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Balkan Konseyi Salıya Toplanıyor 1 Fransada islahat 
M. Doumergue idareyi ken 
di elinde toplamak istiyor Misakın icabatını 1 Mösyö Titulescu dün geldi, Yunan ve 

Tatbik için... Yugoslav nazırları yarın bekleniyor 
Büyük Millet Meclisi evvelki 

gün Balkan misakı icababnını!a~- M. rı·tulescu Bu akşamki trenle Ankaraga gidecek bikini tazammun eden kanun a~ı-

hasını ittifakı ara ile kabul ~tt•; Balkan ı·tı·1a·fı konseyi ayın otuzuncu aalı günü öğleden evvel 

Yakında ayan ve mebusan meclislerini müş
terek içtimaa davet ederek istediği •elahi

yetleri teıkilatı esasiye ile telif edecek 

Binaenaleyh geçen fllbatta. ~~n~ 
da imzalanan misakın tathıkı ıçı.n Hariciye Vekaleti encümen salonunda toplanıyor 
Türkiye namına giritilen taahhut 
bu kanunla tamamlanmıf oluyor. 

P ARlS, 26. A.A.-
Havas ajancı bildiri
yor : 

Hükumet tarafından teklif _e
dilen kanun layihasının ~uyuk 
Millet Meclisi tarafından mu~ak~
Tesi bazı gazetelerimize yem hır 
ınW:.hedenin tasdiki te~lind~ ak-. 
ıetmitti. Hemen ıöyliyelı~ k•. yem 
oir muahede yapılmış degıldır v.e 
buna lüzum da yoktur. Balkan mı· 
sakile misaka bağlı olan protokol
lardan ıonra yeni bir muahede 
i:mzaland,,;;mı söylemek, ~u ~u
kavelelerin tıı.mam olmadıg•1;11 ı~
dia etmektir ki böyle bir ıddıa 
hakikate uygun olamaz. Balkan 
misakının ne noktada noksan kal
dığını, bu misak imzalandığı. za
man en ıalihiyettar ağızlar ız~~ 
ebnitlerdi: O zaman aöylendı.gı 
gibi bu noksan misaka Bulgans
tan~ iftirik etmemesinden iba
rettir. Bundan maada misakın 
noksan kalan bir tarafı yo~tur. 

Miıak ve layihalar, bunları 
iınza eden devletlere, Ba!kanlıt:r· 
da ıulhün muhafazası içın sar!h 
vazifeler vermektedir. Bunun gız
li kapaklı bir tarafı yoktur: ~sa
aen gerek misak ve gerek layıha
lar Milletler Cemiyetince de tes
cil' edilmiftir. Cumhuriyet Türki
Yeainin harici itlerdeki. f~arı,. her 
feyi açık yap.maktı.r .• G!21ı d,'plo
nıasi harici sıyasetımızın an ane· 
sine tamam ile aykırıdır. 

Misak Atinada imza edileli ara
dan dokuz ay bile geçmediği hal· 
de Balkanlarda l\llhün on büyük 
:ı;ımanı olmuttur. Mukavelenin im
zası günlerinde tereddüt göste
Ten mahafil, sekiz buçuk aylık 
tecrübeden sonra, bu tereddüde 
asla mahal olmadığını, ıulhün mu
hafazasından batka hiç bir gaye
yi istihdaf etmediğini anlamıtlar
dır. Yukarıda da i~aret ettiğimiz 
gibi misakın zayıf demiyeceğiz, 
nok~an tarafı Bulgaristanın he-

' b" nüz bu sulh ve müsalemet kom ı-
nezonuna girmemit olmasıdır. Ge
çen tuhattanberi yapılan Balkan 
Hariciye Nazırları .içtim9:l~ı~a 
Bulgar Hariciye Nazırının ıtbrik 
etınemeıi bu aile toplantısının 
lamam oİmasına bir mini tefkil 
etmittir. Bir kaç gün içinde An
karada toplanacak konseyde de 
Bulgar Hariciye Nazırının bulun
lllıaaı çok arzu edilir bir keyfiyet
li. ~e çare ki bunun mes'uliyeti, 
lllıiıakı imzalayan dört devlete ait 
Ueğildir. Bunlar, geçen tuhatta 
A.tina' da misakı imzaladıkları za
lnan, Bulgaristan için kapıyı a
çık bırakmıtlardı. Misakın üçün
eü maddesinde deniliyor ki: "lti
lafname, iltihakı akitler tarafın
dan müsait bi:- tetkike mevzu te~
kil ed~cek olan her Balkan mem
~eketine açık bulunacak ve itbu 
ıltihak keyfiyeti, diğer imza sahi
bi memleketlerin muvafakatleri • 
ni bildirmelerile beraber hüküm 
ifade edecektir.,, itte üçüncü mad
denin bu fıkrasile açık bırakılan 
kapı hala açık durmaktadır. 

Balkan devletleri konseyi bir 
~~aç gün ıçinde Ankarada topla
:ıır.caktır. Dost Romanyanın kıy
ınetli Hariciye Nazırı M. Titü
leaco dündenberi , aramızda bu
lunuyor. Ankara ve İstanbul ar
tık muhterem M. Titülesco ıçın 
Yabancı muhitler değildir. Geçen 
defakj ziyaretinin bıraktığı sami
llli intiba kıymetli bir hatıra ola
rak o zam ndanberi Türk mille
tinin kalbimle yatam tır. Bu de
fakj ziyar tile o heyecan te-krar 
~azeleniyor. Bir kac gun içinde di
l er dost! rımızın Hariciye Nazır
barr?ı da kar ılamak tercfile ~u
t .ahı olac ğız. Ba ikan konseyı ıç-
~tnaınrn cumhuriyet bayramı i
~n<lc Yapılması iyi bir tesadüftür. 
k Uıtaf Kemal Türkiyesinin on 

1.!r •ene içinde gösterdiği tekimü
Uıı bilançosu yapıldığı bir za-

30 tetrinievvelde Ankarada top
lanacak Balkan hariciye nazırla • 
n toplantısına ittirak edecek ~I~ 
Romanya Hariciye nazırı Mosy~ 
Tituleacu dün saat 11,10 hususı 
trenle tehrimize gelmit~r · 

Mösyö Titulescu ıstasyonda 
hükiimet namına vali Muhittin 
Bey , Hariciye vekaleti . namın~ 
dün Ankaradan şehrimıze gel~ıf 
olan hususi kalem müdürü Refık 
Amir, poliı müdürü Fehmi Bey
lerle Romanya sef~ret ve koıuol~a
hane erkanı ve Romanya ata,emı
literi tarafından kartılanmıttır. 

istasyonda bir bölük asker ve 
bir müfreze polis resmi seli.mı 
ifa ebnit ve müzika Romanya mar• 
tını çalmıtlır. 

6 tetrinisanide top
lanacak olan Fransa 
par!amentoau pek mü
him itler beklemek
tedir. Bu ay iptida
sında yapılan nahi
ye intihabatı Dou
mergue kabinesine 
itimadını gösterınit 
ve arm zamanda mev
cut müe11eaat liad
rosu diı.lıilinde kal
mak üzre devlet ma
kanizmasında yapı
lacak iılahat lıak
kında M. Doumergue' 

radyo ile nefretti
ği beyanatını da tas
vip eylemittir, 

Hükiimet reisinin Muhterem misafirimiz vali Bey 
ve Refik Amir Beyle aamimi ııu • 
rette görüttükten sonra, vali Bey
le birlikte otomobille, hükiimet _... 
mına misafir edildiği Perapalu 
oteline gitmi•tir. Mösyö Titulescu 
otelde bir müddet istirahat ettik· 
ten sonra Refik Amir Beyle bera
ber vali ve belediye reisi Muhit
tin Beyi, Ni,antafın~~ ikamet -
ğihında ziyaret et~.'fti':: 

M. Titülesko aakerlerimi:z:in öniinden geçerken 
-. ah FranMlda gün geçtikçe selahiyetlerini arttır-aiifündüğü isi at bir -~1 • B kü M D 
kaç h_,, "'.1 ,,..,. uteyen ..,ve • oumergue mer aıeae yapı-

Bu ziyaret kısa surmut ve muh
terem misafir, saat birde Perapa • 
las oteline dönmüt ve saat ikide 
T akıimde Sıraservilerde bulunan 
Romanya konsoloshanesine git -
mittir. Romanya ceneral konsolo
su Mösyö Cretzu, Mösyö Titules
cu terefine bir öğle ziyafeti ver • 
mittir. 

Ziyafette muhterem misafirin 
maiyetinde bulunan zevat ta ha
zır bulunmutlardır. 

Mösyö Tituleıcu saat dörtte 
konsoloıhaneden çıkarak müze • 
yi ziyaret etmiştir. Muhterem mi
safirimiz müzeyi büyük bir alaka 
ile gezmitler ve bilhassa asarı ati
ka müzesinde mevcut ve büyük 

M. Titülesko kendiırini kar,.layan
lar arasında 

la.kenelere ait olduğu söylenen me
zarı uzun uzadıya tetkik etmitler

(Devamı 7 inci sahifede) 

Arnavutluk - Yunanistan 

Y unanistanın Tiran sefiri 
t~şebbüste bulunacak 

Atinadaki Arnavut sefirinin hadiseye dair 
verdiği izahat Yunan hükumetini tatmin etmedi 

Yunan Hariciye na
zırının Tiran elçisi-

ne verdiği emir 
ATlNA 26 (Hususi muhabiri

mizden) -' Arnavutluktaki Yu
nan konıoloıhanesinin laflanına • 
ıı ve Yunanlılar aleyhinde nüma· 
yi~ yapılması hadisesile hükümet 
ciddi surette metgul olmaktadır. 

Maliim olduğu üzere hadise 
Yunan mekteplerinde Yunanlı la· 
!ebeye ana lisanının öğretilmesi • 
nin menedilmesinden doğmUf ve 
bilahara bütün Yunanistan aley • 
hin e bir nümayif feklini almıt • 
tır. Bu yüzden Arnavutlukta otu • 
ran Yunanlıların huzuru kaçmıt • 
tır. 

Hadisenin vukuu Atinada f&Yİ .. 
(Devamı 7 inci sahifede) 

manda aramızda bulunmaları, 
dostlarımızın bizi daha iyi anla
malarına bir vesile tetkil edecek
tir. Dost Hariciye Nazırları ayni 
zamanda Türk milletinin Balkan 
birliği ülküsünü ne kadar benim· 
ıediğini yakından göreceklerdir. 
Balkan birliği artık siyaset sahne
sinden çıkarak, Türk milletinin 
kalbine intikal ediyor. En devam
lı ve en müstakar siyaset te böyle 

ArnavuJluk kra:lı Zogo 

milletlerin kalbinde yer bulan si
yasettir. 

Balkan konseyi, geçen gün 
Millet Meclisi tarafından kabul 
edilen kanunla Türkiyenin, misa
kın bütün ica.batını yapmağa ha
zırlanmıt olduğu bir zar;ıandadır 
ki Ankarada toplanıyor, bu da 
Türkiyenin Balkan birliğine bağ
lılığına yeni bir delildir. 

Ahmet ŞOKRO 

Romen Hariciye nazıırı 

Mösyö Titülesko 
Şehir operetinde 

lacaktır. Bu islahat meyanında acili 
yenin ve polis tetkilitırun ten.iki, 
iktisadi, ainai ve ticari menafia ma
lik olıuılara meclislerde bir hakkı 
tem•il itası, devlet dairelerinın ye
ni ba,tan tanzimi, parlamento me
saisinin yoluna konması ve icrai 

kuVYetin tarzı tatbikı gibi çok mü
him maddeler vardır. 

Bu iılahata bir intizam ile ve 
metot dahilinde batlayabilemek i
çin M. Doumergue her teyden ev
vel icrai kuvvete müstakar bir tarz 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Romen Hariciye nazırı ope
reti fevkalade bul- I . ., Dünkü lik maçları 

du ve takdirlerini izhar etti 
Romanya Hariciye nazırı Mös

yö Titülesko dün aktam tehir ti
" roau artiatJeri tarafından tem
sil edilen (Yaı-aıa) operetini aey
retmeğe gitmiftir. M. Titülesko 
tiyatro salonuna dahil olduğu za
man halk derhal kendisini tanımıt 
ve bir ihtiram olmak üzere ayağa 

Fenerbahçe 10- 2, Galatasaray 1- O 
İstanbul spor 2-0 la maçları kazandılar 

(Devamı 7 inci ııahifede) 

Yugoslavyada 

Niyabet 
Meclisinin halka 
Beyannamesi 

____.,_ 

Kralın büyük eserini mu
hafazaya çalışacağız 

BELGRAT: 26 A.A. - Niyabet nıec. 
lisi Yugoslavya milletin eqağıdaki be. 
yennameyi neşretmiştir: 

(Tetkilab esasiye kanununun 42 inci 
(Devami 6 mcı ııahifede) 

' Dünkü marlar dan bir intiba 

Şeref maçları 
Şeref kupası maçları kat'i ~ 

kilde teabit edilmittir. Buna gö • 
re, maçlar 29 teşrinievvelde Ga
latasaray • F enerbahçe takımları 
arasında Taksimde ve cuma günü 
F enerbahçe stadında Betiklaf ile 
fener takımları arasında ve pazar 
günü Galatasaray ile Betiklaf a
rasında Şeref stadında yapılacak. 
tır. 

Galip gelen takıma Halk Fır-

-- -~ 

Dün muhtel.il sahalarda yapılan lik 
maçlanndan en farklı netice Fener ata
dmda oldu. 

F enerbalıçe stadında F enerbalıçe Ye 

Beykoz birinci takımları karıılaştı. 
Galatasaraylı Sadi beyin hakemliği aJ. 

tmda oynanan maça Beykoz takımı Rıd. 
van, Şıbap ve ıekiz Melunetten mahrum 
olarak bafladı. Buna mukabil F enerbafı. 
ne bildiğmıiz tam kadroıile oynadı. 

Oyun başlar başlamaz Ferurliler ha
kimiyeti ellerine aldılar ve üstürte hÜ· 
c:umlarla Beykoz kalesini ııkıştırrnağa 
batladılar. Bu arada Beykoz müdafö 
Sedadın ayağına kramp gelerek aahBdan 
çıkması ve Beykozun oyuna 10 kit• ile 
<levam etmesi de Fenerin tazyikini büı. 
bütün arttınnağa yardım etti. 

Buna rağmen Fener muhaciml ri bir 

Görüşler 

ç<ı4< '11'>1 frrsatları kaçırdılar. Bir a -..lık, 
bu hücumlardan tehlikesiz kurtulan ll~y
kozlular oyunu açma - a muvaffak oldu· 
lar ve Fenerbahçe kalesine indiler. 

Bu ini ini~ ve Fener müdafaasının 
bir hataıı Beykoz lehine bir gole sebep 
oldu. Mütemadiyen ııkıttırdıldan halde 
gol çıkaramayan Fenerliler, bu suretle 
Beykozun tek bir hücumunda bir gol ye • 
miş bulunuyorlardı. 

Bu gol Fenerlileri daıha tesirli bir ha. 
rekete geçirdi. Sağ açık Niyazinin lir pa 
sından merkez mırhacim Namık beraber 
lik golünü yaptı. 

22 inci dakikada yapılan bu golden 
sonra iki taraf ta devrenin bitmesine bir 
kaç dakika kalaya kadar bir ıey yap ma
dılar. 

t Devamı 5 inci sahil ede) 

[ 
; . - .. 

1 

l ''Bizim iz benin,, temeli çürül:tür. 

f "Hürriyettepeııi,, denilen eski 
hiirriyetsizlik tepesinin biraz öte· 

1

1 sinde ülkenin tek bir Bannevi "Da. 
rülace:z:e,, vardır. Hani onun sarı 
yüzünden sinemacılarla ka:vga çık· 

J mıfh; İfte ora:sı ..• 
ı ı Orada bizim için de bir izbe a

yırmıflar. Bir kaçımızı içine kapıp 
koyuvermifler bile. 

kası tarafından bir plak verile- j 
cektir. Bu münasebetle pli.kın bir 
resmini netrediyoruz. 

Bu if övgüye, tefekküre değmez; 
U:z:üntüye, tiksintiye değer. · 
Eğer bunu - hiç ummayız ya -

bizlere hakaret olsun için yapmış· 
lar sa, önce kendi payıma, olduğu 
gibi geri çeviririm. Y .. k, bizlere, 
rökmüı rağlarımızda bir yardım, 

Aka GONDOZ 

bir barın olsun diye J\'lpmıflarsa 
bu kadar aykırı düfünceye karşı 
yüz burufturup "yazık!,, derim. 

Demek ki bu yurdun aydını, bil
gini ve yazarı için yaşamanın son 
yıllan (l/sa olsa ancak bu izbe ola
cak! 

Yurt için, budun uğuruna hiç bir 
ıatalataız, altı cılk hiç bir palav
rasız çalışan bu adamların değer
leri bu mudur? 

Yeni Türkiye bu demek midir? 
Hayır, bu demek değildir! Büyült 
değişim Türkiyesinin ideolojisi 
bu mudur? Hayır, bu değildir! Bu-

(Dt•\ •mı 2 inci aahif<dc) 
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TIP. 'pf TEFRiKA: 173 

ttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BlRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Ya.zan: A. C. 

MİLLİYET CUMARTESi 27 TEŞRINlt.VV~L ı:M4 

HABE LER 
Yugoslav .J!'!zeteleri 

Yeni Uzunoviç kabinesi 
ıakkında ne yazıyorlar? 

Hariciye vekaletinin bir ihtarı 
'ANKARA, 26 (Telefonla) - lzmir ve lzmit müstahkem mevkile

':nde yabancı ve yerli hiç bir kimsenin fotoğraf alatJJıyacağı, kroki 
yapamıyacağı ve hareketlerinin mukayyet olduğunu Hariciye vekaleti 

görülen lüzum üzerine ecnebi sirketlere bildirmistir . . . 

