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Balkan misakı 1 
Konseyinin içtimaı 

Balkan misakı kome)'i busüa AA· 
~ada dört Balkan devletind• üçQ
ıı.~ hariciye D&Zırlan, birinin de ha,. 
rc:ıye nazın m-vininin iftirilrJle top
llllaca.ktır. Romanya hariciye Dllt&lrl 

M_. TitüleacQ,. evvelki ıriindeniberi hü· 
~ merkezim.izde bulunuyar. Dün 
"e Yunan Hariciye nazın M. MMD· 
Ilı.,. ile Yugoalavya Hariciye nazırı 
llıuavini M. Puriç Ankaraya ..,,......t-
1.,.dır. M. Y eTtiç, Y -..g06lavya krah 
Aleltaandr Hasretlerinin ölümü do • 
&.:vıaile kabinenin kanunu esasi İl<· 
ti~ı yeni bqtan teşkili lazım gel· 
digınden An.karaya gelememif\İr. Ma. :;::-uih içtimada Yugoslavyayı, bu 
ı.· st memld<et baıiciyetinin miimtmz 

Cumhuriyet" Bay amı 
üyük bayramımız bütün memlekette 

da ve büyüktezahüratlakutlulandı 

1 Balkan Konseyi bugün 
AP.karada toplanıyor 

tr •İnıaaı olan M. Puriç temail ede
Cekt.ir, 

Konoey, bir hafta on sün n....ı. 
S..lgratta toplanmq ..., Küçük itilaf 
ı.ooaeyi ile beraber, bir tebliğ te net• 
l'ebniıti. Binaenaleyh aradan henüz 
.... gün g~iği ha1cle Balkan mi • 
..ıtı konseyinin neden tekrar toplan· 
:ğı aorulabilir. Bu -ım cevahmı 
"'<>nıanya Hariciye nazırı M. Trtın
eo venrıiıtir. Muhterem nazır, birkAç 
ıiin eVVoel, ı.tanbuldan geçen._ g
:r.etecilere yaptığı beyanatta, Belgrat 
İçtimauun sebeplerini fU yolda anlat· 
llırtb: cBelgrat toplantıaı, feci Mar
&ilya hadisesi karşıamda dostumuz 
'te kederdide müttefikimiz Yugoslav• 
Ya'ya klll"§ı bir hünnet .-.:İ olarak. 
tevkala de 1Urette vaki ohnUflu. )§ta 

" tıehepledir ki Belgrat'ta F.......,. 
"~ Y Ugosla vya'ıını ha.tına gelen fa. 
b~anın aiyaai neticelerinden bqka hiç 
ır tnevzua tema.a etmedik.» 
, Ankara içtimama gelince; Mrke

IUı rnalilmu olduğu az......, buna -
'telc:e karar Yerilmitti. Bu içtima, Ro
~~Ya Hariciye nazıırmm ifadesine 
tore, cbir İf içtiman olacaktır. Yu· 
l~laTya kralı Alekaandr Hazretleri· 
ilin feci ölümü, bütün Balkan miaa.. 
lu milletleri için çok acı bir darbe ol· 
~a beraber, biç b.ir fCy.İn Balka.n 
lniaakr te§k.ilatmm intizamla çalıınıa
llna maru olamıyacağmı dünyaya göa
lerınek için konsey içtimaı telıir edil· 
bletniıtir. 
1
_ Bugün içtimalanna baslıvacak o
~ konseyin ruznamesi hakkında he
:;:. ":at'i malüınat yoktur •• ~omanya 
h ıcıye nazırı, yalnız bu ıçtJmam e
ti toıın.iyetine i§&rCt ebnit ..., bazı ik· 
i~di nıeaelelerin müzakere edilece • 
• ~ aöylemifW.. Bu -.ziyette konsey 
'Çtiınaında görüıülecek meaelelerin 
~Yetini anlamak için bir kaç gün 
h..kıemek laznndır. Ancak Romanya 
~.,.İciye nazırının lataııbulda gazete-

. ere aöylediği aözlerle Yunan Hari· 
Clye nazınnm geçen eylülde C-..v • 
t'eden Atinaya döndükten aorıra ıra • 
~eci.lere vaki olan beyana.tından an. 
..'f ılıyor ki Balkan misakı konaeyi 
"" defa çok mütenevvi ve çok §Ü· 
~ıdlü meselelerle alakadar olacak· 
. · Yunan Hariciye nazm M. Mak· 
""'?-'- bu beyanatını netreden 26 
"lrliil tarihli Le Measager d' Athimea 
tzeteai, Ankara içtimamda· göriifü· 
~ ,olan meaeleleri pı kıaunlara a· 
--..._ta.dır: 

1 - lktiaadi -lelerin telıkiki, 
~ - Münakale meaelelerinin tet-

3 -Turizme ait meoeleJer, 
4 - Balkan milletleri araunda 

~di •e fikri temaalarm takviyesi, 
ltt • :- Balkan antantmm ça.lı§1Da tar· 
lca ıç..n daha etraflı bir nivımn•...., 

lenıe aluıma.aa. 
~~ "":- Balkan memleketlerinin im· 
;..,_ &i&tenılerinin birlepne6İni temin 
~ ha.zll'lık. 

111 
1ıte Yarı resmi Yunan ..-lektat•· 

b 1
"' Balkan miıala içtimamm b~lıca 

d~ rııeaelelerle meıgul olacağmı bil
t~~edir. Yukarıki ruznamenin 
d_,. B den anlaıılıyOI' ki fimdiye ka· 
Old • alkan konferanalarmm meşgul 
llı't uıu meoelelerin büyük bir knmı 
n.,~•ııım.i Te daha aalahiyettar olan 
lb.i misakı konaeyİne intikal et • 
~oltıyor. Bu da Balkan birliği fik
ltu kıaa bir zam.an içinde ne kadar 
ba "."et bulduğuna delalet etmeai iti • 
~le dikkate pyandır. Balkan mi- . 
_,,

1 
1 k?naeyinin meıgul olacağı me

t e~~,rın tümul ve mahiyeti ğöıteri • 
'l!:r "' bu, geçici b ir politika kombine
d nr değildir. Miııakı imzalayan dört 
l "~ '.'t, Balkan hudutlarmm emniyet· 
erırıı biribirinin yardmıma dayadığı 

ca 
Ankaradaki geçit resmi Gazi H. nin yüksek huzurunda 
gaDıldı - lstanbuldaki geçit resmi mükemmel oldu 

... - ... 

Yukarıda Tak.im a/Jidainıle 7t1pılan ment1W.. CfaiıJa Bqazıtta 
L 7t1pdan 111 raAı11 

Cambari~ bayrammm - birin· 
ci yıldöoümü memleketin her tara • 
fmda cotkwı menr.9İmle Jmtlulımdı • 

Dün 16tanbul, aayrlı gÜll)erindea 
birini daha yap.dı. Şehir ba §lan ı.a,. 
ta donanmıt, her tarafa bayraıklar 
aaılmıt, taklar , kuleler İn§& edilnıit, 
defne dallarile ııüalemnifti. 

lıır haria- çdran~ -~ J-. 

