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1 ' evfik R •· ştü B. dün 

nit 

uhterem misafirimiz, T evfi Rüştü B.le 
beraber bu akşam Ankara ya gidiyor 
ariciye vekilimiz Cenevredeki temasları ve Balkan

lardaki anlaşma hakkında beyanatta bulundu 

Romanya ile bir dostluk ve ademi tecavüz muahedesi 
imzalıyoruz. M. Titulescu buradan Atinaya gidecek 

f . Titulescu'nun 

r2Z~~~.~! içinde Balkanlar Av-
. Pa aiyaıetinin faaliyet merkezle
~nde.n biri oldu. Gerçi ötedenberi 
11yaaı kaynatma, Balkan Yarımada. 
tının bariz huıuıiyet]erinden birini 
t~ıkil etmiıtir. Fakat bu defaki aiya-

e il faaliyet ile geçmit zamanlardaki 
~aynaıma araaında tam bir tezat var
ır. 

tıl Geçmiı zamanlarda Balkan Ya-
ada&ı, her an infilak tehlikesine 

~·:.c iti'-ruz bir yanardağa benziyordu. Bu 
•"j -rla değil mi idi lı:i Balkanlara 
'A~pa~ ''Bant fıçuı,, iami veri]

Jşl lnıttı? N ıhayet bant ~çm bir gün 
~ ::.aUadı "<e bu patlayıı dünyayı bat· 

il fı n &§ağı kaarp kavuran yangının 
uıı atJana-ıcı oldu. 
, Gerek büyük harpten evvel ve 

aerek harp içinde ve harpten sonra 
JJ 1 j'1~klan derslerdir ki Balkan millet• 
J1ı' :ı;:n~e. bugünkü siyasete çığır a-

~ti mtıbahı uy~ndırnıı9trr. Bu ıiya
.I ıneti -:-Ud Pıe~e.fı de ıulh ve müıale-
ıv n ı aıneaıdır. 

dJI bn ~nkarad.a Türk • Yunan misakının 
• 'j ıiy:..,~maı~e ~u sulh ve müaalemet 
li Ba ıu.1'"'" hır hr:r. almııh. Bunu 

k"l!vT _lımet Paıa ile Hariciye ve-
1 ~ eı:fık Riittü Beyin Sofya ziya

retı takıp etti. Sofyada da Türk • Bul-
1 far dostluk ve ademi tecavüz miaa· 

ı.: tecdit edildi. Ondan sonra YugosB:r• . krab __ Al~xandre Hazretleri 
• sarıatan, Turkıye ve YunaniatanI 

t ~•Yaret ettiler. 
Bugün Romanya Hariciye nazır• 

f Tutileac:.u cenapları hükU.rnet nıerke-
t' "-İmİze gi~~k Üzere latanbula geli

yorlar. Butun bu ehemmiyetli temas-
1 ·-•n. hedefi, Balkanlara harpten ev-
velkı m- ıh' · · ' 1 1 u 1f ısının verilmesine sebep 

t o an ':'aziyetin bir defa daha avdet 
etmesın~ m~~i olmaktan ibarettir. 

~ugun Turk · illetinin hürmet ve 
mHu .a~betle •e!Bınlıyacağı Romanya 

arıcıye na:ıır M T' 1 
do~t b · . ! · ıtu eacu. yalnız 
d ğ"I ır mılletın mümtaz bir nazırı 
ade 

1 
' Avrupanın belli başlı devlet 

anu ve b" "k b 
Ro uyu ir hukuk alimidir 

manya ha b" .d • k r 1 umumı en en çok 
d~~anç~a. çıkan devletlerden biri ol
ru:İ. ~ıbı, ~n büyük müşkülata ma
lan A a an hır memleketti. Bir taraf
luğu vuaturya Macaristan imparator
Avru nun Variai olmak hasebile orta 
ier ta ;aziyeti ile alakadardı. Di
aldığ~~a. tan Ruıyadan Besarabya'yı 
lla k.:Ç•n b~ büyijk §İmal kom§uau
tenupt tı vazıyetini müdafaa etmek, 
dentisı8i:Jd~a Bulgaristanm bazı ire
ınecb . ıalarını hesaba katmak 
da111J urıyetinde idi. Romen devlet a
ve naa"!k• memleketlerini bu mü,kül 

zı va • • k ce heı 
1 

zıyetı artısında çok in-
ıaplar ap aınalı idiler. Çok ince he
lakip ~•Parak İyi bir siyasi tabiye 
>ıın bae en Romen devlet adamlan
Yor. F?ihda_ fÜpheaiz Titulescu geli
di. llü 

1
,, akıka bu, kolay bir iı değil-

bilınekYu~ _Romanyayı muhafaza ede
rı bir 

1 
•çın Romen devlet adamla

Evveı· akım kombinezonlara girdiler. 
itilif a o~ta Avrupa vaziyetini küçük 
ra . a gırmekle takviye ettiler. Son
bir ~'?ald~n Lehistan ile yaptıkları 
IDeğ ••ak ıle kendilerini müdafaa ct
İnıza"ı ç;lıştılar. Fransa ile de bir itilaf 
Yanın ad!~ar. Geçen temmuzda Rua· 
<:avüzü ıge~ komtularile beraber te· 
tiler. A tarıf eden mı\l<aveleyi aktet-
8alka ncak Romanya nihayet bir 
Balka~ı ve Karadeniz devletidir. Ve 
Yay1 y k•ın sulh ve sükunu Roman
&eledi: •0dan alakadar eden bir me
IDuın; j,. U İtibarla Balkanlarda u
•~tinin ır uzlaıma ve anlaşma siya
t-i de Ren hararetli mürevviçlerinden bi-

BaJkınanya olmak lazımdır. 
Yeyj le a? d_evletleri arasında bu ga
f . ının ıç"n .. . 
eııni y 1 rnutavaısıtlık vazı-
d~vletina~~-ck~ en iyi mevkide olan 
liıç bir d ur •re olduJiu ıüphesizdir. 
tııiiz Yok evletin toprai!mda gözü
bi_~ karı tur. Hiç bir. devlet te bizden 
Turkiy.,' .. toprak 11temiyor. Sonra 
takip ett ~~huriyeti on •enedenberi 
Ya · ıgı açık ve d" ·· ı h · • · . &elde b ·· .. uruı arıcı sı-
•tiınadını utun komtu memleketlerin 
aıılatına kazanmııtır. Balkanların 
• aını tem• • 
1 onra en iyi ın. gayesınde bizden 
ı.·ket ı R rnevkıde bulunan mem-

~ M. Titu~ınanradır. Bu itibarladır 
''Yar ı· e•cu nun m 1 k • · · · e ı hüy '"k . eın e etımızı 
'd' bir had·· u "'!asi ehemmiyeti ha-
ır. 

8 
ı:;e telakki edilmek lazım-

R " 2İYar t • oınan e ılk once T"' 1 . ·ı 
"İ~~ Ya araaınd \k. .. ur (Jye ı e 

"decektir. li 1 mu~_as-:beti tak. 
emen soylıyelim ki 

l 
Cenevrede bulunmakta olan Harici

ye Vekili Tevfik Rüıtü Bey, Kalemi 
Mahsus müdürü Refik Anür Beyle bir· 
likte dün sabahki ekıpreıle lıtanbula 
gelmiıtir. Tevfik Rüştü Bey istasyonda 
Vali Muhittin Bey ve bazı zevat tara
fından karıılanmıı ve bir müfreze polis 
tarafından ıeli.mlanmııtır. 

Tevfik Rüıtü Bey, dün akıama ka
dar Tokatliyan otelinde istirahat etmiş, 
ve Vali Beyin ziyaretini kabul etmiştir. 

Akşam üzeri Tevfik Rüıtü Bey Hay
clarpa§aya geçerek Ankaraya gitmittir. 

Refik Anür Bey, M. Titulescu'nun is
tikbalinde bulunmak üzere ıehrimizde 
kalnuıbr. 

Tevfik Rüıtü Bey, Ankarada Cenev
redeki temasları hakkında Reiıicümhur 
Hazretleriyle ismet Pqırya izahat vere
cek ve Romanya Hariciye nazırı M. Ti
tulescu ile imza edilecek dostluk ve a• 
danitecavüz misakının ihsan ile meı· 
iul olacaktır, 

T evlik Rü,tü Beyin gazetemize 
Beyanatı · 

Tevfik Rüttü Bey, dün Tokatliyan 
otelinde bizi kabul ederek Milletler Ce
miyeti heyeti umumiyesinin mesaisi ve 
kendisinin Balkanlar sulbü için sarfetti
ii müıımlr gayretler hakkında §ayanı 
dikkat beyanatta bulunmuttur. Tevfik ' 
Rüıtü Bey, Cenevredeki temaslarından 
bahsederek d~ttir ki: 

- Cenevredeki temaslarnndan mem
nunum. Bu defa Cemiyeti Akvam heyeti 
umumiye itlerini yakından takip ede
medim. Fakat orada bulunan Türk he
yetinden bu hususta izahat aldım. Müza 

Dün gelen Hariciye vekili Tevfik 
Rüftü B. i&ta&yonda 

kerat sükun içinde cereyan imiştir. Ko
misyonlarda bir çok meseleler hakkında 
müzakereler olmuttur. Fakat, bugün, 
günün en canlı itleri heyeti umumiye iç
timaından ziyade onun haricinde, fakat 
ona müvazi olarak hal'lediliyor. Netekim 
Dörtler miaakı, Londra misakı, silahları 
azaHma müzakereleri hep öyle olmuş· 
- ır. Hatta ıil8hlan azaltma meselesi 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bugün geleceıt. 01111) Komanya Ha. 
ciye na:ıın M. Tilu/eıcu · 

M. Titulescu'yu 
Karşılayış 

Evvelce de yazdığımız veçhile Ro
manya Hariciye nazırı Mösyö Titu
leacu bugün ıehrimize gelecek ve ak
ıamki trenle Ankaraya gidecektir. 
Mösyö Tituleacu dün aktam Bu\&lu:.. 
hükıimeti tarafından tahsia edilen hu
auai trenle Sofyadan latanbu!a ha
reket etrnittir. Ve bugün saat on bir
de Sirkeciye muvasalat edecektir. Sir
keci istasyonu muhterem misafirin şe .. 
refine Türk ve Romen bayraklarile 
aüalenmittir. 

Möayö Titulescu'ya Bükret sefi
rimiz Hamdullah Suphi Beyle Roman
ya Hariciye nezareti erkinmdan dört 
zat refakat etmektedir. 

Romanya sefiri Mösyö Corp, ve 
protokol müdürü Şevket Fuat Bey 
muhterem misafiri hudutta karşıla• 
mak Üzere evvelki akşam konvansi
yonel trenile Edirneye gitmişlerdir. 

Möayö Tituleıcu İstaıyonda vali 
Muhittin, Hariciye kalemi mahsus 
müdürü Refik Amir Beylerle, Roman· 
ya başkonaoloıu Mösyö Anaataaaiu ve 
Romen !lefareti erki.nı tarafından kar 
fı1anacak ve hükiimet namına Pera
palaa otelinde misafir edilecektir. 

Bu aktam hareket edecek olan 
Ankara treninde Mösyö Tituleacu i
le maiyeti erkinı için biri salonlu ol
mak üzere iki vagon tahaia edilmiş
tir. 

'Ankarada ya_oılacak merasim 
Ankarada yapılacak merasim i

çin hazırlanan programa göre, yarın 
Möayö Titule~cu şerefine Başvekil is
met Pata tarafından bir öğle yemeği 
aktamı da Tevfik Rüttü Bey tara· 

(Devamı 6 ıncı sahifedt!) 

Cenevredehi honuımalar: Solda MiJletler Cemiyeti umumi hatibi 
M. Avenol, ortada M. Watter, aağda Cemal Hüsnü Bey 

bu münasebetler daima doinı, <!~
rüat ve samimi olmuftur. ~er gun 
daha samimi bir saf~Y": ~ekte 
olan bu münasebetlenn ınkiJafı, M. 
Tituleacu gibi ~ümtaz b": devlet a· 
damının ziyaretınden yenı hız ola: 
çaktır. Sonra Balkan memleketlerı 
arasındaki umumi .uzlaşın~ ve ~·ı
ma siyasetine bu zıyaret şuphesız yar
dı!'n edecektir. Roman>:•• <?rt?' ve 
Ş k• Avrupanın ehemmıyetlı bır sulh ar ı . . . lh -k .. d.. Romanya sıyasetının su ru nu ur. . .. 
Ve müsa.lemet yolundakı ~esaıaı, ge
çen tem.muzda Londrada ımzalanan 

ve tecavüzü tarif eden mukavele ile 
büyük bir muvaffakıyete iktiran et
miıtir. Orta Avnıpada ve ıimalde 
vaziyetini takviye eden Romanya şim· 
di artık Balkanlar ile yakından' met· 
gul olacak bir vaziyettedir. Bugün 
hürmetle karııladığımız Romen dev
let adamı bu Karadeniz devletinin 
sulh siyasetini tedvir eden büyük bir 
devlet adamıdır. Kendiaine hoş gel
diniz der ve onun muhterem şahsın
da do.ı Romen milletini muhabbetle 
&e18mlarız. 

Al:met SOKRO 

. Titulescu ün be I 
İhracatımızda 
Lehimize fark var 

-o--
iki senenin iki dokuz ayı 

.arasındaki fark 
İstatistik Umum müdürlüğiinün 

933 aenesi dokuz aylık ticaret müva
zenemize ait neırettiği iatatiıtik ih
racatı~ızın itbalitı aıtığını meydana 
koydu. 

933 ııeneoi ilk aylanndanberi it
halatımız ihracattan daima fazla gi
diyordu. ihracat mevsiminin batlan· 
gıcile bunun ihracat Jehi::>e değiıece-
ği muhakkak görülmekle beraber, 
bu hal gene endite veriyordu. EyJ\ı. 
lün on betine kadar vaziyet böyle 
devam.etti. Bu ıırada ihracat mev
siminin baı1amıf olmaaı ve Ruıların 
geniş mikyasta mübayaata girişmele
ri vaziyeti ihracat lehine tahvil et .. 
ti. Bugünkü vaziyet hakikaten mu· 
cibi memnuniyet bir haldedir. Mev
cut gidişe bakarak bu sene ihracat 
lehine ithalatla olan farkın geçen se
neden daha fazla olacağını tahmin 
edenler vardır. 

Geçen senenin ilk 9 ayında itha
latın ihracata nazaran fazla olduğu 
nazarı dikkate alınıraa bugün alman 
neticenin ehemmiyeti tebarüz eder. 

Geçen senenin ilk dokuz ayında 
ithalat 64,826, 720 lira olduğu halde 
ihracat bundan tam 1,235,882 lira az 
olarak 63,590,-838 lira idi. 
· ~ Bu senenin ilk 9 ayında İıe ihra
ca ımı:r.ın 56, 735,680 lira, ithalatın da 
hwıdan 2,570,469 lira noksanile 
5:'1, 735;680 lira olduğu tesbit edilmiı
tir. 

Yalnız a-ec;• senenin 9 aylık ihra
iatı bu ııenekiaden 7 milyon fazla İ· 
ili. Fakat a-eçen senenin bu aylarda
lii ithalahrun tla bu senekinden 10 mil 
yon liralık fa•la olduğu göz önünde 
liulunduruluna vaziyetin İyi bir ıe· 
yir takip ettiği anlatılabilir. 

Meksikanın 
İlk sefiri 
M. Gennero Estrada dün 

Ankaraya gitti 
Mcksikanın Ankara sefirliğine tayin 

edilmit olan M. Gennero Eshada dün 
akşam Ank:ıraya gitmiıtir. 

M. Estrada Mcksikanın memleketi· 
mize gönderdiği ilk ıefir ir ve clyevm 
Mcksikanın Madrit büyük elçisidir. Va· 
,inglon büyük elçimiz de ayni zamanda 
Türkiyenin Mtksika sefirliğine tayin e
dilmiştir. 

M. Estrada dün Türkiye • M ksil<A 
" münasebatı hakkında şu beyanatta bu· 
lunmuıtur: 

- Türkiye ile müansebatmız sami· 
mi olmakla beraber çok sıkı değildir. 
iki memleket birbirinden çok uzak oldu
ğundan ıiyaıi münaıebat o kadar ink.i
taf etmem.İştir. Ticari münaıebatmuz 
da o kadar hali inkiıafta değildir. Mek
sika Türkiye gibi zirai bir memlekettir. 
Türkiye ile ayni mahsulleri yetittirir. 
Türkiyeı!en ithal ettiğimiz eıya, bizle
re §İmdiye kadar bilvaaıta, ltalya, Fran 
sa ve ispanya tarikiyle gelmektedir. 

Madrit Sefiri olduğum cihetle Mad
ritte oturacağnn. Çünkü lisan. ırk itiba 
riyle çok yakın olduğumuz ispanya ile 
münasebatırruz pek ırkıdır. 

Lüzum hasıl oldukça Ankaraya gele
ceğim. 

.. -~rkiyenin Vaıington sefiri de ayni 
aurctle Meksikada Türkiyeyi temsil e-• 
dccek, fakat Va§ingtonda oturacaktır." 

On senelik 
Sanayiimiz 

-<>--

istatistikler seri bir 
terakki gösteriyor 

Türk sanayiinin ıon on sene için
de teki.mü) ve inkİ§afı ve 93:2 l'ene
si içindeki faaliyetlerini iatatistik u
mum müdürlüğü teıbit etmi,ıir. 

Tebarüz eden netice on senede 
tetviki aanayiden iıtifade eden Türk 
aanayiinin on ıene içind~ki seri te
rakkisini göıtermektedir. 

Geçen sene Türkiyede 1473 fab
rika çalıtıyordu. Bunların cümhuri
yetten evvel ve sonra açılanları ıu 
ıekilde takıim edilebilir: 

Adet 

1923 ıeneainden evvel açı- 342 
!anlar 
1923 senesinden sonra açı- 1088 
!anlar 
Tesis tarihi meçhul olanlar 43 

Yekun 1473 
Bu rakamlar bize cümhuriyetten 

sonra Türk aanayiinin nasıl inkişaf et
ti~ini bariz bir surette göstermekte
dir. 

Sanayi grupları itibarile fabrika-

1 Macar nazırları salı günü 
hareket ediyorlar 

Misafirlerimiz Tekirdağ' da Rakotsi'nin 
hatırasını taziz etmeleri de muhtemeldir 

PEŞTE, 13 (A.A.) - Batvekil 
M. Gömböt ile Hariciye nazın M. 
de Kanya 17 teırinievvelde saat 13 
te Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Tekirdailılar Macar Baıvehilini 
bekliyorlar 

TEKIRDAC, 13 (Milliyet) - Ma· 
car Baıvekili ve Hariciye nazırının 
bu ay içinde Ankarayi teırifleri mu
karrer olduğu malumdur. Bu me
yanda muhterem misafirlerin Tekir• 
dağı!1a uğrayacakları da söyleniyor. 
Hakıkaten Mac.ar nazırlarının bir ha .. 
tırayi canlandırmak makaadile ıehri
mizi de ziyaret etmeleri galip bir ih
timal dahilindedir. 

Çünkü Macarlann perestİf ettik
leri methur milli kahramanları Ra
kotai'ye ait burada bir iki eser var
dır. Geçenlerde Macarlar tarafın
dan tamir edilen ve fotoğrafisini gÖn• 
derdiğim ev tarihe göre yemekhane 
olarak kuUanılmııtır. lıittiiime gö
re, Macarlar bu evi Rakotsiye ait ha- 1 
tıralan taııyan bir müze haline koya-

Rakotai'nin ölümünden sonra 
1862 de adının anılması için 

yapılan çe,me 

c.aklardır. Bunun için evin biçimi bo
zulmadan tamirine çaJııılmı§tır. Ci
vardaki çeşme de Rakotsinin ölümün-

• 

Rokotai'nin T eklrdağında 
oturduğu ev 

den sonra 1862 de admın anılma11 İ· 
çin yapılmıttır. 

Raltotainin T chirdaiındahi hayratı 
Macar kahramanı Rakotsinin ha

yatı hakkında uzun müddet oturdu
iu Tekirdağdaki müehhizlere göre 
fU mal\ımat vardır: 

"10 eylul 1717 tarihinde Rakohi 
Geliboluya ayak bash ve lı:aradan 
Edirneye geldi. Mihal köprüsü civa
nnda kendisine parlak İ>ir istikbal 
yapıldı. Rakotainin ordu ile beraber 
Avusturyalilara kartı yürümesi ka
rarlaıtı. Erdel kralı cenerallerile ken 
di ülkesine girecek ve Avusturyalı
Jan sağdan vuracaktı. Fakat bütün 
emel]erine ve aonıuz azmine rağm,..., 
Rakotsi bu harpte bir iı göremedi. 
Muharebeye bile batlayamadan da
mat lbrahim Pata Avuaturyablarla 
müzakereye ba,Iadı. 1718 de Paaa
rofça muahedesi imzalandı. Avus
turyalılar Rakotsinin çalışmasından 
kutkulanıyorlardı. Bunun için onla
rın talebi ile muahedenin 15 inci mad 
desinde (Rakotainin huduttan uzak 
oturması) fart koşuldu . Paıarofça 
muahedeai Rakotainin bütün emelle
rini kırdı. Rakotai tek batına Avus• 

(Devamı Sinci sal:ifede) 

Büyük güne hazırlıklar 
29 Teşrinievvel gecesi İstanbul dünya .. 

nın en ışıklı bir şehri olacak 
Cümhuiryetin onuncu yd dönümü 

nü 1 ıtanbul tarihinin hiç bir devrinde 
görülmemi§ bir tekilde teside hazırlan· 
maktadır. 

Halkın İçinden gelerek latan bir gay 
retle pragram harici yaptığı hazırlıklar 
lstanbula bu yıldönümünde üç gün üç 
gece başka bir revnak .-erecektir. 

29 Teırinievveli takip eden geceler
de latanbulun dünyanın en ıtıklı tehri 

olacağı timdiden iddia edilebilir. 
Diğer taraftan lstanbulun proiram 

mucibince tenvir ve tezyinine her gün 
yeni bir k111m ilave edilmektedir. lotan· 
bulun batlıca tepelerinden •ehrin pro
jektörlerle tenviri ve minarelere projek 
tör konulması da bu meyandadır. , 

Muhtelif aerntlerde mahalle heyetleri 
ve ÇU§ılarda dükkanlar birleterek daha 

(Devamı S inci sahiftde) 

Kadıköy' de dün berabere kalan Moda • Şişli takımları 

Mıntaka dün fevkalade 
bir kongre yaph 

Dünkü toplantı hayli hararetli oldu 
Bir müddet evvel, verilen bit: 

takrir dolay11ile, İatifa etmit bulu
nan, lıtanbul mmtaka merkez heye
tini e onun c.üzü1eri olan heyetleri 
intihap için, fevkalade kongre ilan 
edi!miıti. 

Dün bu kongre, Halkevi salonun
da ve aaat 11 de toplandı. Y ~n~enin 
bütün tafaili.tını yazıyoruz: 

Kongreden evvel 
Kongre saatinden çok evvel klüp 

murahhasları Halkevi binasında top• 
!anmışlar .ve grup grup aralarında 
münakaşa ediyorlardı. ilk nazarda 
mühim bir kararın arifeıinde bulu
nulduğu anla~ılıyordu. 

Galataaaray • Süleymaniye ldüp
leri murahhasları bir kenara çekil· 

(Devamı 2 inci sahifede,.. 
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Tarihi tefrika: 134 

Sultan Hamidin cülusu 
7 

cevabı.- Abdülham temennileri.-- Ahrar fırkasının 
Avusturya Hariciye nazırınınidi korkutan sözler. 

Bununla beraber Avusturya Hari
:iye nazırı Kont Andra1 sureti haktan 
görünerek Oamanlı devlet.inin aalB.h 
keıbetmesini, devletler içinde haiz 
olduğu yük.sek mevkie li.yık munta
zam bir idare gerek Avrupaya, ce ... 
rek kendi tabiiyetinde bulunan m.ılı
telif unsurlara emniyet "Ye itminan 
bahşolmaıını halisane temenni ve :az .. 
har ediyordu. Hatti. en son beyana
tında gene bu vadide fakat diplo
masi liaanile Avusturya hük:Wnetin.ln 
ve diğer muazzam devletlerin hiç bir 
veçbile Osmanlı devleti aleyhinde 
bulunmadıklarını, Osmanlı devletinin 
devam ve bakasını istediklerini, Ji. .. 
kin idarece görülen ve aizlenmeıine 
imki.n bulunmayan tezepzÜp ve anar-
9iden dolayı komıulannm bilhassa 
idaresi a1bnda bulunan unaurlann 
ezcümle Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp 
ve Ulah ve Romenlerin duçar olduk
lan zulümlerden bütün Avrupa ef
kirı umumiyeıinin heyecan içinde 
olduğunu, artık buna nihayet Yeril
mesi iktiza ettiğini izah ile alenen 
müesair ihtarlarda bulunuyordu. 

Genç Osmanlılar cemiyeti, yahut 
Oomanlı Abrar hrka11 1876 senesi 
19 mart tarihinde buna cevap verdi. 
Bu cevapta §U fikirler müdafaa olu
nuyordu. Türkiyenin batında mÜs· 
tebit bir padiıah yerine muhtelif un
surlara mensup tebea tarafından in
tihap edilmİ§ meb'uslardan müteıek .. 
kil milli bir meclise istinat eden a .. 
kil bir hükümdar bulunsaydı, muh· 
terem Kontun temennileri husul bu
lur, her ıey yoluna ı.irer, millet, 
memleket kurtulur, Şark mese.lesinin 
halli çaresi bulunmuı olurdu. Kont 
•·Andan,, Cenapları emin olsunlar ki 
J mes'ut gün gecikmiyecektir. 

Türkiye arzu edilen aaliha ere· 
cek, Osmanlı ülkesinde me,rutiyet 
tatbik edilecektir. Osmanlı ülkesin
de meırutiyetin tatbiki mümkün ola
mıyacağı hakkında Avrupaca hasıl 
olan zehap anJıştır. Kur'anı Keri
min ahki.mı mqrutiyete münafi de
ğildir. Milletin hukukunu isli.miyet 
ve insaniyet kaideleri hilafma suiisti
mal eden, payimal eden bir paditah, 
kanunu ilihi mucjbince, mevkiinden 
iskat olunur. 

