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Çinin bir kısmında yeni b·r 
hükumet ilan edildi. Yeni bir 
harp çıkmasının önüne geçile
miyeceği zannediliyor. 
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Beynelmilel anarşi 
Silı:.hsızlaoma konferaıuıını inkıtaıJan 

kul'tannak için Cenevrede •on bir te
ıebbüs yapılıyor: Fraosa, lngiltere, A· 
tnerika ve J talyaoın murahhasları, kon· 
ferans reisi M. Henderson'vn reisliği al
tında toplanarak Almanyanm silahsız· 
lanma konferansınd'an ve Milletler Ce· 
ıniyetinden çekilmesile meydar:a gelen 
vaziyeıti tetkik ettiler. · Silahsızlanma 
konferansının bürosu ayın dokuzundan• 
beri içtimada idi. Almanyanın iştiraki 
lemön edilmedikçe, silahsızlanma mese
lesinde varılacak her hangi bir kararın 
fayda11 olamıyacağı anla§ıldığıµdan, bü
tük devletler arasınd'a böyle bir içti
lnaa lüzum görülmüştür. Telgraf haber
lerinin bildirdiğine göre, dört devlet 
ınlimessillerinin iıtirakile yapılan bu 
İçtimada bir karar verilememiştir. Hen
ders<>n'un reisliği altında ve bu defa 
Sovyıot Rusya ve Japonya murahha•la
tınm da iştirakile bir içtima yapılması 
kararlaştı. Ancak bu içtimadan müsbet 
bir netice çıkacağı çok şüphelidir. 

Sanayi Siyasetimize Yeni Bir Hız Veriyoruz 

Bir defa silahsızlanma hedefine doğ· 
l'll hangi çerçeve içinde yürüneceği bi
le belli d<ığildir. Fransa Milletler Ce
miyeti kadrosunun dışına çıkmak istemi
Yor. Silahsızlanma konferansı da Mil
letler Cemiyeti çerçevesi içine alındığın
dan bu konferansın tabii cereyanını ta
kip etmesine taraftardır. 

ltalyanlann Milletler Cemiyetine İ· 
liınatlan yol<tur. M. Mussolini yalnız 
ailahsızlanma meselesini değil, bütün 
diinya iılerini dörtler misakiyle hallet
tnek istiyor. 

Dörtler misakını ortaya ıurunce, 
Anıerika hakkile güceniyor. Çünkü A
lnerika bu misakın dışında kalmıttır. 
llu vaziyette Amerikalılar silahsızlanma 
İtinin bir Avrupa işi olduğunu iddia 
ediyorlar. Eıaıen Amerikalılar filen 
t...nferanstan çekilmiş vaziyettedirler. 
Müzakerelerde Amerikayı temsil eden 
1.fr. Norman Daviı, memleketine avdet 
etıniştir. 

lngilizlere gelince; hangi yoldan yü
rüneceği hakkında lngiltere hükfune- · 
linin bir noktai nazarı olmadığı anlaşı
lıyor. Jngiliz Baıvekili Mr. Mac Do· 
nald, geçen gün Avam kamarasında 
söylediği bir nutukta Milletler Cemi~ 
Yeti veya Dörtler Misakı yollarından 
Yiirürunezse, her halde «başka vasıta
lar» aranacağını söylemittir. Fakat bu 
•baıka vasıtalar» ın ne otacağını tasrih 
ttmemiıtir .. 

Almanlar, uzaktan vaziyetin inkişa
fını seyrediyorlar. Almanya ile lngilte
re ve Fransa arasındaki temas kesil· 
rn.iş gibidir. Son intihabattan sonra va
:ıiyetini takviye etınif olan Alman. hü
lı:uıneti, bu meoele etrafında tekrar te
ına11 temin etmek için ilk teklifin in. 
giltere ve Fransadan gelmesini bekliyor. 
lngiliz hlikumeti de ilk adımın Alman 
lıükumeti tarafından atılması lazım gel
odlğini sarahatla ifade etmiştir. 

Velhasıl bliyükharptenberi, beynel
ınilel münasebetlerin bu derece karışık 
'<e gergin bir safhaya girdiği görlilme
b\iştir. Bu münasebetlerin tanzimi i
~n büyük harpten sonra kurulan sis. 
teın ağır bir tazyik altında çökmüşe 
lıenziyor. Milletler Cemiyetinin nüfuzu 
8'aımadı. Loka ... no muahedesinin mi.na 
~e §Ümulü ıüpheye düştü. Kellogg mi
takından bahsedilmez oldu. Dörtler mi
takını imzalayan devletlerden biri, di
ler devletlerle temasını bile kesmiş va
:ıiyettedir. Bu anartik vaziyet nasıl tas
fiye edilecek? 

Fransada kuvvetli bir zümre Alman. 
Yaya kar11 harp yapılmasına taraftar
dır. Bunlann idd'"ıaoı ıudur ki Alman
h • Fransa münasebetlerinin aldığı 
cereyan, ergeç bir muharebeye mÜn· 
ter olacaktır. Binaenaleyh bu harbin 
&onra yapılmaktan ise, ıimdi yapılması 
r;-ransanın İ§İne elverir. Eğer Fransa 
tİındi harp yapmıyacak olursa, 1905 
•enesinde Almanya Fransa ile muhare .. 
lıe yapmadığı için sonra pişman oldu
iu p:ibi, Fransa da Almanya ile daha 
lrıliıklil şartlar altında mücadele etmek 
lrıecburiyetinde kalarak şimdiki fırsatı 
ltaybetmiı olacakt1r. Filhakika 1905 
1eneıinde Fransanın müttefiki olan 
~usya Uzak Şarkta Japonya ile harpte 
•ken, fırsattan istifade ederek Fransaya 
lcarşı harp ilan edilmesine taraftar olan 
Almanlar vardı. Şimdi de Almanlar id
dia ediyorlar ki eğer 1905 senesindeki 
fırsatı kaçırmamış olsalardı, 1914 sene
•inde daha az müsait şartlar altında 
transa ile harp yapmazlar ve mağlup 
ta olmazlardı. Almanlar 1905 harbine 
•tedafii harp» ismini verdikleri gibi, 
Iİındi de Fransızlar bugünkü şartlar al
lıııda yapılacak muharebeye «tedafii 
lıarpıı ismi veriyorlar. 

Böyle bir harbe taraftar olmayanla
l'ln ileri sürdükleri fikirler şudur ki 
•on harp, gabilin de muharebeden mag
lup kadar zararlı çıktığını göstermiştir. 
1'ransanın galibiyetten kazanacağı bir 
§ey olmadığı gibi, Almanyamn da mağ. 
lubiyetten kaybedeceği bir şey yoktur. 
Sonra bir harbi takip edecek umumi ka
l'lşıldık içinde gerek F ransanın ve ge· 
•ek Almanyanın devlet sistemleri yıkı-
4.rak bunların yerine komlinizm kaim o
labilir. 

Harp ilanı suretile meselenin tasfiye
&İne doğru yürümek tehlikeli b.ir yol 
olduğuna ve bir itilafa da varılamadığı. 
ita göre, Almanyanın silfilılanmasına U• 

~aktan seyirci kalmaktan başka yapıla
~ak bir iş kalmıyor ki, d'evletler , kendi 
llralarında müzakere ile meşgul iken, 
.ı\lınanyanm da yapbğı bu<ıur. 

Ahmet ŞOKRO 

Başvekil Hz. dün Ankara ya avdet etti; 1 
yeni bir sanayi hamlesine başlıyoruz 
İsmet Pş. Hz. 

tedbirler • 
yenı 

"Gördüklerimiz 
almıya sevkeder 

bizi çpk teşvik 
mahiy~ttedir .. ,, 

eder, 
diyor 

.Bütün köylü için milli bir elbise tipi kabul ediliyor; sanayii inkişafa sevk için 
sıkı tedbirler alınacak, hazır elbise fabrikası açılacak, yerli iplik tercih edilecek 

• 
Başvekil I smet -

Baıvekil H:ıı. lktısat Vekili Celal Bey 

Bqvekil ismet Pa§a Hazretleri dün 
aktam Ankaraya avdet buyurdular. 
ismet Pata refakatinde Tevfik Rüttü, 
lktısat vekili Celal, Halk fırkaaı umu 
mi katibi Recep Beyler bulunduğu 
halde 1 7 ,20 vapurile Hl>ydarpa§aya 
geçmiılerdir. Bir müfreze polis Bat • 
vekili selamlamıttı~. Birçok zevat Pa
§a Hazretlerini teıyi için kendilerini 
bekliyordu. Bu meyanda vali Muhit • 
tin, Halk fırkası idare heyeti reisi ' 
Cevdet Kerim, Üniversite emini Neşet 
Ömer, beylerle Harp akademisi ku • 
mandanı Ali Fuat Patn, ıehrimizde 
bulunan mebu•lar, mali ve iktısadi 

mahafile mensup zevat, Sovyet sefiri 
M. Suriç, Maarif vekaleti mÜ§aviri 
Profesör Malche ve Oniveroite profe • 
sörlerinden birçok :zevat bulunuyor • 
du. ismet Paıa, tetyie gelenlerle ayrı 
ayn görÜ§mÜf ve h&hrlarmı aormu§i"' 

• 

Pş. Hz.nin • 
genı sözleri ... hamlede -

ile birlikte Feshane fobrikasıncla , • • • 

tur. Bu meyanda M. Suriç ile bir müd 
det konutulduğu gibi Profesör Malche 
e da iltifat etmittir. M. Malche Bat· 
vekil Paıaya bu vesile ile arzı hürmet 
etmiı ve kendisine Oniver~itenin ıslahı 
için olan müzaheretten -,ıe matbuatın 
gösterdiği yardımlardan dolayı te~ek 
kür ehni§tir. 

ismet Paşa için Ankara treninin .ar. 
kasma hu•usi bir vagon ilave edilmiı· 
ti. Tren .aat 18 de umumun alkl§ları ' 
ve ıeliunetler temennisi aarsmda hare 
ket etmittir. 

Pş. Hz.nin dUnkU tetkikleri ve 
yenidan alınacak tedbirler 
Başvekil lsmet Paga Hazretleri ve 

lktısat vekili Celal Bey yapmakta ol
dukları iktısadi tetkikata ..ilin de ıeh
rimizde devam ehniılerdir. 

Batvekil Hazretleri dünkü tetkikle-

rine dün sabah erkenden baılamışlar· 
clır. 

lamet Paşa hazretleri dün saat 9 da 
refakatlerinde lktısat vekili Celal Bey· 
le Sümer Bank umum mlidürü Nurul
lah Es..t Bey, lktısat vekaleti mlitehas-
11sları bulunduğu halde Bakırköye git· 
mitler ve Sümer Banka ait be~ fabrika

. •mi tetkik ehni§lerdir. Baıvekil paşaya 
burada fabrika müdürü Fazlı Bey tara-
fından izahat verilmiş ve fabrikanın es
ki kısmının görülmesinden sonra en mo
dern bir tekilde yapılan fabrikanın yeni 
ln&m1 gezilmiştir. 

ismet Paıa hazretleri burada pa· 
muldu mensucat ıanayiimizin kudreti, 
hariçten gelen kumatlarla rekabet de
recesi hakkmda uzun boylu malumat al
mıılardır. Baıvekil Paşa pamuklu men
•ucata memleketimizde olan ihtiyaç ve 
bu nevi kumaşlardao ithalatın fazlalığı
na iıaret ederek bu kııım _ aanayiin sü .. 
ratle geniılemesi için almacak tedbir-

. (Devamı 6 met sahifede) 

lmıet Pa§a Ha%ret/eri Bakırköy be% 
fabrikasında 

lktısat Vekili dün vapur-1 
Balkan 
B" rv• 1 d 

cularla uzun uzun konuştu H~:.:g~.~: ::.,::İ•• 
Türk vaptırcularından sonsuz bir Balkan k~n~!~~:~an avdet et. 

Çalışma, tam bir ahenk bekleniyor mit olan Türk heye•' murabhıuası re· 

lktısat Vekiıı Celal 

lktısat vekili Celal Bey dün saat 
16 da Türk vapurculuk §irketini zi • 
yaret etmiştir. Celiı! Bey, evvela şir • 
ketin lstanbul merJ.ez acentesine uğ
ramıı, müteakıben §~rket~ gilmi§ ve j .. 
dare meclisi azası ve şirket erkinı tİl 
rafından istikbal edilmiştir. 

Vekil Beyefendi, kapusunda Türk 
bayrağı ve şirketin ali.meti mahsusaaı 
olan ortası beyaz etrafı kırmızı bay
raklarla süslenmi §Olan şirket idare 
meclisi salonuna alıı:ımı§ ve orada bir 
müddet hasbliha!de bulunmuştur. Şir 
ket idare meclisi reisi Sadık zade Ru .. 
şen Bey, şirketin tıoşekkülünü temın 
etmiş olmasından dolayı Celal Beye • 
fendiye arzı tefekkür etmiş ve Vekil 
Beyi tirketin hamisi ve banisi olarak 
tanıdıklarını söylematir. 

Celal Beyefendi, teşekkürle muka
bele etmiş ve l.endilerinden kanunun 
çerçevesi dahilinde ticari bir zihniyet 
le çok, pek çok çalışmalarını bekledik 
!erini beyan eylemiştir. Sadıkzade Ru 
şen Bey, çalıtacak:armı vadeder'i'k 
ıirketin bnudan so~raki mesaisinde 

B. uapurcular ıirketinde 

maruz kalabileceği müşkülatı yenmek 
içiiı Vekil Beyefendinin muavenet ve 
himayesine güvendiklerini ilave etmiı 
tir. Celal Beyefendi, mü.·aheret vaa -
dinde bulunmuştur. Bundan sonra ıir 
ketin dahili İşleri görüşülmüş, Vekil 
Beyefendinin suallerine cevaben Ru
şen Bey, şirketin teşkilatının ikmal ve 
acentalarmın tayin edilmişı bulundu-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

lll11H1U1111111•rım11111uaııa 
Müsabakayı 
Kazananlar 

[Avrupaya tahsile gi
decek gençlerimizin 
isimleri 2 nci sahife
mizdedir J 
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isi ve Trabzon nıe. 
busu Hasan B. dün 
Perapalas otelinde 
bize konferans hak 
kındaki intibalan -
na dair §U beyanat 
ta bulunmuştur: 

- Balkan memle 
ketleri arasında hu 
sule gelen itilaf ve 
ve münasebetlerden 
ve bu husustaki tec 
rübelerin verdiğ! 
neticelerden konfe
rans muhiti çok 
memnun olmuıtur. 
Samimi bir surette 
çalışılarak yapıla • 
cak ve yapılması hayırlı olacağı kana
ati bealenen i~lerin vücudc geleceğine 
daha ziyade inanarak daha ümitli bir 
tekilde ça!ıtmaı., Selanik konferansı· 
nın hu•usİyetini teşkil eder. Yunan hü
kumetinden gördüğümüz misafirper • 
verliğin ve bize kaı•şı gÖ5terilen husu
si alaka ve muhabbetin ifadesi için 
aöz söylemeği zait görüyoı·um. Çünkü 
gördüğümüz hüsnü kabul ve dostluk 
asarı, ifadelerin fevkindedir. Bunlara 
karşı şükran ve minnettarlık hislerimi 
ifadeye vesile bulduğumdan dolayı 
çok memnunum. Çok ümit ediyoruz 
ki konferans, şimdiye kadar kendi ga 
yesine uygun olmak üzerr intaç edip 
te hükômetlere arzetmek imkanını 
bulduğu meseleler ,-e teklifler Üzerinı. 
de hlikfunetler de kendi aralarında 
bu mevzu!arı konuşmak, tetkik etmek 
lüzumunu hissedecek!enlir. Hlikii • 
metlerin faaliyetlerile konferans me
aaiai arasında bir tevazün hisıl olma
lıdır ki konferans, mesaiainTn- birer 
birer tatbik sahasına intikal ettiğini 
görerek, atideki faaliyeti için daha ü
mitli olarak çalışabilsin." 

Hariciye nazırları konferansı 
Hasan Bey Balkan kofenransında, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tevfik Rüştü ve Recep Beyler Haydarpaşa istasyonunda 

Tevfik Rüştü ve Recep 
Beyler dün -geldiler 

Balkan devletleri arasında bir dörtler 
misakı akti kuvvet b~lmuştur 

~clgrad'da dostluk misakının imzasından başka, M. 
Titulescu'nun teklifi ve emlak meselesi görüşülecek 

Atina ve oradan Belgrada gide • 
cek olan Hariciye vekili Tevfik Rüt· 
tii Bey dün .abahki trenle Ankara• 
dan tehrimize gelmqtir. Vekil Bey •İ•· 
taıyonda Vali Muhittin Bey ile birçok 
zevat tarafından karıılanmıı ve bir 
müfreze polis tarafından selamlan • 
mııtır. Tevfik Rfütü Beye Hariciye · 
katibi umumilik kalemi müdürü Meh 
met Cevat Beyle kalemi mahsus mü • 
dürü Refik Amir Beyler refakat et • 
mektedirler .• 

Vekil Bey hu•usi bir mu§ ile Top• 
lıane iakele•ine çıkmıı v" oradan doğ 
ruca Tokatliyan oteline gitmiıtir. To. 
katliyan otelinde oturmakta olan 
Batvekil l•met Paşa Hazretleri Tev • 
fik Rü§tü Beyi kabul ederek uzun müd 
det kendisile görütmÜ§!erdir .• 

Verilen habere göre, Tevfik Rüş • 
tü Beyin Atinayı ziyareti, Balkan me
ıelelerinl Türk • Yunan noktai naza .. 
rmdan bir defa daha gözden geçirmek 
içindir. Son zamanlarda Romanya Ha 
riciye nazırı M. Tituleacu'nun teıeb • 
büsü Üzerine Türkiye • Yunanistan • 
Yugoslavya • Romanya arasında bir 
dörtler misakı akdi fikri henÜz tama· 
mile ilerlemiş olm~makla beraber, 
dört Balkan devleti arasında bu fikir 
etrafında mükB.leme:er vuku bulmak
olduğu haber verilmektedir. Son za· 
·1':ıllnlarda Türkiye ile Yugosl"avya ara 
11nda bir dostluk misakı akit ve İmza 
edilmek Üzere hulunmaaı da, bu yol -
daki mükalemeleri kolaylaştırmıştır. 
Bu sebeple Tevfik Rüıtü Beyin Atina 

Tevfik Rüıtü Bey isıasyor.cla Rus sefiri 
ile gÖTÜ§Üyor 

yı ziyaretinde iki hükiimet arasında 
bu meselenin gÖrü§üleceği muhakkak 
addedilmektedir. 

Hariciye vekilimizin Atinadan sot;ı 
ra Belgradı ziyareti hem, evvelceden 
mukarrer olduğu üzere, Türk - Yugos 
lav dostluk misakını imza etmek, hem 
de bu veıile ile Balkan meselelerini 
gözden geçirerek akdi mevzuu bahis 
olan dörtler misakı etrafından Yugoa 
lavya Hariciye nazın ile teatii efkar• 
da bulunmak içindir. 

Yugoslavya ile halli lazım gelen me 
aelelerden biri de Türklere ait olan em 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Cenevreden yeni bir şey 
çıkmıyacağı anlaşıldı 

Yeni bir konferans mı toplanıyor? 
İtalyada bir sulh konferansı halinde toplanılarak 

muahedeler görüşülecek 
CENEVRE, 21. A. A. - Havas 

Ajansı bildiriyor : Siyasi mükale
meJer, bilfiil hitam bulmuştur. Sir 
John Simon, dün akşam Londraya 
hareket etmiştir. Umumi komisyon, 
4 kanunuevvel yerine 15 kanunusa
ni 1934 de toplanacaktır. Konfe
rans divanı, çarşamba günü topla
nacaktır. Teknik komitelerin maz
bata muharrirleri, konferansta mü 
messilleri bulunan hükumetler aza 
siyle bu suretle müşaverede bulun· 
mak imkanını elde edeceklerdir. 
Cenevrede sarfedilmekte olan m e
saiye müvazi olarak siyasi ihtillif
ların hafifleştirilmesi ve batta büs· 
bütün ortadan kaldırılması için 
başveki.letler arasında mükaleme· 
!erde bulunulacaktır. 

Bu mükalemelerin kafi olmadığı 
görüldüğü takdirde hükumetlerin 
mesul zimamdarları doğı'udan doğ
ruya mükalemelerde bulunacaklar· 
dır. Şimdiki halde M. Boncour, i
ki netice elde etmiştir : birisi, kon
feransın atıl bir halde kalmaması, 
ikincisi de lngiliz hükumetinin tek
lifi üzerine 14 teşrinisanide kabul 
edilmi' olan müzakere esaslaTının 
tehir edilmemesi. Gerek bu hal ve 
gerek M. Henderson'a muhatapları 
tarafından müzakerata diplomasi 
yoluyle devam edileceği hakkında 
verilmiş olan teminat mümaileyhin 
istifasını hiç olmazsa muvakkaten 

Sir John Simon 

bertaraf etmiştir. M. Boncour, ihti-
mal çarşamba akşamına kadar 
Cenevrede kalacaktır. 

Komisyonlar ela yerinde 

CENEVRE, 21. A. A. - Anadolu 
A iansmın hususi muhabiri bildiri-
yor : 

.::iilahları azaltma konferansı 
bürosu tarafından ihdas edilen or

(Devamı 6 mcı sahifede) 



Tarihi tefrika: 159 

#~~ldlzdap 0rdu Köşküne 
Ya ... ı L K. Hor h..ı.lu (Milliyet) indir, 

Yusuf izzettin Ef .nin boşboğazlığı 
8 

Devletin, memleketin sıkıntısı, Abdülazizin umurunda değil! 
- Müstantik Fındıklılı Mehmet Efendi. - Hüseyin Avni Pş., 

ateş püskürüyor!- Dr. Kapilyon 

Mitat Paşa, Hüseyin Avni Pa
şanın veıdiği kağıdı, evirivor, çe· 
vıriyor, gözlerine inanmıyordu. Pa
şa, lıayreclere duşmuftü. Abdüıa

zızin devlet idaresindeki laübalili
ği, mübalatsızhğı akıl, havsala 
aıu gıb' ıcgudı. 

Devlet, ne halde, mali müzaya
ka ne derecelerde idi? .Karadag ta 
rafları Bosna ve Hersek cihetleri, 
Rumeli vilayetleri vekayii bütün tid 
det ve fecaatıle devam edıyorau. 
kumandanlar para, mühimmat, er
::.ık istiyorlar ve bunlar bwunup 
yetiştırılemiyorken Paditab, biri -
ni mühimsemiyor, solda sıfır gö"ii
yor, kendi netis, keyfi için, hem de 
masarıfi askeriye bütçesinden pa
ra çekmeği düşünüyordu. Buna, 
lanet etmemek elden gelir miydı? 

IVıitat l'ata, tezkereyi okuduk • 
tan sonra hüseyin Avni Paşa: 

- Nasıl? Bu adamla arbk uyu
şabilinir mi, efendim? 

Diye sordu ve devri Azizi ban • 
kerlerinde Köçeoğlu marifetile 
yapılan istikraz akdi meselesine 
temas etti: 

- Ne. hacet, paşa biraderimiz! 
Bu istikrazdan, Hüukiirm yüz bin 
altın rüşvet aldığını bizzat zatı se 
niyeniz tahkik ve isbat buyurdu • 
nuz ki adli tarihimizde vükelanın 
mesuliyetine yegane bir misaldir. 

Filvaki öyle olmuftu. Mitat Pa
~a, o vakit Mahmut Nedim Paşa· 
yı Meclisi vükelada istintaka çek
mİftİ. 

Fındıklılı Mehmet Efendi diye 
maruf olan adliye müatantiki, Mi
lat Paşaya bu istintakta muavenet 
etmişti. Mukadderatın yaman ve 
makus tive ve cilvelerinden olarak 
cok sene sonra, ayni müstantik 
~ mdıkhh Mehmet Efendi, Sultan 
Azizin hal'i ve kaUi isnadile tev
kif ve muhakeme altına alınan Mi· 
tat Pafayı isticvapa memur olmut 
ve Çadır kötkünde paşayı çok sı· 
kıftırmıttı. 

Miatt Patanın yaptığı tahkik ve 
muhakeme netciesnde cürmü te • 
beyyün eden Mahmut Nedim Pa
şa, mezkUr yüzbin lira rüfvetin 
tahsen tazminine mahkiım olmut
tu. Mahmut Nedim Pata, Sultan 
Azizin, yüz bin lirayi sa· 
rahaten istediğine dair o-
lan tahriri İradesini inkar 
etmek ıuretile kabahati yüklen • 
miş ve bilahara bu hizmetinin mü 
kafatı olarak yüz bin altının taz -
mininden affi padi9abiye mazhar 
olmuttu ki katmerli bir tarihi sey
yiedir. 

Hüseyin Avni Paşayı gittikçe 
hiddet bürüyor, yüzü al fese dö • 
nüyordu. Mitat Paşaya, adeta dik. 
elik bakıyordu. Kayserili Ahmet 
Paşaya hitaben: 

- Birader! Siz de Damat Beyin 

getirdiği acayip haberleri ve teb • 
dil eskisinin dediklerini hikaye 
buyurunuz da Paşa Hazretıerı, 
Hünkarın ne oyunlar oynatmak iı 
tediğini ve koca Rüttünün Valide 
Sultanla görüşmeğe gideceğini bil 
mit olsunlar! 

Diyip baklayı ağzından çrkarı
vermişti. 

Bu lakırdı, Mitat Patanın üze -
rinde bir saike tesiri yapmıştı, 1 -
çinden: 

- Eyvah! diyordu. Acaba Koca 
Rüştüye yazdığı mahremane tezke 
re ifta edilmiş miydi? Hüseyin 
Avni Paşadan gizli işler gördüğü 
meydana mı çıkıyordu? 

