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Balkan konferansına • 
gı-

den murahhaslarımız yarın 
geliyorlar. Bir kısım murah
haslar dün geldiler. 
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Sahip ·ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
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M. Çaldaris kabinesi 6 mart 
hadisesi mesulleri hakkında 
af kararnamesini 
Maarif nazırı istifa 

imzaladı, 
etti. 

Tel: ( Mücliil': 24318. Y.pı i.ı~ .. i müd.iirii.: 24319. 
lda1'e •• Ma.tb~.,, : 2.4310. 

İntihabattan sonra • •• • 

ilk Türk U:11iversitesi Bugün Merasimle Açilıyor Almanyada geçen pazar günü ya
pılan intihabatın şartlan hakkında
ki fikirler ne olursa olsun, her hal· 
de üzerinde ittifak edilmesi lazım 
gelen bir hakikat ıudur ki Almanya 
artık kat'i ve nihai olarak Bitlerin 
eline geçmiıtir. 

Hitlere kartı olan itimadın büyük 
bir tezahürü teklini alan son intiha
batın neticesi bize bunu öğretiyor. 
Almanyayı kurtarmak için on be§ ar .. 
kadaıile beraber i§e batlayan Hit· 
ler ve 1930 intihabatına kadar istih
faf ile kar§ılanan Hitlerizni, geçen 
pazar günü, Almanyayı arkasından 
ıürükleyip götürmiiıtür. intihabatın 
neticesi göstermi§tir ki Almanyada 
Hitlerizm geçici bir heyecan değil, 
ltalyadaki Faşizm gibi §ümullü bir 
inkılap hareketidir. 

Bu netice anlatıldıktan sonra şim• 
di bütün dünya, Hitler tarafından 
takip edilecek siyasetin hedef ve is
tikametini araştırmakla meıguldür. 
Dahili siyaset bakımından bu hedef 
kafi derecede vazıhtır: Hitler Alman
yadaki federal si.teme nihayet vere
rek milli birlik temin etmek istiyor. 
Wiemar kanunu esasisinin Almanya-
11, büyük Fransız ihtilalinden ev
,.elki Mukaddea Roma imparatorlu
ğunun, Viyana kongresinin teşkil et
tiği Almanya konfederasyonunun, 
Sadowa'dan sonraki şimali Almanya 
konfederasyonunun ve nihayet Bis
:rnarck•in eaeri olan Alman impara
torluğunun bir iıtihalesi idi. Harici 
manzarası ' müttehit ve mütecanis bir 
devlet olmakla beraber, hakikatte 
İstiklallerine pek dü§kÜn görünen bir 
takım devletlerin bir araya gelme• 
!eriydi. Hitler iktidara geçtikten son
radır ki Almanyada idare merkezi
le,ti. Müstakil devletler, birer birer 
Stadholder ismi verilen umumi vali
ler marifetile Berlin'e bağlandılar. 
'Almanyanm tarihinde ilk defa ola
rak Franıa ve ltalyada olduğu gibi 
ınüttehit bir devlet meydana geldi. 

1 intihabat ile Hitler'in Almanyayı mer 
lı:ezilettirmek yolundaki siyaseti taı· 
dik edilınit oluyor. Bundan sonra da 
hu çığırda devam edilecektir. 

Hitlerizmin iktısadi sahadaki si
)'aseti henüz bütün vuz~yle müte· 
hellir değildir. Malfundur ki Hitler 
fırkasına "Milli Sosyalistlik,, ismini 
l'eriyor. Filhakika milliyetperverlik 
tarafı kifi derecede mütebarizdir. 
hatta "millet., i ırk manasında al
dığından hu noktaıla diğer memle
ketlerdeki milli fırkalardan daha zİ· 
Yade ileri gitıniştir. Fakat sosyalist
lik tarafı mübhemdir. Gerçi üçün
~ü Enteı·nasyonalin komünistliğine ve 
ikinci Enternasyonalin sosyalistliğine 
karşı harp ilan etmiıtir. Fakat bu 
harbin iktısat bakımından değil, bey
>lelmilel oldukları için milliyetper
"erlik bakımından ilan edildiği anla
flfıyor. Kendi fırkasına sosyalist İs· 
inini vermekle beraber, büyük sana
l>i patronlarını ve daha garibi ıarki 
l>ruayada derebey vaziyetindeki bü
)iik arazi sahiplerini gücendirıneme
le çalııır görünüyor. 

Ancak dünyanın daha büyük me
~ak ve alaka ile öğrenmek istediği 
tey, yeni Almanyanın harici siyasetidir. 
Ilugün Avrupada sulh ve harp buna bağ
lı görünüyor. Hedef malumdur: Alman· 
)ayı Versailles sulhunun bağlarından 
lrurtannak. Fakat bu, Almanya için 
liitl.erden çok zaman evvel taayyün 
•tmiı bir hedefti. Hitler hangi isti
lrametten yürüyerek bu hedefe var
inak istiyecektir? 

Gerek Hitler ve gerek Von Neu
~ath tarafından son günler zarfın· 
da aöylenen nutuklarda mahaus bir 
•ulh temposu "ardır. Hariciye nazı
tı, Almanyanın Milletler Cemiyetin
den çekilmesi, sulh yolunda diğer 
devletlerle beraber yürümek isteme
lrıesi demek olmadığını bildirdi. Hit
ler de ayni mealde sözler söyledi. 
baha dikkate değer olan nokta §U• 
dur ki bu sözler, Almanyanm Lehi•· 
tanla müzakereye başlamasile filiyat
ta da ifade bulmuıtur. Lehistan • Al
tuanya münaıebetleri, Avrupa.nın en 
bazik .siyasi meselesidi.... Lokarno 
lrıuahede•i imza edildiği sıralarda 
l.iıe bu iki devlet arasındaki müna
•ebetler tanzim edilememişti. 

Alman • Leh müzakerelerinin han
ti safhada bulunduğu hakkında _he
~Üz kat'i bir söz söylenemez. Lehis
tan membalarmdan gelen haberler, 
hir dootluk ve ademi tecavüz misa
ltının imzaoı istihdaf edildiğini bildi
l'iyor. Diğer taraftan Almanlar, mü
takere1erin , kuvvete müracaat edil
lbiyeceği hakkında bir mukavele çer• 
~evesinin dışına çıkmadığını söylü
)orlar. Arada ehemmiyetli fark ol-
l ~la beraber, her halde kahir bir 
Q.ferin ferdasında sulh yoliyle Al· 
-.,oyanın münasebetlerini tanzim et
~eğe çahşması, dikkate değer bir ha· 
disedir. Almanya ile Lehistan ara
'tndaki ihtilaf, Almanya ile Fransa 
l~asındaki anlaşam~mazlıkların dü
lum noktalarından biridir. 

Lokarno siyasetinin beklenilen 
b.eticeyi vermemesi, 1926 senesinde bu 
~iiğümün çözülemerne•inden ileri gel
'-ıişti. Görülüyor ki şimdi bu" düğü
lııiin çözülmesine çalışılıyor. Eğer bu 
lııiizakereler müsbet bir netice verir
~, Almanya .. Fransa münaeebetle- ... 
fitıdeki gerginliğin de İzalesi bekle
~~bi!ir. Ancak bu, henüz bir ihtimal
~·· Şimdi dikkate değer olan nokta, 
d İtlerden cebir ve ~iddet yoluna gi
, _ ~ceği beklenirken, anlaşma ve uz
~ş_ına yol.ınu takip etmesidir ki, bu da 
~lenmedik bir sürprizdir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

i 1 ·Maarif vekili ı · 
1 Bu akşam dönüyor 

Ba§Vehilin dün ziyaret d!İği Z ongu/dah ıehrinin limanı '· 

Başvekil bir saat Ereğlide 
kalarak Zonguldağa vardı 
Halk büyük tezalıuratla bulundu 
İsmet Pş. Hz. ocakları gezerek kömür 

istihsal vaziyetini tetkik ettiler 
EREYLl, 17. A.A. 

Baıvekil lsmet Pa
!" Hazretlerini ha· 
mil bulunan Eae 
vapuru bu oabah 
Ereyli lima.nına giıo 

di. Vapur bayrak
larla donanmış mo· 
torlar ve kayıklar

la giden binlere& 
halk tarafından U• 

zaklardan selam·· 
landı. Ege limana 
girerken vapurlar 
düdükleri ve ha:
km Yıl.fa sesleri!" 
karşılandı. lsmet 
Paşa bu tezahürat 
uasında bir sanda
la binerek iskeleye 
pktılar. Ve halkın Zonguld akta vapura kömür yükletilirken 
çoşgun sevinç tezahüratı arasında doğ 
ruca hükumet konağını teşrif ettiler. 
Ereyli bir bayram i~indedir. 

Ereğlide tezahurat 
Ereğli, 17. A. A. - Başvekil ismet 

Paşa Hazretleri bu sahalı allıda Ereğli· 

yi teşrif etmişlerdir. 
ismet Paşa Ha,;..etler" nin refakatlerin

de lktiıat Vekili Celiil, Bolu mebusu Fa• 
lih Rıfkı, kalemi mahsus müdürü Vedit, 
Sümer Bank müdürü Nurullah Esat, Zon 
guldak mebusu Rifat B. le• bulunmakta 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Vekil B. Ordinaryüslerle 
dün uzun müddet görüştü 
Bugün yapılacak merasimde vekil B. 
nutuk söyleyecek, rektör cevap verecek 

Yarın dersler başlıyor 

Vekil B. üniversitede 

lstanbul Üniversitesinin küşat res
mi bu gün yapılacaktır. Maarif Vekili 
Bey bıı gün Türk ilim inkılabının yeni 
bir devreye giriıinin başlangıcım bir 
nutukla açacak ve merasim yapılacak
tır. 

Maarif Vekili Hikm.et Bey d'iin gÜ· 
nün pek erken saatlerinden itibaren ak
şama kadar Üniversitede meşğul olmuş
tur. 

Vekil Beyin riyaseti altında saat on 
da Üniversitede bir içtima yapılmıştır. 
Bu içtimada Doktor Neşet Omer Bey, 
Profesör mütehassıs M. Malohe ve Do
kanlar hazır bulunmuşlardır. Saat on i
ki buçuğa kadar devam eden bu içtima
da Üniversitenin bir senelik ihtiyaç lis
tesi etrafında alınacak idari ve ilmi ka 
rarlar etrafınd'a görüşülmüştür. 

~.~----------------------...... 

hocalar arasında \ 

Vekil Bey saat 13 te Edebiyat fakül
tesi Ordinaryüslerini kabul etmi~tir. Ve 
kil Bey bu zevatla kend> fakültelerine 
ait mesai! Üzerinde bir saat görüşmüş, 
fikirlerini dinlemiş ve notlar almıştır. 

Saat 14 te Fen fakültesi Ordinaryüs 
leri Vekil Beyin nezdi ne girmişler ve 
düıündüklerini söylemişlerdir. Bunları 
Hukuk ve sonra Tıp fakültesi Ordinar
yüsleri takip etmiştir. Her fakülte Or
dinaryüsleri fakülte Dekanları tarafın· 

(Devamı S inci sahifede)' 
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sahilemizdedir. 
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Umum müdürlüklerde de
ğiŞiklikler mevzubahistir 

Şehrimizde bulunan Maarif veki
li Hikmet Beyin bu akşam Ankara• 
ya avdeti muhtemeldir. Hikmet Be
yin Ankarada çok mühim işleri bu
lunduğundan, bilhassa vekalet yük
aek makamlarında mühim tebeddüla
·ta zaruret olduğundan vekil Bey u
zun müddet şehrimizde kalamıyacak
tır. · 

' Eski Maarif eminlerinden Behçet 
Beyin maarif müsteşarlığına tayinin
den· ısrarla bahsedilmektedir. Yüksek 
tedrisat- umum müdürlüğüne de es .. 
ki m'iiderrislerden Macit Beyin tayini 
lnevzuu bahistir. Orta tedrisat umum 
müdürlüğünde de tebeddülata inti
zar olunmaktadır. Yalnız ilk tedrisat 
müdürlüğünde bir tebeddül yapılmı· 
yacaktır. 

Yunanlılarla yeni 
Ticari itilaf 
Teknik komisyon ay so
nunda Ankaraya geliyor 

ATINA, 17 ( Tayyare ile ) 
Yunan lktısat nazırı Mösyö Pesmaz
oğlu birincikinun ayının ortalarına 
doğr'u Ankaraya hareket edecektir. 

Hükômetimizle iktıaadi müzake
relerde bulunmak Üzere Yunan iktı
sat nezareti bir de teknik komisyon 
teşkil etıniştir. Bu komisyonun aza
lan bu ayın sonunda Ankaraya gi
decekler ve imzalanacak olan yeni 
Türk .. Yunan ticaret itili.fnameainin 
esaslarını hazırlamaya başlıyacaklar· 
dır. 

Adliye vekili 
Dün geldi --Şehrimizde bir müddet 

istirahat edecek 
Adliye Vekili Saraç oğlu Şükrü 

B<oy dün sabah Ankaradan ıehrimize 
gelmiştir. Ve
kil Bey istaa• 
yonda müd
deiumumi Ke
nan Beyle di
ğer adliye er
kanı ve bazı 
hakimler ile 
'lkraba ve dost 
!arından bazı
lan tarafın
dan karşılan
mıştır. Vekil 
Bey Perapa
las otelinde 
bir müddet 
istirahat et• 
tikten aonra 
Beşiktaştaki ha 
nesine gitıniş· 
tir. Saraç oğ
lu Şükrü B. 

Şükrü Bey aon zaman-
larda Ankarada hastalandığından 
tehrimizde tedavisi ile meşgul ola
cak ve bir müddet istirahat edecek
tir. 

Telef on Ücretleri 
İngiliz lirasına göre tekrar 

tesbit edilecek 
Telefon ücretlerinin indirilmesi 

hakkında bir müddettenberi devam 
eden tetkikat Nafia vekaletinin ver
diği bir kararla nihai şeklini bulmuş
tur. 

Şehrimizde bu meseleyi tetkik için 
derhal bir komisyon teıkil edilecek
tir. Komisyon hükumet, belediye, bor· 
ıa ve şirket mümessillerinden mü
rekkep olacaktır. 

Komisyon lngiliz lirasının son se
nelerdeki sukut nispetini tesbit ede
cek ve bu nispet dahilinde şirlret halk 
tan fazla aldığı parayi iade edecek
tir. Şirket abonelerine bu iadeyi nak
len yapmağa mecbur bulunmaktadır. 

Acıklı bir ölüm 
Ağa oğlu Ahmet Beyin refikalan 

Settare Hanımın uzun müddet devam 
eden bir rahatsızl.ktan aonra per
ıembe gecesi saat yirmi üç buçukta 
irtihal ettiğini büyük bir teessiirle ha
ber aldık. 

Cenaze bugün öğle üzeri Ağa oğ
lu Ahmet Beyin Teıvikiyede Ihlamur 
caddesindeki evindEn kaldırılarak, 
cenaze namazı Te~vikiye camiinde 
kılındıktan sonra F eriköy kabristanı
na defnedilecektir. 

Merhume yüksek faziletleri ile 
kendisini herkese sevdirmiş, herkesin 
muhabbet ve hürmetini kazanmış bir 
hanımdı. Ağa oğlu Ahmet Beye ve 
bütün ailesine taziyetlerhnizi beyan 
ederiz. 

.. 

Balhan konleransına iıtirak eden 
- abidesine çelenk 

.1 - ) 

Türk heyeti At/nada Me!'ilul asker 
koymağa giderken .• 

Atina yoluyla dönüş yeni 
tezahürlere vesile oldu 

Balkan konferansına giden heyetimiz 
yarın şehrimizde bulunacak 

ATINA, 17 (Tayyare .ile) - Dör- ı 
düncü Balkan konferansına iıtirak 
eden heyetimia. azalannın bir kısmı 
Selilnikten trenle, diğer bir kıaını da 
Pireden vapurla lstanbula dönmüı
lerdi. 

Heyet reisi Hasan Bey ve umu
mi katip Ruıen Eşref Beyle diğer ba
zı azalar yarın Pireden hareket ede
cekler ve pazar günü lstanbula vara• 
caklardır. 

Heyetimizin Atina yoliyle lstan
bula dönmeleri burada Türk • Yunan 
dostluğunun mulıtelif vesilelerle tes
idine vesile teşkil etıniıtir. 

Evvelki gÜn Haıan Bey Meçhul 
asker abidesine bir çelenk koymU§• 
tur. Heyet azalarımızın iştirak etti
ği bu merasimde Hariciye nezaretin
den bir memuru mahsus ve bir müf
reze asker bulunarak se18.m reımini 
ifa etmiftir. 

Mösyö Papanastaayo ve Mösyö Ve
nize1os heyetimiz erkinı şerefine bi
rer ziyafet vermiılerdir. Bu aktam da 
Hariciye nazırı Mösyö Maksimos 

Türk heyeti şerefien «Grande Bre
taque., otelinde bir akşam ziyafeti 
vermektedir. 

Resmi mahiyeti haiz olan bu ziya· 
fette dost memleketler ricali arasın
da nutuklar teati olunacaktır. 

Dün gelenler 
Dün gelen Ankara vapuru ile Fa

zıl Ahmet, müderris İbrahim, Cevat 
Abbas, Nazım, Vasfi Raşit Beyler av
det etınişlerdir. 

Gelenler, heyet reisi Hasan Bey, 
Reıit Saffet ve Ruıen Eıref Beyler· 
le beraber gaz,ııtecilerin dün Daçya 
vapuru ile Pireden hareket etmek ta• 
aavvurunda olduklarını söylemişler
dir. Bu takdirde heyet bu akşam ye
di buçukta tehrimize gelecektir. 

(Selanik konleransına iştirak eden 
arhadaşımız Mecdi Sadrettin Beyin 
Türk - Yunan münasebatı, Sel<inik 
ve Atina intibaları ile Aynaroz hah· 
hındaki müşahedelerini ihtiva eden 
yazılarcnı pa%artesi nüshamız.da neş• 
re başlıyacağız.) 

Lik maçları dün başladı 
Vefa Beykoza mağlup oldu. Süleyma

niye İstanbulsparla berabere kaldı 
lstanbul lik maçlan dün baıladı. 

F enerbahçe aahasında lstanbursporla 
Süleymaniye, Hilalle Altınordu kar
şılaştı. Tak•İ!.11 sahasında Vefa Bey· 
kozla giizel bir maç yaptı. Sabahtan 
Kadıköy sahasında Süleymaniye Js. 
tanbulapor B takımlan maçı vardI. 
lslanbulspor takımı aabaya geç gel-
0diği cihetle maçı bükmen kaybetti. 1-
kinçi maçı Altınordu, Hilal takımla-
" yaptılar. Hakem lstanbulspordan 
Adnan Beydi. Birinci devrede rüzgar 
Altınordunun lehine idi ve bundan is· 
tifade ederek birinci devreyi bir sı
fırla kazandı. 

ikinci devrede Hilil.1 rüzgarla be
raber daha güzel ve seri hücumlarla: 
çok güzel oynayan orta muhacimle
rinin idaresile iki gol yaparak oyunu 
kazandı. Hilal takımı mevsim batın· 
da olmakla beraber hiç te fena bir 
oyun oynamadı. Son maçı Süleyma
niye lstanbulspor birinci taknnlan ya
pacaklardı. Eski F enerbahçe, Gala
tasaray rekabeti aynen bu iki klüp 
arasında da var. Süleymaniyeliler 
muhakkak ki senenin en İyi oyunla
nnı lstanbulsporun karşısında oynar· 
]ar, ı 
. Takımlar aahaya çıktıklan zaman, 
bu sene bir çok dedikodulara sebebi
yet veren Bülent F enerbahçeden çe
ki im it tekrar eski klübüne gırmişti. 
Bundan başka orta muhacimleri Ali 
de takıma gelmit .ve Süleymaniye es 
ki kuvvetli ıeklini muhafaza edebil
miıti. 

lstanbulsporlular da eski Vefalı 
Samiyi takımlarına ithal etmiılerdi. 
Buna mukabil iyi oyuncularından Fah 
ri takımda yoktu. 

Muayyen zamanında sahaya çı
kan iki takım §U suretle teşkil edil
mişti: 

Süleymaniye: 
Nuri 

Ruhi 
Tanaş Bülent 

Süreyya Danış Ali 
lstanbulspor: 

Lut fi 
Sabih 

Aziz Hasan 

Necdet 
Burhan 

Sabri Nuri 

Samih 
Halit 

• 

Maçtan bir enstantane 

Reşat Orhan Sami Sa.l&lıattin 
. Nevzat 

Hakem Fenerbahçeden eski meş
hur müdafi Cafer Bey, oyuna Süley
maniye!iler baıladılar. Derhal maçın 
çok sıkı cereyan edeceği anlaşıldı. 

Sağdan soldan mütemadiyen lıtan
bulspor kalesine hücum eden Süley
maniyeliler kaleci Lutfiyi şüt yağ
muruna tuttular. Fakat, berel<et ver
sin Lôtfinin iyi bir günü olduğu için 
oyunun ilk zamanlarında gol yapmak 
kabil olamadı. lstanbulsporlular o 
kadar fena oynuyorlar ki orta muha
cim Samiye oyunun başlamasından 
tam on iki dakika ayağına top sür
medi. Bu kadar berbat oynayan ls
tanbulsporluların bu vaziyette gol 
yopmaları düşünülemezdi bile .. 

Devrenin ortalarına doğru Süley .. 
maniye muhacimleri tamamen lstan .. 
bulspor kalesini muhasaraya almıslar 
dı. Sağdan daima iyi akınlar yap~n 
Süleymaniyeliler bir aralık sağ açık 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Tarihi tefrika: 156 

·· .Y,ıldlzda~ Ordu· Köşkün~.-
Ya_u.n ı S. N. Her bal.ki (Milliyet) i.ndir. 

Yusuf izzettin Ef .nin boşboğazlığı 
s 

Serasker Paşanın, gece vakıtsız ziyareti, Mitat Paşayi 
şaşırtmıştı! - Mitat Paşanın ifşaatı. 

Saat alaturka bet buçuğa gelmit, 
geceyarısı olmuftu. ı 

Serasker Hüseyin Avni Paşanın 
arabası Mitat Pata konağının se
lamlık kapısı hizasında durmuttu. 
Arabanın durması üzerine kapıcı, 
kapıya doğru seğirtip açtı. Seras
ker Pata, maiyetine yaver almamıt
tı, sade bir emir çavutu alarak gel
mişti. Emirçavutu, kapıcıya, Seras
ker Pata Hazretlerinin tetriflerini 
söyledi. 

• 
Kapıcı, kapı yoldatlarına haber 

vermekle beraber, muhterem misa
firi izzet ve tazim ile selamlık dai
··esine buyurun etti. Merdiven sa
hanlığına kotagelen Mitat Pllfllllm 
ağalan tarafından Serasker Pa.ta 
kartılandı. Ve yukarı kattaki hu
susi misafir odasına alındı. 

Hüseyin Avni Paşa, Mitat Pata
nın istirahat için harem dairesine 
çekilip çekilmediğini ve ba.ı<a mi
safir olup olmadığını, acele sor
mu,tu. 

Mitat Pa,anın Ağası Arif Ağa; 
paşanın henüz mabeyin oduında 
oturduğunu ve misafirlerin gitmiş 
olduklarını arzetmesile, Hüseyin 
Avni Paşa: 

- Çabuk kendilerine haber ve
riniz, terefyap olmak isterim, dedi. 

Arif Ağa, mabeyin odasına gide
rek paJasma; Serasker Pata Haz
retlerinin tefriflerini ve acele gö
nıtmek istediklerini söylemesile Mi
lat Pata: 

- Şimdi varıyorum! Koş! Haber 
,~er! 

Demit ve bu vakitsiz ziyaretten 
d şaşırmıttı. 

Evet; Serasker Pata Hazretleri, 
ataba ne sebebe mebni böyle va
kitsiz teşrif buyuruyorlar? Her hal
de bu sabah erkenden saraya gidip 1 
htinkarla görüttüğümü duymut ! Ne ' 
oldu, ne bitti?! diye meraka düt- 1 
müş olacaklar! Gibi dütünceler, mü 
liıhazalar içinde vakit geçirmeksi
zin Serasker paşanın aJmdcğı husu 
J>İ misafir odasına gitti. 

Hüseyin Avni pata, Mitat Ps. yı 
kapıdan girer görünce hemen aya
ğa kalkmıştı: 

- Paşa kardaf ! Affınızı dilerim. 
Zatıfahimanelerini böyle geç vakit 
ziyarete mecbur kaldım. 

El sıkıttıktan sonra Mitat Pata: 
- Te,rifidevletlerinden dolayı 

t<'~ekkürler takdim ederim, pek isa
bt:t oldu, hatta bendeniz yarın sa
bah, mülakatısamilerine sitaban ol
mak ihtiyacındaydım. · 

Demiş ve misafirine yer göster
dikten sonra oturup söze başlamıt
tı : 

- Bugün, alessabah denilecek 

bir saatte sarayıhüınayuna davet o
lunup bir saat kadar zatışahanenin 
huzurunda bulundum. T afsilatmı 
yegin yegan arz ve ifade edeceğim 
veçhile, hünkar ahvalihariciye ve 
dahiliyenin aldığı son bal ve vazi
yetten telaş ve enditelere dü,müt 
ve bu mütkül dert!ere çare ve der
man taharrisine mecburiyet görmüt 
olduğundan bendenizi hüsnükabul 
ile hasbühal ve istitare kılıklu ko
nufmağa rağbet gösterdi. Mahmut 
Nedimden, Koca Reşitten bile iğ
birarla bahıedip; hep bu fenalıkla
ra onlar sebep olmu,Iardır ! diye it
tihamatta bulundu. Bendeniz dece
vaben: Tevfikatısüphaniye ile sa
yeitafıanelerinde gavailihazıranm 

sür'at ve sühuletle def'i çareıi müm
kün olacağını ve ancak evvelce 
mütekaddem layihamda arzeylAdi
ğim surette metrutiyet usulünün 
lütfen kabul ve tesisi ve Kanunue
saainin ilanı elzem bulunduğunu 

müdellel esbap serdile temenni et
mekliğim üzerine, esas itibarile bu
na muvafakat buyurulmadığını ve 
şimdilik alelacele her şeyden evvel 
Rumeli iğ~şafının önüne geçilmesi 
ve para meselesinden dolayı Avru
palı mukrizlere söz anlatılarak a
ğızlannm kapatılmasını istedi. 

Mitat Pata, bu şekilde, huzurda 
konutulanlarr anlatırken İbrah · m 
Ağa odaya girerek, Kaptan Pata 
l lazretlerinin tetriflerini haber ver
mifti. 

Mital Paşa; buyursunlar! diye 
ayağa kalkarak kapıya doğru iler
lerken Kaptan Pata da selamlar ve
rerek İçeri girmitti. 

Kaptan Pata, guya seraskeri iki 
gündür görmemit gibi davrandlı; 

Prevezeye askeı· sevki için Babil 
vapurunun bazı noksanları olup o
nun ikmalile bir an evvel hareket 
etmesini temine çalı.tığını ve bu
gün, aktamüstü vapurun yola çıka
rılabildiğini ve ondan ıonra yalıya 
gitmişse de burayı tetriflerini ha
ber alarak, hem emir buyurulan 
sevkiyat İtinin tamamlandığını ifa
de etmek hem de Mitat Pafll Haz
retlerile teşerrüf eylemek üzere 
t.öyle vakitsizce geliverdiğini söy
luyordu. 

- Hüseyin Avni Pata: 
- Pek musip, pekala lütuf bu-

yurulmut, biz de Mitat Pa1a Haz
retlerini husumalum ! hakkında ko
vu,up kat'i bir karar vermek iizere 
ziyaret etmittik. Şimdi üçümüz bir
likte konu~up müzakere ederek 
d~vlet ve memleketi fU tehlikeli i
ıfareden kurtarmağa gayret ederiz. 

