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Filyos - Ereğli hattı, Ereğli 
ve Mersin limanları ile An
talya - Afyon hattı için mü
z kereler devam ediyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
... 

Almanlar Fransızların is
tihkam toplarından maada 
2060 ağır topu ve 4000 kadar 
tankı olduğunu söyleyorlar 

FlA Ti S KURUŞTUR 8 inci •ene No. 2751 CUMARTESi 7 TEŞRINİJ:;VVEL 1955 T e} • { Madürı 243111, Yam mlldürilı %43ı9. 
• ldar• Tel 1'1 .. tbıu.ı 14310. 

stanbul. kurtul u 
.... ittiitl!" .. 

. -

, 
' 

bir ziya/ et verdi Dün gece şehir, ordu erkanına 

Yapılan tezahürün kıymeti ileri ve doğru yürüyüşte 
mazideki derslerden hız almaktadır 

latanbulun kurtuluş bayramı mü 
nasebetile, meraaim.den sonra ıehir 
nanıma. bir heyet, Reisicümhur Hz. 

ne ldanbulluların ebedi minnet ve 

ıUkranlanm arzetmittir. Heyet va· 
Ji ve belediye reisi Muhittin, Fırka 
Vilayet idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim, Şehir ıneclisi birinci reiı 
vekili Sadettin Ferit, belediye mua
vini Himit, Şehir meclisi azasın ... 
dan Galip Bahtiyar ve Tevfik Amir 
Beylerden mürekkepti. Gazi Haz -
retleri lstanbuiluları temsilen gi -
den heyeti h'.ıtfen ka!>ul buyurmuı
lanlır. 

İstanbulun 
Kurtuluşu 

ismet Pa9a, iki aene evvel Ati
nayı ziyaret ettiği zaman Yunan 
gazetecilerine demi9ti ki: 

• - Bir millet geçmit zamanlara 
aıt dü9manlıkları iki sebeple ha
tırlar: 1 - Husumet hislerini ten
miye etmek için. 2 - lleriye doğ
ru yürüyü9ünde mazideki dersler
den hız almak için. Türk milleti 
maziyi daima ikinci mülahaza ile 
hatırlıyacaktır. 

Dün lstanbulun kurtuluşunu te
zahürat ile kutlulıyan halk ta işgal 
senelerinin felaketini muhterem 
başvekilinin itaret ettiği ikinci se
beple hatırlamıştır. Filhakika bu 
felaket senelerini hiç bir Türkün 
unut.ııııya hakkı yoktur. Osmanlı 
İmparatorluğu Büyük harpte mağ. 
lup olmuş, 1908 inkılabından be
ri devletin mukadderatını idare 
edenlerin her biri bir tarafa kaç
mışlardı. Alelacele imza edilen 
Mondros mütarekesi galiplere or
dularının selametini temin için 
lüzum görecekleri mıntakaların 
işgali İçin hak veriyordu. Fakat 
ne lzmirin, ne de lstanbulun işgali 
böyle bir zaruretten doğmamıştı. 
l_;>ütmanlar, Osmanlı lmparatorlu
g~nun mağlubiyetile beraber 
T~rklüğün de öldüğünü zannet
nıışler "Hasta adamın,, mirasını 
taksim etmiye koyulmuşlardı. Ma
Yıs 1919 da lzmir leci şartlar al
tından İfgal edildi. Bir sene geç
ın_eden de İstanbul ayni akıbete 
~gradı. Kahraman Türk askerleri 
lfgal kıtaatı tarafından gece vakti 
y~~aklarında şehit edildi. Türk 
ınunevvl erleri koyun sürüleri gibi 
vapur ara tık 1 k M I 
aür"'ld .. s· ı ara ata Adasına 
te .':ıüs~~ \!kh, sarı, kırmızı renk-

! . m ı e askerleri Türk ev 
erme yerleştiler T .. k" · • ur un ne malı 

ne canı, ne ırz ve namusu t il ' 
tan m d "'ld' l asa ut-asun egı ı. •gal k 1 .. 1 Y asere-
~ının .st!"nbulda kurdukları terör 
•?aresını Büyük harbin hiç bir şeh
rı. yaşamış değildir. Ve bu terör 
bılhaasa şehrin Türk unsuruna mü
~vec~ihti •. A:rkadaşımız Y akup 
dadrı Beyın ışgal senelerini tasvir 

e en Sodorn ve Gammoreh isimli 
romanı, hayali bir hikaye değil, ya
'~mış hayattır. 
1etin';1kadderatımızın Osmanlı Dev-

m d ·~ mukadderatına bağlı ol-
a ıgını T" k" O 

çok eski ' • ur ':1n. smanlılardan 
istikbali ~j~ t~rıhı ~e parlak bir 
"Ük G ., . ugunu ılk anlıyan Bü-
, azının Re' )'"' 1 Yıs 1919 t 'h' dıs ıgı atında ma
da mili' karı 1

1
n en beri Anadolu

ediyordı uru ~ş hareketi inkişaf 
İstnabuJ' (,ga altında bulunan 
serbestl'kn'I u kurtuluş hareketine 
T·· k '.. 1 e Yardım edememesi 

ur munev )' "· · · en elim· I ver ıgı ıçın acıların 
~nad 1 ı 

0 muştu. Gizliden gizliye 
cadel 

0 u~~I geçebilenler milli mü
çokl eye 1 ~n İştirak ettiler. Bir 

arı aynı "a d .. • 
ıett J , r ımı muessır su-
rnu"ce dstlanbulda yaptı. Fakat filen 

a e eye • t' k • . lst b .. 15 ıra etsın etmesın, 
do~~~· Tur~lüğünün k~lbi Ana

a ı nıı Ilı harekette ıdi. Üç 

,~~~-~j-ır-1 ~~---~~~! 

l' 
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Kutlulama tezahüründen "dört enstantane daha ... 

İstanbul dün kurtuluıunun onun • ı 
cu yıldönümünü kutJuladı. On yıl ev
vel düşman çizmelerinin kirlettiği bu ı 
topraklara Türk askerinin girdiği gü .. 1 
nün bu yıldönümünde sabahtan gece ı 
yar[sından sonraya kadar İstanbul bü 1 

yük bir CO§gunlukla ve içten gelen bir 
sevinçle çalkandı. On yıl evvel lstan- , 
bulu kurtaran Mehmetlerin kard&§le· , 

ri dün şehrin kaldırımlarını titreterek 
bütün dünya ordulanna örnek olacak 
bir intizamla geçerken halktan yük -
selen alkış ve hamlesi, bu sevincin en 
canlı ifadesi idi. 

Sabah erkenden 
Dün eabah, daha erkenden bü•ün 

tehir bayraklarla süslenmişti. Halk l<a 
file kafile Sultanahmede, oradan Tak 
•İme kadar çıkan yollarda toplanıyu, 
bütün tehir buralara doğro akıyor
du .. Sultan Ahmet meydanı hıncahınç 
denilecek bir halde dolmuıtu. Kıtaat 
ve mektepliler için ayrılan yerlerde 
her grup saat 9 da sıra ile yerlerini ta
mamen almı§ bulunuyorlardıa 

Saat 10 da ..• 
Tam saat 10... On yıl evvel Türk 

ordusunun lstanbula ayak bastığı oa
at ... Şehrin her tarafından toplar atıl
mağa başladı. Limandaki bütün vapur 
lar düdük çalıyorlardı. Bu dakikada 
bütün vesaiti nakliye ve herkes yerin
de durdu. Kalplerde on yıl evvelin 
heyecanı, kafalarda başarılan büyük 
itin duygusu, her kes susuyordu. 

Geçit resmi 
Saat onu beş geçe geçit resmi baş

ladı. Önünde kıtaat, mektepler ve 
daha sonra esnaf cemiyetleri Sultan 
ahmctten hareket ettiler. Alay tram
vay yolu ile Salkımsöğüt, Reşadiye, 
Köprü, Şişhane, ve istiklal caddeleri
ni takiben köprüye doğru ilerliyordu. 
iki taraf dolu, yer yer alkış sesleri 
yükseliyor, binalardan çiçekler atılı -

Fırka vilayet idare heyet; 
nutkunu söylerken 

reısı yordu. Alayın kolbaıı Cümhuriyet 
(Devamı 5 inci sahif~de) 

Heyet, şehrin tazimahnı arzettik 
ten sonra, Gazi Haz.retleri bilmu
kabele: "lstanbul halkıntn bu vesi
le ile de hakkımda izhar eylediği 
aamimiyet ve teveccühe karşı te§ek
fiı .. [erim. arzediniz. inşallah hep 

beraber ıızun seneler bu bayramla-

\~ kutlularız;.~uyurmuşlard1r. _J 

Turhal fabrikası --Bugün temel atma 
merasimi yapılacak 
Turhalda bugiin Türkiyenin dör

düncü şeker fabrikasının temelleri atı
lacaktır. Gelecek kampanya meveiminde 
faaliyete geçecek olan bu fabrikanın 
temel atma merasiminde lktısat vekili 
Celal Bey ve bir çok meb'uslar hazır 
bulunacaklardır. 

TurhaJ fabri.katu, modern bir şeker 
fabrikası olacak, istihsaliıtı diğer üç 
şeker fabrikasının istibsaliitını tamamla
yacaktır. ,. 

Celal Bey Tokat'ta 
TOKAT, 6 (Milliyet) - Heyet sa 

at on begte Turhala vardı. istasyonda 

(Dev,;ımı 5 inci sahifede) 

Celal B. Twrt.ala giderken 
nun penceresinde 

vago -

.. ,,,,,,,,.....,.,,,,,,,,,,,,,,, ....................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............................ ...... 
sene Anadoludaki harpte bir zafer caktık. İstanbula en yakın gelen t;ırmak bir zaman meselesi idi. 
kazanıldığı zaman İstanbul bay- fırkanın kumandanı Mudanya mü- Görd~ğü zulumlerle inliyen lstan
ram yaptı. Harp Türklüğün aleyhi- tarekesile Lausanne sulhü ve Is- bul, nıhayet Türklüğe kavuştu. 
ne tecelli eder gibi göründüğü za- tanbulun tekrar Türklüğe kavuş- İçte dün kutluladığımız gün bu 
man matem tuttu. Ve matemli ması arasından geçen günler hak- },urtuluş günüdür. Türke bu zafe
günleri daha çoktu. Çünkü milli kındaki intibamı o zaman bana ri, kurtuluş hareketinde daima 
mücadelenin inkişafı hakkındaki şöyle anlatmıştı: minnetle yadedecği ordusu vermiş
ha~erler, düşman membalarından - Bizim için mücadele senele- tir. Fakat o orduyu yaratan, 
gelıyordu. İnönü, Sa~ar!.a ve ni- rinin' en acıklı zamanları, lstanbu- zaferden zafere yürüten, milletin 
hayet D~.mlupın~r. Tur~un .~urtu- lun ışıklarını uzaktan seyredip, azmini uyandıran, fedakarlığına 
luşunu dunyaya ılan ettı: Duşınan içine giremediğimiz günlerdir. yol gösteren Büyük Gazi'dir. Bu
Anba~~!udan a~ıldı. İzınır, Bursa lstanbul için de en acıklı günler nun içindir ki şehrimizin kurtuhı-
ve utün Garbı Anadolu kurtuldu. böyle kapılarına kadar dayanan •unu kutlu! d " b' .. d •· 
F k ı b 1 · ı· h'I' Y a ıgımız ır gun e ,a-

a at slan u un ışga ı a a de- l,Jrtarıcr ordusundan ayrı yaşadı- ı ı'hı'n bu b" "'k · ' ' · t tt' Ç"nk"' M d .. uyu ısınım mınne ve 
vak ~I ıi u b ~ u a

1
nya lmh uta- ğı zamanlardır. Fakat Anadoluda- sükranla anmak her Türk için b;r 

reh edsı 7 . st~n u u adnca < su mu- ki zaferle lstanbulun ruhu esirlik- kadirşinaslık ho,.cudur. 
a e esıııın ımzasın an sonra ala- tem kurtulmuştu. Cesedini ele kur• Ahmet ŞUKRU 

Macar muhteliti tam 
kıymetini isbat etti 

Fener bahçe ahenkli oyununa rağmen 
üstatlarına 3-0 mağlup oldu 

Dün Kadıköyünde Fenerbahçe 
.tadında Macar profesyonel likine 
mensup muhtelit takım ile F enerbah. 
çe birinci oyunu oynadı. 

Maç tafsilabnı vermeden evvel o • 
yunun umumi §eklini hüli.ıa edelim. 

Dün oynanan oyun l•tanbul futbo 
lüne birçok şeyler öğretmiş vaziyet
tedir. Esaaen Türk futbolü Merkezi 
Avrupa sistemi tesiri altında olduğu İ• 
çin, biz, 'Macar futbolüne yabancı de
ğiliz. Ancak her §eyde olduğu gibi, 
futbolde de zamanla değİ§en noktalar 
vardır. işte dün Fenerbahçe stadında 
oynanan oyunda biz bu değişikliği ga 
yet vazıh bir şekilde gördük. Macar
lar gene eskisi gibi açıkları oynatıyor 
]ar ve ortada bulunan üç oyuncuları
n.ı §Ütör olarak kullanıyorlar. Ancak 
değişen nokta topa hakimiyette teba
rüz ediyor. Macarlar lngiliz sistemin
den taklit ederek oyunlarını ıert .. 
lettirmiflerdir. Topa çıkarken çok sert 
fakat mümkün olduğu kadar favlıuz 
çıkıyorlar .. Ekseriya havadan kafa ile 
oynamağı tercih ediyorlar ve hücum .. 
!arını merkezden açıklara doğru tek· 
ı&İf ediyorlar. 

Halbuki evvelce tehrimize gelen 
Macarlar topu hep santrfora verir
ler ve o takınu idare ederdi, Halbuki 
timdi bu işi santrhaf yapıyor ve tevziah 
o idare ediyor. Bu da lngiliz sisteminin 
esaslarından biridir. 

Macarların oyun sistemi ve takti
ği hakkında bu kadar yazdıktan son
ra, bir de gelen takmıın kuvvetinden 
bahsetmeği muvafık buluyoruz.. Bu 
takım, bazı gazetelerin iddia ettiği gi 
bi, derme çalma ve toplama bir takım 
olmaktan çok uzaktır. Bilakis bilgi, 
uyu,ma ve taktik itibarile §ayanı hay 
ret derecede kuvvetli bir teşekküldür. 
Bilhassa teferrül etmi§ oyunculardan 
ıol bek Biro çok ıoğuk kan ı ve k n
dinden enün b:r oyuncudıt:.r. 

Hiç ace)e etmeden, ve görerek boş 
yerlere rahatça degajmanlar yapabj .. 
liyor .. 

Bundan ba§ka bütün oyuncuJar, 
fevkalide güzel oynayan, .sürate ma
lik, ve §Ütördür. 

Dün Fenerbahçe çok güzel bir oyun 
oynadı ve hocalarına mükemmel bir 
surette dayanabildi. Bu suretle san
JicivertliJer bir kere daha Türkiyenin 
en iyi takımı olduklarını isbat ettikleri 
gibi ayni zamanda artık Avrupa takım
ları ayarında bir takıın da olduklarını 
isbat ettiler, 

Maç nasıl oldu? 
Tam saat 4 te Macarlar önde Fe • 

nerbahçeliler arkada sahaya çıktılar. 
ve alkışlandılar. Stad geçen cuma gün 
kü gibi kalabalıktı. Malüm ve mutat 
merasim yapıldıktan sonra takımlar 
~i~ildirler. Fenerbahçe takımı fÖyle 
ıdı: 

Ajanslar 
Müdürleri geldiler 

-·-yarın akşamki trenle 
Ankaraya gidecekler 
Atinada dördüncü ajanelar konfe

ranıuna iştirak etmiş olan Fransız Ha 
vaa Ajansı umum müdürü M. Meynot 
refikası ve kerimesi, Havas Ajans! 
müdürlerinden M. Guyot ve refikası, 
Alman Volff Ajansı meclisi idare re
isi M. Brukman ve refikası, Romanya 
Rador müdürü M. Hurtig ve refikası, 
Sovyet Tasa Ajansı umum müdürü M. 
Doletzki, İtalyan Stefani Ajansı reisi 
M. Morgani ve Stefani Ajansı müdürü 
M. Copellette, Çeko•lovak Teçeka a -
jansı müdürü M. Novotny lzmir vapu
rile dün lstanbula gelmişlerdir. 

Konferansa iştirak ebnİf olan Ana 
dolu Ajansı müdürü Muvaffak Bey 
ve refikası da ayni vapurla gelmişler
dir. Ecnebi Ajans müdürleri pazar ak 
tamına kadar kalarak şehri gezecek
ler ve pazar akşamı Ankaraya gide
ceklerdir. 

l'dotörsüz tayyare 
-o-

Bir Alman Kağıthanede 
tecrübeler yapacak 

Alman tayyare mühendislerinden 
Her Kok İsminde bir zat bir müddet
ten beri şehrimizde çalışarak küçük 
bir motöraüz tayyare imal etmittir. 
Bu zat dün Kağıthanede kendi ken
dine bazı tecrübeler yapmıştır. lstan
buldaki hava cereyanlarının motörsüz 
tayyare uçuşlarına çok müsait o.iması· 
ndan dolayı Her Kok tecrübelerini Is 
tanbulda yapmağı tercih etmiştir. Her 
Kok bu tecrübelerinde muvaffak olur 
aa tecrübelerini davetliler ve müte .. 
hassıs zevat önünde tekrar edecektir. 

~ t r f ..f ,r.rS r c -t 
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Yukarıda Macar ve Fenerbahçe ta• 
kımları, aşağıda maçın heyecanlı 

dakikaları 

Hüsam ettin 
Fazıl Ya,ar 

Esat Fikret Cevat 
Şaban Reşat Zeki Muzaffer Niyazi 

Macar taknnı: 

(Devamı S inci sahifede) 1 

Cıvata sökenler 
Getiriliyorlar --Suçlular bugün yarın 
şehrimize getiriliyorlar 

Maznunlar yukarıdan itibaren sol
dan sağa: Ameleden Emin, Hik -
met, Arif, hat çavuşu vekili Ah • 

met, hat çavuşu Halit 

Gebze ile Dil iskelesi arasındaki ray
ların civata sökme hadisesi hakkında
ki tahkikat bitmiştir. 

Hadisenin mes'ullerinden tifoya tu
tulan amele Hikmet te İyileşmiştir. 
Maznun1ar bugün yarın şehrimize geti
rilerek ve tahkikat evrakı ağır ceza 
mahkemesine verilecektir. 
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Sultan Hamidin culiisu 
2 

Sultan Hamidin oyunları. - Yeni Padişah, her tarafa 
iltifatlar dağıtıyor. - Sultan Hamit, kılmç alayında, nasıl 

ı. hareket etmişti ? 

Abdülhamidin tahta çıkması, 
bir çok kimselerin ne5esini, keyfi
ni kaçırmı~lı. Bu gayrimemnunla
rın bir kısmı, yeni Padiıtahın, te
ceddüt harcl;etlerine samimiyet ve 
aad.:..:atle ayak uyduracağından 
,üphe ederek üzülüyor; bir kumı 
da sakıt Padisaha ikraz ettikleri 
külliyetli paralara yanıyordu. 

Sultan Hamit, kendisinin kimler 
lehinde, kimler aleyhinde olduğu
nu bilmiyor değildi, hatta pek ço
ğuna yakınen ve mufaasalan vakıf 
ve agi.htı. Fakat o, gayet kurnazca 
hareket ediyor, hisaiyatmı ne mem
nunlara, ne de gayrimemnunlara 
belli etmiyordu. 

Abdülhamit, tahta çıkar çıkmaz 
kemalimeharetle oyunlarına ba.tla
rnı5tı; her sınıf ahalinin mizacına, 
itikadatına, efkar ve mifvarına gö
re nümayitler ile efki.rıumumiye
yi kazanmağa çalıfıyordu. 

Cülüsünün üçüncü günü, gazete
ler Paditahınevcahın Hırkaiferif 
dairesine gidip, gece orada kaldı
ğını, sabaha kadar ibadet ederek 
millet ve memleketin selameti, sa
adeti için göz Yatları döke döke 
dualar ettiğini ve orada zahidane 
bir itikl\.f geçirmekte bulunduğunu 
yazıyorlardı. 

Ondan iki gün sonra, Sultan Ha
mit, askeri kıtlaları ziyaret edi
yor, bütün efradıaakeriyeyi, zabita 
nı, müffik bir baba gibi oktıyor, 
gönüllerini alıyordu. Gazeteler, 
bunu da dallandıra budaklandıra 
uzun makaleler, methiyelerle hal
ka bildiriyordu. 

Abdülhamit, mekteplere, mek
teplilere, tekkelere, dergahlara, 
medreselere, meJ&yihe, ülemaya 
l mellükler ediyor, iltifatlar yağdı 
nyordu. 

Sultan Abdülhamit, bütün ilti
fatlar yağdırdığı, dilnüvazlıklar 
gösterdiği müeueselerden ve o mü 
esseseler mensubininden daima 
korkar, çekinirdi. Fakat mevki ini 
tersin ve tahkim için hile ve riya 
yolundan yürüyor, kinini, gayzını 

gayet ustalıkla saklıyor ve gayri 
samımı nevazitlerle dütmanını 
dost etmeğe çalıtıyor ve dostunu 
da, düfmanını da aldatıyor, kan
dırıyor ve hemen hemen muvaffak 
oluyordu. 

Sultan Hamit, merhum amcası
nın son azmanlarmda Mitat Paşa
nın, Gürcü terif, Şirvani Hulusi 
Efendilerin, Namık Kemal Beyin 
vesairenin, elli altmış bin talebei 
ulümü nasıl ayaklandırıp sokaklar 
da alay alay dolaştırarak nümayiş
ler yaptırdıklarını, banker sarraf 
Hristaki Efendiden, Banker Zari
fiden alnan paralarla şeyhlere, ho
ca efendilere, yobaz talebeiülüma 
ne vechile ikramlarda bulunduk
larını ve şarktaki kıyamların ek
seriyetle ayni menbalardan çıka 
geldiğini de peki.la biliyordu. 

