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a Şüm 1 Ve Geni a naş a •• 
Başvekil İsmet Pş. Hz. Sofya seyahati j Celal Bey d~n. 

• • . Ankara ya gıttı 
hakkında ıntıbalarını anlatıyorlar lstanbulda birçok zevat 

"Çalışkan, kıymetli Bulgar halkı Türkiyeye ve Büyük 
karşı her inünasebetle sevgilerini söylediler,, Reisimize 

Balkanlar 
Sulhü için 

Sofya dönüıünden sonra, Bulga• 
ristan gazetelerinin lehimizde dili da· 
ha çok açıldı . Birdü~iy_e T~rk do!t· J 
luğundan, Türk samımıyetınden, T~rk 
politikasında Bulgaristana kartı gız· 
li fena bir hareket olmadığından bah
..;diyorlar. Hakikatlerin anlaşılma· 
sından - bilhaasa iki memleketin 
politikasına, münasebetlerine taalh1k 
ettiği zam;s.n - daha çok memnun 
oluyoruz. Bulgar milletinin aklı se
limine müsbet görütlü olduklanna 
dair oİan itimadımızın pek yerinde 
old'!lğunu görmek ayrıca hoşumuza 
eıdiyor. 

Bir bakıma göre, Bulgari~tan, şu 
eünlerde milli politikasına kat'i isti
kametini vermek mecburiyetinde bu
lunuyor. Ona bu mecburiyeti ihsas 
eden ıey, ı.ı veya bu devlet dejil, 
hidia.e1erin cereyanından doğan za .. 
rurettir. 

'"Bulgar devlet adamlan niçin te
reddüt ediyorlar, politikalanna ni· 
çin kat,'i hir iatikamet vermiyorlar?" 
diye Sofyanm mea'uliyet mevkiinde 
olanJarını kayıtıız ve ıartıız mahkiim 
etmek doğru olmaz .• işin bir de da
hili ve manevi cepheleri vardır. Bir 
memlekette büyük politika kararlan
na, bütün fırkalar ve bütün halk it· 
tiı ak etmezse, o politikaya güven ol
maz. Ha:buki halkı radikal, açık ve 
iddiauz bır politika kararına götür
ınek için, ıenelcrdenberi ruhlarda 
kökle~miı olan bir zihniyetle müca
dele etmek, o zihniyeti kesip atmak 
iıter, Bulgaristan: ''Kom~u1anmdan 
arazi istemek, İntikam almak fikrin
den vazgeçiyorum!., dedigi ve bu 
aözünü it politikaıile tuttuğu gün 
ortada hiç bir mesele kalmaz. ilave
ye hacet yok ki, Bulgaristan için bu· 
rada yalnız arazi almak aevdaaından 
~zgeçmesi mevzuu bahistir. idari, 
lkbıadi ve hatta siyasi bazı eme.ile
rinin dostluk dairesinde tatmini dai
ma mümkündür. Uzağı eören, akıllı 
bir çok Bulgar diplomatları bu zaru
reti hiaaediyorlar. Fakat Bulgaristan
da böyle bir politikanın bayrağını e· 
le almak için kuvvet ister, cesaret 
İster, dahi.ide ve hariçte müeısir bir 
müzaheret iater. Müabet görüılü, 
mutedil Bulgar ricalinin düıündükle· 
ri ıey, bu zemini hazırlamaktır. 

Bu komıu memlekette bütün ümit 
0

ve teselliyi; B~aristanın Cemiyeti 
Akvam azasından bulunmasında a
rayanlar da vardır. Bunu bazı gaze
telerinden de anlıyoruz. Halbuki bu 
beynelmilel müeaseaenin teairi; o ka
dar ıümuilü değildir. Nihayet Bulga
riıtanın hasım telakki ettiği devlet
ler de ayni Akvam Cemiyetinin aza· 
aındandır. Bulgariıtanı tereddüde 
aevkeden bazı neşriyat ta eksik ol
ınuyor. Mesela: Türkiye ve Yunaniı· 
tan dostluğunun lüzumunu, fay
daaını takdir ile Atina ve An
kara ricalini tebrik eden ve 
umumi surette Balkanlarda bir 
anJaıma zemini bulunmağa taraftar 
olan Journal de Geneve gazetesinin 
bıuharriri, vaziyeti ıöyJe mütalea e• 
diyor: 

''Acaba Yunan Türk ittifakı da
lıa :>~yade eeniıleyebilir mi? Mesela: 
Bulgaristan da bu ittifaka dahil o
lur mu? Bu meıelede Türkler, pek 
rok mesai sarf ettiler. Fakat Bulgar
ların Türk - Yunan grupuna ilti
lıaklarında menfaatleri yoktur. Va
kıa Bulgariatan ile Türkiye arasında 
bir kaııga meıızuu kalmamı§tır. Fa
k at Yunanistanla, lıatta Yui"oslaııya 
İle ııaziyet ayni değildir. Sofyanın 
elinde, milli menfaatlerinin istihsali 
İçin, icabında Fransa ııe ltalyaya kar
fı oynanmak Üzere, ba.zı kozlar var
dır I Bu itibarla Bulgaristan hareket 
•erbestiaini muhala.za etmek ister!,, 

Buna benzer mütalealann en ha
fifi budur. Fakat bu mütaleanın ak:i niçin unutuluyor, doat Bulgariatana 
'Ulhrlablmıyor? Mesela: Yugoslavya 
~., Romanya devletleri, Türk Yunan 
letriki meaaiıini, ıulh nizamının te
'ıaüaü bakımından pek yerinde, pek 
faydalı buldukları halde, Bulgariıta
~ın buna benzer tertiplere yabancı 
"almasını fena manada alıyorlar: 
nulgaristan, sulh nizamına kıır§ı 
~oymak istiyor. Mevcut muahedeler 
l\ricinde emeUer besliyor. Sofyanın, 
~lh tertiplerinden kaçması; her hal
e tahııkk11k ettirmek istediği milli 

11ııellerinin lehinde bir politika oJa
'-ıaz I., tarzında onu kabahatlı, mea
l bir vaziyete sokmak istiyorlar. 

Bull{ariıtanın, milli emel çerçeve• 

JST ANBUL, 29 
(A.A.) - Başve

kil ismet Paıa Hz. 
nin Sofya seyaha
ti intibalan hak· 
kmda Anadn!u A· 
janıına beyanatla· 
rı: 

Bulgariıtandan 

memnunen avdet 
ediyorum. Oraya 
Tiırkiyenin iyi his

lerini ve büyük 
reisimizin se1i.m- iki dost milletin Başvekilleri 
!arını ve muhabbetlerini götürdüın. 

Çalııkan, kıymetli Bulgar halkı Tür
kiyeye karıı ve Büyük reisimize kar
tı her münasebetle sevgi ve saygısını 
gösterdiler. Bulgaristan devlet adam
larile açık yürekle konuımak imkan 
ve fırsatını bulduk. Samimi konuıtuk 
ve anlattık. 

Zaten ınevcut olan dostluğun ida· 
meıine ve inkitafına çalıtılmaıına ka
rar verildi. Daha bir sene mer'iyet 
müddeti bulunan bitaraflık, u:r.laıma 
ve hakem muahedemizin bir proto
kol ile §İmdiden heı ıene için temdit 
edilmiı olmaaı iıte bu havanın ınüte
zahir ve vaziyeti iyi eöateren bir ni
ıanesidir. 

Dostum Bulgar Başvekili M. Mu
ıanoff, nazik ve kıymetli yol arka
daılığını da Karaleniz ıulanna ka
dar devam ettirmekle bizi çok müte
hassis etmiı ve kendi•i ile daha çok 
görüımek fırsatını venniıtir. Bundan 
dolayı da ayrıca müteoekkirim. 

Muhtelif fırkalann kıymetli li
derlerı ile de ayrı ayn konu§mak zev
kine nail olduk. Hepsi i.Je de iki hü
kumetin takip etmekte olduğu Türk -
Bulgar dostluğu Üzerinde ve bunun 
gerek iki memleketin bulunduğu mın· 
takanın sulhu için, gerek Türkiye ve 
Bulgaristarun menfaatleri için Jazım 

sine aldığı büyük Bulgaristan hayali 
uğrunda ıarfettiği mesaiyi, yaptığı 
fedakarlığı herkesten iyi biz biliriz. 
''Büyük Bulgaristan hayali., yüzün
den Osmanlı imparatorluğu devrin
de bize çektirdiklerini de henüz u
nutmu§ değiliz. Emellerin, hayallerin 
yanında tesirlerini daha §iddetle hii
aettlren realitelerin vücudunu da u
nutmamalıdır. En doğru poJitika 
mevcut realitelere ve hali hazır vazi
yetinin İcaplarına uymasını bilmek
tir. Efkin umumiyeye fütuhatı, inti
kamı telkin etmek ne kadar kolaysa, 
bunlann tahakkukunda muvaffakı
yet te o kadar güçtür. Vaziyetleri 
mütalea ederken hali hazırı ve bey
nelmilel politikanın bu andaki husu
siyetlerini hesaba katmak mecburiye
tindeyiz. Yoksa umumi harpten ev
velki vaziyetimizi, memleketimizin 
aaha itibarile büyüklüğünü, nüfusu
muzun çokluğunu, Türk unsurile mes
kun bir çok vilayetlerimizin elden 
çıktığını düıünerek bugünkü hal ve 
vaziyetten en çok ıikayet etmek bi
ze, biz Türklere daha çok düıerdi 1 

Balkan vaziyetlerini mütalea eder
ken, gerek Balkanlı gazetelerde, ge
rek Avrupa matbuatında düıülen 

hatalardan biri de burada vuku bu
lan her aiyaai hareketi; Fransa ve J ... 
talyaya karı• lehtarlık veya aleyh
tarlık.la ifade etmektir. Biz, böyle 
bir münasebete, daha doğrusu mü
nasebetsizliğe iıtirak etmiyoruz. Tür
kiyenin politikasındaki en büyük hu
susiyet; harici tesir ve cereyanlardan 
uzak kalmasıdır. Bütün gayretimiz, 
bütün emelimiz, Balkan mfüetleri a
rasında sulh, sevgi ve emniyet eaa• 
aına müstenit bir anlatma vücuda ge .. 
tinnek, bu siyasi anlatmayı ll'emle
ketlerumzin idari ve iktııadi saha
larına da teımil ederek ıenelerdC'n 
beri harpten ve buhrandan ıztırap 
çeken halkımızın biraz daha rahat 
ve geoit nefes almasını temin eL.-,ıek· 
tir. 

Bu gayeye doğru yürürken, ken· 
disine karşı o kadar derin bir dost
luk ve komıuluk hissi ta§ıdığımız Bul
garistanın; - tek.len ve zahiren ol
ıun - bu itlerde aykırı bir vaziyet 
aldığını görmekten müteessir olu .. 
yoruz. Bu aütunlarımızda, bilhassa 
aon günlerde ayni mevzu Üzerinde 
ısrar ile duruşumuzun sebebi budu ... 

Siirt Meb'asu 
MAHMUT 

ve faydalı olduğu görüıünde mutabık 
kaldık. 

Haımetli Bulgaristan kralı hazret
lerinin ve kraliçesi Hz. nin heyeti
miz hakkında li'ıtfen izhar buyurduk
ları büyük nezaket eserlerinden de
rin tahassüs ve ıükranla bahıetme
ği borç bilirim. 

Daha •ıkı temas 
SOFY A, 29 (Milliyet) - Sofya 

ziyaretinde, ismet Paıa hazretlerile 
Goapodin Muıanoff, Türk - Bulgar 
doıtluğunun takviyesi için her iki 
memleket vekillerinin biribirlerile da
ha aık eörüşmeleri hususunda mu
tabık kalmıılardır. 

Siyasi anlaşmalar, 
Kaynaşmalar .. 

Balkanlarda dönen siyasi iş
ler, dünyanın her tarafında hu
ııusi bir alıikr. ile takip ediliyor. 
Türkiyenin birinci derecede a
mil mevkiinde bulunduğu Bal
kanlar ııulhü etrafında komsu 
memleketlerin, Küçük itilaf m'u
hitinin, bazı büyük devlet mer
kezlerinin noktainazarlarını, ga
zetelerindeki tefsirlerden, tah
lillerden anlıyoruz. Münevver, 
kudretli bi.· reiııin idareııinde in
kişaf eden Türkiyenin sulh yo
lundaki samimi mesaisi her ta
rafta takdir ediliyor. Yugoslav
ya Kralının Gazi Hazretlerini 
ziyaretine daha genif ve daha 
hususi bir mana verenler, iddia
larını bazı işaret ve alametlerle 
teyide çalışıyorlar: Küçük itila
fın Balkan Devletlerile de birle
şerek daha geniş, mütesanit ve 
kuvvetli bir ııulh grupu yapmak 
kararında olduğu söyleniyor. Bu 
kararın tahakkuku, yalnız Bal
kan meselesinin değil, OrtQ Av
rupa meııeleııinin de kökünden 
halline yarıyacaktır. Vasati ve 
Cenubi Avrupa Devletlerinin si
yasette olduğu gibi iktıııadi aa
lıalarda da bir teşrikimesaiye 
gitmesinden en ziyade istifade 
edecek olanlar gene kendileri
dir, diyorlar. Küçük itilaf ve 
Balkanların yüksek mehalilinde 
yer bulan ve her gün biraz daha 
yürüyen bu politikaya, Bulgaris
tanın aykırı kalmasına ihtimal 
verilmiyor. Balkan Devletlerinin 
Hükümdar/an araııında vukuun
dan bahsedilen mülakatların, bil
haıısa Yugoslavya Kralile Türki
ye Reisicümhuru Hazretleri ara
sında vukubulacak konuşmala
rın; Balkanlarda anlafma ve u
yuşma imkanlarını çoğaltacağı. 
na muhakkak nazarile bakılıyor. 
Her halde mütalea ettiğimiz bir 
çok gazetelerin hülaııalarından 
birinci derecede anladığımız 
mana, Ankarada imzalanan 
Türk. Yunan misakının Balkan
lar sulhünün ve dolayısile Orta 
Avrupa ııulhünün temini nokta
sından çok mühim bir adım ol
duğunun iyi anlaşılmış olması
dır. Bazı gazeteler nasıl tefsir 
ederlerse etsin, Balkanlarda 
Türklerin ve Yunanlıların dahil 
olacağı bütün ııiyasi kombine
zonlarda lalan veya filan devle
te karşı bir hareket ve mana bu
lunmıyacaktır. Ankara ve Ati
nanın bu husustaki kanaat ve 
kararı açıktır, kat'idir. 

tarafından teşyi edildi 
Bir haftadanberi şehrimizde bu

lunan ve tetki
kikatla me§gu) O· 

lan lktıaat vekili 
Celal Bey dün ak
ıam Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Celal Beyi tetyi
de iş Bank= er
kllnı, Ticaret mü .. 
dürü Muhsin, Ofis 
müdürü Ccmn.t, O· 
da umumi katibi 
vekili Hakkı Nezi. 
zi Beyler Oda, bor

iktısadi ıalar ve 
mahafil mensup 
tanınmış zevat bu
lunmuşlardır. Cetal 
Bey istasyonda ala
kadarlarla son de-

Celal Bey 

fa görüımüt ve yeni takas komisyo
nunun vekô.letin tayin edeceği aza
yı beklemeden derhal faaliyete geç• 
mesini emretmiştir. 

Celiıl Bey bundan sonra Ticaret 
ve Ofis müdürlerinden bazı sualler 
aonnuı ve bazı mali'ımatın Ankaraya 
gönderilmesini iatem.iıtir. 

Meclis yarın açılıyor 
Reis Kazım Pş. Hz. dün 

Ankaraya gittiler 
Büvük Mill .. t Mec.Iisi yarın kış 

devresi İçtimaları

na baılıyacakbr. 

Şehrimizde bulu
nan Büyük Millet 
Meclisi reiıi Ki
zım Paşa dün ak

fam hususi trenle 

Ankaraya hareket 
ebniıtir. Teşyi me
rasiminde Baıve

kil lamel Paşa 
bizzat hazır bu
lunnıuılardır. Bun• 
dan başka Vali 

Muhittin, polis mü
dürü Fehmi Bey
lerle sair bir çok 
zevat istasyonda 

Kazım Paşa Meclis reisi Paıa· 
yı uğurlamıılardır. 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Mec· 
lis yarm açılıyor. Bir çok mebuslar 
Ankaraya avdet etmiı bulunmakta
dırlar. 

ANKARA, 29 - Millet Meclisi 
kış devresi toplantılarına pazar 
günü ha,Iıyacaktır. 

Meclisin ilk toplantı gününde 
bazı evrak okunacak v& Adliye En
cümeni Reisliği için intihap yapı
lacaktır. 

M. Venizelos 
Abide önünde .. 

' 

Misafirimiz dün Heybeliye 
1 kadar bir gezinti yaph 
1 
1 

Muhterem ıniaafirimjz eski Yunan 

M. Venizelos 

Baıvekili M. Ve-
nizeloa 
bah saat 

dün aa .. 

10 da 

Taksim Cümhuri
yet abidesine gi
derek bir çelenk 
koymuı, a.onra 

köprüye inerek 
10,45 vapurile 
Heybeliye geçmi§
tir. Heybe.lililer mi
safirimizi tezahü
ratla karşılaınıılar 
ve M. Uıgerde

oıun kötküne ka
dar kendisini ta· 
kip ederek alkıt· 
lamı§.lardır. M. Ua
ırordeos M. Venize· 
loıla refikası ıe· 

refine bir çay ziyafeti vermİf, bu zj .. 
yafelte yalnız M. Venizelos ve refi
kasile M. Usgordeos, ailesi hazır bu
lurunuılardır, Ziyafet saat 3,5 a ka
dar devam etmi§tir. 

M. Venizelos burulan sonra Hey• 

Yugoslav hükümdarları 
salıya kadar geliyorlar 

Buradan Korfu adasına giderek Yu
goslavya mezarlığını ziyaret edecekler 

Yugoalavya Kral ve Kraliçesi Haz· 
retlerinin Dubrovnik iımindeki harp ge• 
misi ile pazartesi veya salı günü ıehri
mize gelmeleri beklenmektedir. Dubrov• 
nik 36 buçuk mil ıüratli, 2500 ton hac
minde bir gemidir. 

Yugoslavya Kral ve Kraliçesi Haz
retleri Köstenceden bu gemiye binecek
ler, evveli Varnaya uğrıyarak, orada 
kendilerini bekliyecek olan Bulgar Kralı 
Hazretleri ile mülakat edeceklerdir. 

Kral ve Kraliçe Hazretlerinin Köıten
ccden ne eünü hareket edecekleri belli 
değildir. Ağlebiihtimal bugün hareket 
edecekler ve gece V arnada kalacaklar
dır. 

Belgrat Sefirimiz Haydar, Tevfik a
mir, Protokol Umum Müdürü Şevket 
Fuat Beylerle Yugoslavya Sefiri dün lop· 
lanarak merasim programını teıpit et• 
mişlerdir. Kral ve Kraliçe Hazretlerini 
getirecek olan torpitonun Yavuzla iki 
torpitomuz ve bir tayyare filomuz tara· 
fından Boğaz haricinde karşılanmaları 
tekarrür etmiştir. 

Kral ve Kraliçe Hazretleri doğruca 
Dolmabahçe sarayına çıkacaklar ve Rei-

• ıicümhur Gazi Hazretlerinin miıafiri o-
larak bir eece lstanbulda kalacaklardır. 

Kral ve Kraliçe Hazretlerinin maiyet
lerinde Sarayi krali Nazırı M. Antiç, 
ve Ceneral Dimitriyeviç ile üç maiyet 
zabiti bulunmaktadır. 

Dubrovnik kruvazörü Köııtencede 
Belgrat, 29 (A. A.) - Yueoılavya A
jansı bildiriyor: 

Pravda gazetesinin Bükreıten öğren-

• 

Kral Hz. ııe Kraliçe Hz. nin son 
seyahatlerinde alınmrı re.imle-

rinden 

diğine göre Yugoslavya Kralı ve Krali· 
çesi Köıtenceden Yueoılavyamn Dub
rovnik kruvazörüne binerek Korfo Ada· 
sına, Yugoslavya mezarlığını ziyarete 
gideceklerdir. 

Yolda Y ugoılavya Hükümdarlan Var• 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dün Istanbullular temiz 
• 

bir maç seyrettiler 
Bu şekilde 0-0 a beraberlik bile çok 

galibiyetlerden daha üstündür 

Yukanda Avusturya takımı, af'lğıd a maçtan güzel bir enstantane 

29 eylUI cuma ..• Yalnız sporcu
lar değil~ sporu aevenler için de u
nutulmıyacak eünlerden biridir • Is-

belideki Rum darülitamıru, Papas 
mektebiııi gezmiı, saat 6 raddelerİn· 
de de Heybelideki Deniz Harp mek
tebine eitmiıtir. 

Misafirimiz geç vakite kadar De
niz Harp mektebinde kalmııbr. M. 
Venizelosu mektep erkanı ve talebe 
karşılamıı, kendisine mektep gezdi
rilmiıtir. M. Venizelos aaat 6,20 va
purile köprüye avdet etmittir. 

tanbullular o kadar çok sevdikleri 
ve özledikleri eüzel bir maçı ancak 
dün Kadıköyünde F enerbahçenin sta
dında seyredebildiler. 

Maça gelenler, ak~am dönerler
ken Avusturyalılara kar~ı galip te 
gelsek, mağlup ta ol•ak, mutlaka ay
ni neşe içinde döneceklerdi. Çünkü 
göğüaleri iftiharla kabartan temiz, 
pürüzıüz, en güzel bir oyun seyret· 
mitlerdi. 

Havanın günlerdcnberi bozuk git
mesi, dünkü maç gününü bekliyen
leri haklı bir endi§eye dÜ§ÜnDÜ§tü. 
Yağmur albnda yapılan bir maçta 
iki teıekkülün hakiki randımanını 

(Devamı 5 inci sahifede) J 
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• N H• ı..ıJa (Milll1ot) le6. y_,, , .... 

bdülhamidin Mitat Pş. ile mülakatları 
1 

Sehzadelerin vükela ile konu§maları memnu. Sultan 
1~radın haıtalığı.-Veliaht Hamit Efendi ile görüşmek 
arureti hasıl oldu. - Sultan Hamidin kuramlığı. 
Abdülhamit veliahtken verdiği 

··zleri, ettiği vaatleri unutmuttu. 
endegandan Yusuf ve esvapçı
a,ı ismet, kilercibatı Karagöz 
sınan Seylerle Serhafiye Ahmet 
elalettin Paşa ve Giri' müdürü 
acı Mahmut Efendi, Padişahı i-

aza çalı~mıtlarsa da muvaffak o
mamı~lardı. 

Hele açık açık, perYasızca söy· 
iyen Çerkes Yusuf Beyi Beruta 
ıürmü,tü. 

Yukarda isimleri geçen zatların 
;öylediklerine ve Ahmet Milat E. 
'endi merhumun "üssüinkılap,, 
le Tarihiosmani Encümeninin 
ıeşrettiği brotürlerde ve Ahmet Sa 
'P Beyin Mısırda tab' ve netretti
;i risalelerde yazdıklarına göre 
\titat Pasa ile cülustan az evvel i
<İ defa ~ülikı olmu,lardır. 

Bu iki görütmenin biri Maslak 
Çiftliği dairesinde, diğeri Kalen
der kö,künde vukubulmuttur. Mas
lek mülakatında Sadrazam Mü
tercim Mehmet Rüştü P~ mer
hum da hazır bulunmuttur. 

Bu iki tarihi ve mühim mülakat· 
larda görütülen meseleler içinde 
haremihümayunun tanzim ve ten. 
siki, masarifin tenkiıi iti de görü· 
şüldü ve kat'i vaatler ve kararlar 
verildi. 

Maslak mülakatı gelif, gidit ve 
görüfme dahil olduğu halde an
can bir saat kadar sürmüş ve iki 
taraf ta yekdiğerini yakın
dan tanımak ve karşı karşıya otu
rup görütebilmek fırsatını bulmut
lar idi. Çünkü eski saray adetleri 
ve · istipdat bitatları muktezasın
dan olarak şehzadeler ve bahusus 
Veliaht bulunanlar, Sadrazamı 
vesair vükelayı sureti gayriresmi
yede kabulden memnu idiler. Ta
nımaları, bayram, mevlut, Hırkai
terif ve cuma alayında gözüciyle 
bakışıp görüfebilmekten ibaret ka· 
lırdı. 

Hoş, sonraları Veliahtlar büıhü· 
tün namahrem olmu!lar, adeta bir 
itikaf yahut hapia hayatına •tıl-

l!'ı,lardı ya! -
Padisahınevcab zavallı Sultan 

Murat, · cülusunu müteakip asabın
dan hastalanmıf, gün geçtikçe has
talığı artarak aaklanılmıyacak, i
dareimaslahat mümkün olamıya
cak raddelere gelmit olduğundan 
tel>eüdülüsaltanat zaruri idi. Ar
tık ~ski çekinmelere, görüp gÖrüf
mekten sakınmalara hacet kalma- ı 
mıftı. 