/ stipdat casusları ittihat ve terak
kiye göz açtırmak istemiyorlardı 
" Siz arazi satan olursa sakın ı Ben muhasara hattını yararak 

almamazlık etmeyiniz. Trablus hü evin kapısı önüne kadar ilerliye
kiımeti ferağ ve intikal muamele- İ bildim. Kapının önüne dikilen nö
sini lstanbulun hainanc emirlerıne j betçiler beni i iye bırakmak isle 

YekvücutYugos!avmillet:;kralındefniesnasın· Tü~(<- Y~~~'!- ticareti 
~ d Ih t ft d ~ "llA hd tt ATINA, 26 (Mıllıyet) - Mıllı ıktısat nazırı Mösyö Pesmazoğlu 
aa a SU ara arı O . ugunu, mı ı va e en hareketinden evvel Ankarada cereyan edecek Türk • Yunan ticaret 
şüphe edenlere kat'i bir şekilde göstermiştir! mua~e~esi~i".. tecdidi hususunda tıcaret müdürü ,,Iösyö Tcodoropulos-

BELGRAT, 26 (Mit:iyet) - Belı:c:ı.t setinde memleektimiz terakkisi için bir la goruşmuştur. 
riayetle icra edecektir,. dc:ıilip mediler. Nihayet onlara ismimi ve-
dahili ve harici düfmanlarımızm rerek yukarıya çıktım. Kütüph ne 
teşebbüsleri hiçe indirildi! Hat- salon, mesai odası, yatak odası ha-
ta bugün Araplar ltalyan istilası şaratı fahane ile dolu idi. Bunlar 

gazeteleri yeni kahine hakkında uzun sermaye olan sulh es:ı.sını bulmaktadır. Ayni mesele l:akkında nazır Atinanın tfoari ve sınai odasının he
ya~ !ar yazmaktadırlar. (P~l:!ik~) ı:ııze- Yeni hükumet bütün h_aoyali ~ombinezon- yeti idaresile de görüşmüştür. Ankarada bazı Yunan mahsulatı ıçın 
esı bu munaaebetle neırettigı hır maka. !arı bertaraf etmektedır.» diyor • gümrük teshiliıtı istenecektir. 

led= diyor ki: cMarsilya ıuikııstını mÜ· Yugoslav matbu:ı.tının Kral Aleksandr tehlikesinden o kadar kufkulan- arasında merkez kumandanı Yu
mışlardı ki, kendiliklerinden as • suf Beyi, kumandan yaveri ve tif
keri hizmeti kabul edeceklerine re kiitibi Fehmi Beyi, kanun kola
dair liı.ikumete mazbatalar yağdır· ğası Muharrem ve Mülazımlan 

teakip Başvekil M. Ozonoviç, memleket- tarafından kurulan siyasetin devam ede- " Mi/asta tütün piyasası açıldı 
mağa başlamıflardır. Bütün mah- Abdülkadir ve ~imdi muhafızımız 
rumiyetlcr içinde cüzi bir namus ufatile bize refakat eden lbrahim 
ve hamiyet bakınız ne kadar mü- Efendileri tanıyordum. 
him İfler gördü • ., Hamdi Bey, pek müteheyyiç bir 

T rablustan gönderilen her mek- halde salonda bir koltuğa uzan-
tupta daima Recep Pa,a methedi- mıttı. Herifler her tarafı alt üst et-
liyordu. Böyle bir mektupta yine mitlerdi. Oç dört yüz cilt kitap, 
deniliyordu ki: mecmua, haritalar sefilane bir la-

"Vali ve kumandanımız, mel'un kaydi ile karma karışık olarak san 
hüklımetimizin cebrile gayri ihti- dıklara atılıyordu. Bir çeyrek saat 
yari yaptığı bazı ifier müstesna sonra vilayetten de polis müdürü 
olmak üzere, Türkiyenin şimdiki Ata Beyle iki refiki geldiler. Bun-
deni ricalinin en afifi, en vicdan- IAr da kendi hesaplarına her tara-
pcrveri, en hali meşrebi ve en söz fı aradılar. Fakat taharriyatın or-
anlayanıdır. Ona arz edilen isti- du tarafından yapılması askerlere 
dalar istibdadın ayağı altında çiğ- b14ka bir gurur verdirmekte idi. 
neyerek ezilmez ve tahkir edil • Vatanın muhafaza ve müdafaa-
mez. Ciddi, müstakim bir büku- sı gibi mukaddes bir vazife ile mü-
met adamı, metin bir askeri ku- kellef olmaları lazım gelen erkan 
mandandır. Bili. riya diyebilirim ve ümerayi askeriyenin böyle bir 
ki, Trablusun saadeti Paşanın vü- hizmette kullanıldıklarını görmek 
cudüne vaoestedir. ltalyanlar Trab ne kadar teessüfe şayandı!. Bu sö
lusta paşanın mevcudiyetine rağ- züm acı ve ağır olmakla beraber 
men bir fey yapmağa muvaffak o- söy!ediğim zaman ne dereceye ka-
luyorlarsa bunu hain İstanbul hü- dar tesir yaptığını bilemiyorum. 
ki'imelinin elbhane mümafatı sa- Yalnız içlerinde üç tanesinin son 
yesinde yapabiliyorlar ... Hüklımet derecede müteessir olduğunu his-
kura efradının en çürüğünü bura- ettim. 
ya göndermekte berdevamdır. 

Zabitler alaydan yetişme, kılık
sız, kıyafetsiz ayyaşin güruhun • 
dan mürekkeptir. Askeri malUınat 
sıfır. Hepsi efkarı hamidane ile 
me~bu bir alay h<>yinsiz !, , 

Taharriyat bittikten sQDra san
dıklar hamallara yüklendi. Bizde 
Hamdi Beyle beraber arabaya 
bindirildik. Kumandanlık dairesin 
de Vali Hazım Beyle mıntaka ku
mandanı Sıılcı Paşa bizi bekliyor
lardı. Kitaplarımızın ve evrakımı
zın tetkik ve tahkikine ciheti mül
kiyeden vilayet tercümanı Beyrut
lu Maroni Yusuf Raci ile Polis mü
dürü, ciheti askeriyeden kolağası 
Fehmi ve Muharrem Efendiler ta
yin edildiler. 

Yalnız T rablusta değil, Abdül
hamit idaresi koca Osmanlı devle
tinin her köşesinde her bucağında 
tamamile tefessüh etmİf bir hale 
gelmişti. Devletin tutulacak hiç hir 
yeri kalmamıştı. Bu acrklı hale 
rağmen htibdadın ca.rus te~kili.tı 
bütün kudret ve şiddetile memle-
ket dahilindeki Tt!rakki ve ittihat Araftırma aktama kadar devam 
taraftarlarının vücudünü ortadan etti. Bir •ey olmadığına o kadar 
kald•rmağa çalıfıyordu. Son za- emindim ki, şüphe üzerine tevkif 
'llanlarda nefi edilenlerin haddi edilmezsek tahliyemizin muhak-
ve he':,ahı yoktu. Zan ve şüphe al- kak olacağ ıı görüyordum. Bir de 

te suikasttan sonra haııl olan siyasi va.. ceğine dair yazdıkları yazılar ;karşısın .. 
ziy<ti anlamak için kabinenin istifasını da, Atinada ç.kan (Elinikom Melaon) 
\erdj. Yekvücut Yugoslavya uıill~i, gazeteıİnjn ş.u makalesi Ş<\fanı dikkattir: 
Kral Alek&andnn defni esnasında sulh «Sırplar, Hırvatla1' ve Slovenler öldü. 
taraftarı olduğunu kat'i bir tekilde ifade I rülen Kral tarafından birleştirilmiş bulu
etti. Milli va.'ıdetten biraz şüphe edenle. nuyorlardı. Son defa olarak kralın cese
re de, defin gününde milli vahdetin mcv- ti, daimi bir anlaşamamazlık içinde bu
cut olduğu ve bütün Yugoslavya < .ileti- lunan bu unşurlan bir duygu Üzerinde 
nin 6 kanunusani .iyasetllıin de>dmını topladı. Fakat (Birleştirici Kralın) ölü. 
düşündüğü anlaıılmıı oldu. E yveli bu münden sonra ~caba yaziyet nasıl ola-
polifkaııın devamı, ayan ve Skuı>Jtina cak? 
reis .. _ İntihaptan ile gösterildi. Uzono- Acaba Hırvatlar ve Slovenler Belgra-
viçin yeni kabineoi de bu siyasetin de. dın askeri ve mülki haıkimiyetine ııöz 
vam edeceğini göstermektedir. Uzoııo- }'Umacaklar mı? Kralm ölümünden ıon-
viç, kabinesine yalnız 6 kanunusani siya- ra ortaya çıluıcak olan en müihm mesele 
setini ka1>ul edenleri aldı. Uzonoviç ka· budur. Yugoslavyada Kral Alcksandırn 
binesi, şimdiye kadar olan devlet ve mil. şahsı hakimdi. Şimdi öldükt~n sonra 
Jet siyasetinin devam edeceğfoe bir de- aeaba 'bu siyaset devam edecek mi? Bu 
li:dir. Yapılan değişikliklerden biri de 
6 kanunusani lriikiımetinin ilk reisi olan mesele çek naziktir ve artık Belgrat hü. 
Ceneral Petır Yivtroviç'in haribye ve bah kiımetini meşgul etmektedir. Bütün eski 
riye nazırı olarak kabineye alınnıasıdır. Sırı> .-iyaai fırkalarının, ara1arında uzla .. 
6 Kanunusanidan sonra Baıvekilette şıp Yugoslavyaya Parlimentarizmi iade 
bulunmuı olan M. M. Doktor Voislav edece!< bir blok teşkil etmeleri fikri git· 
hükiımeti kuvvetlendirdikleri zannedil- tikçe genitlemektedir. Ve öyle anlaşılı-
mcktedir.• yor ki, kral Aleksandnn defninden son.. 

(Pravda) gazetesi de, yeni bükiımetin Ta parlamentarizme Nç •araınbsız dön
ifrata varmadan 6 kanunusani siyasetini mek mümkün olup obnadığını anlamak 
daha müstekar bir hale getireceğini ya· için eski siyasetin zayaflaması ilk siyasi 
zıyor ve «milletimiz, 6 kilnunusani siya.. basamak olacaktır.» 

Deniz müzakeresi Panama kanalında 
Japonya - İngiltere ittifakı 

haberi asılsızdır 
LONDRA, W, A.A. - Resmi tebliğ, 

Japon murahhaslarının tekliflerinin bir 
çok noktalarını aydınlatan yeni malumat 
verdi-1derini söylesnekle iktifa etmekte. 
dir. 

Yakında yeni bir içtima yapılacıi:tır. 
Röyterin haber aldığına göre henüz 

taati edilmiş bir vesika yoktur ve lngi
lizlet" Japon tekliflerini ahmt .:oğillerdir. 

Müzakerelerin güç ve uzun olacağı 
tahmin edilmekle beraber İngiliz mabafi 
li bugünkü konuşmaların çok faydalı ol
duğu kanaatindedir. 

lngiltere ile Japonya arasında bir it
tifak haıberi, burada söylenildiğine göre 
tamamen Mılsızdır. 

Müzakereler !Mnamen bahri mahiyet. 
tedir. Ve bir deniz tecavüz misakı mev
zuubahis olmamııtır. 

Amerika filosu 39 saatte 
kanalı geçti 

PANAMA, 26 A.A. - 88 harp 
gemisinden ibaret olan Atlas ve 
Bahrimuhit muhtelit filosu Pana • 
ma kanalını bir rekor zaman de
mek olan 39 saatte Atlas denizin
den manevralar yaptığı Bahrimu
h~ti eeçmiştir. Filo Kaliforniyaya 
gıdip manevralara devam decek • 
tir. 

Lindbergin çocuğu 
meselesi 

tında bulunanların evleri basılı- bu sırada bir kitap içinden Ali 
yor, muzir evrak çıkarmak için Haydar Mithat Beyin Simav Hay- Avusturya yarışına 
şiddetli taharriyat yapılıyor ve dar Beye gönderdiği 24 kanunuev-

FLEMlNGTON, 26 A.A. -
(Yeni Jeraey) - Lindbergin ço
cuğu için fidye parasını vermek ü
zere müzakereyi idare etmif olan 
M. Kondon, Hanptmannm para 
verilirken hazır bulunan esrarı!n· 
giz Joıı olduğunu te,his etmi,tir. 

ele geçirilebilen en ehemmiyetsiz vel 1907 tarihli ve otel Jena - Ro- girenler 
bir kağıt parçası bile bir adamı oıvelt damgalı mektup çıkıverme- LONDRA, 26 (A.A.) - He • 
sürgüne göndermek, hapise mah- sin mi? Bu mektubu Fehmi buldu, vett ile Kay dün 18,52 de Batav. 
kum etmek ve hatta vücudünü or- onu okudu ve usulca cebine indir- yadan hareket etmişlerdir. Melbo-
tadan kaldırmak için kafi bir de- di. Halbuki heyet huzurunda bize se Rangodan 19,15 te ayrılmıştır. 
lil addolunuyordu. gösterilmesi metrut ve elzem idi. Mac Greoger ile Valka 21,50 

Böyle bir vakayı, Bağdatta bu- • (Bitmedi) de Port Darvine gelmitlerdir. 
lunan ve tevkif edilerek lskendo- =-=========-=,..=~=cc:...,.-==-=-=========-..-=== 
rona gönderi! ... n doktor Hikmet 
Bey lskendorondan gizli bir vası
ta ile parise yazdığı bir mektubun
da pek canlı bir surette tarif etti
ği için uzun senelerdenberi Bağ • 
datta Terakki ve ittihat Cemiyeti-
11in en faal azan olarak çalıtmı' 
olan doktor Hikmet Beyin hu mek 
tuhunu 14ağıya dercediyoruz: 

"Tevkifimizin esbabına ve sure
ti vukuıpıa gelince: 1908 senesi 
martının dokuzuncu pazar günü 
öğleden yarım ıaat ıonra hüku • 
met dairesinde sihhiye itlerine mü 
teallik bir madde hakkında üç ay 
evvel vermit olduğum bir muhtı • 
ranın muamele görmek için dola
•ırken takılıp kaldığı daireden 
kurtarılması ile uğratırken Kür
distan hane:h!tından ve kadim 
Babanzade efradından Hamdi Bey 
le birlikte oturduğum evin ordu 
erkanı tarafından basıldığını ha
ber alınca hanesinde ikamet etti
ğim ve huıuıi fikirleriıı:i bildiğim
den dolayı hasbelnezake hakları
nı muliafaza ile mükellef bulundu
ğum bir zatın emniyetini suiiıti • 
mal ~ylememek üzere hiç bir yerin
de hır fey bulamıyacaklarına ~min 
bulunduğum nehir sahilindeki 
meskenimize doğru hareket eyl&o 
dim. . 

Mahallede fevkalade bir hal vu
kua geldiğine delalet edecek he
ye.:an e~erleri görülüyordu. Sahil
hane sokağının müntehasında idi. 
O sokağın batı bir nra müsellıih 
asker tarafından kesilmitti. Bu su
:etle teşekkül eden hattın önüne y1• 

gılmı? olım ahali bütün karnhaıı 
caddl'"Sini doldurmuttu. Hane, ge
rek karadan, .gerekse aahilden ab
luka alı.na LmmıJb. 

Görüşler 

''Bizim iz benin,, temeli çürüktür. 
(Başı I inci sahifede) 1 

na, kavrayışsızlıktan başka bir şey 
denilemez. 

Birinci lnönüne kadar olanlarla 
ondan bugüne kadar olanları anla
Jlış terazisine vuramayanların böy
le işlere kartfmalan doğru değil
dir. Çizmeden yukarı çıkmaktır. 

Türk budunu, toprağa indiği 
gündenberi değerbilmezlik etme
miştir. Bu Ulu budun değerbilmez 
o~aaydı en başta ben, kendim; elli 
bır yıl turp gibi, çelik gibi· alev 
gibi yafayamazdım. Bu halk de
ğersizliği de ince teraziden ge~irip 
ölçmesini pek İyi bilir. Tarih bize 
bu halk içinde blöfle yaşamak iste
yenlerin sonlarını bir, bir gösteri
yor. Değerbilmez ve değersizliği 
ölçüp biçinmez olaydı, Türkiye bu
günlere erivemezdi. 

Bize bir izbe peşkeş çekmek; biz
den önce Türk budunun gönlünü 
incitmek, ona karfı saygısızlık gös
termek demektir. 

• Türkiye Cumhuriyetinin ülkü ye. 
rı nasıl muaaır medeniyetin en Ü•· 
tünde ise ... 

Türk aydınının, Türk bilgininin 
Türk ya~rının yerleri de değerbi-' 
lirliğin bağrındadır. 
Eğer bizden olanların içinde fU 

veya bu, şöyle veya böyle bir acılı
ğa, yoksulluğa düşmüşse onu öyle 
yapan budun değil; bize izbe ver
meği iş sa.yan kördüğümlü düsü-
nüşlerdir. • 

Biz kimseden gü:ul Türkiye için
de nemli bir izbe istemeJüı. Hir 

kimseye yağlı tas içinde yağsız bir 
kaşık çorba için kaside yazmadık. 

Bize,_ altın saçlı Gazi çağının ak 
saçlı delikanlılan derler. Aldığımız 
vazifeleri, gördüğümüz işleri, uğra
dığımız açlıkları ve toklukları mü· 
barek ifkembelerimizin safradan 
ölçüsüne vurmadık. 

Biz bir fey istiyoruz, evet ••• 
Fakat temeli çürük bir izbe is

temiyoruz, 
Temeli sağlam, kesesi sağlam, 

kalası sağlam, yüreği sağlam, gÖV· 
den sağlam bir Türkiye istiyoruz. 
izbeye tıkılmadan bunu da göre· 
ceğiz. 

Biz kendi kendimiz için bir iste· 
ğimiz olursa bakarız, budun darda 
değilse ondan isteriz, darda iıe ıu· 
ıarız, kendi kendimize başarmağa 
uğrCJfır ve bClfarırız. Bunu da öyle 
yapacağız. 

Büyük değişim fırkasına (C.H. 
F.) bağlı olan aydınlar, bilginler, 
yazarlar! Bu iş kendimizin işidir 
ve yalnız kendi bakımımızdan 
kendimizce mühim olan bir İfimiz· 
dir. Bağlı olduğumuz ülkü evimiz· 
de toplanalım. Onurluca konu,alım 
ve kendi isimizi kendi evimizde 
kendimiz bir sağlama bağlamak 
yollarını onurluca arastıralım. Bu· 
nun için de yüksek u,,;umi katibi
mizden bi.: kaç saatini ve bir salo· 
nunu çekinmeden iıteyebiliriz. 

Aka GONDOZ 
Not: Bu yazım yalnız (Milliyet) için 

değildir. Bütün aydınlar, bilginler, ya• 
•arlar ve Türlı: matbuab icindir, 

A.C. 

Şarki Çin demiryolu 
meselesi 

VARşOVA, 26 (A.A.) - Kurjer 
Warszava-ki gazeteai, Japonyanın Var
fOVa sefiri M. 1tonun beyana.!ını ne~
retmektedir. Mumaileyh, ıa,ki Çin de
mir Yolunun satın alınması için yapıl .. 
mış olan müzakerelerin prensip ·ili • 
barile hitama ermif olduğunu yalnız 
bazı tali me.ııelelerin ve bilhasu 6000 
Sovyet müstahdeminin akibetlcı·i ne 
olduğu ıneaelesinin kalını) olduğunu 
SÖyleJDiıtir. 

S&tm alma meselesi ;çin 170 mil
yon Yen teabit edilmittir. S .. fir iti· 
lafın filen tahakkuk etmiı &ddedile
ceğini ili.ve etmitlir • 

İngiliz - Leh ticareti 
LONDRA. 26 (A.A.) - İr.giliz 

pamuk aanayÜ mümeaailleri ile Lehis
tan mensucat aanayii mümeuilleri 
arasındaki müzakereler bitmiş ve 
bir çok tne1'eleleri halleden p1'0tokol 
imza edilmittir. 

Y alruz giiınrük rüsumu meselesi, 
Lonclracia hali hazırda yeni ıic:aret mua• 

hedesi hakkında müzakeratla bulıt• 
nan iki hükiımet mümeaıiline bır1' • 
kılmııtır. 

Yunanistanın yeni dahi
liye nazırı 

ATINA 26 - Dün B'lfvekil Mösyö 

Çaldaris hazır bulunduğu halde yeni da

hiliye nazın Môsyö Hloros Cumlıurreisi 

Möıyö Zaimis huzurunda yemin Yllpllllf" 

tır. Yeminden sonra yeni ımzır selefin

den vazifeyi tesellüm etti. 

Ordu tayyare cemiyetinde 
ORDU: 26, A.A. - Türle Tayyare 

cemiyeti Ordu tulJesi Trabzon ve Gire. 
son viliyetlerile beraber çalıtmayı b
rarlaştınruf!ır. Burulan baıka Tayyare 
cemiyet:İınin bir de hanımlar yardmı der. 
aeii tekfine karar verilınittir. 

MUGLA, 26. A.A. - Dün Mi lasta tütün piyasası açılmııtır. Fi
yat 38 kuruştur, bütün vilayet dahilinde tütünlerin denk yapma işi bit
miştir. Muğla, Bodrum, Fetiye de piyasa açılmı~ır. 

Macaristan Avusturya münasebatı 
ViYANA, 26.A.A. - ltalyaya yapmış olduğu ziyaretten - Peşteye 

dönmekte olan Macar hariciye nazı l'ı M. Kanya burada durarak baş
vekil M. Şuşnig ile, hariciye nazırı M. Valdenekle görüşmüştür. Bu 
mülakat esnasında iki memleketi alakadar eden meseleler dostça gö
rii,ülmüş ve umumi siyasi vaziyet hakkında noktainazar teatisinde 
bulunmuştur. 

