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Almanya silahların kontro
lü hakkındaki Fransız tekli
fini kabul edemeyeceğini dev
letlere şifahen bildirdi. 

Tel .. { M~dlro :z.c3111. Yan müdürü o :z.c319. 
ldar• •• Mathaaı 24310. [ 1 FIA Ti 5 KURUŞTUR 

lt ıı1 Bugünkü içtima 
~lsıJll 
1 telıl Silahsızlanma konferan11nm reislik 
lan~vanı, harp sonrasında beynelmilel ha. 

1 Ankara Yeni Siyasi Faali etlere Sahne 1 or 
atın en çetin siyasi muanunasıru haf .. 
bnek için bugün tekrar Cenevrede 

herl,ptanacaktır. Konferansın umumi iç
l~aı da bir hafta sonra yapılacaktır. 

er ilahıızlanma konferansı, müzakereleri 
bir ~azdan kurtarmak için lngiliz Baş· 

buJltkili tarafından mart içinde ileri sürü· 
m projeyi müzakere ettikten sonra 
ağılmı§tı. lngiliz projesinin tetkiki ne· 

~esinde devletler arasında yirmiye ya .. 
~ ihtilaf tebarüz etmiıti ki başlıca· 

an t ırı §Un)ardır: Kuvvet kullanmamak. Te
e j~vüzü tarif etmek. Devletlerin silah 

~K
ÖU,iyetini mürakabe altında bulundur· 

ıak. Mukavelenin hükümlerine riayet 
r. tmiyen devletler hakkında müeyyide 
ıPtbik etmek. Hava bombardunanını il· 

;;, .ıa etmek. A~keri tayyareleri kaldırmak. 
OJYJ•.arada tecavüz silahlarını ilga etmek. 

1tiyat sınıflarının askeri terbiyeleri 
akkında karar vermek. Kısa müddetle 

\'d oecburi hizmete alınacak askerin 
aJ Uim ve terbiye müddetlerini ta-

İn etmek. Müstemlekelerde bulunacak 
• {<~r miktanru tahdit etmek. Silah ve 
A~ malzemesi imal eden hususi fabriJff1ar hakkında tedbir almak. 

1-.L ~eçen ilkbahardan beri geçen zaman 
ta~ında bu noktalardan hiç biri üze-
diı-nde anlatılmış değildir. Bir aralık kon

e trans reisi Mr. Henderson Londra 
han iktısat ve maliye konferansında 

be1"2~ noktalar etrafında itilaf temin et• 
,,..f"ge çalııtı. Fakat murahhaslar dün

U V,anın iktısadi işlerini düzeltmek ile t J)ııeıgul olduklanndan Mr. Henderson 
• j>ndrada zemini müsait bulmadı. Son
Jll· J' bü~k devletlerin merkezlerine yap· 
J Mı hır seyahatte devlet adamlarile 
r"'7. ayn temas etti. 

Bir taraftan Henderson alakadar dev· 
ılleri uzlaıtırmağa çalıtırken, diğer 

K~tan da Avrupanın siyasi vaziyeti 
:a. - _Jihıızlanma konferansının müsbet bir 
~ticeye varması noktasından gittik
(J'ı9 fenala,tı. Silahlanma siyasi emni-

ar~sizliğin bir arızasıdır. Silahsızlanma 
>nferan11 ilk içtimaına hazırlanırken, 
ıponya Mançuryayı istila etmişti. Si· 
hm hakka galebesini ilan eden bu b;.. 
se ~§ısında devletlerin emniyetle

sılabta aramalan tabü idi. Man· 
~-a h~disesi, silahsızlanma teşebbü
un musbet bir neticeye varmasına 

•, i teıkil eden bir emniyetaizlik ba-
t;bı yarattı. Bundan sonra Almanyada 

"tler fırkası iktidara geçti, ve bunu 
Alman inkılabı takip etti. Hudut· 

nn değişmesinde, siyasi ve askeri mü .. 
vat nokta.sında ısrarla hakkını isti• 

bir Alman milleti meydana geldi. 
ı da emniyetsizliği artbran mühim 
r amil oldu. Binaenaleyh bir taraftan 
li.blan azalbnak teş.ebbü.slerİqe ger .. 

• &i verilirken, diğer ıili.hları doğuran 
1' .Paniyetıizlik iınıilleri arttı. 

Bugün artık ıilahların azaltılması 
evzuu bahis değildir. Ve bir defa si
h4ınn §İmdilik azalamıyacağı kabul e
l~ikten sonra yukanda saydığımız 
tilafların büyük bir kısmı kendiliğin-
"' kalkmış oluyor. Ancak silahlar a

al lamıyacağına göre, hiç olmazsa silah
ı nn artmaması 1izımdır. Bunu temin 

S ı~ ~e Fransa, her devletin silah vazi. 
•tını _beynelınilel bir komisyonun mü
kabesı altında bulundurm,.ğı teklif 

ette iyor. Bu şekilde dört senelik tecrü
]erj den sonra eğer vaziyet müsait olur

• o zaman siliıhlann azaltılmasına gi
lebilir. 
A~erikanın kayıtsız ıartsız, Tngil
enın de bazı kayıtlar ve şartlarla 
. nıız noktai nazanna imale edildik

b.ildiriliyor. Ancak asıl mesele, bu 
ecru~ devresi,, esnasında Almanya
n ~.azıyetidir. Almanya esas itibari .. 
~ort ıenelik tecrübe devresine itiraz 

mıy?r· Fakat bu müddet zarfında n: •;aılles muahedesinin kendisini oahi
.:.r 0 ~~ktan menettiği silahları isti

aY'.-; .. b'?"nyaya Versailles muahedesi-
2Z f'J...i •n asker tahsis edilmiıtir. Fa· 

._L ... rnanyanın ağır topları. tanktan 
at ~ketrı taByyareleri, denizaltı gemileri 

1,J ur. unlann b b" · · ·ı 
31'-Vpda silfilunzlan er ırının ı gası bak-
ııf ıl.kaşalar olmu fuk konferan~ında mü· 
,,. • ş at bır netıce verme 

..-ıtır. Almanya diyor ki - k • 
ıı•·. b I . , eger onfe-

f 
ps un arın ılgası hakkında b" k 

Vr" be · · ır arar rırse, n ıstemıyorum. Fakat il 
.Jlilmezse "t ""b d · ga teP. , ecru e evresı., eanasında 
'ı/,N.ara ben de sahip olmak istiy0 • 

oıı~pı. 
ind' Almanyarun noktai nazan mant;ki 

3ıl!i görünüyorsa da, devletler de silah-

3
1 tarunayı temin için başlayan bir kon

ransın Almanyayı oilahlamak ile bit
utllııaine ra:ıı olamıyorlar. Çünkü eğer 

lmanyanın ağır toplara, tanklara ve 
..Jıer ~ilahlara sa.\ip olması hakkı ka

z r; ~~ılecek olursa, bunları hazırlam.;k 
ut, ;n ~m gelen vasıtalara da sahip ol-

7J~ditl akkı ~anınacak demektir. Bütün 
er~ tagmen, bugün Almanyada 

gencın bir v d" • . 1 keri t r eya ıger ısım a tında 
ıkilcat: ım Ee terbiye gördüğü açık bir 

1 , .104 l ~asen son seneler zarfın-
ınçli ~1 e~ erın siyasi teşkilatları 

ıDuıai:ı ~rbe ha:ıırlamağa .çok 
1 · şekıllere genniıtir B""t"" 

("n11z gen J"" "b" ·• .. • U un 
e i lnç)i" d ç ıgı gı ı, butün ı\lman 

/, B gı e. ~a:ıırlannııştır. 
be 1 cakun~~ ıçınd.ir ki ~iliıb altında bulu-
30 ,,,lesi • k~klerı'.' . mıktarını tayin me-

71" ınd" d gıttı çe ıkınci -plana düşüyor. 
h 

1 ah
1 

a ehemmiyetli olan mesele si .. 
ınese "d· ıı., esı ır. Ancak bu silah dava-

zıır !ld~a arkasında neler olduğu malum 
ıııt ı ır. Acaba istikbalin orduları geç-

el ~a"l.inlar~la olduğu gibi toplar, tüfek
zıı bıia~ .. ~r ıle mi döğüşecekler? Yok· 
6) ır> Ml:un l'.eni silahlar mı icat edili-

7243 tek" 
1 .;tıerın siyasi teşkilatlannda

eaelea"!l~ • . a~ker miktarların. tcsbit 
lir ı.:!k; ıkır~.ci plana attığı gibi, kim 

de dovü "tıe fenninde ya gizli-

Ankara mülakatlarının 
ehemmiyeti artıyor 

Romanya 
14 ünde 

Hariciye Nazırı ayın 
Türkiyede bulunacak 

Cenevrede Ankara temaslarına vara
cak bir çok siyasi faaliyetler oluyor 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Ro· 

manya Hariciye Nazırı M. Titulescu' 
nun ayın 14 üncü günü latan bula ve 
on be§inci günü Ankaraya geleceği 
tahmin edilmektedir. Romen Harici
ye Nazın Ankarada iki gün kalacak 
Ve ayın 11 nci günü ank§amı lstan• 
bula dönecektir. 

SOFYA, 7 (A.A.) - M. Titülescu'· 
nun 12 tetrinievvelde Sofyaya gele· 
rek bir gün kalacağına dair Roman• 
yadan çıkan haberler BuJgar gazete· 
leri tarafmdan teyit olunmaktadır. 

ATINA, 7 - Cenevreden verilen ha· 
bere göre Ba,vekil M. Çaldaris Ro· 
manya Hariciye nazın M. Titüleacu 
ile uzun bir mülakatta bulunmuştur. 
Mülakatta Balkanların umumi vazi· 
yeti görütülmÜ§tür. 
BOKREŞ, 7 (Milliyet) - Mareıal 

Pilsudski Romanya Hariciye Nazırını 
Var§ovaya davet etmittir. Ayni za"' 
manda Fransız Hariciye Nazın M. 
Paul Boncour da Var§ovaya gelecek· 
tir. 

J-!":len Pari.ıe bulunan Bulgar Ba§• 
vekilı M. Mouchanov'un bugünlerde 
Sofyaya döneceği ve ayın on ikisinde 

(Devamı 6 ıncı sahifede) M. Titulescu'nun en yeni bir resmi 

Zehirli gaza karşı fındık! 
Gaz muharebelerinden en az 
müteessir olacak İstanbuldur 

Eski mahzenler İşe yaramıyor mu? - Yerli maske 
yapamayız mı? - En iyi ve bize uyar maskeler .. 
--

1 : 

Bahçekapıda, bir hanın en üst katın
da küçük bir kimya laburatuvan .. Eski 
Darülfünun muallimlerinden kimyager 
Şevketle Beyle karşı karşıyayız. Darülfü. 
nun konferans salonunda boğucu ve ze .. 
birleyici gazlar hakkında ilk izahatı ken 

disinden dinlediğrniz Şevket Bey bu de 
fa da ayni korkunç mevzua girdi. 

Şevket Beyin anlattıklarını yazıyo • 
rum: 

- Bir kimya harbi arifesinde miyiz? 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Gümrük memurları hedi
ye bile alamıyacaklar 

Memurlar, komisyoncular, iş adamları 
bahşış, hediye alırlarsa tecziye edilecek 

Meclise yeni bir layiha verildi 

Gümrük ve lnhisarıar Vekili Rana B. 

den gizliye yapılan ve yahut ta yarın 
yapılacak olan keşiflerde devletler a
rasında bu derece derin ihtilifları te
barüz ettiren silihları muharebe mey .. 
danlarından müzelere atacaktır. 

Bu da gösteriyor ki askerleri tahdit 
ve aila.hları azaltma meselesinde devlet 

ANKARA, (Telefonla) - Gümrük 
memurlarından bahşiş alanlar hakkında 
Meclise bir kanun layihası gelmiştir, 
Bu layihaya nazaran 1920 numaralı ka· 
nunda sayılı gü.mrük funir ve memurla
rından vazifesi olaı·ak yaptığı veya yapa 
cağı işlerden dolayı veya herhangi bir 
sebep ve bahane ile iş sahiplerinden güm 
rük komisyoncuJarın{lan veya bunların 
adamlarından bahşiş olarak veya başka 
adlarla para veya hediye isteyen veya a· 
lan veya herhangı bir menfaat kabul e
denler vazifelerini yolunda ve zamanın .. 
da yapsalar dahi adı geçen kanunun bi .. 
rinci maddesinin birinci fıkrası dairesin 
de m-ı.muriyetinden çıkarılmakla bera • 
ber haklarında ceza kanununun muaddel 
212 inci maddesi hükmü tatbik edilir. 
Bu memurlara gerek bu memurların is
temeleri üzerine kendiliklerinden bahşiş 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ııdnınları hayal peşinde koşuyorlar. A· 
ııl yapılacak İ§, heynehnilel münase
betlerden bir emniyet havası yaratır.dk .. 
tır. O zaman siyasi emniyetsizHğin arı
Zilsı olan silah, cinsi ne olursa olsun 
kendiliğinden azalır. ' 

Ahmet ŞÜKRÜ 

1 

M. Von Neurath 

Almanlar kontrol 
İstemiyorlar 

--o--

Fransa hariç, dileklerini 
Roma ve 

Lo-ndraya bildirdiler 
LONDRA, 7 (A.A.) - Alman hü· 

kumeti diğer büyük devletlere ıifahi 
nota teklinde verdiği cevapta silah 
kuvvetlerinin bir tecrübe devreai zarfın
da kontrola tabi tutulması hakkındaki 
Fransız teklifini . silah kuvvetleri busu 
sunda şimdi mevcut müsavatsızlıkJar 
bu devrede devam edecek olursa - ka
bul edemiyeceğini bildirmiıtir. 

Alınan malumata göre Alman hüku
meti, silah kuvvetlerinin beynehnilel bir 
tarzda kontrol edilmesine batlanılacağı 
tarihte Versailles muahedesi mucibin
ce elinde bulurtdunnasına miisaade o .. 
lunmayan silah tediral< etmesi için ken-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sefer her likte 
İşlenen suçlar 

---o-

Davalö.r en kısa zaman 
için de intaç edilecek 

Y .en· kanun layihası 
ANKAR , 7 (Telefonla) - Sefer· 

herlikto bilômum a•keri şahısların ken· 
dilerine ve ailelerine karşı işlenen suç .. 
!arın takibi ve hukuk davalarının görul· 
rne tarzı ile kira ve tasarnıf haklarının 
korunması hakkındaki layiha meclise 
gelmiştir. Bu layibaya göre seferberlik· 
te bilômum askeri şahıslar ailelerine 
karşı işlenen su~lar hakkında yapılacak 

(Devamı 6 ıncı sahıfede) 
-o-

• 
ismet Pş. Hz. 
Manevrada 

ANKARA, 7 (Milliyet) - An
kara civarında yapılan manevra· 
larda ismet Paşa ile bazı vekille· 
rimiz de bulunmuşlar, akşam üze· 
ri avdet etmişlerdir. 

-o--

Servet Beyin 
Cenazesi 

Cenaze belediyeden kaldırılırken 

Evvelki gün vazife başında vefat e· 
den belediye mebani şubesi müdürü Ser 
vet Beyin cenazesi dün belediye 
tarafında~ büyiik merasimle kaldırılmış 
tır. Merasune Güzel Sanatler Birliği Mi· 
mari şubesi de İ§tİrak etmiştir. Cenaze
de bir çok çelenkler vardı. Merasime 
vali ve belediye reisi Muhittin Bey ve 
bütün belediye erkanı, bir çok mühen • 
dider iştirak etmişlerdir. 

Mezar ~mda Vali Bey ve Servet be
yin bir arkad!ı tarafından nutuklar söy
lenmiştir. Belediye Servet Beyin ailesi • 
ne yardım edecektir. 

~ <il: • ~ .;.~ ~: ~ • .,, ; • ~ "'-.' • J. . ~ . .. - ' :.. . . ' . 

Macar Başvekili ayın 
20 sinde Ankarada .. 

Program hazırlandı. Muhterem mi
safirler T ekirdağına da gidecekler 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Ma
car Baıvekili ile Hariciye Nazın 
Kanzar bu ayın 20 nci günü Anka• 
raya geleceklerdir. Muhterem lnİ· 
aafirlerimiz ayın on dokuzuncu 
günü lstanbula gelecekler ve ayni 
gün Ankaraya hareket edecekler• 
dir. 

O gün misafirler ıerefine Hari· 
ciye Vekili tarafından bir öğle ye
meği ve ba~vekil tarafından da 
bir akıam yemeği verilecektir. Ak
§am yemeğini müteakıp bir auvare 
verilecektir~ 

~-'. '" ' 

Ayın yirmi birinci günü Meclis 
Reisi Kazım Pata bir öğle yemeği 
ve saat on yedide Recep Bey Halk
evinde bir çay ziyafeti verecektir. 
Gece Macar Sefiri tarafından bir 
akşam ziyafeti verilecek, bunu bir 
suvara takip edecektir. 

Ayın 22 nci günü sefirimiz Be
hiç Bey tarafından öğleyin bir zi· 
yafet v.erilecek ve misafirlerimiz 
saat on dokuzda hareket edecek
tir. 

Ayın 23 Üncü gününü lstanbulda 
geçirecek olan misafirler Ertuğrul 
yatı ile ertesi günü Tekirdağına gi
derek Macar iatikli.li için Avustur
yaya kartı mücadele etmit ve bila· 
hare Türkiyeye gelerek 1735 sene-

Motorsuz bir tayyare ile Krug is
minde bir Alman tayyare mühendisi .. 
nin :)ehrimizde bazı tecrübeler yap
mak istediğini yazmııtık. M. Krug tec
rübeleri içın hazırlanmaktadır. Bu 
tayyarenin kanatlan he, metre uzun .. 
luğundadır. Pilot kanatların iltisak 

Macar Başvekili M. Goemboes 

sinde Tekirdağında ölmüı olan Ma
car vatanperveri Rakaczi'nin otur
duğu evi ziyaret edeceklerdir. 

Misafirlerimiz ayın 25 inde İs
tanbula dönerek memleketlerine 
avdet edeceklerdir. 

noktasında oturmaktadır. Bu tayyare 
pedallı geniş bir dümenle hareket e· 
diyor ve dümen kolla harekete aetiri-
liyor. "' 

Tayyarenin pilot mahalli hafif, in· 
ce, fakat mukavim aurette tahtadc.n 
yapılmı§tır. 

İkinci Oyun Bugün! 
Bu ikinci maç Fenerbahçe-Beşiktaş 

muhteliti ile oynanacak .. 
Bugün Taksiın 

stadyomunda, Ma· 
car profesyonel li
ki muhteliti ile i
kinci maçımızı ya
pacağız. 

Cuma günü bu 
takımın F enerbah· 
çe karıısında aldı
ğı netice Üzerine 

idarecilerimiz bu
günkü maçı, bir 
mubtelite ypatır· 

mayı daha muva

fık bulmuşlardır. 

Bundan dolayı ls
tanbul §ampiyonu 
lstanbul ikincisi ta-

Macarların beğendiği oyuncularımız; dan üçü: 
ZeAi, Mu;ı;al/er, Fikret 

rafından takviye edilecektir. 
Macar futbolcüleri cuma günü ls

tanbul spor meraklılarına, çok ender 
görebilecekleri bir oyun gösterıni,Jer
dir. 

Topa olan hakimiyetleri, oyun ü~e. 
rinde müesr..İr olan süratleri, taktikleri 
itibarile bu takım fevkalade denebile· 
cek bir takımdır. Cuma günü Fener. 
bahçe ekipi filvaki Macarların haki
miyetini kabuJ ederek oynamıştır. An
cak hiç bir zaman onların ezici oyun
larının baziçeıi olarak paniğe düşme-

mi~tir4 
Macar forveti ve müdafaası ne ka

dar canlı oynuyorlarsa Fenerbah'ieli
le1' de onlara nazire yapmı~lardır4 An.:.} 
cak arada mevcut claıse farkı bu tabii. I 
netic.eyi doğurmu~tur. 

Bugün oynıyacak olan F enerbahçe. 
Beşiktaş muhteliti cuma günkünden 
daha iyi bir oyun çıkarıp çıkaranırya 
cağını kat'i olarak bilmiyoruz. 1\i!aa
mafih fert itibarile her biri iyi o}~un
cu olan bugünkü takımın Macarların 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Sof ya mektubu HARiCi HABERLER 
Bulgar - Yugoslav anlaş
rİıası niçin yapılamaz? 

İki milletin anlaşmasındaki mana 
hedef te bambaşkadır da, 

' SOFY A, (Milliyet) - Bulga. 
ristandaki siyasi haletiruhiyeyi 
geçen mektubumda anlatmıya ça· 
lıtmıttım. Bulgarlarda, kabına sığ· 
mıyan bir milletin hali var. Biraz 
genitlemeden, daha doğrusu arzu 
ettiği hududu bulmadan rahat e· 
deceği yok. . Fakat bu idealinin 
tahakkuku için mevcut terait, 1908 
tarihinde olduğu kadar müsait de
ğildir. Bulgariıtanın kartısında, 
bugün A vrupada hiç· itibarı olmı
yan Osmanlı imparatorluğu yok
tur. Yugoslavya gibi, Romanya 
gibi, Yunanistan gibi Avrupada 
hiç olmazsa kendisi kadar sevilen 
ve tutulan hasımları var .•• 

Geçen hafta, Bulgaristan hem 
iatiklalinin yıldönümünü, hem de 
kralının cülusunu ayni günde tesit 
etti. Bu iki bayramı teıit münaae
betile matbuatta hararetli yazılar 
yazıldı. Bulgaristanın kralına ve 
iatikli.line derin alakalarla mer
but olduğu tekrar edildi. Gerek 
teıit merasimi münaaebetile yapı· 
lan tezahürler, gerek gazetelerde 
çıkan yazılar Bulgarların iatikli.le 
ve krala merbutiyetlerini ifade su
retile Yugoslavyaya iltihak taraf. 
tarlarına bir nevi cevap tefkil etti. 
Filhakika burada Yugoslav-
ya ile birletmek taraftan 
olanlar az değildir. Hele 
gençler arasında bu fikre ta-
raftar olanlar, gün geçtikçe çoğa. 
lıyor. Fakat bu temayülat, hayal 
ve ideal halinde kalmıya mahkiim
dur. 

Denilecek ki, komfu Yugoslav·
ya ile anlatmak ve birlefmek ni
çin bir hayal olsun? .. Bu fikrin ta
hakkukuna çalış ... nlann anladığı 
birle,me, mesela bir Türk - Bulgar 
anla,ma ve birle~mesi ,eklinde de
ğildir. Yugoslavların Bulgarlarla 
birle,meıinden anladıkları mana, 
bu komşularını kendi tefekkülleri 
içinde kaynatmaktır. Bu, Bulgar
ların istiklali pahasına bir teydir. 
Doğrusu, Bulgarlar böyle bir fikri 
hazmetmemekte, buna yana•ma
makt& haklıdırlar. Tarihlerini bir 

tarafa bırakmak, istiklallerini 
kendi ellerile başkalarına vermek 
Bulgar gibi uyanık, asabi, çalıtkan 
bir milletin kolaylıkla yapacağı 
bir şey değildir. 

Yugoslavyada Bulgarlarla bir
le,miye taraftar olanların hakiki 
maksadı, Yugoslavya Devletinin 
umumi manzumesi içinde yuğur
maktır. Yugoslavyada Çek, Slo
ven, Hırvat gibi bir de Bulgar mil
leti olacak. • Buna Bulgarların ta
hammül etmesine ihtimal verilir 
mi? 

Geçenlerde Çekoslovakya ile 
Bulgaristan arasında bir ticaret 
muahedesi yapıldı. Bu muahedeyi 
tefsir ederken, Bulgar gazeteleri 
bu hareketi Küçük İtilafa tekarrüp 
manasında aldılar. Küçük İtilafta 
uyuşmayı politikada bir muvaffa
kıyet saydılar. Fakat şunu da ila
ve ettiler: Kücük Antantın en nü
fuzlu devletle~inden olan Yugos
lavya ile halimiz ne olacak? .. 

Resmi mahafilde Yugoslavya -
Bulgar anlatmasından bahsedildi
jli zaman bazı gazeteler diyor ki: 

- " ••. Fakat biz böyle ümitler
le avunurken, Yugoslavya memle
ketindeki Bulgar akalliyetleri
ne kar,ı, tıpkı bir fatihin esir bir 
memlekete yaptığı muamelede de
vam ettikçe uyu,mak ümidi Y''" 
tur. .. -

Filhakika Bulgar gazetelerinin, 
bulgarca kitapların Maked.~nyaya 
sokulması memnudur. Melcteple
r ;n vaziyeti ise malumdur. Mak ·.'· 
ıfonyadaki Bulgarlardan bah!edil
diği zaman cevap 'u oluyor: 

- "Bulgar mı? Bizim mer.ıle
kette öyle bir unsur yok. •. 

Bu cevap, pek yerinde olarak, 
hem Bulgarlann ümidini kırıyor, 
hem de sinirlendiriyor. 

l,te bütün bu tezahürat, Bul
gar· Yugoslavya anla,masınm 
- hiç olmazsa - uzak i.tiye ait, 
zihniyetlerin deği,mesile mukay. 
yet, bir ihtimal halinde görülebillr. 

:r. " JÇo 

M. V enizelos 
Atinada 

--o~ 

"İstanbuldan çok iyi inti· 
balarla geliyorun1., diyor 

ATINA, 7 - latanbuldan dönen M. 
Venizelos dün buraya muvasalat etti, 
Ahrar F ırkaaı erkanı, muhalefet fır· 
kalarının reisleri ve kalabahk bir 
halk kütlesi sabık başvekili hararetle 
karııladılar. Bu arada asayiıin muha· 
fuası makaadile fevkalade tedbir a· 
lımruıtı. M. Venizeloa öğleden sonra 
fırka reislerini davet ederek knedile· 
ı·ile seyahati .etrafında uzun müddet 
gÖrÜ§tÜ. Venizeliat gazeteler M. Ve· 
ııizelosun beyanatını neırediyorlar. Bu 
beyanatta M. Venizelos, seyahatten 
çok iyi intibalarla döndüğünü, Türk • 
Yunan dostluğunun günden ırüne lruv· 
vellendiii;in~ hiç bir suret.le sarsılma• 
&ına imlı:in olmadığını söylemektedir. 
Sa bık baıvekil Gazi Hazretleri ile is
met Pata ve Tevfik Rüştü Beyden çok 
hararetli bir ifade ile hahselmekte, 
p«rek Gazi Hazretlerinin gerekse 
Türkiye deylet adamlarının, Yakın 
Şarkta sulh esaalarını sağlamlaıtır· 
ınak için sarfettikleri gayretleri bil
hassa zikretmektedir. 

