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Cüınburiyetin onuncu yıldönümü mli .. 
naı~betile hazırlamakta olduğumuz fev
kalade aayı İçin yazılan muhtelif yazılar 
arasında maarife ait olanı gözümüze 
ç"'"Ph. Harf inkılabından beri geçen bet 
Yıl içinde okur yazarlanmızm ne kadar 
~tığını anlamak iıtedik. Bulduğumuz 

rakam ıudur: 

1927 aenesinde 
rı: 685,040. 

azarlar mikta-

1932 ıeneıinde ~r yazarlar mikta
rı: 2,013,255. 

d Blu rakaı:niar içinde ilkmekteplere gi
re~ er dabıl değildir. Onların rakamla
~ "oJudur: 1923 - 1924 dera ıeneıinde 
542•13

7• 1931 • 1932 ders ıenesinde 
• 6. 

in 
Dhemek oluyor ki okur Yazarlar raka
ı ep · · · iki b sı ıçınde olarak 1932 senesinde 

IDanduçuk ~iyon ka~ar tutuyor. O za· 
ar an . berı geçen hır sene içinde daba 

~ ıın.nulron arttığını farzederek üç mil-
on d_ıyelun. Umumi nüfuıumuz 1927 
ıe~ıınde on dört milyon kadardı. Bu 
~~rden ıonra yapılan bazı aıkeri ve 
İ.i arı a~aıtırmalar neticelerine göre Tür
ırı r.• nufuıunun miktarı on yedi buçuk 
k 

1 ~on olarak tahmin edilınekte olduğu 
la~ .ulama Yükıek komiıyonunun bazır-
k.:_gıh:r~hberden anlatılıyor. Bu iki ra-

- .. ır b' • . de k 1 ırıne nıapet lounurıa, Türkiye .. 
hat~ u.~ Yazarların umumi nüfusa nispeti 

Yuzde on ıekizi ıı:;eçmiyor. 
1927 • . 

'fe k •en_eaınde okur yazarlar 700 bıne 
görln\ tepl.iler 400 bine yakın olduğuna 
""'1~ 4 ınilyon nüfusa niıpetle okur ya
heş ~tı&ncak ?"i;izde yedi radedsinde iken 
ıekiz ••ne ıçtnde bu niıpetin yüzde on 
tin b ~ ~~kmaaı fÜphe yok ki cümhuriye
bİyet u~ulc: bir feyzidir. Bundan memnu
cak u>'!"8mak mümkün değildir. An
ıimi!~nuıe niıpetle memnun olabilece
lnak Üik"~·tı' Türkiyede ümmi bırakma
lir '\'" uıune niıpetle çok az ıayılabi
~ • ~zde on ıekizden yüzde yüze var
ratJe~~~n hareketimizi daha pek çok ıü
tiatik r~~ zaru~eti Önündeyiz. lıta
lnekle ilk bü ",';j. h~ıze b~ ~arureti göster
' Y ızmetinı Yapmıt oluyor. 

Halk okutm · · 
çoc.,k okutm a ''ıı' mekteplerde alııılan 
ba .__ a yo arından esa 

!ILll olarak &özö .. 1ının' ve uıtılce 
dır MiU nune a ak 1izun 
kı iıkmek~ı mek!epl~rinde yetiıkin bal: 
la h ep uıullen)e okutmak 

P akımından kaf tan inkı-
ınaaında bu us· ı f ık seınereler alınama-
ri lın u ar ının h" ··k b. o Uftur. Çocuk haf uyu ır teıi-
bakeıneıi ınalıdut . . ızaaı keskin, mu
Halhuki hay 

1 
.. bır ınsan yavruıudur. 

hafızası y a ıçıı_ıe girmiı bir adam 
ıı::ul, nıuh;.rgun,_ zıhni iti gücü ile meş
kuvvetlcrun~mbe~ı hayatın tecrübelerile 
bik edil f ır adamdır. Bunlara tat-

•cek "• lnelekel . ogretıne usüllerinde ruhi 
lıdır. Arın ~u farkı gözönünde tutulma
)eıi i . berikada yetişkin insanın terbi .. 
lır. v' hat!• başına bir ilim halini almış· 
Yanın h u ılıni doğuran Amerikaya dün
da y I er tarafından akıp gelen ve ora
luıa ~-•ten muhtelif milletten insanları i 
larak ıı- ~~anda Amerika vat~da~'. o
•e(' Y•lıttırmek ihtiyacıdır. Bıze oyle 
Q 

1Yor ki b · · d hö 1 alk okutma itinde bızun e b; e huıuıi bir metoda ve o metodu tat
İbtj •deceı. bir halk okutucular orduıuna 
y.:.-•mı:z vardır. Ancak bu suretle okur 
biJ· . ar Dııpetini kıaa bir zamanda artıra-

•ııı:. A.I•- . • d .. d bı'r artı u lene JÇln e yuz e OD 

lah;t 1101'nıal bir gidiıte çok parlak ıayı
Yap r. F akaı harf inkılabı, dil inkılabı 
bir •raı. milli bir ıeferberlikle ve büyük 

atı1ı.1 " ·11· h ·ı· d'I d""'• • :r a ummı ge kar§t arpı an e ı .. 
'1rıhırd . . . . diki ı 

ti evır ıçın senede yiız e ar ... 
-~ .. torıneğe mecburuz. 

1 l<.onışu R.uıyada ıon 10 sene içinde ceba 
ete k..,.fı b" "k b. ·· d 1 im bü .. .. uyu ır muca e e yapı ı§, 

Yük Utnmi kütleıini okutmak yolunda 
:;p~ ç?k çalııılınıştır. Harf ve dil inkı-

aııle okuyup yazmau ve anlaıılmaaı 
Çok kol ı b"ı·· 
ın 'll ay Bflırılan türkçeyi de u un 

1 •le k tuh Yaymak, herkesi me -
unu h b kolayca yazar. okur, esa ını 

te Yapar, günde bir gaze-
le' •~nede bir kaç kitap okur bir ba-

t•lırrnek · · b b. d .. nekl ıçın u uıUHerden ız e or .. 

111 ke~ •labiliriz. Büyük Türk inkılabı
n ult" 

ha f ur Yolunda en ileri atılııları olan 
r ve dil · k ı· I · · · d "erec: ... , ın ı ap arının cemıyet ıçın e 

ll•ıı· e~.1 ınahıul ancak böyle yüksek ve 
liıı' · '' ır uıul ile en k11a zamanda ümmi-

ııı ta f' 
bir h 1 

1 •Yeıi ve her Türkün okur yazar 
a e ıretirilmeıi olacaktır 

llii>'"k . • 
töri; I u . ~ karanlıkları delen geni§ 
•- t erı ıle vu"c d t• d .•. b" .. k . llllapı.. u a se ır ıgı uyu ın .. 
~...... r araaında harf ve dil inkılapla
ıı.ıaı.aç~k ~~rı bir alaka göstermiıtir. Bu 
tirnıe hu •tın ınilli terbiye ve halk retiı-
lı · •deflerin ·· ·· • · · .. · ıt iıar . e Yuruyecegını gostenr 
h. •Itır. H . . d" ·ı \l}'i.ik inkıı.. epımıze uşen vazı e 
da oık1 h· aı>çının açtığı hu geni§ yol-
trı ır lesa " ı ""d" •it nut e ve kuvvetli bir ku-
tir • 1nda azam• .. 1 .1 1 k k' · ~"cak hö . ı surat e ı er eme -

1>'•1i tah Lkvlclıkl ümmisiz Gazi Tür
a,. uk ed b ·ı· 

ı ır. 

Ahmet ŞOKRO 

n 

• 

M. Titalf!scu İstasyonda rf!aml ta:ıılmi ifa f!df!n kıt'atı askeriy.,nin önünden 
ll"Ç" rken .• 

M. Titulescu dün geldi ve 
akşam Ankaraya gitti 

samimi tezahüratla 
ve teşyi edildi 

M. Titulescu "Milliyet'' objektifinin 
karşısında 

M . Tituluca ff!rf!/İnf! verileri :ııiya/dte 

Doktorlar karşılıklı 
cephelerini alıyorlar 

Bize 
iki 

Gelen Liste Hangisinin? -------
taraf 26 Teşrinievvel intihabı 

neler söylüyorlar? • • 
ıçın 

"M.,ıru ma:ııeretimden dolayı gf!lf!• 

l mediğimden reyimi bir :zari derunun
da takdim ediyorum ef.,nJim • ., 

Ve bir de §U liıte: 

Kadri Raıit Pı. ve Mazhar Osman B. 
• lemi 26 teşrinievvele 

Jatanbul Tıp a . .ı:. tabipleri, 
Iamyor Hekimler, ~ 

hazır . • .. deleye hazırlanır 
eczacılar hır m~;:- dasınm yeni i • 
gibi latanb~I. E~ i~c:ği günü bekli • 
dare heyetınılif ç plar yeni yeni liı
yorlar. Muhte tru ay;lerle bu inli· 
teler ve bamba' ~t ~ Dün matbaamı 
hapta kartıla,ac~d' ı Açtık içinden iki 
za bir mektup . ge ı. 

kağıt çıkt'.! birı fUk: Etibba odası Ri • 
Oçüncu nnnta a 

yasetine; 

1 "Asli idare heyeti; Ma:z.har Osman 

l 
B'ey, Nurettin Rahmi Bey, Talat Bey, 
Kadri Raşit Paıa, Rusçuklu Hakkı B. 
yedek azalar .•. " 

Bunu bir zat nazarı dikkati celbet
mek için bize göndermiı. Şimdilik bu 
ıekilde iki liste var: Biri Etibba mu
hadenet cemiyetinin, diğeri yeni grup 
genç doktorların liıteleri .. Dit tabiple
ri, eczacılar da ayrıca çalıtmalı:tadır • 
lar. 

Şu muhakkak ki lstanbul doktorla 
n yeni bir devre giriyorlar. Deniliyor 
ki; bugün latanbulda tamamen iııiz 
bulunan ve meslekten ayrılmak mec -
buriyetinde kalan bir çok doktor var
dır. lstanbulda doktorlar çoğalmak -
ta, fakat iı gittikçe azalmaktadır. 
Doktorlar gayri memnundur. Etibba 
odasına müatakil, tesir altında kalma .. 
dan ve hiç bir menfaat gözetmeden 
doktorların haklunı arayacak ve bu 
itleri düzeltecek bir heyeti idare la • 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Almanyada müheggiç vazigellerl 3 - -
Almanya, Milletler cemiyeti ve silah- : 

_ ları azaltma konferansın dan çekildi : 
= = _ Reichstag meclisi feshedildi. İkinci teşrinin on ~--= birinde yeni intihabat yapılacak 

3 
'_ Eyaletlerdeki parlamentolar da yeniden intihap edilmemek Üzre dağ1hlacaklar -

(Dün akşam gelen ajanslar müheyyeç mahiyette haberler ge
tirdiler. Bu haberlere göre Almanya Milletler Meclisinden ve silah 
sızlanma konferansından çekilerek, bütün alôka ve münasebetle
rini kesmişt_ir. Milletler Cemiyet inden ayrılmak iki sene evvel ha-= ber vermek ve saire gibi bir takım formalitelere tôbidir. Fakat va= ziyet hukuki şekillerin çerçevesi haricine çıkmıştır. Almanyanın 

3 verdiği bu karar beyne'milel harici siyasete yeni bir istikamet ver 
3 mek yoluna gidiyor. Almanyanı n bu şiddetli kararı ittihaz etmesi
= ne sebep silôhsızlanma meselesini Hitler hükumetinden evvel ta-

nınan müsavatın bu defa Nazi hükümetinden esirgenmesidir. Hit
ler hükümeti bunu kendini devirmek için Fransızlar tarafından 

- tertip edilen bir siyasetin tecellisi feklinde karşıladı demektir. 
Bu kararla tahaddüt edecek vaziyet ne kadar sürecek? Almanlar 

_ bu kararlarile bir nümayiş mi yapmak İstiyorlar, yoksa kendini 
- · serbest tutup silahlanmak mı fikrindeler? Bu noktalar hakkında 
§ şimdiden bir şey söylenemez. Yarın gelecek mütemmim telgraflar = vaziyeti daha iyi anlatacaktır. Dün akşam Ajansın getirdiği haber = ler şunlardır:) 
3 
:S BERLIN, 14. A. A. - Reuter A- ıeti hakkında dütündüklerini bildir• a jansınQn : meıi için alman milletine müsait bir 
~ Reicbıtag meclisi ıureti mahsuıa- fırsat vermiı olmak üzere ikinci teı-
iiii da hazırlanan ve bu~n cümhur rei- rinin 11 inde yeni intihabat yapıla· 

Dün gece müheyyeç bir nutuk irat e • 
den ve Almanyanın kararını izah eden 

M. H/TLER ~ ıi Yon Hindenbourg tarafından im- caktır. 
:ıı:: zalanan bir emirname ile dağıtılmıı- Alınanya Milletler Cemiyeti ile ve tir. 
~ tır. ıilahları azaltma konferanaı ile her Eyaletlerdeki parlamentolar da da- !!: 
i5i Hükumetin dahili ve bar:d ıiya- türlü alaka ve münasebetini kesmiı- (Devamı 2 inci sahifede) _ 
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ı' ıUmumi af 

lstanbuldan istifade edecek 
olanlar nekadar? 

Umumi affın ne tekilde ilan edilece
ği hakkında lıtanbulda henüz malu
mat yoktur. 

Eğer kabahat dereceaindeki cürüm 
sahipleri ile sülüsan müd'deti cezaiye .. 
)erini ikmal edenler affedilirlerse la
tanbul ve Üsküdar tevkifhaneleri ile 
hapisanedeki 1650 mevcudun dört 
yüz kadarı tahliye edileceklerdir. 

Söylendiğine göre komünistlik mah
kümlan aiyasi mahkümlardan adde
dilınemekte, komünistlik ceraimi adiye
den 8'!..:-Jilmektedir. Bu itibarla affı 
umumi ıiyaset mahkUmlanna bili.kay .. 
dü şart teşmil edildiği takdirde komü
nistlik mahkümlarmın bu ıümulden 
istifade etmiyecekleri, ancak idi cÜ· 
rüm mahkumlerinin tabi oldukları ıart
larla aftan istifade edecekleri aöylen
mektedir. 

Af kanunu tebliğ- edilir edilmez ka
nunun burada tatbiki pek kolay ola
caktır. Defterler muntazam oduiu i
çin aftan iıtifade edenler kolayca ay
nlabileceklerdir. 

Adliyede tayinler 
Yeni bazı değişiklikler 

daha yapıldı 
latanhul adliyeıinde bazı tebeddü

lat vuku bulacaiı anlaıılmaktadır. An 
karadan a lman ha 
uerlere nazaran la 
tanbul müddeiumu 
miliğine baımua ... 
vin Hikmet Bey Ü· 
çüncü ceza reialiği 
ne, üçüncü ceza re 
isi Zeki Bey, ikinci 
hukuk rej~liğine, i
kinci hukuk reisi 
Turban Bey ikinci 
ticaret reisliği.ne, 
altıncı istintak ha .. 
kimi Salih faal 
Bey müddeiumumi 
lil.. ha§muavinliği -
ne tayin edilmişler 

Memduh Bey dir. Temyiz azalı -
ğına nakledilen mahkemei asliye reisi 
evveli ve birinci ticaret mahkemesi reiıi 
Oıman Nuri Beyin yerine de muhtelit 
hakem mahkemesi azalarından Mem .. 
duh Bey tayin edilmiıtir. .lstanbul 
müddeiumumi muavinlerinden Cemil 
Bey Bursa müddeiumumiliğine, mua -
vinlerden Şefik Bey de terfian Cemil 
Beyin yerine tayin edilmitlerdir. lla • 
mat tefi lomail Hakkı Beyin de Sam
sun müddeiumumiliğine tayin edildiği 
ıöylenmektedir. 

Adliye Vekaleti ağır ceza mahke
mesi azalarına mahkemei asliye aza .. 
]arı meyanına ithal etmiştir. Badema 
ağır ceza mahkemesi azaları da diğer 

Cümhuriyet bayramı için ha:ııırlanan v" aatılığa fllıanlan mum ff!nerıeri •• 

Taklar yapılmıya başlandı 
Memleketin her tarafından Ankaraya 

bir ziyaret akını olacağı anlaşılıyor 
Bayramımız Romanyada nasıl kutlulanacak? 

Cümhuriyet bayramı için ıebrimi • 
zin müteaddit yerlerinde taklar in • 
ıaaına baflarunııtır. Bir çok müe11eıe-
ler de elektrik tezyİnatını ikmal et • 
mitlerdir. Elektrik tirketi Ücretlerin 
tenzili için yapılan teklifi reddetmiı
tir. Tramvay ıirketi yüzde yirmi bet 
tenzilat kabul etmittir. Cümburiyet 
bayramında yapılacak reami geçidin 
Beyazıt meydanından başlamaaı ta
karrür etmiştir. Meraaim komiıyonu 
faaliyet komiteleri dün de belediyede 
ve Halkevinde toplanarak aon hazır • 
lıklarla me,gul olmuılardır. Diğer la• 
raftan Cümhuriyetin onuncu yıldönü
münün bütün memlekette canlı ve ma 
nalı bir tarzda kutlulanmasını lemin 
için Ankarada toplanan yükıek komia 
yon, Türkiyedeki gerek devlet tara
fından, gerekse hususi tirketler tara • 
fından işletilen bütün nakliye müeıse
aelerine müracaat ederek, bayram mU. 
nasebetile tarifelerinde bir tenzili.t 
yapmalarını rica tmİ§tİ. 

Bu müracaatı bütün müesseseler an 
layıtlı bir alaka ile karşılamıılar ve 
tarifelerinde aıağıdaki tenzilatı yap -
mağı kabul etmiılerdir: 

Df!olet Demiryo/ları: 
19-10-933 den 10-11-933 tarihine 

kadar 23 gün: 

aıli mahkemeler azaları gibi asliye re 
isi evveli tarafından bir mahkemeden 
diğer bir mahkemeye nakil ve tayin e
dilebileceklerdir. 

( 

Meydanlarda bayrak sahşı 

A-Ana hat: 
O - 600 kilometreye kadar yüzde 50 

601 • 800 kilometreye kadar yüzde tiO 
801 kilometreden yukarı için yüzde 811 

Ana ve Erzurum .. Sarıkamıt hattın 
da çocuklar için yüzde 70 

28, 29, 30· 10-933 tarihinde üç gün: 
B- Banliyö 
C - Bursa - Mudanya yüzde 50 
D - Samsun • Çartamba yüzde 50 
Aydın Demiryolları: 
26-10-933 den 3-11-933 tarihine ka

dar dokuz gün için gidiş para11 i!e 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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ot) ...... Vaziyet nikbin Mançuri 
Olmağa gelmez Demiryolları 

DAK.i 
Sultan Hamidin cülusu 

8 

Abdülhamidin unutmadığl ha Zl sözler daha!- Abdülhamidin 
hahra olarak sakladığl çorba kaşığı ve çorba tasl. 

' 

Bu mühim hatıralardan batka 
"Valide Sultanın sergüzetti" na
miyle söyleyip yazdırdığı bir risa
lede muharrer olduğu üzere, Sul
tan Azizin ölümünden bir gün ev
vel; kendisi validesi, F er'iyye Sa
rayının deniz tarafındaki odada o 
turuyorlardı. Abdülaziz pencere
den ba,ını uzatarak denize ve kü
çük bahçeye doğru bakmıf, iki za
bitin fısılda,arak mahremane ko
nuştuklarını görmÜf, validesine 
dönerek: 

- Bak, bak! Şunlara bak! Baş
ha,a vermiş, hep benim aleyhim
de konuşurlar. Bana öyle geliyor 
ki, beni sağ bırakmıyacaklar, her
halde öldüreceklerdir! Demif. 

Validesi: 
- Allah etmesin ... Üstüne öy

le aey yorma aslanım! 
Diye teselliler vermek isteyince 

Abdülaziz cevap vermit: 
- Hayır! Validem, hayır! Eski 

adettir. Bir ülkede iki paditah ola
maz. Elbet bizi harcarlar! Dü,. 
manlarım beni tahttan indirmekle 
kalmıyacaklardır, öldürecekler
dir! 

Pertevniyal Valide Sultan: 
- Arslanım! Hiç merakta ol

ma! o fena eski adet, tanzimat 
devriyle kalkmıştır. Bu asırda öy
le fey olmaz. Azil erkekler içindir • 
Ne yapalım, Allah kerimdir. Biz 
de kendi halimizde, dağdağasızca· 
yaşar, gideriz! 

Tarzında oğlunun üzüntüsü, 
kuruntusunu hafifletmeğe çalış
mıf. 

Sultan Abdülhamit, bu acı ha
tıraları unutmıyordu. ikinci bir ha 
tıra olarak bir tahta çorba kaşığı, 
bir de eski bakır çorba tası sak
lıyordu. 

Sultan Aziz, halledildiği gün 
alaca karanlıkta T opkapı sarayı
na götürülerek orada Sultan Seli
min şehit edildiği dairenin alt ka
tına konulup müteaddit süngülü 
nöbetçiler ile ihtilattan tediden 
menedilmişti. Orada kendisiyle va 
!idesinden başka kimse yoktu. O
ğulları ve saire batka dairelere 
taksim edilmitti. 

Sabahın seherinden ikindiye 
kadar yiyecek, kendisine bir nes
ne verilmemiş, her nasıl ise unu
tularak o, çok yiyen, içen, boğazı
na düşkün zat, aç, susuz bırakıl
mıştı. 

Validesi Pertevniyal Kadın E
fendi, analık şefkati ile oğlunun 
bu halinden çok muztarip oldu
ğundan bir kaç defalar odanın ka' 
pısını tak tak vurarak, biraz ek
mek, yemek rica etmi' ise de nö
betçiler aldırıt etmemi,lerdi. Son 
defasında hızla vurup nöbetçi as
kerlerden birinin: 

- Ne istersin? 
Diye seslenmesi üzerine 

de Sultan yüksek sesle: 
Vali-

- Dünkü padi~ahınız açtır. Al
lah aşkına olsun, biraz yiyecek ve
riniz, savaptır, oğlum! demiş ve 

ağlayarak yalvarmağa batlamıştr. 
Nöbetçi askerler, ihtiyar kadının 
ağlamasından, yalvarmasından mü 
teessir olmuşlar ve bir kırık kenar
lı bakır tasa kendi çorbalarından 
ayırmıtlar; bir de tahta kafık ver
mişlerdi. 

Valide Sultan, katığı tertemiz 
mendilile silerek oğluna içirmiş ve 
Sultan Azizin açlık ıztırabını bas
tırmağa fırsat bulabilmi,ti. 

Sultan Azizin açlık ıztırabr ! 
Bir öğünde tam bir kuzu dolması
nı ve tepsi tepsi baklava, börek yi
yen ve üstüne bardak bardak su -
lar, 'erbetler içen bir fekimperver 
için açlık, susuzluk ıztırabı, acıla -
rın, ıztıraplann en büyüğü, en fe
cii, en müthiti demekti. Tab'an ga 
yet mağrur, mütekebbir olduğu 
için, açlıktan kıvrandığr halde 
sesini çıkarmıyor, yalvarmıyordu. 
fakat oğlunun huyunu ve zaafını 
bilen, onun cehennem aletinden 
beter ıztıraplar için kıvrım kıvrım 
kNrandıihm gören Valide Sultan, 
kendi açlığını, susuzluğunu unut
muttu. 

Cömert kalpli, temiz ruhlu Meh 
metçikler. kendi gıdalarından kes 
mi,ler, ellerinden geldiği kadar 
yardım etmişlerdi. fakat bir tas 
çorba Sultan Azizin difinin kovu
ğuna bile gitmezdi, hatta •öyle ha
fifce safra bastırabildiği de şüphe
liydi. Eğer Sultan Aziz, bu çorba
yı az ve hatta tatsız tuzsuz bulduy
sa şikayetten vazgeçip mahcup ol
malı, mukadderata boyun eğmeliy
di. Sırasında hudutlara sev
kettiği , dütman aletlerine sal -
dırttıitı Mehmetçiklerin nasıl ve ne 
şekilde grda almakta olduklarını, 
o ı;ıün acı acı tatmıstı. Nöbetçiler 
del(işmiş, bu kırık kenarlı tasla ka 
tığı veren nefer ızelmediğ;nden, 
od,.da kanapenin altında kalmıstı. 

Sultan Aziz, Tookapıda fer'iy
ye've naklolunduklarında bir hatı
rai fecia olmak üzere beraberce 
alın 1? .. tirmişti. 

Abdülaziz, bunları, havli lt\üd -
det nezdinde tutmug.. bili.hara 
Hamit. bu hatıralara hürmet et -
Sultan Hamide vermisti. Sultan 
mi~ti; hal' ve Selanii[e sevkine 
kadar mezkur tas ve katıliı ken
di odasında, daima konsolün Üs -
tünde, f?Özleri önünde buluntlurur
du. Sa.katip Süreyya ve Tahsin 
ve mabev;nci Ra"'ıp Pa,alarla Ki
lercibatı Osm1'.n Bev merhumlar, 
o maceravı defat ile hikaye ve tez
kir etmitl .. rdi. 

Sult"n Hamir\in, bu 1>3.tıt"alara 
olan hürmeti, kin gütmekt,.1.:i se -
bat ve ısrar"" "'öster"'"'' itibarile 
çok s"v""' d ikh,ttir. Yalnn: nefsi
ne ,t.,<;jl, hasl.:"l"rm" vaoılan fe -
J>ahklart da ~özönii.,dP tutuyor ve 
daima hatı,.lıv"" · hiç bir zarrı"n 
1•nut"'uvo,.du. B" derece 1c1n gü -
·<lP.n ı..;,.. aJı-""'" 1r1n1fll ,,.ffptrr\P.Sİ, 
,..t.,}.;1,... ... ; ı,.,. ı.:ı mivdi? Sultan 
Hamit hiitüll kinlerinin acısını çı -
karmağı unutmamı,tı. 

(Arkası var) 

Bir türlü anlaşamıyorlar 
Vaziyet böyle giderse vaptırculuğun 
devlet inhisarına alınması muhtemel 

Hususi vapurcular arasındaki vazi .. 
yette dün yeni bir değişildik olmamış
tır. Geçen pazar günü yapılan tesis 
heyeti içtimaında tirketi teşkile karar 
veren vapurcuların ıirketin tcsçili j .. 

çin birinci ticaret mahkemesine yaptık
ları müracaat tetkik edilmektedir. Bu 
kısım vapurcular, şirketin bir an evvel 
faaliyete geçmesine çalıımakta ve ıir
kete ferağ ebnİJ oldukları vapurların 
eksiklerini, tayfa kadrolarını tamamla
maya çalıtmaktadırlar. 