Yugoslavya kabinesinin 
beyannamesi 

BELGRAT, 26.A.A. - Başvekil M. Uzunoviç parlamentoda hükU
metin beyannam.,.ini okumuştur. Beyannamede müteveffa Kral Alek
sandnn büyük eseri ehemmiyetle kaydedildikten ve suikasti ilham ve 
tertip edenlerin YuğoElav devletini sarsamadıkları tebarüz ettirilJikten 
sonra Kralın leci ölümü münasebet ile Yuğoslav milletine karşı muhab
bet göstermiş olan ecnebi devlet reislerine hararetle teşekkür ediliyor ve 
deniliyor ki : 

Hükumet, müteveffa Kralın eserine devam etmeye ve memleketin 
müdafaa kuvvetini takviye ederek onu daima büyük vazifelerini basa· 

racak bir vaziyette tutmayı en mu kaddes vazife telakki eder. Siy~si 
kudretini müdrik olan ve h.ıymetli dostluklarından ve itti/aklarından 
da kuvvet alan Yuğos!av milleti soğuk kanlılığını muhafaza edebilir. 
Fakat bu soğuk kanlılık hareketsiz! ik manasında alınmamalıdır. Bilakis 
hükumet, Marsilya suikastini temam;le aydınlatmayc. ve zaruri olan ce
zaların tertibi içi mesuliyetlerin tesbitine azimle çalı~acaktır. Yugoslav
ya aleyhindeki caniyane faaliyetlere ve canilere yapılacak mücrim mü
samehaya artık bir nihayet verilmelidir. Bu hattı hareketinde hükı. .ıet 
yalnız dostlarının ve müttefiklerinin cı'eğil aym zamanda bütün medeni 
dünyanın da müzaheretine güvenebileceğini bilmektedir. 

Hükiimetin beyannamesi par[ amentonun bütün sıralarında alkıf· 
larla karfılanmıştır. 

Dişçilerin kurultayı 
• •••••• 1 

Dünkü toplanııta da dikkate değer mevzular 
üzerinde münakaşalar yapıldı 

Diı tabibleri kurultayının 3 üncü il- ı kik ve diı tedavisi hald<ında bir istatistik 
mi celsesi diı tabibi Osman Burhanettin haz,..lamıytır. Buna göre 995 çocuğun 
Beyin reisliği altındı. 
sabah 10 da Etibb:ı. o. 181 ni çürük diti olmayanlar, 814 nü 
daaında açıldı ilk ra· çürük diti olanla rıteşkil etmektedir. 

por prof. Dr Ziya Erks 1319 taleLedcn çürük diJi ol. 
Cemal bey edişle.- mıryanlar 180, çüriik diıi olanlar da 
vaktinden evvel ne 1139 tur. 
için dökülür?• Mev
zuuna dairdi. Bu ra .. 
por okundu. Ve bü
yük bir alaka uyan.. 
dırdı. 

Ziya Cemal B. 
raporunu okuduktan
ıonra profesör Ki. .. 
zım Esat Doçent J(ıi. 
211t1 lsmail beyler söz Kurultay ikinci 
alarak kendisiniteb- reisi Osman Bur. 
rik ettiler. Ve bu hancttin Bey. 
husustaki kanaatlerini söylediler. 

lkioci rapor dit tabibi doçnet F ey
zullah Rasih beyin idi. Sallanan diılerin 
protezle tesbitine ait olan bu raporda 
alaka ile dinlendi. Dit tabibi Macit, Çe
mil Niyazi, prolesör Ziya Cemal, doçent 
Orhan Abdullah beyler söz alarak capo. 
ra ait fikirlerini söylediler. Öğleden son· 
ra tekrar toplanan kurultay ceheseinde 
profesör Kadri Raşit paşanın ( gençl.,.de 
diş etlerinin müzmin ve sinsi iltihabı) 
mevzulu bir fikri vardı. 

Paıanın hu fikri de alaka uyandırdı 
ve bir çok münakaşalar da sebebiyet ver
di. 

ikinci fikir Atinalı profesör Papanto
nopulus'un idi. Profesör bulunmadığı 
i~in umumi katip doçent Orhan Abdul. 
!ah bey bu raporu okudu. 

Üçüncü fikir profesör doktor Şevket 
Aziz beyin idi. Bu da (çenelerin ölçüleri 
ve formolojisi) hakkında idi. Bu da bü
yük bir dikkatle karşılandı ve çok alkış
landı. 

Azı di1lerinin rezeksiyon vakaları d.,_ 
çent Suat lsmail beyin fikirleri gene do. 
çent Orhan Abdullah beyin münakaıa11 
ile nihayet buldu. 

Dit doktoru Celil Halit beyin (alt çe
nede çürük diı neticui ihtilatlar ve te
davileri) adlı mevzuu münakaıalı oldu. 

Son olarak (Cipsi usulü ile takım ima-
li) hakındaki bir filin prozeksiyon ile gös 
terildi ve kurultayın <kinci celseseine 
nihayet verildi. Dün akıam kurultay o. 
:zası ıerefine Maksim salonunda bir zi. 
yafet verilmiıtir. 

Kurultay bugün de devam edecektir. 
Çürük dişli çocuklar 

Diş ve ağız bak~ııı hakkında ilkmek
teplerde tetkilı:ler yıııpan dit tabi>i Halil 
1lyas bey bırırün öğleden •onra Etibba 
odasında kurultay<la projeksiyonla bir 
tebliğ yapacaktır. 

Halil l'lras bey bu mekteplerdeki tel• 

Halil Ilyaa bey bundan sonra sıhhi, 
ağnsız, dayanıklı koron yapmak b~ 
da bir de konferans verecektir. 

Adapazarı --
Ticaret Bankası 
Hissedarları 
Toplandı 

Bankaya milli müeıseseleı 
bir mil} on liralık 

hisse ile iştirak ediyorlar 
ADAPAZARI: 26 (A.A.) - Tiirl< ti. 

car.ıt banbsı umumi hinedarlan bıqrün 
banka merkezinde fevkalide toplanb 
yaptılar. Ru:znamenin müzakeresine Su
merbank umum miidür muavini Osman 
Nuri Beyin riyaaetimle baılıuutdı. Ban.. 
kaya bir milyon liralık yeni hine ile itti· 
rak eden milli müeneseler ile banka 
meclisi idaresinin müıterd<en teıbit et
tiği meclis raporu ittilakl& kabul olun
du. Yedi azadan müteıeldtll idare mec 
lisimlen istifa eden bet i.:zasının yerine 
Cumhuriyet Merkez bankası idare mec
lisi A:zalarından Mahmut Nedim, Hıokkı 
Saffet, Nuırat Namık, Sumer banktan 
Os.man Nuri, 11 bankası umum muhu ... 
be müdürü Muvaffak Cevdet beyler se
ç.ildiler. Bankanın esas mukavelesi bağlı 
maddelerinin tadili ve merkezin Ankara
ya nakli teklifleri it bankası umum mü
dürü vekili Muammer beyin verdiği iza. 
hattan sonra ittifakla kabul edildi. Yeni 
t"fekkülün vücut bulmasına amil olan 
iktisat vekili c .. ıaı heye hinadarlann 
tükranlarının telgTafla bildirilmesi hak
kında bir hissedarın teklifi alkıılarla ka
bul edilerek toplantıya nihayet verildi. 

İncir ve üzüm satışı 
IZMIR: 26 A.A. - Bu ayın 20 ıfad..n 

26 ıncı günün alqamına kadar boraaıla 

dokuz kuruttan 19 kuruta kadar 7925 
çuval incir ~r. 
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1 1- .kırler ve insanlar 1 
1 · yatro buhranı 
Her tarafta tiyatro buhranından 

ba sediliyor, birçok tiyatroların ka
pandı ı söyleniyor. Niçin? Halk 
c ,lel'mek istemiyor mu? insanlar 
sene lerdenberi alıştıkları gece h~
y tındıı.n birdenbire ya~ -~ı geçtı· 
ler? Tiyatroların geçırdıgı sıkıntı· 
nın sebebini de iktisadi buhranda 
aramak kabildir; fakat dünyada 
eğlencenin az ldığı sö~len~iyor_, 
in anlar keyifleri için yıne hır ta
kım masraflara katlanıyor; de
mek ki, tiyatro müşteril.erin.~n a
zalması sadece geçinmenın guçleş
mis olmasından gelmiyor. Daha de 
rin' sebepleri var. 

Sinema tiyatro gibi bir sıkıntı 
geçirmiyor. Onun da bir buhranı 
var; fakat bu, daha ziyade, bütün 
canlı uzuvların bildiği bir "büyü • 
me buhranı., (erise de croissance) 
dır. Sinemanın müşterileri azalını
yor bilakis artıyor. O, daha ucuz. 
Ev~t, fakat ucuzluk her şeyi isbata 
kafi değildir. Çünkü sinema da, ti
yatrodan çok daha ça~~k bit.en ve 
proğramları çabuk degışen sınema 
da her ay, veya her sene, bir ada· 
mın cebinden tiyatroya gitmek için 
lazım olan parayı çekiyor. Zaten 
tiyatro, rakibi kadar ucuzlayınca 
da yine onun gördüğü rağbeti gÖ· 
remi yor. 

Bunu dünyada zevkin bayağı
laşmış olması ile de izaha kalkı
tanlar var. Sinema daha "şiddet
li,, sahneler gösterebiliyor, haya
tı daha yakından taklit ediyor, v. 
s. v. s. Bunun doğru bir tarafı ola
bilir; fakat bunu, yani zevkin 
bayağılattığı:u kabul etsek bile, 
yine tiyatronun içini kemiren bir 
kurt bulunduğunu inkar edemeyiz. 
Halkın, evelce tiyatroya giden hal 
kın zevki neye bayağılaştı? Neye 
tiyatro o zevkin eski derecesinde 
kalmasını temin edemedi? Sinema 
tekniğin son zamanlardaki tarak
kilerinden istifade edebildiği hal
de tiyatro niçin İstifade edemedi 
ve o teknik terakkileri zevke, ince 
zevke yararlı bir hale koyamadı? 
Demek ki, halka karşı olan vazife
sini de, kendi kendine karşı olanı 
da ifa edemedi. 

Zannederim asıl sebep de bu 
dur. Tiyatro teknik terakkilerin bir 
kh"Dına güler yüz göstermekle be
raber bazılarını da hakir görüyor
du. Kendi tabiatine uygun olanla
rı alıyor, öbürlerini reddediyordu. 
Çünkü değişmez, değişmemesi la· 
zım gelen bir tabiati bulunduğuna 
kanidir. Zamana uygun, zamanın 
ihtiyaçlarına gö:e değişen bir tabi
ati değil, onlara karşı koymakla 
kendini kurtaracak bir hüviyeti ol
duğuna kanidir. O kadar dayandı 
ki, şimdi ölüyor. Değişmedi, değiş
ı:uek istemedi •.. 

Nicin? .. Tiyatro bu hususta yal
nız değildir, bütün sanat da onun 
lıiilind~<lir. Cugün buhran geçirmı· 
yen iki şanat şubesi var: Mimari 
ile sinema. Resimde, heykeltr'4' 
lıkta, musiki-de görülen, belki fev
kalade "interessant,, olan, fakat 
hic bir zaman kitleyi celbedeme
ın~ğe, yalnız "son derece münev· 
ver,, bir sınıfın malı kalmağa mah 
lcfmı cereyanlar da o sanatler için 
hi,·er bahran değil midir? Madem 
IO, onlar da umumi hayata kant· 
mak, onun süsü ve düzelticisi ol • 
maktan kaçıyorlar, fikrin tamami
le hatbi bir faaliyeti olmak istiyor 
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... ·--..- .._ __ o_· _z_d_i_li_m_i_z_le __ Bilmecemiz 
Vefasızlık Dedi kodu! 

Vanl.ko""yu··nde tanı..,,ıgı" mız bir l • 
t" Kötü düşünce i demeyım ama, 

zatla dün tramvayda karfılaştık, bozguncu yüreği taşıyan bir ta-
bana ilk sözü bir sitem oldu: · kım kimseler; ikide bir, vardan 

- Gücenme, ama, çok vefasız yoktan korku verici nesneler yu • 
mışsın!.. murtlayıp ortalığı ürküntü (1) ye 

- V eclaa gelemedim diye nıi, düşürürler. 
bu vefasızlık? Bu adamların dedikleri çıkmış 

- Hayır! .. Vaniköyünü bırakıp olsaydı, yer yüziınde taş üstünde 
gittiğin için... taş kalmazdı. Bir işittiklerine beş · 

Dedim ki: katarak, şurada burada, türlü ya-
lanlar kıvıran adamlar; söyledik- Ne yaparsın, azizim ... Baksa
/eri olmay.nca utanç ta duymaz. 

na, kVF yaklaşıyor. Daha fazla na· lar. 
sıl kalabilirdik?. _ ilkin, bizim dediğimiz gibi 

Acı acı güldü: idi ama, sonradan if değişti .. Di-
- Asıl vefasızlığın bundan ileri yip ayrıca bir de bilgiçlik taslar • 

geliyor ya... · lar. 
- Ne gibi: Son günlerde çıkan ipe sapa gel 
- Kışı öne sürüyorsun ... Peki a- mez dedikoduları da bu arada sa-

ma, biz ne yapalım ki yaz, kıf Va- yabiliriz. 
niköyündeyiz! Siz ise, yazın salası· Bizde yufka yürekliler, az de-
nı sürdünüz, kış yaklaşınca, bir Al- ğildir. Yalana, çabuk inanırız. Ken 
/aha ısmarladık bile demeden sıvış dimiz inanmakla kalsak, yine iyi .• 

tınız. Şimdi, bu doğru mu? Bu yalana, üstüne bir kaç yalan 
daha ekleyerek başkalarını da j. 

Verilecek cevap bulamıyordum. nandırmağa çalışırız. 
O devam etti: Bu huy bizde yepi de değildir. 

- Tutalım ki, vaktile genç bir Ben, benibildim bileli politika de-
kız sevdin. Sonra onunla evlen· dikodusu dinlemekten kurtuiama
din, çoluk çocuğa karıştınız. Eski dım. Fakat şunu da söyliyeyim ki, 
sevgilin, 40 . 45 yaşlarına girdi. bu dinlediklerimden yüzde biri bi
Şimdi, ondan yüz çevirmeğe kalkış- le doğru çıkmadı. 
san, sana velmız demek bile az ge Benden size öğüt olsun: Her 
l . H · · h · duydug"unuza inanmayınız. Çünkü ır. aınsın, aın ••• 

Beni bu sefer, bir durgunluk al· boş yere kendinizi üzmüş, sinirle-
rinizi germiş olursunuz. 

Jı. O, sözünü kesmiyor, anlatıyor-
du: En küçük sezinti (2) lere karşı 

H lb k . b" ·ı· . ba kulak kabartıp ona göre çeviş(3) - a u ı, ız o ııevgı ının • 
ferini alan uyanık, ama çok uya • 

harını, yazını olduğu gibi sonbaha- nık törü (4) adamlarımız varken, 
rını, kışını da severiz. Sen İse, saç· şurada 6urada duyduğumuz söz • 
lanna biraz ak düştü diye, onu, bir- ler, bizim bir kulağımızdan girip 
Jen bırakıp gidiyorsun! öteki kulağımızdan çıkmalıdır. 

Bizim canımız yok mu? insan, M. SALAHADDiN 
~evdiğinin yalnız gençliğinde mi 

.. .. . .• ? yuzune guıer . .. 
Fakat ço kdeğil, altı ay sonra, 

Vaniköyü tekrar genç,e11ecek, tek
rar güzellesecek ... O zaman, sen ge
ne onun m;ııarı araııına geleceksin. 
Fakat ben Vaniköyünün yerinde ol· 
sam, seni ve senin gibi vela:nzlan, 
kabul etmem ... ,, O bütün söyliye
ceklerini bitirdikten sonra, boynu
mu büktüm ve "haklısın!,, dedim. 

Kulak MİSAFİRİ 

lar, onlar da kendilerini ölmek teh 
likesine atıyor demektir. 

Tiyatronun geçirdiği buhran, e
debiyatınki, şiirinki gibi,bir "uya· 
mayı~,, buhranıdır. O da eskiden 
kalma, eskiyi temsil eden kaidele
re kendini bağlı sandığı ;çin sıkın
lı ~eçiriyor. Sinema ile mimari 
İ>ıılıran geçirmiyor, çünkü biri ta
ru:J mile ycnidır, eskiden kalma 
ve ilerlemesine mani olan bir bağı 
yok, öbürü de yeı:ri malzemeden ve 
yeni ııekillerden kaçınmıyor. 

( 1) ürküntü - dehşet, (2) sezinti 
istidlfü (3) çeviş - tedbir, (4) tö
ri.a .- hükfimct. 

Validesini arıyor 
Aslen Sırbutanın Bayinska kasabasın· 

da doğmuı ve Metroviçeden bundan on. 
beş sene evvel lstanbula hicret etmiı o
lan llyasa bey rdikaaı Meyrem hanımı 
anyonım. Bilenlerin insaniyet namma 
F ey-na ti lisesinde kapıcı Fahri efendi 
adresine bildirmelerini rica ederim. 

O,:lu ŞOKRO 

_.. Urolog - Operat' r ~ 

r. EŞiT SA 1 l 
lJrır yolları hastalıkları mütehasmı 
Hev.ığlu lsılklll cadde>i ( l\lulen Ruj 

karşısı) \ ehap l.l. Ap. No. 61 -

6773 

Dır. A. KUTIElı 
Karak<:y Topçular caddesi No 33 

6C:i9 

• 

Osmanlıca karıılıklannı yazdığımız 

kelimelerin Öz lürkçe mukabillerini ye
ni teklimizin bo' hanelerine yerleştire. 
relt, ı:azC'tcmizden kestiğıniz şeki ile 
birlikte (Milliyet bilmece meımın'lugu· 
na) gönd riniz. Kur'a nh!İc<:smde ka • 
zananlara gazetemiz hatıra olarak birer 
hediye verecektir. 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 i 1 .•ı 1 1 
; il; 

1 'aı 
' 

• :11 1 
' 
,. 

ıa ı•: 1 1 a,11 1 

1 1 1 i•I 1 I ,IB 1 

: iBI 1 1 •I i ı r 

ı•ı 1 1 1 l• i 1 1 1 

1 1 1 ı • ı • ı 1 l•I 1 
' 

ılll 1 1 1 1 l• I ,., ' i \ ;•l•I :al 1 1 l•i ., • ı 1 1 1 1 1 1 
,. 

1 1 ,., ı • 1 1 l•iıJ 

Soldan sağa 
1 - Muktesit (6) Ben değil, o d&o 

ğil (3). 
2 - Kamer (2) . Zanu (3) , 
3 - Amca (3). Nota (2). 
4 - Elem, keder (4), Arka (3), 

Ayı yuvası {2). 
5 - ÇQk değil (2), Bir renk (4), 

yet (2). 
6 - Katiyyen (4) , Ceht, eziyet (4). 
7 - Elem, istirap (4), Beyaz (2), 

rabıt edatı (2). 

8 - Asi (5). 
9 - Fidan (3). 

10 - Feraset, İzan (7), 
11 - Dalalet, hiddet (3), Firuze, gö

zun üstünde (3). 

Yukardan aşağı 

1 - Ehenuniyetini kaybetmek (8). 
2 - Aksi sada, fikir (2). intiba (2), 

çabuk , a<:ele ( 3) • 
3 - Emare (2), meyan (3). 
4 - Dakik, hamw· yapılrr (2). gay. 

ri meskun (5). 
5 - Kınnızı ( 2) . taze, civan ( 4). 
6 - Siyah (4) • 

7 - Mmr (4), tahattur etmek (5). 
8 - Nota (2), yama (2), dantel (3). 
9 - Kerre, ezmekten emir (2), ala-

met, emm•kten emir (2), ahiz {4), 
10 - Arzu, istek {5). 

11 - Nihayet (3). fert (4). 

