
ilkbaharda bazı mebusla
rımızla birlikte bir heyet dost 

Rusyada bir tetkik se y aha
tine çıkacaklar .• 

Sahip ve Başmuharriri: SUrt Meb'usu MAH-MUT 

Italyanın Milletler cemiye
tinde değişiklik yapılınası hak 

• kındaki tasavvurunu ne İngil
tere, na de F tansa beğenmiyor 
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Vekiller Hey~ti Bugün Beş Senelik Programı Görüşecek 
Milletler Cemiyeti 
Ve İtalya 

ltalya MiJletler Cemiyetini daima 
İ•tihfaf ve istihkarla lelakki etmi§, 
Cenevre müeaseseainin faydaaızlrğıru 
ileri aürmüıtür. Bunun içindir ki Ja .. 
ponya ve Almanya Mille~er Cemiye
tinden çekildiloten •onra, lıalyanın 
da zayıflayan müeaae""yİ bir darbe 
ile ıkmağ'.\ çalışacağı zannediliyor
ılu. Bu darbenin indirileceği tarih bi
le tesbit edi!ınişti: Büyük Faşist mec
lisi 5 kanunuevvelde toplanacaktı. 
Bu içtimada ltalyanın. Milletler Ce: 
miyetinden çekilmek hu•u•undaki 
kararının dünyaya ilan edileceği oöy
lenmişti. Bu itibarladır ki bütün dün
ya 5 kanunuevvel tarihli içtimaı me
rak ve alaka ile bekled;. 

Romadan bildirildiğine göre, Fa
ıi•t meclioi, ltalyanın Milletler Ce· 
oniyetinden çekilmesini iltizam etme
miş, fakat cemiyetin ıslahı lüzumunu 
ileri •Örmüştür. ltalyanm ıslahtan mü
rat ettiği mana vazıh şekilde malüm 
olmamakla ber'ab<"r, Musaolini'nin ö .. 

ledenberi, Milletler Cemiyetini fazla 
demokratik bulduğu ve teşkilatının 
doğrudan doğruya büyük devletlerin 
nüfuz ve tahakkümü altına getiril· 
mesine taraftar olduğll mah1mdur 

ltalyan Baıvckilinin tasavvuruna 
aöre, Milletler Cemiyeti Dörtler Mi
aakını imzalayan devletlerin aleti va• 
aiyetine getirilmelidir. Büyük devlet• 
ler itilaf,.. Ruaya ve Anıerika da a
lınmalı ve bir zamanle.r Avrupa "Kon• 
aerini,. tetkil eden devletlere Ameri· 
kanın da iltihakile bir "Dünya Kon• 
aeri,, meydana gelmeli ve bu konser 
dünyayı Faıiat usuliyle idare etmeli· 
ılir. Milletler Cemiyeti de bu büyük 
devletler kombinezonuı:ıa mülhak te§• 
kilattan ibaret olmalıdır. 

ltal.,an Baıvekilinin ıalabat bak· 
londaki taaavvurları b1:4 olduğuna gö
h, Faıi•t mecliıinin de ıslahattan mu 
r;ııt ettiği mana bu olaa gerektir. 

Acaba MuHolini'nin Milletler Ce. 
miyetin<ı ilaç diye -.ıennek izlediği ıey, 
cemiyetin bünyesini zayıflatan zehir· 
den ibaret değll midiı? Bu noktay_ı i• 
yice tetkik edelim: 

Milletler Cemiyeti, teıkilatı İtiba, 
rile Versai!les •ulh konferansının is
tihalesinden ibaretti. Venailles •ulh 
konferansında biri 'jBüyük Meclis,, 
denilen ve harbi kazanan beı büyük 
devletin ıııurahhaslarından tetekkül 

eden bir heyetle ikinci derecede dev• 
!etlerin murahhaslarının toplanmala· 
rından terekküp eden ve umumi he

;ret denilen iki teşekkiil vardı. Büyük 
meclisin azaları, Amerilca, İngiltere, 
Franoa, ltalya ve Japonyadan ibaret· 
ti. Umumi heyet te diğer müttefik 
clevietlerdi. Faka~ bütün nüfuz ve 
ıalahiyet büyük mecli~n elinde idi. 

Bu- meclisin müvafakati · olmadıkça 
her hangi bir meıele müzakere bile 
edilemezdi. 

Milletler Cemiyeti teıkilatı bu teı· 
kilatın aynidir. Pariste muahedeyi 
yapan bet büyük devlet, Milletler Ce
miyetinin bet daimi aı:ası oldular, 
Umumi heyet te cemiyete aza olan 
diğer devletlerin mümet5İllerinden te
rekküp etti. Gerçi Amerikanın Mil· 
Jetler Cemiyetine girmemesile daimi a· 
zaların adedi dörde indi; fakat Mil

letler Cemiyeti büyük devletlerin ta· 
hakkümü altından kurtulamadı. Mu
vakkat azaların adedi 1922 aeneoinde 
altıya iblağ edilmekle beraber, haki
miyet devam etti. Sonra Almanya
nın Milletler Cemiyetine girmesini te
min etmek için ihdas edilen yarı dai· 
mi azalık, bu tarihe kadar iki sınıfa 
,aynlmıı olan devletleri 1926 dan son· 
ra üç kısma ayırdı. Demokrasi ve mü
aavat pren•iplerile telif kabul etmi-
7en bu vaziyet, Milletler Cemiyetinin 
kurulmaaını ilham eden prensipler 
ile tezat teşkil ediyordu. 

Milletler Cemiyetinin on dört se
nelik faaliyeti neticesinde tebarüz e
den zafı, Cenevre müessesesinin de .. 
mokrasi prensiplerini kabul ve tatbik 
etmesi ve bütün aza devletlerin mü
aavatını tanımamasıdır. Binaenaleyh 
Milletler Cemiyeti te§kilatı bütün 
dünya milletlerine itim"t telkin ede· 
bilmesi için ıslah'!- muhtaçtır. Fakat 
yapılacak ıslahat, esas.en on dört ae• 
nedenberi za'f ıeklinde tebarüz eden 
bir hedefe yani cemiyeti daha ziyade 
büyük devletlerin hakimiyeti altına 
getirmek ıeklinde olmamalıdır. Büyük 
küçük, her devletin müsavatı, yalnız 
nazariyata münhasır kalına.malı. Bu 
demokrasi prensibi tatbikat •ahasın

da da tecelli etmelidir. 
Beynelmilel münasebetlerin tanzi

minde demokrasi usullerinin muvaf· 
fak olmadığı ikide bir tl!krar ediliyor 
ve Milletler Cemiyeti de misal olarak 
ileri ıüriilüyor. 

Yukarıya kaydettiğimiz iz.abat 
karşısında Milletler c~miyetinin de
mokrasi ve devletler a~asında müıa .. 
vat prensibi ile ne derece alakası ol• 
duğu anlaşılır. istenilen ıey, daha az 
ılemokrasi değil, daha çok demokra· 
Jidir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Bugün mahkemeler eski 
faaliyetlerine başlıyorlar 

Enkaz altında kalan kasalar bugün bi~ 
heyet huzurunda çıkarılacak 

Yanan adliye sarayında ilk haf• 
riyat bugün yapılacak ve duvarlar i
çinde bulunan, enkaz altındaki ka.• 
aalar çıkarılacaktır. Evvelki gece ya• 
ğan §iddetli yağmur o ana kadar kı· 
zılhğını muhafaza eden ve için, için 
yanan ale§in sönmeainde ve aoğuma• 
aında büyük bir amil olmuştur. itfa.i
ye bugün yangın yerinde hafriyat ya
pılabileceğini müddeiumumiliğe bil· 
dirmiştir. 

Hafriyat nasıl yapılacak? 
Hafriyata müddeiumumi muavin• 

!erinden Salim Bey nezaret edecek· 
tir. Hafriyat icra, vezne, ve muhaae• 
be daireleri erkanından müteıekkil 
bir heyet huzurunda itfaiyeden bir 
müteha••mn kumandası altında. ya• 
pılacaktır. 

Kasalar •• 
Adliye sarayının kasalarının bu· 

Junduğu yerler teabit edilmİ§Iİr. Ka
saların mühim bir kısmı ıimdi eııkaıı: 
altındadır. 

Bunların hepsinin bir günde çıka· 
rılması kabil olamıyacağı anlaşılmak· 
tadır. Bütün kasalar çıkar~dıktan 
sonra hep•İ beraber açılacaktır. 

Adli faaliyet •. 
Günlerdenberi sekteye uğrayan 

adli faaliyet bugün kabil olduğu ka
dar muntazam bir ıekle girmiı ola
caktır. Mahkemelerin hemen hepai 
için yer temin edilmiş olduğundan 
bunlar faaliyete geçeceklerdir. 

Aallye birinci, ikinci ticaret mah· 
kemelerile si~l ticaret memurlufu 
için ticaret odaamda yerler ayrılım§• 
tır. Bu iki mahkemenin muhakeme· 

Yeni :Adliye binasına tahsis edile
ceği anlaşılan Liman Hanı 

leri ticaret odaaı meclia salonunda ve 
idare heyeti odaunda yapılacaktır. 
Bugün odada mahkemeler faaliyete 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Beş senelik 
Sınai program 

--a--

Vekiller heyeti bugün 
müzakereye başlıyor 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

icra Vekilleri heyeti yann beş se
nelik sınai ve iktısadi programı gö 
rüşinek üzere içtimalarına başlıya 
cakır. icra Vekilleri heyetinde va
rılacak kararlar, biliihara Cüm· 
hurreisi Haıı:retlerine arzedile
cektir. 

~--~-··-~~~-

Bir heyet 
Rusyaya gidecek 
Heyette bazı mebusla
rımız da bulunacaktır 
ANKARA, 8 (Milliyet) - ilk

baharda bir heyet dost Rusyayı zi 
yarete gidecektir. Bu heyette bazı 
mebuslar, askeri erkan ve gazete: 
ciler bulunacaktır. 

Sanayi müdürü Refik B. 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

lstanbul Sanayi müdürü Refik Be 
yin lktısat Vekiiletinin yeni tefkİ
liitında mühim bir vazifeye tayin 
edileceği haver verilmektedir. 

Gazi Hz. nin Kastamonulu
lara armağanları 

KASTAMONU, l A.A. - C. H, fır· 
kası merkez kaza kongresi hu gece yapıl 
mıı ve memlekete faydalı bir çok karar 
!ar ve. temennilerde bulunulmuıt\ır. 

ı j Kongre Gazi Hazretlerine Başvekil Pa· 

1 

§aya fırka umumi katipliğine bu mÜna•e
hetle tazimatını sunmuıtur. -~~·, Bir mekteı: gemisi geliyor 

Dünkü kongreye gelen: Hukuk talebeleri 

Hukuk talebesinin dünkü 
toplantısı gürültülü oldu 
Eski heyeti idare kongreyi hükümsüz 
addediyor, y~ni bir kongre toplana

cağını bildiriyor 
Geçen cuma günü ekseriyetin le• 

min edilememesi yüzünden tehir edİ ·· 
· len hukuk fakültesi Talebe Cemiyeti 

dün kalabalık bir tekilde halkevin
de toplandılar. 

Sabah saat 10 da baılayan bu iç· 
tima ancak Öğleden •onra saat 15 te 
nihayetlendi. 

Kongre riyasetine Cihat ve ikinci 
reisliğe Salabattin, katipliklere de 

Muzaffer Kasım, ve Ihsan Beyler ek
seriyetle intihap edildikten aonra ruz
nameye geçildi. 

Okunan heyeti idare ve teftiş he
yeti raporları hayli münakıı.§alara se
bep oldu. Uzun münakatalardan son
ra bu raporları yeni idare heyetinin 
tetkik etmesi ve neticesinin heyeti u 
mumiyeye bildirilmesi münasip görül-

( Devamı 6 ıncı •ahi/ede? 

Dün toplanan Farmakologlar (yazısı iç sahilemizde) . 

SPECIA, 8. A.A. - Vespucci mek· 
tep gemisi Marmarada bir kış seyahatin 
de bulunmak üzre buradan hareket et• 
mi§tli.r. ---500 mevkuf salıverilecek 

MONIH, 8. A.A. - Volff ajansın· 
dan : Bavyera siyasi zabıta müdürü mil .. 
liyetçi sosyalütlerin 12 ikinci teşrin İn• 
tihıhatında kazanmaları ve Noel yortu• 
sunun yaklaşması münasebetile 500 den 
fazla mevkufun salıverilmesi için emir 
vermİ§~ir. 

Evvelce bir ihtiyat tedbiri olarak tev
kif edilen bu adamlar serbest bırakılnu§• 
!ardır. 

Macar hudutları ---lngiliz hükumeti şimdilik 
değişikliği yerinde 

bulmuyor 
LONDRA, 8 (A.A.) - Dün ak-

taın Londradan ayrılan Kont Bethlen• 
in Londrayı ziya• 
retinin T rianon 
muahedesinin de· 
ği§tirilmesi için 
200 kadar Jngi· 
liz meb'usu tara
fından imzalanmıt 
bir iatidanm ve• 
rildiği zamana te
•adüf etmeai Ma· 
caristan hududu 
meselesinin yeni .. 
den ortaya. çıkma
sına sebep olmuı· 
tur. 

Kont Bethlen Reomi mahfeller 
parlamento aza .. 

]arının bu mesele hakkındaki reyle· 
rinin sorulmasından başka bir neti
ce vermiyen tezahürlerden uzak dur• 
mu§, bunlara iıtirak etmemiştir. 

Hük\imet silahlan azaltma mese
lesi hakkındaki müzakerelerin zihin
leri i§gale ıimdilik kafi geldiği fik
rinde bulunduğundan arazi siyaseti• 
ne müteallik me•elelerin biç olmaz
sa bugiinkü halde mevcut kanşık
lıkları arttırmaması icap ettiği kana
atini göstermektedir. 

işte bunun İçindir ki , bu isticla 
sahiplerinin •••!erini duyurmağa pek 
yakında muvaffak olmaları ihtimali 
çok zayıftır. 

Haftalık radyo 
'Bir haftalık J\nkara ve J\vru

panın mühim radyo istasyonları
nın programı 5 inci sahilemizde
dir. 

!Ergani ikinci tertip tahvil
leri bugün satıştadır 

Milli servet membaına uzanan hattın 
yüz kilometresi bile kalmadı 

Ergani demir• 
yolu istikrazının i
kinci tertip B. tahı 

villeri bugün bü· 
tün .bankalarda sa.• 
tııa çıkanlacaktır. 

Dünyanın en zen~ 

gin bakır maden• 
lerine malik olan 
Erganiye, bü büyük 

servet memba.ına 

c!oğru Türk emeği, 
Türk para!I ve 
Türk bilgisile ya
pılan ~mendifer 

.. 
h:ı,ltı her gün bi- -
raz daha ilerli- Ergani hatt.ında bir yar açılırken 
yor. Ancak yüz kilometrelik bir kıs- tihine sahip olanlara satılacaktır. B. 

· mının kaldığı hat Erganiye vardığı tahvilleri ancak peqembe gününden 
gün, memlekete büyük bir gelir temin itibaren yeniden tahvil almak iatiyen-
edilmit olacaktır. lere satılabilecektir. 

Bugünden çarıa.mba akıamına ka· Dört milyon liralık kıymetinde o-
dar B. tertibi tahviller yalnız A. ter· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
ltalyanın Cenevre için 

yeni projesi nedir? 
İstediği değişiklik Rusya ve Amerika
nın da bulunduğu büyük devlet

ler hakimiyetidir 
ROMA, 8.A.A. - Havas ajansı bil· 

diriyor ı ltalyan}.n Mille~r cemiyetine 
kartı almı§ olduğu vaziyetten anla§ ıldı
ğma göre, ltalya.nın bugünkü siyaseti, 
tensik olunacak milletler cemiyetinde Al
manya lehine çalışmak maksadını istih· 
daf eylemektedir. ltalyanın projesi §U• 

dut' : Bir cihan müessesesinin !etkiline 
intizaren dört devleC arasında bir idare 
komitesi teıkil olunacaktır. Bu suretle 
milletler cemiyetinin\ yeni misakiyle dört
ler misakının tevhidi elde edilmi§ ola
caktır ve milletler cemiyeti açıkça ıulh 
muahedelerinden ayrılacaktır. Yeni 
milletler cemiyetinin merkezi de mulhl 
surete Cenevrede olması zarurei bulun .. 
mıyacakır. 

Amerika uzak kalmak istiyor 
NEVYORK, 8. A.A. - Nevyork Ti

mes gazetesinin Vashington muhabiri ya 
zıyor : 

ltalyanm milletler cemiyetini tensik 

t~~1:~~!a!:~!ı!'u~1:~~iy=er;:;,,:~i 1 M. Litııino!I R'?.~~~a M. Mussolinl 
maksadını takip ediyorsa hu tetebhüs a- ıle goruşurken 
k~m kalmağa ?'ah~u~dur. Çün~ü ?iç devletlerin nufuzca mutlak tefavvuku 
hır §ey Amerıkayı mılletler cemıyetıne l d t dil• t im 'il ti 
girmeğe teıvik edemez. ' ,. yo u.n a. ~ a yapı asının mı e ~r 

T d. ? cemıyetim yıkıp ortadan kaldırmaga 
emps ne -~y~r · . muadil olacağını yazmııtır. 

. ~~RIS, 8. A.A. - Buyuk faııs.~ mec· Fransanın vaziyeti 
!ısının kararı hakkında bazı mutalea- PARIS 8.A.A H j n b'I 
1 ···· T · 'Utl , .- avaaaası ı· ar yuruten em,25 gazeteaı mı e er ce- • 
miyetinde ve cemiyet misakında büyük (Devamı 6 mcı sahılede) 

lstanbulspor ve Beykoz takımları bir arada .•• 

Dünkü lik maçları 
Galatasaray 3 - Süleymaniye O 
İstanbul Spor 3 - Beykoz 1 

İstanbul futbol şampiyonasına bu· 
gün Taksim· ve Kadıköy sahalarında 
devam edildi. Her iki maç, alakadar· 
!ardan mürekkep bir kalabalık tara
fından takip edildi. Sahalar, binnis
be çamurlu olmalarına ra~en oyun 
için tamamen gayri müsait denecek 
vaziyette değillerdi. 

Tak•İm stadında ilk maçı, Gala· 
tasaray ve Süleymaniye B. takımları 
yaptılar. Geçen hafta Fenerbahçe B. 
takımına. oldukça muvaffakıyetli bir 
oyun oynayan Galatasarayın Süley· 
maniyeye kartı kolay bir muvaffak•· 
yet kazanacağı tahmin olunuyordu. 

Fakat, öyle olmadı. Ve Süleyma· 
niye birinci devreyi gayretli bir oyun· 
la 2 - 1 leh~e bilirdi. 

ikinci devrede, vaziyeti telafi et· 
mek istiyen Galala&ftraylılar azami 
enerji sarfodiyorlardı. Bu gayret bek 
!enen neticeyi verdi. Ve iki gol daha 
yapan Sarı • Kırmızılılo.t maçı 3-2 
bitirdiler. 

lkinci maçı, A!tınordu • Anadolu 
takımları oynadılar. Anadolu baıtan 
nihayete kadar muvaffakıyetli bir o· 
yundan sonra maçı 5 - 1 kazandı. 
Maamafih, Altınordunun maçı on ki· 

.(Devamı 6 ıncı sahifede' 
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Türkiye- Yugoslavya HARiCi HABERLER . . . 
;, ... "· •., ; ' --: . . ,. 

iki hükumet arasında aktolunan müte Milletler Cemiyeti 
Değişmeli mi? 

Fransa da D 
kabil metalibatın 

tasfiyesine müteallik itilafname 
(Dünkü nüshamızdan mabat) 

Madde 1 - Yüksek aki araf -
!ar, Türkiye cümhuriyei ile Yugos
lavya krallığı arasında ehaddüs e
den ve alelade diplomasi yollariy -
le makul bir mühle içinde halledil 
memit olan her hangi bir dava ve 
ihilafın teıwiyeaini sulh yolu ve it 
bu muahedede derpif edi1en usul -
ler haricinde hiç bir surette arama 
mnyı mütekabilen taahhüt ederler. 

Yüksek akit taraflar biribirleri
ne kartı harbe, milli siyasetlerinin 
bir vasıtası olarak, müracaat etme
meyi ve ahar tarafından iki mem
leketin birine kartı yapdmasma 
tetebbüs edilecek her hangi bir ta
arruzu veya taarruza i§tiraki veya 
ikisinden birine karşı tevcib edilmit 
her hangi bir taarruzkar itilafı ret 
ve takbih etmeyi teahhüt ederler. 

Fud 1 
Madde 2 - Türkiye cümhuriye

ti ile Yugoslavya hükUmeti, alela 
de diplomasi yollariyle dostane bir 
tesviyeye raptedilmiyen ve diğer 
bir suretle itilafa bağlanmayan yek 
diğerinden bir hak mütalebesine ' 
müteallik davaları z:rde izah edi -
len şekilde ya beynelmilel daimi 
adalet divanına veya bir hakem 
mahkemesine tevdi eylemyi taah -
hüt ederler. Bunlar betahais atideki 
noktalan istihdaf edenlerdir: 

l - Bir muahedenin tefsiri, 
2 - Beynelmilel hukuka müte -

allik herhangi bir mesele, 
3 - T ahak!tuk ettiği takdirde 

beynelmilel bir taahhüdün ihlalini 
tazammun edecek olan her hangi 
bir vakarun subutü • 

4 - Böyle bir ihtilaftan dolayı 
terettüp edecek tazmin nevi ve vü
sati, 

tesviyeleri, yüksek akit taraflar 
arasında mer'i diğer mukavelelerle 
Lir usulü mahsusa raptedilmit o
lan ihtilaflar, yine o mukaveleler 
ahkamı mucibince hal ve tesviye 
i>lunacaktır. 

Madde, 3. - ltbu taahhüt atideki ibti
lıifat3 tamil değildir: 
1. - Bu muahedeye tekaddüm eden va
kalardan mütebassıl ihı!illflar, 

2.- Akitlerden birisinin kanatmı:a 
hukukudünl prenıiplerine tnfikan mün 
hastran kendi hülriimraniıi adireıindeki 
ınesailden emütevellit bulunan veya ara
larmda mer'i muahedeler alıkimınea her 
birinin sali.hiyeti münhasıra11 çerçne
sinde kalan ihtiliflar. 
Şu kadar var iri diğer taraf, buna mu

halif kanalitte bulunduğu takdirde ihtila
fın taraflardan birinin sali.hiyeti münha
"raaı dahilinde olup olmadığı meaelesini 
cvvelernirde beynelmilel Daimi Adalet 
Divanı darafuıclan karara bağlatabilecek
tır. 

3. - Taraflann arazi vaziyetine müte
allik ihtilaflar. 

Madde, 4. - Mevzuu, taraflardan bi
rinin dahili kanunları mucibince o taraf 
miıhak.iminin salahiyeti dairesinde kalan 
b · ihtilafın itbu muahedede derpif edilen 
u le tatbiki için milli mahkemenin ma
kul mühletler dahilinde kazai hükmünü 
v.rmesi ve bu hükmün lcaziyyeimubke
me kuvvetini iktisap elmİJ olması lizmı
dır. 

. Keza idari makamatm salahiyeti daire
ıınde bulunan bir ibl\lif mevzuu bahıolu
yoraa bu ihtilif aalihiyettar makam tara
f ından makul bir mühlet içinde bu busua
~a kat'i bir karar ittihaz edilmeden evvel 
ı~bu muahedede dcrpif edilen muhtelif 
usullere tatbik edilcmiyecektir, 

Böyle bir !'al ~ddüsünde İJbu mua
hedede <ltırpıı edilen usullere müracaat 
etmek isı&yen taraf yukanda mezkUr ka
r~rdaıı itibaren bir senelik bir mühlet i
sınd!' bu niyetini diğer tarafa tebliğ ede
cektir. 

Madde, S. -
A. ikinci maddede menuubalıia hakem 

mahkemesi bet uaclan mürekkep olacak
tır. Taraflardan her birisi bunlardan bir 
azayı tayin edecek ve hunu kendi tebaa
sı arasından seçebilecektir. 

Diğer iki hakemler ile hakemi alelba
kem ahar devlet tebaası arasmdan ol
mak Üzere ilri tarafuı muvafakatile inti
hap edilecekt'ır. 

Bu sonuncuların ha§l<a baıka milliyet
lere mensup olmalan, daimi ikametgi.h
laa·ının tar-.t.lar arazisi dahilinde bulunma 
ması ve bunların hizmetlerinde de olma
n1aları IUrmdır. 

B.-
ı. - Hakem teıkili hakkında taraflar

~~" birisinin diğerine yapacağı tekJiften 
ıtıbaren üç. •.Ylık bir mühlet içinde bakem 
mahke~esırun azaları tayin edilmiı bulun 
mazıa ıcap eden tayiuJerio ifası iki tara
fı~ muvafalıatile bir üçüncü devlet\, tev
dı olunaeaktır. 

. 2. - Bu hususta itilM edilemediği uk
d~rde tar-!Ja~dan her birisi İ•tediği diğer 
bır devletı goaterecek Te icap eden tayin
l~r beynelmil~I Daimi Adalet Di•anı Rei
~· ta~af.ndan ıcra olunacaktn-. Müşarün
ıleylun memnuiyeti bkdirinde veya taraf.
fardan birisinin licl>aasından bulunuyor
sa, tayinler. ilı:inci reis tarafmdan yapıla
caktır. Bunun dahi memnuiyeti 6alinde 
vr-y.a tarallardan biri:.in;n t<?baasından ise 
taytnler, taraflardan birisinin tebaası bu
lunmıyan mczkür D~v.-n azasının en YAJ• 
)ısı tarafından yi!pıJrr. 

. ~· -: V cfat ve.ya istifa veya her hangi 
dıger hır -memnuıyet hasebilc inhilil ede· 
cek azalıld....,. İntihap keyfiyeti de baliı-

dalü usul dairesinde ve en kısa bir müd· 
det içinde cereyan edecektGr. 

D. - iki yüksek akit taraflar, ihtilafı 
hakem mahkemesine tevdi hususunda mu 
tabık kaldıkları takdirde, ayni zamanda 
iht.illifm mevzuunu ve takip edilecek u· 
sulü tespit eden bir tahkimname kaleme 
alacaklardır. 