Hak ve hakikati kabul etmiyerek 
İstibdat mevkiinde kalmak daiyeıin
de bulunursa ga.Jeyanı umumi nelİ· 
-;esinde heder olabilir . ., 

Bu sözlerin söylenip ya:z:ıfdığı ta .. 
rih Sultan Azizin son günlerine tesa· 
düf ediyordu. 

Bu auretle Sultan Azizin h&l'ini i
cap ettiren sebepler hi.di.senin vuku
undan evvel ihsas ediliyordu. 

Sultan Aziz hal'edildi, ölüp git
ti. Sultan Murat ta tahtına çrkar 

çıkmaz hastalanıp sukut etti. 
Onun yerine Sultan Abdülhamit 

geldi. Kendisi ile daha evvel görü
ıülüp meırutiyeti temin edeceği hak
kında taahhütler alınmııtı. Onun i
çin bir kaç sene evvel Kont Andara 
ve bütün Avrupaya hitaben yazılan 
beyannamelerin hükmü istikbal için 
de mer'i tutulacaktı. 

Her halde Türkiyede 
İntizam ve nizam devri 
meırutiyet tesis edilecektir. 

istenilen 
açılacak 

Eski beyanname bu tarzda Avru
pa gazetelerine aksettirildiği gibi ls
tanbulun hususi mecliı1erinde mah .. 
fillerinde, medreselerinde, kahveha
nelerinde dedikodu sermayesi oluyor
du. 

Abdülhamit bunların hepsind.::n 
haberdardı. Ruslarm Ayni sırada 
harbe hazırlandıkları görülüyor ve 
anlaşılıyordu. Abdülhamidi en çok ü
zen ve ezen zehirli a.öz beyauname· 
deki fU satırlardı: 

"Hak ve hakikati kabul etmiye
rek iıtibdat mevkiinde kalmak dai
ye.inde bulunursa galeyanı umumı 
neticesinde heder olabilir.,, 

Osmanlı Abrar fırkasının beyan
namesinde bu korkunç te!ıdit fıkra-
11 Abdülbamidi vahim düşüncelere 
düıürüyordu. Abrar durmadan ken
di gayelerine ermeğe istediklerini 
yapmağa, yaptınnağa çalışıyor, hu u
ğurda her vaııtaya bat vuruyorlar· 
dı. Her gün yaygarayı arttırarak met
rutiyetin tesiaini, kanunu esasinin i .. 
l&nmı iatiyor ve araya bôyle mühim 
ve korkunç tehditler ilive ediyorlar .. 
dr. 

Mesele nazikti, takaya gelir şey· 
)erden değildi. Sultan Azizin hal'i, 
ıabadeti faciası ortadaydı. Her hal
de onlar Hüseyin Avni ile Hoca Rüt
tü Paıayla bu işi yapmıtlardı. Ümi
di kestikleri takdirde Abdülbamide 
kartı da öyle bir facia hazırlamaya .. 
cakları nasıl temin edilebilirdi. 

Zaten Sultan Aziz hal'olunduğu 
günün seherinde Beıiktattan kayığa 
bindirilip götürülürken validesi Per
evniyale, oğlu Yusuf lzzettine içini 
açarak derdini dökerek: 

- Bana bunu Koca Rüıtü ile Av
ni ettiler!! Avniye neyse ne, ya Ko
ca riyaki.ra ben ne ettim. 

Hoıundu Koca Rüıtü, Hoşundu!,. 
Dememit mi idi?! 

Abdülaziz daha sonra oğlu Yusuf 
lzzettine acı acı hitap ederek: 

- Ben seni haaaa ordumuzun 
müşiri yaptun. bunun sebebini anla~ 
madın. Sadece bir heykel gibi bolbi
re gidip geldin, olana bitene, d1k~ 
kat edeydin onlar bana bu iti yapa
mazlardı, yazık sana yazık! Oıye 
tekdirlerde bulunmamı§ mıfydı? 

(Arkası var) 

.... 1 ..................................... ... 

Yarın: 

Abdülhamidin unutamadığı bazı sözlf'r C'ahı ! 
Abdülhamidin hatıra olarak saplad:ğı ç;;rla ka:ı;rı ve 

çorba tası ! -

F ransada vergi 
PARİS, 13. A. A. - Havasa

jansı bildiriyor : Otomobil kulu
bunun verdiği ziyafette federas· 
yon reisinin nutkuna cevap veren 
M. Daladier hükümetin her türlü 
para ihracına giden yolu kapama
ya katiyen azemetmit olduğunu 
ı.Ö} ley erek demiştir ki : " Cibayeti 

daha ziyade basitleştirmek için ye 
ni usuller arıyoruz. Fakat timdilik 
vergilerin yekununu indirmek im
l<i nsızdır. Her feyden evvel mas
raflarda ciddi tenkihat yaparak 
bütçe müvazenesini temin eylemek 
lı\.ı:ımdır. Diğer taraftan hükfunet 
oüııim milli teclıizat programına 
meclise tevdi edecektir. Eğer kuv· 
vetle ümit ettiğim gibi arkamdan 
gidilecek olursa birbirlerine ahen 
katın bir tarzda bağlı bulunan nis 
lıetlerimizin daha ziyade artaca
ğına kaniim. 

Hindistanda bir infilak 
MADRAS, 13. A. A. - Havai 

fi~enk fabrikasında bir infilik ol
mut ve bina temamile yıkılmı,tır. 

Altı kiti ölmüt ve sekiz ki•i de ya 
ralanmıştlr. On ki,inin enkaz altın 
da kaldığı söylenmektedir. 

Amerikadaki grev 
VAŞiNGTON, 13. A. A. - Grev 

ı:ilE-ıia 250 bin kitiyi bulduğu söy 
İenmektedir. Bunlardan yetmit bi
ni İpek, on üç bini maden sanayiin 
de c:ılı,an işçilerdendir. Kırk bini 
nıaden amelesi ve geri kalanı da 
pamuk ve elbise fabrikalarında 
kullanılan İfçilerdir. 

Kaliforniya da henüz toplanma• 
mı~ ve haliyle bırakılmı' elli mil
yon dolar kıymetinde pamuk mah
sulü vardır. 

Grevciler bir çok kavgalara ve 
çarpıtmalar sebep olmaktadır. 

Kırcaali kongresi 
SOFY A, 12 (Milliyet) - "Trak

ya., Bulgar teıkilatı bu sene Kırıca
a.li.de toplanan kongı·esinde şu karar
lan vermiştir: 

Bulgaristan Türkleri arasında Ke .. 
malist dedikleri tc~ekküllerden "Al
tın ordu,, ile "Turan,. ın Bulgari.atan
da mevcudiyetine müsaade edilmeıi 
protesto edi!mi,tir. Bu gibi tefekkül
lerin derhal kapatılma11 bükıimetten 
istenecektir. 

Kongrede Trakyarun elden çıkma
sına sebep olan Bulgar siyasilerine 
karşı ağır ve fiddetli nutuklar wy
lenmiıtir. 

Harp borçları 
VAŞİNGTON, 13. A. A. - Harp 

borç-ları hakkında lngiltere ile A
merika arasında müzakerelere ye
nidf'n batlanması yarına hır akı 1-
mı•lır. Bu tehir hakkında hiç bir 
sebep gösterilmemiştir. ---

Marconi Amerikada 
VAŞİNGTON, 13~ A. A. 1-

talyan - Amerikan dostluğu birli
ği M. Marconi'in ~refine bir ka
bul resmi tertip etmi,tir. Hükumet 
crkiinından bazıb.rı ile siyaset ve 
fen alimlerine mensup bir çok yük 
sek kimseler bu merasimde bulun 
mu,lardır. 

--o--
"Kravatlı eşkıya,, 

IZMIR, 12 - lzmir meb'usu ve es
ki Adliye vekili Mahmut Eıat Bey 
Anadolu gazetesinde "Kırav.,tlı eşkj .. 
ya,, aerlB.vbası altında yazdığı bir 
makalede, diyor ki: 

"Beş yüz bin Öz Türk müatahsili
ni soyanlar var. Beş yüz bin Türk 
müstabsilini soyan Kıravatlı eşkiya 
vir. Bunların enine boyuna, ellerini 
sallaya ıallaya, yemit çarşımnda, çar
fi ve pazarda dolaştıklarını, hürmet 
ve itibar gördüklerini düıündükçe u
tanıyorum.,, 

Mahmut Esat Beyin makalesinde 
bahsettiği bu ••Kıravatlr efkiya., Ü· 
züm ve incir müstahsilinin, fi-ıtleri 
düıürüp ellerinden nallarını yok pa
hasına alanlardır. 

MiLLiYET ESi 14 TEŞRiNiEVVEL' 1933 

HARiCi HABERLER 
Mançuride 
Yeni bir hadise 

Japonlar bir mesele 
çıkartmak isteyorlar 

MOSKOV A, 13. A. A. - Taı Ajan 
sın dan: Kabaroskeden bildirildiğine gö
re Mançuli istasyonundaki zabıta kuv
vetleri mütecavizane hareketlerine de .. 
vam etmektedirler. Bu ayın onunda Man 
çuli istasyonunun depo tefini hiç ıebeb 
siz tevkif etmiılerdir. Diğer taraftan 
V uhedu istasyonu münakalat müdür 
muavini Kibillof da tevkif edilmiıtir. 
Zabıta bu suretle harekl!t ederek mez· 
kür mıntakayı temamiJe Mançurinin mü 
mesailleri emrine vermek istemektedir. 
Çin şark demir yolları müdür muavini 
olan Mançurili Çankminç, rus müdür 
muavinlerinden ~r olıtof Levtiskiyi Man 
çuü İstasyonu depo ıefliğine tayin emri 
ni fesh ve yerine bir Mançuril tayin et 
miş olduğundan mezkUr demir yollar 
umum müdürü rudi de Mançurili müdür 
muavinin hu kanunsuz kararını feıbet
mİf ve idare meclisine müracaat ederek 
Manç:urili müdür muavinin demir yolla
rı hi.zmetlerini karJıtıran hareketlerini 
protesto ve zabitanın müdahalelerine 
ınani olacak ve tabii muamel&tının cere 
yanını temin eyleyecek tedbirlerin itti· 
hazını talep etmiıtir. 

Nasıl yandı? 

Reichstag yangını için 
bir keşif yapıldı 

BERLİN, 13. A. A. - Volf a
jansından : Reichtag yangını da
vasında ıili mahkeme maznunlar 
ve ~ahitler de hazır olduğu halde 
R~ichtag binasının önünde toplan 
mtş ve yangının muhtelif safhaları 
nı tesbit eylemiştir. B;r polis me
muru pençereden binaya girerek 
kundakçının yerini almı' ve elin
de yanan bir bez olduğu halde ze 
min katında dola,mıştır. Bu esna
da şahitler de Reich binasının ö
nünde yangın akşamı oradan ge
çerken ne görmü~ olduklarını an
latmışlardır. Ali mahkeme yangın 
gecesi pençereden içeriye iki kiti 
girerken gördüğünü söyleyen şa
hit Thalerin yanıldığı kanaatine 
varmıştır. 

İrlanda teşkilatı esasiye
sinde değişiklikler 

DUBLIN, 13. A. A. - Serbest 
İrlanda hükumeti mebusan meclisi 
esaaı teşkilatında bazı değişiklik
ler yapılması hakkındaki üç kanun 
layıhasını çok kısa bir , m zakere
den sonra reye müracaat etmek
sizin kabul etmiştir . 

Bu layıhalarda bilhassa şu üç 
tadil vardır : 

1 - Tahsisat açılmasını tavsiye 1 
ve teklif etmek hakkının umumi 
validen alınarak nazırlar meclisi
ne verilmesi, 

· 2 - Meı:lisçe kabul edilen ka
nan layihalarının İngiltere kralı 
tarafından tasdiki hususunun tehi
ri hakkında krallık mümessilinin 
haiz olduğu hak ve selahiyetten 
bahseden kanunu esası maddeleri
nin kaldırılması, 

3 - Serbest İrlanda hükumeti 
dahilindeki mahkemelerden çıkan 
hükümlerin Londraki meclisi has 
nezdinde istinaf edilebilmesi hak
kının ilgası. 

Hitlerciler aleyhtar 
istemiyor 

PARİS, 13. A. A. -Temps ga
zetesi Meç' den aldığı bir tel~rafı 
İ1esretmittir. Bu telgrafta bildiril
diğine göre Sarre'da çalıtan bir 
Fransız madencisi bir kaç ahbabı
nı görmek üzer Palatinat'ya gider
ken Hitlerci milisler tarafından 
tevkif edilmiştir. 

Bu işçi Sarre' daki mahfellerde 
Hitler idaresi aleyhinde propagan
da yapmakla zannaltına alınmıştrr. 

Fransız parlamentosunun 
fevka'ade içtimaı 

PARfS, 13. A. A. - Mebusan 
ve ayan meclislerinin 17 birinci 
te,rinde fevkalade surette içtimaa 
daveti hakkındaki kararnameyi bu 
gün resmi gazetede çıkacaktır. 

Bir hal yolu 
Bulundu mu? 

--o--

M.Mussolininin görüşmeleri 
ehemmiyetle takip ediliyor 

CENEVRE, 13. A. A. - Selahi
yet sahibi Mahfeller muhtelif ha
riciye anzırları arasında yapılan 
bir çok konufmaların :ıilihları a
azltma itinin bir hal suretine bağ
lanması mümkün olduğunu göster 
diği dütüncesindedir. M. Musso
lini'nin Alman, Fransız, lngiliz el
çileriyle yaptığı görütmeler çok bü 
yük bir ehemmiyet ve alaka ile ta 
kip edilmektedir. 

ltalyan diplomasisinin faaliyeti 
Cenevre konufmalarının müsait bir 
surette inkişafı için baflıca amil sa 
yılmaktadır. 

M. Baldvin dün ak,am telsizle 
her tarafa yapılan bir nutkıında 
sadece silahları azaltma meselesi
ne temas etmi' ve demiftir ki : 

" Avrupada yeniden silahlan
ma yolunda bir kımıldanıf b8'la
yacak olursa yalnız savat tehlike
si ağır bir tehdit halini almış ol
maz, fakat yeni ıilih kuvvetleri i
çin harcanacak paralar da İngiliz 
milletine ve sair milletlerin omuz 
!arına dayanılamıyacak derecede 
ağır vergiler yüklem it olur." 

Bu sözlerden sonra ziraat bah 
sına geçen M. Baldvin tunları söy 
)emiştir : 

" Çiftçilerin geçinme yollarını 
korumak için ithalata yeni bir dü
zen vermek gerekle,ecek olursa 
hükumet' bu çareye ha, vurmakta 
tereddüt göstermiyecektir • " 

M. Nadolni Berline döndü 
BERLIN, 13. A. A. - Doğru 

malumat alan mahfellerde bildi
rildiğine göre silahları azaltma kon 
feransındaki Alman ba, murahha
sı M. Nadolni hükumete izahat 
'ermek üzere Beri in' e çağırılmış
lır. 

Tuna memleketlerinin 
kalkınması 

BERLİN, 13. A. A. - Frankfur. 
ten Zeitung gazetesi Tuna mesele
sinin halli hususunda İtalya ile 
Fransa arasında husule gelen an-
1"4mayi söz gelişi ederek diyor ki: 

" Bu anla.,ma çok ehemmiyetli 
ve manalıdır, çünkü Fransanın bu 
mesele hakkındaki tezinin büyük 
bir kumından vazgeçtiğini göster
mektedir. " 

25 bin kilometrelik uçuş 
!STRES, 13. A. A. - Afrikanın 

F ransaya ait olan kısmı tizerinde 
25 bin kilometrelik bir uçuş yap
mak üzere hazırlanan ve jeneral 
Nuillemain'in idaresi altına veri
len tayyare filosu, hava •eraiti mü 
sait olursa ikinci teşrinin üçünde 
hareket edecektir. 

Bir kruvazörde iştial 
SAN PEDRO, 13. A. A. - San 

Pedro civarında bulunan cincinati 
hafif kruvazöründe bir ittial ol
muştur. 

Hindenburg Berline döndü 
BERLIN, 13.A. A. - Vnlff a

jansından : Cümhur reisi Fon Hin 
denburg yaz mevsimini geçirdiği 
Neudeck malikanesinden bugün 
Berlin ' e dönmüttür. 

En azılı caniler için 
VAŞiNGTON, 13. A. A. - Baş 

müddeiumuminin beyal'atına göre 
en azılı canileri hapsetmek için A
merikan birletik devletleri de itsiz 
bir adadada bir hapisane tesis ey
leyeceklerdir. Bunun için San 
Fransisco yakınında bulunan Al
catraz adası intihap edilmiftir. 

Romanyanın borçları 
PARlS, 13. A. A. - Havas a

jansından : Romanya maliye nazı
rı M. Madgearu pazar günü Bük
resten hareket edecektir. Mümai
leyhin yakında Parise gelmesi bek 
lenmektedir. M. Madgeari Roman
ya - Fransa iktisadi münasebetleri 
halcında Fransız hükumeti erkjnile 
ve Romanya borçları hususunda 
da fransız hamilleri mümessilleri 
ile görüşecektir. 

Rontgen ve elektrikle 
tedavi kongresi 

PARİS, 13. A. A. - Sıhhati ko 
ruma nazırı M. Danielou Rontken 
ve elektrikle tedavi mütehassısla
rından mürekkep beynelmilel kong 
renin açılış celsesine riyaset et
miştir. 

Bingazide iki İngiliz gemisi 

Bu kongreye bir çok ecnebi 
murahhaslar, bilhassa Leh, İspan
yol. Romen, Macar ve Belçika dok 
torları i tirak etmek · 

BİNGAZI, 13. A. A. - Despeç 
ve Delli adlı lngiliz gemileri bir. 
kaç gündenberi Bingazi sularında 
bulunmaktadır. 

Bu gemilerin zabitleri Bingazi 
d,• ve T opruk' da bulundukları 
müddetçe bu ııehrin görülmeğe di 
ger yerlerini gezmitler ve her ta-
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M. Titulescu Macar Başvekili il 
görüşmek Üzre beş gün kalacak 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Romanya Hariciye nazırı M. Titule 

nun beı gün kadar Ankarada kalacağı zannediliyor. Burada Macar B 
kili ile karşılaşması ihtimali kuvvetlidir. 

Mustafa Fevzi Beyin naşı geligo 
MASILYA, 13 (A.A.) - Eaki Türk meb'uılarından Mustafa 

yin cenazesi Türkiyeye gitmekte olan bir vapura bindirilmiftir. 

Mıntaka dün fevkalade kongre yap 
(Bap 1 inci aahifede) 

miş1er ve aralannda yapJLcakları 
ve kongrede alacakları vaziyetleri 
görüıüyorlardı. 

Galataaaraydan mütevelli Meh
met Bey, Süleymaniden Orhan ve E
yüpten Kemal Beyler kongreden ev
velki bu toplanıılarda birer mekik 
gibi idiler. 

Diğer murahhaslar da, kendi a
ralarında mensup bulundukları grup 
lardan aldıkları direktifleri nasıl 
yerinde kullanmak icap ettiğini konu
ıuyor!ardı. 

Bütün bu kalabalığın içinde F e• 
nerbabçeliler de kendi aralarında 
konufuyorlar, başka hiç bir grupla 
karışmıyorlardı. Galiba konuıtukla
rı ıeyler de kongre mevzuu baricin .. 
deki ıeylerdi. 

Huıusi konutmalarda futbol he
yeti riyasetine lstanhulspordan Ke
mal Halim Bey namzet gösterilmit. 
fakat Süleymaniyeli Orhan Bey Ke
mal Halim Beyin Arnavutluğa gide
rek oradaki te,kili.tta rol aldığını 
ve burada kendisine yer verilemiye .. 
ceğ.ini ileri aürmü, ve bunu lamail 
Hakkı Bey de teyit etmiıtir. Bunun 
Üzerine bu vadide epice münakaşa 
olmuş ve Yümni Bey riyasete nam
zet göster.ilmİ§tİr. 

Halbuki, kongreden bir aktam ev
vel Galatasaray klübü bloka dahil 
olup, takrire imza koyan klüp murab
haılarını davet etmİf ve mahlUt bir 
müdahaleye karşı nasıl bir cephe 
alınacağını kararlattırmı~lardr. 

Bu davet edilen klüpler arasında 
bu bloka i,tirak etmiyenler de olmuş 
ve onlardan ayrılmışlardır. 

Kona-re toplandıktan sonra riya
sete lsmail Hakkı Bey geldi. 

Katipliklere de, Şemsettin ve Ba
haettin Beyler seçildikten sonra .... 
bık mmtaka reisi lbrahim Kemal 
Bey söz alarak. kongreye icabetlerin
den dolayı klüpler murabhaalarına 
teşekkür etmiş ve kongrenin niçin 
davet edildiğini anlatmııtır. 

Bu arada Galatasaray murahhas
ları kongreye bir takrir vermişler· 
dir. 

Bu takrir, bundan evvel, mmtaka 
merkez heyetine verilen takririn ay .. 
ni idi. Takrir Galatasaray, Süleyma
niye, Türkgücü, Topkapr, Betiktaf 
:düpleri tarafından imzalanmıttı. 

Bu takrir üzerine Kemal Bey tek
rar söz iatiyerelr:, bunun yerinde ve
ri.imiş bir takrir olmadığını ve eski 
takririn nizami hiç bir kıymeti bu· 
lunmadığını ve bunun da evvelki 
gibi keenlemyekı'.in addedilmesi la
zım geldiiini söylemiştir. Bunun Üze
rine Tevfik Ali Bey ile aralannda 
münakaşa olmuf ve nihayet takrir re
ye konularak kabul edilmi~tir. 

Sıra İntihaba tına gelince; muhalif 
klüp murahhasları bundan evvel 
Cevdet Kerim Beyle aralarında o
lan mutabakata sadık kalmryarak 
namzetler üzerinde deği~iklik yapmıı 
.lar, ve namzet olarak fU zevatı gÖs· 
termişlerdir: 

Mıntaka riyaaeti, lbrahim Kemal 
Bey. 

ikinci reiı; Fethi T absin, Sadi 
Beyler, 

Aza; Muhtar Bey. Fehim Cemil 
Bey, Ayni Bey, Sait Sali.hattin Bey, 
Hikmet Bey. 

Bunun Üzerine reyi hafi ile İntiha
ltat yapılmıt ve neticede 41 kiti in
tihaba ittirak etmiştir. 

Bu arada Fenerbahçe murahhası 
Muvaffak Bey söz alarak futbol he
yetinin intihabından evvel tasnifin 
yapılmasını ve ondan sonra futbol 
heyeti intibahatına geçilmuini tek
lif etmiı ve demi,tir ki: 

- Konıre anladıiona nazaran, 
bizim hariçte bırakılmamız siyaseti 
güdülüyor. Eğer böyle varsa biz de 
bilelim ve kendi kendimize aleyhte 
rey vermiyelim. Görüyorum ki, ata· 
ğıda konuştuğumuz feylere sadık ka
lınmıyor binaenaleyh teklif ediyorum 
tasnif yapılım .. 

Muvaffak Beyin bu sözleri, haf
ta Anadolu klübü mw-ahhasları oldu
ğu halde ekseriyet tarafından tasvip 
edildi. Tasnif neticesinde Muvaffak 
Beyin düşünceleri tahakkuk etti ve 
heyetin fU zevattan teşekkül ettiği 
görüldü: 

Reia: lbrahim Kemal Bey, 
ikinci reis: Sadi Bey, 
Aza: Naim Cemil Bey 
Aza: Necmi Bey, 
A:ı:a: Muhtar Bey, 

41 reyle 
24 reyle 
'31 reyle 
30 reyle 
25 reyle 

Fakat, ikinci reisliğe İntihap edilen 
Sadi Bey esbabı mucibe göıtererek iıti
fa etti. Bunun üzerine Sadi Beyden ıon 
ra rey alan Fethi Bey de İntihap edil
meımeıiin rİ~AR.~t 1'1~mi Şey de ma
zeret beyan ~{f~}W 1s'r.ta etti. Bum.n ü
zerine bu İstifa eden zevat yerine üç ki 
şi intihap edilmeıine karar verildi. 

~l'J!lk hu~ada,, ~vd~t ,!Çerim Bey söz 
alar&li, spor ışlennin karıııklığından hah 
ıettikten sonra, çok acı bir lisanla ıun
ları söyledi: 

- Arkadatlar, hayretle görüyorum 
ki, biraz evvelki toplatnıda karar ver
miş olduğumuz umdelere sadık kalmı-

lan ıey, her ıeyden evvel dürüst 
ve verilen sözü tutmaktır. Siz bu 
yapmıyorsunuz, eğer burada falan 
di yahut filan efendinin yaptıklarını 
nakaşa edersek toplantımızın ma. 
kalmaz. Maalesef, birimizin istediğiııı 
tekileri İstemiyor ve her zaman bu 
ziyete düıüyoru:ı:. Binaenaleyh çok 
ederim arkadaşlar, daha makul olal 
işimizi tam bir dürüstlükle yarat 
Onun için müsaade edersenj2 size 
namzet listesi vereceğim, reylerinizi 
göre istimal ediniz.• 

Bundan sonra Galatasaraylılar 
nu terketmelc istediler. Fakat nedeıı 
duğu anlaıılamıyao bir sebeple t . 
kaldılar. Ve intihabat yapıldı. Neti 
ıu zevat seçildi: 

Mıntaka merkez heyeti 
Reis: lbrahim Kemal Bey, 
ikinci reis: Fethi Tahsin Bey, 
Azalar: Sait Salabattin Bey, 

met Bey, Naim Cemil Bey. 
Futbol heyeti 

Reis: Necmi Bey. 
Azalar: Nuri Bey, Müılib Bey, .. 

bet Bey, Salabattin Bey. 
Güreı heyeti 

Reis: lımail Hakkı Bey. 
Azalar: Saip Bey, Celil Bey, 

Kazun Bey, Riza Bey. 
Voleyııol heyeti 

Reis: Ali Ridvan Bey. 
Azalar: Sami Bey, Hadi Bey, 

Bey, Sedat Bey. 
Atletizm heyeti 

Reis: Vildan Bey. 
Azalar: Ali Riza Bey, Ekrem sif 

lbrahim Hakkı Bey, Tahir Bey. 
Denizcilik heyeti 

Reis: Kadri Bey. 
Azala.r: Şazi Bey, Ekrem Bey, ş"" 

Bey, Selim Bey. 
Kongreden üç dört gün evvel Z~ 

Beyin futbol heyeti riyasetini kabul /
mesi defatla kendisinden rica edilınifl' 

Ancak Zeki Bey bundan böyle, l'I 
kilitta rol aJmıyacağını ileri ıürmÜf 
yapılan bütün ısrarlara rağmen buııcııf 
vazgeçmemittir. 