Sabahleyin aaat 9,30 ile 10, 15 •· 
rumda •ali Muhittin Bey wayette 
camhuriyet bayramı --maebetil<> tel> 
rikatı kabul etti. 

Teşrifata dahil bulunan mebuslar, 
:ı.tanbul kumandanlığı erkanı ve Ü • 
meraaı, cı-.iz kumandanlığı erkan ve 
ümeraaı, jandarma kuma.ndaru, üni • 
venite, yükıaek mektep ve maarif mü· 

, __ Ankarada ' 
büyük bayram 
Gazi Hz. Balkan Hariciye 
Nazırlarını kabul ettiler 

Geçit resmine lran ve Irak 
tayyareleri de iştirak ettiler 

ANKARA, 29 (Telefonla) -
Reisicumhur Hazretleri aaat on 
üçte Büyük Millet Meclisinde teb
rikab kabul etmeğe başlamıftır. 
Gazi Hazretleri huzurlarına kabul 
buyurdukları zevatın ayrı ayrı el
lerini sıkarak "Bayramınız kutlu 
olsun., diyerek iltifatta bulumnut-

(Dcvamr 5 inci ııahifcdc) 

Gazi Hz. 
' 

Perıembe gunü Mec· 
liste çok müh·· m bir 
nutuk söyleye< e der 

ANKARA, 29 (Telelonla)
Reisicumhur Hazretlerinin per
fenıbe günü Mecliste irat edece
ği nutka büyük bir ehemmiyet 
oerilmekteclir. Gazi Hazretleri 
nahıklarında dünya vaziyetine 
harici siya.etimizin mulıtelil ,,;. 
zahürlerine ve önümüzdeki se
ne hükumetin yapacağı yeni oe 
mühim işlere temaa edecekler
dir. 

İtalyan elçisi gidiyor 
ROMA, 29.A.A. - Röyter a,imMmm 

bildirdiğine göre ltalyanm Türkiye bü
yük elçisi M. Vincenm Çine llk 1 tal yan 
büyük elçiai. alarak tayin edilmiıtir. Halk aabahm daha erk.,.. aaatin

de aokak1ara dökülmüttü. Herkes, 
alayın geçeceği caddeler, yollar üzıe. 
rinde birikiyordu. 

dürlüğü erk&nr, Ista.nbuldalcl bilWmım lf'!!2'!Hl!!!l•••e;;;;e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3!!!Hl-ıl 
müfettif!er, adHye eri<anı, maliye le§• 
kilatr rüewr, rü.uımat, tapu, Te em· 
li.k miidüriyetleri erir:&nı, -rili.yet _... 
kam, maarif meımırlan, mektep mu· 
allimJeri, Nafia bapnübendisi n mai
~ eıık&nı, ticaret ve aanayi odaaı, 
deniz ticaret müdürlüğÜ erk&nı, aıh • 
hat ve içtimai m.._t loefkjlatı «-

Beyazıt cuır.iıuriyet meydanı, bir 
mah§er nıanzaraaı arzediyonlu. Sa • 
hahleyin aaat sekizde Tayyare cemi
yeti, Takaim meydanında bir balonu
çurdu. Balonun üatünde (Y qaam 
cumhuriyet) ibareai yazrh idi. Saat 
dcıkuzdan itiharaı tramvaylar, diğer 
na.ki) TautaJarı, alayın geçeceği yol• (Devamı 5 inc1 ııalıifcdc) 

Pek yakında 
Büyük bir roman 

' 
tefrika edeceğiz 

d:.. \~,. ~ 
~ ~)i - j , J 

v -'~ 

Müelhfi : Nazmi Sehap 
Genç kızlar, mektepliler, ha
nımlar, beyler lstanbullular, taş· 

ralılar 

Yunan nazırlarile Yugoslavya Hariciye nazır 
muavini Ankarada ••mimt karıılandılar 

iti. Titıılako lnnet hfa 1ü. oe 
HtırÜ:iye Velriliyle batııba -11. 
Tilul-'- Biqiik Millet MecİUiıı-
·~' den ~kcn 
AN~ 29 (A.A.) - Y

laariciya aazm M. Mak•imoa ..., lk • 
ti.at nazın M. Peomazoğlu ile Ya.....
iaV}'& hariciJe D&Zır mua...mi M. Pu
riç 'le refakatlerinde bulunan zevat 1 
baNai trenle bugiin 10,45 le tehriml• 
•• mu .... aalat etmitler •re durakta ıı
ric:İ7'e vekili Tevfik Riiftü •e iktioat 
Tekili Celi.I Beylerle hariciye vek&le-

ti 1111111111.İ ki.tibi Numan Rifat Bey, 
Ankara valiai, iktiaat miistef&l'I, An· 
kara merkez kumandanı, hariciye ve
ü.leti ikinci daire müdürü, protokol 

(Devamı 5 inci aahifcdc) 

Şeref turnuvasının ilk 
maçı dün yapıldı 

Fenerbahçe Galatasarayı 1-0 yencTi 

Hasılatı Bqiktafh "llldlmm Şerdin 
lih ı ine "" çoculdanna ıeaıhnek üzse 
8efiiktat faııerbahçıe ye Goıl.taunıy fvt. 
bol birinci nrknnlan araamda tertip edil
diğini eneloe haber urdiğimiz cş-i 
ır-sn> lııll"Dunamm ilk maçı yapıldı. 
ek. 

Taksim ctadmcla oynanan bu maç, da
ima nrkip Taziyette bulunan ve her ze
- alaka uyandınm Fenet"bahçe • Ga
latasaray maçı idi. 

Taksim otadmm tribünJerine ve bil· 
basaa duhuliye kımıma az cörülmiye
cd< kadar aeyirci toplamrttr• Turnike
ler ciuntmdan itledikçe turnike batmda 
biletleri kesmeğe vakit lnrlamadan top
layanl.- Şerefin nrbunu hürmetle yade
diyorlardrı Şerefin çocuk.larma iyi bir 
J111'"1:m tanin eclilmitti. 

Maç Ullltİ geldiği zaman iki takun 
.ıloılıır arasında sahaya çıktı. Mutat me· 
raoıimden Te Şerefin hatırasına hürme
ten bir dakika süklittan sonra oyuna 
baflandr. 

