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lngiliz ve Fransız Harici-
ye nazırları Cenevreye 
çliler. Son bir gayret 
sarfe dilecek .. 

gcl
daha 

Balkan konferansına giden 
murahhas~anmız bugün ge
liyorlar. ~ost yolunda sami
miyetle ilt~rleyoruz .• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
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ürk ll~m lnkılibın n Hız Kaynağı 

Dün Maarif Vekilinin H y canh 
Olan · Uiıiversiteniiz 

Bir · Nutkuyla çı ı 
Kömür 
Havzasında .• 

ZONGULDAK, 18 (BapnubarrfJ'i. 
rnizden) - ismet Paıa araştırdığı İ§· 
!erin sathında dolatmaZt en İnce tefer• 
riiata kadar girmek ister. Muhterem Baı· 
"ekilin kömür havzasındaki alakalı tet
kikleri devam ediyor. Edindiği intiba· 
lar, aldığı neticeler pek enteresandır. 
Dün Üzülmez mıntakasmı gezen Baş• 
"Vekilimiz bugün Fran&ız şirketine ait 
ınıntakayı ve Kozluyu da gezdi. Ocak
ların rutubet, çamur ve tehlike dolu 
olan kısımlan içinde yüzlerce met're yü
rüdü. Kömürün na11l iıtihıal edildiği

l>İ, amelenin ne ıerait içinde çalııtığı· 

Ilı yalondan gördü. Muhakkak ki 
kömür meseleoi bütün dünyada 
olduğu gibi bizde de ehemmiyet
li bir tetkik Ye i.ıihoal mevzuu 
olnıuıtur. Bu ehemmiyet yalruz ma
~enin kıymetinden, lüzumundan gelmi
:tor. lıtihıal ıeru"tinin müıkül.itı , bey
llelmilel kömür fiatlerinin tabi oldu
h hükümler de buna bir hususiyet veri
)"or. 

Ereğli havzasının bu milli servet 
ı..ynağmm yülnek kıymeti olduğuna 
tıİİphe yoktur. Fakat acaba bu kıymet 
~e ehemmiyeti nisbetinde havzadan is
tifade edebiliyor muyuz? Azami randr· 
ll>anı memleket beoabma azami fayda
)ı alıyor muyuz? 

lıte burası ıüpbelidiT! Kabahat ne 
tıiziıındir, ne de rejimindir. Bugün bav· 
~da görülen her iyi ve güzel İf cür..1· 
lıuriyet devrinin eıeridir. Zonguldak 
"e Ereğli ve dolayısile ocaklarımız İş· 
tal felaketleri geçirdi. Mütaı·eke.den son· 
ta kömür havzamız devletler araaında 

t.deta siyasi bir rekabet sahası olmuş· 

tur. Bugünkü neticelerin ne uzun ~e 
t .. ;n mücadelelerden sonra alındığını 

ô>ir.enmeliyiz. Dünya kömür fiatleri çok 
:tüksek olduğu zamarlarda hususi amil
ler Türk müteşebbi•leri burada nisbeten 
tekniksiz ve sermayesiz çalr!nbildiler 
\>e kazandılar. Fakat umumi fiatler ve 
iıler normal \"aziyeti bulunca çalışma 
!erıriti de değişti. Bu hususi amillerin 
toğu ortadan kalktı. it BankaSJ bu mÜş· 
ltüı ıerait İçinde havzaya girdi. Dahili 
\>e harici rekabet içinde çalıştı. istihsal 
lısullerinde yalnız kazanmayı değil, mil
li serveti korumayı da göz önünden a• 
l'ı:'rınaclt. Kendi dar sahasında muvafık 
lıeticeler aldı. it Bankasının i•tihsal faa
liyeti havzanın yüzde 25 nisbetini bile 
lıulmuyor. Muhtelif sahalarda Fransız 
tiri.eti , ltalyan şirketi ve daha bazı hn
•usj ocaklar çalıtıyor. Ocaklarda çalı

hn amelenin hayat ve çalışma şeraiti 
lı.,. gün bir az daha iyileıiyol". Fakat 
l.ugün arzu edilen seviyeyi bulmut de
liiJd· ır. 

Mahmut Celal Beyin amelenin daha 
~Yade terfihi ve çalıpna ıeraitinin u
illbı hakkında güzel bir projesi "ardır. 
lktısaı vekili bu projesini Başvekiline 
~ıtı. O da hara'retle tasvip etti. Pro
l<>nin eoaılarmda bir taraftan amelenin 
lıayatı ulah ediliyor, diier taraftan dai
llıi ocak amelesi yetiştirmek hususu dü
fİinüJüyor. Amelenin kendi köylerin
deki hayatı vakıa ocaklarda olduğun
~an daha İyi değildir. Fakat gayem.İz 

İ'r düzüye iyiliğe ve daha İyiye gİI· 
ttı.oktir. Memleketin büyük kömür me
"'leoinin halll, büyük teknik ve büyük 
"'ıtnaye iıtiyen bir İttir. Buna bir ta
"-Etan devletin , bir taraftan da büyük 
'tıtnayeli mali müe,.eoelerin iştiraki la
~dır. Şimendifer, liman İnşaatı mem-

ketin elektrifikaıyon meselesi bü
>iiı. kömür meselesinin halli sıra11nda 
~uu bahis olacak eoash mevzular-

"'· 
ıı_ Kömür işlerinde herkesin bilmediği 
'tt,j >.J_ hakikatler var. Kömür şirketleri
"-:<ın harice sattıkları kömürden ton 
t' llna iki üç Ura zarar ediyorlar. Hari
~ fiatin dahili fiatten daha az olma11-
\ı ıı. s~ı.; budur. Zararına olan bu sa
t/ ılu sebeple yapılıyor: istihsal fiatini 
~az azaltmak, memlekete döviz ka
l> dırmak. Kömür meselesinin daha 
tı•k esaslı cepheleri vardır, bunlan ay· 

aYl'ı tetkike tabi tutacıiğız. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

----~-~~-~or~~~-~--

S araç oğlu Şükrü Bey 
dU Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
"~e P~rapala.sla .istirahat etmiştir. 

