
Sanayi erbabının tarife hak
kındaki talepleri İktısat ve 
Maliye vekaletlerince hüsnü 
telakki edilmiştir. Sanayi he
yeti bugün geliyor. Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Almanya Reichstag yangını 
uhakemesini takip eden iki 

Bulgar bir Fransız ve bir Ame
rikalı avukatı hudut haricine 
çıkardı. 
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Reisicümhur 
bu vurdular. 

Hazretleri 
Mülikat • 

1 

dün M. Titulesc 
i ucuk saat 

'yu kabul 
•• •• •• 
muş 

Ankarada siyasi 
Hareketler ve 
Sulh mesaisi 

ANKARA, 15 (Telefonla 
Başnıuharririmizden) - Ankara
?1~ siyasi hareketlere, sulh mesa-
18.?'e Yeniden merkez oldu. Bugü
n.u takip edecek günlerde cümhu
~ı~et merkezimizin samimiyetle 
d? u muhitinden sulhü kuvvetlen
d ır~ek Yeni hareket ve kararlar 
~ı:acak. işte bugün Romanya Ha

rtüı·cııye nazırı da geldi. Mösyö Ti-
eıcu zam . . r anımızın ınce, sevım-

k~ka~~h bir diplomatıdır. Muhak-

A k 
1 muhterem misafirimizin 

naraziy 'R . k' aretı omanya ıle Tür-

1 ıye arasında esasen mevcut o
an sanıim• d luk ·· d h . 1 ost munasebatma 
a T;~ıyade inkişaf _verecek. 

,. d ·· k Yunan mısakının arife
'~~ I e .. yanan tereddütleri yalnız 
)~~ e değil, işlerimizle, samimi po
~ · anıızla da büsbütün İzale et-
1'·'.' ~ulunuyoruz. Ankara misakı 
t'~r ve Yunan milletlerinin bü· 
un sa . • ul 

•ulh v nıımı. ar~ . arına rağmen 
l!arl\Jı ~ emnıyet ıçın yalnız başına 
lan) tı olamazdı. Onu Bulgaris-

el tern~-d'~an dostluk muabedemizin 
ta b' 1 ı, Yugoslavya ile ayni ruh
hay ır huahedenin imzası en ni· 
inız e: U gürılerile Romanya ile 
caVii~ anacak dostluk ve ademi te~ 
'Ve ku rnuahedesile tamamlamak 

VVetlendirmek lazımdır. 

'd ,l>unya işlerinin çok karıtık ol
ciligu fU sıralarda denilebilir ki 
J anın en emniyetli sulh ve an· 
~illa fjL ' • • d ı v P J<rtnın en zıya e yo açtıgr 

harçaaı Balkanlardır. Bu neticenin 
Usu)·· d 

teref u~ e !ürkiyenin büyük bir 
le n hıssesı olduğunu söylemek
la h: &Ur.ur manası ne de mübala-

Vesı vardır. Esasen Türkiye-
lulh politikası bilhassa son za

Ba.ıJ..:rta yalnız fark muhitinde 
larafı:darda. değil, Avrupanm her 
d~. Çunk~· tb~d!r edilmeğe başlan
dıllerirni:d ız •deallerimizi yalnız 
hayat ve h:ı:aşatnııyoruz. Onları 
ha.kkuk etf .•kat sahnelerinde ta
ki altnan b ırıyo.ruz. Unutmamalı 
cut b·-ı u netıceler efsun ile vü-
d "'tnaz· h 

afaa Dtt',: er şeyden evvel mü-
• ~ ıgını' d 1•ter. Bu • ız avaya inanmak 
tıla.ıııak . ırnanı başkalarına da a-
c k ıater B . . 

a. temi l'k · u netıceye ıse an-
:ıeriııe k z 1 • vefa ve ciddiyet ü
•iııde Urulmuş bir politika saye· 
Ö:tiiııd Vahrılahilir. Türk milletinin 

e u f ·ı 1 c.~ttllr. l'iir ~~ı et erin hepsi mev-
liiıı faı'I kün tahsi ve ferdi bü-
PQI. ı etlen· T·· k' . • •tik ur ıyenın umumı 
Yeıı· asında a k .. ··ı·· ı do ti paçı goru uyor. 
l'ıııttı.ı...._ 1 uklarınıız eskilerini u
lı ·•11ak •.. 1 

il Zi:y d yoy e dursun onları da-
01u:y0r~ ~ •~ğ.lamlaştırmağa sebep 
l'ıaııııı 0lıtıkamıza herkesin i-

ş ası hundan dır. 
ı il and 
"esj il . .a Avrupanın hali her-
liiy0r.~~~ızliğe, bedbinliğe sürük
letler' 0Yle bir anda Balkan mil-

1 ar 
lll'lıtııı asında tam bir nlaşma ve 
l'ııaa1 h Politikaaının muvaffak ol
lrıayan ~.l'ııilletler için değeri ol
ra.rı, rn ;r tanstır. Cihanda istik
dia. ed Ut ak sulhü istediklerini id
teıııeıı:~ A Vrupa devletleri de, 
bir an 

1 
edelim, kendi aralarında 

:Yaııi h e~ve) uyuşsunlar. O zaman 
~el biri. a~ında kendilerinden ev· 
el su)h •~ıle anlaşmış beynelıni
~llaı1111 . ll~zamının teessüsü politi· 
etler 

1~~ırake hazır Balkanlı mil
dır. Zllınresini hazır bulacaklar-

' lia.lkan) 
d11lııı tıii~ arda kurulan sulh bina· 
~il ola. zlu, tesirli mimarların

l:ıı;je 111 .
11 Romanya devletinin gü-

~ llıe~~ksa'.li . Mösyö Titulescu
ı;!·tı clerj h~lımızde selamlamak
' •leriz k~ kır haz duyduğumuza 

111· 
1 

endisi de candan inan-

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

M. Titulescu Ankarada 
alkışlarla karşılandı 

M. Titulescu Ankaranın hayranı 
Mm. Titulescu geldi, Ankaraya gitti 

Ziyafette Hariciye vekili ve M. Titulescu'nun söyle
dikleri nutuklar takdirlerle karşılanmıştır 

ANKARA, 15 
,(A. A.) - Ro
manya Hariciye 
Nazın M. Titule•• 
cu cenapları ve ma .. 
iyetleri bu oabah 
ıaat onda §ehrimi
ze gelmit ve istas
yonda Hariciye 
Vekili Tevfik Rü§
tü Beyefendile C. 
H. Fırkası Umumi 
Katibi Recep, Ha
riciye Vekaleti U
mumi Kitibi Nu• 
man Rifat, Anka• 
ra Vafüi Nevzat 
Beyler ve Merkez 
Kumandanı, Poliı Madam Titülesc:u dün karıılanırken 
müdürü, Hariciye Vekaleti teşrifat u- gahta kalabelık bir halk müıarünileyhl 
mum müdürü ve memurlar1 ve Roman- hararetle alluılamı§hr. 
ya sefareti erkanı tarafından karşılan- M. Tihıleıcu cenaplan ikametlerine 
DU§lır. latasyon binası, Türk - Ro- tahsis edilen Ankarapalasa inmitlerdir. 
men bayraklarile süslenmiş ve rnÜ§AJ"Ü· Şehrin ana caddeleTi Türk - Ro· 
nileyhime bir askeri müfreze selam reı- men bayraklarile ıüslenmiıtir. 
mini ifa etmiı ve ınuz:ika Romen Milli Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi B. 
marıını çalmııtır. istasyon binasmm de M. Titıilescu ile beraber bu sabah 
iç ve dıımda ve otele kadar olan gÜzer- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sabaha karşı 

Gece Ankarada baloda 
mühim görüşmeler oldu 

M. Vekili, 
Müsteşarı 

Titıılescu ve 
görüştüler 

Harici ve 
·sovyet 
ANKARA, 16 (Telefonla - Saat 1) - !"'· Titulescu Ankaranın ve An-

d 
.. d .. •Ü sulh hav asile yaratıcı kuvvetın hayranı olmuıtur. Onu bu ge· 

kara a gor ug . h d t kr d • . . .. 1 d' 
1 d uhtelif vesilelerle ifade et ti ve er yer e e ar e ecegını soy e ı. 

ce ba o a m f . .. t ·ı .. dd .. 
H ici e nazırı baloda Sovy etse areti mus eıan e uzun mu et go-

Romanya ar Y T fik R., .. B S t f t' ··· .. .. B .. likatından sonra Doktor ev uştu ey ovye se are ı mua-
ruştu. u mu b' k"" · d b 1 t 1 Y 

k d. · Ankara Palaı salonunun ır oıesın e u Uf u ar. anyana 
te§arı ve en ısı . ' k mki • af . 

ul 
"Tk t devam ediyor. M. Tıtulecu nun bu a şa zıy ette ırat 

oturd art mua a ... b k 
. • . k d · takdirler uyandınm ~tır. Baloda dev l~t erkanımız u nutu -

ettıgı nutu erın . 
tan sitayişle babsetmektedır. 

-

Vaziyet bugün anlaşılacak 
Rize meb'usu Fuat Bey iki tarafın 

arasını bulmaya çalışıyor 
M hsin Beyi de protesto ettiler ve tescil 

u mahkemeye müracaatta bulundular 

• • 
ıçın 

Vapurcular arasında an!aşamam~lı~ 
devam etmektedir. Evvelkı p"".arhgun~ 

· yapı1an tesıs eyetı 

i 

içtimaında şirkete 
~aydi ihtir":zi. il! g! 
ebileceklerım soylı 
l tı vapurcular na • 
ımna Ankaraya gi • 
den heyet, dün av
det etmiştir. Kendi 
!erile görüştüğü • 
müz heyet azasının 
verdikleri malUmat;ıı 
göre, Jktısat vekile 
~, Denizyollar~ ka• 
nununun merıyelP 
girdiği tarihte m~_v· 
cut bütün armalar• 
·erin it~irakile biı 

Y :irkel teşekkülünü 
- MUHS!NBE • istemekte, vapurcu· 

1 da buna imkan olmaz 
lar anlaşaf a .. z a~amamen devlet inhisa· 
sa vapurcu ugu d bulunmaktadır. 

lınak kararın a 'li C •~• 
rına a h etle lktısal vekı e= 
Bu hususta ey d tebligatta bu• 
Beyefendi tar~:::!"ı.il.a ~ekaletten tesiı 
hınulmuş~ur. Fdı k miser sıfatile bulu· 
h ı . içtımaın a 0 

• B d Y• eye ı .. d .... Muhsın eye e a 
nan ticaret mu ubrl~ tta bulunulmuıtur. 

. h' ette te ıga 
nı ma ıy . k. 'ki taraf vapurcu• 
Bunun .~eri~Udı~ d~v~t edilmiş; şirket.r 
]arın mumessı crı larına konulan kıy .. 
girmeyenler. vapur . kete girmeyi ve ha· 
metler üzerınden şır " .. ~det geçtikten 

kanunı mu. 
kem kararının d"I . olduğu ve dolayı-
sonra tebliğ e 1 nu1 b lunmadığı iddia
sile kanuni kıyme~ı . u tarafından varit 
ları kanuni roerc erı 

Fuat Bey 

görülüp kanuni bir l)eyet tarafından va· 
purlarına yeniden kıymet biçilirse o kıy· 
metler iizerinden hisselerini almayı ka· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

, 
1
-Gazi Hz.nin 

Nezdlerinde 
ANKARA, 15 (A.A.) - Reisicüm 

hur Hz. bugÜn saat dörtte Çan
kayadaki köşklerinde Romanya Ha -
riciye nazın M~ Titulescu'yu kabul bu 
yurmuşlardır. Kabul iki saat sürmÜ§· 
tür. Kabul esnasında Hariciye Vekili 1 
Dr. Tevfik Rüıtü Beyefendi hazır bu 
nmuşlardır. - -Rus ricali 

-o--

Şereflerine 1000 kişilik bir 
balo verilecek 

Sovyet Hükumet erkanının birinci 
teşrinin 25 ine doğru Ankaraya yapa
caklar ıseyahat, 

çok rnuazzanı ve 
aamimi tezahürat 
icrasına vesile ola
caktır. 

Hariciye Vekili· 
miz Tevfik Rüttü 
Beyin Sovyet rica-· 
Ji §erefine Dolma
bahçe ıarayında 
vereceği bin kiti
lik balonun çok 
§afaalı olacağı an· 
!atılmaktadır. 

Balonun, Balkan konferansının ilk 
oJarak toplandığı, sarayın büyük aalo
nunda verilmesi mukarrerdir. 

Adliye tayinleri 
Temyiz azası olanlara 

tebliğat yapıldı 
Adliye tayinleri hakkında henüz 

ıJı•"'İ meliimat gelmemİ§lir. Yalnız aali
ye mahkemeleri re -
isi evveli ve birinci 
ticaret reisi Osman 
Nuri. ikinci ticaret 
reisi Sami, birinci 
hukuk reisi Şerefel· 
tin Beylerin temyiz 
mahkemesi azalıkla 
rına tayin edildikle
ri resmen tebliğ e • 
dilmiştir. Bugün di
ğer tayin listeıinin 
çıkması da muhte .. 
meldir. Dün neşret
tiğimiz tayinlerden 
başka müddeiumu • 
mi muavinlerinden 

OSMAN NURİ B. Kazım Bey Biga ce 
za hakimliğine, Sa .. 

lih Sabri Bey Adana Bahçe kazası ceza 
hiikimliğine tayin edilmişlerdir. Müddei 
umumi" muavinlerinden Nusret, ve Nu .. 
rettin Beylerin birer derece terfi ettik .. 
leri, Ağır ceza mahkemesi reis vekili 
Nusret Beyin de terfian Üsküdar ceza 
hiikimliğine tayin edildiği söylenmekte-
dir. Bunlardan baıka lstanbul adliye -
sinde daha birçok tebeddülat olacağı tah 
min edilmetkedir. 

Kara liste 
Ticaret odaları kara listeyi 

nasıl yapacaklar? --Henüz tesbit edilm~ş liste 
yok. 

Ticaret odasının hile yapan ve vazi .. 
yetlerini immenin aleyhine suiietimal e
den tacirleri.o (kara .. 
liste) ye derci için 
tetkikat yapmakta 
olduğu malıimdur. 
Ticaret odası umu .. 
mi katibi Vehbi B. 
Karaliste hakkında 
muhtelif memleket
lerde cari usulleri 
tetkik etmiştir. Veh 
bi Beye göre, Tica
ret odaları tarafın • 
dan tacirler hakkın· 
daki istihbarat ve 
tahkikat neticesin • 
de elde edilen malu
mat, bu tacirlerin si , 
dllerine yazılmakta VEHBİ BEY 
dır. Bu, Karaliste 
demek değildir. Bundan başka ticaret kıı 
nununun 56 - 65 inci maddeleri, ticaret
te hile ve desise İstimalinin memnu ol· 
duğuna ve bu auretle hareket eden la • 
cirlerin 5 liradan 100 liraya kadar ceza
yi nakdi ve 3 günden 2 aya kadar hapse 
mahkum edileceklerini amirdir. Bu ceza 
davalarının da alakadar eşhasın veya ti
caret odalarının şikayeti ile tahrik olu
nacağı kanunda musarrahtır. Bunun da 
karaliste ile münasebeti yoktur. Memle
ketimizde karaliste tabirinin zikredildi
ği kanun, yalnız 1705 numaralı (ticaret
te teftişin men'i ve ihracat mürakabeai 
ve korunması) kanunudur. Bu kanunun 

'De•·amı 6 ıncı salıifede) 

Avrupa yeni bir harbe 
doğru mu gidiyor? 

Amerikalılar Almanyanın vaziyetini 
sulh için tehlikeli buluyorlar 

Hitler Almanyanın Milletler Cemiyetinden çekilme
sinin sebeplerini bir beyanname ile anlattı 

New - York, 15 
(A. A.) - Sun
day Timeı'e göre 
Avrupa' da bir 
harp patlamak Ü· 

zeredir. Gazete 
bunu daha aaır• 

tarca sürecek o-
lan Franaız - Al· 
man mücade1eai
nin bir devreai ola
rak telakki ediyor 
ve diyor ki: 

••Amerikalılar 

kendilerini alaka
dar etmiyen bu mü 
cadeleye bir defa 
karııarak fena el· 
tiler. Bir ikinci de
fa daha müdahale 
etmemeleTİ İçin 

mevcut aebepler a• 

rasında Japonya- M. Hitler gazete okurken 
nın harp tehdidi vardır. Ve Amerika beraber, Ayan Hariciye komisyonu 

' İngiltere ile bir ittifak hazırlamalı- reisi M. Pitbnann ile Mebuıan Harici-
dır.,, ye komisyonu reiai M. Reynolds orada-

" Amerika Avustralyanın yardımına dırlar. Ve her ikisi, Almanyanın va-
gitmeyi düıünmektedir ve lngiltere, ziyetini sulh için fevkalade tehlikeli 
Japonya tarafından Amerikaya bir bulmaktadırlar. 

1 
taaarnız olursa, hiç olmazsa donanma- Hükıimetin silahları bırakma meae• 
aını onun emrine verecektir. lesi Üzerinde noktainazarını tamamilo 

Kongre azasından bugün Waahing• aksettiren M. Norman Davia'in sözle-
tonda bulunanlar pek azdır. Bununla (1Jevanu 2 inci sahifede) 

Polisler Cümhurıyet Bayramı geçit resmine iftirak için Taksim Stadyo• 
munda hazırlık talimleri yapıyorlar 

Program umumi bir 
surette derleniyor 

Büyük komisyon toplandı 
Türkiyenin en küçük köyünden en 
büyük şehrine kadar neler yapılacak? 

bir 

Cümhuriyetin O• 

nuncu yıldönü

münde lotanbulda 
yapılacak merasi .. 
min umumi prog
ramı dünden itiba .. 
ren tanzim edilmi• 
ye baılanmıştır. 

Dünkü içtimal" 
kolordu erkiini• 
harbiye reisi, fırkı
reisi, polis müdü..
rü, spor teşkilatı 

reisi, deniz ve ka
ra ticareti müdür
leri, yüksek mek
tepler müdürleri,. ' 
himayeietfal, hil.il.-
liahmer, menafiiu- Evlerin süslenmesi ıçin hazırlıklar 

mumiyeye hadim diğer cemiyet reis.le- le ki, Yükaek komisyon §İmdiye kadar 
ri, diğer bir çok müessese müdürleri yalnız nüfusu az çok fazla olan yerle• 
İ§tİrak etnıitlerdir. Bu büyük komia- re ait bir imtiyaz manzarası veren 
yon her gün toplanarak merasim prog milli bayram tenliklerini onuncu yıl· 
ramını vücuda getirecektir . da bütün köylerin içine sokacak, köy 

Öğrendiğimize göre Çamlıca tepe- havasını saracak bir program hazırla• 
•İne Gazi Hazretlerinin elektrikle mışlır. Tamim edilen bu programa 
tenvir edilmiş büyük kıta da bir hüat- göre: 
leri rekzedilecektir. Bu büst lstanbu- Bayram günlerinde ve gecelerinde 
!un her tarafı~dan görülecektir. köyün muhtar odası, mektep binası, 

Esasen cümhuriyetin onuncu yrldö- fırka ocağı, köy odası ve mümkün ol-
nümünü kutlulama progrrunının bütün duğu kadar köy evleri bayraklarla. 
husuoiy~ti, bu bayramın milletçe ve yqilliklerle ve merkezden gönderi.!"" 
en geni§ ölçüde kutlulanmaaıdır. Oy- (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Tarihi tefrika: 136 

Abdulhamit, Mitat Paşadan hesap soruyor! 
' 

Milat Paşa, İzmirden İstanbula getiriliyor. - Mitat Paşaya 
sorulan sual. - Mitat Paşanın cevabı 

1298 senesi mayısının dokuzun- ı 
cu günü, ak,amdan bir saat sonra, 
rükubüphanaye mahsus lstanbul 
vapuru, lzmir limanından hareket 
etmiJ, lstanbula doğru yol alıyor· 
du. ı 

ihzar etmeleri, çorbasını pitirme
leri misillu resmi, hususi vazifele
ri de yoktur. Böyle bir vazifeires
miyeleri olup ta ifa etmemitler ise, 
yahut yağmur yağıpta ıslanırsa ve 
karnı acıkırsa elbise, çorba ekmek 
dahi verilmesin,diye maiyet memur 
!arma hilafıislii.miyet ve insaniyet, 
itkence için talimat ve tenbihat ver 
mişler ise ve bu da usulü dairesin
de bittetkik sabi~ olur ise itin şekil 
ve mahiyeti değişir, icabı kanuni· 
sine tevessül olunur. 

Vapurun arka cihetinde ikinci 
kat salonda Adliye Nazırı Cevdet 
Pata ile İstanbul istinaf Müddei· 
umumisi Abdüllatif ve mabeyinci 
Ragıp ve yaveranıtehriyariden bin 
ba11 Hüsnü Beyler ve lzmir Valisi 
Mitat Pata bulunuyorlardı. 

Adliye Nazırı Cevdet paf& ile 
diğerleri bet gün evvel lıtanbul
dan ayni vapurla lzmire gelerek 
Mitat Pafayı alıp Payıtahta geti· 
riyorlardı. 1 

Sultan Hamidin, CeYdet Pataya 
ve refakatindeki Beylere verdiği 
talimat mucibince, yemekten son· 
ra Sultan Aziz merhumun hal'in
den ve irtihalinden bahis açılarak 
ilk önce Milat Patadan aJağıda 
aynen kaydettiğim suali sormut· 
!ardı: 

Sual - Rahmetli muhterem 
amcam, hal'i müteakip ayni saatte 
sabaha kartı mahuf surette sara
yından kaldırılarak bir kayıkla 
T opkapı sarayına götürülürken 
hızlıca yağmur yağıyordu. Zavallı 
amcam merhuma, bir ,emıiye, ya· 
hut harmani verilmemi,, yağmur 
altında üstü ba91 iç gömleğine 
varıncaya kadar sırsıklam olduğu 
halde T opkapı sahiline çıkartılmıt 
ertesi güne değin o ıslak elbisesi 
değittirilmemiş ! 

Bundan batka, herkesin maru
fu olduğu üzere boğazına dütkün 
olan Mü.arünileyhe yirmi dört sa
at bir kase çorba bile verilmiyerek 
"açlık işkencesi,, çektirilmit ! 

lslamiyet ve insaniyet şıarına 
sığmayan bu fena muameleleri a
caba yalnız Hüseyin Avni mi yap
tırmıştı? Yoksa, biraderim Sultan 
Muradın hastalığı gününden iti· 
baren bütün devlet ve memleket 
itlerini kendi ellerine alan, diledik 
!erini yapan Sadrazam veşair vü
keladan mürekkep i.li komisyon 
tarafından bir karar ve emrütali
mat icabından olarak mı yapıl
mısh? 

Mitat Pata, bu suale: 
- Hakanı mağfurun T opkapı sa
rayına nakil ve isaline Bahriye 
Nazırı Kayserili Ahmet ve Müşür 
Redif Patalar memur oldukların
dan teferuat hakkında bir gfuıa 
~lümatım yoktur. Ali komisyon
dan da haberdar değilim. Cülus 
günü, sabahleyin Babısaraskeride 
böyle bir emriazimin icraatı resmi
yesile mefgul olan Sadrazam ve. 
sair vükelanın merhum Abdülaziz 
hanın yağmurdan ıslanacağını, el
bise değiştirmek lazım geleceğini 
dü,ünerek temsiye ve yağmurluk 

Şevketmeap efendimiz hazretle
ri, ferman buyururlar; olbapta İ· 
cap eden tahkikat yapılır, maiyet 
memurları isticvap ve hadisenin 
hakikati istiknah olunur. Muhti 
mukassı anlaşılır. Benim, husu
sumephus hakkında zati hiç bir 
ilim ve haberim yoktur. 

Diye pek mukni ve etraflı ce· 
vap vermişti. 

Bu sual, lstabula muvasaletten 
üç gün sonra tekrar olundu. Meş· 
hur müstantik F ındıklıh Mehmet 
Efendi, Yıldızda, Çadır köşküne 
muttasıl bir odada, Müddeiumumi 
Latif ve mabeyinci Ragıp Beyler 
hazır olduğu halde Mitat Paşadan 
ayni meseleyi istizah etmit ve va
purdaki mazbut ifade tahlil edil
mek istenilmifti. Fakat bu sefer 
şifre kabilinden, ortaya başka bir 
söz ilave olunarak soruluyordu : 

"Kararımız böyle olacaktı!,. 
Şifre gibi olan söz, bu cümleden 

ibaretti. Guya, Sultan Azizin Top
kapıya naklinden bir gün sonra 
Mitat Patanın konağında bir kaç 
zat ile hakanı mahluun sureti nak
li ve isali konuşulurken, kayıkta 
yağmurdan çok ıslandığı, değişti
recek elbise verilmediği ve o gün 
sabah, akşam yemeği dahi veril
mediği söylenmiş ve bunun üzeri
ne Mitat Paşa: 

- Kararımız böyle olacaktı! 
Demiş imiş! 

Müstantik F ındıkhlı 
Efendi, Mitat Pataya 
tap ile: 

Mehmet 
tevcihi hi-

- Hakanı mah!Uun T opkapıya 
nakli hadisesi hikaye olunduğu sı
rada, zatı devletleri "kararımız 
böyle olacaktı!,, buyurmuşsunuz! 
Bu cümlede mestur olan maksadı 
tavzih buyurunuz! 

Deyince, Mitat Pata: 
- Bu, pek bayağı bir sözdür. 

Benim ağzımdan çıkan söz değil
dir. Velev çıkmış olsa bile hemen 
bir suimaksat ve manaya mı hami 1 
ve atfolunmak İcap eder? ibarenin 
umumi \IUmulü meydandadır. Va
purda söylediğim veçhile, ne as
hnın ve ne de bunun asıl ve faslı 
yoktur! 

Cevabını vererek kesip almıştı. 
(Bitmedi) 

r 
Abdülhamit, Mitat 

Yarın 

paşadan 
2 

hesap soı·uyor! 

Mitat Paşa muhakemesine ait bazı notlar, hatıralar. -
Mitat Paşa ile Abdülhamidin yekdiğerine karşı 

besledikleri hissiyat.- A hrar fırkasının telaşı .. 1 
Avrupa yeni bir harbe doğru mu gidiyor 

(Başı 1 inci sahif~e) 
rine burada umumiyetle büyÜk bir e
hemmiyet verilmektedir. Bu sözlere 
göre silahları bırakma konferansı hiç 
bİT devlete tekrar ıilablanmak Üzere 
bir veıile teşkil edemez. 
Almanyanın Milletler Cemiyetinden 

çekilifi, Japonyanın çekilifinden daha 
nazik olarak telakki olunuyor. 

Beyanname 
BERLIN, ıs (A. A.) - Başvekil 

M. Hitler, Alman milletine hitaben 
neşretmiş olduğu beyannamede Al
manyanın Milletler Cemiyeti ile silah· 
ları bırakma konferansından çekilme· 
si eababından bahsederek diyor ki: 

"Eski Alman Hükiimetleri, Alma"" 
yanın hukuk müaavatıruo tanınacağı
na itimat ederek Milletler Cemiyetine 
girmeğe ve sili.hları bırakma konfe .. 
ransına iştirak etmeğe hazır oldukla
rını ilin ettiler. Almanya, pek fena 
bir hayal inkia.arına uğradı. Almanya 
mütemadiyen tezlil edildi. Nihayet Al 
man murahhaslarına hukuk müsava
tının şimdiki Almanyaya bahşedilemi
yeceği ıöylendi. Alman Hükü.meti di
ğer devletlerin haiz oldukları hukuk
tan aşağı hukuk ile müzah:erelere İtti
rak edemezdi. Alman Hükiimeti sulh 
lehinde sarsılmaz azmini ilin etmekle 
beraber Alman milletini her zaman 
samimi bir uzlaşma siyaseti takip et
mek arzusunda bulunduğunu yeniden 
ilin etmeğe davet eder. 

"Alman Hükümeti, bir sulh, uzlaş
ma ziyaseti takip etmeyi arzu eyle
mek, Avrupa milletleri camiaıında 

zuhur edecek ihtilafları cebir ve şid
det usulü ile halletmeyi reddetmek 
her türlü hakiki silah bırakmayı ve 
diğer milletler ayni veçhi e harek~-t 
ettikleri takdirde son mitralyözüne 
kadar bütün ailihlannı tahrip eyle· 
mek hususunda Alman milleti ile ayni 
fikirdedir.,. 

