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Hergün bir gazı 

Günde 300 dirhem ispirto 
içen adam! 

Vapura kömür, Tramvaya elektrik, 
Hasan babaya da ispirto lazım 

Uzun bir boy.. Kamburla§mlf o
muzları içinde kuvvetli bir ba, .. "Bez 
mi ezeldenberi" mahmur olduğu duy 
ğuaunu veren bir çift kanlı ııöz ..• Gü
vercin yumurtası büyüklüğünde hir 
urla bezenmi, çıkıntdı bir alın .•• Ha
la araaında aiyah teller bulunan kan• 
tık ve kaba bir sakal. .• Gür, azamet
li bıyıklar .• 

Bu aatırlarda Haaan babanm kro 
kisini size kısaca çizmİJ oldum. Onu 
belki tanımazsınız. Fakat, bir ııiin yo 
lunuz Sultanahmede düıerae, 'Tram
vay durak yerinde Zerzavatçı Haaan 
baba., diye sorunuz, hemen gösterir• 
ler: 

- Nah ... Şurada .. Baki Elinde ıi
şeai ile duruyor! 

Bu fİ§e Hasan babanın ya elinde
dir, ya ku§ağınm araaındal ... 

Eğer, ne elinde, ne de kutaimın a
ra&1nda değilse, içi bo~ığı için bir 
kenara fırlatılmış olduğunu anlayıver
melisiniz. 

Hasan B .. banm ıi~ıinde ne ırar, di 
ye mi aordunuz? Ne olacak, boyalı 
Amerikan iapirtoau .•.• 

ispirto, Hasan Babanın günlük gı
dasıdır. Miktarı da öyle pek fazla de 
ğil, şöyle üç yüz dirhem kadar bir 
şey ... 

Otomobil için benzin, Akay ve Şir 
keti Hayriye vapurları için kömür, 
tramvaylar için e.lektrjk cereyanı ne 
iae, Haun Baba için de İspirto odur! •. 

Hasan Baba, açlığa, susuzluğa bel 
ki katlanır. Fakat ispirtosuz edemez. 

Dükkanının önünde sannıaak de
metleri)ıi karııtırrrken yanma yaklaJ
tnn: 

- Kolay gele Hasan Baba!.. 
- Eyvallah! ... 
- Nasılsın bakalım? 

Sağ kolunu yumruklaıtırarak ce
vap verdi: 

- Nazı! olacağım? Demir gibi 1 •• 
- Kuzum Hasan Baba .... Bazı ıey 

ler soracağım. Bana olduğu gibi an
lat! 

-Sor ... 
- Şu İspirtoyu kaç senedir içer-

8İn? 

- Bıyıklarını okıadı: 

- Ooooo ... Uzun tuttun hesabı ... 
Ben ne bileyim kaç aene oldu? 

- Canım, üç &.§ağı, bet yukan .•• 
Haaan Baba, nihayet siıalimf ilk 

defa ciddiyetle kartıladığını gösteren 
bir hareket yaparak, elini alnında do
l attırdı: 

- Bizde yıq, seksen ıekiz.. Yir
mi beş yaımda, lstanbula geldim ... 
Memleketim Trrnova. .. içkiye burada 
alıştnn .. Artık kaç sene olduğunu 
sen bul! •• 

Şöyle bir dü,ünerek seksen sekiz
den yirmi beti çıkardım, geriye elli 
bet kaldı. Demek bizim Haaan Baba, 
tam elli beş yıllık iıpİrto tiryakisi ••. 
Zihnimde yaptığım küçük hesap ame 
liyesirıin neticesini Haaan Babaya ha
ber verdim: 

- Sen Elli beı senedenberi İıpirto 
İçİyol'SUD !-

Hasan Baba, ııüJümaediı 

- O kadar yok .•. ispirtoya Harbi 
umumide ahıtım. Ondan evvel rakı 
içerdim! 

- Şimdi neye raln içmiyonun? 
Parmaklariyle para iıareti yaph: 

- Kurtarıyor mu ya! .. Rakmın ok 
kaaı dört lira, be oğlum ... Bu zaman• 
da rakı, bizim gibi adamları kül eder, 
kül .... 

- ispirto ucuz mu bari ... 
- Bakma, sen ispirtoya ..• Yüz, ku 

ruf... Bilemedin yüz yirmi kurut ok
kası ... 

- Günde ne kadar içerıin? 
- Y anm okka.... Öğle yemeğin-

de yüz dirhem.,. Aktam yemeğinde 
elli dirhem! ... 

- Geriye elli dirhem daha kaldı. 
- Ha .•• Onu, aabah kabvaltııma 

saklarım. •• 
- Meze filan yer miain? 
- Elbette ..• Mezeaiz içki olur mu 

ya. .. 'BİT kere bol et yerim. Salata, so• 
ian gibi ıeylere el bile ıürmem .. Me
ze dediğin kuvvetli olmalı... Ben bu 
Yata girim. Daha bir ııiin haata oldu- · 
ğumu bilmem ••• Yaz kıt, böyle göğüa, 
bağrr açık gezerim •.• Nerede akşam, 
orada oabah... Raatladığnn yerde u
zanır, yatarım. Şimdiki gençlere ba
kıyorum da kendi halime ıükrediyo-
rum. 

- ispirtodan şimdiye kadar ne fe
nalıklar gördün? 

- Eh ... Araaıra susuzluk verir ge
ce yansı .. Ost üste iki üç bardak su i
çerim. Geçer, suıuzluğum •• 

- Başka? 

- Baıka ne olacak? 
- Çarpıntı falan duymaz mısın? 
Güldü: 

- işim olmadığı zaman, yinni 
dört saat deliksiz uyku çekerim. Çar• 
pmtıyı ne vakit duyacağım? 

- Öksürük .. Balgam.. 
- Bende öyle şey arama. .. Dedim 

ya, aana ... Daha bir gün bnınn ağrı
dığını bilmem ... 

Hasan Baba mavi boyalı İspirto ile 
dolu ıiıesinden üst üate bir kaç yu• 
dum yuvarladıktan ıonra devam etti: 

- Bazı ahbaplar, bana takılırlar: 
"Olur §ey değilain, Haaan Baba ..• Bir 
kibrit dokunduraak, çıra ııibi cayır 
cayır yanacaksın yahu!" derler. Sahi 
de öyledir. içtiğim ispirtolar, bir ara
ya toplanoa, belki yüz varil doldurur
du." 

Ey bu yazıyı okuyan akıamcı ka
rileri Sakın, Hasan Babadan kuvvet 
alıp kendinizi büsbütün rakıya vur
mağa kalkıımaymızl Çünkü, ne siz 
Haaan Babasınız. Ne de iepirto sizin 
midenizde durduğu gibi durur.. Bir 
de ıunu hesaba katın: Hasan Baba 
bu aağlam bünyeaiyle ağzına içki koy 
mamış bir adam olsaydı, beli bu ka
dar bükülür, gözlerinin feri bu kadar 
kaçar, elleri bu kadar titrer mi idi? 

M. SALAHATTIN 

Balkan haberleri 

Romanyada sahte paralar 
Zabıta, sahtekarları takip ediyor, 

bazı izler bulundu .• 
BÜKREŞ, 22 (Milliyet) - Roman

rada aahte 1000 ıre 500 !eylik bank
notların meydana çıkart!masma de
vam edilmektedir. Zabıta timdjye lı.a· 
dar böyle bir kaç tane .lahte banbot 
elegeçirınit ve kalpaıanlarm izini ta
kıp etmektedir. 

Bu sebepten Romen Hülııiinıeti, ıim
diki 1000 ve 500 ley banknotlaı:att .de
ğiıtirmeie batlamıftrr. Deii§W.... 
müddeti k&nunuevvelin 31 ine kadar
dır. 

Ayni zamanda hükıi.met, aeCuetlıa
neleri Yaııtasile sahte paralann deii.
tirilmeai hakkında bükümetlere ele 
kbliiatta bulunmuıtur. 

Yugoslav meclisi açıldı 
BELGRAT, 22 (Milliyet) - Buç-ün 

l urıi.da Yugoali.v Mecliai ve Senat'ı a• 
çılarak müzakerelerine ba1lam11tır, 
Evveli. büroya: Ziraat Nazın M. To
matiÇ Reiı, ıoabık nazır M. ·Krul ile se
ıatör Ploi reis muavini olarak ayrıl
mışlardır. 

Mecliae de, M. Kumanudi (rei•), 
Haaan llegoviç ile M. Popoviç nia 
muavini olarak intihap edilmifierdir. 

Türk- Bulgar müzakereleri 
SOFY A, 22 (Milliyet) - Bugünler

de Ankarada Türk - Bulgar ticari mü-

:ıu.k....eleri nihayet bulmak üzeredir. 
Bulııarlar, Türk - Bulgar ticari iti

liifmdan aonra ltalya ve Avuıturya ıie 
de böyle bir ticari mukavele akdede· 
Ct"kJenlir. 

Protestolar devam ediyor 
SOFYA, 22 (Milliyet) - l>Mrice

de Bulııar komiteci.teri tarafmdaa !ur 
kaç .Rometı'İn ka:tledilmetile çıkan 

lr•rl'qalıklardan bi!Utifade Bulgari-. 
tanda milli tqekküUer ıre üniveraiıo 
talebe birlikleri, "Bulııar ekall'iyeitİne 
mo:ııalim yapılıyor 1., diye memleketin 
her tarafında protesto içtilna, konfe
rana ve mitingleri tertip etmektedir
lPr. Bu ııebepl~ halk ve ııençler ara· 
ımda umumi prote.to içtimalanru ter· 
tip etmek üzere heyetler aynimakı.
<lırlar. Bu hayetler memleketin dahi
linde de faaliyete geçmiılerdir. 

ilk büyük içtima, yann ıoaat 6.30 da 
Harbiye Klübü salonunda toplanau.k
lır. içtima, Mm. Karavelova tarafın
dan açılacaktır. Hatipler hitabelerİn· 
de, Bulgarlara mezalim yapan T aiın• 
ear Romenlerini ıiddetle protesto ede
ceklerdir, 

Bugün de, Şumnu, Ruaçuk, Prava
dı, Razgrat, Burgaz, Pilevne, Vidin va 
Filibede protesto içtimaları vardrr. _ 

HARiCi HABERLER 
Silahsızlanma 
Meselesi 
Yeniden bir silah yanşı· 

na mı başlanacak? 
LONDRA, 22 (A. A.) - Sir John 

Simon, bir sesli sinema gazetesine be
yanatta bulunmuı, Almanyaıım Cenev
reden çekilitinin aili.hlan bırakma kon 
feranaı itlerini bozduğunu kaydetmek
le beraber bunun batlanınıı olan eae· 
ri durduramıyacağmı da ilave etmiı
tir. 

3 sebepten dolayı İngiliz balkı, bu 
qe büyük bir ehemmiyet vermelidir: 

Birincisi, muahedeyi imzaladık ve 
bütün Milletler Cemiyeti azalan umu
mi bir anlaıma ile ailahlarm tahdidi 
ve azaltılması neticesine vanlmak için 
ellerinden geleni yapmayı vadettileT. 

ikincisi, lngiltere nüınune ve Öna• 

yak oldu, zira umumi harpten beri 
kara, deniz ve hava kuvvetlerimizi a
zalltık. 

Oçüncüaü, eğer nihayet muahede
nin imzalanmau ünıidi kalmazsa _,.eni- · 
den bi rsili.h yanıını, ııayet pahalıya 
ma.Jolacak her türlü siliit.hlarm toplan
masını hesaba katmak li.zongelecektir 
ki, bu, dünya ıulhunu tehdit etmekle 
beraber üatelik bir de yük teşkil ede
cektir. 

Yeni bi~ anlaşma 
Yapıldı\ 

Dörtler misakı yerine 
Milletler cemiyeti 

LONDRA, 22 (A. A.) - Observer 
gazetesine göre lrıgiltere, ıFranıa ve 
Amerika Hüktimetleri geçen hafta 
"A]manyanın Cenevreden aynlmaarn· 
dan çıkan meaelelerin müzakereainde 
DörUer misakının Milletler Cemiyeti 
yerine geçirilmemesi hakkında,. bir 
anla§ma yapmıtlardır. 

Gazete ltalyanm bu teliit.kkiye iıti
rak edeceğini zannederek §Unu ilave 
ediyor: 

"Bundan sonra Almanya, sili.hları 
bırakma meaeleıi hakkmda gÖrü§mO• 
!ere tekrar haJlamak istediği takdir
de bunu ancak ve yalnız Milletler Ce
miyeti azaaı sıfatile yapabilecektir.,. 

Bulgar komiteci
lerine karşı 

İ• 

Romanya akınlara nihayet 
verilmesini istedi 

BOKREŞ, 22 (A. A.) - Batvekil 
muavini ve hariciye nazın vekili M. Mj .. 
noresco dün Bulgar ıefiri M. Robefi ka· 
bul etmİ§tİr. Mülakat Bulgar komiteci
lerinin cenubi Dobriceye yaptıklan a
kınlar üzerinde cereyan etmiştir. Ro
men makamatı bu çetelerin Bulgar top 
raklarında tqekkül ettiklerini tespit 
eylemi~ olduklarından M. Miresco Bul 
gar makamatınm hududu daha dik
katle nezaret altında bulundunnaları
nı ve iyi komşuluk münasebetlerini ih· 
lal edecek mahiyette olan bu akınlara 
mi.ni olmaları lüzumunu ehemmiyetle 
kaydetmittir. • 

Amerikada milli kalkınma 
VAŞiNGTON, 22 (A.A.) -Va§ing 

ton üniversitesi tarafından fahri tale
be yapdması mera.siminde M. Rooıevelt, 
kalkınmanın bayati unsuru olan tetri
ki mesai fikri için bir hitabede bulun
mut ve demittir ki: 

"- 5 veya 10 ıenelilc programlar 
yapan bazı memleketler var. Amerika
da bu yoktur. Fakat gayenıfae bir za
~n tayia etmeden daha çabuk yalda
tabiliriz. Bir ~ programlar daha tim
diden yapılmııtır.,. 

Ortlu ue balıriye için 
VAŞiNGTON, 22 (A.A.) - Nafia 

itleri idaresi ordu ve bahriye için 26 
milyon dolar tabıia ebnİftir. 

Bu paranın 10 nıilyoa doları ordunun 
motörfeıtirilmeaine Ye 15 mifyonu da 
.tayyare yapılmalı: üzere ordu ve lıehri
yeye tahais edilmiftir. 

Hitlerin yeni bir nutku 
BERUN, 22 (A. A.) - Bu ayın 24 

ünde M. Hitler radyo ile neıredilecek 
olan bir nutnk aö:rli:recektir. 

Nevyork belediye reisi 
Hitlercilik aleyhinde 

NEW • YORK. 22 (A. A.) - New• 
York Belediye Reiai M. Abrien 29.10 
tarihinde Amerikaya ilk Alman nıuha
ceretinin 250 nci yıldönümünde Milli 
Soıyaliatler tarafmdan yapılmaaı ta
savvur edilen mitingle nutuk :söyleme
si teklifini sadece reddetmekle kalıru
yarak demiıtir ki: 

- New - York toprağı, fena Hitler
cilik, dine kartı müsamahasızlık ve kin 

, otlarmrn büyiimuine müaait değildir.,. 

• 

Amerika - Rusya 
Arasında yakınlık 

Avrupa matbuatı vaziyeti 
nasıl görüyor 

PARIS, 22 (A.A.) - Amerika ile 
Sovyet Rusya arasındaki yakınlık, mat
buatı alakadar etmektedir. 

Tempı gazetesi günün yazısında Lit .. 
vinof yold&Jın Amerikada M. Roosevelt 
ile yapacağı müzakerelerin ehemmiyet
li olacağını söyliyerek diyor ki: 

M. Rooaevelt'in hareketi, bugünkü 
hadiseler itibarile Japonya ıre ayni za
manda Sovyet Rusyaya karşı düşünce
leri maltim olan milli sosyalist Alman
ya için bir ihtar teşkil etmektedir. 

Roman yada 
BOKREŞ, 22 (A.A.) - M. Roose

velt'in Sovyet hükumetine yazdığı mek
tup, Romanya matbuatı tarafuulan Sov
yet Rusyarun tanınması şeklinde tefsir 
edilmektedir. Gazeteler bu haberi mem· 
nuniyetle karşı1ıyorlar. 

Almanlara göre 
BERLIN, 22 (A.A.) - La Corres

pondance Diplomatique et Politika, M. 
Roosevelt ile Kalinin ara11nda teati e
dilen telgrafları "Devrimizin en mütim 
beynelmilel siyasi hadiselerinden biri,, 
olarak görüyor. 

Rus gazeteleri ne diyorlar? 
MOSKOVA, 21 (A.A.) - Tas ajan-

11 bildiriyor : 
M. Rooseveltin telgrafnamcainden 

ve Kalinine'in cevabından bahseden lz
vestiya gazetesi diyor ki: 

"Bu telgrafların teatisi yalnız iki 
memleket efkan umumiyesi tarafından 
derin bir memnuniyetle karıılanmakla 
kalmıyacak, bu memnuniyeti beynel
milel sulhun beka ve devamı ile alaka
dar olan bütün insanlar hissedecekler
dir.0 

lzv.,.tiya netice olarak diyor kiı 
"Reami bir temas vücuda gelm"11i 

iki büyük memleketin mukarenetine 
doğru büyük bir hatvedir. Bu mukare
neti biç şüpheoiz hakiki aulh muhibbi 
olan bütün devletler alkışlıyacaklar
drr • ., 

Pravda gazetesi, M. Rooıevelt'in tel .. 
grafnamesi, Amerikanın Avrupa ve As .. 
yanın en büyük memleketi t'!J"afından 
takip edilen dahili siyasetle alakadar 
olmaktan mutlak surette feragat ma
nasını tammmun etmekte ve bu hal A
merika burjuvası zimamdarlanmn niha .. 
yet hattı hareketlerini değiştirmek ka· 
naatine vaad olmuı olduklarını göster
mekte bulunduğunu yazıyor. 

Romanya 
Vunanistar 
Atinada resmi bir tebliğ 

neşredildi 
A TlNA, 22 (Hususi) - M. Titu

lescu bugün saat 10,30 da cümhurreisi 
M. Zaimisi ziyaret ederek Kral Karol 
hazretlerinin se~anru tebliğ etmiı 
ve şerefine verilen sabah kahvealtısmda 
hazır bulunmuştur. 

Dün M. Titulescu meçhul asker me
zanna çelenk vaze~iştir. Öğlen üs
tünde Hariciye nazın M. Maksimos ta• 
rafından şerefine verilen ziyafette bu
lunmuştur. Bilahara Maratondaki 
su tesisatını ve Japon sergisini ziyaret 
etmiştir. 

Müteakiben Oniversiteyi ziyaret ve 
aulb uğrunda sebat hizmetlerinden do
layı kendisine tevcih edilen fahri mual
lim iinvaru mera.siminde bulunnıuıtur. 

Ak,am üstü M. Titulescu şerefine 
resmi bir ziyafet verİhni§tİr. Bu ziyafet
te hiikfunet erkilnı, fırkalar reialeri ve 
resmi tahsiyetlerle Atinamn yüksek 
tabakaaından bir çok zevat hazır bulun
muşlardır. 

Resmi tebliğ 
Bugün bir tebliği resmi neıredilerek 

iki devlet arasındaki fikir birliği ve i
ki memleket arasındaki aamimi münase
betler tesbit edildiği ve binaenaleyh 
yeni bir mioakın aktiııe hacet olmadığı 
bildirilmektedir. 

ATINA, 22 (A.A.) - Saat 19 da 
Baıvekil M. Çaldaris, kabine azaları ve 
siyaset, edebiyat, illin adamlan huzurun
da Atina Ünİ•enıiteai reisi M. Sepe
rladis, M. Titulescuyu alhıılar araımda 
Atina üniveroitesinde fahri doktor ilin 
etmiıtir. 

M. Seııer:iaılit, aöyledifi nutkunda 
M. Tituleacunun parlak meslek haya
tmı hatırlatmqtır. 

M. Tituletcu aö:t alarak Atina üni
versitesinin bu diplemasini heyeaın i· 
çlnde aldığını söyledi.. 

M. VenüeloJa mülakat 
ATlNA, 22 (A.A.) - Dün M. Ti

tulescn , bir ~ siyasi teflCTle görüı· 
müıtür. Romanya Hariciy• nazın M. 
Venlzelos ilr de ııörüıecelı.tir. 

Gandhi propagandaya 
başlıyor 

BOMBAY, 22 (A. A.) - Candhi. 
hapishanede bulundğu zamandan beri 
teması kaybettiği halk kütleleri ile 
temİlıt temin ve Üzerlerindeki nüfu .. 
zunu almak için yakında bütü Hin
distanda propagandaya batlıyacaktır. 

Bükreş sefirimiz 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Bük

reı Büyük Elçimiz Hamdullah Suphi 
Bey bu ak,am lstanbul11 hareket _ et· 
miıtir. 

Hikmet Beyin Maarif Vekilliği 
'ANKARA, 22 (Telefonla) - Yeni intihap edilen mebuslar Mec

lisin perşembe günkü içtimaında hazır bulunacaklar ve yemin edecek
lerdir. Hikmet Bey Maaril vekaletine Cümhuriyet Bayramından sonra 
tayin edilecektir. O zamana kadar Sıhhiye Vekili Relik Bey Maarif İf
lerini vekaleten tedvire devam ederek üniversite kadrosunun ikmalile 
meşgul olacaktır. Kadro Teşrinisanide tebliğ olunacaktır. 

Maarif müdürleri arasında 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Münhal bulunan Muş Maarif mü -

dürlüğüne Mardin Maarif müdürü Hüsnü , Antalyaya Denizli müdürü 
Şevket Süreyya, Denizliye Isparta müdürü Ziya, lspartaya lçel maaril 
müdürü Neşet, lçele Sincan Maarif müdürü Rmih Beylerin nakil ve ta
yinleri iili tcudika iktiran etmiştir. 

Belediye bankası idare meclisi 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Belediye Bankası idare meclisi riya

setine Salih Vahit, azalıklarına da sabık Ankara mebusu Sami, sabık 
mebuslardan Hüseyin Kadri ve Millet Meclisi sabık evrak müdürü Nus 
ret Beylerin tayinleri kararlaşmıştır, ~ ·-·· 

Görmeyen sanatkarların konseri 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Sıhhiye Vekili Relik Bey Tıp kon -

gresine iştirak eden doktorlarımızın şerefine bugün bir çay ziya/eti 
vermiştir. Ziyafette Sıhhiye ve/Uiletinin lzmirde kör çocukları yetişti -
ren müessesesinden gelmiş olan ama sanatkarlardan mürekkep bir mu-
siki heyeti güzel parçalar çalmış ve çok alkıflanmıştır. _ r ... 

Bir İngiliz gazetesinin onuncu gıl
dönümü hakkında makalesi 

LONDRA, 22 (A.A.) - Yeni Türkiyenin onuncu ;yıldönümii mii -
muebetile pazarları intifar eden Observr gazetesi, başlıca nıylasınıla 
uzun bir makale neşretmektedir. Bu makalede Türkiye bu devre eş -
nasında bütün sahalarda tahakkuk ettirmiş olduğu terakki/erden birer 
birer bahsedilmekte ve şöyle denilmektedir: 

Mustafa Kemal 29 Teşrinievvel de Türkiye Cümhuriyetinin onuncu 
yıldönümünü te$bit edilirken geriye, maziye doğru nazarlarını çevire
rek on senelik müddet zarfında ııücude getirilmiş olan eseri muhik bir 
gurur ile temaşa edebilecek ve henüz genç olduğundan emniyet ııe iti -
mat ile istikbali düşünebilecektir. 

