Dertil'in Hıriıtiyan Soayalisı 

temayÜllÜ "Wehrbund., askeri teıki
latına mensup olduğunu tanımakla be
raber arkadaılarının araaında Milli 
Soıyalist töhreıi olduğu bildirilın<'kte
dir. 

Dertil, nazarıdikkati kayınpederi 
Cuenther'in üzerine çekmek istediği
ni aöylemiıtir. Dertil, Guenther kadar 
hiç bir kimsenin Avusturyayı daha iyi 
bir istikbale götüreceğini zannetme· 
mektedir. 

Diğer taraft~n, Dertil'in kardeıi, 
Avusturya Legıon'una yazılmak Üzere 
hududu geçeceği aırada tevkif edi!
mittir. 

LONDRA, 4 (A. A.) - M. Mac 
Dona.ld ile Sir Jobn Siman, M. Dolfu11' 
a teessür telgraflan çekmitlerdir. 
VARŞOVA, 4 (A. A.) - Meclis 

Reisi M. Y enderzejewicz Baıvekil 
Doıfu .. •a samimi bir teessür telgrafı 
çekerek suikaıtten dolayı derin tazi
yetini ve kurtulduğu için tebriklerini 
bildirmiı, bir an evvel iyileımesi te
mennisinde bulunmu~tur. 

T eeHür telgrafları 
LONDRA, 4 (A. A.) - M. Newille 

Chamberlain demittir ki: 
"Batvekil Dolfuu'a karşı yapılan 

alçakça ve çılgın auikasti nasıl derin 
bir nefretle haber aldığımızı kendim 
ve hükUınetim nanuna bildirmek iste
rim. 

M. Dollfuss, Avuaturya m~elerini 
büyük bir cesaretle ele almak auretile 
herke.in takdirini ve hayranlığını ka
:zanmıt tır .,, 

KurfUn/ar nerelere isabet etti? 
ViYANA, 4 A. A. - Bqvekil M. 

Dollfuss dün suikasti müteakip derhal 
hastaneye kaldırılarak muayenesi yapı). 
ımt ve kurıunlardan birinin aol kolunu 
sıyırarak geçtiği ve ikincisinin de sağ 

.lmuzu deldiği fakat kemikleri incit
mediği anlatılmııtır. ille panıumandan 
ıonra baıvekil derhal evine götürülmüı
tür. Oradan hükUmet iılerini idareye 
devam edecektir. 

Milliyet'in romanı: 31 

Vapurcular işi 
Yeni itirazlar Üzerine 

hala halledilemedi 
Vapurculardan bir kısmı, vapurların 

takdiri kıymetine karoı vaki olan iti
razlar üzerine hakem İarafından verilen 
nihai kararların 15 günlük kanuni müd
detin mürurundan iki gün sonra teb.. 
liğ edilmit buluduğundan kanuni bir 
kıymeti olmadığını iddia etmiılerdir. 

Vapurculardan Naim Bey, bu husus
ta ıeıebbüsatta bulunmak üzere Anka
raya gibniıtir. 

lktısat vekaletinin bu husustaki ev
rak dosyasını tetkik için Ankaraya İste
diği de söylenmektedir. 

Hakem kararları kat'i mahiyette ol
makla beraber, eğer bir kısım vapur
culann müddet meselesine ait iddiaları 
varit görülürse ortaya hukuki bir mese-
le çılmııı olacaktır. Bu takdirde, elde 
takdiri kıymet komisyonunun tekemmül 
etınemiı bir halde vapurlara biçtiği kıy
metler kalacak, bunlara itiraz edildiği 
ve kanuni müddet te geçtiği için bu iti 
halletmek üzere yeni kararlar almak 
lizım gelecektir. 

Hakem kararlanna müddet nokta
ımdan il:irazlar yapıldığı için vapurcular 
ıirketinin sermayesinin miktan da mual
lakta kahnıtbr. Vapurcular, Ankarada 
yapılan teıebbüsat neticesine İ?:.tizaren 
vapurlannı henüz ıirkete ferağ ettirme
ğe baılamamıılaı<dır. 

Hududu genişletiyorlar mı? 
lstanbul defterdarlığı aleyhinde ve 

Filorya plajlan etrafında geniı ınik
yaata bir tapu sahtekarlığı yapıldığı an
laıılmııtır. 

Yapılan tahkikata nazaran De~er
darlık denizden dolma 16 dönümlük 
aabili Emlik ve Eytam Bankaıına dev· 
retmiı, Emlak ve Eytam Bankaaı da 
bu aahlli müzayedeye koyarak sahmı· 
br. Müzayede neticesinde ıahil eski lı
tanbul mebuslanırdan bir zatın refika-
11 olan Halide Hanımla Talat Hanmı 
ismindeki iki kadının üzerinde kalmııtır. 
lıin bu noktaya kadar olan kısmında 
biç bir uıuhüzlük yoktur. 

Fakat Defterdarlığa yapılan bir ih
barda bu harumların sabn aldıklan aaJıj. 
lin tapuıunu alırlarken tapu daire
sinde bir suiiıtimal yapıldığı ve hudut
ların kendi lehlerine geniıletildiği bil
diribnittir. 

Filorya çiftliği Bantçızadeler ismin
de bir Ermeni ailesine aittir. Ve bu ai
lenin krımı mühimmi firaridir. Bunun 
için bu firarilerin uhtelerindeki emlak 
Defterdarlığa intikal etmiıtir. Halit ve 
Talat Hanımlann uhtesindeki ıahilin 
hudutları geniıletilince Defterdarlık ta 
mühim surette mutazarnr oJmuıtur. Bu 
ihbar üzerine müfettiıler tahkikat yap
mıılar ve ihbann doğruluğuna kanaat 
getirerek suiiıtimalin vuku bulduğuna, 
16 dönümün haricine tecavüz edildiği
ne karar vermitler ve kayıtlann düzel
tilmesi İcap ettiiini bildirir raporlanru 
vilayete venni,lerdir. 

Küçük sanatlar 
Kanunu 

(Başı 1 inci aahilede) 
binde batlancaktır, Ve bu tarihten 30 
ıubat 934 tarihine kadar devam ede -
cek birinci devre zarfında ecnebi ıoför
ler ve muavinleri, seyyahlara tercüman 
!ık edenler, berberler, elbiıe, kasket ve 
kundura imal edenler, borsada mübaya 
acılık edenler, piyasa balıkçıları, Türk 
vatanda§larına hası-edilen bu ıanatleri 
terke mecbur olacaklardır. Haklarında ka 
nun bükümleri tatbik edilecekler tayin 
edildikten sonra bir müddet evvel vali -
ler tarafından kendilerine resmen ve tab 
riren keyfiyet tebliğ edilecek ve kendile
rinden tebligatın yapıld$na dair ilmü
haber alınacaktır. 

