
Cümhuriyetin onuncu yıl Bugünkü şerait dahilinde 
Almanyanın tekrar Cenevre
ye gelmesi için İtalyanı ta
vassut edeceği zannedilmiyor. 
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Rusya ordumuza 
hediye etti. 

tayyareler 

Sahip ve Ba""uharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

~F~l~A~T~l~S-K~U~R~U~Ş-TU_.R_._.iiiiiiiiiii_.iiiiiiii_._.iiiiiiiiiii_.._siiiiiiiiııim•cl• .. iiiiiiiiiiia•_.N.o•.•21•'•5-.-~.·1~MARTESI 21 TEŞRiNiEVVEL ltSS Tel: { Müdür: 24318. Ya:ıı ıtleri midürü; 24319. 
idare Ye Matbaa : 24310 • 

Silahlı Almanya ve 
F ransanın emniyeti 

AlmanJ'a murahhaalarmı miisa
brelerden çektikten aoara aiWı· 
u:danma konferanu bir haftalık ta• 
til karan 'Mll'Cli. Konferanam binMu 
plecel& ç.......,ı. ıiinü tople0 ·nlc1 U• 

-m lçtn- da Perıembe pnü ~ 
leehtr" A....ı. .ıe..JetJer, AJmanJ' .. 
mn konfennotan Çf'ki!.neaile haaıl ~ 
lan J'enİ Yuiyete kartı - ıilti bır 
hatb ı...reket takip edeceklerini tayin 
edeceklerdir. 

Gar':,;1 A,,.....,. memleketleri pa· 
)'ltahtlanndan ıel- haberler, Al: 
lllallJ'anm tekrar konferanaa iftirakis 
ni t-u- çalıftaimı lııilcliriJ'or· 

Geçen -in sonlarma doinı Al· 
manJ'a gene ailahaı:r.lanma konferan· 
undan çekildiii %- ma~~ıtlık 
Ya:r.ifeaiııi J'apan lngiltere ıdi. lncil
terenin ta ..... tu ile ...... 11 kinu· 
-..el f-iilli bul-. ye Alman· 
)la da ıubatta müzakerelere iftirak et· 
lllitti. • 

Bu defa İngiltere Fransa ile ben 
raber yürüdiiğünden mutavauıtlık 
yapamaz. Bunun içindir ki Alman· 
yayi tekrar konferansa çekip getir
mek vazifeai son münakaıalarda bin· 
nisbe bitaraflığını muhafaza etmiı 
olan ltalyadan bekleniyor. Ancak Mus 
aolini'nin bu defaki vazifesi kolay de
ğildir. Çünkü Almanyanın konfe· 
ranstan çekilmeıi sebeplerini arattı· 
ıralım: Hariciye nazın Yon Neurath. 
bu sebepleri şöyle hülasa ediyor: 

1 - Konferans, esas hedefi o
lan umumi silahsızlanmayı temin ede· 
ınemiştir. 

2 - Silahlı devletlerin ıilahları· 
nı azalbnak İstemedikleri anlaıılm • 
tır. 

3 - Almanyanın silahlanma husu· 
•undaki müsavatı tanınmamııtır. 

Almanyanm bakımından bu sebep
lerin en ehemmiyetlisi ıonucusudur. 
Almanya müsavat iıtiyor. lngiliz 
Başvekili Mac Donald tarafından ge• 
Çen martta ileri sürülen projede as
ker noktasından müsavat temin edi.1-
ınittir. Bu projeye göre, Franaanın 
Avrupada 200,000 askeri bulunacak· 
h. Ayni proje ile AlmanJ'&J'& da 
200,000 aıker tahsia ediliyor. Binaen• 
aleyh bu noktada ihtilaf 70ktur. lhs 
tilaf noktau lıu eakerlerin siWtıan
dadır. F,...... ailih Yaziyetinin tim· 
dilik oldufu gibi devamma taraftar• 
dır. Yani kendi silahlarını muhafa· 
sa etmekle beraber, Almanyaya Ver• 
aaillea muahedesile menedilen si.l&Ji.. 
loın -.ı. İstemiyor. ltalyanın la• 
'!'~aautu muvaffakıyete iktiran ebnek 
ıçın: 

~ - Ya Fransa, AlmanJ'aya me• 
nedi!en ailahlardan vazgeçmelidir. 

~ - Ya AlmanJ'anm bu ailihlara 
aabıp olmaama muvafakat etmelidir. 

.. 3 - Yahut ta Almanya beheri 
dorder senelik iki istihale devreıi 
esnasında Fransanm fimdiki ailiıhla
l'ını muhafaza ehneıine ve kendiıinin 
de bu ıilüılardan m.ı.rum lralmaaı· 
na razı olmalıdır. 
. AlmanJ'a birinci ve ikinci tıklar
dan her hangiıine razıdır. Fransa i· 
ae üçüncü tıkta 11rar ediJ'or. Görü
lüyor ki bu noktai nazarların telif 
edilir tarafı yoktur. Çünkü Fransa 
İçin ailibaızlanma meaeleai emniyet 
ıneaeleıidir. Birinci ve ikinci tıklan 
her hangi birini kabul etınek, Fran
aarun bakımından bu emniyeti tehli
keJ'e koymak demektir. Filhakika 
bu emniyet meııeJeai harpsonraaı bey· 
nelmilel hayatm halledilmez bir mu· 
amması teklini aldı. Almanya siyaıi 
Prettij noktaamdan müsavat mesele
ainde ıarar edi,.or. Her ikiıi de Al· 
manyanm bu meıru hakkını tanıyor. 
Ancak bu müsavatın prensibinin tat
biki Fransanın emniyetini ihlaJ edi
yor. Binaenaleyh müsavat prensibi İ· 
le f'.ransanın emniyeti bir araya ge
lemıyor. Ya Fransa emniyetinden, 
yahut ta AlmanJ'a müsavattan vaz· 
geçmeli. Her iki memleket te met· 
ru telakki ettikleri haklarından vaz· 
seçmedikleri- ıröre bir itilifa Yar
mak mümkün görünmüyor. 

itilaf temin edilemedifine ıröre 

• • 
azı ük •• n e • •• 

Üçüncü defadır ki dost Maca.ı devlet 
adamlarını görmekle seviniy-0~1z 
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Dün akşam başvekilin ziyafetinde iki memleket Jıükiiııet IG • • 29 t • • · } 
reisleri içten gelen nutuklar söylediler § azının eşrınıevve -

"Türkiyeye dostlukla bağlı her memleketin, Macar nazirlanoın · Ankaraya idchitabesinidinliyeceğiz 
geliılerinden mütevellit sevince iıtirak ettiklerini biliyoruz~ § AN•,.RA, 20 (Tele/onla) _ 

ANKARA, 2IO. A. 
.... - Macar ........ 
kili M. Goemboea ... 
lıerici:pe 8UD'I M.cle Kan,.. cenaplariJ'ı. 

kendilerine refakat 
ebnekte olan Pette 
eı,iml:r. Behiç Bey 
ve Macariıtarun An
kara sefiri M. Tabi 
ve mihmand..,.lan 
bu sabah saat 9,50 
de tehrimize gel• 
mitlerdir. Muhtes 
rem misafirlenmis 
istaıyonda Batvekil 
Pata Hazreıleri, Ha• 
nciye Vekili Tev· 
fik Rüıtü, Cümhun· 
yet halk fırkası u• 
mumi katibi Recep, 
Ankara valisi ve bes 

/)ün müteakip nutuklar teati eden iki doat 
milletin ba1vehilleri 

lediye reiıi Nevzat, hariciye be
tıncı daire ve protokol .tef· 
leri Merkez Kumandanı, Emnıyet • sef • ._, 
müdürü beyler. ve macar are!• er1U1"" 
m tarafından kartılanımtlar ve bır asker 
ve polis müfrezeıi tarafından ıelimlan• 
mqlardır. Muıika macar milli marıın• ı 
çalmıfhl'. Miaafirlerimİ! tiirk, ,_car 
•yraldariyle oii81enen ıstaayon W-ı· 
nm iç Ye clqmda toplanan kesif bir halk 
ve macar kolonisi tarafından hararetle 
alkıılanmıı ve milli micar elbiselenni 
ta,ıyan küçük macar kızları tarafından 
büel<tler verilmi~tir. 
M.Goemboeı Baıvekil lıınet Pata 

Hazretlerinin, M. de ıc.n,.a Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Berin refaluıtinde 
otomobillerle Ankara palasa ıelmitler-
dir. _,_,_, A , __ _ 

Misafirlerimizin geçeceıuen n.._....a 
caddeleri türk ve ınacar bayraldariyle 
ıüslenmiı bulunuyordu. 

Ziya/etler . 
ANKARA, 20. A.A. - B~n ::!'; 

mize gelen ma~. beıveki~ i, Kan-
Goanboea ..e baricııre na:r.ın • • 

bir "d"~ Ankara palasta ıatirahat ya mu ua" • Tah . 
ettikten aonn. - aef!r! M. • J' · •· 
le birlikte ıaat 11 de Hancıye yeki)ebn-
de Tevfik Rüttü Beyi, 11 b~ç.uk~a Bat· 

k·ı 1 met Pata Hazretlenm ve saat 
ve ı ı .. v•-- p a 
l2 de B. M. Meclisi Reısı ~.. aı 
H ti • . makamlarında zıyaret et· 

azre erım.. • ·ı h. L--··atı iadei 
mitler ve muşarum ey ım ~ 
ziyarette bulunmuşlardır. • 

Hariciye Vekilinin ziyafete 
ANKARA, 20. A. A. - ~~ bat' 

vekili Jeneral Goemboe• ve hm:"~J'e na• 
:r.m M. de Kanya ıerefine ~ancıye Ve
kili Tevfik Rüıtü Beyefendı .~dan 
bugün AnadoJu kulübünde bır ogle J'e-
meği verilmitıir. 

Y ---Lte Baıvekil lomet !'ata Ha:r.1• cmca efi · M. T ahı, Pqte e • 
retlenyle macar bari• .". ve'-"eti katibi • • Behiç ve cıye ıuu 
çumz . · Numan Rifat beylerle macar 
umumıaı •-•) · kim hazır 
sefareti ve hariciye ve .... etı er 
bulunmutlardır. 

Ba1vekilin ziyafeti 
ANKARA 20 (A.A.) - Maca~ 

Batvekili je...:ral Goemboes f;~i:'; 
ciye na:ıım M. de Kanya te':"' fm 
vekil ı-et Pata ha:r.retlen tar~ • 
dan: Ankarap•laata bir akf&Dl :r.ıyafe-
ti verilmittir. • . ·ı 

Zi,.afette heyetı vekile azaları e 

C. H. fırkası umumi katibi Recep, C. 
H. Fırkaaı meclis grupu reis vekili A
li Beylerle B • M. Mecliıi Hariciye 
encümeni azaları, Macar sefiri M. 
Tahy Peşte elçimiz Behiç, Hariciye 
vekal'eti umumi katibi Numan Rifat, 
riyaseti cümhur seryaveri Celal, Kale
mi mahaua müdürü Haaan Rıza, Mu
hafız kumandanı lamail Hakkı, An
kara valiıi Nevzat Beylerle Macar se
fareti ve hariciye vekaleti erkanı bu
lunmuşlardır. 

Macaristan naibi hükümeti ami-, 

Macar miaalirler fere/ine 42 kifilil'ı 
bir ziya/et verilecek "'"elan T e/rir• 

dağ vilôyet konağı 

ral Horty'nin bir kaç gündenberi teh· 
rimizde bulunmakta olan mahtumu 
Etienne Horty de davetliler ara11nda 
bulunuyordu. 

Zi,.afeti bir ıüvare takip ebnit
tir. 

Ziyafette Bqvekilin aamimi 
bir nutku 

ANKARA, 20 (A.A.) - Batvekil 
Jamet Pata hazretleri Macar nazırla• 
n terefine verdiii ziyafetin sonlan· 

na doira Türkçe olarak ıu •"tın. irat § Aaia Go.: 29 TepinierJoclJe 
•tmitlerclir: ;; cümlami)141ôıtı.qo on181cu 71ı. mü-

"Bapelôl Haaretlerİ, ı= n-betile Tü..Jı ~Uetine hitaben 
"Dört - ...,._ ki TiirkiJ'e i- bir nutull Irat ..,_.tir. Nutllun, 

Şefin h nutkuna ehemmiyet ut/es 
dilmellteJir. Muhterem rei. nuf· 

ltunda uil milletinin on Mne içincle 

tahaltlıull ettinliii İflerİ tebarii:ıı ef· 

tirmeltle beraber, ö11ümüzdelli illin-le Macariatan, aınıJanndakİ münaae· _ mercıaimin yapılacoic 1,üyült mey. 
betlere, iki millet 'tarafından müteka· § ilanda iradı ltuvrJet/e ,,. .... ---ldı·r. ci on nne içinde ltudretli adımJGl"lo 
bilen beslenen k&rdetçe dostluk hiaa - _...,.,_ 
lerine ve her iki memleketin iyi an- § Nutllun radyo rJcuıtcuile lter'qralta toltallllulluna llG1111flllcıcaJı ileri 
latılmıt menfaatlerine en uygun dü· = dinlenmeıi için tertibat alınntı;.. hamlelere t•ma• edecefi, ba ,,,.. 
ten mahiyeti nnnitlerdir. . = Yeni Türlliyeyi yaratan rJe -a yanda miili kültüre rJe pzel ...,.•at. 