M. Hitler'in nutku 
BERLIN lS (A.A.) - Radyo ile yay 

dığı bir nutukta M. Hitler evvela, Alınan 
milletinin 19ı4 de kahramanan• bir ıe -
kilde döğüştüğünü, çünkü kendisinin 
haksız yere hücuma uğradığına dair mu 
kaddes bir İmanı olduğunu, bu itibarla 
haklı bir harp yaptığı kanaatinde bulun
duğunu söyleAı iıtir. Harbi takip eden 
devreden bahseden Başvekil, demiştir 
ki: 

- Alman milleti, mu<\hedeleri 
mutaaısıbane de~lecek bir sadakatle ye 
rine getirmiştir. Bununla beraber Ver • 
ıailles muahedesi beş .. riyeti sonsuz bir 
kin içinde bulundurmak ister gibi görü
nüyordu. Harpten beri işsizlik milletle • 
rin içtimai bünyesini sarstı. Milli sosya .. 
lizm Almanyayı faciadan kurtardı ve bu 
nu yapmakla büyük bir liyakat kazandı. 
M. Hitler, bundan sonra bugünkü Al • 
manyanın üzerine bir dolu gibi yağan 
yalan ve iftiraları ve bilhassa Reichstag 
yangını hakkında lngilterede yapılan 
"Tahkikat komedisi" ni protesto etti. Fa 
kat şunları ili.ve etti: 

"Bugünkü reiı ile Fr&nsız hükumeti
nin Alman milletini tezlil ve ona eziyet 
etmek niyetinde olmadıiına dair ıözlerİ· 
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HARIC HABERLER 
Reichstag 
Muhakemesi 
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Silahsızlanma 
Konferansı 
. --Dört ecnebi avukat hudut işlerin tehir edilip edilmi-

haricine çıkarıldı yeceği bugün anlaşılacak 
BERLIN, lS (A.A.) - Havaı Ajan-

11 bildiriyor: Ali mahkeme dünkü celıe
sinde Reichtag muhakemesi safahatını 
takibeden Bulgar avukatlardan Grigo
ref ve Detef ile biri Fransız ve diğeri 
Amerikan olan diğer iki avukatın mah
keme salonundan çıkarılmasına linum 
görmüştür. Bu dört avukat poliı mer
kezine götürülerek isticvap olunmuş· 
lardır. Faaliyetleri hakkında yapılan 
tahkikat bunların Almanyadan tardo
lunmaları lüzumunu göstermiştir. 

Tahkikattan anlaşıldığına göre mez
kur avukatlar komüniıt fırkaıiyle mü
nasebette bulunuyorlardı. Bunlann mah· 
keme salonunda bulunmaktan yegane 
maksatları propaganda içindi. Bu avu
katlar ezcümle mahkemeye bir çok 
arzuhaller vermişlerdi ki bu arzuhalle
rin yegane hedefi ecnebi matbuatında 
intitar etmekten ibaret bulunuyordu. 
Esasen bu arzuhaller müdafaaya tevdi 
olunmamıştır. Mahkeme safahatı hak· 
kında ecnebi matbuatına verdikleri ına· 
lumat Alman adliyesine kartı ağır bir 
hakaret teşkil etmekte ve Reichıtag 
mahkemesini tezlil eylemek makıaıfııu 
takibediyordu. Bu dört avukat bu la· 

bah hudut harici edilmitlerdir. 

BERLIN, ıs (A.A.) - Havas ajan· 
undan: Reichıtag yangını muhakeme
sinin bugünkü cdsesinde Berlin'in ıabık 
itfaiye kumandanı M. Gempp dinlen
miştir. 

M. Gempp, Göering'in bütün itfai. 
ye kıt'alarını haberdar etmemesi için 
.kendi nezdinde müdahalede bulunduğu 
na dair olan ıayiayı gülünç bulmakta
dır. Sabık itfaiye kumandanı, ynagın 
yerinde benzin veya benzol olmak ihti
mali olan mayi izlerine raıgeldiğini aöy 
]emiştir. 

Celıe, pazartesiye bırakılmıştır. 

Yeni bir hava hattı 
STOKHOLM, ıs (A.A.) - lsveç 

hava nakliyat şiı·keti 11\Üdürii Moskova
dan dönmüştür. Orada Stokholm ile 
Mo! kova arasıdna, Leningrat, Helıing
forı ve Raval'dan geçen bir hava hattı 
için müzakerelerde bulunmu1tu~ 

--o-

M. Herriot'nun sıhhati 
L YON, ıs (A.A.) - M. Herriot'nun 

sihati tabii bir şekilde iyileşmekte oldu
ğunlan bugün, tedavi edilmekte bulun
duğu hastahaneden çıkabilecektir. 

ni ümit ve heyecan ile karı l~;yoruz." 
M. Hitler, muahedelerin Almanyaya 

verdiği haklardan başka iki 'ilet ara· 
11nda hiç bir arazi ihtilafı olır.adığıru tav 
zih etmiştir. Sonra Almanyanın bir ordu 
istemediğini, sadece hukuk müsavatı is· 
tediğini ilave etmiştir ve demiştir }<i: 

"Fakat dünya her millete bir vazife 
veriyorsa, Almanya ikinci derecede bir 
millet teklinde telakki edilerek bu itten 
hariç tutulmağa hazır değildir. Alman • 
ya nihayet Alman milletinin hukuk mü
savatını tanıtmak şartile Milletler Cemi 
yetine girmiş ve silahları bırakma konfe 
ransıan iıtirak etmiıtir. 

Almanya ne iatiyor? 
B~ıvekil Hitler fÖyle haykınnııtır: 
"Bunu reddebnek, kendisini taham -

mül edilmez bir zillete mahküm etmek 
olur. 

M. Hitler izahatına şöyle devam et • 
miştir: 

"Alman milleti silahları bırakma te
ahhütlerini sonuna kadar yapıyor. Şiın
di ayni yolda yaptıkları taahhütleri tat· 
bik sıra11 kuvvetli bir şekilde silahlanınıt 
devletlerindir. Bu istekte diğer devletler 
aleyhine hiç bir tehdit yoktur. Almanya 
taarruz silahları iıtemiyor. Fakat sade
ce istikbalde de menedilmiyecek ve bü
tün milletlerce kullanılacak obn müda
faa silahları istiyor. 

Başvekil nutkuna şu suretle nihayet 
verdi: 

' ' Namuslu bir milletin mümessili sı
fatiln ve bizzat kendimiz ıerefli kimse
ler olmamız itibarile ancak l'erefıiz bir 
adamın tahamınül edebileceği müesıcse
lere iştirak etmemiz kabil değiJdir. Uun 
ya, ıüpheli adamlarla değil şerefli adam 
)arla müzakere etmekle ve birincilerle 
değil ötekilerle muahedeler yapmakla 
bir istifade temin edebilir. 

Fal<at dünyanın da böyle bir bükü • 
metin şeref ve namus hissini gözönünde 
bulundurması lizımdır. Dünyayı sulha 
kavuşturmak için tedbirler ancak böyle 
bir muhit içinde bulunabilir. Alman hü· 
kumeti bütün Alman milletine yaptığı 
bu hitabm, dünyaya sulh aşkını, ayni za 
s:nanda şeref ve namus telakkisinin Al .. 
man milJetinin şeref ve namus lelc4.iı.kisi .. 
ni ve sulh arzusunu temsil ettiğini is .. 
b:ıt edeceğinden emindir. 

Reichstag'ın dağılmasından bahse • 
den Başvekil bu suretle Alman milleti • 
ne ıadece hüklımetin prensiplerini taı • 
vip için değil, ayni zamanda bu prensip
lerin esaıında kendisile tamamen müt
tehit olduğunu göstermek için tarihi bir 
fikir beyan etmek vesi.lesi hazırlamak 
istediğini söylemiıtir. 

Başvekil nutkunu §Öyle bitirdi: 
#'Hükiımet ve milletin ta içlerinden 

gelen bir tek temennileri vardır. O da, 
medeniyet için en ehemmiyetli olan kıt'a 
run sakinleri arasında ıayanı teessüf kin 
ler, mücadelel.or ve feci yanl .§I k'ar dev
resine bir nihayet verilmeğe yardım et .. 
mektir. 

Amerikada naıul karşılandı? 
VAŞiNGTON, lS (A..A.) - Alman· 

yanın kararı hakkında ileri sürülen res
mi mütalealar bu vaziyetin Almanyayı 
nereye götüreceğini sormaktada. Karar, 
dünya ıulhü için ağır bir darbe, esasen 
eergin olan Avrupa vaziyeti için tehdit .. 
kô.r bir unıur olarak telakki edilmekte· 
dir. Vali Street, hadiselerin t<:k""'1lülü-

CENEVRE, ıs (A.A.) - Silahlan 
bırakma konferansının akibeti ne olaca• 
ğı henüz meçhuldür. Son hadiselerin ay 
dmlattığı vaziyet sayesinde içlerin<le in 
gilterenin de bulunduğu bazı murahhas 
heyetler tehir taraftarıdırlar. Halbuki 
Amerikalılar ve bir derceye kadar F ran
sızlar mesaiye devam etmek fikrindedir· 
ler. 

Bununla beraber komisyonun, evvel
ce vermit olduğu kaTar mucibince pazar
tesi toplanacağı zannediliyor. 

Umumi komisyonun programını mu• 
hafaza edeceği ihtimali vardır. Yani Sör 
Con Simon dün buraya bildirdiği beya• 
natını yapacak ve M. Norman Daviı 
de büroda tasvip edilen prensipleri hü
lasa edecektir. 

Fakat işlerin tehiri veya devam edil· 
mesi hakkında karar bugün saat 11 de 
M. Henderson'un riyasetinde toplanacak 
olan Fransız, lngiltere , ltalya murahhaı 
larr konferans umumi raportörü Beneı· 
elen mürekekp heyet tarafından verile • 
cektir. 

Bu toplanmada Almanyanın kararı i
le hadis olan vaziyetin bütün cephele • 
ri tetkik edilecektir. 

Bundan sonra takip edilecek yol hak 
kında bir anlaşma yapılacağı tahmin edi 
liyor. 

Umumi komisyon evvela Sör Con Si
mon'u dinleyecek ıonra heyeti murahha 
ıafar arasında noktayi nazarlar teati edi 
lecektir. 

Büroda ittifakla kabul edilen prenıip 
leri teyit eden bir takrir reye konacak ve 
komisyon o zaman tehir kararını vererk 
Almanya keımiş olduğu teıriki meıaiıi
ne tekrar döndüğü vakit tatbik edilecek 
olan muaheıle projesini hazırlamak iıini 
tahrir komitesine bırakacaktır. 

fngiliz projesine iltihak 
eden devletler 

CENEVRE ,ı5 - Konferanı büro
sunun dün sabahki celsesinde ltalya, 
Fransa, Belçika, Çekoslovakya, ve Y u
nan murahhasları, Amerika murahhas
ları ile beraber son Pariı ve Cenevre 
görüşmelerinin manasını değiıtiren in .. 
giliz projesine iltihak .etmişlerdir. 

Alman murahhası kuvvetli bir şekil
de silahlanmış olan devletlerin silahla
nnı bırakma1arıru ve nizamname mü
cibince Almanya'nrn hukuk müıavatı
nın derhal tanınmasını istemekle iktİ· 
fa etmiıtir. 

nü endişe ile takip etmektedir. Çünkü 
Amerika Almanyaya birçok iıtikrazlarda 
bulunmuıtur. Bununla beraber Nevyork 
ecnebi borsa piy,:.salar.nda sükünet var
dır ve bir değİ!ilılik olmamı§tır. 

CENEVRE, ıs (A.A.) - Cenevre 
resmi 1 ngiliz mahafili Alman yanın kara
rının silahları bırakma konferansı me
saisinin durmasını icap ettirmediğini söy 
!emektedir. Sir John Simon, ıunları söy
lemiştir: 

- Celse devam ediyor. 

Gazetelere göre 
PARIS, ıs (A.A.) - Almanya'nm 

Milletler Cemiyetinden ve Silahları bı
rakma konferansından çekilmesi, Reich-s
tag'ın dağıtdması, yeniden intihap ya
pılması ve Hitler siyaseti hakkında ga
zetelerin müta1caları Hitler'in hareke· 
tinin vehameti hususunda müttefiktir
ler. 

Tempı gazetesi diyor ki~ 
«Miletler, kendilerine Alman tclıli

keıiinn ciddiyetini haber vermiş olan 
üçüncü Rech adamlarını zor affedecek
lerdir.• 

Gazeteler vaziyete yegine çareyi hüs
nüniyet sahibi bütün inıanlann tesa.nÜ· 
dünde ve biribirlerine yaklaımalarında 
bilhassa Fransa, lngiltere ve Amerika 
arasındaki birliğin kuvvetlenmesinde 
sörüyorlar. 

BERLIN, ıs (A.A.) - Volf ajan
sından: 

Almanya Hariciye nazırı, silahları 
bırakma konferansı reisi Mlienderaona 
bir teh:raf çekerek konferansa silahla
rı bn·akmağı teminden ibaret olan ye
gine vazifesini tırnaklarına kadat" si
ilahlı devletler istemedikleri için yapa· 
mıyacağını gördüğünü bildirmiıtir. Bu 
ıuretle Almanya'nın teslim edi!miı hak-
kı olan hukuk müsavabnın tanınması 
kabil olmıyacaktır. 

Binaenaleyh Alman hükumeti ken
dini konferanıtan çekilmek mecburiye· 
tinde görüyor. 

Fransada nasıl karşılandı? 
PARIS, lS (A.A.) - Havas ajan· 

sından: Almanyanın Milletler Cemiye
tinden ve ıilahları bırakma konferan· 
sıdan çekilmesi Paris'te büyük bir hay
ret uyandırmıştır. Böyle bir ihtimale 
delalet edecek ortada birıey yoktu. M. 
Daladier ile M. Paul Boncour, Alman· 
ya'nın muahedeyi kabul edebilmeıini 
kolaylaştırmak için siyasi, liberalism ve 
beynelmilel anlaşma vadilerinde büyük 
gayretler sarfetıni~lerdir. 

lngiltere, Amerika, ltalya'da, Al
manya için p:yanr kabul hatti istifade.. 
li olan bu muahedeyi tanıtmak için elle
rinden geleni yapmışlardır. 

ltalyada 
ROMA, lS (A.A.) - Reımi bir teb

liğe göre, reımi mahafil Almanyanın 
kararlarını büyük bir sükunetle karııla· 
mı~lardır. Ve meselenin vehametini in .. 
kir etmemekle beraber, vaziyeti bir an
laşmaya doğru götürmek çarelerini a • 
raştırmak lüzumunu liaydetmektedirler. 
Bütün meaelenin yeniden tetkiki için ıi
lahları bırakma koderansının tehiri i • 
cap etmektedir. 

----~ 

Hüseyin Cahit Bey Belediye banka· 
idare meclisi reisi oldu 

'ANKARA, 15 (Telefonla) - Belediyeler Bankası idare Meclİ 
riyasetine Hüseyin Cahit Beyin tayini tekarrür etmiştir. 

Evvelce mahkum olan memurlar 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Devlet Şurası umumi heyeti evvel 

ce ağır hapis ve o derece cezayi müstelzim bir fiil ile mahkum ed' 
miş olup memurin kanununun nef rinden evvel memuriyete kabul . 
dilmiş olanların memuriyetlerinin devam edebileceğine karar vernı• 
tir. 

Kaymakamlar arasında değişikli 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Tirebolu Kaymakamı Tevfik Ço 

luya, yerine Iğdır Kaymakamı Mit at, /ğdıra Boğazlıyan Kaymakafll 
Medih, Ayvalık Kaymakamı Bekir Gedize, Ayvalığa üçüncü sınıf nı' 
fettiş Rasih, Onyeye Fatsa Kayma'kamı Feridun, Ezineye Derekô 
Müdürü Salahattin, Develiye sabık kaymakamlardan Yusuf Cemal, 
lukı,laya vekalet mahalli vilayetle r idaresinden ikinci şube şefi Hal 
si, Kilkite hukuk mezunlarından Edip, Hakkari Kaymakamı KôıP 
'Alanyaya, Hakkariye Söğüt Kaymakamı Haaan, Dav<U Kaymak 
Şevket F ethiyeye, Davasa Kazımp aşa Kaymakamı Saliilıattin, Kazı 
paşaya Bıila Kaymakamı Kemal, Genç Kaymakamı Faik Beyşehriıt 
Genç Kaymakamlığına Fatsa Kaymakamı Mitat, Olti Kaymak • 
Pefik Mustalakemalp1Z4aya, Oltiye Basri, Şapat Kaymakamı Şaki 
Düzceye, 'Alanya Kaymakamı Sabri Hopaya, Birecik Kaymakamı M 
nür Yaylak Kaymakamlığına tayin eJilmişlerdir. 

Hariciye memurin kanunu 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Giresun meb'usu Hakkı Tarık Be 

1154 numaralı Hariciye memurin kanununun muvakkat birinci ma 
desinin atideki şekilde değiJtirilm esini Meclise tekli/ etmiftir. 

Madde 1. - Memurini mevcu denin işgal ettikleri memuriyet 
olursa olsun meslek memurlarının hukukuna malik olmaları iki 
maddede münderiç farklar ve V<U afları haiz olmalarına mütevak 
hr. Bunlar meyanında meslek memurları sınıfına dühül şeraitini h 
izolanlar inzibat komisyonu tara/ ından bu kanunun neşri tarihind 
itibaren bir sene zarfında tefrik ve mertebeleri tespit olunur ve d 
gerleri idari memurlar ve müteh<U sular sınıfına ithal edilir. Bunl 
dan milli mücadele sırasında cephede veya cephe geri.inde bir vata 
hizmetinde bulunup ta bu kanunun neşri tarihinde Hariciye Vekale 
emrinde bulunanların kazanılmış hakları tanılır. 

Bu madde hükümleri ile aşağıdaki üçüncü muvakkat maddeni 
son fıkrası bunlar hakkında tatbik edilmez. 

Madde 2. - Birinci maddede konan hükümden iatilade eden h 
riciye memurlarının sicil kayıtlan tashih olunur. 

Hakkı Tarık Bey bu teklifi ile milli mücadelede cephede veY 
cephe gerisinde çalışmış olup ta zaferden sonra harciye kadrolar• 
da vazife alan bazı hariciye memurlarının taltifi gayesini gütmüştür 

Cümhuriyet bayramı hakkında ye 
bir kanun teklif edildi 

'ANKARA, 15 (Telefonla) - Mardin meb'usu Ali Rıza Bey ve 1 
arkadaşı tarafından Meclise tevdi edilen bir kanun teklifinde Cümh 
riyet Bayramı günlerinde halta tatili kanununun tatbik edilmesi te 
lif olunmaktadır. Teklifte halta tatili kanununda kapanmaktan istiı 
na edilmiş yerler gene hariç bırakılmış, ve fakat kapatma kararı ve 
rilmiş olsun veya olmasın nüfusu 10 binden aşağı olan şehir, kasab 
ve köylerde Cümhuriyet Bayramı günleri münasebetile halta tati 
kanununun tatbiki düşünülmüştür. 

Sanayi birliği heyeti bugün geligo 
tarif ege dair talepler iyi karşılan 

ANKARA 15 (Telefonla) - Sanayi birliği heyeti bugün lktıs 
vekilini ziyaret ederek bir haftalık mesai neticesinde 13 sanat şubeı 
nin tesbit edilen ihtiyaçlarım izah etmişlerdir. Son fekle göre fabri~ 
ların bir kısmı muafiyetin, bir kısmı da eski tarifenin tatbikı suret• 
faaliyetlerini temin edebileceklerdir. Tesbit edilen muafiyet mikda 
kanun ile verilmiş olan muafiyet mikdarından noksandır. Yani 3 mil 
yarıdan azdır. Ankaradaki müzakerelerin aldığı istikamet herhalde t71 
tevazin bir tarifeye şiddetle ihtiyaç olduğu kanaatini vermektedir. S 
nayi erbabının tarife h:ıkkındaki talepleri İktısat ve Maliye vekaleti 
rince hüsnü telakki edilmiştir. Heyet lktısat vekilinden gördükleri yii 
sek nezaket ve alakaya teşekkür ederek veda etmiş ve öğleden sofi 
Maliye müsteşarı Faik Beyi de ziyaret ederek muamele vergisi ve bare 
cetveli hakkında noktai nazarlarını izah etmişlerdir. Sanayi birliği h 
yeti bu suretle mesaisini ikmal ederek bu akşamki trenle lstanbula 
reket etmiştir. 

Gizli ayin yapan bir kafile tutuld 
IZMIR, 15 (Milliyet) - Zabıta evvelki akşam saat 21 de kadı 

erkekli bir kafileyi hali Bektaşilik ayini yaparken yakalamışhr. Bun! 
eski Bektaşi IJeyhlerinden Ali Ulvi, Niyazi ve karısı Zehra, Mustafa f, 
ver ve Ulvinin karısı Haticedir. Ni yazinin evinde birçok Bektaşi kit 
ları ve saire bulunmuştur. Ali Ulvi ifadesinde kırk senelik Bektaşi 
duğunu, icazeti, Kırşehirde halen Arnavutlukta bulunan Hacı Bekt 
Velinin vekili Şahin Niyazi babadan olduğunu, fakat tekyeler kati 
nundan sonra tekkesini kapadığım, böyle şeylerle alakadar olmadığı 
söylemiştir. 

Macar efkarı umumigesi Ankara 
seyahatini sevinçle selamlıyor 
BUDAPEŞTE, 15 (A. A.) - Macar Başvekili ile Hariciye Naı• 

rının yakında Ankarayı ziyaret edeceklerinden bahseden Pester Llo 
diyor ki: 

"Bu seyahat, iki memleket arasındaki bağları daha ziyade sal; 
lamlaştıracaktır. Macar Başvekili ile Hariciye Nazırının selefleri gif1! 
Macaristan ile Türkiyeyi alakadar eden meseleler hakkında kendilef1' 
le görüşmek üzere Türk ricali ile şahsi rabıtalar tesis etmek arzuııJ' 
nu bealemeleri pek tabiidir. . 

"Macar muhabbeti, Türkiyenin harici siyasetinin mütemmim bıf 
cüz'üdür. Nasıl ki Macarlar da Tü rkiyeye karşı ayni hislerle mütehırl' 
ıistirler. 

"Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Macaristanda haiz olduk~?~ 
sıyt ve şöhret ve haklarında beslen ilen hürmete Macaristanın Tur
Hükümetinin muazzam kalkınma eserini takipte göstermekte olduİ 
samimi alakaya Ankarada yapılacak olan samimi mükıilemeler sadı· 
hane terceman olacaktır. 

"Harp muahedelerine en vahf ~yane bir surette kurban edilmiş~ 
lan Macaristan, Sevr muahedeıind en yakasını sıyırarak en iyi ,artla. 
elde etmeğe muvaffak olmuş yegane memleket olan Türkiyeye dosta 
ne bir hürmetle nazarlarını çevirmektedir. 1 

"Macar elkarıumwniyeıi, Ankara seyahatini sevinçle selamlar .ı 
bu seyahatten iki memleketin mukarenetinin daha ziyade derinleşntl' 
si neticesini bekler.,, 
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Ne çabuk geçti 
On yıl ne çabuk geçti! ~ 
Ve t~rih ne süratle yürüyor. 
Ve hız, harp devrinin artık saç-

1arma ak düşen genç ihtiyarları 
dünden ne kadar uzaktayız. ' 

O kadar uzaktayız ki daha bir 
k_aç yıl evvel tecvitli Arap harfle
nle sayfalar doldurduğumuzu unu
tuyoruz. 

0 . ka~ar uzaktayız ki M>kaklar
da sınısıyah birer hayalet gibi çar
şaflı kadınların dolashğuu hatır-
la.ı:ı11yoruz. • 

• l O. kadar uzaktayız ki mahalle 
1~ erınde hırkalı, entarili dervi•le-
rın ·ıı· T . hzı ı maşalarla hora teptikleri-
nı, er Ramazan baıuıda Fatih çö-
mezi · · h · erının eyhelerini sırtlarına 
vurup köylüyü soymak için cerre 
çıktıklarını hatırlamıyoruz. 

O kadar uzaktayız ki bugün 
ltıpkırnıızı fes ile ti.mek gibi so
k~kl~rınıızda dolaşan bir ecnebiyi 
gorduğümüz zaman bir kaç yıl &v· 

vel ayni püskülün bizim batımızda 
sallandığını bile hatırlamıyoruz. 

Hafızamız mı gevsedi, yıllar mı 
UZadı? • 

~ayır inkılap ıçımize yerleşti 
J'U umuza itledi ve ona o kada: 
ısındık k' d'· . he · 
111.. .. ı une aıt r şeyi yüzü-
•ıuzud~ızartan bir ayıp, vicdanımı-
~ en lfeye d'' .. b' h b · h Ufuren ır güoa gi-

ı Haktı1rlaınaJc istemiyoruz, 
a ıyız ! 

Budum CAHIT 
- D••l•etttı .. n_.! . R llir . .._.r- -•1 •ı•t BE.ye -

Olo . '"-Qbwrıyet irntih•nına siren HU bira-
~ın Dlem • ka 

"Y•ziFe 1 '"'•• nunu mut:lbincıe hlr dairede 
le • amtyacaklarını le.kiden •erilen ş.,..· ..,...,nn ı_ a 

IC fU "-0 •hldan ınütalea etnıt,tim. 
-.it :,~u~lann. t~hiri aal&Li,.eti De-.letıur•ama 
d ucun., a:Ore ehliyeti anlaıılmı ·ıc· 1 __ 
•ıtıen b · • • ı ı ı KAr

llı.et . ıru~ın ••rf bu k•ra.bet yüzünden hükU-
hızmıehnden mahrum ed"I • 

'°~i eeeo . ı nıeaıne rneyda.n 
lali 'ky le bır h•I t•ldi llulun•bilirdf .Böyle 

ararlar •erme.le: ka l 
•e iltif d 1. b' h ' nun arı daha diatiki 
'-.. • e ı ır ale t" k 
1#41))e • 1-h· ae ırrne kendilerine 
rıet,iJ;.. Ilı • ayetler vermek heyetlerden bekle-

At•.kllat bu old " .. 
.tnellııur' 1 _ uguna &ore bir muharrirden 

•n ._anunu ö. 
hurı)İill'J nu 8l'enıneaini istemek ka· 
tQ.ntiy n aatrl•rca teklini, meffıumunu deiif

. ._. en e•a .. 
t•Qı l'lrıri 

1 
rnınaıere olduğunu iddia etmek 

• YiikaeP o ur 
bii16k . it beretiınia.i'n m:asai.i ı.a1t1o:ndaki 
rn•kt.ıı.dlh&iJınların nıütalealarını kaydetmekten 
da:ıhJ'rlu ltn hu baL.ilı;atin pek e•lıı:i bir tarihi ol
Franı• d•:_l•trnakı.n ibarettir. Hem yalnu: 
iund• h eğfJ hilha•aa Ouna.nlı fmperatorlu-
tantiın lll.flun en acı miaalleri vardır. Eier 

a .... L ' )" • ' kk-) d Ol'nİ'lJ' ıoerı ıa aaht ıçın teıe u e fD 
l.&bif 

1
°" •e beyetJerin liyjahlanru toplamak 

o•• T" •· ,_ k"' lan b· Ut-.Qye hudutlan etra.fmua agıt• 
ır -.dıt1· • 

Biili.i b ıç111 Y•pmak kabil olurdu • 
o.,...rı~ d u he,telere, komiaı1onlara rağmf'n 
litti._ I "Yleti l&)ah lı:•bul etmeden. yıkrJd.J, 

Ayni ••s.i et• A 
~; d 1 Y 1 •ruganın ~ ••_ııH 'kt"-
l ••a arında Örü llUUnx.u ı ı 
9.iourıu,)' n • )toru.. il.aha. a•çen gün 

lauhıl ın 1neıh11r muharriri CU • nt 
on •«medenL . t 1 •m• '!'tt U.11"1 op •na:n .. lı_ k 

t •. _ 'f'e L.omiayonların hi b. 7\1 ıae he-
~ .. bütün_ .,.e.-ikala .

1 
ç ır teJ" J"•J>amadılc-

1".. li ııı e Jnıyorlardı. 
1:'• lıi~ ·~•. ta.praklarnıda bir C.z.i doğmadı .. 
t•n lı ·çın taaav.ur edi l O ..,. 
.le • u ıo .. irıkıf&b b ~ z. • :rd içine aı-
oıınl&:y 1 •n•ı heyet h_a_ • ~ ı· O'ft~ ha:n · I ı naı a ı 
a. llak~ 1' .. •• •hat ıurim yapabilirdi. 

)'olı.tv. b'tuttafik ld -
'" &ı.\ıhtn ° uaumu.z~ ıüphem 

<m ıt.ı., R 
e911ıt Beyefendi. 

---- B.C. 

Sahibi b._,,_ul .. , 
unaınıyan 

p nıektuplar 
rıı oaı.. İdare · 
t,, elr.tupları .. aı •ahibi bulunamıyan 

h.,..,en d ll'~nde.-enlere iade ebnek
eırıı.,ktectir ~IJtıa ".'Ü§küli.ta tesadüf 
~l>J"'ı ııö.,'d oata h:laı:esi bu nevi mek 
'1Çııı &:Önd erenıere iade edebilmek 
"riıı erenle . beh 

h . i >-arfın rın emeh.al adres· 
lıtıl'etini ı. arkaaına yazmaları inec· t 0l'nıu§tur. 

- BORSA 1 

Tah•iliıt 
Elektrik 
Tranı••J' 
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}. 

ı7,eo 
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47,25 
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15.94 
4.33.50 
56525 
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66,so Mo .kova 

!il U IC U T ( S..tq.) 