Reichstag yangını 
Maznun Bulgarlar ne 

cevap venyorlar? 
LEIPZIG, 7 (A.A.) - Volf Ajansı 

bildiryor: Keıchstag yangını muhakeme 
ainde Reis, Dimitrof'un çantaıında bu
lunan ve üzerlerinde bazı notlar 7azd
ml§ olan ufak kağıt parçalarını okutmut 
tur. Bu notların arasında §Öyle bir ıey 
vard.,.: ~Alman fll"kaıiyle dığer kardet 
fırkalar araıında irtibatın idameıi" .• taı 
vip - Maznun L>imıtrot, Aıman fırkası .. 
le diğer knrdet fırkalar arasındaki irti
bat'n ıdameıı ıçın ııwa:ar hıkaınun las .. 
vibi mevzuu bahsolduğunu söylemiş, 
bunun üzerine reis demiftİr ki: hlşte bı
zim de sizi müahaze ettığımiz nokta bu 
dur. Siz beynelmilel munasebetlerinizi 
kullanarak, Almanyanın iılprine karıt -
mak istediniz..'' isticvap esnasında Di -
mitrof bundan evvelki celselerde de bir 
kaç defalar yaptığı gibi polise kartı ku
fü, etmeğe başlacıığmdan Reis maznunu 
muhakeme salonundan tardctmiı ve tek 
rnr hapisancye göndermiştir. Mahkeme 
bundan sonra maznun l'opof'un istıc .. 
vabına geçmittir. Popof'dan evinde bu· 
lunan bır takım yazılar ve makouzların 
mahiyeti sorulmuştur. Maznun tSulırar 
komünist fırkası merke;ı: icra kooıitesi 
tarafından kendisine be~ senelik !:>o 'yet 
planına dair malümat vtrmek ve Bulga
ristana Almnnyadan Sovyet ır:rzete ve 
kitapları •atın alarak göndennek vazi. 
fesinin verlidiğini beyan ebni ir. Rus 
gazetl! ve kitapları doğrudan doğruya 
!>ovyet Rusyadan Bulgariıta gönde • 
rildiği takdirde bunlar Bulgar 
poıtasınca müsadere edilmektedir. Hal· 

v • • teler diğer Alman burjuva gazetelerinin K f ı d 
bul<l Almanyadan aatın alınan bu gaze-

e a et san ıgı tesısıne i.:~f:r::;;~ayca Bulgaristana ıevkedilebil 

dair layiha Meclise verildi Hindistan meselesi 

Sandığın sermayesi her türlü rüsum 
ve tekaliften müstesnadır 

ANKARA, 7 (Telefonla) - 2004 
numarlı icra ve ifli.s kanununun 6 ıncı 
maddesi kasdettiği hususlara münhasır 
<>lonak Ü•ere hususi kefalet sandığı tesi
•ine dair olan layiha meclise getmiıtir. 
Bu layihaya nazaran bu kanunun altm .. 
c1 nıaddeıi mucibince devletin, meauli
y~tine iştirak edecek vazifedarlar bak • 
kında tatbik edilmek ve 1927 tarihli ke 
faıct kanununu ve zeyilleri bükümleri 
mahfu, kalmak ve münhasıran bu temi
nata aıt olmak üzere muteselıil ke
falet usulü dairesinde hükmi şahsiyeti 
hJİ.& IJu&uıi bir kefalet sandığı teıiı o -
lunmuıtuı. Sandığın sermayesi: Y uka • 
rıda yaZllı vazifcdarlardan bu kanunun 
n~ri tarihındc müıtahdem olanların ka 
nunun ne~rini takip eden ayda ve bu ka 
nunuıı ne~ri tarihinden sonra memur ta 
yin edilecek olanların da ınaa§lannı aldık 
la<ı ilk vydan itibaren vergiler çıktıktan 
J.c>nra matları emsali haıılmm veya Üc· 
retleri tamamının nısfı bet ayda ve bef 
musavi taluitte keıilmek ve A fıkrasın 
da bnhsedilen taksitlerin tediyesi hita
mından itibaren ınaıatlan emsali hiaılırun 
veya Ücretlerinin vergilerden sonra yüz 
de üçü ni•hetinde altı ayda bir toptan ve 
pe~in kesilecek mt:baliğ ve üçüncü mad
d~ mucibin~e alınacak cezalardan ve san 
dık semlllytosinin nümalandmlmaıından 

mütehassil mebaliğden mürekkeptir. 
2001 numaı·alı icra Ye iflis kanunu

nun altıncı ıuaddeıi mucibince devlet ta 
rafından tazmin edilecek mcbaliii; derhal 
bu sandık sermayesinden hazinei mali
yeye tediye c.lunackbr. 

Kefalete tabi olmayan bir memuriye
te tahvil ..eya vefat edenler ile devlet 
memuriyetinden alakalarını kesenler, i • 
litikleri olmadığı tdr.dirde yatırdıkla
rı para!tın yarısı derhal kendilerine veya 
kanuni mir:tıçılarına geri verilebilecek 
tir. lkinc.i yarısı dahi ınemuriyetin hita 
mmdan itibaren ~ahı·en zuhur eden :zim 
metlerine kar2•lık alakonulacak ve üç se 
ne içinde zimmeti çıkmayanlara bu pa· 
ralrı do iadr. edilecektir. 

Bu kanunun hükiimleri dairesinde 
kefalcı.t. tabi tutulan memurun maa' ve 
ya ücrellerind~ kefalet kartılığını ;aı.. 
tinde keıip en çok bir ay içinde sandık 
besııbına tediye etmeyen muhasiplerin ce 
zaen maaşının dörtte biri ve tekerrürün 
de yar•u ke•ilecektir. 

Sandığın ıermayesi her türlü rüsum 
vo te-kalil ten müsteın.a olduğu gibi mev 
duat eshabmm devlet borcu haricinde ka 
lan borçları için de hacıı:edilemez. 

Bu kanunun tatbilu için ayrıca bir ta
lim . .tname yapılacaktır, 

A vusturyada ikilik 1 ispanyadaki kabine buhranı 
MADlRT, 7 (A. A.) - Kabine ı 

1 
--o- buhranınm izalesi için müzakere1'!!'e 

ltihak taraf tarlan İle aleyh bütün gece devam olunmuıtur. M. Ma· 

l l ranon muhtelif fırkalar arasında ta. 
tar arı çarpışıyor ar vusutta bulunmaktadır. Mumaileyh 
ViYANA, 7 (A.A.) - Aşafrı Avus- R"iaicümbur M. Zamora ile yaptığı 

•.uryada Krelı ıehrinde milliyetçi ıoıya mülakattan sonra bir ittihat kabinesi· 
listler •·vatanını ıevenler cepheıi" nin ne doğru gidildiği belli olmuştur. Bu 
11erkezi önünde bir bomba patlatmıılar kabine M. Sanchez Roman'ın riyase· 
dir. Maddi zarar çoktur. insanca zayi- ti altmda olacaktır. 
ot olmamıştır. Salzburg eyaletinde Go • 
mark'a yakın bir yerde Bavyeralı ırkçı· 
lardan üniformalı bir iki kiti Avusturya 
lı gönüllülerden mürekkep bir karaC.ola 
dün akşam ateş açmışlardır. Bunların 

attıkları kurşunlar boşa gitmittir. Avus• 
lur)alılar bu laanuzu kuvvetli bir bö • 
lük ateıile karşılamışlardır. Yapılan tah
kikat neticesinde Bavyeralı ırkçıların 
Avusturya toprağına Hitlercilik fikrini 
yaymak için birçok propa,anda yazıla· 
n saçtıkları anla~ılmqtır. 

Maryse Hilz kaza geçirdi 
LEBOUR~ET, 7 (A. A.) - Kadın 

l.ıyyareci Maryıe Hilz büyük Tokyo 
seyahatinin ilk merbaleai olan Paris • 
Atina uçuşuna bu gece teşebbüs ed .. r
ken tayyare devrilmi§ ve yere düıerek 
sakatla'lrntştır. Tayyareciye bir şey 
olmamı§tır. Maryıe Hilz ilk imkanda 
teıebbüıünü tekrar edeceğini söyle· 
mi~tir 

--Avam kamarasında ehem
miyetli bir müzakere oldu 

LONDRA, 7 (A.A.) - Hindistan 
meselesinin heyeti umumiyesi hakkı"" 
da dün Avam kamarasında açılan genit 
ve eheınımiyetli müzakere vaziyeti ay· 
dınlatacak yeni ışıklar getinnemiştir. 

Bu müzakerenin en büyük elıcnsnİ· 
yeti şu noktada toplanıruttır: 

Hükumet fırkası siyasetin belli bat· 
lı bir noktasıru teşkil eden bu mesele
de milli kabineye itimadını bili mu· 
bafaza edip etmediğini bildimıeğe davet 
edilmiş bulunuyordu. Hindistanın esaı 
teşkilatında yapılmaaı düıünülüp M. 
Samuel Hoare tarafından huırlanan 
ve beyaz kitaba dercedilen değişiklik
lere ve düzeliılere aleyhtar olanlar iti
razlarını ve ileri sürdükleri ih tirazi ka
y1tlaı mebuılardan Lord Volınerin ver
diği bir takrirde kısaca. bildirmitler
di. 

Bunlar noktai nazarlannı ıu 3 belli 
başlı delile istinat ettiriyorlardı: 

1 - Yapdmas• dütünülen ialabat 
çok masrafa katlanmağa lüzum göste
recek ve imparatorluk bütçeoine her 
aene en az 7 milyon İngiliz lirasına 
mal olacaktır. 

2 - Neşredilen Beyaz kitap, umu
mi valiyi Hindistanda dirlik düzenliği 
muhafaza için muhtaç olduğu nüfu:z 
ve kuvvetten mahrum bıralclmaktadır. 

3 - Müfritler ve muhafazakarlar, 
hükfunet fırkaaının belli başlı düşün• 
celerini kafi derecede nazara a1ma<lı
ğından dolayı milli kabineyi muahaze 
ebnektedir. 

Fransız radikal sosyalist 
kongresi 

VlŞl, 7 (A. A.) - Radikal - Sosya
list kongresi, dünkü toplantısında §U 

l'arar suretini kabul etmiıtir: 
"Son İntihabattan sonra arka S\rka· 

yn biribirinin yerine geçen 3 kabin~nin 
milli müdafaa bütçesinde, Frausa'nın 
.uıniyet ve seli.metine zarar vermeka 
sizin, belli batlı tasarruflar yapmıya 

muvaffak oldui"unu nazara alan, Y<"nİ 
baıtan silahlanma yolunu kapamak 
ve beynelmilel bir kontrol teık;ıatı 
yapmak için bugünlerde beynelmilel 
müzakerelere giritildiğini gözönünde 
tutan kongre, Franaanın taahhütleri 
çerçevesi 'çinde en az masrafla en çok 
aelimet temin edecek aari bir müda· 
faa levazımı vücuda getirmek huşu .. 
unda hükUınete itimat gösterir . ., 

M. Mussolini'nin 
Bir makalesi 

-<>--

Milletler arasında kar-
şılıklı itimat yok 

MlLANO, 7 (A.A.) - Popolo d'lta
lia eazeteıi, M. Mouııolininin Cenevre
deki ıilihları azaltma konferansı biııhğı 
altında yazdığe bir makaleyi olduğu gibi 
ıütünlarına &eçirmittir. M. MouııoJini, 
bu yazısında çoşkun ve tatkm bir heves 
içinde açılan silahları azaltma konferan· 
sıu.ın halk arasında artık büyük bir ali
k• uyandırmasının ne gibi sebeplerden 
Jeti geldiğini araıtırmaktadır. 

M. LVAussolini bu sebepleri tu suret
le biila•a etmektedir: 

1 - Meselenin son dercede güç, 
çetin ve karıııldıklarla dolu obnası, 

2 - Devletlerin askeri bünye ve te
tekküllerinin biribirine ben:zemeınesi, 

3 - Askeri mahiyette meselelerin 
yauı batında müıtemlekil.t kuvvetleri ve 
talim görmüs ihtiyat efradı vücude ge
tirilmesi gibi meselelerin de mevcut bu· 
lunmasL 

Ancak bu sebepl4'!", konferansın var· 
dığı hemen hemen hıç denilebilecek bir 
mahiyette olan neticeyi izah edemez. 
Bu halin baıhca sebebi, Milletler ve dev 
Jetler arasında kartdıklı itimat duygu• 
sunun bulunmamasıdır. Bir taraftan Al· 
manya hakkında bir fa:-k gözetilme&i 
bakonını müdafaa ebnek kolay bir ıey 
değildir. Diğer taraftan öteki devletle· 
rin enditelerini _hesaba katmamağa da 
inıltan yok.tur.'' 

Bu •Özlerden ıonra M. MuHolini eli 
yor ki: 

"Bu engell.,ri yıkıp yenmek için - ev
velce bildirildiği veçhile - bir mukavele 
projesı teklif etmedim. Fakat mahdut ol 
makla beraber ameli ve ıililılan azaltma 
yolunda ilk bir konak te!kil edebilecek 
mahiyette bir neticeye ulatmak makaa • 
dını güden birçok teklitlerde bulu,... 
dum. Ayni zamanda ıil.i.blan azaltma 
konfera.nsı1111n i!"taala oet.icelenmeıi· 
nin Milletler Cemiyetir.in yer yüzün
den !<dlkması demek olacağına da dik· 
kati çeldm1. lleri sürdüğüm bu telkin • 
ICT, 1'.on>a ile Cenevre anımda çok ba
rarl:tll siyat~ müki.lemelere mevzu oldu. 
Milletlerc.e ve devletlerde karıılıklı 
itimatsızl,k ve şüphe duygulan doğu
ran nıancvl an.ile galebe çalmak imkinı 
elde edilecek olursa bu tekliflerim bir 
anla§Jnll ııeticesine ulaıtmıbilir. 

Bundan sonra M. Moussolini bu iti
matsızlık ve şüphe duygulannı ortadan 
kaldırabilecek unsurları sayarak diyor 
ki: 

11Bir anhı~ma neticesine erişmek müm 
kün olma,.a, bu lıal, ailahlan azaltma 
konfer .. u1sının az c;ok zarif bir surette 
l""çelerm.i~ btr iflasından başka bir gö
rünii,e vücut vermez. O gün ise Millet
ler Cemiyeti, bilfiil ortadan kalkmış, o
lacak, yeni yem <:evletler ziimre.leri te
şekkül etmeii~ haşlıyacak, tezatlar daha 
h~d hi~· ştkil alack, Avrupanın ve bütün 
dünyanm tarihinde, hatta içtimai mahi
yette, o;TÇok meçhuller taııyan bir va
ziyet batıüstorecktir. işte bunun içindir 
ki, hiç bir §eye bakmıyarak .bir anlaşma 
eldo etmelidri.' ' 

Harp borçları 
Paraların istiktan mese

lesi de görüşülecek 
LONDRA, 7 A.A. - Harp borçla· 

rı hakkında V aıingtonda yapılmakta o • 
lan müzakereler kambiyo boraaaında fa 
aliyeti ajiırlaştırmakta devam etmekte • 
dir. Çünkü, sôylendığine göre bu müza
kerelerde paralann istikrarı meselesi de 
konuıulmaktadır. 

Küçük bankerler mahafilinde gerek 
hir anlMma elde edilmesi ihtimali ve ge· 
rek buı~le gelebilecek bu anlatmanın ne 
ticeleri hakkında bir takım tahminler yü 
rütmekten çekiniliyor. Hakikatte timdi· 
ki vaziyette görülen kararsızlıktan dola 
yı kambiyo piyasasında temin edilen ge 
lirlerin tasfiye edildiği bile ihsa• olun
ımaktadır. Bununla beraber şu noktayı 
hatırda tutmak lazım gelir ki, bu mese· 
lede menfaattar bankerlerden birçoğu 
bir anlatma eld-> edildiği vera edilcceii 
hakkındaki dedikodulara pek az inan • 
maktadırlar. 

Zaten bunlar Amerikan bükUınetinin 
sarfcttiği gayretlerin karşısına çıkan ıim 
diki zorlukların niıbeten kısa bir müd
det içinde kat'i bir karar alınabilmesine 
maru olduğunu da kaydetmektedirler. 

M. Roosevelt'in söylemiş olduğu iki 
nutkun Amerikan hükumetinin niyet ve 
düıüncelerini aydınlatmamıı olması A .. 
merikan idarecilerinin para huıusunda 
kat'i bir siyaset intihabı için herhangi 
bir karar almalarına ıimdiki zamanın 
müsait ve uygun olmadığını göstermek· 
tedir. 

İrlanda faşistleri reisine 
bir tecavüz 

DUBLlN, 7 (A. A.) - Birletik İr
landa Fırkasının Reisi Jeneral O. 
Du!fy, fırkanın bir toplantısında bu· 
lunmak üzere Kerry Kontluğu dahi
linde Talec sokaklarından geçtiği •ı· 
rada gerek kendisi ve gerek yanında· 
}a ·ı_.r ahalinin taarruzuna uğramıılar· 
dır. Bu ha.1 neticeJinde bir takım kP.r· 
gaşalıklar, tat atmp.k ve sopa kullan• 
mak suretile çarpıımalar olmuıtur. 
Nihayet Cork'dan çağınlan askerler, 
huzur ve sükUnu iade etmişlerdir. 

Jeneral O. Duffy, bereleyici bir a· 
Jetle başından hafif surette yaralan· 
mıştır. 

M. Herriot'nun sıhhati 11 

P ARiS, 7 (A. A.) - M. Herriot'nı~ 
hararet derecesi, tabii hale dönmek
tedir. Hastanın umumi vaziyeti iyidir. 
Vücudunda duyduğu ağrılar da bira:z 
hafiflemiştir. Fakat mutlak istiraha· 
le her halde lüzum vardır. 

-·.i'.ı.. .?- .... ·:.~!·.:. _ ....... • 
Dördüncü şeker fabrika 
sının temeli dün atıldı 

Önümüzdeki sene şeker ihtiyacımı 
dahilden temin edeceğiz 

TURHAL, 7 (Milliyet) - lktısat vekili Celal Bey vilayet, koli 
da, lırka, belediye ve kütüphaneyi ziyaret ettikten sonra Tokattan ı# 
dokuzda hareket ettik. Tarhala geldiğimiz zaman istasyon ve cic' 
nı halkla dolmuş bulduk. Burası bir bayram yerini andırıyordu. 11' 
düncü şeker fabrikasının kurulacağı sahaya gittik. lktuat vekili cJ 
Bey saat on bir buçukta ilk kazmayı vurdu. Yapılan sade, lakat m811 
lı merasim alkışlar arasında cereyan etmi,tir. Gelecek sene ayni giJ 
de fabrikanın küfat resmi yapılacaktır .. Temel atma merasiminden ı' 
ra halk namına bir vatanda, Celal Beye ba değerli teşebbüsten doldl 
teşekkür etmiştir. Celal Bey cevap vererek: 

- Halkımızın istidatları yüksek. Topraklanmız leyizli. Böyle~ 
saadete kavuşmak sizlerin hakkınızdı. dedi. , 

Vekil Bey müteşebbislerin ve ç iltçinin şükran ve memnuniyeti 
Gazi Hazretlerine, Başvekil ismet Pa,a Hazretlerine telelonla bild' 
ônümüzdeki sene feker istihsaliitının memleket ihtiyacını karıılay 
ğını, bundan sonra ikinci hedefin feker ihracatının temini olacağını 
zetti. Ôğrendiğime göre labrika için yapılacak mektep ve hastah 
den civar köyler halkı da istifade edeceklerdir. Fabrikanın elcktrilı 
sisatile Turhal sokak ve evleri de tenvir edilecektir.. Tokat valiıİ 
teşebbüsile Turhalın planı yaptırılmaktadır. Kısa bir zamanda bu"
hat boyunda bir sanayi şehri halini alacaktır. Tokatlılar bir fUbe h~ 
le demiryolunun Tokada geçmesini istiyorlar. T uviyei turabiyetr 
kendileri tarafından yapılmasına lf!febbüs ettiler. Ba takdirde ray fi 
şiyalı devlet tarafından yapılacaktır. Saat on üçte Tarha/dan hare1' 
ettik. Yarın Ankaradayız. 

Tokat muallimleri de heyet halinde Tarhala geldiler. Hükii.~ 
mümessiline gençliğin heyecanını arzettiler. MEC' 

YuJ!oslavya Kralı Kor/uya vardı 
ATINA, 7 ( A. A.) - Yagosla vya Kralı Alexandr, dün gtl 

Korluya gelmİftİr. Kral bu sabah NiJo Adasına gidecek, orada 6' 
mülü bulanan harp askerlerinin mezarların< ziyaret edecektir. 

Ba ziyaret esnaaında Korlu Metrepoliti harp ölülerinin r~ 
için bir dua okuyacaktır. 

Kral, şehri gezip görmiye karar verecek olarsa, halk taralınJ' 
gayet parlak bir kabul gösteri/ece ktir. 

Yeni adliye tayinleri listesi 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Mesaisini ikmal eden Adliye /fi, 

hap Eencümeni bugün tekrar toplanarak yeni liste üzerinde son bir ,1 
ta1 daha yapmı~, neticeyi vekalete bildirmiştir. 

Devlet hazinesi aleyhine veri/eti 
ilamlar ne suretle icra edilecek? 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Devlet hazinesi aleyhine veril' 

ilamların icrasına dair Meclise gel en bir liiyihaya göre para borcu "t! 
ya teminat verilmesine dair devlet hazinesi aleyhine devreililip k 
le1en iliimların icrası maliyeye aittir. Maliye Vekiiletine İcra olun " 
üzere verilecek ilamların ihtiva ettiği borç, yapılacak listedeır 
müracaat sırası itibarüe ödenecek tir. 

Tertibindeki tahsisatın kifayetsizliği hasebile ödenemiyen k11~ 
için mütebaki kalan borcun miktarını gösterir müfredatlı liste her fi 
ne bütçe layihasına raptedilecektir. 

Maarif müdürleri arasında 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Maarif Vekaletince 15 Maaril frfl 

dürü arasında tayin ve becayi1 yapılmıftır. 

Avrupaga gidecek talebenin evra 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Avrapaya gitmek üzere müsabalıl 

ya giren talebelerin imtihan evrakının Talim ve Terbiye Dairesİllı:I 
tetkikatı bitmek üzeredir. Bu halta sonunda netice ilan olunacaktır• 

Lağvedilecek olan vilayetler 
'ANKARA, 7 (Telefonla) - Bilecik, Sinop, Burdur, Beyazıt, (J 

da, Tekirdağ Vilayetlerinin liiğvi hakkındaki layiha Devlet Şuraıııl 
ca tetkik edilmektedir. Yakında Vekiller Heyetine sevkolunacıJ 
tır. 

Balkanyat müsabakalarının netic 
ATINA, 7 (Atletlerle giden maharririmizJen) - Balkanyat ,tJ 

sabakalarına bugün de devam edil miftir. Bugünkü müsabakalar 
diskte Veysi befİncİ geldi. 200 met re koşuda Semih diskaliliye edil 
Mehmet Ali üçüncü geldi. , ~ 

Uzun atlamada Tevfik üçüncü oldu. Yunan diskinde Veysi te1t1• 
beıinci geldi. 400 metrelik manialı k~~utla ~İya üçün~ü ol~a. .. ..,J 

Balkan bayrak yarışında dördüncu geldık. Umumı taıınılte aça 
lüğü muhafaza ediyoruz. 

Meclis perşembe günü toplanıgol 
ANKARA, 7 ( A. A.) -8. M. Meclisi bugün reis vekili H~ 

Beyin riyasetinde toplanmıf ve bazı meb'wların mezuniyetlerini il 
bul ederek perfembe günü içtima etmek üzere dağıbnıftır. ,,J 

Komiteciler bir treni 
uçuracaklardı 

ATINA, 3 - Bulgar komitecileri 
evvelki aktam BeJırrat • Atina semplon 
ekıpreıini uçurmağa teşebbüs etmişler
dir. Komiteciler bu maksatla Gevgili 
civannda Milofça köprüsü üzerine dört 
bomba koymuşlardır. Tren geçerken 
bombalar patlıyacak, tren berhava ola· 
cağı gibi köprü de yıkılacaktı. 

Komiteciler Bulgariıtandan gelmit· 
]er, askere görünmiyerek bu iti yap
mışlardır. Y almz o sırada uzakta bu
lunan bir bat bekçisi kendilerini gör
müt ve koşarak vak'ayı haber vermiş
tir. Askerler hem.un ~eyi takibe çık
tığı gibi iltaoyonlara da malumat veril
miıtir. 

Sırp aS"kerleri çeteyi Srtıokoviçe or
manında "\~k'ıştmnıtlardır. Burada tid
detli bir müsademe başlamış, müsademe 
saatlerce sürmüştür. Komiteciler fişek
leri bitince teslim olmuşlardll". 

Müsademede üç Sırp askeri ve biri 
reis olmak üzere dört komiteci ölmÜf· 
tür. Bir kaç yarah da vardır. ~ 

Çete efradının dokuzu Bulgaristan-

" 

Üniversite kadrosu ., 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Ye~ 

niversite esaı kadrosu bu hafta "/I 
bebemahal ikmal ve teblii edilee 

Bulgar kralı Almanya~ 
değil .. 

BERLIN, 7 (A. A.) - Bulga~~. 
lının Wurtenberg'de Schvaeb~ 
muend'e geldiğine dair verilen P".A 
doğru değildir. Bulgar Kralı ;.lı". I 
yaya gelmemittir. ,,,,,,,J 

dan gelmiıti. Onu da o civ.;:ı,{ 
den idi. Bunlar bat boyuna diğeC ) 
balar da koymuılardır. Yakala~ 
Gevgiliye nakledilıniıler ve sıkı lıİ' 
tkvaba tabi tutulmuşlardır. . . ~ 

Hadise Sırbistanda büyük bır ıl 
can uyandtrmıttır. Sırbiıtandakİ 
mi his komitecilerin, Sırp • Bull~ 
kınlaımasına mani olmak için b"~~ 
tıklan merkezindedir. Hadise dol•1 
Semplon treni Atinaya yedi ,.-
gelınittir, · 
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Türk sinemacılığı 
İpek Film müesşisleri geçen sa

bah bize yeni bir film gösterdiler. 
Sinemacılık gibi bizden ileri me
deniyetlerde bile canlılık göstere
miyen bir sanatin bu yeni mahsu
lünü lezzetle ve iftiharla seyret
tim. 

"ipek Film., hemen her kıt ba
tında bize yeni bir eser veriyor ve 
her yeni eser bir evvelkinde gör
düğümüz kusurlardan temizlen. 
mit, yıkanmış olarak görünüyor. 

Şüphesiz ki "Söz bir Allah bir,, 
filmi geçen yıllıtrda seyrettiğimiz 
eserlerden çok daha yüksektir. 

Bunda teknik tecrübelerin dahli 
olduğu kadar, artistlerin yeni 
sanate alıtmalarının da tesiri var
dır. 

Sevimli Vasfiyi, şirin Hazımı ve 
filmde sahne, sahnede hayat yara
tabilen 1.Galibi bu defa daha mü
kemmel bulduk. Bu üç sanat!ı:arın 
ekrandaki kudretleri sahnedeki 
mevkileri derecesine gelmittir. Ye 
üçü de birbirlerine alıfmıtlardır. 

Ertuğrul Muhsin Beı bundan 
evvelki tecrübelere nazaran bu ye
ni filmde daha ince bir sanat gös
termittir. Bu filmde aksıyan, sür
çen ve in!llllla iğne gibi batan bir 
pürüz yok. Mevzu insanı alıp gö
türmüyor. Ekleme, iğreti sahneler 
yok. Yani levhalar, sahneler, hare
ketler biribirine İmtizaçlı bağlan
mıt ki en mütkülpeıent seyircinin 
sinirlenmesine imkan yok. 

Artistler evvelki filinılerde ol
duğu gibi dilsiz değil. Bu nokta
dan Ertuğrul Beyi tebrik etmek is
terim. 

Filmin henüz pifmemiş tarafları 
da yok ~eğil. Mesela bet on ha
nımdan mürekkep balet takımı 
filmin oynak, cevval sahneleri ara
~u~da köhne bir değirmen taşı gibi 
ışlıyor halbuki q dansların ne ka
dar seri olması 18.zungeldiği ma
lumdur. 

. Danslar ve musiki berbattır. Ka
dın artistlere gelince (Leyla) rolü
ne çıkan hanımdan ba~kaları he
nüz böyle akıcı, seyyal bir mevzuu 
yaşatacak kabiliyette değiller. 
(Leyla) rolünü yapan zannederim 

Cahide Hanım iyi bir istidattır • 
çalıttırılırsa daha mühim rollerde 
muvaffal( olacağını zannederim. 

kiJI t 
un;;J. 
tede) 

~ilın umumi görünü,ü, akıtı iti
barıle evvelkilere nazaran kusur
suz sayılabilir. (ipek Film) yerli 

kıs~ sinc~acılık yolundaki hayalleri 
er ıl hakikate çevirmek için en bedbin 

görütleri ~örletecek kadar çalışı
yor. _Tebrik etmek vazifemdir. 