Bu tahkimnamede baladaki bentte zik
redilen nukat hakkındaki izahat/ ve tasri
hat gayrikafi ise bu hususta beynelmilel 
ihtiliıfabn muslihane halline mütedair 18 
tep-inievvel 1907 tarihli La Haye muka
velenamesi ahkamı, lüzumu mcrtebesin .. 
de, tatbik edilecektir. Tahkimnamenin 
aükütu halinde, mahkeme, beynelmilel 
Daimi Adalet Divanı statüsünün 38 inci 
maddeıinde Uadat edilen esas kaideleri 
tatbik edecektir. 

Madde, 6 • - Beynelmilel Daimi Ada
let Divanı bw:runda veya hakem mablı.e
mesi nezdinde her han~i bir usule ve mu
ameleye &iritilme!len evvel, ibtilif, bir w: 
!atmayı temin makıadile, iıkitlerin muva
fakatile itbu muahede mucibince tetkil 
edilen Daimi Uzlafma komisyonuna tev
di edilebilecektir. 

Madde, 7. - Hükmü adli veya hakemi 
iht.ilif halinde bulunan taraflardan biri
sine tabi bir adli makamın veya her .ban
.; bir ~ ittihaz ettiği bir kararın 
veya emrettiii bir tolbiria hukukudüvele 
kısmen veya tamamen muhalif bulundu
iuna karar verdiği takdirde ve ·iJbu ta• 
r:ıfın hukukuesasiyesi bu karar veya ted
birin netayicini ancak naillı bir surette 
btttaraf etmek imki.nlarmı babteylecliği 
halde taraflar zarar gören l'arafa hükmü 
adli veya hakemi ile muhik bir tazminat 
itası hususunda müttefiktirler. 

FASIL: 2 
Madde, 8. - Yüksek akit tarafların. a· 

ralannda bir ihtilafı badi olup bunlarca 
aleli.de diplomasi yollarile ve dostane bir 
surette haleclilmemi ıolan Ye iıbu muabe 
denin ikinci maddesinde derpif edilen ıe
kilde bir karar ile halli mümkün olmıyan 
ve iıkitler arasında mer'i bir muahede ile 
ikinci maddeıinde derpiı edilen ıekild~ 
bir karar ile halli mümkün olnuyan ve a
kitler arasmda mer'i bir muahede ile 
bir uıulü tesviyeye tabi tutulmalan der
ı>İf edilmemiı olan bütün meseleler Dai
mi Uzlaırna komisyonuna havale edile
cek ve bu komisyonun vazifesi taraflara 
şayarukabul bir tekli tesviye telderinden 
ve her halde bir rapor tevdünılen ibaret 
olacaktır. 

Komisyona tevdi edilecek istida bak· 
landa taraflar arasında itilaf husul bul
madığı takdirde bunlardan biri veya di
Çeri mukabil tarafa bir ay eyyel ihban 
keyfiyet etmek tartile meseleyi doğrudan 
doğruya mezklir komisyona tevdi etmek 
haklı:mı haiz olacaktır. 

Madde, 9. - lıbu muabedede zikredi
len Daimi Uzlaıma komisyonu beı aza
dan mürekkep olacak ve bunlar berveçhi
zir intihap edilecektir: 

Yüksek iıkit taraflardan her biriai .ken
di tebaaları ara&mdan birer komiser inti
hap ve tayin edecekler ve diğer üç komi
seri de ahar devletler tebaası arasmdan 
iki tarafm muvafakatile intihap eyliye
celderdir. Bu üç komiser muhtelif milli
yetlere mensup olacalıbr. Yüluek iıkit 
taraflar, komisyon reisini, hunlar araam
dan intihap edeceklerdir. Komiaerlerin 
memuriyeti üç sene sürer. Tekrar intihap 
lan caizdir. Müıtereken intihap edilen 
komiserler memuriyetlerinin inlazasın
dan evvel iıkit tarafların muvafakatlile 
tebdil edilebileceklerdir. Keza taraflar
dan her birisi kencji tarafından tayin e
dilmit olan komiseri her zaman tebdil et
mek hakkını haiz olacaktır. Maahaza 
tebdil edilmiş olan komiserler derdesti 
rüyet olan itlerin tesviyesine kadar vazi
felerine devam edeceklerdir. 

Vefat, istifa, l!abdil veya her hangi mu
valdı:at memnuiyet basehile açdaeak 
münhallere siirati mümküne ile ve her 
halele üç ayı &"eçmİyen bir müddet içinde 
yeni tayinler icra olunacak •e bu husus
ta tayinler için takip edilen usul tatbik 
edilecektir. 

Madde, 10. - Daimi U:daıma komis
yonu, iıbu muahedenin musaddalc nüıba· 
larırun tealisini takip eden alık ay içinde 
tqkil edilecektir. 

lıbu mühlet içinde müıtereken intiha
bı liznngelen azaların tayini iptal edile
memİf veya mesele tebdilden ibaret ise 
münhal vukuundan itibaren üç ay içinde 
tayin vukubulmamıı ise diğer birisinin i
raeıinde ittifak haul olmadığı Uıkdirde 
icap eden tayinleri icra eylemesi lsviçre 
Konfederasyonu Reisinden iltimas oluna
caktır. 

Madde, 11. - Daimi Uzlatma komis
yonunun meseleye vazıyet elmeai ahvale 
göre altıncı veya sekizinci maddelerde 
derpİf olunan ıerait dairesinde reise bir 
istida tevdii ile olur. 

Bu istida dava mevzuu.nun mücmelen 
izahını ve komisyonun bir uzlaımaya ba
di olacak bütün tedbirlerin teklif edilme
si ricasmı ihtiva edecekt~r. 

istida taraflardan yalnız biri canibin· 
den tevdi ediliyorsa tevdi eden tarafın 
bunu bilamühlet diıier tarafa dahi tebliğ 
etmesi lhundır. 

Madde, 12. - Yüksek akit taraflardan 
birisi Daimi Uzlaıma komisyonuna bir 
ihtilaf tevdi ettiği llarihten itibaren 15 gün 
lük müddeti içinde taraflardan her birisi 
ibtilafm tetkikine mahsus olmak üzere 
kendi komiserinin yerine mevzuubahis 
maddede ihtısa1t olan diğer bir ıahsiyet 
ik3me edilebilecektir. 

(Arkan var) 

İsyan sahasında İngilizler 
HONGKONC, 8. A.A. - Virintu ia· 

mindelı:i lngiliz torpidosu Fuıov'a git
mek için emir almıttır. Buruı Fukien vi
liiyetinde tehlilceye maru:ı bulunan mın
takalarclan ltiridir. 

--İngiliz hükumeti bunu 
pek arzu etmeyor 

LONDRA, 8 (A.A.) - Lord Lon
donderry lortlar kamarasında hüku
met namına yaptıjı beyanatta lngil
terenin hava kuvvetleri hususunda di
ğer milletlerle müsavi olmaar bahsi 
hakkında gerek M. Baldwinin ve ge• 
rek kendisinin evvelce söyledikleri söz 
!eri battrlabruf ve derniıtir ki: 

"M. Ailenin teklifi devletler fev
kinde bir devlet kurulmasını İstemek
le bir gibidir. Bu, lngiltere bükômeti
nin kolay kolay derpİf edemiyeceği 
bir düıüncedir. Ayni zamanda bu ta
savvur bugün Milletler Cemiyeti ha
ricinde bulunan bazı kuvvetli devlet
lerin de ona iftirakini icap " · ırir. 

Lord Londonderry sözünü ıöyle bi· 
tirmiıtir: 

"Hükümet beynelmilel bale ko
nacak, Milletler Cemiyetinin istifade· 
aine ve emrine tahsis edilecek bir ha
-va kuvveti tqkilatı üvcuda getirilme
ainin ameli, faydalı yalıut arzuya de
ğer bir siyaset olduğunu zannetm.i
yor.,1 

• 
lngiltcre ve 
Silahlar 
M. Mac Donald harpten 
kaçınmak mütaleasında •• 

LONDRA, 8 (A.A.) - M. Mac 
Donald dün akıam tela.iz va11taa.ile 
söylediği bir nutukta m!lli hükümetin 
vücuda. ııetirdiii caerlerin ve aa.rfetti
ği gayretlerin bir tarih!,>C'Sini yapmıf, 
bilhassa. sili.hlan azaltma. hakkında 
fU sözleri söylemiıtir: 

"Cenevrede yapılacak her hangi 
bir teY beynetm.µel anla§lll& yolu ile 
yapılmaltdır.,, 

.. Silih kuvvetlerinin azaltılmaaı 
hakkında bir itilaf akli ve bu itilafla 
birlikte aderni tecavüz misakı yapıl
ması aulhu ve emniyeti aa.ilamlll§tıra• 
cak çarelerin en iyiıidir.,. 

M. Mac Donald nutkunu fU sözler
le bitirmiıtir: 

"Bizim aiyaaetim.lz, harpten ve ka• 
nşıklıklardan kaçınıp korunmaktan:'\ 
ibarettir. Ve böylece devam edecek
tir.,, 

Şerefle anlaşma 

Hitler kuvvetleri reisi şefin 
maksadını anlatıyor 

BERLlN, 8. A.A. - Volf ajansı bil
diriyor : 

Hitlerci miliı kuvvetleri reisi Roehm, 
sefirlerin ve ecnebi gazete mümessilleri· 
nin hazır bulunduğu bir toplanttda kon· 
ferans vererek demiıtir ki : 

" Umumi harp beıeriyetin bünyesini 
ve ruhunu zaruri olarak değiıtirecekOi. 
Çünkü böyle bir harp doğuran içtimai, 
siyasi ve iktisadi ırörüıler ferl'olrin ve 
milletlerin müstakbel münasebetlerini 
tanzim edemezdi. " 

M. Roehm, faıiatlik ve milliyetperver 
ıosyaliıtliğin ltalyan vo Alman mi'let• 
!erinde husule getirdikleri yeni fikr~ e
hemmiyetle kaydettikten sonra dü,man• 
lığın ebediyen devam edemiyeceğini söy 
lemiı ve demiıtir ki : 

" Şerefle mücadele edenler yine ıe
refle anlatmalıdalar. Halbuki umumi 
harbin bitit tarzı hiç de namuıkirane ol
mamııtır. Versailles muahedesi kinleri 
ebedileıtirmelı:tedir. lıte, Almanyada 
milliyetperver aosyalistlik iktidar mevkii 
ne geleliden beri genç Hitler Almanya
sına karşı bir tebeYVür dalga11 kabar
mııhr. ,, 

M. Roehm, sözlerini bitirirken, diğer 
memleket1erde ayni ıuretle hareket et
mek şartiyle Almanyanın son mitralyo
za kadar ıili.hlanmağa azmetmiı olduğu 
nu söylemiş ve Almanyada Reicbsvebr 
!erden mada sili.hlı hiç bir tqekkül ol
madığını katiyetle beyan etmiıtir. 

M. Paul Boncour 
Lehistana gidiyor 
Bu seyahatin resmi mahi
yette olacağı bildiriliyor 

PARIS, 8 .A.A. - M. Paul Boncour 
Leh hariciye nazın M. Beck'in geçen 
yaz mevsimindeki ziyaretini iade etmek 
için - itleri müsait olur olmaz - Var
ıovaya gitmek niyetindedir. 

M. Paul Boncour'un bu ıeyahati rea 
mi mahiyette olacaktır. 

Geçenlerde bildirildiği üzre M. Benes, 
Parise gelip gittikten aonra M. Paul 
Boncour da Praga' gidecektir. 

F enlandiyanın borçları 
VAŞİNGTON, 8 (A.A.) -

F enlandiyanın Va,ington elçisi 
hükumetinin Amerikaya olan harp 
borçlarına mahsuben ] 5 birinci 
Kanunda ödemesi lazım gelen 
taksiti tam olarak tediye edeceği
ni bildirmi9tir. 

Bu taksitin tamamı 229.623 do 
lar tutmaktadır. 

Mali kalkınma 
Maliye nazırı hazinenin 

vaziyetini anlath 
PARIS, 8 (A.A.) - Mecliste, büt

çe kalkınma projeıinin umumi mü
zakeresi esnasında maliye nazırı M. 
Bonnet söz alarak Franaamn mali va· 
ziyetini anlatmıştır. 

Maliye nazırı, oon altı hafta için
de Fransadan dört milyar franktan 
fazla altın çıktrğmı aöyledikten son
ra dem ittir ki: 

''Maamafih, bu, milli parayı teh· 
likeye düıürmüı değildir. Çünkü pa
ramızın altın kartıhğı yüzde 79 ola
rak kalmaktadır. Esasen bu altın çı
kıtı kıamen lnııiltere bankasının 
frank almak mecburiyetinde kalma
ıiyle izah olunabilir. Endifeler dıta· 
ndan gelrniıtir. Franoa itimadını mu -
ha.faza ebniıtir. Franııa, vaziyetinin 
iyi olduğunu ve a.:zim para ihtiyacına 
malik bulunduğunu biliyor. 

Vaziyeti düze.:tmek ~~in ıadece 
gayret göııtermek kafidir. Hariçte ape 
külaıyon devam ediyOC". Frarsarun 
altın eaaımdan aynlacaimı söyleme• 
ğe kadar ırittiler. Hülı:Umet !>ir defa 
bu taYİalan bt'i olara1c tekzip eder. 
Biz, par.amızm düıü.l'ii,mee\ne müsaa
de etmiyeceiiz. Hariçte bunun bilin· 
mesi li.zımdır.,, 

Belçikanın 
Emniyeti 
Milli müdafaa nazın 759 

milyon isteyor 
BROKSELLES, 8. A.A. Ayan 

meclisinde milli müdafa nazın M. Deve
ze , hükUmetin istediği 759 milyonluk 
fevkala'-'' tabsiaab müdafaa etmiıtir. Bu 
tahsisat, prk is1ihkam1aomı ve sabra or
dusu malzemesini kuvntlendirmek mak
sadiy1e 1931 de kabul olunan müdafaa 
silahının tamamlanması için istenmek
tedir. 

M. Deveze, Belçikarun emniyeti sa
hasmda hükümetin bugünkü endiıeleri
ni izah elmİf ve lıviçrenin bile son za
manlarda ittihaz elmİJ alduğlı tedbirle
rin tesadüfi olmadığını ıöyliyerek par
lamentoyu beynelmilel vaziyetin zaruri 
kıldığı fedakiôr1arhldan meml.etin iı
tildil ve tereli namına kabul etmeğe da
vet eylemiıt!:r. 

M. Deveze'nin izahatını müteakip, sos 
yaliıt grupu mümeslİli gnıp namma bir 
beyanname okuyarak SOSJ&lİltlerin mez 
kı1r taluiaat aleyhinde rey vereceklerini 
bildinniıtir. 

Almanyada hırsızlık 
kanunu 

BERUN, 8. A.A. - Volff ajan11 bil 
diriyor: Milletin aıı;..ini tehlikeye düıü
...,bilecek bir takım hastalıklarm ana ve 
babalardan çocuklarma geçmesinin önü 
nü almak için hazırlanan kuırlandnma 
kanunu 1934 ikinci kinunun birinden i
tibare ·~0ıriyet mevkiine gireceğinde» 
dahiliye nezaretinin bir mümessili tel
siz vaaıtaıile bir konferanı Yennİf, lıanu 
nun ehemmiyet ve ıümülünü anlatmııtır. 
Müme11ilin izahatmdan anlafıldığına ııö 
re kısırland;nna kanunu yalnız viladi ap 
tallık hakkında deiil, fakat irsi beyin has 
talıldannda, telılikeli ve irsen inll"ıkal ede 
bilir vücut sakatlıldarmda ve ehemmi
yetli aU..olim vakatarmda "da tatbik edile 
cektir. 

Bir takım hususi mahkemeler bu hah 
ae temas eden her vakayı ve müracaatı 
tetlı.ik edecekler , ilmi ve fenni her türlü 
vesait ve teminat çerçevesi içinde vazi. 
fe göreceklerdir. Bu mahkemelerin ve 
recekleri kararlar daha yübek bir mah
kemede iatinaf edilebilecektir. 

Esaaen bu kısırlanılınna iti hiçbir acı 
duyulmadan yapılacak cerrahi küçük bir 
ameliye ile temin edilecektir. Bu ameli
yat ferdin lıayati vazifelerine hiçbir za• 
rar vermeyecektir. 

Adliye yeniden yapılacak 
Temyiz mahkemesi binasına ayrılan 
yarım milyon inşaata sarfedilecek 
ANKARA, 8 (Tele/onla) - Temyiz Mahkemeai binasının inşan 

için verilmiş olan yarım milyon liralık tahsisatın yanan lstanbul 
Adliye sarayının yeniden inşasına tahsis edilmesi muhtemeldir. 

Hukuk fakültesine evvelce girenler 
ANKARA, 8 (Telefonla) - ltanbul Univeriteıi Hukuk lakülte-

11ine evvelce kaydedilmis olup ta devam etmemi, bulunan talebenin 
kayıdarı kapanacaktır. 'Bu talebeden yeni nizamnameye uyğun fart
lan haiz olanlar, arzu ederlerse, yeniden fakülteye kaydolunabile
ceklerdir. 

Himageietfalin kostümlü balosu 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Himayeietfal Cemiyeti tarafından 

dün gece Ankarapalasta verilen kostümlü balo çok eğlenceli geç
miştir. Baloya İftirak eden hanım ve beylerin ekserisi milli elbisler 
giymif bulunuyorlardı. Elbise müsabakasına giren hanımlardan bi
rinciliği Meclis .reisi Kazım PQfa Hazretlerinin kerimeleri, ikinciliği. 
de Nafia Vekili Fuat Beyin refikaları Hanımefendiler, erkeklerden 
birinciliği Himayeietlal Cemiyeti reisi Fuat Bey kazanmlfltr. 

Bir çok madamlar da baloya milli elbiselerle İftiralı etmiflerıli. 

Yanan Kütahya lisesi için bina 
KUTAH~A, 8 (Milliyet) - Lise için bina bulundu. Maaril Btq

mületti,i Doktor Celôl Bey Yangın tahlriluıtiyle meJğul olmakta, ted
risata Pazar günii bcqlanacaktır. .. 

Balkan haberleri 

Yunan heyeti geliyor 
Çaldaris kabinesi gelecek ticaret 
heyetine çok geniş salahiyet verdi 

ATlNA, 8 (Miliyet} - Türki
ye ile ticaret mukavelesini müza
kere edecek olan heyet yarın hare 
ket edecktir. Heyette hariciye ne· 
zareti memurlarından M. Papava
riliu, Ticaret odası erkirundan 
M. Hriıtidis vardır. Heyete görü
şülecek meseleleri IA.zun geldiği 
kadar genit tutabilmesi için sala
hiyet verilmittir. 

Esaslar hazırlanınca mulı:avele 
yi imza etmek üzere İkbaat Veki
li M. Pesdazoglu Anaraya hare
ket edecektir. MukaYelenin Kanu
nusani ortalarında imza edilmesi 
muhtemel görünmektedir. 

Eski Atina polis mudorunun · 
gazetesi 

ATlNT, 8 (Milliyet} - M. Ve
nizelos'a yapılan suikast tetebbü
sünde alakası olduğu iddia.siyle 
tevkif edilen eski Emniyeti umu
miye müdürü M. Polihronopulos 
bir gazete çıkarmağa başlamıştır. 

Bu gazete M. Venizelosa kar· 
şı uluorta netriyatta bulunmakta· 
dır. 

M. Polihronopulos bir yazısın
da M. Venizelosun ya sulben ida. 
mıru ve yahut bir timarbaneye 
kapatılmasını istemektedir. Bir 
auikastle zan altında bulunan bu 
gazete natirinin gazetesi ile cani
yane fikirlerini ortaya koyması 
efkarı umumiyede hayret ve nef
ret uyandırmı,br. Hükumet gaze
te hakkında takibatta bulunacak
tır. 

devam edilerek yatakları da aran 
maktadır. 

Mübadele komisyonunun ilgası 
ATlNA, 8 (Milliyet) - Yuna

nistanın Ankara sefiri M. Sakella 
ropulos'a Mübadele komisyonu
nun IAğvi hakkındaki itilafname
nin inızası için salahiyet verilmit
tir. 

ltilafname imza edilip her iki 
taraf meclislerinde tasdik edildik 
ten sonra, komisyon emri altında 
bulunan paradan 25,000 lngiliz li 
rasıru Türk hükUmetine verecek
tir. 

T udikten bir ay ıonra artık 
gizli emlak müsaderesine nihayet 
verilecektir. 

Bulgaristanda nekadar işsiz 
var? 

SOFY A, 8 (Milliyet} - Bu a
yın 27 sinde itsizler arasında tah
rir yapdacakbr. 

İt İdaresi müdüriyeti, Ortamek 
tep ve Lise muallimleriyle onun
cu ve on birinci ımıflardaki tale
belerin tahrirde çalışmaları için 
Maarif nezaretine müraaat et
mittir. 

Bir madende çökllntO 
SOFYA, 8 (Milliyet} - Dün 

saat 3 te Trevna Balkanında "is
tikbal" ismindeki maden ocağı 
cökmüttür. Bir kaç amele toprak 
altında kalmıfbr. 

Bunlardan yalnız ikisi çıkanla 
mamıtbr. Çıkarılanlar da yaralı
dırlar. 

Bulgaristanda hayvan hırsızlan 
Amerikunın yeni bonoları SOFYA, a (Milliyet) - Bir 

Halen hadise hakkında tahki
kata devam edilmektedir. 

Bulgaristanda gumuş para VAŞiNGTON, 8.A.A. - M. Roose- kaç aydanberi Plevne, Nikboli, 
velt hazine tarafından çıkanlan 950 mil Orehovo, Bela Slatina ve Loveç 
yon dolarld< bonolar için açılan kayi' k al d 80 d f 1 h 
defterlerinin fazlasile dolduğunu, kayit az arın a en az a ayvan 
ve ittirak muamelesine nihayet verildiği- hırsızlığı yapan ve bir çok mağa-
ni bildintıİftir. zaları, dükkinları soyan bir çete

Atlasın şimalin :le gemi 
seferberliği 

LONDRA, 8 (A.A.) - Atlas 
Okyanusunun şimal kısmındaki it 
!etme işleri için toplanan konfe
ransta yapılan müzakereler bittik 
ten sonra neşredilen resmi bir teb 
!iğde gemilerin sınıflara ayrılma
sı ve tarifelerin yeni feraite uydu 
rulması hakkında bir anlaşma el
de edildiği bildirilmiftir. 

Yeni tarifeler Avrupa ve Ame
rika halkına birinci Kanunun 23 
ünde ilan edilecek 1934 ikinci 
Kanunun birinden sonra yapıla
cak seyahatler hakkında mer'i o-
lacaktır. • 

Muallak bulunan diğer mesele 
)er de halledilmiştir. Konferansın 
mesaisi tam bir itilaf içinde bit
mittir. 

Bir tayyare düştü 
BUENOS - AIRES, 8. A.A. - Alfal 

mar tayyare brargihında bir aıktti tay 
yare dijıınüı ve içinde bulwıan iki zabit 
·;ımüıtür. 

nin 19 azası yakalanıp Plevneye 
getirilmişlerdir. 

Çetenin elebaşılarından T eleş 
köyünden lvan Slavov ile Rakita 
köyünden April Y otov ve Çalıkov 
tevkif edilecekleri sırada, kendile 
rini takip etmekte olan zabıtaya 
atef açmışlardır. 

Haydutlar Çaldıkları eşyayı i
ki tüccara satmı,lardır. Tahkikata 

Kaley an1aşması 
PARIS, 8 (A.A.} - Havas A

jansından: 
Müstemlekeler nazırı M. Dala

dier beynelmilel kalay komitesi
nin mesaisinin sona ermesi müna
sebetiyle verilen öğle ziyafetinde 
söylediği nutukta kalay hakkında 
bir anlaşma elde edilmesinin F ran 
sız tezinin tasdiki demek olduğu
nu söylemiştir. 

M. Daladier nutkunun sonun
da mübadele usulünün düzeltil
mesi çarelerini arattırmadan ev
vel istihsal usulünü daha ziyade 
iyileştirmek li.zım geldiğini iddia 
e~tir 

SOFY A, 8 (Milliyet} - 50 ve 
100 levalık olmak üzere 400 mil
yon leva yekununda gömüt para 
basılacaktır. 

Yeni gömüt paralar, bir kaç ay 
sonra piyasaya çıkarılacaktır. Bur. 
larm tekli 1930 dakilerin ayni
dir. 

Romanyanın Sofya e'.çiligi 
BOKREŞ, 8 (Milliyet) Matbu

at müdürü Eujen Filoti, Sofya Ro 
men elçisi Stoyka'nm yerine ~yin 
edilecektir. 

Amerikanın Moskova 
sefiri 

LONDRA, 8. A.A. - Amerikanın 
Moskova elçisi M. Bullitt, Rusyaya git
mek üzre Plymoutb'a gelmiıtir. 

Lord]ar kamarası teşkilat· 
LONDRA, 8. A.A. - Lordlar kama

rasında M. Salsbury, Lordlar kamarası 
teşkilatımn tensiki ve 1911 tarihli parla 
mento kanununun tııd;li için 19 kanunu 
evvelde bir layiha vereceğini bildirmiı
tir. 

M. Marconi Şanghayda 
ŞANCHA Y, 8 .A.A. - M. Marconi 

Nankinden buraya ııelmiştir. 

• 
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Makbul Bey ve Eyüp Ef .! 

- Ha/tanın yazı•• -
Biraz dü9ünseniz hatırlarsınız 

canım. Ben ismini pek iyi hatırla
mıyorum: Makbul Bey diyeceğim 
geliyor. Girgin, pi9kin, her ta9ın 
albndan kalkar, politikadan tica
rete kadar her muhitte tanılır ... 
Hamiyetli, çok hamiyetli bir a
damdır.. Vatan lafını ederken 
mutlaka göğsünü döver. Ondan do 

b "A " layı arkada9ları azan cem 
diye alay ederler. Ço~. s~yler, .. a~ 
dinler. Küçüğe kartı buyuk, huyu 
ğe kartı küçük görünür .. Hatırlar 
srnız canını! Her teyden çakar. 
Kah 9irket müdürü, kah ~ütea_h
bit kah otomobil acentesı, kah 
iratçı olur. Lakin hiç bir zaman 
hamiyetine toz kondurmaz.. Zen
ginle9tikçe hisai hamiyeti artar, 
hamiyetlendikçe zenginleşir. Hiç 
değilse öyle görünür. 