Kubilay abidesinin temel taşı 
'ANKARA, 22 (A.A.) - Menemen İrtica hôdiseaini boğmak için 

kanını ve canını veren Cümhuriyet şehidi Kubilayin hatırasını ebedileş
tirmek maksadile halkın teberrü ettiği yirmi bin liranın bankada ol -
duğu ve abide inşmının Cümhuriyet Halk fırkası umumi idare heyetin
ce deruhte edildiği malümdur. Umumi idare heyeti hadisenZn hatırası-· 
nı bütün manalmını muhafaza etmek şart<yle canlandıracak ve gelecek 
nesil!erle an!atabilecek bir eser vü cude getirmek için milli sanatkar • 
larımıza müracaat etmiş ve gönderilen eserlerden beğenileni yaphr -
mak üzere liizım gelen her şeyi hazırlamıştır. 

Abide Menemende Ayyıldız adı verilen 70 rakımlı bir tepe üzerin
de kurulacaktır. Abide üzerinde Kubilayin cesur ve fedakar arkadasla
rı şehit bekçi Haaan ve Şükrünün de adları bulunacaktır. Abidenin' ilk 
temel t~ı cümhuriyet bayramında ııe hususi merasimle yerine konula
caktır. lzmir C. H. fırkası heyetince id(lre edilecek olan temelatma me 
rasimine lzmir ve Menemen fırka idare heyetleri, lzmir Halkevi ile 
birlikte büyük bir heyet iştirak edecektir. 

Kubilay gibi bir inkılap kahramanı için yapılacak abidenin ilk 
temel taşını milletin en büyük bay ramı olan cümhuriyetin onuncu yıl
dönümü bayramında koymak çok değerli ve mutlu bir harekettir. 

Sanayiciler dün toplandı 
İktısat Vekaletine verilecek tarifeyi 

hazırlanıyorlar ihzar • • 
ıçın 

Dericilerin Birlikten ayrılmaları tahakkuk etti ve 
istifaları kabul edildi 

Dün öğleden evvel Sanayi Birliğinde 
fevkalade bir içtima yapd~ıt ve .A.nka
radan dönen heyetin verdiği izahat din
lenmiıtir. 

lçtlmada cereyan eden müzakerat, 
l:lütün erbabı ıanayiin, faaliyetlerini ko
ruyacak bir ııümrük tarifesinin tanzim 
ve tatbik edildiği ııün gümrük muafiyet
lerinin Jiğvedilmesinde müttefik ol· 
duğunu göstermiıtir, 

Şimdiye kadar hükünıet tarafrndan 
aarfedilen tetvik ve himaye neticesinde 
aenevi 137 milyon liralılt iıtı'hıali.t ya
pacak kadar büyümüı olan memleket sa
nayii; artık gümrük muafiyetı1e yqa
maktansa kendi kendine yürümesi ~e 
bu ıuretle müstakar bir faaliyetin te
mini memlek!'f aanayü ıre onun istikbali 
için en aalim bir tarik ııöriı1miiıtür. 

Sanayiciler memleket hiznıetlerinde 
lcendilenne düten vazifey.i bu yoldaki 
ıneaailerile urıılamak azminde olduk
larını IÖylemitlCTdir. 

Sanayicilerin İstedikleri tarifenin 
esaslarını teabit Ye llrtı .. l vekaletine ar
zetmek üzere her ıubei san' at ırupları 
a:rnlnuı ve bugünden itibaren iıe baş
lamaya bazırlalllllltlır. 

istenilen tarifenin ubulü halinde 
tathikat gelecek hazirana ancak yetite
bilir. O zamana kadar himayesi lazım 
gelen müesseselerin korumnaaı li.zım 
gelmektedir. Her ne kadar kanunu mah 
şusla sanayicilere beı ıenelik ve on 
bet milyon liralık bir muafiyet venlmit 
İ•e de sanayiciler yeni tarifenin tatbi
kine kadar bunun ancak bir ıenelik kra· 
mından istifade etmek iıtediklerini ve 
bunun iç.in de 1932 e"'11 ittihaz edilerek 
o senede az çalıtm•f veya her hangi bir 
aebeple noksan muafiyet almıJ olanlara 
yeni .teessüı etmiı fabrikaların vaziye
ti nazarı dikkate alınarak yeni cetvelin 
bir senelik muafiyeti ihtiva etmeıi ve 
bu cetvele inti:zaren depozito ile ithalat 

1 
yapıp sanatların himayesi hakkında lk. 

trsat vekaletine müracaat edilmesi ta· 
karrür etmittir. 

Dericilerin istilası kabul edildi 
Dünkü içtimada, dericilerin Anka. 

raya giden heyette temsil edilmemele
rini ileri sür.,.-ek Sanayi Birliğinden iıo 
tifalan da okunmuı ve "Debağlar C.. 
miyeti,, namındaki teıekkiillerinin mu
vaffakıyet temennisile lıtifaları kabul e 
dilmiıtir. istifa eden dericilerin aded.i 
16 dır. 

Merkez hıfzıssıhha - . 
muessesesı 

ANKARA, 22 (A.A.) - Cümhuri
yet bayramının ikinci ııünü açılacak o
lan merkez bıfz111ıbba müessesesi. kil. 
ya ve bakteriyoloji ıubelerini muhteri 
ayn bir binadan ı.a,ı.a hıfzıısıhha melr
tebi ıre seroloji kramı ve fenni ahırlar.tar. 
mürekkeptir, 

Bu müe11esede 33 miitehıuıu tabip 
ve aaiataa , bir fa.yw ıre 66 mut.telif 
memur iah'bdam edilecektir. Aynca lıı. 

müessesenin 1Xr içtimai lufzıasıhba tntıt.. 
lehi ve :ınemleketimizin yeni yetiten 
bp nesli için bir dershaııe olarak ça
lıımaımı temin etmek Üzere bu müea
seıede muvakkat bir müddet için bet 
ecnebi müteha111ıın hizmet ve ilminden 
istifade edilmeai de tekarriir ebniıtir. 

Bu müteha111ılar henüz intihap e
dilmemiılerdir. 

Bundan baıka ayni günde açılacak 
olan nümune hııstaneıi 240 yataklıdır. 
Dahili, harici, kulak, boğaz, burun, ni
saiye, çocuk ve göz kmmlarile, mem
leketimizde daha pek yeni olan fiziyot
rapi ve mekanoterapi ve radyom tedavi 
cihazlarını ve son sistem vesaitle müceb 
bez üç ameliyathaneyi, mükemmel ıa. 
boratuvarları tepihi, marazi salonu, 
n\üze, kütüphane ve bir konferans .. 1.,. 
nunu ihtiva etmektedir. 



Şöhretler ve gençlik 
Mavi ve siyah edebiyatı devrinin 

methur bir terkibi vardır. 

Muarızlar, münekkitler biribirle
rini tatlı tatlı, oktıya ok9ıya hır
parlarken en ağır tariz olarak mu
hatıplarının "töhreti sebile., petin
d., koştuklarını iddia ederlerdi. 

Bugünün töhretini yapmak için 
dünkü lÖhretleri kırıp geçirmekle 
ifade edilen bu tabir tıpkı o dev
rin "Saati semenfam., terkibi tari
he kan~lı. 

Bu terkip ve tabirler teklini de
ği9tirmekle beraber maksat ve he
def değitmit değildir. Fikir ve e
debiyat ilemine doğmağa çalıtan 
her kuyruklu yıldız yükseklerde 
göTdüğıi parlak küreleri karartma
ğa çalışıyor. Bu tıpkı yerle9mif, 
tezgahını kurmu9, adını tanıtmış 
mütterisini lutmuf dükkan sahiple
rile göçebe, pazarcı, İfporta esnafı
nın mücadelesine benziyor. 

"' .. 
Son zamanlarda lstanbulda, An

karada, lzmirde, Anadolunun da
ha 1: ir kaç yerinde batan, çıkan, 
aürünen edebi mecmualara sık sık 
teaadüf ediyoruz. 

Y !!ni yeni dolmalarla ortaya çı
kan bu mecmualarda yeni yeni 
dP imzalar var. Bunlara kartı dü
nün edebiyat tarihinde yerle9enle
rin istihfaf ve istihza ile karıtık 
bir mudafaa cephesi kurdukları da 
görülüyor. 

Yenilerin feryatları eskilerin a
naı;laşmıt sesini bastıracak kadar 
kuvvetli değil! 

istihza ile karıtık bir iki kalem 
. Clarbeıi önünde ezilip gidiyorlar. 

Anlatılıyor ki eski töhretleri yık
mak için yenilerin cesareti kadar 
bilgileri de yok! V akia cesaret çok 
defa cehaletten gelir. Fakat kalem 
hareketleri, fikir münakaşaları 
Yavan ve pestenkerani iddialarla 
hiç yürümez. Şöhret mücadelesi 
servet mücadelesinden, ekmek kav 
gasından daha çetindir. Şöhreti el
lerinde tutanlar onu kaptırmamak 
için eskilerin dediği gibi ""mala
mali pnuşeref., mazilerinin bütün 
müdafaa silahlarından istifade e
derler, 

:Yalnız bir 

(Edebiyatıcedide) davul gibi 

J
hem sesi fazla hem bünyesi sağ
aındı. Onu de.ıi~ patlatmak iati

yenlere zaman da, siyasi inkılap
lar da çok yardım etti. 

Bunda onların tekamül kabiliyet 
aizliği de amil oldu. Fakat onların 

yerini alanlar inkılabın aeyrini 

her hat üzerinde takip etmek siya
setini kavramıtlardır. Ağaran sa
çına, buruşan yüzüne, kırkı aşan 
yatına rağmen harp nesli inkıla
bın yürüyü9 İstikametini adım a
dım takıp ediyor. 

Onun için bugünün zayıf iddialı 
gençliği bir tehlike değildir. 

Bugünün töhretleri inkılap fikir
leri üzerinde itledikçe mevkilerin
den emin olabilirler. 
l Bürhan CAHIT 

1 BORSA 1 
(1 t Bıuakaomdan alnıan cetnldir) 

21 Teşrinievvel 1933 
Akta m Flatları 

lotilıradar 
lıtilıraı dahili 97µ 
1933 latiL.t•u 95.!-0 
Sark D. J'OUarı 2.20 
D. Mu•ahhid.: 49.50 
G\imrülıı.:l•r 8,50 
s.,.d~ mahJ s.so 
S.idot 10,38 
T-••k•r17• 10,31 

TahYiUıt 
Elektrik 
Tram•a7 
Tüael 
R.ıt.n ... 
Anadolu 1 

il • 
Mümeaail 

-.-

ı1.eo 
44.4() 

48.75 
50.60 

ESHAM 
ı, a..ı.... 11 •• Telefon 13.-- t,80 Bom on ti. 18,90 
.. .. Ha:mlllııı• 9,N Twko• 27 
•.,. MG ... ia 102 Çimento 11 
Tra.m•ay 47 ittihat clay. 18 
An•dolu Hisse 'D Sark da,. 1,%11 
Reji 3.95 Bal,.a 2 
~ir. barl1• 11,25 Şark ... - 2,81 

ÇEK FlATLARI 
Pari• 12oe Prai 15.94 
Londra 678 Viyana .C.33.50 
Nü,.ol'k 66.15 M•drit 56525 
Brükacl 3,38.50 Berlin l.97,84 

Milano 8,96.50 Bel•r•t 34.39 

Atina 83,06 Zloti I 4.20.25 
Ce•~•r• 2,43,75 ı Pette 3.74.:>0 
Amıterd&IQ J.16.76 su·,,.., 796750 
Sfoya 66,207S Moal..oya 1083.25 
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• • 
ŞEHiR HABERLERi 

Bayramların fayda lan 

Eko•••I 

Süngercilik 
-o-

yapılan tetkikler ümitbahş 
neticeler verdi 

Süngerciliğimİzin jokitafı ve sünger 
ihracatımızm tezyidi için yapılan tetki
kat neticesinde bir rapor hazır]anmıı ve 
lktııat vekaletine gönderilmiştir. 

Bu tetkikat , balıkçılık enstitüsün
nün oüngercilik ile ittigal ebnesi ve bu 
buouıta talebeye malümat verilmeoi fay 
dalı old!lğunu göotermiıtir. 

Tetkikat neticesine göre, sünger • 
ciliğimizin inki~ı için devletin de İt· 

tirakile milli bir teıekkül kurulmasına, 
Bordum, lzmir ve Meroin gibi batlıca 

merkezlerde sünger alım ve satımı ya
pılacak piya .. merkezleri tesisine, ayrı
ca itletme istaoyonları vücuda getirile
rek buralarda süngerlerin tasnif ediline
sine lüzum görülmekte ve bu it için ha
riçten de sermaye bulunabileceği anlaJıl
maktadır. 

TUrk-Yunan ticaret itilah 
Türk - Yunan ticaret itilafının müd

deti tqriniıani ıonunda bitecektir. 

Bu müddetin temdidi kuvvetle muh
temeldir. ltiWname mucibince Atina 
ve lstanbulda tetkili lazun gelen Türk • 
Yunan muhtelit ofisleri henüz kurul
Jll&JIU1br. Maamafih Atinacla, Atina ti
caret odau reisinin de iıtirakile maruf 
ve hususi bir tirketin (lktısadi tetkik 
ofoi) diye bir büro teıkil ettiği hak
kında dün Ticaret odasına ma!Uınat gel
miıtir. Bu büro, Yunanistandan matlü 
bu olan tacirlerimizin alacaklannın te•· 
viyesini temin edecektir. 

Oda, keyfiyeti, alakadar tacirlere bil
clirmiıtir. 

ilk rapor bu çarşamba 
gönderilecek 

lkbsat vekaleti , her hafta sonunda 
mıntakanın o hafta zarfındaki ticari ve 
iktıaadi hareketlerini gösteren bir rapor 
cönderilmesini Ticaret müdürlüğüne 
emretmiıtir. 

Ticaret odası ve diğer ikbsadi te
ıekküller tarafından bu raporlar, her 
hafta hazırlanacak ve Ticaret müdüri
yeti va11tasile vekalete ııönderilecektir. 

llk rapor, bu çar§llmba IJÜnÜ veki· 
lete takdim elunacaldır. 

Fıçılara da teşmil edildi 
Zeytin, rakı ve ıarap, ihracatında 

kullanılan fıçılar §İmdiye kadar kabulü 
muvakkat suretile ithal ediliyordu. Bu 
müoaade, balık ihracında kullanılacak fı. 
çılara da teımil edilmiştir. Bunun Üze· 

rine Marangozlar Cemiyeti, Ticaret oda
t1na müracaatla ihracatta kullanılan fıçı
ların dahilde ihtiyaca kafi o!ank giir
ıenden imal edildiğini bildirınİ!tİr. Ya
pılan tetkikat, dahilde imal edilen fıçı
lann, daha ucuza mal edil~i, lüzumu
nu göatenniı ve Marangozlar Cemiyetine 
bu tavoiyede bulunulmuıtur. 

Cumhuriyet bayramında tatil 
Cümhuriyet Bayramı münasebetile 

Ticaret ve zahire, Kambiyo Borsaları 
da diğer devair gibi tatil edilecekler
dir. 

Kozanda sergi 
Kozanda yakında sınai ve ticari bir 

sergi açılacaktır. Bu sergiye lstanbul 
tacirlerinin de iıtiraki Ticaret Odasm 
dan rica edilınit ve Odaca keyfiyet a
jakadarlara bildirilmittir. 

Buğday fiatı 
Londra Buğday konferansından son

ra cihan buğday piyaıaıında az çok 
tereffü görülmektedir. Ecnebi memle
ketlerindeki mümeaaillerimizden, elle
rinde mal bulunan tacirlerimizin İyi fi
at~c ihracat yapma.larını tavsiye eden 
lelgraflar gelmiıtir. 

Piyasaya duy çıkarılıyor 
Piyasada duy ihtiyacını karıılamak ü

zere, Avuıturya malından iki bin lira• 
lık duy ithaline müsaade edilmiştir. Bu 
emir üzerine dün ırümrüklerden 800 li
ralık duy ithal edilmiıtir. 

Talep vulruunda 1200 liralık duy da
ha ithaline müoaade edilecektir. 

Nikel ihracatı 
OTIOVA, 22 (A. A.) - Nikel ih

racatı gittikçe artan bir inkifaf göoter
mektedir. 1933 senesinin ilk ayında 
yapılan ihracat 3,950,000 dolar tut
mutıru. 1932 senesinde bu mü~det İ· 
çinde ancak 1,088,000 dolarlık ıhracat 
yapllmıfb. 

Pell•I• 

Poliste terfiler 
Emniyet memurluğuna 

terfi edenler 
lstanbul Emniyet müdiriyetinde 

yeniden bazı terfiler ve tayinler ya 
pılmıttır. Bunlar 
meyanında ikinci 
tube hırsızlık ma 
sası memuru Ham 
di Bey Sinop Em 
niyet memurluğu 
na, parmakizi me 
muru Kazım Bey 
Ankara Emniyeti 
umumiye betinci 
fUbe fen tefliği • 
ne, birinci tube 
merkez memurla
rından Cemil B, 

Kaz.un Bey de Niğde Emni -
yet memurluğu • 

na terfian tayin edilmitlerdir. Bazı 
polis memurları da üçüncü komi • 
serliğe terfi etmitlerdir. 

Bir otomobil kazası 
Erenköyünde Bağdo.t cadde.inden 

geçmekte olan toför Hüseyin efendinin 
idaresindeki 55 numaralı otomobil 55 
yaılarında Çerkeşli Hüseyine çarparak 
ıııecruhiyetine sebebiyet vernıiıtir. Ya
ralı Zeynep Kamil hastanesine kaldırıl
mıı, ıoför yakalanım~tır. 

Camları silerken 
Kuınkapıcla Acemdağı mahalle.inde 

28 numaralı evde oturan Madam Eb
roz evin ikinci kabnda camları silmek
te iken müvazenesini kaybederek düı
müı ve muhtelif yerlerinden yaralanmq
tır. Tedavi için Ermeni hasıan .. ine kal
dınlmıtbr. 

lzmirdeki tekaütlerin 
maaşları 

lzmirden gelen haberlere göre Da
hiliye Vekaleti İzmir Vilayetine gön
derdiği bir telgrafta Muhasebeihusu
siyeden maat alan mütekaitlerin bi
rikmit maaflannın derhal ve Cümhu. 
riyet Bayramından evvel behemehal 
verilmeaini bildirmiıtir. Bu haber ıeh
rimizdeki mütekaidiıı, eytam ve era
mili de ümide düıürmiif ve bayram
dan evvel maaılann verileceği kana
ati hi.aıl olmuıtur. 

Dün bu husu.ta tahkikat yaptık. 

Belediyede 

lnhleerlerd• 

Afyon itilafı 
Yugoslavya ile yapılan 

muiıhede 
nasıl tatbik edilecek? 
Türkiye ile Yugoslavya arasmda 

aktedilen ve her iki hükümet parla
mentoları tarafından lastik edilen af
yon itilafının yakında tatbikine geçi
lecektir. Aldığımız malümata göre 
her iki memleketin müıterek afyon 
ihracatrnr ve dünya piyaaaır afyonla
nru bir elden çıkarmumı iotihclaf e
den' bu itilafnamenin aureti tatbiki bu· 
ırünlerde fehrimizde kararlatbnlacak
tır. 

Dün bu husuata uyuıturucu madde
ler inhisarı müdürü Ali Sami Bey bir 
muharrjrimize demiıtir ki: 

- Mukavelenamenin tatbiki teklini 
kararlatbnnak üzere Yugoslavyadan 
bir zat bugünlerd f"hrimize ııelecek
tir. Bu zatla tatbik tekli etrafında 
mutabık kalındıktan sonra tatbikata 
ıreçilecektir. 

0An!aıma mucibince her iki memle
ketin harice çıkaracağı afyonlann 
yüzde 76 sini Türkiye, yüzde 24 ünü 
Yugoslavya ihraç edecektir . ., 

Her yerde aynı fıat 
Uyuıturucu maddeler inhiaan ida

reai hariçten gelen, dahilde imal edi
len bütün afyon müatahzarabna narh 
koymuıtur. Bundan sonra bu nevi 
maddeJer hangi fabrikanın ınamüla
tmdan oluraa olsun uyuıturucu madde
ler inhiaannın finnaamı taııyarak sa
tılacakbr. Her müstahzann .,mbalajm 
da inhisann etiketi bulunacaktır. 

inhisar idarui afyon müotahzarab
na üç nevi fiat koymuıtur. Birinci fi. 
at inbiıann toptancıya verebileceği fi
attir. ikinci fiat toptancının eczacıya 
inhisardan aldığı fiatine karını koy.,. 
rak vereceği fiattir. Üçüncü fiat ecza· 
cının o mü.tahzarı halka satacağı fi. 
attir. Her müstahzarın ambalajında 
bu fiat bulunacak ve halk hiç aldan· 
madan Türkiyenin her tarafında ayni 
ilacı, ayni fiate tedarik edebilecek· 
tir. 

lnhisarın fiatleri eski fiatlerden çok 
daha aıağı bulunmaktadır. 

Şehrimize bu yolda verilmiş bir emir 
yoktur. fuasen lzmire gelen emir de 
muhasebeihoausiyeden maaı alan mü
tekaitlere aittir. Bu itibarla muvaze
neiunıumiyeden maaf alan mütekait
lere, eytam ve eramile ıümulü yoktur. 

Fırınların tahdidinden vaz 
geçildi, ıslahat yapılacak .. 

Her fırın asgari 15 bin kilo ekmek 
. çıkarabilecek hale girecek 

Fırın'-ım tahdidi fikrinden Belediye 
nzgeçmiıtir. Şimdilik fırınlar yalnız 
ıslah edilecektir. Bu huous için de bet 
senelik bir mühlet verilmiıtir. Bu müd
det ;çinde fırmlann bütün teoioatı ma· 
kine ve elektrikle müteharrik bale ko
nulacaktır. Fınn radyötörle mtılacak
tır. Her fırın günde asgari (15) bin ki
lo ekmek çtkarabilecek bir bale getirile
cektir. 

Tanzifat ahırları 
Belediyenin Edirnekapı haricinde 

yaptırmağa karar verdiği asri ahır ve 
çöpçü konağının duvarları yükselmiye 
batlaınııtır. 

Fatih kaymakamlığı dahilindeki lan· 
zifat amelesi ve çöpçü hayvanları için 
inıa ettirilen bu aıri binalar, evvelce de 
yazdığımız gi?ii çok mükellef olacaktır. 

Binanın bir kısmmda ahırlar buluna· 
calıbr ki, bu ahırlar Belediye talimat
namesinin aori ahır diye vasıflandırdığı 
td<ilde yapılmaktadır. Burası bitince 
bütün ahır tabiplerine gösterilerek asri 
ahmn ne demek olduğu Öğretilecektir. 