Hakem lstanl>ulıpordaır. Adnan heyeti. 
Talmnlısr ıu §Elcilde çıkmııtı: 
F~e: · 

,_. 
r_ Lut& Fanrk 

Kadri Nihat Uınıbim 
Rasih Needet 

llk loiicımıu Fenerliler yaptılar. Fener
liler oyuaa güzel ve aeri beıl1m11lardı. 
F-lilerin bu bücumlan bir müddet de
vam ettikten aonra, oyunda ....,,da bir 
tıımu:ün basd oldu. Daha - hikimi
Jet Galataıraraya geçti. Calatıuarayın bu 
hekimiyeti de bir müddet devam ettik· 
aonra pne beraberlik teessüı etti. llk 
devre Galatasaray muhaoimlerinin ka
çm:lrklan iki gol frroatından aonra ıayı· 
ırz olarak bitti. 

llk devrede iki taraf ta iyi oynadı ve 
seyredenlere az çok bir futbol zevki ver• 
di. Galatasarayldar, bilhaMe. müdafaa 
kısmı her zamanki gibi daha enerjik, Fe
nerliler daha tekniktiler. 

ikinci devre batlar batlamaz Fenerbah 
çe sağdan seri bir hücuma geçti. Sağ a· 
çık Niyazi topu acele aürdü ve ortaladr
Niyazi sağ iç mevkiinden tekrar aağ açı. 
ğa almalı oyununu yavaı yavaş düzelt· 
meğe baılamıştır. 

Niyaz.inin l'U'delini, Fikr<!t çok güzel 

gibi, iktiaadi noktadan miima aebetle
rinl takviye etmeğe, turizm ve fikri 
temaalarla ve kanunlarda birlik te
minile manevi Tabdet vücuda getir • 
meğe çalı§ACaklardrr. Bu meselelerin 
tetkik mevzuu tqkil etmeıı.i bile göz
lerim.izin önüne yeni bir ufuk açmış· 
tır. Filhakika bunlu çabw:ak halle
dilecek meseleler değildir. Bir takım,. 
tarı, ilim ve ibtiaaı itleridir. Balkan 
memleketlerinin biribiriyle olan ikti
sadi münasebetlerinin mahiyeti tim
cli)'e kadar bir kül halinde tetkik e
dilmit olduğunu bilmiyoruz. Yugoa
lavya ile aramızda bir afyon anlat
muı vardır ki, her iki memleket te 
bundan iatifade ediyor. Daha bu nevi 
anlaşnalar yapılabilir. Her halde 
iktiaadi aalıada yapılacak birçok it 
olduğuna fÜphe yoktur. 

Kültür aahasma gelince; Balkan 
birliği mefkuresini siyaset aa.haaından 
milletlerin kalbine intikal ettirecek 
ve ona devamlı bir hayat bab~ecek 
olan çalr§lll& bu noktada olacaktır. 

Filhakika her Balkan milletinin ken
dine mahsw bir kültürü vardır. Eski 
zamanlarda her Balkan milleti diğer 
Balkan milletinin kültürünü &§ağı gÖ• 
rürdü. Balkan mefkıireai, bu kültür· 
lıori birlettirerek yeni bir kültür mey• 
dana getirecek değildir. Her millete 
diğer milletin kültürüne bünnet hissi· 
ni telkin edecektir. Balkan birliği, 
dilde, dinde , barata vahdet meydana 
getirmek gayesini i.atihdaf etmiyor. 
Müıtakil ve mukadderatlarına hakim 
olan milletlerin biribirine kartı hür
metini ve biribirile te§riki meaaisini ia
tilzam ediyor. Bu, yalnız hiikıimetle
rin yapacağı bir iı değildir. Hükil· 
metten baılryarak, .......U Te huauai 
teşekküllerin, iliın müesaeaelerinin, 
h<>eaların, gazetelerin, fertlerin dere
ce derece vazifeleri vardır. Her hal
de büyük bir it yapılıyor. Bugünkü 
Ankara içtimaı da bu büyük İ§İn ba
§arılma&ına doğnı a.tıhnıı ehemmiyet• 
1i bir adnndı.r. 

A.hmet SUKRU 

Katran Kazanı ı 
il! Hepin!zi ~ romanıdır !!.~ 

Bedii 
Fazıl Yqar 

EMıt Ali Rıza Cevat 
Şaban Fikret Namık Muzaffer Niyazi 
GırltaııaraY: 

've yerinde bir kafa vurutile, Galataaa 
ray mtıd:ıfilerinin ve hatta kalecisinin 
lmmldanmasma meydan bıra'knıadan go
le çevirdi. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 175 

ttihat v.e Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiM BIRAKTIGI VE!.IXALARA COREJ 

Her luJı/u mahfuz.dar. .._ Ycuan: A. C. 

İskenderona geldikten sonra Ha
leplilerin bir kerre 

daha ayaklandıklarını haber aldık 
Halebe vasıl olunca orada otel- 1 

de oturmamıza müsaade olunmadı. 
Bize hükiımet dairesinde mefruş 
bir oda tahsis edildi. Yalnız yol le
vazımı tedarik etmemiz için ~hir· 
de dolıqmamıza müraade edildi. 
Halepte dört gün kaldık. Halep, 
cebri bir terakki ile ,eıırah te
meddünde ilerlemektedir. Fa.
kat burasını " menfiler ka. 
rargahı ,, diye tevsim etmek 
daha doğru olur. Halepte ekseri
yetle Veliaht Reşat Efendiye men
sup oldukları için nefyedilmif ikin
ci sınıf menfilerden üç yüze yakın 
zavallı vardır. Bunların yegane ka' 
bahat!eri Reşat Efendi mensupla
rından olmaktan başka bir 'ey de
ğildir. 

Halepten hareket ettik~en ıonra 
nisanın befinci günü lakendorona 
geldik. Her merkezde olduğu gibi 
lskendoron Önünde süvariler tara
fından kartılandık. Bu lstikltıl va
lilerin karşılamasına benziyordu. 
Bazen o kadar tuhaf oluyordu ki, 
Meseli kaza kaymakamı niçin gel 
diğimizden haberdar buhmmıyor
du ve Hamdi Beyin yükaek bir ~ 
leye mensup olduğunu veya iradei 
seniye izam edildiğini öğrenince 
bakkımızda au.rı ihtiram go teril
mesini zaptiyeye emrediyordu. Bir 
taraftan mevkufen sevkedilirken, 
diğer taraftan zaptiye memurları
nın bize k&J'fl resmi seli.mı i.fa et
meleri o kadar garip görünüyor ve 
halimize karşı o kadar büyük bir 
tezat te,kil ediyordu ki, bunu gör
miyen kolaylıkla anlıyamaz. 
Şimdi iki aydanôeri lskendercm

dayız. Buraya geldiğimiz: bmada 
memurlar telgrafla bildirmitlerdi. 
Bağdat ve Halep valileri de yaz,. 
mışlardL Fakat bugüne kadar hiç 
bir haber çılnmodı. Mllheyüa ıiikUt 
ediyor. Öyle nnıwd<yom ki, bi
zim kimlerle muhabered.e bulundu
ğumuzu tayin etmelC için Pariı se
fareti vuıtasile tahkikat yapılıyor 
Binaenaleyh dikkat! 