Bu hikaye, pek uzundur, tafsi
le hacet yoktur. Sultan Hamidin 
culüau müteakip çevirdiği manev
relerin, oynadığı oyunların, en üs
tadanesi kılıçalayı günü yaptığı 
roldür. Abdülhamit, bunda tama
mile muvaffak olmu,tu. Kılıç ku
~anma alayı günü Eyüpsultana 
gittiği zaman Abdülhamidin takın
dığı vaziyet, akla durgunluk vere
cek derecede mahirane idi. 

Hem program ve hem eski adet 
mucibince Eyüp camii kapısına 
Hünkar atla gidecek ve orada at
tan inip türbeijerifeye girecekti. 
Fakat Sultan Hamit, türbei,erifeye 
doğru gidilirken bu program ve es
ki adeti bozmu~, Eyüp camii şeri
fi kapısına varmaksızın hemen te
vakkufla atından inmis ve ellerini 
kavufturarak derin bi~ vüzuudin
darane aldıktan sonra hafif hafif 
zikritevhit ile yayan yürüyerek ve 
Hazreti Halidin türbesi önünde 
fartıhu!u ve tevazu la i ğilerek mah
feli hümayuna girmişti. 

Yeni Padi,ahıo bu tavrıhareketi 
İstanbulda kadın, erkek herkesin 
dilinde destan olmu~tu. 

(Bitmedi) 

Yarın: 

Sultan Hamidin culiisu 
3 

1 
Mitat Paşada inkisar( hayal . - Sultan Hamit, eski 
vaitlerini unuttu mu? - Eh iizziya Tevfik Bey merh:_I 

Alman Yahudileri ve Bomba 
Fransızlar SOFY A, 6 (Mill"y !t) - Vi"a-

CENEVRE. 6 (A.A.) - Milletler yetin VrJj 'ebna köyü Beled:ye 
Cemiyeti meclioinin dünkü müzakere- Reisi Hr. S oyanov'un e' ide ev-
si 1-"'ransız mümessili M. Henry Beren~ 
gerin yeni bir müdahaleoi yüzünden velki g !ce sa,t 11 de l::r bomba 
fcvltalade bir ehemmiyet almııtır. M. atı'mışt r. 
Bcrenger ekalliyetlerin hukuki vazi- Bomba i~flak etm'şse de, biç 
yeti hakkındaki müzakere münasebe 
tile Fransanın yabudilere müteallik l:ir Z :rarı n ucip olm::mı,tışlır. 
itleri ortaya sürdüğünden do!ayı bay Sof ya 6Ü a ·i zabta>ı ayni 
rete dü.,tüğünü !Öyleyen Alman mü - k d 
mes•İIİ Fon Keller'in bu sözlerinin a- Öy en şüphe etfği Milçev ile 
aıl kendisini hayretler içinde bıraktığı Balkarc"yt v'i ted if etm'.şlerdir. 
nı beyan etmj~tir. y . İ 

M. Berenger sözüne devamla de • eni spanya başvekili 
miştir ki: MADRIT 6 (A.A.) - Is abat 

Ekalliyetler meselesi hakkında mü-
zakere yapılmaıına önayak olan Al • taraftarı eski n2 z.rlarC:an M. Ped-
man murabhaa heyetidir. Almanya rogal, yeni kabineyi teşk.le me· 
yahudilerle diğer Alman yurttaflan mur e:lilmişlir. 
arasında kanuni bir fark gözetmek MADRl"T 6 { 
suretile yahudileri bw ekalliyet haline • A.A) - K.ıbi-
koymuftur. " neyi teşl.ile memur edilmiş olan 

Bu sözlerden sonra M. Serenger M. Pedregal, ist:;arelerine devam 
mecliae bir karar sureti metni vermiı- etmiş tir. 
tir. 

Bu metinde bütün devletlerin tabi- Mumaileyh ne Maura'nın sığ 
iyeli altında bulunan berke• müsavi cenah gurupundan, ne de radikal 
surette muamele yapmak bususund&ki S 
•·azifeleri hukuka ve kanuna uygun osyalistlerden müıahat görme-
bir tarzda teyit olunmu,tur. miştir. 

Lehistanda dahili istikraz 
V ARŞOV A, 6 (A.A.) - Dahili is

tikraz kayıt muamelesi dün tehacü -
me rağmen kapanınıftır. Halk mez • 
kur tebacüme 308 milyon ziloti ile 
İ§tira ketmittir. 

Kutup yolundaki gemi 
imdat isteyor 

VAŞiNGTON, 6 (A.A.) - 25 ey
liilde Boaton'dan bahri müncemide 
hareket etmif olan Bear heyeti aeferi
ye gemisi imdat istemiştir. Bu gemi 
Gance Sable açıklarında müıkül vazi
yette kalmııtır. Madoc ismindeki ••bil 
gem.iıi Bear'ın imdadına gibni~tir. 

Alman sanayi istihsala : ı 
artıyor 

BERLIN, 6 (A.A.) -Alman sana 
yiinin iıtihsalitı son 12 ay içinde yüz .. 
de 22 arbnıttır. istihsal olunan eıya
nın kıymeti yda 3 milyon 500 milyon 
marka çıkmıttır ki geçen senenin ağua 
tosuna nisbetle 650 milyon mark faz. 
ladıc. 

Mumaileyh beyanahnda bugün
kü şerait a:tında t,ıkil olunacak 
hükiımefn b:r ctımhuriyetçi te
merküz hakiımeti olmau laz m 
ge'diğini saylemiştir. 

Dii'er taraftan Radikal Sosya
füt fırkasının icra komitesi azası 
Pedregal'le teşriki mesaide bu:un· 
mağa lcarar vermişlerdir. Muma
i eybin bu gün kabineyi tef· i'.
den ~azgeçecc:ği :ıtanno!unmakta

dır. 

MADRİT, 6 (A.A.) M. 
Pedregal, yeni lcabineyi teşkilden 
vargeçmiştir. M. Zamora, bu va
zi;eye M. Maracon'u memur et
miştir. 

Renee Anoree öldü 
HOLİVUT, 6 (A.A.) - Siae

ma artistlerinden R nee Adore 
bir müdc!ettenberi çekfği akc"ğer 
haatalığıaın tes:rile ölmüttür. 
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HARiCi HABERLER 
Alman yada 
Gazetecilik 

Yeni kanunda ne gibi 
maddeler var? 

BERLIN, 6 (A.A) -· Wolff 
Ajansından: Muharrirlik mesleği 

hakkında Nazırlar meclisi tara
fından kabul edilen yeni kanun 
memurlıra ait kanundaki "iri a· 
sıl'dan olmak" kaydına dair olan 
maddeyi muharrirlere de tümul
len d r .nektefr. Bu kanuna göre 
muharr'.rlilc mesleğinin icrası b!r 
sene müddetle mesleki bahsiyle 
tabıdır. 1 

Her matbaa sahibi bir
0 

bafmu
harrir tayinine mecburdur. 

Matbaa sahipleri bir muharri
ri siyasi sel eplerden dal11yı iş'n

c' e"l çıkaram·yacaktır. Halkın se
lametine ilişiği olan sebeplerden 
dolayı prapaganda nazın bir mu· 
harrir'.n kardım • meslek mahke· 
melerinde açılacak davadan ay
rıca olarak • muharrirler l"ste
sinden sild:rebile~ektir. Bu kanu
nun meriye gireceği tarihi pro
paianda nazırı kararla ,tıracartır • 

Propaganda naz:rı M. Goel:
bels bu kanunun yapılmasını ge· 
r4kle1t!ren ıebep 'eri Berfin ga· 
zetec;leri federasyonuna anlattı

ğı sırada demiştir lci: 

"fikir hürriyeti mefhum üze
rinc!e dünyadın her tarafın:la şid
detli münakaşılar olmaktadır. fi
kir ve rey hürriyetin:n ancak 
devlete ve millete ait halk ve 
m 1kellefiyetlerin çizdiği hudut 
çerçevesi içinde veril!bileceği ar
tık kavranmağa başlanmıştır. 

Devlete karşı mes'uliyetini 
mlldr k olan ve vatanını seven 
her yurtta, hükumetin karar:arı
nı müdafa:ı etmek ve bu karar
ların adeta el ile ve dekdnulabi
lecek nefceler vermesine ça'.ış
makla mükelleftir. 

Bir muharrir:n vazife vp mü
kellefiyetlerini kontrola tabi tut
makta devleliıı hiçbir menfaati 
yoktur. Dev!et bu işi ma bpatıa 
kendi kendini disip:in al na al
m~sı yo"unda girişmesi gere1'. te. 
şebbt:s~ bırakmaktadır. 

Harp borçları ---
Görüşmelerde riayet edile

cek usul tesbit ediliyor 
Vaşington, 6 (A. A.) - logi

liz ve Amerikan mutahassısları 

arasında dün sabah yapılan kısa 

bir toplantıda harp borçları hak
kındaki görüşmelerde riayet edi· 
lecek usul konuşulmuştur. 

lngiliz mümessilleri borçların 
azaltılması hakkında resmi bir 
plan ileri sürmemişlerdir. 

Bütün dünyada hüküm süren 
iktısadi vaziyet ile borçlar me
selesi arasuıdaki münasebete de 

umumi bir surette temta edil
miştir. Bu görü.şmelere yarın yahut 
öbür günde devam o.lunacaktır. 

Bu esnade M. Roosevelt ile ma
liye müJteşarı M. Acheson ayni 
mesele hakkında konuşacaklardır. 

, 
Yalnız bir küçük gemi 

yapacaklar 
LONDRA, 6 (A.A.) - Bah

r'ye nezareti yiyecek ve cepha

ne taşıyan geaileri koruma işin
de kul!anılacsk tek direkli yoni 

bir küçük harp gemisi yapılması 

için bir mukavele lmzıladıiını 

bilc'.irmiştir. 

1933 y ima ait deniz inıaatı 
programmda yer bu'ısn gemiler
den yalnız bu kllçük gemi yıpı
lacaktır. 

Silahları azaltma işi 
Londra, 6 (A.A. ) - Sir Jbon 

Simon silahları azaltma ışının 
bugünkü vaziyeti hakkında ko
nu~mak için pazartesi günü top
lanacak nazırlar meclisinde bu· 
lunmak üzere londrada kalmııbr. 

M. Eden'in hafta sonunda Ce
neneye ııitınui muhtemeldir. 

Vişi 
Kongresi 

__.,_ 

Radikal sosyalist kongre
sinin ikinci celsesi 

VlŞl 6 (A. A.)- Havas ajan· 
aından: M. Daladiar Vişi' de top
lanan radikal sosyalist kongre· 
sinin ikinci celseıini dün saat 
14/30' da açmıştır. 

M. Da'amer'niu teklifi llzeri
ae kongre azan M. He~iot'yu ra
dikal fırkasının reisi 0° maıı s.fa
tile harareUa alkışlaııınıttır. 

Bundan ıonra M. Dalac'ier, 
aöylediği kısa bir nutukta bilhas· 
sa demiştir ki: 

"Fransa şimdi geçirmekte ol· 
duğu çok lüzumlu emek ve zah~ 
metler devresi sona erdikten 
sonra daha iyi gilnlere kavuşa· 
cak, bütün ehem1J1iyetli meaelele
rin bnrriyet daireainde ve hür· 
riyet va.sıtasile halledilebileceği

ni, diktatörlüklere IOzum olma
dığını bntlin dünyaya g6sterecek
tir . ., 

Radikal soıyalist fırka11 umum 
katibi M. Albert Milhalcda M. 
Heriot tarafından gönderilen kı
sa bir beyannameyi kongre aza
sına okumuştur. 

M. Heriot bu yazılı beyana
tında bütlin fırkanın cümhuriyet
çi hi:\ iımet ve onun reisi etra
fında toplanmasını dilemiştir. 

Pariaı 6. (A. A.) gazetelerin 
bntün dikkati Vichy'de açılmıt 
olan radikal sotyalist kongresi 
üzerinde temerküz etmektedir. 
Bu kongreye fırkaya mensup bir 
çok nazırlar da iştirak etmekte
dir. Matbuat fırkada mevcut olan 
vah:Jeti ehemmiyetle kaydetmek
tedir. Bu vahdet kengrece M. 
Herriot ve M. Dahdier hakkında 
yapılan tezahnrat ile teeyyüt et
miştir. 

Pariı: 6. (A. A.) Başvekil M. 
Daladier 

0

dün akşam saat 18 de 
tayyare ile Vlchy'den dönmüştür. 
Mumaileyh ıeyahatinden va Her
r:ot ile samimi mü"alrattaıi mem· 
nun olduğunu söylemiştir. M. 
Daladier, pazar glinü yine boy· 
yare ilo Vichy,ye giderek parle
mentonun açılmasından evvel söy· 
lenmeıi mutat olan büyük bir si· 
yasi nutuk söyliyecektir. 

Fransız silahları ---Bir Alman gazetesi 
vaziyeti nasıl görüyor? 

Berlin, 6 (A. A.) - Volf ajan 
sı bildiriyor: 
· Silah bırakımı hakkındaki yeni 
Fransız planını mevzuu bahseden 
Berliner Bousn Courier diyor ki: 

" Fransanın emniyet mütale
belerini ve silah bırakımının te
hirini neye istinat ettirdiğini an
lamak kakikaten güçtür. Çünkü 

F ransanın 206) ağır topu ve azim 
miktarda da istihkam toplan var
dır. Bundan başka 4000 tankada 

malik bulunuyor. Halbu ki Al
manyanm böyle tek bir silahı 
yoktur. Fransa 1921 den beri 

harpte derhal kullanıla bilecek 
ordu mevcutlarını yüzde 42 azalt· 
tığını iddia eylemektedir· Bu dağ

ru değildir. Çünkü bugün de 
eskisi gibi bütün Fransız genç
liği askeri talim ve terbiye gör

mektedir, ve ihtiyatların miktarı 

bir tek eksilmemiştir. Fransız 
devlet adamları geçenlerde Fran
sız hudutlarmın Alman kıtaatı 
tarafından geçilmesinin mümkün 
olmadığını söylüyorlardı. Halbu ki 
Almanyaoın 300) kilometrelik 
hudutları tamamile açık bulunu
yor. 

Amerikada bombalı grev 
Harrisburg, llliools 6 (A. A.)

Maden işçilerini a}'artmağa çalı

şan grevciler ile bu işçiler arasın
da b!r takım kavgalar çıkması 
üzerine hemen çağırılan milli 
muhafaza kuvvetleri süngü taka
rak sükun ve huzuru iade etmiş
lerdir. 

Bu kavgalar esnasında iM bom
ba atılmıı, bir çok kimıeler tü· 
fek kurıunu ile yualanmı,lardır. 

•• - _. : •ıı; ' .. ""·\· ·~ 
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Ankara ovasını sulayacak bara/ 
'ANKARA, 6 (Telefonla) - 'Ankara ovasını sulayacak olan Çılı 

barajı bu ay teslim edilmesi icap ederken vaktinde ikmal edilememiı· 
tir. Barajın irtifaı yüz üç metre olacak iken ikmal edilebilen k11ım b~· 
gün doksan aekiz metreyi bulmuş tur. Henüz beş metre daha yüksel· 
mesi lazım gelmektedir. Bu bef metre yükselme ifİ gene birkaç aylık 
mesaiyi icap ettirmektedir. Taahhüdün vaktinde ifa edilememesi yii· 
zünden çıkan ihtilafın meclisçe halledilmesi lazım geldiğinden keyfi· 
yet oraya arzedilecektir. • 

Yeni hatlarımız, geni limanlarımız 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Mecli.ten çıkarak bu sene yapılma· 

sı lazım gelen nalia ifleri meyanında vekiıletin ba,lamak üzere uğrQf 
tığı meselelerden en ba1ta gelenleri Filyoı - Ereğli hattiyle, Ereğli ve 
Mersin limanları, Antalya - Afyon hatları için müracata eden gruplar 
la vekalet müzakerelere devam etmektedir. Filyos • Ereğli hattı ve E· 
reğli, Mersin limanları için bir çok gruplar meyanında birkaç Frama 
grupu da mevcuttur .• Bu Fransız grupları verecekleri paraya mukabil 
hat ve liman malzemelerile diğer bazı malzemenin kendilerinden alıtı 
masını fart koymaktadırlar. Bu teklillere müsait cevap verilememekte 
ve bazıları henüz tetkik devresinde bulunmaktadır. ilk if olarak Ereğli· 
Filyos hattiyle Ereğli, limanının inşaları düşünülmektedir. 

Peştede güreşçilerimiz 4-3 gendi/el 
PEŞTEE, 6 ( A.A.) - Türk güreşçileri Kecskemet de yaptıklarc 

müsabakada mahalli güref takımını 4-3 yenm~lertlir. 

Romangadaki Türkler bay
rama geliyorlar 

BOKREŞ, 6 ( A.A.) - Anadolu Ajansının Balkan lıususi mul.abirİ 
bildiriyor: 

Silistre, Pazarcık, Köstence Türk münevverleri, Türk dvıtu Ro • 
menlerle beraber Cümhuriyet bayramını teait ve tebrik etmek üzere te1 
rinievvelin 20 sinden sonra hususi bir vapurla hareket etle,ek lıtanbul 
ve Ankarayı ziyarete karar vermişlerdir. J 

M. Titulesco ile beraber gaze
tecilerde geliyorlar 

BO KREŞ, 6 ( A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildin· 
yor: M. Tituleskonun ayın on ikisinde buradan hareket etmesi mukar· 
rerdi. Varş:ova müzakereleri üzerine M. Titulesconun Belgrat yolu ile 
Sofyaya geçmesi ve oradan latanb ul ve Ankaraya gelmesi tekarrür et· 
miştir. Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi Bey ayın on ikisinde buratlatı 
hareket ederek Sof yada M. Titules coya mülaki olacak ve lstanbula be• 
raber gelecektir. M. Titulescoya Ankara seyahatinde refakat edecek 
olan Romen gazetecilerin listesi ta nzim edilmistir: 

Bu listeye göre nazınn refakat inde Roma,;ya matbuat müdürü l'tf, 
Dragu, Romanya matbuat cemiyeti reisi ve Oniversul gazetesinin si • 
yasi muharriri M. Viyon, Diminyatsa ve Adeverul gazetelerinin siyasi 
mulırriri M. Romanul ve Lupta gazetesinin siyasi muharriri M. Aste· 
mie bulunacaklardır. 

• 
I zmirde ehli hayvan sergisi 

IZMIR, 6 ( A.A.) - Ehli ha;·uan sergisi Burnovada ziraat mehle• 
binde merasimle açılmıftır. Sergiye 250 hayvan getirilmi . tir. Hakem 
heyeti hayvanları tetkik ve clerecel erini tesbit etmiştir. Kazanan hay• 
vanların sahiplerine ikramiyelf!ı verilecektir. 

• 
ismet Paşa Hazretleri Ankarada 

'ANKARA, 6 ( A.A.) - Ba,vekil ismet Paşa Hazretleri bu saba!ı· 
ki trenle lstanbuldan fehrimize Jônmüşlerdir. ismet Paşa, ütasyotldil 
B. M. M. Reisi Kazım Paşa Hazretleriyle vekiller, mebuslar, vekaletlr.t 
erkanı ve birçok zevat taralındaıt karşılanmıştır. 