Burhan CAHIT 
·ı hfl 

Esnaf cenıiyetleri bayrama 
akı haz~rlanıyorlar 

. Esn.~ cenuyeti reis ve umumi katip
l~rı, _dun Esnaf Baımürakibi Kadri Be
Y•n nyasetinde aylık içtimalannı yap
mqlardır. içtimada ( Eınaf meslek mec
~uası) İsminde ayl;k bir mecmua neş-

baki 
sinci 
ktır• 
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nne ka~ar verilmi§lir. Mhcmuanın ida
relıanesı, Dördüncu"' Vakıf hanında se-
ne)"".. ' 
k ıgı cemiyetlere mukayyet azaya 50 
kuru,, harice 100 kurut ve nüshası 10 
ııru, olacaktır 

d.. ~-çtimada, cÜmhııriyetin onuncu yıl. onu .. L 
. fmu ""Yramına Esnaf Cemiyetleri. 

nın evkalad · · 
t ·r e surette ve resmı geçıde 
;:ınuı ı §ekilde iştirakleri de kararlaştı-f "§bı-. B O R S A 1 

(1 B 
f aıtkaaından alman cetveldir) 
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lıtiknzlar 
Jıtilc:ru dahili 97,25 
1933 ı.tikı-a.:u ss,ro 
,ı;;J\rk D. yollan 2,50 
O, Mu ... abhidei 53.25 

T..hvil"t 
Elol..tr-il.: a 

CümrüJ.:l•r 8,50 
S•ydi rn.ahi 8,60 

Tram'Wa7 

Tün•I 
Rıhbm 

Anadolu J 

-.--.--.-
Baid•t 10,35 
T .a•keri7e 10,35 " 111 

17,60 
45.80 
47,25 

51.20 

l'aria 
Londr-. 
Nürork 
Brülc.•el 
Mil-.no 
At.i.rı
Ceneyre 

Arnaterda.rn 
s.,r,.._ 

Miirnesail 

ESHAM 

TeJ fon 
Bomonti 
Te.rkoa 
Çimento 
ltt.Jabt day. 
Şark da,. 
Balya 
Şark m. ecu 

FIATLARI 
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654 Viı•n• 

71 50 Ma.drit 
3.3912 Ber:in 

.. . ~ BeJgrat 
82.74 Zloti 

ı ... ,;.6 J Pette 
1

·17 Bükreı 
E6.65 lvloakoY• 

11,50 
19,25 

27 
ll .40 
18, 
l,25 
2,05 
2,85 

15.91.50 
434.75 
564.65 
1.98.08 
34,6425 

4 .22.25 
3 .75.50 

N U K U T (Satı,) 

80.00 
1081.5~ 

Kurut Kuruı 

20 f. Fraaaıa - 167 1 Şilie1 A .. 24.SO l laterlin. 615 1 Pezeta 16 1 Dolar 138 J Mark 48 20 Liret 223 1 Zeloti 24.-20 f . Belçib 117 20 L•y 0.23 20 Dra\uxai 24 20 Dinar 155.-20 l. la..,içra 
20 Le•a 18 1 Ç•rnoYİÇ -.-·-
21 kur. Calıc 25,- l Altn1 9.22 

118 l Mecidiye 0,37 
l FJo .. iıa 

83 Banknot 2,43 
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ŞEHiR HABERLERi 

Asgari bir bayrak, 
Bir fener 

---
Ofis kalıyor 

Kaldığı müddetçe yeni bir 
değişiklik olmıyaca 'c 

Aldığıınız malUmata göre evvelce 
Ankaraya nakli düıünülen ihracat O
fisinin bu sene için lstanbuJda kalma• 
&ı İktısat Vekilletince kararlatmı§tır. 
Gelecek sene Ofisin Ankaraya nakle
dilip edilmiyeceği ve yeniden alacağı 
şekil ayrıca düşünülecektir. 

Ofis lstanbulda kaldığı müddetçe 
şeklini muhafaza edecektir. 

Sünger tarlalarında tetkikat 
Türkiye Hükumeti memleketin e

saslı bir servet membaı olan sünger 
tarlalarmın fenni surette tetkikatına 
başlamı§br. Bu tetkikatın ilk kısmı 
ikmal edilmiı ve araıtırmayı idare e
den mütehassıs Dr. Simpson raporu
nu hazırJamı§ıtır. 

Türk sulannda en iyi ve bereketli 
sünger tarlalarının Marmaris yakınla.
rı, Bodrum., MandaJya ve Geyve kör
fezlerile Çeşmenin yakınındaki Eritre 
körfezinde bulunduğu tespit edilmi§
tir. Fakat Türk sularmdaki sünger 
)ataklarının bunlardan daha çok ge
niş olduğu görülmektedir. 

Hükümet aemıaye ve tecrübeli dal
gıç yokluğundan dolayı ancak İtal
yanlarm istifade edebildiği Türk sün
gerciliğinin ge]irini memlekette bırak
mak için icap eden fedakarlığı yapa
caktır. 

Kontenjana çay konacak 
Son günlerde piyasada çay yoklu

ğu ve çay fiatlerinde yükseklik yeni
den görülmiye başlamıştı. Kontenjan
da çay bulunmaması ve bu yüzden 
ithalat yapılamaması bu bale aebep 
olmaktadır. Dün tehrimize gelen bir 
habere göre kontenjana çay tah:sisatı 
konulmuştur. Bu husustaki emrin bu
günlerde gelme•İ beklenmektedir. 

Bir müddet evvel tetkil edilen Çay 
Limitet Şirketi de iti kalmadığından 
tasfiye edilmittir. 

ispanyaya yumurta ihracatımız 
lspanya ile hükı1metimiz arasında 

yumurtalarımızı alikadar eden ticari 
mukavelenin 2 teşrinisanide bitece
ğinin ispanya Hükiimeti tarafından 
hükı1metimize bildirilmesi piyasada 
derin akisler yapmaktadır. Dün de 
Ticaret Odası bir tamimle yumurta ih. 
racatçılannın ispanyada döviz zorluk
larına da tesadüf etmeleri kuvvetli 
bir ihtimal dahilinde olduğundan ih
tiyatlı hareket etmeyi. tavsiye etmit· 
tir. 

Dün bu huauata piyasada tetkikat 
yaplık. Mevcut kanaat · Japanyada. 

ınt~\.cut yumurta atokunun çokluğunun 

bu karara sebep olduğu merkezinde
dir. ispanyada 150.000 sandık kadar 
yumurta vardır. lspanyamn bu stoku 

. hafifletmek için böyle .bir karar ver-
diğ: ve karann muvakkat olacağı 
zannolunmaktadır. 

Diğer taraftan yapılan tahmjne 
göre bu ay içinde lstanbuJ piyasasına 
10 • 15 bir sandık yumurta gelecek· 
tir. Bunlara mahreç bulmak lazım
dır. 

Ticaret Odaaı mevcut vaziyeti müs
tacel bir raporla İktısat Vekaletine bil 
dirmi~tir. Yumurtacılann da bu hafta 
bir toplantı yapmalan beklenmekte
dir. 

Odanın hazırladığı kitap 
Ticaret Odası cümhuri~etin onuncu 

yıldonümü dolayısile ne§redeceği ki
tapht iktısadi hayata - gençliği hazrr
lıyan mekteplere ait bir büyük kısım 
da bulunacaktır. Bu kısımda Mühen
dis, Nafıa, lktısat, Deniz ticareti, Ma
den yüksek mekteplerile Ticaret, Sa
nayi, Ziraat ve Şimendifer mektep.le
ı·inin, Balıkçılık Enstitüsünün son on 
senelik mesaileri hüli.sası bulunacak .. 

tır. 

Bu mektepler icap eden maliimatı 
Odaya göndermektedirler. 

Ofis mecmua çıkaracak 
ihracat Ofisi ayda bir neşredilmek 

Ü.ıeıe bir mecmua ne§rine hazırlan .. 
ın~ktadrr. 

Selanikte tütüncülük kongresi 
Yunan lktıaat Nazırının riyasetinde 

Se1~nikte Yunan tütüncülerinden mü
rekkep bir kongre toplanmı§tır. Bal
kan tütün konferansından sonra ve 
Cenevrede tütün meselesi gövü§ülür
ken yapı l an bu kongre mesaisi alaka 
ile takip edilmektedir. 

Bulgaristanda üzüm haftası 
Bulgaristanda üzüm iatihlikinin ar

lırılmaıı için bir Üzüm haftaaı yapıl
mıştır. Bu haftada ü.züm istih.likinin 
faydaları hakkında konferanslar ve· 
rilmiştir. ,.,J 

A'rpa ucuzladı 
Arpa ihracatımıı: bir aydan beri a

zalmıfttır,~· TalelU.ııı<AZalması Üzerine 
fiatler ile 3 • 3.50 kuruttlın 100 para
ya kadar düşmÜ§tÜr. Avrupada bira 
.sarfiyatınJn son .za~a'hfl,rda azal~ı§ 
olması ve bazı sıparı.t~VP' talep e<!ıh"'. 
§eraite uygun olmaması, bu va2JyetJ 
doğurmuıttur. 

Sanayici;er heyet gönderiyor 
Sanayi Müdürü Refik Bey yarın An

karaya gidecektir 
Sanayi Birliği namına Nazmi Nuri 

Beyin riyaaetindeki heyet te, yarın 

Maarifte 

M. Malche 
Geliyor 

Kadronun ilanı bir iki 
gün gecikecek 

Maarif vekaleti müıaviri Profesör M. 
Malche'tan dün bir mektup gelmiıtir. M. 
Malche mektubunda, ayın <;>n _betinde ~·
tanbulda bulunacağmı bildırmektedır. 
Maarif Vekil vekili Dr. Refik Bey henüz 
Ankaradan gelmediği için Üniversite 
kadrosunun ilam bir iki gün gecikmittir• 
Refik Beyin hafta içinde lstanbula gel
mesi beklenmektedir. Üniversiteye ait 
420 bin liralık tahsisat henüz vekiller he 
yetinden ç•kmadığı için Onivenitede 
maaş verilememİ§tİr. Tahsisatın.bu haf
ta içinde gelmesi beklenmektedir. 

Eski orta tedrisat müdürünün 
yeni vazifesi 

Orta tedrisat umumi müdürlüğünden 
istifa eden Fuat Bey Kandilli kız lisesi 
riyaziye muallimliğine tayin edilmiştir. 
Fuat Bey Ankardan ıehrimize gelmiş 
ve vazifesine başlamı§tır. Orta tedrisat 
umumi müdürlüğü için vekalet umumi 
müfettişlerinden Hasan Ali ve eski e~
biyat fakültesi reisi Muzaffer beylerin 
isimleri zikredilmektedir. 

Umumi tedris usulü ve 
kütüphaneciler 

Maarif vekaleti umumi tedris uıulü 
ve kütüphanecilik tahsil etmek Üzere 
Avrupaya talebe göndermeğe karar ver 
miştir. 'i"aliplerin imtihanları vekaletç.e 
tayin edilen liselerde yapılacaktır. lmtı
hanlar teırinievvelin 19 unda yapılacak 
tır. 

ı- KUt;Uk haberler 1 
'--·---* Şehrimize gelen lktısat Vek81eti 
Deniz Ticaret Müdürü Nahit B. dün 
Ticaret Müdürlüğünde me§gul olmuı
tur. Nahit Bey, dün Ofise de giderek 
bazı malumat almı§tır. 

* Bir aylık mezuniyetini Bunada 
geçirmiş olan Ticaret OdaH Umumi 
Katibi Vehbi Bey, dün tekrar vazife
sine baılamı§tır. 

* Bozoyük ve Çatalca tapu ve ka
dastro işlerini teftif etmek Üzere git .. 
miı olan müfettif Kavaklı Ahmet Bey 
lstanbula gelmiıtir. 

* Arandora Stat isimli vapurla cu-
ma günü §ehrimi:ı:e be§ yüz ıeyyah 
gelecektir. 

Pollate 

Erkek kıy af etinde 
Kadın hırsız 

Bir aparbmanı soymak 
isterken yakalandı 

Zabtıa memurlan sabıkalı hı~~ız 
kadınlardan birini yakalamı§tır · Şuk
ran ismindeki bu kadın ! epeba~ında 
Sahak apa.rtımamna girmıf ve evı soy
ınaklayken, farkına varan kapıcının 
geldiğini görünce, bulunduğu odada 
bir •rkek caketi gözüne ilipni§ ve ca
keti giyerek batına da. e~kek f."P_kas~
nı gt.çirmİ§tİr. Kıyafı:tını degı_ş~ı~§ 
ol1naaına rağmen polusler kendısım ta .. 
nnnıt ve yakalatrutlardır. 

Yastığın altındaki para 
Fenerde Avcıbey maballeıinde Ku

yu •okağmda 10 numarada oturana
mele 5..,fer Efendinin yastığı altında 
bulunan 60 lirasını çalan oda arkada
tı Hasan yakalanmı§tır. 

iki sabıkalı 
Zabıta memurları azılı sabıkalılar

daı> yankesici Hayati ~e baloncu 
He.mziyi cürmümethut halınde ya.kala
mı§lardır. 

Üsküdar ve Kadıköy 
tapu daireleri 

lstanbul tapu idaresindeki Üsküdar 
tapu idaresinin Osküdara nakline haıla
nacaktır. 29 teırinievvelde Oıküdarda 
bu daire için inşa edilen binamn kü§at 
resmi de yapılacaktır. 

Kadıköyünde de ayrıca bir tapu me
murluğu ihdas edilec".ktir. Fak:-1. ~
dıköyünde tapu id~esıne ~verışh bar 
bina bulunmadığı içrn Kadıkoy tal'u me
murluğu şimdilik lstanbul tapu ıdare
sinde kalacaktır. 

Bu kazalara gidecek memurlar ay
nlmı§tır. 

Kadıköy tapu idaresinde, §İmdilik 
Üsküdar ve Kadıköy tapu baımemur
luklarını hamilen Oslıüdar tapu batme
muru bulunan Yusuf Bey ifa edecek-
tir. I 

Yusuf Bey şimdilik stanbulda bu
lunacak daire Kad,köyüne nakledildiği 
zaman başmeınurluk ta oraya gidecek .. 
tir. ---Yeni Avusturya sefiri geldi 

Avusturyanın yeni Ankara sefiri 
fM.lisyö Kari Buhtenberger Stokholmden 
ıehrimize gelmİ§Iİr. 

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

Vapurcuların hakem kara
rına itiraza hakları var mı? 
Şirket müessisleri bugün toplanıyorlar 

V apurlann takdiri kıymeti 7üzün,. 
den zuhur eden ihtiiaf gÜn geçtikçe 
ıiddetlenmektedir. Peflemhe günü İ· 
kinci ticaret mahkemesine bir kaç ar .. 
matör müracaat ederek hakemin kara
rını müddeti lr:anuniyesi zarfmda ver .. 
mediği cihetle konulan kıyım.etin keen
lemye:kün olduğunu iddia ve yeniden 
kıymet konulmasını talep etmişlerdi. 
Bunlar ,Anadolu vapuru sahihi Yel
kenci zade Şükrü, Erzurum, '\latan Ye 
Samsun vapurları sahjbi Yelkenci za
de Lôtfi, Adnan ve Adana vapurları 
sahibi Naim, Bursa ve Nilüfer vapur .. 
ları sahipleri Cemal, Ferit ve fsmail 
Hakkı Beylerle Asya vapuru sahibi Hüs
na ve Betôl Hanımlar ve Abdürrab
man Beydir. 

Bu muterizlerin müracatına henür 
cevap verilmeden gene ayni muterizler 
tarafından dün akşam ikinci bir itiraz 
yapılmııtır. 

Bugün saat 14 te Vapurcular Şirke
ti akli için ilk resmi içtima yapılacak
tır. Dün' al<§am saat 16 da ikinci tica
ret mahkemesine müracaat eden yuka
rıda isimleri yazılı muterizler bu içfi.. 
maın tehiri için tedbiri ihtiyati tale
binde bulunmutlardır. Mahkeme bu 
müracaat hakkındaki karannı bugün 
saat onda verecektir. 

Diğer taraftan Kocaeli, lzmit, U
ğur, Saadet, Tayyar, Selamet, Feyya_z 
ve IJVbdanya vapurlan şabipleri ile dı
ğer armatörler de bu İçtimaın bugün 
behemehal yapılmasını İstemektedirler. 
Bunun için diin hakeme müracaat ede
rek karar suretlerini İ•temiıler ve al-
nuşlardrr. • .. 

ikinci ticaret mabkemesıne m.uracaat 
eden muterizlel'Iİn itirazlara haklı ol
mad•kları söylenmektedir. Çünkü _tak
diri kıymet heyeti karannı 2 erlulde 
tebliğ ehnittir. Kanun bu heyetin ~
rarfanna itiraz için 10 günlük bir müh
let tayin ebniş.tir. 

Bu mühlet kanunen 3 eylôlde başla• 
mkata ve 12 eyliil akıamı bitmektedir. 

Ankaraya hareket edecektir. Birlik, · 
muafiyet meselesi ve sair itler hakkın
da muhtelif sanayi zümreJerjnin mü .. 
lalealarını almı§tır. 

Almanya kuş yemi isteyor 
Almanya, son bir kararname iJe 

ku~yemi ithaliıtJnı menetmi~tir. Al· 
rnanyadan hayli l5iparitler alarak ih
ra<:" edilmek Üzere kuşyemi hazırlıyan 
jhracatç.ılarJmız, bu vaziyetten müte
essir olmuşlar ve telsrrafla Almanva
ya müracaat etmit1erdir. Ticaret Oda .. 
aı da, me.aeleyi tetkik etmektedir. 

1 

Hakem Osman Bey 

Kanunun hakem karan için koyduğu 
mühlet te 13 eyliilde ba§lamakta ve 
27 eylulde bitmektedir. 

Fakat bazı vapurcular ferden 7 ve 
ya 8 eyliilde hakeme müracaat ettik
lerini hesaba katarak kendilerine ait 
hakem kararı müddetine bu tarihin 
mebde olabileceğine kani bulunmakta 
ve bu kanaatle itiraz yapmaktadırlar. 

Ancak istida ile yapılan her müra
caata tekemmül etmiş nazarile bakıla
mamaktad,r. Müracaat gününtin hakem 
müddetine mebd'e olabilmesi için mü
racaabn noksansız ve bütün vesaik 
takdim edilmit olarak tekemmül el· 
miş bir sui-ette yap•lması icap etmek
tedir. Halbuki bu müracaatlar noksan 
yapıldığı için tekemmülü gene kanuni 
müddeti zarfında olmak üzere teehhür 
etmiştir. 

Sonra müddetin son günü olan 12 
eylülde takdiri k•ymet komisyonu na
mına Sırrı Beyle M. Y onyon tara
fından itirazlar yapılmıştır. Bu itiraz:. 
lar bütün vapurlara şamil elduğu için 
vahdet İrae etmiş, bu vaziyet karıısın
da da bütün itirazların tevhidi ve bir 
kül halinde tetkiki icap etmİ§tir. Tet
kik le kül halinde yapılmış ve karar 
kül halinde verilmi§tlr. Bu vaziyete 
göre de, hakem müddetinin mebdei 
son itirazların yapıldığı kanuni müdde .. 
te dahil olan 12 eylül gününün ferda
gından yani 13 eylülden başlamııtır. 
Hak<m de karannı 27 eylülde, yani 
kanuni müddeti zarfında vermi!tİr, 
binaenaleyh itira21ann varit olmaması 
İcap Etmektedir. 

Odun, kömür ---
Külliyetli olarak geldi, 
fiatlarda tenezzül yok 
Anadolu yakasından külliyetli mik

tarda odun ve kömür gelmiıtir. Fakat 
buna rağmen fiatlerde bir tenezzül 
ı;orülmemiıtir. Belediyeye, bazı semt
lerde mahrukatın pahalı ••tıldığı hak
kında §İkayetler olmuttur. 

Şehrimizde odun ve kömür ihtikarı 
olup olmadığı Belediye lktısat Müdür
lüğü tarafından tetkik edilmiye bat· 
Jarunı§lır. 

lstanbulun planları 
lstanbul planı müsabakaama giren 

ıehircilerden Alman mütehanıat Her 
Ergüz rapor ve pli.mnı göndermİ§tir. 
Müteha .. 11 bundan ba§ka lstanbulun 
müstakbel §eklini gösteren mücessem 
bir model de göndermi§tir. Model üç 
&andık içindedir. 

Melediye, diğer mütehaggısların ra• 
por ve projeleri gelinciye kadar san
dık•arı ve raporu açmamıya karar 
vermiıtir. Bundan makaat bütün ra· 
por ve projeler gelmeden barice ma
lumat sızmamaoıdır. 

Tek taksi 
Senebaıından itibaren tek takai ta• 

limAlnameainin tamamen tatbikine 
b'§lanacaktır. Takaide çalııan bütün 
otomobillerin renkleri nefti olacak, §0-

för mahallerinde ancak bir kifilik o
turulacak yer olacaktır. O vakte k•
dar bütün otomobiller lazımgelen ta
dilatı yapacaklardır. Talimatnameye 
gi;re tadi18t yapmıyan arabalara mü .. 
saade verilmiyecektir. Te§rinisaniye 
kadar otomobillerin plilkalan deği;ıe
cektir. 

Balıkpazarındaki istimlak 
Eminönü - Eyüp tramvay hattına 

esas teıkil edecek olan Eminönü - Ke
resteciler arasındaki Bahkpazarı cadde
sinin açılmasına ve bazı binaların istim
lakine karar verildiğini ve bina sahiple
rine tebligat yapıldığ:ıru yazmı§tık. 

Tebligat işi bittiğinden belediye mal 
sah.iplerile fiat hususunda anlaşmağa 
ba§laınıştır. 

Belediye gelecek seneki bütçenin İs· 
timlak faslından tasarruf temin ettiği 
takdirde bu sahada istimlake başlana
caktır. Balıkpazarmdaki istimlakin, be
lediyenin bugünkü mali vaziyetine göre, 
nihayet üç senede ikmal edileceği tah
min ediliyor. 

Umumhane mıntakaları 
teshil ediliyor 

Yeni emrazı zühreviye talimatna
mesi kinunusaniden itibaren tatbik e
dilecektir. Yeni talimatnameye nazaran 
yeniden açılacak olan umumhanelerin 
mıntakalarınm tesbiti etrafında aliılca

darlann noktai nazarları sorulmuıtur. 
Yeni umumhaneler için Dol•pdere 

ve Yeni tehir civarında mm taka aynl
ması düıünü]mektedir. 

Mıntakalar tesbit edildikten sonra 
umumhaneleri ve umumhanelerde bulu-
nanlann alhhi vaziyetlerini daimi su
rette kontrol ebnek üzere o civarda bir 
doktor bulundurulacaktır. 

Bu suretle muayene kaçakçılığına 
meydan verilmemiş olacaktır . Bundan 
ba§ka her hangi bir vak'anın önüne geç
mek üzere mıntaka dahilinde bir de 
polis mevkii bulunacaktır. 

Akay'ın alacağı yeni 
vapurlar 

Akay idaresince mübayaası mukar· 
rer bulunan yeni vapurlarm tekil ve 
evsafını tesbit için Kadıköy ve Ada
larda oturan erbabı ihtisasın da iştira
kile teşekkül edeceği yazılan komisyon 
hakkında henüz lktısat vekaletinden 
Akay müdürlüğüne resmi tebligat yapıl
mamı~tır. 

idare, yeni alınacak vapurlar için 
tetkikatına de,·ilJO etmektedir. 

Büyükada ile köprü arasındaki me
safenin daba kısa zamanda kat'ı, yeni 
vapurlarla kabil olacaktır. Şimdiki va
purlar!• bu mesafe doğru postıJarla 
55 - 58 dakikaya indirilmiştir. Ancak 
mesafenin daba ziyade kısaltılabilmesi, 
ıs - 20 mil süratinde vapurlarm ça
hştırılmasına mütevakkıf olmakla be
raber, kömürle müteharrik 20 mil sÜ· 
ratindeki vapurların kazan ve makine 
daireleri büyük olacağından şimdikiler 
den daha çok büyük olması lazun gele
cektir. Mazotla müteharrik vapurların 
mübayaası ise muvafık görülmemekte 
ve tetkikata devam edilmektedir. 

--o--

Ankaraya Yunanlı izciler 
de gelecek 

Memleketin her tarafında büyük 
bayram için humamh hazırhklar devam 
ediyor. Cümhuriyetin onuncu yıtdOnU
mü Tü.-kiyenin her köşesinde, bilhassa 
Ankarada emsalsiz şekilde kutlulanacak 
tı:r. lstanbuldaki bütün mekteplerden 
Ankaraya İzciler gidecek1erdir. Bazı <c
nebi mekteplerde hükümete müracaat 
ederek izci göndermek istediklerini bil
dirmişlerdir. Bu mekteplerin talebi tet • 
kik edilmektedir. Yunan izcilerinden bir 
grup ta merasimde hazır bulunmak üze 
re şehrimize gelip Ankaraya gidecekleı 
dir. Dost memleket izcilerinin bu ziyue 
ti Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
dostluğun yeni tezahürüne vesile te~kil 
edecektir. Resmi müesseseler on senelil 
faaliyetlerini gösteren broşürler hazırla 
maktadırlar. Bu meyanda belediye de 
on senelik faliyelini gösteren büyük bir 
broşür hazırlamaktadır. Bayramda bü • 
tün vesaiti nakUyenin nısıf ücretle şey .. 
rüsefer etme•i işi ile mahalli komisyon
lar değil, hükumet meşgul olmağa haşla 
mıştır. Bu ~irketlerle muhabere cereyan 
etmektedir. Birçok tirketler muvafakat 
cevapları vermi§lerdir. 

Nümuneye muvafık olmayan bayrak
lan belediye takip etmektedir. Son gÜo

lerde ıehrin bazı mahallerinde dola§B.n 
bayrakçdar nazan dikkati celbetmi~tir. 
Bunlar evlerin kapısını çalark: .,Bizi hü
kUmet gönderdi, bayraklarınızı b.izcı~n a 
lacaksınız.,, demektedirler. Halbuki bayı 
rak satı§ı inhisara almmı§ olmayıp, her 
vatandaş nümuneye muvafık olmak şar 
tile istediği yerden bayrak sabn alabi
lir. İkametgah olan binalara asgari bir 
bayrak ve bir fener asılacaktır. Diğer 
müesseseler kendi vaziyetle.;ne göre da 
ha geni~ mikyasta tenvirat ve tezyinat 
yapcaklardrr. 

Hilaliabmer cemiyeti sokaklarda sa
hlan 1-zı bayraklarJn nümuneye muva
fık olmadığını görerek, kendi sanat e • 
vinde kimşesiz ve yetim yavrulara bay
rsklar diktinnektedir. Bu bayraklardan 
alanlar ayni zamanda HilaJiabmere yar 
donda bulunmu§ olacaklardır. 

Mahkemelerde 

Eröinciler 
Geçenlerde Kalyoncu kolluğunda 

meydana ç•karılan gizli eroin fabrikasilf 
alakadar bulunan Galatada Cümhuri
yet §apka mağazası sahibi Marko efen
di ile rüfekasının muhakemelerine düo 
8 inci ihtisas mabkemeıinde devam e
dilmiştir. 

Dünkü celsede bu işe ait evrak o
kurunu§ ve bazı mrntakalann muhtelif 
mercilerden Utilinuna lüzum görüle
rek muhakeme ayın 11 ine bıralıılmıf
tır. 

Ağır tahrikten ceza tenzil edild 
Geçen sene Ortaköyde bir gazinodoı 

Çakır Hasanı öldürdüğünden dol•yı 15 
sene hapıe mahkum olan Sadık hak
kındaki hükmü temyiz mahkemesi nak· 
zebnişti. Yeniden yapılan muhakeme 
dün bitmiş, Sadık ağır tahrik nazan 
dikkate alınarak 2 sene 6 ay hapıe 
mahküm edHmiştir. 

Esrar kaçakçısı 
Esrar kaçak:;•lığı yapmaktan suçlu 

Murat 6 ay hapse mahküm edilmş, fa
kat hasta olduğu için bu müddeti haıta
nede geçirmesine karar verilmiştir. 