I~., uınaıleyh sıyalıkten ınuztarip bu
~ ~aktadır . . lstanb•;iı( teda?i için gel
~~~r. Diln kendisi muhtelif doktorlar 
de b~ı!an muayene edilmiştir. Bugün 

•r konsoltasyon yapılacaktır. 

ı · 

Onir>eraite açılıf re•minde Maarif vekili Bey nutuk söylüyor .• 

Üniversite dün büyük 
merasimle açıldı 

Maarif Vekili mühim bir nutuk söyledi 
Derslere bugün başlanıyor, Üniversitede yapılacak 
bir toplantıdan sonra Vekil Bey Ankaraya dönecek 

İstanbul Üniversiteai dün öğleden 
sonra saat c14,30 da Maarif vekili Hik 
met Bey tarafında naçılmı~ttr. Vünkü 
açılı§ merasimi çok parlak olmuıtur. 
Meraainı münasebetile Üniversitenin 
içi ve dııı Türk bayraklarile z-;.rif bir 
{!ekilde aüılenmiıti. Di\ckii mera!İm 
o kadar kalabalık olmuıtu ki Üniversi
tenin alt kat avlusu kapı•un öniı h1n .. 
cahınç dolmuıtu. Kalabalıktan bayı
lanlar bile vardı. MeraJın;in yap.ıldı
ğı avlunun merdiven baş.na nutuk söy 
]emeğe mahsus bir kürsü konulma§, 
rlavetliler için koltuklar ve iskemleler 

rıralanmıttı. Merasim sal'.Iİ olan 14,30 
dan evvel avlu dolmağa b:ıılamı§h. 

Saat 14,30 da Vekil Bey yanında 
davetli bulunan vali Muhittin Bey, ko
lordu kumandanı Şükrü Naili Paşa, fır 
ka reisi Cevdet Kerim Bev,, Oniversi
te rektörü Neett Ömer, Profesör M. 
Malche ve daha bazı prc.fcsi:irler ol • 
duğu halde rektörlük dairesinden a • 
~ağıya indi. 

Meraaime latikl8.I maf!' ile başlan 
dı •• Mar§ ayakta dinlendı ve tiddetle 
alkıtlandı .. Müteakıben Vekil Bey al

(Devamı S inci sahifede) 

Maaril Vekili 0.-:/versite proleaörlerile bir arada •• 

Balkanlarda turizm ve 
yakınlık teşebbüsleri 

Yunanistandan dönen Reşit Saffet B. 
aradaki çalışmaları anlatiyor 

Reıit Sal/et Bey 

Balkan konferangından avdet et • 
mit bulunan Kocaeli mebusu ve Tür~ 
kiye Turing ve ol<>mobil kulübü re
isi Reşit Saffet Bey, Yunanistanda bu 
lunduğu müddet zarfında Balkan tı.• 

- rizni işleri, ve bilhassa Yunanistanda 
iktısadi vaziyet hakkınd'l letkikaİta 
bulunmu,'ıur. Dün Reşit Saffet Beyi zi 

·yare! ederek Ba ikan konferan11 hak. 
kmdaki intibalannı sorduk .• Reşit Sa{ 

fet Bey, konferans hakkında Türk mu 
rahhas heyeti reisi Haıan Beyin beya· 
nalla bulunması muvafık olacağını 
,söyliyerek bu hususta bir ıey söyleme 
lıi münasip görmemittir. Bununla be
raber Reıit Saffet Bey bize. konfe· 
rana haricinde olmak Üzere, Balkan 
Turizm federasyonu, "e ikinci reisi 
bulunduğu Yunan dostluk ce1niyetı • 
nin faaliyeti, Yunaniıtanın iktısadi 
:vaziyeti hakkında ıayanı dikkat ma
lumat vermittir. 

Balkan turizm ledercuyonu 
Reşit Saffet Beyin verdiği ızabata 

11öre, Balkan Turizm federasyonu, Se 
Janikte dördüncü senelik heyeti umu
miye toplantısını yapmıştır. Bu içti • 
mada Yugoslavya murahhasları, Bul. 
fal' ve Romanya murahhaalarmıü da 
iltihakile Reıit Saffet Bey reis!ikte 
ltalmak ve federasyon m'1srafı Yugo•· 
lavya hükfuneti tarafından deruht<, e
dilmek §artile, federasyon merkeıi • 
nin lstanbuldan Belgrada naklini tek
lif etmişlerdir. Retit Saffet Bey buna 
karıı, kendisinin riyasetten ç·~kilmek 
~artlle, merkezin lstanbulda kalmasını 
iatemittir. Bu meselede tesavii Sra hA 
sı1 o!duğundan meselenin mayrsta top 
!anacak olan Balkan haftasında tek
~ t'ar İnüzakeresine ..- ve nakJİJ, şimdilik 
tehirine krar verilmiştir~ 

Gelecek Balkan haftasn ·<1a Balkan 
menıleektleri arasında bir turizm afiş 
müsabakası a!_idacaktır. Bu müsabaka 

(Devamı 2 inci sahifede) 

İsmet Pş. nı~ 
Tetkikatı 
Başvekil Kozlu nahiyesi 
ocaklarını tetkik ettiler 

ZONGULDAK, 18 (Milliyet) -
BafıJekil ismete Pa§a ffaz;retkri 

bugün Kozlu nahiyesi ocakların • 

ela buluncluktan sonra Zongulclağa 
dönmüşlerdir. 

Atinada heyetimize 
Bir ziyafet 
Dostluğumuz için samimi 

nutuklar söylendi 
ATINA, 18.A.A.

Atina ajan11ndan : 
Haricin naz•rı M. 

dün "Bijyük Britan· 
ya" otelinde Bal
kiın konferanaı 'Ve 
Türk heyeti murah· 
b'asau ve . ';rürk ga
zetecileri teref"me 

. bir •kıam yemeği 
vermiıtir. 

M. Papanastasyu 
da davetliler arasm· 
da di. 

Kadehini misafir· 
ler ıerefine kaldıran M. Maksimos 
M. Maksimos i.ıil 
Türkiyenin kıymetli siyaset alemı ve ma'<· 
buat mümessillerini ıelimlamakla duy
duğu memnuniyetini bildirmiı ve §unla· 
n ilave etmiıtir ı 4 

~'Yunanistanı ziyaretinizin, burada 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Amerika· nihayet. Sovyet 
Rusyayı tanıdı 

Amerikadaki eski Rusya müw1essille
rine lazım gelen tebliğat yapıldı 
• 
iki fara/ sefir/erini gönderiyor 

VAŞiNGTON, 18. A.A. - Amerika, 
Sovyet Rusyayı tanımıştır. 

V AŞINCTON, 18. A.A. - M. Roose· 
velt Amerikanın Sovyel Rusya ile tabii 
münasebat tesis e~!iğini ve yakında bir
birlerine sefirler göndereceklerini bildir
mif tir a 

Amerikanın Sovyet Rusyada ilk sefi
ri M. W. Buillit olacaktır. 

Sovyet Rusyanm tanınması hakkında
ki anlatma, per§embe günü saat 23,30 de 
imzalanmıı tır. 

M. Rooaevelt, Litvinof yoldaıla teati 
etmiş olduğu mektuplan neşretmiştir. Bu 
muhabereler propaganda, din hürriyeti 
ve iki taraf tebaıı için iktisadi casusuluk 
iddiasile yapdma•ı muhtemel takibat 
hakkındadır. 

Sovyet Rusya Siberya seferinden do
layi her türlü metalibatta bulunmaktan 
vazgeçmeğe razi olmuştur. 

Bundan baıka M. Roosevelt ile M. Lit· 
vinof yoldaı'ın müıtereken yaptıkları 
beyanatta ıunlar söylenmektedir : , 

'" Görüılerimizi birbirimize bildirdik
ten sonra bugün yaptığımız anlaımalar· 
da bütün metalibat, borçlar hakkında 
muallakta bulunan meselelerin halli için 
usuller tesbit edilmiıtir. Ve bunlar bu 
meselelerin ıeri ve memnuniyet verici ne· 
ticelere ermesini ümit ettirecek mahiye
tdir • 

Litvinof yolda, yeni müzakerelerde 
bulunmak üzre Vaşingtonda bir müddet 

M. Roos_,,,.,ıı ue M. Li:vinol 

daha kalacaktır. 
Bu muhaheraıta M. Roosevelt Sovyet 

Rusyadaki Amerikan teba11nın dini hür
riyeti meselesi hakkındaki talebini bil
hassa kaydetmiıtir. 

Yeni sefir M. Bullit Rusya meseleleri 
üzerinde ihtiıas oahibi bir ıabslyettir. 
Bundan birkaç sene evvel Sovyet reji.mi .. 
ni bilhassa tetkik etmiıti. 

Nefredilen mektuplar 
MOSKOVA, 18. A.A. - Tas Ajan11 

bildiriyor : Gazeteler M. Roosevelt ile 
M. Litvinof arasında teati edilen mektup
ları neıretmektedirler • 

M. Roosfevelt mektubunda diyor ki ı 
(Devamı S inci sahifede) 

Cevizli ~öyü Telefon şirketi fazla para-
Y eniden yapılacak ları nasıl iade edecek? 
Şükrü Kaya B. Cevizli 

yangını hak-
kında beyanatta bulundu 
'.ANKARA,18. A.A. 

B. M. Meclisi bugün 
Reis Vekili Refet 
beyin riyasetinde top
lanmıştır. Celsenin 
açıhıını müteakip 
Dahiliye Vekili Şül<
rü Kaya Bey söz a• 
larak Türk milleti 
Cümhuriyetin onun 
cu yıldönümünü kut 
!ularken çıkan bir 
yangının hu bayra
ma bütün gönülle
rile bütün neıelerile 
ittirak eden 146 ev- Şükrü Kaya Bey 
li Cevizli köyü he-
men tema.men denecek surette yaktığını 
söyleyerek demİ§tİr ki : 

Bu yangında 105 ev yanımı ve yan
gmı söndürmek için de 12-10 ev yıktı
nhruttır. Nüfusca zayiat yoktur; Yan
gın esnasında bir kaç kadın, çocuk hafif 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ziya Nuri 
Paşadan· sonra 
Etıbba odası reisi kim 

olacak? 
Etibba odası riyasetine bir çok inti

hap mücadelelerinden sonra yeni gel
miı olan Ziya Nu
:-i Pı.mn Afyonka 
rahisar mebusluğu 
na İntihap edilme• 
si Üzerine Etibba o 
dasında riyaset me 
tıeleai yeniden mev 
zuu bahis olmaya 
baıladı. Ziya Nuri 
Patanın yerine ki
min seçileceği me
seleoi hemen bü • 
tün doktorları ala
kadar etmektedir. 
Ekse.-iyet bu mev-

Ziya /Yuri Paıa kie Niyazi lamel B. 
in getirileceği nok 

ta11nda ittifak etmektedirler. Fakat 
·karar hakkı idare heyetinde olduğu 
için §İmdiden bir fey aöylenememek • 
tedir. Dün bu huıuata kendisile görüş 
tüğümüz Ziya Nuri Paıa da demiştir 
ı.;: 

"- Riyasetten istifa edeceğim. Fa· 
kat yerime kimin geleceği meseleıti 
birkaç gün sonra belJi oiabilecek, bir 
kere idare J..eyetimiz içtima etsin. On 
dan sonra riyasete geçecek zat anla· 
~ifır.0 

Posta ve Telgraf U. Müdürünün izahatı 
lstanbul ıehir telefonları ücretle

rinin §İmdiye kadar usulsüz olarak a
bonelerden alınan mikdarının iadesi 
hakkında Nafia Vekaletince verilen karar 
ve iade §ekli Posta ve Telgraf umum 
müdürlüğü tarafından şirkete liildi • 
rilmiştir. Nafia vekiıletinin kararı mu• 

' cibince lstanbulda teıkil edilecek bir 
komisyon şirket ücert tarifesini teabit 
etınek İçin her altı ayda bir içtimaı la
zım gelen komisyonun içtima etmeıJi· 
ği tarihten itibaren İngiliz lirasınrn le 

•mevvücatını tetkik ederek her abone
den fazla alınan mikdan bularak bu 
abonelere iade edilecektir, Şirket ma 
hafilinde dün yaptığımız temaslardan 
fİrketin Nafia vekaletinin mü,avirler 
heyetinin mütaleasma iatinaden ver .. 
diği bu karara itiraza niyeti vardır. 

Fahri Bey ne diyor? .• 
Dün bu hususta bir muharririmiz 

Posta, Telgraf ve Telefon umum mü
dürü Fahri Beyden malumat istemi§• 
tir. Fahri Bey demiştir ki: 

" - Bundan bir hafta evvel müşa• 
virler heyetinin kararını idaremiz şir .. 
kete bildirmiştir. Şirketin de bittabi 
buna göre hareketi icap etmektedir. 
Geçen senenin kinunuaaniainden iti • 
baren lngiliz lira11nın gösterdiği te -
mevvücat lstanbulda tE'şekkül ede • 
cek bir komiıyon tarafından tetkik 
ve abonelere iadesi lazım gelen mik
dar tesbit edilecektir. Komisyon hü • 
kümetin tirket nezdindeki komiseri, 
belediye imtiyazlı ıirketler komiseri 
ve §İrket muhasebecisinden mürekkep 
tir. Şimdi bu komisyona bir de borsa 
komiseri iftira kedecektir.u 

Ihsan Cemal B. diyor ki , •• 
Diğer taraftan dün kendisile görüş

tüğümüz posta umum müdürlüğü te .. 
lefon işleri müdürü Ihsan Cemal Bey 
de §U izahatı vermiıtir: 

" - latanbul Telefon ücretlerinin 
her altı ayda bir defa bir komisyon 
tarafından tesbiti lazım gelmektedir. 
Bu tesbit iır İngiliz lira11nın temev • 
vücatı ve sair bazı hususlar tetkik e
dilerek yapılacaktır. Maliidur ki bu 
komisyon geçen sene zamanında top· 
lanmamıt ve bittabi ıirket to 

Posta ue Yelgral umumi müdürü 
Fahri Bey 

lngiliz lirasının eski fiyat aevi
yeainde konulan fiyat üzerinden abo .. 
nelerinden para almı§br. ~ vakit naza 
rı dikkati celbepen bu mesele üzerin
de Nafia vekaleti mÜtavirler heyeti • 
nin kararı ıirkete tebliğ edilmittir. Şir 
ketin alx!nelerden ~ kadar fazla pa• 
ra aldığı §İmdiden tahmin edilemez. 
Buıiu ancak toplanacak komisyon tea 
bit edecektir. Bundan sonra da tele • 
fon ücretleri tabii her altı ayda bir 
lesbit edilecektir. Bundan sonra da ge 
ne ~ngiliz lira11nm borsadaki temev
vücü telefon Ücretlerine esas olacak .. 
tır. 

İstanbul şehir telefonunda timdi 
abonelerden alınan ücretler uzun ve 
mükaleme adedine göre değiten he -
saplara istinat etmektedir. Maamafih 
vasati olarak dokuz kuruş kadar bir 
§eY tutmaktadır. Şirketin §İmdiye ka
dar fazla olarak aldığı parayı abone
den ne suretle iade edeceği kararlaş
tmlmıı değildir. Bu iade abonelerin 
Jİmdiden sonra yapacakiarı mükale • 
meler için mahsup yapılacaktır.'' 

Yüksek Ticarııt uo lklısat mektebi talebesi dün kongreaini yaptr •• 



2 

Balkan haberleri 

Af kararnamesi çıkıyor 
M. Çaldaris kararnameyi meclisin 

tasvibine arzetmek istemeyor 
ATINA, 18 (Milliyet) - Dikta· 

törlük hareketine i1tirak ctcat~ olan
lar hakkındaki af kararnnmesi yarın 
kat'i surette neşredilecektir, Ai kurar 
namesinin imza ve neşrinde kendıleri 
ni alikaıız göstermçk için Ziraat na. -
urı M. Teotoki Korfoya, Başvekalet 
müatcşarı M. Saya Y anyaya gibııi~1er
dir. Keza bava nazırı M. Balli dahi 
kararnameyi imzalamayıııcaktır. M. 
l\'letaksas ve taraftarları Maarif na7.ı
rının istifası Meclise geldiği Z&lnan, 
af kararnamesini ortaya sürereK ~n.i .. 
cum!arda bulunacaklardır. 

ı.tina Üniversitesinde kargaşalık 
ATINA, 18 (Millil'et) - Dün aa

bab Hukuk fakü l.e•i salonunda mi'li
cı1erle komünistler arasında çıkan hR 
raret!i münakaşalar gürültülü aclhne
lere ve müsademelere müncer olın.u~
tur. Nf':•icede milliciler galebe ede • 
rek kon.}..ınist'er fakülteden kovulr.rnı 
tur. 

Yunan borçları 
ATINA. 18 (Milliyet) - Medi~in 

dünkü İçtimaında Baıvekil M. Ç•ldo • 
riı Yunan hükiimeti ile ecnebi hi.mil
ler arasında Londrada imza edilen mu 
kavele hakkında izahat v.:rmiftİr. Me 
buslar Başvekili alkışlamıılardır. 

Başvekil af kararname-sini de ken
di mesuliyeti. a !....nda neıredeceğir.ı 
s<>y:emiı ve kararnamenın Meclisin tas 
vibine arzedilmiyeceğini söylem.ittir. 

ATINA, !8 (Milliyet) - Müttahit 
muhalefet reiıi M. Venizeloa, Maliye 
nazırından hi.mille,·}e yapılan mulia
,.ele müzakereleri hakkındaki dosya-

lann meclis kalemine verilmesini İste 
mittir. 

Yunan - Bulgar meselesi 
SOFYA, 18 (j; itliyet} - Bulgaris

tan ile Yunaniaian arasındaki mual .. 
lak meselelerin müzakeresine memur 
Bulgar heyeti bugün Atinaya hareket 
etmiılerdir. Bu heyeti: Stoyanov, Dr. 
Karacov ve Şişmanov teıkil etmekte-
dir. • 

Bir casus idam edildi 
BELGRAT, 18 (Milliyet) - Ecne 

bi hükumetler hesabına casusluk yap 
ma.lda ittibam edilen sabık Avustur • 
ya • l\.lacaristan orduları zabitanın -
dan Miçiç idama m;obkiım edilmjşti. 
Miçiç bu sabah ıaat 6, 15 le idam edil 
mittir. 

Sobranyada ekalliyetler 
meselesi 

SOFY A, 18 (A :...} - 5obranya"da 
dün c:kş,am hükünı.!lin umumi s/y;t.!e .. 
ti hakkında y"pılan müz .. ke>"elcrde 
bütün fırkalara mensup J-~:ıtipleri.n 10z 
leri, Bulgari.tanın Milletler Cen İyeli 
ne İstinat eden ve Yuroslavy.adaki 
Bulgar ekalliyetlerinin vaziyetlerini 
iyi1e§ltıeğe temayül ettireL harici si .. 
yaaeetini tasvip hususunda umumi itti 
fak olduğunu göstermittir. 

Müzakereler e'Snaıında eski baş
vek.il M. Çankof, Bulgariıtırnın Neui!. 
ly muahedesinin tekrar t~tkikini hi· 
le iatemediğini fakat sade e ekalli
yetlerin himayeıi ile Ege denizinde 
bir mahreç istediğini kaydelmi~tir. 

................................................... 
Reşit Saffet Beyin beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
c\a Türk ressamlarının da ist..irak. et • 
ı.ı.eai temenni olunrnakta-:ltr. Ba!kan 
Ttıri:r.m federasyonununun bu içtima .. 
·. :la Edime • İstanbul yo!unu" y~pıl· 
m3'1t ve Turizm malzemcstr:ın gümruk 
rPsminden istisnası için te"l.ıf:~nilc• İ.t 
nar euilmiştir. 

Türk - Yunan dostluk cemiyeti 
Atinada Maliye nazırı l\'' Lever -

c. oı'un riyaaeti altında bu1•ı.:ıau. fa -
k·ıt meşguliy~tinden dolal !lal.ık na
ıır.ardıt.n M. Merkuriı lar ... • ın l ~n ida 
, ... edilmekte olan Türk· Yun"" dost • 
lak cemiyeti, Balkan konieıansı mü -
·••sf'betile Reşit Saffet Bey•:kn bir i<on 
ferans vermesini iattmi~ti. Reşit Saf -
fet Beyin bu konferan11nı bundan bir 
kaç gün evvel neşretmiftİI<. Türk • Yu 
nan doatluk cemiyeti ırüteıebbiılf'ı·i 
Yunaniıtanda gündt:.n güne artmakta 
dır ve Yunan mebuılanndan ve muh
telif ftrkalara mensup zevat cemiyete 
iltihak etmektedirler. Cemiyet, ilmi,, 
siyasi, harı ve sınıf aahaiarında mÜ· 
tekabil konferanslar vermeği tasav -
,·ur etmektedir. Bu sebeple geleceh 
paskalya yortularında ve yaz tatilleri 
esnasında Yunan mütefekkır ve e1.r -
tiıetlerinden mÜhim simaların lstan • 
bula ·gelerek Türk • Yunan dostluğu
nun bir k3t daha tAkviyeaini temin •
çirr i<onferanslar vermeleri, doıtluğu. 
muz için tezahürlerde bulunmalan dü 
ıünülmüştür. Bu meyanda beynelmi -
lel şohreti haiz olan r.~. Miropuloı'un 
i<lattsi altındaki bir orkeatranın da 
konserler vermek Üzere lıtanbula gOn 
derilmesi arzu edilmektedir. Bu hu -
suata Türk ve Yunan cemiyetleri ara· 
aında teatii efkirda bulunularak bir 
zemin hazırlanması takarrür etmiıtir. 
Sabık Hariciye nazırı M. Mihalokopu 
los ve M. Merkuris, konferana müna
aebetile verilen resmi ziyafetlerden 
başka, Reşit Saffet Bey ferefine bu • 
susi bir ziyafet vermiıler ve bunda Re 
ıit Saffet Beyin Ati~ada irticalen ver
diği tari 'i ve siyasi konferansın not
lar üzerinden kaleme alınarak fran -
sızca ve yunanca basılıp neşri için 
müsaadesini istemişlerdir. 

Yunanistanın iktısadi vazi • 
yeti ve ucuzluk 

Yunanistanın umumi iktıaadi vazi
yetinde en bariz nokta, gümrük re -
ıimlerinin tedafüi usulde tatbikından 
beri memlekette fııkıran iktııadi faa
l iye tin göze çarpan semereleridir. Bu 
semereler, memleketin ia.tihsali.bnı 
kuvvetleştirdiği gibi, ahalinin refahı • 
nı da arttırmaktadıı·. Şu ruretle ki Yu 
na.nistanda iıtihsal olunan ve dahilde 
satışa çıkarılan malların maliyet fiya 
tı bugün civar mem~eektlerden en u -
:uz olarak temin edilmektedir. Mese
la hayvanat Türkiyeden getirtildiği 
halde, et fiyatı Türkiyeden daha ucuz 
dur. Sonra bütün lokantalar ve mağa 
zalardaki fiyatlar reımen ve hafi au
reıtet hükumet tarafından kontrol edil 
mektedir. Geçenlerde mahkeme azası 
tebdili kıyafetle lokantaları gezmit • 
ler, ve birinci derecede bir bardabir 
kap yemeğin Türk para11le 60 kuruta 
satılmaıını fabiı ırörerek dört ırün lo· 
kantayı kapatmıtlar ve aahlbioi de bet 
&"iin hapsetmitlerdir. 

Yunanistanda hükıimetin ve bele
diyelerin halka göıterdikleri kolay • 
lık ve memlekeetteki ucuzluk sayesin 
de Yunaniatana bu sene ceçen ıene
kinden Üç misli fazla aeyyah gelmış . 
tir. Seyyahların memlekette bırak • 
tık1arı para da, resmi menabiden a1ı
nan malU.mata nazaran, 10 milyon in 
giliz lira11na baliğ olmakta imis. Ati. 
nanın Grande Br.,tagne oteli, İngilte 
ı·onin en mükemmel otellerine muadil 
olduğu halde günde beş Türk lirasına 
pansiyon yapmaktadır. Bu aene Y u -
goslavya, Bulgari•ta•1 ve Romanyadan 
Yunanistana yalnız 20 bin aeyyah ı:.el 

mittir. Bu sene zarfında Yunanistan& 
giden seyyahların mikdan 150 bin ka 
dardır. Halbuki Türkiyeye gelen bü • 
tün seyyahların mikdarı anca keili bi 
ne baliğ olmaktadır Türkiye ile Yu
nanistan arasında ticar~t mü14azenesı 
hesap olunduğu zarr.an, Türkiyeden 
Yunanistana giden kim!ıelerin orada 
ihtiyaçlarını temin için ıarfettikleri pa 
ra bu beıaba ithal edilmemektedir. 
Bunlar da hesaba konacak olursa u -
mumi müvazene de bııgüne nisbetle 
fazla bir fark hasıl ol~caktır. 

Dayak atan polis 
tevkif edildi 

Resmi elbisesini !ibis oldu'ğu halde 
ve resmi vazifesini ifa ederken D•r~ar 
Hanım iıminde bir kadını döverdı: bur
nunu kınnal<tan suçlu DoLıpdere kara
kol mürettebatından Latif Efendi hak
kındaki tahkikata dün de devant edil
miıtir. 

Tahkikatı idare eden müddeiumumi 
muavini Sadun Bey dün müvacebe yap· 
nuı.tır. 

Poliı Liitfi Efendi müvaceheye sivil 
elbise ile gelmif olmasına rağmen şahit 
ler tarafından kolt.yca teıhis edilmi,, 
tahkikat evrakı ikmal edildikten aonra 
evr•k üçüncü istintM b.i.kimliğine tev
di edilmiıtir. 

Üçüncü iıtintak bakimi, Liitfi Efen
diyi iıticvap etmiş ve hakkındaki tah
kikatın mevkufen yapılmasını lüzumltı 
gönnüş, ve hakkında tevkif karan ver
miıtir. Bu karar birinci. ceza haki.mi 
tarafından tasd:k edilmiş, Lutfi Efendi 
tabancası müddeiumumilikcp tP111lim alı
narak tevkifhaneye göoderilmittir. 

Türk - Yunan mahkeme
sinde kalan davalar 
Türk - Yunan muhtelit hakem mah

kemeainde mevcut olan davalardan aon 
zamanlarda mühim bir kısnu İptal e
clilmiıtir. Bu davalann İptali, mevzuu 
bahis olan meselenin esasen 10 hazi
ran 1930 tarihli Ankara ititafnamesi ah· 
kamına dahil bulunmalarından ileri gel
mektedir. 

Mahkemede elyevm rüyet edilmesi 
liznn gelen 100 - 150 kadar dava kaJ. 
mııtır. Bu davaların mühim olanları 

da vardır. Abdülhamit veresesinin Yu
naniıtana intikal eden yerlerde buhııuın 
mallarının .iadeıine dair Yunan hüku· 
meti aleyhine açhkları dava da bu me
yandadır. 

---o--
Ölen Yunan askerleri . . 

ıçın .. 
Umumi harpte ölen Yunan aaker

lerinin iıtirahatı ruh_u için evvelki gün 
ıaat 11 de F eriköy mezarlığında bir a· 
yini ruhani yapılmıştır. 

Merasimde Yunan ce.neral konsolo
su Möıyö Kapsali , Y uoan ateşemili

teri kumanıtan Zoiopulos ile Fransız, 
lngiliz, ltalyM> muharipleri mümesail
leri bulunmuıtur. 

Ayinden sonra öJ.ın uk!rlerin meza .. 
nna bir çelenk konulmuştur. 

200 liraya kadar 
lstanbul kambiyo müdürlüğü teıek

kül ettiği ayındanberi zaruri usulde an
cak 25 liraya kadar döviz müsaadesi 
veTiliyordu . 

Bu salahiyet tedavi ve tabıil ve ıa
İr zaruri ahvale münhasn- olmak şar
tile 200 liraya kadar çıkanlmı,tır. Bu 
ıali.hiyetin tevsii, bir çok hususatta a
Ial<adarlar için kolaylığı mucip olaca..'<· 
tır. 

MtLLIYt::·r PAZAR l'J lE:;iRJNt~AN'l l!tJ;> 
. 

HARiCi HABERLER 
Bir gayret daha 
Gösteriliyor 

Alman - Leh 
Görüşmeleri 

M. Mussolini'nin bizzat Ce- İki taraflı görüşmeler daha 
nevreye gelmesi isteniyor müsbet netice veriyor 

PARlS, 18 (A.A.) - Havas ajan· 
aı bildiriyor: M. Paul Boncour aili.lıla
rı bırakma konferansı mesaisine iıti
rak etmek üzere asat 22 de Cenevre
ye hareket ebniıtir. Ayni trende Sir 
Con Simon ile M. Eden bulunuyordu. 
Refaaktainde M. Massigli ile kalemi 
mahsus müdür muavini bulunan M. 
Paul Boncour §U beyanatta bulunmuı 
tur: 

İngiliz dostlarnnla beraber hare • 
ket ettiğimden dolayı fevkalade mem 
nunum. Silahlan bırakma meselesine 
ait görüşmelerin C"enevrenin tabii çer
çeve•İ dahilinde yapılması lazım oldu 
ğunu daima söyledik . Bu ciheti gerek 
Başvekil ve gerek ben, Mebusan mec 
lisinde yaP.ılan müzakerel~r teyit et
tik. İngili~ dostların duo ,nevreye 
gideceklerini bana haber vermek 1Ut
tünde bulundukları ve bu husustaki 
niyetimin ne olduğunu benden sor • 
dukları zaman ailiihlan bırakına me· 
selesine müteallik me&a.İye yeniden 
faydalı bir aurette baılamayı teshil e
decek mükalemelerde bulunmak üze · 
re kendilerine refakat etmekle bahti
yar olacağımı ıöylemek fırsatım elde 
ettim. 

M. Mussolini çağırılacak mı?. 
CENEVRE, 18 (A.A.) - Sör Jobn 

Simoo ile M. Eden bugün öğleyin sİ· 
lihları azaltma konferansının toplan
dığı binaya gelmiıler ve hemen M. 
Henderson'un nezdine götürülmütler .. 
dir. İngiliz mümessilleri M. Hender • 
sonla uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 
Resmi lngiliz mahfelleri bıı konuıma 
nın tamamiyle merasinı ve teşrifat ka 
bitinden bir mülakat olduğunu beyan 
etmektedir. Bununla beraber lngilte • 
renin dahili siyasetinde bazı aksi tesir 
Jer yapan geçen haftaki hadiıelerden 
sonra ve bugünkü ıeraite nazaran bu 
göriifmenin ehemmiyetli olduğu zan· 
nedilebilir. 

M. Paul Boncour'la İngiliz mümes 
ailleri arasında ıimdiye kadar biç bir 
görüşme yeri ve saati tayin edilmemit 
tir. Öğleden aonra bir konuıma yapıl 
ması muhtemeldir. Baron Alcisi o1ma 
sa bile M. Soragna"ın Ccnevreye git
mek için Romadan yola çıktığı bildi
rilmektedir. 

BERLIN, 16 (A.A.) - Polonya • 
Almanya görüşmeleri meselesini tek • 
rar bahaeden Conti Ajanıı, beynelmi
lel münasebat için M. B<>ck tarafın • 
dan baılanmıf olan bu yeni '1 ki kiti 
arasında görüşme" tısulünün iyi taraf 
!arını kaydebnektedir. Bundan baıka 
Ajana bunun eCnevre politikası için 
yeni bir muvaffakıye!aizlilı olduğunu 
hiaaettirerek Berlin ile Vartova ara -
sında vücut bulan bu yeni havadan 
memnuniyetini bildiriyor. 

Almanlar tekrar tekzip 
ettiler 

BERLİN, 18 (A.A.) - Volf ajan· 
sından: 

Paris matbuatının, Alman siyasi 
mümessillerine verildiğini iddia ettiği 

talimat hakkmda, ,imdiye kadar i,itil