34.39 

4.20.25 
3,7450 

79675() 
1103.ZS 

~o ı kuru, KuTUf 
l ı" F',. .. "•ı -ı •t,,.,r , 167 ı şm., AT. 24,BO [) .. 
~ o._" ~r.s 1 Pez.ebı 16 ıo L, .. ~ 144 ı .l\.1ark 49 ~ ~ ıı.ı,iı.., 223 1 Zelotl 24.-
lo 1 'jh .. ; 117 20 Ley 0.23 
~ .... 24 20 Dinar 55.-ıı le._,litı ·~· 818 1 Cerno•İı; 
1 ~.·· .. t.ı. 2S',- -.-

1 A'lbn 923,24 
Orıl\ 118 l Mecidiye 0,37 

113 Banll:not 2,43 

Ekoaeml 

İzmir müstahsilleri 
ihracat ofisi piyasada 

tetkikat yapıyor 
İhracat Ofisi, İzmir müstaboi.llerinin 

· · tı ve vaziyetleri hakkındaki ne§rıya . 
İzmir üzüm piyasasile Avrup_a pıyasa
lan arasındaki farkları ve bcaretha
nelerin karlanın tetkik ve tespite ça· 
lı§maktadır. 

Tetkikat yapılıyor 
ihracat Ci)fisi, Cazi Antep fıa~ıkkl~

mn ecnelti piyaularda •ÜrÜm ım a
nını tetkik ebnektetlir. Ayni cinsten 
fıstık yetigen ltalyanın fıstık ihracab 
mühim miktara baliğ olmaktadır. 

~ndtk satışı 
GiRESUN, j5 (A ....... ) - Dün ve bu 

fı'Ün bor•ada 59 kuruıtan 61 kuruga 
kadar 1146 çuval fındıkiçin, 22 kuru§ 
3 Oparadan 27 kuruşa kadar 656 çu· 
val kabuklu fındık satılmı§br· 

lzm irden incir sevkiyatı 
IZMIR 15 (Milliyet) - Son hafta 

içinde li~anımızdan ecnebi meml~
ketlere 5.566.578 kilo incir 5evkedıl
miştir. 

lzmirde tutun piyasası 
lZMIR, 15 (Milliyet) - Bir Bulgar 

kumpanya51 dün •ekııen ile . do.~~n 
kuru§ arasında Bumuva'da ılk tutun 

piyaıa&ını açmıştırô-------

Poll•I• 

Hanımlar dikkat! --Sadaka verirken çantanıza 
dikkat ediniz .• 

Matmazel Tina isminde. b~r ~ ev· 
vclki akştm Beyoğlund• Is~ cad
desinden geçerken yanma bu; ad'!"' 
sokularak kendisinden sadaka ıstemıŞ· 

tir. k .. 
Matmazel Tina sadaka verme ıçın 

elindeki çantayi açmışbr .. Ba sır~da 
kaqmndaki adam birde~bıre kı~cagı· 
zm üzerine attlıp elindekı çantayı kap-
mış ve kaçmağa başlamıştır~ -

Tina şaşkın bir hal.de ?"gır~aga baş
lamış ve polisler yetışmışlerdır. Çanta
yi kapan adam bir müddet senra yaka· 
lanmııtır. . d ._, . 

Bu atl'amın Mustafa ismın e .• rı 
olduğu anlaşılrnı§tır. Mustafa adlıyeye 
teslim edilıni,tir. 

Falcılık yaparken 
Dökmecilerde oturan Madam Eleni 

isminde biri falcılık yaparken ikinci 
şube memurları tarafından cürmü m"§· 
hut halinde yakalanmışbr. 

Azılı hırsız 
Şişlide Havuzlu bahçe sokağm~a 

oturan Yavuz Bey otumıakta o~dug':1 
daire e merdiven dayamak s~r~tıle ~ır 
adam~n girdiğini görmüş ve ıki el sı· 
liıh atmıştır· d b · ~ 

Sil8h sesini duyan hırsız ev ~n ı. 
lamadan oavuımuş ve ittisalındeki 

şey a . • . f "'""' Tacettin Beyin evıne g:ırrnıı ır. 
bu evden de çanak ve saire alarak ka· 

k görülmü~ ve yalntlanmıttır. 
çaren 'dbud Be-

Tahkikat neticeam e ". ~ 
k . -ı Hasan namında bırm oldu· 

" og u · b 1 t ğu anlaplml§ tahkikata • 8§ a"'."'' ır. 

Katil kastile ikı el sıla~ 
Uluköyde Reşit Paşa mahal~esı~de 

R.f t Beyin bağında oturan Azy,_z aga• 
.' ~ld" ele makııadile iki el sılah ar 

yı 0 p~~mtı. li 2ı ya•larmdaki ibra. 
tan ırış ne ' ld -
him yakalaıı.mış ve ta~1makta o uıgu 
tabanca elinden ahnmı~tır. . 

Rakı ve Saz bir araya ııelınce 
B ğlunda aztlı bir sarhoş yakalan 

eyo H l't ·smiııde olan bu adam 
~·tır· ... 1 1 

• 1 d 
·~ ·ı da büyük gazıno ar an 
gece Be~og un f I ikt rda. içmiş 
b. . g>.derek azam a 
ır~: heyetine haber gönd~er~k _oy
=~ bir ha.va. çalmalarını ao~lmıştır: 

Bu ibi yerlerde saz heyebn~ ha~~~
~ d hale ebnek ve böyle ıstedıgı 

ten kmu ç:ldırmak memnu olduğundan :::' Z'· e auu ettiği şarkının !alına· 
n aıı~ .. )enmi§tir. Halit bundan 

nuyacagı soy - b • 
h. ddetlenmiş, bağınp çagırmıya a§ 

ı H r di suaturamıyacaklarıv.ı 
lantJJtıT. ~ 1 u1 r büyük Lir müna· 
anlıyan gazınoc a k .. 

. 1... ydan vermeme ıçın 
oebetsız ıge me . 1 d' Zabıta Ha· 
polise haber vermıt er ır. 

lidi yakalamıştır. 

Amerikalı mütehassıslar 
JlotJ1at v.ekô.letince celhedilm4 bul~

nan Amerikalı mütehassıslar, muh~elıf 
devair ve müessesattan memle~et ıktı
sadiyatına müteallik ihsai m'.'I':""at al: 
makta ve mesailerinin ikmabnı ku,·veı 

'h uetirmiş bulunmaktadırlar. 
karı eye• M H 

Bu mütehassııılann §efi. · ay-
,. de bugünlerde Amerikadan An· 

nes_ ın 1 .. . ve hazırlanacak rapor
karaya ge ecegı d - · haber 
ların ikmaline yardım e ecegı 
verilmektedir. • 

lskenderiye sefer~! .. rü 
D Jet Denizyolları l~letı;ne . ~ us 

v . A.nkaraya gıtmıftır. :'" 
Sadettın Bey,! k deriye seferlerinın 
d tti Bey sen 1 k'. e n• . . ' kat'i bir karar a ma u-
devamı ''h~.. tta bulunmaktadır. 
zere ~eşe usa '"diiTlÜgw Ü ikinci 
Emnıyet mu 

şubesi taşınıyor . 
. M"dür!üğü İkinci .ŞUhe.sı 

Eınnıye~ . "- . bulunduğu daırenın 
Müdiriyetı ~ımdı . t Müfettişliği da
karşı•ındakı Er::?'>"' Emniyet Miifettif· 
ireaine geçec~ . ıJ". binaamdaki Emni
lerine .~~. h1~r!~·~:iresinde bir oda tah
yet Mudur uflu 
sis edilecektır. 

--------

• 
HABERLERi 

••••ılly•d• Adliyede 

İşler ııe alemde? Sahte para 
-o--

Avni Bey bir çok noktaları Yakalanıp a~iyeye veril-
izah ediyor diği haberleri uydurmadır 

Vlllyett• 

Ziraat sergisi 
Çok büyük ve mütenevvi 

olacakbr 
Cümhuriyet Bayramında açtlacak O· 

lan viliyet ziraat sergiai hazırlıklan
na devam edilmektedir. Sergi sahası 
tamamile çevrilmiştir. Sergide yer a .. 
Jacak.Jara paviyonlarmm yerleri gös
terilmektedir. Paviyonlarıa yapılma-

Belediye yeni •ene bütçe.ini hazır
lamıya ba§lamı§br. On bet gün so~ 
Şehir Meclisi açı!acakhr. Beledıye 
makamı bütçe i,leri ve ektruva mese
leai hakkında Mecli•e izahat '<erecek
tir. Hangi belediye hnmetlerinin te· 
bir edileceğine meclis karar verecek-

Dünkü gazetelerden birisi saht': yüz 
liralıkları yapan kalpazan §elıekesı ef
radından beş kişinin yakalandığını ve 
adliyeye teslim edildiğini ayrıca 25 ve 
10 kuruşluk sahte paraları Y.~Pan. şebe
kenin de derdest ediferek muddetumu
miliğe nrildiğini yazmışbr. Bu haber l sına da ha§-lanlllIJbr. 

tirDaimi Encümen azaa~a~ Adalı 
Avni Bey dün bir muharrınmıze _muh
telif belediye itleri hakkında şu ızaha-
tı vermittir: . 

_ Makamdan Encümene bdedtye 
İ§lerinin ekailtilmesi yolunda bir t"klif 
gelnri§ değildir. Oktruvanıd son .. •!f · 
ğı tekil üzerin':. :"arid":~ımız. a ~oru e-
b ·ı k eksiklig:ı henuz bılmıyoruz. 

ı ece .. .. t.rl ... k 
Biz hizmetlerin mumkün o.:_ııgu ~-

d tasarrufkirane ifas.ına devam edı-
ar ~-~ 

yontz. Şimdiye kadar var.,_Jml:ı ~-
tice bizi ümitlendirici bir haldedıı;. 
Mesela: Erzak fiatlerinde bu ~~e ı
çinde görülen tenezzül, bu'.'un ıçın se
ne iptidaaında tutulan t":~Sb1"a1ttatn çok 
aıağıya maloluyor. _Bu ıtı ar a asar
ruftan tasarruf ebnıf olı.ıyoruııo. Haa
tahaıaelerim!:z:in ali.t ve edevatı ve 
muan,..la\ı için konulaıı. ın.a111'aflar da 
daha az bir para ife ve ~amamen t-;· 
darik edildi. Bunda Tıbb;;e '!'ekt~~·· 
nin nakli dolayısile bir ~o. alaktı~kaleıt~-

. e sair levazımuı bız ·..-::ı e sı rı-nan v . . . 
mizi tamam etmlıt olması ı~ze yar~ ... 
dı. Hizmetlerin ıaha•ını bilhassa mu
hinı olmıyanlarmı dar:"~P dara!tma· 

k meselesinin meclrsm açıldıgı za-
ma ··d- '-1 münaka•a edilmesını ogru DU u-man , ., .. b' 

Çunkü Daimi ı:.ncumen ne ır 
~·eti küçültebilir, ne de ıahaaını ge 
~zl':tebilir. Yalnız vilayet yolları için 
:ş senelik program dahilinde bir bu
çut milyon' liradan fazla olan yol 
programunızı tatbik •ahasına koyduk. 
Mukabil tekliflerin en ucu.zu bile ~tuz 
bin lira kadar mev:zu bıhsısatı geçıyor. 
Or dan umduğumuz tasarruf almadı. 
Ma:mafih vilayet cephes~d': ~ari~a
tımızda bir tenakus olmadıgı oçın boy. 
le bir tasarruf endişe halinde mevcut 
değildir. Mektep inşaatımıza devam 

ediyoruz. . . . 
yeni :ııabıtaibeledıye talımatnameaı 
"önümüzdeki içtimada zabıtaibe!e

diye talimatnameainin u~ boylu mü
nakaşa edileceğini ve tanzım edea. he ... 
yetin ııözünde~ kaçan '.''.'ktalaTIJI ı~· 
mal edileceğim ve bu itıbarla tatbı
katta. kolaylık ve eaaslarmda doğnı. 
luk olan ·bir talimatnamenin ortaya 
çıkacağını ümit ediyorum. 

Plaj 
''Plaj meselesine. geli'.'~.e: .!cra .. ma· 

kamı meclisin tabaıa ettıgı yuz kuaur 
bin lira ile hem plajı ve hem Barutçu 
veresesine ait çiftliğini alabilmek için 
azami gayret sarfediyor. Müşkülata 
uğradığı noktalarda e.ııc.üm.t;_nle istiııa
re ediyor. Umarım kı on gune kadar 
müspet bir netice ile en~ümene gele
cektir. Plajlarda beledıyece J'llpıla-. 
cak modem tesis-abn istilzam e-deceğı 
parayı ve bu müesseselerin n•ı.;i v_e 
şeklini tayin, istimi.ilkten ıonrakı bır 
mesele olacaktır.,, 

Yeni bina inşaatı azalıyor 
Yeni bina ve yollar kanununun tat· 

bikatından sonra bazı noktalar beledi· 
yece mucibitereddüt görülmiiştiir. Ev· 
velce yapılmış. bir bina üzerine yeni .. 
den bir veya iki kat ilave edifmek is· 
tenildiği :ıaman yeni inşa edilecek kıs 
m1n eski mi yokaa yeni kanuna göre 
mi mu.amele gÖrec.eği noktası cayisual 
görülmü, ve keyfiyet Ankaradan soml 
muştur. Çünkü yeni kanunda fenni 
ve sıhhi bir çok kayıtlar bulunduğun· 
dan böyle ilaveli in§a.atta, müşkülat 

Maarifte 

yalandır. . 
Zabıta sahte yüz liralıklara aıt tah· 

kikata devam ederken Yunanistanda bu· 
lunan ve dört kişilik bir kalp~ ~m
panyaıına reislik eden Kosta ısmmde 
bir adamın bundan iki •ene evvel lz
rnirde oturan Minos Efendinin evine 
celdiiini ve bir müddet kaldığını öğ
renmİ§tİr. 

Bu haber sahte parnlann l:unirde 
Minosun evinde yapılmıı olmaaı ihti· 
rnıılini babra getirmiş ve. Mi~os. o za
man r~ir zabıtasından ısten•1!11•f, .ı~
tanbula celbedilmi;; tevkif edılmeoı ı· 
çin de müddeiumuriliğe görıılb-ilmiş
tir. Bu vak'a on, on beı gün evvele a
ittir. 

Ceza kanunu mucibince zabıta Jı.a. 
kimden tevkif karan alma.dtkça hiç kim· 
seyi 24 saatten fazla hürriretiIMlen f~: 
rit edemez. Hall'>uki tahkikatın tamiki 
için Minoıun hir müdde_t zabıta ~ez.a
reti altında bulunması ıcap ebniftB'. 
Maamafih müddeiumumilik evrakı tet
kik etmjş ve neticede ~nos':'n . tevkii! 
için serdedilen sebeplerı -:r• ıhtimall~rı 
tevkife medar olacak dehllerden ger
memiş ve serbest bırakmış, evrakı d.a 
tahkikatın ııayri mevkuf olarak tami· 
ki için polise iade etmiıtir. Yoksa or
tada aahte paraları yaptığı anlaıılan bir 
kumpanya yoktur. 

Sonra bu haberi yazan gazete maz
nunların zabıta tarafından serhest bı· 
rakıldığını da yazmışbr. Halbuki .sa~
te para imal etmek ve sahte P.~rayı .bi
lerek sürmek ağır cezayı mustelzım· 
dir. 

Bunlar bet seneden 15 seneye ka
dar ağır hapse mah~üm .. e~ilitler. Bu 
kadar cezayı müstelzım curum ertı..b~ 
ise mevkufen muhakeme olunurlar .. Bı .. 
naenaleyh serbest brrakılmaları da th· 
timal haricindedir. Habeı· bu noktadan 
da sakattır. . . . .. 

Bu husıııta polis ikıncı şube mu· 
dürü Demir Bey de deııı4tir ki: 

_ Ne bir kumpanya yakalandı, ne 
de bir kimse adliyeye verildi, bu ha
ber uılsızdır. Minos Efendi de bundan 
uzun bir zaman evVel şüph.e üzerine 
isticvap edilmiş, alakast olmadıi;ı anla
§ılnnş ve terlıest bırakılmıştır. 

Komiser Mucip B.in muhakemesi · 
Kumkapıda Nuri iominde bir sabı

kalının ölümüne sebebiyet vermekten 
suçlu Beyeğlu Polis merkezi komiseri 
Mtıcip Beyle l>ekçi Adilin muhakeme· 
!erine dün devam edilecekti. Fakat 
§ahitler gelmemişti. Bunun için muha
keme ba§ka güne kaldı. 

Bir hırsız mahkOm oldu 
Bundan 3 • 4 ay evvel Adnan vapu

runda bazı eşya çalan Fuadın muha
kemesi dün birinci ceza mahkeme .. 
sinde İkmal edolmiş, Fuat S ay hapse 
mahkiiın olmuştur. 

Bakırköy cinayeti 
Balarköyünde evini basarak Davit 

Efendiyi yaralıyan ve karıoı Leayı öl
düren Mustafa ve Talibin muhakeme
lerine dün devam. edilecekti. Çağrılan 
,ahitler ııelmediğinden muhakeme baş· 
ka gÜne bıralnldı. 

ç .. kilmektedir. 
Yeni kanundan sonra aparhman İn· 

şaatında mahsus bir azlık 1<örülmek· 
tedir. 

10 yılda mekteplerimiz 
Eski ile yeniyi karşılaştıran 

istatistik hazırlandı 
bir 

Cümhuriyetin ilimındanberi geçen ı 
on ıene içindeki umumi maarif vaziye
ti ve tekamülü ile imparatorluk devrin· ı 
deki maarif hayatı ara511lda mukayeseli 
bir istatistik yapılmı§lır. istatistik çok 
şayanı dikkattir: 

1914 senesinde bütün İmparatorluk 
hudutları dahilinde (3413) ilk mek.
tep vardı. Bu mekteplerde 181,384 er
kek, 41,895 kız talebe okuyordu. 1923 
seneıinde bu m"ktep adedi 14,994 er· 
kek talebe adedi 273,107, krz talebe a
dedi 62,954 idi. 

1932 de ise Türkiyede ilk mektep 
adedi 6, 713, erkek talebe adedi 350, 
322, kız talebe adedi 19-1,814. ıuledini 
bulmuştur. Türkiyede okuz yazarların 
adedi de bari~ bir şekilde artmtştır. 1927 
senesinde 685,040 kişi okur yazarken 
1932 seneıinde 2,013,255 kişi okuyup 
yazmaktador. 

Millet mektepleri faaliyeti ve ilk 
mektep müdavjmleri bu rakama dahil 
değildir. On sene içinde cümhuriyet hü .. 
kiimeti memlekette 1,720 halk ok::tma 
odası tesis etmiştir. 

1923 senesinde Türkiyede lise ve or
ta mektep talebelerinin mecmu mik
tan 5,905 idi. 1933 senesinde bu adet 
30,316 olmuştu._ Aradaki fark çok ba
rizdir. 

Cümhuriyet devrinde muhtelif mes
lek ınektepleriıwlelri talebe adedi 4,515 

olmuştur. Kütüphanelerimizde mev· 
cut kitapların adedi 206,476 dır. Şim· 
di Türkiyede (15) aaan atika mii..ıesi 
vardır. imparatorluk devrinde. ancak 
( 4) müze vardı. 

1923 senesi ile 1933 teneleri ara. 
unda bir mukayese yapılırsa, talebe a. 
detleri Üzerinde büyük fark göze çarp
maktadır. 

Evvelce her derece mektep V4' fakül • 1 

telerde umumi talebe mevcudu 349,580 
idi. Şimdi ise bu adet 593,593 olmuş
tur. 

Mektep binalan da son derece art
mıştır. 1923 senesinde (5,952) ilk mek
terJ binası, 164 orta mektep bina11, 17 
yükııek mektep binası varken, 1933 se
nesinde 6,629 ilk mektep binaSJ, 148 
orta mektep binası, Hl yüksek mektep 
biansı mevcuttur. 

BC§ senede bütün Türkiyede mil
let mekteplerinden 1,443,995 vatandaş 
me:ıun olmuştur. Yüksek mektepler
den mezun olanların adedi de çok art .. 
mıştır. 1923 senesinde yüksek mektep
lerden 423 kişi mezun olmuştur. 1930 
seneıinde (563) kişi mezun <>!muştur. 
Cümhuriyetin iliinındanberi yüksek 
mekteplerden mezun olanların adedi 
altı bine yakındır. 

1924 senesinde hükumet tarafından 
muhtelif tedrisat için 9, 756,385 lira sar
folunmuftur. 1931 senesinde ayni mak-

Sergiye bu sene çok ehemmiyet ve
rilmektedir. Serginin Cümhuriyt Bay
ramında 3 gece sabaha kadar açık 'lıu
lundurulması da düıünülmektedir. 

lstanbul hukuk amiri 
İstanbul Mmtakaaı Maliye Hukuk 

amirljğine Maliye V ekioleti Hukuk 
MÜ§RYir muavini RBJit Bey tayin edil
mittir. 

Pul mUdUrU 
latanbul l'ul Müdürlüğüne tayin e

dilen merkez kazanç temyiz komis
yonu reiai Şefik Beyin tayin emri Js. 
tanbuf Vilayetine bilcİİri!m.!~tir. 

Takas komisyonu 
Taka• Komisyonu dün de vali mu

avini Ali Rıza Beyin yanında toplan· 
mıttır. Bir g102ete komisyonda i§lerin 
biriktiğinden bahsetmiıae de komi•· 
yonda hirikmiı hiç evrak yoktur. 

Memurların tasfiyasi 
Acizleri tahakkuk eden memurların 

tıufiyeai hakkındaki kanunlarda mev
zu hüküm.lnin icra.&ında divanı mu .. 
haaebatla Maliye Vekaleti arasında 
çıkan ihtilafı bütçe eenümeni tetkik 
et:mittir. 

Encümen meseleyi tetkik etrni1 ve 
taafiye edilen bir memurun hizmti 
müddti yirmi beş seneye baliğ olduğu 
halde tekaüt kanununa göre tekaüt e
dilmesi, hizmet müddeti 24,S sene o
lan ve tasfiye edilmiş balunan diğer 
bir memuru tekaüt muaaıeles~ hi.diıe 
tahdit devre.oinde ve yeni tekaüt ka
nununun mr'iyeli zamanında olduiu 
halde eski tekaCit kanumuıa a:öre te-' . . kaüt edilmif olacağı netıcesme var-
mıııtır • 

Bunun Üzerine meseleyi tefsirle hal
le imkan görmiyerek 166 numaralı ka
nuna bir madde tezyil ebniştir. Bu 
madde !udur: 

''Bu kanunun tayin ettiği müddet 
zarfında tasfiye olunan memurlardan 
hi:uııet müddetleri 25 seneye baliğ 
olmıyanlar 1683 numaralı tekaüt ka
nununun 10 uncu maddeai hükmüne 
tabi tutulurlar.,, 

Yani tahrir 
1935 sen.uinde :yeni narug tahriri

yapthıcaktır. Bu sefer yapılacak tahrir 
1927 senesinde yapılan umumi tahririn 
esaslarından büsbütün farklı mahiyet· 
te olacaktır. Dahifıye vekaleti timdi
den bu. hususta bir kanun layihası ha
ZJrlamağa batlamııtır. 

1935 tahriri enticesinde bütün hü
viyet cüzdaıılaı;ı değiıtirilecek, fertle
rin bütün medeni vaziy..ıleri tamamile 
nüfus cüzıılanında gösterilecektir. Şim
diki nüfus kuyudatı, ne doğum, ne de 
bilhassa ölüm vukuatını muntazam su
rette göstermediğinden yeni tahrirde 
nüfus defterleri yeai ba§tan tutulmuş o
lacaktır. Eski kayıtlann tashihi Sil1'e· 
tile nüfus işlerinin tanmizi için şimdiye 
kadar yapılan tecrübelert müsbct ne
tice vermediğinden 1935 tahririncleki 
nüfus kayı.tlan, eskileri hiç n112arı dik
kate alrnmadan, yeni. baştan tesiı edi
lecektir. 

Elektrikli şimendiferler 
Sakarya sularından istifade edilmek 

suretile Ankara • lstanbul ara11nda
ki şimendiferin elektrikle işletilmesi İ· 
çin bir tasavvur olduğu yazılmıştr. Hü-
kumetçe bu işin tetkılıah, Amerikalı 
mütehassıs bir elektrik mühendisine 
havale edilecektir. 

oat için hükumet 23,310,200 lira sar
fetmiıtir. 

M. Malche gııldi 
Bir aydanberi mezunen memleketi o

lan lsviçrede bulunan Maarif vekale· 
ti mÜ§aviri profesör Mösyö Malt me
zuniyetini ikmal eder~ dün lı .ı.ala 
dönmÜ§tÜr. 

Hilmi 8. tedaviye gönderi!iyoıt 
Manisa Maarif müdürü Hilmi Be~ 

yİn tedavi İçin Viyanaya gönderilme
si vekaetçe tcl<arrür etmİ§tir. 

Muattimler de öğrenecekler 
Bütün ilk mektep muallimlerinin de 

cümhuriyet marşmr öğrenmeleri mını
takalara tamim edilmi,ıir. Ak§l\111 ders
lerden sonra muallimler moayyen mek
teplerde toplanacaklar ve kendilerine 
musiki muallimleri tarafından cümhu
riyet mar§ı tallın ettirilecekt.ir • 

Mektep talebesinin dişleri 
Geçen seneki Şehir Mecli inde ilk 

mektep talebesinin dişlerinin vaziyetile 
daha yakından alakadar olunması için 
dit tabipleri cemiyetinden yardım is
tenmesi kararlaşbnlnnş bunun için de 
700 liralık bir tabsioat kah 1 olun
muştu. Diş Tabipleri Cemiyeti lstan· 
bul ilk mdıteplerini mıntakalara ayıra
rak bu işle meşgııl olmak üzere elli ka· 
dar diş tabibi ayırmıştır. Bu diş ta
bipleri yakında mektepleri gezerek 
talebenin ditlıerini muayene edecek ve 
neticeyi cemiyet bir raporla Şehir Meç
li.ine bifdirece.ktir. 

Akraba memurlar 
Arkadaşım Burhan Cahit Beyle 

Şurayidevlet Reiai Bey arasında ikiıi 
de müıabaka kazanan iki kardeı mü
fettiş muavini hakkında bir kalem 
münalcaaısınm serpintilerine yeti~tim. 
Hadisenin aslını doğnısu bilmiyorum . 
amma, •anıyorum ki müsabaka kaza- : 
nan iki kardeşten yalnız birini alımt- , 
Jar diğerini onun kardeti diye kabul • 
etmemiıler. Şurayidevlet te bu müta
leada bulunmuş. Burhan Cahit bunu 
tenkit ediyor, ŞUra Reisi de cevap ve .. 
riyor. Ben Burhan Cahit Beyi okuma. 
dun. Yalnız Şurayide•let Reisi Be
yin mektubunu gördüm ve ne yalan 
söyliyeyim, memleketin en yükst'I& ida
ri mahkemesinin ve medisinin rerunı 
böyle ınünakaflllara kanflllıı gör. 
mekten pek hoılanmadım. Gelelim 
meselenin ashna ... 

Bizim kanuni m~zuatımı.zda akra• 
ba ve taallukatın himaye edilmemesi 
için ba.zı yakm hmml.rm ayni daire 
ve heyette çalışmHı menedilmiştir. 
Bu gayet makul bir §eydir. Bu yasak 
olmasa müdürler, reisler hep yakınla
rını inha ederek memuriyete tayin et· 
tirirler. Bu yasal< anca.k bunun için 
vazedilmiştir. Amma: iki kardeşin ikisi 
de bir mÜ•abakayı kazanırsa bir he
yette çalı-ımaıı kanunel"tı memnu diye 
hunlardan birini mahrum etmek bil
mem ne dereceye kadar doğru olur? 

Size bir miai.l: Ben filin vek&letin 
muİı:ı~ebe kaleminde kiıtibim.. Günün 
birinde kU:letimi bu muhaaebeye mü
dür tayin etae.Jt;; beni azil mi edecek
ler? ... Yolua ben'ui-0 kB.~t:mdeki. mev· 
cudiyetim onun oraya tayiii ~ ~akkmı 
selp mi edecek?.. • 

Kanunların dili olaa da ıöyliyebibe
!erdi tatbikat imtihanında pek aznnız 
smıf geçebilirdik ... Bence Şurayidev
•letin ilk vazifesi itte kanunun düşün
düğünü söylemektir. Her .zaman böy
le oluyor mu? Ora.Sim Allah bilir. 

Ucuzluk 
Bizim Ticaret Odaaı muttaaıl bizde· 

ki hayat ucuzluğundan bahseder, cet· 
veller, listeler yapar. • . Enteresan 
meaaidir. Lakin ıöyle Balkanlardan 
dışarı çıkınca hayat bizde uc.u:z mu> 
pahalı mı derhal kendini gö.terir .. 