Çok ihtiyatlı, anlayışlı kodaman 
lardan koca Rüttü Pata ile teced
düdüperver Milat Pa,a, usulen 
tahta çıkması lazımgelen ve ta
karrüp eden Veliaht Hamit Efen
diyi., bir kerecik yakından görmek, 
kon~up söyle~mek ve mütarüni
leyhin ahvaliruhiyesini tetkik ve 
tefehhüs etmek ihtiyacını hisset
mişlerdi. 
Mülakatın neticesinde, mütahe

deleri, intibaları pek ayktrı çıkar
sa batkaca bir çaresini düşünecek
lerdi. Mütercim Koca Rü,tü Paşa
nın oğlu Süleyı.-ıan Retat Bey, ba
basının ve Mitat Paşa ile arkadAl
larmın, aralarında mahremane mü 
zakerelerinde, Abdülhamit Efen
di olamıyacak ise, Hanedandan 
başka birinin iclasını düşündük· 
!erini ifşa etmişti. ., 

Kurnaz Sultan Hamit, mülakat 
esnasında paşaların her ikisini a
deta büyülemif, koca Rüştünün el
lerini öperek, ke11disini peder ma
kamında saydığını ve bu devlet ve 
millete hemmişe mühim ve büyük 
hizmetler ettiğini görüp işittikçe 
meftun kalarak bayır dualar etti· 
ğini ve Mitat Pataya da millet ve 
memleketin asri terakkiyata göre 
ıslaha ihtiyacından ve kendisinin 
gayyur rüfekasile bu emribayra 
masruf mesaii teceddütpervera
nesinden memnuniyetle bahsaça
rak son derecede hürmet ve mu
habbet göstermiş ve maamafiih 
"Elfazıibtiramiye,, ilıiveıile "bira
derimuhteremi Sultan Muradı Han 
hazretlerinin ankarip kemali sıh
hat ve afiyet iktisabile cemiiümur
da muvaffakiyetlerini dilemeği 
de unutmıyarak hırsı cahtan teber 
ri ihtiyatkarlığında bulunmuştu ki 
bütün bunlar paşalar üzerinde, 
kendi lehine kuvvetli bir teveccüh 
ve temayülü mucip olmuttu.,, • 

Paşalar, Şehzade Abdülhamit E
fendi hakkında, hariçteki rivayet
lere ve tayıalara rağmen müıait 
biı duygu ile avdet etmişler ve ara
larında konufUP dütündükten son· 
ra, Veliahti bir kere daha görüp 
konu,mağı ve bu teli.kide, iti açı
ğa vurup, kendiıinin cülus günü 
yakmlattığını arzile cülustan aon
ra yapılacak esaslı ve mühim mad
deler için teminat almağı kararlat-
tınldı, • 

Hassıvükelaca verilen bu ka
rar mucibince, Mitat Pa~, Kalen
der köşkünde Veliaht Abdülhamit 
Efendi ile yalnızca görütecekti. 

( Arkaaı var) 

Yann: 
, 

' 

Abdülhamidin Milat Pş. ile mülakatları 
2 

Kalender köşkü. - Mitat Paşa ile Veliaht Hamit 
Efendi, ilci buçuk saat konuştular. - Milat Paşa, tevkir 

ve ihtiramla içeri alınmıştı. 

T opkapı müzesine duvar
dan giren bir adam 

" Hırsız değilim, param olmadığı için 
duvardan girdim" diyor 

Evvelki gün Topkapu Sarayında ga
rip bir hadiıe olmuf, müze bekçileri 
Bağdat köıkünde bir yabancı adam ya· 
kalamışlardır. -

Hemen yapılan tahk;!<at neticeıinde 
bu adamın bir Alman olduğu ve saraya 
duvardan atlamak ve «Dolap kapm• 
denilen mevkiden atmak ıuretiyle gir
diıii anlatılmıştır. 

Bu mevki sarayın harem cihetinde
dir. Alman buradan ginnit ve hiç kim
ıeye görünmeden Bağdat köşküne ka
dar gitmeğe muvaffak olmuthır-

Bağdat köşkünde müze bekçileri 
k•ndisini ırörmüşler, derhal yakalamıt· 
lar ve keyfiyetten müze müdürlüğünü 
haberdar etmişlerdir. Müze müdürlüğü 
de polise ihbarı keyfiyet etmiştir. 

Poliı derhal tahkikata girişmiş ve Al 
-nanın ~araya ne maksatla rirdiğini tes .. 
bit için uğraşmağa başlamııtır. 

Alman ilk ifadesinde fena bir mak
ıatla girmediğini ve ınahza sarayı ge2 .. 
mek için geldiğini IÖylemiş, duvardan 
Rt1:\yışını ve ziyaret için de SAbah lc:ıran 
IJğını tercih ediıinj de töyle tevil ehnİf· 
tjr: 

- Ben Alman Üniversite talebesin
d nim. lıtanbulu ziyaret için geldim. 
Şarkın bir bediası olan Topkapu Sarayı
nı da gezmek rım"'limdi. Tıpkı bir zair 
Gif-ti kapıya geldim. l\1emurlar benden 
bır lirH ıluhulive istediler. Bu cok para 

idi. Benim param yoktu. 
Bir çok tarihi hadiselerin halledil

diği yer, nadide bir sanat yuvası olan bu 
yeri görmeden lstanbuldan ayrılmak te
lifi edilemez bir ma.hrumiyet olacaktı. 
Bunun için saraya gjrmenin kolayını a .. 
ratlırdrm ve duvarı ~mağa karar ver .. 
elim. 

Bin müşkülatla duvarı aıarak içeri 
ırirdim ve açık bulduğum her yeri gez
meğe ba9ladnn. Geze ıreze yakalandı
ğını yere kadar geldim. 

Zabıta saraya gizlice ve sabah ka
ranJığ1nda giren ve talebeyim diyen bu 
yabancının hüviyetini tahkik emektedir. 

Rusyadan alacağımız 
makinalar 

MOSKOVA, 29 (A. A.) Türk 
mensucat mühendisleri Şevket 
Turgut ve Fahri Beyler fabrikala
rı ziyaret ederek siparitler hakkın
da izahat vermişlerdir. Türk mü
hendisleri Peterfot müzesini de 
gezmi,ler ve akşam Leningrad ti
yatrosundaki müsamerede hazır 
bulı•nmuşlardır. Leningrad tetki
latları misafirlerin şerefine bir ak- , 
şam ziyafeti vermişlerdir. 
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HARiCi HABERLER 
Mançuride bir 
Mesele çıkacak 

-o- ' 
Rus demiryollarından 
Rusları uzaklaştırıyorlar 

MOSKOVA, 29 (A.A.) - Harbin
den bildirildiğine göre, Çin aŞrk demir
yoll:ırının Rus müdürü Rudyi. geçenler 
de Mançuri makamatı tarafından tevkif 
edilen mezkur demiryollan şeflerinin 
yerine ayni servislere Sovyet memurları 
nın tayinleri hakkındaki emri mevcut ni 
zamnameye tevfikan imzalamı9br. 

Müdür muavini olan Mlınçurili Çan 
gminço mezkôr memuriyetlere Mançuri 
li olan Muavinlerin tayinini iıtemiıtir. 

Rudri bu tayinleri inzamnaıneye tev· 
fikan yaptığım, çünkü bu servi•lerin şef 
liğinde daima Sovyetlerin bulunması la 
znn geldiğini söylemitrir. 

Çangminçebu makamlara Sovyet me 
murlarının tayininden ıonra ciddi ted .. 
birler alınacağını bildinniıtir. 

Rudyi bu tedbirlerin, ittihaz _etmi' ol 
duğu kararlarda kendi kana.atini teyit 
edecek mahiyette olduğunu ve ıimdilik 
Çin Şark demiryolları müdürü bulundu 
ğu cevabını vermiıtir. 

Diğer taraftan Sovyetlerin Harbin 
ceneral konsoloıu Slavntski M. Sinamu 
ra'yi ziyaret ederek tevkif olunan Şark 
Demiryollan ıeflerinin derhal tahliyesini 
tekrar istenıiı ve mevkuHar ile cörüı
mek talebinde bulunmuttur. 

Mumaileyh ayni zamanda mezkiir 
demiryollara ittirak etmekte olan Man
çuri makamatımn son hareketlerinin, 
yüksek Sovyet memurlannı uzaklattıra
rak yerlerine kendi aclamlannı getirmek 
ve bu ıuretle demiryollarına vaziyet et
mek İstediklerine dair mevcut kanaati 
takviye ettiğini ilave etmiıtir. 

Salahiyettar mehafilden alınan mala 
mata göre yeni Sovyet ıeflerinin emir .. 
lerine nümayiılerle mukabele ebneleri 
için Mançurili muavinler talhnat almıt
lardı:r. 

Belçika başvekili 
Romadan döndü 

ROMA, 29 (A.A.) - Bir iki 
gündenberi Romada bulunmakta 
olan Belçika başvekili Kont de 
Brocqueville Brüksele gitmittir. 

Kont de Brocqueville istasyon
da müsteşarlardan M. Rossoni ile 
Belçikanın Roma ve Vatikan elçi
leri tarafından uğurlanmı,tır. 

Gevgilide bir bomba 
patladı 

BELGRAT, 29 (Milliyet) 
Yugoslav ve Yunan huclüdu üze
rinde Gevgili'de bir makineli bom
ba infilak etmiştir. Makineli bom
bayı ilk gören bir kahvec\' ile po
lis ve daha üç kiti parçalanmı,, 
etrafta bulunanlardan 6 ki,i de 
ağır surette yaralanmıttır. 

ltalya ve Arjantin 
gümrük muahedesi 

ROMA, 29 (A.A.) - ltalya i-
le Arjantin arasında bir gümrük 
muahedesi yapmak için M. Ra
mon Mexice'in reisliği altında Ro
maya gelen Arjantin murahhası 
heyeti dün Cenovaya gitmittir. 
Heyet orada vapura binip Bue· 
nos - Ayrese dönecektir. 

Heyet istasyonda müsteşarlar
dan M. Asquininde ile Hariciye 
nezareti yüksek memurları ve Ro
madaki Arjantinlilerin ileri gelen
leri tarafından uğurlanmıttrr. 

Venedik sarayında İmzalanan 
yeni muahede her iki memleket 
arasında mer'i bulunan gümrük 
tarifesini ltalyayı Arjantine bağ
lıyan an'anevi dostluk rabitaları
na uy!lun bir surette tadil etmek
tedir. Üç sene müddetle cari ola
cak bu değişiklikler ber iki mem
leketin harici ticaretleri için kar
şılıklı kazançlar temin etmekte
dir. 

Bir harp hatırası 
ROMA, 29 (A.A.) - Büyük 

harpte bir Avusturya tayyareleri 
grupuna kumanda etmit olan ve 
~imdi Junker sisteminde tayyare· 
ler yapmakla me,gul bulunan yüz
başı Beno faizle 1914 yılında Go
riça üzerinde bir hava çarpıtma
sında kendisinin ve daha bafka · 
Avusturya tayyarecilerinin yere 
düşürdükleri 111 numaralı ltal
yan kabili sevk balonuna ait pus
la ile haritayı M. Musaoliniye gön
dermiştir. Beno Fiala bu müna· 
sebetle gönderdiği bir mektupta 
da diyor ki: 

"Bu eşya, kahramanca bir ölü
mün insanı şeref ve tan hedefine 
nasıl ula,tırdığını •imdiki gençli
ğe gösterip anlatabilir.,, 

Lehistanda dahili istikraz 
VARŞOVA, 12 (A. A.) - 120 mil

yon ziloty'lik dahili istikraz için kayıt 
muamelesine dün başlanmışbr. Bilhassa 
Leh toprakları dahilinde kayıt ve i,ti
rak yekunu saat 18 da 160 milyonu bul
mu$tur. 

Fransız ve 
Alman silahları 

-o-

Fransız ve Alman Hariciye 
nazırları konuştular 
CENEVRE, 29 (A.A.) - M. 

Paul Boncour Alman hariciye na
:.-ırı Baron Fon Nuerath ile dün 
saat 15,30 dan 16,30 a kadar gö
rüsmüştür. 

· M. Paul Boncour, Pariste ya
pılan son müzakerelerden doğan 
H e~asa taalluk eden anlaşmala· 
ra Fransanın ne gibi sebeplerden 
dol'1yı bağlanmağa ve daha ziya
<1e ehemmiyet vermeğe mecbur ol
duğunu Fon Neurath'a anlatmış
tır. 

M. Fon Neurath, tahmin edi
lt>n ihtirazi kayıtları ileri sürmek
!•: beraber, bu hususta hükumeti
ı .. görü~mek üzere hafta sonunda 
Be•!ine gideceğini ihsas etıniftir. 

Nazırlar Meclisinde 
PARIS, 29 (A.A.) - Nazırlar 

tncc!isi bugün öğleden sonra ya
pa.r:ı ğı toplantıda billıassa Cenev
ı cde diplomatlar arasında konu
sulan meseleler hakkında tetkik
İerde bulunacaktır. Cenevredeki 
konuşmalardan M. DaJadier her 
aaal haberdar edilmekted.ir. 

Nazırların gene bu toplantıda 
mali vaziyetin düzeltilmesi, bütçe 
ınüvazenesi, milli cihazlanma lıi
yilıaları, geçinme pahalılığına kar 
~ı mücadele, tasarrufun himayesi 
ve müstemlekelerin imarı mesele
leri üzerinde de konu~maları muh
temeldir. 

De Valera hakkında 
bir takrir 

Dublin, 29 (A.A.ı - Mebusan 
Meclisi de Valera hükumeti aley
hinde verilen muaheze ve takbih 
kararını, uzun ve bazı safhaların· 
da hararetli bir mü:ı:akereden son 
ra, 65 muhalif reye karfı, 80 reyle 
reddetmittir. 

Amele fırkası mensupları, ev
velcede tahmin edildiği ceçhile, 
hükümet aleyhinde rey vermitler
dir. 

Yeni bir İtalyan 
transatlantiği 

TR1YESTE, 29 (A.A.) - Mo
törlü Urania Transatlantiği İtalya 
ile cenubi Amerika arasında ilk ae 
ferini yapmak üzere Triyeıte'den 
hareket etmittir. 

Roma operasında 
ROMA, 29 (A.A.) - Opera

nın yeni lirik temsiler mevsiminde 
güftesi ve bestesi Rossini'in opera 
!arından alınmı' parçalarla değit 
tirilmit olan ve ba,ka tarzda ko
nan Guillaume T ell operası da oy 
nanacaktır. 

Bu operanın son perdesi bat
tan bata yenileştirilmiştir. 

Alman maliyesi 
BERLIN, 29 (A. A.) - Wolff Ajan

ımdan: 
Maliye Nezaretinin bir mümessili nez• 

dine kabul ettiği ırazetecilere yaptığı be
yanatta bilhassa demittir ki: 

"1933 mali ııeneıinin geçen bet ayın
da varidat ile masarif arasında hemen 
hemen tevazün husule gelmittir.,. 
"Almanyanın muhtelif Alman Hüku

metlerinin ve belediye idarelerinin umu .. 
mi masarif yekunu ı929 yılma kadar 
20,9 milyar rayışmarkı bulmufken 1932 
senesine doğru 14,S milyara · kadar in .. 
mittir. 
"Almanyanın borcu 1933 marbnrn o

tuz birinde 11,7 milyar rayıımarktı.Büt· 
çe açıiı da 1,88 milyardan ibaret bulu
nuyordu.. 

"Almanyanın daimi borçları 31/ 3/ 93 
3tarihinde 9,9 ve 30/ 6/ 933 le 9,8 mil
yardı. 

"Dalgalı borçlar 31/3/933 te 1,64 ve 
31/ 8/933 tarihinde 1,70 rayıımark ola
rak tesbit edilmiıtir. Bu miktara banka
lara yardımda bulunmak için çıkarılan 
hazine bonolarını da ilave etmek lizım
gelir. Bu bonolar 31/ 6/ 933 te 3ıO milyon 
ve 31 / 8 933 te 360 milyon rayıımarktı. 

"1933 mali senesine masarif ilk tah
minlere nazaran umumiyetle daha az ol· 
muştur. 

44Hazinenin vaziyeti, bugüne kadar, 
fevkalade tedbirlere başvurulmasına lü-
zum göstennemiıtir." _ 1 

Alman-Leh münasebatı 
VARŞOVA, 29 (A. A.) - Gazeteler 

Leh gazetecilerinden birinin Cenevrede 
sorduğu bir ıuale M. Goebelı'in verdiği 
cevabı ıütunlanna geçirmişlerdir. 

Leh gazeteıiniıı mümessili Alman .. 
Leh münasebetlerinin ırelecek zamanlara 
ait inkiıafı hakkında ne düşündüğünü 
M. Goebelı'e sormu~tur. Alman Propa
ganda Nazırı bu ıorguya ıu karıılığı ver
miştir: 

"Almanya i.le Lehistanın, iktısadi men· 
faatlerindeki ortaklığa istinat edecek 
muvakkat bir tesviye sureti butacakla· 
rınt umuyorum. 

''Lehistan ile Dantzig arasında son an• 
la1malar pratık bir bal ıureti için en iyi 
birer Örnektir.,, 

- . - . 
... ,,- - ;... . ' . -

D..A&i 
Türkiye - Yugoslavya 

veya çarşamba günü 
bulunacaklardır 

Kral Hz. salı 
şehrimizde 

BUKREŞ, 29 ( A. A.) - Yugosla:ıya Kralı Aleksandr Hazretle.-inirı 
Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerile mülakatta 
bulunacağı haberi Romen matbuatında ve siyasi mehalilinde büyük 
bir alaka üe takip edümektedir. Siyaai mehafil son zamanlarda Kü
çük itilafın ve bilhassa Romanyantn farka müteveccih olarak inki.fal 
eden siyasetinden son derece memnun görünmektedir. Kral Aleksandı 
Hazretleri pazartesi veya salı günü Varnaya hareket edecek, orada 
bir kaç saat kalaı·ak Bulgar Kralı ile görüştükten sonra ertesi günü 
fstanbulda Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
mülaki olacaktır. 

Bükreş elçimiz Hamdullah Sup hi Bey bugün Yugoslavya ıeliri ile 
görüşmüştür. Bu görüşmede Yugoslavya saray martıfalt ve saray 
nazırı hazır bulunmuştur. Bu sıra da iki devlet reislerinirı mülakatı· 
na ait tertibatın konuşulduğu tahmin olunmaktadır. Elçimiz Ham
dullah Suphi Bey gene bugün Romanya başvekili M. Vayda ve Ro
manya hariciye müsteşarı M. Radulesku ile de müliikatta bulunmuş
tur. 

Edirne heyeti Dedeağaçtan döndü 
EDiRNE, 29 (Milliyet) - Edirrıeden Dedeağaça giden heyet bu

gün döndü. Bugün saat 7.30 da Derleağaç İstaayonundan ayrılan 45 
kişilik heyeti, Dedeağacm Ticaret ve Sanayi Odaaı mümessilleri, ban
ka direktörleri, fırka rüe•ası, belediye heyeti, matbuat erkanı tarafın
dan hararetli surette teşyi edildiler. , 

Meb'us M. Christostomos tarafından kafile reisine hitaben fU ıöz. 
ler söylenmi~tir: 

- Ziyaretinizle açılmı, olan dostluk kapı•ı ebediyen sizin için 
açık bulundurulacaktır. Aramızda geçirdiğiniz günlerin kıymetli İnli· 
balarını ebediyen unutmıyacağız. Edirnelilere ve bütün Türkiyeye 
selam ve muhabbetlerimizi götürün iiz. 

Kalite reisi Edirne meb'usu Şeref Bey, heyet namına tefekkür et
mif, gösterilen muhabbet ve samimiyetin unutulmıyacağını,son Türk
Yunan misakı ile büsbütün tarsin edilmif olan iki komfu milletin bu 
vesile ile de tezahür eden kaynaşma ve sevgisinin ne kadar yerinde ol
duğunu, Türk heyetinin bizzat müşahede ettiğini anlatmıştır. 

Edirnelileri getiren tren Yunan karakolları önünden geçerken •e-
lamlanmıftır. f 

Yunan toprakları terkedilirken Belediye Reisi Ekrem Bey, Fırka 
Reisi Akıncı oğlu lbrahim Bey tarafından Dedeağaç Belediye Reisi 
ile Hükii.met Fırkası Reisine birer veda telgrafı ke1ide edilmİftİr. 

Cümhur riyaseti bandosu geliyor 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Cümhurriyaseti bandosu, aldığı emir 

üzerine Yugoslavya Kral ve Kraliç~si Hazeratının kabul resminde bu
lunmak üzere, bugün lstanbula hareket etti. 

Adanada komünistler mahkum oldu 
ADANA, 28 (A. A.) - Komünistlikten suçlu ve mevkuf 9 kip

nin ağırceza mahkemeainde devam eden duru,maları bugün bitmiı 
bunlardan befİ dörder sene ağır hapse birer sene emniyet nezareri 
altında bulundurulmıya ve amme hizmetlerinden mahrumiyete nuıh
kii.m olmuşlardır. Suçlulardan dördü beraet ederek tahliye olunmup-_ 

lardır. """' 

Dört güz bin Alman gahudisi 
Filistine yerleştiriliyor 

BERUT, 28 ( A.A.) - Almanıadan çıkan Yahudileri lngiltere
nin Filistine yerleştirmesi için hazırlıklar yaptığı söyleniyor. Gelecek 
mühacirlerin miktarı dört yüz bini bulacaktır. Bu vaziyet karıuında 
Filistin Hıristiyan ve Müslümanları heyecana düşmüflerdir. 

Ray hadisesi 
-o-

incir çekirdeğini doldur
mayan bir mesele yanlış 

tefsirlere yol açıyor 
ANKARA, 29 Eylul - Ray hadise

ıi ismi altında &on günlerde ortaya çı-
kan meıelenin iç yüzü resmi bir tebliğ· 
le nıaydana kondu. Günlerce gazete ıÜ• 
tunlarını işğal eden bu meselenin safdi
lane bir hareket olduğu anlaşıldı. 

Ortada ne sökülmüş ray, ne de .ökü 
len ray var! 

Fakat maaleıef bazı gazeteler tara
fından bir suikast eseri olarak tehir e
dilen ve öyle gösterilen ve incir çekir .. 
değini doldurmıyan mesele dünya gaze· 
telerine böylece akestti ve Batvekilimi
zin Sofya seyahati 11rasında ecnebi ga· 
zeteleri bu haberi ayni yanlıt tefsirlere 
istinat ederek kaydettiler, bu gibi halle
re maydan bırakmamak için itin hemen 
ilk eün anlaıılan iç yüzünden efkirı u
mumiye elbette tenvir edilebilirdi ve hü 
kiimetin 24 Eylulde neırettiği resmi teb 
liğ gibi tahkikatın baılanğıcmda sezilen 
hakikati daha ilk günde ilan edebili~ıli. 
Ancak bu tefOrt'uat bertaraf, itiraf et
mek lazımdır ki alakadar makamlann 
bu hadise etrafı;,da gösterdiği hassasi
yet takdire layiktir. 

Huzur ve ıükUn memleketi olan Tür 
kiyede havayı bulandıracak en ufak arı
:ı:a önünde duyulması icap eden heye
canla h5.diıeye el atıldı ve sahnenin ve 
ıahne aktörlerinin yüzlerinden mukele
ri en kısa bir zamanda dütürüldü. Yal
nız duyuyoruz ki, demiryollarımızda 
ayni hidise nevinden vakalara araııra 

tesadüf edilebiliyonnuf, daha geçenler
~e, Afyonda yine bir hat bekçisi ikramiye 
almak beveıiyle akrabatı olan bir köy
lüye raylar üzerine djğer bir ray parça· 
sını koydurmu,. Ve tren geçerken, ver-
diği bir işaretle katarı durdunnuf, biraz 
ileride görülen fu~uli rayı kaldırmıt ve 
tren yoluna bu suretle devam edebil
miı. 

Tahkikat neticesinde hakikat meyda 
na çıkınca bekçinin vazifesine nihayet 
verilmiş ..• 

Asıl hassasiyet bu gibi hareketlere 
tevessül edenler hakkında gösterilmeli, 
onları taklit etmek istiyenlere amansız 
'-'r hareketle acı bir dert verilmelidir. 

1 Alman gazeteciler 
1 

Rusyadan çıkmak için iki 
gün mühlet istediler 
MOSKOV A, (A.A.) - Hütw: 

metin kararile Sovyet toprakla
rından çıkarılan Alman matbuat 
mümessilleri, hususi itlerini tea
"iye için iki gün mühlet istedik
lerinden, bunların talepleri ia'af o
lunarak Sovyet Rusyada ikamet
leri iki gün yani yarın akşama ka
dar temdit olunmuttur. Gazeteci
lerin bu ricalarına Alman sefareti. 
de müzaherette bulunmu,tur. 

Küçük itilaf ve Lehistan 
CENEVRE, 29 (A. A,) - Hav .. A· 

ian11 bildiriyor: 
Küçük ltilif Devletleri müme11illen· 

le Lehiıtan mümeuili, Milletler Cemi· 
yetine arzedilmit olan meıeleleri tetkik 
ve müşterek bir batıhareket ittihaz et• 
mek üzere dün aktam görütmütlerdir. 