memiş derecede yalanlan tekzip edil
mişı olmasına rağmen Pelit Parisien ga ... 
zetesi neşriyatııuı devam etmektedir. · 

Burada resmen bildirlldiğine göre, 
bu iınadat fena niyetle uydurulmut
tur. Ve Alman bükiımetinin dürüıt ha· 
rici ıiyasetini bozarak kıymetten dü
§Ürmek makıadile yapılmaktad•r. 

Fransız matbuatının netriyab tet
kik edilmit bu neşriyatın bir çok sene
ler evvel söylenmiı muhtelif iki nutuk
lardan alınmış cümlelerden toplanınıt 
olduğu açıkça meydana çıkmıştır. 

Bu yalanlan neşredenler ya fen.a 
niyetle yapılmış bir şakanaı kurbanı
d'ırJar veya iftiracıdırlar. 

Cubada karışıklık devam 
ediyor 

LA HAVANE, 18. A. A. - M. Velles 

tı Miami'ye hareketi herkesi meıgul e- 1 
diyor. Muhalefet erk8-nı La Havane'a tay 

yare ile İnmek niyetinde olduklar na dair 
projeyi inki.r ediyorlar. Oriente Vilaye· 
tinde bir isyan olmuştur. La Havane'da 

bir b•rber dükkarunda bir bomba patla· 
mıf büyük zararlar vermiıtir. Damların 
üzerin.-len ateş eden kimseler bir yolcu· 
yu yaralamışlardır. Şehrin muhtelif nok· 
talarında bombalar patladığı ve silahlar 
atıldığı bildiriliyor. 

Markoni'ye nişan 

Bacada bir adam öldürüldü 
IZMlR, (Milliyet) - Bucada fırıncı Receıo Elendi kayın birade • 

rinin karısının evden kaçmasından kızarak kızı!n akrabasından Meh. 
met Beyi J.ört kur,unla öldürdü, Komşusu baki.al Hamza Efendiyi de 
ağır surette yaraladı. Katil cinayetı .vaptıktan s~>nra kaçmı~tır. 

Oğlunun cenasesile kar/şılaşan annt 
IZMlR, 18 (Milliyet) - Bu sabah şehrimizde acıklı bir tramva) 

kazası olmuştur. Elektrikli tramva;>• son sürat le giderken binmek iste. 
yen komuyoncu katibi Seyfi Elendi düşmüş ve tekerleklerin arasında 
iclalmıştır. Seyfi Elendi beyninde;ı t:~lldiğind en derhal ölmüştür. 

Kazayı müteakıp Seyfi El yi ziyaret için öğleden sonra vapurla An 
ta/yadan gelen annesinin oğlunun 'enazesiie karşıla,ması ço kaçıktı ol
muftur. 

F~rtınaya tutulan seyyahlar 
IZMIR, 18 (Milliyet) - Devriiilem seyahatine çıkan iki erkek ve 

bir kadın üç Alman Dedeağaç açıkl<ırında1 fırtınaya tutulduklarından 
Bozcaadaya iltica etmişlerdir. Seyyc.lılar orada tedarik ettikleri bir mo• 
töre binerek beraberlerinde iki kü ç1k sandal ile buraya gelmişlerdir. 

I zmir Amerikan kol le j inde hadise 
lZMIR, 18 (Milliyet) -Amerıkan Kollejinden bir talebeye veri · 

len tardı muvakkat cezasını protesto için derse girmek utemeyen bü -
tün talebeye ayni ceza verilmitşir. ıl1aarif idaresi umum müfettişi Hik
met Bey keyfiyeti tahkik etmektec. iı. 

• • 
ıçın 

• 
ihtiyaçları tedarik 

ANKARA, 18 (Milliyet) - K.,ıkkalede gittikçe çoğalan fabrika· 
iarla diğer resmi müesseseler ihtiyarlarının yerinde tedaıiki için dôrt 
bisiden mürekkep bir komisyon tt:9kiline dair müzayede ve münaka • 
sd kanununa bir bent iliiveai Heyeli vekilece kararlastırılmı,hr. 

Polis teşkilatında değişiklikler 
ANKARRA, 18 (Milliyet) - Polis teşkilat kanununun 39 uncu 

maddesinde yapılacak değişiklik ıçin Meclise gelen layiha Dahiliye en 
cümenince tasvip edilmiftir. 

Müşterek zabıta hizmetleri 
ANKARA, 18 (Milliyet) - /JcL'letçe lüzum görülen belediyelerde 

belediye zabıtası vazifelerinin devlet zabıta memurlarına tevdi olun· 
maııına belediye kanununca cevaz verildiğinden lüzum görülecek ma • 
mallerde yerle.•tirilecek bu iki zabtıa hizmetlerinin utilzam edecegı 
fazla memurldra ait maaş ve masaıifin hazineder:ı tesviyesini ve bu su
retle istihdam olunacaklcırın devlet zabıtası memurları kuvvet ve sala· 
1-.iyetini haiz olmalarının temininı kollayan layiha Dahiliye encümenin 
ce tasvip edilmiştir .. 

Gemilerde yolcu sıhhati 
M. Musaolininin Cenevreye gelmes 

ni ve orada haz,ır bulunan mümesıil
lere iltihak etmesini temin için baı ve 
kli1etler va!ntaıiyle bazı gayretler sar· 
fedilmektedir. lngiliz murahhas heye 
ti namına ebyanatta bulunmağa sala· 
hiyeettar bir zat Sör Jobn Simon ile 
M. Eden'in timdik.i halde Romaya git 
melerinin biç bir veçbile m<;vkuubalıia 
olmadığını, silihları azalblıa konfe .. 
ransı büroıunun bütün azaıiyle bir -
likte bir aeyyabete çıkması ihtimali • 
nin ise biç mevcut bulunmadığını le • 
min etmeftir. 

ROMA, 18 (A.A.) - Japon impa
ratoru, Marki Marçoniye, "doğan gü· 
neş0 nİ2'anının büyük kordonunu ihda 
etmittir. Marçoni Japonyada bulı•ndu
ğu ıırada gerek imparator ve gerek hü
kUınet ve ırerek kendisini beşeriyetin 

büyük hadimlerinden addeden matbuat 
tarafından çok İyi bir kabule maz. 
har olmuıtur. 

ANKARA 18 (Milliyet) - H<yeti vekile gemilerde yolcuların ıııh 
hi emniyeti hakkında bir nizamname kabul etmiştir. Nizamnameye ruı 
2 aran halkı taşıyan gemilerin, yolcuların istirahatini temin için bulun· 
duracağı vesait ve tertibatın temiz tııtulması, ~amara yolcularına ma_h
sus temiz örtülü masalar bulundurdmaıı ve bıt ve tahtakurularının tnt 

haaı, su ıahrınçlarının fenni bir şehilde i~qli, üçüncü mevki yolcul'! : 
rına mahsus mahallere katiyen hayı>an baglanmaması, hasta tedavm 

h'İn yerler ve ilaçlarla vesaiti sıhhi- ye bulundurulması icap etmektedi 
1 

Silahları azaltma konferansının U• 

mumi mazbata muharrir& ve Çekoslo
vakya hariciye nazırı M. Beneı Prağ
dan ayrılmııbr. Pazar günü sabable • 
yin Cenevreye ırelecektir. 

Dollfuss'a tabanca 
sıkan adam 

VIY ANA 18 (A.A.) - 3 Tetrini
evvelde parlamentoda M. Dollfuaa'e 
iki ay evvel ailab atmıı olan Dertill'in 
muhakemesine aaat 9 da Viyana ağır 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. Ga~ 
yet ciddi inzibat tedbirleri alınmııtır. 
tfuhakemeyi dinlemeğe gelenlerin i
çeri ginncden evvel üstleri aranmış -

tır. 

ViYANA, 18 (A.A.) - Baıvekil 
M. Dolfusa'e silahla taarruz ebniş o

lan Rudolf Dertil, 5 ıene bapıe mah
kum olmuştur. 

Fransız bütçesi 
PARIS, 18. A. A. - Hanı ajansın

dan : Meb'usan meclisi maliye encüme .. 
ninde M. Bonoet. hazinenin derhal büt
çe n1uv~zeneıinin teıiJıiıi!ıi ica, ettiren, 
vazi)'etini anlattı. 

M. Bonn~t bilbaasa Amerikadakı para-
muameli.tı karıısmda itimadın korunma 
sı lüzumunu ~österdi ve hazinenin 1934 
senesi için ihtiyacım 17 milyar olarak 

tahmin etti. 

Şimdilik halde hazinenin elinde mev
cut olan iki milyardır. iki aydan beri ya
vaşlamakta olan bonoların tazelenmesi 
hiuedilir derecede bugünkü ahengi mu
hafaza etti~i takdirde hazine mevcudu 
tamamen kafi gelecektir. 

Bir milyon işsize iş 
VAŞiNGTON, 18 (A.A.) - Reiıi

cümbur M. Roosevelt, Amerika hükii· 
metleri valilerinden itsizlik meaeleıi 

baklanda raporlar almııttr. 
Bu raporlara göre, bir milyon itıize 

;dare vasrtasile nafia itlerinde iı bulun
duğu anla,1lmııtır. 

iki kadın kavruldu 
BERLIN, 18 (A.A..} - Volf ajan· 

sından: 

Volf ajanaı Lutzenden haber alıyor: 
Bir marşandiz treni ile ç.arpı4ma ne

ticesinde bir otomobil tutuımuı ve ki· 
rnilen yanmıştır. 

1 ki kadın l<avrularak yannuılar ve 
diğer 4 k.iti ağır surette yanını, olarak 
hastaneye kaldırılmnlardtt. 

1 

Stefani 

21 yaşında üniversite 
profesörü 

ROMA, 18 (A..A.) - İtalyanın genç 
üniversite profesörü doktor Mira.nda

dır. Doktor bü kürsüyÜ Roma üniver· 
siteainde hesabı namütenahi hakkında· 
ki bir tez Ü7;erine yapılan bir münaka
şaC:a temin etmiş olduğu galebe ile ka
zanmıştıı-. Kendisi yirmi bir yaşında· 

dır. 
Stefani 

M. Roosevelt'in para 
siyaseti 

BERLIN, 18 (A..A.) - Oklaborna 
demokrat ayin azasından M. Tbonıasın 
önayak olmasile Waıhingtonda toplan
mıııı olan iofla ti on konferansı M. Ro<>
aevelt'in para siyasetini. kayıtsız olarak 
tasvip etmiştir. 

Bu toplantıya başta gümüıün tekrar 
para olarak kııllanılmaıma başlıca ta· 
raftar olan M. Pitman da olmak üzere 
bir çok ayan az.uı iıtirak etmişlerdir • 

Konferanı bugünkü alhn siyaıeti
nin 1926 sene•i fiatleri elde edilinciye 
kal.ar tak.ip edileceğini bildirm.iıtir. 

-o--

Lehistan cümhurreisinin 
nutku 

VAŞOVA, 18 (A.A.) - Bu gece 
Greenvicb ıaatile 23 te Polonya cüm.
hurreiıi Amerikatda. radyo ile nqredilmiı 
olan bir nutuk aöylenıiştir. 

japonyanın ordu bütçesi 
TOKIO, 18. A. A. -1934 ıenesi için 

yapılan bütçe tahminleri 2.017 milyon 
yendir. Bu meblai?ın mühim bir kısmi 
orduya tabaia edilmiştir-

1 KUqUk haberler 1 
ı-----' 

* Boraada bir tayin - lıtanbul kam
biyo müdürlüğü muavini Haıan Bey, 
Borsadaki vazifesine iade ve yerine Sa

lih Bey tayin edilmiştir. 

,, 

'' F mdıkçılık tahsili için - Giresun 
viliyeti namına, fen memurlarından Hak 
kı Mahir Bey fındrkçılık tahıili için ı. 
talyaya ıritmittir. 

Üniversite için meclise 
bir layiha verildi 

Üniversite daha bir kaç sene Vekalet 
tarafından idere edilecektir 

ANKARA, 18 (Milliyet} - Darül
fünunun ilgasile yerine Üniversite y~ .. 
pılmaaı hakkındaki ~a~una .z"'.ylen bır 
layiha Meclise gelmııtır. Uyıba şu • 
dur: . 

1 -·- 2252 numaralı kanunun 2 ın· 
ci maddesine göre, l Ağustos 933 ta
rihinden 31 mayıı 934 tarihine kadar 
devam edecek olan muvakkat devre, 
bir haziran 934 tarihinden itibaren üç 
sene daha temdit edilmiştir. . 

2 - Ayni kanunıın 3 üncü m~dde.IJ 
nin 2inci fıkra11 fU şekilde tadı} edı~· 
m.iştir: (Maarif veki.leti, bu ~~ıversı
tenin teşkili.tına ait kanu!' .layıhasını 
en geç bir Nisan 937 tarıhıne kadar 
BüyÜk Millet Meclisine tevdi eder." 

3 - Ayni kanunun altıncı maddesi 
nin 1 inci fıkrası mucibince maaşları -
nı 931 ıenesi bütçe kanununun 10 un· 
cu maddeai hükmüre göre alacak o .. 
lan müderria eve muallimlerle bunla
rın muavinlerine 1 Haziran 934 tari
hinden itibaren 1452° numaralı kanu
nun hükümlerine göre maaş verilir. 

4 - Ayni kanunun 8 inci maddeai 
nin aonuna §U fıl<ra ilave edilmiştir: 
(Her ne 'ekil de olursa olsun bu ücret 
!er 1934 mali senesi baıından itibaren 
kesilir.'' 

5 - 2252 numaralı kanunun 9 un
cu maddeıinin ilk tuifeoi &fağıdaki 
ıeki!de tadil edilmiştir: "Darülfünu • 
nun 932 mali aenesi bütçe kanununda 
yazılı membalardan 933, 934, 9;'15 ve 
936 mali seneleri zarfında. tab~ıl ede 
ceği varidat, her sene mezklir senele 
rin müvazenei um.umiyeıinden li.hika 
olarak bir taraftan Üniveraite ha11la· 
tı adile açılacak ni.znn varidat fazla 
irat ve diğer taraftan Oniveraite maat 
ve ücret ve biliımum maıraflan adile 
Maarif bütçesinde açılacak nazım mas 
raf faalına tahsisat kaydolunur. Maa
rif vekaleti, tahdit olunaı; muvakkat 
dev;e zarfında Üniv~fıi etlin kadrosun 
da tadilat yapmağa salahiyettardır." 

6 - Bu kanun, :letrinO.en muetber 
dir. Bu kanunun esbabı mucibesinde, 
bir taraftan On7~rsiteye aluıan ecne 
bi profesörlerin muhite intibak edebil 
meleri ve diğer taraftan tedriı heyeti 
ne genç unsurlar alındığı için bunla
rın tedrisata alıtabilmeleri ve Türk, 
ecnebi profesörlerin rehberliği altında 

yetişebilmeleri için Üniversitede bir 
çok ıslahata lüzum basıl olduğundan 
Üniversitenin 3 sene daha vekalet em 
rinde kalması faydalı göı üldüğü izah 
olunmaktadır. Bundan btı~ka yeni enJ 
titülerde mesainin Üniversite tedrisa -
tile bir seviyede gidebilmesini temin 
için muvakkat /evre ki fi görülme .. 
mekte, seminerlerde talebeyi muvaf· 
fakiyetle yetiştirinceye kadar ve pro~ 
fesörlerin gerek muavinlt·in ve gerek 
aıistanlarının meaailerıni daimi bir 
kontrol altında bulundurmakta ancak 
muvakkat devrenin uzatilması sureti
le mümkün olabileceklir. Bu da, bir 
kaç ıene daha Üniverıitenin doğruda• 
doğruy avekaletin idare ve müraakbe 
ai altında bulunmasile kabil olabilece 
ği zikredilmektedir. 

Yunan heyeti ne zaman 
gelecek? 

Bu ay ıonunda müddeti bitecek olar 
Türk - Y ıınao ticaret mukavelesinin 
temdidi için müzakeratta bulunmak ü
zeTe Ankaraya geleceği yazılan Yunan 
heyeti, ayın 27 sinde ıehrimizde bulu-
01acak, ayın 29 unda Ankaraya hareket 
edecektir. Müzakerata ayın 30 uncu 
günü Ankarada başlanması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Şehrimizde bulunan Yunan tacirle· 
rinden Möıyö F okas, aldığı bir telgraf 
Üzerine Atinaya gitmektedir. Muma
ileyh, Ankarada cereyan edecek müze,
kerata hazırlık tetkikatı için Atina ti
caret odaımda t"§kil edildiği anlatılan 
komisyonun mesaisine iıtirak edecek
tir. 

Gelecek Yunan heyetine, Atina ti
caret odasından da bir kaç aza refakat 
edeceği de haber verilmektedir. 

Kaçak kopye kağıdı 
Muhafaza teşkilatı tarafından Ka· 

ramürselde Oluklu köyünde Muatafa 
Efendinin evi, fÜphe üzerine aranmtf, 
ve neticede sigara kağıdı yerine kulla
nılan 4046 varak kaçak kopya kağıdı 
elde edilmittir. 

Bu kağıtlıır , ıuçlu ile birlikte Kanı 
mürael cümbut iyet müddeiumumiliiine 
tesliaı edilmittir. 



' 

Kadın rekabeti 
Anadolu içinde bir ka2ada, Hav

zada açık olan Belediye muhasebe
ciliğine imtihanla bir muhasebeci 
alınmak icap etmiş · Ve imtihana 
bir çok erkeklerle beraber Ticaret 
mektebinden mezun Müberra Ha
nım isminde bir de genç kız iştirak 
etmit. 

imtihan neticelenmit ve Müber
ra Hanımın rakip erkeklerden kat 
kat fazla muvaffak olduğu anlatı
lınca derhal kendisine muhasebeci
lik makamı gösterilmit: 

- Buyurunuz hanımefendi! Den
mi,, vazifenize batlayınız. 

Jk kadın Muhtar Gül Hanım 
bütün hemcinslerine ta Bahçe kö
yünden seli.m yolladı. Gül Hanım 
köylerdeki ağa ve etraf zihniyetini 
temizliyen bir inkılap unsurudur. 

Kadın, yavat yavat erkek için 
~iddi bir rakip olmağa batlamıttır. 
5on Ankara seyahatimde Mektebi 
Mülkiyeden mezun bazı hanımla
ıın Divanı Muhasebat mürakiplik
lerinde, bankalarda esasen vazife 
., : dıklarını, hukuk mezunu hanım
ların hakimliklerde büyük bir eh
\iyet gösterdiklerini gördüm ve i9it
lim. Bu hanımlar inkılabın batında 
henüz kafes hayatı geçiriyorlardı. 
Ve daha on yıl evvel hayatımızda 
kadın yalnız diti bir mahlôktan 
ibaretti. 1908 inkıli.bındanberi Tür
kiyede bir kadın meselesi vardı. 
Rugün artık bu isimde bir mesele 
kalmamıştır. 

Doktor Fatma isminde Gureba 
Hastahanesinde vazifesi olan bir 
hanımın T opkapı, Şehremini mın
takaaında Mazhar Osman Bey ka
dar töhret yaydığı ve bütün hasta
ların bu hanı mdoktora kottukları
nı haber aldım. Bugünkü kadın 
loktorlar arbk zabtedilemiyecek ka 
dar çoğalmıştır. Kadına hayatımı
zın her adımında tesadüf ediyoruz. 
Ve kadın kazanç yolunda bize cid
di bir rakip olmuttur. Havza Bele
diye Muhasebec:liği · imtihanında 
muvaffak olamayan erkekler zan
nederim bu ciddi rekabetin ilk acı
sını tatanlardır. 

Unutmayalım ki bu rekabet gün 
geçtikçe artacaktır. Hayat mücade
lesinde kadın mukavemet ve muvaf 
fa.kıyet itibarile bizden kuvvetli
dir. Bir defa onlar bu mücadeleye 
bizden daha keskin bir havesle, da
ha taze bir imanla atılıyor!~ Son
ra onlardaki vazife atkı bizden faz. 
ladır. Şimdiye kadar onları bizden 
geri bırakan tahsil ve seviye farkı 
İdi. Bu da aradan kalkmıthr. Bina
enaleyh artık iş için hangi kapıyı 
c;alsak yanımızda rakip olarak ka
dını bulacağız. 

Bu rekabet yetiten nesil için bi
raz da gurur ve terefe dokunan bir 
davadır. Bu davayı kazanmak için 
ancak zekaya, bilgiye, tahsile ve ce
sarete dayanmak lazımdır. 

Yoksa geçenlerde matbuatı itgal 
eden otomobil davasında görüldü
ğü gibi yer tutanlara isyan etmek 
aczini ilan etmekten batka bir teY 
değildir. Kadın rekabetine karşı 
muvaffak olamamaktan ziyade gü
lünç olmaktan korkmalıyız. 

Burhan CAHIT 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekoae•I 

Yumurta 
itilaf ihracah Yeni 

arthracakbr 
lstanbul mmtakası ticaret müdürlü

ğü, geçen haftanın ticar.~ ve ikbıacli v~
ziyetine ait raporunu dün lktısat veka
letine gÖndermittir. 

Bu rapora göre, piyasada ıeçen haf
tanın en göze çarpan vaziyeti, yumur· 
ta fiatlerinin düşkülnüğü olmuıtur. Al
manyanın yıl baıma kadar Türkiyeye 
yumurta kontenjanı vermiı bulumnaaı 
ve bundan iıtifade edilmesi , yumurta 
piyasasının daha ziyade düşmesine ma
ni olmuttur. 

Dijier taraftan ispanya ile yeni bir 
ticaret itilafı için müzakerata cJeyam e
dilmelrteclir. Bu itilafın tahakkuku, yu
murta ibracatunızm artmasını mucip o
lacaktır. 

Afyon itilafı 
Yugoslavya ile yapdan afy- oab' 

mukaveleıi tatbikatına ait hazırlanmak
ta olan nizamnamenin ikmali kuvvei 
karibeye gelmiıtir. 

Yugoslavya delegesi olup Balkan kon
feransına İ§tirak için Selaniğe gitmit o
lan Möıyö Mihailoviç dün tehrimize n-
det etmiıtir. . 

Nizamname bir iki gün :zarfında ık
mal -.e tarafeyn hükumetlerinin tasvi
bine arzedilecel<tir, 

U:rutturucu maddeler inhisar idareai 
meclisi dün toplanmııtır. 

Elma ihraç talimatnamesi 
Elma ihraç talimatnamesi lktısat 

n Ziraat vekaletlerince tasdik edilmiı 
ve talbika baılanmıtbr. Buraya ııelen 
habt>rkr bu aene elma içkurdu ile ya
pılan mücadele neticesinde ~~,j~ olan 
f'lm:ılanmızın ayni zamanda ıyı bll' tas· 
nif ve ambalaj yapılcllğı için Mısır, Su
•iye ve Filistinde İyi fiatlerle satılmak
ta olduğunu oildinnektedir. 

Bulgar kömürleri 
Kontenjan tatbikabnı kolaylaıtırmak 

üzere hazırlanan yeni kararname reımi 
gazetede çıkını; ve dün tebliğ edilmit
tir. 

Bu kararname ile tarifenin 283 nu
marasına bir buçuk milyon kilo ilive o
lunmu,,ıur. 

Llınanuncı:a Bulgaristandan kömür 
yüklü bir çok kayık ve motörler gelmit 
bulunmaktadır. Bunların liatecle kömüre 
kontenjan verilmiı olmadığı için tehre 
çıkanlmaaına müsaade edilmiyordu. 

Bu kömürlet"İn sahipleri tarafından 
lktısat vekaleti nezdinde teıebbüsat vu
ku bulmuştu. Yeni kararname ile bun
ların temennileri tatmin edilmi;tir. 

Deniz üstünde bekleyen bu kömür
lerin imrarma bugün müsaade edilecek
tir • 

Balıktan sonra patates gUnU 
Balıkçılar cemiyetinin, bit• (balık 

günü) ihdası için tetebl.üste bulundu 
ğu yazılmıştı. Patate3 müstah•il ve ta
cirleri de, patates istihl1kin~n çoğal -
blmaaı için bir (patatc• eüııü) ihda
sını arzu etmektedirler. 

Zeytin tacirleri de, ze rtin istihla -
kinın azlığından şikayet edı) orlar. 

Paris borsasında 
PARIS, 18 (A.A.) - Kambiyo fi

yatlan ıunlardır: Bir dolar; 15,65 frank, 
bir lngiliz lirası; 82,55 frank. 

Londra borsasında 
LONDRA, 18 (A.A.) - Dolar hak

kında dün ak§am Nevyorktan bildirilen
son fiyatın bu sabah açılış saatinde ta. 
dikinden tekrar imtina edilmiıtir. 

Dolara ilk Önce İngiliz lirasına na
zaran 5,225 fiyat tayin edilmiştir. On
dan sonra dolar 5,245 e düımüıtür. An
cak bu fiyat dün akıam kapanış saati 
5,29 olan dolar kıymetine nazaran hisso
lunur derecede bir yükaelit mahiyetin
dedir. Fransız frangının fiyatı tutk"n 
bir halde kalmakla beraber hiç bi~ de
ğitiklik göstermemektedir. 

Bu sabah bir lngiliz lirası için 82 
15/ 32 frank fiyat verilmittir. 

- . 
••l•dlyad• 

Müstahdemin muayenesi 
Belediye müıtah:leınin tubeainde 

timdiye kadar het bin müstahdemin 
aıhhi muayeneleri yapılmı§tır. Henüz 
muayenelerini yaptırmayanlar hak -
kında takibat yapılacaktır. 

SUrpagop mezarlığı 
Sürp Agon mezarlığı hakkında 3 

üncü .hukuk mahkemesi bu ayın 24 
ünde son kararını vE.recektir .. 

Belediye tahsilat yoluna girdi 
Tahkikatta ihmal gösteren tahsil -

darlann tecziyeai dolayı.ile belediye 
varidatı son zamanl•rda • intizam pey 
da etmiştir. Bdediye ıubeleri yeni ıe
ne büiçeaini hazırlamağıı. b~lanııtlar 
dır. Okruvadan dolayı kaybedilen 800 
bin lira -.aridatm temini için her fasd
da kafi mikdarda ta!arruf yapılacak
br. 

Gureba hastahanesine ilave 
edilen kısımlar 

Gureba JıastaW.nesi bazı ilaveler 
yapılarak genişletilmektedir. Hastaba 
neye Dahiliye seririyat liburatuvarr, 
difer muayene odalan ile asistan ve 
hekimlere mahsua daireler ilave edil
mektedir. Biri 20 yataklık, diğeri 14 
yataklık 35 yataklı birer kadın koğu
§U da ilave edilmektedir. Bu koğu!!_a
rın banyo ve fenni tesisatı da tamam· 
Iarunaktadır. Haatalıaneye ilave edil
mek Üzere Üniversite tat•afından alı
nan eski tütün paviyonlarınua tamira
tı da bitmek üzeredir. 

M•hkemelerd• 

Rüşvet verenler 
Tevkif edildiler 

Pollata 

40 bin liralık 
Kitap çalındı 

--o--

Alakadarlar hakkında tah- Suhulet kütüphanesi depo-
kikat devam ediyor lanndaıı aşırılan kitaplar 

Rütvet hadisesinin tahkikabna dün 
de devam edilmittir. Betinci iatintak 
hakimi Necip Nadir Bey dün Mucip Be· 
ye rütvet verdiklerini iddfa eden Saba
hat ve Gülizar iıimli kadınlarla Kıvır
ak Maryamı, Küçük Maryaını ve bu 
rüıvete tava .. ut eden sütçü Todoriyi 
isticvap etınittir. • 

Bunların rati olılukları yapılnn 11-
ticvap neticesinc!e sabit olmuf, be~i bak
landa tahkikatın mevkufen icrasma ka
rar ..-erilmiıtjr, Kadınlar ve sütçü dün 
tevkifhaneye gönderilmitlerdir. 

6 aya mahkOm edildi 
Gümrükteki sekizinci ihtiaa• mah

kemeainde bir vapurdan kaçak ipekli 
çorap ve saire çıkarırken yaka~n k:ıı
marot izzet Efendi 6 aya mahkum edıl
miıtir. 

Katil kardeşler 
T opkapıda annderi ile gayri ırıeıru 

münasebatta bulunduğu iddiasile ıütçU 
Mehmet ağayı öldürmekten ıuçlu Faik 
ve Retat isimli kardetlerin muhakeme
lerine dün ağır ceza mahkem.,.;nde de
vam edilecekti. Fakat tahitlerin mah· 
kemeye gelmedikleri anla~ıldı. Muha· 
keme bunların ihzan için batka güne bı
rakıldı. 

MahkOm edilen kaçakçılar 
Gemlikten 25 okt.a kaçnk esrar ge

tirip aatmağa t~ebbüı etmdde maznun 
Ramazan Efendi ve rüfekuının muha
kemderi bitmitt ıeki:ônci ihti .. • malı-
kemesi, dün kararını. tefhim etmi;tr. 

Ramazan Efeadi bir aeııe 2 ay hapıe 
ve ıuçltslardan Musa Efendi ile Bcrııün 
18500 lira para ce:ıuma, Muaa Efendi 
aynca 6 ay hapıe Ye hamal Mehmet 
te 3 ay hapse mahküm eclilmitlerdir. 

• Eırar kullanmaktan ıuçlu Gül Ce
mal isminde birinin sekizinci ihtisa• mah 
kemesinde dün muhakemeai yapılmıt, 
suçlu beraet etmi;tir. 

M. Piss'un açtığı dava 
lktııadi Hafta ve Ticaret gazetele

nnın 11 ve 25 eyliıl tarihli nüıhalan 

ile 2, 9, 17 teırinievvel tarihli nühıala
rında Onyon sigorta kumpanyası mü
dürü M. Antuvan Piyüs hakkında ha
karetamiz ne;riyatta bulunmaktan •uç
lu mezkur gazeteler mes'ul müdürü 
irfan Bey aleyhine açdan hakaret da
vasmrn rüyetine dün baılanmııbr. 

Hakkında tevkif müzekkeresi keai
len irfan Bey düne kadar bulanamamıı 
bunun için tevkif edilememiıti. 

Dün mumaileyh mahkemeye gelınit; 
koridorda dolaşırken taharri memurla
" tarafından görülmüı ve tevkif edile
rek polis müdürlilğüne götürülmii!, son
ra mahkemeye mevkufen ııetirilmittir. 

frfan Bey mahkemede isticvap edil
dikten sonra iddianame ile M. Antuvan 
Piyüaün (50) bin lira zaran manevi 
talep eden iıtidası okunmut, bundan son 
ra da Sadi Rıza Bey davayı izah ede
rek daha iki davaları olduğunu Ye bun
lar müddeiumumilikçe mahkemeye der
desti sevkolunduğunu bildinnit, bunla
rın celbini iıtemiftir. 

irfan Bey ııazetenin neıriyabnda ha
karetamiz cümle bulunmadıjiını söyle
mit, gazeteler okunmuıtur. 

Gazeteler okunduktan aonra maznun 
vekili müvekkilinin isticvabı yapılmak 
üzere tevkif edildiğini ve istiCYabt ya
pddığı cihetle artık mevkufiyeti mucip 
bir hali kalmadığını söyliyerek tahliye 
talebinde bulunmuıtur. 

Müddeiumumi de tevkif kararının ref-
talebinde bulund'u.. • 

Mahkeme tevkif kararının ref'ine, 
maznunun serbest bırakılmasına ve 
müddeiumumilikte bulunan diğer dava
lar evrakının celbine karar Yereli ve 
muhakeme 23 teıriniaaniye talik edildi. 

AIAettin Beyin muhakemesi 
Zincirlikuyuda bir ııece kazaen jan

darma Hatanı çiğneyerek öldürmekten 
suçlu kliteci Aliettin Beyin muhalieme
ıine dün baılanacaldı. Fakat Aliettin 