Yugoslav Kralı Hz.I 
Korfuda 

Layipçig muhakemesi 
LA YIPÇIG, 6 (A.A.) - Volf ajaıı

sı bildiriyor: 
Reicbstag mecliıini yalCınakla zan• 

--o- naltına almanlarıo bugünkü mubakO: 
Yunan Harici"e nazırı mesinde ba,müddeiumumi söz aımıt• 

J maznun Dimitrofa guya polisler t.,.... 
da Korf uya aitti fmdan fena muamele edildiği hakkııı• 

6 da ecnebi müdafaa vck;llcri komiteıİ· 
ATİNA, 6 (A.A.) - Atinadaki nin ileri sürdüğü iddiRyİ çürütmeii' 

Yugoslav elc;isi Yugoslav Kral ve Kra çalışmıştır. Başmüddeiumumi aadee' 
liçeıini.n cuma akıamı - bugün - Kor- maznun Oiinitrofun Bulgar avukat Gf1 
fuya geleceklerini HarlCiye nazırı M. gorof ile görüşmesine müsaade edil# 
11\i.\aksimosa bildirmiıtir. memiı olduğunu, polisler tarafın.ı.~ 

Bu tebliğ, Yugoslav hükümdnrları- fena muamele görmcdigini bizzat f)r 
nın ziyaretine reami bir mahiyet ver.. mitrofun bile söylediğini beyan etmİf" 
diğinden M. Maksimos Korfuya git- tir. 
meği kararlaıtınnııtJr. Zaten Harbıye Bundan sonra reis, Reicbıtag ya.": 
nazırı M. Kondilis te orada bulunmak. dıktan sonra geceyi nerede ııeçirdiğiııl 
tadır. Torglere ıormuştur. , 

M. Maluimoı, dün l'l!:şam Yuııo• • Torgler, verdiği cevapta o ııecer' 
l>lv elçisi M. Christitch'i da ynaına ahbaplarından birinin evinde geçirdiği-' 
alarak Spetzai Torpito muhribine bin- Reicbstag meclisini komüniat fırkaııııı' 
miş ve Korfuya gitmiıtir. yağhğı yollu iddiaları protesto ebnel' 

Gazetelerin yazdıklarına göre M. için ertesi günü poli~ nriidürlüğiill1 

Maksimoıun Korfuda bulunmasına gittiğini söylemiıtir. 
Kral Alexandre'la yapılacak konuıma- Bu cevap üzerine müddeiumumi a'/~ 
!arın siyaset aahasına da ilişmesi - ih- ğa kalkarak Torglerin kendi kendisİ,,ı 
timalinden ötürü lüzum görülmüıtür. polisin emrine hazır bulundurdu~ 

. • • . • • zannını uyandınnağa çalııtıfıru .;if" 
Amer.ıkan ışçılerı kongresı lemi, ve demiıtir ki: "Torgler. o g~ 

y AŞlNGTON, 6 (A.A.) _ lx:i kon ke?di evinde yata~ yerde acaba o:;;. 
· d M G · dd tr lk 1 hır ahbabının evınde kaldı?. Yangın 

gresınd ed · . tr_eekn ." e ı a ıf ar a- bir kaç saat sonra zabıta . Torgl.,.. 
rasın a em.ış ır ı: t kif ed'ld" k d' . ~ "Am 'k · ·1 · d"kt ·· 1 t ev e memur ı a ve en Jsı e• 

erı an ıtçı era ı ator er a· d dı.. 

rafından kullanılan, tazyik edici ted- e arMaanbk · . b d 0 ,_;t . . . eme reısı un an sonra ';J 
bırlere kartı mubalefetlerınde Brıtan f kt' 

b.. .. d"" . .
1 

• - b ro u sorguya çe ı ve mnznunun ,,. 
ya ve utun unya ı§çı erme muza e- tel"f 'ka t ·hıa. d ı irilen r 

d kl d. B" d k . · ı ı me ga tın a e e ııeç 
ret e ece er ır. ız emo raııyı ae.. zılarını ok d , 
v!yoruz ve. e~aJliyetlerin zulüm görme Dimitrofu :~nebi memleketler~ 
sıne kar§ı ıttı~'.'z .~decek doıtlarımıza bütün faaliyetlerini Bulgarlar Iehill" 
yardı~ ~decegız. .. . . çalıtmağa hasrettiğini söytediği11dl' 

lngılız ~ele f!~~~ıı~n mumeıaı~a reis cev.ap olarak dedi ki: _.J 
M. R~v~n Hıtlercılıgı ııddetle tenkıt "Evinizde yalnız Bulgaristanı def" 
eylemııtır. fakat bütün komüniıtlik •iyaıoetioİ ~ 

Amerikada içki resmi ıaı.adar eden bir çok yazılar buıu .. ,,.,ı 
V AŞINGTON, 6 (A.A.) - Ameri- tur.,D, ah · o· · f ·.,1 

Jca bük- ti b.d. 1 · ·· le" t a sonra re11 ımıtro un evı..,. 
. ti' Lt?'e ta ıse erın mkalufdural mem- bulunan ve Berlin sokaklarını gO•'• 

nwye nın amamen ırı maıına b • d R · · ~ 
d • "ttı'•· · ·· ···· ·· d t k ren arıta a eıchıtag bınasmın ı~ ogru gı gını ı:oz ounun e utara t 'ld··· kta .. · ku kal"' · ·ı k Ik - takd' erı ıgı no uzenne rıun -orJ 
memnuıyet tamamı e a tıgı ırde 1 im b" h · f ·· "ldiİI' 
müskürat ithali.tından alınacak resim e .. ya~ı l4 .. •r aç_ •f~re 1 goru_, .. ~...A 

·1 · b"'tü B' 1 'k Am "k nu ooylemıttır. Dunıtrof, bu ,..,İt 
vh~kv:rgıtlerı. u b"nld' ı; tıre_şı R . elrı .• kendisinin yapmadığını iddia etınitf 

u ume erıne ı ırmış . esım erın 

alınmasına 6 biı-incikanunda 36 M H --;-ot-' -- hhi 
ıncı devletin de memnuiyetin kaldırıl- • errıo n un 51 
masını kabul ettiği günden itibaren 
baılanacaktır. M. Rooaevett kongrenin 
3 ikinciki.nundan evvel toplanmasına 
karar vermiştir. Gazeteler daha şimdi
den şarap ve ır1üskürat iliolouı haama
ğa baılaınışlardır. 

vaziyeti 
LIYON, 6 (A.A.) - M. Herrio~ 

sıhhi vaziyeti hakkında sabahleyi~o Ji 
nan haberler mümkün olduğu lı' 
-..uniyeti mucip bir telı.ildedir· 



lk 

, 

• 

• 

IFı-ıeÔ}?J 
Pullarımız 

Kar~ımda iki posta pulu var: 
Biri bizim postalara, diğeri Yunan 
postalarına ait .. 

Baskı itibarile aralarında mu
kayese kabul etmiyen bir fark gö· 
ze batıyor. İkincisi; puldan fazla 
bir minyatörü andırdığı halde bi
rincisi maalesef pek basit ve ipti
dai bir tabaat nümunesi •• 

Bir pulun maliyeti bir para bile 
değildir. Buna mukabil bir pul 1 
kuruşa, l O kuruşa, 100 kuruşa sa
tılmaktadır. Şu takdirde pul, dev
let için masrafı en az; fakat veri· 
mi en çok olan bir ittir. Kaz gelen 
yerden tavuk esirgenmiyeceği gi
bi devlete en çok kazanç getiren 
pul işinin tab' ında da selim bir 
zevk ile hareket edilerek fedakar
lıktan çekinmemek lazımdır. Hat
la elimizdeki vesaitin kafi gelimi
yerek pul matbaamızın yeni maki
nelerle techizini İcap eyliyorsa ta
sarrufu başka şeylerden yapıp la
zımgelen makineleri ve mütehas
sısları getirtmekten kaçınmamalı
dır. • ıı i rııı ııı ı· ,..,... 

Nitekim bu hataya, kağıt para
ların tab'ında da dusulmu,, elde 
mütedavil para, hamu~nun fena
lığından dolayı kısa bir zamanda 
bozulmuftur. Gerçi bu işte parala
rı hüsnümuhafaza edememek nok
tasından halkımızın da hissesine 
düşen kusur ve hatalar yok değil
dir. Lakin pul meselesinde kağı- · 
'dın hamuru meselesi ikinci derece
de kalır. Asıl meaele resim ve bas
kı işidir ki pul matbaamızın bugün 
kü halile bunu layıkıle başarama
dığı meydandadır. Bunda ressam 
hesabına da bir hiase ayırmak la
zımdır. 

Masraflarının cüz'iyetine rağ
men devlete pek mühim kazanç
lar temin eden bu gibi müessese
lere karşı gösterilecek fedekarlık
lar, en mahalline masruf fedakar
lıklardır. Ve en nihayet fU nokta
da unutulmamak lazımdır ki pulla
rımız, dünyanın her tarafına git
mekte, herkesin elinden ve gözün
den g<tçmektedir. Binaenaleyh bu 
gibi işlerde çok ziyade hassasiyet 
ibraz etmek ve batkalarına bizi, 
kendi komşularımızla mukayese et
tirerek onlar da aleyhimizde her
hangi bir İntiba bırakmamak zaru
retindeyiz. 