Talimatnameye göre üçer aylık dev
reler de üç tali devreye aynlmııtır. Bi· 
rinci ayda bekarlar ve vukuab olanlar, i
kinci ayda Türkiyede doğup büyüme
yenler, üçüncü ayda iae Türkiyede do
ğup burada evlenmiı olan ecnebiler ııra 
ile sanatlerini bırakmağa davet edilecek 
lerdir. Talimatnamede müteakı.,p bet 
devrenin tarihleri §Öyle tesbit olumnuı
tur: 

1 Mart 934 • 31 Mayıs 934, 1 Hazi
ran 934 • 31 Ağustos 934. 1 Eylul 934-
30 ikinci te§rİn 934, 1 Kanunuevvel 934 
- 28 Şubat 935, 1 Mart 935 - 1 Mayıs 
935. 

Programın son kısmını teıkil eden al
tıncı devrede sanatlerini terke mecbur er 
Jacaklar ecnebi simsarlar, inıaat, de -
=ir, ahf8p sanayi iıçileri ve haklarında 
Heyeti vekile karan olmıyan tayyare ma 
kinistleri ile devlet idarei huıuıiye ve be 
lediye müeueelerinde teaisaı hizmetle
ri yapanlardır. 

Öğrendiğime göre kanunda izaha 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da •İnema 

Yazan: VICKl BAUM 
Oliver kulaklığı k dine kadar yaklat 

brdı ve kulaklıkla beraber yorganının al
tına girdi: ince ve çocukça bir fikir. 
Daha ufacık bir çocukken, keyfi yerinde 
olduğu zaman kendine böyle küçük ev· 
ler, küçük vatanlar yapardı; memleket
ten, ecnebi diyardan ecnebi diyara kovu .. 
lan bir diplomatın anasız oğlu olduğu i
çin o zaman bakjki vatanı yok zibiydi. 

- Donka ha.Li Rodosu düıünüyor· 
musun? 

- E •et. Sık sık çok. 
- Ya Lindos'tan geçtiğimiz hatırin• 

da mı? 
-Mustafa Camiinin kavak ağaçları 

altında .. Hatırlıyor musun? 
- Hani ihtiyar bir Tü. k bjze saat 

kulesini gezdirmiıti. o adam sana aıık 
olmuştu. 

- Lindosun kücüLr nıai evleri •• 

yıldızlarının romanı 

Tercane:KAMRAN ŞERiF 
- l•terıen o evlerden bir taneıini 

safın alırız. 
Y orgainının altında OJiverin bir ço-

cuk gibi uykusu gelv.ıiıti. Sıcak bir aeıle: 
-Evet, dedi küçücük mai evler. 
Donka kulak veriyordu. Onu, A· 

dalar heykeli kadar güzel ve altın gi 
bi panl parıl, Llndos koyunun yeıile 
çalan mai suları içinde ilerlediğini 
görüyordu. En aaf elmaslar arasın· 
dan seçilmİ§ emsalsiz bir elmasa ben· 
ziyordu. 

Büyük bir &§kın bir daha dönmi· 
yen, çok nadir, çok kıymettar bir ıey 
olduğunu kadın bir kere daha hi1Setti. 

- Allah rahatlık versin, dedi. Sa
na bir puse gönderiyorum. 

O!iver de: 
- Alab rahatlık versin, benim mi

ni mini aadefim... Diye mırıldandı. 

MiLLiYET PERŞEMBE 5 TEŞRiNiEVVEL 1933 
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MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
FEVKALADE SATIŞ 

Birinci Teırinin altıncı cuma günü 
sabah saat 10 da Beyoğlunı:la Şi,lide 

Halaskar Gazi caddeıinde Bomonti tram 
vay istasyonunda izzet Paıa yokuıunda 
5 numaralı Feaçiyan ve elyevm Kimya
ger Hulki Pata apartımarunın 10 numa
ralı dairesinde mevcut gayet lüks, mo· 
dem ve tık ('\yalar müzayede ıuretile 
satılacaktır. Mahun ağacından çok mo
dern maroken sandalyeli zarif yemek o
da takımı, direktuvar teklinde ve az kul 
larulmıı modern ve şık yatak oda takı
mı, üzeri kadife asri pomye ıa1on takı
mı, salona ait lüks eıyalar, bronz kes
me lngiliz karyolaları, ~aple fabrikasın· 
dan lngiliz ıalon vitrini, eayet zarif bib 
!olar, Limoj tabak takımı, paıta ve çay 
takunları, ıampanya ve ıarap takımla
"• güzel bir radyo, hakiki kristofl ıof
ra takımı, vitrinli çay maaaıı, anvelop, 
oyun maıaıı, kakma bronz avizeler, Li
yon ipekli perdeler, gramofon, Bohem 
vazoları, meıin ya!9:hane takımı, divan
lar, tablolar, salamandra ve çini yeni so 
balar, kübik ve sedefli maıalar Tonel 
porbnanto, ıezlong, hasır takımlar ve
ıaire. Anadolu ve Acem halıları ve sec
cadeler. Aparbm;m dahi kiralıktır. ---

lsıanbul 2 inci iflas memurluğundan: 

l\lahkemece iflAsına karar verilip mallurı 

ıasfiye edilen lsıanbulda Kapalıçarşıda tri

koıajçı Viıali Bahar Efendinin tasfiye 

edilecek başka bir malı olmadıgından 

icra ve in!s kanununun 254 üncü mad

desi mucibınce iflasının kopanmasına mah

kemece karar verilmiş olduğu ildn olu

nur. (8229) 

lsıanbul üçüncü icra memurluıtundan: 

Mahcuz ve paraya ~evrilmesi mukar

rer yazıhane ve saire Galaıa Yolcu salonu 

karşısında Frenkyan hannında 4 üncü kattı 

birinci açık arııırma sureıiyle 11-10-933 

tarihinde saat l I den l 2 ye kadar satıla

cakar. Talipleıin mahallinde hazır bulu

nacak memuruna müracaatları ilıin olu· , 

nur. (8198) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tayyarelerden atılan torpidolarda 

ve torpidolara ait islahat" balundaki ih 
tira için latanbul Vilayet Celileıine tak· 
dİın edilınit olan 9 teıriniıani 1929 ta
rih ve 20480 numaralı müracaatın ih
tiva ettiği hukukun bu kere baıka11na 
devir veya icara verileceği teklif olun
makta olduğundan bu busust11 fazla ma
lumat edinmek istİyen zevatın lıtanbul
da, Bahçekapıcloı Tq Hanında 43 - 48 
numaralarda lıiin vekili H. W. Stock 
Efendiye müracaat etmeleri ilin olunur. 

