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Bugün Edirnenin düşman 
istilasından kurtuluşunun yıl 
dönümü büyük tezahüratla 
tes'it edilecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

• • 
arıcıye 

vasıl oldu ve 
nün takviyesi 
da bulundu. 

t naya 
suihu 

için tenıaslar· 
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Romanya' da 
Kabine değişmesi 

-o-
Romanyada kabınelerin değişmesi, 

~ka parlamanter memleketlerdeki ka· 
binelerin değişmesine benzemez. Ro
manyanın siyasi bayatmda kabine de
ğişmesinin teamülü şudur: Meclisin ek· 
ıeriya kahir ekseriyetine dayanan hü· 
kiimet ansızın iktidardan çekilir. Yeri· 
ne yeni bir hükumet geçer. intihabat 
yeni hükumetin idaresi albnda yapılır 
ve daima hükômet fırkası kazanır. Ye
ni hükUmet, değiımesi zamanı gelince· 
ye kadar iktidarı muhafaza eder. 

Romanyayı ötedenberi münavebe İ· 
le idare eden fırka hükômetlerinin ge
lip geçmesi böyle olmuştur • 

Geçen hafta V aida kab'nesinin ikti· 
dardan çekilmesi de bu eski an'aneye 
uygun bir şekilde oldu. Meclisin itimll· 
dına mazhar olan Vaida, parlamento iç· 
tima etmek üzere iken çekilmiş, Yerine 
milli :Oiberal Fırkanın reisi Duca geç· 
miş ve derhal yeni intihabat yapılması· 
na karar verİlmİ§tİr. An'aneye göre, 
Duca hükumetinin dayandığı fırkanın 
yapılacak intihabatta kazanması 18.zrm· 
dır. 

Mecliı toplanmadan ve hükumetin 
takip ettiği siyaset münakaşa bile edil· 
ıneden evvel V aida kabinesi neden çe• 
lı:ildi? Gerçi şimdi iktidan eline alan 
Duca fırkası son zamanlarda hükômete 
karşı muhalefeti şiddetlendirmeğe ka
rar vermişti. Fırkanın verdiği bir kara· 
ra göre, muhalif mebuslar meclise aıı
cak muhalefet yapmak için İ§tirak ede
cekler ve müsbet işlerde hükumete as• 
la yardım etıniyerek obstrüksiyon yapa
caklardı. Ancak bu yeni usul muhalefe. 
tin tatbikine mahal vermeden Vaida 
kabinesi·n:"'l istifaya karar vermesi, mu
hahf ftrkadan korktuğu için değil, ıre
.. ek hüklımet ve gerek fırka erkanı ara .. 
wıda tebarüz eden ihtilafın şiddetlen• 
bıi'ıindendi:-. 

Hükumet fırkasının lideri M. Maniu 
lt-<"~n kanunusanide iktidardan çekil
~İl.len sonra Vaida kabineyi te§kil et· 
m:ş fakat Maniu fırka liderliğini muha
f,.za etmitti. Bu, tıpkı Fransada Her· 
riot'nun Ra~ikal Sosyalist fırkası Iİ· 
derliğini muhafaza ederek Başvekalete 
fırka erkanından bir diğerinin geçmesi
ne benzemiıti. 

O zaman Maniu ile Vaida arasında 
bir ihtilaf mevzuu bahis değildi. Fakat 
zamanla milli köylü fırkasının bu iki 
mühim rüknü arasında ihtilaf tebarüz 
etti. Nihayet geçen nisanda Maniu fır
l•o lidP~liğinden istifa etti. Sonra fırka 
idare meclisinden çekildi. Fırkanın i. 
kinci rvJ•İ Mihalaş ta fırka içinde diğer 
muhalif bir hizıp yarattı. Hükumetin 
mali siyasetine hücum edildi. Kral ile 
olan n:oünasebeti tenkit edildi. Velhasıl 
kendi fırkası içindeki muhalefet yÜ• 
zünden V aida'nın vaziyeti zayıfladı. 

Bu şartlar albnda Başvekil intihabatı 
yapmak için askerlerden ve adliye er· 
kanından mürekkep bir kabine teşkilini 
tavsiye ederek istifa etti. Kral V aida'. 
nın nasibatile amil olmayarak Başveka· 
leti muhalif fırkanın reisi olan Duca'ya 
Termiştir. Bundan sonra da meclisin 
dağıtılmasına ve yeni intihabat yapıl· 
lnasına karar verildi. 

Yeni Bagvekil, bir kaç gün evvel, 
Rador Ajansına yapbğı beyanatta ye. 
ili hükômetin takip edeceği siyaseti i· 
2ah ediyor. Duca diyor ki: 

«Riyaset ettiğim kabine, önünde bu
lunduğu bir çok müşkülabn çizdiği bir 
vazifeyi üzerine alımı bulunuyor. Mem· 
leket, her pıyden evvel temiz disiplin 
e.n'anesinin, intizamın, ve milli faaliye• 
tin her sahasında müvazenenin tatbik e
dildiğini görmek istiyor. Binaenaleyh 
hükômet, bütün müsavat ve hürriyet 
rejiminin esasını te§kil eden bu mane
vi nizamı zihinlere yerleştirmeğe sarfı 
gayret edecektir. Bugün her zamandan 
ziyade, mem1eketimizi·n şaımaz bir tarz• 
da merbut bulunduğu parlmanter de. 
mokrasi, her vatandaşın sıkı bir di&İp· 
lin dahilinde hürriyetlerini ve hakla· 
rını temin etmek için hükiimet otorite
ainin zaaf göstermeden tecellisini jg .. 
tiyor. Milli Liberal fırkasının an'ane
vi umdesini teıkil eden bu prensipleri 
tatbikatta da göstermek bizim için bir 
"azifedir .» 

M. Duca'nın bu sözleri, yeni Roman• 
Ja hükumetinin karıılaştığı müıkülatın 
ınahiyeti hakkında bir fikir vermeğe ka· 
fidir. Filhakika Romanyada siyasi ha· 
Yatın an'anesine göre, intihabatı hükll
met fırkasının kazanması lazımdır. Fa
icat milli köylü fırkasının da memle
kette büyük bir kuvvet teşkil ettiği İn· 
ltar edilemez. Sonra Duca'nın fırkasın
dan maada diğer Liberal zümrelerin 
hükumete kartı nasıl bir vaziyet ala
cakları henüz belli değildir. Hüliısa Ro
manya büyük ve çok şümullü politika 
mücadelesinin arifesinde görünüyor. 

Romanya namına memnuniyetle kay. 
dedilecek bir nokta ş.udur ki harici si. 
Yaset bu politika mücadelesinin dışın· 
da bırakılmıştır. Tıpkı Yunanistanda 
olduğu gibi. Harici siyasetin istikrarın· 
da en mühim amil de Hariciye nazırı 
l'.1. Titu'.escu' dur. Bir kaç hafta evvel 
l'lleın]eket;-:~i ziyaretinin samimi intİ· 
balarını aaima hatır]ıyacağımız bu se• 
vimli devlet adamının yeni kabinede 
de ayni vazifeyi muhafaza etmesi, Baş .. 
\rekil M. Duca'nın da işaret ettiği gibi, 
Romanya harici siyasetinin değişmesi 
tncvzuu bahis olmıyacağına kafi bir 
>:1111amdır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
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1 Edirnenin 
:Kurtuluşu 

: ~ Bugün Edirnede sevinçli 

'Yunan Bafo~!.ili M. Çaldaris, Tevfik Rüetü Bey, M. Maximos 

Hariciye Vekilimiz Atina
da samimiyetle karşılandı 
Atina gazeteleri Balkanlarda dörtler 
misakının aktini mümkün görüyorlar 

Tevfik Rüşte Bey bugün Belgrada hareket e·diyor 
ATINA, 24 (A.A.) - Türkiye Ha· 

riciye vekili Tevfik RÜ§tÜ Bey, bu sa 
bah Atinaya gelm.i§, Hariciye nazırı 
M~ Maksimos ile Hariciye nezareti 
yüksek memurları, Türkiyenin Atina 
elçisi Enis Bey ve Türkiye elçiliği er
kanı tarafından karıı1anıp selamlan
mıştır. Bütün gazeteler Türkiye Ha
riciye vekiline •"ho~ gel<liniz'' demek 
te, bu ziyaret hakkında hararetli ve 
ıamimi mütalealar yürütmek~, baJı" 
makaleler neşretmE'kted'r. 

Bu cümleden olarak Messager d'· 
Athenes gazetesi diyor ki: 

"Tevfik Rüştü Bey ile M. Çaldaria 
ve M. Maxiınos arasında yapılacak ko 
nuşmalar Balkanlarda sulhün kuvvet 
lendirilmesine taallUk edeceğinden u 
mumi harici siyasete ilişikli olacakhr. 
Belgratta da Türk • Yugoslav doot • 
luk misakının akdi suretile ayni gaye 
gözetilecektir. Bu son misak muhtelif 
Balkan devletlerini bir araya toplayan 
zincirin yeni bir ha.ikası olacaktır. 

Mevcut iki taraflı nıisakların ge .. 
nişletilmesi suretile Balkan yanma • 
dasındaki memleektler arasında daha 
sıkı ve samimi bir yaklaşma ve uzlaş• 
ma vücude getirilmesi imkanları hak 
kında fikir teatisinde bulunulacağı da 
tabiidir .. " 

''Katimerini" gazete~!İ de Bulgaris .. 
tanın yalnız başına ve ayrı bir halde 
kalmakta ıorar göotermesi takdirinde 
bir dörtler misakı akdi mümkün oldu 
ğuna Jı:ani bulunduğunu bununla bera 
ber Bulgaristanın da .. ne zaman ister 
se • bu misaka girmek hususunda iyi 
bir kabul göreceğini yazmııtır. 

Bu gazete yaz.,ma §U suretle de • 
vam ediyor: 

"Herhalde Yunanistan kom§U mil
letin mümesailini Türkiye ve Yunanis.
tanı sulh uğurundaki biiyük ve asil 
gayretlerinde birleıtiren candan dost• 
luk hialerile duygulanarak karşılayor. 

Profa gazetesi de, dörtler misakı 
hakkında ayni müt21leaları yürüttük • 
ten sonra Yunan efkin umumiyesinin, 
mücerrep ve sağlam bir dost olan Tev 
fik Rüıtü Beye tekrar kavuşmakla 
bahtiyar olduğunu ilave ediyor. 

Eleftron Viına gazetesi, Timest'e çı 
kan bazı haberleri olduğu gibi sütunla 
rına geçirmiıtir. 

lngiliz gazetesinin verdiği bu ha • 
berlerde Türkiye, Yunanistan, Ro • 
manya ve Yugoslavyanın bir Balkan 
misakı yapmağı ve bundan sonra Ar· 
navutluk ile Bulgaristanı • Balkanlar
da sulbü ve iktısadi terakki!eri sağ .. 
lama§tırmak maksndını güden • bu u. 
mumi misaka iştirake ~ağırmağı ka
raraşbrdıkları temin olunmaktadır. 

Bugün Türkiye Hariciye vekili Tev 
fik Rüştü Bey ıerefine, Hariciye nazı· 
rı M. Maximos tarafından bir öğle zİ• 
yafeti verilmiştir. 

Bu gece de hükfunet tarafından reı 
mi bir akşam ziyafeti verilecek, bu zi 
yafeti büyük bir kabul resmi takiP. e
decektir. 

Yarın Türkiye elçiliğinde bir Öğ· 
le ziyafeti çekilecektir. 

Tevfik Rüştü Bey B<:lgrada git • 

(Devamı 4 üncü sahifede). 

Türk kömürü varken .• 
Boğaziçinde bile ecnebi kömürleri 
kayıtsız, şartsız cayır cayır satılıyor 

ihtiyaç nisbetinde Türk kömi1rünii v~ • 
rebi!ecek olan havzamızdaki bugÜnk/1 

laaliyeıten bir vargel 

Aldığımız malômata göre kijmür 
müstahsillerinin Türk topraklarında 
ecnebi kömürünün transit suretile ıatıl 
masına meydan veri1me~esi hakkın • 

daki müracaatla.r, 1ktıoat vekaletince. 
ehemmiyetle nazarı dikkate alınmıt· 
tır. Memleketimize hiç bir faydası ol
mıyan ecnebi kömür aatı~ına nihayet 

verilmesi için bugünlerde hükıimetin 
bazı kararlar ittihaz etmesine intizar 
edilmektedir. 

lstanbulda Boğaz sahillerini doldu 
ran kömür depolarında senede yüz 
bin ton kömür ıat•lmakladır. Bu kö • 
mürlerin içinde bir tonunun bile Türk 
kömürü olmadığını iddia edilebilir. Hü 
kumetin bir müsaadesinden istifade e. 
den bu depolar Boğazdan geçen va. 
purlara Türk sularında mütemadiyen 
yabancı kömürü satarlar. Bu kömür • 
ler devlete on para bile verilmeden 
kabulü muvakkat suretile depolara 
girmektedir. Kömürlerden ne vergi, ne 
de gümrük resmi alınmamaktadır. 
Devlet bu alı§verişten hiç bir §ey keı
zanmamaktadır. Satanların kazancı 
da, kömürün paraoı da harice giunek 
tedir. 

. Buna mukabil Türk kömürüne mÜ§• 
teri bulmak için bin bir müıkülatla 
karşılaşılmaktadır. Kömür müatahsil • 
]eri kömür ihracabnda hatta zararı 
da göze aldıkları, ton başma 2 • 3 lira 
kırdıkları halde bu rekabet kar§ısm· 
da ezilmektedirler. 

Başvekil ismet Paıa Hazretlerile 
lktısat Vekili Celal Beyin kömür hav
zasına yaptıkları son tetkil< seyahat • 
!erinde bu noktaya büyük bir ehem • 
miyet vermişlerdir. Mm: bir servet .,.. 
lan kömür madenlerimizden azami 
istifadenin temini icin her türlü ted .. 
biri almak kadar tabii bir şey olamaz. 
Boğazlardan geçen ecnebi vapurları .. 
nın Türk sularında Türk kömürü al. 
maları da gayet tabii görülmektedir. 
Havza kömürerinin satış~ ıçin vuku hu 
lan müracaatalar üzerindeki tetkikat 
bugünlerde neticelenecek ve Türk kö. 
mürlerinin satışı temin edilecektir. 

:: gün tesit edilecek 
_ Bug\in Edirnenin kurtuuşunun yıl· 
' dönümü·für. Düıman istiliaının en bü 

yük acılarını çekmiş ve erı sonra kur • 
tuluşa kavu§muş olan Edirnemiz bu • 
gün bu kurtuluşu büyük bir coşkun • 
lukla teı'it edecektir. 

Edirnenin kurtuluşu yıldönümü mü 
nasebetile bugün Halkevinde Edirne 
lisesi mezunları cemiyeti taralından 
ıaat 15 te merasim yapılacaktır. 

EDiRNE, 24 (A.A.) - Edime kur· 
tulu§unun on birinci yıldönümünü kutlu 
lama hazırlıkları bitmiştir. Fırkada ve 
balkevinde hummalı bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Gülnerden beri hazırlan· 
makta olan Edirneliler yarını büyük bir 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Bayram şenliklerine iştirak ebnek Ü· 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Mickiewicz için 
Şehrimizde öldüğü eve 

bir plak konacak 
Yarın meşhur Lehistan şairi Adam 

Mickievicz'in 26 teşrinisani .1855 ta· 
rihinde vefat ettiği eve, şehrimizdeki 

. Leh kolonisinin iştirakile bir plak kon 
ma merasimi yapılacaktır.. Merasime 

, Lehistan eneral konsolosu M. M. R • 
Vegnorovicz ziyaret edecektir. Leh 

. kolonisi yarın sabah saat onda Leh 
-kulübünde toplanarak oı adan mera • 
. sim mah .. !line gideceklerdir. Aktamı 
ıaat be§te gene Leh kulübünde Leh 
ıairinin hi.tırasını taziz için bir top • 
Jantı yapılacaktır. 

Sağırlar, dilsizler 
Qün senelik kongrelerini 

aktettiler 
Sağırlar, diloizler ve körleri bima· 

ye cemiyet.i senelik kogresini dün ce• 
miyetin §ehzadebaşında Letafet apar 
tımanındaki merkezind'O yapmıştır. 
Cemiyetin bütün azası kongreye işti • 
rak eebnittir. Kongreyi cemiyetin u • 
mumi katibi Medeni Bey açmııtır. 

Medeni Bey bir senelik raponı dil-

\ 

Cemiyet reialiğine aeçilen Süleyman 
Sırrı ve umumi katip Medeni Beyler 

sizlere mahıua iıaretlerle okumnı • 
tur. Medeni Bey raponı okumadan ev 
ve! kna bir nutuk frat etmiş, bu nut• 
kunda kadml ar aslı.er o.'mak hnıusun 
daki isteklerine iıaret ederek dilsizle-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Hayvan sergisi 
Kayıt muamelesi yarın 

akşam bitiyor 

Kaydedilen atlardan biri 

Eski has ahırlarda pazartesi günü 
hayvan sergisi açılacakbr. 

Sergide teşhir edilecek hayvanların 
kaydı ve muayeneıi yarın akşam bite
cektir. 

\ : 

Sergide her nevi hayvan teşhir edi
lecek, her cins hayvanın birinci, ikinci, 
üçüncü gelenin sahiplerine muhtelif 
ikramiyeler ve hediyeler verilecektir. 

Bu seneki sergi her senekinden da. 
ha muntazam olacakbr. Vilayet baytar 
müdü"lüğü icap eden tedbirleri alm:ış· 
br. 

Fenerbahçe, Galatasaray takımları maçtan et•vel 

Dünkü maç beklenildiği 
gibi çok sert oldu 

Hakemin idaresizliği sert 
büsbütün karmakarışık 

oyunu 
etti 

,.------------- ---. 

Zeki ve Nihat yanyana (Fenerbahçe 
başkaptanı Galatasaray takımı kapta• 

nile beraber) 

Eyüp • Anadolu maçı bittikten son· 
ra günün en mühim maçı olan Gala· 
tasaray • Fenerbahçe maçı oynanma• 
ia başladı • 

Maç tafsilatına girişmeden evvel 
bir parça bu oyundna evvelki hava 
dan bahsetmek istiyoruz. Galatasa • 
ray kulübü antrenörünü ııetirclikten 
sonra, çalışmağa başlamı§ ve takımı 
tensik etmişti. Bu çalışmanın verdiği 
hııda Galatasaraylılar arasında, arbk 
kııvvetlendikleri ve eski hallerini tekrar 
canlandırabilecekleri talırnin edili· 
yordu. Nitekim yapbklan bir kaç antre
neman bu hissi takviye etti. Buna mu 
kabil Fenerbahçe kulübü, son Türkiye 
birinciliğini kazanmadan evvel, Av • 
n>pada çok fazla şöhret kazanını§ cı
lan Vinerspor ve Macar karııık ta • 
knnını getirerek çok sık ıantreneman 
yapb ve tamamile formuna girdi. iz. 
mirde oynadığı oyun bu çalıımanın se 

' m:eresi idi. 
Lik maçlarının takarrür ehneai ve 

birinci kurada da Galatasaray - Fener 
bahçe maçı çıkınca aralarında mev • 
cut rekabet hissi büsbütün kamçılan· 
dı. Ancak Fenerbahçe takımı bu maç 

:::. yanlı§ bir haleti ruhi) e ile sah:ı.ya 
çıkb. Rakibini nasıl olsa yeneceği ka 
naati kendinde hakimdi. Dünkü oyun 
da bu hnlet ruhiyenin tabii bir neti· 
cesi olarak, rakiplerinin ,ıkı, bir oyun 
oynaması dolayuile ancak bir golden 
fazla s:ıyı yapamamışlardır. Maama • 
fih dünkü neticenin bu kadar beklen 
miyen bir surette tecelli etrucsi, yalnız 
F enerbahçelilerin gevşek oynamasın
dan değil, rakiplerinin lüzumundan 
fazla sert oynamasından ileri geli" İş 
tir. Bu iki sebebe bir üçüncüsünü de 
ilave edersek hakikatten ayrılmamış 
oluruz ki, o da hakemin oyunu iyi i
dare edememesidir. Bu satırlarda Nu .. 
ri Beye bu kelimeleri yazmak iste • 
mezdik, l~kin ne yapalırn ki, yazdık
larımız birer hakikattir ve maattees• 
süf dün sahada bulunan seyirciler ta • 
rafından da görülmüş ve tasdik edil
miştir. Galatasaray takımı evet geçen 
seneki gibi fena değildir ye bunu mÜ· 

' teaddit yazılarımızda y,udık, fakr,t 
iyi olmağa yüz tutan bir takımın, kar 
§ısındalıi rakibini böyle tekme, aille ;. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

,: 
Galatasaray kalecüi Avninin güzel 

bir kurtı;mş< 

Fransız kabinesi çekildi 
Bir celse hadisesi vaziyeti değiştirdi 

ve kabine ekalliyette kaldı 
PARIS, 24 (A.A.) - Meclis mali 

projenin idari ısJahata ait maddesinin 
müzakeresine devam etmi§tİr. 

Sosyalist Bedouce sosyalist muka· 
bil projesinin tadil teklifı olarak mü
zakeresine tekrar baılanmasını teklif 
ebnİ§tİr. 

M. Marin teklifini muhtelif esaslar 
Üzerine teşrih etnıiıtir. 

Mazbata muharriri J acuier Meclis 
ten komisyonun metnin, kabul etme 
ıini istemiıtir. 

M. Sraraut tadil teklifinin reddeı
dilmesini istemiş ve itim.at meselesini 
ortaya koymuştur. 

M. Flandin, grupu namına hükume 
te müzaheret ettiğinden, hükômet 227 
reye kartı 326 reyle itimat kazanmıı 
tır. Sosyırlistler de hükiimete itimat 
reyi vermişlerdir. 

M. Sarraut'nun zaferi bu suretle te 
min edilmiş r:örülrrekte iken bir cel· 
ae hidisesi vaziyeti tamamen değiştir · 
mİ§tİr. Sarraut memur ücretlerinden 
vergi alınmamak haddinin 10 hinden 
12 bin franga çıkarılması hakkındaki 
bir neososyalist teklifini ret ve 11 bin 
frank Üzerinde uzlaşılmasını teklif et 
mi§ ve sonra merkezin itiı·azları karşı 
.sında itimat meselesini ileri sürmüş .. 
tür. Bu teraddüt M. Sarraut'ya neo • 
sosyalistlerle merkezden bir çokları • 

lstiasını <>eren M. Albert Saı·raut 

nın reylerini geri alınalanna m:ıl ol
muş ve nihayet hükiimet 24 7 reye l:ar 
şı 321 reyle mağliip olm"~lur . 