Bir Amerikalı milyarder 
geldi 

Amerikalı milyarderlerden Mıstır 
Vanderbilt hususi yatile ıehrimize gel • 
miştir. Bir iki güne kadar Yunanistana 
gidecektir._ 

-o--

Almanyayı bırakan Ya-
hudiler geçiyorlar 

Almanyayı terke mecbur olan Y abu
dilerc{en büyük bir kafile Köstenceden 
gelerek Fili.tine yerleşmek üzere Yafayı 
gideceklerdir. Yahudileri hamil bulunan 
Polonya vapuru bugün limanımızdan 
geçec<ktir. Vapurda, 1 stanbula çıka
cak buı yolcular da olduğu için Polon]I' 
vapuru bir müddet limanımızd'a tevak -
kuf edecektir. 

Sahipsiz eşya 
Gümrüklerdeki sahipsiz e§yanın sa· 

tışına dün devam edilmiştir. Dün sah
lan eıya meyanında fllpkalar, çamaşu
lar, yünlü elbiseler, otomobil aksamı, 
boyalar, çoraplar kumaşlar vardır. 

--o-

Ali Sami Bey geldi 
Uyuşturucu maddeler inhisarı mii

dürü Ali Sami Bey Ankaradan avdet 
elıniıtir. 

--o--

Balıkpazarındaki süiistimal İcra işlerindeki şikayetler 
lstanbul tapu ve kadastro işlerini 

t~lkik etmekte bulunan tapu ve kadas
tro umum müdüriiı Cemal Bey dün de 
geç vakıta kadar tapu idaresinde meş
gul olmuştur. Balıkpazannda kadas
tro tahriri esnasında vukua gelen ya
nın milyonluk •uiistirnal hakkındaki 

tahkikatı yapan tapu ve kadastro mü· 
fettişleri bu mesele hakkında kendisine 
malümat verıniıler ve fezlekeyi hazır· 
lamışlardrr. 

Suiistimal tahkikatile müfettişler· 

den Kavaklı Ahmet Beyin riyasetinde 
Vahit, Nahit, Münir Beyler meıgıı) ol· 
maktadırlar. 

tektik edildi 
Dün akşam lstanbul adliyesinde ic

ra memurlarının i~tirakile mühim bir İç 
time yapılmıştı~. Bu içtimaa müddeiumu 
mi Kenen Bey riyaset etmiş, muavinle
ri de haz•r bulunmu~lardır. içtimada 
tikayetler ve şikayetleri icap eden sebep 
ler l•tkik edilmi§, işlerin daha ziyade in 
1.İzrui'ıla yürümesi için icap eden t~bir
ler görüşülmüştür. 

n T · · l C" h . •,f 9 eşrınıevve ı.ım urıye 
bayramı, Verem Mücadele Ce
miyetinin rozet tevzi günüdür. 
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( Askeri bahisle ) SAN AT.~ L~f-!fit,;.:·._ - , T Ü ~2;eşr;iiv;l ~eiim~ ;kı;ı;, DA 
Aleminde ~ I.-- QGUTLE84 En meşhur Fransız muganııisi: ALBERT PREJEAN, en me~hur 

a komedi artisti: RAİMU ve en gilzel yıldız: ALİCE FIELD 
Yürümenin faidesi tarafından temsil edilen: 

1932 İtalyan kara manevraları --------f:' .. ~::~I·~·':!.l~~J~'l•l{,;·•t 

ltalyada, 1932 Ağustosunda yapı· 
lan kara manevraları, geçen yıl Av· 
ı-upada yapılan manevraların en bü ... 
yüğüdür. Çünkü bu manevralara §ÖY· 
le böyle 2,000 zabit, 40,000 nefer, 
6 000 binek ve yük hayvanı, 285 top, 
4S tank ve 2,000 den fazla araba İ§· 
tirak eylemiıtir. 

Bu manevraları kıaaca hüli.ıa et
mekle, milliyetin asker okuyucularına 
ltalyan ordusu kıtalarrnın gelecek bir 
aava§taki muhtemel kuruluılan, ta· 
lim ve terbiye dereceleri hakkında 
bir fikir baııl ettirmit olacağız. 

Manevra arazi.&i: Mrnevralar ( Flo
l"anaa) civarında ve Apenin dağları 
eteklerinde yapılmıttrr. Arazi, orta
clağlık sayılabilir. Rakımlar 200 met
reden 800 metreye kadar çıkar. Ma
nevra mıntakaarrun büyük bir kıımı 
taılrk olup harekatı ve güdümü(l) 
güçleıtiriyordu. Ayni zamanda yollar 
dıtında ağaç yoktu. Çıplak bir mınta
ka. 

Manevraya katılan güçler ve ku
ruluıları: Mavi tarafı (Floransa) 
daki vıı İnci kolordu teıkil etmiş O• 

iup 19 uncu ve 20 inci fırkalardan mü 
rekkepti. Kınnızı taraf iıe, 18 inci pi
yade fırkası ile 2 inci hızlı fırka (sÜ· 
vari fırkası) dan mürekkep ve garni
zonu Bologna olan VI ıncı kolordu· 
dan ibaret olup son zamanda buna 
il 7 inci mefruz fırka dahi veri.Jmiştir. 
Her iki kolordunun merbut kıtaları 
çok kuvvetli idi. Meseli., mavi kolor
dunun buyuruğu altında bir bisikletli 
Ber zağliyeri alayı, üç ağır obüs topçu 
taburu, bir 10 santimetrelik top tabu
ru (motorlathnlmıı) iki 15 santimet
relik top taburu (motorlattırılmıı), 
motorlaıtrrılmıı bir uçku savma tabu
ru, bir yengil tank taburu, iki açkı uç
ku bölüğü ve ayrıca muhabere, sıhhi
ye ve ikmal kıtaları ve bir de balon 
bölüğü vardı. Kırmızı tarafta İse ağır 
topçu olarak bir ağır sahra obüs tabu
ru ile bir 1 O santimetrelik top taburu 
olup, diğer kıtalar mavinin ayni idi. 

Piyade fırkaları, üç piyade alayın
dan, iki karagömlekli taburdan, bir 
hayvan koıulu sahra topçu alayın· 
dan, muhabere, sıhhiye ve ikmal kı
talanndan mürekkepti. Her fırka bu
yuruğunda ayrıca gaz kıtalan, ve kıta 
nakliyatı için birer kamyon kolu var
dı. Hızlı fırkalarda ne üç alaylı bir 
süvari livası, bisikletli ilri zağliyeri 
taburu, iki adet motorlaıtınlmıı ve 
iki adet te koıulu sahra topçu taburu, 
iki küçük tank bölüğü bulunuyordu. 

Makalemizin hacmi, manevra 
meselesini yazmağa müsait değildir. 
Umumiyetle söylemek lazım gelirse, 
kartı karııya çıkan kırmızı ve mavi 
iki kolordu, muhaırm birer ordunun 
kartılıklı cenahlarında tertip edilmit 
ve serbest cenahlardan birbirlerine 
kartı harp yürüyiiıü, yaklaıma yürü
yüıü ve aaldınm vazifeleri almıtlar
dm 

Fırkalar, tıpkı Fransız uıulü gibi 
itbu yaklatma yürüyütünü mıntaka
dan mmtakaya sıçramak suretiyle 
yapmıtlardır. Her iki taraf fırkaları 
da düımana bir iki günlük mesafeden 
itibaren açılmışlar ve bir arazi kesi
minden diğer arazi keainıine atlamak 
auretiyle ilerlemitlerdir. Ayni zaman
da, daha çok uzaklardan itibaren ba
zılan iki kol halinde ve bazdan ise 
dört lı:ol halinde (krokiye bakıla) a
çılmak auretiyle yürümüşlerdir. ileri
lerine, yürüyüşü emniyet altına al
mak ve ketif yapmak için kuvvetli 
yenğil kıtalar sünnütler ve bunlan 
bisikletli ve kamyona bindirilmit bir 
zaiiiyeri taburları ile takviye eyle
mişlerdir. Kolordu topçularından her 
fırkanın emrine, daha yüriiyütte iken 
topçu taburlan tahsis edilmiı ve bun
laı sıçramalarla fırka ların arka. ın
dan gelmiılerdir. Yaklaşma yürüyüıü , 
~anasında iki tarafın hava kuvvetleri, 
köprüleri veya dar geçitleri geçmek
!<' olan düıman kollarına havadan sal 
d•rmak fıraabnı kaçırmamıılardır. 

Böylece, iki günlük yürüyüıten 
&o~ra iki taraf birbirine temaıa gel
DH§ ve fakat ileri ıürülmüt olan yen
i;il unsurlar, icabında şiddetli müda
faalarla, hB.kim araziyi geriden gelen 

Milliyet'in edebi romanı: 5 

Kır çiçeği, 
(inkılap Romanı) 

Burhan Cahit 

ls~· 
--+' Novı 

--~ k~rmi:z i 

' 
büyük kısınılar için muhafaza eyle
mitler ve her iki taraf ilk muha~eb':~ 
ye müsait mevzulardan batlamagı du 
biinmüştür. 
· işte yürüyüıler esnasında Başvekil 
Muısolini otomobilinden İnerek bir a
layın efradı ve safları ~~i~e kan.şmı~ 
ve askerle birlikte ve butun maıyetı 
beraber olarak iki buçuk saat yaya 
yürümek suretiyle kıtayı teşvik eyle
mittir. 

tık temas ve muharebelerden son· 
ra kıtalara bir gün istirahat veril.mit, 
erteei günü, bırakılan yerden her iki 
taraf hareketlerine devam ettirilmiş· 
tir. Nihayet, harekat müdürünün emri 
le kırmızı taraf geriye çektirilmiı ve 
ordunun vüaatini konımak için biraz 
gerileyerek müdafaaya geçmek hak
kında VI ıncı kolorduya emir veril
mittir. Süvari fırkası, düşmanla te
masta bulunan piyade fırkalarımn ge 
riye çekilmesini kolaylattırmak emri
ni almıt ve bunun himayesinde kırını 
.zı fırkanın 3 - 4 kilometre geride bir 
müdafaa mevziini geceleyin hazırla .. 
mıılardır. 

Manevranın ıonunda yapılan geçit 
resmine dört piyade fırkası, üç bir 
zağliyeri alayından mürekkep bir li
va, bir süvari livası, yirmi eekiz motor 
la~tırılmış ağır batarya, ve üç tank ta 
buru ittirak eylemittir. Geçit resmi, kı· 
ralın huzurunda ve Muuolininin de 
itirakiyle İcra edilmiş ve üç buçuk aa
at ı.ürmüştür. 

Manevranın sonunda Gubbio' de 
binlerce zabitin kartmnda kritik ya
pam Muııolini, l tal yan ordusunun on 
yıldanberi elde ettiği ilerlemeleri öğ
müıtür. 

Bu manevralardan çıkan netice
ler ve ltalyan tabiye temayülleri fÖy· 
ı..c" hülasa edilir: 

( 1) Cenahlara kartı serbest hare
ket etmek, çevinnek ve kutatmak te
mayülleri vardır. 

(2) Mamaafih, bir kuıatma hare
keti cepheye yapılacak bir taarruzu 
hatifletmek maksadiyle dahi yapılır, 
ki böyle bir İf bizim dÜ§Üncelerımize 
ı.ylcn gelir. 

(3) Fırkalar, yüriiyütlerini pek u
,. ak mesn fe 1 Prden açılmak ve mınta
kadan mıntakaya sıçramak auretiyle 
pek mU.o,a,..u.u.a.ae yapmıflardır. Bazı 
fırkalar bu yÜzden geri kalmıılardır .. 

( 4) Hakim araziye düımandan ev
vel el koyarak müsait bir muharebe 
me)•danmdan kavğaya baılamak me
yili ç.oktur. Bu maksatla motorlu un
sur1ar ileriye aürülüyorlar. 

(5) Karagömlekli taburlar son za
mana kadar ite sokulmıyarak kati ne
tice zamanı kullanılmak Üzere ku
mandanların eli altında ihtiyatta tu
tuluyor. Burası tetkik edilecek bir 
noktadır. 

(6) Kolordu topçusunun ve tank 
kıtalarının siklet merkezi mıntaka
ıında bulundurulmasına itina 'edili
yor. 

( 7) Süvari kıtalan düşmanın yan
larına ve gerilerine tevcih edilmiılcr
dir. Fakat bunlar, yo!ıuz ve adg ık 
ve tatlık arazide çok zor ilerliyebil
miş!erdir. Hatta, mavi 20 inci fırka
nın, açık olan kendi cenahını kırmızı 
süvari fırkasına kartı ihtiyatlariyle ka-

"D " grupu bugün sergisini &• 

çıyor. Hiç bir resmi bağla 
biribirine iliştirilmiş olmı· 
yan altı mefkure ve sanat 
arkadaşı bir araya gel• 
miı, tatlı tatlı konuıuyor, 
~evkle çalışıyor ve sergi 

'' ..ıçıyor. Nizamname, ida
re he)' -. .çlimalan, kongreler, roia.lik, 
katiplik, taahhüdatıtehriye, nizamna
me encümenleri, zabıtlar, makbuzlar, 
azayıfahriye ve hi.miye, ruznameimü
zakerat, madde tadilatı, heyetiumu
miye. . ne bileyim daha bin türlü ku· 
yut ve dağdağa gibi §eylerden, sade
liğin asaletini ta§ıyan bu güzel birlet
mede eıer yok. 

"D,, grupu yalnız iki müspet ıeye 
inanıyor ve onu mefklıre diye tanı
yor: Çalışmak ve teşhir etmek. !Sır· 
likler, cemİyestler gelmiıtir ki yeg&ne 
idealleri uygunca bir nizamname ya
pabilmektir. Bütün emeklerini buna 
haıretmiıtir. 

Ve ber toplantı bir takım vaatlerle 
ortaya atılır. ' 'Cemiyetimizin gayesi 
aza&ı araamda tesanüdü temin, halkı 
tenvir ve memlekette bir fikir ve san'· 
at cereyanı açabilmektir. Ve bu ga· 
yeye viaıl olmak için cemiyetimiz kon
feranslar verecek, sergiler açacak, 
ne§riyatta bulunacaktır.,, 

Hemen her cemiyetin nizamname
sinde böyle tumturaklı vaatler dolu
dur. Sanki aza avlamak içinmif gibi 
artık kliıe haline gelmiı olan bu köh· 
ne tarzdan "D,, gnıpu boılanm.ıyor. 

"D,, grupu ihtiyacı imki.nın üstün
de tutarak harikalar yaratacak de
ğildir. Ne li.zım ve mümkünse onu 
yapmak için çalışacaktır. Ferdin ener
ji ve kabiliyeti nisbetinde İ§ yapabile
ceğine kanaat getirmiı oJan "D,. grupu 
tatlı ve gaıyaver hülyalarla vaktini 
kaybetmemenin kıymet ve lüzuınuna 
inanmııtır. lıte ilk sergisini açıyor. 
Bu sergiyi ihtiyaç ve imkan nisbetınde 
diğerleri takip edecektir. 

''O,, grupunun bu ıergisinde yal
nız desenler vardır. Resimde deeen 
sanatkarın kabiliyet ve kudretini çok 
beliğ bir tonla if§a eden nesnedir. 

"D,. grupu makiyajeiz çıkıyor. 
''D,, yi ya beğenecekeiniz, ya be

ğenıniyeceksiniz. Beğenseniz de, be
ğenmeseniz de o dediğini yapmıt bu
lunuyor. Çalışını§ ve teşhir etmiştir. 

- Canım bu "O,, de nedir? diyen
lere 

Bir tek cevabmı var. 
- Gel gör. 

Elif NACI 

. -"D " sergıs1 "D,. grupu bugün saat 15 te Beyoğ
lunda, Tünel civarında eski RQıı Kon
solosluğu bititiğinde bir deseıi .a.ırgiıi 
açıyor. 

pamak ve kırmızı süvari fırkasının tesi
rini kötürüm etınek suretile elde ettiği 
muvaffakiyet tclı:dir edilmittir. 

(8) Velosipetlerinden istifade eden 
Ber zağliyeri !ataları pek uzun dolatma· 
lar (günde 60 kilometre yapmak sure
tiy]e düşmanın ya nve gerilerine saldır
mak imkanını elde etmiılerdir. 

(9) Karagömlekli taburlar, manev· 
rarun sonunda taarruz ve mukabil taar
ruz hareketlerinde atılganlık göstermit· 
ler ve süngü hücumları yapnuılardır. 

( 10) Susuz dağlık mıntakada, ıu ik
mali te§kilatına olan gereklik bir kere 
daha kendini göstermiıtir. 

( 11) Motorla§tırılmış kıtalar, yeni 
kabul edilen kamyon tipleri sayesinde, 
orta dağlık arazide dahi meıafe almak 
inıkinını bulmutlardır. 

(12) Şiddetli Ağuıtos güen§İ altın· 
da uzun yürüyü§lere rağmen döküntü 
miktarı pek az olmuıtur. 

(13) Vaziyet ve mesele sarih ve sa
vaıa uyğun olarak verilmittir. 

CINOGLU 

(1) Güdüm = Sevk ue idare. 

Sıhhat için en doğru ve en ucuz hare
ket yürümektir. 

Bugünün tremvay, otobüs, otomobil 
gibi vasıtaları o kadar çoğaldıki yaya yü
riimeğe imki.n ve fırsat bulunamıyor .. 
Ancak vücudun selamet ve aağlamlığı 
için adalelerimiz (etler) düzgün ve aza
mızında eleıtikiyeti uygun bulunmalı 
bunun için de ,üratli yürüyüıler her gün
kü iıimiz olmalı. 

Pek az kimseler sabahlan gezinmek 
için hayvana biner veya diğer bir vası
ta kullanır veyahut yaz kıt tenis oynar 
halbuki bunlardan hiç birine lüzum yok
tur yaya yürümek hepsinden ala ve pa· 
raıız pulsuz bir ekzerıizdir. 

Gençler koşar sıçrar fakat büyüklere 
onlar gibi koıup sıçramak yakıımaz. 

Vapura, trene yetitmek için koşanlar 
bu hareketlerinden edecekleri istifade 
duydukları heyecan vaziyetinin zararile 
karıılaşır ve başbaıa gelir. 

Her günkü hayat kadın erkek için 
olsun böyle muntazam gezintiler yap· 
mağa müsait olmaz. Bunun neticesi 
hamlık denilen ve düşkünlük ve hırçın• 
lık teklinde kendini gösteren bir hal 
meydana gelir. Sabah ekzersizleri ya
pan pek az kimseler vardır. Bazıları 
buna pek ateıli ve hevesli başlarlar. Fa 
kat pek çabuk o eski hızdan eser kal
maz ve nihayet büsbütün vazgeçerler. 

Yürümek kadar insanın rub ve be
deni üzerine hayret verici boş teıir ya
pan hiç bir ıey yoktur. Bahusus vakit· 
leri kapalı yerlerde hareketsiz geçen 
kadın ve erkeğin birçokları yürümek· 
ten bir nevi zevk ve sevinç duyarlar. 
insan bir müddet gezindikten sonra 
rubunda ferahlık ve fikrinde daha ziya
de bir açıklık hasıl olur. Bunun sebebi 
§udur ki, bütün gün beynimizde durup 
dolatan kan, ekzersizle harekete gelen 
etler ve oynak yerlerinde vazife gör
mek için oralara gider ve dağılır. Hiç 
bir jimnastik ve ekzersiz yürümek ka
dar bir çok adeleleri harekete getinnez. 
Bu münasebetle kan vücudümüzde ça
buk dolaıır ve ifrazat bol bol hasıl o
lur. Yürümek yağları eritmeğe de hiz
met eder. Zira lenfa ve kanın ziyadeleş
mesi adelelerin beslenmesine ve kuvvet
lenmesine de aebep olur. 

Muntazam yürüyenlerin tekil ve si
malan düzelir ve ırüzelletir. Yüzlerinde 
sıhhat alameti görülür ve hallerinden 
memnun bulunurlar. 

Büyiikada - Dr. ŞOKRO 
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la rahmet eyleye, 
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MUHABBET TELLALLARI 
Niikte ... Neş'e ... Kahkaha .•. - (8322) _. 

TÜRK S i N E M A S 1 'nda 
Henry Bernstein'm meşhur edebi piyesinden muktebes bir şiir ve ışk şaheser~ 

MELO(HÜLYALIDUDGKLAR 
GABY MORLA Y - VİCTOR FRANCEN - PİERRE BLANCHAR 

İlavet•n: Fransızca Pathe Jurnal ve komedi - RISvil 
(8321) --ıı 

r MARIE GLORY -ııııiııım-~ 1 CLEMENT VAUTEL'in eserinden muktebes 

l MADAM Ç0~1~! İSTE(8~~YOR 
ı' Meşhur rejisör . 
1 ERNST LUBITSCH'in büyük filmi 

KİBAR HIRSIZLAR 
-------------- (8325) --ı 

..-• " PAPRİKA ,, nın 
unutulmaz milmeasilesi 

FRANZİSKA GAAL 

ARTİSTİK 
Sinemasınde gösterilmekte olan 

VERONİKA 
yeni ve fantaıl ntıeli filminde 

peresü,karlarının takdirlerini 

kazanıyor. Bu filınia şarkıları 

herkesin ağzında dolaşıyor. - (8326) 

1 

Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesindE n 

Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi 

mahallesinde telırraf sokağında 20 nu • 

maralı hanede mutasarrıfen sakin iken 
20-1-919 tarihinde Tefat eden Yunan 

tebaasından lstefanos Çıkalyotis'in vası

yetnamesi açılarak müteveffanın Yunan 

tebaaıından olmaıına mebni yalnız mez 

kiir hane hakkındaki vasiyet kısmının 

kanuni muamelesine baılandığmdan ka· 

nunu medeninin 538 inci maddeıi mu • 

cibince bu bapta bir giina itirazı olan • 

)arın ilan tarhinden itibaren bir ay için

de Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah· 

kemesine müracaatları lüzumu ilin olu
nur. ( 8309) 

ve 

tST ANBUL BELEDiYE 
Darülbedayi Temsilleri 

- · • ..,. saat 21 de 

PER 
GüN 

Tercüme edeıı : 

Halk 

Besteliyen, E. 
Türkçeye çevire• 

Seniha Bedri. 
ğeceai 

Dr. I H S A N S A M I 

ÖKSÜRÜK 
Oksürük ve nefes darlığı boğmaca 
kızamık öksürükleri için pek tesir 
ilaçtır. Her .oczanede ve ecza de 

.... larında bulunur. 49 (7963)• 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehaaaıaı 
Cumadan maada hergün öğle 

sonra saat (2,30 dan S e) kad•r ist 

bulda Divanyolunda 1111 !lumaralı b 
susi dairesinde dahili hastalıldan m 
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbııl 
22.J98. 69 

'll\illıtycı 
Asrın umdesi "M 1 L L l Y E T" tit• --ABONE 

3 a7l•fı 
6 " 12 • 

ÜCRETLERİ : 
Ttlrldye lçin 

L K. 
4-
7 50 

14-

Hariç ic;iıı 
L. K. 
8-

14 -
28-

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

Gelen nrak •eri Yerilmez.- Müdd • ti 
•eçen nüıhal•r 10 kuru1tur.- Ga.ete .,. 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mü• 
racaat edi.lir. Ga:r.etemi-ı: ili.nların meı'ıs• 
liyetini kabul etnıaz. Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 6985 

l . • . - .... . -

-BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Aakeri rasat merkezinden ..,,. 

rilen malUmata ıöre, buıün hava açık ol• 
cak ve timal iıtikamet1erinden hafif rii• 
aftrh olarak de•am edecektir. • 

7-10-933 tarihinde hava tazyiki 770 .,,,... 
Iimitre, sıcaklık en çok 18, en az 9 derec:' 
k,.vd~dilmi tir. 

de kayboldu. Ayaklarınızı öpeyim. kişiyi biribirine bağlayıp diri diri rahat et! - Kitabın ehemmiyeti yok kı- du. Bana: 
bana annemi bulun! gömdüklerini kasabada iken ititi- Çavut mahmuzlarını vurdu. Ç:l<· zım, dedi. Sen okumak ister misin! -Annen için üzülme yavr 

Yüzbatının gözleri sulanmıttı. yorduk. Babamı bile nasıl doğra- tı. -Annemi isterim efendim. dedi. O nasıl olsa bulunur. 
Yalnız: mıtlardı. Ben bir koltuğa oturmuftum. -Anneni bulacağız kızım. O- bir saate kadar hareket edeceği 

-Merak etme yavrum! Bunları dütünilrken yorgunluk- Emine kadınla Ahmet ağa a- nu dütünme. Biz seni mektebe ko- Sen burada bekle beni. 
Diyebildi ve hemen batını çe- tan, halsizlikten çavutun koluna yakta doruyorlardı. yarız. Annen gelir. seni mektepte - Pekey efendim. 

virdi. sarılıp dalmıfım. Rüyamda kasa- Vali zile bastı. içeri gelen JT.e- bulur. O çıktı. içeriye daha batkalaı 
içime bir gariplik çökmüttü. badaki evimizi, bahçedeki üvez a- mura Emine kadınla Ahmet ağa_,, Acaba Vali annemi bulabilir girdi. Valinin çok iti vardı. 
Daha doğrusu üstüste gelen acı- ğaçlarrnı, babamın kaymakamla itaret etti: miydi? tarafım ağrıyordu. 

Kendime gelir gelmez düte kal lar içime çökmüttü. Ne olmuttuk. tavla oynadığını gördüm. Kulakla- -ifadelerini aldırınız. Kü,.ük Ne olur o gece annem de bizim- Koltuğa gömüldüm. 
ka ormana kadar kaçabildim. Yok Babamı öldürmü•lerdi. rımda çağlayanların o bitmez tü- burada kal~ın. le kaçsaydı. Şimdi beraber olur- lk" 
sa atef beni kül edecekti. Y d k ı giln içinde neler olmuttu. 

Kasabamız kim bilir ne halde i- kenmez şarıltısı vardı. Emine kadın çıkarken gözleri u · d Daha bir gece evvel hiiyük e"İ' 
Yüzbatıya biz de yalnız bildiği- di. Annem acaba sag" kalmıt mıy- Çavuşun sesi beni uyandırdı: ya~armrttı: Bu sırada içeriye bir Efendi a- lı' 

mizi söyliyebildik. H d k h k' k b" · H Ef ha girdi. Vali ayag"a kalktı. Konu- mizde, sıcacık yatağımda kasa dı? - ay i küçü anım geldi . -Bu yavruca ızım acı en- 1 d nın sularını dinliyerek ne rahat 
Asker öbek öbek tüten minder, Biz arabaların gerisinde idik. Diyordu. dinin biricik kızıdır. Babacığını şuyor ar ı. yuyordum. 

yorgan, dötek parçalarını söndür- Hatırlıyorum ki Emine kadın beni Kalabalık bir kasabaya girmit· kestiler. Anası baskın gecesi bana Bir aralık yeni gelen efendi beni Daha iki gün evvel mektebe 
dü. Arabaların demir çenberlerin- kucaklayıp fundalığa götürürken tik. emanet etti. Kurtulduk. Onu be"l· gösterdi: diyordum. Daha dün gece ~ 
den batka bir fey kalmamıftı. arabaların solunda silahlar patla- Herkes bize bakıyordu. den ayırmayın! -Bu küçük kim? 