Ben burada ca vidani bir istira
hat içindeyim. Çünkü tevkifimden 
bir hafta evvel Pariste fukalarm 
ittihat ettiğini haber almqtmı. Yal 
nız Ali Haydar Mithat Beyin tar
zı hareketi bizi cidden müteessir 
etmişti. Maamafih yine celbine ça 
lı~mak lazımdır. 'annederaem ken 
di.:!ni ikna etmek mümkün olur. 

Burada geçen iki ay zarfında 
firar için elime gayet iyi fırsatlar 
geçti. Fakat timdi vatan dahilin
de pek acınacak bir halde bulu • 
nan zavallı milletime hizmet et
me* elzem olduğundan bçma~a 
lüZ11JD görmedim. Şimdi yegi.ne e
melim, M.uum bulunan bu mukad
des vahdete liyik olınıyan arkada
tımı kurtarmaktır. Zaten mabeyin 
de isticvap edilirsek Ham<li muhak 
kak surette beraet edecektir. Çüıı
kü mabeyinde Nazif Süruri, Nec
mettin Beylerle tüfelcçi Tahir, ya. 
ver Şakir, müfettif zülliflü lmıail 
Patalardan mürekkep bir fevk'ali
de komişyon VannJf. Orada m.ııJıa.. 
keme edilmeıniz muhtemeldir. 
1897 ve 1900 senelerinde iki defa 
mal&Uın edildiğim ve bbbiye mek
tebinin son ımıfmclaıa tardohmchı
ğum nazan itibare alınırsa benim 
mahkGm olmam muhakkaktır. 

Size geçtiğim yerler hakkında 
biraz da havadis vereyim. Dirzor
da bulunduğumuz sırada lbrah'.m 
Paşanın affı ta.hanesi ı:eldi. Hususi 
posta ile bıigiye gönderdiler. Ha
lep za.bıtau timali Kürdİ!tanm müa 
takbel hakimine gönderilen silih
lann ar&fbn}ması ve tutulmaaile 
meşgulclür. Biz seçerken Halepte 
heyecan fevkalade idi. Biz lsken
derona ıeldikten sonra Haleplile
rin bir kere daha kıyam ett:klerini 
haber aldık. Suriye dahi Irak gibi 
sallanıyor. Mülhit bir inkıli.bm ha 
zırlanmakta olduğu vatanm her 
tarafm<la gö..Ulüyor. l>iin IsFeiide
ron limanına uğrayaıı. "Taif,, va-
purunun hamil olduğu efradı ce
dideden bir knmı kendilerini deni
ze atarak sahile çıkmağa ve ~ 

dan firara teşebbüs eltiler. Aç ve 
çıplak olan asker her tarafta isyan 
ediyor. Bu hal gittikçe tiri bir tekil 
alıyor. Artık iyi günlerin ~h
ğını tebşir eden e$erler her 7enle 
ı:örülmüyoraa da liwolunQJOr.,. 

Doktor Hikmet· ite)' btt uu:klut.11 
ıuı IP!CJ! )'lll'OiLDchrıo aomıt )'0""'1$· 

ve temin ettiği gizli bir vasıta ile 
postaya göndererek Pariıe gönder· 
meğe muvaffak olnuı,tu. Hikmet 
bey Yıldıza gönderilerek orada 
mahkiım edileceğini düfÜDÜyordu. 
Fakat a.-tık Haziran 1908 ol~tu. 
Abdülhamit idaresinin devrilmesi
ne ancak iki üç hafta kalı:ııftı. Sene 
lerdenberi gizliden gizliye ve her 
türlü mahrumiyetlere katlanılarak 
yapılan faaliyet semeresini vermek 
üzere idi. 

Fakat Terakki ve ittihat cemiye
ti muzafferiyetin bu kadar yakm 
olduğunu bilmiyordu. Paristeki ha
rici merkez gene "Şurayi Ümmet,, 
ini, intizamsız da olsa çrkartma.kta 
devam ediyor ve bu gazete vasıta
ıile yaptığı nefrİyat sayesinde vata. 
nın dertlerine deva bulacağını 
zannediyordu. O günlerde Girit me
se1e9İ tekrar alevlendiği için gaze
te Girit meselesile me,gul oluyor
du. Gazetenin bafmakalelerini ek
seriya Sami pa,a zade Sezayi bey 
yazmakta devam ediyordu. Mayıs 
nihayetlerine doğru Girit meselesi 
hakkmda gene bir b~makale yaz. 
maaı rica edilmi•ti. Rabauıı: olduğu 
için bir kaç gündenberi evinden 
çıkmayan Sezayi bey arkadatlan
na gönderdiği bir mektupta diyor
du ki: 

"Giridin Yunaniıtana ilhaıbna 
dair ne yazayım a birader? Şimdi
ye kadar bunlara dair söylenecek 
.özlerin hepsi, hatta hep.ıirden ziya 
de söylendi.,. 

Her teY yazılm.,. ve 1Ö5')enmi1ti 
ama Girit Türklerinin feryatlan 
eksilmiyordu. Hanyadan ve Kan
diyeden Pariae gönderilen mektup
larda Girit Türklerinin çektikleri 
utıraplar, kendilerine kartı yapılan 
~ümler bitip tükenmiyordu. Bu 
mektuplardan birisinde deniliyordu 
lci: 

"Haziranın on birinde geceleyin 
saat sekiz buçuk sularında herkes 
yerli yerinde otururken birden bi
re ortalığı bir kalabalık, bir gürü)
tfr kapladı. A vnıpalı askerlerin ay
nlnıalarile ellerine lerkedil • 
memiz muıammem olAn va
tandqlarmuz: "Pis ulamlar, 
bir milis neferimizi s<:kiz 
yerinden yaralıyarak ötdürmüf~er. 
Daha ne duruyoruz? Bunları ne 
Yakte kadar içimizde Yatataca
ğız?,, gibi ne vatandaşlığa, ne de 
insaniyete yakıtır vah•i bir M.nla 
kıyametler kopararak fevç fevç 
İslim mahallelerine yayıldılar. Bü
tün tehri dehtet içinde bıraktılar. 
Biçare Türkler sabaha kadar o deh 
telli geceyi, kasabın satırını bekli. 
yen masum kuzular gibi bekle,erek 
geçirdiler. 