7894 7009 

Devredilecek "ihtira beratı 
" Tayyarelerden torpido endabtına 

ait islahat" hakkındaki ihtira için iıtih
aal edilıniı olan 9 Teırinisani 1929 tarih 
ve 1404 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukukun bu kere baıkaıma devir 
ve ferağ olunması teklif edilmekte ol
duğundan bu buıusta fazla malumat e
dinmek iıtiyen zevatın l•tanbulda Bah
çekapıda Tat hanında 43 - 48 numara
larda kain vekili H. W. Stok Efendiye 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

(7893) 7008 

Devredilecek ihtira beratı 
'' Tayyare kanat1arrna ait islahat'' iç.in 

bir kıt'a ihtira beratı talebini müı'ir 15 
Teırineve) 1928 tarih ve 28644 Vilayet 
evrik numaraıı ile mukayyet müracaa· 
bn havi bulunduğu hukukun bu kere bat 
kasına devir ve ferağ olunacağı teklif 
olunduğundan bu buıuıta fazla malu
mat edinmek iıtiyen zevatın lıtanbul
da Bahçekapıda Taı Hanında 43 - 48 
numaralarda kain vekili H. W. Stock E
fendiye müracaat etmeleri ilin olunur. 

(7892) 7007 

!LAN 
Hali taıfiyede buluna? Sanizade 

Mehmet Murat ve şerikinin bir kısım 
emvali Beylerbeyinde iskele caddesinde 
22 numarah imaJatbanede satılacağından 
talip olanların mahalli mezkure Pazar 
günü saat 15 te müracaatları ilin olu -
nur. (81Ş7) 

muhtaç olan bazı kısımlar talimatname
de tasrih edibnittir. Bu meyanda piya
sa çalgıcılarile sanatkirlar tefrik edil
miı ve ikincilerin saoatlerini icra ede
bilecekleri kararına varılmııtır. 

Mai evler ..• Ufacık mai evler... Renk 
renk! ... Şayet turnalann mai olsaydı, 
mutlaka Rados•un küçük mai evleri 
gibi mai olurdu. 

Oliver bu küçük sözleri zihninden , 
geçirirken uyumağa başlamııtı bile. 
Katibi telefon muvaselesini kesti ve 
Oliver'in uyuduğuna İyice kanaat ge
tirdikten ıonra kendi odaaındak.i lam 
bayı da söndürdü. 

- Kendi kendine: 
- Bir erkekle bir kadın... Ne ba-

•it ıey ... Diye düıündü. Ve fazlaca in 
ce olan kullannı başının altında çap
rastvari kavu§lurdu. 

* * * Ertesi sabah, erkenden, rekli.m a• 
centası Pulaki fotoğraflan almağa gel 
di. 

Bahçede iki adam bir fotoğraf ma 
kinesiyle meığuldüler. Hatta bir de 
küçük projektör getirmitlerdi. F eniks 
Sinema Şirketinin llanat Şubesi me· 
murlanndan Joe Ray, golf dönüıü, e
mirler veriyordu. llanat Şubesi, Oli
ver Dent'in "Kardoğan" rolünde ka
zandığı muazam muvaffakiyeti istis
mar etmek niyetinde idi. ' ' Kardoğan" 
filminin ilk ten:ıaili ile ikinci temsili a
rasındaki müddet esnasında bütün 

Y eniköy Sulh 
Mahkemesinden: 

Tahir Bey ile Sadakat Hanımın taYi· 
an mutasarrıf oldukları bollan, Sarıyer
de Fındık ve Kestane ıulan caddesinde 
4 ve 4-1 numaralı ve kısmen fıstık ve 
kestane suları caddesi ve kısmen Ihsan 
Bey bahçesi ve Kutburebi Efendi hah -
çesi duvarı, arkası pertevniyal vakfına 

ait bahçe ve kıamen Cemil Efendi bahçe 
si "e kısmen Hamamizadeler veresesi 

bahçesi ıol tarafı sebzeci Ali Efendi bah 
çeıi ve kısmen Lutfiye Hanım bahçesi 
ön tarafı. fındık ve kestane auyu cadde
si ile mahdut ve içinde eıcarı müsmire
ıi mevcut ve kaynak ıuyu ile sulanır seb 

ze bahçesi ve fındık ve kestane suyu cad 
desi üzerine nazır 4-1 numaralı abtap 

ve muhtacı tamir evvelce kulübe balen 
bir hane zemini toprak ve iki kat ve alı 

1 

katta iki bodrum bir matbab bir hala 
üst katta iki oda bir ufak sofa, bir bala

dan ve mezkur bostanın methalindeki u 

fak bir ahırddan ibare! bostan şuyuunun i 

zalesi zımnında 7-11-933 tarihine müsa
dif Salı günü saat 14 ten saat 16 ya ka· 

dar Y eniköy sulh mahkemesinde açık art 

tınna suretile satılacağı ve arttırma ıart 

namesinin 26-10-933 tarihinden itibaren 
herkes tarafından görüleceği ve 
mezkiır ı:ünde artırma bedeli mubam -

ınin kıymetinin yüzde yetıniı betini bul 

duğu takdirde en son arbrarun taahhü
dü baki kalmak üzere arttırmanın 15 gün 

daha temdit edileceği ve 15 inci günü 
olan 22-11-933 çarıamba günü ayni sa

atte en çok arttırana ihale edileceği ve 
İpotek sahibi alacaklılar ile diğer alaka 
darların gayri menkul üzerindeki hakla
rını ve faiz ve masrafa dair olan iddia

lannı evrakı müsbiteleriyle 20 gün için
de bilmüracaa bildirmeleri ve aksi hal

de hakları tapu sicilli ile sabit olmadık
ça satıı bedelinin paylaımasından hariç 

kalacaklan ve baıkaca ilin yapılamıyaca 
ğı cihetle talip olanların kıymeti mu -
hammine~i olan bet bin liranın yüzde ye 
di buçuğu nisbetinde pey akçesini müs

taıbiben Y eniköy ıulb mahkemeıine mü 
racaatlan lüzumu ilan olunur. (8218) 

lsıanbul Dördüncü icra memurluğun

dan; Tamamına seksen bin lira kıymet 

takdir edilen Mahmutpaşada Hacıköçek 

moh•llesinin Çakmakçılar caddesinde eski 

11, 13, 25 i!A 27, 17, 18, 5, 7, 19 ila 22 

yeni 76, 78, 80, 7€-1 numualı altında 

ikl dükUnı ve hodrumda geniş deposu 

bulunan Sabıu Safa honının tamamı açık 

arttırmaya vazedilmiş olup 21 · 10-933 ta

rihinde şmnamesi divanhaneye talik edi

leıek 7· I 1-933 tarihine müsadif salı günü 

saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul dördün

cü icra dairesinde açık arttırma suretile 

satılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüzde 

yedi buçuk teminat akçesi alınır. Müıera

kim vergi, belediye vakıf icorcsi mü~teriye 

aittir. Arttırmaya bedeli muhammen kıyme· 

tinin yüzde yetmiş beşini bulduğa takdirde 

ihalesi yapılır. Aksi halde en son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere armrma 

15 gün daha temdit edilerek 22- 11-933 

tarihine müsadil çarşamba günü ayni sa

atte muhammen kıymetinin yüzde yetmiş 

beşini tutmaz ise saıış geri bırakılır. 