Aırm umdesl "MILLlYF.T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye içhı Hariç içi• 

L. K. L. K. 
3 .,.1ıv ...... . 4 - 8-
6 " ••••••• 7 50 14 -

12 H ' ' • • • • • ı4 - 23 -- Gelen evrak aeri verilmez.- Müddeti 
c•çen nüıhalar 10 kuruıtur.- Gazele ... 
matbaaya a.it i,ler için mUdiriyete müra• 
, ıtt edilir. Gazetemiz il.inlarıa. mes'uliy .. 
bni k.ııtbul etmez. 

Tiyatro, edebiyat, resim, hey
kcltraşlık zamanın icap ettirdiği 
kalıpları bulamadılar; çünkü bu 
sanatlerin adamları taze bir kafa 
ile düşünmek isteseler bile eskiden 
kalma bir çok itiyatlar, itikatlar 
buna mani oluyor. 

t • 
1 dı • A 

1 1 

Tiyatro buhranı, iktisadi buh
randan doğmuyor; ikisi de bir ana 
nıu günün yepyeni davalarını yi
ne eski çarelerle halletmeğe çalı
şan kafanın çocuklarıdır. 

Nurullah ATA 

Türk Sigorta Şirketi 
Hı.:rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +6648 

MiJliyet'in Edebi F omanı: 19 rak caketıini bile çıkarmadan genç 
kızın arkasından denize doğru a
tıldı. 

lıktı onca!.. Şimdi Servet Naim 
Bey daha genç, daha güzel bir ni
şanlı bularak F erihadan intikam al 
maktan başka bir şey düşünmiyor
du. Eğer bir daha karşılaşırlarsa, 
onu, yeni ni,anlısının ihtişamile 
öyle kıskandırıp kıvrandıracaktı· 

-
İZMİR çocuGu 

Yazan: Nezihe MUHiDDİN 
vermi'1i? ! Şimdi onun telefonda 
titriyen sesini hatırlıyordu!.. Fa
kat beyninin içinde birden bire 
bir timııek çaktı. Feriha kendini, 
onu k•ırtarmak için feda etmitti. 
Buna hiç ,üphesi kalmamıştı!. . 

- Çocuk .. Zavallı çocuk! -dı
ye bağırdı - Sonra saatine baktı. 
iki buçuktu vapur vaktine daha 
bir saat v~Tdı. Bir motöre atlasa 
gene daha evvel yetişemiyecekti. 
Fakat ondan evvel yapması icap 
,.den bir iş vardı. Derhal istifa ede
cekti! 

Daktilografın başına geçerek 
sükunetle istifanamesini yazdı. O
nu bir zarfa koyarak çağırdığı ha 
demenin eline verdikten sonra 
kendi de serbest ve sakin müesse
&E'deıı dışarı çıktı. 

Yener iskeleye çıkar çıkmaz bir 
arabaya atladı. Soğuk kanlılığına 
rağmen sabrı tükenmişti. içinde 
bir felaket hissi dönüyordu. 

Arabadan inince gazinoya bak
tı. Ta i!e~iclc beyazlı bir kadın a • 
yalda duruyordu. Etrafta bu vakit 

kimseler yoktu. Yener koşar gibi 
ona yaklaştı .. Uzaktan Ferihanın 
peripn ve bitkin halini anlamıştı. 
Ona sitem edemiyecekti. Genç kız 
kendinden ziyade te!elliye müh • 
taçtı. Yanına yaklaşırken ellerini 
uzattı. Feriha bir heykel gibi ber· 
bat ve hareketsiz duruyordu. Ye
ner ondan bir heyecan kuvetli bir 
istimdat beklemekte idi. Onu böy 
le soğuk görünce o da ellrini indi
rerek: 

- Benden ürkmeyiniz. - de
di - hepsini biliyorum! .. Sizi" teb
rik etmeğe geldim ... Ve bana ver
mek istediğiniz sadakayı da iade 
ettim. 

Genç kız cevap olarak: 
- Yener diye acıklı bir feryat 

kopararak uçuruma doğru atıldı. 
Genç adam arkasından seğirtti a
ma yetişemedi. Feriha kendini bu 
yüksek uçurumdan ®rin denize 
doğru fırlatmıştı. 

Y enerin etrafında dünya kap
karanlık oluvermişti. Fakat gene 
bir saniye içinde kendini toplıya-

... ..ı 

Ferihayı bir anda saran yok ol
mak arzusu, genç kizi bir yıldırım 
gibi "Y orgofunun,, uçurumuna at
mıştı. Bu müthiş intihar haberi 
klübe gelince Firuzan Hanım da 
nefes bile almadan düşüp öldü. 
Bıı ihtiraslı kadının baştan inme 
ölümü, kızmın acısından çok zi
yade süslü hülyalarının üzerine 
kalın ve ciyah bir perde inmesin
den ileri gelmifti. 

Bu vakadan bir hafta sonra, Fe 
riha bir hastahanenin keskin ilaç 
kokan sakin ve beyaz bir odasın. 
da hala kendinden geçmiş bir hal
de serili yatarken, Servet Naim 
Bey zengin ımütaahhit arkadaşla
rile, klübün bahçesinde verilen bir 
baloda etrafına topladığı dilber
lerle gönül avutuyordu .. Belki ye
ni ve daha güzel bir nifanlı ara
makla metguldü. Ferihanın intiha
rı son derece izzeti nefsine dokun
mu.ıu ! .. Hatta bu nankör kızın la
kırdıaını bile İstemiyordu. Kendi
si gibi yakışıklı zengin, kendi ka
naatince; ~n derece centilmen bir 
fahıiyete Yener gibi sade, görgü
süz. esnaf kılrklı bir adan ın tercih" 
edilıneıi affolunmaz bir küstah-

ki, ... 
Yener için F erihanın intiharına 

mana vermek biraz müşküldü. 
Eğer onun Servet Naim Beyle cid
di ·bir alakası olsaydı kendisine 
kartı bu kadar yakınlık göstenni
yecekli: sevilen yanılmazdı: Ye
ner de sevildiğini hissediy~rdu. 
Hatta kızın bu yakınlığını yalnız 
balo gecesi değil, "Marmara klü
bünde,, buluştukları ilk zaman • 
danberi anlamıştı. O halde niçin 
intihar etıl!işti? Bir türlü bu karı
şık görünüşlü hisleri açıkça halle· 
demiyordu. 

Feriha bir ·gece içinde kendisi • 
ni sever göriinmüt, ertesi günü bat 
ka bir adamla; hem de nefret göa 
terdiği bir adamla nişanlanml'f, 
Daha ertesi günü de intihar et• 
mişti. Bunların hepsi bir buçuk 
güne sığmış büyük hayat hadise
leridi ! Kadınların çok esrarlı ve 
muammalı ruhları olduğunu bir 
çok kitaplarda okuınut ve bir çok 
kimselerden de duymuttu ama ga. 
rip bir ruhun bu fekli pek görül -

HİKAYE 

Ah bu hayat!. .. Bugünkü· 
ISTANBUL 

Babası öldüğü zaman, on nltı yaşında.. 18,30: pı.- ·- n• riyali 19 F 1112.ca de 
idi. Annesi ve Uç kardcşile Bostancıda 30: Türk n •i ı nı ı ıy • · c Fahı!"'9 S 

tarlalar arasındaki kö•lctte bir kıt günü H nım, Refik Fikret Bey!er) .?1: Etref 
s Bev tara(ınd n konfe-anı Zl '30: Studyo 

yapyaluız kaldılar. Babası Oıman Remzi ve l.llago orkestrası. 
Bey hakimdi.Son =nanlarda nasıl olmu\ 
sa olmuı ıışıfte bir kadına tutulmuş, aşk 
vo iı;-ki zaten zayıf olan vücudunu sarı .. 
m:;, ciğerlerinde hastalık olan adamca• 
ğız ıstırabını bir ay sonra topraklarda 
di dirmişti. 

S;>kip, genç y.:ışında bu babnsızLk ve 
dört nüfus beslemek felaketile karşıla· 

ıınca uzun uzun dü,. ündü. Baba. oca~ını 
söndürmemek Jö.z,mdı. Annesı Sabıhe 
hanım ııözleri dolarak: 

- Oğlum Sakip ... Bu evin erkeği ar· 
tık sensin... kardeşine baba olacaksın, 
göreyim seni. .. dedikçe delikanlının yü
zünün adaleleri gerilir, boğazına bir şey 
tıkanır, teessürünü belli etmez; fakat gö.z 
yaşları kaynar kaynar içine akar, kalbini 
yakardı. 

Babası şimdi Erenköy mezarlığında, 
selvilcrin altında beyaz kefeni içind.> kas· 
katı, sapsan yallyordu. Üzerini toprak 
ve kar örtmüş bulunuyordu. Ondan yar
dım ve fayda yoktu. O gün kardeşleri
nın ve annesinin ağlamalarını, inlemeleri
ni dinledi ve gece sabaha kadar uyuma
dı: Kararını vermişti. Baba ocağını sön
dürmiyecekti. o sıralarda gazetelerde a;. 
nını gördüğü adliye meslek mektebine 
girdi. Bir taraftan da günlük nafakaları· 
nı temin için bir avukat yarun8a iş aldı. 
Geceli gündüzlü çalışmaya başladı. Kar· 
deşlerini mekteplerine devam ettiriyordu. 

ilkbahar gelmişti. Görüllere aşk f.,.-. 
manı okuyan bahar, Sakibede bir muhab
bet destanı okudu. Sabriye iıminde bir 
genç kız sevdi. Genç aile babaıı, geceleri 
üzüm bağlarını beklemek bahanesile ha· 
riçte yatı.uağa, gizli gizli sevgiliıile bu· 
luşmağa başladı. Bu hissin de ihtimal ki 
babadan görmenin de teıiri vardL Velha· 
sıl, delikanlı vaktinden evvel baba oldu. 
Kızın annesi bunu haber alınca Sabriyeyi 
kapı dıtarı ettiler. Sahihe hannna düıen 
bir vazife vardı: Evinin erkeği ve çocuk
lannın yegi.ne hB.misi olan oğlunun bu 
kabahatini hoş görecekti. Kadıncağız 

-büyük bir sükunetle bunu yaptı. Zahmet
siz gelin karınmdaki hamulesile eve girdi. 
Sakip bu sıralarda mektebini bitirmiş, 
diploma&ını almış, maruf bir avukatın 
işlerini idare etmeğe başlamı,tı. Büyük 
kız kardeşi Rukiye ortamektebine ginniş
l~. işleri iyi gidiyor, güzelce geçiniyor-
lardı ama Saki bin~ yanında nikahsız, 
metres gibi yaşayan Sabriye işi ıefahate 
dökmüştü: Fantazilere kouşuyor, avuç 
dolusu para harcıyordu. Bostancıdan Fa· 
tihe taşınmışlardı ki Sakip sevdiğinin ar• 
zularıru yapmış olmak için ziınmetine bir 
çok para eeçirdiğinden işinden çıkanJdı. 
Şimdi ne yapacakb? Ailece düşündüler. 
Nihayet bir otomobil alarak İ§letıneği her 
§eyden çok kartı buldular. 

Otomobil bir şoföriin idaresine verildi. 
Sakip patron olarak şoförün yanına geç· 
ti. Karlı zannedilen bu iş üç dört ayın i
çinde umduklan netiyeci vermecli. Bir 
kaza neticesinde olomobil salatlandı. 
Tamir masrafına para yetiıtinnek için 
acenteye olan borçlarını ödeyemediler. 
Nihayet acente mahkemeye müracaaıe 
mecbur kalınca büsbütün şaııran Sakip 
hakim huzurunda senette!ü imzasını rn
kar etti. Ve emniyeti suiistimal madde
sinden bir sene hapse mahki\m oldu. Bu 
sırada Rukiye muallimlik için ehliyet im
tihanına girip kazanmıştı. Taşrada mu· 
allmıbk alarak annesi ve kardeşlerile me-
muriyet mahalline gitti. Kardeşini hapi ... 
te, bir çocuğu ile zavallı Sabriyeyi de so
kakta bıraktılar. Sabriye aşkına ve koca
sına sadık bir kadın çıktı. Annesile gidip 
banştı. Ve bir sene terzi yanında dikiş 
dikerek kendi yüzünden felakete sürük· 
lenen Sakibi bealedi. 

Sakip hapisten çıkınca iki evlat ve za. 
yıflamıı, bitmiş bir anne buldu. Artık e
lindeki dl;>iomanın da kıymeti kahnam•Ş· 
tı. Şimdi o, bir sabıkalıydı. Lakin f,.da
kar karısını ve çocuklarını yaşwtmnk ;. 
çin yaşamak ve çalışınak laznndı. Uğrat
tı, çabaladı. Şansı yardım etti. Otıomol:>il 
işletirken şoförlük öğrenmişti. Belediye
den bir ehliyetnam.e uydurarak taksilerde 

müş işidilmİJ şeylerden değildi. 
Bütün bu biribirine ol<\)'ama<lı· 

ğı dü,ünceler içinde Ferihaya kar
şı kalbinde, hiç bir muhakemenin 
menedemiyeceği derin, sonsuz ve 
tatlı bir akış vardı. Onu bir çocuk 
gibi seviyor ve acıyordu. Ölümle 
sessiz sessiz pençeleşen genç kı
zın adada ilk tedavisini yaptırdık· 
tan sonra onu Taksimde bir has
tahaneye kaldırtmıştı. Şimdi tam 
bir haftadır baş ucundan ayrılmı
yordu. Genç k12ın etrafında başka 
hiç bir kimsenin bulunmaması Ye
nerin himaye hislerini bii&bütün 
kuvetlendirmişti ve sevdiği vücu
de karşı duyduğu sahiplik ihtira· 
snıı da çok derin bir hazle gurur· 
!andırıyordu. Eğer gözlerinin Ö· 
nünde kumral ve güzel b~ı duy • 
gusuz bir solgunlukla sargılara sa 
rıh ,bir facia yaf1!,tmasa genç adam 
mesut hem de c;.ok mesut olacaktı, 
Hatta içinde anlatılmaz bir saadet 

ve sevinç hissederken hodgamlı -
ğmdan utanıyordu. 

Ertesi perşembe gecesi Yat klüp 
la gene bütün genç ve pk hanım
lar ıbalo için tuvalet yaparlarken 
F erihanm fuiaaı akıllarına bile 
gelıniyordu. 

Feriha da hastahanede aqam 
ıtıklan hafif hafif ,ranarkeıı ıöz-

2Z3 Khz. VARŞOVA, 1345 m 
16,45: Plilk. - Musahahe 18: Pıyano 

aeri. 18,30: Tapnnili. 18,50: Mu111lube. 
Koro konırri. 19.45: Muıahabe. 20,15: H 
'4uıiki. 20,20; Konf!"rans. 20,30: Hafifi 
Jcinin dı!vamı. 20,45: Muıahftbr. 21: Piyaı 
fak tile tagannili 21,45: Haberler. 21.05: 
sahabe. 22: Senfonik orkestra konseri. 
Musahabe. 23: oKnser ve rekl.ıiın. 23,15: 
musikisi. 24r Musahabe. - Vilnadan nak 
35: Pl.ik, 1 ı Danı musikisi. 

545 Kin. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Trjyo konser 18,45: Teknik mal" 

19,10: Amele taganni korosu. 20,10: Muı 
be. 23,10: Son haberl~r. 23,35: Çingen• o 
traıı. 24: Friedlin idaresinde opera orkea 

Khz. LÜKSEMBURG, 1304 m, 
Fransız ak,amı. Şarkılar. 22: Haberler. 

Radyo. 23: Musahabe. 23,05: Kantık ko 
23,20: P18k. 23,30: Gala ıüvare kon•eri. 

Khz. PRAG 470 m. 
18,05: Tagannili piyano mu•İkisi. - M 

habe. 18,35t Plik. -Musahabe. 19,05: A 
ca nefriyat. 20,45: PIAk. 22: Haberler, 2 
Radyo orkestra11. 23,15: PIAk. 23,30: 1 
musiki. ve dans parçaları, 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
19: Plik. 19,35: Musahabe. 20: Bando 

ztka, 21: Haberler. 21,10: ''Lady Franny., 
il musikili piyes. 23: Haberler. 23,20: M 
parçaları. 24: Danı musikisi, 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
18,10: Bando mızıka 19,30: Halk .. rk 

20: Haberler, 20,10: A1hk dünya vukuatı: 
30: Piyano konseri. 21,10: Musahabe. 2 
Stefan kulesi etrafında isinıli verilen rad 
puriıi. 22,50: Bando oda musikisi, 23,30: 
herler. 23,50: Dans musiksi 24,30: PIAk. 

TEPEBAŞI ŞEHl 
TlYA TROSUNDA 

Akşam 
saat 20 de 

CÜRÜM 
VE CEZA 

20 Tablo 
Yazan F. M. Dos. 

toyevsky. Tercüme 
eden Reşat Nuri. 

Salıdan itibaren 
son haftaııdn-. 

• • • 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu akf&JD saat 20 de 

YARASA OPERET 
3 perde, Best~liyen Y ohann St 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. 

fiyatlarda büyük tenzilat 

çalışmaya başladı. ~ek para.• 
karıyor, çoluğunu çocugunu besliy 
""' kirasma para yetiftiremediğinden 
tancıdaki evlerinde oturabilmek ~in 
nesine yazdı. Sabiha hannn hıma mu 
kat edince Sekip evini Bostacıya n 

Şimdi, bq, alb sene var ki Sakip 
tancıda oturuyor. Bootancı ile Katlık 
raaında iıleyen otobüslerde şofördür 
cukları büyüdü. Kızının adı Güngör, 
!unun adı Y ıldırruı. lkiıi de ıan 
mavi ııözlü. bebek gibi çocuklar ... 
babalarına beaziyorlar. Bir kış günü 
bası ölünce tarlalar arasındaki hu k"" 
yapyalD12 kalau Sakip ıimdi anaıın 
kardeşlerinden ırı:ak iki çocuğu ve 
sile bu köşkle gene yapyalnız yaşıyo11 
hahları gün ağarmadan evinden çı 
gecel..n nısfılleylden bir aaat evvel 
ne geliyor. Nafakası günde iki kap Y 
ve bir şiıe rakı .•. Y aıruılı pantalon 
makineden yağlanmıı caketi, uzamı 
IA..llan ile bu otobü~ toförü seneler 
ki güneı ziyasının altmda karısını 
çocuklarının yüzünü görmemiştir. 
bahtı ona, en çok sevdiklerinin y ~ 
bile karanlıklarda gösteriyor. 

Sakihin, ıolmuı mavi ı:özlerinde 
keti, sefaleti büyük bir tevekkülle 
layan hir ezginlik vardır: Hayata v 
eanlara küsmüılür. Senelerdir Kad 
ile Bostancı arasındaki yollarda d" 
yonu hayatın bozuk bir dümeni ııibi 
!anıyor, felaketini ve acılarını korn 
§Öyle haykırıyor: 

- VaayL vayi vaayi. .. vaayi...-

)erini yeniden büsbütün başka 
hayata açtı. 
Kamıt koltuğunda kitap 

yan Yener, genç kızın artık h 
ta kapanmış gibi duran aolgun 
daklarından gene hayatın se 
duyunca yerinden fırladı. Sel'i 
ni göstereme:ı:di.. Ne yapa 
Hastayı ürkütmemek için tabii 
sakin bir yürüyütle yatağa y 
tı. Yal varan bir yüz ve sesle: 

- Feriha yavrum! dedi. Bi 
rahatsızsın... Kendini yorma 
km!.. 

Bir haftadır hareketten, sa 
dan ml\hrum olan Feriha kesik 
sik, kah hızlı kah sönük bir se 
mütemadiyen söyleniyordu: 

- Ne uzun rüya gördüm •. 
ner ! Demek ten hep yanımda 
dm öyle mi? Beni affettin mi 1 
riha titriyen elini uzattı genç 
dam bu sarı narin ve titrek gii 
eli incitmekten korkarak tu 
ben lıastamiydim? •• Genç kızı. 
kurlara batan ela gözleri der• 
den ışıldayarak uzak bir iileJJI 
bakıyordu. Evet hastaydım .. fi 
çok acı çektim .• Acıdan her t 

fım uyuttu .. Sonra içinde hep 
gördüğüm uzun bir rüyaya d 
dıın.. 