( Arkıut var) 

ı- Yarın: ili 
Yusuf İzzettin Ef .nin boşboğazlığı 

6 
Mitat Paşa, Koca Rüştü Paşaya yazdığı mahremane 

tezkereden hiç bahsetmiyor!- Yusuf İzzettin Efendinin J 

İstihzasmı, Milat Paşaya söylüyorlar! jll 
;:;;;;J 1 

Halkevinde modern • 
mımarı 

• • 
sergısı 

Mimar Sa&ri B. irı 

Almanyada mimari tahsil etmiş o
lan genç mimarlarımızd.-n Ahmet 
Sabri Bey halkevindc caerlerini ihti
va eden bir sergi tertip etın4tir. Dün 
aaat 14 te bu a~ı-gi.nin küşat reımi 
yaprlr:ıı" tır. ı 

Serı;<c!e Ahmet Sabri Beyin 15 pro 
j73~. v~rc!ı~. Hepsi de modern mima- 1 
rı u:ı:eı.ıncdJr. Cen~ mim.arın Alman· 
yada :ıo mimarın i~tirak ettiği tehir
cilik mÜ•ahakasında birinciliği ka-

modellerinden 

zanan bir projesi de vardır. 
Ahmet Sabri Bey büro evinde i

simli projesiJe de bir çok mimar ara
sında da birinciliği kazanmı~tır. 

Alman milli bankuı için açılan 
30 milyon altın marklık inşaat mü
aabakasmda da gene Ahmet Sabri Be 
yin projesi beğenilmi,, fakat Hitler 
partiıinin iş başrna geçmeıi bu iti ya- ( 
run bıraktınnııtır. 

MiLLiYET CUMARTESi 18 TEŞRiNiSANi 1933 

HARiCi HABERLER j 
Alman .. Leh Alman 
Konuşmaları Propagandası 

Umumi Alman politika
sında değişiklik yok 

BERLIN, 17. A. A. - Volff ajan" 
bildiriyor : 

Lehiıtan ile Almanya arasında gir~i
len konuşmaların bir ademi tecavüz mi
sakı akdi maksadını !!Özelliği yahut bir 
~'Şark Lokarno" su vHcuda getirmek ne
ticesine varacağı yolunda ecnebi m~m

leketlerde ileri sürülen dü!Üncel or hilii
fma ola:-ak Berlin siyasi mahfeli ri dün 
neşredilen tebliğde sadece cebir ve ,·d
det usulüne müracaattan vazgeçilmesi hu
susunun bahse mevzu o!du(unu kayde~ .. 
mektedir. 

Dünkü görü,meler herhanıti bir mu
kavele akdi etrafında cereyan tmemit
tir. 

Bu hususta fikir ve nazarları be§ dev
l•t arasında 1932 birinci kanunun 11 in
de nesredilen ve kuvvete mürac:ıat edil
meyeCeğini natık bulunan bir beyanname .. 
ye çevirmek lazım gelir. ı 

Almanyanrn aarfettiği bütün emekler 
bu beyannameyi silib kuvvetlerin:n azal. 
blması hakkındaki umumi rrukave"eye 
dahil ettirmek maksadını gözetmiıtir. 

Almanya cebir Ye kuvvete müracaat .. 
tan vazgesilmesi esası üı:erinde Lehistan 
ile yaptrğ1 konu~malarda §İmdiye kadar 
lnkir ettiği siyaset yolundan herhangi 
bir veçl:ile ayrrlmıı bulunmıyor. 

V ullemin filosu 
BAMAKO, ı7. A.A. - Mo;ıti'den ge

len Vuillemin h:ıva filosu saat ı7 de Ba
mnko'da yere inmiıtir. 

-o-

Fransız-İsviçre ticareti 
PARIS, 17. A.A. - Fran .. tarafından 

feshcdi1en ve iki ;ıci te~rinin 20 i ~inin de 
müddeti bitecek olan Fransrz-lsvi : rc ti
caret itilafmm temdidi için pazartesi gÜ

nü Berne'de konu!;malara baılanacattır. 

Fransız ticaret nazırı 
Londraya gidiyor 

PARIS, 17. A. A. -Ticaret nazırı M. 
Eynac J ngiliz ticaret razırını görmek j .. 

çin Londraya yapacağı seyahatr. mebu· 
san mecli: inde mali proien'.n müzakere
aioe başlanmasından dolayi, f?C.rİ bu-~ kmı~ 

1 
lır. 

--o--
Avam kamarasında 

muhalefet 
LONDRA, 17. A. A; - M. Herbert 

Samuel başta olmak üzre liberall...-den 
mürekkep bir grup Av8111 kamarasındaki 
muhalifler tarafına geçmeğe h :men he
men ittifakla karar vermiıtir . 

-o-

Almanyada siyasi af 
HAMBURG. 17. A.A. - Volff ajan

sından : Geçen pazar gÜnÜ yap lan ve 
Alman milleti arasındaki fikir b"rl;~inj 
parl•k bir surette ortaya çrkaran intiha
batın verdiği neticeleri nazara alan Ham
burg ayan meclisi 150 siyasi mevkufun 
heınen salrverilmesini karar altına alnut
tır. 

Bu mevkuflann umumi hareket tarzla 
rrnrn bu tedbiri tatbilıa müsait olduğu 
görülmüttiir. 

Amerikada iş 
VAŞiNGTON, 17. A. A. - Mesa; na

zrrı Melle PeTkiru Ame•ikada yeniden 
işe alrnanlar;n sPyısında 85,000 k• şii ile bir 
çoğalma <ıÖrüldüğünü bildirdikten sonra 1 
demiştir ki : 

u Birinci te~rin içinde verilen Ücretle- I 
rin umumi yekUnunda _,geçen eyliile na
zaran - 70 milyon dolara yakrn bir te
zayüt vardır. 

Fransız hava ordusu 
PARIS, 17.A.A. - Meb'usan mec"isi 

Hava ordusunun esas te~kilat ve n ·zam
namesinin teshit den kanun liyihaa :nı 19 
muhalif reye karşı 528 rey!e kabul etmiı
tir. 

Mazbata muharriri M. Perrin, b:. pro
je mucibince teıkil edilen hava ordusunun 
mevcudiyetinin bir kanunla tey' di lazım 
geldiğini söylemiıtir. 

Bu tckli'.in sebebi hava ordusun dahil 
bütifn teıkiliıtın ırerek havada yap lacak 
olarak icra edtlecok hareketler ve gerek 
memleketin fıavadan miidafaası iç;n i:a
zrrlanmasına imkan hasıl etmektir. 

Bilhassa 4.ara ve d>niz kuvve·lerile 
irtibat hareketleri tesisi maksadile hazır
lanacak hava ordusu teşkilitr bir kararna 
me ile tesbit edilecektir. 

Bund:ın sonra meclis Fransa ile Alman
ya arasında 1927 martının 17 isinde rkde-' 
dilen ticaret itilifmda bazı değ'şiklikler 
yapılması hakkında 1932 biri-ci kanunu
nunun 28 inde Berlinde imzalanan mu .. 
kavelenin tasviJıine müteallik olan kanun 
layihasını da kabul etmi~tir. 

-o--

Fransada yeni mali proje 
PARIS, 17. A.A. - M. Sarraut mali 

vaziyeti düzeltilmesi hakkındaki projele
rin ilk kısmını meb'usan meclisine ver-. 
diği srrada bunların çarçabık kabul edil
meıi 18.zım geldiğini söylcmi,tir. 

M. Sarraut bu projelerin mal:ye encü
meni tarafından tetkik edildikten sonra 
mecliıt~ müzakeresine salı ~ünü b:ıtlana. 
bileceği ümidinde oldujunu da beyan el• 
mittir • 

Gizli talimatnamede daha 
neler varmış? 

PARIS, 17. A. A. - Petit Pa iıien 
gazetesi, dün ba,lamıı ol:!uğu neıriyata 
devam etmektedir. Dünkü neıriyat şu' 
suretle nihayet b·;!-nalctadw. 
Pro;ıağanda cihan diarı umumiyeıinin 

hiç olmazsa bir kısmını ıuna ikna etme
lidir ki, sulhcuyane ı;'ayretler akim ka'
drğr takdirde Alm:ınyanın yapacağı tek 
bir ıey vardrr: kendi hakkını kendı ih :Ca k 
etmek. 

'f alimatname m ::tni "'H~bcrler·n gön-
derilmesi usullerine• ait elraflı İ7.a •· 
le d.,-vam etmekte ve ~ok resmi tc"akki e
d ilon baberlerin n~redilmemesine temas 
etmekte, ve bazı gazetelerin servis ıef
lerinin yahudi olduklarından dolayi bu 
haberleri neıirden imtina il~ İttiham ey• 
!emektedir • 

Herıeyd!n evvel mühim olan n>l..ta İyi 
bir tertibat viicuda getirmek ve binaena
leyh ecnebi gazetelerinin, telsiz telgrafın 
teknik prflarına ait olarak gönderecek 
leri telgrafların ücretlerini tesYİye et
Jnek, k~ buıus! maliirr.at taleplerine 
müt~.allik telgraf ucüratmr tediye eyle
mek icap eder • 

Müteaddit gazetehrin netrettiği te
hirlerde batrnda bah,·i ticaret da re ine 
mensup naz ilerden bir tekniı ·yen o 'rnak 
üzre bir radvo merkezi vücu ·a getirmek 
jr.ao eder. Bu sözlel"i b

0

r takım t~fsilat 
takip ebnektedir. Alman telsizlerini ihti
s.\r etmeksizin ne!reden gazetel r: r '! yar
dnnda bulunmık. ne~riyata ai• bir İstatis
tik vucuda. getirmq, mi;him gazet -; ler i
çin bitaraf bir baHak altında bir radyo 
servisi viicuda geti rır:ek hilhasaa Fransa 
fn~dltere ve Avusturya için vukubulacak 
husus\ mul-a'ıir:ik taleplerini kabul ede
r ek bunl'.lrın m3a'lları .. , ve masrafları ö
dCmek hHkümet gazetelerini ve:vahut fa
~İ•t temayülatı besleyen gazeteleri, tercih 
etmek, bu muhabirlerjn muvaf,.ak ola
bilmeleı; icin '"'unları A lm~n olmıyan un .. 
surlar r4 r:" s.ından seçmrk l~zımdır. 

Almanlar tekzip ediyor 
BEP.UN, ı7. A. A. - Volff ajansın

dan: 
Berlin propaganda merkezi tarafından 

ecnebi mem 'eketlerdeki muhabirlerine Al
mdnyanın harici siyaseti hakkn -d-ı veri\.. 
mi'j olduğu iddia edil~n ve Pe~it Parisien 
gazetesi tarafından ne!rolunan mühil ta
limat o derecede ha .. al mahsuli ~y!er ir
ki azrcık İz.an ı'\hibi olan bir kari. bunu 
anlamak icin selibiyettar Alman Il'akanta 
tr tarafın1;.n yeıln telaib> Hle lü um 
görmez. Es;en Petti Parıien ırazetesi de 
neşrivatmın doğru'uğundan o kaiar az e
mindit" ki vcrdiO-i bab~n mühim ma
hiyetini takdir ederek karilerini bir t•k· 
zibe hızırlannktadrr. Maksadı mahıusa 
müstenit '1u ka~il haberlerin Yuiy!ti bir 
kat daha vahimleıtirmemesi temenniye 
şay~ndır. Bilhassa bu gibi haberlerin 
Petit Pansien gibi dünyanın her tarafm
da okunan hir Fransız gÜ ıdelik ırazete
sinde yer bulması teessuf '8Y•ndrr, 

Fransız meclisinde 
PARIS, 17. A. A. - Ye·i aoıyaliat 

f ırkaımın tqkiiat komitesi muvak'uıt bir 
büro t - ıt.il rbni;<İr. M. Deat bu büroJa 
umum~ k&ti9lik vazifesine seçilmiıtir. 

Fransız Hava nazırı 
Praga gidiyor 

BURJE, 17. A. A. - Hava iıleri nazrn 
M. Cot'u { ötürecek olan layyare saat 
10.23 te Burje'den hRValanmrttır. M. Cot 
hareketi esnasında Çekoslovakya orta el
çisi tPr!lfından selarnlannıı~ ve uğurlan
m1şt r . M. Cot Pra!!'da yaprlaTt Franıız 
lisesinin açrlıı resminde bulunmak için 
bu seyaha ta çık~ıştır. 

--<>--

İtalyan tayyarelerinin 
Avrupa turnesi 

ROMA, 17.A.A. - ltalyan tayyare 
kulübü, önümüzdeki yaz mevsiminde ya• 
pılacak Av:-upa turnesine ittirake mu• 
vafakat etmiı olduğunu bildirm" ttir. 

• 
Amerikada grevler 

NEVYORK, 17. A- A- - M ri fabri
katörler olan ıırevlenn 1630 a çıluıu~ ve 
bu grevbre 588 bin amele iıtirak etTq
tir, '3u yiizd~n yirmidört miJy ~ n Ücret 
zayi edilmiştir. Bu grevler 1100 i 1 tem
muzdan beri v"kua gelmiıtir. 

Bir japon gemisi battı 
TOKYO, ı7.A.A. - Seitzmaru ismin

deki Japon gemisinin Loochoo açıklırm
da fırtınadan batmı" clma1rndan kor!t:-ulu 
yor. Geminin otuz İciıiden ibar~t o•an 
tayfasından yalnız birisi Mizuhomaru is
mindeki e-emi tarafından kurtar,lmı§ıa 
ela ölmüıtür. ---Sabih deniz tayyare 
istasyonu yapılmıyacak 
VAŞiNGTON. ı7.A.A - - Dah liye 

nazareti, nafia id:ıresinin Atlas okyanu
sunda J-i ... deniı; tayyare karargi.hı vücu
da getirilmesine bir buçuk milyon dolar 
tahsis etmiş olduğunu bi"d;ren haberi tek
zip etmiştir. 

Mütecavizi:ı tarifinde İran 
MOSKOVA, 17 . A. A. - lran büyük 

elçisi Fethullah Han Pakirevan. hariciye 
komiserliğine mütcarrizin tarifine dair °'" 
lan Londra ınukavele-amesinin İran ıa .. 
hı tarafrndan imza edilrni• olan mu<ad
dak suretini tevdi etmisti;. Binnetice bu 
mukavele mukaddema- Sovyet Rus• a ile 
Lehislan1 Ronıanya ve Afraniıtan ara
sında mcrivet me\kiine gir.mis olmasına 
binaen lran hükumeti ile salifüzzikir hü
kumetler arasrnda de meriyete girmit bu 
lunuyor, 

Ziya Nuri Pş. Af yon mebusu oldu 
ANKARA, 17 ( A.A.) - Cümh11riyet Halk Fırkası katibi umu

'11iliğincl en: 
Münhal bulunan Alyonr.arahisar meb'usluğu için bugün intihap 

yapılmı1, fırka namzedi Dr. Ziya Nuri Pafct ittifakla meb'usluğa ın
tihap olunm~tur. 

Yeni bir şekil bulabilecek mi? 
LONDRA, 17 (A.A.) - Sör John Simon ile M. Eden Cenevre

ye gitmek üzere Londradan hareket etmiflerclir • 
PARIS, l ( A.A.) - Cenevre den bi!clirilcliğine göre, Fransız he

yeti , dün öğ[eden sonra kontrol komisyonuna m~him bir muhtıra 
tevdi etmiştir. Bu muhtıra müz.akerata esas teşkıl etmekte ve Mac 
Donald pliinı ahkô:mını tb:kviyeye matuf bulunmaktacl ır. 

Heyetlerin bu muhtırayı tetki he valut bulabilmeleri ıçın komiı
yon celselerini pazartesi gününe kadar tehire karar vermi~tir. 

Ankarada bir yangın 
ANKARA, ı7 A-A. - Bu sabah saat 

ikiyi elli beş gec;e Tahtakale caddesi,de 
Abdullah efendi lolantası · karı-smda 
Madam Esem'in evinden yangın ç kmıt 
ve yanmdaki ev yıkılmak suretiyle ,.~a
gmın önüne geçilmiıtir. Yanan ve ,.00-
lan bu iki evin altrnda l>ir kaç ufak dük· 

Berlinde münakalat 
kazaları 

ı ; 

BERLIN, 17. A.A. - Teşrinievvel a
yında Berlinde vµkua gelen münakalılt 
kazalarmm mıktarr 2400 e halrğ olm114-
tur. Eylüld• kanların mıktan 2452 idi. 
Bunların 1124 Ü husus~ otomob:l, 146 tak 
si, 358 i kamyon, 26 ıi otobüs, 263 u mo
to :ı iklet ve 76 si tramvay yüzünden ot .. 
mu!5 tur. Bu kazalar n~ticeıinde 37 ki öl
müt v"' l,ind! n fazla adam yaralanm:t· 
tır. Bu kazalara uğrayanlrın 145 İ so .. 
kkla.rda oynayan çocuklardır. 

Bir Alman tecavüzü 
olursa .. 

BRUKSELLES, 17.A.A- - M•bu ·an 
meclisi hariciye encümenini de kato .. 
liklcr. AJ~anyava karıtı .iktiıı;adi müey
yidelere müracaat edil~esi şeklinde sos .. 
yalistler tarafından yaprlan teklif aley
hinde bulunmuılardır. Liberal mebuslar
dan daha em:n zama-ı vücude getiril
m.iı ve bir tecavüz vukuunda Fransaıım 
otomatik surette Belçikada müdahal~e 
bulunması huıuıunun temin ed lmif"'OI• 
duğunu söyhmifir. M. Brurfaut Sovyet 
Rusya ile yeniden münasebata g·riıilnıe.
sini iltizam etmi$tİr. Nihayet encümen 
hariciye büt:esini kabul etmi§tir. 

Esrarengiz şua hakkında 
tetkikat 

ROMA, 17.A.A. - Kozmoz şua•h 
hakkında tetlcikatta bulunmak üzre eriti
re,.e gibnit olan ltalyan · heyeti, m·lli 
araştırmalar meclisine ilk raporlanm 
göndermişt i r. Bu rapor heyetin k ym ztli 
tecrübelerinin n~ticelerini cöster .neye 
dair olması it;barile fevkalade müh" mdir, 
ve ltalyanm meseleyi faydalı bir surette 
tetkik etmeıine medar olacaktır. Bu ne
ticelerin ehemmiyetine bi·aen, 2300 met
re irtifada v~ miknatiıi battı üstüvadan 
ancak 7 derece mesafede bulunduğun
dan dolayı aomadaki mu!aheda•ma fa,.. 
dair bi.- tekilde devam etmekte bulunan 
Ko-zmoaun stratoıta veya deniz hü "reJe.. 
rinde neden terekküp evvel mıknatiıi 
tabanın Kozmo3 5U atı üzerindeki tea:ri 
hakkrnda tetkikat ve taharriyatta bulun 
mayt tercih etmektedir. 

Üç devletin deniz 
kuvvetleri efradı 

LONDRA, 17.A.A. - Avam kamara 
unda halihazırda mevcut deniz kuvvetim 
efradının 1914 senesine nazaran nem k
tarda olduğu teklinde sorulan bir suale 
cevaben bahriye birinci Lordu, yuvarlak 
hesap oluak Amerikanın kendi bahriye 
efradr mrktarmı 39700 kiti ve Japonll."
nın takriben 40 bin ki~i arlırmıs lnır.lte
renin ise 55400 ki~i esiltmiı olduğ.ınu Lı! 
yan etmiştir. 

Carneramn aşkta talihi yok 
UDiNE, 17. A. A.. - Böksör Came

ra, bekit- vergisi kanunu mucibince e•li 
olmadrğuu hazineye bildirmek mecburi
yetinde olduğu halde bunu yapmağı u
nutmuş olduğundan kendisinden ıso li
ret nakdi ceza almmııtır. İtalyan ıa:npi
yonu parayı verirken gÜliimsiyerek -
aşkta talihim yok - demiıtir. 

Şimal memleketlerindeki kardeşleri
mizde büyük bayramı kutluladılar 

Finlôndi.yatla, Tam,urede Türk 

T AMPERE, "Finlandiya,. (Milli
yet) - Türkiye cümhuriyetinin o
nuncu yıldönümü münaaebe.tjle , Fin
landiyanın Tampere ıel fnde yafa· 
yan Türkler, kan, dil ve din kardeş
lerinin büyük milli bayramlanna ıim
malden bir seyirci olarak kalmak is
temediler. Onlar da kardeılerinin 
bayramlarına bütün kalpleri ve ruh
ları ile iştirak ve te<'it ettiler. 

Tampere teTırinin büyük salonla
rının birinde cümburiyet bayramı ya
pıldr. Herkese Türk bayrağından ya
pılmıı olan rozetler dağrtrldı. Sal..
nun sahneai Türk bayrağr ve Ulu 
Gazi hazretlerinin resimleri ile SÜ.· 

lenm~ti. 

Müsamere Türk istiklal martı i-
1,. ec•l<!ı. Bir çok küçük harumlar bir 

.ef& "korkma, sönmezi,, söylediler. 
Ah.ali ayakta olduklan halde iatik
lô.l marşmı dinlediler. 

·· k. T 1 
,- " < • Marşı mutea ıp, ampere şenrı 

muallimi G. Murtaza Bey inkıLi.p ta

rihi hakkında bir nutuk söyliyerek, 

dinliyenlere lnönü, Çanakkale, Sakar

ya muharebelerini, Ulu Gazi Hazret
lerinin asil milletini felaketten kur
tararak istiklale kavuşturduğunu mu• 
faasal bir aurette anlatb. 

Mahsusa Vefa H&DIDI da asırlarQ 

karde~lerimb: bayram merasiminde 

pek az yetiıtirdiği ve bütün dünyada 
da pek az misli olan Ulu Gazi Mııs
tafa Kemal hazretlerinin ve Türki
ye cümhuriyetinin on sene içinde ,.ap 
tıklan büyük işleri ve ıslahatı , Baı-· 

vekil ismet Paşa hazretlerinin hiç 
yorulmak bilmekaizin Türkiye ıçın 

çahşbklarrnı merasimde hazır bulu
nanlara anlattı ve Yll?SID Türkün 
babast, kurtarıcısı Ulu Gazi hazret
leri, Türkiye cümhuriyeti ve bütün 
Türk milleti diye sözüne nihayet ver
di. 

Nutukları müteakip Sakarya mar· 
§ı, bllfka Türk ıarkıları ve idel Ural 
milli mar,ları söylenildi ve oynandL 

Müsameredeki bütün halkın yüzü 
bugünkü Türk kardeşlerinin büyük 
bayramlarına ittirak edebilmek ..,.. 

refine nail oldukları için sevinçten 
gülüyor, kalplerinde Türkü kurtaran 
ve bugünkü iatikbili yaratan Gazi 
hazretlerine ayrı bir minn(!t hiasedi
yorlardr. 

Ya§'Uln Ulu Gazi ve Türkiye cüm
huriyeti diye bağrran sesler üç defa 
koca salonda yükseldi. Yine iatiklil 
martı ile müaamereye nihayet veril .. 
di. 

Herkes bugünkü bayramdan mü
tenaıaıı olarak evlerine avdet etti
ler. 
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Kaşığın sapı! 

ŞEHiR ff ·A BE RLE R 1 
Gazetelerimizin sayılı mevzuları 

vardır; hafla: 
1 - "Gayrimübadiller iti,, gelir; 

bunu: 
2 - Yeni köprü asma mı olsun, 

düz mü? .• ,, mevzuu takip eder. 
3 - "Halicin dolmakta olduğu,, 

iddiası afağı yukarı 15 . 20 senelik 
bir mevzudur. 

4 - " V akıt kürresi,. iti de hayli 
bir tarihe maliktir· 

Senelerdir, takıldı idi, takılacak
tı. Öttüydü, ötecekti; denildi dur
du; fakat ne takılabildi, ne de öt
ınesi kabil oldu. 

Bunun tahakkuk sahasına çıka· 
bilmesi, haddizatında büyük bir 
Para iti değildi. Medeni bir tehir
de halkın vaktini ve zamanını doğ
ru bilmesi, en tabii ihtiyaçtır. Vak
te kıymet vermek ise, sadece bir 
ihtiyaç değil, medeni bir halkın en 
hatlı tiarlarından biridir de. 
Filhakika vakit kürresi için intihap 
edilen mevki,Galata kulesi olduğu 
na göre, vakit kürresinin oraya çı
karılması, zannedildiği kadar kolay 
bir it değildi. Onun için bu teahhür 
Pek zaruri ve tabii idi. itin bu ka
daı· uzun sürmesi, onun bir komis
Yona havale edildiği kanaatini ver
ınekte idi· Kim bilir bu komisyon
da ne ititilmemit fikirler ileri sürül
ltıüştü. Belki azadan birisi: 

- V akıt kürresini buraya tayya-
re ile koyalım. " 

Diğeri: 
- Bunun için bir vinç İmal ede

liın. 
Bir üçüncüsü: 

- Vincin demirleri kontenjana 
~bi ve imali masraflı olduğu için 
hu hususta mancınık kullanalım. 

Bir dördüncüsü: 
- En doğrusu yerden kulenin 

tepesine bir merdiven kurarak kür
teyi bu suretle oraya çıkaralım. 

Bir betincisi: 
- Hayır, hayır! •• Merdiven ol

'ltıaz. En makulü, yerden oraya bir 
ltıeyilli cadde inta edelim. Kürreyi 
hir arabaya koyalım. Arabaya 18 
Sift manda kotalım. 

Altıncı aza: 
- Kulenin böyle bir maddeye 

ltıesnet olabilmek mukavemeti ol
ltıadığı için bu hususta en makul if, 
testere ile ku1enin altını keserek üs
tünü sahile indirmek ve orada üs
tüne vakit kürresini koyduktan son
ra tekrar yukarı çıkararak kuvvetli 
bir harç ve çimento ile eski yerine 
lehimlemektir. 

Demittir. 
Biribirlerinden yüksek olan bu 

fikirlerin bu işte hangisi galebe et
llıittir, iyice bilmiyorum. Oldu idi, 
olacaktı derken vakit kürresi yeri
lıe takılabilmi9. 
Takıla bilmit ama, 
İtin mühimmi, katığı yapmak de

til, ka91ğın sapını doğru getirmek 
Olduğu gibi bu meselede de itin 
Sapratık tarafı, yani halkı ali.kadar 
~den nokta, vakit kürresinden faz
lıı. onun düdüğünün sesidir. 

Vakit kürresinin dü9üp dü9me
ltıeıi bizi zerre kadar alakadar et
llıez. Vakit kürresi düşecek diye 
~ilerde saat, halkın köprü üstünde 
)eya Süleymaniye sırtlarında göz
ler kuleye dikili, saf dizip bekleşme 
•i talep edilemez. Asıl if, düdük 
llıeselesinde ve bilhassa düdüğün 
)apur düdü.ğünden farklı surette a
!&.ka ve dikkati celbedecek seste ve 
otuvvette olmasındadır. Halbuki bu 
tlinlerde düdüğün, Akay'ın veya 
Şirketihayriyenin her hangi bir va
lıurunun düdüğünden zerre kadar 
fıırkı yoktur. 

Bu itte vakit kürresi kaşık ise, 
~iidük onun sapı mesabesindedir. 
"-llfığı yaptık, amenna ••• Fakat fU· 
lıun sapını da doğru yapalım da 
~liri ettiğimiz İyilik ürküttüğümüz 
"'Urbağaya değıin. 

Salô.hattin ENiS 

Ziraat vekili Ayancıkta 
AYANCIK, 16 - Ziraat vekili 

>.ıuhliı, mebus Süreyya, orman umum 
llıüdürü Bekir Beyler Kaıtamonu ta
tiltiıe Ayancığa ıreldiler. Zinıral mÜ
'•aeıabnı ziyaret edeceklerdir~ 

Fuhuşla mücadele 
ANKARA, 16 - Fuhuşla müca• 

dele talimatnamesinin bir hafta ıon
•, tatbikine batlanacaktır. 

Memur süsü 
Şakir isminde birisi kendisine me

llııor süsü vererek öteden beriden pa
r, almağa çalı§ırken zabıta tarafın
d•n yakalanıp adliyeye teolim eıİil
llıittir, 

l Birinci ceza mahkemesinde .,yapı· 
~~ıı muhakemede Şakirin cürmü u. 
I •t olmu§ ve kendi•i üç ay müddet
~ hapse mahkôın edilmittir. 

t:ko•••I 

Ege'de satış ---Mevsim iptidasından beri 
sat ılan üzüm, incir 

lzmir borsasının hazırladığı bir rapo
ra nazaran ıon bir hafta zarfında borsa
da sekizden 23 kuruıa kadar 9177 çu· 
val ÇEkirdekıiz üzüm satılmı,tır. 