Bulgar başvekili Cenev
reye gidiyor 

BELGRA T, 29 (Milliyet) 
Bulgar Bapekili eyhilün 30 ve bi
rinci tetrinin 5 i arasında Cenevre· 
de bulunacaklardır. 

Goıpodin Muşanof, Cenevrede 
Yunan Bapekili M. Çaldaris, Yu· 
goslavya Hariciye Vekili M. Ye•
tiç ile de görütecektir. 

İki yağmacı öldürüldü 
MEKSIKO, 29 (A.A.) - Taın· 

pikoda şimdiye kadar 125 ceset 
ortaya çıkarılmıştı. Binlerce yara· 
lı çarçabuk hazırlanmı' hastane· 
)erde tedavi edilmiktedir. 

İki yağmacı tüfek kur,unu ile 
öldürül mü.tür. . 

Bunların cesetleri halka tethır 
edilmi•tir. 
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Kapat! .. Fakat sen aç! .. 
Halkımızın Galatasaray Lisesi

ne ne kadar rağbet gösterdiği ma
lumdur. Galatasaraya bu rağbeti 
artıran en büyük amil, orada ecne
bi bir lisan öğrenmek ve mektep
ten bir ecnebi lisanı öğrenerek 
çıl<mak imkanının mevcudiyetidir. 
Galatasaray "Şarkın garba açılan 
ilk deriçesi,, olmakla beraber iti
l af edilmelidir ki, eski devirlerin 
Fransız hars ve irfanına meclubi
yet devirlerinin bir hatırasıdır. 

Galatasaraya karşı olan bu ta
lebe tehacümü, füphesiz ki yalnız 
lstanbula münhasır değildir. Ana
dolunun muhtelif mahallerinden 
yüzlerce çocuk babası, büyük mas
raflar ihtiyar ederek evlatlarını 
ta oralardan buraya göndermek
tedirler. 

İstiklalini elde etmit bir memle
kette ecıLebi mekteplerin o memle
ket çocuklarına ilk tahsil vermek
tPn mcmnuiyeti tabii olduğu ka
dar talebe velilerinin çocuklarını 
o mekteplere niçin vermeğe mec
bur kaldıkları da üzerinde durup 
dinlenilecek bir meseledir. Memle
kette ecnebi mekteplerini o memle- 1 

ket çocuklarına İptidai tahsil ver- ! 
mekten menetmek, hükumet için 
bir hak olduğu nisbette çocukları
mızın lisan öğrenmek ihtiyacını tat 
min etmek te ayni hükumetin bor
cu olmak gerektir. Mütekabiliyet 
esasına istinat eden bu kartılıklı 
alacak verecek davasında yalnız 
borçluyu koruyup alacaklının hak
kını ihmal veya tecil etmek, orta
da tek taraflı bir dava ihdas etmek 
ten farksızdır. "Vur!. Fakat, din
le! .... ,, Diyen adam gibi biz de: 
"Kapat! .• Fakat sen aç! ... ,, Demek 
le ve bununla en samimi arzuları
mıza tercüman olduğumuza kani 
bulunmaktayız. 

Fransız lisanı, bugün dünyada 
eskisine nisbetle ölü diller arasına 
karı9maktadır. Buna rağmen Al
man lisanı, daha zengin yeni bir 
medeniyetin lisanı olduğu gibi İn
giliz lisanı da dünyadaki pyi li
sanların en batında gelmektedir. 

Mesela bugün Galatasaraydaki 
tahsil tarzının İstanbul Lisesinde 
İngilizce esası üzerinden tatbikin
de neye tereddüt edilmelidir? .. E
miniz ki bunun memleket irfan ve 
gençliğine faydası, Darülfünuna 
80 ecnebi Profesör getirmekten 
daha ameli, daha müessirdir. Da
rülfünun tahsili, bir talebe için son 
bir merhaledir. Darülfünun müder
risi, talebenin kafasına huni ko
yarak oraya ilim akıtmak kudreti
ne malik değildir. Yalnız muhak
kak iri darülfünuna girecek gen
cin, darülfünundan hakkile istifa
de edebilmesi için onun kafasının 
ta ilk mektepten batlıyarak oraya 
kadar geçirdiği merhalelerde de
rece derece itlenmit olması ve da
rülfünun kapısından içeri itlenmit 
bir kafa ile girmesi lazımdır. 

Galatasaraydaki tahsil tarzını 
İngilizce esası üzerinden lstanbul 
Lisesinde tathika kalkıtacak ve 
bunu diğer lisanlar üzerinden de 
diğer bir kaç mektebe tetmil ede
ce!. olan Maarif Vekili, muhakkak
ki memleketine ve memleket genç
liğine en büyük hizmeti yapacak 
en büyük bir ihtiyaca cevap vere
cek ve en payidar bir eser bıraka
caktır. 

Salôhaddin ENiS 
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ŞEHiR HABERLER 

'-----------------------------~ Eko•e111I 

Takas 
Talimatnamesi 

--o--

Bugünden itibaren tatbik 
mevkiine giriyor 

Yeni takas talimatnamesi bugün 
mevkii tatbike girdiğinden yeni te§kil e
dilen takaı komiıyonu bugünden itiba
ren faaliyete geçecektir. 

Ticaret odası idare heyeti bu sa
bah toplanarak komisyona göndere
ceği iki azayı seçecektir. Kt)miayona 
vali veya tevkil edeceği bir zat riya
set edecek vilayetin en büyük malıye 
memuru da aza olarak bulunacal'
br. lktısat vekaletinin de komiıyona 
bir memur tayin ebneıi icap ~tmek
tedir. 

Makina komisyonculuğu 
Memleketimizde sanayi hayatının in

kişafı üzerine makine komisyonculuğu 
mühim bir çalışma şubesi halini almış
tır. Son zamanlarda Türk sanayi ma
kine komisyoncuları esaslı teki.mü) gös
termişler ve Bakırköy bez fabı·ikaları
na ait makineler münakaıasında maki
neleri satın alan Sümer Banka mühim 
tenzilat temin eylemiılerdir. 

lzmir panayırı 
lzmir 9 eylii.l panayırının teşriniev .. 

vel İptidaaında kapanacağı malUmdur. 
Panayır komitesince ·panayırın bet gün 
daha temdit edilmesi ~ok muhtemeldir. 
Bunun için eylül sonunda toplanacak 
komitede karar verilecektir. 

Amerikalı mütehassısların 
sordukları sualler 

lktııat Veki.leti tarafından Amerika
dan getirilen iktısat mütehassısları lz
mirde tetkikata devam etmektedirler. 
Amerikalı müeba1111lar bu münasebetle, 
lıtanbul ticaret müdüriyetinden bazı 
maJW:nat iıtemiılerdir. Verilen sua11er
de, Türk.iyede ece. Jİ sennayeıinin han 
gi sahalarda çalıtlığı, ecnebi ıennayeai
nin hangi devirlerde Türkiyeye girdiği 
ıorulmaktadır. 

Bunun hakkında alakadar komiser
ler bir rapor hazırlamaktadırlar. 

Rusyadaki stajiyerler 
Son gelen malümata ıı;öre memleke

timizde kurulacak yeni fabrikalar için 
Ruıyaya gitmiş olan Türk ıtajyerlerin 
hepsi Moskovada stajlarına baılamıılar 
dır. Stajiyerlere şimdilik yalnız nazari 
olarak dersler gösterilmektedir. Bu ders 
ler günde yedi saattir. Bu derslere dört 
ay devam edildikten sonra, gençler fab
rikalara taksim edileceklerdir. 

Adanada bu seneki pam u 't 
Adana pamuk tahmin büroıunun yap

tığı tahmine nazaran bu senenin mın
taka pamuk rekolteıi 60 bin balyayı 
mütecavizdir. Alakadarlar mevcut vazi
yeti ve dahili sanayi ve sarf membala
rının genişlemesini nazan dikkate ala
rak bu mıktann kafi gelemiyeceği ka
nap.tinde bulmaktadırlar. Tahmin büro
sunun ekilen erazi ile toprağın verinin
den istifade ederek vardığı rekolte tah
minin ve netice vereceği henüz kestiri
lememektedir. Menin Ticaret odaımın 
931-32, 932-33 seneleri pamuk rekoltesi 
hakkında kaı'i hesap mukayeaeıini yap
mıştır. 932-33 seneıinde ihracat ve is
tihlak miktarile stok halindeki pamuk 
miktarı 52 bin balyadır. Bunun 14422 
balyası ihraç edilmiı 5580 balya11 mem 
leket dahiline sevkedilınittir. Elyevın 
mıntaka dahilinde 3000 balya kadar 
ıtok vardır. 

Geçen rekolte senesinde ihracat mik
tarı 90 bi;. balya idi. Rekoltenin 108 
bin balya o]masma nazaran dahili is
tihlak miktarı 17 bin balya kadardı. 

Bu •~ne için lıtnnhuldaki tezgahlar 
' .bğından, Kayseride fabrika yapılaca
ğından ve Çukurova fabrikaları genit
lediğinden pamuk sarfiyab çok genitli
yecektir. Mersinde Garnogasyan' da ya
pıldığından Adana pamukları lzmire 
kolaylıkla girebilecektir. 

Suriyeye kereste ihracatımız 
Aldığımız ma1Umata nazaran Mısır ve 

Suriyedcn yerli kcreıte firmalarımız ye· 
ni ve mühim siparişler almaktadırlar. 
Yakınlığı itibarile siparişler daha ziyade 
Cenup vilayetlerimize yaplmaktadır. 

Bu sene kereste ihracatımız hakikaten 
ıayanı memnuniyet bir halde bulunmak
tadır. Memleketimize iyi bir eelir temin 
edecek ve etmekte olan kereste ihraca
tında yerli kereste fabrikalarının büyük 
fedakarlıklan görülmektedir. 

Amerikalılar tUtunleri ucuza 
almak istiyorlar 

lzmir ve Milas havalisinde, Ameri
kan tütün kumpanyaları, bir itilaf yap
mıtlardır. Bu itilaf mucibince, Ameri
kan kumpanyaları, tüccar ve zürradan u 
cuz tütün almaktadırlar. 

Vakıa eskidenberi ecnebi kumpanya .. 
ları. Türkiyeden ucuz tütün almak için 
aralarında bu tarzda birlikler yaparlar
dı. Fakat bu birlikler bir müddet sonra 
bozulur, araya rekabet girerdi. 

Bu sefer Amerikan kumpanyaları 
arasında yapılan itilaf pek sıkıdır. 

Dolar düştüğü için, Amerikan kum
panyalan, geçen seneki fiat üzerinden tü 
tün almıyacaklarını alakadarlara bildir
mişlerdir. 

Son günlerde bir dolar 138 kuruşa 
kadar düşmüştür. 

Bu vaziyet karııstn~a, dolar Üzerine 
muamele gören kumpanyalar, Türkiye 
tütünlerine daha az fiat vermektedirler. 

Malını elinde tutamıyan zürra, Ame 
rikalıların teklif ettiği fiate tütün ver
mektedir. İzmir ve Milis tacirleri eJle
rindeki tütünün Amerikalılara ucuza git 

M•arlfte 

•• 
Universitede 
Dersler --17 T eşrinievvelden itiba

ren başlıyor 
Bu sene Üniversitede 17 Teıriniev

velden itibaren derslet"e başlanacaktır. 
Darülfünun lağvedildiği için eski ta 

lehe Üniversiteye girmek için yeniden 
kayıtlannı yaptıracaklardır. 

Cumartesi günü Maarif Vekaleti ve
kili Refik Beyin ıehrimize Universite 
kadrolarını getirmesi muhtemeldir. 

Talebe yurdu 
Universite binası arkasında büyük 

talebe yurdu binasının evvelce bu sene 
açılması düşünülüyordu. 

Faknt bu sene bütün gayretlere rağ
men yurt açılmıyacaktır. Oni.Yersite i
dare medisi; profesör kadrosu ve diğer 
teşkilatı tamamlanarak derslere baıla
nıldıktan sonra talebe işlerini de esaılı 
surette tanzimi ile metğul olacalıtrr. 

Bu meyanda yurdun gelecek sene
den itibaren açılacak kimsesiz ve bekar 
talebenin burada oturmaları temin edile 
cektir. 

Ancak yurdun tefrişiyle açılabilmesi 
için elli bin liraya ihtiyaç hissedilmek
tedir. Bu para da bu sene temin edile
cektir. 

Yurtta büyük bir lokanta da açıla
cak, bu lokantadan yalnız bekar ve kim 
sesiz talebe değil, diğer talebe de istifa
de edebilecektir. 

Yurtta sekiz yiiz talebenin ikameti 
temin edilecektir. 

Ucuz bar 
--o--

Tepebaşı eğlence yerini 
Belediye idare edecek 

Belediye kooperatifinin Beyoğlu ci
hetinde bir lokanta ile ucuzca eğlenile
bilecek bir bar açacağı yazılmıfb. 

Tepebaıı bahçesile müştemilatına a
it kira mukavelesi bittiği için kıtlık ti
yatro ile diğer binaları Belediye kendi
si idare etmek istemektedir. Bunun i
çin lokanta ile barın Tepebatmda açıl
ması dütiinülüyor. 

Aıri ainema hakkmdaki yeni kira 
mukavelesi bugünlerde imzalanacak
br. 

Vlllyette 

Hogazda dispanser 
Vilayet aıhhat işleri müdürlüğü Bo 

ğaziçinde bir sıhhat istasyonu tesisine 
karar vermit ve münasip bir bina aramı 
ya batlamıştı. 

Beykozda metruk bir mektep bina11 
bulunmut ve tamirine de batlaıınuıbr. 
Yakında burada bir diıpanser açılacak
br. 

Defterdarlıkta bir çöküntü 
Eski defterdarlık binasında bir çö

küntü hadisesi olmuıtur: 
Binanın üst kabnda Vergi temyiz 

komisyonunun toplandığı odanın tavan 
aıvaları birdenbire çökmüıtür. 

Binanın bir çok yerleri ayni ıekilde 
ve tehlikeli bir vaziyette bulunduğu için 
derhal tamiri tekarrür etmiıtir. Tamira 
ta yakında haılanacalıtır. 

Dispansere rontgen alındı 
Vili.yet V et"em dispanserine bet bin 

lira kıymetinde son ıistem bir rontgen 
makineai almıttır. Bu t'ontgen cihazı ya 
lıında yerine konulacalıtır. 

Cihazın alınmasile büyük bir nokıan 
telafi edilmiıtir. 

Açıkta kalanlar 
lstanbul maliyesinden açıkta kalan 

memurlann Anadolu vilayetlerine tayin 
!eri baılamıttır. 

Tamir edilecek camiler 
Evkaf umum müdürlüğü tarihi 

mabetlerden lstanbuldaki Rüstempa
şa ve Fınchkbdaki Mollaçelebi cami
lerinin kur§unlarını değiıtirmeye ve 
Mimar Sinarun eserlerinden olan Ba
baeski camiinin minaresinin yeniden 
yapılmasına ve Manisadaki Muradi
ye camiinin de kurşunlanrun tamiri
ne karar vermiı ve ketifleri de yapıl
mıştır. Bu dört mabedin tamiri için 
35 bin lira tahsis edilmitlir. Yakın
da tamire baılanacaktrr. 

Sir George Clark yarın 
Londraya gidiyor 

Dün Ankaradan tehrimize gelen es
ki l ngiliz sefiri Sir George Clark Cenap 
lan yarın akşam ekspresle doğruca Lon 
draya gidecektir. 

memesi için, )ktııat vekaletine müraca· 
aite bulunmuılardır. 

Bundan başka bankalann tütün tacir 
!erine yardım etmesi temenni edilmek
tedir. 

Keten, kenevir isteniyor 
Viyana ve Çekos.lovakyadan bazı' 

firmalar ihracat Ofisine müracaat e
derek Türkiyeden keten, kenevir ve 
kırmızı biber almak iıtediklerini bil
dirmiılerdir. Ofis bu müracaatleri 
ihracat tacir.lerine bildirecektir. 

Ucuz radyo 
Şehrimizde bir radyo montaj fa!>

rikaıı açılacaktır. Viyanadan uctJz 
radyo aksamı getirilerek burada mon
te edilecek ve haflr• .. ,.. .. ,. fiatle rad. 
yo satılacaktır. 

IST ANBULDA GEZİNTiLER ..................................... _ 
Maltepe bağlarında .. 

Ne var, neye durduk?-Görünen köy, hazan klavuz 
ister .. - Yolu kestiler .. - Bağımız birincidir! 

Her çardağın altında bir gramofon .. 
Herkes biri birine soruyor: 
- Ooo .. Merhaba azizim .• Ne tarafa 

böyle? 
Şu cevabı alıyor: 
- Nereye olur, bağlara •• Ya siz? 
- Biz de bağlara ..• 
Hani bağlasalar durmam, diye bir söz 

vardır. Eclirnekapının bağlar yolunda a
deta göç manzara11 alan bu kafileyi gör
dükten sonra, insan sabiden bağlasalar 
duramaz hale geliyor. ___, 

Kalabalığı ıize tarif etmek mümkün 
olabileceğini hiç zannetmiyorum. 

Aarabalara altııar, yediıer otunnut
lar. Her kadının kucağında en aşağı iki 
çocuk var. 

Arabacının ancak kırbaç tutan sağ e
li boş kalabilmiş. Öteki eli, yanındaki 
vızıltıcı çocuklarla meıgul... 

- Hanımlar, yeter!.. Bu araba daha 
fazla msan kaldırmaz! 

Diye barbar bağrrıyor ama, kim dinli
yor ki ... Simitçiler, börekçiler, fıabk fın
dık, leblebi satıcılar, yolun iki tarafına 
dizilmit, nerede çocuklu bir aile görseler, 
hemen etrafını alıyorlar: 

- Taze taze .. Leblebi .. 
- Fıstık var,, fındık var, eğlencelik •• 
- Hani ya, badem şekeri ..• 
- Halis limoooon! .. 
- Nane var. nane .• Yürek tazeliyor!. 
Arabalar, güç halle yola düzülcliler. 

Fakat ilerde ansızın bir mola verileli. Bi
zim arkadat arabacıya ıordu: 

- Ne var, neye durduk! 
Arabacı, öndeki arabacıya sordu: 
-Ne var, neye durdu? 

Önündeki arabacı da ayni suali, daha 
Önündekine tevcih etti: 

- Ne var, neye dprdu? 
Derken, arabacıdan arabacıya zincir

leme bize kadar gelen bir fısıltı: 
- Şey olmuş ta.. Çocuğun teyıi gel

miş te .. Yol o kadar dar ki, arabanın bi
ri durunca ötekiler de oldukları yerde 
saplanıp kalıyorlar. 

Abdülhak Hi.mit Beye hak verdim: 
Bir çocuk, kim demiş küçük şeydir, 
Bir çocuk, belki en büyük şeydir 1 

Yolu kapatıp bu kadar halkı, araba-
lar içinde bekletmek az iı mi? Hele ney
se, yeniden harekete geldik. Ağır ağır, 
gidiyoruz. Gide gide, uzaktan Nümune 
bağı göründü. 

Görünen köy klavuz istemez derler 
ama, ilk de{a bu li.fın akıi zuhur etti. 
Bağ göründ Fakat biz klavusauz bağa 
giremedik. 

Arabalar, zınk diye durdular. 
- Gene ne var? 
Arabaci, okk\W bir küfür savurdu: 
- Yolu keıtiler! •.• 
Arabadakileri telaı aldı: 
- Eyvah ••. Şimdi ne yapacağız? Yolu 

kesıniıler .•• 
Arabacı tetninat vereli: 
- Yok canun .• Öyleai değil! Remzi 

Efendinin Nümune bağına araba sok
mıyorlar da .. 

- Kim ıokmuyor? 
- Öteki bağcılar ••• 
- Sebebi? 
- Sebebi ne olacak. çekememezı11<İ 
- Allah Allah ..• 
Derken bir düdük sesi .. Bir düdük se-

si daha. .. 
Bekçi imit, geldi: 
- Burada arabadan ineceLsinizl 
Zoru ıı;örünce tabii indik. Fa.kat bu 

münasebetsizliğe de bir türlü akıl erdi
remedik. Herkesin canı. hangi başı ister 
se oraya gider. Anlatılmıyan itler .• 

Çaresiz yayan yürüyerek Remzi Efen
dinin Nüııoune bağına geldik. Kap11ının 
üıtündeki levhada ~u numara var: 1 

l'oll•t• 

Eir dükkanın yarısı yandı 
Uzunçarııda 281 numaralı Teıbihçi 

Ali Niyazi Efendinin dülıki.mndan yan
iın çıkmıısa da dükkanın yarm yandı
iı halde IÖndürülmüttür. 

Kılmçalide Mleaçit sokağında 1 un
ınaralı haende Madenci Arif Beyin e
vinden yanğın çıkmıııa da söndürülmüı 
tür. 

OskUdarda iki hırsız 
Usküdar civarında deinzde muhtelif 

hırsızlıklar yapan iki kiti tutulmuttur, 
Osman ve Refik isimlerindeki bu iki ki
ti O ıküdar sahillerinde bir çok mavna 
sandallardan qya çalmıılardır. 

Usküclar Poliı merkezinin aldığı ter
tibat neticeıinde hırsızlar cünnü meı· 
hut halinde yakalanmıılar ve adliyeye 
verilmitlerdir. 

Elbirligi ile dayak 
Yani ve Aneıti iıimlerinde iki kar• 

det Galatada Salamon isminde birisile 
kavga etmiıler ve iki kardeş bir olarak 
Salamonu dövmüşlerdir. Kavga eana
ımda odanın· penceresi kırılımı ve cam 
parçaları Salamonun bileğinin damarla
rını kesıniıtir. Ağır surette yaralanan 
Salamon hastaneye kaldırılmış, Yani ve 
Anesti yakalanmıtlardır. 

Bir kadın çiğnendi 
Beyazıtta feci bir kaza olmuı, bir 

kadın otomobil altında ölmüştür. 
Şoför Tevfiğin idaresindeki otomobil 

Beyazıda doğru giderken önüne bir ka
dın çıkınııtır. Şoför durmak istemişse 
de otomobil çok süratli gittiğinden ka
bil olamamış, bu hızile kadına çarpmış
tır. Kadıncağız tekerleklerjn altında bir 
müddet sürüklenerek bir çok rerlerin-

Remzi Efendi, bizi koşa koşa kartılar
ken: 

- Yoksa, dedi, Yanlışlıkla başka ba
ğa mı gidiyordunuz? Bizim bağımız bu 
taraflarda birincidir. 
Kapının üstündeki numaraya mı ita

ret ediyordu, yoksa bağının emsali ara
sında birinci olduğunu mu söylemek İl• 
tiyordu, bilıaem. Fakat Nümune bağı, 
herhalde sereserpe oturulabilecek bir 
yer ••• Sıra sıra çardakların altına hasır
ları serip boylu boyunca uzanınıtlar 
en küçüğü iki okkalık salkımları 
seyrederek keneli alemlerinde eğleni
yorlar. 

lstiyenler için maaa, iıkcmle de var. 
Remzi Efendi, biraz sonra bize o meı .. 
hur kokulu üzümlerinden tabak tabak 
taşımıığa batladı. 

Bağını büyük gördüğün yere sepeti 
küçük al derler ama, bu sefer öyle ol
madı. Remzi Efendinin yirmi bet çeşit 
üzümünden hiç olmazsa on çetidinin ta
dına baktık. Remzi Efendi, salkımları 
uzatırken izahat veriyordu: 

- Bu Hamburg misketi.. 
- Hafız Ali .• 
- Bu ça•uş .. 
Bağda her çardağın albnda bir gra

mofon ... Çeneleri hiç kaparuruyor. 
Sağdan bir gazel: 
''Cem'iyeti gül bülbüle de hara da 

kalmaz,, 
Sondan bir tarkı: 
"Yalnız bırakıp gitme bu akşam ge

ne erken, 
Öksüz sanırım kendimi ben sensiz 

içerken 
En neşeli demler bu gece sazla ge

çerken 
Öksüz sanırım kendimi ben sensiz 

içerken .... ,, 
Nasılsa, "Aımalarda üzüm!,, Şarkısı

nı söylemek kimsenin aklına gelmedi. 
Remzi Efendinin bağında içki içme

dik ama, üzümlerin kokusu bizi sarbof 
etmeğc kafi geldi. 

Dönütte, arkadaınn bir teklifte bu
lundu: 

- Hadi, ıuradan Münzevi bağlarına 
uğnyalnn ıeninle ..• 

- Hay hay .. Oraya da gideriz! 
Münzevi bağlarının bir adı da Hafız

larbağı iınit··· 
Kapıdan girerken, bir kenarda tatlı 

tatlı demlenen methur Hafız Sami'yi gös 
!erdiler: 

- Ah bir gazel .Cylese de dinlesek~ 
- Söylemez mi? 
- Esene söyler .. 
- N<' demek o? 
- Birazdan görürsünü~ ..• 
Derneğe kalmadı, tatlı bir su cıuy-

duk. Bağın öteki baımdan bir gazel .• 
Sordum: 
- Kim bunu söyliyen? 