Gündelik ekmeğimiz filminde göreceğim iz 

( Söınema D=Haib>®ırDeırD 
Genç kız hesabı 

Amerikadaki 16 ile 24 yaş ara
sında bulunan iki buçuk milyon 
genç kızın iki milyonu sinema yap 
mak için kumpanyalara müracaat 
eder, Hollyvood'da her sene d.>..t, 
~ bin genç, kız gelfr fakat tamu 
mış ve tecrübe sahibi olan girllerin 
ınikdarı 500 dür. Her sene kum -
Panyaların yeni angaje ettiği kız -
!arın mecmuu 100 dür. Şu halde an 
gaje edilmek ihtimali 20,000 de 
1 <lir. 

Kırmızı kadın 
Sylvia Sidney üç hafta kadar 

Montagnes Rocheusesdeki yerli 
kırmızıların arasına gitmiş ve on .. 
laria yaşamıştır. Yeni çevireceği 
kırmızı kadın filminde genç bir 
Yerliyi temsil edeceğinden yerlile
rin adetlerini YllfB.Yıt tarzlarını ya 
kından görmek istemittir. 

Claude Farrere'in "Yeni adam
lar,, ismindeki e<erını Marcel 
l'Herlrer filme alacaktll' kanunu
sanide harici sahneleri almak için 
Afrikaya gidecektir. Baş artistleri 
Ma~ie Belle ile Harry Baur'dur. 

Norma 5heavr kliıbü 
Amerikada bir Norma Schea • 

rer klübü vardır. Son zamanlarda 
bu klübün Fransada da bir şubesi 
açılmıtşır. Klüpte müsamereler ve 
rilmekte, içtimalar yapılmakta ve 
bir de gazete neşredilmektedir. 
Norma Schearer klübün her azau
na imzalı bir fotoğrafını vermek
tedir. Klübün gayesi her halde pro
pagandadır. 

Nataka davası 
Bundan yirmi sene evvel Gecrge 

Banvroft karısından ayrılmıştı. 
Son zamanlarda karısı nafaka da
vası açmış ve yirmi sene sonra da ol 
sa ayda 1200 frank bağlattırını~tır. 

Basühadelmevt -Sessiz sinema zamanında basi 
badelmevt ismile ve sesli smema 
zamanında da V olga ismile göste
rilen Tolstoi'un eseri Hollyvood -
da Ve livre ağain (yaşıyoruz) ismi 1 
le tekrar çevrilmeğe başlanımştır. 
Filmi Mamoulian idare etmektedir 
ve artistleri Anna Ster ile F redric 
Marsh'tır. 

ZENCiLER KRALI BUBUL 
Saray sıncması bu hafta Zenciler kr~lı 

birinci Bou!ıbul filmini göstermektedır: 
Bouboul'un kansı Arlette çok müsrif 

hır k dındır ve koc sını asa sürükle-
d. en sonra ondan tır. Arlette 
Şİnıdj t Ba eki bir adam-
la evi t r Fakat çdk kıymetli bir 
elması vardır Bu elması çok yiikscge si
gorta etil' 1 r ve Bouboul'e veocerek 
Af · aya g ndcrırler. Yolda Bouboul mu 
lıakk haydutlara rastlıyacak, elmas 
çalınacak ve onlar da sıgortadan parayı 
alarak bir muddet rahat ya~ayacaktır. Fil 
lııdrllı:a Bouboul haydutlara rastlar onla· 
~ı atlatır Fakat bu seftt zencilerin eline 
~er, Zenci kralının kızı Lula Lula o. 
"" kaçırır bunu haber alan haydutlar 
köy;; atqe verıriler, Lula Lula ile küçük! 
l.ar.ı.,.m; ka.;ırırlar köy reisinin elmaA-

farını çalarlar ve ıBouboul'u elmas hırs1Z1 
diye ele verirler. Bouboul reise elması 
bulacağını vaderler ~erbestbırakılır. u. 
zun takiplerden sonra haydudu yakalar 
kızı ve eı'1nası ah-r. Parise döner sigorta 
ıırl<etınden mükafatını alır ... Arlette es
kı kocasının zengin olduğunu görünce o. 
nunla evlenmek ister fakat Bouboul onu 
reddedttek tekrar Afrikaya döner. Lu. 
la Lula ile evlenir, zenciler kralı birinci 
Bouboul ilan olunur. Bir de güzel şirin 
bir çocuğu olur ... Artık me&uttur. 

Milton her zamanki şen Boubouldur. 
iki saat seyircileri kahkahadan kahkaha
ya sürülclemektcdir. Fakat bu filmde in
ce bir esprik aramamalıdır. Mitton yal. 
nız harekatı ile bütün seyir;;oi.leri dunna-ı 
dan güldürmeğe kafidir. Hoş vakit g.,. 
çirmek istiyenlere bu film tavsiye edile
bilir. 

Bara bara 

Bu Haftaki Fil ler 

Pepper,.m bir tebessümü ' 

MELEKTE 

lık bahar resmi geçidi 
Melekte bu lafta almanca sözlü (ilk. 

bahar resmi geçidi) gösterilmektedir. 

Marika güzel ve saf bir Macar öy(ü. 
südür. Bir gün çektiği niyette, saadetini 
Viyanada bulacağını okuduğundan der
hal Viyanaya hareket eder. Şehre gece 
gelir. O gece kostümlü bir balo verilmek. 
tedir. Ozerind., köylü elbisesi bulundu. 

ğundan Viyanadaki teyzesinin adresini 
sorduğu halde ıx>lis ona balonun verildi· 
diği salonun adresini söyler. Marika ba .. 

laya gider. Bir baronun çok hoşuna gi

der. Baron keodisine evine kadar refa .. 

kat eder. Baron Marikayı kontes zannet· 
m<lktedir. 

Marikanın teyzesi Viyanada bir pas
tahanenin sahibi~ir ve kralın francelası
nı da o göndermekıtedir. Marika da dük. 
kanda t,aJıınıağa başlar. 

Bir gün sokaktan askttler geçmekte
dir. Mızıka sesi duyan Marika dükk;i. 

nın Önüne çıkar davul çalan genç zabit 
hoşuna gider, ertesi gün asker çörek al .. 

mak bahanesile dükkana geli.r. Akşama 
Marikayı bir bahçeye davet eder. ismi 
Villy olan zabitin musiki bestelemeğe 
çok hevesi vardır. O gece bahçede a;ke
ri hir parça besteler ve p;yanoda çalma
ğa başlar. Bu sırada amiri bahçeye ge
lir askerlerin umumi bahçelere gitmeleri 

yasak olduğundan hapis cezası verir. Di 
ğer taraftan Baron gece kapısına kadar 
geti~diği Marikayı sevmiştir. Tesadüfe 
bakın ki pastahanenin yanındaki bir a .. 

partmıanda bir kontes yeğeni oturmak· 
tadır. Baron kontesin yeğeninin Marika 

olduğunu zannederek izdivaç teklif eder. 
Memnuniyetle kabu !edilir ve çirkin kız
la n;şanlanmak mecburiyetinde kalır. 

Ertesi sabah Marika Villynin hapis ce· 
zasıru affettinnek için krala bizzat yaL 
varmağa gidecektir. Vasıta olmaaı için 

barona mii.racaat eder. Baron Marikayı 

kralın huzuruna ç<kartır. Kral Villynin 

bestelediği parçayı ordu ımzrkaorna .ka
bul eder, hapis cezasını affeder. Marika 
sevdiğine kavuşur. Baron da diğer kızla 
evlenir. 

Fihn kumpanyaları çok güzel bir film 
çevirtereık bir artiste şöhret yaptıktan 

sonra artık o şöhreti istismar ehneğe ba~ 
lıyorlar .Bu film de bunun bir misalidir. 

Mevzu itibarile çok karışık olan bu film 
de Franziska Gaal eğer Marika rolünü 

her zamanki §irinliği ile ba.fannasaydı 

eser rhirç te muvaffak olmuş sayılamazdı. 
Franziııka Gaal bir kere daha mevzuu 
ne olursa ol&Un, kendisini hangi filmde 
oynatırlArsa $eyiraleri teshir etmesini 
bildiğini gösıtermiştir. Ve yalmz. Fran-

2iska Gaıd'i görnıeık için (llkhahar res. 
mi geçidi) seyredilmeğe değer. Artistle
rinin ogiizeiliğimlen başka, bu filmde fo
toğrııliler de çok güzeldir. 

Lübnan melikesi filminde Jean Murat ve Spinelly 

iPEKTE 

Kadın arın sevd'ği 
ipek sinemasında bu hafta guz 1 bir 

film g&sterilmcl<tedir. Bu film (kadınla
rın sevdiği) dir. Filmin başlıca aıiıstleri 
m~ur boks şampiyonları Maks Bır, 
Primo Karnera, Jak Demsey ve sevimli 
artist Mirna L.ay' dur. 

Bu filmde Maks Bir bir harikadır. 
Bu adam yalnız filmde kadınların sevdi. 
ği değil, ayni zamanda perde de ~eyirci~ 
lerin sevdiğidir. 

Okuyucularımız Maks Bir'le, Primo 
Karnera arasında yapılan dünya boko 
şampiyonluk maçını hatırlaı·lar. Maks 
bu müıhi§ rakibini yenmiş ve şampiyon 
olmuştu. işte spor meraklıları bu filmde 
meşhur maçın tafsilatını da en ince te• 
ferruatına kad.ır takry edeceklerdir, 
Çün'kü. bütün sahneler maç esnasında 
alınmıştır. 

lnaan boksör ve bahusus dünya şampi
yonu denildiği zaman ensesi omuzlan 
,kadar geniş, bazuları yumuTlta gôbi tif. 
b~rnu yamyassı, çenesi bir viııgiil gihi 
bır tarafa kayan bir adam tasavvur eder 
değil mi? Hayır, Maks kat'iyyen böyle 
bir adam değildir. Centilmen, kibar se.. 
vimli l>ir delikanlıdır. 90 kiloluk siki~ o.. 

nun şekli tizerinde hiç bir tesir yapma. 
mıştır. Ve hatta Kameranın öküzleri öl
dürecek kadar kuvvetli yumruğu Maka.'. 
in neşesine halel getir,nemiştir 

Bu filmde dünya şampiyonu ka.dmla:."' 
dan zevık r.lan, , hlidil bir delikanlrdır. 
Filmin mevzuunu uzun boylu izah edo
cek değilr.z. Zaten mevzu o kadar fevka
lade değildir. Asıl genç kızlar, musiki 
ente.!'esandır. Vıı! bütün kuvvet, bGkı uu.., 
çı ile böyle seyirciyi süri:kleyen sahn.., 
lerin Üzerine yüklen."niştir. 

Malu'la beraber oynayan Mirna Loy 
her zamanki gibi cazip sevimli, hareketli 
bir sanaf~dır. Fotoğratiıer çok güzel
dir. 

SU MERDE 

Lübnan kasrı melikesi 
Sumer sinemasında bu hafta Spınelli 

ile Jcan Murat'ın çevirdıkleri Lübnan 
kasn melikesi isimn<leki fihn gösteril. 
mektedir. Bu film, çevrileli hayli zaman 
olduğu ve bir çok Avrupa sinemaların
da gösterildiği halde ancak şimdi Is. 
Lanbula gelebilmiştir. Bu teehhürün fil. 
min iyliğinden mi, yoksa 1 stanhul sine
macılarının çok müşkülpesent davran• 
malarından mı ileri geldiğini ke•tirmek 
ıçin bir defa Sumeı~e gitmek kafidir. 

Evet Jean Murat çok sevimli bir ar. 
tistıir. Şimdiye kadar çevirdiği bir çok 
filmlerinde hayli muvaffak olmuş ve 
şöhret yapmıştır. Fakat eminiz ki Jean 
Murat eğer bu film ile sinema sahasına 
atılmış olsaydı ço.k silik ve sönuk kaJ. 
mağa mahkum olurdu. Belki bunda, be
raber oynadığı Spinell:i'nin de tesiri 
çoktur. Çünkü kıymetli bir artist olarak 
tanıdığıma sanatkar bu filmde fazla bir 
(verim) verememi§ soğuk ve sun'ı kal .. 
mıştır. 

Filn1 mevzu itibarile de aleladedir. Bir 
fevkala.deliği yoktıur. Bir casus filmidir. 
Yalnız mevzu Arabistanda geçtiği için 
gÜzel manzaralar ve fotoğrafiler •eyret. 
mek kafidir. 

Mevzuu bülasa edelim: 
Yüzbaşı Domevr ile yüzbaşı Valte.

isminde iki zabit daima kaynayan hed,
vilere karşı şiddetli bir mücadele açm:~· 
!ardır. Fakat şurası muhakakk ki bede
viler Fransrzlara karşı kendil.·d:lerinden 
hareket etmiyorlar ve belki bir takan ya. 
bancdann ta1ır:kleı-ine a.Jet oluyorlar .•. 

Bu yabancıla,· ıkimdir? Filmin meraklı 
noktası buradadır. Ve mevzu bu istifa111 

işareti üzerine bina edilmiştir. 
Bir gün iki arkadaş bu yabancıların 

verdikleri malllmat üzerine puıuya Gu
ıüyorlar. Ve yüzbaşı Domevr yani -
Jean Murat yaralanıyo:-. Yan n a i . 
damlarından mühim b 'r kısmını ka, e
diyor ve nihayet kurtulmağa mu vah ık 
oluyor. Donıevr'e ameliyat yapılıyor ve 
kurtarılıyor. Fakat yarasından çıkan 
kurıun bir İngiliz kurşun dur. 

• Vaziyet artık anlaşılmıştır. Bedevileri 
tahril< eden adam kendi aralarında ya. 
§ayan Hobson isminde bir lngiıiz bın
başıdır. 

Halbuki Docnevr ile Hobson'nun ara· 
sı gayet iyidir. Faka;t yü.,başının. arka
daşını İl:!ham etmek içinelindedelail yok. 
tur. 

Her ikisi de biribirine oyun oynamak
ta ve dil:erinden liıkırdı kapmağa çalrş
malııtaclır. Nihayet Domevr'den böyle hiç 
bir malı'.irnat alamıyacağını anlayan Hob-
6011 onun başına Altestan isminde bir 
lngiliz casus kadınını musallat erliyor. 
Bu kadın Lübnan' da eski bir kasırda ya. 
§adığı iç.in Lübnan kasrı melikesi nami
le manlftur. 

İşte bu suretle Spinelli sahneye çı· 
kar. Domevr ile aralarında sıkı bir mü
nasebet tesis edilmiştir. Fransız zabiti 
.kadına aşıktır. Fakat işin kötüsüne ha. 
kın ki kadın zabite vurulmuştur. Onun 
için bu zabitten aldığı malllmatı kat'iy
yen lngilizlere vermiyecektir. 

Bunun Üzerine kadının Hobson'la ara 
sı açılır. lngiliz za.biti daima kendisini 
tehdit etm<kte, sarayını satacağım, tah· 
si&atını keseceğini aöylemektedir. 

Domevr tavassut eder. Fakat İngiliz 
zabiti daima istediği malıimatı almadık
ça hlç bir fedakarlıık yapmamak tarafta. 
ndır. 

Domevr ise aşkı ile vatanı arasında 
mütereddit, hatta rakibine bazı malU
mnt verecek kadar zô.fa düşmüştür. Fa
kat arl<adaşları bu esnada iındadına yeti. 
şir ve hem Oomevr'i hem de memleket 
tin vaziyetini kurtarırlar .•• 

itte filmin mevzuu budur. Çok hare. 
ket vardır. Fotoğrafi iyidir. Arti&tler iyi 
oynasa idi, ve mevzu biraz daha cazip ol· 
sa fcli ze..lı:le seyredilebilirdi. 
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.f-, iHiyet'in Romanı: 21 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Fransa casus leşkilaiı şefi sordu? 
• 

ispanyaya gider çalışırmısınız? 
Hü asa l 

[Marlhe Richard Fransa casusluk 
tq.kilatı tıırafma;.:1 hveçe ;;ônder i lmi~. 
tir. Fakat lsveçteki Alnı.ıı. casusu meş
hur Matm:ızel Doktor kcndis!ııden şüp
helenmiş ve bunu İsveç po!ısiı:, habcr
vermiştir. Bunun üzerine Marthe Ri. 
chard Fransaya dönmek mecburiyetini 
hıssetrniştir.] 

İkinci kısım 
Baron Fon Krohn 

Sen Sebastiye'de g!çen 
bir mevsim 

- Taksi dur! Yacob ıokağı 26 
pıumara .. 
• Yüzbatı Ladoux'yu bir an evvel 
gönip dütüıxlüklerimi anlatmak 
için acele ed·yordum. Filhakika 
sükutu hayale uğramı,tım. Fakat 
hizmetim daha fazla idi. Fransa 
·casusluk teşkilatına kızıyordum .. 
Ne derneğe beni böyle bilmedi -
ğim, tannnadığım bir yere gönder 
mişlerdi. Meçhulat içinde yuvar -
lanmış.tım. Acaba Stockholm'a, 
Jıveçe dair h~ bir •ey bilmiyorlar 
/nııydı? Niçin beni böyle bir mace
raya atmı,lar, hiç bir malumat ver
roemi,ler, ne yapacağımı söyleme
mi•lerdi ? 

1916 senesinin yazında tekrar 
.Parise gelebildimse bunu daha zi
yade kendi soğuk kanlılığımda ve 
bir i_-. Westeros'taki polis komi~e
rine medyunum, çünkü komiser 
bir müddet Frans<!-da bulunm~iflu. 
Ve Fransızlara karşı sempatisi 
vardı. Fakat bununla beraber 
Charles ile Tadee'nin bavula koy
dul<ları iki mektubun sahte oldu -
ğunu söylemesem ve banu isbat 
etmesem yine beni salıvermiyecek 
ti. Onların bu işi becerdikleri o 
kadar aşikardı ki, ilk nazarda 
mektupların sahte olduğu anl~ı
lıyordu. 

Beni fsveçten uzaklaştırmak i
çin hiç şüphesiz çok acele etmİf
lerdi. işte bunun için ilk hareket e
den vapura binmeğe mecbur kal
dım. Komiser bile bizzat 24 saat 
zarfında İsveç topraklarını terket
memi emretmişti. 

O zaman çok sinirli idim. Ve 
vüzbaşı Ladolİx'ye İstifamı vere
cektim. Fakat Parise gelir gelmez 
kararım biraz suya düter gibi ol -
ılu. Sinirlerim yatı•mıştı. 6 kadar 
acrt lıareket etmemek lazımgeldi
ğiııe kanaat getinnittim. 

Garda gene can aıkıntısı, yalnız 
!ıkla kartılaştım. Apartımanım 
bom boftu. Onu bu vaziyette gö • 
rüace hiddetim teessüre inkilap 
etti. Gene ailemize bir çok felaket 
ler gelmifti.Fakat böyle bir sinir 
buhranına kapılıp kendimi atale
te mi mahkum edecektim? 

Odama girip te kocamın resmi
ni gördüğüm zaman teessürüm 
büsbütün arttı. Hayır onıınla ya -
Jadığım bu saadet muhitinde tek
rar oturamazdım. Ben Marthe Ri
ıhard m:ı.ğlup olduğumu itiraf e -
demezdim. 

İfte bu kararla bu imanla Jacob 
sokağına gittim. Şefimi "M. De
lorme,, u serbestçe tenkit edecek
tim. 

Yüzbaşı Ladoux bana: 
- Jspanyaya gider misiniz? de

m. 
- Ben mi? Fakat niçin... Ne 

demeğe? 