Bütün bu devre eanaaında müna· = Türkiye cümhuriyeti 6ibi layık ol· lara rJerilecek ehemmiyetten bah· !§_ 
ıebetlerimizin mütemadiyen aılulatlı· -
iına çok büyük bir memnuniyetle fa• - duiu bir rejime karJufturan Büyük ndec•ii hab"1" rJerilmektedir. il 
~~~~:k· 

1 
~ b;a b~~:Ja se~:1;i';,!i;· ;jtlllllHlllUlllUDHwımllllllllWlllftlllllllllllllllllllllftllllUlllllRllllllffilllllllllllllllllllllllllUll&$ 

olduğWS:uz meıut siyasetin ne kadar 
sağlam esaelan olduğunu bize göa
terdi. 

CümhurİJ'et hükümeti üçüncü de• 
fadır ki Macar devlet adamlannı 
Ankarada kabul ebnekle şeref duyu. 
yor. Bu ziyaretler eınaaında doa~ m.~1-
Jet ve zimamdarları hakkındaki bu
tün temennilerimiz daima heyecan i· 
le me9bu olmuştur. 

Bu heyecan, aizin aramızda bu
lunmamzın bütün Türkiyede ne dere
ce umumi bir tataret tevlit ettiğini, 
ve aizi doatça ve kardeşçe kabul et
mekre ne kadar bahtiyar olduğumuzu 
IÖylemek için ayağa kalkarken bu· 
gün de aynile duymaktayım. 

Safa geldiniz Başv kil hazretleri. 
bize )uraya delilini getirmit olduğu• 
nuz '4oıtluk y&Juız aiyaıi bir Yeıika
dan doğmuş değildir. O dostluk, ay• 
ni. zamanda, iki millet arasında mev· 
cut olan sıkı kaynaşmad n. ve on
ları birleıtiren hakiki muhabbetten 
de ileri gtolmekt dir . ., 

Dün Taksimde ve F enerbahçe stadında karfılaşan takımlar 

Türk milleti İçin bu çok sevinç· 
li günde Macariatanın kalbinin de 
bi:r.imle beraber çarpmakta oldu
ğunu, ile dostlarımızın da muvaaa
liihnızın TürkiyeJe tevlit ettiği bu 
bayrama ternamiyle iftiralı etmek-. 
te bnlunduklannı biliyoruz. 

Bu sebeple davetimizi hitfen kabul 
ehniı olduğunuzdan dolaJ'I gerdı: zatı 
devletlerine, ve geTek muhabbetle selam 
ladığım M. de Kan,.a huretlerine teıek· 
kür edenm. 

Bir kaç senedenben dünyanın huzuru 
için müşkül •e endişeli bir devre yafa• 
yoru:r.. Bqenyetin çekmekte olduğu is· 
tiraplar iıe yakında ıükônet bulacağı 
benzeıniyor. 

Hükumetlerin deruhte etmİf ol· 
dukları mesuliyet bu yüzden daha 
ziyade ağırla,maktadır. Ve dünya 
zimemdarları bizzat kendi mulıa· 
/azalarına tevdi olunmuf memle
ketlerin mukadderatına teallük e· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

111 
Adliye tayinlerinin diğer 
kısmı iç sahifelerimizde. 

Galatasaray 1-Beşiktaş 3 
Ateş - Güneş İtalyanları 6 - 1 yendi 

Dün ıpor noktai nazarından ol
duk<a yüklü bir gün geçirdik. Şehri
mizin her iki stadında futbol maçlan 
J'apıldı. Türkiye birincilik maçları
nın Bursa grupu müsabakalan da dün 
den itibaren baılamıt oldu. Kadıköy 
stadında Alet Günet takımı şehrimi· 
zin kuvvetli grupu Kore klüplerin· 
den lı&Jyaalarla kartılatmıt 1 - 6 
gibi büyük bir fakla galip gelmittir. 

Takaim ıtadyomunda bundan on 
bet gün evvel Galatasaray, Betiktat 
taknnlan dostane bir maç J'apmıtlar 
ve bu maçı 1 - 2 Betiktqlılar ı... 
zanmıılardı. 

Dün bu müıabakanın revantı ma
hiyetinde yapılan oyunda bu defa Be
tiktat daha ağır ba1m11 ve evvelkin
den bir fazlasile 3 - 1 neticeyi ka
zanmıtbr. Betiktat takımı dün cid
den çok güzel bir oyun oynamıt ta· 
kımda dün bilhaua Hakkı Fevkala
de denebilecek kadar güzel oynamıt-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bursadaki maç 
BURSA, 20 (Telelonlo) - Tüm 

kiye birincilikleri grup mü.abakalo· 
rındon Burıadalıi maçlar buaiin dirt 
binden la~la aeyirei llütleai iter,_ 
da yapıldı. Çekilen kur'ayo ......,_. 
eı>rJelô Çanalllttıle Gençler Bir/ili, 
Burao ıan'atkciran takımı ile oynadı 
11e Buraalılar maçı 2 - 5 lrozanfla
lar. 

Bunu müteakip halllın cıl"1ılerı 
aro•ında ıahayo çıllan Fenerbahçe i
le Kocaeli takımı ara11ndo heyecan
lı bir maç yapılJı "" Fenerbahçe 
O - 12 ile maçı kaMJndı. 

Seyirciler arannda ııali, ,...rlle• 
kumandanı 11e Bur1<1111D tanın,,., Y. 
tün miaalan rJardı. Yarın 1aat doltas 
buçullta Bnraa takımı Fener bahçe i
le lıarfllGfGcalltır. Fenerbahçe taı... 
mı aaat on ikide Y aloı>a tariltile ~ 
tanbula döneceklerdir. 

f talya -tavassut--etmiyor! 
Hitlerin sözlerinde saklı maP:..lar var 

- olecak? Ya Almanya fimdilik aİs 
lilw:r.lanma konferansmdalı çekil
mek teklincleki fili protestoıile iktifa 
edecek, yahut ta Fransa ve diğ~r 
devletler ailihlannı azaltmıyorlar dı· 
ye kendisi de ailahlamnağa bathya• 
cak. Hemen IÖJ'liyelim ki birinci va· 
ziyette te beynelmilel münasebetler 
normal bir hale giremez. Bu proteato, 
Damoclea'in kılıcı gibi betı ucunda asılı 
durdukça Avrupa ıiyaaetinde aalah 
olamaz. Fakat en tehlikeli vaziyet 
Almanyanın ailahlanmağa baf]ama· 
aile meydana gelebilir. Bu halde 
Fransa, Almanyayı Versailleı muahe· 
deainin silahtan tecrit hakkındaki be
tinci k11mmı ihlal etmekle itham e
derek, hakkında zecri tedbirler al
mağa teıebbüa edecektir. Bu tedbir· 
lerin mahiyeti ne olabilir? Almanya 
Versail!eı muahedesinin tamirat hak· 
kmdaki hükümlerini ihlal ettiği için 
1923 senesinde Fransa Ruhr mınta· 
ka1m1 itıal etmifti. Ancak o zaman 

fil 

PARIS, 20. A. A. - Volf ajan11nn1 
öğrendiğine göre Alınan hükümeti dün 
Milletler cemİJ'etİ umum kitipliğine bU 
tezkere göndererek Alınanyanın mez• 
kiır cemiyetten çekilmit olduğunu reaa 
men bildirmittir. ' J 

ltalya tava .. ut eJecek mi ? 
ROMA, 20. A. A. - Gazete del Po

polo Avrupanın bugünkü hali kartıaında 
ltalyamn aldıiı vaziyeti fU açık aözlerle 
anlatıyor ve diyor ki : 

bu itıale lngilizlerin de muvafakat· 
leri iktiran etmitti. 

lnıilialer bir defa itgal yapıldık· 
tan aonra muvafakat ettikleri için pe· 
fİman oldular. Ve Fran11zları tazyik 
ederek bilahara itıal mıntakalarını 
tahliye ettirdiler. Acaba timdi Fran· 

sanın bu tekilde bir müeyyideye mü· 
racaat ebneaine lngiltere razı olacak 
mıdır? Sonra 1 ngilizler razı oıma.aJar da, 
bu işgal, 1923 oeneainden çok fazla 
kanııkhklara aebep olmıyacak mı 1 
F.lh kika Franıa • Almanya hududu 
L 1 a muahedelerile kefalet altına 

locarnotır Binaenaleyh bu muahede· 
a ınmıı · · · · .. Fransa Alman arazıııru 
!ere gore, 1 V 
• 1 demez. Ancak Fransız ar er• 
''l!~e: muahedesinin tatbiki nokta· 
saı dan çıkacak ihtilafları L~ 
aın h delerinin ıahasmdan hanç tut· 
mua e 1 h ·ı·h :ıJ nma 1 d r Binaena ey il a 11 a 
muı alr .' .pekala Versaillea muahede· 
mese esı, b' 'h Tf 
sinin tatbikinden çıbn ır ı b a 
telakki edilebilir. 

Her halde Almanyanm konferans· 
tan kil.meaile ailahu:r.lanma me~le-
. çek ;ı· hl - •tma meseleu ol· 

aı artı ı a an as... .;ı·b 
makbın çıkıyor da Almanyanm. a ' 
lanmaama mini olmak meseleu ~k
lini alıyor. Ba9ta Fransa ~l~ak uz';; 
re, Avrupa timdi buna manı olma 

çarelerini anyor. Ahmel ŞOKRO 

Miaalir bahriyelilerin ilün abideye ~elenk kayma mertuiminden ve 
ferellerine Sipahi ocağınıla. veri len ;r.iya/etten intibalar 

(Y-.. ic .ahifemi:ıule) 

" Bir çok ecnebi gazeteleri halya ta
rafından bir tava11üt yapılacağ•nı söz ge 
liti ediyorlar. Yakın bir zamanda böyle 
bir teşebbüse giritileceği t~hmin ~dile
mez. Bunu açıkça söylemek münaıip o
lur. Almanyanın son kararından fatist 
hükumeti de öteki hükmiımetler kadat 
hayrete dütmüştür. Müsait bazı hal ve 
fırsatlar bat göstermezse halyanın -
Bugünkü vaziyet ve tartlar içinde ber 
hangi bir muvaffakiyet ihtimali göıter• 
miyen - böyle bir le9ebbüıe giritmeıi 
için hiç bir sebep yoktur." 

Bu gazete J'&Zısını şöyle bitirmittir : 
" Reiıtag mediıi için J'apılacak inti

habatın neticelerini öğrenmeden önce 
her hangi bir feY yapmağa kalkıtmala 
imkan ırörülemez." 

PARIS, 20. A. A. - Havas ajansı bil-
dinyor : . 

(Devamı 6 ıncı sahifede) ' ' 
T avıusut edip etmiyeceii bugü,. 

için meşkıik bulunan M. Mrıuoliırl 
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HARiCi HABERLF-~- DAl(i 
ı "• ~ {mB7.t) ....... Mançuri 

Sultanhamidin kırklara karışması! Ne alemde? 
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Hırkai Saadet tekhian heyeli . - Abdülhamidin Hırkai Sa 
adet hecliyeıi • - Hırkai Saadet alayları. ' 

Sovyet tayyarelerinin bir 
şehri topa tuttukları 

Eskiden hünkarlar da dahil ol
mak üzere Silihtarağa, Ba•çoktar 
ağa, Rikaptar ağa, Anahtar ağası, 
Peşkir ağası, Sır katibi ve saireden 
mürekkep kırk kifilik bir nigeh
ban heyeti, Hırkai,erifenin hizme
ti mebruresinde bulunurlardL 

Hırkaisaadetin v:m ve mah-
fuz bulunduğu mahallin altında, 
brlı: başamakla inllen bir malifil 
vardır. Burası, kırklann içtima 
mahallidir. Pek temiz, huzur ve 
istirahatle, ferağınefs ile dağdağa
sız oturulacak bir izletgabbr. Mer 
divenlerden çıkılınca Hırkaisaadet 

airesine girilir. Sağ tarafta oy
malı dolap şeklinde zarif iki ka
• tlı bir kapı vardır ki arzhaneye 
yani eski padi,ablarm divan kur
duju salona geçilir. 

Padi'3hlar, eski anane üzere 
Hırkaişcrifi halka ziyaret ettir
mek lazrmgelirken, ziyareti vüke
la, ulema, vüzera ve ricale ve asba
bımeratibe ha... ve kasretmifler
dir. 

Her sene, ramazanıferifin on be
şinci günü mutat merasimle zıyaret 
ettirilirdi. Hünkar, Hır~erife.ıinl 
mahfuz olduğu musanna· aaı>du.k
çeyi bir elile tutarak H~saade
tin mübarek eteğini öptürtür; di
ğer elile de, üzerleriııde: 
Hırkai hazreti fahri resule 

Atlası çarh olamaz pi.y end&z 
• .ız sürüp zeyline takbil ederek 

Kıl fefii ümeme arzı niyaz. 
Kıtası yanlı, ince tülbentten, 

yirmi ~r santimlik en ve boyda 
kiiçük destimalleri (bir nevi men
dil), zairlere verirdi. Ba deıtimal
ler, Hırkaiferifenin mabluı oldu
ğu sandukanın üıtüne eneke te
berrüken konularak tenaa ettiril
mif bulunurdu. 

O esnada, güzel sesli •e musiki
ye afİD& güzide balalar, ağır ağır 
Kur'an okurla..dı. Bundan be,&• 
hiç bir ses ~iti!mezdi, tam bir IÜ
kıin ve huzu· hüküm ıürerdi. 

Sultan Mahmut, Abdülmecit ve 
Abdülaziz devirlerini idrik eden 
bazı kudemanm ıörrü üzerine ıöy 
lediklerine göre, Hı~rif alay. 

ları, meraıimitetrifatiye itibarile tekzip ediliyor r 
daha tantanalı ve ihti,amlı olur-
m"'. MOSKOV A, 20. A.A. - , ..ıs 

Fakat Sultan Hamidin ziyaret- ajanaı bildiriyor: Şanl\i ·bun 
leri. ~ .misillil tant~a ve ihti,am- Sovyet tayya~el~~~ tarafııJazı ç: 
dan arı ve pek zahıdane ve müte- bardıman edıldıgıne Af 

1 • 1 . d k ;--Avrupa ga· 
vazıane o dugu anlfılıyordu. gazete erın e çı an 

1 S d Şe h . 1. M k l . ,.oer er temamen a razam ve y ıs am •e e • zete erıne geçeruz . d S t 
ke Şeriflerinden lstanbulda bulu- asılsızdır. Çar .... eknt~ • . e h bovyle • 

ti k.b .. l af ·ta 1 · ~ gozu ugu a er erı 
nafnt:ı:a .afr vek~I~ ıfu ed~rl ve f~- d yybare .~~rdendir. Diğer taraftan 
ra e ıterı e ve ı ı e en ı er ve vu- ı e u ev . 
kelayidevlet, merasimin sonuna Lond~a ~ıkan Dail.r.E.xpres gaze 
kadar sandukanın bulunduğu ve te ; . .a.Pe~ın m~abırının Sovy.et 
hünkarın durduğu mahallin sağ ta , .!ı:retı mumesaılıne atfen yıudıgı 
rafında nra ile bulunurlardı. beyanatın da aslı yoktur. 

Ziyaretten sonra, zatı~baıo~ MOSKOVA, 20. A., A.- Tas 
kendine ikametgah ittizah cfa.ıgı Ajansı bildiriyor: Haber verildiği
Bağdat kötkündeki küçü~ ~ .;:ına ne göre Çin tark demiryolları Sov 
çekilirdi. Çok defalar ~ ... a 1 ara yet müdürü M. Rudi gönderdiği -
kalır ve istediği zev•• a ıftara a- bir tamimde itletme müdür muavi
lakoyarlardı. ni Mançurili Tiantsinfu'nun tayin. 

Sultan Ha~:., Topkapı sarayı- ler hakkında emirler verdiğinden 
na geldikçe .ıôrdüncü Sultan Mu- ve gerek itletme nizamnamesini 
radm Ba~at cengi hatırası ve ga-
nimet ,..11rasile yaptırdığı Bağdat gerekse demiryollan muamelatını de 
kö ı.unde otururdu. ğiştirdiğinden babıederek ancak 

işletme müdür vekili Levigin tara. 
Bu kasrın bina olunduğu Boğa- fından verilec~k emirlerin makbul 

za bakim ve tam nazır ferahı! mev-
ki noktasından bir fevkaladeliği, 
mümtaziyeti olduğu gibi İııfa.Sının 
tarzı ve nakı,larınm, tezyinatının 
nefaset ve tarazı itibarile de dil
berliği, güzelliği tarif olunmıya
cak raddede gözletc ~•rpar, gönül
lere ne,eler, ferahlar verirdi. 

Hele o sakaflı tarasası, efi bu
lunmaz, temataıına doyulmaz, 
keyif çatılacak bir yerdi. 

Sultan Aziz zamamnda ve Sul
tan Ham.it devrinde lstanbula ge
len, mezklll' kasrı gören Avrupa 
Hükömdarlannm, methur mimar
larmm son derece takdir ve tahsin
lerini celbetm.if , ağa:larmm ıula.n
nı akıtmlfb. 

Zavallı Sultan Hamidin, vehmi, 
vesvesesi yüzünden, o, ıü:ıelim 
kurm müzeyyen li.le bahçelerine 
latif Boğaziçine bek•n .alonunda, 
terasında oturamayıp, oh! diye 
fi>yle bir nefes alamayıp, kendi 
kendini o nimetlerden mahrum et
mesi, cidden acınacak. bir haldi! 

( Ar.lı.uc t1ar.) 

ve müteber olduğunu bildirmi,tir. 

Deniz faciaları 
60 yolcusu olan bir vapur 

denizde yandı 
KOBE, 20. A. A. - Japon handa-alı 

Y aaitma Maru vapuru 60 kadar yolcu i
le bu cinrda yanarak balmıJtır, Tayfa 
atqi aöndürm~ için çok çalı~ılaraa. 
da vapur birdenbire yana yatmış ve ıu .. 
lann içinde kaybolmaıtur. Yolculann 
ve tayfanm ne olduğu belli değildir. 

KOBE, 20. A. A. - Y achima Maru 
gemisinde çıkan yangın o sıracla büküm 
süren ıidıleUi bir kaıD'gad:uı dolayi ı;ar· 
çcl>uk büyümiq ve vapurun her tarafmı 
&ann,fhr. Bu kuarga esnasmda denizde 
bulunan balıkçı cemilerinden bir çoğu 
da hal:mıftır. Bunlardan bir kaç tanesi 
henüz limana dönmemiştir. 

KOBE, 20. 'A. ·tı.:. - Şimdi alman rea· 
mi malılmata cöre yanan Yachima Ma. 
ru Yapurunda 59 yolcu ve 5& tayfa bu
lunuyordu. Şimcliye kadar Sl kişi kur
larılm~tır. 

Tuna mülakatı 
Yarın lki kral 29 teşrinievvelde 

görüşecekler Abdülhamidin kırklara karışması! 
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Abdüllıamidin vehmini körük lüyenler. - Yıldız sarayını 
tehdit eden tepe! -Kötk mü? Hahbea mi? 

Milli Tıp kongresi 
Bugün başvekil Hz. 
tarafından açılacak 
Anı..n..la Ba!•ekil lomet P""' Haz 

retleri tarafnMlan bugün açılacak olaa 
be.inci Milli Tiirk Tıp "-cı'csine iıti
rak edecek l llbuıbul daktorlarmdan son 
kafile d diin ıelıriminlen hareket el· 
,m4tir. 

KONYA, 20 (A.A.} - EtJhba kon 
gresine iftiralr etmd< üure Konya dok 
torlan dün Ankaraya ~ttiler. 

Etıbba odası intihabı 
tehir edildi 

Milli Türk Tıp ı.o....-aiuin 21 Tq
rinievvele talik olunması hasebiyle 21 
T evinievvel Cıımartesi cünii J'1lın!acalı. 
olan Etıbba odası idare heyeti iıotihahı 
26 Tqrinievvele tehir edilmİJtir. 

Belgrat sefirimiz gitti 
Ankaraya citmiı olan Belsrat Sefiri

miz Haydar Bey dün latanlıul. celmiı 
ve dün aJı.ıamki ekapre&le Belcraıla. av
det etmiıtir. 

Tütün ikramiyeleri 
Harp malulleriyle yetimlerine n ııe 

hit çoı:ukbrma her sene nrilmekte olan 
hütü nilmuniyelerinin IMı - ele veril
mesine lıeılanmqhr. 

Şimdiye kadar ıehit çoculdariyle aile 
lerien ikramiye verilmiıtir. Bu lü-D yir 
mi birinden iHb.rm bütün Malmüdür· 
lüklerince malıillere ele nrileceldir. 

Fatih Aslı.erlik •uhai 22 Pazar ırü
nü. Oakiiclar Askerlik ıuheai 22 Pazar 
günü, ~laf Askerlik ıuheai 21 Cu
martesi pniindaı itibaren teırziata baş 
lıyaı:aldardır. A.lıikadarlann ıubelere 
mür.,ı:aatlan iatenı1roektedir. 

::stern bir telsiz istasyonu 
yaptı 

ANKARA, 20 - Eatem lel §ir
keti tarafından küçük dalgalı bir tel· 
ai:z İstasyonu yapılmıştır. 

Bu istasyonun provaları biter bit· 
mez Estern faaliyetini tatil edecek· 
tir. Şirketin memurlan .. ir ay aonra 
telgraf idaft!oine nakledı1eceklerdir. 

Radyo ve içki 
Düşmanları 

Diyorlar ki: "Dinlediğimiz 
ı meyhane şarkıları nediı • 

Dr. lbrahim Zati B. 
latanbul radyo•unda ııon zaınan· . 

larda. muhtelif saz heyetleri tarafm
dan çalınan bir takım tarkılar Yetil
hili.I Cemiyetinde ıiddetli bir infüo.I 
uyandırmıttır. 

içki Ôıqmanlarr İstanbul radyo
sunu halkı içmeğe teıvik eder yollu 
neıriyat yapmakla itham etmektedir. 

Buna miaa.I olarak ta müteaddjt 
ıarkılar cösterilmektedir. 

Bu şarkıların bilhassa gençlik Ü· 
zerinde çok fena tesirler yaptığı Ö· 
ne aürülerek maarif veka.letinin de 
nazan dikkati celhedilecektir. 

Dün hu hususta Yeşil Hilal Cemj. 
yeti ikinci reisi doktor İbrahim Zati 
Bey kendisile görüşen bir muhaniri
mize dezru.tir ki : 

- Radyo bir rncmleketin, daha 
doinuu her memleketin her sabada 
ıeviyesini yükseltecek bir müessese
dir. Denlerile, konfen.nalarile, bil
hassa musikisi ile memlekeHn ilim, ı 
abl&lı: ve terbiyei içtimaiyeai iG\:rin-

SOFY A, 20 - Diplomasi ,_-.ı.;. 

den al...... -'~ P., R-y• 
knılı Karolla BuJc- lı.ralı Bonain müli 
kab 29 Tqrinienelde Tuııa üoriııde 
ve Rotaçuğwa kartuında C.rccuoda ,,... 
kuhulacaktır. iki kral, bir yat ile yulı.a. 
n Tunacla Slestcnoya kadar bir ceziati 
yapacaklarda-. 

iki kralın lıa seyahati üç saat süre
cek ve hu esnada ıi yui yaziyet ıröyrii
ıülerek bazı kararlar verilecektir. M. Ti 
tuleaaı, burada& labuıbula hareket et· 
mesden evvel hu müliluıt haklmuı. kral 
Karolla telefonla cöriiınıüıtiir. 

Sarre Almandır 
Sarre amelesi bunu 

açıkça ilan etti 
SAARBRUCKAN, 20 (A.A..) - Sar 

re maden amelesi sendikut koofe.ra.n11n 
ela yeni reis Kiefer söylediği bir autuk· 
ta bütün Sarre Maden amdesinde tek
rar Almanya ile hirleşmelı: azminin h.iç 
aaradmamıt olduğunu ""7aıa etıaİJtİr. 
Konferans, Sarre maden amelesiin tek 
bir fikri olduğuna izhar için ber tarlii 
müzakereden nzceçmi,tir. Fikir ele fa• 
dur: 

Tdaar Alınan nt&nı1ıa dönmek.. 

Zeppelin Şikagoya gidiyor 
RIO JANEIRO, 20.A. A. - Dün 

buraya gelen Kont Zepplin balonu 
yarım saat dunluktan sonra Mia
mi ve kron 701iyle Chicajo'ya uç
mllflur. 

de çok müeuir bir YaartacLr. 
Bu böyle olduğu halde lataabul 

radyoaunda bazen carip lezaılara f&· 
hjt oluyoruz. Bir takım baıum ııeale· 
ri ile meyhane saılannı aadu-an pr
kılar dinliyoruz. Meseli: 

- Al kadehi eline, birer kadeh a· 
tal un. 

Daha sonra; Prozit farka Prozit! 
Diye haylı.ıran aealer ... 

Radyoyu dinliyenler arasında İ· 
çenlerden çok içııı.iyenler vardır. Aile 
yuvalarında genç uıuurlar bu tarkı· 
ları dinliyor. Bu ıarkılann 10 - 15 
ya.,nda çocuklar Üzerinde ne fena 
tesir yaptığtnı s.öylemeğe lüzum •ar 
mı? 

Bu şarlcılarm musiki nokta.i naza
rından kıymetlerinin tay.inini ken
dilerine hırakıyonız. Falı.at acaba 
muhiti içtimai üzerindeki menfi tesir
lerini hiç düıünmüyorlar mı? 

M. Titulf',-a 
Ati nar" 

--o-

Yo»'da halk tarafından 
alkışlandı 

ATINA, 20 (Milliyet) - Mösyö 
ve Madam Titulescu saat 10,30 da 
buraya vasıl oldular. Misafirler Se
lanik ile Atina araaındaki istaayonlar· 
dan geçerken halk heyecanlı teza· 
hüratta bulundu ve alkışladı. Mösyö 
Titulescu Yunanca: 

"Te~ekkür ederim, yaşasın Yuna
nistan,, diye bağlTI)'ordu. 

Gazetelere bayanatında ezcümle 
dedi ki: 

- Romanya, Yunanistanm daima 
dostudur. Ben şahoen Balkan İttiha· 
dmm bir pn tahakkuk edeceğinden 
ümlt nmn. Bulgari;tan ela ergeç 
menfaatini idrak ederek hu ittihada 
dahil olacaktır. 

Giritliler 
Atinayı istemiyor 
Giridin Yunanistan dan 
ayrılmasını istediler 
'-TINA 20 (Milliyet) - Mösyii 

M . \1 e nczelos 

Venizelt» Ciritte 
Ereğli ve Ritmosta 
nutuk söylediği 
zaman halkın he
yecanlı tezahüra
tile karplanmıştır. 
Halk bağırarak 
timdiki Yunan 
hükUıneti aleyhin
de bağırpnlf ve 
Ciridin Yunania
tandan ayrılma
am.t talep etmi§-
tir. 

ATINA, 20 - Mösyö Venizelos 
dün öğleden sonra Ciritten Atina
ya dônm\qtür. Pirede muhalif fırka 
liderleri tarafından kaqılarunıtbr. 

Mösyö Venizelos Mö•yÖ Titulea
cu ile de görüşecektir. Mösyö Venize-
103 Romanyanm Atina sefiri Mösyö 
Ra!ıcano vaııtaıile kendiıile gÖrüf"" 
mek istedjğinj bi.lôirmi~tir. 

Amerikan ziraat 
sanayiinde grev 

SAINT-P UL, 20 .A. A. - Çifçiler 
birliği cumarteıinden itibaren ziraat sa
nayilnde umumi crev yaprlmasmı em
retmi1tir. Biı-liğin hu grevden maksadı 
diğer aanayide olduğu gibi ziraat sana· 
yii içia ele yeni ı.ir kanua yapıbnaaını 
temia etmektir. ayni zamanda bu ırrev 
neticesinde ziraat mahsulleri fiyatları
nın da artacait ümit edilmektedir. 

iki büyük vapur kumpan
yası birleşti 

HAMBOURG, 20. A.A. ~ Ge
çenlerde aralarında bir birlik VÜ· 

cuda ıetiren Lloyd Nord Alle
maıad ve Hamburg - Amerika va· 
pur lr:umpanyalan merkezi Ame· 
rikanın garp sahili ile Almanya a
raamda doğrudan doğruya vapur 
itletmeğe gelecek aym ortalarına 
doğru yeniden .,..layacaldardır. 
Bu kumpanyaların gemileri evvel 
ce olduğu gibi dört hafta da bir 
Hambourg' dan hareket edecekler
dir. 

İsviçre faşistleri Romada 
ROMA, 20. A.A. İsviçre fa,i,tle 

ri ve vusturyadaki içtimai müdafaa 
tefkilatı namına Romaya gelen iki 
murahhas heyet M. Muaaolini tara
fından kabul edilmiflerdir. 

M. MU110lini misafir murahhas
ların söyledikleri nutuklara verdi
ği cevapta laviçrenin sağlam ve 
sarsılmaz dostluk rabıtalariyle, ls
viçre fatiftlerinin giriftikleri ha· 
reketle ltalyaya bağlı bulundukla
nnı kaydetm.iftİ.r. 

Rus bahriyelileri 
Abide önünde 

Dun Sipahiocağınıla limaanruzda mi 
aafil' buluann Rua filo.a kun.nılan ve 
zabitleri f41l'efine bir çay ziyafeti veril
ırıüıtir. 

Ziyafette Vali Muhittin Bey, muui
ni Ali Rlla, Ce.ılet Kerim Beylerle 
bahriye erkanından bazı zent, Rua kon 
aoloau M. ZYİliııg hazır bulunmutlar· 
dır. 

Dün alqam da Vali Bey tarafından 
T okatliyaıa otelinde fd>jr namına, ıe
reflttine bir ziyafet •erilmiıtir. 

Verilen habere cöre, Rua bükfuneti, 
Cümhuriyetiıı 10 uncu y1l &;nümünıle 
mcmleketimizJe bulunmak iizere c!.iier 
bir filoyu limanımıza cöndermek lasav 
...urunıladır. 

RUJ doıtlarnnız, ikinci filoyu, büyük 
hayramnmzda memleketimize cöndere
cek olurlarsa, hu iki memleket doıtlugu 
DUO ymıl Ye mes'ut bir te-zabürü ob.ca.1.
tır. Misafir bahriyeliler düa ihickye 
bir çelenk koymutlardır. 

Kazanç vergisi temyiz reisliği 
'ANKARA, 20 (Tele/onla) - Sabık Manisa mebıua ve Bina v 

gileri temyiz komi.yona auuından Kemal Bey kazanç verg 
temyiz komisyonu reisliğine tayin edilmiıtir. ..J ......... 

Ruslar ordumuza tayyareler ver 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Cümhuriyetimizin onuncu yılı m 

nasebetile dost Rusya ordumuza tayyareler hediye etmiştir. 

Eskişehir fabrikası faaliyete geç 
ESKiŞEHiR, 20 (Milliyet) - Eskiıehir fcker fabrikası bug 

tecrübe faaliyetine başladı. 11 Ban kası idare meclisi reisi Mahm 
umum müdür vekili Muammer, Ziraat Bankıuı umum müdürü Kem 
Zaim, idare meclisi reisi Sabit, Sü mer Bank umum müdüriı Nurull 
Esat, Alpullu fabrikası müdürü Hayri, Uşak fabrikıuı müdürü Re 
zi, Osma11 zade Hamdi ve Recep Zühtü Beyler fabrikaya geldil 
Makinelere ilk Pcıncarlar verildi. 

Fabrika memleketin en büyük sanayi varlıklannclan biridir. Es 
şehir halkı sab.:ıhtan ak~ama kadar bu büyük len ve iktısal tibidesi 
gezmişlerdir. Halk büyük bir kazanç kaynağına kaııuıtuğuncl 
fOk mütehaaistir. Gelen zeval gece Ankaraya dönmiiflerdir. 

Milô.sta · müthiş bir fırtına 
MiLAS, 20 (Milliyet) - Gece yarısı bllflaııan ve iki s-Um f 

la det1am eden şiddetli bir bora korkunç bir fekil aldı. Çaylar t 
tı, bir çok evleri sa bastı. 

Bir kaç yere yıldırım düıtü. Halk heyecan içinde lıaldı. Mil 
sın büyük bir tehlike atlattığı aöylenebilir. Nüluaça zayiat yoksa J 
anbarlarda tütün ve mahaul hasara uğradı. 

ıçin dün 
alındı 

Münhal mebusluklar 
intihap yapıldı ve netice 
ANKARA, 20 ( A.A.) - Mebusluğu münhal olan El<iziz, Man 

sa, Trabzon vilayet ve kazalarında bugün yapılan intihapta C. 
Fırkası namzetleri divanı muhasebat reisi Fuat, Erkii.nı harbiye m 
ralaylığından müteakit Fuat Ziya, cümhur riyaseti umumi katibi H 0 

met ve Devlet Şürası azasından Fatin Beyefendiler müttefikan meb 
seçilmi,terdir. 

Trenlerde tenzilat başla 
Bin izciAnkaraya gidecek,İstanbulda 
geçit resminde on bin talebe bulunac 
r 

Dün Taksim abidesi önünde Cümhuriyet 11141'1' falınuJıen 

Cümhoriyetin onuncu yıldönümii
ne ait hazırlıklara dün de cuma ol· 
maıma rağmen dm-am edil mittir. 

Dün Halk evinde bir top Jantı ya
pan komite bayramda halk tarafın· 
dan okunacak olan halk deatanlan 
üzerinde meşgul olmuştur. 

Y eıı.i onuncu yıl ınarıını bugÜn be· 
men öğrenmiyen kalmatnJŞ gibidir. 
Buna rağmen marşın büyÜk halk küt
leleri tarafından okunabilmesi için 
provalara devam edilmektedir. Bu 
provalara ihtiyarlar hile mi.Jlet mek
tebine gider gibi devam etmektedir· 
ler. 

Sehirde mevcut hütü.n musiki te
§ekkülleri bu provalarla meşgul ol• 
maktadırlar. 

Diğer taraftan , cüuıhuriyet l>ay· 
ramı için fehirde mevcut bütün ama• 
tör temsil heyetleri ve profeaycmel 
kumpanyalar aelerber haliadedirler. 

Hafta içinde Ankaraya lı.areket e
decek olan 1000 lstanhul i::zcisi tama
men hazırlanmıştır. 

l..tanbuldaki geçit resmine de 10 
bin talebe girecektir. Bayramda spor 
culardan ekaeriıi Ankaraya gitmekte 
olduklarından latanbulda tasavvur e
dildiği tekilde ıporcular ıreçit resmi· 
ne giremiyeceklerdir. 

Ziraat Bankasının yaptJrdığı yeni 
madalyaların mevcudu kalmanuttrr. 

Nerelerde ve kimler konferans 
verecek? 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümün 
de üç gün '·erilecek konferanslann 
hatiplerini ve &Öz söylenecek yerleri 
teabit için dün öğleden eYVel Halke
vinıle bir toplantı yapılmııtır. Dün· 
kü toplantıda bir Y:>k zevat bulun· 
mu~tur. ı 

Cümhuriyet bayramında verilecek 
konferanılann yerleri şuralarıdır: 

Fatih parkı . önü, Osk.üdar ,.fırka 
binası, K .. dıköy belediye önü, Bey
koz park tiyatrosu, Büyükada iskele 
meydanı, Kartaldıı. metrük ktliae bi
nasmd~ Büyükder,, fırka binasında, 
Betiktaş fırka hina'lnda, Kasrmpaşa 

fırka bina11nda, Kaannpafa 9 un 
mektep önünde, Eyüp Fukarapery 
sinema binaamda, Bakırkör fırka b 
nasında, Y eıilköy fırka binasında, 
remini fırka hinaarnda, Oıı.iveraite 
danında. Taksim meydanında, Sar 
Türle, Me.lelı., Elhamra, Süreyya p 
şa, Artistik sinemalarında, ' 
tiyatrosunda, Beyoğlu halkevinde .,. 
Millet tiyatrosunda. 

Şehir Mecüai ·-dan AYni 
pazar ·ciinü saat 16 da Fatih p 
önündeki kürsüde, lsmail Ş.0..ket 
Üalınidar fırka binasında, ayni -
ve saatte, pazar aünü ayni aaatte 
caret mektebi müdürü Hiiınii 
Kacbköyünde, pa:ıartesi ayni aaatt 
müderris Hakkı Nezihi Bey, Reşat 
Beykoz park tiyatrosunda, Emin Al 
Bey Büyijkada iskele meydaıımda, c 
zetemiz ne,riyat •iidiirü Ye Şebi 
mecliai azasından Etenı izzet Bey 
SIDJp&fa 9 uncu melrt.p öniinde, .,. 
Talı.sim meyclanmda, muharrir M 
Sait Bey Büyülıdere Fnica binamı 
da, muharrir Zeki Cemal Bey aalr c 
ceai Saray sinemasında, Sadri Et 
Ber üniversite önünde, Selim Sırrı 
Talı.sim meydanmcla, Nakiye Ha 
avulı:a.t Naznı.i Nuri ve Eaat Bey] 
Türk Iİnemaamda, Selime AYni Han 
Şehir tiyatrosu ve Türk ainenıasmda 
konferana vereceklerdir. 

Tenzilatlı tarife bcqlaJı. 
D""let ılemW yollarmm Cümburiyet. 

onunca yıldönümü münasebetile terti 
ettiği tenzıli.th tarif perfCl!lbe ceceai 
den itibaren haşlamqtır. 

Bir Hitlercinin katili 
BERN, 20. A.A.- Federal mab 

keme Frankfort'da Hitler tarafta 
lanndan birini öldürkten sonra ls 
viÇı;e toprağına kaçıp sığınan cüm 
huriyetçi bir Almanın iadesi, tale
bini reddetmi.tir. Mahkeme bu a
damın iflediği suçun siyaıi bir cü
riim olduğu mütaleasmdadır. 
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Ş EH l ... :ltm:LEWiJ 
Donanmaya fener! 

Bir kaç gündenberi İstanbul so
kakları yeni bir ticaretin revacına 
fahit oluyor. 

Eski kandiller, ·,ı,eler, cam re
çel kavanozlan, tamdanlar, gece 
kandilleri boyanmıt. Altına üstü
ne birer tel ve teneke uydurulmuf. 
Ağzı kalabalık bezirganların elin-
lerinde: ' - · 

- Donanmaya fener! 

Yaygarasile satılıyor, 
ve kapııılıyor. 

Zafer, tenlik, donanma bir mil
letin kanile, silahile hak ettiği bü
tün bu feref bayramlarının gurur, 
iftihar gibi manevi kısımları bize, 
kar, kazanç, istifade gibi maddi 
kısımları da Musevi vatandatları· 
mız~ kısmet ?lu~or. f' 

Bız daha yınnı yıl evvel: · 

- Girit bizim canımız, / 
1 Feda olıun kanımız! 
1 T eraneıile bağn yanık ifıklar 
gibi aokaklarda nümayif yaparken 
onlar habre bayrak yaprp satıyor
du. 

Biz Boana Herıek davasında 
batımızdaki fesleri atıp rahmetli 
Avuıturyaya boykotaj yaparken 
onlar, keçeden, abadan yaptıkta -
n külahları ba9unıza geçirip cep -
]erimizi botaltıyorlardı. 

Eko•••I 

Y tınanistanla 
Ticaretimiz 
Daha geniş bir sahada 

inkişaf gösteriyor 
Yunanistandan girecek bir kısım eı

yaıırn kontenjan harici memlekete itma 
Ji için lktısat Vekaletinde bir karama· 
me projeJİ hazırlaıımiftır. Yakında n~· 
redilecek olan bu kararname ayni za. 
maıwla Yunaniıtana ithal edilen Türk 
eıyasına mukabil alman bonolann vazİ· 
yetini de kurtaracaktır. Bu bonolardan 
tüccarın elinde fazlasiy]e mevcuttur. 

Yeni krarname Yunanistada ithal 