Şirkete, hakem kararının kanuni 
müddet geçtikten sonra tebliğ edildiği 
için vapurlarına yeniden ve kanuni bir 
heyet tarafından konulacak kıymetle
re göre hisseleri değiştfrilmek ıartile 

timdilik Osman Nuri Beyin takdir et
tiği kıymetler üzerinden dahil olmağa 
muvafakat eden diğer kısrm vapurcu· 
lar ise, Ankaraya gönderdikleri heye
tin teşebbüsleri neticesini beklemekte
dirler. Ankaradaki heyet, bugün şehri
mize avdet edecektir. Heyetten gelen 
malümata göre, vapurcular aralarında 
süratle anlaşamadıkları takdirde bu 
vaziyetin ilinihaye uzayıp gitmesine 
art!k müsamaha edilemiycccği ve ka
>0taj postacılığının eski projede ol-
ığu gibi, tamamen devlet inhisarına 
tılması cihetine ı-idileceği beyan edil
.tir. Bu haber, dün ıüratle vapur-

r arasında ıayi olmuı ve tirketin 

bir an evvel teşekkülü arzularını kuv
vetlendirmi~tir. 

Diğer taraftan vapurcular arasında
ki vaziyetin, bazı tahıi gerginliklere de 
yol açtığı iıitilmektedir. Bu cümle
den olarak ıirkete girmiyen bazı va
purculara) mukabil taraf mensupların
dan bazılan tarafından tehdhkarane 
haberler gönderildiği söylenmektedir. 
Paıabahçeli Cemal Bey, dün kendisi· 
le görüıen bir .muharririmize: 

- Ziyanı yok, İstediklerini yapsın
lar. Biz, hakkımızdan zerre feda etıne
yeceğiz, demiıtir: 

lktıaat vekaleti, her halde vapur
cular arasındaki ikiliğin i:zalesile elbir
liğile çal~malannı arzu etmektedir. 
Bunu müeyyet olmak Üzere, Deniz ti.. \ 
caret müdürlilğüne gelen bir emirde, ı 
2239 numaralı kanunun 4 üncü madde
ıinin B fıkrası mucibince, evvelce ıir
keti tesis etmek üzere beyanname ver
mit olan bütün armatörlerin tirkete 
dahil olmaları lüzumu tebliğ edilmi~
tir. 

Diğer taraftan bazı vapurcuların tem
yize de müracaat ettikleri anlaşdmakta
dır. Temyız mahkemesinin, hakem ka
rarla.nnı ihtiva eden dosyasının gön· 
derilmesini • emrettiği de söyleniyorsa 
da, tahkikatımız henüz bu yolda resmi 
bir tebliğ vaki olmadığını a:östermİı;· 
ttr. 

İngiliz Hariciye nazırı 
lngiliz planını anlattı 
CENEVRE, 14. A. A. - lngiliz ha· 

riciye nazrrı Sör Con Simon pazartesi 
günü söyliyeceği nutuk hakkında kon
ferans bürosuna bazı izahat vererek de
miıtir ki : 

'' Sözlerimi açık olarak söyliyeceğima 
Çünkü karşılaıtığunız zorlukları nikbin 
lik gösteren ifadeler altında gizlemek za 
manı artık geçmittir. 

CENEVRE, 14. A. A. - Silahları a
zaltma konferansı bürosu saat 11, 10 da 
M. Henderson tarafından açılmıştır. 

Sir John Siman, siliihları azaltma mu-
kavelesinin yerini tubnak üzere hazırla .. 

nan lngiliz planının son zamanlarda tes 
bit edilen muaddel ıckli hakkında iza
hat vermiştir. Sir John Simon'un izaha 
tına göre bu yeni plan 8 sene içinde ve 
birçok merhalelere ayrılmak suretile tat 
bik edilecektir. Bu merhalelerden birin 
ciıi, Avrupa lat'aaındaki memleketlerin 
bulundurdukları orduların icabında 4 
aene içinde ayni tekle konmaııru temin 
makıadını gitmektedir. 

Sir John Simon, lngiliz hükumetinin 
siliihları azaltmağa muvafakati için giz
liden gizliye kuvvetli surette silihlanan 
memleketlerin silah kuvvetlerini azalt
malarını ıart konmuıtur. 

Sir Jobn Siman, bulundurulması 
memnu siliihlar hakkında Önceden hazır 
!anacak bir liste mucibince bazı ıilBh
ların ilga11 hususunun silahlan azalb>ıa 
mukaveleıinin imzası sırasında bütün 
memleketlerde umumileşmİ§ olmaıı ta
zım celecğini taırih etmi~, fakat silih
lan azaltma mukaveleoi ahkamında tabi 
bulunacak büyük devletlerin herhangi 
bir hal ve zamanad yeniden ıili.blanma· 
maları icap ettiğini de söylemiştir. 

Sir John Siman, silih kuvvetlerinin 
herhangi bir ıekiJ ve surette olursa ol
sun hemen azalblmasıru lngiltere'nin 
kabul etmiyeceğini de bildirmiıtir. 

Sir Jobn Simon'dan sonra söz alan 
M. Narman Davis, bu plan hakkında A
merikanın lngiltere ile ayni fikirde ol 
duğunu ıöylcmiıtir. 

ltalya Fransanın vaziyeti 
ROMA, 14. A. A. - Bilhassa M. Mus 

ıolin ile Fransa sefir arasında yapılan 

son Roma müzakereleri tamamen nik 
bin intibalar uyandırmıştır. 

Silihları bırakma meselesi, arzetmit 
olduğu müşkül8t itibaı-ile Fransa ile 1-
talyanın karşılıklı menfaatleri için sami 
mi bir teşriki me.sai göstermelerine mü .. 
saadc etmektedir. 

Gözden geçirilen meseleler ve bilhas 
sa kontrol, tecrübe devresinin m üddeti, 
Alman ordusunun rejiminin değiş tiril .. 
mesi ihtimalleri meseleleri üzerine iki 

--o--
Japonlar bir kerre daha 

kontrol istediler 
MOSKOVA, 14. A. A. - Tas Ajan 

sından : Khabarovskiden bildirildiğine 
göre şarki Çin demir yollarının kontro
luna İştirak eden Mançuri mümessilleri 
demir yollannın ticaret ve idare servis 
)erinin ve tic.aret ajanları muamelitmın 
yeniden gö-zden geçirilmesini istemişler .. 
dir. Hiç §Üphesiz kendilerinin bundan 
bir ay evvel yapmıt oldukları kontrolu 
yeniden gözden geçirme arzu edilen ne 
ticeyi vennemiıtir. Gayrikanuni olarak 
yapılmak istenilen bu muamele dolayi
siyla ıarki Çin demir yolları müdürü 
Roudy umumi kontrolöre bir mektup 
göndererek kontrol servisinin bir taraf 
lı olarak demir yolu idaresinin muame
latını gözden geçiremiyeceği ve böyle 
bir ıey yapabilmek için evvela buna 
saik olan amiller hakkında demir yollan 
müdürü ile görüşerek bu hususta onun 
la mutabık kalması liizun gelmekte ol
duğunu bildirmiıtir. 

MOSKOV A, 14. A. A.- Vladivos
toktan bildiriliyor : Çin ve Japon gaze
telerin verdikleri malUmata nazaran 
8700 kişiden mürekkep olan 30 konguz 
çetesi eylül ayi zarfında Mançuride 
ıark Çin demir yolunun ııark • hattı mın 
takasında faaliyette bulunmu~lardır. 

Paris sefirimiz Elysee'de 
PARIS, 14. A. A. - M. Lebrun, dün 

öğleden sonra Türkiyenin Paris sefirini 
kabul etmiştir. 

M. Hitler beklenen nutku 
nu dün akşam söyledi 

" Almanlar haklarını ve memleketle
miidafaa ya hazırdırlar" • • 

rını 

BERLIN, 14 (Hususi) - Alman Başvekili Mösyö Hitler bütiitı 
dünya tarafından beklenen nutkunu bu akşam söyledi. 

Mösyö Hitler çok uzun süren heyecanlı bir nutukta Almanyanıtı 
diğer milletlerle müaavi olduğunu ve Almanların kendi haklarını 111 

kendi memleketlerini müdafaa et meğe hazır oldu:.larını bildirdi. V ı 
bütün Alman milletinin kendine müzahir olduğunu söyledi; "Almatı 
yanın hedefleri sulhtur, fakat .Almanlar m!isaui kah istiyorlar,, de 
di. 

Avusturya krallık propağandasını 
kim idare edecek 

BERLIN, 14 - Gazetelerin Ro madan aldıkları haberlere göre sa• 
bık İmparatoriçe Zita Avusturyalı Zadegan aileler azasından 75 kip 
ile yaptığı mükıilemeler şu iki ne ticeyi vermiftir: 

1 - Avuaturyada krallık propa ganda•ını idare için BosnaJa ölJii· 
rülen Arşidok Ferdinandın büyük oğlu Dük Marks dö Hohenbergıl 
tevdii. 
2-Arşidok Otonun Avusturya Asılzadeleri tarafından imparator 

olarak tanınması. Avusturyadaki Asılzadeler sınıfı Habisburglarıtı 
Avusturyada ikameti ve mal ve mülklerinin müsaderesi hakkında bıı
gün mer'iyet mevkiinde bulunan kanunların kaldırılması için çalı,., 
mak. 

Fransada büyük bir yangın Hariciye vekili ve sefiri er Ankaradd 
NANTES, 14 (A.A.) - On mil~.on ANKARA, 14 (Telefonla) - Hariciye vekili bu sabah geldi. Frfl/I 

kadar zarara sebep olan yangın son- M L. "k ı · leril B 1 l · · H d • l 
d .. .. 1 .. t·· • sız ve e .... ı a se er e e grat e çımız ay '" Bey de aynı trene 

uru muş ur. /d "[ 
Halk evlerini teı-ketmek mecburi- ge ı er. 

yetinde kalmıştır. Fakat bLç bir ka~a ol
mamışbr. 

Binayı uçuracaklardı 
ŞIKAGO, 14. A. A. - Bütün bir bi 

nayi uçurmağa kadir olduğu söylenilen 
bir bomba, dün öğleden sonra (Curren
cy Excbang) binasının merdivenlerine 
atılmıştır. Fakat bi• tesadill' eseri ola· 
rak bomba patlamamıştır. 

memleket tezleri a>"asında anlaşılmış ol
duğu haber verilebilir. 

Hatta Versailles muahedesi mucibin .. 
ce tayin edilen ve Fransanın tecrübe 
devresi müddetince Almanyanm kullan 
masına izin vermiyeceği ıilah cinsleri 
hak.ında da bir anlaşmanın kahil olaca
ğı zannediliyor. 

Cumhuriyet bayramında yevmiye/el 
ANKARA, 14 (Milliyet) - Resmi daireler ve müesseselerde dairnl 

yevmiye ile çalıfanların yevmiyelerinin cümhuriyet bayramı günle
rinde de verilmesi hakkında hükü met meclise bir layiha vermiştir. 

Hariciye memurları arasında 
yeniden değişikli/,/er yapıldı 

Almanya Milletler et: mi yeti ve si!ah
ları azaltma konferansından çekildi 

ANKARA, 14 (Milliyet) - N evyork Başkonsolosu Hıuan Basri 
Bey merkeze nakledilerek yerine Orhan Halit, B. Solya elçiliği baı· 
hatibi Zeki Hakkı Bey merkeze na klolunarak Solya müsteşarlığına bi· 
rinci daireden Süleyman F aikB., Prağ Başkatibi şefi Nuri Bey met 
keze alınarak yerine üçüncü daire den Hikmet B., Madrit ikinci kfl
tibi Kemal Sait Bey merkeze alına rak yerine beşinci daireden Kemal 
Nejat Bey, Vaşington ikinci katibi Bülent Bey derecesile merkeze na• 
kille yerine birinci daireden Sey lullah Bey, Roma ikinci katipliğina 
birinci daireden irfan Sabit Bey, Solya üçüncü katibi Kemal Fazd 
Bey merkeze nakille yerine beşinci daireden Hamit Osman Bey, Moı• 
kova konsolosluk şubesi müdürü Sabri Bey merkeze alınarak yeri· 
ne harici maslahat tercüme kalemi şefi lsmail Hakkı Bey, Bükre' ktıll" 
çiliirı Feyzi Bey merkeze alınarak yerine şiire müdürlüğünden PertelJ 
Bey, Midilli muavin konsolosu Zi ya Bey merkeze alınarak yerine ha• 
rici maslahattan Mahmut Bey, Ber lin üçüncü kiitibi Tevfik Kiizım B, 
merkeze alınarak yerine iktısat işleri müdürlüğünden lsmail u,,aki 
Bey, Kahire üçüncü hatibi Kemal Bey merkeze nakille yerine tica • 
ret işleri müdürlüğünden Fazıl B, Brüksel ikinci katibi Hilmi Kamil 
Bey merkeze nakille yerine ikinci daireden Şakir Bey, Milano kançi• 
ları Nurettin Bey merkeze alınarak yerine beşinci daireden Şadan B, 
Berut kiinç~ları Mazlum Bey merkeze alınarak yerine :zat işlerinden 
Kemal Bey, Odesa kançiları Has ip Bey merkeze alınarak yerine be
şinci da;reden Zeki Cemil Bey, Cenevre kançiliirı Zeki lsmail Bey mef 

(Başı 1 inci 3ahifede) 
ğıtılacaklır. Fakat bunlar için umu -
mi intihabat yapılmıyacaktır. 

Reichstag mecl:si için yeni İntiha

bat yapmaktan maksat hükumetin 
siyaseti hakkında halkın umumi re
yine müracaat etmektir. 

M. Hitler bu akıam bir nut uk söy
liyecektir. Bu nutuk bütün alman j 
telsiz istasyonları tarafından n~şre -
dilecek tir. 

Karar Cenevreye ve devletler:! 
tebliğ edildi 

BERLIN, 14. A. A. - R eioicüm· 
hur Fon Hindenbourg bugün Rayiş
tag meclisinin dağıtılması hakkın

daki kararnameyi İmza e lt i.kten son
ra muhtelif alman hükümetlerirıin 

parlamentolar•nın da dağıtılma>ı hak 
kında bir kararname daha imzalamış
br. 

Eyalet meclislerinin feshi hak-
kında henüz hiç bir karar abnmamış
tır. 

Başvekil Hitler, saat 19 da bir nu• 
tuk söyliyecektir. Bu nutuk bü ~ün 
alman telsiz istasyonbrı tarafın .fan 
her tarfa neıredilecektir. 

Almanyarun Milletler Cemiye:in
den ve ıi!ihları azaltma konferan .. 
sından çekilmek hususunda verjiji 
karar bugün Cenevre'ye ve ecnebi 
devletlere teblig edilecektir. 

BERLlN, 14. A. A. - Sonti Ajan-
11 §U tebliği neşretmiştir : 

" Ba1vekil M. Hithr, matbuat 
mümessillerini bu!!Ün nezdinc kabul 
ederek Almanyanın Milletler Cemi· 
yetinden çekildiğini ve silahları azalt 
ma konferansına iştirakten vazgeçti· 
ğini bildirmiıtir. 

Rayiştag meclisi dağıtılacak ve Al
man hükllmetinin siyaseti hakkında 

balkm umumi reyine müracaat edi
lecektir. 

Almanlar Rusyadaki mühen
dislerir:ıi çağırdılar 

BERLIN, 14. A. A. - Sovyetler 
birliği hükümeti tarafından kullanı

lan Alman mühendislerine Rusyayi 
hemen terketmeleri i~ emi.r verildi· 
ği söylenmektedir. 

Bunların yerine Fransız mühendiı
leri alınacağı da rivayet edilmektedir. 

Temps'nin bir ihtarı 
PARIS, 14. A. A. - Tem::ıs ga

zetesi gÜnÜn yazısında, silihları bı

rakma meselesinden bahsediyor ve 

" Berlin'in şunu bilmesi li.zımdır 

ki, kimseyi tehdit etmiyen, kendi.in
den ve dostlarından emin olan Fran· 
sa, herkes için sulhu temine litzım 

olandan fazla ibri ::· d occk dc;iildir 
ve metaneti, Cenevre'de me vzuu 
bahsolan silahları bırakma işini bu 
günkü vaziyette bile kariş.tırıp boz· 
mak için yapılan manevı·alara karş ı 

k oymaktan başka b:r i~te ku lanı(mı
yacaktır. 

Herke.3 açı kça mcsuliyetlerini kaw 
bullenmelidir. Hukuka n ve filiyat sa· 
haı;ında tathik ye ri ohınyan i ... t .::klcr· 

le a lman efkftrı umuıniycs:ni bo~ ye.re 
heyecana getiren ahnan hükUmeti i
c;in vaziyetin güçlüğü meydandadrr. 
Fakat böyle bir siyaset;n ken<lis:ni i
çine attığı manevi t ecritten do1ayi al 
man hükUmeti !tendi ke ndine suçlu 
görmelidir. 

Silah bırakımında alınan 
Alman noktai naz;ıı i 

BERLiN, 14. A.A. - Conti a!an
ıının verdiği bir teb~iğdc deniliyor 
ki : Silahlan bırakma ve Almanya· 
nın hukuk müsavatı i~in ı·alc ple. i .ı.i
zin Cenevrcdeki aJd .k:arı cephe do .. 
layisiylc vazıyetin cıddi 5uret .. e ağrr
laşmış olduğu ink.lr edilemez. 

r;ugün için hak.ki vaziyeti bir ke
re daha eöstcrmek lazımdır. 

Muhasmılarımızın noktai nazarı 
sadeco hem kendilerinin silahla"' bı
rakmalarını hem de gayet mahdut O· 

)arak iıtediEimiz huk1..k müsa -. atını 
bil o reddetmektir. 

Muhasımlarnnız silahları bırak· 

mak istemiyorlar ve silahları b rak· 
maktan daha şiddetli tedbirlerin a· 
lınması hususunda karar vermekten 
çekiniyorlar. Buna mukabil A!man
ya'dan müddeti hakkında henüz kat'I 
bir anla~ma yapılmamıı olan tecrübe 
devresi esnasında silahları brrakma 
mahiyetinde olarak peşinen ve yeni
den tedbirler alması isteninır. 

Reichsvehr milis ordusu haline ge
tirilecektir. Buna razi bile olsak bize 
1-ukuk mÜ3avat1 verilmek istenmiyor 

ve milis ordusunun s:lahJanması da 
ordu kadrosuna dahil ediliyor. 

Ajans Conti şöyle bitiriyor : 

Bu kadar bir taraflı teahhütleri O· 

lan bir silfilıları bırakma muahede· 
sinin ciddi birfey olamıyacağını kay
detmek lazımdır. " 

ke-ıe nakille verine evrak müdür- lüğünden Ferit Beylerin tayinlery., 
ali tasdike iktiran etmi;ıtir. 

Cümhuriyet marşı hazırlanıyor 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Cümhuriyetin onuncu yılı marfın· 

da değişiklik olduğuna dair çıkan haberler doğru değildir. 
Zeki Bey tarafından bestelenen diğer l>ir marşın cümhuriyet mar~ 

şı olarak kabul edilmesi muhtemeldir. -

Arif Oruç Sıvasa çağırılı yor 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Devlet kuvvetleri aleyhinde tahri· 

kat yapmak ı:e bu yolda bro1ür da ğıtmak suçundan maznun bulunan 
Arif Oruç haklıında Sıvas müstan ıikliğince ilk tahkikat açılmıştır. 

Bulgaristanda bulunan Arif Oruç gazetelerde ilan suretile tebli· 
gat yapılmasına karar verilmiştir. Arif Oruç bir teşrinisanide Sıvasa 
sorguya çekilmeğe davet edilmek tedir. 

-

Doktorlar karşılıklı Cephe alıyorlar 
(Başı l inci s3]1ifede) 

zımdır. 
Fethi Bey n~ diyor? 

Dün bir nıuharrir:miz karşı karş;ı
ya bulunan, her iki tarafın da fikir. 
lerini ve yapmak istediklerini öğren .. 
mek için bu iki taraftan en nafiz iki 
zatla konuşmuştur. Etıbbn muhade
net cemiyeti umumi kitibi doktor bak 
teriyoloğ fethi Bey diyor ki: 

- Mukabil tarafın henüz müsbet 
ve tebarüz etmiş bir hareketi yok. Yal 
nız şunu derhal ilave edeyim ki Etib
ba muhadenet ecmiyeti anla§an ve 
birleşen kimselerin hakkıdır. Buna 
mukabil bir birlik yapmak herkesin 
hakkıdır ve herkes reyini serbestçe 
istimal eder. Bir namzet listesi tertip 
ettik. Arkadaşlardan bu namzetlere 
rey venlJelerini rica ederiz. Bunları is
tedıiyenler reylerini. dilediklerine ve -
rebilirler. Bizim de hareketimiz meş -
rudur. Mukabil tarafın da.. Yalnız 
hangi tarafın-lı:b Ye fikriıııin '91<seri
yette oM"S" bug,Ün do:iil,.,.intihap..gü
nü anlatılacaktır. Nizamname muci -
hince intihaba gelemiyen aza reyini 
bir zarf darunuada göndıı.rir. Bu ka -
dar çok azası olan bir teşekkül için 
böyle hareket etmek te tabiidir. Aza
ya tabiatile namzet listeleri gönderil • 
miştir. 

Müzayakada bulunan doktorlar me 
selesine gelince; Bu, doğrudur. Bucün 

birçok doktor arkada,lar i§ bulaın•' 
maktadırlar. Bunlara yardım edilııı" 
ai için cemiyete bir teklif yapıldı. f-' ~ 
kat henüz teklifin tetkiki İntaç edi1~ 
mcdi. lstanbulda hekim adedinin ibll' 
yaçtan çok fazla olduğu muhakk,.lı:' 
tır. Eczacılar ve dişçilerin heyeti id-' 
re için namzet göstermeğe hakla! 
yoktur. Yalnız haysiyet divanı ;çil' 
r,amzet gösterebilirler ... 

Hayri Ômer Bey ne diyor? 
Muharririmiz F etbi Beyden ıoıt~ ~ 

mukabil taraftan operatör Hayri.,_ l)... ~ 
mer Beyle konuımuştur .. Hayri OıP"' , 
Bey diyor ki: jıJ ı 

- Etibba muhadenet cemiyet 
idare edenler 20 - 25 kiıiden ib~ 
tir .. Bu 20 - 2'i ki,i bütün kütleyi ... ,, 
rüklemek iater ve geri kalanlar b f 
gayri memnun oldukları halde bir t' 
yapamaz vaziyete girerler. 

Biz etibba odasının tıpkı avukatll' 
f''I barosu gib.i müstakil ve hiç bir::. 
fİrı a ıtında kalmadan hekimlerin ııt '° 
faatini müdafaa etmeaini istiyota.l;,t' 
Bunu yapabilmeğe çalışacağız. Buf,,t 1 
öyle doktorlar vardır ki cebinde -
kuruşu yoktur. Buna mukabil bet ~ 
zife, sekiz vazife birden alanlar "'p.i; 
dır. Bu halin önüne geçecek ne y• f" 
mııtır. Bugün yüzlerce hekim ·~ tf 
memnundur. Yeni intihap vaziyet• 
lah edecektir. 



• 
Bayrağımıza karıı 

vazifemiz 
ŞEHiR 

Gazeteler hep bir ağızdan Cüm
huriyet bayramı dolayısile bay
ram meaelesine temas ederek yol
suz ve usulsüz tarzda yapılan bay
~~k~arm asılmasının menedilece-
gmı yazmaktadırlar. 

E.ko•••I 

Yumurta ihracatı 
Fransa yeni kontenjanda 

bize ne ayırdı? 
lSTNBUL, 14 (A.A.) - İhracat 

ofisinden tebliğ edilmiıtir: 

Ba'.!.rağımıza kartı timdiye ka
dar gosteregeldiğimiz ihmal, ka
yıtsızlık, hatalarımızın •üphesiz ki 
en büyüklerindendi. Cümhuriyet 
ba?'1"a~ı dolayısile bu bahse temas 
edılmıt 01.ınaaı çok iyi oldu. Hiç 
hım.~~ bu, vesile olur da bir da
f 'a onbune gelen, geliti güzel, key
ınce ayrak yapmag" a, daha dog" -

ru t b' ·ı ~ ırı e telden bayrağımızı boz-
maga kalkıtmaz. .. 

Uıulüne uygun olmıyan bayrak-
lharın aıılmuının menedileceği 
akkındaki netriyat, bayrak imal 
denleri enditeye değil hatta te

reddüde bile dütürmemektedir. Zi
ra bu havadisin çıktığından bugü
ne kadar 10-15 günden fazla bir za 

.. ıeçtiği halde bayrak yapan 
U~aelerde makineler, harıl ha

d 1tlemekte,geliti güzel bayrak 
Bapılarak_ piyaaaya sürülmektedir. 
,..:nu .~bıi teli.kki etmek lazımdır. 
~ nku ıazetelerin netriyah en ni-

M~!et bir iıtihbar meselesidir ve 
ue 'd k . . 
.. YYl ~ uvvetı yoktur. Bu itin 

ınuıpet hır netice vermesi için o-
nun reınıi v l"h' b. 
la ihta . e sa a ı!ettar ır lisan-
b.. rı ıcap ederdı. Belediyenin 
~tçeıınde gazetelere bu kadar bir 
;:j•n para~ını verecek. tahsisatın 
'b~nmadıgı kabul edılemiyeceği 
!1•

1 matallah belediye zabitası tet
:~1 da kemmiyet itibarile esasen 
"'~ı ~dut olan bu imalatha
len ~ukemmelen ve sıkı bir su
~~-murakabeye müsaittir. 
~~huriyet bayramına turada 

.. ıunden az bir TA-~- kald -
o:ıön" • . • __,, ıgı 
eç k jne getirılırae bu itte hayli 
unuıa 1b:1f olduğu tezahür eder. 
en d·~ .. raber zararın neresin
ik tt?nulae kar olduğu da bir ha-

a ır. 

ı!rkesin uıulüne uygun bayrak 

and 
11 

.Çok ziyade temenniye f&· 
a:ıe;;• f~t bütün Yatand.,ıar 

ri" 
1 
karıi değildir, Ye gazete 

n 
1
b 0 madıkları için usulüne uy

b. ayı-b~ğın nasıl olacağı hakkın-
rd'ıtta 1 ınalümat sahibi de değil

ır. 

Filhakika • 
ar ıatii P•Yaaa'!a bir çok bay. 
y 1 __ Yoruz kı usulüne uy-

.ile •Pıuualan tö:rle cluraun .. 
ay Ylldma pek kaha . ' u .. 

e ter.im ec1·ı • . hır fekil
hibi bir ki ı m19tır. Selinı zevk 

ittabi böyle ~·b bayrak alırken 
gayret ederır Fayrk akb almama

. a at "r· 
nda,Iar~an zevklerindeu .'.'.111- val. 
arını ıate k ~ ım o -

ir te111enıı .dıne ! ol~a olaa sadece 
b 

1 en ılerı g İ 
unun içi d' k' eçemez. f-

rda hük" n !r ı böyle nokta
Clayet v u~tın ve belediyelerin 
e vii ehmudahaleai bir lüzum 

cup alini alır. 

~-:---.:CSal~a~ha~Uüı~·~E~N~IS . o 

Dün de sis vardı 
-.:: .~~~ la limanda kesif hir sis 

ftıiidde ruıu,, saat sekizde dağılmı" 
· ~ Çolcl ~~fında vapurlar seferleri

ıntızamsızlıkla yapmıılar-

[ 
BORSA f 

Uı R._, 
l --..,.do alman cetnldir) 
4 'f eşrinievvel 1933 

Tah•ilit 
Eloltrik 
Tr•m••J' 
Thol 
Rolohm 
Anadolu 1 

Telefon 
Bomonti 
T..ı. .. 