Makbul Beyi Adliye yangının
dan sonra gördüm. Ne hassas a
dam! Ne vicdanlı adam! Gözleri 
dolu dolu olmu9tu: 

- Ah diyordu! Beyefendi! 
Yanar ~dı?. O güzelim abide! 
Adeta asırlık bina. lstanbulun pır 
lantası .. Ya içindeki evrak! Ne o
bcak timdi yarabbi! .. Milyonlar
ca liralık hukuku ibat!.. Allah 
yardımcıları olsun!.. Elbette hü
kfunet bir çare dütünecektir .• Mu
hakkak efendim.. Hiç alemin iti
ni böyle yüzüstü bırakırlar mı?. 
Elbette bir çaresini bulacaklar .•.. 
Bulmalıdırlar .. 

- Vallahi Beyefendi! Bu em
sali görülmüt bir şey değildir. A
caba ne gibi çare bulunur, dersi
niz?. 

- Orasını bilmem, fakat bul
malı! Halkın hukuku ziyaa uğra
mamalıdır .. 

* * • 
Makbul Beyi hatırlamasanız bi

le her halde Eyüp Efendiyi tanır
sınız .. Safdil, ağzı var dili yok 
bir adamdır. Az söyler, çok din
ler amma, söylediği zaman da önü 
nü ardını dü9ünmeden laf eder. 
Hangi ite girdiyse muvaffak ola
madı. Babasından kalma emlaki
ni satıp borçlarını ödemitti. Elin
de kalan bet on bin lirayı da tura
da burada i9leterek geçinir, biraz 
talisiz, biraz beceriksiz bir adam
dır. Kiminle it yaptıysa parasını 
kaptırdı .•• Adliye yangınının erte
si günü onu gördüm. Halinde bir 
yorgunluk vardı. Sordum: 

- Ne haber? Eyüp Efendi! 
- iyilik kardeşim. 
- Sende bir durğunluk var. 
- Y oo ! Benim halim öyle .. 
- Yahu! Yangına ne dersin?. 
- Ne diyeyim! Kıametten çık-

ını9. Allah bir daha göstermesin .• 
- Davan filan var mıydı?. 
- Evet! Makbul Bey isminde 

birinden yedi bin lira istiyorum .. 
- Senedi var mı? 
- Dosyada yanmıf ... 

cak • d'? - Ne ola şım ı ... 
- Bakalım... inkar etmezse .. 

... * 
iki buçuk ay sonra Makbul Bey 

haremine 2500 liraya bir Astra
kan manto hediye etti.. Himayei
etfale de yirmi bet lira iane verdi . 

Eyüp Efendi - Makbul Bey da
vasını mı merak ediyorsunuz? E
yüp Efendinin senedi yanmıf, 
Makbul Bey de borcu olmadığını 
yeminle beyan ettiğinden mahke
me Eyüp· Efendinin davasının red 
dine karar vermişti ... 

Makbul Beyin, Adliye yangı
nından duyduğu teessür senelerce 
sürdü.. Eyüp Efendi ise bir kere 
"kısmetten çıkmış" dedi, bir da
ha ağzını açmadı. 

FELEK 

Evkafta maı>ş 
Evkaf müdüriyeti mütekait eytrun, 

ve eraınile kiınunuevvel, kilnunusani, 
ıubat üç aylıklannm ~erilmesine per
tembe gününden itibaren ba§lamı~br. 
Maaıların tevziab pazar günü ak§a· 
mı nihayet bulacaktır. 

Memurların kinunııevvel maaılan 
da bir iki gün zarfında tediye edile
cektir. 

Şehrimizde tetkikalta bulunan Mü
dür Umumi Rüttü Bey me~url:ınn 
maat1arınm bir an evvel tevzı edılme· 

ıi içlli icap eden tetbirleri ıdnuıtır. ---Ocak kongreleri 
Cümhuriyet Halk F.Tkası ocak kon 

greleri devam etmekt,.dir. ~~ de 
Alemdar nahiyesine b .. ;;ıı Kuçuk A
yasofya semt ocağırun kongresi ya
pılmıtbr· 

Kongreyi ocak reiıj Fahri Bey 
açmıf ve kongre riyasetine komisyon• 
cu Tabsin Hamdi, ikinci reisliğe Şa
kir Bey, ve katiplikleı..- de Enver ve 
Kazım Beyler scçildikt<"n sonra bir 
sen,.~ ilt rapor okurunu,, ve dileklerin 
te!>bitini mütealcip ycııi heyeti idare 
intih.'\bı yapr!mı~trr. 

Kongrede kaza namına Nafiz ve 
nahiye namına nahiye reisi Rıfkı ve 
rnfik ltalim Beyler bulunmuşlardır. 
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ŞEHiR HABERLERi 

ll••rlfl• 

Köylü talebe 
-o-

Tatil zamanlarında 
lstanbulu gezecekler 
İstanbul maarif müdürlüğü mmta

kaoı dahilindeki köy mektepleri için 
mühim bir karar vermiıtir. Köy mek
tepleri ek&eriyetle üç sınıflıdır. Bu 
talebe mektebi ikmal edinceye ka· 
dar köyün dar muhitinden baıka bir 
yere çıkmamaktadırlar. llk üç sımf
ta ise hayat bilgisi tatbikatı dersleri 
vardır. 

Coğrafya, tarih, yurt bilgisi gibi 
gidip gezmek, görmekle daha mükem 

mel bir §ekilde elde olunabilecek olan ders 
!erde köy çocııklan zayıf yetİ§lıl"k
tedirler. Köy mektepleri talebe.inin 
bundan sonra mektep tatil günlerin
de en yakın kaza merk,'llerine ııride
rek hükumet tqkilih ve aaire hak
kında muallimlerin kendilerine İza
hat vermesi takarrür etmiıtir. Köylü 
talebe yaz tııtilinde de kafileler halin 
de muallimleri refakatinde lstanbula 
gelerek ders gezintileri yapacaklar
dır. 

iimal Türklerinden bir 
profesör geliyor 

Berlin darülfünunu fclıefe fakül
tesinin filoloji tuhesinin muallimle
rinden ve Prusya fen akademisi mu
avin azasından doktor Reıit Rabmi 
Bey §ehrimize davet olunmuıtur. 

Rahmi Bey Avrupanm en maruf 
tark lisaniyab ve bahusus Uygur türk 
çeai mütehassısı profesör Baugun re
fiki mesaiıidir. Doktor Rahmi Bey, 
Şarki Türkistanda bir Alman heyeti 
tarafından meydana çıkanlan Uygur
ca kitabelerin bir çoğunun manasını 
tesbit etmi§tir. · 

Henüz genç yaıta olmasına rağ
men çok eoer yazmıfhr. Yazdığı e
serlerin çoğu almancaciır. Bunlardan 
en mübimJeri Prusya fen akemisi tara 
fından birinci cildi 1931 ve ikinci cil
di 1932 de tabolunan (Uygur Türk
lerinde fenni tedavi) , 1933 te Layp· 
zigde tabolunan (Eski Turan Türk 
ıarkılan) , 1928 de Pe§tede tabolu
nan Altay lisanlannda muavin fiiller 
ve profesör Baug ile b'rlikte yazdığı 
(Uğuz Kaan efaanelcri) , ve (Tur
fan Türk metinleri) dir. 

Doktor Rahmi Bey şimal Türkle
rindendir. 1922 de Almanyaya gel
miı, 1923 te Berlin darülfünununa 
gimıiı ve 1928 de doktorasını vermiı· 
tir. 

Teşrihhane ikmal edildi 
Üniversite merkez binasının arka

sında eski Bekirağa bölüğü temelleri 
üzerine ~a edilen tetrihhane tama
men ikmal edilmiıtir. 

Yeni teıribhane Haydarpaıadaki 
tqribbaneden daha mükemmel olmuf 
tur. Evvelce 'kadavralar büyük san
dıklar içinde hıfzolunurdu. Yeni lef· 
rihhanede kadavraların muhafazaıı 
için yerlatmda mermer havuzlar yapıl 
mı ıtır. 

Mermer havuzların içindeki kadav 
ralann t~rih masalarına yahnlma
ıı için otomatik aaanaörler vücuda ge-
tirilmiıtir. Teırihbanc için lazım ge
len kadavraların bundan sonra yalnız 
Bakırköy emrazı akliye hastanesin
den temini takarrür elmittir. 

Aşı kağıtları 
Sene baılannda ilk mekteplere ya

zılan çocaklarla mektebin "'5ki tale
belerinden kayıt yenilenirken aşı ka
ğıtlan isteniyordu. Maarif vekaleti 
gönderdiği bir tamimde aıı kağıtları 
müddetinin bir sene değil, beş sene 
hükmü olduğunu ve mekteplerde bu
na göre hareket edilmesini bildirmiı
tir. 

J._ __ n _ __ ,....;;..~_A __ ı 

(iş Bankasıııdnn alınan cetvel!dir) 
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Ak' am ı:iatları 

lstilrraz.ı dahili 95.25 Tahvilat 
1933 lstillrası 97,50 Elekır;ı, ~ 

ş,. rk D. yoUarı >.45 1"ramYay -.-
Onitürk 26,80 Tünel .. il 25,90 Rıhtım 17.75 .. ııı 26,156 Anadolu 1 4S.60 
Gümri.ikler 8 n ıı ... 46,15 
Baidat 9, 15 knoonau7: 
T. askeriye 9,75 A1ümessil 52,10 

ESHAM 
it Bankası Na· Telefon 11.73 .... 9,65 Bomonti. 18,40 

., " Hamiline 9.80 T<rkos 28 
,, ,. Mı.iessis 106 Çimento 11.95 

TramY&J' 44.50 ltıihaı doy. 17,70 
Anadolu Hisae 27,40 Şar.-; Jey .. \.-
Şir. Hayrir• 15 BaJ7a 1.85 
Reji 4.07 1-2 Şark m. ec&a 2,85 

ÇEK FlATLARI 
Paris 12.06 Prai 15.88.50 
Londra 692,50 Viyana 429 
Nüyork 73.61,75 Madrit 5.765 
Milano 8.~8 Berlin 1.97.94 
Briiksel 3.39.75 Bel vat 34.7475 

A in, 82.7935 Zloti 4.2083 
Cene'fre 2.43.75 Pett• 3.575 
Amstt!rclam 1,17.25 Bükreı ll0.075 
Sof ya 65,0€25 Mo..&L::o•a 10.94 

NUKUT (Satıl) 
.Karat Kurut 

20 f. Franux 166 l-2 l .Şille. A•. 24.50 
1 lsterlin 692 l Pe.zeta 16 
1 Dolar 135 l Mark 49 

20 Liret 223 l Zelotl 24.-
10 f. Belçika 117 ?O Ley 023 
20 Drahmi 24 20 Dinar 46.-
~ l. laviçr• S18 1 Çera.o•İi: -.-
20 Le-.a 25.- 1 Altın 9,33 
21 Kur. Cek. 118 J Mecidiye 0,34 

1 Florin 83 Banknot 2.28 

Pollate 

Hüseyin Ef. 
Ankaraya gitmiş 
Kaybolan adam haftalar

ca polisi uğraşhrdı 
Bundan bir ay kadar evvel Kunı

kapıda oturan bir adamın esrarengiz 
bir tekilde ortadan kaybolduğu ga
zetelerde yazıldı, 

Küçük Ayasafyada oturan ve Kum
kapıda da dükkiru olan ciğer tüccan 

Hü&eyin Efendi 25 kinunuevveli nin
den yeni elbiselerini giyerek çıkmıt 
ve bir daba avdet etmemitti. 

Zabıta bu adamı bulmak için bü
tün kuvvetlerini &eferber etmiı, fakat 
hiç bir iz bulunamamı§b. Artık Hii
aeyin Efendinin bayatından ümit ke
ıilmiıti. Yalnız Hüseyin Efendinin 
ortadan kaybolmaıına sebep olarak 
ileriye aürülen ,ekillerin biç birisine
ihtimal verilemiyordu. 

Oldukça zengin olan Hü&eyin E
fendin.in kendini öldürmeıine ihtimal 
verilmediği gibi bir cinayete kurban 
giderek cesedin ve failin meçhul kal
ması da zabıtaca kabul edilemiyor
du. 

Nihayet evvelki gün Ankaradan 
gelen bir mektup bu earar içinde ka
lan meselesinin iç yüzünü aydmlatb. 
Mektup ailesine bizzat Hüseyin E
fendi tarafından yazılmaktadır. Mek

tupfü Hüseyin Efendi biraz müphem bir 
ıekilde ticaret için Ankaraya gitti
ğinden bahsetmektedir. 

Zabıta bu mektubu alınıt ve bu iz 
üzerinde yeniden tahkikata batlan
llllfbr. 

Kaçak şarap 
Pangaltıda oturan Yako Efendi 

isminde birinin kaçak §&rap satbğı ha 
ber alınmıt, ve dün evinde ara~ınna 
yapılmııtır. Bu araıtırmada evin alt 
kabnda fıçılarla kaçak fftl"&plar bu
lunmuştur. Şaraplar müsadere edil· 
miı, Y ako efendi ihtiaas mahkemesi
ne verilmiıtir. 

koyun hırsızı 
Şaban efendi isminde bir koyun 

tüccanna ait otuz bet koyun mezba
haya götürülmek. üzere Tophanede 
Salıpazarmdan ğeçirilirken koyunlar
dan birisi kaybalmll§tur. Zabıta tah
kikatla uğraıbğı aırada bir adam po
lise müracaat ederek orada bulunan 
Hüseyin İsminde birinin sürüden bir 
koyun alıp kaçarken gordüğüııü aöy
lemitlir. 

Bunun üzerine zabıta Hüseyini 
yakalamı§, kendir.i bunu inkar etmİf
oe de evinde yapılan araıbrmada çal
dığı koyun bulunmuştur. 

Toprak için kavga 
• 

Eyüpte lslimbey c11ddesüıde otu-
ran Abdülkadir oğlu Şevket ile la
mail arumda bir arazi takr.iıni me
ıelesinden kavga çıkmıı, Şevket laf
la lsmaili gözünden yaraladığından 
yakalanmııbr. 

Tehdit 
Hasköyde oturan l.rail efendi is

minde birisi, bir müddP.ttenberi ma
dam Mari isminde bir kadmla bera
ber ya§ıyormuı. O civnrda oturan 
Süleyman isminde bimi de madam 
Mariye göz koymll§ ve bir kaç defa 
kadını sakakta yakalarak lsrailden 
aynlıp kendisile beraber otunnaımı 
ve kendisini nikabla alacağmı aöyle
mi§tir. Madam Mari bu sözlere e
hemmiyet vermemiştir. 

Madam Mari zabıtaya müracaat 
ederek Süleymanın kendisini bıçakla 
tehdit ettiğini ıöylemi~tir. Zabıta tah
kikata baılamışbr. 

Sarhoşlar 
Yeri yurdu olmayan takımından 

55 yaşlarında Rqit Şa~ap iskelesin
de fazla sarhoı olarak dola§ırken ye
re düımüş , yaralandığı için berayi te 
davi Beyoğlu t.astanesine kaldınlmı§
tır. 

Galatada Kemaraltmdaki umum
haneler arasında &a.rbot bir vaziyet ... 
te dolaşan Mustafa oğlu Hayrdtin 
yakalanmış, üzerinde bir miktar es· 
rar bulunmuştur. 

Yaralama 
Ortaköyde berber Cel.il ayni ma

halde a~çı çırağı Şevketi tahta ile u
rarak başından yaralamı§ ve yakalan
mı§br • 

Taşra da ebe ihtiyacı 
Ebeler Birliği namile bir cemiyet 

teşkil edildiğini yazmııtık . 
Birliğin aza mevcudu bir hafta j. 

çinde otuz beıi ııreçmiıtir. Yeni İn· 
tihap edilen heyeti idare diplomauz 
ebelerle mücadeleye baılam;ştrr. Bir
liğe Anadoludan bir çok mektuplar 
gelmektedir. 

Gelen mektuplarda ebeye ihtiyaç 
olduğu bildirilmekte u birliğin tes
bit edeceği ebelerin gönderilmeıi is
tenmektedir. 

Birlik tafraya gönderilecek ebe
leri tesbit etmektedir. 

Yılbaşı piya.ngosu 
Tayyare piyangosu her sene 

olduğu gibi bu sene de yılbaşı ge 
cesi çeilmek üzere bir piyango ha 
zırladı. 

Bu yılbaşı piyangosunun isabet 
ihtimali geçen yılbatına nazaran 
yarıyarıya fazla olduğu için rağ
bet te o derece fazlalaşmıştır. 

Farmakologlar 
Dünkü kongreleri geç vak

te kadar devam etti 
Türkiye Farmokologlar Birliği 

senelik kongresi dün Halkevinde 
Balıkesir Mebusu Muzaffer Sürey 
ya Beyin riyaseti altında saat 15 
le yapıldı. Kongre gece geç vakte 
kadar devam etmit ve çok mühim 
mevzulara temas edilmiştir. 

Kongre idare heyeti azasından 
Hamdi Bey tarafından açıldı ve 
bundan sonra umumi katip Hasan 
Bey tarafından idare heyeti rapo
ru okundu. Rapor aynen kabul e
dildikten sonra geçen sene hesaba 
tını tetkik etmek üzere iki müfet
tiş seçildi. 

Bundan sonra encümenler inti
habına geçildi. lntibba taşrada bu 
lunan eczacılar da rey varakaları
nı göndermek suretiyle iştirak et
mitlerdi. intihap yapıldı ve rey 
varakaları tasnif edildi, neticede 
fU zevatın kazandıkları anlaşıldı: 

Eczacılar Encümeni: Mahmut 
Celalettin Bey, Ali Kemal B., Fey
zi Bey, Kemal Bey, Esat Bey. 

Memur Karmokologlar Encü
meni: Tahsin, Cemil, Mehmet A
li, Halim, Arif Beyler. 

Laboratuvar Encümeni: ismet, 
Cafer, Cemal, Hulku, Münir Şa
hin Beyler. 

Müdürü Mes"ul ve Seristler En 
cümeni: Hasan, Muzaffer, Halit, 
Esat Emin Beyler. 

Depocular Encümeni: Mem
duh, Cemal, Hasan, Necip ve Adil 
Beyler. 

intihaptan sonra ruznamenin 
en mühim maddesi olan bir Far
mokolog odası tesis meselesine ge 
çildi. Bu hususta söz alan bir çok 
zevabn hepsi de Etıbba odasın
dan ve eczacılara bir faydası ol
mamasından şikayet ediyordu. Ec 
zacılar buradan kurtulmak için bir 
Karmokolog odası tesisini istiyor 
lardı. Neticede bu odanın tesisine 
heyeti idarenin çalışması münasip 
görüldü. 

Depolıu perakende satış yap 
maları iti bilhassa bir hayli müna 
ka9aya sebep oldu. Bir takım de-

poların elan perakende satıt yap
makta oldtıkları anlaşılmakta idi. 
Tatra eczacılrından bir çoğu da 
bu halden şiayet ediyorlardı. Ye
ni heyeti idare bu işin önüne geç
me vazifesini üzerine aldı. Bu a
rada bir çok eczacılar reçeteler i
çin bir tarife yapılması lüzumunu 
da ileri sürdüler ve bunun için ça
lışılması tekarrür etti. 

Bu mevzular üzerinde kon~u
lurken bazı eczacılar gazeteciler 
ve gazeteler aleyhinde atıp tutma
ğı da ihmal etmediler. Bu zevat 
gazetelerin İnsafsızcasına ve hak
sızcasına eczacıları tenkit ettikle
rini ileri sürüyorlardı. Yeni heye
ti idarenin vaziyet hakkında ga
zeteleri tenvir etmesi de tekarrür 
ettikten sonra Balıkesir Mebusu 
Muzaffer Süreyya Bey fahri riya
sete intihap edildi ve içtima niha-

•l•aly•d• 

Oktruva hissesi 
Nüfus başına bir buçuk 

lira olarak istenecek 
Belediye daimi enciımeni yeni se

ne bütçesini tanzim eLm.eğe baılamıt
br. 

Bu sene bütçede, masraf fasılla
rında çok fazla taaarıuf yapılmak 
mecburiyeti vardır. Oktruva reamirün 
lağvından dolayı belediyenin bütçe 
açığı bir buçuk milyon lira tahmin e
dilmektedir. Gümrükler idaresinin 
belediyeye verdiği oktruva his&eıi 
nüfus baıına bir lira olarak verilmek
tedir. Bu hesapla da henüz haziran
dan beri tahakkuk euen hisselerin 
hepsi gümrükler idaresi tarafından 
verilmem~tir. Birikmiş hiueler yüz 
el!i bin lira kadardır. 

Senebaımdan aonra Ankarada top
lanacak olan belediycl"r kongresin
de, latanbul loelediyesi murabbaalan 
oktruva hissesinin lstanbul için nüfus 
baıına bir buçuk lira hesap edilerek 
verilme•ini temenni edeceklerdir. Güm 
rüklerde toplanan oktruva resmini 
Dahiliye vekaleti delil ... tile umum mü
dürlüğü tetkik ederek her belediye
nin hissesini ayırmakt.dır. lstanbuJ 
belediyesi Dahiliye vekaleti nezdin
de de bu hususta teıei>büsatta bulu
nacaktır. 

Muhittin Beyin riyaretinde topla
narak yeni bütçenin tetkikatına ba§
lanmıtbr. 

Tetkikata evveli varidııt bütçesin
den baılanmııtır. Varidat bütçesinde, 
geçen oeneki bütçeden sekiz yüz bin 
ile bir milyon arasında bir nokaanlık 
olduğu için, masrafı bu varidata gö .. 
re tanzim etmek lazım geliyor. 

Encümene verilen bütçe ile bu ıe
ne için yeni bir ıey yapmağa imkan 
görülmemiıtir. Mevcut hizmetleri de
vam ettirebilm~k büyük bir kazanç 
teıkil edecektir. 

Asri hela 
lstanbulda ilk asri apteshanenin 

İnta•ma on beş güne kadar başlana
cakbr. Plan ve ketifnamesi hazırlan
mıtbr. Be§ bin liraya mal olacak bu 
apteshane Sultanahınet parkının tram 
vay caddesine bakan kö,ı~sine yapı
lacakbr. 

Ramazan pideleri 
Belediye her sene ramazanda sa

tılan pideleri serbest bırakrrdı. Halkın 
aldablınama11 için bu sene pideler 
yalnız ekstra undan yapılacak ve tar
Wan da yalnız (250) ve (500) gram!
lık olacakbr. 

Çırağanda fabrika 
Çırağ~n aaraymın bir kısmında bir 

kutu fabrikası açılını§br. 

Türkiye Turing klübü bu münaıe
betle proteıtoda bulunmuştur. 

Iranın Berlin sefiri 
Iranın Berlin ve Kopenbağ se

firi İnayetullah Hanı Samii Berlin 
den tehrimize gelmiştir. lnayetul
lah Han. Iranın Bağdat sefirliği
ne tayin edildiğinden buradan 
Bağdada gidecektir. 

yet buldu. 
Yeni intihap edilen bet encü

men bugün saat 10 da Karmolog
lar Birliğinde bir içtima yapacak
tır. Muzaffer Süreyya Beyin riya
setinde yapılacak bu içtimada yeni 
idare heyeti intihap edilecektir. 

Ankara liselerinden yetişenler kongresi 

Dün kongrede bulunanlar. 

Ankara kız ve erkek liselerin- ı 
den yetişenler cemiyeti geçen haf 
ta ekseriyet olmadığından tehir 
edilen senelik kongreleri, dün öğ
leden sonra Halkevinde aktedilmiş 
tir. Reis Refik Bey celseyi açmıf, 
müteakiben kongre riyaseti inti
habı yapılmıf, lskender Ferit Bey 
reisliğe aeçilınittir. 

Bundan sonra idare ve müraka 
be heyetlerinin faaliyet raporu o
kurun~ ve tasvip edilmştr. 

Refik Bey cemiyetin faaliyeti
nin balo ve tedan&anlara, senei-

devriyelere değil, :AnkaraWarın 
mevcut ihtiyaçlarının mukabelesi 
ne hasredilmeaini aöylemt, asıl gz. 
yenin kuvvetli bir Ankaralılar 

ailesi vücude getirmek olduğun
dan bahsetmittir. 

Nizamnamnin bazı maddeleri
nin tadilinden sonra idare heyeti 
intihabı yapılmıt, reisliğe Tıp fa
kültesinden Adnan Bey, idare he
yetine Rukiye, Habibe Manrmlar
la Galip Sedat, Salahattin ve Adil 
Beyler lieçilmitlerdir. 
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Türk-Alman dostluk 
yurdu arsası 

Belediye binası kartıaındaki 
(Türk - Alman dostluk yurdu) ar
sasının parça parça satılmakta ol
duğunu ve belediyenin bu hadise 
kartısında eli kolu bağlı durduğu
nu hayretlerle öğrendik. 

Bu araanın en büyük hissesi ma
liyenin olup maliye burasının para 
eder cinsten bir toprak olduğu mü
lahazası kar9ısında yalnız "nef'i 
hazine,, yi düşünerek satrnğa ba~-
1 K k "N f'' H . " &mıf. up uru e ı azme 
zihniyeti, üzerinde durulacak bir 
meseledir. Bu mefhumun yanında 
bir de "Nef'i halk, Nef'i şehir" var· 
dır ki bunlar biribirleri!!! itm .. m vA 

ikmal ettikleri zamandır ki, ortaya 
iyi bir eser çıkınıt olur. Hazinenil 
sermayesi ve parası, halkın olduğu
na nazaran "Nef'i hazine,, ile "Nef' 
i halk,, ı yekdiğerinden infikak ka
bul etınez bir kül olarak telakki et 

mek lazımdır. 
Bu bahtsız arsaya "Türk - Al

man dostluk yurdu" yapılamadı; 
fakat belediyece senelerden beri 
buranın istiınlakile burada şehrin 
şerefile mütenasip bir bahçe vücu
da getirmek itten bile değildi. Hat 
ta bunun bdeli senelere ve 
taksitlere ayrılark ceste ces
te ödenmek üzere Belediye
ye bir yük te olmazdı. Bu 
itibarla belediye, ayağına kadar 
gelen güzel bir fırsatı çıgnemiş, 
burnunun ucundaki bu arsayı yad
ellere kaçırmıttır. Bu kaçırılan 
fırsat önünde belediyeye terettüp 
eden vazife, derhal harekete gele
rek bu arsanın ne kadar kısmı satıl 
mıştır, satılmıyan kısmın istimlaki 
halinde buradan bir belediye bah
cesi suretile istifade kabil midir me 
;elesini süratle tetkik etmek, bu 
tetkikten müspet bir netice istihsali 
kabil olduğu takdirde derhal mali
yeye müracaatla aatıfın durdurul
masını talep etınek ve istimlaki es
babına haflamaktır. 