2004 numaralı icra kanununun 126 ıncı 

maddesine tevfikan ipotek sahibi alacak

Jılaıile diğer alacaklıların v.e irtifak hakkı 

sahiplerinin dahi gayri menkul üzerindeki 

haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını evrakı müsbiıelerile yirmi 

gün içinde icra dairesine bildirmeleri la

zımdır. Aksi halde bokları tapu sicillerile 

sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar. AIAlcadarların işbu 

meddei kanuniye ahUmına göre hareket 

etmeleri ve daha fazla malOmaı almak 
isteyenlerin 932-1388 dosya numarssile 

memuriyetimize müracaatları il4n olunur. 
(8182) 

dünya gazetelerine Oliver hakkında 
malUınat ve havadis yağdırarak bom 
barduman etmek İcap ediyordu. Fe
nika Sinema Şirketi bu it için on bet 
bin dolan gözden çıkarmıttı. Oliver 
bu parayı tirkete tekrar kazandıra
caktı. Kendi husuıi reklamı için Puls 
ki'ye kendi cebinden hakada yüz do
lar maaş veriyor, arada da sağa sola 
epeyi bir para döküyordu. Bir kere 
ha!km elinde pazice olduktan sonra 
hundan başka çare yoktu. 

HoHywood'da insanların hayatı iki 
cephelidir: Biri hakiki hayatları, biri 
de fotoğraf hayatları. Hakiki Oliver 
Deni herkes gibi ze kine tabi olarak 
yaşar, mütenasip vücut1ü güzel bir de 
Jikan1ının manasız varlığı noktai na
zarından İtine geleni yapardı. Ata bi
ner, boks yapar, yüzer, iıkirm yapar .. 
ldı; evi, bahçesi, yüzme havuzu, te.."'.l.İS 
kortu vardı; iki otomobili, bet köpe
ği, bir atı vardı. (Atı tek bir tane idi 
amma, cins itibariyle kendisinden da 
ha aoildi). 

Süvareler tertip eder, klüplere gi
d€ı, kadınlarla danseder, hamakına 
yatıp kitap okur, fukaraya sadaka ve 
ı·iı,di. Bütün bunlar tabii idi. Fakat bü 
tün bunlar, ayni zamanda fotoğrafa 

Gazi Hazretlerinin 
EN 

FOTO 
SON POZLARI 

SÜREYYA' da 
caddesi, Tünel bası 

Telgraf; AYERUS 

•• 
Istanbul Universitesi 

Mübayaat Komisyonundan: 
1 - İstanbul Üniversitesi merkez b~nasile Edebıyat ve f 

Fakültelerinin t olundukları Zeynep hanım koııağının harıç kısııııl• 
rınm tamiri ayrı, ayrı münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler mübayaat komisyonu kitabetine müracaatla 
baptaki ıartnameleri tetkik edebilirler. 

3 - Talıpler her biri için ayrı, ayn teklif edecekleri fiıtıl 
% 715 ğu nisbetindeki teminatı muvakkatelerile .birlikte ihale gUJ 
olan 7/10,ı933 Cumartesi günü ıaat on beıte Üniversite mübayaı 
komisyonunda hazır bulunmaları. (5391) 

Münis Kemal Nasi efendinin sıra defterinin düzeltme ilAnı 

lstonbul ikinci Hl~s memurluğundan : 
N~ G elen alacaklı istediği kabul olun-

para duğu sıra 

dolar 
26 Mahir Roso B. 5372, 68 6 

27 Vitali Ojol vo B. 4104,75 T. L 

28 Ahmet Muhtar B. 3000,00 ,, ,. 

kobul olu-
nan pora 

D. 5372,68 

red olu· Mülahazaı 
nan pora 

Şirketin borcu ol~ 
şohsi alacaklıları "e 
faleı kanuni naı 

alınmak kaydile. 
4104,75 Mururuzaman ol.!' 

ğundan davada muh~ 
olmak üzre reci 

3000,00 Açılan dava neıice·I 
intizaren keyıı ıaıet 
nin reddine. 

29 Salomon Nasi cf. 1200,00 ,, ,, 1200,00 Mururu zaman old 
ğundon redJine. 

30 Vitali Kebe! ef. 865,00 D. 6 1!65,00 D. Şirketin borcu olma~ 
~ahsi alacaklıları ve ıı 
falet kanunu nazfl' 
alınmak kaydile. 

31 Hazinei maliye: Hazinenin kaydettirdiği alacak evvelce ve şirket il!As dclıeriıı" 
kabulüne karar verilmiş oldağandan ayrıca bir hrar ittihazı; 
mahal olmadığına. . . . 

0 
Müflis Kemal Nosi ma~asına müracaat eden yukardakı alacaklıların talcplerı ıd" 

heyetince tetkik ve ittihaz olunan karar hizalarında işaret edilmiş ve kabiıl edilenJcıil 
sıra defteri icra ve ifl4s kanununun 236 ıncı maddesi mucibince düzeltildiği aıa:cı 
olmak üzere ilin olunur. (8218) 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevki ve cinsi Satış bedeli Müzayede tarihi 

Büyük Pangaltı Akbaba ve 
Afet sokağında 58, 60, 66 

6, 12, 14 numaralı üç dükkan 
Büyükdere T epebaşı sokak 

25 numarah arsa 
Büyükdere Ko'.c·yadi sokak 

Lira 
1500 

200 

200 

11 Teşrinievvel 933 
Çar9amba 

.. .. .. 
,, ,, 

" 82 numaralı arsa 
Ba'.ada mevki ve 

Taliplerin satış gllnü 
cinsi yazılı emlak açık arlt:rmaya konmuştııf· 
saat en beşte komisyona mllracaatlan. (50031 

Istanbul ithalat gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Gümrükler için 3-10-933 tarihinde bilmllnakasa mllbayaa olun•' 
cağı ilan olunan 220 çeki odunun mDnakasası 16-10-933 taribiP1 

talik edildiği cihetle taliplerin tarihi mezki'ıre müsadif pazartesi ğüoO 
saat on dörtte lstanbul İthalat gilmrüğline müracaatları iliiıı olunur• 