Burada Kaptan Pap, Mitat Pa
tanın imdadına yetişti! Kurnaz 
Kayserili oyun bozanlık yaptı ise 
de araboznalık yapmadı: 

- Evet, dedi. Damat bendeleri, 
Koca Rüttünün Valide Sultanla 
görütmeğe gideceğini ititıniş ve 
tebdil eskisi de Hünkarın Valide 
bağında Şehzade Abdiilhamit Ef. 
ile Cemile Sultana, makamı valide 
Piristev kadın efendiye bir ziyafet 
çekmiş olduğunu ve daha evvelce 
Çerkes İbrahim Kaptan dahi Çek
mece gölü av eğlencesinde, mah • 
sus davetli bulundurulan Hamit 
Efendi ile Hünkarın mahremane 
vukuhulan konu~malarmı reyül
ayn müşahedeye istinaden anlat • 
mıştı. Ben, bunları bayırlı alamet 
görmediğimden nakıt ve tezkar et· 
mit tim. 

Mitat Pata, derhal Kayserili Ah 
met Pa~ayı tasdik etti: 

- Bendenizin de buyurulan rİ· 
vayetlere benzer bir mesmuum 
vardır. Ziya Beyefendi, Dr. Kapil
yondan i9itmiş; Hünkar, bir ay ka 
dar evvel Abrar fırkasından ve 
Mustafa F azıJ Pa~adan ve kendi 
aleyhınde bulunan diğer zatlar -
dan bahsettiği sırada: Bunlar, 
devleti aliye hesabına değil! 
(sarho,un) ikbaline ve bu ikbal -
den kendi hesaplarına istifadeye 
mebni ortalığı karıttırıp dururlar. 
(Sultan Azizin, "Sarhof" dediği, 
(Sultan Murattır) ibret, basiret, ha
yal, Çıngıraklı Tatar, Diyojen, 
Çaylak gibi gazeteler ile Mahmut 
Nedim hakkında, dolayısile salta· 
nabmız aleyhinde yazdıkları her 
ze, yemedikleri nane kalmıyor. 
Kibriya hakkı için, hazan o derece 
gazaplanıyordum ki cennetmekan 
babanım Yeniçeri etkıyasına yaptı 
ğı gibi atetler püskürüp hadlerini 
bildirmek, ocaklarını söndürüver
mek kayg_usuna dütüyorum ! Diye 
esip savurmuş, Pertevniyal valide 
ile ikisi arasında geçen bu lakırdı
ları Arzniyaz kalfadan naklen 
Dr. Kapilyon, Ziya Beye haber ver 

• 1 
mı, .. 

(Arkası varl 

F . Yarın: l~ 
Yusuf izzettin Ef ;nin boşboğazlığı ı 

Mahmut Nedim Paşanın azli. - Yüz bin liralık rÜ§vet 
ll.;'lhkikatı. - Sultan Aziz, şenki cürmünü affediyor~ 

Çinde yeni bir hükumet 
Yeni bir harbin ve kan dökülmesinin 

önüne geçileniiyeceği zannediliyor 
ŞHANGHA Y, 21. A.A. - Röyter A· 1 

jansı muhabirinden : 
fsiçeudan gelen resmi haberlerde Fou 

kien ayaletinddri asilerin bu ayaletin is
tiklalini ilan ettikleri. Şanghay'i Japon
lara kar§ı müdafaa eden 19 uncu ordu 
kumandan ceneral Tsaintengkai'nin ida
resi ve "ibtillilci federal Çin bükümeti " 
ismi albnda bir bükümet kurdukları bil
diriliyor. 

Bu asiler 1932 ikinci kanununda ve 
tunalında Amoyda iki tabur bahriye ıi· 
L'\b endaz efradırun silablannı ellerinden 
almıştır. Ve Fuçoudaki tclsiz telgraf İs· 
tasyonlarını zabt etmiılerdir. Bunların 
programında Çin gümrük tarifeleri bak· 
kında muhtariyeti. Büyük devletlerle gay 
ri müsavi haklar ve ıartlar esasına mÜı· 
tenit olarak yapılan fDuahedelerin kal· 
dırılması, grev hakkında ve vicdan ıer• 
bestliğinin tanınması, tarla, çiftlik ve ma• 
denlerin devlet inhisarı altına alınması, 
Japonlara karşı durulması maddeleri var• 
dır. 

Nankin ve Şangbay gazeteleri milli 
menfaatlar için zararlı olduğu mütalaaun. 
da bulundukları bu inkişaf tarzını teeı· 1 
sufle kaı·ıılamakta Japonyanın bir mÜ· 
dahaleıinde korkmaktadır. 

T okyodıw gelen telgraflara .-öre Ja• 
pon hariciye "ftA.Zırı F uçeudaki Japon ce· 

1 
Deral konaoloıunı yaptığı tebligatta ih· i 

tilat hareketi Japonya aleyhinde bir mahi 
yete olmayacak ve bu ayaletteki Japon 
tabasının can ve malları tehlike karıı 
smda kalmayacak olursa herhangi bir 
müdahalede bulunmağı düşünmediğini 
bildirmi§tir. ı 

HOUG-KOVG, 21. A.A. - Foukien 
eyaleti hududunda bir çok askeri !atala
rı gelip gidiıleri ihtil&I hareketini boğ. 
mak için ıiddetli tedbirler almak iste
diğini bildiren N ankin ile bir harp çık
masının önüne geçilmeyecek bir bal al· 
tlığmı göstermektedir. 

ihtilal hareketinin -merkezi Fsiuçeudir. 
Bu hareket ceneral Lichisen, M. Eugene 
Chen ve ceneral Tsaitinugkai tarafından 
idare edilmektedir. 

Sovyetlerin Vaşhington 
sefiri 

MOSKOVA, 21. A.A. - M. Troya· 
rıovski, Sovyet Rusyanın Vasbington se
firliğine tayin edilıniştir. Amerika büku· 
meti, bu baptaki istimzaca muvafakat ce• 
vahı vermiıtir. 

Mümaileyb son zamanlanla devlet İk· 
tisadi planlan komiıyonunun ikinci reis· 
liğini ifa etmekte idi. 

MILLfYET ÇARŞAMBA 22 TEŞRiNiSANi 1933 

HARiCi HABERLER 
M. Litvinof ayın 
25 inde dönüyor 
Rusyaya dönmeden evvel 

Romaya da uğrayacak 
ROMA, 2ı (A.A.) - Alınan ma • 

1\ımata göre ıimdiki halde Amerikada 
•ulunan M. Litvinof, 25 ikinci teşrinde 
Nevyorktan ayrılacak ve Rusyaya dön 
rr: eden evvel Romaya gelecektir. 

BERLIN, 21 (A.A.) - Correıpon
•'ance diplomatico politique gazetesi, 
Rus • Amerikan münasebatının yeni -
den iade edilmesi münas~betiyle yaz· 
mış olduğu bir makalede diyor ki: 

"Almanyanın Rapollo'da yapmış ol 
C:ı:ğu teşebbüsten beri Rusyanm cihan 
i!rtısadiyatmda layik olduğu mevkii 
: *gal etmesi muhtelif devletler tara • 
fmdan aıra ile arzu edilmiı ve bu hal 
d .. vletler tarafından zarur~ -ddedil • 
mistir. 

-Almanya, Rusyanın cihıt.u s3.yase .. 
!;nde mevki almasını alh:ııJar, çünkü 
:,,.ynelmilel münasebetlerin tabii sey-
1"İ'I; alabilmesi için bp mütekaddim 
ve mühim bir §arttır. Ruoya, kendiaı
ni Amerikaya tanıtmakla harici oiya
... tinde mübim bir muvaffakıyet elde 
e · miıtir. 

Birleıik Amerika ile Sovyet Rusya 
Rrasındaki tabii siyasi müna~bahn 
iadesi uzak şark vekayiirıcle de tesirini 
gösterecektir .. Maamafih bütün bun . 
!ar, Japonyanın hattı hareketine ltag• 
hdır." 

TOKlO, 21 (A.A.) - Rengo Ajan
•rr.dan: Sovyet .efiri Yurenev Yoldat 
il .. Amerika sefiri M. Grev, biribirlerİ· 
n; ziya.ret ebnitler, bu .suretle mensup 
o1duklan devletlerin tesisi münasebet 
f!~tikerini kaydetmi1erdir. 

İspanyol intihabı 
Bazı yerlerde yeniden 

intihap yapılaca 1< 
MADRlD , 21. A.A. - Dahiliye na. 

Zll"I• intihap ewlecek aza mıktarı yany~ 
baliğ olmıyan eyaletlerde ikinci c!J.la o
larak intihap yapdacağmı bildinnel<tedir. 
Nazırlar meclisi gece yeni baştan top· 
lanmıştır. Halk arasmda asabiyet hük\un 
sürmektedir. ~ 

MADRIT, 21. A. A. - Madrit ıebrin. 
de intihabat tekrar yapdacakbr. Hi~bir 

1 
naınzet, alınması lazım olan yüzde 40 nia 
betinde rey alamamıfbr .. 

BERLIN, 21. A. A. - lıpanya inli• 
habaanın kısmi netice1a-in ~n 
matbuat, sağlamı muvaffakiyetinden 
memnuniyetle bahsetmekte ve "MaTkıiz. 
min ağır bir mailubiyete" uiradıimı vaz 
maktadır. 

Uzak Şarkta yeni bir 
hadise 

TOKYO, 21 (A.A.) - Nıurkin bük&. 
metinin eaki münakalat Da%1l"ının bu
gün F onkien'İn istiklalini ilan edeceği 
hakkında resmi haber alır almaz, hari
ciye nezaretiniu oalihiyeıtar bir talı. 
siyeti Japon hükumetinin bu harckel 
temayüllerinin maksadı açıkça ne ol· 
duğu meydana cıkana kadar vaziyetin 
inkitafıru y ırkından takip edeceğini bil
dinniştir. 

Sunyatıen'nin dul zevcesi, Fontche
ou1da örfi idare ilin etmittir. 

Japonya, F onnoııe adası karırsında 
bulunan f oukien vilayetindeki va:Üyetin 
inkişafı ile hususi surette alakadardtT. 

1895 senesinde yapılan Çin • Japon 
mu"'ıedesi mucibince F onkien vilaye
tinin gayri kabil; temlik oluıunun teyit 
edildiği malümdnr. ---

Şiddetli bir zelzele 
LONDRA, 21 (A.A.) - 23,28 defe

birde bir zelzele hissedilmiş.tir. Zelzele 
Kare.deniz veya Hazerdenizi civarında 
olmuı ve söylendiğine nazaran bütün 
dünyada bissedilıniıtir. 

Bir japon diplomatına 
suikast 

Avam kamarasınııi 
3 üncü devresi 
Hiç beklenilmeyen garip 

bir hadise oldu 
LONDRA, 21. A. A. - Parlemento· 

nun üçüncü içtima devresi bu sabah 
Kral tarafından mutad merasimle açd· 
mıştır. 

Kralın Budcingham sarayından 
parlamento namına gitmesi es • 
nasında teıekku1 eudl aıa,-ın 
önünde kralın baı seyisi bulunmak
ta idi, ondan sonra kralın ve kraliçenin 
bindikleri yaldızlı arabanın iki tarafın· 
da suvari muhafızlar ilerilemckte idi. 
Kral müşir üniformasını giymişti. Krali· 
çenin omuzlarında kakum derisinden 
mamul bir manto bulunuyordu. Araba· 
nm arkasından yine suvarı munatızlar ve 
kralın askeri maiyetine mensup zabitler 
ileriliyordu. , 

l:Suckıngham sarayından parlamento bi 
nasına kad~ uzanan yolun iki tarafında 
muhafızlar sıralanmrıtı. 

Kral ve kraliçe haıkm alkışları arasın· 
da lortlar kamarası önüne ge.ur gebnez su 
vari topçu alayi efradı tarafınoan kırk 
beş pare top atıldı. 

Kral lortlar kamarası binasının diş deh 
)izine eırınce içtima salonundaki lortlar 
ile zevceleri ve bunlardan sonra gelen 
avam kamarası azası, tribünlerde bulunan 
dıplomatiar ayaga kaıluırak kral ve kra· 
liçenin salona ırmnesıni beklediler. 

l:ıiraz sonra1 kral baımda tacı ve aırtm .. · 
da resmi imitonnası oıduğu halde krali· 
ı;e ile birlikte içtima salonuna girdi. 

Kral talıtma oturmadan evvel, her a· 
çılış resminde söylemesi mutat olan 
--Lortıanm, rica ederım oturunuz", cüm
lesıni söyleyinceye kadar parlamento 
azası ayakta durdular, 

Kral nutkunu bıtirerek içtima salonun
dan çıkacağı sırada beyca.ıı uyandırıcı 
hır badı.., oıdu. r.raı saıondan ayr.ıaca- f 
ğı zamana kadar hiç kimsenin seıını çıkar 
martlaıını ve güriiıtU etmemesini emre
den teşrirat kaıoeleri bilanna olarak a· 
vam karamarasındaki ameJe tırkası me
b'uslar .ından NJac \.aovern ayağa kalktı ve 
kraıa dogru donerek yüksek sesle ~u söz. 
leri söyledi : ı 

" Ya ışsizlerin geçinme vasıtaları bak· 
kınc;;.. k.,ı La....u;ııJ.at. ış~ıztere ven.ıen yaramı 
para.;ında yapılacaftı söylenen tenzilat i .. 
şı ne oıacaK f,, 

Bu sözlerden sonra Mac Governon 
Lortların kakum derisinden yapılmıl ve
ya t:rgovan renginde.la mantoları, zevce-o 
lerının tal<ınd ık.ıar mücevherler, zabitle
rin ve dıptonıatntr .. :u ou~...... ı- - --- -- ----4-
rı ıçinde göz kamaşbrıcı parıltılar içinde 
pırıl pırıl yanan salona dikkatli dikkatli 
bakarak şu sözleri ilave etti. " bir çok 
kımseıer açlıktan ölüp dururken bu ne 
utanılacak rıir hal degil mi ? " 

bu soz.ter bu.z kl""'" """'"4.1.k. bir sükU.tla 
karıılandL Ve mukabelesiz kaldı. 

l\lıeb'usun sözleri bibnceye kadar ol· 
cluklan yerde duran kral ve kraltçe sa• 
raylarına donmek ıçin sa.looaan dıtan 
çıktılar. Lortlar, da içt.İınalannı saat ıs e 
bıraktılar. Avam kamarası azası ıse ken• 
di müzakere salonlarına gittiıer. 

Kralın nutkuna her iki meclisçe veri· 
lecek cevabın müzakeresine ""at ı:. te bat 
lanacakbr. 
~raı ve siliih1ıızlanma konleran;;ı 

LONDRA, 2ı. A. A. - Kral bugün 
mutat meraaımle parlimentonun yeni 
içtima devl"e9ini açınııtır. 

k.ıJ:ıl, ecnebı dt:V"let,erfe mevcut olan 
dostane münasebetleri kaydettikten son· 
ra §Öyle demiıtir : 

" Beynelnnlel meselelerde hükumeti
min başlıca gayesi, elinde bulunan bü
tün vesaitle cihan sulhunu. temin ve 
~~afaza etmektir. Hükumetim, gözü 
o~unde bu gaye olduğu halde, diğer hü· 
kuemtlerle teşriki mesaiye devam edecek 
herk~s tarafından kabul edilecek tesviye 
suretı eled etmek için silillıları bırakma 
sahumda karııık meselelerin memnunİ· 
yete ~~Y:'n b~r §ekilde halline çalışacak
tır. H ukUmetim, ıiliilıları bırakma konfe
ransının uzayip gibniı olan mesaisinden 
müsmir neticeler beklemektedir Hü· 
kumetim, mütterek icraat ile mllletler 
cemiyeti vasıtasiyle ve bütün devletler 
ve milletler arasmdaki eyi münasebetleri 
takvi.yeye matuf bütün vasıtalarla bey
nelmılel teşriki mesaiyi teıçi ebneğe azi. 
melmiş tir. 

Cubada yeni isyan mı? 

DA&i 
Tahsil için Avrupaya 
gidecek gençlerimiz 

Müsabakayı kazanan lise mezunları 
arasında genç kızlarımız da vardır 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Maarif Vekiileti namına Avrupada 

tahsil etmek üzere müsabakaya gi ren t;ae mezunlarından kazananlar 
ş.ın.ardır: Jciyaziyeden; Hüseyin Mahmut (Gatatamay ), Ali l<iza 
Hamdi (Kaııatı..ş), Osman it.Ahmet (lstanbul erkek), Meziyet Riz.a 
(I:zmir Kız) Saaurı Kamil (Galata sCll"ay), Beı·ki Hamit (Darüşşafaka) 
Hasan Jlliemi.ş (1'.onya). 

Riyaziye tedris usulü tahsili iç in ; Ali Naci Osman (TTabzon) fi· 
zik ve kimya için Ali Haydar H. Avni (lzmir erkek) Nevhil Necmul
lah (iz.mir erkek), Gani Halil (lzm ir erkek) Rasim Mustafa (lzmir er
kek), Süreyya A. Liitlı (Kayseri) Sermet Halil (Adana), Mehmet Sa. 
it H. Yahyız (Pertevniyal) efendi[ er. 

Fizik ve Kimya tedris usulü için: Muza/fer !tfusta/a (lzmir kız), 
ulumu tabiiye için Salahattin Hüseyin (Katamonu), Baha Asım (iz -
mir erkek) Saadet Ferhat (lzmir kız) M. Asal Ali Riza (lzmir er. 
kek), Bedia Erşet (Erenköy) Ômer Fevzi Ali (Bursa) Suavi Durıım 
(Sivas), Recai Şevket (Kabataş) lıanım ve efendiler. 

Antrepoloji için: Muzaffer Süleyman (lzmir erk~k), 
Jl:m tarihi için: Abidin Abdür rahman (Ankara). 
Kütüphanecilik için: Fikret Halit (Kabataş) 

DIGER ŞUBELER 
Bunlardan maada Ziraat vekili eti huabına imtihanı kaz;ananlar: 

Toprak b.lgisi içın: Rqat Ferhat (Adana), Su mühendis!iği için Ali 
Bekir (Konya) 

Harita umum müdürlüğü namı na kaaznanlac şunlardır: Odüs için 
Numan Mehmet (Kabataş) litoğr a/ya: Fethi H. Şakir (lstanbul) 

HAl'lll l\'lLAR 
Sanat mektepleri için Avrupad a kaaın meslekleri tahsil etmek ii -

zere musat>Olla ımtthanını kazanan tar şunlardır: 
tiçın aıkış (Melahat C:emat) ::ı elçuk Hatun kız sanat mektebinden, 

Nez.aııC1.t Mehmet Alı ·l:luraa Necati kız sanat mehtebınden, Moda ve si
çek .ç.n Umran f'ehmi , Ankara Is metpa;a kız enstitusünden, Leman 
lleAfr Ankara ismet l:'a'la kız. enstitüsünden. Mesleki resim tahsili için: 
Saniye M. Recai IJursa Necatı Bey kız sanat mektebinden, Nimet J<ıza 
(Üs1<üdar), ev uforesi için Saime:) affet ·Yılmaz (Bursa Necati Bey) 
JWüceJaet Asal (lsmetyaşa Kız enst.tüsünden) Leman Abdülkadir Us 
kü:ıar kız saant mektebınd en, hanımlar. 

Çocuk ba,umı içın: Hatice Kamber Bursa sanat mektebinden, Ze
kiye mehmet Ali f llsJıüdar kız sa nııt mektebinden) 

Çamaşır tahsili için; Cemile :; adık (Se!fuk Hatun) Süheyla Kii -
m:l (lJskudar) hanımlar. 

Beyaz iş ve şer.iller nakıf: Şeri le Nafiz (Üsküdar) 
Sanat tahs:li iç:n: Erkek sanat mekteplerinden kazananlar fUnlar. 

dır: 
Marangozluk ifin: Saliihattin M. Avni (lstanbul) Adil Halit (Bar 

s:ı) Mehmet Ali (lzmfr) 
Demircilik tahsili için: Akil Abdiillah (Ankara) Mürsel Mehmel 

(Aydın) 
Dökümcülük için: Hasan Süleyman (/zmir), MuuJler Suat, Hakkı 

(Bursa) elendiler. 

Ziraat Vekili Ankaraga döndü 
ANKARA, 21 (A.A.) - Ziraat Velı.ili Muhlis Bey Kmtamonu ue 

Sinop v:layetlerindeki orman mıntaluılariyl,, tes:tıatım oe ba oilayetle
rin zirai uaziyeti k_-ıklgndaki tetkikahnı ikmal ederek dün gece fehri
mize aodet etm'flerdir. 

Dahiliye Vekili Fırkada izahat verdi. 
ANKARA, 21 (A.A.) C. H. F. meclisi grupu idare heyetinden: C. 

H. F ırkmı grupu bğleden sonra re is oekili Tekirdağı mebusu Cemil. Be 
yin reisliği a~tınd atop1anarak Dahiliye vekilinin verdiği izahat dinlen 
miş ve celseye nihayet verilmC,tir. 

Devrekte kar, Trabzonda sağnakl 
DEVREK, 21 (Milliyet) -ilk kar Devıeğe yağdı. GereJede bep 

sant:mi geçti. Kar devam ecıiyor • 
TrcABL.ON, 21 ( A.A.) - Bu gece saabha karşı sağnak halinde bir 

saat süren yağmur yağdı. Hasar yoktur. Düne kadar şehrimizde tatlı 
bir sonbahar havası varrl._ı. Ba sabahtan beri hava fOk soğudu. Bir kıp 
manzaran gösteriyor, yağmur devam ediyor. 

İneboluda şiddetli soğuklar ve kar 
INEBOLU, 21 ( A.A.) - lki gün evı:e! kCll"a ve denizde ba1lıyan lır 

tına ve soj;uklar şôd:ld.e devam etmektedir. Ka:abA11ın her tarafına. 
kar yağmaktadır. Denizde nakliyat durmuş, yüzlerce yolcu iskelede veı 
binlerce r:a·ça ih racat emteası depolarda yığı'.ıp kalmı~tırf. 

KAYSERi, 21 (A.A.) - Güzel giden havalar birden bire bo:z:u[. 
muş bugün kısa bir yağmuru mütea kıp sürekli vaiimurlar yağmaya baf 
lamıştır. 

TOKYO, 21 (A.A.) - Sabık Japon 
<başvekili ve Londra deniz konferansına 
i§ıtirak etmiş olan Japon heyetinin reisi 
Baron Wakatsukiye karşı bu sabah bir 
suikast yapılmıştır. Baron bu ıuikasttan 
kurtulmuştur. Mütearnz ile şeriki cür
mü tevkif cdilmittir. 

LA HAVANE, 21 (A.A.) - Mühim 
zararlara sebep olan bir bomba patla
mı~tır, 8/11 isyanına methaldar olmak· 
111 ""!znun 1.017 siyasi esir, Cabanaı 
lqı.lesınde hapsedilmiştir. Bütün siyasi 
esirlerin miktarı 3,000 tahmin ediliyor. 

M. Kalenin'in Amerikalılara hitabesi 
Suikast, Londra deniz muahedesinin 

ahkinmu Japonyaya müsalt bulmıyan bir 
müfrit tarafından yapılmıt olduğu zan
nedilmektedir. 

--o--

28 tayyarenin Afrikada 
uçuşu 

PAR!S, 21 (A.A.) - Dün saat 16 
da Da.kardan hareket eden W ııillemin 
filosu saat 17,30 de Saint • Lois'ye vasd 
olmuıtur. 28 tayyarenin hepsi uçmak. 
ta devam ediyorlar. 

Yangın davasında daha 
50 şahit var 

BERLIN, 2ı (A.A.) - Reichstag 
yangını muhakemesi için daha 50 kadar 
ıahit dinlenecektir. Mahkemeye perşem• 
be günü Leipzigte devam edilecektir. 

Şubattan evvel bir karar verilebileceği 
ıüphelidir. 

Einstein'in emJaki 
müsadere edilecek 

BERLIN, 21 (A.A.) - Reımi gaze. 
tede n;oıredilen bir emiruaınede Einstein 
ile zevcesine ait bütün emval ve emli- . 
kio müıaderesi bildirilmektedir. 

Otomobile bineceği esnada talebe 
direktuvan azasmdan Orlando Alonso
Y<l meçhul kimsele-r ateı etmitlerdir. 

' Gizli bir radyo istasyo:ıundan söyle
nen bir nutukta halkın sckaklara dökü
lerdc ba§ladıffı haber verilen isyan ba
r~ketine İştirak etmesi bildirilmiştir. 

Bütün §ehirde silah •esleri vardır. 
Arkeri memurlar Columbia kampı civa
rında 9turanlara evlerini tahliye etmele
ri~i bildirmişlerdir. 

Zelzele 
FRANKRORT • SUR • MAiN, 2ı 

(A.A.) - Voli ajansından: 
Fronkfort rasathanesi dün gece sa• 

atlerce süren bir zelzele kaydetmiştir. 
Bu ıarsmtdarın merkezi muhitinin 4,800 
kilometre uzakta olduğu zannedilmekte
dir. ----
Amerikanın Viyana 

sefirini tehdit 
ViYANA, 21 (A.A.) - Yahudi a· 

leyMarlığına karşı söz söylemiı olduğu 
bir konferanrtan sonra Viyanadaki A· 
ınerika sefiri M. Earle, 100 kadar teh
dit mektubu almlflır. Bunlardan bir ço
ğu kendisini ölümle tehdit etme:kt!l<lir. 

Polis, mektupların ııahiplerini ara• 
maktadu. 