Beyin mahkemeye gelemiyecek kadar 
haata olduğuna dair tevkifhane doktor
luğundan rapor geleli ve muhakeme bu· 
nun için 25 teıriniıainye bıralaldı. 

Ayasofyadaki mozayıklar 
Ayasofya mozayikleri üzerinde u

zun müddetten heri çalı§lllakta olan 
Profesör Vitmahr bu meaaiaini tam 
bir muvaff:.\ıyetle hitirmittir. Profe
aör aonradan badana ile örtülmüı o -
]an mozayiklerin Üzerindeki ııvayı 
uzun zaınandan beri büyük bir dik -
kat ve itina ile kazıyarak mozayikle
ri meydana çık•.rmı~tır. Mozayiklerd., 
bir takrm ıalipler ve taıvirler bulun
maktadır. 

--o--
Hastahane hekimleri 

arasında 
Haıtane doktorlanndan bazılan ara

sında değişiklikler olmu,tur. 
Bunlar meyanında Şiıli çocuk h...

tanui rontken mütehaa:ıuı Ekrem B. 
Adana memleket lıastanesi rontken mü ... 
teha1111lığına, Gureba hastaneai kulak, 
burun, boğaz hastalıkları mütehassısı 
ihya Salih Bey Şitli çocuk hastaneıi bo
ğaz ve kulak haatalıklan mütehassıa
lığına, Şiıli çocuk hastanesi nisaiye mü· 
teha11111 Rauf Bey süt ve mektep ço
cuklan diıpanıeri niaaiye mütehassısh· 
ğına tayin edilmitlerd:ir. 

Kitapçılık aleminde mühim bi,. sir
kat olmu§, Suhulet kütüphane.: sahi; 
bi Semih Lütfi Beyin Çarııka,..ıdakı 
deposundan birçok kitavlar çalııımı§
br. 

Ankara caddeainde dükkiru bu:u
nan Semih Lütfi Bey 30 - 40 bu. lira 
değerinde olan mevcut kitaplannı Çu 
ııkapıda yağcı harundak.• depoca sak 
Jamaktadır. 

liri üç gÜn evvel aabaha doi,... ma 
hallenin bekçiıi o civardan &"çerken 
bir ıahsın arkasında çuval ile ııittiğini 
ırönnü;tür. Bekçi §afak vakti arkası.n· 
daki çuval ile şüpheli bir tavırla gı -
den bu ıahıatan fÜphelenmiıı ve ken -
diaini çevinniıtir. Bu çuval İç :nde ki· 
tap doludur. Bekçinin sualle•.ııe kar· 
fi bu ıahıs kitaplann kendiaint ait ol
duğunu ıöylemit iıe de kanan verici 
cevap olmadığından polise göt~rü !miİJ 
tür. 

Bu ıahıı poliate de bunun kendisine 
ait olduğunu ve her hangi bi · sirkat 
le alaka11 bulunmadığını söylemiş -
tir .• 

Kitaplar tetkik edilmiı ve Semih 
Lutfi Bey kitaphaneıine ait o : duğu 
görülmüt ve hemen bu iş Semih Lutfi 
Beye de haber verilmİJtir. 

Semih Lutfi Beyin dükkanındaki 
kitaplar tamam olduğundan Semih 
Lutfi Bey depodan §Üphelenm;~ ve po 
lialerle birlikte depoya gidilmitlir. 

Filvaki Semih Lütfi Beyin şüphesi 
boıuna çıkmamııbr. Depoya g'dildi -
ği vakit pencerenin kaplamaı .n:n SÔ· 
küldüğü ve müteaddit odalal'• ihtiva 
eden deponun bir odasındaki l<itapla
nn ki.milen çalınmış olduğu g~rülmüı 
tür. 

Bu manzara kartısında Seırih Lut 
fi Bey büyük bir tef"ssüre düıerek fe. 
nalık geçirmiştir. 

Fakat Eminönü merkez ır.rmurlu
ğu meaeleyi gayet arkı bir surette ele 
almıt ve nihayet Ali iuninde olan bu 
ıahıa ta kitapları diğer iki cüriim arka 
daıile Semih Lutfi Beye ait depodan 
çaldıklarını itiraf etmİftİr. , 

Yapılan tahkikatta bınızlığm ces 
te ceste ve bir aydan beri devam et
tiği görülmÜ§ ve çalınan kitap,arın Be 
yıızıtta bir kitapçıya satılarak bu su -
retle piyasaya fürü!düğü de .. nlaşıl -
mıştır. 

Polisin gayretile çalman vüzlerce 
kitabın pek yalCmda meydana çıkarı -
lacağı ümit edilmektedir. 

Çalınan kitaplar araaında satış üc 
retleri müıterek olan Akagündüz, E
tem izzet. lhrahim Aliettin Reıat 
Nuri, Peyami Safa Beylerin de eser -
!eri bulunmaktadır. 

Düşüp yaralanan sarhoş 
Kasnnpaaşda Dörtkapı dvatınde 

yaralı görülen Neıetin yapılan tahki -
kat neticesinde aarhotluk saik,..-iJe ye
re düttüğü ve yaralandığı an!a~ılmıf" 
br. 

Bir gene· n eli koptu 
Beyoğlunda Kordela sokağır>da doğ 

ram acı Alekonun atelyesinde ça lı~"n 
22 yatlarında Pirekop iımindeki genç 
sol kolunu bileğinden makineye kap
tırmı§ ve eli koemustur. 

Sarhoş 
Adapazar]ı Nurettin isminde birisi 

aarhot olarak Beşiktat caddesinde ~'
çı Nurinin diikkanında yemek yemit 
ve yediği yemağin parasını vLrmcGı~İ 
gibi i;ııelik dükkanın camlannı da kır
mı;tır. 

Kavga 
Tophanede koltukçu Mahıl«t ile 

tabıkalılardan Halilin Tophanede cad 
de üzerinde kavga ettikleri z1bıtaca 
sıörülmÜf ve Üzerlerinde yapı' .!.nı ara• 
u.a neticesinde Mahmutta bir t:-.banca 
hir bıçak bulunmuttur. 

1500 paket köylu s·garası 
Küçük Mastafapaaıda otu-•n lJa· 

lil oğlu Mehmet, bir çuval İçinde 1500 
paket köylü sigaraaını Kuru,;e?mede 
:trkadatlarındaıı Ali Rizanın temin et
tijii otomobile koyarken memur.ar la· 
rafından ıörülmüt ve yakalanmışbr. 
~ıgara paketleri müsadere ediı;Tiiştir. 

Çarkçı ve kaptan olmak 
isteyenler 

Çarhçı ve kaptan otmak iıtiyenle
rin bir müddettenberi imtihanlan yapd
makta ve bu husuıta hazırlanan talimat 
namenın Heyeti Vekileden geçmesi 
beklenmekte idi, 

Talimatnamenin kesbi katiyet etme
ıi bir müddet daha uzayacağı anlqd
dığından bir defaya mahsus olmalı ü
zere çarhçı ve kaptan olmak istiyen
lerin b!r komisyon buzutunda imti
hanlarının İcrası muvafık göriilmüıtür. 

Deniz Ticaret müdürlüğünden yük
sek deniz ticaret mektebinden de üçer 
kitinin ittirakile tetekkül eden bir ko
mısyon, imtihan sual ve feraitini ve 
imtihan gününü tesbit ve ilin edecek. 
tir. 

Talebe cemiyeti kongresi 
Yükıek lktısat mektehi talebe ce

miyeti dün aabah saat 9,5 ta Halke -
vinde ıenelik kongreıini yapmışbr. Bu 
kongrede bir senelik meıai raporu 
dinlenilmit ve yeni idare heyeti inti
hap edilmittir. 

VllAyetıa 

Takasla ihracat 
Y ann akşam bitiyor, itha· 

lat ayn kayda tabidir 
TJ..ıkaa komiayonu vali muavini Ali 

Rıza Beyin riyasetinde toplarurıııtır. 
Takasla ihracat miıdder yarın akıam 
biteceğinden komisyona müracaatlar 
çoktur. Bu gibi malların muaınelesi 
bitirilerek yarın alqama kadar ıfun· 
rükten çıkmaaı lazım gelmektedir. 

Yeni bir kararname ile bu müddet 
tekrar uzatılmazaa t&ka•la ihracat yr. 
nn bitiyor demektir. 

Maamafib takaa uaulünün ihracat 
lehinde farkı olduğundan tahdit edile 
ceği de tahmin edi·mektedir. Taka• 
tan ithalita gelince, bunun da yarın~ 
dan itibaren biteceği yazılmakta ise 
de eıaı öyle değildir. 

Takas usulile mal ihracı mukabilin 
de takaı tahadetnamesi alımı olanlar 
bu tahadetname tarihinden altı ay müd
detle taka.tan iıtifade ederek ~hadet 
namede mezkur kıymett..: mal ;thal e 
debileceklerdir. • · 

Takaa komisyonu bununla me§gut 
olacaktır. 

Romanyadan gelecek muhacırlar 
Romanyada mevcut Türklerden 

160 kitilik aile ki - 800 kadardır - mu 
haceret suretile buraya gelerek Şark 
vilayetlerimizde iskan edilecektir 
Bunları almak üzere Köatenceye git 
mit olan Samsun vapurY bugiinlerde 
gelecektir. 

Mm. Vilda memleketten çıkarıldı 
Komüniıtlikten mahkiim olup af 

kanunundan istifade ederek tahliye o
lunan Madam Vilda hudut harıc•ne 
çıkanlmıtbr. Bu kadın Alman tabi•ye 
tindedir .• 

Aşıma yaramıyan hayvanlar 
Vilayet mıntaakırndaki kazalarda 

son bir aydan beri eneme, yani atıma 
yaramayan boğa, at ve mandalara tat 
bik edilen ameliyat Çatalca kazasında 
nihayet bulmuş ve burada aşıma y.ıra 
mıyan ve köylülerin ellerinde bulunan 
424 hoğa, 70 at, 19 manda boğaaı ol 
ınak üzere 513 hayvanın enemesi ya 
pılm'§br. 

Bu heyetler köylülere tev 
zi edilmiı o!an damızhk boğaların 
hangi köylüler tarafından iyi veya fe 
na bakıldığını ve köylülı:rin boğaya o 
lan ihtiyaçlarını da tetkik etmi§tir. E 
neme ameliyatı tamamen bittikten son 
ra köylülerin aygın olan ihtiyac• da 
nazan ~ itibara alınacak, ve aygır de. 
poau için yeniden aygır '"bn alınacak 
br. 

Çatalcada eneme aıneliyabnı ikmal 
eden heyet Yalova, Kartal, Beyko;., ka 
zalanna ı:ideceklerdir. liakırköyü k.o.
zasında eneme ameliyatına de,,.am e 
dilmektedir .. Atıma yaramıyan h~y 
vanların burulması yakında nihayet bu 
lacaktır. 

Ehli hayvan sergisi 
Vilayet baytar müdiriyetince her 

ıene açılmakta olan ehli hayvan aer
gisi bu sene de eskilerine nazaran dıı
ba İyi ve daha muntazam olmak üze
re 30 Teşrinisanide Do!mabahçedeki 
eski haa ağırlarda açıl acakbr. 

22 Teırinisaniden 26 Teırini•a ıiye 
kadar sergi mahallınde hayvan kay
dına batlanac:ak ve 27, ~8, 29 Teşrinı
aanide hayvan mütehassıslarından mü 
rekkep bir grup tarafından numara 
taj yapılacak ve aergi 30 Tetrinisanı 
de açılacaktır. Sergi vali ve belediye 
reisi Muhittin Bey tarafından açıla 
cakbr. 

M••rlfta 

Yeniden 5 mektep açılıyor 
latanbul maarif müdürlüğü yeni se

ne bütçeaini hazırlamağa baılamııtır. 
Yeni bütçede lıtanbul maarif müdür
lüğü , hususi idareden bir miktar faz
la muallim tahsiııatı isliyecektir. Önü
müzdeki ıene batında 1 atanbulda yeni
den be§ ilk mektep açılacaktır. 

lıtenecek yeni muallim tahsisatı (50) 
kiıidir. 

Hasan Ali Bey 
Maarif vekileti umumi miifetti,le

rinden Haııaıı Ali Bey Ankaradan ıeh
rimize gelmİftir. Hasan Ali Bey ıs
tanhulda bir müddet dil tetkik eserle
rile metgul. olacakbr. 

Kış tarif el eri 
Şirketi Hayriye, kıt tarife.ini bir 

müadettenberi tatbik etmektedir. A
kay idareıi de yarından itiha~ kıt ta
rifesini tatbike batlıyacaktır . 

Kömürler çıkartılmıyacak 
Bir müddet evvel usulaüz surette 

müaaadeai verilmit olan 80,000 küsur 
ton ecnebi kömürünün ithalit rubaati
yesini devir alan V anderze, Vitonlar ve 
diğer müe11eae, bu kömürlerden (600) 
'bin küsUr tonunun gÜmrük resmini ve
rerek namına muameleaini yapbrdıklan 
halde son dakikada verilen emirle bun
ların imrarı menedilmiıti. 

Alakadarların bu kömürlerin inıra
nnı istedikleri yazılmı,tı. itin esası u
sulsüz olduğundan, bunlarına İmrarına 
müsaade eclilenıiyeceği gümrük idare
since beyan edilmektedir. 

Amenjman planları 
Muhtelif vilayetlerde orman amanj

man planlarile ıneuul bulunan onnan 
amanjman mühendiılerinden bir kısmı 
yazlık meıailerini bitirerek latanbula 
avdet etıniılerdir. 

Bu onnan mühencliıleri ormanlarda 
yaptıkları planlarının ı..zimile mqpl 
olacaklardır 

Kıstelyevm ve lüfer 
Köprüden geçtiniz&e Haliç tarafında 

i.lemin nasıl lüfer tuttuğunu gönnü;
sünüzdür. Lüf.,,., balıkların (burjun) 
sınıfındandır. Palamut ve torik gibi 
proletarya'clan değildir. Bu iki balık 
komünisttirler. Diğer balıkları yutmak 
isterler. Lakin lüfer balığı öyle midir 
ya! Nankör, çelebidir. Hele yağlıc:auna 
tesadüf ettiniz mi, parmakJannızı be
raber yersiniz. Burjuvanın cömerdi gibi 
Şair demiı ki: 
Bu buğazım ile oldunı zurafô madıa· 

ra.sr. 
Havyar olsun iki ôlemde bana yü:ır; 

kara•ı. 
Bir büyük tepsi ile flelse lüfer ıakara.sı 
A birôder gözüm açtır gine karnını 

ıloynM1• 
Hakikaten lüferin ıakarası ve fınnı 

İyi olur. Lakin mübarek hayvan - k!nı 
se alınmasın! Lüfere hitap ediyorum -
her zaman bulunmaz, pahalıdır. lıte 
böyle - ehyanen - ucuzlar. 

Rivayet ediyorlar ki; Mahmutpa§a
daki manifaturacılardan bir çoğu kırk 
kuruşa bir olta alıp köprü altına geli
yorlar ve dükkanlarını muvakkaten ka
pıyorlannıf. Sermaye yerinde dunır Ye 

lüfer balığı takılacak olta aral'ken hi
li yokutun akınbsına ağzını açıp: 

- Hemtire hanım! Bizde de! Bu
yurun effendim! ... Yünlüler, ipft<liler, 
jerseler .... Falan filan, diye bağırmak· 
tanaa dükkanı kapatıp Haliçte lüfer tut
mak elbette daha karlı ve daha zevi<li
dir 

Anlattıklarına nazaran bu İt bazı mü
eııeıelerde memurlara da sirayet etmiş. 
Hattiı bir tubenin tefi menıurlanndar 
birini aramıf, bulamamıt ve sonııu!: 

- Hüseyin Bey nerede? .• 
Arkadaılan cevap vermişler: 
- Hasta olmalL .. 
O ııüıı ıube tefi köprüden geçerken 

fÖyle atağı bakmıı, memurunu lüfer tu• 
tarken gönnü§. Ertesi günü itine g•' 
diği zaman ona sormuf: 

- Dün nerede idiniz? .. 
- Biraz işim vardı .. 
- Bir günlük yevmiyenizi lı:eslim. 
- Olabilir ... 
- Nasıl balık tutar mısınız?_ 
- Tutarım efendim! 
- Bu ne akıldır ayol. Bir taraftan 

yevmiyen kesiliyor, öteden balık tu
tuyorsun? 

- Efendim, hesap meyıi'anda sız 
benden ı30 kuruı keıiyorsunuz.. Besı 
dört okka lüfer tutsam en aJ&ğı 200 eder 
Aylık gibi mi ya! Kazancı yok, buh
ranı yok! .. 

Bereket versin ki; bu fikir bütün me
murlara sirayet etmiyor. Yoksa Haliçte 
lüfer baılayınc:a tirketlerde, dairelerde 
memur buhranı baı gösterir Ye İ§ sa
hipltti lüfer balığının Haliçten çekil
mesini lı<.klerlerdi .• 

O zaman bir daireye giren orayı bot 
görünce yanındaki: 

- Gene lüfer çıkıyor galiba! Der 
ve hemen ucuzca bir okka lüfer almak 
için Balıkpazarına koıardı. 

Yine kadınların askerliği 
hakkında 

Bir yüksek rütbeli zabit okuyucu
muz, kadınlarm askerUği hakkında bi
ze yazdığı bir mektupta: 

"Gerek büyük harpte, gerekae bil
ha11a istiklal mücadelesinde kacllnıo 
harp itinde, cephede nadiren, fakat c:: 
he gerisinde ekaeriya büyük fedakar
lıkları olduğu sizce de maliimdur. Va
kıa bugünkü harplerde, okuduğum bir 
fıkranız hiliıfma, cephe gttiıi ile cep
he arasında tehlike noktai nazanndan 
1ıir fark olmıyacaktır. Belki cephe, cephı 
gerisinden daha emin bulunacakbr. Çok 
muhtemeldir ki; pek zeki olan kadın
larımız bu noktai nazardan yeni iddia
larına yol vermişlerdir.,, 

Dedikten aonra devam ediyor: 
".... Kadınların askerliğinde halle

demediğim nokta kat~iyen onların cesaı 
retsizliğinde, tahammülsüzlüklerinde 
değildir. ı, İnada binince fedakarlık, c& 
saret, şecaat ve aabrü sebatta cleyme 
erkeklere bile taş çıkarırlar. Buna e
minim. Yalnız kadınlar kuqundan, gül
lecfen ziyade - ayıptır söylemeai - fa
reden korkarlar. Meıeliı efendim, top
lar patlıyor, makineli tüfek itliyor. Bir 
hücum safı süngüaünü takım, düşma- · 
na doğru ııçrıyor, koıuyor. Bu esna
da; olur a bir tarla fareai tıp! diye bir 
bananın önünde sıçrayıvennit. Za
vallı hanımcağız silahı bir tarafa, ıün
güyü bir tarafa, bombayı beri tarafa 
fırlatmış, bayılmq kalını§ .... ., diyor ve 
mektubunu §Öyle bitiriyor: 

"Ne ise efendim uzatmıyalmı: Çün. 
kü mevzu çok geniştir. istirhamım: 
Acaba kadınlar aaker olmadan 
evvel (Antifare) bir tedbir bul -
mak mümkün müdür değil midir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. •• ,, 

FELEK 

Kız talebe yurdu 
Kadın hirliği tarafından teıis edi-ı 

len kız talebe yurdu bugün .. at 16 
da açılacakbr. 

--co--

Hazin bir ölüm 
Eski Sadaret tercümanlığından 

mütekait Retat Daniyal Bey cuma 
günü birden bire 
vefat eylemittir. 
Kendisi İngilizce 
fransızca, alman 
ca, İsveç ve fari 
si lisanlarına a.,i. 
na idi. Son za -
manlarda Harbi
ye mektebi İngi
lizce muallimliği 
ne tayin olunnıut 
tu. Zekavet ve ik 
tidarile tanınmı' 

bir şahsiyet olduğundan vefatı le• 
esaürü mucip olmuttuJ'. Kederli a
ilesiee taziyet beyan ederiz. 
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( Sıhhi bahisler 

Eski hastalıklar, 
"Hastalıklar bilgisi,, nin dizip sıra· 

ladığı beıeri ııtıraplar fasıllarını gÖz· 
den geçirirsek daima uyanık bulunan 
bir arattırma neticesinde meydana çı .. 
karılan yeniliklerin yanıbaımda, ha
yaJleri ebediyen yerleımi.t. gibi görü
nen eaki bilgilere raıtgelırız. Bunlar 
o hastalıklardandır ki medeniyetin da
ha ilk yıllarında hekimler keskin bir 
gözle onları gönnütler, alim.etlerini 
yazmıılar, çizmişler, hüviye,!-lerini mey
dana koymuılardır. O alametler bu
güne kadar çehreleri değiımiy.e~e!" 
gelmiılerdir. Bununla beraber ~~ıbı
ri ardınca geçen yüzlerle yıllar ıçınde 
hekimler onlan elemiıler, taram.ıılar, 
didik didik etmiıler, lüzumundan zi
yade uutılmıı ıeyleri kısa k~s~ıler, 
ufak tefek bazı noktalan sılmııler; 
bazı yanlıılıklan düzeltmiılerdir. Bir 
gün geldi ki bunların bazıla~.' ~~duğu. 
gibi kalamadı.. Madalyanın ustundeki 
taıvir daima ayni kaldığı halde tem
sil ettiği simanın aslı değiıti. Değiıti 
ama g'ÖrÜnüılerin değiımesile it bit
mİ§ 'olmuyor. Haıtalıkların derinlik
leri, karanlıktan gene ıırlarmı aaklı
yorar. 

Ne yapmalı? Durmamalı, öğrenmek 
için ardını arasını kesmiyerek çalı~ma· 
lı. Çalıımak !.. Eskisi gibi yalnız has
tayı hastalıkları gözlemek yetiımiyor. 
Görülenleri ıerhetmek, tefsir etmek 
lazımgeliyor. Gerçekten ilerilemek 
ancak böylelikle müyeaser olacak. 

ilmi zapturaptlar altına alınını§ ye
ni arattırma ua\ılleri ile güdülen bu 
düşünce i~inin, insan uzviyetinin, içine 
atılmıı olduku (orta - muhit) te düı
manı kuvvetlerle çarpıımaaından çı· 
kan bilmeceleri çözmekte fay~aıı do
kunacağı kestirilebilir. 

Bu bilmece iti çölde yürümek ve 
yol almak kadar zor bir ittir. 

lıık yok, iz yok, niına yok ... Niıan 
var ileri bir adun atmak için çöle a .. 
ııı..:ak için sizden önce gelenlerin dik
tiği bir tA§ ve ayak izleri, bir gidiı be
neii ... 

Bilgi eri ürkmüyor, irkilmiyor. U
laımak istediği ıeyin eritilecek ~i~i 
olmadığını bilir. Lakin ulatmak ıçın 
atılmada da bir Ün ve san olduğunu da 
bilir. 

"' * * 
Haıtalıklar hakkındaki telakkileri-

mizin yavaşça değiımekte oldujunu 
gösteren bir çok örnekler bulmak güç 
değildir. Burada, herkesin tanıdığı iki 
hastalığı göaterecf;ğiz: romatizma ve 
kabakulak. 

Burada bir kere daha aöylemiıtim. 
Aralarında ancak pek sudan münase
betler bulunan türlü tüılü ha•talıkla
rın üstüne "romatizma,, yazılı bir ki· 
ğıt yapııtırılmamaıı ne kadar arzu o
lunur. Bunların içinden Fransızların 
(Buyo) hastalığı, lngilizlerin romatiz
ma sıtması dediklerini ayırıp çıkarma
lı. Bu hastalığın tasvir t.ttiği levha 
klasiktir. Bu levha bize yatağa seril
miş, ataefler içinde yanan, §İşmif, kı
.zarmıı, geri1mit bir kaç oynak yerinin 
dayanı lmıyan ağrılarından dolayı kı· 
mıldanamıyan bir genci göıterir. Bu 
oynak ağrı bir yerde kalmaz, dolatır; 
dizden omuza, omuzdan dirseğe, dir
sekten topuğa geçer. Bu ağnlar, ro
matizma ilicı kullanılıncıya kadar sü .. 
rer. Onun tesiri ile ıstıraplar hafifler, 
ağrılar geçer, §İtler iner, atef düıer. 
i;ekahet baılar. Hekim hastalığın bu 
yavaılamaıına, bu durgunluğuna kan
maz. Haotayı gözetler, çıkardığı §eyle
ri gözden geçirir, yüreğini dinler. Ve 
kulağını haatanın göğsüne koyduğu za 
man çok kere kaıluı çatılır v" elinin 
buruıukluklan elemli bir ifade alır. 
Çünkü yüreğin tabii sesleri değiımeğe 
tabii olmıyan ıesler ititilmeğe 
baılamıtşır. Bozulmadıysa bile, düı
manla uğraıan yürek bu ıavaıtan sağ
lam kurtulamıyacak!.. 

Bu ali.metler bir araya toplanırsa 
romatizmanın, hi.t mafsal romatiznia 
sının az çok devam eden kalp haata
Jıkları yapan ve nadir görülen bazı •a .. 
kalann daha baıka uzuvlara da do -
kunan hatta hastanın ruhi ahvalini bo
zan oynakların bir hastalığı olduğuna 
hükmedilir. H;ıstalığı bile böyle gö
rüı uzun müddet klasik olarak kal
mııtı. Bununla beraber bu görüıün 

E2± ---

yeni düşünceler 
aydınlanmamı§ köıeleri de vardı. Ni
tekim bu alametlerden bazdan eksik 
oluyordu. Neden husuıi deva olduğu
na hükmolunan romatizma ilicı dai .. 
ma ayni tesiri göatermiyor; neden 
hastalığın giditi daima bir olmuyor ve 
neden romatizma çeken binlerle genç 
~üreklerinden vuruluyordu. Diğer ta
;uftan yapılan denemeler hastalığın 
cntani hastalıklara benzeyen bir giditi 
olduğunu gösteriyordu. Mikrobunu a
radılar, bulamadılar ve hala anyor
Jar. 

Yeni telakkiye göre hat oynak ro
matizması, henüz bulunamıyan bi: 
mikrobun doğurmuf olduğu umum\ 
hat entani haatalıkbr. Bu mikrobun 
tene girdiği kapı boğaz, daha kat'i hü 
lrümle, bademciklerdir. Bu haıtalığın 
batlıca dokunduğu uzuvlar da )'.Ürek· 
tir. Oynaklarda gösterdiği cilveler 
korkunç ve bariz olmakla beraber i
kinci derecede kalır. Ehemmiyeti iti
barile olduğu gibi :11aman itibarile d.: 
ikinci derecede kalır. Gelip geçici, oy· 
nak, mafsallara kan hücumundan iba· 
ret, gerçekten değeri, ehemmiyeti ol· 
ın•yan inikasi hadiselerdir. Eski bir 
ht kim, Uzek bunu görmÜ§tÜ. "Roma. 
tizma mafsalları yalar; likin yüreği • · 
amr derdi. lıte bundan dolayıdır ki 
:·cmatizmarun oynaklardaki tezahü . 
ratı nikris gibi verem gibi baıka haa 
talıklarda olduğunun tıpkısıdır. Ro · 
mlltİzma ilacı diye §Öhret bulan deva 
iıte mafsallara kan hücumundan do· 
layı hi.sıl olan mafsal irızasın.n ili.et .. 
d1T. (Buyo) haatalığı denileni asıl ro· 
ma tizmaya ait değildir. \_ ünkü kalp
<eki bozukluklara g'ayrımuntazam bir 
surette tesir eder. 

Umumi entani bir hastalık olduğ11 
lı.l\bul edilince zaruri olarak ıirayetinı 
dii~ünınek lizııngelir. Son zamanlar • 
da. romatizmanın sirayeti söylenmeğe 
batladı. Aileler içinde nadir olarak •ı 
ınyet ettiğini görenler va ... Sirayet v..ı-
11!1 aı, verem basili mi, bir nevi huauıs• 
•l'-eptokok mu, yoksa büsbütün batkı>. 
bir baıil mi? Henüz bilmiyoruz. 

"' * * Kabakulağın tarihi de, hemen tıp-
kısı tıpkısına ronıatizmanınkinden 
kopye edilmiı gibidir. Kabakulağı 
bilmiyen, tanmuyan yoktur. Kulağın 
altında ve önünde bulunan tükriik 
bezlerin §İ§meai ... Sonra entanlarda 
görülen umumi alimetlec-, bunların a .. 
raaında ateı listenin batında gelir. Ka
bakulağın buta,ık ve geçici olduğu aöz 
götürmez. Her çocuk anası kabaku
laklı çocuktan evladını esirger, korur. 
Önce kapakulağa tutulınaınıı olanlar 
arasında salgın olarak görülür. Kaba
kulağın, ileride kıarrlık gibi nesli ke
secek arızal ar bıraktığı olur. Yıllar .. 
dan beri kabakulak hakkında bildik
lerimizin baılıcaları bundan ibaretti. 
Bunlar Bakrat hekimin kitabında da 
yazılıdır. Bunları deği~tirdiğimizi, 
bu telakkileri tadil ettiğimizi söyliye
meyiz. Bazı kabakulak vakaları gö
rüyoruz. Bunlarda hastalık salya bez
lerinde yerleşmiyor, baıka yerlerde, 
nitekim merkezi sınır manzumeaının 
zarflannda yer tutuyor, menenjit ya
pıyor. Menenjit kelimesini bu müna .. 
sebetle kullanmak biraz çokça ve kor
kunç geliyor. Bu sebeple hasıl olan 
menenjit çok kere bildiğimiz gürültü
lü ,patırdılı ali.metleri göstermiyor. 
Ancak yeni araıtırma usı1llerile belke
miği ile kafatasının içinde bulunan ve 
sinir merkezlerini aulayan suyun mua .. 
yenesile meydana çıkıyo.-. O kadar 
belirsiz oluyor. Eskilerin ellerinde böy
le vasıtalar bulunmadığı için hastalı
ğın bu hafif geçen ~ekillerinin farkın
da olmazlardı. ·' J 

Böyle vakalara bakarak bazı hekim 
!er §Öyle dütünüyor: Kabakulak virü
sü gerek boğazdan, gerek gözün dıı 
tabakasından tene girdikten sonra be
yin zarlarına yerleıiyor. Dııanda bu 
zarların haıta olduğunu gösteren bir 
ali.met görülmüyor. ikinci mertebede 
salya bezlerini, hazan tenasül bezleri 
ve pankraaı tutuyor. Belki bu bezler, 
kabakulak zehirini dııarrya atmak j. 
çin bir yol oluyor. Şu halde ıalya be
zinin ıitmesi k&bakulakta biZ7at has-
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KIR (l(fG~ 
::-0---------B UR HAN CAHIT 

(inkılap Romanı) 

Kim bilir belki birine hed;ye e- 1 
decektir. Onlara dikkatle ve nasıl 
ıöyliyeyim biraz da kıskançlıkla 
baka baka tekrar paketlerine sar
dım, kaldırdım. Yarın meseleyi Re
'it Beye anlatmaktan batka çare 
yok. 

Gecemasamın üstünde mavi bir 
abajur var. Kendim esmer oldu
ğum için mi bilmem, mavi ve sarı 
renklere bayılıyorum. 
Yarım saat içinde yerlettim. 
Bir aralık madam geldi. Bana 

yardım etti ve evin adetlerini an
lattı. 

Tam sekizde kahvaltı ediyorlar. 
Ak~am yemeğini sekizde yiyorlar
dı. Sonra onlar haftada iki defa 
banyo d:'l ediyorlardı. Ben ne za
man istesem banyoya girebilecek
tim. 

Bu saatler benim de i~ime geli
yordu. 

Ön tarafta sdon ve yemek salo-

nu bir arada. 
Büyücek bir oda rahat koltuk

lar var. 

Tam sekize çeyrek kala kocası 
geldi. 

Sivri, kırsakallı, babayani bir a
dam •. Her zaman yüzü gülüyor .. 