Bu sene mevsim iptidasından bu ta
rihe kadar 7 kuruıtan 39 kuru§ araım
da satılan çekirdeksiz üzüm miktarı 
210 bin 214 çuvaldır. Geçen sene aza
mi fiat ioe kırk kuruş idi. Yine bu rapo 
ra göre son bir hafta içinde 4 kuruıtan 
22 kuruıa kadar 5812 çuval satılmıttır. 

incir mevsimi ıreçmek üzeredir. Bu· 
na rağmen son günlerde muameli.tta ol 
dukça hararet ırörülmü,tür. 

Bu ıene mevsim İptidasından bu ta
rihe kadar borsada 119.386 çuval incar 
4 kuru§tan 28 kurut arasında aatılmıt· 
tır. 

Geı;en senenin fiati iıe betten 25 ku 
ru§A kadar idi. 

Zeytin kongresi 
Lizhonda zeytin ve zeytinyağı tica

reti hakkında bir kongre toplanacaktı<. 
kongreye lktısat Vekaleti Umum '8na
yi müdürü Recai Beyi" murahhas ola
rak gitmesi muhtemeldir. 

Bakla rekoltesi 
Eğe mıntakasının bu uneki bakla re 

koltesj 20 bin ton tahmin edilmektedir. 
Geçen ıeneki rekolte 15 bin ton idi. 
932 • 933 ıenesi 1 Temmuz tarihinden 
2 inci Teırinin ilk haftası sonuna kadar 
borsada balda satııı miktarı ve satışları 
tesbit edilmittir. 

Bu seneki miktar 3, 794,560 okka, 
ıreçen seneki satıı miktarı 1,967,920 de 
kadır. 

Fiatlere gelince: Temmuzda 3,5 -, 6, 
Ağustosta 3,37, 5 • 4, 12,5 kurut, Eylul 
de 3,56 • 3,6875, Birinci 1"1rinde 
3,43,75,3,625, ikinci tetrinde 3,5-3,8125. 

ihracat: 1 Temmuz 933 ten §İmdiye 
kadar lzmir limanından muhtelif ecnebi 
memleketlere 5,484,666 kilo bakla ihraç 
edilmiıti. 

lzmir limanı ile Ege mıntakaımın 
muhtelif iskele ve limanlanndan 1 Tem 
muzdan ıimdiye kadar 14 bin ton balda 
ihraç edilmittir. 

Maden ihracına yarayacak 
maddeler 

Maden istihsal ve ihracına yaraya
cak mevaddm kontenjan harici ithali 
hakkında Heyeti Vekilece verilen ka
rar mıt~cner arasında büyük bir mem 
nuniyet uyandırmıftır. 

Bir çok maddeler bu karardan i ıtifa 
de etmektedir. 

Kürk ve tuğla fabrikası 
Eyüpte Topçularda Rami kıtlası 

caddeainde Kiryako Deli oğlu tara• 
fından künk ve tuğla fabdka11 inıa· 
sına haılanınııtır. 

Fabrika modern techizatı haiz o
lacaktır. 

Maden sularımız 
Türkiye maden sulan hariç memle

ketlerde büyük bir rağbet ırörmektedir. 
· Irak ve Suriyeden maden ıularmuza 
kartı talepler artmaktadır. 

Bağdattan buradaki alakadar bir mü 
esseseye gelen maliimata göre, Bağdat
ta maden sulan pek pahalıdır. Türkiye 
madeı> suyu ihtiyaçlannın bu piyasayla 
daha ziyade alakadar olması lizrmdır. 

Diğer taraftan Çekoslovakyadan Af 
yon maden suyuna kartı sipariıler baı
lamııtır. 

Takas işleri 
Takas itleri, aon kabul edilen ka

nunla Üç ay daha uzatılmııtı. 
Uzatılan Üç aylık müddet hu a

yın 20 sinde bitecek ve bu suretle 
artık takas muamelesine Türkiyede 
nihayet verilmit olacaktır. Takas be
yannamelerile gümrükteki ithalat et· 
yaıının çıkarılması muamelesine de 
gene ayni kanun mucibince 20 ikinci 
teırinde nihayet verilecektir~ 

Patates gunu 
Balıkçılar Cemiyetinin bir «balık ırü 

nü» tesis etmeyi dütündüklerin.i yazdık. 
Öğrendiğimize ıröre: Bir kı11m pata 

tes tacirleri de buna benzer yeni bir te
ıebbüse ıriritmiılerd:ir. Bunlar da, pa· 
tates sarfiyatını arttırmak için bir •pa
tates günü» ibdaı edilmeoini ve her a· 
yın bir gününde bütün memlekette pa· 
tates yenilmesini istemektedirler. Bu i• 
tek te tetkik edilecektir. 

Alman - leh ticareti 
VARŞOVA, 17 (A.A.) - 14 Teıri

nievvel tarihli muvakkat Leh • Alman 
lktısadi itilafı 30 T"lriniaaniye kaıfar 
temdit edilmiıtir. 

Bir İran cenerali geldi 
Iran cenerallerinden lsmail Han 

dün akıam Toroa ekspresile ıehri
mize gelmiı ve lran konaoloahaneıi 
erkim tarafından karıılanınııtır. lı
mail Han tehrimizden Avrupaya gi
decektir. 

Ceneral Harrington 
İstanbula geliyor 

Mütareke esnasında ve bilhassa 
lstanbulun iıgali zamanlannda şeb· 
rin tahliyesine kadar lngiliz ve bütim 
iıgal kuvvetlerine kumanda etmiı ve 
Mudanyada mütareke müzakf'ratına 
iıtirak etmiı olan Ceneral Harring· 
ton yakında Çanakkaleyi ziyaret e
decektir. Ceneralin bu münasebet
le lstanbula da ıreleceği haber veril
mektedir. 

Maarifi• 

Kıbrıslı gençler 
Dünkü kongrede yeni 
idare heyetini seçtiler 

Kibrisli Türk Talebe Birliği senelik 
kongresi dün Halkevinde yapılmıştır. 
Dört saat devam eden bu kongrede bir 
senelik heyeti idare faaliyeti etrafında 
bir hayli münakaıa yapılmııtır. 

Neticede yeni idare heyeti intihabı 
yapılmıttır. 

Yeni idare heyeti Mahir Kemal Be
yin riyaseti altında Şevket, Mehmet A
H, Münir, Ekrem ve Fevzi Riza Beyler 
den mürekkeptir. 

Mürakabe heyetine de Fatma Ha
nım, Celil ve Saffet BeyleT intihap edil 
mitlerdir. 

Fakir çocuklara sandoviç 
ANKARA, - Gençlik Hilaliahmeri

le Halkevleri içtimai muavenet komi
tesi müştereken bugÜnden itıbaren 
on sekizi ilk mektep olmak Üzere yir
mi üç mektepten muavenete muh· 
taç 900 çocuğa beheri ı90 gram sik
letinde sandoviç dağıtmağa batlaya
caktır. 

Bu sandoviçler ıeker helva11, tere 
yağı, tere yağlı ka§ar peyniri, yumur
ta, ceviz içi ve kuru üzüm katıklı o
lacaktır. 

Zengin aile çocuklarından arzu e· 
denlere de beheri beı kuruı mukabi
linde verileceldir. Bu yardım ileride 
ihtiyaç derecesinde çoğaltılacaktır. 

Fakülteye ayrı:an yataklar 
Cerrahpata, Haseki ve Gureba basla 

nelerinde Tıp fakültesine ayrılan yatuk 
1ara ait masraflarnı ne suretle temin e
dileceğine dair de alikadar makamlara 
emir gelmi,tir. 

Hastaneler, fakülteye ayrılan yatak 
!ardan evvel na.ıl maıraf yapılıyorsa 
gene o tarzda devam edecekler, fazla 
masraf yapmıyacaklardır. 

Tal~benin ders görebilmesi için sar
fedilecek para fakülte bütçesinden veri
lecek, fakültenin bütçeli kifayet etn-ez
se üıt tarafı Maliye Vekaletinden te
min edilecektir. 

Bu emir üzerine tehir hastahanele
rinin yeni bir masraf kar§ııında k.i.ılma
lanna imkan bırakılmamıttır. 

Dilsizler mektebi 
Dilsizler cemiyeti dilsiz1ere mahsus 

olarak açmağa karar verdiği mektep i
çin 42 talip vardır. 

Mektep leyli olup, leyliler için 300, 
neharileT için 150 lira istendiğindeıı a
çdması mümkün olmıyacaktır. Çiinkü 
bu parayı verebilecek ancak üç taleı.., 
vardır. 

Onun içindir ki, fikir suya dütmüı
tür. Dilsizler şimdi Sıhhat Vekaletine 
müracaat ederek yardım istemek fikrin 
dedirler. 

Vlllyette 

idare heyeti 
Kararın bugün vilayete 

tebliği bekleniyor 
icra vekilleri heyetinin son içti .. 

maında Ankara ve İstanbul vilayet
leri için ihdası kabul edilen üçer ki
tilik idare heyetine ait kararın bu
gün viliyete tebliğine İntizar edil
mektedir. 

idare heyetlerinin ne tekilde se
çileceği hakkında tehrimize henüz 
bir malı1mat yoksa da bunların hü
kumetçe tayin edilmeleri fakat halk 
arasından ve tanınını§ zevattan se
çilmeleri muhtemel ırörülmektedir. 
ldare heyetleri vali veya muavininin 
riyaseti altında her gün içtima ya
pacaktır. 

1 BORSA 1 
(1, Banka•ındon alınan cetvelidir} 

16 Teşrinisani 1933 
Akşam l'iatları 

fstikrazlar 
lıtkr•z.ı dahili 

Tahvilit 
96,~0 Elektrik 

1933 iatikrası 97,50 Tram••y 
Şark D. 1011 • ., ' ·o 

D. Mu•abbide 51.87.50 Tünel 

Gümrü.lır.ler 
Sayd mabi 
Baid•t 
T, aakeriye 

1, Banlcaıı Na-
ma 
,, " Ham 'line 
., n Müeaaia 

7.80 Rıht1m 

6 Anadolu 1 
9,25 .. il 
9,50 Mümeaail 

ESHAM 

Telefon 
9.SS Bomonti 
9,70 Tırrkoı 
104 Ci.,,enta 

46.SO fttih.at dey. 
26,60 Ş&rlır. dey .• 

15 BaJ7a 

., 

Tram'f'&J' 
Anı d~lı.1 Hiaae 
$ir Hayriye 
Reji 3,52,SO Şark m, ec:ır:a 

ÇEK FIATLARI 
Paria 12,06 Prai 
Londra 

1 
681 Vi,.ana 

Nüyork 80,65 Madrit 

- .-
- .-
- .-
17,75 

4-4.30 
46,15 
5 J,85 

11.75 
r ıa.flO 

26;/S 
llJIO 
17,70 
1.-
1.85 
2,85 

15.88 
4.30.25 
5.65,50 

Milano 8,96 Berlin 
Brüksel 3,37,.87 S Belarat 
Atina 82,69 Zloti -~ 
CeneYre 243,92,5 Peıte 

Amaterdam 1,17,23 t Bükret .... .... 

1 ı,97,90 
34.66 
4,21 
3,75 

Sofya 65,40.SO J Mo•lır.o..-a 
N U K U T (Satıı) 

20 1. Franaıa 
1 laterlin 
1 Dolar 

20 Liret 

K.uruı 

1 Şille. A.,.. 
1 Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

79.89 
1083.25 

Xuruı 

••l•dly•d• 

Su raporu 
Bin sahifelik rapor 

tercüme ediliyor 
Belediyenin, latanbul suların:n ısl•· 

hı ve tevhidi için getirttiği mütehassıs 
M. F elner'in Almanca olarak yazdığı 
bin sayfalık raporu üç aydanberi tercü. 
me edilmektedir, 

Raporda bent ve terkos sularının bir 
1ettirilmeıi ve memba sularının ~ be
raber borub.rla §ehre akıtılması ı:;:;.i bü 
yük masrafları icap e!-tiren mühim esas 
!ardan bahsolunmaktadır. Rapor Şehir 
Mediıinin müzakere ve kabulünden son 
ra ancak tatbik sahasına konulabilecek
tir. Bu da ancak gelecek ıene olabile
cektir, 

Taksimdeki fıskiye 
Cümhuriyet bayramında Taksim 

Cümhuriyet meydanında Belediye ıu i
daresinin yaptığı su tesisatmın betona 
tahvil edilerek daimi hale aokulmaıma 
karar verildiğini yazmıştık. Bu hususta 
bir proje hazırlanmasına başlanmıttır. 

Beyazına abide 
Cümhuriyet bayramında Türkiyenin 

her tarafından alınan bir avuç toprakla 
Ankara.da bir abide yapılacağı malum
dur. Ayni zamanda her ıehirde de top
rak alınan yerlude birer abide veya bi
rer kitabe yapılacaktır. 

lstanbulun toprağı Beyazıt meyda
nından alınmıttır. Bunun için burada 
bir abide yapılacaktır. Abide masrafı
na ıehrimizdeki tirketleTden bir kısnu
nın ittirakleri düıünülüyor. Bu hususta 
yakında bir tekil bulunacak ve abidenin 
projeleri hazırlanacaktır. 

Abidenin kitabesinde bu yerden top
rak alındığıan dair bir kayıt bulunacak 
tır. 

Paris Belediye mecı:si 
reisi geliyor 

Paris Belediye meclisi reisi bu gün
lerde Sofya tarikiyle lstanbula gelecek 
Ye buradan Ankaraya ıridecektir. 

Bulgar gazetelerinde okımduğuna 
göre Safyo Belediye meclisi, Paris Bele 
diye meclisi reisini Sofyada bir kaç gün 
kalmağa davete brar venniıtir . 

Sehir rehberi 
' 

Şehrimizddı:i mahalle, ıokak ve semt 
!eri haritalı ve resimli olarak gösteren 
ve tehir hakkında esaslı maliimat veren 
§ehir rehberinin basılması bitmek üzere 
dir. Rehber Kinunuevvelde neşredil ... 
cektir. 

Şehir rehberinde eski, yeni sokak 
isimleri kartılıldı olarak gösterildiği 
için adre• iılerile yakından alaka ve 
münasebeti olanlara büyük bir kolay· 
lık temin edilmi§ olacaktır. Rehber 
sayeoinde İstanbul içinde, ötekine be
rikine sormadan hu yeri kolaylıkla 
bulmak mümkün olacaktır. 

Açık lağımlar 
Gümüşsuyunda ifa.kan liğnnların o 

bavalide umumi aıhhati tehdit etti .. 
ğinden bahisle bazı şikayetler vuku 
bulmuıtur. 

Gerek bu, gerek Dolapdere, Ka
ıımpafll, Cihanırir, Şitli taraflarında 
açıkta akan liiıml..,.dan vuku bulan 
ıikayetler çoğalmııtır. 

Belediye, bu lağımları kapatmak 
ve buralarda muntazam mecralar yap 1· 

mak için kanalizasyon tirketine bir 
proje yaptırmııtır. 

Bu projeler Berlinden ırelmiıtir. 
Ancak bunun için ayrılacak tahsisa
tın ıehir meclisince taıdiki lazım gel
diğinden ıekle ait l:.u muam.Je ikmal 
edilmeden inıaata batlamak kabil de
ğildir. 

Kadastro işleri 
Kadastro postalarının 
arttırılması düşünülüyor 
Şehirler kadastrosunun süratle ilerle

mesi için ıimdiki halde memleket dahilin 
de çalııan 23 kadar kadastro postasının 
arttırılması düıünülüyor. Bu tasav
vur pek yakında kati neticesini alacak 
ve önümüzdeki sene zarhnda kadastro 
postalarıS0-60 a çıkarılacaktır. 

Kadastro faaliyetinin ziyadeleımesi, 
memleketin her kıımında tapu sicil mu· 
hafızlıklU"ınin arttırılmaıına sebep ola
caktır. Bu ite ait projeler hazırlanmak
tadır. 

Ankara kadastro vaziyeti it"barile iki
ye ayrılmııtır. Eıki Ankara. yeni Anka-
ra. 

Eski Ankarada kadastro faaliyetin' ha 
ziran 933 te nihayet verilmistir. Eıki 
Ankara ı 15 paftada 600 ada, '7783 parsel
den, yani bir tapu senedile tasarruf edil
mit 7783 e-ayri menkulden mürekkeptir. 
Bu saha ıon taksimata nazaran !'O ma
halleye ayrılmııtır. Tanzim edilen kadast 
ro yani bir tapu senedile tasarru~ edil
miı 7783 e-ayri menkulden müre'ıkeptir. 
Bu saha son taksimata nazaran 5!1 mahal 
leye ayrılmııtır. Tanzim edilen kadastro 
plinlannın astllan tapu umum müdürlü
ğüne aııllan tapu umum müdürlüğüne 
teslim edilmis ve bunlardan alınan kop· 
yalar da üze;inde vukuat takip ed:lmek 
Üzere yeni tapu kütükleri ile birlikte teı
kil olunan tapu si·il muhafızlığına dev· 
rolunmuttur. Şimdiki halde bu saha Ü· 
zerindeki tapu muamelitı tapu sicil mu 
hafızlığınca tedvir edilmektedir ki; bu 
tetkili.t geçen ıene lzm'rde de ,·ücuda 
getirilmiı ve tatbik edilm•ğe batlanmıı· 
tır. 70 f . Belçika 

20 Drahmi 
?O 1. laviçre 
20 Leva 
21 Kur. Cek.. 

l Florin 

167 
678 
124 
223 
117 
24 

818 
25.-
118 
83 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çernoviç 
l Altın 
1 Mecidi1• 

Banknot 

24.50 
16 
49 

24.-
023 

46.-
-.-
932 
0.34 
2 .33 

Yeni Ankara ··ı Yeni~eh"r Vf' Cet.cci 
mıntakalan te,kil e!lJ'ekt•d ·r. ~u rah~· 
da faalİyt"tt .. bulunan kada~tro pos'aları 

J iılerini k's ı h:r zamanda bitirecektir. 

Pollete 

Vapurun dalgası --Sandalı devirdi, içindekiler 
denize döküldü 

Hasan, Sabri, Abdürrahman İs· 
. mindeki üç balıkçı Dolmabahçe a· 
çık larında tuttukları palamut balık
larını lstanbula getirirlerken, bir va-.. 
purun dalıra•ma tutulan sandal dev· 
rilmit ve hepsi birden denize dökül
müttür. 

Feryat Üzerine Hızırilyas motö
ründe bulunan gümrük muhafaza 
memuru Refet efendi tarafından üçü 
de kurtarılmııtır. 

Ağır cerh 
Melek sineması sokağında; Topha

nede Eski Mescitte oturan seyyar tü
tüncü Ferit ile Beyazıt ta Çatal Hanın
da oturan kunduracı Hüseyin arasında 
çı.kan lı:avğada Hüseyin, kunduracı bı
çağı ile F eridi kalbi altından ağır ıu
re:te yaralam.ııhr. 

Hüuyin yakalanmıı, Ferit hastaha
neye kaldırılmıştır. 

Yangın 
Çenberlitaıta Tavukpazarında Kürk 

çülerde marangoz Ermenak efendinin 
dük.kanından yangın çıktığı görülmüt, 
derhal söndürülmüıtür. 

Barda kavga 
Koca Muıtafapatada oturan ve bir 

fabrika ıahibi olduğunu söyleyen Ihsan 
Efendi Beyoğlunun Jale Bannda içtiği 
birM11n parasını vermemiı ve idare mü 
dürü ile kavga etmittir. 

Bu esnada kavga kızıtmıt ve bir ara 
ld< kavgadan kurtulan Ihsan Efendi ıJO 
lirasının çalmdığını iddia ile karakola 
müracaat etmi,tir. 

Altı kilo sigara 
Beıiktaıta Sandalcı Osman isminde 

birisi sandalla Harem iskelesine yanet 
tığı sırada zabıta ve muhafaza memur 
!arı 11.endiainden ıüphelenerdı aandala 
arqtırma yapmıılardır. 

Bu araıtırmada ıandalda bir paket i
çinde altı kilo kaçak ıiğara, çakmaklar 
ve çal\Jnak taıları bulunmuıtur. 

Sandalcı Osman bu siırara ve çak
maktan bir müşterinin kendisine Yerdi
ğini ve bunları Harem iııkdeainde ken
disini beklemekte olan bir adama '·er
mek üzere getirdiğini iddia etmittir. 

Arasıra arabaları 
Şitlide arabacı Kemal caddede ara

basını sürale sürerken V asil iS1ninde üç 
yil§ında bir çocuğa çarparak batından 
ağır yaralamıtır. 

Çocuk hastahaneye kaldınlmıı, ara
bacı yakalanınıttır. 

Sevahili mütecavire 
kış tarif esi 

Akay idaresi Adalar, Haydarpa
§A, Kadıköy ve_ ~nadolu ıahiı hattı 
için kı~ tarifesini haz.ırlamıtttr . 

Yeni tarife yarından itibaren tat· 
bik edilecektir. 

İçki aleyhtarlarının .. . 
musameresı 

Dün sabah saat on da Şehzadeba§m· 
da Ferah ainemaaında Türiôye içki d'iit
manlan ırençler ce.niyeti tarafından aza 
sına ve muhiplerine mahıuı çok güze) 
bir müsamere verilmiıtir. 

Müsamereyi cemiyet reiıi Doktor 
F ahre~tin Kerim Bey açmış ve sözü Ye 
§il Hilal ikinci reisi Doktor lbrahim Za
ti Beye vennittir. 

Doktor Zati Bey müheyyiç bir hita· 
bede buluıımuı, diınya içki aleyhtarlığı 
cereyanları hakkında malumat verdik
ten sonra alkolin sıhhi ve İçtimai tertİ· 
batı üzerinde dunnut ve bilhassa alko
liklerden gelecek nesillerin ne suretle 
bozuk bir neıil haline ıreldiğini bir çok 
misallerle ishal etmit ve bu noktada da 
ısrar etmiıtir. 

Kendi zevkleri için mütemadiyen j. 
çenJerin memlekete bQzuk, hasta bir ne 
sil hediye etmeğe haldan olamıyacağı
nı söyl.-niı ve hitabe alkıılanmıtıtr. 

Müteakiben klasik musiki parçalan 
çalınmıı ve bir de piyeı temıil edilmit· 
tir. 

Bundan sonra yine Fahrettin Kerim 
Bey tarafından yeni azaya hitaben bir 
nutuk söylenmiı ve yeni azanın and iç
me merasimi yapılmııtır. 

Niyazi Asım Bey dün 
defnedildi 

Kısa bir haatalığı müteakip vefat 
ettiiini yazdığımız memlekete yüz. 
!erce talebe yetiıtinniı kıymetli lk
tıaatçımız, Cümhuriyet Merkez Ban· 
kası mürakibi ve •abık Kütahya me
busu Niyazi Asım Beyin cenazesi dün 
aabah saat onda Caddeboatanındaki 
köıkünden, kendisini tanıyanların ve 
sevenlerin derin teessürleri ve göz 
yatlan araımda kaldınlarak Cadde
boıtanından Beıiktaıa nakledilmit, 
Sinan Pata camiinde namazı kılındık· 
tan sonra Yahyaefendi kabristanına 
defnedilmi:•ir. 

Merhumun ailesine taziyetlerimizi 
beyan ederiz. 

Ahiren kac!a•tro i!leri ile pek ı kı ala
kası olan Ankara se'ıri İma?" müdürlüğü 
ile vaki temas neti~eıi ittihaz olunan ted 
birl erin bu mntakalardaki kadastro iti· 
nin bir an evvel bitirilmesine büyük yar
dımı olacaktır. Bu ~a a Ü?erindek' ame
liyat1n ikmalinden 'On:-a heyetlerin han· 
gi nuntakalarda çalıtacakları ayrıca luı
rarla~t :rılcakbr. 
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l ·fELE~ 
Pergünt'ü gördüm 

Haftanın yazısı , 
Şehir tiyatrosu bat1ama saati

ni aokuza ındırmiş, tarkında ae
ğildim. Ben Pergünt'ü görmeyı 
dokuz buçukta gımm, pıyt:s bog· 

lamıt ve bırinci perde sonuna yak 
laşmıttı. 

Bu perdenin bende bıı aktığı 
ilk intiba, bazı kahvelerde parlak 
tat basmuı renkli resimlere ben
zeyişi oldu .. 

Şehir tiyatrosunun bu piyesin
de gözüme çarpan en büyük hü
neri dekorları ve sahne terli batı. 
dır. Lakin onu bildim bileli ses
leri değişmedi ve değişmiyecek. 
Sahnede kafi ses çikaracak artist 
bulanlar beri gelsin. Her zaman 
söylerim: Dünyada filmleri ses
lendirdiler, biz hali sessiz tiyatro 
oynuyoruz. Hepsi de arslan gibi 
delikanlı... Ben sesi az çıkanları 
yalnız aramızda zannederdim. Ar 
tistler de bizim gibi imit·· 

J/. * * 
Pergünt nedir? .. Allah allah ! 

Bunu bilmiyecek ne var! Pergünt, 
Per günt'tür. Norveçli Jbsen biJ 
pıyeı yazmıf. işte onun ismi. Bir 
dostum bana: 

- Pergünt'ü anlamak İçin Jb. 
sen'i bilmek lazımdır, demişti. 
Haklı imis. Ben Jbsen'i tanımam. 
Kahveye filan çıkmıyor galiba. 
Sokakta da görmüt değilim. Onun 
için olacak Pergünt'ü anlamadım. 
Ne yalan söyliyeyim. Amma her
kes timdi beni ayıplayacak ! 

- Tuvv! Muharrir olacak, 
Pergünt'ü anlamamıf .. diyecek. 

Ben samimi adamım, anlama
dığımı itiraf ediyorum. Acaba pi. 
yesi tercüme eden zat anlamıt mı• 
dır? .. Piyesi (monte) eden zat 
anlamıt mıdır?. Anlayıf hareket. 
!erinin yüzde doksanı anlar gibi 
görünmektir. Ben bÖyle görüne
miyorum vesselam. 

"' * * ' 
Efendim ! Bu Pergünt bir ga-

rip •eydir. Bir kere içinde cinler, 
periler var. Öküz kafalı, sıçan ka. 
falı, kuyruklu ve boynuzlu hir ta· 
kım mahlUklar .. Ve bunlar insan 
gibi görüşüyorlar ... Bir insan oğ
luna kızlarını vermek için kuy
ruk takıyorlar. Yanımda bir ar
kadat vardı, sordum: 

- Kuyruk taktılar .. Ya boy
nuz? •• 

- Evlendikten sonra olacak.. 
Dedi .. 

Pergünt, nefis tabloları, biri
birine uymayan perdeleri ve gü
zel mızıkası olan bizim anlaya
madığımız bir piyestir. İcinde Ö· 

lüler var ki J..'\f ediyor .•• Hele fır
tınaya tutulmuş bir Evüp vapuru 
var.. Görülecek sey ! Ben bizim 
daracık sahnemizde bu kadar az 
vesaitle böyle ıriizel (montaj) ya. 
pılmasını gerçekten takdir ettim. 
Lakin laf aramızda projeksiyonlııı 
yandan gösterdikleri deniz pek 
yeşil.. Adeta salata rengi ... Bira:& 
daha lacivert karıttırsalar iyi o-
lur. 1 

Fırtınada vapuru da çok sallı
yorlar.. Ben fena oldum.. Tok 
karnına havası zehirli bir yerde 
böyle bir manzara adamın mide· 
sini bozuyor. Kendimi güçlükle 
tuttum. Sonra o ölünün vapurda 
iti ne? Seyrü sefer talimatname. 
sine mugayirdir • Belediye kendi 
müessesesinde böyle bir ,eye na. 
sıl müıaade ediyor? 

Sinirime dokunan şeylerden 
biri de Azrailin gevezeliği. Evet 
elinde bir orak bir de kepçe sah 
neye bir Azrail çıkıyor, çatlak sea. 
li, geveze ve zevzek bir Azrail. 
Elinde kepçeli Azrail sanırım yal· 
nız Pergünt'te görülmüştür. İşin 
tuhafı bu Azrailin yüreği de pelı 
yufka... Canını alacağı adamın 
rıcaaı üzerine - vesika göster
mek şartile - bırakıyor. Şaştım. 
Beled'ıyenin tiyatrosunda bile ve
sika ile it gC:·:ülüyor. 