Ba.pmdan geçen hadiseleri an -
1.atmaga yeltendim. Fakat yüzba -
'ı dinlemiyordu bile. Bu hidisele
'l"t! kartı tam:'mile likayıttı. Şimdi 
kartıaında yıne ben vardım ya, yi
ne bendı-n istifade edecekti. 

Eğer ispanyaya gidersem 
yine fsveçteki gibi maceralarla 
.kartılaşacağım. Zaten İıpanyolca 
da bilmiyorum. 

Şefim omuzlarını silkti ve beni 
töyle yavafÇa ıüzdü. Karşısında 
b~. v~ziy~e gittikçe küçüldü~ -
mu hıssedıyordum. Acaba, insan 
gizli hizmete girerse bundan istik
lalini kayıp mı ederdi? 

Bununla beraber yine itiraza de 
vam ettim. Fakat bu sefer sesim 
gevfemi,ti. 

- ispanyaya gidip te ne olacak 
yüzbafım? 

- lsveçte yapamadığınız ~eyi 

yapacaksmız. 
-Alman casusu olmak mı? Fa 

ka tnasıl? 
Yüzbaşı Ladoux ayağa kalktı: 
- Marthe, dedi. İtimat etme -

niz liznndır. Size ihtiyacımız var. 
Ben hali prensip itibarile itiraz 

ediyordum: 
- ispanya harpten uzak bir 

memlekettir. Orada ne gibi ma
lumat toplıyahilirim? 

- Marthe orada çok it vardır. 
dedi. Onun için sizi oraya yollıyo
rum. 

- Affediniz beni, fakat o ka -
dar meyusum o kadar sükutu ha
y le uğradım ki .. 

- Orada telafi edersiniz. Is -
panynda bizimle daha doğrudan 
doğruya rabıta tesis edersiniz. O
raya muhakkak hareket etmeniz 
lazımdır. Almanların size verecek 
leri para, bize iha.net edenlere git
miyecektir. 

Hele yarabbi fükür bana itimat 
göstermeğe batlamıtlardı. Şüphe 
altında bulunmamak bana cesa -
ret veriyordu. Fakat fimdi de teh
dit altında idim. Yeni vazifemi 
kabul ettiğim zaman yüzbaşı endi
fe etmeğe, tüphelenmeğe başlamıt 
tı. Reddettiğim zaman bana em -
niyet ediyordu. İtaat ettiğim za -
man itimadı kalmıyordu. O vakit 
fÜpheye düşüyordu; gizli hizmet
te her yerde fÜphe vardır. Ben bi
le f'.iphe ediyordum. 

-Bitmedi-

Yugosla .·7ada 
Niyabet 
Meclisinin halka 
beyannamesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
maddesinin ikinci fıkrası mucibince mü
teveffa Kral birinci Alekoandr oğlu Kral 
ikinci Pierre bi~leri Naip tayin etti. 

Tetkilab esa.siye kanununun 42 inci 
maddeıinin 4 üncü frkrau mucibince 
parlamento önünde Kral ikinci Pierre sa
dık kalacağımıza ve her ıeyden evvel mil 
Jetin birliğine devletin is.tiklaliae, ve 
topraklarımızın tamamiyetine hizmet e. 
deceğimize dair yemin ederek bu ağır va· 
zifeyi deruhte ettik. 

Yugo lavyanm terakkisi yolundaki va. 
zifeınizinı ifasında bütün milletin bizim
le beraber olacağına tam bir kanaatimiz 
vardır. Çünkü miHetin kralına 'Ye onun 
fevkalade fedakarlıklarla vücude getir. 
ği esere ne kadar sadık olduğunu bu, 
müıkül anlarda gönndı: fırsatını bulduk. 

Mukaddes vazifeniz büyük telimizin 
eıerin.i muhafaza etmektir. Ye bayaıttan 
aynldığı elim bir anda bize baaktığı bu 
mirası tutmamız lazımdır. Ta ki, Kral 
ikinci Pierre hazretleri devletin idareai
ııi eline aldığı vakit bunu açık alınla ken
disine tevdi edebilelim. 

Müteveffa Kral bütün hayatını ve bü
tün kuvvetini milletine hasretmiıtir. Ay. 
ni zamanda milletin.in menfaatlenne ne 
şekilde hizmet edeceğimizi de bize ıös
tcnniştir. Kral hiriru:i Ale4uandrın feci 
vefatı millfltimizin birlikte aağlanı v~ 

ıararlmaz olduğunu bütün dünyaya kar
tı İspat etınİ§tir. 

Kralın büyük eserini muhafaza etmek 
ve onu bizlere göst ... diği itimada liyık 
olmak için çok mes'uliyetli bir vazifemiz 
vardır. 

Bu ağır vazifenin ifaaında bütün Yu
goslavya milletinden yardJm göreceğimi. 
ze kan.iiz. Çünkü, ötedenbe.i menıleke
timizin asil vasıflan olan yüksek ruhlu
hrk ve vatanperverliği t--We müdri
kiz. Büyük telimizin ölümü etrafmda a. 
cıda birleıen ve memlekette sadakat bu 
ıusunda müttehrt bulunan Yugoslavlar 
için dünya önünde bir defa daha İlb&t e
deceklerdir k.i, kaderin hiç bir darbeıi on 
lan aaramaz. Ve memleketi kuvvetle ve 
terefle daima daha iyi bir istikamete 
doğru götürecek kabiliyettedirler. lfle 
bu, bizim en gÜzeİ ve en büyük vazile. 
mizdir. 

Dahilde kuvvetle birleıik hariçte mer
gup ve askerlikçe iyi hazırlanınıt olAn 
bôzler istikbale alnımız yijkaek olarak 
bakabiliriz. 

Bu ıuretledir ki, birinci Aldı:sanclırn 
kudretli eseri milletin umumi neline ola
rak daha ziyade tarsin ve inkitaf ebniı 
olacaktır. 

Bu düşüncelerle ııral ikinci Perrein 
etrafında toplanalım ve iltilchale iman 
»e itimatla bakalım. 
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Dünkü lik maçları 
• 

-
• 

\ . ..... 
Dünkü ntQftan bir enstantane 

(Bıı§ı 1 inci sahifede) 
Nihayet Fenerliler bir .ayı daha yapa

rak devreyi 2 - l bitirdiler. 
İkinci devrede Beykozlu Sait cakat. 

!anıp oyundan çıkınca Fenerliler bu dev 
reyi dokuz lciıiye k81'§ı oynadılar. Bu 
vaziyette esasen hakim oynayan Fener
liler, ıdôz gol daha çıkardılar. Bu gol-
1.!rden bir çoğunda Beykoz kalecisinin 
hatası barizdi. Bu celciz gole Beykozlular 
aru:ak bir golle mukabele edebilcliler ve 
ma;ı 10 - 2 kaybettiler. 

Neticeye bakarak Fenerbahçenin fev. 
kaladc bir oyun gôsterdiğini zannebneyi
niz. Evvela on, sonra dokuz ki1iye karıı 
oynayan Fenerlilenn hücum hattı -
yaptıklan gollere rağmen göz dolcktnn:ı
dı, müdalaası da bo""k oynadı. Dünkü 
maça göre, F enerl>ahçenin, daha mühim 
maçlara İyice hazırlanması ve çok s:alı1· 
maaı lıizımgeldiğine kaniiz. 

Alhnordu - Anadolu 
Birinci küme takımlarının maçından 

fl'VVel, ikinei kümenin Altınonlu, Ana. 
dolu takımlan ara11nda yapılan maç 
- doğrusu - daha zevkli oldu. 

AJbnordulular bir penaltı kaçırdılar 
ve oyunun bitmesine bir ~ dakika kala, 
bir gol yapan Anadolu maçı l - O kaızan. 
dı. 

B takımlan maçı 
F enerbah-çe ve Beykoz B takımları 

arasında oynanan maçta gene Beykoz. 
lulann büyülı bir faıiıla mağlübiyetlerile 
neticelenmittir. Birinci takımdan Melı
met Reıadın F enerbahçe takımında mer
kez muhacim oynıyarak bu hırtb iyi iade
re etmesi bu sayıların yapılmasına imil 
olml!ltur. 

E. HAMDUN 

T akftm stadında 
1lk maı;; V eia • Galata.aray küçi>lde

ri arasında oldu: 
Cüsse itibarile büyiik oldukları göze 

ça11Jan GalataaarayWar, kendilerinden 
küçük cüsseli olan Vefalıları 3 .o yendi
ler. 

Oyuna, Rıdvan beyin idareoinde baı
landı. Hakem oyunu uzaktan idare edi. 
yor, kendisinden ırakta olan hard<atı pe.k 
iyi takip edemiyordu. Buna ragmen hüs
nüniyetle çalı~an bu hakemin idaresi al
tında geçen oyun zevkli oldu. ilk dev
reden evvel, Galatasaraylıların bir çok 
itirazları görüldü. 

(Oyunlardan evvel bu itirazlar ıaha. 
da çok fena tesirler yapıyor oyuncula.\"ı 
asahilettiriyor, ahvali ruhiyelerine tesir 
ediyor; bir takım oyuncular sahaya gi· 
riyor, diğerleri çıkıyor; 

Şimdiden genç oyuneulan da sahada 
böyle itirazlara, dedikodulara alıtlınna
sak daha iyi ohır.) 

Vefa takımı, her itiraz edileni değittir 
mek mertliğini gösterdi; oyuna da ek
ıik ba§ladı; b usuretle ekıik batlarulan 
bir takmı ilk devre batlangıcında bir gol 
yedi. 

Bunu talnp eden zamanlarda antre. 
manı fazla olan Galatasaray takımı 1 gol 
daha yaparak ınaçı kazandı. 

Galatasaray B - Vela B yi 
yendi 

Burhan, SaUı.hattin, Muzaffer, Suavi 
değ ... ti oyuncularla da takviye edibniı 
olan Galıırtasaray B talmn.ı V elanın her 
biri İyi fakat beraber çalıımadıkları, bi· 
ribirlerine alıtmadıldan belli olan takı
mını 7 - O gibi bir farkla yendi. 

F efa takımı beraber çalıfllllt• alıımıı 
olursa iyi oynayabilecek bir talum. Fa
kat beraberce çahpnadıkları için, bugün 
Galatasaray takmuna kartı iyi oynamıya 
raık kaybettil<r; 

Maçı, Halit lbralrim !)ey idare etti; ba 
zı tereddütlerine uzak kalmalanndan ıar 
fınazar edilirse, oyunu daha iyi idareye 
çalışıyor, fakat, bu tııu.uılarda mühim ha 
talara sebebiyet veriyor, 

T oplıapı - Hila/. berabere 
Jkinc:i küme maçlan çok Mirprizli olu. 

yor; gün oluyor, biribirlerini yenen ta
kmılar; diğer ttrr.Jh:ı y niliyor; 

Bu günde binl!--.rle.-ine rakip olan bu 
iki takmı son derecede güzel bir oyun 
oynadı, 

Evvela Hilıi! uzaktan iyi bir şutla bir 
gol attı. Birinci devreyi l • O galip bitir
eli. ikinci devreye baı!arken gene iyi 
oyunla devanı etti, son derecede güzel 
oynaT<ll'ak bir &ol daha atarak galibiyeti 
ele aldı. 

Fakat fazlaca çalıfBn Top apılılar da 
arcl mra iki gol daha atan!< beraberli
ği temin ettiler. 

Oyunu Vefalı hakem Saim Turgut 
bey idare etti, yaılı olduğu zannedilen 
bu hakem genç oyuncularla beraber de. 
necek derecede koıuyor, oyunu takip e
diyordu. 

Günün mühim maçı 
Vefa Galatasaray takmılan arasın. 

da oldu. Muntazam fomıalarile, c ... ct. 
lerile çıkan Galataıaraylılara kartı Ve
falıl. da yC§oil beyaz ceketlerile, temiz 
yeni formalarile ~ıktılar; çok alkıtlandı
lar, çok hararetli ba4layan oyun ayni 
hararetle devam etti birinci devrede Ve. 
fa rü:zgilr altında olduğu için Galırtasa
raylılann hakimiyetini beklendiği gibi a
çamadılar; 

Zaman zaman yaptıklan akınlarda sa
yı çıkaramadılar, fakat, Galatasaraylı. 
lar da rü:qıerden istifade eden*, Vela 
kalesine ilk ve son gollerini Vela mü
dafaasının yer tutamadığı bir anda, aıttı
lar; 

Vela, bu gol kartmnda dunnadı, çalıı
b çabaladı, uğr"!tı, V efalılarda bugün i 
yi bir azim vardı. 

ikinci devre &.ııladığı zaman ro:rıgeri 
de lelıine alan Vefalılar, son derece ha. 
raretle güzel bir oyunla baJladılar, 

Dend>ilir ki, Vela müdafaasile bera
ber irtibatını kuvvetleştiren Vela muha
cimleri, sağdan, soldan Galatasaray ka
lesini muhasara ettiler; 11kJttınlrla.r; bu 
ııkıJtrımanm tesirini de gösterdiler; bu 
na, Galatasaray müdafaası eertfilde, fa. 
vulle mukabelede gecikmediler, muhak
kak bir penaltıyı hakem vermedi ve fi
rikik verdi; bunu Galırtasarırylılar korne
re abnalda kurtardılar, 

Korneler tevali etti; bu aıralarda aı. 
kıfBn Galatasaray müdafileri gene bir fa. 
vul yaptılar, hakem a«bm vunıı verdi; 
Bunu Muht~em, çok gÜze) bir ıutla at
tı; Vefalılar güzel bir manevra yaptılar, 
rop müdafii ere temas etti; kaleciye dı
reğe çarptı dışarı çıktı; topun geriye 
geldiğini gören Vefalı Lütfü ıüzel bir 
tutla golü yapb; 

Hakem nedense bunu gol vermedi; 
Bu 1H1retle Vefa beraberliğini temin 

ebnitken sayı "edmemeai yüzünden, 
mağlüp olarak sahayı terketti; 

Bu hal, oyunu seyredenler ara•ında 
çok derin bir tesir bıraktı; Vefanın bu o 
yunda bilhaesa ikinci devrede oynadığı 
oyun takdiTe layıktır.; 

Şeref stadında 
Ş...ef stadında yapllan lstanlıulapor 

Süleymaniye birinci takımlan tarasmcla. 
ki maç 2 -O lstanbulspor lehine netice
lenmittir. 

Ateş - Güneıin Anka
radaki maçı 

ANKARA, 26. A.A. - Ateşgü
net takımı bugün ilk oyununu An
kara gücü gençler birliği ile oy
namıttır. Maçta oldukça büyük bir 

, kalabalık hazır bulunmuf ve adli
ye, gümrük ve inhisarlar vekilleri 
Saraçoğlu Şükrü, Rana Beyefendi
ler de gelmi,lerdir. 

Oyun saat on bette ba,ladı. Ha
kem İzmir Altmordu' dan Saim B. 

Oyunun dördücü dakikasında 
gençlerin kafa paslariyle kale ön
lerine kadar inen top en son Ali 

Oünkü maçtan heyecanlı bir 11ahne 

(MÜTEFERRiK HABERLER) 
MLISTE 

Hırsız 
Galatada Kasaplar sokağında 

Madam Ferüdinatın 18 lirasını ça
lan Abdülhamit ismindeki şahıs 
yakalanmıflır. 

Kazalı motosiklet 
Büyükdere piyasa caddesinde 

motosikletle dolaşan Şefik Bey 
çarpbğı Mina ismindeki bir zatın 
yaralanmasına sebebiyet vermiş -
tir. 

iki dilenci 
Fatihte Zeyrek yokutunda kanlı med. 

resede oturan Gülizar ile Zehra iıımin. 
deki iki kadın Bakni<öyiinde Kartal te
pede mahalle arasında dilencilik yapar
ken zaıhıtaca göriilmüı ve h ... ikisi de 
yaıkalaıımııtır. 

Benzin:e elbise temizlerken 
Pangaltıda Süleyman Nazif sokağında 

oturan Vartan efendi ile hemşiresi Nu
vart benzinle elbise silerken havagazin. 
den benzin ate~ almıı gerek Vartan efen
di ve. gerek hemtiresi muhtelif yerlerin
den yanmıflardır. Ateı büyümeden sön
dürülmüııtür. 

Kilise bahçesinde bırakılan 
çocul< 

Beyoğlunda Fransız kılisesinin bah
çesinde enelke gece sahaha karıı bir bu. 
çuk yaşlarında bir erkek çocuğu bulun
muflur. Çocuğun fu:erinde ç&an kağıt
tan Rum luwtoligi olduğu anlaııhnı§ ve 
kiliseye teslim edilmqtir. Tcrkedenler 
hakkında zabıt.ı tahkikat yapıyor. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmif barometre bu 
sa.hah saat 7 de 767, 14 te 767, de
recei hararet 7 de 12,50, 14 te 16, 
azami hararet 17,50, aagari 12. 
Rüzgar yıldız poyrazından esmi"" 
tir. Saniyede sür ati 6 metreye çık
mıttır. Bu gece yağan yağınurıın 
irtifaı 1 milimetredir. 

Küçük yaıta işçi 
kullananlar 

Poliı salahiyet kanunu mucibince en 
büyük milklye imirinden nıüıaade alma.. 
ıı lllımgelimn müsaade almayan ve 
18 Y"fmdan küçük iıçi kadın, garson, 
çalgııcı, kullanan gaırino ve barlar zalıi
taca teitİ§ edihnelrledir. Bu gibi müı
tahtem kullınan gazino ve bar sahipleri 
h11k1uncla takibat yapılmaktadır. 

Rız,ımın bir ayak darbe ile gole 
tahvil edildi. 

Altıncı dakikada, Ate.güneş i
kinci bir gol tehlikesi daha geçir
di. 

40 ıncı dakikada sağdan süratle 
ilerliyen Selimin kısa bir pasından 
Münür ikinci golü attı. 

44 üncü dakikada sağdan ve u
zak bir yerclen Selahattinin tütü 
kalecinin elleri arasından kaçarak 
re 3-0 Gençler lehine bitti. 
Sağdan Gençlerin bir akını bir· 

den sola intikal etti. Kemal göğsü 
ile ayakh.rırıın w:una iııd" ,,:ı;ği to

pu kaleye attı ve gol oldu. Bu an
da AtefgÜnetin kalecisi değittiril
mit diğer kaleci Nec<let henüz ye
rine gelmemiş bulunuyordu. .... 

Bursadaki maçlar 
BURSA, 26. A.A. - Bugün 

saat 3 de lstanbul Samsun takımla
rı futbol birincilik ve dömifinal 
maçını büyük bir seyirci kiit lesi kar 
şısında oynadılar. Br.~ikıaş orta 
muavinliği Hüsni'yi ve orta mu
hllcimliğe de Cahidi kaleye de 
s.~dı ;'yi geçirmi~ti. birinci devre

nin 6 ncı dakikasında Hakkının 
firikikten attığı ilk golü devre ni
hayetine kadar 3 tane daha takip 
etti ve ilk devre Betiktaşın bariz 
hakimiyeti altında 4-0 bitti. Be
tiktatın güzel oyunlarından birini 
görüyoruz. Mütemadiyen açıklar 
vasıtasiyle hücum ve Samsun ke
nar hatlarının yer tutmamaları yü
zünden daimi tehlikeler yaratıyor 
ikinci devrenin 35 inci dakikası1ıa 
kadar bu tehlikeler devam etti. Ve 
bu ane kadar Betiktat 3 gol da
ha kaydetti. 36 ıncı dakikadan iti
baren Samsun'un canım ditine ta
karak oynadığını ve muhakkak şe
ref sayısmı yapmağa azmetmit bir 
halde görüyoruz. Bu gasretin ö
nünde b<>talıyan Beşiktat müda
faasının yorgunluğu ve Sadri'nin 
fiyakası yüzünden ilk sayıyı yediği 
görülüyor. 2 dakika sonra aynı gay
retle oynıyan Samsun'un ikinci go
lüne şahit oluyoruz. Oyun tabii o
larak Beşiktaşın hakimiyeti altın
da cereyan etti Samsunun atak o
yunun amukabil Beşiktaf güzel an· 
'aşmalarla oynadı. Samsun müda
faasmm oyunu kavruyamamaaı a
çıkları daima serbest bırakması 

Bono t, vzirh 
Gayrimübadillere; para ve bo

no tevziine devam edilmektedir. 
Bono tevzi edilmesi lazım gelen 
154 dosya kalmıştır. Bunların da 
"'<i hafta içinde bitirileceği tahmin 
•dilmektedir. Para tevzii de o za
nana klldar bitecektir. Şimdiye 
kadar 100 bin lira istihkakı olan
ların paraları vı-rilmistir. Bir haf
•adanberi de istihkakları yüz bin 
liradan yukarı olanların paraları 
verilmı-ktedir. 