- Bu da bir hafız .. Hafız Sami'yi 
gayrete getirmek istiyor! 

Hani, talmnaiı unutan lıanaryalan 
dillendirmek için karşısına iyi öten bir 
kanarya koyarlar. Öteki, bunu dinliye 
dinliye açılır, az zamanda takır fakır ö
ter. Tıpla onun gibi .. Fakat bu aktam 
Hafızlar bağında, Hafız Sami Beyi coı
tunnak için yapılan bütün ıayretler bo
t• gitti. 

Bu en güzel seıli hafız, sesini kaybet
mİ§ bir kanarya gibi sustu. 
Akşam ortalık kararırken Münzevi 

bağından çıktık. Arabalardan, otomobil
lerden geçilmez hale gelen Edirnekapıaı 
mezarlık yolunda yürüyoruz. Sağımız
da, ıolumuzda koca kavuklu mezar laf
ları .... Ve kulağımızın dibinde çınlıyan 
ıakralı kadın kahkahaları .... 

M. SALAHADDiN 

1 KUçUk haberler ----
• lstanbul Tapu idaresinde yeni teş

kil olunan ıicil muhafızlığı için hazırla· 
nan daire bitmek üzeredir. 

Bu muhafızlık dört ay zarfında 600 
muamele yapmıttır. 

den tehlikeli surette yaralanmııtır. Valı
aya yetiten polisler yaralı kadını der
hal hastaneye kaldırmıtlar, fakat aldığı 
yaraların tesirile bir müddet ıonra öl
müştür. 

Şoför Tevfik yakalanmıttır. Olen ka
dının Kumkapıcb oturan madam Mari
ka isminde biriai olduğu anlaıılmıtlır-

Arabadan düşen çocuk 
Y enibahçede oturan arabacı Meh

met arabasına kömür yükleınit ve ara
banın üzerine de 7 yaıındaki Ziya iımin
deki çocuğu da bindirıniıtir. Araba Top
kapı yokuıunu çıkarken tekerlek kınl
mıt ve çocuk arabadan düıerek muh
telif yerlerinden yaralanmıttır. 

Sahte doktor 
Son günlerde kendilerine doktor 

süsü vererek hırsızlık yapan bir ta
lum açıkgözler peyda olmuştur. Bun
lar kendilerini doktor diye tanıtarak 
evlere girip çıkmakta ve fırsat bul
dukça ellerine geçen eşyayİ aıırmak- . 
tadırlar. Zabıta bunlara karşı çok sı
kı takibat yaparak faaliyetlerine mey
dan vermemektedir. 

Geçenlerde bu şekilde hırsızlıklar 
yapan Sait isminde birisi yakalanıp ad
liyeye teslim edilmişti. Poli•in tahkika
tı neticesinde Hamit isminde bir ada
mın da böyle doktor namı altında öte
ye beriye girip çıkarak hır11zlık yaptı
ğı anlaşılmıştır. Zabıta bu adanu ı.aka
layarak tahkikata başlamııtır 

Şaşkın saat~er 
Haftanın yazısı 

Radyoıu olanlar d;kkat etmişi dir 
Moskovada (Kremlin) sarayının büyü! 
saati gece yarısını çaldığı işitilir. 

Kolonya l{asabasırun, Paristeki No 
trdam kilisesinin ~at çanları ekser 
radyolardan itidilir. O şehirlerdeki hı 
büyük &aatlcrin vazifeıi saat başlarıncl 
ve ortalarJnda ağır çanlarını öttürmel 
değil, ıehrin saatlerini birleıtirmektir. 

Dünyada şimdi saatleri birlettirmeı 
için kongreler yapılıyor. Malüm ya! s, 
at arzın kendi mihveri etrafında bir kc 
re dönmesinin 24 te biridir. Bu suretlt 
hasıl olan geceli gündüzlü bir günü yir
mi dörde bölmüfler ve saat meydaru 
çıkımı. Ama bunun batı nereai olmalıdır 

En sabit esas olarak güne,in &emtire
se geldiği zeval vakti kabul edilmit
Zeval vakti de her tül daireıine gôrc 
değiıir. Yani tehir, Avruparun ortası· 
na nazaran tespit edilen tarkta bulu· 
nuraa tabii güneti daha çabuk görüı 
(çünkü arzı garptan prka doğru dö 
ner) ve zeval daha evvel olur. Dahı 
garpta olan tehirlerde de güneı dahı 
geç doğar, zeval de daha geç olur. 
24 saatin batlangıcı olan zeval böylt 
oynak olunca tabii dünya şehirlerinin 
saatlerinde biribirine uymamaz1ık hasıl 
olur. Bununla en çok ıimendifer kum• 
panyaları alakadardır. Zira dünyaya da 
ğıttığı tarifelerde değil bir saat, bir da· 
kika yanlıtlık olsa seyrisefer altüst olur 
Yolcular vaktinde ge!emezlcr, Trenler 
karısır, iş çorbaya döner. Bunun için 
bazı esaslar kabul ediimi,tir. Bu meyan· 
da en sabit esas (orta Avrupa ar.ati) 
dediğimiz Viyana saatid<r. Şarktan do 
ru geldikçe Moskov• lıtanbuldan hır 
saat ileridir. Orada tam 12 de bizde 11 
dir. Sofya, Atine, Bükreş, lskenderiye, 
Kahire, Selanik hep bize uygundur. Şı• 
mendiferle giderken Belgratta"ı ılab3rt:n 
denizden de Adriyatiği garba doğru 
geçerken saatler birer saat geri alınır •• 
Viyanadan ve onun tlıl daire5i üstüne 
düşen şehirden garba doğru giderken 
1 niçre hududunda, denizde .de zannede
rim Napoliden sonra saatler birer saat 
daha geri alınır .• Paris, Marsilya, Lond· 
ra, bütün Belçika, Hollanda hep böyle
dir. Vapurda her gün ayar edilen gemi
nin saati bunu size bildirdiği gibi, IJ'en
de kondoktör haber vermese bile garla
rın saatlerindeki farktan bunu derhal 
anlarsınız. 

lıte Avrupadaki bu Üç saatlik fark bt 
le itleri karıtbnnakta olduğundan şu 
günlerde bu saat meselesini halletmek 
için beynelmilel bir konferanı yapıldı. 

Alem, dünyanın saatlerini birleıtinni· 
ye çalışırken bizim sahipsiz lıtanbulu
muzdaki bet on saat biribirine uymadaa 
itler durur. Hallı ta bu ıatkın aaatler 
yüzünden zamanıru kaybeder ama aldı
ran olmaz. 

lstanbul gibi parçaları arasmdaki mÜ· 
nasebetler, sun'i nakil vasıtaları olmak
sızın tesis edilmiyen ve deniz aıın k.J .. 
sımlan olan bir ıeJıirde bu nakil vaaıta
ları tarifelerinin ne kadar büyük ebem. 
miyeti olduğu söz götürür mü?. 

Hangİmi% Boğaz vapurunu, Adalar 
poıta11nı, Bakırköy trenini kaçırmak ;; 
teriz. Buna rağmen bunların kaçtığı 
yok mudur? Çook!. Bunun sebebi bizim 
tenbelliğimizden ziyade saatlerin uygun· 
suzluğudur. 

Vakia kol saatleri çıktı çıkalı doğru 
dürüıt saat kullanmanın güçlettiğini 
bana eski bir saatçi ıöylemitti. Çünku 
kolun sallanması saatin hareketine az 
çok bir tesir yapmaktadır. F alıat bu bü• 
yültülecek bir fey değildir. Dikkatli bir 
adam saatini bir kaç günde bir ıabit bir 
ıaatle ayar ederse bu mahzur ortadan 
kalkar. Lakin tebirde o sapit ayar saa
ti hangisidir, bana gösterir misiniz? Jı .. 
tanbulun merkez yerlerindeki saatleri Sİ· 
zinle beraber §Öyle bir gözden geçire
lim. 

- Köprünün iki ucundaki saatler. 
Bunlar biribirine kat'iyen uygun değil· 
dir. Aralarında bir buçuk dakika fa<lı 
vardır. 

- Köprünün Seyrisefai.n iskelelerin 
deki iki saat ile Japon · ı ıcarct ::>·.a.r " 
binası olan Karaköydeki binanın ahır,• 
daki saat te biri birlerine uymazlar. 

- Şirketihayriyenin, köprü iakelel· -
rindeki saatleri bu saydıklarıma uymaz. 
Ve bu saatler, şirketin diğer i•keleJerın· 
deki saatlere de uymaz. Köprüde aldı
ğınız ayarla mutlaka Osküdarda vapuru 
kaçırJrsmız. 

- lstanbul tarafında Yenicamiin ilıi 
saati köprü saatlerinden Üç dakika geri· 
dirler .. Neden? Orası meçhiıl Burada 
ayar alan1ar, Sirkeciden binecekleri tre
ni Knmkapıda beklemelidirler. 

- Beyazıtta Üniversite kapısındalci 
saatler de emaaline fnik ve ıanı8-leme 
layık bir surette ileri giderler. Bunlar 
iftar ıaatidir. 

- Galatada ve Beyoğlunda Tun.,lin 
iç saatleri biribirinden farklı olduğu ka· 
dar. Beyoğlunda Tunel meydannıdalci 
aaat te bunlardan ayrı bir ictibat sahi· 
biclir. 

- Beyoğlu Belediyeıinin cephesinde• 
kah itliyen, kah dinlenen aaırclide 12at 
ta zamana uymak İçin kendi hesabına 
iıters~ ileri cider, İster se geri kalır. o. 
na bu Y•ıtan sonra kimse karııamaz. 
Hatti. Beyoğlu Kaymakamı bile. 

- Galatasaray mektebinin tepesin
de bir kıt mehtabı gibi kimi gece ayct:n• 
lığında, kimi gündüz karanlığında itli· 
yen saat buııünlerde bet altı dakika ile
ridir. Anlaşılan ilim, yakınında bulunan 
saatleri tamamile ileri götürüyor. Terik 
ki ayarı almak istiyenler bu saate ya
na$11nlar. 

.:.._ Bunun hemen hemen karıısmdaki 
lngiliz Sefarethane kulesindeki !nM 
komtuıuna uymaz.. Bu uysal olmamak, 
saate kadar it lem iş 1 ngiliz huyudur. 

- Ta.t,~im,Jeki Trnmvay saatind~n 
ayar alınız. Tram\'aydan inmedf'n Hnr· 
bıyeye kadar Pİdin. Bir de oradaki saate 
bakınız. Biribirle-rine uygun iseler o gün 
eşref saattir. 

işte size yarı latife, yarı ciddi htan• 
bulun umumi saatlerind(.ki bozuk düzen 

(Lütfen sayıfayı çe••irini;:;) 
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Edebiyat ve mektep 
Kış mevsimine uygun 

yiyecekler Kiznn Nami Bey hocamız geçenlerde 
Ak!am'ın anketçiıine Nedim'i çekittirir• 
ken söz ara11nda memleketimizde henüz 
münekkit denecek kimıe görmediğini 
de söylemişti. Bunu zaten biliyorduk; 
çünkü ondan evet irili uf~_ı daha .birço~ 
muharrirlerimiz de bunu ilan etmıılerdi. 
Fakat ne yapalım ki birçok hayalpereıt 
kimseler, bütün bu ihtarlara rağmen 
kendilerini münekkit ıanmakta devam 
ediyorlar. 
Kazım Nami Bey, herkes gibi, bizde 

r münekkit bulunmadığımı söylemekle 
kalmıyor, Varlık mecmuasının 5 inci 

ı 
aayıamda bize bir tenkit örneği de göste
riyor. Hem de ne tenkit! Ôyle bir tair, 
bir romancı hakkındaki intibalarını, dil· 
!Üncelerini bildirmekle iktifa etmiyor, 
bir hamlede tenkidin ne yüksek de
recesine yükıelip bir iki satırda tiirin, 
ıanatin ne olduğunu anlatıveriyor. Bari 
tenkide heves edenlerimiz bundan Ör· 
nek alsa!... Şimdi kendisini dinleyin: 
"Şu son günlerde Nedim'in gazel· 

leri11i bir kere daha gôzden geçirdim; 
bence ıiir denüecek pek a;ı; feyini 
gördüm. Benim, ıiirden anladığım 
iey, sanıyorum, bir hayli ıairimizin 
arıladıklanndan büıbütün baıka olsa 
rrerek: 

"O halde,. ıiir nedir?,. aorgıuİ!e 
karıılafıyorum. Bütün edebiyat kitap. 
!arı, na;ı;ım üe tiir baıka baıka ıey• 
!erdir, der. Şiir olmasa da na;ı;ım bir 
sanat eseri olabilir, ue .sanat eseri oldu 
ğundan ötürü ıiir olma81 IGzımgelmez. 
Şimdi ''.sanat nedir?,, aorgusuna tutu
luyorum. 

ç Her ıiir, sanat eaeri olmıyabilir. 
Bunun tersi de doğrudur; yani her ıa· 
nat eseri de fiir olmıyabilir. 

'' Şiir, güzelliğin verdiği heyecanın 
ifadesidir. Sanal çirkini güzel, güuli 
daha güzel yapan feydir.,, 

Kazım Nami Beyin tarifleri burada 
bitiyor. Bittabi o bundan ıonra güzelin 
ve çirkinin ne olduğu ve bütün bu söy
lediklerinin manasının ne olduğu sorgu
ıile kartılaştığını farketmittir. Fakat 
ısrar etmiyor; onları münek.kitlere bı· 
rakıyor. Münekkit le olmadığına göre. .• 

Kazım Nami Beye hakikaten çok hür
metim vardır. Ekıeriya çok açık ve çok 
doğru ıözler ıöyler. Kolay hal suretle• 
rine biraz meyli vardır; Onun için sanat 
gibi, güzellik gibi çaprafıkça itlerde vü
zuhunu kaybediveriyor. Fakat bazı me
selelerde, meseli latince ve yunanca o
kutulması meselesinde bu kolaya mey
linden kurtulmuştur. Mekteplerimize o 
dillerin girmesine hararetle, ıiddetle, ih
tiraala taraftardır; hem de çoktan beri .. 
Bunun için onu çok severim. Hürmeti .. 
mi, muhabbetimi takviye için onun ya· 
zılarında daha birçok ıebepler bulmak 
kabildir. Fakat !iirden, aanatten bahıe
dcrken bu peritanlığı nereden geliyor? 
ihtimal ki, meıleki icabı, her ıeyi bir 
terbiye meselesi biline sokmak isteme
sinden; tiiri de, ıanati de sırf terbiye ba .. 
kunından gönneıinden geliyor. 

Zaten onun o makalesinde söyledik
lerinin çoğu öteden beri benim de ka
bul ettiğim, bu ıütunlarda ikide bir mü
dafaa ettiğim teylerdir. 

Nedim'in şairden ziyade bir çapkın 
olduğunu kabul etmiyorum; hatta onun 
divanındaki sözlerine inanıp bir çapkın 
olduğunu kabule bile bir lüzum görmi· 
yorum.. «Aldanma ki, tair ıözü elbette 
yalindır,, mısraını, her divanı açarken 
tekrar edebiliriz. F uzuli'nin, Leyli\ ile 
Mccnun'u kitaplan arasına kaparup te
bes:ıümle yazdığını, aşka asli kapılma .. 
dığını. Nefi'nin mütevazi bir adamca· 
ğız olduğunu ıöylerlene: «Olabilirl» de 
mekte hiç güçlük çekmem. Nedim çok 

liği yazdım. Ben merak edip bütün bu 
saatleri kontrol ettiğim için bilirim. i
şiniz Jmadığı bir gün ıiz de benim gibi 
bu ıaatleri kontrol edin, göreceksiniz ki, 
Jstanbulda biribirine uyan iki saat bul
mak güçtür. Me,rutiyetin ilanile ictihat
lar serbeıtlettiği zaman nasıl biribirine 
uyan iki fikir bulmak mümkün olamadi
ae, şimdi de fikirlerde kalnuyan bu le· 
tettüt ıaatlere ıirayet etti. 

Diyorlar ki: Belediye Galata kulesine 
bir düdük ve bir top koyacak. 12 de 
düdük ötüp top atılacak. Fena fikir de
ğil. Yalnız bu da Belediye Reisi olan 
zatın şahsına bağlı bir ıey olacak. Çün
kü: Her belediye reiıinin düdüğü timdi. 
ki gibi ötınez .. Ve her belediye daima 
top atmaz ... 

FELEK 

sevdiğim bir !aİrdir; kari hayatımın bir· 
çok güzel demlerini ona borçluyum. Eı· 
ki ıairlerimiz arasında belki ancak Nefi 
ile Naili ıürleri bana, onunkilerde bul· 
duğum zevki tattınnııtır. 

Fakat bütün divan edebiyatı ıairleri 
ile beraber Nedim'in de edebiyat prog• 
ramlarından çıkanlmaııan razıyım; hat· 
ta bunu Kazım Naıni Bey ile beraber, 
ben de iıtiyorum. Çünkü onun türleri
nin bir mekteplinin bedii zevkinin ter· 
biy~ıinde bile bir hizmeti olamaz; belki 
zaran vardır. Onların güzelliği sırf «for 
mel,, dir. Onlar ''poisie pure,, ün ta ken
diıidir. 

Nedim'in bir gazelindeki güzelliği an· 
tatmak, o fevkalilde ince zevki tatmak 
için inr.arun bedii zevkinin hayli inkitaf 
etmiı olma11 l&zımdır. Mektep talebeıine 
Nedim okutmak, meıela Fransızların 
edebiyat tarihlerinde yalnız La F ontaine' 
i Mallarmee'yi, Vabery'yi okutmağa 
kalkmaları gibi bir tey olur. Bizim bütün 
eski tairlerimiz, saydığım Fransız şairle· 
ri gibidir. Yalnız divan faİrleri değil, 
halk ıairleri de öyledir; aralarındaki fark 
vezin ve biraz da dil farkından ibarettir; · 
mazmunlar da ayni olabilir; fakat esas 1 

hep birdir, yani yalnız kelimeler delale
ti ile insanda hasbi heyecan uyandırmak. 

Zaten ,ör, insanda edebiyat zevkini ye 
tiştinnek için kan bir unsur değildir. 
Bu bilhasaa nesirle, insanın beıeri ihti
raslar üzerinde düıündürmelde kabildir. 
Kelimenin, veznin, güzel bir "image,.m 
füsununu inkir etmek imkansızdır; fa• 
kat hunlar ıonradan, çok ıoııradan gel
melidir. 

insan kafası öyledir ki daima, bilha11a 
gençlik çağında· r manaya, fikre tekil gü
zelliğinden daha çok ehemmiyet verir.Bu 
nun için çocuklara Nedim'i, Naili'yi o
kutursanız onlar, bu §&irlerde de bir 
mana, bir fikir ararlar ; onlarda bula
caklan " i.rnaa'e " ları birer fikir aanır 
lar; nükteyi, cinası düşünce usulü, er
kanı diye kabul ederler. Bu milletin a 
sırlardan beri bir takım "image" lara 
kapılmakla yerli yeniz mukayeseler, 
teşbihler yapmakla kendini düıünüyor 
zannetmeıi hep bundandır. 

Baki'nin meıhur : " Baki kalan bu 
bubbede bir hoı sada imit" misraı belki 
bütün eski edebiyatımtzın anahtandır. 
Belki en büyük hikmet de, o misraın ta· 
zammun ettiği reybiliktir. Fakat o dere 
ce hakimliğe varmak için imanm örsün 
de dövülmek lazımdır. Bir Fransız mü 
nekkidi, Jean Dolent; "Büyük Üs

tatlar imanla ba,ıar, nihayet reybiliğe 
erer" diyer. Şüphe veluttiır, belki i
mandan bile veluttur. Fakat gençlikte 
edileiı reybilik öldürücüdür; Zaman 
insanı, bu kubbenin altında boş bir 
sada bırakmanın da lüzumsuzluğuna 
kandırır. Julea Soury'nin "'le cancert 
de l'eıprit" dediği reybilik i!le bu cin
sidir. Bedii zevki teıekkül etmit kim
ıeler haıbi heyecanlar kayn.,ğı olabi
lecek tekli güzellikler, bizim eıki ede
biyatımız genç dımağlara ancak bu 
reybiliği aıılar. 

Bunun için mekteplerimize Yunan 
Litin kelimelerini, Avrupa klasikle
rini ıokmamız lazımdır. Onları ya aııl 
metinlerden okubnalıı ya tercüme et
meli, fakat herhi.lde Fuzuli'nin de, 
Nedim'in de, halk ıairlerinin de yer
lerini onlara vermeli. Ne ruh mistikli
ği, ne tekil miıtikliği; bunlar sonra 
dan gelebilir. Evveli\ humanisma! ..• 
Bu yolda Kaznn Nami Beyle daima 
beraberim. 

En dikkatsiz kimseler bile yaz ye
diklerimizle kıt yemekleri araıında bir 
fark gözettiğimize dikkat etmiılerdir. 

Bunun pek büyük bir fiziyolojik ıebebi 
vardır. Kıt vakti yazdan ziyade vücu• 
dumuzun 11caklığı çabuk kaçar ve zayi 
olduğu için onu yerine getirmek ve ısıt
mak iıter. itte bunun içindir ki ıoğuk 
zamanlada 11caklık veren ıeyleri bilmi
yerek tercih ederiz. Bunun en büyük iı· 
batı Eıkimo ve Laplantlılarda kutbun 
uzun ve karanlık kıılarmda balina ve 
diğer deniz hayvanlarının yağlı yerlerini 
yemekle 111ndıkları göıterilir. Buna kar
tı da cenup adalarının 11cak yerlerinde
ki yaşayanların yemekleri en çok mey• 
valardan ibarettir. 

ister sıcak veya soğuk iklimlerde bu
lunalım. Her vakit vücudumuzun etle
rini yapan bir şey yemek herhalde la
zımdır. Bundan başka ıoğuklarda biz 
de hayvan yağı yemeğe muhtacız. Lo
kantalarda, evlerde daima ıoğuk za· 
manlarda yemekler 11cak tutan yağlı 
n~viden olmıuma dikkat edilir. Yazda • 
ziyade kıtm evlerin yağ sarfiyatı ziyade 
olur. Vücudumuzu uıtmak için ve ıo-

ğuktan korunmak hususunda elimiz al
tında yalna: yağlar bulunmaz. Bunlar· 
dan batka ıekerli ve nişastalı ıeyler de 
vücudumuzu ıııtmağa hizmet ederler. 
Bunların verdiği enerji iki ıekilde görü
nür. Yağla kuvveti olarak aarfedilir, ya• 
but vücudumuzu ısıtmağa yarar ve dı
ıarıya intiıar ederek kaçar. lıte asıl it 
bu harareti vücudumuzda saklayıp ka· 
çırmamaktır. Bunun için lüzumu kadar 
elbise ile mümkün mertebe buna mani 
olmağa çalıtırız. iyi giyinmif biriıi ile 
elbisesi noksan birinin vücudunun hara
retini muhafa;ı;a etmesi tabü bir olamaz. 
Vücudun harareti ne kadar iyi muhafa· 
za olunursa o kadar aç sıcaklık veren 
yemeklere ihtiyac haııl olur. 

Elbiıenin vücut hararetini kaçırma• 
mak ve ıaklamak iti en çok çocuklarda 
gözönünde tutulmalıdır, zira çocuklar 
büyüklerden ziyade cüsselerine niıbetle 
kilo batına fazla hararet zayi ederler. 
Bunun için onların gıdasında hararet ve
ren ıeyler daha ziyade bulunma11 lazım
dır. Gene bu sebepten çocukları kıt mev 
ıiminde bacakları çıplak gezdirmek ca· 
iz görülmemelidir. Çocukları kıt giin: 
leri derileri açık gezdirmekle idman 
peyda ederler düıüncesi doğru bir fiziyo
loji kaideıine uygun olmasa gerek. 

Büyüyen çocuklann neıcileri ziyade 
11caklık veren ıeylere muhtaçtır. işte 
bunun içindir ki çocuklar tatlıyı ve o
nun da en ho,ıarına rridcn ııekli olan ıe-
keri pek ıeverler. ı 

Soğuk ile yemeklerden bahsederken 
iıpirtoyu unutmak olamaz. Pek çok mik· 
tarda olmamak ıartile içkiler tabii yağ 
ve ıeker gibi vücudumuza {okıide) olup 
yandığı artık münakaıa götürmez bir 
hakikat gibi kabul etmek mümkün olun
ca hazimleri kuvvetsiz, sıcakl:k yapmak 
kudretinden aciz, soğuktan çok müteeı
sir, 11cağa muhtaç yaşlı kimselere iıpir· 
tolu !eylerin lüzumlu ve bir dereceye 
kadar faydalı olması icap eder. 