"Nef'i hazine" karşısında bir de 
"Nef'i halk, nef'i 4ehir,, olduğunu 
dütünmesi ve takdir etmesi İcap e
den maliyenin bu talebi terviç ede
ceğinden ve belediyeye bedelin tes
viyesinde kolaylıklar göstereceğin
den şüphe yoktur. O takdirde be
lediye binası kar4ısmdaki o hali ar· 
sanın, güzel ve müreffeh bir bahçe 
şekline sokulması, bir gün meselesi 
olur. 

Bunda fehrin menfaati alduğu 
kadar bizzat belediyenin de men
faati vardır. Şehrin menfaati, gü
zel bir bahçe kazanmaktır. Beledi
yenin menfaati ise, yarın kartısın
da yapılacak olan irili ufaklı bina
lar arasına sıkıtmaktan kurtulmak 
bu binalar arasında aimasmı kay
bederek bir konak bozuntusu mev
kiine dütmemek, açıklık ve nezare
tini kaybetmemektir. Bu iki cihetJi 
fayda önünde belediye reisinin ma
ruf himmeti hem me~kiir ve mahal
line masruf olacak, hem de bu e
ser, yapılan eserlere bir yenisinin 
ilavesi olması itibarile mütebariz, 
payidar bir eser ve iyi bir batıra 
teşkil edecektir. 

Salahattin ENiS 

Eşya piyangosundan 
kazananlar 

Hilaliahmer, Himayeietfal, Mil 
li iktısat ve Tasarruf Türk Maarif 
Cemiyetleriyle Türkiye idman Ce 
miyetleri ittifakı umumi merkez
leri tarafından müştereken tertip 
edile~ E'.f ya piyango biletlerinin 
10 Tetrinisanide Ankarada çekil
dikleri malfundur. 

Bu biletlere ait listeler Hilali
ahmer İstanbul merkezine ve fU· 
beler ine verilmittir. 

Listeye ihtiyacı olanlar Hilali
ahmer Cemiyeti merkezine veya 
tubelerine müracaat edebilirler. 

Biltlerindeki numarlara etya i
Mbet edenler Cağaloğlunda Hila
liahmer Cemiyeti İstanbul merke
zine müracaat etmelidir. 

Ke9ide tarihinden itibaren 90 
gün zarfında müracaat ederek ik
ramiyelerini almıyanların ikrami 
yeleri teberru addedilecektir. 

Pr. Wilhelm Kompff 
Prusya Güzel Sanatlar Akade

misi muallimlerinden Prof. Wil
belm Atinadan şehrimze gelmiş
tir. 

Profeı;ör Kempff yarın akşam 
saat 21 de Teutonia salonunda pi
yano ile bir konser verecek ve 
Bach, Beethoven Schubert ve Mo
zart, Brahams'ın eserlerini çala
caktır. Profesör, bundan yedi se
ne evvel de bir defa şehrimize 
gelmit ve bir iki konser vermişti. 
Profesör Kempff bu defa Atin?dll 
bir iki konser verm:ştir. Buradan 
'iofya ve BüKre~ gidecektı . 
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1 Fikirler ve insar. l:ır ) 

" On yılın romanı ,, 
yakın tarihimize dair kitapları \ fakat onun gibi dü§ünecekl~ri~, 

'daima alaka ile okumamız tabii- düşünenlerin çok olduğunu bıl~ı: 
dir; çünkü onların içinde kendim~- ğim için.- maka11;dımı d~ha ıyı 
zi görür gibi oluruz, her sayıfa bı- anlatmaga da veı.~e olur dıye -
ze ya bir ıstırabı, ya bir sevinci ha- ona cevap verecegım. 
tırlatır. Hele mevzu umumi harp, Memlekette ciddi bir edebiyat 
milli mücadele, cümhuriyetin ku- müntesiplerini geçindirecek bir ka
ruluşu olunca, bizde henüz sönme· ri zümresi olmadığından şikayet 
miş heyecanlara temas ettiği için, ediyoruz. Bu tikayetin haksız ol· 
elimi~deki .ki~ap kendi kan~ııı_ızl~, duğunu kimse iddi~ ede~ez. T~r
kendı kalbımızle yazılmıt gıb1 go- kiye' de yalnız yazı 1le geçmen kım· 
zükür. se yok mudur? Yok denecek kadar 

Onları okuyan hiç bir zaman sa- azdır· olanlar da istedikleri gibi 
dece bir kari halinde kalamaz. Her yazaı:ııyor, daima büyük kitlenin 
&atırda: "Ben ols'."'m b~~~ ~caba zevkini düşünüyor, "a~ağı,, ya hi: 
nasıl yazardım?,, dıye duşunur, ya tap ediyor, binaenaleyh asıl eserı
o kitabı adeta muharrir.in ~aal zev- ni veremiyor. Fakat insan oğlu 
ki ile sarılır, ve yahut zıhnın?e ye- yaptığı işi ilanihaye' hakir göremİ· 
ni bir kitap vücude getirmenın zev- yeceğinden bu muharrirler, ilk e
kini tadar. melleri ne olursa olsun, sonra yaz. 

Etem İzzet'in yazdığı On yılın dıklarının güzel, hakiki edebiyat 
romanı (Devlet matbaası) bu cins olduğuna kanaat getiriyorlar. 
k~~apla~~~n~ı~. Bittabi, ismin.in de Bundan edebiyat da, halk da 
gosterdıgı g~bı, ne sadece tar1b, ne ziyan ediyor. Halkın fikri seviyesi 
d_e sadece bır rom~ndır. 1912 sene- yükselemiyor, zevki salimletemiyor 
sınden 1933 senesıne kadar olan müsterisi olmıyan edebiyat da do
Türkiye tarihinin esas safahatını ğa~ıyor. 
bir hikayenin arasından gösterme- Eserlerinin hasılatı ile geçinemİ· 
ğe çalışıyor. lkipınar köyünün yir- yen sanatkara, beğenmediği fey
mi sene ara ile iki tasvirini yapıyor ler yazmağa mecbur olmamak için, 
o köyde doğan iki çocuğun, Erhan iki yol vardır: ya zengin olmak, 
ile Torun'un maceralarını anlatı· yahut ekmeğini batka bir işten çı
yor. Fakat Erhan ile Torun birer karıp sanatine ancak ondan kalan 
remzdir ve bu 20 senenin Türk'ü- bo' saatlerini hasretınek. Bu çare
nü temsil etmektedir. !erden birincisi bittabi sanatkarın 

Etem lzzet'in meşhur satır başı kendi olan bir şey değildir- Biz e
illetine rağmen kitabı zevkle oku- sasen fertleri arasında pek az zen
nuyor. Fakat bir düğünle bitınesi gin bulunan bir milletiz; bilhassa 
pek hoşuma gitınedi; bu tuluat edebiyatla uğrapnlarımız arasın. 
kumpanyalarının komedilerini ha- da "gelir., sahibi kimse yok gibi
tırlatıyor. Mevzu böyle bir «akaya d. T lr, 
pek müsait değil. Vakıa bu düğün, Zaten zenginlik sanatkar ıçın 
muharririn bizi İkipınar köyüne pek müsait bir hal değildir. O, mu
tekrar götürmesi için bir vesileden ayyen zamanlarda çalıfmağa mec
ibarettir, fakat bunun için başka bur olmalıdır. Yoksa "adam - sen
bir çare bulabilirdi. de., ci olur, oturup ilham bekler. 

Mamafi bu noktaya göz yıimu- 1Ihamı kaçırmak için de en jyi ça
lunca On yılın romanı çocukların re onu beklemektir. Zengin sanat • 
da, büyüklerin de istifade ile oku- karın şöhreti fethetmeğe de ihtiya-
yacakları bir kitaptır. cı yoktur. Böyle "şöhreti fethet-

Memur muharrir mek,, diye edebiyatça konuşuyo
rum, çünkü yukarıda halkın zevki
ne uyan muharrirden hayır gelmi
yeceğini söyledim şimdi "kendine 

kari aramalıdır,, desem kendi ken
dimi nakzettiğimi iddia edecek "a
rifler., çıkar. Sanatkar daima şöh
rete, rağbete ermeğe çalışmalıdır; 
fakat kendisi onlara gitmez, onları 
kendine getirir. 

"Bütün kalem erbabı 1ç1n bir 
imaret ... Fena fikir değil ama aca
ba tatbiki kabil bir fey mi? Arka
da,Iardan biri böyle düşünüyor-.• ., 

Bu satırları 1 - 12 tarihli Ak,am 
gazetesinden alıyorum. Böyle bir 
imareti kimin düfündüğü belli de
ğil. Zaten bahsedilen gibi bahse
denin de kim olduğu belli değil, 
çünkü "Ak,amcı., o gazetede, bir 
müddetten beri, iki üç kifi arasın
da müşterek bir imza olmuf. 

İki hafta eve! (25 - 11), bu sü
tunlarda, muharrirliğin bir devlet 
memuriyeti olması lüzumuna dair 
birkaç satır yazmıftım. Bunun için 
o günkü Akşamcı'nın, "arl:adaş
lardan bi~i., derken beni kasdet
miş olduğunu zannediyorum. Bitta
bi benim asıl söylediklerim, fıkra 
adabına uyarak, gülünçleştirilmek 
İstenilmiş. "İmaret ... ., Oh! ne iyi! 
Akpmcı bunu bulunca sevinmiş, 
hem de o kadar sevinmiş ki kendi
ni unutup: "Fena fikir değil., diyor. 
O fıkrayı yazarken, tuhaflığı pek 
şüpheli sözlerle karilerini eğlen
dirmekten başka bir endişesi ol
saydı muharrir için bir imaret iste
menin fena, hem de çok fena bir fi. 
kir, meslekle de, devletle de bir a
lay olduğunu - ümit ederim ki -
anlardı. 

Vakıa Akşamcı'nın yazdığı fÖy
le sudan bir "eğlence., yazısıdır; 

İkinci çareye, yani iki-;ci meslek 
çaresine gelince, o daha mahzurlu
dur. Bir kere onda da zenginliğin 
mahzurları vardır; onlardan başka 
da muharrire vakit bırakmaz. Bir 
insanın asıl mesleği, ekmeğini ve
ren meslektir. İki eli ile ona sarı
lır. Yavaş yavaş sanatini unutur. 
Bizde kaç kişi, hem de en ziyade 
ümit vermiş olanlardan kaç kişi 
böyle edebiyatı bırakıvermitlir. 

Sanatkara az işli veya büsbütün 
i,siz memuriyetler vermeğe gelin
ce, bu da bir gelir demektir ve zen
ginlik gibi mahzurludur. Hem bu 
devletin, sanatı açıkça kabul etmek 
ten çekinmesi demektir. Mademki 
sanakara, rahatça çalışmasını te
min edecek bir maaş vermek isti
yor, bunu açıkça yapsın. Sanatkar 
bilsin ki her ay f ukadar parayı an
cak sanatı için alıyor, sanatını icra 
etmezse, çalışmazsa o parayı alamı
yacak. 

Öğrendi~-ime göre Fransız mu
harrirlerinin bir kısmı naşirlerin
den aylık alırlar, buna mukabil de 

Milliyet'in edebi romanı: 65 --
·~ . " . 
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)o.ıQ;.-..-------B UR HAN CAHIT 
(lnJnlip Komaruı 

Ne kadar doğru.. Şimdiye ka- 1 Akşam genç vakit Retit Bey gel-
dar hep böyle himaye, tefkat, sev- di. 
gi eseri diye kabul ettiğim şeylerin Her zamanki gibi mektuplarını, 
sonunda benden neler, neler is- yazıları götürdüm. 
tendi. - Artık iyisin değil mi? Dedi. 

Acaba Reşit Bey de bana bu - Teşekkür ededrim. Çok iyi-
maksatlamı yardım ediyor. Bir yı· d d. m, e ım. 

gün Ali Efendiye evvelce gelen - Gelen giden oldu mu? 
daktiloların ne kadar maaş aldık- - Avukat Hayri Bey uğradı. 
!arını sormuştum: - Başka! 

Kırk liradan fazla verilmedi- - Başka kimse ıı:elmedi efen-
ğini söyledi. Halbuki Reşit Bey dim. 
bana maatımdan batka buradaki - Pekala. 
yemek paralarımı, pansiyon masa- Çıkıyordum- Çağırdı: 
rifimi veriyor. Kilinik ücretimi - Şu sigortanın kağıtlarını al 
de verdi. Sonra balodan evvel he- dosyasına atıver. 
sapsız, kitapsız bir avuç para da- Elimi uzattım. Kağıtları alacak
ha verdi. Çanta aldı. Bütün bunlar trm. Reşit Bey birdenbire yüzüme 
kimsesiz bir kızı sevindirmek mak- haktı: 
sadile yapılabilir ve bugüne kadar ·- O .. Hayrola .. Bu şık saat ner-
bunun aksine bir hareket görme- den çıktı. 
dim. Herhalde Reşit Bey evla t Düşünmeğc bile lüzum görme-
muhabbeti duymadığı için bu ar- dim. Yalan söyliyece:c değildim. 
:ı:•ıstınun binde birini bana o.yır- - Suat Beyin yazılarım yazmış-
nuş olacak! lım. Mukabele olarak bunu verdi. 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda iı ve ifçi iati
yenlere tava••ut ediyor. lı ve iıçi 
i.tiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Uzun müddet adliyede çalıımıf dak

tilo bilir bir genç avukatlar yanında 
çalıtmak iıtiyor. Milliyet'le M. rümu
zuna müracaat. 

• • • 
Orta tahsil ve daktilo, çok müıait ıe

raitle yazıhane, Şirket veıair müessese
lerde it arıyorum. Nakdi kefalet dahi 
verebilirim. Taliplerin Milliyet gazetey 
(l.I.) mektlupla miıracaatları. 

her sene fU kadar kitap yazmağı 
taahhüt ederlermiş. Bu, bir me
murluk değil midir? Bittabi bunu 
naşirler, az çok şöhret sahibi mu
harrirler için yaparlar, çünkü ora· 
da şöhret temini kabildir. 

Bizde değil. Fakat muharrirliğin 
bir meslek haline gelmesini istiyo
ruz, bunun medeni bir ihtiyaç . ol
duğunu söylüyoruz. O halde bızde 
devlet naşirlik etsin; muharrirlere 
senede tU kadar kitap veya fU ka
kadar makale yazmaları şartile bir 
maat versin, onları iki meslek sa
hibi olmaktan kurtarsın. Muhar
rirlerin eserlerini doğrudan doğru
ya satıp geçinmeleri kabil oluncu
ya kadar ... 

Şimdilik "amateur,, lüğe razı ola 
lım, o gün gelince muharrirlik mes
leği teşekkül eder mi diyeceksiniz? 
Hayır, muharrirlik meslek haline 
gelmeden kari kütlesi teşekkül ede-
mez. 

Fakat bu suretle, Akşamcı'nın 
dediği gibi, bir sürü itsiz güçsüz a
damın: "Biz muharrir olacağız!,, 
diye devletten it istemesi kabildir. 
Bıxıa karş~ pek ala bazı tedabir ko
nabilir. Her namzet, teliften bat
ka, tercümeyi de taahhüde mecbur 
tutulur, tercümeler kontrol e!J,ilir. 
İyi bir ecnebi eserini düzgün bir su 
rette tercüme edebilen bir adamdan 
daima istifade etmek kabildir. 
Bundan başka devlet memuru sayı
lacak muharrirlerden, bir yüksek 
mektep mezunu olmaları da İstene· 
bilir. Ne bileyim? daha birçok ted
birlerle büsbütün değersizlerin gir
mesine mani olmak elbette kabil
dir. Fakat bittabi bµı değerli mu· 
harrirler bundan istifade edemiye
ceği gibi bazı değersizler de istifa
da eder. Şöhretten olduğu gibi. 
Ak,amcı Maarif Vekaleti'nin ba

zı muharrirlerin eserlerinden bir 
mıktar satın alarak onları himaye 
ettiğini anlattıktan sonra bu yardı
mın biraz daha genişletilmesi ile 
maksadın bir dereceye kadar hasıl 
olacağını söylüyor. Hiç de bu fi. 
kirde değilim. Vakıa Maarif Ve
kaleti bu yardımı ile birçok kitap
la.rın basılabilmesini temin ediyor, 
fakat ancak "amateur" lüğü tetvik 
etmiş oluyor. O himaye yersizdir 
veya fenadır demiyorum, fakat ta
mamile gayrı - kafidir· 

Akşamcı, yine fıkra adabına U• 
yarak, "kübik şiirlere, modern fel· 
sefelere., de dokunuvermiş. "Kü
bik tiir" ve "modern felsefe" tabi
ri ile kasdettiği ne olursa olsun, on
lar bir milletin kafası ve zevki için 
hiç bir zaman çabuk müşteri bulan 
romanlarımız kadar tehlikeli değil
dir. Çünkü, iyi de olsalar, fena da 
olsalar, onları ancak küçük bir züm
re okur. Zaten bugün Türkiye' de 
böyle bir şei' yoktur. · 

Nurullah ATA 

Gözbebekleri büyüdü. Yüzüne 
kan çıkıyordu. 

Bir iki saniye katları biribirine 
çarpıtır gibi karıştı. Sonra ditlerİ· 
nin arasından kelimesi patlamış 
bomba parraları gibi fırladı: 

- Suat Bey kim oluyor da .• Be· 
nim yanımda çalışan bir adama 
n"'diye veriyor. Ve sen ne cesaret· 
le böyle bir hediye alıyorsun. Ben 
sana ne ihtiyacın olursa söyle, de
medim mi? 

Kalbim göğsümü acıtacak kadar 
~iddetle çarpıyordu. 
Kafamın içinde beynimin dön

düğünü hissediyordum. 
Dizlerim titriyordu. 
Reşit Beyin gözleri yüzüme çev

rilmiş iki rovelver namlosu gibi 
korkunç birer oyuk halinde, kapka
ranlık görünüyor. 

Fakat buhran çok devam etme
di. Kendimi topladım. 

Bu adam bana ne hakla, adeta 
tasarruf etmeğe kalkıyordu. Ben 
yaptığım hareketin fena bir şey 
olmadığına emindim. O halde Re
şit Beye ne oluyordu. Beni fena 
insanlardan korumak ise, her şey
den evvel Şefik Beyin baloya bi
zimle beraber gelmesine mani ol
malı idi. Sonra ben bu hediyeyi 
kendinin de bildiği bir işin hatıra
sı olarak kabul etmiştim. Nasıl ka-

Beyoğlu Halkevinde lisan 
dersleri 

Halkevi Beyoğlu kı•mından: Al· 
manca derslerL pazar, salı. lngilizce 
dersleri salı, per§embe günleri ve 
aaat ıs de olmak üzere baılamııtır· 

NASIL EVLENDİM Yeni n•f~lyel 

Herkes biribirlerine hangi şera
it dahilinde nasıl evlendiklerini, 
karıları ile nasıl tanıştıklarını an
latıyordu. Sıra Necmiye geldi. Nec
mi dedi ki: 

- Vallahi, benimkisi hayli tu
haftır· Ben kendimi gayet pratik 
ve her fırsattan istifade etmesini 
bilir bir adam zannederdim. Ar
kadaşlar da "maşallah, öylesindir,, 
diye alay ederlerdi. Bana sorarlar
dı: 

- Ya senin kadar pratik ve her 
fırsattan istifade etmesini bilir bat 
ka birisile karşılaşırsan, kim kaza
nır? 

- Elbette ben! Derdim. 
Dairelerden birinde çalışan bir 

arkadatım vardı. İf icabı sık sık 
kendisine telefon ederdim. Fakat 
bu dairenin santralında da bir me
mure vardı ki, sesi bana adeta mu
siki gibi gelirdi. Bazı bot günler ek 
seriya bir fırsat çıkarak bu santral 
memuresi ile görüşmeğe çalışırdım. 

- Hanımefendi, öyle güzel se
siniz var ki, vallahi hayranıyım. 

Kız da benimle alay eder, görüt
mekten, muhavereyi uzatmaktan 
çekinmezdi. 

- Yaaa! Derdi, demek ki pek 
hoşunuza gitti. 

- Ama çok, çok.. Sesiniz bu 
kadar güzel olduktan sonra, kim 
bilir siz ne kadar güzelsiniz. 
- Orasını Allah bilir. Kendi ken 

dime güzel diye gövenemem ya .. 
- Vallahi hanımefendi, sizinle 

görütmek mümkün olmıyacak mı? 
- Neye olmasın? Görütmekten 

ne çıkar? 
- İşiniz ne vakitler bitiyor? 
- Aktam albda çıkıyorum. 
Hülasa monşer, baktım, kız uy

sal· • Bende de bir merak hasıl ol
du. Günün birinde sözlettik. Bu
lutmağa karar verdik. 
Ben telefonda eşkalimi ve rande

vu günü giyeceğim kıyafetiıaj tarif 
etmiştim. Ayrıca da elimde "Mil
liyet,, gazetesini tutacaktım. O da 
kıyafetini tarif etmitti ve mantosu
nun yakasına sarı bir krizantem ta
kacağını söylemişti. Şu takdirde o 
kada~ tatlı tatlı sohbet ettiğim 
meçhul muhatabımla buluşmamız 
bu sefer yüz yüze görütmemiz güç 
bir şey olmıyacaktı. 

Randevu günü ve saati geldi, 
çattı. Ben içimde acayip bir hisle 
Taksime doğru gidiyordum. Acaba 
kartıma nasıl b~r kız çıkacak? Şit
man mı, zayıf ını? Sarışın mı, es
mer mi? Sıcak kanlı ını, soğuk kan 
lı mı? Ya o kadar güzel sesine rağ
men, kendisi gustoma muvafık çık
mazsa, ne yaparım, diye düşünü-
yorclum. 1 

Bu dütünce ile Taksim durak ye
rine vardım. Etrafa gözattım. 
Tramvay bekliyen kadınlar var~
ma, hiç biri tarife uygun değil. 
Tramvaylar da birer birer geçip gi 
diyor, bekliyen kadınlar da hiç al- ı 
dırış etmeden binip gidiyorlardı. 
Nihayet bir tramvay daha geldi, I 
tarife uygun krizantemli kadın a
şağıya indi. O dakika halimi sor
mayın. Bittim, yandım. İnkisarıha
yal bu kadar olur. Belki kırk bet, 
kırk sekiz yaşlarında bir kadındı. 
O da beni tanıdı. Kaçr,..ama vakit 
bırakmadan bana doğru yürüdü, ) 
gü!ümsiyerek elini uzattı. Sanki 
kırk yıllık ahbapmıfız gibi konut-

bul ettiğime de Ali Efendi fahitti. 
Bütün bu dütünceler kafamın için
de biribirine dayanarak kuvvetlen
diler, kaybolan İrademi buldum. 

Retit Bey gözleri birer burgu gi
bi, hırsla, hatta hakaretle yüzüme 
bakıyordu. 

Sanki, onu kudurtacak bir seıle: 
- Retit Beyefendi, dedim. Ben 

sizin bir arzunuzla çalıtmağa baş
lıyan, bir emrinizle de çantasını 
alıp gitıneğe daima hazır bulunan 
bir memurunuzum. 
Yazıhaneye ait,. bana gösterdi

ğiniz vazifeye ait her emrinizi yap· 
mağa mecburum. Bunu yapmaz
sam bana her cezayı yapmak hak
kınızdır. Bana bir daktilodan faz
la himaye ve şefkat gösterdiğinizi, 
sıhhatiuı, hayatımla alakadar oldu
ğunuzu inkar etmem. Fakat yap· 
tığınız bu iyiliğe kar'ı benden her 
hakaretinize tahammül etmek va
zifesini beklemiyeceğinizi zanne
derim. Size hürmet ederim. Fakat 
kendime ait hareketlere müdahale 
edilmesini arzu etmem. Bu benim 
için şeref meselesidir. 

Ayni şiddetle haykırdı: 
- İki sayıfa yazı için yüz liralık 

hediye almanın manası nedir, bili
yor musun? 

Başımı salladım. 
- Eğer her hizmetin değerin-

mağa başladı. Artık işi bozmak 
doğru değildi. Nihayet bir patise
riye girer, bir şeyler yer, içer, ya
rım saatlik azaba tahammül ede
bilirdim. 

Filhakika öyle yaptık. Dereden 
tepeden konu~uyorduk. O, telefon
dakinden hatta daha tatlı sesi ile 
bir çok şeyler anlattı. Benden zi
yade o konuştuğu için, aşağı yuka
rı bana yalnız dinlemek kalıyordu. 
Hani azap dedim ya, vallahi bu ya· 
rım &aatlik mülakat benim için hiç 
te azap filan olmadı. Hatta kadın 
ayrılırken adresini verdi. Beni bir 
cuma aktamı evine, çaya bile davet 
etti. 

Ben de nezaket icabı reddede
medim. Fakat cuma günü bir vesi
le uydurur, gitmem, diye dütünü
yordum. 

Cuma aktamı geldi, çattı. O gün 
de aksi gibi pek yalnızdım, dehtet
li de canım sıkılıyordu. Acaba ka
dının çayına gitsem mi, gitmesem 
mi, diye bir hayli tereddüt geçir
dim. Nihayet: 

- Adam giderim, ne olur? de
dim. 

Beni kapıdan büyük bir misafir
perverlikle karşıladı. Salona aldı· 
Bir de ne göreyim, birader? Salon
da ayakta başka bir genç kızla kar 
tılaşmıyayım mı? Meğer bizim ha
nımefendinin kızı imit. Onun da 
annesi gibi musikili bir sesi var. 
Hatla daha cazip, daha şakrak, da
ha ten ve cana yakın bir seıi ..• O
turduk, çayları içtik. O kadar ah
bap olmuttuk ki, artık ben her cu
ma akşamı bilinemez hangi bir ca
zibe altında, santral memuresinin 
mütevazı evine gidiyordum. 

Arkasını söylemeğe lüzum - yok 
dei;il mi? Evlendim. Fakat annesi 
ile değil ha ... Kızı ile .. 