PARIS, :ıı (A.A.) - Hükiimet isti 
rLutlen sayı/ayı çe<>iriaiz) 
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Fuhuş ne dir? 
Belki on yd var. Bir kaç veki.let 

fuhta kartı mütemadiyen {talimat
name) yapmakla mefguldür. 

Gazeteler her gün fuhut talimat
namesinden bahsederler. 

Dahiliye Vekaleti ıuayif nokta
sından, Sıhhiye Vekaleti hastalık 
cephesinden fuhtu kıskıvrak etme
ğe çal19ıyorlar. 

Bugünlerde fuhut talimatname
sinden yine sık sık bahsediliyor. 

• • • 
Fuhu9 Habil ile Kabil'den beri 

arz üzerinde revaç bulmut ilk gü
nahtır. 

Hatta cennetin mukaddes gül ve 
temiz bahçelerini bu günahla kir
lettikleri için kapıdıtarı edilen A
demle Havva, biri (Serendip) e, 
biri Eset çölüne dü9tükleri halde 
gene biribirlerini bulup mukadder 
günahı itlemekte devam etmitler
dir. 

lsa'sJ, Musa'sı, Tevratı, Kur'anı 
insanların bu ezeli derdine {zina) 
ismini vermitlerdir. Zalim hüküm
darlar zanileri lafa tutturup öldür
mÜf, toprağa gömdürüp çürütmüt
lcrdir. Ve bugünkü medeni cemi
yetlerin en yeni kanunları dahi 
fuhtu büyük bir cürüm olarak te
lakki etmekte berdevamdır. 

Bütün bunlara rağmen Çat gölü 
havalisindeki vahti kabilelerden, 
en yüksek içtimai tabakalara, sa
raylara, şatolara ve hatta daha ga
ribi kilise ve camilere kadar fuhut 
çiçeği tomurcuklanmış ve meyvesi
ni vermi,tİr· 

(Louvre) müzesinde kiliselere 
düaya gelen genç kızlara habis pa 
pasların iblisane bakıtlarını göste
ren ne manidar tablolar vardır. 

Minarede ezan okuyup halkı iba
dete davet ederken bahçeye çama
tır seren çıplak ayaklı komtu ka
dınlara name atan ne azgın softa
lar ititilmittir. 

Anlatılıyor ki ne dinin nebileri, 
ne kanunun sıkı emirleri iki cinsin 
arasında hallolup biten bu sevimli 
günaha mani olamamı9tır ve fÜp
hesiz bundan sonra da olamıyacak
tır. 

Yalnız bir nokta var: Fuhtu so
kağa düşmekten, ahlak telakkileri
ni sarsacak, çekinme ve utanma his
lerini körletecek tekle dökülmekten 
kurtarmalıdır. 

Fuhut ferde ve cemiyete zarar 
verdiği dakikada kanunun hükmü 
kendini göstermelidir. Fuhu9tan 
ferde gelen zarar sılıhidir. Cemi
yete gelen tehlike ahlakidir. 

Bunun için umumi fuhuş pazar
larım kliniklere bağlamak ve kal
dırım fuhşuna karşı da şiddetli bir 
mücadele açmak lazımdır. 

Madem ki bazı bünyelerin has
talık yarattıkları gibi bu günahı da 
tabiat yaratıyor. Önüne geçmek 
imkanı yoktur. Yapılabilecek şey 
fuhtu gözle görünmez ve bir üçün
cü tahsa zarar vermez ,ekle getir
mek, halkın ar ve hicap duyguları
nı rencide etmemektir. 

Bu, her ,eyden evvel, bir terbiye 
ve telakki meseleıidir. Her çapkın
lık fuhutla neticelenir. Fakat yal

nız iki gözün arasında parlayıp sö
nen cinsi münasebete aşk derler, 
kuduz bir hayvan gibi salyası kal
dırımlara sızan mahlı'.ikların dalaş
masına da fuhuş derler. 

Bu farkı kavrayabilen cemiyet 
te ahlaki nizam kıvamını bulmut 
demektir. 

Burhan CAHIT 

İki buçıık milyon 
Bu kadar nüfusun mektum 

olduğu anlaşıldı 
Dahiliye vekaletinin Türkiye nü -

fusunun hakiki mikdarı :ıre mektum nü 
fus hakkında yaptığı tetkikat ıayanı 
dikkat neticeler vermiıtir. Tutulan is
tatistiklerde doğum ve evlenmenin 
aenede takip ettiği zikrak ve çok ay
kın, ölüm seyri iıe daha düzgün bu -
lunmaktadır. Yılda vasati 40,000 mek 
tum nüfuı yazılmaktadır ki bu da 
memlekette yüksek nisbetle mcktum 
nüfus bulunduğunu göatermektedir. 
Maamafib aon af kanununun bu iti e
aaslı bir ~urette taafiye edeceğine tüp
be edilmemektedir. 

Vaaati hesapla doğum mikdarının 
aenede nüfus mikdannın 1-25 derece
ainde olduğu tesbit edilmiıtir. Bu ba
le göre yıllık doğum vaaatisi 578000 
dir. Yıllık ölüm de 178,000 hesap olu
narak doğumdan yıllık artım mikda-

rırun 400,000 olduğ-J anlaşılmıfbr. Bu 
nun 2,5 milyonunun buı;ün mektum 
nüfuotan olduğu katiyetl.e !<abul edil· 
ınektedir. Maamafib nüfus defterlerin 
ıle yaşar yazılı ölülerin de bulunduğu 
görülmektedir. Bugün Turkiyenin ha
kiki nüfus mikdarının 17,500,000 ol
duğu neticesine varılmaktadrr. 
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İhraç eşyamız 
Londra ticaret mümessili 

tetkikat yapıyor 
Londra ticaret mümeuilimiz Kur

doğlu Faik Bey lktısat vekaleti tara
fından Ankaraya da Tel edilmitti. Fil• 
ik Bey Londradan Berline geçmiıtir. 
Berlin ticaret mümeui1imiz Niza.met .. 
tiri Ali Beyden üzüm ve incir, ve di -
ğer ihracat mallanmızın Avrupa piya 
salanndaki vaziyeti hakkında da ma
lumat alacaktır. Bu suretle Faik Bey, 
Türkiye ihracat maddelerinin Avru -
padaki vaziyetini tamamile tetkik et
mİ§ olacaktır. 

Diğer taraftan lktıaal vekaleti ih
racat mallarımızın vaziyetleri hak -
kında Marailya, Atina ticaret mümeı
sillerimizden de malıimal istemiıtir. 

Alman haberlere göre, iktıaat vekale
ti yakında ihracat mallarımıZI alaka
dar eden meaeleler baklı.ında çok e -
hemmiyetli kararlar ver<cektir. 

Japon mensucat sanayii 
Japon pamuklu mensucat sanayii, 

Jngiliz mensucat sanayiini iatibıal iti
barile ıeçmi§tir. Son altı ay zarfın -
da yapılan iatatiatiklere göre, lnıilte
re fabrikaları, 1380 milyon yarda ia
tihsalab ise 13901 milyon yardadır. 

Yunanistan Amerikaya çorap 
gönderecek 

Yunanistan hükumeti, Arnerikaya 
ıarap ihraç etmek jçin Amerika bir -
!etik hüloimetlerile müzakerata bat -
lamııtır. Gelen haberlere göre müza
kerat iy ineticeler vermektedir. 

Fındık 
ihracat iılerile alakadar yerler -

den verilen malUnıata göre ıon hafta 
]ar iç.inde Gireaon , Trabzon, Ordu -
dan ihraç edilen fmdıkıar kurudur. 
Fındık talimatnamesi de )&§ fındık ih 
racına müsait değildir. Fiyatlerin düı 
mesine sebep, geçen hafta içinde Is -
panyanının Avrupa piy1ıı.a.lanna faz
la mikdarda mal aalmaaıdır. 

Hurda incir alınıyor 
inhisarlar idaresi tarafından soma 

imal edilmek Üzere Nazillide hurda 
incir mübayaası baılanmııtır. idare 
hurdanın okkasını 34 kuruıtan al
maktadır. 

lnhisarla ridareoinin hurda müba
yaasma başlaması müsta~sil üzerinde 
ço kiyi tesir yapının ve lıurda piyasa
sını derhal kalkındınruı•ır. 

Aydın incir müstahsilleri 
A YDN, (Milliyet) - Vilayeti

miz umum incir mıntiikalarından 
gelecek incirciler bu hafta çarşam 
ba günü Aydın fırka salonunda 
bir toplantı yapacaklardır. 

İncircilerimiz bu toplantıda in
cir itinin müstahsil lehine bir tek
le bağlanması ve icap eden ted
birlerin istihsal zamanına kadar 
timdiden alınmas ıçin konuşacak
lar. 

Bulgaristandan Uzum ihracatı 
SOFYA, 24 (Milliyet) - Bulga -

ristanda artık bağ bozumuna niba • 
yet verilmek üzeredir. Bu ıeneki ü -
züm mahaulü çok iyi olmuştur. Fakat 
havalann yağmurlu gitmesi Üzümle -
rin iyi olmasına mMi olwııuıtur. Maa
mafih bu seneki üzüm ihracatı, ge • 
çen senekinin iki mia.Jidir. Ve bala ih
racata devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar 11,000,000 kilo üzüm ihraç e -
dilmiştir. 

1 RORSA f ____ _. 
(İş Bankasından ulınan cetvelidir) 

23 T eşrinisaıii 1933 
Akşam Fiatları 

1 stikrazlar 
lıtkrazı dahili 96,50 
1933 İıtikraıı 97,50 
Şark D. yolları 2,35 

Tah ... ilit 
Elektrik 
Tram•a7 

-.-

D Muvahhid• 53,50 
G .iınrüklu 7 80 
Sa7d mal:..l 6 
Bağdat 9,25 
T. askeriye 9,50 

Tünel 
Rıhtım 

Anadolu 
,, l [ 

Mümessil 

ESHAM 
1, B.anLa11 Na- Te1efon 
ma 9,55 Bomonti 

u ,, Ham'line 9,70 Terkoa 
,. " Müessis 1'1 Çimento 

Tramvay 46.50 İttihat dey. 
An d:ılu Hisse 26,60 Şark d•y .. 
Şir. Hayriye ıs Balra 
Reji 3.50 ' Şark m. ecza 

ÇEK FIATLARI 
Paria 12.06 Prai 
Londra 695.50 Viyana 

Nüyork 77,55 .Pı-1:adrit 

Milano 8.46.50 Beri in 
Brüksel 3.38.30 Belırat 

Atina 80,73 Zloti 

Cene•re 2,43.65 Pette 
Amaterdam 1117,22 t Biikret 
Sof ya 64,11.50 Moalco't'a 

NUKUT (Satıı) 

Kurut 

20 f. Ft-an••• 167 l Şi11e. A.,. 
1 lsterlin 6f'S 1 Pezet. 
1 D Jar 128 1 Mark 

20 Liret 223 1 Z.loti 
'O f. Belçika 117 20 Ley 
20 Drahmi 24 20 Dinar 
20 l. ı,, içre 816 1 Çerno'f'İÇ 
20 Le•a 25.- 1 Alun 
21 Kur. Cek. 118 1 Mecidiye 

1 Florin 83 Banknot 

-.-
17,75 
44,65 
46.50 
51,SO 

11.75 
18.60 
2 '5 
11.90 
17,70 
1.-
1.85 
2.85 

15.88 
4,20 
5.78 

1.97.50 
1,97.SO 

4,20 

3.55 
79.48 

1083.25 

Kurut 

24.50 
16 
49 

24.-
0.23 

46.-
-,-

9.32 
0.34 
2,33 

J 

P'oll8fa 

Bir tagayyüp 
On altı gündenberi kayıp 

bir adam aranıyor 
Küçükayaıolya lanll'aakat mahalle • 

ıinde 107 numaralı evde oturan Sa -
katçı Haaan oğlu Hüseyin Efendi on 
altı günden beri ortada yoktur. Hüae
yin l:.fendi 48 yaıındadır. 20 sene ev
vel Y akovadan muhaceret suretile ıel 
mit ve 16 aene CTYe.J de Tevfik Efen
dinin evine içgünyai cinniıtir. En bü 
yüğü dört yatında olmak üzere üç le 
çocuğu vardır. Ai!eaine bağlı ve na • 
mualu bir inaan olarak tanınmııtır. 
Kumkapıda bir de ciierci dükkanı var 
dır. Refikaaı Hasbiye Hanım tunları 
aöyliyor: 

''- Tamam on altı gün evvel öğle 
Üzeri Hüaeyin Efendi mezbahadan ııel 
di. Yemek yedi, yE'nİ ayakkaplarııu 
giydi ve dükkana ııidiyonım, diye ev
den çıktı, bir daha dönmedi. Dükkan
dan tahkik ettik, Eyüpteki biraderi 
Hazar Efendivi haberdar ettik araştır 
dık, laraştırd;k. Böylece iki gün bek
ledik. Belki bir arJ.aduına gibniıtir. 
dedik. Fakat gelmedi. Nihayet poli -
ıe haber verdik. Bütün ar attırmalara 
raimen bulunamadı. yalnız son &ün
lerde: 
"- 200 lira borcum var, Tereme -

diın. Halbuki 1000 lira da alacağım 
var. Borçlu olmak namusuma dolpı -
nuyor, burada naaıl duracağım, bil • 
mem; diyordu. 

Polia Bursada bulun!lll eniıteaine 
telgraf çekmiş, oraya gilmediği anla
tılmııtır. Yalnız evden çıkarken yanı
na nüfuı kai,ıdını almıştır. Pasaport 
ta çıkannadığı için Arr-avutluia git
miı olmaaı ihtimali yoktur. Hüseyin 
Efendinin iki dükkitru ve çok bğyük 
ve muntazam bir eYİ olmasına naza • 
ran 200 lira gibi az bir para İc-.İn ls
tanbuldan kıtcmıyacaih zannedilivor. 
Ortada ailevi bir gecİm•:zlik te bu -
lunmadıitma PÖT"e HÜAeyin Efendinin 
bir cinavete kurban gitJT...İS olmasın -
dan korkulmaktadır. Polis eh..,..mi -
yelle ,. ....... +.""lttaı•,_ devam .-tmektedir. 

Si'A~ atan sarhoş 
Eminönünde Aıir Efendi ıokağı11-

dan geçmekte olan arabacı Arif sar -
boşlukla bir el silah attığından yak&>
lanmışlır. 

rırotörde hırsız 
Fenerde Ayakapı iıke!eai civarında 

demirli buJ.unan Aralan motöründen 
hurda demir çalan Barob isminde bir 
ıabıa yakalanmı,tır. 

Kitap hırsızları 
Suhulet kütüphanesi aabibi Semih 

Li'ıtfi Beyin Beyazııtaki deposunu kı
rarak mühim mikdarda kitap çalan §e 
bekenin bepai yakalannıqtır. Bugün 
adliyeye verileceklerdir. 

Zabıta evvelki gün Dizdariyede 
de bir evde arama yapmış, bazı kitap 
lar meydana çıkarm•ıtır. Müvacebe
ler yapılmaktadır. Depodan kitap ça
lanlardan Ahmet Eski..,hirden henüz 
getirilmemiştir. Bugünlerde getirile -
cektir. 

Nasıl öldU? 
lki gün evvel Sultanabmeıte Çar

ıamba pa.zannda Sebzeci Süleymanm 
ağır surette yaralanaral. hastahaneye 
kaldırıldığı ve orada öldüğü yazılmıı 
tı. Bu buausta yaptığımız tahkikata gö 
re Süleyman fazla earal" ve rakı müp 
telaaı olduğu için o gün de fazla sar
hoş olarak bisiklete binmiı ve yere 
düşmÜ§IÜr. Yanında bu1unan büyük 
bir bıçak kalbine aaplanarak yara • 
!anmasına sebebiyet ver.rıittir. Maa -
mafih zabıta tahkikata devam etmek 
tedir. 

Kumar 
Beıiktan civarında bir kahvede ku 

mar oynanmakta olduğu haber alın
ını§ ve zabıta bu kahvede araıtırma 
yapmııtır. 1 • 

Bu araıtırmada Ali, Etem, lamail 
ve Niyazi isiınlerinde dört kiti masa 
batında kumar oynarlarken cünnü 
me§but halinde yakalarunıılardır. Ma 
sa Üzerinde kumar paralan ve kah .. 
vede bir çok kumar aletleri bulun
muıtur. 

13 yaşında hırsız 
Zabıta küçük bir hırsız yakalamıı

tır. Rafit isminde on üçlerinde o~an 
bu çocuk bilhana Mabmutpaıa civa
rında dolaıarak fırsat buldukça dük
kan.Jardna ve i§portalardan eua aşır
makta imiş. 

Raıit evvelki gün Mabmutpa~a 
civarında .eyyar aatıcı Riza efendi
nin yanına aokulmuı, İfportanın için .. 
den iki paket mendil ve çorap aımp 
kaçmııtır. 

Bu sırada İJin farkına varan Rıza 
efendi polise müracaat etmiştir. Kü
çük hırsız elinde paketlerle kaçarken 
yakalanmıştır. 

Sarhoş sabıkalı 
lstanbu!un maruf salııkalılarından 

Şevket son derece aarboı bir halde 
Unkaparunda bir çalgılı kahveye gi
derek çalgıcılara kendi ialediği şarkı
yı çalmalarını aöy)emi,, bu sözü din~ 
lenmeyice bağırıp çağırarak küfret
meğe ba§lamııtır. 

Kahve sahibi Mehmet Efendi bu 
sarhoıu kahveden çıkarmak istemiş, 
Şevket bundan büsbütün biddetlene-
rek belinden tabancasını çekip Meh
met Efendinin Üzeı-ine ate§ etmi§lir. 

Bereket versin kurşunlar isabet et
memiştir. Zabıta bu azılı sarhoşu cür~ 
mü me,but halinde yakalıyarak tah
kikata başlamıştır. 

1 ••l•dlıt•d• 

Kapanma saatleri ---Meyhane, birahane ve bar
lar için yeni tahdit 

latanbulda mevcut meyhane, bira
lıane n lıilUınwn ıazinolann kapan
ma aaatlerinin zabıta tarafından yeni 
den tayin edileceğini yazmı§lık. 

Polis merkezleri mıntakalan dahi
linde bulunan gazino ve meyhaneleri 
aemtleri itibarile yenideıı sınıflara a· 
yırmıt ve kapanma saatleri tayin et
mittir. 

Evvelce yapılan tahditte alelıimum 
meyhane ve birahanelerin aaat on bi
re kad'ar, gazinoların on ikiye ve bar
ların azami saat ikiye kadar açık kal -
malan kararlaıtırılmııtı. Yeni tahdit
te meyhane Ye birahanc1erin kapan
ma saatleri asgari ı;ıat dokuz ve aza
mi saat ona kadar indirilmiıtir. Di
ğer gazino ve barlann c:Ia kapanma 
aaatlerinden birer :.aat indirilmiştir. 

Bu yeni tahdit kıt münasebetile 
yapılmıştır. 

Geceıer uzadığı Ye sk~ erken 
olduğu cihetle bu gibi yerlerin yaz 
ıeceleri kadar açık kalmaları muva
fık görülmeınİftir. Yazın bu saatler 
yine uzatılacaktır. 

:Sllrp Agop davası 
Temyiz mabkemeainden bozulma 

kararile gelen Sürp Agop davaaırun 
Dördüncü hukuk mabkemeainde ye
niden görülmesine başlanacaktır. 

Patrikhane vekili Necati Bey, da
vanın yeni bir safhaya girmesine se -
bebiyet verecek olan yeni vesaik gös
tereceğini aöylemiı ve ancak diğer 
avukat arkadaşı baatalığı İçin dava -
nın talik edilmesini iıte"1iştir. Muha
keme 6 kanunuevvele bırakılmıştır. 

Fırınların tahdidi 
Belediye ıebrimizin ~kmck işini 

tanzim ebnek üzere Avnıpanın muh
telif yerlerinden ye bilbaasa Balkan 
memleektlerinden ekmekçilik nizam
nameleri getinnİJIİ. Bu nizamnameler 
den bir çok eaaalar alınmış ve ıehri -
mizdeki fırınlar tetkik edilerek yeni 
bir ekmekçilik talimatnameai hazır -
lanmrfbr. Bu talimatname ile tehri -
mizdeki fınnlar tahdide tabi tutula -
caklan için tehir meclisi bu talimatna 
meyi de §Ubat devresinde müzakere e 
decektir. Talimatnamenin tatbikı i -
çin hükıimetin de ta.diki lazım gel
diğinden tehir meclisinin kararı dahi
liye vekaletine bildirilectktir. 

Yugoslav sefiri 
patrikhanede 

Evvelki akşam Belgrada gitmİ§ o
lan YugoslavY.a sefiri M. Yankoviç, 
hareketinden evvel Fener patrikhane 
sine giderek Patrik Fotyos Efendiyi 
ziyaret etmiıtir. Bu mülakatta Yugos 
Jaırya kiliıeaile patrikhane aruında 
mevcut muallak meseleler görütül -
mÜ§tür. 

Mozayik mütehassısı 
Londraya gitti 

Ayaaofyadaki mozayilderin meyda 
na çıkmaaile meşgul olan profeaör 
Viıtermore Londraya Iİtınİ§tİr. Aya -
aofya mozayikleri hakkında Londra -
da Oxford'da basılmakta olan eseri
le meşgul olacak ve bir müddet aon
ra Ayaaofya mozayikleı·inin meyda • 
na çıl<anlmaaı itine devam etmek ü
zere şehrimize gelecektir. 

Faciada imam 
Nikahı varmış ----Karagümrük faciasında 

yeni bir safha 
Geçen gün Karagümrükte bir aile 

faciası cereyan etti. Ali GaJıp .t:.fendi 
isminde bir poliı bir ibti7'lr kadınca -
ğızı oıauraUkten aonra kt:ndııi de dü -
ıerek tabancasından çıkan bir kurıun 
la öldü. Tafsili.tile ya:ıdığımız bu 
vak'a gimdi batka bir ıafba arzeyle • 
mektedir. 