Binanın diğer kısmı tanzifat amele
sine mahsustur. Bu kıomıda bir banyo 
daireoi, bir istirahat oalonu bir kütüp
hane ve yalak oalonu bulunacaktır. 

lstanb ul şehir plAnları 

111ek ve mütesa11ıslarclan birinin plaru
nı tercih eylemek üzere mühtelif ilim, 
aanat ve meslek erbabından mürekkep 
yüksek .bir komisyon teşkil edeuktir. 
Bu konusyona kimlerin iıtirak edecekle
ri henüz malfun değildir. 

Yenibahçe stadyomu 
Y e.nibahçede atadyom in§a edilecek 

yerde ıimdiye kadar 200 kadar arsa io 
timlak edilmiıtir. Daha 100 kadar 
ar .. istimlak edilecektir. latimlak için 
ıimdiye kadar (100) bin lira ıarfedil
°!ittir .. Stadyom tesisatı için iae 200 
b;~ . lıra . tahsit edilmiştir. Bu, 
kafi gelmıyeceği için inıaata gelecek 
sene bütçesine de konacak tabıioa tla 
beraber baılanacaktır. 

Değirmenlerin ıslahı 
Değinnenlerin ıalahı için bir talimat

name yapılmaktadır. Bu talimatna
meye cöre değirmenler tamamen ka
gir olacak ve 1o1hhi, fenni ıeraite mu
vafık o!up olmadığını belediye t .. tik 
edecektır. Un değirmenlerinin t~ çı
karmaması İç.İn de bazı aıri tesisat vÜ· 
cuda ıretirilecektir. 

Zabıtai belediye talimatnamesi 
V:•n~ zabıtaibelediye talimatname 

proıet1 tamamen tabedilmiştir. Tali
matname .alakadarlara tevzie baılan
m!tfır. ~ı! teırini•anide Şehir Umu
mı Meclıu aç.ılınca Wimatname mü
zakere edilecek ve kat'iyet keobede
cektir. 

Lokantaları teftiş 

ll•hk•m•l•rd• 

Eroinciler 
Dün şahitler dinlendi, 

Kaldiron ne diyor? 
Oomanlı Bankasının kaoalanna eroin 

saklarken yakalanan Kaldironun ya
nında ça.lııtığı banker Davit Safra'nın 
muhakemeoine dün dokuzuncu ihtı .. s 
mahkemeainde devam edilmiıtir. 

Evvelki celsede ayaklarının üzeri
ne basacak halde olmadığı için mah
kemeye ırelemiyen Kaldiron Efendi 
dün fahit olarak dinlenmiıtir. Bu mu
hakeme Davit Safra'nın yazıhaneıin
de bulunan kaçak iakambil kağıdın
dan mütenlJit davadır. Mütkül&tla 
yürüyerek mahkeme .. ıonuna ırelebi
len Kaldiron ki.ğıtlann bulunduğunu 
ikrar etmit, fakat bunların Davit Saf
ra'nm evine ait oyun kiğıtları oldu· 
iunu aöyJemiıtir. 

Muhakeme, gelmiyen ,..hit Ahmet 
Cevdet Efendinin celbi için, 6 teırini
aaniye bırakılmıtlır. 

Davit Safra Efendinin yazıhanesin
de zuhur eden kaçak içkilere ait da
va da dün rüyet edilmiı, bunda da 
Kaldiron ıahlt olarak dinlenilmit. bu 
muhakeme de gene ıahit celbi için baı 
ka güne bırakılmııbr. 

Sürgün de edilecek 
Adapazarında cigara kağıdı kaçak

çılığı yaparken yakalanan Mebmedin 
muhakemesi c>'.in doku:ıuntu ihtıaas 
mahkemesinde neticelenmit ve 6 ay 
lıapıine, 7 ay Sıvaıa sürgün edilnıeai
ne, 2751 lira para cezaıı "f'ermeaine 
karar verilmiftir. 

60 kuruşa bir adam 
Kasımpaıada bir kahvede 60 kuruı 

borcunu •ermediği için Ahmet ismin
de bir adamı Öldüren Kamilin muha
kemeoi dün neticeleıııniıtir. 

Mahkeme Kamilin 15 sene bapae 
konulmaıma karar vermit, ancak hi
dioede tahrik gördüğünden bu cezayı 
.J2 buçuk aeneye indinnittir. Suçlunun 
Ahmedin varailerine bin lira tazminat 
"Vermesine de karar verilmittir. 