Ben dört be§ gün evvel Atinadan 
döndüm. Orada hayatın ne kadar 
bedava olduğunu gördüm. Size bazı 
misaller vereyim: 

Evvela §U imtiyazlı ,irketlerden ha§· 
!oyalım: Bir telefon mükalemesi otel· 
de iki drahmidir. Bizim paarıhızla 
yüz para eder. Diyelim ki drahmi 
düştüğü için bize ucuz geliyor. . O 
halde iki mi.lini alalım. Gene beş ku
ruş eder. Bizde bir mükilemeyi on 
'bet kuruşa yaparız.... Neden?. Bunu 
aoran sual eden, arayan yoktur. Mu
kaTele mucibince telefon ücretini in .. 
dirıniye mecbur olduğu güç bela anla
tılan ıirket hala ücretleri indirmemiş
tir. Gene kimse aramaz. Ben, bizde 
bu §irketlerin yüz bulmuş olduklarm 
kaniim. . Fena bir şey .• 

Atinada bir ayak boyaaı dükkanda 
bir buçuk drahmidir, sokakta yarım 
d•ahmi .•• Bizim paramızla dükkanda 
iki kuru§, sokakta otuz para, .... 

Şehrin en uzak dışa.nıından merlce ... 
:zine kadar otobÜ• iki buçuk drahmi
dir. Oç kunq Olt para eder. • • Bir o
tomobile binerainiz iki Saat eexer, bek .. 
letir, dolatınınız belki altını§ drahmi 
tutmuttur. Yetmi, bq knrut eder ..• 

Büyük lokantalarda alakart 'lıir ye
mek yetmİ§ bq kurut ya tutar, ya tut
maz. Gazeteler (bunu yazmak istemi· 
yorum amma) bir drahmi yani elli pa ... 
radır. 

Bir ko•tüm dikişine 1000 drahmi ya
ni 1250 lı:unq alı,,Jar ... Bir çift iyi 
kundura 450 kunıştur. Et oraya biz
den ırider fakat bizden daha ucuzdur. 

Bütün bu ucuzluğu neye haın!efme· 
li? .. Tetkik etıneilim. Dralımi dü~tik 
olduğu halde memlekette ihtikar yok
tur. 10 lrunı§a bir okka ala üzüm a
lırunız. Şeker dışarıdan g.,Jir. En mü
kemmel bademli bonbonun okkası 
100 kul'UJtur. Tabii hayat bu kadar 
ucuz olunca ha.lk rahat, İ§ler ferah ve 
piyasa faaliyetlidir. Gönül ister ki, ls
tanbul, Ankara ve lzmir gibi büyük 
tehirlerin be.lediyelerinden, Ticaret 
Odalarından bir heyet gidip Atinada 
hayatın neden kadar ucuz olduğu
nu ve bizde par daha kıymetli oldu
ğu halde neden hayatın oradan daha 
pahalı olduğunu tetkik etsin! .. 

FELEK 

Deniz tarifeleri 
Ankarada şikayetler 

tetkik ediliyor 
Denizyollarında 1 eyHilden beri 

tatbikine ba§laaan yol ve eşya tarife
lerinin bir kısmının aiırlığından muh .. 
telif şikayetler va.ki olduğu yaztlmış
tı. Aldığımı:ı: maliimata göre, Anka· 
rada bulanan IAtanbul Deniz Ticaret 
Müdürü Müfit Necdet Beyin de iştira. 
kile veki.Jette bu şikayetler tetkik e
dilmektedir. Bu tetk.kat neticesinde ta
rife komisyonunun miadından evvel 
içtimaa davetine ve marttan itibaren 
tatbik edilmek üzere hazırlanmaaı 
icap eden yeni altı ayltk tarifelerin 
dalı:a evvel ihzar "e mer'iyete konu) .. 
maıına karar verilmesi ihtimalinden 
bamedilmektedir. 

Macar seyyahlar geldiler 
Dün sabah. Macarİ5tandan Semplon 

ek•presile şehrimize eJJi kadar Macar 
seyyah. gelmiftir. Seyyahlar içinde 
Macar iyanmdan ve meb'uslarından 
tanınmış pek çok zevat vardır. Sey
yahlar, burada Macar Başvekilı M. 
Gömböş'ün muvasalatını bekliyecek
ler ve mÜ§arünileyhi.n Ankaradan 
avdetinde kendisile birlikte Tekiıda
ğına gidecek ve büyük Macar vatan• 
prveri Racozi'nin evini ziyaret ede· 
ceklenlir. 
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San'atkar seciyesi ::.: OGUTLER"J HİKAYE 

Sanatin, ancak bir Buhem haya- Deniz tutması, 
tının hercümerci ve ahlak kayıtsız-
lığı içinde doğup nesvünüma bu- Tren dokunması 
labileceği dü9üncesi bir zamanlar Vapur veya trenle seyahat edenlerden Ku•• RK MANTQ 
epeyce moda olmuştu. O kadar ki pek çok kimselerde deniz tutması ve 
İntizam ve insicam yaradılıtları i- ~eb'dokjnması gibi haller görülür ve (Sacide hanım bir kaç gündür e•-ı 
cabı olan bir çok sahte sanatkar- u. •çare er pe~ acınacak halde müte- r~roıngiz. bir haatalığa yakalanmlf gi
lar bile sırf sanatin bu esaslı Aartı- cı;r ve muztarıp olurlar. bı ... Eskıd"11 daima şen, daima şak-

T eyahate çıkacak kimselerde ekıeri ra. k, daima güler yu··zıü iken, ıı'mdı' sea na uygun görünmek için kendileri- tela• h nI ı ..... ve eyeca ar o ur. Doıtlarından au;, •uratı a•ık, kaılan ~atık .. Kocaoı 

ciden de aldım, tekaüt •andığından 
da. ~ld~~· ~.enin de~iğin gibi iki yüz 
degıl, ıkı yuz kırk lıra imit .. Fakat ni 
hayet mantoyu aldık ya .• Sen 
bak (kutuyu açar). ni hiç te sevmedikleri bu Bu' hem kı ı d M ff 7 

ve ya n arın an ayrılmak endiıe ve uza er Bey ne yapacağını faşır. 
hayatına alıştırmaya çalıfmıf· dütünceıi hazan bu heyecanlann pek mıf, beyhude yere bu tebeddülün se- Sacide - Bu da neee 7 
!ardır. ziyade adeta bir rahatsızlık teklinde du- bebini anlamağa çalışıyor.) Muzaffer Bey - Canım iıte ae-

s . . Y'!lmaaına sebep olur. Bu itibarla yola nin İstediğin muflon manto. ' 
anat, ıntızamsız ve serseri bir ıkm 1 1 1 

h t h 1.. 1 b'l' '? ç adan bir kaç gün evvel gerek uyku B R NC PERDE .. S __ acide Hanım - (iki elini batına aya ın ma su u o a ı ır mı. Bazı- ek k • k v. e .ger Yeme ıçme hususunda bir M goturerek) Canım ıi erk kl · h larmm telakki ettiklerı' ma· na· da tiz !ık uzaffer Bey - Cicim kederini · ' z e erın a ın amaız hasıl olur. d · b ' kikaten bir •eye aklınız ermı'yor. Yav b · b Ik• ne ıye ana olsun aöylemezain? :ır 

Afrika orm8;'1l~rında:·: Korkunç pençeli kanlı diş'i valışl 
vanların zebırlı muhitınde filme çekilmit bllyük harika 'ar 

Ba,döndürüctı glzel!ikte. Fettan... eararengi.z bir kadıO: 
T A L A B İ R E L L ( Yeni yıldız ) ır sanat e ı, Fakat edebiyat Kulaktaki müvazene kanallan deniz Sacide Hanım _ (Meyus bir ses- rum geçen haftadanberi muflon man-

tarihlerini biraz karıştırır ve edip- tı:ıtm~sm~~ pek mühim amil olduğu naza le) aöyleaem, neye yarar ki?.. tonun modası geçtiğini bilmiyor mu- tarafından. Baıta ( Trader Horn oldug"u halde h b 
· l' f'' ı · h • ayvana 

şıye ı ı.m erın epsınden üstlln hakiki bir şaheıer. 18 Te lerin biyoğrafileri üzerinde durur- rıyeıme ilave olarak ıimdi de bu rahat- Muzaffer Bey - (Müliyimetle 11 ıun? Dün buraya Rana Hanım geldi. 
sak görürüz ki hayatlarında vis- 11zlığa aebep (aaidoz) olduğu nazariyeai r~r ederek) Canım, aen yine aöyle.. Üzerinde Kokarca tüyünden öyle bir evvel Çlrşamba akşamı GALA mDsameresi o~arak 

EL HAM R A'da 
Ier içinde yuvarlanmıf olan sanat- ileri ıürülmektedir. Bır defa fu aebebi anlayalım. Dert 0 • manto vardı ki.. Şimdi onlar moda .. 

k 1 A 'd Jur da devası da bulunur. Hem neclen Rana Hanunın bo""yle • 1 · k •1 oz - eıaıen harmzi olmıyan kan ar arın eser erı, anca muayyen 1ı ak' b 1 d Sacide Har>'m - Mademki, 0 ka- mantosu olsun da, benun· olmaıın b · e~ v ıt u un uğu halden daha ziyadı: 
ır çeşnili, hasta ve sahası çok dar asıt hale yaklatması demektir. Yani al- d~r ısrarla öğrenmek iatiyorıun, ne- ~imdi herkes böyle manto giyiyor. G~ 

bir sanat çerçevesi içinde kalmış- kin olan tabii hali azalınıt demek olur. Y.~m. var'. daha doğrusu neyim yok, lıba dört yüz liraya çıkmıı. o kadar-
tır. Bir Baudelaire'ı'n, bı'r Edyon "'?ylıyeyım .• Üzerime giyecek bir ıe- cık bir §ey ... 

İstanbul Birinci lflaa Memurluğ.ından: • 
Müflis J. Yakumiıe ai•..-J,.,..• • · "' · · 

. _Bunu? için araıtırmalarla uğratanlar yım yok. Şimdi öğrendin mi? ı·------·-..-.il!!'!'"lft:r."'Wr. 
LPoe'nin dar çerçeveli ve çok mah ·~.ıa .~e ıapat ediyorlar ki acele, tela, Ü· Muzaffer Bey _ (Hayretle) Gi- T" --0•·tlleFı ltu- ~ 
dut eserlerile, muntazam ve fUUrlu zuntu ve sıkıntılı heyecanlarla gemilerin yecek bir §eyin mi yok? Gl\Tdr.r' ".'lakat işlPr;f<-'AD.YQ - ,. 
bir surette çalıfmıt olan mesela yalpa edip aallanması neıiçlerden ziya- tıklan tıklım rop dolıı .. ıbuahnda 
b . B 1 ' b' ' de miktar tekerin kana geçmesine ıe- Sıu:.i!lr '"'IL'llı'et bul•!< . .. -oun 
ır a zac ın, ır Hugo nun vücu- bep oluı:._.lu\ı" olunur. Mufıtı ı·· '..!. •aıen bu arzuhaller ~ ,. - uegıl mı can~? 

da getirdikleri muazzam eser abi a~s'ı anla,ılır. R,.nim. husu- olunmA> .. - "-- -•• ~ .. ım - ~Omuzlan~ı sıl-
deleri kıy d'l · D I"''- - · 1 L ~-· .ıreUe kanda bir muddet kerek) Sana roptan kun bahsedıyor? as e ı aın. e L"Uı.gı sumepP11• -- • Benim mantom yok, anlıyor musun? 
daha karışık old..mı.ten son- .:• .~ın fazla şeker bulunur fakat bu şeker Müflon mantom yok.. Şimdi bütün ka-
k . d • ~ h L • ;.ı bitince kan ve ensice tekersiz kaili" işte 

ı o_gru ... - ıner umun .. ,"ık" te bı'raz "d h ul . . "d ah dınlar muflon manto giyiyorlar. (Acı 
h 1 d b bu aıı ozu uı e getirır ve ası oza m 

. rıt .. dı .a ın_ en -~u.du···u··ncesl' bel acı). Evet, bütün kadınlar .. Tabii yal 
,_ -g T ıuı olan bulantı ve kusmalar başlar. Bu d h · 

•A once Mıtat b Ik' . . 1 .1 h • • b" . . nız ben bunlar an arıç. 
aynen Jr· · - -ur, e ı ıspırto, uyuftu· meıe e ı e uıusı surette ugraıan ırm Muzaffer Bey __ Ah, kaç para 
la• '-~u maddeler ve ıinir yorgunlukla bin kiti üzerinde birer çay katığı mik- bu .. Efatun manto? 

rı sanatkara orijinal bulu9lar, ve tan glikoz şekeri vermekle tecrübeler Sacide Hanım - Eflatun deği~ 
F 

yamış ve muvaffakıyetli neticeler el- muflon. 
çok incelmit bir his verebilir. a• de etmiıtir. Muzaffer Bey _ Muflon çok pa-
kat bu takdirde sanat be9eri ol- Seyahat edenler bol bol meyva ve halı mıdır? 
maktan çıkarak yalnız bir zümre ıebze yiyipte yağlı yemeklerden "sakın· Sacide Hanım - Pahalı mı? lıte 
karie hitap eden bir mahiyet al- salar ziyade rahatuz olmazlar. Hiç bir ben de bunu anlamıyorum. Pahalı 
maktan kurtulamamaktadır. şey yemeden aç kalmağı tercih edenler dersen, pahalı, ucuz deraen, ucuz o-

nihayet kanın ihtiyat glikoz ve tekerinin Jur. Karıcığım hakikaten aeven bir 
Belki iki kadeh arasında fİir tükenmesi yüzünden mütee11ir olurlar. erkek için pahalı ne demek anlamıyo 

söylenebilir,fakat bilhassa roman Bunun için yola çıkacak olan kimsenin ruın. Eğer beni aeveraen şu küçücük 
ve temata sahasında muvaffak e- hatırında tutması li.zım olan bazı nok• arzumu yerine getirirsin. Ne olur, yÜz 
serler vücuda getiribbilmek için talar vardır. B .. nlar da yemek içmek ve elli, iki yüz liranın içinde bir fey .. 
kurulmuf bir saat kadar muntazam uyku hususlarında ziyadesile İntizama Muzaffer Bey - (Yutkunarak) 

riayet etmekle tabiate hizmeti olan ve Yüz elli, iki yÜz liranın içinde.. Fa-
hir çalışmaya ihtiyaç vardır. defihacet huıuıunu kolaylaıtıran mun• kat cicim, bilirsin ki.... (Bir müddet 
Sanatkarı bir serseri, bir matuh, tazam egzersizler yapmıyor ise hiç ol- durarak ve dütünerek). Dinle sana 

bir insandan dıtarı sayan zih- mazsa bol bol yemek yemelidir. bir fey söyliyeceğim. Dün Beyoğlun· 
· t t k · · · d k J al 1-te seyahat etmek arzu eden veya dan geçerken bir mağazanın cameki 

nıye ar ı lÇlmız en ovu m I· ' nında gördüm. Enfes lütrden manto· 
d Y 1 · k' · ku h bir yola çıkmağa mecbur olan kimıe bu ır. a anı, ıç ıyı, marı ve er lar var. Üzerine fiatler de koymuı. Kırk cihetlere riayet etmeai lazımdır. 
nevi ahlaksızlığı birer meziyet lira falan. Büyükada 
sayan İnsanlar yalnız sanatkarlar Dr. ŞUKRU Sacide Hanım - (Tekebbürle) •. 
arasından çıkmaz. Sanatkarların Aman, lütr manto da neymit? Sen 
da bir insan zümresi olmak itiba- - lütr ma.nto nedir bilir misin? Tavıan 

tüyüdür .. Karıcığım tav§an tüyleri İ· 
rile içlerinden her nevi insan çıka- VEFAT çinde görmek istemezsin tabii .. Hem 
bileceği pek tabiidir. Fakat ahlak- ıimdi kimse muflondan baıka manto 

Şehrimizin maruf vapur acentaların • 
&1zlığın onlar için bir nevi mÜAte- giymiyor. ı 

T dan Charles Summa Efendi 64 yaıların· 
rek \•asıf addedilmesi en haksız Muzaffer Bey - Doğru .. , Doğru da olduklan halde dünkü Pazar günü ·· r ·k · .. r 
ve yanlıf bir hükümdür. vefat etmiıtir. Cenaze merasimi bugün amma yuz el ı, 1 1 yuz ıra .. 

Sacide Hanım - (Gözlerini tava. 
Hakiki yaratıcılar, hayatların· ıaat 9 buçukta Kadıköyünde Paroiuiale na kaldırarak ve içini çekerek) San· 

da en fazla fedakarlığa katlanmıf, Laline kiliaesinde icra ve saat 11 buçuk- ki pahalı mı buluyorsun? Öyle ise 
hayattan en az kam almıt ve en ta Feriköyde Latin kabristanına defncdi- dostum, bu aözü buradt. keselim ve 
fazla metakkate tahammül ebnit- leceğinden son vazifei t ... de bulunmak bir daha bahaetmiyelim. Onümüzde-

arzu eden zevat ve ehibbaıınrn mezkU.. ki yaz gelinceye kadar evden dııarı 
!erdir. Bir arının kovanını inp e- çıkmam, işte o olur. Ben sokakta eıe 
derken duydugu• ı'ht"ırasla ballarını aaatte hazır bulunmalan ve i•bu ilanın d t k il 1 ' oı a arıı rez o amam. 

davetiye makamında telakki edilmesi ri-
batkalarmın alacağı eserlerini vü- ca olunur. (8648) 
cuda getirmek için odasına kapa· 
narak kafaaını bir amelenin bazu
ıunu yormasından çok fazla yoran 
sanatkar, herkese anlatmalıyız ki, 
bir çok insanlardan fazla hürmete 
layıktır .• 

Ya,ar NABi 

lST ANBUL BELEDlYESl 
Darülbedayi Temsilleri 

-

Y ~rmki Salı günü akıamı 

GÜL ve 
GÖNÜL 

Komedi 
Yazan: Müsahip Za 

de CeClal Bey 
Muallim ve Talebe 

gecesi 

iRTiHAL 
Gülhane tatbikat mektep ve seririya

tı rontken muallimi Miralay Şükrü Emin 
Beyefendinin valdeleri aalihatı niıvan • 
dan Hacı Hatice Hanım irtihali daribe
ka eylemiıtir. Cenazesi bugün sabah saat 
ıo da Beylerbeyinden kaldırılarak Ana
doluhiaarmdaki aile makberine defnedi
lecektir. ( 8679) 

Şişlide satılık ev 
Şitlide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: ı Milliyet N. B. 
6981 

Milliyet'in edebi ı omanı: 13 -• v. 
KIR (l(fC.~ 

';wıı:.---------B UR 1-tAN CAHIT 
(inkılap Romaru) 

Bizden evvel yemekhanede çay 
İçmeğe inen küçük sınıf talebeleri 
baykırıtıyorlardı. 

Huriye Hanım koştu. 
Merdiven b-.ma hücum ettik. 
Etrafında derohanelerin bulun-

duğu büyük salonda hiç görmedi
ğimiz kıyafette şapkalı zabiitlerle 
iki papas duruyordu. 

Huriye Hanım: 
- Yatakhaneye girin çocuklar. 

Çıkmayın! Dedi. 
Korkudan kapıları kapadık. 
Alt katta gürültüler, çığlıklar 

devam ediyordu. 
Ayşeye sokuludm: 
- Karde,im ne oluyoruz? 
O da bana sarıldı. 
- Bilmem kardetim. Korkuyo

rum. 
Müdür Bey, muallimler mey

danda yoktu. 
Biraz sonra alt katta ayak ses

lerinden başka fey kalmadı. 
Bu sesler yava~ yava~ merdiven-

!ere doğru geldi. 
Yukarı çıktı. 
Bu ayak sesleri mektepte alıt· 

madığımız, yabancı ayaklardı. 
Huriye Hanım kül gibi olmuf: 
- Çocuklar ne var acaba? 
Diye bize soruyor. 
Koridorda kalınlatan ayak ses

leri yatakhanenin kapısında dur
du. 

Hepimiz biribirimize sarıldık. 
Kapının tokmağı döndü. 
Ve iki kanadı birden açıldı. 
Siyah ve haki bir kalabalık gö-

ründü. 
Ecnebi zabitleri ve iki papas. 
Yanlarında bizim mektep katibi 

Halil Efendi. 
Halil Efendinin yuzu sapsarı. 

Canı çekiliyormuş gibi. Elinde bi
zim sınıf defteri onların peşinden 
geliyordu. 

Ecnebi zabitlerin yanındaki bir 
adam papaslarla ermenice konu•u
yor. Sonra Halil efendiye döndü. 

iKiNCi PERDE 

(Bir hafta sonra) 
Muzaffer Bey - (Kolunun altın· 

da kocaman mukavva bir kutu ile 
muzafferane içeriye girerek) Sacide, 
Sacide, aana bir sürpriz .. 

Sacide - (Gözleri aevinçten bü· 
yüyerek). Sahi mi? 

Muzaffer Bey - Elbette! Fakat 
bu çok hoıuna gidecek bir aürpriz .• 
(Kutuyu göatererek) Biliyor muaun, 
bunun içinde ne var? Hani aen ben
den bir §ey iıtemittin.. Kürklü man· 
to .• 

Sacide Hanım - (Mea'ut). Kük
lü manto mu? Nihayet demek ki ... 

Muzaffer Bey - Bilirsin ki, sen· 
den bir §ey aaklamam. Evveli doğru
ıu bana pek tuzlu görünmüıtü. Fa
kat aenin hoıuna gidecek bir fey yap
mak için, iki yüz lirayı gözden çıkar
dıın . Arkadatlardan borç aldım, faiz-

Türkçe: 1 
- Oku bakalım isimlerini! Dedi. 
Ne oluyordu. Bu adamlar bizden 

ne istiyorlardı. Öksüzlük, yetimlik 
acıaı bize az mı görülmü,tü. 

Ecnebi zabitleri ellerinde kır
baçlar, laf gibi dimdik duruyor
lardı. Halil Efendi, sınıf defterini j 
okuma~a başladı. 

- Hacı Sudi kızı Emine. Erzu- ' 
rumlu. 

Papaslar mırıldandılar: 
-Hay. 
Onların yanında ecnebilere ter

cümanlık eden Ermeni: 
- Evet, dedi, o ermeni kızıdır. 

Hacı Sudi kızı Emine değil Ham· 1 

parsum kızı Nuriçedir. Gelsin bu
raya. 

Hayret içinde idik. 
Emine aramızda saklanmak is

tedi. Ermeni tercüman ecnebilere 
bir şeyler söyledi. Arkalarında du
ran beli büyük tabancalı bir asker 
yürüdü. Kümesten kesilecek ta
vuk yakalar gibi hepimizi bir kö
teye sıkıştırıp ağlamaktan, haykır- ' 
maktan baygınlık geçiren Emineyi 
yakaladı, saçlarından sürüye sürü- 1 

ye papazların yanına götürdü. Son
ra tercüman sert bir sesle Halil 
Efendiye emretti: 

-Oku. 
- Molla zade Kamil kızı Me-

Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Frant1zca ders (llerlemit olanlara). 
19 Hikmet Rıza hanım. 
19,45 Saz, Se...-im Harum. 

20,30 Münir Nurettin Bey •• aritada.ıları. 
21,30 Gramofon. 
22 den itibaren Anadolu Ajansı, Borıa ha

berleri, Saat ayarı. 

ANKA R Aı 
12,30 - 13,30: Gramofon. 18: Orkestra 18,45: 

Alaturka aaz. 20: Ajana haberleri. 

VARŞOVA, 1411 m. 
17,45: Oerı - Oda muaikiıi. 21,05: "Pepina" 

iımindeki o,eret. 23,50: Da!ll plikları. 

BUDAPEŞTE, SSO m 
18,35: .Pli.lr:. 19,35: Derı. 20: Siıan muıiki

•İ. 21,05: Şiir ve muıiki. 21,35: Beetho•en'in 
e•erleri.nden !=onıer. 23,0: Haberler. - Siıan 
muıi.kiıi. 

ViYANA, 518 m • 
18,20: Piyano refalı.at:le taıanni. 19: Müıa· 

habeler. 19,30: Danimarka uUJ.lünde yeni cim
naıtik h.alr:lnnda. 20,10: Hafif musiki.. 22,05: 
Filh.armonik konıer (R. Straus'un 7en.i eserle
rinden) . 23~30: Danı pli.kları. 

MILANO - TORINO - FLORANSA, 
18,15: Bando M•%ıka. 20,25: Ecnebi liıanile 

haberler. - Pli.k. 22.50: Oda musikisi, 23,35: 
Dan• plaklan. 

PRAC, 488 m. 
19,30: Almanca netriyat. 20: Haberler. 20,15: 

Muhtelif. 20,30: Radyo revüsü. 21,30: Bando 
mızıka. 23: Haberler. - A!manca neıriyat. 

ROMA, 441 m. 
18,20: Taıanni Ye mua:ki. 20.25: Ecnebi li

ıanile haberler. 21: Haberier - Taıanni -
Karıtık mu•İki. 

BÜKREŞ, 394 m. 
18: CA2!bant. 19,20: Danı mu•ikiıinin de••· 

mı. 20: Oıı!!r•. 21: Konser. 21,30~ Eıki kahra
man ıark.ılan. 22_.20: Karııık Con•er. 

BRESLAV, 325 m. 
19: Konaer. 20: "Canaıunı,, iıim1i neıriyaL 

21: Halk •enfonik kon•eri (Taıannjli). 

Kongreye davet 
Eyüp idman Yu11a31ndan: 

Görülen lüzum üzerine fevkalade 
olarak kongremiz 20 • 1 O • 933 tarihi
ne müaadif cuma günü öğleden evvel 
aaat 10 da Fıkaraperver ıinemasında 
aktedileceğinden bilUınum mukayyet 
azanın teırifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
Memlekete daha müfit olmak için 

muhitte vahdeti temin gayesile bir ıe· 
kil almak ve idare Heyeti İntihabı. 

Eyüp ileri Spor. Bozkurt Klübü ri
yasetinden: 

idare Heyeti 20.10.933 cuma günü 
bir kongre aktine lüzum görmüıtür. 
Eyiip Fıkaraperver ainema binasında 
yapılacak bu fevkalade toplantıya 

bütün a.rkadaılarrn teırifleri rica olu
nur. 

RUZNAME: 
Muhit gençliğinin memlekete en zi

yade nafi olabilecek tekilde toplulu
ğunu temin yolunda klübün alacağı 
yeni teklin tayin ve teabiti. 

nekşe. Vanlı. 
Papaslar mırıldandılar. 
Ermeni tercüman işaret etti: 
- Gelsin. Ermenidir. Molla za

de Kamil kızı Menekte değil, On
nik Manoleyan kızı Viyolettir. 

Zavallı Menekfe, ne mini mini 
kızdı. Kıvır kıvır saçları, sahiden 
Menekte gibi gözleri vardı. 

Halil Efendi bir kaç defa çağır-
dığı halde meydana çıkmadı. 

Nerede göremiyorduk. 
Ermeni tercüman kızdı, bal!ırdı: 
- Saklamayın. Hepinizi alırız 

sonra. 
Ecnebi zabitleri kırpaçlarını 

faklattılar. Tabancalı asker üzeri
mize yürüdü. 

Halil Efendi. 
- Huriye Hanım, bul şu kızı, 

it çıkarma başımıza! 
Diye yalvarıyordu. 
Biz de aramağa başladık. Niha

yet meydana çıktı. Zavallı Menek
te gece dolabının iç'ine girmİf, dört 
kat olup çamaşırların arasına sak
lanmış. 

Tercüman Menek9eyi ince ba
caklarından kuf gibi tutup çekti. 

- Haydi, papas efendilerin ya
nına. 

Defter okundukça bir feryat 
kopuyor. Gözyaşı, çırpınma ve ni
hayet askerin tabancası, zabitlerin 

v ,.. • • . . .... ... .... .a.ıc..aıilar sıra deftendıt .. 
... ... .l:\.Wlıı~tl, V "".-·- · 
~ · · ~· · · Alacaklının Talep Kabul Sıra 

ve hüviyeti 
1 - Hazine 
2 - Salamon Yuda Kohen 

ve tirketi: Sltanhamam Ba-
kırcılar caddesi No. 92 

3 - lsak Ergaıi ve birader-
leri Sultanhamam No. 125 
4 - Handili Ef. vekili: avu· 
kat Ferit Davut Bey 
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teriıı' c ,,, 

1632 44 1551 19 81 25 

Müflis manifatura tüccarı J. Yakomia masasına müracaat eden dört aıa.Jı 
talep eylediği 1632 lira 44 kurut olup bundan 1551 lira 19 kuruıu kayıt •• V} 
edilmi, ve bir alacaklının alacağından kıs men olmak Üzere 81 lira 25 kurutU f 
ıin defterlerine nazaran teslimat vukuuna binaen reddedilmiıtir. Kabul edU"'l 
caktan 30 lira 65 kurutu mümtaz olup ı 520 lira 54 kurutu altıncı sırayı t 

mİftİr. 