Ali Calip Beyin nişanlı11 olduğu 
yazılan Hayrünnisa Hanım diyor ki: 
"- Calip benim niıanlım değildi. 

Aramızda nikah vardır. Fakat bu ni
kah imam nikahıdır. Galipten dört ay 
lık ta lıamileyim." 

Bu vaziyet, ortaya yeni bir mesele 
çıkarmııtır. Bu ifadeye göre iki genç 
kanunu mednei hükümlerine muhalif 
olarak imam nikahı kıydırmışlardır. Bu 
hareket kanunun icap ettirdiği cezayi 
müstelzimdir. Suçh•lardRn biri ölmüı 
tür. Fakat Hayrünnisa Hanım, nikabı 
kıyan imam, bu nikahı bilenler orta
dadırlar. Aldığımız mali'ımata naza
ran meaele bu noktadan tetkik edil -
mektedir. Bu aile faciası imam nikih 
lanndaki mazarrat•n veı-diği tabii bir 
netice telakki edilmektedir. Vak'anın 
tarzı cereyanına nazaran Galip Efen
di Hayrünnisa Hanımın gebe olduğu· 
nu, bundan iki ay kadar evvel haber 
alınca deli gibi olmuıtur. Galip Efen
di aralarında medeni nikd.h olmama -
aından dolayı Hayri\nnisa, Hanımdan 
doğacak çocuğun ne iaim alacağını 
düşündükçe asabi buhranlar geçirme
ğe baılamıştır. Bilbaasa bu çocuğun 
§İmdiye kadar mahdut kimaelerin bil 
diği bu imam nikahını meydana çıka
racağını ve ınemuriyetinın tehlikeye 
gireceğini yakından görüyordu. Galip 
Efendi böyle bir hale meydan vermek 
tense bütün aile efradmı meydandan 

-

Maarifte 

Deniz hayvanları 
Fen f~ültesinde yeni 

laboratvar açdıyor 
Oniveraitenin m.ıhtelıf kıaımlann

da talebe için muhtelif darülmeaai,er. 
haıırlanmaktaır. Bn mal.aatla Fen fa 
kültesinde Zoologie profesörü M. An· 
dre Naville'in teıebbüıii üzerine de -
niz bayvanatma ınahauı yeni bir laboratu
var tesis edilmektedir. Bu laboraluYarda 
talebenin deniz hayvanatı hakkında 
daba ıeniı maliımat ıahibi olmaıma itina 
edilecek ve bundan baJ,kçılık nokta
sından iıtifade edilecektir. Profeaör 
Naville bu buauıla demiıtir ki: 

- Yeni tesis etmekte olduğumuz 
bu laburatuvar Tıp fakültea~nin yedin 
ci smıf talebesine ve fen fakülteıin -
den mezun olacak gençlere tabaia e· 
dilecektir. Bundan evvel balta limanın 
da deniz bayvanalına mahsua bir li. 
buratuvar teaiı edilmiıtir. Fakat talebe
nin daha genit maliimata malik ola -
bilmeleri için ikinci bir liburatuvara 
daha ihtiyaç vardır. Bu laburatuvarın 
balıkçılıkta da faydası olacaktır. Bun 
da11 maada burası, doktora tezi hazır 
lamak ve derslerinde ilerilememit o -
lup ta, maliimatıru geniıletmek iate
yen talebe için bir tetkik merkezi ola
caktır. Buradaki denlere Tıp fakülte
si birinci ıınıf talebeıinden dört yüz ve 
fen fakülteıinden liaansi, " olacak ta le 
be kaydedilmi~lerdir. 

Fen fakü!teıinden tedrisat dört se 
nedir. Bunun b~rinci seneıi ihzari -
dir. 

Fakiilteye kaydedilen talebeye, ıu 
veya bu kısımda ihtiaaı peyda etme
Cen evvel, fen haklunda umumi malci 
mat vermeğe çalııacağız. Bu ıuretle 
mevsimsiz ihtiaaıın tevlit ettiği mah -
zurlan bertaraf etmiı olacağız. 

Bu münaaebetle, muhtelif labora
luYarların maddi ihtiyaçlannı bihak 
kin takdir ederek emrimize arzu edil 
diği §eki,de b:na ve ala ve edevat tah 
sıs eden hükiimete ve bilhasaa Maarif 
Vekaletine letekkür etmek isterim. 

Nazari tedriaat için pek lüzumlu 
olan ameli tedriaata ya nda baılaya 
bileceğimizi ümit ederim. Bu maksat
la diğer mealektaşlarımızla yeni bir 
programın e&asan hakkında müzake -
re ve münaka§alarda bulunduk. 

On bet gün evvel lsviçreden ls
tanbula geldim ve tedrisata hemen 
başlayabilmek iç.in laburatuvar teaisa 
tına başladun. Türkiye üniverı:teıin
Je çalışmak teklifini büyük bir mem
nuniyetle kabul etmiı bulunuyorum. 
Burada meaaimde bana luymetli yar -
ılımlarda bulunan Fahire Hanımla 
Suat Niı?ir Beyin mesaisini minnetle 
yadederim.'' 

Yeni mekte~ler açılmıyacak 
lstanbulun mektep ihtiyacını temin 

için maarif müdürlüğünün bu sene ye
niden bazı mektepler açmağa karar 
verdiğini bir gazet eyazıyordu. 

Maarif müdürlüğü bu sene içinde 
açılacak mektepleri tamamile açmı§ 
ve talebesi kalabalık olan mektepleri 
ıubeler ilave etmiıtir. Bu ıene yeni hiç 
bir mektep açılmıyacaklır. 934 ıene
aine konacak tabıiaat ile yeniden kaç 
mektep açılacağı belli olacaktır. 

Maarif müdürlüfiü bu busuıta tet· 
kikat yapacaktır. 

Kadınların askerliği 
hakkında 

- Ha/t:ıı:nın ya.ı:ı.ı -
1900 senesinde kadınlann asker 

fiği haıcJnnda tetkıkatta bulunmak 
üzere Avrupaya g>lmıt olan femi
nıste muharrırıerden (l- elek) ın 
kadınların ıu:kerlık yaptıkları Va
lanaıya kraLığı harbiye nezaretin
de bu hususta yaptığı tetkikatta al 
dığı notlardan bir kısmı: 

Mahrem dosyanın {kadın za -
bitler) kısmının B fıkrası: 

"Seferberlik ilan edilir edilmez 
laal ve ihtiyat kadrolarında aıev -
cut kadın zabitlerden yüzde dok•a 
nı hamil alametleri göatermekte ve 
iki buçuk ay •onra aıhhat talimat
nameainin 13 üncü maddesi muci -
bince çocuğunu doğuruncaya ka -
dar hafif hizmetlere sevkedilmek
tedir. Bekar (!)olanların da Av
rupaJa siyasi karı,ıklıklar hiuedi
lince kocaya vardıkları kaydedil -
mİftİr." 

Ayni dosyanın C fıkrası: 

"En diaiplin•iz erkek zabitlerin 
azası mütenasip kadın amirlerin 
maiyetinde son derece muti olduk 
ları ve kadın amirlerin bu gibi ha
şin erkekleri moiyetlerinde kullan 
mayı terchi ettikleri İstatistik fU -
besinin '12 numaralı mahrem tami
minden anlaşılmıştır." 

Piyade talimatnamesinin 62 in
ci maddesi: 

"Kadın kıt'alar reami g~itte do 
kikada 145 adım atarlar. Bunun i
çin bandolara 145 zamanlı mar1 
notaları tevzi edilmelidir." 

Mahrem dosyanın S fıkrası: 
"Zabit kadınların daima siviller 

le evlenmeyi tercih ettikleri ısrar i
le miifahede edilmektedir." 

Ayni dosyanın T fıkrası: 
"Bir kıt'aya kadın zabit iltihak 

eder etmez kıt'anın kılık kıyafetin
de göze çarpacak bir salah hasıl ol 
makta ve umumi bir tendürüıtlıik 
müfGhede edilmektedir. 

Muzika takımlarınır> sanatların 
da da büyük bir terakki görülmek
tedir." 

Harbiye nezareti hizmet tubesi 
evrakından alınan kopyalar: 

"Kadınlarda piyadeden ziyade 
ıüııari kıtatına rağbeet göı·ülmek -
tedir. Topçuyu tercih edenler az
dır." 

Bir tamim kopyesi (Alay kuman 
danı Mme x ••• ) imzasilc: 

"Ba:r.ı kıt'alarda çalı•an zabit ha 
nımların maiyetlerindeki erkek e-

. mirberlerin kapı önünde samiayı 
tahriş edecek ve amirlerini ürküte 
cek fekilde gürültü ile öksürdükle 
ri anlaşılmıştır. Askari dfaipline ta 
mamen mugayir olan bu harekt:tin 
memnu olduğunu bir kere daha ta 
mim ediyorum. Binaenaleyh: 

A - öksürük olmuş neleratın 
bu gibi hizmetlere sevkedilmeme-
ıı; 9 

Nurullah Esat Bey B - Hizmette iken ökriirmek 
Ankaraya gı"tti isteyenlerin de amirleri hanımların 

· müsaadesini istihsal etmeleri; i -
Sümar Bank umum müdürü Nurul-

lah Es.at Bey dün akıam Ankaraya av- cap eder. - Alay kumandanı: x .. 
det etmiştir. (V alansiya) nın merkezi olan 

Nurullah Eaat Bey Baıvekil paıa- (tango) 'ehrinde intiş«r eden bir 
nın verdiği direktif dahilinde bankaya gazetenin kupürü: 
merbut fabrikalar müdürlerile yaptığı (Tango) s. ehri belt<diyesi erkek 
lemaalar ve verilen kararlar hakkında 
Ankarada iktısat vekaletine malumat lere mahsus bir ( !'OCtık büyütme) 
verecek ve aanayÜl!l.İzd'e yeni tm.ip edi- kurau açmıştı. Buraya o kadar bıi
Jecek yolda devlet fabrikalarının ne ıe- yük bir tehacüm olmll1tur ki; be
kilde çalııacağını bildirecekir. lediye yeniden iki yerde daha bu 

Halk gençler mahfelinin .. . 
musameresı 

Cümhurİyel Halk Fırkası Eminönü 
kazasının himayesinde bulunan Halk 
Gençler Mahfeli on be§ günde bir ver
meğe başladıiı müsamerelerin ikincisi
ni de dün cemiyetin merkezi olan Şebza
debeşıodaki Letafet apartımanında ha
zırlanan aahnede vermiştir. 

Bu gençler Vedat Nedim Beyin 3 
perdelik aile facia11 olan (Kör) piyesi 
ile Piıkinler namındaki komediyi tem
ıil etrni~lerc!ir. 

G ..... çler, bu muvaffakıyetli leımille
rinde davetliler tarafından alloılanmıı • 
!ardır. 

Evvelki aktam fırkanın kaza, nahi
ye, ocak reisleri hazır oldugu halde bir 
temsil vennişlerdir • 

kaldırmak lazım geldiğini kafasına 
koymu§ ve bunu temin için son facia
dan evvel müteaddit teıebbüslerde bu 
lurunuştur. Hatta bir deta. Hayrünni
ıa Hanımı ve kendisini zehirlemek is
temit ve bu teıebbüıünden sonra ıaat. 
lerce baygın kaldıban aonra ölümden 
güçlükle kurtarılmışlardıı. Bundan 
aonra Calip Efendi adet;:. deliye dön
mü§tür. Cinayet esnasında aöylediği 
sözler bir mecnunun a.özlerinden iba
retti. Zavallı ihtiyar kadını öldüren 
Galip Hayrünnisa Hanımın kardeıine 
de bir kurıun sıkmı§ ve kurtun kayı. 
§tnın tokaaına çarparak kendisini ö .. 
tümden kurtarmıştır. Cer.ç yere yıkılın 
ca Galip öldüğünü zan':'\t.lmiş ve so ~ 
kakın kabkabalarla saçn.a Sllpan lta
ğı.mağa batlmıttır. 

kurslardan açmaya kn.ı ar verm:ş -
tir.'' 

(Valansiya) S1hhiyf! nezareti ga 
zetelere şu ilanı vermiştir: 

"Anasına mühtaç olmadan ba -
baları tarafından büyütülen çocuk 
lar arasında bir mÜsC!baka etrtip 
edilmi,tir. Müsabaka ayın 24 ün -
cü günü nezaret konferans a:ılo -
nunda açılacaktır. Anasız büyü -
müf en gürbüz çocuğa 10,000 
frank mükafat verilecektir." 

Dünya gazetelerinde okunan 
bir telgraf: 

"Pastör enstitürii li:r.yoloji alim 
lerinden meşlıur ispanyalı Dr. De
li Palavra'nın uzı.ın Z<"!mandır er -
keklere süt getirmek .~usıısundaki 
tecrübeleri muvaffakıyetle neti -
celenmistir. 22 yaşlarında bir erke 
ğe bu d~ktorun keflettiği usul ile 
aşı yapılmış ve bir ay sonra deli -
kanlının memeleri büyümüş ve süt 
gelmeye baslamıştır. Bu hadise ka 
dınlık aleminde ve dünya vaziye -
tinde büyük tahavvülafa sebep ola 
cak gibi görünmektedir." 

FELEK 
-

Ziya Nuri Pş. gitti 
Yeni Afyon Ka,.ahisar mebusluğu

na intihap edilen Dr. Ziya Nuri Pıı~a 
dün Meclise iltihak etmek Üzere An· 
karaya har;e:ket etr.ıi~tir 
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( Fikirler ve ınsanlar 
"\ 
1 

Bir nesle dair 
Anayurt'un be§İnci numarasında 

«A.lullltı ve aaaauıw:O"ın ıstırabı» isimli 
b,c ııli.ı- a varu..lt I" 4.CUK 1"taa1z · ın Oıuu

aozıi ~YfJ.LI 2annt::t&.ıgım ve ıupneıız 
"'~aLDı.auı.ı.K a. zuıu ııe bıraz muğıak 
kaıllli§ oaan bu yazı tikır ve ecıenıyat 
hayaı..ıınızın bır uu çok ı:ıiih.im nok.ta· .. 
aına cıok.unuyorau. 

r ıkra, mecmuanın "niçin yalnız bir 
neaun gazetesi oımadığını soranlara,, 
cevap vermekle baıtıyan ve bundan 
eve1Kİ nesıllerin her hafl4. hatti ''bir 
kaç mecmua dolduracak kadar ~ikir 
dagıttı*'larını aoyleaikten sonra dıyor 
ki: 

··Biz her sahada bin bir saadete e-
' k" riıtiğımizo hci .. de, yalnız bu zev ı t~t-

maktan uzak kaldık. Soyienecek lık
rımu; oımadığmaan (di)'e) düıün• 
mel<, ıuphuiz, hat<sızlıklır. Fakat mÜ· 
ne1111erlerimizin likırlerini saklamakta 
çok kıskanç otduk•arı da bir hakikat
tir.,, 

Bilmem Faruk Nafiz iveyahut o 
fıkrayı yazan muh:ırrir) benim ge· 
çen hafta bu sütunda çıkan ya~ımı o
kudu mu ve bilmem bu c~ vap bıraz da 
bana mı? Bugün yalnız bir edebi nea· 
]İn "organe" ı olan bir mecmua çık
mamaaından ben de kaç defa tiki.yet 
ettığım için bu cevapta bana d~ .. bir 
hiaae bulunduğunu zannedebılinm; 
onun içın düşündüklerimi ıöyliyece
ğim. 
~ugünkü nealin (en gençlerden d.,. 

ğil, Anayurt'un '"biz., derken kasdet· 
tıği muharrirlerden babsediyorum) 
kt:ndınden evvelkilerden, bilhaaaa E
debiyatı • cedide'cilcr, Fecri • ati'ciler 
kadar "söylenecek fikirleri olmadığı
nı , ileri sürmek ta."Tiamile bir ''hak
ıı~lık deg" ildir. V .. kıa fikirlerimiz .. • 1 yok denemez; hatti. ba<ı:ı muharrır e-
rimizde dünkülerinkinden çok daha 
kuvvetli, çok daha zengin fikri bir 
faaliyet bulmak k:ıbildir. Fakat bir 
bütünlük, bir tamamlık yoktur. Dü
şündüklerimizi toplıyamadık, aramak 
halindeyiz. En iyilerimizde bile biri. 
biri ile uzlaıamıyan, kaynaıaınıyan 
parçalar vardır; kendi kendimizi nak
zettiğimiz nadir değildir. Her birimiz 
kendi içimizde bir vahdet temin ed.,. 
mezken biribirimizle anla§mamız, İt· 
tifak etmemiz nasıl kabii olurdu? 

Bunlan en iyilerimiz i~in aöylüy~ 
rum. Çoğumuzda ise böyle yarım ka
lan fikirler de yok<u. Mütemadiyen 
bağlanacak bir bedii ak,de arıyanla.
rımız, hiç. birinde karar kılamıyanlan
mız pek çoktur. Bunlar bilha .. a ko· 
]aylığı aradılar ve meseı& ''milli şiir,, 
denince ko§ma, mi.ni yazmakla; ''içti
mai edebiyat., denince bir takım ahlak 
dersleri vermekle i§in olup biteceğini 
aandılar. 

Gücümüze gitmesine ra~en itiraf 
etmeliyiz ki bizden evelkiler kolaylı
ğa bu kadar teşne değildi •• fikirle
rinde daha çok insicam vardı. Onlar 
bazı bedii kanaatler etrafında topla
nıyorlardı ve her sözlerini bu eaaslara 
göre izah etmek mümkün oluyordu. 
Edebiyatı - cedide'cilerin faaliyetleri
ni idare eden akideleri oldukça sara· 
hatle tesbit etmek kabildir. 

Anayurt'un "Biz,, dediği nesil fert• 
leri arasında bir bi-Jik o!saydı onlar 
da elbette bir zümre teşkil edebilir
lerdi ve o zümre bir mecmua çıkara
bilirdi. Ha!bııki onların araaında -
yani bizim aramızda - hemen hemen 
daima münaferete varan ihtilaflar, 
iıtihfaflar bulunduğu mulilmdur. Dü. 
tündüı 1erimiz bu kadar ayrı mı? biz
de, velev ki birer fertle temsil olunan, 
l. • ~ ar cereyan mı var? Hayır, bi
tikis, biribirimize -;ok hf'nzeriz; fa~ 
knt v~uhumuz olmadığı için bu ben
zerliği de anlıyamayrz. 

Bu peritanlık nereden geldi? Bir 
kere umumi sebepler var. Me§rutiyet
ten sonra maarifimizde bir iatikrar
ıızhk baıladı, ondan evelki devirde 
mekteplerimiz iyi imiı, mükemmelmiş 
demiyorum; fakat bir istikrar varmış 
ve bu kafaları bir şekilde yoğurabili
yormuş. ft.1eşnıtiyet i'8nından sonra 
İ8e o nızam hozulm::>ğa mahkiimdu; 
b<>zuldu ve arama devri batladı. işte 
b:z o devirde okuduk ve mektepler
d.,n. muhtelif •ahal11rdalci bilgilerimi
zi. dü~üncelerimizi birleştiren bir ter. 
hive alamadık. Zaten U!~umi harp de, 

alabildiğimiz terbiyeyi bile yarım bı
raktı. Harp seneleri, ikt·sadi a:ıkıntı 
seneleri ruhlarımızda, kdalarımızda 
bir insicam belirmesine mani oldu. 

Fakat İf, bu umumi acbeplerle de 
bitmez. Bizim zihni peri§anlığımı:tda 
bizden evelki nesiterin akidelerinin 
de tesiri vardır. Or,)ar [erek ikinci 
Abdülhamit zaman..'1ldaki tazyikin ne• 
ticeai olarak, gerek sanatin batlı ba
tma bir faaliyet olduğu itikadı ile bir 
nevi aaf eıtetik kurmuşlardı. Fikir a
lemlerinde içtimai, siyasi hadiselerin 
yeri yok gibi idi_ (Bittabi bunlan söy
lerken o şairlerin, muharrirlerin siya
ai, içtimai hadiseler kar~ısında hiç bir 
fey düşünmedilerini idcia etmiyo
rum; bilhaaaa Edebiyatı • cedide'cile
rin mutlakıyet rejiınine kartı duyduk
lan nefreti, onun aleyhi ... deki az çok 
çalışmalarını unutmuyorum; fakat bu 
endiı.eJeri estetiklerine '.eair etmemit
tir). 

Halbuki onlardan sonra gelenler ıi
yaai ,içtimai ideo]ogia1ara uygun bir 
eıtetik kurmak iıtediler. Türkçülük, 
halka doğru cereyanları çıktı. Fakat 
böyle §Uurlu bir surette bir ideologia.
dan ilham alan bir este:-"k ananemiz
de pek bulunmadığından, bilhaaaa en 
yakın oeleflerimiz bundan tamamile 
kaçmış olduktan için biz de ıatırdık. 
Türkçülük yalruz kelime, vezin ve 
mevzu meselelerinde arandı ve onlar
dan ibarettir saruldı. BugÜn de bir 
inkılap sanati, bir inkılap edebiyah 
yapmakta olduklarını ıöyliyenler yine 
o cinsten hatalara düfiiyorlar • 
Türkçülük o değildi, inkılap edebiyatı 
o değildir. Peki ama ya nedir? itte 
bunu aöyliyemiyoruz, çünkü hiç biri
miz bunu vuzuhla bilmiyoruz. ldeolo
gia aanatini maziden almadık, onu ru .. 
hu ve tekniği ile kendi k~ndiınize ica• 
da mecburuz. Bu htııusta ecnebiler
den örnek almağa da imkan yoktur, 
çünkü bu nevi sanatler tamamile top
raktan kopar. Ruı romancı&ı Dosto
yevaki halka doğru cereyanının başın· 
da gelenlerdendi; fakat öbür memle
ketlerde ondan örnek almağa kalka~ 
r ar büabütün ayrı neticelere vardılar. 
Rabelaiı ideologia edebiyatı yapmıt· 
tır, taklit edilemez. 

Ruh gibi tekil de, teknik de ideolo
giadan çıkar: bunun içindir ki bu hu
susta başka hiç bir milletin ıanatin
den istifadeye imki.n yoktur. 