Başka gUne kaldı 
Eyipte bir alacak meaeluinden bi

ribirini öldümıeğe kalkan boyacı Bay
ramla koyuncu Sadık dün ağırceza 

• mahkemesinde muhakeme edilmitJer
dir. Bu yeni batlıyan davada her iki 
taraf biribirlerinin canlanna kastet
mediklerini aöylemi9ler •e yekdiğerine 
atfıcürüm etmit.lerdir. Muhakeme ta· 
bitlerin celbi için baıka güne bıraku
mııtır. 
~~~--.>--~~~~ 

Bir sigorta şirketi 
Haber aldığımıza göre, Milli Reaa

aüranaa kanun mucibince yÜzde elli 
nispetinde tekrar sigorta ettirmediği 
için bir sigorta ıirketi hakkında tet
kikata baılanmıttrr. 

Bu tetkı"kat bir iki bankanın da 
kambiyo yolau:ı.Juğunu meydana çıkar
mııtır. Kambiyo Mürakabe Bürosu 
tahkikatı derinleıtinnektedir. 

Muamelesinde yolsuzluk ıorunen 
oigorta tirketinin bir müdürü dün Av
rupadan ıehrimize &'•!mittir. Bu mü
dür memurlar tarafından vapurda 
karıılanmıı ve yolsuzluk hakkında 
kendioind"n malümat sorulmuıtur. 

Nekadar milli emlak var? 
Vi:ayetle belediye birleıtirilirken 

milli emlak işlerinden bir kıoımlan 
merkezden alınarak nahiye müdürJük 
!erine verilmiıti. Yeni l"tkilatta mil
li ve metruk emlak birlettirilerek müs
takil bir müdürlük yapıldığı için nahi
yelerdeki bütün defterler ve dosyalar 
merkez" iıtenmiıtir. Merkez bu def
terleri tetkik ettikten sonra fstanbul
da ne kadar milli ve metruk emlak 
•arta bunlarm birer cetvelini hazırlr
yacak ve bunlara kıymetler biçerek .. 
tııa çıkaracakbr. Cetveller henüz ha
zırlanmadığı İçin lstanbuldaki ıniUi 
emlakin yansı malUnı tieğildir. Saray
lar Ye müıı:eler hariç olmak Üzere ı.. 
tanbuldaki milli emli.kin kıymeti ~15) 
milyon liradan fa:ı:la tahmin edilmek
tedir. 

Sinema yıldızı gitti 
~ir kaç ciinden beri şehrimizde mi

~fır buJunan meıhur sinema yıldızı 
Lil ~ag~vo;r, dünkü ekspreole Avrupa. 
ya gıbnıftir. 

Romen tayyareleri 

Bayramlar bazılarının dediği 
gibi yalnız ampul ve bayrak tica -
retinin inkitafına yardım etmez. 
Onların daha tertipkar, daha fÜ
mullü faydaları vardır. Bayram 
dostlar arasındaki, aile ve cemiyet 
hayatındaki ufak tefek kırgınlık • 
!arı tasfiyeye yarar.. Bu tasfiyeyi 
yapmak için fırsat bek!., ycı lcr 
bu sevinç günlerinden istifade edeı 
!er ..• 

Siyasi bayı-amlar arasıra akide
lerimizin üzerine konan tozların 
süprülmesine, umdelerimizin cila • 
)anmasına ve hedefe doğru gidit 
İstikametinin yeniden kontrolüne 
ve bele yürüyüf beraberliğine ya • 
rar .•• 

Bu seneki Cümhuriyet hayra • 
mının onuncu yıldönümüne tesa
düf edişi i'e daha batka revnak 

ve küıayif vermiştir. İtiraf etmeli
yiz ki; biz öteden beri bayram et· 

meıini, tenlik etmesini, donanma 
yapmasını pek bilmey:"..:. Bu sene 

yer yer bu itle metgul olan bay -
ram komisyonlarının bize yaptık -
Jarı tavsiyelerin çok yerinde oldu

ğunu söylemek zaruretindeyiz .• 
Bir ciddi sevinci, memleket için 
genit bir bayat kazancının kutlu -
lanmasını hafif tutmak doğru 
değildir. Bu kazancın büyüklüğü • 
nü takdir ettiğimizi ancak böyle 
şehri ayinlere verdiğimiz revnakla 
gösterebiliriz •. Yerli ve ecnebi her 

tehirli ve köylü buna dikkat et -
meğe mecburdur. 

Ben bundan dokuz sene evvel 
tesadüfen Fransızların 14 Tem • 
muz bayramında Pariste idim .. Bir 

buçuk gün anlatsam bu bayramın 
parlaklığını, bila istisna her sınıf 

halkın sevincini, alet ve fitenk o -
yunlarının parlaklığını adam akıllı 
hikaye edemem. Sokaklar sabaha 
kdaar dans eden halkla dolu; kah
veler, birahaneler, danıingler, eğ
lence yerleri eğlenenlerle lebalep 

idi .• Bayram etmek bir hüner, teh

ri iin yapmak bir aanattir. Yavat 
yavat buna alı9malıyız. Bu sene ba~ 
layan ciddi bir bayram hareketi 

umarım ki, her sene daha fazla in
kitaf etsin! 

Hele senelerden heri cepheleri 
badana J!'ÜZÜ görmemİf, pen
cereleri bir kere süpürülme
mif, mühmel bir halde duran bazı 
karakollar ve resmi dairelerimizin 
de bu münasebetle badanalanıp te
mizlenmesi ayrıca memnuniyeti 

muciptir. Allah razı olsun fU bay
ramdan .• 

Yabancı rozetler ••• 

Bilmiyorum; onlar bilerek mi 
yapıyorlar?. Fakat henim zıddı -
ma gidiyor .• Anlatayım: Şimdiki 
gençlerde bir rozet merakı var .. 

Her devrin gencinde bir merak 

salgını görünür. Bizim neslin genç
liğinde de mesela ceket yaka~ına 
saat takmak merakı va•dı. 

Bu rozetlerin çoğu ecnebi ve 

yerli spor kulübü rozetleri, b'r kıs
mı da otomobil veya lastik fabri • 
kal arı rozeti ... Lakin bu meyanda 

bir tanesi var ki, yabancı bir mem 
leketin siyasi armasını tafryan mil
li bir rozettir. Bunu, o millete men. 
sup olanların takmaya hakları ol • 

duğunu söylemeye bile hacet yok •• 

Fakat ben bu rozetleri bir takım 
yerli gençlerin yakasında da görü

yorum .. Bilerek mi takıyorlar, bil
miyerek mi takıyorlar? Bilmem. 
Bildiğim bir şey varsa bir memle • 

ket gençliğinin yakasına taktığı 
rozetin siyasi ifadesini bilmeye ve 

kendi milliyetine iliteeek en küçük 
itkillerden uzak durmaya olan 
mecburiyetidir .• Buna da mı polıa 
karıtsın ! Azıcık kendi kendimizi 
kontrol etmeli değil miyiz? 

FE!..EK Dün te~İırıize Romanyadan üç tay
y~~e. gel"."'tir. Bu üç tayyare Romen 
Hukumetine ait bulunmalıtad 
Bük. I ır ve 

reıten •tanbulda bir durak yap.. ı~----l!iliii!ll!!lllllmBiil----J!lllll!ll 
NUKUT (Sabı) 
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ı ~ııı... Aw. 24,so 1 KD9Uk heberler 1 ---

Diğer ıehir mütehaHıslarile beraber 
davet edilmesine karar verilen Franstz 
ıehir müteha11ıslarından M. Prostenin 
Pariote bazı harita iılerile daha uzun 
müddet meşgul olacağı anlaıılmuı üze
rine kendisinin davetinden vaqeçilmit
tir. Geçende lstanbula gelmit olan M. 
Agachenin de nihayet bir aya kadar 
plinlarını ve raporunu göndereceği 
tahmin ediliyor. Belediye cümburiıret 

bayramındap sonra diğer üç müteha11ı-
11n rapor ve planlarını tetkik etmek ve 
mü .. baka netic .. inde içlerinden birioine 
,ehir plinının tanzimini havale etmek 
niyetindedir. 

Belediye ~belere bir tamim gönde· 
rerek lokantalar ve ahçı dükkenlan
nın son zamanlarda aıbhi ,eraite ria. 
yet -;tm-;d~klerini bildimıiı - l:unlarm 
teczıyeıını emrebnittir. Lokantalarda 
yemekler badema açıkta ve müıterinin 
yemek yediği yerde bulunmıyacakl'. 
Lokantalarda piıirme, yeme ve Iıu&.'t•k 
lan yıkama yerleri ayrı ayn odalarda 
olacaktır. 

mak üzere Halebe kadar bir hava hat
b tesioi etrafmda tetkikat yapmak
tadırlar. Tayyareler tek aabhh, ayni 
model ve ikiter kitiliktir. Madeni o
lan bu tayyareler bu sabah ıehrimiz
den hareket edeceklerdir. 

29 Teşrinievvel Cümlıuriyet 
Bayramı Verem Mücadelesine 
yardım günüdür. 

Rozetlerimizi hüsnü kabul e
Jıniz. Cemiyete ôza yazılınız. 
1934 seneıi için hazırlanmakta 
olan, çok zarif Duvar T altvim
lerimizi tercih ediniz. Fiatı "50" 
kııru,tur. 

10 1. F""'"" 167 
1 İaterlin 673 
1 Dolar 147 

20 Liret 223 
Zil 1. Bo l~U.. 117 
20 Dr.tual 24 
20 1. •••İrel'• 111 
20 Le•• ----21 Kur. Colı 111 

1 Floria 83 

1 Paset. 
1 Mark 
1 Zolotl 

20 Loy 
ZO Dloar 

1 Çoraowl9 
1 Altın 
1 Mae;idiy• 

Banknot 

il ... 
14.-

0.23 
aıı.-

~-

923,24 
0,37 
2,43 

* Fransız sefareti müotqan M. Barbier 
tarafından tehrimizde bulunan meıbur 
Fransız piyanioti Möoyö Alfred Cor
tot ıerefine bir öğle ziyafeti verilecek
tir. 

Mösyö Alfred Cortot, bir kaç ııün 
daha ıehrimizde kalacaktır. 

O zamana kadar teoia edilmetıi dü
tüııülen imar tubeoi de faaliyete ceçe
cektir. Belediye müsabakayı idare et-

Et yemekleri, listeye yazılırken elin 
nevi ve cinai de taırih edilecektir. 

Romen tayyareleri dün Yetilköye inmit 
ve altı lritiden ibaret olan binicileri teh
ri ıezmiılerdir 
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r- J 1 Tetkikler ve Fikirler -------
Çikolata efsanesi 

Çikolata fabrikacılığı da bir kaç 
senedenberi milli saııayiimiz arası· 
na girdi. Bütün ı.liinya çocukları 
gibi, Türk •;ocuklarının da pek hak 
lı olMak .... vdikleri bu lezzetli mad 
de yüzünden her sene en atağı· 
d-ın bir milyon liramızın yabancı 
memleketlere gittiğini gazeteler 
yazarlardı. Şimdi bu paramızın 
hepsi değilse de büyük bir kısmı 
memleketimizde kalıyor, hem de 
çocuklarımız sevdikleri çikolatayı 
daha ucuz ve daha bol yiyorlar. 

Kahveyi bütün dünyaya biz 
Türkler tanıttığımız gibi, çikolata· 
yı da tanıtanlar gene Türk ırkına 
mc-nsup oldukları pek muhtemel 
bulunan Azteklerdir. lspanyolla· 
nn Orta Amerikaya yerlefmelerin· 
den evvel oralarda bir imparator· 
luk kurmut olan Aztekler mede
niyeti ile orta Asyadaki Türk ırkı· 
nın medeniyeti arasında çok ben
zerlik vardır. Mesela Çinde bulu. 
nan ve Türk ırkı medeniyetinin 
eserlerinden olan hasta heykelle
ri ile Azteklerden kalan hasta hey· 
kelleri ayni san'ati gösterirler. Bu 
benzerliği tarihçilerden bazıları 

;inlilerin orta Amerikayı dolaşarak 
orada gördükleri sanati taklit et· 
mişlerdir. Diye izah etmek isterler· 
se de her iki medeniyetin aslı ayni 
medeniyet yani orta Asya medeni· 
yeti olduğunu, yani Azteklerin or· 
ta Asyadan Amerikaya geçmiş ol
duklarını söylemek akla daha ya· 
kın gelir. Aztek dilinde dahi Türk
çeve benzerlik bulunması bu fikri 
teyit edecek mahiyettedir. 

Azteklerin dünyaya tamtmıf o). 
duklatı çikolata efsanesinde bile 
Aztek dilinin Türkçeye bem:ediği. 
ne biı delil vardır. 

Filvaki Azteklerden kalan efsa
neyf. göre, onların Allahı ve Alla· 
h.n Peygamberi olan Kuetzalkotl 
çıkolalayı insanlara Talçitebek is
mi ndeki dağın üzerinde tanıtmış· 
!ardır. Talçi kelimesinin bizim şim, 
dil.; Türkiyemizdeki alçıya benze. 
diği garip görünerek kabul edilme· 
~<'de Tepek kelimesinin bizim Te
pe kelimesine pek yakın olduğu ve 
ayni manada bulunması elbette gÖ· 
ze çaı-par. Mongol dilinde tepe do· 
bo olduğu halde şark türkçesinde 
dombak olması da Azteklerin tebe 
kelimesinin sonuna bir K ekledik· 
!erini İzah eder. 

~ * :r. 
Azteklerden kalan ve Hiyeroğlif 

yazısı ile yazılmış olan T eramakstli 
diye kitabına göre Allahlar, kendi
lerinin pek sevdikleri ve güneşin 
ilk "V !adının da pek ziyade hoşlan· 
dık!arı kakao ağacını insanlara ıa. 
rıı •· ''-'!< ve onun nefis meyvasmdan 
yar:rlan lezzetli maddeyi insanlara· 
da öğretmek için bahçıvan (Kuet
çalcoatlı) Peygamber olarak yeryü 
züne göndermişlerdi. 

Bu Peygamber Telçitepek dağın. 
da yerleşti ve oradaki toprakların 
zeııginliğinden ve iklimin güzelli
ğin<len istifade ederek yeryüzünde 
bir cennet meydana getirdi. Bu cen 
nette -hasıl olan arpa başakları o 
kadar ağır olurlardı ki bir adam O· 

nu güçlükle ta,ıyabilirdi. Pamuk 
ağacı insanların arzusuna göre 
baska bııska renklerde mahsul ve
rirdi. Merva ağaçlarının verdikleri 
meyvalar başka hiç bir yerde bulu-

namıyacak kadar büyük ve lezzetli 
olurdu. Cennetin havası kuşların 
zarif musikileri ve çiçeklerin yü. 
rek acıcı kokuları ile dolardı. 

Bu cennette kakao ağacı en mü· 
him şeydi. Çünkü Peygamber gı· 
dasını yalnıı; o ağaçtan alır ve baş· 
ka bir şey yemezdi. Halk bu ağacı 
yeryüzünde tanıttığı için Peygam· 
beri kendisine hükfundar yaptı. 
.Fakat o dünya kudretinin zevkini 
tattığı vakit teytana uydu ve 11eyta· 
nın insan kıyafetine girerek getir· 
digi yabancı bir içkiyi içince çıl· 
dırdı. Bunun uzerine Allahlar ken
disini yeryüzünden kaldırarak yağ 
mur ve lı:ra ğI perisi yaptılar. Fa
kat kakao ağacı insanlara kaldı. 

:ı/- * ~ 

On altıncı asrın başında lspan
yolla~r Meksikaya girdikleri vakit 
orada buldukları Aztek İmparato
ru ikinci Manteçuma yalnız çiko
latadan yapılmış içki içerdi. Bu İç· 
ki kendisine altından, fakat batka 
parlak madenlerle süslenmit kupa· 
lar içinde getirilir ve İmparator 
içkiyi bir defa içince kupayı sara
yın her tarafını ihata eden göle a
tardı. Her defasında ayn kupa gel
diğinden lsµ:>nyollar sonradan bu 
gölü kurutmu,Iar ve dibinde altın 
kupalardan bir hazine çıkarmıtlar 
dır. Sa.-ayın bir senelik çikolata 
sarfiyatı bizim şimdiki hesabımız
la yüz bin tonilatoya çıkardı. İs· 
panyollar İmpar<>-torun sarayında 
bir miliyara yakın kakao meyvası 
bulmuşlardı. ı\ vrupahların ilk de. 
fa tanıdıkları lrakao meyvaları da 
İmparatorun !3rayında bulunan 
bu meyvalarclandır. 

Aztekler arasında kakao meyva. 
sı para yerine geçerdi. Herşeyin 
kıymeti kakao meyvasına göre, 
beş, otuz, yüz kakao diye ölçülür· 
dü. Bu meyvanın para yerine geç· 
mesinde bir de hikmet vardı: Her· 
kes mümkün olduğu kadar çok 
kakao meyvazı toplıyarak zengin 
olmak ister fakat - çürüyecP~i İ· 
çin - toprak altına gömerek sak· 
layamaz, ya şarfetmeğe, ya yeme· 
ğe mecbur oluı du. Bu suretle insan 
!arın hasis olmalarının önüne geçi
lirdi. 

lspanyollar da Meksikaya yerleş 
tikten sonra Aztekler kadar çiko
lataya dü,kün oldular. Kadınlar 
sabahtan ak~ama kadar çikolata İÇ· 
kiti içerler, pazar günleri kiliseye 
gittikleri vakit bile hizmetçileri 
kendilerine bardak içinde sıcak 
sıcak çikolat<l. getirirlerdi. Bir pes· 
kopos bu ad.lo!ti yasak etmitti. Ha
nımlar darıldılar, keti,Ier daha mü· 
sait oldukları için kilise yerine ma· 
nastırlara devama başladılar. Pes
kopos ke~i~lni aforoz etti. Ve bu 
sefer hanımlaı çikolatanın hatırı 
için ~vlerine kapandılar. Nihayet 
akıllı bir papas çıkarak - o vakit 
kakaonun yağı olduğu bilinemedi
ği için - çikolata içkisinin pehrizi 
bile bozmıyaca.ğına dair fetva ver
di, pe~koposu mattetti. 

Jspanyollar vasıtasile çikolatayı 
öğrenen başka milletler de hemen 
ona düştüler. Heryerde kibarlar 
çikolata pişirmek için mahsus a,. 
çılar getirtirlerdi. 

Fransada on yedinci asırda hal· 
kın İptilasından para kazanmağı 
düşünen açık gözlü biri - Krali· 

Milliyet'in edebi ı omanı: 20 
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. BUR HAN CAHI~ 

(inkılap Romanı) 

Başını kaldırdı. Beni Ermeni kı· mızı kaybettiğime yanıyorum. O 
zı sanıyordu. Güzel türkçe konutlu ihtiyardan çok istifade ediyordum. 
ğumu görünce şaştı, kaldı. Fakat piyanolarımızdan birini bi-

- Sen Türk müsün ? zimle beraber getirdiler. Onun bo-
Ona bir kaç keli:;ıı:ıe ile başıma zulan akordunu zahmetle kendi· 

gelenleri anlattım. miz yaptık. 
Çok iyi bir adamdı. Benim için Amerikalılar bizim için sandık 

bir hayli üzüldü. sandık erzak gönderiyorlar. Fa· 
Sonra: kat öyle görünüyor ki papaslar, ma 
~ Burada bir kitapçı Ali Efendi rabetler eskisi gibi Amerikalılara 

var. Ona bir danıtalım. Sen gene bel bağlamıyorlar. Burada öğren. 
beni burada bul. Çaresine bakarız, di mki İstanbulun muhtelif kötele
dedi. rindeki erkek ve kız itamhaneleri 

O kadar sevinmittim ki paranm hep Yunanistana nakletmitler. 
üstünü bile almadan ayrıldım. Çar- Atinada, Selanikte bir çok yer· 
tıda dolaşan marabetlerin füphe· lerde bizim gibi Türkiyeden gel· 
lenmelerinden korkuyordum. Mak· mit kız ve erkekler varmıf. Kim 
sadımı anladıkları takdirde beni bilir oralarda da benim gibi nekadar 
mektepten dışarı salıvermiyecekle- Türk kızı, Türk çocuğu vardır. 
ri muhakkaktı. Beklediğim gün nihayet geldi. 

Şimdi bir daha izin gününü dört Bu Sör Sateniğin isim günü idi. 
gözle bekliyordum. Onun şerefine bize kasabaya İn· 

Mektepte zaten ders yaptığımız mek izini verildi.. 
yoktu. lstanbuldaki hocaların hiç Onar, yirmişer kitilik kafileler 
biri yok. Hele en çok piyano hoca- le mek~epten çıktık. 

EŞRIN EVVEL 1933 

1 SIH Ht~· il 
1 

,._ .u, 
:=oe TLER"J 

İşçi kadınların beslenmesi 
işe giden kız ve kadınlann ziyade· 

!eşmesi ve batın sayılır bir miktarda 
çoğalması bunlann beslenmesi mese
lesini hatıra getirir Bu mesele görün
düğü kadar kolay hallolunur işlerden 
değildir. Halbuki sıhhati umumiye ile 
pek yalnndan alaka ve münasebe
ti olduğu için göz önünden ayırmağa 
gelmez. Bunların çoğu bir lokına bir 
§ey yemeden sabahları erkenden iti· 
nin bulunduğu yer.lere gitmeğe mec· 
bur oluyorlar. Sabah yola çıkmadan 
bir parça bir §ey yemek istese onu 
kendi hazırlamalıdır. Netekim aktam 
evlerine dönenlerin çoğu yemeklerini 
bizzat yapıp hazırlamağa mecburdur
lar. Halbuki sabahtan akşama kadar 
çalışan kimse için bu it ne kadar yo· 
rucu ve yorğunluk vericidir. 

Bu kadın ve kızların gittikleri İ§ 
yerleri ve fabrikalar ekseri büyük ve 
kalabalık şehirlerde bulunduğu için 
hemen yakında ve İstedikleri yerde 
karınlarını doyuracak ucuz ve kendi
leri için münasip yemek yapan a§ÇI 

ve lokanta bulunamaz. Böyleo bir yer 
bulunsa da pek uzak ve kıyı, kenar 
yerlerde bulunur. Bu itibarla bunla
rın çoğu sıhhatça hiç te arzu edilir 
halde değildirler. 

Bazı müteşebbis it adamları ve 
fabrika sahipleri İ§çiler ne kadar iyi 
beslenir ve kuvvetli olurlarsa o kadar 
ziyade çalııır ve fazla randuman ve
receğini ve bunun kendi k8.r ve he sa~ 
hına daha uyğun dÜ§eceğini dü§Üne .. 
rek bunlar için gayet ucuz bir halde 
karınlarını doyuracak yemek ve ye. 
mekhane tedarik etmek çaresini bul· 
muşlardır. Arzu edenler İlahi evlerin
den getirdikleri yemeklerini orada 
yerler. Böyle ucuz yemek ve müsait 
bir vakit ber zaman bulunanuyaca
ğından İşçi kız.lar gündüzleri öğ.le ye 
meğini hafif tertip esmer ekmek, pey 
nir, veya terayağı, bir bardak süt ve 
yemiş ile bitirip asıl gıdasını alacağı 
yemeği evinde yemelidir. 

Bir çok kimseler yenilen yemek, 
hemen o ande kuvvet ve enerji ver
diğini zanneder:ler. Bilrnez.ler ki, ye
nilen yemekler evvela haznıoluyorlar 
sonra höcere teıkiline hizmet ederler. 
Ondan sonradır ki, hararet ve enerji 
hasıl etmek için temellük eder ve da. 
ğılırlar. işte hayatın ifade ettiği mana 
budur. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

............................................. 11111• ,. ....... , 

çenin adamı olduğundan - çikola
ta satışını ( bi?im inhisar idaresi 
,duymasın) inhisar altına aldı. Meş
hur filozof Voltaire kahvenin de ha 
tırmı kırmamak için, çikolataya 
karıştır.mak usulünü icat etmişti. 
Napoleon da geceleri çok çalıştığr 
vakit yorgunLığunu gidermek için 
çikolata içe' ve yanındakilere de 
birer bardak ikram ec!erdi. 

Yemek sevmeği bir güzel sanat 
derecesine çıkarmış ve onun edebi 
yatını yazarak aı.h ôlmiyecek İn· 
sanlar arasına girmis olan Brillat
Savarin anberli çikoİata icat etmiş 
ve bunu mahzun tabiatli kimselere 
bilhassa tavsiye etm:~tir. 

İsveçli büyük t-..biiyat alimi Lin
ne yeryüzünde bulunan hayvanlara 
ve nebatlara birer ilmi isim taktığı 
vakit çikolata ağacına kakao Te- j 
obroma adını vermi~tiı·. Allahlar 
ickisi demek olan ikinci kelime bir 1 
taraftan Azketlerin efsanesine tel- . 
mih olmakla beraber, o büyük ada
mın da çikolatayı 5-0k sevdiğine ; 
delalet eder. J 

Galiba, insanlar arasında Allah
lara en yakın ı;ocuklar olduğu için 
onlar da çikolatayı Allahlar kadar 
severler. 

G. A. 

Sevinçten kalbim çarpıyor. 
Kim bilir bugün belki de mekte-

be dönmiyeceğim. 1 
içime öyle geliyordu ki üzüm

cünün bahsettiği adam kurtulmam· 
için bir çare bulmuştur. 

Çartıya geldik. 
Büyük çınarın altında toplan· 

mak üzere herkese öteberi almak 
için izin verildi. 

Bana takılmak istiyen Sürpik İs· 
mindeki kızr atlattım. 

Kahve ve gazinoların sıraıımda
ki üzümcüye kottum. 

Aadam beni derhal tanıdı. 
- Kızım. Şurada, ileride bir sa

at kulesi var. Görüyor musun? 
Evet! 
-Tam onun karşısında ilmi E

fendinin dükkanı var. Camekanda 
kitaplar, gazeteler vardır. Oraya 
gidince görürsün. Ona git. Seni 
bekliyor. Beni üzümcü Mustafa 
yolladı, de. 

Çartıda dolatan kızlara, Mara
betlere bir tey hissettirmemek için 
ellerim pardösümün ceplerinde 
öteye beriye bakma bakma cadde
yi yürüdüm. 

Saat kulesi epey uzaktı. 
Bugün sokak daha kalabalık. 1 
Allah verede kitapçı ilmi Efendi- ı 

nin dükkanında beni tanıyan kim· j 
se olmasa! 

........ ....... .-........ 
Beterin beteri var ! 

Tuhaflardan biri anlattı: 
- Yeni evli bir ahbap, elinde 

bir kesekağıdı ile bakkaldan çıkı
yordu. Gülerek yakalştım: 

- Gene ne nevaleler düzdün 
bakalım? 
Basmı salladı: 
- Bırak Allah afkına .• 
- Merak bu ya.. Dedim, kese. 

kağıdında ne olduğunu görmesem 
içim rahat etmiyecek! .• 

Kesenin - pardon - ke.sekağı· 
dmın ağzını açtı: 

- A ... Diyo. haykırmıfım •• Bu 
de nesi? 

- Görüyorsun ya .. Keçi boynu-
.zu •• 

Sonra yüzünü buru,turarak ila
ve etti: 

- Bizim hanımın en haf yemiti 
bu .. Allahın günü, eve keçi boynu· 
zu taşırız .• bari odun parçalarının 
yenilecek bir tarafı olsa .. 

Hani, eskilerden birinin, "bir 