Salahaddin ENiS 
~~~~~..:o..:.:..::.:.:.:: 

Ziraat ve orman miitel: as
sısının tetkikleri 

Türkiye iktısadiya!ıru tetkik eden 
Amerikalı grupun ziraat ve orman mü. 
tebaum Mister Gartter Adanada tet
lıiklerine devam ediyor 'Mister Gart
ter, tetkikatı hakkında deıniıtir ki: 

"-Türkiye ziraati toprak ve iklim 
ıartlan itibarile büyük tahavvüller kar
Jlllnaadır ve bu tahavvüller, hudutsuz 
denecek kadar geniı, kıymetine payan 
olmıyacak derecede nihayet.izdir. Bil
haıaa bu kıymet ancak Türkiyeye has 
olan tütün, incir,' biralık arpa ve bir de
,.~~ye kadar Üzüm, çilek ve kavund. 
ırıbı mahsullerde kendisini daha ziyade 
ıöıtermektedir. 
. T~rk çiftçisi, diyebilirim ki, belki 
de dunyanın en mukdim en çaJıkan ve 
en zeki insanıdır. BugÜnkü dünyanın 
fen ve tekniğinden malUmatr olan bir İn
san,_ !ü~k çiftçisinin bu kadar basit 
ve ıptıdaı adetlerle ba§ardığı bu muaz. 
~m iti gördükçe, hiç şüphe etmeyiniz 

1
• hayretler içinde kalıyor. Mesela 

bu seneki bug" day mahıul" .. B · 1 unuz. u, ına-

ni mıyacak~a~ ~Ü~~ neticediri 

(1, Bankaamdan alınan cetveldir) 
5 T eşrinievve) 1933 
Akıarn Fiatları 

l ıtikrazlar 
latikr•ı: dahili 97,25 
1933 l ı til.razı ~s . O 
Şark O. yollan 2.50 
D. Muwahidei 54,50 
Gümrükler 8,SO 
Saydi ınahi 6 ,50 
Baidat 10,35 
T ·••lıı.eri.1e 10,35 

Tahvilat 
Elektrik 
Tratn'l'aJ' 
Tünel 
Rıh hm 
Anado!u 1 

Mümea.1il 
111 

-.--.-
-.-
17.GO 
45.ao 
47,25 
5US 

ESHAM 

Telefon 
Boınonti 
Terk.o• 
Çimento 
Jtıiaht d.7. 
Şark day 
Bal7a 
Şark m. •~u. 

11,50 
19,25 

27 
Jl,70 
18, 
1,25 
2,05 
2,85 

FIATLARI 
Pari• 
Londra 
Nü1ork 
Brütt•el 
Mitano 
Atina 

Cene"Vre 

Arn•tıecrdam 
Sof ya 

1206 ı 
653,s 

72,ı25 

3,381& 
8975 

82 
2,4355 
11697 

65,91 

NUKUT 

Kıuut 

20 f. FranaJ.ı, --ı;; 
l la tt!rlin 

648 
l Dolaı- 135 

20 Lir•t 
213 

20 r. Belçika t 17 
20 Drahmi 

24 
20 1. J••İtre 818 
20 Le.. 25 
21 v ,-

A.Ur. Ç.)&: } ]8 
l FJot'io. 

83 

Pr•i 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Bel arat 
Zloti 
Peıte 

Biikret 
Moa.kova 

' 

(Satıt) 

' 

15,92 
4,33 
5,65 

1,9777 
34,6425 

4,1975 
.ııtı,1975 

79,06 
1081.50 

Kurut 

1 ŞiJio. A.-. 2<4.,50 
16 
48 

24.-
0.23 

55.-

1 Pezeta 
] Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 O i ar 

l Çerno.-iç 
1 Altn1 
1 Mecidiye 

Banknot 

9,22 
0,37 
2,43 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekono•l 

Sigara kağıdı 
--o--

Bir grup büyük bir fabrika 
açmak isteyor 

Sabanca veya Çekmecede büyük 
bir sigara kiğıdı fabri~ası açmak Ü. -
zere bir Türk ve ecnebı gnıpu tetkı
kata girişmi§tir. Bu teşebbüs filiyata 
intikal ettiği takdirde memleketimiz· 
de ilk defa bir ıigara kağıdı fabrika· 
6 1 açılmış olacaktır. Fakat böyle bir 
fabrikanın işliyebilmesi için çok suya 
ihtiyaç his•edildiğinden evvela su me 
selesi ile meşgul olunmaktadır. Fab· 
rika, inhisar idaresile anlaşarak ida .. 
reye &igara kağıdı verecek, bu ı.uret
le hariçten şigara kağıdı ithal edi! • 
miyecektir •• 

Çay fiatları 
Çay ithalatının bir elden _idare e

dilmiyeceği ve kontenjan suretıle yapı
lacağı yazılmıştı. Buna ait kar~rna
me geçen ayın yirmi altısında resmı ~a
zetede de ilan edildiği halde gümruk· 
]ere henüz tebliğ yapılmamıştır. 

Diğer tarl"ft:an piyasaya aylardan
beri çay gelmediği için fi~tler a~tmak· 
tadır. Kontenjan cetvellennde, uç ay 
için, 300 bin kilo çay gireceğine dair 
kayıt vardır. Tüccar, gümrüklere daha 
geç tebligat yapıldığı takdi~de, ça.~ fi. 
atlerinin daha :ziyade artacagını soyle
mektedir. 

lstanbulun un ihtiyacı 
ve değirmenciler 

lstanbulda yiyecek eıyasının ucuz· 
]aması üzerine ekmek sarfiyatı azal
mı~ diğer tar~ftan, Karadeniz sahil· 
leri~de, Trakyada yeni yeni un fab
rikaları açılmıştır. Evvelce buralarda 
un gönderen fabrikalar, şimdi yalnız, 
lstanbul ve Marmara havzası ihtiyacı 
için çalışıyorlar. Bittabi bu kadar te· 
aisat bu ihtiyaca çok gelmektedir. De
ğirmenciler, rekabetin önünü almak 
için bir kaç defa toplanmışlardır. Fa
kat uzun müzakerelerden sonra, u .. 
yu~malı kabil olmamıştır. lstanbulun 
ihtiyacı olan günde yirmi vagon buğ
dayı mevcut fabrikalara taksim et
mek üzere yeniden bazı müzakereler 
yapılacaktır. 

Tütün satışı için bir kanun 

1 

inhisar idaresi ecnebi memleketlere 
tütün .satrıı itlerini tüccar gibi ve tüc
carlarla birlikte yapa~aktır. Bunun için 
hazırlanan kanun layihasını vekaletlerin 
mütalaasını sorduktan ve yeniden yapıl· 
ma11 liizım gelen tadilatı yaptıktan son· 
ra Vekiller heyetine ıevkedilmiıtir. Mec
listen müstaceJen müzakeresi istenilen 
bu kanun sayesinde tütünlerimizin hariç 
te daha fazla sürümü temin edilmiş ola
caktır. Bu l.Byiha memleket ihracatı ve 
tütün ziraati için çok mühim bir te§eb
büıstür. 

Hariç memleketlerde 
buğday 

bu seneki 

Londra ticaret mümessilliğimizden 
Ticaret odasına gelen bir raporda ibra· 
cat emtiamızı alakadar eden §U malü
mat verilmektedir: 

Avrupa buğday istihsalatııun yarı· 
sını veren başlıca 18 memleketin a .. 
ğustos nihayetinden tesbit edilen rakam
lanna nazaran bu seneki mahsulleri 
geçen seneye nazaran 28 milyon kadar 
daha fazladır. 

Tuna havzası diye anılan Roman
ya, Bulgaristan, Macaristan ve Yugos
lavya buğday nıahsulü geçen seneye 
nazaran 3ı milyon kental fazladır. 

Bu dört memleketin bu seneki ka· 
bili ihraç buğdav mahsulleri ıs milyon 
kental tahmin edilmiştir. 

••l•lllyede 

Yorgana göre .. 
--o--

Ancak en lüzumlu işlere 
para verilecek 

Belediye, önümüzdeki sene bütçesi 
için hazırlıklara başlamıştır. Bütçede 
son derece tasarruf kaidesine riayet e
dilecektir. Bu sebeple ihtiyaçları soru· 
lan belediye şubeleri en lüzumlu işler 
için tahsisat istiyec~k~ir. .. • 

Belediye şubelerının gondereceklerı 
ihtiyaç listeleri nihayet bir aya kadar 
belediye riyasetine gelecek, bunların 
tetkiki de iki ay süreceğine göre bele
diye yeni sene bütçesini şubat içtima 
devresine yetiştirecektir. 

Oktruva resminin lağvından müte
vellit açığın kapatılması için yeni bir 
varidat temin edilmezse, gelecek sene 
içinde büyük işler yapmak imkan hari
cinde olacaktır. 

Belediye mühim işleri, tesis edile
cek belediye bankasından İstikraz yap
mak suretile başaracaktıı·. Diğer taraf
tan belediye, halka yeni bir yük teşkil 
etmiyecek ve belediye kanununun sa)i .. 
hiyet ve çerçevesi dahilinde yeni vari
dat membaları teminine çalışacaktır. 

Yoğurt imalathaneleri 
talimatnamesi 

Belediye hıfzıssıhha müfettiıliği ta
rafından hazırlanan ve ıehir mcclislnce 
kabul edilen yoğurt imalathaneleri hak
kındaki talimatnamenin tatbiki için altı 
aylık bir mühlet verilın.işti. Bu müd
det içinde imali.thaneler, talimatname
deki esaslara göre tesisat yapacaklar 
ve yoğurt imalini daha temiz ve sıhhi 
surette · n etmek üzere hazırhklarda 
bulunacaklardır. 

Bu müddet teşrinievvel sonunda bi
tecektir. Teşrinisaniden itibaren tali
matnameye göre imalathanesini tanzim 
etmiyen ve yoğurt yapmıyan müessese
ler hakkında belediyece kanuni takibat 
yapılacaktır. 

Belediye, yakında yiyecek ve içe
cekle meşgul olan diğer müesseseler 
hakkında da bu suretle sıhhi esaslar da
iresinde talimatnameler yapacaktır. 

Benzin ve ~etrol 
Tutuşan ve tutuşturan maddeler hak

kındaki talin>atname bugünkü ihtiyaca 
uygun olmadığı gibi mevcut tehlikeye 
de tamamile mani olanuyacağı düşünül. 
mü§ ve yeni bir talimat~e. y~pılarak 
daimi encümene havale edilmı§tir. 

Yeni talimatnameye göre benzin, 
gaz ve sair tutuıturucu maddelerin 
gezdirici satıcılar tarafından satılması 
menedilecek, bu gibi maddeleri satan 
mağazaların mutlaka, yeraltı bir deposu 
bulunacak ve açıkta petrol, benzin &a· 

tılmıyacaktır. Yeni talimatnamediki hü· 
kümlere riayet etmiyenler hakkında a
ğır cezalar konulmuştur. 

Belediye, talimatnameye bilhassa ah· 
§ap ve eski mahalleler arasında açıla
cak benzin ve petrol mağazaları hak· 
kında daha sıkı kayıtlar koymuş ve 
yangın tehlikesinin önünü almağa ça .. 
lışmıştır. Talimatname, yeni belediye 
zabıtası talimatnamesine zeyil olacak
tır. 

Servet Cemal Beyin cenazesi 
Belediye mimari şubesi müdürü ..{i .. 

m~r Servet Cemal Beyin perşembe gÜ· 
nü üzerine bir fenalık gelerek vefat et
tiğini yazmıştık. 

Merhumun cenazesi bugün saat on 
birde kaldırılacaktır. Cenazeye gele· 
cek zevat saat onda lstanbııl beledi· 
yesinde bulunacaklardır. 

Mearlff• 

Yüksek tahsil 
Yunanistanda tütün müdürlüğü Yüksek tahsıJ görmek iste

Ticaret odasının aldığı malümata 
gö~e, Yunanistanda ma1iye nezaretine 
merbut olarak bir tütün umumi mü
dürlüğü ihdas edilecektir. Bu müdü
riyet, tütün istihsal8.tının lahdidi, tü
tün işleme ve ihracat meselelerile uğ .. 
raşacaktır. Bu teşekkülün en mühim 
vazifelerinden biri de ecnebi memleket
lerinde Yunan tütünlerinin sarfiyatını 
arttırmak İçin fabrikalar açmaktır. 

iptidai maddeler 
Sanayiciler, bu sene sanayie tahsis 

edilen üç ın.ilyon li.- lık gümrük mua· 
fiyetinden İstifade edebilmek için muaf 
mevaddı iptidaiye cetvelinin bir an ev
vel neşredilmesini temenni etmektedir
ler· Kendi.lerinin verdikleri malUmata 
göre yalnız §ehrimizde iki bin fabrika 
vardır. Bu fabrikalardan mühim bir kı:;.. 
mı, kendilerine lazım olan İptidai mad .. 
deyi gümrükten çekebilmek için güm· 
rüğe bir milyon liraya yakın teminat 
vermişlerdir. Bu tem.inat yüzünden her 
ay faiz vermek mecburiyetinden bir 
an evvel kurtulmak için cetvelin netri 
İstenmektedir. 

o•-----
in hisarlarda r 
Kaçakçılığa karşı 

--o-

Nizamnamenin bazı mad
deleri değiştirilecek 

lnhisarlar umum müdürlüğünün An
karaya nakli bina inşasından sonra 
mümkün olabilecektir. 

Kaçakçılarla mücadeleye faaliyetle 
devam olunacaktır. Hudut muhafaza ve 
gümrük kıtalarının kaçakçılığın müş~ 
tereken men'i için çalışmaları hakkın
daki nizamnamenin meriyetindenberi 
kaçakçılık vok'alarının azaldıgı görül
mektedir. Bu nizamnamenin bir iki 
maddesinin tadili için Dal-ıilive vekaleti 
ile muhabere edilmektedir. 

yenler bu sene fazla 
Bu sene yüksek mekteplere karşı, 

diğer şenelere niabetle daha çok a • 
kın vardır. Bu, 933 senesinde liseme· 
zunlarının Ciğer senelere nispetle daha 
fazla olduğunu da ifade etmektedir. 
Talebenin en ziyade girmek istediği 
müesseeslerin ba§oında bbbiye ve mül 
kiye geliyor. 

Bu sene Trp fakillteı.inde, umum 
talebe mevcudu altı yüzü bulmuştur. 
Yüksek muallim mektebi lağvedildi· 
ği için, edebiyat ve fen fakülteıi züm 
relerine giren talebe gçen ıeneye na
zaran azdır. Evvlce muallim olmak 
istiyen talebe, yüksek muallim mek
tebinde İa§e edilir, orada yatar, fakül 
telerde de derslerini takip ederdi. 

Böyle bir müeaıeaeye ihtiyacı olan 
talebe, diğer leyli mektepleri terci~ 
etmektedir. Bu yüzden Ankaradakı 
ziraat enstitülerine de talep artmı§ .. 
tır. Bu sene enstitülere müracaat eden 
talebenin yekunu dört yüzü bulmuf· 
tur. 

Bayram mUnasebetile 
yazılan eserler 

Cümhuriyet bayramı için yazrlmıt 
olan milli eserlerden posta ücreti alın 
maması için Maarif vekileti alikadar 
lara bir tamim göndermiştir .. Yazılan 
bu eserlerden te§rinievvelin yirmi be 
§İne kadar üçer nüsha Maarif vekile .. 
tine gönderilmek İcap etmektdir. Bu 
vakıta kadar vekalete gönderilmiyen e
serlerden posta parası alınrn.ryacak -
tır. 

Bir ilkmektep binası 
yapılmak üzere .. 

Beyoğlu 20 inci ilk mektep bina • 
Bında belediye heyeti fenniyeai tara· 
fından yapılan ke§İf Üzerine, bina -
nın maili inhidam olduğu ve tehlike 
arrettiği anlatılmııtır. Mektep der -
hal tahliye edilmittir. Maarif müdür 

ISTANBULDA GEZİNTİLER --
Şeker suyunun başında 

Yakacıkta, bu isimde bir su olduğunu 
biliyor mu idiniz? 

Matbaada oturuyordum. Onüme bir - Muhiddin Bey .. Ben sizin yeriniz • 
de olsam, bu sudan he1nen ıeker i.stihsa-kağıt uzattılar: . . . ---

- Şeker suyuna gıder mısın? lino batlardını! 
··- Fakültenin eski hocalarından Osep Ce Soraum: 

_ Nasıl Şeker auyu bu?.. . . lalyan Efendi, suyun evsafı hekkmda 
_ Nasıl olduğunu bız de bılınıyoruz malllmat verirken: 

ld .. h b dil - lstanbul suları kinde en fazla li-ama ne.-ede o ugunu a er ver er: :s-

Y ~kacıktal .. Hani, hiç te fena bir sı,. tin imlahı olan su budur! Diyor. 
yahat değil. Sabah saat ond.a .~ir mot~r , Ve tahlil raporu hakkında izahat veri· 
davetlilerı alıp Kartala goturecekımı. yor. 

b .. 1 Bardag' ı henüz elimden bırakmııtmı Oradan da oto us e ... 
· d '' ·· · ı ki acele bir işim •ıkmış gibi ortadan sı· _ Hele bır uşuneyım.... > 

Ben düşiane dururken Son Postacı vıımak mecburiyetinde kaldım. Bir bar· 
Halil Lüttü Bey, kararını vermit bile.. dak daha içtikten sonra, çeıme başı ile 

· akaladı sıfır numara arasında mekik dokumağa Erkenden benı Y : 
d s ı· · t başladım. Ben ne kimyakerim ne de su· 

- Haydi.. Gi iyoruz. ~n. mo ore a • lar hakkında bir fikir sahibiyim. 

la.N~::y!':t.; tr;;dr~U:. ~:~:~m!sormağa Şeker suyunda litin mi var, başka bir 
lüzum var mı ya .. ·ıabii şeker suyuna.. madde mi var, bilmem. Fakat bu suyun 

Halil Lütfü :U.ey teminat ta veriyordu: idrar verici hassasına şaştım kaldım. 
_ li.öreCeksiniz ıeker gibi eğtenece- Geçen cuma Tuzlada suyun tuzlusu 

... ı nu içmiştim. Bu cuma da Yakacıkta şe
g~otör vaktinden evvel yükiinü almıt: kerlİ•İni içiyorum. ikisi de diye bilirim 
Şehir M~clisi azası.ı doktorlar, gazetecı· ki bende ayni tesiri yaptı. Yalnız bir fark 
ıer su muhendisleri .. Bu arada •·Akay.,ın la: Tuzla suyunu ilaç diye içtim. Şeker 
kı;metli başhekimi Şeratettin beyle suyunu ise, şerbet niyetine! .. Anlattık-
karşıJaşmayayım mı? larına göre bu suyu uzak yerlerden ba-

Şeker suyu sey~ati~n gayet tatlı zı şeker hastaları için fıçı fıçı taşıyorlar· 
geçecegine, artık hiç şuphem kalmamış- mış. 
t.ı.. Şöhreti, her tarafa yayılmıı bir su i-

Doktora sordum: miş. Bizim şimdiye kadar nasıl olup ta 
_ yol arkadaşlarımız arasında kim- kulağımıza çalınmadığına hayret ediyo-

ler var bakalım? rwn. 
1 Sofralara oturduk. Önümüzde •i•e •İ· - Su doktor arı... > • • 

Sonra, tasriha lüzum gördü: ıe rakılar tabak tabak mezeler.. Şeker 
_ .Sudan doktorlar demek İstedim. ker suyu dururken üzüm suyu l.çılmez 

Kelimeye dikkat! diyenler bulunur. Fakat bu iki ıu, Yaka· 
lk cığın bu en güzel havalı yerinde kim ne-

Mrıtör tam saatinde ka tı. Hava Öy· derae desin biribirini tamamlıyorlardı. 
le giızel 'deniz öyle sakin ve biz Öyle ne-
şelıyiz ki Kartala kadar , vaktin nasıl içki faslı bittikten sonra, önümüze .Al· 
gestiğini anlamadık. lkıde bır saatme !ah ne verdiıe ııetirdiler. Fakat Şeker 
baka•1 sabırsız bir arkada! vardı. Ben ta... suyunun himmetile yiyip içtiklerimiz, 
kııd.m: midelerimizde incir çekirdeği kadar yer 

1 ı İfgal etmedi. Daha bir o kadar yesek - Ace e etme .• 
_ Neden? gene doymıyacağız. Neyse, sofradan 
_ Kartala ne kadar geç varırsak hak· kalktı!\. Muhiddin Bey, Şeker suyu için, 

lurruzda 0 kadar hayırlı olur.. epeyce masraf yapmış; takat bunu kafi 
Şerafettin ı>ey, bu babsı kısa kesmek görmiyor: 

isteaı: - Sermayemiz olsa, daha çok şeyler 
_ Kartala çok vaktimiz var! Ben bile yapacağız! Büyük projelerimiz var ama, 

daha ~JJdadan Heri geçemedim. ah para!.. Diyor. 
Nihayet Kartaldayız. Bizi~. i_çin !ki Kendisini teselli ettik: 

büyük otobüs hazırlamışlar. Bırısı bagır- - Yavaş yavaş hepsi olur. 
dı: Doktor, bermutat neşeli idi: 

_ Hanımlar öndeki otobüse!. -Sudan para kazanmak kolay mı? 
Ben sordum: Hele biraz sabırlı rıl! 

- Ne? Harem, selamlık mı? Şeker ıuyunun başında böyle daha ne-
Doktor cevap verdi: kadar, kaç saat kaldık. Farkında deği-
- Elbette oyle olacak. Malı'.ıın ya iç lim. "Otobüsler hazır!,, Haberi geldıği 

Anadoluda sayılırız! halde kimse yerinden kımıldmak iste· 
Y akacığın asfalt yolunu kayar gibi miyordu. 

geçtik. Bu ıirin köyün tepelerinden Dönüıte, köyün mini mini kahvesin-
N.lannaranın emsalsiz bir görünüıü var. de bir kaç dakika istirahat ettikten son-

Otobüslerden indikten sonra, küçük ra vola düzüldük. 
bir yokuıu tınnanmak icap etti. Doktor Şerafettin Beyle motörde su-

Şeker suyu, çam ağaçları ortaımda bir saınak ihtimalini düşünerek kartaldan 
aşk yuva11 ııibi biraz ilerde göründü bir kocaman kavun wmıştık. 
doktor Şeratettin Bey, eline bardağı a- Doktor, motöre girerken elinden ka .. 
lıp hemen çeşmenin başına koıtu: vunu kaptırmıt. Kime kaptırdığım ha-

- Terim kurumadan bir bardak su i- hrlamıyor, denize düıürdüğünü zanne-
çeyim! diyordu. 

- Terli su içilir mi? Sahilden açıldıktan biraz sonra motö-
Fetvayı verdi: rün baş tarafından bir gürültü koptu: 
- içilir .. Yalnız, içtiğiniz su, Şeker Şarkılar, el çırpmaları, haykırıımalar .• 

suyu olmalı!. Nihayet haberi eeldi: 
Doktor hepimizin ağzımızı sulandır- - Tayfalar, sizın kavunu rakı mezesi 

mıştı, Çeıme başına toplanarak birer, i- yapmışlar! ... 
kişer bardak su yuvarladık. Şeker ıuyu· Sevimli doktorumuz dayanamadı; mo· 
nun sahibi Muhiddin Bey, Bize ayrı ayn: törün baş tarafında çığlıklar devam e· 

-Nasıl buldunuz? Diye ıoruyordu. derken; güvertede İ)ini çekerek mırıl· 
Ben dedim ki: dandı: 
- Kendi hesabıma, bu kadar tatlı su - Bizim \ .vun bağıra çağıra gitti de. 

içtiğimi hatırlamıyorum! Su değil, sahi- senize!.. 
den ş_ekcr.. Şeker suyunun bende kalan hatırasını, 

Misafirlerden biri atıldı: felekten çalınmış günler arasında saklı-
- Alpullu fabrikasına ilk rekip... yacağım. 
Ve şakalaşmalar oldu: 

lüğü Zincirlikuyuda kira ile yeni bir 
bina bu.lmuı ve talebe buraya nakJe -
dilmiştir. 

ltalyan profesör Unun tetkikatı 
Evvelki gün Halkevinde bir kon • 

feran1ı veren İtalyan profesörü Dr. 
Rossi Trabluı tarihini tetkik etmekte
dir. Profeaör bu mevzu ile alakadar 
bazı kitaplar atamaktadır. M. Ro .. i 
bir hafta kadar §ehrimizde tetkikat 
yapacak ve sonra IUyaya dönecektir. 

Ecnebi müderrisler 
Üniversite kadrosunun tamamlandı

ğını ve gelecek hafta netredileceğini 
yazımı tık. 

Muhtelif fakültelere tayin edilen ec
nebi profesörlerden henüz şehrimize 
gelmemiı olanların da nihayet bir haf
taya kadar gelmeleri bekleniyor. Üni
versite ile yap~lan mukavelelerde ecne
bi profesörler, nihayet üç seneye kadar 
türkçe ders verecek derecede dilimizi 
öğrenmiş olacaklarını taahhüt ediyor
lar. 

Ecnebi profesörlerin çalııma tarzı 
da fa.külte reislerinden ll)Ürekkep üniver
site idare heyeti tarafından tayin edile-

Şimdiye kadar, gerek umumi harpte 
ve geı-ek harpten sonra ıehrimize bir 
çok kıymetli ecnebi profesörler geldiği 
halde, talebe ümit ve arzu edildiği ka· 
dar İstifade edememiflerdi. Profesör 
muavinlerinin, profesörlerin seviyesinde 
olmamaları, sonra asistanların iyi seçil
memeleri bu muvaffakıyehizliğin baş
lıca sebebi olarak ileri sürülmektedir. 

Üniversitede takip edilecek çalııma 
sisteminin büsbütün başka bir usule 
istinat ettirilmesi de isteniyor. 

Ecnebi profesörler ders vermekle be-

l 
raber, Türk meslektaşlarile beraber il
mi taharriyatta bulunacaklar, ilmi mü
nakasalar vana - -

M. SALAHADDiN 

Gümrük işleri ---
Muamelenin basitleştiril

mesi düşünülüyor 
Gümrük tarifelerinde ve muamele

uıullcrinde esaılı tadilit yapılmaıı ta 
karrür ettiğini dün kısaca yazmııtık. 
Gümrüklerde umumi muamele tekli
nin değiıtirilmesi öteden beri Üzerin· 
de durı>lan bir meıe.ledir. AldığnnJZ 
malUmata nazaran yeni değişikliğin e
sası gümrük muamelitının her saha
da bilhassa basitleştirilmeaidir. Bu me 
yanda gümrük tarifesinin yepyeni ve 
çok basit bir ıekle konulma" düşü -
nülmektedir. Gümrükçüler bugün tat 
bik edilen tarife şeklini pek kanıık 
bulmaktadırlar. Tarifede her mad • 
elenin muhtelif ıekilleri ayrı ayn tari
fe numaraJarında ve asgari gümrük
ten, azamiye doğru sıralanmaktadır. 

Bu hal muayene memurlarını bir ma .. 
lın tabi olacağı gümrük resmi hakkın
da §Üpheye düşürmekte ve onun için 
o eıyanın nümuneleri kimyahaneye, 
istatistiğe, tarifeye gidip gelmekte, 
muamele uzadıkça uzamaktadır. Güm 
rükçüler bu şekil yerine her cin• eıya 
için vasati bir gümrük resmi konul .. 
maıını muvafık bulmaktadırlar. Güm 
rüklerde beyanna..,,e ıekli de pek ka
rııık bir haldedir. Yeni ıslahat bilhas 
sa beyanname şeklinin düzeltilmesi -
nİ istihdaf etmektedir. 

~----o•-----

Berlin sefirimiz gitti 
Bir müddettenberi mezunen şehri

midde bulunan Berlin sefiri Kemalettin 
Sami Paşa dün mahalli memuriyetine 

•- L • . • • 

3 
OUmrUklerde 

90 çuval nerde ! ---Avarya şekerlerden 9! 
çuvalı eksik 

Geçen gÜn avarya olduğundan 
layı gümrük idaresi tarafından de• 
döküldüğünü yazdığımız şekerler m 
lesi yeni ve şayanı dikkat bir safh 
girmiştir. 

Gümrük idaresinden. verilen malU 
ta nazaran Belçikadan Fijeld vapu· 
Jjmanımıza gelen bu ıekerlerin 4387 
val olması lazımdır. Gümrüğe vı 
len beyanameler bunu böyle göstenı 
tedir. Vaktaki gerek gümrük, gerek 
lediye kimyahaneleri bu şekerin Y• 
lemiyecek derecede fena olduğunu 
porla tespit ediyor, şekerlerin der 
dökülmesine karar veriliyor. Bir ı 
gÜmrük memurları vapura gidiyorla 
şekerlerin denize dökülmesine başl 
yor. Bir taraftan da dökülen çuva 
sayılıyor. Fakat vapurda çıka, ç-
4297 çuval şeker çıkıyor. Aradaki d, 
san çuval şekerin nereye gittiği mal 
değildir. 

Vapur bir kere daha aranıyor. 1 
bir §ey bulunamıyor. Gümrük idar 
bu 90 çuval yani takriben 6,500 k 
şekerin ne olduğunu araştırmakta 
Bir taraftan da vapur acentesi a]ey 
ne takibata girişilmiştir. 

Bu şekerlerin gümrüğü ve beledi 
nin yenilmez demesine rağmen ıe 
çıkarıldığı ve istihlak edildiği zanne 
mektedir. 

Kaçakçılığa karşı müşterek teı 
Akdeniz sahillerimizde kaçakçılı 

Yunanlılarla müıterek tedbirlerle d; 
fazla önünü almak için Ankarada 
komisyon toplanacaktır. Fakat taı 
henüz tesbit ediJmemİ§tir. 

Mütehassısın tetkikatı 
Gümrük mütehassısı müteaddit gi 

rüklerde yaptığı tetkikatını munta 
ınan vekalete bildirmektedir. Müteh 
sıs halen §ehrimizde tetkikatla me§I 
dür. Yakında Ankaraya giderek ra 
runu verecektir. Bu teklifler vekile 
tetkikten sonra lazım gelen teki 
talimatname, kanun ihzar edilecektiı 

Mütehassısın şimdiye kadar lüzı 
gördüğü şeyler gümrük uıullerinin 
sit1eştirilmesi, tarifelerin esas itibaı 
değiştirilmeıi, gümrük kanununun b 
maddelerinin tebdilidir, 

l"ollste 

İki motör çarpış1 
Biri battı, denize dökülı 

ler kurtarıldı 
Şevki kaptanın idaresindeki K' 

tuluş iamindeki motör K.ınalıada ı 
çıklarmda Apostol Efendinin 800 l 
kıymetindeki ihvan iımindeki tene 
züh motörüne çarparak motörün b 
mauna sebebiyet vermiştir. Şevki ı 
tan derhal yakalanmıf, tenezzüh ıı 
töründe bulunanlar kurtarılmıştır. 

iki ahbap 
Hürriyeti Ebediye tepesinde Is 

ronun gazinosunda bundan üç gün 
vel rakı içerek ıarhot olan Halit 
arkadaıı Sadi kavga ederken zab 
memurları gelince tabancalarını b 
karak hemen kaçmıılardır. Dün bu 
ahbap yakalanmıştır. 

': Direkten duştu 
Koskada Babanoğlu medresesi 

kağından bava eazı direğine oyn 
mak Üzere çıkan, Kumkapıda Ça• 
cı Ahmet çelebi camii •okağında 
numarada Agop; demir kopunca . 
re düş.mü§ ve sağ ayağından yara1a 
mııtır. Agop hutahaneye kaldırılır 
tır. 

Yankesici 
Sabıkalı Hızır Köprü Üzerinde 

rahim Hasan Efendinin cebini kanı 
rırken yakalanmıştır. 

Alacak mesel es· nden 
Maçkada Alman namile tanını 

olan Mustafa Efe ndinin mandrasın 
inekçi lbrahim ile Must fa arasın 
alacak meselesinden bir kavga baş 
mı§ ve lbrahim Muıtafanın başın• 
kürekle ağır surette yaralamıştır, 
rahim yakalanmıı ve Mustafa hast 
neye kaldırılmıştır. 

Otobüse atlarkeu 
Be§İktşta Odun iskelesinde kavı 

cu Tevfiğin altı ya§mdaki çocu 
Etem Tramvay şirketinin 4 numar 
otobüsüne atlarken dÜ§erek sağ a, 
ğı kırılmıştır. Yaralı çocuk Etfal h 
tahanesine kaldırıJmı.§otır. 

Kavga 
Samatyada Çinar mahallesi K 

mer ıokağında 8 numaralı evde o 
ran Zehra Hanım ile kocaaı koltul 
Yuşuf Efendi itaatsizlik yüzünd 
kavga etmişlerdir. Ağı:z kavgaaını 
kavgası takip etmiş ve Y uıuf Efeı 
Zehra Hanımın ıol kolundan yaral 
mı§tır. Yaralı hastahaneye kaldırılı 
trr •• 
~~~~~-~~~~~~ 

Bayramda maaş 
--o--

Ayın 28 inde veı i'mesi 
için hazırlık yapılıyor 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 

de halkın bayrama daha İyi bir §ek 
de iştirakini temin için memurin ma, 
larının ayın 28 İne kadar peşin olaro 
verilmesi bekleniyor. Diğer taraftı 
mütekaitlerle yetimlerin de ayni va• 
yelten istifade ettirilmeıi ve iki ayl 
maaşlarının bu ay içinde verilmeıi 
mit ediliyor. 

Cümhuriyet bryramı şerefine hük 
metin bir cemile göstereı·ek maaşla 
dan te,1 kifat yapılman1ası için Mecli 
bir kanun teklif edeceCi yolunda 





tan bulun 
,.. urtuluşu 

(Başı 1 inci aahifede) 
idesi önüne &elince durdu. Bir müf .. 

,,Jze polia abide önünde yer almı§tı. 
trbiye bandosu da abide önüne gel-

Şehrin koyduğu çelenk 
Tiz bir borozan ıesi dikkat ku • 

andaıını verdi. Herkes selim alır .. 
ın abide önünde yapılan kürsü ya • 

: ,llndaki direğe bayrak çekildi. Bun -
jallın sonra Vali Bey muavinlerinin de 

uaveneti1e Abidenin önüne şehir na-
ma büyük bir çelenk koydu ve Cüm 
ıriyet Halk fırkası vilayet idare he-

;,ti reiai Cevdet Kerim Bey aık sık 
,.. kıtla kesilen fU nutku söyledi,' 

~.-; Cevdet Kerim Beyin nutku 
-J "Hemıeriler; 

''Bugün vilAyetimizin tam on ıene 
IVel, ,dört senelik eıaret hayatından 

r;trtul'!t~nun yıldönümünü kutlulayo
JJ"Z· Mıllı hayatta mühim hadiseler 

~ ,;ardır. Millet hayatında bunların de-
i. erini vermek liznndır. Çünkü onlar 

Wleti mütemadiyen tazeleyen yeni 
: fleıiller için ıııktır, kuvvettir, kitaptır. 
,;.IJtı tetrinievvel değeri bu kadar yük 
. k günlerden, hidiaelerden biridir. 

'Ju. i~, b~gü?. i~.kılapçı Türk cümhuriye
nın hır cuz u olarak bir viliyetin kur 

Jtf uşunu kutlulayoruz. Ogün bu aziz 
:l'iıemleketi iıgal edenler yıkmak iste

ikleri bir imperatorluğun merkezin
,; e yerleşmiılerdi. O gün köhne bir 

~ vlet hayatında eıir bir payitaht o-
~!' .bu tehir bugün yeni, kudretli ve 

lillıyetperver Türk devletinin taze ve 
uvvetli bir vilayeti bulunmaktadır. 

1, (atanda~lar, bu güzel ve büyük top-
-:-ntı veaılesile bugüne tekaddüm e • 
ren aeneler! dönmek ve bugünlere 
ıymet verdıren ıztırapb birkaç günü 
atırlatmak İsterim. Bunlardan b' . 