MOSKOVA, 21. A. A. - M. Kalenin tarafından Amerika milleti
ne hita~esi Moa~ova saa!iyle saat 18 de telsizle bihitabe neşrolunmUf· 
tur hitabede ezcümle şöyle denilmektedir : 

Sovyet Rıısyanın şehir ve köyleri halkı geçen 16 sene zarfında bü
tün dünyaya muazzam mesai misalleri göstermifler ve kısa bir müddet 
zarfında geri kalmı, bir ziraat mıntakası olan memleketimizi bir sena
yi memleketi haline getirmişlerdir. Bu sebepten d~layi teknik memleke. 
ti haline getirmişlerdir. Bu sebepten dolayı teknık memleketi olan A
merikaya karsı side/etli bir alaka ve büyük bir dikkat göstermektedir 
ler. Memleketle;imiz arannda geniş mikyasta münasebetler bulunma· 
sına mani olan bütün sün'i engellerin ortadan kalkmış olmamın yal
nız iki tarafın menfaatlerine hadim olmakla kalmıyarak beşeriyetin 
iktnaJi ve harsi eserine ve cihan su/hunun tarsini davasına da hadim 
olacağına kaniim. Bu münasebetle hUıetmekte olduğumuz sevince, be
şeriyetin terakkisi ve milletler arasında sulhun teessüs davan kendile
ri için aziz bir gaye olan bütün insanların iştirak edeceklerine ka. 
nıım. 

Romada yeni bir enstitü 
ROMA, 21 (A.A.) - Hapisaneden 

çıkımı olan mabkumlann hallerini ıslah 
için Romada tesis edilmit olan enstitü 
M. Mussolini tarafından açılınııtır. 

Deroulede'in heykelini 
kıranlar 

PARIS, 21 (A.A.) - . Pariıte De
roulede'in heykelini kıran ilci kiti 6 ~ 
ve bir aene hapıe- ımıhkıim edil~lenlir, 

Vagner şenlikleri 
BERLIN, 2ı (A.A.) -Ricbar Wag

ner için Bayreuth'de ~apılacak ıenlikler 
1934 sene&İ temmuzunun 22 sinden a· 
ğustosun 23 üne kadar devam edecek
tir .. 

Goering hasta 
BERLIN, 21 (A.A.) - M. Coerioııı, 

çeensinden ve- diılerinden rahatsızdır. 
Bir .ka~ &iin istirahat .edecektir. 



Yeni devlet adamları 
Bu hafta Zonguldak kömür o

caklarında çalıtan amele iki dev
let adamını yanı ba,larında gördü
ler. 

ismet Pata ve Celal Bey maden 
ocaklarını ve amele hayatını yakın
dan gördüler ve amele ile uzun u
zadıya görüttüler. 

Yeni devlet adamları idare ettik
leri memleketin hayatını böyle hal 
ka karışarak ve çalıtan unsurların 
mesaisini yakından takip ederek 
muvaffak olmak usulünü kabul et
mi,lerdir. 

Değil devlet umuru, hatta küçük 
lıir müessesenin ifleri bile teflerin 
bizzat kontrolu altında yürümedi
ği takdirde azami randımanını ve
remez. Bir idare tefi masasının 
başında aldığı raporlara göre hü
kümler ve emirler verebilir. Fakat 
ikinci ve üçüncü vasıtalarla elde et
tiği kanaatler,bizzat kendi mütahe
deainin verdiği hükümler gibi müs -
Pet olamaz. • 

Haritayı önüne açarak kıt'aları 
diifmana kartı tahrik eden bir ku
mandan arazi vaziyetini, mesafe 
hesaplarını toprak üstünde tespit 
etmediği takdirde varacağı netice
den emin olamaz. 

93 muharebesini Yıldız sarayın
dan idare edenler devletin bafına 
öı.ğır bir bozgundan başka yıllarca 
&üren bir inkıraz getirmitlerdir. 

Ciride karadan asker gönderme
ğe kalkan eıki zaman vezirleri bu 
cehaletleri ve görgüsüzlükleri yü
zünden memlekete ne dütmanlar 
&okmutlardır. 

Bugünün devlet adamları için 
huna imkan yoktur. Milletin mu
kadderatını omuzlarına alanlar bin
ııefia kendileri duydukları mes'uli
ti o kadar yüksek bir imanla kabul 
etnıitlerdir ki en buhranlı ve hum
malı anlarda olduğu gibi en sakin 
devirlerde dahi masa ba,ı idare
•inin kafi gelmediğini takdir ede
rek memleketi' sık sık dola,mayı 
kendilerine vazife bilmitlerdir. 

lnönünde askerin ba,ında, sulh 
masasında diplomatların batında 
Ve nihayet çalısma ve yürüme dev
rinde itçinin, a~elenin ve bütün 
faal teşkilatın batında görünen ye
lli devlet adamları için muvaffak 
olmamak imkanı yoktur. Devletçi 
ıre h;ı.Jkçı hükumetin !efleri devle
tin ifini halkın içinde gör
ltıekle en büyük ıslahat he
l'etlerinin asırlarca kemküm 
edip kağıt üzerine geçirebildik 
leri ileri heraketlerini bir günde 
h;ı.kikat haline getirebiliyorlar. 

Büyük Şef te büyük inkılabı 
böyle yapmıttır. Onu bir gün Kas
laınonide gördük .. Şapka davasını 
halletti. Bir gün lsanbulda gördük, 
.\rap harfi davasına tırpan attı Bir 
&ün lzmirde gördük medreselerin 
Cehenneme ve cehalete açılan kapı
larını kapadı. Büyük Şeften ba,lı
l'arak vekillere kadar kabul edilen 
hu çalıfma sistemi küçük tetkilatı
ltıız için de bir örnek olmalıdır.Her 1 
~mir bilmelidir ki artık masa başı 
1dareciliği iflas etıniştir. Kağıt, dos
l'a, havale ve rapor devri kapanmıt 
tır, ı,, itin içinde yürür. 

Burhan CAHIT 
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ŞEHiR HABERLERi Otomobil plakaları ! 
Eko•••I 

Yunan heyeti 
Pazar günü Atinadan 

hareket ediyor 
Türt!. Yunan ticaret mukavelesini 

yenilemek üzere müzakerelere giriıe· 
cek olan Yunan murahhas heyeti pa
zar günü Ankaraya hareket edecek -
tjr •. 

Milli İktısat nazırı M. Pesmezoğlu 
ıs kinunuevvelde Ankaraya gidecek 
tir. 

lsviçreye kurk ithalatı 
lsviçre hükUmeti, halıdan maada 

kürk ithalatını da tahdit ebniıtir. 

lngiliz piyasasında lzmir 
UzUmleri 

Londra ticaret müıaesaiJimizden 
gelen bir rapora göre, Kaliforniyada 
Tomsun denilen çekirdeksiz üzümle
rin bu aene az yetiıtiği bildirilmiıtir. 
Tomson üzümlerine faik evsafta bulu
nan lzmir üzümlerinin bu auret1e İn
giliz piyaıaıında daha ziyade sürümü 
temin edilecektir. 

Fındık piyasası 
Son günlerde fındık piyasasında te 

nezzül görülmektedir. Gelecek ay zar 
fında fiyatlnrın yük•el.eceği ümit edil 
mektedir. 

Yumurtacılar birliği 
Y ıunurtacıların bir birlik te§kil ede

bilmeleri için Ticaert odası tavassut 
ve gayret ebnektedır. 

Nurullah Esat Bey 
Sümer Bank u~um müdürü Nu .. 

rullah Esat Bey, bankanın yapacağı 
muhtelif iıler için birkaç gün daha 
tehrimizde kalacaktır. 

Sisam fiatları 
Sisam fiyatlıın son zamanlarda ı2 

kuruta kadar yükseimiıtir. 

Moskova Ticaret Müzes;nde 
Ege mahsulleri 

Moskovada tesis e:lilmekte olan 
ticaret müzesine Eg~ mıntakası mah -
ıu11erinden nümune1er iatenmittir. İz
mir Ticaret odaıı nefis mahsullerimi
zin nümunelerini bu müzeye gönder· 
mek üzere hazırlamaktadır. 

Afyon fiatları 
inhisar idaresinin afyon fiyatlan

nı yükselttiğini yazmı§tık. Bunun ba • 
riç borsalarda da tesiri giırülmeğe baş 
lamıı, afyonun kilosu 97 franga kadar 
yükaelmi§tir. 

Paris borsasında 
PARlS, 2ı, (A.A.) - Paria borsa

aında saat ı ı,45 te kamb;yo fiyatları 
§U idi: 

Dolar ıS,48 Fransız frangı. 
İngiliz lirası 83 .05 Fransız frangı 

Muafiy ,,t listeleri 
Yerli fabrikaların bu seneki mua -

fiyet listeleri lktısa• vekiiletince ha -
zırlanmıttır. Yalnız birkaç fabrikanın 
vaziyetinin yeniden tetk ~ ki icap et • 
mi§ ve vekalet fen mÜf&viri Nafiz B. 
bu fab,rikala.rda tetkikat için ıehrimi
ze gelmiıtir. Birkaç güne kadar An -
karaya dönecek ve liste aon teklini 
alarak tebliğ edilecPktir. 

Amerikan Ekspres Bankası 
Amerikan eksprt:s bankasının me .. 

murlarmı azaltmı§ ve faaliyetini tab 
dit ebnİ§ olduğu ve şehrimizde yalnız 
seyyahin bürosunu bırakm.ağa karar 
verdiği yazılmııtı. Banka idaresi, bu 
sefer de bankacılık şubeıinin de , sey 
yahin bürosunun da faaliyetini tatile 
karar vermi~tir. Adapazan Ticaret 
bankası, Amerikan Ekspres Bankası
nın Dördüncü Vakıf hanındaki merke 
zine nakledilecektir .. Amıorikan Eks -
pres Bankasının küçük hir bürosu, 
mezkur dairede bir müddet kalarak 
iılerin taıfiyeıine çalı§acaktır. 

F eshane fabrikasında 
kooperatif 

F esbane fabrikuında iyi bir dü -
ıünce ile bir amele kooperatifi teıkil 
edilmektedir. Kooperatif ameleye u -
cuzca yemek· verebileceği gibi tesis ede
ceği bir bakkal dükkanı ile bütün mu 
bitin ihtiyaçlannı ucuzca temin edebil 
meye yol açacaktır. Kooperatif ıo ku 
rutla bir ameleye iki kap yemek ve 
e:tmek verecektir . 

Bakırköy Doğumevinin 
yardımları 

Himayeietfal Cemiyeti Bakırköy §U· 

besi tarafından geçen sene açılmıı olan 
doğumevi o civarın mühim ihtiyaçlan
na mukabele etmektedir. 

Bu doğumevi bir sene içinde 95 kadı
nı kurtarmııtır. 

Doğumevinin bugünden itibaren ka. 
lorifer tesisatı da yapılacaktır. su ihti
yacını nazarı itibara alan ve Kartal. 
tepede oturan Mehmet Ali Beyin pe
deri doğumevinin bahçesinde bir kuyu 
açtırmııtır. 

Gene bu civarda hayır severJerden 
Haznedar çiftliği sahiplerinden Hüseyin 
Bey de doğumevinin arka tarafına küçük 
çocuklar bakımevi yaptırmağa karar ver
mİi ve bütün malzemesini getirtmiı ve 
yakında in§aata 1>8-Jlanacaktrr. 

Anbarlı köyünde üç gündenberi do
ğurmak için çırpınan bir kadın doğum
evine getirilıniı ve derhal alınan teda
bir sayesinde kadmcağız kurtarılmış-

••l•dlyed• 

Mevkuf komser Kadıköy tramvayı ---Tahkikata Beşinci Müstan- istikraz işlerine başlandı, 
tiklik devam ediyor hat nereye kadar uzayacak 
Serkomiser Mucip Bey dün tevkif 

edilerek adliyeye getirilmit ve tev • 
kifhaneye aevkedilınittir. Serbest bı
rakılan randevucu kadınlar serbest 
bırakılma kararlarına itiraz viki ol -
mamııtır. Tahkikata beşinci müstan .. 
tiklik tarafından devam edilmelıte -
dir. 

Bir serseri 
Yersiz, yurtsuz güruhundan ve ser 

aeri takımından Ahmet oğlu Mehmet 
dün zabıtaca yakrılanarak adliyeye 
teslim edilmittir. Derhal birinci ceza 
mahkemesi huzuruna çıkanlan Ahmet 
oğlu Mehmedin serseriliği taha.kk~ 
letmi§ ve bir ay hapsine karar verılmıt
tir. 

Didar Hanımı döven ~olis 
Dolapdere mevkiinde Didar Hanı

mı döverek burnunu kıröığı için tev
kif edilen polia Lihfi Efendi tevkif 
!kararına itiraz etmit ve ağır ceza ~
kemesine müracaat?a tal-.lıye ta1ebın
de bulunmuttur. 

Rakı yapan kadın 
Tophanede Bost.:ınba~ · ndaki apar

tımanında rakı imal ettiği ve sattığı 
iddiasile yakalanan ve mevkufen mu 
bakemeleri yapılmakta olan Madam 
Katinanın muhakemesin" dün de de
vam edilmitlir. Dünkü muhakemede 
Madam Katinanm müdafaa fBhİtleri 
dinJenmiı, bunlar rl\kını~ eve emane
ten bırakı ldığma ıahitliL etmişlerdir. 
Müddeium umi bu Mhitlerin ifadesini 
iltifata şayan görm-emi§ ve Madam 
Katinanm cezalanc!:rılmasıru iıtemiı
tir. inhisar vekili de buna iıtirak et

.Jmit, hakkı ıahai olarak ta 48,S lira pa
ra cezasına hükmerlilmesmi istemiı ~ 
tir. Muhakeme müdafaa avukatlan -
nın müdafaalarını yapmalan için cu· 
marteıi gününe talik edilmiftir. 

Hakaret davası 
' lktuadi hafta gazetesi aleyhine 
Ünyon sigorta kun"!panyaaı tarafın .. 
dan açılan hakaret davasının rüyeti -
ne bugün üç.üncü ceza mahkemesinde 
devam edilecektir. 

Soğuk arttı 

Odun kömür fiatı 
ne alemde? 

Havalar artık soğumağa batladı, Dün 
hararet derecesi (4) e kadar düıtü. En 
fazla 11caklık (8) derece idi. Aldığının: 
malumata göre , düşük hararet &'laha bir 
kaç gün devam ede.:ektir. 

Kar yağmak ihtimali mevcut değil -
dir. 

Havaların soğuması üzerine herkes 
kıtlık paltolarını giymeğe ba§lmrıqtır. 

Odun, kömür fiatlerinde fazla bir yük
seklik yoktur. Kömür mahalle arala
nnda perakende olarak okkaaı 6 - 7 
kuruıa, odun ise 3 kurufa satılmakta

dır. Odun toptall çekisi 300 - 350 
kuruı arasındadır. 

P'ollat• 

iki üfürükçü 
--o-

Evlerinde saf kadınlara 
büyü yapıyorlardı 

Zabıta iki üfürükçü kadın yakala
mııtır .. Hayriye ve ~"ikran ismindeki 
bu kadınların evlennde bazı safdille
re büyü yaptıklan iıitilmiı ve bu bir 
cürmü me§hutla tesbit edilmiıtir, Bu 
ar&§hrmalarda Hayriye Hanonın haa 
talara ilaç verdiği ve Şükran Hanımın 
da diplomasız ebelik yaptığı görül -
müıtür. iki kadın adliyeEy teslim e -
dilmiıtir. 

iki sabıkalı 
Beyazıt Bakırcılarda •abıkaJı Ne -

tet anlaıılmıyan hiY sebepten dolayı 
gene sabıkalılardan Bursalı Agop oğ 
lu Manok tarafından bıçakla yaralan 
mıfır. Netet hut:,>neye kaldmlmıt, A 
gop yakalanmııtır, 

Çarpan otobus 
Fenerde Kar abat mab.allesinde Di

bek caddesinden geçmekte ofo Sela
nikli Emine Hanıma ıoför Mustafanın 
idaresindeki 3266 numaralı otobüs 
çarparak ayağındPn yara)anmaama 
sebebiyet vermit, kadın Haseki ba.ı .... 
haneıine kaldırılmı~tır. 

incir hırsızı 
Fenerden geçmekte o:an incir yük 

lü bir arabadan bir torba incir çaJma
ğa muvaffak olan sabıkalı Halil oğlu 
Ferit yaaklanmııtır. 

Merkez memurlan 
arasında tayinler 

Merkez memurlukları arasında ba
zt tebeddülat olmuştur. Münhal bulu
nan Beyoğlu merkez memurluğuna Be
tiktaı merkez memuru Sami Bey, Betik
taş merkez memurluğuna Kadıköy mer
kez memuru Naci Bey, Kadıköy merkez 
memurluğuna Sarıyer merkez memuru 
Eıref Bey, Sarıyer merkez memurluğuna 
Adalar merkez memuru Naci Bey nak
len tayin edilmi,lerdir. 

Üsküdar tram ... ay hattının Kadıkö 
yüne kadar temdidi için umumi mec
lisin karar vermesi üzerine, intaat i
çin lazımgelen malzemenin kredi ile 
alınmasına dair muamele Alman gnı
pu ile baılamııtır. lnıaata mayısta bat 
)anması mukarrerdir. Önümüzdeki le§ 
rinievvelde Üsküdar tramvayları Ka
dıköy, Moda, F enerbahçeye kadar iı
leyecektir. 

Zehirlenecek köpekler 
Son zamanlarda §ehirde dola§an 

köpeklere sık sık tesadüf edilmekte -
dir. Belediye baıı boı dolaıan köpek
lerin itlafı için tubelere tiddetli ta -
mimler göndermiıtir. Köpekler ta -
banca ile itliıf edilmiyecek, zehirle -
mek için kullanılan hususi ilaçlar -
dan istifade edilec<:ktir. 

Niçin müsabakaya girmiyor 
lstanbu! planını yapmpak Üzere 

Avn.,>adan davet edilen mütehaısıs
lard~ profesör Pröstün gelmeyeceği 
ni yazmıftık~ Öğrendiğimize göl-e bu
nun sebebi ıudur: l.tanbul planını yap 
mak üzere müsabakaya girecek mü .. 
tehassıslardan biri M. Laınberdir. M. 
Llımber Pariste, profesör Pröstün mu
avinidir. Profesör Pröst, muavininin 
müsabakaya gird;ğini du} unca, lstan 
bul planı müsabaka•ma girmekten sar 
fınazar ebnİ§tİr. 

Sehir meclisi içt imaı 
' 

lstanbul umumi meclisi bugün top
lnaacaktır. Y ann son içtima aktedi -
lecek ve meclis tatil olacaktır •• Fakat 
h-ınüz ikmal edilmiyen bazı müstacel 
itler olduğundan Meclisin bir bafta 
daha temdidi muhakkak addedilmek
tedir. 

Takas maddeleri 
Heyet ithalatı vize için 
işine devam edecek 
ı4975 numaralı kararname muci

bince vilityette vali mu:ıvini Ali Rıza 
Beyin riyasetinde teıekkül eden ta -
kas heyeti kararnamenin takasa tabi 
olarak ihracını kabul ettiği muayyen 
maddelere ait ihraç itini 20 Tetrinisa
'ni pazartesi giinü (evvelki giin) bitir
miştir. Heyet bundan sonra ihracata 
mukabil verdiği §ahı.. det.,amelerle ya
pılacak ithalatı vize etmek üezre it;-. 
ne devam edecektir. Bu itte ıabadet
namenin ita tarihinden itibaren haiz 
bulunduğu altı aylı'< mühlete göre da 
ha cıllı ay devam etmesi 18.zım gelirse 
de kontenjan harici ithalat yapacak 
takaa §ahadetname :..bıplerinin bu 
m;iddeti tamamen beklemiyerek hak
: •rmı daha evvel kullan• cakları bu -
güne kadar geçmiı olan emsalden an 
1• ~ılmaktadrr. Yalnız ı4975 numaralı 
k3.l"nr?"amenin ikinci maddesinde ya -
zıh mad~nlerin takas hakkı bir sene 
müddetle muteber olduğundan bu 
maddl'de yazılı madenlerin ihracat i
çin müracaat viki olunca komisyon 
mu..tmeleıini yapacaktrr. 

Romanyalı muhacirler 
bugun geliyor 

Romanyadan gelecek Türk muha
cirlerini almak Üzeı·e KOıtenceye git. 
mi4 c 1a.n Samsun vapuru dün hare ... 
lket etmiıtir. Bugiin limanımıza gele
cektir. Muhacirler Kavak tahaffuzha. 
nesint- çıkarılarak ı"thbi muayene ve 
aıılnrı yapılacaktır. Buniar Şarkta ıs
kan olunacaktır. 

Telefon şirketinin itirazı 
Fazla telefon ücretlerinin halka ia

desi için Şurayı Devlet bir karar ver
mit ve bu karar firkete tebliğ edilıniı
ti. Oğrendiğimize göre tiri<et bu kara
ra i.tiraz etmit ve itirazını vekalete ve 
Şurayı Devlete bildirmiıtir. 

Fırka kongreleri 
Cümhuriyet Halk Fırkası kongre

leo-i kanunuevvel birinden itibaren baş· 
lamaktadrr. Bir kinunuevvelde ocak kon 
greleri ba§layacak ve bir ay sürecek
tir. 

Kinunusani baıında da nahiye ve 
kaza kongreleri yapılacaktır. Vilayet 
koncreleri iki senede bir aktedilcliği için 
bu sene yapılmıyacaktır. 

Köylüyü koruma 
faaliyetleri 

Bakırköyde sıtma mücadele ve sağ
lık koruma cemiyeti tarahndan kaza da
hilindeki köylerde 11tmalı köylüler res
mi ve serbest doktorlar tarafından bi
rer birer muayene ve bunların ihtiyaç
ları, mayiıetleri ve iskan halleri kontrol 
edilmektedir. 

Geçen sene alınan tedbirlerin bu se
ne iyi bir ıemere verdiği anlaıılmııtır. 
Köylülerin evlerinin önündeki güb..eler 
kaldırılarak tarlalara döktürülmüı ve i
cap eden evlere helalar yaptırılmıt, ba
zı bilhassa sivri sineklerin faaliyette bu
lundukları su birilcioıtileri de kurutul
muf ve köylülere sağlık bilgileri öğre
tilmiŞ'tir. 

Her doktor köylerde gördüğü nok
ıanları bir raporla komite riyasetine 
bildinnektedir. 

Yeni asistanlar 
Üniversitede bir müsabaka 

imtihanı açılacak 
Üniversite fakültelerine yeniden a

lınacak asistanlar için her fakültede 
müsabaka imtihanı açılacaktır. Hu -
kuk fakültesi Roma hukuku döçent • 
liğine tayin edilen Şemsi Talip Bey 
vekaleten hukuk felsefesi döçentliği. 
ne de tayin edilmiıtir. Yarın Üniver
aite idare heyeti rektörü Netet Ömer 
Beyin riyasetinde toplanarak dahili ta 
!imatnamelerin intacma çalııacaktır. 
Oniveraitenin muvakkat idare ve kad
rosunun müddeti 3 seneye iblağ edil
diği için Üniversite t"§kilit kanunu 
proje o ... akte kadar ikmal edilmit ola 
caktrr. Öğrendiğimize göre bu proje
nin ihzanru vekalet profesör M. Mal
cbe'e havale etmİ§tir. 

Fuat Beyin vaziyeti 
lstanbul Maarif müdürlüğü teıki

Jatına yeniden iki muavin ilave edil
miıti. Muavinlerden biri olan Fuat 
Beyin maaıını lstanbul kadastrosun -
dan almak Üzere Ankarada Maarif 
vekiletinde bir ıube müdürlüğünde 

çalııması takarrür ebnittir. 

Oniversitade konferanslar 
Tıp fakültesi profesörlerinden Dr. 

Vicha dün aktam aaat ıs te Tıp fa -
kültesi konferans salonunda tebkiyei 
dekolmanın modern tedavisi mevzulu 
bir konferans vermiştir. Konferanıta 
Üniversite hocaları, talebeler, hariç -
ten daha birçok zevat hazır bulun -
mu~tur. Konf.:.~·anslar aeriıine devam 
edilecektir. 

Gazi Hz.nin gençliğe 
iltifatları 

Onivenitenin açılışı münasebetile 
Milli Türk Talebe Birliği Reisicümbur 
hazretlerine bir tazimat telgrafı çekmiı
ti. 

Gazi Hazretleri bu telgrafa dün ce
vap liitfetmiılerdir. Bu telgrafı llf&ğı
ya yazJyoruz: 

Reisicümhur Gazi Hz. )erine 
Dehanızın sonsuz gözgüsünden do

ğan yeni esaslar dahilinde kurduğunuz 
latanbul Üniversitesinin ilk yıl açımı
nı bugün bütün bir gençlik sonsuz he
yecan ve tezahürlerile kutluladı. Arka
daılamn candan doğan minnet ve ıük
ran hislerini ulaştınnamı IJendenize ver• 
diler. Arzederim efendim. 

Milli Türk Talebe Birliği reisi 
ZEKİ 

Reisicümhur Hazretlerinin cevaplan 
ıudur: 

Zeki Bey 
Milli Türk Talebe Birliği reisi 

lstanbu] Oniverıiteıinin açılmalı mÜ· 
nasebetile talebenin bildirilen giiul duy
gularından çok mütehassis oldum. Ça
lııma ve bilgi sahasında en yüksek mer
halelere ermenizi diler ve beklerim. 

Gazi M. Kemal 

Karadenizde fırtına azaldı 
Karadenizde büküm süren ıiddetli 

fırtına hafiflemiıtir. Dün vapurlar gi
dip gelmiılerdir. 

Liman idaresinden, fırtmada deniz 
kazası olmadığı haber verilmektedir. 

Tevfik Hadi Bey gitti 
Bir kaç gündenberi emniyet miidü· 

riyetinıte meıgul olmakta olan Emni. 
yet lıleri Umum müdürü Tevfik Hadi 
Bey evvelki giin Ankaraya hareket et
mittir. ---
Hakkı takdir meselesi 

Türk vapurculuk ıirketi idare mec
lisi, takdiri kıymet komisyonunun H• 
tediği 25 bin lira bakkı takdir meselesi
ni tetkik etmİftir. 

Vapurlara hakem tarafından ikinci 
defa kıymet konulmuı olduğundan bu 
paranın verilmesi kanunen zaruri olup 
olmadığı noktası üzerinde tevkif edil
ınİ§, bu cihetin tetkiki hukuk mütavir
liğine tevdi olunmu§lur. 