Pergünt rolünü pek mükem
mel yapan - biraz daha ağır gö
rüşse - Talat Hey - gahba ıyi 
ağıayabilsin diye - piyeıın son 
perdesinin sonlarında soian soyu 
yor •• Evet, bildiğimiz soğanı al· 
mıt eline soyuyor. Ve d~kkat et: 
tim, iyi soyuyor. Evde hır haylı 
idman etmiı olacak. Soğanı soyaı
ken de çeki~değini arıyor .. Eh bu· 
na can mı dayanır? .. Senelerden
beri emek verdi'ğimiz şehir tiyat
rosundaki artistler soğanın çekir
deği olmadığını bilmezlerse hali
miz neye varır? .• 

Bu seferki piyeste bir yenilik 
daha var. Sahne ile halk arasına 
bir cibinlik germişler ... Bildiğimi) 
cibinlik tülü.. Hikmetini anlaya· 
madım.. Soruşturdum .. Kimse i· 
zah edemedi .. Alakadarlardan bi· 

(Lütfen ııayıfayı çeviriniz) 
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c Fikirler ve insanlar ) 
Yeni bir magazin 

Faruk Nafiz'in çıkardığı Anayurt ı 
haftalık veya aylık mecmualarımız 
arasında, büsbütün başka bir çehr,S 
arzediyor. Beklediğimiz mecmua' 
dır veya öbürlerinin hepsinden iyi
dir demiyorum. Zaten bir mecmu· 
a olmak, bir bakımı temsil etmek 
iddiası yok; başlığının altında sa· 
dece "haftalık ilim ve sanat gaze· 
tesi,. deniliyor· O da, öbürlerinin 
çoğu gibi, bir magazindir. 

kadar vahim değildir. Onların öte· 
den beri devam eden bir ağır başlı 
muharrirlik ananesi vardır ki hiç 
olmazsa birkaç gazetede, birkaç 
mecmuada yaşar. Orada ateş her 
tarafı birden saramaz. Kendilerine 
hürmet ettirmesini bilen, okuduğu 
yazıda hakiki bir kıymet arıyan bir 
kari kütlesi vardır. Bunların saye· 
sinde birkaç mecmua olsun ciddiye. 
tini kaybetmeden yaşar. 

Kadından hekim.. Kadından 
hakim... Kadından polis.. Kadın
dan şehir meclisi azası.. Kadın
dan muhtar.. Ve nihayet kadın
dan asker! 

Oynak yerinin ( mafsal ) 
tutuk kalmasına sebebiyet 

vermemeli ACIMAK 

Fakat Anayurt memleketimizde 
magazin seviyesını biraz değil, 
haylı yükseltiyor. Sayıfalarını irili 
ufaklı resimlerle doldurup yazıya 
bir sığıntı muamelesi etmiyor. Bir 
makalenin ancak cazip, veya kor
kunç, veya esrarengiz bir resim sa
yesinde değil, mevzuu için, altın
daki imza için okunacağına kani· 
Muharrire ve dolayısile karie hür
meti var. Sadece vakit geçirtmek 
değil, okuyanlara birtakım fikirler 
bildirmek istiyor. 
Doğrusu bugüııkü gazetelerin ve 

mecmuaların ekserisi karilere kar
şı büyük bir hürmetsizlik gösteri
yor. Matbuatımızda ciddi, ağır 
fikir yazılarına karşı bir korku var· 
dır. "Okunmaz. Kari hafif, kısa, 
eğlendirici yazılardan ve yalnız on
laran hoşlanıyor. Resim, mümkün 
olduğu kadar boyalı kapak •.. işte 
kari bundan hoşlanıyor.,. 

Bu ~özlerin doğru bir tarafı oldu
ğunu inkar etmek kabil değildir. 
Memlekette gazete ve mecmua oku 
yan sınıfın büyük bir kısmı o yazı. 
!ardan hoşlanıyor. Kabahat kim· 
de? yalnız karide mi? Hayır. Gaze. 
telerimiz ve mecmualarımız böyle 
bir kari kütlesi vücude getirmek 
için senelerce uğraştı; muharrir le· 
rin çoğu makalelerini alay ederek, 
"Karie işte böylesi lazımdır!., diye 
yazdı, onlara manasız yazıları af
yon gibi yutturdu. "Sensationnel,. 
haber, "sensationne1., yazı aradı. 
Şimdiye kadar muharrirlikle, bugÜ· 
nün muharrirleri kadar alay eden 
kimse, olmamıştır· Mesleği kolay. 
laş<ırmak, günden güne karii daha 
nz müskülpesent ederek mesleği 
basitleştirmek. ... 

Meslek kolaylaştı, basitleşti mi? 
Hayır. Bilakis zorlaştı. Hem de 
fenaya, günden güne daha fenaya 
müteveccih bir gayret istemeğe baş. 
ladı. Bugün muharrirlik eskisinden 
çok daha ziyade yıpratıcı bir mes· 
•ek oldu. Fakat bu yorgunluk, es
ki yorgunluk kadar bir haz temin 
ediyor mu? bilmem. 

Kari daima müşkülpesenttir. iyi 
ver irseniz daha iyisini, fena verirse· 
niz daha fenasını ister. Her gün bi
raz daha fenalaşmak her babayiği
tin harcı değildir. Kendilerine ceb
redip hakiki kıymetlerinin aşağısı· 
na inenler de yerlerinin büsbütün 
değersizler tarafından alındığını 
gördüler. 

Bizde de, Avrupa memleketleri· 
ninkinden daha az kalabalık ol· 
makla beraber, böyle bir kari küt· 
lesi vardır· Fakat bunların bir kıs· 
mı ecnebi dillerinden birini bildiği 
için o dildeki neşriyab takip eder. 
Zaten bizde bir mecmua takip et· 
mek bir adet olmamıştır. Bunun için 
o zümre iyi, ciddi bir mecmuayı ya. 
şatamıyor. 

Fakat günün haberlerini de ec
nebi gazetelerden beklemek müm
kün değildir. Bunun için o zümre 
türkçe gazete alır. Gazetelerimizin 
birkaç tanesinin kendilerini baya
ğılaşmaktan koruyabilmeleri bu sa
yede olmuştur. Dünyanın her tara· 
fında mecmualar gazetelerden da
ha ciddi, daha ağırbaşlı olduğu hil
de bizde, bu yüzden, aksi olmuş
tur. 

Ecnebi dillerinden birini bilenler 
o dildeki neşriyatı takip ederler 
dedim. Ya bilmiyenler? Vakıa bu
gün Türkiye' de, bir ecnebi dili bil
meden, fikir hayatına karışmak hay 
lı zordur; fakat ne de olsa, yalnız 
türkçe ile de, ve yahut arapça ve 
acemce sayesinde, kendilerine hür
mete layık bir fikir hayatı edinmiş 
kimseler vardır. Mektepli gençle-· 
rin ç9ğu da fransızca, almanca ve· 
ya İngilizce mecmua okuyacak hal
de olmadıklarından bu sınıftan sa· 
yılması icap eder. ("icap eder,. di
yorum, çünkü pek yazık ki onların 
da ekserisi kasdettiğim magazinle-
ri alaka ile okuyorlar.) İşte bu sı
nıfa gadredildi; halbuki bilhassa 
onun büyütülmesi lazımdı. O sınıf 
kendine kitap da bulamadı; bunun 
için parçalandı: ya okumak iliyadı
nı kaybetti ve yahut ki o da seviye
sinden daha aşağı indi. 

Bu sınıf için mecmua çıkarma· 
ğa birkaç defa teşebbüs edilmedi 
değil; fakat o mecmuaların hiç bi. 
ri geçinemedi. Belki kuvvetli bir 
yardım onları yaşatır, hatta yavat 
yavaş kendini idare eder bir hale 
getirebilirdi. 

Anayurt yalnız o sınıfa hitap et
miyor. öbür magazinlere alışık ka· 
rileri celbedebilecek sayıfaları da 
var. Mesela Mile. Brigitte Helm'in 
resmi altına "ilahi sanatkar., kaydı
m koyuyor, mızah sayıfası, karika
türleri var. Hatta büyük adamların 
hayatını resimlerle anlatan çocuk 
sayıfası var. Fakat bunların yanın
da fikir yazıları da var. 

Kadının girmediği, yahut gi
rip te muvaffak olamadığı meslek 
yok ... 

Ömrümüz varsa, kısa bir za. 
man sonra Lokman hekimin eline 
su dökemiyeceği hekimler, adalet 
ölçüsünde kılı kırk yaran hakim· 
ler yetiştiğini göreceğiz. 

Şehir meclislerinde şimdiden 
öyle kadın azalarımız var ki, kür
süde erkek arkadaşlarına ağız aç· 
tırmıyorlar, 

ilk kadın muhtarımız Gül Hanı
mı, bir kaç gün içinde bütün mem 
leket tanıdı. Adını saygı ve sevgi 
ile anarak muvaffak olmasına du· 
a ediyor. 

Sözün kısası, kadınlarımız, biz 
den çok sonra iş başına geçtiler. 
Fakat, bizi çarçabuk arkada bı
raktılar. Geçen gün arkadaşlarla 
bu bahis üzerinde konuşuyorduk. 
Birisi dedi ki: 

- Acaba askerlikte de muvaf· 
fak olacaklar mı? 

- Hiç şüphe etme, dedim, as· 
kerlikte bütün mesleklerden fazla 
muvaffak olacaklar! .. 

Ve izah ettim: 
- Kadın, vururken hedefe isa

bet ettirmesini, vurulurken de 
kendini feda etmesini bilir .. 

M. SALA.HATTIN 

Bir mütercim aranıyor 
Ankarada çalışmak Üzere lngİ . 

lizce ile birlikte fransızca veyahut 

İngilizce ile birlikte almanca bilir 
bir mütercime ihtiyaç vardır. Ücre
ti ayda 200 liradır. Arzu edenler 
Milliyet gazetesi idaresine 19-11-
933 p:zar günü ak1amına krdar İ· 

simlerini kaydettirmelidirler. Ecne
bi matbuatını en iyi takip edebile
cek olanlar tercih olunacaktıl". 

Akif Beyin, lsmail Hakkı Beyin, 
Ercüment Ekrem Beyin yazılarını 
neşretti; bu muharrirler arasında 
müşterek bir fikir bulmak haylı zor
dur. Hatta Faruk Nafiz gazetesin· 
de muhtelif kanaatlerin çarpışma· 
sını İstiyor. Her cereyana açık bir 
gazete ..• 

Fakat çizdiği programa göre, 
derhal göze çarpan bir eksiği var; 
şimdiye kadar dört numarası çıktı. 
ğı halde hala sayıfalarında yeni bir 
imza göremedik. Ancak birkaç 
gencin vezin meselesi hakkında, 
Cenap Şahabettin Beye yazdıkları 
itiraz mektuplarından birer, küçük 
parça çıktı. Mademki bir cereyanın 
mümessili değildir, hiç olmazsa es
kilerle yeniler arasında bir hattı va
sıl olabilir. Mamafi bu eksiğini ta- 1 

Her hangi bir oyna)ı: yerinizde (maf 
sal) bir ağrı bir sancı bulunduğu va
kit hareketle ağrı ziyadeleıtiği için o· 
nu oynatınairP istirahat ettirmek is
tersiniz. hte en büyük hatayı burada 
işlersiniz; zira istirahat demek mafsa
lın hareketsiz bırakılması, mümkün ol· 
duğu kadar az hareket ettirilmesi de
mek olup bu da ağrı diz, kalça veya 
ayak mafsalmda bulunursa yatakta 
yatmak ve yahut ıkoltuk değneği ile 
gezmekle olur. 

Şayet oynak yerindeki bu ağn ro· 
matizınadan ileri geldiği, buna da çÜ· 
rük <!'iş, bademcik, safra kesesi, ve pa· 
sinos iltihabının entanı sebep olduğu 
anlatılırsa bu sebepler ortadan kaldı· 
nlır. 

Hararet ve sıcaklık veren h~r hangi. 
bir vasıta ve sebeple dahi ağrı azalır 
ve hafifler. Şayet bu ağrı diz, kalça 
ve topuk mafsallarından birinde ise, 
vücudun bütün ağırlığı o mafsalın ü
zerine yükleneceği için hareketle çok 
ağrır bu itibarla her vakit hareket et• 
tirilemez. Mafsal kullanılamaz. Maa· 
mafih ayakta gezmeksizin bu mafsal
lardan her hangi birini yatakta arka
üstü yatarken tıpkı kolunu hareket et• 
tirdiği gibi bacağına hareket yaptır
mak ağn çeken kim.se için mümkün· 
dür. 

Eğer yatakta yap1lan bu hareket 
talimlerinden sonra yorgunluk ve ağ
rı gelir ve bunlar da bir saatten ziya• 
de sürer veyahut ufak bir nöbet yapar 
ise bu harekte talimlerinden bir müd
det için vazgeçilir. Fakat daha hafif 
bir surette tekrar gene başlanır. 

Hareketle mafsalın a(ğnsı ziyadele
fiyor diye hareket ettirmemek asla ca• 
iz değildir. Zira ağrının şiddetinden 
gözyaşları dökerek gene harekette de
vam edenler en çok fayda görenler ve 
istifade denlerdir. 

Y eınek hususundaki pehriz için bir 
hafta kadar yalnız sütlü feyl<'rle va· 
kit geçirmeli. Bu da gıdasını alacak 
miktarda olmalı ve bu suretle bağır· 
saklar taın sıhhi bir hale konmuf olur
lar. Bun.Jan sonra her vakit gibi bes• 
leyici ve kuvvet verici şeyler yenir. Sı. 
caklık ne şekilde olursa olsun adale· 
]eri gevşetip gerginliği adığı için ağrı• 
y·ı azaltır; ağrıyan yerlere bir müd
det hararet tesir ettikten aonra evvel
ce orasını knnıldatmaktan korkan has
ta bu sefer hararetin tesiri1e cesare ti 
artar ve tn'Clfsalı 03--na~ağa başlar. 
Oynak yeri hareket ettikten sonra dai· 
ma oraya bir sıcaklık vermelidir. Bu 
suretle hareket esnasında mafsalda 
husule gelen mevadı deveranın kolay. 
lıkla almasına yardım edimiı olur. 

H8srlı ağrıya sebep olan entan or
tadan kaldırıldıktan sonra nöbet te 
yoksa işinize gücünüze devam etmeli. 
Hareketle ağn duyulsa l:iile hiç ehem· 
miyet vermemelidir. Böyle yapmayıp 
ta ağrı vardır diye hareket edilmezse 
büsbütün mafsalınız ilelebet tutuk ka· 
lır. 

Büyü hada 
Dr. ŞÜKRÜ 

mamlıyacağını ve beklediğimiz 
mecmua çıkıncıya kadar bize emni
yetle okunacak, yani muharrirleri
nin severek yazdığı makaleler ve· 
recek bir gazete olacağını ümit e
diyorum. 

Nurullah ATA 

Sesi güzel midir, çirkin midir, en• 
fes midir, ekreh midir, tatlı mıdır, 
bet midir, ne duydum, ne şahit ol
dum. Lakabına rağmen çok sessiz 
bir adamdır. Tatlı yaz meltemle
rine benzer. Yürüyüşü sessizdir, 
gezdiği, dolaştığı yerlerde sesi, sa· 
dası çıkmaz. insandan ziyade tayf 
halinde gibidir . . 

Kimseye dokunmadan, taciz et· 
meden, gürültüsüz nümayişsiz ya
şar. Ufak tefek yapılı olduğu için 
bu sessizlik, şekline, vücuduna da 
yaraşır· 

Nezaketi son derecededir. Karın
caya basmaz. Sineği bile incitmez. 
Şapka çıkarışında, selam verişinde 
pantalonunu diz yapmasın diye ha· 
fifçe çekerek oturuşunda, elile kra· 
vatını düzeltişinde hülasa her ha· 
reketinde başka birnezaket ve ma
nalı bir zerafet vardır. 

Zerafet kelimesinden zihniniz 
şıklığa takılmasın. O kadar şıklık 
meraklısı değildir. Hatta kıyafetini 
ihmal eder. Ondaki zerafet hal ve 
etvarındaki hususiyettir. 

Kalbi de gayet iyidir. Herkese 
yardımı bir vazife ve borç telakki 
eder. Gazinoda otururken, birden 
bire kalkar, birini çağırır: 

- Senin evkaftaki işini takip et
tim. Mümeyyiz izinli imiş, imza et
tiremedim. Yarın muhakkak imza 
ettiririm. 
Muhatabı kaşlarını çatar: 
- Gene gazel okuyorsun, hepsi 

masal... 
O, derhal ellerini gözlerine gÖ· 

türür: 
- Vallahi, billahi, tallahi doğru. 

Eğer sana yalan söylüyorsam, göz· 
!erim körolsun. Bir tek evladımın 
hayrını görmiyeyim. 

Yemin faslı, karşısındakinin ıs
rarına göre devam eder. 

Bir aralık başka masadan bir 
ses: 

- Sabri Efendi, bizim ilmüha
berden ne haber? 

O, hemen kalkar, seslenen zatın 
yanına gider: 

- Muhtarı bulamadım, evinde 
hasta yatıyormuş. öbürgüne kaldı. 

- Gene gazel okuyorsun. Bırak 
şu martavalları ... Adam diye iş ha
vale ettik. Kaç gün oluyor birader? 

O, meze tabaklarındaki lokma 
lokma kesilmiş ekmeklere elini gÖ· 
türür, öper, başına koyar, gözle
rine götürür : 

- Bak, şunu namert kapısında 
dileneyim ... Şu nimet çarpsın ki ya· 1 

lan değil ... Vallahi, billahi, tallahi ' 
doğru ... iki gö.züm kör olsun. Bir 
tek evladımın hayrını görmiyeyim. 

Doktorlar bir ara ona rakıyı me
netmişlerdi. İlk günlerde biraz ser
sem gibi idi. Fakat biraz sonra a
lışmıştı. 

- Oh, birader, şimdi akşamları Bu yalnız bizde mi böyle? Değil, 
bu huyu da Frenklerden aldık. Yal
nız ~u var ki bu fenalığın neticeleri, 
Avrupa memleketlerinde, bizdeki 

rine soracak oldum. Bana: 
- Azizim! siz Jbsen'i anla. 

mamışsınız ! dedi. 

öbürlerinde de yok değildir; fa
kat onlarda bu nevi yazılar, pek 
nadiren alındıkları için, iğreti gibi 
gözükürler. Sanki mecmua onları 
almakla ilme, sanate uzaktan bir se 
lam vermiş olur. Halbuki Anayurt' 
ta onların asıl olduğu gözüküyor. 
Sonra onlar öbürleri içinde kaybol· 
muyor. 

.... 

ittihadı Milli 
· vaktile evime gidiyorum, ağız tadi-

l 
le yemek yiyorum. Vaktinde yatıp 

1 kalkıyorum. Sabahları dilim pas
lı, midem bozuk değil. Kafam da 
yerinde ... öyle başağrısı;· uğultular 1 

da yok .. Dünya varmış birader .. Ne. 
· o sabahlara kadar içmek, kör- 1 

Pergünt güzel, şarkılı ve anla
şılmaz bir piyestir. Mütercimi ve 
şehir tiyatrosu bu anlaşılmaz pi· 
yesi anlatamamakta cidden ve se· 
yirciler de anlamamakta cidden 
muvaffak olmaktadırlıır. 

FELEK 

Anayurt bir cereyanın mümessili 
değildir dedim. Filhakika muhar
rirleri arasında bir kanaat bulun
masına imkan yoktur. Şimdiye ka
dar Cenap Şahabettin Beyin, Is- 1 

mail Habip Beyin, Halit Ziya Be- ı 
yin, Mehmet Emin Beyin, Mehmet 1 • 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleri2 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 
Acenta11 bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 8J65 "'--

Milliyet'in edebi romanı: 44 Artık onlar gönderirler belki ! Sa
na bir şey lazımsa bu akşam alırsın. 

- Tabii efendim. O halde siz
den bir ricam daha var. Aylığıma 
mahsuben bana on lira veriniz. 

Reşit Bey: . .., . 
KIR (l(lC.~ 

~;,_-------BUR HAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

- O halde bu işi de bana bırak. ı 
Sen konağa ayak atmazsın, ben 
senin namına idare ederim. Eşyala· 
rını gönderirlerse ne ala. Olmazsa 
yenilerini yaptırırsın .. Haydi şim· 
di şu iki mektubu makinede yaz .. 
Bana getir. Artık bir şey de düşii.n· 
me. Ne istersen ne aklından geçer· 
se bana söyle! 

- Teşekkür ederim Beyefendi. 
Ben Reşit Beyi bu kadar iyi ve 

sakin tahmin etmiyordum. Mahir 
Beyden genç ve bekar olmasına 
rağmen ne baba adam. Ben ona 
vaziyetimden bahsetmeğe çekini· 
yordum. Bugünkü hali fikrimi de
ğiştirdi. insanlık yaşta ve görünüş
te değil. Reşit Bey çapkın görün· 
düğü halde çok terbiyeli .. Yahut 
karşısındakine göre muamele edi
yor. 

Bugün Reşit Beye çok ısındım. 
Yazıhaneye daha ilk geldiğim gün 
yanında boyalı boyalı, şık hanım-

!ar gördüğüm zaman Re,it Beyi 
çapkın, küstah, mağrur bir adam 
gibi görmüştüm. Bu ilk görüşün te
siri bugüne kadar devam etti. 
Kendime karşı asıl tehlikeyi ondan 
gelecek sanıyordum. Halbuki en 
müşkül zamanımda o bir halaskar 
gibi elimden tuttu. 1 

Büyük bir sevinçle mektupları 
yazdım. 1 

Dosyaları yerlerine koydum. i
şim bittiği zaman Reşit Bey beni ça
ğırıyordu. 

- Hazırsan çıkalım, dedi. Ben 
hanımefendiye telefon ettim. 

Gülüyordu: 
- Ne dediniz beyefendi? 
- Çiçek ellerinizden öpüyor. Er· 

1 

zurumdan halası geldi. Artık onun 
yanında kalacak. Bir gün gelip el
lerinizi öpecek, dedim. 

- Teşekkür ederim. 
- Eşyan için bir şey söyleme-

dim. Söylemek te pek doğru değil. 

Re,it Bey bir çok paralar verdi. 
Saydım. Kırk bet lira ... 

- Bu kadarına lüzum yok beye
fendi, dedim. On lira yeter. 

Israr etti: 
- Yanında bulunsun. Lazım o· 

!ur. Hem bunu maaşına mahsuben 
vermiyorum. Masraf edersin. Ma
aşını tam olarak ay başında Ali E
fendi verir. Hesaplara o bakıyor. 
Sen para lazım oldukça benden is
te! Şimdi işin bittise çıkalım. Seni 
madama götüreyim .. Evi öğren. Gi
derken de lazım olan şeyi alırız. 

Bir şey söylemedim. 

Beremi başıma geçirdim. Reşit 
Bey hazırdı. Çıktık. Onunla ilk de
fa sokakta yürüyoruz. Titiz, sinirli 
bir adam. O kadar hızlı yürüyor ki 
kalabalıkta zor yetişiyorum. 

Tünelden çıkınca tramvay yolu
nu tuttuk. Reşit Bey: 

- Apartıman uzak değil. Ne a
lacaksan buradaki mağazalarda bu. 
!uruz. Dedi. 

Gecelik, havlu lazımdı. Şekerci 
Löbon'un ilerisinde bir büyük ma· 
ğazaya girdik. 

- Sen yalnız renklerini, b:çim
lerini beğen! dedi. 

Portakal rengi bir gecelik beğen
dim. Tüylü yüz ve banyo havluları 
burada çok güzeldi. Onların beya
zını seçtim. 

Reşit Bey: 
- Sen yavaş yavaş yürü. Ben ye

tişirim ! dedi. 
- Aldıklarımın parasını vere· 

yim efendim. 
- Ben kendim için de alacakla

rım var. Hepsini birden hesap ya
parlar, dedi. · 

Vitrindeki mendillere, çoraplara 
bakarak bekliyordum. 

Biraz sonra Reşit Bey yetişti: 
- Onlar paketleri gönderecek

ler. Biz gidelim. 

Karşı kaldırıma geçtik. Reşit Bey 
işaret etti: 

- işte bu apartıman. Yakın de
ğil mi? 

- Çok yalan. Ben yazıhaneye 
yayan iner çıkarım. 

ikinci kata çıktık. Kapıyı madam 
açtı. Saçlarına kır düşmüş, sevim
li bir kadın· Bizi öyle nezaketle 
karşıladı ki! 

Reşit Bey beni tanıttı, Kocası 
henüz gelmemişti. 

Madam: 

J,._,ük olup sızmak... Hem parana 
ziyan, hem vücuduna.. Bunun sonu 
yok. Yediğin yemeği ağzına mı 
yiyorsun, burnuna mı? Bir araba 
kepazelik .. 

Pehriz bir müddet böyle devam 
etti. O, zahiren halinden memnun-

- Matmazele odasını göstere
yim! 

Dedi. Reşit Bey de geldi. 
Bana arkada deniz gören bir oda 

ayırmışlardı. Onlar karı koca ön 
kısımda, caddeye bakan odanın bi
rinde yatıyorlardı. 

Benim odamda lak.~ bir karyola. 
Bir gardrop, bir gece dolabı, bir de 
şezlongum vardı. Reşit Bey: 

- Mükemmel bir oda, dedi. Li
man görünüyor. GÜneş alıyor. Zan
nederim banyo da bu tarafta· 

Banyo da koridorda idi. Yalnız 
burada her zaman sıcak su yok. 
Havagazı ile ısınıyor. Reşit Bey: 

- Burada her halde rahat eder-
sin kızım, dedi. Ben gidiyorum. 
Yarın havadis alırım. 

Madamın ikram ettiği likörü a· 
yak üzeri içen Reşit Bey henüz çı
kıyordu ki mağazanın adamı aldı· 
ğımız şeyleri getirdi. Fakat bu ko
caman iki paketti. 

Havlularımla bir gecelik bu ka. 
dar tutmıyacaktı. Bunu hissettim. 

Reşit Bey merdivenlerden iniyor
du: 

- Beyefendi, diye seslendim. 
Galiba sizin kendinize aldıklarınızı 
da bu paketlere koymuşlar. Bakar 
mıSinız? 

Reşit Bey aldırmadı: 

du. Lakin meyhanenin önünden 
geçerken adımları ağırlaşıyor, geri 
geri gidiyordu. 

Bir gün yüzü zülüyordu, pek ne
şeli idi. Gören a'l'kadaşları: 

- Gel bakalım, dediler, ne ma· 
kamdan gazellerin var? 

- Bugün doktora tekrar muaye
ne oldum. Rakıya müsaade edecek 
gibi ... On gün daha pehriz et, o za• 
man kat'iyetle söylerim, dedi. 

- Hayırlısı olsun. 
O, arkadaflarının yüzüne mehil 

melul baktı: 
- Sizi düşünerek hazun oluyo

rum. 
-Sebep? 
- Bilmez misiniz, ben, ağzıma 

içmem· Sizi de azdırırım. İçkiye 
başlıyacağım diye sizlere acıyorum• 

On gün, onun hep bu, merhamet 
nakaratile geçmişti. Nihayet tarihi 
gün geldi. O, meyhaneden girince, 
arkadaşları etrafını sardılar: 

- Benim masaya .• 
- Biz dururken dünyada olınaı· 
Adamcağızı aralarında paylaşa· 

mıyorlardı. O gecelik her masayı 
dolaştı. Her arkadaşın gönlünü hol 
etti. 

Bu mukaddimeden sonra her ge
ce, kernaliintizamla meyhaneye 
devama başladı. On beş gün olmuf 
tu. İki arkadaş biribirine fısıldıyor· 
lardı: 

- Bizim gazelhan rakıya para 
vermeğe tövbe etmiş galiba ... 

- Neden? Hesabını sana mı ver• 
dirdi? 

-Öyle ya .• 
Her ağızdan "bana da.· banada,, 

diye sesler çıktı. 
Gazelhanın, doktor içkiye müsa· 

ade ettiği zaman, arkadaşlarına ni· 
çin acıdığı anla,ılmıştı. 

lSTANBUL BELEDİYESi 
eo~ .. , ........ 1YATROSU 
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RESİM 
Genç ressamlarımızdan Elif Na· 
ci Beyin Türkiyede on Cümhu· 
riyet senesi zarfındaki resim ha· 
reketlerini hülasa eden bir kita· 
hıdır. Fiyatı 20 kuruş_tur. Her 

kitapçıda bulunur. 8356 
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matbaaya ait itler için müdiriyet• mü~ 
raeaat edilir. Gazetemis ili.nların mea'u~ 
Hvetir.I kabul etrr.ıe:r:. 
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- Zannetmem, onlar hepsi seni~ 
olacak! Benimkiler buraya gelmeı• 

Paketleri yeni odaam tafıdılll• 
Madam mutfaktaki hizmetçiye bal' 
mak için çekildi· 

lik hamlede temiz bir aile hava• 
sı içinde olduğumu hissettim. Yeni 
odam Şişlideki kadar süslü değil• 
di. Fakat bana daha güleryüzlü go 
ründü. 