edilecek bir kısım eıyaya mukabil bu bo 
noları karşılık göstermektedir. Verilen 
malumata göre, Yunan hükumeti bu 
bonoları alınacak eıyaya mukabil daha 
genit mikyasta kabul edecektir. 

lzmirde satılan uzum 
Bu seen, istihsal mevsimi batlangı· 

cından ı 4 T eırinievvel akıamına kadar 
lzmir borsasında 19,450,000 kilo üzüm 
satılmıt bu üzümlerin 12,216,417 kilo· 
su ecnebi memleketlere ihraç ed.ilmiıtir. 

Fiatler 7 ile 26 kurut arasındadır. 
Geçen sene, ayni müddet zarfında bor
sada 29 417 ı44 kilo üzü msatılmıı, bu· 
nun 22 ~ı;on 444,122 kilosu ihraç edil 
miıti. Fiatler 10 - 34 kuruş ara~ında 
idi. bu gün sırf Hamburg . olm~k uzere 
yüz kilo üzümün Avru~ fı.atlerı ıudur: 

Eski devrin hekimliği 1 ;;~:ep kası., . J 

Yeni kasketler bi:r~ 
1 evvel hazırlanacak 

Maarif vekaletinin verdiği karar 
Üzerine mektep talebeleri için kabul 
edilen yeni kasketlerin bir an evvel 
bütün talebeye giydirilmesine çalıtıl
maktadır. 

"Derdini veren de Allah, dermanını veren de .. Sanki 
ekim olmuş ta Allahtan fazla mı bilecek?,, derlerdi 

Otedenheri mektep talebesi olma
dıldan halde baılanna talebe kaske
ti ıiyen bir çok kimseler görüldüğün
den bunların menedilmesine karar ve· 
rilmi§ti. 

Son zamanlarda gene hiç mek
teple alakası olmıyan bazı kimselerin 
talebe kasketi giydikleri görülmekte
dir. Bunlann menedilmesi için terti
bat alınmııtır. Bu tekilde talebe kas
keti giyenler cezalandınlacalı.lardır. 

Sınıfta kafan hukuk talebesi 
BugÜn Hukuk talebeıi Halkevinde 

bir içtima yapacaktır. Saat 10 da ya
pılacak olan bu içtimada eylul dev
resi içtimama giren fakat aımfta ka
lan Hukuk talebesinin vaziyeti gÖrü
ıülecektir. 

Dişçilik ve eczacılık öğrenen 
Bul gar talebesi 

·,..ktiyJe köylünün birine: 
mı•·~ ı: kendinizi hekime göstermez 

K<>n;ye ıormu§lar. 
-Y., .. . 

ze ölürüz r "Ii§, biz kendi kendimi
Bundan "' 

tıp bu kadar ilc:.""lı§ ıene evvel, ne 
torlar bu kadar çoa-... ti ne de dok

Binaena.Jeyh, ins~ 
dediği gibi, sahiden k.,. köylünün 
ne ölürlerdi. "'endilerİ· 

Vaziyetlerinden aık sık ~· 
den hekimlerimize, bugiinkü yat e
yine bir hekimin ağzından: ~. 

- Acaba bundan elli altınıı aer. 
e..velki lıastaların hekimliğini yapmıı ol 
sanız haliniz ney,. v~.r:rdı? 

Diye sormak istiyorum. 
Evet .. Haliniz neye varırdı? Şük

rediniz ki, en cahil inaanlann bile 
fenne inandığı bir asırda yaıryorsu
nuz. 

Haıtalıklan tetbia için eliniz al
tındaki bin bir Y&Sıtadan kolaylıkla 
istifade edebiliyorsunuz. 

Kimsenin ıize "Gözünün Ü.tünde 
katın var!" 

Şimdiki ıibi bekim, evlerde aile 
dos~u ve sağlık bekçi&İ değildi. 

"Hafazanallah,, evlere tenlik .. " gi -
bi laflar edilmeden hekimin adı anıl
mazdı. 

Hekim, derman arayanlann çal
dıkları en aon kapı idi: 

- Ah, sormayın .. Tekke tekke 
dolaıtık .. Yedi ev:liyaya mumlar ada
dık .. Şeyh Efendi geldi, çiğnedi, Ba· 
ııbüyük Hazretleri ağzına tükürdü .... 
Hiç biri fayda vermeyince &ize gel
dik ... Mallım ya, Bey oğlum .. Denize 
düıen yılana sarılır ... Derler. 

Bu batıl itikatlı insanları, İnandık· 
an mevhum teYlerden ayırmak ko

.. değildi. 
~kat biz uğratmaktan bıkıp usan 
de'll'iL Bazı baatalar, hekimlerin vi-
Mara~ekmitim. 

aaçlarınu ~u defa çenemi olqadı, 
_ Dilin.' 'i. Kız dedi ki: 

rok ugvra..:?""' 'lı: öğrenıin, bizi 
.. 7~ maa., Z ki b. kı 
benzer, diyor. e ır za 

Beni ilri piyano ile , 
ziteıini tıpkı yemin kef <ıvarlarda 

•re\, 'b" ha 
tanın batından besmeleyle '.\ • •-
da Öyle veriıılerdi. "-,ştınr 

Akıla suikast ! 
- Haftanın yazısı -

Doğru dürüst çal19an, aaf ve 
sakin, aklı batında bır adamdı. 
Zavalııyı günün birinde karakoıa 
götürdüler. Muayene ettirdiler. 
Uelidir diye evvela berberlikten 
menettiler. Adamcağız tabii bum 
içerledi. Büsbütün sinirlendi. A· 
zıtıyor diye timarhaneye gönder· 
diler .• Oç ay kaldı ve çrktı .. Çıktı 
amma çileden de çıktı ... Kendi.sile 
görü9tiım, Biliyor musunuz? Hep 
akıllılarla görütmekteıı bıktım. Ar· 
tık iğrenç geldi. Akıl, akıllı ve 
akılhıık sözlerini, nağmelerini, 
hünerlerini dinliye dinliye adeta 
akılhğıa kin beslemeye batladım .• 
ltte bu ruhi haletin teairile bu bi
çare berberle görüştüm. Bana an
lattığını "size de anlatayım: 

Onu eskiden berberlik etti!;i 
ve timdi tütün, çikolata ve Ame
rikan sakızı sattığı dükkanda. es
ki bir aalanmenin yapraklarını çe· 
virirken buldum •• Derdini sorma
ya hacet kalmadan herkese anlat
tığı gibi bana da anlattı .. 

i Ve biz büyük harbin dört elim 
yılında yediden yetınitine kadar 
cephelere akarken onlar kapadığı
mız dükkanları açıyor, bıraktığı • 
mız itlere geçiyor, hiç alıfmadıkJa
n halde bakkallıktan, muhallebi • 
ciliğe kadar öğrenip para kaza • 
ruyorlardL 

7 numara üzüm 15 fılorın, 8 numara 
16, 9 numara 17, 10 numara 22, 11, 25 
filorindir. 

Üniversite Teşrinievvel imtihanları 
neticesinde Tıp fakültesi Dit tababeti 
ıubesinin birinci sınıfında 7, ikinci sını
fında 9, ıon sınıfında da 4 Bulgar tale
be&i muvaffak olamamıtlardır. 

Bu sene Eczacı ve Diı tababeti fU· 
belerinde tahsil için yeniden 50 • 60 Bul 
gar talebesi gelmittir. 

Dediği yok. Müıterileriniz, "Dok
tor Bey!'' diyerek önünüz, ardrmz sı
ra dola§ıyor. Kendilerini, paraaiyle 
ıize muayene ettirebilmek için bir haf 
ta evvelinden randevü isteyenler, ka
pınızın önünde nöbet bekliyenler var. 

Kor:d.uğumuz tethiıi hastalar,. ı.. 
bul ettınnceye kadar akla karayı • 
çerdik. ._ 

- Allah o sabık kayınpeder o 
lacak keratanın gözünü kör etsin ! 
Hep başıma gelen beli.lar ·onun 
yüzünden :.eidi. Efendim herif İn· 
tikam aloı. Çünkü kızile geçine
medik, ayrıldık. Eh evlenme na
sıl hak ise ayrılma da öyle değil 

'd" 7 

Tutun piyasası durgun 
.,."QJ ır .•• 

Memleketin her tnrafmdan gelen ma 
)iimata nazaran tütün piyasası her ta
rafta görühnemit bir şekilde durğun
dur. TeşrinieV\'eli nilk on bet gününde 
yalnız Samsun mıntakasmda 932 mahsu 
)ünden 900,000 kilo tütün <atılmış ve 
bir de Muğlada 7000 kilo tütün müba
yaatı olmuştur. Bundan başka bütün 
mıntakalar durgundur. 

Yeni gelenlerin bir kısmı ile aınıfta 
dönen 20 Bulıar talebesi Atina ve Bor
do, Nansi Üniversitelerine gideceklerini 
söylemektedirler. 

Muhterem mealektaımız Besim 0-
mer Paıa, eski devrin hekimliği hak
kında bakınız bana neler anlattı: 

- Bizim mektepten yeni çıktığı
mız deYirde, tıbbin hiç bir ıubesi bu
günkü kadar terakki etmi§ değildi. 
Tahliller yok gibi idi. Yalnız idrar 
tahlili yapabiliyorduk. Bizden evvel
ki devirde hekimler, ancak rengine 
bakarak, tortusunu ıöyle bir muaye
ne ederek idrar hakkında hüküm ve
rirlerdi. İdrarın üstünde toplanan ta 
bakada alaimisemanın bütün renkleri 
toplanmıı olması lazımdı. Bu renkler 
bulunmadı mı, idrar, hastalıklı bir a· 
damın idran idi. 

- Derdini veren de Allah, derma
nını •eren de... Sanki hekim olmllf ta 
Allahtan fazla mı bilecek! Diye omuz 
silkip geçenler çoktu. 

Cümhuriyetimizin aıhhi varlığmu
za yaptığı en büyük hizmet, tekkele
re, üfürükçülere karşı giriıip muvaf
fakiyetle batardığı mücadeledir. Bi
zim gençliğimizde doğuramıyan ka
dınlara, erkek ebe ıetinnek için "de
rin!" ülemadan fetva sıkartmak la
znndı. 

- Kayınpederin bunda auçu 
ne! 

- '&yır! Suçu orada değİİ, 

layrıld~ı. sonra başrma bu bcia
~m gelm""ıude ... Anlatayım da 

dinleyin ! ! Her inkılap maddi tortusunu 
t>nlann cebine bıraktı. 

Her hadise onlara bir gül bay -
ramı kadar uğurlu geldi. 

Haset mi ediyoruz? Asla. Tür
idin gözü ve gönlü o kadar toktur 
k! dostlarının değil, dütmanlarınm 
bile kazancında gözü yoktur. 

Yalnız bir fey var. 

Ecnebi kumpanyalar muhtelif baha· 
nelerle henüz mübayaata başlamamıılar 
dır. Kumpanyalann müştereken yaptı· 
ğı bu hareketin fiatlcri düşürmeğe ma
tuf olduğu anlaşılmaktadır. Maamafih 
zürrada sebebi izah edilemiyen bir ümit 
vardır. 

••l•dly•d• 

Esnaf muayenesi 

Geçen sene Dit tababeti tubesinde 
137, Eczacıda ela 7 Bulgar talebesi var
dı. 

Altmış 
Sabıkalı kadın 

Pantuflacı Muzaffer tekrar 
adliyeye verildi 

Bazı hekimler, gebeliği bile idrar
dan tethise çalııırlardı. Böyle veaait
sizlik içinde yaptlan tıbbi muayen~
lerden tabiatiyle iyi neticeler alına
mazdı. 

Bugün bile bizim eski kandille
rimizi boyayıp bayramımız için 
bize ıatan bu çalıtkan vatandatlar 
he olur, paramız< tatlı tatlı toplar
ken konuttukları türkçeyi evlerin
Cle de konutsalar ve Y enicamide 
türkçe kandil satarken Tünelde 

Belediye kanunu mucibince esnafın 

lstanbulun sabıkalı yankesicilerinden 
Pantuflacı Muzaffer isminde bir kadın 
yeni bir yankesicilik suçuntan Ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmi§tir. 

Nabız nıuayenesi de • vaktiyle çok 
gülünç §<'kilde yaptlır, az veya çok a
tan nabızlara nabzı mümteli, zenbil· 
far gibi iıimltt verilirdi. Zenbilfar, ar 
çan kuyruğu el.emektir ki, belli belir
siz atan n«lırzllır için kullanılırdı. . farınızca çalım satmasalar. 

Burhan CAHIT 

Hasan Fehmi Bey 
D. __ kutamoni Mebusu Hasan FMnıi 
-.Y lıir aydanberi tiddetli bir ııaEra ke-
1e~i iltihabmdan müztaripti. Hasan Feh
IN Beye nvelki ıün Cerralıpafa has-

• talıaneıin_de Dr. Nielıen tarafından 
lnuvaffakiyetli bir ameliyat yapılınıfbr. 
Huta daha bir hafta kadar müf&hede 
al!'nda kalacaktır. Hasan Fehmi Beye 
afiyet temenni ederiz. 

1ki Amerikalı mütehassıs 
petrol arayacak 

Petrol arama ve itletme idaresi 
tarafından iki Amerikalı jeolojist 
celbedilmittir. Harold F. Moaea ve 
William Woodaon namındaki bu 
iki mütehassıs petrol arryacaklar
dır. 

_I _s __ o..;.;R;..;:S;..:.A.:...-_I 
(lı Bankaımdan alman cetveldir) 

19 Teşrinievvel 1933 
Akta m Flatları 

Iıtikrular 
l•tikru. dalııili 87;l.5 
1933 lıtilı:a-aaı 96,!0 
S.rk D. 70Uarı 2.20 
D. Mu•ahhidci 48.-
Cümrilkler 8,50 
S.pdl • .ı.ı ..... 
llaidat 10,31 
T aıker17e 10,31 

Tah•illt 
El•lı:trilr 
Tram••r' -·-
ru •• ı 
Rılııen. 

'! -• 11.eo 
44.55 Anadolu 1 

,, il 
Mümeaail 

46.75 
50.60 

ESHAM I I 
J, Ba..._ Na.. T~lefon 
•• 1,IO Bom on ti 
"-. H .. u... 1,11 Terlr.o• - r 

13.-
19.10 

27 
il 
18 

• "' Mieuta 102 Çimento 
Tram•ay 47 ittihat day. 
Aaadolu H:ıae 27 Şark ııllla:t l,Jll 

2 
2,811 

Reji 3.95 Balya 
Şlr. ı..r1,. 111,21 Ş.r• •· oaa 

ÇEK FlATLARI 

Parl• 
Lond,·a 
Nüyork 
BrGkcd 
Mi1ano 
Atina 
Ce1M1•r• 
Amsterdam 
Sloya 

ızoe 
67.45 
67.JO 

1.38.75 
8.97 

83,06 
243,70 
117,27 

156,2075 

NUKUT 

IO 1. Fr••n.1 
1 l•terlin 
1 Dolar 

20 Lir .. 
ZO f. Balcib 
20 Drah.ml 
20 1 .... ~ 
20 u .... . 
2ı "-· Çoiı 
t FlorMl 

- 187 
873 
147 
ın 
117 
24 

aıı 

:zıı..-
111 

83 

Pr•i 
Viyana 
M•drit 
Berlin 
s.ı..,..t 

Zlo:i 
Pette 
Bikrot 
Moaı..oya 

(Satıt) 

15.!M 
4.JJ.50 
111525 

• 19766 
:W.39 

4.20.25 
3,7450 

798750 
1083.25 

x ..... 
J şw, 
1 p ..... 
1 Marlı 
ı Zolod 

ZO Loy 
ZO Diaar 

A,., M,50 
il 
49 

M.-
0.23 

ı C•.o'l'le 
1 Albn 
J MacldfJ'• 

Buılıınot 

--923,24 
0,37 
2,43 

altı ayda bir muayenelerinin icraıı 
mecburi olduğundan yakında bu mu
ayene tekrar yapılacaktır. Bu aeferki 
muayenede bilhassa halkm hayatı i-

. le alakadar olan §oför, arabacı, ber
ber gibi eınaf ainir muayeneıine tabi 

, tutulacaklardır. 

Bu kadının §İmdiye kadar yankesici
lik ve hırsızlık cürümlerinden altmııtan 
fazla maznuniyet ve sabıkası vardır. 
Bir çok cürümlerinden fazla da mah
kum edilmiştir. 

Bayramdan evvel umumi temizlık 
Pantuflacı Muzafferin bu defa üçün 

cü c~ mahkemesinde yapılan muha
kemesinde gene cürmü sabit olmut ve 
kendui yedi ay müddetle hapse mah· 

Cümhuriyetin onuncu yılından e•
vel bütün tehrin ba-ttanba~ temiz
leneceğini yazmııtık. Bu umumi te· 
mizliğin mevcut amele ile ya.pılması. 
mümkün olmadığından beledıye yenı· 
den muvakkat amele alacaktrt. 

Şehrin nasıl temizleneceği hak· 
kında belediyece bir proıra~ h~zır
lanacak ve temizliğe ayın ytrmı al .. 
tı11nda baılanarak üç gün devam ede
cektir. 

Hal kaça çıkacak? 
Kereateciler yangın yerinde yapı· 

Jacak hal tehir meclisi daimi encü
meni tarafından ketif bedeli olan 268 
b . k'" ·r liradan yüzde on beı nok-
ın usu M'"h" 

aanile 226 bin küsur liraya u. "."" 
darzade Nuri Beye ib~le edilm.'.'tır. 
Müteahhit, ketif bedelı_n?en yuzde 
on beı nispetinde tenzılat yapmıt-

br. . ... 
HB.lin temel atma merasımı c~ .. 

h . t bayramında yapılacak ve hal 
urıye . d'I . 

binası yedi ay içinde ~~al e ı mıt 
olacaktır. Şu beaaba gore mayıı so
nun bal &itecektir. 

Belediye bu suretle ıelecek sene 
meyva ve sebze ıatıtının daha maz
but ve sıhhi bir h&lde yap~labi!.ec~ği
ni ve varidatın da artacagını umıt e-

diyor. •• 

RUstempasa camıı 
' .. M' Y emiıteki Rüstempa_f& c~ ı-

mar Sinanın en kıymetlı eıerle~ı~de? 
biridir Bu camiin blJhaasa çınılen 
Türk ~an'atinin en ince bediaların-
dan sayılıyor. d. 

Camiin avlu duvarlan bile yarıa:ı
na kadar çinilerle süılemniıtir. 

lstanbula gelen her aeyyah bura
ımı mutlaka görür; camiin alt kısım
lan b<>Jtur. Buralarda mağazalar var· 
dır. Bu mağazalann ilet kıımında ca
mİİn avlusunda parmaklıklı hava 
pencereleri vardır. Son zamanlarda 
bu dükkanlar demircilerin ellerine 
ııeçıniş, bu pencerelere birer ıoba bo
rusu ıeçimıitlerdir. Şimdi dumanlar1 
ve krvılcımlar doğrudan doğruya mo
zayiklere çıkıyor. 

Sonra raağazalarm bir kıamı da 
kağıt deposu yapılmıft."". Aync,, ca
miin içine tahtadan bır de ev ın§a 
edilmiıtir. Eıki es~rJeri m.uhafaza 
heyeti azasından muzeler mıman Ke· 
mal Bey camide tetkikat yapmıf, 
bu terait altmda camiin her zama~ 
bir tehlikeye maruz kaldığını teıbıt 
etmiıtir. Kağıt depolannda bir y~n
gın çıkarsa cadıide~ ıüzel eıı.rl.~rın 
mahvolmaaı tehlikesı vardır. Muz~
ler idaresi belediyenin nazarJ dikka· 
tini celbetmiıtir. 

kum edilmittir. Yankesici kadın bu ka
dar. müddet te eminyeti umumiye neza
reb altmda bulundurulacaktır. 

Kimya talebesinden bir kız 
. me~divenden duştu 

Ünıversıte kimya ,ubesi talebesin
den Arıaloz hanım Zeynep hanım soka
~~da .. m'::'"divenden İnerken ayağı kayıp 
duımuıtür .. Artaloz hanrm sağ bacağın· 
dan ve belınden tehlikeli surette yara· 
)andığından hastahaneye kaldırılmııtır. 

Gizli evler 
Polis ikinci ıube zabıtai ahli.kiyesi 

tarafından evvelki akıam muhtelif semt 
lerde araıtrrmalar yapılnuıtır. Bu ara§· 
tırmalar~a Y eni!e.~ir ve Ta!labap civa
rmda N unet, Guluzar, Hatıce Kadriye 
v.e Naz~ı ~•imlerinde Jıeı kad:nın evle
rınde gızlı fubuı yapıldığı anlaşılmııtır. 

Evltt kapattırılmıı, buralarda bulu· 
n~n kadınlar muayeneye gönderilmiıler 
dır. 

Bir eczane hakkında ihbar 
Zabıtaya bir ecza tincaretlıaııeoi hak

kında .. mühim bi! müracaat yapılmıttır. 
Bu muracatta bir ecza ticarethaneıinin 
ecza sahtekarlığı yaparak yasak bir ta
k~ ilaçla'! m"!"lekete soktuğu bildiri! 
"."'• kanunı takibat yapılması istenilmİ§ 
br. 

Müracaat üzerine zabıta derhal tah
kikata başlamııtır. ilk tahkikatta hadi
ae etrafında bazı kimselerin ve bu me
yanda lsmail ve Leon isimlerinde iki ki 
tinin _ifadelerine müracaat olunmuttur. 
Tahkikat devam ediyor. 

Bir keçi pazarlığı 
~sman İsminde bir çoban Edirneka· 

pı cıvarında tarlada koyun otlatırken ya 
nına Neoim Ye Şevket İsimlerinde iki ki 
ıi g~lerek bir keçi satın alacaklannı söy 
lemıtler ve keçilerden birisini çobana ya 
kalatınışlardır. 

iki müıteri keçiyi muayene ettikten 
ıonra beğendiklerini IÖylemiıfer ve pa· 
zarlığa girişmiılerdir. 

.Pazarlıl',". h.ar~etli bir aırasmda müt 
terılerclen bırısı bırdenbire keçiyi kaldı
rıp omuzuna alınıt diğeri de buna yar
dan ederek ikisi birden keçiyi alıp kaç· 
mıılardır. Çoban Oıman bir müddet 
bunların arkasından koımuşsa da yaka-

• T .. ran Cemiyeti senelik ilk konıresi 
ni d~n Ce~yet T?erkezinde yapmııtır. 
Cemıyet Cumhurıyet bayrammm ikinci 
gününü büyük merasimle teıit edecek· 
tir. 

* Bulgaristandan dün 68 vagon üzüm. 
ihraç edilmittir. Şimdiye kadar ihraç e
dil ...... it .. ii..,,Jerin yekiinu 590 vagondur. 

Termometre olmadığı için hasta
nın harareti olduğuna, ıuıuz]uğu, cil 
dinin arcaklı~ dilinin kunıluğu ve 
terlemesiyle hükmedilirdi. 

Gögüe h~ıtalıkları, teneffüsün eık· 
latmaamdan. burun deliklerinin açı
lıp kapanmasından istidlal olunurdu. 

Haıtanın göğsünü ve arkasını din· 
~.em.~~. a_det .. olınadığı için kendisine 
ok~?"'P oksurrnediği sorularak vere
cegı cevaba göre tethiı konurdu. 

• Bu dediğim tekilde tababet yapıl
dıgı devre ben bile yeriımedim. Ki
tapl~~a okuduğumu söyliyorum. 

b
.. 8._ızım gençliğimizde, tababet, ta
u "" ~dar iptidai bir halde değildi. 

Fakat Yıne oldukça ukmb çekerdik. 
Te"!''!metre olduğu için lıastanm 

h~r;aretiııi teabit eder, ciğerlerini, kal 
bı~~ atıılarını dinler, idrannı tahlil 

bettir•.~ "..e teıhisini koyardık. Fakat, 
u gun "k . un yu &ek teıhiı vaaıtalanmn 

Y'.n~ çoğundan mahrumduk. Ne ıim
d~~~. damarlann gerilebilme derecesi
L.'r,o.çec~.k 8.!etiıniz, ne de iç hastalık-

. nı . gorebılecek Rontgen ıribi mÜ· 
hım bır yardrmcumz yoldu. 

Bu vesaitsizliğj bir tarafa bıraka
lım; her ıeyden evvel halkta hekime 
ve h~ki!'1liğine kar§ı itimat teeuüı et· 
memıştı. 

Bir çoklan hekime, dütman göziy 
le bakardı. 

lıyamıya~~ını anlayınca zabıtaya müra 
caat etmııtır. Şevket ve Nesim bir müd 
det sonra Yakalanmıılardır. 

Bir kadın çocuğunu duşurdU 
ve öldü 

Osküdarda Solalcsinan mahalesincle 
Kösedayı sokafında oturan arabacı Ya 
f&rlll aileıi Zeliha Haıınn dört ıün e•
vel sancıya tutulmuı ve bu sancıyı mü
t~ip altık aylık çocuğunu clüıünnüı· 
tur. 

.Teda~i İçin Zeynepkamil hastaha
nesıne ıonderilmitti. Zeliha Hanım n
velki ıün muklir lıastahanede ölmüı
tür. 

Çamaşır hırsızı 
Sabıkalı hırsızlardan Çetme Mey

danlı. Uz Tevfik bahçe kapısını açmak 
ıuretıyle Alemdar nahiyesi dahilinde 
Cankurtaran mahallesinde Saraçhane IO 

kağında 37 numaralı evde oturan Meh
met Ali Efendinin nine cirmiı bahçe
de •.sılı hulun.an bir kaç parça çamaıır ile 
ı:anın kattaki odanın penceresini aça
rak odada bulunan bir manto ile bir olr
~!ık dirhemi çalarak kaçarken görü). 
muı ve yakalanmııtır. 

Sarhoş · , 
Beyoilu caddelerinde 8Jikar bir su

rette sarh'!~ .?larak dolatarak rezalet çı 
kar!rken ıı:orulen Küçükpazarlı motorcu 
Şefık yakalannuıtır --

Hiç unutmam, bir gÜn, beni kaba 
saba bir herifin evine çağırdılar. Ka
nu, bir türlü doğuramıyordu. Tam 
müdahale edeceğim sırada kocası ku 
.]ağıma eğilip: 

- Efendi.. Avrata kulağ asına 1 
O ölürae bir avrat daha bulurum .• 
Sen, çocufu gözet! 

Demez mi? Hemen kan ba9ıma çık 
tr, elimdeki ileti az kaldı kafaama a
tacaktım. 

. Bir ci!n de büyük bir konağa ıit
tım. Doguracak hanmıın odaıma gi
rince ne gönyim, bir ıürü batı örtü
lü kadın ... Yatağın etrafına ııra sıra 
dizilmi§Jer. 

- Kim bunlar? Diye sordum. 
- Kalfa hanımlar! Ce•abını al-

dım. Derken bunların içinden bir ta
nesi, aai elinde bir mum, aol elinde 
yazılı bir kağıt yolumu kesti: 

- Efendim .. Şu mumu, 9u kağıtla 
parlatıp yakaraınız... Biiznillah ço
cuk anide zuhur eder! 

. De?'esiyJe kendimi kaybetınitim, 
d!"aeğmıle kadının eline vurduğum gi
bı mum yere düttü. Me,ierse bilmem 
nereden ıelmit mukaddes bir mum
muf. Oraıı benim vazifem mi? 

Siz ııilıniyete bakın ki, doktoru bi 
le hurafelere inamr insanlardan aanı
yorlardı. 

~aitti>'!_<; b~r çok hastalıkl~nn adı 
malum degıldı. Mallım olanların da 
t~davisi uzun sürer, çok defa da ne
tJCe vermezdi. Veremin adı İnce haı
t~ı~, f&~~un adı karaçıban, fren
gının adı Çıçek,, ti. Lohusa humma
sdı:na albastı, havaleye adıbatası denir-

'· 
Uz~n hastalık çeken çocuklan ge-

celeyın mezarlığa götürür, iki ınezar 
araıına koyarak: 

-. ~lalınn. • • Iki rahmetin biri •• 
ya ıyı et! ya canını al! diye düa e
derlerdi. lıte biz bu devirlere y t" 
t 'kl e ı~ 1 •• ,, 

M. SELAHETTIN 

Tahran sefaretimizde 
bir ziyafet 

. '.f ah~aııdan bildirildiğine ıöre, Sefi
rımız Hısrev Bey Ye refikalan hanım 
T~ranı ziyaret etmiı olan Karahan ,e: 
refı~ ~efar!thanede bir öğle l<İyafeti 
V~ftır. ~'!afette· Karalıan, lran Bat· 
nkilı, Harıcıye, Harbiye ve Ticaret na
zırları ve difer zevat ile Alıraniıtan ve 
Rusyanın Tahran sefirleri, nezaretler ve 
sefaretler erlrAnı aliyesi hazır bulunmuı 
!ardır. 

Mektum emlak 
Son zamanlarda yeniden bazı em-

18.kin firari eıhasa ait oldukları ve 
bunların evvelce tesbit edilmem.it ol
duğu hakkında bir çok müracaatlar 
yapılmaktadır. 

Bu müracaatlar ait olduğu ma
kamlar tarafından nazan dikkate a

lınmıı .. ve emliılı:i~ teıbiti itinin yeni
d~n .ıozden ıeçırılmeıine karar Yeril
mıftır. 

Bu hususta verilen bir emre naza
ran. her poliı merkezi kendi mınta
ka11 dahilinde yeniden sıkı tahkikat 
~apacak •e bu gibi ernJak bulundu
gu takdirde vilayete bildirilecektir 
Bu suretle ıizli kalınıt olan emlak te 
maydana çıkarılacaktır. 

Eskiden biziı.. mahallede otu
rurdu bir muallim .\ziz Bey var
dı. Hatırladınız mı? •• 

- Hani fU avcılık filan eder
di •. Kıranta!. 

- Hah! 
- Hatırladım .• 

. . - itte o herif benım miıştt:rım 
ıdı. Beı_ı k~ıyı botadıktan üç gur 
aonra bır gun tırat olmaya geldi •• 
M~~ ya! Berberlik demek müt
terıyı avutınak demektir •• Ben de 
ö!eden .beriden laf ederken ge
çınmenın ucuzluğundan falan gö. 
rütmeye batladık. 

" H . • - er ne ıse amma fU teke-
rın ;11ahalılığına akJrm ermiyor .. 
dedı .. Bunu kemali au ile kirpi de 
riai .. ,, 

Ben anlayamadım ve sordum: 
"-Nasıl kirpi deriıi?. 
"- Öyle ya!. Sen tekerin na

sıl yapıldığını bilmiyor musun? 

~. ~iz olrumut yazmıt adan 
degılız. Ben tekerin nasıl yapıldı
ğını ne bileyim.. ı 

"- Hayır! Dedim. O d-
lattı ... -t 

• 
"- Yeni doğmut kirpi yavru

sunun derisini bir fıçı suya ıniya 
diye atarlar .•• iki hattada su ma
yalanır •• Oradan aldıkları maya
ları yoğurt yapar gibi ılık su sıkar. 
lar, bir fıçıya bir okka da teker a· 
tarlar .• Yerine ve havasına göre 
~ir haftadan on güne kadar geç
tıkten sonra fıçının üstü bir karı' 
teker tutar .. Sonra eritir, kalıpla
ra dökerler .. 

Ne bileyim ben!. Mektep hoca· 
sız bir adam .• Sözlerine inandım ... 

A~a?an bir iki gün geçti .. Bır 
gun hızım karakoldaki muavin Sü. 
leyman Efendi geldi .• Hani Erzin· 
canlı kara bıyıklı muavin •. 1,te 0 ! 
Tr~t ~derken lakırdıyı pahalılığa 
getırdı .. Şekeri elli ikiye aldığın
dan tikayet etti. Ben de: 

"- Yahu! Bunun kemali kirp' 
derisile sudan ibaret! Nedeo 
bunu bu kadar pahalı satarlar .• 
Dedim.. Daha tıratı bitmeden; 

"- Aman dur! Karakfılda mü 
him bir kağıt unuttum. Dedi. Yü
zünü yıkamadan havlu ile sildi 
çıktı gitti ... Aradan bir iki gü~ 
geçmeden beni karakola çağırdı
lar ve berberlik veıikamı aldılar .• 
Ben de bağırıp çağırmaya bafla
dım. Bir gün muavini gör.lüm, ağ, 
zıma geleni söyledim.. Gülümse
di •• 

"- Canım aldırma! Düzelir .• 
Gel bir kahve içelim! dedi. Kah
veye gittik. Herkes dik dik bana 
bakıyordu... Ahbaplarla görü" 
tüm ... Hepıinde bir yumutaklık !. 
Zahir! Dedim bana acıyorlar da 
ondan .. Laf ederken it gene teke
re dayandı .. Muavin sordu: 

M. Cortot geliyor 
Fransız musiki üstatlarından piyanist 

M. Cortot bugün. tehrimize celecelıtir. 
Cortot, Fransız lıYatrosunda iki konser 
ver~·· 

"- Yahu! Bu ,eker neden ya-
pılır ki bu kadar pahalıdır?. 

Ben de cevap verdim: 

"- Suya kirpi deriıini atar

{ Luti en •ayı/ayı çeaıirini:z) 
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c Fikirler ve insanlar ) 
~iNE GENÇLİK 

Geçen haftakı yazımı Peyami Safa ld 1 .. ·· 
pek karı§ık bulmu§ olacak ki salı gün- 0 u .a~, çunku bat~a kakbldarı me-
kü Cr.:rnhuriyet'te ondan, anlamadı "ı- sele ıç.~m~e .~a.~en .. h•.~ yaradır. FaJ.:at 
nı söylıyerek bah•etti. Kendiaine o !. tebesaumu,. ~urbunun lera tara~ıle 
hah küçük bir mektup gönderdim ve bakmak,! gıbı ~ırf rer dold~raun dıye 
bir noktayı tasrihe dah d - h kullandıgı ve hıç hır mana ıfade ebni-
• . • a ogrusu er yen cümlele · Lati h 1 · ·1 ıkımizi de gücendirebilecek b · 1 1 

. rı, n fa eser erı ı e a-
anlamayı düzelbneğe çalıttrn:.' ~:: ı~ tY• bır tarafa bırakıp ~iddi .konu9a-

___ .. __ .. _____ _ ---· 

._I ~RA_D_Y...;...o__,f / 
Bugünkü proğram 

lSTANBUL : 
18 Gra.mofon. 
18,30 Fransızca ders Müptedilere mahıaı 
19 Udi Refik Talat Bey ve arkadaıluı. • 
20 Beda7yi Musiki Hey'eti. 
21,30 Gramofon. 
22 den itiba~en Anadolu Ajansı, Borsa ha· 

berlerı, Saat ayarı. 
ANKARA; 
12,30 ~ 13,30: Gramofon. 18: Orkoatra 18 45• 

ır adam - (Şapkasını 
•• !adam, burada kiralık a• 

Efe'°"ar, değil mi? 

lerimizden tekrar bahsebn . b kç un. Ar~adaılarım, yanı benım men-
b . eyı aı a sup oldugum nesi' h · J • " 
ır zamana bırakıp meaele · · d'l'k . . . . m mu arrır erı, ma-

bu kadarla kapatmak iatiy::d=· ıf~- ı,•.n•~-~eaırle~ın-den t~amile kurtulmuı 
kat yine 0 günün akşamı Haber'd~ Le . 

1~1 r°~' e L ~\l'Mgıdıyorlarınıt..; çok 
bip Muammer Beyin: "Nurullah Ata- '.l'.'· a a.t. e '.P uammer Bey bu id-

hAlaturk~ •az. 19,30: Dana ınuaikiai. 20: A.U:
0

; 
aberlerı. .,.. 

çıkfcı Eftik Dudu - Tak, üatüne 
Muz! Dört oda, bir aofa, bir mut· 

k, havagazı, kumpanya suyu ilen 
kıyak bir apartıman ho§tur. V A R Ş O V A, 1411 m • 

Bey yanlrı düıünüyor" isimli b. ~_asml ı .nıçın boy~e .kupkuru bırakıyor? 
zıaı çıktı B . . k ır ~a- un erın eserlerıru düsündüğünü ni-

. . • unun ıçın gere on:.:.n aoy- çin aöylemiyor? -
ledıklerıne, gerek Peyami Safa'nın su- He b - · .. 
allerine cevabımı geciktirmeme "i d - m u g~çlere degıl, bugun ben 
ha doğru buldum g a Y:"tt~ veya bıraz daha yaılı olanlara 

p . • aıt bır meıele. Onları baıka bir cihet. 
eyambı. Safa, yazılarında ismimin ten de auçlu bulmuttum · Lebip Muam 

sonuna ır "Bey koyma - B · · ' .. ld k . !' sına ragrnen, mer ey nıçın ona cevap vermiyor? 
~ " ça eakı. bır doatumdur. Lebip Onlann kendilerinden sonra gelenler-

ua;nmer :eyı ta.nımıyorum; baıka le alakadar olmadığını gençlerden_ 
Y":~" arını. ':' . bılmediğime göre - beğenmiyerek dahi ols~ _ bahsetme. 
:ıe~tear btr ııun. kuJlanm~orsa - biz- dikl~rini aöylemiıtim. Hemen hemen 

k ç~k ~~~ç hır muharrır olsa ge- hepsı, kendilerinden bir iki sene son 

V
re · .~n ısıne memnuniyetle cevap ra yazmağa baılayanlara istihfaf! -
erecegım. bakar 1 "T.. d. 1 z • on ara: ure ı Zıpçıko,; 

b, aten oldukç_a uzun yazısında çok gibi çirkin ve manasız isimler veri ça· 
ır ~~y.yok. Lcbıp Muammer Bey türk- birine yardrm etmez, tanınma ken

çeyı ?'kkl ullanıyor; bunun için olacak, lıtmaz. Sanki, onlan tanıtu:brk~rlar 
~u~ r .a~ına rağmen aelis ve açık di karilerini kaybetmekt.ıen sonr~ 
~um t ennın parlaklığına kapılıp muh- Bizim nesil içinde, keKmamıf onl"rı 
eva :n:ı tekrardan çekinmiyor. Ya. gelenlere istihfafl'a bir ıÜkr'.lı, ya 

18: Oda musikisi (Çek eaerlet-inden). ır 
Kah:"ehan~ musiki.i. 20,10: Muhtelif. 6-
H~fıf muaıki. 22,20: Chopiıa'in ear 
murekkep konser. 23: Ecnebi liıa .. 
rana. 23,0:3 Kahvehane muai.Jı<l.,.:a kona ... 

B U D A P E Ş T E, 550..-uda taıanni 
. 18: Amatör saati. 18,35:..: Operetlerden 

rı. 19~0: Amele ıaati, , .ı.1:ıerler. - Plak• 
heyetı tarafından konv 
ın~e;.kep laa"anni. ibe. 20,35: Konser ve 

lS· P~"t N ~! ... febey• mahsus senfonik. 
.. ·L-L~ •

2
19"-' ahberler. 23,25: Ca:ı:. 

kmuoa~~23· l,;)R!NO • FLORANSA, 
on•er, ,. · Plak 19 45 H b MILA ,.,...,'il aaah. - . • : a er-
lS lf,. il. 20: Haberler. - Pli.k. 21. - Ke• 

I ' erdi'nin "AlDA" operası (Torino o
er.;ndan). 

2 'R A G. 488 m. 
17.SS: Gençlik neıriyab. 18,40: Çek dersi.

Plak. 19,30: Almanca neıriyat. 20: Haberler.
Plak. 20,30: Karı41k neıri1at. 22: Bando mızı· 
k.a. 22,35: Konser. 23,20: G•c-... konaeri. 

ROM A 1 441 m. 
18~0: Konser. - Radyo orkeatrasL 20,20: 

Ecnebi Iİ•an.ile neıriyaL 21: Haberler. - Ta-
1ıanni. 21,35: Haberler. - Plak. 22: Torino o• 
pe.raaından nalır.len .,AlDA" operasL 
B0KREŞ,394m. 

Efendiden adam- Mükemmeli (A· 
partımana girer ve yukan kata çıkar
lar). 

Eftik Dudu - (Kapıyı açar ve yor· 
gun yorgun nefes alır) Sofayı gördü
nüz, naaıl ferah değil? Buraya bir ma· 
sa ilen iki koltuk koyduğunuz gibi ay
riyeten b•r salon olmaz? 

(Efendiden adam, onu dinlemez, sa 
ğa doğru gider ve yemek odaaının pen
ceresini açarak balkona çıkar.) 

Efendiden adam - (Uzun nefesler· 
le havayı ciğerine doldurur.) Oooh ! 
Ne temiz hava! Ne güzel manzara! 

Eftik Dudu - (Yaklatıp tastikle) 
He öyledir! Deniz derya sankim insa
nın ayağının altındadır. insan öyle 
fikir edeor ki Galata kulesinin tak te· 
pesindeyim deyi! 

Efendiden adam - itte yangın ku
lesi. . • Solda Kız kulesi.. Üsküdar, 
Haydarpafa .• Sarayburnu ..• 