Yeni heyetler bakalım nasıl çalı 
!ardır. Kendilerine biz muvaffakiyet ~ 
menni eder ve bilhassa futbol hey~ 
.den lik maçlannın teehhüre uğratıJııl' 
masına gayret etmesini d"Jeriz. 

Fut bol maçları 
Kadıköyünde F enerbahçe s~ 

da bazı futbol hareketleri yarJ 
mıttır. Fenerbahçenin genç takıl. 
Darünefaka ile kartılatmıt ve it 
kazanmıştır. Oyun çok zevkli t! 
rey an etmittir. 

Şitli ve Moda takımları keJ 
aralarında koydukları bir kul" 
çin kar,ılaşmıtlar ve 1-1 berM 
kalmrtlardır. 

Türkiye birinciliği maçlarıııİ" 
İstanbulu temsil edecek F eneriJ 
çe takımı, kendi ihtiyatlariyle ki' 
tık bir egzersiz yapmıttır. 

Taksim stadyomunda Galata" 
ray birinci takımı Türkgücü ile i 
namı' ve halcim bir oyundan stF 
ra 4-1 galip gelmittir. 

Balikesirdeki maflar 
Balikesir, 13. (Milliyet)- il 

mir 4, Balikesir 2, Ufak4, M-' 
sa 2. 

Hakimiyeti Milliye kupaıı 
ANKARA, 13. A. A. - Bu~ 

Hakimiyeti Milliye gazeteıiİI 
koyduğu kupa için karfıla.-n ı' 
ler birliği ve Çankaya birinci " 
kımları heyecanlı bir oyun o'f'I 
mışlardır. Son iki dakikaya kad' 
2-1 galip vaziyetinde bulunan<;" 
kaya üstüste iki gol yiyerek Gel 
ler birliğine 2-3 mağlup olmu.ı
dır. Sahada maçı seyretmekte 1 

lan Meclis Reisi Kazım P8'a ~ 
retleri sporcul,.rın tezahüratı .ı' 
sında galip takıma kupayi bi~ 
verdiler. 

lskrim birincilikleri ..1 
İSTANBUL, 13. A. A. - İP 

bul mıntakası iskrim birincili~ 
bugün Beyoğlu Halk fırkasındı 7· 

pılmıştır. 
Hanımlar arasındaki Flöre ıJ 

sabakasında : 
Suat F etgeri hanım birinci. J4: 

lit hanım ikinci, Perihan hanıJll 
çüncü olmuslardır. ,.,t 

Erkekler ;,,rasındaki Flöre f. 
sabalcasında : Sermet F etgeri 
birinci, Cevat B., ikinci. Naci '=. 
üçüncü. Cihat B., dördüncü olıP"" 
lardır. 

Epe müşabakasında : ~ 
Sermet F etgeri B., birinci, (! 

ci B .. ikinci. Orhan B., üçünciİ· 
vat B., dördüncü olmuşlardır; ~ 

Klıç müsabakası 19 birine• 1 
rin per.embe günü saat 11 ~ 
Beyoğlu Halk fırkasında aP 



Abide ve şehit anası 
Gençlik, Çanakkale ta,Iıkların• 

da sürünen •ehit kemikleri kaı·şı· 
sında içinin titreılieini hissetti. 

Büyük harbin mağrur galiplerini 
' yere seren Çanakkale şehitleri yal

nız lstanbulu deı;i!, Türklüğü ve 
Türkün şerefiııı kurtardılar. En 
seçme askerimiz, en gözde evladı
mızı oraya giimduk. 
~ömdük değil, çünkü o asil fehit 

lerın kemikle•.: kurdun ku~un ağ-
2ında kırlarda sünmüyor. 

Çanakkaledc İnı;ilizler ve F ran
sı.zlar _Senegal' den, Kap' tan getir
dıklen zenci askerlerine varıncıya 
kadar muhtetem abideler diktiler. 

Bizim kartpostallarda resmini 
gördüğümüz (Mehmet Fethi Ça
v~ı) abidesi, daha harbin en müt
hıt zamanlarında tehidin silah ar
k~da9ları tarafından tattan dikil
nıı, bir yığındaıı ibarettir. 

Hatta öyle söyleniyor ki bu kah
raman Mehmet Fethi Çavllfun 
~ir ihtiyar anasına kırk para bile 
ıkramiye verilmit değildir. Daha 
elimi de bu ihtiyar ve fakir kadın 
her yıl Çanakaleye hareket eden 
(~ülcemal) vapurunda yer bula
b~lmek için ötesini berisini satıp 
bılet alıyor. Evladının kabrini zi
yaret ediyormuf. Bu kadıncağızın 
bana adresini verdiler. Milli Müda
faa Y_ ekaletimiz arzu ettiği takdir
~e, kı edc;c~ğini zannederim, der-

al yazabılırim. 
. ~ 8:tana hizmetleri olan yii2lerce 

~1f1~ın. ailesine yükıek maatlar ve
rılrnıttır. Bugün Çanakalede yeri, 
adı belli yegane tehidin anasını 
nıb.~~miyetler içinde bırakmak 

uyijk bir küfrandır. 
Dikilecek abideye gelince: Bu

nun Türk sanatkarı, Türk i~isi ta
rafından yapılmasını ilk söz olarak , 
~eklif ederim. Şehir meydanlarını 
b ~Plıyan milyonlarca liralık ecne
h ~ ?1~tahı gibi Türkün büyük da-
ısını ve büyük zaferini temıil et

hekt~ ~dretsizlik gösterecek her 
b ~~gı hır abide bu !ehametli tarihi 
b !~•frn duygu ve dütüncelerimiz gi-

1 1 ade edemez. 
Burhan CAHIT 

Gazetecilik 
Mektebi .• --Açılması önümüzdeki 

seneye kaldı 
.. Darülfünun ilga edilmeden evvel fa. 

lcültele-rden birisine merbut olmak Üze
~. 1".r gazo;tecilik mektebi açılması ıe
~I etnuı ve bu huıuıta hazırlıklara 

a ...., anılmııtı. Bu mektepte gaz.eteci 
gençler yetiştirilecek ve kafi derecede 

lı etzun alındıktan sonra mektep muvak 
a en tatil -~''- · • 

)"- lct .""""cektı. Bu arada gazeteci. 
"' me ebınden ı gazete! d mezun o mayıp elyevm 
anılar;'; e ~al'..'~."ı ların da mektebe dev . em~n =ı ecekıi. 
· ~I~ hır habere göre bu mesele O

nı .. er11tenın t kil" 
d fl! ı münasebetiyle ali.-
arlar arasında tekrar mevzuubahs ol 

Ya haılamııtr. 
'k Şiındiki tasavvurlara göre, gazeteci

mekteb· · .. 1 • ının gelecek sene Hukuk fa-
u teaıne it• d'I 1 . , • 

8 
• •• ave e ı ecek o an ıçtımaıyat 
lıtuıünd 1 .• • .... 

1 il
" .. e açı ması munaııp goru -
!tur. Bu h U . . d . &ene te.d . uıuıta, nıversıte e yenı 

ir k rıaatma başlanır başlanmaz kati 
arar Verilecektir. ............. ........................................ _ 

BORSA 
(il R .... 

.._•mdan alman cetnldir) 
12 Teşrinievvel 1933 
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Belediye vergileri Yeni ölçüler 
Bayram arif esinde: 

T" -°:-f b Dahiliye Vekaleti projede 
uccar ve esna sene aşın- t d'lAt t Herkes hazırlığını çabuk 

bitirmel<: istiyor dan evvel hazırlanacak a 1 a yap ı 
Belediye vergi ve resimleri kanu• 

nunun yakında Büyük Millet mecli
ainde müzakere edileceği yazılmıştı. 

Yeni ölçüler 934 seneıi başından iti
baren tatbik edilecektir. Ticaret odası 
ve esnaf ccmiyctleı·i bu husustaki hazır· 
lıklara deva metmektedirler. lktısat Ve 
ki.Jetinden Ticaret odasına ve Ticaret 
müdüriyetine gelen emirlerde tüccar ve 
eınahn 934 ıenesi batına kadar yeni öl
çüleri tedarik etmesi bildirilmektedir. 

Ayni emirde ölçülerin, Ölçüler baş
müfettifliğinde kontrol edilmesi de ila· 
ve edilmektedir. 

Bu emir mucibince, ki.nunusaniye ka 
dar tüccar, tedariı< ettikleri ölçüleri, 
batmüfettitliie götürüp, orada damgala 
tacaklardır. Damgalı olmıyan yeni ölçü 
]erle tacir ve esnafa muamele yaptırd-
mıyacaktır. • 

Yugoslavya ile afyon mukaveles' 
Geçen sene, Türkiye ve Yugoılavya 

arasında afyon ihracatı için bir itilif ya 
pılmıttı. Bu itilaf mucibince, her iki 
memJcketin afyon idaresi, ecnebi piya
salarına afyon aatarken, müıterck hare
ket edeceklerdi. 

Jatanbulda afyon inhiıar idaresinde 
Türkiye • Yugoslavya afyon müna•ebet 
1erinj tanzim etmek üzere ayrıca bir ka 
lem teıkil edecektir. Kalem için dördün 
cü Vakıf hanında biı· oda hazırlanmak
tadır. 

Ankarada bulunan afyon inhisarı mü 
dürü Ali Sami Bey, bu kısmın teşkilatı 
hakkında, lktısat Vel<iletinden direktif 
almaktadır. 

ırakta tutun zeriyatı 
Irak hükümeti tütün z?raatine büyük 

bir ehemmiyet vermektedir. Bu maksat 
la hariçten tütüncülük mütehaasısları ge 
tirilmiş ve bunlardan tütünün ıslahı hu 
ıuıunıla çok istifade edilmiftir. 

Maamafih, siğara imalinde- yalnız 
Ir•k tütünü kullanmak kabil değildir. 
Harman için Türk.iye ve lranc:!an tütün 
alınmaktadır. 

Son zamanlarda, lrakta sigara sarfi. 
yatı da çoğalmıştır. lrakta çubukla !Ü· 
tün içenlerin miktarı yavat yavat azalı
yor. Yeni nesil daha ziyade sigara içmek 
tet!ir. 

1 raka, dıfarıdan mühim miktarda 
Tüı-k sigarası gitmektedir. 

Bin leylikler değiştiriliyor 
Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserli

ğinden: 

Hiriıoveloni Bankasının Bükreşte er
kan "ARGUS., gazetesinden naklen ko
miserliğe verdiği malUmata göre, Ro
manya Milli Bankası esas nizamnamesi .. 
nin 30 ve 92 nci maddeleri mucibince 
(Bin) !eylik evrakınakdiyenin mevkii te
davülden 1'aldınlmasına ve bunların ye· 
rine (Bc9yüz) ve başka bir (tip) (bin) 
Jeylik eYrakr nakdiye çıkanlmaıına ka· 
rar vermittir. 

Y c_ni <'.karılacak (Bin) !eylik evrakı
nakdıyenın şekilleri şimdi tedavülde hu
lıınan ayni kıymetteki kupürlere benze
~ektc olup muhtelif ren!tlerle müzeyy•n
dır. 

Mo.kı"ır cvrakınakdiyenin değiştiril
mesi 16 birinci l~trin 1933 tarihinden iti 
haren h~,~ltya('ağı cihetle ali.kadarlal'nl 
Romanya Milli Banka11nın Bükreşte bu· 
lunan merkez.indeki kambiyo serviains ve 
vili\yetlerde bulunan bütün tubelerİıı'! 
mü,..acaatlan lizrmgeJir. 

Bu evraklnekdiyenin değiştirilme,i 
31 • 12 • 103;) tarihine kadar devam e
decek "\"e o tarihten sonra aimdi tedavü? .. 
de bulunan (Bin) !eylik e"vrakınakdiye
sinin biçhic kıymeti kalmıyacakbr • 

Alj.kadarlarca bilinmek Üzere ilin olu-
nur. . 

lzmirde uzum ve incir satışı 
ızMIR, 12 (A.A.) - Ayın dokuzun 

dan bugünün ak§amına kadar borsada 
yedi kuruştan yirmi dört kuruşa kadar 
on bin yüz kırk yedi çuval incir ve se
kiz kuruştan yinni altı kuruşa kadar on 
iki b.in yedi yüz yetm:ı dört çuval üzüm 
satılmı,tır. 

Mevsim İptidasından bu güne kadar 
aatılan İncir yetmiş yelmİf yedi bin üç 
yüz altıruı bir. Üzüm ise yüz kırk beş 
bin üç yüz sekse nüç çuvaldır. 

vııı,.ett• 

Açıkta kalanlar 
Muhakkak bir yere tayin

leri için çalışılıyor 
latanbul maliyesinden açıkta kalan 

memurların henüz pek azına başka vi
layetlerde vazife verilebilmiıtir. 

Atıkta kalan 450 kadar memurdan 
şimdiye kadar ancak 160 memurun ta

. n edilebildikleri anlatılmaktadır. 
yı lstanbul maliyesinden açıkta kalan 
memurlara geçen iki aydır tam maaş ve-
il · 1• Fakat bu memurlara bu aydan 

r mış ı. ·ı k . Ma 
"tibaren nmf maaı ven ece ttr. a-
~ih bu memurlann uzun ınü~det açık 
ta kalınamalan ve muhakkak t.;r yere ta 
yinleri için çalııılınaktadır. Açıkta kalan 
memu~lar~a? bir kısmı da AnkarayaHta• 
yin eclılnıiştır. • M 1 k 

Bunlann Ankara da ~alıdy~I ke•. e 
k b. devamları temın e ı ece tır. me te ıne 

Zührevi haşta,hklar. , 
talimatnamesi 

Sıhhiye V ekiıleti t~ı;fından son ~e
fa kabul edilen yeiü zuhr~ ba~tal_ıkJt~ 
talimatnamesi vilayete te~g edılmıf ır. 

V·ı· t talimatnameyı zabıtaya ve 

Dahiliye vekaleti, layiha hakkın· 
da varidatı mühim belediyelerin ve 
diğer alakadar vekaletlerin d" mü
taleaıını sormuıtur. Bu mütalea1ar 
alındıktan sonra ilk projeye nazaran 
bir çok tadilat yapılmııtır. . . 

ilk projede konulan ruıpetlerm 
tatbik kabiliyeti olmadığı anlatılmıı· 
tır. Son tadilitta verginin İstifa ka
biliyeti temin edilmiftir. 

Belediyenin şirket!erden 
aldığı hisse 

Cümhuriyetıen evvel latanbulda. 
ki imtiyazlı ,irketler mukavelename
lerine rağmen belediyeye ~emen h~
men hiç hiaae vermez.lerdı. Metrulı
yet ve istibdat devrinde alınan bu 
imtiyaznamelere konan. kayıtla!'"da 
belediye hiıseainin varıdatı ~~Y';· 
den verilmesi esası kabul edılmıttı. 
Cümhuriyetıen sonra belediye bi!tün 
,irketlerle yeniden mukav~le y~pmı~ 
ve bu kaydı varidatı gayrı safı!e o: 
(arak teıbit ettirmifti. Yalnız ıırketı 
hayriye himaye edilmek için ı.u~da~ 
istisna edilmişti. lstanbul beledıye11 
aon on sene içinde imtiyazlı §irketler
den tam (3) milyon lira hisse almı§· 
tır. 

Tramvay yolcuları artıyor 
Belediye geçen sene netrettiği bir 

istatistikte tramvay yolcularının her 
ıene mütemadiyen artmakta olduğu
nu göıtermifti. l•tatistik müdürlüğü 
932 senesinin yolcu miktarını da §İr
ketten almıflır. Şirket son bir sene 
içinde birinci ve ikirıci sınıf arabala
rile tamam (64,147,000) yolcu taşı
mıttrr. Bu yekün geçen seneye nis
petle yüzde (20) dereceıinde fazla
dır. ~u fazla.lık ta bilhassa birinci 
m( vki yolcularında görülmektedir. 
Tramvaylara en çok rağbet eylül ay
larında vaki oluyor. Bu sene ağus
tos ayında yolcu adedi, 4,399,000 i
ken eylülde 5,491,000 e çıkmıştır. 
Diğer senelerin ayni aylarında da bu 
fazlalık görülmektedir. 

Belediye, vapur, tren ve c..lohüı 
gibi diğer nakil vasıtalarının da bir 
sene içindeki tatıdıkları yolcu mik
tarına ait iıtatistikJer hazırlamakta
dır. Bunların hazırlt!nması da bir kaç 
gün içinde tamamlanacaktır. 

Emrazı entaniye hastanesinde 
Haydarpa9adaki emrazı entaniye 

hastane~indeki çamatırhane eaki tarz
da olduğu için haataneye yeni tarz
da bir çnmaş.ırhane yaptırılacaktır. 
Bundan başka Heybeliada .anator
yomuncla olduğu ı:ibi burada da has
taların hava alıp istirah\\t edebilme
leri için ayrıc1l bir kür sa!onu yap•!
maaı dü;ünülüyor. Ancak bunun ı
çin h<'nÜz kafi miktarda tahıiaaı bu
lunamamıttrr. 

Muhtarlık işleri 
Muhtarlara ait iflerin belediye

lerce naııl p-Örületeğine dair Dahili
ye vek.Rleti bir nizamname hazırla
maktadır. Nizamname Şurayı Dev
lette tatkik edildikten sonra tatbik 
olunacaktır. Nizamnamede muhtar
lık itlerinin neden ibaret bu Junduğu 
da gösterilecektir. Belediyede yapı
lan hazırlık aırf idari noktadandır. 

Tekna kazıntısı 
Son zamanlarda yapılan aıkı mua

yeneler neticesinde ba:zı fırınların çı
kardıkları ekmeklerin içinde mahiye
ti birdenbire anlaıılmıyan bir takım 
maddelerin, <:amur rıibi bazı kirlerin 
bulundu~u görülmüştür. Re!ediye, ge
rek teftit ve muayene neticesinde, 
gerek halk tarafından vaki şikayet
ler üzerine meydana çıkanlan bövle 
kirli ekmekleri kimyahanede tahlil 
ettirmektedir. Bu kirlerden çoiunun 
tekne kazıntısı oldukları anlatılmıı· 
tır. 

Tekne kaz.'ntılarının, hamur ya
pılan teknelerın eaaılı auretle temiz 
tutulmamasından ileri geldiği anla
tılmıtlır. 

Bazı fırınlarda da hamurkô.rlann 
iı elbiıcıile harice çıktıkları ve elbi
Ae değiştirmeğe lüzurn görmeksizin 
çalı!}tıkları ıörülmektedir. Her fı
rında amelenin ellerini, yüzlerini yı
kayacak akar au bulunmaıı, bilhaasa 
hamurk&rların İt ııraırnda temiz ve 
beyaz gömlek giyerek sokak elbise
aile una ve hamura temaı etmemeleri 
lazımdir. Belediye bunu temin ede
cektir. 

Torik bolluğtı 

Baştan başa donanmış bir şehir, baştan 
başa gülüp eğlenen bir şehir halkı 
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Cümhuriyet yıldönümünün kutlulama 
hazırlıklarına bir kat daha hararet gel
di. 

Adım baıında bir bayrak satıcısı ile 
kartılatıyoruz. Bayrakçıların aaıl bü
yük karargahı, Postahanenin önü ... G\i· 
nün bayrak satıılarına, ba)'Tam İçin ya
pılan hazırlıklara ait bütün haberleri 
buradan kolaylıkla tedarik etmek müm
kün oluyor. 

Dün bir aralık, yanlanna sokuldum. 
Duvara dayadıkları bayraklara şöyle bir 
bakayım dedim. . . 

l~lerinde ayyıldızı kendınden hır tek 
bayrak yoktu. Hadi, ondan geçtim. Ba
ri nümunesine uyğun olsalar ..... 

O güzelim bayrağımızın ne rengi, 
kendi rengi idi, ne «ay~ ı, kendi. <'ay» ı 
idi, ne de yıldızı, kendı yıldızı ... 

Benim dönüp dönüp bayraklara ba
k19ımdan &atıcı huylandı; fakat nezaketi 
yine elden bırakmadı: 

- Bayrak il.izim mi idi, efendi ağa
bey? 

- Lazım amma, dedim, ben bayrak 
İstiyorum! 

Çaktı amma, belli etmedi: 
- Bunlar bayrak değil mi ya.. Bay· 

rağın da ili.si .• 
Cebimden bir gazele çıkarıp uzat

tım. Burada niimuneye muvafık bayra
ğın naıd 0Jmaıı icap ettiği resmiyle bir .. 
likte göstcrilmitti: 

- işte, dedim, bayrak 1;ıöyle olur! 
- Bizimkinin sanki nesı var? O da 

bayrak, bu da! . 
SonrA yava• yavat beteldı: . ., ' ı· lmu ' ?S - Alacakınıım, a mıyaca "'n. en 

onabak!... 
1 Böyle bayrağı yarın çok aranın ..... 

Ve artık benimle me9ğul olmıyarak 
etrafına toplananlara hitap etmeğe baş-

ladı: I' ba k . _ Şanli var, şanli ..• Şan ı yra vı-
relim! 

Mütteriler, müteredditt_il~r; . Bayra· 
ğın bezini, uçkurluğun.u, dı~ı•n.ı, ay!n.r, 
yıldızını ayrı ayrı tetkık edıp b:rer ıkı
şer uzaklaşıyorlardı. 

Satıcı,)ki<fe bi_r: . . 
_Siz de Lir fıyat verın! Dıyor ama, 

aldıran yek! 
Belli Ja, pn ~enede bir defa gelen 

büyük bayramda çarpık bayrak takma
la kimse ruı değil: 

Tanıdık bir zat anlatıyordu: 
- Bizim mahallenin bütün evleri, 

bayrak imalii.thaneıi oldu. Gece yarıla
rına kadar tıkır tıkır dikit makineleri 
iıliyor. Sipariı Yeren verene ... 

Açıkgöz bir Yahudi tanıyorum. Çar-

Bayıltıncaya 
Kadar dayak 

250 kuruş için adam 
bukadar dövülür mü? 

Fatihte Ortaçeşmede oturan lspar· 
talı seyyar ıatıcı sütçü lsmail polise mü 
rac..at ederek Laleli caddeıinde dükka· 
nı bulanan lıınail efendinin kardeıi Dur 
muş tarafından boğazı ııkılarak bayıltın 
caya kadar doğüldüğünü iddia .ımiıtir. 

Sütçü lımailin ıöylediğine göre, va
ka §Öyle olmuıtur: 

lımai) ucuz ıüt satan Lalelideki süt
çü !.mail efendiden 75 okka ıüt almış. 
Ve bc.rcu olan 997 kuruşu vermiştir. 

Fakat daha (250) kuruş vermesi la
zım gelmektedir. Sabahleyin süt alma· 
ia geldiği zaman sütçü lsmailden 250 
kurut İ$temi.ı, o da üzerinde para olma 
dığını söylemiştir. 

Bunun Üzerine ara!armda kavia çık 
mış. Neticede ıütçü lsmail ile kardeşi 
Dumıuı hmaili boğazından 11karak ba
y:ltıncaya kadar döğmüşlerdir. Sonra
dan 11klı haııan gelen lsmail poliıe mü
racaat etmi,· ve polis te kendiıini mua
yene i~in zab,ta tababctine gönderıni~
tir. Sütçii lsmail ile kardeşi Dunnuı is
ticvap edilmiılerdir. 

Eli pıçaklı çırak 
Fatihte Mahallebici Hüseyin efendi

nin yanında çırak Recep iamindeki 
genç bundan bir müddet eV\•el uıta
'II (arafrndan bazı yolıuzluklanndan do 
layı iıinden çıkarılmıstır. Fakat Recep 
bir kaç defa uıta11 Hüıeyin efendiye 
müracaat edet-ek kendisini tekrar alma-
11nı istemiş ve her defasında ı·eddedıl· 
mittir. 

Dün akşam Recep eski ustası Hüse
yin efendiye teaadüf etmiş: 

- Beni çalııtınnaz iıen ıeni öldürü 
rüm. kanını İçerim, demiş, bunun üze
rine Hü,eyin efendi polise müracaat et
miıtir. 

Recep yakalanmıı ve üzerinde bü
yük bir bıçak bulunmuştıır. 

Çarpışan otomobiller 
Dün Köprüden geçmekte olan Süley 

man efendiye ıoför Kadrinin idaresin
deki 1627 numaralı otomobil çarpmış 
ve sağ ayağından yaralamıştır. 

Pıçakla tehdit 

1 
tıiçinde kırmızı bez bırakmadı. Canfe
ıinden salaçpuruna varınca, ne kadar 
bez bulduyıa alıru9. Şimdi boy boy, fi. 
at fiat, bayralc diktirüp aatılıiia çıkarı
yor!" 

Dün bir aralık Karaköyün Voyvada 
caddeıindeki elektrik mağazalaı ını da 
ıöyle bir dolaıtım. 

Kim demiı, lstanbulda ampul az di
ye? Şimdiye kadar adı aanı duyulmeyan 
ne kadar elektrik kandili vana hepıi or 
taya dökülmüt-·· 

Bir !alcım it adamları, elektriği olmı 
yan evlerde de tenvirat yapılacağını he 
nba katarak piyasadan yüzbinlerce lam 
ha t~esi toplamıılar ..• Hani küçük i!a
re lambalan yok mu? işte onların şite
leri ..• Şitenin altına küçük bir demir tel 
geçirmiıler. içine birer ispermeçet mu
mu yerlettirince ne sihirdir, ne kera
met l~mba titesi, oluyor size mııhteteın 
bir kandil!.. 