Tasfiyenin basit tekilde icrası hakkında evvelce verilen ve ilan eclileıt 

karıı alacaklılar itiraz etmiı olduklarından baıka merasime hacet kalmadaıt 
ıin mevcut ntalları tasfiye olunacağı beyan ve itbu sıra defteri tebliğ ve ili' 

( nur. 

1 A•kert teblljiler 

Fatih askerlik tubeai riyasetinden: 
933 1 inci teşrin için atideki doğum

lu efrattan ıevkiyat yapılacağından 
20 • 10 • 933 cuma günü ıaat (9) da 
tubede toplanacaklardır. 

Bir buçuk ıenelik efrattan 316:325 
bakayaları ve 326 doğumlular iki sene
lik efradın bilcümle sınıfları 316:326 
bakayaları ve 327 dahil olanlar. 

Deniz ve jandanna 316:327 baka
yaları ve 328 dahil olanlar. 

Üsküdar askerlik ıubesinden: 
1 - 933 birinci tetrin ayı zarfın

da aşağıdaki ıekilde askere celp ve ıevk 
başlıyacakhr. 

A - "iyadelerden. 316 ili 325 lıa-
kayaıile şimdiye kadar her hangi bir se
beple sevkedilmiyen 326 doğumlular, 

B - iki ıenelilc efrattan yani, top· 
çu, aüvari, nakliye , muhabere, ölçme 
muzika, ve demiryol: sıruflarile hava 
11nıfına mensup olanlardan 316 , 325 
bakayasile 326 doğumlular ve 327 do
ğumlular. 

C - Deniz ve jandarma sınıfından. 
316 ve 326 ve 327 bakayaaile 328 do
ğumlular çağrılarak askere gönderile
cektir. 

2 - Bu neferler 20 birinci tetrin 
cuma günü saat 10 da ıubede iıbatı vü
cut etmeğe mecburdurlar. 

3 - Nakdi bedel vermek iıtiyenler 
19 birinci teırin akıamına kadar ve
rebilirler. 

4 - içtima günü olan 20 birinciteı
rin 933 cuma günü ıubeye gclmiyenler 
bakaya muamelesine tabi kalacakları i
lanen tebliğ olunur. 

kamçısı ve trcümanın tekmesi ile 
içimizden biri eksiliyordu. 

Halil Efendi devam ediyordu. 
- Şakir kızı Ayte, Erzurum. 
Boynuma sarılan Aytenin nefes· 

leri tükenir gibi göğsü kabarıp ini
yordu. 

ismi okununca olanca kuvvetile 
bana sarıldı. 

Tercüman haykırdı: 
- Nerede? 
Kurtulmak kaçmak imkanı yok

tu. 
Ane: 
- Hakkını hela.Iet karde,im, 

ne olacağımızı allah bilir. 
Ay,e filiz gibi boyu, dalga dal

ga ıarı saçları, sırtında siyah mek 
tep önlüğü ile tabancalı askerin Ö· 

nünde toz kanatlı bir kelebek 
gibi uçtu. 

iki papazın arasından bir ok gİ· 
bi atladı. Kapıdan çıkıp kaçmak 
istediğini derhal anladım. Ayte 
akıllılık etmitti.Ne kadar olsa biz
den büyüktü. 
Ayşenin dalgalı sarı saçlarını 

kapının aralığında bir sarı alev 
gibi gördüm. Kurtulmu9tu. 

Ecnebi zabitler kapıya doğru 
kottular. Sert kumandalar verdi
ler. Papaslar yanlarında sıkı sıkı 
muhafaza ettikleri kızları saçla
rından yakaladılar. 

• 
Matbuat kongreSI 

lstanbul Matbuat CemiyetiııJi:. 
lstanbul Matbuat Cemiyeti 

heyeti 1 7 Birinci letrin 1933 i 
nü aaat 14 te Cemiyet merk~~'..., 
tima edeceğinden azanın teıriı..
olunur. 

• 
Milli Tıp kongres•, 

Beıinci milli Türk Tıp konııı' 
nasebetile Ankarada açılacak~ 
milli müstahzarat aergisine f 
nin bütün tıbbi müatahzarat fi.:! 
ittirak etmektedir. Sergiye ll'"l 
etya.lar dünkü trenle AnkaraY• 
derilmittir. 

Kongreye ittirak edecek d 
perıembe günü hareket edece 

Jllil~jy~ 
JUrm umdeai "M 1 L L 1 Y ~ 
ABONE ÜCRETLE~ 

T6rld7• için HarW 
LK. ı.., 

3 aylofı 4 - f F. 
ti " 7 l50 J4 

U " H- !!l, -c.Je• eYralı: aeri ••rilm•s.- "' 
seçen niiılaalar 10 kuruttur.- c-•,, 
rnathaaya ait İtler İçin müdirit• 
racaat edilir. Caa•temia ilinlarıo 
liyetini kabul etma. 

BUGÜNKÜ H ..\ 1 Bu ıün hava &.% bulutlu ve tirnıa 

metlerinden rüzıi.rl. olarak eıeetı~ 
15-10-933 tariiııinde hava ta;ıı;1i1'I 

limetre, en fa%1a •ıcakhk 21 dereci' 
sıcaklık yedi derece idi. 

Ne yazık. Ayşeyi yakala 
Bir dakika sonra iki tll 

askerin arasında Ayte hır• 
nakları pençe pençe ohnııft 
riye girdi. ·tıi 

Ecnebi zabitlerin batı 1161 
veren uzun boylu, mavi ~ 
zabit kamçısile askerlere 1 

derek bir feyler söyledi. 
Askerler Ayfeyi onııll a 

getirdiler. .. • 
Zabit baştan aşağı sü:ı:d11' 

elbise alır gibi yanını, ar1'Jı 
virdi, çenesinden tuttu, 
Gözlerine baktı. 

Sonra bir teyler mırıld~ll 
Ay,eyi iki asker zabitıll 

na aldılar. ~ 
Papasların yüzleri kar•',:/. 

cümanın sesi yavaşladı, f,Y, 
lar.dığı belli idi. Halil 
döndü: 

-Oku! 
Hacı Ahmet kızı Çiçelı· 

rum. ·~ 
Dizlerim titredi, gözler• 

dı. 
Papaslar mırıldandılar= 

- Hay: / 
Tercüman bağırdı: ~ 
- Ermenidir. Haçil<Y 

den olacak. Gel. 
1 Bir saniye kendimi Jı•,. I 

(Arrı-



ydın ormanları --hrip edile edile yok 
denecek hale geldi 
. YDIN, (Miliyet) - v·ı· ti'. n en z . ı aye 
:duğan en~ın orman mıntakası 

bilrıdır. ' Çıne ve Karacasu ka-

f~8u üç kaza ormanları hakkın
p; evvelce ı · mektub ma umat vermiştim. 

· umda merkez Aydın 
1\sıyle, Nazilli ve Söke kazala
lıurnanları hakkında edindiğim 

m~tı Yazıyorum. 
rzı te,k"l't . "b . ok m .. ~ a ıti arıyle ormanlı 

uıaıt olan vilayetimiz ev 
e orın . "b • ' . an ıtı arıyle yurdun en 

~f1n Yerlerinden olduğu bu gün 

a 
anan eserlerinden anlaşılıyor. 

•en Ad hh 1" ~ ın ovalarında yaşayan 
ıiz at 1 dınç, ve sağlam dedeleri
ai' . hu kuvvet ve kudretlerini 
)1 m~n mutedil olması ve arazinin 
m~~açlarla ve sık ormanlarla be 
E.sk~ .~masından edinmişlerdir. 
cea· 1 1

1.a~elerin müsamahası ne-
ı ge ıt .. 1 'd Yeti . 1 guze ı are edilen vi-

lile b~z .. ormanları tahrip edile 
ık d uç kazada orman hemen 
. enecek d d l ızde biri b. erece e aza mıf, 

B"lh ıle kalmamıtbr. 
ı aııa e k" 'd l Unan d 1 1 ı are erde tatbik 

1 
on alık l"" .. d an arıın usu unun e or-

jk teair' ızın mahvolmaıında bü
ik fayd 1 Vardır· Zirai, sıhhi bü
-zı zem· a.••.olan ve memleketimi-
' ınını ve b"" ··k > letkil ed en uyu serveti-
ı&tı 

0
• U en ormanlarımız, o .. 

e em:Ü ~rının yurdu keyfi arzu 
t de ~rıyle idare ettikleri iıtib· 

vrınde old " •·b· • dev · d ugu gı ı, meşruti-
rın e d b"' "'k 'h ırnı9, hu . e uyu ı male uğ-

rkedilınid~vırde de ondalık usulü 
C" ttır. 

umhur· . 
devrinde ıretın on senelik feyiz-
hi or ıse her sahada olduğu 
lar

1 
h8-nlarımızı da ele almıt 

il' eski ha~tan kurtarmak ve tek 
Ve eaaatlınd koymak için şiddet 

Eski d~ t~ bir alınmıtbr. 
,.!arı k v.ırlerin yurdu ve yurt-

• f endı k "f ı taınar eyı ve heveslerini 
etın 1 · :. ~ro.. e erıne kartı, yurttan 

11 . . -,tan ald " • d •ınne ıgını yıne yur un 
Cii~hYu~ttatın refahına harca 

!de 986s ~~ıyet idaresinde on se
, E:Vv I ıra ıarfetmistir. 

• ece 1· "k" 1 ııe edil • ayı ıy e tesbit ve ame 
tle inti~İYen küçük mukavele
irıtnı:ı:, tho~·a terkedilen orman
~ırleriıı.de k 1

• Pek kesif olmıyan 
"'ınıy0r eıılnıeğe müsaade o-
f a:ı: Ve &ık b' • a alt d 1 ır takıp ve mu-

.Atıl ııı. b •I lln ormanı' ulunduruluyor. 
ldllra İnhilll llr çok kesif mınta

arda İıe r ettiriliyor ve balta-
lınu,, lratlaınag" .. d JOr, a muıaa e 
Aydının k 

'l>e Sök ker ez kazaıiyle Nazil-
i'lı-e m e babazalarının 4500 k"I 
"ı .. ura ı tut•n . . ı o
~~n ancak 1500 k'I arazısınin 

aııı.ı orrna 1 k ı oınetre mu-
er n ı teşk'l d" ;ı b on •enelik h. ı e ıyor. 

, il tiiıı. b ımmet olmasay
,.iına •ü hunun_ da elde k-almıya

Çijnk .. P e edılmez. 
•nan 0~ 1923 te 1200 lira gelir 
~k kayııu a~lar muhafaza ve üre-

11Ya dü .. 11.~Ie 932 senesinde 500 
ll\lidd!~~u~mü,, buna mukabil 

lira ıçınde her sene 6000 • 
arasında masraf edilmiş 

l!ıı 
u "b takarııl h . b~· i c·· ar, er sahada oldu-
•l>I" uınh · · • ı id urıyetın ve onun 
,h are · · ' 'tııııı.· sının ormanlara verdi 

, 11 latın 'Yet ve kıymeti ve or-
ıt° ""'tıı! llıuh~faza ve ilerlemPsi 
laldir. an hıınmeti gösterir bir 

1 o-----:--....---~ 
~ ııı.i"1 tı:ıı:ı:~vaktan uıum 

i111lıld,~ı; ~· 14 - Sıvaı vilayetine 
}rrı,: li"•n . a~aının Budaçayır kö
l ttı b~lılcta d 1;ınınde bir köy genci 
~ tir 1• le~ 0 •tırken gene ayni köy-

ıc,' &arkıntılık yapmak i•te-
, i 11ııi "~"-d 
. la..11~'1ıı1, İ,~ kaçıP. ev~ giderek vak'· 
lıııloti ıı il nun uzerıne kızın akra· 
ldip ı, "de iiç '',j> . Ahmet ve Hüseyin 

t"''lla,1•ııdiıiııi .jlıkanlı Ha .. nın evine 
a. -.j ~ö~ .. ;tarı.ya çağınnıtlar ve 
t 0 '1ılitt" uı erdır. Haaan iki gün 

)'an 1 ur. V k' 4 d···• ıyor. a a etrafında tah· 
y •h k 

rı A.\'1)1N ada~trosunu teftiş 
İ>y;eıı. i'l~r~Mılliyet) - Kadaı-
trı iaın'Y >.."ıdba,müfettiti Halit 

er· . , ına g 1 k K d !tii •ıı. 1 letk· e ere a aa--
1•tlar'tii tren!~k ve tefti• etmif, 
dın ır. Aydından ayrıl-
. A. sıtma . . . 1 
ea~nıN (k~Ucadelesını teftıs · 

Ole b f 'ııı."lilli-ret) S tm 1 
İn· <ley d .. efett;si D- Ekı a 

ı ır. llllkü t r. rem 
. l:.lcr renle aydına gel-
111' eııı. B 1 lef · ey Sıt 

lıte h 
1 

rna müc•dele İf-
llf •ını,tır. 

-·-··-""'·--

MEMLEKET 
HABERLE~i 

Sıvas ticaret odası son 
senelerde ne yaptı 

Sıvaslılar yün fabrikası istiyorlar 
SlV AS, (Milliyet) - Cümhu

riyet rejiminin bah,ettiği hürriyet 
sayesinde Sivaı Ticaret odası 
memleketin iktısadi ihtiyacını hü
kfuneti cümhuriyemizin yüksek 
nazarlarına koymaya muvaffak 
olmu,tı.....-. Gerek matbuat ile ve 
gerekse umumi kongre ve oda ta
rafından doğrudan doğruya Veka 
!etle temaı neticesi memleketin di 
ğer aksamına nazaran himayeye 
muhtaç vaziyeti tebarüz ettirilmiş 
ve bu hakikat tesbit ettirilmiş ol
makla beraber Sivas topraklarının 
ve meteorolojik ahvalin yapılan 
tetkikat neticeıi elveri,Ii olmayı
'ından şeker fabrikası hükumetin 
büyük arzuıuna rağmen Sivasta 
kurulma:ına imkan görülmemiş 
ve Turhala nakledilmittir. Du, Si
vas için büsbütün kaybolmut de
mekte değildir. Sivas tehri ve Tur 
hala doğru hat güzergahı olan Yıl 
dızeli ve civarı Tur hal teker fah· 
rikaıına mükemmelen pancar gön 
derebilirler, yeter ki, çalıtılsın. 
zaten gayede Sivas köylüsüne 
hizmet idi. lktısat Vekili Beyefen 
dinin Sivası tetrifleri münasehe· 
tiyle Ticaret ve Sanayi odası tara· 
fından kendilerine sunulan rapor• 
la şeker fabrikaımdan maada 
tren tar· feleri ve Sıvasta bir yün 
fabrikası inş• una da temas edile
rek bunlar için de hükumetten di
lekte bulunulmuştu, Vekil Beyin 
verdiği cevapta şeker için tahki
kat yapbrmakta olduğunu, tarife
ler için Nafia Vekaletine yazdığı
nı ve gelecek cevabın bildirileceği 
ni, yün fabrikası için de henüz tet
kikat yapılmadığını bildirmişler-
di. 

Odanın raporuna bu suretle ce-
vap veren bu gibi bir çok asariyle 
iştihar etmis olan muhterem lktı
sat Vekilimizden elinden gelen 
her 'eyi Sivas için de esirgemiye
ceğini kuvvetle ümit edebiliriz. 
Memleketi demir ağlarla ören, i
marı ve refahı icin hiç bir seyİ e
sirgemiyen Cümhuriyet Halk Fır
kasının umdeleri her vatandasın 
derdine deva olabilecek mahiyet
tedir, daha ziyade bir sanayi mer
kezi olmak istidadında olan Siva· 
sın hükUınetin kudreti nisbetinde 
eskidenberi İftihar etmi' olduğu 
bu emele elbette bir gün kavuta· 

caktır. 
Halıcılığımızın istikbal ve in-

ki~afı burada açılabilecek bir yün 
fabrikası ile feyz bulacak ve terak 
kisine medar olacakhr · 

Memleketimizin nüfus siyase-

t
• "'fusunun artması Merkezi A
ı, nu . . • ·ı 

nadolunun sanayileşmesını amı • 

dir. • l el 
Sivasın Hınter an ı 

Vasi Sivas hinterlandını yap· 
tacak olan Sivas şehri ancak kuv
vetli bir istihlak membaı. olm~la 
k 

. d" Çünkü halıhazır ıs-
aım ır. . . S 

tihlak merkezlerının ıvas~ 
1 aklıg"ı ve bu seferkı, 

o an uz b' . 1 t 
Pancar tecrübeleri de ı~.~ısa . 1~~ 
kil edece~i gibi Sivas ıger v~ a
Yetlerimizin tabiat tarafınd":n en· 
dilerine bah~edilen maadın, o~
man t'"t'"n ı'ncir afyon, pamu ' • u u , , r .h. 
fındık, deniz avları ve eınsa 1 gı 1 

ınemleketin diğer bütün aksamına 
tevzi edilmi• olan bu servetlerden 
külliyen mahrumdur. 

ederiz. 
Mesela Sivas - Erzurum timen

difer 'irketinin yapacağı rivayeti 
çıkan çimento fabrikası, Şirket bu 
hususta henüz bir karar vermedi
ğini ıöyliyor. Acaba tüccarları
mız bir tirket tefekkül ettirip böy 
le bir tetebbüste bulunamazlar 
mı? 

Seki:1 sene sürecek olan Sivas 
- Erzurum yolu ve Sivasın her ta
rafa bağlı merkezi vaziyeti bir çi
mento fabrikası için bol istihlak 
menabii noktai nazarından her za 
man karlı olacaktır. 

Sivas çermiklerinin nlahiyle 
civar vilayet ve kazaların rağbeti
ni celbedip buralardan seyyah cel 
betmekte Sivaslılar için ihmal e
dilmiyecek büyük bir nimettir. 

Yumurta ihracatı .. 
Sivastan ihraç edilen yumurta

nın tren ücretlerinin tahfifine ve 
memleketin bolca yetittirdiği pa
tatesin ihracına yol açmak için 
bu mahsulü tenzilatlı tarife ile ih 
raç etmek için Oda tarafından te
şebbüsatılazımede bulunmaktadır. 

Ka.'.ıııehaneler fazla 
Asrımız sürat ve faaliyet asrı

dır. Herkese uymıyan ezilmeğe 
mahkiiındur. Kaybedilen zamanı 
telafi için soluk almaksızın çalı,. 
mak azminde olduğumuzu da ma
alesef eski devirlerin itiyadı ola
rak bakaya kalını$ olan mebzul 
kahvehanelerin tahdidi ile isbat e
delim, bu dileğimizi de hükumete 
iblağını makamı aidinden rica e
deriz. 

Ocla azaları 
Hükiiıneti merkeziye son Oda 

heyeti intihabında Oda azaları
nın okur yazar olmalarını mecburi 
kılını' ve bu son intihabat bu şera 
it dahilinde vukubulması da hüku 
metimizin Odalara atfettiği ehem 
miyetin bariz bir delilidir. 

Muhterem azalarımız kendile
rine verilen vazifeyi benimseye
rek ve idrak ederek ne dereceye 
kadar çalıfıvorlarsa muhterem tile 
car ve esnafımız da ilmü irfana o 
derece ehemmiyet vermesine ve 
cehaletle hiç bir is yapamıyacak
larma inanmaları lazımdır. 

Devlet bizi Avrupaya bai:iladı. 
Sıvastan lstanbul tren yolu ile bir 
bucuk güne indi. 

Bu maddi b:ı~lamşın yanında 
manevi bağlanış fırsatlarını da 
bol bol bi"e bahsediyor. Bunlar
dan istifade etmek vazif,.mizflir. 

Ba~katin 
MUZAFFER 

-Avdın ıfefterdarlıijı--
AYDtN, (Milliyet) - Ankara def

terdarlığına tayin olunan defterdar Ba· 
ha Beyin yerine henüz kimse tayin e
dilmemiştir. Vilayetimiz defterdar veka
leti varidat müdürü Salih Bey, tarafın· 
dan yapılmaktadır. 

Salih Bey, uzun müddettenberi Ay
dında varidat müdürlüğü yapmış, ken .. 
diıini halka çok sevdirmiş, hazine htı· 
kukunu ve ferdin haklı dileklerini koru· 
mut bir zattır. 

Aydın sıtma mucadelesi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın vila

yeti sıtma mücadele riyasetine. Manisa 
reisi Dr. Kini Bey tayin olunmuıtur. 
Kani Bey dün Aydına gelerek vazife
sine başlamıttır. Aydın mücadele labo· 
ratuvar ıefi Dr. Hasan Bey Adana 
ııtma mücadele enıtitüıüne müdür ta· 
yin edilmiştir. Haıan Bey ıimdil'.k Eı
kitehire gidecek ve Eıkiıehir reisi gele
siye kadar vekalet edecektir. 

lzmitte dikiş sergisi 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimizde 

mütevazı ç:allıan kıymetli bir müesıeıe 
var. lzmit dikit yurdu ismini taşıyan 
bu müessesede her sene bir çok hanım .. 
lar, genç kızlar bir sergi hazırlarnalı:ta
dırlar. Bu ders yılı mezunları da çok 
güzel ve muvaffak bir sergi açmışlar
dır. Bu sergide teıhir edilen eserler 
sergiyi gezenler tarafından çok beğenil
mektedir. Yurt müdürü Sacide Hanımı 
tebrik eder, memleket kızlarına göster. 
diği faydalı iıleri takdir ederiz. 

Bu sebepten Odan~n ~~ş~ıca ~a 
Y~si bu açık vaziyetı hukiimet;:ı 
nafi1! nazarlarına koyntak olaca • 
tı.r · ~unun için vilayeti~ ~i~er ın~: 
cılerınin de muavenetını rıca e . 
riz. Aksi takdirde muvakkat hır 
mahiyeti haiz olan Sivas - Erz~
rum hattının Divriğiye muva~ala~ 
tından sonra Sivasın ehemmıyetı 
ticarivesi çok dütecektir. Bu~u 
timdiden dü,ünerek küçük mık
yasta 11nai inşaatta bulun~ala·t 
rını muhterem tüccarımıza ıfare 

Elektrikli Mutfak 
SATIE ŞiRKETi 
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k 
• d ( U · ] in bir uloounda ELEKTRiKLE 

so agıu • nion Fraoç.aıse • · • 
YEMEK PİŞİRME derslerinin kllşat resmını ıcra edeceğini 

ahaliye arı eder. (86'20) 
muht•reıD f 

GİRMEIC sERBESTT R 

----------

İzmitte imar işleri 
Kış ve sinemalar - Çınar 

ağacında tarzanlar 
lZMİT, (Milliyet) - Bu Son 

günlerde lzmitte göze çarpan ve 
durmadan devam eden büyük bir 
inıar faaliyeti var. 

Eski mezarlıkların, yangın yer 
lerinin yer yer güzelleştiğini, yeni 
yeni binaların yükıeldiğin, bu, ha 
rap, toprakların büyük bir mamu
reye benzediğini gördükçe için i
çin seviniyor, yetil ve tabii güzel
liklere cömertçesine sahip lzmit, 
bütün bütün yetilletiyor, değişi
yor diyebiliriz. 

Bu göz alıcı imar faaliyetinin 
herkesin parasızlıktan, itlerin ke
satlığından yana yakıla dem vur
duğu, bir zamanda olması dikkate 
değer bir hadisedir. 

Para ile imanın kimde bulundu
ğu bilinemiyeceğinden geçelim. 
Yalnız turayı ilave edeyim ki, İz
mit, hayati tartları itibariyle cid
den çok ucuz bir ,ehirdir. Bu u
cuzluk arasında bilhassa memurla 
rın canını sıkan ev kiralarının pek 
pahalı olmasıdır. Burada oturula
bilecek bir evin kirası yirmi, yir
mi bet lira arasında tehalüf etmek 
te olduğundan devam etmekte o
lan imar işleri sevinilecek bir ha
disedir. Çünkü ev kiraları son za
manlarda hiısolunacak kadar u
cuzlamıştır. 

Kıf ııe sinemalar 
Son baharın ürkek ve titrek 

parmakları mevsim sonu perdesi
ni açtı. Bu, perdenin açılmasiyle 
beraber güzel ve cazibeli yaz gün 
!erine veda eden lzmitliler 'imdi 
kıtı hosça geçirmek için akın akın 
sinemaların dar, sıhhi olmıyan ça
tıları altına giriyorlar. lzmitte iki 
ıinema vardır. Biri sesli, diğeri 
sessiz .. Sesli sinemanın da sesli o
lacağı söyleniyor. 

Sesli sinema çok rağbet gör
mektedir. Bilhassa iyi filmler olur 
sa oturacak yer bulmak bir mesele 
halini alır. 1 Geçen gün bu sesli si
nema "Mavi Tuna" isimli bir film 
göstereceğini büyük büyük ilanlar 
la yaydığı halde başka bir film 
göstermi,, alkın semahatini sui· 
istimal etmiştir. Fakat bu sinema
cı efendilere haber vermek lazım
dır ki. bu kabil hareketleri teker
rür etmesin.Çünkü halk aldatılma· 
~a asla tahammül edemiyor. Ve 
bu satırlar, halkın dileği, arzusiy
le yazılmıttır. 

lzmitte kıtın en çok sevilen bir 
ciheti de Deniz orkestrasının her 
hafta Oaaü - Bahri salonlarında 
verdiği konserdir. Garbin en seçi
li parçalarını bize tattıran, Oaaü -
Bahrinin kıymetli kumandanı 
Mehmet Ali Paş• Hazretlerini ve 
değeri çok tefi İhsan Beyi, sanat
kar gençleri takdir ile anmayı bir 
vazife biliyoruz. Y almz yazma
dan geçemiyeceğiz ki, bu, hafta
da bir gün, bize yıllardır tahassü
rünü çektiğimiz ruhumuzun gıda
ıini kana kllna, doya doya tattıra
mıyor. 

Cümhuriyet Bayramı seııinçleri 
Cümhuriyet bayramı yaklaştık 

ça tehrin manzaraaı değişiyor, gü 
zel, sevimli bir renk, tekil alıyor . 
Ellerinde bayrak, fener, kandil çe 
şit çefit ampuller gezen bir çok in 
sanla= sesleri boğuluncaya kadar 
bağırıyorlar: 

- Bayrağın nizami şekli böy
le .. 

- 5 tane 5 kurut .. Bayrak.. 
- Kandil yüz para .. Beğen be-

ğendiğini al.. 
Herkeı beğenip beğendiğini al 

dıkça alış veritler çoğalıyor. Fa
kat diyorlar ki, Yahudi vatandat
lar lstanbuldan buraya yığın yığın 
bayrak, kandil ve saire gönderi
yorlarmı,. Ve gene diyorlar ki, 
gönderdikleri bayraklar hiç te is
tenilen tekilde değilmiş. 

Şehirde göze çarpan ba,Iıca hu 
susiyetlerden birisi de yer yer ku 
rulan taklar oluyor. 

Bütün müessese ve daireler 
kurdukları takların birbirinden gü 
zel olabilmesi için azami dikkat 
göıteriyorlar. H•lk tabakaları bu 
hummalı çalıtmaları gördükçe he 
rec;andan heyecana dü,üyor. Genç 
ıhtıyar, çoluk çocuk bütün millet
t~ tatkın ne.eler var.Herkes birihi
rıne soruyor: 

- J\ayrama kaç ~ün kaldı'> 

d 
.,- Bayram niçin bu kadar ~za • 

1. 

lzmitli!Prin 
olmağa hakları 

" 

bu kadar sabırsız 
da var. Başka •e-

Hergün bir gazı 

Hanımlarımız nasıl 
gençleşiyorlar? 

Kendisi 80 yaşında amma, altın sarısı 
saçları, kudretten sürmeli gözleri var .. 
Gülsuyu ile yıkandıktan sonr~ ·- Krem masajı 
Elektrik makinesi faaliyete geçıyor-Aman gıcıkla· 
nıyoruml-Dışanya devrilen kirpikler-Hesap puslası! 