SEM 

IST ANBUL BELEDiYESi 
ŞEHiR TiYATROSU 
Bu akşam saat 21 de 

O GECE 
Yazan: La Jas 

Zilahy 
Türkçeye çeviren 

M. Feridun 
4 Perde 1 Tablo 

Halk gecesi 
Lüküs Hayat operetinin biletleri tim· 

diden kitede satılmaktıi'dır. 

KİNG -

Sıhhi öğütler 
Gaeztemizde her gün pratik sıhhi 

öğütleri yazan doktor Şükrü Bey 
çok yaşamanın baait aırlnrını ihtiva e .. 
den küçük bir kitap ne:;retti. "Sıbhi Ö• 
ğütlcr., iımindek.i bu kitabı okuyan ka• 
dın, erkek her yaıta herkesin 11hhat 
bilgilerini artıracakları:ta ıüphe yok· 
tur. Bazı ehemmiyetsiz zannettiğimi~ 
ihmallerimiz vardır. Fıo.kat bunlar ha• 
yatımız ve sıhhatimiz "izerinde ekse• 
riya çok müessir oluyor. Bazı itiyatla• 
rımız var. Fakat bu itiyfttlarm umumi 
arhhatimiz üzerindeki ehemmiyetini 
anlıyamıyoruz. "Sıhhi öğütler,, i oku .. 
yanlar, okumak için snr r-edecekleri va• 
kitten bir şey kaybetmiş değil, bilakis 
çok teyler kazanını§ olacaklardır. ı 

Zirai Türkiye 
Sovyet cümhuriyetleri ittihadı fen 

akademiıi azasından M. N. Vavilof'un 
nezareti altında bir heyet tarafından 
''Zirai Türkiye" iamindeı- bir eıer VÜ • 
cude getirilmi§tİr. Eıerde Kara Hanrıı 
da bir mukaddemeıi vardır. Kitaba 
381 ıekil, 12 renkli planı ve birçok ih· 
aai tablolar ilave edilmiıtir. Ruıça met 
ni 790, fransızca metni 160 sahife • 
dir. Ruaça metnindekı bütün tekiller 
ve istatistikler fransızc!. metnine de 
komnuıtur. Leningrat devlet matbaa· 
lannda Türkiye cümhuriyetinin onun .. 
cu yıldönümü münaıebetile neıredi • 
len bu eser, Sovyet tatbiki nebatat ena 
titüıü tarafından tertip edilen 1925 • 
1927 bir tetkik ıeyahatinin mahsulü -
dür. Eseri yazan Profeı.ör Zhukovıky 
dir. Hemen bütün Anadolu dahilinde 
yapılmıı olan bu ıeya 'ıaıte Ruıyanın 
muhtelif mmtakalarında yetiıtirilmek 
üzere on bin tohum ve meyve tetkik e 
dilmiıtir. 

ır- Göz Hekimi -

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
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90~-

Asnn umdeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE 

3 aylıiı 
6 .. 

12 ~ 

ÜCRETLERi: 
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Celen eyrak seri verilme&.- Müddeti 
seçen niiahalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü~ 
racaa t edilir. Cuetemis ili.nların mea'u· 
1ivetini kabul etmez. ' 

KONG 
Yedi dünya harikasının sekizincisi 

sinemacılığın yarattığı en mükemmel eser. 
Gelecek hafta İPEK MELEK ve ELHAMRA sinemalarında 

' .. , • . - " .. :ı' . >- gösterilecektir. (10826) 

ittihadı. Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 
Acentaıı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 9007 

den fazla alınan kartılığı ima etti
ğiniz manaya delalet ediyorsa bu 
yazıhanede bir dakika çalıtmama 
imkan yoktur. Suat Beyin hediyesi 
ne verdiğiniz manayı, hakkımda 
gösterdiğiniz yüksek alicenaplık e
serinden niçin ayırıyorsunuz beye
fendi-

Bu mukayeseyi hatırına getirme
mit gibi sarsıldı. 

Fakat zeki adam kendini çabuk 
toparladı. Sesi bir kaç perde bir
den düşmüştü: 

- Sen herkesi benimle bir mi tu
tutyorsun, dedi. Daha geçen gün 
burada sana lstanbul acayip yerdir 
insana altın gösterip pırlantasını a
lırlar demedim mi? Suat Bey böyle ' . . 
bir hediye verdiği zaman nıçın: 

- Teşekkür ederim, ben vazife
mi yaptım. demedin? 

Ne kadar haksızca hücum ediyor
du. Bu münakata Ali Efendinin ya
nında ne kadar uzun sürmüştü. Bu
nu tekrar etmeğe lüzum görmüyor
dum. Çünkü içimde gizli bir şey 
yoktu. Kendi J'aptığımı pek iyi bi
liyordum. 

- Şüphesiz dediğinizden çok 
fazlasını söyledim. Fakat ısrar et
ti ve ben bu kadar kıymetli bir şey 
olduğunu tahmin etmiyordum. 

- Ver bakalım tunu! 
Saati çıkardım, verdim. 

Parmakları arasında evirdi, çe
virdi. Sonra hırsına mağlup olmuf 
gibi kaldırdı, bütün hızı ile fırlattı. 
Maksadını anladığım için atik 

davrandım. Bir ok gibi geçen saati 
havada yakaladım. 

Kızınıtbm: 

- Onu kırmağa hakkınız yolC 
beyefendi, dedim. Ben bu hediyeyi 
'erefimi kıracak bir fedakarlık mu
kabili almadığımı temin ettikten 
sonra bunu kafi görmelisiniz •.• Ba· 
na itimadınız yoksa daha batka 
tekilde hareket edebilirsiniz. 

Saati parçalıyamadığı için daha 
çok kızmıştı: 

- Kıymetli hediyeyi elden kaçır· 
mamak için iyi cambazlık yaptın. 
Bu marifeti insanlar için de yapar
san muvaffak olursun. 

Ne demek istiyordu. Anlamadım 
Fakat bu münakaşa beni sinirlen
dirmitti. 

- Beyefendi, dedim. Bana çok 
iyilikler ettiniz. Her zaman tetek
küre borçluyum. Fakat ben güna
hım olmadan işkence edilmeğe, bil 
hassa gururumla oynanmağa ta
hammül edemem. Gizli maksatlar, 
aykırı hislerle de hiç alakam yok
tur. Yalan söylemek için bir mec
buriyet te hissetmiyorum. Eğer 

(Arkası var) 
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MEMLEKET 
HABERLElli 

Elazizde Gazi heykeli 1 
T ekirdağda 
Tasarruf haftası 

Halkın içten gelen tezahüratı arasında Hafta hazırlıkları büyük bir 

açıldı geçit resmi yapıldı hararetle devam ediyor 
' TEKIRDAG (Milliyet) - Şeb 

Elcizizde Gazi heykelinin ltüıat 

EUZlZ, (Milliyet) - Heykel
tra., Kenan Beye Elaziz vilayeti 
tarafından yaptırılan Gazi heyke
linin açılma merasimi geçen pazar
tesi günü Cümhuriyet meydanın
da halkın coşkun tezahüratile ya
l>ıldı. Hazırlanan program mucibin 
te sehrin her tarafı bayraklarla 
•üsİenmitti. Saat 9 da Cümhuriyet 
llıeydanında askeri kıtaat, inzibat 
kuvvetleri, bütün mektepler, esnaf 
teıniyetleri ve balk yerlerini almıt
tı. Saat onda merasime Ortamek
tep muallimlerinden Celil Beyin 
~ııtkile batlanınq ve bundan sonra 
ılkınektep muallimi Ziya, Sungur 1 
ıade Gafur Beyler ortamektepten , 
Sabahat Hanım ve be9inci mektep- ! 
ten Turhan Efendi tarafından nu- ı 
tııklar okunmut ve tiddetle alkıt
lanmıttır. Bundan sonra bu eserin 
batla canla batarıcısı olan değerli 
\'alimiz Tevfik Sırrı Bey heykele 
•arılı bulunan bayrağı kendi elleri-

~ _,. 

reırminden bir ltaç resim .• 

le çözerek açm19br. Heykel açılır
ken muzika istiklal mar9.-ıı çalmıf 
tır. Gazi Hz.nin tunçtan 9ekli gözü
kür gözükmez halkta bir heyecan 
(Yata büyük Gazi, varol) nidaları 
ve alkıtlarla heykele yaklatıldı, 
kurbanlar kesildi. Bundan sonra 
çelenkler kondu ve Yali Tevfik 
Sırrı Beyle lstanbuldan merasime 
ittirak etınek üzere gelen heykel
tra, Kenan Bey heykelin etrafında 
herkes tarafından kutlulandı. Bu-
nu müteakip resmigeçit batladı.Aı 
keri kıtaat, mektepler tunçtan bü
yük adamı selamlıyarak geçtiler. 
Mektepler içerisinde ortamekte1) 1 
bin intizamla geçisi bilhassa halkın 
nazarıdikkatini celp etmit ve tid
detle alkıtlanmıttır. Heykel açıl
ma merasimi münasebetile gece 
belediyede bir balo ve askeri mah
felde mei{tepler tarafından halka 
bir müsamere verilmittir. 

lzmit, mesut bir imar 
yolunda yürüyor 

Su ve elektrik ihtiyacı hayli karşılan
mıştır, şimdi şehrin planı çiziliyor 

/zmit 6e/ediy;- itfaiye•İ 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz Be

l•diye Meclisi birinci kanun toplanbunı 
Yapmı~. Belediye 
ll.eiıi Kemal Beyin 
•enelik raporunu 
11l1tıılar arasında 
k11bul ederek, ken
diıine teıekkür e
dilmiıtir. 

Belediyemizin 
ilenç ve takdir e
dilen reiaini!l lzmi~ 
ti yükıeltmck, ileri 
llÖtürmek yolunda
ki dikkate değer 
Çalı§maaı ve iddia /zmitin faal Beledi
~'tikl.,rini büyük ye Reisi Kemal B. 
ı. · rıuvafakıyctle 

..,""' lığını gördükten sonra lzmit, iz
•. ''iter, Kemal Bey gibi enerji sahibi 
bir reise sahip olduklanndan cidden 
bahtiyardırlar. Meclisin toplantısın
dan sonra Kemal Beyle konuştum. 
S_öyiediklerini yazar ve yayarken de
tın bir sevinç ve iftiilar hiısi duyduğu· 
hlu da ili.ve etmek iıterim. Söz Ke
tnal Beyin : 
I ''- Belediye Reiıo.Iiğimin üçüncü yı-
1 hesabını vermek benim için bahti
Yar!ık olmu§tur. Mevcut tanzifat kııd
~~u i'e ıehrin temizlik ialerinin müm
'IUl olduiu kadar iyi yapılmasına ça-

bir tecrübe eınaaında .• 

lıtılmııbr. Sıhhat itleri ıreçen senelere 
nispetle çok §&yanı tükrandır. iyi ça• 
lııan itfaiyemiz 933 mali aeneıi zarfın
da ehemmiyetli miktarda bir çok mal
zemelerle kadrosunu takviye etmiıtir. 
Evvelki senelere kıyaala fazla olan j. 
o.ar işleri ile daima ali.kadar oldum. 
Şehir bahçelerinin vücut bulmasına 
ayrı bir zevk ile dikkat ve itina. et
mekteyim. Ömerai!a mezarlığında. bir 
park yapmak. için çalıııyoruz. Batlan
mıt olan bu ıı az zamanda bitirilrnit 
olacaktrı. 

''Tarihi bir eser olan Y enicuma ca· 
miinin demiryolu cephesi kısmını ve 
mevcut evlerin iıtimli.ki ıuretile açıla
cak sahada bu, büyük Türk eserinin 
§eref ve kıymetile nütenasip bir bah
çe yapmak için Evkafla anlaşmak ü
zereyiz. Şehrimi:zin asırlardan beri 
çektiği susuzluk ıstırabı arbk tarihe 
malcıldu. iptidasından bugüne kadar 
her noktasında alaka gösterdiğim Cüm 
huriyetıuyu in~aatı tanıaınile bitiril .. 
miştir. A1ınan netice en parlak görüt· 
!erin bile fevkindedir. 227 bin lira ile 
şehre getirilen Cümhuriyetauyu azim 
ve iman, cesaret ve hüanüniyetin eseri 
olan su tesisatımız bir çok kıymetlerile 
Türkiyede eşi olmıvan bir şaheserdir. 
Kat'i tesellümü allı ay sonra yapaca
ğ~~· .. Gene. BP. led~ye. Meclisinin verdiği 
buyuk ve ısnbetlı hır kararla Gazisuyu 
dahi ıehr<ı getirilmİf ve akıblmağa 

rimiz Tasarruf cemiyeti Valimiz 
Azmi Beyin riyaseti altında fev
kalade bir içtima aktetmektedir. 
Bu içtimadabu senenin Tasarruf 
haftasını daha parlak bir surette 
icra etmek ve faaliyet sahasının ge 
nit bir tekle konulması için mü
him kararlar ittihaz edilmiştir. Bu 
kararın tatbikı için tanzim kılman 
programa göre üç mevzu göz önü
ne alınmıştır: 

Söz faaliyeti, yazı faaliyeti ve 
sergi faaliyeti. Söz faaliyeti için 
şimdiden bir komite tefrik edilmit 
olup yerli malımıza rağbet göste
rilmesi ve aynizamanda tasarrufa 
Türk vatandaşı riayet etmelidir. 
Mevzulu halkın toplu bulunduğu 
mahallerde konferanslar verıle
cektir. 

Bij hafta içinde bütün kahve
lerde kahve yerine yerli mahsulü
müzden üzüm, incir, portakal veri 
lecektir. Yazı faaliyeti: Vilayet ga 
zetesinden istifade edilmek sure
tiyle tasarruf ve iktısada ait yazı
lar netredilecektir. Sergi faali ye· 
ti: Geçen sene olduğu gibi bu se
ne de daha vasi bir mikyasta hal
kevimizde bir yerli mallar sergisi a 
çılacak, bu sergide yerli malları· 
mız te§hir edilmekle beraber m~
halli mensucat hakkında halka ı
zahat verilecektir. 

Cemiyet bu haftadan itibaren 
muntazaman içtimalarma devam 
etmek suretiyle hafta hazırlığını 
ikmale çalıtacaktır. 

Konyada millet mektepleri 
KONYA, 2 - Konya maarif idare • 

si, geçen ıene oldu~u g.ibi bu sene de 
millet mektepleri açmağa karar ver
mi§tir. Mekteplerde kadın ve erkek
ler için okuma günleri kararlaştıı·ı~
mıştır. Gazipaşa, lsmelpafa, Şehit Sa
dıkbey, Uluırmak, Topraklık mekt<'p· 
!eri erkekler; Hakimiyetimilliye, Köp • 
rüba§ı, Cumhuriyeti, İhsaniye, mek
teplen de kadınlar içi tahsis edilmİ§• 
tir. 

Derslere ba§lanmııtır. 
---o-

Aydında millet mektepleri 
AYDIN, (Milliyet) - Bu sene vi

li.yetimizin her kazasında ikiter köy
de millet mektebi açılması kararlat
tırılmı§ ve mual!imleri tayin edilerek 
gönderilmiştir. 

Merkezi kazada bu sene Ka.raköy
le Tahtacı köyünde millet mektebi 
açılacakbr. Tahtacı köylüler bir mek 
tep ve muallim odası yapmağı karar
laıtırmıılar ve i,e ba,Iamışlardır. 

Aydın çarşısında barakalar 
AYDIN, (Milliyet) - Belediye

miz çarşı içinde bulunan baraka
ların kaldırılmasını sahiplerine 
tebliğ etmiş ve kanuni müddeti 
dün bittiğinden 31 barakayı yık
tırmıttır. 

Bu suretle şehrin ve intizam ve 
güzelliğini haleldar eden çirkin 
manzaralar ortadan kaldırılmıştır· 

Aydın köylerinde 
muayenesı 

sıtma 

AYDIN, (Milliyet) - Sıtma mü
cadele mmtakası çevresinden bulu
nan köylerde kıt muayenelerine 
başlanmıttır. Mücadele tube dok
torları köy köy dolaşarak utma, 
dalak muayenesi yapmaktadırlar. 

muvafak olunmuıtur. En salahiyettar 
ıiım, fen müeıseaelerinin söyledikleri 
gözönünde bulundurularak en aon te
siaat ile yapılan Gazisuyu söylemek 
fazla ki, dünyanın en sıhhi ve lezzetli 
memba ıulanndan l>iri ve belki de bi
ı ınc. isidir. 

"Elektrik makinemizi yeni malze
me ve tesisatla kuvvetlendirdik. 400 
bin lira sarfileıudan istihsal arzusun
da bulunduğumuz elektrik itinin pro
jesini yaptırdık. Mühendislere verdi
ğim ana fikirlere dayanarak yapılacak 
elektriğin neticesi 11ehrimizin layık 
bulunduğu yüksek istikbali hazırlıya
cak ve temin edecek kadar ümitlerle 
doludur. 

"Otkruva resminden kırk bin lira 
kaybeden belediyemizin buna rağmen 
mali vaziyetl iyidir. Memurin ve mÜg... 
tahdemin ücretleriıJ ve diğer müte
ferrik masraflarımızı vaktinde ödüy~ 
ruz. Cümhuriyet ıuyu İçin mukavele 
mucibince müteahhide ödemeğe mec
bur bulunduğumuz 140.000 liranın 
135.000 liraaı~ ve Gazisuyu ıçın 
ı9100 lirayı ve ayrıca banka teminab 
olan 10.500 lirayı günlerinde ödedik. 
Bu, son sene zarfında sıkıntı içinde 
bulunmamıza rağmen tek bir adam ve 
alacaklı belediyemizden alacağını 

1 • RADYO PROGRAMI • 1 
lSTANBUL ' 

17,30 Gramofoa. 
18 Fransızca ders (Müptedilere mahıu•J 
18,30 Mahmure Handan Hanım. 
19,30 Refik Be1ler heyeti. 
21 Gramofon. 

21,30 Anadolu Ajanıt, Borıa haberi, Saat ayarı 
ANKARA ı 

12.30 • 13,30 Gramofon. 
18 • 18 45 Orke•tra: Sc:buberl Symph.onie. 
18,45 • '19,30 Alat"urka saz.. 
19,30 • 20 Danı muıikisi. 
20 Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A ı ı411 m. 
8,20 plak, 8,40 PliL:, 18,10 Plak, İtalyan ,ar• 

laları, 19,40 Plik, 16,40 Pli.k, 18 ıarktlar, 
18.SS Konferanı, 19,20 Büyük ltonser, müaa• 
b.abe 21,05 Senfonik kon•er, 22,05 Müsaha.
be, 22,20 Chopin ' in ..,cı~lerinden mürMekkep 
konıer, 23,0S Net'eli netrıyat, 24,05 Muaaha· 
be, 24.40 Dana pli.kları. 

BUl>APEŞTEı 550 m. 
14 35 Tasannili konıer, 17 Buaape,le ma

aiki 'hey' eti, 18,35 Teknik netriyat, 2?,05 ~· 
hibinin sesi plakları, 21,0S Üç perdelık Geıı· 
ha opereti. 23,0S Haberler, 23.25 Cazband, 
24,20 Sisan mua!kiai. 

V 1 Y A N A ı 518 m. 
17 10 Mandolin konseri Viyana Mandolin 

takı~ı birliii, 17,50 Müıahabe, 18,10 Ruhi 
muıiki, Dr. Leoı=~ Daxperser, Gençler ko· 
ru•u, 19.20 Müaah;ab•..ı. 20105 Beetho•en, kon· 
seri, 20.SO Saat ayarı, •s. 21,10 ATUıturya 
isimli ıuııriyat. 22,50 Son haberler, 23,10 Ak· 
fam konseri Max Schönberr, Rad70 orkeat· 
raaL 

ROMA: 44ı m. 
18,15 Radyo orkeatrası MÜ•ah.abe, 21,50 

Bellini'nin La Sonnambula isimli Üç: perdelik 
opera•ı 1 lıtirahatlerde müıababeler. 

PRAC.ı 488 m. 
17,05 Caz orke•traıı Tal'annili, 17,50 Mü· 

sahabe, 18,30 Pli.k, 18,40 Mü•ahabe, 18,.SS 
Pli.le, 19,10 Z.i.rai müıahabe, 19,35 Almanca 
neıriyat, 20,30 kantık tnuıikili neıriyat, 21,30 
k•antrik pli.klar, 22 Hafif muıjki, 23,20 Bra· 
tislayadan naklen Radyo orkeıtraaı. 

MlLANO - TORlNO • FLORANSAı 
18 Kadına ait ne,ri7at, 18,15 Oda muıild· 

•İ, haberler, 20,45 Pli.k, 21 Müaahabe, 21,50 
Variyete, 22.SO Yeni kitaplara dair, 23 Balo 
musikiıi, 24 Son haberler. 

BELGRAT 430 m. 
17,45 Halk melodileri, 20 Müaahabe, 20,30 

Piyano, keman konseri, 21,30 Rad10 orkestra 
aı, 22 Halk. ıarlulan, 22.35 Rad70 orkestra• 
ar, 23 Haberler, plil:, 23,50 Dana muai.kiıi, 
Otomobil ltlübünden. 

BOKREŞ 394 m-
13 Boraa haberleri, pli.k, 14,15 Pli.k 17,15 

Melttepli aaati, 18,05 Vifoiu talumı'nın dans 
muıikiai, 19105 Haberler, 19,20 Viıoiu cu:'ı· 
nın dana muıik.isi, 20,05 Oniveraite rad7o•u, 
20,25 Pl&.lc:, 20,SO Konferans, 21,05 Mme Eli· 
neıco Cristofo•İci tarafından ta•anni, Del 
l'Aqua, Proch, Mayer Helmund Al•aru, 
Brailoiu, 21.35 Dana musikiıü., 22,05 Konfe
l'an•, 22,20 Yeni musiki Tbe S1ncop accor· 
derı, 22,50 Haberler1 23,05 Dinico idare•İa· 
deki takımın. Romen 111usikiai konseri. 

10 kanunuevvel pazar 
ANKARA,ı538m. 
12 30 .. 13,30: Gramofon. 18. • 18,45: Or· 

keat;a, 18,45 - 20.ı Alaturka. aa&. 20: Ajana 
haberleri. 

V A R Ş O V A, 1411 m. 
15,30: Plak. - Mü..ababe. 16,25: A•keri kon• 

ser. 17: Çocuk neıriyatı. 17,30: Pli.k. (Methur 
aanatkArlar.) 17,50: Edebiyat. 18,20: Polonya 
musikıi (tarlalar.) 19,45: Neıeli ıarkılar. 20: 
Müsababe. 20,SO: Hafif ınuıiki. 22,05: Konfe
rana. 23,.30: Dan• mut...iki.si. 24,10: Danı mu
sikisinin devamı. 

B U !> A P E Ş T E, 550 m. 
16.SO: Orkeıtra konseri. 17,30: Ders. Müsa· 
habe. 19: Piyano numaraları. 20,10: Elemer 
Saray S!ıan takuuı. 20..30: Neteli müsalıabe. 
21,15: Spor. 21,35: Ti7atro. 23.,20: Son haber· 
ler. 23,35: Oatende kah.vesinden: dans musikisi. 
Müteakiben Sisan muıikiıi. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
17,50: Hafif musiki (Otto Römiıch. takımı;) 
19,10: Konferans. 19,35: Frida Schantz (kendi 
eserlerinden.) 20105: Koro konseri (Dr. Anton 
Webern; Alice Freykmec:ht.) Sosyal demok· 
rat sanatki.rla1" he1eti.J 20,55: Haberler. 21: 
Leo failin eserlerinden "İıpanya bülbülü" i
simli operet temsili. 

MILANO - TORINO - FLORANSA -
TRIYESTE ı 

17 Pl&k1 baberler, 18 Orke•tra, 19 Haberler, 
19,15 Müıababe, 20,20 Pli.k, müıahabe, 21,35 
Cileanın eıerlerinden Gloria (Zafer) iıimli 
opera tenı•İli AntonicelJi'nin eseri. 

ROMA - NAPOLI - BARI , 
18 Bernardino Molinari'nin idaresinde J•· 

ni Ruı mu•İkisi, 20,30 Spor ve saire, 21,50 
Altes vals ediyor, İ•İmli Eyıler'in opereti. 

B E L G R A T, 430 m. 
20: Mülahabe. 20,05: Pli.it. 20.20: Konferans. 
21,05: Sokol ne,riyab. 24,05: Dan• pli.klan. 

B 0 K R E Ş , 394 m •• 
10: Ruhi ne,riyat. 11,35: Ruhi müıahabe. 11,50 
R\lhi muıiki. 12,05: Pli.k ile senfonik musiki. 
13,0S: Plak. 14,05: Haberler. 14,20: Pl&k. 17,05 
Köylü saati. 18,05: Jean Marko orke•trası (ka
rıtık muaiki.) 19,0S: Haberler. 19,20: Jean 
Marko takımı. 20,0S: Oniverıite radyoıu. 20,25 
Pli.k. 20,50: Konferans. 21,05: Armonio Koro
ıu tarafından konser. 21,35: Radyo orkeatraıı. 
22,50: Haberler. - MüteaJC.ben bir loka.nta· 
dan nakil. 

B R E S L A U, 325 m. 
17: Hafif muıiki. 19,05: Alman milletine da
ir. 14,20: İıpanyol dan• ve ıarkıları. 19,50: 
Çift pjyano konseri. 20..20: Muhtelif. 20,55: 

Aktam konıeri. 22: Müıahabe. 22,20: Konıerin 
devamı. 23: Dans musikisi. 24: Müsahabe. 
23,10: Dans muaikiıinin de•amı. 

B U !> A P E Ş T E, 550 m. 
17: Kadın ••ati. 18: Müaahabe. 18,.30: lmre 
Lazso tarafından ve Sisan rnusi.kiıi refakatile 
Macar halk ıarkıları. 20,20: Konferans. 20,55: 
Şarkılar. 22: Haberler. 22.20: A•rupa or· 
kestraıı tarafından ve (Ermeat Dohnan71 ida
resinde kon•er. - Haberler. - Müteakiben 
Etboile kabve•inden dana muıil<lai. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18,30: 1a•içre muıikiıi (Alice Fre7knecht; Wal 
ter Frey.) 19,05: Tiytroları kritik. - Müıaha· 
be. 20,20: Saat ayan, ••· 20,30: Karıtık ne,ri.
yat (Malks Schönberr; R. Bernedt; Maria 
Tauber, - Proıke; Auslin Esen; Dimitri 
Turaverof; Wiyana radyo orkeıtraaı.) 22,05: 
Felika Mendela obn - Barth oldy konseri. 
22,40: Haberler. 22,SO: Mü..babe. 23,35: 
Pli.k ile Jack Payn orkeıtrası. 