Sadece fikrin bir oyunundan ibaret 
olan, csa.nat sanat içindir» diyen ede
biyat bir "talent,. işi olabilir; fakat 
ruhunu da, şeklini de bizzat yarata· 
cak, bir ''bütün,, e uygun olup onu 
idare edecek olan edebiyat, aıınat mu
hakkak ki bir deha itidiı. Bugün ed.,. 
biyatımız, vüzuh kazanmak için bir 
dahi tair bekliyor. Şimdi ancak nenin 
doğru olmadığını seziyoruz, doğruyu 
göateremiyonız. Bü'iin ihtilaflar, mü
naferetler bundan çıkıyor. Münevver
lerimiz, Anayurt'un dediği gibi, ''fi
kirlerini aaklaınakt:.. kııkanç,, değil• 
!erdir, fikirlerinde ~üzuh yoktur, bol
luk yoktur, onun için ortaya tamami
le atılamıyorlar. 

• 
Yine o fıkrada b>r meseleye daha 

' temas edlimit: Ücret1 para me•eleai. 
Anayurt münevverleri Ücretsiz çalıt
majl" davetin belki daha ivi bir netice 
verebi1ecej;.i ihtimalinden bahsediyor. 
Cürkü büvük himayeler altında cıkıp 
ücret veren mecmııalann d,., muharrir 
bulamamıı olduklannı •Öylüyor. 

Hayır, bizde - uzun zamandan be
ri - muharrirlik inıanı ya§atan bir 
meılek değildir. Vakıa nisbeten ıyı 
ücretler veren mecmuall\r oldu; fakat 
onlardan alınan para maiteti temin e .. 
demezdi, ancak birer 1'ex.tra,, idi.Pek 
az kimseler müstesna, bugün yevıni 
gazetelerde çalııanlar bile her ayın 
aaıl güvenilecek parasını batka bir ;,. 
le temine mecburdur. Muharrir her 
gün herhangi bir memur, hatti her
hanııi bir amele kadar çok çalışmak 
~artile dahi ,geçinemez. evini geçindi .. 
remez. Yazısını ya asıl i,inden, ya ia
tirl'lhat zamanından biı kaç saat ayır
mak şartile yazar. Ya ok•tnıa•ı? G.._ 
rek memlek~ıteki, l>'erek haricteki fi
kir cereyanla""' ta-:kip E;tmesi ne za
man o]acak? Ekserimizin yazılarmu
zın boş olınasr, ancak kendi kendimiz. 

Milliyet'in edebi romanı: 51 -

(inkılap Ronıanı) 

- Böyle bir ihtiyaç hissetmek \ 
bile benim için gülünç olur. Şefik 
Bey. Siz zengin, mes'ut, kibar aile 
den bir adamımız. Sizinle metgul 
olmak bile küstahlıktır. 

Müzik durmuştu. Şefik Beyin 
tekrar söze bap.masma fırsat kal

madan kalabalığı yararak masaya 
döndüm. 

Cigara dumanları, lavanta koku
ları, kahkahalar •• Masaya geldiği
miz zaman Reşit Bey genç uzun 

boylu bir adamla konuşuyordu. Biz 

gelince selam verdi. Ayakta biraz 
daha konuştular. Ayrıldı. 

Şefik Bey sordu: 

- Kim bu delikanlı? 
- Bizim doktor Kadri Beyin oğ-

lu .• Mübadele komisyonunda mu
rahha~. 

- Garip şey .• Daha pek genç •. 
- Hariciyenin en kı}'Metli ada-

mı oldu. Çok açıkgöz ve !ı:afab. 

- Adı ne bu delikanlının? 
- Suat Kadri. 

Şefik Bey daha fazla me9gul ol
madı. Bana döndü: 

- Çiçek Hanım İçmiyorsunuz. 
Haydi bir defa da sizin patronun 
terefine içelim. 

Reşit Bey güldü: 

- Teşekkür ederim. Hepimizin 
saadetine. 

Şampanya fena bir içki değil. 
Hanımefendi ile içtiğimiz bira gi· 

bi ağır değil.. O günkü halimiz gö
zümün önüne geldikçe içkiden nef. 

ret ediyorum. Fakat geldik geleli 

üç kadeh şampanya İçtiğim halde 
kendimde o günkü hali hissetmiyo
rum. 

Müzik gene başladı. 
Ne olduğunu bilmediğim ve fa. 

kat temposundan çok güzel bir oy

nak parça olduğunu anladığım mü
zik daha başlarken Sefik Bev: 

:şıu 

KUl..&11. lJl · ' ~~ 
.._ Mi .. .&11!'; a; HiKAYE ~] 

Projektör Bir gençlik 
Başı çıpıak oır dostuma geçen 

gün berberue tra9 olurken rıutıil • Kurbanı 
'-t.1. .... J... l:..1.ı~taınue naıı,~a kalan bır 
tutam saçını büyük bir itına ıJe <i
ne aoğru taramıttı, 

l:ıeroer, sakal traşım bitirdik
ten sonra ma.Kaımı tarağım çıka· 
raraıı; bu hır tutam saç üzerınde 
oynamağa batladı. 

Arada hır, çok sık bir saçla uğ
ratır gibi, kendine bir takım hare
ketler vererek saçsız mü9teriyi o
yalıyordu. Bu ameıiye, yarım saat 
kadar sürdü. 

Berber, itini bitirince sordu: 
- Friks.yon yapalım mı efen

dim? 
Havanın birden bire soğuduğu 

nu ha,ırıamış olacak ki çıplak baş 
h ahbap telatla: : 

-Yok, hayır •. Sakın ha!.. Frik 
siyon istemem •. diye haykırdı. 

Sonra, yavatca ancak berberin 
işidebileceği bir sesle: 

- Tarak kafi .•. dedi. 
Berber o işi de bitirip üç beş tel 

saçı biraz da briyantinle parlatın
ça saçsız müfteri gülm.,ğe batladı. 

- Aman iyi parlat. •• Bizim pro 
jektörün çoktandır pili bitmitti. 
Geç vakit eve dönüyorum karan
lıkta yolumu göreyim bari! •• 

M .. SALAHATTIN 

Yeni 

Yurt için 
Dr. Mustafa Hakkı Bey cümhuri • 

yetin 10 uncu yıldönümü münasebeti· 
le Hi.kimiyeti Milliye gazetesinde neı 
rettiği kıymettar yazılannı bir araya 
toplayarak «Yurt için» iımini v ... diii bir 
kitap halinde netrebnİ§tir. Muıtaf& 
Hakkı Bey bu yazılarında nüfus ve 
çocuk meıeleleri gibi içtimai meselele 
re temas etmekte ve yurdumuz için 
nazarı dikkate alınması lazım gelen 
sıhhi ve içtimai ve ıiyasi meseleler et 
rafında kıymetli etütler ıerdetmek -
tedir. 

den bahsetmemiz hep bundan geli-
yor. 

Anayurt'un bahıettiği mecmualar 
muharrirlerine yazı ücreti verecekle
rine kendilerini orta • hıılli olarak 
geçindirebilecek bir aylık bağlıyabil
aelerdi belki çok daha iyi neticelere 
varılırdı. Muharrirlik aylıklı bir Dev
let hizmeti olmalıdır. M.ıharrirlere iti 
az vazifeler verilsin ve yahut itlerin· 
de kendilerine müsaına1'a edilıin de
miyoruz; bu tekilde iı de aksar, mu
harrir de tembelliğe alııtınllmt olur. 
Hayır, muharrirlik memuriyeti. Her 
gün §U kadar çalışmak, her haftanın 
veya ayın mecınuaıma ıu. kadar yaz ... 
mak üzere bir maa§. Bu, muharrirle
rimizi ilham beklemek ahmaklığından 
da kurtanr. 

Ama böyle olunca değerıizlere de 
yer verilirmit! Ne y:ıpalmı; birkaç ta· 
ne olsun değerliyi kurtarmak kabildir 
ya! Hem bu tekilde büyük muharrir
ler, tairler yetitir de demiyorum, f.,. 
kat çalı§an, hirtakım fikirler yayan, 
hiç olmazsa rahat çalıtıp tercümeler 
yapan adamlar çıkar. Değeraizlik de 
ekseriya bir tembellik mahsulüdür. 
Goethe dehanın bile nihayet bi;° dik
katle çalııma meıeleai o!duğunu söy
lemiyor mu? 

Bittabi bu ideal hır hal çaresi değil
dir; aııl ideal ıekil muho.rririn serbeat 
çalışarak geçinebilmesi, yani kitapla.• 
rmı ıatabilmesidir. Fakat bu bizde 
kabil olmuyor; oluncıya kadar muhar
rirliğin bir Devlet hizmeti addedilme
aine ihtiyaç ıvardır. 

Ücretsiz çalıımak .... iyi ama ne ile 
geçi~İn? Batka bir i, ile; yani mu
harrirlik ancak vakit geçirmek için i
kinci bir meslek; hevesr:irlık, ''ama· 
teur,, Iük ... Bütün ıanatimiz bu yüz ... 
den durgunlaşıyor. 

Nurullah ATA 

- Ooo, dedi, tiforti .. Biraz eski 
ama çok güzel fokstrottur. Aman 
Çiçek Hanım bunu kaçırmıyalım. 

Reşit Beyin dudakları, burnu 
oynadı. Sinirlendiği zaman böyle 
yapardı. 

Ayağa kalkan Şefik Beyi bek
letmemek için acele ettim. 

Kalabalık o kadar arttı ki çarp· 
madan dansetmeğe iınki.n yok. Bu 

fokstrot hakikaten pek güzel. •• Mü
zik oynayan çiftleri adeta dalga. 

!andırıyor. O kadar kuvvetli tem
posu var ki insan ihtiyaraız hare
ket ediyor. 

Uğultu, cazbandm gürültüsü, ci
gara ve podra kokuları içinde artık 
ilk zamanki ağır, ciddi görünen hal 
de kalmadı. 

Herkes gülüyor. Konu9uyor. Er
kekler hani harıl terliyor. Kadınla. 
rın gözlerinden, yüzlerinden boya
ları akıyor. Ve dansedenler, galiba 
kalabalıktan olacak, biribirlerine 
adeta etle tırnak gibi yapışıyorlar. 

Bir aralık Şefik Bey de belki de 
danseden başkalarına çarptırma
tırmamak için kuvvetle kendine 
doğru çekti ve sonra gevşetmedi .• 
Sıkıldım. 

- Rica ederim beyefendi, de-
dim- Rahatsız oluyorum. 

Şaka kaldırır mı? Kaldırır. Hiç tika· 
yet etmez, her söze, her nükteye, her 
latifeye güler, eyvallah 1 der, aesini çı
karmaz. Fakat .• 

Evet, burada bir fakatlik vak'a var
dır. Mecburen durmalıyız. Ona, yalnız 
yaşından bahsetmeyiniz. lıte o zaman, 
o halim, selim, nazik, kibar, Babıali E
fendioi gibi çelebi, uyoal, se .. iz, aa
kin adam; barut, ateş. kesilir! 

Onun zayıf damarı, mı? Diyeceksi
niz? Hayır, onun damarı, budur. E
vet, her insanın mutlaka bir daman 
vardır: 

Kimine sorarsınız; Çerkes damarım / 
tutmasın! der .•.. Kimi Arnavut damanın 
tutmaya görsün! Der._ Hele (Fatma ' 
damarı) pek methurdur. 

Lakin, benim dostumun gençlik da
-rı, üstüne (damar) yoktur. Siperler
de, lağım atmak veya açınak için barut
ların fitillerini ateıliyen (ateıleme fun· 
ya) lan vardır. Bir elin bir tek, ani ha· 
reketi, koskoca bir lağımı berhava ede
bilir. lıte dostumun damarına dokun
mak ta bu (ateıleme funyaaı) nı elle
mek gibidir. 

Kendisini , eğer hahz.am beni yanılt
mıyoraa, tam on bet ıenedenberi tanı· 
rmı. Bu on be§ sene zarfınl.&a ""' t 

tam üç kere yaş değiıirmiştir. Yani bet 
ıenede biri 

Onu ilk tanıdığım zaman kırk oeki
zinde vlll'dı, zannederim. Fakat yaml
maklığım çok muhtemeldi; çünkü ken
disi kırk betinde olduğunu söylemek
te idi. Ben, dostumun hiddetine kani 
v .. hatınna hürmetkar olduğum için 
b"§ sene kemali ıabır ve tevekkülle 
onun kırk be§ı yaıını i'kmal etmesini bek
ledhn. Kırk altı yaşına geldiğini bet 
ıene sonra itiraf etti. 

Dostumun kırk altınt:'I yaşını ikma• 
lini gene tam bet sene beklemekliğim 
İcap etti • 

Fakat kırk yedinci yatını itiraf, her 
nedenıe ona çok mütkül, çok azap Ye
rici görünüyordu. Çünkü tanıttıinruz 
on bet senenin son betinci aeııeıi dos
tum, yq bahsinde hiç te neteli değil
di: 

- Kırk yediyi bitiriyorum! 
- Kırk oekize geliyorum( 
- Kırk aekizin lcapııındaynn!' 
Doatumun hesabına ben de içlenme

ğe başlanu~tım. Daha kırk sekize yak
latırken bu kadar dertlenirse, elliye 
(!) dayanınca ne yapacaktı! 

Geçen gün, elinde bir kağıtla bana 
geldi: 

- Bırak... Gene vergiden geldi
ler! 

- Ne vergisi azizim 
Dostum, filhakika naziktir, kibardır, 

Babıali efendiıi gibi çelebidir , uysal
dır, seııizdir, sakindir, ayni zamanda 
damarına basılınca barut, ateş kesilir 
amma maalesef bu kadar sıfatlrına, 
meziyetlerine rağmen ashabı emlakten 
değildir. Bu dar dünyada bir dikili ta
§1 yoktur. Ağaca çıksa papucu yerde 
kalmaz. Dünya evine girmiıtir amma, 
dünyada kendi evi yoktur. Bu misafir
hanei alemde, bir çok mihnetzedegan gİ· 
bi kiracı ııfatile misafirdir. 
• Dostumun vergisi ne olabilirdi? Ka

zanç vergisini, çalıştığı daireden kesi· 
yorlardı. 

Dostum, içini uzun uzun çekti: 
- Yol vergiıi, Beyefendi.. Yarın 

son günü! 
Ayaklarım suya ermitti: 
- Hazret, o , hepimizin b;qınıfa. .. 

Havada dolaşmıyorsun ya, ıürte sür· 
te eskittiğin yolların, kaldırnnlann ta· 
miri için ıenede bet on liıa vermek te 
ağnna mı gidiyor? 

Dostum, ters terı baktı: 
- Sürte ıürte eskittiğim yollar, 

kaldırımlar hangisi? Hele fU son ıene, 
ıiyatikten on kere bile evden ıokağa 
çıkamadım. Adamın gücüne gidiyor va! 
lahil Hani şeytan aklıma getirmiyor da 
değil! Git, nüfua idaresine kaydını tas
hih eti 

Hayretle baka kalmışım: 
- Nasıl kaydını tashih, azizim? 
Heyecanlıydı, benim hayretimin pek 

farkına varamadı: 
- Altmı§ından ıonra yol vergisi! 

Çıkar yaşı altmışa, kurtul vergiden! 
Dayanamadnn, söyledim: 
- insaf, azizim, on iki yaş birden 

Derhal kolunu gevşetti. 
- Çok sinirlisin Çiçek Hanım, 

dedi. Fakat bu hallerinle o kadar 
cana yakınsın ki! 

Yüzüne bakmadan cevap ver
dim: 

- Beni üzmek istemezseniz bun
lardan bahsetmeyiniz Şefik Bey •• 

Bozuldu. 
Fakat biraz sonra yavaf bir ses

le, adeta fısıldar gibi: 

- Çiçek Hanım, dedi. Seni biraz 
daha anlamak isterim. Bana emin 

olursan bir gün haf bata verip ko
DUfalım. Sana ciddi feylerden bah
setmek isterim. 

Şefik Bey neler söylemek istiyor
du. Tecrübesiz ve küçük aklımla 
bunu muhakeme edebildim. 

Dedim ki: 
- Ciddi teylerden bahsetmek İ· 

çin ba9başa kalmağa ne lüzum var 

efendim. Yazıhanede biz hep ciddi 
işlerle metgul oluruz. 

Dudaklarını ısırdı. 

- Çok zekisiniz Çiçek Hanım, 
dedi. Hayatımda ilk defa sizin gibi 
bir genç kıza tesadüf ettim. 

- Öyleyse hiç bir genç kızla at
kadatlık etmemit olacaksınız. 

Şefik Bey adeta sinirleniyordu. 
Yeni bir şey söylemeğe hazırla-

• ... • •• !.: . : ' ' • ,.!. ~ • . . ' 

YOR UYUŞ 
Ta,avvur e~ilebHAn en savanı hayret bi• 

ittihadı ~il 
A 

1 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 8J65 .... r:J 

Sağırlar, dilsizler 
_ (Ba§ı 1 inci sahifede) 

rin neden bu şeref.en mahrum olduk
larıN sormuş ve lıtikli.J harbinde bir 
çok dilsizlerin büyük fedakarlıklar 
gösterdiklerini ıöylemif, ~e kendileri· 
nin de askere ahnmalan ve bUhassa 
pilotluğu için büyük istidada malik 
olduklarını ıöylemiştir. 

1 Hariciye V ekifimiz 
Atinada 

Medeni Bey bundan ıonra dilsizle
rin vaziyetinin ne kadar feci olduğu
nu anlabnı,, dilsizlerin cemiyetteki 
mevkiinden bahsetmit, bundan sonra 
raporu okumuştur. Rapora nazaran 
bir çok muavenetler yapı!mı§ ve cemi
yet faaliyet sahasında muvaffak ol • 
mak için yapılan te§C'bbüaler müsbet 
netice vermittir. 1-'iç ses iıitilmeyen 
bu kongrede bu aesisz izahat ıiddetli 
alkışlarla karşılanmıı, müteakıben ce 
miyet reisi Süleyman Sırrı Bey kürsü • 
ye gelerek ayni vaziyette, yani ses çm
karmadan ve İşaretlerle bir nutuk i • 
rat etmiştir. Süleyman Sırrı Bey Tür
kiyede dört bin dilsiz olduğunu söy • 
!emiş ve demiştir ki: 

Bu zavallılar himayesizlik yüzün • 
den sefil, perişan bir vaziyettedirler. 
Cemiyetimiz bu ciheti nazan itibara a 
!arak bunları bir çatı altında topla
mak için teşebbüsata girişecektir. Mil 
li Bankalarla temas ederek 30 bin li • 
ra avans alacağız, bu para ile bir pan
siyon yaptırmak, kız ve erkekleri ev. 
lendinnek, fikrindeyiz. 

Süleyman Beyin nutkundan ve bu
gün cemiyet azasını sevindiren nu
tuktan sonra yeni idare heyeti intiha ... 
batı yapılmış, ve reislikte Süleyman 
Sırn Bey umumi katiplikte Medeni 
Bey ipka edilmişler, muhasebeciliğe 

Mehmet, veznedarl•ğa Avni, idare mü 
dürlüğüne Zühtü , muaklup ve tercü
manlığa da Gani Beyler ıeçilmitler • 
dir. Kongreyi müteakıp bütün cemi • 
yet azaaı Süleyman Sırn Boeyin boynu 
na sarılarak öpmü<111er ve muhabbetle 
rini izhar etmi,lerdir. 

Her aene Avrupada toplanmakta 
olan beynelmilel dilaizler kongresinin 
gelecek sene lstanbuda toplanmaaı İ· 
çin teşebbüaata giriJilmittir. 

taıhih edilir mi? 
Dostum, gözlerini devirerek, beni ye

yecekınit gibi baktı, rengi morardı, sa
rardı, kireçletti ve selam vermeden dön 
dü, adımlan dolaşarak uzaklaştı. 

Dün, vergi memuru, bana da uğra
DU§tı. Benim, yaı hususunda titiz, çe
lebi, nazik dostumun vaziyetini söyle
diın. Vergi memuru, hazin hazin gül
dü: 

- Kaç kere, kendisine çıtlatacak ol
dum, ifrit kesildi. 

(Başı 1 inci sahifede) 
mek üzere yarın aaat 18,30 da Atina• 
dan aynlacaktır. 

ATINA, 24 (A.A.) - Gazeteler 
Türkiye Hariciye vekili Tevfik Rüttü 
Beyefendinin yapmağa çıktığı aeyaha 
tin manasını ehemmiyetle kaydetmek 
tedirler. Ethnos, gazetesi bu münase
betle diyor ki: 

"Türk • Yugoslav misakı Türkiye, 
Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya 
nın Balkanlarda vücude getirdikleri 
sulh ıilıilesini tamamla!-'acaktır. E -
ğer Bulgaristan da menf:ıa.tinin nere
de olduğunu • dilediğimiz veçhile -
kavrayacak olurıa vaktile Avrupanm 
barut deposu olan Balkanlar pek ya • 
kında bir aulh ve sükun vahası tek • 
linde görünecektir. 

Eıki düşmanlarile candan kardet 
gibi yaıamak hususunda önayak olan 
Y unaniıtan Balkan ıulhü yolunda atı
lacak hızlı ilerleme adnnarmdan ve 
tahakkuk ettirien terakkilerden pek 
büyük bir memnuniyet duymaktadır. 

Temas ar 
ATINA, 24 (A.A.) - Türkiye Ha

riciye vekili Tevfik Rüıtü Bey Atinaya 
gelmiı, Balkanlarda sulh halinin kuv • 
vetlendirilmesi hakkında hükıimet erki. 
nile konuşımuftur. 

Tevfik Rüıtü Bey yann Belgraıfa 
gidecek, orada Yugoslavya hükU:netiJe 
bir misak imzalayacaktır. 

lST ANBUL BELEDlYF.St 
Şehir Ti 

Bu ak,am 
Saat21 de 

VOLPON 
Yazan Fonson 
Türkçeye çeviren 
Bedrettin B. 

S Perde 
Komedi 
Halk gecesi. 

8721 

Asrın umdesi " MI LLIYET " tir. 

ABONE 

3 aylıi[ 
6 .. 

12 .. 

OCRETLERl: 
Tü. kiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

- Neden? [ Gelen evrak •eri verilmez.- Müddeti 
- Neden olacak, Beyefendi? Tam on eıeçf!!n nüshalar ıo kuru ı, h.ar.- Cazet• "'• 

beş senedir bu vergiyi fuzuli olarak ve· matbaaya ait itler için müdiriyete mü· 
• B" ' y p lım? 1 racaat edilir. Ga.zetemiz Hinların mea'u· 

rıyor. ız, ne a a SEM ~ti,,i kab·•l elmf' z. ' 

nıyordu ki pek hotuma giden bu 

1 
fokstrot bitti· Şefik Beye sordum: 

- Bunun ismi ne idi beyefendi? 
-Tiforti. 