dirhem bal için on çeki odun çiğ. 
niyemem!,, Dediği kadar var. Öm· 
rümde ağzıı-:>a almıt adam deği
lim.. Bizimkinin bayıla bayıla ye. 
diğini gördükçe şaşar kalırım. 

Keçi boynuzu da yenir mi ca
nım? 

Arkasını okşadım: 
-- Bu kadar şikayet etmeğe hak· 

kın yok ... 
-Nicin? 
- Dıi°a et iri karın sana yalnız 

keçi boynuzu taşıtıyor. 
Gözlerini açarak sordu: 
- Başka ne taşıtacaktı? 
KulPğına eğildim: 
-- Mesela keçi boynuzu yerine 

bir insan boynuzu da taşıta bilirdi! 

M. SALAHADDiN 

1 amamen tezyin ve tecaic ec;ilen 

ASRI SİNEMA 
Kapılarını, Bu per9embe akşamı 
açıyor. Her akşam ve Cum:ı, 

Cumartesi, Paıar ğünleri 16,5 
matinelerinde 

ZENGİN VARYETE 
... 

PROGRAMI (8977, 
.... ııı:m ........ ım::c: ... ı .... 

Yarın alcşam saat 21,30 da 
Fransız Tiyatrosunda meıhur piyanist 

KOR TO'nun 
veda konseri 

(Deli Gönüi: 

~DYO 1 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı -._;ı,-;r 

18 Gramolon. 
18,30 Ur r · r IJ"rlc m i "I olıu-ıl•r1ı.) fr:anutCf', 

19 llllunıt>• P..ı-.. Hanım. 
19,4~ 5.,.ı..., HAAHu. 

20,30 MDttJ.,. Nurl!Uio Bey •e arkatlntlarr. 
21,30 Gr•111ofo11ı • 
Z.2 An .. doJu AJ•n.•ı, Borsa haberi, aııtat ayarı. 

ANKAkA , 1538 m.. 
12,30: Gr•H111.ıton, 18: Orke&tra: 18.45: Ala.
turk .. sa.r.. JOc Ajanı haberleri. 
VARŞOV.I\, 1411 m. 

18: Tagnnni .19,25: Hafif mu&iki. 20,10: Muh. 
telif. 21: PIA.k: ile "Traviata,, operası (Ver
di), 23,15: kahvehane konseri. 
BUDAl'EŞTE, 550 m, 

18: Orkeatra. 18,40: Konferans. 19,45: Çift 
piyano konseri. 20,45: Fi.lharmonik takırn ta
rafından kon•er. 23: Haberler, - Siıaıt mu
sikisi. 24,35: Mandito cazı. 

ViYANA,, 5188 m. 
18tZS: Çift piyano konseri. 19: Mü .. habe, 
19,20: Müaahabe ve ders. 19,55: Schubertin 
eaerlerinden konser. 20,55: Haberler vesaire. 
Hafta haberlerinin İcmali. 21,50: Aık ıarkıları 
23,35: Akıam konseri. ( pl3k ile). 

MILANO • TORINO • LORANSA 
18,15: Bali.layka orkeıtraıı. 19,45: Haberler.·~ 
plQk. 20,25: Ecnebi liıanile neıriyat, Zl: H1. .. 
berler - pl&k. 22,,20: Oda musikisi. 23,35: 
Danı pli.kları. 

PRAG. 488 m. 
18,10: Plik. - Konferans. 18.JO; Pl&k. 18,55: 
Plak. - Züra ve amele neıriyatı. 19,35: Al
manca netriyat. 20,45: ? 2t...;,1U: Muhtehf mil
letlerin ıarlo:larından (Cenubi Amerika ve 
Amerika zencile~i ıarkılarından.) 22: Keman 
ve orkestra konaer.i. 

ZÜRIH, 459 m. 
20,10: lsviçre ıarkrları. 20,55: Radyo orkeıt• 
ra.ıı. 

ROMA, 441 m.. 
18,20: Taa:anni ve orkestra. 20,25: Ecnebi 
dillerle haberler. 19,40: Arnavutça neıriyat.-· 
Haberler. 20,25: Ecnebi dillerle netriyat. 21: 
Pl8.k. 21,50: Hafif muıiki konseri. 
BÜKREŞ, 394 m. 

18: Radyo orkestrası. 19,20: Taganni. 19,30: 
Radyo orkeatra.sı 20: Ders. 20,25: plıik ile ıen .. 
fonik parçalar. 21,05: Taıann.i. 22,20: Taıanni. 
23: Keman musikisi. 

Nakil 
Galatasaray lisesi berberlerinden 

Hamdi Bey, Galatasaray merkezinin ya· 
nma nakletmiştir. 

lrliUıyet bu oiitımda 'f "" itçi utı· 
yen/..,.e tauGMut •diyor. lı ı:ıtı İffl 
iafiy•nl•r bir m•lıtupla lı büro• 
milsa müracaat et,,.../iJirln. 

İşçi aranıyor 
Memure Hanım İste>"l.İyor 

Karaköy Voyvoda caddesi Karaköy 
Palas sırası Polis noktası arkasında Şev
ket Pata Han. 3 üncü kat No. 7. 9 , Her 
gün saat 12 den bire ve beşten yediye 
kadar müracaat olunması~ 

İş arayanlar 
Eski yçni barflerlo o~ur yazarım. 

Daktilo bilirim. Pek seri değil. Askerden 
yl'nİ terhis edildim Kendime bir iş arı .. 

yorum. Kwnkapı Ni;ancosında Nalbant 
cami sokağında No. 5 hanede Ahn,ct. 

IWARIE BEL':_I 
ICI (8971) 

Yeni n•frlynl 

Türk dili bülteni 
ANKARA, (A.A.) - T. D. T. Ce

miyetinden: T. D. T. Cemiyeli tarafın 
dan ne~redilmekle olan Türk dili ad.lı 
bültenin üçüncü sayuu çıkn'!.r~lrr'. 

Bu sayıda cemiyetin kuJ·uitaydan son .. 
raki ilk çaloşmalariyle kararlarının 
bir tarihçesi umumi katipliğin altı ay 
!ık faaliyet plançosu, Cemlyet çalış· 
ma kollarının Mart, nisan, mayıı ayla
rındaki çalışmalarını gösterir rapor1a 
n, Derleme kolunun Temmuza kadar 
verdiği aylık raporlar, derlemeden ge 
len sözlerden istılah kartılığı olabile· 
ceklerden bir kısmının listeleri, Diva
m Luğatı Türkten taranmış askerlik, 
idare ve siyaset sözlerinin listesi, in .. 
giliz ve Alman gazetelerinin Dil inkı· 
labımız hakkındaki yazılan, Gılga· 

mıt hikayesi, ve bunun hakkında ec• 
delıi bir tahlil vardır. Bundan bat· 
ka ebediyete karışan Şair Haıimin 
dil kurultayı sıraSJnda umumi katipli 
ğe geöderdiği bir mektupla taire ait 
bazı hatıralar da ayrıca bu aayıda 
yer tutmuştur. 

Naim Hazım Beyin Arap dilinde 
Türkçe adı ile şimdiye kadar bir çok 
arap sö;zlerinin Türk köklerinden çık 
mış olduğu hakkında gazetelerde çı· 
rak yazdığı bir etüt açık bölüm ola· 
rak yazdığı bir ötüt açık bölüm ola· 
rak bu sayıya bağlanmııtır. Bültenin 
Fraıuızça bir kısmı da vardır. Dil iş
Jeı,inin bütün safhalarım gösteren bu 
bülteni dilsevenlere tavsiye ederiz. 

1ST ANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi Temsilleri 

Yarınki salı günü akşamı saat 21,30 dı 

KRISTI 
Yazan: Eugene 

O'neile 
Türkçeye çevirenı 

Avni Bey 
Muallim ve talebe 

gecesi 

4 Perde 

Asrın umdeai "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylıiı 
8 N 

ız " 

T ürki7e için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gar.et• .,.. 
matbaaya ait itler için müdiriyet• mü· 
racaat edilir. Gazetemi.a i.linlann meı'u· 
Hyetini kabul etmez, 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy ra•at merlcez..inden aldığ~· 

mız mali'ı.mata nazaran bugün h.ava bu
lutlu ve ıimal is tikame tlerinden rü-g i rlı 
ol ı::.rak devam edecek ve faaılah olarak 
yağmur yağacaktar. 

22-10·933 tarihinde hav'I. tazyiln 761 
milimetre, en faz;la &ıcaklık 15 derece, 
en az a·cakhk ta 8 dere:e idi. ........................... 

ıı11•ııım ........... !>'m ... m:;;ı .................................................. _. ........ ,~ 

Türk san'atkariarının yeni ibdaı büyük bir gala ile bugün 
1 

lstanbul halkına irae oiunacaktır. 
Rejisör ERTUGRUL BEYLE büyük be!tekiir MUHLİS SABAHATTİN Beyin eserleri ve HAZIM 
GALiP, VASFİ, MAHMUT, MUAMMER Beylerle vo ŞAZİYE, NECLA, SEMiHA ve yeni yıldızla

rımıı CAHİDE ve MELEK Haııımların temsilleri olan 

Söz Bir, Allah Bir 
Bliyilk ve mükemmel Türk filmi. Bugünden itibaren 

Şehzadebaşında MiLLİ, Ayasofya'da ALEMDAR Sinemalarında başladı 
Sabırsızlıkla beklediğiniz eseri görlinüı ve İftihar ediniz. 

Fiyatlarda zammiyat yoktur. Gündüı oyunları: 2·4-6 ak,am oyunları 8,15-10 da 
(8872) 

Korkudan tabii görünmek için 
yaptığım hareketleri şaırmıyor
dum. 

Nihayet saat kulesinin yanına 
geldim. 

Karşısında bir çok dükkan lev· 
haları, camekanları görünüyor. 

Şaşkınlıktan llmi Efendinin ne 
levhasını, ne gazete ve kitap dolu 
camekanını bir zaman göremedim. 

Nihayet dükkandan bir adam 
dışarıya doğru Türkçe seslendi: 

- Hafız Ali postaya git bak. 
Gazeteler gelmiştir. 

Bu ses ne munis, ne yumutak 
sesti. 

O tarafa doğru koştum. 
Dükkanın kapısı açıktı. Atla

dim. Gözlüklü, orta yaşlı, zayıf bir 
adam beni görünce dikkatle baktı. 

O daha sormadan ben batladım: 
- Kitapçı ilmi Efendi siz misi· 

zin efendim? 
- Benim yavrum. Sen galiba ls

tanbuldan geldin. 
- Evet efendim. 
- Üzümcü Mustafa çavuf mu 

yolladı seni. ı 
llmi Efendi beni tanımıştı.Rahat 

rahat türkçe konuşuyordum: 
- Evet efendim. 
llmi Efendi camekandan dışarı 

baktı. 
Sonra bana yüksek defter yığın· 

ları arkasında bir sandalye göster· 
di. 

- Otur kızım. Anlat bakalım. 
Sen buralara nasıl geldin . 

Ermeni Eytamhanesinde iki se· 
ne Türkçe konu,madığım için bil· 
diğim bazı kelimeleri söylerken 
zorluk çekiyordum • 

Kitapçı llmi Efendiye Erzurum· 
dan batlayıp Dedeağaca kadar de
vam eden ömrümün her parçasını 
aklrma geldiği kadar anlattım. 
Babamın nasıl parçalandığinı, 

annemin nud baskında ortadan 
kaybolduğunu anlatırken ilmi E
fendinin gözleri yafarıyordu. 

Hen maceramı a_nlatıp bitirdik· 
ten sonra ilmi Efendi uzun ıızun 
düşündü. Sonra yavaş yavaş ko
nuşmağa batladı. 

- Senin gibi dini, milliyeti de
ğiştirilerek buralara kadar sürülen 
1 ürk yavruları pek çok. Bütün 
Yunanistanda, Bulgaristanda bun· 
lar vakit buldukça kurtuluyorlar. 
Pek küçükken Ermeni çocuğu diye 
Eytamhanelere kaçırılan Tijrk 
yavrularını kurtarmak kabil değil.. 
Çünkü onlar ne analarını, ne ba
balarını, ne memleketlerini bilmi
yorlar. Sen kaç yaşındasın kızım. 

- On bet efendim_,_ 
- Evet, sen tabii her şeyi bili-

yorsun. Kaçmakta haklısın. -
- --· - - -· --- - ·-

O kadar dolmuşum ki kendimi 
tutamadım. Gözlerimden yatlar 
boşandı. 

ilmi Efendi beni teskin etmeğe 
çalışıyordu. 

- Beni kurtarınız, bir daha o
raya göndermeyiniz, diye yalvar
dım. 

- Merak etme evladım. Artık. 
gitmezsin. Fakat burası ufak bir 
yerdir. Belli olursa mesele çıkar. 
Zaten Yunanlılarla da sulh imza· 
landı. Acele etme. Şimdiki halde 
seni çok emniyetli bir Türkün evi
ne yerlettiririm •• Ortalık açılsın. 
Seni lstanbula yolcı,ı ederiz. Tür
kiye artık kurtuldu. Mustafa Ke
mal Paşa bütün Türkleri hürriyet· 
!erine, istiklallerine kavutturdu. 
Sen de öz vatanına kavuturaun yav 
rum. 

O dakikada bu söylenen teyle
rin manasını idrak edemiyordum. 
Beş altı yıldır biribiri üstüne yük. 
lenen felaketler beni o kadar kor
kutmuştu ki iltica edecek yer arı· 
yordum. 

Kitapçı ilmi Efendi güldü: 
- Demek şimdi eytamhaneye 

gitmek istemiyorsun? 
- Hayır. 
- Gitmezsin. Ben zaten bir kaç 

ahbaba anlatmıştım.Şimdi sen orta 
(Devamı var) 



ı 

!3üyük bayramda 
Ista tistikl er 

-o-

Her yerde on yılın blan
çosu çıkarılıyor 

AYDIN, (Milliyet) On 
Cümhuriyet yıhnda yapılan işler 
hakkında, bütün daire müe&Sese 
ve cemiyetler raporlarını hazırlı
Yarak Başmühendis Kemal Beyin 
reisliği altında kurulan istatistik 
ve Grafik yardımcı komitesine 
Vermek ve komite tarafından bay 
ram günlerinde Halkevi salonun
da açılacak sergide tethir edilmek 
Üzere Grafikler hazırlanmaktadır. 

Bu meyanda Aydın Ticaret o
dası başkatibi Hazhar Beyin bü
YÜk emek ve himmet sarfederek 
hazırladığı rapor, Odanın kuruldu 
ğu tarihten itibaren Oda mıntaka 
sının ticari, iktısadi ve zirai vazi-

Aydın Ticaret Odası Baskiitibi 
/ Mazhar Bey.. ' 

yetini tamamen tebarüz ettirmek
tedir. 

Bu rapordan bazı mühim nok
taları alarak okurlarımıza arzedi
yorum. 

75 kalem toprak mahsulü çıka 
rak Aydında ticaret ve sanayi o
dası 924 senesinde kurulmustur. 

ilk idare heyeti Keresteci' Rifat 
Beyin reisliği altında teşekkül e
derek on sen~ Eylülünde tüccar
lar sınıflara ayrılmış ve Odaca. 
tescil olunmuslardır. 

Bu müddet içidne Odaya dört 
b~tkatip gelmiştir. Bahri, Vacit, 
Zıhni, Şerif ve Mı.zhar Ileyler. 

931 senesinde Oda heyeti, Oda 
nın İcralarla orada burada otur
masını muvafık görmiyerek 4262 
liraya şimdiki modern binayı yap
tırmış ve 932 senesinde buraya 
yerleştirilmiştir. 

Ayni sene içinde lktısat Veka
leti Çine Ticaret odasını kaldıra
rak bir mümessille idare edilmek 
Üzere Aydına bağlanmıttır. 

Odaya kayıtlı tüccar ve esnaf 
yekununun en kabarık olduğu se
ne 930 ve 931 seneleridir. 932 de 
bu sene bu rakamlar tedricen düş 
müştür. Bu seneki mukayyit tüc
car yekfuıu 930 senesine nazaran 
Yarı yarıyadır. 

Bu sene Oda sicilinde yazılı 5 
fevkalade sınıf (Bankalar ve For
bes kumpanyası) 19 birinci, 29 ikin 
ci, 98 üçüncü, 99 dördüncü, 249 
beşinci ve 100 esnaf vardır. 

Bunların 170 şi Aydında, 13 
Kocaelide, 20 Karapınarda, 23 
Germencik, 18 Reşidiyede, 10 U
murluda, 24 Kötkte, 13 ü de Da
lamada olup 35 i tuhafiyeci, 25 i 
fabrikacı, 10 otelci hancı, 6 tabak, 
22 si demirci, 29 u manifa
turacı, 50 bakkal, 40 kun
duracı, 11 i terzi, 10 uncu, zahire
ci, 5 keresteci, 5 i sabun imalatha
nesi, 8 müteahhit, 5 i komisyoncu, 
10 u celep, kasap, 5 i şekerci, hel
vacı, 3 eczacı, 3 sarraf, 4 müskirat 
çı, beti de fapkacıdır. 

Odamıntakasında 17 fabrika 
tefviki sanayi kanunundan istifa
de etmektedir. 

Bunlardan 15 i zeytinyağı, pa· 
muk ve un fabrikası, biri sabun 
fabrikası, birisi de incir temizle-
me fabrikasıdır. . 

Ticaret Odasının kuruld~ğu 
günden itibaren sekiz sene ifinde 
Aydında 1,096,759 dönüm arpa, 
1,004,911 buğday, 105,922 yulaf, 
195,795 çavdar, 267,453 mısır da
rı, 365,134 ak darı, 8486 pirinç 
69,623 burçak, 172,564 bakla, 
45,5454 nohut, 135 mercimek, 
62,545 fasulye, 461,602 pamuk, 
36,686 kenevir, 78,414 tütün, 
21,646 börülce, 43,397 afyon, 
82,126 sisam, 29,28 yer fıstığı, 
(932 - 933 te ba,lamıştır). 8475 
dönüm patates, ekilmiştir. 

932 senesi sonuna kadar alman 
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Elaziz gittikçegüzelleşiyor P.vdında 
~ hat işleri 

\D k 
.. d lan Son senelerde umran işleri gözle görü-o uz sene ıçın e yapı .. • • 

işlere bir bakış nur hır canlılık arzetmektedır 
AYDIN, (Milliyet) - Mektep 

sıralarında benizleri uçuk, sıska, 
dalaktan yürüyemez arkadaşları
mızın kolunda sarı iplikten bir bi
lezik görürdük. İzaha ne hacet, 
sıtma bağı. idadi sıralarında görü 
len bu feci manzaralara 
hayret etmek te pek halkı olamaz 
dı. Çünkü Anadolunun değme san 
cak merkezlerinde bile doktor yok 
tu. Olsa bile ehliyeti yabancı 
memleketten gelmiş, Türki iyi et
meden ziyade kırmağı milli vazife 
sayan bir yabancı hekimin ve bir 
iki sene bir ecza.hanede kendisi 
gibi yetişmiş bir eczacıdan kaptığı 
görgü ile bir ne idüğü belirsiz ec-
zacı, bunlardan medet ummak, 
hocanın üfürüğünden şifa aramak 
kadar tehlikeli idi. 

Bu gün ise hekimsiz kaza yok, 
nahiyelerin bir çoğunda bile genç 
Türk hekimleri Türkün sağlığına 
ve birliğine çalışıyor. 

EUizize umumi bir bakı, •• 

Her vilayette Avrupadaki işle
ri kadar muntazam ve eksizsiz 
hastahaneler, dispanserler, çocuk 
doğum bakım evleri var. Sıtma
nın frenginin, trahomun, veremin 
salğın olduğu yerlerde mücadele 
teskilatları kuruldu, dispanserler 
aÇıldı. 

Bu mektubumda 925 senesinde 
kurulan Aydın sıtma mücadele teş 
kili.hının 9 senelik işlerini bildiri
yorum. 

Bu müddet içinde 1,154,652 
yurttaş muayene edilmiştir. 

326,088 dalak bakılmış ve 
532,067 kan muayene edilerek 
58,685 müsbet bulunmuştur. 

ELAZIZ, (Milliyet) - Son za
manlarda sevimli Elazizimizde 
bir çok yenilikler vücude getiril
miş, muntazam caddeler, asri bi
nalar, yollar, parklar, yapılmıt ve 
tarkın Parisi denecek dereceyi 
bulmuştur. 

Elazizde elyevm un, elektrik, 
kereste, rakı fabrikası olmak üze
re beş fabrika vardır. Geçen sene 
inşasına başlanılan muazzam sine 
ma binasının yapılmasına devam 
edilmektedir. 

Valimiz Tevfik Sırrı Bey, vila
yetimize ilk geldiği vakit inkişaf 
ve terakkiye fevkalade müsait 
gördüğü Elazizi terakki yoJlarına 
götürmek çarelerini düşündü ve 
bu düşüncelerini derhal tatbik e
derek şehrin mühim yerlerine a-

kasya fidanları diktirdi ve Ma
latya yolu üzerinde Betkardetler 
önündeki cadde üzerinde Gazi 
Hazretlerinin heykellerinin orada 
ki meydanlığın etrafında bir Hal
kevi ve daha aşağıda bir memle
ket hastahanesi yapılmaktadır. 

Gerek hastahane ve gerekse 
Halkevi binasının inşasının pek 
yakında biteceği ümit edilmekte
dir. 

Ergani hattının Elazize bağlan 
ması Elazizlileri çok sevindirmit
tir. Hattın inşasına devam olun
maktadır. Yakın zamanlar içinde 
Elazizde tren düdüğünün ötmesi 
beklenmektedir. Sevimli Elaziz 
gün geçtikçe güzelleşmekte ve te
rakki yollarına doğru gitmekte
dir. Mücadelenin kurulduğu sene 

yüzde 43,5 olan dalak nisbeti 929 
yüzde 14 düşmüştür. Bu sene yüz 
de 33 gösteriyorsa da bu hastalı
ğın yürümesinden ileri gelmiş de
ğildir. 

Konyada mıntaka kongresi toplandı 

Mücadele mıntakası çevresine 
yeniden alınan mıntakalardaki da 
!aklılar nisbeti kabartmıştır. Çün
kü her sene mıntaka genişletilmek 
te, yeniden bir çok köyler de mua
yene yapılmaktadır. 

Yine bu sebepten kan muaye
nesinde müsbet vakayi yüzde 2,7 
kadar düşmüşken bu sene yüzde 
17,5 gösteriyor. 

Bu zaman içinde 408,048 yurt
taş tedavi edilmiş ve 5,781,521 
kilo kinin, çocuklar için de 93,976 
adet ötekinin,51118 parça çukula
talı kinin,zayiflere 14,322 adet kuv 
vet hapı dağıtılmış ve ateşli hasta
lara da 5541 Ampul kinin arzedil
miştir. 

Yeniden 21,599 metre kanal 
açılmış, 8850 metre kanal ıslah e
dilmit ve 7939 dönüm bataklık ku 
rutulmuştur. 

40, 046 bir odalı evde, 40,643 
birden fazla odalı bir evde, 57,661 
ahırda, 39,355 çit barakalarda, 
1111 ağılda 10027 cami, mektep, 
kahve ve sairede ki, ceman 
224,661 yerde kış tathiratı yapıla 
rak buralarda barınan sivrisinek
ler öldürülmüştür. 

Mıntaka çevresinde iki vilayet, 
6 kaza, 13 nahiye, 13 mektep var
dır. Bu müddet içinde 5040 köyde 
mücadele yapılmıştır. 

Mıntaka 7 şubeye ayrılmıştır. 
Her tubede mücadeleye tabi nü
fus şunlardır: 

Konyalı BORÇ 

KONYA, (Milliyet) - İkinci id
man ittifakının Konya mıntakasmda 
Selçukspor, 1 dmanyurdu, Gençler Bir
liği namile Konyada merl<ezd~ üç ldü· 
bü ve mülhakatında, lıginda bir, Ka
ramanda bir ki, ce:man bet spor klü
bü vardrr. 

Bu klüpler olanca gayretleriyle 
faaliyetlerine muntazam bir surette 
devam etmektedirler. Akıehir Spor 
klübü ıimdiye kadar Konyaya mer
but ise de mıntakanın teşebbüsij üıı:e
rine Afyon mıntakasına ithal edilmiı-
tir. ,. 

Geçende mmtaka Spor kongresi 
Belediye ve Halk frkası reisi Şevki 
Beyin riyasetinde toplanmıt olan klüp 
!erin mümessillerinden mürekkep o
lan kongre küıat edilmiı ve Divanı 
riyaset intihabı neticesinde kongre re 
isliğine Şevki Bey ve katipliklerine 

Denizli 13,863, Nazilli 45,913 
Karahayıt nahiyesi 25,000, Aydın gelen muayene ve tedavi edildik-
27,927, Bağarası nahiyesi 21,939, !eri bu yekunda bunlar yoktur. 
Torbalı kazası 20,283, Milas 18 işte saltanat devrinde parasiy-
bin ki, ceman 172,925 tir. le hekim, ilaç bulamıyan yurttaf-

Mücadele ova köylerinde yapı- !arın sağlığını Cümhuriyet idaresi 
lır. Mücadele mıntakasında olmı- devlet tetkilatiyle, devlet bütçesin 
yan dağ köyleriyle diğer yerlerden den böyle koruyor. --- ~-;.._....;..._.;;;.....::...,...,....;;,;,,.._ __ ...:... _________ _ 
mahsul tahminen tunlardır. 

81, buçuk milyon kilo arpa, 58 
buçuk milyon kilo buğday, 29 mil 
yon kilo mısır, 15 b..tçuk milyon 
kilo çavdar, 4 milyon kilo yulaf, 
3 buçuk milyon kilo burçak, yarım 
milyon kilo pirinç, 20 b'..çuk mil
yon kilo akdarı, 36 milyon kilo pa 
muk yarıın milyon kilo nohut, ya
rım ~ilyon kilo kenevir, 34,500 
kilo afyon, 500,000,000 kilo su
sam, 102 milyon kilo incir, 4 bu
çuk milyon kadar üzüm, 157 mil
yon kilo zeytintanesi, 24 bı.,.uk 
milyon adet portakal, 4 buçuk mil 
yon kilodan fazla üzüm, kiraz ve 
saire yağ ve kestane, ceviz badem 
fıstık, gibi kur~ meyve!~~ istihsal 

olunmuştur. 

Odanın aekiz senelik irat ve 
masraf bütçeleri yekunu 64,375 
lira 88 kurut olup bundan 7724 li
ra ihtiyat akçesi ayrılmıştır. 

Reis Ömer ve Başkatip Mazhar 
Beylerin gece gündüz usanmadan 
ve üşenmeden çalışarak meydana 
getirdikleri uzun raporlarında bu 
müddet içinde Odanın yaptığı bü
tün işlerve şehrimizdeki bankala
rın, kooperatiflerin faaliyetleri de 
gösterilmiştir ki, Cümhuriyet hü
kumetimizin istatistiklere ve gra
fiklere verdiği ehemmiyet göz ö
nüne alınınca Oda heyetinin bu 
eserini takdirle yazmak vazifedir. 

Sporcular .. 

Kemal ve Salii.hattin Beyler seçilmit
lerdir. 

Bunu müteakip mm!akanın heıap 
ve saire itleri hakkında bir senelik 
faaliyet ve mesailerine ait raporlar kı
raat edilmi§ ve mesai raporunu he· . ' aap itlerı raporunu, atletizm raporu .. 
nu, futbol raporunu, tenis ve voley
bol raporunu, gtireı ve boks raporu
nu okumuılar ve heyeti umumiyece 
aynen kabul edilen bu raporların ne
ticesinde mıntaka heyeti intihap olu
nan kongrenin hesap i.§leri encümeni 
tarafından tetkik ve tasdik edilerek 
kongrece eski idare heyeti ibra edil
miıtir. 

Sabık idare heyetinin vaki olan 
bu faaliyet ve mesaisinden bahisle 
kongrece s .. ıçukspor mümessili tara
fından tefekkür edilmeai heyeti umu
miyece kabul edilmiı, bu teklifi mü
teakip müzakerat geçilmiı ve (2990) 
lira varidata karşı ayni miktarda maı 
raf görülmüı ve bu parasızlık netice• 
aine göre yapmıı olduğu mesai ve fa
aliyet takdir edilmiıtir. 

Altınovaya iska.n 
ANKARA, 22 - Şark vilayetlerimi

zin bir kıammı ihtiva eden ,., Altınova,, 
ya yüz bin kadar muhacir iskan edile