~~~·~.u~ kolay zaferl~rd~n hoflanacak ~a ite batlarktçinde boğmağa ça• 
_ • . u çu edası gordum, hır alay çemı.. kim d L b. 

• B"nım b. k 1 n ıe var ır. e ıp 
- yazımın ır ısmmı çok iyi ıfmamıı çn! b d · k" d b·1· 

18: Caz. 20,25: Taganni. 21: Koro konaeri. 
21,50: Taganni.. 22,10: Cu musikisi. 
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20: Şarki Prüaya ıarkıla.ri.le dana .. avala.n. 
21: Taganni. 23: Haberler. - Dana muaik.iai. 

Eftik Dudu - Çatladıknpı feneri· 
ni görmüyor musunuz? 

Efendiden adam - Şu soldaki bü
yük aarı bina, Selimiye kıılası değil 
mi? 

), ··ı- ....... ,_.. (b M ,1ey unu a ın ar e e ı ır 
u asa t::&tı....-.. ceı?- ı.ün:r;. unun için te- uamm.,. 

tekkürvebilhasaatebr.,·emecb ) mi? t h ·· · 
• • 1 urum · ..ı genç ere uıumet goıterır, 
~ıyor kı: '"'d k d ·ı · ·· d. uN il •... .l e en ı erı mutema ıyen aynı 

u~u ah_ Ata Beye/en .. ı, kim bilir JkyJeri tekrarda ıarar ederler. Kendi 
lasıld~ırb ~.e•~.rle g~;z;l~rine ter.• tuttuk.

1 

getirdikleri teyleri değil: Edebiyab • 
't ~rı ur u~u, daru.~lununların 'loş k;; cedide•cilerden ve biraz da Yahya Ke .. 
· upha'!elerınde, mut~leaaı çok l f'V:": mal'den öğrendikleri teyleri. Yalnız 
re naaıp olmıyan lntın fahes&" rın d·ıı . ·1 ·nı . d -· . . .h . 
den çevirerek. yurdun • L 1 ... '4r. aon- l er~ ı e ve~ı .en . egıf~ttır; zı nı .. 

ı.· . • • ın"'ı ap • .: yet yıne o zıhnıyettir. Çogunun Tev .. 
T~i ;;en.ı veçhesıne baksr.n18 i gore .. -..f~J .. _F'jkret'e, Süleyman Nazif'e Cenap 
cekler hı Avrupaya gide,..ıerken bırak- , .. - ., ı. ki 'd 
tıklar L d l • b · LI Şaha bettin "J>e:,''! -••ayranlı arı a bu. 

ı OTRa aş on, yr"J.l ır emeR e.. . .. 
me &le mazinin tesi~lerinden tamami.. nu ısp:ıt eder. 
u kurtulmu• b. "Ö• e dog" ·d· Lebıp Muammer Bey soruyor: , ır -.. ru (fi ıyor- "Y . ·ı G . r·· L· • • b lar. enı ne.sr o.z:r urRryeaının ğ .. 

N~zakete nezaketle mukab·' d yük inkılabına inanmamıf mıdır?,, 
""e e e- K d. · ·· 1 · B rek kendiainden. soruyorum: ... en ıaıne •.?Y eyım: en yazı yaz· 

Lebip Muamı.ner Beyefendi beni ıah· maı;:a daha ~un hatlamadım, kaç ae-
•en tanımıyorlaraa da benim bahıımı nedır muhtelıf gazetelerde ve mecmu• 
duymuı bir zata benziyorlar· h. b. alarda yazım çıkb, onlara b ı. 

' ıç ır T" k. t ·h· · · d. k ,> 
darülfünundan mezun olmadığım, de- b .':"' üi:'=h ;~.'~ın, ftın ıve hlr. ;;n 
mek ki "loı kütüphanelerde,. çalıtma- .hu:ı-1·1· ı tı ınlı yap~uttır;h at u 
dığrmı pek ili biliyorlardır. Kendile.. ı . ~ı .~ ın tam ~.maıı .ıçın ?-ı nıyeLımız.? 
rine tebıir edeyim: tebessümleri ile k~k~nden degıfmesı lazımdır. Eskı 
beni yaralamak istemi•ler ff k zıhnıyet saraılmıttır, artık yafıyaınıya· 

, ae muva a k O · 1 · · d ·· ·· k 
-..-..... -------------- ca tır. nun ız erını nere e gorurse 

lar .• Şeker mayası olur •• O cevap 
Vt:rdı: 

··- Öyle ise kirpi bulamıyor
lar •• 

O aktam eve polisler geldiler 
ve benı liakır1<oyune timarhaneye 
goruı·duler ..• 

.::ıebebıni sordum, söylemedi
ler •. l~ıhayet oradaki doktorların 
bana muLtasıl l teker nasıl yapı
lır!) Oıye sual sormalarından kut
kuı,anuım ve yavat yavat kirpi 
deribi sözünü bıraktım.. Onun ü
zerıne hastaneden çıktım... Çıkar 
çııan.tz muallim Azız Beyi yaka
ladım.. Ağzıma geleni söyledim .• 
Nıh .. yet bu oyunu bana bizim kör
olası kayınpederin tetvikile yap
tığını söyledi .. Allahtan ·bulsun
lar .. Ondan sonra berberliğe tek
rar batladım amma, kimse tırlll 
olmaya cesaret edemedi .• Herkes 
beni hakikaten deli sanıyorlardı •• 

Ne yapayım? Berberliği bırakıp 
bu dükkanı açtım. Şükür Allaha! 
Ekmek parasını çıkarıyorum. Hem 
timdi daha rahatım! İstediğimi 
ıöylüyor, istediğimi yapıyorum.. 

"- Delidir. Kusuruna bakıl· 
maz !.,, Diyorlar ve geçiyorlar .• 

FELEK 

ittibam edeceğiz; "kale el'imamü,, cü-
Iük, yani fikir sahasmda fU veya bu 
münekkidin hükümlerini kontrolsuz 
kabul etmek, §U veya bu ıanat eseri .. 
nin kendisini görmeden onun hakkın· 
da söylenen1ere İnanmak, o eski zib· 
niyetin izleridir. Gençler fikir iılerin· 
de tecessüs göstermezae, kolaycılığa 
giderse inkılap asıl hedefine ermemit 
olur. Ben gençleri: "Aferin! Maıal
lah!,, ile pöhpöblemiyoraam bu, inkı
liba inanmadığımı mı gösterir? Lebip 
Muammer Bey hakikaten bir gençae 
böyle münakaşaya büyük sözler kanı· 
brarak kartıarndakini susturmağa 
kalkıtmamalı idi. 

Lebip Muammer Bey devam ediyor: 
"Makalesinin baftnda Avrupada -

tabii Fransa - Peyami Sala Bey ya
fındaki bir muharririn hiç fÜphem 
gençler ara&ında, müptediler arasın
da değilse de isimleri yeni duyulmağa 
baılamıı, eserlerinde mükemmeliyet
ten ~iyade iaticlat aranan bir muharrir 
sayılacağ~ ya:zarken, gençlikten na· 
aıl ıaheserler bekliyor?,, 

Beni ne güzel ilzam ediyor, değil 
mi? Fakat kendisine sorun, ben fahe
aer mi bekliyormuıum 7 Bilakis, olgun 
eserin tam zıddını bekliyorum. Peya· 
mi Safa gençlerin mantığının ya§lıla
rınkine uymıyacağını aöylemiıti; doğ
ru, fakat bizim gençlerinki pek ili. 
uyuyor. Gençliğin vazifesi arattırma· 
dır, yeni bir görüı getirmedir, yeni na· 
zariyeler kurmadır. Yanılabilir, güzel 
hatalara, güz..ı deliliklere kapılır. Bü
tün bunlardan taheserler sonra, çok 

Milliyet'in edebi romanı: 18 . "' . 
KIR (l(lC.~ 

)om---------BURHAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

Fatma omuzlarını kaldırdı: yor, Ermenice.bir feyler söylüyor, 
-Bilmem kardetim. Buraya sık sonra türkçe : 

ıık Amerikalı kadınlar geliyor. Ço- - Çok güzel kızsın amma Erme 
cuklara yemit, teker veriyorlar. nice bilmiyorsun yazık, çabuk öğ· 
Ermenice öğrendikten sonra İngi· ren! 
lizce de öğretecekler. Diyordu. 

Fatmaya on bet günde bir yapı· O akf&IIl yemekhaneden çıkar· 
lan gezintilerde dıtarıya çıkınca ken gene geldi. 
beraber kaçmamız kabil mi, diye - Yarından sonra seninle kimse 
-0racaktım. türkçe konuşmıyacak ..• Kime türk· 

Piyanolar birdenbire durdu. çe söylersen ceza var. Dedi. 
Muallim hepimizi topladı. Gözlerim yatardı. 
Notaya baktırıp bir ağızdan O geceyi kabuslar içinde geçir· 

marş okutmağa ba,ldaı. dim. Kulaklarımda hep kasabanın 
O gün Fatma ile daha fazla ko- çağlıyan sesleri vardı. Gözlerimin 

nu~amadım. önünden annemin, babamın, Ayte-
Burada bir Türk kızına tesadüf nin hayalleri gitmedi. Sabah uya. 

etmem çok iyi olmu~tu. Hiç olmaz· nıp ta etrafımı görünce bütün acı· 
sa fırsat bulunca Türkçe konutabi !arım t"zelendi. 
lecektim. Artık burada da her günkü ömür 

Marabetler Ermenice öğrenmem ba,lamı9tı. 
İçin her şeyi yapıyorlar. 