(5407) 

Akay Vapur idaresinden: 
Galatada köprü batında merkez binuı altinda tramvay caddsind1 

şark merkez ecza deposunuıı tahtı İ§izlinde bu'unan dnkkan 1 ikin~ 
teırin 933 hrihinden itibaren kiraya verilecektir. Kiralam:ık iıtey.e~' 
ler ~eraiti öğrenm~k için her gü11 Levazım ıefliğine ve pazarlık ıçı' 
4 birinci teırin 933 çartamba günü saat 15 te idare encümenine gel' 
me'eri. (5245] 

ZAYİ KURT KÖPEGİ ;fi 
Tarabya il"'. Yeniköy~ ar~sında 
siyah sarı hır Kurt kopeiı kay· 
bolmuşlur. Bulan Tarabyada İs· ı 
viçre aefarethanesine tesliminde 

iyi mükafat al•caktır. 

-• Te!efonı 34,58 I (8108]-• 
7183 

alındığı, neıredildiği, ilin vesikası o
larak kullanıldığı, ağızdan ağıza do
laıtığı için, bütün bunlar hakikati 
kaybediyor, hayali bir .mahiyet a~ıy.?r• 
bir gösteri§ ıekline girıyordu. Bulun 
bunlarda istırap, aüfliyet, eırar, beıe 
ri sefa.Jet olmadığı için hayat, hatisini 
kaybedip tahammülfersa bir hal alı
yordu. 

Fikrini daha sarilr bir 111rette iz
hardan aciz olan Oliver: 

- Bizim gibi insanlar hiç bir za
man künhü eşyaya ulaıamayız, diye 
tikayet ederdi. 

Donka da ciddiyetle cevap verir
di: 

- Evet, biz hepimiz zehirlenmiş 
üıaanlarız, hepimiz ..• Farkında değil 
misin? Etrafımızda bir boşluk var, 
değil mi? Hiç bir ıeyi kavnyamazaın. 
Tıpkı morfin yahut ta kokain almıf 
gibi ... 

Nihayet, Oliver'in kendisine müte
hayyir bir tavır,la baktığını görüp sa
bırsızlanarak ilave etti: 

Sözüme inan. Ben ne dediğimi bili 
yorum. Vaktiyle ben de morfin, ko· 
kain kokladım ... 

Oliver endiıe eden. adeta haııetle 
&ordu: 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğ~ıı' . ' 
dan: Paraya çevrilmesine karar ver• 

. tif ak .... ı len bilezık - pantan - y ul veaaır ,. 

cevherat 9-10-933 pazartesi günü .-ıl 
13 te sandal bedeıteninde birinci açıl 
arttırma ıuretile satılacağından talip lf 

)anların müracaatları ilan olunur. ~ 

- Peki aonra bırakabildin nıİ? İ' 
- Ben istersem ber ıeyi bırakab 

lırim. lf 
Ve kulağının ı:ayet muntazaJl'I 

lan yumuıak etine bir puıe kondııfl' 
rak ilave etti: 

- Hatta, ıevgilim ••. Meram ed'r 
aem seni bile bırakabilirim... JI 

O ıabah Oliver, antrenörü N•" 
1 

tarafından, tam saat yedide uykud• 
. c1o!' uyandırıldı. Nando, ınce uzun, a ·~ 

li bir Meksikalı idi. Yapacakları 1 ( 

man da Bili T urner'in kendisine lı , 
mali hulüale tavsiye eıtiği rejime el• 
hildi. ·r 

Kemali itaatle, rüyasının deriııl 1 

!erinden kendini ayırabildi. (f 
Duşun altına geldiği zaman k~Y 

nin hiç yerinde olmadığını hi11ettı• 
T ee•sÜfle bat mı aalladı'. jli 

- İnsan veroma.I aldığı zaııı• I' 
ıelciz saat uyumalı ki, bir §eye beııı: 
ıin ..• 

Nando teselli elli: 
- Oç defa İp atlaraanız bir ı•"' 

niz kalmaz... ıcl' 
Oliver kafaaı dumanlı bir h• J 

~Deva.mı ı;IJf 



. 
, İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene malual6 toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her lateyene ı~blmaktadır. Fiatlarımız e•kiıl gibidir. Yani İ•tanbul'da Sirkeci latasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çı;::ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~andıtfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi pqln ve 6•t tarafı hamule •enedl mukablliade ödenmek tizere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıterl he .. bına •lgorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vaaon ılparlı ederek bedelinin temamını peıln ödeyenler vagon baıuıa bet llrA 
tenzilattan istifade ederler. 

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

Dikim Evi ihtiyacı ıçın 
1.000000 çamaşır Düğmesi 
5-10-933 perşembe günü saat 
15 te kapalı zarfla satın alma 
cağından şartnamesini göre-

ol ceklerin her gün ve münakasa 
.• " sına iştirak edeceklerin belli 
ı• saatinden evvel teklifnamele-

rini Tophanede merkez satın 
~d alma komisyonuna vermeleri. 

(308) (4906) 7024 
••• ~; 

1 ,tıt Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müeasesat ih

ııtıı tiyacı için yirmi adet hamam 
tası 175 hamam takunı 200 a

at det hamam peştemalı 15-10-
~ 933 pazar günü saat 14 te ale-

ı• • .. k ·1 lı nı muna asa suretı e satın a -
;01 nacaktır. Şartnamesini gör
'/J~ mek isteyenlerin her gün ve 

münakasaya gireceklerin belli 
dJI' vaktinde Merkez Satınalma 
,c~ Koınisyonunda hazır bulunma 
ıc ları. (321) (5048) 

7031 ' ••• 
Kuleli Lisesi için 300 adet 

Ruğan bel kemeri 7 - 10 - 933 
Cumartesi günü saat 14,30 
dan 15 e kadar pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Taliplerin bel 
li saatinde teminatlerile birlik 
te Merkez Satm alma komis 
yonuna gelmeleri. 

(359) (5298) 7132 ..... 
Kuleli Lisesi için 300 kilo 

makine yağı 7 - 10 - 933 Cu 
martesi günü saat 15 te pa 
zarlıkla alınacaktır. Taliple 
rin belli saatte teminatlarile 
Merkez Satm alma komisyo 
nuna gelmeleri. 