ıJ13 T · • ırı eırınıaanidir. Bu ıehir halkı ogün 
yandığı zaman Çanakkalede celadet 
" ıahameti önünde mağlüp nlmuı düı 

,1 an donanmasını, açdan Boğazdan ge 
" erek __ Sa~.tanat aarayının önüne yığıl .. 

llJf gordu. Muhtelif cephelerde Türk 
,ıl~hramanlığı kartıaıncla yıllarca ça-

:ı lb.tf, kalmı§ düıman ordularını hili 
~t "..e saltanat sarayının etrafında or

ugah kurmut gördü. 
. 8.•~latmak istediğim günlerden 
ncıaı de 16 marttır. Bu tehir halkı 

J .~hah sokağa çıktığı zaman her 
yoıe batını keailmit bu··ıun·· - d rele · · . . ' re.smı a

.. ..rı ~fgal edilmıt ve tehirleri ürkü-
• ucu bır tethit ile çevrilmit gördü. 
~ıra ".~ g?rurla kararmıt gözlerile bir 

?: go"?'•Yec~k hale gelen mağrur 
llustevlıler bılmiyorlardı ki bir yata· 
e:!'- ?'em~aı~ın ölümde nlduğunu bi
ün ~ır ~ılletız. Oaun içindir ki bü • 

Jelaketler kartısında kendi vic
m an gönül ve iman kaynağından 

VY.et alan milletiz. 
Bız bugün b d d • ., u mey an a o tarıh yap 
gmı okumak için toplandık. 
Muht~rem hemıeriler; pekala ha

ları~ kı lıtanbul 13 Teırinievvelde 
~~:'ya~ ve 11) martta hareketile büı 
ulun t•d.~et!.e~en o zülmün dehıeti 
l~.ında busbutun tiddetlenen o zül -
~~ ~ehteti altında tam dört aene in-

1', u halka bugün ta.savvur ve ihti .. 
a~ın ~aricinde görülecek en ağır ve 
nı esı!" ~uamelesi tatbik edildi. Gu .. 
r ve ıftıharla bir daha ı'fade d . · d.. I e erız 

.~fman ann bu suretle başlayan 
e dort ıenede inal edebildikleri va
n pa~çalarmı biz dört ayda kurtar

. ık. Bız lstanbullular ne kadar bah
yarız. Esaretten hürriyete kavu•tu 

uz .. !_ d • -
·· . .' 0 um en hayata çıktığımız 

gunun onuncu y ld'' .. .. d b 
tin öl"" ·· d.. 1 onumun e u mil 

atikl&J u:~ unyanın en büyük adamı, 
an C • usunun baş kumandanı 0 _ 

a ~zı Mustafa Kemal bu ande bir 
.ç Yh~z metre yanımızda latımbulun 

lZIZ ır 
0 f' • 

1 
mıaa ırı bulunuyor. Tarihten 

ıvve ~ar olan Türk milletine tarihten 
~~a a Yaıayacak kadar irade ve ha 

a ıyet veren o hu·· -k T'' k b d ir d h I yu ur e ura an 
.. k a a atanbuJ halkının tazimini 

n-:~·~1 haykırıyorum. , 
teref uyuk ordu, omuzlarında aırrların 
du,.. ve namusunu taııyan büyük or-

Biz o ·· 1 • farı içi d gu!' erın ıztırabı ve karanlık-
doğdu. n Ô '.~en Anadolud~ ~ir güneş 
nurunu .. gun~ı k8;"anlık ıçınde bize 
tim bav g~ıterdı. Bız bu hikaye etti
düz, kara y:::•na döndük, gece , gün .. 
L • • ~··•Ur dem d'k d'' ..etçılerinin 1. 't e 1 t uıman nö ... 
ri botaltıp 

1 
e 1 atındaki cephanelikle-

imkan b alana yolladık. 
~ nl u nlarımı.z d .. 
ao annı delerek uıman kor-
oana kottu. Gen• k•anla kavuımak için 
ka 

~ ı:ıarım d 1 pandı, ıana çamatır d"k ·~ lo ~ arına 
na1arnnız dört ıene ta 

1 
ti. htıyar a-

d. d nrııına r . . 
.. ırme en ıana dua etti. e ıru ın-

Büyük milletin Büyük ordus 
bu eın • t · · u, •en • .. n~ye ve ıtımada layık olduğu 
aoıterdın. • nu 

26 '""'·ıto · b-t·· 'h k ~"" ı receıı u un cı an uyur. 

,a
en kaYalnız •en uyanıktın. Ö gece dün-

ranl ıc... • • d ıule '&• •çın e tek ıule vardı. O 
rinde ot gefe Afyon dağlarında, derele-

'

ol ~o" opt arını yerleıtirmek, kıt'alarına 
" •ermek . . . iun çıra 

1 1
• • •~ın •enın tutuıturdu-

j. •e bırıtan tk~ı ıdı. O çıra •tığı gafut 
iuıtoı ıabahr ~mut göz_!eri açtı. 26 a
ael gibi ta 

1 
1 yon daglanndan bir 

• t ın Akd · da rıçe vardrn d.. enıze yandın, Me-
j. aya vıırmad ort. •eneye mukabil dört 

k •n eaır t urtardın B' d va an parçalarını 
eli • ıze e6ı .. n. eırınıevveli ver .. 

s·· 'k d uyti Baıkuma d 
en ve dııınd h. n an, bu millet için-

lanarak dün ": ~.Yanet hançerleri aap
Yapya)nız J 

1 
du~manlığı karıısında 

dığı rün j,., ev et11z ve teıkilataız kal
verdin. Bu ~''k •~n reçtin, un iıaret 
b~ ınillet biİI elın ~~zir e~tiği gibi 
duıtü. O ıe tereddut ıenın peıine 
dan kuvv 

1 
'jden kuvvet aldı, aen on

kurtarıldıe b a dın. Böylece bir vatan 
Yeni bit~ Y~ni devlet kuruldu. 

ra açtığı . krıh yapıldı. Ondan aon
kı Afy n d •n ılap ve itila hareketi tıp
ilerliyor 0 "a an 1.zmire gidiş gibi süratle 
bugün de u n:ı•ll-;t o gün olduğu gibi 
caktır. •enındır, yann da senin ola-

Onun içi M . • tan büy .. ı, n ustafa Kemalın olmak-
ref verd?_. IOTef yoktur. Bu nesil, te· 

•gın. bu mevdanlard• bundan 
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Macar muhteliti tam kıymetini isbat etti Atina mektubu 
1 .. ğ açıktan yapılan bir hücumda 30 T •• k y d ti "" 
I unc':': da~.ik.~d":.•ntr~for güzel bi~ pla- ur - un an QS ugunun 
l ae tutle uçuncu golu de kaydettı. A -

leyhimize bir korner oldu. Sol açık çe A • d h •• 
kiyor. Bir ıey _Y~k.. Ni~ayet oyun böyle tına a teza urler• Macarların bakiıruyeti altında 3 - O } 
bitti. 

Fenerbahçe kaptanı ne diyor? 
Dün maçtan sonra Fenerbahçe kap 

tanı Zeki Bey ile konuttuk ve takım 
için ne düşündüklerini sorduk. Bize 
ıunları ıöyledi: 

Türkiyeyi bilmeyen çocuklar bile Türkü 
yakından görmek, elile okşamak istiyor 

nün taınifinde ikinci olacağız. 
Çocuklar harıl harıl idman Üzerin

dedir. Şimdiden ne gibi feylerde ümi
dimiz olduğunu aöylemiye lüzum ve 
imkan görmüyorum. Maamafih ae • 
vinç günlerimiz bitrnit değildir. 

* • * 

'.Atef - Günef klübünün kongresinde bulunan azaları 

- Bu takım buraya gelen takımla
rın hemen en iyisidir. Oyun kabiliyet .. 
!eri gördüğünüz gibi bizden yüksek -
tir. Hatta daha ileri giderek aramız
da klaa farkı vardır diyebileceğim. 
Macar oyunculan tek batına her biri 
topa hakim, aüratli, kontrol kabiliye· 
ti mükemmel oyunculardır. Oyun aia
temleri bir parça lngiliz sistemine ya• 
kındır. Topa ıert çıkıyorlar. uzun pas
la oynuyorlar ve çok iyi tüt atıyorlar. 
Taktikleri ezicidir. Çok fazla enerji 
ile oynuyorlar. Hülasa Macar takımı 
tanı minaıi.le çok kuvvetli ve iyi bir 
taknndır. Bizim takım bugün oldukça 
iyi oynadı. Arkadaılarım. vazifelerini 
yaptılar. Oyunun tekli cereyanından 
memnunum. 

Atinanm dııandan gelen adama 
verdiği ilk intiba ucuzluğu ve Avru
palı gösteriti altındaki ıarklılığıdır. 
Atinanın ucuzluğu nedir? .. Basit ıey. 
Atinada fiyatlar eskisi gibidir. Yani 
bundan üç aene evvel bir Türk lirası 
35 - 40 drahmi arasında iken ne iae 
timdi de öyledir. Y alruz bir Türk li
rası en aıağı 80 drahmidir. Binaena· 
leyh bize burası yüzde elli ucuzdur. 

Ne gibi? Mesela: 
12 kuruta bir okka üzüm; yüz pa· 

raya bir telefon mükalemesi, dört ku 
nı§a bir ayakkabı boyası, bir liraya 
bir gece otel, 75 kuru§a iyi bir yemek, 
400 kuruta iyi bir çift kundura ve her 
teyi buna kıyas edebilirainiz. Otomobil 
adeta bedavadır. Taksiler bizim para 
ile 11 kuruıtan hatlar ve alelade bir 
kura için en çok 20 kuru§ tutar. 
Bu aabah Ati117ya 20 kilometrede Gla 
fada ismindeki plaja a-ittik. Gitme gel 
me ve orada bir buçuk ıaat bekleme 
için toptan 250 kuruta pazarlık ettik. 
Bu heıaba bizim toförlerin aklı er • 

Bu akıam saat altı buçukta Maa.' 
rif nazırı M. Turkovaıili betinci Bal· 
kan kongreıini açacaktır. Kongrede 
görüıülecek teyler arasında tarafı • 
mızcfan teklif edilmit olan Balkan o
yunlarındaki puvan uıulünün tebdili 
Balkan oyunları için daha sabit bir ~ 
ıaı bulunması gibi ıeyler vardrr. Tah 
minime göre Balkan oyun]arı l'elecek 
aene Sofyada olacaktır. Eğer Bulgar
lar bunu kabul etmezler,biz de de • 
nıhte edemezaek seneye oyunların ya· 
pılmaaı ıüphelidir. 

(Başı 1 inci ıahilede) 
Deins 

Flora Biro 
Steyner Lutz Belçik 

Fenyveıi Orky Erri Bihamy Tunyogi 
Hakem htanbulspordan Kemal 

Halim Bey. 
Oyun ıaat 4,12 de Macarlann hü

curnile baıladı. Bu hücum Cevatta ke
ıildi. Mukabil hücumu Macar beki 
Biro kesti. Macarların santrhaf tan sftğ 
açığa giden bir pasıru sağ açık gayet 
güzel ortaladı. Sol iç iyi bir plase yap 
tı. Hüaamettin yerinde durarak kur -
tardı. Hemen akabinde bir akın da
ha oldu. Gene Hüsamettin kurtaı- .... ı. 
Bir hücum yaptık .. Zeki çok güzel bir 
ara pası ile !Muzafferi gördü. Muzaffer 
durdurmAdan çekti, fakat top bir parça 
kenardan gitti. 

Hücum gene Macarlarda, aleyhi -
mize bir firikik oldu. Fazı! kurtarclı. 
Soldan hücum ediyoruz. Top taca çık 
tı. Sağ açık hücum yaparken favl yap 
ti. Niyazi rayet güzel bir hücum yapa• 
rak topu ortaladı. Bu sefer de Muzaf· 
fer yetiıernedi. Macarlar müthit ıuret 
te teknik oynuyorlar. Bilhassa ıantr -
haf çok iyi görüp pas veriyor. Oyun 
çok güzel oluyor .. Fenerliler gene ge
çen cuma günküne benzer bir oyun 
tutturdular. Aleyhimize bir firikik ol
du. Methur Bi~o çekiyor. Çok güzel 
atılan §Üt bir parça hariçten gitti. 
Bu takım muhakkak ki çok güzel oy
nıyan bir ekip. Bizim kale oldukça 
mühim bir tehlike atlattı. 

Oyun harikulade ıert, gözle takip edile
miyecek derecede seri oluyor. Niıbi 
hakimiyet Macarlarda, maamafih biz 
gene hücumlar yapıyoruz ve zaman 
zaman hasnn kalesini ziyaret ediyo -
nız. Bu taknn heyeti umumiyeai itiba 
rile ıütör bir takım, bundan baıka 
top kontrolü ve görütleri harikulade .. 
Soliçleri müthit denebilecek bir tüt 
çekti. Top golposta çarparak avut ol
du Fakat, bu atlatılan hakiki bir teh
like idi. Hüsamettin bugün iyi oynu • 
yor. ~iı;az daha ıoğuk kanlı olsaydı. 
daha ıyı olacaktı. Bekleri hakikatln -·---............ - ................... " .... . 
aonra düıman kıt'alarına tüfek çattır .. 
mıyacak, Türk sancağından baıka bay .. 
rak astırmıyacaktır. 

Sözlerimi bitirirken esarete ilk dü
ıen o esaretten son kurtulan lstanbul
luların Gaziye, büyük orduya, istiklal 
harbinin bütün kahramanlarına son
ıu_z. min.?etlerini arzeder ve ıehitleri· 
mızı hurmetle yadeylerim, 

Daima toplu, daima bir daima ile-. . n.,, 
.. Tr!~ünde Kolo~du kumandanı Şük

ru Naılı Paşa, Galıp ve Fehmi Paıalar 
vali 'Ml•hittin Bey ve ıehrimizde bulu'. 
nan mebuslar yer almıılardı. Geçit 
restni baıladı. Önde Harbiye ve Deniz 
Hrap mektebi talebeleri bugünün bütün 
iftiharını duyarak ve canlandll"arak i .. 
lerliyorlar, bunu Kuleli, Maltepe aske
ri liseleri takip ediyordu . 

Kahraman piyadelerimiz göründüğü 
zıı:man alkıt fevkalade bir hal aldı. 
Bır süvari bölüğü, bir batarya ve önde 
şehir bandosu bulunan polis müfreze
si çok alkışlandı. 

Genç İzcilerin ve mektep talebele
rinin gösterdiği İntizam büyük bir tak· 
dir kazandı. Kadıköy kız orta mekte
binin bayrağa aarılmıı iki hanrm tara
fından taıınan tabl<>Su coıkun teza
hürata yol açtı. Anadolu ortasında 
doğan bir günet önünde 26 ağustos 
ı~,l,ahı Gaziyi gösteren bu tabloda şu 
satırlar vardı: "lstanbul ve bütün 
Türk vatanı Büyük kurtarıcısı Ulu Ga
ziye ve onun tanlı ordusuna ebediy· 
yen minnettardır.,, 

Merasimden ıonra gündüz bütün 
gün Taksim ve Beyazıt meydanların .. 
da ıehir bandosu çalmııtır. 

Gece bütün ıehir reımi daireler, bu .. 
•usi müe t t . d'I . ııeaa envır e ı mıt ve yer 
Y~r fener alayları yapılmı§tır. Halke-
vınde evin azal . . b'' ''k b' bal ve Ala .. .. arı ıçın uyu ır o 

fı d 
Yb' koı~unde temsil ıubesi tara· 

n an ır mua ·ı · . amere verı mııtır. 
Reami kabul 

Öğleden •onra saat 16 da Kolordu 
kumandanlığında bir resmi kabul ya
pılmıı ve Üçüncü Kolordu kumandanı 
~ükrü Naili Paşa tebrikatı kabul etmiı
tir. 

Belediyenin ziyafeti 
Belediye dün aktam aaat 21 de Pe

rapalaı otelinde ordu erkin ve men .. 
su.bi?İne . 170 kiıilik bir ziyafet ver
m.ıı~ır. Zıyafet samimi bir tekilde geç 
vakıte kadar devam etm.ittir. 

Şehrin ziyafeti 
lıtanbul ıehri namına dün ak§am 

belediye ordu erkin1na Perapalasta 
170 kitilik mükellef bir ziyafet verdi. 
Ziyafette Vali Muhittin Bey söylediği 
bir nutukta lstanbulluların orduya 
kartı olan muhabbet ve minnetini ifa
de etti. 

lıtanbula giren ordunun baıında
ki sevimli kumandan Şükrü N aiti Pa
§A bu nutka verdiği kısa, fakat can .. 
dan cevapta, tehrin orduya gösterdiği 
muhabbete teıekkür etti. Ziyafet bu 
samimi hava içinde eeç vakte kadar 
devam etti .• 

çok iyi oynuyor. Sol bek Biro en teh
likeli anlarda soğuk kanlılığını muha 
faza ederek gayet temiz degajmanlar 
yapıyor. Bir ara çok güzel bır akın 
yapıldı. Güzel paolaıan Macar forvet 
hattı sağ açığa topu verdi. Maamafih, 
Fikretin, onu müteakıp ta Fazılın mü
dahaleıi topu avta gönderdi. 

16 cı dakikadayız, top mütemadiyen 
bizim nısıf sahamızda dolaııyor. Ma
car ıağ ıçının çektiği gayet ıı· 
kı bir tütü Hüaamettin iyi bir plon
jonla tuttu. 

Hücum yaptık. Zekinin güzel bir 
fÜIÜ 25 santim kadar havadan gitti. 
Oyun fevkalade aert ve temiz c'"re -
yan ediyor. Bir aralık, ıağ açık bütün 
bizim müdafaayı atlattı, kaleye 
doğru aktı ve ortaladı. Fakat bir ıey 
yapılamadı. Tam yirminci dakikada 
sol iç bir vole ıüt çekti. Hüaamettin to 
pu bloke etmeyip kartıladı. Kendisi 
de kaleden dıtarıda idi. Merkez mu
hacim topu yakaladı ve aıkı bir şütle 
ilk golü yaptı. Misafirlerimi" !,Ok al -
kıtlandılar. Hemen mukabilinde, bir 
akm yaptık. Muzafferin ırkı bir şütü
nü Macar kalecisi gayet güzel kurtar .. 
dı. 

Güzel bir akın daha yaptılar, sağ 
açığın orta.lamaaıru aağ için hüsnü ia
timal edemedi. Zeki çok güzel ve ô • 
nünde kimae olmadan bir top yakala
dı. Y etiıen Biroyu da kıvırdı ve Muzaffe
re verdi. Muzafferin çektiği §Üt gene yu
kandan gitti. Top bizim nıııf saha
mızda. Araaıra hücum yapabiliyonız. 
Gene bir hücum yaptık, Fakat Macar 
]ar bizi kaleye yaklaıtırrnıyor. Niya
zinin bir hücumu. Önündeki m idalıi 
atlattı. Bir burun ıütü, yukarıdan git
ti. F enerbahçede bugün ~ansaızlık 
var •• Bunda da bir parça mi&afirl~rin 
çok güzel oyununun teıiri yok değil. 

iki dakika kadar taik uyn« ""· 
Macar kalesi Zekinin harikuladd ida
resi aayeıinde çok tehlikeler geçiriyor. 
Reıat, güzel bir vaziyette aldığı topu 
kaleye havale edecek yerde pas ver
di. Kimse olmadığı için Macar mtida
faası topu kaptı. 

Macarlar ıon derece teknik oynu-
yorlar. ı ; 

;,~ ınci dakikadayız. Oyun müte •. 
vazin cereyan ediyor. Retat gene mu
tat bir halde aksıyor. Top bu ıefer de mer 
kez muhacimin ayağına geçti. Şüt, ta 
kat tansıızlıktan harice gitti. 

Bu maçta Fenerbahçe Türkiyenin 
en iyi takımı olduğunu .bir daha is .. 
bat ediyor. Oyun temiz ve pürüzaü~ 
cereyan ediyor. 

liaftaymın son dakikası. Sol açık· 
tan gelen bir topu merkez muhacimin 
kafaıile avuta gıtti. liundan son.-a u.a 
haftaym bitti. 

ikinci haftaym 
ikinci hafaymda F enerbahçe takı

mında değiıiklik vardı. Sedat sol açı
ğa girdi. Muzaffer ıol içe, Şaban aağ 
içe geçti. Oyun tam bette baıladı. Mu
zafferin tarafından bir hücum yaptık. 
Sıkı bir tüt, fakat bu da havadan Fe
nerbahçe oldukça ıanssız. Mac~rlar 
hücum ediyorlar. Muzaffer uzun bir 
vuruıla oyunu açtı. Zeki fevkalade 
bir efor aarfede~ek_~~ıtu. Yetiıti. Şüt 
fakat top kale dıregının yanından harice 
gitti: Macarlara korner oldu. Niyazi 
çetkı. Top Şabanın kafasına geldi 
fakat gene hariçte. ' 

Oyun çok seri oluyor. Bizimkiler 
Macar kaleai önünde iyi çalııtılar. Ge 
ne soldan hücum yaptık. Fakat Se • 
dat yetişemedi. Bizimkiler iyi kombi
nezonlar ile Macar kalesi önünde uğ
raııyorlar. Fakat bir tiirlü §anuızlık 
yakamızı bırakmıyor. 

Sağdan olan bır Macar hücumu 
sol içe geldi. o da durdurmadan ani 
bir ıüt çekti. Hüsarnettin tam yerinde 
bir zaviye plonjonu yapark topu kor
nere attı. Korner çekiliyor. Fakat kur
tuldu. Top bizim nısıf sahamızda. 
Faz ılın bir hatası yüzünden bir firikik 
Çok güzel gelen bu firikiki direk kur 
tardı ve kornere gitti. Korner çekildi 
ve .. ğ içleri 6 mcı dakikada ikinci 
golü attı. 

Bu arada Muzafferin timıek gibi 
bir tütüne tam anında müdahale eden 
kaleci yumrukla kurtardı. Hüsarnettin 
gene çok güzel bir kurları§ yaptı .. 

Macarlar müdafaaya çekildiler. 
Hücum bizde. Fakat bizimkiler hü • 
cum etmelerine rağmen gol yapamı .. 
yorlar. Bu takım müdafaaya çekilmek 
le beraber hücuıne geçtikleri zaman 
her kea yerini biliyor ve oraya gidi • 
yor. Onun çin takrmın müdafaada ol· 
maaı Macarlar için bir fena not olmu· 
yor. 

Meıhur bek Biro mütemadiyen 
Zekiyi tutuyor. Ve bu iıte tamamen 
muvaffak oluyor. Günün en İyi oyun
cusu Esat ve Yatar . Oyunun 35 inci 
dakikasındayız. Sedat üç kiıiyi kı
vırdıktan aonra Muzaffere güzel bir 
pas verdi. Muzafferin bütün kuvvetile 
çektiği tüt avuta gitti. Şanssızlık mu· 
hakkak. 

Çok güzel bir kombinezon yaptık. 
Şaban yerinde ve hiç durmadan gene 
kaleye bir ıüt attı. F aakt top bir par
ça yukarıdan gitti. Gene bu arada 

Macar kafi!e reisi ne diyor? 
Macar kafile reisi ile konuıtuk. O 

da ıunlan söyledi: 
- Bugün tam oyunumuzu göstere .. 

medik. Seyahat yorgunluğu oyuncula
rımızın hepıinde hi.la mevcuttu. T u -
tuk oynuyorlardı. Eğer takım tam ran 
dunanını verebilseydi çok daha iyi 
netice elde edebilirdik. 