111 

' ·-

li 

-.-
-.-
17,IO 
45.115 
-0,21> 
111.75 

12.25 
19.10 

'D 
11 .50 

ıa 
l,aıl 

2 
ı.-

1 - Fransanın dördüncü üç aylık 
kontenjan listesinde Türkiye için 540 
kental yumurta 7,000 kental tane arpa 
ve 1,0!!0 &r.ental kepek tefrik edilmiıtir. 

2 - Fransaya ithal edilecek zeytin 
yağı sümrük resmi altı birincitetrin 
933 ten itibaren 100 kiloda 11 franıa 
çıkarıhmıtır. 

Gelecek Yunan tacirleri 
Yunan tacirlerinden mürekkep olup 

ıeltrimize ıeleceği yazılan heyetin mu
vasalab Seli.nik serıisi dolayııile teeh
hür elmi,ti. Heyetin seyahate çıkması 
bir müddet daha ıeriye btraluldığma 
dair alakadar mahafile malıimat gelmiı· 
tir. 

Yunanistanı balık ihracatı 
Son ıünlerde Bulıariıtan ve Yuna

nistana mühim miktarda halık ihraç e
dilmektedir. Torikler çok ucuz oldu
ğundan fazla rılğbet ıörmektedir. 

Son günlerde on binden fazla torik 
lakerda yapılmak üzere tuzlanmttır. 

lzmirde çekirdeksiz satışı 
lzmir ticaret odaımdan ihracat Ofi

sine bildirildiğine ıöre, bu ıene mev
sim iptidasından 5 tqrinievvel 933 ak
tamına kadar lzmir borsasında satı· 
lan çekirdeksiz üzüm miktarı, 125,486 
çuval, ve 165 torha da 17,577,480 kilo
dan ibarettir. Geçen ııene ayni müddet 
zarfındaki aatıı miktarı İse 27,547,030 
kiloya baliğ olmuıtu. 

Bu sene ayni müddet içinde üzümler 
7 kuruştan 30 kuruıa kadar sablnuş
tır. Geçen sene ayni müddetıeki sabt 
fiatleri 8 kuru§tan 40 kuru,a kadar
•lı. 

Kahve tacirlarinin şikayeti 
Bazı kahve tacirleri, kahve şirketi

nin ayrma Ücreti diye faturalarda gös
terdiği paradan ve sigorta bedelinin 
yüksekliğinden şikayet etmektedirler. 

Londrada numune sergisi 
Londra ticaret mümeuilliğimi;Ün, 

Avrupada mallannı satmak istiyen ih
racat tacirlerimizin maJlannm nümune
lerini göndermelerini Ticaret odalarına 
bildirdiğini yazmıttık. 

Bu nümunelerle, Londrada bir Türk 
ihracat eıyaaı nümune &eJ"giıi kurul. 
mastna teşebbüs edilmiıtir. 

Buğday 
Borsada buğday vasati 4 kuruştan 

muamele gönnektedir. Ana-dolunun ba
zı merkezlerinde buğday daha az pa· 
ra etmektedir. Ziraat Bankası, buğday 
fiatlerini korumalı için muhtelif mın
takalarda buğday mübayaatına hararet
le devam etmektedir. Tesisine tqebbüs 
edilen silolar i~a edildikten ve buğ
daıılann temizlenerek telırim.ize ııe•
kinden sonra fıatlerin daha iyi koru
mcaiı ve yülueleceii ümit edilmekte
dir. 

Beynelmilel ticaret odasında 
PARIS, 14 (A.A.) - Havas ajan

amdan: Beynelmilel ticant odası idare 
~isi dün Pariıte toplanmııtır. Bu 
toplantıda otaa bir memleketin ildı
sat ınümeuilleri hazır bulunuyordu. 

Meclis reisi cihan ticaretinin ihya
n ~in vücuda ıetirilecek sağlam bir 
eauın ancak bütün milletler paralan
nın mütekabilen iıtiluarı sayesinde vü
cada getirilebileceğini aöylemittir. 

Dünya maden cevheri fiyatları 
S..10-1933 fiatı 

Bakır (e!elc.) 38.J / 4 i :& 38 3 / 4 IAı. L. 
Bakır 34.15 / 16 ., 35 ,. " 
K.ı.,. 224.ı 2a• 225 s , a .... 
ICurt un 12.1J 8 il& ,, ,. 
Ç inko 16.3/ 4 i li n ., 
Kronı (Tür kiye malı 48 "( ) 72 i li 74 l • ı . Şilin 
Krom (Türkiye rnalı 52 5 ) 85 ili " ,. 
(Beher d erece iç~ n 2 t ilin fa zla) 
Antimuan (50 dereceli ~J.,rr 
derece& İ ) 'J/, na J / 3 ft tt 

Antimv.an ( 60 dereceli beh" r 
derecesi) 3 / 6 iıli 4 / " I" 

1'.faın ezi (300 tomlulc pa r ti Her) 30 ila " n 

Kömür (Fob CarWf) 
Groa • .,. : ... a ut9 
Groa ordinaire 
Kömür (Navlunu) 
C.rdiff .. Cea••• 

19 •' f: ta& ., .. 
18) 3 HA 18/ 6 " " 

ilıi 
" " 

Akay'ın alacagı iki 
yeni vapur 

Akay idaresinin satm alacağı iki ye
ni vapurun evsaf ve feraİtİnİ tesbit i
çin bir k-U•1- teteldriil etmİftİr. A
lcay ısüdürii Cemil Be:rin riyaaetinde 
letekkül eden bu komisyon idarenin İt· 
letme teli Nasuhi Beyle makine mühen
disi Sırrı n İnf8İ1e mühendisi Yuanf 
&e,Jerden mürekkeptir. 

ızos t Prai 15.94 
4.33.50 

541525 
J97.f25 

Dün de toplanan komis,._ bir iki 
gÜne kadar alınacak vapurlann evaah
m, cesamet ve 1e,..iti sairesini teslıit e-

• decektir. Hahırlana!""' rap«>"• vekile-
tin tlS'ribine ,önderilecektır. . . 1118 J Viyana l B 

118 Moulrit ! ı 
33.9311 B•din ' ][ 

198 8elarat 

••• l2.'4zs Zlo;i l1J 
• ......... 244 p .... 
,. ll&ao B9\r., 

.. 86,50 Mookon 

U il U T (Sabf) 

, ıc ..... 
.J' .... -

34.39 

4.20.25 
3,7460 

71111750 
11113.25 

ıı:-
1 ı .... ıı.. .. , 1'7 
1 D0~ ._ 

ı...... ~ 
ı şm., 
l Peseta 
ı u ... ı.. 

A-.. 24,all 
il 

f . ...... 123 
b••ı..;.ı"- 117 
~·ı.r.. Z4 it aıa 

l ı-;"-. t.ı. ıs,_ ......... ı •• 
&:l 

l Zelod 
20 ı..,, 
ZO Dina,ıl' 

1 Cernoyif 
1 .it.ilin 
1 Mecicliy• 

Bankaot 

• 24.-
1..23 ··--.-

923,24 
0,37 
2,43 

Aluı müdürü Cemil Bey, kendiaile 
y • • . k . ~ 

ıörüten muharrirumae. mnı•Y~!"'n ":'."-
saiaini bir bç ıün zıt:riında bib~egı ' 
ni aöylenıiıtir. 1Conus1ona, ~en 
lômesinin çatmlması mevzuu lıalııs de-
ğildir. 

,:I KDtlk M~•rS- ' ·• 1 
• şehrimiz .. ytar ınemarfan ..... ,,.. 

de tayinler olınuttur· Banlar ~ 
ela Muratlı is_,_ ıı.,..... ~ ~ 
kü .. k .,hbiye baytar mektebinın lllli
,.1uıu...,na lıalunak ıartile Oıküdar 

1 • na, Çatalca merlıea haylar memur uıu . de Kartal 
muaYİn lıaytan Sadı Bey . eclil
hülrümel 1ıa1tarlıiına naldea tayuı 
mi!lerdir. 

llahk•m•l•rll• 

Nümayiş hadisesi --On iki talebenin muha
kemesine başlanıyor 
Razgral hiıdisesi clolayıoile nümayit 

yaptıldan eanada zabttaya kartı koy
maktan suçlu 12 talebe baldnnda lü
zumu muhakeme karan verilmittir. Bu 
talebenin muhakeme3eri yakjnda birin
ci ceza mahkemesinde yapılacakbr. 

Cıvata'arı sökenler 
Gehu ile Dil ial<eleai arasında ikra

miye almalıı makaaclile ra1 ııökenleri• 
mulıalı:emelerine sab gÜnü devam edi
lecektir. Bunlardan Halit dün ağır ce
za mahkemesine bir istida vererek tah
liye talebinde bulunmat, fakat talebi 
reddedilmiıtir. 

OfUrükçU mu? 
Calatada Çeı,_ meydanındaki e

vinde üfürükçülük eden Hacı Tahir 
Efendinin nıuhakeme9ine dün devam 
edilmiıtir. 

Dünkü muhakemede Hacı Tahir E
fendinin 1uzı, hizmetçin ..., damadı ta· 
bit olarak dinlenıılltlerdir. Banlar CÜ· 
rüm qyası olarak müsadere edilen eı-
1alarm keneli çocuklarnun kunclalıJan 
olduğunu aöylemitlerclir. Mulıalı:enıe 
müddeiumuminin eTrakı mütalea etme
si için baıka gÜne lxralulmıftır. 

Eroin davası 
Dün ıümrükteki ihtisas mahkemesin

de Kalyoncu kollujunda meydana çı
kanlan gizli eroin imalithaneıile ala
kadar bulunan Calatada Cümhuriyet 
fllpkacısı Haci Marko Efendi ve rijfe
kaaının mubakemelerine devam edilmiı 
ve bazı noktalar için ıörülen lüzum ü
zerine muhakeme batka ıüne kalmıı
tır. 

Jandarmada çıkan sigarı 
kAgıtları 

üzerinde 4 defter ıiıara kağıdı çı
kan jandaı;ına Diyarıbekirli Şanset
tinin muhakemesi dün yapılmı" ken
disi jandarma olduğu halde üzerinde 
sigara kağıdı zuhur ettiği İçin, 2 ay 
hapsine, iki ay da memuriyetten mah
rumiyetine karar verilmiıtir. 

Birlik mecmuası 
Talebe Birliği tarafından nqredilen 

Birlik mecmuası mü4deiunwmilik tara
fından tetkik edilmektedir. 

Eytam ve mütekaidinin 
maaşlan 

Eytam, eramil ve mütekaidinin ma 
a,ıarı kanunuevvelin birinde verile -
cektir. Evvelce emlak ve eytam ban
kasına maatlanru ialı:onto edenlerin 
maat cüzdanlannda oon aylara ait fit
ler kal11UU111ftı. Maliye vdıiıleti bunlara 
yeniden bir kolaylık olmak üaere kıt İh· 
tiyaçlanru telifi etmeJeri ~in birer 
maat verilmeai için icap edenlere e • 
mir vemıiıtir. Emlak ve eytam ban • 
bama ınaatlannı iskonto etınit olan
lara menıup olduklan mal müdürlük
lerine kiınunuevvelde müracaat edeıı 
]ere yeniden maaı cüzdanlan vrilecek 
tir. Bankadan para alacaklara mart, 
nisan, mayıa maatJan iakonto edile
cek, cliierlerine de kinunueTYel, lııiı -
nunusani, tubat ÜÇaylıklan verilecek· 
tir. Bunlann cüzdanlan da mart yok
Jamaaile birlikte nrilecektir. 

--o-

Sıhhiye müsteşan 
Cenevreye gitti 

Sıhhiye müstetan Hüsamettin B. 
dün aabah tehrimize celmittir. Müıte
far Bey dün doiruca aıhhiye müdür
lüğüne ıelmit, müdür Ali Rıza Beyle 
bir müddet ıöriiftükten aonra ayrıl • 
mıfbr .. Hüaamettin Bey Milletler Mec 
liai aıhhi komiayoau müzakerelerine 
iftirak etmek Üzere dün akııam Ce • 
nevreye hareket etmittir. 

Türk - Yunan mahkemesi 
tatilini bitiriyor 

Muhtelit Türk • Yunan hakem mıJı. 
kemeai bir haftaya kadar tatil müdde
tini bitirecelı:tir. Mahkemenin bitaraf 
reisi M. Bölıı pazartesi cünü f"brimize 
ıelecek ve ayın yinm ikiıinclen itiba
ren de faaliyete başılıyacaktır. Bu mah· 
kemedelı:i davaların mühim bir kısmı 
hülune iktiran etmiı ve mühim bir kıs
mı da taanif ediimit olduiundan elde 
az it kalmıttır. 

Muhtelit Türk • Frıuıaıa -ı.ı.
si de yalunda faaliyete bafl._k ize. 
redir. Bu mahkemede bir lııaç mühim 
dava vardır. Abdülhamit veresesinin 
1oafb devletler arazisinde kalan malla
nnın iacleoi husaınıncla açtıı.lan dan i
le mülıa Şehrananetinin Perrier lıan
luwnclan akteylediii bir milyon kiiaür 
hin liralık istikrazdan dolayı hiınillerin 
belediye aleyhine açtıkları davalar da 
bu meyandadır. 

ldoclülhaınit verese.inin açtıiı da
vaya ıelince; evvelce muhtelit Fransız 
mahkemesi bu dava lıaklunda salibi
yetaiıılik karan vemıitti. Fabl sonra
dan nreae vekili İadei muhakeme !ale
t.in .. buluduiundan bu talep tetkik e
clilmelıtedir. Terviç eclildiii takdirde 
yeniden celııe açılacaktır. Abdülhunit 
veresesinin ayni mevzu üzerinde Türk • 
Yunan mahkemesinde açbğı bir dava 
daha. vardır. Bunun da yakında müda
faaana batlanacaktır. --

Yeni Fransız sefiri 
F ranaız ıefiri Miil1ö K.amınerer iti

...-.ini reiaicünıMr lıazretleriae 
talııclim için Anbraya cilmitlir. 

Takas komisyonu 
Muntazam çahıhğından 
işler vaktinde çıkıyor 
Takas komiıyonu dün vali muavini 

Ali Rıza Beyin riyasetinde toplanmış· 
tır. Komisyon muntazam şekilde çal19-
bğından itleri ıünü gününe çdumnak
tadır. 

Sergi hazırlıkları 
Ziraat ııerıisi bazırlıklanna devam 

edilmektedir. Vilayet bahçesinin ya
nındaki saha da ııerıriye tahsis edildi
jinden burası tahta pannaldıklarla çev
rilmektedir. Sergide Karacabey hara
sında bulunan Merinos koyunlan da teı· 
bir edilecektir. Kıvırcık Japai nümu
neleri de bulundurulacakbr. 

Teşkilat tamam 
Yeni mali tetkili.tta müdürler ta

mamlanmıttır. Pul müclürlüğüne tayin 
edilen Şelik Bey de yakında ıelecek
tir. 

Hayvan sergisi 
Her ııene açılan ha)'Van ııerıisi de 

bu sene 25 teıriniaanide açılacaktır. 

Teşrinisani maaşı 
Tqriniuni mutı aym yirmi ııekiun

c.i cumartesi cünü verilecektir. 

Pollate 

Yaralı Fevzi 
Hastanede öldü 
Yaralayanlar Adliyece 

tevkif edildiler 
Bu.,dan üç ıün evvel Balatta Acem 

Alinin meyhanesinde ııarhoılar arum
da bir vak'a çıkmııtı. 

Acem Ali, tütün anıelesinden Sali
lıattin ve F ev;Ü arasında bir kavga ol
muı, ~eticede Acem ~li iskemle ve bı
çakla Fev;Üyİ üç yerınden yaralayarak 
kaçmıflı. Zabıta Acem Ali ile Sala!ıat
tini yakalamııtır. 

Yaralı Balat hastanesindedir. Fevzi 
hastaoede öldilğü cihetle Acem Ali ile 
Salahattin müddeiumumilikçe tevkif e
dilmişlerdir. 

Çocuğu yaraladı 
Küçük Ayuolyada nezafet amele

sinden Süleyman, Sezai namındaki bir 
çocuğun ekmek bıçağile sağ kaburga
larnaı ~ yaraladığından Süleyman 
yakalyln1'br • 

Kaçakçı madam 
Cuma ıünü Pireden limanımıza 

ıelen Prenaes Marya vapuru yolcula
mıclan Maclam Faninin bazı hareketle
ri .cfimrük muhafaza memurlannm fÜPo 
•derini uyandlnlllf ve üzeri aramlnııt
br. Madamın lu1mettar mantosunun 
kolunun İçinde yarım kilodan fula ka
çak ipekli kllDl&f çıkmııtır. Bu ipek
liler, kaçak nakil vasıtası olan kı:pmet
tar manto ile birlikte müsadere edil
mittir. 

Kira parası istedi diye 
Aksarayda oturan Ali isminde bi

riıi oturduğu odanın kiraıını uzun 
müddetten beri Yemıemit- Bu yüıı:den 
mucir Hiiaeyin Efendi ile aralanııda 
bir kavga çılunıtlD" .. Ali, mal sahibi
nin kendiaini rahatsız etmesinden fev 
kalade luzmıı ve hiddetinden olanca 
hıziJe yumnığunu pencereye vurup 
camlan kınnıtbr .. Kmlan cam parça
ları Alinin bileiine aaplanarak da -
marlarmı parçalamı9tır. Yaradan fıtkı 
ran kan Aliyi bayılacak ha.le getinni9 
ve olduğu yere dütüp kendisinden ıeç 
mittir. 

Hem dayak attı, hem 
parasını aldı 

Zabıta Gaıatada Haydar iaminde 
birini yakalamıttır. Bu adam ıece 
Galaı.da caddede dolaıtrken oradan 
ıeçmekte olan Aleko Efendi imıinde 
lıirisi kazaen kendisine çarpmıtttr. 

Haydar bu çarpmayı bahane ede
rek Aleko Efendiye küfretmeğe bat· 
lamııtır. Adamcağız bunun bir kaza ol 
duğunu aöylemitse de Haydar dinfe -
memİ§ ve iti kavgaya çevirmittir. 

Haydar aokak ortasında Aleko Ef. 
yi bir müddet dövdükten aonra zorla 
kucaklayıp orada bir dükkanın içine 
aürüklemittir. Dükkan sahibi bunlan 
ayırmaia uiTatllUf, lakin muvaffak 
olamamıttır. Ha1dar dükkanın içinde 
Aleko Efendiyi aıkıtbrarak cebinde 
bulunan yüz liraamı alıp saYUfmu9tur. 
Aleko Efendinin müracaatı üzerine 
ııabıta Haydan yakalamıtbr.. Azılı 
zorba lıaklunda adam dövmek ve zor
la parasını almak cürümlerinden ev· 
rak tanzim olunarak adliyeye tealim 
ed.ilmiflir. 

Diplomasız dişçi 
Faik İmıinde bir adamın Topha • 

ne civanncla bir muayenehane açarak 
diplomasız ditçilik yapmakta olduğu 
anlatılmııtır. Faik Efendi cürmü met
but halinde yakalallllllfbr. Kendisi 
lıakkmda zabıta ve sıhhiye müdiriye
Iİ tarafından tanzim olunan evrak ad. 
!iyeye le alim edilmiıtir. 

Bir çocuk ağaçtan duştu 
Vefada Çqme kar,ıamcla 46 nu • 

maralı evde oturan 14 yatlarında E • 
tem afaça çıkmıt, müvazeneıini kay. 
bederek yere dütmÜf, batından alır 
~rette yara.lanmıttır. Çocuk tedavi 
ıçın CerrahpafA haatahaneaine kaldı· 
rılmıtbr. 

llaarlh• 

Bayrama hazırlık 
Mekteplerde dersler 

kesildi 
ilk mekteplerde clünden itibaren 

deraler .._esilmiı ve talebeye cümhuri
yet bayr&m1 hakkında konferanslar 
verilmeğe baılanmııtu. ilk mektepler 
~e açılacak aerıilere ait grafikler ve 
ızahat Maarif müdürlüğü tarafmdan 
mekteplere cönderilmiıtir. Mektepler 
de açıJacalı: cünıburiyet aerıilerinde 
bir de "Gazi kiiteai" 1apılacaktır. Bu 
kötede Gazi Hazntlerine ait fotoiraf
lar, canlı tablolar ve bazı vecizeler 
bulunacakbr. 

Ekalliyet. mektepleri de 
talebe gönderecek 

Cümhuriyet bayramının onuncu 
1ıldönümünde ecnebi ve ekalliyet mek 
teplerinin de Anluıraya reuni ıeçide 
ittirak etmek üzere talebe cöndemıe
leri veki.letçe kabul dilmittir. Mek • 
tepi er hazırlığa bqlamıılardır. Al • 
man liaeai Ankaraya bu münaaebetle 
100 kitilik bir talebe kafilesi ıönde -
recektir. 

Bir haftaya kadar bitecek 
Birkaç aydan beri tehrimizde top

Janınakta olan Türk dili tetkik crmi-
1eti merkez heyeti azalan Ankaraya 
dönmüılerdir. He1et Ankarada mesa 
isine devam edecektir. Oniversitede 
fitlerin tetkik ve laanifine devam 0 • 

lunmaktadır. Tauıif edilmemit 20 bin 
fik k~lmıt~· Bu itle uiratan türkçe 
muallimlennden onuna izin verilmi9-
tir. Halen 50 muallim çallfDl&ktadır. 
T aanif iti bir haftaya kadar bitecek • 
tir. ' 

-ı 

Hasan Ali Bey 
Maarif nkaleti umumi müfettiıle

rinden Ha.aaa Ali Bey Ankaraya ırit
mİflİr. Hasan Ali Beye nkiılet tara • 
fından münhal bulunan orta tedrisat 
umumi müdürlüğü teklif edilecegi .Cy 
lenınetkedir. 

Pr. Malche bugün geliyor 
Maarif veki.leti mütaviri Profeaör 

M. Malche bir aylık mezuniyeti ikmal 
etmiştir. Profesör bugün tehrimize ıe 
lecektir .• Te9rinievvel maaıı Oniversi
tede bir tahaiaat emri celmediği için 
•erilememiıtk. Maaı evvelki cün ve • 
rilmiftir. , 

Vekalet album yaptırıyor 
Maarif nkiıleti tarihi kıymeti haiz 

muhtelif sınıf eaerJerine dair bir al • 
büm hazırlamaktadır .. Bu albüm tek
sir edilerek mekteplere ve sair aliıka
dar miieaeaelere ıronderilcktir. 

Gazetecilik mektebinden 
haber yok 

Dünkü aktam caztelerinden biri 
Oninniteye mülhak olarak bir ca • 
zetecilik plstebi açılaeailDI yazıyor· 
du. Ba ..ı.; bir taaa~rdur. Dün ye
niden yaptıiımız tahkikatta, aliıka • 
dar :ııevat bu huauata ademi malıimat 
beyan etmiılerdir. 

Cumhuriyet 
Oıinrs:ta 

marsı ve 
1aıe· esi 

Milli Tiirk Talebe Birliği idare he
yeti dün tnplanarak Cümhuriyet hayra 
mmda Ankaradaki reami ıeçide itti
~_ ed~e~ Üniversite talebesi itini 
eorutmUJtür. Ankaraya 150 talebe ıi· 
clecektir. Oniveraite talebesinin cüm • 
•ariyet martını öirenmesi İçin yann
dan itibaren konferans salonunda pru
•alar baılayacakbr. Pruvalan konaer 
Yatuvar muallimleri idare edecekler • 
clir. 

Şehir ve kasabalarımızın 
tarihçesi yapılacak 

Maarif ..elweti, bütün tehir kasalıa 
ve mühimce nahiye merkez.Jeri~n birer 
tarihçelerini hazırlatımya karar ver· 
mit ve bu vaufeyi tarih muallimlerine 
havale etmittir. Binaenaleyh tarih mu
allimleri bulundukları vilayet dahilin
deki tehir ve kasabaların birer mufas
sal tarihini tesbit edecekler ve elde et
tikleri malümatı Maarif vekaJetine ıön
derecelderclir. Bn huaıısta fazla cayret 
aarfeden muallimlerin isimleri Maarif 
nkiletine bildirilecek, velıiıleİ bu ıibi 
ıayretl~. !"uallimleri takdirna,,.e veya 
para mukafatı vermek suretile taltif e
decektir. ....... ,. .. 

Hariçten gelen etler 
Şehrimize kesilmit olarak hariçten 

selen etlerin e..,..,eliı Tophanedeki es
ki mezbahada muayene ve mühürlen
mesi, onılan oonra aatıta çıkarılması 
takarrür ebDİftir. 

T8'k•fla sokağı 
Hart.iyedeki Sürp Acop çeflllesi .., 

kaiının İlmi Tatkııla aokaima çeml· 
miıtir. i . 

Karaköy köprüsUnUn tamiri 
Belediye Karaköy kôpribünü tamir 

ve telvin etmeie batlanuttır. Köprü • 
nün alt luammda bazı tahta kmınlar 
tecdit edilmektedir. 

Bozuk terkos saaUeri 
Belediye bozuk terkoa uatlerini 

muayeneye lıaılamıtlır. Bozuk saatle
ri değifJinnek Üzere Avrupadan yeni 
saatler siparif edilmittir. 

Yeni su saatleri 
Terkoa saatlerinden çoğu boauk 

------------------------------------------------·......:•.....!ue~ıı:e:...!K.ll~u~a~r...!:u~a~ınu~~.c.ncumene ve.-nıeuuırıer. __ _ 
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Dana düdük 
Düdük hakimivet ifdaesidir. Bi. 

rinin nüfuzu kırılınca: 
- Artık onun düdüğü ötmüyor. 

derler. 

Kızkuleaindeki danadüdük te ar 
tık çok tükür ötmez oldu .. n~ ~~
~~k yapıldığı zaman sis oldukça 
ıla mapllah ötecek diye yapıldı i
di.Lakin 1stanbulda bu dana diı • 
dükten rahataız olmıyan kimse kal 
mamıttı. Bilhasaa ilk ve son bahar 
larda sabaha kartı limanı sis ba • 
ıınca bu inaafsız düdük danalar 
gibi ötmeye batlar ve lstanbullula
n en tatlı uykularında bizar eder· 
di. Analar çocukları korkutmak i
çin onlara bu düdüğü dinletirle,. 
v_e halle ~ykusuz kalma~ıak için 
lımana ııs baunamaaını temenni 
ederdi. 

Birkaç gündür sabahları sis bas 
masına raimen danadüdüiün öt
mediğini farke ttim ve sevindim .••• 
Kızkulesinin de artık düdüğü öt • 
mez oldu. 