Birkaç gündenberi satıfa mal 
çıkarılmaması yüzünden bono fi. 
atları 24 liradan 19,5 liraya düş
müştür. Evvelki gün takdiri kıy
met komisyonu reisi Faik Nüzhet 
Beyin riyaseti altında bir komis
yon toplanmış, satı•a çıkarılması 
lazım gelen emlak hakkında mü -
zakerelerde bulunmuştur. 

Bugünlerde satışa çıkarılmak 
üzere satış komisyonuna birçok 
emlak verilecektir. Bu suretle dü· 
şen bono fiatları tekrar artacak -
tır. 

Pamuk ihracatımız 
Alman bandıralı Amman vapu

ru Mersinden 5500 pamuk balyası 
alarak Almanyaya gitmittir. 

Ge•:en hafta lzmirde pamuk pi
yasası kilo batına 38 kurut iken 
45 kuru.,a kadar çıkmıştır. Pamuk 
piyasasının f ırlı ması; düı.:ya pa
muk piyasası vaziyetile alakadar 
görülmektedir. 

Çekoslovakyanın milli 
bayramı 

Yann Çekoslovakyanm milli bayrantı 
olduğundan lronsolo.!ıanede bir resınİ 
kabul yapılacak ve Çek04llovak koloniıio 
nin tebrikatı kabul edileceıl.tir • 

Skrim birincilikleri 
BURSA: Türkiye iskrim lıiıinciliklerİ• 

ne iıtirak etmek ÜZ<re lstanbulclan 14 id 
manc:ı buraya gelmiıtir. 

1 Küçük haberler 1 
* Eski Emniyet Müdürlüğü birinci kD" 

miseri iken terfian emniyet müdürlüğiİ 
parmak izi merkez memurluiuna tayiıı 
edilen Tevfik bey yeni vazifesine haıla• 
lnlflır. 

onları bu neticeye aiirükledi. 
Altay lstanbul maçında daha 

zevkli bir oyun göreceğimize ka· 
niim. 

Güreı şampiyonası 
lSTANBUL: 26 A.A. - Giireı ~ 

pİyonasının final maçları Befiktaı kulü
bünün salonunda yapıbnıştır. Neticeleıi 
ıunlardır: 

79 kiloda, Haliçten Yusuf Aslan bİ' 
rinci, urnüapıdan Osman ikinci, Kımıl<"' 
pıdan Ahmet iiçüncii. 

87 kiloda, Kumkapıdan Celal Y ahyaı 
bir.İnci Haliçten Beıir ikinci HaJisteO 
Şahap üçüncü. 
Ağır siklette Kumkapıdan 

birinci, Haliçten Salih ikinci 
Şahap üçüncii. 

Mustala 
Haliçte" 

Umumi taınifte Kumkapı 25 puvanl' 
birinci, Haliç 13 puvanla ikinci, Ka.1111 
paşa 3 puvanla üçüncü ohnuılardır, .,. . .,. 

Ankaradaki ordu 
ıampiyonaları 

ANKARA: 26 A.A. - iki günde"' 
heri Anka.-ada yapılmakta olan ordu 1lflll 
piyonları bugün bitınittir. Perıembe giİ' 
nü baılay.ın manaj mani atlama mü"'" 
kaları atlı spor kulübünün bu iı için h"' 

zırl""""! olan manaj yerinde ve ...aııİ 
parkında müstesna bir kalabalık huzd' 

runda yapılnuıtır. Zabitlerimizin mııfıl"' 
lif manai ve mani harekatını yaparl<eıl 

atlarım sevk ve idarede gösterdikleri ~ 
baret ve incelik hakıkaten görülmeye ~ 
ğerdi. Bilhaua maniaların üzerine sici" 
ken atlarını uıulüne muvafık bir tarzdl 

ve teredütaüz sürütleri en ziyade gt;2:• 
çarpıyordu. Zabitlerimizin bu mü•""'" 
kalarda gösterdikleri meleke ve malı"' 
ret her suretle ıayanı takdir ve tebr;lı 
görülmüıtür. 

Manaj müsabakasında, birinci aüVari 
binicilik mektebinden yüzbaıı Tavv•P 
hey, ikinci Muhahz süvari grupund•" 
mülazim Emin bey. 

Mania müsabakasında, birinci mııh•" 
fız süvari grupundan mülazim Fahri b•f• 

bey, ikinci süvari binicilik mektebindefl 
yüzbaıı Tavvap bey. , 
Şampiyonanın umumi neticesi. biriotJ 

süvari binicilik mektebinden yüzab11 1"•' 
vap bey, ikinci ıüvari binicıl mektel>ıll" 
den binbatı Avni ve mul"znn C<"'"

1 

beyler arasında beraber. 
Dördüncü süvari binicilik mektebin•. 

·,,eı 
den birinci müla7i Saİmlı4'y, iıeı• 
süvari binicilik meıktcblı>den birinci ııııl' 
lazim Eyüp bey. 



B~lkan konseyi 
Salıya toplanıyor 

(Başı ı inci sahilede) 
1lir. ili 

Müzeden sonra Fener patr • 
hanesine giderek patrik Fotyos e
fendiyi ziyaret etmiştir. 

Saat 18,30 da patrik ef~n~~ 
Perapalas oteline giderek Mo~yo 
Titulescuya iadei ziyaret etmlf • 
tir. h • 

Akfam yemeği otelde ~su~ı 
surette yendikten sonra, Mosro 
Titulescu Fransız tiyatrosuna gı • 
derek (Yarasa) operetini seyret· 
mittir. 

Muhterem misafirimiz bu ak· 
tamki trenle Ankaraya gid~ek: 
tir. Kendilerine Hariciye vekaleti 
rnemurl rından Bülent Bey refa
kat edt."CCktir. 

M. Titulescunun maiyeti 
Mösyö Tihılescu ile beraber 

:>rta elçilerden Mösyö Eugene 
Filoti, Romanyanm Sofya orta el· 
çisi Mösyö Bazil Stoika, Ro~ 

iciye nezareti matbuat b~ • 
. i Mösyö Valimaresc~ Buk· 

r.,ş po is müdürlüğü şeflerınden 
bir zat ile maiyetindeki üç memur 
fı!hrimizc gelmitlerdir. 

Ro-.:ı.-: a un Atina sefiri Nko
lescu ve Atina sefareti müsteşarı 
Mösyö Manescu da dün Atinadan 
ıehrimize gelmitlerdir. 

Mösyö Titulescu ile ~raber 
ınüşavir sıfatile Ankarad~ı top • 
lantıya ittirak edeceklerdir. 

Yunan ve Yugoslav nazırları 
Yarın geliyorlm .. .. 

Yunan hariciye n&Zll'I Moı) ~ 
fılaksimos ile yeni Türk Yunan tı~ 
t:aret muahedesi müzakeratına gı· 
: itecek olan iktisat nazın M~s>. Ö 
i'esmazoğlu yarın Seli.nik tarıkile 
ı;ehrimize geleceklerdir. 

Kendilerine Yunan Hariciye 
•;e iktisat nezaretleri memurlarn_ı
dan ikişer zat refakat e~~ktedır
ler. Yunan nazırları harıcıye ~
lemi mahsus mcdürü Refik Amır 
B.qle beraber yarın akpm Anka· 
raya gideceklerdir. 

Yugoslavya Hariciye ~~ 
Mösyö Y evtiç te yarm tehrimize 
gelecektir. 

Bulgar Hariciye naun geliyor 
mu? 

Dü .,.hrimize gelen bir habe-
n .,.- H .. 

O··re Bulgar ancıye nazm reg, .. I 
Mösyö Batalofun 29 tetrınıevve • 
de Ankarada bulunmak üzere teh
rimize geleceği bildirilmit ise de, 
dün yaptığımız tahkikata göre bu· 
ııa ihtimal verilmemektedir. 

Şehrimiz Bulgar mahafilinde 
de bu hususta malumat yoktur. 
Mösyö Batalofun Ankaraya gide
ceği haberi, Hariciye vekili ~.e~. • 
fik Rü;tü Beyin Belgrattan donuş
te Bulgariıtandao geçerken Bul • 
gar gazetecilerine, Mösyö Batalo· 
fun Ankarayi ziyaretinin memnu· 
niyetle kartılanacağını söyleme • 
sinden galat olduğu anlaşılmakta 
dır. 

Bükres sefirimiz de geldi 
Bükref .orta elçimiz Ha?1dull.:ı.h 

Suphi Bey, dün Mösyö Tı~ul~scu 
ile beraber şehrimize gelmıştır. 

Ankaratlaki toplanh 
ANKARA 26 (A.A.) - Anka· ' .. 

rada toplanacak olan Balkan ıli • 
lıifı konseyine ittirak etmek üze
re Romanya Hariciye nazırı M. 
Titulescu ve maiyeti pazar gtlnü 
aaat 9,30 da, Yunan Hariciye na· 
zırı M. Maksimos ve iktisat nazı· 
n Peamazoğlu ve Yugoslavya Ha· 
riciye nazırı muavini M. Poriç ve 
ınaiyetleri de pazartesi günü ıa:ı.t 

10,45 te hususi trenle Ankara)'& 
muvaaalat edeceklerdir. 

Balkan itili.fı konseyi 30 bi -
rinci tefrİn ..ı. günü saat 1 O da 
Hariciye Yek&leti enciiııncm aalo • 
".1W1da toplanacakbr. 

Arnavutluk 
Yunanistan 

(Başı l inci sahifede} 
olur olmaz Arnavutluğun Atina 
sefiri derhal hariciye nazırı Mös· ' . yö Makıimosu ziyaret etmıt ve 
bazı izahat vermittir. 

Fakat bu izahat Yunan halkı • 
nı tatmin etm mı tir, Arnavutluk 
•efıri hariciy n za etinden çıkar· 
ken vazıyetı k nd sine soran ga• 
zetecı er rıh hır teY soyleme • 
m t"r 

D r taraftan haber aldığıma 
nazaran Yunan hariciye nazın 
Yu nısta n Tiran sefiri Mösyo 
Dıya dopulosa Arnavutluk hu 
kum · nezdinde §iddetli teşebhi.ı· 
&atta bulUDIDUI için emir vernıit
tir 

~ -

Fransada islahat 
(Başı ı inci sahifede) . 

da vazife ifa edebilecek ve ye;:u 
kuvvet bahtedecek vasıtaları iade 
eunkele batlıyacaktır. Bunun iade· 
si demek diğer bütün islahatın ko· 
laylatması demektir. M. Dumer.g 
bu husustaki noktai nazarını l ır 
çok defalar bildirmittir : 

Evvela teşkilatı esasiye kanc 'lila 
. smi bile geçmiyen kabine reis; ne 
1 b" resmen bir mevki vermek ve ır 
kaç kelime ile vazifelerini göst .r
mek, kabine reisine mebusan mec
lisi ile mühim bir ihtilaf zuhurun
da simdiki formalitelere mürac"la
ta lüzum kalmadan parlamentoyu 
fesih hakkını vermek, bütçeye r.:ıas 
raf ilavesini icap eden tekliflerin 
yalnız hükumet tarafı~~a~ !.~pıla
bilmesini ve lüzum göruldugu hal
de bir kararname ile bütçeni~ erte
si sene üzerine tecavüz edebılecek 

b. ette temdit edilebilmsi 1'ak· , ır sur . 
kını kabine reisine tanımak ve nı-
hayet memurlar için devletle ~en-

d. larmda münakit manevı mu· 
ı ara d b" 

kaveleye bir garanti teşl :ı e e ı-
lecek tarzda bir memurin kanunu 
hazırlamak. 

Fakat bu neticeler ancak teşkila
tı esasiye kanununu tadil ile ye-
ine selahiyettar olan milli as

!u..blenin kararıla kabil busuldür. 
M. Doumergue, programının tam 
bir tarzda icrasını teahhure mey
dan vermemek için ayan ve me
busan meclislerinin bir araya gel
mesile vücuda gelmesini bu m__illi 
assambelyi bir an evvel toplamak 
azmindedir. 

M I.:l YET . 

ösyö Titülesko 
Şehir operetinde 

(Başı 1 inci sahifec!~'j' 
k .. Ikmı~tır. 

M. Titülesko kendisine k<'rşı 
gösterilen bu nezaket eserim; !n 
son derece müteh9.Ssis olmut ve e· 
ğilerek halkı selamlamıştır. Bu · 
nun üzerine operet orkestrası ev· 
vela Romen milli marşını ve bila
ra istiklal marşını çalmıştır. 

Marşlar ayakta dinlenmit ve 
ş" ddetle alkışlanmıştır. 

M. Titıileako bundan sonra tem· 
sil edilen opereti alaka ile seyı ~t
miş yanında bulunan stanbul va. 
lis"ne Türk operetini çok güzel 
bulduğunu müteaddit defalar sjy. 
!emiştir. 

Romen hariciye nazırı bilh~.ssa 
Hazım ve Vasfi Rızayi fe\ka'.icl"' 
beğenmiş ve bir çok defalar b x
tistlerin gösterdikleri sanat b 1.- ' 

kmda takdirlerini izhar etmek<.cn 
kendisini alamamıştır. 

M. Titülesko operet bittiği za
man halk tarafından şiddetle al . 
kışlanarak teşyi olunmuştur. 

Fransız sefiriyle 
Romen hariciye nazın M. T:tü

leıko dün Fransız sefiri ile u • 
zun müddet görüşmü,tür. iki dip
lomatın bu mülakatına ehemmi
yet atfedilmektedir. 

milli assamblenin toplan17........_nı te· 
min edecek istihzarati epey bir 
müddete mütevakiftir. Mili as
samble mesaisinin bir hafta ka
dar rüreceği tahmin olunabilir. 

Böyle bir teşebbüse karşı encü
menlerin ve mebusan ve ayan ır.ec
lislerinin nasıl bir tavrr ittihaz •-

VAPU CULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST AN BUL ACENT ALIC1 
Liman Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon yolu 
S k \3puru 

3 arya 28 Tcırini.vve\ 

p AZAR ı:ünÜ saat 20 de Galata 
rıhtunından kalkacak. Gidişte Zo'1• 
guldak, lncbolu, Ayancok, Samsun, 
O nyc, Ordu, Gireson, Tirebolu, Co 
rele, Trabzon ve Rizeye. Donüıte 

bun1:ıra i 1ivctcn Of, ve Sünneneyc 
uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve CAR

$AMBA gunleri saat 20 d~ Top· 
hane nh~ndan bir vapur kalkar. 
Gidit ve dônôşte mutat iskelelere 
uirar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

rÇARŞAMBA, günleri bir va:-ur 
ıaat 9 da Tophane rıhlımından kaJ!..n:r 

Mudanya yolu 
Cumartesi R'Ününden maada her 

gün saat 9,30 da Mudanya yoluna 
Tophane rıhtımından bir vzpur kal-
kar. ---· 
Yunanistana Seyahat 

5 • 11 • 934 

Fiyat 32 lira 
P .. ıport - Vizalar • gidiş c!ö· 

nüş bi'cti 
N ,~ 

Rılıtım c3JJe,i ~ 
Telefo:ı: 43126 ,., __ • 

Bu vesile parlıi.mento içtimaının 
ilk günlerinde tetkilatı esasiye ka
nunun icap ettirdiği formalite!ere 
ba,lanılmasına int ·ı·ar olunabilir. 
Buna nazaran kabine reisi ayan 
ve mebusan meclislerine bir ka
r~ projesi tevdi ederek her mec
lisin ayn ayn ruznamesini tasrih 
ile milli a11amblenin içtimai lü
zumuna karar vermesini talep et
mek mecburiyetindedir. Bu proje
nİI' eababı mucibe layıhasında 
muhtıra kabilinden olarak mevkii 
meriyette bulunan teşkilatı kanun
larının bazı maddelerinde yapıl
ması dütünülen tebeclüller irae -
lunmuttur. Fakat 6a muhtarlarm 

deceklerine timdiden h;iküm et- 7607 
mek kabil değildir. Bunun için ev- 1 
vel emir'~' karar metinlerinin ma- latanbul Harici Askeri 

Kıtaat ilanları. !um olması saniyen 25 ilıi 28 te~rİ· 1 L--....;;~;;;,;; _______ _ 

asıl kanun liyıhasının ancak milli 
asambleye tevdii kabildir. Bu mil
li assamble kanun~n reisi olan a
yan reisinin yani M. Jeanneneyin 
hükumetle bilitalaf tesbit edeceği 
tarihte toplanılır. 

Umumiyetle zanno!unduğuna gö 
re, milli assamblenin 15 veya 20 te' 
rinisaniden evvel İçtimaı kabil o
lamıyacaktır. Filhakika buna dair 
ka. ar projesi parlamentonun ilk 
içtima günü tevdi e<llse bile en
cümenlerde yapılacak tetkikat ve 

nievvel arasında Nantes de toı: \a
nacak olan radikal sosyalist kcng
resinin vaziyet alması icap eder. 
Buna ra!!men M. Downergue ta
rafından bazı tetebbüslerin bilhas
sa ayan meclisinde tiddetli bir 
mücadeleye tabi tutulacağını tah
min elınek kabildir. Bunların en 
batlıcası ayanın muvafakati olma· 
dan mebusanm feahi ve -·mrin 
k;ınunun tetkillb eaaaiye kanunu
na ithali hatta bu esaslı islahatı 

tahfif edecek tarzda bazı tadil-ıta 
muvafakat etse bile M. Doun:er
gue'in ayanca muvafakat reyi ve· 
rilmesini temin için bütün kur1e · 
tini ve niifi.ı~nü şarfa mecbur ola
cağı muhakkak gibidir. M. Dou
mergue milli assamblenin ruzna· 
mesini bir itimat meselesi yapa· 
cak ve milli assamblenin 1935 bÜt· 

çesi müzakeratından evvel toplan· 
masını da bu itmat mes \lesi,ıe it
hal edecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşa'da gümrüklenmiş olarak maktaı 25X2.5X 1 

mim ve Tulu 2100 m/m olmak üzere 50 ton lama dem'.ri 
kapalı zarf usulü ile mÜnakasaya konulmuştur. MezkUr lama 
demiri klaring yap:lınış olan memleketlerden getirilecektir. 
Münakasa 15 • 11 - 934 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
15 de Vekalet Müsteşarlık makanunda yapılacaktır. Taliple· 
rin tekliflerini Ticaret Odası veaikası ve 212,5 lirahk teminat· 
larının Malsandığına yatırıldcğına dair olan makbuz veya 
Banka kefalet mektubu ile bir! ikte ayni gün ve saata kadar 
Komisyon Riyasetine vermeleri lazımdır. Bu husustaki şart. 
nameler parasız olarak Ankara'da Vekalet Malzeme Müdür· 
lüğünden alınabilir. (6670) 7261 

•• • 
Universıte Mübayaat 

Komisyonundan: 
Universite Merkez binası bahçesinde yapılacak olan ra· 

sathane binası inşası şartnamesine tevfikan 20-10-934 tari· 
hinden itibaren ·· müdde tle ve ka~ah zarf usulile müna· 
kasaya konulmuı • Talipler her gün Mubayaat Komisyo· 
rı·ına müracaatla dosyasını tetkik edebilirler. Taliplerin iha· 
le günü olan 10-11-934 cumartesi gÜnü saat 15 te Üniversite 
Mubayaat Komisyonunda haz u bulunmaları ilan olunur. 