Şirket mehafilinde bu hususta §Öyle 
düıünülüyor: 

- Takdiri kıymet komisyonuna bir 
para vermek li.zım gelse bile, evveli 25 
bin lira çoktur, sonra komisyon, tirket 
haricinde kalan vapurlann takdiri kıy
meti için de ıirketten hakin takdir İste
mektedir. Bunu veremeyiz. --Kenan Bey gitti 

Kastamonu Emniyet müdürlüğüne 
tayin edilen betinci !_U be müdürü Ke
nan Bey dün yeni memuriyetine hare-

Eski mantığın hükmettiği zaman : 
!arda bir kaide vardı: Mecburiyet 
mecc&niyeti yani bedavahğı icap e • 
d e r, derlerdi. Hatta buna misal ola • 
rak ilk tahsili gösterirlerdi. ilk tahsil 
mecburi o1duğu içidnir ki; bedava .. 
dır. Denirdi... Şimdi if böyle değil.. 
Nice kararlar var ki; h em tatbikı mec 
buridir, hem de tatbik edenden bu • 
nun için para alınır .. Bunun en garip 
misalini size otomobil plikalannda 
gösterebiliriz. Vakn benim otomobi • 
lim yok amma o lanlarla görüşürken 
bu it teki aykırılık değil adamın gözü
ne batmak, adeta boğazına sarılıyor .• 

Biliyorsunuz ki; bugün) erde otomo
billerin numara plakalarını belediye 
değiıtiriyor.. Bunun sebebini çoğu • 
muz bilmeyiz. Merak edip öğrenenler 
bana söylediler, mevauklur, inanın! 
Bakınız plaka değittirilmesinin se • 
hepleri ne im.iı: 

ı - Bir kere plakalar, dört sene -
den beri eııkimi§... Onun için yenile
yorlar. (Aman ev numaraları akılla
rına gelmesin! Galiba onlar da dört 
sene oldu. Hem bu nasıl pla ka böyle? 
Yağlı boya olsaydı en a~ağı on sene 
giderdi.) 

2 - Piyasadaki otomobiller eskiye 
rek azalmıt ... Plakaları münhal kal
mıf, aui istimal oluyormuf ... 

3 - Birçok otomobil sahiplerinin 
belediyeye borı:u varrnıı. Plaka değiı 
tirmek bahanesile bu paralar tahsil e
dilecekmi§. (Rivayete nazaran en 
kuvvetli sebep bu) 

Bu sebepler belki belediyeyi yeni 
plaka yaptırrnağa icbar edebilir. Li
kjn; p1ikalar eskimemif, otomobili 
sapsağlam ve belediyeye biç borcu 
olmayan namuslu bir adamı yeni p]fı,. 
ka almaya hangi hak ve hangi man
tık icbar edebilir?. Soraı ım. 

Diyorlar ki; 
- iki plaka 200 kuru§ ediyor. Ve

riversin! . . 
Halk hizmetlerine memur müeuese 

!erin çekinmeleri l izımgelen en mu -
zır zihniyet İ§te budur. Bence zarar, 
bu paranın mikdarında değil açtığı 
çığırdadır. Memurlar, böyle kendi i§
lerini kolayla§hrmak içi., halka kül
fetler t~hmiline alııırlar&a. aonra ÖnÜ· 
ne güç geçilir ... Acaba belediye: 

- Hangi otomobil çalı§ıyor, han • 
gİ&İ haraptır? . 

- Hangi p lakalar eskimit ve yeni
lenmeye mühtaçtrr?. 

- Ve kimin borcu vardır?. 
Bunu plaka değiştirmeden öğrene• 

mez ve işini pJikasız y.ıpamaz mı? 
Yapar, yapar amma biı ·az uğraşmak 
lBzımdır. 

Havalar 
Ve nihayet san11·orum ki; artık ya

za veda etmenin zamanı geldi. Eğer 
bu veda merasimini pa!to1arı giyip, 
k"!kolları boynumuza dolayıp, aya- . 
ğımıza lastikleri g<'çirerek biz yap -
mazsak, kış bizi ya ne zle, ya roma • 
tizmamızı tahrik ederek kendisi yapa
cak. 

Deniliyor ki, dün haro.\ret dcreceıi 
yediye kadar inmi1 .• Şehir dıtarısın -
da daha az olsa gerek .. Havaların ao
ğumaıı §Üphesiz cümlemizi müte;asi.f .. 

eder. Yalnız, oduncular, kömürcüler~ 
&obacılar, kürkçüler, mutambacı ve 
lastikçiler ... (Sinemacılan da unutma ~ 

yalım) bu mevsimin aııkı ve duacıa,ı-
dırlar ... N~ y;tpalım onlar da sevine-
cekler ... Gene trarrJVaylarda, her no -
tadan bi~ sürü öksürük .. Sokaklarda 
her çeıitten çamur ve çepel, ve saçak -
)arda sarı suyu akan soba boruları ... 
(Henüz baca tutuıması mev~imi ol • 
madığından ıimdilik ondan bahse ha
cet yok) .. 

Size biraz felsefe yapalım: 
- Kııa tahammül ebnesini bilme

yenler, yaza müstahak olamazlar •. ( Fe 
na değil, ha?!) 

- Kııın soğuğu 'le ise hayatın ele
mi odur .. (Pek parlak düşmedi!) 

- Kıı kapıdan baktınr, kazma kü 
rek yaktırır (varsa .. ) 

Ve uire ... Gene evlerde .:.oba c.. \ ra. 
fı kalabalıklaıacak .• Gene kalöriferli 
yerlerde muhakkak ya çok arcak ve -
ya çok soğuk olacalı ... Gene latanbu
lun seması kur-tuni renge boyanacak .• 
Ve gene ak§ama doğru kargalar, Ba
bıili damlarının üatiınde uçuıacakJar. , 

Biz gene ayni yolları t<ıpeceğiz, ay
ni sözleri söyliyecek ve ayni fikirleri 
güdeceğiz ... Yalnız biraz daha üıüye
ceğiz .. Yollar eslciye.:ek, fikirler es
kiyecek, biz eskiyeceğiz. Lakin kıı 
hep '° kııtır. O eskime» .. Keıki kıt 
olaydım .. Hiç olmazsa oduncular, kö
mürcüler,. sobacılar, kürkçüler ve sine
macıları sevindirirdım !. 

FELEK 

ket etıniftir. Kenan Bey dün vilayet Ankarada ihrak fırını 
erkanına veda eyleıni§tir, 

Kenan Bey kıymetli v~ kendisini &ev- ANKARA, 2ı - Ankara ziraat 
dinniş bir zabıta amiridir. ~mdiıine enstitü&unda bir ihrak fınnı İD§&tına 
yeni memuriyetinde de muvaffakıyet te- baılanmııtır. Fırın için be§ bin lira 
menni ederiz. 1• sarfedilecektir. Fırında hayvan le§le-

Kitap hırsızlığı 
kitapçı Semih Liitli Beyin Beyazıt• 

taki deposundan çalınan kitaplar hak
kmda zabıtaca dün de tahkikata devam 
edilmittir. 

Zabıta memurlarının refakatinde bir 
kaç kitapçı olduğu halde evvelce mü
hürlenınİ!' olan Freyet ve Niyazi Efen
dilerin Beyazıtta ve Ankara caddesin
deki dükkanlarında arama yapılmıt her 
iki dükkanda da birer miktar kitap bu
lunmuştur. 

Ve yeniden mühim Nzı ip uçları 
mevdana cıkarılmıstır 

ri yakılacaktır. --Ebeler Birliği teşkil edildi 
Ebeler birliği namile bir, birlik teı 

kil edilmi§tir. Cemiyetin küıat resmi 
23 Teırinisani yarınki perşembe günü 
saat on altı buçukta Haikevi merke -
zinde yapılacaktır. 

1 KU~Uk haberler 1 ·----• Zahire borsasında - Ticaret ve 
zahire borsası idare mec!iLi dün haf. 
talık loplantmnı yapmpıt ve yeni büt 
~• ıiiı .. er=-J- .. .. .. -
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l[Ul.A..& IUJ . . ~ []il 
Bu gece İVı ELEK Sınemasında 

JEAN MURAT ve ANNA BELLA ' KUL TUR NEDiR? 
1 

Dünyaya metelik 
vermeyen adam 

Önümüze ilk çıkan otomobili dur 
durduktan sonra bana, itaret etti: 

- lstanbula gideceksen gel! 
Sirkecide inerken dikkat ettim 

fOföre para vermedi: 

Mille~!er ara•m•la müşterek bir 
surette kullanılan bu kelime 1908 
senesindenberi dilimize birbiri ar· 
dınca girmeğe başlıyan sözlerden 
birisidir. Bu kelimenin manasını 
halka kolayca anlatabilmek üzere 
türkçe bir karşılığını bulmak 
için kalem sahiplerimizin e-
peyce yorulduklarını hatırlı· 
yorum. Bir çok araştırma-
lardan ve birini beğenmeyip yerine 
diğer bir kelimeyi aldıktan sonra 
nihayet "hara,, lugati üzerinde az 
çok bir ittifak hasıl olmuştu. Çün
kü Şemsettin Sami Beyin kamusun
da kültür lugatine şu manalar veril
misti: Toprağın itlenmesi, ziraat, 
ha;aset, felahat - terbiye, yetittir
me - mecazen ulum ve fünuna o
lunan hizmet ,tahsil ilh. Demek ki 
mütercimler bu kelimelerden en 
uygunu olarak haraset lafzını be
ğenmitler, ve onun daha hafif o
larak hars kelimesini kullanmıtlar. 

. Fakat bence terbiye kelimesini be
ğenselerdi daha iyi edeceklerdi. Fi
hakika "hars" kelimesi maksadı e- 1 
da edebilecek midi? Bu nokta biraz 
daha düşünülmeğe layıktı. Zira 
hars kelimesinin arapça bir suru 
manası vardır· Birincisi alış veriş 
ederek mal toplamak manasına ge
liyor. ikincisi dört karı alma ma
nasına geliyor; üçüncüsü tarlaya 
tohum ekmek, ve toprağı sürmek 
demektir. Bunlardan başka bir Jeyi 
anlayıp bilmeğe çabalamağa Arap
lar hars diyorlar. Bu manalardan 
kültür kelimesine en muvafık ola
rak hars kelimesinin üçüncü mana
sı olduğuna hükmedilmif olacak ki 
mütercimlerimiz hars üzerinde te
vakkuf etmitler. Halbuki kültür ke
limesine daha uygun olan edep ke-

• limesi idi. (Hatta edep, zenginin 
zenginliğini süsler ve fakirin fakir-

1 !iğini örter) mealindeki arapça bir 
meseli Fransız edipleri 'öyle tercü
me etınitlerdi: 

La Culture de l' esprit embellit 
l' opulence du rich,et voile la mise re 
du pauvre. 

Bunun gibi (edep en hayırlı mi
rastır) mealindeki meseli de töyle 
tercüme ederler: 

La culture de l' esprit est le mei
L .n keritage. 

Zannediyorum ki mütercimleri
miz insanın zihnini bir tarlaya 
benzeterek oraya bilgi tohumlarını 
ekmek kastolunduğuna hükmede
rek kültür mukabilinde bu hars ke
limesini kullanmışlardı. Ancak kül
tür haddizatında malumattan, ma
ariften, bilgiden başka bir şey di. 
Binaenaleyh hars kelimesi kültürün 
anlatmak istediği manayı hakkile 
eda etmiyordu. Öyle olunca, başka 
bir kelime bulmak lazımdı. Fakat 
bu külfetlere meğerse hiç lüzum 
yokmuş! Zira Allah razı olsun Dil 
Encümeni bu kültür kelimesini!) di
limize hiç bir suretle yabancı bir 
lugat olmadığını Buharalı Süley
man Efendinin IUgat kitabından is
tişhad ile ispat edince hepimizi bü
yük bir sıkıntıdan kurtardı. Bundan ! 
sonra biz de bu kültür kelimesini 
rahatça kullanabiliriz. Bu küçük 
mukaddemeden sonra kültürün ne 
olduğunu tetkike geçiyorum. 

Evvela haber vermek lazımdır 
ki kültür başka, malumat başkadır. 
Bir insan bir çok Jeyler bilir de kül
türden mahrum olur. Zira kültür 
denildiği vakit malilmatın kernmi
yeti değil keyfiyeti kastolunur. Fil-

hakika kültür kelimesi aklın meziye 
tine, muhakeme ve ihtisasın ciyade
tine delalet eder. Bu meziyetler in
sanın efal ve etvarından belli olur. 
Şu halde kültür mefhumu bir nevi 
akli ziyadeliktir ki insan için pek 
lazımdır. 

Filozoflardan Taine diyor ki in
sanın gördüğü şeylerin zihindeki 
suretleri birer müspet fikir haline 
ancak kültür sayesinde geçebilir. 
Filozofun bu ifadesi cidden kıymet 
lidir. 

Kültür sahibi bir insan her ne 
yaparsa yapsın, o yaptığı ve işle
diği işin daha iyisini, daha güzelini 
yapabilecek bir istidadı muhafaza 
eder. Medeniyet dünyasında gördü
ğümüz büyük terakkiler ve yenilik
ler hep kültür sayesinde vukua ge
liyor. Zira amele veya ustada böyle 
bir kültür olmasa, itledikleri itle
ri hep evvelce ustalarından gördük
leri gibi yapmakta devam edip gi
derlerdi, bu halde ilimde veya sa
natte hiç bir terakki ve yenilik hu
sule gelemezdi. Hülisa insanı çalış
malarında otomatik bir makine ha
linden çıkaran kuvvet fikri terbiye 
yani kültürdür. Binaenaleyh bilgi
ler kuru bilgi halinden çıkarılarak 
tanzim ve tensik edilmelidir ki bek
lenilen kültür temin edilebilmit ol
sun. Bazı timarhanelerde öyle de
lilere tesadüf edilmiştir ki hekim 
her hastanın timarfıaneye ne zaman 
girip ne zaman çıktığını onlardan 
sorar öğrenir, bunlar orada geçen 
feyleri en ehemmiyetsiz olanlarını 
bile bilirler, fakat gene delidirler. 
Çünkü zihinlerinde matlup olan İn· 
tizam yoktur. 
Şu halde hakiki bir kültür için

den bilgiyi, sabır ve teenni ile top
lanmış ilmi malzemeyi makul bir şe 
kilde tensip ve tertip etmek elzem
dir. Fakat bilgiyi böyle tensik en
dişesile bir sistemi, bir nazariyeyi 
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inatla müdafaa gayreti biribirinden 
başka şeylerdir. Kültür sahibi olan 
bir insan öyle bir nazariyeye sap
lanıp kalmıt veherkese kendi naza • 
riyesini kabul ettirmek için çahtan 
adam gibi dar düşünceli olmaz. 

- Ne o .. Dedim, yoksa hususi 
otomobil mi aldın? 

- Hayır .. 
-Taksi parasını vermedin de 

onun için sordum! 
Azametle batını kaldrrdı: 
- Ben otomobile para vermem. 
Yazıhanesine gelmiştik. Kapı-

nın önünde bekliyen odacısına : 
- Kof, bize iki komple çay söyle ! 

Emrini verdi. Çayları içtik, pasta
ları, reçelleri yedik- Garson boş tep 
siyi alıp götürürken keseye davra
nacak mı diye baktım. Kıpırdama
dı bile ..• 
Dayanamadım: 
-Çaycının parasını unuttun .. 
Güldü: 

. - Ben çaya, pastaya para ver
mem! .. 

Şuradan buradan biraz çene çal
dık. Arkasına giydiği elbise bir a· 
ralık gözüme ilişti. Enfes bir ku 
mat·· 

Sordum: 
- Hangi terzide yaptırdın? 
- Bizim terzide. 
- Kaça çıktı? 
Omuzlarını silkti: 
Ben terziye para vermem! 
Aradan bir kaç gün geçmitti. Be-

ni sazlı sözlü bir meclise çağırdı. 
o gece, geç vakte kadar, tam mani.
sile eğlendik. Mecliste, bir kaç ha
nım da vardı. Bizim ahbabın etra
fında pervane gibi daliı.ttılar. 

Ertesi günü tramvayda kendisi
ne rastlayınca sordum: 

- Geceki al~m, kaça patladı 
Allah atkına? 

- Bana böyle manasız feyler sor 
ma! .. 

-Niçin? 
- Hala anlamadın mı canım .. 

Ben böyle alemlere para vermem! 
Bir gün de Kadıköyü vapurunda 

karşılaştık: Elinde büyük bir çiçek 
buketi vardı. Gene bot bulunup: 

- Kaça aldın? Diye sorunca a
deta canı sıkıldı; sert sert bakarak: 

- Çiçeğede mi para vereceğiz? 
Dedi. 

Sonra onu bir defa tramvayda 
gördüm. Biletçiye pasosunu çıkarıp 
gösterdi. Sinema ka ısında gör -
düm. Bir selam sarkıtarak iceri gir
di. Ve ba,ka nerede rastladımsa 
hiç bir defasında, bir yere para ver
diğini görmedim. 

Nihayet bir gün bir vesile bula
rak bana kendini takdim etti: 

- Hani, bazı adamlar için "dün
yaya metelik vermez,, derler dün
yaya metelik v~rmezlerden biri de 
benim ifte! 

Hamlet gibi bilir ki kendi fels
f esinden yeryüzünde ve gök üstün
de daha çok şeyler vardır. Kültürlü 
insanın görüt üfkundaki genişlik 
onun aklı hürriyetini kurtarır. Va
kıa binlerce nüfuz onu çekmek is
terse de, hiç birisi icbar etmez. Ter
biye, şayet dikkat edilmezse ço
cuğu esareti altına almak tehlikesi 
ni gösterir, zira çocukta mukave
met için şahsi kudret yoktur, o yal
nız gözü önündeki nümuneleri gö
rür. Fakat kültür sahibi insanın o
kadar çok üstadı var ki hiç bi-
rinin mağlubu ve esiri olmaz. Bina- M. SALAHADDiN 
enaleyh her meseleyi onu ifade e-
den üstadın hükmüne göre kabul lstanbul Verem mücadele ce-
etıniyerek kendi de muhakeme e- miyetinin 1934 Senesi duvar 
der, itte hürriyet budur. Beşeri faa- takvimleri çıktı. 
1. · k. ·f f b d H Fiyati 50 kurutı. 
ıyetın a'ı sı atı u ur. ayvan- CA<iALOGLU HlLALIAHMER 

larm da bilgileri var, hem öyle bil- binası. Telefon 21783. 
giler ki bizi hayrete dü,ürür. Mese- iİıı••İİıİİİİİİİİİİlıııİııiiiiiiiiiıııİİİıİımİııııı•.i 
la sphex denilen böcekler züri
yetlerini yafatmak için muhtaç ol
dukları avları kötürüm olarak ele
geçirmek için öyle hareket ederler 
ki bizim en mahir cerrahlarımız bi
le o ameliyatı yapamazlar; arının 
gösterdiği mühendislik mehareti 
ne kadar yüksektir. Bu misalleri 
çoğaltmak pek mü~ündür. Fakat 
hayvanların bu faaliyetlerinden hür 
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riyet olmadığı için terakkiye müsait 
değildir. Tabiat kendilerine ne öğ
retınişse orada durmağa mahkUm
dürler. 

Kültür sahibi insanların faaliyeti 
ise durmaksızın terakki halindedir. 

Ordinariüs 
Mehmet Ali AYNI 

Milliyet'in edebi romanı: 48 rum. Kapının yavaşça çekildiğini 
hissettim. ---------------. "' . 

.KIR (~u~H~!!~T 
(inkılap Romanı) 

Garip tesadüf ertesi gün Retit 
Bey elbisemin nasıl olduğunu SO• 

rarken batka eksiklerimi de anla
mak istedi-

- Her teyim var efendim, de
dim. lskarpinim, çoraplarım. 

- Balo için küçük bir çanta is
ter. Sokak çantaıile gidilmez. Fa· 
kat onu sen dütünme. Benim bir 
tanıdığım mağaza var. Oradan da
ha ucuz alırım. 

- Teşekkür ederim. Fakat 
Beyefendi size çok borçlanıyorum. 
Ben fakir bir kızım. Reşit Bey azar 
lar gibi çıkı,tı: 

- Haydi git çalı, bakayim. Baş
ka düşünerek 'eyin yok mu? 

Onun böyle lau~ali ve babaca 
hareketleri beni utandırıyor. Fakat 
artık öyle hale geldim ki bana iy
l;tc e:len herkesten korkuyorum. 
Öyle gelivor ki yapılan her iyliğe 
karsı benden bir ,ey istenecek. 

Bugün çok çalı,tım. 

Öğleden ıonra Reşit Bey çıkmıt· 
tı. 

Makinenin üzerine iğilmit yazı-
yorum. Kapı açıldı. 

Şefik Bey. 
- Bonjur Çiçek Hanım. 
- Bonjur Beyefendi... Retit 

Bey çıktı, bir fey mi aöyliyecekti
niz? 

Kapmm önünde duruyordu. Gü
liimsedi: 

- Evet, belki .. Siz nasılsınız? 
Bakı,larmdan kurtulmak için 

gözlerimi yazıya çevirdim: 
- Tefekkür ederim efendim. 
Ve yazıya devam ettim. 
Refit Beyin odasında biraz otu

rabilir miyim. 
Retit Beyin ona kartı hürmetini 

bildiğim için itiraz etınedim: 
- Tabii efendim. Bir fey emre

derseniz Ali Efendiye söyleyiniz! 
Bunları hep önüme bakarak söy

liyordum· Yazıya devam ediyo:-

Buzlu camın arkasında onun göl
gesi kayboldu. 

Reşit Beyin odasına girmeden 
gittiğini anladım. 

Garip bir adam. 
Retit Beyin söylediğine bakılır· 

sa hiç bir 'eyden zevk almazmıf. 
Hayatının bir çok yıllarını Avrupa· 
da geçirirmit·• 

Bana kalırsa Şefik Bey bütün 
çok paralı ve itsiz, dütüncesiz in
sanlardan biri. Geçinme derdi, ha
yat kayguıu olmıyanlar için her 
zevk tat.ızdır. Pertenbe akşamı 
baloyu görmek için duyduğum he
yecanı acaba parası çok, elbisesi 
çok, elmaaı çok hangi kadın hiss
der? 

Bu Şefik Bey kim bilir öyle alem
lere ne k•dar bıkmıt, kanıksamış
tır. Ömründe ana baba acısı, mem
leket hasreti, can kaygusu ve teref 
mücadelesi görmemit insanlar için 
her fey kolay ve her kolay fey tat
sızdır. ,,. * ,,. 

Nihayet Pertenbe ! 
Bugün yazıhanede nasıl çalıştığı 

mı bilmiyorum. içimde bayram sa
bahını bekliyen bir çocuk sevinci 
var. Bilmediğim şeyleri çok merak 
ediyorum. lstanbulda ilk temas 

Çocuğa tokat 
Günlerden bir cuma günü .. Ahmet 

Efendi, kansı ikbal Hanım, çocukla
rı küçük Hilmi, güzel havadan istifa
de için şöyle ya Boğazdl\ bir yere, 
yahut Pendiğe bir uzanıı, yahut Flor
yaya kadar bir tren ve kıt gezintisine 
karar verdiler. 

Floryayı tercih etmitlerdi. Sabah
leyin trene binip Florya~a vardılar. 1 
Bir kahvede oturdular, kırda, deniz 
kenarında dolaştılar. Günlerini gün 
etmitlerdi. Akıama dönüyorlardı. 

Vagonda ikbal Hanım, küçük Hil-
1 

miye hafif tertipten çıkışmağa batla
dı: 

- Çocuk, yerinde rahat otursana ... 
Çocuk (batka bir yolcuyu göstere
rek) beyefendiyi rahatsız etmesene .• 
Bak, pantolonunun düğmesi çözül
müş.. ilikle onu. 

Küçük Hilıni içinde ıoyle dütünü
yordu: 

- Ah, bu annem olacak kadın ... 
Ne çene, ne çene ..• 

ikbal Hannn, çocuğun kafaoından 
geçenleri anlamı§ o!acak ki, elinin 
tersile Hilminin sol yanaGına bir fap .. 
lak indirdi. O dakikadan itibaren Hil· 
mi sur~__.. ! I asmı,tı ama, rahat ta otu
ruyordu. 

Bet dakika oonra ikbal Hanımda 
bir piımanlık ..• 

- Hilmi, ne o, hasta mısın? Biraz 
kımıldanoana .. Öyle sükliım püklüm 
oturuybrsun. 

Bu sefer Ahmet Efendi aöze ka
nıtı: 

- Canım, aenin kabahatin .. Çocuk 
eğlenip duruyordu. Rahat otur, diyen 
aen değil midin? 

lkb'>I Hanım, "b>Jrası yeri değil,, 
der ııibi tera ters kocasına baktı. Ma
amafih bir iki şey aÖ) !emekten de 
kendisini alamadı: 

- Anası değil miyim? Elbette .• 
Sanki efendimizle Flor"!'ava gezm~;;e 
geldik. Gelemez olsaydık, inaanm bur 
nundan fitil fitil getirirain. 

Ahmet Efendi, cevap v rse, öteki 
yolcular arasında rnünalı.ataıım na
hoş bi rmecraya girip uzayacağr r 
hesap ettiği için, aeaini çıkarmadı. Sa
dece omuzlarını ailkmekle iktifa etti. 
Oteki yolcular da İ•in alayında idi
ler. Hepsinin dudaklarmın ucunda 
müstehzi bir tebessüm vardı. 

Derken trende bir aaraıntı oldu. la
tasyona filan da gelmemiılerdi. Aca
ba bir kaza mı? ikbal Hanımın kafası 
arka bölmenin tahtaaına doğru bir 
hayli şiddetle vurdı:. Tr"n dunnuttu. 
ikbal Hannn arka tarafının şiştiğini 

tarafı ı.dan nefis bir surette temsil edil n 
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On yılda 

RESİM 
Genç ressamlarımızdan Elif Na
ci Beyin Türkiyede on Cümhu
riyet senesi zarfındaki resim ha
reketlerini hülasa eden bir kita-
bıdır. fiyatı 20 kuruş_tur. H"r 

J,;tanrırl" }-.,lunur. 8356 

Bugünkü Program 
ISTANBUL,1200m. 
18 : Gramofon. 
18,45: Fransızca dera (llerlemiı olanlara) 
19,15: Haum B. tarafından Karaıöz. 
20 : Kemani Reıat B. •• arkadaılan. 
21,.30: Gramofon. 
22 : Ajan. Boraa baberi, ıa.at &)'an. 