Ayartma meıeleıi .., 
İki gün evvel latanbul sporcu

ları bir kongre yaparak yeni h e • 
yetler seçtiler. Ben İstanbul mınta 
kasının spor itlerini iyice anlamıJ 
betbahtlardan olduğum için böyle 
bir heyet seçmek veya kongre top· 
lamakla itin düzelebileceğine bir 
türlü inanamıyorum. İntallah tah • 
minim yanlı, çıkar da itle~ düze -
lir. Bundan bir buçuk aene evvel 
gene böyle bir içtimad;,. ayni miıle 
leada bulundum idi. Zaman bana 
hak verdi. fakat itler düzeleme • 
di. Bu aeferki kongrenin toplan • 
mıuını iıteyen IPOrcu arkad-.la • 
rın takririni okudum. Doifnıau soor 
culuk namına utandım. Bütün bu 
arkad-.ların kongrevi toplatm" k -
tan maksatları bazı kulüplerin ken 
dilerinden oyuncu ayartmalarına 
mani olmak imiş ... 

tik nazarda haklı ıııörülen hu 
iddianın töyle biraz detince boslu
ğu meydana çıkar .. Efendim! Eıier 
IDOrcuyu yetiştirirkf'n seciyesini 
ih~al eder d,. onu klübüne, züm • 
resme, arkadatına bağlamazaak 
batkasının ayartmasından tikavct 
etmeye hakkımız olmamalıdır. 
Herkeain sözüne kanan, aldanan 
Ye nihayet arkada,lık ve mertlik 
hislerini hiçe sayanların muhafa -
zası için böyle kongreler toplamak 
değmez... Bunlar kocasına aadık 
kalmıyan kadınlar gibidir. Böyle -
lerine kanun ne yapsın, nizam ne 
söylesin! Gönül iıterdi ki; bu kon
sre lstanbul sporunun aksayan bin 
bir tarafından birkaç e1a1lısını· elc 
almak için davet edilmi• olıun. 
Maalesef böyle olmadı ve bir beıle 
me gibi ayarblabilen birkaç zayıf 
aec:iyeli sporcu için yüzlerce spor -
cu, saatlerce aöylettiler •. Ş..ılacak 
birteydir. Acaba Leblebiye narh 
ne z•-n koyacağız! 

FELEK 

Gümüş para 
-o--

Mübayaat devam ediyor, 
elde 30 ton gümüş var 
Gümüş paraların basılma11 için he

nüz hazırlık yoktur. 
lnıiltere<len yeniden külçe ıümüt 

mübayaa edileceği haberi yalandtr. El· 
1evm darphanede 30 ton gÜn-.•it var• 
dtr. Anadoluılan peyderpey mübayaat 
yaplla.ktadır. Müsabaka projeleri he
nüz vekaletçe tasdik edilmemiıtir. 

Ankaraya giden sefir!er 
Yunan ııefiri Möıyö Salcellarapulos 

Mısır ııefiri Abdülmilik Hamza Bey, 
Yuıoılav sefiri Mösyö Yank.,,,itch ln
ıiltere maslalıatgüzarı Möıyö Morıan 
da dün Ankaraya ıritmiılerdir. 

İran sefirinin bir ziyafeti 
lran sefiri Sadık Han, dün Kabil 

ııefirimiz Memduh Şevket Bey ve Ef
ıaa sefiri Ahmet Han terefine Tokat
~yan otelinde bir öğle ziyafeti Yennit
tir. 

olduiundan belediye Avrupaya yeni 
saatler aipariş etmiı, bunlardan bir 
kısmı gelmitti. Gelen iki bin saatten 
bir kıamı saati bozuk yerlere veya 
yeniden su tesisatı alan abonelere •e
rilmi9tir. Buıünlerde daha bin saatin 
celmeai bekleniyor. 

Abonelerin bozuk olduiunu iddia 
ettikleri saatler lerkoa idaresince yüz 
elli kurut mukabilinde mua1ene •ili· ' 
rilmektedir. Şa1et saat bozuk İle )'ftlİ 
aaatle değittirilerek bu para iade edil· 
mekte. akai takdirde bu para irat kaJ' 
dedilmektedir. 

Meyve ve sebze hali 
Kereııteciler 1anırmı yerinde 1aın

lacak olan _,....a Ye aebıı:e hali içia 
açılan münakauye timdiye kadar bir 
çok büyük ve maruf müeaaeealer İftİ • 
rak etmit9İr. Hilin İllf&sı bul'ünler • 
de ihale edilecektir. Belediye, halin te 
mel atma meruiminin cümhuriyetin o
nuncu yıldönümünde 1apılmaaına ka· 
rar vermiıtir. Hil ıelecek -lıahara 
kadar İftf& edilecek Ye ıelecek Hne a
çılıt reami yapılacaktır. 
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( Askeri bahisler ) 
(Ceneral Balbo) nun uçuşu münasebe
tile açılan münakaşalardan bir sahife 

İtalyan hava Mareşalı Balbo
nun Amerikaya yaptığı uçuf, as
kerlik edebiyatında bir çok fikirle
rin ortaya atılmasına sebep olmut
tur. Bu fikirler çalkantısı hala de
vam ediyor. Şimdiye kadar söyle
nenlerin ve yazılanların içinde, es
ki Lehistan Ba,vekili ve Harbiye 
nazırı Ceneral (Sikorski)nin (kor
riyer Varşafski) adlı gazetesinde 
inti~ar eden düşünceleri, Almanya
ya ve bu münasebetle onun son yıl
larda sıkı fıkı dostu sayılan ltal
yaya olan sevgisinin azlığı dolayı
aile en ziyade dikkati celbedenler
dendir. 

Ceneral Sikorski, makalesine 
evvelemirde Mussolininin 1927 ha
ziranında İtalyan Meclisinde,uçku
culuğun dev adımları ile yaptığı 
inkitaf münasebeti ile söylediği şu 
sözlerle batlıyor: "Zaferine ve ne
ticesine gün geçtikçe daha fazla 
inanmakta olduğum uçkuculuğun 
sayı itibarile o kadar kuvvetli ve 
kudretli olmasını isterim, ki onun 
motörünün gürültüsü bizim yarım 
adamız üstünde yükselen bütün 
diğer gürültü ve patırtıları bastır
sın ve onun kanadının genitliği 
bütün ülkemiz üstünde güneti ört
sün . ., (Sikorski)ye göre, Apenin
ler diktatörünün bu sözleri bot ve 
masal değildir, bilakis it gittikçe 
hakikate doğru yürüyor. 

Sikorski, ondan sonra, ltalyada 
bakim olan fU dütünceleri kayde
diyor: "Askeri uçkuculuk, zamanı
mızda biricik bir pusat olup, ça
buk ve kat'i bir zafer ve dütmanın 
maddi ve manevi yok edilmesi an
cak onun yardımı ile elde edilir. 
Eskiden esas sınıf ve silah telakki 
edilen diğer pusatlar artık ikinci 
dereceye inmif ve bunlar karada 
vey~ denizde ancak müdafaa yu
mutu ile iktifa eylemek kartıaında 
lcalmıtlardır. Zamanımızın saldı
rım pusadı yalnız hava ordusudur. 
Bu halde batlı batına ve en kuv
vetli olarak tetkil edilmesi lazım
gelen bir ordu varsa o da bava or
dusu olmalıdır ... 

Sikorskiye göre, uçku tekniğinin 
pek çabuk ilerlemesi, ltalyada e
sen bu dütünce yellerinin kıymeti
ni ispat etmektedir, Balbo'nun At
lantik atın uçufu da bunun bir mi
salidir. "Havanın, yelin, sisin, ka
ranlığın, init meydanı mecburiyet
lerinin bütün mahzurlarına galebe 
edilmiştir. 24 uçkudan ibaret bir 
filo 2400 kilometre ıraklığa gidip 
dönmüttür. Gerek malzeme, gerek 
disiplin ve gerekse pilotçuluk en 
yüksek derecesine varmıttır. Bu 
halde yukardaki askeri uçkuculuk 
nazariyesi, bir savat halinde bot 
fantezi olmaktan uzaktır. Bu na
zariye, fÜphesiz, son yıllarda İtal
yan halkında yaratılan derin de-

ğitikliklere ve Apenin yarım ada
sının coğrafi vaziyeti ile sevkul
ceyş tartlarına uygundur. Eğer İ
talyanın komtuları bu düşünceleri 
istihfaf ederler ve ehemmiyet ver
mezlerse büyük bir yanlışlık yap
mıf olacaklardır." 

(Ceneral Sikorski)nin sözleri
ne devam edelim : 

"1931 de yapılan İtalyan uçku 
manevraları ve timdiki Ceneral 
Balbo uçuşu, bu bakıt noktasından, 
koıntuları için ehemmiyetli bir 
davran işareti olmalıdır. İtalyanın 
ve Almanyanın bugünl<ü hava güç
leri ve bölünümü itibarile (Amyen
Paris - Klermonferrand - Perig
nan) hattının şarkında ve cenubun 
daki Fransız mmtakaları, seferber 
olmanın ilk günlerinden itibaren, 
muvaffakıyetli bir surette havadan 
bombardıınan edilmeğe namzettir. 
Askeri uçkuculuk kendisine mene
dilen Almanya, buna rağmen, üç 
gün içinde ltalya ile birlikte yürü

. yebilecek derecede gizli hazırlık-
lar yapmıftır . ., 

Biz, Leh Ceneralının, Almanya 
hakkındaki bu dütüncelerine itti
rak edemiyeceğiz. Pek tabiidir, ki 
dünyanın en kudretli sanayiine ma 
lik olan Almanya, Versaille zincir 
!erine rağmen, aıkıtık bir zaman
da, havada mücadele edecek vası
taları yaratabilir. Fakat, (Sikorski) 
cenaplarının dedikleri kadar çok 
değil. Bilakis, Fransa, hava kuvvet 
leri itibarile bugün yer yüzünde 
en ileri gelen bir memlekettir. Bu
nun hakkında Milliyet sütunların
da bilmünasebe bir kaç defa yaz
dık. Bundan batka, Lehistan dahi 
havacılıkta çok ün almıt bir ölke
dir. Lehistanda bugün altı uçku a
layı ve bir deniz uçku taburu mev
cuttur, ki bu kuvvetlerin üçte iki
si Alman hudutları civarında yer
leftirilmittir. Bugün her türlü ma
nasile noksansız olarak en atağı 
600 modem Leh uçkusu Alman 
fark hudutları civarındadır. 

Bu itibarla, bugün için bava kor
kusu Fransa ve Lehistan için de
ğil, bilakis İtalya ve Almanya için 
varittir. Fakat Leh Ceneralınm 
kendi memleketi hesabına bu tarz
da dütünceler yürütmesini mazur 
görmelidir. Çünkü bu hareket tarzı 
yeni bir fey değil, siyasetin çok es
ki bir kaidesidir. 

Bu münakatalardan bizim çıka
racağımız istifade ise, uçkuculuk 
hakkında müteki.mil memleket
lerde beliren yeni dütünceleri ve 
İtalyan uçkuculuğunun v,asıl oldu
ğu ilerlemeyi ve İtalyadan daha 
kudretli ülkelerin bile ona verdik
leri kıymet ve ehemmiyeti öğren
mekten ibaret olacaktır. 
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Batımı iki yastığın arasına ko- 1 Hep bizim ağilfarı hatırlıyordum. 
yup içimi çeke çeke, kana kana, 1 Kır, dağlar, bahçeler o kadar alıt
kimsenin acımasını görmiyerek ra- tığım ,eylerdi ki, yalnız hasretini 
bat rahat ağladım. 1 çektiğim kulaklarımın o kadar a-

Çok tükür ki ağlamak günah de- lıştığı suların tırıltıH idi. 

ğil. • • • Kaç geceler bizim kasabanın o 
imtihanlar bitti. cotkun sularını rüyamda gördüm. 
S Suların sesine o kadar hasretim ki on sınıfa geçtik. 
Bir ay tatil vardı. fakat hiç biri- on bet günde bir girdiğim mektep 

mizin gidecek yerimiz olmadığı i- hamamında saatlerce sularla oynu
çin mektepten bir yere çıkmadık. yot, dolu tası yukarıdan botaltıp 

Ne gidecek yerimiz, ne de gelip akan suyun sesini kana kana din-
arayanımız vardı. liyordum .. 

Tatilde Müfetti' Beyden bir ha- Suların sesi. 
ber daha bekliyordum. Hiç ses çık- Kasabanın sesi. 
madı. Kim bilir. Ne işleri vardır. ı Mes'ut günlerimın sesi. 
Beni düfÜnecek değil ya. . Çocuk- Bu sese o kadar alışmıtım ki su-
luk itte. Bu kadar iyilik etmesi ne rabiden bardağa su boşaltırken bi-
devlet. 1 le içim titriyor. 

Bizi bir kaç kere şehirden epey Çiftliğe giderken bir dere var. 
n7aktaki Elmalı çiftliğine götürdü- Köprünün olduğu yerde kayalık
ler. Çiftliğe gideceğimiz günler lar arasından geçerken o kadar 
bütün derdimizi unutuyorduk. Q. I hafif bir tırıltı yapıyor ki durup 
rada bize ayran, süt veriyorlardı. dinliyorum. ı 

r arasında ş~yi olmuı ve tirketin 1 tu-. 

I[ ...... .. _ .......... . 
" D ,, grupuna dair 

Vitrinde tek bir harfin sırt sırta, 
koyun koyuna, dudak dudağa ver
mit bir sürü tekilleri: D, d, d, .. d, 

Ben bunları görünce arkadaşla
ra: 

- Hadiyin çocuklar girelim .. 
Dedim, baksanız a, "dal., yazıyor! 

Salonda, şüphe yok ki samimi 
bir sanat havası esiyordu. Herkes 
biribirine "d.,leri gösteriyor. Ga
zetecilerden biri sordu: 

- Bu d lerin kovalaşması neye 
itaret acaba? 

Elif Naci, gülerek cevap verdi: 

- Anladınız mı, ak üstünde ka
ralar, biribirini kovalar!.. 

Desenlerin önündeyiz.O grupu res 
samları, alıtılmamıf bir vadide 
furça oynatıyorlar. Herkesin gitti
ği yolda yürümekte sanki ne zevk 
var? 

Modern resim, belli ki gözlerden 
ziyade,kafaya hitap ediyor.Bunun 
için de temaşa zevkimizi pek ok• 
şamıyor. Fakat buna mukabil bizi 
dütündürüyor. Ressam, objektif 
gibi, gördüğünü çizdikten sonra 
desenle fotoğraf arasında ne fark 
kalırdı? Sonra bir şey daha var: 
Acaba, her anlaşılan fey, mutlaka 
sevilen ,ey midir? Bence biç öyle 
değil. Anlamak, ortada sır namına 
bir 'ey bırakmaz, sanat eseri dai
ma bir parça müphem olmalı, çıp
lak hakikatlerden hangimiz hotla
nıyoruz? 

Şurada gördüğümüz iğri burun
lu ve çarpık ağızlı resim, bize şim
dilik tuhaf, batta manasız gelebilir. 
Fakat kim temin eder ki bu çarpık 
resimde bir gün en canlı manaları 
bulmıyacağız? 

Ziyaretçilerden yatlı bir zat, 
Stilo kalemile çizilmit bir desene 
bakıp bakıp başını salladıktan 
sonra, yavatça yanındakinin lcnlıt.
ğına iğildi: 

- Bu ressam, evli galiba! 
Öteki sordu: 
- Nerden anladın? 
Elile gösterdi: 
- Baksana bazı restnıleri, ço

cuklarına yaptırmıt ! ... 

Alayı daha ileri götürenler var. 
Birisi, harıl harıl soruyo;.: 

-Yanılıp ta buraya celenler, 
çıktıktan sonra resim seyretmek i
çin nereye giderler? 

"D., grupunun da, "tarzı selefe 
takaddüm eden " her yeni çığır sa
hibi gibi böyle iğneleyenleri, bat
ta netterleyenleri çok olacak. Hep
sine katlanmak gerek .. 

Kapıdan çıkarken birisi yüksek 
sesle: 

"D d . ., "D lil - ,, grupu a neıı. e er,, 
diyip itin içinden çıksalar ya.. Di
yordu. 

Bu zat, d ile batlıyan bir de 
"dahiler., olduğunu unutmuflu. 
Bugünün delileri, belki yarının 
dahileridir ! 

M. SALAHADDiN 

Şişlide satılık ev 
Şitlide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: >Milliyet N. B. 
6981 

Annemin ninnisini, Emine kadı
nın masallarını hepsini unuttum. 
Fakat suların sesi kulaklarımdan 
gitmiyor. Bana öyle geliyor ki o se
si işitiğim gün eski saadetimi bula-
cağım. 

• * • 
Bizim bir feyden haberimiz yok. 
Muharebe bitmit. 
Bunu mektebin ambar memuru 

Aziz Efendi haber verdi. 
- Çocuklar müjde, sulh oldu. 

dedi. 
Etrafına toplandık. 
Anlattı. Gazetede okumuf. Şe

hirde herkes nete içindeyınif. As
kere gidenler evlerine dönecekler 
mit. 

Aziz Efendi gülerek ilave etti: 
- Eh, artık sıkıntı da bitti ital· 

lab. Müdür Beye söyliyeyim. 
Emir versin de anbardan teker 

çıkarayım. Bu aktam bir tatlı yi
yin. 

Demek harp bitınitti. 
Herkes evine dönecekti. Sıkıntı 

kalmıyacaktı. 
Biz ne olacaktık. 
Bizim kasabayı düşman basmış

tı. Acaba bir gece içinde kapısını 
vurup çıktığımız evimiz ne olmut
tu. 

Mektebe kaydolurken nereli ol
duğumuzu, anamızın, babamızın 

Akraba ve nişanlı 
Cevat Baki, sevda siyasetinin gava• 

mızına vakıf bir gençti. Öyle bir değil, 
bet kadını birden idare ebnesini bilirdi. 
lıin İnceliğini tamamiyle kavramı§, çok 
tecrübeler geçirmiıti. 

Sevgililerinin dost, ahbap, akraba 
olmalanna çok dikkat ederdi. RandevÜ· 
terinde semt gö:.1etir, gideceği, oturaca 
ğı, geçeceği yerleri o günün siyasetine 
göre intihap ederdi. 

Bir ıün bile hesabında yanıldığı gö
rülmemiıti. En mütkül, muhataralı bir 
vaziyete düııe, ne yapar, yapar, bir 
kulpunu, kolayını bulur, keçesini sudan 
çıkanr, maıum bigünah oluverirdi. 

Arkadaıları onun maharetine hay
randı. Baılan sıkıya gelince, ona akıl 
danııırlardı. Cevat Baki nasilıatleri ve 
tavsiyeleriyle ne kadar arkadaıını kur-
tarmııtı. / 

Cevat Bakinin mahareti sadece idare 
de değildi. Bir kadını ne kadar kolay el
de ederse, o kadar kolay da pasaportu
nu verirdi. 

Onun sevda siyasetinin tabirleri de 
vardı. Mesela sorarlardı: 

-..:. D ... Hanım ne alemde? 
Cevat Baki omuz silkerdi: 
- Daha henüz berhayat .. 
Bunun manası: «DA.ha münasebeti .. 

miz devam ediyor» demekti. 
- Şimdilik tebdilihadava ! 
Bundan muvakkaten darğınlık anla

tılırdı. 
- Geçen gün bir temiz yıkadon. 
Yani kavğa ettik, ağzının payini ver 

dim. 
Arkadaılan da yavaı yavaı bu lisa

na alıımıılardr. Bu ıstılahların çok fay
dalan vardı. istenilen yerde, istenilen 
ıey söylenilebilirdi. Pot kırına tehlike
si yoktu. 

' Cevat Baki her maceraya, muadele 
halleder gibi, malüm ve meçhulleri he
sap ederek atılırdı. 

Fakat atıldığı macera, onu mutattan 
fazla düıündünneğe baılaınııtı. 

Şahendeyi atlatınanm zamanı gel
miıti. Fakat münasebetleri fazla uza
mııtı. Yalnız ona kartı zaafr vardı. Ne
dense yakadan silkip atamıyordu. 

Şahende genç, güzel, cok güzel bir 
kadındı. Cevat Bakinin, onu da emsali 
misillü atamaması pek ıebepsiz değil
di. Şahendenin tirretliğinden, bir reza
let çrkarmasından korkuyordu. Şahen
de yapar mı, yapardı. 

Cevat Baki eski komıusu Celileye 
tesadüf etıniıti. Birbirlerini gönniyeli 
Celile öyle değiımit, öyle gÜzelleımİ§· 
ti ki, Cevat Baki Hayretinden donup kal 
mıftı. 

Celilenin vaitlıir nazarları Cevat Ba 
kinin kalbine iılemiı, damalannda ar
zunun ateşi alev alev yanmııtı. 

Bu zamanda rezalet çıkmasını elbet
te istemezdi. Fakat Şahendenin kontro 
!ünden Celileye yanatmak kabil değil
di ki .• 

Cevat Baki bütün maharetini kulla
mıyor Şahindeye hissettirmemek için 
teytani planlar kuruyordu. 

Cevat Baki Şahendenin tavırlarından 
anlıyordu. O, mutlaka birıeyler sezmiı
ti. Baluılan manalı, hatti müstehzi, 

·sözleri de balaıların.lan daha manalı ve 
imalı idi. 

Cevat Baki yakında bir fırtınanın 
kopacağını, kopmak Üzere olduğunu his 
sediyordu. 

Ya, yardan geçecekti, ya serden .•• 
Fakat ne yardan ıeçebiliyordu, ne ser
"den!.. Celile _çok hassas bir kadındr. Ce 
vat Bakiyi cidden aeviyordu, ona haki
katen dütkündü. Şahendenin aıkı da 
cali de değildi. O da Cevada bütün ru
hiyle bağlıydı. 

Cevadın uykuları kaçıyor, bir yerde 
durup oturamryordu. Fırtınayı kazasız, 
belasız aavabilmek için tedbirler arıyor, 
çareler dütünüyordu. 

Cevat, Şahende ile Celilenin kartılat 
tddan zaman, olacak ıahneyi gözünün 
önüne getiriyor, tüyleri diken diken o.. 
luyordu. 

Celile muhakkak, düşer, bayılır, bel
ki de trkanll", ölürdü. Şahendenin de ya 
ralı bir kaplan gibi rakibesinin üzerine 
atılacağı §Üpheaizdi. Cevat o vakit ne 

adını hep yazmıtlardı. Acaba bü- 1 

kUınet bizim işimize bakacak mıy
dı? 

Babamdan bet yüz koyunumuz 
1 

kalmıfh. Sekiz gözlü evimiz etya- 1 
dolu idi. Bunlar kaldı mı acaba? , 

O gece mektepte de tenlik yapıl-

dı. 1 
Müdür Bey emir vermif, bize 

akşam yemeğinde hamur tatlısı 
1 

verdiler. Belki altı aydır böyle 1 
fey görmemittik. 

Müdür Bey o gece çok neteliydi. 
Y emekbanede biç yanımızdan ay
rılmadı. Kim bilir tehirde, evlerde 
herkes ne kadar eğleniyor. 

Müdür Bey İatanbuldan haber 
alınmadığını, yalnız ajansın mü
tareke haberini verdiğini söyledi. 
Gece nöbetçisi coğrafya muallimi 
Ki.mil Bey Almanların nihayet 
mağlubiyeti itiraf ettiklerini söyli-
yordu. 1 

Müdür Beyle konuturlarken: ' 
- Bakalım ne olacak! Diyor

lardı. 
Sulhten sonra ne olabilirdi. Ya- , 

kan, yıkılan, ölen geri gelmiye- 1 

cekti. Fakat kalanların rahat ede-

1

1 

cekleri füphesizdi. 
Kasabamız ne halde idi acaba? 

Zıganamn dumanlı tepelerini öy
le göreceğim geldi ki! O gece su
ların sesi kulaklarımdan gitmedi. 

yapacakb? Hangi tarafı iltizam edebi
lirdi? 

Celileyi de, Şahendeyi de tanıdığrna, 
tanıyacağına lanet ediyor, batını yum
rukliyordu. 

Hafta içinde her türlü ihtimalleri gö 
ze alrp, uzun tertibattan sonra Celileye 
randevü vermitti. Taksim bahçesinin 
tenha bir köteıinde buluıacaklardr. 

Cevat, sabahleyin evden erken çdanrt 
tı. Hep aksi istikametlerden dolaıarak, 
bahçeye gitmiıti. Oturdu, bekledi. Ne
den sonra Celile gelmişti. Cevat, ona 
meftun ve hayran baktı, kaldı. 

Celileyi hiç o gür.kü kadar güzel, tık, 
zarif, alunlı gönnemi~ti. Giydiği kos
tüm tayyur o kadar ııkb ki, Cevat ka
dın . tuvaletinden fazla anlamamasına 
rağmen takdirden kendini alamadı. 

Yanyana oturdular, tatlı tatlı konuı 
tular. Cevat, Celilcyi oradan alacak, da 
ha gizli bir yere götürecekti. Celile bir 
az müstağni davranryordu. Fakat Ce
vat nihayet onu ikna edecekti. 

Uzun, hararetli bir münakaşadan 
sonra Celilenin gönlü razı olmut ıibiy
di. Cevat garaonu çağırdı, heıap görü .. 
yordu. Birdenbire elindeki cüzdan yere 
düştü. Rengi sapsan oldu. 

Celile merakla sordu: 
Cevat Baki cevap veremedi. Ne söy

liyebilir:fi? Şahende bahçenin kapısın
dan girmiı, ağır ağ<r onlara doğru ge
liyordu. 

Cevat korktuğuna uğramııtı. Mu
kadderata baş eğmekten ba;ka çare kal 
mıyordu. 

ŞıWıendenin dudaklarında İntikam 
alan insanlara mahıuı keyifli ve mÜs· 
tehzi bir tebeııüm vardı. 

Cevat Baki ayağa kallanııtr. Şahen
deyi tanımamazlıktan gelemezdi. Celile 
için: «Akrabam• der, belki bu suretle 
tehlikeyi atlatırdı. 

- Buyununlar Hanonefendi. 
Şahendenin ağız açmasına vakit bı

rakmadan: 
- Celile Hanımı takdim edeyim, 

akrabamdırlar .•. Şahende Hanımefendi •• 
Şahende, bu maıalıı. inanmıı görün

miyordu. Y alnrz o, Cevat Baki ile meş
ğu) değildi. Ona ehemmiyet vermiyor
du. Nazikane bir tavırla Celileyi selam
ladı: 

- Teşerrüf ettik efendim, dedi. 
Cevat Baki bu zarifane mukaddime

nin bir facia ile nihayet bulacağına ka
nidi. Netekim Şahende, gözlerini Celi
Ieden ayırmıyordu. Cevat Baki, hele
candan hemen düşüp bayılmak üzerey
di. 

Şahende, Celileye biraz daha yak
laştı: 

- Nitanlımı takdim ederim Hanım
efendi. 

Cumhuriyetin 
1 O uncu Y ıldönümü 

bayramı için 
Cümhuriyetin 10 uncu yıl 

dönümü bayramı münasebetile 
yapılacak şenliklerde muhte
rem halkın üç gün şehirde gi
dip gelmelerini kolaylaştırmak 
için Tramvay Şirketi 29, 30 ı 

ve 31 Teşrinievvelde şu tenzi
latlı arifeyi tatb!k edecektir: 

1 ve 2 kıt'ada kesilmeden 
devam eden güzergah içln 1 in 
ci mevki 6 kuruş; 2 inci mevki: 
4 kuru~. 