(355) (5302) 7135 

*** Kuleli Lisesi icin 40 talmn 
•' dahili elbise 7 -İO - 933 Cu 

tnartesi günü saat 15,30 da 
Pazarlıkla alınacaktır. Şerai 
tini öğrenmek istiyenlerin 
her gün ve taliplerin belli saat 
ten evvel teminatlarile Mer 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (354) (5303) 

7136 .. . 
Harbiye ve merbutu mek -

t~!11~r~n hayvanatı için teahhü
d?°u ıfa edemiyen müteah
hıt namı hesabına 15000 kilo 
kuru ot 7-10-933 cum rt . .. .. a esı 

,,. gunu saat 11 den 12 ye kadar 
pa~arlıkl~ alınacaktır. Talip • 
lerın bellı saatte teminatlarile 

Merkez Satın alma komisyo -
nuna gelmeleri. 

(375) (5345) 7164 
••• 

Dikimevinde teraküm eden 
on bet bin kilo kösele parça -
larma verilen fiyat komisyon
ca az görüldüğünden müzaye 
desi 5-10-933 perşembe günü 
sata 14 de talik edilmiştir. 
Köseleleri göreceklerin her 
gün Sirkecide Saraçhane am -
barına ve müzayedesine giri • 
şeceklerin belli saatte Merkez 
Satın alına komisyonunda ha
zır bulunmaları. (372) (5342) 

7163 
* • * 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 200 çeki odun 9-10-933 
pazartesi günü saat 14 ten 14, 
30 a kadar pazarlıkla satın alı
nacağından şartnamesini göre
ceklerin satm alma komisyo -
nunda hazır bulunmaları. 

(377) (5356) 
• •• 

Zeytinburnu Gedikli Kü -
çük Zabit mektebi için on ton 
Lavamarin kömürü 9-10-933 
pazartesi günü saat 15 te pa -
zarlıkla almacakbr. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer 
kez Satm alma komisyonuna: 
gelmeleri. (385) (5375) 

Harp Akademisinde mev
cut üç otobüsün tamirleri 9-
10-933 pazartesi günü saat 
15,30 da pazarlıkla yaptırıla -
caktır. Taliplerin belli saatte te 
minatlarile Merkez Satm alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(384) (5376) 

* * * Askeri Baytar mektebi için 
tabak, bardak, muşamba, ka
şık ve sıra gibi sekiz kalem 
malzeme 10-10-933 salı günü 
saat 15,30 da pazarlıkla alına 
caktır. Taliplerin belli saatte te 
minatlarile Merkez Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(383) (5377) ,,. ,,. ,,. 
Askeri Tıbbiye mektebi i -

çin tabak, kaşık, bardak, Sü -
rahi gibi dokuz kalem malze -
me 10-10-933 salı günü saat 
on beşte pazarlıkla alınacaktır 
Taliplerin belli saatte temimıt 
larile Merkez Satm alma ko -
misyonuna gelmeleri. 

(382) (5378) 

OEVL.ET DEMlRYOL~ARI lDARESt İLANLARI 1 
* L ''cmotıf ba~;ır l::oru ayna arile oig" er iıak k k ı fi • .. ır a samın apa ı zar '1 

mul'akasası 5/11/933 Pıızar günü saat IS de A k d ·d k · d · ara a ı are mer-
.ezın e yapılacaktır. Fazla tafslat Ankara ve Haydarpaşa veznele-
rınde be~eri beşer liraya sıbla'.l şartnamelerde yszılıdır. (SU 6) 

9 
Demir ve saçların kapalı zarfla münaksası 9 Teşrinisani 

33Fperşembe günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. 
r azla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 

,r ıraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5159) 

~ ~ 
~·1 salı Y e~li T ;bbi Ecza kapalı zarfla münakasası 17 -10-933 
'' gunu saat 15 te idare binasında yapılacaktır. 
;J· Fazl

1
a tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşli 

:. ~ya satı an şartnamelerde vardır. (5231) 7084 

ıJ' 
,rl 

400 ton r . k 933 c ~er .. ı ~~entonun apalı zarfla münakasası 21-10-

ı umartesı gunu saat 15 te Ankarda İdare Merkezinde ya-
pı acaktu- T f ·ı· H d A ka r • a Si at ay arpaşa Ve n ra Veznelerinde beşer 
ıraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5307) 

7106 

~iyango Müdürlüğünden: 
t r ~u~unesi ve Şartnamesi veçhle 20 milyon fit tab ettirileceğinden 
a P er.n ı ı 10 / 933 Cumarteai günü saat 15 te komisyo,a mür.a-

<: .. atbr. '5393\ 

------~-•. . 

ı-Deniz Yolları lıletmeai 
ACENT ALAR1 ı 

JCaraköy • KöprilbAfı Tel. 4236J 
Sirkeci M:WıUrdar zade b&n 

Telefon: 22740 

~--------------------Mersin sürat postası: 
İNEBOLU vapuru 6 Birinci 

Tefrln cuma 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Çanak
kale, İımir, Antalya, Alanya, 
Merain, Payu'a. Dön~te bun
lara illveten Taşucu, Anamu· 
r'a uğrar. [5368) 7202 

Karadeniz sürat 
postası: 

GÜLCEMAL vapuru 5 Bi
rinci Teşrin perıenbe 18 de 
Galata rıhbınından kalkarak 
fnebolu, Samsun, Ordu, Gire
aon, Trabzon, Rize ve Hopa
ya. Dönllşte bunlara illlveten 
Pazar, Polathaneye uğrar. 

(5369) 7203 

İzmir sürat postası: 
SAKARYA vapuru 6 Bi

rinci Teşrin Cuma 14 te Ga
lata rıhtımından kalkarak doğ
ru l:ı:m:re gidecek ve dönecek-
tir. (5367) 7201 

Ayvalık arahk 
postası: 

1 
ANTALYA vapuru S Bi· 

rincl Teşrin pcrtembe 17 dt 
İdare rıhtımından kalkar. 

rs31oı 1204 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cocil Vakıf Ha.ıa fstaobul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60} ı Türkler elindedir. 

Ttirkiye İt Baoka•ı tıırafqıdao teıkil oluomuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti \e memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane Tlirk Sigorta Şirke· 
t\dir. Türkiyenin her tarafında (20<>) il geçe.11 aceotalarmuı hep•I Türktür. Tilr· 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalannın &igortalal'ıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
,igorlılarını en iyi ~eraitle J apar. Haaar vukuunda zararları silr'at ve kolaylıhlı öder. 