Beremi, caketimi çıkardım. Pa· 
ketleri açmağa ba,ladım. 

Yeni bornosum, hamam takımla· 
rım çok güzeldi· Hele portakal 
rengi İpek geceliğime daha mağa• 
zada bayılmı,tım. Bir de pijama a• 
lacaktım. Fakat Re,it Beyi beklet· 
mekten sıkılıyordum. 

Öteki paketi açtığım zaman p• 
şırdım, kaldım. 
Aldığım geceliğin kombinezon 

takımı, dört çift ipek çorap ve gene 
portakal rengi bir kimono .. Muhak 
kak yanlı,Iık olacak. 

Ben bunları almadım. Hatta şıı 
kimonoyu pek gözüm tuttuğu hal· 
de pahalıdır diye sormadım bile.• 
Her halde Reşit Bey bunları kendi· 
si için aldı. Ve ilk tahmin ettiğilll 
gibi yanlı~Iıkla bana geldi. 

Fakat, Reşit Bey bekar bir adan1' 
dı. Böyle kadın eşyasını kimin i~ Jfı 
alacaktı. 

(Devamı var) 

ıı 

p 

" n 
n 

1 
ı · 
2: 

p 
lı 
p 
l 
b 

ı. 
y 
ı. 
2 
~ 



l 

a 

r• 

,, 

1 

g 
rı 

r· 

a· 

e .. 
di· 
pl 

f ._ __ R_A_D_Y_O_P_R_O_G_R_A_M_I _ı 
Tafra karilerimizin istifadeleri 

için haftalık Avrupa ve Ankara 
programımızı bugün dercediyocıız. 
Haftalık İstanbul progran\t· 
nı yarınki sayımızda bulacaksı· 
nız. 

ISTANBUL• 
18 Gramofon. 
19 Orkeatra. 
22 Anadolu Ajansı. Bora& haber.i.,aaa• ayarı. 

A N K A R A , ı;38 m. 
12,30 Gramo!on. !8 A!s.turka ıaz. 18.45 Vi• 

Jolonael konaeri (E,fip Bey tarafından) 19,15 
Alaturka aaz 20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
17 Ha.ataları teselli, 17.45 dera, 18 opera 

pl&klar-ı, 18,2) Orır konaer:, 18 55 Babç.evan• 
1ara mahıua neır;yat. 19,05 Konferana, 19,20 
pli.k ınuhtelif sözler, 20 ıiirler ve aaire. 20,25 
L itv~nyanın Cümluriyet ilinı aen@'i devriyeai 
rnünaaeb t iyle muaikili neJrİ a l:, 21,55 haber• 
ler, 22 ,05 teknik neır~yat, 22"'0 piyano ve vi· 
)'olonae l ile Chopin'in e erlerinden mürekkep 
lconaer, 23,04 Franaızca konferana, 23,20 apor, 
23.JO ci•na mua k ai, la~ 7are-c:ilik., dan• muai .. 
liai, 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
17,05 Maaallar, haberler vı .. 18.05 Ma:m•· 

zel Marıer-it Ka aaonyi tarafı n:\ n v• Sııan 
n1uı ikia i tefakat.:.yle Macar halk ıarkıları. 
ı905 .şü ,·ler, 19,35 Or!;.eatra kon~eri Macar 
eı;rlerinden. 20,'35 MuhteHf, 21,15 C olumbia 
pli.kları, 21,45 Haberler, 22,05 Karııık. nefri· 
Ya t, 23,05 Ha•a ra9oru. M lte•k:hen: Siıan 
nıuaikiıi refak ~ tiyle Macar ıarkı:lan. 

V 1 Y A N A - >ı8 m. 
18.25 Pl&k konser~. 18.55 Oıkar Jooat takı· 

tnı t ara rın 'an dana ve cperet parçaları. 19,40 
Ayl k dünya haberler icmali, 20,10 Armand 
T okatyan i ş tirak.yle ve .•.-ıano refakat.'..yle ta· 
ıanni konseri. 2 ,05 Habeıl ·r. 21,'lU Müıaha· 
be, 22,35 K i' rışık konser 23,4; Danı pl.ilcları •• 

MlLANO - TO'!.lNU . FLO<{A.-SA. 
18 Ka~ın. ıaab, ı::li.k, 19,40 Haberler, Plit.k, 

20 Haberi r, pli..k, 20,25 Haberler, Plak, 21 
Keza, 21,45 Operet. 

P R A C 488 m. 
18,55 Pl.i.k, 19.,30 Almanca netriyat. 211- Sme4 

tana'ı:nn "Libuıcb.s." operalı. 23,45 Haberler, 
Radroya film. 

ROMA 44ı m. 
18,20 Radyo orkeıtra11, 19,45 Haber!er pli.k, 

21 .20 Şarkı:lar, 22 Opera temsilini nak:t. 
21 Wien•r Blut (Viyana k•nı) iıim)j Jo· 

han Strauıı'un opereti, 24110 Dana muaikiıi. 

19 Teşrinisani Pazar 
A N K A R A , ı538 m. 

12.30 • 13,30 Gramofon 
18. 18,45 Orkestra: Keler bela, Lehar, 

Strauı, Ouverture Potpourri, Valae, 
Comedie Eıpasnole, Frederique, 
Le Baiıer. 

18,45 - 20 Alaturka •az, 
20. Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
16,35 Köylü. kcınseri Leh danaları. 17~cuk 

Proıramı, 17,35 RachmaninoY'un plakla~ 
17, .. 0 Tefrika, 18 Kaclın proıramı, 18,15 Köy· 
lü mua kisi "f'e halk ıarkıları, 19 Müıahabe, 
ı9,40 S 1nab ha.:.z eıer!er:n pli.!:.ları , 19 Muh· 
tel i_f 20.50 Haf ;f orkea!ra muaikiıi tasanni ile 
karıtılc, 21..55 Musahabeler, 22,ZO Neı'elZ net'" 
riyal ,23,20 Spor 23..25 Femina kabareıi.nden, 
danı muaikiai, Müıabahe, 24,10 Da-ıı musiki· 
•inin devamı. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
16.,~0 Ask•ri kon:e... müsahabeler, 18,45 

Fran11z Herc:ı:es'in net'el\ 7apraklarından ıah· 
neler. 19,03 Lmbal alet.::le konser, 19,50 Pli.k, 
20,35 Siıan muıikiıi Solist Radica'in iıtirakile, 
21~0 Hah r!~r. 21.35 Musi ci ali mek tebinden 
Orke•tra konseri Chovan'in eaerlerinden, 
23,20 S 'gan ve caz muaikilerj, 

V l Y A N A 518 m. 
18 Bando muzika, 19,'.)5 Şiirler, 20 Koro 

konaeri, 20.55 Saat ayarı, 21.05 Avuaturya halk 
tnuaiki ı i, 22,20 Haberler-, 22.35 Emil Schipper 
larafınd n ıarlolar ve hafif parç• la I", 23,15 
k:arl Haupt takımı tarafından akıam konıeri. 

MILANO - TORlNO - FLORANSA. 
18 Karııık konser, 19 Haber!er, plak, 21 

Haberler, tiyatro, 2Z Karııık neıriyat. 
P RAC 488 m . 

17 Radyo orkestraı·. 18,35 Muıa.habe, 19,50 
Pli.k, 19 Almanc;a neıriyat, 20 Müaahabe 
20,35 Orkeıtra. mÜla'-a~•. 23.05 Son haber .. 
ler ,23,25 Orkeatra konaeri, haberler. 

ROMA 44ı m. 
18 Kanıık ~~onıer, 21.45 Harpa ve taeanni· 

li konıer, 23 Danı muıikiai. 
BOKREŞ 394m. 

10 Ruhi neıriyat, 11,30 Keza, 11,45 Ruhi 
ınusiki, 12 Senfon k ~18k kc:ın ıer~, 13 Pli.k, 
14 Hab!' rl•r, 14,15 P!i.k ile l:af~f muıikiai, 17 
köylü ıaah1 18 Jean Marko orkestrası, 19 Ha .. 
herler, 19,15 Konıerin c!eY mı, 20 Oniveraite 
d'!rıi, 20,20 Plak , 20,45 Ha_ftan1n icmal, 21 
Madam Ilonca tarafından ta.anni, 21.20 Rad· 
l'o orkeıtraıı, 22 Kon'eranı. 22,15 Radyo or• 
keıtrau, 22 45 Son haberler. 

B R E S L A U 325 m. 
17 Hafif muaiki, 20 Wormı dıvarları iaimli 

"•tr-iyat, 21,35 Köyli.i tcmıi!i, 22..2() Frederic 
Lamond çahyor, 23 Haberhr, Pli.k konaeri. 

20 Teşrinisani Pazartesi 
A N K A R A , ı538 m, 

12._JO · 13,30 Gramcıfon 
ıs. 18,45 Alaturka aaz. 
18,45 • Dana muıikiai. • 
19,15 .. 2Ll Alaturka aaz. 
20. Ajanı ha'.;.e. leri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17 Banaızeıaki cırlcutraaı,. 17145 Ders (fr,) 

ıs Kantık eu:rlerc!erı o:!a muıik.i.ıi, 18,55 Mü 
•ahahe, lP,05 Kcın!erana, 19,SO Koro heyeti 
mu kisi plak ile. 20 Muhtel.f müıahabeler, 
2(),45 Sp r •e a.1::r hı.berter, 21.05 ranz Le· 
har'ın Tebe11ÜT1ler meml keti i m ind ki üç 
l>erdel k roman ti t O!'eret temai!i, 23.20 Dana 
b\\laikiıi, 24.05 Müaahabe. 24 Danı muıikiıi. 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
17 Kadın ıaati, 18,05 JıvZçre ıa!on takımı ta 

rafından konser, 19,05 Almanca dera, 19,35 
1'aganni ve piyano rı?fakatill •>'ist konıeri, 
2~ Mürahabe, 20,35 Filharmc ni 't takım'.n Eu· 
R•,, Schumann, Beeth.o-.en'in e er'e in,.en •e 
l>ohnanyi'nin idareaindeki konıeri, 23,05 Ha .. 
l:ıerler, S!mi Kurina Siıan musikİ•İ, 24,20 Man 
dit caz takımı'n:n taıanni.li danı muai.kiıi.. 

V 1 Y A N A 5ı8 m. 
17 Ôp•ra fantu:ileri pli.k. 17,45 Çocuk cjm. 

tı.aatiii, 18 O:>era korolarındsn parçalar. 18,35 
Piyano re<akatile taıanni 19.15 Müaahabeler, 
20,25 Saat a .,arı, Ha-.a raporu 22,ı:'5 Senfo• 
l:~ krnı:r Oavftld KabJ ıta. ~lfred~ CaıeJla, 

rıı> 1 ah1tın".>; V#yana Senfonik heyeti, 23,30 
si Öt.ler • 2\50 Jak Hytt ... n Ol kıı:ıtraıının pl.i.k· 
•rı. 

MlLANO - TORlNO - FLORANSA. 
18.10 Ka ·rıık mua ki, 20 Ha1:erler, pl.i.k 

20.zo Haber! r, ~li.k, 21,''5 Keza, 22.21) Tiyat
t-o 22,SO Tag'.lrnili od ı mu ik'.ıi, 2~1 ~5, Dana 
r li.\Iarı. 

P R A C 488 m. 
h 17,05 St-.an Ork,,ıtra tak m 1 18 05 Müıa· 
p ~e, 18/5 Pllk 18 ~ 5 D •rı. (lnırl. _'. 18,50 

l.ılt, 19.10 Z ra-ıt ve amrl! re ı.rivab, 19,30 
~1111 ne l nc,r '. yat, 20,10 Çocuk proıırramı. 21 
".> ... eretle den mürekkep konser. 23 Haberler, 
'->,20 Almanca haberler, Film. 

ROMA 44ı m. 
~ 18,15 Piyano ve taıanni 21.20 Taıannill 

l 2J Tagannili konser, 21.50 Haf~ musiki. 

n 0 K R E Ş 394 m. 
13 Haberler, p'ak, habe; l~r, p'ik, 18 Radyo 

;rkeı.traıu, h~berler, 1!=1,20 Taıanni, 19,30 Rad· 
(~ orkc~traaı. Jıtan~ ·· l aülü oper .. tinc?en 
t>l~•llJ pa"çal r, 21 Unverıite derıi, 20.20 
le '"'k, 20/0 konferana, 21 KnT"tct takımın 
• ı~•.rrı, 21.30 Konferan"• 21.45 Klariıeet mu"' 

11·, lıa.b :•ı lor• 21 Kerı ~ ılc konser. 
BRESLAU .,2r;. m 18 . .... ..... . 

~ 1 ,2) Hnf .i mu ki. mu ahabı", 21) Alman 
& 'le farl. lnrı, 21 Ha. ':e rl ~ r. 21.~5 Sair Vf' rea .. 
2:'1tı~•-, :'2 Brahına'i'l eae 1 rinJ~n konser. 

ı,2J: ffabe _J.,.. 24 Ç.Z.U;eııelerin U.nı :çin çal .. 

dıLları muaik:, 2,05 Gece konıeı i,, 
lindeu konser. 

2.30 Ber• 

21 Teşrinisani Salı 
A N K A R A , ı538 ın-

12.30 ~ 13,30 Gramofon 
18 - 18,45 Orkestra : Roııini Ou•erture 
Guillaume Teli. Meyerber Fantaiıie Profet, 
Woha.nko Valae Alafro.nıeze. 
18,45 • Alaturka ı a"!:, 
20. Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
16,45 Plik ile Senfonik eserler, 17,40 Mü· 

ıah~be, 18 Hafif musiki ve ıarktl•r, 18,55 Zi"' 
rai müıahahe, 19,05 Ko :ıferan•, 19,35 Halk 
operaları plakla.rı, 20 Ml-htel:f sözler, 21,05 
Polonya istik i.l hareketlerin! göıtere:ı muıİ• 
kiC:en mürekke-, konıer, 23.05 Gaalrcınomi-, 
lokantaıtndan ;ak'e.ı danı muai ..... iai, 24 l'a_y. 
ya.reci ik, 2 ·.10 Dana muaikiıinin de-.amı. 

B U l> A P E Ş T E 550 m. 
17 Ev kat'.Jn•, 18 Nand~r Sovanka. Siıan ta. 

kımı, 18,SS Derı (Fr.) 19.~5 eiyano kcınıeri. 
20,35 Askeri Kcınıe ·• 21 135 İlı.i ınektup isimli 
Stüdan b:r te .uı: !. 22,45 Pli.le. ~ı~ Maca: muıi .. 
kiııle ko:nıu milletle . İn muıik l .:rini mukaye· 
se, 23,35 Fridl'in idareıindeki. opera orkeatraaı 
tarafından konser (l'ıotov, Carpentier, G<.v• 
not, Sibeliuı, Br.ı.hmı'in eaerl.!r:nden. 

V l Y A N A 5ı8 m. 
18,23 Konaer Sophie C&pek·Anıermayr; 

Calette ranb;, O l> Schulh f, 19,10 Söz.er 
20,05 Haf.;f muaik! Holzer takımı, Neı'eti Kar• 
tel Viıan~ Schubert birl:il, 21,: 5 Muıahabe, 
23 L'Autr c.ıe en hher isimli propaıanda, 
konferaoıı, 23,10 Haberle .. , 2 1.15 Le.har Sa
lonı.'.ndan nal len Akı •m konae i. 

P R A C 4"8 m. 
17 Brüno, radyo orkeıtra :ı. 13 Çocuk net· 

riyab m . sikili, 18 20 İkt:ıad;yat , 18,25 Plak 
müıahabe, 18._SO Pli.k müıahabe, 19,30 Alman .. 
ca neıriyat, 20,30 1- 21,23 H~ndiıtan halk mu· 
a·kisi, 21,· 5 Pl.i..c., 22_23 Piyano ile ~nallar, 
23 Son hı b ~rler". 

R O M.A 44ı m. 
18,20 Rac!.yo orkeatra11, 21 20 P .&k konıe· 

ri, 21,35 Wa.-ner'.:n T :ıt•n "e· lı , l.:le operası. 
B 0 K R E Ş 394 m. 

mu-s '. ki. 18 Karııık konce·. 19 Hıle_·ler, 19,15 
13 Pli.k, 14 Hıber:er, 14,15 P'.i.k ile hafif 

Sibicca:no orkeıtraaı. 20 Derı, 20.20 Plak, 20,4S 
Ko .ı feranı, 21 M;ne S1lvi5 Tjroo tara!ından 
ta1"anni (Puccini, Vaıner), 21,20 Sea.fonik kon• 
ıer, 22 Konferana, 22,15 Senfon.:.k ko111erin de· 
vamı, h ·herler. 

BRESLAU 325 m. 
17 Ha~if muıik:, m aaha e, 20 Yeni muıi .. 

ki parçalan, 21.15 Konf~na, 21.35 Alman ey 
musikiai, !ıal:erler, 23, .5 Pi .. an> trio k:>nıeri, 
24,30 Pl:ik. 

22 Teşrinisani Çarşamba 
A N K A R A , ı538 m. 

12.30 • 13,30 Gramofon 
18 • 18,45 Orkeatra: Weıner Ou•erture 
R!enzi, K•m•n konıe. i Ekrem Ze: i Bey tara· 
fından, Lehar Potpourri Clo Clo. 
18,45 • 2() Danı muaikiai. 
18.45 • 19.30 Ala!uıka ıaz. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
16,40 B.ır;ton Recht!eben tarı:ftndan ha(if 

havalar ve tarkılar, 17.05 Dinicu orkeatraıı ta· 
rafu.dan konser !'l;';k i;e1 17.15 Ç ocuk proıra 
un, 17,4:> Müsab'.lbe , 18 O::!.a mu ika:, 18.SS 
Zirai müıahabe, J9,2S Hafif muıiki Gaıtronoia 

takımı, 2J Muhtelif m3ıahabe!t:r . 21,05 Çiçek· 
ler üzer:ne beıtel nen tarkılardın pİyıı:no re· 
fakatile, 21.25 Gitara orkeatrau Tychovıky, 
22,05 Tefr.ka, 22,15 P!yano konıeri 23,05 Eı· 
perantoca, 23,25 Zicmianska kahvesinden: 
Dana m. ı kiıi, müıa a e, ~aııa muaikiai. 

B U O A P .: ~ T E 550 m. 
17 Pc.l do r, Brunvik. p l.ikları, 18,40 Konfe· 

rana, 19,15 KE.dınlar Kartel tak..m nın kon~e· 
ri, 20,05 Ders (it.). 20.35 Peıte oı:erasından 
nlklen Leon Cav~' llo'nun Patlyoço O.!'era11 ile 
Del.beı'in C oppelia B.ılet op~raaı, müteakiben 
Emil Roza ıalon ta '<ımı konser:. 

V 1 Y A N A 5ıs m. 
17 Oper.?t pliikları, 18,10 Miiı hahe~ 18,~5 

Halih"lztr Avuıh ry ı heı ek.i lan Ka;·! Wei
gl, He '·'a Ballon, Ve.:ıı Kartrt, 19,30 Müsa• 
ba h t-, 2:>.: 5 Saat a a ·ı, vı. 20.35 Koro konıe· 
Eıpcrantı> dilile konferans, müteak:ben Avus~ 
ri, ~2.50 Joıef H ize· ra.!yo orkestrası, 24,10 
turyada kıt ıporları. 

MİLAr.O - TORlNO - FLORANSA. 
18,15 Tı ıanni, 19,40 Hab~rler pl.ik, ~v Ha

berler, pli..<, 20.23 Keza, 2 Keza 21,3!i' t, m• 
ıil, müteakiben, Bando mı.zika. 

PRAC 488 m. 
17 Bralialava, radyo orkeatraı ~. 18,35 Pl.ik, 

mürahabe, 19.25 Almanca neıriyat, haberler, 
20,40 Ha~k. ıarkıları, 21,10 Smetana salonun
dan naklen Kartel takım tarafından klaıik kon 
•er, 23.20 Fransızca haberler. 

ROMA 44ı m. 
18 20 Radyo orkeıtraaı. 21,05 Haberler, plDK 

21,50 Filharmonik konaer, 23,05 Karııık ınuıi.: 
ki •e d ını parçaları. 

BOKREŞ 394m. 
13 Haberler, pl&k, 14 Haberler. 14,15 Pli.k, 

18 Rı dyo oık~atraıı. 19 Haberler, 19,15 R ıd-
7:J orkeıtraaı, 20 Onherıitıı: derai, 20,20 Yli.k 
20,20 Pil!; 2ı:',4() Kon~erana, 21 P .yano ile 
Brahma, Chopin, Sch.ubert·Liızl'in esetl ~rİn· 
den konser, 21 31) Müıal abe, 21,45 Taganni 
Aurel Alexand.!ıco, 22,15 Keman konıerı, ha· 
herler, 23 Karı.ık muail.ci I:i ico takımı. 

BRESLAU 325 m. 
17 Konser. müıababeler, 19..25 Plak konaeri 

21 ,05 Haberle~, hı if muait.i, 22_20 Ciddi halk 
farkıları, 23 Habe ler, 2303) Londra'dın nak· 
len Band, muzJc.a, 24,20 Harmcın:k k-nıeri. 

23 Teşrinisani Perşemoe 
A N K A R A , ı538 m. 

12.:.!0 · 13,JO Gramofon 
18 .. 18,45 Alaturka ıa-.: 
18,45 • 19.15 Vil olonıel konseri 
tara ·ından, 
19,15 ~ 20 
20. 

Alaturka ıaz' 
Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 

Edip Bey 

16,45 P:yano Zle hafif pl!rçalar, 17,25 Schind~ 
ler'in ıarkllarından p 1i.k !le, 17.-40 K-;o:-·ın ıaa• 
ti, 18 Taıannili düo konseri, 18_~5 Piyano·Ke
man konaeri. 18 55 Muh•eJ:f söz!er, 21/~5 Ha· 
fif c.rke.ıt·a muaikiai, 22 05 Teknik ne.riyal, 
22,20 H:nt ıarkıları taıanrili 23.03 Pli.k kon· 
ıeri, 24 J.fliıahahe, 24,05 Plik muaikiıi. 

B U O A P E Ş T E 55) m. 
17 Çocuk maıalları, 18 Ziru.t, 18 Salon ta· 

klmı Somo11yi1 19, 5 Konferana 2~ Oj Henrilc: 
V ., B 1 • ' erteı ı.e e a Salver'in ıarlulanndan, 21,35 
Haberler, 21,35 Sahibi in aeı. pli.k!arı, 22,35 
Yaylı Kartel takım tarafından Brahma -.e 
Ha)dn'in eae.ler·nden kon::er. 23,05 Denizci· 
Jik, 23,35 Siııan musikisi. 24 05 Al't and ıip· 
ay unvanlı lnıil zce konfer.ı.nı. 

V 1 Y A N A 5ı8 m. 
17 Sesli f:Jm muıikiıi p'&k, 17,45 Ka.dıa 

saati, 18 Sarkı'ar, düetle.,., 17,-40 Yeni raJyo 
aletlerinde ye-ıj t«J~tnik, 19,,20 Muıahab•, 19 50 
Saat ayarr, 20,0S Ruhi n~ır:yat, 21,05 Büyük 
operadan na~len Rolaini'nin Anl'elina opera· 
at, 23,30 Palm~of kah'Yeıinden naklen dana 
nıe:ikiıi. 

MfLANO - TORlNO - FLORANSA. 
18,15 Pli.k , 19,45 Haberler, pl.i.k 20,QS Ha .. 

herler, pl8k0 20,20 Haberler pl&k, 21 Haberler 
pl.ik. 21 _35 oi era temaili. • 

P R A C 488 m. 
17 Brüno Schrammel Viyana muaikiıi, 17,SO 

Çocuklara ma!:ı.ıuı konıer, konferaaa, dera 
18.SS Pli.k. müıa!:.abe, 19,30 Almanca neıriyat: 
20 H herler, 21,15 Hafif orkeıt·a ınuaikiai, 
haber-ler, 22,25 Halk ıarkı!arı müsahabe. 23,25 
Smetanıının ıarkılarından pitano ile. 

ROMA 44ı m. 
18 Haberler, ta!'&nni ve mua:ki, 21.2) Ta• 

sanni, 22,05 Karttık konaer, 22,("5 Konteı'iıı 
porlakr l an isimli temı·ı. sonra pl.i.k. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Ho.Ler!er, p'.ik, 14 Haberler, plak, 17,15 

Çocuk programı, 18 D 'nico takı'11ı kıırııık 
konıer, 19 Haberl r r 19,15 Dinlco tal<rmının 
devamı, 20 Der•. 20.2() KonEeranı, 2~.40 Plik 
ile l:ir opera t~maili. 

B R E S L A fJ 325 m. 
17 Hafif muaiki, 2' Mün _h'ten, ileri i·iııli 

n•ıriyat. 21,15 Net5eli konser, 23,25 Dünya 

MlLLlYET CUMARTESi 18 TEŞRlNlSANl 1933 

Lik maçları dün başladı 
1 libiyete verilmek Üzere bir kupa ma• 

çı turnuvası tertip edilmiştir. Bu tur· 
nuvaya Pera, Kurtulu§, Yeni Şi§Iİ, 
Moda ve Karagümrük klüpleri dahil· 
dir. Dün ilk maçı yapan Karagüm
rük, Y eniıiıli takımları büyük bir ka
labalık huzurunda oynamıılar ve bi
rinci devrede Y enişişli 1 - O galip 
mevkiinde iken ikinci devrede daha 
canlı ve güzel oynayan Karagümrük 
takımının 3 gol yapmasına mani o· 
laınamışlardır. Y enişişli de bir gol 
yapmış ve 2 - 3 ile maçı Karagüm
ri\k kazanmıştır. 

Pera 6 - Şişli 
Stadyom kupası Final maçı Pera, 

~işli takm.~n arasında yapılmış ve 
Pera takımı 6 - 1 ile maçı kazan
mııtır. 

Karagümrük yeni Şişli takımları bir arada Ankarada şilt maçları 
ANKARA. 17. A. A. - Bugün iıtik

lal ıpor sahasında ıilt maçlarına devam (Baş< 1 inci sahifede) 
Nurinin ayağile ilk gollerini de yap
mağa, esasen fena aynayan san si
yahlılar daha fena aynamağa baı
ladılar. 

Rüzger da lehlerine estiği halde 
bir §ey yapamayan latanbulıpor mu· 
hacimleri Süleymaniyenin çok güzel 
oynayan müdafileri -tarafından daima 
marka ediliyor ve gol fıraatı veril
miyordu. 

Bu suretle devre 1 - O Süleyma
niyenin lehine bitiyor. ikinci devre
ye başlandığında lstanbu\sporu biraz 
canlı görüyoruz. Süleymaniye kalesi
ne kadar uzanan bir hücumda kale
ci Nurinin güzel bir tutması klübü 
hesabına bir golün kaydedilmemesine 
aebep oldu. Sami ortadan aağiçe, 
Orhan ortaya, Sali.hattin de soliçe geç 
tiler. 