-Bitmedi-

Şeref turnuvasının 
İ.k maçı 

(Bqı 1 inci sahifede' .___ 
Ba ırol maçuı yegiae eolü oldL 

F.ı.t keıki bu sol olmasaydı._ 
Ç1idıii ı.. sol ÜtrlDe Galatasaray o
~ bir bamıwla ve - faz. 
la -....aaı. aı-y- merkez muavinlo
riacle uabi,Jet m eleri belinneğe bq
laıılL O- eden btı aabiyet zaman za. 
~ k.ıı W.f o:rıınaoı.r- da ıinıyet 
edônce, birinci deYredeki ıoiabeten ırüzd 
ve zeridi oyun yerine , .. ene, aon zaman. 
~ela alqtığamz, (ana oyunu) tarzı hi· 
kim oldu. Buna hw uio tam•- bita
~ 0~ beııoDer, otoritesiz cilııi 
~°':""en m~ter.,dclit düdük çalıılan da 
lDZ"MD! ed.iace maçt•ki tMıplık lamaat 
oldu, 

F enerb:ıhçe 1egi.ne sayumı yaptıktan 
pek az sonra, "!"f>e bir pula ilerliyen w 
Galatasaray kaleciaile karı• i<artıya ka
lan Niyazi biraz daha clikkat!ô olsaydı 
ikinci golu de yapaQktı. Fakat topu ka
lecinin üıtW. attı. Bu sırada, bu hü
cumdan Pfll'&D Galatasaray müdaf"ıi 
Lütfi keneli kaleciıile çarpıttı "" Avni o 
yuaa devam edemiyecs kadar sakatla
""""' çekildi. yerine ihtiyat kaleci cirdi. 

Oyunun bibneıine on dakika lıala, Ga
lataaraylılar, a'eride kalan pyretlerini 
de aıfeUiler ve hiç olmazsa lıenberlifi 
temine uğr"ltdaT, fakat muYaffak ola
-ddv Ba suretle bırnuvanm ilk mühim 
maçı 1 - O Fe~ lehine bitti. 

F enerlila t&raftarJannm tczelıüratı a 
rasmda staddan ayrılırlarken bımı.ırd.a 
biri Fenerli bir oyuncuya: 

- Cınnhuriret ba:rramile zaten ..maç 
''H neşe içinde idik. Netemizi ._ da 
ılı: artırdınız, diyordu. 

.Esat HAMDUN 

Ateş - Güne~ kulübünde 
Maçı- 101r8, F-hlılıçeliler ııiJi. . m• ÜZ

0
ertt Alet. • GOfaet ~ ...,ı. 

mqleodiır, "-bıııriYet .._ W'e 
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CI HABERLE~\( 
Siyamda ihtilal mi ? ~ ---w--.::: ":-.: 
A 

Taşkilatı esasi:Y;" "kanununun bir Türkiye şampiyonluğu 
maddesinden dolayı Beşiktaş bire karşı üç sayile 

l<ralın çe ileceği söyleniyor Altaylıları mağ~iip etti 
BURSA, 29 (Telefonla) - Bugün Türkiye futbol şamplyor.lu

ğu final maçı Gazi stadyomunda kalabalık bir seyirci kütlesi önünde 
yapıldı. Alkışlar aro .. rıda sahaya t;;ıkon takım:ar su sekilde dizilmis
lerdi: 

LUNDRA, 29.A.A~ Reuterin rea· 
men istihbarıaa göre Siam Kralının taht· 
tan ferağatı henüz leeyyiit etmemi,tir. 
Mı1li meclis ile Kral arasındaki ihtil:ıf 
a1üren meclis tarafından "bir mücrim ida
ma veya müebbet hapse mahküm edildi· 
ği takdirde bu hülanün Kralın tascl:ikma 
iktiran etmesinin zaruri olduğu,. sureti· 
tinde ceza kanunımda mevcut olan ınad· 
deyi tadil etlen bir kanunun kabul <'

dilmesi yüzünden çılmıqtır. Kral, bu kıı
nunu tasdikten imtina etmiı ve bu hu· 
susta efkarı umuıwyeye müracaat edil
mesini İstcrni~tir. Hiikümet, mı'lli irade· 
nin önünde serfuru etmeye hazır ise 
Kral da mak!IIDll\da kalmaya hazırdrr. 

Sükünet var mı? 
BANGKOK 29.A.A. - Siyam kralı

nın feı-ağata karar venniı olmaıı, mern· 
leketin her tarafında ve hatta hük\ı"'et 

mahafilinde teessürü mucip olmu?tıır. 
Siyam' da va:z.İyet, şimc!iye kacbr ta

bii halini muhafaza etmektedir. 
SINGAPUR, 29.A.A. - Sam hiikii· 

mcti tarafından vazedilmiş olan sansür 
do];o,· ,,z1a vaziyetin ne me!'kezde oldu.iu~ 
nu .anıak çok müıküldiir. Siam or• 
dusu, Kralın lehinde ve aleyhinde ol
tn!lk üzere ikiye ayrılmııtır. 

Resmi menbalarm yapm•t oldukları 
t:ıhkikat ,Bangkokda bir ihtilal çıkmot 
olduğu ıuretindeki pyiaları teyit et
r.oemektedir. 

Siyam kralının hususi ka~bi Siyamda 
rejim değişikliği o'.acai!·na dair çıkan 
haberler hakkında demiıtir ki : 

Biliyorsunuz ki ırec;enlerde Siyam 
millet meclisi idam etmek scLihiyet:ni 
kralın el.inden ıJrnıştır. Hükumet mil'.e
tin izhar etti~ bu arzuyu kabul ederse 
Kral da yerinde kalınağa amadedir. 

T ethişçiler _
1 

arasında tethiş 
JLondra- Melbourne 
rekoru -- "" Pavelitch'in bir adamını 

hapishaneden kaldırarak 
Tunaya attılar 

Y enmeğe kalkan tayyareci 

P ARiS: 29 A.A. Petit Pariıien ıraz&o 
teai Yugrulav Vreme gazetesinin bir 
haberini neşretmektedrr. hu habere gö 
re Hırvat tahrikatçı rüesadan ve Torino
da tevkil edilmit olan Paveliç'in en faal 
adaınlarmdan biri olan Jerosbav Mat.ar 
poliıi tarafından tevkif etlilmit iıe de 
hapishaneden eırarenıriz bir tarzda ksy· 
bolınuıtur. Mevkufun öldiiriüerek c .. 
setinin Tunya abldığı söylenmektedir. 

Roma 
.. .. .. .. 

yuruyuşu 

İtalyanlar on ikinci yıl
dönümünü kutluladılar 
ıROMA: 29, A.A. ltalya, dün R

üzerine faıitlerin yürüyüıünün 12 inci 
yıldönümünü teıit ebniıtir. Bu m~ 
IM!tle M. Muısolini, ~ mucibınce 
Romanın ırüzelletbrilme•i için yepıl•rM 
- infaata ait iki IDqat ıenaiui yapmlf" 
llllfbr. lt.tyanm her tsafmdmı ırelmit 
oı- ıs bin sporcu, Palatm tepesinin "" 
teğiııde eslııi Muiaıe Sirionm bulunduiu 
yerde açılmıı olan büyük yolun küıadm
da bulunmuftnr. 