Telgraf: fMTIYAZ - Telefon: fst. 20531 6983 

il 
inhisarlar umum müdürlüğünden: 1 

Ga!ata'da İnhisarlar Umum Müdür:üğ~ binsıoa muttasıl 9 ~e 13 1 

numaralı hane mesken it:ihaz olunmak üzra müzayede suretile ve 
bir sene müddetle k" rı:ya "erilecektir. Bu iki haneden 9 numuralısı 
altı ve 13 numaralı da yedi ocalıdır. "isteyenler gezel:il rler.,. Pazar
lık için 18/10/933 Çarşamba günO saat 14 de taliplerin ver~cekleri 
fiatın 0 0 7,S teminat akçelerile birlikte Galata' da Alım, Satım kom:-
ayonuna müracaatları. (5270) 

Barut inhisarı umum 
Müdürlüğünden: 

Küçük Yozgat E'arut fabrikalarımiz mamulatından vasati 38 
bome derecesinde Asidnitrik Haydaıpışada vagonda te!lim tartile 
mllzıyede ile satılacaktır. Boşalama mevzuatın Heydarpaşada ideremize 
iıdesi merruttur. Taliplerin Teşrinıevvelin yirmi üçüncü Pazartesi 
günü saat on l:e7te )iizc!e yedi luçuk teminatı muvıkkat<'lerile 
beraber idaremizi• Galatada 8.ıhtıyar hanındaki merke:ı:ino 
müracaatlar• (5305) 

BALLY 
Meşhur İsviçre kunduraları 

S liradan 

B. P A Ç l K A K 1 S 
Beyoğlu İstiklal caddesi 

352 No da bulacaksınız: 

8215 

Devredilecek ihtira beratı 
" Sun'i kösele imali" halwıdaki ilıti· 

ra için berat talebi zımnındaki 10 Tem
muz 1929 tarih ve 11657 numaralı müra 
caatın ihtiv• ettiği hukukun bu kere j 
başkasına devir veya ferağ olunmaıı tek ı 

lif olunduğundan bu huıuıta fazla ma
liımat edinmek iıteyen zevatın 1 ıtan .. 
bul'da Bahçekapu'da Tat Hanında 43-
48 numaralarda kain vekili H. W. Stock 
efendiye müracaal etmeleri ilin olunur. 

(7696) 7011 

ta üncü kolordu ili.nlan J 
lsparta Askeri SA. AL. 

KOM dan:. 
İspartadaki kıt'at ihtiyacı 

için 190.400 kilo un kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 11 Birinci Teşrin 
933 perşembe günü saat 14 te 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için teklif ve 
930 liralık teminat mektuplari 
le lspartada Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(3312) (5007) 7030 ,,.,,.,,. 
Gümüşsuyu ve Haydarpa

şa hastahaneleri ihtiyacı için 
pazarlığa konan 6,000 kilo ko 
yun etine talip çıkmadığın -
dan ihalesi 9-10-933 pazartesi 
günü saat 11 e bırakılmıştır. 
İsteklilerin şartnameyi gör -
mek Üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3 üncü K. 
Ordu Satınalma komisyonu -
na müracatları. (413) (5401) 

• • * 
1. F. kıtaatı hayvanları ih

tiyacı için kaoalı zarfla müna 
kasaya konan 300 ton samana 
teklif edilen fiyat pahalı görül 
düğünden pazarlığa konmuş -
tur. ihalesi 7 -10-933 curnarte 
si günü saat 16,45 tedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her ı..;in ve pazarlığa 
girmek için de o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3 üncü K. 
Ordu Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (412) (5400) 

!imi-... SO Derecelik --
HARiKA RAk.ı;:,ı 

t"' ... .. .. • • -· 
71U.I 
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Hereke ve F esanenin yeni kumaşlarından 

Hem şık, hem ucuz, hem sağlam .. 

Ismarlama Kostüm 

72 1 
2t 

! Liraya 
Çürük ot kumaşlardan değil Hereke ve Fesanenin ıağlam 
ve halis yün kumaşlarından iki prova yapmak ve iyi malze
me kullanmak ıartile mahir ve aan'atkar bir terzi dikecektir. 

Ye lla azarı 
İstanbul: Ankara: 

FİA T 518 ARDİT A 
Otomobilleri Gelmiştir 

"Fiat.,ın en son icatgerdesi olup en müşklilpesentleri memnun 
eden ve turizm, spor ve her itte kullanılmağa elverifli olan 518 
aerodinamik ARDlT A otomobili hakikaten umumi bir araba 
halini almıştır. 

Bütlin modern ihtiyaçlarını cami, emin, ıeri, rahat, iktisadi, 
muti, dayanıklı, kuvvetli, hafif ve eıkimez bir araba olmakla 
beraber fiah mutedildir. 

Meşherimizi Ziyaret Ediniz 

F İ A T OTOMOBiLLERi SAHiPLERiNE: ' 

İktisadi uygunluğu ve teknik ihtiyacı haıebile. Fiat otomo
billerindeki yedek aksamını, mliahaıiren Fiat orijinal darçaları 
ile değiştirmelerini muhterem müşterilerimizin menfaatleri iktl
ııasıdır. Her hangi yedek aksamının mübayaasından evvel her 
halde fiyatlarımızı sorunuz. 

Bazı yedek aksamının fiyatları: 503 pistonlar 58 kuruş - 520 
p!stonlar 95 kuru7. Piston daireleri 10 kuru,. Komple 509 te
kerleği 425 kuruı. Komple 52{) tekerleği 575 kuruş. 509 piıton 

için akse 19 kuruş - 520 piston için akse 21 kuruş ve ııaire 
vesaire .. 

• • 
Taksim'de G. Del P/ANO Garaj F/AT 

Telefon: 44899 - 44898 
.. -~ - . ' . ' . . .... , . ,, 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurları İçin 4427 talam resmi elbise ve 
bu kadar kasket ve 375 talam sivil elbise imali 20-9-933 tari
hinden itibaren 20 gÜn müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. 

2 - İstekliler münakasa şartlarını Ankarada Emniyet İ§ 
leri Umum müdürlüğünden ve lstanbulda Emniyet müdür 
lüğünden her gün öğrenebilirbr. 

3 - ihale 11 Teşrinievvel 933 çarşamba gilnü saat 15 te 
Ankarada Emniyet İ§leri Umum Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat 
teminat akçe ve yahut banka mektuplarile birlikte muayyen 
olan gÜn ve saatte Emniyet lşfori Umum Müdürlüğü müzaye 
de ve münakasa komisyonuna müracaat etmeleri. (5095) 

7072 

Türk Kadın Birliği ~ 
Himaye ve mürakabesinde: Şehzadebaşı 

Kız Talebe Yurdu 
Türk Kadın Birliği tarafındau murakıp intih•p olunan ve yurdu şereflendiren 

zevat: LATIVE BEKiR, LAMiA RE~'IK, ALiYE ESAT, SENlllA RACF, avu
kat RAllL\IE Hanımefendiler. Müdür vekili ZAHiDE Hanım. 

Üniversite, yüksek mektep ve liseye devam edecek hanımlara ailevi bir ym a 
teşkil eden yurdumuza her taraftan gösterilmekte olan rağbet çoğalmaktadı r. 