ANKARA. 1538m. 
12.30 • 13,30 Gramofon 
18 - 18,45 Orkestra: Wasner Ou•ertur• 
R:enz:, Keman konıe. i Ekrem Ze' i Bey tara• 
fından, Lebar Po(pourri l..)o Clo. 
18,4.i - 20 Danı muıilr.iıi. 
18.43 - 19.30 Alalurka ıa:z. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
16,40 Ba.r:.ton Recbt!eben tarafır.dan bafil 

ba•alar ~• ıarkılar, 17,05 Dinicu orkeatraaı ta
rafından. konser pli.le ile. 17,15 Çocuk prosr• 
mı, 17 .40 Müaabs.be .. 18 Ödı mu ik a:., 18,ö>S 
Zirai müaahabe, 19,25 Hafif muaUi C..atronoia 
takımı, 2) Muhtelif müaahabe!er, 21,05 Çiçek'" 
ler Üzerine beıtel nen ıarkılarcbn PİJ'•Do re
fakatile, Zl.25 Glt.a.ra orkeatraıı Tycho•ıky, 
22,03 Tefr-ka, 22.15 Piyano konıeri 23,0S Eı· 
perantoca, 23,25 Ziemianska kahveıindeo: 
Dans m-• kiıi, müıa a . e, dans muaikiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

hissetti. Elile de yokladı: ,. ' 

aıl-;iy~i~~edi, §apkamı şimdi na- ••• 111 N·yAt I 

17 Pol:dor, Brun•İlı:: plikları, 18,40 Konfe· 
ranı, 19,! 5 Kadı.-,lar Kartel takım nın k ı. nae· 
ri, 20,0S Ders (İt.) 20,35 Peıte operasından 
n1klen Leon Caw ... llo'nun Padyoço operaıı il• 
Del .bes'in Coppelia B .ı..let op !!raaı, müteakibeJJ 
Emil Ro"J:a salon ta'umı konser:. 

Tren tekrar yoluna d&vam etti. Jl.1§.- ~ 
Sonra ikinci ve sarsıntılı bir duruş da- f 

ha .•• Ne oluyor? Herkeıte bir merak .. 
Fakat kimae ne olduğunu anlıyamı
yordu. ikbal Hanımın bu defa da ka
fası ayni Şİ§ yerden bölmenin tahtası
na ayni tiddetle vurmut!.u. 

Tren tekrar yoluna devam edince, 
merak zail oldu. O aırada bir kontro
lör içeriye girdi: 

- Lütfen biletleriniz efendim, di
yordu. 

Ahmet Efendi birden silkindi. Cep· 
lerini aradı, cüzdanını A' adı, ceple
rini bir daha aradı Oturduğu kana· 
penin altına üstüne baktı .. Yok, yok .. 
Aldığına emin olduğu biletler mey
danda yoktu. Kendi kencFne: 

- Hay aksilik .. Biletleri de nereye 
koyduk? dedi. 

Bir daha arandı Fakat kontrol 
memuru sabırsızlanıyordu. 

lkb:ıl Hanımın aesi duyuldu: 
- itte aen her yerde böyle sersem 

salak herifaindir. Ayol, ınaan aldığı 
bileti kaybeder mi? 

Kontrol daha fazla sabretınedi. He· 
mr~n cebinden ceza biletini çıkardı: 

- Üç kitisiniz değil mi efendim? 
Biletsiz bindiğiniz için iki misli ceza 
v"' recekıiniz. 

Ahmet Efendi bir kere daha ara
nıp ta biletleri bulamayınca, çarnaçar 
istenilen parayı verdi. Bu Florya ge
zintiai biraz pahalıya malolmuştu. Di
ğer taraftan ikbal Hanım da elitleri
n• oıkarak homurdanıyordu. Kim bi
lil", neler aöyliyecekti ama, o kadar 
yabancının içinde krndini zor tutuyor· 
du. 

Bu oırada küçük Hilıri, oturduğu 

ettiğim muhitlerin zengin olmasın
dan galiba .. Haves ettiğim feyler
de hep kibarlığa, zenginliğe ait .. 

Elbisem o kadar yakıttı ki .. Fa
kat bu kolları, omuzları, göğüs ar
kası açık elbise ile herkesin içine 
nasıl çıkacağım bilmem. lskarpin
lerim de çok şık .. 

Reşit Bey daha sabahtan: 
- Erken çık, Galatasaraydaki 

kadın berberinde saçlarını yaptır. 
Fakat bu tekli bozma. Ortadan iki 
yana ayrı duruf sana çok yakıtı· 
yor, dedi. 

Buııünü nasıl ettiğimi bilmiyo-
rum. 

Retit Bey yazıhaneden çıkmadı. 
Öğleden sonra Şefik Bey gelmiş

ti. Yanlarına gitmek için fırsat çık
madı, fakat bir aralık Retit Bet 
yin beni çağrrdığını duydum. 

içeri girdiğim zaman ikisi de 
koltuklara gömülmütler, o kokusu
nu hiç sevmediğim yaprak sigara
larını içiyorlardı. 

Retit Bey beni görünce güldü: 
- Aktama bir misafirimiz da 

ha var. Şefik Bey de baloya geliyor. 
Dedi. Sonra masanın üzerindeki ki 
ğıtları itaret etti: 

- Dosyasına kaldır. Mektubu 
da makine ile yazıver . 

Dışarı çıkarken yüzümdeki sıkın
tıyı hissettiler mi bilmem. Şefik Be-

Aarm umdoai " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
T"' k.ye içi.ı 

L. K. 
3 aylığı 4 -
6 " 750 

tt .. r.-ç ıçin 
L. K. 
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Gelen evrak 1reri ver~lınez.- Müddeti 
seç n nüslı.a!:ır . O kuruıtu ,·.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ• 
t-acaat edilir. Gazetemiz il~nl;\rın mes'u· 

,• . ı .,._ ., 1 r~"l .. Z . . . 

kö•cde gülmemek için ehle ağzını tu
tuyordu. Cezalı bilet parası içini ya· 
kan Ahmet Efendi bu ıefer büsbütiın 
kızdı, öfkelendi. Çocuğa bir haylı çı
kıştı. Fakat bütün bu çıkıtmaya rağ· 
men, küçük Hilmi hali. kendini tuta
mıyor. gülüyor, gülüyordu.. Babaaı 
bir dqha çıkıttı: 

- Ne gülüyorsun? Ne var? 
- Beybaba .• Biletler için gülüyo· 

rum. 
- Ne diye biletler için gülüyor~un? 
- Sen biletleri şapkanın kordeleaı 

arasına koymadın mı? Fakat ben aöy
liyemedim, korktum. 

O zaman Ahmet Efendi kendisini 
tutamadı. Hilminin ıağ yanağı burası· 
dır, diye bir tane kondurdu. 

Bu defa lkbal Hanım kocasının el
lerini tuttu: 

- A, a, a.. .. Ne oluyorsun ayol .• 
Bacak kadar çocuğa tokat vurulur 
mu? 

SEM 

yin de bize takılması hiç te hoşu
ma gibnedi. Ben zaten yanımızda 
batka kadın olmayışına üzülüyor
dum- Şimdi erkekler ikileşti. 

Biraz sonra gülütmeler, konuş
malar arasında Retit Beyin misafi
rini geçirdiğini duydum. Nedense 
bu adama kartı Retit Beyin hürme
ti fazla. Kimseyi böyle kapılara 
kadar geçirdiğini bilmiyorum. 

O kadar merakla okuduğum ro
manımı bugün heyecandan elime 
alamadım. 

Bugünün saatleri bir türlü yürü
müyor. Retit Bey gitse hemen fır
layacağım. 

Trrnaklarımı bir kaç defa hanı
mefendi yaptırmıttı. Fakat bu ak
tam saçlarımla beraber gene yap· 
tırmak lazım. 

Nihayet Retit Bey hazırlanmıf, 
kapıyı açtı: 

Benim biraz itlerim var küçük, 
dedi.Sen saçını yaptırır eve gidersin. 

Bu akf81D fazla yemek yeme .. Ba
loda aburcuburla vakit geçer. Şe
fik Beyin otomobili ile biz saat on
da gelir seni alırız. 

Ve sonra dönerek ilave etti: 
-Bak unuttum, balo için aldı

ğım küçük çanta masamın üzerin
dedir. Giderken almayı unutma! 

- T etekkür ederim efendim. 
O çıkar çıkmaz hazrılandım. Ma· 

V t )' A .~ A ~ı _, m. 
17 Operet plakları, 18,10 Müs~ habe, ıs,;;:5 

Halih'lzir Anııh. rJ'• beı ~eki.. ları Karl Wei· 
al, He:l-:'a Ballon, Vei,a Kartet. 19,30 Müı•· 
hah , 20.';.5 Saat a . an. ••· 20_35 Koro kon••" 
EaperantD dilile konferans, müteak.:ben Avus· 
ri, .. 2,.50 Joaef H ize .· ra.!yo orkealrası, 24,10 
turyada kıt sporları, 

Mi A,, u · TORINO • FLORANSA. 
18,15 T 111.n ni, 19,40 Haberler, plak , 2t Ha· 

herler, pla ., , 20,2:> Keza, 2 _ Keza 21,35 t, m• 
ıi l , müteakiben Bando mı. zika. 

P R A ('; 488 m. 
17 Bratisla•a, radyo orkeıtra11, 18,35 Pl&k, 

rnüıa_habe, 19,25 Almanca neıriyat, haberler, 
20,40 Halk ıarkıları, 21,10 Smetana aalonun· 
dan naklen Kartet takım tarafından klaıik koa 
1ier, 23.20 Fransızca haberler. 

ROMA 441 m . 
18 20 Radyo orkestrası. 21,05 Haberler, pli.k. 

21,50 Filharmonik konıer. 23,05 Karııık muai.· 
ki ve d lDIJ parç,.,ları. 

BÜKREŞ 394m. 
13 Haberler, pl.ik, 14 Haoerler, 14,15 Pl&k, 

18 Rr dyo o . k~•traaı. 19 Haberler, 19,15 R.ıd .. 
yo c rkestra•ı, 20 Onh erıito dersi, 20,20 r lik 
20,20 Pil!::, 2(',40 Kon . eranı, 21 P .yano il• 
Brabmı, Cbopin, Schubert .. Li• .zl'in eserlerin• 
den konser, 21 3:> Müıahabe, 21,45 Taıannİ 
Aurel Alexand .? sco, 22,15 Keman konseri~ ba .. 
berler, 2J Karııık muıüU Di İco talumı. 

BRESLAU 325 m. 
17 Konıer, müsababeler, 19..25 Plak lı:onıeri, 

21 05 Habe1 le·, h2.Jif muaiki, 22_20 Ciddi halk 
4arkıları, 23 Hab•: ler, 23,30 Londra'd:ın nak· 
len Band:> muz-ka, 21,20 Harmonlk kJn•eri. 

latanbul ikinci if!i.s nıemurluğundanl 

Sirkecide Nur hanı altında 2. 3 Nu • 

ela Nalbur Andon Tokatliyan efendinin 

alacaklılariyle yaptığı konkurdatonuo 

tasdik ve kesbi katiyet etmesi üzerine 

muhakemece iflism kalkmasına ve mal• 

larmm kendisine iadesine karar verilmit 
olduğu ilan olunur. (10117) 

sasının üstündeki küçük paketi aç• 
madan yanıma aldım ve tunele koş
tum-

Berber öyle kalabalık ki .. Bel· 
ki yarım saat sıra bekledim. Niha· 
yet saçlarım, tırnaklarım old~Ber• 
her de saçlarımın bu şeklini boz· 
mak doğru olmadığını söyledi. Bu 
benim sekiz yafımdanberi değiş
tirmediğim tekil. .. Herk<?sin de bo
tuna gidiyor • 

Eve geldiğim zaman saat sekizi 
geçiyordu, karı koca çok nazik in· 
sanlar.. Her aktam sekizde sofra· 
başında olmak mutatları iken beni 
beklemitler .. Madam Girot her za· 
manki güleryüzü ile: 

- Merak ettim matınazel, dedi. 
Az kalsın kocam aramağa çıkacak
tı. 

Meseleyi anlattım.. Zaten bir 
haftadanberi balodan bahsedip du
ruyordum. Hak verdiler· Retit Be
yin tenbihini unutınadım. lttiham 
olduğu halde pek az yemek yedim. 

Mösyö Girot bu balo davetiyele
rinden kendi şirketlerine de geldi
ğini, fakat böyle yerlere gitmek 
için biraz da gençlik lazım oldu
ğunu anlatıyordu. Ben hazırlan
mak için odama çekildim. 

· (Bitmedi) 
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Budapeşte radyosu 120 kilovat kudretle cumartesi saat 21 de başlıyor 
Macaristan Radyolarına Bir Bakış IAMELi BiLGiLER!ıı '""'.' " '"'" """' =:;-1 ~~~I 

b 1 ktı hillerindeki promenat caddelerine na- lngıhz radyoları sansor _.!!___ ti' -Macariıtanda radyoya merak pek muntazam neıriyata aı anaca r. Yenı· aletlerde pratik 
Sok ilerlemittir. Aletlerimizin aya. Budapettede timdi çahıan kısa dal· zır loknata ve gazinolarda olsun, gü ediliyor 
'<liiğmesini çevirince aletimizin kısa galı ve gündüzleri iyi i§itHen merkez· zel bir park haline getirilmit "Mar b" r· 

den maada daha bir kısa dalgalı mer- -1'· -.. • ır ayar usu u Bir siyasi neşriyatın dogur-

8udapeıte merkezinin •pÜOerl.eri ıı~ 
Aratma.-.el Lili Filo!cu, Arpad Rado, 

Coloman Rosnrr 

lıı.erkezleri alan kısmında ilk buldu
iuınuz Macar istasyonudur. Bu 3 er 
lcilovatlık ayni dalıralı iiç merkez 
l.irden 209 metre dalgada çalı§ır ve 
l.irisi Magyarovar, diğerı Peca, üçün
tiisü de M#.'.kolcz kaıabal.ıı.rında bu
l1tnrnaktadır. Biraz daha yukanlara 
Sıkılınca l'.lyiregyhRza'daki 4 üncü 
t.!acar merkezini buluruz ki dalgaaı 
267 metre ve kudreti 6 kilovattır. 

Bu merkezler bir kablo ile merbut 
h1t\unduklan Budape§te merkezinin 
lleıriyatını daima naklederler. Düğ
lııeyi kıvınp daha epeyce ilerleyince 
laın 550 metrede Budaprıte merkezl
lle geliriz ve hiç ıüphe yoktur ki Ma· 
tar radyoıunu buradan ıdinlemeyi ter
<ih ederiz. Simdiki halde bu istasyon 
20 kilovatlık bir kudretle çalı§ırdı. 
1' akat bu mükemeliyettı> bir merk"' 
:tin 20 kilovattan fazla çıı.lııtığı kana
lltini vermekte idi. Karilerimizi müj
de\iyebiliriz ki Budape,te merkezi 
l>ek yakında 120 kilovatlık bir kud
tetle çalışmağa batlıyacaktır. Hatta 
120 kilovat kudretindekı büyük Bu
dape§te merkezinin imali tamamile 
l.itıniş ve bu kuvvetli merkez ilk tec
liibe neıriyatını 16 teırinısani perıem~ 
he akşamı neıretmi,tir. Neşredilen 
l>rogram Budapeıte ope•aamdan nak
l•dilen Rigoletto opera temsili idi. Bu 
tecrübeden anladık ki Budapeşte bu
~'dan ititilen en mükemmel bir mer
"•z olmuıtur. Sada o kadar yüksek 
t.eliyordu ki ayan çok kısmak mecbu
liyetinde kaldık ve bu kıaılıt ile hiç 
l>arazit iıitilmemekle beraber aada te
'lli:ı: olarak odayı dolduruyordu". 

1 Bu merkezin imali en son sistem o· 
Up ınürai1e kuleai dünyı. run en uzun 
ı.llleaidir ve 320 metre boyundadrr. r •ni merkezde bu haftalar zarfında 
•crübelere devam edilerek yakında 

kez yapılmaktadır. Bu merkez ecnebi • Radyo merkezlerinin tulümevçleri • 
memleketlerile bilhassa Amerikadaki biribirine yaklaıtığından dolayı ayar dUQU netlC8 
Macarlann dinlemeleri için münte· etmek hususunda bilhassa yeni ama• Almanyanın Milletler Cemiyetin-
hap bir program noıredecektir. . \ törler güçlük çekmekte ve ayar ıska- den çekilmesi Üzerine Britiah Broad-

Şimdiki halde Buc:lapeıte merkezin-! lası üzerinde ayni derecede çıkan iki, caating Corporation (B. B. C.) Lond-
de bir program neıredilerek ayni 1 üç iıtaayonun nereleri old.ığunu aıı .. t- ra radyosunda geçen ayın 21 inci cu-
programı diğer Macar merkezleri de yamamaktadırlar. Bazı büyük fabıi· marteai akşamı mezkUr merkezin ai .. 
nakleder. Yeni büyiik merkez resmen lar ayar iıkalaıı üzerinde bütün mLr · yaai muhabiri tarafından verilen bir 
itlemeğe batladığında Macar radyola- kez isimlerini sığdırmak imkanı olma· konfefrans bir siyasi ıkandala sebebi-
rı çift programlı olacak ve ikinci 4 dığmdan ve esasen yakında bütün dal- yet vennittir. Bu mesele hakkında 
aatlik ayrı bir program tanzim edile- galar değiıeceğinden yeni sistem a!et· daha matbuatta fikirler söylenmeden 
cektir. !erinde daha pratik ayar usullerm~ radyoda itin inceliği tetkik edilmek-

Peıte merkezi Avrupanm en iyi müracaat edilmiıtir. Bunlardan en sizin dütünceaiz söylenen sözler Av-
programlı iatasyonlnrından birisidir. iyiai mikrometrik ayar ,C'klidir. Mik- rupa efkanumumiyeai üzerinde fena 
Yüksek programı meyanında milli Si- rometrik usulündeki ayar dalgal .. r• akisler bırakmı§tır. Buna Almanya 
gan musikisi bir hususiyet vermekte- yekdiğerine en yakrn merkezleri tef· derhal protesto çekerek badema ma-
dir ki bütün Avrupalılar bu musikiye rik eder. Çünkü tulümevç takaım.ıL hiyeti tahlil edilm.,ksizin böyl~ian-
hayran kalır. Peıte merkezine ait r~ nı havi olan ıakalasının önünde ve lıt fikirlerin radyolarda nefre me-
. 1 · b ·ı ·1 d d' sı"ne hu""kum· etı"n mü&aade ebnemeai ri-ıım en u veaı e ı c erce ıyoruz. her kilohertzi tefrik edecek bir teki .. 

T. M. . ca ediliyordu. Radyolar ıiyasi 
de aynca saatin saniye yelkovanile mu- fikirlerde bilakis çekingen ol • 

Tuna sahilinde 
Sigan musikisi 

Budapefte radyolannda her akıam . 
Üzeri ve sonra 1reç saatte bir nispet 
dairesinde Macar Çingeneleri tara
fından çalınan ve "Çingene muaikisi,, 
namı albndaki milli Macar musikisini 
dinlemekteyiz. Macarlann klasik 
musiki bestekarlarının adedi az de· 
ğildir. Bunları bilfunum radyo mer
kezlerinde de dinlemekh•yiz. Fakat 
çoğu konservatuvardan mezun orkest
,.,. ıefleri idaresinde ve Budapettenin 
bütün büyük otellerinde ve Tuna ıa-

Budapeıte merkezir.in ıimdiye kadar 
çalııtığı anten kuleleri 

Yeni Budapeıte rarlyosunun 320 mer• 
re uzunluğundaki anten kuleıi (Bu 
kule dünyanın en yüksel. kulesidir.) 

aitziaet,, Margerit adalarında olıun 
daim• gece yanlanna kadar popüler 
Siaao musiki takımlarının konserleri 
Tun..ının bu tarafına havayı oktaya· 
rak akseder. Bet altı kitiden terek
küp eden bu takımluın keman çalan 
aza veya tefi daiına ayakta ve halk a 
rasına gİrmİ§ bir va.:iyetle takıma re
fakat eder. Bazan da bu coıkun mu
ıiki leıirile Macar ıarabını fazla ka
~rran tiryakilerin yanında dolatarak 
~a kulaklarına kad. \ kemanını yaklaı-
LU ai". 

Peıtede pek çok Sigan takımları 
' ~rdır ve radyo ile çaldıHan gazino-
1:,r ve oteller ile radyo merkezi ara
uında tesis edilıni§ olan lr:.ablolar vazı· 
,,.,ile nakledilerek ne~rolunur. Ta · 
kımlarm en tanınmı§lan "lmre Mag· 
Hri,, ile "Toll., takımlarıdır. Bu ta
kımların tefleri daima konserlere ke
ın" n ile ittirak ederler. Araaıra bu 
taL ımlara opera mugannileri olan 
!'J;.gy ile Pallo refakat ederek milli 
Macar tarkıları söylemektedirler. 

Sigan musikisi tamamile bizdeki 
h:<lk musikisi mahiyetindedir. lamı 
Çingene musikisi takımlan olmakla 
beraber bu takımların terennüm et· 
tikleri musikinin yüzde doksanından 
fazlası hak:ki Macar halk musikisi
dir. Macaristanda milli halk muaiki
ıine bu farklı ve zahiren milliyetlerı
ni göstermeyen Çins:enel('r mümessil
leri sayılır. Dol!lyısile Macar halkı· 

nın kalplerini kazanmıılardır. Millet
lerin milli muzikileri arasında herkes 

kayeae edilebilen bir ıskala vaı dır mak daha muvafık olacağı ve 
ki otomatik olarak büyük iskala ile beynelmileliyete yardımı olacağı bil-
birlikte döner. Bu sayede hiç bir İs· diriliyordu. Bu proteıtoyu lngiliz 
tasy•>.><ın neresi olduğunda yanılmak Hükiimeti nazarıdikkate alarak lngi-
ıhtımaıi yoktur. liz radyolannın tekrar böyle bir ha· 

Akömülatörlere dikkat 
Akümülatörleri kıt mevaıminde 

dikkatle kullanmak lazımdır. Zira 
+5 derecedeki hararet akümülatör. 
deki asidin bozulmasına kafi gelir. 
Kıtm bundan dolayı dikkat ediniz. 

Kuvvetleştirme lambası 
Cereyan ile çalııan aletlerde kuv

vetleştirme liımbası fazla ısınır. F •· 
kat timbanın ıaınm.aaile .im.baya biı• 
zarar gelmez. Batarya ile itle) e.ı a
letlerde bu li.mbanın mr.ması uaıka 
bir noktadan iyi değildir. Zira fU tak
dirde. menfi griy tazyikinin dütkünlü
ğüne delalet eder ki anot bataryası
nın çabuk bitmesine sebebiyet verir. 
Derhal griy cereyanını yükseltmek i
cap eder. 

rekete mahal vermemelerini temin için 
timdilik bütün lngiliz radyolannda 
neıredilecek hitabelerin hükiimet ta· 
rafından tayin edilmiı olan bir komiser 
vaaıtaaile kontrolden geçirilmesine 
karar verilmiıtir. Bu hususta hüku
meti en çok te§Vik eden (Daily Mail) 
gazetesi olmuıtur . 

Holandada yeni bit merkez 
Holandada yeni ve yüksek kudret

te bir merkezin imali kararlattınlmıt· 
tır. Merkez tamamile Filıps müeaae
seai tarafından deruhte edilmittir. 

lsviçrede değişiklikler 
Fransız lsviçreıindeki 16 kilovatlık 

1 merkez 50 kilovata, timdi 60 kilovat 
ile çalıtan Zürih te 100 kilon ta çıka
rılacaiı bildirili:ror. 

taraından en az bir zamanda alı§ılıp 1 
dinlenmek arzusu uyandıran musiki ' ~upeşte radyosunun büyük stüdyoıı u kmııda göriln•n camekanlı oda01k 
muhakkak Macar musikisidir. musiki şefinin bulunduğu ııe muaikiyi bir hoparlörden ifiterek caın içerisinden 

Turgu! MITHAT idare ettiği mahaldir • 
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ÜÇ AYLIK "M " LiSTESi THE ENGLISH PLAYERS 
Bükreıten Fransız Tiyatroıuna gelen 

bir telıırafa aöre mezkur heyeti temsile
ye 5 Ki.nunevvelde ıehrimize muvaaali.t 
ederek ayni gün matine olarak saat 18 de 
temıillerine batlayacaktır. 

Vekiller Heyetinin yeni kontenjan kararnamesini kabul ettiğini dün yazm ı§hk. Bu karar'!ame aynen §Öyledir: 
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Evvelcede Han edildiii vec;hile The 
Engliıh Playerı heyeti tarafından verile- 1 
cek bet temıili hepsi da matine olarak 
aaat 18 de verilecektir • 

Fransız tiyatrosu giıeleri bu temıiller 
için bilet aatııına ba!lamııtır. 

Kadın ve erkeklere mahsus 

Biçki ve Dikiş 
MEKTEBi 

Mllessis ve Mlldiri: 

Klio Mavromati 
ikinci trimestr. 

1. Napolitano mektebin
den ve Paris ıkıdemi
sindtn mezun. ayrıcı 
şeref diplomuı ve iki 
altın mıdal yeyi haizdir, 
tedris müddeti üç ay
dır. Tedrisatı 4 Ktnu
nuevvelde başlıyor. Ders 
günleri: Hanımları pı
zarıes~ salı, çar,ambı, 

perşembe; Erkeklere: 
cumartesi, pazar günleri. 