Y b b H ··k• k - .. .. d d 1 d d-"' Yalı" bana baktı. Sonra Fransız- annemin dizinde idi. üz atı ize: mıfh. u umet onagı onun e ur- Hınçkırıyor, ke imeler u ..... Zavallı annem. 
-Karnınız aç mı? Diye sordu. Kafilede yüz kitiden fazla var- duk. la~ından güçlükle çıkıyordu. ca bir teyler söyledi. 
Emin kadın: dı. ölseler meydanda görülecek- Bizi hayvanlardan indirdiler. E- Vali onu teskin etti: Fransızca konuttuklarını arada içimden gelen bir boğuntu~ 
-Yavrucuk aabahtanberi aç! !erdi. mine kadın yürüyemiyordu. _Merak etme adınım. G sırada "oui,, demelerihden anlı- ğazınıa tıkandı. Tutamadığım g 

Dedi. Çavup sordu: Koluna girdik. Çavuş bizi yüz- bulufacaksmız. yordum. yatları yüzümden akıyordu. tlıf 
Bize birer tane ekmek verdiler. -Ağa bey, yüzbatı .. ey anne- batının verdiği kağıtla büyük bir Burası çok kalabalıktı. Giren, Vali sözünü bitirdiği zaman kırıyordum. 
Sonra yüzbatı bizi bir çavutla mi bulacak mı acaba? memurun kartısına çıkardı. çıkan, asker, sivil pek çoktu. Va!l bana döndü: : S..mı ellerimin arasında, saçll' 

üç neferin yanına verdi. • - Yüzb~ı yamandır küçük Çavuf dışarıya çıkıyordu. Elin- emirler veriyor, adamları hatlı}" _Beyefendi Sivasa gidecek. rım yüzüme dökülmüt kana k~ 
- Bunları Gümüthaneye götü- hanım, dedi. Ermeni çeteleri efya- den tuttum: du. Müfettittir. Seni orada yatılı mek- ağlarken yumutak büyük bir 

rüp hükumete teslim edin! yı, arabaları yakmıf, insanları sü- -Kuzum çavuf, yüzbatı vadet- Bir aralık vakit buldu. Bana: tebe koyacak gidersin değil mi? beni omuzlarımdan tuttu, çekti. 
Dedi. rilp götürmüş. İzlerini biliyoruz. ti. Annemi bulacak. Onu da bura- - Yavrum, dedi. Sen mektebe. - Ya annem! - Ağlama kızım. Yavrum. ~~: 
iki asker Ahmet ağa ile Emine -Ya götürürken kestiler ıe ! ya yollasın! gittin mi hiç! - Söleydik ya, anneni bulunca akıllı bir kızsın. Sil gözlerini. JjY 

kadını terkeye aldılar. Çavuf ta be Çavuş içini çekti: Sonradan Trabzon Valisi oldu- _Gittim efendim. Bu yıl şaha- sana göndereceğiz. Onu merak et- bakayım bana! 
ni yanına oturttu. Ayrılırken yüz. - Biz onları yakalarız. ğunu anladığım büyük memur ba· detname alacaktım. Baskında ki- me ! Vali batımı, yüzilmü okuşuYol' 
başıya yalvardım. Ermeni çetelerinin yakaladıkla- na itaret etti: taplarım da kayboldu. - Siz bilirsiniz efendim. du . 

._ ____ -~Kuman~d~a~nıı____JleJr._-"'w.ııeı:..J_..,~,:.k;~J,.';,:~~,i:J::...:::::L:.;:::::::::.ı_:::.:.::;,::_::::.:,._._..~~~"'""~ ..... ..L.::~::..:;:.:.:_:::...:::~::::.:.:......~~~~~~....,.......,~~~....u.._..~._-...__..._.~..ı.-.._~~~~~~~~~~~~-' 



RADYO PROGRAMI 
ıur ISTANBUL, 

8,00 Gramofon 
9.00 Müterref H. Faik B. 'Ye arkadatL 
0,00 Belki• Hanım. 

,30 Taoburi Refik Bey ve arkadatlarL 
1,30 Gramofon 

Anadolu Ajansı, Borıa haberleri aut 
.... 

.. \NKARA, 1538 m. 
30: Gramofon. 18: Orkeıtra. 18,45: Ala· 
ka saz. 20: Ajanı haberleri. 
VARŞOVA, ı481 m. 

: Taıanni. 20.35: Gençlik provamı. 21: 
fif musiki ( tarkılı}. 22: Konferans. 22,20: 

~ri: ıeli netriyat. 23,30: Dana muaikiai, 
UDAPEŞTE, 550 m. 
Macar tarlulan. 20.35: Pirano konseri. 
: .. Mavi Mazur., opereti. Müteakiben. 

• muaikiai. 23,SO: Bak.er e&& orkealra.aı. 
IYANA, 518 m. 
Hafif musiki. 21: Karıtık neıriyaL 23,20: 

k ile d'\na mu•İkİ'lİ. 
MILANO. TORINA, FLORANSA. 

.35: l.:atal.ııı.dmı uın .. LA WAı..ı.. t ,, operaaL 
PRAG, 488 m. 
: Almanaı neıriyat (MuıikiH). 20: Haber• 
. 20,35: Puccini'nin "TURANDO" ope • 
ı. 2.J,15: Haberler. - Pli.k neıriyatı. 
ORIH. 459 m, 

,30: Pli.k. 19,35: Konferans. 20,15: Pli.k 
,30: Halk. tarkıları. 21,30: Radyo orkeat-
22: Haberlt"r. 22,25: Bernard Shw'un eare-

/ı
inden "Şontto'nin siyah damı., İaimli piyeti 

ROMA, 441 m. 
,20: Taganni. 21,50: Operet temıili. 
BÜKREŞ, 394 m. 

1
: Orkestra. 13: Plik. 14: Keza. 18: Konser. 
,20: Devamı. 20: Ders 20: T aıanni (opera 
rçaları) 21: Radyo orkestrası. 

• BRESLAU, 325 m. 

1 : Konser. 20,35: Neteli saat. 21.35:: Radyo 
~kestrası. 22,40: Haberler, 23: Radyo orkeat 
••• 
PARIS, POST ASI. 

T Haberler. - Yti.k. 23,20: Çin fapkaaı" 
mli piyes. 23,50: Ors konaeri, Flüt - Taıan 

9 Teşrinievvel Pazartesi 
ISTANBUL, 

ESİ 18,00 Gramofon 
18,30 Franaızca derı (ilerlemiı ola_n1ara) 

İ 19,00 Hikmet R:"Za H. 
19,45 Sevim Hanım. 
20.30 Münir Nurettin Bey ve arkadaıları. 

1 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajan11, Borsa haberleri saat 

1arı. 

ANKARA, 1538 m. 
(bf'?,30:: Gramofon. 18: Orkeatra. 18,45: Ala

ıı ~ ırka aaz. 20: Ajana haberleri. 
Gtİ' V ARŞOV A, 1411 m. 

0 
1: Mandolin oknsert 19,25: Grieı'in sonat
trından 20,30: Muıikitirıaalara dair konfe- . 

J"İ. '"'· 21: "Sonbahar manevresi İsmindeki 
.alman'ın opereti, 23,15: Danı ';..uaikiıi 

9~ BUDAPEŞTE, 550 m. 
,35: Orke,tra. 19.J,5: Almanca ders. 20,05: 

. konseri. 20,40: Tefrika. 21,15: Kari 
urıan'i hatırla)'ıt. - Pliklar. 22: Opera 
lu:ııt~a11. 23.JO: Siıan muıikiıi. 24: Fran
ca •ıyasi konf•rans. 

ViYANA, 518 m. 
~: Tacanni. 19,10: Müaaha.be. 20,.30; Şu
rhn ••eTlerinden fantaziler. 21: "Aliimiıe· 
ah kadın., iaimH Jilberin opereti. 24: Plik il• 
t•m konaeri. 

!' MlLANO, • TORINO • FLORANSA 
63 .. 45: Haberler, - Pl&k. 20: Haberler. -

l&Jc. 21: Haberler. - PIAk. 22,20: Pi7ea 
Z,50: Oda muailıı..i•i. 23,35: Bando muzika 
PRAC, 488 m. 

8,05: Pllk. 19,30: Almanca neıriyat. 20,30: 
'liJı.. 21,10: Yeni Çell ıarkıları. 21,35: Skeç. 
3· Son haberler. 23,20: Almanca. haberler. 

ZORIH 459 m. 
ı'.>,10: Pli.k. 20,JS: Ders. 21: Otlunar Schoeck' 

de' it. tarkılarından. 22: Haberler. 22,10: Franııuz 
terlerinden konaer. 

ta#' ROMA, 441 m. 

b\t'O,ZS: Ecnebi lisanlarile haberler. 21: Haber
•r - Pl&k. 21,50: Piyeı, 2.2,20: Hafif mu • 

""ilci ve karı tık prosTam, 
ibııJ: BÜKREŞ, 394 m. 

8: Orkestra. 19.20: Keza. 19,35: Radyo or~ 
91 trası. 20: Ders. 21: Kuator. 21,20: Taıanni 

2,50; konser. 
RESLAU, 325 m. 

~ 
20: Karı~ "'baiırınu" iıimli milli neıriyat. 
aberler. Ev muaıkıai. ~i,4t»: i'tefeh teuı.tl. 

2: Şarkıh caız. 

. 1 O Teşrinievvel Salı 
tır• ISTANBUL: 

18,00 Gramofon. 
18,30 Franuzca ders (ilerlemit olanlara) 
19,00 Mahmure Handan Hanım. 
19,15 Fazilet Hanım~ 

2
20,30 Stüdyo saz heyeti. 

~ Z Anadolu Ajanıı, Borıa haberleri saat 
~)'·"· 

ANKARA, 1538 m 

2.30: Gramofon. 18; Orkestra. 18ı45: Ala
IU•k1 • .••.z. 19,30 Dans muıikiti. 20: Ajana h.a
p.r erı. 

'o· VARŞOVA 1411 
l8~ Eski mu ~._. 19 .~· p· k · 20 >rı H b I • 1"'-•· -..: ıyano onserı. t-'V 

A. "'a er :r'. 21,05: Senfonik konser. 22,05: Ro· 
~ enut~A;···· 23,05: Dan• musikisi. 
.,,r 8· 1 .. EŞTE, 550 m. 
1., l~~·~!zce konferans. 18,35: Pli.k. konser. 
.. ,. • •d ı7aloz. 20,35: "Lidislas Hunyadi r\I amın •ki o • .. 

acar b lkPera temaıH. - Sisan musikisi. 
,,,;.. Peıted a ,._..b luları. 24: Alman liıanile 

e 10 n &ber • 0 ı· L f ec• ViYANA 51 " ıaım ı aon erans . 
ı 8 m. 

: T eknilc "• •por v· 
Zl,20: Ta7yared d." ı7•nıt senfonik takımı 

en Utme usuli · ., 45 rnten bavaln O k erı ... ı, : """'-
. • ar Yascba' "d · d oda orkeıtruı 22 20· H ,. nın ı aresın • 

1 • • • "- ıf nıuaiki 
M LANO, TORINO, FLORANSA 

20: Haberler. - Pli.k 21· H L _ 1 M " · I ." • auer 111.r. 2135· 
ıJ)f aıcaını nın eser erınden "GUGLlELMÖ 

jJ RA TCLI 'FF" opera11. 
e PRAC, 488 m. 

jd" 18,20: Ticari netriyat. 18,40: Almanca ders. 
19,30: Almanca haberler. - Almanca netri· 
r•t. 20ı Haberler. 20,30: Düo harmonilc.. 
20,45: Plak ile seyahat habraıı (Afrika.) 21.ıo 
Senfonik konıer, 22,10: Piyes (1 perde..) 

al 12,JOO: k.u.ator. 23,20: Caz orkeatra11. 
et Z RIH, 459 m. 

20: A•u•turya musikiai, 20,50: Müsahabe. 
ili~ Koro konseri. 22,15: Ora konseri. 

MA, 441 m 

~11-:S: Maıca1nin°in "CUGLIELMO, RA TC· 
F" operası 

, BÜKREŞ 394' 
t" 18· ko ' m. 

1/ Or.keatr":_•r
2
•
2

19.20: Devamı. 21: Taıanni. 21.ZS 
L•' : Almanca k f · "R 11""' aın zenainlikleri on erans. omanya 

ıl' BRESLAU 325·"' 
20: Gençlik neır' • 
Skeç. 23,3S· ff7btt. 21,15: Şarlular. 22,15: 

gf ıılana pa.rçal~n. • •rl•r. - Hafif Muaiki v• 
111 l 1 Teşrinievvel Çarşamba 

ISTANBUL· 
18.00 c. i 
19.00 aıno on. 
19 Cennet Hanun .. 

·4S Hacun B 
•!.CI 20,30 Ud· S ı- •7 ~r-afuulan ICaraıoz 
O' 'r•tı H • •hattın B•y refakatile Hami· 

'
"' 21,30 C •nnn ,. 2 ramofon 2 Anadolu A" • 

l7U"L J&naı, Borıa baberleri aaat 

il' 12~KCARA, 1538 nı. 
...... • . rarnofon 18 O 
JY_ Uaıltıai . 20• A. · : rkrstra. 18,45: Dana 
eJ VAR.şovA Jana haberlerı. 

18.3(). 1' '. 1411 :rn. 
~1: E.ıq •ıa~nı~ 19,25: Kahvelıane musikisi. 
•~ı-i. 2J· 'Er ılar. 2.2: Tefrika. - keman kon-

e~ Dana m~ ·k·P~ranto lisan.ile konf•r•na. 23,30: 
BUo 

11 1
'

1
• 

19.Js. ~~EŞTE, 550 m. 
-.arcı· · ~ •~tra knnseri. 22,20: uçar ve du-
ı. . " uırnlı 0 t' ••i. P•l'et - Caz ve Siran muıi-

Vly ANA, 518 m. 

b 

20: 300 sene evvelki A•uıturya dan• halı~•: 
••· 21,35: Bernard Shaw'ın eserlerinden ılu 
piyes. 23,05: Danı mus~~•İ. 

MILAANA, • TORINO - FLORANSA 
19,50: Pli.k ve haberler. 20,25: Ecnebi lisanİ· 
le haberler. 21,35: Piyes. - Dan• muaikiıi. 

PRAC. 488 m. . 
19,30: Almanca haberler. - Almanca neırı· 
yat. 20,30: Neteli prosraın. 21: Pli.k. 21: 
Matmazel Napoleon, isimli temsil 23,20: 
ecnebi lia.anile n .. riyat. 

ZORIH, 459 m. . . . 
20,15: Ders. 21,05: "Coai (an tutte,, ıımındeki 
Mozarbn operaaı. 22,30: Haberler. 

Roma 441 m. 
19,35: Arna•utça neıriyat (Bari). 20,25: Ec
nebi lisanile haberler. 21,.15: Pli..k. 21,4S: Ke
za. 22,35 "Şair" isimli temıil. 23: Koıııer. 
BÜKREŞ, 394 m. 

18: Konaer. 19,20: Devamı. 20: Ders. 20,2S: 
Senfonik konser. 21: Piyano konseri. 21,50: 
Ta•a.nni. 22,20: Keman konseri. 

BRESLAU, 325 m. 
20: Milli neıriyat. 21,15: Neıeli 11.eıriyat . 
22,15: Asker ı•rkıları. 23.SO: Aeskiri mart 
ve ıark.Jar. 

12 Teşrinievvel Perşembe 
ISTANBUL: 

18,00 Gramofon. 
19.00 Kemal Niyazi Bey -.e arkadı1an 
20,00 Nebil oilu lı.ınaiJ Halda Bey 
20,30 Kemani Neıat Bey ve arkadaıları re· 

fakatile Vedia Riza H., Mu.:r:affer B. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberleri saat 

i.yarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30: Gramofon. 18: Alaturka aaz. 18,45: Vi
yolonsel konseri. (Edip 8. tarafından.) 19,15: 
Alaturka saz. 20: Ajana haberleri.. 
VARŞOVA, ı411 m. 

19: Muhtelif. 20,30: Konferana. 21: Senfonik 
konser. 23,25:: Dans mu•ikisi.. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,35: Siıan musikisi. 20: Tasannili konaer. 
21: Pi.yea. 23: Seali film musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
18,30: Konser. l~,10: Müaahabe. 20: Şarka a
it mevzulu opera ve operetlerden parçalar. 
21,35: Haftanın haberler icmali. 22: orkestra 
konaeri. 23,35:: Pli.k (Danalar). 

MlLANO • TORIN O- FLORANSA 
18,15: Pli.k. 19,45: Haberler - Plak. 20,25: 
Ecnebi lisanile haberler. - Pli.k. Mütea.Lı:i
ben operet temaili. 

PRAC, 488 m. 
19,35: Almanca netriyat. 20,15: Konferans. 
20,35: Bellanın "Nalbant Wiel.nd" iıimli o
pet"aaı. 

ZORIH, 459 m. 
20,15: Senfonik konıer. 21,35: Şarkılar. 22,15: 
"Sokratın dıt.•a11,. isimli temsil. 

ROMA, 441 m. 
20,25:: Ecnebi liıanile haberler. 21: Haberler. 
- Plik. 21.35: "LA WALL Y,, isimli opera 
8ÜKREŞ, 394 m. 

18: Karıtık konser. 19,20: De•amı. 20: Plii..k· 
lar. 21: Taıannl.. 21,30: Senfonik konser. 

llRESI..AU, 325 m. 
20: ''Mukadderabn memleketi orta Almanya., 
isimli neıriyat. 21~ Haberler. 22,10: Çingene 
baronu isimli Joham Strauıs'un opereti. 23115 
Habxerler. 23,45: Dan• muaikisi (Berlinden). 

13 Teşrinievvel Cuma 
ISTANBULı 

12,30 Türkçe ıramofon neıriyat 
18,00 Gramofon. 
19,00 Stüdyo sa& heyeti 
20,00 Stüdyo aaz heyeti 
20,30 Hanımla.r saz heyeti 
21,30 Gramofon: 
22,00 Anadolu Ajansı ve saat &yan. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30: Gramofon. 18: Keman konseri (Zeki B. 
tarafından). 18,45:: Fransı:t.ca derı. 19,20: 
Gram'>fon, 20: Ajanı haberleri. 
VARŞOVA, ı411 m. 

19,45: Konferana. Solist konseri. 21: Müsaha
be. - Senfonik konser. 21,20: Piyano konse
ri. 23,45: Haberler. -Dans musiki•i. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,35: Amele korosunun konseri. 20,50: As
ke.-i konıer. 22: Harici siyasete dair konfe· 
ran•. 22)0: Ernest Dohnanyinin idaresinde 
kuaotr oda mu•ilıdıi. 23,20: Haberler. - Pli.k. 
24,15: Sisan musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
18,30: Oda muaikisi, 19,50: Mü .. lıabe. 20,15: 
Şarkılı Vi7ana ırammel muaikiai. 21: "V AM
PiR,. isimli opera temsili. 24,20: Pli.k konseri. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
18,15: Oda muaikiıi. 19,45: Haberler - Plik. 
20: Haberler - Pli.k 21,35: Serbest neıriyat. 
23,05: Bando mut.ika. 

PRAG, 488 m. 

19,40: Almanca haberler. 21,35: Tacanni he· 
yetinin konseri. 

ZORIH 459 m. 
18,35: Konıer. 22: Bern'den naklen muhtelif. 

ROMA, 44ı m. 
20,25: E.::nebi liaanile haberler. - Pli.k. 22,20~ 
T ıyatro. 22,SS: Karııık neıri)·at. 
BÜICREŞ, 394 m. 

18: Radyo orkestraaı. 19,20; De•amı. 20: 
Gounot'nun °MANON,, opera11 (Plaklar ile.} 
20,45: Waınerin "WALKÜRE,, operası (Pli.k) 

BRESLAU, 325 m. 
20: Brucknerin eserlerinden konser. 21,15: 
Slı.eç. 22: Avusturya köylü danaları. - Müsa
habelP.r. 23,45: Hafif muaiki -.e dan• parça
lan. 

14 Teşrinievvel Cumartesi 
ISTANBUL: 

18,00 Gramofon. 
18,30 Franaızca dera (Müptedilere mahsus) 
19,00 Udi. Refik Tali.t Bey ve arkadaıları. 
20,00 Bedayii mwikiye heyeti 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Bor.. haberleri. saat 

ayarı. 

ANKARA, ı538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkesh'a. 18,45: Ala.
~urka, •at. 19,30: Dana musİkİ•İ. ZO: Ajana 
naberleri. 
VARŞOVA, ı411 m. 

~~: ~olıat konseri. 19,25: Orı konseri. 20,30: 
ır 0~en •ahneleri. Hayat mekanizması, 

21: Revu konseri. 22,25: Thopinin eserlerin• 
den. kon•er. 23: Haberler _ Dana muaikisi 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,35:: Orkestra. 20: Tasannili kon•er (Pi
yano). 20,50: Karıtık neıriyat. 22,45: Caz, 
24; Siıaıa muaiksi. 

VIY ANA, 518 m. 
lR,05: Me,hur aanatkarlara ait plAklar. 19,50: 
Hafif musiki (Ot"keıtra). 20,55: Haberler. 
2J: Slıeç 22,SO: Haberler. 23: Akıam konı•ri 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
18,15: Kadın aaati. 19,45: Haberlel' - Pli.k. 
20: Haberler, - Pli.le. 22,50: Kanıık neıri-
7at. 23: Danı mu•ikiıi. 24: Haberler. 

PRAG, 488 m. 
18,25: Plik. 19,30: Musikili Almanca neıriyat. 
20,20: Müsababe. 21: Halk ıarkılan "Ve muai
ki parç.aJarı. 23,.20: Hafif musiki. 

ZÜRIH, 459 m. 
18,35: Bando muzika. 19: Müıahahe. 20,20: 
Musikili müıahabe. 21: Yeni bir operanın ilk 
temsili. (Zürih operasından naklen) Zemlizki 
nin "T ebetir çenberi,, opereti. 

Roma 441 m. . 
19.40: Arna•utça haber neıri. 20,2.5: Ecnebi 
lia ... nile haberler. 21: Haberler. - Pli.k. 21,35 
H&berler. - Karııık J.onıer. 23: Opera mnai
ki. 
DÜKREŞ, 394 m. 

18: Konser. 19,.201 De•amı. 20: Ders. Pli.le 
ile tarkılar. 20,45: Konferans - Viyolonael 
kon•eri. 23,35: Kuator konseri. 24: Sesli lilm 
ınusikiıi. 
BÜKREŞ, 394 m. 

20: Şeh.irlPrin tacı isimli neıriyat. 2J.35: Vi~ 
\ yana musikisi (taıannili.) 

MiLLiYET PAZAR 8 TEŞRiNiEVVEL 1933 

Aydın kadastrosu 
Sekiz mahallede 4182 
emlakin ölçüsü bitirildi 

MEMLEKET 
HAIERLElli 

Antalya havalisinde 
muz da yetiştiriliyor 

AYDIN: (Milliyet) - Hepimiz 
biliriz, saltanat devrinin ihmal et
tiği ve yalnız getir?iği ve g~tirec~
ği iratla battakile.~ın • ~ah.~ı .~ey.~ı 
ve arzularını yürutmegı duşundu
ğü dairelerden birisi de !apu ida
resi idi. O devirlerde bu ıdare hal
kı kendisinden o kadar uzatmış, o 
kadar bıktırmıttı ki, halkımız J!:arı· 
m düşünmemif, hatta binlerce li
raya alıp sattıkları ayni menkul " 
!erini bile adi bir senetle alıp ver· 
misler hazan buna da lüzum gör
miyerek hayırlatmakla iktifa et
mişlerdir. Bunun seyyiesini de biz 
geride kalanlar çekiyorlar. 

Antalya ılık iklimli tropikal nebat 
yetiştirmeğe müsait diyarlarımızdandır 

Vaktile anamın böyle aldığı bir 
maldaki hakkımızı ispat etmek ve 
40 senedir elimizde bulunan bu 
gayrimenkuldeki tasarrufumuzu 
temin etmek için on senedir ben 
de uğrattım ve değerinin iki misli 
para harcandım. 

Bu misali daha genitletebiliriz, 
böyle alınmış ve satılmış malların 
vergilerini mutasarrıf ödemez, ü
zerinde kayıtlı olanlar verir, onlar 
ölür, evlatlarını bıraktıkları bir ma I 
lın vergisini varisleri vermekte de
vam eder. Hepimizin bildiği, ve 
gördüğü bu misalleri uzatmağa lü
zum görmüyorum. Çünkü hukuk 
mahkemelerimizde görülen dava
ların dörtte üçünü bu gibi gayri· 
menkul ihtilafları ve tapuya bağ
lanmıyan arazi hudut münazaa
ları teşkil ediyor. Bu çok derin 
yaraya parmak basan Cümhuriyet 
idaresi umum yurda kadastro yap
tırmağı kararlaştırmış ve ilk ola
rak kadastroya başlanan vilayet
ler arasına Aydın sokulmuttur. 
Aydında kadastro 1 • 3 • 930 ta

rihinde başlamıf ve on iki mahal
lenin sekizine vaz'iyet ederek 4182 
parça gayrimenkulun ölçüleri bitİ· 
rilmit ve bunlardan 3450 parçanın 
hukuki işleri tamamlanmış, 2121 
nin senet ve çapları dağıtılmıştır. 

Kadastro, her ayni menkul ölçü, 
haritasını yapar, teklini planında 
gösterir, ayni menkul sahipleri 
arasındaki hudut münazaalarını 

hukuki ihtilafları kendi mahkeme
sinde halleder sahibine pürüssü~ 

bir tasarruf senedi verir. 

Bu kadar etraflı tetkik ve çalıt· 
mayı icap ettiren kadastro mua
melatı gözönüne alınırsa bu müd
det içinde yapılan işlerin çokluk 
ve büyüklüğü daha iyi anlaşır, ka
dastro ayni zamanda mektum o

lan emlak ve araziyi de meydana 
çıkarır. Hazineye ait olanları kay
deder ve bildirir yanlıt vergileri 
düzeltir. Hakiki vergi mükellefle
rini ortaya koyar. 

Aydın kadastrosu bu gibi itler
den hazineye timdiye kadar 15000 
lira harç temin etmittir. 

Gerek devlete ve gerekse ferde 
bu kadar yararlığı dokunan kadas
tronun hazineye bir yükü de yok
tur. Heyetlerinin masrafları, ka. 
dastrosu yapılan gayrimenkullerin 
üzerinden tahakkuk ettirilen yüz
de 10 !arla kartılattırılmaktadır ki 
bu da neticede hazine lehine mü
him menfaatler temin etmektedir. 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Belediyesinin harita '\!C planlarını 
yapan tirketin bir çok hatalarını 

kadastro düzeltiyor ve bir çok 
mektum arsalar meydana çıkarıla· 
rak belediyeye de menfaat temin 
olunuyor. 

Cümhuriyet Hükumeti kadas
tro itlerine medeni kanuna hüküm· 
leri çevresinde yürümesini ve ls
viçre kanunlarında tatbik olunan 
usullerin aynen tatbik olunman 
nı kabul etmittir. Fenni itlerde lı
viçredeki esaslar dahilinde yürütül 
mektedir. 

Beynelmilel kadastro kongresin 
de ve İsviçre darülfünununda Türk 
kadastro mesaha ve tersim şekille
ri harita ve pafta nümuneleri tel· 
kik edilmiştir. Ve takdir kazanmıt
tır. 

Kadastro ve tapu itlerini çok ko· 
laylattıran tapu sicil muhafızlığı 
tetkili.tmın kurulması, yurttatla
rm tasarruf haklarını kolaylaftır
ması vergilerdeki karıtıklıeı orla· 
dan kaldırması itibarile, cümhuri
;•et devrinin yurda ve yurttaşlara 
bah,P.ıtiği sayısı7 ;vilikler ıuasın
da bir varlıktır. 

AYDIN, (Milliyet) - Bir ~mtaka: j ziraati yapılan: Prinç, ıiaam, mısır, Ara 
nın iklimini ve topraklarını yetııtırdıgı ıit ıribi nebatlar ekilmektedir. 1 

nebatıarile ölçeriz. Antalyada eyıaız Kısaca diyebiliriz ki Antalya yaıattığı 
çetitli nebatların toplanıılaı:ı, Y.a~ıht!arı, insanlara varlığını yaratılıtının büyüklü· 
çağaliıları imki.nının huausıyetinı goıte günü anlatacak, gösterecek bir varlıktır. 
rir. Toprakların değerini anlatır. Osmanlı devrinde unutulan hor bakılan 

iklim nebat çeşitlerini, mecmualarını bu değerli parça Cümhuriyet hüklımeti-
dokur. Su ıekillerini, gösteriılcrini ta· mizce tanıtdmııtır. Eseri olan yeni Tür ... 
yin eder. Toprak bu iki amili ile birlik· kiyede Antalyamızın görülecek değerli 
te rekolteye mevzii değişikliğe tesir ya.. bir yurdumuzun ulu Ciimhurreiıimiz 
par. iklimde o memlei<etin topoğrafiıi Gazi Hazretleri teırifleri bağlılıklarile 
marazi müessiridir .. Bu esasları göz önün ıezdirmiılerdir. 
de bulundurarak ülkemiz içerlerinde An
talyanın değerini anlayalım. 