Uzun boylu kalın parmaklı bir 
Laş Marabet var. Beni her görl'şte 
çenemi olquyor, gözlerime bakı-

. . "' 
Fatma ile beni görüştürmemek 

için smıflarımızı, yatakhanelerimi· 
zi ayırdılar. Büyük gezme günle-

•onra çıkar. Fakat bizim gençlerİm.İ· 
zin çoğunda bu ara§brma yok; çiğnen· 
mi§ ve arbk tehlikesiz yollarda perva· 
11zca yürüyorlar. Bu yol da onları 
ufaheaere,, götürür; hani fU edebiyat 
kitaplarına alınan, ihtiyar edebiyat 
bocalarmın takdirini kazanan ölü, a
te~.siz, "standardi~c;,, f~heaerler yok 
mti? İşte onlara!. • . Lebip Muammer 
Beyin de onlan beklemediği ne ma· 
1• ? um. 

Fakat Peyami Safa'nın onları bek
lemediğini biliyorum; onun için ona 
daha rahat cevap vereceğim. 

Evveli. kendisine yazdığun mek
tupta itaret ettiğim nokta: Geçen haf
taki yazımda: "Gençler "Kale el'ima .. 
mü,, cülükten kurtulamadılar. Ama i· 
mam ya Peyami Safa, ya ben, ya bil
mem kim,, demiıtim. Peyami Safa bu 
sözde çirkin bir ianat görür gibi olmuı 
diyor ki: 

"Sonra fÖyle bir terkip yapmı§: "/. 
mam Peyami Safa,,. Ne demek o? Mu· 
hafa:uıkarlık iması mı? Ummam •.. ,, 

Elbette ki böyle bir §ey aklımdan 
geçmedi. Dostum benim bu biçim huy. 
!arım olmadığım bi.Imell idi. "İmam,, 
kelimesini sadece arapça ibaredeki 
manasında, yani "sözü münakaşa edil .. 
mez üstat,, makamında kullandım. 

Peyami Safa beni sorguya çekiyor; 
suallerin hepainin üstünde durmağa 
lüzum da, imki.n da yok. Mesela Av
rupa'da otuz be§ yap:n<\a tanımnıf mu
harrir yok mudur? diye soruyor. Ne 
demek? Lord Byron, Shelley ve Keatı 
gibi o yaıta ölmüıleri bile vardır. (Le
bip Muammer Beye inat olsun diye 
Fransızlardan kimaeyi zikretmiyo
rum). 

Cevap vereceğim ıuallere gelelim. 
Diyor ki: 

"Bu dostumuz, (yani ben) gençli· 
ğin taze' bi; hava getirmif olduğuna 
inanmıyorsa memleketin y<JJamakta 
olduğuna naaıl inanıyor? Gençlik de· 
mek, kenduile beraber yeni bir meıı· 
sim ve bir hava getiren kuvvet ıteğilse 
fÜrümelıten nanl kurtuluru~? n 

Peyami Safa liriamayı manbğa da 
sokuyor: 

Yenilik taze bir havaya benzer. Na
sıl insanlar taze hava ile yaıaraa mem· 
leketler de yenilikle yatar. Madem ki 
yafıyoruz; o halde taze hava vardır. 

Ne iyi! Bu usulle neler ispat edil· 
mez ki? Haydi ben de onun teıbihleri 
ile konufup diyeyim ki: "Yeni yazma .. 
ğa batlamıılann yazısında taze bir ha
va bulamıyonım; bunun içindir ki e-

rinde bir araya gelmemize mani 
olmak için bizi biç yalnız bırakmı· 
yorlar. 

tık defa yanıma verilen az türk· 
çe bilen Ermeni kızını da aldılar. 

Mektebe sık sık Amerikalılar ge 
liyor. 

Onların geldikleri günler papaa
lar çok seviniyorlar. Bize çukulata, 
bisküvi veriyorlar, 

Ermeniceyi ititıı itite öğreniyo-
rum. 

Fakat harflerini, yazılarını öğ
renmek güç oldu. 

Fransızca, İngilizce de öğreti
yorlar. 

Sıvasta iken fransızcaya batla
ınıttık. Ayte ile biz hep bat haf& 
gidiyorduk. Burada franaızca ile 
beraber makine ile yazı yazmak ta 
var. Ben öteki derslerden ziyade 
lisan ve musiki derslerine heves e
diyorum. Bunun bir sebebi de tarih 
ve coğrafya derslerinde ainirime 
dokunan teYler oluyor. 

Muallim haritada benim anayur 
dumu, yani Erzurumu, ta Halebe 
kadar Ermenistan diye gösteriyor. 

Tarih dersiude Türkler göçebe
dir. Asyadan gelmişler, gene geri 
gideceklerdir. diyorlar. Bütün bun
ları ders diye dinlemiye imkan yok 

Büyük elli Marabet beni her gö
rütte • 

Eftik Dudu - He, evet. . . Ondan 
somaki de Tıbbiye mektebidir. Önün· 
deki mezarlık ta İngiliz mezarlığıdır. 

Efendiden adam - (Cebinden bir 
paket çıkanr bir cigara alıp yakar.) 
Ne temiz, güzel hava! Baktıkça inaa
nm keyfi geliyor, içi açılıyor, gönlü 
ferahlıyor. 

Eftik Dudu-Helbet! Yaprak dan· 
sebnediği havalarda, burası küfür kü
für eser. . • Sanırsınız ki, örözgir bü· 
tün vantilatorlarını burada iıletir. 

Efendiden adam - (Elleri yeleği
nin ceplerinde.) Burada yatamağa ben 
yaşamak derim. Bu hava, inıanın öm
riine ömür katıyor! 

Eftik Dudu - (Apartımana girer) 
Odaları görmiyeceksiniz? Mutbağa 
da bir bakın da ne kıyak mutbak ol· 
duğunu anlayın. 

Efendiden adam - (düşünceli) E
vet evet .. (Balkondan ıola bakarak) 
itte Çamlıca tepeleri ... 

Eftik Dudu - (Durduğu yerde ter 
dökerek) Ortadaki oda salondur. E
ğer yemek odası ilen olan aralcapıyı 
açaraanız, gayetlen geniıleşir .•• 

debiyatunızm yannda, dünkü ve bu· 
günkü gibi, durgun bir havuza benze• 
mesinden korkuyorum. 

Peyami Safa yine liriamayı bırakma
dan devam edipor: 

"Ben gençliğin arkad<J§ıyım. Onun· 
la kolkolayım. Bu arkada§unı (Ölesiye 
sever ve müdafaa ederim. Nurullah 
Ata Bey bunu çok mu görüyor? Ken· 
disi de benim gibi yapabilir. Gençliği 
yQfta buluyorsa kendisi de bctna ya· 
kın genç sayılabilir. Neden u:ıakta du
ruyor, neclen bizi ayıplar gibi görünü· 
yor, neden baharımı~ın içinde bir a• 
yaz gibi esiyor'!,, 

Bunu anlamıyacak ne var? Kıskanç
lıktan! •••• 

Hayır, dostum! ben de gençleri mü· 
dafaa ederim; timdi de onlan teceı· 
•Ü»Üzlüğe, nutukvari sözleri fikir ha
reketi aanmak illetine, kolaylık mu
habbetine kartı yani kendi kendileri
ne karıı müdafaa ebnek iıtiyorum. Bi· 
zim nesil edebiyatta büyük bir teY ya
pamadı, ancak iiç dört kiti çıkarabil· 
dik; çoğumuz meraksızlıktan, bizden 
evvelkilere uymaktan aöndük. Onlar 
bize benzemesinler, onlar araıbram
lar. 

Poyraz fena bir §ey değil; keıke 
poyraz olsam da uyuyanları uyandır&• 
bilaem! 

NuruUahATA 

- Aferin, diyor. Akıllı kızsın. 
Hem güzel hem akıllı. Ermeniceyi 
çabuk öğrendin. 

Sabahları hepimizi kiliseye so
kuyorlar. tfahi okutuyorlar. Elle· 
rimizi göğsümüze koyup yere diz 
çökerek dua ediyoruz. 

Ben manasını anlamadığım du
aları yalnız sesim çıksın diye mırıl
danıyorum. 

Onlar benim kendilerinden ol
duğuma o kadar eminler ki yanım· 
da her feyi konufuyorlar. Erkek 
papaılar kadın papaslara havadis 
getiriyorlar. 

Lakırdılarını anlıyabilmek için 
ermeniceyi daha istekle öğreniyo-
rum. 

İıtanbula geldim geleli bir kaç 
kere dıtarı da taburla, gezmeğe 
çıkardılar. 

Fakat önünde lngiliz askerleri 
duran Harbiyeden batka bir yer 
öğrenemedim. 

İstanbulda hala ecnebiler var. 
Sıvasta iken araaıra türkçe ga· 

zete elimize geÇerdi. 
Burada dünyadan hablerim ol

muyor. Gezme günlerimizin birin
de Harbiye mektebi kartısında 
bir gazetecinin yanından geçerken 
bir türkçe gazete alacak oldum. 
Marabet kolumu çimdikledi. 

Zaten her sokağa çıkıtımızda 

Efendiden adam - (Eftik Duduya 
kulak verdiği yoktur.) Haydarpata 
garı •.• Ne güzel bina .•• Dalgakıran •• 
Kadıköy iakelesi.... • 

Eftik Dudu - (hrar ederek) Sa· 
!ona bitişik iki oda, tam tertip güzel· 
dir. Birini yatak odası, birini de otur
ma odası yaparsınız! Eski kiracıların 
zamanında o odada çocuklar yatarlar· 
dı. Daha yeni badanalanmıttır, dik· 
katinde oldunuz? 

Efendiden adam - (Canı aıkılmıt 
gibi) Of, rica ederim, bir dakika beni 
rahat bırakın .. Evet .. Evet .. Şu önde 
görünenler Hayıraız adalar .. lğneada, 
Y aaaıada olacak ... Büyükada da ta i· 
leride.. Buradan Büyükada görülebi· 
lir mi, diye pek merak ediyordum. 

· Eftik Dudu - (Endiıeli) Rica ede
rim, beyefendi, biraz çabuk olurau· 
nuz? A§ağıda yemeği ateıin üzerjnde 
bırakmıt idim, tencerenin dibi tutufa
cak ! 

Efendiden adam - (Maaum, müte· 
vekkil) Peki.la, peki.la! .. (Balkondan 
ufka son bir nazar atarak) Ne manza· 
ra ... Hele tU adalann görünüıü .. Mar
maraya insanın baktıkça bakacağı ge· 
liyor .. Hava mükemmel, temiz! Man
zara enfea! 

(Bir kere daha ufka baktıktan &on• 

ra balkondan çıkar, apartmıaııa gi
rer.) 

Eftik Dudu - (Dudaklarında mem
nun, mes'ut bir tebe .. ümle) Naaıl be
ğendiniz, memnun kaldınız? Eftik 
Dudu, kıyak der iae, hiç yalan der, a
cep? 

Efendiden adam - (Hararetle) 
Çok memnun oldum, gönlüm, gözüm 
açıldı ..• Ciğerlerime temiz, deniz ha
vası doldu ..• Tam istediğim, dütündü
ğüm, rüyalarıma giren, uykularonı ka
çıran §ey! 

(Kapıya doğru yürür.) 
Eftik Dudu - (Şafkın) Beyefendi, 

apartnnanı gezmiyeceksiniz? 
Efendiden adam - Hayır, lüzumu 

yok .•. 
Eftik Dudu - Ka, delisin, nesin? 

Hava ilen, manzarayı kiralıyacaksın ! 
Apartımam gez bir kere! 

Efendiden adam - Artık hacet kal 
madı ... 

Eftik Dudu - Mega Aavas! Hangi 
hacettir ki istiordun 7 Hiç böyle apar
tıman tutulur? Ev kiralaı:ıır? .. Sizin a .. 
detiniz böyle kiralamaktır 7 

Efendiden adam - (Gözlerini hay· 
ret ve taaccüple açarak) Apartıman 
tutan, kiralıyan da kim? 

Eftik dudu - Ka, vuuy ! Siz kiracı 
değilsiniz? 

Efendiden adam - Yooo .• Ne mü
nasebet? 

Eftik Dudu - lnçigıdar kepazelik
tir •.. Öyle isem ne deyi kiralık apartı. 
man sordunuz, yukanya, ıornam da 
balkona çıktınız 7 Ağnamaorum ! 

Efendiden adam - (Gayet tabii 
bir tavırla) Bunda bu kadar tatacak 
bir ıey yok! .. Ben, haftanın bütün gü
nü bir mağazanın mahzeninde çalıfı
yorum. l§im, gücüm tiıe istif etmektir. 
Geceleri de bir yera.lb odasında yab· 

.. 

ELHAMRA ~IN~MASI 
Büyük mm·affakıyet knanan 

NA GANA 
büyük harika filmi devam ediyor. 
Fiatlar tenzilatlıdır. Birinci 40 -
Ralkon 50 - Maroken lüks kol-

tuk 65. (8896) 

lST ANBUL BELEDlYESl 
Darülbedayi Temsilleri 

' ıaat 21 de 

GOL ve 
GÖNÜL 

Komedi 
Yazan: Müsahip Z 

de CeCıaI Bey 
Halk Gecesi 

761 

Beş devir 
Yafar Nabi Bey tarafından Cüm

huriyetin onuncu y>ldöniimü münaıe • 
betile yazılmıf olan bu be§ tabloluk 
manzum pİyea yüksek komisyonca 
Cümhuriyet Bayramında her tarafta 
oynanmak üzere kabul edilmittir Bu 
milli ve kuvvetli eser varlık netriyatı 
aeriaiıün birinci aayısı olarak çıkarıl .. 
mı§tır. Fiyab otuz kuruıtur. Tavıiye 
ederiz. 

JJlilliy~t 
Asnn umdeıi "M 1 L L I Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiy• içiA Hariç için 

L L L. K. 
s •Jhiı 4 - s -
e " 1 so 14 -

iZ " 14- 28-~:.:...-.::...~-....;..;.. ___ .-.;'--~ 
Gelen ...-ralı: ••rİ YU"ilmu.- Müddeti 

seçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için mü.diri1et• mil• 
racaat edilir. Caı:etemİ• il&nla.rın mff'U• 
liyetini kabul •lmU. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye,ilköy rual merkezinden aldıiımız 

ma1Umata nazaran bu ıün az bu!utlu o~ 
lac:ak ve sa.kin olac:alc.hr. 

Dün Jaava tazyiki 761 milimetre en 
fazla hararet 22 en az 9 derec• olarak 
kayt~jhn.i,tir 

yorum. Yalnız cumaları aerbeıtim, an• 
lryor musunz? Şöyle yukarılara çık· 
mak, güzel manzaralar görmek, temiz 
hava almak istedim. m;ıe, Marmaraya 
kartı bir cigara te!lendirmek te, zan• 
nederaem bir keyiftir .•• Hani, sana ye• 
min, vallahi billahi pek keyiflendim, 
doğrusu bugün. • 

(Aıaiı kattan bir yanık :remek ko

kusu gelmektedir. Kapıcının kocası AJ 
tik Ağa, yukanya aealenir:) 

Astik Ağa - (Atağıdan) Eftik .• Ef. 
tik ..• Yemekler de irezil, kepaze oldu. 
Bu gadar da baıtan ıavma ite bak· 
maklık oluurl 

Eftik Dudu - (Bir efendiden ada· 
ma bakar, bir de atağıdan gelen sese 
kulak verir. Kollannı havaya açar) 
Megaaa, bittim! •. (düter, bayılır.) 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galat .. da Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 6984 

bir Marabet muhakkak ya önümde 
gidiyor. Ya arkamda. 

Artık ermeniceyi öğrendim. 
Franaızcam daha çok ilerledi. 

Piyano hocamız beni çok beğeni· 
yor. Parmaklarım büyük oktavla· 
ra zor yetitiyor. Bunu gören ho
cam: 

- Egzersizle parmakların açı· 
lacak, hem dab" küçüksün! diyor. 

Buraya geleli bir buçuk yıl oldu. 
On dört yaşımı bitirdim. 
Hayatta meçhul bir kuvvet beni 

oradan oraya sürüklüyor. Batımı 
arkaya çevirdiğim zaman ömrü· 
mün en canlı yıllarım ısbrap, ke· 
der ve gözyatı ile dolu görüyorum. 
Kasabamızdan çıktığım günden 

beri, d"ba doğrusu babamın tehit 
edildiği günden sonra hayatım 
rüzgara kapılmıf bir yaprak gibi 
yerden yere, taftan lafa düşe kal
ka geçiyor. Günün birinde bir kö· 
tede çürüyeceğim. Elimden tutan 
kimsem yok. 

En nihayet bana (Siranüt) adı· 
m takıp buralara kadar soktular. 
Sanki benden intikam almak iıtİ· 
yen meçhul bir dütman varmıt gi. 
bi. Bilmeden, görmeden beni ta
kip ediyor, önüme en batıra gelmi
yecek tuzakları kuruyor. 

Sıvastaki arkadatlarımdan biri
ne olsun tesadüf edemedim. llk 

defa Ermeni ltamhanesine geldi
ğim zaman tesadüf ettiğim Fatma. 
yı onun ketfettiği gibi bir hafta 
sonra ortadan yok ettiler. Bu itam. 
hanelerden İstanbulda bir kaç ta· 
ne varmıf. Galiba onlardan birine 
götürdüler. 

Buradan kurtulmak için bir Ü· 
midim var. 

Bunlar beni kırk yıl itambanede 
bırakacak değiller. Zaten buraala 
okunacak deralerin hepsini bitir· 
dim sayılır. Elbette buradan çıka· 
racaklar. Gücüm kuvvetim de es
kisi gibi değil. Geçen yıllar kalbi 
min acınmak ve acımak hislerini 
nasırlattırdığı gibi kemiklerimi de 
kuvvetlendirdi. 

Jimnastik derslerinde büyük 
bir istidadım var. 

• • * 
Piyano dersinde hocam bana 

'(Şiranüt) un bir parçasını çaldırı
yor. Kendisi kemanla takip ediyor. 
Kızlar notalar ellerinde dinliyor· 
!ar. 

Birden bire içeriye müdür girdi 
Yanında mektebe aık sık gelen bir 
Amerikalı ile iki ecnebi kadın da· 
ha vardı. 

Ben piyanoyu hocam kemanı bı
raktık. 

Müdürün rengi sapsarı idi. 
(Bitmedi) 
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Galatasaray Beşiktaşa 1 - 3 mağlup j Macar nazırları 
An karada 

Dünkü tenis maçlarına iştirak edenlerden bir gurup 

(Başı 1 inci sahifede) 
hr. Kuvvetten ziyade tekniğe alıı
lnağa gayret eden, ve bunda ağır a
irr muvaffak olmağa ba§layan Hak
kı, böyle devam ederse, bundan son
ra milli takımımız Hakkıdan çok faz
la iatifade edecektir • 

Dün Galatasaray takımında ihti
Yarlardan Müslih te vardı. Bütün ta
~ımların gençliğe doğru yo.I almaoıru 
Ozlediğimiz bugünlerde Galatasaray 
!!'ibi antrenörle çalışan bir taknrun 
ıhtiyar futbalculara takımında yer 
vermesini düşünülecek kadar garip 
bulduk. 

dirler. Bu takım üç sene evvel bir 
daha gelmiş F enerbahçe, Galatasaray 
takımlarına ayrı ayn mağlup olmuı· 
ıu. 

F enerbahçenin maçı 

F enerbahçe, ve Adapazarı Gençler bir · 
liği maçından evvel sahada bir merasim 
yapıldı. Askeri muzikanm çaldığı İs· 
tikli\] amr§ı, ayakta dinlendi. Ve kendi 
mıntakasının bayrağını taşıyan sporcu• 
lar, sporcu gençliğinin şerefi namına 
bağırdılar. 

Sıra l;Jursa halkının beklediği büyüle 
maça gelmişti. 

(Başı 1 inci sahifede) -~ 
'den bütün icraat ve hareketlerin
de bu mesuliyeti ciddi surette tart· 
mağa mecburdurlar. 

Bunun içindir ki Cümhuri
yet hükfuneti kendisine çiz
miş olduğu siyasetin umumi 
vechelerini takibe devam edi
yo~. Bu siyaset: Sulh ve hu
zur arzusu, sükiınu tesis, ve 
gerginliği izale yolunda mü
temadi gayretler, verilen söze 
ve müesses dostluğa halisane 
sadakat suretiyle hulasa edile
bilir. 

Bu sahada ve dünya siyasetinin bü
tün safahatında kraliyet hükumeti ile ri
yasetinde bulunmakla mübahi olduğum 
hükumet arasındaki sıkı teşriki mesai 
oçk feyizli olmuştur. Bu teşriki mesaiyi, 
Baş vekil Hazretleri, idameye ve daha 
fazla inkişaf ettirmeye muhtaciz. 

Bugün eksik olan itimadı dünyada ye
niden tesis etmek ve bu suretle gerek 
sizin, gerek bizim kat'i ve samimi olarak 
davasına bağlı bulunduğumuz sulhu tar ... 
sin eylemek her zamandan ziyade el
zemdir. 

Macar milletinin saadeti bizim 
için o derece kıymetlidir ki, Türki
ye, biraz evvel tarif etmiş olduğum 
sadakat siyasetinde bu saadete, na 
çıı:ane de olsa, hizmet etmekle bah· 
tiyar olacaktır. Ve şu kanaatteyim 
ki bu karşılıklı manevi yardım fik
ri dostlarımızda da ayni hararetle 
mevcuttur. 

Von Papen gelecek mi? 

Bursada bir amelenin yaptığı • 
resım 

rırın amelesinılen Halil Efendinin yaptığı resim 

BURSA, (Milliyet) - Bu resim 
<:-•l.•şı fırmlarmdan birinde amele-

k yapan Halil ia
r---.---~ minde biri tara• 

fından yapı.Jnuı
tır. On sene için .. 
de vücuda getiri· 
len iıirı teınıili 
bir ıekilde göste· 
rebilmek makaa• 
dile bu lavhayı 
yaptığını aöyliyen 

eaaeseler de bu müstait çocuğun da
ha ziyade inkiıafıru temin maksadi
le maddi yardımlarda bulunacaklar. 
dır. 

DERViŞ 
~---~·--~--

lzm ir e telefon hattı 
ANKARA, 20 - Balıkesir Üze

rinden çekilmekte olan otomatik le· 
lefon hattı dün Balıkesire varmı§tır. 
Salahiyettar bir zat bana bu hususla 
§U maiılmatı verdi: 

Aydın demiryoJları 
Hattın fenni icaplarına 

göre takviyesi lazım 
AYDIN, (Milliyet) - Tren ka- ' 

zası tahkikatına devam edilmekte • 
dir. Fen hey' etinin hat üzerindeki 
tetkikab bitirilmit ve rapor ha
zırlanmıştır. 

Kazada makinist ve baskıcıların 
kabahatları yoktur. Hepsi de sonu. 
na kadar vazilefini yapmışlardır, 
Bugün anlaşılan netice tudur: Tra 
visler balast üzerine değil, toprak 
olarak doğrudan doğruya toprak 
üzerinde oturtulmuştur. Travisle
rin raylarla ve rayların yekdiğeri· 
le olan irtibat ve başlanbları mun 
lazam ve matlup metanette değil
dir. 

Bu netice, yalnız kaza olan yer
lerde değil hattın iki kısımlarında 
da yapılan çok ince tetkikattan bel 
li olmaktadır. 

Anlafılan bir hakikat varsa, Ay , 
dm hattının vaziyeti hazırası fen
ni İcaplara temamen uyğun olma
dığıdır. 

Hatm umumi hey'eti itibarile şi
mendiferciliğin bugün ulattığı te
kemmü~ata uydurulmamış, eski 
tarzda ınşa edildiği gündeki şekil
de bırakılmıştır. 

Sol açık oynayan gencin Konya. 
dan geldiğini öğrendik. Daha yeni ol
llıakla beraber pek te fena bir oyun
cu olmadığı görülüyor. Dün frikik
~en bir de gol yaptı. Nihadın mevki
•rıde bir kaç oyundur Rasihi görüyo
(!z .. Rasih belki bir haf oyuncusudur. 

Evvela F enerbahçeliler halkın alkıtla
n arasında saha çıktılar. Bunu Kocaeli 
şampiyonu takip etti. Fenerliler maça 
yetişemiyen cevatlan mahrum bir halde 
şu suretle sıralanmışlardı: 

Hüsameddin - Yaşar, Fasıl-Esat, Fik 
ret, Ziya - Niyazi, Muzaffer Zeki, Re
şat, Şaban. 

Sofyadan gelen habere göre, Bal 
kanlarda bir sehayate çıkacak olan Al
manya Başvekil muavini M. Von Papen, 
Sofyadan sonra, Ankarayı ziyaret etmek 
üzere İstanbula gelecektir. Sofyada şa
yia kabilinden olan bu haber §ehrimiz 
de teyit edilmektedir. 
Tekirdağlılar sevinçle bekleyorlar 

TEKIRDAGI, (Milliyet) - Macar 
Başvekili M. Goeınboe& ve Hariciye na 
nzı M. Kanyanın Ankara seyahatinden 
sonra ıehrimize de uğnyacakları haberi 
burada umumi bir sevinç uyandınnıştır. 
Vilayet ve f.,.kada şimdiden hazırlıklar 
başlamı§tn·. 