Zaten karı koca biribirine öyle 
uymutlar ki! 

Bir çok ta gazeteler, Fransızca 
mecmualar getirdi. Türkçe hiç bil
miyorlar. Rum hizmetçi bile fransız 
ca konufuyor, madam benden türk
çe öğrenmek fikrinde. Kocası daha 
meraklı: 

- İyi bir fırsat, diyor. Fakat ma
dam daha çok istifade edecek. Se
kizde yemeğe oturduk. 

llk tanıdığım bu çehreler, ilk a
dımı attığım bu apartıman, ilk otur
duğum bu sofra bana adeta eski bir 
ahbap yuvası gibi sıcak ve samimi 
geldi. Hiç yadıreamadım. Karı ko
ca beni memnun etmek iç'n çırpı-. 1 
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talık değildir; hastalığın §imdiye ka
dar birinci mevkii tutınuı aıikar bir 
ali.metidir. 

"' * * Bu iki hastalık .hakkındaki telaklri
lerimizin uğradığı değiıikliği gösteren 
her ikisinde de mevzii olan ve sonra
dan baıka mevzilerde tezahürler gös
teren bu hastalıkların "yeni patoloji,, 
mikropları henüz bulunamaını§ umumi 
hastalık olduklannı ve bl\zan bir uzvu 
veya nesiçleri seçerek oralarda görün
düklerini ve bunlardan romatizmanın 
yüreği ve kabakulağın sinir manzu~ 
mesini ve bez örgülerini tuttuğunu 
gösterdi. 

GÜÇ MESELE 

Bu hadiseler ve bu görüı tarzı bir 
çok karanlıkları sıyırdı. Şimdiye ka
dar anlaıılmıyan bir çok keyfiyetleri 
anlattı. Bu keyfiyet haddizatında, bu 
iki hastalığın şimdiye kadar ehemmi
yet verilen alimetlerinin altüst olma
sı demektir ki tedavi faslını hiç olmaz
sa kısmen değiıtirdi. 

Dersiniz ki: Bu aöylediklerinizin he
kim görüıüne göre bir değeri olabilir. 
Bundan bana ne? Bu yeni kazançtan 
benim payıma ne di\güyor? .. Hastalık
lar azalacak mı, hastalar daha mües .. 
sir bir surette tedavi olunacaklar ve 
çarçabuk iyiletecekler mi? •• 

Biyoloji bilgiçlerinden birinin bir 
sözü vardır. Der ki: "Bir keşif mey
dana çıkt! mı, sonu ne olacak, biline
mez,,. Biz daha timdiden bazı ıeyler 
biliyoruz. Nitekim yukarıda aöyledi
ğim gibi, biliyoruz ki hat romatizma
nın bulaşıcı bir hastalık olmaıı çok 
muhtemeldir. Korunmak itibarile bu 
bilgi çok mühimdir. 

Gene biliyoruz ki bu haıtalık nadir 
olarak yüreğe dokunmuyor. Yüreği 
kurtarmak için hastalık esnasında ve 
hatta hastalık geçtikten sonra bile cid 
di olarak yüreği tedavi etmek İcap e
diyor. Gene bu bilgi romatizma mik
robunu bulmak için hekınııeri çalı,tı
rıyor. Bu mikrop bulunursa, öbür u
nıumi entanlarda olduğu gibi, roma
ti2manın da biyolojik tedavisi müın
lı.ün olacaktır. 

Eski hastalık hakkındaki bu yeni 
<lüıüuceler yeni faydalar va:lediyor 
cıemektir. 

Kabakulak meıe!esine geçersek ye
ni telakki kabakulak mikrobunu da
ha ehemmiyetle aramaya bizi mecbur 
ediyor. Bundan önce tamam.ile seze
mediğimiz ihtilatlanna karıı daha şim 
diden uyanık bulunuyoruz. Kabaku
lak olmut çocuğun merkezi ıinir 
manzumesinde bozukluklar görürsek 
artık ıa.ımıyoruz. 

Y avrucağızda hafif menenjit ala
metleri gördüğümüz zaman, bezler şiş
memiıse bile, eğer ortalık kabakulak 
salgını varsa, korkmuyoruz. Kendi
mi~i ve etrafımızdakileri temin ede
biliyoruz. 

Ve, nihayet kabakulak geçinniş o
lanların kanlarının seromunu kullana
rak tedavi etmek usulünü daima artan 
bir gayretle tatbik <·diyoruz. Yarının 
ilacı gibi göriinen bu .serom, hastalık 
zehirinin en korkulan yerlere konma
sının önünü alıyor. 

Bilgi tabiat gibidir. Yürürken sek
mez, ııçramaz. Yavaı yavaş ve bir dü
züye gider, ilerler. Öyle ki atılan her 
adım, atılacak yeni adım için bir baı
langıç olur. Teki.mü! yolunda gider
ken hatıra gelen eh.ommiyetsiz bir dü
•Ünce pratik istifade itibarile değerli 
hir mahiyet alır. Bunun içindır ki ilk 
IJ:lkışta pek az değf'rli görülen bu gibi 
keyfiyetlere büyük ehemmiyet verme
li ve hekimler kat'i kararlan çoktan 
verilmiı ıayılan bahisleri ayak direye
rek bir düzüye arattınnalıdır. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Bir adam ki kah sakallı, kah sa
kalsız, kah bıyıklı, kah matruştur .• 
Fakat burnu sakalsız da olsa, bıyık
sız da, çehresinin vekar ve hatme
tini daima muhafaza eder. 

Daimi kıyafet jaket atay .. Esasen 
o, vakur, ağır ifadeli, resmi çehre
ye de böyle resmi bir kılık yaraşır. ı 
Söz söyleyiti de tane tane, ağır ağır 
dır. En basit meselelerde bile fikri- 1 

ni söylerken, nasihat veriyor, mü 1 
him bir nazariye telkin ediyor sanır . 
sınız. 

Gayet teşkilatlı adamdır. Yanın
da tırnak makası, cımbız, nargile 
mapsı, dikiş iğnesi eksik olmaz. 
Bunları da yalnız nefsinefisi için 
taşımaz, dostlarına, ahbaplarına 
peşkeş çeker. 

Hemen herkesle alakadardır ve 
herkesin itini takip ettiği gibi, her
kese de kendi namına takip ettirir. 

Kahvede yanlarında otururken 
birdenbire kalkar, sokaktan geçen 
birini çevirir: 

- Yahu, Refik Bey bizim çocu
ğun mektep işi ne oldu? Hala mu
amelesi bitmedi mi? 

O sırada Refik Beyle konuştuğu 
meseleyi bırakır, karşı kaldırımda 
giden bir ihtiyara seslenir: 

- Şinasi B. sizin evin tapusunu 
çıkartıyorum. Ne yapacaksınız ne
ye karar verdiniz ? 

Cevabını almağa lüzum görmez , 
kahveye giren göz~üklü bir beyin / 
kolundan çeker: 

- Mühendis Bey, hani bana fran 
sızca mecmualar getirecektin? Ço
cuklara bir kere vadettim. Bekliyor-, 
!ar· Ben olsam ihmal etmezdim. 

Bir vak;itler bir iş takip ediyordu.
1 Eşten, dosttan tavsiyeler alıyordu. 

Fakat her tavsiye a!dığı gün onun 
şekerciye gidip kutu kutu şeker 
yaptırdığını görüyorduk. Sorduğu
muz zaman: 

- Tavsiyemi götürdüğüm ada 
ma şeker de hediye ediyorum. El
bette tesiri başka olur, derdi. 

Bu itibarla durendi,, hatırıti
r.as bir adamdır. Bir gün berber 
dükkanı açmağa niyetlenmişti, kah
vede tavla oynarken anlatıyordu: 

- Berber dükkanı açacağım, a
çacağım ama, öyle bildiğiniz, gör
düğünüz dükkanlardan değil •. Her 
manasile asri.. İsmini ne koysam, 
diye düşündüm. Nihayet şunu bul
dum: "Lem'ainhhat perukar salo
nu,, .. Manasını anlıyor musunuz? 
insan traş olduktan sonra, yüzü, 
gözü parlamaz mı? insanın yüzün
de sıhhat parlar. İtte bunun için .. 

Bu ismi tam bir hafta ahbapla
ra sora sora buldum. 

Bir taraftan söyler, bir taraftan 
zar atar, pulları sürer: 

- Düteı .. Bir de dübeş atarsam 
oyun benim. Dükkanın dışım beya
za boyatacağım. Dörtcihar geldi. 

ve --- ----
Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4S88 8066 

nıyorlar. Madam tabağıma yemek 
koyarken kocası bardağıma su dol
duruyor. 

Yemekten sonra karı koca kağıt 
oynadılar· Ben gazetelere göz gez
dirdim. 

On buçukta odalarımıza çekildik. 
Mavi abajorumu yaktım. Porta

kal rengi yeni geceliğimle yatağa 
uzandım. Gözlerim daldı, bugün 
hayatımın yeni bir yoluna saptım. 
Dün gece nerede ve nasıldım. Bu 
gece neredeyim. İstanbula gelinci
ye kadar ne vak'alar, hadiseler ge
çirdim. Geldikten sonra da henüz 
bir ay içinde ne insa,nlar tanıdım,ne 
vak'alı- -a ,ahit o!dum. 

Car.~an sevgi ile bağlandığım 
insanlar bir dakika içinde değifi
verdiler. Hanımefendi bana İstan
bul kibar alemlerinin içyüzünü an
latırken ne çirkin vak' alar dinle
mİftİm. Hanımefendi gizli, aşikar 
o garip münaseebtleri ba-
na o kadar tabii gt-
bi anlattığı halde ben bu müna
sebetlerin kahramanlarını seviye
siz, gurursuz ve nankör birer düş
kün mahlUk gibi gördüm. Hala da 
tiğsiniyorum. İstanbul caddelerinde 
binlerce liralık kürkler, tuvaletler 
arasında tesadüf ettiğimiz bir çok 
hanımefendilerin içyüzü en adi bir 
sokak kadınından çok iğrenç. 

Sokak kadım .• Bunun nasıl bir 
kadın olduğunu bilmiyordum, Fa
kat küçüklüğümdenberi bu isim al
tında duyduklarım bende fU kana
ati bıraktı. Kocasız, himayesiz, işsiz 
kalıp sokağa düşen kadın. 

Kafamdaki butelakkiye kartı ls
tanbulun zengin, kocalı hanımefen
dilerinin yaptıkları itler, onları gö
zümde bir kat daha küçülttü. 
Hanımefendi bunları anlatırken 

kendisini günahsız hir iffet melay
kesi gibi görmüştüm. Bir daha an
ladım ki kıyafetle beraber söze vo 
görünüşe emniyet caiz değil. O 
kendi halinde, gözlerinde baba şef
kati kaynar görünen Mahir Bey 
gibi .. 

Şimdiye kadar tanıdığım İnsan
ler içinde Hilmi Beyin hanımından 
kalbim sızlıyarak ayrıldım. Fakat 
lstanbula geldim geleli boğazımda
ki son lokmadan, sırtımdaki göm
leğe kadar kendilerinin olan Mahir 
Beyle hanımından adeta bir tehli
keden kurtulmut gibi sevinerek ay
rıldım. 

Bu akfam hayatımın yeni bir 2e
cesi başlıyor. 

Başım yastıkta, odanın duvarla
rına, pencerelerine, eşyasına bakı
yorum. Hayatımda böyle kaç defa 
yabancı yerlerin duvarlarına ve ta
vanına baka baka dü~ündüın. ilk 

Bunu beğenmedim, dükkanın içini 
de beyaza Düse mi o ? Bu da ner
den çıktı? Düşse zülfünden diye 
bir beyit vardır, sen onu bilir mi
sin? Dükkana gelen arkadatlar, 
beklemesinler diye nargile de koya
cağım. Saatlerce beklemesinler di
ye .. lki bir .• İkide bir de çekilir mi 
yarin cevrücefası? .. Hele yazın 
nargilelerin suyuna kiraz da konur
sa seyrine doyum olmaz. Pencüse .• 
Severler güzeli genç ise .. Dükkanın 
kapısına kamıtlı, kırmızı, yetil, sa
rı, beyaz boncuklu perde .. Düşes .• 
Dü,tü gönlüm bahrıgama coppa
dak· Oturulacak kanapeleri kırmızı 
kadifeden yaptıracağım·. Sebaidü .• 
Sabah oldu.. Yevmi gazeteleri, 
mecmuaları alacağım.. Öyleya, 
herkes nargilesi içer? Şeşcihar .• 
Şet ile cihar, gül ile bahar .. Yalnız 
mahalli gazeteler olmaz, ecnebi 
gazeteler de almalı. Öyleya, frenk
çe okuyanları da düşünmeli .. Gene 
mi hepyek? Yek gelmesin de ne 
gelirse diyordum, ikisi birden gel
di. Fakat fransızca yevmi gazeteler
den "Maten., mi almalı, yoksa 
"Tan.,mı? (Maten) okuyan (Tan) 
da okur. "Tan., okuyan "Maten,, 
de okur. Çeharü se. Ya "Maten" o
kuyan "Tan" okumıyacak olursa ? 
Küçük gibi görünüyor ama, mesele 
mühimdir. Sinek küçüktür, ama, 
mide bulandırır. Dübet· "Maten., 
okuyan "Tan,, okumazsa "Tan,, o
kuyan da "Maten" mi okumayıve
rir. Dörtcihar .. Parti bende. "Tan" 
a karar verildi. "Maten" e mi? 
Gördünüz mü, berber dükkanı aç
mak ne güçmüt ! Bir türlü bunu 
bile halledemedik. 

SEM 
!ll!! .. 111 .. ~ll!!!ll!!!!lll!!ill!J!I ........... 

Bugün A S R 1 Sinemada 
Bern&tein'nin eserinden muktebes 

Hulyalı Dudaklar MELO 
Gaby Morlay - Viclor Francen 

ve P. Bla ~char 
tarafından temsil edi en pek 

mük,mmel bir f:lm. 
SAHNEDE : Harisson trupu 

JOE BONELL ve MISS BAY 
pek parlak ve yeni 

VARYETE NUMARALARI 
Bugün 16,5 matinesi ile suvarede 

1 V A R Y E T E (10036) 1 -- -IST ANBUL BELED1YES1 
~--··" TiYATROSU 

ABONE 

3 a7lıS. 
6 

" 

Bu akşam 
Saat21 de 

PER GUNT 
'(azan : Henrik 
lbsen 
Sesteliyen: E. 

Grieg 
Seniha Bedri 

8506 

ÜCRETLERİ: 
Tuı kıye İçin 

L. K . 
4-
7 50 
ı4 -

Hariç içln 
L . K. 
8-

14 -
28-12 " 
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Gelen e•rak cer! yer.itmez.- Müddeti 
ıeçen nii•ha!a.r 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaa1a ait itler İçİ:n müdiriyete mil· 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların meı'u• 
liyetib.i ..kabul etme:ı.:. ' --

zamanlar çocukluk, düşüncesizlik 
beni müteessir etmezdi, teessürüm 
nihayet bir çocuk teessürü idi. Ge
lip geçiyordu. Çok defa gözlerim 
yatarırken uyuya kalıyordum. Fa
kat artık kendimi, kendimle bera
ber etrafımdaki insanları da tahlil 
edebilirdim. 

Bugün hayatımın küçük bir par
çasını daha kapadım. Bu geceden 
itibaren yeni bir sayfa çeviriyorum. 
Bakalım büyük harbin atetleri için
de felaketten felakete sürünen ök
süz Anadolu kızı yarından sonra 
neler görecek! 

* ~ • 
Pencereden süzülen günet yüzü

mü ısıtmıf, tatlı bir esneyişle göz
lerimi açtım. 

Saat Yedi buçük· Fırladım. 
Çok gezmek, sık sık yabancı yer

ler görmekten gelen bir alışkmlık
la hazırlandım· On yaşıma kadar 
ana evinden batka çatı altında kal
madığım halde geçirdiğim mektep 
kilise, seyahat ve misafirlik hayatı 
beni o kadar pişirdi ki hiç sıkılmı
yorum. Tam sekizde kahve masası
nın etrafında toplan6ık. 

Karı koca beni memnun etmek 
için her şeyi yapıyorlar. 

Madam. İstersen öğle yemeğine 
gelmemi söyledi. Bu benim için ka-

1 S T A N B U L, ı200 m, 
18 : Gramofon. 
18,30: Türkçe plak neıri.yab. 
19 : Orkestra. 
20 : OrkestrL 
21,30: Gramofon. 
22 : Ajaoaı, Borıa haberi, Saat a7arı. 

A N K A R A • 1538 m. 
12.30 - 13,30 Cram of o o 
18. .. 18,45 Orke•tra: Kt!er bela, Leh.,. 

Straua, Ouverture Potpourri, Valıe, 
Comedie Eıpaıoole, Frederique, 
Le Baiıer. 

18 45 .. 20 Alaturka aa.z. 
20. Aj•nı haberleri . 

V A R Ş O V A ı411 m. 
16,35 Köyl=.i k c n :eri Leh dan.ları, 17~cu~ 

proıramı. 17,35 Rach"-!ıanino...-'un plakları, 
17,._0 Tefrika, 18 Kadın proıramı, 18,15 Kör• 
lii muı kiai ve halk ıa rkıları, 1~ Müaababe, 
19,40 S nab ha.:z eıer!er:n pli.' ları • 19 Muh· 
tel:f 20 50 Haf f orke• r .ı muaikiai taıaoni il• 
lcantık; 21,55 Mu•ahabelcr, 22.20 Net'ell nef" 
riyat .23..20 Spor 23.25 Femina kabaresinden, 
dan• muıikiai, Mü.ahahe1 24,10 Caıı nıu•iki· 
ainin devam ı. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
16,50 Askeri konı.e·. müıahabeler, 18,4!5 

Fransız Herczeg'!n net'eJ:. yapraklarından aa.h• 
neler. ! 9,03 Z.:mbaJ a!et.:1e kon•er, ll,50 Plak, 
20,35 S!aan musikisi Soliat Radic•'in ittiraküe, 
21,30 Hah rler. 21_35 Mu•İ d ali mek~ebinden 
Orke . tra konseri Cho"Wan'in eı~rlerinderıı, 
23,20 S ' ıan ve caz mu•ilcileri, 

V 1 Y A N A 518 m. 
18 BandD muzika, 19,35 Şiirler, 20 Koro 

konıeri, 20~55 Saat ayarı, 21 _. 0S A•uıturra halk 
mu.sikid, 22,20 Haberler, 22.35 Emil Schipper 
tara~ınd n ıarlalar Ye hafif parçclar, 23,lS 
Kari Haupt takımı tarafından akıam konaeri.. 

MILANO - TORINO - FLORANSA. 
18 Kar~ıtk konser. 19 Haher!er, plik, 21 

Haberler, tiyatro, 22 Karııık neıriyat. 
PRAG 488 m. 

17 .İtidyo orkeatras·. 18,35 Muaahabe, 19,50 
Pli..k, 19 Almanca 11.eıriyat, 20 Müaahabe 
20,35 Orkeıtra, müra'·a b e, 23,05 Son haber• 
ler ,23,25 Orkestra konseri, haberler. 

ROMA 441 m. 
18 Karııık !.:.Dnae:--, 21.45 Ha~pa ve taıanni· 

il kon•er. 23 Dana muaiki•İ. 
BÜKREŞ 394m. 

10 Ruhi neıri)at, 11,30 Keza, 11#45 Ruhi 
musiki, 12 Senfon....k ,,li.k kon. ıer:, 13 Pli.k, 
14 Ha.b: rler, 14,15 P!ik ile l::.aflf musiki•i. 17 
Körlü saab, 18 Jean. Marko orkestraıı ı. 19 Ha· 
herler, 19,15 Konseri:ı deY mı, 20 OniYeraite 
d ! rıi, 21J,20 Plik , 20,45 Haftanın İc.:nal. , 21 
Madam Ilonca tarafından tasanni, 21,,20 Rad· 
yo orkeatrası~ 22 Kon'eranı. 22,15 Radyo or• 
keatrası1 22 45 Son haberler, 

B R E S L A IJ 325 m. 
17 Hafif muaiki, 2.0 Worm• clr...-arlan iainıli 

IU!frİyat, 21.35 Köylü tcm•i~ i. 22.20 Frederic 
Lamond çah:ror, 23 Haherlc.r0 Plik koa.•eri. 

20 Teşrinisani Pazartesi 
1 S T A N B U L, 1200 m. 
18 : Gramofon. 
18,30: FranHzca der• (llerlemiı olanlara) 
19 : Belkıa Hanım. 
20 : Refik Talat B. ve arkadaıları. 
21,30: Gramofon. 
22 : Ajan, Borsa haberi, ıaat a1an 

21 Teşrinisani Salı 
ISTANBUL,ı2oom. 
18 : Gramofon. 
18,30: Türkçe plak neıri7ab. 
19 : Orke•lra. 
20 : Orkestra. 
20 : Bcda yii Mua;ki Ho7etİ. 
21,30: Gramofon. 
22 : Ajan, Borsa. haberi, aa.at &fan. 

22 Teşrinisani Çarşamba 
ISTANBUL,1200m, 
18 : Gramofon, 
18,45: Fransızca ders (llerlecmiı olanlara) 
)9,15: Hazım B. tarafından Karaıöz. 
20 : Kemani Reıat B. ve arkadaıları. 
21,34k Gramofon. J 
22 : Ajan, Borsa haberi, •aat ayarı. 

23 Teşrinısanı Perşembe 
l S T A N B U L, ı200 m. 
18 : Gramofon. 
18,30: Türkçe plak • 
19 : Orke•tra. 
20: Kemal Niyazi B. ve arkadaılarr. 
21,30: Gramofon. 
22 : Ajan, Boraa haberi, •aat a7a.rı. 

24 Teşrınısanı turna 
1 S T A N B U L, ı2DO m. ] 
)2,30 - 13.30: Türkçe pli.k neıri7ab. 
18 : Gramofon. 
19 : Orkeatra. 
20 : Hanunlar He1eti.. 
21,30: Gramofon. 
22 ; Ajan., Bora& haberi, saat ayarı. 

25 Teşrinisani Cumartesi 
1 S T A N B U L, ı200 riı, 
18 : Gramofon. .,.. 
18.30: Franuzca der• (Müptedilere), 
19 : Hahmure Handan Harum. 
20 : Bedayii Muıik.i Heyeti. 
21,30: Gramofon. ......, 
22 ı Ajan, Bor .. haberi, •ut a7arı. 

Müderris Dr. Raşit Tahsin 
Akıl ve sinir hastalıktan müıehsssısı Cu· 
martesi, plizartcsi, çarşanba, perşembe 541· 
at il - 5 - Kadıköy, Alııyolağzı civan 

Tel 60i57 (1006) 

bildi. Fakat Reşit Beye sormadan 
bir cevap vermedim. Apartıman 

tam Beyker mağazasile kartı karşı
ya. T unele bile lüzum görmeden 
yüksek kaldırımdan Galataya in· 
dim. 

Rahattım ve yeni evimden mem· 
nundum. 

Retit Bey yazıhaneye gelir gel
mez vaziyeti yüzümden anladı: 

- Belli küçük hanım, dedi. Yü· 
zün gülüyor. Herhalde rahatsın zan 
nederim. 
Başımı eğdim : 
Teşekkür ederim Beyefendi. Çok 

memnunum. 
- İyi İnsanlardır. Türk dostudur 

lar. Ben insandan anlarım. Onlar 
eski ahbabımdırlar· Senin için en 
münasip yer orasıdır· lleride başka 
şekil düşünürüz. 

Paket aklıma geldi. 
- Dediğim çıktı Beyefendi, de• 

dim. Akşam gelen paketlerin biri 
size aitmif. 

Sözümü kesti: 
- Ben bir şey almadım kızım. 

Onlar da senin olacak. 
- Hayır Beyefendi, benim alma• 

dığım çamaşırlar. Çoraplar var .. 
Önündeki kağıtları kıuıatırmağs 

başladı: 
(Bitmedi) 

f 
o 
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•• 
Universite dün büyük merasile açıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Lıtlar içinde küraüye çık.:•. v~ şu nut-
1.u okumağa batladı. Nutuk sık sık al 
~ıılarla kesiliyordu: 

Vekil Beyin nutku 
Şereflerle, ilmi zaferlerle, tanlı ke

Iİlierle" dolu olacağına katiyetle emin 
olduğum, istikbali parlak bir yol üze
l'İııde, bugün ilk adımı atıyoruz, yur
duınuzun en büyük bilgi evini açıyo
l'qz. 

Bu muvaffakıyeti, Büyük Reisimi -
ıin a2im ve gayretine, seleflerimin yo 
rulmak bilmez çalıımal~ı·ına borçlu -
tuz. 

Yeni kurulan lstanbul Oniveraitesi 
İçin hükfunet hiç bir fedakarlıktan 
~e.kinmemitlir. Dünyamn en büyük 
'lunlerinden iatifade çaresini bulmuı
tu.r. En yeni ve mükemmel tedris va
•ıtalarını ısmarlamıştır. Memleketimi
~n en deierli unsurlarını bu iıin ba
'ına geçirmiıtir. Bu kadar büyük bir 
•tin kısa zamanda kemale ernıeyece· 
iini, .:!evlet iılerinde tecrübesi olan 
herkes takdir eder; eğer bu gün bu mü 
eaaeaede bir çok eksikler varaa, olma .. 
ltıaaı da imk&nsızdır. Bunların uzun 
l.atn.an geçmeden mütemadi ve müıte 
llıir bir ıslah faaliyetiyle izale edile -
••ğinde tüphe yoktur. 
l .Türk milletinin, ve onu idare eden 
trın, milli mücadelenin hatlarında, 
dağınık ve zayıf kuvvetlerle İfe atılıp, 
tıaaıl az zamanda bütün dünyaya kar 
tı kurtuluf şplaruı tatbik edPbilecek 
devlet teşkilatı ve büyük bir ordu 
:r.~Ydana çıkardıklarını hatırlayanlar, 
I Ukkan sanayiinden nasıl seri adım -
'lrla en son isimleri tatbik eden bü
nik fabrika aanayiine her gün geç -
llıekıe olduklarını görenler, hiç şüphe 
~tmez)er ki bu millet, ilfm sahasında 
. a ayni aürat ve ayni muvaffakıyetle 
~~rileyecektir. Size ve bütün millete 
O iikümet namına temin edebilirim ki 

. ~veraitede de (yarın) daima· (bu -
Rttn) den iyi olacaktır. 
lı Cümhuriyetin bil giye ne derece e
h •tnmiyet verdiğinin en büyük delili 
d ll muazzam müesseseye, devlet variw 
lı~lından her sene yüzde birine yakın 
~r ınebliğın tahsisine karar verilmew 

••dir. Bu hal hükumetimizin memle
~etiıı yakm atideki inkitafından ne 

erece emin olduğunu da gösterir; zi .. 
~ böyle bir emniyet beslemeseydi e.1-

t böyle bir İfe giriımezdi. 
r Bu emniyetı, yaınız ı ürk hükfune 
lı! değil, bu bilgi evinde çalıımak için 
lr. Çok memleketten, seve ıeve, ve ek

~·~1•i daimi surette burada yerleımek 
~~ın, koşan dünyanın buyük alımıerın
~n kalabalık bir zümre de göster -

llıi . lar §lır. Bunlann arasında yurt -
ın.ı terkedenler bulunmakla be. 

taber, hiç bir izti.rar kar~ıaında olma· 
llıalarrna rağmen g"arbin en ünlü Oni
k_eraitelerinden en ünlü kürsüleri hıra 
ıp buraya yerle~meğe gelenler d-. 

t~ktu~. Bu ~areket Türk mi1letine, 
ı:•k ıdareame, onun kıymet bilml! 
h sletlerine, . ~isafirp~rverJiğine, ve 

1 
Unların hepsının fevkınde olmak üze 

~ e,honun parlak ve büyük itisine kar , 
,' e.~lenilen derin itimat ve inanın, 
le~ KUzel niıaneaidir. Hem kendi gör
lı~ ~e duygumuz, hem haricin takdiri, 
lııı las~ he~ !ey bize bundan sonra 
(b ın!_llet ıçın artık daima (Yarın) 111 

Ugun) den iyi olacağını söyliyor. 
Ilı Büyük Şefimizin dediği gibi (Ne 

Utlu Türküm diyene) 

"' * * 
t lier türlü takdirin fevkinde ilim ve 
~. "b leı.•u. e~e~iy~~ buraya ~~len ve mem-

t e_tunızı dunyanın dıger yerlerine 
d~rcılı eden bilgin misafirlerimize bun 
lıl~ .dolayı tetekkür etmeği bir vazife 
b 1 •rım. Yine ilim sahasında, fakat 
'\, •tka yerlerde hizmet etmek üzere, 
'"rl . . b km 1 t b erını onlara ıra ıf o makla be-
rJa er. misafirlerimize karıı, onların 
t' 

8 
takdir ve minnetini ceJbedecek su 

~ ctı~ her türlü arkada§lık ve dostluk 
serı .. · ı dl\ . goıtermıt o an arkadaılarıma 

hili ~Ynı surette teşek.u. · i u , e · e 
lı •ım. Rektör Neıet Ömer Beyefendi 
ı:·~t~ akli ve bedeni burun kabıliyet-

l'lnı .. .. 
~lt'J ve muesseae uguruna sarfa ha _ 
leti:ııan ~r~ada,lar•~. cti~l~sine mil _ 
t;,.d ve hukumetın gozlermın üzerle· 
Clld 4:, ve g~?üllerinı? b7raber)erınae 
~ .. Ug~nu soylemek ·;tenm. Derin vu
tıı .flt, ınce zeki.11 biıyük ~abiliyet ve 

ltlc--d- t' l b .. . h\itij ..... ._ ı gayre ıy e u mueasesenın 
ı.; n kurulmu§ safhalarında büyük 
•h~etler ifa etmiı olan Profesör Mal· 
leti ~n.aplarına . d_a burada teıekkür 

ID.ızı takdunı hır borç bilirim. 
• • • 

Bu .. d k aı. mueaaeae e o uyacak olan ve 
ııı·"~ağa hazırlanan gençler: Milleti
k.'~ırı müstakbel yüklerinin büyük -bir 
•ı:blırır, siz, omuzlarınızda taşıyacak 
lıa 1~• bu milletin bir çok sahalarda 
tı~ f arı olacaksınız, daima bunu düıü-

rlı. hazırlanın. 
"~ lerJiyeceğimiz yolda emniyetle 
to~~a·~~a~an yürüyebilmemiz için 
likı e~ımızı bazı bazı geçmi§in derin-

İı~me daldırmak faideli olur. 
t01"\ı •z, ilk medeniyetleri kuranJarın 
"• ntaı ıyız, bundan üç dört yüz se-

evv J' k ,10\ h e ı.?e .. ada~ .medeniyet sahasın 
deıı er turlu yemlikler daima bizler
fr" ' orta Asyadan dünyl' \ ın her tara
hıı~ dağılan Türk brakisefallerde ·çık 

ır. 

ı.,; ı;;-abiler, İbni Sinalar, Biruniler U 
la, lıİYler hep bizim ırkımızdandı~ _ 
h.~ ug Bey Zeyiclerin adını ta§ı• 
hi~t·· ve on altıncı asrın sonuna kadar 
~ "n d" ı •li unyaca en doğru felekiyat cet 

la.,ınaddedilip t ullanılan eserin hazrr
li leu asında en büyük hizmeti olan A· 
d1111 d~u ve Buraa~ı Ka.dı. zade, bun _ 
ka.d rt asır, yanı on ıkı on üç batın 
ll'led:r- evve.l turada, yanımızda Fatih 
tııı:ı · ~ eaelerınde, bizim büyük baba la -

IJ a dc:ra okutuyorlardı. 
~i'ke Vazıtler en müterakki ziraat, en 
•di • ınrnel sanat, en derin ilim bizde 

• Sonra k b. 
1 tı İco. oyu ır taassup, korkunç bir 
it ruh v f'k · h 

i "Urd e ı rı er feyj ezdi, yaktı, 
•eı, :Ye "! Yurdumuzda, övüni,ilebiJe _ 
lı.,,, 1 Lg~ne şeyler mazilerdekinden i

l dı; karanlıklar içinde siyı\Sİ, 

ı: · "keri, ilmi, iktısadi, her §eye ıamil 
b;r iniı batladı, asırlarca durdurulma 
dı. 

1 rica ile sınıf geçmeye ve tahadtna - 1 sil Türk birliği karş .. ında, temız b;r i:ı 
me almıya çalı§ması, ondan st.nra da san kalbinin sevgi ve saygıdan l::.aşka 

Yurdumuz harabezare döndü, o 
Jnrt ki üzerinde, dört be§ bin aene ev 
veline ait Eti yazılarına göre, ezelden 
beri anaya ana, babaya ata denilmek 
ıeJir. 

Bundan on beş aene evvel bizim i