Cenubi Anadoluyu çerçeveliyen To
roıların, ıarki Ak denize. bakan sathi 
mailleri ratip sıcak denız ruzgarlan-:ı 
nın teıirilc ormaların yayılıtına müsait 
bir muhit olmuşlardır . 

Bu maraz ormanların deniz seviyesin
den sıralanmasına çok uyğun gelmiıtir. 
Antalya sahillerini süsliyen gen.ş Laçlı 
fıstlk çamları ile batlıyan ve sıralanan 
ormanlar Antalyayı çev..ren bu dağla· 
rın kademelerıle ahenktar ç.§:i"lenir, de-
iitir sayısız orman nevJertnİ vücuda 
gçu,'ir. Ve en nlhayet sarp dağlar~n yuk
&eklıklerinden ütkı giden daı.ar.nı dan· 
telliyen çok ince yaprakların süsJedİliİ . 
ve bu yaprakların gı.inef ıualar..na gore 
koyu ve açık yeıil renklerıle bakılmala· 
rına doyulmayan katran ağaçlar, (sedir 
lübnan) .• •·2ı.OO, metre yukleklıkleri 
örter. 

Çok kıymetli kereıteleri veren bu se
dir ağaçları Akdenizde bilhaıaa Anado
lumuzun cenup aahili enmuzccidir.. Bu 
daimi yeıil kademeli ormanlar altında 
ve aralarında ziyaya kartı birbirile bo
ğuşan nebat dünya nebatlannı öğrenme
ğe kafi kolokıiyonlar, seriler teıkil eder. 

Dikenli çalılıklar ve çalılıkları bulun
mıyan dar çayırlıklara kokulu haıııı ne• 
hatlar serpilmiıtir. ilk aonbaharlarla kı· 
tın ve yazın muhtelif zamanlarında ne .. 
ciliyeler, sümbül, lale gibi soğanlı haya· 
tını yaza uzatabilen nebatlar: nane, ıa. 
vanta, kekik adaçayı gibi yaz kuraklık· 
larında orman altlarını aÇlklarını süsler 
l:su toplanıı tabu bir park manzarasın
da ırörümir. Antalya sahillerinde ekın tar 
lalarından başka açık yer görünmez. 
Sahilleri süıhyen, harnup, Mersin, zey· 
tin, defn1.zakkum, pınar meıesı, gıbi 
ağaç ve. a açctkların parlak cılalı aert 
yapraklı ntalyanm yaz kuraklıklarına 
dayanıklıdır. 

l{a_hn yağnı betere ve Jüzuci üıareli: 
kaktüsler, ıikavlu, opontiyalar, (Frenk 
inciri,) yukalar, susuzluğa k- ,ı lusaro
fil evsatta kurakhğı sever. nebatat 
çe§itlerine Antalyada tesadüf edilir. Bu 
ormanları ve ağaçları, makileri saran 1 
epiçitt sarınatıkıar birinden dıgerine atlı 
yarak çaııll.kıar araımda geçit vermiye- 1 

cek sanaıarı meydana gebrır. Bu orman
lar ve nebat çeşıtleri bıze Antalya ikli
minin çchreıını açık gösterir. Antalya 
bu ncbatlariJe soğuk mevsuni bulunmı
yan mutedil iktnnler (tahtımedari)nın 
kı§ ve baharları yağmurlu yazı, kurak 
enm"".ızecidır. Nebattarın mortoloJhUde 
bunu &Österınektedir. 

Kör<ezde dağların istikameti tark ve 
garp kenarlarından daimi surette cenup .. 
tan ıimale doğru gitmek Akderuzin tesi 
ri altında kalmasına binaenaleyh ratıp 
ııcak rUzgi.rları aralarına çekmesine ıe. 
bep olur. Uağların bu topogratisı üç mev 
ıimde garp ııtikametinden gelen ratip 
ruzgoirlar ıebebıle teırinievveıden nisan 
mayısa .kadar bilhasaa kııın yağmurlu 
geçmeıınc. sebep olmuıtur. ve Antalyayı 
'fiırkiyemızde yazr hariç çok yağmurlu 
en az farkı •ühunetli yükıek vasati bır 
ıühunete m~lik hususiyet vermİ§tİr. 

Bu hususıyet bu maraz dagıarın bu 
topoğratisi Antalya körıezi sanıJlerınde 
frenk: inciri yukaıar, akavlar kaktüsler 
gibi sıcak iklim nebatJarmda~ olan ve 
men~eleri medari ikliın buJunan nebatla
rm kendlikıerınden yetiımekte olduğu gö 
rülüı-. 

Senelerdenberi Y etiıen yükıek boylu 
muzlar Antalyadaki iyi evsatta muz ve 
riyorsada nevi o kadar makbul olmadı
ğın~ mevcudiyetini bissettirmemiıtir. 
Dunyanın en iyi nevi olan budur ka

narya. adaları muzlanndan son dört bet 
senedır, Antalyada yetiştirilmektedir. tsu 
muzlar küçük taneli çok kokulu ve tatlı 
o.lduğun~an Antalya için parlak bir is-
tikbal gostennektedir. Bundan batka 
Iske".de\lY_e iklimine çok yakın olan ve 
mevsımlerı vaıatileri hemen hemen An
talyaya Yakın olmasından yirmi bet sene 
evvel oradan getirilen yumuşak ve yarlDl 
yumutak hurmalardan iyi mahsul almak
ta ve meyvaları iyi yeti1mektedir. Yal
nız burnudardaki aalkunıarm dörtten 
fazlasının bırakılmaması hakkmdaki tav· 
ıiyeye Antalyada riayet edilmediğinden 
~~YVll!a"n ~efaseti azalmaktadır. Şu bal 
ırosterıyor ki esaalı bir tetkik ve tak. 
bunu dahi mümkün kılacaktır. Binae~:. 
l~?'h An~ya ;'e aahil kllZtlralında üç 
dort s~n~ ıçensinde ötedenberi yetiten 
sıcak ı~lı?' nebatlanndan muz ve hurma 
run en ~~· evsafta olanları yetiıecektir. 
Şu tahıla! Antalyanın bu kadar 'ıli 
nebatlar iki• · · . .. .. .Çetı 

.. , ımını, ıerı buyuyen agaçları 
ve _agaçların eıkfilindeki fevkaladelikler, 
Y~~murlarını bol, ve iyi mahıulJer mısır 
gıbı ırmaklarının heddiyesi feyizli top. 
raklarının değerini anltmag· ko<· d d·ı 
1 d
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er ır. 

A~talya sahillerinde yazın sulanan 
arazılerde dereceihararet farklarının az
~ığından dünyanın mahdut yerlerinde 

Baıancı varlığını Türkiye iilkeıine sa
çan büyük başvekilimiz hmet paşa Haz
retleri unutulmaz sevgilerini bırakmıı

lardır. Umumi Harpte yiyecek pırınç 

bulamıyan Antalya büyük Gazinin işa

retlerile geçen senelerde "10000,, dönü
mü geçen pirinç ziraati yapılmıı ve en 
yeni sistem dört pirinç fabrikası üç ıe
ne içerisinde meydana gelmiıtir. Büyük 
lımet paıat muzun ve hurmanın iyi ev .. 
safta yetişmesi için 11cak iklimler nebat 
larını yetiıtinnek üzere Evkaf nümune 
bahçesinin teıiıini emir buyumıuılardır. 
Büyiık Erkiınıharbiye reisi Müşür F ev
zi ı>a:ıa Hazretleri de bu defa teşriflerin· 
de dunyada en mühim bir ziraat haline 
gelen ve derecei hararet farkından dün
yanın mahdut yerlerinde ziraati yapı. 
labilecek olan bintyağını Antalyada ken
di kendine yetiµiğini görerek zıraatinin 
yapılmasını emir buyunnuılardır. 

Çok değerli Afyon Mebusu hemşeri· 
miz Ali Beyefenai memleketin istihsalin· 
de mahreçler teminini tavsiye buyurmuı 
!ardır. Büyüklerimizin bu alaka ve bağ
lanııları Antalyaya yeni bir günün do
ğacağını möjdcliyor. Gelecek günlerin 
doğufu Antalyaya parlak ve aıcak ışık· 
!arını gönderiyor. 

On senelik Cümhuriyetimiz Antalya
mıza iki mühim muazzam köprü bet bü
yük fabrika vilayet ve kazalarda buyiık 
bir umran, bir çok mektepler, kazandır
m11; ziraatinde dahi büyük bir inkiıaf
lar yaratmıttır. 

Her Antalyalı yüksek Cümhuriyet 
büktimeti ve onu vücuda eetiren büyük 
haliısk3rı önünde aaygı ile eğilir ve yü
reklerinden gelen sevgilerini yücelerine 
sunar. 

Mumcu oğlu 
Hayrettin MURAT 

incir müstahsilleri menfaatlerini 
koruyacaklar 

AYDIN, (Milliyet) - Heraene incir 
mevsimi gelir, piyasa düter, çıkar, müs ... 
tabıiJde bir kıpırdama olur, umum incir 
müstahsillerinin koopra edilmesinden 
bahsolunur, birlikler tetkili ortaya atılır, 
fakat incir meva.iminin geçmeıile bunlar 
unutulurdu. Fakat bu sene oyJe olmı
yor, geçen senelerin derslerinden istifa
de eden müstahsillerimiz, bu senenin it· 
leri arasında gelecek senelere, bu vazi
yetlere düımemek için alrnmaıı icap e· 
den tedbirleri düıünüyorlar ve bugünden 
temellerini atıyorlar. 

Geçen toplantıda verilen karara göre 
her mıntaka müıtahsillerinin seçip gön
derdikleri üçer mümessil Aydın Cüm
huriyet Halle fırkası salonunda ikinci bir 
toplantı yaparak evvelce alınan kararlar 
çevresinde yürümekte devam olunmasını 
kararlaıtırdılar. 

Bundan başka mümessil olarak gelen 
Zevatın kendi mmtakalarında incir işi
nin işlerine nazım olmaları ve bu komite 
lerin direktif almaları ve umunt incır ıti 
ni ymıiş ııazarı vaziyeti takip ...ıerelc her 
gün yapılacak sevkiyatı kararlatlmnak 
üzere Aydında da halkevi reisi Neıet 
Beyin reisliği altında bir komite teıkil 
edildi. 

Bugünden itibaren lzmire tayin olu
nan miktar üzerinden incir gönderilecek
tir. Bu toplantıda lzmir komisyoncu ve 
tüccarlarının bir çok mektup ve telgraf. 
ları okundu. Dürüıt Türk müeıseıeleri 
müıtahsili az mal göndermeğe teıvik ve 
tavsiye ettikleri balde, müstahsilin bu 
azmi karı111nda istedikleri ıribi aynamak 
ve piyasa dolapları çevrilmek imkinının 
elden gitmekte olduğunu gören bazı ko
misyoncu ve tüccarlar müstahsil arasın J 

da menfi propaırandalar yaptıkları anla
tılmıtlır. Fakat müıtahsilin bu sene de 
mahsullerinin mukadderatını piyasa o
yunJarma kurban ettirmemek huıuıun .. 
daki azimleri kat'idir. 

Sonra da her mıntakanın seçtiği mü .. 
m~sıili ve gerekse merkez: heyeti incir
ciliğinin bir elden idaresi ve te1kilatlan
drrılma11 için timdiden hazrrlıklara bat· 
lıyacaklardır. 

incir müstahailleri, bu çok iyi ve ken
dilerine olduğu kadar milli iktisat ve ser 
vele de büyük faydası olacak olan te· 
tebbüslerine Cümhuriyet hükumetimizin 
ve halkçı devlet fırkamızın en büyüle yar 
dım ve müzaheretine mazhar olacak
larına iman ederek atılıyorlar. Çünkü 
Türk incirciliğinin selameti bu noktada 
olduğuna İmanla bağlandıkları büyük 
fırkamızın prensiplerinden irham almıt· 
lar ve inanmıtlardır. 

kUçUk katil 
DEVREK, (Milliyet) Burada 

çok feci bir cinayet olmu§tur. Kemerler 
köyünden Gebeı oğullarından 1 smail oğ 
lu Mustafa iaminde dokuz yaıında cılız 
ve hastalıklı bir çocuk sekiz yatlarında 
Tahir tarafından kurşunla batından vu 
rularak öldürülmüttür. 

Kıptının marifeti 
--o-

Karısını yatırmış, bir 
çengelle çocuğu almış 
KANDRA, (Milliyet) - Buranın A· 

leybey köyü ahaliıinden Arif ustanın 
kızı Emine Hanını ile, aynı köyün kıpti 
Koca Mehmet oğlu Hüseyin evli bulun
maktadırlar. Hüseyin ile Emine bannrun 
bir çocukları dünyaya geleceği anlatıl
ması üzerine ana ve baba tarafından ha
zırlıklara batlanmıttır. Bununla beraber 
Emine H. gayet güç doğurmaktadrr. Hat 
ti. evvelki ıenelerde doğacak olan ço
cukları nihayet hastahanede ve ameliyat 
ile ölü olarak alınmıt bulunmaktadır .• 
Doğum günü g~lince ayni güçlük ken• 

disini göstermiıtir. Ve zavallı kadın bet 
gün uğraıtığı halde bir türlü doğura· 
mamııtır .. Doğum odasında bulunan 
kadınların tahminine nazaran çocuğu 
zaten ölü olarak doğacağını anlıyan Hü .. 
seyin keser ve kahve değjrmeni tamir 
ettiği Örsünün baş1na geçmit ve 0,40 
santimetre uzunluğunda uç tarafı hem 
sivri hem kıvrılmıı uzunca ve garip bir 
alet yaparak zevcesinin yanına yaklat .. 
ıruıtır. Ve bir çok uğraımalar neticesi 
çocuğu almaya muvaffak olmuıtur .. Ço
cuk ölmüı olarak doğduğu için babası 
tarafından hemen gömülmüıtür. 

Mesele ıuyu bulunca Hüıeyin Şeyhler 
Karakol K. Cafer Efendi tarafından ya· 
kalanmıı ve müddeiumumilik tarafından 
da meseleye vez'ıyet edilmittir. ifadesi
ne müracaat edilen Kıpti ıunları söyle
miıtir •• 

- Bizim Emine gayet güç doğurur, 
ağabeyciğim, dört sene evvel bir çocu 
ğumuz olacaktı. Emineyi hastahaneye 
götürmek mecburiyetinde kaldık.. Dok· 
torlar çocuğu aldılar .. Amma çocuk ölü 
olarak doğdu ağabeycim .. Onun için bi
zim Emine ölü çocuk doğurur •• Bu se
fer de öyle oldujunu anladık.. Ben de b11 
çirpil ile çocuğun bir tarafından takarak 
dıtarı aldım.. Emineyi kurtardım. Çünkü 
çok acı duyuyordu .. Görseydin acırdn• 
ağabeyciğim. 

Kendiaine: Sen doktor musun? diye 

sorulmuıtur. 

Hüseyin İse •• hayır amma ben de 
onlar gibi insanını.Hekimlik yapabilirim. 
İnsanın elinden her teY gelmeli. Demiı· 
tir. 

Emine H. fazla kan zayi etmit bulun· 
maktadır. Elyevm berhayattır. Çocuk gö 
müldüğü yerden çıkarılmıt ve bura
ya ıreıirilmiıtir. Mütahede albna alına• 
caktır. 

Bandırmada ortamektt p 

Ortamektebe tahsis olunan Ban· 
dırma Belediyesi ı 

Bandırma (Milliyet) - Bandırmada 
halkın arzu ve letebbüsile bu sene hu
suıi bir tekilde muhtelit olarak açılan 
ortamektebi belediyenin muazzam binası 
na tatınmıt iki gündenberi de burada d 
ders okunmağa batlanmııtır. 

Mektebin açılması daha bir buçuk ay 
evvel takarrür etmesine rağmen rağbet 
oçk fazla olmuıtur. Kadronun müsait.iz. 
liğinden hariç kaza ve nahiyelerden ka· 
bul edilmediği halde talebe miktarı 90 
doksanı bulmuttur. 

Mektebe 80 lira maaıla Müdür tayin 
edilen lsmail Hakki Bey fazifesine bat· 
lamıttır. Derslerin bir kısmı müdür Is· 
mail Hakki Bey tarafından verileceği gİ• 
bi ali tahsil görmü, münevverlerden be
lediye mühendisi Şakir Kılıç Osmanlı 
bankası Müdürü Sait, Pertevniyal has· 
tahanesi sertabibi Samih, Belediye bayta 
rı, ve askeri mütekaidi kaymakam Vehbi 
Beyler program üzerine fahri olarak 
ders takririne batlamıılardrr. 

Mektebin müdür maati vesa.ir mas· 
raflarına yardım olmak üzere Ticaret o· 
da11 1400 lira vermiı, Marangoz fabrika
lı sahibi Nuri usUı da mektebe son mo
del 10 sıra hediye etıniıtir. 
Bandırma Belediye heyeti kendi otur• 

duğu mükemmel binasını ortamektebine 
~sis l~tfünda bulunmakla Alicenaplık 
gosterrruı ve herkesçe takdir olunan me
saisi son hareketile de memlelceıte bir 
kat daha sevıri ve aayırı luızannqtır. 

M~~lekette bir illin kaynağı Y•tal· 
mak ıçın çahf8n belediye heyetile huıusi 
derı veren zevatı ticaret odası ve Nuri 
uıtayı candan tebri.k ederiz. 

Bir idam kararı 
BARTIN, - Kaynarcada Osman 11-

minde birini öldüren Çolak Ali ile ar
kadatları haklundaki muhakeme bitmit• 
tir. 

Müddeiumumi Srrrı Bey iki buçuk 
saat devam eden iddianamesinde Çolak 
Alinin idamını, cürüm ortağı Ali Rıza
nın cezalandırılmasını, Uz Haıanla, 
Mehmedin beraetini iıtemiıtir. 

Mahkeme müzakereden sonra Çolak 
Alinin idamına, Ali Rızanın 10 ıene 
ağır hapse konulma.sına, Hasanla M!h• 
medin de beraetlerine karar vermiıt.ir •• 
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Zehirli gaza karşı 
Fındık! 

(Başı J inci sahil•d•) 
bilmem... Fakat bütün dünya, boğucu 
ga:ı:lara kartı taraf taraf §İmdiden tedbir 
lt:r alıyor. liinlerce li.buratuvar, geceli 
gündüzlü çahıarak gazlann nevilerine 
karıı hususi tertibatı olan maskeler ye
tiştıriyor . 

Biliyorsunuz: Bizde de korunma ha
reketleri başladı. Zehirli gazlara karşı 
tedbirler almak üzere bir cemiyet !eşek 
kul etti. Bu cemiyet, işittiğime ııöre Av 
rupadan zehirli gaz maakesi getirterek 
halka dağıtacakmıt·•• 

Bu itle ben de epeyce uğrattığım için 
cemiyetin üzerine aldığı vaziteyi muvaf 
fakıyetle başarmaunı temenni ederim. 

Yalnız bır nokta var: Zehirli gazlar 
dan koruyan maskelerin taneıi, 100-150 
liraya mal olackmıt, diyorlar. 

Halkımız için bu kadar yükoek fi -
yatlı maskeleri tedarik etmeğe imkan 
yoktur. Mesel& oekiz nüfuslu fakir bir 
ailenin reiıini düıünün. YÜZ elli ter lira
dan tamam 1200 lirayı bu adamcağız 
nereden bY.lup verir? 

Ben, daha evel, yerli veoaitle maske 
imali için bazı tecrübelerde bulunmuı
tum. Maskenin demir aksamın~ Süleyma 
niyedeki döküınhanelerde yaptırmak 
mümkün olacağmı anlad.m. Kauçuğunu 
da htanbuldaki yerli lastik fabrıkanuz 
temin ediyordu. Maske için lazım olan 
kimyevı maddelere gelince bunlan ken
di Jaburatuvarımda hazırlayacaktım. Ge 
riye gtize takılan mika levhalar kalıyor
du. Mikaları Avrupadan getirttiğimiz gi 
bi m.ı<ske noksansız olarak meydana çı
kacaktı. Bu maskeler, Avrupanın hüyuk 
fab,.ikal11rmda yapılan maskelerle kıyaa 
eclılemiyecek kadar basit ve kaba ola -
coktı amma, nıhayet bu da, onlann itini 
ııörecekti. 

Yerli maskelerin 10 - 15 liraya mal 
olabileceğini tahmin ediyorum. 150 lira 
nerde, 15 lira nerde değil mi? 

Maarnafih, son zamanlarda Almanya 
da ame.le için 30 liraya kadar mal ola
bilen maskeler yapılıyor. Geçenlerde bir 
kaç nümunesini bana da göndermİ§ler -
di. 

Şevket Beye yerli maske imaline ni
sin batlamadığıru sordum. Dedi ki: 

- Gaz maskesi imali hakkı, Hilaliah
merimizindir. Ben artık bu iıle mefgul 
olmuyorum. Hilaliahmer, büyıik bir tab
rika inıa ederek maskeleri orada yaptıra 
caktır. 

En muvafık olan da bu idi. Hili.liah
merin nezareti altında yapılan maskele
ri berkesin büyük bir emniyetle satın 
akağına tüphe yoktur. 

Şevket Beye sordum: 
- Maazallah bir zehirli ııaz baskının 

da lstanbulun vaziyeti ne olur? 
Şevket Beyin cevabı yüreğime su 

5erpti: 
- lıtanbul, zehirli pzlerden, batka 

tehirlere nisbetle daha az müteeuir ola 
caktır. Çünkü bu mıntakada bava cere
yanları tazladır. Zehirli gaz, aıağı taba 
kaforda toplandığı için, kuvvetli cere -
yanların teıirile çabuk dağılmaj;a mah • 
k\ımdur: Yalnız Kadıköyünden ve ti 
mendifer yolu üstündeki Anadolu ıahil 
köylerinden bir parça korkulur. 

- Ne ıribi?. 
Şevket Bey cevap verdi: 
- Rüzginn zehirli gazları, Kadıkö

yünün üetunden cenuba doğru sürükleme 
si ihtimali vardır 1 Maamafih, bu husus
ta tecrübesine vanlmadığ:ı için kat'i bir 
ıey söylenemez. 

- Ya eski mahzenler? Bunlardan 
tehlike halinde istifade edilemez mi? 

Şevket Bey, bedbindi: 
- Pek zannetmiyorum. Çünkü bu 

mahzen ve ıahrmçlar, zamanla harap ol 
muıtur. Delikdeıikleri çoktur. Ne ka -
dar itina ile tamir edilmiı olsalar, gene 
bazı taraflarında küçük menfezler ka • 
lır. Zehirli gaz taarruzu halinde bu men 
fezler, ölüme açılmıı birer ağız vazifesi
ni ııörürler. Bence daha ziyade, mahal
leler halkı, kendi aralnnda teıkilat yapa 
rak, küçük ve mahfuz mahzenler vücu
da getirmelidirler. 

- Tehlikeıi en çok olan gaz hangi
sidir? 

- Her ırazm tehlikesi yaptığı tesire 
röre baıka baıkadır. Bazı gazlar, ök -
ıürtücü, bazıları boğucu, bazıları göz 
raıartıcıdır. Cildi yakıp vücutta parça 
parça yaralar açan ııazlar da vardır. Bu 
gazlar, ayakkbının altındaki köseleler -
den bile geçer ve cilde nüfuz eder. Ga
ıri nakletmeyen yalnoz demir ve camdır. 

Dahilde yapılabilen maıkeler, hor -
tumsuz olanlarıdır. Hortumlularım yap 
mak için mutlaka fabrika lazımdı:r. Her 
halde, ıı.-..; alıyn mal olan maskeler, bi
zim memleketin harcı değildir. Bunların 
mümkün olabildiği kadar ucuzunu yap
mağa çalıımalıyız. 

Şevket Bey, biraz düıündükten son
n dedi ki: 

- F mdılı kabuğunun zehirli gaza 
kartı en kuvvetli bir korunma va11ta11 ol 
c 

Milliyet'in romanı: 34 

Ankara 
Mülakatları 

(Başı 1 inci sahifede) 
Sofyada M. Titülescu'ya intizar ede
ceği bildirilmektedir. 

Romanya Hariciye Nazın o gün sa
at birde Sofyaya vasıl olacak ve erte
si gün öğleden sonra ıaat bette lstan
bula hareket edecektir. 

Bura gaezteleri Ankarada cereyan 
eoecek olan müzakerelere çok ehem· 
miyet vermektedirler. 

Kurentul gazetesi, M. Titülescu'nun 
Sofyayı ziyaretinde Küçük ltilifla Bul 
garistan araaındaki münasebabn, her 
iki memlekette emlilk iılerinin, hava 
yollarının görüıüleceğini kaydediyor. 

M. Titulescu'nun tercemeihali 
(Nicolas Titülescu 1883 te Krayo

vada doğmuıtur. Paris Hukuk Fakül
tesinden doktora ahruttır. 1905 te Yaş 
Üniversitesinde profeıördü. 1909 da 
Bükre4 Üniversitesine nakledildi. 1912 
de meb'us se~ildi. ı917 de Maliye Ne-
2aretine geçti. Sulh müzakerab esna· 
aında Pariae murabhaa &önderilerek 
Triyanon muahedesini Romanya na
m ·na imzaladı. 1920 den 1922 ye ka
dar Maliye Nezaretinde bulundu. 1922 
deıı itibaren Romanyanın Londra Se
firi ve Milletler Meclisinde Roman
yanın daimi murahhası idi. 1927 de 
Braytano kabinesinde Hariciye Nazırı 
idi. 1928 temmuzunda tekrar Londra 
Büyük Elçiliğine ve ayni zamanda 
Milletler Meclisi daimi azalığına ta
yin edildi. Meclisin 1930 aonbaharın
daki celselerinde asamble reisliğine se
çildi. 1931 aonbahar celselerinde de 
tekrar riyasete intihap edilmiıti. M. 
Titulescu harici münasebetlerde Ro
manyaya çok hizmet etmiş devlet a
damlarındandır. Hiç bir fırkaya men
sup olmamakla beraber, IMJ. Titulescu 
Romen politikasının en sayılı çehrele
rinden biridir. 

930 dan beri Romanya Akademisi
nin fahri azaıındandır. 19 teıriniev
vel 1932 den beri evvela Mania kabi
nesinde, timdi de Vaida kabinesinde 
Hariciye Nazırı bulunmaktadır. 

Bir hukuk ilimi olarak ta pek çok 
eserleri intitar etmittir.] 

Seferberlikte 
• 

işlenen suçlar 
(Başı 1 inci sahifede) 

takipler müstacel sayılarak en kısa za
nıan içinde bitirilir. Türk ceza kanunu
nun 10 uncu babının birinci faslının 
494 üncü ve yedinci faslının 516 ve 518 
inci ve 519 uncu maddelerinde yazılı 
ıuçlardan dolayı yapılacak tayinler için 
bu suçlara maruz kalan bilümum askeri 
ıahısların kanlarının ve kendilerine va
ris olabilecek hısımlanrun vesayetleri ka 
fidir. Bu madde hükmü yani hakkında 
takip fİkiyete bağlı olan Türk ceza 
kanununun diğer bütün hükümlerine de 
ıamildir. 