Sahcısına sordum: 
- Bunlar bizim bildiğimiz lamba ti

ıcsi deiil mi? 
- Yok, beğim!.. Görmiyor musun, 

marifeti "Yar. Bunun mumu 24 saat ya-
ııar •.. 

Gülmeğe başladım: 
- Yatsıya lıadar yanarsa iyidir! .. 
Nükteyi anlamadı, amma o da benim 

le beraber güldü. 
Şenlik gecelerinde yakılacak kesta· 

ne fiteklerini de unutmıyalım ... Bugün
ler, yolda yürürken çok dikkat etmeli ..• 
Bazı çapkınlar, dalğınca birini gördü
ler mi1 a7ağın1n alhna bir kestane fiteği 
yerleştirip uzal.tan seyrine bakıyorlar . 

Dün, Karaköyde bir ihtiyara da bu 
oyunu yaptılar. Adamcağız, öyle kork
tu ki, fişekten fazla "" çıkardı. 

Bir yerde de, küçük çi~ek vazoları
nın için~ yerleştirilmiş bir takım ampul 
ler satıyorl11rdı. Renk renk vazolar ... 
Ve içlerinde renk ttnk ampuller ... Va· 
zu yeşilse içindeki. ampul kırmızı ..• Va
zo kmnrzı İse-, içindeki ampul &an ...• 

Herketıin yiİ.:ünde bayram günlerin• 
den cok mel, bütün hazırlıklarını bi-
tirmi§ olmak ıelii,i okunuyor. • 

Bu bayram ~imdiden tahmin edi 
lebilir: Görülmemiş bir bayram olacak •• 
Ba§lan ba,a donanmış bir ıehir... Baş
tan başa gülüp eğlenen bir şehir halkı.~ 
Tramvaylar, vapurlar, istimpotlar, oto
mobilfer, otobüsler dolusu insan, kay
niyan bir neıe denizi gibi memleketin 
dört bir tarafınıfan sokaklara akacak! •.• 

29 Teırinie-Yveli, iple çekmiyen aca 
bakim var? ... 

M. SALAKAITIN 

I Mahkemelerde 

Boğazda çarpışan 
Vapurlar 
Atlas vapuru suvarisinin 

klavuz olmadığı anlaşılıyor 
Bundan bir müd:let evvel Boğaziçin· 

de bir çarkçının ölümiyle neticelenen 
Atlas ve Eleni vapurları müıademeaine 
ait davanın muhakemesine Birinci Ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Mahkeme heyeti Boğazdan ge<;en 
vapurların Klavuz almak mecburiyetin
de olup olmadıklannın Deniz Ticaret 
müdürlüğünden aoru]masına karar Yere 
rek mahkemeyi talik etıniıtir. 

Atlas Vapuru Bogazdan klavuz alma 
dan geçmek İstemi, ve bu kaza vukubul 
mu~tur. 

Deniz Ticaret Müdürü Müfit Gayret 
Bey diyor ki: 

- Anlaşılıyor ki, Atlaa vapuru kap
tanı Boğazın ıulennı bilmiyordu. Buna 
rağmen klavuz almamış ve Boğazdan 
kendi idare•i altında gemisini geçirmek 
istemi~tir, Halbuki bu vaziyette klavuz 
almasa icap ederdi. 

Bir beraet kararı 
Tüccardan Taşçı zade Sait Hakkı 

B.le Konya Mebus~ sabıkı Halıcıoğlu Ali 
Riza Beyler ara11nda yapılan bir tica
ret mukavelesini Sait Hakkı Beyin ve
kili 11fatiyle imza ve icra eden sabık 
müddeiumumılerden Mehmet Adnan 
Bey aleyhine Ali Riza Bey tarafından 
ikame olunan mukaveleye riayetıizlik 
ve vekaleti ıuiiıtima.l davasının ikinci 
Ceza mahkemeıinde cereyan eden mu. 
hakemeıi ncticeoinde Mehmet Adnan 
Beyin bıeraetine ka:rar verilmiılir. 

1 KDçUk h•••rlar ,----" lıtanbul Veremle Mücadele Ce-
miyeti, 1934 seneai için zarif bir tak
vim çıkannaia karar venniııiı>. Ce
nıiyet bu aene de Eyüpte bir dispan
ıer binası yaptıracaktır. Li.zım olan 
araa. a1ınmıttır. 

• Darüttafaka ıon zamanlarda yeni 
baştan tamir edilmektedir. Mektep ya
kında yepyeni bir bina haline geceketir. 

Salih Efendilerin Üzerine hücum ederek 
bıçak ıösterdiğinden yakalanmıflardır. 

Hırsız 
1 1 • 24 ol ... ~ ... 
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1 ••• 1 Çerno•iç ıc •• ç ~.-1 l'I ·. .ı,. 
IJ& 

1 Albn a,,. 
1 Mecidi1• 

a:ı .Banknot 

811.-
-.-

923,24 
0,37 
2,43 

1 aye 'ld' · ı· B S hh. müdüriyetine bı ırmıı ır .. un-
1 n 

1
.>;,:ra polis ikinci §ube ~.brttu a~

~tiyesi yein talimatnameye gore faalı· 
yeıte bulunacaktır 

lki üç gündcnberi pek mebzul mik
tarda torik avlanmaktadır. Torik satan
lar mahalle aralarına· kadar giderek sa
lı§ yapmaktadırlar. 

Fiatler evvelki gün 25 kuruşken dün 
akşam 20 kuruşa kadar düımüıtür. 

Y cdikule Tramvay caddesinde Ma
nav Panli'nin dükkiinı önünde imrahor 
mahallesinde Kııyulubakkal sokağında 
oturan Hayri nal)'lındaki şahıs Celal ve 

Aksarııyda Küçükbeyazıt sokağında 
27 numaralı komiıyoncu Hikmet Beyin 
hanesine hırsızlık için pencereden giren 
Saliıhattin yakalanmııtır. -.. - .... lt -· .sırııuır. .-ııcr ııı::~~cauıcuııı:: illi4uaar. 

··-- --·'------·-----
3 

if f ELElail 
Medet! 

- Haftanın ya:r.ıaı -
1 

Yorucu bir seyahatten, Atinadan 
yeni dOnmüştüm. Baş.ım, bozuk bir 
midenin ağır yemeklere pehriz etti. 
rildiği gibi manasız laflara ve değer
ıiz fikirlere pehriz etmek ihtiyacın
da idi. Ne liıf dinlemek, ne .Oz aôy
lemek iıtiyordum. Daha uyku gıda
mı bile yarı tertip alamam1ftım. O 
•ırada her gün binlerceıjne raıt gel .. ' 
di&im münaaebetsizlerden birini gör
düın. Hemen aOnnemezliğe gelcıim. 
Fakat geç kalmııtım. O geldi, lıar- · 
tıma oturdu. Naçar selimıaştık. Ben 
böyle bir aeliımla.tmaya iki gün bar-
aak rahataızlığ'ını tercih ederim. · 

Başladı: l 
- Gazetelerde okuduk. Allah 

versin ... Atinalara, Viy&nalara git- , 
mitıinjz ••• 

- Viyanaya gitmedim. 
- Ne iae •. Ne var ne yok' 
- Güzellik .. 
Hep kıaa keameye çalıııyorum .. 
- Oralarda Drahmi ne alemde? ..ı 
Ne diyeyim bu aptalca ıuale ... 

Drahminin piyasası lıtanbulda ne iae 
Atinada da tabii öyle .. Ne çare cevap 
verdim .. 

- V allah ben pek metsuldüm. Drah 
miyi tetkike vakit bulamadım .. 

Halimden canımın aıkıldığını an-
ladı. 

- Ne o, ıen hastasın galiba! .. 
-Yoo! ... 
Derhal aklıma geldi .. Haata oldu· 

ğumu eôyliyeyim de yakamı bırak· 
•ın, dedim ve : 

- ... Y alruz biraz batım ais;ırıyor, 
kırgınlığım var da ..• 

- A a !. Bu halde sokağa çıkıl
maz .. (Elini alnıma yapıflırdı) ate
§in de var .• Haydi gel ıeni bizim dok· 
tor Kalasyana götüreyim .• 

Süphan allah ..• Nasıl kurtulaca
ğım yarabbi! ..• 

- Hacet yok, geçer ..• 
- Yok yok!. Hava değittirince 

İnsan dikkat etmeli .•• Şuracıkta l.ıe-
ınen uğrarız.. ' 

- istemez canını! Zahmet etme! •• 
Hem benim biraz işim var .• 

- Nerede? .. 
- Mısır çarfısında .• 
- Tamam, ben de pamuk aoraca .. 

ğım .. Beraber gideriz .. Hem yolda 
aana bir de (asprin) "Veririm, yutar
ıın .• 

- lıtemem .. 
- latemem olmaz .. 
- Yahu! aen benim naturamı bil· 

mez.sin! Aıprin bana dokunur. 
- Öy'e iııe Piramidon yut! .. 
Ben zaten hapı yulmutlum .•. Hiç 

ıea çıkarmadım .. Vapur yanaştı. Kop• 
rüye çıktık. Geldi. Sol koluı:ııa gir
di .. Dünyada tahammül edemediğim 
§eylerden biri de ııevmediğim birı
nin koluma girmeaidir. Zaten aokakı 
ta kola girmeyi, kol kola gezme) i 
aevmem.. Otedenberi kol kola gez
mekte bir niunahremlik kokusu SCLe• 
rim. Avrupada da iki erkeğin k.,J 
kola gezmesinden garip manalar çı· 
karırlar .• lıtemem veaaelim . 

Uılıin (kolumu bırak!) ta diye· 
medim •• Derhal aklıma geldi: 

- Aman koluma dokunma! .• 
Tutulmut, fena halde sancıyor. 

Elini çekti amma: 
- Y aa 1 Romatizma oJmasın ?-· 

Muhakkak romatizmadır. Atin•nın 
havaaı rutubetlidir.. Aman ihmal el· 
me. istersen beraber doktor Ahmede 
gidelim.. Sana bir el.,ktrik yapsın!. 

- lıtemez.. Akf&lll oğdururum 
geçer .. 

- Dur bakayım! Bir ilaç var
dır. Trementi kokar! lımi ne idi. 
(Süleyman) diyeceğim geliyor .• Gel 
de benim depocu var. Ona bir aora• 
Jım. 

Bütün hu müki.lemeler eınaıın· 
da kolum Hacivadın kolu gibi zuİ· 
ye-i kaima teklinde göğaüme yapıfık 
dura dura ağırmaya batladı .. Artık 
tahammülüm kalmadı.. ilk rast gel• 
diJ{im bir aşinayi vesile ittihaz ede
rek: 

- Bana müaaade fU gelen zatla 
mühim bir tey görüşeceğim .. 

- istersen bekliyeyim .• 
- Teşekkür ederim, hacet yok!. 
- Yok, doğru söyle! Benim i'im 

yok! Hakikat çok rahataız i•en se
ni bekliyeyim .. 

- istemem kardeşim. Eksik ol-
ma!.. 1 

- Eh allaha ısmarladık .. lnıallah 
görmemişe dönersin! Ukin elektrik 
tedavisini ihmal etme .• 

- Peki .. Güle güle .. 
Ondan ıonra karşıdan gelen aşi

naya yanattım ... Karıncalanmaya bı.-, 
lıyan ıol kolumu bir yukan, bir İ· 
leri aça kapaya •okakta bir nevi lı
veç jimna&tiği yaparken bir ta;a,f .. 
t n da yapııkan münuebetsizi mal· 
buat kanunu ve edebi erkBna uyn.ı• 
yacak ıekilde fakat grup oigaailc ka· 
laylıyordum,. Yeni karşılatlıfım aıi· 
na sordu: 

- Kime sôlüyorsun yahu! .. 
- Aldırma! Sana değil, unden 

evvelkine .. Dedim ve bir selim verip 
ayrıldım. . 

FEl.EK ' 

Bulgarlann 9 lokomotifi 
Perlembe günü Bulgar timE"nc!iferd 

!erinden. mürekkep bir heyet ıehrimize 
gelec:ektır. Bu heyet Büyük harbi müte
akip Bulgariıtana iade edilmemiş olan 
9 lokomotifi tesellüm edecektir. 

Hükümet bu lokomoti!Jcri verıneğe 
mu\'8fakat etmittir. Lokomotifler halen 
Sirkeci 1 ıtaayonun<lad:r. 

--o-

Dünkü kesif sis 
Dün •nbah şehirde kesif bir ıis varclı. 

Denilebilir ki, bu aiı mevsim içinde ıö· 
rülenlerin en fazla .. idi. Siı saat 10 a 
kadar devam etmİf ve vapur seferleri in 
tizamsız bir şekilde yapılabilmiıtir. 

"O:f ,,, 
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Fikirler ve İnsanlar ) 
GENÇLİGE DAİR 

Peyami Safa gençleri ıever, onları mÜ· ı 
dafaa eder, tanıtmağa çalııır. 

ko•ktuklarr için bahsetmezler. Hücuma 
cevaplar. kaçmak, sahte bir gururun ört
tüğü kork~klıktan başka bir tey değildir. Bunu yazarken düıündüm: "Ya kendi· 

9İ genç değil mi?., Y ~tını iyice biliniyo
rum ama herhalde, otuzunu geçmiııe de 
otuz beşini daba doldurmamı§br. Hayır, 
henüz gençlik çağını geçirmemiştir, fa. 
kat artık ona "genç muharrir,. de dene
mez; çünkü bu, falan yaıtakilere değil, 
eıerleri tarunmamıı kimselere verilen İ• 

ıimdir. Avrupa memleketlerinden birin
de, meseli. Franıada olıaydı, Peyami Sa
fa yaşındaki bir muharrir hiç ıüpheıiz 
gençler arasında, müptediler aafında de .. 
ğih<' de iaimleri yeni duyulmağa baıla· 
ıruı, eserlerinde mükemmellikten ziyade 
istidat, fransızca tabiri ile ''vaitler,. ara.• 
nan muharrirler arasında saydırdı. Biz 

ne ~abuk tanılıyor, ne çabuk yer tutuyo
ruz! Buna sevinenlere acırım. Çoğumu
zun ancak birkaç sene çalıııp da sonra 
eski söylediklerini tekrardan baıka bir 
tey yapamamamız belki hep bundadır. 
Kendimizi tanıtmak için çahıtığınuz se• 
nder, asıl tah•iyetimizin teıekkül ettiği 
devirdir; o ne kadar uzun sürerse biz o 

kad"r zenginle tiriz. Tanınmak, ermek 
art r(c kendi kendimizi mürak.abe etmemek 
demeli.tir. O andan itibaren bizim ıçın 
inhitat devri de batlar ve büsbütün sön
memi:ı. uzak değildir. (Bittabi bu söyle
~liklerimi "caricaturiser,, etmek için bir 
ıuuharririn ömriinün sonuna kad&1 tanın· 
rna.masının kendisi için daha hayırlı ola .. 
c.ağı da iddia edilebilir; fakat buna gülü· 
nÜı> geçilir.) 

l'ryami Safa'da en ho!uma ciden 
huylardan biri, kendisi artık tamnmıı bir 
muharriı· olduğu hilde, henüz tanınma .. 
mı9larla meıgul olması, onları himaye et
mesidir. Yazı yazmağa baıbyalıdan he-
ri anbiyetini kaybetmedi; az çok ıöhre-
tc ermit romancdara, ıairlere çatmak .. 
tan, onları hırpalamaktan korkmadığı gi-
bi yeni yazmağa baılıyanlan da karile· 
rine birer büyük tair diye tanıtmaktan 
çekinmez. Bunda bir nevi kahramanlık 
vardır, çünkü mesuliyet altına gİTmek, 
zamanın vereceği hükümler hakkında ke 
lı"nete kalkıımak demektir. Peyami Safa 
!İmdiye kadar karilerine birçok yeni •a· 
uatk.i." tanıtmqtır; hepıinde ioabet oldu· 
ğu'lu iddia edecek değilim: çok defalar 
onıınla çarpıt tık. Fakat zararı yok, ya
nıldığı zamanlar da yine civanmertlik 
gösterd.i Öbür muharrirlerirnizde bu huy 
yoktur. Ancak akranlan için - bazan 
hiç bir manaıı olmıyan - •Ütun dolusu 
methiyeler yazarlar da hiç bir genci ta
rutınak heveıine düşmezler. Bahıedecek
leri. insanların kendi yerlerine geçmesin .. 
den kork.,- gibi bir halleri vardır. Alfred 
de Vigny, Academie azalığına namzetli· 
ğini k_oyduğu zaman, o cemiyetin adetle
rini yerine getirmek için eski azaları !:>i
rcr birer ziyarete gitmit; bunlardan ihti· 
Y'" bir muharrir Vigny'ye iıtihfafla ba· 
kıp: •'Delikanlı, demiı, ıizi tanımıyorum; 
çimlrü ben yaıta adamlar artık okumaz, 
esk' okuduklarını tekrar ederler.,. Bizim 
muharrirlerimiz de Öyledir; daha doğru
su ancak kendi içlerini okurlar. Hele ba· 
zılarında gençlerden bahsederken bir is· 
tilıf.U tebcuümü vardır ki insanı çileden 
çıkarll'. Hücuma da cevap vermezler; 
kendilerini pek yükıek görüp: "Yeni lÜ· 
remif bir adamla münakaıa mı edece
ğim? Cevap vereyim de onu tanıtaymı, 
detil mi?,, derler. Tanıtnlar ne çıkar? 
Kendilerine hücum eden değersiz bir 
ıen~se n.•MI oloa unutulur; onların ta• 
nıhn~smda hiç bir beis yoktur. Hayı.-, 

• .. 

PeyAmi Safa'nın bir yazmndan bahse
dip kendisine bazı itirazlar edecektim. 
Fakat h•ç bir gence muavenet etmemi§ 
muharrirlerin bili hatırıma ııeldi, dertle
rim kabardı ve onun asil hareketini dütiı· 
nÜp evveli muhabbetimi söylemeği rnu
vafık buldum. 

Geçen &Ün ''Gençliği anlamak,, isimli 
bir fıkrası vardı. Bunda bizi gençliğe 
muhabbet göstermeğe, hareketlerini ken• 
di mantığımıza göre garip, manaıız bul· 
sak bile enıniyet etmeğe davet ediyor ve 
ıllı. bakııta çılgınlık •anılan iddiaların bir 
"ir.tuition., eseri olabileceğini hatırlat· 
tıktan sonra söz.ünü tilyle bitiriyordu: 

'"Gençiik her tarafta seferberdir ve ta
%e bir hava getiriyor. Bunu anlamıyan 
bunanu~tır.,, 

Gençliği ben de Peyami Safa'mn ır;ö
züyle görmeği ne kadar isterdim. Fakat 
ben bizim gençlerimizde o çılgınlığı, or
ta • yaşlıların mantığına uymıyan hare· 
ket!eri göremiyorum. HeP.sinde değilıı;e 
de çoğunda insanı ümitsizliğe dü1üren 
bir uoluluk var. Şiirlerini açıyorum, dün
külerin yazdığı türlerden l:elki yalnız a· 
cemilikleri ile ayrılıyor. Hikayeleri de 
yine dünkülerinki gibi boş bir •entimen
talismadan başka bir teY yok. Vakıa a
ra sıra: ''Yaparız, ederiz! 0 diye bağırı
yorlar, fakat ne yapt:kları, ne ettikleri 
belli değil! 

Hiç birinde tenkit arzusu yok, söyle
neni kabul ediveriyorlar. Bir gün bir ta• 
nesi bir mecliste: ''Ben sizin bahsettiği .. 
niz sanatkarı tanımıyorum; fakat ma· 
demki bu kadar insan onu methediyor, 
elbette değerlidir, büyüktür., dedi. Bu 
en hararetli gençlerden biri imiı. Şu ve
ya bu münekkidin hükümlerini kontrol· 
suzca benimsiyen bir adama ben nasıl 

emniyet edeyim? Gençlerden yeni bir 
kıymetler ıilıilesi bekliyorum, onlarılag 
yeni bir zihniyet kurmalarını bekliyorum, 
halbuki onlar kartımıza mütavaatla çıkı· 
yorlar. Y armm adamları bugiinkülerin, 
hatta dünkülerin zihniyeti ile söze batlı· 
yor. Niçin onlara emniyet edeyim? Bi· 
zim oöylemekten, dinlemekten bıktığı· 

mızı tekrar edeceklerıe niçin onlara hür· 
met edeyim? Mütemadiyen: "Kale ima
mü ..• ., Ama imam Peyami Safa, yahut 
ben, yabut bilmem löm. • • Ben ne imam 
istiyorum, ne de mürit. Gençler çılgın· 
Lk etsin, yeniyi araıın, isterae yanılsın. 
O zaman onunla kavgadan bir zevk ala· 
cağım. Fakat bizim oöylediklerimizi ek· 
ıeriya bizden de fena bir ıekilde tekrar 
ettiği müddetçe, "taze bir hava getirme
ıine,, imkan olmadığı için - bütün ar· 
zuma rağmen - bir ümit besliyemiyece-
ğim. 

Nurulah ATA 

fr~ihal 
Üsküdar hukuk hakimliğinden mÜ• 

tekayit Şevket ve lıtanbul mahkemeyi 
asliye mustantik azasından Salih Eoat 
Beylerin valdeleri nlihati niıvandan 
Fabna Zebra hamın mübtela olduğu has 
tahktan kurtulanuyarak iTtihali darı be 
ka eyllmit ve cenazeai bugünkü cumar 
teıi Anadoluhioarmdaki hanelerinden 
kaldırılarak Samatyaya nakil ve cenaze 
namazı öğleyi müteakkO Koca Muıta
fapaşa cami ıerifinde badel eda merkez 
efendide aile•i kabristantna defiıı edile
cektir,. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

1 
Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi İcra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
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KIR (l(ff..~ 
>---------BUR HAN CAHlT 

(inkılap Romanı) 

Bunu hatta Ay~ye bile 
dim. 

söyle- yin kalmıyacak 1 

Onunla ders müzakerelerini be
raber yapıyoruz. Ben hecaba, ben· 
deseye pek akıl erdiremiyorum. O
nun da resmi, kitabeti, tarihi, coğ. 
rafyası zayıf; biribirimize yardım 
ediyoruz. 

Maamafib sınıfın birincisi gene 
o •• 

Ayfe vücutlu, boylu bir kız. Da
ha on dört yaşında ama adeta ya
tından fazla görünüyor. 

iri mavi gözleri hep gülüyor. 
Huriye Hanım bize: 
- ikiniz iyi uydunuz, diyordu. 

Biri sarıtın biri esmer güzeli. iki 
niz de çiçek! 

Bir gün Ane hastalandı. 
Ate'i vardı. Batının döndüğünü 

söylüyordu. 
Mektebin doktoruna çıkardılar. 

Ben de gittim. ihtiyar doktor O• 

nu muayene ettikten sonra yüzünü 
oktadı: 

- Bir iki gün istirahat et. Bir te· 

Ve baıtabakıcıya 
söyledi. 

bazı feyler 

Ayfenin ayaklarına sıcak su koy
dular. 

O kadar üzülüyordum ki Huriye 
Hanım: 

- Haydi artık sen aınıfa git! de
diği zaman hıçkıra hıçkıra ağla
dım. 

Ayfe de ağlıyordu. 
Sınıfa dönerken Müdür Bey oda-

11ndan çıkıyordu. Beni görünce 
çağırdı: 

- Küçük, gel bakayım. Müfet
tit Beyden mektup geldi. Sana lı· 
tanbul Darülitamında yer hazırlat· 
m19. Sorun isterse buraya nakle
din, diyor. Gider misin? 

Müdür Bey bu haberi ne fena za
manda vermitti. 

Buraya o kadar alı9mıttım ki ye. 
ni insanlar arasına karıfmaktan 
korkuyordum. 

Baba evimin, annemin kokusu· 
nu kaybettikten sonra l'Uvasından 

. . 
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Dişler, Çocuk dişleri 
Tabiat yaradılı§ta herkese ayni de 

recede müoaadeli bulunmaz. Diı me• 
aeleainde ise hiç bir .iatiana yapmaz. 
Bazı kimselerin di§leri pek iyi ve sağ· 
lam olur. O kadar ki, her türlü bakım 
uzlık ve ihma.llere rağmen hiç bir za 
rara uğrimazlar. Diğer bir kısım 
halk i•e diılerine pek ziyade dikkat 
ve ehemmiyet verdikleri halde çabuk 
çürürler. Ve daiına diılerinden rahat 
sız bulunurlar. 

Bir millet itibariyle bizim diılerİ· 
miz de hiç iyi bir halde değildir. Bu 
da en ziyade ihmal ve bakımsızlıktan 
ileri gelir. Burada kusur tabiatin de
ğil, biziın kendi kabahatimizdir. Her· 
keaçe az çok bilinmit ve anlatıln~ı-? 
bir ıeydir ki, her türlü rahatsızlık ve 
hastalıkların sebebi ağzımız ve dişle
rimizden ileri gelir. Bunun için her .. 
ıeyden evvel bunlann en doğnı yolda 
bakım ve sureti mahsusada tedavile· 
rine ne derece ehemmiyet vermek ıa .. 
zım geleceğini ve bunun ihmali ubhati
miz için ne kadar zararlı ve actklı ne 
ticeler vereceğini dü~ünmelidir. Bü .. 
yük imanlann çürümüt dişlerini yeni 
den sağlam bir hale koymak tabii 
mümkün olamaz. O halde yeniden ye· 
tişecek.lerin, yeni nesillerin sağlam 
ditli yetiımelerine çalışmak lazıdır. 
Çocuklara pek erken dişlerine na•ıl 
bakılmak lazım olduğu öğretilmeli 
ve temiz ağızla sağlam dişler ne yol· 
da yapılacağını belletmelidir. Çocuk
lara küçükken öğretilen şeyler ve a· 
detler pek kuvvetli onların kafasına 
yer eder. 

Ve artık bütün hayatlarında onla
rı bir daha bırakamaz. Onlarla bera
ber yatarlar, ve i.tifade ederler. 