Büyükada 
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Milliy€t'in edebi rcmanı: 75 du. 
Petek ancak şimdi Amerikalıla

ra alıcı gözü ile bakıyordu. Ameri
kalılardan kalın çerçeveli gözlük 
takmışı birisine benziyordu. Kime, 
kime? Derken buldu. Milliyet Ga
zetesi Müdürü Ahmet Şükrü Beye! 
Kaim gövdeli, tombul yanaklı, in
cerek sesli ve daima güleryüzlü .• 
Ama tıpkı tıpkısına. Ötekisi de bi
risine benziyordu. Kime, kime? 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

vardır. Hangi sinema yıldızı yüzü
nün akı ile i'in içinden sıyrılmış? 
Kaç kocadan boşandıklarını, kaç 
aevgilileri olduğunu gazetelerle i
lan edecek kadar yüzsüzleten bir 
alemin ortasına atılıyordu. Orada 
itibar, saygı en iyi sanatkara değil, 
erkekleri en iyi, en hırslı öpen kız
lara idi. Veaikaşız, apaçık orospu
luğu dünyaya yayan ve alkışlar 
toplıyan bir tehirde ne Yaylalı 
Mehmedin kızını tanırlar, ne de 
Hazreti !sanın kız kardeşini .• 

Dünya güzeli müsabakaları da 
aşa yukarı buna benzemiyor mu? 
Sinema profesyonelini yetiştiriyor, 
Mösyö dö Waf da amatörünü. 

Bununlaberaber, Petek'in içinde 
ki sevinç eksilmiyordu. En parlak 
bir Türk yıldızı olmak, dünyaya 
yayılmak, daha çok para kazan
mak, Amerikayı görme~, dünya 1 

turnesine çıkmak.. Bütün bunlar 
bir genç kızı çıldırtan mutlardı. 

K1.:ndini bu duygulardan kurta
ramadığı içindi ki kim bilir kaçın
cı defa: 

Yaylalar serin, serin, serin 
Seııincim derin, derin, derin 
Diye bazı yerlerini değiştirdiği 

Yayla türküsünü tutturdu. 
Apartıman kapısının zili öttü. 
Hizmetçi kadının ayak sesleri 
Kapı açıldı, erkek sesleri, sonra 

kapı tıkırtısı. 
Köse dayı ile üç Amerikalı, bir 

de Noter kılıklı bir adam girdiler. 
Petek göğsünü sarsan yürek çar

pıntısını göstermemek için sol dir
seğini masaya ve avucunu çenesi
ne dayadı. Masanın öbür yanına da 
iki üç Amerikalı oturdu. Ortaları
na da Noter kuruldu. Köse dayı 
Petek'in arkasında ayakta duruyor 

Ahmet Şükrü Beye benziyen A
merikalının eşi de ona benziyordu. 
Lafı uzatmadan, kısa yoldan git
mek istediği belli idi. Petek'in 614 
kelimeden artık lngilizce bilmedi
ğini bilmiyen Amerikalı İngilizce 
başladı: 

- Noter Efendi mukaveleyi o
kuyacak. Biri İngilizce biri Fran
ınzcadır. Lütfen dinleyiniz Mat
mazel. 

Köse dayı tercüme etti. 
- Dinleyeceğim ama, ben bun

ların yarısından çoğunu anlamam. 
Köse dayı: 
- Türk-;e tercümesini yaptır

dım yazdırdım. Noter okurken O• 

radan anlarsın. 
- T ercümeai doğru mu? 

Karanlıkta bir facia 
- Can kurtaran yok mu? Can kur

taran yok mu? 
Gecenin ağır, derin ıesıizliği içinde 

çınlıyan bu feryat uzun, yırtıcı akislerle 
bir müddet havayı kanttırılı, bulandır· 
dı. 

Uzaktan bir poliı düdüğü bekçiyi a· 
radı ve bekçinin düdüğü de cevap ver· 
di. 

Sokakta koıuımalar oldu, ayak ıeı
leri ziyadeleıti. 

- Can kurtaran yok mu? Can kur· 
taran yok mu? 

Tabancasını çekerek, feryadın geldi
ği tarafa sıığirten polis, köıe ba!mda bir 
karaltı görerek, ihtiyatla duvara yatan· 
tı: 

- Davranma, yakanmu 

Karaltıda bir hareket yoktu. Polia 
bunu bir hile ıanarak tekrar tehdit et
ti: 

- Eller yukan!. Davranma, yaka· 
run •• 

Karaltıda yine hareket yoktu. Poliı 
meçini de çelmıiıti. Tabancasını ileriye 
tutarak, ayaklarının ucuna basa basa ka 
raltıya yakla,tı. O sırada bekçi de im
dada yetitıniıti. 

Poliı, dikkatle bakınca, uzaktan gör 
düğü ve tehdit ettiği karaltının ıırtını 
duvara vermiı, bayğın mı, yaralı mı, Ö
lü mü, pek belli olmıyan bir insan oldu· 
ğunu anladı. 

- Yaralı mııın, nesin? 
Ses yok. 
Bekçi de sordu: 
- Olü müsün be? 

• 

Cevap yok. 
Poliı, bekçi iğilmiılerdi. Ne cesedin 

üzerinde, ne de yerde kan izleri yoklu. 
Poliı cesedin bileğini tutmuıtu: 
- Nabzı atıyor, &mek ki, ya,ıyor. 
Bekçi de etrafa göz gezdiriyordu: 
- Yaralarumıa da benzemiyor. 
- Galiba korkudan bayılmıt. Ne ya 

palım? 

- Bir eczahaneye götürelim. 
- Nöbetçi eczahane nerede? 
Bekçi dütündü: 
- Bu gece bu mahalledeki eczaba· 

ne açık değil. 

Kolunu gerdi, eliyle uzakları gÖs· 
terdi: 

- Oç mahalle aıağıdaki eczahane 
açık. 

Poliı batını salladı: 
- Afiyet eczahanesi değil mi? 
- Evet, Afiyet eczahaneıi açık.. 
- Açık olacağına, olmaması daha 

iyi .. oraya kadar bu adamı nasıl taıınz? 
- Belki bir ıeyi yoktur, ayıltalım .. 

.. 

- Haydi ayıldı diyelim. hemen kal
kıp gidebilir mi bakalım? 

Aıağı sokağın bekçiıi de gelmitti: 
- Bizim mahalledeki eczahaneyi aç• 

tıramaz mıyız? 
Poliı dütündü: 
- Ahvali fevkalade .•• Eczahaneyi aç 

tınnz. 

Ve eczahaenye doğru yürümüştü: 
- Siz de bu adamı sırtınıza alın, ge

tirin. 
Poliı kapalı kepenkleri bir hayli vur 

duktan aonra, eczahane açılmııtı. 
Biraz aonra da bekçiler bayğın ada· 

mı getirdiler ve yan açık kapıdan içeri 
girdiler. 

Eczacı yan uykuda, yarı uyanık, bay 
ğın adamı ayıltmağa uğratırken, poliı 
te kağıdını, kaleınini çıkarmıt, ifade al· 
mağa baılamııtı. 

Ezcahanenin içinde bu faaliyet de
vam ederken, yan açık kepenk altından 
elinde bir kağıtla, bir çocuk peyda ol
du: 

- Efendi amca.. Annem çok haata .• 
Ne olur, ıu reçeteyi yapar mı11n? 

Eczacı vakitsiz uyandınlmıt bir ada 
mın titizliği ile terslendi: 

- Git iıine!.. Burası nöbetçi eczaha 
ne değil. Afiyet eczahanesine git •. 

Çocuk mahzun mahzun bakıror~u: 
- Ben oraya kadar nasıl gıderım? 

Sokaklar karanlık, tenha. Korkarnn •• 

Polis te, bekçiler de çocuğun haline 
acnnıtlardı: 

·- Sevaptır, çocuğun reçetesini ya
pıver. 

Bayğın adam ayılmıttı. Yorgun bir 
ıeıle ifade veriyordu: 

- Evime dönüvordum. Önüme iki kİ!i 
çıktı. Uzerime hücum ettiler. Avazım 
çıktığı kadar bağırdım. Ondan aonra11· 
ru bilmiyorum. 

- Paranız falan çalındı mı? Ceple
rinizi bir yoklayınız. 

Onlar meığulken, eczacı çocuğun 
reçetesini yapmı§tı. Çocuk letekkür et
ti. Yan ıokaklardan birine saptı. 

Gece köıe batında hücuma maruz ka 
lan adam da ifadesini verdikten ıoııra 
eczahaenden çıktı. Yan sokaklardan bi
rine daldı. Biraz yürüdü. Çift kanatlı 
bir kapının önünde durlu. 

Onun durması ile. kapı içeriden açı· 
lıvermişti. Bir çocuk batı uzandı: 

- Baba, sen misin? Doğrusu çok 
güzel bayıldın. Eczahanede gijlıniyeyim 
·diye, vallahi dudaklarımı !11rıyordum. 

Bu çocuk, hasta anne11ne eczahane
den ilaç yaptıran çocuktu. 
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- Bizim Konsolatoya tasdik et-
tirdim. Pullu mullu. Her şey ta-
mam. 

- Sen nafile köse dayı değil
s:n. 

Tercümeyi masaya koydu. No
ter madde madde okumağa başla
dı. Her madde sonunda Petek e
vet, evet diyordu. Amerikalılar 
da orraytı bastırıyorlardı. 

Noter: 
- Mukavele bitti. Her iki taraf

ça uygun mu? 
- Uygun. 
Deliler. Önce Amerikalılar im

zaladılar. Firmalarının mühürleri
ni bastılar ve kağıtları Petek'e u
zattılar. Arkadaki köse dayı kızın 
umuzundan kağıtlara bakıyordu. 
Yüreği yaralı tilki gibi çırpınıyor
du. Petek mühürlü, damgalı, pullu 
kağıtlara bir göz gezdirdi. Yüre
ğinin çarpıntısı durmuştu. Dudak
larındaki gülümseme, gözlerinde
ki parlaklık silinmişti, Hayatını 
bambaşka yollara çevirecek olan 
kağıtları bir defa daha okuyormut 
gibi Üzerlerine kapanırcasına e· 
ğildi. 

Elini uzattı. 
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Sükrü Beye benziyen Amerikalı 
Şükrü Bey kadar zeki ve anlayışlı 
idi. 

Hemen, her tarafı pırlantalı, al
tın mürekkepli kalemi uzattı. 

Petek bakmadan aldı. 
Noter baston yutmuş gibi dim

dik ve duygusuz bakıyor. 
Petek gözleri kağıtların üstün

de, elinde kalem, çarpıntısız, ka
uçuktan bebek gibi duruyor. 

Oç Amerikalının kalbi kütküt! 
Köse dayı sevinç baygınlıkları 

geçiriyor. 
Ha imzalayacak, ha imzalıyor. 
Petek kolunu uzattı. 
Kalemini sigara tablasının ke-

narına dayadı. 
Henüz imzalamamıştı. 
Herkes bekliyor. 
Petek'in gözleri kağıtların üs

tünde. Fakat kağıtların üstünde ne 
yazı vardı, ne mühür, ne pul ..• 

Kağıtlar bir sinema ekranı ol
muştu. Üstünde bir takım resim
ler, hayaller l.ıçlışuyordu. Kırk 
katlı binalar takla atıyor. Cadde
ler, limanlar biribirine karı,mış 
dans ediyor. Şimendiferler havaya 
çıkıyor, insanlar motorsuz uçuyor. 

• 
] 

RADYO 1 
Bugünkü proğraw 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
18,30 Fran•ızca derı (Müptediler• mabsu•)• 
19 Refik Talat Bey •• arkad.aıları. 
20 Bedayyi Musiki He7'eli. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, saat ayart• 

MOSKOVA, 148ı "'
Her ıünkü. program. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
18,20: Oda musikisi.. 19,40: Plil::. 20t25: Mub• 
telii. 21,05: Taıannili orkestra konseri. 22,3Sı 
Cbopinin konseri. 23: Dana musikisi. 2J,45: 
Danıa devanı. 

BUDAPŞTE, 550 m. 
20,20: Radyo orke•traaı. 21: Skeç. 23: haber'" 
ler. Pli.k. 24,35: Siıan musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
20,40: Sevilen opera haberleri. 22,40: ha.herler: 
2.2,55: Senfonik radyo orke•lratı. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
20~5 l::.cnebi lisanııe haberler. :tt,4:) h.arıttk 

neıriyat. 23,05: Orkestra. 

PRAG, 488 m. 
20,35: Nedbalin. "Winzerbraut,, opereti. 23,201 
Hafif musikisi. 

ZORIH, 459 m. 
20: Züri.hin kilise çanlarını nakil. 20,25: Ne• 
ıeli ueıriyat. 21,20: lsviçre besteleri. 22,10: H• 
berler. 22,25: Kl.iaik Romantik beateler. 23,2!U 
Maxi.m bando•u tarahndaı:ı dana musiki•'-

ROMA, 44ı m. 
22,20: Askeri bandl 

B0KREŞ. 394 m. 
20,25: T aıanni. 21: Romea halk tarlaları. 
21~: Cazbant. 

LA YPZIG, 389 m. 
21: aKrıtık neıriyat, 23,10: Haberler - Dan• 
muaikiıi. 

BRESLAU, 325 m. 
21,15: Neıeli k.onaer. 23,20: H&berler. 23,SSı 
Dana muıikiıti. 

İST AN BUL BELEDİYESİ 
Darülbedayi Temsilleri 

1 Teırinievvel pazar günü aktamındad 
i'" •• 

PER 
GüNT 

5 perde 
{azan : Henrik lbıell 

Tercüme eden : 
.ıleıteliyen, E. Grieır 
Türkçeye çeviren : 

Seniha Bedri. 
DIKKA T: Temıillere tam saat dokuz• 

da baılanacak ve perde açıldıktan ıon• 
ra hemen kapılar kapanacaktır. Biletler 
ıimdiden giıede satılmaktadır. 

Pazar günü aktamı Halk gecesidir. 
6888 

Şişlide satılık ev 
Şitlide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev ıablıktır. 

Müracaat: ıMilliyet N. B. 
6853 

Prof. Dr. Operatör 

A.KEMAL BEY 
A vrupadan avdetle haıtalarını yeni 

naklettiği muayenehaneıinde öğleden 

ıonra kabul ve tedaviye ba,lamııtır• 

Cağaloğlu, Iran sefareti kart11ında Dr. 
Süreyya Bey apartımanı. Tel. 20077 

(7913) 

r ;ıllillfay~t 
Asrın umdesi "M l L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 

3 ay~iı 
8 " 12 " 

Türkiye İçİ.n 
L K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen •Trak aeri Terilmes.- Müddati 
seçen nüahalar 10 kuru,tur.- Gazete ,... 
matbaaya ait iıler için müdiriyeta mü• 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların m••'u• 
liretini kabul etmez, 

BUGÜNKÜ HAVA 
Buıün hava açık •• timal İ•tikaınetler• 

den. h.afif rüzg&rlı olarak devam edecektir. 
29 • 9 • 933 tarihinde haTa tazyiki 764 

milimetre, en fa:ıla ııcakhk 20, en u ,., .. 

caklUc 13 derece idi. 

Kuleler yamyassı. Bacalar iğri 
büğrü •• Geni.f sahneler, makineler, 
projektörler. Gazeteler uçurtma 
olmuş ta göklere uçmuf •• Petek'in 
resimleri, sözleri, krokileri ••• Mil· 
yonlarca insanlar kaynaşıyor. Si· 
nema kapıl;u-ı hın.:ahınç. Avrupa 
Amerikanın üstüne yığılmıt. Aıya 
ile Avusturalya kolkola. Kıvırcık 
saçlı, donsuz, kapkara Amerika a• 
ralıktan sokulmağa çalışıyor. Gök· 
le parlak bir yıldız. Parlaya par· 
laya yaklaşıyor. Yaklaştıkça açılı· 
yor. Dünyanın beş kıt'ası, hatta 
Groenland'ın bile kafası havada. 
Açılan yıldızın içinden Petek •••• 

Petek elini tekrar kaleme uzattı
Gözlüklü gözler parladı. 
Jaketataylı yürekler çarptı. 
Petek kalemi aldı. 
Eli imza yerine gitti. 
Kalemin ucu kağıda dokundu. 
Fakat durdu. 
Gözlerini kaldırmıyordu. 
Güleryüzlü Amerikalı kalktı 
- Eğer bir nokta eksik varsa 

lıemen tamamlayım. Dedi. Meselıi 
bu ücreti az görüyorsanız işte ya• 
zıyorum, yüz bin dolar daha katı· 
yorum. (Bitınedi) 
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lstanbullular temiz bir maç seyrettiler r_· ________ ç_o __ c_u_K _______ J 
(Başı ı inci aahifede) . . • 

anlamak güç olacağı kadar, seyırcı ı
çin de ne kadar meraklısı olaa da, 
ıalanı~ maç seyretmek nahot bir ıey 
olacaktı. Dünü bekliyenler sabahle
yin gözlerini açıp ta havaya baktık
ları zaman, tam bir spor havasının 
vereceği keyifle ıevindi!er. Bol bir 
güneı, tatlı ve rüzgi.raız bir serinlik. 

l * * * 
Günün çok erken saatinde, köp

~ rünün üatü gittikçe artan bir kala• 
balık halk kütleıile dolup boıanma• 
ğa batladı. Kadıköy vapurları lı
tanbul halkını maça yetiıtirmek için 
doluyor ve derhal hareket ediyorlar
dı. 

Öğleye doğru bu kalabalık büsbü
tün arttı. Vapurlarda, değil ayakta 
duracak bir tek bot yer kalmamıftı. 

Bunun için de hiç ıüphe yok ki 
en kalabalık olanı Öğleden sonra poı
ta yapmağa baılamıt olan vapurlar
dı. 

Yolcular, KadıköyÜne çıktıkları 
vakit, buranın sokakları, hemen he
ınen hiç görmedikleri bir inıan kala
balığına uğradı. Bu kalabalık ta a
çıkça göıteriyordu ki, dünkü maç lı
tanbulun ıporcu kütlesi tarafından 
alaka ile beklenilen bir oyundur. Bu 
da pek tabii idi. Çünkü F enerbabçe 
Avusturyanın en kuvvetli bir takımı 
ile kartıla§ıyordu. 

• • • 
Stadyomun içi bir insan denizine 

benziyordu. Duracak ve oturacak 
bir tek yer kalmamıttı. Mübalağuız, 
dün atadyomda 4000 - 4500 kiti 
vardı ve hepıi de Fen eri, ecnebi ta ... 
kımlan kartııında milli varlığımızı 
ıereflendiren teıekkülü sevenlerdi. 

Büyük maçtan evvel oynayan, A· 
nadolu - Beykoz terfi maçı, devam 
ederken, herkeı, saatine b,_kıyor, ve 
büyük maçı aabırsızlıkla bekliyordu. 

Dün oynanan Fenerbahçe - Wie
ner Sport maçı, aon mevsimlerin en 
parlak ve en muvaffakıyetli oyunu 
olmuıtur. Bunun bir kaç ıebebi var. 

Bir kere San Lacivertlilerin dün 
kartılattığı takım Avrupa futbolü
nün veçbeaini değiftirecek kadar bil· 
gili bir milletin takımı olma11, bura
ya gelen takımın da onların en gü
zidelerinden biri bulunmasıdır. 

San Lacivertliler, bunlan gözönün
de bulundurarak fevkalade teklinkli 
ve kafalı bir oyun oynadılar. 

ilk dakikalarda, hasımlannın tek
nik kabiliyetlerini görür görmez bun
lara tatbik edilecek en iyi uıulün 
ııkı bir def ana ı aiıtemi olmazı li.zrm 
geldiğini kabul ettiler ve bunda da 
çok fazlaıile muvaffak oldular. 

Sarı Lacivertliler müdafaa takti
ğini yaparken bile zaman zaman A
vuıturyalılan çok güzel ve kombine
zonlu ,ekillerde sıkıttırdılar. 

Avusturyalılara gelince: 
Bu takım merkezi Avrupanın en 

İyi takımlanndan biri olduğunu ispat 
etti. Bi lhaısa kaleci FranzJ latanbu
lun ender gördüfii kalecilerden biri
dir. 

Bütün takım, harikulade biribiri
le uyuıabilen oyunculardan müteıek
kildir. Santrhafları Kellinger vücut
ça ~İfman olmasına rağmen çok seri 
i:ri pasçı ve kafalı oynayan bir oyu~
cudur. 

Forvet hatlan yekdiğerile tama
nen uyu,abiliyor ve verdikleri pasın 
ınutlaka yerini bulacağına emin bu
lunuyorlar. Hücumlarda beı forvette 
her zaman beraber ileri gidiyor. Ge
'iledikleri zaman beti de beraber 
reri geliyor. 

. B~ yelpaze gibi açılıp kapanan 
~ısafır takımın en belli baılı güze.l 
>ır huauıiyeti idi. 

Forvet ile muavin hattı biribirile 
ı>ek iyi anlatabiliyor ve birbirlerini 
çok İyi görüyorlardı. 

Bütün bunlan te.lhis etmek lazım 
'eline Wiener ıpor takımı fevkala
le bir takımdır. F enerbahçe de dün 
hu fevkalade takıma fevkalade bir 0 • 

lrun oynayarak berabere kalmıttır. 
ı&.ıkolıun çocuklara ..• 

Muhteşem ôZDEMIR 

Oyun nasıl geçti? 
Tam aaat 4 te Wiener aport sahaya 

;ıktı. Bir dakika ıonra da Fenerliler çık
tılar. Malum ve mutat merasim yapıldı. 

Oyun Kemal Halim Beyin hakemliği 
ılımda baıladL -

F enerbabçe takımı ıöyle idi: 

Hüıamettin 
Fazıl Yaıar 

Eıat Fikret Cevat 
Şaban M. Retat Zeki Hıfzı Niyazi 
Oyunun ilk dakikalarında Avusturya

.ılar cidden çok güzel hücumlar yapmıya 
llaıladılar. Bir aralık ıağ taraftan bir hü
'ıun yaptık taç oldu. Avusturyalılar çok 
;..ı.at hücum edebiliyorlar. Bizim çocuk
"'r fuurlu bir defanı yapmayı ilk daki
lıaıar için muvafık buluyorlar. Bir hü
~mumuz esnaaında 18 haricinde bir fri
•ık oldu. Zeki çekti. Kaçırdık. Avus
l~ryalı misafirlerimiz hakikaten tahınj. 
limiz ve evvelce yazdığımız gibi üstat 
denecek bir tarzda oynıyorlar. Hak.imi
>eti elde ettiler. Mütemadiyen top bi
~irn kalemizin önünde dolaıryor. Bu a
~~da Zekinin uzak bir meıafeden Niya
~Yİ görerek verdiği paı muhakkak bir 
tol teklinde kaleye giderken, kaleci Fra
'lı:l'ın zamanında bir müdahalesi ile kor
~•re gitti. Fakat korner bir İ§e yarama• 
dı. 

Wiener Sport oyuncuları kendilerin
den çok emin bir tarzda oynuyorlar ve 

j dain,;. açık yeri eöre;ock atıyorlar. Bu a
'ııda gene Zekiden aldığı derin bir pası 
~-k İyi süren Niyaziden topu almak için 
L ıyanalı oyuncu korner yaptı. Çekilen 
"Otner kalecinin elinde söndü. 
. Gene Viyan:ılılar hücumda. Fakat bi
~ıtn müdafaa can~nı di~ine takarak oy .. 
'ııyor. Biz eenc bi•· hücum yaptık. Hıf. 
~tnm şütü - muhRkkak ki çok usta o
~11 - F .. anzl'ın elinde söndü. 

Bizimkiler biraz açılarak ve çok iyi oy .. 
~-mıya b:ı ~ladılar. Bilhassa Zeki ve sağ 
~raf hücum~ çok iyi. . Müdafaada hep
tı iyi.. Oyun mütcvazinleıti. Esat ve 

1 

1 

Fikret müdafaada çok iyi oynıyorlar. 
Bize üstüste iki korner olduğu halde bir 
ıey yapılamadL Viyanalılar bir nebze a
ğn· batıyorlar. Gene bu hücumlardan bi
rinde aantrforun çektiği bir ıüte kaleci 
Hüıamettin güzel bir kurtarıt yaptı. Sol 
açığ,n yetişmeıi bile bunu gole tahvil e
demedi. Bu arada da hakemin düdüğü 
birinci haftaymın bittiğini ilan etti. 

ikinci haltaym .• 
Oyun baıladığı zamanda F enerbahço 

takımında bir değiıiklik göze çarptı. 
Santrhafa Nazmi, ıolaçığa Fikret, Şa
ban s,jğinsayda, Muzaffer aolinıanya geç 
miıtiler. 

Viyanalılar, gene, ağır basıyorlar. Biz, 
bir müddet için hi.kim oynadık ve bu a· 
rada çok güzel bir pozisyonda Zeki ani 
bir §Üt attı. Franzl zaviyeye bir plonjon 
yaparak t<>11u avuta atabildi. Korn~ ne
ticesiz. 

Bunun Üzerine Viyanalılar hücuma 
geçtiler. Fakat Esadın harikulade oyunu 
bunu da atlatıyor. Zeki ve Şaban orta
da İyi oynıyorlar. Şaban yanındaki Ni
yaziyi çok İyi çalııtırıyor. Viyanalı ka
leci artık tehlike geçirmiye başladı. 

Bu arada bir hücum oldu. Ve berke
sin yüreği ağzına geldi. Top bizim ka· 
lenin kıblesini sıyırarak avuta gitti. 
Herkes e-ol zannetti. Maamafih Viyana
lı misafirlerimiz fevkalade oyruyorlar. 
Ve kendilerinden ~ok emin bir haldeler. 