- Çok güzel. 1 
- Bir daha dansedelim. 

Müzik gene başlamıftı. Şefik Bey 
elini uzatmıştı. 

Başımı salladım: 

- Yok, Retit Beyi yalnız bırak
mıyalım. 

Şefik Bey buna da kızdı. Masa· 
ya doğru giderken adeta beni ko
lumdan tutarak çekti. 

- Bir dakika Çiçek Hanım, de
di. Büfeye kadar gidelim. 

- Masamızda her fey var beye-
fendi. 

- Bir de viski içeriz. 

Dudaklarımı büktüm: 

- Teşekkür ederim. Siz buyu
run Şefik Bey. Mani olmayayım. 

Bir şey söylemeden arkamdan 
geldi. 

Retit Bey ikinci defa dansa işti
rak etmeden geldiğimize sevindi. 
Bana: 

- Yoruldun galbia, dedi. Hava 
da sıcak 

- Hayır, yorulmadım. Fakat 
yalnız kalıyorsunuz. 

Retit Bey güldü. Yüzüme baktı. 

- Naziktir benim kızım. 
Şefik Bey birden bire değişmiş

ti. Az konuşuyor, çok içiyor. 

• aliba bu fokstrot herkesin bo
tuna gidiyor. Bir çok el takırtısm

dan sonra üçüncü defa başladı. 

Retit Beye: 

- Çok güzel bir fokstrot beye
fendi, dedim. Siz beğenmiyor mu
sunuz? 

Zeki adam, ne demek istediği· 
mi anladı. Ayağa kalktı: 

- Nefis bir tey •• Haydi bir defa 
da benimle datıset. 

Kalkarken yan gözle Şefik Beye 
baktım. Kaşları çatılmıftı. 

Retit Bey bana çok hürmet edi

yor. Dansediti, el tutufu, konu,ma• 
aı çok nazik ve samimi. 

Bugüne kadar ondan tabii olma
yan hiç bir hareket görmediğim i
çin laübali sözleri bile batmıyor. 

İstiyerek, rahat rahat dansettim. 
Retit Beyin boyu biraz daha orta 
olsaydı .•• 

Masaya döndüğümüz zaman Şe
fik Bey yoktu. 

Re,it Bey: 
-- Bir yere kaçtı, dedi. Rahat hı· 

rakmazlar. 
Bot bulunarak sordum: 

(Bitmedi) 



1 l<AUYL PROGRAMI 1 , __ _ 
1 S T A ol B U L, ı!Ml m, 
18 : Gr .. mofon. 
18,30: rr ... -.:u clcrı (Müptediler•). 
19 : 11Ah.mw.r• lf.nd.an Hanım. 
20 t B.davıi Md .. \;j Heyeti. 
2ı.,30: a_,. • .;.,ıo:ı. 
22 ı Ajan, D•r•a haberi, ıaat ayan. 

A N K A R A : 1538 m. 
12.30 • 13,30 Cıa.•nfon 
18 - JS,4:.1 OrJ..e.!.Ya ı Berodine SJJDphonie. 
18 45 - 19.SO Alatl!ı lr.a. a.z. 
1&.30 .. 20 D.-.ı raı.ıikıal 
20. Ajaaı lııa1:ıeı-larl. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17 Anti·s•z tay7aYeler, 17,'5 Der• (Fr.) 

18 Şark.ıh konıer. 18.~5 Ecnebi z;ru.ti haber .. 
lcri, 19,0S Kon!eranı, 19..25 Piyano •• ıarkdı 
c.ax nıuıikiıl, 20 Müıahabe, 20,30 Şiirler •• 
ıötler, 21 05 Orkestra kon.eri.. 22 05 Müıalıa
be, 22,2.5 Pal >nyalıların beıtelerlnden. konser, 
23,05 Vilna'dan nakil, 7, 24,10 ltalya kah.Ye
haneıi.nden danı muıikiıi. 

B U D A P E Ş T E ı 550 m. 
17 Çocuk maıa1lan. 18 Te(rE.ka_ 18..25 Am.

le koroıu tarafından taranni, 19..,;.5 Arpat 
T oll ıira.n t•kımı. 20 Konferanı, 21.05 Haber• 
ı~r . 21,21 S ü:iyod1n bir ~yea, 23.ZO Ha.-a 
haberleri, ınüleakiben Len Balı:er idareaindeki 
caz takımı Donapal .ta otelinden n1.k..on. 23,50 
Polc r'ın idareıinde:C.i. orkeıtra tarafından ha• 
fif muıiki. 

V 1 Y A N A 5ı8 m. 
18 Vi1ana erkek korosunun konıeri, 18~ 

M .iı:ahabe, 19,35 Orkealra konıeri Ru~ol Ni .. 
liuı, Senfonik he :o- et. 20.SO Saat ayan, 21,10 
Car J Zeller'in e ·ttrlerincJeo Der Kellermeiıter 
Pttab~enci batı iı-,'li 1dki operet temsili, 23,25 
Son habrler, 23,40 Plilr. i~e alı:ıam kcnıeri. 

M ILAN) - TORINO - FLORANSA. 
18 Kadnı ı ati~ ıenfon:k pli.le J.onıeri, 20,20 

p lr:, 2J.45 Karııık netr:7at, 23 Danı muıi
i . 

PRAC 488 m. 
17 Brti'1o, koro konıeri, 18 25 Plak, 18,50 

\lüaahahe, 18,Sl Pli.k, 19,10 Zirai milıahAbe, 
!l,35 \luı&...D("a musikili netri7a~ilu.lıabe, 
tl,25 c .. :ı.ban:!, haberler, 23.20 Orkestra kon• 
ıe·i. 

ROMA 441 m. 
17.3.'t Çnc.u\c n•tr;y111b 18.20 Radyo orkeılra• 

aı, 2 . ,50 O~rı\ temı liıu "a1cil 
BO!CRf.S ~94m. 

13 Plik 14, lf ·b• ler, pli.,, 14,15 Hafif mu•· 
ıik·, 17 ~1ektepl:. neır.iya:ı, 18 Ghinda caz la• 
Lı:nr 2Q D .:r•. 20,20 Pl.iık. 20.45 Konler.ana, 
21 Harpa • solo 21,30 Kcınfer.:ını, 21,45 Mel.-. 
ricn. t rafı.,dan t!!lı•nn;. 22,15 Danı plakları. 
23 Rome:-. mutikiı,;. 

B R E S L A U 325 m. 
19 \ "iyolon el :.Je ıoııallal'~ 20 Haenıılel'in e• 

ıerler;nden konıer1 21 Müıahahe, m•ıilc.ili teıa 
ıil, 2J Habt:rler, 23,35 Aktam konıeri. 

Pazar, 26-1 1-933 
ANKARA 
12..30 • 13,30: Gramofon. 18 • J8,4Sı Orkea 

lr'I.: Beethoven Ouverture Fidelio, Leopold 
Fantaisie Ru111icheı Echo, Albeni& •• • • ~ Ca• 
diz Polliaick ... Lonci Fut. 18.45 • 20: Ala· 
turka •az. 20: Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
15: Ziraat nazırı Mr. Karwacki'nio konfe• 

ranıı. 15,30: Erkek ve çocuk kolera.lart kon· 
llari. lG: Müı,.habe. 16.20: Pli.le ile .1Joa mu• 
ıikiıi. 17,05: Çocuk pro&'ramı. 17.l!Sı Plik.. 
ld,05: Kadın ıuti. 18,20: Popüler bi.r temıil. 
19,05: Müıa:abe. 19,45: Sopran mucanniye 
Mrnme. lr. Downar tarafından taaanni. 20,0Sı 
Müıahabeler •. 20.S5: Lemberıten: Neıeli net 
riyat. 21,35: Haberler. 21,50: "Atk avı" iaim• 
li musikili temıil. 
BUDAPEŞTE SSOm. 
16,50: Aıkeri konser. 17,35: Konferan._ 

19,SO: Ceorl' Gutenberı aalcın orkeatraıı. 
(Ostende kahvesinden naklen). 20.251 Neıeli 
ınusah.be. 2·J.55: l\.'latma:ı.•l S. Hir tarafuıdaa. 
piyano kon•eri. 21,35: Spor, koıu haberleri. 
21,55: Temsil. U,40: Hu~caria '>telinden im
re Maıyari Siıan taiumırun konıeri. 23,50; 
Siınplon kalı.'Te,inden trio konaı:er. 

V l Y A N A 518 111. 

IS: Senfonik rn..!yo orkeıtraıı. 19,10: Af .. 
rikahayabna dair netri1at. 19,40t /oıefine 
Widmar'ın eserlerinden. 20,05: Halif musiki. 
20,50: Saat ayan. 21,05: Üç perdelik temsil. 
"'Pcnıion Schöller". 22,50: Akıanı haberleri. 
23,05: Radyo senfonik he7eti tarafından ak
ıam konıeri. 
BÜKREŞ 394m-
10: Bükreı Patrikliiinden nakil. 11,30: 

Ruhi netriyat. 11,45: Plik. (Ruhi pliklar). 
12: Senfonik konser, (PlikJ. 13: Piılk konse
ri. 14: Haberler. 14,15: Plik. (Hafif musiki.) 
17: Kö7lii netriyab. 18,051 Jean Mal'co takı· 
nn ta.rafından kanıtk konser. 19: Haberler. 
:aa,15: Jean Marco takımının devamı. 20: O. 
tıiverıite derıi. 20,20: Plak. 20,45: Konfe• 
rana. 21: Operet temıill. 

Pazartesi, 27 -11-933 
ANKARA 
12,30 • 13r,l(J: Gramofon. 18 • 18,4!S: Ala· 

turka •az. 18,45 - 19,16: Dana muıikiıi. 19,15· 
20: Alaturka ıaz. 20; Ajana a.hberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
18: Salon musikisi. 18,50: Müaahabe. 

19,25: Mme. Helene Ottaw tarafından piyano 
konaeri. 20,05: Mü.sahabe, 21,05: Hafif muıi
lc.i. (TaaanniliJ. 22,20: Konserin devamı. 
23,05: "Caıtronomja" lokantasından. naklen: 
Danı muıikiai. 24,05: Tayyarecilik. 24110: 
Danı. 

BUDAPEŞTE 550m. 
17 ,05: Kadın saati. 18,05: Macar muıikiıi. 

H . konferans. 18,35: Polydor ve Brunıvik 
plakları. 19,35: Amele ıaaLi. 20,05: Tawannili 
konser. (W.i.lbelm Greaor}. 20,35: Konferans. 
21 ,05: Klearinet Konseri. 21,35: Haberler. 
21,50:. Konservatuvardan nal;.len ıoli,..t Viyo .. 
lonaelııt armold Földeaay'nin ittirakile orkeı 
ll'a konseri. 23.55: Manditı salon takımı. 

V 1 Y A N A 5ı8 m. 
16,55: Yeni ıeıli filmlerden pa.rç.ala.r, 

(PlikJ. 17,35: Çocuk neıriyab, 18: Büyük 
•anatki.rlara da.:.r konferanı. 18,30: Taıannilj 
konser. (Molly Jonas; R::chard Krotıchak; 
Otto Schulbof). J9,0S: •Tiyatro kritikleri. 
19,30: Müıahabe. 19,35: Jngl. derı. ~ Konfe· 
ranı. 20..35: lıt~rahat:nde ıaut ayan. 21,35: 
Avusturya halk musikisi. (Radyo popuriai. 
Holzer; Hoffmann; Wurdack. v.ı.J. 22,50: 
Son haberler. 23,05: Pli.k ile aktam konseri. 

BOKRES 394m. 
13: Borsa. • Pla~ 14: H111bewler. - Pli.k. 18: 

Rad10 orkeıtraıL (Ertl, J. Strauıı, Suppı! 
Bizet, MiJlöckerJ. 19: Haberler. J9 15: Mel: 
Chariıtine tarafından taıanni. 20: Üniversite 
dersi. 20,20: Pli.k. 20,45: Plik. 21: Sarvache 
Karteli. (Oda musikisi). 21,30: Konferanı. 
21,45: Mme. Nia Roma tarafından taranni. 
(Operetler). 22,15: Piyano konıeri. 22,45: Ha 
herler ... Romen muıikiıi. 

Sa ı, 28-1 1-933 
ANKARA 
12,30 • 13 . .30: Gramofon. 18 • 18,45: Or

tc:eıtra: Tbomaı Ouyerture Ra7mond Bizet 
Fa.ntaiıie Garmen, Millocher Valıe c'..rbetto. 
18,45 • 20: Alaturka aaz. 20: Ajana laaberleri. 

V A R Ş O V A ı4ll m. 
16,45: Plak. (Hafif musiki). Müıahabe. 

18: Taıannili konııer. 18,30: Müıahabe. 19.,25: 
Oda muaikiıi. (Trio). 20,05: Muhtelif müıa· 
habeler. 21,05: "Fatinica." isimli üç perdelik 
oeperet (Suppe). 24: Müıahabe. 24110: "Oa· 
za" dansinıinden: D•nı muıikZsi. 

B U D A P E Ş T E 550: m. 
18: Britanya otelinden: Danı muıikiıi. 

19,05: Fr. do?rı . 19,30: Piya=.,... rerakatiyle Vi
)'~lonsel konseri. Nikolaus .lıambCkiJ. 20,5: 
Bır aaat ltd.lyada. (PIW.k refakatıleJ. 21,35: 
lia~e leır 21.SO: Taıan.ni .-efakatiyle Ore kon· 
•erı. (Konaervatuvardan). 23,35: Hava rapo
ru. • $andor Bura Si•an takımı. (Metropol 
kahvesinden). 

V 1 Y A N A 5ı8 m. 
1?: Alman operl\lnr.n lan parçalar. (PIAkJ. 

S ~u~~h;ıl,('lcl' ._ 18 .'lS: Kon~er. (Maria Deri .. 
rıtzıııılJl!:r; Wıl,H im M ..i ler; Cal.rl • Cer· 

Ilı ,1. 1 ".05: J\4 .. s .habe. 19 20: İktı~adi netri-
:ta.t. 9,~S: F •• de ~ 20 O 'Montu • ') · ••t i · 1 • ı r un ıı urı 

ıusıkili terıuil. (Radyo orkestrası). 

21,35: Etüdyan (talebe) ıarkıları. (Londra· 
dan nakil). 22.05: Aakeri konıer. (B. W altolll 
O'Donnell; Cecil Baumerj The Wireleıı Mili
tary Band). (Londradan nal<leıı). 22.20: A· 
TUıturyaya dair Jtalyanca konferanı. 22,35: 
Son haberler. 23: Lehar salonundan naklen 
akıaın konıeri. 

B O K R E Ş 394 m. 
13: Haberler. • Plik. 141 Haberler. • Plak. 

18: Kanıı.k konıer. 19: Haberler. 19,20: Kon• 
serin de.-amı .. 20: Oni.-erıjt• derıi. 2020: 
Plilıc. 20,45: Konferans. 21,05: Mme. Lya Po• 
po'Yici • Vera\i tarafutdan taıanni, (Hayn, 
T oıti, Maııenet1 Lebar J. 21,20: Senfonik 
konser. 22.0S: Konferans. 22,15: Senfonik 
konıeria devamr. 

Çarşamba, 29-1 1-933 
ANKARA 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18 • 18,45: Orkea 

tra: Beethoven Ouverture Agmend. Keman 
konseri (El.:rem Zeki Be7 tarafından), Verdi 
Fl'antaiaie Traiyat. 18,45 • 20ı Danı muaikiai. 
20: Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
17,05: Çocuk neıriyatı. 17,45: Müıahabe.. 

18: Cu orkeatra111. (TaıanniH). 18,siı 
Müıaabbe. 19,25: Jtliııik dan•lar. 20,05: Mü .. 
sahabeler. 21,05: Polonya muıikiıi. 22.05: Mil 
ıahab•. 22,20: Konserin deYamı. 23,20: Dana 
pli.kları. 24: Ta1yarecilik. 24,05: Dana plak· 
)arı. 

BUDAPEŞTE 550m. 
17: Ski ıporuna dair. 18,35: Radyo konıe• 

ri. 19,05: Derı. (ltal.J 19,30: Brunıwick ..-e 
Polydor p]ikları. 20,35: '~Şair" iıiınli f&İrlerin 
yaıayıtlariyle alikadar bir ternıil. 22,20: Ha· 
herler. 22,35: YuUus Corha Siıan takımı (Ba 
roı \cah•e•ioden). 23,35: Radyo konıeri. 24,201 
Tibor Kalmar Siran takı.mı. 

V l Y A N A 5ı8 m. 
J8,ı5: Şimdiki A'Yust.urya beıtelerinden 

mürekkep konser. 19,15: Hasta odaaı naıtl 
dezenfekte edilmeli. 20,05: Holzer talumı. 
(Hafif musiki). 21,20: "Mektup" isimli tem• 
ıil. 23,05: Son haberler. 23.15: Eıperento li
•anile konferans. 23.30: Palmhof kahYehane• 
ıinden naklen danı muıikiıi. 

B0KRES 394m. 
13: Boraahahel'leri. - Pli.k. 14: Haberler. • 

Plik. 14,15: Pli.k ileh.afif musiki. 18: Franica 
Luıa orkeıtra•ı (Romen musikisi.) 19: Ha
berler. 19,15: Romen halk mu•İkiıi. 20: Oni· 
.-erıite d.erJeri. 20,20: Pliık. 20,45: Konfe
ranı. 21,0S: Polonya'ya dair konfer&nı. 21,20: 
Po1on7a mu•ilıdsi. (Karlovicz, Moniu.z•ko, 
C.h.opin). 21.SO: Polonya ıiirler.i. 22: Polonya 
ıarkıları. 22,20: Polonya pİJ'aDo musikisi. 

Perşembe, 30-11-933 
ANKARA 
12,.30 .. 13ı3Q: Gramofon. 18 - 18,45: Ala· 

turk• u.z. 18,45 • 19,15: Vi7olonıel konaeri. 
(Edip Bey tarafından). 20: Ajanı habel'leri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
16,45: Salon orkeatraıı. 17,45: Konferans. 

18: •Iafif havalar Y• ıarkılar. 18,15: Pi1ano 
milıa.mel'eıi .18,50: Müsahabder. 21,05: .Sen• 
fonlk orkestra tarafından tacannili konser. 
22,05: Müıahabe. 22.20: Konıer.i.n devamı. 
23: Sican mu•ikisi. 24,05: T a7yarecili.k. 24,10: 
Sir-.n muıikiıi. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
18,35: Lajoı Kiıı Siran tak,tnı. 19,35: 

Pli.k ile konferans. 20,35: Tbereıe Köızeıhy 
tarafından Fransız, İspan1ol •• İtalyan tarkı 
)arı .. (Piyano refakati.le). 21,20: Konferanı. 
!1,50: Juan MANEN tarafından •e ESPAN
YOL SESERLERJ.NDEN mureJlkep keman 
konıeri. Müteakiben Erneıt DOHNANYI ile 
MANEN'in bir arada piyano • ken\.'.l.n konse
ri. 22,50: Haberler. 23,15: BudapqlW konser 
takımı. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17,551 Kadın aaat.i. 18~20: Konıer. (An· 

n1 Kim MeJmann; Anny Nickel; Dr. F. Kö· 
nirıhorerJ. 19: Müaaahbe. 19,25: Bu cünKÜ 
Avusturya. 19,25: Tiyatro mü•ah.abeıi. 20: 
Büyük operadan naklen Verdinin "A'IDA" 
operaaı. (İıtirabatlerd• haberler ve ıaıre). 
23,30: Plak ile Paul Wh:teman takımırun mu· 
ıiki parçalarL 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13: Bor .. lıaberleri. • Plak. 14: Haberler. 

14,20: Plik. J7,.20: Çocuk neıriyall. 18: Gri• 
coraı Oinico takımı. (Karıtık muıikiJ. 19,05: 
Haberler. 19,15: Dinico takımı konserinin de 
van:ıı. 20: Üniverıite dersi, 20,20: Konferanı. 
20,45: Plik ileopera temıili. 

Cuma, 1-12-933 
ANKARA 
12,30 - 13,30: Gramofon. J8 • 18,40: Ke• 

man konseri. (Ekrem Zeki Bey). 18,40 • 19,15: 
Franıızç.a derı. 19,15 • 20: Gramofon. 20: 
Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
1,175: Düo taıanni konseri. 17,40: Müıa· 

habe. 18: Oda musikisi. (Klarinet ve piyano). 
18,SO: Müıahabe. 19,45: Musahabe. 21,1 ... : 1 

fonik konser, (Varıova filharmonik heyeti). 
23,45: "Femina" kaoare:ıınuoıı 11&.. .. ... u. - .... 11 

muıikiıi. 24,10: Devamı. 
BUDAPEŞTE 550m. 
18,05: Tıbbi konferanı. 18,351 Pl~k. 19,15: 

Stenoarafi derai. 19,45: Piyano konseri. (Mal. 
M. VaıarhelyiJ. 20,35: Budapefte operasında 
verilecek temsili nakil. Müteakiben: Harvath 
Si&'an takımı ve buna lmre Lasz.lo Macar halk 
ıarkılarile ittirak edecektir, 24,05: Cenetenn 
aire c:!e Cha.rleı Lotz" isimli konreranı. (Fran 
ıızça). (Saat 21 den 22 ye kadar Varıovanrn 
nakledeceği Sigan muıikiai) •. 

V l Y A N A 518 m. 
18,30: Şarkılar, hafif havalar. (Olra Kal· 

liwoda; Olfred Freudenhain). 19: Seyahat net 
riyalı. 20: Gelcl:ie mabıua neıriyat. 20,20: 
Neıeli musiki ( Joıef Holzcr J. 21,20: Hafta
run icmali. 21,50: Kar 1:.a.berleri. 22: Orkeı
lra konıerl. (Cari Arw~n; Anton Kamber; Vi 
yana ıenfonik takımı.) 22,20: Son haberler. 
23,35: Bar muıikiıi. (Oaıe barından nak
len), 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13: Borsa. • Plik. 14: Haberler .• Plik. 18:. 