Çocuklukta dişlerin çüriımesi pek 
ehemmiyetli bir ıey olduğunu göz Ö· 
nünde bulunduran hükilmet bu iıe 
büyük ehemmiyet vermektedir. Mek
teplerde çocukların diıleri muntazam 
surette muayeneden geçiriliyor ve te .. 
davilerine de baktınlıyor. Fakat mek 
teplerde çocuklann diıleri hakkında 
ııösterilen bu ihtimaın ve dikkate ev
.Jerde hiç ehemmiyet verilmez. Ve bel 
ki ak•ine hareket ediline bundan hiç 
bir fayda görülmez. Bununla beraber 
çocuk mektebe batlayacak ya§& gelin 
ceye kadar dişleri ıolahı kabil olınıya 
cak derecede bozulabilir. Bir çok ana 
babalar çocukların dişlerile o kadar 
u~raşmağa de~ez fikir ve kanaatin 
de bulunurlar. Bunun için de zaten ç°" 
cuklann diıleri değişecek ve yerine 
sağlam ve daimileri geleceği mütalea 
sım ileri sürerler. Halbuki dişi çürü
yen bir çocuk, ister muvakkat, ister 
daimi olsun her halde sıhhati üzerine 
atikar surette zaran dokunı.u-. 

Bu en ııon çocuğun diş ağrısı şek• 
linde kendini gösterir. flk alilmeti de 
hazmısızlık olur. Çocuklukta haznn-
11zlık i•e büyüklerdeki hazmıoızlık-

' 1 
tan çok zararlıdır. H~aız.lık be .. 
lenıne itini sekteye uğratır. Bu da ço
cuğun büyümesine teıir eder. ltteha
nın bozulmaaı uykunun kıı.çmaoı •ıh
hatin gitmesine sebep olur. 

Çocuk diflerinin iyi büyümesi ve 
oağlam durması ile sıhhi ve düzgün 
bir ağız elde edebilmek için en bü
yük çare ve ilm.il olarak temizlik göa 
terilir ite de yalnız temizlik ile do iı 

bitmez. 
Burada dikkat edilme•i laznn ge· 

len bA§ka il.miller de vardır. Bunla
rın da yapılması ana ve babalara dü
ıer. Çocuk beolenirken yedirilen §ey
lerin ılit ve kemiklerinde sajilamlığı· 
na faydaSl olan gıdalardan vermeli. 
Bu suretle hem çocuklukta ve hem de 
daha ıonra bu yüzden iatifadeleri o· 
lur. Süt kemik yapmak için ancak bi 
rinci gıdadır. Ayni zamanda ditlerJe 
çene kemiklerine münasip hareketler 
yaptırmalıdır. Bu da onların görecek 
leri iılere göre olur. Süt, ekmek ve 
hamur itleri, tatlılar, bu türlü hare· 
ketler için hiç uyğun değildirler. Ek
mek kabuğu, sertçe simitler, sert bis
küviler pek erkenden belirmeğe baı
lanmaaı. arpa çavdarla yapılmıt oert 

vakıtsız atılmıt bir serçe ya v 
rusu gibi sığınacak yer, batı· 
mı koyacak candan bir 
kucak araya araya nihayet bu
raya gelmi9tim. Ve burada ken
dim gibi bozgun kurbanları yetim
lerin havasında avunup gidiyor· 
dum. Hele Ay9enin kardeften Si• 

cak yakınlığına ne kadar alıtmıt
tım. Bu havayı, bu kokuyu gene 
değittirecek miydim? 

Bütün bu dütünceler kafamın i· 
çinde birer birer canlanırken Mü
dür Bey saçlarımı olqadn 

- Burada rahat değilsen .• , 
göndereyim! 
Batım göğsüme dütmüttü. 
- istemem Müdür Bey, dedim. 

Burada iyiyim. 
Müdür Beyin batımda dolatan e

li çenemi oktadı: 
- Peki kızım. öyleyse ben Mü

fetti, Beye yazarım. Senin için ya
pacağı babalığı mektebi bitirdiğin 
zamana ıaklaım. O zaman daha 
çok istifade edenin. 
-Te~kkür ederim Müdür Bey. 
Sınıfa girdim. Alıttığım hava, 

sınıfın kokusu, arkadatlarımın 
sesleri .•• Oooh ! Ne kadar 11caktı. 

*** 
Ayte, doktorun dediği gibi, üç 

günde iyi oldu. 
Şimdi i..,tibanlara hazırlanıyo-

ruz, .. 

Kıdem zammı 
Dairenin hademesi odanın kapısını 1 

açtı. Burada karı ıkarııya masalarda 
irfan Efendi ile Necip Bey çalr§ıyorlar• 
dı. 

zim çocukları mektepten a1ıverirseniz •• 
- Emredersiniz efendim. 
- Bir ricam daba var. Yarın oabah 

eğer gene zahmet olmazsa, çocuklan 
evden mektebe bırakıverirıeniz. •• Hademe: 

- irfan Efendi, Müdür Bey sizi ça• 
ğırıyor, dedi. 

- Beni mi? 
- Evet. 
Yirmi yedi senedir her gün ışının 

başına tam vaktinde gelen, itlerinin 
arkasını almada.n. daireyi terketmiyen 
irfan Efendi, böyle ilk defa Müdür B. 
tarafından çağırılınca, dÜ§Ünceye var .. 
dı: 

Acaba yanlış bir muamele mi gör· 
ıdü? Bir halt mı karı§tırılı? Müdür Bey 
kendi•ini ne diye ister? Acaba ne biçim 
bir tehlike ile karşılatacaktı? 

Daha sonra Necip Bey kendisini hiç 
çekemezdi. Aleyhinde bir iftira filan 
uydurmu1 olmasın? 

Yüzü hafifçe sarararak ayağa kalk
tı, kıyafetine çeki düzen verdi. Hade
menin arkasından çıktı •• 

On dakika sonra tekrar odaya dö
nünce irfan Efendi, Necip Beyin kar· 
şısındaki masasına oturdu. Yüzünde te-
bessüm ve esrarlı bir lavD"la pardesüsü .. 
nü giydi. Eldivenlerini taktı. Hatta ha
fiften bir ıslık bile tutturarak masası· 
nın üzerinde ne kadar evrak varsa, hep
sini çekmecelere yer]eştirdi. 

Necip Bey merak içinde kalmıı· 
tı: 

- irfan Efendi, dışarıya mı çıkı· 
yorsunuz? 

- Zannederim ki evet, Necip Bey. 
efendi .. 

Ve çıkıp gitti. 
Ertesi gün müdür Bey tekrar ken

disini çağırdı ve dedi ki: 
- Azizim irfan Efendi, belki vakti· 

nizi suiistimal ediyorum. Bizim Ha
nım maalesef bala hizmetçi bulamadı. 
Gene ıize zahmet olacak, bugün de bi-

ekmekleri çocuklara yedirmekle dit 
ve çene kemiklerinin güzel ve munta .. 
zam awtte bıiyümesıne faydası oldu .. 
ğu bazı yerlerde tecrübe ile görül
müıtür. Bunun için ekmekleri ince di
limlere kesip fırında veya ııobada ku
rutulmakla •ertleıtirilir. Çokça ve ye 
mekler arasında yenildiği halde tatlı 
dişler için zararlı olur. Kurabiye ve 
ni~aıtah §eyler iae daha ziyade muzir 
dir. Bunlar ditlerle, di§lerin aralarına 
yapııırlar. Ve orada uzun müddet ka 
lırlar ve mayalanıp ektirler. Bu sut"et 
le diılerin m.ineıini yer ve çürümesi .. 
ne sebep olurlar. Bunlar yemekle bir
likte yenmeli ve daha iyisi yemeğin 
sonunda yenip ondan sonra da bir mey 
ve bahusus elma y=irse ağız ve dit
lerin fevkalade temizlenme.ine hiz
met eder. Bunun en çok faydası ağız .. 
da bol salya hasıl eder. Salya İ•e en 
birinci ağız temizleyici bir teydir. 
Bunun için akıam l/ meğinden ıonra 
bir diliın elma yemek çok faydalı o
lur. 

Dit fırçası kullanmak meselesine 
gelince: Bu her evin en birinci anane 
ve kaideıi olmalıdır. Çocukların diJle 
rini temizlemek için evvela tem.iz bir 
tülbent ve asitborik mahlütiyle yapı· 
lır. Ve daha oonralan yuınuıak bir 
dit fırçuı kullanılır. 3 - 4 yaşında bir 
çocuğun kendi fırçası olmalı. Bunun 
da sapı çocuğun hoıuna gidecek gÜ• 
zel bir renkte olursa artık hiç teıvika 
lüzum kalmadan kendi kendine dit· 
!erini teı:nizlemekte zevk duyar. Dit 
fırçası gü°nde iki defa kullanılmalı. 
Sabahleyin bir kere ya kahvaltıdan 
evvel veya sonra, akışam dişlerin te
mizlenmesi daha mühimdir. Bu ak
şam temizliğinden •onra artık çocuğa 
bir şey vermemeli ve çocukların ağız 
ve dit temizliği aktamlan yapıldık· 
tan sonra §ayet bir pisküvi veya tatlı 
ve yahut ta ekmek yatakta veriline 
ona çok fenalık verilmiş olur. Ve fay 
da yerine zarar yapılmıı olur. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Geceleri çalışamıyoruz. Çünkü 
gaz olmadığı için lambaları erken
den söndürüyorlar. Zaten yemek
lerimiz de gitikçe azalıyor. 

Diyorlar ki tehirde çok aileler 
teker ve et yüzü görmüyorlarm19. 
Bize de artık ayda bir verdikleri 
tatlıyı kestiler. Hep-kuru üzüm yİ· 
yoruz. 

Buna rağmen netemiz eksilmi
yor. Biribirimize o kadar alıfmıtız 
ki! 

Muharebe hali devam ediyor. 
Mektepte bize terlik itletiyorlar. 

Bunları Sıvasta alan çokmuf. Pa· 
rasile Müdür Bey bize önlük, çama
tırlık alıyor. 

Bir gün Fırka Kumandanının . 
hanımı, Vali Beyin annesi, daha bir 
çok hanımlar mektepteki elitleri 
sergisini gezdiler. Yaptığımız yas
tık örtülerini, motifli, Çin iğnesi, 
hesap iti, kasnak itlerini çok be
ğendiler. 

Vali Beyin annesi benim beyaz 
keten üzerine itlediğim ajurlu bir 
örtüyü o kadar beğendi ki iki tane 
daha ısmarladı. 

Ay9enin al İpekle i9lediği Çiniğ. 
nesi bir yaprağı kumandan beyin 
hanımı aldı. 

O gece yatakhanede karanlıkta 
konutuyorduk. 

Ayte: 
- Çalıtıyoruz, öğreniyoruz. Bu 

- Hay hay efendim •• Maalmemnu
niye efendim.. 

Artık nıüteakip günler müdür bey 
hep irfan Efendiyi çağırtıyor, bütün 
gayretlerine rağmen hilli. hizmetçi bu. 
lamıyan Hanunefendinin gÖ•tereceği ev 
itlerini yapm"3a giderdi. Hatta Hanım
efendi, ona emniyetinin derecesini gös
termek için yeni yeni itler vermitti. 
Mutfakta patates soyduruyor, çöp te
nekelerini boıalıtırır, irfan Efendinin 
yemek yapmak hususundaki ihtiaaam
dan iıtifade ederdi. 

Bu §Crait altında irfan Efendi artık 
dairede hiç it görmez olmutlu. Onun 
işlerine de Necip Bey bakardı. irfan E
fendi, dairedeki arkadaılarma müdür 
beyin sağ kolu olduğundan, ara sıra 
kendiıini ve ailesini evinde ziyaret etti· 
ğind'en, müdür beyin çocuklarının ken
disini çok sevdiğinden bahsederdi. Bu 
esnada da zavallı Necip Bey yığılan İt· 
lerin altından çıkabilmek için bir hay· 
li terler dökerdi. 

Nihayet mali •enebatı yaklaşıyor· 
du. Bir gün daire ,efi içeriye girdi: 

- Çocuklar size müjdeli bir habe
rim var. içinizden birinize kıdem zam
mı yapılacak amma, hanginize, orasını 
bilmiyoru~ 

irfan Efendi: 
- Elbette banadır, dedi. Çünkü hak· 

kını .. Ben Necip Beyden üç ay daha es• 
iri memurum. 

Necip Bey meılektatının müdür be
yin ki.sesini yaladığını bildiği için, bu
nu hiç te müıteb'at görmüyordu. 

irfan Efendinin kurumundan kanın
dan geçilecek gibi değildi. Öyle ya, 
müdür Beyin bu kadar husuıi itlerini 
gördükten ve ıabsen kenıti..U.e o ka· 
dar hizmet ettikten sonra, kıdem zam• 
mı:nın kendisine verilmeıini pek tabü 
görüyordu. O da bu sevinçli haberi bü
yük anasına, kansına, evdeki çocuklara 
konu komşuya, ete dosta bildirdi. Hat· 
ti. müdür Beye minnettarlığım izhar et
mek İçin üç gün ardı sıra eve giderek 
tahtalan sildi, abde•thaneyi badanala· 
dı, kilimleri, halıları silkti. Üçüncü gün 
oabahı yorgun argın tekrar daireye 
geldiği zaman, Necip Bey müstehziya
ne bir tavırla: 

- Maıallab irfan Efendi dostu· 
muz, dedi, öldünüz mü, kaldınız mı? 
Üç gündür. Revi ve cemalinize hasret 
kaldık. 

1 rfan Efendi içinden şöyle dütünü
yordu: 

- Dur bakalım, bu iltifatın altından 
bir ıey çıkacak amma, ne ç<kacak 7 

Çok geçmeden Necip Beye kıdem 
zammı yapıldığını öğrenince, kalbi du· 
racak gibi oldu. Hemen müdür Beyin 
odasına fırladı: 

- Beyefenı!i, dedi, bu iıte bir yan
lıılılı: olacak zannederim, bendenizin 
Necip Beyden üç ayhk kıdemim var
dır. Halbuki zam bendenize yapılacak 
yerde, Necip Beye yapılmıı. 

Müdür Bey irfan Efendiye baktı 
ve dedi ki: 

- Sizin Necip Beyden bir kaç ay 
fazla kıdeminiz olabilir. Fakat o çalı,. 
kan bir memurumuzdur. Ben kaç defa 
bizzat tahit oldum. Siz daireye aşağı 
yukarı hiç uğramıyorsur.uz irfan Efen· 
di. 

irtihal 
Adalarm çok sevilen ve sayılan 

yirmi senelik tapu memunı Aziz Bey 
duçar olduğu kanserden kurtulamı· 
yarak irtihali dan beka eylemiş ve 
cenazesi cuma gÜnÜ kaldırılmıttır. 
Mevla gariki rahmet eyliye ... 

mektepten çıkınca ne olacaaız? di
yordu. 

Evet, biz ne olacaktık?. 
Ba,ka mektepleri bitirenler ai

lelerinin yanına dönüyor, kısmet
leri çıkıyor, ev bark sahibi oluyor
lardı. 
• Biz nereye donecektik? 

Mektep bize yıllarca bakacak mı 
idi?. 

Sergiyi gezmeğe gelen hanım
lar giderken içimiz sızlıyordu. On· 
lann da kızları, çocukları vardı. 
Annelerinin yanında ne rahat, ne 
enditesiz geziyorlardı. 

O hanımların yaptığımız itlere 
bakarken arasıra bize çevrilen 
gözlerinde ne yumuşak merhamet 
gölgeleri seziyorduk. 
Ayşe de batırlamıttı: 
- Çiçek, Kumandan Beyin ha

nımı ne güzel kadın değil mi? Bi
zi severken gözleri ya9arıyordu, de
di. 

- Kim bilir, dedim. Öksüzlüğü" 
müze aclmıthr belki! 

Yetimlik, yokaw:luk, hastalık 
her tef, her teY çekilir. Fakat dün· 
yada hiç günahı olmadan ba9kala· 
rının merhametine muhtaç olmak· 
çok acl geliyor. insan acıyan 
bakıslarm altında yağı tükenmit 
bir kandil gibi boynu bükülüo aÖn· 
düğünü hissediyor 

Bize acıyorlar. 

1 RADYO: 
Bugünkü proğralll 

ISTANBUL: 
18,00 Gramofon. 1 
18,30 Franııı:ca der• (Müptediletf ~ 
19,00 Udi Refik T alit Bey we •' 
20,00 Bedayii musikiye be7eti 
21,30 Gramofon. 
2Z Anadolu Ajansı~ Borıa 

&yarr. 
h•ı,.ılı' 

ANKARA, 1538 m. ' 
12,30: Gramofon. 18: Orke•tra. 1~ 
turka ••&. 19,30: Dan• musikiıi. 
haberleri. 

VARŞOVA, 1411 m. , 
18: Solist konseri. 19,25: Ors lıı:oıt•~ 
Bir Romen sahneleri. Hayat roeV 
21: Rewü konıeri. 22,25: Thopinio ~ 
den. konser. 23: Haberler - Dan• 

BUDAPEŞTE. 550 m 
18,35:: Orkaıtra. 20: Taıannili k~ 
Y•no). 20~0: Karaıık neıriyat. ZZ,: 
24: Siıan muıikıi. 

VIYAl\IA, 5ı8 m, 
18,05: Me,hur ıanatki.rlara ait plik~ 
Hafif musiki (Orkestra). 20,s.5: ~ 
21: Slreç 22150: Haberler. 23: Akt•ıfl 

MILANO - TORINO • FLORA~y 
18,15: Kadın saati. 19,45: Haberle!'~, 
20: Haberler. - Plıiık. 22,50: Kattf 
yat. 23: Dans muıikiil. 24: Haberi•'' 

PRAC, 488 m. I 
18.25: Plik. 19,30: Musikili AJmaıtcl-1' 
20,20: l\füsahabe. 21: Halk ıarkılaı1 j 
ki parçaları. 23.20: Hafif muaiki. 

ZÜRIH, 459 m. 
18,35: Bando muzilca. 19: Müaah•tı" 
Musikili müsahabe. 21: Yeni bir op1' 
temsili. (Zürih operasından naklen) , 
nin "Tebetir çenberi.,, opereti. 

Roma 441 m. 
19,40: Arnavutça haber neıri.. 20,z$:~, 
liıanile haberler. 21: Haberler. - fi 1 

Ha.betler. - Karııılc konıer. 23: op.t' 
ki. 

BÜKREŞ. 394 m. ti'' 
18: Konaar, 19,20: Devamı. 20: ~ıi 
ile ıaı-kılar. 20,45: Konferan• - :.."J 
konseri. 23,35: K.uator konseri. 24: Y. 
muıikiai. 

1 
BÜKREŞ, 394 m. ~ 

20: Şebirlf'rİn lacı itimli neıriyat • .Zl ı 
yana muailcisi (tasannili.) ~ 

lST ANBUL BELEDJYJ 
Darülbedayi T emsilletl 

'"' ---·---~saat 21 de ı 

PE~oN 
S per~ ı 

(azan : He..Jı 
Tercüııı• Jlı 

8esteliyen, ~· 
Türkçeye ~.l' 