(6874) 7442 

Galata ithalat Gümrüğü 

Kilo 
33 

Müdürlüğünden: 
Marka No. S. 

CGC 5233 1 
Eşyanın Cinai 

Yün mensucat. 
Bu mensucat 27-10-934 tarihinden itibaren tekrar art· 

tırma suretile satılıktır. İsteklilerin 18-11-934 pazar gunu 
saat 17 ye kadar Satq Komisyonuna müracaatlan. (7166) 

Corlu ve Muratlı Garnizon -
lar;ndaki kıt'aların yemek pi -
şirmek ve kışın sobalarda ya • 
kılması için kapalı zarfla 
428000 kilo Uzun köprünün 
karaborcak ocağı istihsalatm -
dan li.,et kömürü satın alma -
caktır. ihale 31 • 1 O • 934 Çar
şanba günü saat 15 le dir. Ev
..E ve .-.itini ajıeıı•• ek iste
yenlerin her gün ve talip olan· 
ların belli gün ve muayyen ıa· 
atten evvel teklif ve teminatla· 
riyle birlikte Çorludaki komis
yonumuza müracaatları. 

(385) (6496) 6998 . -. . 
Çorlu Garnizonundaki kıt' at 

ihtiyacı için 4448 kilo Lahana. 
4448 kilo pırasa ve ayrıca Mu
ratlıdaki kıt'at ihtiyacı için 
536 kilo lahana ve 536 kilo pı· 
rasa açık münakasa ile satına
lınacaktır. ihale günü 5. ikin· 
ci Teşrin • 934 Pazartesi günü 
saat 15 te dir. Muratlı ve Çor
luya ait sebzeler ayrı ayrı mü
teahhitlere veya her ilcisi de 
bir müteahhide ihale edilebilir. 
Evsaf ve şeraitini görmek iste· 
yenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte Çorludaki komisyona 
müracaatlan. (441) (6748) 

·- 7248 
• •• 

İzmit garnizon tealim ( 490) 
Darıca garnizon teslim (110) 
Tuzla garnizon teslim (60) ki 
ceman (660) ton Linyit ma -
den kömürünün münakasaıı 6 
ikinci Teşrin 934 Salı günü sa 
at 14 de kapalı zarfla yapıla
caktır. 

isteklilerin şartnameyi gör
mek ve taksitleri anlamak üze
re her gün Eskişehirde K. O. 
ve lzmitte F. Lv. Md. lerine 
ve ihale gününün muayyen sa
atmda lzmitte Fırka Satınal. 
ma Ko. Rs. ne müracaatlan. 
(440) (6753) 7254 

• • • 
. İzmit İçin (36360) tuzla i

çın (7200) ki cem'an 
(43560) kilo Bulgurun 
20. 11-934 sah günü saat 15 te 
kapalı zerfla eksiltmesi yapıla
caktır. Muvakkat teminat lz
'?it için (300) tuzla için (60) 
lıradır. lıteklilerin tarlname-

1 

UL Pl l'IM, DOK 
E , TREPO 

Trrk Şirketi Tahv ıat .. ahiplerı Heyeti Umumiyesi 
18 T. Evci 1934 tarihinde ı:azetelerde intişar eden ıl' n mucil:.i. c~ 

htanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Şirketi tahvilat &ahiplerinin 1906 
senesinde Şirketçe tahvilat ihracı ıurctilc akdedilen istikraza nit servisin 
Devlete nakli hakkında Hükumeti celile tarnfından vahi olan teklifi mÜ· 
z~kere etmek üzre 4. T. Sani 1934 pazar günü saat 10 buçukta Beyoğ

lu'nda lsl'İk!iıl caddesinde No. 140 Fransız Tiyatrosu salonunda Heyeıi 
umumiye halinde içtimaa davet edilmiş olduklarını hatırlatırız. 

Tahvilat sahiplerinin içtimada hazır b.ılunabilrnesi için tahvillerini yevmi 
içtimadan foka! bir ho!td evci ls•n bui ve ya Pa. · 3lc Oıınar.lı Bankas na 

tevdi eylemeleri lazımdır. idare Meclisi (3938) 

Gördüğünüz ev piyangodan kaz anılan para ile yapılmıttır. Kadıkô· 
:;i.ndedir. Ev sahibi olm"1( icin ıiz Je cir piyango bileti ahn~.ı:. 7277 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Jandarma Mektepleri ile Hastanesi ve 
Gelibolu mektebi ve Bayramıç birliğinin bir milyon yüz 
doksan sekiz bin kilo ekmek ve bin ikiyüz kilo ununa ait 
14-10-934 te yapıian kapalı zarf münakasaıında bir kısmına 
verilen fiatların yüksek olması ve bir kıannına talip zuhur 
etmemesi hasebiyle münak'lsa pazarlığa çevrilmiş ve 
31-10-934 çarşamba günü saat on dörtten on beşe kadar pa· 
zarlığının yapılması mukar•·er bulunmuştur. İsteklilerin şart 
ları gördükten sonra ilk teminat makbuz veya Banka kefalet 
mektuplariyle mezkur günün gösterilen saatlarında ya komiı 

yonumuza veya Çanakkalede Jandarma mektepleri satmal· 
ma komisyonuna veya Ça nakkalede Jandarma mektep
leri satmalma komisyonuna müracaatları. (7033) 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul İthalat Gümrüğünde 6 numaralı satış anbarm. 
da bulunan 110 çuval da muhtelif İpekli ve pamuklu ve saire
den mürekkep kaçak eşya:ar 27 -10-934 tarihli Cumartesi giJ 
nünden itibaren her gün saat 13 den 16 ya kadar satılaca• 
ğmdan isteklilerin muayyen saatlerde Satış anbarmda hazır 
bulunmaları ilan olunur. (6463) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Mektebimizin elli birinci yıl dönümü münasebetiyL 
Cumhuriyet bayramına müsadif T eşrinievvelin 29 uncu pa• 
zarteıi giinü saat (14,30) da mektepte tes'it merasimi 
yapılacaktır. lıtanbulda bulunan Mühendis arkadaşlarnnızııı 
bu merasimi huzurlariyle şereflendirmelerini rica ederiz. 

(7165) 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden 
Şartnamesi veçhile 1 O bin resimli afiş, 120 bin el plim 

tab ettirileceğinden taliplerin teşrinievvelin 27 inci cwnarte 
ıi günü saat 15 le Piyango Müdürlüğüne müracaatları. 

(7000) 1538 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl lUNLA.RI 1 
Münakaaaaı feshedilen takriben 431 ton demir tekrar mü

nakasaya konmuştur. Münakasa 21 • 11 • 934 Çartamba günü 
saat 15 de Ankarada idare binasmda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde beşerli-
raya satılan şartanamelerde vardır. (69:46) 

7503 

( 400) Çam telgraf direğinin kapalı zarfla münakaaası 
26-11-934 pazartesi saat 15 te Ankarada İdare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilai: Ankara, Haydarpaşa, Adana ve 
Eskişehir veznelerinde Beşer lirya satılan şartnamelerd 
vardır.. (7122) 

sini görmek üzere her gün Es
kişehirde Kolordu ve lzmitte 
Fırka Levaznnlarına ve Ek
siltmeye ~eleceklerin de ta
yin edilen gün ve saatte temi
natlariyle birlikte zarflarını 
Fırka Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (521) (7152) 

• • • 
İzmit için (12400) Tuzla 

için (2400) ki cem'an 14800 
kilo Sabunun 20-11-934 sah 
günü saat 14 te kaı>alı zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. lı· 
teklilerin şartnamesini gör• 
mek üzere her gün Eıkişehir
de Kolordu ve lzmitte Fırka 
Levazunlarma ve ekailbneye 
geleceklerin de tayin edilen 
gün ve saatte teminatlariyle 

bi.Tlikte zarflamu lzmitte Fır
ka aatmalma komisyonuna 
müracaatlan. Muvakkat temi
nab İzmit için (233) Tuzla 
için (43) liradır. (522) 
(7154) 



,---------..·----------~------------~~----------··-------·-----------=------bır tıraş bıça~ı ile yüz ııe .a tıraş 
olduğuna andedsnler çoktur 

HASAN 
TIRAS BICACI 

ViTAMİN 
KALORİ 
GIDA 
KUVVET 
KUDRET 
KAN 
HAYAT 
SIHHAT 

a ·s a 
Çavdar 
Nişasta 

Arpa 
Yulaf 
Pirinç 
Patates 
irmik 
Turlu 
Mercimek 
Beyaz Mısır 

Şimdiye keder icat olunan blltnn tıraı bıçakları 
arasında en mllkemmel ve ea fevkalida oldu;(u 
tahakkuk etmittir: Piyasada meycut tınf bı
çaklarını ıaıırtmııtır. Hasan tıraı bıçağının 
1-2-3-4 numaralı gayet keskin ve hasıu tirafları 
vardır ki her bir tarafile liakal on defa tıraş 
olmak kabildir. Bu hesapla bet kuruıluk bir 
adet Hasaa tıraş bıçağı ile kırk defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yüz defa tıraı yapılmak 

mümkllndilr ki dllnyanın hiç bir bıçaiında bu 
meziyet yoktur. Ha1an bıçağı iatediğiniıı: halda 
lıaıka marka verirlerse aldaıımayııuıı:. Taklitle
rinden sakınıaız. Fiatı 1 adedi 5 kuruıtur. 10 

adadi 45 kuruttur. HaHD ecza deposu: 
İstanbul - Beyoğlu. 

Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deği§tire değiştire yediriniz. Vita 
ve kalorisi çok olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neoeli sıhhatli, tombul, kanlı canlı olu 
Çabuk büyürler, çabuk diş ç ı karırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLA 
YAPILAN MA HALLEBİ ve ~ ORBALARIN ve tatlıların ve püreleri-o ve yemeklerin lezzetine payan ol 
Ha~an ec1a deposu. T"klitlerinrlPn s~ kınırP z . HASAN markasına rlikkat. · 

Asi_pirol N eca.ti Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Sa.lih Necat Deposu: · 
Bahçe kapıda 

HER YERDE SANİN · 
PardesUlar, kostamler, paltolar, ve muşambalar bulacaksınız... Fakat 

Galata'da Karakilyde kain ma,hur 

LSVOR 
BÜYÜK ELBiSE FABRiKASI 
Her tUrlU rekabetin fevkinde fiyatlarla daha iyilerini takdim edecektir 

Mandelberg • Buııberry 
kunınflanndan imal 

edil mit 
empermeablize 

En mükemmel yerli ve En son moda gayet U ""dd d 
A k 1 d k · ı· . · · aJ zun mu et ayamr vrupa Ulnllf ann an fi , ıma ıyesı itın ı ,. . 

mamul gayet tık bi- ve teminatlı hazır ve kat ıyyen eskimez her 
çimlerde ııpor ve şehir ısmarlama renkte ve teminatlı tık 

Par~esülerini Palto lan El~iseler Muşambalar 
Kadın ve Çocuklara Mahsus Manto ve Muşambaların 

Mütenevvi ve çok müntehap çeşitleri vardır 

Tediyatta te hila t ,.~.....,._.~-.....:.,r 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Ciıııl Hisse miktan Muhammen kıymeti Borçlunun ismi 
Pendik Pavli Tuğla ve kiremit 125/8tl hiuaal 3840 liradır Doktor Koento Fonçi 
lakeleıi Fabrikası veledi Lılyu 

Ciaı mevki ve hi11ali miktarları yukarıda gllatarilıa em!lk vergi borcundan dolayı ıatılığa 
~ıkarılmı ı!ır. Taliplerin ihale günü olan 3/11/934 tarihine milaadif Cumartesi güail saat 14 da 
idare Haydine müracaatları. (6923) 7462 

• 
Denizcilere ilan 

fstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
İstanbul Limanı nizamnamesinin 17 inci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değişmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 
(MADDE 17 -Tehlikeden salim ve icrası mümkün ol

duğu zaman Karadeniz Boğazından Karadenize doğru geçen 
bütün gemiler Boğazın orta hattının iskelesinden yani Ru
meli tarafından ve Karadenizden gelen gemiler yine iskelesin
den yani Anadolu tarafından seyredeceklerdir. Bu maddenin 
tatbikat sahası cenuben Kızkulesini Ortaköy Camiine vasle
den hat ile şimalen Kireçburnu fenerini Umuryeri Bankı fe
nerine vasleden hat arasındaki sahadır. Bu saha haricinde 
Denizde Men'i Müsademe Nizamnamesi hükümleri tatbik o· 
lunur. Bu saha dahilindeki iskelelere uğrayacak vapurlar uğ
rayacakları iskelelere göre seyrederler). (7094) 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Me
murları Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimiz talebesine m übayaa ve imal ettirilecek olan 
Elbise, Paltc;ı, kız talebe mantosu, İç çamaşırı, kundura vesai
re aleni usulle ve pazarlık suretiyle ayrı,ayrı münakasaya kon 
muştur. Nümune ve şartnameleri görmek isteyenler Selimi· 
yede Mektep idaresine, münakasaya iştirak edeceklerin de 
teminatlariyle beraber yevmi ihale olan 6-11-934 ta1ihine 
müsadif salı giinü saat 14 de Fındıklıda Yüksek Mektepler 
Mübayaa Komisyonuna gelmeleri. (7138) 

• 

Ueniz yolları 
iŞLETMESi 

Acmteleri ı Karalııöy Köı>rfllıoıtı 
Tal. 42362 - sın...; Mühürdanado 

Hu. Tel 2274041--

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 27 B, Teş
rin CUMARTESİ günü aaat 
18 de lzmir'e kadar. (7134) 

7671 

KARADENiZ YOLU 
VAT AN vapuru 27 B. Tetrin 
CUMARTESİ günü saat 18 
dıı Hopaya kadar. (7135) 

7672 

MERSiN YOLU 
ANAF ARTA vapuru 28 B. 
Tetrin PAZAR saat 10 da Mer· 
sin'e kadar. (71 26) 7673 

... - ... TİFO BİL--.. 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu• 
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap· 
landır, Hiç rahatsozlık vermez. Her· 
kea alabilir. Kutusu 55 Kuruş. 

6815 

Diş macunu 
Sanln: Dişleri beyazl atır . 

Sanın: Diş etl erini besler 

San in: Ağza ferah lı k verir 

Sanln: Dişle ri temizler. 

Sanln: Fenni imal edili r. 

SANIN 
Diş Macunu -------:, 
Dr. Ahmet Fahri 

(Operatör) 
Dr. Hüseyin Kenaa 

(S:nir hekimi) 
Ruhi Vamık 

(Diı tabibi) 
Maayenehanelerlni İstiklal cad· 
desinde Parmakkapı tramvay 
i stasyo:ııunds İmam sokağında 
Nuri Bey apartımanına naklet· 
mi,1erd"r. (3'!37) 7597 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tınalma komisyonu ilanları 

İstanbul Kumandanlığı em 
rindeki kıtaat ihtiyacı ıçın 
53000 kilo bulgur kapalı zarf
la satın alınacaktır. İhalesi 6 
İkinci teşrin 934 salı gÜnÜ saat 
15,30 dadır. Taliplerin şart· 

name ve nümuneyi görmek Ü· 
zere her gün ve teminat mak· 
buzlarile o gün vaktinden ev
vel Fındıklıdaki Komisyonda 
hazır bulunmaları. (199) 
(6791) 7434 

'f. • 'f. 

Üçiinci! Kolordu Kuman
danhğı kıtaat ihtiyacı için Çor· 
luda teslim edilmek üzere 
(6000) kilo Benzin pazarlık
la satın abnacaktır. ihalesi 
30 Birinci Teşrin 934 salı saat 
14,30 dad1r. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve teminatlarile o gün 
vaktinde Fındıklıdaki Komis· 

~ 

yonda hazır bulunmaları. 
(142) (7145) 

Osmanlı bankasından: 
Yüzde 5 Faizli, 1918 tarihli Dahili 

lstikrllJ: tahvilleri hamillerine-
1 Tetrinisani 1934 vadeli ve 34 

numarah kupon bedeliniıı 1 Teşri· 
nisani 1934 tarihinden itibaren 
Oamanlı Bankasının Galata ve 
Ankara idareleri ile vilayet mer
kezlerindeki bilumum tubeleri gi
şelerinden tediyesine b&Jlanacağı 
ilan olunur . 

20.- Türk liraaı itibari kıymetli 
beher tahvil kuponuna mukabil 
kağıt para olarak 50.- kurut ve
rilecektir. 7697 

. lsta~bul Zirc:ıat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semtı Mahallesı Sokagıw c· . - - . E lA k H" . H" .. 
N ınsı m a ıssesı ısseye gore mu-

0· sı N h kı · 
1488 Ed• k KA · ı· · · '""" "" = .r.:::· ~ , • o. sı ammen ymetı · 

ırne apı atıp Mu~ ı~ıttın Tatlıkuyu 'ı\rsa metres~ 90 \: ' ' 7 Tamamı 300 T. L. . 
1490 · ,, Hacı Muhıttın Muhtar ,, ,, 60 \ 31 ,, 240 , 
149"1 BurgazadasıBurgaz Kızıltoprak 861 25 29 eski 430 ' 

Yk d f lı · " " ' " " 
tuh a1rı1 a. 

3
e
0
vsa 1 yazı gul'.~~enkuller ~-2-10-?34 satışında müşteri bul madığından bir hafta müddetle satışları uzatıldı. 

a e erı • 10-934 salı gunu saat on dorttedir. (7082) 

L 

E SAN S • LOSYOrt 
VE Pl.JQQA 

Partümöri l. T , Pİ VER - A. Ş •. 1stanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon •43044 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERI 
TÜRKiYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiıtk 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON V 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de satılmak üzere emaneten m 
gönderenler, hesabımıza, TÜRKiYE fş BANKAS 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyon~• emin bir surett 
iı görmek isteyenlerin MISIR iş LİMİTED'i tercih etmele 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adre•l: MISIRİŞ - İ•keaderiye 
·~ ; ... \ •"!J.., ·'r~t .~ .. '!\ -... - .. ' .. 6653 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim Mektepleri Lise ve 
tamekteplerle mülhak pansiyonların irmik, Şehriye, Noh 
Kuru Fasulye, Mercimek, Bezelye, Yoğurt, Gravyer pe 
Şeker, Kuru Meyva, Hayvan yemleri, yemek ve ekmek ar 
larile Çamlıca Kız Ortamekte binin Sebze ve Patatesi ve 
renköy Kız Lisesinin Sebzesi ve Kandilli Kız Lisesinin E 
mek ve Patatesi: 

Bunlardan Sebze, Patates, Ekmek, Şeker, Gravyer pe 
ri, Nohut, Kuru fasulye, Mercimek, Bezelye 7 • 11 - 934 
irmik, Şehriye, Yoğurt, Kuru meyva, Hayvan Yemleri, Y 
mek ve Ekmek artıkları 14 - 11 • 934 tarihlerine müsa 
Çarşamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı z 
usulile mevkii münakasaya ve müzayedeye konulmuştur. 
namesini görmek isteyenlerin İstanbul Erkek Lisesindeki 
misyon Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de te 
natı muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza mü 
caatları. '(6735) 72 

--- Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar g5ıterlr 

TRAN HAKKI EKREM 
önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler ile gö 

nezlelerlni kat'iyyen geçirdi~i gibi •efes darlığına do çok faydası vardır. 
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İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul Umumi Hapishane imalathanesinin t 
mlinakasaya konmuştur. Şar tncıme ve keşifnameyi görm 
isteyenler her gün Adliye Levazım Dairesine ve münakasa 
istirak edeceklerin (55) lira teminat ile birlikte 14-11-
Çarşamba günü saat 14 te Vilayet muhasebeciliğine 
caatları ilan olunur. (6955) 

fiefriy_atı idare eden: MOMT AZ FAiK 