MILANO • TORİNO • FLORANSA -
TRIYESTE , 

18,10 Orkeıtra, 19 Haberler, 19 Müsahabe, 
20,20 Pl&k • 21,05 Yarım aaathk zencin mu· 
siki, 21,30 Müsah.abe, 22,10 Oda musikisi, 
23 PJ&k ile dans muıikiıi. 

ROMA - NAPOLI - BARI 
17,30 Plik., Haberler. 18,30 Filh.armonfk 

akademiıinden naklen, taıannili Ye ıolist ke· 
maniat Leo Petroninin ittirakile ltonıer, 19 
Müaah.abe~ 19,45 Haberler , 20,30 Tasanni, 
haberler, 21 Müsakabe, 21,20 Arna"Vutça ha
berler, plak, 21,45 Tasanni bü1ük konser 
Bacb1 Scf lati, Tournier1 23,05 Rad70 orkeat· 
raaı . 

B E L G R A T, 430 m. 
17: Çocuk neıri7atı. 18: Dana pli.klan. 20,05: 
Sc.bu.bert, Gries, T osti, Ptrauaı, •• Hildachın 
eıerlerinden ••rkılar. 20,35: Mü.sahabe. 21,05: 
Haydan'ın kartel konseri. 21,45: Masaenel'nin 
eıerlerinden "'WERTHER,, operaaL (Plak ile) 
B0KREŞ,394m. 

13,05: Bor•• haberleri. - Plak. - Haberler.
Pli.k. 18,05: Radyo orkaıtrası. 19,0S: Haberler. 
19,20: Mme Marsot Hockey tarafından t•rkı· 
lar. 19,35: Radyo orkeatraıı. 20,05: Oniwerıite 
der•i. 20,25: Pli.k. 20,50: Konferans. 21,0S: 
Metzner Kart.ti (Moz.art.J 21.35: Konferans. 
22: Mibalo•İç tarafından ta•anni. 22,20 Sakso• 
fon ile parçalar. 22,50 Haberler. 23,05: Halk 
Radyo orke1t"1"as1. 

B R E S L A U. 325 m. 
17: Neıeli musik.L 18,30: Oder, nehri Te AJ. 
man tarihi. 18,SO: Robert Scbumann'ın tarkı· 
lanndan 19,10: Müsahab .. 20: Berlenden: Mu· 
•ikili miHi nef1"İyat. 21: Günün haberleri. 21,10 
Münihten "A•usturya,, isimli neıriyat. 21,30: 
Senfonik konıer. 23: Haberler, ••· 23,60: Ge· 
ce muıi.kiai. 

12 kanunuevvel salı 
ANKARA,ı538m. 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18: Orkeıtra. 

18,45: Alaturka sa.s. 20: Ajans haberleri. 
V A R Ş O V A, 1411 m. 

16,45: Salon orkestraıı. 17,25: Müsahabe. 18: 
Senfonik konMr. 18.SS: Zirai mü•aha.be. 19,05: 
Konferan•. 19.25: Hafif muıiki. 20: Müıa.h.abe. 
21,05: Üç perdelik Puccininin "MADAME 
BUTTERFLY,. operası. 23,30: Dan• musiki•i. 
24: Müıababe. - Dan• mu•ikiai. 

B U !> A P E Ş T E, 550 m. 
17: Çocuk maıalları. 18,0S: Konferans. 18,35: 
Madam Lili Markua tarafından piyano konse
ri. 19,05: Amele neıri7ab. 20,35: Pe1t• opera
sından naklen R. Wasnerin "TR1STAN ile 
!SOLDE., opera••· Müteakiben. Sisan ınuaikiai. 
24,20: İtalyanca konferans. 

V 1 Y A N A, 5ı8 m. 
18,20: Kon•er (Maria Kieı:nsl; Kari Scheit; 
Cbarles Cerne.) 19: Müaahabe. 19,20: Ders. 
19,55: Opuı Karteli tarafından neıeli tarkı· 
lar. 20,25: Saat ayarı •s. 20,35: Milli ne,riyat. 
21,05: Euen d'Albert'in ••erlerinden "Ölü söz
le .. ., operaar. 23: Son baberler. 23,15: Avuatur• 
Jada Noel. 23,30: Oase barindan naklen Bar 
muıikiıi. 

MlLANO - TORlNO - FLORANSA -
18,15 Balo muıikiıi, haberler, 19,05 Zirai 

netri1at, 20,20 Pli.k, müaababe, pli.k, mü
aahabe, 21,45 Koro kon•eri. 22.30 Var1ete 
netriyatı, 23.35 Danı muaikiıi. 

ROMA - NAPOLI - BARI ı 
18,15 Radyo orke•lraıı, 19 Haberler, 19 

Zirai müsahabe, 19,15 Müsahabe, 20,20 Sop• 
ran musanniye Elena Cheri'nin konseri, 20,55 
Müıababe, 21,20 Arnavutça neıri1at, 21,20 
Konservatuvardan Zens-in musiki, 21 145 Tasau 
nile ltonıer Grieı'in eıerlerinden. Müteaki
ben ltoro konıeri.. 

B E L G R A T, 430 m. 
18,05: Almanca ders. 18,35: AlexandroY orkea• 
tra11 tarafından dan• musikisi. 20: Müıa.h.abe 
20,05: Müsahabe. 20,35: Keman ltonıeri. 21,15: 
Radyo temıili. 21,55: Muhtelif opera parçaları. 
22,45: Orkeıtra refakatile Mme Ljubica tara
fından halk ıarkıları. 23,15: Müıahabe. -
Dan• rnuaikiıi (Plak.) 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13,05: Borıa haberleri. - Pli.k. - Haberler.
Plik. 18: Sibiciano orkestraıı (karııık musi· 
ki.) 19,05: Haberler. 19,20: Konıer!n de•amı. 
20,05: Üniver•İle radyosu. 20,20: Plik. 20,SO: 
Konferan•. 21,05: Edsar İstratly tarafından 
tasanni. 21,.25: Radyo Senfonik takımı. 22,0S: 
Konferans. 22,20: Senfonik konserin devamı. 

B R E S L A U, 325 m. 
17~ Hafif muıiki. 16,35: Eıki •e yeni Japonya
nın haletiruhi1e•İ (Konferans.) 18,55: Tasan· 
ni. 19,35: Teknik neıriyat. 19,45: Erteıi sünün 
programı. 20: Milli neıri1at (Alman operala· 
rındaki mizah..) 21,20: "Radyo binaunda İa· 
yan,. iıimli skeç. 22,15: Şarkı ve farap iıimli 
musikili temsil. 23: Haberler. 23,35: Gece mu
aikiai. 

Wasnerin eıerlerinden üç perdeli.it "An ailen 
iıt Hütchen Schuld,. iıimli muıikili. teınıil. 22: 

13 kanunuevvel çarşamba 
A N K A R A, ı538 m. 

Muhtelif. (Leipır.iı'ten naklen.) 24: Haberler. 
24,10: Hafif ve neıeli mu•iki. 2,45: Muıi.k.ili 
temıil. 

12,30 • 13,30: Gramofon. 18: Orkestra.. 
18,45: Danı muaikiıi. 20: Ajan• haberleri. 

V. A R Ş O V A, ı411 m. 

14 kanunuevvel perşembe 
A N K A R A 1 1538 m. 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18: Alaturka sa&. 

18,45: Viyolonsel konıeri (Ed.ip B.). 19,20ı 
Alaturka •as. 20: Ajana haberleri.. 

V A R Ş O V A, ı411 m. 
16,45: Pli.k. 17145: Konferans. 18: Hafif muıi· 
ki. (Caz takımı tarafından.) 18,SS: Köylü sent 
lerine mabıuı neıriyat. 19,05: Konferanı. 21,09 
Halk konseri. 22,05: Müıahabe. 22.ZO: Kon•• .. 
rin devamı. 23,05: Dana muıikiıi. 24,05: Müsa• 
habe. - Danı muıikiai. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
17: Gençliie ait konferans. 18: Zirai konfe• 
ranı. 18,30: Sahibinin •••İ pli.klan. 20,25: Rad• 
yo orkestraıı takımının konseri- 21,.30: Aıke .. 
ri konser. 23,15: Haberler. 23,35: Yaylı alet• 
ler tarafından konser. 24,05: IMRE MAGYARI 
Sisan tak.mu tarafından Sisa11 muıikiai (Hun• 
sar1a otelinden.) 

V 1 Y A N A, 5ı8 m. 
17: 0pe1"et pli.klan. 17,40: Umumi netriyat. 
J8: Müsahabe. 18,25: Çembel çe Viyolonıel 
aletlerile konser. 19,0S: Müaa.lıabe. 20: Genç 
Atıkların z..amanına ait muıiki. (Maı SchÖn· 
herr; Liz:si Holzachu.h.; Radyo orkeıtraıı). 211 

20: Haftanın haber icmalt 22: Orkestra kon· 
seri (RudoU Nilius; Paul. Con.ne; Sinfonik ta.• 
kımı.) 23,20: Haberler. 23,45: Lehar salonun• 
dan naltlen ak,am konıeri .• 

MlLANO - TORINO • FLORANSA • 
TRIYESTE : -

18,10 Oda muaikisi, haberler, pi~ 20.SO 
Haberler, plak. 1 21,35 Haberler .opera tem• 
.ın. 

ROMA • NAPOLI - BARI : 
18 05 Mü•ahabe, taıannili koaser, 21,25 Ka• 

rııı&/ L:onıer, 22,.20 Katlanmıt yaımak. isimli 
temsil, 22,50 Konıerin devamı, 23~0 Dan.• "'D\l ' 

aiki•i. 
CEZAIR 363 m. 
23,10 pli.k, 24 Şark musikisl 
B E L G R T, 430 m. 

18:Muh.telif operet parçaları. 20: Müsahabe. 
20,05: Plak. 20,15ı Konferaaı. 20,35: Pli.le. 
21,05: Senfonik orkeatra konseri. ( Beetbo•eıı. 
Goto•aç. Duorak, Saint - Saens1 GrieS~ .•: 
ıerlerindeu. 23,05: Haberler. - Dana musikı•'" 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13,05: Boraa . - Plik. - Haberler • - Pl&lc. 
17 ,15: Pllk. 18,05: Dini.co 01"keıtraıı. 19,0Sı 
Haberler. 19,20: Dinico orlı:estraat. 20: Ders. 
20,25: Konferan•. 20,45: Opera ( plil: i!e.) 

B R E S L A U, 325 m. 
17: Hafif mu.siki. 18,35: Prusya z.ahitin.in ,airh 
ii. 18,50: Piyano muaikiai. 19,10: Zirai müıa
habe. 19,35: Mü•ah.abe. 19,50: Erte&İ a\inlin 
proıramı. 20: Milli neıriyat (Noel samanın• 
mahıus musiki.) 21: Haberler. 21,10: Awustur, 
ya iıimti neıriyat. 21,30: "Llelbe, Du Himmel 
Auf Erden Mimli muaikili. temıil, 23: Haber
ler. 23,20: 'Haberler. 23,45: Gece muıikisi. 

15 kanunuevvel cuma 
ANKARA,ı538m. 
12,30 • 13,30: Gramofon. 11: Keman koaae ... 

ri (Ekrem Zeki Bay). 18,40: Fransızca der ... 
19,15: Gramofon. 20: Ajan• haberleri.. 

V A R Ş O V A, ı411 m. 
17,25: Plak. - Müıahabe. 18: Opera haber .. 
]eri. 18,20: Piyano konıeri. 18.SS: Zirai mü• 
ıahabe. 19 05: Konferana. ••· 21,0S: Mu•ik.İ7• 
dair konf:rana. 21,20: Polonya iatikliline ait 
konıer. 23140 Dana muaikiai. 24105 Müaahabe. 
- Danı muıiki•i. 

B U !> A P E Ş T E. 550 m. 
17,25: Macar Paliıinin 60 cı ıeneide...-riyeıinl 
tesit. 18,0S: Polis takımı tarafından konser. 
18 45: Müsalı.ahe. 20,15: Harici ıiyasete dai• 
lto

0

nferana. 20,.35: Operada •erilecek temsili 
nakil. Müteakiben Sisan mu•iki•i 1"efakatil• 
Macar halk tarluları. 

V 1 Y A N A. 5ı8 m. 
77,30: Kadın ••ati. - Mü•ahabe. 18,.25: $ar• 
kılar (Lotte Waltherj Ericb Meller.) 19: Sey• 
7ahlar iç.in neıriyat. 19,lSı Kadın içi!' körel. 
çekimi idmanı. 19,.30: Spor hal:terlen. 19,35; 
ilmi neıriyat. 20.0S: Ne-ıeü muıiki (Radyo or• 
keıtrası; Max Scbönberr.) 21.20: Soıyete •• 
bu.na mah.ıuı oyunlar. 23,20: A•uıtur1a hak· 
kında neıriyat. 23,35: Son haberler. 23,50: Ak 
tam konseri. (Plik.) 

MILANO - TORINO • FLORANSA • 
TRIYESTE ' 

18,15 Oda musikisi, 19,05 Haberler, 20,Z!ı 
Pli.k 20 SO Haberler, muıik.ili program, 21,35 
muı~habe, senfonik konserİ1 23 Danı muailıô· 
ai. 

ROMA • NAPOLl • BARI ' 
17 Piyano konseri, 20,25 plak haberler, 21 

Haberler, plak, haberler, 21 145 Pli.k, 22,45 
Emiral ismindeki opera temıi.li, 22,45 Haber 
ler, 22,50 Karıtık Lr:on•er, 22,20 Ko~lesin por• 
takalları iımili piyes, 23.SO konıer'ın devamı. 

B E L G R A T, 430 m. 
18 05: Ders (Fr.J 20: Mü~ahabıe. 20,05: Pikle. 
20:35: Keman kon•eri. (Leclair, Pal'anini.) 
21,05: Za.rep'ten nakil. 22,05: Haberler. :.U: 
Haberler. 23,10: Radyo orkeatra11. 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
ı3,05ı Bona. - Plak. - Haberler. - Plak. 
18,0S: Radyo orke•tra••· 19.05: Haberler, 
19,20: Radyo orkestra11. 20,05: Oniverııle 
radyoıu. 20,25: Pli.k. 20,50: Konferana. 21,051 
Senfonik konser ( Filbarmooik: takım tarafın· 
dan.) 21,55: Mütalea. 22,10: Senfonik konseri.a 
mabadi 

B R E S L A U, 325 m. 
17: Hafif musiki. 18,30: Ealci ve yeni Japo• 
sihniyeli, 18,50: Viyolonıel we piyano ile •o: 
natlar. 19,10: Zirai müsalıabe. 13,45: Ertesa 
ıünün prosramı. 21: Haberler. Büyük •anat
ki.rların eserlerinden ta.sannili musiki. 22: O· 
liver Cromwolls,i neıriyatı. 23: Haberler. 
23,30: Gece muaikisi. 

16 kanunevvel cumartesi 
A N K A R A, li38 m. 
12,30 - 13,30: Gramofon. 18: Orlteıtra. 18,4! 

Alaturka saz. 19,30: Dans musikisi. 20: A
janı haberleri. 

11 kAnunuevvel pazartesi 
A N K A R A, ı538 m. 
12,30 • 13.30: Gramofon. 18: Alaturka saz. 

18,45: Dan• muai.kisi. 19,20: Alaturka. a&&. 

20: Ajana haberl•rİ. 

16,45: Tacannili konıer. 17,lSı Çocuk pro.ra· 
mı. 17,45: Müaahabe. 18: Piyano konseri, 18,SS 
Mü ... habe. ı9,2Sı Plak. - Mubtelôf. 2ı,20ı 
Konıervetuvardan naltlen orkestra •e ors 
konseri .• 23.25: Dans mu•ilıciıi 24! Müaahabe. 
24: Daiiı ı:rıualkai. 

V A R Ş O V A, 1411 m. 
18: Sla..- muıikiai. 18.50: Mü1ah.abe. 19,25: Po• 
lonya halk mu•ik.i.ai. 21,05: Hafif muıi.lıci.. 22,0St 
Müıahabe. 22,20: Chopinin eserlerinden kon • 
ser. 23,05: lnsilizee "Bir A•u•turyalı •Özüyle 
Polonya.,. iai.mli konferans. 23,20: Dans mu• 
•ikiıi. - Müsahabe. - Dana musikisi. 

V A R Ş O V A, ı411 m. 
17,20: Piyano refakati.le ıarlolar ile hafif par
çalar. 17,45: Derı. 18: Vi1ola aletile lıtooser. 
18,25: Piyano kon•erl. 18,55: Zirai mü.n.habe 
19,05: Müaah.abe. 20, 30: Muhtelif aösler. 21,05 

gününde alamadığını iddia edemez ve 
söyliyemez. Ve bunun içindir ki daima 
ve büyük bir dikkP tle gözönünde bu
lundurduğumuz mali itibarımızı yük. 
ıelttik. 

"Şehrin imar pl?.nını çizdiriyoruz. 
Asırlarca uyuımut olan İzmit, bugiin 
başdöndürücü bir süratle meı'ut ve 
parlak bir istikbale ko,uyor. Bu, JU· 
urlu hızı muhafazl'l etmek, onu daha 
çok ilerilere götürmek vicdan, memle
ket ve namus borcumuzdur. Biz, iddia 
ettiklerimizi, yapacıığız dediklerimizi 
yaptık; izhar ettiklerimizi de muhak
kak ki, yapacağız.,, 

Genç ve değerli Belediye Reisimizin 
aözleri burada biterken, Şehir MecJi. 
sinde arkadaşlarına söylediklerinden 
bir parça almadan yazımı kapayama
dım : 

"- Ben, bu sene dahi kudretim, 
kuvvetim yettiği ve aklımın erdiği 
kadar sizin gayelerinize çalııtım. Ma
nen çok zenginim. Huzurkalp içinde
yim. Yapılan i~lerin §erefi sizin. Be· 
nim için bir endi,e var?. lZMIT ... ,, 

Belediyemizjn genç reııtnın bu cn
di,esine ayni tehalükle mukabele eden 
bir varlık var. 1ZMITLILER. .. 

Cevdet Y AKUP. 

B U !> A P E Ş T E, 550 m. 
17: Konferans. 18: Polıar idareıinden opera 
orkeatraaı. 20,20: Konferanı. 20,50: Ceu. Na
YJ' tarafından poyano konseri. 21,35: Stüd70• 
dan bir pi1e.s.ı 22,20: Haberler. 22,40: Buda• 
pefte musiki heyetinin konseri. 24,0Sı Sanat· 
ki..r triyo takımı tarahndan konıer. (Simplon 
kah.weainden.) 

V 1 Y A N A, Sı8 m. 
17,30: Gençlik neıriyab. - Müaababe. 18,251 
Halen yaııyan AYu&turyah beatelr.&rların eıer• 
terinden parçalar. 19,15: Yeı:ı.i. haatalıklar n .. 
lerden oluyor? 20,05: Askeri konser. 21,20: 
Hebbel'in ,ürlerinden. 23,05: Son .haberler. 
23,20: Eıperanto haberleri. 23,SOı Palm hef 
kah.vesinden tasan.nili dana muailüai. 

MILANO - TORINO • FLORANSA -
TRIYESTE; 

18,10 Tacannili konıer, müaahabe, 20.35 
plak müıahabe, pl&k 21,45 Franz Leh.arın Za· 
rewit•ch opereti. 

ROMA - NAPOLI • BARI ı 
18,15 Radyo orkeatrau, müaahabe, 21,4$ 

Bizet'nin Carmen operaıı. 
B E L G R AT, 430 m. 

17,30: 1-lallc: haberleri. 18: Müaahabe. 20: Mü.· 
sahabe. 20,05: Rad70 orke•lraıı. 21,05: Mr. 
Milan Timotic tarafından ve orkeatra refakati· 
le halk ,arlulan. 21,35: Konferanı. 22: Lyoun 
lyana'dan nakil. 23,05: Müıahabe •• - Pl&k.. 
Neıri.yatı. 23,SO: Siıan musilc:i.ıi. 
BUKREŞ,394m. 

13105: Borsa. - Pli.k, - Haberler. - Plak. 
18,0S: Radyo orkeatraat. 19,05: Haberler. 19,20 
Radyo • Komz.ak orkeıtruı. 20,05: Onive..rıite 
radyoıu. 20,25: Pli.it. 20,50: Konferans .. 21,05: 
Marcel Gali tarafından kernan konseri. 21,35: 
Konferans. 21,50: Zıuriadeaco tarafından ta
ıanni.. 22,20: Dana musilc:.i•İ. 22,50: Haberler 
23: Radyo halk orkestrau (Romen muıikisi.) 

B R E S L A U, 325 m. 
17: iki yüz seneki Alman arliıleri.nin eıerl .. 
den. 18,55: Ev muıikiıi. 19,10: Zirai neıriyat. 
19,25: Müıahabe. 19,45: Müaahabe. 20: Milli 
neıriyat. (Mozarl'ın eıerler.inden kenıer.) 21: 
Haberler. 21,10: Memlekete ıeli, isimli skeç. 
22,10: Avuıturya halk musik.iıi. 23: Haberler. 
23,30: Gece muıikisi. 

B U !> A P E Ş T E, 550 m. 
17 05: Masal saati. 18,05: Kanıık neıriyatı. 
21:osı Vi7ana'dan nakil (Lehar'ın eaerleriade• 
mürekkep kon•er.) 22,35: Soa .haberler. 22.55t 
Pli.k ile ıarlalar. 23,15: Rasat haberleri. 23~ı 
Arpat •• T oU Si.an takımlan t.arafında11 Sı• 
aan mu•ikiai.le Macar ıarlr.ılan. 

V 1 Y A N A. 5ı8 m. 
17: Ma,!Ldolin konaeri. 17,451 Noel ıarkılan 
18: Hafif konıer (Pl&k.) 18,40: No"eç halk 
ha.Ik ıarlr.ılan (İdar Trana; .Erich. Meller.) 19-
10: Cenu'>i sta..ların •ık tehirleri.le düiünü 
i.detleri. 19,40: A7hk haberler icmali. 20,05: 
Koro konseri. 20,50: Haberler. 21: Franz 
Leber'in idaruioda RADYO POPURISI 
(Leh.er; Wanda Achıel; Adele kern, Ricahrd 
Tauber; Ernst Tautenheyn, Rad10 ork.eıtraıı 
Y• koro iıtiri.kile.) 22,50: Konıer. 

MILANO - TORİNO • FLORANSA • 
TRlYESTE ı -

18 K.ad.Jn aaa.h, oda muaikiıi, 20,30 pli.k, 
haberler, 21,05 plak, 21,35 Müsah.abe, temsil 
Dan• muıikisi. 

ROMA - NAPOLI - BARI • 
18,15 Radyo orltestrau, haberler, 20,20 K ... 

man konıeri, 21,05 Haberler, 21,40 Rumu.n .. 
tcho iaiınli muıikili temıil. 

R E L G R A T, 430 m. 
17,45: Radyo orke•trası. 20,05: M\iıahab• 

20,35: Pli.le:. 21,05: Zasreplen nakil. 23: Mü· 
sahabe. 24: Otomobil kulübünden naklen dana 
muıikisi. 

B 0 K R E Ş. 394 m. 
13: Borsa. - Pl&k. - Habe1"ler - Pli.k. 17 
10: Mektepli prosramı. 18,05: Gh.inda caz talu 
mı. 19,05: Haberler. 19,20: Ghinda caz takı· 
mı. 20.0S: Oniveraite rad7osu. 20,25: Pli.k. 
20,SO: Konferana. 21,05: Cerman koroıu tara• 
fından koro konseri. 

B R E S L A U, 325 m. 
17: Karı,ık taeannili konıer. 18,30: Müıahabe. 
18,50: Çenbal aletile mu•İki. 19110: ))) 19..20: 
Ormanımın te,ekkür •arkııı. 19,50: Ertesi 
ıünün prosramı. 20: Milli neıriyat. (Beetho· 
ven'in eserlerinden konıer.) 21: Haberler. 21, 
10: Karıtık musiki.. 23: Haberler. 23,30: ~tuh• 
telif ıözler. 24; Gece mu•ikiıl. 
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Hergün bir yazı 

-
Eskiler alıcı ile görüştüm! 

Dünkü Lik maçları 
(Ba§I l inci sahifede) 

ıi ile oynadıklannı ili.ve etmek la· 
zımdır. 

İtalyanın Cenevre 
İçin yeni projesi t• Hilil Takvimi 

"İskiden haliler a1irdik, konsüller alir
dik, simaverler alirdik ... Şimdi kaldik 

aitmiş paralik raki şişesine! .• ,, 
- Eski ... ler... alayem ••• Eski 1 alırdık, konsollar alırdık. simaver-

bardaklar, çanaklar, ayakkapları ler alirdik. Yümüt bardaklar alir
alooom.. dik. Bakır sahanlar alirdik. Hur-

Her sabah, evin önünden sırbn- 1 da saatler alirdik. 
'ela kocaman bir çuval, gözlerini Ama, o yünler yeçti. Altmış pa-
pencerelere dikerek ağır ağır ge- ralık rakı şişesine kaldik. Altmış 
çer. Tatlı uykum arasında ilk duy- paraya al, iki kurufa sat.. Şi,e ba-
duğum ses, sütçünün sesi ise, ikin- fında yirmi para alacağız da hayır 
cisi bunundur ! yoreceğiz ••• 
Bazan kendisini, alb üstü sağlam Bu yünler eski sobalar üzerinde 

bir ayakkabı için, kapı aralığında: biraz iş olurdu. Bu sene, o da yok. 
- 35 kuruf·· Son fiat.. Canın Eski boru •• Eski dirsek •• llazımsa 

İsteraan .. Diye pazarlık ederken, ıize verelim •• Hen ucuz, hen de 
rastlarım. sağlam.· 
Bazan, hızlı hızlı giderken, ansı- - Ben, sobamı kurdum .• 
zın geri geri döndüğünü, öteki es- - Allah rahatlık versin .• 
kicileri de batına toplıyarak gözü- - Amin •• 
ne kestirdiği evin etrafını dört dön- Gözümün içine bakarak sordu: 
düğünü görürüm. - Antika meraklısı iseniz, size 

Geçen gün, gene bir hususi bas- yüze) bir statü vereyim •• Ama, ne 

tahanenin önünde hekııyordu. Ya:' 
nıma çağırarak sordum: 

- Eski karyola var, alır mısın? 
inandı; fakat sevincini belli et

miyerek: 
- Karyola .• Ne eski, ne yepisye

ni. Hiç birisi para etmiyôr. 
- Ama, benimki kesme pirinç.. 