2 kıt'adan fazla kesilmeden 
devam eden güzergah ıçın 
1 inci mevki 8 kuru; 2 inci 
mevki 6 kuruş. 

Bu tarife, bazı kısnn bilet 

Bir kaç gun sonra sulh haberle
ri çoğaldı. Fakat lstanbuldan ge
len havadisler pek iyi değildi. Her 
gece nöbetçi muallimin etrafına 
toplanıyor, haber soruyorduk. 

Ecnebi devlet zırhlıları lstanbu
la gelmi,ler. Karaya asker çıkar· 
mışlar. Daha başka yerlere de çı
karacaklarmıf. 

Bunun ne demek olduğunu Mü
dür Bey anlattı: 

- Galip gelen devletler sulh im 
za edilinciye kadar mağlup tarafın 
silahını alır, istediği yerini itgal 
eder. Sulhten sonra geri verirmif. 

Bir gün Müdür Beye kasabadan 
haber almak kabil olup olmadığı
nı sordum. 

Daha sırası gelmediğini, ortalık 
biraz düzelince çaresine bakacağı
nı söyledi. Halbuki coğrafya mu
allimi bir gün bana Erzurumun Er
menilere bırakılması için yazılar 
yazıldığını, o taraf ahalisinin dev
letlere müracaat edip buna razı ol
mayacaklarını söylediklerini gaze
teleri göıtererek anlattı. 

Mektepte Erzurum tarafından 
kırk elli kız vardık. Hepimizin kö
yü ayrı ayrı, fakat hep o taraflı i
dik. 
Ay~e ile dertletirken bir gün 

mektepten kaçıp Erzuruma gitme
yi düşünüyq.ı-duk. Oraya &:idince 

Herkesi kahkahadan 
bir film 

BAB 
(ÇAPKIN. KJ 

Oynıyan: Şen Şuh 

ANNY OND 
Pek yakında : 

MELE 
sinemasında ( 

SARA 
(Eski Glor 

sinemasında 

Joan Crawford -
Robert Montgo 

Nils Asther ve 
Lewis 

Asri bayatın fevkal 
mubtetem bir sah 

musavver 
SON K 

filminde bütün sey 
teshir ediyorlar. 

S Ö Z B 
A L L A H 
Şimdiye kadar hiçbir 
kazanmadığı rağbetle 

mektedir. 

Son gününden ist 
ediniz 

İPEK SİNE 
Bu gece : Darülbed 

HAZIM B 
bizzat sahnede fen v 
sanile bir filmin nasıl 
ğini anlatacak ve fil 
farkılarını söyliyecektir --------lS T ANBUL BELE 
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Gelen eYrak ••ri TeriJmH.

aıaç•n DÜ•halar 10 kunı1tur..
matbaa7a ait iıler İ~İn mGdir 
racaat edilir. Ca.ıetemiz iJinJar 
liretini kabul •tmu. 

BUGÜNKÜ H 
Yeıilköy aıkeri raıat merke 

dıirmız malümata söre buıün 
'fe •ak4n. olaTak de•am edecektir. 

Dün haya taz7iki 761 milim 
caklık en çok 2Z, en az 9 der 
lraytedilmiıtir. 

lerde mutat iicret üze 
yüzde 33 e kadar çık 
iade bir tenzilatı ihtiv 
mektedir. 

nasıl olsa kasabamızı b 
Kim bilir belki ailemizden 
lan vardı. Belki de evleri 
mamış, bahçelerimiz bara 
mı~tı. Zaten mektepte es 
kalmamıfh. 

Ambar memuru Aziz Ef 
allimlerin o ay maaş ala 
rını, tahsisat· gelmezse erz 
tısı çekeceğimizi söyliyord 

Hani sulh olunca her 
haline gelecekti. 

Mektepte dersler gevşe 
bütün hevesimizi örgü 
verdik. 

Ecnebi zabitlerinin 
dar geldikleri söyleniyor· 
çartıya giden Aziz Efenıl 
rında tercümanlarla bir k• 
zabiti gördüğünü söyledi. 

Demek daha sulh imza 
mi~. 

Fakat küçük aklımız Si 
Anadolunun göbeğinde b 
bitleri gezerken sulh ola~ 
bul etmiyordu. 

Bir sabah henüz yat 
de idik. 

Hatta Huriye Hanım uylı 
alamayan bir kaç talebenill 
!alarmı sarsıp uyandınyorıl 

Birdenbire afağıda bir 
oldu. • 

(Bitffl4 
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:~:~~.t~1~5~~ 
r !~ ~::: ~~t:;r~fan1:~.Faik B. ve arkadatları. !7«hl~n~e;;~:o&u;'~::!o::kL konseri. Z3: Umu• 

ı ' 
20,30 T anburi Refik B. ve arkadaılarL 8 R E S L A V, 325 m. 

e t •• k • 21,30 Gramofon. 18.ZO: Kuator konaer4... 19,10: Kuator. 20: nes ı U eniyor. 22 den itibaren Anadolu Ajansı, Borıa ha· Kon•er. 21: Arzura tibi konser. 23,~: Haber• 

A Nbiz1.:.'°iR. ~~· ...... 19 Teşrinievvel Perşembe 
12,30 - 13,30: Gramofon.. 18: Orkestra. 18, 

Kuşbazlar bu • dı·gor?. 45~t~Şö~~:;~1io:,.~;·n• h.b .. ı •• ;. 1s G••m~~!~NBUL' 
ışe ne 17.35: Plik • Mü•ababe. 20.10: Muhtelif. 19 Kemal Niyazi Be;r ve arkad..ıları. 

21.05: flafı°f muıiki. 22: Kon!eranı ve netel.i 20 Neb=.I Oilu lama.il Hakkı Bey. 

enede 15-20 bin çift kuş ihraç ederdik. Şimdi hiç! 
Y ':nic~. ~.vluıunun arka11nda bir fır .• Uzun gagalı kuf ... 
lı:kan ..• Butun duvarlarından ve ta- - Matallah, dedim. Bütün kutla· 
tarından şakıyan sesler geliyor. rı, böyle tarifle çabucak tethi• ediyor 

) re.n~ biçim biçim kuı... Saka, aunuz. 
~e, llpınoz, kanarya, ftorya, güver- - Siz bizim pederi görmeli idiniz. 

~atti. tavuğa varıncaya kadar... Önüne yüz cina kuş götürseniz, hep-
Kıtninin sesi güzel kiminin boyu sinin birer birer ismini, erkek mi, diş.İ 1 ki . . , 
ı:e __ , mının rengi güzel... Kiminin mi o1dug ... unu aöyler, hastalıg" ı varsa 
du•ünütu" ı. ~ teşhis eder, ötmiyoraa senenin hangi 

) Çünkü içlerinde bir de ye§il papa· ayında, ayın hangi haftasında. hafta 
n var... -
- Kuşçu Arif Efendi burada mı? 
Birisi kapıdan başını uzattı: 

1 -V ~~if Efendi, sizlere ömür! •• 
e ılave etti: 

ııt - Dört ay var öleli ... Şimdi dük· 
t'da oğlu lsmait Efendi çalışryor ••• 

, lazdan gelir. 
ııi Bir iskemleye oturup kendisini yir 

dakika kadar bekledim. 
ı lsrnail Zühtü Efendi, elinde bir 

• ! ~esi ile içeri girdi. 
~ ~~r _§eye canı sıkıldığı yüzünden 

Ilı ıdı. Kafesi bir kenara fırlatarak: 
..ol - ~~rtenkelenin iıi •.. Diye söylen 
.,. Egilıp baktım: Beyaz tüylü bir 
~''• kafesin içinde yumak gibi toslo· 
f"1":k olmuş, hareketsiz yatıyordu. 
ma.~ Zühtü Efendi, ölü kutu bana f1 gosterdi: 

,ı k Almanyada yetiştirilen en ıyı 
nı anaryalardan biri.... Dükki.na 
n~net bırakmışlardı. Gece vakti bir 
~r enıoı~, .~elip hayvanın kanını em 
:J:·· .. 1~.•unü atmıyorum ki, aahibi 
' ıp go~sun diye!. .• 
• 1•ınaı! Efendiye, kutçuluk hakkın 

ne aorıatn cevabını alacağımı bi· 
'

0

1
rum. Fakat söze nereden ba<!a. 

ıa ı? ~ 

Bereket versin buna hacet kalma-

lsınail Ef~ndi, bahsi kendi açtı: 
İ - Pederım kutÇu Arif Efendi la· 
t"nı 102 yaşında idi. Bu yaşa g~lin

Ye kad b' ·· ... ürn ar ır gun •fınm ba§ından ay 
le adı, Onun babaaı, yani bizim bü-

· ı Peder de (125) yaşında ölmüş! 
ı;~;akçtçı Mustafa Ağa derlermif. An-

1 arına·· bk erm. gore u apıdan zor gi-
ü ~I· ~abam desen, 102 yaşında öll; a emır gibi aağlamdı. Eh •.• Biz de 

I ra~ızda albnıf yatına geldik." 

b~maıl Efendinin siyah gür bıyıkla 
ır tel' d" . 

'":r::iinü .. 1 U§mıyen siyah ıaç.ları, bu 
!i, adeta yalana çıkarıyor gibi 

Eaki ku. 'tıi: thaz, anlatmasına devam 

Ut- lıtanbulda kırk elli sene evvel, 
~tın nıe[.8kı, ıalğın halinde idi. Çifti 

dış ıraya kanarya alınıp oatıldıg" ı 
r u. 
lngiltereden k . l . 

.,lıni·•· B va lıy e hır profesör 
,...ı. u profe .. .. b' 
Pederde ... sorun ı:zirn mer-

ıft güv . n ellı lngiliz liraaına iki 
ılr ~ift k_rcın, 25 lngili~ lirasına. da 

Fatih ':;"a~.akaldığ, hatırımdadır 
• B amıı ayYllmlarınd D · 
t abanın yetiştird. - , k an er. 

. an birini yine d •ı:• anaryalar
!:e (IOO) altın l'Pe enm, Sultan Azi. 
• ıraya •atını t B 
~rya, nefti tepe)' k ! ı. u ka. 
Aikleri bir c. k ı, esme kuyruk de
' E.ki ku. ıns anarya idi. 

·? Vaktiyfe nı-;;:ı..1.' 1 ":~ nerede tim· 
n Azmi Be • rulfunun hocalann

"liz lirasına t,1." (~i.la sağdır) 100 in 
.in •attığını bil~r .çıft hünkari güver· 

Vaktiyle r~m. 
lar <>! • Kalıkratyadan Eyübe ka 

an •ahad .. k llıtları • a gayet guzel anarya 
tanary Ye!ıştirilirdi. Bizim iklimdeki 
inde b a ı"'nsleri, dünyanın hiç bir ye 
: ziın u u~":zken, Alman mallan 
..e~., Ykrlı cın•leri bastırdı. Varsa 

naıt'~n anaryası... Yoksa Cermen 
y lıaaı ... 

Haıb:k;u~~a. İrlanda cinsi kanarya;·· 
eri "a d ıxıtn kanaryaların ne çeşıt• 
~İnd,.n rt ı: Nefti tepeli, acısarı, ken
lebelj epeli. çift kanat, ahraç, nefti 
ıı. •arı d" • k ....- e daha ·.. u2 sarı. kamıfı ren ... 
lrarı,..,, 

1 
hoyle bir çok çeşitler ... Eski 

Sözun'!.r•ınız cok gÜzel raçada ... 
" keatim • 

-- Aff d ... 
ek? e eraınız amma, raça ne de 

~ir.l;e ~'!ça, kuşun kendi güzelliği· 
da 1• .'Yordum. Evet! Çok güzel ra 

' ' Yı d'll" k ıtti. 1 ı anaryalarımız elden 

a llir za 
O birı k ll'lanlar, harice senede 15 • 
Ugiin, b '!narya aevkettiğimiz olurdu. 
iyor. Ak .tek kanaryamız dıtarı git· 
ıyoruz ·~~e, biz dııandan kanarya 

llıi2 Öld.: lloyJelikle, yerli kuş neali
fetiıtire~i~rtık, ne temiz bir kanarya 
&raaınd 'Yoruz, ne de yerli kuılar 

an aat b' . - Fl 1§ yapa ıhyoruz. 
r, en s:k""· •aka, iskete gibi kuı· 
l<.uıçu 10ner~lerde bulunurlar? • 
-- F I ttıaıl Efendi cevap verdı: 

. 'Yalını a 'etayı, cenaryayı da unut· 
tin hav~ı u kutlar, bizim memleke
d otaınıatr'bda 26 Eylülden itibaren 

a hep b .al. atlarlar. Kasıma doğru 
~ı. ,Yerte'; ık~e çekilip havaaı daha sı •r •çind e gıderler. Bu muhacir kuş 
~ .. ar<lır Ae çok tatlı renkte olanları 

ili • "VU d 1 
U11ur ç 0 usu para edenleri de 
Bird~n 

1 ._ C. hatırladım: 
ı t" •Çen g" T 
~ Uı,oleri b' k un uzlada uzun gaga 
di-'°"'uııardır I aç ~enkli güzel bir kuş 

· '· •ınaıt Ef d" "I" en ı, gu umse-
._ li 

nı!.. a .. Ani d d . 
1;: a ım edı, Yalı çapkı· 
"'"nd· -- ''B kendime• 

o)"d .._ ıırho.n C i.· 
at.,. Usu İsmi a ıt Bey, romanına 

I~ <>lına•ı~ ı"''~~n bu çapkın ku~tan 
__ "'"İl l::fend. •Ye düıündüm. 

ı>l. l::"et c 1 de"am etti• 
mı... ')).,8n!nı.. Bildig" i.;,iz Yalı 

nız k · 
enarlarında dola-

Ku§çuların piri merhum Arif Bey ııe 
oi /u I smail Bey 

haber nın hangi gününde öteceğini 
veriırdi. 

O sırada gözüm tüneğinde uyukli
yan papağana ili§ ti: 

- Konuıuyor mu? Diye ıardum. 
- Şimdilik düşünüyor, diye cevap 

verdi. 
Sonra anlattı: 
- Papağan, bu aeneler gelmiyor. 

Gelenler de pahalı aabhyor. Papağa
nı, konu§turmak için onu bir müddet 
aç bırakmalı! .. 

_ Aç ayı aynamaz derler, papağan 
da anlaıılan aç kalmayınca söz söyle-
miyor. 

lsmail Efendi, yuzume baktı: 
- Aç ayı oynamaz belki .. Fakat 

ağlamayan çocuğa da meme venncz
ler. Papağan anlayışlı hayvandır. Aç 
kalınca insana kendi diliyle hitap et• 
mek için insanca öğrenmeğe ça1.ı~rr. 

- Bu günün kut meraklılarından 
bir kaç isim söyliyemez misiniz? 

Hatırlıyabildiklerinin ismini sıra• 
!adı: 

- Dunun Efendi ... Sandalyacı lı
tavri Efendi ... Betiktaf muhafızı Ha· 
san Pa,anm oğlu Emin Paıa... Dava. 
vekili Hacı Fahri Bey.. • 

lımail Efendiye daha pek çok şey 
ler aöy!etilebilirdl. Fakat onun fazla 
vakti olmadığı gibi, benim de bu sü
tunlarda fazla yazı için yerim yoktu. 
kuıbazlık bahsini burada kesmek la· 
zrm geldi. 

Mini mini kafeı içinden bir koca· 
başın batını demir tellere çarparak 
kanat çırpııını, bir ispinozun pis pis 
düşünceye dalıtını göz ucuyla seyre• 
derek dıtan çıktrm. 

B~yaz bir Legorn horozu, beni U• 

zun uzun öterek aeli.mlimetledi. 

M. SALAHATTIN 

"D " 
sergıs1 

Altı ıan'atkardan teşekkül etmİ! o
lan ''D,, grupunun de.en sergisi bü
yük bir rağbet görmektedir. Ecnebi 
ve yerli bir çok ziyaretçiler tarafından 
bir baftadanberi büyük bir alaka ile ge
zilmekte olan °0~, grupunun sergisi
ni yalnız dün 800 kitj ziyaret etmiştir. 
Bu rakam halkımızın reaime karşı rağ .. 
betsizliği iddiasııJa güzel bir cevap teı· 
kit eder. 

Sahipsiz eşya 
Dün gümrükte eski sahipsiz eşya

nın toptan satııma devam edilmiş ve 
20 bin liralık muhtelif eşya satılmış· 
tır. --Beykozda sanatoryom 

Beykozda bir stadyom açılması takar· 
rür etmiştir. Bu husus için bir bina 
bulunmuştur. Stadyom bir aya kadar 
faaliyete geçeçektir. Sıhhiye müdürlü· 
ğü müeııesenin noksanlannı tamaınla· 
maktadır. 

Macaristan dan 
heyet 

gelecek 

Bu ayın 23 ünde hususi bir trenle 
Macaristan ıehrimize iyan ve meb'u .. 
sanlardan mürekkep ( 250) kit ilik bir 
heyet gelecektir. Bu heyet şehrimizde 
hususi bir §ekilde kartılanacakbr .• He
yet htanbul dan Tekirdağına ve oradan 
Bursaya gidecektir. 

Heyet, Tekirdağında vefat e~en ve 
Rakoftski ismini. ta§ıyan maruf hır Ma
carın mezarını z;ıyaret ededce~ler v_e o~a
ıda bu zatın evvelce otur . ugu evı mu
ze olarak küıat edeceklerdır. 

TAŞRA 1Ç1N 

Memur aranıy~r 
T · • Türk vatandat .,ükem· 
aşra ıçın ıf 

mel Almanca ve Türkçeye vak Ste 
no-Daktilo bilen bir memuı: ardailn.•-

F bilenler tercıh e ır • yor. ransızca .. . 
Tali lerin mufassal tercumeıhal ve 
iste:ikleri maafl bildirerek D. A. ru-

. I b 1 176 No. posta kutusu 
muzıle stan u 1 (8557) 

d 
. tahriren müracaat arı. 

a restne / 
7523 

·k 20,30 Kemani Rcıat Bey ve arkada,larl re• 
netri7at, 23,30: Dan• muın isi. fakaitle Vedia Rıza Harum ve Mu:taf-
BUDAPEŞTE, 550 m . 
18: Siıan musikisi. 19,20: Neteli sözler. fer Bey. 

19.45·. p;yano konıeri. 20.50: Spor ve kotu 21,30 Gramofon. 
22 d.n itibaren Anadolu AjanSI, Borsa ha· haberleri. 21.15: T:yatro. 22.35: Haberler. 231 

30: Caz ve Sigan muaikileri ve Mac.ar ıarkıla"' berleri, Saal a,arı. .. 
ViYANA, 518 m. 
19: Oda mua:.kisi. 19,45: Cuslıı.v Feateabers 

(kendi eaerleri.nd.en). 2~,15: Muthelif. 23,SS: 
Piyano refakatile ruhi ve neıeli ı•rkılar. 
21,35: Aık tarkı!arı. 23.20: Dan• plakları. 

MILANO • TORNO • FLORANSAo 
17,35: Karııık konıer. 19.ZO: Haberler -

pJi k. 20: Haber!er - Pi.ile .21: Haberler. - U
muıni bir yerden nakil 

PRAG, 488 m .. 
18,45: Plik. 19.05: Almanca neırlyat. 20,10: 

Don1uz avı. ıt:0,4~: riaJK konaer.!, ~ı,30: Avcı 
saati. 22,35: Sakaofon konıerl. 23,05: Haber
Jer. - Plak. 

ROMA, 4-41 m. 
18,20: Taganni ve mrzıka. 20,~5: Ar.navutça 

neıriyat. 21,05: Piyapo konser!. ~Z: Mono!' 
opera&1ndan düetler. 22,55: Plak 1.le senforu. 
BÜKREŞ, 394 m. 
18: Karıtık k.onıer. 20: Ders Dans m~ai

kiai . 21: Radyo orkestrası. 21,45: T agannı. 
BRESLAV, 325 m. 
lı: ı-i a t!t mı.ı ! -ı.İ 18: Müubabe!er. 20: Ar-

tistlerin B'ÜnÜ münasebetile neırlyaL 21: Mo. 
:r.art • Reger., konser:. 21,35: Sdıubert kon
aerl. 22: Waırner konse ı .i. 23; Haberler. -
Da.na muıikiıi. 23,35: Berlinden: Danı musi-
kiti. 

ı 6 Tesrinievvel 
' 

Pazartesi 
ISTANBUL ' 

18 Gramofon. 
18,30 Fran•ızca ders (llerlemiı olanlara). 
19 Hikmet Rıza hanım. 
19 45 Saz, Sevim Hanım. 
20:30 Münir Nurettin Bey ve arkadaıları. 
21,30 Gramofon. . 
22 den itibaren Anadolu AJanar, Borıa ha .. 

berleri, Saat ayarr. 
ANKARA• 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18.45: 

1 

Alaturka ıaz. 20: Ajan• haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 
17,45: Dera - Oda muıikiıi. 21,?5: "Pepina,, 

İımindeki o,eret. 23,50: Danı pliliarr. ı 
BUDAPEŞTE, 550 m 
18,35: .Pli.k. 19,35: Ders. 20: Sigan musiki

si. 21,05: Şiir ve musiki. 21,35: Beethoven'in 
eserlerinden l:.onaer. 23,0: Haberler. - Sigan 
musikisi. 

ViYANA, 518 m • 
18,20: Piy•no refakatlle taganni. 19: Müsa

habeler. 19,30: Danimarka uau1ünc!e 7eni c.im
naatik: hakkında. 20,10: Hafif musiki. 22,05: 
Filharmonik konıer (R. Strau•'un yeni eserle ... 
rinden). 23,30: Dana pl.ikları. 

MILANO • TORINO - FLORANSAo 
18 IS: Bando mızıka. 20,25: Ecnebi liaanile 

habe~ler. - Pl8.k. 22,50: Oda musikisi, 23,35: 
Dana pli.kları. 

PRAG, 488 m. 
19 30ı Almanca neıri7at. 20: Haberler. 20,15: 

Muh~elif. 20,30: Radyo revüsü. 21,30; Bando 
mızıka. 23: Haber!er. - Almanca netriyat. 

ROMA, 441 m. 
18,20: Taeanni •e musiki. 20,25: Ecnebi li

aanile haberler. 21: Haberler - Tapnni -
Karı.9ı:k musiki. 
BUKREŞ, 394 m. 
18: Cazbant. 19,20: Dans muaikiainin de•a

m1. 20: Derı. 21: Kona.er. 21,30: Eski ka.hra-
• man ••rkılan. 22,20: Karııık konıer. 

BRESLAV, 325 ın. 
19: Kon•er. 20: "Ganıjung,, iaimli neıriyat. 

21: Halk senfonik konseri (Taıannili). 

17 l eşrinlevvel Salı 
ISTANBUL ı 

18 Gr•mofon. 
18,30 Ff'anan:ce. ders i1erlem1z olanl•r&. 
19 Mahmure H,.ad.an Hanım, 
19,45 Fazilet Hanın\, 
20,30 Eftal1a Hanım, Sadi Bey •• arkadaıları. 
21,30 Gramofon. 
22 den it.ibaren Anadolu Ajansı, Borıa ha· 

berleri, Saat a7arı. 
ANKA R Ao 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18: Orkeatra.18,45: 

Alaturka saz. 19,30: Dana mua.iki•i. 20: Ajana 
ba.berlePi. 
VARŞOVA, 1411 m. 
18: Keman konaerile tacanni. 19: Konferanı. 

- Kahvehane konaer.i. 21,05: Hafif muıiki. 
22: Roman tefrikası. 22,20: Lituanya mu•ikiıi. 
23,30: Dana. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Gounot'nun eserlerinden konser. 19, 

45: Aakeri konaer. 20,~S: Wagneı-'..:n 'Uçan 
Holondah., (FLIEGENDE HOLLANDER) 
operası. 24ı Caz muaiki•~. 

ViYANA, 518 m. 
20,25: Viyana operasından naklen b:r opera 

tem•ili. 23.ZO: Bar muaikiai • 
MILANO . TORINO • FLORANSAo 

· 18,15: Dana muı.iki•İ. 19,45: Haberler. -
Pl&k. 20: Haberler. - Plak. 20,20: Ecnebi li· 
aanile haberler. 21,35: Bir opereti nakil 

PRAGo 488 m. 
18: Gençlik netriyah. 19,30: Almanca ne,ri

yat. 20,.30: Şiir ve musiki. 21,30: Skeç. 22,30: 
Soliıt konseri. 23: Haberler - Hafif musiki. 

ROMA, 441 m. 
18,20: Rad.:ro orkeıtr•••· 19,30: Arnavutça 

netriyat. 20~2S: Ecnebi lisanile haberler. 21,35: 
Haberler. - Ka.rıtık konser. 22,30: Tiyatro. 
23: Konserin dev•mı. 
BÜKREŞ,394m. 
IS: Karıtık konser, 20,25: Pl&k. 21: V iyana 

musikisinden mürekkep konser. 21.25: Konser 
(Viyana. operetlerinden). 22,20: Keza. 

B R E S L A V, 325 m. 
20: Alman ıarabı isimli neşriyat. 21: Milli 

netriyat. 22: T•ıannl cemiy~tir2n konıeri. 23: 
Haberler. 23,45: HaHf musiki. 

18 Teşrınıe11veı ~arşamba 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
19, Cennet Hanım. 
19,45 Ha%ım Bey arafından Kara&Ö&. 
20,.30 Udi Selihattin Bey ve Kemani Nubar 

efendi refakatile Hamiyet Han.tnı. 
21,30 Gramofon. 
22 den itibaren Anadolu Ajansı, Borsa ha• 

berleri, Saat aya..r•. 
ANKARA• 
1230 - 13 30: ..'.::.ramofon. 18: Orkeatra.18,45: 

D•n• mu•ikisi. 20: Ajanı haberleri . 
V A R S O V A. 1411 m. 
18: Viyolonıel refakat.ile tacannL 21,05: 

Cit:ar konıerl ve taıannt 22,20: p:yarıo kon• 
ıeri. 23,15: Kahve musikisi. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18, 45: Salon orkeıtraır. 20,45: Şarkılı bir 

skeç. 22,45: Haberler. 23,05: Taaann:li kon· 
ıer. 23,35: Siean musikisi. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
20,0S: Aıkeri Lon•er. 21,20: "Balo sohbetle

ri,, isimli 140 •ene evveline alt b!r n-.ri;rat. 
22,15: JOSEF MARKS'ın eserlerinden farkı .. 
lar (Markı b!%e celbedilen musiki. miitebaaıı
aıdır/· 23,30: Ak~am konseri. 

M LANO - TORINO - FLORANSA, 
18,20: Taıanni. 20,25: Ecnebi. liaanile haber• 

ler. 21,35: Tiyatro. - Dana musikiı:i. 
ler. - Dana muaikiai. 

P R A G. 488 m. 
18,40: PIAk. 18.55: Plak. - Almanca netri

yaL 20,25: Şark1lar. 23,10: Senfonik kon.ııer. 
23: Çekçe ve !ranaı%ca haber!er. 

R O M AJ 44l m. 
18ı20: Konıer. 19,35~ Arnavutça haberler. 