ceği geçenlerde yazılmıştı. 

Muş vilayetinden Dahiliye vekale
tine gelen .malumata gör" iskan edile
cek muhacırler ayn kafileler halinde 
Muş şehrine gelmiye başlamı§lardır. 
lskin m~~el~.ıine giritilmİ§tİr. lakin 
ı~ıı:-ın . p_uru~su~ baı~nlması için Van 
vılayetinın ıskiin mudürlüğü kadrosu 
Muı vilayetine nakledilmittir. 

Boluya gidecek tayyare'er 
BOLU, - Cümhuriyetin onuncu yıl

dönümünde Boluya 10 tayyarelik bir 
filo gelecektir. Bu filonun ineceği ye
ri tcs~it için iki gün evvel Esl.:lşehir
~en hır tayyare gelmiş ve §ehrin §İma
linde Salıbeyler altında bir tarlaya kon
muştur. Tayyarenin rakipleri olan bi
rinci mülazrm Şahap ve Necati Beyler 
gelecek filoya lazım olan meydanın ket· 

Eskişehirde 
İlk pancar 
Köylülerle şehirliler bir 
arada tezahürat yaptılar 

· ESKiŞEHİR, (Milliyet) - Bu 
gün Eskitehir yine bir it ve istih
sal bayramı yaşadı. 

Şeker fabrikasının kurulması 
ile yeni bir ziraat hayahna doğan 
Eskişehir köylüleri, yılın ilk pan
carını büyük tezahüratla getirip 
fabrikaya verdiler. Köylülerimiz 
hiç kimseye sormadan ve kimse
den akıl İstemeden, bu tezahüra
tı kendi kendilerine hazırlamışlar 
dı. 

Sabahleyin, Karapazar, Mamu 
ca, Hasanbey, Akpınar, Kızılinler 
köylüleri kol kol arabalarla, 0-
dunpazarında toplantı tamam ol
duktan sonra, Fırka, Belediye, Ti
caret, Ziraat Odaları Halkevleri 
reis ve azalariyle Vali İsmail Hak 
kı Bey de bu müstahsil kafilesine 
il ti bak ettiler. 

Koru Ziraat istasyonu bu hadi 

Pancar bayramında bir pancar 
arabası .. 

deyi haber alarak yetiştirdiği pan
carları bir arabaya yüklemiş ve be 
men çiftçilerimizin arasına katıl
mıştı. 

Pancarcılar, önde ,ehir mümes 
sili eri, vali ve memurlar, arkada 
kendileri oldukları halde, uzun 
bir yürüyüşle fabrikaya gitiler. 
Fabrikada gayretli müdür Kazım 
Bey ile değerli fen adamlarından 
Mehmet Ali Suphi, Bezmi ve Ma
cit Beyler, kafileyi istikbal etti. 
Burada herkese çay, ·kahve, pas
ta ve şerbetler ikram edildi. Zey
bek oyunları oynandı. 

Köylünün sevinç duyğuları her 
vesile ile gösterildikten sonra Ko
ru Ziraat istasyonu müdürü Ali 
Numan Bey bir nutuk söyledi. 

Pancarın Türk ziraatçılığında 
ne büyük bir inkılap yaptığını sa
lahiyetle anlattıktan sonra, halkın 
hislerine tercüman oldu. "Y a~a
sın bu müesseseyi bize veren Cüm 
buriyet idaresi" temennisine köy
lülerimiz gönülden fışkıran nida
larla ortak oldular. ilk pancar ara 
basını Vali Hakkı Bey tartıktan 
sonra merasime nihayet verildi. 

Bu gün Eskişehir şeker fabrika 
sına iki yüz araba pancar teslim 
edildi. Fabrika üç güne kadar ça
lışmağa başlıyacak ve Cümhuri
yet bayramını müteakip te açılma 
resmi yapılacaktır. 

Buğday mutayaası 
KONYA, - Ziraat Bankası, 

köylüden buğday mubayaasına devam 
ediyor. Bankanın köylüden satın aldı
ğı buğday ıniktan gün de yedi vagonu 
buluyor. Şimdiye kadar Ziraat Banka
sı köylüden 389 vagon buğday almıı
tır. 

Bı(ğday bedelleri köylüye yeniden 
veriliyor. Ziraat Bankası cümhuriyet 
bayramı için büyük hazırlıklar yapmak
tadır. Banka idareıi, kendiıile muame
leıi olan köylülerden bir çoğunu cüm
huriyet bayramında bankaya da~et et
miştir. Banka, köylülere ikramda bulu
nacaktır. 

Dayaktan mı öldü? 
DEVREK, (Milliyet) - Veia

oğlu köyünde Enbiya oğlu Rama
zan karısı F atmanın ayni köyden 
Ferhat oğlu Satılmıt tarafından 
bir müddet evvel döğülerek bun
dan müteessiren öldüğü ihbar e
dil~İf ve müddeiumumilikçe ma
hallınde yapılan hazırlık tahkika
tı ve ceset üzerinde yapılan otopsi 
neticesinde kadının dayaktan de
ğil, uzun müddettenberi çekmek
te. olduğu iki taraflı akciğer vere
mınden öldüğü anlaşılmıştır. Bu
nunla beraber tahkikata devam 
olunmaktadır. 

f~ni .ve haritasını yapmışı;;-;; ihzarı j. 
çın ıcap eden tenbihatı vermi,lerdir. 

Pınarbaşı 
Satış kooperatifi 

-o--

Aydın incir müstahsilleri 
çalışıyorlar 

AYDIN, (Milliyet) Aydın de
miryolunun ana hattında Sökeye 
ayrılan şübe hattının birleştiği Pı
narbafı köyünde yurdumuzda ilk 
kurulan kooperatif olan "Aydın 
incir müstahsiller kooperatifi,,nin 
temeli atılmıştır. Hatta bu sene Ay 
dm umumi meclisi Reşadiye adı
nı Pınarbaşııla çevirme konuşma
larını yaparken bir aralık buraya 
kooperaif köyü denilmesi de düşü 
nülmüştü. Pınar başı köyünün adı 
kooperatif köyü olmadı, fakat ilk 
kooperatifi kuran Pınarbaşılılar, 
zirai kredi kooperatifleri içinde ilk 
olarak satış kooperatifi kurmak 
suretile bu işten ilk safı aldılar. 

Bir hafta evvel Heyetivekilece 
esas nizamnamesi tasdık ve resmi 
gazete ile ilan olunan "Pınarbaşı 
satıf kooperatifi,, ziraat bankası 

himayesinde teşekkül eden 70 No. 
lı zirai kredi kooperatifi ortak
ları, sermayenin yüzde 20 si tahsil 
etmek suretile geçen sene kanun
larda kurmuşlardır. 

Pınarbaşı kredi kooperatifinin 
247 ortağı vardır. Taahhüt edilmit 
sermayesi 38000 liradır. Sermaye
nin 21000 lirası, ayrıca da 13000 
lira tasarruf tevdiatı tahsil olun
muştur. 

Ortalrj;ıra "49,, bin lira ikraz el• 
miştir. Geçen sene ortaklardan 
borçları yerine incir almış ve bu 
incirleri satınak için idare heyeli 
bir çok yerlere ve müesseselere 
baş vurmuş neticede son zaman
lara kadar bekleterek oldukça iyi 
bir fiatle satmıştır. 

Geçen seneki incir vaziyetinden 
iyı ders alan Pınarbaşılılar daha 
incir mevsimi geçmeden satış koo
peratifi kurmağı düşünmüşler ve 
harekete geçmişlerdir. 

Bu sene incir mevsimi başlama
dan resmi muamelesi tekemmül 
etmemesinden satış kooperatifi fa 
aliyete geçince, idare heyeti boş 
durmamış ortaklarının hukukunu 
korumak için çok faydalı işler yap· 
mışlardır. 

Bir defa borcuna mukabil ortak. 
!ardan aynen incir alınmıf ve bu 
incirler mahallinden işletilerek ku. 
tu ve torbalara konulmuş ziraat 
bankasının delaletile bütün şübele· 
re nümuneler gönderilmiştir. ltle
tilen incirlerin, İzmir hanlarında 
işlenenlerden hiç farkı yoktur. 

Pınarbaşı kooperatifi şimdiye 
kadar iki defa toptan ayağında ma 
lı satmıf, birinci partiyi piyasadan 
iki, ikinci partiyi de bir kuruş faz. 
!asile vermiştir. 

İncir ve üzümlerimizin iyisini 
ve incir, üzüm müstahsillerini İz. 
mir incir çarşısının bin bir çeşit o
yunlarından kurtarmak için yega
ne çarenin kooperatif olduğunu 
geçen senedenberi yazıyorum. Gün 
görmüt tecrübe sahibi olmut müs
tahsillerden aldığım fikir ve müta. 
lealara dayanarak yazdığım yazıla 
rın isabetine Pınarbaşı kooperatifi. 
nin muvaffakiyeti en büyük bir 
delildir. 

Zirai kredi kooperatifleri kurul
mağa başlandığı zaman bunların 
aleyhinde bulunan ve sökemiye
ceğini söyliyenler çok olmuştur. 
Fakat üç, dört sene içinde alınan 
netice, Türk müstahsilini yükselt
mek, ilerletmek borçtan kurtar
mak, zenginleştirmek için yegane 
çıkar yol olduğunu hala anlamı
yanlar veya anlamak istemiyenle
re Pınarbaşı 70 numaralı zirai kre. 
di kooperatifini göstermekle ikti· 
fa ederim. 

Bir kaza kurbanı 
ADAPAZARI , (Hususi) - Çarka 

T tttı;~,,.. kövündP. feci bir kaza olmuf, 
bir kadın yere düşen tabancanın kurşunu 
ue oimüştür. 

Bu tabanca köy ahalisinden Şaban 
oğlu Ahmet tarafından Abdullah kızı 
Hamideye saklanmak Üzere verilmiş 
Hamide de tabancayı nasılsa elinden y~ 
re düıürmüştür. Tabanca yere düşer 
düımez ate§ almıı, çıkan kur~un o es
nada evde bulunan Hamidenin görüm
cesi lsınail kızı Azizeye isabet etmiş ve 
hemen ödürmÜ!!Ür. 

1 
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MiLLiYET PAZARTESi 23 TEŞRiNiEVVEL 1933 

Macar Başvekili şehrim~ze dönüyor Denizde de büyük şenlikler yapılacak 
(Başı ı inci sahifede) 

ekil. . b min hazırlanan protokolü bu ,,. ınm U 0 - k .. 
d . etmelerini iki memle et mu : 

ra a ınıza "d" rkki nasebatında en mesut bir ha ıse te a 

ederim. T"" k ·ı 
Bu protokolün Macar ve ... ur mı -

Jetleri arasında mevcut dostlu~ ve kar
de§liği kuvvetlendirece~ §Uphe yok
tur. Milletlerimizin ebedıyen ~e~ut olma 
)arını temenni eder, ve her ıkı tarafı 
tebrik ederim!' . . 

Kazını Pata Başvekillerle Harıcıye 
vekillerinin ellerini aıkmı§tır. . . 

imza merasiminde Macar sefırı M. 
Taby ile Türkiyenin Peşte elçisi Behiç 
ve Hariciye vekftleti kitibi umumisi 
Numan ~.t Beyler ve Jeneral Gömbö
ıün refakatindeki diğer zevat ve Hari • 
ciye vekaleti erkanı hazır bulunmuşlar • 
ıiır. 

imza edilen protokolun metni 
ANKARA, 22 (A.A.) - Bugün An

karada imzalanan Türk - Macar protoko 
]ünün metni !udur: 

Türkiye Reisicümhurluğu ve faha -
metli Macar Krallığı naibi aaltanah Ha-
zer atı, 

Samimi dostluk münasebetlerini ida -
me ve tarsinin iki memleketin kartılıklı 
menfaatlerinde uygun olduğu mütalea • 
şında bulunarak, 

1929 da Budapeştede imzalanan bi • 
taraflık, uzlaşma ve hakem muahedesİy• 
le buna merbut uzlaşma ve hakem usul· 
lerioi tanzim edici ayni tarihli protoko .. 
lün meriyet müddetini uzatmaya karar 
vermişler, 

Bu husuıta murahhas olarak: 
Türkiye Reisicümburu: 
Malatya mebusu ve Baıvekil İsmet 

Paşa Hazretlerini, lzmir mebusu ve Ha
riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyefen
diyi, 

F ehametli Macar naibi saltanah Haz· 
letleri: 

Başvekil M. Vitez Yulos Gömböş de 
Y abfa Hazretlerini; 

Hariciye nazm M. Coloman Kanya 
de Cania Cenaplarını tayin etmişlerdir. 

Bu murahhaslar usulü dairesinde 
tanzim edilmiı olduğu görülen aalabi -
yetnamelerini teati ettikten ıonra aşağı· 
daki ahkamı tesbit eylemişlerdir: 

Madde 1 - 5 Kanunusani 1929 da 
Peştede aktolunan bitaraflık, uzla§ma 
ve hakem usullerini tanzim eyliyen ayni 
tarihli protokol, inkizası tarihinden iti -
haren beş sene müddetle uzaltılmıstır. 

Bununla beraber he§ sene müddetin 
hitamından altı ay evvel akit iki taraf
tan biri diğerim bu muahedeye nihayet 
vermek arzusundan haberdar ebnezse 
gerek mezkur muahede , gerek proto: 
kol kendiliklerinden daha bir sene müd
detle uzamış addolunacaklardır. 

Madde 2 - Bu protokol tasdikinden 
itibaren mer'iyete girecektir. Tasdik 
keyfiyeti iki akit tarafça yekdiğerine 
tebliğ olunacaktır. 

Ankarada 1933 senesinin birincite§
rinin 22 sinde iki nüıba olarak yapılmıı-
tır. 

Macar Başvekilinin nutku 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Ma

car Ba§vekili bugün Macar Sefaretha· 
neıinde Macar kolonisini kabul etmİ§· 
tir. Macar Başvekili onlara hitaben 
bir nutuk söyliyerek ezcümle demittir 
ki: 

"Macar milletinin, milli Macar mef
kuresinin muhafızı naibihükümet haz
retleridir. Ben ,kendiJerinin birinci 
meıai arkad&§ı olmak dolayısile Macar 
kolonisini memnuniyetle kabul ediyo
rum .. Burada her Macarın milli Macar 
duygusunu ve kardeşliği daha iyi his
aettiklerine eminim • 

"Milletin tarihi meaeleJeri halletme
si İçin milli bir vahdete ihtiyaç oldu
ğuna bütün memleket kanidir. Macar 
toprağının ne kadar kıymetli ve ne ka
?ar mukaddes olduğunu barice çıktı
gımız zaman hepimiz daha ziyade his
sediyoruz. Hariçte macarca itittiğim 
zaman güzel bir musiki dinlemiş gibi 
mestoluyorum. Macar milli elbiseli bir 
çocuğu gördüğüm zaman bu çocuklar 
bana milletimin ebediyetini ispat eden 
birer abide hissi veriyor. Bunlar Ma
car goncalarıdır. Renkleri tıpkı Ma
car çayırlarmm renkleri gibi. Macar
lar, Macar toprağı gibi daima tarihten 
ve istikbalden ·konufuyorlar. Sizden 
ricam Türklerin iyi kardetleri olmağa 
çalıtınız. Ve biliniz ki parça.lanmış 
~emleket.imizde ya§ayan kardeıleri
nız daha güzel bir istikbalde vatanı
mızda ekmeğinizi kazanabilmeniz için 
azami gayret sarfediyorlar. 

"Siz burada mesainizle Macar rnil ... 
!etinin kıymet ve terefini artlırmağa 
yard~ ':'1!:rorsunuz. Vatandaı:ı uıı:ak 
•~egınızı kazanmak için çalışmanız 
hızı kedere sevkediyor. Fakat bu me
Aainizde Macarlık kuvvet bulmaktadır 
esasen milletimizin vazifeai daima mü
cadeledir. 

''.Milli hedefimiz olan yeni bir Ma
~~n~tan ~ar~tarak taribi, içtimai ıera
ıti~": daıresınde berkesin kendi saa
detinı bulmaaı gayemizdir • 

.. "T 8:nn hepinizi takdiı otain ve her 
gun hıç olmazsa bir defa Macariıtaıu 
dütnünüz.,, 

Ankaradan hareket 
~~KARA, 22 (A.A.) - Macar ba§

"ekilı 'M. Goemboes ile Hariciye nazı
n M. de Kanya ve refakatlerindeki ze
\'at saat 19 da eksprese bağlanan hu
susi v:-gonla ~nkaradan ayrılmışlardır. 

misafirlerimizin teıyi meJ"asimi çok sa • 
miıni oldu. Baıvekillerini selamlamağa 
a:elnıiş Macar kolonisi İstasyonda bir kö
ıe tubnutlardı. Küçük bir Macar kızı M. 
Gömböte bir buket takdim etti. Memle
ketlerinin hasretini içlerinde taııyan ve 
aramızda bir kardet muamelesi gören 
yüzden fazla Macar hep bir ağızdan mü
teaddit defalar "Yaşa!" diye bağırarak 
hükUmet reislerini uğurladılar. 

Başvekilimiz ismet Paıa kalabalık a
rasında yer alan üç küçük Macar kı.zını 
yanına alarak onlarla alakadar oldu ve 
görüştü. Senelerden beri Ankarada bulu
nan bu çocuklar pürüzsüz bir türkçe ile 
İsmet Patanın suallerine cevap. verdiler. 
Batvekilimiz bir aralık bunlardan biri • 
ne: 

- Siz çok güzelsiniz, diyince, zarif 
Macar kızı mukabele etti: 

- Sizin oğlunuz da güzel. 
Behiç Bey 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Peşte 
elçimiz Behiç Bey misafirlerle lstanbula 
hareket etmiştir. ı 

Sol;,v:ıya gidecekler 
ANKARıll, 22 (Telefonla) - Macar 

Baıvekili ve Hariciye nazırı lstanbuldan 
Sofyaya gideceklerdir. 

T ekirdağında hazırlıklar 
Bugün Ankaradan hususi trenle dö

necek olan misafirimiz Macar Ba,ve
kili M. Goemboes'le Hariciye Nazırı 
M. De Kanya Ceanpları, Haydarpaşa
da meraıimle kaJ'§ılanacaklardır. Ma
car misafirlerimiz, bugün Ertuğrul ya
tile Tekirda ğına gidecek ve orada Ma
car vatanperveri Racoıki1nin tarihi e ... 
vini ziyaret edeceklerdir. Racoıki'nin 
evini :z:iyaret esnasında yapılacak me
raıimde bulunmak Üzere bugünkü 
trenle Peıteden 200 kitilik bir heyet 
§ebrimize gelecektir. 

Macar misafirlerimizin ıerefine 
Haydarpaşada bir tak yapılmıştır. Ta
kın Üzerinde "ho§ geldiniz karde~er'' 
ibareai vardır. 

Macar gazeteleri ne diyorlar? 
PEŞTE 22 (A.A.) - Matbuat Ma· 

car devlet adamlarının Ankara aeya .. 
b-atine dair gelen haberlere uzun aü
tunlar tahsis ehnektedirler. Gazete -
!er bilhassa ismet Pata Hazretleri ta
rafından söylenen nutkun fevkalade 
doatane ve 1;amimi olutunu ve Macar 
misafirlere her tarafta yalnız resmi şahıs 
!arca değil, fakat bütün Türkiye 
halkına gösterilen hararetli hüsnü ka 
bulü kaydehnektedirler .• 

Pester Lloyd gazetesinin hususi mu
habiri Ankaradan gönderdiği telgraf 
ta diyor ki: 

Türkiye cümhuriyetinin bükümet 
merkezinde bulunan balkı Macar misa 
firlere hararetli resmi kabul göstermiş
tir. Böyle bir kabul gayet tabiidir. İ -
ki karde§ milletin beynelmilel ıiya -
seti bir çok noktalarda müvazi bir bat 
takip etmektedir. Çünkü her iki mem 
lettte çok sıkı menfaat: İ§tİrakleri ile 
biribirine bağlıdır .. Macarlar Türkle -
rin dostluğuna emniyetle İstinat edebi 
lecekleri gibi Türkler de Macarlann 
dostluğuna ayni emniyetle güvenebi -
,lirler. Türk ve Macar devlet adamla
rı bunu bana temin ettiler. 

İsmet Pata Hazretlerinin tıutku Ma 
carların ümitlerini yerine getirdi. M. 
Gömböt'ün cevabı uzak vatanda An
hislere terceman oldu. iki milletin dost 
Iuğu ve aralannda iyi münaaebette 
bulunmaları iki memleketin hararetle 
hizmet ettikleri dünya sulbü için ha· 
kiki bir siyasi kuvvet ve mühim bir 
amil te§kil ehnektedir. 

Cihan siyasetinin merkezi 
Budapeşte Hirlap gazetesi diyor -

ki: 
Nazıdarımıza Türkiyede yapılan 

kabul ayni surette çarpan iki milletin 
kalbi duygularile isinan bir bava için
de cereyan etmektedir. Son on sene i
çinde Türkiyede her §ey değişti. Bir 
kaç sene içinde Türkiye bir kaç asır
lık terakkiler elde etti. Ankara cihan 
siyasetinin en mühim merkezlerinden 
biri oldu. 

Fakat Türkiyenin Macaristana o -
lan büyük dostluğu değişmedi. Bu 
dostluk fikri Macar devlet adamları
nın Ankara seyahati ve ziyareti müza· 
kereJerinde tezahür eylemektedir. An 
karada yalnız iki hükumet değil fa -
kat iki millet görütüyor diyebiliriz. 
Ankarada görüşen devlet adamlan 
tarihin tesis ettiği ve yalnız büyük bir 
mazisi değil ayni zamanda büyük bir 
iıtikbali olan iki millet arasındaki müt
tehit bir cepheyi teıkil ebnektedir -
ler. 

Türk bayrağı önünde eğilmelidir 
Nemzeti Ujsag gazetesi de, dünya

da biç bir yıldönümünün · Türkiyede 
cümburiyetin ilanının onuncu yıldö • 
nümü kadar tesit edilmeye layık ol • 
mamı§ olduğunu kaydettikl:en sonra 
Gazi Hazretleri hakkında diyor ki: 

Mustafa Kemal katiyen zayiflemi
yen bir iradenin, divasi bir kuvvetin ve 
milli duygularda aaraılmaz bir §Uur ve 
iymanın remzidir. Yeniden doğan Tür 
kiye Mustafa Kemalin ve Türk mille
tinin yüksek meziyetleri sayesinde bu 
mesut yıldönümünü kutlulayabilir. 

Bu büyük günde bütün dünya Türk 
bayrağı önünde hürmetle eğilmeli -
dir. 

Bu onuncu yıldönümü münasebeti
le Macaristan Türkiyeyi bir arkadaı 
ve bir doıt sıfatile selamlar. 

Pestei Hirlap gazetesinin hususi 
mııbabiri de ayni şekilde bir makale 
göndermiştir. 

Macar Başvekili Sofyada 
bekleniyor 

(Başı 1 inci aahifede) 
cektir. Bu sene geçit reami Beyazıtta 
Üniversite meydanında başlıyacaktır. 
Oniveraite dıtkapısı önüne İn§& edile
cek iki tribüne ancak husuai daveti
yelerle girilebilecektir. Resmigeçit 
Taksimde nihayet bulacaktır. Ancak 
mektepler Karaköye gelindiği vakit 
dağılacaklardır. 

Şehrin her tarafı olduğu gibi deniz 
üstünün de fevkalade bir tekilde ay• 
dınlanmaaı için tedabir alınmıttır. De
nizde bütün nakil vasıtalan renkli fe· 
ner ve elektriklerle donanacklardır. 

Yüzlerce sandal ve motor Boğazın 
iki sahilini dola§mak Üzere Kavaklara 
kadar gidip gelecek ve parlak bir fe
ner alayı yapılacaktır. 

4 bin yüksek tahsil gençliği bayra
mın ikinci geceai ellerinde meşaleler 
olduğu halde bütün İstanbul sokakla
rını dola§acaklardır. 

Halk Kürsüleri •. 
Cümhuriyethı onuncu yıl dönümünü 

bu yıl dönümünün fevkaladeliğine ya
kıtır surette kutlulamak için Cümhu
riyet Halk Fırkası bütün te§kilatı ile 
verdiği orijinal kararlann tatbiki üze 
rinde büyük gayretler sarfediyor. 
Bunlar yalnız bir bayram tenliğini 
göze çarpacak hale getirmekle kalmı 
yorlar, ayni zamanda Fırkanın tabak 
kuk ettirmekte olduğu büyük inkılap 
hamleleri maksat ve hedeflerine ulaş 
hrrna hizmeti yapacak mahiyettedir
ler. Alınan isabetli tedbirler arasında 
bu bayramda her yerde birer "Ha.lk 
Küraüsü,, kurulması İ§inİ aynca kay .. 
da layik buluruz. Halk kürsüleri, yurt 
tatların istiyenlerin Türkiye Cümburi 
yetinin, Türk inkılabının feyiz ve eser 
leri hakkında gördüklerini, bildikleri 
ni, duyduklannı halka anlatmaları 
maksadile kuruluyor. Şehirlerde, ka
sabalarda batta köylerde Cümburiye
tin ve inkılabın sayısız eserlerini ve 
faydalarını anlahnak için yazmaktan 
ziyade söylemek fırsatını arayan sayı 
sız ülkülü yurttaılar vardır. 

Yeni bir coıkunluğa. yeni bir tetvi 
ke lüzum görmeden içini doludurup 
taşıran, kafasım aydınlatıp duyurmak 
istiyen bu inkıl.ipçı insanlara, bayram 
havası gibi CO§turucu bir bava; Halk 
kürsüsü gibi çok elveriıli bir vesile 
bazırJanınıı oluyor. Memleketine bağ 
]ı, milletini aever bir yurtta,, o gün 
içinden gelen sonsuz fevk ve gururla 
şimdiye kadar her yerde konuıtuğun
dan daha güzel, daha candan, daha 
co§kun ve tesirli konutacaktır. Çünkü 
mevzu, çok geni§ ve müaaadeli; hi.di· 
se; çok derin ve fuınüllüdür; dinli
yenler çok kalabalık ve heyecanlı ola 
caktır. 

Türkiye Cümhuriyetinin onuncu 
yıl dönümü, yüksek duyğulara sahip 
olan her hangi bir insana tam bir be
liğat verecek kadar müstesna ve ma
nalı bir zamandır. O gün inkılaba, re
jime, Gaziye, büyüklere duyulan, 
kalpler ve kafalarda muhafaza edi
len hayranlık, minnet, §Ükran hisleri
nin dile geleceği gündür. Bu veail<> ile, 
eski zamanlarda memleketçi ve inkı
lapçı yaradılııların inkişafını istemi
yen rejimlerin verdiği sakat terbiye 
ve telkin tesirile olarak iılenmeden 
kalt.!1 ,aÖyleme kabiliyetinin bütün bir 
millet misakında tazelenmesi, canlan 
maaı için beslenen arzuda yerine geti 
rilen, ilk teıebbüıe giriıilmit olacak· 
hr. 

"Konupnayı günlük hayatımızda 
revaçla.ndırmak için bütün yurtta§ları 
konu§turmalıyız, onlara sık sık konu§ 
mak fırsatları ve vazifeleri vermeli
yiz. Bilhassa yeni yeti§en taze unsur
ları her gün, her veaile ile kürsiye, ko 
nuıma cephesine sürmeliyiz. Bundan, 