İngiliz malı .. Başım sıkıldı, sataca
ğım •• 

kadar iski bilir misiniz? Tam üç 
bin senelik... Anibal :zamanından 
kalma! •• 

Kendimi tutamayıp gülmeğe baş 
)adım: 

- Sen eskiler alıcı mısın, yok 
aa eskiler satıcısı mı? 

- ikisini de yaparız. Bize bak
ma! •• Hen mütteriyiz, hen sahcı .• 

- Sana bir şey soracağım; he!! 
çok dikkat ettim· Sizin aranızda 
yaman bir söz birliği var •• 

- Ne yibi? 
- Mesela, sen geliyorsun. Bir 

eski paltoya, 5 lira veriyorsun. Müş 
t~ri o fiate bırakmayınca, "haydi 
ba~kasma gö) er!,, Diyip gidiyor
ıun. Halbuki ötekiler, bu sefer bet 
lira da vermiyorlar. Nerede bulu
fuyor, nasıl anlaşıyorsunuz? 

Kıs kıs güldü: 
- Eh .• Mal kendini yosterir ! .. 
- Yok.. Yok •• Öyle değil. Sen 

g\dip, arkadaşlarını buluyorsun, 
"beş lira verdim. Sakın siz fiat yük 
reltmeyin !,, Diyorsun. Nihayet el
hirliği ile adamcağızın malını üç 
buçuk liraya kapabyorsunuz. 

lıirafa mecbur oldu: 

lialatasaray - SUleymaniye 
Sonuncu maç, Galatasaray - Süley

maniye birinci takımları arasında i
di. Galatasaray sahaya §U ıekilde çık 
mııtı: 

Avni - Tevfik, Liitfi - lbrahim, 
Nihat, Kadri - Necdet, Muslih, Rasih, 
Fazıl, Danyal. 

Buna mukabil Süleymaniye de ıu 
kadro i!e sahaya çıktı: 

Nuri - Burhan, Necdet - Tana§, 
Baıri, Burhan • Raif, Danif, Remzi, 
Davut, Nuri. 

Hakem Basri Beydi. 
Oyuna Galatar.uaym hücumu ile 

başlandı. Bu hücumu neticesiz bırakma
ya muvaffak olmakla beraber, ilk dakika 
dan itibaren tazyik albna giren Süleyma
niye defan11nm çok çetin bir imtihan ge 
çireceği de anlatılıyordu. Nitekim, t~va
li eden Galatasaray akınlannın ıeklı ve 
hücum hatbnın arkadan gördüğü mües
ıir yardımla pürÜHÜZ akışı, Süleymaniye 
aleyhine birçok tehlikeler yaraUıyordu. 

Süleymaniye müdafaası altıncı dakika
ya kadar mukavemet edebildi. Albncı 
dakikada Rasimin cidden güzel bir 11y
rılııla kalecinin elinden topu kapbğıru 
ve takımına ilk golü kazandırdığını gö
rüyoruz. Bu golden sonra Süleymaniye 
müdafaasının biraz !B§Bladığı görüldü. 
Filbakika ileri ve derin paslarla oynı
yan Galatasaray bücwn hattı. Muvaffak 
clma!Ita birbirine ta~ çıkaran oyuncu~ar 
dan mürekkep sağ, ıol ve orta, ayni gÜ· 
zel ve hakim oyunla Süleymaniye mü· 
dafaasım yıpratıyor ve Süleyınaniyeliler 
bir panikten kurtulmak için kabiliyetle
rinin üstüne çıkmağa uğratıyorlar. Oyu 
nun Galatasaray takımının mutlak ha
kimiyeti o.lbnda cereyanına rağmen sarı· 
kırmızılıların gol çıkarmağa muvaffak o
lamayııları, •süleymaniye Gefanıırun yıp
ranırcasına çalıımas.ından i.eri gelmittir. 
Fakat, bu kadar didinerek çauşmanın 
mukadder akibeti görüldü. Sü;eymaniye 
müdafileri yoruldular ve Gal.otasaray mu 
hacimleri 32 inci ve 38 inci dakikaLrda 
her ilüsi de fazıbn ayağından olmak ü
zere iki gol daha kazandılar. Ve devreyi 
3-0 galip vaziyette bitirdiler. 

ikinci devre : 
Galatasarayın lehine bir cereyan' llakip 

etmekle beraber , Süleymaniyenin birin 
ci devreye nazaran daha canlı bir oyu
nu ile geçti. Mağlubiyeti bir eınri vaki 
olarak kabul eden Süleymaniyeliıer, bi· 
rinci devredeki sıkııık müdafaa oyunu
nu bırakarak, bücwna da ehemmiyet 
verdiler. Bunun neticesi §U oldu : birınci 
devrede iki müdafiini rakip yarı saha
ııM kadar indirerek oyunun bütün ağ .r
lıl:mı Süleymanİye müdafaasına yükleyen 
Galatasaraylılar, ilk devredeki tazyiki 
bap.ramadılar ve gol de çıkaramadılar. 
Bu suretle Süleymani,ye 3-9 mağlup 

oıdu. Fener s)J dında 

(Başı 1 inci sahifede) 
diriyor : Fransa hükumeti, Almanyanın 
mülalebabna karşı kati vaziyetini parla 
mentodaki maliye müzakereıinden aoı ı 
ra tespit edecektir. Berlin hükümetine gö 
re bu mütalebat doğrudan doğruya mü 1 

zakerelerde bulunulnıasını icap ettirmek 
tedir. Fransa, ananevi hattı hareketine 
tevfikan Almanyanın mütalebalrndan 
dost hükumetleri haberdar etmiıtir. Fa
kat bunu hususi bir vesika ile değil, 
Fransa.om Bertin sefiri M. Poncet'nin 
baıvekil M. Hiller ile yapbğı ıon mü
kalemeye dair vermİ§ olduğu rapordan 
çıktığı tekilde yapmıştır. Esasen M. Hit
JeriA ileri sürdüğü arzular Versail~; 
muahedesini imza etmiı olan bütün dev· 
Jelleri alakadar etmektedir. Çünkü Al
manya Sarre'm reyiama müracaat edil .. 
meksizin Alınanyaya ilhakını, ordu mev
cutlannm arbrılmasını ve V ersailleı 
muahedesiyle memnu siliılılardan bir mık 
tarını elde bulundurmak müsaadesini is .. 
tıemektedir. 

Silah meselesi 
LONDRA, 8. A. A. - Silahları azalt 

ma konferansı reisi M. Henderaon bu
gün hariciye nezaretine gelmiı, konfe
ransın ikinci kanunda çalıtmalanna ye
niden baflama11 meseleıi hakkında Sir 
John Siınon ile görütmüıtür. 

M. Henderson'dan sonra Lord Ty
rell de hariciye nezaretine gelmiştir. 

Fransa ile Almanya arasında bu ya
kınlarda bu yakınlarda diplomasi yolile 
bazı konu§malar yapılınıı obnaıma naza 
ran Lord Tyrell'in dün M. Mac Donald 
ve Sir John Simon ile bugün de diğer 
nazırlarla yaptığı görüşmelere çok büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

lngiltere bükümeti de Berlindeki se
firi vasıtasile baıvekil M. Hitlerle mu
habere etmekte, ayni zamanda Romada· 
ki sefiri vasıtasile M. Mussolini ile te
mas halinde bulunmakUı.dır. 

Hükümet namına Sir Jobn Simon M. 
Avenol'u Avam Mm.arasında Pazartesi 
günü verilecek öğle ziyafetine davet e
decektir. Bu ziyafette Avam ve Lordlaı: 
kamaralan azalarından bazılan da davet 
li bulunacaklardır. 

Litvinol'un telgrafı 
ROMA, 8 A.A. - M. Litvinof, M. Mus 

ıoliniye gönderdiği bir telgrafta Roma
daki mükalemelerinden mükemmel bir 
hatıra muhafaza ettiğini vıı bu mükale
melerin cihan sulhunda çok mühim bir 
amil olan Sovyet - ltalyan dostUuk mü
nasebetlerinin sağlamlı! ğını ve devamlı
lığım teyit etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Hukuk talebesi 
Dün toplandı 

(Başı 1 inci sahifede) 

Mevcut divar takviınlerinin en mükemmelidir. Dini mübarek 

günler, arabi aylar guresi, namaz vakitleri doğru olarak göste

rilmittir. Büyük kıt'ada fiatı 30, küçük kıt'ada 20 kuruştur. 
)ı- Satış yeri : KANAAT KÜTÜPHANESİ (ıosos) 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

Bu keşidede ayrı(:a 10,000; 4,000; 3,000 
liralık ikramiye ve 20,000 liralık 

bir mükafat vardır. 
9018 

• 
Denizcilere ilan: 

Karadeniz Boğazı haricindeki ziya~ı 
ve çanlı şamandıra hakkında 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Son fırtınalar dolayısile Karadeniz buğazı haricindeki 

ziyalı ve çanlı şamandıranın yalnız çanmda arıza husule gel· 
diğinden çan çalmamaktadır. mezkUr arıza havanın müsaa• 
desi halinde ve ille fırsatta islah edilerek faaliyete getirile· 
cek ve ayrıca ilan edilecektir. "6769,, 

Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
İstanbul limanından yolcu ve yük alarak muhtelif yol 

lara hareket etmekte bulunan gerek Denizyolları İşletme· 
sine ve gerek Vapurculuk Türk Anonim Şirketine ait pos 
ta vapurlarının muayyen zamanlarda - ahvali fevkalade 
müstesna - limanın aşağıda gösterilen mahallerinden kal· 
kacakları ve avdetlerinde yine ayni mahallere yanaşacakları 
ilan olunur. (6730) 

Karadeniz, İzmir sür'at, İskenderiye ve İmroz yolları 
Galata rıhtımından • 

Mersin ,Ayvalık ve Bartın yolları 
Sirkeci rıhtımından • 
Karabiga, Bandirma, 
Tophane Deniz Yolları 

Mudanya ve İzmit yolları : 
rıhtımından . 1stemiye, istemiye cevap verdi: 

- Bir keret yorelim .• Senin ev, 
nerde? 

- Bazı bazı yapanlar var, hu i
şi • Ama, dedik ya, eski hovarda 
efendiler kalmadı! •• 

Fenerbahçe stadın:J; Uk maçı, lstan
bulspor - Beykoz B. taknnları oynadı
lar. Beykoz, bu maç~ ~2 kazandı. 

müştü, fakat it bununla bıtmıyordu, ge
çen heyeti idareyi tenkit için soz a· 
lan gençler ve onlara cevaaS vermeye 
kalkanların gürültüsü büyudükçe bü
yüdü. Bir aralık arbk salonda kimin 
ne söylediği anla§ılmaz bir hale gel· 
mi§ti. Salon içinde muhtelif köıeler
de muhtelif hatipler söz söylüyor ve 
kimse kimsenin söylediğini anlamıyor
du. 

----
- Benim ev uzak.. Pazarlığı ya

palım da öyle gelirsin •• Güldü: 
- Sen, beni maytaba alıyorsun. 

Sende öyle kesme inyili:z malı kar
yolan olsa, eskiciye mi satarsın? .. 

Hemen lafı değittirdim: 
- Karyolayı bırak ta, lıatka şey

leri konuflllım. Siz böyle mahalle 
aralarında sabahtan aktama kadar 
dolaşıyorsunuz. Elinize epeyce es
ki geçiyor mu bari? 

Batını salladı: 
- Bitpazarı bizi öldürüyor! •• A

lem, timdi akillandi ••• Çöpünü bi
lem ziyan etmiyor. Eskiden, halılar 

Mahkemeler 
Faaliyete başlıyor 

(Başı 1 inci sahife<><.) 
geçecektir. 

Aaliye birinci, altmcı hukuk mah
kemeleri de muhtelit hakem mahkeme 
ai binaıında bugünden itibaren vazj. 
fe ifuma ba,lıyacakbr. 

9 uncu ihtisas mahkemesinin bu
gün gümrükte faaliyete geçmesine ça
b§ılma.ktadır. 

Vekil Bey •• 
Adliye vekaleti vekili Zekai Bey 

dün Perapalas otelinde meşgul olmuı 
ve hiç bir yere çıkmamııbr. Temin e
dildiğine göre vekil Bey daha bir 
müddet tehrimizde kalacak ve adliye 
i§lerinin yoluna konulmasile bizzat 
me§gul olacaktır. 

Adliyeye yeni bina. 
Aldığımız maliimata göre, yeni ad

liye binasının §imdiki Liman hanı ol~ 
maıı takarrür elmit gibidir. Lİını\n 
tirketi ve vapurculuk şirketile hanı 
İfgal eden ıaır kiracılar azami sürat• 
le hanı tahliye edecekler ve adliye 
bu binaya yerleıecektir. 

Hanın bükümet tarafından müba
yaa edileceği aöylenmektedir. 

Yangın suçluları .• 
Yangın ıuçlulan bugün , ı istin· 

tak bakimi buzunına çıkanlacak\n
dır. Suçluların mevkufen ilk tahld
katlan bu suretle baıhyacaktır. 

Yeni tedbirler •• 
Adliye yangım bü\ün resmi daire

lerin böyle bir felaketle karşıla§nııuı 
ihtimali Üzerinde dikkat ve alika u
yandırmışbr. Bunun için yeni tedbir· 
ler alınmıştır. 

Emniyet müdürlüğünün ve ikinci 
ıube ile müteferrikanın bulunduklan 
binalarda bundan sonra her gece dôr~ 
polisin gece devriyesine çıkmalar• 
kararlattırılmı§br. 

Bu dört memurdan ikisi ak§anidan 
gece yarısına kadar, ikisi de gece ya • 
ruıından sabaha kadar binaların dı
tanında ve İçinde daimi surette dev· 
riye gezeceklerdir. Devriyeler vazi· 
felerine ba§lamışlardır. 

i.'YVelki gec:e -tak&larda.a &TJ'I-

- Mahallelerden topladığınız 
eskileri nerede aahyorsunuz? 
Zanaatinin esrarını bu kadar ince 

d•:•ı inceye aratbrmamdan pek 
memnun olmadı; füpheli bir tavır
la: 

- Niçin sorarsın? Dedi. 
H . 1 - ıç ••• 

Fakat bundan sonra Yahudi es
kiciyi söyletmek kabil olmadı. Ne
M>rsam aldığım cevap bir omuz sil
kintisi, bir dudak bükütü ve bir bat 
sallayışından ibaret kaldı. 

M. SALAHAlJDIN 

Erg<:tni istikrazı 
(Başı l inci sahifede) 

lan B. tertibi tahvillerin A. tahville· 
ri gibi , fevkalade büyük bir rağbete 
mazhar olacağına §Üpbe edilmemek
tedir. 

Yüzde be§ faiz getiren ve senede 
iki defa ikramiyHi olan 933 istik
razının bu faydalanndan baıka geli
rinin tamamen Ergani demiryoluna 
tah•is edilmesi, aynca meselenin mil
li bir ehemmiyeti bulunması tahviller 
etrafında dahi\ büyük bir alika U· 
yandırmaktadır. 

Halk ve müesse!eler tahvilleri son 
tanesine kadar alınağı ve tasarruf e
dilmiı paralannı veya ellerinde bulu
nanı bu istikraza yatırmağı bir borç 
bilmektedirler. 

Bilhassa, Emlik ve Eytam, 1§, Sü
mer, Ziraat bankalannın tahvil bede
lini dört taksitte ödeyebilmek üzere 
kolaylık göstermeleri herkese en a
tağı bir tahvile sahip olanak fırııabnı 
vermiıtir. 

Bu bankalar vaki olacak tehacüme 
karıı halkın giıeler önünde fazla bek 
lememesini temin için tertibat almıı
lardır. 

lan polis devriyeleri reuni daireler; 
de kontrol etmiıtir. Bu meyanda l),,f. 
t~rdarlık, vilayet, binalan gezilmiı
tır. 

Yangın sahasında •• 
Yangın ıabasını ihtiyata riayeten 

büyük bir dikkatle muhafaza altında 
bulundunılmaktadır. Dün enkazın i
çine girilip girilmiyeceği bir defa da 
ha tetkik edilmiıtir. 

Yangın çıkan yer •• 

Bugünkü hafriyatın bir de adJ; 
kısmı vardır. Bu hafriyat yangının 
evve]i. çıkan kısmında, :nerdivenin 
bulunduğu yerde, sonra müddeiumu· 
miliğin lüzum göstereceği kısımlarda 
yapılacaktır. 

Hilal·Topkapı maçı, Hilali nl-0 gali· 
biyetiyle bitti. 

Sonuncu maçı, lstıuıbulspor Beykoz 
birinci takınılan oynuyorlardı. Geçen 
hafta Fenerbahçeye ancak 1.0 mağlup 
olan Beykozun lstanbulspora kartı ne 
netıce alacağı merak ediliyordu. Beykoz 
sahaya §U tekilde çıkmışb. 

Kandili-Bahadır, Sedat-Cabit, Meh
met, Behçet- Nail, Sait, Mu.stafa, Jllebi, 
Rıdvan. 

Buna mukabil, lstanbulspor talmnı da 
~öyle tetekkül etmişti: 

Lütfi-Samih, Sabih-Aziz, Hasan, Sa· 
mi - lsmail, Reıat, Salaheddin, Nev-
zat, Halit. • 

Hakem Cafer Bey ••• 
llk akını lstanbuspor yaptı. Bu bü· 

cum Beykoz müdafii Sedadın uzun bir 
vuruıu ile kesildi. Buna Beykozun ver· 
diği cevap ta kornere kadar dr,yanan 
bir hücum oldu. Bu korner Lütfinin gü· 
zel bir blokajı sayesinde neticesiz kal· 
dı. Oyunun umumi şekli m'jtevazindir. 
Her iki !alnın ayni derecede müessir bir 
oyun oynuy'll' Hücumlarda müsavat var. 
Buna mukaU•.. 1ıtanbulapor mU'dafaası
nın daha temiz ve fUurlu oynadığı, kes-
tiği toplan kendi muhacimleri lehinde 
daha faydalı kullandığı gÖrÜot.A>r. 

Oyun, bir neticeye ermeksizın, akın· 
larla devam ediyor. B."?yk'üz kalecisinin, 
bir defasında Salaheddinin 11yaklarına 
yallırak kurtardığı gol de dahil obnak 
üzere göze çarpan esaslı fedakarlıkları 
var. 

30 uncu dakika : Beykozdan sa/an 
İ'lişi ortalanan topa lstanbulsporun sağ 
muavini kesti. Ve bir plase ile kaleciye 
verdi. F akaWraJeci yerinden çıkmış bu· 
lunuyordu ve top yuvarlana yuvarlana 
kaleye girdi. Beykoz yegane sayısır_. bu 
ıurelle kazandı. Devre nihayete kadar 
tesirsiz hücumlarla geçti. Haftaym o!du 
ğu zaman lstanbuspot, kendi kendine 
yaptığı golle 1-0 mağlup vaziyette idi. 

ikinci devrede latanbuspor takımında 
tadilat yapmı§h. Halit, müdafaaya al.n
mış, Samih hücum hattına geçmişti, bu 
değitiklik sarı-siyahlıların netice almak 
hususundaki kabiliyetlerini cidden artır• 
mııtı. Nitekim devreye müessir hücum
larla baıladılar ve bu hücum tefevvüku 
hemen hemen bütün devre devam ede
rek, lstanbulsporlular galibiyeti sayıla
nnı kazandılar. 

Sekizinci dakika : Beyko:ı: kalesi et
ra.'ında dolatan gol tehlikesi birinci ne
ticesini verdi. Nevzadm orl•''dığı topu 
Salaheddin stop etti ve güzel bir ıütle 
beraberlik golünü yaptı. Beykoz bu gol
den ziyade rakibinin güzel oyunundan 
dolayi bozulmuş bir maneviyatla maça 
devamediyor. Hakem, en küçük hataları 
bile müsamahasız cezalandırıyor. Bunun 
içindir ki, bilhassa beraberlik vaziyelln-
den sonra sertleşmek isti'aadmı kazanan 
oyun, çarçabuk tabii mecrasına dönüyor 
ve sükünet içinde devam ediyor. 

18 inci dakika : Nevzat güzel bir kir 
ner attı. Sa~ih kalenin önüne düıen to
pu bir kafa vuruşu ile ikince defa Bey
koz kalesine taktı. 

lstanbulsporun tazyiki devam ediyor. 
25 in~ ~ : Beyko;ıda bir firik.ik ce-

Bir aralık münakaıacılar salon
dan çıkblar ve münakaıalarma mer
diven b&§larmda ve koridorlarda de
vam ettiler. Bilhassa bu sene aınıfta 
kalan talebe, ifi kan§tmnakla ittiham 
ediliyordu. 

Kongrede ihtiyaten bir çok ta po
lis memuru bulunuyordu. Maamafih 
memurlann müdahalesini icap ettire
cek bir hareket olmamı§br. 

Bu esnada eski heyeti idare de sa
lonu terltebni§tir. 

F akaı bir taraftan da yeni idare 
heyeti intihabına ge~ilebildi. Toğu, 
Necml, Fikri, Ihsan, Nurettin, Mus
tafa, Nizamettin, Muzaffer ve Hamit 
Beyler yeni idare heyetine seçildiler. 

Bundan sonra Hakkı, Halis, Re· 
fik, Muhterem, Y akup Basri Beyler 
tefti§ heyetine ve Cemal, Sabiha, Mü
zeyyen Süreyya, ErtuğruJ, Feridun, 
Şekibe Hanım ve Beyler de hayıiye~ 
divanına intihap edildiler. 

Dün kongreden sonra bu kongr~
nin bazı hukuki noksanlan olduğun 
dan tekran lazım geldiği aöylenınek
te idi. 

Dün geç vakit sabık idare heyeti 
gazetemize gönderdiği bir mektubun
da diyor ki: 

"Son imtihanlarda sınıfta l<almı~ 
bulunan bazı talebelerin 1.:dit müda· 
halesi yüzünden kongr<., rizamname
nin ahki.m.ı sarihasın;ı. muhlllit olarak 
cereyan ebni~tir. Bu y~7iyeti gören 
idare heyeti azaları ha .... Fketi protesto 
mahiyetinde salonu te~kelmek mec
ltt riyetinde kalmıılardı7. Lüzu\n!ıuz 
heyecanların hikim oHnğ·• şu gün· 
lerde nizamnameye dat,i istinat ~tnıe· 
nin gayri mümkün olduğunu taına
m·:r. anlayan idare beyc.t: dağılan kon 
greden sonra fevkalade olarak İçtima 
etmoftir. Senelik kongıi; ... ,\r. bir mud· 
•1• t &Cınraya tehirine ve nizamnamenin 
45 'r:.ci maddesi mucibineP vazifesini 
yeni kongrenin aktine k.lldar ifaya 
karar vermiıtir.,, 

zası verildi. Kaleci kurtardı. Fakat, to
pu iyi bir degajınanla ileriye alamadı. 
Salaheddin keılıi ve topu Nevzada ver
di. Nevzadın 11kı bir §Ütü Beykozun ka
leciıini üçüncü defa mağlup ediyor ve 
lstanbulsporu 3-1 galip vaziyete çıkarı
yor. 

Oyunun bundan sonrası latanbul
sponın ayni hikim oyunu altında, 
fakat golsüz geçti ve maç lstanbur
aporun 3 - 1 galebeaile neticelen
miı oldu. 

Şeref sahasında: 
Be,iktaı Şeref sahasında bugün 

yapılan maçlar ıu neticeleri verdi: 
Altınordu B. takımı gelmediğinden 

Anadolu B. takımı hükmen galip. 
Seyrisefain B. takımı Çlekoa ta

kımına 2 - O galip. 
Gençler §ampİ)"onasından: 
lstanbulspor, Eyübe 7 - 1 , Gala-

inhisarlar U. Müdürlüğü 1 
Alım, Satım Komis onu ilanları. 

İdaremiz için (16) kalem makine aksamı satın alın~· 
caktır. Taliplerin liste ve nümuneleri gördükten sonra pa
zarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarile berabet 
11-12-933 pazartesi günü saat (14) te Galatada mubayaa 
komisyonuna müracaatları. (6642) 

Cin si Mıktan Bulundukları 
mahal 

Cibali Fabrikasın 
da 

Gaz tenekesi cesa
metinde boş kola 
tenekesi 

Tahminen 15UU a
det 

Kağıt kırpıntı par
çaları 

Bir sene zarfııida 
teraküm edecek 
tahminen 10000 ki 

Cibali Levazım 
an barında 

lo 
Defter kağıdı İstimale gayri salih 

tahminen 700 kl
Cibali İnhisarlar 
matbaasında 

lo 
Pastal Sazları Tahminen 4300 Levazım Bahariye 

anbarmdı 
Levazım Kabataş 

kilo 
Muhtelif boş ·ıtrı- Tahminen 1579 
yat şişesi adet anbarmda 

Yukarıda isim ve ımkdarları yazıl! muhtelif eşya 2 
12-933 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörtte açıı' 
arttırma usulile satılacağından taliplerin yüzde 15 teminat· 
larile beraber yevmi mezkUr da Cibalide Levazım şubesİJl 
de müteşekkil satış komisyo nuna ve eşyaları germek içiıı 
her gÜn sabahtan akşama kad ar hizalarında yazılı ml\hallere 
müracaatları. (6643) 

. 4. ~, . 1 • . • ' ' ... . 

Eczane eczaneye benzer ama 
ilaç ilaca benzemez! 

BEŞİR KEMAL 
MAHMUT CEVAT ECZANESİ: Sirkeci - Dörtyolağzı. 

tasaray, Topkapıya 2 - O galip. Ve
fa • Kasımpaşa birer golle berabe

re. 

Tarla koşusu 
Halkevinin tertip ettiği tarla ko

fUSU dün sabah Şiıli ile Hürriyetie

bediye tepesi ara11nda yapılmıttır. 