- Fenerbahçe takımını nasıl bul -
dunuz? 

- Sizin takım umumiyet itibarile 
iyidir. Herhangi bir merkezi Avrupa 
takımlan ayarında olan bu ekip memleke
tinizin haricinde de muvaffak olur. Oyun 
culann içinde en fazla nazan dikkati 
celbeden üç orta, sol haf, bekler ve 
ıağ açıktır. 

Bunlar bugün için birinci sınıf fut
bolcülerden madut olabilirler. Bilhaı
•a aol haf çok genç olmaoma rağmen 
bugün herhangi bir Avrupa takrmın
da yer alabilir ve orada da burada ol
duğu ribi muvaffak olur. Oyun itiba
rile F enerbahçe takımını çok beğen • 
dim. Kendilerini tebrik ederim. 

Taksim stadında 
Takıim stadında yapılan ekıeraiz 

maçlarında Betiktaı - Galatasarayı 2-1 
yenmiı ve Süleymaniye - Vefa maçı be
raberlikle neticdenmiıtir. 

Bisiklet koşuları 
ANKARA, Biıiklet heye-

tinin yapmakta olduğu yanılardan dör
düncüsü dün µbalı aaat dokuzda An
kara Gücünden Marmaraya kadar dört 
defa gidjp ıelme 30,500 metre üzerin
de icra edildi. Yanı yeri saat sekizden 
itibaren ıtı'!l:aklılar ve mü .. bıklar ile 
dolman laafladı, idman cemiyetleri it
tifakı reisi Erzurum mebuıu Aziz Bey
efendi ile k;.tibi umumi Hüsnü Nail 
bey de yarıfı yakından takip etmek i
çin otomobille yanı mahalline gelmit
lerdir._ Yarııa tam aaat 9,15 te baılan
dı. Bır aaat kadar ıürecek olao yanşm 
ilk anlanndaki sürat hiç değiımeden 
nihayete kadar devam etti. 

En önde Talat, Necdet ve Oaep Bey
ler gidiyorlardı. Şimdiye kadar yapı
lan yanılarda derece a'ıan bu müsabık
lar yarııın neticesini değiıtirmemeie 
uğratıyorlar \re biraz geride kalan ra .. 
kiplerini daha fazla geride bırakmağa 
çalııarak tren vaziyetinde mütemadiyen 
koıuyorlardı. 

Üçüncü gidiıe baılanıldiğı zaman 
Oaep efendinin çok küçük diıli kul
lanmasından istifade eden Talat ve Nec 
det Oıepten ayrılmağa çalıştıkları hal
de m~.v~ffak olamadılar. Her üç ko
ıucu butun yarıı müddetince ayni va· 
ziyeti ~.uhafaza ederek birinciliği kazan
mak . JÇJn son kilometreyi be~liyorlar
dı. Fınale yaklaııldığı zaman öne geçen 
1:a~t. 59 dakika 6 saniyede yanım bi
rıncııı, -~~det ikinci, O.sep te üçüncü 
oldu. Dorduncü olan Rifat Bey henüz 
idmanları lamam olmadığından biraz 
geride kaldı. Müsabakadan sonra galip
lere Aziz bey tarafından madalyalar 
verilerek gençler tebrik edildi. 

lstanbul Sporun Trabzonda 
yaptığı maç 

'_TRABZ.ON, 6 (Milliyet) - Kara
denız ıampıyonu idman ocağı ile yap
t~kları maçta 2 - 1 lstanbulspor galip
tır. Son maç pazar günü yapılacaktır. 

Çankaya - Ankara gUcU maçı 
A.NKARA, 6 (Telefonla) - Çanka· 

y~ ıle Ankara gücü arasında bugün 
bır kupa n:ıaçı yapıldı. Adliye vekili, 
idman Cemıyetleri reisi maçta hazır 
bul~n!'y~rlardı. Çankayanın genç takı
mı ıyı bır oyunla 3 - 5 maçı kazan
dı. 

Ateş guneş kulubunun kongresi 
Dün Beyoğlunda Cürnhuriyet fhlk 

Fırka~~ .. ıonunda yeni teıekkül eden 
Atetıun~ı . klübünün kongresi yapılmıt 
ve beyetı ıdare aeçilmiıtir. Kongrede 
yüzden. fazla aza bulunmuıtur. Ruz
name nızamnamenin mütaleaıı ve heyet
ler intihabı idi. 

Nizamname mütalea edilip kabul 
o.lundu~tan ıonra, inGbaha geçilmit
tır. intihap edilen zevat ıunlardır: 

1 dare heyeti: 
Reia: Bolu meb'uıu Cevat Abbas 

~er, !kine! reia: Kemal Salih Bey, Ka
tib• u.mumı: Sadun Galip Bey, Muha
aebecı: Şadan Hakkı Bey Veznedar 
Adil Giray Bey. ' ' 

Hesap müfettiıleri: 
Milli Reaıurus müdürü Refi Celal 

Bey, Boraa meclisi idare azasından Re
fik Tevfik . Selim oğlu Bey. 

Divanı haysiyet: 
~olu mebuıu Cevat Abbas Bey, Ka

rahuar mebusu Vaıfi Raıit Bey, la
tanbul mebu~u Vasıf Hey, Zonguldak 
mebuıu Celal ~ahir Bey, Kemal Salih 
Bey, Sadun Galıp Bey, Yuıuf Ziya B. 

mez .. 

* * * 
Türk • Yunan doıtluğu burada bi-

zim ummadıiımız kadar bir ttsiı· yap 
mı§. Mağaz&larda Türklere ayrıca is .. 
k~nto bile yapıyorlar .. Yemek yediği
mız Averof lokantaıında müdir her:
yemekte bizzat gelip çocukların ne 
yemek iatedik.lerini soruyor ve bizi 
memnun etmek kendi~• için bir zevk 
tetkil ettiğini söylüyor. 

Mü .. baka günü atadın arka kapı· 
sındaki muhacir mahall;:sinrl'! atletle
rimiz avdet için otomobil !>->klerken 
halkın gösterdiği tezahür şAşıl acak ve 
ibret alınacak bir teydir. Y .otmişlik ;,a 
dmlardan tutun da 10 yatında Türki
yeyi bilmiyen çocuklara ıcadaı· herı .. <'a 
bizimkileri yakından görmek ve elile 
ıcvmek iıtiyor. 

Dün bir arkadaıla Atinanın kala
b~lık bir yerinde türkçe göriııerek ge
\ ıyorduk. Y aılı ve eanaf kılıklı biriaı 
arkamızdan aynen: 

- Ah 1 Bu mübarek Jiaaru 20 1ene
dir görüımedim. Sizi iıidince içim ka 
bardı diyordu. 

Bir mağazada raatgeldiğim 75 ya
tında bir gömlekçi bana aynen: 

- Ne zaman o aziz topraklara g-İ· 
decekainiz? diye soruyordu. 

Şimdi bu aatırlan okuyanlar belki 
bir hikaye yazıyorum aarurlar... Sö:ı:
lerin hakiki nlduğunu cidden temin 
e~erinı. Bir gazetecinin vazifesi bu gi
bı seyahat mektuplannda karilerini 
eğlendirmekten ziyade hakiki notlar 
vermektir. 

Türk • Yunan ittifakı burada ha
rikulide müaait bir tesir yapmııtır. 
Bunu zaten mü.sabakalarrn iJk günü. 
takımımız bayrağının arkaaından ıta
d~ çıktığı zaman oradaki 50 bin kiti
nın feryadı ve alkııı gösterdi.. 

* * * 
Müsabaka.ların ilk gününde bizim 

iki birincilik ve bir ikincilik 
alışımıza umumi tasnifte ikinci
liğe yakın üçüncü vaz #Jete giritimiz 
her tarafta umumi bir hayret uyandır
dı. Çünkü Üç senedir Türk takımı her 
ıeye ra~en dai.ma .sonuncu oluyordu. 
Halbukı bu aefer ilk günü iki birinci
~ı"k- al~ıttı. Zaten birinci günü yapılan 
anı musabakadan üçünün birincihğıni 
Yunanlılar, ikisini biz, birini Yugoa
lavlar aldılar. Puvanlar ıunlardı"' 

Yunan 39 
Yugoslav 24 
Türkiye 23 
Romanya 22 
Bulgaristan 11 
Arnavutluk 2 
Eğer 100 metrede Mehmet Aliyi 

be§İnci yaparak yapılan haksızlığı 
fotoğraflarla iabat edip onun mevkii
n! dördüncüye taıhih ettirebilirsek bi
zun de aayumz 24 ol,cak ve ilk rü-............................................................ _ 
Mehmet Arif Bey, Adil Giray 
Kemal Salih Bey, Etref Şefik 
Tahir Yahya Bey. 

Bey, 
Bey, 

Bu here~ kaydı hayat ıartile inti
hap eılllmııtır. Ancak heyeti idarede 
rol almıı olan zevat bu divandan me
zun addedileceklerdir. 

. Divanı hayıiyet lüzumu olduğu tak
dirde heyeti idareyi mürakabe edecek 
ve kongre toplamağa .. 18.hiyettar bu
lu~caktır. Ateıgünetin bu yeni heyet
lerıne muvaffakıyet temenni ederiz. 

Ankara at yarışları 
Sonbahar at koıularının birinciai 

bugün yapıldı. Birinci kotu yerlı ve 
yarım kan iki lngiliz tayı arasında ya 
pıldı. Bürhanettin Beyin Yıldız'ı 1000 
metreyi muvaffakıyetle kottu ve ka • 
zandı. 

1400 metre mesafeli ikinci kotu 
Halis kan lngiliz hayvanlanna mah • 
auatu. Oç hayvan girdi, Prens Halim 
Beyin Lady Tağ'ı birinci, Ahmet ve 
Fikret Beylerin Frick'i ikinci geldi. 

Üçüncü kotunun mesafesi 2000 met 
r". idi. Yerli v.e arap yedi hayvan gir
dı. Prens Halım Beyin Panrouge'u bi
rinci, Salın Hüsnü Beyin Handan'ı i • 
kinci, Abbas Efendinin kır ceylaru ü • 
çüncü geldi. 

Dördüncü koıu halia kan lngiliz 
hayva.nl":nna mahauatu. Dört hay • 
van gırdı. Prenı Halim Beyin Aknato
nu birinci, Talat Beyin Güler'i ikinci 
Dr. Dikı'in Türkan'ı üçüncü geldi. B~ 
kotunun meaafeai 1800 metre idi. 

1800 metre mesafeli betinci koşu
ya Üç yarım kan İngiliz hayvanı girdi. 
Ahmet ve Fikret Beylerin Yıldırnn'ı 
birinci, Prenı Halim Beyin Semir'i i ... 
kinci relri. 

Yarın husuai ıahada disk ve çekiç 
atma müsabakaln yapılacaktır. 

Bu müsabakaların büyük atadda 
yapılmamaama aebep atadın zemini 
dar olduğundan bir kazaya meyran 
vermemektir. 

Veysi bu müsabakaya girecektir. 
Dünkü idmarılarında Veyıi 42 metre 
disk attığına nazaran bunda da iyi 
bir mevki alacağını umuyoruz. Allah 
muvaffak etsin. 

Turhal fabrikası 
.. .. _(Başı 1 inci aahifede) 

buyuk bır halk kalabalığı heyeti kar• 
ıılaclı. Tokat ııali ııekili Munala Re • 
cai, Kolordu kumandanı namına erkô· 
nı harbiye reisi Ihsan, Fırka reisi Hü
ıamettin, belediye reisi Ômer Beyler 
I ktııat ııeki!imizi karftlayan zeııat a
ra&ında bulunuyorlardı. Bu münase • 
betle kurbanlar kesileli. 

.. Fabrikanın kurulacağı yer görül • 
clukten ıonra, otomobillerle tekrar T o 
kacla aııclet eclilcli. Mebus Mustafa B. 
heyeti evine misalir etti. Şehrin lıapı
s~da bir büyük asker ııe bando heye
tı selômJaclı. 1 

. Turhaldan Tokata ırelinceye kadar 
cıııar halkı ela ıeııinç içindeydi. Bir 
çok tarlalar pancar ekilmek ü:zere ha 
zırlanmq:tır. Yarın sabah Turhala d(j... 
nü/ecek, fabrikanın temel atma me .. 
rasimi yapılacaktır. ı 

Hakimler arasında 
nakiller ve tayinler 

ANKARA, 6 - Adliye hakimler 
kadroıu Üzerinde bir aydanberi tetki
kat yapmakta olan adliye intihap en
cünıeni mesaisini bitirmit. hikimJt!r a 
r~ıındaki yeni tayin ve nakil? ~re ni.t 
lısteler tamamlanmııtır. Yeni tayin 
ve nakiller biraz genitçedir v<> iki yü
zü aımaktadrr. Bu arada latanbul ha 
kimleri arasında da bazı tebeddül'er 
ye.pıldığı anlatılıyor. Yeni IRyİn liste
leri yüksek tasdikten çıktıktan sonra 
tebliğ edilecektir. 

Doktorlar arasında 
Etıbba odasına seçilecek 

namzetler seçildi 
Etı.bha. m~hadenet cemiyeti heyeti 

umumıyeaı dun Halkevinde fevkalilde 
bir toplantı yapmııtır. Bu toplantı ay 
sonunda yapılacak olan Etıbba Oda11 
idare heyetine göıterilec:ek namzetlerin 
kongreıinde yeniden intihap edilecek 
aeçilmeai için yapılmııtı. 

içtima •aat onda başladı ve uzun 
~ir_ müddet devam etti. Hafı olan bu 
ıçtıma hayli münakaşalı olmuıtur. 

Sene ortasındanberi bugün Etıbba 
Odasını id re eden heyet aleyhine bir 
cereyan vardır. Bu aleyhtarlar da genç· 
ler grupu n~"!ı ~!tında bir grup yapmı•
lardrr. Y enı ıntıhap yapılırken her iki 
grup ta akla gelen gelmiyen her çareye 
hat vurarak İ?tihabı bozmağa çalıı
"!aktadır!ar. ~ır taraftan da yeni va
zıyette dıt tabıpleri mühim bir rol oy
namaktadırlar. Dit tabipleri ve farma
koloğlar §İmdilik doktorların her iki 
grup ile de temas ederek kendi istek· 
!erine taraftar aramaktadırlar. 1 

Dünkü toplantıda bazı namzetler 
tespit edilmiıae de bunların da değit-
meıi ihtimali vardır. ı 

Tıp konırresine ıriclecek doktorlar 
Beıinci milli Türk tıp kongresi 

14 Tetrinievvelde Ankarada toplana
caktrr. Ş~diye. kadar olan kongreye 
memleketın her tarafından yüzlerce 
doktor İftİrak ederdi. Bilba ... lıtan• 
bulun hemen bütün doktorları kongre 
de bulunurdu. Devlet demirynllan i • 
dareai de kongreye giden doktorlara 
bu a-idiı gelit için muayyen bir tenzi
lat ,apardı. Veliren malumata göre 
bu •ene bu tenzilat yapılamamakta • 
dır .. Bu sebeple kongreye bir çok dok 
torlar gidemiyecektir. Bu meselenin 
halli için Sıhhiye Yeki.Jetine müraca• 
at edilecektir. 

KUçUk h11b11rler 1 ._ ___ _ 
* Köatencedcn hareket eden Polon• 

ya Tranıatlantik ıirketinin "Polonya,, 
vapuru bu ayın 8 inde latanbula gele
rek Galata rıhtımına yanaıacaktır. 

* Dr. Mazhar Osman ve Fahrettin 
Kerim Beyler iıtirak ettikleri akıl hıf. 
zıuıhhası konırreainden .. ı. günü ıeh• 
rimize döneceklerdir. 
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MEMLEKETT . ~ı . 

---Andifliyi bilir misiniz? 
Meis adasının karşısında küçük şirin 

ve çalışkan bir kasabamız 
KAŞ, (Milliyet) - Kaş - Namı 

diğeri Andifli: Bu ismi belki 

1 Kaymakam 
~ Nesip Bey 

fiİndiye kadar işit
miyenlerde vardır. 
Bunun için kısaca 
coğrafi vaziyetini 
izah edelim. 
Andifli: Antalya 
vilayetine tibi bir 
kaza merkezidir. 
Etrafı yüksek te
pelerle çevrilen An 
difli küçük ve ti
rin bir ihracat is
kelesidir. Bunun
la beraber fırtına
ların hiç tesir ya
pamadığı iki de 

limana maliktir. 
Bu limanlardan birisi Bucak deni 
zi ismi verilen ve Andiflinin gar
binden içeriye doğru giren bir ha
vuzdur. Burada suyun derinliği 
sahilden üç dört metre mesafeden 
15 metre derinliğinde başlar. Bu 
limana girerek gerek vapurlar ve 
gerek yelkenli gemiler sahile ka
dar yana,abilirler. Bundan batka 
cenubunda Bayındır iskelesi na
mı verilen bir liman daha vardır. 
Fırtınalı zamanlarda Andifliye ge
len vapurlar bu limana giderek yü
künü boşaltır, yolcusunu alır. 

Andiflinin sahilleri küçük kü
çük adacıklarla çevrilmiştir. De
nizden İtalya ile Meis adasına hu
duttur. 

Kafln iktisadi vaziyeti 
Civar kazalarla mükayese yapı

lırsa Kaşın iktısadi vaziyeti arazi
sinin ekseri yerlerinin dağlık ve 
ta.lık bulunması yüzünden biraz 
düşüktür. En münbit erazisi kal
kan nahiyeıindedir. Bu nahiyeye 
bağlı ova gelemit ve kınık köyle
rinin bulunduğu sahada otu:ıı bin 
dönümlük erazi vardır. Bu erazi
den ancak yüz elli bininden isti
fade edilmektedir. Geriye kalan 
kısmını göl bataklık teşkil etmek
tedir. Bu sene arazinin iki üç bin 
dönümlük bir kısmına da pirinç 
zeriyab yapılmıttır. 

Bu gölün sıtma mücadelesince 
kurutulacağı mücadele reisi ve şu
be tabibinin mahallinde yaptıkla
rı tetkikten anlaşılmaktadır. Bu 
kurak senede müc!-dele ite b~lı
.vabilirse çok mühim bir eser ola-

cak ve bu iş te köylüleri çok sevin
dirmektedir. 
Kazanın başlıca umumi mahsu

lü arpa, buğday, burçak, sisam, 
mısır, yumurta, palamut, odun, kö
mürdür. Bu sene de mühim miktar 
da kereste ihracatı yapılacaktır. 
Bilhassa kazanın nebati zeytin a
ğaçlarile dolu olması zeytincilik 
noktasından büyük bir istifadeye 
mazhar olacaktır. 

Kasta imar faaliyeti 
Çalışka.:ı bir reise malik olan 

Kaş Belediyesi kasabayı güzellet
tirmek ve asrilettirmek için bütün 
mesaisini sarfediyor. Bilhassa bat
ta Kaymakam Nesip Beyin nezare
ti altından devam eden bu imar 
faaliyeti gün geçtikçe ilerlemekte 
ve göze çarpmaktadır. Bu çalıtma
ların ilk semeresi olarak açılan iki 
caddeden birisine yorulmak bil
bilmez mesailerini sarfederek ça
lı,an kıymetli kaymakamımızın 
ismine izafeten Belediyece (Nesip 
Bey caddesi) konulmuftur. 

Bu imar faailyetinden batka 
kaza merkezinin elektrikle tenvi
ri de dütünülmektedir. Pek yakın
da ba~ta müessis belediye olmak 
üzere tetekkül edecek bir terket ta 
rafından bu fikir filiyet sahasına 
girecektir. 

Katın su ihtiyacını dütünen ça
lışkan kaymakamımız mevcut su
dan batka borularla bir çok men
balardan kata su getirmek teşeb
büsünde bulunmuş ve ilk iş olarak 
ta getirtilecek suların tahlili için 
lstanbula iki nümune gönderilmiş
tir. 

Maarif faaliyeti 
Kaza merkezinde bet dershaneli 

bir ilkmektep vardır. Bu mektebin 
bir de pansiyonu mevcuthır. Mer
keze yakın köylerden gelen talel-.e
ler bu pansiyonda yatarlar yiye
ceklerini de mektebin pansiyon 
talebelerine mahsus kilarından te
min ederler. Kilarda her gün bir 
nöbetçi talebe bulunur. Bu nöbetçi 
talebenin vazifesi pansiyonda mev
cut talebe miktarıııa göre kilardan 
erzak çıkarmak ve bunların hesa
bını tutmaktır. Köylüler çocukları 
için getirdikleri bütün yiyecekleri 
mektebin kilarına teslim ederler 
Kaza dahilinde yedi me~tep var
dır. Bunlardan başka üç köyde de 

'Andilliye b ir kuı bakı~ 

Milliyet'in romanı: 33 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da rinema 

Yazan: VICKI BAUM 

.,.abrdı. Bazan ela kÖpeğin, muhabbe
tine muhabetle mukabele etmesine 
maa.lmemnuniye razı olur, Mai, sıcak 
dili ile ellerini yalamasına muvafa .. 
kat ederdi. Tobisa ismindeki köpeği 
de sık sık el yalardı amma, Pluk'in 
bir huyu vardı ki, Oliver' den baıka 
kimsenin elini ya lamazdı. 

Oliver ma~aj kanapeıine uzanır 
uzanmaz, Dooka'yı dütünmeğe bat
ladı. Donka ona lazımdı; kendini bir 
türlü onılan alamıyordu. Viskisinden 
"Vazgeçmek onun yanında çocuk oyun 
cağı kalıyordu. Fakat Donka.. . Ona 
hiç değilse şimdilik .... Lazımdı. Nan· 
do canıru acıttığı İçin söyleniyordu. 