Kayıt ıçın sabahları 9·12, 1-4 fazlı tafsl· 
lAı için: Beyoğlu Fıikpışı sok~k 90 No. 
Fazilet ıpartımanı No 6 ya murıcut e-
dilmesi. (10118) 

Müderris Dr. Raşit Tahsin 
Akıl ve sinir basıalıklan mütehassısı Cu
martes~ pazarıes~ çarşınba, perıembe. sa· 
at 2 - 5 - Kadıköy, Aitıyols~zı cıvan 

Tel. 60+57 (1006) 8681 

Proğramlarımız 
Taşra ka~erimizden aldığınu:ı:: bir 

çok mektup/a-,da haftalık program• 
(ardan bir, iki gün ütilrule edilemedi
ği bildirilmektedir. Bunu nazan tiba
ra alarak haltabk prı,gramlannıızı 

Pazar yerine Cumartesilcrı dercetme
ğe karar verdik. 

latanbul programının da buna gö
re ha;o,rlanması ıirketten rica edildi. 
Yetiştirildiği takdirde Aıırapa ile bir
likte, alui halde lıtanbul programı 

bir gün sonra olarak neırcdilmeğc 
mecbur kalınacaktır. 

M. ABiDiN BEYE: 
'!aZ< neıriyatm programla tetabuk 

etmemesinde muhtelif sebepler var• 
dır. Malümdur ki, Aıırupa program• 
!arı bir ay kadar eııı>elinden haz.ırlan 
maktadır. Bu müddet zarfında yapı• 
lacak tebeddülat mahallerindeki mat 
buata bildirilmekte ise de bU: haber• 
dar edilmiyoruz. Bu neı>i tebeddüliit 
programın yüzde onunu hiç bir .za• 
man geçmez. Bazan da programda 
bulunacak artistler ani bir rahatsız. 
Jıktan program mer.buren deiiıtiriür. 

Fakat geçen hafta programın tut• 
mamtuındaki hata bizde olmuştur, 

Programlara günler ~ tarilıJer konu 
!urken günler karı1aral. p.,,.ıemb., 

programı yerinr Cumart~si, Cumartc .. 
ai yerine de Perff!mbe gırmİftİr. Bir 
daha bu gibi hataya mahal ııerilmiyc
ceği gibi geçen iıaltaki hata için özür 
dileriz. 

Nuri Naim Beye: 
Ankarada yeni bir kuvvetli radyo 

merkezinin yapılma•ma karar veril· 
diğini iıitiyonız. Fakat ne zaman ima" 
!ine batla.nacağı henüz kararlaıtırıl
mamııtır. Merkezin 150 kilovat ola
cağına nazaran her halde yükıek 
dalgalarda olacağı tabiidir. Zira 1000 
metreden afağı olan merkezler 100 ki· 
lovattan fazla bir tnkat ile çalııamaz
lar. Yükaek dalgalarda ve böyle kuv• 
vetli bir merkezin bizi gündüzleri bi.~ 
le bütün Avrupaya işitlireceği fÜp· 
hesizdir. 

Akil Beye: 
Mektubunuza poıta ile cevap tak

dim edilmittir. Gösterilen temanın 

bobinlerini imale muvaffak olamadı· 
ğınız takdirde ayni bobinieri hazır al• 
mak mümkündür. Satıcınızdan soru~ 
nuz. 

Sainı Beye: 
Tecrübeten tedarik ettiğiniz aleti· 

nizi tetkik ettik. Kısa dalgaları alı

yor. Yalnız kısa dalgalı bir aletle, 
normal dalgalarda olduğu gibi her 
ande bir merkez bulunmaz. En mü
kemmel bir aletle de kııa dalgaları al
makta müşkülat çekilir. Çünkü bu 
merkezler gayet güç bulunur ve saç 
teli kadar ince bir noktadan çıkar. 

Biraz oynayınca ayar bozulur ve ay. 
ni merkezi bulmak için gene bir müd
det uğratmak lazımdır. Bazan, bil· 
hassa yazın, bu nevi kısa dalgalarla 
pek iyi neticeler almak mümkündür. 

Davetler 

Kasımpaşa kulübü azasına 
KaannPB§B ldübünden : 
20.11-933 tarihinde toplanmaaı mu

karrer fevkalade kurultayda ekıeriyet 
hasıl olamadığından, konııre 24-11-933 
cuma f!Üniine tehir olmu§tur. Bütün aza 
arkadatlarm mezkı'.ır günde, aaat 1 O da 
klüpte bulunınaları rica olunur. 

Kongreye davet 
Türkgücü idman yurdundan: 
Heyeti idarenin ekaeriyetle iıtifa· 

aı üzerine yeniden idare heyeti intihap 
edilmek üzer 23-11-933 prfembe günü 
ıaat 18 de yurda mukayyet azanın 
kulüp merkezini teırifleri rica olunur 
efendim. 

Kari flk8yetlerl 

Tozlar içinde ders 
Dünden itibaren fakültede derılere bat 

ladık. Bendeniz di~çi mektebi talebele
rindenim. Bu sene derslerimizi P. c. N. 
ile müıterek olarak Üniversite konferanı 
salonunda görüyoruz. Fakat konferanı 
S3lonunun halini ıizin sönnenizi çok İl· 
terdim. Bütün sıraların iOeri tozdan bir 
tabaka ile örtülmüı. Naııl oturacaiımızı 
fD§rrdık. Müıtakbel doktor, ditçi, ve ec• 
)zacıların bu ııralann üzerinde derı takip 
etmeıini •İz naııl buluyorıunuz? 

Karilerinizden Me 

Ye 11l ne,rlraı 

Polikilnik 
Dr. Operatör Ahmet Aıım ve Sürey• 

ya Kadri Beylerle arkadaılarının çıkar
makta oldukl:ı.."t "Polikilnik" ismindeki 
aylık tıbbi mecmuanın 4 üncü aayııı, 
Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönümii ıere
fine fevkalade nüsha olarak inti~ar et
miştir. 
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Başvekil Hz. 
Ankaraya gitti 

(Başr 1 inci sahifede) 
ler etrafında alakadarlarla görütmüıleT 
ve bazı noktaların etüt edilmesini iste
miılerdir. 

Feshanede tetkikat 
Baıvekil paJa refakatindeki zevatla 

birlikte ıaat 11 de Eyübe gitmit ve Def
te.rdarda F eıhane fabrikasını ziyaret e
derek tetkiklerine devam etmitlerdir. 

F eshııne fabrikasında Bat vekil paşa 
ve refakatindeki zevat F eshane şirketi 
müdürü Mithat Recai Bey ve sair ala
kadar zevat tarafından karşılanmıştır. 
Fabrikanın yapağıdan kumaıa kadar her 
kısmr ıezilmiştir. Batvekil pa§a he
men hemen her tezgah batında ayrı, 
ayn İzahat almıılardrr. 1 smet Pata bil
hassa amelenin vaziyetile yakından a
lakadar olmuılar ve ne kadar kazançlan 
oı.dluğunu, hayat tarzlarmı sormuıılar
dır. Kumaılar üzerinde tetkikat yapan 
lıınet pa§a hazretleri köylü ve halk İ
çin en ucuz yapılabilecek kumaş etra
fında uzun İzahat almıılardrr. 

Fabrikanın gezilmeıinden sonra Baş
vekil paıa fabrikanrn bürosunda ala
kadar zevah kabul ederek kendilerinden 
bazı izahat almr,lar ve iktrsadi kalkın
mamızda yeni verilmekte olan veçhe et
rafında direktif vermiılerdir. 

Sanayiimizin yeni veçheıi 
Baıvekil ismet Paşa hazretlerinin 

son tetkik seyahatleri ikhsadi mebafil
de büyük bir c!'ikkat ve alaka ile takip 
edilmektedir. 

Bu tetkikat neticesinde ikhsadi sa
bada yeni hareketlere ve sanayiimize 
yeni bir veçhe veri1mesine intizar edil
mektedir. 

Bu hususta şimdiden verilmiı karar
lar vardır. 

En eyi, en ucuz 
ismet Paıa hazretleri dün fabrika

lan gezerken halka en sağlam knmatr 
en ucuza mal etmek lazım geldiğine i
i"ret etmiıler ve hu husuıun temini için 
direktif vcrmitlerdir, Sümer Banka ait 
fabrikalarda bilhassa köylünün en az 
bir para ile giyebileceği kumaı etra
fında en kısa bir zamanda bitmek üze
re tecrübeler yapılacak ve alınacak ne
ticeye göre derhal tatbikata geçilecek
tir. 

Hazır elbise fabrikası 
Halka ve bilhaHa köylüye en ucuz 

elbise temini bir taraftan da yerli mal
lara rağbet ve alakayı arttrrmak yolun
da yürünürken bir hazrr elbise fabri
kası tesiı etmeğe de karar verilmit gi
bidir. Bu dikimevi F eshane fahrikasr 
karıısında halen Müdafaai Milliye ve
kiletine ait olan dikimevi binasmda te
sis edilecektir. Bu suretle bir elbise çok 
ucuza çıkacak ve tabiatile büyük bir rağ
bet görecektir. 

Milli tip 
Türk nüfusunun en büyük kısmını 

teıkil eden Türk köylüsü için bir elbise 
ıekli bulmak zarureti göz önünde tutul
maktadır. 

Bu kuma§ın cinsini teıbit için fab
rikalar direktif almıılardır. Kayseri 
Bünyan mensucat fabrikasının bu iıle 
meşgul olmasına karar verilmiştir. Köy
lü için bir elbise tekli yapılmasına da 
karar verilrni,tir, Bu milli elbiıe tipi 
ve milF kumaş ileride halka da teımil 
edilecektir. 

Yerli iplik 
Bug>in yerli kumaılarda ecnebi ipli

ği mühim bir yer tutmaktadrr. Bundan 
sonrası için yerli iplik aanayiinin tak
viyesi İçin her fedakarlık yapılacakbr. 

iplik ithalatınrn tahdidi hatta tamamen 
men'i mukarrerdir. Türk yapağısından 
yapılm•ı< Türk ipliği ile yerli kumaş yap
mak baılıca gayedir. 

Amelenin bilgisi 
Türk amelesinin bilgisini arthnnak 

için kabil olan her şey yapılacaktır. Ma
kine batında çalrıan ameleden Avrupaya 
kısa müddetler dahilinde staj yapmak i
çin bir kısmı gönderilecektir. 

Sanayiimizin korunması 
Sanayiimizin korunması için güm

rük himayesi en faydalı bir tekilde de
vam edecektir, Kntenjanın kaldırılma
sında hiç bir mahzur ıörülmemekteclir. 

Sanayiin İnkiıafile İthalatm tabii az. 
lığından gümrük resminde husule gele
cek tenezzülün fabrikaların fazla istih
ıalahndan husule gelecek kazançla te
min edileceği kanaati vardır. 

Başvekil diyor ki .. 
Dün fabrikaları gezdikten sonra Bat

nkil ismet Paşa hazretleri İntibalarınr 
ve görüşleri hakkmda ıu beyanatta bu
lunmuşlardır: 

- ihtiyacımız ve meselemizi henüz 
tamamen temin etmıı bir mevkide bu 
lunmuyoruz. Yapılandan daha çok 
faz;Ja yapacağız. 
Arkadaıların çcııf,ması, gördükleri

ma bizi çok teıııik eder ııe yeni ted
bir/er almağa $eııkeder nıahi,-ettedir. 
Gördüklerim ııe intibalarım çok kuıı -

Milliyet'in romanı: 69 

Tevfik Rüştü 
Ve Recep Beyler 
Dün geldiler 

(Başı 1 inci sahifede) 
lak ve arazi meselesidir. Yugoslavya
da tatbik edilmiı olan agraire kanunu 
mucibince, Türk tebaasına ait olan a· 
razi.ye vaz'ıyet edilmİ§ ve bu arazi kü 
ı;ük parçalar halinde köylüye tevzi e 
llilmitti. Bu mesele senelerden beri mu 
allakta kalmıt ve halledilememittir. 
Aldığımız habere göre son zamanlar
da iki hükUmet arasında viki olan te 
maslar ve Belgrat sefirimiz Haydar 
Beyin teıebbüsü neticesinde bu mese
le hakkında da bir hal sureti bulun -
1ı• 1 ak Üzeredir. Hayclar Bey son zaman 
!arda birkaç defa Ankaraya giderek 
hu hussuta vaki olaıı tet<'hhüsleri hak 
kında Hariciye vekaletine izahat ver
mi~ ve yeni talimat alarak Belgrada 
dönm';ştür. Verilen habere göre bu 
mesele, Yugoslavya hüki'ımetinin vaz-
1vet ediJmit olan Türk emvalinin istim 
lak bedeline mukabil, maktu bir para 
vermesi suretile halledilecektir. Tev -
fik Rüttü Bey Belgratta bu mesele et 
ı afında Yugoslav'!& hükiimetile görü
§ecektir. Tevfik Rü~tü Bey yann va • 
ı>urla Pireye hareket ed«cek ve Ati -
naJa iki gün kaldrktan sonra Seli.nik 
tarikile Belırada gidecektir. 

ATINA, 21 (A.A.) - Atina Ajan
sından: Gazeteler Tevfik Rüştü Beyin 
Belgrada giderken Atinadan geçece • 
ğini ve her ik1 memleketi alakadar e. 
den meseleler hakkında Yunan hükı'.ı
metile görüşeceğini bildirmektedir. 

Tevfik RUştfJ Bey cuma 
gUnfJ Atinada 

ATINA, 21 - ~·unan hükümeti, 
Türkiye Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
Beyin cuma ıünü buraya geleceğin -
den resmen haberdar edilmiıtir. Tev· 
fik Rüştü Beye samimi bir istikbal ha 
2rrlanmııtır. Atina matbuatı Tevfik 
Rüştü Beyin seyahatinden bahseder
ken bu seyahatin M. Titulescu'nun te 
şebbüsü ile akdi ta'8vvur edilen dört 
1.:-r misakı ile alakadar olduğunu kay 
,),..tmektedirler. Gazeteler, bu misak 
h~kkında alakadar hükiimetler arasın 
da cereyan eden mükilemelerden bafı .. 
serliyorlar .• 

Recep Bey 
Cümhuriyet Halk fırk.,aı umumi ka 

tibı Recep Bey dünkü trenle Ankara
dan ıehr:mize gelıniıtir. Recep Bey 
öğleden sonra fırka vilayet merkezi
ne gelerek yanm saat kadar meıgul ol 
muı ve Cevdet Kerim Beyden bazr 
izahat almııtır. Recep Bey perıembe 
sabahı Hariciye vek.ôli Tevfik Rüttü 
Beyle beraber Atinaya hareket ede
c.,ktir, Recep Bey bir ay Atinada ka
brak istirahat edecek ve Atinadan 
V ;yana ya giderek tedavi olacakbr. 

Balkan 
Birliği yolunna 

(Başı 1 inci sahifede) 
badema Balkan devletleri hariciye na 
zırlannın aralannda toplanarak Bal -
kanlara taallük eden n:.eaeleleri gö -
riİ§meleri temennisini izhar etmiı idi. 
Konferansça kabul edilen bu teklif 
Üzerine Yunan Hariciye nazırının dev
letler nezdinde bu hususta tetebbüate 
bulunmalarına karar verilmitti. Ahi
ren Hariciye vY:ili Tevfik Rüıtü Be
yin Atinayı ziyarete ka:ar vermesi, 
bu teklif ile alakadar gibi görünmek
tedir. Dün bu hususta Hasan Beyin 
fikrini sorduk, Hasan Bey bize ıu ce
vabı verdiler: 

- Tevfik Riittü Beyin Atinayı zi
yaretinin bizim temenni ve teklifimiz 
dahilinde olmaarnı t"menni ederim. Fa 
kat Yunan Hariciye nazın Henüz bu 
hususta icap eden teıebbüste bulun
mağa vakit bulamamıthr. 

Balkan misakı 
Hasan Bey, Balkan mı:akı hakkın

da sorduğumuz auale cevaben de: 
- Balkan misakı fikri ilerilemek -

tedir. Bu iki senedeı: beri Üzerinde 
çalııtığımız bir fikiıdir. Temenni ede
riz ki hüki'ımetler bu husastaki proje
yi tetkik etsinler ve ahval ve teraiti 
nazarı itibara aJaral-. bir karar ittihaz 
etıinler.'t 

vet verici ve- iyidir .. " 

Saracoğlu Şükrü Beyi ziyaret 
lamet Pata Hazretleri dün öğle ye 

meğini Tokatliyan otelinde Hariciye 
vekili Tevfik Rüıtü Beyle yedikten 
ıonra vekil beyle beraber Perapalas 
oteline giderek rah .. taız buTunan Ad
liye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyi ziya
ret etmiştir. ismet Paıa Şükrü Beyle 
bir saat kadar gÖrü!mÜ§liİr. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da ainema. yıldızlannın romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terczme: KAMRAN ŞERiF 
Aydınlık pencerenin karıısında in 

d dizisi gibi birbirine 11kıımıı yağ
mur tanelerine ballı. Tobiaa evveli, 
ileri do_!.·u adım atmadan ayağını ha 
vada tutarak tereddütle takip etti. 
Fakat yağmur taneleri tüylerine işle
yip derisini ıslatmağa ba~layınca ne
teli ne§eli havladı. 

Gökten düşen bu ne olduğu belli
siz teYİ yutmağa çalıııyordu. Burası 
köpek için harikulade bir alemdi. 

Mister Colmore Drake'e: 
- Yağmurdan sonra sazan balık

ları iyi yem kapar)~r, dedi. 
- Benim hatırında kaldığına gö

re yağmurdan sonra değil, yağmur
dan evvel... 

Mister Colmore gülümsiyerek: 
- Hem evvel, hem sonra ... 

Drake eliyle ıslak yüzünü sildi ve 
ağzını açtı. Nemli, sıcak, taze havayı 
yuttu. Her t.~:aftan sesler ıeliyordu. 

- Yağmur harikulacie güzel, de· 
di. 

- Meksikadan mı geliyorsunuz? 
- Hayir, neden? Loa Angeloa"-

tan geliyorum. 
Orası da fazla kuraktır da... Bü

tün cenubugarbi aahilinde hava yeri
ne benzin dumanı teneffüs edersiniz. 
Benzin dumanı adeta pıçakla kesilir. 
insan yağmurun kıymet;ni ancak u
zun müddet yağınur gönnediği zaman 
ani ar. 

- Evet. Hakkım'I! var. 
·- Mister Drake, bir here Meksi· 

l<a:.ıa gitmiıtim. Dokuz ay yağınur 
vfüu görmedim. Kakte ağaçlarından 
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Ceneureden bir şey çıkmıyacak 
(Ba~ı 1 inci sahüede) 

du mevcutlarını ve kontrol mesele
lerini tetkike memur iki komisyon 
bir kaç defadır toplandığı halde 
mefgul olacağı ciddi meselelere he
nüz temas etmemittir. Ordu mev- ı 
cutlarını tetkika memur komisyon 
ikinci toplantısında ltalya murah
hası M. Di Soranya, bu meselenin 
tabi tutulduğu müzakere usulünün 
İtalya heyeti murahhasası noktai na 
zarına tevafuk etmediğini, İtalya 
heyetinin mütahit vaziyetinde bu
lunacağını bildirdi. Ve komisyonu 
gayri faal bir hale soktu. Gerek İ
talya heyetinin mütahit kalıtı ve 
gerekse diğer hük\ımetlerin murah 
hasları selihiyetinin mahdut bulun 
ma11 müzakere imkanlarını fazlaca 
güçlettirdiğinden konferans reısı 
M. Henderson konferansa aza olan 
hükumetlere müracaat ederek ge
niş selahiyetli murahhasların iza
mını rica etti ve aksi takdirde isti
fa edeceğini bildirdi. Bununla be
raber ihdas edilen iki komisyon 
Almanların çekilmesi ve İtalyanla
rın mü,ahit kalması yüzünden ve 
beynelmilel diğer meselelerin kan
tıklığından vaziyetin tenevvürüne 
kadar çalı91yor gibi görünüyor ve 
kısa toplantılar yaparak umumi ko
misyon içtima tarihi olan 4 kanu
nuevvele kadar büyük devletler a
rasında pek iptidai tekilde olan 
müzakereleri teshil etmek istiyor. 
Milletler Cemiyeti muhitinde bü
yük devletler arasında batlıyan hu 
susi müzakerelerin en nihayet ce
miyet kadrosu içinde neticelendiri
leceği söyleniyor. Burada umumi 
kanaat büyük devletler arasındaki 
hususi müzakerat nasıl bir istika
met alırsa alsın, silahları azaltma 
konferansı vazifesini istenilen te
kilde ifa edemiyecektir • 

Diğer taraftan İtalyanın konfe
rans muhitinde müJ&bit kalmasını 
M. Mussolininin cemiyet kadrosu 
haricinde ve büyük devletler 3ra
sında hususi bir müzakere teklifin
de bulunacağına dair bir delil gös
teriliyor. Y almz bu teklifte bulun
mak ıçın Mussolinin Alman
F ransız müzakerabnm alacağı ne
ticeyi beklediği ileri sürülüyor. 

Tebliğ 
CENEVRE, 21. A. A. - Dün ak

tamki içtima neticesinde büyük 
devletler mümessilleri, fU tebliği 
netretmişlerdir : 

' ' Konferans reisi, dünkü müra
caatlarına devam ederık, konfe
rans bürosunu çartamba günü öğ
leden sonra toplamağa karar ver
miştir. " 

Rusya ve Japonyaya bir teklif 
CENEVRE, 21. A. A. - Büyük 

devletler murahhasları dün saat 
15 te M. Henderson'un riyaseti al
tında toplanmışlardır. 

M. Vilson, Sovyet Rusya ile Ja
ponyaya görüşme sahalarını genit
letmelerini teklif etmittir. Bu iki 
devletin de İftİrak edeceği bir kon
ferans bürosu içtimai yapılmasına 
karar verilmittir. 

Yeni bir konferans mı? 
CENEVRE, 21. A. A. - Havas 

Ajansı muhabirinden : En büyük 
selahiye't sahibi bir menbadan bil
dirildiğine göre İngiliz hariciye na
zırı Sir John Simon Londraya dön
meden evvel Amerika murahhası İ· 
le görüşmüş İtalyan tehirlerinden 
birinde Milletler cemiyeti haricine 
yeni bir konferans toplanması ge
rek İngilzlere ve gerek İtalya tara
fından teklif edilecek olursa Ame
rikan hükiimetinin nasıl bir vaziyet 
alacağım anlamak istenmittir. 

Havas Ajansı M. Henderson'un 
da heman ayni saatte Sovyetler 
birliği mümessili M. Dovgalevski' 
den bu yolda bir istimzaçta bulun
duğunu ilave edebilecek. vaziyette 
bulunmaktadır· 

Diplomatik mahfeller Cenevre
nin ifgal ettiği mevkii bir İtalyan 
tehrine kaptırmamakta her suretle 

bir de bataklık sıtmasından baıka bir 
ıey ).l;k. Daima bir ateş ve kininde" 
dolayr kulaklarda uğultu. Nihay•;t 
Chicago'ya geldim. latasyona çıkl\ ~ 
çıkm .. z yağmur\ hltllamaaın mı? H eT 

taraf ,.)ak, sokak kirli, yağınur ki• li, 
kadınla;·ın ellerinde ıemsiyeler, ayalt
larında lastikler. Olduğum yerde du 
rup cani.gönülden kahkaha ile gül
düm. N"1es alıp ciğerlerimi doldur
dum. C'ı ta - Garbin o kirli yağınurlu 
gününd.,, Chicago'da mes'ut olduğıım 
kadar hayahmda mes'ut olduğun111 
bilmiyonım. Bana yaimuru anlatma· 
yın. ıCı.rak memleketten gelen bir 
insan için yağmurun ne demek oldu
ğunu ;>.;ki.la bilirim. Los • Angeloı ol
dukça kuraktır. 

- i:ve.t. Fakat insan içinde olursa 
pek farkı'1da olmaz. Hakikaten çok 
kuraktır. 

- Eh, Allah rahatlık versin, Mı& · 
ter Drake ... Gayet rahat uyursunuz. 

- inşa.ilah. 
- Onda biç şüpheniz olmaam. Bu· 

rada herke• çok rahat uyur. Buraya 
gelenlerin çehreleri daima sizinki ka .. 
dar hozuk•ur. Fakat bir kaç gün içın
de tanılmn bir bale gelirler. Herk~· . . 

menfaattar olan M. Henderson'un 
bu yolda teşebbüslere girişebilme
sini hayretle karılamaktadır. 

Yeni konferansın toplanma tari
hi ve programı bahsa mevzu oldu
ğu gibi meçhullerle faraziye ve tah 
minlerle kartılaşılmaktadır. 

Herhalde inceden inceye dütünü 
lecek olursa yeni konferansı - ha
kikaten toplanacak olabilse - gö
runute göre sene sonundan önce 
içtima edemiyecektir. 

Filhakika herkesçe bellidir ki bü 
yük devletlerin mümessilleri dün
kü toplantılarında silahları azaltma 
meselesine "diplomasi tarikile" b.ir 
bal sureti aramağa karar vermi9ler
dir. Bunun İse bir gün yahut bir 
ay içinde yapılmauaına imkan ol
madığı ortadadır. Dörtler misaki 
hakkındaki müzakereler bile bir 
çok haftalar sürmüttür. Silahları a
zaltma hakkında yapılacak muka
veleye dair ceryan edecek müzake
relerin daha az süreceği dütünüle
mez. 

Yeni konferansın programına ge 
lince böyle bir toplanhnm - onu 
tertip edenlerin fikrince - silahla
rı azaltma konferansınmkinden da 
ha genit bir programla faaliyete 
geçmesi lazım geldiği hakkında 
bazı fayialar israrla dolatmakta
dır. Yeni lronferana --onu hazır
layanların düşüncesine nazaran -
bir sulh konferansı mahiyeti alacak 

tır. Bu da muahedelerin yeniden 
tetkiki ve değiştirilmesi teşebbüsü
ne muadil bir şey olacaktır. İngilte
re yahut ltalyaya bu husus hak
kındaki düşüncelerini açıkça bildir
medikçe program noktasına dair 
bir hüküm yürütmek mümkün ola
maz. 