Avuıturyalılar adamakıllı sıkııtırdı
lar. Fakat neticesiz. Ortada Nazmi iyi 
oynıyamıyor. Hemen bütün basım hü
cumları ortadan oluyor. Oyun o kadar 
seri oluyor ki seyretmeıi bile gÜçleıti. 
Top bir an içinde hem bizim kaleye hem 
de Avusturyalılarm kaleıine gidip geli
yor. 

Avusturya miihacimleri aceleden ve 
oyunun ıüratinden §Üt dahi atamıyorlar. 

Bizim müdafaa artık son hızla çalııı-
yor. l 

Bir ara top Fikrete geldi. Güzel bir 
sürüıü müteakıp bir orta, Zekinin mü
kemmel bir ıütü, kaleci yakaladı. Bunu 
takiben bet altı hücum daha. Viyana 
müdafaa11 aağa sola koııuyor. Fakat top 
bizinıkilerin ayağında. Çember daraldık 

Dühkü Maçtan ayrı bir enstantane 

ça daralıyor. Fakat bir türlü gol yok. 
Nihayet bu ezici hakimiyet üç dakika 
sonra bitti. Oyunun 22 nci dakikaaında
yız. Hiila gol yok. Hücumlar müteva
zinleıti. Avusturyalıların oyununa hiç 
itimat edilemiyor. Durgun bir vaziyette 
iken derhal hücuma geçiyorlar ve tehli
ke ihtaı ediyorlar. 

E ıat santrhafa, Nazmi sol hafa geçti
ler. Yaşar aleyhimize olacak olan mu .. 
hakkak bir golü mükemmel bir ıurette 
kurtardL 

Viyanalılar bizi çembere aldılar. Fa
kat harikulade oynıyan defans biitün 
bet foru ile hücum yapan Wiener Sport' 
a gol fırsatı vermiyor. Tekrar ediyoruz. 
Fenerbahçe bugün çok taktik ve tam 
manasile kendisine yaraşan bir oyun oy .. 
r-•n• Maç başlıyalı 32 dakika oldu. 
Ayni hız ve ayni ıekilde devam edi
yor. l 'op her an kt:ndini idare eden a
yakları değiıtirerek kah bize kah onlara 
gelip gidiyor. Gene Viyanalılar tam 
hakimiyeti ele aldılar. Bizim defanı ca
nını diıine takarak oynıyor. Maamafih 
artık yorgunluk belirdi. Viyanalılar mü
temadiyen hücum ediyorlar. Bu arada 
biz bir hücum yaptık. Zekinin çok sıkı 
bir şütü Franzl tarafından çok güzel tu
tuldu. Günün en İyi oyuncusu bilakayt 
ve fart Yaşar, Eıat ve Niyazidir. Diğer .. 
leri de fevkalade ama bu üçü onlardan 
da üıtün ... Çok iyi ıütler atıyoruz. Fa
kat F ranzl çok iyi bir kaleci olduğunu 
Türle halkına İspat etmek İster gibi hep
ıini de tutuyor. Bu arada Zekinin çok 
güzel bir ıütü, direğe çarparak yüksel .. 
di. Ve gene F ranzl'ın elinde söndü. F e
nerbahç~ bugün Salavyayı yendiği gün
deki gilSi oynıyor. 

Nihayet hakemin düdüğü oyunu bi
tirdi. Ve maç sıfır 1tıra berabere bitti. 

Avusturya kafile reisinin 
ihtisasları 

Maçtan sonra Viyanah futbolcuların 
reisi, Her Keıler, müsabaka hakkındaki 
intibalarını söyle anl:ıtmııtır: 

- Bugün karınnızda gördüği.imüz 
takım, Orta Avrupanın birinci sınıf her 
hangi bir ekibi kadar güzel futbol oynu
yor. 

Burada gördüğüme pek az ihtimal 
verdiğim bu oyun ve halkınızın yüksek 
spor tc~iyesiyle cidden iftihar edebilir
siniz." 

Fener bahçe kaptanının ceuabı 
Fener bahçenin kaptanı Zeki Riza 

Bey de demiştir ki: 
- Avuıturyalıların yÜkıek futbol 

kabiliyeti hakkında ıöylenilecek sözler 
takdirden batka bir §ey olamaz. BugÜn 
aldığnnız çok muv&ffak.iyetli netice, tek 
nik kabiliyeti tekemmül etmiı futbolcu
larımızın, favulıüz ve güzel oynıyan ra
kiplerinin karıııında azami kabiliyet1e
rine yükıelınit olmalarından ileri gel
miıtir. Viyanalılar bize Avusturya fut
bolünün yüksek zevk.ini ve inceliğini 
hakkiyle gösterdiler." 

Dr. Din'in sözleri 
Diğer taraftan, ıpor faaliyetlerimizi 

tanzim ve tensik için, hükumet tarafın
dan celbedilıni§ bulunan mütehassıs Dr. 
Din de bu güzel maç hakkındaki ihtiaa
satını §Öyle bülasa etmittir: 

« - Türk.iyede bu derece kuvvetli 
bir futbol takımı göreceğimi hiç ümit et 
miyordwn. BugÜn oyununu takdirle sey 
rettiğim F enerbahçe takımı, bizim mem 
leketimizdek.i birinci uruf takımlar dere
ce11ndedir. Çok rica ederim, tarafımdan 
takımın kıymetli ihtiyar kaptanı Zeki 
Beyi ve diğer bütün oyuncuları tebrik 
ediniz. 

Ayni zamanda cennet gibi bir saha
ya da malik olduğunuzu unutmamanızı 
söylemek isterim." 

Maçtan evvel Anadolu - Beykoz 
Büyük maçtan evvel, tam saat ikide 

Anadolu ve Beykoz takımları arasında 
terfi müsabakaaı baıladı. Birinci küme
nin sonuncusu olan Beykozla ikinci kü
menin şampiyonu olan Anadolu arasın· 
dalci maç cicfclen çetin oldu. 

Takımlar ıahaya tu tekilde çıkmıt
lardı: 

Beykoz: Kandili, Nebi, Sedat, Meh-
met, Sait /\~ - Bahadr•Rıdvan, Muı-
tafa, Şahap, Nail. 

Anadoıu: • . , , Salih, Burhan, Mah
mut, Niko, Ahmet, Mes'ut, Sadi, Rüı· 
tü, Luva, Münif. 

Birinci devre, kendi kalecisinin hata
ıiyle bir gol yiyen Anadolunun, 1 - O 
aleyhine bitti. 

ikinci devre baıladığı zaman Anado
lu canlı bir oyun oynamağa baılamııtı. 
Maamafih. Beykoz fırsatlardan istifade 
etmeıini daha 'İyi bildi ve iki gol daha 
atarak maçı, 3 - O galibiyetle bitirdi. 

Su topu biri nci;ikleri 
Büyükderede yÜzme havuzunda da 

Iıtanbul mmtaka11 ıutopu birincilik mü 
aabakaları ikmal edilmit ve galatasaray 
3 • 2 Fenerbahçeyi yenerek lstanbul 
mmtakası ıutopu birincisi olmuıtur. 

Ayni zamanda Şeref ıutopu turnova-
11 Galatasaray, F enerbabçe ve 1. S. K. 
- lstanbul ıu ıporlan klübü • arasında 
yapılmııtır. 

Netice ıudur: 
Galataıaray: Fenerbabçe:· 3 - 2 
1. S. K. - Galatasaray 8 • 3 
l. S. K. - Fenerbahçe: 5 - 2 
Umumi taınif ıudırr: 
Takımlar: l.S.K. 
Oyun adedi 2 
Kazanılan oyun 2 
Kaybedilen oyun-
puvan 4 
Gol vaziyeti 13-5 

Ga.sa. Fe.bab. 
2 2 
1 o 
1 2 

2 o 
6-10 4-8 

Teşekkür 
ISTANBUL, 29 (A.A.) - latanbul 

ıu ıporları klübü riyaıetinden 
Geçen ıene ani ölümü bütün yüzücü 

arkadaşlarını kederleyen Şerefin hatıra· 
11 için Türkiye Yüyücülük federaıyonu 
tarafından on sene müddetle devam et
mek üzere tertip edilen Şeref su topu 
ıilt turnovaaında bugün karıılaıtığmuz 
Galatasaray ve Fener bahçe takunlan 
bütün oyun müddetince çok centilınen· 
ce sportmence hareket ettiklerinden ken 
dilerine teşekkür eder ve bu gibi dostane 
ve samimi müsabakalarm sık sık teker-
rür etmesini temenni ederiz. 

Nişantaşı turnuvasında Tenis 
Tek erkek 

Sedat - Seager: 6 - 1, 6 • 3. 
Macbida - Cemil : 6 - 1, 6 - 2. 
Selim • Orhan Safa: w. o. 
Baldini • Niyazi Servet: 6 - 3, 6 - 2. 
Haldun - Demirtaş: 7 - 5, 4 - 6, 6 - 4. 
Rasih T. - Kagel: w. o. 
Semih S. - Aşçiyan: 6 - O, 6 - ı . 
Ciros - Arevyan: 6 - 2, 6 - O. 
Ahmet Ferit - J offredi: w. o. 
Necmi S. - Topikyan: 6 - 4, O - 6, 6 - 3. 

Mixt 
Meli. Gorodetzky ve Semih S. - Mme. 

Hüseyin B. ve Kagel. w. o. 
Çilt erkek 

Tregouboff ve Baldini - Salih ve Ne
cip: 6 - o, 6 - 3. 

Cemil ve Demirtaş - Kamran ve E Se
ager: 6 - 3, 6 - 4. 

Kadastro 
Yapılırken .. 

--o--
Balıkpazarında mühim 

suiistimal daha! 
bir 

Balıkparazının kadastrosu yapılır
ken tesadüf edilen yarmı milyon liralık 
suiisbnal etrafında Tapu ve Kadutro 
müfettişleri ehemmiyetle meığul olmak
tadır. 

Bu suiistimalin çok mühim kısımları
nı ihtiva eden ve suçları görülen bazı 
memurların mahkemeye verilmeıini iı .. 
tilzaın eden daha mübim yohuzluklar 
yapıldığı meydana çıkarılmıı ve bu yol
dan da tahkikata girişilmiıtir. 

İnhisar memurlarına 
muhtıra 

inhisarlar idaresi memurları için bir 
muhtıra tabettirmiştir. Bütün memur
lara dağıtılacak olan bu muhtıra yapıla· 
cak ;,ıeri kontrol edecektir. Söylendiği
ne eöre Amerikalı mütehassısların mey
dana getirdikleri bu usul çok yerindedir. 
Muhtırnda bir çok atalar sözü de vardır. 
Bunlardan birkaçı ıunlardır: 

Er olan ekmeğini taştan çıkarır. Bu
günün işini yarına bırakma. Az söyle, 
öz söyle. Zahmetsiz bal venmf'2. Er o
lana bi.• söz yeter. 

m-

:. 

-

Şimdiki babalar çocuklarının oyun caklariyla oynayorlar. Fakat küçük 
Cemilin babcu ı geç kaldı 

Denize nasıl girmeli? 
Hiç tüphe yok, deniz banyosu 

bir zevktir, eğlencedir. Yalnız unut 
mamalıdır ki eğer iyi tarait dahilin
de denize girerseniz, uzviyetinizi 
kuvvetlendirecek en güzel vasıta· 
dır, eğer bazı noktalara dikkat et
mezseniz, deniz banyosu size zarar 
verebilir. Bakınız niçin: 

Bir defa deniz suyu soğuktur. De 
receiharareti vücudün dereceihara· 
retinden atağıdır. Şu halde denize 
girmek demek, soğuk bir banyo al
mak demektir. Denize girdiğiniz 
zaman bir soğukluk hissedersiniz. 
Suya temas ederetmez deriniz so
ğur. Rengi beyazlanır. Çünkü ev'i
yesi takalliis eder ve kanı iç uzuv. 
lara doğru iter. Çok geçmeden tit
reme hatlar, bütün adaleleriniz, 
hatta ditleriniz titrer, nefes almak 
güçlüğü vesaire husule gelir. 

Suya hiç. çekinmeden hemen gir· 
melisiniz. Bir ayağınızı koyup öte
ki ayağınızı çıkararak tereddüt gös 
termeyiniz. Kafi derinliğe gelince, 
bütün vücudunuzu denize sokunuz. 

Hemen denize girerseniz, az son
ra vücunuzda bir rahatlık hisseder
siniz. Realisyon gecikmez, kan tek
rar deriye doğru gelir. Deri hafifçe 
kızarır ve ısınır. Vücudunuzda so
ğukluk yerine bir ılıklık duyarsı
nız. Kollarınızı, bacaklannızı, yani 

adalelerinizi oynatınız. Sıçrayınız, 
danı ediniz, deniz topu oynayınız, 
bilhassa yüzünüz. Yüzenler, yüzme 
yip öyle duranlardan fazla denize 
mukavemet eqerler. Yüzmek iyi bir 
idmandır, bütün adaleleri çalıttmr, 
teneffüsü canlandırır, banyo zevki· 
ni arbrır. 

Fakat vücudunuzda duyulan bu 
rahatlık sonsuz değildir.Tekrar ııo
ğukluk hissetmeğe başlarsınız. De
ri gene beyazlatır, titremeler eski
ıinden daha kuvvetli olarak hatlar. 

O zaman hemen sudan çıkmalı
sını~. Fakat bonyodan edeceğiniz 
iıtifadeyi ııfıra indiren bu alamet
leri beklemeksizin denizden çık
mak daha iyidir. 

Banyo müddeti herkes için müsa 
vi değildir. Herkesin yapılıtına gö
re değişir. Kimisi için bet, kimisi 
için on dakika kimi için bir çeyrek 
banyo kafidir. 

Onun için herkes kendi kabiliye
ti kadar denizde kalmalı, batkala
rını taklide haves etmemelidir. Ya,. 
fın deniz banyosunda çok tesiri var 
dır. Çocuk ne kadar küçük ise, ban
yosu da o kadar kısa olm;o lıdır. 

Hülasa yaz tatillerinde denize 
girmek bir sıhhat borcudur. İyi te
rait dahilinde alınırsa kuvvetlendi
rir ve önümüzdeki kış sizi soğuk 
algınlıklarından muhafaza eder. -

' 

Plajda iki kardeş 

Ağaçlar ve hayvanlar kaç sene yaşar 
Mantarla deniz yosunlarının ö

mürleri kısadır. Bir kaç günde ö
lürler, fakat nesillerini yeniliyerek 
ölürler. Bildiğimiz yosunun da ha
yatı kısadır. Fakat bunlardan ba
zılarının kemali dikkatle kurutu
lup yirmi sene muhafaza edildik
ten sonra, biraz rütubet gördükle
ri zaman tekrar yetillendikleri ve 
hayata geldikleri vakidir. 

Hububatın ömürleri bir kaç ay 
içine aığar. Buğday, arpa, yulaf gi-

bi .• Bildiğimiz çimen taze iken bi
çilirse iki üç sene yatar. Kavak gi
bi odunu beyaz ağaçlar yarım asır 
yaşarlar. Odunu sert yetişen ağaç
ların ömrü bir kaç asırdan bir kaç 
bin seneye tehalüf eder. 

Aıaçların vasati ömürleri hak
kında şöyle bir İstatistikle tutul
muştur. Gürken 150, · kayın ağacı 
300, çam 570, karaçam 600, ıhla
mur 1000, meşe 2000, kestane 2000 
servi 3000 zeytin, portakal ağaçla-

Cemiyetlerde 

Doktorlar dün 
Toplandılar 

) 

Etıbba odasına namzetler 
önümüzdeki hafta seçilecek 

Etıbba Mubadenet ve Teavün cemi
yeti heyeti umumiyeıi dün aabab ıaat 
onda Halkevinde aylık içtimaını yapmıı 
tır. 

Dr. Neıet Osman Beyin riyaseti al· 
tında yapılan bu içtimada heyeti idare 
muhtelif işler haklunda azaya izahat ver 
miıtir. 

Bu meyadna Cemiyetin Avrupaya 
tertip ettiği ıeyabate rağbet göıterildiğl 
a.nlaııldı. 

Balıkçılar cemiyeti tarafından E tıb
ba mubadenet cemiyetine ıayanı dikkat 
bir müracaat te vaki olmuıtur. 

Balıkçılar bu müracaatte balıklanmı· 
zın aatılması için balık etinin haıtalara 
tavsiyesini istiyorlar. 

Balık etinin bir çok ahvalde gıdai ve 
midevi olması dolayuiyle doktorlar ba
lık etinin tavsiyesinin muvafık olacağına 
karar verdiler. 

T etrinievvelin 22 ıinde yapılacak 
Etıbba odası idare heyeti içtimaında in
tihap edilecek azalıldara namzet ıeçil· 
mesi üzerinde görütülmüt, fakat bu nam 
zetlerin teıpiti için gelecek hafta tek
rar bir içtima yapılmaıına karar veril. 
mittir. 

Umumi tahrir 
Gelecek sene defterlerdeı 
çıkarılıp tesbit edilecek 

ANKARA, 29 - 935 seneıinde yo

niden umumi bir tahriri nüfuı yapılma-
11na karar verilmiıtir. Bu iı için hüku
metten bir buçuk milyon lira tahıisat 
iıtenecelı:tir. 

Bu defa nüfuı tahriri 927 senesinde
ki gibi olmıyacaktır. Seçilmit heyetler 
tarafından nüfuıumuz defterlerden çı. 
kanlarak teabit olunacaktır. 

Yugoslav 
Hükümdarları 

(Başı I inci aahif•d•) 
nada durarak Bulgar Kralı Boris ile gö
rüşecekler ve lıtanbuldan geçerken Re
iıicümbur Gazi Muıtafa Kemal Hazret
leri tarafından kabul olunacaklardır. 

Bulgar Seliri bu sabah geliyor 
Bulgar Sefiri M. Anton<>/ ile Bulcar 

Milli Banka11 Müdürü bu aabsh ekıpreı• 
le tehrimize geleceklerdir. 

SOFY A, 29 (A. A.) - Bulgariıtaı.ın 
Ankara Elçiıi M. Antonof bugün lı
tanbula hareket etmiıtir. 

Mülakat Bükreşte ncuıl 
görülüyor? 

BOKREŞ, 29 - En mühim siyasi 
merkezlerde Küçük 1 tilü konferan11nın 
bitıneıi münaıebetile bir Balkan lokar
nosunun hakikat haline gelıneıi için a
danlar atıldığı kanaati vardır. 

Bu arada Y ugoılavya Kralı Aleksanr' 
rn lıtanbula gidip ~azi Hz. ne mülaki 
olacağı haberi de ehemmiyetle karıılan 
mııtır. Bu 'Ziyarete, Küçük itilaf konfe
ranıır.m celselerinde eıaslı müzak~relcr• 
den "JOnra karar verilmi!lİr. 

Yan resmi cLupta» gazetesi diyor ki 
"Gazi Hz. ile Kral Aleksandr'ın müla· 
katlan ıon derece mühimdir. 

"Şunu hatırlatmalıyız ki, Kral Alek
ıandr ile Türkiye Reisicümburunun mü
lakatı, beynelmilel efkarı umumiyede bü
yüle bir heyecan uyandmruı olan Türk
y unan misakrmn imzaımdan ıonra vu
kubulmaktadır. 

"Nihayet, geçen hafta, Türkiye Batv"' 
kili lımet Pap ile Hariciye Vekili Tev
fik Rüttü Beyin Sofyayı resmen ziyaret
leri bidisesi ve Türkiye Hükumet Reiıi
nin orada, Türk.iyenin, Avrupanın bu ku 
mmdaki diier devletlerle de Yunaniıtan
la imza edilen misaklara mümaail vesi
kaları imzaya hazır olduğunu ıöylediği
ni hatırlamalıyız. 

"Küçük itilaf Daimi Meclisi Türk.iye
nin Balkanlarda ıulhü kuvvetlendirme 
yolundaki diplomatik faaliyetini büyük 
alaka ve hakiki mubabebtle karıılanuş
tır. 

"Yugoslavya ile Romanyanın da di
ğer Balkan devletlerile Türk - Yunan mi 
sakına benzer muahedeler imzalaması 
menfaatlerine çok uyğundur. 

"lıte bu ıebepledir ki Kral Aleksandr 
ile Gazi Hz. nin mülakatları fevkalade 
bir hadise teıkil edecektir • ., 
............................ 1111111111111111 ............... .. 

rı da bir kaç asır yatarlar, 
En yaşlı ağaçın Meksikada bir 

servi ağacı olduğunu söylerler. He 
saplara göre bu ağaç 6000 ya,ın
dadır. 

Hayvanlara gelince, bit 27 - 46 
gün, erkek arı 4 - 5 ay, itçi arı 6 
ay, örümcek 1 - 2 sene, arılarda 
kraliçe 4 - 5 sene, kurbağa, enge
rek S sene, tav,an, sincap 7 sene, 
fare, sümüklüböcek 8 sene, keçi, 
serçe 10 sene, koyun 12 sene, ör
dek, bülbül, tilki, kannca kraliçe
si 15 sene, ren geyiği 16 sene, ökü:ı 
18, inek, domuz, güvercin, sülük, 
kedi, köpek, kurt 20, at 25, etek 
30, kaz, k~ıkçı kutu 50, akbaba, 
geyik 40, aslan, geq:ıedan, de~·e, 
katır 80, papağan, karga, kartal, 
kaplumbağa 60 - 100, kuğuku,u. 
leylek 100, şahin, turna balığı 1500 
fil 2000, timsah, sazan balığı 3000 
sene. 



Edirneliler Dedeağaçta 1 

Bu seyahat iki millet sevgi ve kaynaş
masının samimi bir tezahürü oldu 

Edimedeki Turing kulüp heye-\ 
linin teşkil ve tertip ettiği 45 kiti
lik seyahat kafilesinin 26 eylül 933 
salı günü Karaağaç istasyonundan 
hareket ettiğini ilk telgrafımla bil
dirmittim. Türk. Yunan misakının 
imzalanması akabinde tertip edil
mit olan bu seyahatin iki millet a
rasında husule getireceği payidar 
tesirlerin nezaket ve ehemmiyeti 
atikar olduğu için Edirnenin heye
canlı Valisi Salim Özdemir Bey 
bizzat Karaağaca gelmek suretile 
kafileyi tetyi etmit ve tefyİ merasi
mi cidden parlak ve heyecanlı ol
muftu. Kafile, kıymetli mebusla
nmız Şeref ve Faik Beylerin ida
releri altında bulunuyor ve isim
lerini sırasile yazacağım zevat ka
file azasını teşkil ediyorlardı: 

l!.dirne Belediye reisi Ekrem, 
Vilayet Omuruhukukiye Müdürü 
Halit, Cümhuriyet Halk fırkası re
isi Akıncı oğlü İbrahim, Emniyet 
müdürü Kerim, Tüccardan Kara
bekir, İbrahim, Şerif, Kulüp müdü
rü Şazi, Fabrikatör Hasan, Edip, 
Maarif müfettişi Şaban Toğan, No
ter Hilmi, M_uharrir Ragip Kemal, 
zahire tüccarı Mehmet Hiket, tüc
car bankacı zade Hilmi, Ticaret 
odası batkatibi Etem, fırka azasın
dan kırtasiyeci Hilmi, Borsa komi
ıeri Nuri, Vilayet Meclisi umuı'ni
ıi azasından Tevfik, Belediye a
zasından Latif, Eczacı Murat, yift
lik müdürü Fehmi, tüccardan İbra
him Tosun, hususimuhasebe müdü
rü Faik, Uzunköprü Cümhuriyet 
fırkası reisi postacı Mustafa, tüc
cardan Arif, zakir Beyler ve Ke
tan Cümhuriyet Halk fırkası reisi 
saraç lsmail tüccardan fapçılı Mus
tafa, Encümenidaime azasından 
Hüseyin, müteahhit Yaşar, Bakkal 
İbrahim ve tüccardan Şemsi Bey
lerle Saraf Davit, tüccar katibi 
pepo ve Milliyet Gazetesinin Trak
ya muhabiri Mehmet Behçet Bey
ler .• 

Bütün bu isimleri tatıyan güzide 
vatandaşlar, göğüslerinde Türk ve 
Yunan bayraklarını temsil eden 
kordelalar bulunduğu halde Şark 
Şimendifer Kompanyasının Edir
ne ile Dededağaç arasında işlettiği 
lokomotiflerinden birine takılan 
hususi bir vagona binerek Kara
aç' dan ayrılmıtlardı 

Oristitas (yeni Karaağaca) güç 
halle gelen timendifer burada iki 
saatlik uzun bir manevre yaptı. Yol 
cular, muntazam, kafile halinde 
lokantada öğle yemeği yedikten 
sonra bir müddet turada burada 
dolaştılar ve tekrar vagonlarına 
yerlettiler. Yeni Karaağaç Rumla
rı, bu nagihani gelişten haberdar 
olmadıklarına teessüfler ediyor
lar ve akın halinde istasyona koşu
yorlardı. Trenin üçüncü düdüğü 
çaldı ve ağır ağır har~ket başladı. 
Bu anda, vaktile Edirnede doktor
luk ettiği anlatılan ihtiyar kaza 
doktoru (Zito Türkiye!) Diye hay
kırdı ve oralar uzun bir alkıt tu
f anmın akislerile inledi. 