Nando a~nını kolu ile ıilerek: 
- Ne var? Ne oluyor? Dedi. 
Oliver homurdandı: 
- Hiç ... lnıanın midesini Öyle bir 

yıldız/aranın romanı 

Terc.?me: KAMRAN ŞERiF 

uğuşturuyoraun ki •.• 
Nando da homurdanıyordu. Bu sa 

bah hiç bir ıeyden memnun almıyor
du. Oliver'in kilosu fena idi: Eksil
mitti, halbuki eksilmemeli idi. Oliver 
İn cildi hiç botuna gitmiyordu. 

Cildinin bir parçaıını iki parmağı
nın arasına sıkı~tırıp kendine doğru 
çekti, sonra salıverdi. OJiver endite i
le sordu: 

- Cildimde ne var? Ne bakıyor
sun? 

Oliver, kendine, vücudünün donuk 
ve mutakallis parlak.lığına, kendi de 
biraz meftundu. 

Nando homurdandı: 
- Cildiniz kızarmıyor ... Bir hissiz 

lik var .... 
Fakat Oliver onu dinlemiyordu. O 

gene Donka'yı düşünmeğe başlamıı-

Bandırmada palamııt çıkmağa başladı 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ban 
dırma körfezi en zengin palamut 
tarlası olmakla beraber burada tu 
tulan b'.'llıl. lstanbul ve diğer yer
lerdekine nisbetle daha lezzetli ol
dub'll için her yerde tercih edilir. 
Her sene avlanan milyonlarca . pa 
lamut, torik taze olarak İstanbul, 
l:ıımir. Balıkesir, Buna, Eskişehir 
mıntaklarına sevkedildiği gibi, 
külliyetli mikdarda Yunan balıkçı 
gemilerile ·Yunanistana ihraç edi -
lir. Balık bu sene mevsimine göre 
geç kalını' ise de iki günden beri 
gorünmeğe ve çıkmağa başlaması 
sabırsı:ıılıkla bekleyen balıkçıla-

Kaymakam Nesip Beyin teşebbüsü 
ve köy kanunu mucibince Maarif 
Vekaletinin gönderdiği plan dahi
linde üç mektebin inşasına batlan
mıştır. 

Yol faaliyeti 
Üç dört seneden beri hummalı 

bir faaliyetle devam eden ve çatal
cadan geçen Elmalı - Kaş yolu Va
li Beyin himmetlerile yakın bir za
manda ikmal edilecektir. Bundan 
başka köy kanunu mucibince her 
köyde yolların yapılmasına karar 
verilmiş ve ilk tatbik sahası da 
Göbe - Kasaba köyü arasında baş
lamıştır. Bu yol kaza için diğer 'o
selerden mühimidir. 

Köyleri arasında köy kanunu 
mucibince yol yapılmaya başlan
dığını öğrenen köylüler yollarının 
bir an evvel ikmali için gönüllü o
larak yolda çalışmaya başlamışlar
dır. Köy kanununu tam miiniisile 
tatbik eden Kaymakam Nesip Be
ye karşı yolları yapılan bütün köy
lüler sevinç ve şükranlarını izhar 
ederek bu teşebbüsün devam etti
rilmesini rica etmektedirler. işte 
bu suretle asırlardanberi yapılmı
yan yollarımız Kaymakam Nesip 
Beyin himmet ve gayretlerile a:ıı 
bir zamanda ikmal ve itmam edil
miş olacaktır. 

Spor faaliyeti 
Gençler Birliği Fethiye seyaha

tinden avdetinden sonra boş dur
mamışlar idare heyeti kulübün 
yükselmesi ve ihtiyaçlarını temin i· 
çin bütün varlıklarile çalıtmaya 
batlamışlardır. Birliğin en ziyade 
alaka gösterdiği sporlar futbol vo
leybol, denizciliktir. 

Futbol sahasının bir an evvel ik
mali i'çin de alakadarlar nezdinde 
te~ebbüste bulunulmuş sahanın 
plan ve krokilerile beraber gönde
rilmiştir. 
12 Eylül gecesi birlik tarafından 
verilen müsamere de çok parlak 
oldu. Bu müsamereye bütün Andif 
li halkı geldiler. Gün geçtikçe iler
liyen gençler birliği civar kaza ku
lüplerine karşı kuvvetli bir rakip 

tı: Bu, delilikten baıka bir ıey değil
di. 

Oliver kadınlara pek kulak asmazdı. 
&'Üçlükle ateş alır, kendini kat'iyyen 
salıvermezdi. Bir kadını fethetmek 
zahmetine hiç bir zaman katlanma· 
ını§h. Bazan - pek nadir olarak -
uysallık, ihmal neticesinde ve nezaket 
icabı kendini fethettirmişti. Her film
de ve milyonlarca kadının rüyasında 
i.ıık rolünü oynardı; hayatta, Donka1

-

nın göründüğü güne kadar böyle bir 
rol oynamamıtlı.. Kadınlar, yo]u üze
rinde kendilerini fazla teıhir ediyor
lar, ümitlerini fazla dı§an YUnıyor
]ar, kendilerini ona fazla açıkça tek
lif ediyorlardı. Kadınlann ne kendile
rine, ne bakıtlanna, ne elbiselerine, ne 
kokularına, ne teJmih lerine, ne de ken 
disine ehemmiyet vermezdi. 

Fakat donka mevzuubahis olunca 
her şey değitirdi. 

Nan do mis gibi toprak ve kıt yap
rağı kokan, cildi soğutan ve ,iddetle 
yakan bir e•anala vücudunu ovarken 
aklına nurani ve aükünetbahş bir fi
kir geldi. Donka'nın sabahın saat ü
çünde yatmıf olmasına nazaran saat 
dokuzda hala uykuda olması icap e
derdi. Sinema artistlerile aktedilen 

rımızla halkı sevindirmittir. Pala
mutun çılı masını bekliyen lstan -
bul, Mudanya, Gemlik, Erdek, Mar 
mara Adası balıkçıları takımlarile 
gelceklerini buradaki kabzımalla
rına bildirınitlerdir. Balık bolla -
~ırsa satın almak için Yunan ba -
lık gemileri gelecekleri gibi ltalya· 
ya sevkedilmek üzere İtalyan ba -
lıkçı gemileri de gelecekleri söy -
lenmekfedir. 1931 senesi Bandır· 
madan 1 ,400,000 bir buçuk milyon 
çift palamut torik çıkmıf, bunlar
dan mühim bir kısmı taze olarak 
Yunanistana sevkedilmitti. 

olacaktır. 
Sıtma mücadelesi 

Kazamızda ayrıca bir de Sıtma 
mücadele teşkilatı vardır. Bu tet
kiliitın bu sene gösterdiği faaliye
tin muvaffak olduğu halkin göster 
diği memnuniyetten anlaşılıyor. 

Bu sene gömbe havzasında da 
bir tetkik ve tedavi yapmıştır ki 
bu seneye kadar bu havzı.Ja çalı
şılmıyordu. 

Sıtma mücadele tetkiliitınm sıh
hi faydaları kadar içtimai fikri 
faydaları da vardır. Çünkü bu tef
kilatın münevver memurları köy
lünün evine kadar giderek teması 
muhafaza ve temin etmekte::lir. 

Vabandomuzu avı 
AYDIN, (Milliyet) - Aydının or

tasından geçen Tabakhane çayının mec
ralannın bozuk olmasından iMl?nderese 
karııamıyor ve ıehrin ucunda dağılan 
bataklıklar Yıu>arak halkın sıhhatini bo
zuyor ve zerriyatı mahvediyordu .. 

Bu bataklıkların kurutulması ve ça
yın mettaıU\tn dü2e1tilmeıi için proje
sini yapmak üzere vilayetimizin teşeb
büsü üzerine Sıhhat vekileti mühendi
si Emin Beyi Aydına göndermit ve 
projenin yapılmasına batlamruıtır. 

Aydında bir çayın mecrası 
düzeltilecek 

NAZiLLi, (Milliyet) - Nazillinin 
bir buçuk kilometrelik ıarkında Sinek
ler köyü muhtarının bahçede olmasın· 
dan istifade ederek eski hasımları sa
bıkalı Çavuı Ahmet, Necip ve Meh
met, Sabri muhtann evini kasten yak
mıtlardır. Suçlular yakalaruruı ve hak
lannda tahkikata baılanmı§tır. 

Balıkesirde yeni bir gazete. '' ı 
BALIKESiR, (Milliyet) - Balı

kesirde "Sava§,. adile günlük ve siyasi 
bir gazete imtiyazı alınmııtır. Gazete
nin sahibi ve neşriyat müdürü encü
meni vilayet azasından Balıkesir Halk
evi reisi Esat Adil Beydir. Esat Adil 
Bey ayni zamanda Halkevinin "Kay
nak,, mecmuaıını neşretmektedir. Sava
tın ilk sayısı 29 teşrinievvelde çıka
cak ve her gün sekiz büyük sayıfa ola· 
rak İnli§8r edecektir. Savaşın intitan 
haberi vilayette derin bir memnuniyet 
uyandınruıtır. 

bütün kontratlar artiste, iki prova a
raaında on iki saatlik bir İstirahat te
min ederdi. Sahili takiben Donka'run 
evine kadar gidip uyandığı zaman ya ... 
nında bulunmak kadar aade bir §ey o
lamazdı. 

Kendi kullandığı küçük otomobili
ne binerek hareket etti. Hava çok sr
cak olmasına rağmen, hi.li sabaha 
mahsus bir koku hissediliyordu. 

Sunset Bulvarını ağır ağır indi, fa
kat sahile yakla§tıkça yolunu arttın
yordu; Sanla Monika'nın evlerine 
müntehi olan dik dolambacı çıkarken 
otomobil çılgın bir süratle uçuyordu. 
Evin önüne geline\ arabayı garaja çek 
miye bile ]Üzum görmedi; orada otla
rın üzerinde bırakıp içeri koştu. Don
ka'nın odası bot ve tanı bir intizam ha
lindeydi. 

Küçük yazıhanenin Üzerinde bir kaç 
çek atılmıt duruyordu. Donka hiç la
vanta kullanmazdı. Ona has garabet
lerden biri de bu idi. Ona rağmen ko
kusu odanın içinde dalgalanıp duru
yordu. Oliver dar merdivenden paldır 
küldür aşağı indi. San duvarlı, küçük 
yuvarlak ye-mek salonunda içinde ya
n yenmit bir §eftali duran bir tabak 
gördü. 

Yumurtacılar 
Toplanıyor 

Samsunda yumurtacılar 
bir kongre aktediyorlar 
SAıM\SUN, (Milliyet) - Bu~ada ya

kınlarda Karadenizde yumurta ihracatı 
yapan bütün ticaret merkezlerindeki yu· 
murta tacirlerinin ittirikile, bir yumur
tacılar kongresi yapılacaktır. Bu kong
reye Samsun, Kayseri, Trapzon . iktisat 
mıntakalarına dahil tüccarlar iştıriik ede 
ceği gibi, lstanbul yumurta ihracatçıları 
da iştirak edeceği- alakadarlar tarafın
dan vaki müracatlar ve istizahlardan 
anlaşılmaktadır. Yalnız yumurta ihracat 
mevsiminin sonu beklenmektedir. Alii
kadarlann daha emin bir surette kong
reye müsait olacak vakitlerile ittirak e
decekleri bildirilmiı olduğundan bu ar
zuya göre kongre mevsim sonunda aç.ıla
cakbr. 

Şimdiye kadar mürahhaslarını bildi
ren yerler vardır. Giresonclan üç., Tral> 
zondan iki yumurta taciri ittirak edeceği 
gibi Samsunda bütün yumurta tacirleri 
kongreye tabii aza olarak gireceklerdir. 
Bu kongrenin kıymetli mesai sarfede-
ceği ıüphesizdir. Hayırlı neticeler alına
cağı da kuvvetle ümit olunmaktadır. 

Y umurla, zurufu ve ambalaj maddele
ri itibarile bilvasıta Türk kerestesini de 
ihraç. eden bir amteaiticariyemiz olması 
cihetinden de iktisadi değeri yüksek ih
raç maddelerimizdendir. Bu sebepten bu 
kongreye mühim kereste amil ve fabri
katörlerinin iıtirik edecekleri de anla
tıhnaktadrr. 

Kongre rüznamesi 
Henüz tespit olunmamıt ise de etraf

tan ve alakadarların serdettikleri müta
lealara ve kongre bürosuna gelen dilek
lere göre şu mühim maddeler kongrenin 
belli batlı mevzuunu tetkil edeceği SÖy· 
lenmektedir. Bununlaberaber, rüzname, 
toplanma &D'alarında neır ve ilan olu
nacaktır. 

A - Y umurla ihracatçılan arasında 
bir birlik tesisi, 

B - Kmklık yüzünden heder olan 
ve bütün muhtelif ihraç limanlarının 
ihraç kuvveıine göre binJerçe sandık 
teşkd eden kısrmctan ak ve sardannrn ay 
rılarak, fenni vasıtalar teıisile kurutula· 
rak vaki zayiatın önüne geçmek ve bun
ları da pazarlara ıevketmek. 

D - Bir çok müsaadelerle işletilmek
te olan ormanlarımızın, yerli fabrikaları
llll%da yapılan talatlarm tekemmülü ve 
hariçten gelen lsveç, ve Romen ta1aı1arı 
derecesine isalini temin etmek. 

K- Yumurtalann makinelerde tasni
fi suretile, lstandarizesini bulmak, 

C - Anbalaj itlerini tanzim suretile 
piyasalardaki şöhretini arttınnak, 

H - Karadeniz limanlarının mühim 
bir yekun tutan yumurta navlununun e

hemmiyetini ileri sürerek milli ıilepçili
ğin inkiıafında amil olacak bu kudretten 
istifade yolunu bulmak, 

R - Hariç piyasalarda vücuda ıı:etiri
lecek ihracat birliği vasıtasile bizzat sa
tııı temin etmek gibi mühim ve daha bir 
çok muhtelif mevzuların tetkik ve mü
zakere olunacağı anl84ılmaktadır. lstan
bul tüccarlarının da ittirak edeceği an
laıdmasına göre; bu kongrenin ehemmi
yetini de fazla izaha lüzum yoktur. 

Halkavi Cumhuriyet marşır.ı 
öğretiyor 

IZMIT, (Milliyet) Şehrimiz Halkevi 
Cümhuriyet marşını halka öğretmeğe 
baılamııtır. Cümhuriyet bayramında 
marıın bütün halk tarafından söylen
mesi için çalııılmaktadır. 

Elazizde imar faaliyeti 
ELAZIZ, (Milliyet) - Güzel Ela· 

ziz yüksek inkılapçı büyük Cümhuriyet 
devrinde günden güne umran ve terakki
ye mazhar olmaktadır. 

Yeni Türkiye Cümhuriyetinin ilk 
teşekkülünden sonra bu güzel tehrin 
her türlü medeni ihtiyaçlan1>a göre 
yeni battan tanzimi hükiiınet ve Be
lediyemizin en esaa1 ı faaliyet unsuru. 
oldu. 

Şehrin imar faaliyeti bat]adıktan 
sonra ( 5 - 6 senedenberi ) kısa bir za 

Sinirli ainirli güldü. 
Ekseriya Donka'nın, elinde nereye 

koyacağını bilmediği bir meyve çekir
deği tutarak avare avare dolattığı 
ıörülüyordu. 

- Manuela, Taküa, Appleguist! di
ye haykırdı. 

Cevap yok. 
Nihayet divanhanede sıkı.lmıt bir 

halde ayakkabılarını giymiye çalııan 
çinli Wanı•ı buldu. 01iver'in sabırsız 
aualine karıı, elini kararsız bir vazi
yette uzattı. Oliver çocuğun sarı par
maklarını deniz istikametinde gözleri
le takip etti. 

Sanla Monika plajındaki evler biri
birinin üzerine yığılmıı gibidir. Her 
birinin önünde kumluk bir saha, biraz 
da plaj ve deniz vardır. Büyük Okya
nos, iyotlu, tuzlu, acı sularile plajda 
kocaman dalgalar hasıl eder,. Oliver 
kamaşan gözlerile Donka 'nın kırmızı 
deniz baılığıru aradı. Sahil boyunca, 
denizde çok kalabalık vardı; bir çok 
kimseler kendisini tanıyıp ''gel!,, diye 
iıaret ettiler. ileride bir sal demirle
mitti. Donka her halde orada olacak
tı. Oliver, kabineye gitti; geçen ıefer 
giydiği deniz mayosu kupkuru, kum 
içinde, asılı duruyordu. Soyunurken 

İstanbul Mr. Kumand~ 
Satrnalma kom. ilanl~ 

Taahhüdünü ita ede~ 
müteahhit namı hesabına Hat 
mektebi hayvanab için 391 
kilo kutu ot pazarlıkla alına' 
tır. Pazarlığı 10-10-933 
gu-:: u saat 14 te yapıla~ 
Taliplerin belli saatte terıı' 
larile Merkez satınalma kol 
yonuna ırelmeleri. (373) [Sl 

• • • 
Maltepe Aıkeri lisesi 

nümunul Teçhile 50 çift ~ 
8-10-933 pazar gfinü mat t4 
da pazarlıkla alınacaktır. 1 
!erin belli saatte Merkez sa 
ma komisyonuna gelmeleri. 

(374J [5344) 7191 

" " " 
Merkez kumandanlığına ' 

but Kıt'a ve m:iesıesat ihtiY 
içia 8690 çeki odun sııt 
Pazar gUnü s?at 15 de kıl 
zarfla satın alınacaktır. şatl 
mesini gllreceklerin her gil' 
münakasasıııa iştirak edeceJılt 
be'li saatinden evvel teklif # 
tuplarını Tophanede Merke• 
tıııalma komisyonuna verdi,)~ 
(37.J) (5355) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına -

but kıt'at ve müessesabn llı1 

cı için 4530 çeki odun 5111~ 
Pazar günü ıaat 16 da kıl 
zarfla satın alınacaktır. Şaı41 
meıini göreceklerin her ~ 
münakaaasma gireceklerin 
saatinden evvel teklif mektılf 
rını Tophanede Merkez Said. 
ma komisyonuna v1rmeleri. 
(5354) 

*** Harbiya ve merbutu 
mekteplerin senelik ihtiyacı 
2300 çeki odun 5/11/933 ~ 
günü aaat 14 de kapalı • 
sat·n alınacaktır. Şartna 
göreceklerin her gün ve 
kasasına ırireceklerin belli 
nünden evvel teklif mektup 
Tophanede Merkez Satınalml 
misyonuna verilmeleri. (380) { 

Harp Akademisi için üç 
kilo kırmızı mercimek 18/1 
Çarşanba günü sa•t lS de 
zarlıkla alınacakbr. Talip J 

belli saatte teminatlarile Mer 
satın alma komisyonuna gelıııl 
rı. (393) (5427) 

• •• 
Maltepe Askeri lisesi i 

50 adet dolap aleni müna~ 
ile alınacaktır. Münaka.; 
15-10-933 pazar g'.lııü " 
16 da yapılacaktır. Nüm~ 
komisyondadır. TaliplerİJlJ 
li saatte teminatlarile T o~ 
nede Satın alma komisyoıı 
gelmeleri. (331) (5 

Dakik Z• Yavruları ' 
ıya kuvveıli ve > 

olarak büy ükııil·~ 

- d El" . . k" JI man a azızın eı ı manzarası 

ti 
. Şehrimizin nüfusu da artma!<.:~ 

927 umumi tahriri nüfusunda ~~ r 
merkezi seksen binden fazla id~· f 
buki bu gün yüz bin tahmin edil 
tedir. 

Bu suretle Ulu Gazi Türkiyesiııİ' 
!abalık şehirleri arasındadır. . 1 imar, yol, temizlik, sıhhat g~~ 
hinı qlerde de devamlı ve pr<>f'" 
bir çalıtma var. ~ 

Şehrimizin merkezinde en •' f 
•İsatla mücehhez 90 dükinlı (el, 
ze ve meyve) hali yapıldı. 

bir müddet ayda kendine baktı' "P. 
nenin içi lo§tu, terebantin kokıl~ " 
vayı dolduruyordu. Nando'nuJl 
tularına rağmen cildini iyi bul~ 
di sıcaklı ve daha timdiden de~ 
receği için seviniyor •ibi idi. ~ • 
l'irdiği zaman tekallua etti. 5e 
yüksek olarak &'elen ilk dalga,,... 
maaile buz gibi oldu. 

Donka ne salda, ne de baık• f 
yerde idi. Oliver ıılak tabtaoı9# ' 
rine uzandı. Şimdi artık, Do~ 
bulmanın kendiıi için bir zarU • 
duğundan kat'iyyen emindi. Si11,J 
kodnn erkek çocuğu mayosu :J 
bir insan, 11rbndan tembel teJ11 ııl. 
çen bir dalganın sallantı11 ile ,. f 
rak ilerliyerek geldi, sala yanat~ 
Oliver'in yeni filminde Rita J'J•cl. . ,. 
yerine oynayacak olan Peggy ı Jı 

- Goot morning, Peggy. . cltıl' 
Genç kız biraz çekingen bit 

la, ualu akıllı cevap verdi: 
1 

.• 
- Goot Morning, Mister Dc~ ıt 
Henüz layikile feklini almıı"' '; 

makla beraber güzel kolları, b"'( 
rı vardı. Hazan da bunları ne ~ 
ğını, nereye koycağını bilmiyo 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
ar Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•uUl toz ve ke•me ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
9t üzere her isteyene •atılmaktadır. Fiatlarımız e•ki•I gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;:!
1

ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 landıtfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beı vagon tekeri bfrden alanlara vagon batına beı lira indirilir. f•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be· 
delin yüzde yirmisi peıln ve tl•t tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderilir. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve mes'uliyet mütterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri heaabına aigorta ettirilir. Slpariı be~elinln tamamını gön
derenler için afgorta ihtiyari olduğa gibi en az bet vaaon •lparlt ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
tenzilattan i•tifade ederler. 

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

r. 