' in milli ölümün tahakkuk etınek üze 
re olduğuna dünyada her kes, ve biz
de bir çokları kanidiler. Fakat damar 
iarımızdaki asil kan buna müsaade et 
m•di. Millet kendi içinden dünyanın 
on asırda bir bile çıkaramadığı bir da 
hiyi çıkardı, onun idaresi altında mah 
volmu§ zannedilen Türklük, dostluk 
ve ittifakı en ziyade aranılan bir mev 
cudiyet oldu. Dahilde mukadderatına 
hakim olarak her sahada hayat verici 
bir inkiıafa mazhar oldu, mazinin bü 
tün bağları, iktısadi hayatımızı boğan 
bütün kapitülisyonlar, :çtimai ve il · 
mi hayatımızı boğan taaıu~up ve irticai 
!Uh, hep birden parçalandı ve bu mil · 
Jet layik olduğu paılak ıatikbale ka
; uşturan yol üzerinde 'crbes yürüme 
ye hatta kotmağa koyuldu. 

Türk gençleri; 
Bize bu yolu açan, bütün bu eserı 

:5izlere, Türk gençliğine emanet etti; 
beni burada dinleyenler o gençliğin e.> 
bilgili tabakasını teıkil ediyorlar. 

Bu emanet çok ağırdır bunu bil 
mt lisiniz. 

Bilmeli ve öğrenmelisiniz ki Türk 
vatanı ile Türk Cümhurıyeti ayni teY· 
dir. Unutmamalı ve unutturmamalıs1 · 
nız ki saltanat, eski ruh ve eski zilıni
yet, vatanı üç asırdan fazla bir za -
man, felaketten felakete sürükleyit•. 
korkunç bir uçurumun derinliklerme 
fırlattıktan sonra, 920 den beri filen 
ve 19:.~ .;,len beri heni filen hem dl" 
resmen mevcut olan cümhuriyet, onu 
l u gün gördüğüm\iz atemin gıbtasını 
celbeden zirveye, on Üç sene gibi kısa 
bir zam&nda çıkarmıştır. 

Bu his genç nesillerin ruhund ne 
kadar derin surette girErse cümh\.lrİ
vet o kadar sağlam yani vatan o ka 
dar yüksek ve kuvv;,tli olur. 

inkılap tarihi kürsüsünü bımun İ· 
çin kurduk. 

Orada gençlerimiz, her fey l.taybol 
mn,.; zannolunurken nel~r yapılabilece 
ğiri; batta deha halkta azim v, inan 
<>hınca ne harikalar hu•ule ge ebile
< egini, daima ve taze taze gör jp ka
cakter ve seciyelerini mütemndiyen 
yükseltmek fırsatını bulacaklardır. 

Gençler; hiç biriniz hiç bir vakit u 
nut:Mamalısınız ki insani insan y.:ıt>an, 
ırı:.an kümelerini millet yapan. ınillet
leri ve onları teşkil edeu fertlerı ~ı~ .. 
.. Pfe ve insancasına yaaştan e'l mü .. 
him imil karakterdir, seciyedir Vata
n1n ve milletin yükselmesi bu h"l?letin 
~ ençlikte yükselmesine bağlıdır. 

Münevver gençler: 
Bu miilet, sizde aleme itim"'• tel • 

kin eden doğruluk ve fedakarltifı"· ın 
rı.ni insanlığın da üstüne çıka!"ar. fe~ 
ragatinefis ve kanaatki.rlığın en par
lak nümunelerini :;Örmek ister, ke.za 
1.ttan , ve vatan demek olan cümhu
ı.' et aııkının, onu korumak için 18.zım 
< Jan bedeni ve medeni cesaretiıı bil'cr 
timsali olmanızı bekler. Siz bu ha•let
?,.ı e aahi,ı> olmakla büyük oluraunuz; 
bı nlara malik olduğunuzu da her fır 
!atta iabat edeceksiniz, bunda hiç şiip 
he etmem. 

Hiç bir vakit eski kötülüklc·in geri 
u~lmesine, irtica ruhunun can lr...nma -
~oıa müsaade etmiyeceğ\nizden ve bu 
hususta mütemadi bır teyakkua halin
de bulunacağınızdan memleket eınin
d:r .. 

Bu hasletlere malikiyetıen aonra 
g. nçlerimizden beklediğimiz t ı ı hak 
kiyle bilgi sahibi olmak için bütün gay 
retlerini aarfetmektir. 

İkmal edilince burası dünyanrn E'n 
mühim bilgi evlerinden biri olacaktı~, 
ve §imdiden garp aleminden elh alt -
mıı kadar talebe ne ı?İbi ıartlarla bu
! ada okuyabileceklerini sormalı:·• dır· 
lar. Bu müeaaeaeden hakkıyle iatifade 
l tmek sizler ve ettirmek bizle! için 
milJi b riborçtur; ne siz ne biz bunda 
l urur etmeyeceğiz, sizler uzaklsrdan 
getirdiğimiz alimlerin memleketlerin
deki gençler kadar yüksek bir ::m; se 
viyeye çıkacaksınız. Bu nıerteb~)C yük 
,_~ımeniz esaslı ve §a;mıy.:-.cak o.ıo•ı bir 
gayemizdir, buna bir İki üç n hayct 
''ört senede behemahal varacağ•z, Ya 

rarrıazsak bütün emt.klerımiz heder ol 
ınuı demektir. Milletimiz bunu affet
r:ıe7 ve etmemelidir. 

Göz kama§tırıcı mazı"llİz bi"tt*' istık 
halde her türlü ümitler İ>ealemelc hak 
kını verir. Türk geuçliğ~nce h,.r ke . 
sin, her milletin seviyesine erişmek ve 
onu geçmek tabii görüllI'elidir. 

Burada, memleket için faideli gör
düP,ümüz bilginin ne olduğunu ~~ah et 
mel iyim. 

Faydalı bilgi, ferdin kıymetinı art 
tıran ve onu c~maat için daha ı · '· it 
bir uzuv yapan bilgidir. Maarif uğu
runda bunca fedakarlığa katlanan 
millet ve onun ışlerini idareye memur 
hükümet için, Maarif siyasetini mem
leketin ihtiyaçlarına göre sevk v.e i -
dare etmek hem bir hak hem de bir 
vazifedir. Genr.1~rimiz arasında tali
leri sayesinde bu fcdakarlıktıtn isti -
fade edenler için deJ buna aeve seve 
tabaiyet bir borçtur. 

Keza iktısadi §artların müsaadesi 
dahilinde ber zeka kabiliyetin inki
§afına meydan vermek, ayni zanıan .. 
da da ilim sahasında her kesin zekiı. 
ve hükilmet için bir hak ve bir vazi .. 
fedir. Camianın içtimai sıhhati an -
cak bu suretle korunabilir. Cemaat 
için ifa31 zaruri, ifa edebijirler için dt. 
çok faydalı binlerce işi ifa edebile • 
cek kimae bulunmazJ veya onları ecne 
biler ifa ederken, binlerce ki§inin meş 
bu yollarda çabalayıp cemaat için faz 
la bırer uzuv olarak yetişmesi, ne ka 
dar elimdir. içlerinden belki bir Ff.ra
bi, bir lbni Sina, bir Biruni çıkması 
mümkün binlerce çocuk tahsilsiz inki
şaf imki.nından mahrum dururken, 
binlerce ehliyetsizin, bitiremiyeceği 
mekteplere girmesi, bin bir iJ~imas ve 

esasen meşbu iş sahalarına girip yine bir şey duymasına imkB.11 olma.:. 
bin bir iltimas ve rica ile yer edinme- Vekil Beyefendi, pek kıymetli hita 
ğe uğra§ması, ve muvaffak olamayın- belerinde, genç Oniversit~mize düşen 
ca onları yetiıtiren camia için de bir büyük vazifeleri, gidilecek yolun çe -
yük ve karışıklık unsunı olması ne a- tinliklerini, varılması elzem hedefleri 
cı ıeydir .• Fakat, bundan daha acı bir büyük bir isabetle tahlil ve izah bu -
şey vardır; o da değersiz, zekadan yurdular. Bütün arkadatlanın namı -
ve çalıtma kabiliyetinden mahrum un na arzedeyim ki bize emanet edılen 
•urların, bu suretle mekteplerde çoğa bu büyük ve §Crefli vazift<nin outün e 
lıp sadece kalabalıklarının husule ge- hemmiyetini, kutsiyetini candan duyu 
tirdiği ağırlıkla ders seviyeaini kendi yoruz. 
seviyeleri derecesine düıürmeleri ve Milli ülküden kuvvet alan Türk ru 
akalliytte kalan kabiliyetli talebenin, hu, hiç bir müşkül karı·sında hiı· an 
kabiliyetleri derecesinde yüksek bir tedri bile sarsılmaz. inkılap Türkiyesinin 
se mazhar olmalarına mani olmaları- en büyük ilim ve kültür merkezi o!a-
dır. Her kes bilir ki yüz yan ilim bir rak bıiyük fedakirlıkıarla kurduğu 
tam ilimin yerini tutamaz. Üniversitemiz, memleketin kendinden 

Maatteessüf her yerde bu gibi yol- neler beklediğini p .. k iyi biliyoı· Orta 
Jara sapmak için tabii bir temayül var- zaman zihniyetinin asır~arca atalet-a 
dır. Fakat her hükiimet için bu meyil mahkiim bıraktığı Türk dimağını, 
le mücadele etmek ve zaman zaman Türk zekasını Türke layık bir tekil -
kendi maarif usul ve tarzlarını yokla- de inkişaf ettirmek, itletmek, müsta -
yıp bu gibi tehlike ihtimallerini ber - kil bir varlık haline getirmek i~in, il-
taraf etmeğe çalıımak esaslı bir vazi- min en son usullerini.ı. te.iı:l.nİğin en son 
fedir. Bu vazifenİl\ ifabından dolayı terakkilerini kendimize mal etmek 
kopacak fırtınalara, alevlenecek hid- mecburiyetindeyiz. 
detlere, toplanacak kinlere göğüs ger Yarın cümhuriyeti kendi ellerine 
mek vatani bir borçtur. bırakacağımız Türk gençliği, yeni O-

h niversitede, inkılaba liyik yepyeni 
Bu işte, bu büyük müessesenin, ü-• bir zihniyetle, ilmi r ve yüksek tekni -

kUmete yardımcı olmasını ve umumı 1 ğin en yeni uaullerıni tamaıni e kavra 
maarif siyasetimizin doğru işlemesi İ· 

b k mı§, müstakil çalı§nlağa ve müstal.ıl 
çin bir nizım vazifesini görmesini e dÜ§Ünmeğe alıımıı clarak yeti§ecek · 
liyoruz. tir. Yeni Üniversitemiz, Türk gençlı -

Buraya girecek gençleri, onun ted- ğine ilmin en son uaullerini a,ılamak
risatını takip edebilecek kabiliyet ve 

1 la vazifesini tamam1a.ır.ıf sayılmaz. 
malllmata malik ettiğimiz zaman,, i- . Milli hayat iç;.ı hatta ilimden daiu 
selerimizi matlllp seviyeye getirmi§, on mühim bir unsur vardır ki, Üniversİt'3 
Jarı ancak ileride milletin güzideleri· 1 miz kendi çatm altında yetiıen genç-
ni tetkil edebilecek kabiliyette o an - !ere her etyden evvel onu nefhetmeı<• 
!ara tahsis etmiş oluruz. Ondan sonra le mükelleftir. Milli aec;ye, yüzlere<' 
artık her ne ıebeple olursa olsun bu asırlık haşmetli bir mazinin yarattığı 
zümreye girmek kabiliyetinde olma - bu seciye, bu Türk seci)·eai, baılı ba-
yanları v~ yahut tabii meyillerinin · • ı · tına bir çok muvaffakıyctlerın ami ı, 
kendilerini başka yollara götürenleri, bir çok fazilitlerin yaratıcısı o~muı-
yaratı1ıı ve ya meyjlleri icabına göre 
memleket için ciddi suretle müfit ola
cakları istikametlerde tahsillerini ik
male, yari cins ve adetleri çoğiı.ltıla -
cak ve usulleri yenilettirilecek olan 
meslek mekteplerine ıevketmit olu
ruz. 

Bu aayede hem memleketin içtimai 
müvazenesi sağlam esaslar üzerine ku
rulmuı hem de yüksek ilim sahasında, 
inkiıaf kabiliyetini haiz olan gençle· 
rimiz için, hudutsuz bir inkişaf ufku 
açılmıı olur. Türkteki inkiıaf kabili -
yetinin sonsuzluğuna ise muazzam ta· 
rihimiz delildir. 

Burada, mühim bir noktaya i§aret 
etmeliyim; bu da garbin büyük hara 
lisanlarından hiç ohnazsa birine ciddi 
aurette vukufun ehemmiyetidir Bu vu 
kuf her gençin ilim ve tetebbü sahas.
nı son derece genişletir. 

Garbin en müterakki memleketle· 
rinde dahi bir iki ecnebi lisanının bi
linmesi mecburi iken, Türk gençliği, 
bilhassa bu günkü devrede bundan 
katiyen müstağni kalmaz, bütün Üni
versite talebesine b~ı lisanlardan biri · 
ni öğretmeyi mecb~ri kılmamız bun .. 

' dandır. 

Bu iıe çok ehemmiyet vermelerini. 
bütün gençlerimize ciddiyetle tavıiye 
edrim. - • • • 

Münvver Türk gençlE'ri; 
Milletin, cümhuriyet hükiimetinin 

ve büyük reisimizin bütün dikkatle -
ri, en kalbi temennileri, en müşfik his 
!eri üzerinizdedir. Milli mücadelenin 
en çetin gfuılerinde, haılıca emellE'rin 
den biri Maarif vekaletine geçmek ol
duğunu .öylemi§ olan Büyük Gazi, I..a 
rakter, zeka; kabili~ et ve çalışkanlığı 
ile Türklüğe hizmet edebilecek her 
gencin candan aııkı, kuvvetli yardmı .. 
cısı, yorulmak bilmez bir araştırıcısı· 
dır. Onun emriyle !İze her gün daha 
ziyade tekemmül ettirilecek bilgi evi 
kurduk, dünyanın en büyük alimleriı: 
den muallimler getirdik; size her ti'r 
lü inkişaf i.millerini temin için uğrat;ı
yoruz. Bundan istifade etmeyi biliniz. 
Çalııınız, inaaniyetı ve Türklüğe hiz
met ediniz. 

Nsşet Omer Beyin nutku 
Nutuk sürekli ve tiddetli alkışlarla 

bitti. Bundan sonra Cümhııriyetin o -
nuncu yıldönümü martı Ç;>lındr. Ve ha 
zır bulunanlar marta iıtırak ettiler. 
Bundat'I sonra Üniversite tl'ktörii Jlr. 
Neşet Ömer Bey kürsüye g>lerek Üni
versite namına bir nutuk .. rilt etti f'..e 
tel Ömer Bey dedi ki: 

Vekil Beyefendi, muhterem dinle
yiciler .. 

Büyük kurtarıcı ve yol gösterici -
miz Gazi Hazretlerınin e~~i~ dehasın
dan doğan latanbul Oniveuit~si bıı -
gün ilk tedris yılına ba§lıyor Memle
leketin kültür tarihinde um.tulmaz bi• 
gün olan bugünkü merasİln'! riyaset hu 
yuran muhterem Maarif vekilimiz HiI.. 
met Beyefendiye, gerek bu lutuflerin
den dolayı, gerek benim ve arkadafa 
rım hakkında ibzal buyurdukları La1-
tifkar sözlerden dolayı şükranlal'ımızı 
arzede;;'R\· Büyük Şefin ıa~maz ve ya 
nılmaz bir isabet ve katiyetle çizdıği 
istikamette muvaffakıyetıen muvaffa 
kıyete yürüyen ve bu müesaeseyi kur
mak için hiç bir maddi fedakarlıktan 
çekinmiyen cümhuriyet hükCımetinin 
muhterem vekili Emin olabilirler ki 
müessesemiz, memleketin kendısin .. 
den beklediği vazifeleri muvafiakı -
yctle başarmak için bütün kuvvetiyle 
çahşacıı.k ve bu suretle kendisine gÖa· 
terilen büyük mÜzôheret ve iti .. uada 
layik olduğunu iabattan geri durmıya 
caktır. ilim aıkını hakikat ülküsünü 
yarattığı derin bir samimiyet havnsı i 
çinde daha timdiden aıkı bir te,riki 
mesaiye koyulrnut olan Türk ve ecne
bi bütün arkadaşlarım, Oniversıte•nı -
zin bahio buyurduğunuz parlak i•tik· 
hali hakkında ayni iıtiyakı, ayni i. 
manı taşımaktadırJar. 

Gazisinin sevgisile bir tek k'llp o1a 
rak çarpan, onun güneşi altında dai -
ına ileriye, güzele, doğruya ve iyi fC 
doğru koşan hakkından ~e kuvvetin -
den emin olduğu İçin başka mil!rt!ere 
kar~ı ancak dostlul.t ve hayırhahıık 
besliyen muhteşem birlik, bu sat ve n-

tur • 
Cümhuriyet ve lnkıll\p ülküaün" 

her zaman candan bağlı olan Türk 
gençliği, milli inkılap tarihi kürsüsün. 
de bu asil hislerini hakiki bir make• 
ve yüksek bir ilham membaı bulacak 
tır. 

Ne§et Ömer Bey nutkunun sonund., 
Üniversite gençliğine bitap ederek, 
gençliğin Büyük Gazinin açtığı ilerle
me yolunda yılmaz bir gayretle daima 
ilerileyeceğini söyledi. 

Rüknettin Beyin hitabesi 
Neıet Ömer Beyden •onra Üniver

site talebesi namına Tıp fakülteain • 
den Rüknettin Bey heyet.anlı bir hi -
tabe irat etti. Rükn,.ttin Bey ezcümle 
dedi ki: 

- Sevinçli bir gün, şerefi ve zevk~ 
bugün bir ömre değecek bir aaat ya
şıy9ruz. Dünyada ileri gidişin bir remzı 
olan Türk ınkılabı bugun bır bi lgı '" ı 
açıyor. Bugün abd.ediyoruz, yemin e
diyoruz. Açılan bu ilerleme yolunda 
bimin varlığımı;i.la, azmimizle ilerleye 
ceğiz. Gazi istikbali bize emanet etti. 
Bu emanet çok ağır<!ır. Çok doğru! Bu 
ne şerefli emanet! 

Aziz Vekil Beyefendi, size bütün 
Üniversite arkadatlnrırn namına yalva 
rıyorum. Bizim bu imanımızı, bu aşkı
mızı büyük şefimize iletin. bizden ona 
sonsuz aaygı götürün. Çalışacağız, çalı 
ıacağız, son nefesimize d:adar çah,a -
cağız. Birimiz, hepimiz. bir ağızdan 
ve birlikte büyük tefin dediği gibi 
haykıralım: Ne mutlu Türküm diye -
ne!'' 

Rüknettin Beyin nutku çok alkışlan 
dı. Üniversitenin açılıı münaaebetile 
Büyük Şef Oniveraite gençliğinin ta -
zim ve teşekküratlannın arzedilmesi 
takarrür etti. Ve alkıılarla kabul edil 
di. 

Bütün davetliler Hukuk fakültesin 
de hazırlanan büfede izaz ve ikram o 
Jundular. 

Derslere bugün başlanıyor 
Dün, merasim yapıldığı için dersle 

re bugün saat doku~dan itibaren bat 
]anacaktır. Profesörler bu sabah ilk 
derste cümhuriyetin on yılda başardığı 
büyük itlerden ve dersin taalıuk ettıği 
mevzulardaki ilerleyiıten bahsedecek 
!erdir. 

Vekil Bey bu akşam gidiyor 
Maarif vekili Hikmet Bey bu aa -

bah Üniversiteye gelecek ve dersler -
de bulunacaktır. Bugün öğleden son
ra Vekil Beyin riyasetinde faküite 
dekanları bir içtima yapacaklardır. 
hın.ın"t Uey b· • •mki trenle Anka
raya hareket edecektir. 

Şehrimize gelen ecnebi profesörle
rin hepai lstanbul tarafında yerleımi§
Jerdir. Ekseriyet Laleli apartımanla -
rında daireler kiralamıtlardır. 

Üniversite açılıı merasimi bundan 
sonl"a her ders senesi ba(ında yapıla.· 
cak ve Maarif vekili bu merasimde 
hazır bulunacaklır. 

Tıp talebesinin istirhamı 

Maarif vekili Hikmet Bey dün Tıp 
talebesi namına bir heyP.ti kabul et -
miıtir. Hyete, asistanlar hakkında son 
alman kararda yaı kaydının kaldın!· 
ması imkinlarının aranması ve bu su
retle mecburi hizmetinden 31 - 32 yat 
Jarında dönmek mecburiyetinde ka -
lan doktorların ilmi tekamülden mah 
rum edilmemeleri busunu iıtirhamda 
bulunmuılardır. Vekil Bey Ankaraya 
döndüğünde bu meseleyi tetkik edece 
ğini vadetmitıir. 

T eehhura mey dam 
verilmeyecek 

Perıembe akpım Denizyollan idare
sinin saat 18 de Barıına hareket etme
ıi lizım gelen vapuru, ancak gece yan-
11 hareket edebilmiştir. 

Yeni Denizyolları kanununun istih
daf ettiği gayelerden biri de, vapurların 
muayyen gün ve saatlerde hareket et
mesidir. Bu itibarla bu gibi teehhüratın 
tekerrür etmemesi için alfıkadar idare.. 
!erce tedabir alınmaktadır. 

Amerika Sovyet 
Rusyayı tanıdı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Müliikatlarımızın Amerikanın Sovyct 

Rusyayi resmen tanımaya ve ıefirler 
teatisine karar vermesi gibi b:r netice 
ye müncer olmasından dola>:i b~tiy.arım. 1 Milletlerimiz araamda tesıs edilmıf o
lan münasebetlerin ebediyen normal ve 1 
dostane olma~ını ve milletle!'imizin bun
dan böyle mütekabil m~nfaatle<i bütün 
dünya ıulhunun muhafazası namına teı
riki mesaide bulunabilmelerini ümit ede
rim .. " 

M. Litvinof cevabı da diyor ki : 
" Sovyet Ruıyanm b".rletik Amerika i

le normal di9lomasi müı:::asebetler tesi
sine ve sefirlerinin teatisine amade ol
duğunu bildirmekle bahtiyarım. Millet
lerimiz arasında tesis edi~mit olan mÜ· 
naseb~tlerin daima normal ve dostane 
kalacatı ve milletlerimizin gerek müte
kabil menfaatleri ve gerek bütün dünya
nın sulhunu muhaf2za namına tt§tİkİ 
mesaide buluna~kları hakkında izhar et• 
mit olduğunuz ümide i.§tirak ederim. 

Eski rejimle miinasebet he.ildi 
VAŞiNGTON, 18. A. A. -Ame~:ka 

hükumeti e•ki Rus rejimJ.,,.iyle münase
betlerini kat'i surette kestiğinden M. 
Philipa sa1>ık Rus rejimlerine mensup kon 
aoloslar ve bankerler hakkında Ameri
kanın artık siyasi vaziyet ve hukuk ta
rumıyacağını bildirmittir. 

M. Philippa Vaşington'daki Amerikan 
elçiliğini Moıkovanın tayin edeceği Sov
yet elçisine tevdi et1ecekti". Parlamento 
ve matbuat mahfelle<i M. Rooıveltin bu 
hareket ve te!ebbüsüne müsait bulunu
yor. 

M. Hull kendisini Montevideo'ya gÖ· 
türen vapurda gazetecilere yaptığı beya
natta Sovyetler birliği hükümetinin Ame
rika !a•afından tanınmasır.dao dolayi 
memnun olduğunu sövlemiı, bu tasdik 
keyfiyetinin beynelmilel münasebetlerin 
iyileşip düzelmesi yolunda kat'! bir adım 
te§kil ettiğini ilave etmi,tir . 
Diğer taraftan M. Litvinoff da "Milli 

matbuat " kulübün~e ıöylediği kısa bir 
nutukta demiıtir ki : 

" 1919 yılında müttefiklerin Ruayayi 
parçalamak maksadını gözet•n hareket 
ve te!ebbüılerine Amerikanın maTti ol
m:'aım. "8;"ara alan Sovyetler birliği hü
kumeti, Sıberyadaki Ame•ikan müdaha
lesinden doğan zarar ve ziyanın tazmini 
hakkındaki isteklerinden vaz geçecekt'r. 
O •ıralarda bazı kimseler Siberyamn b'. r 
kıs~ı?ın. Ja~onlar tarafrndan i$gal <dil
mesı İh';Jm~linden korkuyorlardı." 

!t"· Lıtvınof on altı &e'1edenheri takip 
~d;len maksadın elde <d'lmi~ olmasından 
ıJ:.. ayı çok memnun olduğunu aöyleınit-

b 
~.dLitvinof M. RoosveJıin şahsi caz·,_ 

esın en ··fu ve nu zu nazarından da tak-
diri~ bah~etmiştir. 

Rusyada Amedk•n kiliseleri İn•a ed'l
mesi ihtimal v• imkanları hakkında soru
lan bir suale M. Litvinof fU cevabı ver
m~~tir : Böyle bir şeye hiç bir mani gör
muyorum. Sovyetl: r mem'ek~tinde za
ten kork J-;n kilise vnd•r. A•cak su var 
ki ben bunlardan hiç birine aya~ bi
le atmadım!' -

Nev York Heraldt Tr'bün gazetesi M. 
Rooaveltle Litvinof Yolda• arasında hu
sule gelen itilaftan dolayi memnuniyet 
beyan ederek diyor ki : 

" Bu ~n1aşma Amerika-:la ,-a">ılacak 
her türlü komünist le!ebbüslerinden Sov
!etl~r birliti hükUmetini mes'ul tubnağa 
ımki.n hasıl edecektir. Moskova hakkmda 
gösterilen emniyet ve itimadın icabında 
geri alınma11 da mümkün olacaktır. " 

Bu gazete mutalea!arına ıu suretle de
vam etmektedir : 

" M. Roosvelt Sovyetler birrği dahi
lindeki Amerikan tebeaımm haklarını 
pek ?'Ü.essi; surette korumuı, bu hakla
rın, ıktısadı casuzluk bahanesiyle ıebep
ıiz ve. haka'?' aurett• ihli.1 edilıneyeceğ;
ne daır temınat almıştır. " 

Bu gazete ya-zısrnın sonunda Amerika
nın Sovyetler birliğine uzun vadeli kre
diler açıruyacağı ümidini de göıterıqia
tir. 

E~ki bir mesele 
VAŞiNGTON, 18 .A. A. - Amenka

nm vaktiyle Siberyaya müdahalesi do
layıiyle Sovyetler birliği hükiimetinin 
ileri ı_ürdüğ-ü İsteklerden vazgeçmesinin 
Amenkanın Arkangelsk'e müdahalesin
den ötürü dermeyan edilen taleplere şa
mil olmadığı. Sovyetler birliğinin bu hu
ıuı!aki İateklerinden iırar göıterdiği açık 
ça bildirilmektedir. Henüz hatırlardadır 
ki Am•-ikalılar 1918 senesinde Vladivoı
toka 7000 asker çıkarmışlardı. Bu hare
ketten maksat burada bulunan Alman e
sirlerinin tekrar müttefik1ere karıı ıev
kedilmek içiıı yeniden silahlanmalarına 
mani olmaktı. Bununla beraber bu sefer 
heyetinin kumandanı beyaz ve kırmızı 
Ruslar arasında CL"1nası muhtemel ibti .. 
laflarda tam bir !~raflık muhafaza etmek 
için emir almıllitt. Bu emre umumiyet 
Üzere riayet g~sterilmitti. 

Halbuki Arkangelsk'e çıkarılan 4700 
ki§ilik sefer heyeti Sovyetlere karşı açı
lan mücadeleye faal bir surette ittirak 
etmittir. Bu mücadeleye iıt'rak neticesin 
de Amerikalılar 200 ölü ve üç yüz yara
lı bırakmı§lardı. 

Japonyada intiba 
. ~OKIO, 18 .A. A. - Rengo ajansı bil 

dırıyor : Hariciye nazaretinin bir mü
meuilli Sovyetler birliği ile Amerika 
arasında diplomatik münasebetlere tek
rar baılanmaaı münasebetiyle ileri sürdü 
ğü mütalealar sırasında demiıtir ki : 

" Hükumete bu hususta hiç bir ma
lumat gelmemiıtir. Bununla beraber hü
kumet Japonyayi ne siyaset ne de ikti· 
sat bakımından alakadar etmiyen bu mü
nasebet başlayııını bildiren haberi mem
nuniyetle karıılamıştır. 

" Bundan dolayi Japonya bilhana 
Rusya ve Amerikaya karşı takip ettiği 
harici siyaseti değiıtirmeğe hiç bir lü
zum eörmemektedir ... 

Sovyetler birliğinin Tokio elçisi M. 
Yurenev'de ıunları söylemiştir : 

" Rusya ile Ame!'ika a ... asında diplo
matik miinasebctlerin yeniden başlama
sı cihan sulhuna çok değerli bir fayda ve 
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Cevizlik köyü 
Yeniden yapılacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
surette yaralanmrf ve tedavi altına alın• 
mı,lardır. Bu vakayı haber alır almaıı 
Büyük Reisimiz Gazi Hazretleri köylü
nün halihatırını sonnuı ve icap eden yar• 
dnnların yapılması jçin emirler vennit
tit. Her yerde yardımımıza yeıi,en Hi· 
li.liahmer de yard~1ın1 esjrgeın " : . 
Hilaliahmer cemiyetine lluzurunuzda te
§eıekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Vekil Bey Hililliahmenn memleketi• 
mizin muhtelif yerlerinde yangın, hare
keti arz, tuğyan gibi felaketler kar,ısın
da yaptığı yardımları kaydettikten ıon• 
ra Cümhuriyetci Türkiyenin birinci ıiari 
bu olmalıdır. 

Çt Birimiz hepimiz için ve hepimiz bi .. 
rimiz için " demit ve bu köy felaketze
delerine yardım etmek ve kıt gelmeden 
evvel köyü bütün ihtiyacatı havi tek'lde 
yeniden yapabilmek için teklif edilen mü 
nakale kanununun ruznameye alınması· 
nı İslemİf ve bu teklif kabul edilmiıtir. 
Kabul edilen bu kanuna göre 1933 mali 
senesi. 

Müvazenei umumiyeıine dahil da;re 
büteçlerinin muhtelif fasılları arasında 
44 bin liralık münakale yapılmakta ve 
bu münakale ile büteçnin 157 inci meaa• 
rifi gayri melhuze tertibine ili.ve olunan 
tahsiıabn lüzum görülecek mahalle yar .. 
dun olarak verilmesi hususunda hükiime
te seli.hiyet verilmcktedira Kanunun di
ğer maddelerine göre de 1933 senesi 
bütçesinin türk parasının kıymetini koru 
ma kanununun tatbiki mesarifi maddesi
ne 30 bin lira münzam tahsisat konul
çesinin Cümhuri.-et Merkez Bankaım
dan kambiyo mürakabe mesarifi karşı
lığı maddesindeki 20 bin lira 50 bin li
raya iblağ olunmaktadır. 

Devlet d<mir yollan ve liır.anlar u
mum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
yüz bin liralık münakale yapılması hak