Radyo orkeıtraıı. 19: Radyo haberleri. 19,15: 
Radyo o~L:eatraıı. 20: R.:ıd:ro darülfünunu. 
20,20: Plak. 20,45: Plak. ~1: Senfon!k konıe
ro dair konferans. 21,10: Filharmonik takımı 
tarafın?an ıenfonlk konser. (Polonyalıların 
eıerlerındenJ. 22: tt'lütalea. 22,15: Konserin 
devamı. 

Cumartesi, 2-12-933 
ANKARA 
12,30 - J3,30: Gramofon. 18 - 18.45: Or

kestra: Scbumann 4 . em S1phonie. 18~45 -
19,30: Alaturka ıaz. 19,30 • 20: Danı muaiki· 
ıi. 20: Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
17: Madam Wecrzaynowıka tarafından 

ı~rkılar. • Müıaabbe. 19,25: Bariton muaan· 
nı Tawroızewcz tarafınrlan SoUıt konser 20• 
Muhteli~ sözler. 21~05: Nawrot takımı ta~ah~ 
dan hafıf mu~iki. (Tenor mucanni iıtirakile). 
22.,25: Şopenın eaerlerinden mürelıtkep kon• 
ıer. 23: .. Polon1acla naııl çalııılrr" isminde 
Franıızça konferana. 23,20: Plik muıikiı· 
24,05: Tayyarecilik. 24,10: "'Ga•tranonJa:; 
kabvehaneıinden: Danı muıikiıi 
BUDAPEŞTE 550.;,. 
17: Çcıcuk masalları. 18: Haberler. 18 35: 

Sandor Bura Siıanmuıildıi tarafından ve :Ou
&anni Joıef Cıeleyi'nin ittirakiyle Macar halk 
ıarkıları. 19,35: Konferans. 20: lıviçre Salon 
orkeıtra•ı. 20,35: Haftalık haberler. 21: 120 
KILOVATLIK YENi BUDAPEŞTE BO
YOK MERKEZiNiN MERASiMLE KU
ŞAT RESMi. 

V 1 Y A N A 518 m. 
18,15: Hafif musiki. (Juliuı Herrmann· 

Aite DeutıchmeiaterkapelleJ. J9,15: Saat a: 
yarı;. 19,50: Halk ıarkıları. (Dr. foıef Pom· 
mer • hatırlayıf). 20,50: Muhtelif müıahab,.!
ler: 21,05: V · ~ana sanatkArları heyeti (Fakir
lerın8 m

0
enKfaRaLEne). Müteak:ben pl.ik konseri. 

Ş 394 m. 
13: Haberler. • Pli.le. 14: Haberler .• Pl•k. 

17,15: Mektep netriyatı 18: Danı muıikiıi 
19 J.laberler. 19,15: Cazband. 20: Oniverıi.t~ 
dersi. 20.,20: Plik. 20,45: Konferans. 21: Kar• 
t"t konseri. 21,30: Müıahabe. 21,45: Olra 
Hoch taraFından taganni. 22,45: Haberler. 23: 
Romen ahlk muıikiıi 

MiLLiYET CUMARTESi 25 TEŞRlNlSANl 1933 

Kaş'ın ihtiyacı: su 
Belediye parasızlıktan su getirtemiyor 

halktan yardım istenecek 

Kaş hükiimet konağının 

KAŞ, (Milliyet) Evvelki 
mekuplarımdan birisinde kasaba 
ya su getirttirileceğinden ve bu 
getirttirilecek suların tahlili için 
de lstanbula iki nümune gön
derildiğinden bahsetmittim. 

Bu suların tahlil neticesi: Mik 
yasıma derecesi (28) litresindeki 
Klorür miktarı (0.040 Gr.) litre
sindeki uzvi mevat. vasati hamızı 
da (0.0102. Gr.) oksijen tarafın
dan kabili ihrak olduğu ve kükürt 
lü müvellidilma rayihasının 
mevcudiyetinden ve amonyak em 
la.hının vazih surette bulunmasın
dan tahlili kimyevi noktai nazarın 
dan mülevves bir su olduğu anla
tılmıştır. 

Kaza merkezinde başka akar 
su bulunmadığı ve yeniden su ge
tirtmek için de sekiz on bin lira gi
bi mühim bir paraya ihtiyaç bulun-
duğu cihetle bütçesinin pek fakir bu 
lunmasından hiç bir iş yapamıyan 
Belediye bu vaziyet karf!sında a
ciz bir halde bulunmaktadır. 

(2057) liradan ibaret olan be
lediyenin 933 bütçesinden ancak 
1156 lira 71 kuruş tahsilat yapılmış 
ve buna mukabil (1145) lira maa
raf olmuştur. 

Kimyager raporu ile pis ve mü
levves olduğu anlaşılan ve başka 
da içilecek bir suyu bulurumyan 

Bir ev çöktü 
Altında kalan bir kadın 

hastanede öldü 
AYDIN, (Milliyet) - Horsun

luda birkaç gün evvel bir kaza ol
muş, köyde harap bir evde oturan. 
Ayşe kadınla 8 yaşındaki oğlu 

Mustafa bir gece ev ansızın yıkıla 
rak altında kalmışlar ve yaralan
mışlardır. Ayşe kadınla oğlu Ay
dın Memleket hastanesine getirile -
rek tedavi altına alımlılar. Fakat 
o kadar ihtimama rağmen Ayşe 
kadın kurtarılamadı. Çok ağır o
lan yaralarının tesirile öldü, oğlu 
Mustafa iyi olarak hastaneden 
çıktı. 

Aydın hilaliahmer cemiyeti pek 
perişan bir bald'! olan Mustafaya 
yeniden elbise ve kundura yaptır
dı. Belediye de anasız babasız ka
lan Mustafayı köyüne gönderdi. 

Aydında gazete'er 
AYDIN, (Milliyet) - Aydında 

son zamanlarda iki gazete çıkıyor
du. Ant ve Mendres gazeteleri. 

Mendres gazetesi bir ay evvel, 
Ant gazetesi de bugün kapattılar. 
Şimdi Aydında yalnız büyük bayra
mın birinci günü başlıyan . Aydın 
gazetesi çıkıyor. 
Aydın her hususta evvelce çıkan 

gazetelerden daha muntazam ve 
muhiti tatmin edecek bir şekilde 

çıkmakta ve gün geçtikçe daha mü
tekamil bir şekle sokulmaktadır. 

Gazetenin başında eski gazeteci
lerden halkevi netriyat şubesi rei
si Asaf ve azadan Seyfi Beyler bu
lunuyor. 

Aydını aydınlatan Aydına uzun 
ömürler dilerim. 

Sarayköyde elektrik 
SARAKÖY, 22, A.A. - Belediye ta• 

rafından yapılmakta olan elektrik tesi
satı, ikmal edilmittir. Pek yakında ka
sabamız, elektrik ziyasile aydınlanacak
tır. 

denizden görünüşü .. 

kaza merkezinin su ihtiyacım te
min edebilmek için halkın halen 
kullanmakta olduğu suyun men
bamda yapılacak sıhhi ve fenni 
teşkilat için (2000) lira lazım ol
duğu sahibi salahiyet zevat tara
fından yapılan keşif neticesinden 
anlaşılmıttır. 

Bunun için Vilayet muhasebei 
husuaiyesinden yardım istenilmit 
İse de maalesef kabul edilmemit
tir. 

Zengin olan kazamız muhue
bei hususiye idaresinin beş aylık 
tahsilatı (19.896) liradır. Bundan 
(6569) lirası masraf yapılmış ve 
(33.300) lirası da vilayete gönde
rilmiştir. 

Mubte1if makamattan belde
nin halen mevcut suyunun sıhhi 
bir şekilde ıslahı için lazım olan 
paranın muavenet yolu ile Bele
diyeye verilmesi için vilayete ya
zılmıttır. Halk bu muavenetin ya
pılması hususunda kazamızda 
köy yollarının başlanması ve sai
re gibi bir çok sebeplerle yardım
larını gösteren saygılı Valimiz Na 
zif ve kıymetli Hususi muhasebe 
müdütilmiiz Muharrem Zeki Bey
efendilerin yardımlarım dört göz
le beklemektedirler. 

A. EKREM 

Alevi ayini 
Bir köyde şeyhler curmü 
meşhut halinde yakalandı 

A Yl>N, (Milliyet) - Nazilli
nin lsabeyli köyünde ayin yapan 
bet aervıfın cürmü ml!şhut hatın
de yakaıandıkıarını bııdırmıştım. 
Yaka şu suretle cereyan etmiştir. 

t.s.<ı alevi feyhlerinden Ali Ba
ba lsabeyli köyünde oturmakta
dır. Ali baba son günlerde hasta
lanmıf, bunu haber alan, Nazilli
de oturan eski baba ve teyblerle 
bir şeyh oğlu Ali babayı ziyarete 
gitmeğe karar verirler. Bunla:·dan 
keçeci Hüsnü dede Ali babanın 
muavıni Çakıcı derviş eski teyh
lerden, Tapu katibi Hakkı eski 
bir teyb oğlu ve Antalyalı Mehmet 
te misafrieten Nazilliye gelmit bir 
şeyh imitler. Babacanlar 13 tet
rinisani pazartesi günü Ali dede
nin köyüne gittikten ~c.nra Ali de
deye geçmiş olsun diyorlar ve ora
ya Radar gelmitken boş dönmek 
istem.yerek bir de ayin yapnıağı 
tasar.ıyorlar, Bu ayinle Ali baba 
da neşelenecek ve iyi olacaktır. Şi
şeler çıKiyor, bir taraftan içiliyor, 
bir taraf.an da nefesler okunuyor. 
Dedeler bu suretle eğlenirlerken, 
lsabeyli muhtarı ve fırka reisi Ali 
Bey evi tarassut ediyor ve içeride 
alevi ayini yapıldığım anlayınca, 
evi muhasara ederek kaza kayma· 
kamına da bekçiyi gönderiyor. Sa
nlaıkıarını anıayan dedeler kaç
mak istıyorlar, takat köylü müsa
ade etmiyor, dedeler oldu olacak 
diyerek yine Ali babanın başına 
toplanıp alemlerine devam edıyor· 
lar • 

Bekçiden vakayı öğrenen Na
zilli kaymakamı İhsan Bey gece 
yarısı jandarmalarla köye geliyor 
ve cürmü meşhut halinde kendile
rını yakalıyor ve zabıt varakası 
tanzim ederek ve dedeleri Nazilli
ye getirerek adliyeye veriyor. 

Hakim Lutfü Bey sabableyin
erkenden ifadelerini alıyor ve hep 
sının tevkiflerine karar vererek 
bapisbineye gönderiyor. 

Sorgu esnasında, "Hasta batın· 
da rakı içilir mi?,, sualıne "ona ne· 

Kastamonu' da Halkevi 
tetkik gezintisi 

Köylüye ilaç ve kitaplar dağıtı1dı, 
ihtiyaçları ve dertleri soruldu 

KASTAMONU, (Milliyet) -
Cuma günü tatilden istifade ede
rek Halk Fırkası Reisi Dr. Tev
fik Aslan Beyin riyasetinde Hal
kevi reisinin dahil olduğu, Halke 
vi içtimai yardım ve köycüler kol 
!arından 10 kişilik bir heyet yan
larında iki doktor ve kafi miktar
da ilaç olduğu halde Kuzyaka na
hiyesinde köylü ile dertleşmek i
çin bir yolculuk yapmışlardır. 

iki otomobille hareket eden bu 
heyet yüz kilometrelik bir yürü
yüf esnasında köylerde tesadüf e
dilen ve önceden mühim noktalar 
da toplattırılan hastaları muaye
ne ederek bir çoklarına ilaçlarını 
vermit ve bir kısmına da merkez
de parasız olarak ilaç alabilmek 
için reçete vermiştir. 

Bu bir günlük köy yolculuğun
da yüzden fazla büyük, küçük 
hasta muayene edilmiştir. Köylü
ler Halk Fırkası ve Halkevinin bu 
suretle kendileriyle alakadar ol
masından çok sevinmi,lerdir. Te
sadüf edilen hastalar arasında ge 
çici hastalıklara rastlanmaması 
memnuniyeti mucip olmuştur. llk 
önce varılan Bulacık köyünde vak 
tin erken olması dolayısiyle Halk 
Fırkası tarafından hediye edilen 
bayrak köylülerle birlikte ve bü
tün köy halkıyla köyün meydanı-

na dikilen direğe çekilerek bay
rak merasimi yapılmıştır. Bu vesi
le ile Halkevi Reisi Baki Bey tara
fından köylüye bayrak ve bayra
ğın kıymet ve ehemmiyeti hakkın 
da gayet açık bir lisanla hitabede 
bulunulmuştur. 

Halk Fırkası tarafından hedi
ye edilen bu bayrakların ıyı mu
hafaza edilerek köylüyü çok mem 
nun ettiği görülmüştür. Y okuluk 
esnasında uzaklardan köylerin 
meydanlarında dalgalanan Türk 
sancağı tabiatın her güzelliği bah· 
fettiği yaylalara bir azamet veri
yordu. Uğranılan köylerde Halke 
vi köycüler tubesi tarafından te
darik edilen faydalı kitaplar, köy 
okuma odalarına bizzat dağıtıl
mıt ve derhal demirbat defterine 
knydedilmiştir. 

Bu kitapların köylünün müsait 
zamanlarında okuma odalarında 
toplanarak kitapların faydalı ö
ğütlerini okuyuculardan dinledik
leri ve köylünün buna çok kolay 
alışarak hevesle gönül bağladığı 
anlaşdmıfhr. Bundan başka her 
uğranılan köyde köylülerin mek. 
tepleriyle çok sıkı alakadar olduk 
ları ve lazım olan şeraiti haiz ol
mıyan mekteplerinin ulah ve ta
m.iri için elbirliğiyle çalıttıkları 
memnuniyetle görülmüttür. 

Haydarlar köyünde Halhevi heyeti hô ylülerle hir arada, Fırlra rem Dr. T. 
Aslan Bey, Kıuyaka'da 1'.airıı ile geli ril- hir hcuta kadın, Dr. T. Aalcin B. 

Meaçit köyünde, Türheiadil höyiind•. 

fC vermek için içtik,, diyorlar. Ta
pu katibi, bir it için dedelerle be
raebr gittiğini, tesadüfen arala
rında bulunduğunu söylüyor. Hüs
nü dedenm üzerinde bir tite rakı 
ve Çakıcı dervişin üze.-inde de bir 
muska çıkmıştır. Bu muska da; 
"bunu taşıyana kurtun geçmez, na 
zar değmez,, yazılı imi~. Hakim B. 
Çakıcı dervişe soruyor: "Sen buna 
• ? 
ınanır mısın.,, 

Çakıcı "eyvallah erenler hay 
hay!., diye cevap veriyor. 

Türkiye Cümhuriyetinde teY· 
hin dervişin yeri kalmadığım iste· 

miyen hu serserilere lsabeyli köy
lülerinin uyanıklıkları ne güzel 
bir cevaptır. 

Fakir talebeye kitap 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

içtimai yardım tubesi tarafından 
orta mektep fakir ve kimsesiz ta
lebelerine de kitap ve iateleri te
min edilmek üzere faalıyete geçil
mittir. llkmekteplere de birkaç 
güne kadar sıcak ye,..ek verilme
ğe başlanacaktır. 
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Hergün bir gazı 

Antikacılığın da para eder 
tarafı kalmadı mı? 

Antikacıların antikası olan Agop Ağa 
antikacılık için neler söylüyor? 

- Siz antikacı mısınız? 
Yüzüme sert sert bakb: 
- Beni tanmıaorsun.· Antikacı 

'Agop Ağayı hiç görmemi,sin? 
İstifimi bozmıyarak: 
-Tanımaz olur muyum? De-

<lim, töhretini i'ittim de geldim. 
iltifat etti: 
- Otur bakalım .• 
Jstanbulun en eski antikacısı A

gop Ağanın mini mini dükkanına 
kendisi bile güç sığıyor. 

Kenardaki masada kafası gözü 
belli olmıyan tunçtan bir beygir 
kafası ••• Öteye beriye serpilmit an
tika paralar •• Eski, silik ve ilk ba
kıtta hiç kıymeti yok gibi görünen 
heyulaya benzer manasız bir takım 
tekiller ••• 
Ve bu dekorun ortasında, antikacı 

'Agobun tavla masası başından ge
len sesi: 

- Penç kapısını kapamıtsan 
sankim iyi etmişsin •. 

- Gele oğlum .• Gele dedik se •. 
Laf ağna!.. 

Ben fırsat buldukça soruyorum: 
- işler nasıl Agop Ağa? •• 
- lt var mı ki? •• Şimdi dünya 

ı.ntika kesildi. Ben bu zanaate •• 
- Sen tavla oynayorsun, yok

ıam 18.f dinliyorsun. önündeki pul
lara bak be! ••• 

Sonra gene bana dönerek: 
- Yaşım seksen alb. Belkim de 

'doksana varmıtımdır· Pederim irah 
metli beni çocukluğumda o zama
nın menşur antikacısı (Alitan)m 
yanına vermek istemitti de Alitan 
almamış idi. Çünkim, Alişan akılh 
adamdı. Zanaatte onu geçeceğimi 
anlamıfb. 

Alişan'm bilgiçliği vardı amma, 
benim gibi pratik değildi. Kitap
lara bakmayınca mala fiat vere
mezdi. Ben, ne getirirlerse getir
sinler, fÖyle bir bakmcas kestirip 
atanın: 

- Bu para eder, bu ebnez ! De
rim. 

Dünyanın her tarafından bana 
nümune gönderirler, fiat biçeyim 
diye •.• Çoğu da entipüften teyler
dir ha .•• 

Agop Ağadan antikanın kısa 
bir tarifini istedim. 

- Oğlum ,dedi, eski mallardan 
ne ki dünya yüzünde gayet az bu
lunur, o şey antikadır ! Mevcudu 
çok olan eşya iki bin, üç bin sene
lik de olsa, para etmez. 

- Şimdiye kadar eline geçen an
tikalar içinde en kıymetlisi hangisi 

"idi? 
Gözlüğünün üstünden bakarak, 

yanm sağa döndü: 

- Ha,,a bir Allah vardı, vücudu 
akikten yapılmış idi. Burada sat
sam elime çok para geçer idi. Fakat 
ben, Paristeki biradere gönderdim. 
O kaça sattı, kime sattı bilmeyo
rum. 

Zatı, ben paraya ehemmiyet ver
mem· Verseydim, kenanmda hiç ol
mazsa bir kaç bin liram olurdu. 

- Bu Yunan llahe heykelini ne
rede bulmuttun Agop Ağa? 

- Ne bileyim birisi getirmişti. 
Zatı benim adetim değildir. Kimse
ye "bunu nerde n buldun?,, Diye 
sormam. 

Biz Agop Ağa ile konuturken 
kapı açıldı. Amele kıyafetli biri, 
masanın üstüne bir kurşun yuvar
lak fırlatarak: 

- Agop Ağacığım .. Dedi, tuna 
bir bakıver! 

Milliyet'in romanı: 72 

Agop Ağa, kurfun yu..-arlağa bak 
madı bile: 

-Bet kuru' veriyorlarsa hiç dur 
masat ... 

- Aman Agop Ağa, ne yapıyor
sun? 

Eski antikacı kızdı: 

- lnanmadınsa, git batkasına 
sor .• 

Agop Ağa, lstanbulun eski ta
nrnmıf meraklılarının birer birer 
ortadan çekildiklerini, piyasada 
antikaya para kapatacak adam kal 
madığını yana yakıla anlattı: 

- Bir iki kolleksiyoncu var, on
lar da ölünce çek kuyruğunu .• De
di. 

Türkiyede artık antikacılık geç
miyor. Bu antika öyle feydir ki müt 
teri olursa altın eder. Mütteri çık
mazsa hava ..• Yüzüne bak, dur. 

Antika merakı olsun, kolleksiyon 
merakı olsun bunlar birer hastalık. 
Adam var ki toapağı yumurta11 
toplar. Adam varki çivi toplar. A
dam var ki pul toplar. Adam var
ki çiçek toplar. Adam var ki tite 
toplar! Bir zamanki meraklılar ne
rede timdi? Pariste iken bir ban
ka direktorunun evine gibniftiP" 

90 Yaşında bir antikacı: Agop Ağa. 

Aman rabbim ! Yüz antikacı tükeni 
birleşse, ortaya bu kadar mal dö
kemezdi. Milyarlar değer antika 
toplamıştı. Türkiyede olan antika
nın bir yerde eşi yoktu amma, birer 
birer Avrupaya taşındı. Şimdi beş 
on Moskof, hani beyaz Ruslar yok
mu, onlar bir parça öteberi alıyor
~ar. 

- Yeni malları eskitip antika di 
ye satanlar olduğunu söylerler. 

Agop Ağa: 

- Ha .• Dedi, bak .. Bu iş, ayrı 
zanaatir ! Ben böyle birini bilirim. 

Yaman kalpazan idi. Yeni halıları 
bin senelik halı gibi eskitir idi. Sa

hici antika ile yalancısını bir araya 
getirirsen hangisi antikadır, hangi

si değildir. farkedilmez idi. Ben öy

le günler görmüşüm ki bir sikkeye, 
otuz altın lira verilirdi. 

Agop Ağa, bana bunları anlabr
ken tavlasını da bırakmıyordu. Ha
va kararmağa başlamıştı. 

Eski antikacıyı tavlası başından 
ayıramıyacağımı görünce bari bir 
resmini isteyim dedim: 

- Agop Ağa, fotoğrafın var mı? 
Küçük bir vesika resmi çıkardı: 

- Nah .. Al gazetene koy., 
- Agop Ağa, bu resim iyi çık-

maz •• 
- Çıktığı kadar •• Bu yaştan son

ra, bizim tasvirimize kim bakacak. 
ki .• 

M. SALAHADDiN 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja ainema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM 
sıhhatli çehresinden ibaretti. Şahsı 
hakkında hayaliila kapılmıyordu. İn· 
zivadan müteve11it azıcık gunıruJ onu 
batkalarmdan ayıran bu küçük husu
siyeti makiyaj etmemişti. 

Onda hiç bir şeyin tahrip edeme· 
diği bir saffet vardı ki, sinema için ye
ni bir ıeydi. Bu karakterini izam etti 
ler, sabunla uğdular, cili macunu ile 
parlattılar, fırçala.:lrlar. Bu ince işçi· 
liğin parlak neticesi olarak o meyda
na geldi: Oliver Dent. , 

Oliver Dent, kendioine hiç istemediği 
!eyler ibzal edilen bir adam. Oyle bir 
adam ki istediği yeg5.ne Şıeyden, sükiin
dan, kendi kendini bulabilmek için ka· 
fi lüzumu kadar sükundan ebediyyen 
mahrum. 