Seniha ll'"' ı 

Halk iece•i 1 

~~~~~~~~~---ı 

Şişlide satılık~ 
Şişlide 6 oda, ·mutfak, ~ı 

kalorife~ ve her türlü konforve 
bir ev satılıktır. · 

Müracaat: ı'Milliyet !l·i 
1 

1 

J)lilliy~ 
ıunn umdeai "M 1 L L 1 Y E 'J;.« 
ABONE ÜCRETLE~' 

Tiirkö,.o içöa H..ıt~ 
LK. '-ı 

3 •Jlıiı 4 - • ı• 
• " 7 llO ı• 

u " 14- 2!)• 
Gelen e.rak a•ri ••rilmu.- _ ~~ 

aeçen. nü.tha.lar 10 kuruıtur..- G&P"' I 
matbaaya ait itler için müdirit•1;.ı 
raeaat edilir. C..%elmn.ia ilinla1'1• ı, 
li1etini kabul etm ... ~ ./ 

BUGUNKU HA~~ 
YeıiJköy askeri rau,t merke:ıİPd, 4ı 

dıiıaın: nıalümata 1:1azaran buıü• 1" 
açık Ye ıik.in olarak devam edac• 'll 

Dün bava tazyiki 763 milmetr•ı ti 
lık en !azla 20 en &'C 9 der•c.• 
cdilmitlir. 

Bizim ne kabahatimiz va1• 11 

zim de anamız, babamız, yu11 

vardı. Biz de bu banımlarııı .t 
daki kızlar gibi seviliyorduiı-t 
nacak bir tarafımlz yoktu. S c 
kendine çeken, bağrına b~11 

kusu, ninnisi, sevgisi ile bİf'1 

tatlı uyutanlar vardı. ı. 
Ayteye dedim ki: il 

- Bir titman hanım var~ 
kat ettin mi, yanındaki tif11Jı' 
zı örtüleri karıttırırken 11 

tuttu: · il 

- Yaramazlık eme, balıJ. 
timler ne uslu duruyorlar. ~ ~ 
dan utan! dedi. " I 
Ayşe içini çekti: .;_" 
- Yetimler gülmez, yet•-,; 

namaz, yetimlerin nazmı Ç 

kimse yoktur. •I 
Huriye Hanımın kalın ıefl ~ 

dan geldi: J 
- Orada fiskos koııt"' ~i 

kim. Sesinizi kesin baka~Jıl, 
Karanlıkta yorganları lı"',, 

çektik. ril 
Ayte: '! 
- Allah rahatlık versiıı ni 

tim, dedi. y 
- Allah rahatlık versiıı ,t 

tim. ~i 
Karanlık bile bize çok ~ li1 

yor, dertletmek bile kabab~~ 
Örtünün altından Ayşeli' le 

için ağladığını duydum. ~ 
<peıııı 



~ 

~ Büyük güne hazırlıklar 1 
.,;.. .. (Başı ı inci aahilede) kilatlarmın on yıllık faaliyet hüla-

uyuk tekilde hazırlanmaktadrrl~r. . salarına tahsis olunmuştur. Bu 
-"' Başlıca meydanların parlak hır ıekıl- . ı· N f. lk z· 
iill' e ~onatdması ve tenviri için de ayrıca metınde A? ıye~ _ a ı_ı_ı., tısat, 1• 

•rtıbat alınmıştır. Bilhassa Taksim, Be raat, Maarıf, Mıllı Mudafaa ve sa· 
azı~ ~e Fati~ me~danl~rımn tezrin ve ir devlet şubelerindeki terakkilerin 

,,. ,PD~ ~~vkalade hı~ ıe'?,lde olacaktır. ve faaliyetlerin yazı ve rakam ha-
•'>J B~.r re~ber kıtap hazırlandı linde hülasaları, notları vardır. 

C::um~urıyet Halk Fırkası, Cüm- Bunlardan sonra milli cemiyetlerin 
urıyetın onuncu y ld .. ·· ·· ·· 1 ı· &•ti' ti l . . . d h . 1 onumunu it ve prensip hülasa arı ge ır. 
: :ka:a 1~~n! a .a ı~ •. adımda Yürüyen inkılabın büyük .it!eri, 

s.ill: aldı e :u~ı?I b~~ mıllı ı' olarak milli devlet faaliyetleri bahsını ta-
' 
1 zııı • u ışın aoz, ne,rıyat ve kip eder. Burada fapka ve kıyafet-
~ adeket .~a~alarında bizde timdiye !er değişikliğinden, tarih, dil tet-

a ar I go~lenlerden daha üstün kiklerine ve Türk inkılabının yük-
~,.,; a'hrı ıt:bilmesini bir milli vazife sek mefhumlarını ifade eden kısa 
!~e Ç"~ys~~et meselesi saydı. sözlere kadar, yürüyen bir inkıla-
1 '.. ~n;u b_u kutlulama ve fenlik bın ve milli hareketin bütün futu-
İı =~u e bır ~raft~ ha!Jc . k~ndi hatı kısa ve vecizeli bir tekilde hü-
""~ k ' ve yükselış sevıncını en !asa edilmittir. 
zı, 0

f k un heyecanlarla aleme ilan e- Rehber kitabın 210 uncu sayıfa-
1 er en, diğer taraftan onun inandı- sından 255 inci sayıfaya kadar o-

~
1 IJI ! ve .ınukaderatını bağladığı hü- lan kısmının Nafia, Ziraat, Sıhhat 

ıı;t11jetın ve Halk Fırka.sının ve bun Maarif ve sair işlerine müteallik 
"~r t beraber başlı ba,ına veya bir grafik tabloları doldurur. 
~~ P ttlukla Cümhuriyetin yurdu- Rehber kitap Cümhuriyet devri-
'1• 111zda. yükselmek istediği her bir nin uzvi ve maddi futuhatını takip 

I•" ~~lkkı eserinde mütetebbis ve a- edebilmek için hakikaten bir reh
,1\. oln.n .Yurttaşların bu heyecan ber kitaptır. Eğer elimizde böyle 
, ~ ınd_ekı halk kütleJerine on yıbn ' bir kitap bulunmasaydı yürünülen 
! erıoı, terakilerini sayması ve gös ' ··ollar ve kazanılan neticeler hak-
•rın · b. ku - b J • K esı ır tsı orçtu. kındaki bildiğimiz sırasız ve ra-

•; urulan Yüksek komisyon, bu kamsız kalabilirdi.' Bu rehber, bu 
J v1a1tsaı la on yılın işlerini ve kazanç günün hakikaten toplu bir mater-

nıııı halk ·· · · • b. h . a soz, yazı, res1m ve ra- yal kitabı ve yarının cıddı ır ve· 
am ah~d_e bildirmek için bütün sikasıdır. 

.,,, uvvetlerını t 1 d k b"l 1 · · · il l 'l~··t· · op a 1 ve a ı o an Rehber kıtap bıze geçır en yı -
~uŞ~n t~knik vasıtalara başvurdu. lar hakkında emniyet ve gelecek 

ımdı b""t·· b · ı k . 
d u un u ış er ve _ azanç· yıllar için ümit ve cesaret verıyor. 

ır" ım adım · ı •·tin .. .. "'!e parça ı:ıaı·ça mı · Bayrak satışları 
~i I onune serılecek ve 29 teşrini- Ticaret müdürlüğü bayrak satııların 
. yve 1933 te de bütün millet vata- da ihtikar olup olmadığını tetkik etmek 
· 111 dört bucağında Cümhuriyetin tedir. . • 

llUntu yıld"" ·· ·· · k ti 1 ı . Feıhan~ fabrıkasının yaptıgı bayrak . onumunu u u amaK Jd • bakk d b. ib ııl:ın har k t ld'" · !arın da pahalı satı ıgı ın a ır • 
~ lı . e e ~ ~e ıgı zaman yerde bar vaki olmuıtur. Fakat ken~siyle _gö 

a, ada butun vasıtalay ona !'Öz rüıtüğümüz alakadar bir zat dıyor ki: 
zı, resim, tablo ve hareket lıa: _ « F eahane fabrikasında yapılan 

ı"\'Cde Yapılan itlerin ve g-eçilen yol- bayrakların l;'iyasada. ıat~anlardan ~ama 
}' ;n lıe&abını verecektir. miyle ayn bklır husuksıyetıdivarydır .. Bır ke 
.,.. \. ıinı h • H lk F re bu hayra ar ye pare r. am ay ve 

a•tb ' urıl'.'e~ . ~ ırka~ı bu mü- yldızı ekleme değildir. Sonra bayraklar 
ılh etle gır~ftıgı. , hazırlıklardan Şali denilı;n k~maştan yapılmııtır:. Blly 

l\ı aııs~ ne9rıyat 19ıne az.tmi bir rakların mzamı olduklarından tabu şup 
etıımıyet vermittir. Çünkiı kut- he bile etmemek lazımdır. . 

d• ılama günu"" nden e . I ı . I Bu bayraklar 3, 5 ve 8 !ıraya satıl· 
V"lie ve ı<.ut u- kt d ç · · · ·· · ılmı una gi.inü b .. . ma a ır. ogu sıpanş uzerıne yap § 

Jllir . gazete, roşur. kıtap ve tır. Bayraklarda ihtikar yapmak Fesha 
t e 1ekhnde yapılacak neşriyatın ne ve idare eden müessese için mevzuu 
~eyetıunıum· · · ·· .. ln bahi 1 ,.. . ıyesının omru ya ız ı o amaz. » 
u fenlık dakikalarile bağlı olmı- Edindiğimiz malumata göre Feshane 
acaktır. Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü mü-
1 Kağıt Üz · kl. J nasebetiyle 150 bin bayrak sipariş al-

n erıne yazı te ınue ge- mıı ve yapmııtır. 
. eserler çocuklarımızın ve ale- Cümhuriyet Halk Fırkası bayrağı da 
;:num vatanda,Iarımızın eliude Feıhanede yapı:luınktadır. 

Yıllık mücadelemizin vesikası 
ey d. • ~ l a ıgarı olarak uzun zamanlar 

~ ab acak ve dolatacaktır. Bu müna-
e. ~tle hükiimetin on yıllık mesai 

tJ ~~salarını bir taraftan kendi gü. 
I" 11 ı e toplu bir kitap halinde mey

ana koymak için tedbirler alınır
n öte taraftan da bütün hususi 

larelerin, Ticaret Odalal"ının be-
~~iy.elerin ke~di sa~alarındaki j,. 
.rını ve faalıyetlerıni b ·· 1 "ta I h . . roşur er, 1 Par alınde mıUetin göz·· ·· ·· e I . . . u onu-
u.serme erı ıçın tebliğlerde bulun-

' Cüınhuriyetin on yıllık • 1 · • 
~ ··k lf erını 
" ç~ sayıfalal"a sığdırmak istiyen 
-:erı bartık elimizde bulunuyor Bu 
ıJ R:h İr "R~hber kitap,, tır. • 
•ırk her kıtap, Cümhuriyet Halk 

'..ı :'-•.1nın, onuncu yıl kutlulama 
.. T erını yü ·. k an h ruten omisyonu tarafın-
ıa . j~ırlanmıftır. Kitap büyükçe 

Va:~~ k (2?0) sayıfayı aşıyor. Ön 
1tın b .. ~mısyon bu eserin, maksa
~;,ıa.s · \~ldüğü ve heybeti ile müte
(ayj ır tahlil eseri olmadığını 
i etnıekle beraber kitabın met-

!l"erek H Ik F , . rin · a ırkaaının prens1p-
!ltiğ~n. ana hatlarile nasıl inkişaf 

, un b~\ gerek milli devlet hayatı-
aza ll~n sahalardaki itlerini ve 

f.ttir~ç karın~ canlı olarak tebarüz 
la2:ırl e tedır. Maamafih kitabın 

iltoırıi anırıasından asıl gaye, gene 
ıuriy'~?nun kaydettiği gibi Cüm-

. ra:ı:ı e ın Yıl dönümü münasebetile 
ıeya Ya:ı:acak, söz söyliyecek, fikir 
llea ~ ~d~cek olanlara on yıllık 
ıını~ıırıızın hülasalarım notlar, ra

re k. ar, tablolar halinde vermektir 
· Eate ıtap bu maksadında ise haki
bUf~;e taın olarak muvaffak ol-

f Rehbe k. . .. 
iyet H r 1tabın ılk kısmı Cumhu-
oİpl . ~Ik. Fırkasının ve onun pren
lln~rın~ ınkitafı tarihine tahsis o-
-~ ır hülaaadır. Bu hülasada: 

ırkanın tarifi 
.._ Halkın tarifi ' 
.._l Fırkanın tarlhi 

ı --crt ' ~ llıe h a ın adıın adım ve merha--... tt ale tahakkuku. 
~i'\ llı~lk .F ırkasınm prensipleri
ıın fek·~elıf kongrelerde adım a

"Ç•k v ı leni9i .• 
rilıni•t~ kat'i hatalarla tebarüz etti-

.. T it, -

Ou h""J• 
nin bir kasayı inkılap hadiseleri-

811. kr ronolijisi takip eder. 
·~ İstikı?f0~ojide bir Türk istiklali 
U 1~af1n1 a "j;n tarihi seyrini ve in-

rı:ı:. no ta nokta ta.kip edebi-
l l\rono! .. 
et i•leri ?J•den sonraki metin dev-

nın ve ın h l" ' [ u te ıf aevlet teş-

On senelik 
Sanayiımiz 

(Ba§ı 1 İJJCİ sahifede) 
lar ıu auretle taksime uğramakta.dır: 

Ziraat, hayvanatı ehliye balık 
ve av mahsulatı ıanayü' 
Sanayii neaçiye 
Sanayii lıa,ebiye ve sair me .. 
vaddı nebatiye aanyii 
Sanayii madeniye, maden itle .. 
me makine temirat ve imali.tı 
Sanayii kimyeviye 
Sanayii muhtelite 
Ki.ğıt ve karton sanayii 
Sanayii muhtelife veya gay
ri muayyene 
Ebniye inıaatı aanayii 
Sanayii istihraciye 

Adet 

651 
351 

134 

85 
76 
48 
41 

39 
3i 
17 

Yekun 1473 
Teıviki sanayiden istifade eden 

fabrikaların dörtte üçü İstanbul, iz. 
mir, Bursa gibi büyük tehirlerde top
lanmııtır. 

Türk aanayiinde çalııanlarrn ade
di 55,322 kitidir. Bunun 12,707 si 
kadın, 37,872 si erkektir. Bunların 
223 Ü ecnebi tabiyetindedir. 

Bütün fabrika.larımızm makine, 
alat ve edevat kıymeti 55,516,585 li
radır. 

Türk aanayiinde amele ve müs
tahdemine bir senede yapılan tediyat 
15,444,284 liradır ki, ayda bir mÜS· 
tahd ... ,.e vasati 32,5 lira kadar bir 
para düımektedir. 

Bu müeaaeaelerin 1932 senesi zar· 
fındaki mevaddı İptidaiye masrafı, 
74,161,481 lira; iıletmeye muktazi 
mevat için yaptığı masraf ta 8,660,910 
liradır. 

9 - lstihsalata sıelince: 
14 73 müessesenin 1932 senesin

deki istihsalatı kıymeti 137,773,294 li
radır. 

Macar nazırları 
(Başı 1 inci sahifede) 

turyahlara kartı bir ıey yapamazdı. 
lstanbula döndü. Y eniköyde ?t.u~a: 
ğa baıladı. F o.kat N.emçe .. ~l'.~"'.. daı
ma Rakotsinin aleyhıne aoz soyluyor• 
du. 

_ Bu bir münafık kafirdir. Dev-
leti aliye ile bizim bey~imizde. ":"~ 
bulan harp bunun esen tahrı~ı~ıı;, 
diye Rakotsiyi ıadraz~9: çekJJ~rı-

·' d Hatta Rakotsının ve oglu· yor.ar ı. . dilin • 
nun Avuaturyahlara teslım .. e ea~ 
d . t ·ı·yordu Bu teıebbuslere rag· e ıs enı ı · . . d·ı 

T .. ki r miaafirlennı verme ı er. menure .. ·· t 
Y 1 Z Avusturya elçiıunm muracaa .. 
anı · · (T k. d • 

l ·· · e Rakotsının e ır ag· 
arı uzerın .. ""ld .. K 1 da) oturması muvafık goru u. r'! 

d kilere yer hazırlanması ı· ve yanın a . d • .b. . . veriJdi ve Tekir ag naı ıne 
çın emır 

§U hüküm yazıldı: . . 
(R d k . Tekirdaji:) naıbı ve o osçu . . h""k"" 

Rodosçuk ta yeniçeri za~ıtıne u um 
ki (Kral Rakotsi F erensın Rodosçuk· 

Nazilli' de mahsul 
-o--

Pamuk istasyonunun fay-
daları görülmeğe başladı 

NAZlLLl, (Milliyet) - Nazilli l 
senede iki milyon kilo incir, bir 
milyon iki yüz bin kilo pamuk, bir 
milyon kilo zeytinyağı, iki buçuk 
milyon kilo palamut, ber cins kül
liyetli meyva ve sebze istihsal olun
maktadır. Bu sene muhtelif köy
lerde 1000 den fazla yabani zeytin 
ağacı atılanmı9tır. Önümüzdeki 
senede de yabani zeytinlerin atı· 
!anmasına devam olunacaktır. Hü
kumet merkezince Nazillide açılan 
pamuk istasyonunun mü~im fay~a 
ları ilk sene olmasına ragmen go
rülmeğe başlamıfhr. Nüm~e tarla 
larına ekilen pamuklardan ılk top
lama yapılm19 ve iyi soylar elde 
edilmittir. istasyon müdürü Celal 
Bey vilayetin diğer mıntakalarına 
dağıtılan nümune tohumlarını tet -
kik için devre çıkarmıştır. Pa~~k 
istasyon binası yapılacak arazının 
Menderes kenarında olmasından 
ve proje de bir metre temel.kabul 
edilmisenden iki defadır bınamn 
ihalesi yapılmamıştır. ~u fen~i 
noktanın halledilerek ıstasyon bı
nasının bu kış yapılacağı ümit olun 
maktadır. 

istihsal olunan maddelerin cin
si bol ve miktarı çok olan kazada 
iktisadi ve ticcari hareketlerde gün 
geçtikçe ilerlemektedir. Nazillide 
dört banka olınası buna bir delil 
olur. Köyler zirai kredi koopera
tiflerine çok rağbet etmekte ve bu 
müesseseler gün gittikçe kuvvetlen 
mekte ve ilerlemektedir. 

Bu sene yeniden üç kooperatif 
daha kurulmuş ve faaliyete geç
mi9lerdir. 

Nafia işleri 
Kaza nafia işlerine de canla baş 

la çalışılmaktadır. Son altı .. ~y için
de 30 kilometreden fazla koy yolu, 
Menderes üzerinde bir köprü gö
rülmüş üç köye yeniden sulama ka 
nalları' açılmıştır. Y enid~n Y_ı_ı.pı~_a
cak 30 kilometre yolla bır kopru
nün de projeleri hazırlanmıt ve i9e 
baslamak üzeredir. 

Nafia Vekaleti tarafından Men
dereste açılan horsunlu sulama ka
nalııµn kuyucıı.k istasyonuna geti
rilmesi ve atça ovasına kadar u
zatılması için köylülerin temenni
leri de vekaletçe kabul edilmi9tir. 
Projesi yapılmak üzere fen memu
ru gönderilecek, köylüler bu kanal 
!arı köy kanununa tevfikan açacak 
Ja,dır. 

Asayİf 
Kazada asayi' çok mükem~el

dir. kızıl dere köyünde yemden 
bir. karakol yaptırılmı,tır. 

Halkevinde 
Halkevi çalıfmaları gittikçe i~-. 

ki,af etmekte ve ülkü yol~da ıyı 
neticeler alınmaktadır. Guzel Sa
natlar şubesinin musiki kol~ ye
niden getirilen aletlerle .. zengıı:ıle•· 
tirilmittir. Gençler Cumh~rıy~t 
bayramında verilecek temsıllerın 
hazırlıklarına başlamıJlardır. 

Kaza kutlulama komitesi sık sık 
toplanmakta ve en büyük bayramı 
mızı çok canlı bir şekilde kutlula
mak için tedbirler alınmaktadır. 

Denizlide otuz yeni mektep 
DENiZLi, 12 (A.A.) - Vilaye~ da

hilinde inşa edilmekte olan ve adedı otu 
zu geçen mekteplerin onuncu Cümhuri
yet bayramında merasimle açılması için 
yapı işlerinin vaktiyle bitirilmesine çalı• 
ıdmaktadır. 

Denizlide lametpafa mektebiyle, Sa· 
rayköy ve Tavas kazalarındaki Gazi 
mekteplerinin İnşaatı bitmiştir . 

Yeni yapılmakta olan Denizli Halke· 
vi binasının yapılacak pek az kısımlan 
kalrruttrr. 

Mugladan ihracat 
MUGLA, 12 (A.A.) - Eylul ayı 

içinde vilayetmizden yabancı memle
ketlere 814 kara sığır, 247 koyun, 1006 
keçi, 2631 kümes hayvanı, 16,1~ kil~ 
gübre, 210 kil':' s~n~er ve 890 kilo keçı 
derisi ihraç edılmııtir. 

ta ikameti fennanım olmakla muma• 
ileyh için ıehrin kenarmd~ Yusuf ':'ğ
lu bahçesi, Rum mahalleaınde bazır· 
gin Tanat hanesi, Papaı oğlu hane.si, 
Kazancı Mihal oğlu hanesini tahliye 
ettirin kifayet etmezse dahi iktiza .. 
ıı mertebe konaklar tahliye ve cüm
leıi nüzul ettirilip yerleıtirilmek üze• 
re ... ilah.) 

Bu emir mucibince Erdel kralına 
ve yanındakilere konaklar hazırlan
dı. 8 cemaziyelevvel 1132 de Rakot
si Tekirdağına geldi. 15 sene bura• 
da ka.ldı. 1147 de öldü. 

Kalbi mÜ"Stesna olmak Üzere ce
sedi Rum kilisesine gömüldü. Daha 
sonra mezarı lstanbula götürüldü. 

1739 Belgrat muahedesinden son
ra da Macar misafirler Tekirdağda 
oturdular. Bu oluruı 1161 tarihi
ne kadar devam etti.,, 

MEMLEKET 
HABERLERİ 

Zonguldak Halkevinde köylü gecesi 11 Çiçek dağında 

Köylülerle Halk evcileri bir arada 

Zonguldıılı: Halkevi ~ın~an .~ • 
10 • 933 Cumartesi gece11 ıkıncı Koy
lü gecesini yaptL 

Köy gecesine vili.ye.t me~kezin~ bağ 
lr 76 köyden köy muallımlerı ve koy fır 
ka ocak reisleri de içlerinde b~l.u~d~ğu 
halde kadın ve erkek (210) kişı ıştirak 
etıni§lir. 

Köylü mi•afirler H~~evi ~ensupla
n tarafından misafir edılıp agrrlanmıt; 
!ardır. Misafirler gündüzün . Halkevı 
mensupları ile bir arada bir resım aldır-
mıılardır. d ko""ylu·· Gece Memleket sinenıasın a 

Çankırıda sonbahar at yarışları 
ÇANKlRI, (Milliyet~. -::-- Geçen 

cuma günü avcılar kulubu tarafın· 
dan tertip edilen at yarıtları ya-
pılmıştır. : 

Binlerce slfyircinin huzurunda 
ve ValimiZ Hazım Beyin himayele
rinde yapJI~ bu koşu ilk defa 
mauna rağmen gene intizamlı ol
muf sayılabilir. 

Kotu Elekçi ardı mevkiinde şeh
re bir buçuk saat uzaklıkta büyük 
sahada yapıldı. 

Bin metrelik yerli atlar kotusu 
ile başlanarak buna altı hayvan 
ittirak etti birinci gelene 1 O lira 
verildi. Tay koşusuna bir hayvan 
ittir ak ederek birinci 1 O lira aldı. 
Büyük kotu olarak 50 lira verilece 
ği bildirilen arap atı ve kısrak ko· 
şusuna 7 at iştirak etti mesafe 3000 
metre idi. Halkın coşkun heyecanı 
içinde birinciliği mülazım Şekip 
Beyin bindiği Halil Efendinin a
raı> ntı kazandı. 

Eğlenceli e,ek yarışı da yapıldı • 
Son olarak manialı zabitan yarışın
da yüzbatı Etem Beyin bindiği at
kazanmıştır. 

Bu kotu bittikten sonra spor ku
lübü tarafından spor eğlenceleri 
!eri yapılmı~tır. Koşular, atlamalar, 
mukavemet koşuları ve pehlivan 
güreşleri yapılarak çok zevkli bir 
cuma geçirilmiştir. 

Samsun ticaret odası reisliği 
SAMSUN, (Milliyet) - Sam

sun Ticaret odası reisi Yelkenci za 
de Şükrü Bey mezkilr vazifeden ay 
rılmıftır. Samsun odaaı aıumailey -
hin uzun seneler ifa ettiği değerli 
hizmetlere bir tükran nitanesi o
larak hem Şükrü Beyin reislikten 
çekilmekle beraber azahkta kal
masını ve bu suretle kendisinden 
istifade edilmesini, hem de fahri re 
is intihap edilmesini kararlattır
mıttır. Bu suretle yelkenci zade 
Şükrü Bey Samsun Ticart ve aanayi 
od ıuı fahri reisi ol mu9 ve azalık
tan çekilmemiştir. 

Yelkenci zade Şükrü Bey esasen 
sıhhi sebepler ve ekseriyetle Sam
sunuda bulunmamak gibi zaruret
ler dalayıaile reislik vazifesini fi. 
len ifa edememekte olup, fahri 
reis vaziyetinde bulunmakta idi. 
Samsun Ticaret odıısı bu vaziyeti 
tc-spit etmek suretile odanın kendi
lerine kartı olan minnettarlığını 
göstermek kadir9inaslığında bulun 
muştur. inhilal eden oda reisliğine 
fskifeli zade Emin Ali Bey ve reis 
vekilliğine de Şahin zade Nuri B .• 
!er aeçilmi9lerdir 1 

misafirlerle kendilerini misafir eden Hal 
kevcilerden mürekkep yüzlerce kişilik 
büyük bir toplantı yapılrnıttır. Muhte
lif hatipler tarafından Cümhuriyet reji
mine, Cümhuriyetin yüksek feyiz ve te
cellilerine, köy iktisadiyatına ve sıhhat 
iılerine, onuncu Cü.mhuriyet bayramına 
ait milli ve köylüler için müfit mevzu
lar ÜzeTinde hitabeler, konferanslar ve
rilmiıtir. 

Yanın Osman piyesi t~mıil edilmiş, 
bir film gösterilmiş, Halkevi bandosu 
milli parçalar çalını§ ve Cümhuriyet mar 
şı bir ağızdan söylenmiştir. 

Darende yolları bayrama 
yetiştirilecek 

DARENDE, (Milliyet) - Cüm
huriyet bayramının onuncu yıldö
nümüne açılma merasimi yapılmak 
üzere kasabaya bir bir buçuk saat 
kadar uzak olan ve timdiye kadar 
yolları yapılmamış bulunan ondan 
fazla mahallede kaymakam ve be
lediye reisi Beylerin himmetile 
bu ay baJından itibaren yol İnfa· 
atı batlamıftı. Bunlardan Göyyar 
Bey bağı, kaldırım adlı mahallerin 
yolları yapıldı Mehmet paf'l, Safi -
ye, kılıçbağr yarıya geldi faaliyet 
hızlı gidiyor. 

Yapılması yetiştirilen ve yetitti
rilecek olan bu yolların açımı ile 
halkın kavutacağını evvelce yazdı
ğım kasabaya getirilmekte olan iç
me suyunun boru ve· dizim resmi 
büyük bayramda yapılacaktır. 
Kazanın kıymetli kaymakamı 

Tevfik Bey ayağından muzdarip 
olup tedavi için bir hafta evvel 
ayrıldığı cihetle halk müteesairdir. 

Kasabaya gelir gelmez halkın ih 
tiyaçlarını derhal görerek derin 
bir alaka ile yeni bir idare ve um
ran uyandıran mumaileyhe afiyet 
ve yakında avdeti temenni edil
mektedir. 

Aydında talebe açıkta 
bırakılmıyacak 

AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz 
ilkmektep muallimleri ve müfetti, 
ler dün maairf dairesinde maarif 
müdürü Salih Beyin reisliği altın
da bir toplantı yaparak, mektepler 
de teksif işlerini konu9mutlar ve 
hiç bir talebenin açıkta kalmamaaı 
için tedbir ve tertibat almışlardır. 

Bundan batka Cümhuriyet bay
ramında yapılacak maarif hareket 
ve tezahürleri üzerinde de konu
tulmuştur. Müfettit beyler mınta
kalarında umum köy mekteplerin
de temsil verilmesini temin etmit· 
!er bundan batka kaza ve nahiye 
merkezlerindeki mekteplerin de 
mektepsiz köylere giderek oralar
da da temail vermeıi huıuıunda 
terli bat almı'1ardır. 

Rizede imar faaliyeti 
RiZE, 4.- Burada büyük bir inıaat 

faaliyeti v.,-. Yeni, kilrgir binalar yapı· 
lryor. Bu binalar ıehrln gW,elliğini art
tırmaktadır. Cümhuriyet halk fırkası· 
mn yeni bina11 ve geniı bahçesi ıehre 
başka bir hususiyet vermiştir. Bir çok 
hususi binalar da yapılmaktadır. 

Elektrik iti yakında mükemmel bir 
hale getirilecektir. Gelen mühendis bir 
proje yapmııtır. Proje vekalete gÖn• 
dcrilmi,tir. Belediye tesisat masrafına 
karııbk olmak üzere elindeki boı arsa
ları satılığa çıkarmııtır· 

Kömür madenleri 
iptidai işletildiği halde 
epey kömür çıkarılıyor 
KIRŞEHiR, (Milliyet) - Kır

şehir vilayetine bağlı Çiçek dağı 
kazasının nüfusu yirmi bine yakın 
dır. 72 büyük köyü ihtiva eden ka. 
za merkezi asayişi İ)iidir. Çiçek 