Amerikan filosu 
S:alahiyettarlar fikirlerini 

ortaya koyuyorlar 
VAŞiNGTON, 29.A.A. - Ammka 

deniz harekab reiıi amiral Tauaaia: ı... 
ysnatmda demiıtir ki 1 

• ·Amerika mustalıkem ü:ıü bahrileri 
olmadığından büyük çapta toplan tap
yabilKek ve uzak müstemlekelerde do
lasabilmek üzere kili mahrukat ırötürd>İ· 
le~k gemilere muhtaçdır lıi bu ıremiler 
ancak biiyük zırbhlardan ibaret olabili~.,. 
Diğer taraftan bahriye müstqarı M. 
Hami Ruzvelt Londra deniz müzaı.
lerinden hiç bahsebnekıiz.in demiıti• 
ki: " Amerika büyük eemiler lehindeki 
hath hareketinclea katiyen ayrılmaık fik· 
rinde değildir.,, 

Amiral Tauas.iır'in beyanatı Japonlarm 
tecavüz silihlarmm azaltılması boldun,. 
slaki son taleplerine doğrudan doğruya 
bir cevap olarak telakki edilmektedir. 

Dokuz kahilisevk balon 
VAŞiNGTON, 29.A.A. - Almaıı 

zeplin fabrikası müdürü Doktor Elıner 
Amerikanın baTa siy""Ctİnİ tespite ..,... 
mur komisyona 9 kabili sevk balonu iıı
fallDI tavsiye etmİftü. Doktor Ekner 
Almanya ile Amerika arasında de-ramlı 

geri döom eğe 
mecbur oldu 

LONDRA, 29.A.A. - Dün sabah f&
c:iJ.le beraber Lynıpne tayyare meydanm 
dan havalanacağı urada. Fiçmoris fren
lerinin bozuk olduğunu ve bir ı:ünde an
cak tamir edileceğini müşahede etmİf· 
tir. r ıçmorü, bugün uçacağını ümit .... 
diyOJ'. 

LONDRA, 29.A.A. - Fiçmoris, Skot 
ile Black'm tesiı etblderi, lngiltere
Melbum ı-ekorunu kınnağa teıebbüs et
mek üzere, bu sabah 7,14 ta havalan
D'.Uftır. 

LONDRA, 29.A.A. - Fiçmoria, Brük
sel'den biraz ilerde iken makineslııin ye
re inme tertibatından bir parça düı'OJü 
için saat 10,05 te hareket etmİf olduğu 
Limpno'ye dönmüftür. 

Tayyarenin, tamir .,d;lmek üzere Kroy 
d011'a ıretirileceii zannediliyor. 

İngilterede 
bir mesele 

' 
Efkarı umumiye kanunun 
bir maddesini istemiyor 

LONDRA, 29.A.A. - Diin dört bin 
lıiıi "Ya bizim -lıuriy~ ya onun ka
emıu. Bunun ikisinden biriai Ol'ladan kal 
kacaktır,, ibaresini Jı.vi yafıalan TnıhıJ. 
car meydeıımcla pddetı.ı alkıtlamıftır. 

lnıri!iz efkin umwniyes.inin büyiik 
bir knmı bir kaç baftadanberi hükıima
tin avam kanarasma teTdi etmiı olduiu 
lıir kanunu ta ... ip etmemektedir. Siya 
si hiiriyetlere lnııifuıleriıı ne bclv ms
but olılufunu eöıteren ıiddetli bir 
propaıranda efkin umumiyeyi ayakta tu
tuyor. Bu kanun "feaatçı tabir etlilen 
propagaındanm tenkiline d.irdir. Mu
ha!efet i§Çi fırkası aza., bu liyihaya kar
tı latifelerde bulunarak "bu bnun )iyi. 
hası 1914 den evvel kabul edilmiı ol
saydı bizzat baıvekil M. Makdonalt dört 
harp •ene.ini hapiste ıreçirirdi,, diyorlar. 
Bu meseie öyle br ehemmiyet almıttır ki 
~· M.wdonalt bugün milli qçi komitesi. 
nın :ıııyafetindeki nutkunun büyük bir 
kamını b,_ luıııredecektlr. 

Sinemada bomba '
HAV ANA. 29, A.A. - Bir ointmmm 

içinde patlayan boımlı. yiiziinden, 17 lriıi 
Yaralanıwıtr. 

Madritte bir teYkif 
MADRIT: 29, A.A. - 1-so KabaJ... 

rv ve umumi iıçi birliği reisi Soıyaliat 
mebus Graçya teotkif w ihtilittan meae
clilıniılerdir. 

bir zeplin hava münakale battı tesis İm· ı_., ... -,-,.."'-"~r-;"'!.iC~llı.!!!ı:I'~• 
kanlarını anyacaktır. Mümmleybin fik· 11 
rine ıröre Almanya ve Amerikadan iıkifer 
balonun tahsisi bu ha..a hattı temin ede
bilecektir. 
Yakında Bermüt adalarında bir bava 

merkezi teıiı ohmacalrtır. Bu sayede 
Nevyork ile burası arasındaki uçuı altı 
aaata inecektir. 

mükellef bir tekilde don- kulüpte 
F-nahçeelüerin nfak ziyafeti .._.m. 

da Güne~ler reiJ.i Cevat Ahhu Bey ıF .. j 
Derlilere: 

- Kurciat Fenerlilerin kazandıktan ' 
ntvulannı yürdcten lmtlulanm. Sai olun 
tlemİJtir. 

Büyük günün prefine k- ük c-
Jil 

. . uç UD8f" 
trın tertip ettiWeri nulyo mü,_ 

sine Güneıliltr nUi c:....t Af>bas be,... 
ın küçük telırikile ı..,ı·-ııtır. 

cBu büyük ıriinü ~ •• Büyük u. 
lusumuza! •• Onu, bu büyük giinıe bvuı
turan büyiik tarilıimizm eııiz, benzersiz 
en büyük oğlu kurtana, kuruaı, koruyu
eu, yaıatıcı Gazi Musbıfa Kemal Haz. 
ıetlerine Günetliffr- IOlllUZ swııi ve 
sa:rgılarile beynum katlularlar.:t 

-r-"" 

Beşiktaş: 
Mehmet Ali, Adnan, Nuri, maruf Fahri, Fevzi, Hayati, Hakkı, Na

zım, Şeref, Efrel. 
Hüsnü ayağından sakat olduğu için bugün oynamadı. 
Buna mukabil lzmir takımı ile Altay takımı da ,a şekilde iJi: 
Cemil, Ali, "Hilmi, Şükrü, Enver, Mecdi, Hakkı, Sadri, Vahap, Şi. 

nıui, Doğan. 
Maça on dört buçukta Ankaralı antrenörün idaresinde lzmirlilerİI>. 

akını ile başlandı. 
Beşiktaşlılar 3 go't yaptılar. Neticede Beşiktaştan Nazım ve E,.. 

relin attıklan golle üçe bir Beşiktaşlılar galip geldi. Altayın bir tek go 
lünü Vahap attı. Maç Beşiktaşlıların galibiyeti ile bitti. 