91 Istanbul. Ziraat Bankasından: , 
y,Sıra Semti Mahallemi Sokaiı Cinsi Emlak Hiasesl Hisseye göre ma-
j, o. No. hammen kıymeti 

k• 736 Kadıköy Zilhtüpap t'lmraniye Kigir hane 21 2/15 534 T· L. 
737 " Oımana Hamam ,. 35 9124 2250 ,, 

ı 738 Yeaiköy Ayanikola Ktırkçli Ahıap yeni hane 1 3/8 675 ,, 
Jı]ı739 .. ,, Bahçe Hane ve bahçe arşmı 1631 4 112 500 ., 
# 740 .. ., Ayanikola Ahtap hane 59 114 100 ,. 
ı 141 Boğaziçi Yeni mahalle Pazarbqı ,. 65 112 100 ,. 
~742 ., ,, ., .. ve dükkan 13-23 tıs 187 .. 

743 ., ,. Mercan Ahıap hane 11 319 501 ., 
744 " Büyükdere Ba)'U' (eski), Mektep (yeni} Arsa arıını 390 2 Tamamı 800 ., 

ıı745 .. Tarabya Ziso Kagir hane 20 1/3 234 ,. 
1 746 ., ,, Kolçiyari Ahıap hane 10 3121 573 ,. 

ı!. Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadill bonosile ödenmek lizere yukarıda enafı yazılı gayrimen
~ k~ller açık arttırma suıetile utışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 12/10/933 perşembe günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edecekler 

0 
mŞ uzayede günü saat on dört buçuğa kadar pey akçeleriai yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergisile belediye resimleri m üıteriye aittir. 

artname b ınkamız kapısına asılmıştır. (5233) 

HER AYIN 

inhisarlar umum müdürlüğündan: 
idaremiz ihtiyacı iç '. !1 pazarlkla (5JJJ) k lo yer:i tonga ipi satın 

alınac~kt.r. Talipl:rin ıartname ve nümuneyi gördükten ıonra pazar
Lğa iştirak etmek üzere % 7,5 t em"natlarını hamilen 14·10·933 Cu
martesi günü saat 14 te G1latada müb5ya;ı kom"syonuna müracaat
hrı. (5181) 

Deniz Levazım Satinalma 
komisyonundan: 

4000 adet G!lYerte fı~çaşı: Pazarlıkla münakasa11 9 • Teşriniev
vel - 933 Pazartesi günü saat 14 te. 

Taabhüdünil ifa edemiyen mübahhit heaapına yukarda yazılı fır· 

çaların münakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartna
mesini görmek istiyenlerin b !r gün ve itasına talip olac:ıkların da 
mün:ı.kau gü:ı ve saatinde Kas mpaşada Deniz Levazım Satınalma 
komisyo ;una müracaatları. ' (5396) 

inhisarlar umum müdürlüğündan: 
Pazarlıkla (60.00!l) adet Likör ~işel~rine mahsus mantardan satın 

alınacaktır. TaFp'.erin nümune ve şartıameyi gördükten sonra pazar
lığa iştirak edebilmek için 16·10-933 Pazartesi günü aaat 14 te Ga
latada Alım, Satım Komisyonuna m:ir:ıcaatları. (5249) 

Büyük Millet Meclisi idare heyetinden 
Büyük Millet Meclisi kalö.-iferlerine lüzumu olan, 250 -

300. ton kok kömürü pazarlık suretile satın alınacağından bu 
kömürü vermek isteyenlerin teminat akçesile ve vercekleri kö 
müri.in evsafı fenniye raporile beraber, T eşrinievvelin on ikin
ci perşembe günü saat on beşte Büyük Millet Meclisi İdare He 
yetine müracataları. (5337) 7169 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
j ü393 

~: ':::::;E:v;K~A;F:~M~O~D~!!t-Rl~~Y!E~T~t :!!l-L~A;N;L;A;R;ı~:::~ı 
Niimune •e şartnam~sine tevfikan ve mulıtelif pus ve eşkalde 

(5737) adet Eğe mübayaa olunacaktır. 

~ 
·' Mahalle ve Mevkii 

il 

b' 
'' ~lata Bereketzade 
tİ 
1 

' 

;. ~-ılata Mehmetalipa 
'-hanında 

iıl . ındankapı Ahıçe!e 
~ b' ~ l 

" .. .. 
ılaküda" Rurn~~h. 
"letpaşa 

1 -. L. 
~' •:ernoerlitaş Atikali

)aşa 

-~ r atih Manisalnneh
'· metpaşa 
ıl, Beşiktaş Sinanoaı:a 

Sokak ve caddesi 

Cami karşısında 

Ust katta 

Y arun han üstkatta 

Buğdaycı çılanazı 
Buğdaycı çıkmazı 
Balaban 

Sofçu han icinde 

Atpazarr 

Vapur iskel~Ji:nde 

... .. 
... -" ... .... .,, ~ 

.. .,, w 

ö c :~.~ 
z Ü ~ 
8 Mesruta 934 ma 

h~ne yıs niha 
yetine ka 

dar 

47 oda 
" 5 oda 
" 

8 DükkaP,, 
10 .. " 63 .. •• 

13,14 2 oda .. 
1 Kemergözü ,. 

27,29 Dük- 935,, 
kin maa 

oda 
" ., Has fırm 3-5 Dükkan 935 ,, 
Balada muharrer emlak hizalarında gösterilen müddet· 

ferle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri 
Teşrinievvelin 23 üncü pazartesi günü saat 15 te yapılacak

.,. hr: Talip olmak isteyenler Ev~caf müdiriyetinde Akarat kale-
nune müracaatları. (5272) 7100 

Taliplerin şut11ame ye nümu!leleri gördükten sonra pazarlığa ~ti
rak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 11-10-933 Çarıamba 
günü nat 14 te Galatada Mübayaa komisyonuna mfüacaaltarı. (5087) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafı gibi "2000" adet arka çanta
sının kapalı zarf münakasası 22 - 10 - 933 Pazar günü saat 
15 te yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya girmek ü:::ere teminatı evveliye 
makbuziyle beraber mezkur günün muayen saatinde komis-
yonumuza mücaatları. (5311) 7152 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Nevi Mıktan. 
Tahta kapsül 15.000 adet 
Gurup 200 kilo 
Kıskaç kı·r,unu 300 ,. 
Nevi ve mi ttarları yukarıda yazılı malzeın~ puulıkla satın alı

nacRktır. Ta 'iplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazar
lığa iştirak etmek üzere 14-10-933 Cumartesi günü saat 15 te Ga
latada Alım, Satım kom"syonu!'a müracaatları. (5238) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Matlu bez t t ket imali için pazarlıkla (2500:>) metre yerli Ame

rikan bezi satın alınacaktır. Taliplerin nümunt ve şartnameyi görcük
tea sonra pazarbğ;t ittiralc: &tmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 
11-10-933 Çarşımlia ı;:ü~ll saıt 15 te Gabtada Alım Ye Sstım ko
m"syonuna müracaatları. (S 18'.>) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cibali fabrikası ihtiyacı için pazarlıkla (30) kalem eczayi tıbbiye 

satm alınacaktır. Taliplerin listeleri gördükten sonra pazarlığa işti
rak etmek Qzere % 7,5 teminatlarını kamilen 11/10/933 çartamba 
~nü saat 14 de Gabta'da Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. 
(5116) 

l3_ün_c_ü_k_o-lo_r_du_il-inla--rı-, r KIŞ 

1. F. kıtaatmm pazarlığa Yaklaşmakta-
konan 2540 adet bakır kabı • I oldu i u n d a n 
nm kalaylanmasma talip çık- muhterem müş
madığmdan ihalesi 9-10-9331 terilerimize yi· 

ne 8 takaitte pazartesi günü saat 14 e hıra , 
l ve kefalet.iz 

kılmıştır. steklı1erin şartna - j olarak Avru· 
meyi görmek üzere her gün ve 1 

pazarlığa girmek için de ta - j 
yin edilen gün ve saatte Fın. ı 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. Ko- i 
misyonuna gelmeleri. 

(411) (5399) 
•• * 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan T ekirdağı kıtaatı ihti • 
yacı için 16,000 ve Çorlu kı -
taatı için 12,000 kilo koyun e 
tine talip çıkmadığından pa • 
zarlığa konmuştur. İhalesi 9. 
10-933 pazartesi günü saat 14, 
30 dadır. İateklilerin şartna • i 
meyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için tayin e
dilen gÜn ve saatte F~dıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nu
na gelmeleri. (410) (5398) 

• ,. * 
Manisa AS. SA. AL. KO. 

dan: 
Manisadaki kıt'at ıçın 

109,000 ve Menemendeki kı
t'at için 69,000 ve Kırkağaç
taki kıt'at için 69,000 kilo un 

J 
ayrı ayrı şartnamelerde olmak ' 
üzere kapalı zarfla münakasa- ı 
ya konmuştur. İhaleleri 
18-10-933 çarşamba günü 
saat 15 te yapılacaktır. Şartna 
meleri görmek arzu edenlerin 
her gün saat 14 ten 17 ye ka • 
dar ve münakasay iştirak e- 1 

deceklerin tayin edilen gün ve 1 

saatte teklif ve teminat mek- 1 

tuplarile Manisada Askeri SA. 
AL. KO. na müracaatları. 
(3318) (5151) 7038 1 

* • • 
Konya Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
Konyadaki kıt'at ihtiyacı i- 1 

çin 477,000 kilo un kapalı zarf
1 

la satın alınacaktır. ihalesi 18 
Teşrinievvel 933 çarşamba gü 
nü eaat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin tayin edilen gün ve saatte 
teklif teminat mektuplarile 
Konyada Askeri SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3321) 

(5152) 7046 
• 

Adapazarı Askeri 1atın alma 
Komi.yona ::dan: 

Adapazarındaki Kıt'at ihtiya
cı o'an 1200 kilo makama ile 
600 kilo ga:ı: yağı açık mQnaka
aa ile abnacakhr. ihalesi 5/11/933 
Pazar günü saat 10 da Adapa· 
zarında Mal:ye daire.inde yapı
lacaktır. Taliplerin şırtnameyi 
görmek Oze-re her ~n ve mllna
kasaya girmelı: için o gıla ve 
vaktinden evvel Komisyonda bu
lunmaları. (3339) (5 i02) ... ~ 

Manisa Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Manisadaki kıtaat hayva
natı ihtiyacı İçin 180,000 kilo 
arpa kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. Arpanın 
85,000 kilosu kırılmış, 95.000 
kilosu kırılmamıştır. ihalesi 
23 - 1 O - 933 Pazartesi günü 
saat 15 t~ir. Şartnameyi gör 

panın en son 
model üzerine 
(ürk mantoları 
satmaktayız. 

Mahmutpaşa 
Kürkçü Han 

BEYKO 
Telefon: 21685 - ·s 621 

Deniz Yolları ltletmt-si 
ACENT ALARI : 

Karalı:~y · KöprUbaıı Tel. 4236ô 
Sirkeci MUhUrdar zade han 

Telefon: 22740 

Karadeniz Aralık 
postası 

CUMHURiYET vapuru 8 Teş 
rinievvel Pazar 18 de Galata rıh 
tımından kalkarak Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, On
ye, Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon ve Rize'ye, dönüşte 
bunlara ilaveten Of ve Ordu'ya 
uğrayacak, yalnız Zonguldağa 
uğramıyacaktır. (5417) 

Mersin Aralık post;;; 
ÇANAKKALE vapuru 8 Te•

rinievvel Pazar 10 da Sirkeci rıh 
hmından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, Küllük, Bodrum, Rodos, 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal 
kan, Kaş, Finike ve Antalya'ya 
dönüşte bunlara ilaveten Kuşa . 
dası, Geliboluya uğrar. (5418) 

Ayvalık sür'at postası 
MERSİN vapuru 8 Teşriniev· 

vel Pazar 17 de idare rıhtımın
d,an kalkar. Gidiş ve dönüşte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, lzmire uğrar. (5419) 

idaremizin Trabzon, Barlın, 
lzmit, Bandırma, Mudanya, Ka· 
rabiga, Ayvalık, lzmir, Mersin 
hatları kahve ocakları 15 Teşri· 
nievvel 933 tarihinden 31 Kanu
nuevvel 934 tarihine kadar on 
dört buçuk ay müddetle ve pa • 
ıarlıkla kiraya verilecektir. Pa -
zarlık 15 Teşrinievvel 933 pa . 
zar günü saat on beşte levazım 
'efliğinde yapılacaktır. Talip o· 
lanlarm ~rtnameyİ görmek üze
re 10, 11, 12, 13, 14 Tetrinievvel 
933 günleri saat dokuzdan on 
yedi buçuğa kadar levazım şef· 
liğine müracaatları. (5409) 

..... ı ................ .. 
mek istiyenlerin her gün saat 
15 ten 17 ye kadar. Talip o· 
lanlarm muayyen gün ve sa 
atte teklif ve teminat meptup 
larile Mani&ada Askeri Satın 
alma komiavonuna müracaat 
leri. (3335) (5330) 

7148 

••• 
Giımüşsuyu ve Haydarpa· 

şa hastahaneleri ihtiyacı için 
pazarlığa konan 6,000 kilo ko 
yun etine talip çıkmadığın • 
dan ihalesi 9-10-933 pazartesi 
günü saat 11 e bırakılmıştır. 
İsteklilerin şartnameyi gör • 
mek Üzere her g'ün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vaktin 
den evvel FındıkLda 3 üncü K, 
Ordu Satmaln1a k-:>mİsyonu -
na müracatları. ( 413) ( 5401 ) 

723 
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8 MiLLiYET CUMARTESi 7 TEŞRIN~EVVEL 1933 

Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Salih Deposu: 
Bahçekapıda Necati 

İşte El Yazısı! 
"Daima güzel kalmak 

için, 

PERTEV 
rrRIY AT F ABRIKASININ 
güzellik müstahzaratını 

kullanmak llzımdır; ,, 

Bünu biz ıöylemiyoruz: 

Paris'te A S S O ve 
PATHE NATAN film 
ıtudyolarının mümessili 
olan me§hur yıldız 

LİSETTE 
LANVİN 

söyliyor. 
8085 

Gazi Hazretlerinin 
EN SON POZLARI 

F O T O S Ü R E Y Y A' da 
Beyofu, İstiklal caddesi, Tünel bası 5,9. Tel. 43495 

Telgraf; A YERUS - [8183) - 7253 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30,000 kilo l'oz Seker Kapalı zarfla münakasası : 15 
Teşrinievvel 933 pazar günü 
saat 14 te. 

18,000 ,, Makarna Açık münakasası : 15 Teşrini
evvel 933 pazar günü saat 15 te 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı 
yazılı iki ~alem ~rza~ münakasaları hizalarındaki gün ve 
saatlerde ıcra edilecegınden şartnlunelerini görmek isteyen
lerin her gün ve mezkur erzakı itaya talip olacakların da mü
nakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonu-
na müracaatları. ( 4982) 7034 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

~omisyonum1;1za merbut Kandilli Kız Lisesinde yapı
~acak ınşaat ve tamırat 25-10-933 çarşamba günü saat 16 da 
ıhale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzere lstan 
?u~ ~rkek Lisesi~delri Komisyon kalemine ve münakasaya 
ıştırak edeceklerın de ihale teminatı muvakkate makbuzlari
le birlikte komisyonumuza müı·acaatları. (5237) 7087 

• eALLY 
Meşhur İsviçre kunduraları 

5 liradan 

B. P A Ç 1 K A K 1 S 
Beyoğlu İstiklal caddesi 

352 No da bulacaksınııı 

8215 

Mukayeseli 

Hukuku İdare 
Muslihiddin Adil 

Birinci kısım 
Fiyatı 3 lira 
'f evzi merkez;: 

Hilmi kitaphanesl 

7261 

İkinci kısım yakında çıkacakbr. 
8066 

5249 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını göndermek için adre•İmİze 

yazınız ! 

Maiaon de la Bible Dpt. T. 2. 

G E N E VE (SU1SSE) 
7510 

7001 

.şöhretlerden şaşmayınız! 

BEŞi KEMAL 
MAHMUT CEVAT 

ECZ .A.NESI 

Piyango Müdürlüğünden: 
Nümunesi ve Şartnamesi veçhle 20 milyon fiş tab ettirileceğinden 

taliplerin 7 / 10 / 933 Cumartesi günü saat 15 ta komisyona müra-
caatlar. (5393) 7242 

~ Türk Kadın Birliği 
Himaye ve mürakabesinde: Şehzadebaşı 

Kız Talebe Yurdu 
Türk Kadın Birliği tarafındau murakıp intihap olunan ve yurdu şe reflendiren 

zevıı: LATiFE BEKiR, LAMiA REFiK, ALiYE ESAT, SENIIIA RAL:F, avu
kat RAHiME Hanımder.dıler. Müdür vekili ZAHiDE Hanım . 

Üni vorsite, yüksek mektep ve liseye devam edecek hanımlara ıilevl bir yuva 
teşkil eden yurdumuza her taraftan gösterilmekte olan rağbet çoğalmaktadır. 

Şimdiye kadar yurt hakkında şifahen ve tahriren izahat almak teşebbüsünde 

bulunanların ve kayıt olup ta muamelelerini henüz ikmal etmemiş olanların yurt 
müd i riv eıi sü ratle müracaatları . f 81 68) 

- - ·.. ' : . '· 7252 

Amerikan Koleji Müdürlüğünden: 
Kolejimizin tarih ve Coğrafya muallimliği münhaldir. Lise tarih 
ve Coğrafya muallimliği için aranılan evsaf ve şeraiti haiz olan
lar bizzat veya mektupla mekte? idaresine veya Fincancılar 
numara 50 de Amerikan Bort mektepleri veznedarlığına müracaat 
edebilirler. (8155) 7214 
' ·• . v···• . . ' •. .. • . • . . •' 

Zonguldak Vilayetinden: 
Tadilen beheri on beşer metre murabbaına iblağ edilen iki kazan 

i'.e yüz on beş adet Radiyatör ve Eaire levazimile birlikte bedeli 
keşfi yedi bin iki yüz yedi liradan ibaret olan Zonguldak Hükümet 
Konağı kalorifer tes'satına münakasasında talip çıkmamış olduğundan 
tesisatı mezkürenin 661 No. kanunun 18 ci mandesinin C fıkrasına 
tevfikan bugünden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılmasına 
komisyonca karar verilmiştir. Taliplerin mali ve fenni şartname ve 
izahnamelerini tetkik etmek üzere İstanbul vilayeti muhasebeciligile 
Ankara Defterdarlığı muha5ebe müdürlüğüne ve fazla tafsilat almak 
ve binanın planını görmek için Zonguldak Defterdarlığında müteşekkil 
komisyonuna müracaatları ılürı olunur. 5362 7199 

N 
şapkacı ve mu- ı 
Hususi ders de 

1 1 
7181 g 

Umum vekili : 
iHME t RÜŞT0 ZAt>~ 

, .t-1 M E:T . .H AYR1' 
Adre•t ~MUHAVEFt~ S:,.->.Ne~ . - ...,..._ 

t'eıeton"'7 24420 ve 24429 
a -- . 

@!ke~Mltar ... Pat • •Han" lklncl l<•!. 

Her zam 
bize soru 

yapacağınız tesisat ııl 
yüklükte olursa olsuJI 
kudret istihsali için teki 
ta bulunmağa ve pla 
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz bet 
arzularınızı isaf ederi 
tesisatmıza uygun bir 
nayı bizde mutlak b 
nuz. 

1 O beygirden 800 bt 
kadar Exzosla çalışan 
lindirli Kondense ile i 
çift silindirli LOK 
BlLLERIMIZ vardır. 

Yalnız Türkiyede 1 
ne R. WOLF LOKO 
Ll işlemektedir. 

Her büyüklükte ~• 
şekilde KAZAN imal . 
rız. 

BUHAR MAKlNAL 
MIZ her tarafta tan 
tır, çok yüksek t 
tazyiklerle de imal edi 
tedirler. 

8 beygirden 300 be 
kadar - BUCKAU 
KOMPRESÖRSOZ. 
lerimiz fennin en 
kavaninine göre imal 
ler ve her tarafta r 
görmüşlerdir. 
SOPERHlTER, EK 

MA YSER ve her 
muhrikaya uyar 
:I"ERTlBA TiMiZ var 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı is
teyiniz. 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi : 100,000 Türk ~irası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERI 
TÜRKiYE iş BANKASI tarafından teaia edilmiıtir• 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERİ YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de satılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, beaab11D1za, TÜRKİYE İŞ BANKASl 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
it görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i terci':ı etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRİŞ • lakenderiye 

6998 

Yüksek mektepler Mubayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

- Yüksek Muallim mektebinin 933 mali yılına ait 8 a 
mekUlat ve mahrukat ve saire ihtiyacatı T eşrinievvelin 22 
ci Pazar ve 25 inci Çarşamba günleri öğleden sonra saat 
de başlanılmak üzere sıra ile münakasaları icra kılınaca 

Taliplerin şartnameleri görmek üzere Beyazıtta J' 
arkasındaki sarı binada kain Yüksek Muallim mekt~bi 
dürlüğüne ve münakasaya İştirak için ihale günlerinde f 
dıklıda Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek Mekte 
muhasipliği dairesinde müteşekkil mübayaa komisyon 
müracaatları ve muvakkat teminatlarının ihale tarihin 
evvel Yüksek Mektepler Muhasebe veznesine yatınna 
lüzumu ilan olunur. (531 

22 - 10 - 933: Ekmek, et, sadeyağ, şeker, yumur 
odun, mangal kömürü, kok kömürü, kiriple kömürü. 

25 - 10 - 933: Zeytinyağ, zeytin, pirinç, tuz, beyaz 
nir, siyah ve kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, 
bun, un, irmik, pirinç unu, makarna, şehriye, sebze. 1ı 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI] 

400 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 21.I 
933 cumartesi günü saat 15 te Ankarda idare Merkezinde 
pılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde b 

1 liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. ( 530ol 
11 

Lokomotif bakır boru aynalarile diğer lıakır aksamın kapalı ıar 
münakasası 51111933 Pazar günü saat 15 de Arkırac!a idare ııı~ 
kezinde yapılacakbr. Fazla tafı:lat Ankara ve Haydarpaşa veıııe 
rinde beheri beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5406) .• 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

7Z"' 