Evde kadın.. Sokakta kadın.. Bun· ı y·· .. d d' • 
lar, sanki ayn ayn iki mahluktur. Biri- u~un e !'": ırmege. baılayınca kadın-
birlerine hiç benzemezler. Hele bazı ka· cagız Y""':': en top gıbi 11çradı· tıpkı bir 
dınların sabahlık hali, acıklı mı acıklı- genç kız urkekliği ile haykır.;..ordu: 
dır. Boyaları dökülmüı, eıki bir ressam ıu;;..!::r· Aman, yapmayın ... Fena °' 
paleti gibi yüz .. kılları yoluk, renksiz N" · kaılar .. Çukurlarının kinden bakan kir- - ·· ıçın efendim? Geçen sefer hi • ıeı çıkarmamııtıruz? ç 
pikıiz gözler .. Ayni kadını, tuvaletini yaptıktan ıon- - Bilmem .. Neden? Bugün gıcıklanı-
ra görün; teıhiı kuvvetiniz ne kadar yorYumkah.. kah f 1 J ı e a ile gülmeğe baıladı b · 
az a o ursa o sun, mümkün değil kendi- tar'!1tan da.. lastik borunun muvaff'akıı.'· 
ıini tanıyamazsrruz. Bu düıünce bana ti d h 
f
u mevzuu hatırlattı: yealn en fup eye düıtüğünü gösteren 

ıu ler ıoruyordu: 
- Kadınlarımız nasıl gençletiyorlar H" b uk ka 

1 
·· il · lar ' - ıç uru! lmıyacak deg" il ml naaı guze eşıyor , ve neticede naııl Matmazel? ' 

tanınmaz hale geliyorlar? - Hiç .. : Hiç ... Bir tane bile.. Siz me-
Ne zamandır, bu sihirbazlığı yakın- rak etmeyınl 

dan tetkik edebilecek bir yer anyordum. Li.ıtik borulu elektrik makinesinin bu 
Tanıdıklardan biri, Beyoğlunda bir yer ruşuklan düzeltmek gı"bi nazı"k b" 
tarif etti: if d ır va-

- Parmakkapıda lnıtitut de Beaute' z e eruhte ettiği anlaııhyordu. . I O Bundan ıonra Hamfend"ım" y·· .. 
ye gıt .. rada her ıeyi gözlerinle gö .. d ed n uzune .. .. yuz erec e kaynar suda ıolatılmıı bez 
ruD~kk" lerden üıttüıte iki kompreı yapııtırdı.' 

u anın ıahibi Dimitro Efendi iı- lar. Kompresleri kaldırdıkları zaman ka 
minde biri .. Beni &'Örünce; nezaketle ö- dmcağız iıtakoz gibi kızarmıttı. ' 
nüme geçti: Kendi kendime: 

- Y anlıt geldiniz efendim, dedi, Er- - Ey gençlik! Senin için ne azaplara 
=~r tıırafına yandaki kapıdan girecek- katlanılmıyor! Diye ıöylendim. 

H 1 B h mi Son koydukları bez, soğuk 
. - ayır en anı arı &'Örmeğe gel- ıuya batmlmıt oldugu" için Ha-

dıınl.. ef d" h - içeride tanıdığınız bir hanım mı nnn en 1 afifçe ürperdi. Tek-
var? r~r pamukların rolü baılamııtı. lh-

Biraz durakladım, nihayet adımı IÖy- ti!.ann yağlı cildinden daha bir hayli 
liyerek: muzahrafat çıkanldı. Katlar cımbızla 

- Ben gazeteciyim .. Dedim, kadmla- yolundu, kirpiklere rimel sürülerek dı
rımızı naııl gençleıtirdiğinizi anlamak İı· §arıya devrik bir vaziyet aldmldı. Gü· 
· zelleıme ameli.· yeıi bununla bitmemitti. 
tıyorum... D d ki - Hay hay .. Size anlatayım.. • u a ara ruJ, yanaklara boya, yüzt 

- Anlatmak kiifi değil.. Görmek te hır kaç tabaka pudra ıürülmesi de ih· 
lazım. mal edilmedi. 

Tekrar önüme geçti: Artık, he~f"Y. t~am olmuıtu. 
- Olamaz efendim? .. ~amf~.n~.1• iki dır hem bir çekirdek 
- Niçin? Harem mi var? ıuzule .. •~zule ayağa kalktı, sallana aal .. 

1.~na ;r~ruyerek vezneye yaklaıtı. işte 
- Harem değil amma, bazı hanımlar odedığı para: 

istemiyorlar ki bir ba1ka11 tuvalet yapar'. 100 kurut saç kesmek ve ondülaıyonı 
ken onları &'Örsün .. Anlayoraunuz değil 400 kuruı .. ç boyaması 
mi? 150 kuruı ına .. j ve makyaj 

.. Anlıyord_um amma, anlamıt görünmek 
ııııne gelmıyordu. 

-Canım dedim, ben ıöyle bir kena· 
ra ilişir, ıesim.i çıkarmadan ıeyrederim. 

- Tuhaf olur amma. Müıterilere kartı. 
- Hiç tuhaf olmaz .. 
Ve onun cevabını beklemeden yavaı· 

ça içeri girdim. Dükkan sahibi bir emri
vakinin önüne geçemeyince bana bir iı .. 
kemle uzattı. Oturdum. 

Tam karşıma gelen l<oltukta teııziliit• 
lı bir be .. pla en az altmıımda ' tahmin 
edebildiğim bir Hamfendi var. Bu Ham
fendini.n aaçlan altın sarııı renginde göz 
leri, kudretten ( 1) sürmeli idi. 

Dükkan oahib~ bana hafif bir ita.ret 
yaptı: 

- Dikkat, batlıyor!.. Demek iıtiyor 
gibi idi. 
.. Beyaz önlüklü genç bir kız, dinde 

tülbentle yaılı hanımın yanına &'eldi. 
Mahirane bir iki el clarbesile tülbendi 
batına ıarıp enıeıinden düğümledi. 

Öteki kızlar, ortada fınl fınl dönü· 
yorlardı. 
Maıanın üstünde düzüne ile ıite, tüp

ler do!u~u ~re.m, ve bir b~yli tuvalet eş
yaaı bırıkmıflı. Hamfendınin batı oarıl
dıktan ıonra, k.ızlardan biri §İtenin için
den akıttığı ıu ıle pamuğu güzelce ıolata
rak yüzüne buladı. Ortalığı güzel bir 
gülsuyu kokuıu bürümüıtü. Anladon ki 
tiıenin içind( ki gülsuyundan ba§ka hır 
ıey değildi.Fakat bu muhteşem H. ef. 
nin yüzünde gezdirilen pamuğun biraz 
ıonı-a aldığı manznrayı ne siz sorun ne 
de ben söyliyeyim. Kömür denilen ~eı .. 
nede ancak pamuk kadar ıiyah olabilir. 
Bundan sonra, Kuvaför kız, kremin yar· 
dımına müracaat etti. Fakat, bu kağta· 
mış, yer yer buruımuı çehrenin botluk
larını kapamağa Öyle bir kaç tutumluk 
krem ne yapsın? Kızcağız, ti.Jenİn yarısı .. 
nı boıalttığı halde eli gene kremde idi. 
Ye bunu parmaklarile maoaj yaparak 
ihtiyar müıterinin yanaklarına, göz ka· 
paklanna, çene çukurlarına, l<atlarmın 
ara y~rine uğuıtura uğuıtura ıürdü. 
Kremın vazifeıi de bitmitti. 

Bu ıefer, ortaya tabanca gibi bir ıey 
&'eldi. Kordonunu prize taktılar. Ucun· 
daki lastik boruyu ihtiyar müfterinin 

hirlerimiz yalnız bir bayram ya
pacak. İzmit bayramların bayramı 
m. Zira büyük batbuğun büyük na
mına dikilen heykelini Cümhuri
yet bayramında görecek olan İz
mitliler llkla, fikre gelmez tezahü 
rat içinde o gün cotkun bir deniz 
gibi engin engin kabarıp tatacak
lar. 
Çınar ağaçlarındaki Tarzanlar .. 

Me,hur Demiryolu caddeıinin 
iki tarafım ba,tan başa kaplıya 
hü~k çınar ağalçları tekrar kes~ 
~~ge, bu~anmağa batlandı. Bu 
yuksek agaçları bir sincap 11ibi tır 
man~n .. en ~ç tepesinde pervasız a 
ve huyu~ hır souk kanlılıkla ba~a 
sallıyan ınsanları gören halk hay
retten hayrete düterek "Tarzan, 
Tarzan" diye söyleniyorlar. 

Methur Tarzan bizim Tarzan· 
ların yanında gÖlfl'e kalır do~ruıu .. 

Ceııdet Y AKUP 

-- ...... 

50 kuruı manil<ür ' 
100 kurut Pedikür (bunları daha ev. 

vel yaptırmıf olacak) 
750 kuruı .• 
Yedi buçuk liraya gençlik .. tın al. 

mak ta fena bir ıey değil ama, boya gÜ· 
zelliği ile ten güzelliğini erbabı ne olsa 
ayırt ediyor. 

Bütün bu ameliyatın ne kadar ıürdü
ğ~nü de ıöyliyeyim: Tamam üç ıaat! .. 
!:Jır koltuğun üstünde kunıldanmadan 
!'ç .. at oturmak, ve bu esnada bir hayli 
ııkence çekmek pek kolay değil ı 

Dükkan oahibine ıordum: 
- Erkek müıterileriniz de var, de

mek .. 
. Onun yerine kızlardan biri cevap ver 

dı: 

- Erkekler, kadınlardan çok! .. 
. Anl~ttıklarına &'Öre erkek müıterile

nn çogu yatı altmııı geçmiı zenvörı bo
vardalarmıf .. 

. ~ aktile ~cuze kaynanalardan biri geli 
nırun renga bozulmadığ"ını yüzü buruı .. 
madığını görünce fena halde kukanmıt: 

- A kız, ıen yüzüne ne ıürüyor-.uar 

ki hiç ihtiyarlamıyorsun? 
Diye ıormuı. 
Gelini de: 

- Ka .. ba gidip derimi yüzdürüyo
rum .. Cevabını vermiş .. 
Kaynanası buna inanmış.. Doğruca 

kasaba kotınUf. Bol para vadederek yÜ· 
zün~n derisini bıçakla ıoymağa razı 
etmı': Kasap, derisini kaldırırken; can· 
acııı ıle: 

- Aman! Diye bağırınca kasap hı· 
çağı elinden bırakmış: 

-lıterıen vaz geçeyim! 
F ak!t. ge~';'İne kartı genç görünmek 

gayreti .~le ışı yarıda bırakamamıı: 
.- Y uz, kasap yüz, güzelliktir! De

mıı. 

Perükar dükkanlarında kendini saat
lerce çendereye hapsedenler ele bu kay
nana gibi: 

- Yüz, berber batı! Yüz.. Güzellik
tir! Diyorlar. Fakat bana kalıa zor) 
güzellik olur mu, olmaz mı? O da ayr~ 
mesele .• 

M. SALAHADDiN 

Trabzon stadyomu 
TRABZON, (Milliyet) - Trabzon 

•tadyomunun inıa11 için elli bin liralı~ 
bir keıif yapılmııtır. Yeni plana baı
lamak üzere açık kalan kısım mu.vakka. 
te~ tı;nıntaka tarafından tahta ile çevril· 
mıt ır. 

Aldın mensucat fabrikası 
NAZiLLi, (Milliyet) 

kurulacak mensucat f b . - Nazillide 
ameliyesini ya a rıkasının ıondaj 
!ayan gTu ta P~. ve ~rojelerini hazır
öğrendinü ~ n .~uhendıa Ali Beyden 

ge gore: 
l.staıyonun bet yü2 "'~,,.... ileri•ind. 

fabnkayll uzatıl•""~ ;ı.; kilometre . f.••· 
tı " bit· ve kanalız:as .. 

n guzerg"hrıun ••• ' 1 . beli' d'I 
yonlann ,-ıeçecekl~ yer erın ı e ı • 

. bitmek Uzeredir. . 
m "'s d•J· ameliyesi devam etmektedır. 

on k . ·ru 
Ahl1•n enticeler ço ıyı r. 

Fabrika inşaatında l<ullanılacak taı 
ve tuğla ocakları lesbit olunınuştur. 
Bu işlerin bir ay içinde arkası ahna~ak 
projenin tanzimine baı1anacak ve ıJk .. 
harda temel atma merasimi ~.ılac::.k.· 
tır. 



Prog~B~ş~ia~~~a~i biri ~~~~~~~'.;.?,;~~.'.:,~,i;.~r\ - 'M; •. !:~~~~.~ alkı~~~~ 2!!1'!.~~~~~.~ .... , 
cek yazı ve resim levhaları ve inkıli.- da mekteplere gönderilecektir. §ehrimize gelmiıtir. .,. çalışamazlar. 
~a a~.t kıaa söz!erin yazıldığı levha!'!•\ Ampul ihtiyacı artıyor Ziyaretler .,._ Bunu daha geçenlerde •e en mesut 
ıle auslenecektır. • .,..., , .. . _l!•ı " ANKARA IS (AA ) Bu sabah bir oekilde yaptılar. Ve o kanaatteyim 

Köyde cümhuriyet sevgisini ebedi- Cümhuriyetin onUDCu yıldönümü mü • · · ~ ' •ebrim:·- gelen Romanya Harı'cı'ye na ki, yakın bir atide ve ayni muvaffakı -
!ettirecek bir hatıranm temelini atmak nasebetile piyasada ampul ve bayrak • - • · 

1 
zırı M. Titiılescu cenapları ikametleri- yetle teşriki mesailerini her kesin neline 

fikri de bu programın içine girmittır. aatıf an fevkalade hararetlenmiştir. h . d'I ka 1 olarak tekrar edeceltlercl.'r. ne ta 11s e ı en An rapa as otelinde 
Bayram için köyün en münasip yerin- Al&kadar tacirler, kontenjan hari- b" "'dd t · t' .L 'k ..• Çok yerinde olarak tarihi diye tav&if 
de gen;• bir meydan ayrılacak ve bu- cinde ampul ithaline müsaade edildi- ır mu e 11 ır .. .uat etti ten sonra 0 &'· ~ 

1
. leden evye) ıaat 1 l de Hariciye Vekıti ettiğiniz bu mütecavizin tarifi eserindeki 

rası daha evvelden temizlenerek dü- ı takdirde, ihtiyacın tamamen kartı- T fk R" .. B · . ıı bu k B hizmetimi hatırlattınız. Bu iltifatlı takdi-
zeltilecek ve süslenecektir. lanmış olacağmı söylemektedirler. Ya- ev 1 uıtu eyı, ~u ta aşve· kil lamet Paıa Hazretlerilllİ ve saat ı2 ratınızda birıız. evvel i,aret ettiğim Türk 

Bütün köylerde onuncu yıl hayra- pılan tetkikat ta ayni neticeyi göster- de B. M. Meclisi Reisi Kaum Paşa Hr. alicenaplığının bir eeerini görüyorum. 
m~;ı k~_tklulaknahc;aiı bu m~~~~lnla~ mektedir. ni ziyaret etmiı müıarünileyhim tara- Hiç §Üpbesiz, Briand - Kelloır misa -
ırunun yu .. atırasmı eoeuı •ttır- CUmhurı'yet bayramında radyo tından iadei ziyarette bulunuımu•tur. 
m k · · "C" h · t d d • kının bu lüzwnlu mütemmimini • ki te•eb e ıc;ın um unye mey anı,, a ı Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey ' 
verilecektir. Bayramdan sonra da bu Cümhuriyet bayramruda Üç gün Is- M. Titi.ıleıcu şerefine Anaclolu Kliip.e büs ıerefi beynelmilel hayatta ilelebet 
meydanda münaıip tekilde bir taı di- tanbul radyosu ne§riyat yapmıyacak- bir ög"le yemeai vermi•tir, M. Titwes- Sovyet sosyalist cümhuriyetleri ittihadı 
k'I · .. · "C" h · t t 1 ta b ı d ı A k • • hükumetinde kalacaktır • tahakkuk ettir-l nıeaı ve uzerme um unye mey.. ır. s n u ra yoau ya ruz n ara cu'nun refakatincleki zevat ile Romanya 
danı., yazumın ve 29 Teırinievvel radyosunun yapacafı nqriyatı naJJe- ıefiri M. Karı>, Romanya sefareti ve mek için bütün lrudretimle ve hararetli 
ı933 tarihinin kazılması veya bir pli.- decektir. Ankara radyosu bu üç ıründe Hariciye Vekileti erkanı ziyafette ha- l>ir kanaat ile çalııtım. 
ı.a yaptınlması imkanı aranacaktır. aalıab sdıizbuçalıta enıriyata batlıya- z:ır l>ulunm.uılardır. Fakat fikri maddeye, büyük •e aıil 

Cümhuriyet Halk Fırı.ası bu bay- cak ve gece 24 e kadar neıriyat devam Cecelli :ziya/et bir fikri fevkalide hassas ve nnilı bir 
ram TeaİleJıile bütün köylere birer bay- edecektir. RA maddeye tatbik etoıek mevzuu bahsol • 
nk hediye ebneyı' d;;•Ünmu-• .. e bunun ANKA • ıs (A.A.) - Romanya d k' b 'd · ı ~ ' T J be b" ı ·v· ' ba H · · M. T'tül' ef' uğu va ıt, yalan ir mazı e gürü tülü 
ı'çın' miJJı' ba-LaJara mu"rar•at ederek a e ır ıgının yrama arıcıye Dtı:.ln ı elCU fer l.De ,... - ,.__ ak~m Harıc' ı'ye Vekil' Te f'k R.. sademelere maruz kalını• olan muhalif 
bunu temin etmİ§ •e 20.000 bayrak • ı· k' "" ~ 1 v 1 uı- • I~ ıra l tü" Bey tarafından Ankarapalasta L' noktai nazarlann buaün aözlerimizin ö-
yaptırmıttır. Bayraklar yün kumaıtan T uır 0 0 

d A ldı b k ·ı M'll" T k Tal be 1 • akıam ziyafeti verilmittir. nünde yeni ve claha iyi ı.ir bayat perc· 
ır. y yı zı as ı ı e yapılmıftır. ı ı ür e Bir iği Cümhun- Ziyafette B. M. Meclisı' reı'sı' '"-ım -'- . •-· . ..ı. ak b' h kika 'b' 

Ayrı bir torba içine konulmuı ve tor- yetin Onuncu yıl dönümü münasebeti- I ~ ~tiv ..... ıru çua Y ın ır a t gı 1 

L .. - C" h · J A ka da Ia--•- n1·u ve Başvekil ımet PafAlar hazratile canlandıracak dettcde hemi.henk olabil-uanın ustune um unyet Halk Fırka- e n ra yapı ~ şe ı ... ere ıso C. H. Fırkası uaıumi katibı' ve Kütah-
aırun o köye hedı'yea' oldu" k" un·· k;•ilik bir heyet gönderecektir. Talebe meleri irin en fa:zla gayreti gÖ•teren 

ı gu oy " ya meb'usu Recep, Hallı Fırkası Mec• "" adına yazılmıştır. Bayrakla beraber Birliii bu seyahat için bir talimatname zatı i.lileri değil midir? 
içinde bir de bunun naaıl kullanılıp hazırlılmııtır. Talimatname ıudur: ~· grup rei~-~•eJı;ili Ali, Riyaseti Cüm- Bu hu•u•ta bize yapmlf olduğunuz 
aaklanacaiını bildiren kısa bir talimat Milli Türk Talebe Birliği katibi u- ur umumi Hi.tibı UW-t, seryaver Ce- yardımdan dolayı burada bütün minnet· 

·ı kt- ~· M haf · · ı· mumilig"inden·. lil Beylerle Millet M.clisi Hariciye en-'Yen me eoır. u •zaaı ıçın tat· cümeni azalan. Haricive Vekaleti ki- tarlığunı arzederim. 
matnamesi vardır. Bu suretle Türki- Cümburiyetin onuncu yddöniimü 
ye köylerinin yansında bu bayramdan münaıebetile Aknarada yapılacak şen- tibi umum!si Numan Rifat Beyle Ro • Bu büyük eserin tahakkuku İçin 
bAllıyarak niza.annda yapılmıt bay- liklere, lstanbul yüksek tahsil gensliği manya sefiri ve sefaret: erkanı, Harici- bizimle beraber, dost ve aadık bir müt 
Paklar çekilecektir. Bu bayramda bay- namına , birliğimizin tetebbüsile ıso ye Yeki.Jeti mügteıar muavini ve baş tefik sıfatiyle., adıın adım çalı§an 
rak yetiıtirilemiyen köylülerinkiler de kişilik bir he~tia ittiraki kararl8'h· hukuk müşuiri Beylerle •ekilet umum Lehlltan hükiimetine de hu hisle bİJ' 
yakın imkanlarla tamamlanacaktır. nlmlftır. Mezkur heyetin, müderris müdürleri haxır bulunmUJlardır. hiase ayırmama müsaadenizi rica ede-

Köylere Terilen bayraklar Cümhu- muavini Ki.zım lsmail Beyin riyase- Hanaye Vekilinin nutku rim. Vekil Beyefendi, teıriki mesaimi-
riyet adı verilen meydanların müna- tinde ve Milli Türk Talebe Birliği ida- Ziyafetin ıonLırın.ı.. Hariciye Yeki- zi ihata eden hararetli hava içinde 
aip bir yerine dikilecek bir direğe a- re heyetinin nezaretinde bulunma11 da li Tevfik RiiJtü B. şu nutku irat et- ;ruu.af etmekte olan Türk - Romen 
aılacaktır. Köyde bayram ,öyle baf- aynca Üniversite emanetince tekarriir mittir: doetluğu, düsturu, hiç bir ıey yalnız 
lıyacaktır: etmiıtir. Ekselans ve aziz do•tum. bi~im için değil, olmall lazımgelen 

Bayrıumn birinci günü sabahı, Cüm- Birliğimiz, önümüzdeki çarıamba Bu akıam Tiirkiyede zah devletleri- daha bir çok sulh eserlerini tahakkuk 
huriyet meydanında köy halkı, köy gününü çekilecek kur'aya ittirak et- ne bot geldiniz deDH>k gibi ifası bana ettirecektir. Tiirkiye, milletler arasın 
ihtiyar heyeti, köy fırka ocağı, mual· mek iıteyen yüksek okuyucv arkadatla- dü§"n bu tatlı vazifeyi yaparken &is-
lim ve talebeler, jandarma, harp ma- rın müracaatlanru bugünden itılıareto ıetmelıte elduğum. snin~ hakilııatea bü-
lülleri, askerlik yapmıt olanlar, ıehit kabul etnıeğe ba§layacaktır. yüktür. Gerek cemil•karane ve dosta-
-1an, tehit kanları, tehit çocukları, Müracaat günleri: ne medlıilünü ve gerek Romen milleti· 
öbür köylüler aıraaile dizileceklerdir. ı6 Pazartesi, nin muhabbet ve teveccühünden Anka-

Bütün köy düzgün bir §ekil de mey- 17 Safı günleridir. raya ~tinnit okluğu mes'ut ııefliayı 
danda toplandıktan sonra tan:. aaat Müracaat saatleri: bütüa Türklerin iyice lıi.saetınekte ol-
6nda köyün mektep talebesi ile halk Mezkür giiıılerde saat 9-ı2 ve ı3- duklarını zatı devletlerine temin edebj.. 
bir afızdan mart ve miUi türküler aöy ı1 ara11ndadır. Müracaat sahiplerinin leceğim bu ziyaretinizden dolayı Cüm-
liyecektir. O güne kadar onuncu Cüm- haiz olacakları "'1'tlar ıuD!ardır: huriyet hükumeti namma samimi suret· 
huriyet martı öğretilebilen yerlerde ı - Birlik ppka bantlarını tedarik te tqekkür ederim. 
de bu mart söylenecektir, Mart bit- etmek, Türk ve Romen milletleri beraber--
tikten aonra köy halkmdan biri mey- 2 - Koyu elbise (Siyah veya laei- ce yqadıkları muvazi bayat eınaıında, 
danda toplanan halkın bayramını kut- vert), beyaz gömlek ve lıoyu renk kı- o kadar şiddetle arzu edilen milletler 
luhyaralr: bir nutuk aöyliyecektir. Bun ravat, arasında umumi an1atma ve teırjki me .. 
dan aonra ihtiyar heyeti •e fırka ocak 3 - Cümburiyet Marşile diğer farkı; sai istikbalinin en kuvvetli mesnetle-

daki hu teıriki meu.İ eserinde, mem .. 
leketine kıymetli dostluklar, cihantümul 

bir svgi ve mütemadiyen yüluelen 
beynelmilel bir mevki wandırırıası
nı bilmiş olan bir Hariciye vekiline ma 
lik olmakla bahtiyardır. 

Türkiyenin hükiimet merkezine 
yapmış olduğum seyahatin-ki hüanü ka 

bulünüz sayesinde bende unutub:naz 
bir hatıra bırakacaktır. - Türk - Romen 
dostluğuna hi.dim olacağı kanaatiyle 
kadehimi Gazi Mustafa Kemal Hz. 
nİa ııhlıatlerine, zahiılilerinin ve refi 
kalan hanımefendinin aıhhatine kal • 
dırır ve as.il Türk milletinin refahına 

heyeti, bütün meydanda toplanan halk ları Öğrenmek Üzere birliğimizin aça- rinde11 biri olan mes'ut seyyale ile yek-
ve mekteplilere batları açık olduğu cağı kurslara muntazaman devam et- digerine lıarıı incizap duymaktan bir an içerim. 
halde bayrağm önünden aeli.m vaziye- meği kabul etmek. hali kalmamışlardır. Mm. Titulescu aelcli 
tinde geçeceklerdir. (Kurs yeri, günleri ve saatleri ay- Kaynaşma bağı 6 

29 Teırinievvel gÜnÜ cümhuriyetin nca ilin ~ecel.tir.) Ankaraya, hep:mizle beraber sulh Ankaraya gitti 
ve 

ilin edildiği dakikada saat yinni bu- 4 - Tertip edilecek geçit talimle- davasına hakiki bir zaman vermkten 
çukta da bütün köylüler yakılacak rine tamamen ittiralıi kaha! etmek. (Ta aonra gelmit bulunuyorsunuz. Müteca-
at"fİn etrafında toplanacaklar Te ay- lim yeri, günleri ve saatleri ayrıca ilin Tizin tarifine dair olaa ve bundan böy-
nca m"f'aleler yalı:acakılardır. Bu top- edilecektir.) le tarihi bir mahiyet kazallDlJ§ bulu-
lantıda köy muallimi cümhuriyetin S - Birliğimu tarafmdaıı çizilecek nan eserin vücuda gelmeoindeki mües-
faydalanru anlatacak, bundan aonra ve keı>dilerine tebliğ edilecek pro&'TBm ıir hizmetinizi, halisane v• aamimi 
davul, zurna çalınacak ve möıli tür- çerçevesinden bütün seyahat müdcle- teırikimesai ve yardımınızı nasıl unu-
kuler IÖy lenecek, oyunlarla eilenile- tince hiç bir sureti" ~ıkm•mayı taahhüt tabi lirim? Biz bu tarifi he zaman tah-
c:ektir. etmek. Birliğimiz, "'1günlercle, lüzum didi tealihat fikrinin en -.vafrk düs-

Bayramın ikinci ve üçüncü ıünü ve ııördüt·e gazetelere vereceği tebliğler- turu ve Brinad • Kelloır misakının e-
l le arkadaşlarunı:ı.ı aydınlatacaktır. gece eri, pehlivan güretleri, cirit oyun saıJı mütemmimi telakki etmitizdir. Bu 

lan gibi eilenceler yapılacaktır. lstanbul marşı misakın altına koyduğumuz imzalar, 
Bunlardan baıka, merkezden gön- aramızda öyle bir kaynatma bafı tef· 

derilen cümhuriyet ve inkılap üzerine Cümhuriyet ı.,.yrarıımda, Cümlıuri- kil ediyor ki wi burada görmek şe-
Jazılan 9İirler, destanlar okunacaktır. yet martından ~da lıtaııbulcla bir- ref ve zevkine erdiğimiz bugünlerde, 
DeJıtanlann münasip parçaaı da milli de •lıtanbuln martı söylenecelıtir. lı- bu bağın reaanet bulmasından Lond-
havalarla çalınıp söylenecektir. Mer- tanbul lll8J'l1IUD da güfte ve beıtni ha- ra miıaktm imzahyanlarm kaffesi her 
kudeıı ırönderilecek cümhuriyet ve zırlanmış, tamim edilmittir. lıtanbul- h&Jde memnun kalacaklardır. Bun-
inluli.ba ait levhalar gÖaterilip anlatı- lular Cünıhuriyet marıile beraber bu dan nasıl haz duymam.? 
lacaktır. şehir martını da söyleyeceklerdir. ''Nazır Hazretleri, Cümlıuriyet Hü-

lıtikli.I muharebelerinde cepheler- Gazeteciler Ankarada kumetinin zatı devletinizi izaz etmek-
de harbetmek, hasta ve yaralı bak- Cümhuriyet Bayramı esnasında, te olduğu bu sofrada, samimi merbu· 
mak, cephane taıımak ıuretile hizmet memleketin her tarafında bulunan fiyetimizi göstermiı olduğumuz sulh 
eden erke)s ve kadın köylülerin gör- gaeztelerin gönderecekleri mümesail- davası için Türkiye ile Romanya ara-
diikJeri ve kendilerinin yaıadıkları !erin At.karadaki mera•ime iştirakle- nnda bu veçhile teeuüs etmit olan 
hayata dair hikayeleri dinlenecektir. ri faydalı görüldüğünden gazetecile- teırikimesaiyi ihata eden SJcak hava-

Köyler için bir de küçük bir piyes rin Ankaraya gelebilmeleri için Dev- yı hi .. etınemeniz mümkün değildir. 
yazdınhp bastırılmıt ve bütün köyle- Jet Demiryollan ldareıine 200 permi Hürmete ıayan ve sözü mesmu bir hÜ· 
ıre ıönderilmittir. Adı ••y anm Oaman,, vermek salahiyetini veren bir kanun kiimet adamı meziyetlerini göstermek 
olan bu piyes köy meydanında lemsil li.yihau bazırlanmıt, Meclise verilmi'- suretile beynelmilel İçtimalarda tema-
o!unacaktır. ••yarım Osman., piyesi tir. yüz etıni' olan yül«ek §Alısiyetinizi 
gayet aade bir tertiple açık dille, de- Spor kulüplerine tevkir etmek isterim. 
korsuz olarak köylülerin oynıyabilece- Türkiyenin idare merkezini ziyareti-
ği ~ekilde hazırlanmıttır. inkılap ve T. l. C. l. lsla1lbul llfıntakası Reisli- nizin Türk - Romen dostluğunu.: tarsi-
iıtikli.le ait bütün fikirler bu sade pi- iinden: nine hadim olacağına kani o!duğum hal-
yeain içine Aka Gündüz'ün temiz ka- Cümhuriyetin onuncu yıldönümün- de lıadehimi Romanya Kralı ikinci Ka -
lemile konmuştur. de yapılacak mera•ime spor klüpleri- rol Hazretlerinin, zatı clevletl.erinin ve 

Her köyün komitesi bu çerçevenin mizin iJtirak edip etmiyeceklerine da- bu masada huzurlariyle müıerref olama-
içinde bayramı canlandırmak için ir yapılan tamimlere henüz cevap ver- dığımızdan c!olayı müteessir bulunduğu-
kendi içlerinden geden, kendilerine u- memit olan ltlüplerin nihavet iki ıt:ün muz Madam Titulescu'nun •ıhhatine kal 
yan tenlik tekilleri de bulup koyacak- zarfmda bu hususta kat'i bir cevap dınr ve necip Romen milletinin retahı-
lardır. •ermeleri ve aksitakdirde iıtirak ha... na içerim. 