Bu ıekli biraz daha iyi olmu§
tu, mağlUbiyeti gören lstanbulsporlu
lar canlanmağa baıladılar ve Sali.
hattinin ayağile bir de gol kazandı· 
lar. Bu beraberlik golü iki tarafı da 
daha sıkı oynamağa icbar etti. Süley. 
maniyeliler galibiyeti bırakmamak 
için canla başla çalıııyorlar ve bu ea
nada latanbulapor aleyhine verilen bir 
ceza vuru§undan Bülendin attığı topu 
kardeıi Danış güzel bir vuruıla go
le tahvil ederek klübünü gene galip 
mevkiine sokuverdi. Oyun daha faz
la aertleıti. lstanbu\sporu gene hü
cumda görüyoruz. Maamafih takım 
o kadar fena oynuyor ki, Süleymani
ye müdafaasının yükünü hafifletiyor. 
Bu aralık açık bir pas alan Nevzat 
uzun bir sürüşten sonra ikinci ve be
raberlik golünü sıkı bir şütle yapı
vor. Top santıraya S?elİyor fakat ha
kemin batlama düdüğü calmadan, 
lıerneden çıktığını anlamadığımız bir 
meseleden kavga çıktı. Bet on daki
ka sonra oyuna tekrar başlanıvorsa 
da. artık oyun, oyunluktan çıkmı,, 
hakem iki taraftan da birer oyuncu 

1 yu takımdan çıkarını§, bu suretle o
nar kişi ile oyuna devam ~diyorlar. 
Fakat artık galibiyet değil, beraber· 
\iği kaybetmemek için uğra§ıyorlar
dı. Oyunun sonunda Süleymaniye ka
lecisinin güzel bir kurtarı§ı takımı· 
nı mağ\Uıniyetten kurtardı. Ve geçen 
aeneki gibi ilk maçiarını bu iki eze• 
li rakip gene berabere bitirdiler. 

Dünkü oyunlarını gördüğümüz iki 
takımdan Süleymaniyeliler daha can
lı, daha kormende idiler. Takınılan 
eğer bu tekilde çalıımağa devam e
derse, bu sene bir çok takımlar için 
tehlikeli olacaktır. 

lstanbulspora gelince; maalesef 
takım çok bozuktu. Belli ki maça 
çalıımadan çıkmışlardı. Takımda yal 
nız Hasan iyi idi. 

Bu gencin çalıttığı görül;iyordu. 
En başta Sali.hattin olduğu halde di
ğer oyuncular berbattı. San si}·ahlı
lar birinci mv.çl.ıı.1 ~nı geçen seneki 
gibi beraberlikle bitirdiler. Gelecek 
maçlarını daha gÜzel neticeler alma
ları için, çok, hem de çok çalı~malaı-c 
lazımdır • 

Vefa 1 - Beykoz 3 
Taksimde Vefa, Beykoz karıılat

tı. Geçen aene daima fena neticeler
le karşılaşan boğazın bu ta\iaız çocuk 
!arı dün ilk maçlarında çok güzel 
bir oyun oynaC 'r ve kuvvetli hasım
larını 1 - 3 g:bi kafi bir galebe i· 
le mağlup ettiler. 

Vefa takımı da lstanbulspor gibi 
çalıımadan maça çıktığı belli. Vefa· 
lılara da ayni tavsiyede bulutıacağız. 

Beykozlulara gelince; ilk maçların 
da iyi oynadıklarını hesap ederek, ça
lışmayı ihmal ederlerse, unutmasın· 
\ar ki, geçen sene yedinci olmuşlardı. 
Beyk<>-ut tebrik ederkeıı Vefalılara da 
çalı§malarını tavaiye ederiz. 

KaragümrUk 3 • Yenişişli 2 
Karagümrük klübü tarafından ga· 

Süleymaniye • lstanbul spor 'dünkü 
--- ··-·--

haberleri (aylık), 24,15 Dana muaikiıi. 

24 Teşrinisani Cuma 
ANKARA, ı5:8m. 

12.30 • 13,30 Gramofon 
18 • 18.40 Kemzı n konteri Ekrem Ze~i B. 

ı8.40 - ı9.ı5 
19.15 - 20 
20. 

tarafından. 
Franaızca der•. 

G.amof . n 
Ajanı baberb:ri. 

VA R Ş O 'l A 1411 m. 
17 So;>ran muıanniye Pe. k Jvaka ta:-afından 

ıarkı)a.·, 17,15 Beathoven' n pli.kJ.r.-.... : n, 
J7,4S Kcnferans, 18 Piyano ile Vjyana muıi· 
kiıi , 18,<5 Pl&k ile l::arİt'>n f'l.rkıları, 18,55 
Mü ahab , 19 25 Ad ·:a ka~veıi ı~en har~ mu· 
lik', 20 Sözler, 21,t.::5 Kon~erana musikiye 
dair, 21 .25 Varıova filhaımon k takımı taT"a· 
Cında l ıenfcnik konser Bach, Beetboven, Bo· 
lero, Ravel 23,45 Siaan muıikiıi, 24 Tayya.re· 
cilik, 24010 Siıan muaik.:ıi. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
17 Cenç kız.lara natr 7 lı 18,05 0r"keıtra 

kon,eri, 19 5 Odeon -.e Parlofon pli..kları, 
20,'5 Har.:'.i ılyaaet, 20,35 P•,te operasında 
ver:le.ek opera tenııiLni nakJ, müteakiben 
Şar.dar 81.1.ra Siıan mLıikiai, 21125 Andreaı 
Föl tarafından piyano konıeri Brahma, Cho· 
pin, L\ızt, Dohnanyi, Alb n·z'in eserlerinden. 

V 1 Y A N A 5ı8 m. 
17 35 Karlın ıaat:, ~ 8 Boyayan Z.:ya, 18,25 

Piyano konaeri Hil Je Adler, 19 Se •·ahat pro· 
paıandaa•, 19,15 Kıt •a>orla-ı, 20,':5 Cümüt 
ıibi par'ıyan çocu c gÜlÜfÜ isimli Yonıer Jo. 
zef H"'lzer, 21 S:.-at ayarı, 21,15 Haft:ının ic· 
mali, 22 Oıval;f K ı.b: ala tak mı tarafından 
atn'onik kon 11:er. 23 Macarc ı kon'erans, 23,1() 
Ha' e ler, 23 25 Ba · muıikiai. 

MILANO - TORlNO - FLORANSA. 
18110 k'.arı.ıtk konser, 2) Keza ,21 Keza, 

21,35 Senfonık konaer, 23 Bando muzika. 
P R A C 488 m. 

17 Oıtrava Radyo orkeıtraıı Müsal a' e 
19,35 A!manca netriyat, 20.15 D;rı 20,35 Pra; 
operasından nPklen, F.b'cb'in Meıinalı zevc• 
iıimli opera temsili, 22 Hab~r~er, 23,30 Ru,ca 
~r .riyat. 

ROMA 44ı m. 
21 20 Pli.k, 22,50 Gümrük memurları takımı 

lemail. ' 
B0KREŞ 394m. 

13 Haberler, pli.k 14 Haberler. pl.ik, 18 Fa• 
nica Luc-.. tal:..ı:mı Rorren muaikis(. 19 Haber· 
ler, l~.15 Konıe in c!evam, ::,!) Dera 2'l 20 
Plik, 20,10 Kcınfe,.ans, 2! Mme Tine~ ta~a· 
fından taıanni 2 1 ,20 Radyo oıkeıtra 11, 22 
~o~ferans, 22,lS R~d. o or!te ı traıı. hafif mu· 
sıkı. 

B R E S L A U 325 m. 
17 Konaer, müıahabe, 20 Konıer~ 21,15 Mo· 

------.-
zart'ın Coal Fan Tutte iamind ki opera tem· 
aili, 24 Eıki ıark lar "f'e yeni dana pars:a.ları. 

25 Teşrinisani Cumartesi 
A N K A R A ı ı538 m. 

12.30 • 13.30 Gramofon 
18 • 18,45 Or· keıtra ı Berodine Symphonie. 
18 43 • 19.30 Alaturka ıaz. 
19.30 • 20 Danı muailciai 
20. Aj)nı haberle .. i. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
17 Anti·ıaz tayya,.eler, 17,45 Derı (Fr.) 

18 Şarkılı konıer, 18.~ 5 Ecnebi zira.ati haber
leri, 19 05 Kon~e ana, 19,25 Piyano v• tarkıh 
caz muıikİ•İ, 2() Müıahabe, 2(',30 Şürler •e 
aözler, 21 OS Orkestra kon .. ri. 22 05 Müaaha
he, 22,2; Pc 1 >ny JıL: rın b~ıte1 erin":!en konser, 
23,05 ViJna'da.n nakil, ? • 24,10 Italya kah-ye .. 
haa.eıinden Cana muailciı i. 

B U O A P E Ş T E : 550 m. 
17 Çocuk maıa'luı1 18 Te·r:ka, 18,21 Ame .. 

le koroau tarafınc'_.11 taıanni, 19,;;.S Arpat 
T oll ı!ıan takımı. 20 Konferans, 21,05 Haber· 
ler, 21,2) SÜ ~yod'-n bir P~Te•, 23.20 Ha•a 
hal:::erleri, müte:1kiben Len Bak<r idtreıindeki 
caz takımı Donapal ıta otelinden nı k en, 23,50 
Polıar'ın idaresindeki orkestra tarafından ha· 
fif musiki. 

V l Y A N A 618 m. 
18 Viyana erkek koroı\.nun k3ntel'i, 18,35 

M-a~hab•, 19,35 Or!c.eıtra kanseri Ru ·ot Ni· 
liuı, Senfonik he • et, 20,50 Saat avarı. 21 ,10 
Cari Zeller'in e erler'nı;len Der Kellermeiater 
Mab1:rnci batı :iTİ ıdki op?ret temsili, 23,25 
Son h. :ı brler, 23,40 Plak i!e akıam kcnıer~. 

MILANO • TORINO . FLORANSA. 
18 Kadın • ati. ıenf<:n.'..k pl&k konaerj 20,20 

plak, 21 ,45 Karrıık ne~rl~ at, 23 Danı
1 

muıi. 
kiai. 

P R A C 41!8 m. 
17 Brüno, koro k" nıer:, 18 25 Plik, 18,SO 

Müsahabe. 18.5) Plil:, 19,1() Zirai müaahabe, 
19,35 Almanca muaikili neıriyat~l\fü .. hahe, 
21 ,25 Cazb.zn:i, haberler, 23,2~ Orkestra kon .. 
ıeri. 

ROMA 44ı m. 
17,35 Çocuk nefriyatı 18_20 Rad70 orkeatra· 

ıı, 2' ,50 Opera tema lini na'c:ı. 

B0KREŞ 394m. 
13 Plak 14, Habe le,., :ı:>!i. •,, 14,lS Hafif mu· 

ıik:, 17 Me!ttepli neırl· a·ı, 18 Gh!nda caz ta• 

kımı 2'.) Dera, 20,20 Pl~k. 20,45 K o nferans, 
21 Har!'& · solo, 21,3!l Kc nf~r'lnı, 21,45 Ml"lV• 
ri rıni t rarınd:.n t'.lganni, ~21 15 Danı plakları 
23 Romen muıikia:, t 

B R E S L A U 325 m. 
19 V!yolon el ;ıe aora•!ar. ~O HaerCe~'in e

•erleı-inden L.onı«"r, 21 Müıabahe, mus;kili tem 
•İl, 23 Haber!er, 2'.',35 Al·ıam k Jnacr:. 

edilmiştir. ' 

ilk oyun 
Mıntaka §ampiyonu gençler birliği 

ile Krnkkale gücü araaında yapıldı. 
Dört devre olarak devam etmit o

lan oyun neticesinde, takımlar ikinci 
devrede birer sayı ile berabere kalınıt 
)ar, yarım saat aüren üçünoü devre de 
yine bu beraberliği muhafaza ebnişler 

_ dir, Fakat bir 15 dakikalık üçüncü 
devrede Kınkkale gücü ikinci ve ü
çüncü sayılannı yapmıf ve gençlerin 
penaltıdan ikinci sayılarına mukabil 
oyunu ikiye kartı üçle bitirerek genç
ler birliğine galip gelmiştir. 

ikinci oyun, 
Ankara gücü ile Çankaya arasında 

yapıldı. Birinci devrede Çankayalılar 
penaltıdan bir sayı yapmı,laraa da va
kit geciktiğinden dolay ıikinci devre
de yalnız be§ dakika oynanmıt ve o
yun önümüzdeki haftaya bırakılmıştır. 

'Ankarada cirit 
ANKARA, 17. A. A. - Bugün 

Büyilk Millet Meclisi önündeki sa
hada büyilk bir kalabalık halk mu
vacehesinde atlı cirit müsabakıılanna 
devam edilmiştir. 

'Ankara Gençler Birliği , 
k 

• ı 

ongresı 

ANKARA, 17. A. A. - Gençler birli· 
ği bugün senelik kongresini yapmıt ve 
bir sene içinde muhtelif sahalarda yaptığı 
işlere dair raporlar kabul edildikt :n son
ra umumi reis ve idare heyeti seçmiıtir. 

Yapılan intihabat nef ces· nde, Kongre
de hazır bulunan baıvekalet müsteşarı 
Kemal Bey umumi reisliğe, Sümer Bank 
umumi katibi Beha Esat Bey idare heye· 
ti reisliğine, Saffet Emin Bey, ikinci reis
liğe Mum•az. Asım Şak;r Hazim, lrfr, 
Kemal, Namık , Cevat beyler de azalıkla 
ra intihap edilmiılerdir. 

Fetiyede yapılan bir maç 
Fethiye Gençler Birliği spor ku· 

lübü umumi katipliğinden şu mektu 
bu aldık: 

12.·;_933 tarihinde Kaş Spor bir· 
liğinden aldığımız bir tezkerede 
18 ','l 933 tarihinde birliğimizle bir 
futbol müsabakası yapmak ar· 
zusunda oldukları bildirilmekte ve 
şeraitimiz sorulmakta idi. İki kulü
bün tevhidi ile yeniden tetekkül e
den ve bir hayli borcu üzerine alan 
birliğimiz Katlı kardeşlerinin bu 
arzularını is'af maksadile teklif 
ve teraitimizi fU tekilde bildirdik. 

1- iki maç yapmak üzere 16 ki
tinin iaşe ve ibatesi birliğimizden 
temin edilecektir. 

2 - Vesaiti naklie ücreti kendi
lerine ait olacaktır. 

3 - Hakemi tarafeyin idarecile
rinin ve kaptanlarının seçmek hak
kı olacaktır. 

28 - 'I · 933 tarihinde kaptanların 
dan aldığımız bir tezkerede 8-8-933 
te geleceklerini bildiriyordu. 2-8-33 
te reislerinde aldığımız bir telya
zısmda 3-8-933 te Fethiyede buluna 
caklarını ve teraiti kabul ettikle
rını bildiriyordu. Ve 3 ağustosta 
limanımıza geldiler. Şerait muci
bince hakem intihabı tarafeyin 
murahhaslarile seçildi. 4 Ağustos 
cuma günü birinci maça batlandı. 
Birinci devrede bir bir berabere, i
kinci devrede İse bir farkla birli
ğimiz takımı galip gelmittir. Tara
feyin oyuncuları pek samimi bir 
maç yapmışlar, yalnız Kat spor kap 
tanı ikinci devrede mağlubiyetten 
asabileterek sahayı terketmittir. 
Müsabaka esnasında hiç bir oyun
cu sakatlanmamıttır. Müsabakanın 
her iki devresinde tarafeyin oyun
cuları değiştirmemişlerdir. 2 nci mü 
sabaka için hakem seçilmek üzere 
toplanılmış ise de, o gece misafirler 

bir türlü karar verememişler ve lü
zumsuz sebepler serdile ertesi güne 
talikini teklif etmişlerdir. Uyutul
mak ve aradaki suitefehhümü izale 
maksadile sarfedilen bütün gayret· 
lere rağmen ikinci maça icabet et
memitler ve davet tezkeremize ver· 
dikleri cevabi tezkerede ikinci maçı 
yapamıyacaklarını ve masarifin ne
ye balığ oldu ise tesviye edecekle· 
rini tahriren bildirmişler ve seya. 
hatlerinin maçtan ziyade bir deniz 
gezintisi olduğunu ayrıca söylemiş
lerdir. Vaziyetin olvechile tavzihi
ni rica ederim efendi~. 

Umumi katip 
NEVZAT 

J 

Vekil Bey 
Ordinaryüslerle 
Görüştü 

(Başı 1 inci sahifede) 
elan Vekil Beye ayrı ayrı, takdim edil
miştir. 

BugÜnkü mera&im 
Bu gün saat 14 te bütün fakülteler 

erkanı ve talebesi Üniversitenin alt kat 
avlusunda toplanmıı olacaklardır. 

Diğer tanınmıı ilim adamları da me 
rasime davet edilmişlerdir. Saat blm 
14,30 da Vekil Bey bir nutuk aöyliye
cek ve Darülfünundan Oniversiyete ge 
çilirken yapılmıt olan inkdabın mahiye 
tini izah edecektir. 

Bu nutka Oniverıite hocalan namı• 
na Doktor Neıet Omer Bey cevap vere 
cektir. Bu merasimle yeni Iıtanbul Oni 
versiteıi açılmıı olacaktır. 

Bu gün meraıimle geçeceği için fa .. 
kültelerde tedrisat yapılmıyacaktır. Ya• 
nn ıabah Oinvenitede dersler başlaınış 
olacaktır. 

Hukuk fakülteıi ders programları ik 
mal edilmiıtir. Diğer fakültelerin pro
gramlan da ikmal edilmek üzeredir. 

Pr. Liepman Hasekide çalıfacak 
Üniversite için talep eılilmif olan ec

nebi profesörler yarından itibaren k~n· 
<!ilerine tahsis edilen mekteplerde faa· 
liyete başlıyacaklardrr. 

Bunlardan Operatör Dr. Nissen Cer 
rahpaıa hastahanesinde ebe ve kadın 
basta.\ıklan müteba11ısı Dr. W. Lİep· 
mann Haseki kadın hastahaneıinde çalı 
ıacaklardır. 

Profesör Liepmann Haıeki hastaha· 
nesini gezmİf ve dün bu hususta demit 
tir ki: 

- Haseki haıtahanesinde bu gün 
mevcut yatak adedi, lstanbul gibi bü
yilk bir tehir için ki.fi değildir. Bu ıe
hirde kadın hastalıkları için en az 400 
yatak bulunmalıdır. Berlin dört milyon 
nüfuslu bir ıehirılir, burada muhtelif 
hastahanelerde kadınlara mahsus yatak 
adedi 1500 dür. Bununla berabu Ha
aeki hastahanesi iyi bir haldedir. Müs
tahdemin ve memurlar vazifelerini müd 
riktir\er. Orada Almanca bilen ve eser· 
lerimi okuyan ve tevsi malômat etmc<k 
istiyen gençlere rastgeldim. Bu nokta 
oradaki vazifemi kolaylaştıracaktır. 
Hastahanede mesai arkadaııın olarak 
Doktor Tevfik Remzi Bey vard'lr. Şiın· 
dilik derslerimi Almanca olarak verece
gım. Fakat üç ıene zarhnda Türkçe 
den verebileceğimi ümit ediyorum. 

Nüfuı arttırma siyasetinde Türkiye
nin çalışkan ve genç hekimlere ihtiyacı 
vardır. Bunlar yeni neslin ııhhatine ba· 
kacaklar ve istikballerini temin edecek· 
lerdir. Tıpta bizim mesleğimizde en u .. 
fak ve teferrüat kabilinden olan bir nok 
ta bile çocuk ve anası için meş'um neti 
celer doğurabilir. Bu meselede teknik 
ve maddi techizat ikinci derece:le gelir. 
Esas ebenin vazifesini iyi bilmesi ve bu. 
nun ehemmiyetini müdrik olmasıdır. Bu 
sebeple bir hekim en iptidlai malzeme 
ile bile, vazifesini iyi bir surette yapa· 
bilir. 

Tedrisata gelince: Talebe tedrisatın 
son devresinde, iki ay için, gece gündüz 
mektepte · bulunmağa mecbur tutulacak 
tır. Ben de gece)(!rİmi mektepte geçire
ceğim. Esasen ebe, bir gece bekçisidir. 

Türkiyede iki vazife deruhte etmiı 
bulunuyoruz: Biri Türkiyeye yeni ve 
sağlam bir çocuk nesli vermek, sonra 
lstanbulu yakın farkla bir ilim ve ziya 
merkezi yapmaktır. Üniversitenin teş .. 
kili sayesinde lstanlvıl bütün ~arkta 
medeinyetin bir meşalesi oluyor.» 

Başvekil 
Zongulağa vardı 

(Başı 1 inci sahifede) 
idiler. 

Bir gün evvelden Ereğinin tekmil ev· 
leri, caddeleri, meydanları ve l.mandakı 
büyük küçük gcmilerb motör ve k yık. 
lara varıncaya kadar her taraf clo:ıatıl
mıı ve ıüılepmİ§lİ. 
Ereğlinin barındırdığı kadın drkek ve ç• 

cuk olrr.ak üzre altı bini geçen nüfus, çok 
erkenden sokaklara dökülmüı, az·z hem· 
ıehri ve misafirlerini bcldemişlerdi. 

ismet Paşa Hazretleri den· z üzerinde 
motör ve kayıklarla binlerce halk ve 
Zonguldaktan Vali riyasetinde gelen he
yet tarafından ıelamlanıruılardrr. Bu es
nada iıkelede gençler birliğinin baıdoıu 
tarafından istiklal martı ve m . tea .il e!I 
bütün halkın iıtirakiyle Cümburiyet mar• 
fi ıöyleruniıtir. 

Baıvekil Hazretleri iskelede tekmil E
reğli halkının emsalsiz muhabb< t teza
hüratı ara11r.d., halkın araımda kanıtı. 
''Yaıa, varol" se.leri ve t' ddetli alk ılar 
arasında hükumet kon-ğını teırif etti. Bu 
rada bir müddet istirahat ettikten sonar 
memleketin her tarafını gezdiler, 
1ımot Paıa Hazretleri, ıaat on b 0 rd> 

Zo1>_t><ldağa hareket ettiler. Gemiler, mo
törler ve kayıklarla bab> burununa ka· 
dar ıevinç tezahüratı içir.de teıyi edil·" 
diler. 

Zonguldakta 
DEVREK, 17 (Milliyet) - Şimdi 

Ereğli ile telgrafla ve Zonguldakla te
lefonla görüştüm. Başvekil ismet Pa§a 
Hazretleri, lktııat Vekili Celal Bey ve 
refakatlerinde bulunan zevat Ege vapu
ru ile sabahleyin Ereğliye geldiler. Bir 
saat kadar Ereğlide kaldıktan sonra 
Zonguldak Valisi Halit Bey Başvekili
mizi Ereğlide karşıladı. Gerek Ereğlide, 
gerek Zonguldakta halk: «Yaşasın ı.. 
met Paıamız» diye içten gelen sevinç .. 
leriin samimiyetle izhar ettiler. 

Baıvekilimiz Zinguldakta öğle yeme 
ğini yedikten sonra Filyoıa giderek tet 
kitta bulun-lu ve Zonguldaii'a avdet et
ti. Başvekilin Zonguldakta ne kadar ka 
lacağı malum değildir. Kazamızdan bir 
h.eyet arzı tazimat için Zonguldağa git
tı. 

DEVREK, 17 (Milliyet) - Başve
kil Ege::>en Zonguldağa çıkmca halk bir 
ağızdan Cümhurİ)·ct marşını söyledi. 
Başvekilin haJkın allcı~ları arasında hü· 
kumct koanğrnı, Halk. Fırka11nı ziyaret 
etti. Zon~uldaktn iki saat kalarak •Ü
zülmez• mevkiindcki 63 numaralı oca• 
ğı ziyaret etti. 
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Nasıl tavlayorlar? 

Tek taşlı 200 liralık elmas 
küpe boncuk çıkınca .• 

Safranbolulu Hüsnü Ef.; kendini te
laşla kuyumcu dükkanına 

attı: " Ben bittim Efendi ! ,, dedi 
• 

Kestirme olsun diye Çartı için
den geçerek matbaaya geliyor
dum. Kuyumcular istikametinde 
genç bir adamın her tarafı zangır 
zangır titriyerek alabildiğine kot
ması, bütün Çartılıları pefinden 
sürüklemeğe kafi gelmişti. 

Bu adam, neye böyle kotuyor
du ve kotarken neden bu kadar te 
latlı idi? Acaba arkasından ken
disini takip edenler mi vardı? 
Yoksa bir cinayet itlemitti de tu
tulmamak için mi böyle tabana 
kuvvet kaçıyordu? 

Bir çokları gibi ben de merak 
ederek ilerledim. 

Genç adam, bir müddet daha 
kanter içinde koştuktan sonra bir 
kuyumcu dükkanına girdi. Ben de 
arkasından ... 

Dükkana girer girmez kendini 
sedirin üstüne attı. Betibenzi kül 
kesilmitti. Elinde sım sıkı tuttu
ğu kağıdı açarak içinden bir kü
pe teki çıkardı : 

- Şuna bakıversene efendi L. 
Kuyumcu, ihtiyar bir adamdı. 

Bu davetsiz misafirin pek heye
canlı olduğunu görünce gözlüğü 
altından, bir mücevher muayene 
eder gibi onu tepeden tırnağa ka
dar süzdü. Sonra, UEattığı küpe 
tekini eline almağa bile lüzum gör 
meden; en kestirme cevabını ver
di: 

- Nesine bakacağım •• Ostü te
neke, içi boncuk! 

Bu dakikada, zavallı gencin 
ne hale girdiğini, bir fotoğraf ob
jektifinin bile noktası noktasına 
tesbit edebileceğinden tüpheli
yıın. 

Delikanlı, ilk önce yemyefil, 
biraz sonra, kıpkırmızı ve nihayet 
sapsarı kesildi; manasız ~yler ke 
keliyordu: 

- Ben ... Beni .. Şeyden geliyo
rum .. iki yüz lira ... Şey de efendi •• 
Sultanhamamında oldu! •• 

, . Kuyumcu sordu: 
-Olan ne ki? 
Alnından nohut tanesi gibi t-;~ 

dökerek, elinde boncuktan küpo::, 
yarım yamalak anlabnağa batla
dı: 

- Safranboludan, dün aktam 
geldim. Azım Anbarı nerede mye 
fUna buna sorarak Balıkpazarın
da dolaşıyordum. 

Birine daha sordum: 
- Gel efendi, ben seni götüre

yim .. Dedi. 
Beraber yürürken arkamızdan 

biri yavatçacık seslendi: 
- Efendi ... Bak tuna ... iki yüz 

liralık elmas küpeyi yirmi liraya 
verdim de kimse yüzüne bakmı
yor... Bunalmasam sabnazdım 
amma, ne yaparsın... Batım pek 
sıkıttı da ... 

Yanımdaki adam durdu. Batı
nı ona çevirerek, küpeyi elinden 
aldı. Cebinden dürbin gibi bir şey 
çıkararak sokak ortasında küpeyi 
evire çevire bir güzelce muayene 
ettikten sonra: 

- Allah hayırlı mütteri versin 
arkadaş.. Bu küpe halis F ele
menk... Hem de iyi cinsten.. iki 
yüz değil, üç yüz lira bile eder. 
Dedi, yürüdü. 

Ben, bunu duyunca ayaklarım 
geri geri gitı;ı:ıeğe batladı; dütün
düm: 
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- iki yüz liralık küpe, yirmi 
liraya ••• itte kelepür buna derler. 
kısmet ayağımıza geldi. Boş çevir 
mek günah olur... Herif, ben du
runca sordu: 

- Küpe hoşuna gitti galiba? •• 
Sonra da: "Paran varsa hiç dur
ma efendi.. Böylesi her vakit ele 
geçmez! •• " Deyince ben hemen 
cüzdana davrandım. 

Kuyumcu elini dizlerine vur
du: 

- Sakın, paraları saydın! •• 
- Sayacakbm amma, ıçıme 

kurt düttü. Ya, bu küpe kalpsa? •• 
Cüzdanı tekrar cebime koy

dum: 
- Bir kere baktırayım da öy

le ••• dedim. 
Herif razı oldu: 
- Sen emniyetli bir adama 

benziyorsun. Zarar yok .• Al, iste
diğin yere götür, göster ... Elli lira 
kıymet biçmezlerse ben burada
yım •.• 

Küpeyi, kağıda sarıp koynuma 
koyarken herif önüme geçti: 

- insan hali bu efendi •• Hatı
rına bir fey gelmesin.. Şu saatini 
bıraksan da öyle gitsen ••• 

Y eteğimde, kaplama altın kor
donlu eski bir Sergisof saati var
dı. Eh .• Yirmi liralık küpeyi bana 
adımı sanımı bilmeden emniyet 
eden bir adamdan eski bir saati 
mi esirgiyeceğim ! Kösteği ile be
raber çıkarıp verdik. 

Fakat buna kanmadı: 
- Oç lira bozukluğun var mı 

efendi?.. Sabahleyin fU bakkala 
borç ettim. Götürüp vereyim •. de
di. 