Şark Şimendifer Kumpanyası, 
ötedenberi, Trakyalılara azizlik 
eder ve galiba bunu yapmaktan 
ayrıca zevk le duyar. Bu cümleden 
olarak kafileyi bir çok istasyonlar
da saatlerce bekletmek suretile üç
buçuk saatlik bir yolu on saate ib
lağ etmek fırsatrru kaybetmedi. 

Tek minaresile yetil bir tepe üs
tüne kurulmut olan Dimetokayı, 
dut ağaçlan arasına gömülmüt So-

; _ 

MilJj yet'in romanı: 26 

fuluyu geçerek tam saat dok~zda 
Dedeağaca geldik. Yunanlıların 
hudut karakolları alelacele kule
lerine ba~k çekmek suretile 
trenimi:ı<i selamlıyorlar, küçük ço
banlar (Zito Türkiye .. ) Diye Türk
Elen dostluğu tazahüratını selam
lıyorlar. 

Dedaağaç istasyonu mahşerane 
kalabalık .. Belediye reisi Altın al
maz, Ticaret ve sanayi odası reisi 
F emerellis, mevkii iktidar hüku
metini omuzlarında tatıyan Halk 
Fırkası reisi Ganeço, tüccardan 
Yorgi Ganoz, Vikto Yelli, Mari
nos Efendiler baltan olmak üzere 
bütün bir Dedeaağaç halkı istasyo
nu doldurmuşlardı. Otomobilciler
le muhtelif otellere yerleştirilen 
kafile azası on bet dakika sonra 
ayni otomobillerle denizin kena
rındaki şehir bahçesi gazinosun
da ihzar edilmit ola\1 mükellef bir 
ziyafet sofrasının etrafına dizil
mişlerdi. 
Yemeğin sonlarına doğru T rak

yanın yegane hatibi ve Edirnenin 
sevimli Meb'usu Şeref Beyin git
tikçe yükselen hafif ve tanan se
si işidildi: 

"Edirne çocukları: 
Tarihi biribirine kartfmlf bir 

milletin çocukları olduğunuzu u
nutmayınu:. Gümüşten kemer gibi 
Trakyanın beline kııfanmıf olan 
Mericin iki sahilinde ya,ayan bu 
iki dost ve kom,., milletin anl41-
mamasına hiç bir sebep yoktu. 

Mustafa Kemal çocukları! 
Tarihi, cihan tarihile b41lıyan 

Türk milletinin kadim bir maziye 
malik olan ve garp alemine ilim, 
irfan, felsefe, insaniyet ve himmet 
alfabe öğreten Yunan milletile e
lele vermesinden tabii bir 1ey ola
mazdı. 

"Bizim de, onların da iatediği
ne şüphe olmayan ıulh, memleket
te aulh, cihanda sulh, bütün bir be
feriyetin susadığı ıulhü temin et
mek için yekdiğerini anlayan, se
ven ve tanıyan milletlerin biribiri
ne yaklaşmaları lazımdı. Bunu an
layan Türk ve Yunan milletleri 
kendilerini temsil ve idare eden 
hükumetlerini bu yolda yürüttüler 
ve nihayet bugünü kazandılar. Bu 
karşılıklı ıevgi ilerledikçe ve kuv
vet/eştikçe bütün bir dünya o su· 
sadığı ırulhe kavu1acalıhr. 

"Y<Jfaııın Elen milleti ve hüku
meti, yaşasın Türk - Elen dostlu-
ğu •.• ,, 

Bu mühim hitabe güzel piyano 
seslerinin başlamasile ve uğultulu 
bir alkış tufanının salonu çınlat
ması ve mehtabın deniz dalgaları
na aksetmesile bitti ... 

Gece saat birde tehir bahçesin
den grup halinde çıkanlar, bahçe 
kapısının iki tarafında yekdiğerile 
ÖpÜferek dalgalanan iki büyük 
bayrak görüyorlardı: Türk - Yu
nan bayrakları .. 

Bu sabah, sokaklar, Türk ıey
yahlarını görmeğe titap edenlerle 
dolmuştu. Belediye binasının bal
konunda gene iki güzel bayrak 
dalgalanıyor: 

Türk -- Yunan bayrakları .• 
Kafile reisleri otomobiller için

de Dedeaağaç Belediye, Ticaret 
ve sanayi odası reisine ziyaretler 
yapıyorlar. 

Bu gece belediye tarafından mü
kellef bir ziyafet var. Yarınki mek 
tubumda tafailatıru bildireceğim. 

Mehmet BEHÇET 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja .inema yıldızlarının romanı 

Yazan: VlCKl BAUM Terczme: KAMRAN ŞERiF 
Bunun Üzerine ''Taliin Gecesi '' 

büsbütün fena bir vaziyete düttü ve 
artık adı sanı ititilmez oldu. Fakat, 
o zaman bir Rus peyda oldu, haftada 
altmıt dolar ücretli bir Rus genci. 
Henüz lngilizceyi adamakıllı bilm:
yen, daktilosu bile olmıyan bu çocuk 
a.enaryonun üstüne düştü. Nasıl ı.I~ 
kendisine para veriliyordu. 

Bazan onu mahzun ve dalğı:-ı bir 
tavırla, tırnaklarını yiyerek, stüdyo
nun num.aralı ve asfaltlı aokaklarında 
dolatırken görüyorlardı. Ciğerl <"rin· 
den rahatıız olduğu jçin, en yak1e1 sı 
caklarda bile daima güneşte geziyor
du. O sırada çağırılacak o'.ursa U.) ku
dan uyanır gibi silkiniyordu. 

- HaJlo, Peter .• veni bir şeyler var 

mı? 

( Ruıça asıl İsmini kimse teliffuz ede
mediği için ona kısaca Peter derlerdi.) 

- Mersi.. Evet.. Benim senaryoya 
çalışıy~rum. • Rus ihtilaline ait gayet 
nefis hır mevzu. • Bildiniz mi? 

- Evet .. "Talibin gecesi,, değil mi?. 
Hani ıu mahut "'Limon,,.. Haydi baka
lım, AUah kolaylık versin, Peter •• 

işte alelumum senaryolar ve betahsis 
"Talihin gecesi,, ismindeki aenaryo hak
kında bu kadar bir şey bilmek hiç te fe- ı 
na olmaz. 

"Kardogan,, filminin ilk iraeıini takip 
ed n sabah, Bili T urner stüdyoya mu
lattan bir aant evvel !:eldi. Kapıcı müdü
rün otomobilini içeri soktuktan ıonra 
telefona sarıhp BiJl'in «Duvarlar dahilin 

Konyada tay deposu 
KONYA, 28 (A.A.) - Konya ay

gır depoaile ziraat mektebinde tetki
katta bulunmak üzere Ziraat veka
leti baytar iı1eri umum müdürü Sah· 
ri ve ıslahı hayvanat mütehassısı Ze .. , 
ki ve vekalet ziraat §ubesi müdürle
rinden Hikmet Beylerden mürekkep 
bir heyet Ankaradan Konyaya gel
mi§lerdir. Heyet Konyada vaai mik
yasta ve memlekete nafi bir §ekilde 
tay deposu açılıp açılamıyacağı ve 
eski Ziraat mektebinin yeniden faa
liyete geçebilmesi hakkında tetkikat
ta bulunınu§tur. 

Mezkur mektebin ikmali için 35 -
40 bin lira gideceği tahmin edilmek
tedir. Zeki Bey, Ankaraya, Hikmet 
Bey Ada.naya hareket etmi§lerdir. 
Umum müdür Sabri Bey tetkik ve 
teftif vazifesini ikmalden. aonra la .. 
tanbula gidecektir. 

Vali Bey Ayrancı nahiyesindeki 
i§leri hakkında tetkikatını Nafia ve
kii.leti ıu mühendislerinden Hikmet 
Beyle birlikte ikmal ve Ereyli ve Ka
raman kazalarında teftiıten aonra 
Konyaya dönmüştür. 

Adanada yağmur 
ADANA, 28 (A.A.) - Bugün sa

at 11 de hafif surette başlıyan yağ
bardaktan boıanm:aaına bir saat ka
mur birdenbire hrzını arttırm.ıı ve 
dar devam etmiıtir. Yağmurdan bir 
çok yerlerde göller husule gelmiştir. 

Amele var, fen memurn yok 
A YDlN, (Milliyet) - Nafia da

iresinden aldığım malumat üzeri
ne Aydın - Çine yolunun Aydın
dan dördüncü kilometreye kadar 
olan kısmının yakında gidif gelite 
açılacağını ve toförlerin sırat köp
rüsü dedikleri azmak döşemesin
den kurtulacağını bildirmiştim. Ma 
alesef ayni ağızdan bu kısmın iki 
aya kadar gidit gelite açılabilece
ğini öğrendim. 
Aydın nafia dairesi müteahhitle 

yaptığı mukavele mucibince bu 
kısmın yol intaatından müteahhide 
mükellef amele kullanmağı da ka
bul ettirmif. Bu yola karahayıt na
hiyesi mükellef ameleleri ayrılmış, 
nahiye müdürlüğüne verilen emir 
üzerine mükellef ameleler eylülün 
onunda yola gelmitler, fakat orta
da ne onlara it verecek müteahhit, 
ne de it gösterecek fen memuru 
bulmuşlardır. Meğer fen memuru 
batka yerlerde meJgulmuş. Bir de
fa bu yurtdatlar müteahhitle yapı
lan mukavele hükmünce metromi
ki.bı heaabile İf yapaCaklar. Böyle 
olduğuna göre bu emir verilirken 
yolda her türlü tertibat alınarak a
meleler gelince yapacakları it gös
terilmek ve batlamak lazımgelmez 
miydi? 

ikinci, bu mevsim rençberin en 
ziyade iti olduğu bir zamandır 
böyle bir zamanda bu yurtdaşları 
muayyen müddetten fazla tutmak 
bir, iki günlerini bot yere öldür
mek doğru mudur? Dütünelim ki 
mükellef amele kendi ekmek ve 
yiyeceğile gelir. Köyünden çıkar
ken sekiz günlük erzakıru almıt 
ve itinin batından sekiz gün ayrı
lacağını göre arkada bıraktıkları
na talimat velmittir. 

Bayram hazırlıkları 
GiRESUN, 28 (A.A.) - Onuncu 

cünıhuriyet bayramı hazırlıklarına de 
vam ediliyor. Her köyden altı veya 
yaya köylülerimiz §ehre gelecekler 
ve yapılacak büyük tezahürata ve 
eğlentilere i§tirak edeceklerdir. Yedi 
tane köy yatı ve ilk mektepJerinin 
açılma meraıimi yapılacaktır. HükU
met tarafından büyük bir balo veri
lecek Halkevi tarafından temsil.ler 
konferanslar ve muhtelif eğlentiler 
tertip edilecek, Ankara ve lstanbul 
konferanılarını dinlemek Üzere Halk
evi aalonuna ve muhtelif yerlere rad
yo makineleri konulacaktır. Resmi ve 
huauıi bütün binalar ve tehir bat
tan bata elektriklerle tenvir ve tez
yin edilecektir. Ve bir çok taklar ku· 
rulacaktır. 

Konyada yağmur 
KONYA, 28 (A.A.) - Dünden

beri §ehrimize ve civanna mütemadi
yen yağmurlar yağmaktadır. Ankara 
Konya yolu çamurdur. Konyadan An
karaya hareket eden otomobiller ge
ri dönmütlerdir. 

iki çocuk diri diri yandı 
ADAPAZARI, - Taşburun na

hiyesinde feci bir yangın kazası ol
muı ve iki çocuk diri diri yanmıttır. 
Tatburun köyünden Ahmet oğlu Ö
mer aktam üzeri oğlu Mustafa iJe 
Aliyi mısır tarlasındaki külübede 
ya1nız bırakarak civarda bir yere 
gitmiş , çocuklardan biri mısır tarla
sında oynarken sazdan kulübe atef 
alını§, rüzgarla atef birdenbire bü
yümü§ ve yanındaki eve ıirayet et
mi§tir. Çocuklar da bu esnada eve 
iltica etmit bulunmuılar. kurtanla
mamıtlar ve evle beraber vamp kül 
olmuılardır. 

Bozduganda inşaat 
BOZDUGAN, (Milliyet) - Ge

çen mektubumda, Bozdoğanda cüm 
huriyet devrinde yapılan resmi in
taatı bildirmittim. Bugün de hu
susi bina ve diğer yapılan yazıyo
rum. Y anmıyan Bozduğanda bu 
müddet içinde 16 ev, 3 kahve ve bir 

· fırın yapılmıt ve bunlara 47,000 li
ra sarfedilmittir. 

Bozduğanlılar, ellerine geçen pa 
ra ile incir bahçelerini çoğaltmak
tadırlar. Bugün eskiye nisbetle bir 
miıli fazla bahçe yapılmıttır. Bir 
taraftan da yapılmakta devam edil-
mektedir. 1 

Kadına dayak 
AYDIN, (Milliyet) -Aydına on 

dakika meıafede güllücü mevkiin
de balıçeleri olan eskici oglu Mu
harremin karısı Hatice ile eskici 
Şükrünün karısı Umınahan bir 
hafta evvel birbirlerile kavga et
mitler, bundan müteessir olan Şük
rü Haticeyi gözetmeğe batlamıt ve 
Haticenin evvelki gün o civarda 
celep hacı Hüseyin otlağında te
zek topladığını görünce üzerine 
hücum ederek elindeki sopa ile mü 
teaddit yerlerine vurmuf, kol ke
miğini çatlatmıf, Hamile olan Ha
ticenin çocuğunu düşürmesinden 
korkulmaktadır. Adliye tahkikata 
başlamı,tır. 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Cinai Miktarı 
Sade Yağı lSOO Kilo Gazi Kız yatı mektebi için 

,, ,, lSOO ,, Mustafa Necati şehir Yatın için 
,, ,, 1500 ,, Mmtaka San'at mektebi için 

Edirne mıntak San'at ve yatı mekteplerinin ihtiyacı o
lup yukarda yazılı cem'an 4SOO kilo Urfa Sade yağı münaka
saya çıkarılmıştır. 8-10-933 pazar günü saat lS te ayn ihalele
ri yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul 
da San'at mektebine ve Edirne de Daimi encümene ve müna
kasaya iştirak etmek üzere de ihale günü saat lS te Vilay~t 
Daimi encümenine gelmeleri. (S028) 6664 

de• umum müdürlük dairesine haber 
'Vereli. Bu kabil baskınlara alıtık olan i
ki daktilo, Ruth ile Mabel va'ktinden ev
vel vazife batına gelmiılerdi. Kızlar a
mirlerini, f&tulı tebeuümlerle kartıla
dılar. Bili phaan bedbinliğe mütemayil 
bir adamdı; fakat nikbinliğe de çok kıy 
met verirdi ..• Baıkalannda olmak ıarti
lel 

Meıela. stüdyonun dördüncü sokağı
nın köteaine bekçi namile bir çolak kon
muıtu; bu adam, fotoğrafların çekildi
ği yere giden yolun başında durur, kı
yamet kopsa değjımiyen tebeuümile: 

- Bugün hava ne güzel, değil mi? 
Diye bağınrdı. 

Bill bu ıüale her gün: 
- Evet, sahi çok güzel! Diye cevap 

verir ve yazıhanesine biraz müsterih o
larak çıkardı. 

Yazıhaneye giden merdiven, binanın 
haricinde, adamakıllı inşa edilmit değil 
de ıü?mettedarik uydurulmut gibi, za
rafetıız, kuUaruııız, yanğın merdiveni 
kabilinden bir ıeydi. 

Bi~I, bakııı dalğın, fakat zihnen ga
yet dıkkatli, müıtatil tekilde maden se
petler içindeki mektupları gözden geçir 

eli; bir kaç kağıt imzaladı; yazı masası
nın üzerinde duran, aöyleniJen ıeyleri 
zaptedip bilahara tekrar eden diktafon 
altına uıulca bir kaç emir verdikten 
ıonra açık pençereye yaklaıh. Pencere 
birinci kata nazırdı. Bir kaç çayir, bir 
kaç demet meymuza. Bunların arkasın
da doğramacılık dairesinin elektrikli 
deateresi çalıııyordu. Deatere pek fena 
gürültü yapıyordu; fakat Bill bundan 
hazederdi. Biçilmit tahta talaıı kokuıu
nu, taze odun kokusunu, bıçkının müz
iç gürültüsünü pek severdi; bunlar dü
ıünmeaine yardım ediyordu. 

Bili yaıı pek belli olmıyan, ufak te
fek bir adamdı; renginden sıhhat akı
yordu; omuzları, her golf oyuncusunda 
olduğu gibi iri idi. Onun da bazı esrarı 
vardı ... 1 nıan olur da eıran olmaz mı .• 
Stendhal'i, Van Gogh'u, bir de San 
- Franıiıko'lu, kızıl saçlı bir genç kızı 
severdi; onunla evli değilai. Yazıhanesi 
bir madenden biri, çelikten yapılm1ş, 
yeni tarzda mobilyalar mefruştu. Vakıa 
yazıhanede iki tane de muazzam kili~e 
şamdanı vardı; gümüıten Y'!.l'ılmış, ka ... 
rıkadim iki kilise ıamdanı içinde iki ta
.,e kocaman mum vardı. Bu mumlar a ... 

• 

HER AYIN 

1tsT. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. lLANLARll 

Maltepe Askeri lisesi için etine kapalı zarfla verilen fi • 
50 adet dolap aleni münakasa yat pahalı görüldüğünden. J>8:: 
ile alınacaktır. Münakasası zarlığı 30-9-933 cumartesı gu 
lS-10-933 pazar günü saat nü saat lS ten IS,30 a -~d~~ 
16 da yapılacaktır. Nümunesi yapılacaktır. Şartnamesını gor 
komisyondadır. Taliplerin bel mek isteye?1~rin her gün, m~· 
li saatte teminatlarile T opha· nakasaya ıştırak edeceklerıll 
nede Sabn alma komisyonuna belli saatte teminatı muvakka 
gelmeleri. (331) (S096) telerile beraber MerkezKuınaJl 

6751 danlığı Satınalma Kornisyoııll 
na müracatalan. (340) * * • 

Merkez kumandanlığı ihti 
yacı için 135000 kilo sığır eti· 
ne kapalı zarfla verilen fiyat pa 
halı görüldüğünden pazarlığı 
30-9-933 cumartesi günü saat 
IS ten 15,30 a kadar yapılacak 
br. Şartnamesini görmek isti -
yelerin her gün münaka.sya iş 
tirak edeckler belli saatte mu
vakkat teminatlarile beraber 
Merkez kumandanlığı sabn al
ma komisyonuna müracaatla· 
rı. ,(339) (Sl61) 

6822 
••• 

Merkez Kumandanlığı ih • 
tiyacı için 2SOOOO kilo koyun 

(5162) 6823 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

merbut mektepler ihtiyacı i· 
çin alınacak 300 çift podisiyet 
eldivenin aleni münakasasJJ>:. 
da verilen fiat pahalı görüldll 
ğünden 3-10-933 salı günü saat 
IS ten IS,30 kadar pazarlıkla •8 

tın alınacaktır. Şartnameyi g~ 
receklerin her gün ve pazarJıgı 
na gireceklerin belli saatinde 
Tophanede Merkez Satın alıJıa 
komisyonunda hazır bulunnı•• 
ları. (343) _(Sl65) 

6B~ 

Liseler Alım satım komisyonundall 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek LisesinİJl 

(2SO) ton Kriple maden kömürile Kız Muallim Mektebi ta: 
lebesi için (700) metre elbiselik yünlü kumaş ile mekteptelo 
Kalorifer kazanlarından birinin tebdil edilmesine lüzuJll 
hasıl olmuş olduğundan 18· 10-933 tarihine müsadif çarşaJll' 
ha günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuJile 
münakasaya konulmuştur. Ta!iplerin kumaşın nümunesini 11e 
keşif ve şartnameleri görmek üzere İstanbul Erkek Lisesi~· 
deki komisyon kalemine ve m iinakasaya iştirak edeceklerırı 
de ihale günü teminatı muvakkata makbuzlarile birlikte ko• 
misyonumuza müracaatları. (S086) 67~ 

J 

g 

inhisarlar umum müdürlüğünden: _ 
Paşabahçe fabrikamızda mevcut istimale gayri salih se· 

kiz yüz adet bidon için 6 9 933 tarihinde yapılan pazarlı~· 
ta elde edilen fiyat haddi layık görülmediğinden mezkfır bı/· 
donlar yeniden müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin 1 
10/ 933 tarihine müsadif pazar gÜnÜ saat on dörtte "%oll 
bet" teminat akçelerile birlikte Cibalideki satış komisyonu· 
muza müracaatları ilan olunur. (5210) ~ 

sırlardanberi ura sıra ıamdarun altında 
birikmiıti. 

Bili güç bir mesele halledeceği za. 
man, hafif balmumu kol.an bu mumdan 
ıtalaktitleri okıamaktan haz duyardı. 
Böyle yapınca dimağın<. bir §ey erimiş 
gibi oluyor, fikrine cevvaliyet geliyor
du. 

O ıabah üç dakika kadar olişadı, son 
ra, M. M. Monoton, Hopkins ve Er
bacher'i yazıhaneye çağırth. Kendileri
ne salına salına gelmiıı süsü vermekle 
beraber alelacele geldiler, Bill'in kendi
lerini alııtırdığı veçhile gürültülü bir la 
übalilikle selim verip birer cigara aldı
lar ve çelik mobilyalara oturdular. 

Odanın ortasında Bili için boş bir 
saha kalıyordu; Bili böyle bir konferans 
kurduğu zaman muttaııl dolaşmazıa ra 
hat edemezdi. 

Honıton ile Hopkins «Fenikı Sine
ma Şirketi» nin nüfuzlu Jahıiyetleri. e
mektarları idi; San Houston, iriyarı, •· 
ğır, telaşlı bir adamdL Dostları arasında 
Steword E ... ismi verilen Hopıink za
rif, zarif, terbiyeli, ıesıiz ye diplomat 
bir adamdı. 

Erbacher ötekiler kad• müt.im ol-

C2! ,.. .-. 

madığı gibi onlardan daha da ge~.~: 
Kıymetli bir adam olmaı.la beraber •911 
danen hiç bir zaman rahat değildi· . ·e" 

bal bir çok ıeyleri oaklamalıı mecbul'IY ~· 
tinde olmasından ileri geliyordu. ~ ... 
toraıını Alman DarülfünunJarınıfl bıtdıı· 
de yapmıfh. Su gibi Yunanca okııt ·ııi 
Eflatuna bayılırdı. Yazmış oldıığ11 ~
tiyatro piyesi Avrupada oynanmıtt.•··yl• 
adı «kedini beğenmip bir adanı goı> ~i, 
görülmesi ihtimali ber an mevcut_111 ı•Y 
bu da Hollywood' da pek fena b!' ,,;rı 
addolunurdu. ilim, iddia ve endıı:ıi•'' 
imalisebat İ§lerien karışmasından rııf\I' 
olma bir halita idi; mütefekkir go 
ticari ehliyetsizlikle birleşmiıti. 

ı.et· 
Erhracher doktor ünvanını ıer""el 

mi§, Ellatun'u ortadan yok etınib 'eıı•' 
ce yazdığı yazıları inkar ebnİş ve ~Jı. el" 
yo şubesini parlak bir ıurette teıı•~ı.ı.la 
miş olmakla beraber, alnının kır•t• IJ1' 1 ~~ 
rı arasında hala şüpheli bir şey 1<~.,.,01 
tı. lıkcmlelerin kenarına oturur, da. iist 
kendini tarassut ederdi; hazan el'1"' .... 
dudakları, fazla ısınmış bir oda tı0ril' 
resinin camı gibi. ufacık ter daP> sı 
le nemlenirdi. 

( Arlıası vat) 

-
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
1 1 

} 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahıulü toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eakisl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::r:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~torı 
Arıcak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be-

l ' 

' delin )IÜzde yirmisi peşin ve tlst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderilir. Depodan itibaren biit6.n maıraflar 
ve mes'uliyet miiıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri heıabına •İgorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
der~nler için algorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vaıon alparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
tc n:ı.iT a{ tan istifade ederler. 

Adreı: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüacü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adrea1: lstanbul, Şeker T~1efon No. 24470. 

• 
,• 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı · lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
l - Muhafaza kıt'ab için satın alınacak 902 adet matra 

kapab zarfla münakasaya konulmuştur. -.ıl .ıi 
2 -- Münakasa şartları kağıtlarının tasdikli suretleri 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma 
Komisyonundan alınacaktır. 

3 --Münakasa 12-10-933 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14 tedir. 

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

5 - Örnek satmalma komisyonundadır. İstekliler orada 
görebilirler. (5018) 6658 

1 tSTANBUL BELEDlYESt iLANLARI 1 
Unkapanı köprüsü tamiratından çıkan tahminen 80 ton 

~r kadar eski demir ve saçlar satılmak üzere kapalı zarfla mü
zayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere 
Levazun Müdürlüğüne müracaat etmeli, müzayedeye gir
mek için de 39 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teka 

ı· 

p 

lfl lif mektuplarını 2/ 10/ 933 Pazartesi günü saat on .,eşe ka-
ı\I dar Da}mi Encümene vermelidirler. (4789) 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: . 