21: Haber!P1r. - Pli.k. 22: "Alt.n P"aflı kız,, 
iaimli Puccini'nin operaar. 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
18: Radyo orkeatraaı. 19,15: TaganaL 19,35: 

ANKA R Ao 
12,30 • 13,30: Granıofon. 18: Alaturka •az 

18 45: Viyolonıe.I konseri (Edip Ber tarafın· 
da~). 19,15: Alaturka su. 20: Ajanı haberleri. 

VA R Ş O V A, 1411 m. 
19,25: Hafif pla.k rou:oik isi. 2'.>,10: Sk_e~ _22, 

20: Senfonik konser. 23050: Kahve muaıkııoL 
B U D A !' E S T E, 550 m. 
18 35: Q9era orkestrası tarafından konser• 

20,2Ô: Har;ın&en ceri kalan bakiyeler (Sö~ ve 
musikili plaklar ile). 21: Temsil. 21,35: Pıra· 
no ve viyolonsel konseri. 22,15: Haberler -
Siga.n muıikiıi. 23,20: Harici ıiyaset. 23,40: 
Radyo konseri. 24,20: Ca%.bant, 

V t Y A N A, 518 ın. 
20: Senfonik hafif ınuaiki. - Müsahabe. 

21,45: Taııannili konaer. 23,40: Plik ile akıam 
konseri. 

MILANO • TORINO - FLORANSAo 
18 15: PJik. 19,45: Haberler. - Pli.k. 20: 

Hab~rler. - Plik. 20.25: Ecnebi liıanile ha· 
berler. - 21,05: Haberler - Plik. 21,35: Ka· 
rıtık pl&klar. 

P R A G, 488 m. 
18,20: Haber!er. - PIAk. 18.40t Derı. -

PIAk. 19,30: Almanca haberler ve di ğer netri
yat. 20: Haberler. - Bando m1%1ka. 21,25: 
Müıahabe 23: Son haberler - Çek be•tele
ri. 23,35: Smetana.'nın eserlerinden senfonik 
parçalar (Orkeılra ile). 

R O M A, 441 ın. • 
20 25: Ecnebi liıanile haberler. - P17ano 

kon:eri. 21,25: Milino'dan nakil. 23: Piyano 
konseri. 23,20: Danı muaikiai. 

B Ü K R # Ş, 394 m. 
18: Konser. 19,20: DevamL 21: Tagann .i 

21,25: Seafon.ik konıer. 22,20: Devamr. 
B RE S LAV, 325 m. 
21: Mozart'ın 41Coı.i fan tulte 

20 l e$rl nıevveı Cuma 
ISTANBUL' 

12,30 Türkçe pli.k neıriyat. 
18 Cramofon. 
19 Emel Haınm 
20 Süheyla Hanım 
20.30 Ha.nın'llar Hey'eti. 
21,30 Gramofon. . 
22 den itibaren Anadolu AJanaı, borsa ha· 

berleri, Saat a7arL 
ANKARA' 
12,30 • 13,30: Graınofon. 18: Kaman konse

ri (Ekrem Zeki B t.araf?-ndan). 19,20: Gramo
fon. 20: Ajana haberlerı. 

V A R Ş O V A, 1411 m. 
18: Piyano v• tarkılar. 19~: Kahvehane 

musikisi. 20~10: MubtC!!lif. 21: Konfera~•· 21,20J 
Senfonik konser. 23,55: Kahve konıerı. 
BUDAPEŞTE,50m. 
18: Konferanı. - Siıan musikisi. 20,35: 

Operadan naklen bir temsil. - Sigan ve caz 
muaikiıi. 

V I Y A N A. 518 m • 
19,10: Modaya dair netr~7at. 19,30: H~ftaya 

ait beden sporları. 20: ~un.teha~ uvert.urler. 
21, 10: utıahi Fauatina,. ıımı.ndekı temaıl. 21., 
10: 20: PJ&k konseri 

MILANO • TORINO • FLORANSA, 
18,15: Oda musiki.si. &19,40: Haberler.. . 

Plak. 20: Haberler. - Plak. ~0,20: Ec~e~ı h
aanile abberler. 21,35: Senfontk musiki. -
Pli.k. 23: ' Bando mı:ulıuı. 

p il A O, 448 m. 
18 05: Ku•tor konseri. - Almanca ne4rİ• 

yat. ~)O: No••k'ın "Lanterne,, iıimli opera• 
11• 23,20: Son haberler. - Ruıç.a haberler. 

ROMA, 441 m. 
18,20: Tacanni. 19: Arnavutça ne4ri7at. 

20,20: Yabancı lisanla haberler. 21: Pl&klar. 
22,20: Müsahabe. - Askeri konser. 

B OK R E Ş, 394 m. 
18: Orkeatra. 20,45: Plak ile Verdi'nin 

11TRAVJATA., operaıı. 
B R E S L A V. 325 m 
17: Pl.ik konıer.i - Müsahabe. 20: Münib .. 

ten Aakeri konıer. 21,05: Haberler. - Dana 
muaikiıi. 22.35: Konferans. 23: Haberler. -
Danı ınuaikiıi. 

21 Teşrinievvel Cumartesi 
ISTANBUL , 

18 Gramofon. 
18.JO Franın:ca dera Müptecülere mahıu .. 
19 Udi Refik T al•t Bey •e arkadatları. 
20 Beda77i Musiki He;r'eti. 
21,30 Gramofon, 
22 den itibaren Anadolu Ajansı, Borsa ha• 

berleri, Saat ayarı. 
ANKA R Ao 
12,30 • 13,JO: Gramofon. 18: Orkeıtra.18,45: 

Alaturka ıaz. 19,30: Dana muaikiai. 20: Ajana 
haberleri. 

V A R Ş O V A, 1411 m • 
18: Oda mı.ııildıi (Çek eserlerinden). 19.ZS: 

Kahvehane musikisi. 20,10: Muhtelif. 21,05: 
Hafif muıiki. 22,20: Cbopin'in eserlerinden 
mürekkep konıer. 23: Ecnebi liıa.nile konfe
ranı. 23,0:3 KahvehaQe musikiaL 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Amatör ıaati. 18,35: Ol·keıtra konse

ri. 19,!.iO: Amele ıuti. 20,20: Buda taeanni 
heyeti tarafından konser. 21#05: Operetlerden 
ınurekkep taııanni. 23.ZO: Haberler. - Pli.k. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18: PJ.ik. 19: Müaahabe. 20,35: Konser ve 

müaah.abe. 21,40: Talebeye mahıua senfonik. 
konser. 23,05: Son ahberler. 23,25: Caz. 

MILANO - TORINO • FLORANSA• 1 
18,10: Kadın saati. - Pi.ilk. 19,45: Haber

ler. - Plıik. 20: Haberler. - Plak. 21. - Ke· 
za . .22: Verdi'nin "AlDA,, operası (Torino o• 
pera•ından). 

PRAG1 488.m. 
17,55: Gençlik neıriyatı. 18140: Çek derıi.

PIAk. 19,30: Almıınca. neıriyat. 20:. Haberler.4 

Plik. 20,30: K'rqık netriyaL 22: Bando mu:.ı· 
Jıa. 22,35; Konser. 23,20: Gece .kon.seri. 

R O M A, 441 "" 
18,20: Konser. - Radyo orkeatraıu. 20,20: 

Ec11ebi liaaıüle ueıriyaL 21: Haberler - Ta
ıanni. 21,35: Haberler. - Pli.k. 22: Tori.ao o .. 
pera11ndan naklen "Al DA,, oper•••· 
BÜKREŞ,394m. 
18: Caz. 20,25: Taıanni. 21: Koro koaıeri. 

21,50: Taeanni. 22,10: Caı: mu.aikiıi. 
B R E S L A V, 325 m. 
20: Sarki Prüıya tarlula.-ile c!a.nı havalan. 

21: Tasanni. 23: Haberler. - Danı muailr.iai. 

A•k•rl tebllgat 

Beyoğlu askerlik tubesinden: Yerli 
ve yabancı • . 

1 - 933 teşrin celbinde aşağıdaki 
doğumlular celp ve sevke tabidirler. 

2 - Bir buçuk senelik efrattan 316: 
325 bakayaaıyle (326) doğumlular (da
hil). 

3 - iki •enelik efratıan 316 - 326 
bakayasile (327) •doğumlular (dahil). 

4 - Deniz ve jandarma sınıfından 
316 : 327 bakayasile (328) dahil. 

5 - içtima günü 20-10-933 cuma 
günüdür. Yukarıda yazılı doğumlula
rın mezkUr günde ş.ubeye müracaat ey
lemeleri. 

6 - Bedeli nakti vereceklerin 19-10-
933 akşamına kadar verebileceklerdir. 

7 :-- içtima günü gelmiyenlerin mü
kellefıyet kanununun maddei mahsusa. 
11 tatbik olunacaktır. 

Aydından kalkan marşan
diz nasıl yoldan çıktı? 

Tren fazla sallanarak gidiyordu, az 
sonra müthiş bir tarraka duyuldu 

----~-----

Aydın muhabirimiz kaza yerinde 

A YDlN, (Milliyet) - Dü:ı akşam limle gittiğini ve tekerlekler hattan 
vuku bulan tren kazası hakkında çıkınca bir defa sinyal yapabildiğini 
hi.dise yerinde topladığım ve reami ıtop yapmadığını, eğer stop yapıa idi, 
makamlardan aldıjım matiimatı bil· bütün vagonların mahvolacağını söy • 
diriyorum. lüyor. Arkada bulunan baskıcılar da 

İzmirden boı vagon getiren ve yal· bir sinyal işittiklerini, fakat frenleri 
nız yüklü iki gaz vagonu bulunan, ma kısmağa vakit kalmadan kazanın vu• 
kinist Salih Efendinin idare•indeki 91 ku bulduğunu söylüyorlar. Gerek mP· 
numaralı makinenin çektiği 102 nu - murlar ve gerekse tren itlerinden an .. 
maralı marşandiz katan bir furgon ve !ayanlar makinistin büyük bir soğuk 
yirmi üç vagonla saat 19,8 de Aydına kanlılıkla •on İina kadar vazifeaini 
gelerek su almak üzere yedi dakikıt yaptığı kanaabndedirler. 
kalmış ve tam aaat 19, 15 de Aydın • Bugün •ababley in lzmirden hususi 
dan Nazilliye hareket etmittir. Ka • bir katarla hat komiaeri Hilmi Beyle 
tar Aydından ayrıldıktan iki buçuk ki· hareket müfettiıi geldiler ve hadiae 
lometre uzakta tam küçük ılıca ha • mahallinde tetkikata batladılar. Hat• 
mamının önünde makinenin iki ön te.. tm temizlenip tamir edilinceye ka • 
kerleği hatbn sol tarafına düterek dar muvakkat bir hat yapılarak tren• 
seksen metre kadar bir süratJe ilerile- !erin gelip ııitmeıi teınin olunmak ü .. 
yor. ve hattın solundaki demirin bağ· zere ite batlamıştır. Eğer hadise 100 
lantı yerlerindeki vida ve somunları la- metre daha beride olaa idi, hatbn iki 
rıyor. Bundan sonra ikinci tekerlekleri tarafı uçurum ve büyÜk bir köprü ol· 
de düşerek 140 metre de bu &uretle gidi- duğundan hadiae daha feci olacaktı. 
yor ve Nazilli Aydın yolu ile hattıır Gaz vagonlarının arkada bulunması 
birleıtiği noktada rayı sökerek maki· da çok isabetli olmuıtur. 
nenin tandet"i ve heyeti mecmuaaı Hadisenin asıl sebebi yani teker • 
batım on beı, yirmi metre solunda bir leklerin hattan çıkmaaı~a sebep ne 
bahçe çitine saplanıyor, makineye mut olduğu henüz anlatılamamııtır. Tah • 
tası) olan furgonla 12 yük vagonu kikat neticesini ayrıca bildireceğim. 
bir biri üzerine binerek parçalanıyoı. Katar memuru Nuri Efendinin ce-
Arkada kalan 11 vagondan ikisi hal• nazesi bugün kamyonla lzmire nakle. 
tan çıkmıt dokuzu hattın üzerinde dilecektir. Yaralı Muatafanın haata , 
kalmıtlardır. iki yÜklü gaz vagonu hanede vaziyeti iyidir. 
kurtulan vagonlar arasındadrr. Kefaletle bırakıldılar 

Trende bir makinist, bir atetçi, bir 
katar memuru, üç baskıcı ki ceman 6 
kiti vardır. Furgonda bulunan katar 
memuru Mehmet Nuri Efendi ile kain 
biraderi baskıcı burnovanın Pınarba· 
şı köyÜnden Hamit oğlu Mustafadaıı 
ba§ka kimaeye bir şey olmamıı, kıı • 
tar, memuru başından yaralanarak 
i.ni ölmüt, baakıcı Mustafa, baıından 
ayaklannda.n ağır yaralanmıı ve oağ 
ka.içası kınlmııbr. 

'\'ak'a anında Umurluya giden 
şoför Abdürrahim Efendi hadise
yi görünce hemen Aydına dönerek 
Cümhuriyet müddeiumumiliğine "e 
polia ve jandarmaya meseleyi bildir • 
mit, en arka vagonlarda bulunan bas
kıcılardan birisi de Aydına gelet"ek 
feci kazadan istasyonu haberdar et • 
mittir. 

Cümhuriyet müddeiumumisi Mü • 
nip, muavin Şükrü, jandarma kuman
danı Recai, ve emniyet memurµ Şükrü 
Beyler hadise mahalline gitmiıler ve 
bir polia ve bir jandarma müfrezesi 
de göndermitlerdir. istasyon memuru 
Kazrm Bey de mevcut daimi amele 
ile hadise yerine yetişmiştir. 

ilk it olarak yaralı baakıcı Muata
fanın kurtanlması İçin faaliyete ge .. 
çildi, ve yarım saatten fazla devam 
eden bir çalıtmadan sonra kurtarıla • 
rak hastahaneye gönderildi. Ondan 
sonra §eftren Mehmet Nuri Efendinin 
cansız ceaedi çıkarıldı ve vücudü nıu .. 
ayene e~ilerek ve batına dokunan a -
ğır bir cismin tesirile ini olarak öldü
ğü anlaııldı. Müddeiumumi Bey ve za 
bıta i.mirleri gece yans.ından sonraya 
kada.r hadise yerinde kalarak keşif ve 
tahkıkat yaptılar. Ondan sonr.ı maki
niat ve diğer tren müstahdemleri mer
keze getirilerek sabaha kadar tahki· 
katla metgul oldular •. 

Hadisenin olduğu yerdeki ılıca müs 
teciri Kamil Bey trenin fazla aallana
ı ak ve gürültü yaparak gayri tabii 
v~~jy~tte. geçtiğini ve Ilıcayı geçınce 
muthış hır !araka duyduğunu ve ma
kini&tin bir defa sinyal yapabildiğini 
söylemiştir. 

Makinist ile konuştum, hadise yeri 
ne kadar rampa çıktığından fazla iı-

AYDIN 12 (Milliyet) - Tren ka , 
zaaı tahkikatına dün ehemmiyetle de
vam edilmittir. C. M. umumi muavini 
Şükrü Bey ehli vukufla dün iki defa 
kaza yerine giderek, yerinde tetkikat 
ve tahkikat yapmıttır. Tahkikat henüa 
bibnemiıtir. Makinist ile ateıçi ve bas 
kıcılar dün akıam Üzeri kefaletle aah
verildiler. Hastahanede yaralı baskıcı 
Mustafanın aıbhati İyidir .• Yalnız ıai 
ayağının bileğinin üstünde kırıklık 

vardır. Diğer yaralan hafiftir. 

Kendisile konu§tum, trenin tabii 
aüratle gittiğini, aüratin 35 • 40 kilo • 
metreden fazla olmadığını söyledi. 
"Eğer •Ürat fazla olsaydı tabii atobu 
11kardrm" dedi. Diğer baskıcılar d" 
bunu ıöylediler. 

Reımi tahkikat neticelenince ala • 
cağım malUınab yazacağım. 

Huauai tahkikahma ırelince: 
Hat Aydının İçinden çıktıktan aon. 

ra iki kilometre kadar hafif bir ram• 
pa ile iner ve iniı ayni zamanda viraj
dır .. Burada aüratin kesilmesi ve her 
y~r~e o.ld!'ğu gibi bu noktaya maki • 
nıstın hır ıbıa .. levhası aaılınaaı lazım• 
gelirken bu levha yoktur. Kaza bu vi• 
rajda olmuştur. 

Şimdiye kadar burada böyle bir ka 
2a olmayııına göre, bu kazaya sebep 
katarın yanlıt tanzim edildiği en kuv· 
vetl~ ihtimaldir. Katann önünde loko· 
matıf vı:, arkasında alb yedi gaz vago
n~ oldugu halde ortadaki 16 vagon kl. 
ınılen ~oıtu~. Maamafih hakiki sebep 
ve katı netice resmi tahkikat bittik • 
ten sonra belli olacaktır .. 

Dün l:ı;mirden Denizliye gelen poı 
ta trenlerı aktarma auretile yollarına 
deva~ ebnitler ve Söke, Nazilli ara • 
aında ıtJey.e~ motokarlar da bu suret• 
le ıeferlerını yapmıılardır. 
. Bugü~ de gidit ıreliı aktarma sure• 
tıle temın o1unacaktır. Kaza yerine 
yapılmakta olan varyant bu gün akşa 
ma kadar bitirilecektir. Maamafih .• 
ley.e kadar bi~~ili~ trenlerin bug::! 
dogru geçme11 ıhtımali kuvvetlidir. 

f Kumpanya kaza mahalline her la• 
ra tan amele postalan ve vı"nç .. d .. v· gon-
ermıştır. ınçle hattın temizlenmesi 

n .. devam olunmaktadır. 

Olii ve yaralının çıkardığı vagon 

, . -- ·' ı beşe kadar Uaımı ~ncumene vermetıdırıer. 
no.:r. (8601) ___ _ 



' 
•• 

M. Titulescu dün geldi Ankaraya gitti 
(Başı 1 inci sahifede) 

M .. Carp ve Refik Amir Beyle birlik
te bir otomobile binerek hükümet na
mına misafir edildiği Perapalas ote -
Jine gitmİ§tİr. M. Tituleacu istasyon
dan çıkarken, caddeyi dolduran bir 
çok halk tarafından alkıtlanmıştır. 

Mutat ziyaretler 
Muhterem miıafir Perapalaı ote -

Jinde bir müddet dinlendikten sonra 
saat birde refakatinde Refik Amir 
Bey ve Ceneral konaoloa M. Anastaı
siu bulunduğu halde vilayete giderek 
vali Muhittin Beyi ziyaret etmitşk. Bu 
ziyaret bir çeyrek kadar aürmüştür. 
M. Tituleacu vil&yetten çıktıktan aon
ra Ayasofya camiini ziyafet elmit ve 
aaat bir buçukta otele dönmüştür. Bir 
az sonra vali Muhittin Bey otele ge -
]erek kendisine iadei ziyaret etmiıtir. 

Ôğle ziyafeti 
Öğle üzeri, Muhittin Bey tarafın -

dan Cerde d'Orient'te on dört kitilik 
bir ziyafet verilmittir. Ziyafette M. 
Tituleacu ve maiyeti erkanı, Bükret 
elçimiz Hamdullah Suphi, vali mua -
vini Ali Rıza, muhtelit mübadele ko -
misyonu Türk murahhas heyeti reisi 
Şevki, Beyoğlu kaymakamı Sedat, Ro
manya aefiri M.Carp ceneral konsoloı M. 
Anasta11iu ve Viıkonıül M. Ghiko ve 
Refik Amir Beyler bulunmutlardır. Zi 
yafet neşe içinde geçmif, muhterem mi 
aafir, tatlı sohbeti, zerafeti ile muha -
tap]annı az zaman zarfında kendisi • 
ne cezbetmİ§tİr. M. Titulescu, on, on 
bet günden beri seyahatta bulundu -
ğundan oldukça yorgun idi. Bu aebep
le ziyafeti müteakıp otele dönmÜ§ ve 
saat 17 ye kadar iıtirahat ederek bir 
yere çıkmamıftır .• 

Ankaraya hareket 
M. Titulescu aaat betıen aonra 

Tophane rıhtımında hazır bulunan 
Sakarya muıu ile Haydarpafaya geç
ıniştir. Haydarpaşa iataayonunda muh 
terem misafir ıerefine bir tak yaptı .. 
rılatı§ ve üzeri Türk ve Romen bayrak 
larile süslenmişti. lıtasyon binası da 
içeriden dı§andan hep bayraklarla do 
natılmııtı. M. Titulescu saat 17,40 ta 
Haydarpafaya vasıl olmuı, nhtımda 
bir müfreze asker tarafından aeli.m.
lanmıt ve halk tarafından alkı§lanmı§ 
tır. Muzika da ıel&m havaaıru çalmıt 
br .. lstaayon içinde mermer merdiven· 
lerde bir müfreze polis resmi selimı 
ifa etmekte idi. 

Muhterem misafir ve maiyeti er • 
kinı için trenin arkasına biri salonlu 
olmak üzere iki vagon ili.ve edilmiş .. 
ti. Dün fazla yolcu olduğu için her 
aktam saat 18 de hareket eden Anka
ra treni, saat 18,15 te hareket ettiril -
mİ§ ve M. Titulescu'nun hareket ettiği 
tren yalnız Vagon Li yolcularına tah
ıis edilmiştir. Bu trende Ankaraya git
mekte olan diğer sefirler ve sefaretler 
erkinı bulunuyorlardı. Diğer birinci 
ve ikinci mevki yolcuları 18,15 te ha
reket etmişlerdir. 

Vali Muhittin ve muavini Ali Rıza 
Beyler ve Romanya Ceneral konsolo
au M. Anaataasiu ve bir çok zevat is -
tasyonda M. Titulescu'ya iyi bir ıeya
hat temenni etmiıler, tren saat 18 de, 
istaıyonu dolduran halkın alkışları a
rasında hareket etmittir. 

M. Carp ta ayni trenle Ankaraya 
ıitmittir. 

M. Titulescu tebrimize cföndükten 
..,nra trenle Atinaya gidecektir. 

Beraber gelenler 
M. Titulescu'ya Romanya Hariciye 

nezareti erkinından orta elçi rütbesi
ni haiz hukuk müıaviri M. Raicovice
anu, huıusi katibi M. Nenisor, Roman
ya matbuat müdür muavini M. Jean 
Dragu, orta elçilik haıkatibi M. Buz
dugan refakat etmektedir. 

Bükre ıelçimiz Hamdullah Suphi 
Bey de ıehrimize gelmif ve diğer ze· 
vatı ile birlikte Ankaraya gitmittir. 
Madam Titulescu bugün gelyior. 

Bükretıe bulunmakta olan Madam 
Tituleıcu bugün Köstence tariki!e va
purla tehrimize gelecek ve rıhtımda 
vali Muhittin Beyin kerimeleri Ha -
nım tarafından karıılanarak kendisine 
bir buket takdim edilecektir. Madam 
Tituleacu zevcine iltihak etmek Üzere 
akıamki trenle Ankaraya gidecektir. 
Madam Cenapları için bugünkü An
kara trenine huausi bir vagon ilive 
edilecektir. 
Titulescu'nun Salyada geçirdiği 

gün 
SOFY A, 14 (A.A.) - Bulgar A -

jansı bildiriyor: Romanya Hariciye 
nazm M. Tituleacu ile Baıvekil M. 
Muıanof dün de müzakerelere devam 
etmiılerdir. Saat 13 te Kral bir öğle 
ziyafeti vermit ve bu ziyafette M. Ti
tuleıcu ile kendisine refakat eden ze
Yattan maada ha!vekil M. Muıanof, 
ile Sobranya reisi M. Malinof da ha -
zır bulunmuttur. 

Milliyet'in romanı: 40 

Öğleden sonra M. Titulescu Roman 
ya sefaretinde Yugoslavya ve Çekos
lovakya ıefirleriyle görü,müı ve son
ra da ltalya sefirinin ziyaretini kabul 
etmiştir. 

1 Saat 18 de M. Muıanof ile M. Ti-
tulescu arasında üçüncü ve aon mülB.
kat yapılmı§ ve saat 19 da da M. Ti -
tuleıcu hususi trenle lstanbula hare
ket etmiştir. 

İıtasyonda mütarünileyhi hükiimet 
azasiyle Krahn mümessilleri ve diğer 
bir çok zevat ıelamlamışlardır. M. Mu 
şanof, Vakalers istasyonuna kadar M. 
Titulescu ile beraber seyahat etmiş -
tir. 

Bulgar Kralı M. Titulescu'ya 
nişan verdi 

Sofya 14 (A.A.) - Bulgar Ajan
sı bildiriyor: Kral, Romanya Hariciye 
nazın M. Tituleacu'ya Saint Alexandr 
ni§anının birinci rütbeaini tevcih ebni§ 
tir. 
Solya mülakatı hakkında resmi 

tebliğ 
SOFYA, 14 (A.A.) - Bulgar A -

jansı bildiriyor: Bulgar ve Romanya 
nazırları araaındaki mülakatlardan 
sonra dün gece fU reami tebliğ neıre
dilmiıtir: 

"Bulgar Baıvekili ve Hariciye na
zırı M. Muşanof'Ja Romanya Harici -
ye nazın M. Titulescu arasında üç 
mülakat olmuıtur. Bu mülakatlar eı -
nasında iki memieketi dostane müna
ıebetlerini kuvvetlendirmek İçin Ro
manya ile Bulgaristanı alakadar eden 
meaeJe]er tetki kolunmuttur. Mülikat 
!ar fevkalade ıamimiyet içinde yapıl
mıştır, Yakında Kral Boris ile Roman
ya Kralı Karo! arasında yapılacak 
mülakat veaileaiyle iki Hariciye nazı
n noktai nazar teatailerine devam e • 
deceklerdir." 

Hariciye Vekilinin Solyadan 
geçerken beyanatı 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
Sofyadan geçerken, Bulgar gazeteci -
!eri Sofya garında tevakkuftan istifa
de ederek kendisine §Ünları sormuı -
!ardır: 

- Her iki memleket araaındaki ti -
cari müzakereler ne haldedir? 

- Müzakerelere muntazaman de -
vam ediliyor. Yalnız bazı müteferrik 
noktalarda mütküller var. Onların da 

I" ay ıonuna kadar halledileceğini zan
nederim. 

- Trakyada emlak meselesi ? 
- Bu meaelenin de halli lazımdır. 

Sizin muhacirleriniz olduğu gibi bi -
zim de vardır .. Bu itler bir komisyona 
tevdi edilecektir .. Komiıyonun müza .. 
kerelerine Sofyada devam etmesi muh 
temeldir. 

- Muıanorla hangi meseleleri gö
rüıtünüz? 

- M. Mu~anov'la muhaverelerjmiz 
çok samimi oldu. İki memleket müna
aebetlerini konuıtuk. Dostluğumuzun 
kuvvetini bilir ve bu hususta lsmet 
Pata Hazretlerinin beyanatım hatır -
larıınız. 

- Romen Hariciye nazırı Titules• 
cu'nun Ankara ziyaretinin esaıı ne -
dir? 