Şimdiye kadar yurt hakkında şifahen ve tahriren izahat almak teşebbüsünde. 

bulunanların ve kayıt olup ta muamelelerini henüz ikmal etmemiş olanların yurt 
müdirivetine süratle mürocaatları. 18fli8) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15 kalem Boya ve malzemesi: Kapalr zarfla münakasa
'ı: 21 Teşrinievvel 933 cumartesi günü saat 14 te. 

Sefain ihtiyacı için 15 kalem Boya ve malzemesinin mü
nakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartname 
sini görmek isteyenlerin her gün ve mezkur boya malzemesini 
itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatinde teklif 
mektuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. (5205) 7049 

MiLLiYET PERŞEMBE 5 TEŞRiNiEVVEL 1933 

8226 

Dr. İHSAN SAMI 

BAK TERİYOLOJI 
LABORATUVARI 

• 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 

Tifo ve ısıtma hastalıkları tC§hisi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su 
tahlilatı, Oltra mikroskopi, hususi a
§tlar istihzan. Kanda üre §eker. , 
Klorür. Kollesterin miktarlarının ta
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

(7964) 

BONO 
Mübadil ., 

Yurtluk 

Deyin ıenedi J 
• Balıkpazar, 6 lstanbul Sarraf Vısil 

(8049) 

MECCANEN 

incili Şerif 
kitabını göndermek için adreoimize 

yazınız : 
Maison de la Bible Dpt. T. 2. 

G E N E VE (SU1SSE) 

·-----· 7510 7001 

Muhterem İstanbul halkı sevinç içinde 
• 

I pekli kıımaş ihtiyacınız için 
arbk Bursaya kadar zahmet etmiyeceksiniz. 

Ç •• k. un ı: 

Hacı Sabri Kumaş Fabrikaları 
mamulatı 

SUL TANHAMAM: Yenicami caddesi 16 No. lı 

HACI SABRI MAHTUMU 
TiCARETHANELERiNDE 

TOPTAN PERAKENDE 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
-~ 1 - Muhafaza lat'atı için satın alınacak 902 adet matra 
kapalr zarfla münakasara konulmuştur. ( 

2 - Münakasa şaftları kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 12-10-93 3 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14 tedir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve fabrika sa 
hibi veya vekil olduklarını isbat edecek vesaiki makbuleyi ve 
biçilen bedelin yüzde 7,5 ğü olan iğreti güvenmelerini teklif 
mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyona verecek 
}erdir. 

5 - Örnek satmalma komisyonundadır. İstekliler orada 
görebilirler. (5018) 7060 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
Satılık Mutena Arsalar 

Esas Mevkii ve Nev'i , Teminat 
Lira 

555 Sultanahmette Binbir dırek mahallesi At 
meydanı atik 58 cedit 76 No. lu 76 metre 
murabbaı arsa . 38 

377 T eşvikiye mahallesi bostan sokağı 4/ 8 ka-
pı ve 29 harita No. lr 230 metre murabbaı 
arsa. 140 

Balada yazılı arsalar bed ~Heri peşin tesviye edilmek şar
tile bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 9 
T eıırinievvel 933 pazartesi gÜnÜ saat on altıda Şubemize mü-
racaatları. (5112) 7070 

SIHHAT YURDU 
Nişantaşındadır. 

Hiç bir yerde §Ubeıi yoktur. Tel. 41828 • (8J87) 

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

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

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

3 - Taliplerin 17 - 20 bin lira raddelerindeki bedeli 
muhamminenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesiyle ve usulü da 
iresinde imla edilmiş teklifnameleriyle Müddeiumumilik da 
iresine müracaatları. 

4 - İzahat almak istiyenlerin, şartnamelerini öğrenmek 
istiyenlerin ma}ıalli müddiumumiliği vasıtasiyle G. Antep 
Müddeiumumiliğinden bir suretinin. talep olunması ilan olu
nur. (5313) 7153 

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

1 

Hakiki, sal, k.;i; tesirli ASPİRiN, ~ marka
•ını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider-'. 
mek iı,.in başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur.,. 0"11"~ "müstahzarı olmalıdır. 

lsrarla 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

• 

J 
HAL İNŞASI 

.Keşü bedeli 268,415 lira 69 kuruştan ibarel 
bulunan Unkapanında Ayazma kapısında inf 
edilecek HAL binası ile RIHTIM kısmı kapsJ 
zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olal 
)ar keşif evrakını görmek ve şartname aJnııaJ 
üzere her gün levazım müdürlüğüne müraca~ 
etmeli, münakasaya girmek için de 20,1J1 

liralık teminat makbuz veya banka mektub
ile teklif mektuplarını 18/10/933 çarşamba git 
nü saat on beşe kadar daimi encümene vet 
melidirler. (5232) 

Amerikan Koleji Müdürlüğünden: 
Kolejimizin tarih ve Coğrafya muallimliği münhaldir. Lise tarih 
ve Coğrafya muallimliği için aranılan evsaf ve şeraiti iz olan
lar bizzat veya mektupla mektep idaresine veya Fincancılar 
numara 50 de Amerikan Bort mektepleri veznedarlığıııa müracaat 
edebilirler. (8155) 7214 

' Eyi -"e - fantbitsihhat içiıı' 
muntazam bir hazim Iazimdir.I 
Tatli müleyyin ve taami tatil 
olan Eno'a- "F~t Salt"' size1 

' bunu temin, mideyi takviya1 

; •e barsak!ari tanzim eder~I 

Umum 
Istanbul 

Gümrük Muhafaza 
Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
. ./ 1-Satın alınacak (50-80ton motorin yağı kapalı zarf 

la münakasaya konulmu§tur. 
2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri GürJı' 

rük Muhafaza Umum Ku:nandanlığı Satınalma KomİS' 
yonundan alınacaktır. 

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

4- İstekliler hangi müessese sahibi veya vekili oldukl• 
rıru isbat edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedelin yüzd8 

7 ,5 ğu olan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birli1'' 
te belli saatten evvel Komisyona getirmeleri. (5055) 

7076 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5000 Ton Rekompoze Kömürü: Kapalr zarfla münakasası: 
7 Teşrinievvel 1933 cumartesi günü saat 14 te. 

Donanma ihtiyacı için lüzumu olan 5000 ton RekomP"' 
ze kömürü kapalr zarfla münakasaya konulduğundan, şartrııJ' 
mesini görmek isteyenlerin her gün ve mezkur kömürü itaYIJ 
talip olacakların da münakasa gÜn ve saatinde teklif mekt~I' 
larile birlikte Kasrmpaşada Deniz Levazım Satmalma koını•' 
yonuna müracaatları. (4742) 7023 

ıı 

1 