Kanundaki aileden maksat taarruza 
du~ar olan bilümum askeri ıahısların ka 
rıları ve kanuni hükümlerine eöre na
fakları üzerine vacip olan kimselerdir. 
Hali firarda bulunan bilUınum askeri 
tahıslar bu kanun kararlarmın devamı 
müddetince istifade. edemezler. Daha 
evvel ba§lamıı olan takiplerde firan 
müteakip ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 257 inci maddesinin ikinci fık 
rası hükmü caridir. Beı sene ve daha a
ıağı müddetle ağır hapis ve hapsi ceza-
11 mahkümlarile kabahat mahkümları 
geriye kalan cezalarını seferberlik bittik 
ten sonra hükmün ve münteha11 dört 
ıene cezayı müstelzim cürümler ve ka
bahatlerden mevkuf bulunanlar hakla • 
tındaki takibat kezalik seferberlik bit • 
tikten ıonra devam edilmek üzere tah
liye olunarak bulundukları yer asker • 
lik ıubelerine teslim olunurlar. Bu ka • 
nun seferberlik zamanlarında tatbik o -
lunmak üzere neıri taı:ihinden muteber
d~r. 

duğunu söylesem ne dersiniz? 
- Ne diyeceğim? Hayret ederim! 
Şevket Bey devam etti: 

- Evet! bildiğimiz adi fındığın ka -
buğunu, kimyahanelerde fenni bir tekil 
de yakıp istihsal ettikleri kömürü zehir 
li gaz maskelerinin iç kısmına sürüyor
lar. Bu kömürde gazların zehjrini ken
dine çekmek hassası olduğu için maske
yi teneffüs edenler Üzerinde zehirin te· 
siri azalıyor. 

Bu yüzden son ıeqelrde Almanyada 
kabuklu fındığa karıı rağbet artmııtır. 
FmdJdarın kabukları, muhtelif vasıtalar 
la toplattınlarak kömürünü maske ima
linde kullanıyorlar. 

Şevket Beyin izahatını okuduktan 
sonra fındığın bol yeri olan Giresona ka 
pağı atmıığı dütünenler var mıdır dersi-

• ? 
DiZ. 

M. SALAHATTIN 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja •İnema 

azan: VICKI BAUM 
yılJızlarının romanı 

- Kuzum, Madam Moresko"nun 
perede olduğunu biliyor musun? 

- Galiba Beverley'e gitti. Misia 
Mlakkenzie öyle bir ıey söyledi. Saat 
ıdokuzda pencereden gördüm. Bir kaç 
ııünden beri Makkenzie'lerdeyim .. 
(Uzun ıslak tabanı ile sağ bacağını , 
l<aııdı) Galiba bizim yeni filmi Mak
lcenzie vazısahne edecek. . Şu "Kilo
l"etre tatlan,. nı ..• 

- Beverley'e gitti ha.. şey ... evet ... 
şahi ... "Kilometre tatları,, .. Bir filmde 
çalıtacağımız iyi oldu ..• 

Peggy acemice: 
- Evet! dedi. 
Oliver denize bakarak: 
- Ben devam edeyim ... dedi. 

Pcggy aynı sıra yüzüyordu; çehresi 
)l.emalidikkatle Oliver'e doğnı dön
müştü. fakat Oliver başka bir ıey 

Terc<!me: KAMRAN ŞERlF. 
söylemedi. Saldan sahile kadar olan 
kısa mesafe onu yoruyor gibi idi. Bu 
gülünç bir feydi. Bir dalganın üstün
den geçecek yerde altından ııeçti ve 
adamakıllı su yuttu. 

Oliver tekrar suyun yüzüne çıktı, fa 
kat arkadan gelen başka bir dalganın 
üzerine doğru ıahlandığını gören Peg
ıry: 

- Dikkat! Dedi. 
Oliver büyük bir cesaretle mücadele 

etti, fakat hiç te ra~ııt değildi. O nok
tada denizin dibinden gelen, sert ve ha
in bir akıntı vardı ki, pek fena adı çık .. 
mıştı, bu cereyan inıaıu açığa doğru. gö
türüyordu. Her Pazar günü bu güler 
yüzlü plijda epeyi İnsan boğuluyordu. 
Soluk soluğa sahile varıncaya kadar 
Peggy yanından ayrılmadı. 

- Mersi, dedi. Çok lütüfkarun, Pcg-
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Almanlar kontrol 
İstemiyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
disine müsaade verilmesi hakkında Al
manya tarafından ileri sürülen talebin 
de kabul edilmesi lazım geldiğini ıart 
koımaktadır. Almanyanın İstediği bu 
silahlar harp tayyareleri, tank, ağır 
topçu kuvvetleri ve denizaltı gem.i
leridir. 

Almanyanın bu yolda bir cevap ver
mesinden maksat siliihları azaltma kon
feransının büsbütün inkıtaa ub'l"aması
nrn önüne geçmek hususundaki mesu
liyeti gelecek hafta Cenevrede toplana
cak murahhasların üzerine atmaktan 
ibarettir. 

Eğer umumi komisyon, zihinlttde 
bir sükünet basıl olmaksızın 17 birinci
tefrinde toplanacak olursa Almanyarun 
yukarıda ismi geçen silahlara malik ol
mak hususundaki talebi ile bu İstek 
karıısında gösterdiği mukavemet ara
sındaki çarpıtma ve ilı.tili.f had bir 
devreye ıirecektir. 

Nota nasıl tahlil ediliyor? 

CENEVRE, 7 (A.A.) - Cenevre 
deki mahfillere ııelen bazı malümata 
göre Londra ve Roma hükümetlerine 
Almanya tarafından yapılan son tebliğ 
ıöyle tahlil edilebilir: 

"Almanya beynelmilel bir kontrol 
tesisine esas itibarile muvafakat et
mektedir. Bununla beraber Fransanm 
silihlarmı azaltma hususunda lıemen 
ne gibi tedbirler almak niyetinde ol
duğunu Fransadan açık bir surette öğ
renmek istemektedir. Bundan başka, 
Almanya, bu tedbirlerin derpif edilen 
tecrübe devresinden evvel tatbikinde 
ısrar gösterecektir. 

"Almanya, bu tecrübe devresinin 4 
seneden fazla olmama•nu kabul etmi
yecek, çok daha kısa bir müddetten i
baret olmaaı için ayak direyecektir. 

"Ayni zamanda Almanya Versailles 
muahedesi ahkiımrna tabi olmıyan bü
tün büyük devletlerin bulundurdukları 
her türlü ıilih örneklerine daha şimdi .. 
den malik olmağı ısrarla istiyecektir.,. 

Almanlara göre 
CENEVRE, 7 (A.A.) - Volf ajan-

11 bildiriyor: 
Alman heyeti murahhasa.. mahafi

linde söylendiğine göre, Almanyarun 
istediği o kadar basit ıcylerdir ki, bun
lar hakkında hiç bir münakaıaya im
kan yoktur. Filhakika Almanya müs
takbel silah bırakunı mukavelesinin 
hukuk müsavatma tevfikan tatbik edil
mesini istemektedir. Ayni mahafilin 
kanaatince •İlah bırakımı konferansı
nın akibeti ıilahlı bulunan devletlerin 
battı hareketlerine bağlıdır. Alman he
yeti murabhasaıı mahafili önümüzdeki 
müzakerelere pek büyük bir sükünetle 
intizar etmektedir. 

Fransızlara göre 
PARIS, 7 (A.A.) - Havas ajan

sından: 
Silib bırakımı hakkında Almanyanın 

dün Londra ve Roma hükUmc.tlerine tev
di ettiği mukabil teklifler hakkınt!a 
gazeteler tereddüt gösteriyorlar. Çünkü 
bu mukabil teklifler henüz Paris hükü
metine bildirilmemeıtir. 

Esasen bu mukabil t<klifler dün ak
ıam Roma ve Londraya tevdi olunduk
tan sonra Cenevrede bulunan Amerikan 
murahhası M. Nonnan Davis'e de tel
ırrafla bildirilmiştir. 

M. Nonnan Davis, müzakerelerden 
hariç bırakılmıı olmasmdan dolayı hoş
nutsuzluk göstenniştir. Gazeteler Al
man hükumetinin hattı hareketini muh
telif •urette kartılamaktadır. Bazıları 
Fransız hükiımetinin haberdar edilme
miş olmasmı nezakete mugayir bulmak
ta ve bazdarı ise Fransanın doğrudl'n 
doğruya ıuaHer sonnamış olmasına bi
naen Almanyanın doğrudan doğruya 

vecap vermemiş olmasını haklı görü
yorlar. Maamafih umumi kanaat şudur 
ki, diplomatik usullet" Seriinin bu hare
ketini haklı kılsa bile, dörtler misakı 
ruhuna daha ziyade riayet etmek lüzu
munu duymamıı olması mucibi teessüf
tür. 

Eksel si yor gazetesi diyor ki: 
"Berlinin manevrası açıktır: lngi) ... 

tere ile ltalyaya Fransa üzerinde taz
yikte bulunmala.n için mutavassıt va
zifesi verilmektedir. Diğer taraftan 
nakıs ve yalnız - bilhassa yanlış - ma ... 
lümat üzerine Fransada hakem müca
deleleri açtıran her türlü münakaşadan 
evvel son şansları da baltalamakla 
Fransayı itham etmek maksadı görül
mektedir. Binaenaleyh Roma, Londra, 
Berlin ve Cenevreden gelen eksik ma
lümata istinaden her türlü tefsirde bu
lunmaktan sakınmak daha iyi olur. Mu
kabil tekliflerin metni anlatıldıktan ıon
ra bunları muhakeme İçin zaman var
dır.,, 

Petit Journal gazetesi de ayni suret-

&Y· 
Peggy alabildiğine koprak kaçtı. 0-

live.. elini kalbine koydu. Bir kaç saniye 
göl( yüzü gözlerine ıimsiyah göründü. 
Kendini bu kadar zaif hissettiğinden do 
layı hiddelenerek gözlerini kapadı. Bu 
sırada 11cak bir dil yüzüne dokundu. 0-
liver bütün yorğunluğuna rağmen silki
nerek doğruldu. Beyaz bir İpek yumağı 
yanıbaıında la.ımun üstüne otunnuı, is
tirhamki.r ve nadim gözleriyle ona ba
kıyordu. 

Oliver mütehayyir ve hadit: 
- Tobiaa! Dedi. Nereden çıktın? 

Yoksa arkamdan mı koıtun) 
Tobi,.. müşkül vaziyette kalmış gibi 

ayağiyle kumu e§eliyordu. Be§ tane kö
peği içinde Oliver en çok onu severdi; 
fakat efendisi onunla hiç ali.kadar olmı
yordu. Fino, yıkanmıı olmasına rağ. 
men hali çok kirli idi. 

Beverley'den plaja ııelmek için hay
lice taban teptiği için toza bulanmış, 
tüylerine kuru otlar takılmışh. T obias 
hemen daima kirli idi, onun İçin de vic
danen hiç bir zaman müsterih değildi. 
Bu hal tüylerinin oert ve dik olacak 
yerde, meçhul bir sebepten dolayı İpek 
gibi yumuşak olmasından ileri geliyor
du. Cüsse itibariyle ufak.. zaif. nahif. na 

Poliste terfiler 
Cümhuriyet bayramından 

evvel tebliğ edilecek 
Emniyet umum müdürlüğü, yüksek 

rütbeli zabıta memurlarının terfii için 
bir kıdem cetveli hazırlamıştır. 

Bu cetvelde memurların ne vakit hiz
mete girdikleri ve sınıf derecesine tayin 
edildikleri tarihler kayıt esaslarına gö
re tesbit edilmiştir. 

Cetvele göre zabıta memurlarının 
terfiinde kıdemle beraber ehliyetleri de 
nazan dikkate alınmaktadır. Cümhuri
yet bayramından 3 gün evvel tebliğ e
dilecek olan bu seneki terfiler bu kıdem 
tablosu esası üzerine yapılnuıtır. Fazla 
miktarda bastınlmıı olan bu kıdem taı.. 
lolan Emniyet umum müdürlüğünce 
her memura ayn ayn gönderilerek ke,... 
dilerinin cetvel etrafındaki fikir ve mü
talealan sorulmaktadır. 

Cetvel hakkında memurlar tarafın
dan serdolunacak itirazlar ehemmiyet
le nazarı dikkate alınacaktır. 

Bundan sonra ehliyeti bilfiil sabit 
olan zabıta amirleri orduda olduğu gi
bi terfilerini ve terfi zamanlarmı kıdem 
cetveline göre bileceklerdir. 

Cetvele göre bu sene bir ikinci sı
nıf eminyet müdürü §Übe müdürlüğüne, 
2 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci 
sınıf emniyet müdürlüğüne, 3 birinci 
sınıf emniyet memuru üçüncü sınıf em
niyet müdürlüğüne, 1 ikinci sınıf em
niyet memuru, birinci sınıf emniyet me
murluğuna, üç merkez memuru ikinci 
sınıf emniyet memurluğuna terfi etmit
lerdir. 

Bu terfiler cümhuriyet bayramından 
3 gün evvel kendilerine tebliğ edile
cektira Birinci, ikinci, üçüncü komiser
Jer, merkez memurları polis tetkilitı 
kanunu mucÖbince İmtihana tabi olduk
larından bunlardan vazifede 3 seneyi 
dolduran ve polis mektebi mezunu bulu
nanlar terfi imtihanlarına girebilecek
lerdir. 

Burada açılan birinci, ikınci, üçün
cü komiserlik imtihanlanna meslekten 
ve hariçten olmak üzere 500 kiti ittirak 
etmiıtir. 

Bunlardan 43 Ü üçüncü komiserlik
ten ikinciye, on altısı ikinciden birin .. 
ciye geçmişlerdir. 

Hariçten ır'-üracaat eden lise mezunu 
Nusret Hanım ikincilikle ikinci komi
serlik İmtihanını kazanmııtır. 

Bu hanıma zabıtai ahlakiyede vazi
fe verilecektir. 

Gümrük memurları 
(Başı 1 inci sahifede) 

namile veya başka adlarla para veya he
diye veren veya menfaat temin eden güm 
r~ kom.isyoncularİ i' sahipleri ve bun .. 
lann adamları hakkında fiillerinin vasıf 
ve dercesine göre ceza kanununun 220 
ve 222 İnci maddeleri tatbik olunduğu 
gibi bu kabil komisyoncular kat'i olarak 
işten çıkarılarak tüccar memuru sıfatile 
dahi bizzat veya bilvasıta gümrüklerde 
i~ takibinden menolunurlar. 

Bir Yunan gemisi 
kurtarıldı 

Bulgaristanda Burgaz limanında 5 
gün evvel kayalara çarparak yaralanan 
ve bu suretle karaya oturan Yunan 
bandıralı 7,800 ton hacminde Alexsan
dra vapuru Türk gemi kurtarma şirke
tinin Sezar tahlisiye vapuru tarafın
dan yaralan kapatılarak yüzdürülmüı 
ve gemi yükü ile beraber k~rtarılnuı
br. 

le diyor ki: 
"Alınan hariciye nazın V on Neurath 

lngi1iz hariciye nazın M. Simonun sual
lerine cevap vermeyi vadetmiıti. Al .. 
manya ile diğer devletler arasında ma
tavassıtl· k yapan Romanın da hahet
C:ar edilmiş olması tabiidir. Bu tez ka
bul edilebilir, fakat Almanyarun diğer 
dostlanmızla birlikte bize <!e haber ver
meğe lüzum görmmbı olmasını tees
süfle karşılarız.,, 

C eneııre konuşmaları 

CENEVRE, 7 (A.A.) - M. Paul 
Boncour bu sabah Cenevreye ge1mif, 
ltalyan baımurahhaaı Baron Aloisi ile 
görütmüştür. Baron Aloisi Berlin hü
küm.etinin Romaya gönderdiği ıifahi no
ta hakkında hükümetinin resmi nok
tayı nazarını izah edebilecek malümat 
verecek vaziyette olmadtğını ve Ro
maya gitmek üzere bu akıarn Cenev
reden ayrılacağını M. Paul Boncour'a bil 
dirmiıtir. 

zik, çıtkırıldım bir mahlul< olduğu ıçın 
efendisini yorardı. Mizaha karşı meyli 
olan Tobias hislerini gizler, becerebildi
ği kadar soytarılık yapardı; en hoı ma• 
karalığı testekerlek olup kuyruğunun u 
cundaki beyaz tüy püskülünün arkasın
dan koıarak fırıldak gibi dönmekten i
baretti. Efendisini memnun etmiyecek 
bir ıey yaptı mı, derhal bu marifeti tek
rar ederdi. Otomobilin arkasından ko
fup bir hayli yorulmuş olmasına rağ
men oyununu bu sefer ile tekrar etti. 

Efendisi: 
- Beni nasıl buldun? Diye aordu. 
Köpek te kendi kendine: 
- Bu da sanki güç bir §ey mi? Di

ye düıündü. 
Oliver ayağa kalktı ve baı dönmeıi

nin geçtiğini anladı. 
- Haydi bakalım, kaybedilecek vak 

timiz yok ..• Sen de beninıle beraber oto
mobile binersin. 

Bu, Tobias için pek büyük ve hiç u
mulmadık bir tere(ti. Otomobile 11çra
dığı zaman ufacık vücudü ıeref ve min
nettarlıkla kabardı. Otomobilde neye 
bu,rnunu yaklaıtırsa mis gibi efendisi
nin kokusunu alıyordu. Tobias böyle 
fevkalide ve güzel bir günde efendisi
nin keyifli olmamaıına çok üzüldü; on-

( KAD iN J 
Bir patronda beş model 

Sonbahar İçindeyi:ı;. Kıı tuvaleti içi n gardrobumuza ıöyle bir gös ~ 
icap ediyor. Yukarıda bi.uot !~.rafı'!'"' ~~n y~pılma&ı pe~ . k~!~Y ~ef )ıl/ 
var. Birincui gri yünlü ve göguslen d ugmelı .. Kemer de ılu dugme ıle ııJ 
Boyun ıJe kollar ya jerse, ya triko .. Eğ er triko olu~S<ı kal~n. yün ~u!la~rrı 
zımdır. /kinci model öğleden sonra ıJe ıJe akıam gıym.~k ~~·~ e~ ırı bır ~ 
dir. Korsaj danteladan ..• Etek saten ıJ eyo kre~··· . Oçun~~su ıkı. to? u oİ 
yünlü ve ipekli .. Kor11ajın moJ.eller .. ~ r~sında ın!ı~ap sızın. '!~.şıncı ~ t 
eteğin ön kısmı kemerlıt ke•Üm•f degıl dır. Sık du11meler garnıtur teşkıl 
ler. 1 

EV ECZAHANESİ 
Bir çok ailelerimizde timdiye ka

dar ihmal edilen mühim bir eksik
lik vardır: Ev eczahanesi •• Nihayet 
bir küçük dolaptan ibaret olan bu 
ev eczahanesinin görünür görün
mez, büyük küçük kazalar hastalık 
batlangıçlarına vesaireye kartı fay
dası inkar edilebilir mi? Bazan ge
ce yarısı bir bat ağrısına karşı u
fak bir tey alabilmek için kim bilir 
hangi semtteki nöbetçi eczahaneye 
katmaktaki felaketi tasavvur edin. 
Bir çok harcıalem rahatsızlıklar 

İkinci oyun bugün! 
(Başı 1 inci sahifede) 

karşısında iyi bir netice almMın• her
kes gibi biz de temenni ed.,rız. 

Bugün oynıyacak olan muhtelit ta-
kım ıu kadro ile çıkacaktır: 

Kaleci: Sadri ( Beıiktaş). 
Bek: Hüan~ Yaşar. 
Haf: Esat, Fikret, Feyzi. 
Forvet: Niyazi, Muzaffer, Zeki, Şe

ref, Eşref. 
Bu hat esas itibarile, lstanbulun çı

karabileceği en kuvvetli muhtelittir. 
Ancak Macarların karııaında ne neti ... 
ce alacağını tahmin etmek kehanet o
lur. Her halde bugün iyi bir oyun sey
redeceğimizi tahmin ederek muhteli
timizi teşkil eden oyunculara muvaf
fakıyet temenni ederiz. 

Nişantaş tenis turnuvası 
final maç~arı 

Saat 
8: Ahmet - Necmi V Semih - Rasih. 

9.30: Demirtaı V Bilyotti. 
.I O: Rasih V Semih. 

11: Mme. Seager V Melle. Mongeri. 
Ôğleden sonra 

ı4: Sedat - Baldini galibi V Tregou
boff. 

ı5.30: Ahmet - Necmi, Semih - Rasih 
Galibi V Sedat - Melih. 

16.15: Mme. Seager - M. Seager V Go
rodetzky - Semih. 

17: Rasih • Semih galibi V Sedat • 
Ba!dini - Tregouboff galibi ile. 

At yarışları 
ANTEP, 7 (A.A.) - Sonbahar at 

yantlan bugün muvaffakıyetle yapıl
dı. Beı koşuya 66 at girdi. 

Bursadaki maçın neticesi 
BURSA, 7 (A.A.) - Yunan Olim

piyakos takımı ile Bursa sanatkarlar 
arasında yapılan maç bugün üç bin se
yircinin huzurunda ve bir bire bera.
berlikle neticelendi. Spor mıntaka11 
bu akf"lll misafirler 4erefine bir ziyafet 
verecektir. 

da bu gibi §eyleri sezmek kabiliyeti de 
vardı. 

Son süratle Beveı·ley Hill'e doğru gi 
diyorlardı. Şimdi yollar insanla dolu i
di. Herkes Los Angelos'ta itinin baıına 
gidiyordu. 

Oliver köpeğine kati bir tavırla: 
- T obias, dedi, ikimiz de birer ser

ıemiz ! 
Fakat köpek bu iti pek iyi anlıya

madı. 
Yukarıda bahçe sulanıyordu. Anlaşı

lan Madam Moresko hiç beklenmedik 
bir kararla Santa Monika'dan Hollywo
od'a nnkletmi§ti. Bahçevan orada idi. 
Takus, Appleıruist, Manuela hatta ıo
för Meyer bile orada idi. Hepsi de ça
lıııyorlardı. 

Oliverin sualine karşı hepsi d.e omuz 
ailkip kafa salladılar. Hiç bir §ey bilmi
yorlardı. Madam evde yoktu. Oliver i
çinde bir şeyin koptuğunu, boşandığını 
hissetti ve çıkıp evine gitti. Saat daha 
on bir olmamıştı. Yeniden banyo yap
mak, vücudünü bir kere daha uğdur
mak, keseletmek istiyordu; yeni ve te
miz bir gömlek giymek istiyordu. Gü
ler yÜzlü Tobiaı, kiğıt gibi ince pembe 
dilini çıkarıp kıvırıyordu. Bu haliyle 
aanlıi· 

vardır ki bunların tedavileri lı' 
gene harcıalem ilaçlardır ve 
rı herkes bilir. Fakat evde ~~ 
ne olmayınca, lazımgeldiği Y 

aranıp bulunamaz. 
Onun için her aile reisi, ' 

cessis ve meraklı çocukların 1 
şemiyeceği kadar yüluek birJ 
konulmut bir dolap yaptırJJl"j 
bu dolabı eksiklerini daiuı• cf 
trol ederek, muhafaza etmeli 

Bir ev eczahanesinden nelef 

lunmalı? Evveli. yaraya ve ıtf 
karşı tentürdiyot .• Yaraları clııi 
fekte ıçın muzadıtaaffün oıİ 
Jabarak.. 90 dereceli 125 grıJ 
pirto .• Pansıman)ar vesaire içil 

sijene suyu, yeni batlıyan bir 

pi kesmek ve ateti kesmek İ , 
nin kateleri, nevraları tes 

mek için ve uykusuzluğa karf'
1 

rin, kafur ruhu, böcek ısırııı" 
karsı, yahut parmaktan çılıfi 
cak' diken İçin kullanılacak jjf 
temizlemek için bir tife eter.• 

Bunlardan sonra on koDlıı' 
asitborik (125 santigram), 

gram gliserin, vazelin. 

Pansıman levazımı için talıİ1 

dilmiş idrofil pamuk, 250 gr~ 
di pamuk, takim edilmit idrofı 
5, 7, 1 O santimetre genitliğinde f 
sıman sargıları .. Kolludyon. 

Ev eczahanesinde ayrıca tııl 
da bulunmalı: On iki vent~ 
dağı, makas, damla sayan 1 

Bütün bunlardan sonra bikarlı' 
dösüt •. 

Bu dolap aile sıhhatinin bit 
vi sigortası gibidir ve doktor f 
ciye kadar gayrıkabili tamir rl
laketlerin önüne geçebilir. E•lt 
de böyle bir dolap kurmak i•~ 
!er, ayrıca doktorlarının da I' 
)erini almalıdırlar. 

Manşonlar 
Bir kaç senedenberi terzilef• 

yük veyahut ufak hacimde ~ 
tonları tekrar ortaya çıkarıf 
gayret ettiler. Fakat iltifat ecl~ 
çok az oldu. Fakat bu sene ın~ 
!ar ortaya çıkacak gibi görüıııll 
Buna mukabil çantalar da Jı:iiÇ1 
O kadar ki çantaları manfoJI~ 
içine saklamak kabil olacalı;.,ı 

<=! - ~ 

- Ben de susadım! Demek iıtif, 
Oliver eve geldiği zaman DaJI 

du: 
- Arabayı garaja çekeyim ırıi? 
- Ne dedin? ~ 
Zencinin esmer ve sadık çeh~_., 

yanın dakika kadar derin bir dall'" 
içinde baktıktan sonra nihayet: oı' 

- Hayir, dedi. Hemen gidiy .ı 
Öğleye ddğru F eniks Sinen.- ;r 

tinin geniı sahası dahilinde uf•1 
gölğe bile yoktu. Pencet"esiz, biİY ı' 
n duvarlar, sinema çekilen ately•~ 
rareti muazzam reflektörler gibi r j 

tiriyorlardı. Donka, 12 inci sah~ 
keskin, kalın, titrek ııığa çıkınca ı· 
rini kırptı. 

- Oh, bura11 serin! Dedi. 
Saat ondanberi projektör altı~cl' 

lıııyordu. Hizmetçisi Manuela "'·Jı 
kutusu uzattı, koyu renk makiy•J. ti 
resine rasgele biraz podra sürütl~ 

Arkasında, kapının siyah delil~ 
den Eisenlobr göründü; üstünde 1i' 
triko vardı. Ceketini ıriydi. Y effl' , 
diyordu. Beyaz fanila pantolonun,::; 
leri iş esnasında fena halde kiri• J~ 

Moresko sinirli bir halde ıot J 
(BitfTI 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirke ·nden. 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani f&tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!~:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruslurı 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. lstanbul harlcindekJ yerlerden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi pefin ve ist tarafı ltamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bfltiin ma•rafJar 
ve me•'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl hesabına •igorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
derenler için •fgorta ihtiyari oldutu gibi en az bet vaıon •iparft ederek bedelinin temamını pefİD ödeyenler vagon baııaa beı Ura 
tenzilattan istifade ederler. 
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Küçük Süat - Hangimiz daha lazla eğilecek deye bahse giriftik. Bahıi 
ben lunand ım anne 

Talil günlerinde ağaçlarda 
eğlence 

Şimşek ve gök gurultusu 
Şim,ekle gök gürlemesi arasın• 

da geçen zaman, bulutların hangi 
~esafede çarpıttıklarını öğretebi
lır. Bunun için sunu hatırlamak la
zımdır. ltığm ~ürati saniyede üç 
yüz bin kilometredir. Bu sürate gö
re fİmf?ği biz çaktığı anda görü· 
rüz. H:ı.lbuki sesin sürati sımiyede 
330 metredir. Demek ki ses bir ki
lo!""etre' i tiç saniyede katediyor. 
Eger saniyeli bir saatiniz varsa 
timtek çaktıktan ~ök gürültüsünü 
i9ittiğiniz zamana kadar geçen 
mü~det saniyede 330 metre ü
zer1nden hesap edersen.iz, çarpıtan 
bulutların mesafesini öğrenmi' O· 
lursunuz. 