Ona da peki dedik. Elimizde, 
tek küpe, itimizi gücümüzü bıra
kıp Çarşıya doğru yürüdük. Önüm 
sıra giden adam, birdenbire kala
balığa karışarak gözümden kay
bolunca fÜphelendim. Yolda bir 
adama küpeyi gösterdim: 

- Vah, zavallı! .• Seni aldat
mıtlar ••• Hemen polise kot!.. dedi 
amma, doğrusu inanmadım. 

Siz de böyle deyince ben arbk 
bittim! .. 

Hikayesini bitirinceye kadar 
bir haylı ter daha dökmüttü. 

Kuyumcu başmı sallıyarak mı
rıldandı: 

- Seni düpedüz tavlamışlar 
hey oğul! •• 

- Peki, timdi ne yapayım? 
Kuyumcunun batına toplanan

lar arasında bir münakata batla-
dı: • 

- Ayı Mehmedin itidir! 
- Yok be •• Ayı Mehmet, bura-

da değil! 
- Boyalı saçlı bir karı var. iki 

erkek tavcı ile dolaşır.. O olma
sın? 

Kuyumcu kısa kesti: 
- Oğlum, beni dinlersen vakit 

geçirme .. Doğru polis müdüriyeti
ne kot! .. Ayı Mehmet mi, öküz 
Hasan mı, kim batma bu çorabı 
örmütse onlar bilirler. 

Sendeliyerek ayağa kalktı. E
linde, boncuk küpe: 

- Tuh Allah müstehakkını 
versin... Diye mırıldanarak yürü
dü, gitti. 

Bu vakayı uydurma bir §ey san 
mayın. Zafranboludan, üç gün 
evvel lstanbula mal almağa ge-

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywootl'Ja sinema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terccıme: KAMRAN ŞERiF 
bileli. Fakat içinde uçtuklan sandık ka• 
palı; sandığı kilitlemiıler. Dıtar• çıkut
mıyorlar, ne kendisini,, ne de efend:ıini. 
Tobias duvarlan tınnalıyor, efend sinin 
ellerini yalayor. Haykırıyor, havlıyor, ağ 
lıyor. AldıYan yok. 

Mahpus kaldılar. Pilot ıene bakıyor; 
fakat artık gülümsemiyor. Yolcuda tu
haf bir bal var. Caketini çıkarıyor, yır
tarcaıına gömleğinin yakaıını a;ıyor, 
tıpkı hoğu!uyor t!İbi ...• yüzü ter içinde, 
rengi sapsarı. Ter çenesinde toplanıyor 
ve uzun zincirler halinde çenesinde asılı 
kalıyor. 

Pilot ona acıvor. Artık malıi-e · iyle 
muziplik yapmaktan çekiniyor. Artık 
şimdi doğ'ru dürüst uçmak iıtiyor ki, bi
çare rıd .. mca~rz c'A. hi1"AZ f'l'ÖZÜnÜ açabil
sin. Fa.kat t~m o sırada bir rÜzı!'ir çıkı· 
yor, kumlu hir t1iıgar. Küçük kum ka· 

Sll'galan havada clönÜı> duruyor; pilot 
yolunu hangi irtifada ararsa araaın, tay 
yare bir ıağı bir yukarı yalpalıyor. 

ikinci, üçüncü buhranı geçirdiği za· 
man sanki olduğu yerde ölüp gidecek
mit gibi oldu. Vücudunun ortasında 
yakıcı bir ağn, gizli. fakat yakıcı bir 
ağn vardı. O ağndan doyalı ayni hal
mütemadiyen tekrarlıyordu. 

- Aman Yarabbi, Tobias, artık 
dayanamıyorum1 bnna yardım et. 

Ayni hal iki saat, üç saat, buhran 
buhran üstüne, boğulma, ter, acılar, a
zaplar, diş çarpma5ı devam edip gi
diyordu. Artık tahammül kabiliyeti
nin tükenmek üzere olduğunu hisse
diyordu. Kendini salı\>ermitti. Artık 
bir insan o!maktan çıkmıf, azap ve iş
kence edilen, kendini müdafaadan 8-
ciz bir cisim haline gelmitti. Artık tu• 
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Balkan haberleri 

Yunan hükumeti affetti 
6 Mart hadisesinin maznunları takip 
edilmeyecek. Maarif nazırı istifa etti 

ATINA, ı7 (Milliyet) - Yugoslav 
yadan avdet eden Harbiye atıZI M. Çal
darise izahat verdikten sonra, 6 Mart 
hadisesine iıtirak edenlerin affı hakkm 
da görütülmüştür. Neticede hük\ımet af 
kararnamesini neıretmeğe karar ver
miıtir. Kararname resmi gazetenin Pa
zar nüshasında neıre-dilecektir. 

ATINA, ı7 (Milliyet) - M. Mtet
sas af kararnamesinin nefrine karar ve
rilmesi üzerine, kendi fırkasının ikinci 
reisi bulunan Maarif nazın M. Turko
vasili'in istifasını bildirmiştir. 

Ayrıca fırkasının af meselesinden 
ayn diğer meselelerde hükumete müza 
bir olacağını da ilave etmiştir. 

ATINA, ı7 (A.A.) - Af kararM
mesinin neşri Pazar gününe tehir ediJ .. 
mittir. Maarif nazırı istifasını '·ermiı· 
tir. 

ATINA, ı7 (A.A.) - Plastiras ha
reketien ipirak etmi, olan sivillerin ve 
bu meyanda ve bilhası:a M. V cnizelo
sun affine dair olan M. Tsaldaı·is tara
fından neıri kati surette iltizam olunan 
proje kabine erkanı arasında ihlili"ıf çık 
masına bais olmuıtur. 

Bilhassa ziraat, hava iıleri nazırları 
ile baıvekalet müstetannın istifa etmek 
niyetinde olcl\ıklan zannedilmektedir. 

Türk - Bufgar ticaret 
müzakereleri 

SOFYA, ı7 (Milliyet) - Arkara
da cereyan eden Türk - Bulgar ticaret 
müzakereleri hakkında Bulgar baıveki
li M. Mu?Dov gazetecilere ıunu söyle
miıtir: 

- «Bence, Türkiye ile ticaret müza
kereleri bitmiı gibidir. Bazı resmi for
maliteler yüzünden imza geçikmittir. 

Türkiye ile Clearing ve baytari mu
kaveleler de imzalanacaktır.» 

Yunanistanda beyaz zehirle 
mUcadele 

ATINA, ı7 (A.A.) - Hük\ımet, ka 
nuna mugayir surette uyuıturucu macf .. 
deler ticareti yapanlar hakkında 2.000 
den 7S bin drahmiye kadar para ve ;ki 
aydan üç seneye kadar hapis ceza11 ter 
tip edilmesine dair olan kanun liyihuı
ru Mebusan Meclisine vermiflir, 

Mükerrirler hakkında verilecek ha
pis cezasının azami haddi beı sene ola
caktır. 

So~ya elçiliğimizde 
SOFYA, 17 (Milliyet) - Dün bura 

daki elçimiz Tevfik Kamil Bey, Bulgar 
Başvekili M. MufaDov'u ziyaret ederek 
yeni gekn sefaret eifüonmdan Saip Be
yi takdim etmiıtir. 

TUrkiyeye Musevi göndermek 
isteyorlar 

SOFYA, 17 (Milliyet) - Zarya bil 
diriyor: 

Londrada merkezi bulunan cMüsevi 
Kolonizasyon Cemiyeti» Türkiyede üç 
yüz bin Müsevinin iskan edilmesi için, 
Tur-kiye hükumetiyle müzakerelere gi
riımiıtir. 

Türkive bunu çok görürse cemiyet, 
iskan edilecek Müsevilerin adedini yüz 
bine indirecektir. 

Türiôyede yerletecek Müsevilerin a 
rasmda bir çok aliın, mebus ve kapita
listler bulunmaktadır. 

Yugoslav-ltalyan mUnasebatı 
ATINA, ı1 (Milliyet) - Londra

dan bir Atina gazetesine bildiriliyor: 
Daily Henld gazetesi, son zamanlar 

da Sırp talebe.inin Yugoslavyada İtal
ya aleyhinde vu~ubulan tezahü ,·atı üze
rine, M. Musaolinin iki memleket ara
sındaki ticaret münasebetleri kesmesi ih 
timali mevcut buludnuğunu yazmakta
dır. ltalyadaki Yugoslav ticaret heyeti 
ne de yol verilecektir. 

Yunanistan hamillerle 
mukaveleyi imzaladı 

ATINA, ı7 (Milliyet) - Yunan hü 
k\ımeti ile Hamiller arasmdaki borçlar 
mukavelesi Londrada imza eclildiğinden ·--.............................................. _ 
len Hüsnü Efendiyi, Balıkpazarın 
da itte böyle tavladılar. 

Anadoludan, lstanbula gelen
ler .• Ayağınızı denk alıp! .•• 

M. SALAHTTIN 

tar yeri kalmamııtı. Kalbi yorulmuı
tu. Hatta acm bile yorulmuı ıibi idi. 

Efendisi köpeğe: 
- Yanımıza alkol almalıydık, dedi. 
Tekrar giyindi, Ter içinde kalan yü-

zünü kuruladı; mendili sır11klı.m ol
muıtu; mendili tayyarenin zemini üze
rine fırlattı. Elleri o kadar •iddetle 
titriyordu ki bu titr-.yİ§, ihtilacı, sonu 
gelmek bilmiyen silkiniıleri andırıyor
du. Tobiaa efendisinin dizleri üzerine 
yattı; vücudunu efendiıinin vücuduna 
doğru yasladı. Belki bu suretle biraz 
rahatlaıabilecekti. Efendisi boğuk bir 
sesle: 

- Aferin, Tobiaa, dedi. 
Tayyare sessiz sadasız usulca yere 

doğru indi. 
Yere inilip kapı acıldığı zaman kü

çük bir çöl ıehri olan Winalow'un ya
kıcı havası kamaraya dalca halinde 
girdi. Pilot içeri kafa11ru uzattı. Oli
ver o zaman yeniden gülümsedi. Ye
rinden kalktı. ip merdivenlerden a-

• ıağı inerken biraz sendeledi. Dizleri 
sanki kauçuktan gibi kıvrılıyordu. 
Tayyare kampının ortasında ayakta 
durup güneıe gözlerini kırpııtırarak 
baktı. 

Başvekil M. Çalda'ris Meclise bu akpun 
bu hususta beyanatta bulunacaktır. 

Feci bir doğun 
ATINA, ı7 (Milliyet) - Kavala

Jan gelen bir telgrafa göre, dün Kipya 
köyünde bir düğün yapılırken, odanın 
tavanı çökmüş ve yetmiıten fazla da
vetli aıaiı kattaki mahzene dü§D'Üştür. 
Bunlardan onu ağır yaralıdır. lki öl· 
mek üzeredir. 

Romen Hariciye nazırlığı 
BOKREŞ, ı7 (Milliyet) - Burada

ki gazeteler M. Titulescu'nun befinci 
defa Hariciye nezaretine gelmesini, Ro
manyanın harici siyasetinde bir değiıik 
lik olmıyacağına delil telakki etmekte 
ve memnuniyet göstermektedirler. 

Bulgar memurları maaş 
alamıyor 

SOFYA, ı7 (Milliyet) - Bulgar 
Maliye Vekaletindeki maaşları ödeme 
komisyonu bugün toplanacaktır. 

Bu toplantıda Sofyada Eylul ve mem 
leket 'Clahilinde de Ağustos maaılannın 
tediyesi hakkında karar verilecektiY. 

Romanya valileri 
BOKREŞ, ı7 (Milliyet) - Roman 

yada mevkii iktidara geçen yeni kabine 
memleket dahilindeki valilerden bir ço 
ğunu deiğittinniştir. 

Asılsız bir haber 
ATINA, 16 (Milliyet) - Bazı yerli 

ve ecnd>i gazeteler ismet Pqa - Çal
daris ve Mösyö Titulescu ara11nda ya
kında bir mülakat olacağını yazmıılar
dı. Salahiyettar makamlar bu haberi 
tekzip etmektedir. 

Sınıftan dönen Bulgaristanlı 
Türkler 

SOFY A, ıs (Milliyet) - lstanbul 
üniveraiteainin dif tababeti ş;ubeıinde 
tahsil eden 150 Bulgar talebe.inin ara-
11nda mülteci, kimsesiz ve gelirsiz Bul
garistanlı Türklerin de sınıfta dönme
sinden dolayı meccanen ibate edilmekte 
olan Kadirga Maarif Cemiyeti Talebe 
yurduna ücret vermedikleri takdirde çı
karılacakları haberi , buradaki Türk 
gençleri ve muallimleri tarafından tees
sürle karşılanmıştır. 

Bulgarislanda işsizler 
SOFY A, ıs (Milliyet) - Bulgaris

tanda kanunuevvelin 3ı inde bütün iş
sizler adedinin teshit edileceği, tahriri 
nüfus müdüriyeti tarafından bildirilmiı
tir. 

Bu tahrire, yalnız sanayi, ticaret 
müesseselerinden açıkta kalanlarla iş
siz esnaf iıtirak edecektir, 

Iısizler tesbit edildikten sonra, bun
lara yardım edilmek üzere bir de kanun 
layiha11 hazırlanacaktır. 

Bulgaristanda, umumi tahriri nüfus 
ta gelecek sene nihayetinde yapılacak
tır. 

Romanyayı terke mocbur 
edilen tUrkler 

SOFYA, ıs (Milliyet) - Zora bil
diriyor: 

Ak§am , çoluk çocuklarile beraber 
160 Tatar, Dobrucada Romen - Bul· 
car hududunu geçerek V amaya iltica 
etmiılerdir. 

Bunlar, mülklerini gayet cüz'i bir 
paraya mukabil Kutsovlah Romenlerinc 
bağıılamağa mecbur e<lilmiıler ve hu
dutta da Romen memurları tarafından 
adam batına ıooo ner )eyleri alınmış
tır. 

Müslüman Tatarlar, Varnadan der
hal Türiciyeye hareket edeceklerdir. 

Murahhaslarımıza ziyafet 
ATINA, ı6 (Milliyet) - Balkan 

konferansına iştirak eden Türk murah
haslan ıerefine Yunan hükumeti bir zi
yafet verecektir. 

M. Çaldaris'in muşkUI vaziyeti 
ATINA, ı6 (Milliyet) - Siyasi va

ziyet hali. tavazzuh etmemiştir. Baıve
kil uzlaıma aleyhtarlarının kuvvetli 11-

ran ve hükumetin ikiye aynlınası teh
likesi kartmnda bir karar verememek
ttıdir. Dün fikirlerini İstihraç etmek ü
zere taraftarlanru davet etmiıtir. Affa 
aleyhtar olanlar Mösyö Venizelosun 
6 mart hareketinin manevi faili olarak 

Pilot bir pot kınnamağa çahtarak 
ihtiyatla sordu: 

- Galiba biraz ı ahabız oldunuz? 
Mideniz mi bulandı? 

-Kat'iyyen anlamadım. Fakat zan 
netınem ... Her halde pis bir §ey içmiı 
olacağnn. 

Tayyarelerin hareket ett'.:;i asfaltlı 
sahadan yürüdüler. Öğle vakti olmuı
tu. Yakıcı bir öf le vakti. 

- Biraz bir teY yiyiniz, iyileıirsiniz. 
Lokanta şurada ... 

Pilot bu sözleri :ıöyliyerek uzaklaş
b. 

- On dakika sonra hareket edece
ğiz. 

Köpek efendisini yemek salonuna 
kadar götürdü. Gözlerile garsona yal
vardı. Tobiasta efendisinin imdadına 
garsonun yetiıebileceğine dair müp
hem bir kanaat var. Carıon çanak i
çinde köpeğe yemek getirdi, efendisi
ne de bir bardak domates suyu. OliYer 
beyaz ve soğuk mayii içti. Ellerini sar
kıttı ve şaıkın bir halde kaldı. Pilot, 
üstünde yiyecek namına bir şey bulun
mıyan küçük masaya yalclaştı. Pence· 
re) rde, sarı - kırmızı lspanyol perde
leri vardı. Malinistler zar oyunu oy-

c KADIN 

Yeni saç tuvaleti 
Kısa saç modası geçip saçlar u

zamağa batladıktan hayli sonra, 
bu uzayan saça göre yeni tuvalet
ler kılmak icap ediyordu. Hiç bof 
durmayan tuvalet üıtatları saçın 
uzunluğuna göre de yenilikler icat 
ettiler. Şimdi artık saçlar ensenin 

üzerine doğru veyahut yana sarka
rak öyle perişan manzara arzetmi
yorlar. Çünkü saçlar batın yukarı· 
sına toplanacak kadar uzaınıtlar
dır. Diğer taraftan mevsimin mo
da şapkaları da saçın bu suretle 
tanzimine yol açmıf bulunuyor. 
Arbk bundan sonra, bilhassa suva
relerde ve balolarda ba,ın üzerinde 
toplu ve hilalvari kıvrılmıt saçla -
ra daha sık tesadüf edeceğiz. Fa
kat saçlar batın üzerinde siyon ha
linde değil, bozuk va ahenktar bir 
karma karıtıklık arzedecektir. 

Bu suretle esasen tamamen saç
lardan tecerrüt etmekte ve kadı-

hiç olmazsa tevkif edilcblı.ten sonra 
afhna gidilmesini istemiılerdir. 

Af kararnamesi meclise gelirse bun· 
!arın ıiddetli muhalefetine uğrayacak
br. Kararname meclise verilmeden n.,.
redilirse, hava nazın Mösyö Ralli, Zil 
raat nazırı M. T eotski ve baıvekilet 

müsteşan Mösyö Saya hükUmetten çe
kileceklerdir. 

Vaziyet Yugoslavyadan avdeti bek
lenen harbiye nazın ceneral Kondi]ia 
ile tetkik edilecek ve ona göre bir ka
rar verilecektir. 

Yunan muhaliflerinin meclise 
devamı meselesi 

ATINA, ı6 (Milliyet) - Muhalif 
ftrkalar rüesasının dünkü müzakerele
rinde, muhalefetin meclise devamı hu
susunda hükumet tarafından gösteri
len arzu üzerine Mösyö Papanastasyo 
murahhas olarak meclis reisi Mös
yö Voziki ile görüımeğe memur edil
miıtir, Bu görüşmede varılacak neti
ceye göre muhalif reisleri bir karar ve
receklerdir. 

M. Gond.lis Belgratta neler 
görUşmuş? 

ATINA, ı6 (Milliyet) - Belgrat
tan avdet eden Harbiye nazın Mösyö 
Kondilis, Yugoslav ricali ile yaptığı gö
rüşmeler hakkında Baıvekil Mösyö Çal
daris ve Hariciye nazın Möıyö Mak
simosa izahat venniıtir. Bazı gazete
).,,-, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya 
-Ye Romanya arasında dört taraflı bir 
misak akli etrafında konuşmalar oldu
ğu, fakat bir netice çıkmadığı da kay
dedilmektedir. 

Hasan Bey Yunan Hariciye 
nazırını ziyaret etti 

ATINA , ı6 (Milliyet) - Balkan 
konferansında Türk heyeti murahhasa
sı reisi Hasan Bey, refakatinde Türki
ye sefiri Enis Bey olduğu halde Hari
ciye nazın Mösyö Maksimoıu ziyaret 
ederek, uzun müddet görütmü§tÜr, Mü
lakatta Balkan meselelerinin bugün i
çın arzettiği safhalara temu edilmiı

tir. 

nuyorlardı. Dııanda bir tayyare gü
rültüsüzce yere ind~. Biri kapmm Ö
nünden geçip bir ıeyler haykll'dı. 

Pilot sordu: 
- Eeeee? .• Naıılsını~: Birazdan 

gidebilecek miyiz? 
Yolcu kızardı. Mücadeleden yoru• 

lan, soluk çehresi kıpkırmızı oldu. U
tanıyordu. 

- Hayır, dedi. Beni burada bırakıp 
siz Paıadena 'ya dönaeniz iyi edecek
ıiniz. Ben trene binerim. 

- Yaaa ... Siz bilirsiniz .. Fakat hani 
acele İfİm var, diyordunuz? 

- Evet, Öyle ... Salı günkü vapura 
yetiımek istiyordum. 

- Tayyareye bi,.nezıeniz aa)ıya 
kadar NeW - York'a varamazıınız. 

- Biliyorum. 
Pilot, baıı önüne eğik, elleri sarkık 

bir halde duran yolcuya baktı. Köpe
ği yanıbaımda bir iskemlede oturuyor
du. Hayvanın, bir saray muhafızı gibi 
muhteriz, kıskanç, endi.teli bir bakıtı 
vardı. 

- Siz bilirsiniz ... Öyleyse bavulu-
nuzu getirteyim. 

- Çok iyi olur. Te,ekkür ederim. 
Ve pilot giderken ili.ve etti' 
- Öyle mide bulantm filan değil. 

1 ıam bap yeni ve cazip nisbetler gös
termektedir. Belki bir çok hanımlar 
bunu otu~ sene evvele riicu telakki 
edeceklerdir. Halbuki kuvafür üs
tatlarının elinde yeni form hiç te 
öyle değildir. Gerçi moda ekseriya 
geçen uzun senelerden ilham almı
yor değildir. Ne yenCtuvaletler gör
dük ki, yatlılar bunları görünce, 
gençlik zamanlarını hatırlamış'.ar
dır. 

Eğer musiki ile kıyas edilirse, bu 
saçlar bir cazbant tarafından çalı
nan bir valsi hatırlatacaktır. Yani 
yeni ile eskinin imtizacından husu
le gelen bambatka bir yenilik. 

Mantolar şapkalar 
Kıt mevsiminin eşiğinde çok

larımız kürk veya kürk garnitürlü 
mantoları dütünmeğe batladık. 
Maamafih büsbütün kürksüz, fakat 
hatları vücuda tamamen intıbak et· 
mit mantolarda tazeliğini muhafa
za etmektedirler. Yalnız bu manto· 
!arda en ziyade ehemmiyeti olan 
nokta yaka ve kollardır. 

Bu sene kollar omuzla dirsek ara• 
sın da daha geniştir. Bu suretle vü
cudun yukarı kısmı daha ziyade 
tebarüz ettirilmif oluyor. 

Şimdi moda meraklıları intihap
larını iki tip fapka üzerinde temer· 
küz ettiriyorlar. Biri sabahları veya 
sporda giyinmek için bere, azlı be
re •• Yalnız bu defa bereler sol gö
zün üzerinden biraz daha kalkık
tırlar. Ve bir nevi siperifems teklin 
dedirler. Fötr, triko, kadife bu nevi 
berelere pek uygun gitmektedir. 
Bu sıralarda en ziyade göze çarpan 
~y de toktur. Bazıları vualt te 
kullanıyorlar. Bilhassa kadife tok• 
ların üzerinde gayet seyrek tel peçe 
halinde çehreye batka bir teravet 
vermektedir. 

Çocukta sürmenaj 
Çok anneler vardır ki, çocukla

rımızda sürmenaj dediğimiz zihin 
yorgunluğuna dikkat ebnezler. 

Sürmenaj bir nevi sinir ve zihin 
yorgunluğudur ki vücudun umumi 
sıhhati üzerinde tesirler bırakır, 
fazla çalı,maktan veyahut vücudu 
kafi miktarda dinlendirmemekten 
ileri gelir. 

Büyümekte ve fizik te,ekkülünü 
almakta olan mektepli çocuğun 
sıhhatile alakadar olan ana baba, 
çocuğun zihni yorgunluğu ile bil
hassa alakadar olmalıdır. 

Çocuk hıfzıhsıhhası ile metgul 
olan doktorlara göre, mektepli 
aralarında istirahat müddetleri ol· 
mak üzere günde altı saat çalışma· 
lıdır. Daha büyük yaştakilerin ça • 
lıfma müddetleri dokuz saati kat'i· 
yen geçmemeli, bilhassa geceleri 
herhalde ihtiyacı olan uykusunu al· 
malıdır. 

Nişanlınız acaba sizi seviyor mu? 
Bu haber lngiltereden geliyor. 

Doktor Alekaandr Cannon isminde 
bir lngiliz alimi yeni bir makine i· 
cat etmif. Bu makine insanlarııt 
haletiruhiyelerini ölçüyor, mese• 
la iki nişanlının, yahut karı koca• 
nın biribirlerini sevip sevmedikle· 
rini sahih bir tarzda gösteriyormu'• 

Poychograyshe denilen bu mera)( 
lı alet, insan denilen mahlukun ne 
kadar hafif bile olsa en seyyal re· 
aksiyonlarını kaydediyormuş. 

Muhteriin verdiği teminata göre, 
yaptığı alet fenni esaslara istinat 
ebnektedir. Maki..'le, haletiruhiyesi 
öğrenilmek istenen insanların sual· 
ler şorulduğu zaman, teneffüsünü 
ölçmekte ve neticeyi ona göre kay· 
detmektedir. ~ 

Pek mülhit bir §<'y ... Bu ha!e bir kere 
daha tahammül edemem. Mide bulaıı• 
tm ama, tayyareden değil ... Kusmak 
ihtiyacı korkuı:ç bir feY··· 

Pilot: -
- Evet, dedi. H<'pimizin b'\tındaıı 

geçti. Herkes Sll'aaını savar. Merak et· 
meyin ... Bunlar olagan ıeyler ... Yalnıs 
§<'y ... Bana bir lütüfte bulunm,"lk istet 
miainiz? Bana elyazınızla bir kaç ..... 
tır lütfeder misiniz ,Mister Dent? Si .. 
zi tayyareme bindirdiğimin hatırası ol 
aun. • Benim iımim Crosse... Karım• 
götürürsem hoıuna gider ... Tayyareyi 
yarıyolda bırakmağa mecbur oldunut• 
Yazık doğrusu .•• 

Bunun Üzerine yc.ılcu bir an ağzı ... 
çık kaldı ve düşündü. Sonra gülmeğ" 
başladı. 

- Maalesef, Mister Crosae ... Yanıl•• 
yorsunuz. Ben Oliver Dent değiliırı· 
Beni ekseriya Oliver Dent'e benzetir
ler. Hayır, ben o değilim. Hem OJİ· 
ver Dent yarıyolda tayyareden in.el' 
aıi idi? 

- Haaa .... Evet .... Yazık!. Ben ,ıe 
zannettim ki ... Affedersiniz ... Her "" 
hal ise ... Ben gidiyorum .. Size de uğut• 
lar olsun. 

(Devamı var) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesm~ fCkerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak ;;zere her istevene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~oval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ı~!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve Üsl tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 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 tenzilattan istifade ederler. 

Adres : İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 8073 
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Dervişler 
Hu çekerken .• 

-o-

Nazillide gizli bir tekke 
meydana çıkarıldı 

IZMIR, 16 - Nazillinin lsabeyli 
1-öyünde altı kişi bir evde g izlice top
tuıarak dervişlik ayini yapmpıya, hu 
çekmiye başlamışlardır. Fakat zab~
ta bunu vaktinde haber alarak hepsı
ni yakalamıştır. Hadise cürmümeşhut 
şeklinde meydana çıkarılmıştır. Nazilli 
kaymakamı Ihsan Bey, yanına bir mik 
dar jandarma alarak dervişlerin top
landıkları eve gitmiş ve hu çekildiği 
bir sırada hepsini yakalamıştır, Ya -
k.alananlar arasında tapu idaresi k& -
tiplerinden Hakkı Efendi isminde bi
risi de vardır. Diğerlerinin eskiden de 
tekkelere dev;ım edip dervişlik yap -
ıruş o lduklan tahakkuk etmiıtir. Tek
ke haline getirilen ev kapablmış, ya
kalanan dervişler de Adliyeye veril -
tniştir. Hepsi de tevkif edilen maz -
nunlar hakkında kanuni takibata baş 
lanmııtır. 

·Kupteki altınlar 
BALIKESiR, 15.- Ayvalıkta iç"nde 

İki ~İn yirmi altın bulunan b'.r define 
tneydana çıkarılmııhr. 

Bu defineyi meydana çıkaran umumi 
af kanunundan 'i)ilistifade memleketimi
:ze dönen bi!" zattır. Bu zat birkaç gün 
evvel Ayvalığa !!e!miş hük\ımete karşı 
merbutiyet ve sadatrnı gösterme:. iç"n 
kaymakamlığa mliracaat ederek Ayvalık
ta l,i, define bulunduğunu haber ver-
1t1iı tir. Filhakika !!Ö5teri1en yer kazıl .. 
tnış ve bir küµ içinde iki bi:1 yirmi altın 
ç1kmı ;.tır. 