kındaki kanunun m~izakereai münasebe
tile söz söyleyen b~r bat:be cevap veren 
Nafia Vekili bütcelerde mü,...,lcalelerin 
bir hata olmadığı. ve bütün d~vlctlerin 
muhaaebei umumiye kanunlarının müna
kalevi kabul ettiğini hatırlatarak dev
let demir yolları bütçesinde yapılması 
istenilen münakalenin bütçenin tanzim~nı 
de yapılmı bir hatadan değil, ancak büt· 
çenin kabul ve ta.dikinden sonra tahad
düı ehniı vaziyetlerden ileri geldiğini 
söylemiıtir. Bu izahati müteakip kanun 
okunarak kabul edilmiftir. 

Posta ve telgraf umum müdürlüğü bii' 
çesinde 329 liralık mÜ">akale yapılması 
hakkındaki kanun miizakere ve kabul 
edilmiştir. 

Müteakiben Türkiye Cümhuriyeti ile 
Yunanistan Ciimhuriyeti arasında akde
dilen ticaret ve seyriaefain mukavelena
mesine bağlı a ve b listelerindeki 
yanlı§lıkların düzeltilmesi hakkındaki 
kanun ile tütün ve inhisar ka.nununun 
33 üncü maddesinin tefsiri hakkındaki 
mazbaatanrn ikinci miizakereleri yapıla
rak kabul edilmit ve pazartesi günü top
lanmak üzre içtimaa nihayet verilmiştir. 

Ati nada heyetimize 
Bir ziyafet 

(Başı 1 inci sahifede) 
memleketiniz için beslemekte olda"u• 
muz dostluk hislerinin bütün İctimai sı
nıfların hislerine tercüman old~ğuna ıi· 
zi ikna edeceğini ve memlek1?tinize av
detinizde samimi dostluğun sadık haber
lerini götüreceğinizi ümit etmek iıte
rim." 

Türk murabbaı heyeti reisi Hasan &, 
cevap vererek demiıtir ki : 

'' Memleketinizin eıki medeniyeti İ· 
çinde, Balkan birliği fikrinin bizim b<pi
miz için kurtuluı yolu olduğunu anla
mak dirayetini göıte.rdiğine ıahlt o!malı 
la bahtiyarrz. &nC:an ba1ka memleketi& 
rimizin anlaımaıı için kat'i bir merha'e
nin M. Çaldariı gibi mühim bir devlet 
adamının huk:Jm 1; ... 1 taracında~ ".\ şı 
olduğunu görmekle tamamen bahtiyarız 

Bütün Türk milleti halkımızın anlaı
masrnı tam kıymeti ile takdir etmekte 
ve Balkan birliği fikrini sonsuz bir Ü· 
mitle kabul eylemektedir. ' ' 

hizmet temin edecektir. " 

Lehi.standa mtıba 
VARŞOV A, 18. A .A. - Sovyetler 

birliği hiikumetinin Amerika tarafından 
çok geç öğrenildiğinden Leh gazeteleri 
tanındığı h11.kkındaki habor L<hiıtanda 
bugün bu hususta mütalea yürütmeğe 
imkan bulamamışlardır. Siyasi mahfeller 
Moskova ile Vaşington araamda husule 
gelen bu yaklaşma ve uzlaımayı memnu 
niyetle kartılamaktadır. 

Leh - Rus misakını vücüde O'etİren ve 
bugün Lehistanın Vaıington eİÇiıi olan 
M. Patek'in bu yaklaıma hareketine çok 
hizmet ettiği kaytolunuyor. Varşova be
yan edildiğine göre bu yakla§ma ve uz
laıma umumi noktai na-zaı-dan dünya sut .. 
hu için çok yararb olacaktır. 

Viyanada ıntıba 
VIY ANA, 18. A. A. - Sabah gazete

leri Vaıingtondan gelen haberlere büyü~ 
bir yer ayırmaktadır. Bununla beraber 
gazetelerde heniiz tek tük mutalealara 
rast gelinmektedir. 

Neue Freie Presse gazetesi Amerika 
ile Rusya arasında husule gelen bu an
laşmanın iktisadi mahiyette düşüncelere 
dayanmadığı, harici aiyasete mütealli.L 
mü~ahazaların yapılan rnüzakerelerda da
ha büyük bir rol oynadığı fikrindedir. Bı. 
gazete diyor ki : 

" Sovyetler birliği günün birinde J>
ponyanın bu gördüğümü kesip atmağa 
kalkışmasından korkmalıdır. Uzak şark
ta bir tesadüf muhasamata patlak verdi
rebilir. M. Roo>velt Sovyetler birlikği 
hariciye komiserine dostça bir kabul gÖs· 
termekle Japonyaya bir ihtarda bulun
muş oluyor. ' " 

Meksika ile de mi ? 
MEKSiKA, 18. A .A. - Sovyet Rus· 

yanın Meksika ile tekrar siyasi münase .. 
bat tesisi İçin teşebbüsata giriştiğine 
dair olan haberi hariciye nezareti tekzip 
veva tekit etmemektedir. 

Bundan birkaç sene evvel, iki hükümet 
arasındaki siyas! miinasebetlerin inkitaa 
uğradıiı hatırlardadır. 



Havzada ilk kömürü 
nasıl bulmuştuk? 

MiLLiYET PAZAR 19 TEŞRiNiSANi 1933 

Kasımpaşa Kulübünde güreş faaliyeti \ Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz leyli talebesinin 2 inci taksitinin 25 1 
Sani 933 tarihinden itibaren alınmasına başlanacak ve 10 K~ 
Evvel 933 tarihine kadar deva:n olunacakhr. 

2 - Taksitin bu müddet zarfında tamamen tahsil edil 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tinde olan Ounanlı bükUınetinin E- rniş bulunması zaruridir. Pansiyon kanunu hiç bir mazcretit 
Cümhuriyetin onunc,. ylldönümü mü- reğli kaymakamı derebeyi H .. cı İıma kabulüne müsait değildir. 

Geçenlerde Uzun Mehmet için yapılan 
merasim, büyük bir kadirşinaslıktır 

naaebetile kömür bavzaaırun tarihi ve il ağayı ainirlendirdi ve kendı adam- 3 - Memur Çocuklarını, tenzilaattan istifade edebilnı 
bugünkü vaziyeti hakkmda gÜzel bir ları vaaıtasiyle "Uzun Mehmet" i İs- 1 .. • • • k ld 
kitap nefretti. Bu kitaptr,n havzaınn tanbula misafir olduğu handa zehir- erı ıçın, 1 ıncı ta sitte o uğu gibi, memuriyet vesikasınıt 
ilk vaziyeti hakkında ıu malUınatı ik- lebnek suretiyle ölcJürtt;;. mektebe getirilmesi lazımdır. 
tiba.s ediyoruz: İtte bugiin, memleketin lM>lli baı· 4 - Kardeşleri ücretle diğer bir resmi mektepte bulunall 

"Baılı baıına Türkiyeyi ihya ede- lı aervet menabiinden biri ve belki de 
cek bir servet membaı,, olan maden kö- batlıcası olan maden kömürimün ilk ta lehe mektep müdürlüğünden kardeşleri için tam taksit alııı' 
mürünün ketfi hemen umumi bir ka- kaıifi bu büyük keıfini bu auretle ha dığına dair getirecekleri vesika ile kardeş tenziliıbndan İstifı· 
naat halinde zannedildiği gibi teaadü- yatiyle ödedi. d d bil ki d .. '!?58) 
fi olmuı değildir. Maden kömürü; zeki Saltanatın binbir seyyiat i9inde yü e e e ece er ir • '"" ,1 
bir adamın iyi bir tesadüfün önüne zen idaresinin müaamaha•ı koca ki.ti-

Kosım~o spor birliği gÜrf!f §ubesinden bir grup • 

b~~~.:;r;:1~::a:-:!rı:tı:.e;d:!."..n;:::. ~~ek;~::!inc:i'w::::m~~~!::" .. 'üi~~ S..n senelerde milli gÜref takımı. bu §Ubenin kaptanlığını yapan eaki Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
mııtı Mehmet" in ailesi ocağına da lakayit mızın harici temaılarda kazanı.lığı pehlivanlardan Şaban pehlivanm bü • 

B.,"har kuvveti, harp ve ticaret ge- kaldı. "Uzun Mehmet" in zavallı ka· mütevali muvaffakıyetler bu aporun yük fedakarlık ve gayreti dokunmuş· İstanbul tevkifhanesi dahilindeki bakkaliye mahalli el' 
milerine tatbik edilince madenkö- rıaı kocaaının ölümiyle clüıtüğii aefa- halk tarafından r.ığbel görmesin.o ve tur. Son aefer yapılan aeçme müaaba· ki senelik kirası olan (316) üçyüz onaltı lira üzerinden açıl 
mürünün iktıaadi ehemmiyeti çok art- let yüzünden çıldırdı. öteden beri yalnız f:utbolle meuul o· kaamda birinci güre, takımına Ahmet, arttırma uaul ve u'"ç aene mu"ddet)e 27-11-933 pazartesi .n>n~ 
mııtı. İkinci Mahmut zamanında, Oa- - Bu maden bizi mahvetti... lan kulüplerimize de yayıhnasına a - Recep, Niyazi, emal, Kenan, Mahmut 0 0 <>-
manlı donanmasını teıkil eden kalyon- Feryadiyle aon nefesini verdi. "U· mil olmu§lur. işte bunlardan biri de beyler aeçilmiılerdir. Kulüplerini zi • saat 14 te kiraya verileceğindeTt İsteklilerin şeraitini nnfamıJı 
Jara da buhar makineleri konulmağa zun Mehmet'' in çocuklan bakımsız Kasnnpafa kulü~l:iclür. yaret eden bir mub .. rririmize bu genç ve pey sürmek üzere müracaatları. (6072) 
baılanmış, bittabi donanma için mü- ve peritan kaldı. Dört ay evvel açdma meraaimi ya- !er gÜreı antrenörü Her Peter'in hiç 
him bir mahrukat ihtiyacı başgöater- İıte padiJahlık idaresi, memlekete pılan Kaumpa§a gÜreş ıubeainin gÜ· olmazaa ayda bir kere gtlip den ver- J 
miıti. O aıralarda Oamanlı donanma· aonsuz bir servet hazinesinin ilk anah zel bir aalonu, giireı minderi ve duı mesi için netriyatmuzla tavassutta bu- .-
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.. mühim bir kuvvetin ifo.deai idi. lıte tarını hediye eden. adamın bu büyük tertibatı olup haftada üç aktam yir • lunmamızı rica etmiılerdir. Güreş fe. B ~ uncu o or u 1 an arı ; " 
bu sebeple bütçenin "Tersane,, ve bu- hizmetinin kaqılığını bu suretle öde- mi beı kadar güreıçi muntazaman ça deraayonunun, bu çalııkan gençle· İr mütercim aranıyor ..,.11 
na inzimam eden Tuphaoe ve •aİr fab- di. lıımaktadll'. Kasnnpaa§ muhitinde gü rin ricalannı reddebnİyeceğinden e • Ankarada çalıımak üzere lngi . Konya Askeri SA. AL. r-\1 
rikalannın mahrukat faslı müthiı bir Kömür katifinin ismi yıllarca meç- retin teessüsü ve yayılmasında halen miniz.. lizce ile birlikte fran•ızca veyahut dan : 
masraf kapısı açıyordu. hul kaldı. Babalannm keşfi l-.aıkala- İngilizce ile birlikte almanca bilir 5-11-933 pazar gÜnÜ kapŞ 

lıte bu ıztırar aevkiledir ki o za- rını zengin edip reİaha kavuşturdu- b Davetler 
manın tersane ümerası, Oamanh Hü- ğu halde kendileri sefalet ve mahru- Hilaliahmer alosu bir mütercime ihtiyaç vardır. Ocre- lı zarfla ihalesi yapılacak 01811 
kUmeti hudutları dahilinde de maden- nama izafetle isim verildi. "Uzun Meh- Hilaliahmer balosu 21 Kanunuevvel Eskişehir azalıgv ına tayin ti ayda 200 liradır. Arzu edenler Konya Askeri orta mektebi i· 
kömürünün mevcut olabileceğini dü- met" ailesile kimse alakadar olmadı, 1933 per!lembe günü ak}amı Perapalaı aa- Milliyet gazete•İ idaresine 19-11- çİn alınacak Çama,.ır ve buls 
ıünmüıler ve madenkömiirud·· taharrisi- onlara bir yardım eli uzanmadı. !onlarında verilecektir. Bir ıile lophntı- edilen Mehmet Beye 933 p'zar günü akşamına kcdar i- k k ki ". • "hal-'' 
ni her tarafa bildinniıler i. Fakat hiç bir hakikati karanlıkla · k d · şı yı ama ma nesının ı "' 

h ki d d ıı olan balonun mukemmeııy· etini temin M''dd · 'likt E k' h. aım1erini ay ettirmelidirlel". Ecne- cJ Araıbrma işi u fe 1 e evam e· bırakıruyan Cümhuriyet güneti bu ha· u eı umuını en : .....! ~!e ır aza. ynı evsaf ve ,.erait dahilin e 
derken ayni zamanda tersanenin her diaeyi de aydmlatb. Memlekete iyilik için Dahiliye Vek'li Şükrü Kaya B>yefen _bğına tayin kılınan Ez'ne hukuk baki- bi matbuatını en İyi takip edebile- a26 11 933 "' .. .. 1A 
sene terbia ettiği bahriye aakerlerine edeni de unubnıyan Cümburiyet ida- dinin riyasetinde güzide zevattan mü- cek olanlar tercih olunacaktır. - - pazar gunu saat 

1 • mi Mehmet Beyin se.:-İan memuriyetimi~ J k T Ji J !.ı de madenkömürii nümune en göate- reai "Uzun Mehmet" aileaine mütfik teıekkil heyeti tertibiye ıi:ndiden istib· le yapı aca tır. a p er"' 
riliyor ve memleketlerine döndükleri kanadını gerdi. zaratta bulunmaktadll' • ze müracaatı. 7646 ,.artnameyi görmek üzere bel. 
zaman madenkömiiriinü bulmağa mu· «Uzun Mehmet» in ismini örten Ull' " 
vaffak olanlara mükafatlar verilece- !arın peTd"6İ bu feyizli hakikat güneıiy- p ki J • Al k ' gün ve münakasaya i§lİrak ı; 
ği ndolunuyordu. le sıynldı. Halktan çıkma bu koca kiti· osta ŞC en Jrtihal _ Kılkıt mübadillerinden Kılkışlı tı ay iŞ çİn o gÜn ve vaktinden evveı 

Bu suretle terhis olunarak memle· fin senelerin acı ihmaliıte uğrayarak -Beyoğlu postahanesine öğle -.e ak- Hüaeyin Ağa mahdumu ve Reşit lle • ee teklif ve teminat mektuplll' 
keline dönen Ereğlinin °Kestaneci., kö meçhulle§en ismi; halk idaresi sayesin.. ••mları yani halkın dıprıda olduğu dam · J, 

r- yin adı Kılkışlı Rasım Bey cumar· • J K d K O SA A • 
yu"'nden Uzun Mehmet terhis olunur- de meydana çıktı, bu isim layık olduğu aaatlerde gidenler, gi~lerden yalnız SonL-'-ann u-adıgm" a aldanmayı- ny e onya a • • • ..,,.. teai aaat 17 de irtihali daribeka etmi§ """ • 4) 
ken nümuoesini gördüğü madenkömü- hürmetle arulclr, Cümhııriyet neslinin o- bir tanesinin açık ve diğerlerinin ka- tir. Merhumun ceoazeai 19 T .-dnisa.· nız. Kı.t. ansızın baabracak. Nezle, KO. na müracaatları. (337 
rünü bulmak için u-nç get;rmeden koyacağı mektep kitaplarına geçti, na· palı olduğunu görürler. Bu tek kite • ni 933 pazarteai gunu · saat (6056) 8358 
aratbrmalanna devam etmitti. itte bu ınına bayram tertip edildi, abide dikildi. nı'n o""nu"' doludur ye oraya bı'r mektup d"' B • bron!lit, grip go"bi hastalıklara yaka- * * • "-kak! dd-' bah el on ortte eyoglunda Kaly<>ııcukullu 
arattırmalar eanaamda da mevsim ha- .,., ara, ca .. ere ve ç ere bu . • d k'k d Ekmek · 1 lanmamak irin bu rütubetli havalarda Üçu"ncu" Muhabere alayınJll • be 1 • • ı ·.ı; verebilmek içın en afagı on a ı a ğun a çı oğ u apartımanında- • aat sonumı bulmu• ve köylüler zahire- nama ıza t e 111m ver ı . «Uzmn Melı 

• • bu .. h ol bekılemelidir. Giıelerin acaba memur ki hanesinden kaldırılaralı. Ferikoy listik kullanmaktan hatka çare yok- fık} t • tt" il k SıJ )erini öğübnek için köy değirmenleri- mel» ın guo ayatta an fakir aile pazar a amır e ır ece 
d ld B d "U f ...__ _ dnnl dclı ılmak auzluktan mı kapalı oldugu· nu aonran kabriatanma defnedileceğ' ilan olu • tur. Gislaved yerli laatiklerinin, halkı- l t• ni o urmuştu. u meyan a zun e rauma yar ar yap ve yap musluklariyle su boru anna • 

E 1 • K ki' imkô.nla arntdd bir muharririmize oradaki memurlar- nur. Merhumun ailesi mlZln sıhhatine büyük hizmetler etti-
Mehmet,, reğ inın öaeağzı mev ın- n Y L lip çılanadıg~ mdan ihalesi 
deki değirmene gİbnişti. Değirmende Saltanat idaresi, meu1ldıetine en bü- dan biri: ği unutulmamalıdır. Ayağına bir çift 
nöbet beklemek icap ettiğinden zahi· yük hizmetlerden birini yapan «Uzun - Hayır! memur çok amma belki HANDA-DRAMALfS.PRINEAS 20-11-933 pazartesi günü saat 

M h · bo"d aiJ · · • d lanı ı d d · · yerli Gislaved lastiği geçirenler, rütu• 
re çuvallarını yıkmıı. kend~i de va-' e mel» ı g urmuş, eaıru pen§an ııan çı J ar rr, emıştir. l 1,30 za bıraİ<ılmı•tır. Talip' 
kit geçirmek için Niren deresi kenan- bir vaziyette söodürmüıtü. Posta müdürlüğünün bu it üz~rine Yunan operet heyeti Frans z Tiyatro- betten, rütubet neticesi maruz kalınan " e 
na inmi•ti. Kadir,inas Cümhuriyet idaresi, bu nazarı dikkatini celbederiz. Kalabahk hastalıklardan kendilerini korumu• lerin şartnameyi görmek üzer. 

' h Jk k 'fi ek sunda. Bugün saat 17,30 da yaln:z bir ı • 
Dere kenarrnda yürürken bir gün a aşı nin meınJ etine bir asir ev- yerlerde halkın ihtiyacına göre giıe aç olurlar. , • (9899) her gün ve pazarlığa İştirak IJ' 

evvel yağan ıiddetli yağmurlann SÜ· vel yaptığı büyük hizmete lakayt kal- mak lazım geldiğinde sanınz ki mü- matine olmak üzre Tou Koutrouli to • k • d e 
rüklediği bir moloz yığını arasında a- ınadı; padişahlık kaymakamlannm boğ. diriyet ile hemfikiriz. Panighiri. Akşam saat 21,30 birinci defa çın O giin ve va tin en eVV 
radıg"ı madenkiimürü parçalanna ben· durduğu «Uzun Mehmet» i milli bir Beyoğlu dördüncü sulh hukuk Fındıklıda Üçüncü Kol ordtl 

kah 'b' d nl olarak Mabaraca. Pek yakında Carderi- h d zeyen siyah taşlar gözüne ilişti. Der- raırum gı ı an ı, onu manen ca an- ma kemesin en : Satmalma Komisyonuna miir~ 
hal topladıg" ı bir kaç siyah ta• parça· dmlı ve namını abideleştirdi. mektepler, İzciler, reımi ve hususi bü- nas, Viktoria et son Huss . rd. ) ) (

6332
) 

' ı·· t -'-k ·· ıı · ti halk · t" Kasımpaşada Kulaksızda (119 ti (498 aile değirmene döndü ve bu ta,ıan yan Maden ko·· mürlerı·mı·zı'n keşfı' un eı"" u er, cerruye er ve I!! ı caa arı. - , s~•9 
makta olan ocağın içine fırlatır. "Uzun rak etmiştir. numaralı kahve üstündeki odada sa .,.. 
Mehmet,, böylece ocağın karımnda tarihi nasıl teshil edildi? O gün Uzun Mehmet namına diki- lstanbul ikinci icra memurlu- kin iken 21-10..933 tarihinde ölen "' 4 "' 

b . ·'dd b ki dik · len bir abidenin açılma merasimi yapıl· b ı_ 1 1 f d 3 M h b J • '.ı ır mu et e e ten sonra sevınçle g"undan : yüz a•ı müteKaidi smai e en inin üncü u a ere a ayı ıçıı• 
d Halkevimizi kuruluı tarihine kadar mı§, bir cadde ve bir ıı'-ııka •Uzun Meh 7 ı, 

sıçra " Ereğli . Zonguldak havzasında maden met» ismi verilmiştir. Mahcuz ve paraya çevrilmesi terekesine mahkemece vaziyet edil- lıkl t ıl ak Ü al'' 
- Buldum, buldum!.. k"" .. ·· ·· 'lk k fi · ı mı'ştı'r. lıa-n tarihinden itibaren a- pazar a yap ır ac kmç 0ciı· 
Feryadile değirmenden dışan fırla- omurunun 1 eı ne aıt ma ıimat, sa- O gün bu merasim yalnız vilayet mukarrer yazıhane eşyası 25-11-933 liye arabası için talip çı a 

dı dece ilk bulunuı senesi tarihinden iba- merkezinde değil, vilayetin bütün kaza· tarihine müsadif cumartesi günü Jacaklı ve vereceklilerin bir ay ve - d ihal • 20 l 1 933 pıı 
• "Uzun Mehmet" İn aylardanberi a rettir. Bu tarih, (1829) seneaidir. lannda da tatbik edilmiş; Ereğli halkı saat 9 dan itibaren Galatada Kara mirascıların üç ay içinde Beyoğlu gın an esı - - 1al 

radığı madenkömürünü nihayet buldu Halkevi komiteleri faaliyete başla- «Uzun Mehmet» in doğduğu Kestaneci do"rdu'"ncu·· sulh hukuk mahkemesi- zartesi gÜnÜ s:aat 11 re hıra • 
drktan sonra ba§&rdıklan mühim biz- kö kad Mustafa caddesi İktisat hanı birin- T li 1 • .ıJ 

ğuna artık ıüpheai kalmamıştı, Çün- metler arsında bilha&sa bu mesele ile de .. yüne ar giderek tezahürat yapını§ ci katta 1 ve 2 No. lu odalarla ne müracaatları lüzumu ilan olu- mıştır. a p erın şartname, 
kü değirmen ocağına attığı siyah taı· 1 1 1 tır, ) go"rmek u"zere her gu"n ve pll" 

k 1 d me•g"u o uuı• ardır. Hlakevı,' kömUrün B .. ...._., ı H lke • T' b' • • k ti') t nur (9998 !ar mü emme surette yanıyor u. ' ' ayranı munaa~y e a vı, ı· ırıncı açı artbrma sure e sa ı- • . 
"Uzun Mehmet" biç kimseye bu ::: ~::~ile~:t~~f hı.i!t ':'!!: caret Odası, maden müesseseleri •Uzun lacağrndan taliplerin mahallinde zarlığa İştirak için de o gi.iJI 

hadiseyi duyurmadan zahiresini ö- cut rivayetleri derinleıtinnek ve kömü Mehmet» aileaine tebenuatta buluımıuı memuruna müracaatları ilan olu- lstanbul Üçüncü icra memurlu- ve vaktinden evvel Fmdıklıd' 
ğütüp köyüne döndükten bir gün rün keşif gününü tesbit ederek •Uzun !ardır. nur. (10009). ğundan : Ürüncü Kolordu

1 Satın aJrtıll 
sonra tekrar bu mevkie geldı' ve Ko-·· «Uzun Mehmet» bayranuna bila is· "' 

Mehmet» namma yapdacak bayrama · bü' ·· 1 bul k B' bo t d J h k • •• } aeag"zı dereai kenarında zahmetli bir tısna tun otan ve An ara gazete- ır rç an o ayı ma cuz ve omısyonuna muracaat arı. 
bir zemin hazırlamak için ayndığı bir 1 1 k 1 • k d .-n 

araştırmadan sonra ael 5uJannın top- komite ile işe başlaııuıtır. Komite bir eriUa il aMgöstennİ!l\ bayram günü hep- paraay çevri mesı mu arrer ört (497) (6333) 56;:ıu 
rağı ka21yarak meydana çıkardığı bir kaç haftalık mesaiden sonra «Uzun si « zun ehmet» e uzun bentler ayır- lstanbul Üçüncü icra memurlu- adet 1903 senesi Mısır Kiredi 4" 4 

kömür damarına rastladı. Beraberin- Mehmet» tarahnclan «Köse Ağzrn mev- mqtır. Bayram geceai lstanbul raıfyo- ğundan : Fonsiye ile üç adet 1911 senesi Mı- İzmit Fırka Sabnalma J{o' 
de getirdiği bir kazma ile kömür da- 1ciinde ı"lk maden ko'"mu··ru .. _. __ anmn hic sunda ma.ılen kömürünün «Uzun Meh- K d' F • h ·ı•t 

U1lll1 Mahcuz ve beheri Onarlık üç yu" z sır re ı onsıye ta vı a ı ve • d marlarından parçalar kopardı ve bu ri 1245 seneai Kaıımının birici günü met• tarafından ke§line ait müderriı I . An mısyonun an : • 
b . • d ef"k )' k t" d T·· ki 1 B k kırk adet Şark deg"irmen erı o- İ d IA parçaları ır çuva.a oldurduktan bulunduğu neticesine varını•lır. Bu ta- R 1 Beyfendi tarahodan bir konfe- ıra ıyme m e ur ye ' an a- zmit, Tuzla ve bolu al'" 

ıonra kövüne döndü. Türkiyede ma: rih, elde mevcut eski takvnclerle mila- rans verilmiıtir. Si hisse senedi lstanbul nukut ve nim sirkeli tahvilab ve otuz adet kıt' 1 ih • • • 432 zoO 
den kömürünü ilk defa meydana çıka- di seneye tatbik edilmiş ve Türkiyede «Uzun Mehmet» in kömürü keşif ta- esham ve tahvilat borsasında 23- hali 'tasfiyede Tütün Reji inhisarı a ar tiyacı ıçın • 
ran l~ ı hadise 1829 aeneai sonbaha- maden kömürünün keıif tarihi olarak rihini tesbit eden komite ıu zevattan te- 11-933 tarihine müsadif perşembe tahvilab 25 T. sani 933 saat 11 i- kilo un kanalı zarfla münak11' 
rında oluyordu. «8 Teşrinisani 1829» tarihi kati olarak ıekkül etmiıtir: günü saat 11 de açık artırma sure- le 12 arasında lstanbul Es'ham ve saya ko~uştur. İhalesi 16· 

Vilayetimizin topraklarında gömü tesbit edilmiştir. Eslıak bavzai fahıniye müdürü umu- tahvilat borsasında paraya çevri- • g.I 
lü aervet hazineainin ilk kapfi, bu su- Zonguldak Halkevi senelerdenberi miai, Ticare odası reisi Hüseyin Rahmi tile sablacağmdan taliplerin ma- 12-933 cumartuı gunu sa 
retle elde ettiği kömür nümunelerini , btr türlü bulunamıyan bu tarihi böyle Bey, Zonguldak gazeteai ba§mobarriri hallinde hazır bulunacak memu- leceği ilan olunur. (10015) 15 tedir. Taliplerin şartnaJ11e' 
ilbaharda lstanbula götürdü. Bu nü- kati ıekilde meydana çıkardıktan sonra Tahir Kara Uğuz Bey, Halkevi neıri- runa müracaatları ilan olunur. yİ görmek üzere her gün '1e 
munelerin kömür olduğu anlaıılınca kömürün ilk bulunu§unun (103) üncü yal komiteai mümeasili Ahmet Naim (10012) Jstanbul icra memurluğundan: 
"Uzun Mehmet" beı bin kurut müka- yddönümünü merasimle teside ve bu Bey... ' münakasaya iıttirak ic_in de 0.f 
f Mahcuz ve furuhtu mukarrer gramo- " J 
at ve kaydıhayat sartiyle de altı yüz auretle kaşif •Uzun Mehmet» e izafetle Mıntakamızın ilctııadi ehemmiyetini v.ün ve vaktinden evvel tek 1 

kurus maaıla taltif edildi. bir ihtifal yapdmasma karar vermi:ı-tir. borçlu olı:\uiu madenlıömürünün kiltifi fon ve sairen'n 23-11-33 perteml:e günü - İi 
Fakat halktan bir adamın Osmanlı 8 Teırinisani 1932 de vilayetimiz top «Uzun Mehmet» bayramının meydana ZAYİ - Kamyonetimin 3706 No. pla- saat 8,30 Beyoğlunda Salozağacında Zi- ve teminat mektuplariy)e ' 

hükUmetince ehemmiyetle aranan ma raklannda gömülü hazinenin keıfinin 103 gelmeaindeki faaliyeti hazırlıyan Fırka kası kaybolmuştur. Yenisi alınacağından l>a sokağında satılacağından talip olan- mitte Fırka Satmalma komiı• 
denkömürünü meydana. çıkannaaı ve Üncü yıldönümü ıerefine ve o hazüıeyi Reisimiz Mitat Akif Beyefendisinin me ah ·• tJ 
bu yuz •. den taltı'f edı'lmeaı·, 0 zaman E- bul U M hmet k ,, •. d ükr hükmü yoktur. Kaı-lo Praga !arın mahallinde memu!'U m susuna yonuna muracaa arı. ) an « zun e » namına ço sa sauenru e f" anla yadebneğİ, Tica- 63 
reğlinin zalim bir hükümdan vaziye- mimi bir ihtifal yapdmııtır. Meıasime ret odası bir kadiqinaalık borcu bilir. (10043) müracaatları ilan olunur. (10005) (3390) (63 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
Milliyet'in romanı: 66 söylemek lazun geline hasta efendiai- _ı!_e_m-idenize az çok bir sancı girmesi - Sonra? diait ameliyatı. Küçükken Bilharsia ~i 

l\İn yalnız batına sokağa çdmıaaına tabiidir: Asabi bir haldir. Biraz ao- - Sonra buhran geldi. yor1"1' :fr hastalık Tar. Ona ya .. al•"' 
bile müsaade ebnemekle. pek makul y.ınun bakalım, delikanlı... - Bak! bak! bak! Peki öğle yeme. dım. ıı 
bir harekette bulumnuıtu. Doktor hastasırun göğsünü görünce i:inde? -., Bihar:z;ia mı?·· O d .. ne deırıe 

Y ı H 1 k'" ··k b' k h"' • - Domates suyu. öyle• - a... e e bak ... Ne de güzel kö- uçu ır reverans yapara urme,. N'l'd b 1 kur 'b' b ' h·~· 
k • b' d 'I _ Sonra? - ı e u unan t •ı ı ·r pJ 

ESRARSIZ HAY AT 
pek! .. Demek mide, öyle mi? İaminiz "r ır e a 1 e: k f B- ··" ı·ı rıl~ -'Mükemmel! Mükemmel! ... Ne _Sonra mı? Hi<-... Hastalandım Yan; ço ena ıey.. ulun yer ı e 