Bu auretle köy çocuklannın toplu 
eğ]entilerini, oyunlannı, türkülerini 
ve seslerini de katarak tam bir bay
ram yafıyacaklardır. 

lanı kaybedeckleri aazarıitibara alına-
rak ona göre tertibat alınacağı tebliğ M. T itulescu'nun nutku 

Bu ıuretle Türk köyü, ilk defa en 
büyük bayramını candan kutlulıya
caktır. 

tayramın birinci, ikinci günleri 
Cümhuriyet Bayramının birinci gü

nü Vere..ıe Mücadele Ceıaiyeti ve i
kinci giinü de Himayeietfal Cemiyeti 

olunur. 

Ziraat bankası madalyası 
Ziraat Banka11 Ciisahuriyetin onun

cu yıldönümü münasebe.tile bir ma
dalya baabTJ11.Jftır. Madalyanın bir 
tarafında Gazi Hz. nin re.mi, diğer 
tarafında da ı932 - ı933 tarihi Yar
dır. Madalya kırmızı - beyaz bir kor
deli. ile aaılmaktadır. ıs kuruta sa
tılmaktadır. 

Belediye Karaköy köprüsünü yeniden tamir ediyor ve boyatıyor 

Bunu müteakıp Romanya Hariciye na 
zırı M. Tituleıcu Cenapları ayağa kalka 
rak a:aitdalri nutku irat buyurm'lflar
dır: 

Ekselans ve aziz dostum, 
Memleketim ve '8hsım hakkıncla ıöy

lem'ı oldıığunu:a dostane ı:irzlerclen de -
rin surette mütehassis oldum. Çünkü bu 
ııöz!erin ne kadar samimi bir his ifade et 
tiğini bir çok defalar miifahede etmek 
fıraatına nail olmuıtum. Memleke·imin 
bu hisae tamamiyle iştirak ettiğine iti -
mat buyunnanızı rica ederim. 

Türlt - Romen dostluğu 
Türk ve Romen nu11ellerinin dostlu

ğu tarihin bütün iniş ve çıkLf'arma mu· 
kavemet eden ve uzak olmıyan bir k•s· 
mında bütün bir sulh te~kilatı siyaseti
nin temelini teıkil edec?k chn, fı .ri bir 
cazibeye istinat etmdrtedir. 

Türk milletinin meziyetlui 
Türk milletinin bence, diğer hir çek 

evsafı meyanında takd:ri mümlıün olun• 
yacak kadar büyük üç meziyeti vardır. 
Kuvvetli bir milli duygu, derin bir hu • 
luı ve fıtri bir alicenaplık. Bu mümey
yiz vasıfları kolaylıkla Romen milletin 
de de bulacağınızı zannederim. 

Mi!letlerin mevcudiyetini nasıl milli 
duyıru temin ederse anlaşmayı da aherin 
noktai nazannr idrak suretiyle iJicenap
lık miimkün kılar. 

Bu anlaşmaya büyük bir itina ile ria
yet edileceği ümniyesi ile bütüır layl"e
tini veren ise buruıtur. 

Milletlerimiz, na•d olur da böyle ev
saf ile ıulhün terakkisi için büyük teş• 

Ankarada misafirimiz bulunan Ro
manya Hariciye Na:ı.ın M. Titiılescu' 
nun zevcesi Madam Titiıleıcu, dün Köı .. 
tenceden Rejel Karo! npurile ıehrimi· 
tt gelmil ve akşam trenile Ankaraya 
hareket etmiıtir. 

Madam Titulescu Cenaplarını, hii
kUınet namına kartılamak üzere proto
kol umum müdür muavini Münir ibra· 
bim Bey, dün sureti mahıusada Anka
radan ıehrimize gelmişti. Madam Titi.ı
lescu'yu ıretiren Rejel Karo! vapuru aa
at ıS,30 da Galata rıhtımına yenaımış, 
Vali .. e Belediye reisi Muhittin, Proto
kol umam müdür muavini Münir lbra
bim Beyler, vapura girerek Madam ce· 
naplarına ho§ geldiniz demitlerdir. Ma
dam Titiılescu, biraz ıonra, istikbaline 
gtienlerle birlikte vapurdan çılımıı n 
emrine tahsis edilen otomobille tehir 
dahilinde bir ırezinti yapmıştır. Madam 
Tituleıcu cenapları, kııa süren bu ge ... 
zinti eınaıında bazı camilerimizi Top· 
kapı sarayı müzesini ve diğer müzeleri
mizi ziyaret etmittir. Muhterem misafi
rimiz, kendisine kartı gösterilen eyi ka
hulden fevkalade memnun kaldığını, ls
tanbulu çok beğendiğini, fazla kalama
dığı için müteessir olduğunu söylemiş
tir. 

Madam Titiılescu, gezintiden udet
te, hususi bir motörle Haydarpata:ra 
geçmif ve İ•tikbaline ırelen vezat tara
fından teıyi edilmiştir. 

Misafirimiz İnçin Ankara treninin 
arkasına hususi bir salonlu vagon ili...-e 
edilmişti. Madam Titüle•cu bu vaıron
la saat ı8 de Aııkaraya hareket etmiş
tir. Protokol umum müdür muavini Mü .. 
nir lbrahim Bey Madam cenaplanna re
falıat etmektedir. 

Madam Titialescu, Ankarada muhte
rem zevcine miilaJcj olacak ve kendisile 
birlikte Romanyaya avdet edecektir. 

Madam cenaplarına, hükumet •e ıe
hir namına vapurda çok nadide çiçek
lerden mürekkep buketler takdim edil
miııtir. 

Bir İngiliz tayyaresi 
Kütahyada düştü 

Kütahya, ıs (A.A.) -Tayyare ile 
Londra - Hindistan seyahatine çıkan 
lngiliz tayyareci Gliver Kütahya köy 
!erinden Sabunc:upınar civarmda Türk 
men dağı eteklerinde hava boşluğu
teaadüf ederek düşmii§, tayyaresi par 
çalanmış, kendisi aağlam olarak kur
tulmuıtıır. Gliver •İlıiyet otomobili ile 
kaza yerine ırönderilen aıhhiye müdü
rü Fazıl Berki Bey tarafından Kütah
yaya getirilmi' ve misafir edilmittir. 
Tayyareci lnıiliz kazayı miiteakıp ilk 
rastgeldiği Türk çobannıın kendi.ine 
gösterdiği nüvazişten ve viliyetçe göı 
terilen ali.kad..n çok meynnun oldu • 
ğunu beyan etmiştir. 

Galatasaraydaki konser 
Himayei Etfal cemiyetine merbut 

Anneler Birliği menfaatine cuma günü 
Galatasaray lisesinde saat 16 ela profe
sör Leanhard Sommer tarafnıdan veri
len piyano konseri çok giizel olmuı •e 
lıibar aileye mensup bir çol& zevat bu
lurunuılarclır. Konser çok kienilmit
tir. 

Vazivet bugün 
Anlaşılacak 

(Başı 1 inci •ahif~d~) 
bul etmiılerdir. Fakat 'irkete giren di • 
ğer vapurcular, bu kaydi ihtira:ıiyi ka
bule y&JIA§madıklanndan telifi beyin te
ııebbüsü bu safhasında akim kalnuftır. 
Şirketi tesise karar veren vapurcular di
ğer tarafın da hakemin vapurlarına biç .. 
tiği kıymetler üzerinden şirkete iltihak
larına razı olmaktadırlar. Bunlar, komi· 
ıer sıfatile Muhsin Beye müracaatla te
ıis heyeti zabıtlarını te§mİI için mahke
meye ıönclermesini i•temiılerdir. Muh • 
ıin Bey, mıntaka ticaret müdiirü sıfati
le vekalette telakki ettiği emir üzerine 
tarafeyni telifi beyne davet ebniı ve 
zabıtları mahkemeye tevdii iki üç gün 
&'.eri kalmıştır. Bunun üzerine ıirketi 
kurmaya karar veren vapurcular, arala
rında noterce muaa.Wak bir taahhütna
me taazim ve İm:ıa ederek firketin tes
çili için mahk=eye müracaat etmiş bu· 
lunmaktadırlar. 

Ayni zamanda, zahıtları mahkemeye 
ııönclennediği içia Muhmn Beye hir pro
teıtOllAlllC teblij etınit]er ve kendisini ve 
ki.Jete de şiki.yet eylemitlerdir. 

Bununla beraber, lktısat vekaletinin 
yukanda yazdığımız kararma nazaran, 
vapurcuların aralarında aalatark tirlıeti 
elbirliğile tesis etmeleri lazımııelmekte • 
cli.r. 

Diğer traftan Tayyare cemiyeti umu· 
mi reisi Rize mebusu Fuat Bey tlün An
kara.ian tehrimize gelmiş, vapw-culann 
telifi beyni içia teıe"büslere ıririımittir. 
V ııziyetin bugiin tavazzuh etmesi muh· 
temeldir. 

Gazi Hz. Fırkada 
Gazi Hz. evvelki ırün Aııkarada 

Halk Fırkasını ziyaret buyunnutlar
dır. Kendilerini Halk Fırkası Umumi 
Katibi Recep Bey ve meh'uslar kart•· 
lamıılardır. 

Gazi Ha.zretleri bir müddet bahçe
de ıezindiler. Bu müddet zarfında fır
ka Umumi Katibi Recep Bey bayram 
hazırlıkları etrafında kenditerine iza
hat vermi1tir. 
• Bu aralık lahiaar ldareıinin bay
ram için hazırladığr tütünler Gazi 
Hazretlesine gÖ•terilmiştir. Gazi Hz. 
bu tütünleri birer birer muayene et
mitler, 1 O kuruıluk köylü tütününden 
bir cigara yaparak içmitlerdir. ' 

Bu aralık caddeden geçen mızıka
lı bir jandarma kıtası Gazi Ha:uetle
rinin önünde durmnt ve Cümhuriyet 
martını söylemiştir. Gazi Hz. jandar
maJanmızın aöyleyiflerini beğenınİ§
lerdir. 

Gazi Hazretlerini görmek için bah
çenin önünde büyük bir kalabalık top
lanmıftır. Gazi Hz. bahçede 20 daki
ka kaldıktan sonra fırkadan ayrılmıt· 
tardır. 

Kara liste 
(Başı 1 inci aahifede) 

6 mcı maddesinde (Ticaret odalarmda 
bulundurulacak karalistelere) diye be -
yan olanan sarih bükme nazran, 1>u ka
nunla ticaret odalarında karaliıte bulun 
durulması esaı itibarile kabul edilmiı de
melıtir. Vehbi Bey, ı 70S numaralı kanu
nun bu kara6stenin odalarca ne ıuretle 
tutulacağı haklurula sarahati bari olma
dıiuu söylemektedir. Bıınclan dolayı da 
odalarca henüz lıaraliate tutulmuş de -
ğildir. Bu v;ulün odalar tarafından tat
bila halinde de 1705 numaralı lıanan 
veçhile, mahkemelerce nrilec:ek kararla 
rın ancak nıahk.,_lerin odalara it'an 
üzerine alakadarların isimleri karaliıte • 
ye .ıercolunaloilecektir. Mahkemenin ka 
ran olmaksızın bir tacirin isminin kara
listeye dercolunabilmeai için de, alaka
dar taciria mii.dafaasr alındıktan aonra 
oda meclisini;. li.alıal üçte iki ekseriyeti
le karar verilme•i muvafık göriilmekte -
dir. Bunun için de karaliate usulü hak
kmda sarih hükümleri muhtevi bir ni • 
zamname .. eya talimatname tanzim edil
mesi lüzumlu &Örülmektedir, 

Yeniden nekadar müessese 
kuruldu? 

Ticaret ocr.umca tesbit eclilcliiine 
göre, 933 senesinin ikinci üç ayı zar. 
fmda yeniden tesis veya tecdit edilea 
müesseoelerin adedi 2ı8 ılir. Bunlar
dan 48 zi koDektif, biri komandit, dör
dü limited ve ikisi anonim olup bu 55 
tirketin sermayeleri mecmuu ı,003, 
719 liradır. Mütebaki ı63 müessese 
buıusi ve ferdi mahiyettetlir, 

Ayni müddet zarfında vuku bulan 
terki ticaret ve fesihler 53 olup bun
lardan 29 ZJ1 Kollektif, biri Koman
dit tirket ve diğerleri ferdi tetekkül-
lerdir. • 

ı932 senesinin ayni ayları zarfmda 
teıiı edilen müesseselerin adedi İse 
117 olıop ı,;.nlardan 51 i şirketti. Ve 
sermayeleri 623,833 lira idi. 932 ..,_ 
nesinde ayni müddet zarfında 52 mü
eaıese terki ticaret etmiı idi. 

Efganistanda 
Türk doktor arı 
Bugün bir kafile gidi 

Efgan Hükümeti, Efganis~ 
lıştırmak üzere bir çok Türk do 
nnı angaje etmiştir. Muka". 
yapılan Türk dolıtorlarından ~ 
mı bugün lstanbuldan Efe 
hareket edeceklerdir. Efgan 
metinin davet ettiği doktorJat 
ruııda bir de hanım doktor va~* 
h.arum fakülteı:ıin yeni mezunl 
Zahide Hanımdır. Zahide ft".ı; 
zevci doktor Remzi Bey de Jl-, 
zusu ile çalışmak üzere Zalı~ 
nımla bjrlikte Efıranistana gi 
dir. Keza Dr. Nurulb.ak Bey dl 
eli ar:ıusu ile bugün Efgani.tana 
ket etmektedir. 

Sabık Darülfünun profesör! 
Dr. Hasan Reıat Bey .ıe Efg&JI 
metile 111Ukavele yapml§tır. Ha""1 
§81 Bey hir iki ııiin oonra hareket 
cektir. Oğrendifimize ıöre E . 
tanda bir Tıp mektebi tesiı e 
tir. Türkiyeden giden dokt"':"1 
Tıp mektebinde vazife alac~ 

Saydığımız bu z...,attan -"'!"" 
ğer ınaleklese ınenıup daba ili' 
zevat çalıtmak üzere Efganis&P" 
mektedirler. Bunlar meyanınd• "t 
ki muallimi Halit Rece,. Bey il 
dır. 

Diş tabipleri 
Hangi tarafın namzetleıl 

rey verecekler? 
Bu ayıa 26 aında yapılacak <ıtı; 

tıbba odası yeni idare heyeti içiıı J 
lılılar gün geçtikçe daha ziya~e ..ıı 
dikkat bir tekle ıririyor. Bu -' 
dare heye.ti intihabıncla dit ta~ 
eczacılar da mühim bq rol aY""' 
lecek tekilde İıazırlanmaktadırl•~ 

Dit tabipleri ve eczacılar Eh 1 
dası heyetine intihap edilenıezlof· rı 
kat intılıap ebnek halılan ,,...ıır .. 
tibarla cloktorfarm her iki pa~ 
elif tabipleri w eczaaların reyleri" 
di lehlerine istimal ettirebiJroel• 
san ırayretlerini sarfetm~kteclirf"'" 
ırün TaZiyet pelı: ıBBfUm -~~ 
raber dit tabiplerinin reylein.İll . 
ziyade Etıbba Muhadenet ceuıiyel' 
zetleri üzerinde toplanacağı .ıJI 
maktadır. .ı 

Eczacıların vaziyeti henüz 'l 
değildir. Y alna mulıalıkak ohııı 'I 
ıliıçiler, ıere&. eczacılar timdilik 
heyetine gireme .. eklerine ııöre lıl! 
zümrelerinin menfaatini en zİ .Jt 
ruyabilecek bir i.tare heyeti in~ 
tirmek için reylerini lıullamnak 
tiııdedirler. ı 

Mehmet Rifat Bey ne Ji,o! 
Dün bu işlerde diş tahipleriııil' 

ri &elenlerinden Mehmet Rifat B1-
disile görüşen bir muharririmize 
tir ki: _.J 

- Diş tabipleri ve eczacılar ~ 
Odası idare heyetine giremezler. / 
enaleyh biz de idare heyeti içiıı ıı'. 
zet ~~stemıedik yalnız divı.nı -1 
yet ıçın Mehmet Muamme.- Bey• 
zet gösterdik. ~ 

intihap edilemediğİrııize gi<• .Jı. 
en ziyade menfaatimizi koruy•"'j 
heyeti iduenia it 1>a4ına ıre<;Jll", 
temin etmek için çalışmamız g•~ 
biidir. 

Bi:ı dit tabipleri lıu intihapta ~ 
ba Muhadenet Cemiyetile beralol' 
rüyoruı Mukabil tarafın fiki•lel' 
ze müliyim celmiyor. J 

intihap hangi tarahn haklı 
ğunu gösterecektir.,, 

İki hanım hemşire 
Amerikada halla balocıt.k t111 

derek şe~rimjze gelen Fatma ,.e .J 
Hanımlar belediye tarafından te~ 
l~nan Sıh~at ~urakabe meske:ıİ~ ..ı 
ym edihnişlerdır. Bu hanmılar •tr'• 
çi he01'irelik vazifeııini yapacak1'ıl>J 
lere uğrayarak ailelere •ıhlü natilı' 
de bulunacaklardır. 

================='.../ 

1 İt ve isçi: ., 
MiJli,..ı •• *-"" it .,. ilf'. 
,,...,.,.., IClllCl&lal edi;yor. lı '11 
~·..Z•r bir melıtupla lı 
.,...., müracaat etmeliJir/11' 

İş aranıyor 
Pratik suretle mülu!ınmelen b~ 

nebi lisanlarını bilir, birçok kib•' .w 
aileleri nezdinde aıra•ile atçılık, ti' 
metçiliği yapmış büyük ıremilerdl 
racılık yapmıf kuvvetli bonservis~ 
lan mazbut bir kimse elwen f"rl'I 
arayor. I.teyenlerin Milliyet L. t'-

Bu mukayese, 933 ıeneııinde kuru
lan müeaseaelerin ve bunların serma
yelerinin ıreçesı seneden fazla olduğu-
nu göıtvınektedir. muzuna müracatalan. 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESİ lLA.NLAı!!) 
Cümhuriyet Bayramı münasebeti 

Devlet Demiryollannda 23 gün müdde~ 
mühim nisbetlerde tenzilat , 

. 1 ~ ! eşı:inievvel - 1 o. T ~şri nisani zarfında um~i y~~ 
nfelerı uzermden asgarı yuzde 50 olmak üzere mühim ııi" 
lerde: " 

Haydarpaşa ve Ankara banliyö hatlarile Mudanya • 'J 
sa hattında yalnız bayramın üç günü zarfında tenziili fJ 
tarifeleri üzerinden yüzde 50 nisbetinde tenzi?at yapıl-" 
br.· ,J 

Ankara - Haydarpaşa sür'at ve Toros siir'at katar1'1' 
bu müddet zarfında üçüncü mevki yolcu kabul edibne$• 

Fazla tafıilit için iıtaayoa.lara müracaat f'dilmelidit• f 
. - '5494) 
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• 
b 1 ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim ş·rketinden: 

Fabı·ikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
üzere her h:teyene &:atılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstarabul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::ı:. Kristal oz Şekerin Kilosu 36,7 5 ~an~ıtfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. lıtanbul harlcindelıd yerlerden yapılacak siparişler be
delin 3 üz.de yirmisi peıin ve 6.st tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderfllr. Depodan itibaren btlttln masraflar 
ve mes'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri hesabına ıigorta ettirilir. Siparit bedelinin tamamını gön
dertnler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon ba1111.a beı lira 
<t.nzilattan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreıl: lstanbul, Şeker Telefon No. 244 70. 

... -niversitedeecnebi talebe 
~ ulgar, ~om en, Y tınan ve Irak, Suriye 
talebesi Universitene nasıl çalışıyorlar? 

· Türk inlulabının teairiyle Üniver• ten bu gibi milliyetperverlere Bulga· 
"~ede ecnebi talebenin adedi günden ristanda muallimlik etirilemez. Fakat 
ıı~ne artmaktadır. Bu ecnebi talebe· yüksek tahsillerine devam edebilmek 
Yı; Bulsa.r R R G'b. Ka d k dil . r 
d . • j um, omen... ı ı ra- için Bulgaris.tan a en erıne ya .. 

" enız, Akd · 1 • im d ı• k eniz komşulariyle §ark dun edecek hiç bir kımse erı o a ı-
t:;tularmuzın gençleri teıkil etmek· ğmdan Univeraiteye nehari devam et 

ır. Ecnebiler Üniveuitenin ekaeri· mekle çok sıkıntı çekmekt.ıdirler. Z~ 
:ra, tıp, kısıne d F H k k f rur"ı ihti·y~•.larmdan maada,· fenm kultelerind· n e en ve u u il• ...,. 

Lııl ... tahsil etmektedirler. malzeme ve kimyevi levazımlarını da 
,.. . ~İz Yalnız U . . . d k temı·n edemı'yerek mekteplerinde b.u J rıyetı t,.. 1_.

1 
• nıversıtemız e e ıe-

b b -•"' eden ecnebi telebeden hususta da çok miifkülat çkmektedır 
a aedeceğız: ler. Halen, Meccani ve leyli bir .mek· 
" Bulgarlar, 1927 senesindenberi tebe giremeyip Bulgar talebeleı_:ı ar~-

~r~:;kBmekteplerimize akın etmekte· sında tahsillerine devam etmege _ug-
iktıaad ' lUıa da sebep, Bulgaristanın ratan Bulgaristanlı Türklerin vazıye-
lıktır. 1 ve dahildeki siyasi partizan· ti müşküldür. 

Bulgar talebeleri, umumiyetle 
llüyijk barpten sonra umumi buh Kumkapı ve Gedikpa§ada Rum, Er-

ran Bulgaristana daha ziyade tesir meni evlerinde yafamaktadrrlar. Va-
Yaplllıttır. Bundan dolayı Bulgar me· ziyeti maliyeleri iyi ve son sınıfa doğ· 
tnurları ınuntazaman maaş alama- ru ge1enleri ise Beyoğlunda yaşamak 
:;'aktadırJar. Bazan üç ay geçtiği bal- tadırlar. 

e ltı.aaşlarını alamadıkları vaki olu· Evvelce Maarif Cemiyeti Talebe 
1

.
0
'· Ve sık aık fırkalann sukut etme- Yurduna müracaat etmişlerdir. Fakat 

"-!_le kr•fda d hiç bı·r netice çıkmamı•tır. Bu sebep-tn ~ n ma.a a nazır, memur ve Y 

ıi \tst~hdemine varıncaya kadar hep· le ekaUiyet ve ecnebi evlerinde ya· 
ne itlen el çektirilmektedir. ,:makla Türkçe öğrenmekte müıkü-

rak Bu .ae~epten bir sanat sahibi ola· lit çekmektedirler. Ermeni, Rum ev-
l&tikbalde açıkta kalmamak !erinde yaşamakla milli haroımızı ala 

:;'"kıa.diyle Bulgarlar son zamanlar- mıyacakları da aşikardır. • 
a •erbest mesleğe ehemmiyet ver· Belki de pansiyon sahipleri Türk-

~~ktedirler. Serbest meslekten en zi- !erin aleyhinde de bulunabilirler. Bul 
d~ e doktorluğu, cerrahlığı, bilhassa gar talebelerinin bir kısmını kız ve 
B'f l<ıbabetini tercih etmektedirler. kadınlar teşkil etmektedir. içlerinde 

1 b Unlara. da. sebep, bu şubelerin lstan- yiiksek memuriyetini, mekteplerdeki 
.. Ulda. Üçer sene, hayatın ve fakülte müdürlüğünü veya muallimliğini bı ... 
~:rlıetlerinin Avrupa üniversitelerine ralcanları vardır. 

•• •ten daha ehven olnıasında.ndır. Bunun esbabını da yukarıda beyan 
lıi Bunun için, Almanya, Fran~ •• Gi· ettik. Bu sebepten 48 yaıında olanla· 

. Avrupa memleketlerinde tah•illetİ· rı vardır. 
nı le k hd' ı r ederek Üniversitemize kaydo- Bulgaristanda da eczacılık ta ıt 
,."ntnaktadırlar. Ve buna misal olmak edilmiıtir. Bu sebepten Eczacı ıube-
~e bir çok Bulgar talebesi de sinde tahsil edenleri 1 O u geçmez. 

ta3terHebilir. Geçen sene Tıp fakültesinin ihza-

le,.;8~1gariatanda eczacı ve dit tabip- n P. S. N. şubesine 7 • 8 Bulgar tale-
3 .,..~ın adedi Türkiyedekilerinin 2 • beai devam etmittir. 
~ ••li fazladır. Memleketlerinin ihti Halen, 1 . 2 talebe de Yüksek M~ 
.~~~dan değil, dahildeki iktısadi ve hendis mektebine, Güzel Sanatlar m•· 
de •ı ~beplerden dolayı bu ıubeler· mari şubesine devam e~ektedirl~r. 
deı,~~ '_iyade tahsil etmektedirler. Biz Bu sene Eczacı ve Dış tababet~ şu· 
k: erın. ekseri~i orta halli veya fa.. besine kaydolunmak üzere yenıden 
letnr tAa.b,.kad d 30 • 35 Bulgar talebesi gelmiştir. ,Bun a.dn ırlar. Zenginleri ha.. 1 
. 'suı~ta la.btahsil etmektedirler. ların yarısı resmen dkaybdolunmbuş tr· 

a e ele . . D. dır. Dig-er bir kısmı a azı es ap an .. 
J çı tUbeJe · l"tn•- Eczacı ve ı"- d do.! 

~ l"lbe teha .. -4411 • d'• ve senelerin çoğalmasın an . ayı m~ 
Cer bir 8 b c"- etmelerıne ı· A O e ep t -u tereddı•t vaziyettedirler ve tına nı· 
Çen •en B I e .Para meselesidir. Ge· · ·· ı kt 

k e u g-a veı·sitesine gideceklerinı soy eme e.... 
çı arılnıarnaı ~ı:tan parasının harice 
lnı•tır ll ı •çın bir kanun çıkar· dirler. 1· T" k ' . u k Umumiyet itibariyle Rume ı. ur • 
leırıizdek' <>nun mucibince Üniversi· ı K ra 

J~ a.ulırar ·-'ı ırbeçen sene!,; ve bu seneki !eriyle temasta b":lunhan al~ !adnı a 
""t "4 e e) . deniz, Tuna, Merıç ava uı.ın eln ve 

lllıd enne serbestçe Bulga· d ı r az h., lı an Pa.r .. Cenubi Bulgaristan an ge en e 
·q~ u . a gonderilerniyor. Yal· ı Fak t Ga 
l'aııi k •enekı son sınıf talebe.lerine çok Türkçeye vakıftır ar. . a . r· 
••- ••·a.nund b·ı Bulgaristandan gelenler hıç bılme-
~~· nıill' an evvel gelenlere Bul· 
:tar, ı hankaıı para göndertebili· mektedirler. . d b 

Fakültede mesleki deraleru~e a a 
'-·· ~u &ene . d heınmiyet vermektedırler. 
O<ll_. Iı l!'elecekler ve geçen sene• :zıya e e . . • • 
&İu( er iki Her sene Halkevının _açtıırı m~~caru 

, i> lnemleket tacirleri vasıta- d e 
Çak ... ~~a alabiHyorlar. Fakat bu da Türkçe kurslara, en zıya e yenı ':' • 
lı:ıııı,- u~ı.Üldür. Memleketlerinin ya- Jen Bulgar, Romen, Yunan ve aaıre 
A ...... ı:ı ve la ""ı'bı· ~nebi talebeleri de:oram. e~ek-;;j . ~Pa:ra. _, tanbula gelip gidenlerin, " d. 1~- Bu sebepten ÜD1vers1tmızde 

ac.,ıı... •usbeten daha çok ve aık te ır er. l · b kurslardan 
-;., •• ~ba.b d O . kı' ---ehi talebe en . u ~·-.., ın an dolayı niveraıte· ~· d ı 

b· lıı.hsi( t k utifade ebnekte ır er. . 
aeı, "'~de ta e mektedirler. ço Bulgarlar bulundukları pansıyon· 

ep t hsil ehnelerine dig"' er bir 1 ••~aktadırlar 
d.. e A. rd k •ktıaat a ya,..... . ' "l'"· ' 'Vrupada ·, paralannm çok la a ço 1 

• • B 1 r 
al-..... La.ya Çünkü bir Türk lıra~'.kbırkt.u garB ıra.,· 
1 -•••ı· . im buradan daha pahalı d 5 6 defa yu se ır. u • • 
eri · • Yuıe orada eczacr, dişçi şube- sın an • f · ol 
tl:ı..n~ 4 • 5 • .h kepten fazla bir şey sar etıruş 1 • 
'"' " • sene ve kayıt, ımtı an.. ·b· J ak•-dır ar d -cretlerı salar vunılmuş gı ı o m ~b 1 . 
"'1dır n çok yüksek olmasın- • seneye kadar azı an 

Fak"( Hatla geçen . . ire de ge 
rin<1 u tenin Eczacı ve Di•çİ •ube.le- huduttan kaşarpeymn .. ve ~ki . . . 