ba§ka bir fayda daha doğar: Konuş
mayanlar kendi kafalannm kemikleri 
içine doğan fikirleri en doğru ve en 
isabet.li zannederek hodbin olurlar. 
Onlar bu fikmerini her şeyin asıl ve 
sahibi olan milli cemiyetin huzurun
da döküp serdikleri zaman, cemiyet
ten gelen daha iyi , ve daha doğru ve 
daha tecrübe mahsulü fikirlerin mu
kavemeti karıısında hakikatleri tes
lim etmeği öğrenirler, pi;,erler ve ye
titirler. 

Y a§amanm, sade ya§amanm de
ğil, bayata istibkakın en büyük ala
meti •estir. Korkanlar, kendilerine ve 
cemiyete inanmıyanJar konuşmaktan 
hotlanmazlar. Hareketsizler ve aessiz 
ler ölüye benzerler. Biz yaııyoruz; ya 
§ayacağız; onun için konu31acağız, ar 
kadaılar konuşunuz ve konuıturu-

nuz; 11 cüm.Jelerini vaktiyle yazmıf 
olan yüksek komisyon reisi, bu isa
betli ve güzel maksada Cümhuriyetin 
onuncu yıl dönümünde açılacak bu 
"Cümhuriyet Halk Kürsüleri" ni mad 
di bir örnek olara ktakdim ebniJ olu
yor. 

Bu bayramda, yalnız vilayet ve ka 
za merkezlerinde kurulacak olan lıu 
kürsülerde konuıacak olanlar,. millete 
saadet ve inki§af yollarını açan inkı
Jip prenaiplerine saygısızlık etmemek 
kaydiyle görgü ve bilgilerine dayana· 
rak bayram havasına heyecan kata
cak hitabeler irat edeceklerdır. · 

O büyük günlerde meml'eL..,ti sa
ran heyecana kendini veren her in&a· 
nın büyük küçük ve cinsi maksatlar• 
dan sıyrılıp yıkanmalar tabii bir hadi· 
se olacaktır. Milletinin heye"ıniyle, 
inkılabın enerjisiyle konuıan h'r in
san, o gün inkılip prenaiplermin yeni 
ve kuvvetli bir müdafaacısı ve izahçı 
11 olacaktır. Bunlar İçin bir baıka bü
yük miifevvik te bazırlanmı§tır. 

Misafirler ıstasyonda baıvekil ismet 
Paşa hazretlerile Hariciye vekili Tev
fik Rüıtü Bey, hariciye vek81eti katibi 
umumisi Rifat Bey ve Hariciye veka
leti erkanı, Macar sefiri M. de Taby 
ve sefaret erkiru ve diğer bir çok ze
'·at tarafından ıelamlanmıtlardır. 

Bi.r asker ve polis müfrezesi resmi ae .. 
lamı ifa etmiıtir. Tren Macar milli 
marıı ve istasyonu dolduran halkın al
kıtlan arasında hareket etmİ§tİr. 

Misafirler te1yi edilirken 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Macar 

SOFY A, 22 (Milliyet) - Ankara
dan avdetlerinde Macar Batvekili M. 
Goemboeı ile hariciye nazırı M. de Kan
ya bu ayın 26 sında Sofyada buluna
caklardır. 

Macar misafirleri, Türkiye hududun
dan sonra ilk gelen Svilengrad ıebrinde 
Bulgar mümessilleri tarafından iıtikbal 
edileceklerdir. Buradan Sofyaya kadar 
hususi trenle getirileceklerdir. 

Yüksek komisyonun nefl"ettiği reh 
beher Kitap, açık olduğu her saat i
çinde birbirinden baıka zümreler kar 
tısında kürsüleri dile getirmeğe yete• 
cek derin ve fayclalı bir kaynak teş
kil eder. Bu üç bayram bütün gündüz
leri ha.lk ile konuşmak, etrafında halk 
ile konuıanı kutatmak için açık dura 
cak olan bu kÜrıüler uınarız ki böyle 
fevk&lade gÜıı)erde milli vazifeler gÖ 
ren harırJı bir müeueae olarak kala-

cak ve yapılan aydınlahcı hizmet ya
nında bir çok kabiliyetlerin de daha 
büyük hizmetlerde bulunmasına yol 
açacakhr. 

Halkevinde provalar 
Cümhuriyet bayramı münasebetile 

Ankaraya gidecek üniversite talebesi 
dün aktam Halkevinde cümhuriyet mar• 
tını prova ehnişlerdir. 

Marş provasından sonra talebe üni
versite meydanmda toplanarak yürüyüı 
talimleri yapmışlardır. Talimler per§em 
be gününe kadar devam edecektir. Per
ıembe günü bayrama iştirak edecek ta
lebenin hepsi hususi iki trenle Ankara
ya hareket edeceklerdir. 

Fakir çocuklara elbise 
Cümhuriyet bayramında Himayeiet

fal Alemdar nabiyıııi ile Şehremini na
hiyesi tarafından fakir ve kimsesiz ço
cuklara elbise, kundura, kasket, entari, 
çorap verilecektir. Bu suretle bu iki 
nahiyede 110 çocuk cümhuriyet bayra
mında sevindirilmiş olacaktır. 

Kasmıpaşa nahiyesinde de Fukaraper
ver Cemiyeti tarafından 60 fakir çocu
ğa elbise giydirilecektir. 

1 O uncu yıl için 
Cümburiyetin onuncu yıldönümü 

münasebetile her vilayet merkezindeki 
ticaret ve sanayi odaları o vilayetin 10 
senelik ikhaadi vaziyeti hakkında birer 
kitap netretmiılerdir. Bu kitaplar lk· 
tısat vekaletinde toplanmaktadır. 

Adliye binasının tezyini 
Cümburiyet Bayramında adliyede 

gayet şa§aalı tenvirat yapılacaktır. 
Binanın Sultanıı.bmet meydanına. ba· 
kan cephesinde yapılacak tenvirattan 
maada denize nazır cephesine de 15 
metre irtifaında bir terazi yapılacak
tır. Terazinin alhnda bir kitap bulu
nacak, kitap ye§il renkle, terazi ve ke
feler sarı renkle, terazinin ibresi üze
rindeki ay yıldız da kırmızı renkle 
tenvir edilecektir. 

Romanyadan gelen Türkler 
Cümburiyetin onuncu yılım kutlu

lamak için Romanyanın Silistire Türk
lerinden 125 kişilik bir kafile dün şeh
rimize gehniştir. 

Rum patrikhanesinin tamimi 
Rum Patrikhanesi, cümburiyetimi

zin onuncu yıldönümünün kutlulanma 
merasimine idaresi altındaki ortodoks 
kilioelerinin geniı mikyasta iştirak ede
bilmesi için bütün kiliselere bir tamim 
göndermiıtir. 

Patrikhane, bu tamimde, bu mes'ut 
yıldönümü ıerefine bütün kiliselerin 
iç ve dıılannı gündüz bayraklarla süs
lemelerini, gece de ampullerle tenvir et
melerini bildirmiıtir. 

Giruonda Cümhuriyet marşı 

GiRESUN, : ~ (Milliyet) - Vali Sa 
lih Cemal Beyin davetile fırka, beledi
ye ,.e bütün devlet memurlarile memle
ket münevverleri ve gençleri bu aktam 
Halk Evinde büyük bir toplantı yapmıt
lardır. Bu toplantıda gece yarısına kadar 
Cümburiyet marşı hep bir ağızdan sÖy• 
lenerek provaları yapılmıı ve muvaffaki 
yet gösterilmiıtir. Bir aralık Vali Bey 
Ciımburiyet mar§ıru yalnızca söylemi! 
ve diğer zevata da ayn ayn ıöylettimıİ§ 
tir. Bu toplanh her akşam devam ede
cek ve pürüzsüz olarak büyük bayram 
günü bütün halk Cümbutjyet martım 
hep bir ağızdan söyleyecektir. -----· 
V. apurcular ihtilafı 

(Başı 1 inci sam/ede) 
nı ıirkete teslime hazırlanmakta 't'e 
mürettebat kadrolannı ikmale çalış
maktadırlar. 

Şirket ayın birinden itibaren vapur
larmı itletmeğe başlıyacaktır. Diğer ta 
raftan firkete girmiyen vapurcular, 
noktainazarlannda ısrar etmektedir
ler. Şirkete girenler, tezyidisermaye 
teklile bu kısım vapurcuların da ken
dilerine iltihak edebileceklerini söyle
mektedirler. Fakat mukabil taraf bu
na razı olmamakta, hakem kararma 
ve tesçile itiraz etmektedirler. 

Bu maksatla Ankaraya bir heyet 
gönderdikleri gibi Temyiz mahkemesi
ne de müracaat etmişlerdir. 

Bu kıaım vapurcula~dan Yelkenci 
Zade Lütfü Bey, dün kendisile görÜ§en 
muharririmize demiıtir ki: 

"-Vaziyette değitiklik yoktur. An· 
karaya giden heyetimiz temaslarına · 
devam ebnektedir. lktıİat Vek8Jetinin 
noktainazarı dahilinde meselenin bal
'ıini bekliyoruz . ., 

Tetekkül eden tirket, ıeyrÜsefer 
aervialerinin tarafeyn arasında tarife 
dahilinde taksimi için Devlet Deniz
yolları idaresile temasa giriımiıtir. 

M. Malche geldi 
(Ba~ı 1 inci •ahifede) 

lecek ecnebi bocalar meyanında kara li
careti müderrisliğine Frankfurt Oniver .. 
sitesi profesörlerinden M. Hirt vardır. 
M. Hirt henüz 32 yatındadır. Hukuku 
umumiyei düvel profesörlüğüne beynel
milel bir ıöhret olan Kari S~ruff, Huku
ku esaıiyeye Profesör Ordidaire, 45 ya
tında M. Höning, lktısat profesörlüğü
ne 43 yqmda bulunan M. Röjbe getiri
lecektir. Hukuk fakültesine bet profesör 
getirilecektir. Maliyeci Profesör M. 
N eymark lktıaadi ve 1 çtimai ilimler enı
titüsüne getirilecektir. lkhaat profesörü 
M. Heyman da ayni enıtitüye geleı;ek • 
tir. Profesör M. Brand da bu enıtitü 
profesörlüğüne tayin edilmittir. 

Beykoz - Şile yolundaki cinayet 

Karaka§ Efendinin efradı aile•İ • • 

(Başı 1 inci aahifede) 
maktadır. Mali vaziyeti iyidir. Etraf 
kendisini zengin olarak tanmıaktadır. 
Oturduğu evin nısfı kendisinindir. 
Söylendiğine göre 2 • 3 bin lira serma
yesi vardır. Evlidir, iki kız, iki erkek 
çocuğu bulunmaktadır. 
' Akif Efendi ise Pendikte oturmak· 
tadır. Pendikte bir ticarethanesi de 
vardır. Evlidir. Çocukları vardır. 30 -
40 bin liralık bir adam olduğu ve apar 
hmanı bulunduğu söylenmektedir. 

Şimdi gelelim vakaya : 
Geçen pazar lfÜnÜ Karakat Efendi 

yanında oğlu on bet yatındaki Ne.imle 
birlikte Eyüp Pazarına gidiyor, orada 
bir miktar satı§ yaptıktan sonra yanı• 
na 600 liralık kadar bir mal alarak 
ak.tam Üstü Haydarpaşaya geçerek 
Pendiğe, ve ortağı Akif Efendinin evi
ne gidiyor. 

Akif ve Karakat Efendiler pazarte
si günü Akif Efendinin atlı arabasına 
mallan yiikleterek Şile pazarına gidi
yorlar. Şile pazarında bir kısım ma.J
Janru sattıktan sonra bazı köylere uğ
ruyorlar, sah§ yapıyorlar ve Ahmetli 
köyünde salı gecesi kalıyorlar. 

Ertesi günü bu köyden batka diğer 
köylere uğruyorlar ve salı akıamı -
ki gece çarşambaya tesadüf eder -
Pendiğe dönmek üzere yola çıkıyor
Jar. 

İki ortak gece saat on bir ile on iki 
raddeJerinde Şileden 45 kilometre u
zakta ve Beykoz hududu civarında. 
Cindere tepesinde İğridere nam mev
kiine geldikleri vakit meçhül ıahısla
rm taarruzlarına uğruyorlar. Çok kuv
vetle tahmin edildiğine göre Akif ve 
Karakaı Efendiler burada bir yolke
aici ıebekesi tarafından pusu ya düşü
riilmüt değildir. Meçhul ıabıslar zen
gin ve paralı bildikleri Akif Efendi ile 
Karakat efendiyi uzaktan takip etmiı
ler ve tenha bulduklan bu yerde Ön• 
!erine çıkmıılardır. 

Reami makamattan alınan ma1Wna
la göre Akif ile Karakaı pusu kuru
~up ani şekilde atq edilmek au
retile öldürülınemitlerdir. Caniler ile 
maktuller arasında oldukça müca
dele cereyan etmiıtir. 

Karak&§ ve Akif efendiler ufak çaplı 

Bir de Tıp 
Sergisi açıldı 

(Başı 1 inci aahifede) 
ğinde giden heyet azasından Kadri 
Ra§İt Pata kürsüye gelerek mÜ§arüni
leybin kongrenin meaaisi etrafında 
malüma t istedik! erini ve kongreye me
saisinde muvaffakıyet temenni ettik
lerini bildirmitlerdir. Bu sözler mu
rahhaslar tarafından ıiddetle alkıı
lanmıştır. Kongre saat 14 te tekrar 
toplanacak ve serbest tebliğlerini din
Jiyecektir. 

ANKARA, 22 (A. A.) -Tıp kon
gresile birlikte dün Tıp sergisi de açıl
mı§tır. Sergide memleketimizde yapıl
matka olan tıbbi müstabzerat ile leva
zımı tıbbiyeye ait edevat ve maJzeme 
tethir olunmaktadır. Sergiye İ§tirak 

eden firrnalann sayısı otuz kadardır. 
Sergi, tethir edilen müstahzeratın ne• 
vi ve cinsi itibarile §İmdiye kadar açı• 
lan tıp sergilerinin en zengini ıayı1a· 
bilir. İki sene evvele kadar adedi an
cak iki yüze yaklatan müatabzerat 
bu seneki sergide 400 ü bulmu§tur. 
Belli ba§lı bir iki müstahzar istisna e• 
dilirae bugün memleketimizde A vru
pada yapılan müstabzeratın hemen 
her nevi imal edilmeğe h•ılanmıttır. 
Müstahzerat imalinin gösterdiği bu ae
ri inkişafta Sıhhat ve içtimai Muave• 
net Vekaletinin himaye ve müzabere
tinin büyük tesiri olmu§tur. 

Serginin bugünkü vaziyeti, müstab
zerat imalinin yakın seneler zarfında 
memleket ihtiyacını kaplıyacak geniı
lik ve inkitaf göstereceğini ümit et• 
tirmektedir. 

ikinci celse 
ANKARA, 22 (A.A.) - Milli Türk 

Tıp kongreıi bugün öğleden sonra yap
tığı celaede, 

1 - Kalp echinocoque • profesör 
Tevfik Salim ve Celil • 

2 - Xanthochromie ve barsak tu
feylati-muallim Abdülkadir -

4 - İzmir ve havalisinde melitokok
•İ - Dr. Lutfi Sabri -

5 - Ankilostom baıtalığında Gire
ıonun mevkii • doktor Muzaffer -

6 - Felci umumi de malarya tedavi
si • profesör Agr. F ahrettin Kerim -

7 - Limbliase - doktor Hasan Fe
rit -

8 - Çocuklarda em'a tiıfeylatının · 
envaı • doktor f" abri -

9 - Verem tedaviıinde altın mü-

tabanca ve balta gibi kesici aletlerle öl 
dürülmüşlerdir. Karaka§ın cesedinde 
bir kurşun ve dört balta yaraaı, A 
kifin cesedinde de kuJ'§un ve ba.Jta o• 
!arak beı yara vardır. 

Katiller bunların yalnız paralannı 
ve hüviyet varakalarını almışlardır. 
E§yayı almadan kaçmışlardır. Maktul
ler çarıamba günü oradan geçen köy
lüler tarafından görülmüt jandarmaya 
haber verilmiştir. 

Akifin üzerinde altı buçuk kuruş 
çıkmıştır. Karakatm oğlu Neaimin an
lattığına göre geçen sene Karakaı o 
taraflarda on kiti tarafından ayni şe
kilde bir taarruza uğramış, ıimdiye 

kadar o taraflara gitıniyormuı, bu ae• 
fer nasılsa gİbnİf. 

Maktullerin ceaetleri morga getiri.J
mit, bililıare ailelerine verilerek def
nolunmu§tur. 

Diğer taraftan cinayetin bir husu
mrt yüzünden olması da söylenmektedir. 
Tahkikat eanasında bir çok kimselerin 
ifadeleri alınmııtır. 

Akif Efendinin refika11 F ahna Ha
nım diyor ki: 

- Biz sekiz sene evvel Pendiğe 
iıkan edildik. Selarukliyiz, kocamla ben 
ticaret yapar ve alb çocuğumuzu temiz 
yedirir, temiz gezdirirdik. Bir yandan 
da tahsillerine devam etmelerine çalışı
yorduk. Kocam üç ıenedenberi tek atlı 
arabasile köy pazarlarına gidip geliyor
du. Gece demez, gündüz demez köy 
köy dolatırdı. 

Şileye gitmeden bir gün evvel ye· 
mekte: 

- Çocuklar dedi, yediğiniz ekme
ğin ne kadar zor kazanıldığını bir bil
ıeniz .... Benim ölümüm dağda ya kurt
ların di§lerinde, yahut ta eıkiyaların 
kur§unlarından olacak, dedi. 

, Pazar günü sabahleyin İıtanbula 
indi. Akıam he§te Sabatay Karaka§la 
geldi. Yanlarında bayii mal vardı. Ye
mek yedikten aonra Tattı. Sabatay Ka
rakal ta dıtarda arabanın içinde yat• 
tı. Gece saat ikide kalktılar ve arabaya 
yüklettikleri "§yanın üzerine binip git
tiler. Ertesi gece yarısı cinayeti haber 
aldım. Sabah, sabah Şileye koştum. 
Katilleri aradım. Çocuklarımla beraber 
göz yatı döküyorum.,. -

Ordumuza 
Hediye edilen 
Tayyareler 

(Ba~ı 1 inci sabi/ede) 
mize gelerek ayni gün hususi trenle 
Ankaraya gideceklerdir. 

Ordumuza hediye edilen 
tayyaTeler --ı 

16 kiıilik Rus tayyare heyeti bugün 
Neva vapuru ile saat 8.30 da latanbu· 
la geJecektir. Bu heyet Tayyare Ce
miyeti erkanı tarafından vapurda kar• 
tılanarak Perapalaı otelinde misafir 

edilecektir. 1 
Bu heyetin orduınuza hediye edil- · 

mek üzere getirmekte olduğu 3 tayya. 
re hu hafta zarfında Yeıilköyde uçu
§a ihzar edilecek ve aym 28 inde Ye
tilköyden uçarak Ankaraya gidecek 
ve orada Cümhuriyet Bayramımıza İt· 
tirak edecektir. 

1 

• * * 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Dost 

Rusyanın ordumuza hediye ettiği tay
yareler Sivaıtopoldan 1 stanbula, o
radan da Ankaraya getirileceklerdir. 
Bu tayyareler bayram günü uçuşlara 
ittirak edeceklerdir. 

rekkebatı - doktor Tevfik lsmail ve Me
sut - ~ 

10 - Şabıiyet münhanisi • doktor 
Necati Kemal -

11 - Dit ve çene ve yüz ortopedisi 

• doktor Orhan Abdullah Beylerin ve 
Mmrlı mütehassıslardan lsmail Şükrü 
Beyin göz nezlelerinin sonunda mey. 
dana Ç•kan lralıum hastalıkları hakkın
daki tebliğlerini dinlemittir. 

Kongre yarın saat dokuzda tekrar 
toplanacak saat 17 de altıncı Türk milli 
tıp kongresinin ruznarneaini ve toplan .. 
tı yerini teıbit ve reis ve idare heyetini 
ıeçtikten sonra kapanacaktır. 

Zehirli gazlara karşı 
ANKARA, 22 - Tetekkül eden 

Tıp kongresinin yarınki toplantısında 

kimyager Abdüsselim Bey tarafından 
zehirli gazların artık adam öldürmiye
ceğini göaleren ve lıurada büyük ali
ka uyandıran ıon keı6yattan bahis 
mühim bir konferans verilecektir. 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahıulü toz ve kesme tekerler 29 Tem;::ıuz tnrihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene ıahlmaktadır. Fiatlarımız eskbıl gibidir. Yani İıtanbu!'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!'ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az heı vagon ıekerl birden alanlara vagon başına beı lira lndiriHr. l.tanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparlıler be. 
delin ) üzde yirmisi peıln ve tlıt tarafı hamule ıJenedl mukabilinde ödenm~k 6zere cierhal göaderllir, Depodan itibaren biltB.n maıraflar 
ve mes'uliyet miıteriye aittir. Gönderilecek mal ıfrket tarafından müıteri henabına •İgıı>rta ettirllir. Slpariı bedelinin tamamın1 gön
der<nfer iÇin ıigorta ihtiyari olduğu gibi en aıaz bet vaaon •lparlı ederek be~linin temam:luı peıin ödeyenler vagon batına beı Ura 
t<ıııiiattan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Spor 

Birincilik 
Müsabakaları 

1 
KUçUk lktıbaslar 

29 dakikada bir kişi 
Şikago cerrahlar kongresinde 

Dr. Altan Dchsner son senelerde 
Amerikada apandisitten vefiyatm 
yüzde elli niıbetinde artbğını SÖY· 

1933 Teşrinievvelinin 29, 30 ve 
kullanılacak elektrik 

31 

~ Elektrik Şirketi, Cümhuriyet bayramı gecelerinde umumi ve hu· 
ausi donanma tesiaabna lazIID olan bütün elektriği vermek için fenni 
tertibat almıştır. Maamafih Şirket ancak bu tesisatın evvelce ihbar e• 

- ~ ..• --. -
~J üncü kolordu ila.,ları 

Adapazarı Askeri Satın al
ma K~misyonundan : 

Deniz Yolları ltletmeai 
ACENTALARI: 

Karak!Sy • Köprübqı Tel. 4236.l 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Salı günü Ankara lstanbul 
birincileri karşılaşacak 
ANKARA, 22 (A. A.) - Cuma gÜ· 

nü Ankara gnıp birinciliğinde finale 
kalan Eskitehir • Ankara takınılan bu 
gün Erkek muallim mektebi sahaım· 
da karşılaştılar. 

lemittir, I 
Apandisit Amerikada kanser -

elen fazla adam öldürmektedir. 
Her yirmi dokuz dakikada bir ki
ti ölüyor. ölenlerin yüzde yetmi~i 
on ile otuz Yaf arasındadırlar. 

dildiği veya müşteriye ait adi muaddit kudreti hadleri dahilinde bu· 
lunduğu takdirde icap eden takati temin edebilir. 

Takı zaferler ve bilcümle mühim tesisatın rabıt imkô.nlan noktai 
nazarından evvelce Şirket tarafından tetkik olunması ve bunların ruh· 
satlı tesisat müteahhitlerine yapbrılması lazımdır. 

Adapazarmdaki krt'at ihti
yacı için 72,000 kilo Sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 5 İkinci Teşrin i 
933 pazar günü saat 10 dadır. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Adapazarı Maliye 
dairesinde Askeri satın alma 
komisyonuna müracaatalrı. 

Karadeniz Aralık Postan 
Karadeniz vapuru 24 Birinci 

tefrİn salı 1& de Galata rıhb
mından kalkarak Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir,Trab
zon ve Rize'ye dönü9te bunlara 

Eskişehir takımı cuma günkü kadro• 
•unu muhafaza ederek ,öyle yer aldı: 

lütfü, Ahmet . Hasan, Süleyman • 
Mahmut Şevket . Adil, Zeynel • Emin 
liüsnü • Salahattin • Zekeriya. 

Buna mükabil Ankaralılar da Rasi· 
min yerine Ahmedi alarak §Öyle çıktı· 
lar: 

Cihat, Ratip. Asım, Ahmet· Ahmet
Salahattin, Kemal . Münür · Ali Rıza • 
Fikret. Adil. 

Oyuna saat 14,50 de Kemal Halim 
Beyin hakemliği altında Eskqehirlile
rin bir vuruşu ile batlandı. ilk dakika. 
lar ortalarda dola~an top 16 ncı daki
kada soldan Eskişehirliler kalesine in
di. Taçtan topu ayağın- alan Fikret 
~~>:el bir vunı~la takımı lehine ilk go• 
lu kaydetti. 

İlk dakikalarda yedikleri bu golü 
telafi etmek için canlanan Eskişehirli
ler Ankara kalesini tazyike başladı· 
lar. Fakat muhacim hattında tek bir 
fÜtörün bulunmaması kendilerine bir 
çok fırsatlar kaçırttı. 

.. 21 inci dakikat Eskişehir kalesi Ö· 
n~nde ayaktan ayağa dolaşan top 
nıhayet Salihattinin yerinde bir vuru ... 
fU ile Ankaraya ikinci golü kazandır
dı. 

Eskif"hirliler mü:ıavatı temin et-
1Ilek, Ankaralılar ise gol adedini ziya• 
deleştirerek galibiyeti muhakkak bir 
tekle sokmak için canla başla çalışı·· 
~:~a.·.~·· B':' arada Ankaralılar aağ• 
k ı:u>:el bır akın yaparak Eııki"'hir 
aleaıne kadar indiler. Adilin bir az 

Uzun ortaladığı topu Münür yavaı bir 
vuru,ıa kaleye gönderdi. Çok yavaş 
ıtelen topu, mütereddit bir çıkış yapan 
kaleci elinden kaçırdı ve fırsattan isti
fade eden Ali Rıza yetişerek hafif bir 
ı>laıe ile topu üçüncü defa Eskişehir 
ağlanna taktı. 

Bundan sonra vaziyetin yüksek bir 
farkla aleyhine neticeleneceğini anla
Yan Eskişehirliler büyük bir enerji 
•arfi!e çalışarak mukabelede bulun· 
lttak İstedilerse de muvaffak olamadı· 
lar. Ve devre O • 3 Ankaralılann lehi
ne bitti. 

ikin ;i devre hatladığı zaman Anka
~alılar aeri bir inişle Eskitehir kalesine 
ııokuldular. Daha birinci dakikada Ali 
~zanın attığı sıkı bir şütü kaleci lüt
f!lnün fedakarane bir kurtarıtı netice· 
•ız bıraktı. 

Beşinci dakikada sağdan nefis bir 
0':_1alayışı Münür bir kafa vuruşu ile 
dordüncü defa olarak Eakişehil' kalesi 
ile soktu. 

Bu golden sonra hakimiyeti tama• 
ınen ellerine alan Ankaralılar 26 ncı 
"e 28 inci dakikalarda Kemal ve Ali 
Rızanın ayaklarile iki gol daha yapa• 
'ak oyunu 11fıra kal'§ı altı sayı ile ka· 
•andılar. 

Gençler Birfiği, geçen oyununa na