Ankarada bayram sabaha kadar 
neşeli bir surette geçti 

'ANKARA, 29 (Telefonla) - Ankara baştan ba,a nur içindedir. 
Gazi heykelleri meşalelerle süslenmiştir. Sokaklar geçilemiyecek ka
dar kalabalıktır. Bayram münmeb etile gelenler o kadar çoktur ki, o
tellerde yer bulmak imkansızdır. 811 gece bütün eğlence yerleri saba
ha kadar açıktır. 

Cumhuriyet Halk Fırkıuının 
fazla davetli iştirak etmiştir. 

Halkevinde verdiği balo.va binden 

Meclis riyaset divanı intihabı 
'ANKARA, 29 (Telefonla) - Meclisin perşembe günkü toplantı

sında riymet divanı intihabı yapıla caktır. Ziya Gevher ve Avni Beyler 
fırka işlerinde vazife aldıklarından katiplikler için yerlerine başkala
nnın namzet gösterileceği anlaşılm akladır. 

Sergi binası bugün açılıyor, Başvekil 
mi' h ·m bir nutuk söy/igecek 

'ANKARA, 29 (Telefonla) - iktisat ve Tıuarrul Cemiyeti bugün 
sergi binasında gazeteciler ff!reline bir çay ziyafeti vermif ve kendu'e
rine sergiyi gezdirmiştir. ' 

Ziyafet esnıuında sergi binıuını ziyaret eden lırka umumi katibi 
Recep Bey, gümrük ve inhisarlar veküi Rana Bey serginin gerek bina
sını, gere/ue paııyonlann tanzim feklini ııe duvarlara yapılan canlı 
liivlıal.an çok beğenmiflerdir. 

Serginin küşat resmi yarın •aal on befte yapılacak ııe bıı miinaae· 
betle ismet PC1J4 mühim bir nutuk söylüyecektir. 

11 inci yılda lı Kanunu 
\ 

M. Karahan'ın Ha- Layiha ısa ir . 
kimiyeti Milliyeye

1 
zamanda meclise 

gönderdiği mektup sevkedilecektir 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Cumhu. 

riyetimizin 11 inci yıldönümii münas ..... 
tile d05tumuz Sovyetler ittihadmm Tür· 
lı:i:re elçUi Kon.hmı yoldat H.ı..1miyeti 
Milliyeye ırönderdiği bir mdı:tupta Sov
yet Sosyalist cumhuriyetleri birliği IWlcı 
mn kardeıçe ıelamlaruıı ve aamimi teb
rikeri.oi ıra:.:ete nsıtuile Türk milletine 
ibai etmekte ve demektedir ki: 

cBu son yıl zarfında, Tüıiciyenin de 
bütün mesaisini sulh unsurlarının sağ. 
lamlaıtırılmaıma, harbi hazırlayan ve a
rayanların entrikalarma set çekmeğe doğ 
ru tevc:ilı eılihniı oldufwıu bilhuaa İfa· 
ret elıınek inerim. T Urkiye ve biz bu is
tikamette yapılan bütün iıler için biri'bi· 
rimizi brııhlr.lı tebrik edebiliciz. Türk 
milleti için İofalında oduğu kadar sullı 
için mücadeleoinılc ele çok mııvafflııkıyet· 
ler dilerim.> 

.1-

)1 İran tayyare filosu 
ANKARA, 29 (Teılelonla) - Bet 

tayyareden miirekkep olan lran tayyare 
filoou bugün - 11,S te buraya geldi
ler. Ve tayyare meydanın<ıa tayyveci!,.. 
rimiz Te Tyyııre Cemiyeti er4Wıı tana
fmdan ııımimi ıureUe karfıla:ndılar. 

ANKARA, 29 (Telefonla) - 1ı.tisat 
V ekaJeti twafmduı IOD teKJİ tetkik ediJ.. 
ınit om lı kanunu projesi 1ı.ı.1anc1a bü
tün vekaletler mijtplrel,.._ Devlıet ŞU. 
ruma bildirmitJerdir. U;,ihaıun en kı· 
sa zamanda Meclise sevki mukarrerdir. 
LaY'ihamıı ilıtiva Mtiii bükVmleria bat
lıcalan ıunlardıı': 

ı - ltçi ile İf ..t.ilıi araunda ~ 
cak hizımet akdi mutı.ıka yazılı muı.
le ile olacııktır. 

2 - Miiddetsiz llkitJ,..de h• iki tanf 
on bet ıriin evvel ilatarW. mülı.eılleıf bulu
nacaı.ı.rdır. 

3 - ltçi!tr mecburi kazanç eic-
na tiıbi tutulacak, sigorta pİrİaıİııiıı dört
te birini. iıçi, <lörtte üçiinü it sahibi -
cektir. 

4 - lı oaırtleri it aahurnclaki ibtiywıea 
&'öre bir niza......,.. ile teobit edileceKtir 
Yalnız bir ııünliiık 9"i•ıma saati seçkiÔ' 
ad....ıar için sekiz saat olacaktır. Futa 
çalııtınnak ihtiyacını hi11eden mü
ler iffiye her saat içn. iki ücret v•ecS.. 
!erdir. 

5 - Cm, Lobvt brtıancla -ı 
müeyyedeler varda-. lhtiiiflann halli i
çin malıallin ea büyük mükiye imiriaiA 
iclareeinde bitaraf ve temai1i heyeti• ... 
kil edilecektir. 

6 - Devetk iclai İf)erinde çalıpnlar 
hariç omak Ü%ere devlet müeo.....ı.rinck 
ki itçller ve iı flll'llan da bu Jwum hii· 
kümlerine tıiıbi olacaktır. 

7 - Küçükerin ve kadmlarm istihd• 
tartları ve iı saatieri laıınm projeoiııdtı 
hükümlerle tesl>it ediJmiıtir. 

Maliye teşkilatı 
ANKARA, 29 (Teeforua) - Hül.a

met martta Milet Meciaine 1935 büt~ 
projeııini tevdi ederken Maliye V eıw,.. 
tinin y.ın; tefl<ilab .. e mali iterin daha 
düzgün ıritmeai ııayeaine matuf miibün 
bazı liyibal... sevkedeceii haber veril
mektedir. 

Burıada bir köprü 
BURSA, 29 (Telefonla) - Kana' 

§irketi Nilüfer köprüsünün kiitllt rea 
mini yaptı. Vali Fazlı Bey, fırka b.,. 
yeti ve bir çok d1Lvetliler . meraaimde 
bulundular. 

Lehli bir casus 

Bunu mütealap, miiwoore bati.mı 
ea büyüğü 1 ı . 12 Yllfllll ıeçmij• ,._. 
nıl-. müııunenıdea - büyük Atat • 

Giineıliler hi n l ••• J · oıılt ıı.-.. 
p b' • 

:AııAaı-acı Vaa,.tler evi ile Emni yl!f cibicluinln 
iall IJıoüa. 

asılma resmine ait 

BELFORT: 29, A.A. - Ecnebi bir 
de~et Jehine c<!sualuiı: yapmakla mii a
him lcvazun zat.iti Froj - Froır.,'utt mu• 
hakemes.i hafi olarak iki ıünclenlNri ce
reyan elıınektedir, Lehli casuı Grauı fOk 
mülıim İftMtta bulınımuıtur. Yalnn es
ki muhariplerin bir befetİne muhakeme
de ı...ıamnaı. ınüsadcs.i voırilmistil. 