•n 'lk • • . . I d Fakat gumru erımızın tsao ı mezun olan Bu.lgarlar: tırıyor ar ı. . b d d 
9>2 • 3t d 18 aldığı sıkı tertibat üzerıı;~ un .an a 

., • 33 t e 2; 931 • 32 de ; mahrum oldular. Fakat uzerlerıne ve 
Bunı...,e 32 •• den ibarettir. hatlarına kendi yerli ma11ar?'1.kullan 

tat-iat I n arasında mezun iki Bu].. · d ı b r ıa~ ve a., ı l' mRktadırlar. Bız e ya nız ı r-
hteni de Ya.l'Ürk ile bir çok MUsevi, Er fakülte ücretlerine masraf yapma.kta 

Geç.,11 dır. d I r Kız ve kadın talebeler yıye-
nin b · · &ene Diş tababeti şubesi- ır e. · ı ktad 
AS .. •rıncj a 'd ceklerini kendileri hazır ama . ~-
~ ınıfında 50 • 55, ikincı e 1 k ı•ın ' Uçilncü 1 Daha iktısat a yqama T 

~ar tal lı . (son) sınıfta da 35 Bul- ar. 1 ·nı· getirenleri ve kan koca. 
e esı 1'n zevce en 1 

t, "telefon( evcuttu. tahsil edenleri de mevcuttur. stan-
'nd a Dişçi mektebi müdüriye · aflan 25 "•hen Yapt.ıg· bulda asırari geçınme masr 
~"'•• ınıız tahkikata O'Öre, ge· b nl raomda zen· 
•,.•ene Ec d liradır. Fakat u_. ar.ın a 
"" 1 d zacıda 7 Diş tababeti şu- d ld 
t"t nl e de 13 gı'nleri de yok egı ır. - 7 Bulgar talebesi mev· d ki b duğu re•men bildirilmiştir. Bulgarlar ekseriya bulun. u an 
lluı, Ul!lar talebelerinin arasında 5 fakültelerin kırmızı veyaÇy~f~ .. t'p· 
•i &.ıı.atah]ı Türk te mevcuttur. iki· kalannı giyıneği severler. un u un 
ajh"cd ~acı ve I A·-upada ve Balkanlarda oldu .. d Üçü de diş tababeti şube· arca, .. k · · · 

~ İl"lel". .. gibi Üniversite kas etı gıymıyen 
'!'" "Unlard gu d' · "ksek talebe addedemez. u,k an 1 • 2 ai Bulgaristan ken ını yu k d · · t ı b 

11\a. . ll'ıllallinılerinden olup Kadrrğa Kasketi giynıiyen en. ını a e e 
h·•.,•~ıf ~em' d d Halk arasında bır mektep-,..,.. ıyeti Talebe yur un a oay:ım.,z. d'l · d 1 
Q,,, ıLt 1 . ed'I kt d' 11· g·ıbı' aynlamıyarak kre ı en e o • """t Uil e erı temin ı me e ır. 
ı..:,., a•istanda ekseriya Türklerle mes 
,,.t , ~lan Deliorman, Gelva, Tozluk 
'!'" ftıre a·b· d b• k u.ı, ·ı ~ 1 ı mıntakalar a ır ço 
I; 1 k ınektepleri kapatılarak Mil-
'l!t:.~ktep (Narodno uçilişte) namı 
d;ı,l ~ Bulgar mekteplerine çe"1"il-

() 
~rı ltıalfundur. 

~· ""rif Cemiyeti Talebe yurdunda 
111.._~~e~:ııiteye devam eden BuJgariatan 

'--"'W..."'-'"'>111·- - . • 

maz. h ·ı 'ki 
E b• bir mektepte ta $1 ettı e 

ene ı 'd' I B . . . h psi de milliyetçı ır er. u 
rı ıçın e k"I 1 d k 

b t dolayı fa u te er e gere 
se epen k kim 
fenni mabemeJeriyJe ve .gere -

. I ımlariyle ve hasılı ber hu-
yev~ evaz F" 
ıusta birbirerine yardım ~derler. O• 

.. I . herkeaten evvel ışgal ed~rlcr. toy en . b' . d 5 
M kt b. fötöylerinın her mn e • e e ın .. • . 'k 
~ ,_ ._: ..... (ışmakta oldu.~u _ıçın . .. pra t• •. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. 

767 

768 

769 
110 

Semti 

fstanbul Balıkpazarı 

Galata 

Büyiikada 

" 

Mahallesi 

Ahiçelebi 

y eoıcami 

Maden 

Karanfil 

Sokağı 

Limon i ıkelesi caddeti 

Limoncular aokağı 
Fermeneeiler 

Şalcı 
Refet paşa 

Cinü Emlak 

No. 
Hissesi Hisseye göre mu

hammen kıymett 
Kagir dükkan 

Kagır llyadi haoı ve 
beş mağaza ve 

dükkan 

47 

108-108/l 
10812-108/3 

108/4 
7-9 

51153 
Ahşap iki hane ve b.shçe 

Fırın ve bahçesi olan 

i!.<i ahıap hane 

660/1200 264:J T. L. 

Berveçbi vakfiyet 

589/864!>, beneçhi 

mülkiyet 315/8640 
tamamı 

241768 

8371 

8.500 
300 

" 

" .. 
771 Kocamustafapaşı Hacıhamza Sarayllnll Ahşap hane ve arsa 25-27 5/16 31~ 

" 585 Amavutköy Arnavutldiy Dera Ahşap bane 41 2/6 500 
596 ., ,, [ Dere çıkmazı J ,. 8 2/3 600 

.. 
,, 

597 ,. ,, Dere .' 112 114 150 .. 
Ytbde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimllbııdil bonosile ödenmek lb:ere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerden 

(768) fıra No. ııı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satı9a çılıarılmışbr. Kat'i ihalel:\.!'İ 2/11/933 Perşembe günü saat IS tedir. 

Müzayedeye iştirak edecekler:n kapalı zarfları ve pey akçelerini müzayede günfi saat on dört buçuğa kadar tevdileri lıizımdır. Şartname 
bankamız kapısına aııılmıfhr. Senei haliye vera-isile belediye reaimhri müşteriye aittir. [5587) 

Zonguldak Vilayetinden: 
Yedi bin yedi yüz yedi lira yirmi kuruş bedeli keşifli Zon 

guldak hükumet konağı kalorifer tesisatcnm bir ay müddetle 
ve pazarlık suretile talip zuhurunda ihalesi ilan edilmiş İse de 
kışın takarrübü hasebile bir an evvel tesisatın ikmali lüzumu
na mebni mezkiir kalörifer tesisatının pazarlckla kat'i ihalesi 
Teşrinievvelin 18 inci çarşamba günü saat 16 olarak tesbit e
dilmiş olmakla taliplerin yevm ve vakti mezkôrda Zonguldak 
Defterdarlığında müteşekkil Komisyona müracaat eylemleri 
ilan olunur. (5636) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Mülhakattaki Etibba, meinuır ve müstahdemler için nü • 

munesi veçhile 106 muşamba yağmurluk ve 67 gemıcı mu· 
şambası alınacaktır. 5 Teşrinisani 933 pazar günü saat 14 te 
Istanbulda Galatada İstanbul Limanı Sahil Schhiye merkezin
de müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. Ta -
tiplerin ~artnameleri görmek üzere mezkur merkez levazım 
memurluğuna ve Ankarada Umum Müdürlük Ayniyat Muha 
sip Mes'ullüğüne müracaatları. (5625) 

Istanbul ithalat gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet 
1 

Kap 
s 

Marka 
DKF 

No. 
460 

K. Gr. 
123 500 

Cinsi Eşya 
Az İpekli yün men 

sucat. 
1 - D.V.B 3463 3 500 Haparlör 

Yukarıda yazılı iki kalem mal 16-10-933 tarihinde arttır 
maile isteklilere ıatılacağmdan o gün saat 15 te İstanbul ltha 
lat gümrüğü 6 No. satış anbarmda hazır olmaları ilin olunur. 

(5158) 

Elaziz Vi!iyeti Jandarma 
Kumandanlığından: 

Y aptlan pazarlık neticesin :le verilen fiyat gali görüldüğün 
den yeniden pazarldda Hozatta van seyyar J. alayı için satın 
alcnması icap eden 500,000 kilo saman 365,000 kilo ekmek 
pazarlığı 21-10-933 cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
Talipler şeraiti anlamak üzere arzu ettikleri vakit pazarlığa İş· 
tirak için de mezkfu günün muayyen saatinde Elaziz Vilayet 
Jandarma kumandanhğma müracaatları. (5646) 

ği gibi aralarında yerli talebelerle gü 
türlü ç:kmaktadır. 

Eczacı ve Dit tababeti şubelerin· 
den şimdiye kadar 55 Bulgar talebeoi 
mezun olmuştur. Bunların ikisi Bulga 
ristanlı Türktür. 

Bulgaristanlı Türklerden maada 
MüseYİ ve Ermeni talebelere de tesa .. 
düf edilmektedir. Bunların ek•eriıi
nin vaziyti maliyeleri iyi olduğundan 
Beyoğ.Ju cihetinde yaıamaktadırlar. 
Fakat fakültelerde veya hariçte Tür· 
kiyedeki millettaşlariyle temasları 
daha sıkıdır. 

Bulgar Ermenileri Rumeli Türkle
ri kadar Türkçe konuıurlıır. 

Bunların mecmuu da 20..30 kadar· 
dırlar. 

Romen tabiiyetinde bulunanlarr, 
Romen, Türk ve Bulgar teşkil etmek 
tedir. Geçen sene de 1 • 2 hakiki Ro 
men ayni mektepten mezun olınu§lar .. __ 

Bunların ekserisi Dobruca ve Tunı. 
mıntakalanndadır. Yunan tebaalıla
rı İstanbul Rumları te§kil etmektedir. 
Yunan talebeleriyle Bulgarlar birbir
lerini aevmezler. Fa.kat 9imdiye ka
dar hadiselere sebebiyet vermemi§ler 
dir. 

Şark komşularımızdan, bir çok İ· 
raklı, İran, Suriye, Mısırlı gençler de 
Tıp fakültesini tercih etmitlerdir. Bun 
lar, Arapça konuşmalarından veya 
e!imer simalarından kolayca belli ol
maktadırlar. 

Fakat müslüına.n olmalarmdan ve 
iyi Türkçe bildiklerinden Türk talebe 
leı·iyle temasları daha sıkıdu·. Suriye
lilerin hir kıımı da Türktürler. 

Beyan edilen ecnebi ve çetit mil • 
letlere mensup olan talebeleriyle Tıp 
fakültsi bilhassa Eczacı ve Dit taba. 
beti ~ubeleri adeta beynelmilel bir 
Avrupa Uni•ıersitesinin fakül te]erini 

• • ~ 1 • 

Istanbul Kadastro 
Hey'etleri Reisliğinden: 

Küçükpazar nahiyesi dahilindeki Timurtaş mahalles:nde 
kain gayri menkul malların kadastro tatbikatını ikmal içın 
iklnci teşrinin ikinci perşembe gÜnÜ gönderilecek memurlar 
müfettişlik idaresindeki vezne kısmını;I_, faalivete baslıvacaktrr 
lar. • -

Mahalle dahilinde gayri menkul malları olanlardan mu
kaddema beyanname ve senetlerini heyete tevdi etmemiş olan 
ların tasarruf senetleri ve nüfus teskerelerile birlikte müracaat 
ile tasarruf haklarım teıbit ettirmeleri ve ahara ait gayri men· 
kulde, aydınlık ve yol hakkı gibi bir hakkı bulunanların da bu 
haklarını kezalik iııbat ile teaci 1 talebinde bulunmaları ilan olu 
nur. (5628) 

Saat 
11 

2 
7097 • • • 

K. O. hayvanah ihtiyacı i
çin 670 ton saman kapalı zarf 
la tekrar münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 26-10-933 perşem 
be gÜnÜ saat 14 te dir. İstekli 
lerin şartnameyi grmek Üzere 
her gün ve münakasaya işti • 
rak için tayin edilen gÜn ve sa 
atte teklif ve teminat mek • 
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Kolordu Satın alına komisyo
nuna müracaatları. (415) 

(5425) 7277 

••• 
Çorlu Askeri Satın alma 

Komisyonundan : 
Çorlu İstasyonu civarında 

ki Askeri kışla helalarının la
ğnn inşaatı açck münakasaya 
konmuştur. ihalesi 1-11-933 
çarşamba günü saat 14 te Çor
luda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Çorluda 
Askeri Satınalma komisyonu 
na müracaatları. (5449) 

7385 

* • • 
Çorlu Askeri Satınalma ko

misyonundan: 

alınacaktır. İhalesi 4-11-933 
cumartesi gÜnü saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün lstanbulda K. 
O. SA. AL. Kom, ve münaka
saya- İştirak edeceklerin de o 
gÜn ve vaktinden evvel Çorlu 
da Askeri SA. AL. Kom. nu • 
na müracataları. 

(3356) (5644) -------
Den.iz Y ollaJ'I lıletmesi 

ACENTALARiı 
ICarakll7 • Kl:lprUbqı Tel. 42361 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

~~~--~---~-
lzmir Sürat Postan 

Ege vapuru 17 birinci tetrin 
Salı 11 de Galata rıhtımından 
İzmir, Pire, lskenderiye'ye kal. 
kar. (5641) 

Karadeniz Aralık Postasr 
Dumlupınar vapuru 17 birincı 

te,rin Salı 18 de Galata rıhtı • 
mından kalkarak Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, Trab 
zon ve Rize'ye dönü~te bunlara 
ilaveten Sürmene'ye uğ•rar. 

(5642) 
liılls:m ................... ... 

-Göz Hekimi 
Dr. Süley man Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

Çorludaki kıtaat ve mües5e 
sat ihtiyacı olan yerli fabrika
lar mamulatından 9500 kilo 
t n.7 • • !lıl'"l'L- -;~--·---~ il .. ı :..ı-----------· 



•• 

Ani ve•• 
kat'i 
t esirli 

Tayyare Cemiyet i Merkez 
binasının elek trik işi 

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

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

7475 

M. M. V. Hava müsteşarlığındanı 
Hava müsteşarlığı münhalatın. 

da bir mimar ile bir inşaat ressa. 
mına ihtiyaç vardır. Taliplerin Ha. 
va Müsteşarlığına müracaatları. 
Talipler müsabaka imtihanına ta. 
bi tutulacaklardır. (5552) [75011 

Kiralık Evler 
Laleli Apartımanları Müdürlüğünden: 

Tayyare Cemiyetinin Laleli Apartmanlarında dörder 
re beşer odalı evler müzayede ile kiraya verilmekte ve fiatları 
haddi layık görülenlerin ite' gün sat (17) de ihaleleri yapıl 
maktadır. Taliplerin apartmanlar idaresine müracaatları. 

(5555) (7508) 

Maarif Vekaletinden: 
Hususi tabiler müesseseler ve şahıslar tarafından Cumhuriyetin 

onuncu yıldönümünü doldurması münasebetile neşredilmİf yeya neşre
dilecek matbualar 2305 numara ve 11-6-933 tarihli kanunun yedinci 
maddesi mucibince posta ücretinden muaf tutulacakbr. Bu münase· 
betle neıredilıniş veya edilecek matbuaların posta ücretinden muaf 
olması için üçer nüshasının en geç 25 • Teırinievvel 933 tarihine 
kadar Maarif Veküetine bir iatida ile ve makbuz mukabilinde veril· 
mesi lazımgeldiği ilan olunur. 5363 7200 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Gümrükler için 3-10-933 tarihinde mübayaa edileceği i · 
lan olunan odun kömürünün 28000 kilo olduğu halde zuhu
len 2800 kilo olarak ilan edildiği anlaşılmakla alınacak kömü
rün 28000 kilo olacağı ve mezkur kömür münakasasmın 25 
ti' eşrinievvel 933 tarihine müsadif çarşamba gününe tehir edil
diği ve talip olanların yevmi mezkurda saat 14 de lstanbul 
lthalat Gümrüğüne müracaatları ilan olunur. (5408) 

7286 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Şimdiye kadar ruhsatnameleri verilmiş olan gerek yerli ve 
gerekse ecnebi müstahzarattan bazılarının harici ambalajla
rı üzerinde 1262 No. lı İspenciyari ve tıbbi müstahzarlar kanu 
nunun 12 inci maddesi mucibince reçeteli veya reçetesiz satı
lacağına dair bir kayıt bulunmadığı görülmektedir. Badema 
bu hususa riayet etmiyen müstahzarat amillerile fabrika ve • 
killeri hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. (5509) 

7402 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekalet inden: 

Badema Gümrüklere gelecek olan biliımum idrafil pamulC
larla gazların harici ambalajları üzerinde amili olan fabrika • 
nm isim ve adresile memlekete ithal eden ecza tüccarı veya ko
misyoncunun ismi yazılı bulunmadığı takdirde ithalJerine mü
saade edilmiyeceğinden keyfiyet alakadaranca malum olmak 
üzere ilan olunur. (5510) 7403 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Kadıköyünde Altıyolağzındaki metrUk Rum mezarlığı ar 

Jası pazar mahalli ittihaz edildiği ilan olunur. (5652) ------------ ------------- . -
Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden: Fatihte Çıkrıkçı 

Kemalettin mahallesinde Yağhane sokağında 10 numarlı ev 
ankazı ve taşları açık müzayedeye konulmuştur. İsteyenlerin 
yüzde yedi buçuk pey akçesini yatırmak üzere her gün daireye 
müzayedeye girmek için de 22-10-933 tarihine müsadif Pa 
zar günü saat 14 de daire encümenine müracaatları ilan olu
nur. (5654) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
MilJi Saraylar tamiratında kullanılmak üzere, boru, ka

lay ve sair mevat ile mahlut olmamak şartiyle pazarlıkla üç 
bin okka hurda kurşun satın alınacaktır. Satmak isteyenler 
19 Teşrinisani 933 perşembe günü saat on dörtte Dolmabah
çede Milli saraylar müdiriyeti binasında toplanacak olan encü 
mene müracata etsinler. (5634) 

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

e •Baş ve 
aybaşı 

sirlidir. 

diş ağrıları, nezle ve ~ 
.:... °' 

sancılarında pek te- ~ gı 
~r--

Her eczane de satılır. 

ADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han latanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkle•: ellndedir. 

Türkiye it Bankan tarafından tetkil olunmuıtur, idare meclisi ve mlldllrler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Tttrk Sigorta Şirk~ 
ttdir. TUrkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalarının hepal Tilrktilr. Tilr· 
k.iyenln en mühim müeaseselerinfn vebankalarlDln sigortalannı lcr:ı etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalannı en iyi ıeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları allr' at ve kolaylıkla lider. 

6983 Telgrafı iMTiYAZ • Telefon: fst. 20531 

-CUMHURiYETiMiZiN _, 

' . i "' ; • - . . ~. 

İstanbul Mr. Kumandanlığı J 

Satmalma kom. ilanlan 1 

Gülhane hastahanesi Nisa / 
iye kısmı 25 • 1 O • 933 Çar 
şamba günü saat 15 te aleni 
münakasa ile tamir ettirile
cektir. Şartnamesini görecek
lerin her gün ve münakasası 
na gireceklerin belli saatinde 
Tophanede Merkez Satın al
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (371) (5315) 

7138 

* "' * 
Harbiye mektebi İçin muh 

telif cins 14 metre mikabı tah 
ta aleni münakasa ile alma 
caktır. İhalesi 25 • 1 O • 933 
Çarşamba günü saat 14 te ya
pılacaktır. Taliplerin belli sa 
atte teminatlarile Merkez Sa
tın alına komisyonuna gelme 
leri. , (368) (5316) 

7139 

* * * 
Merkez kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve müestesat ihti 
yacı için 31000 kilo °l?Wr a· 
leni münakasa ile ahıY..caktır. 
İhalesi 24 • 1 O - 9.3~ .?alı gü 
nü saat 15 te yapıJacaktır. 
Şartnamesini · gÖr~klerin 
her gün ve taliplerin beUi saat 
te teminatlarile Merkez Satın 
alına komisyonuna gelmeleri. 

(366) (5319) 7142 
• • • 

10 uncu YIL BAYRAMI 
• 

Her vatandatın İçten gelen büyük bir sevinçle kutlulayacağı en büyük gü-
nüdür. Bu büyük günün ehemmiyeti ve büyüklüğü Cümhuriyetimizin on 
ıene içinde sığdırılan muazzam ilerleme hareketlerinin tarihçesini öğret-

mekle anla,ılabilir. 

KANAAT KÜTÜPHANESİ 
Cümhuriyetin görgülü ve bilgili nesline sunduğu 

Mudanya 
Lozan 

Ankara 
Yazan: Bürhan Cahit 

Büyük Gazinin ve Türk milletinin, feyizli cüınhuriyet idaresinin on yılın· 
da vücude getirdiği inkılip abidelerinin tarihçesini anlabyor. 

Bu eser sırf bu maksat için elde edilen resimlerle süslenmiı ve tab'ına ıon 
derece itina edilmiıtir. fiyatı her yerde elli kuruıtur. Kanaat Kütüphanesi 

(8689) 

•İHTIY AT ZABİTİ 
Yazan: BÜRHAN CAHIT 

Milli harp romanı 
\.Jmumi harpte münevver gençliğin mühim rolünü Bürhan Cabit bu eserin .. 

de kendine mahsus canlı ve cazip bir üslup ile anlatmaktadır. 
Kitap 22 formalık büyük bir cilt olduğu halde sırf herkesin kolaylıkla te

darik edebilmesi için (50), ciltlisi (75) kuruı fiyat konulmuştur. 

Harbiye ve merbutu mek Naşiri : KANAAT KÜTÜPHANESİ • (8689) 
teplerin senelik ihtiyacı olan 
ı2000 kilo bulgur aleni müna c·· ı s ' ti Ak d • • 
kasa ile alınacaktır. İhalesi uze an a ar a emısı 
24. 10 - 933 Salı günü saat Müdürlüğünden: 
15,30 da yapılacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 60 lira ücretli almanca veya fransızca yazmağa muktedir, ' 
ve taliplerin belli saatte temi se veya ortamektep mezunu bir daktiloya ihtiyaç vardır. l 
natlarile Tophanede Merkez liplerin Fındıklıda Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğüı 
S t alm k · l mürrcıcaı:!:a: •. (5655 a ın a omısyonuna ge - .-
meleri. (364) (5320) 

7143 
• • * 

Harp Akademisi için üç bin 
kilo kırmızı mercimek 18/10/933 
Çarıanba günü saat IS de Pa
zarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
belli ııaatte teminatlarile Merkez 
satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (393) (5427) 8319 

* * * 
İhtiyat Zabit Mektebi için 

kağıt ve sair malzemesi mek -
tepten verilmek şartile 21 ka • 
lem cetvel ve saire nümuneleri 
veçhile 17 -10-933 salı günü sa 
at 15 te pazarlıkla tabettirile • 
cektir. Taliplerin belli saatte 
teminatlarile Merkez kuman • 
danlığı Satmalma komisyonu
na gelmeleri. (431) (5650) 

* * • 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

için 200 kilo gazyağı 17 -10-
933 salı günü saat 11-12 ye 
kadar pazarlıkla satın alma • 
caktır. Taliplerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı Sa· 
tmalına komisyonuna gelme • 
leri. (433) (5651) 

* * • 
Maltepe Askeri lisesi için 

altlı üstlü 25 çift karyola 19-
10-933 perşembe günü saat 14 
te pazarlıkla alınacaktır. Ta· 
Jiplerin belli saatte teminatla 
rile Merkez Kumandanlığı ko 
misyonuna eglmeleri. 

(432) (5649) 

• 

.. 
Satılık Hane ı 

Balatta Hacı Isa mahallesİJ1dl 
tep sokağında (14) numaralı~ 
(2) kuyu (1) ıahrinç (16) iJ 
zunluk (7) metre genitliğinde et'. 
havi bir hane acele sablıktır. P 't' 
dakilere müracaat. ( 1' 

DOKTOR ~l 
HORHORU~d 

Her gün akşama kadar hasıaı' t 
Eminönü Valide kıraathanesi ~~ te 
da ki muayenehanesinde teda'll .,. t · 
Tel. 2,4131 (7977) 7111' g 

D k •k z· Yavruları ıJ R a ı ıya kuvvetli '"··ıt. b 
olarak büyüktiil'·f. d 

ı · 

Ressamlara 
Maarif vekaletinin yardımile ,J 

da Halkevinde açılacak inkılap ,JI . 
heykel sergisine it tir ak etmek jııt r 
sanatkarlar ıeraiti öğrendikten •~il 
seri erini ayın 17 ve 18 inde saat I o 

de alay kö§küne getirmeleri. ( 

ııl r· 
Istanbul Üçüncü icra Memurl 1') 

dan: Satılmaoına karar verilen ~ 
marka Piyano, Diresuvar Çiçek~~ 11 

tuk, büfe, orta masa, kadife pliiı :t 

b . ' maa ronz, aynalı kardrop ve ıaır 
1 

yası 18 Birinci Teırin 933 tarihi"' h 
sadiE çartamba günü saat 10 - 11_".,e 
simde Talimbane meydanında Jlll' 
Bey apartımanı önünde birinci •~ · 
tırma suretile satılacağından talip J f 
ların mezkUr gün ve saatte ıatıt .,. 

!inde hazır ve bulunacak memur• 
caatları ilan olunur 1 

~irketinin bir malı bulunmadığın~ )) 
fiyenin tatiline karar verilmi§tir. 1' 
lıla•dan her hangi birisinin otuz _I ti 
çinde iflasa müteallik muamele!•) h 
bikine devam edilmesi talebile ın• -,J d 

peşin verilmediği takdirde iflZ.oın 

lacağı malum olmak üzere ilan ~ 
• d 

,J ':t 
lstanbul ikinci Ticaret MahkelJ 

den: Mustafa oğlu Mehmet Ef. ttl'.. 
dan Beyoğlunda Taksim civarıııcllıl' 
diyede Çorbacılar sokağında 8 
hanede Şükran H. aleyhine ik..,,, it 

nan alacak davasının cereyan ed~; 
kikatında ikametgahının terk "o/C ,J 
meçhule gittiği ve elyevm ik~ 
meçhul bulunduğuna dair daveti1',J 

nna mübatir tarafından verilen ' 
bat üzerine 25 gün müddetle ı I 
ifasına ve tahkikat ıünü olarak 7.l; 
salı saat 14 te tayin edilmit ofdui/ 
yevm ve saati mezkurda hazır b.~·. ~ 
dığı veya bir vekil tayin etmedıS' 
dirdc gryaben muamele ifa edil~~ 
ligat r.ıakarnına kaim olmalı üzer<'/ 

fiyet ilan olunur. ,;,; : 

ZA Yl _::-;8 Ağustos 931 t~ 1 
39J4-l:l:>27 karar numaralı divall1 

hasebatç:ı 2945 numara ile tasdik ~ 
edilen 3358 lira 30 kuruıluk Ç.,ı/, 
müteahhit Aziz Bey namına lfl ;;/, 

bakiyei istihkak raporumu kaY 
Zayündcn yenisini çıkaracağmı.ıaı' / 
sinin bir kıymeti olmıyacağı ilan 

nur. ·~ 
Çorlunun Kazımiye mahaHefl "f 

teahhit Aziz ,,) 

ZAYi - 2029 sicil numaralı./, 
lük vesikamı kaybettim. Yenisi~,; 

ğımdan eskisinin hükmü olmad•f. 

lan ederim. Robert Koleç Müh•~"';, 
""d"" '· D s· . ( J mı mu uru v. ıpıo ,,,,,,,,,/' . 

YI N .. E h .. · t aıJ/ ZA . - u ua uvıye c ıt 

kaybettim. Yenisini alacağııııd' 
mü yoktur. sf~ 
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