Halil Ef., burada 
bir çok meraklı.lar 
tarafından takdir 
ve tebrik edilmİ§• 
tir. Eserinin ayrı-
ca teıhir edilmek 

Halil Elendi üzere Ankaraya 
gönderileceği söy

lenmektedir. Aynca Halilin ressam
lığa olan istidadını gören bazı mü-

- İzmir ve Balıkesir iki ay sonra 
telefonla İstanbul, Bursa ve Ankara 
ile konuşacaktır. Hattın bir an evvel 
bitmesi için son gayretle çalışılmak
tadır. 

Aydın hattının sık, sık tekrar e
den kazalar biç eksik olmayan ha. 
diseler göz önüne alınırsa bu hatla 
ciddi bir surette ala.kadar olmak 
ve bu hadiselerin önü alınmak için 
hattın şimendiferciliğin son tekem. 
mülatı dairesinde islab edilmesi lü 
zumu daha eyi anlaşılır. 

Milasta L u sene ziraat nasıl? 
akin Nihat gibi bir hafın forvet 

~?-ttında oynamaması memleket için 
ır ziyadır. Rasih hiç bir zaman Ni

lı.a.dın arkada gördüğü vazifeyi yapa
ra.z, Ve nitekim dün de bunu faz
dasıle gördük. Sağ açık Necdet gün
A.en güne daha İyi oynamağa başladı 

dnan da fena değil. 

Maçı yine Kemal Rifat Bey idare e• 
diyordu. Fenerliler, oyuna çok güzel 
başladılar. Oyunun daha ilk dakikasın
dan itibaren merkezi sikletini Koca eli 
şampiyonunun nısıf sahasına nakletti
ği görülüyordu. Çok gÜzel pasalarla mü 
temadi bir hücum vaziyeti idame eden 
Fener bahçelilerin karşısında paniğe uğ· 
ramamak için Adapazar'lı gençlerin şa· 
ynru takdir bir enerji sarf~tiği görülü
yordu. Bu genç sporcular Jı. ;r yere atı
lıyorlar, topu ayaktan ayağa dolaştıran 
Fener hatlarını durdurmak için uğraşı
yorlardı. 

Yalnız bu gencin top tutuşları hiç 
~ok_: Kale önünde çok acele ediyor. 
. alahattin diyebiliriz ki bu hattın en 1 • 
Y-ı oyuncusudur. Galatasaray defansı 

eakj kuvvet ve kıymeti hakikaten kay
bettiğini aon yaptığı maçlarda gös .. 
terınektedfr • 

Biz şimdiden söyliyoruz, Galata
•aray idarecileri ne yaparlarsa yap
•Çı~lar! Nihadı yerinden ayırmasmlar. 
]' unkü Nihat yalnız onların değil mil-

1 t~kıının, memleketin orta hafıdır~ 
Beııktaı takımı dün hakikaten güzel 
~ynadi; Lik maçları arifesinde Beşik
'.'''? ':' güzel oyunu diğer klüple-

.., §ımdıden düıündürmeğe başlama
~dır, Beıiktaı, dünkü galibiyetinden 
olayı tebrik ederiz. 

Ateş Güneş - ltalyanlar 
Ciimhuriyet bayramında ıehrimize 

lrİlecek olan Tamaıvar takunı kar• 
~• .. aıacak olan Ateı Güneı taknru 
k un F enerbahçe sahasında ıehrimizin 
b ~Vvetli takımlarından İtalyanlarla 

•r ekzeraiz maçı yapmıt ve çok gü .. 
~e.l bir oyundan aonra 1 - 6 kazan
! 1?hr. Bir hafta aonra Tamaıvar at• 
t etık klübü ile kartlia§acak olan A
f eı Güneı takımı dün cidden muvaf
akıyetli bir oyun oynadı. 

Takımın bilhassa muhacim hatlı 
('ükemmel bir oyun göstermiştir. Sü
~Ytnaniyeden çekilerek Ateı Güne§e 
ffıren sanlrafor Ali bu hattı çok gü
~ef idare etmi§ ve takımının altı gol 
j:lnıasına yardım etmiştir. Necdet, A
h·ı Rıza, Ahmet Kemal, Rebii, Asun 

ı hassa temayüz etmişlerdir. 
. İtalyan takımı da gÜze.1 oynamı§, 

~~ılmeden ~le§ Güneşi?. oyununa mu-
?-~ele etmişse de, Re bu, Ali, Necdet 

f~bı kıymetli muhacimlerin fazla atak 

1 ,,. oyun oynamaları altı gol yeme
erine mini olamamıflardır. 

Ateş Güne§ böyle çalışmakta de
kanı ederse, hakikaten kuvvetli bir !a
d 1111 olacaktır. Daha le§ekkül etme· 