dağı ve Aygar eteklerinin yanı ba
şında bulunan bu mahalde yüksek 
ormanlara tesadüf edilmez ise de 
toplu mete ağacı yığınlarına tesa
düf edilmektedir. Amanajman u
sulü burada tatbik edilmediğinden 
ormanlar layıkıle büyüyememekte 
tedir. 

Ankara - Kayseri hattı ortala
rında bulunan bir köy İstasyonu 
mezkur kazaya beş kilometre me· 
safededir. istasyon iktisaden güu
begün inkişaf etmektedir. İleride 
bir kaza ve hatta vilayet merkezi 
olması muhtemeldir. Ziraat Ban
kasının çok musip tetebbüslerin
den bulunan hububat alımı buradıı 
bulunan bir memur vasıtasile ya
pılmaktadır. Aıı"adan mutavassıt
ları kaldırarak doğrudan doğruya 
köylülerden buğday alınması mü
nasebetile burada büyük bir kala
balrğa tesadüf edilir. 
Kazanın b~lıca mahsulü me, . 

bur çiçek dağı yağları ve yapağ 
ve tiftikleridir. Ham mevaddan 
ba,hca cicim - ve Tülü - deni
len şık ve zarif kil;mJer dokun
maktadır. 

Son sene zarfında burada keşfe· 
dilen maden kömürleri kazadaki 
halkın mühim bir m~guliyetini 
te,kil etmektedir. Beş büyük ocak 
açılmıftır. Şimdilik İptidai tarzda 
buradan pek çok miktarda kömür 
çıkarılmaktadır. Hususi tah ısların 
toplanma.sile işletilen maden kuyu. 
!arını aydınlatmak ihraç edilen 
kömürler ile kabil olabileceğiııden 
timdiden bir un ve elektrik fabri
kası yapılmaya tetebbüs edilmiştir, 

Yalnız kaza dahilinde bol su 
olmaması kazayı mamurluktan ve 
tirinlikten mahrum bırakmıttır. 
Su meselesi için azami gayret aar
f edilmit ise de maaleıef hafriyat 
neticesinde müspet bir netice alı
namamıttır. Bilhassa Belediyenin 
anlayan ellerde bulunmama11 mec. 
buriyeti ve bütçesinin fakirliği ka· 
zada umran faaliyeti gösterilme.. 
sine tamamen manidir, Merkez 
kazada Vali Nazım Beyefendinin 
eıerihimmetile bir yıl içerisinde 
asri bir ilkmektep binası vücuda 
getirilm1'tir. 

llkmektep çağında pek çok tale. 
be var ise de hepsinin devamı te
min edilememektedir. Kır9ehir çi
çek dağı halkımn zeki yavruların
da tahsil ittiyakı haddiazamiainde 
Jir. 

Köy kanunu tatbik edilen 50 
köyde "imece., ııuretile buğday ve 
arpa ektirilmiş ve su bulunan köy
lere asgari elli ağaç diktirilmittir. 
Köy sandıklarının inkitafı için ba· 
zı mühim tedbirler alınarak bu 
gelen phıslarm kendi kendilerine 
yardım ve idari temaslarının meh
maemken temini hususunda olduk· 
ça muvaffak olunabilmektedir. Eı 
cümle köylere tayin edilen bekçi· 
!erin üçretleri. milli mecmua ve ki· 
taplara abone kayıtları masraflllrı 
bu köy sanclıklarından temin edil
mektedir. Son faaliyet ilkbahar
danberi başlanan ve harman münıt 
aebetile tatil edilmi' olan Kırtehir 
Yerköy istasyonu şosenin cender 
üzerindeki yol intaatı üzerinde te. 
merküz etmektedir. 

Konyada buğday alımı 
KONYA, 12 (A.A.) - Ziraat Ban

kası Konya ıubesi günde 150 ili 200 
çiftçiden altı ila sekiz vagon miktarın- j 
da buğday almaktadır. \ 

Şimdiye kadar satm aldiğı buğday 
400 vagonu geçmiıtir. Konya çiftçileri
ne geç vakte kadar tediye yapılmakta 
ve köylü hesabı günü ııününe görülmek 
tedir. 

Ilgın bataklıkları 
KONYA, 13 (A.A.) - ilgin kaza. I 

sındaki bataklıkların kurutulması İtine 
yakında baılanacaktır. Kurutma iti için \ 
hazırlıklar ikmal edilmiıtir. llğınlılar ku 
rutma itinin yakmaıması münıısebetiye 
büyük sevfoç duymaktadır. Şimdiye ka 
dar bir afet ocağı halinde olan bu ara
ziden bundan sonra istifade imkinı da 
hasıl olacaktır. 

Bo!uda et sarfiyatı 
BOLU, (Milliyet) - Bolu mezba• 

hasında eylül ayı içinde 1100 bat hay. 
van kesilmiıtir. Ekseriyeti koyun ve k• 
çi teıkil etmektedir. 
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Misafirimiz 
Yarın geliyor 

(Başz 1 inci aahifede) 
hakkında yakında toplanacak olan ko
miıyon müzakeratı, heyeti umumiye mü 
zakerelerine müvazi olarak cereyan et· 
melde olduğundan, tahdidi teslihat ko
rniıyonu toplanmamıttır. Bu da tabiidir. 

Bu defa Cenevrede az kaldım. Bunun 
sebebi Ankarayi teşrifi mukarrer olan 
Romanya Hariciye Nazırı M. Titulescu 
Cenaplarını İstikbal için biraz evvel An· 
karaya dönmek istemekliğimdendir. 

Zaten timdilik Cenevrede ;apılacak 
çok it te yok idi. Ayın 16 11nda toplana 
cak olan ıilahları azaltma komisyonu 
müzakerelerine heyetimiz de ittirak ede 
cdı:tir. Fakat bu komiıyonun faaliyeti
nin istilzam ettiği hazırlıklar henüz bit
mit değildir. Bu itibar ile komisyonun 
aııl faaliyetinin canlı mevzuları, Teırini 
saniye kalacağını tahmin ediyorum. O 
nkte kadar komitelerde çalı§makla ikti
fa edilecektir. 

Ankarayı tetrifini beklediğimiz M. 
Tituleıcu, bu devirde A vrupanın en sem 
patik diplomatlarından biridir. 

Londra misakının en büyük müteteb 
bisi olan M. Litvinoff ve M. Titulescu 
ile Londrada birlikte çalıımıttık. O mü
nasebetle kendisinin çok kıymetli teşri
kimeaai•ine ıahit oldum. Londra misakı 
on •enedenberi sulh etrafrnda yapılan 
itlerin en müsbetlerinden biridr. 

Cenevrede Yugoslavyarun kıymetli 
Hariciye nazıriyle, üzerinde mutabık 
kaldığımız mukavele ve timdi Romanya 
Hariciye nazıriyle intacını ümit ettiği
miz mukavele, Türk - Yunan misakın
dan ve Batvekilimizin Sofya seyahatin
den ıonra, Balkanlardaki anlaımanın fi
li sahaya girmeğe yakla4masının veya 

,Balkanlarda sulhü takviye faaliyetinin 
müıbet tekilde ilerlemesi için birbirini 
ikmal eden çalışmalar ve vesikalardır. 
Bu itibar ile bunlardan her birinin ben 
ce ayn bir k1ymeti vardır. Bütün bun· 
!ar Türkiyenin büyük bir sebatla öte
denberi takip ettiği sulh siyasetinin e
saslı bir inkişafr ve milletimizin karak
teri icabı olarak en büyük bir bağ ile 
bağlı olduğumuzdan mevcut doıtluklan 
mıza ve gİyaıetimize, onlarla hftmihenk 
olarak inzimam eden kıymetli dostluklar 
dır. 

Bu dostlukların neticesi olarak bu
lunduğumuz coğrafi mıntakada aulhün 
kuvvetleneceğini ve Avrupa sulbü İçin
de bunun kıymetli bir yardmı olacağını 
zannederim. Her halde hepimizin dileği, 
çok ali.kadar olduğumuz Balkanlarda 
aulhün istikran ve Balkanların bütün 
Balkan milletlerine ait olarak bir furiı 
yeri değil, sakinlerini bahtiyar edecek 
bir diyar olmasıdır. Artık bu hakikatin 
bütün Balkanlılarca anlaıılınağa batla
dığmı kabul etmek lizmıdır. Bu vadide 
idealimiz ne kadar geniı olursa olsun 
ameli sahada atılan mütevazi adımlar
dan memnun olmak laznn gelir." 

Tevfik Rüştü Beyin Belgrat 
1 aeyahati 

Tevfik Rüıtü Beyin Yugoslavya ile 
aktedilecek olan dostluk ve ademiteca
vüz miu.kının imzaıı için Tetrinisaninin 
15 ine doğru Belgrada gidecekini yaz
mııtık. Tevfik Rüıtü Bey, T etrinisani 
ayı zarfında Silahları azaltma komisyo
nunun müzakerelerine ittirak için Ce
ne•reye ıideceği zaman BeJgrada uğn .. 
yarak bir kaç saat kadar kalacak ve mu 
ahedeyi imza edecektir. Tevfik Rüıtü 
Beyin Belgrach ziyareti Yugoılavya 
Hariciye nazın M. Jevtilich'in bilahara 
Ankaraya vukuu muhtemel olan ziyare 
ti ile alakaaı yoktur. Ankarayı ziyaret 
etmek arzusunu i:zlıar etmi4 olan Yugos 
lavya Hanciye nazmnm, münasip fır
satta Ankaraya geleceği ümit edilmekte 
dir. 

Belgrat sefirimiz Haydar Bey dünkü 
ekspresle tehrimize gelmiı ve dün ak-
1""' Ankaraya gitıniıtir. Haydar Bey 
Yucoılavya Kral ve Kraliçesi Hazeratı
nın avdetini müteakip Belgrada avdet et 
mit ve bir iki gün kadar Belgratta kal
dıktan ve Yugoslavya Hariciye nezare
tiyle temaı ettikten sonra tekrar Anka
raya dönmektedir. Haydar Beyin bu de
fa Ankaraya gelişi Tetrioisanide Bel
sratta, Tevfik Rüıtü Beyle Yugoslavya 
Hariciye nazırı M. Jevtich arasında im
za edilecek olan dostluk ve ademiteca
vüz muahedelerinin bazı teferrüatı ile 
ali.kadardır. Haydar Bey bir iki güne ka 
dar Belgrada dönecektir. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanziilr ecahaneti 
kartmnda Sahne ookağmda 3 numa

ralı apartnnanda 1 numara. ___ ! _______ .. 
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[Ba~;nc~!~~.~escu'~~ıer~~~kşb~~~r!~ kartıladığın 1 
fından bir akıam ziyafeti ve resmi söylemiştir. 
kabul verilecektir. M. Muıanof Romanya hariciye nazırı 

Pazartesi günü Büyük Millet Mec- n~,'!. .~iy~retine it~e ~yle bir m~iyet gör 
liıi reisi Kazım Pata bir öğle yeme- dugunden dolayı bilhassa bahtıyar ol-
ği, aktamı da Romanya sefiri Mös- duğuırn k'.'yded.e~ek ~~mitti~ "! : 
yö Carp bir ziyafet ve ziyafetten son- - Buıı.~n .. butun dunra ıktis~t bu~-
ra da bir süvare verecektir. ranmın yuku altında ezılmektedır. Mil-

Bu ziyafete Ankarada bulunan l<;tleı· hundan kurtulmak ~.çi~ teh~ü~l.e 
sefirler de davet edilmiıtir. bır yol .. arıyoı:lar •. Daha buyük bır ıti-

s 1 gu .. nu·· Bükret sefirimiz Ham- mat, mutekabıl bır muhabet ve daha kuv 
a I ı• L· dal d ti • t 0 

• • dullah Suphi Bey bir öğle yemeği ve- v.et ı o ır a et ve os ugun esısı ıs· 
recek, akşamı muhterem misafir Is- tı.sdaf Pden. her ~dım o kadar ~zu e-
tanbula müteveccihen hareket ede· dılen r.urela tavşı~e ~olu?~a bır yar· 
cektir. 

Möıyö Tituleıcu çarıamba günü 
tehrimize vasıl olacak ve vali Muhit
tin Bey tarafından Perapalasta tere
fine bir öile yemeği verilecektir. Muh 
terem misafir, lstanbuldaki tevakku
funu ertesi gününe kadar temdit et
tiği takdirde Romanya ceneral kon
aoloau Mösyö Anaatasıiu ıerefine 
bir öğle yemeği verecektir. 

Fakat Möayö Tituleacu çartamba 
ak"'1"t Bükre4e hareket ettiği tak
dirde Anaata .. iu şerefine bir çay ve
recektir. 

Möıyö Titulescu'nun Ankarayi zi
yaretinde Türkiye ile Romanya ara
aında bir dostluk, ademi tecavüz mu
ahedeıi imza edilecektir. 

Romanya Hariciye nazırının SoE
yada, Bulgar Ba,vekili Mösyö Muta
noff ile vuku bulan mülakatına da 
ehemmiyet verilmektedir. 

Mösyö Tituleııcu Cenevre ve Pa
rise gitıniı olan Bulgar Başvili Mös
yö Muıanoff'un avdetinden beş saat 
evvel Sofyaya vasıl olmuıtur. Bulgar 
Baıvekili, Sofyaya kadar Hariciye 
vekili Tevfik Rü,tü Beyle birlikte te
mas etmit ve kendisile Balkan mese
leleri etrafında uzun uzadıya görüı
müttür. Anlatıldığına göre, Bulgar 
hükümeti, §İmdilik Türkiye ile Bul
rariıtan arasında aktedilmiı o1an dost 
luk muahedesinin beı sene daha 
temdidi ile iktifa etınektedir. Bu mu
ahedenin temdidine dair olan diğer 
muahede de, ismet Patanın Sofyayı 
ziyaretinde İmza edilmitti. 

Verilen habere göre, Mösyö Ti
tulescu Ankaradan sonra Atinaya 
da giderek Yunan hiikiimet ricali ile 
de görüıecektir. 
M. Tituleacu'nun Solya ziyareti 
SOFY A, 13. A. A. - Kral Boriı 

dün Romanya hariciye nazırı M. Titu
lescoyu kabul etıniı ve bundan sonra 
M. Muıanof ile M. Titulescu ilk müla
katlarını yapmı4tır. iki nazır arasında 
bugün saat onbirde müzakerelere de
vam olunacaktır. 

M. Mutanof dün akşam M. Titulescu 
nun şerefine bir akıam ziyafeti vermit
tir. Ziyafette bütün bükümet erkanile 
bir çok zevat hazır bulunmuslardır. Zi
yafetten sonra parlak bir ~smi kabul 
yapılıruıtır. Ziyafetin sonlarına doğru 
M. Muıanof söylediği nutukta Bulgaris
tanın bütün milletlerle doıt olmayi sa
mimiyetle arzu ettiğini sulh eserine ve 
Milletler Cemiyeti misakında ve bu mi
sakı takip ve itmam eden diğer beynel
milel muahedelerde ilin olunan pren· 
siplere bağlı bulunduğun ve nihayet her 
devletin meıru hak ve menfaatlerini gö
zeten ve bu suretle bütün ihtilifların i
zaleıini istihdaf eden lier türlü teteb-

dım olarak lelnkkı edılmelıdır. 
M. Titulescu cevabında gördüğü dos

tane kabülden dolayi tetekkür ettikten 
ıonra demittir ki ! 

- Romanya'n.rn siyaseti muahedele
rin riayet esasına müstenit olduğu ka
dar bütün milletlerle ve bilhana kom
ıulanla dostane münasebetler elde et
mek arzusuna da istinat eylemektedir. 
Bulgaristanın siyasetinin Milletler Ce
miyeti misakına uygun olduğunu itil
mekle bilhassa bahtiyarım. Çünkü bu su 
ı rtle bulgar siyasetinin maksatlan da 
temamile Romanyanın maksatlarına te
tabuk etıniı oluyor. Giinün müıkilatını 
hı.Jletınek için daha büyük bir anı,..ma
ya miiracaat etınemiz lftzmıdrr. Çünkü 
çok şükür, baıka çare yoktur. 

Bu anlaımayi ve bu itimadi yaratmak 
iC'İn iki memleket zimamdarlarının bir
birleı-ini görmesi ve havası temas et
meleri li.zımdır. Bu •uretle menfaatlerin 
hcmahenk kılınması elde edilebilir. 

M. Tituleacu ki-ndir 
Romanya Hariciye nazırı 1883 sene 

sinde Craiova şehrinde doğmuıtur, elli 
yaşıdnadır, Pariı hukuk fakültesinden 
iki diplomayı haizdir. 

1905 aeneaidne Yat Darülfünununda 
hukuku medeniye profeıörü iken 1909 
senesinde Bükret Darülfününuna nak
len tayin edilmi4, 1912 senesinde me
bus ve 1917 senesinde Maliye nazırı ol
muıtur. 

Trianon muahedesini Romanya namı 
na imzalıyan kendisidir. 

1920 - 1922 senelerinde Maliye na
zırlığını yaptıktan sonra Londra sefirli
ğine ve Romanyanın Cemiyeti Akvam 
daimi murahhashğına tayin edilmittir. 
1927 senesinde Bratyano kabinesinde 
Hariciye naz1rı olmuı, sonra tekrar Lon 
dra sefirliğine ve Cemiyeti Akvam mu
rahhaslığına tayin edilmiıtir. 1930 ve 
1931 senelerinde Cemiyeti Akvam Reis 
liğine iki defa intihap edilıni4tir. 

M. Titulescu'nun pek mühim birçok 
hukuki ve iktısadi eserleri vardır. 

Bu eserler arasında en maruflan 
«Muhtemel hukuk nazariyesi•, «Mame
lekin tevzii» ve ((Sermaye üzerinde ver
gi» dir. 

Romanya Harici ye nazırı, ayni za
manda kuvvetli bir hatiptir. Romanya 
meclisinde irat ettiği nutuklar pek met· 
hurdur. 

-Göz Hekimi 

1 
Dr. Süleym-.n Şükrü 

Birinci sınıf milteliassıs 

(Babıali) Ankara caaileü No. 60 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla Likör ve Mersin Fabrikaları için iki adet uyyar Filtre 

cihazı aahn alınacaktır.. Taliplerin % 7,5 teminatlarını hamılen 
25/10/)33 Çarıanba ğllnü aaat 15 te Galatada Alım, aahm komis
yonuna müracaatları. (5421). 

inhisarlar Umum Müdürlügündenı 
Mıktan 

500 Kilo ' 
100 
100 
200 
300 
100 
700 
100 

.. 
" .. .. 
" .. 
" 

1 Nevi 
· Yeşil Tipo Mürekkebi 
Menekşe Lito ,, 
Kahverengi Lito ,, 

, Kırmızı Lito ,, 
1Y eşil Top ,, 
Kırmızı Lito 

" Yeşil Otomatili ,, 
Kırmızı Lito 

" 200 ,, Siyah ,, ,, 
Yerli malı olarak satın alınacağı evvelce 4-10-933 tarihli 

gazeteler ile ilan edilıniş olan yukarda nevi ve miktarları ya
zılı (9) kalem Matba mürekkebi Avrupa malı olarak satın alı 
nacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pa
zarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 
18-10-933 çar§amba günü saat 15 te Galata' da Alım ve Satım 
Komisyonuna müracaatları. (5467) 

Eisenlohr Almanca SÖyleİnitti. Al
dens Donka'ya baktı: 

ESRARSIZ HAY AT 
- Güzel... Fakat yakından fazla 

kart ... Diye dütündü. 
Ayni saniyede Eisenlohr da tama

men aksini dütünüyordu. Bir genç kız .. 
lara, bir de Donka'ya bakarak içinden: Hollywood'Ja ainema yılJızlannın romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc2me: KAMRAN ŞERiF 
ha baıit bir tekildeifade edilemn miy
di? •. Oliver bir feyden muıtarip gibiy
di ... Ah, Oliver .. 

Eisenloh~ oordu: 
- Bili ne istiyordu? 
- Hiç. Reklam meseleti. Daha doğ-

nısu iğrenç bir ,ey. Reklim husuıunda 
Deni ile olan müna,ebetimden iıtifade 
etmek iıtiyor. •Şu Moreıko ne ahlaluız 
icadın •.. Fakat ne seksappe)._.-. Bu yol
'a bir tey .. Anladın mı? Müstekre. •• 

- Senin itine yarayabilir. 
Donka piruamet, sordu: 
- itime mi yarar? Dent'in niçin İfİ'" 

ne yaramıyor da benim iıime yarıyor? 
- Ôyle amma güzelim, Dent ile o

lan münasebetini reklim vasıtası olarak 
kullanan bizzat sen değil misin? 

Donka ürkmüt bir halde haykırdı: 
- Ne dedin? Ne dedin? 
Kanı ba4ına öyle bir sıçramıştı ki, 

bir duvara çarpar gibi makiyajinin al
tında altığını hiuediyordu. Kendi ken
dine! 

- Biz hepimiz zehirlenmit insanla
nz ... Diye düıündü. Hepimiz zehirlen
miı İnsanlarız!. 

Eisenlohr ona baktı, püroıuun ağzın 
dan aldı, Donka'ya baktı, basamaklar
dan inip çıkan sarıtın genç kızlara bak
tı ve kendi kendine dütündü: 

- Kuıulacak fey! Bu kızlara bak-
tıkça insanın kusacağı eeliyor! 

Jriyarı sarııın bir genç yaklaşarak: 
- Bonjar, Ejıenlorh •... Dedi. 
- Bonjur, Aldens ... Ne var, ne yok? 

Donka, kırk yıllık dostum Aldens! Eh ... 
ne yapıyorsun bakalım... Hili Darmıt
adt'i unutamadın mı? Nasılsın? 

Aldens gayet düzgün bir lngilizce 
ile cevap verdi: 

- Teşekkür ederim. İyiyim. 

- Ne be9eri çehre! Dedi. Naaıl ya
ıadığı, ihtiraslarla nasıl alt üat olduğu 
çehresinde ne güzel okunuyor. Yirmi ıe 
ne sinema yaptıktan sonra hi.la kadın! 

- Aldens, haydi bizim tiyatromuza 
gel. .. Çok güzel, çok temiz, bilhassa 
çok serin... Burada insanın ba4ına gü
ne§ geçecek ..• 

- Şimdi ... Fakat Granit te geldi. 
•Casting» ıubesi müdürü Graint ar

asız küçük bir iskemle üzerinde oturu
yordu. Elinde ufak bir cep defteri var
dı. O kadar hareketsiz duruyordu ki, o
nun uyumak İçin yahut ta canlı bir tab
lo göstermek için iskemleye oturmut 
zannedilirdi. Çok tuhaf bir hali vardı. 
Granit son derece titman ve hantal bir 
adamdı. Oturduğu iskemle ona göre 
çok küçük kalıyordu. Batı da kocaman 
ensesine göre küçüktü. Saçları yaldızlı 
gibi parlak, güzel bir kestane renginde 
idi. Saçlarından boynuna, oradan da o
muzlarına ter akıyordu. 

1 3 U··ncü KOLORDU İLANLARI 1 
----~~;;.;;.;.;;~~~-----' 

Darıca Alay .Satın alına komisyonu reisliğinden : 
1 - Darıcadaki Kıt'atm ihtiyacı için aşağıda cins ve 

mıktarları yazılı m'\ddeler münakaa ile satın alınacak ve iha
leleri hizalarında yazılı tarih ve günlerde öğleden sonra saat 
on dörtte yapılacaktır. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek ve ihaleye İştirak 
etmek üzere Darıcadaki Alay Satın alına komisyonuna mü 
racaatları ilan olunur. (5258) 

3 - Un 240,000 kilo :18-10-933 çarşamba günü, ka-
Sığır Eti 27,000 ,, : palı zarf. 

Kriple M. Kömü- )9-10-933 perşembe günü, a-
rü 45,000 ,, . k 
Kok kömürü 40,000 ,, : çı · 
Odun 100,000 ,, 
Sabun 2,250 ,, 

:21-10-933 cumartesi günü açık 
• . 

Toz Şeker '. 1 ,800 ,, 
Bulğur 10,000 ,. 

'.22-10-933 pazar günü, açık. . 
Kuru Soğan 2,450 ,, 
Gaz yağı 4,500 ,, 

:23-10-933 pazartesi günü, açık 
• 

Zeytin yağı 1,200 ,. :25-10-933 çarşamba günü, 
Zeytin danesi 1 ,500 ,, : açık. 
Beyaz Peynir 1 600 ,, 
Kuru Üzüm 2,800 ,, 

: 26-10-933 perşembe 
:açık. 

günü, 
7054 

••• 
Çatalca Mst. Mv. kıtaatı 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 13,000 kilo patates alına
caktır. İhalesi 1 - 1 1 - 933

1 
Çarşamba günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya girmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom.nuna 
gelıneleri. (424) (5476) 

7356 
• * • 

K. O. ve 1. F. kıta ve mües 
seselerinde mevcut 27 -1 16 
çift köhne kundura, 316 ye
meni, 363 çizme, ve 67 çift ça 
rık acık müzayede ile satıla
caktı~. İhalesi 4 - 1 1 - 933 Cu 
martesi günü saat 1 1 dedir -
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müzaye 
deye iştirak için de tayin edi
len gün ve saatte Fındıklıda 
3. K. O. Sa. AI. Kom.nuna 
gelıneleri. (423) (5477) 

7357 
.. * • 

K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti
yacı için 50,400 kilo lahana, 
100,800, kilo pırasa ve 50,400 
kilo ıspanak kapalı zarf1a mü
nakasaya konmuııtur. İhalesi 
1 - 11 - 933 Çarşamba gunu 
saat 1 1 dedir. isteklilerin ııart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
de tayin edilen gün ve saatte 
teklif ve teminat mektuplari
le Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
Kom.nuna müracaatları. 
(421) (5479) 7359 . . .. 

K. O. ve 1. F. kıtaatı ihti
yacı ıçın açık münakasa ile 
89,300 :Ulo patates alınacak
tır. İhalesi 1 - 11 - 933 Çar 
şamba gi.nü saat 16 dadır. t~
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için de o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom.nuna müraca
atları. • (420) (5480) 

73~ 
* "' • 

1. Fırka kıt'aları ihtiyacı i
çin pazarlığa konan 1500 a
det 220 voltluk ampule talip 
çıkmadığından ihalesi 15-10-
933 pazar gÜnÜ saat 16,30 a hı 
rakılmıştır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için o gün 

Granit'i böyle otumıut ve hareketsiz 
bir halde görmek hoı bir manzara teı
kil ediyordu. 

O, daima hareket eden, ıpor yapan, 
perhiz yapan ve buna rağmen bazı kud 
delerinin fena çahf111ası neticesinde her 
gün bir az daha ıitmıınlıyan, kabalaşan, 
vücudü hem yağlı, hem adeleli, faal, 
cevval, çevik ıiımanlar zümresien da
hildi. 

Donka: 
- Bonjur, Cranit, dedi. 
Granit itilmedi ve kımıldamadı. Ka

lemini ve defterini hareketsiz bir halde 
tutarak sarııın kızlara bakıyordu. Elle
ri kıllı ve harikulade denilecek kadar 
nerin ve ince idi. Donka bu elleri tanır
dı. Onları, gene tanıdı ve gülümsedi. 
Ccnç, aletin, dahiyaae Graint mürüt-ü
zamanla •Casting» fubesi müdürlüğüne 
kadar yükseldiği halde elleri ayni eller 
olarak kalmııtı. Donka arkadan deftere 
ıöyle bir baktı ..• Defterin sahifelerinde 
§ayanı hayret b.ir takım resimler '\'ardı: 
Mezarlar, baçlar, ufak ve tıklım tıklım 
dolu bir mezarlık. Donka tekrar etti! 

- Bonjur Granit ... 
Elini de omuzuna koydu. Bu sefer 

başını, sanki bir iıtirap duyuyormuf gi
bi ağır ağı!!..ka~ma c!oğru çevirdi. Don-

ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. 0. SA. AL. KOM. na 
müracaatları. (445) (5599) 

••• 
Maniıa AS. SA. AL. KOM. 