- Ne olacak? M. Titulescu mem
leketimizde ve Avrupada kıymeti bi
linen maruf bir diplomattır. Ankara
ya ademi tecavüz misakı imzalamak 
üzere geliyor. 

- imzalanacak misak Türkiye ile 
imzaladığımız gibi midir? 

- Bu, yalnız ademi tecavüz misa .. 
kıdır. Bizim Romanya ile umumi hu -
dudumuz olmadığından sizinle akdet
tiğimiz miaak daha ceniftir. 

Biz böyle, Rusya, ltalya, lran, Yu
naniıtan ve Bulgariıtan da dahil ol -
mak üzere 5 misak imzaladık. Bunlar 
gibi Macariıtanla da bir misak akde
deceğiz. Bu miaak bizi Macariatanla 
an'ane, ırk ve ablak noktasından da -
ha aıkı bağlayacaktır. 

- Macar Baıvekili M. Gömböt ile 
Hariciye vekili M. Kanya Ankaraya 
niçin gidiyorlar? 

- Macaristanla, ırkan bağlılığımı
zı söyledim. Onlar bize hem akraba, 
hem dost gibi gelmetkedir. 

- Rusya ile Bulgariıtan münaseba
tmın tahakkukuna ne derainiz? 

- Bulgariıtanın dahili işlerine ka
ntmağa hakkımız yoktur. Bu ailevi 
bir meseledir. Eğer mümkün olursa 
çok memnun olurum. 

Falih Rıfkı Beyin m;.kalesi 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Fa -

lib Rıfkı Bey Hakimiyeti Mil!iyenin 
yarın sabahki nüıhasmda çıkacak bir 
makaleıinde Türkiye ile Romanya ara 
ıında derin ve temelli bir dostluktan 
ve M. Titulescu'nun ıahıi meziyetle -
rinde bahaetmekte, makaleıinin son
larında: 

'
1M. Titulescu'nun Ankara ziyareti 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'da sinema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAU/tl 
lamı . sırasına girdi. Genç Brown Eisen
lolır'u tetkik ediyordu. Bu ancak bir sa
JIİye •Ürdü. 

Eiseııiohr: 
- Hayır! dedi. 
Ve fll'Jldak gibi mihnri üzerinde dö-

nüp gitti. 
Brovvn da: 
- Hayır! dedi. 
Granit meflüç elile, rejisörler hükümle

rini vermeden evvel bir mezar resmi çiz
ınitti. 

Donka: 
- Allahasmarladık, Granit. • • dedi. 
Elini mütereddit bir halde omuzundan 

kaldırdı. Granit cevap v~ıedi. Donka 
gjderken genç rejisörün kcndioini gözle
rile takip ettiğini hiasetti. Kendi elaıtiki 
gü-,el yürüyüşünü de hissetti. Adımları- ı 
!11 bir3z büyiiktü ama onun gibi kaıları 

Tercane: KAMRAN ŞERiF 
fa~fa belli bir kadına da böyle yarqırdı. 

Eiaenlohr'un yanına gelince tekrar sor
du: 

- Granit'e ne oldu kuzum? 
- Hiç bir §ey duymadın mı? Büyük 

bir rezalet! Pek berbat bir halde, değil 
mi? 

- Oldukça. 
- Kanımın kendisin aldattığını an-

laınıı. 
-· Şimdiye kadar bilmiyor mu imit? 
- Anla,ılan bilmiyormuı. Malüm ya 

bu eıki bir kaidedir: Böyle feyleri koca
lar herkesten sonra haber alırlar. 

- Tuhaf ıey. • • Kadıncağızın be§ se
nedenberi başka işi gücü yoktu ki. • Kim
di? Adolfi mi? 

- Yok, bu sefer Kartez'di. Şu Astor'
da oynıyan Kortez. • . Kadının !atin ır
k•na kartı bir zaafı var galiba .•• 
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Taklar yapılmıya başla.ndı 
(Başı 1 inci sahifede) ettiğini söylersek memleketi tanıma 

gidit gelit bileti verecektir. itinin başka memleketlerde ne kadaı 
iz.mir - Kasaba demiryolları: mühim bir vatan borcu telakki edil -
19-10-933 den 10-1_1-933 tarihine diği anlatılır. 

kadar 23 gün: Yeni pullar 
A - Ankaraya gideceklere: Damga matbaasında yapılan posta 
Afyon, Balıkesir, Bandırma için pullarının tab'ı ikmal edilmİ§tİr. 7 ne-

yüzde 5.0. (Aaker, ~~~tepi!, .. izci, ~po~ j vi üç milyon pul posta idaresine teslim 
cu, muaıki beyetlerı ıçm suluı tarıfesı edilmitıir. Pullar Cümhuriyet hayra -
tatbik edilecektir.) mından birgün evvel kullanılınaya 
" B -.- !"fer hangi ~ir istasyondan di- baılanacaktır. 
ger hır ıstasyona gıdeceklere: 26-10- Lô.mba sişesinde de ihtikar! 
933 tarihind~n 3-11-933 .~arihine ka- Cümhuri~et bayramı münaaebetile 
dar dokuz gun um~~a !uzde 50 fazla rağbet görmesi dolayısile bayrak 

(Aıker, mekteplı, ızcı, sporcu, mu- ,, ve düy ihtikanndan batka Iam-
ıiki heyetleri sülüa tarifeye tabidir). ha §İ§esİ ihtikarı da baılamııtır. Bir 

Cenup hattı: k.ııun museviler Ji.mba §İfesinin Üst kl· 
Devlet Demiryollarırun tatbik ettiği aıınlarını kesmekte ve bunların alt kı-

tarifenin ayni. Fransız kıımı da dahil. ıımlanru madeni bir levha ile kapaya. 
Ilıca - Palam~tl.uk: rak boyamakta ve bir nevi fener yap-

. ~9-10-933 tarıh.ı.nden .. 10-11-933 ta- maktadırlar. Elektrik uymayan muhit 
rıhıne kadar .23 gun: yuzde 50 )erde tenvirat maka1111llda bir çok kim 

Şark Dnnıry~Jl~rı: . selerde fener tedarik ettiğinden lam 
27-10-933 tanhınden 2-11-933 tarı- ba şişelerine fazla rağbet gösterilmek-

hine kadar 7 gün: . . . . . tedir. 
A - Ana .. hat: Gıdıt gelı§ ı.~ın: Belediye ihtikran tetkik etmektedir. 
Umuma yuzde 50, Asker yuzde 60 Belediyenin hazırladığı kitap 
B - Banliyö 28, 29, 30-10-933 ta - B I d" ·· h · ı· ·ı· d 'hl . d 3 ·· r ·d• • · e e ıye CUDi urıye ID 1 anın an 

rı e~~n de 20gu(;Sg~.ı~ıt'. ı§ ıç"i, ı;ı:nu- beri geçen on aene içindeki faaliyete 
ma yuz e . 1!ı 1

• g~J:> ":. ın - dair hazırlamakta olduğu kitaba lOJ 
de mekteplı spor ve ızci.Jer ıçın yuzde . k kt d B · ler bele 50) resım oyma a ır .. u reaım. 

Ş h . ti hil' d k" kil l diyenin yeni ve eıki itlerini canlı bir 
e ır a ın e ı na ocuıta an: . ··k k d" J s T A N B U L §ekılde ~u ayese etme te ır. 

28, 29, 30-10-933 tarihlerinde yal _ Tuluat kumpanyaları da 
ruz üç gün için: lıtanbul tramvayları hazırlanıyor 
yüzde 20 Oıküdar tramvayları yüzde Tulüat kumpanyaları cümhuriyet 
30. Aka; vapu~lan yüzde 50, Şirke- bayramı .. için hazırlıklara ~şlam~tla~-
tihayriye vapurları yüzde 50, Haliç dır. Tuluat .~".'."".~nyal~rı c~m~~rıyetın 
ıirketi vapurları yüzde 50. onuncu yıldonumunde uı; gun _uç gece 

I Z M I R milli temsiller vereceklerdir. Bır sınıf 
halk tulüat kumpanyalarına çok rağ
bet göstermektedir. 

Kartıyaka tramvaylan yüzde 50, 
Göztepe tramvaylan yüzde 50, Kör -
fez vapurları yüzde 50, Rıhtun tram
vayı yüzde 50. 

Hava hatları: 
29, 30, 31 Tetrinievvel 933 günle

rine mahıuı olarak: yüzde 30 tenzilat. 
Ayrıca: 
Ayni günlerde iki buç11k lira muka

bilinde Ankara §ehri Üzerinde tenez
züh uçuıları yapacaktır. 

Tenzilat niabetleri yükıektir. Bu 
suretle vatandaşlarımıza memleket ı· 
çinde ucuzca aeyabat etmek imkinı 
temin edilmittir. 

Devlet merkezimiz Ankarayı gör .. 
memiı bir çok vatandaılanmız var
dır. Halbuki, saltanat devrinde sıtma
aile meıhur bir kasabacık olan Anka
ra Cümhuriyet devrinde Türkiyenin 
en mamur bir beldesi haline gelmittir. 
Bozkır ortaıında kurulan bu güzel ve 
yeıil §ehir zayıf iradeli, bezgin yü -
rekli insanlar için en ınükemmel bir 
ruh sanatoryomudur. 

Bayağı zamanlarda bile Ankarayı · 
ziyaret edenler, iradelerinin çelikle§ .. 
tiğini, kafalannın aydınlandığını, ruh 
lannın ferahladığını duyarlar ve ha -
yata daha büyük bir inanla atılırlar. 
Nerede kaldı ki, cümhuriyetin onuncu 
yıldönümü münasebetile Ankaranın 
manaaı ve ehemmiyeti büsbütün arta
caktır. 

Üç gün üç gece bütün memlekette 
yapılacak §enliklerin ve tezahüratın 
zirveıini Ankaranın teıkil edeceğine 

fÜphe yoktur. 
Eıkiden lıtanballu tabiri memleke 

tini en az tanıyanın ilemi olmuftu. 
Bunun için lstanhulluya mahallebici 
çocuğu da derlerdi. Her ne kadar bu 
isnattan uzakta olmakla beraber bu 
gün bile Bunayı gönnemiı lstanbullu 
farın bulunduğu da tüpheıizdir. lzmi
ri, Konyayı, Adanayı, Kayseriyi, Siva 
aı, Karadeniz sahillerini tannnayanla 
rımız da çoktur. 

işte nakliye tarifelerinde yapılan 
hu yüksek tenzilattan iıtifade ederek 
ltsanbullulann memleket içine yayıl -
mak ve böylelikle yurdıunuzu daha 
yakından tanıyarak ae-nnek için bir 
fırsat bileceklerine fÜphe etmiyoruz. 

Fatizmin onuncu yddönümü müna
aebetile ltalya Demiryollannda yapı -
lan tenzilatlı tarifeden İtalyan mille
tinin ne büyük bir mikyaata iatifade et 
tiğini gazetelerden öğrendik. Yalnız 
Romayı milyonlarca İtalyanın ziyaret 

hem B&lkanlarda uzlatma ve emniyet 
siyasetinin geniı bir ehemmiyet aldı .. 
ğı, hem de Avrupada ıiyasi vaziyetin 
endişeler uyandırdığı nazik bir zama
na tesadüf ediyor, Bu, Romanya ve 
Türkiyenin ne kadar samimi oldukla
nnı biribirlerine bir daha teyit etme
leri için iyi bir fıra.attır. Dünyanın §U 

karışık ve muztarip günlerinde Kara· 
deniz, Adalardenizi ve Balkanlar ha
vaaının her türlü anarti ve teıevvüt 
tehlikelerinden uzak olduğunu göster 
mekte, yalnız milletlerimizin ve mem· 
leketlerimizin değil bütün Avrupalılı
ğın faydası vardır." demektedir. 

- Eee.. Granit herifi dövmüı mü? 
- Kaıke herifi dövseydi. • Karısını 

dövmüf. . • Sersem 1 
Eisenlohr bu sözleri söyledikten son

ra cigarasmı tükürdü. Donka durdu; gü
neıin altında yürüyüp 12 nci sahnenin 
kapısına geldiler. 

- Granit her ikisinin de Arrevvhead
lak~'de olduklarını haber ahrut- Sabah 
altıda Arrovvheadlke'e gitmİJ. Oraya sa
at dokuzda varmıı. Onları terasta birken 
bulmuı. Ne yapı~ beğenirsin? Dönüp 
karısına bir temiz dayak atmıı. 

- Fena. .• 
- Korkunç. • . Tamir edilmez bir it .. 

Kanaını dövmek! Kortez bir yumrukta 
onu yere sermi4. Şimdi herlceı Kortez'e 
aıkol•un diyor. Madam Granit bir melek 
olup çıktı. Granit te kendi ömrünün ıo
nuna kadar bedbaht etti. Onu kapıdııa
n edecekler. Ne aptallık! Ela!emin için
de karısına dayak atmak! Ne olacağını 
anlıyorsun. değil mi? 

- Zavallı! Ben onu çok severim. Ada
mın hakkı var! Ben de onun yerinde ol· 
ıaydım, öyle yapardım. Fakat Granit bi
çimıiı: hir adamın karrıından sadakat 
beklemesi biraz tuhaf olmaz mı? 

- lıtrr biçimli olsun, ister biçimsiz .• 

Perakende ampul satanlar ihtikar 
yapıyor 

Ticaret odasının piyasada ampul ve 
bayrak satışları etrafında yaptırdığı 
tahkikat neticelenmiştir. 

Alınan neticeye göre, büyüLı satış
larda ihtikar olmadığı anlatılmaktadır. 
Perakende ıatışlarda, küçük eanafın fi
atlere yaptıkları zam, yüzrle yüzü geç
mektedir. 

Ampul ve bayrak satıılarındıı, talibin 
fazlalığı nazan dikkati fevkalade cel
bedec<k nispettedir. Yalnız An karadan 
bir buçuk milyon ampul çekilmiştir. 

Gümrüklerde mal varsa da, bunla
nn tak2s veya kontenjan dahilinde çe
kilmesi liıznn gelmektedir. 

Alakadar tacirler, kontenjan harici 
ithalata müıaade edilirse piyasada am
pul ve emsalinin bolla§acağını söyle
mektedirler. 
Büyük bayram Romanyada nasıl 

tes'it edüecek 

BOKREŞ, 14 (A.A.) - Balkao hu
susi muhabirimizden: 

Cümhuriyetin 11> uncu yıldönümü 
münasebetile Bükre,ıe yapılacak neş
riyat ve tesisat merasimi bir program 
halinde tanzim edilmiıtir. Romanya 
radyo neıriyatı cemiyeti her sene mil
letlere hasrettiği müıamerelerine bu 
sene 29 ilk teşrin akşamı Türkiyeye tah
si.ı ettiği müsamere ile başlıyacakbr. 
Bu müsamerede Bükret elçimiz Ham
dullah Suphi Bey tarafından bir hita
be irat edilecek ve Bükret darüUünu
nu profesörlerinden bir zat tarafından 
bir konferans verilecek ve Romanya 
ediplerinden diğer bir zat tarafından 
bir müıahabe yapılacaktır. Müteakiben 
Romen kora heyeti tarafından Türk 
milli martı ve diğer Türk milli hava
lan çalınacaktır. 

Diğer taraftan maruf Romen mu
harrireıi Mile, Elen Vakareski'nun reis
liği altında bulunan "Avrupa fikri,. 
cemiyeti de, 24 ilk tetrin salı günü, bi
rinci Karol yurdunda gene cümhuri .. 
yetin 10 uncu yıldönümü münasebetile 
yeni Türkiyeye bir süare tahsis etmiş
tir. Bu süarenin bir programında Ro
men fikir aleminde mümtaz bir mev
ki itgal eden ilim ve edebiyat adamla
rı tarafından Türk memleketi, Türk 
halkına, Türk ruhiyatina ve 10 senede 
vücuda getirilen inlulipJarımız.ın mana 
ve mahiyetlerine dair konferanslar ve· 
rilecektir. 

Gene 29 ilk teşrin günü darülfünun 
gençleri tarafından teşkil edilen Türk 
muhipler cemiyeti milli bayramımızı 
tebcil etmek üzere üçüncü bir müıa
mere daha tertip etmitlerdir. Bükre
§İn Oniversül, Diminyatıa, Korentü1, 
Koyentü, Vreptatetya, Vitorol, lnde
pendance Roumanie gibi en mühim ga
zetelerinin her biri o günkü nüshala
nnın birer sahifesini Türkiyeye has
redeoekler ve bu sahifelerini Türk in
kılabına dair makalelerinde, resimlere, 
vesika ve rakamlara müstenit malômat 
verecekler ve gene maruf Roumain gü
zidelerinin Türk inkılabı hakkındaki 
makalelerini neıredeceklerdir. 

Karııından sadakat beldemeğe kimin 
hakkı vardır? Mühim meıele. • • değil mi, 
Madam Moresko? 

Donka gülümsedi. 
Eisenlohr'la aralarında kısa bh· mace

ra olmuttu. Fakat sonra Donka'nın A
merikan filmlerinde huysuz atlara binen 
Arizona' dan gelme bir aktöre ftıık olma· 
sı ü:r:erine mesele yüzüstü kalmrıtı. 

Eiıenlohr: 
- Haydi girelim, dedi. 
Saat ikiyi iki dakika geçiyordu. Ara

sıra çalıtmak ta lazımdL 
Donlca zihnini ansrzın zavallı Granit' .. 

ten ayırıp rolüne döndü. 
- Kuzum, ıu menhus cümleyi değiı 

tiremez misin? "Eğer ufacık bir hareket 
yaparsan ateş ederim,, cüm\esini. . • Ben 
bu cümleden korkuyorum. Bunun yeri
ne: ''Kımıldama, alet ederim,, desem da
ha İyi olmaz mı? Yahut ta. •• 

- Hayır, şekerim. . • Metni, bu iıten 
anlıyan İnsanlar nasıl yazdılarsa öyle tek
rar et. . . Pekala beceriyorgun .... 

Bu sözleri söylerken mantollu cigara
sını di§lerinİn arasına sıkıştırdr, ağır de .. 
mir kapıyı itip Madam Moresko'ya yol 
verdi .. . . ~ 

Ankarada bir memur 
ayrılan karısını öldürdü 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Evvel
ki gece ıaat 20 raddelerinde Leblebici 
mahallesinde simitçi fırınının önünde 
bir cinayet oJmuf ve Nüfus Umum mü
dürlüğü memurlanndan Muammer B. 
zevcesi mua1lime Fahriye Hanımı so
kakta öldürmüıtür. 

Fahriye Hanımla Muammer Bey a
rasında bir müddettenberi geçimsizlik 
başlamış ve nihayet Fahriye Hanım 
mahkemeye müracaat ederek boşanma 
cfavası açmııtır. Mahkeme bir kaç gün 
evvel bonlann aynlına kararile bitmiş
tir. Fahriye Hanım dava açtıktan aon
ra kocasının evinden çıkıp gitmiş imiı. 
Fahriye Hanımın saat 20 de yanında 
bir iki arkadaşile Kağnıpazarından geç
mekte olduğunu gören Muammer Bey 
bunlann arkalanna takılmıJbr. Fahri
ye Hanımın arkadaştan Muammer Be
yin geldiğini görünce yollannı değİ§
tirmitll'r ve Fahriye Hamım yalnız bı
rakmıılardır. 

Muammer Bey Fahriye Hanımın 
yanına yakl~arak onunla biraz yürü
müttür. Fakat bu eanada aralarmda 
ne geçmiı ise geçmiş, Muammer Bey 
birden tabancasını çekerek Fahriye Ha
mının üs.tüne bet el alet etmittir. F ah
riye Hannn aeuiz yere dütmüt ve Mu
unmer Bey de hiç bir fey olmamış gi
bi soğukkanlılıkla e•İne gitmiştir. 

Silah seslerini itilen zabıta memur
lan derhal vak'a mahalline koımuılar
dır. Meleseye müddeiumumilik baımu
avini Nazif Bey vaziyet etmiş ve ka
til yakalanınııtır. Muammer Bey cina
yeti kendi yaptğıru söylemiıtir. 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut fab 'kalan 

muhafız takımı efradı i
çm 1 Kanunuevvel 933 

-----· --·- ;f 
Cumhuriyetin 
lOuncu Yıldöniid 

• • 
bayramı ıçf 

Cümhuriyetin 1 O uncU 
dönümü miinasebetile, Eli 
trik Şirketi tüccara ait mai 
camekanlarının tenvir ve ' 

nanmasında, camekanlar 
gari gece yarısına kadar 1 

vir olunmak ve Şirket sarfl 
kontrol edebilmek şartile 1 

carın mutat sarfiyattan fil 
sı için kilovat saati 6 kurut 
tenzilatlı bir tarifeden is~ 
sini temin edecektir. 

Fazla malfunat almak~ 
yenlerin Beyoğlunda, ~ 
Hanında Elektrik Şirketi 
teriler Dairesine ve Beyti 
Kadıköy, Üsküdar ve Büyi 
da Şubelerine müracaat e1 
meleri rica olunur. 

Kadro mecmuası 
Bu fikir ve ilim mecmuası,,ıl'1 

inci sayıaı da çıktı. liu aayıda, l" 
Kadri Beyin: Seıil Sorel, Pıfıl 
Ditrih ve Pau! Verlaune haklaı4 
y.l\zıları vardır. 

1 

den 31 Mayıs 934 tari- DOK TOR 
hlne kadar altı ay zarfında a- ı Rusçuklu Hakkı 
hnacak 1300 kilo sığır eti ale· Galatasarayda Kanzük ~ 
ni münakasaya konulmuştur. 1 -" 

karşısında Sahne sokağında 3 or 
Şartnamesini görmek için her ' ralı apartıınanda 1 numara. 

4 Pazartesi ve Perşembe günleri 1iill••" -ı 
ve münakasaya girmek üzere ~ 

6-11-933 pazartesi günü saat Dr. A. KUTIEJ 
14 te Barut fabrikalarında sa
tmalma komisyonuna müra 
caat eylemelri. (359) (5624) 

••• 
Bakırköy barut fabrikaları 

muhafız takımı efradı için 1 
Kanunu evvel 933 tarihinden 
31 Mayıs 934 tarihine kadar 
altı ay zarfında alınacak aşa 
ğıda yazılı dört kalem yeşil 
sebze aleni münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini gör 
mek içilı her Pazartesi ve Per· 
şembe giinleri ve münakasaya 
girmek isteyenler 6-11-933 
pazartesi günü saat 14 te Ba 
rut fabrikasında sabn alma ko 
misyonuna müracaat etsinler. 
(357) ,(5622) 

Kilo 
800 
500 
500 
350 

Patates 
P1rasa 
Lahana 
Kuru Soğan 

Bakırköy Barut fabrikala
rı muhafız takımı efradı için 
1 Kanunu evvel 933 den 31 
Mayıs 934 arihine kadar altı 
ay zarfında alınacak 8000 ki 
lo ekmek aleni münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesini 
görmek için her pazartesi ve 
Perşembe giinleri ve münaka
saya girmek üzere 6-11-933 
pazartesi günü saat 14 te Ba 
rut fabrikalarında satın alma 
komisyonuna müracaat eyle 
melri. (358) (5623) 

*** Askeri Fabrikaları için 15 
ton döküm koku pazarlık1a a· 
lmacaktır. Vermek isteyenler 
23-10-933 pazartesi gÜnÜ 
saat 14 te Bakırköy Barut 

Oliver o günü gittikçe tahammülfer- J 
sa buluyordu. Uyumak. • • hava uyuna
mıyacak kadar sıcaktı. Yüzmek. . o da 
çok yorucu idi. Bir müddet ılık su için
de, havuzun çini basamaklarından birine 
oturup hiç bir fey düıünmeden durdu. 
Sonra oradan kalkıp apartımanına girdi. 
Pencereler, perdeler kapalı idi: insan sı
caktan boğuluyordu. Bahçede güne§ in
sanı knuruyordu. 

Terasla Dan camlan sulayarak serin
letiyordu. Oliver gidip köpeği Pluck'u 
buldu. Niyeti onunla biraz eğlenmekti. 
Fakat Pluck bu işe gelemiyeceğini anlat
b .. Tobias o İfe çoktan razı idi; rica et
ti, hatta yalvardı. Ona istediği bir takım 
ıeyler bulup getirdi. Tahta parçaları, es
ki bir tenis topu, bi.&1lı köpekte neteli bir 
ihtiyar palyaço hali vardı. Fakat bütün 
bunlara kartı Oliver: 

- Haydi kuzum, canımı sıkma! ceva
bını ~erdi. 

Tobias boylu boyunca yere yapışıp 
yattı. Art ayaklarını yağlı bir tavıan gibi 
germişti. Pluck oyunbozanlık ettiği için 
katip Jerry'ye müracaattan batka çare 
yoktu. 

Oliver'le Jerry terasta bir parti şatranç 
•ynadılar. D..,. da bir taraftan yeri sulu-

Karaköy, Topçular caddesi f'l°' 1 
(7971) ~ 

Beyoğlu altıncı noterinden: Sn' 
Altıncı Noterliği vasıtasile Muk•ıJıl' 
F eriköyünde Çifte cevizlerde Ceııil 1 

ve Hnnımoğlu sokaklannda kain 'I 
36 numaralı hanede mükim iken el1 
ikarnetgabı meçhul Luçiya han~J 

Türkiye Milli Bankaaına satın:J 

ğunuz F eriköyünde çifte cevizlerdl 

lal paşa ve Hanımoğlu sokak~ 
kain eıki 34 ve 36 ve yeni 1. 1 nııtl 
lı hane ve bağçeıi müvekkilim rtlİ 
Bankaca Naciye hanıma satılını~~ 

evin arsalarına tecavüzen inıa J 
ve saire hakkında Haılet hanım ı,I 
dan Naciye hanını aleyhine lsıanı.ııl 
kemei asliye Betinci Hukuk ınaJı)' 
ainde açılan 933-1110 numaralı dl 
iltihaJı:ı.mız mii§arünileyha tarafın4' 
tar edilmekle 4-10-933 tahkikat r.JI. 
de iltihak eyledik. Tahkikat zı;-ıt 
saat 14 te bırakıldığından günüııdl 
hakemede bize iltihakınız akıi ~ 
kanunen vulru bulabilecek bil'uınıl 
suliyetin uhdenize raci olacağı fi 
yet bütün müdafaabmıza rağıneıı ~ 
kaybedersek size rucu edeceğinıi" 
lumunuz olmak üzere. 

lki nüshadan ibaret olan işbu ıJI 
melerimden birisinin asıl olaralı ~ 
bir niiıhaaının muhatabı mUrP,,. 

madam Luçiyaya bizce mazbut JI 
yukarıda yazılı bulunan ikametg;lıl 
nunisinde tebliğini, bulunamadıi• 

tirde keyfiyetin bir zabıtla tebliği)' 
liyet gazetesinde ilanen tebliğaUI' 

11ru ve bir sureti muıaddakanm I> 
rafma itasım rica ederim. 