en klübün ecnebi temaıları yapa
caklarını aöylüyorlardı. Bu hafta 
Ciinıhuriyet bayramı münasebetile 
lstanbut.por klübü ile anlaşarak kuv
vetti bir Macar takımı olan Tamaş· 
"ar atlantik klübü ile mutabık kal
llıışlar ve burada F enerbahçe saha
~ d .k. . n a ı ı maç yapmağa karar vennıı· 
~~~di.~ ... Bu maçlar bize iki genç klü
d llnıuzun ecnebi takımları karşısın· 
b a. alacakları neticeler sabırsızlıkla 

eklenmektedir. 

Dördüncü dakikada Fenerliler ilk gol 
vaziyetini elde ettiler. Zeki'nin 12 pas
tan bir şütü kale direğini yalayarak a
vuta gitti. 

Biraz sonra Muzaffer, kaleye top ile 
beraber girerken Gençler Bilğinin kale· 
c?si fevkalade bir kurtarış yaptı. Bu 
muvaffakiyetinin tesadüfi olmadığını al 
tlnC\ dakikada ayni gol frrşatını kazanan 
Niyazi'nin yine. kaleciye mağlup olması 
ile anlaşılıyor . 

11 inci dakika: Fenerbahçenin çok 
güzel ve fakat talihsiz oyunu ilk netice
sini verdi. Fikretten güzel bir pas alan 
Reşat, F enerbahçenin ilk golunu yapı· 
yor. 

Adapazarlıların çok seyrek ve mÜn• 
ferit hiicumları Fener kalesine yaklaşma- · 
elan kırılıyor. Buna mukabil bütün ta
kım halinde çok mU\·affakiyetli oyruyan 
Ffnerbah ,.:;Jer, oy~nun cereyanına ta
rn.ımile haKimdirler. Mamafih, Adapa· 
zar takımını tamamen müdafaaya çekil
miş bulunması, Fenerbahçelilere gol fır· 
:tı.ntını vermiyordu. 

23 üncü dakikada, bu sıkışık oyunun 
Geneler biı-liği aleyhinde neti<.r- verdiği 
görÜldü, Top ile beraber ilerliyen Zeki, 
Muzaffer' e aıırtına bir pas verdi .. Ada
pazarlı müdafi, bu pası eliyle kesti. Pe
naltı cezasını Fikret gÜzel bir plase ilo 
gole çevirdi. 

30 uncu dakikada yine Zeki'den bir 
pas alan Niyazi, kalexe inerken kaleci 
ile çarpıştı. Kaleci bayıldı, ve oyun mu
vakkat bir inkita devresi geçirdi. 33 ün 
cü dakikada Zeki M11Zaffer ile birlikte 
çapraz paslarla Adapaza.r kalesine inJi. 
Ve Zeki, üçüncü golü yaptı. . 

Ayni hakim oyunla ve fakat bıraz da
ha yavaş oynıyan Fenerliler, bu devre-
yı, bu suretle 3-0 bitirdiler. 

İkinci devre başladığı zaman, Adapa 
zarlılar bir iniş yaptılar. Topu Yaşar 
kesti, Fikret'e verdi. Fikret'in uzun bir 
ııas]a topu Muzaffcr'e verdiğini ve Mu
zaffer'in hemen ilk dakikada dördüncü 
golii yaptığını görüyoruz. 

Adapazarlılar, bir şeref golü çıkarmak 
için çok çalışıyorlar. Fazıl'ın bir hata
ıındar istifade eden &ağ açıklan bir 
gol fırsatı elde etti, fakat telaş ile to· 
pu dııarıya vurdu. 

21 inci dakikada, Zekinin güzel bir 
§Ü!Ü kale direğine çarparak geri döndü. 

13 üncü dakikada Muzaffer, birbirini 
takip eden bir eşapeden sonra topu Ze 
kiye verd.i Zeki, güzel bir vuruşla be
şincı golu yaptı. Bu golden sonra Ada
pazarlılar, paniğe uğradılar. .. 

26 ıncı dakikada Niyazi, altıncı golu, 
28 inci dakikada Reıat 7 inci golü, 30 
uncu dakikada Zeki 8 inci golü, 34 ün
cü dakikada Reşat 9 uncu gö!ü, 41 .. in~~ 
dakikada Niyazi 10 uncu golu, .~3 .~ncu 
dakikad:! Zeki 11 inci golü, 44 uncu da
kikodıı. Muzaffer 12 inci goJü yaptılar. 

1 lstanbulsporlular bu sene takım· 
ı "l'ına eski Vefalı Samiyi de almış· 
ill"dır. Sami eıki mevkii olan orta 
ltıuhacim mevkiinde oynayacak bu 
•tıretle esasen kuvvetli olan İstanbul· 
•ı:ıor muhacim hattı bir kat daha kuv
j.~tlen!"iş olacaktı~ •. Sami, Fahri, Sa
ahattın, Re§at gıbı kıymetli oyun. 

••dardan mürekkep bir muhacim hat• 
tı kuvvetli bir müdafaaya istinat e
den San siyahlar bu sene lik maçla
~, için de çok korkulu bir rakip ola
CakJardır. Daha ilk defa bir ecnebi 
teması yapacak olan bu takımımızın 
•İtndiden çok fazla çalışmasını lavsi
)e ederiz. 

Olimpiyakos ta gelecek 
1 Beıikta§ Galatasaray klüpleri cÜm· 
'lltriyet bayramında Y unanistanın 
ltuvvetli takımlarından Olimpiyakoa 
takımını JrP.tirmek için muhaberede· 

B.: suretle, Fener bahçe bugünk~ ma· 
çı 12-0 gibi kahir bir galebe ile neticelen 
dirmiş oldu. 

Fener bahçe, yarın öğleden evvel, .Bur• 
sa şampiyonu sanatkiran gücü ile fınal 
maçını oynıyacak!tr. 

Zeki Bey ne diyor? 
Maçtan ıoora Fencrbahçe umumi 

Vilayet konağında 42 kişilik resmi 
bir ziyafet verilecektir. Muhterem misa 
firleri;,.,jzi kar§ılamak üzere mebusları .. 
mız Cemil, Celal Nuri. ve Hahmut Ra
sim Beyler de Ankaradan hareket etmiş 
!erdir. 

Ayni günde (300) kişilik Macar ka 
filesi tarihin sinesine gömülü bir hatı ... 
rayı canlandırmak ve milli kahramanla
rı olan Rakotsinin eserlerini ziyaret 
maksadiyle şehrimizi ziyaret edecekler
dir. 

Zatı devletlerine hitap etmekle 
sevinç duyduğum bu masadan vatan· 
perverlik ve çalışkanlık gibi yüksek 
meziyetleri her veçhile takdire §ayan 
olan asil Macar milletine Türk mil
letinin sevgi ile dolu aelimlarını gön~ 
deririm. 

Baıvekil hazretleri, .mensup ol
makla şeref duyduğumuz iki millet 
arasında arzetmekte oldukları mÜ§a· 
hebet dolayısile, bu meziyetler de ay
rıca bir bağ teşkil ederler. 

Kadehimi, fahmetli Macar naibi 
hükllmeti hazretlerinin sıhhatine, bü· 
yük kardeı milletin saadet ve refahı· 
na, zatı devletlerinin ve M. de Kan
ya hazretlerinin sıhhatine kaldırır, 
zeval bulmaz ı:ürk - Macar dostlu
ğuna içerim.,, 

İımet Paşa hazretleri nutkunu ya
§aeın Macaristan ,, manasına macarca 
olarak "Aljen magyarorszig,, sözle .. 
rile bitirmişlerdir. 

Macar basvekilinin cevabı 
Buna cevaben Macar başvekili 

M. Goemboes hazretleri irat ettiği 
nutka Türkçe olarak §U cümlelerle 
başlamışlardır: 

Başvekil haz.retleri, 
Beni türkçe selamladınız. Ben de 

macarca cevap vermek için bundan 
cesaret alıyorum Böylece macar -
Türk kardeşliğini nasıl anlad;ı.ğımız.ı 
gö.stermi, oluyoruz. ,, 

"Macar başvekili bu .!Özlerden son· 
ra nutkuna macarca olarak fu suretle 
devam etmiştir: 

'' Ba~vekil Hazretleri, 

" Hakk1mızda söylemiş olduğunuz se· 
vimli ve dostane sözlerden dolayi gerek 
şahaım ve gerekse M. de Kanya namına 
derin surette mütehassis olarak samimi 
minnettarlıkla teşekkür ederim. Türk 
milletinin, Türkiye hudutlarından An· 
karaya kadar bütün yol imtidadınca, 
göstermiş olduğu kabul, kardeş hisleri-

kaplanı Zeki Beyle telefonla görüştük. 
Bize dedi ki: 

- Bu grupa isabet eden talmnlar 
kuvv'etsizdir. Alınan neticeler gayet ta· 
biidir. Takım çok kombine bir oyun oy 
namıştır. Yarın sabah saııt 9 da Bursa 
takımı son maçı yapacak ve Yalova ta
rikiyle avdet edeceğiz. Yarın akşam sa• 
at 8,30 da İstanbuldayız. 

Tenis maçları 
lstanbul tenis birincilikleri dün saat 

14,30 da F enerbahçe kortlarında yapıl
mı§tır. Davete icabet etmiyenler, hükmen 
~ağlup addedilmi!lerdir. Neticede, çift 
fınal maçını Sual ıle Sedat, Davit ile Ji
rasa' karşı 2-6 6/ 2, 6/ 3, 5/7, 6/1 ka· 
%anmışlardır. 

Teklerde: 
!2avit, Orhan'ı 6/ 0, 6/ 1, Sedat, KriPi 

6/ 1, 6/ 3, Suat David'i 6/ 3, 6/ 2 yen• 
mişlerdir. 

Pazara Sedat ile Jiras oynıyacak ve 
bunların galibi, Sual ile karşılaşacaktlt'. 
Bu suretle tek pmpiyonluğu meydana 
pl<acakt.u'. 

Çank1rıda evlerde hayvan 
kesilmeyecek 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Belediye 
§ehir dahilinde ve haricinde hayvan kes 
meyi menetti ve ancak mezbahada ke
silebileceğini bildirdi. ' 

Fakat Belediyenin l>iraz da şehrin 
temizliğine dikkat etmesini gönül çok 
arzu ediyor. 

ihtiyar kadını dövenler 

Bir taraftan Ankara • Balıkesir 
telefon tesisatı yapılırken diğer ta· 
raftan da Balıkesir • İzmir hattı çe
kilmektedir. 

Akşehir spor teşkilatı 
ıslah ediliyor 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Mem
leketimizde mevcut spor te9kilatı
nm islabı maksadile hükumetimiz 
tarafından Almanyadan getirtilen 
alman spor mütehassısı ile Demir 
Durgut Bey şehrimize gelerek 
mevcut spor kulüplerini tetkik et
mişlerdir. 

AYDIN, (Milliyet) - Erheğli
de Hatice neneyi bahçesinde ba
sarak darp ve işkence eden şerirler 
zabıtamızın takiler neticesinde ele 
geçmit ve adliyeye teslim edilmif 
!erdir. ~ 

Akşam belediye binasında miaa 
firler 9erefine bir ziyafet veril
mit, ziyafette Belediye reisi Agah, 
Halk fırkası ve idman yurdu reisi 
Aziz Kamil, Gençler spor yurdu 
reisi Avukat Sadri Hamdi beyler 
hazır bulunmutlardır. •····· ................................................... -

le meşbu ve çok isabetli olan bu sözleri 
ahenkle çerçevelemektedir. 
Hatırlatmak lütfunda bulunduğunuz 

1929 tarihi, milletlerimiz arasındaki 
dostluğun başlandığıcı değildir. Çünkü, 
bu dostluk asırlarca eskidir. Fakat, bi
zi mü~ekabilen alakadar eden meseleler· 
de müşterek ve danışıklı bir siyasetin tal 
bik edilmesinin baılangıcıdır. Milletle· 
rimizi birbirine bağlıyan hiaJere çok uy• 
gun olan bu dostluk, milletlerimizin ih· 
tiyaçlarına tekabül eden ciddi ve hakiki 
menfaatlere istinat etmektedir. IBu dost 
luğun kıymetini artıran cihet, bu dostlu 
ğa, memleketlerinin en buhranlı devrin
de bütün bir düşman dünyasına karşı 
koymuş ve müciz~vi bir azinı, emsalsiz 
bir kahramanlık ve münhasıran bizzat 
kendi kuvvetleriyle bütün cihhanm hay 
retle takdir ettiği kuvvetli ve kudretli 
yeni bir Türkiye yaratmış devlet adam· 
]arının teşebbüs etmiş olmasıdır. 

Türk·Macar teıriki mesaisinin mesut 
neticeler veı:miş olduğu mü,ahadesi,bu 
teşriki mesaıye teşebbüs etmiş olanlar· 
dan birinin ağzından çıkması itibariyle 
hususi bir kıymet arzeder. Yaşamakla 
olduğumuz seneler, zatı devletlerinin 
hakkiyle işare buyurdukları gibi müşkül 
ve endişe verici bir devredir. HükUmet• 
lerin du devrede Üzerlerine aldıkları me 
suliyetler ağırdır. Hususiyle ki, şimdi
ye kadar görülmemiş ve iktisat buhrani· 
yle katmerlerşen lı.adisat, ıaşırtıcı bir 
süratle birbirini takip ediyor. Zab dev· 
!etleri bugün yaşamakta olduğumuz 
bulırandan daha çetinine isabetle ve mu 
vaffakiyetle galebe çalmasını bildiniz. 
Y•niden dirilen Türkiye bunun canlı bir 
delilidir. 

Vatan tarihine icraatınızla yazılmış 
olan nam alim ıayfa bugünkü müşkü
li.bn da mesut bir surette nihayetlene· 
ceğine en iyi biı· ali.mettir. 

Tetriki mesaimizin ana hattı zatı 
devletinizin sözlerini tekrar ediyorum .. 
hararetli hulh ve huzur arzusudur. Ne 
fırtına, ne ıis ve ne de buhran hiç bir 
ıey başlamış olduğumuz faaliyetin nihai 
gayesini gömüzden kaçınnıyacaktır. 

Gayretlerimizi, birbirine asıl dostluk 
hisleriyle birleşmİ§ olan milletlerimzin 
arzl.1suna inzimam ettirirsek elbette ki, 
te§rİki mesaimizin idame ve daha .ziya· 
de inkişaf ettirilmiş olur". 

Jeneral Goemboes Hazretleri nutuk
larını Türkçe olarak şu sözlerle bitirmiş 
!erdir: 

«Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin sıhhatine, büyük Tüı·k 
milletinin §an ve ıerefine, zab devletle
rinin ve muhterem refikalarının ve Tev 
fik Rüştü Beyefendi ile refikaları Ha
-ıımefendinin sıhhatlerine içiyorum. 

Misafirler sabahleyin saat 6,30 
da sporculardan mütetekkil kala
balık bir kafile tarafından teşyi e
dilmittir. 

Bozduğan mektebı 
AYDIN, (Milliyet) - Fırka rei 

simiz Etem Kadri Beyle Fırka vila
yet hey'etinden mühendis Hıfzı, 
daimi encümen azaları Ahmet E
min ve İsmail Hakkı Beyler, Cüm
huriyet bayramında temel atma me 
rasimi yapılacak olan Bozduğan 
mektebinin hazırlıklarını tetkik et
mek üzre Bozduğana g.itmitlerdir. 
Hey'et Karacası tösesindeki köp
rü ve yol inşaatına da görecekler
dir. 

Bayrama hazırlık 
Tekirılağda cümhuriyet meydanı 
olarak tanzim edilmekte olan 

hühUmet önü 
TEKIRDAG, (Milliyet) - Şehri

mizde cümhuriyet bayramı hazırlık
ları hemen hemen ikmal edilmiı gi
bidir. Kutlulama komisyonu her gün 
valimiz Azmi Beyin riyasetinde mu
tat içtimalarmı aktetmektedir. 

Bütün komiteler ihzar deecekleri 
işi filiyal sahasına çıkartmııtır. Bir 
ay var ki hükılmet önünde ve halk. 
evi civarında hummalı bir surette in .. 
şaal ve tamirat devam ediyor. Bitmek 
üzere olan hükUınet önündeki ciıın· 
huriyet meydanlığının ve Halkevine 
raptedilmekte olan şosenin isim kon .. 
ma meraıi.mi de bayram günü icra k 1 ... 

lınacaktır. 
Bilhassa belediyenin tehir ve cad

deleri ve tenvirat hususundaki faali
yeti §ayanı kayt derecede ilerlemek
tedir. 

Şehrin bir başlan bir baıa donan• 
ması için on bet yirmi gündenberi 
bayrak ve tenvirat itleri hazırlanmak
la ve §ehir halkı müsabaka ederceıi
ne bu büyük bayram için §İlndiden 
bayraklarını tedarik etmektedirler. 

Aydın -Tire yolu 
AYDIN, (Milliyet) - Nafia ve

~al.eti Aydın • Tire yolunun proje
sını k.a~ul etmeyerek yine geri gön 
dermıştır. Bu yüzden bu yolun mü 
teahhide verilen kısmının intaatı
na yine başlanamayacaktır, 

MİLAS (Milliyet) - Fiatlerin 
düşüklüğüne rağmen, mahsulün 
bereketli olması çiftçinin yüzünü 
güldürmüstür. 

Buğday, arpa, yulaf ve darı 
mahsulleri, başka senelere nisbe
ten çok bereketli oldu. 

1 • 15, 1 - 20, hatta daha fazla 
veren tarlalar vardı. Bir milyon 
okkaya yakın tütün mahsulü tah
min edilmektedir. Amerikan kum 
panyaları eksperleri balya haline 
gelen tütünlerin muayenesine baş 
lamışlarsa da henüz piyasa açılma 
mıştır. 

Doların düşmesi ve kumpanya. 
ların müstağni hareketleri müstah 
sili oldukça, tütünün neticesi hak
kında endişeye düşürmektedir. 

Cins itibariyle mahsulün nefa. 
seti temin edilmektedir. 

Ağaçlıyük çiftliğinde yapılan 
incir tecrübeleri cok iyi neticeler 
vermif, bu sene ilk maasül lzmir 
incir müstahsilleri kooperatifine 
sevkedilmiştir. Kooperatif eksper 
leri. bu havalinin de birinci cins 
Aydın incirleri ayarında incir ve- ' -
receğini temin etmislerdir. Bu, vi
layetimiz icin yeni bir servet men 
bamın müjdesi olmustur. 

Zeytin mahsulü de ağaçlarda 
hüyük bir dolgunluk göstermekte
dir. 

Meksika sefiri 
İJe mülakat 

Meksika T ürkiyeden birço1' 
şeyler satın alabilir 

Meksik nın Ankara sefirliğine tayin 
edilerek bir iki gün evvel Reisicümhur 
Hazretlerine itimatnamesini takdim et
mi§ olan M. Cennaro Estrada Meksika 
nın ayııi zamanda Madrit sefi;i olduğun 
dan, Madrite gitmiştir. Sefir, Ankara. 
dan avdetinden son::a şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Hükumetimin beni Türkiyede 
Meksikayı temsile memur etmesi benim 
için büyük hir şereftir, bıı vesile ile te 
rakki yolunda mühim adımlar atmış o
lan Türk ricaliyle tanışmak fırsatını el
de etmiş oldum. Meksikarun diğer dev
letlerle münasebatı pek iyidir. Dahilde 
ıükUnet vardır. Hükllmet Jİmdi mazi. 
nin tasfiyesiyle meşğuldür. iktidar mev 
kiinde bulunan fırka Milli İhtilal Fırka
sıdır ki, lideri Ceenral Galles.' dir Müte
f"!<~r. anasıra pek ehemmiyet verdiği. 
~ız ıçın Almanyadan hiçret eden Müse 
vılere memleketimizin kapıları açıktır. 

Memleketin ihyasında çok çalı§mış 
olan Meksika kadını bugün vasatiden 
kurtulmuttur. Meksika kadınlan inti
hap etmek ve intihap edilmek hakkına 
maliktirler. Bununla beraber henüz etek 
li mebuslarımız yoktur. 

Türkiye ile ticari münasebatunız az. 
dır. Meksika Türkiyeden pek çok ıeyler 
ithal edebilir. Burada Meksikanın bir 
konsolosu olmaması ve Türkiye ile Mek 
ıika arasında doğru vapur seferleri tees 
süs edilmemi§ bulunması ticari münase• 
batta bugünkü vaziyeti doğurmuıtur. 
Ticaret filomuz maatteessüf, Türkiye i
le doğru seferler tesisine müsait değil ... 
dir. 

Hükumetimin lstanbulda daimi bir 
konıolosluk tesis etmesini teklif edece. 
tim. 
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Adi.iye tayinleri 

Dün neşrettiğimiz listenin 
arkasını da dercediyoruz 

Adliyede vukua gelen yeni tebed
düllerin ilk kısmını dün neşrettik. Mü
tebakisini de bugün neırediyoruz: 

K.ayıeri au müli.zimliğine Elbiıtan 
Müddeiumumisi lsmail Bey, Bolu Sulh 
hakimliğine Şerefhisar Ceza hakimi Hik 
met Bey, Kandıra Ceza hakimliğine Ma 
nisa müddeiumumisi Sabri Bey, Mani
sa müddeiumumi muavjnliğine Maniıa 
Sulh hi.kimi Hasan Hilmi Bey, Manisa 
Sulh hakimliğine Kırkağaç müddeiumu 
miti lbrahim Kimil Bey, Havza müd
deiumumiliğine Cezre müddeiumumisi 
Cevdet Bey Yabanabat hakimliğine Bi.
ıa müddeiumumisi Emin Bey Uşak Ce
za hakimliğine lnegöl Müddeiumumisi 
Ahmet Behçet Bey, lalahiye hakimliği
ne Feke müddeiumumisi Muıtafa Salih 
Bey, Ankara Müddeiumumi batmuavin 
liğine Üsküdar Müddeiumumi muavini 
Fikret, Sivrek Hukuk hi.kimliğine Mar
din müddeiumumisi Mehmet Ali, Ergani 
madeni müddeiumumiliğine Çapakçur 
müddeiumumisi Ahmet FllZll, Hünüı 
müıtantikliğine Çapakçur müstantiki Hü 
seyin Sıtkı, Göynük müddeiumumiliği
Re Erzurum müddeiumumi muavini Se
li.mi Bey, Çatalca Ceza hi.kimliğine So 
1n11 Müddeiumumiıi Edip Bey, Koçhiaar 
müstantikliğine Bitlis müstantiki Meb 
met Raıim Bey, lstanbul müddeiumumi 
muavinliğine lstanbul müddeiumumi 
muavinlerinden Mahmut Celr.J Bey, Kon 
Jft müddeiumumi muavinliğine Sam .. 
sun aza müli.z.imi Avnirrefik Bey, Istan 
bul müddeiumumi muavinliğine latan. 
bu) müddeiumumi muavinlerinden Nu .. 
rettin Bey, lstanbul müddeiumumi mu
avinliğine Ankara Sulh hakimi Feri dun 
Bey, Üsküdar müddeiumumi muavinli
ğine Ankara müddeiumumi muavini Na 
zif Bey, lnegöl müddeiumumiliğine Zare 
müddeiumumiıi Nafiz Bey, Zare müd
deiumumiliğine Keron aza mü18z.imi 
Riçan Bey, Ankara Sulh lıikibliğine 
Taşköprü müddeiumumisi Yusuf Ki
mi! Bey, Bursa Ceza Hakimliğine Er-

ıdek . müddeiumumisi Yahya Naci Bey, 
z.m1r müstantikliğine Kilis müddeiumu 

misi Halil Sıtkı Bey, EJbestan müddeiu 
mumiliğine Finike müddeiumumisi Ha
lil Hilmi Beyt Karı müddeiumumiliğine 
lpsale sulh hakimi Abdürrahmsın Ziya 
Bey, lzmir Müstantikliğine Edime müa 
tantiki Hasan Basri Bey, Buraa aza mü 
lizimlijine Sivrihiıar müddeiumumiıi 
Remzi Bey, Sivrihisar müddeiumumili
ğine Çorum müddeiumumi muavini Ba
hattin Bey, Ankara müddeiumumi mu
avinliğine Hakimhan müddeiumumiıl 
Zeki Bey, Kasaba müddeiumumiliğine 
Beyıehir müddeiumumiai Riza Tekin 
Bey, Keron aza müliznnlığına Merzi
fon Ceza hakimi Asnn Bey, Kırkağaç 
müddeiumumiliğine Kanııal müddeiu
mumisi Osman Orhan Bey, Erdek müd 
deiumumiliğine Cihanbeyli müddeiumu 
miıi Hüseyin Hilmi Bey, Dikili Sulh ha 
kimliğine Gerede müddeiumumisi Ha
san F ebmi Bey, Feke müddeiumumiliği 
ne Bqkale Sulh hi.kimi Cemil Muhtar 
Bey, Ovacık Sulh hi.kimliiine Meraı 
müddeiumumi muavini Mehmet Faik 
Bey, Ba§kale Sulh lıikimliğine Bulanık 
muddeiumumiai Ahmet Sadık Beyler .. 

Kırklareli reisliğine Uşak reisi Sabri 
Sinop reisliğine Mut reiıi Abdülhafiz, ' 
Mut reisliğine Sinop reisi Fikret , A
dapazan müddeiumumiliğine Ufak müd
deiumumisi Nuırat, Kütahya azalığına 
Siverek ceza hakimi Abdullah Kani, Ak 
aaray azalığına Ufak azuından Necati, 
Cümüthane müddeiumumiliğine Sinop 
azuından Tevfik, Utak azalığına Sinop 
azuından Mahmut Celalettin, Sinop aza
bfına Gene müddeiumumisi Akif, latan 
bul aza mülizimliğine Ankara sulh ha
kimlerinden Nazmi, Ankara müddeiumu 
mi muavinliğine Yeki.Jet Kalemi Mah
ıus mümeyyizi Şakir, Siverek ceza ha
lrimliğine Malatya müddeiumumi mua
vini Dervit, Elaziz azalığına Malatya 
ceza hakimi Sadık, lstanbul kadastro ha 
kimliğine Konya kadastro lıakimi Suphi, 

Giresun ceza hakimliğine Cide müddei
umumisi Osman Vehbi, Uşak müddeiu
mumiliğine Bozcaada müddeiumumiıi 
Ahmet Kaınn, Gerede hukuk hi.kimliği
ne Toıya müddeiumumisi Ali Saim, Hen 
dek hukuk hakimliğine Çal müddeiumu 
rmıi Ali Haydar, Keakin ceza hakiml i ği 
ne Reşadiye sulh hi.kimi Mustafa En
ver, Babaeaki hukuk hakimliğine lıpar 
ta müddeiumumi muavini Ali, Ceyhan 
hukuk hakimliğine Marmaris müddeiu
mumisi Necmettin, Malatya cezn h .. -
kimliğine Kurkuteli müddeiumumiıi 
Mehmet Tevfik, Bayındır müddeiumumi 
Jiğine Tavaa müstantiği Ahmet Gündoğ 
du, Torbalı müddeiumumiliğine Maniaa 
müıtantiği Zühtür Boğazlıyan müddeiu-
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ltalyanın tavassutu bekleniyor 
. (Başı 1 inci aahifede) 1 mesşİJlcrinin Cenevrede ıarfetikleri ce-

" ~orna]~ d.e ~~nova gazeteıine göre milckir ve devamlı mesaiyi Almanya tak 
Vıy!'na ıle.ıh~ı.lifa ve çatıımaya, Mos- 1 dir €tmemiıtir. Binaenaleyh, timdi Ro- ( 

kova ~!e samımılıkten uzak münasebetler madan yeni bir hareket bekliyemez. Ro 
husul~~· ve Cenevrede Alman murabbaı mr ılakj temayül Almanyanıo teıriki me 
heyet:,ru'.' Y~~ız baıına ~lma~ına sebep aai arzusunu tarih bir ıekilde gösterme 
olan fımdıkı Alman aıyaaetı kartmnda ıini beklemek merkezindedir Hulasa 
lta~yan efkirı umumiyeıinin aldığı son Rom~nrn ittihaz ettiği sakin ;e azimkir 
!~kilden bahseden Temps gazetesi diyor hatil hareket Paris ve Londra da ittihaz 
kı ,; .. .. . , . . okn•n hatti harekete çok benzemekte-

Bugu'.'ku .v~zıye~ ıçınde ltalya Mıl- dir. Hiç şüphe yok ki M. Daladier'nin 
lo;tler ~emıy;etı~ın planı~d".n batka türlü ıon beynnatında kullanmıı olduğu azim 
b~r. pla~ daı~e11'.'de yem bır teıebbüse kil.r ve fakat mütedil lisan bu havarun 
ı;ırı,megc hıç hır, ~uretle hazır ve taraf huıl olmasına çok yardım etmiıtir. 
ta .. bulunmayor. L h • - k b l d'l d• 
D .. l · k · e proıesı a u e ı sey ı •• 

ort er mısa ı 11e yarıyacak mı? VARŞOVA 20 A A H · · 
CENEVRE , · · . - arıcıye 

- , 20. A.A. - M. Hender nazm M. Be.:k Kurjer Todzienny gaze-
aon ~lmanyanın Milletler Cemiyetinden tesinf' yaptığı beyanatta demittir ki : 
v~ ·~~~ı azalt~ .• k~nferanaından çe- Eğer silah bırakımı konferan11 Lehis-
kildıgı gundenberı ilenye sürülen ve tarun teklif ettiği asgari programı ka-
oörtlcr ~isakmın tatbiki münasip ~lup bul etmit olsaydi bütün dünya vaziyetin 
olmıyacagı :!'..olunda ortaya atı!an fikir baıil olau gerginlik vuku bulmazdı. Bu 
"!'kkınd". ~ut~easmı sonran bır muha progrrm evvelce kabul olunmuı miiıbet 
hırc demıştir kı : kararları ihtiva ediyordu " 

" B~ı hal v!' vaziy~tler vardı': ki .on . M. Beek, sili.h bıraı.ır:,. konferansı 
lnda dortler ~~s~ milletl~r. ~emıyeti mı reisi M. Henderaon tarafından Alman
ıakı çerçevesı ıçınde bazı ıtili.flar yapıl- yaya gönderilen telgrafın mahdut bir 
masmı kolaylaş~m~k için bir vasıta o- kaç devlet ara11nda yapılan müzakerele 
larak kullanılabılır. re temas eden kısmına itiraz etmit ve bu 

.Bundan !onra M. Henderaon dörtler huıuata Lehistan, Sovyet Rusya ve Tür-
m.sa~ru~ _ı~sı .~•~aun~ Roma da. i- kiye arasında tezahür eden tesanüdU e-
:ı :urdugu fU duıunceyı tekrar etmıı· hemmi)'~tle kaydeylernittir. 

" Dörtler miıakının ıili.bları azalbna 
konferon11 yerine konma11 yolunda yapı 
lacak her hangi bir teıebbüı murahhas 
heyetleri fatırtmak, tüpheleri artırmak, 
hem konferansa ve hem de bu misaka 
zanr vermekten batka bir netice haaıl 
edemez.•• 
Hitlerin sözlerinde ıraklı manlar 

PARIS, 20. A.A. - Havas ajansın
dan: 
Tempı gazeteoi dünkü bat yazmnda 

ıu dü,ünceleri ileri sünnüıtijr : 
" Almanyanın Cenevre ile alakaaını 

ke•mesinde doğan sıkıntılı hava içinde 
Hitlt>r'İn yeni bir gayret ve kızgınhkla 
çabalayıp çırpındığını görmek hiç kim
seyi hayrete düıürrr.iyQr. Alınan hüku
metinin son zamanlarda yaptığı yanlış 
lıkhı yüzünden Almanyanın düttüğü ıi 
ya•i ve ınanevi infirat dan dolavi Alman 
milletinin enditeleri yatııtırınaİı: iste
niyor. 

" Milliyetçi soıyaliıtliğin bir mace
raya doğru ıürüklediği büyük bir mil
let karfısında bugün her vaktinden ziya 
d<? soğuk kanhlıkla ve tükunla davran
mak aerektir. 

' •siz Fransızlar kuv*'Jmizden emin 
bulunuyoruz. Şiddet veya korkutma ai
bi hareket tarzlarından endişeye düıme 
miz için hiç bir sebep }'oktur. Almanla
nn hareketlerini yakından takip etmek 
le, M . Hitler'in tözlerinde saklı olan ma 
naları kavrannıalda iktifa edelim. • ' 

ltalyanın vaziyeti Pariaten 
naıııl görünüyor ? 

1' ARiS, 20. A.A - Gazeteler bilhas 
•~ ltalyanın vaziyetini tetkik etmekte
dirler • 

Petit Parisien gazetesinin Roma mu 
habiri ıunu yazıyor : 

1 KADIN 1 -----Çillere karşı 
Günetten yüzde lıaaıl olan çilleri 

geçirmek için basit ve zararsız bir 
ilaç. 

Bir yumurtanın akını güzelce 
köpürtmeli ve yüze sürmeli yumur
tanın akının kuruduğunu ve cildi
nizin gerildiğini hissettiğiniz za
man sıcak çay ile yüzünüzü yıkayı
nız ve silmeden kurumasını bekle-
yiniz. 

Lekelere karşı 
Yazın bazı kimselerin elbiseleri 

terden lekelenir. Bu lekeleri çı
karmak için bir bardak suya bir 
kahve kaşığı amonyak karı,hr
malı ve hu su ile lekeleri yıkama
lıdır. 

Örtü ve çaınafırlardan mürekkep 
ve demir fokelerini çıkarmak için 
tomat<.• &uyu sürmeli, bir müddet 
durduktan sonra yıkamalı, leke 
muhakkak çıkar. 

Kepeklere karşı 
Baştaki kepeklere karşı fayda· 

lı bir ilaç. 
Elli gran!Jı kolonya, bet gram 

hityağı. yiı;a:ii graın kinin suyu. 
Geceleri ya~dan evvel hu ilaç 
ile saç kökl~ne firiksiyon yapma
lı, sonra s ıiJan iyice fırçalama-
lıc'ır. ' ı 

lliiç lruU.mlmazdan ~vvel tifeyİ 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına mer
but kıt'at ve müessesabn lht:ya· 
cı için 4530 çeki odun 5/111933 
Pazar güntı aaat 16 da kapalı 
zarfla sabo alınacakbr. Şartna
mesini göreceklerin her gün ve 
münakasasına gireceklerin belli 
saatinden evvel teklif mektupla
rını Tophanede Merkez Sabnal
ma komisyonuna vermeleri. (378) 
(5354) 7314 

••• 
Merkez kumandanlığına mer· 

but Kıt'a ve müessesat ihtiyacatı 
lçiu 8690 çeki odun 51111933 
Pazar günü sıat 15 de kapalı 
zarfla sabn alınacaktır. Şartna
meS:oi göreceklerin her gün ve 
münakasasıııa iştirak edeceklerin 
be'li aaatinden evvel teklif mek
tuplarım Tophanede Merkez sa
tıııalma komisyonuna vermeleri. 
(3 7 }) (5355) 7315 

.. . .. 
Hubiya Ye merhutu bulunan 

mekteplerin senelik ihtiyacı için 
2300 çeki odun 5/11/933 Paıar 
gtlntı aaat 14 de kapalı zarfla 
eabn alınacakbr. Şartnameaini 
göreceklerin her gün ve mllna
kasasına gireceklerin belli gü
nünden evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Merkez Sabnalma ko
misyonuna verilmeleri. (380) (5357) 

73ı6 . . .. 
Harbiye Mektebindeki 665 adet 

hoş teneke aleni müzayede ile sa
tılacakbr. Müzayedesi 14111/933 
Salı günü ıaat 15 de yapılacak· 
br. Taliplerin Merkek Kumandan· 
lığı Satına1ma Komisyonuna gel-
meleri (43t.fı (5605). 7540 

.. • * 
Merkez Yiyecek ambarında hof 

teneke çuval ve küfe ğibi yedi 
kalem efya aleni müzayede ile 
satılacaktır. Müzayedesi 14/11/933 
Salı günü saat 14 de yapılacak· 
br. Taliplerin Merkeı K. Satın 
alma Komisyonuna gelmeleri, 
(429) (5608)- 7541 

4- =il ... • 

İstanbul Merkez Kuman· 
hğma bağlı kıt'at ve müeııse

" Gerek Chiahi aarayi koridorlannda 
gerel<se aiyaai mahafilde ve hatta ef!.i
n umumiyedeki sarih intiba Almanya• 
run Milletle~ Cemiyetinde ve silah hıra• 
kımı konferan11nda çekilmekle bir çlk
ma..r. saplandığı merkezindedir. Almanya 
nın hu çıkmazdan hiç olmazaa timdilik 
kurtulabilmesi için hiç bir çare görül
miyor. ltalya zimamdarları muhitinde 
büyük bir soğuk kanlılık ve sükunet göı 
terilmekle beraber kati bir ihtiraz mu· 
bafa;.a gÖıterilmekle beraber kati bir 
ihtiraz muhafaza olunuyor ve ıilr.Jı bı· 
r,akım ·. meıeleıinde bir anJaımayi müın· 
kün kılmak için ltalyan hükumeti mü-
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mumiliğine Tokat icra memuru Fadıl, 1 
ğirdir müddeiumumiliğine Utak icra me 
muru Abdülfettah Ihsan, Lapseki müd-

çalkalnmalıdır. 

Sinek ısırığı 
Karmca veya sinek ısırdığı za

man üzerine hemen kolonya amon
yak veya kafur ispirtosu sürülürse 

. sat ihtiyacı için 103,000 kilo 
Koyun eti kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 8-11-933 ~ar· 
şamba gÜnü saat 15 te yapı 
lacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün ve taliplerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Taphanede Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko
oı;syonuna vermeleri. 

ka,ıntı ve ac\sı kalmaz. , ı 

Dişler için 
Ditlerinizin beyaz ve dit etleri

nizin pembe olmasını isterseniz 
haftada bir defa limon suyuna ba
tırılmıt bir pamukla ovunuz. 

deiumumiliğine Bandırma icra memuru 
Mehmet Vehvi, Myon müstantikliğine 