dan: 
Manisadaki kıt'at hayvanah 

için 339.000, Salihlindeki kıt'at 
hayvauab için 178.0JO kilo ıa
maıı ayrı, ayn şartnamelerle 
kapalı zasfla münakasaya kon
muştur. İhaleleri 25· 10-933 çar• 
pmha günü Mauisadaki şıat 15 
te ve Salihlinin de saat 15,S tedir. 
Şartnameleri görmek istiyenlerin 
her gün 15 ten 17 e Ye münaka· 
saya gireceklerin de o gün ve 
Yaktinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile birlikte Manisada 
Fırka SA. AL. KOM. nuna mil
racaatleri. (3338} [5373} 7193 . . .. 

Adapazarı Askeri sabn alma 
Komisyonu'1dan: 

Adapazarıodaki Kıt'at ihtiya
cı o'.an 1200 kilo makarna ile 
600 kilo gaz yağı açık mOnaka
aa ile a!ınacaktır. ihalesi 5/11/933 
Pazar günü saat 10 da Adapa· 
zarında Maliye daire1indc yapı· 
lacaktır. Taliplerin şulnameyi 
görmek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gı1n ve 
vaktinden evvel Komisyonda bu-
lunmaları. (3339) (5402) 7318 

• * • 
Manisa Askeri Satın Alına 

Komisyonundan: 
Manisadaki kıtaat ihtiyacı 

için 519,000, Menemendeki kı 
taat için 345,000, Kırkağaçta
ki kıtaat için 345,000 kilo o -
dun ayrı ayrı şartnamelerle ol 
mak üzere kapalı zarf1a müna
kasaya konmuştur. Münakasa 
sı 1-11-933 çarşamba günü sa 
at 15, 15, 30, 16 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek üze
re her gÜn saat 14 ten 17 ye 
kadar, talip olanların da müna 
kasaya girmek için tayin edi -
len gÜn ve saatlerde teklif ve 
teminat mektuplarile Manisa -
da Askeri Satın Alına komis -
yonuna müracaatları. (5447) 

7331 
*** 

Çatalca Mst. Mv. Kıtaatı 
ihtiyacı için açık münakasa i
le 9,100 kilo pırasa, 5,200 ki
lo lahana ve 6,500 kilo ıspa
nak satın alınacaktır. İhalesi 
1 - 11 - 933 Çarşamba gÜnÜ 

ka adeta korktu. 
Granit'•n yüzünde o güne kadar hiç 

çil yokw. Halbuki o gün suratı çilli idi. 
O kadar sararmııtı ki, yüzünde bir ta
kım esmer lekeler peyda olmuştu. Don
ka gençliğinde at eti yemiıti. Granit'in 
çehresinin, tıpkı yeni öldürülmüı atla
rın yağlan gibi aarımtırak bir renk bağ 
ladığıru gördü. Sol gözünün etr&fı mo
rarmıştı, üst dudağı da hafifçe ıitmifti. 
Bu da çehresine aomurtgan ve acına· 
cak bir ifade veriyordu. 

Şişmin dudağı ile gülümsemek için 
yaptığı sayret bu ifadeyi bir kat daha 
arttırdL Donka kendini topladı: 

- Ne oldu? Bir otomobil kazası mı? 
Donka ona sabit nazarlarla baktı ve 

cevap vermedi. 
Merdivene doğru döncre.k: 
- Sıra kimin? dedi. 
Ve büyük kapı, sıraaı olan genç kızı 

kuıtu. 
Eiıenlohr yaklaşarak: 
- Genç kızlar toptan satılıyor, dedi. 

Daha cilaları kurumamıt genç kızlar yok 
pahasına satılıyor. Bize on tane lazım, 
siz elli taneıine resmigeçit yaptırıyorsu
nuz. Bu genç hanımlar niçin hep ayni 
tekilde geziniyorlar? 

Granit cevap vermedi. . Cepdeftcrine 

saat 14 t~dir _ lst~kli:ı 
nameyi görmek üzere w-"! 
ve münakasaya ginn6 
tayin edilen gÜn ve saa ıl 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. ''I 
nuna gelıneleri. 
(425) (5475) 

* • • 
Konya Askeri Satırı 

komisyonundan: 
Konyadaki kıtaat içİll 

palı zarfla münakasası 
dilen 477 ,000 kilo unuıa 
nakasası görülen lüzuıd 1 

ne 28 - 10 - 933 günü ffl 
ya temdit edilıniştir. E , 
şerait aynidir. Talipl . ~ 

mune ve şartnameyı 
üzere her gÜn ve müna 
girmek için o gün ve 
den evvel teklif ve t 
mektuplarile Konyada 
Satınalına komisyonu~n 
racaatları. (3347) (:r 

• • • 

-

Günıüş suyu hastad a 
K. O. Nakliyat taburu ' 
icin pazarlığa konan 6'!J. 
l~ rne.~e kömürüne talip 9. 
dığınclan ihalesi 15-10·--ı 
zar günü saat 15 e hır ıst 
tır. Taliplerin pazarlı~ 
mek için tayin edilen ~· 
saatte Fındıklıda 3 ünc:il 
ordu satın alına komiı.-SO 
müracaatları. (,Y3) (61e 

j 15-) -- ... 
Pazarlığa konan Teli: 

Kıt'atı ihtiyacı için 16~ s 
Çorlu kıt'atı için 12,0~ed 
koyun etine pazarlık ~,gel 
talip çıkmadığından ıv-- ' 
15-10-933·pazar günü 

1 

I 5,30 a bırakılmıştır. t 
lerin şartnameyi gönnPbut 
re her gün ve pazarhğ~_d,'. 1 
mek için o gün ve val'"raı 
evvel Fındıklıda 3 üncU zarf 
Ordu Satın alına komi•t:s· 
na müracaatları. .< ~n 
(5557). Ult 

K. O. Kıt'atı ihtiyactjlla 
1400 adet soba borusu,1S3 
rici dirsek, 15 anahtarlı_, 
ile 3 Şapka pazarlıkla tr, 
nacaktır. İhalesi 15-lo;.ut 
pazar günü saat 1 1 d~jçi" 
teklilerin şartnameyi g~aı 
üzer her gün ve pazarlıİ'ı&arf 
mek için de o gün ve 1"eea 
den evvel Fındıklıda S mün 
Kol Ordu Satın alma I{lbe r 
yonuna gelıneleri. ( 440) tuF I 
(5559) bıa ! 

* • • (37 
K. O. Kıt'alan ihtiyıı' 

pazarlıkla 20 adet et ~ 
satın alınacaktır. lhalefl aıe 
10-933 pazar günü saat 2JO 
dadır. İsteklilerin nünıd an. 
şartnameyi görmek üzel' .. ~, 
gün ve pazarlığa girm~ ıör 
de o gün ve vaktinden j kas 
Fındıklıda 3 üncü Kol •lln 
Satın alma Komisyonusı' T 0 

r."eleri. ( 439) (5560) ıııis 
• • • 

K. O. Kıt'atı ihtiyac:I 
pazarhğa konan 250,0aO 
lo oduna teklif edilen ~ ten 
halı görüldüğünden ı;ı kal 
15-J0-933 pazar günü aatı 
te bırakılmıştır. Talipl~ Sa '. ı 
zarlığa girmek için ta1 tır. 
len giin ve saatte Fın alın 
3. K. O. SA. AL. KO!'ff.(f (.ı29 
müracaatlan. ( 444) 

kü~ük bir m~ar resmi daha ;.pi" blş 
sanki meflüç gibi idi. ~ tıla 

Birlikte yemek yedikleri uı~, Salı 
sör, kendini göstermi~ olmak ı~ ..._ 
atıldı: f "r · 

- Bir kadının kıymeti ancak ;ığı 
§i'nden belli olur ela ondan. • • _ JI ille 

Donka müıtehzi bir tavırla !".j'J · 
J:isenlohr pürosunun izmaritir ~ 
Daha ortada fol yok yumurt'.., 

ale,·lenen bir cenç kız bulursaJİ E:Jl) 
der, dedi. . ; 13 Aldenı kendiıine aüratle c~J 
racıı etti. Dünya yüzünde bii~ ade 
mtmur1an amirlerine veya ailf""~ a.y 
uvata tıpkı ayni ıekilde cig.... ;ı-ü 
ıit'r ler. Granit! {l 

- Sıra kimin? dedi. ~ \ 1 
Bu •efer Francis çıktı. KirP :/ı &aa 

dırdı, zoraki gülümsedi, ufacık t. lttı 
leı i doğru uzatıp ufak adunl.,,. / 
venden indi. Aldens genç kll'I C;ı 
du. Yüksek sesle: 

- . Bu cidden latif. . . decl.i~ 
Bu •Özler bilaihtiyar söyle~ 

la beraber samimiyet ifade e J:% 
Eisenlohr nazarını daha.k<;'..'; { 

Franci:.'e baktı. Genç kız, ~"'1 
m'~ v<· oıkılmıf gibi atağı iJ11P ,,,: 

(Arkall 
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·stanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirket·nden: 
111 Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mahsulü toz ve ke•me ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o lmam'lk 

Üzere her isteyene ıahlmaktadır. Fiatlarımız eskiıl gibidir. Yani fstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!iz:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ıan~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru3tui11 

Ancak 'n az heı vagon ıekeri birden alanlara vagon batına heı lira indirilir. lstanbul haricindeki yerl~rden yapılacak siparişler be
delin l üzde yirmisi peıin ve tiat tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren biitiin masraflar 
ve mes 1uliyet müıterfye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri hesabına •igorta ettirilir. Siparjı bedelinin tamamını gön
derEnler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az heı Yago:ıı •fparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet Ura 
it nzilattan istifade ederler. 

Adreı: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
. .."R>·.,..~ . "" .. ,,. . 

Süt 

Fosfatlı Şark Malt HülAsası veren 
Kullanınız sütünüzü arl:tırtr 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (8079) 

Asi pi rol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının ilacıdır. kat'i Daposu: 
Bıhçekapıda Salih Necati 

ğı ıstanbul Mr. Kumandanlığı 
i' Satınalrna kom. ilanları 

cii Maltepe Askeri lisesi için 
t?ı0 adet dolap aleni münakasa 

~ alınacaktır. Münakasası 
l:l-10 933 .. .. · pazar gunu saat 

Ilı~ 6 d~ Yapılacaktır. Nümunesi 
~oı:nısyondadır. Taliplerin bel 

1 ~aatte teminatlarile Topha
.. e e Satın alma komisyonuna 
j]ıPe!ıneleri. (331) (5096) 

f 7035 
1 * .. 
e~• Mer.k~z Kumandanl ığına mer-

QUt kıt at .. 
cı 1 • \e muessesatın lhfya-

. çın 4530 çeki oc!un 5/11/933 
az . r g .. 1 iİ f Jnu ıaat 6 da kapa!ı 

,,:_aer .la sıtın al ınaca'.tı r. Şartna-
pu !!Qt .. ki • (1 ~ gorece erın her gün ve 

· nakasasına gireceklerin belli 
saıtind 

en e"vel teki f mektupla-
rını Topl d 

cı a ko . · ane e Mer~ez Satınal-
~3-4)ınısyıınuna vermeleri. (378) 

' ~ :ı 7314 

-~ * * * O'. Merkn kt.mındanlığına mer-
ut K•t'a v .. 

1 
• 

8 
e m~essesat ihtiyacıtı 

OlfP 111 69 () çeki o::!.u,. S/ll/933 
i'.zaa~~r gün~ s·at 15 de kapalı 
'J r ... satın al.nacaktır. Şartna-
3 m~s nı ı;ll:eceklcr:n her gün ve 
ıf~u~akasa.sı •a iştirak edeceklerin 

) saatıııde:ı evvel teklif mek
tuı: farını Tophanede M k 
tı ıa!m k . er ez sa-
(37 }) a(SJ<; oS)mısyonuna vermeleri. 

,.t ~ 7315 
,) * •• 
.: Hıırb:ya b .. k ve mer utu bulunan 
t me lcplerin "k 'h . 2300 . sene .ı ı t yaeı için 
ıl güıı" çekı odun 5/11/933 Paııar 

u saat 14 d k 1 
~ •at ın 1 e apa ı zarfla 
görtcek~ ın.ac lktır. Şiirtnamesini 

1 kasası erı~ her gün ve müna
niind na gırecekhrin belli gü
T op~eıı evvel teklif mektuplarını 
nıis -a:ıedc Merkez Sabnalma ko-

Yonunı verilm~leri. (380) (5357) 
7316 

• • • 
6' M r·( .. y· b . tene« z ı yec k ambannda Of 

kale e çuval ve küfe ğibi yedi 
ı' sat ı l ın eşya aleni mlizayede ile 

Sa• ac.~ktır. Müz:ıyedesi 14111/933 
tı."' Tgunii saat 14 de yapılac<tk-

. a! · pı . 
alın erın M:rlte:r: K. Satın 

·, (-ıı;) ( Kornis;o:ıuna gelmeleri, 
5603). 

H . • • • 
ı> bl arb Ye Meıctel>.ndeki 665 adet 

ş le ıeke 1 . .. d il 
tıla a enı m:.zaye e e sa-

f" S lca ~tır. Müzayedesi 14/11/933 
• ı gun" 

tı T . u <aat 15 de yapılacak-
' ~· ahplerin Merkek Kumandan· 
·ıgı Sat ı 
ınc •na ma KomiJyonuna gel-

.crı (430) (5605). 
(. . . 

f:Ib ~arbiye Mektebi için yeni 
I32'ie .kararnamesi veçhilc 
adet çıft Yaka işareti ile 1321 

f ay Yıi:hanevre şapkası için mat 
<iirıu 2 14-10-933 cumartesi 
drrıa~akt 14 te pazarlıkla satın' 
aaatt a hr · İsteklilerin belli 

et · lnıaı eınınatlarile Merkez Sa 
rna I<. • caau 0mısyonuna müra-
arı. (426) (5607) 

t ••• 
stanb 1 "'• :----_ u •nerkez Kuman-

~tı~ı --- -Ve 
kat'i 

"' 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

30,000 kilo Toz Şeker Kapalı zarfla münakasası : 15 

18,000 ,, Makarna 

r eşrinievvel 933 pazar günü 
saat 14 te. 
Acık münakasası : 15 Te§rini
ev"vel 933 pazar giinü 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 İtaya talip olacakların da mü
nakasa gÜn ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonu
na müracaatları. ( 4982) 7034 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı Satın Alma Komisyonundan: 

1 Muhafaza kıt' atı için satın alınacık " 146!)0,. metre çamaşırlık 
be:r: kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Milnakass ,artları kiğıdinın tasdikli suretleri Gümrük Mu
hafaza Umum Kumandanlığı fstanbul Satınalma komisyonu:ıdan alına
caktır. 

3 - Münakasa 25-10-933 tari!ı.ine rastlayan Çarşamba ğünü saat 
" 14 ., on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve milesses' s:ıhibi 
veya vekili olduklarını ispat edecek vcaikai makbuleyi ve biçilen be
delin o0 7,5 ğu o·an iğreti güvenmelerile teklif mektuplarını ilıaleden 
evvel komisyona vereceklerdir. 

5 - Örnek Satınalma komisyonundadır. istekliler orada görebi-
lirler. 5346 7198 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Bakırköy Akliye Hastahanesi Rontkeni için lüzumu olan 
malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28-10-933 cumarte
si günü saat 14 de alni münakasa suertile satm alınacaktır. 
isteklilerin müracaatları. (5394) 7283 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESİ İLANLARI 1 
Cümhuriyet Bayramı münasebetile 

Kırmızı Değirmende 
Türkiyenin hiç bir tarafımla şimdiye kadar içtima 
etroemiş o1an BEL VU daki mu uzam SAZ HEYE· 
TİNE ilaveten icrayi terennüm eden Mısır ve 
Suriye biriac'.sl 

Meleke Cemal H. 
Yakında gideceğınden esasen <lü,ya rakı birinci
lik ruUSilbakasını ilan ve kendis le imtihan o'.up ta 
muvaffak olan her hangi bir rakibine kırk bin 
lira Yermeği taahhüt ediyor. Bu kıymettar artisti 

takdir etmek için bir defa görmek kafidir. 
FiatJ.rc'e kat'ivyen Z'm yo"•tur· 

\ • ...! • -. • • • • - • •• • 8482 ~~ 

HABERİNİZ VAR MI? 

ıvıe.eke Cemal Hanım 

Asri Mobilya Meşheri 
Bütün mılları üz~ri,de azami tenzilat ya?mışttr· Meşhur fşviçre kunduraları 

• 

Fırsattın is'.:fa:le ediri?. İstaıbul Rızapa~a yoku7u 65 No. lı 
As•i Mobilya Me,1-e·i. Alım·t Fevzi. T•lefo ·: '23407 PAÇİKAKİSden 

.. 
arayınız. (8083) 

1 Beyoğlu, istiklal cıd. 352 
Haliç Karaağaçta Zümre Zade Şakir ~~~~'!'11~~~(8~5~7~32_) ~~~ 

------
Beyin Türk senayii Harbiye ve Made- -: 
niye Fabrikası mamuliitmdan olup Gala- Dr. A. KUTIEL 

taıaray sergisinde teşhir edilen 

Zonguldak Kuleli, 
Ördek Vesaire 

Sobaları 
her cins teferruatı ile beraber 0-5 numa .. I 

raya kadar muhtelif eb'atta bulunan işbu 
sobalar odunla yandığı gibi her türlü ma 
den kömürü ve linit kömürü yakmakta- 1 

dD". Uzun müddet hararetini muhafaza 
eder, zarif, kullanışlı ve her keıeye de 
elveriş.lidir. Toplan ve perakende mağa-

zamızda satılmakıadır. ı 
Türk Senayii Harbiye ve Madeniye 

Fabrikasr J 

Satış yeri : 1 

Karaköy, Topçular caddeıi No. 33 

..l~ ....... '7•9•71.) ........... 6.99·7· 
Deniz Yolları 1ıletmesi 

ACENT Al.ARI ı 
K.arak<Sy - Köprübatı Tel. 42361 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Mersin Aralık Postası 
Anafarta vapuru 15 Birinci-

te,rin Pazar onda Sirkeci rıh
tımından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, Küllük, Bodrum, Rodos, 
Marmaris,Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kaf, Finike ve Antalya'ya 
Dömi,te bunlara ilıi'Veten Kuta
dası, Gelibolu' ya uğrar. (5611) 

Galata · ı unel caddesi 36 No. Jirai~ Apikiyan (8545) 

Devlet Demiryollarında 23 gün müddetle -İ-s-ta_n_b_u_l_S_ih_h_i_M-ue_s_s_e-se_s_l_e_r _S_a_t_ın_a_l_m_a_ 

mühim nisbetlerde tenzilat 

Karadeniz Aralık Postalı 
Erzurum vapuru 15 birinci tet 

rin pazar 18 de Galata rıhtımın 
Jan kalkarak, Zonguldak, İne
bolu, Ayancık, Samsun, Onye, 
Gireson, Tirebolu, Görele Trab 
zon, Rize'ye Dönütte bunl:U.a i
laveten Of ve Ordu'ya uğraya
cak yalnız .onğuldağa uğramı
yacaktır. (5612) 

19 Teşrinievvel - 10 Teşrinisani zarfında umumi yolcu ta 
rifeleri üzerinden asgari yüzde 50 olmak üzere mühim nisbet
lerde: 

Haydarpaşa ve Ankara banliyö hatlarile Mudanya - Bur
sa hattında yalnız bayramın Üç günü zarfında tenzilli yolcu 
tarifeleri üzerinden yüzde 50 nisbetinde tenzilat yapılacak -
tır. 

Ankara - Haydarpaşa sür'at ve Toros sür'at katarlarına 
bu müddet zarfında üçüncü mevki yolcu kabul edilmez. 

Fazla tafsilat icin istasyonlara müracaat edilmelidir. 
- (5494) 

lığma bağlı kıt'at ve mües3e- j 
sat ihtiyacı İçin 103,000 kilo 
Koyun eti ka!)alı zarfla alına
caktır. İhalesi 8-11-933 çar
şamba günü saat 15 te yapı 
lacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her giin ve taliplerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını T aphanede Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(413) (5531) 

7399 

caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gün ve taliplerin bel 
li saatten evvel teklif mektup
larını Tophanede Merkez Ku 
mandanlığı Satınalma Komis
yonuna vermeleri. (415) 
(5533) 

••• 
Merkeze bağlr kıtaat ve 

müessesat ihtiyacı icin alına -
cak olan 30000 kilo beyaz pey 
nirin pazarlığında verilen fi -
yat pahalı olduğundan 14-10-
933 cumartesi saat 15 de tek
rar pazarlığı yapılacktır. Ta -
liplerin belli saatte teminatla
rile Merkez Satın alma komis 
yonuna gelmeleri. 

(389) (5431) 7281 

Komisyonu Reisliğinden: 
Tıp talebe yurdu icin lüzumu olan (260) adet muıamba gamselenin 

olbaptaki şartnamesi veçhile ve 7 (Teşriniaani) 933 Salı günü aaat 
14 de aleni mü~akan auretile setırı alınmak· üzere milaakasaya kon
oıuttur. Bu baptaki şartname ve numuneyi görmek isteyenlerin Ko
misyo~a m:icaatları. (5615]. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Bakırköyde kain Akliye ve asabiye hastahanesinde yaptı
rılacak 37,000 küsur lira bedeli keşifli adli pavyonun inşaatı 
olbaptaki keşif ve şartnameleri veçhile ve 28 Teşrinievvel 933 
cumartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek 
üzere münaksaya konmuştur. Bu baptaki keşif ve şartnamele
ri görmek ve fada izahat almak isteyenlerin komisyona mü-
racaatları. (5395) 7284 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürl:3ğünden: 
Umum Müdürlük binasının kışın kaloriferle ısıddması 

için aleni münakasa suretile 80 ton kok kömürü alınacaktır. 
İhalesi Ankara'da Umum Miidürlük masraf komisyonun
ca 22 Teşrinievvel 933 pazar günü saat 10,30 da icra e
dilecektir. Şartnameyi görmek üzere Ankara' da Umum Mü 
dürlük Ayniyat muhasibi me>'ullüğüne İstanbul'da Galata 
da Kara Mustafa Paşa caddesinde İstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye Merkezi Baştabipliğine müracaatları. (5153) 

7085 

diş ağrıları, nezle ve _ 
aybaşı 

CN O\ 
sancılarında pek te- ~ gı 

·------
Ayvalık Sür' at Po•ta.ı 

Mersin vapuru 15 birinci tet· 
ı·in Pa:zar 17 de idare rıhtımın. 
dan kalkar. Gidit ve dönütte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, İzmir'e uğrar. (5613) 

idaremizin Trabzon, Bartın, 
lzmit, Bandırma, Mudanya, Ka
rabiga, Ayvalık, lzmir, Mersin 
hatları kahve ocakları 15 Tetri
nievvel 933 tarihinden 31 Kanu
nuevvel 934 tarihine kadar on 
dört buçuk ay müddetle ve pa -
zarlıkla kiraya verilecektir. Pa • 
zarlık 15 Tetrinievvel 933 pa • 
zar günü saat on bette leva:zım 
'efliğinde yapılacaktır. Talip o
lanların tartnameyi görmek üze. 
re 10, l 1, 12, 13, 14 T~rinievvel 
933 günleri saat dokuzdan on 
yedi buçuğa kadar levazım tef
liğine müracaatları. (5409) 

7285 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öflcded 

ıonn saat (2,30 dan 5 e) kador iatan• 

bwda Divanyolunda 11& 3umaraf1 hu> 
ıuıi daireıinde dahili ha.ıa!Jdan mua• 
yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanbul: 
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rşısı a Si r ısı: 

B"Lır« tsı: 

Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumları 
• 

Ticarethanesinin Adresidir. 

UR KA M MET E ENDİ M T RI 
• 

İSTANBUL HALKININ 
Sen-elerdenberi Alıştıkları Kahvenin Sahş Yeridir. 

• 

D 1 K KAT: 
.................................. 

' (85191 

··-· '!' .. • ~. -~.~- ~ ~·. ;_ - ~ '. ~ • .. , - ,~,, ,· .. • .:ı'· •r...:·· . • , - ,. 1 , " • ı ·-. . _., .. """-" :· .. :ı 

Umum vekili: 

'.AMMEt A0$TO ZAOC -

MEHMET HAYRİ . .. ,. 
'.Jlgraf Adresi MUHAVE~ IS TANSU~, 

Sirkeci/ Milat P ... ~u Han lkıncı K.\t 

Her zaman 
bize sorunuz 

yapacağınız tesisat ne bü
yüklükte olursa olsun size 
.rudret istihsali için teklifat
ta bulunmağa ve planları ih
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü 
arzularınızı isaf ederler ve 
tesisatmıza uygun bir maki
nayi bizde mutlak bulursu
nuz. 

10 beygirden 800 beygire 
kadar Exzosla çalışan tek si
lindirli Kondense ile "işleyen 
çift silindirli LOKOMO
BILLERIMIZ vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta
ne R. WOLF LOKOMOB1-
L1 işlemektedir. 

Her büyüklükte ve her 
şekilde KAZAN imal ede
rız. 

BUHA_, MAKINALARI
MIZ her l:arafta tanınmış
tır, çok yüksek takat ve 
tazyiklerle de imal edilmek· 
tedirler. 

8 beygirden 300 beygire 
kadar - BUCKAUER -
KOMPRESöRSOZ. Dizel
lerimiz fennin en modern 
kavaninine göre İmal edilir
ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 
SOPERHITER, EKONO

MA YSER ve her maddei 
muhrikaya uyar OCAK 
TERTiBATIMIZ vardır. 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı 
teyiniz. 

~ Tayyare Cemiyeti Merkez 
binasının elektrik işi 

Tayyare Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Ankara'da yapılmakta olan Tayyare Cemiyeti Mer· 

kez binasının Elektrik tesisatı Teşrinievvelin (24) üncü sa· 
lı günü saat on beşte pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 
Elektrik tesisatı yapan bir müessesenin sahibi veya mümessi 
li olmau şarttır. Münakasa ~artnamesi, fenni şartname ve 
planlar on liraya Cemiyet Merkezinden alınacaktır. (5554) 

7475 

, 
M YE 

MAGAZASI 
GALATADA 

K p 
Ve Beyoğlu'na Naklolunacaktır. 

Bu mUnasebetle; 

BUGÜNDEN iTiBAREN 

Mevcut malların büyük bir kısmı 

FEVKALADE 
Tenzilatlı Fiyatlarla 

SATILACAKTIR. 

Fırsattan istifade Ediniz 

Maarif Vekaletinden:, 
Hususi tabiler mlicsseseler ve şahıslar tarafından Cumhuri;i, 

onuncu yıldönümünü doldurması münasebetile netredilmİf yeya ıı o'=I 
dilecek matbualar 2305 numara ve 11-6-933 tarihli kanunun ~e ,1, 
maddesi mucibince posta ücretinden muaf tutulacaktır. Bu milll J 
betle neşredilmiş veya edilecek matbuaların posta ücretinden ~ 
olma11 için üçer nüshasının en geç 25 • Teşrinievvel 933 tar fi 
kadar Maarif Vekaletine bir istida ile ve makbuz mukabilinde 11~ 
mesi lazımgeldiği ilan olunur. 5363 1;::;; 

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