T. M. B. Tasfiye M. V. avukat~ 
(8632) FERİDUN ~ 

fabrikasında satın alın~-~ 
misyonuna müracaat eti~ 
(355) (~ 

yordu. JI. 
Oliver şatrancı fena oynardı. ._;, 

nin kendine oyunu kazandırmak r r 
mice gayret sarf ettiğini gördükç;..,,: 
yordu. Sonra bir parti "backza J,1 
oynadılar. Fakat Oliver dalgın . 'ti 
iÇin onu da kaybetti. Sonra ertefl.; 
yapılacak kayık yarıtlarmdan n_. f. 
surette bahsettiler. New - Y orl<~ 
0 Europa,, vapuruna yetiıtikleri l" ~ 
vaktüzamanile lngiltereye var"""7. 
!arını tetkik ettiler. /., 

Niliayet Oliver, bulunduğu 1 
mevkiden şehri seyretmeğe bati•~ 
lywood sıcağın tesirile ıeklini 1 ~ 
kaybetmiş, buharlı bir ihtizazd~~ 
kalmıştı. Sierra dağlan da gerıl 
bi idi. ,, 

Piko Bulvarı civarında pınldıY;i'1 
varlak bir şey vardı: Bu F eni~• 1#~ 
Şirketinin kocaman su haznesı 0 ~ 
Oliver gözlerini ondan ay~dı·,,ı'1 
heıte Jerry'yi telefona gönderıP ~ 
Moresko'nun hala sahnede olup ,pı 
ğını sordurdu. "Çıkmadı" cevııb 
diler. Oliver hafif bir sesle: ·~ 

- Bu sefer otomolili Dan ı 
sin, dedi. _,, I 

(D•tJd"r 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mahsulG toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kisl gibidir. Yani fstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!'ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak En az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. fstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin l üzde yirmisi peıln ve 6•t tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket taraf~ndan müıterl hesabına •igorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derEnJ~r için sigorta ihtiyari olduğa gibi en az beı ••son •iparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon baıına beı Ura 
t~ nıif attan iatifade ederler. 

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

. . .. - .. " ' - .. ....... .. • 1 • t 

I DEVLET DEMlRYOLLARI 1DARES11LANLARI 

Ünıhuriyet Bayramı münasebetile 
Devlet Dcmiryoliarında 23 gün müddetle 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
mühim nisbetlerde tenzilat 

Sıra • Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak Hissesi Hisseye göre m· 
No. No. hammen kıyme 
589 Yeniköy Yeniköy Köybqt Ahşap hane ve kagir 224-226 1/4 62S T. L 

dükkan 
602 Boğaziçi Y enimaballe Mektep Abtap bane 28 18/96 378 "f 19 Teşrinievvel - 10 Teşrinisani zarfında umumi yolcu ta 

rlı eleri Üzerinden asgari yüzde 50 olmak üzere mühim nisbet
erde: 

605 Büyükada Cami Gnzeller " Abıap llç hane -.e bir 24.2212-22/1-26 25S/1296 27S 

h Haydarpaşa ve Ankara banliyö hatiarile Mudanya - Bur
ıa . attrnda yalnız bayramın üç günü zarfında tenzilli yolcu 
tarıfeleri Üzerinden yüzde 50 nisbetinde tenzilat yapılacak -
br. 

b ~kara - Haydarpaşa sür'at ve Toros sür'at katarlarına 
u nıuddet zarfında üçÜncü mevki yolcu kabul edilmez. 

Fazla tafailat için iıtasyonlara müracaat edilmelidir· 
(5494) 7399 _, --·---· ·--·-----------

lo 5-1 I_-933 pazar günü münak~sası_ !apılacağı ilan edil~ 
komotıf bakır boru ve aynalarıle diger bakır aksamı mu

tıakasası görülen lüzum üzeri ne ı 1-11-933 tarih!ne tesadüf 
eden cumartesi gÜnüne bırakılmıştır. (5610) 

7515 

606 
~oq 

610 

612 
614 
617 
618 
619 
622 
623 
632 
641 
642 

.. 
" 
" 

Boğaziçi 

" 
Beyoğlu 

Bakırklly 

.. 
Beyoğlu 

,, 
Burğazıda11 
AyvanJaray 

•• 

Karanfil Karanfil .. ŞahbaJ 
Yah Eski Koıtantin yeni 

Mehmetçik 
Boyacıköy Mula'k 
Arnavutldly Yenimahalle 
Kamer hatun Bostan bahçe 
Cevizlik Vapur iskelesi 
Zeytiolik Fazlı paıa •• baruthane 
Kurtuluı Hiristo 
Hüseyinağa Irmak 
nurga:ı:adası Karakol 
Atik Mustafa pafa Papaz 

" Bostan 

dükkh 
.. 

Arsa metresi 466 42 23/100 108 
" Ahşap hane 10 83/128 400 
" Arsa metresi 36 19 542/663 165 .. 

Bağ dönümQ 7 4 eski 114 88 .. 
Ahşap hane 90 112 300 .. 
Kiğir ve yeni hane 18 2/S 2800 .. 
Arsa arşını 148 4 tamamı ıso .. 
Arsa artını 2100 o 

" 
lOSO 

" Ah~ap Jıane ve dükkh 19-17 24-30 641 
" Ahşap hane 43 118 150 .. 

" 
ıs 891240 44S .. 

Kigir bıne 3 1/S 300 
" Kiğir iki hane S-7 1/2 100[) 
" "',Liseler Alım Satım Komisyonundan 643 Beyoğlu Hüseyinağa Macar ve Kılburnu Kagir iki hane ve iki 123-125-127 tamamı 4:>00 .. 

dükkan ve ahır 73-7S-77 
644 Ye,il'<öy Şevketiye Eksidi Ahşap iki hane 56-58 

" 3700 
" 

dİ d . Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesi binasın
~ ı ~kı ~~loriferlerin merbut keşif mucibine~ ~ami~i kapalı zarf 
n 'J ~.~ ~le münakasaya konmuş ve l T eşrınısanı. 9~~ çarş~mba 
~ gunu ıhalesi yapılacaktır. Talip olanların keşfı gormek uze~e 

Irıektebe ve münakasa için muayyen günde saat 16 da temı
nat ınakbuzlarile beraber Komisyona müracaatları. (7425) 

Ylizde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübıodil bonosile ödenmek llzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerio
satıı mllddetleri uzatılmıştır. Kat'i ihıleleri 19/10/933 Perşembe günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edecekleriu pey akçelerini müzayede 
günü saat oıı dört ~uçuğa kadar tevdileri liZ1mdır. Senei haliye veriİsile b~lediye reıimhri miifteriye aittir. Şartname bankamııı 
kapısına ası'.mıştır. [S49S) 

==--------------------(5523). 

l s~anbul Mr. Kumandanlığı 
'-'atrnalına kom. ilanları 

tf 
.J 100Kuleli Lisesi için 50 masa 
~ tıak sıra ve 50 tabura aleni mü 1 

ııJ ı4 -f sa ~le. alınacaktır. lhalesi 
eşrınıevvel 933 sah o-i; ..... 

ı •aat 14 t l .. -.u 
4' ni -·. e yapı acaktır. Şeraiti 
il gi.i:grenmek isteyenlerin her 

Ve talipl · b ili 
ıt ıninatıaril Mın e saatte te 
dl koınisyon e erkez Satmalma 
., (360) una gehneleri. 

"" (5297) 7095 

':~~!t'.!:~~~.~ ı ı 
münasebetile yapılacak ıenliklerde 

fener alaylarında yakılmak Üzere / 
fabr:kamı:zda imal olunan m"htelif 
eb'attaki meşalelerimiz satılıga çıka· 
nlmııtır. Arzu edenlerin biran evvel 
saltf mağazalarımıza müracaat et· 

melerini rica ederiz. 

SATIŞ MA~ZALARI 
Galatada Tünel caddesı 36 No. 
lzmir yol bedesteni caddesi 34 No . 
Ankara Bankalar caddesi 29 No.· 

l3 üncü kolordu ilanlar.!....I 

Darıca Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 
Darıcadaki krt'at ihtiyacı i

cin münakasa ile 12,000 kilo 
kuru fasulya satın alınacaktır. 
İhalesi 26-10-933 perşembe gÜ 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için o gün ve vaktinden ev 
vel Darıcada Alay Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(3350) (5529) 

7418 ' 
"' M ,. "' ... erlceze b •1 ff llli.iessesat 'h .ag ı kıt'at ve N O 
1 'lo 81 - 1 

1
. hyacı için (3400) B O :ı 

~~~~~~~~~~~~. 

1 

· 933 p; r etı 16 Teşrini evvel l lvıuuaail 1 
1 stanbul yedinci icra memurluğun- 1 

zartesi .. .. ı k 
Pö\znrlıkl gunu saat 15 te Yurl u 

ıJ' !erin b il~ alınacaktır. Talip· Deyin senedi 
' Merke; s saatte teminatlarile ... 1 a!ıkpazar, 6 1;'.aobul Sorca[ - \'ı sil ,_ 

J' na Rel atı.n alına komisyonu (8049) ı248 
JI tnelerı. (414) (5532) 

li * • • 7419 mandanlığı satm alma komis· 
1 

dera :rbiye mektebi için (24) yonuna müracastları. <422) 
"•asa ·ı ( (5580) 7502 8 t 17 1' ~t ı e 44) ders sıra- • • • 

;ı Riitıu eşruu evvel 933 salı Halıcoğlu ihtiyat zabit mek 
na1:ak~at 14 te pazarlıkla alı tebı'ndeki 33 kalem köhne eş-
llii~ ır. Taüpl • üh' .. I" 

ı :"Clllnel . . erın m ur u ya 22-10-933 !>azar gÜnÜ ~:ıat 

dan : Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa· 
ray çevrilmeıi mukarrer sandaliye imali 
ne mahıus ıerit ve testere ve tep.1:İ tes

tere ve maa makkap ve iki beğirlik A. 
E. G. markalı motör ile sandaliye imali· 
ne mahıuı Torna makinesi ve teferrua 
tı 18-10-933 tarihine müsadif çar~amba 
günü sabah saat 9 dan 1 O kadar u2un 
çartıda havancı ıokagmda yıkık mina· 
re altında 3 numerolu saadaliye fabri· 
ka.ıçı önünde ikinci artırması icra kıhna• 
cağından taliplerin yövm ve saati. mez· 
kürde mahallinde hazır bu'.unac>k me· 
muruna müracaatta bulunmalı.rı ilin 
olunur. (8599) 

ı~ bıtıde .. erını Harbiye mekte- 15 le pazarlıkıa satılacak;ır. 
I dt" tettı~orrrıeleri ve belli saatin Talipleri belli saatinde. Mer- Jıtanbul üçüncü icra memurluğun· 

ıJ a~a k:a~larile Merkez Satın kez K. Satın alma komısyonu- dan : Bir alaca&-ın temini istifası için Is-

- ------------
~ ( 4 l 7) lttiııyonuna gelmeleri. na gelmeleri. ( 427) (5609) . tanbul eıham ve tahvilat bonaımda açık 

( 5534) artt:rma sureti le satılan ve Kazım Beye 
••• 7441 - Dikim Evinin Saraciye kıs- ait bulunan 209703 ili. 209752 ve 209927 

liar'- • * * * l l ila 209976 ve Abdurrahman Beye ait 
... lun.a... oıye ve merbutu bu mında mevcut köse e parça a- bulunan 21002ı ita 210035 ve Hafız A· 
Y. • ·• tnekt 1 · rı 22-10-933 pazar günü saat · 1 jjlr Çın ısoo ep erin ihtiyacı l• - li boye aıt bu unan 2ıoon ita 210047 

kilo ~h ~lo makama ve 600 14 te- pazarlıkla satılacaktır. numaralı cem'an 122 adet mülga itibari 
t o..>e rıy 16 1 O 933 Talipleri belli saatte temina_t!a Milli Bankan hisse senetleri mütterisi eai - .. . e - - pazar 

~ 1 gıjtı.ti rile Merkez satmalma Komıs- namına ikinci nüshaları ihraç edileceii 
. ·a al.-... ksaat 14 le pazarlık- l l · (428) ve zayi birinci nüshalarının hülanu·- ol-

)/ ' .. ,aca t Tali l . b ll' yonuna ge me erı. •~ il.a.tte t . ır. P erın e l madığı alelusul i:an olunur. (8600) 
~Merk~e~z~k~u'._'.__~(5:6:0~6~)~~~~~~~--~~~~~~-~~~-

l{j'f U BETTEN 

-

GİSLAVED 

\>tlan G- - G-b· ormuş ı ı 

}<açınız! 
~ı. -Bil{ lrUnler olur ki lastik 

r v.,;~!'J KURTARAN 
ıı,_, esını - .. ı y 1 ı- 'k . 
4·~tıd gorur. a nız .ıstı ın-

~~~'.~i ~ a. Çok dikkatli olmak laznn gel-
1"'1 • ttutın 

llt l'tt.I ayın~z. Kış ortasında. sa-
/ llız bırakmıyan biricik Uıstik 

'y ~tli lastikleridir. 
Bu cins lastikler, bir değil, bir kaç kı~ 

için yoldatlık yaparlar. (8597) 

1 lST ANBUL BELEDiYESi İLANLARI 1 
Kamyonlar için mübayaasına lüzum gösterilen muhtelif 

eb'atta 73 adet İç 50 adet diş lastik ile 6 bandaj kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname almak 
Üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli münakasa
ya girmek için de 313 liralık teminat makbuzu veya mektu 
bu ile teklif mektuolarını 6-11-933 pazartesi günü saat on 
be~e kadar Daimi Encümene vermelidirler. (5629) 

lıtanbul üçüncü icra memurluiun
dan : 

Mahcuz ve paraya çe,,-:lmesi. mukar 
ı· er beheri on hiııelik ve 300 lira kıy 

meli itibariycsinde 3 adet Türkiye lı 

Bankası hisse senedi 26-10-933 tarihine 
müsadif perıembe günü saat 14 le h
tanbul Nukut, Esham ve tahvilat bona· 
ıında açık arttırma ıuretile satılacağın• 

dan taliplerin vakti muayyeninde bu· 
hına.cak memuruna müracatları ili.n olt1 
lll:r. (860ll 



p 
KİTAPLARI 

~ütün ilkmektep kitaplarını " Sühulet " 
kitapb.anesinde tedarik ediniz 

Muallimlere 
Toptan alındığında tenzilat yapılmaktadır, 

Yeni mektep alfabesi Nihat Adil, Mahmut Ekrem 
Süslü alfabe Ahmet Hilmi 
Kıraat dersleri birinci sınıf Ismail Hikmet 
Kıraat dersleri ikinci ,. ,. ,, 
Kıraat dersleri üçüncü ,, ,, ,, 
Kıraat dersleri dördüncü ,, ,. ,, 
Kıraat dersleri beıinci ,, ,, ,, 
Türk ::rameri üçüncü sınıf Peyami Safa 
Türk !!'rameri dördüncü ımıf ,, ,, 
Türk Grameri beıinci sınıf ,, ,, 
ilk gramer 4 ncü sınıf Ahmet Hilmi ve Latır 
n ,, 5 nci sınıf " ,, ,, 

Y cr.İ ilk coğrafya (muaddel tab'ı) 4 ncü aınıf Abdülkadir Sadi 
Yeni ilk coğrafya (muaddel tab'ı) 5 nci Abdülkadir Sadi 
ilk mekteplere Yurt Bilgisi 4 ncü sınıf Maarif Vekaleti 
ilk mekteplere Yurt Bilgisi 5 nci sınıf 
ilk mektep tarih kitabı 4 ncü sınıf Maarif Vekaleti 
ilk mektep tarih kitabı 5 nci ,, ,, ,, 
Hesap dersleri 4 ncü smıf M. lzzet, H. Fehmi 
Hesap dersleri 5 nci sınıf ,, ,, ,, ,. 
lı ve Hayat hendesesi 4 ncü sınıf Abdüllatif 
lt ve hayat hendesesi 5 nci ,, ,, 
Hendesede ilk adım 4 ncü sınıf Mehmet izzet ve Hasan Fehmi 
Hendesede ,, ,, 5 nci sınıf ,, ,, ., 
Tabiat dersleri 4 ncü sınıf Mehmet Besim 

,, ,, 5 nci sınıf ,, ,, 
Eıya dersleri 5 nci sınıf (muaddel tab'ı) Mahmut Ekrem 
Ev idaresi 4 ncü aınıf Pakize 
Ev idaresi 5 nci ıınıf 

" 

Cumhuriyetin onuncu yıldönümü ıçın 

Yüksek komisyonca hazırlanan 

14 
18 
28 
46 
46 
45 
45 
10 
18 
24 
16 
27 
33 
40 

9 
11 
15 
15 
21 
27 
10 
23 
14 
25 
30 
34 
29 
20 
28 

ON YILIN 
DESTANI 

Yazan: Halit Fahri 
Üç gün bayram zarfında memleketin her yerinde 
sahneye konulacak olan bu temaşa eseri çıkmıştır. 
Fiyatı her yerde 50 kuruştur. Kanaat Kütüphanesi 

[8490) 7489 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 

T eşvikiyede taksitle 
satılık arsalar 

Esas No. Mevkii ve Nevi Mikdarı lfeminat 

351 T eşviikyede Harbiye caddesi 559 m. 900 L. 

357 

358 

1 harita No. arsa 
T eşvikiyede Harbiye cadde- 709.50 
si S harita No. arsa 
T eşvikiyede Harbiye cadde
sinde 9 harita No. arsa. 

721 

385 ,Teşvikiyede atik Bostan ce- 591 

384 

383 

dit Atiye sokak 37 No. arsa. 
Teşvikiyede atik bostan cedit 581 
Atiye sokak 36 No. arsa. 
T eşvikiyede atik bostan ce- 570.50 
dit Atiye sokak 35 No. arsa. 

382 ,T eşvikiyede atik bostan ce- 535 

381 

394 

393 

392 

391 

403 
• 
402 

..:377 

dit Atiye sokak 34 No. arsa. 
T eşvikiyede atik bostan ce- 543 
dit Atiye sokak 33 No. arsa. 
Teşvikiyede atik Bostan ce- 276 
dit Atiye sokak 46 No. arsa. 
T eşvikiyede atik Bostan ce
dit Atiye sokak 45 No. arsa. 
T eşvikiyed atik Bostan ce
dit Atiye sokak 44 No. arsa. 
.T eşvikiyede atik Bostan ce
dit Atiye sokak 43 No. arsa. 

277.50 
l 

279.50 
l 

520 

T eşvikiyede atik Bostan ce- 526 
dit Atiye sokak 55 No. arsa . 
T eşvikiyede atik Bostan ce- 492.50 
dit Atiye sokak 54 No. arsa. 
T eşvikiyede Bostan sokağın- 230 
da 29 harita No. arsa. 

1000.-

JOOO.-

470.-
1 
300.~ 

285._: 

270.-

270.-

165.-

• 
165.~ 

1 

350.-

350.-

275.-. 

140.-

Yukarda tafsilatı yazılı arsalar bedelleri 8 taksitte öden 
m.<::k şartile ve açık artırma ile satılacağından taliplerin 
26-10-933 perşembe günü saat onaltıda Şubemize müracaat 
ları. (5549) 7472 

l·~Jj:~.~~.~~!!)'Ü ~,~.?n~~Şt!~~~?s~~Ştu~· 
10 lira. Yorgan 12 l iradır. Salon Y•<t : kl orı, k u~ tüyü kumaşı ucuzdur. 

(8B8} 7487 •• . ' ... .,... .· . 
' ~ . . 1 ,". • , ' ,. _ .... 

A.c.Aa !J TEŞRiNiEVVEL 1933 

Büyük Gazinin en iyi portreleri 

inkılap hatıraları 

Zafer ve Kurtuluş hatıraları 
Fotoğraflarını 

Yalnız 
Foto Etem 

Çekmışbr 
lstanbu1, Ankara caddui Cağaloğlu yokuşu N. 50 

Bu reıimler batka yerde bulunmadığı gibi 
hiç bir yerde de şubesi yoktur. (8637) 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sivas hattı üzerinde kunduz ve kalın cihetle

rinde kain taş ocaklarından beşer bin metre mik'ap balastın 
ihracı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Kunduz 
cihetinden ihraç edilecek beş bin metre mik'ap balasta ait 
münakas 1-11-933 tarihine m:.isadif çarşamba günü saat 15 
te ve Kalın cihetinden ihraç edilecek 5000 metre Mik'ap ba
lasta ait münakasa da ayni gün ve tarihte saat 15,30 da An
kara'da Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecek
tir. 

Taliplerin aynı gün ve saatlerde teminatı muvakkate ve 
cari seneye ait ticaret odası vesikalarile birlikte komisyona 
n1üracaat etmeleri laznndır. Talipler bu husustaki şartname 
leri birer lira mukabilinde Ank~ı·a'da Nafia Vekaleti Leva
zım Dairesinden, İstanbulda Haydarp;:~ada Liman İşleri Mü 
dürlüğünden tedarik edebilirler. ( 5524) 

7470 

Tayyare Cemiyeti 
Istanbul Şubesinden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle münakasaya vazolunup bedeli 
keşfi (14.600) liradan ibaret bulunan Tokat Tayyare Şube 
binasının ilk ihalesi 21 - Teşrinievvel - 933 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat (15) te Tokat Tayyare Şubesindeki ko 
misyonu mahsus tarafından icra kılınacaktır. 

2 - Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin "yüzde 
7 ,50" nisbetindeki teminatı muvakkatelerile teklif mek
tuplarım ve teahhütlerini bihakkın ifa suretiyle şimdiye ka 
dar asgari (15.000) lira kıymetinde bir bina ilanal ettikleri 
ne dair resmi veya hususi ve saikle birlikte yevmi mezkilrda 
saat "14" de kadar komisyonu mahsusuna makbuz mukabi
linde teslim etmeleri laznndır. 

3 - Talip olanlar bu baptaki şartname, mukavelename 
ve planları İstanbul, Samsun ve Tokak Tayyare Şubelerinde 
görebilecekleri ilan ölilitut. (5456) 7369 

On Birinci Hudut Taburu 

Cinsi 
Dakik 
Sığır Eti 
Odun 

Kumandanlığından: 
Kilo Cinsi Kilo 

40000 Şeker 2000 
10000 Pirinç 2000 
150()0 

Uzun köprüdeki Asker ihtiyacı için yukarda yazılı 5 
kalem erzak 12-10-933 tarihinden 31-10-933 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıldığından talip olan 
ların teminat akçelerile birlikte 4-11-933 cumartesi günü saat 
16 da komisyona müracaatları ilan olunur. (5620) 

Kayseri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile ihalesi 9-10-933 tarihinde yapılaca

ğı ilan edilmiş olan mektebirnizin 27000 ve ayrıca 4900 lira
lık inşaatına ait münakasa bir hafta müddetle tehir edilerek 
16-10-933 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve pilanları görmek ve bu hususta daha fazla maili 
mat alınak üzere Lise Müdürlüğüne müracaatları. .(5633) 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğündenı 

Merkez Maliye dairesinde mevcut müstamel Masa, Do
lap, Yazıhane, Sandalya, Sıra, Sehpa, Lavabo Demir Karyo
la ve saire satılığa çıkarılmıştır. isteklilerin 23 Birinci Teş
rin Pazartesi saat on dörtte müracaatları. (5323) 

Ziraat Vekaletinden: 
Satın alınacak 10 ton Arsinikiyeti rassas iki ay müddetle 

ve ka9alı zarf usulile münakasaya konulınuştur. Şartname
ler Ankara'da Ziraat Vekaleti mübayaa komisyonu ile İstan
bul'da birinci Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Talip
lerin teklif mektuplarile muhammen bedelin yüzde 7 ,5 ğu 
üzerinden teminat akçalarmı ihale günü olan 16-12-933 
cumartesi günü saat on beşe kadar zikri geçen komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de o saatte hazır bulunmaları i
lan olunur. (5593) 

\ 

Istan bul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mülğa Düyunu Umumiye binasında mevcut sabit mat
baa makinelerinden bir kısmı ile matbaa taşları ve Elektrikle 
hareket eden Zımba makinesi satılığa çıkarılmıştır. lsteklile 
rin 21 Teşrinievvel 933 tarihinde komisyona müracaatları. 

'5282) 7397 

• 

KOŞUNUZ! 
FIRSA Ti KAÇIRMAYINIZ 

Galata'da 

MAYER 
Mağazasında 

BÜYÜK 

Tenzilitlı Satış 
Başladı 

İSTİFADE EDİNİZ 
' Ergani istikrazı birine 

ikramiye keşidesi 
hakkında ilan 

Maliye Vekaletinden ve Cumhuriye 
Merkez Bankasından: 

ikramiyeli Ergani istikraz tahvillerinin birinci altı a~ 
ikramiye keşidesi bu husustaki talimatname ve itfa p' 
mucibince 16 Teşrini evvel 933 tarihine müsadif pazartesi 
nü saat on dörtte Ankara'da Cümhuriyet Merkez Ban 
binasında icra edileceğinden arzu eden zevat keşide esna 
da hazır bulunabilir. 

İkramiye kazanan numaralar müteakiben ilan ve 
delleri hiç bir vergiye ve tevkifata tabi tutulınaksızın d 
hal Merkez Bankasınca tediye edilecektir. (5616), 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğünden: 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebetile mekt, 
te yapılacak şenlikler hakkında görüşülmek üzere mekteb 
ze kayıtlı misafir, asli bilumum hanını ve erkek talebe 
19-10-933 perşembe günü saat 14 te mektepte bulunJJI 
rı ilan olunur. (5626) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü için yaptırılacak mefruşat Z 

gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştıt• 
Bu işe ait münakasa evrakı 15 lira bedel mukabilinde 

raat Vekaletinde Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu Müdiitl 
ğünden alınacaktır. 

Taliplerin münakasa şartnamesinde yazılı vesikalsl' 
kendi teklif edecekleri bedelin % 7 ,5 u nisbetinde muvaklı' 
teminat mektuplarile birlikte ihale günü olan 4 T eşrini.-'J 
933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Vekalet 
şaat Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (5617) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekiletindens 

'.Ankara Nümune hastanesi yeni pavyonu eczane ve ,el' 
visleri ihtiyacı için 118 kalem alat, edevat ve malzeme ka~ 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 17-10-933 f" 
günü saat on beşte Ankara'da Vekalet satın alına komisyoııııl 
da yapılacaktır. İsteyenlerin Ankarada Vekalet İçtimai rJv' 
venet Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve İçti~ 
muavenet müdürlüğüne müracaatla liste ve şartnamele~1 

görmeleri ve bu şartname ve listelere göre hazırlanmış vet1Jıl 
ve teklif mektuplarile birlikte mezkur tarihte komisyondll ~ 
zır bulunmaları. (5160) ~ 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundans 

-r Sirkeci Demir kapıdaki Jandarma konağına ait bin~ 
tamiri için 4-11-933 cumartesi günü saat 10 da kapalı ı ~ 
.münaka~ası ?'ap.ılacaktı~. İsteklile~ ş!'~tn~I?eyi görmek~i.i't~ 
arzu ettıklerı giın ve munakasaya ıştırak ıçın de mezkur. ıı·. 
nün muayyen saatinde maliyeye teslim edilecek (206) Jjı'~ı 
dan ibaret ilk teminat makbuzile ve teklifnameleri ile J(oııı' 
yonumuza müracaatları. (5631). ~ 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. ~ 