Bir gün dağda film çevirirken ora· 
da gördüğü münzevi bir eve _gidip radi

tQr i · su istemi · O zama 

Terc2me: KAMRAN ŞERiF 
di~lenmek ve balık tutmak için bu ye
re bir daha gelmeğe niyet ctnüşti. Def
terine o yeri-n ismini kaydetti: Clearuwa
ter • Cottage - gölü, dağ. Sonra yoluna 
devam etti. Bazen balık tutmak için 
Clcarwater'e gitmek tasavvurundan hah .. 
sederdi. Faka! sinemada yapmak lazım. 
dı. Honolulu'nun büyük bir oteline gİ· 
dip orada film çevirdi. Sonra Rita Mara 
ile Pariste bir film... (Ve bu kadınla 
aralarında peyda olan Bard, billUri ve 
şamatalı münasebet pek te hoşuna git
medi deığil) . Sonra Donka ile Rodosa 
gitti. 

Rodos sinema değildi, fakat istirahat 
ta değildi. Rodos, ihtiraslı efsun, a· 
teşli bir rüya, hadsiz ve ölçüsüz bir sar .. 
ho~luk oldu. Rodos iyi idi. Cfoımıvaler 
d'aha iyi. Fakat ne gariptir ki oraya 
kadar gelebilmesi için, deniz tutması 
ve midede ağırlık hissini veren, o aca .. 
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Dünkü maç bek.lenildiği gibi çok sert aldu 
(Başı l inci sahifede) 

le değil oyunla mağup etmeğe çaış
malıdır. İngiliz antrenör bu takıma tek 
nik oyun mu öğretiyor, yoksa topa de 
ğil adama vurmağı mı... Gene esefle 
kaydediyoruz ki, Galatasaray takımı 
dün ıenenin en sert ve en favüllü bir 
oyununu oynamııtır ve bu yüzden ra 
kibinden ancak bir gol yemekle kur· 
tulmuflur. Bu sabrlan y•azrken hab· 
mnıza son Türkiye birir.cilikleri ma
çı geldi. Fenerbahçe Ankarada fena 
bir sahada az daha mağliip oluyordu. 
lzmirilerin kendi aleyhlerine idare et
tikleri iddia ettikleri hakemin yerine 
Avusturyalı hakem celbedilmiı ve bu 
hakemin idare ettiği oyunda koca fz. 
mir fampivonu sekiz gol yiyerek ken
di topraklannda mağlup olmuştu. E. 
ğer dün Fenerbahçe, Galatasaray ma 
çını bir ecnebi hakem idare etmit ol. 
savdı o zaman netice herhalde bu te
kilde olınıyacak, ve Galı.tasaray de • 
fana oyuncularının ancak yanıı saha 
da kalacaklardı. Çünkü hiç bir ha • 
kem o kadar favül yapan bir oyuncu• 
yu sahada bırakmaz. Tevfik Lutfi ve 
Ni!>at oyun değil, adamla oynuyorlar 
dı. Top Fenerbahçe muhacimlerine 
geldi mi, topun bunlardan defedilme· 
si İçin her çareye haJvuruluyor ve bunda 
muvaffak olunuyordu. Hatta bir ara • 
Irk Tevfik Zekiye omuz vunnağa ba§
ladı ki, hakem artık favül çalmağa 
vakit bile bulamıyordu. !§te Tevfiğin 
bu bol favülleri o kadar mebzul bir bal 
almıştı ki, Zekinin bir ayak sallama· 
aı favül yapar mahiyette Tevfiğe gel· 
miş, hu hi.dise Galatasaraylılar tara -
fından bir arbede ıeklini al,mağa yol 
açmak Üzere iken etraftan yetişenler 
tarafından bertaraf edilmiş ve oyuna 
devam edilmiştir. Galatı.aaray tak, • 
mında sol ve sağ muavin mevkilerinde 
oynayan gençler muhaci:mlerine yar • 
dım etmek için değil, yalru7 karıdarı· 
na gelen oyunculara vuı·mak, onlan 
her ne suretle olursa ola un kal eye sok 
turmamak için oynatılmıtlardır. Ni.. 
hat her lopa vunışta favül yapıyor ha 
kem hazan bunlan göreı ek ceza veri
yor ve Nihadm itirıızlarile kal'§ılaşı • 
yordu, sanki haklı imiş <::ibi: 

Bu vaziyet dahilinde hakem de ne 
yapacağını taşırımı, ortada do-
laşıp duruyordu. EğeT hakem 
oyunu tam bir görüıle idare et-
miş olsaydı, dünkü maçı ~u kadar ber 
bat bir şekilde gönniyecek ve iki la· 
kını da kambine ve güzel bir oyun 
oynayacaklardı. Nuri Bey şimdiye ka 
dar idare elliği maçlarda bu kadar 
asabına hakim olamadan bir maç da
ha idare etmemiştir.Binaenaleyh bu 
zatın.belki alevhine olabile<:ek bu ya 
zılaruruza danlmamasını da timdiden 
r,ica ederiz. Çünkü o zatın hüenü niye 
tine emin oduğumuz için ~ dünkü maç
ta bir taraflık yaptığını iddia etmiyo
nız. Gelelim taraflara: 

Fenerbahçeliler her nasıl olsa Ga • 
atasa.rayı yeneriz diye oyuna hiç ehem 
miyet vermeden sahaya çıkmıtardır. 
Galatasaray ise bu &ent'"ki vaziyetini 
kurtarmak, bilhassa Türkiye aşmpi -
yonu ile yapacağı bu m ... ça çok ehem 
miyel vermjş ve maçı kazanmak hiç ol 
maz•a berabere kalmak için her ça • 
reye baş vurmuş ve hakemin ida.resİz· 
!iği de bu kuvvete inzimam edince Ü· 
mitlerinde bir dereceye kadar da mu
vaffak olmu~ardır. Sabahtan bu iki 
kulübün B takmJlan saat 11 de kar
tıla§tılar. Fenerbahçe takımı üç oyun· 
cusundan mahrum idi. Galatasaraylı· 
lar ise tam kadrolarile. Hakem gene 
Nuri Bey. Fenerbahçeliler eksik ol • 
dukları için muhacim hattından Lehi· 
bi müdafa.::.ra almı§lar bu suretle hü· 
cuında biraz kuvvetsiz kalmıılardı. 
Neticede iki takım da iiciıer sayı ya
parak berabere kaldılar. ikinci oyun 
iki küme birinci ve ikincileri arasın -
da cereyan etti. Anadolu geçen sene 
f<UDpİyon olmu9 ve Eyüplüler de ikin 
ci kalınıflardı. İlk maçla bu iki ezei 
rakibin kartdaşması kendi muhitlerin
de hayli heyecan tevlit elnıitti. Ta • 
kımlar sahaya çıktılar. Eyüpluler, . 
burada büyÜk bir eseri nezaket gös • 
!ererek tribünün önünde toplanarak 
bu sene lstanbul namına Türkiye bi • 
rinciliklerine ittirak ederek büyük bir 
zafer kazanan Fener bahçeliler tere fi 
ne 3 defa Yaşa diye bağırarak cemi
lekarlıykta bulundular. Hakem Cafer 
Beyin idaresinde oyuna baslandı. ilk 
anlerde Anadolular güzel hücumlarla 
Eyübü tazy;k etmeğe b·ışladılar. fa • 
kat Eyübün bilhas•a sol müdafii sı:ol 
yapmnva vakit bı..,.kınrvordu. On be
şinci d~kikadan sonra EyünJüler va· 
zivete h;;kim olmuslar ve sol içleri Ne 
eet f"-t'tadan aldıFt J?Üze1 bir pasla oyu 
nun ilk ve son "nlünü vaoma~a muvaf
flt.k olmuatur. tk:"ci r. .... .,,."P..:ı~ ovun her 
iki takımın mütekabil hücumlan ara• 

yip, derin, esrarengiz azapla müterafık 
o küçük bt1hranı geçirmesini icap el· 
ti. 

Sırt üstü otların Üzerine yalmııı se
maya bakıyordu: Dere zemzemesine de
vam ediyor; Oliver sazan balığı tut• 
tu: Oç tane perıembe günü, altı tane 
cuma günü. işte o altı sazan balığı ölü 
bir halde yanı baııında yatıyor. Gümüş 
ve altın yaldızlı, içleri ısırganla doldu· 
nılmuş, kulakları kan içinde altı tane 
sazan balığı. Vahşi menekşeler yÜzÜne 
sarkıyor; havada küçük bir bulut par· 
çalarup dağılıyor. Sükunet hükümfer
ma; nihayet kendi kendile bat başa ka
labilmiıı: Sükllnete kavuşmuf. 

Sahi, ııu Clearwater çok iyi bir yer. 
Eğer etrafile mütalea edilirse, Edward 
Drake ismindeki İnsanla Oliver Deni 
denilen sinema yıldızı için hayatta en 
büyük mazhariyet salıdan cuma akşa
mına kadar Clearwater' de geçirdiği şu 
dört gündür. 

.. * * 
Scuttle'in yeni hastanesine giden 

yol, dik bir yokuıı halinde, Çin mahalle
sinin kirli ve ş.uursuz evleri arasından 
geçer. Mister Colmore'un eski Ford 
otomobili , çok gÜl'Ültü ile ve mümkün 
olabilcliği kadar süratle yoku§u zah-

ımda cereyan elmif, fakat hakemin E· / 
yüp orta muavinini oyundan çıkarma 
sı üzerine Eyüp takımının on kiti kal
ması , takımlarının daha fazla gol yap 
mauna mıini olmu1tur. Neticede Eyüp 
takımı en kuvvetli hasmıni bir golle 
yenmİ§ ve ilk maçını ka:r.anmak sure. 
tile atlatmıttır. Sıra günün beklenen 
maçma gelmiıti. Sahada 3 binden faz 
la seyirci toplanmış ve ıünün methur 
takımlannı beklemeğe baılamı§lardı. 
Saat tam zamanmda evveli. Galatasa .. 
raylılar ... haya çıktılar ~e mutat aI • 
kıtla kartılaştılar. Arkalarından Tür 
kiye ıampiyonu Fenerbahçeliler laci
fert donlarla çıktıler ve hasımların • 
dan daha fazla allo§landılar. Parayı 
Galatas,ray kazannuı ve rüzgarı da 
lehlerine alnııtlardı. Fenerin ilk hücu
mu Galatasaray muavin hattında ke
ailmit ve top Fener müdafaasına ka
dar uzanmııtı. Buradan Yll§arın U• 

zun bir vuruıu Fikrete gİtmİt fakat 
Fikreıi bulmadan taç olmuştu. Bura• 
dan ortaya atılan top iki takını oyun
culan arasında gidip gelmeğe başla • 
mıştı ki, Fikretin bütün oyun en mu • 
vaffakıyetli bir ıanedlini Avni tutu • 
yor ve top ortaya atıyor. Soldan bir 
hücum yapan Galatasaray muhacim • 
leri Rasimin çektiği tütle Fener kale
cisine bir tehlike atlattılar ve arkasın 
dan Fenerin bir hücumu ayni tehlikeyi 
Avniye çektirdiler. İlk on bet dakika 
zarfında oyun çok güzel oluyor ve F e 
nerin mabsüs hikimiyet~ kendini gös
teriyordu. Bu esnada Muzaffer ve Şa 
banm çektiği iki §Üt kaled Avni tara 
frından kartılanıyor ve Top Fener nı 
sıf sahasına gönderiliyordu. Fakat Ya 
§Brııı fevkalade oyunu topu daima i . 
çin Calatasaray sahasıne göndermek .. 
te güçlük çekmiyor ve top Fener mu
haciınleri arasında mekik oynar gibi 
gidip geliyordu. Zeki Şaban Muzaf • 
fer tarafından çekilen ıütler ya dışa· 
n gidiyor, yahut ta bugün fevkalade 
oynayan Avni tarafından kurtanlıyor 
du. Devrenin ortalanna doğnı Muzaf 
ferin harikulade denilec<·k kadar en • 
fes bir Ü§tÜnÜ ayni maharetle Avni 
kurtarıyor ve muhakkak surette takı 
mını bir golden kurtarıyordu. Galata
Aaray takımı müdafaaya çekilmiş gibi 
iki iç muhacimleri geri almıf bir tarz 
da oynuyor ve Fenerbahçe muhacim
lerini daima marke ediyordu. Bu ara ... 
!ık Zeki de fevkalade bir ıüt çekiyor 
ve bunu ancak kalenin direği kurları 
yor. Birinci devrenin neticesine iki 
dakika vardı ki, sağdan bir Fener hü 
cumunda Niyazi topu ortalıyor, Gala
tasaray müdafisi tarafından iade edi
len topu, tekrar sağ açığa gidiyor ve 
Niyzi fıraaıtan istifade ederek Fene • 
rin ve oyunun ilk golünü kayde mu • 
vaffak oluyor. Bu golden sonra haf • 
tayının neticesine bir dakika kala Ga 
latasaray kalecisi Avni bir hücumda 
yakaladığı topu elinde fazla tutuyor 
ve hakem bu gayri tabii harekete firi
kik cezası veriyor, Ga1atasarayJdar 
bunu kabul et.Diek istemiyorlar, hake
me itiraz ediyorlar ve bir gürültüdür 
başlıyor. Bu vaziyeti gören Fenerli • 
lerde topu ikram eder kabil inden ha
vaya vuruyorlar ve hakemin uzun dü 
dü~ü oyunun birinci devre hitamını 
haber veriyordu. İkinci devrede oyu • 
nun tarzı cereyanını yazmak bile faz
ladır. Cünkü kırk beş dakikalık oyun, 
oyundan başka her şeye benziyor ve 
adeta bir ' fişme ~eklini almıştır. İki 
tarafın da gayreti boşa çıkmış ve ne
ticede Fenerbahçe lik maçlarında bir 
gol yaparak kazandığı galibiyetle üç 
puvn almıştı. Fenerbahçe takımında 

dün en İyi oynayan şüphe yok ki, en 
başta Yasar ve sır"oile Esat, Zeki ve 
Fazıldır. -Takmıda en durgun oyna
yan da Fikretti. Neden olduğunu an
layamadığnnız bir sebe!'le Fikret dün 
hiç oynayamamıştır. ikinci devrede 
ancak Ü~,. defa topa vurmuı ve oyun 
üzerinde müessir olamannttır. Galata ... 
saray takımında en başta Avni olmak 
Üzere Muslih, Rasih ve biraz da Kad-
ri idi. Diğerleri ise uyun değil, bir sert 
lik imtihanına çıkmış gibi sağa sola 
tekme vurmaktan vakit bulamıyorlar-
dı .. 

Beşiktaş : 4 . SUleymaniye : O 
Kadıköy sahasında Fener bahçe -

Galatasaray oynarken, Taksimde de 
Süleymaniye • Beşiktaş takımlan oy· 
nayorlardı. Beşiktaş birİLcİ takımı a
zası ile idare heyetleri arasındaki ih
tilaf nihayet dün akıaın halledilmiş 
ve dün siyah beyazlılar tam takımla· 
n ile Süleymaniyeye kar;r oynamışlar 
dır. Süleymaniyeliler ise Ate§ • Güne§ 
kulübüne giren en kıymetli oyuncuları 
Aliden mahrum aynen lstanbulspora 
çıkan takım. Beıiktaş §U ıekilde ku • 
rulmuştu: 

melli bir surette çıkıyor. Otelci ara sı
n arkasına dönüp yolcunun sarsıntı
ya ne dereceye kadar tahanunül edebil
diğine bakıyor. Drake otomobilin ar· 
kasında oturuyor. Dudaklannı snn sı
kı kapatmıı, doğru dürüıt oturuyor. 
Gözlerinin etrafında kurşuni halkalar 
var ve ara sıra kurumuş diJile, kuru ve 
çatlak dudaklarını ıslatınağa çalışıyor. 

Hastanenin methal divanhanesine 
döşenmiı olan yeni muşamba ona faz• 
la düz ve mücella geldi. Üstünde yürü
mek İnsanı yoruyordu. Yanı başında 
yürüyen Tobias'm ayakları bile tırnak 
gürültüsü çİkararak kayıyor. 

- Doktor Olafson'u görmek için 
Mister Drake geldi; doktora telefon et
tik; Clearwater • Cottage'den geliyo-
ruz ... 

Bu sözleri Colmore hastanenin küçük 
kabul bürosunda , hemşireye söylemiş· 
ti. Gözlükle mücehhez hemşire telefon 
edip defteTe bir ııeyler kaydetti. Haşin 
bir tavırla: 

- Köpek muayene salonuna gire .. 
mez, dedi. 

Mister Colmore cevap verdi: 
- Doktora söyleyin. Bir çaresini 

bulun. Evde bırakmak istedik le az kal
dı evi yıkıyordu. 

Sadri 
Adnan Hüsnü 
Fanık Nuri Ali 

Eıref, Şeref, Na.zım, Hakkı, Cahil 
Rahatsız bulunan Feyzi ve Hayati

nin mevkilerine aenç oyuncular kon ... 
muıtu. Hakem Kemal Halim Beyin 
idaresinde oyuna baılandı. lstanbula • 
porla berabere kaldıktan sonra m~e 
viyatları arttığı görülen Süleymaniye 
liler ilk zamanlarda Beşiktat kalesi· 
ni tazyik etmeğe baılaclılar. Fakat 
Hüsnü ve Adnanın güzel vuru,Ian 
Süleymaniye muhacimlerine gol fırsa 
tı vermiyordu. Buna mukabil Beıikla· 
tın aer ive atak muhacimieri her an 
için gol peeinde dolaflyorJ.ar ve Süley 
maniye kaleciıinin fedakarlığı, yapı • 
lacak golün birkaç dakika için teah • 
bürüne sebep oluyordu, Oyun batlaya 
lı on beş dakika olmuıtu, elan ortada 
gol yoktu, bu esnada sol açık Eşrefin 
güzel bir ortalayışını sağ ayakla istop 
ettiktensonra, sol ile ve tutulmaz bir 
fÜtle Betikta~ın lehine ilk gol yapılı • 
yordu. Bu gol Beıiktaşlıları açtı. Sü • 
leymaniyelileri ise hiç beklemedikleri 
bir ande-oluvermesi, mçyus etti. Ar -
bk top daima Süleymaniye kalesi ö • 
nünde oynanmağa batladı, Hakkı for 
munad değil. Eğer son Macarlar,..,kar 
şı oynadığını oynayabilse, Beşiktaşrn 
golleri çoğalacak. Na:tım çok güzel oy 
nuyor. Sağa sola verdiği enfes paslar· 
la takımını güzel idare ediyor ve Sü
leymaniye müdafilerini' daima müı .. 
kül vaziyete sokuyordu. Sağ açık oy • 
11ayan Cahil takımda yeni olmasına 
rağmen ortalayııları ve top sürü§leri 
ile hiç te eski kıdeJl'lİ ul<adaşmı arat 
mıyor ve takım çok müstefit oluyor • 
du. Arkadan güzel ve ıı:ollük paslara

lan Beşiktaş muhacimleri NUımm a· 
yağiltı ikinci golü de yaptı. Beıikla§ 
bu golden sonra o}una tamamen ha
kim olmuş ve Süleymaniye kalesini mu 
hasara altına almıştı. Birinci devrenin 
neticeıine yctkın sağ açılı: Cahit üçün .. 
cü golü de kayda muvaffak oluyor ve 
devre 3 • O Beşiktaşın lehine bitiyor. 

ikinci devrede oyun gene Be§İkla· 
ım hakimiyeti altında cereyan edi • 
yor. Fakat müdafi oyuna tercih eden 
Süleymaniyeliler kırk beg dakikalık 
müddet zarfında yalnız bir gol yiye • 
rek 4 • O mağlup olarak ıahadan çe
kiliyorlar •• Beıiktaş takımı dün gü • 
zel oynadı diyebiliriz. Yalnız takım • 
da Hakkı fomunda değil. Haflar hep 
bir ayar oynadılar. Müdafilere esasen 
çok İJ düşmedi. Şeref , E§ref ve Na • 
zım çok iyi oynadılar. Süleymaniye ... 
den Necdet, Nuri, Bülent Nuri İyi OY• 
nadılar. Başiktaşı ilk maçındaki gü • 
zel neticesinden dolayı tebrik ederiz. 
Bu maçtan evvel Beıikıaş, Süleyma • 
niye B takımları ile Altınordu, Topka
pı birinci takımları da ayni sahada 
karşılaıtdar. Beşiktaş Şeref sahasın• 
da da genç takımlar maçlarına devam 
edilnıiıtir. Bunlardan en kuvvetlisi ve 
geçen senenin şampiyonu Fenerbah • 
çe genç takımı kuvvetli ı akibi lstan
bulsporu 4 - O gibi iyi bir netice ile 
yeruni§tİr. 

KaragumrUk galip 
Karagümrük kulübü taraından ga 

libe verilmek üzere konulan kupa maç 
]arına dün de devam edilmİ§ ve A~na
vutköy takımı ile Karagümrük takı • 
mt karşılaşmıştır. lkı ku\.' etli rakip ol 
dukça he,!_ecanlı ve zevkJi bir maçtan 
sonra Karagümrük tarafından kaza • 
nılan oyun seyirciler tarafından pek 
zevkli takip edilmiş ve iki takım da 
çok alkıılanmııtır. Birinci devrede 
1 • O malğlôp düşen Karagümrük takı
mı ikinci devrede kendiaini toplamı§ 

ve oyunu 2 • 1 ile kazanmıştır. Ken • 
di kö,elerinde mütevazi bir surette ça 
lışan bu n yyur gençleri her defaki 
gibi, bu gün de tebrik eder ve çalışma• 
larına devaın ehnelerini tavsiye ede .. 
riz. 