Şişli tramvay garajından başlayan 
bu Koros kontrayı iki kategoride ya
pılmışbr. Birinci kategori 3000 met

re idi. Bunda Beyoğlu ve Ortaköy klüp

leri en çok puvan almıttır. 
5000 metre olan ikinci kategoride 

(l\l534) -

1 

Robert Kollej takımı en çok puvan •
1 

mı§br. 

1 --ı KDçUk halterler 

• Merkeze alınınıt olan Nevyot~ 
Ba,konsolosumuz Basri Bey ıehrilflİ' 
ze gelmiştir. Basri Bey bugün Atı' 
karaya gidecektir. 

• Cümhuriyet Halk Fırkası KııtJ'I' 
kapı nahiyesinde Tavıanta,ı aemt o· 
cağının da kongresi yapılmış, oc&~ 
riyasetine belediye 1evazım memur~ 

!arından Mustafa Halit Bey intih•9 
edibnittir. 



MiLLiYET CUMARTESi 9 KANUNUEVVF.L 1933 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika ınızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene: satılmaktadır. 
Fiatlaronız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolaroruzda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so lurusınr, 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hes ahına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzil.8.ttan istifade ederler. 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9J16 

• 
Emlak ve Eytam, iş, Sümer, Osmanlı ve Ziraat Bankalarından: 

::ııra 
No. 
856 
857 

858 
859 

860 
513 
517 
519 
520 
524 
525 
546 
556 
559 

Geliri tamamen Ergani Demiryolunun intasına tahsis olunan ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazının 4.000.000,- lirallk ikinci kısmını teşkil eden 
(8) tertibi tahvillerinin kayıt muamelelerine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak 11 Kanunusani 1934 deni hayet verilecektir. 

Bu iatikrazın (A) tertibi hamillerinin, sahibi bulundukları tahvillerin (8) tertibine, iştiraklerini temin edebilmek üzere 9 Kanunuevvelden 13 
Klinunuevvel akfAllllna kadarki ilk beş gün bu kabil İftİrak taleplerine tahsis edilmiştir. 

Bu müddet zarfında (A) tertibi hamilleri tahvillerini evvelce aldıkları Bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin (8) tertibi tah.-illerini talep ede
bilecektir. 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar umuma serbesçe yapılacaktu. 1 

Beheri 20 İ!tra itibari kıymetteki (B) tertibi tahvillerin fii ihracı (A) tertibi kayıt muamelesi ile (B) tertibi kayıt tarihi arasındaki müddetin 
faizi nazarı itibara alınarak 19,70 lira olarak tesbit edilmittir. 

Yeni tahviller 19,70 liranın def'aten ve pefİnen tediyesi tartile satılır. Ancak balkımrzın bu istikraza İfliraklerini temin edebilmek üzere Bankalar 
afağıdaki fartlar dairesinde teshilat göstermeğe amadedirl.er. 

1.- Petinen bet lira tediye edilmek ,a rtile kayda İftirak olunabilecektir. 
2.- Tahvil bedellerinin bakiyesini tet kil eden on bet lira üç ay ve üç taksitte tahsil ' olunacaktır.Bu $Uretle tahvillere fii ihracına nazaran otuz kurUf 

fazla tediye edilmiş bulunacaktır,ki bu da Bankaların bu muameleden dolayı alacakları faizi tetkil edecektir. (6623) 9114 

• 'j '·. • ' .. . . '' r; . . '':._.·.·· .. - -'}:-- . . -··, - ... \ , .... . . !:~ 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
1 
13 üncü kolordu ilanları 1 l 

Çorlu Askeri Satınalma 
Komisyonundan : = - ... Semti 

~ 

Yedikule 
Koca Mus 
lafa paşa 
Kadıköy 
Tophane 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Yeıilköy 
Büyükada .. 
Boğaziçi 
Büyillcada 

" Divanyolu 
Tarabya 
Yeniköy 

• ' 
Mahallesi 

HaciEvhat 
Çirağı Hasan 

Caferağa 
Kazancı 

HüseyinağıJ 
Köyiçi 
Cami 
Maden 
Yeniköy 
Karanfil 
Yali 
Atik Alipaşa 
Tarabya 
A:vanikola 

1 

Sokağ1 

Çıngıraklı bostan 
Çukur çeşme 

Moda 
Saatçi 

Sakızağacı 
Fırın ve Ayazma 
Çakır çıkmazı 
Şalcı 
birinci 
Karakol 
Mustafa Bey 
Sofcu Hanı 
Beyoğlu 
Çifte fabrika 

. Küybaşı 

Cin si 

Hane ve Tarla 
Ahşap hane 

Kagir hane 
(Arsa metresi 363) 

Kagir hane 
Ahşap hane ve dükkaıı 
Ahşap hane 
Arsa metresi 65 
Ahşap hane 
Ahşap hane ve bahçe 
Ahşap hane 
Alt kat dükkan 
Arsa 
Ahııap hane ve dükkan 

Emlak 

No. sı 

2 eski 
48 

l 
20 

104 
11-12-13 

5 
21 
24 
12 
17 
18 
24 

l2-4-242 

Hissesi HUseye göre mu- Ç l d ki kıt' t iht' 
hammen kıymeti 1 . . 2o0r0u00a kil aT kirdıy~cı 

ıçın , o ve e agın 

225 T. L. daki kıt'atı için de 28,000 ki- ı 
50 " lo Nohut açık münakasa ile a- i 

1/8 
1/4 

1/ 2 
tamamı 

2500 
1820 

" 3000 
,, 800 

12/16 375 
168/2j2 50 

1/2 500 
2660/11250 1400 

16/48 500 
Tamamı 300 

3/4 525 
14/48 735 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

lmacaktır. ihalesi 28-12-933 
Perşembe giinü saat 14 tedir. 
Taliplerin ııartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya I 
iştirak için de o gün ve saatin 
de Çorluda Askeri. Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(2412) \0029) 9149 

* * • 

Yüzde yedi buçuk pey akçeıerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı ya
zılı gayri menkullerden 856 - 8a7 - 858 - 859 - 860 sıra No. lısı açık arttırm"l suretile diğerleri pazarlıkla satışa çıkarılmış
tır. Kat'i ihaleleri 21-12-933 perşembe günü saat 15 tedir. Müzayedeye İştirak edecekler pey akçelerini yevmi mezkiirda 
saat on dört buçuğa karlar tevdileri lazımdır. Senei haliye vergİsile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname bankamız ka-

Çatalca müstahkem mevki 
ihtiyacı için açık münakasa i -
le 6,000 kilo sabun satın alı -
nacaktır. lhalesi 26-12-933 
salı günü saat 14 tedir. Talip
leriiı şartnameyi görmek üze
re her gÜn ve münakasaya iş
tirak için de o gÜn ve vaktin- 1 

den evve_I teminatlariyle Fın- ı 
dıklıda Üçüncü kolordu satm
alma komisyonuna müracaat -pısına asılmıştır. (6714) c ' 

• ları. (6695) (511) J 

* .. ~ 9186 1 

L>enizyolJarı 
İŞLETMESi 

Acenteleri : Karalı:öy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 

Han Tel. 22740 

Karadeniz Yolu 
COMHURlYET vapuru 10 
Birinci Kanun PAZAR 18 de 
Galata nhbmmdan kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Onye, Ordu, Gireson, 
Tirebolu, Görele, Trabzon, Ri
ze'ye. Dönüfte bunlara ilaveten 
Of'a uğrayacaktır. (6759) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 9 Bi
rinci Kanun CUMARTESİ 
17 de Sirkeci rıhtımından kal
karak gidi9te Gelibolu, Çanak
kale, Bozcaada, Edremit, Ay
valrk, Dikili, İzmir' e. Dönüşte 
Geliboluya uğramıyacaktır. 

(6786) 

Mersin Yolu 
ADANA vapuru 10 birinci ka 
nun PAZAR Onda Sirkeci 
nhtumndan kalkacak gidi9-
te Çanakkale,lzmir,Küllük, Bod. 
rum, Rodoı ,Marmaris, Dal
yan, Fethiye, Kalkan, Kllf, Fi-
nike, Antalya, Alanya, Mer
sin' e. Dönü9te bunlara ilaveten 
Tatucu, Anamur, Kutadası, Ge
libolu'ya uğrayacaktır. (6785) 

I>enizyollan lşıetm-;; 
5 Doktor ve 8 Küçük 
nhhat Memuru arayoı 

Gemilerimiz için ayda 80 lira 
ücretle 5 Doktor ve 50 lira üc
retle 8 küçük Sıhhat Memuru 
alınacakbr. Doktorların gemi 
tabibi vesikasını haiz olmaları 
ve srhhat memurlanam küçük 
sıhhat mektebinden mezun ve 
3 sene meslekleri dahilinde hiz
met etmİf bulunmaları şarttrr . 
Talip olanların idaremize mü
racatları ilan olunur. (6755) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Çatalca Müstahkem mevki 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
2,500 kilo zeytin yağı satın a
lınacaktır. İhalesi 26-12-933 
salı gÜnü saat 15 tedir. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya işti -
rak için de o gün ve vaktinde 
teminatlarile Fmdıklıda Üçün 
cü Kolordu satmalma komis -
yonuna müracaatları. 

9287 
...................... 1 ... 

Geliri tamamen Ergani Demir yolunun inşasına tahsis olunan ikramiyeli% 5 faizli 1933 istikrazmın 4.000.000 -
liralık ikinci kısmım teşkil eden (B) tertibi tahvillerinin kayıt muamelesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak 11 Ka
nunusani 1934 de nihayet verilecektir. 

Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin, (B) tertibinden aynı numaraları alabilmek için, 9 Kanunuevvel 1933 tari
hinden 13 Kanunuevvel 1933 akşamına kadar evvelce (A) tertibi tahvillerini hangi bankalardan almışlar ise yine 0 

bankalara müracaat etmeleri lazımdır. 
14 Kanunevvel 1933 tarihinden 11 Kanunusani 1934 tarihine kadar olan müddet zarfındaki satışlar umuma tahsis 

olunmuştur. 
Beheri yirmi lira itibari kıymetteki (B) tertibi tahvillerin on dokuz lira fii ihracına müterakim kupon olarak yet

miş kuruş zam olunmuştur. Bu suretle yeni tertip tahviller ondokuz lira yetmiş kuruş üzerinden satdacaklır. 
Bu tertibe iştirak edilebilmesi, beheri yirmi liralık tahvil için berveçhi peşin 19,70 lira verilmesine ve mukabilin

de Maliye Vekili ile Cümhuriyet Merkez Bankasının selahiyettar imzalarını taşıyan muvakkat makbuzun alınmasına 
mütevakkıftır. 

Kayıt muameleleri bankamız dahi dahil olduğu halde Emlak ve Eytam, İş Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankalarının 
Türkiyede ki bilumum şubelerile İstanbul ve lzmirdeki diğer bankalar tarafından yapdacaktır. 

Emlak ve Eytam, lş, Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankaları şubeleri beher tahvil için (5) lirası peşin alınmak müte-
bakisi üç ay ve uç taksitte tahsil olunmak üzere taksitli satış teshilatı göstereceklerdir. (6626) 91l!: 

( ~ A. -~-- 1 .. .-l , : ... ·~~- ........ 7; .!. 

Adana Belediyesinden: 
Mezbaha ile şehir arasmda Et ve Buz nakliyatı için üç 

kamyon mubayaası kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. İhaleai 2 Kanunusani 934 Salı günü saat onda ya
pılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak için Belediyemize mü-
racaatları ilan olunur. (6657) 9161 

• I DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl İLANLARI 1 
Memur ve müstahdeınlerimiz için bir sene zarfında 

yaptırılacak .resmi elbisenin kapalı zarfla münakasası 27-12-
933 çarşamba günü saat 15 te Ankara' da İdare Merkezin
de yapılacaklir. Kumaş nümuneleri Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk Müdürlüğünde Ankara' da Malzeme Dairesinde gö
rülebilir. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde be
§ er liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6712) 

'1222 

Adana Belediyesinden: 
İki yüz elli lira ücretli A dana Belediye Fen Müdürlüğü 

münhaldir. İstanbul veya Avrupa mühendis mekteplerin
den mezun, en az üç sene devi et ve Belediye dairelerinde hiz
met görmüş mühendislerin müracaatları ilan olunur. (6760) 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Zabita memurlarının elbise ve kaputları için i

mal ettirilecek üç muhtelif cins kuı:naşa ait münakasa 26-11-
933 tarihi11.den itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - İhale 16 Birinci Kanun Cumartesi giinü saat 15 
te Umum Müdürlük mubayaa Komisy,onun~a icra edilecek 
tir. 

. 3 -. Şartnamede bazı lüzumlu tadilat icra edildiğin
den ısteklile~ her gün müracaatla yeni tadilatı öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte Emniyet İşle 
ri Umum Müdürlüğü Mubayaat Komisyonuna müracaat et-
meleri. (6649' 9157 

(6696) (510) 9187 
* * • 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
46,000 kilo sabun kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İ -
halesi 26-12-933 salı giinü sa 
at 14,30 dadır. Taliplerin ev -
saf ve şartnameyi görmek üze 
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de o gÜn ve vaktin
de teklif ve teminat mektupla
rile Fındıklıda Üçüncü Kolor
du Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (6697) (512) 

9188 
• * .. 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
28,500 kilo zeytinyağı kapa -
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 26-12-933 salı gii
nü saat 15,30 dadır. Taliple -
rin evsaf ve şartnameyi gör -
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya iştirak için de o gÜn ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Fındıklıda O 
çüncü Kolordu Satmalına ko
misyonuna müracaatları. 
(6698) (513) 9189 

* * lf 

Çorlu Askeri Sa. Al. Ko. 
dan: 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı ı-

Devredilecek ihtira beratı 
"Et", balık meyva ve bira misillô has

sas malların hiyni naklinde tebrit edil
meleri usulü" hakkındaki ihtira için İs· 
tihsal edilmiı olan 3 .Kinunevvel 1928 
tarih ve 1559 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukukun bu kere haıkasma 
devir veya icara verilmesi teklif edil. 
mekte olduğundan bu hususta fazla ma 
lômat edinmek isteyen zevatın lstan
bul'da Bahf"kapu'da Tat Hanında 
43-48 numaralarda kiin vekili H. W. 
Stock efendiye müracaat etmeleri ilan 
olunur. (10586) 9175 

Devredilecek ihtira beratı 
" Elektrik ta.'ıarriyat ve keşfiyatı ar

ziyede bulunmak usulü" hakkındaki ih· 
tira için berat talebizmınmda 13 Kanu
nevvel 1928 tarihinde lstanbul Vilayet 
celilesine takdim edilmiı olup 32366 ev
rak numarasile mukayyet müracaatın 
ihtiva ettiği hukuk bu kere ahara devir 
veya icara verileceği teklif edilmekte 
olduğundan bu hapta fazla malômat e· 
dinmek isteyen zevatın lstanbul'da Bah
çekapu'da Taş Hanında 43-48 numara• 
larda kain vekili H. W. Stock efendiye 
müracaa~ etmeleri ilin olunur. (10712) 

9257 

çin 45,000 ve Tekirdağmdaki 
kıs'at ihtiyacı için de 60 000 
kilo bulgur kapalı zarfla ~üna 
kasaya konmuştur. İhalesi 18-
12-933 Pazartesi giinü saat 
14 tedi,-. Taliplerin nümune 
ve şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Çorluda Askeri Sa. 
AI. Ko.no müracaatları. 
(3403) (e433) 90Ş! 
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TERCUME ve TEFSiRi 
Kıymetli eserlerile bütün lslam aleminde tanınmıt olan fazılı muh~erem Omer Riza Beyin eseridir. Cümhuriye· 

ilinizin verdiği büyük fikir ve vicdan hürriyetinin en kudretli bir öıneğ< .11larak çıkan ilk Kur'an tercüme ve tefsiridir. 
Bu itibarla henüz okuma yazma öğrenen bir vatandaıtan, en yüksek kültür sahibi münevverlerimize kadar her mÜs· 
lümanın merak ve heyecanla okuyacağı bir kitaptır. Bu muazzam eser, Şark ve Garliin en meıhur muharrirlerinin 

cıerlerile karıılaıtırılarak mukayeseli bir surette kaleme alırunııtır. Oz dilimizle : 

• 

Tanrı Buyruğu Aylardan beri beklenilmekte olan Ford'un meccani ikramiyesi 
. 

Adını verdiğimiz bu muazzam eserde, geçen on Üç asır içinde, İslam &leminde yetiıen bütlün büyük müEessirle· 
rin ve bunlardan başka bugÜnÜn islim muharrir ve mütefekkirlerinin tefsirleri hülasa edilmit, garp müstetriklerinin 
kur'an hakkındaki lletkiklerinin kıymet ve mahiyeti göıterilmiı, misyonerlerin kur'an ve müslümanlık hakkında yaz· 
dıkları bütün yazılar tenkit edilmiı, kur'an ile daha evvelki mukaddes kitaplar her noktai nazardan mukayese olun· 
muıtur. Büyük mukaddimede kur'anın tarihi, mufassal bir ıurette yazıldıktan başka kur'anın getirdiği dini ve iti
kadi esaslar pek etraflı bir surette izah edilmiı. Kur'anı anlamak için lazım olan hayatı Muhammediye de ayrıca hu· 

Birinci Kanunun 10uncu gününe 
müsadif Pazar günü saat 11 de 
Taksimdeki Otomotör T. T. A. Ş. 
Umum Ford acentalığı salonla_ 

la.sa edilmiıtir. Eserin tamamı ciltli olarak 4 liradır. 600 sayıfahk bir kısmı Ramazanı ıerif dolayuile satııa çıkarıldı. 
iki ay sonra tamamlanacaktır. Birinci cildi alaıılara ikinci cilt paraıız yollanacaktır. 

~MUALLİM AHMET HALiT KITAPHANESI ~ 

Her zaman 
bize sorunuz 

Umum vekili : 

AHME f RÜŞT0 ZAOl!< ·r 
. MEHMET HAYR 

1,-eıgraf Adreaı: MUMAVE~· JSTANBU°Y 

Teıeron : 24420 \tO 24•29 

SlrkecV Mltaf Poşa Han lktncl l<ot 

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. 

10 beygirden 800 beygire 
kadar Exzosla çalışan tek si
lindirli Kondense ile işleyen 
çift silindirli LOKOMO
Bl-LLER1M1Z vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta· 
ne R. WOLF LOKOMOB1-
L1 işlemektedir. 

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

BUHAR MAK1NALARI· 
MIZ her tarafta tanınmış· 
tır, çok yüksek takat ve 
tazyiklerle de imal edilmek· 
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 
TERT1BA TiMiZ vardır. 

teyİniz. B 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı İs·& 

w MASCHINENFABRIK BUCKAU -R.WOLF A-G 
. . · " -~ · ·. ;. MAGDEBURG 
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RUSYAYI Görünüz 
Herkesin kesesine uygun seyahatlar 

Turizm için yeni bir memleket 
Yeni bir saha 

MÜRACAAT EDiNiZ 

INTOURIST N A T T A 
Milli Türk seyahat aceatalıtı 

Çinili Rıhtım Han 
Galata 

Tel: 42501 

GALATASARAY Tel. 44914 
Tllrkiye Ziraat Bankası Binuı 

GALATA Tel. 44514 

Erzurum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdüriyetinden: 

Eı;zurum Vilayeti için 933 senesi Muhasebei hususiye 
tahsisatından 3800 liralık Neosalversan ve 2000 liralık me 
zurol kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münaka 
sa 10-12-933 tarihinden itibaren 20 gündür. Neosalvarsan· 
lar Ellilik kutulard~ ve seri halinde Mezurollar ise Otuz veya 
On beş veyahutta 100 santimetre mik'ablık Orijinal kapan· 
mış şişelerde bulunacak ve Mayıs 934 ununa kadar Erzu· 
nımda teslim alınıp her parti mal alındıkça parası muhasebei 
hususiyeden tesviye olunacaktır. Fazla tafsilat almak iste· 
yenlerin Erzurum Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne 
müracaatları ve bilumum masraflar ise müteahhide ait bu· 
lunduğu ilan olunur. (6658) 9162 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanlal'ı 

rında icra edilecektir. 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 11,000 kilo makarna ile 
2000 kilo şehriye 10-12-933 
pazar günü saat 15,30 da pa 
zarlıkla satın ·alınacağından 
şartnamesini göreceklerin 
her gÜn ve pazarlığına gire 
ceklerin belli saatinde Mer· 
k~z Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun· 
maları. (654) (6779) 

Son altı ay zarfında Türkiye dahilinde satılan bütün Ford otonıo• 
billerinin sahipleri beyninde kurra çekilecektir. isabet edene sahil' 
olduğu otomobilin ayni veyahut bedeli verilecektir. 

••• 

Beyoğlu Dördüncü Noter 
MİTHA T CEMAL BEY 
tarafından icra edilecektir. 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat 
ihtiyacı için 40,000 kilo ma· 
karna ile 15,000 kilo şehriye 
10-12-933 pazar giinü saat 
15 te pazarlıkla satm almacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satınalma Komis 
yonunda hazır bulunmaları. 

Bütün F ord sahiplerinin bu samimi merasime iştirakleri rica olunur• 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. - ISTANBUL 
. .... . ' • 1 ... • ';.. : • ' • ·: ! .... ' • ' "" . .. 

(652) (6780) 

* * * 
Merkez Kınnandanlığm:ı 

merbut kıtaat ve müessesat 
ihtiyacı için 8000 kilo makar· 
na ile 4000 kilo şehriye 1 O· 
12-933 pazar gÜnÜ saat 14,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin belli saatinde Mer· 
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonunda hazır bulun· 
maları. (653) (6781) 

• * * 
Harbiye Mektebi ve merbu

tu mektepler ihtiyacı ıçın 
287500 kilo odun 11-12-933 
pazartesi giinü saat 15 te pa· 
zarlıkla alınacaktır. Taliple· 
rin belli saatinde teminatları 
ile Tophanede Merkez Satın 
alına Komisyonuna gelmeleri. 
(647) (6751) 9273 

• * • 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

KARABIGA YOLU 
SAADET vapuru 9 Birinci 

Kanun cumartesi saat 18 de 
Tophane rıhtımından kalkarak 
gidişte Tekirdağı, Marmara, 
Erdek, Karabiga, dönüşte Mü
refte ve T ekirdağına uğraya

caktır. .....;.;=;.;..... ______ -

BARTIN YOLU 
KEMAL vapuru 9 Birinci Ka 

nun cumartesi saat 18 de Sirke
ci rıhtımından kalkarak gidiş 
ve dönüşte Ereğli, Zonguldak, 
Bartin, Amasraya uğrayacak-

tır. ----------
TRABZON YOLU 

MiLLET vapuru 12 Birinci 
Kanun Sah günü Galata rıhtı
mından saat 18 de kalkarak gi
dişte: Zonguldak, İnebolu, Si
nop, Samsun, Fatsa, Gireson, 

Mühürlü nÜ.munesi veçhile Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. 
nal imalatında kullanılmak Ü· Dönüşte bunlara ilaveten Sür-
zere tahsisatı dahilinde demir mene ve Orduya uğrayacaktır· 
11-12-933 pazartesi giinü saat 1 •--... --iılllıııııııiı ____ _ 
15 te pazarlıkla alınacaktır. --• Dr. Nuri Fehmi--• 
Taliplerin belli saatinde temi· Göz Hekimi 
natlarile Merkez Kumandanlı· Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
ğı Satınalma Komisyonuna saat 2-6yakadar. Telefon 23212 
gelmeleri. (649) ,(6752) 

9274 9005 . ,, . 
Dr. A. KUTİEL Harbiye ve merbutu mek· 

tepler ihtiyacı için alınacak Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

bağların yapılan münakasasın <10527) 9021 

da talip zuhur etmediğinden Hali tasfiyede bulunan 
450 kilo A 652 ~kilo B 206 ~- B A z A R D O L EV A N 
lo C marka baglarla 582 kilo 
gaz yağının pazarlığı 10-12· Anonim Şirketi tasfiye 
~33 pazar günü saat 15 te icra memurluğundan : 
edileceğinden taliplerin belli 9 Ağustos 1933 tarihinde fevkalade 
gün Ve saatinde teminatfarile ıurette içtima eden hiuedaran heyeti u
birlikte komisyonda hazır bu· IJlumiyesince feshine karar verilen Ba
lunmaları. (650) (6753) zar dü Levan Anonim Şirketinden ala-

9275 cağı olanların, yeUerindeki evrakı mÜs· 
• * 

Harp Akademisi ihtiyacı i 
çin 500 kilo sabun 9-12-933 
Cumartesi gÜnü saat 16 da pa 
zarlıkla satm alınacaktır. Ta
liplerin belli saatinde T opha
nede Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda ha 
zır bulunmaları. ( 651 ) 
(6778) 

bite ile birlikte, nihayet bir ıene zarfın 
da, eyyamı tatiliyeden batka her gÜn 
mesai saatleri dahilinde, Galata'da Ün
yon Hanında beşinci katta 57 numaralı 
odada mezkur ıirketin tasfiye memurlu
ğuna müracaat eylemeleri Ticaret kanu .. 
~~ maddesi mahsuıasına tevfikan İ· 
lan olunur. 

5 Kanunevvel 1933 
Tasfiye memurları 

(10785) 
N. Şor Celal . 

~ 

MUHTİRALI 

TAKVİMİ RAGIP 
12 Seneden beri 1934 Senesı• için daha ziyade tekeı:ıı 
çıkmakta olan mül etmit bir halde 
çıkmıştır. Takvim malfunatı sahih ve kat'idir. Herkesin resmi 
ve ticari muamelerde muhtaç olduğu lüzumlu malfunat istifa
deli ve muhtra kısmı muntazam ve geniştir. Deniz ve kara 
yolları, posta pul ve nakliye tarifeleri ölçüler ve ölçü kanunu 
ve daha bir çok istatistik, coğrafya ve heyete ait faydalı bilgiler 
takvimi Ragıbın münderecatını teşkil eder. Ayrıca son vilayet 
teşkilatına göre renkli Türkiye Cümhuriyeti haritasını ihtiva 

eder. Citlisi 35, eczası 25 kuru9tur. 

Kanaat Ajandası 
En şık ve en lrullanıtlı cep muhtırasıdır. fiyatı 35 kuruştur • 

•>Naşiri : K A N AA T KÜTÜPHANESi (10804) 

Umumi Neşriyat ve Yazı iş /eri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ııe Matbaacılık T. A. Ş. 

9132 