.............. -............. -.......... ·-·--·-
Dünyada neler oluyor 

ltalyada umumi 
tahriri nüfus 

ltalyada umumi tahr"ır" .. f 
3 ı nuusu 

1 rl.gustoı 1933 tarihinde I 
H yapı -

mıştır. alen umumi nüfusun ye. 
kunu 42,554,000 baliğ olmakta
dır. 

1931 de yapılan tahriri nüfua 
41,651,617 den ibaret o lduğunu 
gö·termektı>dir. 

halyada bir kilometre murabbaı 
ha,ına 136,7 kişi isabet etmektedir. 

100 binden fazla olan sehirler· 
~oma 1,072,514; ' Mihin~ 

,030,264; Napoli 862,311; Paler
mo 399,659; Floransa 322 448· 
ie.nedik 266,693; Bolona 52i,41G; 

rlyeste 247,297; Katanya 
~7,324; Mesina 189,670; Bari 
85,097; Verona 144 9 ll · Pado

va 135,402; Zivorno '125 Ooo · Ta
ranto 113,397; Kaleri 100,lOS. 

Parieta alaturka hamam 
1 
Pariıte buna muazzam ve asri ban· 

Ydo ar bulunduğu halde timdiye ka-
ar a~atu k b" h 1 d • r a ır amam mevcut o ma 

Çocuğun odası 
Çocuklarda belki dikkat edilmittir. 

Denizciliğe kartı büyilk bir temayÜl 
vardır. Havuzda bir gemi yapıp yÜz
dürmek, kağıda bir vapur resmi çiz · 
mek bu temayillün bariz ifadeleridir. 
Onun için evde çocuğun odaııı hazırla
nırken bu temayül de nazarı dikkate 
alınmak icap eder. Çocuğun odasının 
dıvarlanna eğer kağıt yapıştırdmak 
isteniyorsa, alacalı bulacaJı divar ka
ğıtlarından ziyade sade ve açık renk
te kağıtlar intiha pedilmelidir. Mesela 
düz, açık mavi.. Bu renk gözleri yor
mayan, hatti. rahatlandıran bir renk

tir. Kırmızıdan içtinap etmeli. Bu dı
va.rı Suver veyahut İnce çerçeveli sulu 
boya resimlerle de tezyin etmek ka -
bildir. Yatak, çocuğun gündüzki yor
gunluklarını tamamen alabilmesine 
müsait derecede rahat olmalıdır. Ço· 
cuk bu yatağını yinni, hatti daha iJe .. 
ri bir Y•ta kadar muhafaza edebilir

4 

Battaniye aağlaın ve kolayca yıknabi
kc-l< cınıten olmalıdır. Eıyaya gelin. 
ce, küçük modelde bir yazıhane, kitap 
lan ve defterleri koyacak bir etajer, 
yazıhane için bir sandalya, etajerin Ü· 

zerine mesela küçük modelde bir ge· 
mi .. Çocuğun, odası, onun karakteri 
üzerinde mühim tesirler bırakır. l.tik· 
bale hazırlanan yavrular, için , hiç bir 
aile reiai bu teairler:i ihmal edemez. 
Hepimiz bir defa kendi çocukluğumu
zu hatırlıyalım, kafidir. 

Rakamların sırrı 
Rakamların kendine göre hususiyet ... 

leri ve ıırları var. Bilhassa hesap ıaha .. 
sında 9 rakam!nın acayipliği hepsinden 
fazladır. 

Her hangi bir adedi 9 la zarhediniz. 
Hasılızarbı teıkil eden rakamları Cı!me .. 
deraeniz yekıln 9 yahut 9 un muzaafı çı
kar. Mesela: 

5X9 ~ 45 (4 f- 5 -' 9), 12X9 = 108 
(l+Ot8~9),36X9=324 (3 + 2 
+ 4 9), 89 x 9 - 801 (8 + o + 1 
= 9), 448 x 9 - 4032 (4 : o t- 3 -t 
, 9), 5485 X 9 494055 (Yekun 
27). 898728 X 9 = 8,088, 552 (Ye· 
kun 36) •••• 

Bu teaadüf bilhassa 9 rakamına haa 
tır. Daha garibi.. . Her hangi bir adet 
alınız. Rakamlan ters çeviriniz. Ara .. 
daki fark daima 9 veya 9 un muzaafı 
olacaktır. 

Meae!i. 32 adedini 23, 45 i 54, 78 i 
87 olarak çeviriroek fark daima 9 ve
ya muzaafıdır. 

. ~atka bir mü~ahede daha: 37 ade
dını 3 rakamı ile veya 27 rakamına 
kadar ınuzaafı ile zarbederseniz, ha
sıhzarptaki rakamlar hep biribirinin 
ayni çıkar. 

Mesela; 37 x 3 11, 37 x 6 -
222, 37 x 9 333, 37 x 12 . 444. 

Dünyada ne kadar otomobil var 
933 senesi ağustosunda yapı

lan hesaplara göre, o tarihte dün· 
yada 33568,295 otomobil vardı. Bu 
otomobillerden 23,417,010 nu A
merikada, 1845,400 zü Fransada 
138472 si İngilterede 1,106,408 
zi Kanadada bulunmaktadır. 

Hesaplara göre, yeryüzünde 60 
kitiye bir otomobil isabet etmekte
dir. Amerikada ise bet kişiye bir 
otomobil .. 

"1 ıgıEnı nazarı itibare alan latanbullu 

1~r /ındeni bu defa şehrin Belle Ville O O K TOR 
'ı ın ın e kubb•l- • ···-.,alı alaturka bir 
·~""' te•İ• etmi,tir. ı , Rusçuklu Hakkı 

k.ı astahaneyı, ~ ........ ı:iu, yoğurdu, ra- Galfttatarayda Kanzük eczahaneıi 
?'11 lahana turyuaunu Fransada te-

ının ettik. karıısında Sahne aokağında 3 numa· 
Şirn ol" d def ralı apartun.anda 1 numara. 

ı 1 Parislilere birinci a o-atalc al t ,_ , ·-- •-:llllml _______ ııi ı a ru.a ha.marn da tanıttırı ı- 1 
""! •luyor 6979 1 
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Cümhuriyetin lOuncu 
yıldönümü için 

Tenvirat 
Elektrik şirketi, resmi daireler ve muhterem ahali tara

fından yapılacak tenvirata ait tesisatın, ruhaatlı tesisat 
müteahhitlerine yaptırılması icap ettiğini bu vesile ile ha
tırlatır. 

Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de muaddit kud
retini tecavüz ettiği takdirde bir ihbamameye tabi tutul
malıdır. Aksi takdirde tesisat ya tağdiye edilemiyecek, ya
hut tenviratın heyeti umumiyesi üzerinde teşevvüptı mu 
cip olmak tehlikesine sebebi yet verebilecektir. 

İhbarnamelerin birinci Teşrinin 14 ünden evvel Elek
trik şirketine gönderilmesi rica olunur. 

lstanbul, 1 Teşrinievvel 1933 

MODIRIYET 

1ST AN BUL TRAMVAY ŞlR KETİ EVKAT TARlFESl 
1933 T eşrinievel 1 inci gününden itibaren ilanı ahire kadar 

No. Hudut ilk Soo 
H•reket Faaıla Hareket Han-ket ---- S•at Saat 

10 ŞiŞLi • TÜNEL ( Şiıliden Tunel" 3• 6" 6.00 24.llO 
( Tünelden - Şit1iJ• r 6-21 24.20 

11 KURTULUŞ-TON EL ( Ku.rtuluıtan /. Tü.,..le ıo' 21.10 23.SO 
( Tünelde,\ - ~rtulu.ıa. 21-JO 24.10 

12 HARBIYE·FATIH ( Harbiyeden - Fatl.h.e ;· a· 6.59 24.30 
( Fatihten • Harbi1e7e 12' 6.15 23.46 

14 MAÇKA -TONEI. ( Maçlı:adan • Tünele 2.Y 21-00 24.00 
( Tüa..lden • Maçkaya 21.20 24.20 

15 TAKSIM • SIRXECI ( Talc.ıimden • Sirkec.i7• 7' 7_38 19-38 
( Sirkeci.den • T alır.~e 9• 8.00 20.00 

16 MAÇKA • BEYAZIT ( Maçlıı:adao "' Be1a.zıta. 6 .30 21-00 5' 
( 8' 1 
( Be7a&ıtt.a n • Maçka,-a. ıJ" 7.12 21-42 

MAÇKA • E. ÖNÜ ( l'Aaçkadan • E. önüae 8' 6.15 ı9-32 
( E önünden • A1açltaya. U' 6-43 20-00 

17 ŞiŞLi • SiRKECi ( .Şi,lldeft .. Siı-lc.eei7e 7' 7_00 19.28 
( Sirkeciden • ŞitJi7e 9• 7.32 20-00 

TAKSIM. AKSARAY ( Talııimdttrı • Aksara,.a iZ 709 lR-53 
( Alı:aaraydan • Ta.lca~l\l• 7.37 1g_30 

19 KURTULUŞ-BEY AZIT ( Kurtulutlao • B•7aut.a r 6.00 21.00 
( 9' 
( Beya:uttan Kurtulu,a ız· 6.45 21.45 

KURTULUŞ - E. ÖNÜ 
~ 

Kurtulutlan "' E. önüue 9' 6-15 19-28 
E . öuündeo • Kurtuluıa 16" 6.46 20.00 

( B. Taıtan Be~~• .. 6 .48 -.-
( ,. E. onuna fi" 5-58 ~-

22 BEBEK • EMiNÖNÜ ( Bebekten •• UY 6 10 23.20 
( E . önünden Debeie ıs· 6.28 24-00 

ı ( Bebekten. • B. Tata. - .- 24.38 
23 ORTAICÖY-AKSARAY ( Ort.aköyde• ,.. Alc.aara,.a ıd 6-00 20-00 

f ıs 
ALa..a.raydan • Orı..lr.ö7e zır 6.4-1 20.44 

34 BEŞIKT .~Ş • FATiH ( Beıiktattan • Fatih. 9• 7.00 ;ıo_OQ 

( 12" 
( Fatihten • B. Taıa 14" 7.42 20,41 

( Aktaraydan • T op1c.apt7a 5.55 
( Topkapıd.an • Sirkeeir• " 6.10 %3.00 

32 TOPKAPl·SIRKECI ( 13' 
( Sirkeciden • T opkapıy& 15• 841 23.30 
( T opkaptdan Akaal'a7a ~- 24.00 

Ak••r•ydan • Y edilr.ulep 5_41 f -.-
Yedilualedo11. "' Si.-lr.eei,.-• 6' &-00 23.00 

33 YEDIKULE-SIRICECI ( 14' 
( Sirkeciden • Yedilı-uleye lli" 8.33 23.JS 
( y edikul.den "' Alcsara7a ~- 24-0I 

Ak•araydan a E:!irnekapcya 5-U ( -~ 

( Edirnebpıdaa • Sirkeci1e 6' 6.10 23_00 
37 EDIRNEKAPl-SIRKECI ( s· 

Sirkecide• • Ed.i.rnekap17..a 15' 6-39 23.25 ( 
( Edirnekapıdan • Ak.aara7a 23.55 

699S 

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

kadar olan elanek ihtiyacı 25-9-933 tarihinden itibaren kapa 
lı zarf usuliyle münakasaya k~n~Uftur. 

2 - ihale 15 - 10 • 933 tarıhı~ müsadif Pazar günü 
icra nlunacaktır. , 

3 - Taliplerin 17 - 20 bin lira raddelerindeki bedeli 
muhamminenin o/0 7,5 nisbetinde pey akçesiyle ve usulü da 
iresinde imla edilmiş teklifnameleriyle Müddeiumumilik da 
iresine müracaatları. 

4 - İzahat almak istiyenlerin, şartnamelerini öğrenmek 
i&tiyenlerin mahalli müddiumumiliği vasıtasiyle G. Antep 
Müddeiumumiliğinden bir suretinin talep olunması ilan olu
nur. (5313) 7153 

Harp Akademisi Kumandanlığından: 
Ha~~ A_lcademiai Mat.b~~sına imtiha ,fa bir Kartoğraf alınacaktır. imtihan a

y.r!' onbırıncı çarşamba gunu yapılacaktır. Fazla izahat alni'.lk isteyenlerin akade.. 
mı m tbaa miıdürlüğüne müracatalan. (8-tlıl 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

Maltepe Askeri lisesi için , 
mevcut nümuneleri veçhile 25 · 
karyola ile 50 adet battaniye 
ayrı ayrı ve pazarlıkla 11-10-
933 çarşamba günü saat 15 te 
alınacaktır. Taliplerin belli sa 1 

atinde teminatlarile Merkez i 
kumandanlığı Satınalma ko • 1 
misyonuna gelmeleri. 

(395) (5455) 
* ft * 

1 

Deniz Yollan lıletmesi 
ACENT ALARI : 

Kan.köy • Köprllbqı Tel. 4236.i 
Sirkeci Mülıllrdar zade haıı 

Telefon: 22740 

Karadeniz aralık 
Postası 

ANKARA vapuru 10 Birinci 
Teşrin Salı 18 de Galata rıhtı
mından kalkarak Zonğuldak, İ
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Ordu,Gireson, Vakfıkebir,Trab. 
zon ve Rize'ye, Dönü9te Bunla
ra ilaveten Sürmene'ye uğrar. Gülhane hastanesi İçin fizik 

(5445) tedavi şubesine ait 9 kalem mal . 11_ -·-=-
zeme 11-10-933 çarşamba gü İzmir sür'at postası 
nü saat 14 le pazarlıkla alına-
caktır. Taliplerin belli saatin. 1ZM1R vapuru 10 Birinci Tet· 

rin Sah On birde Galata rıhtı
de teminatlarile l\ferkez K. Sa 1 mından lzmir, Pire, 1skenderi-
tm alma komisyonuna gelme- ye'ye kalkar. (5446) 
leri. (396) (5453) ' . . .. 

Dikim Evi ihtiyacı İçin bir 
milyon çamaşır düğmesine ve J 

rileb fiyat pahalı görüldüğün- 1 

den 12-10-933 perşembe gü - ı 
nü saat 14 de pazarlıkla alına· 
cakhr. Şartnamesini görecek • ı 
lerin her gün ve münakasası • 
na gireceklerin belli saatte Mer 1 

kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (5451) 

• • • 
Askeri Tıbbiye mektebi için 

755 adet elektrik ampülü 11-
10-933 çarşamba günü saat 
14 de pazarlıkla satın alına. 
caktır. Taliplerin l\tlerkez ku
mandanlığı Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. 

(394) (5454) . .. . 
Kuleli Lisesi için 50 masa 

100 sıra ve 50 tabura aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
24 Teşrinievvel 933 salı günü 
saat 14 te yapılacaktır. Şeraiti 
ni öğrenmek isteyenlerin her 
gün ve taliplerin belli saatte te 
minatlarile Merkez Satmalma 
komisyonuna gelmeleri, 
(360) (5297) 7095 ...... 

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 satın alma komisyo • 
nunda hazır bulunmaları. 
(377) (5356) 7228 

• • • 
Zeytinburnu Gedikli Kü • 

çük Zabit mektebi için on ton 
Lavamarin kömürü 9-10-933 
pazartesi günü saat 15 le pa. 
zarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (385) (5375) 

7229 
••• 

Harp Akademisinde mev
cut üç otobüsün tamirleri 9-
10-933 pazartesi günü saat 
15,30 da pazarlıkla yaphrıla • 
caktır. Taliplerin belli saatte te 
minatlarile Merkez Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 
(384) (5376) 7230 

* * * 
Harbiye metkebinde mev -

cut motosikletler için 3 kalem 
malzeme 9-10-933 pazartesi 
günü saat 16,30 da pazarlık 
la alınacaktır. İsteklilerin bel 
li saatte teminatlarile Merkez 
Satınalma Komisyonuna mü • 
racaatları. (388) (5404) 

7274 
* ... 

f stanbul Deniz yollama mü-

idaremizin Trabzon, Bartın, 
İzmit, Bandırma, Mudanya, Ka
rabiga, Ayvalık, İzmir, Mersin 
hatları kahve ocakları 15 Te,ri
nievvel 933 tarihinden 31 Kanu· 
nuevvel 934 tarihine kadar on 
dört buçuk ay müddetle ve pa -
zarlıkla kiraya verilecektir. Pa . 
zarlık 15 Tetrinievvel 933 pa . 
zar günü saat on bette levazım 
,efliğinde yapılacaktır. Talip O· 

!anların tartnameyi görmek üze
re 10, ll, 12, 13, 14 Te,rinievvel 
933 günleri saat dokuzdan on 
yedi buçuğa kadar levazım tef. 
liğine müracaatları. (5409) 

7285 ...... _ .. _lml .. _llllİılıiiiiıllll 
DOKTOR 

HORHORUNI 
Her gün akşama kadar hastalarını 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın· 
daki muayenehanesinde tedavi eder. 
Tel. 2,4131 (7977) 

7110 

dürlüğü ihtiyacı icin 300 ton 
lava marin kömürü 8-10-933 
pazar günü saat 15 te aleni mü 
nakas ile satın alınacağından 
şartnamesini görecekelrin her 
gün ve pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma komisyonunda hazır bu
lurunaları. (315) (4963) 

7027 

• 
Harbiye mektebinde mev • 

cut arabaların 17 parçadan i -
baret tamirile yedi arabanın bo 
yanması 9-10-933 pazartesi 
günü sata 15 te pazarlıkla yap 
hrılacaktır. isteklilerin belli va 
kitte komisyona gelmeleri. 
(387) (5405) 7275 

.. .. "' 
Harp Akademisi için 12 

kalem elektrik malzemesi 9-
10-933 pazartesi günü saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak· 
tır. Taliplerin belli saatte te • 
minatlarile Merkez satm alma 
komisyonuna gelmeleri. 
(392) (5428) 727& . .. . 

Harp Akademisi için otuz 
adet boyalı tahta ile 188 adet 
muhtelif boyada.bayrak dire
ği 9-10-933 pazartesi günü 
saat 15,30 da pazarlıkla alına
caktır. Taliplerin belli saatte 
teminatlarile Merkez Satınal • 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
{391) (5429) 7279 

• • • 
İhtiyat Zabit Mektebi için 

mevcut nümunesi veçhile 172 
metre muşamma 9- 10-933 pa 
zartesi günü saat l 1 de pazar 
hkla alınacaktır. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer
kez Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (390) (5430) 

~ 
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Istanbul Ziraat 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı 

No. 
747 İstanbul Eminönü Şeyh Mehmet Geylani Balıkpazarı 

748 Sultanahmet Firuzağa Dinnyolu 
749 Aksaray Katip Kasım Orta 
750 Bliyükada Cami Küıadiye 

751 ti Karanfil Refet paşa 

MİLLİYET PAZAR 8 TEŞRİNİEVVEL 1933 

Bankasından: 
Cinsi Hissesi Em'ak 

No. 
Hisseye göre mu
hammen kıymeti 

Kagir mağaza listn oda 1170/57600 
Kağir dükkan ve ültü odalar 50/960 
Kagir hane 112 
Al: şap hane 1/3 
Muhterik hane Ye ahır arsası 

5 
141-14111 
29 

9 

405 T.L. 
145 " 
900 " 
670 " 

ve bahçe metresi 549 Tamamı 7 > 4000 ,, 
752 Bakırköy Zeytinlik Taıevler Arsa arşım 478 " 10121 478 ,. 
753 .. .. " " 505 " 10/22 505 " 
754 " " •• .. 531 .. 10/23 531 .. 
755 " .. " " 488 " 10124 488 " 
756 Kadıköy Osmanağa Hüdaverdi Ahıap hane 1/4 15 300 ,, 

Yllzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrlmllbıodil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yaz ı lı gayrimenkuller 
açık arttırma suretile ıatışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 16/10/933 Pazartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin müzayede 
günü saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergisile belediye reıimhri müşteriye .aittir. Şartname 
bankamız kapısına ası'. nıışt. r. [5335) 

t3 üncü kolordu ilanları 1 1 
K. O. ve 1. F. Kıt'at ve mües 

seseleriyle Haydarpaşa ve Gü-
müşsuyu hastaneleri ihtiyacı i
çin açık münakasa ile 15,000 
kilo pirinç satın alınacaktır. İ
halesi 21 1. Teşrin 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. İstekli 
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için tayin edi 
len gün ve saatte teminatlarile 
Fmdıklıqa Üçüncü Kol Ordu 
Satın alına komisyonuna mü-
racaatları. (394) (5222) 

7050 

Çatalca Mat. Mv. İhtiyacı 
icin acık münakasa ile 1300 ki 
l~ Vakum yağı alınacaktır. İ
halesi 21 1. Teşrin 933 cumar
tesi günü aaat 14,30 dadır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte teminatlarile Fındıklı
da Üçüncü Kol Ordu Satın al
ma Komisyonuna müracaatla-
rı. (393) .(5223) 

7051 

K. O. ya bağlı lat'alar ile 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 
127,000 kilo bulgur kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 21 Birinci Teşrin 
933 cumartesi giinü saat 14 te 
dir. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin tayin edilen gün ve saatte 
teklif ve teminat mektuplaı;.\le 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(392) (5190) 7052 

• • • 
Manisa Askeri Satın Alına 

Komisyonundan: 
Manisadaki kıtaat ihtiyacı 

için 519,000, Menemendeki kı 
taat için 345,000, Kırkağaçta
ki kıtaat için 345,000 kilo o -
dun ayrı ayrı şartnamelerle ol 
mak üzere kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Münakasa 
sı 1-11-933 çarşamba günü sa 
at 15, 15, 30, 16 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek üze- j 
re her gün saat 14 ten 17 ye 
kadar, talip olanların da müna 1 

kasaya girmek için tayin edi -
len gün ve saatlerde teklif ve 
teminat mektuplarile Manisa -
da Askeri Satın Alma komis -
yonuna müracaatları. (5447) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddeai No. 33 

(7971) 6997 

Beyoğlunda 

EDEN 
Bugün açılıyor. 

Kabare - Dansing - lokanta 
Görülmemiş zengin pro2ram 

BLUE STAR'S orkestrası 
8335 

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

ramiyelerin tevziatına başlanmıştır. Havaleleri Ziraat Banka 
aınca mahallerine gönderilecektir. ı 

2 - Bu sene mevcut paraya nazaran malullerin beherine 
isabet eden ikramiye mikdarı aşağıda gösterilıniştir: 

3 - Bu ikramiyeler malullere tamamen verilecek ve hiç 
bir tevkifata tabi tutulmayacaktır. 

4 - Elde dağıtılacak para kalmadığından ikramiye talebin 
de bulunanların hakla da 934 senesinde yapılacak tevziatta 
verilecektir. 

5 - Harp malullerinin askerlik şubesine müracaatları i -
lan olunur. (5450) 

nerece Zabit Nefer • 
Lira K. Lira K. 

1 176 88 50 
2 158 66 55 10 
3 124 46 
4 lM 37 W 
5 69 19 
6 62 19 

HER "AYIN 

-- . -

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

6993 

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

Demiryol malzeme fabrikaları 
Dar hat malzemesi Lokomoıif-

leri Ray ve vagonetleri 

Türkiye vekili umumisi Ahmet 
Rüştü Zade Mehmet Hayri. 

lsıanbul: Sirkeci Mitat Paşa 
Han. T el: 24420 

Eski·len: 

Şimdi: 

[7924) 7012 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak ( 40). ton gazyağı kapalı zarfla mii• 

nakasaya konulmuştur. ic 
2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Günı· b 

rük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma KomisyonUJI sa 
dan alınacaktır. m 

3 - Münakasa 15-10-933 tarihine rastlayan pazar giiniİ m 
saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı lstaJl rı 
bul Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. tü 

4 - İstekliler hangi müessese sahibi veya vekili oldukla n 
rmı isbat edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedelin yüzde 
7,5 ğu olan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlik u 

te belli saatten evvel Komisyona getirmeleri. (5057) 
7071 

Deniz Levazım Satinalma 
komisyonundan: 

4000 adet GilYerte fırçaşı: Pazarlıkla münakasaaı 9 - Teşrinie'I'' 
vel - 933 Pazarttsi günil saat 14 te• 

'Taahhüdilnn ifa edemiyen müteahhit hesabına yukarda yazılı fır• 
çaların mllnakasası hizasındaki gün ve ıaatte yapılacağından ıartna• 
mesini görmek istiyenlerin her gün ve itaaına talip olacakların dı 

ti münakasa gün ve saatinde Kasımpaşada Deniz Levazım Sabnalııı• 
komisyonuna müracaatları. (5396) 7317 ;~ 

latanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komlsyoau Rlyasetindenı 

de 
de 
nu 
m 

İstanbul Tıp Talebe yurdu talebesine 530 çift nümuneıİ ~~ 
gibi kışlık iskarpin açık eksiltıne suretile 17 -10-933 sah giinÜ da 
saat on dörtte alınacaktır. Vermek isteyenler nümune ve şart• 
namesini görmek üzere komisyon katibine müracaatları. 
(5213) 7082 

Barut inhisarı umum 
Müdürlüğ.·.· •• - ...... ı ... : 

Küçük Yozgat Barut fabrikalarımiz mamulatından vasati 38 
bome derecesinde Asidnitrik Haydarpaşada vagonda teılim şartile 
müzayede ile sablacaktır. Boşalama mevzuatın Haydarpa§ada idaremize 
iadesi meıruttur. Tali pi erin T eşrinıevvelin yirmi llçüncü Pazartesi 
günü saat on beşte yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile 
beraber idaremizin Galatada Bahtıyar hanındaki merkezine 
müracaatları. (5305) 7239 

Maarif Vekaletinden: 
Hususi tabiler mütısıeselcr ve şahıslar tarafından Cumhuriyetin 

onuncu yı'dönümünü doldurması münasebetile neşredilmiş yeya neşre· 
dilecek matbualar 2305 numara ve 11-6-933 tarihli kanunun yedinci 
maddesi !lluc:b:nc? posta ücretinden muaf tutulacaktır. Bu münase• 
betle reşredilmiş veya edilecek matbuaların posta ücretinden muaf 
olması için !içer nllıhasının en geç 25 - Te,rinievvel 933 tarihine 
kadar Maarif Veklletine bir istida ile ve makbuz mukabilinde veril· 
mesi lazımge!diği ilin olunur. 5363 7200 lca 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--Bu 

mü 
nel 
He 
de 
lcül 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

·~ Serpuş ve tozluğile beraber 17104 talam laşlık elbise ima 
liyesinin kapalı zarf münakasası 23-10-933 pazartesi günü sa 
at 15 te yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münaksaya girmek için teminatı evveliye makbu· 
zile birlikte mezkiir günün muayyen saatine kadar komisyonu 
muza miiracatları. (5157) 7166 ' 

~ EVKAF MüD1RİYET1 İLANLARI 1 
•·-~------
Kıymeti ( 

Muhammenesi ) 
Lira K. ' 
180 00 Hocap;;:şa-mahalle ve caddesinde eski 43 yeni 41 

gö 
ka 
tev 
ma 
mü 
yor. 
la 

aür 

No. lı bir bap dükkanın 18-120 hissesi. Mı 
41 67 Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde 

Kazancılar sokağında 8-8 No. lı kagir dükka· 
nın 8-96 hissesi. - 137 50 .Tamamı 71, 78 arşın mikdarında bulunan Kii• 
çükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Ka • 
zancılar sokağında 30-30 No. lı dükkanın 8-32 
hissesi. 

110 00 .Tamamı 65 arşın mikdarmda bulunan Küçük" 
pazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Kazanc~· 
lar sokağında 36-36 No.lı dükkanın 3-15 hisses•· 

110 00 Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde 
Yoğurtçu sokağ .nda eski 21-23 yeni 31-33 No· 
lı iki bap dükkanın 44-80 hissesi. 

Yukarıda yazılı olan hisseli mahlul emlak satılmak üze~e 
dört hafta müddetle ilana konmuştur. İhalesi Teşrinisaninil' 
1 iı:ı.ci çarşamba günü sata 15 tedir. Taliplfrin pey akçelerile 
beraber Mahlulat kalemine müracaatları. (5271) 
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