Böyle bir konferansı toplamak 
düşüncesini ortada dolaşmakta ol
duğu fÜphe götürmez bir hakikat
tır, bununla beraber bu projenin 
bir çok devletler. Bilhassa Lehistan 

ve küçük itilaf hükumetleri tarafın
dan 9idclt:tli bir itiraz ve muhale
fetle karşılanacağı da ayni derece
de belli bir hakikattır. Gerek Lehis
tan, gerek küçük itilaf Avrupayi 
mevcut muahedelerin deşiştirilme
si yoluna &0kacak bir konferanstan 

bahsedildiğini duymak bile İsteme
mektedir. Bu projenin bir kaç gün 
kadar bugünkü halile kalması, In
gilterenin - bu husustaki tasavvur 
larmda israr gösterecek olursa -
yeni konferansın müzakere mev
zuu hakkında gizliden gizliye bazı 
İstimzaçlarda daha bulunması muh 
temeldir. 

İktısat vekili 
Vapurcularla 
Görüştü 

(Başr l inci sahifede Y 
ğunu, tirket müdôriyetine ıimdilik 
kimsenin tayin edilmediğini söylemiı
tir. 

Bir aralık ıirket haricinde kalan 
vapurculardan da bahıedilmiı, Ru -
ıen Bey, Ankarada takarı ür eden e • 
saslan kabul etme-.liklerinden onla -
rrn tirkete iıtirak "lmed1klerini be -
yan etmiıtir. 

Müteakıben ıirketin bazı temenni
leri Vekil Beyefendiye arzedilmiıtir. 
Bunları en batlıcaıı, §İrk.etin yeni va .. 
purlar mübayaa e!mek istediği, fa -
kat Devlet ıuraaından çılran ıon ni -
zamnameye göre 15 yaJ•ndan yukarı 
vapur alınamıyacağı, Yunanistanda 
30 ya;ına kadar vapur mübayaaaına 
müsade edilmekte olduğu ve bizde de 
bu yat haddinin geniıletilmeıi fayda
lı görüldüğü idi. Vekil &yefendi, tir 
ketin bu hussuetaki düşüncelerini tah 
riren veki.lete bildh me!İni söylemiş 
ve bu iıi tetkik edeceğini vadetmiı • 
tir. 

Bu haabühalden ıonrn yandaki o
daya ıeçilmit ve hazırlanan büfede 
çay ve pasta ikramı ile Vekil Beyefen 
di izaz edilmittir .. 

Celil ,.ft ... ,...c ... - ,1
• -...-···"'lf1'-kıvet le· 

mennisi ile ayrılırken ıirket erkanı ta 
rafından teşy .a .... M ... .a .. 4."~-•. 

sin ara.,ra biraz dinlenmeğe hakicı 
vardır, d"iH mi? Eh, Allah rahatlık 
versin, M:ster Drake... lnıallab ho· 
roz sizi r., hatsız etmez. Büyük horoz 
aruz değöldi~. Fakat küçüğü, dah.ı 
ıüneı dr~adan yaygaraya hatlar. 
Şimdi su.! da ha üç buçuk. 

Yf'ğm! . T tatlı bir :zemzeme ile gÖ'•! 
dökülüyor; çarşaflar tem•z ve bira:.: 
nemli. insanın vücudu ile birlikte "' · 
nıyor. İnsan iyi uyuyor. ~onra küçük 
horoz ötmeğe haılıyor. Sonra güneı 
doğuyor. Dağın tepesi, geçerken tev
kif ettiği ilk ıııklarla aydmlaIJ•vor. 
Daha ııtağıda. kalın ve beyaz bir bu
lut havada duruyor; göle sıs basmış. 
Sıs kalkınca gölde baht..• Mm sudan 
d·;arı srçradıkları görüli yor : sonra 
guHin taı tahtayı andırDn sathında 
gi.:ınl;':i bir yuvarlak ka r·or. Pence
renin kenarına bir kelebek konmuı. 
~atları titriyor ve kelebek o halile 
uf:tcık rdkenli bir kayı . andırıyor. 
Horoz ötmesile uyanan Drake pence
reye gidıyor; aonra tekr "J1' ) s '.ıp uyu-. 
yor. 

Sa '.t y~..J:de Georgie Co!ınore geldi. 
Evsahibinin ikiz çocukla. ından biri i-. 
di. Bacaklarında dimiden bir panta- · 

Nüfusa yazılmamış çocuk
lar hakkında talimatname 
Af kanununun 16 ncı maddesine dair 

talimatname vilayetlere gönderildi 
ANKARA, 21. (Miliyet) - 26·10·933 

tarih ve 2230 numaralı af kanunun 16 
ıncr maddesinin tatbiki hakkında dahi
liye vekaletince hazırlanan aşağıdaki ta
limatname vilayet ve kazalara taminı e .. 
dilmiıtir : 

Maıfde 1 - 26-10-933 tarih ve 2230 
numaralı af kanununun nüfus dairelerini 
alakadar eden 16 ıncı maddesi ilitiktir. 

Madde 2 - Bu maddedeki (a) kıımı
na göre 4 teşrinievvel 926 tarihinden ev
vel aktolunan nikiha müstenit evlenme
leri nüfus kütüklerine yazılmıt bulunan
lar bunlardan çocuk doğmuf, olsun olma
sın gösterecekleri niz.amname veya diğer 
vesikalar ve yahut köy ve mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin verecekleri 
nikah ilmühaberleri üzerine idare heyeti 
karariyle nüfus kütüklerine kayt olunur
lar hu evlenınelerden doğup ta kayit e
dilmemiı bulunan çocuklar da köy ve 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin ve 
recekleri doğum veya müceddet kayit 
ilmuhaberleri üzerine bahalannın yanına 
yazılacaklardır. 

Madde 3-4 teırinievvel 926 tarihinden 
28-10-933 tarihine kadar her hangi bir 
aüretle hirle§İp kan koca olarak yaıa
çocuk ister ölü doğsun ister canlı do-
oçcuk ister ölü doğsun ister canlı do
ğup ta ölmüı bulunsun iater yaıamakta 
olsun bu kan koca yaşama hali mahalle 
veya köyünün muhtar ve ihtiyar heyeti
nin vereceği ihnuhaber ve idare heyeti
nin karariyle evlenme ıeklinde kaytolu
nur eğer bu kan koca yaıayııından ço
cuk dünyaya gelmemİJ İse bunlar evli o
larak yazılamazlar. 

Madde 4 - EYii erkeklerin 4 teşrini
evvel 926 tarihinden sonra birlettikleri 
ikinci veya üçüncü kadınlardan çocuk 
dünyaya gelmiı olıa bile ikinci veya ü
çüncü kadınlarla evliliği tescile cevaz 
yoktur. Ancak 4 teşrinievvel 926 tarihin
den evvelki ikinci , üçüncü ve dördüncü 
evlilikler ikinci madde hükmüne tabidir. 

Madde 5 - Kanunda (erkek evli ise) 
denildiğine göre bu hüküm yazıhı veya 
müracaat anındaki hale masruf olduğun
dan kayit esnasında kanunen tanmmıf 
baıka kansı bulunmiyorsa birlikte ya
f&dığı çocuk doğuran kadın hakkında 3 
üncü madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 6 - 3 4 5 inci maddelerde ya
zılmıı bulunan bütün hallerde doğınuı 
bulunan veya 25-8-934 tarihine kadar do
ğacak olan çocuklar mahalle veya köy 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin verecek
leri doğum ve müceddet kay_İt ilmuhaber-ı 
leri ve idare heyetinin kararı üzerine ka .. 
yit olunurlar • 

Ba~kan haberleri 

M. Venizelosun b:r makalesi 
ATINA, 21 (A.A.) - Muhalefet 

gazeteleri M. V enİzelosun bir makale
sini neıretmitlerclir. M. V enizelos bu 
yazısında kendisinde müstefit olduğu 
af tedbirini Plastirea hareketine hiç bir 
veçhile iıtirak etmediğini herke&in gÖ• 
zu önünde isbat ebneainın önüne geç .. 
mek hu.usunda hükümetçe beslenen 
a.•zuya atfetmektedir. 

M. Venizelos bu yazısının sonunda 
diyor ki: 

''M. Çadaris Yunanist;:ndaki iki bü 
yük fırkayı biribirinden ayıran uçuru 
rıu .. -siyası huzur ve sükiinu eski ha
line getireyim deıi<en - bir kat daha cle
rinleıtirmiştir. 

Yunanistanda af 
ATINA, 21 (A.A.) - 6 martta 

Plastiras tarafından yapılan harekete 
iıtirak ebniı olan sivillerin affı ilan e
dilmiştir. Bu af, bilhassa M. Venİzelo
su alakadar etmektedir. Fili hizmette 
ihtiyatta bulunan veya mütekait olan 
bütün askerler aftan hariçtir. 

Yunan-Bu'.gar meselesi 
ATINA, 21 (Miiyet) - Hükiimet 

gazetesi olan Proia Yun.3nİatanla Bul 
garistan araaındaki muallak meselele 
rin halli için haılay:ıcak müzakereler 
hakkında yazdrğı bir mal<lede Yuna
niatanın bu hussutaki hiıanü niyetini 
kaydettikten sonra •liyor ki: 

''Sofya BaşpapaSI Stefanoı Efendi 
bir kongrede Bulgaristanın Trakyasız 
yaıayabilmesine imkan olmadığmı aöy 
lemi§, Bulgariıtanın tiınd;ki gayri ta .. 
bii. cenup hudutlanmn tashihi lazım 
geldiğini ilave etm;şti. 

Bulgariıtanın arl'zİ Üzerinde bu ne 
video iıtihkak iddil\larr devam ettik -

Jon ayaklarında kocaman çizmeler 
vardı. Çocuk olta ile balık tutma 
bahıinde mütehaaaıs addolunuyordu. 
Oç günden beri bıyık saltvermcyi dü
§Ünen Drake traı olmakLan sarfınazar 
ediyor. Sabah. dutunu da •n basil bir 
{ekle sokmuıtur. Yelkeı:be>.inden bir 
ı· antalon ve gömleğinin Ü•tİ.me de 
sveter giymi~tir. 

Mühmel kıyafette geY.•n insanların 
· • ydukları zevki tadıyo.·. N•!.v . York 
:ıa:ının bir köıesinde tıklım !ıklım el
.a>JJe dolu iki sandık var .. lr. Bun1arın 
sahıbi müracaat etmemitti. Europe 
~ puru çoktan Atlas deuizine açılmış. 
Sa bibi zuhur etmeyen 2<;6 numaralı 
ka .• 1arasında bir sürü mt·ktuıl, telg
raf, çiçek bot yere mÜr5"lünileyhleri
nİ bekliyorlar. 

Drake dalgın bir halde• 
-- Bari Jerry'ye haber v•H'fC"rJ.1 •• , de

di. 
Fakat bu İJİ daha somu.va bıraktı. 

Ve HDört kardeıler,, in y"lunu tuttu. 
Artık Jerry bir daha aklına gehnedı 
b;! ?. 

"Dört kardeşler,, yolu hep yokuş· 
tur. Evvel& ormanın bcvL':.~c.a yürünü
Y• r, aonra ahşap bir köpri' •len geçilc-

Madde 7-1 kanunusani 934 tarihin• 
den itibaren belediyeler hududu dahilin· 
deki mahalle muhtarlıklan lağvedilmiş o 
lacağmdan o tarihten sonra yukarikİ 
maddelerde mahalle muhtarlarının ver
mesi lazım gelen ilmuhaberlcri belediye
ler vereceklerdir. 

Madde 2 - Evlenme ve doğumun te• 
cili için 28-10.934 tarihine kadar müra
caat müddeti bulunduğundan bu müllet 
içinde müracaat vaki olup olmadığı bi· 
!inmek ve bu it İnzibat altında bulundu· 
rulmuı olmak üzere her vilayet ve kaza• 
da srrf bu kanun ve talimahn mevzuu 
olan müracaatların kaydına mahsus ol• 
mak üzere birer müracaat defteri tutu• 
Jacak ve müteselsil numara yürütülecek 
ve müracaat edenlere vali veya kayma• 
kam veya bunlann tavzih edeceği memııl 
lar tarafından resmi mühürlü ve imzalı 
pulsuz birer müracaat pusulası verile• 
cektir. 

Bu müracaat defterleri tahriyat kalem' 
!erinde tutulur. ..t 

Madde 9 - Kanunun (e) fıkrasrna 
göre 3. 4. S. 6. 7 inci maddeler hüküm! .. 
ri dahilindeki iıler için Vali veya kay• 
makamlara müracaat edilmek ve bu mü• 
racaaUar üzerine tahkikat yapılarak ida• 
re heyetlerince bunlar bir karara bağlan 
mak iktiza eder. Müracaatların mahalle 
veya köy ihtiyar heyetlerinden getirile• 
cek pulsuz ihnuhaberler üzerine sifahcn• 
de olması kafi olup ıifahen müracaat 
halinde müracaat defteri mülahazat hani 
sine müracaat edenin imza koyması 15.· 
zımdn.·. 

Madde 10-- idare heyetlerinin kararla• 
rını veya jkinci maddede köy veya ma• 
halle veya belediye ilmuhaberlerine ve 
bunlara İstinaden yapılacak nüfus kayıt• 
!arına itiraz edenlerin kanunun (g) frk· 
rasına göre mahkemeye müracaat eylernı 
!eri icapeder • Yapılacak kaytlar ancak 
mahkemeden gelecek karara göre tashih 
edilebilir. 

Madde l 1 - Cezalar harçlar ve diğer 
resimlerj kanun af etıni~ olduğundan 
bunlar hakkında ceza aranmıyacak harç 
alınmıyacak ve yapılac~k köy mahalle yl 
belediye evlenme ve doğum ve müced· 
det kayt ilmuhaberlerınc ve idare beye• 
ti mazbatalarına pul yapı§trrrlmıyacak 
ve istida ile müracaat halinde de istida• 
ları pulsuz olacakhr. 

HaJkm azami derecede masraftan vi• 
kayeıi matlup olduğundan müracaatla• 
n §İfahi kabule müracaat defterine imza 
konması tercih ec!ilmelidir. 

Hüviyet cüzdanları meccanen ve pul• 
memelidir. 
melidir. K 

Yeni profesörlerin 
tel yazısı 

ANKARA, 21. A. A. - lstanbul 0• 
niversiteıi yeni profesörleri maarif Ve• 
kili Hikmet Beye §U tel yazısını gönder• 
miılerdir : 

Maarif Vekili Hikmet Beyefendi Haı' 
retlerine : 

Üniversitede derslere baılanırken ye• 
ni gelen profesörler lıtanbul üniversite• 
sini teırülerinden ve kıymetli teıçileriıt• 
den dolayi zatı devletlerine teıekkür e
derler, Türk meslekdatlanmız bizi aevirıı' 
li bir samimiyetle kabul etmişlerdir. Keıt' 
dilerinin yanında istikbalin ümidi olaıt 
münevver Türk gençliğini hazırlamakla 
bahtiyar olacağız. 

Türkiyede yarathkları en esaslı mües• 
sese!_i·e yüksek bir ilim ve inaanflk kı)'' 
metini haiz yeni bir müeııeıe idare e• 
den Gazi Hazretlerine bize kucağını a~ 
çan ıüzel ve büyük Türkiyeye selamla• 
nmızı ve fedakarlığmuzı iblağ buyur• 
malarını rica ederiz. J 

lstanbul üniversitesi 
yeni profesörleri 

Maarif Vekili Hikmet Bey ceya• 
ben §U tel yazısını göndermiıtir : 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğün• 
Üniversitenin yeni profesörlerinderı 

almış olduğum pek samimi tel yazmna tt" 
ıekkür ederim. Tel yazısı Reisicümhur 
Hazretlerine arzedilmiıtir. Çok memnu11 
olmuılar ve cümleye selam ve teşekkür• 
!erini yüksek vasıtanızla tebliğini ten• 
sip buyurmuılardrr. i 

Maarif Vekili 

çe, pek sarihtir ki, bütün bunların Y ıı 
nanis~anda yaphğı akisler, bir Bulgaf• 
- Yunan anlatması için ideal ıerait tel 
kil etmezler. 

• \'k ormanın içine giriliyor. Arazi ça• 
ln'.lı. Yer yer, ufacık nı;:,a parçaları 
;w ıl~ryor. Ağaçlar yüksek ve ı::üzel: 
G<'nıt dallı kayınağaçlar : bıribirin• 
ııek aıkıı değil. Fujerler, tlil:<'r bir ta• 
knn büyük, yumuıak, .ı~ ntelf\I, yaP' 
ı • lrlar toprağı saklıyor 'Y 1'\"Jrtalard"' 
ıe::ınem dolu örümcek yuvoılan asılı· 
! dlif surette ıslak toprak koka ı turıı~ 
cu hatlı mantarlar. Yolun üstüncf• 
: urıuni sincaplar sıçra1:vtJrlar, aonr• 
iınayaklarını kavuıturup yere bakara~ 
ırraiz duruyorlar. Yolu h~\nıı! fiği hol• 
de daima önde giden To:>:ns ara~ıra $d 
vincinden çıldınr g;bi oluyo.· Sanl,İ 
bir telgraf almıı gİh; yerd,ı.ı Y"rı: al~· 
bıt.J.iğine koşmağa baılıvor. Sonra bııt' 
nu yerde, meçhul hır i"'ı tdl.ıp ede· 
l'el< geri dönüyor. Arkau>ı k • •p dôrl 
ayağı ile toprağı kazıyor. Sonra kulak• 
larını kısarak gene efendisini ta" 
kihe başlıyor. Hasılı bııı:ün Tobias ı~ 
en mes'ut günüdür. Köpt.•k arasıra e• 
fc:ırdi~ine gözlerini çevirip endİ!eli crt" 
dışelı bakıyor: Oooh, keyfi yerinde! 

Nihayet ırmağa geliyorlar. lrmalı 
dik bir meyn takip edPl'ek siirat!B 
akryor. Suyu da soğuk gibi. Rengi kur• 

(Arkası var) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkardmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz taTihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her İsteyene sahlmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s lan~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Knrnstnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan 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 isti'ade ederler. 1 

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

ASİPİN KENAN Tabletlerl: Paris, lzmir, Bari sergilerinde birinci derece diploma ve altın 
madalya kazandı. Grip, nezle, soğuk algınlığı, baş ve diş ağrıları gibi has
talık!arın en güzel ve kat'i ilacıdır, ismine dikkat buyurulması. (8387) 8326 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925 

işletme mücliriveti: Tel: 22921 ME LEKE 

Köy çocuğu okumak 
isteyor mektep uzak .. 

Öyle olduğu halde yaz kış civar köyün 
mektebine gidip geliyor 

Bir köy mektebine giden talebe 

ı Çankırı - Ankara 
Şosesi 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Bugünkü 
faaliyd:e bakılırsa Ç.Okın - Ankara şo
ıeıi yakında çok muntazam bir !<>•e ha
line gelecektir. 

lıtik.lal mücadelesiııcle Kastamonu 
ıre civar Karadeniz mıntakasmdan gelen 
ıevkiyat ve mübimmab Garp cephesine 
götiiren bu tarihi yol, bugün iki vila
yetin gayretile muntazam bir bale ifrai 
edilmelctedir. 

Şimdiye kadar eslWniı olan bu ~ose
nin tamiri için her aene cüz'i bir faa .. 
liyet görülürken bu sene ehemmiyetli 
bir tamire batlanımştır. 

Ankara nafia11nın faaliyeti ve Çankı
" nafiasmın gayreti ber iki taraftıtn bu 
peyi yalım bir zamanda bitirmit ola
caktır. 

Kıı baıtırmadan bu itin bitmesi muh
temeldir. Eğer Çankırı meclisi umumi
si ıreçen le'1e -nafia bütçesine biraz daha 
fazla talııiaat ayınntf olsaydı, bu yol
da ufak fakat bozuk köprülerin de ya
pılması imkinı olacaktı. 

Çankırırun bugünkü halde en ebem
-.'yet vereceği yollar Kastamonu yolu 
__ kualarmın yolu olmalıdır. Kasta
monu yolu bu sene de yapılmakta i1e de 

DEVREK, (Milliyet) - Anado- { geçerler. Bu iç acıtan hadiselere bütün bozulr kmmlarmm yapılma11na 
luda köylerde ilk tahsil devresinde ben kaç yerde rastgeldim. (1) Öyle imki.n yoktur. Halbuki Kastamonu ta
ki çocukların okumalarını ikiye a- tatillerin~e evlerindc:n. getirdikl~r~ rafı güzel bir ıoıe ile bağlanımı ve 
Yırmak lizımgelir.. ekmek, çokelek peyıurı ve bu gıbı bağJanmaktaıfır. Memleketin iktısa.diyab 

ki h b• •b• 1 yollarile ölçüldüğüne göre Çanlarınm na-
l _Köyünde mektep olanlar. yiyece erini ep beraber ırı ır e- fia itlerine daha çok ehemmiyet ver-
2 _ Köyünde mektep olmayıp rine İ~~ eder~ yerler. Öğleden mesi lüzumlu ve zaruridir. 

kom'u köylerdeki mektebe gitmek s?nra ~ı den bıttikten sonrı;- evle- Çerkeş bza11nın yolu da düıünüle-
ınecburiyetinde bulunanlar. rıne donen çocuklar annelerın.e. yar cek bir meseledir. 

d d 1 Çe d t J Çanlonyla Çerkeı arasmda yol çok 
Köyünde mektep olanlar ilk tah- ı~ ~. ~~ ~~· .. !.~~ en au ge ırır er bozuktur. Bu bozulduğundan dolayı da 

•illerini köyde kendilerine düfen evı~. onunu supuru.~l~~· ~'am .Ye- otomobiller seier yapamamaktadır. Çer
\'azifeleri yaptıktan sonra, mektebi ~eg~n~en s_onra Buyu~erıle mısa- keşe gidecek olanlar haftalarca hekle
olnuyanlara nazaran rahatça biti- fır gıttıkl~rt evlerde dıger ç~~ar yip nihayet nazla bir otomobili sefer
rirler. Sekız' y•uını geçen bir köy la d_ e. nlerıne çalıprl_ar. Bu gordük- ber yapabilmektedir. Halbuki vilayetle 

...,. 1 h f d b d f kaza araımda her hususta iktısadi mer-Çocuğunun yapacağı İfler hem mü- lerı lf ere .. a ta a ~r. • e a en z~ru, butiyet alıı verit olması lazım gelirken 
lıim hem de zordur. Büyüklerile kasabayı goreceklen ıçın kendile- Çerketin bütün ihtiyaçlarına Adapazan 
dağ~ odun kesmeğe gitmek, har• ri~~e eğlı:_nceli bir if, daha ilave e- cevap vermektedir. 
ınandn çalı,mak, - eğ~r varsa - dılır. Baglı oldukları kazada her Bütün alıı veritiıll ora ile yapmakta
bahçeleri sulamak, davarları güt- tarafta muayyen bir günde pazar dır.Maamafüı Irmak _ Ereğli hattı iki 
llıelc, köy meydanını süpürmek köy kurulur, her köy çocuğu büyükle- ıene sonra açılınca Çerket • Çankın 
Çocuğunun başlıca vazifeleridir. rile beraber pazara odun, yumur- münasebatı iktısadiyesi başJıyacaktır. 
Sabahleyin saat beşte uyandıkları ta, tavuk ve köylerinde çıkan ~yle- Köy yollarına gelince; köyler arasm
laman kendi ektikle~i, kendi biç- ri satmağa götürür. Kasabada pa• da hemen hemen hiç bir iyi yol yok 

kurul ·· ek be · 1 gibidir. Bir kımu yaptırılmış, tamir et-tikleri, kendi pişirdikleri bir dilim zar an gun m te gıtmez er, tirilmit, bozulmuştur. Bir kısmı hiç 
kara akmeği - belki de katıksız - O gün köy mualliminin en rahat yapılamamıştır. 
Yedikten sonra l:öy meydanını sü- ettiği bir gündür. Çünkü derse ge- --4 

ı>ürmeğe, yahut o ı;ün büyüklerinin lenler, ya satacak bir teri 0~~- Bandırmı piyasasında 
söyledikleri işleri yapmağa gider- lar, yahut hasta olanlardır kı yeku- BANDIRMA, (Milliyet) _ Ban-
ler. Mektep val<'~İ geldiği zaman - nu pek azdır. Köyünde mektebi o- dırma Zahire piyasasında son gün
saatle değil, rastgele - anladık- !anlar, yukarda anlattığım gibi ilk ferde kaplıca fiatlerinde yükselis 
tan sonra eğer yazsa hocalarına tahsillerini bitirirler.. olmu,, okkası 50 - 60 paraya satılır
dağlardan çiçek, kışta bulunuyor- Mektebi olmıyanlarm ise vaziyet ken birdenbire 2 kuru' 100 paraya 
larsa dershanedeki ocakta yanacak leri pek müfkül ve çok fena bir hal fırlamıştır. 
oılun toplarlar. Her çocukta mekte- dedir. Anadolunun hemen hemen Tüccar ümit etmediği halde köy. 
be ne kada.r ço~ odun götürürsem, y~zde yetmit yerinde üç d.ört köye lüden bir ay içinde ı ,000,000 kilo
hoca efendı bcnı o kadar çok sever.· hır mektep vardır. Mektebı olmıyan dan fazla ma bübayaa ettirmİf ve 
Kanaati vardır. köy çocukları sabahleyin erkenden kamilen Avrupa tüccarına satmıştır 
. Ve hakikaten kıtın ço~ odun ge- köy meydanına tolarurlar. Hep Toplanan kaplıçalar Belçikanın. 
tırenler hemen hemen .. hıç. ceza!.a beraber bazı iki, bazı üç saa~ mesa- Anvers fehrine gönderilmek üzere 
kalkmaz. Bu nokta uzerınde koy fede bulunan kom'u köydekı mek- vapurlara tahmil edilmektedir. 
tııuallimlerine darılmaya hakkımız tebe giderler. Yazın bu yürüyüf 
Yoktur. eğlenceli olsa bile kışın çok fena-