''.lra~ çok farklı oynamıı, bilhaa.sa i· 
:~cı devrede luı.kkiie temayüz el:jlliı• 

Çekilen kur'a mucibince 24 teşrini· 
eVvel a&lı .günü Ankara birinc:iıi Genç
ler Birliği latanbµJ ıampiyonu Fener
Gahçe ile karıılatacaktır. 

Ankaraya gigidecek gUreşçiıer 
'•!:-IKd Gürey heyetinden: 
Ciimh11riyetin 10 uncu yıldöniimii 

· (Nevyork) HeralJ) . 

Yeni bir muharebe gazı 
Clermont F ernand kimya ens - 1 

titüsü müdürü Profesör Leonce 
Bert laburatuvarındaki son tecrü -
heleri esnaamda son derece zehir
li bir gaz keşfetmiştir. 

Pr. Bert bu gazin formülünden 
bahsetmemekle beraber d iyor ki: 

- Ketfettiğimiz gaz hakikatte 
mayidir ve bittabi buharlar ne,ret· 
mektedir. Bilhassa göz ve ciğerler 
ve umumiyet itibarile bütün insan 
vücudü bu yeni gaze tahammül e
demez.Yeni gaz bir Amerikan za
bitinin harpten şonra keşfett iği 
"Gaperit" e muadildir. Hiç bir 
maske bu gaze karşı insanı muha
faza edemez. Çünkü yalnız başı 
değil, bütün vücudü maske içine 
almak lazımdır. Gaz ve onu basıl 
eden mayi renksizdir. Bir muhare
be halinde bombaları ve obüsleri 
bu gazle durdurmak için sekiz gün 
kafidir. 

(Le Malin) 
Yeni bir kilit 

"Londrada faydalı ihtiralar sergi • 
•İnde bir emniyet kilidi teşhir edil • 
mektedir. Alelade kilitlerden farlı.ı ol
mıyan bu kilit bir odaya kimaenin gİ· 
r ip girmedi'i'inj, çıkıp çıkmadığını ve 
ne zaman girip çıktığını kaydetmekte 
dir. içinde küçücük bir kağıt üstüvane 
vardır ki, odanın kapısı açılıp kapan· 
dıkça olomatik ourette hemen ÜslÜva 
neye lıaydetmektedir .. 

Pencereler açık olduğu zaman ka
pı açılmamaktadır ki, bu da hırsızla· 
ra karıı bir muhafaza tedbiri sayıl • 
maktadır." 

(Daily Herald) 
-······ ................ ·-··· •••• ' •••••••••••••••••• 11111 

münasebetile Ankaraya gidecek güreş
çilerle ayni zamanda Türkiye b.irincili
ğine iştirak edecek güretÇilerin isimleri 
ve mensup bulunduklan klüplerle ha
reket günleri aşağıda yazılıdır. Ona ğö
re hazırlanmaları tebliğ olunur. 

lstanbul şampiyon takımı (23 - 10 • 
1933 te hareket edecektir.) Ali, Kamil, 
lsmail, Saim, Ahmet Beyler (Vefa -
Kumkapı) Çoban Mehmet Ef. (Türk 
Gücü). 

27 • 10 • 1933 te hareket edecekler: 
Büyük Mustafa, Bedri, Omeı-, Celal, 

Yaşar, Mehmet Ali, Ahmet, Servet (Ve
fa • Kumkapı) 

(Türk gücü) nelen Küçük Mustafa, 
Yusuf Arslan, Nuri, Hüseyin Cemal 
(Gülleci) . 

( Aandolu) dan Nuri . 
(Beıiktaı) tan Abbas Beyler. 

'IF * 4 

lstanbul mmtakası riyasetinden: 
Ankarada 25 • 10 • 1933 te topla· 

nacak olan T. 1. C. 1. yedinci umumi kon 
ırı·eaine ldiiplerimizin ııönderec:elderi 
murahhasların kliiplerinden alacaktan 
veaikalannı Mıntakaya tasdik ettinne
leri ye bu muamele,-i yaptum.ıyaalan11ı 
naklıyat huıusunclaki teshilattan müs· 
tefit olanuyacaklan bir ket"e daha tehi.iğ 
olunur. 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 
Gueteıi 10 une,. yıl döaiimünde 

88 
Sayfalık fe-vkıilade bir nüoha olarak çıkacaktır. içinde nel'io ree.imler, Crafild ... •• 
" 90k istatistikl81' vardw. 

GAZ İ 
>netlerinin Hakimiyeti Milliye cueteaine lutuf buyurduklan elyazılı IHr reomi 
ri ilave olarak verilecektir. 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Bu ahkama riayet edilmemesi yalnız müsebbibi olan tesisata de. 
I:il tekmil bir mahalle donanmasının heyeti umuıniyesine zarar vere. 
bilir. 

Şirket ihbarnamelerin birinci Teşrinin 14 üne kadar gönderilmeıi 
ni rica etmitti· Bu mühlet yine bu ayın 23 üne kadar temdit olunntUf
tur. 

* * 'V' 
Vitrin ve mağazalarının tenvirabnı gece geç vakte kadar idame et

mek Luıuaundaki tavsiyeleri kabul eden tüccarların bu hınıni sarfiyat 
için kilovat saati 6 kuruşluk bir tenzilatlı tarifeden istifa4e edecek· 
krini bu münasebetle hatırlabrız. 7813 

•• 
Istanbul Uçüncü icra 

Memurluğundanı 
Osküdarda T ophanelioğlunda sabık ayan azasından mütevef
fa Galip Beyin köşkünde Dedeağaç şehbenderi sabıkı Şükrü 

Bey zevcesi 1-lesna Hanıma 

Emniyet Sandığının zimmetinizde 1Mart328 tarih ve 
858 numaralı borç senedi mucibince matlubu bulunan 191 li
ra 53 kuruşun maafaiz ve maamasarif ve ücreti vekalet tahsili 
için mezkur adresinize ödeme emri gönderilmiş ise de orada ol 
mad;ğmız ve elyevm ikametgalıınızm meçhul bulunduğu anla
şılmakla ilanen tebligat ifasına karar verilmiştir. Tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında borcu masraflarile birlik -
te ödemeniz ve borcun tamahuna veya bir kıs • 
mma yahut alacaklının takıba t icrası baklana dair bir itirazı : 
nız var ise yine bu bir ay zarfında 933-3067 dosya numarasi
le şifahen veya yazı ile bildirmeniz ve borcun bir kısmına iti -
raz ettiğiniz halde o kısmın cihet ve mikdarıru açıkça göst,er -
meniz lazımdır. Aksi takdi?'de itiraz edilmemiş sayılacağı ve 
borcu tediye veya itiraz etmediğiniz takd .rde yine müddet için 
de icra ve iflas kanununun 7 4 üncü maddesi mucibince mal be 
yanında bulunmanız ve mal b ~yanında bu!unmaz iseniz hapis 
le tazyik olunacağmiz ve hakikate muhalif mal beyanında bu
lunduğunuz surette hapisle ce Yalandırılacağmız ve borcu öde
mez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam olunacağı mez
kur ödeme emrinin tebellüğü makamına kaim olınak üzere i
lan olunur. (5815) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden: 

Tuzla Tahaffuzhanesinde elektrik dairesi pozitif pli.kala. 
rı akümülatörlerinin değiştirilmesi açık münakasaya konul -
muştur. Münakasa 11 Teşrinisani 933 cumartesi gÜnü saat 
on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Li 
manr Sahili Sıhhiye merkezincle müteşekkil komisyonda icra 
edileceğinden taliplerin mezkur merkez levaznn memurluğu • 
na müracaatalrı. (5823) 

(3305) ( 489,6) 7026 

Çorlu Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Tekirdağmdaki kıt'alar i
çin açık münakasa ile 300,000 
kilo odun satm alınacaktır. İ
halesi 31-10-933 salı gunu 
saat 14 tedir. Şartnameyi gör 
mek için lstanbulda 3. K. O. 
ve Çorluda Fırka SA. AL. 
KO. larına ve münakasaya iş 
tirak edeceklerin o gün ve vak 
tinden evvel teminatlarile Çor 
luda Fırka SA. AL. KO. na mü 
racatları. (3354) (5598) 

7504 

* • * 
K. O. ve 1. F. Kıt'a ve mües 

seseler ihtiyacı için 300,000 
kilo Un kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 11-
11-933 cumartesi günü saat 

ilaveten Sürmene'ye uğrar,(S.304) -
/zmir Sür'at Po:ıta11ı 

Ankara vapuru 24 Birinci 
Te,rin sah 11 de Galata rıhtı
mından İzmir, Pire, İskenderi. 
yeye kalkar. (5805) 77!16 

Şark Demiryollan müdiriyetinden: 
Cümh.ıriyetin 10 uncu yıldönümü 

bayramı münaaebetile 43 No it katar 
26 birinciteşrin perıembe akıa.:..ından 31 
Birinci Teşrin salı ak§'UDma kadar Y.,.. 
§İll<Öy • htanbul araımda seyrede. 
ccktir. 

42 N o. lı katar da 26 Birinci T qrin 
perşembeyi 27 Birinci Teşrin cumaya 
bağlayan geceden 31 Birinci Tqrin aa. 
lıyı 1 ikinci Teşrin 1933 çarşambaya 
bağlayan geceye kadar lıtanbul . Yeşil. 
köy arasında seyredecektir. 

lstanbul 21 Birinci Teşrin 1933 
MODIRIYET 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergiin öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadi.r htan· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu-

14 tedir • İsteklilerin şartname ausi dairesinde dahili haıtalıkları mua-
sini görmek Üzere her gün ve yene ve tedav:i eder. Telefon: lstanbul: 
münakasaya iştirak için de o 22.J98. 

gün ve vaktinden evvel teklif _ __. _ 
6973 

ve teminat mektuplarile bir- halesi 26-10·933 perşembe gü 
likte Fındıklıda Üçüncü Kol- nü saat 15 tedir. Taliplerin 
Ordu satın alına komisyonuna şartname ve keşfini görmek Ü 
müracaatları. ( 454) (5693) zere her gün ve pazarlığa iş 

7654 t' '"- . . d .. k . d * * * ıraı<. ıçın e o gun ve va tın en 
O ·· ·· Muh b al . ih evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 

• ç?~cu a ere. ayı • AL. KOM. na müracaatları. 
tiyacı ıçm 3 adet naklıye ara (463) (5808) 7789 

bası pazarlıkla yaptırılacaktır, • • * 
İhalesi 26-10-933 perfembe Darıca Askeri Satın alına 
günü saat 14,30 dadır. İstek- Komisyonundan: 
Iilerin ıartnamesini görmek Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i
üzere her gün ve pazarlığa çin münakasa ile 12,000 kilo 
İştirak edeceklerin de o gün ve kuru fasulya satın alınacaktır. 
vaktinden evvel Fındıklıda 3 İhalesi 26-10-933perşembe gÜ 

üncü Kol Ordu satın alma Ko nü saat 14 tedir. isteklilerin 
misyonuna müracaatları. şartnameyi görmek üzere 
(462) (5807) (7788) her gün ve münakasaya işti-

* * * rak içm o gün ve vaktinden ev 
3. Muhabere Alayının su vel Darıcada Alay Satmalma 

muslukları ve borulan pa- Komisyonuna müracaatlan. 
zarhkla tamir ettirilecektir. İ· (3350) (5529) 7418 

Istanbul Ziraat Bankasıiıdan: 
Sıra 

No. 
449 
653 
6S4 

Semti 

Balat 
ÇenıelldSy 

" 

Mahallesi 

Hacı İsa 
ÇengelklSy 

" 

SobiJ 

Mahkemea.lb 
( Haaanpaıa Hdi 1 
Ekmekçi 

Cinsi 

KAgir dtklrb 
~ap laane 
ksa elyevm iki baraka 

Ye dükkln 

Hiueal 

Tamamı 
l/l 
1/2 

Emlik 
No. 
18 
s 

Hisseye göre mu· 
hammeıı lı~ymeti 

600 T. L .. 
4 ..ın 

450 
250 •• 

6SS ,. ,. Maalak Ahtap hane 1/4 10 225 
6S6 " " Yeni ç•f111• " • 114 14 12S " 
6S7 ,. .. T aıçı. odalan ., 112 1 600 " 
658 Kandilli Kandilli Yeni kuyn .. 3/10 18 180 " 
662 Balat Hacı laa Mahkemealb Klğir fırııt 1/4 6 600 " 
672 Beyoğlu Yenifeblr Kilise Abpp haae 661720 45 120 " 
673 .. ,. SaJhana ., 1/2 28 600 " 
67S ,. ,, Keresteci Arae arpnı 106 1/4 18 60 " 
685 Bofu'çl Tuabya Kolçiyari A!ı1ap hane 1/2 52 600 " 
707 Kocamustafapaıa Hobyar Haseki ., dllkk!n ln6 101 15 " 
710 Beyoğlu Yenifehir İstifçi ., hane 1/2 2 1000 ·• 

Yftzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedel!eri nakden veya ıayrimDbıodil bonosile ödenmek tl:rere yukarıda YS f 1ı gayrimenkull;rln 

• 

O gün gine 5 kuruşa satılacaktır. Muhtelif tehirlerde Hakimiyeti Milliye'yi tevzi 
tnıek İ•teyenler şimdiden Ankaradaki ldareıine müracaat etmelidirler. 7~14 

sahı mllddetleri uzatılmıştır. Kat'ı ihaleleri 26/10/933 Perıembe giinü saat 15 tedir Milı:ayedeye İ•tirak eda flklar~ yazı k 1 • . • 
d b • k d d'I · · v ~ce e ın pey a çe erını yel'mı 

meı:kO.rda aaat on ört uçuga a ar hv ı erı li:ı:ımdır. Senei hali1e verpile bdediye reıimhri mü teri e aittir c:. tn b lı: 
kapısına asılmııtır. (5656) ' y • orr ame an aımı 

,, :, ... ' 

l •.• ' ' 



Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Sark Malt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (8079) 

VEFA BOZASI ÇIKTI 189401 

Tayyare Cemiyeti Merkez Binası 

Kalorifer Tesisatı 
Tayyare Cemiyeti Umumi Merkezinden 

Ankara' da yapılmakta olan Tayyare Cemiyeti Merkez 
binasının Kalorifer tesisatı, T cşrinievvelin (28) inci cumar
tesi günü saat on beşte pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 
iyi netice vermiş büyük kalori fer tesisatı yapmış olmaları ve 
yahut A vrupanın maruf kalorifer müesseselerinden birinin 
mümessili bulunmaları şarttır. Şartnameler ve teferruatı, on 

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

Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4427 takım maa 
f<asket resmi elbise ve 375 ta knn 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 
komisyonda icra edile-;,;ktir. 

3 - Taliplerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat 
teminatlarile birlikte muayyen olan gün ve saatfe müracaat 

etmeleri. (5725) 7703 

Liseler Alım Satım Komisyonundan 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesi binasın-

daki Kaloriferlerin merbut keşif mucibince tamiri kapalı zarf 
usuli ile münakasaya konmuş ve I Teşrinisani 933 çarşamba 
günü ihalesi yapılacaktır. Talip olanların keşfi görmek üzere 
mektebe ve münakasa için muayyen günde saat I 6 da temi
nat makbuzlarile beraber Komisyona müracaatları. <7425 • 

(5523}. 

Çankırı vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

1 - llgaz - Çerkeş yolunu '.1 33 t 075 ile 36 + 715 inci 
kilometre arasında ve 3640 metre tulündeki şosa tamiratı esa 
siyesi 15389 lira 55 kuruş bed ~li keşfile 18-10-933 tarihin • 
den itibaren 18-11-933 tarihine kadar bir ay müddetle ve ka -
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. !~ 

2 - Münakasaya iştirak e :lecek talipler münakasa umu • 
mi ve hususi şartlarına kesbi vukuf eylemekle beraber mün -
derecatmı tamamen kabul eyle:niş bulunacaktır. 

3 - Talipler deruhte eyleyeceği İnşaab becerebi!ecek de
recede iktidari fennisi bulunduğuna dair mahalleri Nafia Baş· 
mühendisliklerinden alınış oldukları vesikaları ihale tarihin -
den laa;;al sekiz gÜn evvel Çan kırı Nafia Başmühendisliğine 
ibraz ve tasdik ettirmeleri lazımdır. Bu usule riayet etmiyen -
ler münakasaya İştirak edemiyeceklerdir. ı 1 

4 - İhale 18-11-933 tarihine müsadif cumartesi günü sa • 
at on beşte icra kılınacağından talipler yüzde yedi buçuk nis -
belindeki teminat akçelerile beraber kapalı teklif zarflarım i
hale saatinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

5 - Teklif zarfları Encümeni Vilayette talipler müvace
hesinde açılarak en muvafık teklif sahibine ihale edilecek faz. 
la malômat almak isteyenler Çankırı Nafia Başmühendisli -
ğine müracaat edecektir, .. ~ L L (5814) 

• EVKAF MOD1R1YET1 İLANLARI 1 ,, _______ _ 
1 - 70 24 T. evvel Salı 

71 - 150 25 " Çarşamba 
151 - ila 26 " Perşembe 

Hayrat Hademesinin T. evvel 933 aylıkları yukarıda yazı
lı tarihlerde hizalarmdaki numara sıralarına göre verileceği 
ilan olunur. (5821) 

Tayyare Cemiyeti lstanbul 
Şubesind~n: 

Gazi Hazretlerinin, Tayyare Cemiyeti tarafından pek 
1efis bir surette bastırılımş olan yağlı boya resimlerinden, bü 
yükleri beşer ve orta boydaki leri ikişer buçuk liraya şubemiz 
de ve köprü başlarındaki piyango bayilerinde ve sair bayilerde 
satılmaktadır. (5783) 

1 IST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI 1 
" İstanbul Belediyesinden: Romörkörlerle nasıl tenezzüh 
yapılabileceğine dair Daimi encümen kararile Belediye Z. Tali
matnamesinin 216 ıncı maddesine ilave edilen fıkra aşağıda 
yazılmıştır. Tenezzüh için hazırlanan romörkörler evvela mü
kemmel b!r surette temizlenip oturulacak yerler ve tahlisiye a
letleri istiap adedine göre ikmal olunduktan sonra bu vesait 
kaptanlarının ticareti bahriye müdiriyetinden müsaade alına -
larr ve başkaca tertip olu,nacak tenezzühler için de bu müsaade 
nin tecdidi me"cburidir - -- · - (5830) 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

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

7138 

"' • * 
Harbiye mektebi için muh 

telif cins 14 metre mikabı tah 
ta aleni münakasa ile alına 
caktır. İhalesi 25 - 10 - 933 
Çarşamba günü saat 14 te ya
pılacaktır. Taliplerin belli sa 
atte teminatlarile Merkez Sa
tın alma komisyonuna gelme ' 
leri. , (368) (5316) 

7lJ9 

••• 
Merkez kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve müessesat ihti 
yacı için 31000 kilo bulgura
leni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 24 - 1 O - 933 Salı gÜ 
nü saat 15 te yapılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saat 
le teminatlarile Merkez Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(366) (5319) 7142 

* * * 
Harbiye ve merbutu mek 

teplerin senelik ihtiyacı olan 
12000 kilo bulgur aleni müna 
kasa ile alınacaktır. ihalesi 1 

24 - 10 - 933 Salı günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte temi 
natlarile Tophanede Merkez 
Satın alma komisyonuna gel
meleri. .(364) (5320) 

7143 ..... 
Topçu atış mektebindeki i

ki otobüsle bir motosikletin ta 
miri 24-10-933 salı günü saat 
11 den 12 ye kadar pazarlıkla 
yapılacaktır. Taliplerin belli 
saatinde teminatları ile Mer 
kez &atınalına Komisyonuna 
gelmeleri. (464) (5745) 

7736 

* * * 
Maltepe Askeri Lisesindeki 

Otobüsün tamiri 24-10-933 
Salı günü saat 11 den 12 ye 
kadar pazarlıkla yapılacaktır. 
Taliplerin belli saatinde temi
natlarile Merkez Kumandanlı 
ğı Satın alına Komisyonuna 
gelmeleri. (460), .(5749) 

7738 

• • • 
Harp Akademisindeki otö 

hüsün tamiri 24-10-933 salı 
günü saat 11 den 12 ye kadar 
pazarlıkla yapılacaktır. Talip 
}erin belli saatinde teminatla
rile Merkez Satın alma Komis 
yonuna gelmeleri. (459) 

(5750) 7739 

:{. '* • 
Dikim Evi için alınacak bir 

milyon adet çamaşır düğmesi
ne verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 26-10-933 perşembe 
günü saat 14 te pazarlıkla alı
nacaktır. Taliplerin belli saa -
tinde teminatlarile Merkez Ku 
mandanlığı Satınalına Komis
yonuna gelmeleri. 

.(477) (5827) 

lstanbul kadaslro merkez komisyonun· 

dan : Mukaddem ıeyh gilani elyevm a
hi çelebi mahallesinin Lonca sokağında 

eski 16 yeni 16-18 No. lu mukaddem şer 
bethane elyevm kiirgir dükkanın 10-5-

931 tarihli teshilin bir kerede mah!lDin· 

de tatbik ve tahkikine lüzüm görüldüğün 

den mezkur dükkanda alakadar olan· 

larm 2 inci teşrinin 5 inci pazar günü 
ıaat 15 le mahalli mezkôrde hazır bulun 
maları aksi halde vuku bulacak iddaai 
tesarrufiyenin mesmu olamayıp mahke· 
mei aideıine müracaatları lazım gelece
yi ilan olunur. (8796) 7726 

o~SI 

ANADOL 
\,Türk · Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vaki~ Han f.tanbul 

[htiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkİye İt Banka•• tarafından letkil olunmuttur, İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerdeu mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalarının hep•l Türktür. Tür .. 
kiyenln en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalanııı en iyi ıeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları ılır' at vo kolaybkl• öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 6983 

: '~ • ' • 1 :. 

' ' . ..- ... ' ,•. . . . . . . - 111 
Büyük TeJ:yyar~ Prlyangosu 

16. ncı Tertip başlamıştır 
Bu tertipte (50) bin numara (25) bine 
indirilmiştir. Bu suretle isabet ihtimali 

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

7729 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Diyarıbekir ve Sivas nüm une hastahaneleri İçin cem'an 
413 kalem ilaç, Ecza ve saire kapalı zarf usuli!e münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 13-11-933 pazartesi gÜnÜ saat 15 te 
Ankarada Vekalet binasında komisyon tarafından yapılacak -
tır. Taliplerin şartname ve listelerini görmek üzere Ankarada 
Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul -
da Sıhhat ve İçtimai Muavene l Müdürlüğüne müracaat eyle -
meleri ve şartnameleri veçhile her hastahane için ayrı ayrı ha
zırlanmış teklif fatura ve mek tuplarmı muayyen vaktinde Ve
kalet ihale komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. (5820) 

1 DEVLET DEM,lRYOLLARI İDARESİ lLANLARI 1 
3000 adet telgraf direği kapalı zarfla münakasası 

15-11-933 çarşamba günü saat 15 le ldare binasında yapı
lacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
beş liraya satılan şartnamelerde vardır.___. .(5731) -~_?!'!6 ~· l 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUVARI 

Umumi kan tablilatı, frengi noktai 
nazarından (Wauerman ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı aayılma11, 

Tifo ve ısıtma haıtalıklan t"§hisi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su 
tahlilatı, Ültra mikroskopi, hususi a
tılar istihzan. Kanda üre teker. 
Klorür. Kollesterin miktarlannm ta
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

(7964) 7247 

Devredilecek ihtira beratı 
" Sudan Arı Etil Alkol istihsaline , 

ait usul hakkındaki ihtira için istihsal <>' 
dilmiş olan 5 Te§ri'.lisani 1931 tarih ve 
1359 numaralı beraiin ihtiva ettiği h>ı· 
kuk bu kere başkasına devir veya icara 
verilmesi teklif edilmekte olduğundan 

bu hususta malumat öğrenmek isteyen 
zeva,.tın lstanbul'da Bahçekapu'da Taş 
Hanında 43-48 Numaralarda kain vekil 
H- V!. Stock efendiye müracaat etme-
leri ilan olunur. (8726) 7638 

1LAN j 
OSMANLI IlANKASI' nın Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, Cümhu
riyetin ilanının onuncu yıl dönümü ııt"j 
nasebetile Teşrinievvelin 29, 30 ve 31 
nci ııü-ıleı·i kapalı bulunacaktır. 7772 

.. .-•••• " ............... ~ • .Jfl-fo...ıı~•ıı.~ •• ,, ................ . 

Umumi Ne,riyaı ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gasefecilik ve Matbaacılık T. A. $'... 