ı· 

et 
Cinsi 

. Kestane 5 
Gürgen " 5 
Ceviz 8 
Diş buda• 2 
Meşe 5 
İhlamur 10 

Miktarı 
Metre Mükibı .. ,, .. .. .. " .. ,, 
,, '' 

Çıralı Çam l O ,. ,, 
Beyaz Çam 10 ,, ,. 
Karaağaç 10 ,, ,, 

Edirne mmtaka San'at mektebine lazım yukarda mıkları 
yazılı kereste münakasaya çık:ı.rılmıştır. 8-10-933 pazar günü 
saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ü 
zere İstanbul San'at mektebine ve Edirne de Daimi encümene 
ve münakasaya İştirak etmek Üzere de ihale günü dipozito 
makhuzile saat 15 le Vilayet Daimi encümenine gelmeleri. 

6663 (5v27) 

lSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ EVKAT TARİFESİ 
1933 T eşrinieııel 1 İnci eününd en itibaren i!iinı ahire kadar 

No. Hudut 

' 10 ŞiŞLi - TÜNEL 

1l1 KURTULUŞ-TÜNEL 

ı 12 J-IARBIYE-F ATIJ-1 

14 MAÇKA - TÜNEL :ıı 
;;; 

TAKSIM - SiRKECi .. 15 ~ 

" _, 
16 MAÇKA • BEYAZIT " ,,,,. .. . 

"' ı/. 
·- - MAÇKA • E . ÖNÜ -... JP 

ı.I' 'r.r l 7 ŞiŞLi - SiRKECi 

~ TAKSIM - AKSARAY 

19 ICORTULUŞ-BEYAZlT 

;ye- _ KURTULUŞ - E. ÖNÜ 
)01'' 
jrirJ" 

,.ı~: 
·ııı '~ 

1 ~- t 22 BEBF.K - EMiNÖNÜ -' ,, 
.;yl• " .... 
ıl ııı, ~ 
J~y > 23 ORTAt::-&Y-AKSARA Y 

e.,ııı. ... 

•"''l ' • ·• 134 BEŞİKTAŞ - F'ATlJ-1 ,~r·• 

TOPKAPl-SIRKECI 

YEDİKULE-SIR.KECI 

~ 1 ~ 37 EDlRNEKAPl-SIRKECl 

( 

( 
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( 
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( 
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( 
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( 
( 
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( 
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( 
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( 
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( 
( 
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( 
( 
( 
( 
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( 
( 
( 

( 
( 
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( 
( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 

lı.L. Soın. 
'1ıı.r.eket Faınla Hareket Hareket 

S.-at Sa.ıı.t 

Şiıliden Tünele 3• 6' 6.00 24.00 
Tünelden - Şitl.i:r"I! 7' 6 .21 2~.20 

Kurtuluitan - Tüntdıe 20' 2 ı.ıo 23.50 
Tünelden - Ku.rtuluıa 21.30 24.10 

Ha,.biyedeı;t - Fati!l~ s· s· 6.59 24.30 
FatH\ten - Ha.rbiyeye. 12' 6.15 23.46 

Maçluı.d.an - T"ncle 20' 21.00 24.00 
Tünelden - MAçka~ 21.20 24,20 

Tak~;i1ııden - ' Sirkeci,d 7' 7.38 19.38 
Sirkeciden - Ta.ks.:U-.e 9' 8.00 20.00 

Ma,kad-3.n - !~rrazıta 5' 6.30 21.00 
6' 

Beya:z:tlt.i\n - M•ç~J• 13' 7.12 21.42 

Maçkadan - E. Ônii11e -il' 6.15 19.32 
E ÖnUnden - tw'laçk•y• 14' 6.43 20.00 

Şi~liden - Sirkecjye 7' 7.00 19.28 
Sirkeci.den - Şi,.liy-eı 9' 7.32 20.0D 

Taksimd&n - Aks.araya 12 7.00 18.53 
Aksal"aydan - T akı~.ıue 7.37 19.30 

KurtuJut tıu\ - Beya~ıta. 7" 6.00 21.00 
9' 

Bry~ıtUı.n Kurtuluşa 12· 6.45 21.45 

Kurtuluıt:ıa.n - E. inEne 9' 6.15 19.28 
E. öni.ind.en ~ Kurtulllj& 16' 6.46 20.00 

B. Taştan Bebeğe 5.48 -.-
E.. Ön\İne 6' 5.58 .. 

ıo· 6.10 23.20 
Bebel<teıı .. 
E . Önünden Be'.beıfe 15' 6 .28 24.00 

Bebekt~n. - B. 1:•ta -.- 24.38 

Oraköyden - Aksaı-a,,.a. 10' 6.00 20.00 
15 

AL.a.ı:u-a.ydan • Ortaköy• 20· 6.44 20.<lol 

Be.;jİktattan . Fati!!.e 9' 7.00 20.00 
12' 

Fatihten B. Tat• 14• 7.42 20.42 

Akaara.ydan - Topk111pıy.a. 5.55 -.-
T opk&pıdan - Siı-keciye 6' !i.10 23.00 

13' 

Sirkıe<:iden ~ T opkapıy& 15' 641 23.30 

T opkapıdan Aksar.ıııya 24.00 

Aksaraydan - Y edikul~,.-e 5.41 

Yedikuleden • S.il"keciye G' 6.00 23.00 
14' 

Sirkeciden • Yed.ikuley.t 16' 6.33 23.35 
Yedikuleden ~ Akaaraya 24.05 

Akıa'"'ard~n • E..!.irnakıt.pıya 5.47 
Edirn.skap~dan " Sirkeci.ye 6' ii.10 23.00 

8' 
Sirkf'c:iden . Edirnekapıya 15' 6.39 23.25 

~3 üncü kolordu ilanları Saraçhanebaşı • Münir Paşa konaklarında 
ERKEK-LEYLi, NEHARi-ANA, İLK, 

HA YRiYE LiSELERi 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lisedir. ilk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecbaridir. Fran-
11:ı:ça, Almanca ve lncilizce kursları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıdasına azami itina edilmektedir. Talebeleı- sabah
lan mektebin hususi otobüslerile evlerinden alour, akf"ID yine ayni vasıta ile eYlerine e:önderilir. Talim "heyeti mem
leketin en yüksek muallimlerinden mütefCkkildir. Kayıt muamelesi için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 

kabul olunu.r. Tel. 20530. (7942) - 6964 

Gümüş Suyu ve Haydar pa· 
şa hastaneleri ihtiyacı için pa· 
zarlığa konan 6,000 kilo ko
yun etine talip çıkmadığından 
ihalesi 2 Birinci Teşrin 933 pa 
zartesi günü saat 16 ya bıra
kılmıştır. İsteklilerin şartname 
yi görmek üzere her gün ve pa 

1 

zarlığa girmek için tayin edi- ı 

len gün ve saatte Fındıklıda ı• •kı 1 t• • 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 1 t A M••d•• ı•• .. •• d • 
miiracaatları. (400) (5256)1,... . s 1 a ısesı u ur ugun en. 

* • * 
6932 

' 1 1- İlk· orta :ve lise kısımlarına iı:u: ve erke't leyll ve nehari talebe kaydın;ı devam edilmektedir. 
Diyarıbekir Askeri SA. 2- Mllcliriyet müracaatları Cumadan batka huglln kabul eder. 

AL. KOM. dan: ı 3- Leyli Ye nehari b~tün ücr~~erd~ _mllhim ni.bette tenzilat yap1lnııştıT. 
Diyarıbekirin Alpmar kö- 4- Arzn edenlere tar1fname gonderilir. ..1 

yü civarında yapılacak bir a- 1 Adns: Şebzacleba, Polis Merkezi arkası· Tel. 22534 - (7268) 6430 

Türk Maarif ~~~iıet~. i~~~~~i Bursa Kız Lisesi 
det zabitan ve efrat paviyonu : 
inşaatı kapah ıı:arfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 8 Bi 
rinci Teşrin 933 pazar günü 

1 
saat 10 dadır. İktidarı fenni Maarif Vekaleti Liseleri imtiyazını h:ılzdir. Orh ve lise •mıfları vardır. Amerikadan getirilen bir 
ve mallsine itimat edilenler ve mllteha .. ııın nezareti alhnda İngilizce lisan öğretilir. LEYLi ÜCRETİ 185 liradır. va liç ta.kııitte 
b~ gibi inş.~a.~ vücudc: ge_t~r: 'ı alınır. M~mur çocuklarına " tenzilat vardır. Kayıt ve fa:ı:la tafsilat 
mış veya vucude getırecegını 

Mudürlüğüne müracaat. [5235~ 
müteahhis bir mühendisin ve 1---- ----- --'----------------------------
ya memurun musaddak teah· : lstanbulda Ankara caddesinde 64 numarada - -------------• 
hüdünü ibraz edenler münaka • •• •• • • Deniz Yolları işletmesi 
saya kabul edileceklerdir .. Mü 

1 CJHAN KUTUPHANESJNIN ACENTALARI ı 
saddak şartnrune, keşifname, 
ve projeleri görmek 
isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak etmek İs· 
teyenlerin de 1863 liralık te
minatı muvakkate makbuzla
rile vakti muayyeninde Diyarı
bekirde K. O. SA. AL. 
KOM. nunda hazH' bulunma I 
ları. (3300) (4808) 

6415 
* * * 

Yeni bastığr kanunlar ve şerhler: 

Temyiıı mabkeın_esi Tevhidi içtihat kararları umumi Hey~ti 
Avukat Fuat Sedat Bey tarafından tasnif ve not edilmiştir. 
Fiyatı 75, Taşraya 90 kuruş. .. ' .. .. . 

ka~=u:~ =~z!ılı:aki CEZA HUKUMLERI 
Sıvas 6 ncı fhtısas mahkemesi müstantiki Yusuf Cemal Bey 
tarahndan tertip edilmiştir. 375 büyük ıabifadır. Fiyatı 250 
mücellit 300 k~tur. Taşraya 325 kurtJf • 

Nıı::::uve Ecza ve iflas kanunu şerhi 

Kıuııköy - KöprUbatı Tel. 4236.;, 
Sirlted Mühürdar zade ban 

Telefon: 22740 

AYVALIK ARALIK 
POSTASI 

M ER SIN vapuru 1 Tef
rinievvel pazac 17 de idare 
nhtımmdan kalkar. Gidit ve 
dönütte Çanakkale, Edremit, 
Ayvalık, Dikili lzmir'e uğrat. 

1 (5250) 6942 . - - .. - - - · 

1 

İsparta Askeri SA. AL. 

1 KOM dan:. 
İspartadaki krt'at ihtiyacı 

iç.in 190.400 kilo un kapalı 
zarffa münakasaya konmuş
tur. İhalesi 11 Birinci Teşrin 
933 perşembe günü saat 14 te 
dir. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzereJıer gün ve mü
nakasaya girmek için teklif ve 
930 liralık teminat mektuplari 
le İspartada Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

Kilis Hukuk Hakimi İbrahim Etem Bey tarafından tamamen 
şerhedilmiştir. Fiyatı 250, mücellidi 275, ta.traya 300 kuruştur. 

Ölçüler nizamnamesi 40 Kuruş 

MERSİN ARALIK 
POSTASI 

ANAFARTA vapunıl 
Te,rinievvel Pazar 10 da Ga
lata nbtrmmdan kalkar. Ta
~ucu, Anamur, Ku,adası, Ge
libolu'ya yalnız dönütte uğru. 

(3312) (5007) 6643 
* • ~ 

Çatalca Mst. Mv. İhtiyacı 
İçin pazarlıkla 2,500 kilo Mer
cimek Satın alınacaktır. İhale
si 1 Birinci Teşrin 933 pazar 
günü saat 11 dedir. İsteklile
rin nümune ve şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alına Komis
yonuna müracaatları. (399) 

(521S) 6892 
* * :t. 

Çatalca Mst. Mv. İhtiyacı 
için pazarlıkla 3,000 kilo Fa
sulya satın alınacaktır. İhale
si 1 Birinci T eşr.in 933 pazar 
günü saat 11 ,30 dadır. İstek
lilerin niimune ve şartnamesi 
görmek üzere her gün ve pa· 
ıı:arhğa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda Ü 
çüncü Kol Ordu Satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

(398) (5219) 6893 ' 

* * * CataJca Mst. Mv. İhtiyacı i 
çin pazarlıkla 3,000 kilo Bul
gur satın alınacaktır. İhalesi 1 
Birinci Teşrin 933 pazar günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin nü
mune ve sartnameyi gÖrınek 

· Üzere her "gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 
O .. A ... ~=atrn ::.ılma K nml..ı.v.nn•t-

Darülaceze Müdürlüğünden: (5251) 6943 

KARADENİZ ARALIK 
POSTASI Müessese için şartnamesi veçhile iktiza eden 12000 

kilo patatesin kapalı zarf usulile münakasası 10 Teşrinievvel 
933 sah günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin temi
nat akçelerile Müesseseye müracaatları. (5002) 

ERZURUM vapuru 1 
Teşrini evvel Pazar 18 de Ga
lata rıhtımından kalkarak Zon 
ğuldak, İnebolu, Ayancık, Sam
sun, Ünye, Giresun, Tirebolu, 

na müracaatları. (397) 
(5220) 

*** 
6894 

K. O. 1. F. ve Çatalca Mst. 
Mv. Kıt'aları ihtiyacı için pa
zarhkla 1,000 kilo İrmik satın 
alınacaktır. İhalesi l Teşrini 
evvel 933 pazar günü saat 15 
te yapılacaktır. İsteklilerin nü 
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için tayin edilen gün ve 
saatte Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma komisyonu. 
na müracaatları. (395) 

(5221) 6895 

"' "'"' 
Çatalca Mst. Mv. İhtiyacı 

için pazarlıkla 2,500 kilo No
hut satın alınacaktır. ihalesi 
1 Teşrini evvel 933 pazar gü
nü saat 14,30 dadır. İsteklile
rin nümune ve şartnameyi gör 
mck Üzere her gün ve pazarlı· 
ğa girmek için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma Komis
yonuna müracaatları. (396) 

(5224) 6898 

• • • 
Eskişehir K. O. Satınalma 

Komisyonundan : 
Eskişehir Tayyare Fabrika 

sında 50 ton sikletinde hurda 
demir ve tayyare enkazı satılı
ğa cıkarılmıstrr. Müzayedesi 5 
Birinci Teşrin 933 gününe mü ' 
.t.~..ı;r ,.,..ıı!lıo ... ~.t!'!ı--ı,.,.,, ..... :;._;; Q:'!:lı~• 1 n 1 

6625 

4. K. O. Sabo alma komisyo- Görele, Trabzon, Rize'ye. Dö-
nunda yapılacaktır. lsteldile- nü9te bunlara ilaveten Of ve 
rin enkıuı görmek üzere her Ordu'ya uğrayacak yalnız Zon-

ğuldağa uğramayacaktır. 
gün, arttırmaya iştirak etmek 1 ( (5252) 6944 
isteyenlerin de teminatlarile ! .. ___________ _. 

birlikte komisyona müracaatla ' 
1 

V R O l O G 
rı. (3324) (5191) D K 1 o 

6ıı5s tS. ema sman 
• . * * 1 drar yollan bast.mütehanm Karaköy 

Çorlu Askeri Sa. Al. Ko.dan: · Poğçacı fınn sıraaı No. 34. 

Münakasaya konulup ihalesi Tel: 41235 (7171)-6111111..ı 
bir hafta talik edilen Çorlu 

3~ 
kıt'atriçin 110,000 kilo arpa 
ile 110,000 kilo yulaf ve Te
kirdağı kıt'atı hayvanatı için 
60,000 kilo arpaya talik gü
nünde hiç bir talip çıkmadı
ğından pazarlığa konmuştur. 
ihalesi 2 / 10/ 933 pazartesi 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
mezkur gün ve saatte pazarlık 1 

için Çorludaki Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (3327) (5257) 

* * • 
Afyon Karahisar Askeri 

Sa. Al. Kom. dan: 

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

(6895) (5997) 

Darüşşafaka 

Müdürlüğünden: 
Talebe için yaptınlacak 350 çift 

dahili ve o kadar harici kundura 
münakasa ile alınacağından talip 
olanların ~rtnamesini ve nümune· 
!erini görmek üzere her gün ve mü
nakasaya i'tirak etmek üzere de 
9 iT eşrinievvel/933 pazartesi gü
nü saat 14 le Nuruosmaniye cami 
mahfelinde Cemiyeti T edrisiye 
merkezine müracaatları. (5262) 

- Göz He-kimi 
Birinci sutıf mütehassrs 

(Biibtali) Ankara caddesi No. 60 

25/9/ 933 tarih ve saat 14 
te münakasası icra edilen Han
gar inşasına taliplerin verdiği 
fiat gali görüldüğünden mü
nasip fiat alındığı takdirde 
ihalesi hemen kumandanlığa 
arzedilmek şartile bir ay zar
fında pazarlıkla yaptırılacağı 
ve talip olanların her gün ko
misyonumuza müracaatları. 

f':lo:ı?t:\ rc;?r:;c;., 
1 

Dr. Sül~yman Şükrü 

. -.. 
r •. ,. -



933 Kumbara Kur'alarının 
ikincisi ay başında çekiliyor 

Bu kur' adan itibaren mükafatlar bir misli tezyit 
edilert:_k senede 10.000 liraya iblağ edilmiştir 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci mükafat 1000 Lira 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kfıiye (lOOerdea) 1000 " 
20 

" 
(50şerden) 1000 

" 175 
" 

(lOardan) 1750 
" 

Tevzi edilecektir. 

Gümrük uhaf aza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Kırmızı şalisi daireden verilmek, beyaz kumaşı ve 

dikişi müteahhide ait olmak üzere 165-965 Türk bayrağı ve 
213 Gümrük forsu ile bütün malzemesi müteahhide ait ol
mak şartile 687-770 Türk bayrağı ayrı ayrı pazarlığa kon
muştur. 

2 - Pazarlık şartları kağıdının tasdikli suretleri her 
gün komisyondan alınabilir. • 

3 - Pazarlık 1 Teşrini evvel 933 tarihine rastlayan pa 
ıar günü saat 10 da komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin yüzde 7 ,5 teminatlarile belli gün ve saat 
le komisyona gelmeleri. 

5 - Örnekler her gÜn komisyonda görülebilir. (5248) 
6941 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize alınmak için müracaat eden efendilerin 
ınuayenelerine başlanacağından kayit numaraları birden el
liye kadar olan namzetlerin 30.9-933 cumartesi, elliden yüze 
kadar olanların 2-10-933 pazartesi ve mütebakisinin de 
4-10-933 çarşamba günü öğleden evvel mektepte bulunmala 
n. (5216) 6905 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: . -30,000 kilo Toz Şeker Kapalı zarfla münakasası : 15 

18,000 
" 

Makarna 

Teşrinievvel 933 pazar günü 
saat 14 te. 
Açık münakasası : 15 Teşrini
evvel 933 pazar günü saat 15 te 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı 
yazılı iki kalem erzakın münakasaları hizalarmdaki gün ve 
saatlerde icra edileceğinden şartnamelerini görmek isteyen
lerin her gÜn ve mezkUr erzakı itaya talip olacakların da mü
nakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kasımpaşada Deniz L'!vazım Satınalma Komisyonu-
na müracaatları. (4982) 6750 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

r .Edirne mıntaka san'at mektebinin muhtelif şubeleri için 
lazım olan 89 kalem muhtelif malzeme münakasaya çıkarıl
mıştır. Malzemenin şartname ve listesini almak isteyenlerin 
Edirne de Daimi encümene ve lstanbulda San'at mektebine 
müracaatları. 8-lG-933 pazar günü saat 15 te ihalesi yapı
lacaktır. Taliplerin o gün dipozito makbuzlarile Vilayet Dai
mi encümen; .... rre!meleri. (5026) l662 

.. 

6537 

Edirne Vi ayeti Daimi 
Encümeninden: 

Cinsi , M ıktarı 
Kontrplak 2 Metre mükabı. 
Kestane 20 ,, murabbaı 
Ceviz 50 
Mahon 80 
Meşe 50 
Gül 10 
Abanoz 10 
Limon 80 ,, ,, 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

. Zeytin 80 ,, ,, 
Edirne mmtalı:'i san'at mektebinin ihtiyacı ofup yukarda 

mıktarı yazılı kereste münakasaya çıkarılmıştır. 8-10-933 pa
zar günü ihalesi yapılacaktn·. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere lstanbulda san'at mektebine ve Edirnede Daimi encü 
mene ve münakasaya iştirak etmek üzere de ihale günü saat 
15 te Vilayet daimi encümenine gelmeleri. (5025). 

6661 

Kayseri Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizde yapılacak olan ve bedeli keşfi 27041 li

ralık Matbah, Çamaşırhane, Tuvalet ve duş Pavyonu ile hala 
ve Tuvalet Pavyonu ve ayrıca 4916 liralık esas mektep bina 
sının Pencere, döşeme tamiratı 19-9-933 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya İştirak etmek İsteyenler asgari 40 bin 
liralık inşaatı muvaffakıyetle yaptırdıklarını isbat etmeleri 
lazımdır. 

3 - Münakasa kapalı zarf usulile ve 9-10-933 tarihinde 
lisede yapılacaktır, Taliplerin proje ve şartnameyi görmek ü
zere her gün Lise müdürlüğün~ müracaatları. Şartnamedeki 
kayıt ve sarahata göre hazırla:ıacak teklifname ile sair vesika 
ları ve teminatı ihtiva edecek zarfları 19-10-933 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 te lisede müteşekkil mübayaa ko
misyonu Reisliğine vermeleri ilan olunur. (5111) 6731 

Eliziz Vilayet Jandarma .... 
Kumandanlığından: 

- ~ Talip zuhur etmeyen aşağıda cins ve miktarları yazılı 
beş kalem erzak ve yem 3-10-933 salı günü saat 16 da kapalı 
zarf usulile satın alıriacaktır. TaUpler şeraiti anlamak için is
tedikleri zaman ve münakasaya iştirak için de mezkur günün 
muayyen saatinde maliyeye teslim edilmiş ilk teminat mak
buzile Elaziz Vilayet Jandarma kumandanlığında müteşekkil 
satınalma komisyonuna müracaatları (4919) 

' t Cinsi Kilo 
Odun ôOOOOO 
Sığır Eti 80000 
Saman 500000 
Ekmek 365000 
Arpa 500000 

Umum vekili : ı ı 

er zaman · 
bize sorunu 

yapacağınız tesisat ne ~ 
yüklükte olursa olsun s 
kudret istihsali için teklifa 
ta bulunmağa ve planları i 
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her tür 
arzularınızı isaf ederler 
tesisatmıza uygun bir mıi 
nayi bizde mutlak bulurs 
nuz. 

10 beygirden 800 beygi 
kadar Exzosla ,alışan tek 
lindirli Kondense ile işley 
çift silindirli LOKOM 
B1LLER1M1Z vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 
ne R:WOLF LOKOMO 
L1 işlemektedir. 

Her büyüklükte ve 
şekilde KAZAN imal ed . 
rız. 

BUHAR MAKINALA 
MIZ her tarafta tan 
tır, çok yüksek takat 
t azyiklerle de imal edilm 
tedirler. 

8 beygirden 300 bey!ri 
kadar - BUCKAUER 
KOMPRESöRSOZ. Diz 
lerimiz fennin en mod 
kavaninine göre imal edi 
ler ve her tarafta rağ 
görmüşlerdir. 

AHMET RÜŞTÜ ZADE °"" 
'MEHMET HAYR 1 

SÜPERHITER, EKON 
MA YSER ve her mad 
muhrikaya uyar OC 
,TERTiBATIMIZ vardır. 11'olgrtıl Adresi : MUHAVER 1STAN9U4) -

Telefon t 24420 ve 2~420 

SlrkecV Mllaf Paşa Han lklncl 'kai 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı is
teyiniz. 

KOK KÖMÜRÜ 
Husuıi yaz ffyatlarıadan 

istifade ederek kok kömürünüzü şimdiden tedarik ediniz 

Kadıköy ve Y edfkule gazhanelerinde 
ı!aima birinci neviden kok kömllrü vardır. 

Evde Teslim· Vezin Teminatlıdır. 
Slparl9 ve malftmat için 

Tünel, Metro Han birinci kat Telefon 44800 
Yedikule gazhaneıl ,, 22072 
Beyazıt Elektrik Evi ·\ ,. 24378 

. Knrbağalıdere gazhanesi ı ,, 60212 
Kadıköy, Muvakkithane ,83 ,, 60790 
Üsklldar vapur iskelesi ,10 ,, 60312 

(7740} ii! 6818 -

Yerli Tıbbi Ecza kapalı zarfla münakasası 17-10-93 
salı giinü saat 15 te idare bina ;ında yapılacaktır. . 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde bet lı 
raya satılan şartnamelerde vardır. (5231) 6906 

Umumi Nefrİyat ve Ya.zı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