Çünkü mahrukat parası olarak dır. Batak yerlerden, derelerden 
trıerbut bulunduğu kaza muhascbei geçmek mini mini adımların değil, 
lıususiyesinde aldığı üç beş kurut büyüklerin bile çok zor başaracak
ancak bir ay kadar çocuklarını ve !arı ittir. 
kendisini ısıtrr. Köy çocuğu mek- Hiç ututmam: Ilgaz kazasında 
tebine götüreceği odunu urtına yük yıllarca evvel merkezde muallim
~cndilctcn sonra ilk derse ulaşmak dim. Hasan, Veli, Mehmet isminde 
ıçin koşa kota mektebin yolunu tu- üç tane fakat mektebe geç gelen 
'.~r .. ye terli sırtına yapıfan göml:- talebe~ vardı. Kıtın bu çocuklar 
&ını ılk ders esnasında kurutur. Yuz d h f 1 h ·· b' · · · 
~ . A k a a az a geç ve er gun ırısının 
~e altmısının kıraatı yoktur. r a- .. t .. b ta ·1 r 1 d' 

9 okka mısır için 
AYDIN, (Milliyet) - Karapınar na 

biyesinin Sandıklı köyünde oturan Priş- • 
tineli Abdullah , Koçarlrnın Yeni köyün 
de oturan gene Piriştineli Abdiyi evvelki 
gün Dedeköylü Muharrem Beyin fabri
kası önünden geçerken rastlamış ve Ap 
tide alacağı olan bir dolu (9 okka) mısın 
alamamaktan çıkan münazaa ne -
ticeıi Aptiyi bıçakla öldürnıüıtür. Yak
adan haberdar olan Koçarlı nahiye mü
dürü Osman Bey Jandarmalarla vak'a 
mahalline gelmiş ve bir ıaat içinde katili 
yakalayarak adliyeye teslim etmiştir. :!~~mm .kitabından o gGn:-.ü dersi- Kö uyle~in ?1k~bı eukyaf a~euıra ekr 'ı: 

•ı k k . . " k ff·· ı ı uç sa z o " 1 b' 'b - d · ı o ruma ıçın ugrasır en tene us d 0 bT d F k d cagına sıraya ırı irımizi ereden 
ıa r T ff.. b "ld"kl . ugunu ı ıyor um. a at ne en sı 
manı ge tr. ene ':'st~ ı ı ert ra ile üstleri her gün ıslanıyordu. geçırıyoruz .• 

"Yunları oynarlar. lkıncı derste - B"ır sabah ç ki d D d" Bu kadar acı ve mü•kül mahrumi 
h . 1 d . 1 • d f ocu ara sor um. e ı- Y 

Vazı ya ut ım a ersı - ka emı e ler ki. yetler kartısında tahsilini bitirmek 
'eri olanlar derslerinden istifade B. · · 1 .• .. d için, kudret ancak Anadolunun köy •d · - ızım toyun yanın an geçen 
: e.ı-ler. Ol~~;:onlar gelecek de~ste dere taştı. içine girmeden yola cı- çocuklarına has bir meziyettir. E-
Letıreceklerı.~ı. bahasının alacagım kılmıyor, her gün hepimiz ıslaz{a. ğer fehirliler gibi köylerinde ya9a-
· ıocalarına soylnler. Zavallı çocuk 1 yış tarzı kolay ve iyi olsa eminim 
~e Yapsın, haJ..~·ı avağına ayakka- (1) Ben küçük yaşımclanberi kay ki köylülerden bizden daha çok o-

1 almaya b;!e •ri··rli• Hele baba111 makam olan babamla Anadoluyu kumuf ve bilgili insan yetitir. 
a1"1ıyanlarıD ba . ..,Jarı kitapsu smıf! luını kar'I ırezdim- Galip FUAT 

Zon2uldakta yeni hükumet konağı 

Zonguldak hükılmet konağının bayram gecui alınmı' bir re.mi 

ZONGULDAK, (Milliyet) - Tapuda muameleniz bittikten sonra 
Zonguldalcta bundan bir iki sene istidanızda nüfuaa gitmek kaydı 
evvel bükümet konağının her daire var .. Nüfus dairesi nerede? Tapuya 
ıi ayn bir yerde otururmuf.. Hü- on bet dakikalık ~r so"kak içinde •• 
kômette bir saatlik iti olanlar an- Siz nüfus dairesinden döndükten 
cak iki günde itlerini bitirirlermit-• sonra •kf"m olur. ltiniz bitmez .. 
Mesela tapuya bir iıtidanız mı hava Şimdi Vali Halit Bey zamanında 
le edildi? Sonın bakalım tapu da- yapılan bükiimet konağmm içinde 
iresi nerede? Ta. •• Caddenin öbür bütün daireler halkın itlerini çarça-
ucunda ! Haydi bakalım oraya.. buk görüyorlar. 

Kaçak bir katil 
Beş alh sene sonra 

ele verdi 
yakayı 

TOKAT, (Milliyet) - Katilden 
on bet seneye mahküm olup epeyce 
zaman tekavette dola,tıktan sonra 
bet altı senedir izini kaybettiren Er 
baanın değirmenci köyünden kel 
Ali Tokatta bafkasmm hüviyet cüz 
danı ile birlikte yakalanınqtır. 

Yolları tetkik 

Çankırıda 40 yataklı hastane 
yapılıyor 

ÇANKIRJ, (Milliyet) - Geçen ı 
ıene ldareihususiye bütçesinden ko 
nan tahsisatla memleket hastahane
sinin tenii ve yeni beton arme ve 
bütün konforu havi binanın yapıl
ması takarrür ederek yirmi 
dokuz bin lira bedeliketfi Ankaralı 
müteahhit Hafız Galip Beye ihale 
edilmitti. Bu bina 15 kanunuevvel
de teslim edilmit olacaktır. Haliha
zırda iti azalmışbr • 

Bina bir kat üzerine "Kübik,, bir 
tekilde gayet güzeldir. 40 yataklık 
olan bu binada 6 koğuş, 2 ameliyat 
odası, sertabip ve doktorlar odası 
vardır. Dahilen ve haricen güzel 
bir bina olacaktır. 

Haber aldığımıza göre gelecek 
sene ldareihusu.siye bütçesine yirmi 
bin lira daha tahsisat koyarak eski 
hastahane binasının yıktırılarak 20 
yataklık bir pavyon ile doktorlar 
ve idare memurları için de ayrıca 
binalar yaptırılacaktır , 

Karacasu fırka binası 
KARACASU, (Milliyet) - Seneler. 

denberi kiral-.ı mağazalarda çalı§8D 
fnamıza belediye tarafından teberru e
dilen ve kaıabanrn en ıerefli mevkiinde o 
lan arsa üzerinde yapılacak fırka bina
ımm temel atma merasimi büyük bay
ramda yapdınıftı. l..şaaQ devam olunmak 
tadır. 

Batta fırka reiıi Ali R.iza ıre belec!Sye 
reisi Ali V ebbi. beyler olduğu halde bi
nanın bir an evvel bitirilmeai için biitün 
memleket gençliği candan çal.ıımakta ve 
yardım etmektedirler. 

Kazamam fırka mahalle ve lröy ocak 
konğreleri bitirilmittir. 

Nazilli'de milll harekata 
ait evrak 

MERSiN YOLU 
B 0 L E N T 

vapuru 26 T efl-İnisani Pazar 
günü Sirkeci rıhbmmdan saat 
10 da hareketle Mersin yolu
na gidecektir. 

Giditte : Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rodos, Mar
maris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kat, Finike, Antalya, A
lanya ve Mers\ne gidecektir. 
Dönüşte: bunlara ilaveten Ta
fucu, Anamur, Ku~adası, Geli
boluya da uğrayacakbr. 

Deniz Yolları lıletmeai 
ACENT ALARJ ı 

Karaklly • Köprllbqı Tel. 4236.0 

Sirkeci Mllhilrdar nde lwı Tel :22740 

Mersin Sür'at Postcuı 
Çanakkale vapuru 24 ikinci 

tefrin Cuma onda Sirkeci rıhb
mmdan kalkarak lzmir, Antal
ya, Mersin, Payas'a. Dönütte 
bunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkale'ye uğrar. (6439) 

Karadeniz Sür'at Postcuı 
Gülcemal vapuru 23 ikinci tet

rin Pertembe 18 de Galata nh
bmından kalkarak İnebolu, Sam 
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopa'ya. Dönütte bunla
ra ilaveten Pazar, Pulatane'ye 
uğrar. (6440) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekligine 

karp en müessir den SERVO!N 
baplandır. Depoau, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Mıtrkez eczaneıidir. Tq
raya 150 lwnaı poıta ile gönderilir. lz
mir'de ircat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni F erab eczanelerinde bulunur. 

9335 8240 

kuvvetler ordu karosuna almmaun
dan sonra dağılmıftı. O zamandan
beri Burdur vilayet evrak mahze
ninde bulunan heyeti merkeziyeye 
ait evrak, bu defa getirilmi' ve Na
zilli halkevine teslim edilmiştir. Bu 
evrak arasında, Aydın ve havalisin 
de milli kalkınmanın bütün aafaha. 
tını gösteren çok kıymetli v-csikalar 
da vardL 

Nazilli belediye meclisi ikinci te, 
rin devresi toplanbsmı bitirerek 
dağılmıştır. Bu toplanbda mecliı 
elektrik tesisatı satmalma itini bi. 
tirmiş ve tesisatın müteahhidin e
linde bulunduğu zaman kırılan ma. 
kine parçası için hakeme gidilmesi. 
ne karar verilmittir. Belediye tesisa 
tı satınalmak için yapacağı istikraz 
İçin çalışmaktadır. 

Germencik ocak kongresi 
GERMENCiK, (Millyet) - Na. 

hiyemize bağlı fırkamız mahalle va 
köy ocak kongreleri bitirilmiJtir. 
Bu sene kongreler geçen senelerden 
daha alikalı olmut ve ocaklarda 
yazılı fırka azalarının hapsi de kon 
grelerde bulunmu9lardır. 

Gemlik Adapazar bankasının 
yıldönümU 

GEMLiK, 20 (Milliyet) - Ada 
pazarı Türk Ticaret Bankasının 
buradaki fUbesinin üçüncü açtlıt 
yıldönümü münasebetile banka 
bayraklarla süılenmit ve meras"m 
yapılmı~tır. 

lzmitte evlenenler AYDIN, (Milliyet) - Nafia mü
fettitlerinden Emin Bey dün Aydı
na gelmiştir. Emin Bey, Nazilli • 
Bozduğan ve karacaıu - Kuyucuk 
yollarını tetkik edecektir. 

IZMIT (Milliyet) - Geçenlerde he 
yecanlı bir aılı: macera11 neticeside kaç 
tıklan yazılan marangoz Haıan Efendiy 

NAZiLLi (Milli et) _ A d le ıevdiği ırenç kız evlenmiı, mesut bir 
. . ! .. Y Y m yuva kurmutlardır. Geçen bafQ şehrimi• 

Menenjit aşısı 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz 

mekteplerinden umum talebeye me. 
aenjit &fl•I )'N)ılmalrtadır. 

ve havalısının dutman tarafından I de sekiz niill olmuıtur. 
itıralinden sonra tetekkül eden mil- . -
li kuvvetleri idare etmek üzere ku· ı Umwmi Nariyat u~ Yazı l,teri 
rulan Nazilli heyeti merkezi:resi, MüJürli ETE/il iZZET 
NazilJİlaİD clü,_inclea ve mWt . Gadecililı - llllflHuııalılt T. A. ş. 



Laleli A p:-ı:-tımanlarında 

Kiralık Evler Sıra Semti Mahallesi Sokai'ı Cinsi Hissesi Em'ak His~eye göre mu• 
No. No.sı hammen kıymeti 

3, 4, 5 odalı 
820 Yeniklly Paııaya Kuyubaıı Ahşap hane iki dükkan 3/8 59-61-63 1125 T. L 
821 Bnynkada Cami Çakır çıkmazı Elyevm arsa metresi 60 Tamamı 13 150 ., 
822 Beyoğlu Feruzağa Hacı Kıhç çıkmau Ana metreıi 126,54 218 27-29 473 ,, 
823 Galata Kemankeş Ha,·yar hanı içi Kagir dükkan 1/2 71 2000 ,, 

Liseler Alım Satım komisyonundan 824 Edirnekapı Hacı Muhittin Su!ukule Hane ve ahır Tamamı 14-16 600 ,. 
825 Eyllp İğrikapı Hacı Hüsrev İğrikapı İmalathane 112 65-67 750 ,. 

İstanbul Erkek Lisesinde keşfi mucibince yaptırılacak 
Sıcak Su tesisatı 29-11-933 çarşanıba günü saat 16 da ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin keşfi görmek üzere İstanbul Lisesindeki Komis
yon Kalemine ve münakasaya İştirak edeceklerin de ihale gÜ 
nü teminatı muvakkate makbuzlarile beraber Ko-

826 Ayvansaray Atik Mustafapaıa Papaz Kagir hane :2/3 17 1200 ,. 
827 Cibali Sefrikoz Fener caddesi Ahşap hane 1/4 233 450 ,, 
828 Edimekapı Kemankeı Arpacı bakkal (Arsa arşını 80) Tamfmı 31 100 ,. 
829 Çengelköy Çengelköy Hasanpaıa aşığı ıedi Ahtap hane 54/ltıO 30 844 ,, 

misyonumuza müracaatları. (6142) 8412 

Ylizde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri ı a':den nya gayrimftbıodil bonosile ödenmek. üzer~ yukarıd~ ~vsafı yazlı g~yrimenkuller 
açık arttırma suretile satııa çıkanlmııtır. Kat'i ihaleleri 4/ l:l033 pazartesi .gün~ saat 1~ ~edır. M~zayede!e ıı~ıra~ ed~cekl~n~ pey akce
lerini yevmi mezkiirda 1aat on dört buçuğa kadar tevdi.eri laz ;mdır. Seneı halıye verııısile b~ledıye reııml erı muşterıye aıttir. Şartname 
BankaınIJi kapısına asılmııtır. [6383) 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 --------- Istanbul Gümrükleri 
Safranbolu Askeri SA. AL. 1 

KO. dan: 
İzmit Fırka SA. AL. KO. 

dan: 
İzmit ve Tuzladaki kıt'at 

ihtiyacı için 212,100 kilo ar
pa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 16-12-933 
cumartesi günü saat 1 O dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile lzmitte Fırka SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
Safranboludaki kıt'at ihtiya 

cı icin kapalı zarfla 170,000 ki 
lo - un alınacaktır. İhalesi 
16-12-933 cumartesi günü saat 
15 tedi,r. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gÜn ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplarile 
Safranboluda As. SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3400) 
(6434) 

1 - Gümrük Muhafaza kıtaatı için 108 ve 125 lira üc
retle askeri tekaütlerden iki doktor almacaktır. 

2- İsteklilerin 15 gün zarfında İstanbul Gümrük Mu
hafaza Başmüdürlüğüne ve taşralarda en yakın Gümrük Mu-
hafaza Müdürlüklerine gelmeleri (6424) 

TİCARET İŞLERİ UMUT 1 MüOORLÜGÜNDEN : 

(3392) (6389) 8697 
• • • • • • 

30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre teıc:I edilmiı olan ecnebi 
ıirketlerinden (Bank Franko-Aziyatik • Banque Franco-Aıiatique) Şirketi bu kere 

müracaatla Türkiye umumi vekilliğine tirket namına yapacağı itlerden doğacak da
valarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü ıahıa ııfatlarile hazır bu· 

lunmak üzre Fransa tab'asından (Mösyö Alekıandr Legoff • Ale:ııandre Legoff) ı 
tayin eylediğini bildirmiı ve lllımgelen veıikalan vermiıtir. Keyfiyet kanuni hü-

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih- Ezine Askeri Satmalma 
Komisyonundan : 

kümlere uygun görülmüt olınakla ilan olunur. (10127) 

tiyacı için 48,000 kilo merci
mek kapalı zarf~a münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13-12-933 
çarşamba günü saat 14,30 da 
dır. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
İçin de o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup
larile Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

Ezine ve Bayramıçtaki 
krt'at ihtiyacı İçin 440 ton Un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 9-12-933 cu
martesi günü saat 16 dadır.Ta
liplerin şartnameyi görmek i 
çin mahalU Satın alma komis 
yonlarma ve münakasaya işti
rak için de tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek
tuplariyle Ezinede Askeri Sa
tmalma Komisyonuna müra-

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
23 İkinci teşrin 1933 Perşembe günü sabahı saat 9 da 

Üniversite merkez binasında Büyük Dershanede akıl hastalık 
ları seririyatı ordinariyüsü Prof. Doktor Mazhar Osman Bey 
tarafından açış dersi verilecektir. Alakadar olanların teşrifle-
ri rica olunur. (6425) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
(501) (6437) 

"' * * Catalca Mst. Mv. kıt'aları caatları. (3384) (62 2) 
ihtiyacı İçin açık münakasa i- • .,. * * 8533 

le 12,000 kilo mercimek alma- Mülga harbiye nezareti bi-

Fatihte eski haraccı Muhiddin Yeni Sinan ağa Mahalle
sinin eski Çırçır Yeni Güllü Sokağında eski 26 Yeni 18 No .. 
lu Ev, parası def'aten verilmek şartiyle ve açık arttırma usulı 
le 1600 lira muhammen kıymet üzerinden satılacaktır. istek 
!ilerin 30-11-933 perşembe günü saat 14 te müracaatları. 

(6153) caktır. İhalesi 13-12-933 çar nasında bulunan takriben 40 
şamba günü saat 14 tedir. Ta- ton ağırlığındaki evrak pazar
liplerin nümune ve şartname hkla Thphanede Askeri Sa
yi görmek üzere her gün ve n'atlar mektebine naklettiri~e
münakasaya İ~tirak İçin de 0 cektir. İhalesi 23-11-933 per 
gün ve vaktinden evvel temi- şembe günü saat 11 dedir. Nak 
natlarile Fındıklıda 3. K. O. line talip olanların şartnameyi 
SA. AL. KO. na müracaatları. görmek üzere her gün ve pa
(500) • • • (6436) zarlığa iştirak için de o gün ve 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI İDARESi İLANLARI ' 
Mubayaasına liU:um görülen h0,000 adet kayın traver

sin kapalı zarfla ~qpakasası 11-12-933 pazartesi günü saat 
15 te Ankarada İdare Mer ezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya 
satılan şartnamelerde yazı!ıdır . {6396) 8707 

Devredilecek ihtira beratı 
vaktinden evvel Fındıklıda Ü• " Hidrokarbürlerin tahvili hareketi" İslahiye Askeri SA. KO. .. .. K l d S al K hakk dak' ın · · · s· • u M .. çuncu o or u atın ma o- ın 1 lira ıçm maı mum u-

dan : misyonuna müracaatları. diriyetinden iıtihıal edilıniı olan 18 Ka 
İslahiyedeki kıt'at ihtiyacı (499) (S4l8) 

8730 
nanıani 1920 tarih ve 2965 numaralı ihti-

İçin 175,000 kilo ekmek kapalı ra berabrun ihtiva ettiği hukuk bu ker 

zarfla münakasaya konmuş- lstanbul Mr. Kumandanlığı re haşkaıına devir veya icara verilmesi 
tur. İhalesi 12-12-933 çarşam- Satınalma kom. ilanları 1 teklif edilmekte olduğundan bu huıuıta 
ba günü saat 14 tedir. Hariç ~:Zı!;.ı:!;:~:::;;~:t~:: uz::: 
ten talip olacakların ihale za Istanbul Levazım Yollama . 
manmdan evvel teklif mektup- Müdürlüğünün vesaitleri kafi ~!~~ ~",,';::;~ar~~~!!:t v:';!! ~ 
larmı bulundukları yerlerde- gelmediği zamanlarda nakli- olunur. (9913) 

ki SA. AL. KO. larma verme- yatın temini için Mayıs 934 ni- 8591 
leri. Evsaf ve şeraiti görmek hayetine kadar muhtelif za-
isteyenler de İstanbul, Anka- manlarda tutulacak vesaitin ki merbut kıt' at ve müessesat ih
ra, Mersin, Adana, İslahiye ralanması 22-11-933 çarşamba tiyacı İçin almacak olan 103 
SA. AL. KO. !arına müracaat- günü saat 14 te aleni münaka bin kilo koyun et' ne verilen fiat 
ları. (3399) (6435) sa ile yapılacaktır. Şartname pahalı görüldüğünden 26-11-

• • • sini göreceklerin her gün mü- 933 Pazar günü saat 15,30 da 
Çorlu Askeri Satınalma Ko- nakasasına iştirak edeceklerin pazarlıkla satın alınacaktır. 

misyonundan : belli saatinde T op~anede Mer- Şartnamesini göreceklerin her 
Tekirdağındaki kıt'at ihti- kez ~umandanlıgı Satınalma gün ve pazarlığına gİrecekle

yacı İçin 180,000 kilo Ekmek- Komısyonunda hazır bulunma. rin belli saatinde Merkez ku
lik Un kapalı zarfla münakasa- ları. ( 488) (5894) 8152 mandanlığı satın alma komis-
ya konmuştur. İhalesi 21-12- * * * yonunda hazır bulunmahrı. 
933 Perşembe günü saat 14 te Fen Tatbikat mektebi ihti- (577) (6414) 
dir. Tal'pleri n~artnameyi gör yacı için satın almacak olan "' ,.. "' 
mek üzere her gün ve münaka- telsiz labratur malzemesinin 
saya İştirak için de 0 gü :ı ve pazarlığa 23 Teşrinisani 933 
vaktinden evvel teklif ve temi- perşembe günü saat 14 te icra 
nat mektuplariyle Corluda As- edileceğinden taliplerin belli 
keri Satınalma Ko~İsyonuna gün ve saatinde Komisyonda 
müracaatları. (3393) (6390) hazır bulunmaları. (555) 

• * • ( 6305) 8569 
* * • 

Çorlu Askeri SA. AL. Ku. Merkez Kumandanlığına 
dan: merbut kıtaat ve müessesat ih-

Çorludaki kıt'at ihtiyacı i- tiyacı için almacak olan 3000 
çin açık münakasa ile 8800 ki- kilo sirkeye verilen fiat gali gö. 
lo Lahana, 9,300 kilo Pırasa, rüldüğünden münakasası 23-
2,000 kilo Taze Bakla, 6,500 11-933 perşembe günü saat 15 
kilo lspanak alınacaktır. lha te tehir edilmiştir. Şartname
lesi 29-11-933 çarşamba gÜnÜ sini göreceklerin her gün ve 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör- münakasasına gireceklerin bel-

ınek veya almak İsteyenlerin her li saatinde Merkez Kumandan
gün ve münaksaya gireceklerin lığı Sahnalma Komisyonunda 
dı: o gün .ve vaktinden evvel te- 1 hazır bulunmaları. ( 559) 
mınatlarıle Çorluda Fırka SA. 1 (634J) 8613 
AL. KO. na müracaatları. 
(3376) (610:>) 8396 • * • 

Merkez Kumandanlığına 

Harbiye ve merbutu mek
teplerin ihtiyacı için almacak 
sığır, koyun, kuzu, etlerine ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den 26-11-933 pazar gunu 
saat 15 le pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Taliplerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
satınalma Komisyonunda ha 
zır bulunmaları, (578) 

(6415) 
• • • 

Yeşilköy hava makinist 
mektebi ihtiyacı İçin 25 ton 
kömür 22-11-933 çarşamba 
günü saat 14,30 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin bel 
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı Satınalma Komisvonunda 
hazır bulunmaları. (579) 
(6433) 

Şişli Çocuk Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanemize Tıp Fakültesi seririyatları geldiğinden po· 
liklinik gün ve saatleride değiştiği cihetle aşağıda yazılı gÜn 
ve saatlerde hastaların muayene edileceği ilan olunur. (6430) 
CUMARTESİ : Dahiliye Hastalıkları 9 - 12. Hariciye Hasta 

lıkları 9-12. Üroloji İdrar Yolları Hastalıkları 
14- 15,5. 

PAZAR: Kulak Boğaz Burun Hastalıkları 9-12. 
PAZARTESİ : Çocuk Cerrahisi ve Ortopedisi 9-12. Göz Has· 

talıkları 9-12. Çocuk Hastalıkları 9-12. 
SALI : Üroloji İdrar Yolları Hastalıkları 11-12,5. Cilt Has

talık'arı 9-12. 
Kulak Boğaz Burun Hastalıkları 9-12. Diş Mua 
yene'İ 9-12. 

ÇARŞAMBA: Dahiliye Hastalıkları 9-12. Hariciye Hastalık
ları 9-12. 

PERŞEMBE : Çocuk Cerrahisi ve Ortopedisi 9-12. Göz Has
talıkları 9-12. Cilt Hastalıkları 9-12. Çocuk Has 
talıkları 9-12. Asabiye Hastalıkları 9-12. 

Zonguldakta: Ereğli Havzai Fab. 
miye Müdüriyeti Umumiyesinden2 

İdarei Umumiye, Ko~u ve Kilimli şimendiferleri malze· 
mesine müteallik (91) kalem demir, yağ gibi muhtelif eşya 20 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

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

Münakasaya İştirak etmek İsteyenlerin şartname ve liste· 
leri Zonguldak mezkUr Müdüriyeti Umumiyeden ve İstanbul 
da 4 üncü Vakıf Handa 3 üncü katta 30 • 31 numarada latan 
bul Mıntakası Maadin Mühendisliğinde görmeleri ve şartna· 
mesi veçhile hazırlanmış vesaik ile ( 448) lira 6 kuruşluk te• 
minatı muvakkate akçası ve teklif mektuplarını muayyen valı 
tinde mezkUr komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ilan 
olunur. (6352) 8668 

• 

-