ne? Kaç yaıında1m1z? • b b t 1 k O d d·-ı" iyi adaleleriniz var! Çok apar yapıyor- Ağrdar başladı. u as a ı var. zaman a » .. 

Hollywood'Ja sinema yılJızlannın romanı 
Yazan: VICKI BAUM Terc;ıme: KAMRAN ŞERiF Haata iamiAİ Edward O. Drake ola- dik:kabiz.liği yüzünden bu ha•"'ıığı _,_ b'ld' d. y· . 1 d .d. sunuz, değil mi? Golf oynuyor muıu _ Ağrılar mı? •• Peki... Delikanh, hn 

Yolcu, Üzerine günetin kemirdiği 
müteaddit etiketler yapı§bnlmıt, do
muz deriainden eaki bavulunun yanın
da bir müddet daha oturdu. S..nra: 

- Tobiaa, dedi. Bu aeferlik Avru
padan vazgeçelim. Avrupaya gibniye
lim. . .. . 

Winalow'da doktor Bratt'ın bir hay
li kibar müıterisi vardır. Dqarıda, mu
ayenehanesinin pencerelerinde iri yal
dızlı harflerle büyük bir levha durur. 
Bratt aslan Almandır. Göbekl;, kafası 
çıplak, gözlüklü bir adamdır. intizar 
ııalonunun dört aabncaklı koltuğu da
ima metgudür. MaAanın üzerindeki 
Saturday Euening Po.•I mecmualan da 
hep okunur. Duvard11 doktor diploma
:11 aarhdır. Hii.21nlıhat san'atinjn bir ıa-

• hete-ri oJan bn cr;p!oma Jleideiberc ha-

rabelerini tasvir eder. t.ıx 1 ır ı. ın;r:u 8 h y;.1ın a 1 r. nuz? Ben ha.Ji doksan dört aayr yapa· mldeniz biraz ekti.mit, o kadar.. 81! tutu uşum. 
Doktor Bratt mihaniki bir hareket- Doktor deftere kaydetti. Sonra hasta- biliyorum. Bittabi her zaman değil. haatalık ıimdi moda oldu. Sebebi de - l§te bu "interreaaant,, bir şef·' 

le, yeni baataamın gözkapaklanm a· lığını anlatb. Fakat arasıra doksıın dört aayı yapa. usulaüz p.,..hiz yapmak. Şimdi ınra- O yaıta Nil boyun<!a ne iıiniz varıl' 
§ağı çekerek aordu: Doktor Bratt dinliyor. Baı ve İ§aret biliyorum. Bizim rökor hu. Nereniz dan biraz kömür alm, bir kaç pea!il r cı.ba? 

- Eeeee? .. Rahatsızlığınız nedir? parmak!arile ağzının köıelerini ıiliyor. ağnyor bakayım? Şcraaı mı? Şurası?. yiyin ... Sonra evinize gidip karınıza - Babam Mı11rda memurdu. ııeı' 
söyleyin bakayım. - Demek bu hal size bugün tayya- Canım nereniz ağrıdığını bilmiyoı: mu· söyleyin size iyi bir parça aığır yap- lngilizim. .. 

Doktor Bratt bir çok şeyleri fakrüd- rede geldi, öyle mi? Evet, tayyarede aunuz? o;o. Ona ihtiyar doktor Bratt'tan ı;e. - Telaffuzunuzdan anlat:Jıyor··· 
demle izah eden doktorlar nesline bu l"ibi haller olabiJ:r. Bunun için has- Doktor Bratt, yumuşak apor göm1e· !im götürün, ona benim tarafımdan nuı un bakayım ... 
mensuptur. ta olmak icap etmeZ'. Mesela zevcem ği içinde kaybolan omuzlan yeniden .t;yleyin: insan sabahleyin kalkuğı Doktor Bratt defterine baktı. . 

Koltuğunun altında, toz içinde ufa- 1000 dolar verseler tayyareye bine· gözlerile takip ebneğe başladı ve İla· ~aman, ekşi meyve suları içmemeli, - Salan aiz §ey ... olmayaaını.? Si~ 
cık bir köpek tutan ve yabancı oldu- mez. Ağrdar, değil mi? Körbağırsak ve etti: o•a yumurtalı jami,on yemelidir. Ha- bir arl\lık sinemacı zannettim. J-lal" 
ğu anlaşdan, biru hasta duru!jlu de- nahiyesinde mi? Körbarsağmızı aJdn- - fyi adaleleriniz var. Adaleleriniz yır ,dostum, daha doktorları zenırin §lt Oliver Dent diyorlar ... O zanr:ettifl'' 
lika.nlr: dınız öyle mi? Kıymetiniz bet yüz do- iyi, fakat biraz kansızaınız, delikanb. cbneğe biç niyetiniz yok. Turp gib•si- Geçenlerae burada bir filmini gö•ıet· 

- iyi bilmiyorum, dedi. Galiba mi- 'ar arbnıf demektir. Nasıl ağTı? Hıı . Yokaa sakın ıiz de bazı çılgmlar gibj 11 2.• m·~lerdi de ... Fakat iyi l.akılırsa, orı~ 
de. Köpeğimi de beraber getirdiğim- demek şiddetli.. .. ilk buhranı ne za · perhiz etmeyesini1:?.. - Doğrusu hiç te turp gibi değı'im. hiç benzemiyoraunuz. itte böyle ... Sı· 
den dolayı affınızı rica ederim. Bura- man geçirdiniz? iki gün evvel mi? O - Yok, perhiz denilemez.. Fen" halde haotayım. ze dediğim gibi kızarmıt et yiyin•I· 
da yabancıyun. Otelde yalnız bırak- n•man tayyarede değildiniz, öyle mi? _ Öyleyse bakahm, aon aözümüzü. ·- Evvela kız:.;m.ı§ sığır etini yivin, H~ydi Allah ~liımet versin! 
mak iatemedim. Pek makul bir hayvan 'Q,,,..ek durup duruıken oldu. Meksi- timdi söyleriz. Mesela bugün ne yecl:- bakalun. Kömürü de yutun. İ~tc ,;,.,, Adamla kö)M!k wittiler. Adam k•"" 
c!eğildir de.... · kMla oturanlar yaııyorlar. İatediklerı niz? reçeteaini yazayım. Şimdiye kadar hiç diıinde iyilik biaaediyor. Ain yol" 

Tobias küçük kuyruğu üzerine ualu ka<'ar bira İçebiliyo~lar. Demek oto· - Sahableyin bir bardak meyve au- hıısta olmadınız mı? • '.yı"t artık air ıyoli. Yalnız a.ğnıl111 

•lulb lourulmuı oturuyord __ u_. _H_a_k_i_k_a_ıı_· _ı___,..._o_b_i_l _k_a_z_a_1JD_d_a_n_:_:_ao:_:n._r.;.a;..;.ol.;.clu= . .;.?_O;;...:h;;;a;;;l'-- ...ı.~.-i;olim::;·=·---------------·-'H=e::;rk=e::;ı'-".&!,;;·ı.::;·:o,..::ı.:;:ir:.:•::Z::•'-'S..=ar=•=-=•..:;.;;a;;;;n'--------------...L...,..,.e::cl;;.:i)'--
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs landı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst 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 Bahfekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 8073 

t . EVKAF MODlRİYETl iLANLARI 1 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 
652 00 

525 00 

150 00 

150 00 
~ 

140 00 
j 1 

1100 00 

2580 00 

326 metre terbiinde b:ılunan Kadir~a'da 
Şahsuvar Bey mahallesinde Bostan sokağın
da 15-17 No. lı arsanın tama..'lu. 
210 metre terbiinde bulunan langa'da Bos
lancıbaşı Abdullah ağa mahallesinde Küçük 
Langa cadde.>İııde 94 No. lı arsanın tamamı. 1 
Çarşuyıkeh'rde sorguççu hanında alt katta 
3 No. lı odanın tamamı. 
Çarşuyıkebirde sorguççu hanında 5 No. lı o
danın tam.amı. 
İstinye'de Neslişah Sultan camii imamına 
meşruta haneni.o enkazı. 
100 metre terbiinde bulun.an Sa1kıms·)ğütte · 
Karakihüseyin çelebi mahallesinde hüdaven-
digar caddesinde İskenderağa türbesi ars - sı
nın tamamı. 

.258 metre terbiinde bulunan eski Hacıferhat 
yeni binhirdirek mahallesinde Fazlı:paşa :scka 
ğında Sultanmahmut türbesi karşısında eski 
16-18 yeni 20 ila 28 No. larla murakkam ar
sanın tamamı. 

Yukarda yazılı olan Emlak Teşrinisaninin 27 ci pızarte 
si günü saat 15 te pazarlık'a satılacağından taliplerin !JeY ak
çelerile beraber Mahlulat kalemine müracaatalrı. (6356) 

Kodein, Diyonin 
Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarda yazdı iki ka

lem eczanın pazarlıkla ihalesi icra edilecektir. Talip olanla
rın şeraiti anlamak üzere her gün Levazım İdaresine ve ihale 
günü olan Teşrinisaninin 22 ci Çarşamba günü saat 14 te i
dare Encümenine muracaatları. (6357) 

Zonguldakta: Ereğli Havzai Fah. 
nıiye Müdüriyeti Umumiyesinden: 

ldarei Umumiye, Kozlu ve Kilimli şimendiferleri malze
ınesine müteallik (91) kalem demir, yağ gibi muhtelif eşya 20 
gün müddetle ve ka!)ılı zarf uıuiile münakasaya konmuştur. 

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

Münakasaya iştirak etmek isteyenlerjn şartname ve liste
leri Zonguldak mezkiir Müdüriyeti Umumiyeden ve İst:ınbul 
da 4 üncü Vakıf Handa 3 üncü katta 30 - 31 numarada İıtan 
bul Mıntakası Maadin Mühendisliğinde görmeleri ve şartna
nıesi veçhile hazırlanmış vesaik ile ( 448) lira 6 kuruşluk te
tninatı muvakkate akcası ve te'<lif mektuolarmı muayyen vak 
tinde mezkilr komiıy~na makbuz mukabilinde vermeleri ilin 
olunur. (6352) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonunda.o: 

410370 kilo Ekmek : Kapalı zarfla münakasası.: 11 Kanu
nuevvel 1933 pazartesi günü saat 13 te. 

69110 kilo Ekmek : Açık mü •akasası: 11Kanunuevvel1933 
pazartesi günü saat 14 te. 

39475 kilo Sığır eti: Kapalı zarfla münakasas1 : 11 Kanu
nuevvel 1933 

3806 kilo Kuzu eti.: Pazartesi günii saat 15 te. 
İstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin İaşe

si irin yukarda cins ve mıktarı yazdı Erzak münakasaya ko
nuldu;hından şartnameleri görmek isteyenlerin her gÜn 

ve mezkiir Erzakm itasına talip olacakJarm da münakasa gün 
Ve saatlerinde Kaıımpaşada D:miz Levaznn Satınalma Komis
Yonuna müracaatları. (6298) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Viyana Üniversitesi Profesörlerinden Doktör Fuch§ 21 

ik'nci teşıin Salı günü saat beıte Üniversite Merkez binasın
da büyük -!ershanede "Şebekiye Dekolman ın Modern tedavi
ııi" hakkında bir konferans verecektir. Alakadar olanların teş 
l'İfini r~ca ederim. (6378) 

lahlisiye Umum Müdürlü~ündenı 
S:ıli Havalarda Sefainin selameti seyrüseferlerini temin 

İçin Karadenizde Kerempe burnunda tesisi mukarrer sis düdü
ğü, kaoalı zarf u,u'ile ve iki ay müddetle münakasaya konul
ltıuştu~. ~O Ka. Sani 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
&aat 1 4te ihalesi icra kı'ınacağından taliplerin şartnameleri 
ırcrm k ;_;zere Ga1?tada Rıl-:tı:n caddesinde idarei merkeziye-
Ye ·· caatları. (6354 

iP ;: 0 ' - • - ~ • •' } ' • • k ~ "' . .. ' ... '• ... . ' 

İstanbul'un en mutena 
ticaretgah mahallinde 

mevkiinde 
pazarlıkla 

................................ __ 
1 VAPURCULUK 

satılık üç kıt'a müfrez arsa 
İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 

I~ıymeti 
Muhammen es 

Lira 
11,925 
9,800 

13,470 

Beher Metre 
metres: l\llurabbaı 

45 
40 
30 

265 
245 
449 

No. sı 

45 
46 
47 

TüRK ANONİM ŞİRKETi 
1ST AN BUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telelon: 22925 
işletme müdiri.veti: Tel: 22921 

KARADENİZ YOLU 
Sadıkzade vapuru 19 teşrini

sani pazar günü saat 18 de Ga
iata rıhtımından Rize'ye gide
cektir. Gidi,te Zonguldak, lne
holu, Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Giresun, Tirebolu, Göre
le, Trabzon, Rizeye dönÜfte Of 
iskelelerine uğrayacaktır. 

Şirktimiz vapurlo rınm çalıştığı bat· 
Jar kahve oe .ı. kl:-rı kİ!'aya veraece-35,195 

lstanhul'da Hocapaşa'da Hobyar mahallesinde Yeni postane arkasında Aşir efendi kütüp
hanesi sokağında Damat İbrahim Paşa vakfılıdan olan üç parça arsa ayrı ayrı satılmak üzere 
kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuş ise de talip zuhur etmediğinden pazarlıkla ilanına 
karar verilmiş olduğundan açık pazarlık suretile müz ( edesi T eşrinisaninin 27 ci Pazartesi 
giinü saat 15 tedir. Tali!)lerin pey akçehrile beraber lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında 

1 ğinden talip olanların §İr!<ete mü-
racaatları. ' 

Mahhilat kalemine müracaatları. (6355) 

Marmara Üssübahri ve Kocaeli 
Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

20,000 Kilo Sığır Eti 
Deniz Efradı için yukarda mıktarı yu_ılı sığır etinin mü- : 

nakasası 29- 11-933 tarihinde öğleden evvel saat 10 da ale ı' 
ni münakasa usulile icra edilecektir. 

Şartnameler komisyonumuzdan ve İstanbulda bulunan ) 
Deniz Levazım Satınalma hey'eti reisliğinden alınabilir. Ta- ı 
!iplerin yüzde 7 ,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçelerile 
yevmi mezkurda İzmitte kumandanlık binası dahilindeki ko- 1 

misyona müracaatları ilan olunur. (6112) 8359 

Akay işletmesi Müdiriyetinden: 
20 Teşrinisani 933 pazartesi gününden itibaren H. Paşa

Kadıköy - Adalar - Anadolu ve Yalova hatlarında kış tari- 1 
fesi tatbik olunacaktır . 

Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (6349) 
8628 

1 lST ANBUL BELEDiYESi İLANLARI 1 ____;~.;...._ ____ __ 
İstanbul Belediyesinden : Sur dışında Y edikuleden Edir 

nekapıya kadar yeniden bir yol açılacaktır. Bu yolun mihver 
kazıkları çakılmıştır. Bu kazıkların sağ ve solundan yirmişer 
metre yola gidecektir. Yedikule, Silivrikapı, Mevlevihane kapı, 
Topkapı, Edimekapı mezarlık !arından bu suretle yola gidecek 
kısımlarda bulunan makberelerin Kanunuevvel 933 sonuna ka 
dar alakadarları tarafından memuru huzurunda naklettirilme 
si ilan olunur. (6373) 

Belediye Riyasetinden : Eyüp rami civarmad zuhur ede
cek yanğmlara karşı teşkil edi \en Rami itfaiye müfrezesi 
31-10-933 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Bu mm 
takada vukubulacak yanğının 22711 No. lu telefona haber 
verilmesi ilan olunur. (6371) 

Ressam veya 
Mühendis aranıyor 

iktisadi harita ve grafik ya
pabilecek iktidar ve kabiliyette 
bir Ressam veya Mühendis a
ranmaktadır. Sür'atle iş görebil
mesi lazımdır. Ü,; ay çalıştırıla
caktır. Bu evsafı haiz olanların 
aşağıdaki adrese mektupla ,art
larını bildirerek birer nümune 
göndermeleri. ( 6327} 

POSTA KUTUSU (79) 
ANKARA 6327 

...... ~~~ı:-:-~~~ı:::::: ~ Dr. l H SAN SAM J 
. l~T AFlLOKOK AŞISI 
ıotaiılokoklardan mütevellit (ergen. 
lik, kan çıhant, koltuk altı çıbanı, 
arpacık) ve bütün cilt bastalıldanna 
karıı pek tesirli bir atıdır. Divan· 
-- yolu No. 189. (9328)'--ıii 

1 Askeri fabrikalar ilinları 1 1 

Bakırköy Barut Fabrikaları ' 
için muhtelif cıns ve eb'atta 
boru ve teferruatı, cıvata, vida, 
eye, makap, ve saire 23 Teşri· 
nisani 933 perşembe günü saat 
14 le pazarlıkla alınacağından 1 

bunların mıktarını ve şartname 
sini ve nümune!erini görmek ü- ' 
zere !)azar lığa iştirak etmek is- ' 
teyenlerin mezkiir fabrikadaki j 
satmalma komisyonuna müra 
caatları. (379) (6346) 

8618 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(9334) 8076 

-
Deniz Y otları lıletmeai 

ACENTALARI ı 
Karaköy • KöprUb&fl Tel. 4236.i 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Mudanya Postaları Cuma, Pa 
zar, Salı günleri yapılacaktır. 
Bandırma Postaları Cumar· 

tesi, Pazartesi, Perşembe günle
ri yapılacaktır. Bu hatta Ad
nan vapuru tahsis edilmi,tir. 

Bartın Postaları Pazartesi, 
Perşembe günleri yapılacaktır. 
Per,embe Postaları gidit ve dö 
nüşte Akçatehire uğrayacaktır. 

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

lzmir Sür'at ve l•kenderiye 
Postan 

lzmir vapuru 21 ikinci Teşrin 
Salı 11 de Galata rıhtımından 
kalkarak lzmir, Pire, lskenderi
ye'ye gider. (6374) 

Ayvalık ikinci Aralık Postan 
Mersin vapuru 20 ikinci T et· 

rin Pazartesi 1 7 de idare nhb
mmdan kalkarak Gelibolu, Ça
nakkale, Küçükkuyu, Altın O
luk, Edremit, Burhaniye, Ayva. 
lığa gidecek ve dönecektir. 

(6375) 

Doğru lzmir Sür'at Pmıtıuı 
Ankara vapuru 20 ikinci T et

rin Pazartesi 16 da Galata rıh
tımından kalkarak doğru İz
mir' e gidecek ve dönecektir. 

(6376) 

Karadeniz Birinci Aralık 
Postası 

Karadeniz vapuru 21 T e~rini
sani Salı 18 de Galata rıhtı
mından kalkarak Zonguldak, İ
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye dönüşte bunlara ilave
ten Sürmene, Ordu'ya uğrar. 

(6377) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 
818 
819 

Semti 

BeşiktaJ 
Beyoğlu 

Mahallesi 

Şenlik dedı 
Kurtuluş 

Sokağı 

lhlamur caddesi 
Kurtuluş caddesi 

Cin si 

Elyevmarsa. 
Kargir dükkan ve aıle bah
çesi ve kahve barakaları 

Hissesi 

3 / 5 
114 • 

Emlak Hisseye göre mu
No. ıı hammen kıymeti 

43 600 T. L 
226-228 1750 " 

711 ,, Hüsey:nağa Mumhane Ahşap hane 1/ 2 24 200 ., 
712 " " " " 1/ 2 26 2(j() .. 
715 Heybeliada Yalı Kuyubatı Ahşapikihane 1/ 10 2-2mükerrer360 ,. 
727 Boyacıköy Boyacıköy Mektep Ahşap hane ve bahçe 1/ 2 8-10 1000 ., 
728 Beşiktaş ŞenI:k dede Bakkal Ahşap hane 3/ 18 15 450 ., 
730 Arnavutköy · Arnavutköy Yağhane çıkmaz ,, 1/ 5 18 120 ,. 
731 ,, ,, Yenimahalle ,, 1 S 101 100 ,, 
732 .,_ ,, Büyük ayazma Ahşap hane ve dükkan 114 161-163 250 ,, 
737 Kadıköy Osmanaga Hamam Kagir hane 9/ 24 35 2250 ,, 
739 Yeniköy Ayanikola Bahçe Hane ve bahçe arşmı 1631 1/ 2 4 500 ,, 
740 ,, ,, Ayanikola Ahşap hane 1/ 4 59 100 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçe! erile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gay
ri menkullerden 818-819 sıra No. su açık arttır na suretile diğerlerinin satışları uzatılmak sureti e satışa rıkarıhrı" ···. J<. 'i 
ihaleleri 30-11-933 perşembe günü saat 1 5tedir. Müsayedeye iştirak edecekle · yevmi mezkurda saat on dört buçuğa kadar 
pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Sen"'~ haliy ~ vergisile belediye resimleri . müşteriye aittir. Şartname bankamız kapısına 
asılmıştır. (6?87) 
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Müessesesinden emniyetle alabilirsiniz · 

Hiç kimse ile alikası ve hiç bir yerde şubesi yoktur. 
Sabş yeri: 

• 
Istanbul Mısırçarşısı Hasırcılar kapısı karşısı 

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ MAHTUMLARI 

Süvari Binicilik mektebi ni göreceklerin her gÜn ve pa 
ve Süvari Bölüğü ile Gedikli zarhğına girceklerin belli saa
efradı ve talebelerin ihtiyacı tinde Merkez Kumandanlığı 
olan 3800 kilo yataklık kuru ot Satınalma Komisyonunda ha

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

pazarhkla satın alınacaktır. Pa zır bulunmaları (552) 11 Kanunuevvel 1933 dedir 
zarlığı 23 Teşrinisani 933 per- 1 (6308) 
şemba günü saat 15 le icra kı· • • " v 

Jınacaktır. Taliplerin evsafı Merkez Kuma~.danlıgm.a 
görmek üzere her gün belli saa n;ıerbu~ !ataat ve muessesat ı~· 
tinde Komisyonda hazır bulun tıyacı ıçın alınacak 4530 çeki 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

maları. (571) (6369) oduna talip zuhur etmediğin-
1 

• • • den 21-11 -933 sah günü saat 
Fen Tatbikat mektebi ihti· 14,30 da pazarlıkla satın alına 

yacı için telsiz labratuarı mal- caktır_ Şartnamesini görecekle 
zemesi pazarlıkla satın alma· rin her gün ve pazarlığma gİ 
caktır, Pazarlığı 22 Teşrinisa- recekbrin belli saatinde Mer· 

Bu keşidede ayrıca 10,000; 4,000; 3,000 
liralık ikramiye ve 20,000 liralık 

bir mükafat vardır. 

ni 933 çarşamba günü saat 16 kez ~umandanlığı Satınalma • " '1 8561 

da i~ra e~lecektir. Taliplerin Komısyonunda hazır bulunma lstanbul Milli Emlak Müdürlüg"' ünden: 
belli saatınde ve Merkez Ku· , la~~(551 ) ,(6309) 1 

mandanlığı Satmalma Komis- ' 8573 Lira Kuruş 
yonunda hazır bulunmaları. .. * İstanbul Emniyet Müdürlüğü debboyun-· 45 16 
(569) (6368) Gedikli küçük Zabit mekte· da mevcut 137 kalem bulunmuş eczayi 

* * * bi ihtiyacı için beş bin kilo o- tıbbiye. 
Harbiye mektebinde tera- dun 21-11-933 sah günü saat İstanbul Emniyet Müdürlüğü debboyun

küm eden 665 adet boş tene. 14,30 da pazarlıkla satın alına da mevcut resmi ve sivil elbiseler. 
kenin aleni müzayedesinde ve- caktır. Şartnamesini görecek Istanbul Emniyet Müdürlüğü debboyunda 
rilen fiatı az görüldü~ünden lerin her gün ve pazarlığına İş· mevcut resmi ve sivil elbiseler Fotin ve saire 
müzayedesi 23-11 -933 per- tirak edeceklerin belli gün ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü debboyunda 
şembe günü saat 15 te t:ılik e- saatinde ve merkez Kuman- mevcut Muhtelifülcins bulunmuş eşya. 
dilmiştir. Tenekeleri görecekle danhğı satın alma Komisyo- Istanbul Emniyet Müdürlüğü debboyunda 
rin her gün ve mektep levazı nunda hazır bulunmaları. mevcut muhtelifülcins esleha. 
mma ve müzayedesine girecek <

550
) ,f63!0>"' 8574 İstanbul Müftülüğü dairesinde mevcut 

739 00 

634 50 

116 15 

87 00 

186 40 
lerin belli saatinde ve Merkez H müstamel yazı masası, Koltuk, hah ve saire. arp akademisi ihtiyacı için 
Kumandanlığr Satmalma Ko- alınacak olan 5000 kilo meşe Yukarıda cins ve bulunduğu mevkileri yazılı eşya ve saire 
misyonunda hazır bulunmala- k ki f hizalarında göster:len muhammen kıymetler üzerinden 21 T. ömürüne te i olunan fiat ga 
n. (567) • * * (6366) Ii görülmüş ve münakasası Sani 933 salı günü saat 14 te açık arttırma usulile ayrı ayrı 

Fen Tatbikat mektebi İ· 21-11-933 salı gÜnÜ saat 15 şe satılacaktır. İsteklilerin eşyayi görmek İçin mahalline ve mü-
. 1 · 1 b talik edilmi.,tir. Şartnamesı'nı' zayedeye İştirak için de pey akçeleriyle komisyona müracaatla çın te sız a ratuarı malzeme- " 

si pazarlıkla satın alınacak"ır. göreceklerin her gün ve müna rı. (5922) 
Pazarılgwı 22 Teşrı'nı'sanı· 933 kasasına iştirak edeceklerin 

b il. · d k de Komisyonda hazır bulunma Devredilecek ihtira beratı 
Çar,.amba günu·· saat 15,30 da e ı saatın eve Mer ez Ku 

" d hw lm k ları. (556) (6316) 8607 
icra edilecektir. Taliplerin bel man an gı satına a omİs· * * * 
li saatinde ve Merkez Kuman- yonunda hazır bulunmaları. Harbiye mektebi talebeleri· 
danhğı Satınalma Komisyo- <553) <53ıı) 8576 nin ihtiyacı için 14 ders masası 

" Hidrokarbürlerin tahvili hareketi " 
hakkındaki ihtira için Sinai Umum Mü· 
diriyetinden istihsal edilmi~ olan 18 Ka 
nunsani 1920 tarih ve 2965 numaralı ihti-

nunda hazır bulunmaları. * * ve 32 ders sırası pazarlıkla sa- ra beratının ihtiva ettiği hukuk bu ker 
(570) (6365) Harbiye Mektebi talebeleri tın alınacaktır. Pazarlığı 20 ' re başkasına devir veya icara verilmesi 

• • • ihtiyacı için karyola pazarlık- Teşrinisani 933 saat 14,30 da teklif edilmekte olduğundan bu hususta 

Y 'IK" H M ki • la mub y d'I kt' p ıl k T fazla malUrrıat edinmek isteyen zevatın eşı oy _ ava a nıst a aa e ı ece ır, azar- yap aca tır. aliplerin her gu"n 
k b h 1 v 20 11 933 • " • lstanbul'da Bahçekapu'da Taş Hanında me te i i tiyacı ic_.in alınacak o ıgı • • pazartesı gunü "artnamesı'nı' go"'receklerı'n ve 

" 43·48 numa<alarda kain vekili H. W. 
lan 350 çeki odun 21·1 1 933 saat 15 te İcra kılınacaktır• Ta belli gün ve saatinde komisyon Stock efendiye müracaat etmeleri ilan 
salı günü saat 15 t~ pazarlıkla liplerin şeraiti öğrenmek üzere da hazır bulunmaları. (557) olunur. 
satın alınacaktır. Şarlnamesİ· her gün ve belli gÜn ve saatin- (6317) 8608 

_(9913) 

8591 

• 

-· Sizi rahatsız eaen 

0

:bu karın •••glnllQfo_I, 

• ·' , jzaıe ediniz. 
' ,,: 

Hafit LI N 1 A senlUrilııU giyfnlz:I 
VUcudUnüzde mevcudiyetini bile hisset' 

mlyecekslniz , Giydiğiniz anden Jlibareıtı> 
ıücudünUz htman bir çok aantlmetro 
lncelecektlr. Fazla olarak iyi ve ellstikfı 
trıkosunun daimi ve müessir masajı sayeslııt'I 
de zahmetsiz ve yorucu rejimden arı olaralC. 
b.ütün fazla semizliği izale edecektir. 

' Bunu, mağazamıza gelip tecrübe edf.) 
niz. Veya karnınızın kuturunu ve mecmu 
lrlifaını bildirerek adresinize göndertini~ 

rıatı : 17. lira • Siyah 20. lira 

Yalnız, BeyoQlu'nda 

Tüneı meyGanınGa 12 No.\ 

lstıkıaı caaaesı 385 NQı) 

maQazaıarınaa satılır" 

,,.. Rl9 ı IRG. Rouıd. naus~man•t 

9297 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut Ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden 

92 adet parlak muhafız ve 67 adet yağlı gemici muşam• 
basiyle 20 adet lastik çizme nümuneleri veçhile hepsi yerli ma· 
lı, olmak şartile açık münakasa ile satın alınacaktır. Müna• 

'kasası 6 K.Evvel 933 çarşamba giinü saat 14 le Galata' da Kara 
Mustafa Paşa sokağında Istanbul Limanı Sahili sıhhiye mer• 
kezindeki komisyonda yapılacağından isteyenlerin Ankara'· 
da Hudut ve Sahiller sıhhat Umum müdürlüğü Ayniyat muha 
sipliğine veya mezkiir merkez Levazım memurluğuna mü-
racaatları. (6243) 8519 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

_ 5000 metre Efrat elbiseli Pazarlıkla münakasası : 22 
ği şayağı ~ j Teşrinisani 1933 çarşamba , 

750 metre Efrat kaput· giinü saat 14 le. 
luğu şayağı 

Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesab:na 
yukarda mıktarı yazılı kumaşlar pazarlıkla alınacağından şart 
namelerini görmek isteyenlerin her gün ve itasına tali~ olacak 
larm da pazarlık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzla 
rile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (6286) 8605 