Ankarada maçlar 
ANKARA, 24 (A.A.) - Bugün 

lstiklaJ sahasında ıilt maçlarına de
vam edilmiştir. Ankara gücü ile Çan
kaya arasmda geçen hafta vaktin 
gecikmesi sebebile neticesine kırk da
kika kala tehir edilen oyun, bugün ye 
niden yapılmıı ve takrİnlar ibrinci dev 
rede birer sayı ile beralJ.=-te kalmıetar 
dır. Fakı:.t, ikinci devrede Çankayalı
Jann yaptıkları ikinci suyıdan sonra 
devre nihayetine on dahika kala hake 
min verdiği ofsaydı Ankaragüçlüler 
kabul etmemiş ve oyun yine neticesiz 
kalmııtır. 

lzmirde yarışlar 
IZMIR, 24 (A.A.) - Sonbahar at 

yarışlarının ikincisi bugün Bw:a ala • 
nında ko§u sahasında yapıldı. Hava • 
nın yağışlı olmasın>'\ rağ,·oen, kotu1ar 
heyecanlı rolmuştur. 

Tobias kendisinden bahsedildiğini 
anlamamazlıktan geliyor ve biraz bula· 
nık gözlerle sabit bir ıurette önüne ba
kıyor. Her halde, efendisini, böyle has· 
ta bir zamanındat onun, Tobias'in, 
himayesinden mahrum bırakamazlardı. 
Zaten ona yemek venneği de unutmuş· 
lardı, Hemşire bakıp içini çekiyor. 

Memşire: 
- Asansöre biner miıiniz? Dedi. 
Yaıamak zevkile biraz fazlaca meş-

bu diğer bir hemıire hastaya :-efakat e
diyor. Can çekişen insanlar taşıyan se· 
diyelerin için!' girmesi her an melhuz 
olan büyük bir hastane asansörü. Dra· 
ke, kabul merasimine kartı lakayıl, kaş· 
lan çatık ayakta duruyor ve ara sıra 
dudaklarını ıslatıyor. Bu müthi§l gece 
onu yormuştur: Başı pek dönmüyor aı 
ma, bacaklarında hiç te kuvvet yok. 

Sen hemşire, metin koliyle Oliver'in 
dirseğini tutarak sordu: 

- Yürüyebilir misiniz? 
Oliver kolu iterek cevap verdi: 
- Mersi. Gayet iyiyim. 
Beyaz bir koridordan geçtiler. 1 nu

maralı ameliyat salonu; 2 numaralı a
meliyat salonu; Jaboratuar; numara 56 
dan numara 86 ya kadar odalar; J. dai
resi (B basamağa dikkati) • 

Yon der Goltz 
İçin bir ahide --Küşat resminde bulunan 

alman cenerali döndü 
Umumi harpte Türkiye ordusun • 

da hizmet etmit olan Alman ceneral• 
)erinden Yon Schle~ Paşanın, Bağda· 
da giderek Yon der Golt.ı: Paşa namı• 
na rekzedilen ibidenin kütat reamin -
de hazır bulunduğunu yazmıttık. Ce· 
neral Yon Schlee Patanın verdiği iza• 
hala göre, bu abide Arap tarzında bir 
kabirden ibaretıir. Kabı·in her taı-afın· 
da Ceneralin aakerlik hayatındaki hİJ 
metlerini gösteren lraba.ı: lmalar var -
dır. Abide, Anadoluda harbetmiş o • 
lan Alman askerlerinden mimar Uhl · 
rich ve Schvrig'in eseridir ve sekiz bifl 
Türk liraoına mal olmuştur. 

Abidenin bulunduğv,mezarlrkta 50 
kadar Alman askerinin kabri vardır· 
Bu mezarlık demir <alip nişanı teklitı 
dedir. Abidenin küşat resminde lra~ 
hükiimeti ve ordusu erk8.nı, İngiliz ı• 
bi.:eri ve Türkiyenin Irak sefiri Uitfİ 
Bey hazır bulunmuştur. Lutfi Bey a ' 
bideye güzel bir çelenk koymuttur. 

Ceneral Yon Schlee bu izahatı ver 
dikten sonra diyor ki: 

- Ben eski Osmanlı ordusu :ı:abit• 
!erinden biri olmaklığım hasebile Tüı 
kiyeye gelmeği öteden beri arzu et -
mekte idim. Bu münaseh,;tle yeni Ciiı1' 
huriyet ordusunu da görmüı oldum 
Bu ordunun bugün Garbın en mükeıı> 
mel ordularından hiç bir farkı yoktur• 
Türkiye, ordusu, bugün muahedeniıı 

icabı olarak, Alman ordn•undan dah• 
yüksektir. Ben eski Osmanlı ordusunu 
tanıyan bir asker sıfatile, Ankarads 
29 Teşrinievvelde gördüğüm cümhu • 
riyeı ordusile, eski ordu arasmda bü· 
yük farklar mevcut olduğunu söyliye• 
bilirim. Eski ordunun İnzibati fena de 
ğildi, fakat maliimaı itibarile çok no~ 
sanları vardı. 

Süvari de bilha .. a çok iyi hazırlar• 
mıştır. 

29 Teşrinievvel ak§an · ı Ankara i~ 
ıihkamlarının nurlara garkedilen ma~ 
zarasınm bende bıraktığı 18.tif .hibra~ 
yı hiç bir zaman unutamıyacağı11'1• 

Ankarada bulunduğum müddet zar • 
fında bir çok müeıseseleri, bilhassa 
Ziraat enstitüsünü ziyaret ettim. Tür· 
kiye, bir ziraat aiyaaeti takip etmek· 
Je beraber, toprağın kıymetini tama.· 
men takdir etmiı oluyor, bu en•titüd• 
tahsil görecek olan yüz kadar talebe 
bir Alman profesörünün idaresi altın• 
da zirai bilgilerini tevsi edeceklerdir· 
Size bu münasebetle söyliyebilirimı 
ki Balkanlarda mevcut ye bunun mü• 
masili olan hiç bir müessese, Ankara 
ziraat enstitüsü ile rekabete giriıemez. 
Ankara · Bağdat seyahati çok entere
sandır. Yolda yedi kadar tünel ve pek 
çok köprüler vardır. Şamdan sonra o • 
lomobille seyahat ediliyor. Çölde ge • 
çen seyahat, çok yeknaı-3.ktır. Bağdat 
ta harpten beri çok değiımİ§tir. Şebir 
güzelle§mİ§tİr. Bağdatta merhum Kral 
Faysal'ın kabrine bir çelenk koydum• 
ve genç Kral Gazi tara!ından saray• 
davet edildim. Kral beni mültefitan• 
bir surette kabul elti. lrakın genç kra• 
lı çok zekidir ve pederinin memleketi 
ni medenileştirmek için başladığı iti• 
re devam edeceği şüphe,.,izdir!' 

Edirnenin 
Kurtuluşu 

(Başı l inci sahüede)' 
zere köylerden ve kaza merkezlerinden 
bir çok kimseler atlı ve yaya olarak ıeh' 
re gelmektedirler . 

Ankara ve lstanbuldan başta Şükrü 
Naili paşa gelmek Üzere paşalardan ve 
mebuslardan mürekkep bir heyet Edir• 
neye gelmiştir. Yarınki kurtul ut bay· 
ramı her seneden daha parlak olacak· 
tır. Halkevi 6 ok adlı on beş giinlük 
bir mecmua rıkarmağa hazn·lanmış ve 
ilk sayısını kurtuluş bayramı ıerefin• 
ne~retmiştir. 

Yarın büyük geçit resminden sonra 
stadyomda spor müsabakaları , gecesi o 
ıehirde fener alayları yapılacaktır. 

Fırka tarafından yann akşam 200 
kişilik bir ziyafet ve balo verilecek· 
tir • _____ ., ____ _ 

IConferans 
• 

Devria.Jem seyyahı Herr Georg• 
Leichner yarınki pazar gÜnÜ akıanı 
saat 8,30 da Teutania' da almanca bir 
konferans verecektir. Duhuliye ser -
besıtir. Herr Lichner Layipzig darülfü· 
nunu namına tetkikatıa bulunmakta· 
dır, buradan Habeıistane gidecektir· 

Doktor Olafson için 87 numaralı od•• 
ya müracaat. işte oraya da geldik. 

Drake kudretinin müsaadesi nİspe .. 
tinde en serf tavrını takınarak Tobias'a: 

- Şuraya yatıp beni bekleyeceksin, 
dedi. 

Tobias ona tazimkar bir nazar atfet• 
ti, ne ağladığı, ne de inlediği halde ka• 
ra gözleri yaıla örtüldü. Kapının tam 
yanına yattı, başını ayaklarının ara· 
sına aldı ve o vaziyette yarım ıaathk kot 
kunç bir zaman geçirdi. 

Efendisini yalnız başına kendisine, 
Tobias'a emanet etmişlerdi. - Pluck'a 
değil - ve efendisinin hastalandığınn 
bakılırsa o da her halde vazüesini hak· 
kile yapmamıştı. Tobias kedi gibi tüy· 
lerini yabyor. Tekrar kirlendiğini bili· 
yor ve halinden utanıyor. 

Doktor Olafson'un muayenehanesin· 
de, asrı hazırın bilUmum vesaiti ile 
mücehhez, gayretli doktorlara malilr, 
yeni bir hastanenin her ne pahasına 
olursa olsun muhafaza edilen nikbinliği 
hüküm sürüyordu. Açık sarı renkte du• 
varlar, muazzam pencereler, güneş, o
dada lüzumsuz addolunabilecek tek bir 
şey yok, hastaya ruhi telkin. 

(Devamı var) 
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Her zaman 
bize sorunuz 

yapacağınız tesisat ne bü
yüklükte olursa olsun size 
kudret istihsali için teklifat· 
ta bulunmağa ve planları ih
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü 
arzularınızı isaf ederler ve 
tesisatmıza uygun bir maki
nayı bizde mutlak bulursu· 
nuz. 

1 O beygirden 800 beygire 
kadar Exzosla çalışan tek sİ· 
lindirli Kondense ile işleyen 
çift silindirli LOKOMO
B1LLER1M1Z vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta· 
ne R. WOLF LOKOMOBl
Ll işlemektedir. 

Her büyüklükte ve her 
şekilde KAZAN imal ede-. 
rız. 

BUHAR MAKlNALARl

Sıra 
No. 

830 

831 
832 
833 
312 
539 
540 
541 
542 
605 

606 
609 
610 

612 
618 
614 
617 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
1 

, , Semti 
1 

Mahallesi 

Betiktaf Teşvikiye Muradiye 

Rumelihisar Alipertek 
Boyacıkö.Y, Boyacıköy 
Büyükada Meşrutıyet 
Üsküdar Yemmahalle 
Y etil&öy Köyiçi 
Ba1<1rkriy Cevızlik 
Üsküdar Altunuzade İcadiye 
Üsküdar İmrahor 
Büyükada Cami 

Büyükada 
Büyükada 
Büyükada 

Karanfil 
Karanfil 
Yalı 

:Sokağı Cinsi 

T eşvikiye caddesi şimdi Kağıtha: :-- :(Ahşan hane ve dükkan ve bahçe 
ne caddesi tapu kaydı sile ittisalindeki arsa arşını 1554}. 
Hisar caddes i . Ahfap dükkan 
Dördüncü ' Ahtap hane ve bahçe 
Bursalı Arsa metresi 1689 ı 
Yenimahalle Kagir iki hane 
Kilise Ahşap hane ve dükkan 
Eski telgrafhane Ahşap hane 
Çifte Çınarlar Arsa arşını 183 
Doğancılar Arsa arşını 77 
Güzeller Ahşap üç hane ve dükkan 

Karanfil :Arsa 
Şahb:ıl Ahfap hane 
(Kostantin eski)' Arsa metresi 35 

Jiissesi 

9-40 

1-4 
11-12 

2-4 
,(22,50-120) 
Tamamı .. 

" ,, 

Emlak Hisseye gö 
1'ıo. re muhammen 

L ymeti l . !... 
39-41 3700 

• , 
95 150 
21 640 

3 l~b1 

8-1-83 ~ı:;o 

2l-122 2 6LO 
5 800 

14 200 
157 100 

255-1295 22-1 - 22-2 24-26 275 

23-100 l2 108 
83-128 10 400 

;(542592-663552) 19 165 
(Mehmetçik yeni), 1 

Boğaziçi Soyacıköy Maslak Bağ dönüm 7 1-9 4 eski 88 
Bakırkö3 Cevizlik Vapur iskelesi Arsa Tamamı 4 150 
Boğaziçi '.Arnavutköy Yenimahalle Ahşap hane 1-2 1() 300 
Beyoğlu Kamerhatun Bostan Kagir hane 2-5 i8 2800 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleri)e ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosalie ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 
den 830 - 831 • tı3?, - 833 - 312 sıra No. lıları açık arttirmıı. diğerleri pazarlık suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 7-12-933 eprşembe gü
nü saat 15 te dir. Müzayedeye iştirak edecekler mezkur günde nihayet saat on dört huçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Şartna
me bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. (6422) 

MIZ her tarafta tanınmış· -
tır, çok yüksek takat ve 
tazyiklerle de İmal edilmek· Laleli Apartımanlarında 

Umum vekili : 

AHMET' RÜŞTÜ ZAOI!: 

MEHMET HAYRI 

ITeTgrar Adrest: MUHAYE~ ISTANSUL.
1 

Teıoton ı 24420 ve 24429 

Slrkec:I/ Mltat Paşa Han ikinci kat 

tedirler. 
8 beygirden 300 beygire 

kadar - BUCKAUER
KOMPRESÖRSOZ. Dizel
lerimiz fennin en modern 
kavaninine göre imal edilir
ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 
S0PERH1TER, EKONO

MA YSER ve her maddei 
muhrikaya uyar OCAK 
TERTlBA TiMiZ vardır. 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı is- Jf\.W 
teyiniz. ~ 

:MASCHINENFABRIK·BUCKAU.R.WOLF A-G 
··- .''. ·,., .·, ... -.. : ~ .. ·, . ·:·: ~--~- MAGDEBURG 

8074 

Zonguldakta: Ereğli Havzai Fah. 
miye Müdüriyeti Umumiyesinden: 

ldarei Umumiye, Kozlu ve Kilimli şimendiferleri malze· 
mesine müteallik (91) kalem demir, yağ gibi muhtelif eşya 20 
gün müddetle ve kapılı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

ihalesi 6-12-933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
16 da Zonguldakta Havzai Fahmiye Müdüriyeti Umumiyesi 
binasında Komisyonu mahsusu tarafından yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin şartname ve liste· 
leri Zonguldak mezkilr Müdüriyeti Umumiyeden ve İstanbul 
da 4 üncü Vakıf Ha-.da 3 üncü katta 30 - 31 numarada İstan 
bul Mmtakası Maadin Mühendisliğinde görmeleri ve şartna
mesi veçhile hazırlanmış vesaik ile ( 448) lira 6 kuruşluk te· 
minatı muvakkate akçası ve te1<lif mektuplarını muayyen vak 
tinde mezkiir komisyona makbuz mukabilindl': verll"eleri ilan 
olunur. (6352) 8668 

Tahlisiye Umum Müdürlüğü~den: 
Bir adet daimi cereyanlı motörlü dinamo ile tevzi tablo· 

ııu kapalı zarf usulile mubayaa edilecek ve ihale muamelesi 
27 Kanunuevvel 933 tarihine müsadif çarşamba günü yapıla· 
caktır. Talip olanların fenni şartnameyi görmek üzere Ga· 
lata'da Rıhtım caddesindeki ldarei Merkeziyeye müracaatla 
rı. (5881) 80145 

•• 
Marmara Usıübhari Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
Cumartesi günü 20,000 kilo Pirinç 9 1 .Kanun 933 

saat 10 da. 
Cumartesi günü 20,000 :kifo Sabun 9 1. Kanun 933 

saat 14 te. 
Deniz Efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarlaraı ya

zılı iki kalem erzakın aleni münakasası hizalarında yazılı ta
rih ve saatlerde lzmitte Kumandanlık Satınalma Komisyo
nunda icra edilecektir. Şartname musaddak suretleri Komis 
yonumuzdan ve İstanbul' da Deniz Levazımı Satınalma Ko 
misyonundan alınab'.lir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde temi
natı muvakkate akçaları ile Komiııyonumuza müracaatları i
lan olunur. (6223) 8532 

1 • ~ • • 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

Hanımlara ve Beylere Müjde: 
Tıırkiyede ilk Türk 

GÜZELLİK ENSTİTÜSÜ 
Berl"nin en maruf ve en büyllk mektebinden mezun 
müteıcbbia bir Türk Hanımın idaresinde Beyoğlu'nda 
Galatasaray Polis merkezi karıısında " V 1 L L 1 ,. 
salonlar.oda açılıyor. 

' .... ~ ,. • <g1 ... • ' . 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisvonu Reisliğinden: 

Et 
31,000 kilo Tıp Talebe Yurduna 

7 ,000 kilo Çocuk hastahanesine 
8,000 kilo Heybeliada san ıtoryomuna 
2,500 kilo Kuduz tedavi müessesesine 

48,500 
Yukarıda yazılı Sıhhi müesseseler için Mayıs 934 sonuna 

kadar olan ikinci altı aylık et ihtiyacı olbaptaki şartnamesi 
veçhile ve 5-12-933 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile iha 
le edilmek üzere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müraca 
atları. .(6176) 8484 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI tDARESl tLA.NLARI 1 
Haydar paşa limanı eşya tahmil ve tahliyesi ışının kapalı 

zarfla münakasası 14-12-933 perşembe günü saat 15 te An
karada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (6474) 8783 

~-=-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mubayaasına lüzum görülen 80,000 adet kayın traver
sin kapalı zarfla münakasası 11-12-933 pazartesi günü saat 
15 te Ankarada İdare Mer .. ezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır . (6396), 8707 

Gümrük Muhafaea Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 3928 çift Yün Çorap ve 3928 çift Pamuk Çorap 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa Şart' arı kağıdının tasdikli suretleri ko· 

misyondan alınabilir. 
3-Münakasa 6-12-933 tarihine raslayan çarşamba gü 

nü Yün Çorap için saat 14 te ve Pamuk Çorap için saat 15 te 
ayrı ayrı yapılacaktır. 

4 - İstekliler belli saatlerden evvel ayrı ayrı yüzde 7 ,5 
muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarını Komisyo 
na getirsinler. 

5- Nümunder her gün komisyonda görülebilir. 
8539 (6240) 

Nafia Vekaletinden: 
"200,000" kayın yol ve "3020" adet kayın makas tra

versi kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Bu traverslerden "100,000" kaym'yol ve "1560" makas 

traversinin münakasası 10. 12 · 933 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 15 te "100,000" kayın yol ve "1560" makas traver 
sinin münakasası da 13 - 12 · 933 tarihine müsadif Çarşanba 
günü saat 15 te Nafia Vekale~İ Müsteşarlık makamında icra 
edilecektir. · 

Taliplerin cari seneye mah3us Ticaret Odası vesikası ve te
minatı muvakkateleriyle birlik'e ayni gün ve saatlerde komis
yona müracaat etmeleri lazımdır. 

Kiralık Evler 
8758 3, 4, 5 odalı 

Bi1'umum erbabı ticaret ve sanayie 

Mühim ilan 
fstanbul Ticaret ve Sanayi odasından: 

Senelik Oda kayıt ücretle inin cezasız tahsil müddeti T eş 
rinisani nihayetinde hitam bu acağmdan henüz kayıt ücretle· 
rini vermemiş olanların müddet bitmeden evvel borçlarını 
Oda veznesine getirip vermel~leri ve tahsildarın müracaatını 
beklememeleri ilan olunur. (6497) 

Barut inhisa:ı mübayaat 
Komisyonundan: 

Lüzumu olan muhtelif renkte beş bin kilo ambalaj ka· 
ğıdı ile yirmi adet kauçuk torba müstacelen mübayaa edile
cektir. Talipler yüzde yedi buçuk teminatlerı ile beraber 27 
Teşrinisani 1933 Pazartesi günü saat on altıda ve nümunele
rini görmek için Cumadan maada her gün Galatada Bahtiyar 
Hanındaki idaremize müracaatları. (6486) 

Yüksek Mühendis mektebi 
lVıübavaa Komisyonundan: 

, Cinsi İhale tarihi • Saati 
1 - 49 aaet pergel takımı 28 • 11 - 933 14 
2 - 33 kalem tersim levazımı 28 - 11 - 933 14,30 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı levazımın 21 • 11 • 933 ta· 

rihinde yapılan pazarlığına iştirak eden taliplerin verdikleri 
fiatler fazla görülmüş olduğunJan mezkilr levazım pazarlığı· 
nm 28 • 1 1 - 933 tarihinde yapılacağı ilan olunur. ( 6500) 

Avusturya ve Macaristana mal 
edecek tacirlerin nazarı 

dikkatine 
ihraç 

İstanbul Ticaret ve Sanayi odasından: 
Avusturya ve Macaristan hükfunetleriyle mün'akit ticaret 

uzlaıması ahkamı veçhile Avu ıturya ve Macaristan memleket 
lerine ihraç edilecek emtiaya Ticaret odalarınca kıymet tak· 
dir edilmesi ve şahadetname itası lazım olduğundan mezkUr 
memleketlere İstanbuldan sevkoluncak emtianın ihracından 
evvel Odamıza müracaatla sahadetname ahnmau: ilan olu· 

nur. (6429) 

Erenköy, Kandilli, Istanbul Erkek 
Kaba taş Liselerile Çamlıca 

Ortamektep Müdürlüğünden: 
İkinci taksitler Kanunuevvel 933 İptidasında verilmeli· 

dir. Taksidi vaktinde vermiyen talebe kanunen Kanunuevve· 
lin on birinci günü velisine teslim edilecektir. Memurların ten 
zilattan istifadeleri için barem derecesile bugün müstahdem 
olduklarını gösterir bir vesika lazımdır. (6412) 

8735 

SATILIK EV -•• .. - .. Dr. Nuri Fehmi 4m-•ı .. -~ 
Göz Hekimi 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

8305 

Şişlide, Silalı§or sokağında kain ve 
her türlü esbabı iıtirahati havi olan 
14 numaralı hane aatılıkbr. isteyen· 
ler cuma ve pazardan maada diğer 

günlerde 14 ile 16 arasında içindekile 
re müracaat edebilirler. (10181) 
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Bu ke~idede ayrıca 10,000; 4,000; 3,000 
liralık ikramiye ve 20,000 liralık 

J 
Talipler bu husustalri şarı 7 ameleri beşer lira mukabilinde 

Ankarada Nafia Vekaleti Le razım Dairesinden, lstanbulda 
Haydarpaşada Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebi 
li~u (6~2) 

Dr. A. KUTİEL 
a ............. ı::ım ....... . 

bir mükafat vardır. 8788 
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