Tirebolu müıtantiği Mehmet Alim, Ger 
ze müddeiumumiliğine Çanakkale aza· 
mülazimi Celiılettin, Akdağ madeni ha
kimliğine Karaman müddeiumumi mua
vini Ahmet Rasim, Divrik hakimliğine 
Arapkir müddeiumumiıi Kaya, Iatanbul 
sulh hi.kimliğine Istanbul Müddeiumu
mi muavini Mustafa Nusrat, Iatanbul 
sulh hakimliğine Ankara müddeiumu

mi muavini Mustafa Asım, Ankara sulh 
hakimliğine Zonguldak sulh hi.kimi Na
tir, Yalova hi.kimliğine Tokat müddeiu
mumi muavini Mustafa Fadıl, lıtanbul 
müddeiumumi muavinliğine Yalova ha
kimi Ahmet Ramiz, Zoneuldak sulh hi 
L:imliiine Afyon müddeiumumi muavini 
Mehmet Ali, Darende hi.kimliğine De
veli hukuk hi.kimi Fethi Beyler. 

. . 
Kari •lkA;,etlerl 

Hamamlar hem temiz değil, 
hem pahalı 

Sultanahmet civarında oturan Ah

met Paıa namındaki bir zat bit:e ıu ti
ki.yette bulunmuıtur: 

«Belediye hamamları katiyyen kon
trol etmiyor. Meseli sabahleyin erkek
lere tahıis edilen hamamlar tamamen 
temizleıııneden açılmaktadır. Sonra da 
her feyin ucuzladığı bir zamarıcla ha
mamlar kese ıabunu 60 kuruıtan aıağı 
inmemittir. 

Bir çok bıımamlar evvelce odun ya
karken timdi kömür kullanmaktadırlar. 

Her keaeye elveriıli bir tekilde bu 
fiatlerde biraz tenzilat yaptırmalıdır. 
Makamı aidün nazarı dikkatini celbet
menizi rica ederim.. ,. 

(413) (5531) 7538 .. . . 
İstanbul Merkez kuman

danlığına bağlı kıt'at ve mü
essesat ihtiyacı için 561000 ki 
lo Sığır eti kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 8-11-933 çar
§amba günü saat 14 te yapıla 
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gün ve taliplerin bel 
li saatten evvel teklif mektup
larını Tophanede Merkez Ku 
mandanlığı Satmalına Komis
yonuna vermeleri. (415) 
Aı...ı.ı ~ (5533) 7539 

• * * 
Maltepe Piyade ve atış mek 

lehinin Mayıs 934 nihayetine 

ESRARSIZ HAY AT 
yak, iki §İte viski. Sonra uyku i!icL Me
yer araba ile atağıda mı? Seni çabuk aö
türaün. Ben aeee herhalde burada kala
eağnn. 

Kadın. 
...... .,.~ -.. .. -

- Peki, dedi. 

- Sahi mi töylüyoraun? Vah, ci
cim, vah. • . Bua-ün biribirimizin göy
nünce hareket etmedik, değil mi? 

- Sen etmedin. Fakat eğer sen ha· 
na gelecek olursan ıeni on sekiz ayar 
altına ıömeceğim .•• ' 

Hollywood'tla ainema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc2me: KA.MRAN ŞERiF 
Donla tıpkı bir çocukla konuıur 

ıi~ konufuyordu. Onu kötküne gö
türdü. Küçük merdiven fİpnaD ada· 
mın sik.Jeti altında inim inim inliyor
du. 

- Evime ıidemem, dedi. Anlıyor 
muaUJ>? Nereye ıideeeğimi bilmiyo
rum. ETe aitmek iatemiyoruın. Kadın 
orada ... Evime ıitmek iatemiyorum .. 

Sanki bu sözleri saatlerce devam 
etmit ıibiydi. 

- Elbette. Gece burada kalının. 
Sen evvel banyonu yap ... 

Donlra banyo salonuna beraber 
ıitti. Granit aynanın önünden ıeçer
ken batını çevirdi; çok ağJaınıt bir 
adam gibi, boğazından boğuk ve 

Kuru bir hıçnkmk çıktı. 
Donka soyunmaaına yardım ederek: 
- Gel, ael... dedi., 

Elini fujer kokan çok oıcak suya ba
tırdı. 

- Sen yıkanırken burada kalayım mı? 
EJinin küçük bir hareketile on bet se

nelik iftirakı bertaraf edip ona dönmüı
tü. Grant etrafında olup biten feylerin 
pek farkında olmamakla beraber bu el 
hareketinin mana11nı anladı. 

- Hayır, mersi Lulu .•• dedi. 
V alctile Donkayı Lulu diye çağmrdı. 

O tarihte wed~incl'in "Ruh ve dünya,, 
ismindeki eserini alıp Donka'ya bat ralü 
yaptırmaiı düıünmüıtü .. 

Donka: 

- Kapının arkasında Penyuarlew a
sılıdır, dedi ve dıtarı çıktı. 
Mutpağa ıiderek Manuela'ya: 
- Manuela, dedi, lokantaya gidip ye· 

mekle buz al. Sonra eve koıup yetite
cek kadar içki getirirsin. Şampanya, kon-

Manueli.'nm iyi bir tabiati Tardı: Az 
konuşur, bir de hiç bir feye f&tmazdı. 
Donka divanhaneye gidip etrafına bakı
ndı. iki aenedenberi oraya ayak basma
mııtı. Şimdi orada buluıuyordu. Bu iki 
sene korkunç bir ıeydi. Hayatta korkunç 
ıeyler çoktu. Hayat, her ıeyi nazarôti
bare alınmak tartile bir mezbehadır. 
Madem ki o geceyi aeçirmek hususunda 
kimse Grant'e yardım etmiyordu, Donka 
bunu kendine iı güç edinecekti. Madam 
ki kimse onun imdadına yetiımiyordu, 
Donka belki ona bir iylikte bulunabile
cekti. Katları çatık, dütünceli, telefonun 
Önünde ayakta duruyordu. Ne ıaripti ki 
o saatte OJiverin telefon numarasına 
varıncaya kadar her §eyi unutmuftu. 
Telefoncu ktt imdadına yetiıti. Sonra 
yorırundu, acınacak derecede yorgundu. 
Nihayet Oilver cevap verdi. 

- Sevıilim, dedi, ıimdi provadan ge
liyorum. Beni aradın mı? 

- Seni saburauzlukla bekliyorum. 
Bucün çok sinirliyim. 

- Korkanın ki. • • relemiyeceği"?. 
- Anlamıyorum. Sesin mi kmlmış? 
- Evet. Biraz. Rolümü, sesimden 

üç buçuk ton daha yüksek söylemek 
mecburiyetindeyim. Onun için müte
madiyen rolümü tekrar edece(im. Bu 
it İnsanı o kadar fena yoruyor ki ... 

- Söylediğini aklım almıyor ••. De
min ne dedindi? 

- Korkarım ki gelemiyeceiim de-
dim. 

Bir sükut. 
- Fakat buna imkan yok, Donka. 
- Doğruıu çok müteeuirim, cicim. 

Çok yorgunum. Pek; fazla yorırunum, 
Konup.mıyorumt anfıyor muıun? He. 
men yatıp uyuyacağım. Zaten timdi 
bile uyuyorum. 

- Ah Donka, buna imkan yok. Hiç 
konuımayız. Resimlere bakarız. Tah
ta Üzerine oyulmut güzel Japon resim
leri var. Onlara bakarız. OJmaz mı? 
O da olmazıa. • • beni dinle. Burada 
senin için her feyi öyle ha:urladım 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü için yaptırılacak mefruşat 

gün müddetle kapalı zarf usul ile münakasaya çıkarılmıştıı 
Bu İşe ait mürıakasa evrakı 15 lira bedel mukabilinde 

raat Vekaletinde Yüksek Zira at Enstitüsü Bürosu Müdü 
ğünden alınacaktır. 

Taliplerin münakasa şart namesinde yazılı vesikal 
kendi teklif edecekleri bedelin % 7 ,5 u nisbetinde muvak 
teminat mektuplarile birlikte ihale günü olan 4 T eşriniı 
933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Vekalet 
§aat Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (5617) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Gümrükler İçin 3-10-933 tarihinde mübayaa edileceğ 
lan olunan odun kömürünün 28000 kilo olduğu halde zu 
len 2800 kilo olarak ilan edildiği anlatılmakla alınacak köı 
rün 28000 kilo olacağı ve mezkur kömür münakasasmın 
Teşrinievvel 933 tarihine müsa dif çarşamba gününe tehir e 
diği ve talip olanların yevmi mezkUrda saat 14 de latan 
lthalit Gümrüğüne müracaatlllrt ilin olunur. (541 
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lstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Merkez Maliye dairesindeki sobaların tamirile yerleı 
konulması ve dört yeni soba alınması için verilen bedel it 
di layik olmadığından 23 T. Evvel 933 pazartesi günü sı 
14 te yeniden münakasaya konulmuştur. İsteklilerin ı 
racaatları. (5782) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Mevcut Nümuneleri gibi 259 hasta terliği ve 60 sür 
oturak pazarlığı 25-10-933 çarşamba günü saat 10 dan 
re kadar yapılacağından İsteklilerin nümuneleri görmek ,. 

re her gün ve pazarlığa girmek için mezkiir günün muay~ 
saatinde komisyonumuza müracaatları. (5765) 

On Birinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

j Cinsi Kilo Cinsi Kilo 
: Dakik 40000 Şeker 2000 
1 Sığır Eti 10000 Pirinç 2000 

Odun 15000 
Uzun köprüdeki Asker ihtiya~ı için yukarda yazılı 

kalem erzak 12-10-933 tarihinden 31-10-933 tarihine kac 
yinni gün müddetle münakasaya çıkanldığmdan talip o' 
ların teminat akçelerile birlikte 4-11-933 cumartesi günü sı 
16 da komisyona müracaatları ilan olunur. (5620) 

75~ 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

3000 adet telgraf direği kapalı zarfla münakasaı 
15-11-933 çarııamba günü saat 15 te İdare binasında ya 
lacaktır. Fazla tafsilat Haydarpa§a ve Ankara veznelerin 
beş liraya satılan şartnamelerde vardır. (5731) . 7704. 

5-11-933 pazar gÜnÜ münakaııası yapılacağı ilan edil 
Lokomotif bakır boru ve aynalarile diğer bakır aksamı nı 
nakasası görülen lüzum üzerine 11-11 -933 tarihine tesa< 
eden cumartesi gÜnÜne bırakılmıştır. (5610) 75 

kadar ihtiyacı olan 12 kalem 
kışlık Yaş sebze 15-1 1-933 
Çarşamba gijnü saat 14 te a· 
leni münakasa ile alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
giin ve taliplerin belli saatte 
teminatlariyle Merkez K Sa· 
tm alma komisyonuna ~et-

meleri. (436) (5679) 
• * • 

Merkez Kumandanlığına 

ki • • • Rodos ç.iniJeri, senin sevdiğin o 
kırmızı bardaklar. . Sonra senin için 
serdeki bütün orkideleri koparttırdım. 
Hepsini. • • Senin mutlaka gelmen la
zım. Bütün bunlan hep aenin için yap
tım. Büyük bir eğlence tertip ettim. 
Senin için.,. 

- Maalesef olaınryacak •.• 
- Beni böyle dilencilik etmeğe 

mecbur etme. Kendimi köpeğim Tnb
iaı'a benzetiyorum. O da hazan beni 
iz'aç eder. 

Bir aükôt. Donka, telefonun kulak
lığı elinde, orada duruyor, bir taraf
tan da Oliver'i gözünün önüne getiri· 
yordu. Oliver. Atılunı dünyanın en 
aüzel, en barilruli.de erkeği. Orkide· 
ler, bardaklar, buna benzer ne kadar 
kıymetli ıey varsa hepai etrafına top
lanmıf. Onun yanma aitmek için duy. 
duğu arzu hudutsuz, payansızdı. Di
fer taraftan içinde her feY Oliver'e 
kartı cephe alıyordu. Bütün hisleri 
Oliver aleyhinde ve Granit lehinde idi. 
Zevkeden insanın aleyhinde, ıatırap 
çekenin lehinde. 

- Sana İzah edemiyorum, Oliver. 
Celemiyeeeğim. Geceyi stüdyodaki 
kötkümde aeçireceiim. 

- Ama pi§man oluraun. 

bağlı kıtaat ve müessesa 
Mayıs 934 nihayetine ka< 
ihtiyacı olan 12 kalem sel 
15-11-933 çarşamba günü ı 
15 te kapalı zarfla alınacak 
Şartnamesini göreceklerin 
gÜn ve taliplerin belli saat 
evvel teklif mektuplarını 1 
hanede Merkez Kumandan 
Satmalma Komisyonuna ' 
meleri. (437) · (56' 

. -

- Rica ederim, teliditten vaz il 
Seni çok ıimarttım, Oliver. Derhal 
nahk etmeğe kalkıtma. 

- Ben oraya celeyim mi? izin" 
miıin? 

-Hayır. Zinhar gelme. Stüdyo' 
mukaddes sahası dahilinde sefab 
müıaade edilmez. Haydi Allah ra 
lık verıin. Beni dinle Oliver. • MI 
künae içki içme. 

- T e.:rübe edeceğim. Şayet uyu 
mazaam seni telefonda aramama ri 
ıaade eder misin 7 

' - Evet. ı 
- Geceyansı da olsa! 
- Evet, ama aen de uyuma!ısın~ 
- Gecen hayır olsun, Donka. 
- Gecen hayır olsun. 
Mükaleme bitmiıti. Donka derin 

iç çekmeden sonra telefonu kapadı 
liver hala dinliyordu. \ 

- Korkuyorum, dedi. Fenayım. 
eek gibiyim. 

Fakat bu tözleri artık telefo~ 
değil, bot. dilsiz, hareketaiz hav•' 
ıöylemiıti. 

O sırada Donlca da Granit'e döİ 
yordu. O hali. banyonun içinde ot~ 
yor, banyo dairesinden çıkmıya ni, 

- (Bitmedi' 



; 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkanlmağa baılanan yeni •ene mah•al6 toz ve ke•me tekerler 29 Tem::ıuz t~ri n itibaren bin kilodan az olmamak 

Gzere her lateyeae ıablmaktadır. Flatlarımız eıkisl gibidir. Yani fataabu!'cla Sirkeci lıtaayıı>nunda veya depo nmızda araba veya kayıkta 

çt;;!11:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkta Küp Şekerin ilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet Hra lndirilfr. lataabul laarlc deki yerlerden yapılacak slparlıler be. 
delin ) üzde yirmisi peıin ve lıt tarafı bamule °'enedi mukabilinde ödenm~k üzcıre cierhal göaderl r. Depodan itibaren b6ttln maıraflar 
ve mea'uliyet miıterlye aittir. Gönderilecek mai ılrket tarafındaa müıterl hetJabına sigıı>rta ttirl ir. Slpariı bedelinin tamamını gön
derenler için ıfgorta ihtiyari olduğa gibi en lılZ bet -vaıon ~iparlı ederek bedt!Hnin temam.111 pe "n ödeyenler vagon batına beı Ura 
l~nzifaltan i11tifade ederler. 

Adreı: fıtanbul'da Bahçekapıda DördGncü Vakıf Han. No. 40-50 T 11'•f adreıl: lstanbal, eker Telefon No. 24470. 
-.--.,--.. { .. . - -

Asi pin Kenan 
Tabletleri: Paris, İzmir, Bari sergilerinde birinci derece diploma ve altın 
madalya kazandı. Grip, nezle, soğuk alğınhğı, Baş ve diş ağnları gibi has-~ 
talıkların en güzel ve kat'i ilicı ır. i · e dik at buyurulamsı. 8387 ...... 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
· 1 - 50 - 80 ton motorin yağı pazarlıkla satın alınacak· 

lir. 
2 - Pazarlık şartnamesinin tasdikli suretleri Gümrük 

Muhafaza Umum Kumandanlığı Satmalma Komisyonundan 
alınacaktır. 

3 - Pazarlık 23-10-933 tarihine raılayan pazartesi gÜ 

nü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 
İstanbul Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler biçilmiş bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan mu· 
vakkat teminatlarile belli saatten evvel Komisyona gelme· 
leri. (5775) 

Mühim ilan 
Posta T. T. Istanbul Başmüdürlüğünden: 

Yalnız üç günlük Cümhuriyet Bayramı günlerinde iıti
rnal edilmek üzere yedi kıymette serisi yüz kuruşluk posla pu 
lu hazırlanarak satılığa çıkarılmıştır. Memleketimizde müm
kün olabilen azami nefasette pek mahdut mıktarda basılmış 
olan bu pulların "Bern" deki umumi posta birliği kalemi va 
sılasile cihan posta ve telgraf idarelerine maliimat verilmek 
suretile beynelmilel koleksiyonlara ithali de temin olunmuş
tur. Bu güzel hatıradan birer seri edininiz. (5663) 

7625 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun • Siva. hattı üzeTinde kunduz ve kalın cihetle-

rinde kiin tq ocaklarından beter bin metre mik'ap balaıtm 
ihracı kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. Kunduz 
~ihetinden ihraç edilecek beş bin metre mik'ap bala.sta ait 
münakaı 1-11-933 tarihine müıadif çarpmha günü saat 15 
te ve Kalın cihetinden ihraç edilecek 5000 metre Mik'ap ba· 
laata ait münakasa da ayni gÜn ve tarihte saat 15,30 da An
kara' da Nafia Vekaleti Müstetarlık makamında icra edilecek· 
tir. 

Taliplerin aynı gün ve saatlerde teminatı muvakkate ve 
cari seneye ait ticaret odası vesikalvile birlikte komisyona 
nıüracaat etmeleri lizundır. Talipler bu husustaki şartname 
leri birer lira mukabilinde Ank,.ı·a'da Nafia Vekaleti Leva
zun Dairesinden, lıtanbulda Haydarpaşada Liman İşleri Mü 
dürlüğünden tedarik edebilirler. (5524) 7470 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Mülhakattaki Etibba, memur ve müstahdemler İçin nü • 

munesi veçhile 106 muşamba yağmurluk ve 67 gemici mu -
şambası alınacaktır. 5 Teşrinisani 933 pazar günü saat 14 te 
İstanbulda Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezin
de müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. Ta • 
liplerin şartnameleri görmek üzere mezkiir merkez levazım 
memurluğuna ve Ankarada Umum Müdürlük Ayniyat Muha 
sip Mes'ullüğüne müracaatları (5625) 7590 

lstanbul Kadastro 
Hey'etleri Reisliğinden: 

Küçükpazar nahiyesi dahilindeki Tim~rtaş m~halles~~e 
kain gayri menkul malların kadastro tatbıkatıru ılanal ıçın 
ikinci teşrinin ikinci perşembe günü gönde~lecek memurlar 
Müftiilük idaresindeki vezne kısmın~-" faaliyf'tP ba!!lrvacakhr 
lar. 

Mahalle dahilinde gayri menkul malları olanlardan mu
kaddema beyanname ve senetlerini heyete tevdi etmemiş olan 
larm tasarruf senetleri ve nüfus teskerelerile birlikt&müracaat 
ile tasarruf haklarını tesbit ettirmeleri ve ahara ait gayri men
kulde, aydınlık ve yol hakkı gibi bir hakkı bulunanların da bu 
haklarını kezalik isbat ile tescil talebinde bulunmaları ilan olu 
nur. (5628) 7591 

• 

Darüşşafaka Lisesi Müdür 
lüğünden: 

Talebe için lüzum olan 1200 
mendil ve 1200 çift çorap 600 
fanila 5000 metre amerikan 
2200 metre gömleklik bez pa• 
zarlıkla alınacağından ta1ip o 
lanlarm 24 T eıırinievvel 1933 
salı giinü saat 14 te Nuruos
maniye mahfilinde Cemiyeti 
Tedriaiye merkezinde bulun 
maları. (5671) 7663 
.._ . - .... -

lıtanbul kadastro -..kez komisyonun-

dan : Mukaddem teırb ırilani elyenrı a

hi çelebi mahallesinin Lonca sokajmda 

eski IO yeai 16-18 No. lu mukaddem ter 
bethane elyHm kirgir dükki,run 10-S. 

931 tarihli teıbitin bir kerede mahallin

de la~ik Ye tahkikine lüzüm görüldüiün 

den mezkür dükkanda alakadar olan• 

ların 2 İnci tetrinin 5 İnci pazar günü 
saat 15 le mahalli mezkürde hazır bulun 
malan aksi halde nıku bulacak iddaai 
tesarrufiyenin mesmu o1amayıp mahke
mei aidesine ımin.caatları lazım gel~ 
yi ilan olunur. ( 8796) 7726 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Calnt.uanırda Kanziik ecuhanesi 
karıısmda Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apartımanda 1 numara. 

'--------3-üan~cu-·K_o __ L~O-R_o_u __ ı_L_A_N_L_A_R_ı ______ .... ı 
K. O. hayyanatı ihtiyacı i- j gününde talip çıkınadığmdan 

çin 670 ton saman kapalı zarf j ihalesi 23-10-933 pazartesi gü 
la tekrar münakasaya konmuş nü saat 15,30 a bırakılmıştır. 
tur. İhalesi 26-10-933 perşem Taliplerin Pazarlığa girmek i· 
be günü saat 14 te dir. İstekli çin tayin edilen gün ve saatte 
}erin şartnameyi grmek üzere Fmdd<lıda Üçüncü Kol Ordu 
her gün ve münakaaaya İ§ti • Satın alma komisyonuna mü 
rak için tayin edilen gün ve ıa racaatlraı. (460) (5771) 
atte teklif ve teminat mek - * * * 
tuplarile Fındıklıda Üçüncü K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
Kolordu Satın alma komisyo· pazarlığa konan 20 adet Et 
nuna müracaatları. (415) makinesine teklif edilen fiat 

(5425) 7277 pahalı görüldüğünden ihalesi 
• • • 23-10-933 pazartesi günü saat 

Adapazan Askeri satın alma 14 e bırakılmıştır. Taliplerin 
Komisyonu:ıdaıı: pazarlığa girmek için tayin e-

Adapazarındaki Kıt'at ihtlya- dilen gün ve saatte Fındıklı 
cı o'an 1200 kilo makarna ile d 3 K O SA AL o lı"I a . . • • • KOM. 
60 1 0 i'&.z yağı açık mllnaka· nuna müracaatları. (461) 
sa ile alınacakhr. ihalesi S/ll/933 (5770) 
Pazar günü saat 10 da Adapa-

* • • :ı:armda Maliye daireainde yapı
lacaktır. Taliplerin şırlnaıneyi 
görmek ilzere her (Ün ve mtıra
kasara girmek için o ııun v 3 

vaktınden eyvel Komisyonda bu
lunmaları. (3339) (5402) 7318 

••• 
7. ci K. O. namına alınacak 

olan 1400 geyim nala pazarlık 

Çorlu Askeri Satmalma ko
misyonundan: 

Çorludaki kıtaat ve müeıse 
sat ihtiyacı olan yerli fabrika
lar mamulatından 9500 kilo 
toz şekeri açık münakasa ile 
alınacaktır. İhalesi 4-11 ·933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENT ALARI : 

Karalı:6y • Köprübqı Tel. 4236; 
Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :2Z74 

Mersin Aralık l'osta 
Çanakkale vapuru 22 Birinci 

teşrin Pazar onda Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Çanakkale 
İzmir, Küllük, Bodrum, Rodos'. 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal 
kan, Kat, Finike ve Antalya'ya 
dönütte bunlara ilaveten Kut
aduı, Gelibolu'ya uğrar. (5785 

Karadeniz Aralık Postan 
Cümhuriyet vapuru 22 Birin

citesrin Pazar 18 de Galata rıh
tımından kalkarak Zonguldak 
lııcbolu, Ayancık, Samsun, On.' 
ye, Gireıon, Tirebolu Görele 
T b R. • ' ' ı·a zon, ıze ye. Dönütte bun. 
!ara ilaveten Of ve Ordu'ya uğ
rayacak yalnız Zonguldağ uğ
ramıyacakbr. (5786) 

Ayvalık Sür'at Po•tası 
Mersin vapuru 22 Birincite,. 

rin Pazar 17 de İdare rıhtımın
dan kalkar. Gidit ve dönütte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık 
Dikili, İzmir' e uğrar. ( 5787; 
Gul d5 ,! 

• Darülaceze Müdürlüğün-
den: 

Şartname ve listesi veçhil 
120 kalem eczayi hbbiy · 
kapalı zarf uıulile münaka 
ıı 4 Teşrinisani 933 tarihind 
cumartesi günü saat on döıtt 
icra edilecektir. Taliplerin t 
minat akçelerile Müeııesey 
müracaatlan. (5498) 

Taliplerin f&l'lnameyi görme 
üzere her gün lstanbulda K 
O. SA. AL. Kom, ve münaka 
aaya iştirak edeceklerin de 
gün ve vaktinden evvel Çorl 
da Aıkeri SA. AL. Kom. nu 
na müracatalan. 

(3356) (5644) 7584 .... ~ 

1. F. Kıt'aları ihtiyacı i 
\-İn pazarlığa konan 1500 a
det 220 voltluk ampule tali 
çıkmadığından ihalesi 23-1 O 
933 pazartesi günü saat 14,3 
a bırakılmıştır. Taliplerin 
zarlığa girmek için tayin edi
len giin ve saatte Fmdıklıd 

• Üçüncü Kol Ordu Satm al 
ma Komisyonunda bulunma
ları. (459) (5772 

. • * • 
Selimiye F ırmında birik 

1075 kilo ekınek kırmtııiyle 
tekne kazmtııma talip çıkına 
dığmdan pazarhkla satılması 
23-10-933 pazartesi günü aaa 
16 ya bırakılmıştır. lıteklile 
rin pazarlığa girmek için o 
gÜn ve vaktinden evvel Fın
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alma komisyonuna gelme 
leri. (458) (5773) 

* • • 
Pazarlığa konan T elcirda ~ 

kıt'atı ihtiyaı için 16,000 ve 
Çorlu kıt'atı için 12,000 kilo 
koyun etine talip çıkmadığın 
dan ihalesi 23-10-933 pazar
tesi günü saat 11 e bırakılmıı 
tır. TaJipkrdı şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazar
lığa girmek için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel-
meleri. (457) (5768) 

Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Deposu: 
B.:ıhçekapıda Salih Necati 
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~Cümhuriyet Bayramında 
~ 

.·~r--,)' erli Malı Bayrak Asınız 

Bayrak 
İmaline 

mahsus 

Sağlam 

1 
En Büyük Bayramımızda, onun yüksek 
şerefine layık, güzel ve nizami şekilde 

1 bayraklar asmak bir vazifedir. 1. 

Solmaz 
-.L -~ t./ Yırtılmaz 

Şali 
kumaşlar 
da satılır 

SUMER BANK Müesseselerinden 

FESANE Fabrikasında 
Yerli kumaşlardan yapılan her büyüklükte bayraklar 

Yerli Mallar Pazarı 
İıtanbul: Bahçekapı 1 Beyoğlıı: İstiklal caddesi 1 Ankara: Çocuk Sarayı caddesi 1 Samsun: Bankalar caddesi 

Rus inkılab•nın 16 ncı devir senesi 
münasebetile 

Rusya Seyahati 
Fevkalade Şenlikler 

ODESA MOSKOVA 
ISTANBULDAN hareket 
İSTANBULA avdet 

2 ikinci teşrin 
11 ikinci teşrin 

Çok Ucuz Şerait 
iNTOURİST NATTA 

Galata Rıhtım Çinili Han Tel. 42501 Galabaray Tel. 44914 

Müracaat Ediniz 

• 
Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza Deniz teşkilatına ait yangın 

söndürme aletleri pazar1ıkla tamir ettirilecektir. 
2 - Pazarlık 26-10-933tarihine rastlayan perşembe gii 

nü saat (10) da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tasdikli 
şartnamesi komisyondan alınabilir. 

3 -- TalipleFin yüzde 7,5 güvenmelerile belli giin ve 
saatte Komisyona gelmeleri. Aletler hergiin ambarda görü· 
lebilir. (5759) 

Tayyare Cemiyeti Merkez Binası 

Kalorifer Tesisatı 
Tayyare Cemiyeti Umumi Merkezinden 

Ankara' da yapılmakta olan Tayyare Cemiyeti Merkez 
binasının Kalorifer tesisatı, Teşrinievvelin (28) inci cumar
tesi günü saat on beşte pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 
iyi netice vermiş büyük kalorifer tesisatı yapını§ olmaları ve 
yahut Avrupanın maruf kalorifer müesseselerinden birinin 
mümessili bulunmaları şarttır. Şartnameler ve teferruatı, on 

liraya Ankara' da, Cemiyet Mer kezinden alınacaktır. (5734) 
. 7707 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16. ncı Tertip başlamıştır 

Bu tertipte (50) bin numara (25) bine 
indirilmiştir. Bu suretle isabet ihtimali 

bir misli artmıştır. 
1. inci keşide 11 Teşrini sani 1933 dedir. 

7729 

•-- lngilizce ve Fransızca 
Ayda 1 Lira 

Başka Ücret yok 

HAFTADA İKİ AKŞAM 
1 İkinci Teşrinde başlıyor. 

Ayrıca ayda c'.ört liraya 

KEMAN DERSLERi 
Haftada bir ders 

Amerikan Erkek Lisan ve ticaret Dersanesi, 23 Alemdar caddesi 

Çiller • • • • Sivilceler: 
Kadın.oUzellljilnln ı,ıa iki bUyfk dU,mc.ını 

BEŞiR KEMAL LETAFET SUYU 
Bu duşmanlara kal'a gibi siper olur ... 
Onları güneşe tutulmuı kar parçası 

gibi damla damJa 
eritir. 

[8084} 

- . . .- - . '. . r - -

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE İŞ BANKASI tarafından teais edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de aatılmak iizere emaneten mal 
gönderenler, heaabımıza, TÜRKiYE iş BANKASI 

ıubelerlnden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iı görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Tel~af adreal: MISIRIŞ • lakenderiye 

6988 

Emniyet .işleri umum 
Müdürlüğünden: 

• 

~ 1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4427 takım maa 
kasket resmi elbise ve 375 takım sivil elbiseye ait münakasa 
12 Teşrinievvel 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
temdit edilmiştir. 

2 - İhale 2 T. Sani 933 Perşembe günü saat 'on beşte 
Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde münakit 
~omisyonda İcra edilecektir. .~ • , 

3 - Taliplerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat 
teminatlarile birlikte muayyen olan gÜn ve saatte müracaat 

etmeleri • . (5725) - 1(7(17 

· Umum vekili : 
"'AHME r RÜŞTÜ ZADE ~ 

MEHMET HAYRI 

~elg<al Ad•esl : MUı-İAVER .fsTP,N_J 
Tele fon : 24420 ve 24420 . 

SırkectLMıtaf Peşo tian~ lklf'ıcf~ 

Her zaman 
bize sorunu 

yapacağınız tesisat ne b' 
yüklükte olursa olsun s" 
kudret İstihsali için teklifa 
ta bulunmağa ve planları · 
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türl 
arzularınızı isaf ederler v 
tesisatmıza uygun bir m 
nayi. bizde mutlak bulurs 
nuz. 

10 beygirden 800 beygir 
kadar Exzosla çalıtan tek si 
lindirli Kondense ile işleye 
çift silindirli LOKOMO 
B1LLER1M1Z vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta 
ne R. WOLF LOKOMOBt 
Ll işlemektedir. ., 

Her büyüklükte ve he 
şekilde KAZAN imal ede· . 
rız. 

BUHAR MAKlNALARI 
MIZ her tarafta tanınmı§ 
tır, çok yüksek takat v 
tazyiklerle de imal edilmek 
tedirler. 

8 beygirden 300 beygir 
kadar - BUCKAUER 
KOMPRESöRSOZ. Dizel 
lerimiz fennin en moder 
kavaninine göre imal edilir 
ler ve her tarafta rağbe 
görmüşlerdir. 
SOPERHlTER, EKONO· 

MA YSER ve her maddei 
muhrikaya uyar OCAK 
,TERTİBATIMIZ vaı:dır. 

teyıruz. 

Teklif ve hususi 
kat!'l?ğlarımızı İs·& 

'ft'!!l~'9:rr.~P.ftt:'l"r!l"ll'~"" w 

Maliye Vekaletinden: 
Son zamanlarda tedavül mevkiinde fazla miktarda görü 

len kalp 25 kuruşluk nikel ve 1 O kuruşluk Bronz paraların 
şimdiye kadar yapılmış olan tetkik ve tahlileri netice 
sinde bu kalp paraların yekdi ğerine nazaran bariz farklar a 
yapılmış" olduğu ve binnetice bunların muhtelif ellerden çık 
mış bulunduğu hem darp, hem de döküm suretile imal edildik 
leri tesbit edilmiştir. • } 

Darp suretile yapılan kalp paralardan bilhassa 25 kuruş 
lukların yazı tertipleri muntazam ve düzgün ise de yazı ve çi 
çekler ; bir az derinleştirilmek İçin kalemle oynamış olmasın 
dan dolayı esas sikke yazı çiçekleri kadar muntazm değildir. 

Kalem ile derinleştirilmemiş olanlarda da yazılar hafiftir. 
Bunlardan bir kısımda ; para kutrunda kesilen nikel sa 

fihal arasına para vezninde ihzar edilen kurşun levhalar konu 
larak lehimlenmiş olduğunda "'.l bunlar sert bir cisim üzerine 
bırakıldıkta tok bir ses vermektedir. 

Döküm süretile imal edilmiş olanların resim ve nakışları 
az bir dikkatle anlaşılacak derecede kaba ve pürüzlüdür. Ke· 
nar tırtılları da hassaten bozuktur. ~ 

Halkın dikkatli bulunması ve her kimin böyle kalp bir pa• 
rayi sürmeye çalıştığı görülürse derhal zabtıa memurlarına ha: 
ber verilmesi tavsiye olunur •• (5659) 7627 
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ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası · 

Merkezi: ADAPAZARI 
lstanbul şubesi: Yenipostane 

karşısında Tel 20224: 
Sermaye_si: 1,200,000 

ihtiyat akçesi;180,000 
ŞUBELER 

Bandırma - Bartın - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- · Bursa - Düzce - · Eskişehir - Gemlik - Gerede -
Geyve - Hendek - İzmit-· Karamursal - Kütahya -

Mudürnu - M. Kemal Paşa - Safranbolu • Tekirdağ -
Yenişehir. 

Müsait şeraitle mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır ve 
ikraz muamelatı yapar. 

Mevduat faizleri müdiriyetle görü1ülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai Ticariye sat"ışına 
'· · ~· .. '"" s . delalet eder. 
'~ ' ' ; ,.,.,~:t:~'" Sigorta yapar Telefon: 236'23. 1'1.,..... (6991) 

.Umumi Neşriyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET. 
- Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