Altınlar Ankaraya eönderilmek üzere 
!ehrimize getirilmiştir. Altınların yüzde 
Yinniainin ikramiye olarak ih'3ar eden za 
t~ ve~ileceği anlaşılmı,tır. ---On beş kisi nişanlı bir kızı 

Kaçırdılar 
Tavasın Ovacık köyünden Necip İsmin 

de t, i, genç Buldanm Göney köyüne 
!itmiş ve ni~anhsı Ommii han m al lrak 
köyüne eetirmek Üzere yola çıkmışt.r. 
lki !!en ~ köylerine gelirken, K;ırabhar 
lcöyliilerinden on be! k"şi önlerine çık .. 
tr\ışlar ve kızca~ızı ali\fte unnil~ n:şan
ı,., Necibin elinden alarak dağa kaJd,r
ltıışlardır. 

J\!i ianlısı zo.rla elinde:ı alınan Ne:İp 
derhal, jandarmaya haber vermiştir. Bu
nun üzerine kuvvıEtli bir jandarma müf ... 
t'ezesi takp ilerine çıkmış ve iki saat İ ; İn· 
de kızı kaçıran on beş köylüyü yakıla· 
tltı ş ttr. Jaiıdarma o k:tdar ani hareket et .. 
l'tıiştir ki, mütear rızlar kızcağlza taarru ... 
"' vakit bulamamışlardır. 

ilk şirket vapuru Bandırmada 
BANDIRMA, 16 (Milliyet) - Ye

tıi teşekkül edip faaliyete bıqlayan va· 
Pıırculuk şirketi Bandırma iskelesinin 
>hemmiyetini takdir ederek ilk posta
•ını hattımıza göndermiştir. 

Bu gece )imanımıza gelen Saadet va
Pııru iskelede çok kalabalık bir halk 
"e tüccar tarafmdan karıılanmıştır. 

Bandınnalılal-ın güzel Bandtrma va
Pııru da şirkete dahil bulunduğundan 
~kımız ve tüccar şirket vapurlarına 
qrıı derin bir memnuniyet hisset· 
tııektedir, 

Silahlı kaçakçı 
ÖDEMiŞ - Ödemişin Seki köyÜn

~~n meşhur kaçakçılardan Seki köy
" Mestan oğlu Aliyi Ödemiş takip a-
1'irliği öteden beri takip etmekte idi. 
·"- li sigara kağıd1 satarken süvarilerle 
~~lr:alanmak İstenmİ§, süvarilere kartı 
['lilh iıtimal etıniştiı·. Hatta sii'Vanler
•n izzetin sağ kolu ile aol bacağı ya 
'~hından kurşunlar geçmiş ise de hiç 
''~ yaral ı yoktur. Kaçakçı bir saat 
~ıısademeden sonra yakalanmış ve 
erhal tevkif edilerek ihtisas mahke

lle&ine sevkediJmiıtir. Kaçakçının Ü -
•rinde 56 defter sigara kağıd• yaka
\tıınıştrr. 

--o--
Bir çocuk yanarak öldü 

.A.na v : b ··b• nm ufak 1,ir dikkatsizliği 
ttzünden hazan büyük feliket, er doğar. 
:te '°'u vaka '1a buna ivi bir misaldir. Ge
'tı gü, Gemlik'in Ar.:nu ·!u nalı)'esinde 
'dık oi?Iu Ali .i -->m~ndc b!r zatın bir ya
ndaki kızı Ay~e salıncaktan ate~ ·:lolu 1 

t'nan?ala dUş.müo; ve vanarak ölmüştür. 
Vo'a mangalın salınc•ğ• bu kadu yakın-
1.br~'rnaın, soll!"a ~o -:u~·n yaln z b ra . j 
dıg, sırada man::ala oü1 c k kadar eer
' lıll'akılma11 hanei akla sığar. 

Akşehirde buğday silosu yapılıyor 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Hiiku.-. 
timiz tarafından şehrimiz istasyonunda 
18,000 lira kıymetinde yapılması mu
karrer buğday silosunun İnşa ve ikma.a 
line büyük bir faaliyetle devam olun· 
maktadır. 

Şehrimiz :ziraat bankası tarafından 

Dokuz yaşında bir katil 
INEGÖL, 15. - Geçen ak~am Üzeri 

mektepten dönen Kemalpa: a mahalle•ln· 
den dokuz ya!ında Hasan oğ'.u Os ran· 
la aynı yaşta komşusu ve mektep arka
daıı lbrahim oğlu lsmail kavga etmişl~r· ı 
Osman ta,la vurarak lsmaili öldürmüş
tür. Küçük katil henÜ< dokuz yaşında 
olduğundan ke11fi yaµan müıtantik Refik 
ve hükUnıet doktoru Halil Beyler tarafrn 
dan velisine teılim edilmiıtir. Katil Os
man ağlayarak ~unları söylüyor : 

- "lsmail ile çekiştik. KorkutU!> ka
çırmak için bir taş attrm. Ölüverdi." 

--o---

ilk kadın muhtar Gul Hanım 
değil mi? 

Menemen kaymakamı Nihat Bey 
lzmir' gazetelerine ş,u mektubu gön -
dermiştir: 

.,Çine kazasına tabi Karpuzlu ık().. 
yüne Gül Hanım namında birinin ilk 
defa muhtar olarak seçi Idiğini lstan
bul gazetelerinde okumuştum. 2 inci 
teırin 12 pazar günkü nüshanızda da 
bu hadisenin ilk kadın muhtar ünva • 
nile kaydedildiğini görerek bu Gül 
Hanımın ilk muhtaı· oJamıyacağını dü 
şündüm ve bu satırlarımı yazmağa ka 
rar verdim. Ardahan i le Kars arasın
da iki şose yolu, vardır. Birisi Merde .. 
nikten diğeri Hasköyden geçer. Arda
han, Merdenik, Kars yolu Üzerinde 
ve Ardahana takriben on iki kilomet
re mesafede Kirman namında. 40 ha
neli bir köy vardır. Bu köyün muhtarı 
Kudret Hanım 929 senesinde muhtar 
idi. Göle kaymakamı iken yolumun 
Üzerinde olan Kirman kOyüne uğra -
don. Kudret Harum 927 sene•İnde 52 
yaıında idi. Mükemmel silah kullanır, 
eşkiya takibine janclarmalarla beraber 
gider ve gayet iyi ata binerdi. Orala
rın Ruslardan iatihlasından beri (0 
zaman yedi seneden beri) muhtar Irk 
yapıyordu. Ve vali (O zaman Arda
han valisi şimdi Kocaeli valisi olan 
Eıref Bey) bunun vazifesinden çok 
memnun idi. Güzel bir Rus filintası 
"'ardı. Ve çok İyi nişancı idi .. " 

buiday mühayaatrna hararetle devam 
olunmaktadır. Şimdiye kadar alınan buğ 
day 300 vagonu geçmektedir. 

Miibayaata hararetle devam olun
maktad1r. Gönderdiğim fotoğraf istas
yonda yapılmakta olan buğday silosu
nu göstermektedir. 

Akşehirde yeni bir ince saz 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Cümhuri

yet Halk F rrka11 şehrimiz kaza merkez 
ocak reisi k•yınetli münevver ve müte
şebhİ• gençlerimizden doktor Aziz Ka
mil Beyin gayretleri sayesinde çok gü
zel bir İnce saz heyeti kurmuıtur. 

Saz heyeti Dr. Aziz Kamil (keman
çe) Emin (ut) Hüseyin Hüwü (ke
man) Hasan Hüseyin (ut) Şakir (ke
man) Memduh (keman) Hakkı (ut) 
Hafız Vehbi (hanende def) Tabir (ke
man) Ali Rıza (keman) Beylerden mü
teşekkilıi1r. 

Heyet haftanın bazı günlerinde H. 
Fırkası binaaında halkunıza neşeli saat
ler yaşatmaktadır. 

Bu cümleden olarak geçen cuma frr
kanın reisi Dr. Aziz Kamil Beyle bir
likte saz heyeti buraya dört saat me
safede bulunan Tuzlukçtı nahiyesine 
giderek akşam köyde güzel bir konser 
vermiş ve cumartesi sabahı şehre dö·n ... 
müşlerdir. 

--o--
Erzurum aygır deposu 

ERZİNCAN - Erzurum aygır depo
suna bu defa (9) aygır daha İlave edil

mektedir. Bunlar Karacabey harasının 
yeti ıtirdiği saf ve ya~ım k an arap ay
g""lar• oluıı Çifteler haras ,ndan d.n
m!~tır .. 

Erzincandan geçen (9) aygırın yaş'a
n 4-5 irtifalan 50-55 arasrndadır. içle
rinden birisi Gümü :!hane vilayetine a · t 
olup (800) lira k•yrnetinded;r. Bu para 
tediye edilinceye kadar ayerr Erz:u rwn 
deposu emrinde bulundurulacaklard r. 

--o---

Deverakte memurlar mahfeli 
DEVREK, (Milliyet) - Devrekte 

Ermen.ilerden kalan büyük bir kilise 
vardrr. Bu kilisenin her yeri. sağlam, 
yalnız camları ve içi, kapısı haraptır. 
Buranın tamir edilerek oturulacak 
bir hale getirilme•İ, memurlar mah -
feli yapılma&1 için faaliyete geçilmİ§• 
tir. 

Manisa Orta mektep talebesi tıerdi"·leri b:r miösamerede Aka Gündü• 
zün " Mavi yıldırım "ismindeki piye.sini müvallakiyetle temsil et
mişlerdir. Müsamere pek güzel olm .Ş ve piyes bir kaç dela 

tekrar edilmi~tir 

...... - .... ~:\.-, ••• .,,..._ • c:ı • •• ,c;. 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA • Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE iş BANKASI tarafından teaiıı edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

fSKENDERlYE de •atılmak üzere emaneten mal 

gönderenler, heııabımıza, TÜRKiYE iş BANKASI 
ıubeleırinden avans alabilirler. 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
İf görmek isteyenlerin MISIR iş LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRİŞ • İskenderiye 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundan: 
Cinsi 

1 - 33 Kaleı!':ı Tersim Levazımı 
İhale Tarihi 
21-11-933 

Saati 
14 

2 - 49 adet Pergel Takmu 21-11-933 15 
7-11-933 tarihinde şartnamesi mucibince aleni münaka 

sası icra kılman levazımı tersi miyeye taliplerin verdikleri fiat 
lar gali görüldüğünden ve pergel takımları münakasasma ta· 
lip çıkmadığından pazarlıklarının 21 -11-933 tarihine mü
sadif salı günü hizalarında yazılı saatlerde icra edileceği 
ilan olunur. (6139) 8411 

Liseler Alım Satım komisyonundan 
İstanbul Erkek Lisesinde keşfi mucibince yaptırılacak 

Sıcak Su tesisatı 29-11-933 çarşanıba günü saat 16 da ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin keşfi görmek üzere İstanbul Lisesindeki Komis
yon Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale gü 
nü teminatı muvakkate makbuzlarile beraber Ko-
misyonumuza müracaatları. (6142) 8412 

Türk - Yunan Muhtelit Hakem 
Mahkemesi Kaleminden: 

Adres tebdili ve uir esbap dolayısıyla, aşağıda müfredatr muharrer daavide 
müddei bulunan taraf, Mahkeme kaleminee, davalarma müteferri muhakeme mas
rafmın temini maksadıyla, tayin edilen harcin tediyesine müteallik yapılan tebli
gattan haberdar olmadığından, usulü mul:akeme nizamnamesinin 30 uncu maddesi
nin 3 üncü fıkrası hükmüne tevfikan, da -.•ası için İrae edilen meblağı (Türk-Yunan 
Hakem Mahkemesi, Yunan Harçlarr) he 1abına (Döyçe Bank und Diskonto-Ge
zel~aft) bankasının lstanbul ciheti ıubesi ıe tediyeye, ikinci defa olarak, davet edil-

mek~edir. 
Altmış gün müddet zarfında i§bu da ·ıete, gene cevap verilmediği takdirde dava 

layı hasında muharrer müddeiyyat ve mu :alebattan, sureti katiyede, sarfı nazar e· 
dilmiş addolunarak, Mahkemece davanın kayd• terkin edilecektir. 

Dava numarası Müdeilerin ismi 

2150 Mehmet Rifki Efendi 
2933 M4ıstafa Cemal Bey 

Tediyesi icap eden harç 
miktari 

Ltqs. 

" 3806 Palcize, Sabiha Hanımla· ve saire " 

10 
40 

50 
10 
50 

8620 Cel&I Bey .. 
8756 Fatma Zehra Hannn 

" (9993) 

1 3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 
Polatlı Askeri Sa. Al. Ko. 

dan : 
Polatlıdaki Kıtat hayvana· 

tı ihtiyacı için 480,000 kilo ar
pa ile 310,000 kilo kuru ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. Arpanın ihalesi 25-
11-933 cumartesi günü saat 
15 ve Kuru otun ihalesi 
26-11-933 pazar günü saat 1 O 
dadır. Arpanın muvakkat te 
minatı 1440 ve kuru otun te· 
minatı 930 liradır. Taliplerin 
şartnameleri görmek üzere her 
gün ve münakasaya İştirak için 
o gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Po 
latlıda Askeri Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (3381) (6155) 

8397 

• • • 
Üçüncü Muhabere alayının 

pazarlıkla tamir ettirilecek Su 

musluklariyle su borularına ta 
lip çılanadığmdan ihaksi 
20-11-933 pazartesi günü saat 
11 ,30 za bırakılmıştır. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak İ· 
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol ordu 
Satmalma Komisyonuna müra 
caatları. (498) (6332) 

,,. " . 
3 üncü Muhabere alayı için 

pazarlıkla yaptırılacak Üç nak
liye arabası için talip çılanadı
ğından ihalesi 20-11-933 pa 
zartesi günü saat 11 re bırakıl 
mıştır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve pa· 
zarlığa iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
Üçüncü Kolordu Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(497) (6333) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

isletme müdiriveti: Tel: 22921 

AYVALIK YOLU 
SÜRAT POSTASI 

S E Y Y A R 
vapuru 18 Tetrinisani Cumarte
si günü saat 16 da Sirkeci Rıhtı
mından kalkarak lzmire gide
cektir. 

Gidifte: Gelibolu, Çanakka
le, Bozcaada Edremit, Ayvalık, 
Dikili. 

Dönü,te: Geliboludan mada 
ayni iskelelere uğrayacaktır. 

BARTIN YOLU 
BARTIN 

vapuru 18 Tetrinisani Cumarte
si günü saat 18 de Galata rıhtı
mrndan Amasra'ya gidecektir. 

Giditte ve dönütte: Ereğli, 
Zonguldak iskelelerine uğraya
caktır. 

KARAB[GA YOLU 
Saadet vapuru 18 tetrin sani 

cumartesi günü saat 18 de Sir
keci rıhtımından Karab'ğa yolu 
na hareket edecektir,gidiı;•e Te 
kirdağ, Marmara, Erdek, ~ara
biga'ya gidecek dönütte Müref
te ve Tekirdağ iskelelerine uğ
rayarak avdet edecektir. 

KARADENiZ YOLU 
Sadıkzade vapuru 19 te~rin

sani pazar günü saat 18 de Ga
iata rıhtımından Rize'ye gide
cektir. Gidifte Zonguldak, İne
bolu, Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Giresun, Tirebolu, Göre
le, Trabzon, Rizeye dönütte Of 
iskelerine uğrayacaktır. 

1ZMIT YOLU 
KIRLANGIÇ 

vapuru 19 uncu Pazar ve 22 inci 
Tetrinisani Çartamba günleri 
saat 9 da Galata rıhtnnrndan iz
mite gidecek gidiş ve dönüşte 

_mutat iskelelere uğrayacaktır. 

Şirktimiz vapurkrmm çalıştrğı ha t
lar kahve ocz.kllrı kİ!'aya ver~ lt: ce· 
ğinden talip <llanların ıir:.:ete mÜ· 
racaallarr. 

.......................... 
Deniz Yolları lıletmesi 

ACENTALARI: ı . 
Karalı:öy • Kl>prllbllfı Tel. 4236~ 

Sir keci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Mudanya Postaları Cuma, Pa 
zar, Salı günleri yaprlacaktır. 
Bandırma Postaları Cumar

tesi, Pazartesi, Per~embe günle
ri yapılacaktu. Bu hatta Ad
nan vapuru tahsis edilmittir. 

Bartın Postaları Pazartesi, 
Pertembe günleri yapılacaktır. 
Perşembe Postaları gidit ve dö 
nütte Akçatehire uğrayacaktır. 

Karabiğa Postasına her Çar
şamba Bandırma vapuru kal
kar. (6283) 8581 

Mersin Aralık Postası 
lnebolu vapuru 19 İkinci tef

rin Pazar onda Sirkeci rıhtımın
dan kalkarak Çanakkale, İzmir, 
Küllük,Bodrum, Rodos, Marma
ris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kat, Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine. Dönütte bunlara ilave
ten Taşucu, Anamur, Ku,adası, 
Gelibolu'ya uğrar. (6348) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan ba~ka günlerd e sa -
bahleyin (9 - 11) Beye ğlu - Teksim • 
Albn bakkal No. 2 Telefon 42519. uı;-ı.,. 

den sonra (2.30 • 6) lst •nbul Divanyo
lu No. l18 Telefon 22391!. 

Per~embe gün'et i saD:-t..leyın Beyoğ• 

!urdaki kıtlık ikaıtıetgabta fukara mec-
can en. 

.. ;o 
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lsrarla~tASPİR• 
2 ve 20 komprl melik ambal ajlarda Duıunur • 

.-.~ ... 
.AmbalaJlarda ve lıompri-

- melerin üzerinde EB ~ 
markasının mutlaka "' · 
bulunmasına dik· 
kat ediniz! 

Umum vekili : 
AHM!i:T AOşTO zAoe _ IT 

~MEHMET .HAYR . 

eıgraf Adresr : MuHAYEF!I }sTANBU~ 

Teıeroı. : 24420 "-'• ~•420 

Slrkeclt_.Mıtaf Pasa Mar. .. lkf.rıcl J<';i 

9463 

·Her zaman 
bize sorunuz 

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

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

10 beygirden 800 beygire 
kadar Exzosla çalışan tek si
lindirli Kondense ile işleyen 
çift silindirli LOKOMO
B1LLER1M1Z vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta
ne R. WOLF LOKOMOBt
Lt işlemektedir. 

Her büyüklükte ve her 
tekilde KAZAN İmal ede
rız. 

BUHAR MAK1NALARI
MIZ her tarafta tanınmış
tır, çok yüksek takat ve 
tazyiklerle de imal edilmek
tedirler. 

8 beygirden 300 beygire 
kadar - BUCKAUER -
KOMPRESORSüZ. Dizel
lerimiz fennin en modern 
kavaninine göre imal edilir
ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 
SüPERHlTER, EKONO

MA YSER ve her maddei 
muhrikaya uyar OCAK 
TERTİBATIMIZ vardır. 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı ıs- Jf\W 
teyiniz. rn:i 

MASCHINENFABRIK BUCKAU R.WOLF A-G 
. ·. : - MAGDEBURG 

8074 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
r l - Gümrük Muhafaza D ~niz İşletme vasıtaları için d.':irt 
ton makine, beş yüz kilo valve 1in, beş yüz kilo silindir yağı ka
palı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm· 
rük Muhafaza Umum kumandanlııh İstanbul Satınalma ko -
misyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 3-12-933 tarihine raslavan Pazar günü sa 
at 14 tedir. 

4 - Müankasaya girecekler hangi ticarethane ve müesse 
se sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai makbu
leyi ve biçilen bedelin yüzde Yedi buçuğu olan iğreti güvenme 
lerile teklif mektuplarını ihaleden evvel komisvona verecekler 
dir. 

5-Örnek satınalma komisyonundadır. istekliler orada 
görebilirler. (6203) 8485 

Istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - İstanbul Üniversitelinin küşat resmi 18-11-933 cu 

martesi günü saat 14,30 da Maarif Vekili Bevefendi tarafından 
yapılacaktır. 

2 - Bu merasimde Üniversite Tedris Heyetinin ve ta
lebenin hazır bulunmaları lüzumu tebliğ olunur. (6325) 

Tramvayda bir 
muhavere ••• 

· - Aman parmağım .•• 
- Affedersiniz ! 
- Ama deh9etli canımı yaktı-

nız ! ••• 
- Ayaltnızda nasır var galiba .•• 
- Nasır, hem ne nasır... / 

- Öyle ise, bu patavatsızlığımı 
size bir hizmet yaparak öde- ı 
mit olayım ... 

- Nasıl? 1 

- Hemen BEŞİR KEMAL ec-
zanesine gidip bir nasır ilacı 
alın... Bu ilacı kullandıktan 
sonra rahat rahat tramvaya 
binersiniz ! ( 9400) 

lstanbul Mr. Kumandanlığı' 
Satınalma kom. ilanları 

Harp akademisi ihtiyacı i
çin aleni münakasa ile satın a
lınacak olan dört kalem sebze· 
nin münakasası bir hafta müd
detle 20-11-933 pazartesi gü 
nü saat 15 şe talik edilıniştir. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli ııaatinde ve Merkez satın 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (545) (6313) 

8577 
* * * 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin alınacak olan Üç kalem seb 
zenin 15-11-933 tarih saat 
16,30 da yapılacak olan müna
kasası vaktin darlığı hasabiyle 
münakasası 19-11-933 pazar 
günü saat l 5 şe talik edilmiştir. 
Taliplerin mezkiir saatinde sa
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (561) (6343) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müesseııat ih 
tiyacı için alınacak olan 
103,000 kilo koyun etine veri
len fiat gali görüldüğünden 
19-11-933 pazar günü saat 16 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve oa7arlığına gireceklerin 
belli saatinde ve Merkez Ku 
mandanlıgı Satınalma Komis
yonunda hazır bulı~oamaları. 

(562) (6342) 
• •• 

Y eşilköy makinist mektebi 
ihtiyacı icin 25 ton kok kömü 
rü 19- l 1-933 Pazar günü saat 
16 da pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığına girecek 
lerin belli saatinde ve Merkez 
Kumandanlığı Satınalına Ko
misyonunda hazır bulunmala -
rı. (564) (6339) 

• • • 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin alınacak olan altı kalem seb 
zenin 15-11-933 ıaat 15,30 
da yapılacak olan münakasası 
vaktin darlığı hasabiyle l 9- l 1-
933 pazar günü ıaat 15,30 za 
tehir edilmiştir. Münakasaıına 
gireceklerin belli saatinde ve 
Merkez Kumandanlığı satın al 
ma komisyonunda hazır bulun 
maları. (560) (6344) 

• • • 
Harbiye mektebi ihtiyacı için 

alınacak olan 65000 kilo koyun 
ve 6000 kilo kuzu ve 20,000 
kilo sığır etine verilen fiat pa
halı görüldüğünden 19-11-933 
pazar günü saat l 6,30 da pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığına gireceklerin bel
li saatinde ve Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyonun 
da hazır bulunmaları. (566) 
(6338) ' 

• • • 
Askeri tıbbiye mektebi ih-

tiyacı için alınacak olan 300 
çift eldivenin 15-11-933 saat 
16 da yapılacak olan münaka
sası vaktin darlığına binaen 
19-11-933 pazar günü saat 
14,30 da tehir edilmiştir. Ta
liplerin mezkur saatinde ve 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (565) '(6337) . ........... ' ............................................... . 
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 

Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. $. 

Cam Uçlu E D 1 SON Kalemlerimiz Gelmiştir. 

Markaya 
dikkat 

Deposu Ankara caddesi, Afitap mağazası No. 1 1 1 Mehmet Sadık. (9958) 

1934 ECE MUHTIRASI ÇIKTI 
24 senedenberi muntazamen netrin e muvaffak olduğum yeni muhtıra ve Zafer muhbralarını bu seneden 
itibaren E C E muhbrasr namı al tında mevkii fruhta vazettim. On iki çefit olarak gayet tik ve sağlam 
maroken ve bez kaplı muhtelif eb'atta yapılmıttrr- Herkese lazım· Zengin ve faideli malumat ayrıca muh
tıraya ilave edilmittir. Bilhassa demiryolları ve deniz nakliyatı, vergiler, damga pulları kanunu hakkında 
gayet açık ve sahih malumatla doluJur. 

Bilıimum kağıtçılarda arayınız. Yalnız Ece ismine dikkat edilmesi menfaatiniz iktizasındandır. 

Deposu: Ankara caddesi Afitap mağ~,.a~ı No 111 Mehmet Sadık. (9959) --------
Tl!!J R. K iYS 

l1R.64Ti 
,BANKASı 
ş' 
~ 

.. 

Barut ve Mevaddı 
• • 
Infilakiye inhisarından: 
Avcılara ve zararlı yabani 
hayvanlardan şikayet eden 

çiftçilere ilan 

l - Ahiren imal edilen büyük Yabani hayvanlara karşı 
kullanılacak kurşunlar ve bu kurşunla doldurulmuş av fişekle 
ri satışa çıkarılmıştır. Kurşunlar üstüvani ve tapa ile mütte
hit olduğundan av tüfeklerile kullanılmalarında isabet sıh
hati ve nüfuz azami dereceded !r. " Y a9ılan tecrübelerde bu 
kurşunlar iki santim kalınlığın da altı adet kuru çam tahtasını 
delmiştir." Bunlar şok "ağzı daraltılınış " namlulu tüfekler
le de tehlikesiz olarak kullanılır. Bu kurşunlarla dolu fişekle.: 
rin on adedini hav.İ bir kutusunun fiatı 60 ve Yalnız kurşun
lardan beş adedini havi bir kutut1unun fiatı 20 kuruştur. 

2 - Dumanlı ve Dumansız Barutlarla ve büyük numero 
sa!(ma ile do~u fişekler d~ satışa çıkarılmıştır. Bıldırcın avı i
çin yapılmış olup çok rağbet gören fişeklerimiz gibi bu fişek
lerden de memnun kalırsınız. · 

3 - Avrupa atış müsabakalarında birinciliği kazanan 
1R1S tapalarından ahiren getirilen her kalibradan bir mıktar 
satışa çıkarılmıştır. Bu tapalar mantar ve yağlı keçe tapanın 
terkibi suretiyle imal edilmiştir. Bu Tapalarm İstimalin
de namlu dahilindeki tazyik ve tüfenğin geri tepmesi azalır, 
ve saçmaların grupmanı daha muntazam olur. Meraklı avcıla 
ra sureti mahsusada tavsiye ederİ7. 

Yüz taoa ve Yüz adet mantar kapak ve iki yüz adet mu
kavva kapağı havi büyük kutusunun fiatı 100 ve on tapa on 
nıantar kapak ve yirmi mukavva kapağı havi küçük kutusu
nun fiatı 10 kuruştur. tık c.vvel tecrübe için bu küçük kutu
lardan alıp diğer lapalarla mukayese ediniz. Memnun kala
cak ve artık büyük kutular içindeki bu nev'i tapalardan b1şka 
sını kullanmak İs!emeyeceksinizJ6181) 1 8538 

lı•-- Dr. Nuri Fehmi __ .. 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6yakadar. Telefon 23212 

8305 

Gerede 
Hukuk 
Hakimliğindenı 

Geredenin seviler mahallesin• 
den dayı oğlu Mütet Bey tarafın
dan çoğullu kariyeainden çalık oğ• 
lu veresesi cemile ve rufekası aley
hine ikame olunan izalei fuyu da• 
vasından müddaleyha Cemilenin 
ikametgahı meçhul bulunduğundaıı 
ilanen tebligat ifasine ve müha
kemenin 26-11-933 pazar günü saal 
dokuza talıkına karar verilmit ol• 
makla yövm muayyende Gerede Hıı 
kuk mahkemesinde hazır bu· 
lunması için tebligat mekamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(9993) 

\ Askeri fabrikalar ilanları l 
Bakırköy Barut Fabrikaları 

için muhtelif cins ve eb'atta 
boru ve teferruatı, cıvata, vida, 
eye, makap, ve saire 23 Teşri• 
nisani 933 perşembe günü saat 
14 te pazarlıkla alınacağından 
bunların mıktarını ve şartname 
sini ve nümunelerini görmek ü• 
zere pa,f!:arlığa iştirak etmek is
teyenlerin mezkur fabrikadaki 
satınalma komisyonuna müra 
caatları. (379) (6346) 