1 

lJ 
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JOHN BOLES .. LUPE VELEZ 
Rus ruhu - Rus musikhi - Rus hayatı en güzel Rus filminde 

İkt•!at Vekilimizin tetkik seyahati: 5 ( .. 

• . d h 1. . d Oz dilimizle 
lzmır ve Ay ın ava ısın e Bu kadarda kendimizi 

_ • dütünmeyelim 
Mutehassıs heyet tarafından dcmır, Tanımadığım bir adam, yumur-

SIBERY A MAHKUMLARI 
(Fransızca sözlü) 

k 
•• •• it d J • f d tacının önünde, yumurta pazarlığı 

Bu Perşembeden itibaren 1 P E K S 1 N E M A S 1 N D A 

Om Ur \' C a ID ma CD eri etra ID a yapıyordu. 'Yumurt~~n tanesine 

yaoı!aıı etütlerden alınan neticeler ~~: lwr"' i•tendiğini görünce ~z-
' - Sen ne •öylüyormn be! •. Şım 

di iki kuruşa yumurta kaldı mı? 
Yumurtacı, bıyık alhndan gül • 

dü: 

Bugün iPEK sineması Bugün 
\ 2 büyük film birden gösterecektir : 

Profeıör Granigg ve alhn arama idarui müdürü Hacli Bey bir ma· 
den galerUinin aizında lzmirin Cama ovasından çıkan
lan maden kömürleri tetkik edilirken - Mütehauular lzmir civann-

daki Şa,al m yunun membaında -

Müteha1111 heyetin l:rmir ve Aydın cİ· ı 
varında meuul olauğı başlıca itler, oeya 
hat proı;ranuna nazaran Torbalıdaki de
mir madenini Aydınm Sobicak nahiye
sindeki arsenikli Pirit madenlerini tel· 
kik ebnek idi. 

Heyet bu maksatla evvela Torbalıya 
gitti. Orada yaprlan tetkiklerin tafsilatı· 
na geçmeden bu tetkikin huouıİyetini te
barüz ettirelim: 

Şimdiye kadu yapılmıt olan etüdkrin 
verdiği neticeler, Türkiyede mühim ad
dedilecek demir tezahürünün yalnız A· 
dana ve Kayaeri vilayetlerinin Feke ve 
Develi kazaları hudutlan içinde buhmaın 
Fra~ mıntaa&mda bulunduğunu gö1-
termektedir. Bu mmtakanm sahillerimiz 
den, billıasaa Ereğli kömür hırvzaamdan 
çok uzakta bulumnaaı, hu aenelerde E· 
tiaadi bir itlebneye imkan verememek· 
tedir. 

Bu aebeplediı ki Ereğli h!lvzall yalan· 
Jarmda kurulrna11 derpiı edilen demir ..,. 
nayiinin muhtaç olduğu demir cevherini 
kıamen olsun aabile yakın bulunan demir 
madenlerimizden tedarik imkiinı, demir 
aanayÜ tetkikleri sırasında antJtD'1lnu§· 
tır. Halen de bu araıtırmalara devam e
dilmektedir. Mütehasaıa heyetin evvelce 
diğer mütchas111lar tarafından görülmüt 
olan Torb.Jı clemio- tezahüratmı tet• 
kik ebnesi de gene bu ihtiyaçtan müte
vellittir. 

Torbalmm Hortuna köyünde bulunan 
demir tezahürü, rniktv itibarile biç te 
ihmal edilebilecek bir ma<len değildir. 
Buradaki cevherin miktarı 1 • 2 mil;.on 
ton, hatta daha ziyade ancak bu c~\'he· 
rin iç..-iainde yüzde 1 1/2 • 2 niııebtinde 
araenik mürekkebatının bulunması cev
herin değerini azaltmaktadır. 

Demir sanayii idaresi teessüs ed~tlt:'! 
bu madenin zenginlik derecesinin takdi. 
ri ve anenik mürekkebatrndan tecridi 
imkanlarının tayini için daha esaslı e· 
tüdler yapılacaktır. 

Mutehauıs heyet, Torbalmrn yak nın· 
da olmas.ı münasebetile Cuma ovası na· 
biyesiıun Y eniköy adlı köyündeki kö
murH.rı de t.,tJ,uiı: etmittir. he)"<, §Dndı 
buhmmuş olan kömür tabakasını kömü 
rünün, evsafı itjbarile ehemmiyetli gÖr· 
memekle beraber araziyi kömür teşekkÜ· 
latı noktasından etraflı bir tetkike değer 
bulmuı ve bu itibarla arazinin hangi de
vir tcşckkülatından olduğunun tayini 
ve daha baJh kömür tabakalanrun bu. 
lunup bulunamıyacağmın takdiri için ay
nca bir jeolog ile bir maden mühendiıi 
~öndermeği münasip görmüştür. 

SobiC3 nahiyesinde ise altını ihtiva 
eden mevcut araenikli pirit madeni, el· 
raflı ve masraflı fenni etüdlere değen o
lup olmadığı noktaaından tetkik eclilmiı· 
tir. 

Mütehasmlar, Sobicacla tetkikler yap
tılar. Ancak bu tetkiklerin neticesini 
kaydetmeden evvel, bir kaç cümle içeri· 
sinde altın arama itlerinin kısa bir tarihi
ni yapmak faydalı olacaktrr. 

Kanunu mahıuıuna tevfikan hükmi 
f"hsiyeti haiz olarak teıkil edilmiı olan 
altın arama id.,..eai evvelki •ene temmu
zundan bu senenin ilk tep-ini oonuna 
kadar Araa çayr, D""Phane deresi, ve A· 
ras çayıll<l ~ cihetinden kanıan Ar. 
pa çaymm Araala birleştiği noktada altın 
aramakla meııruJ o!muştur. Vadilerde 
suların biriktirmiı olduğu kum ve çakıl 
yığınları içerisinde kuyu1- kaz. 
mak veya galeri açmak ıuretile Y&t>ılan 
bu arama ameliyatı eınasmda altnı bu
lunmuı iae de eıaslı bir iıletmeye müaa· 
İt bir ıahaye, büyük teknik tesİlatı ya• 
pdmasını icap ettirecek miktarda altm 
tezahüratına tesadüf edilememittir. bu
nunla beraber mevcut tezahürler mahalli 
balkın geçiın ıartlarıru ulab edebilecek 
bir mahiyet arzettiğinden hükiimetin ne· 
zateti altında hususi teşebbüslerle küçük 
işletmelere fenni imkan görülmektedir. 

Araı tetkikırtının verdiği bu netice kar 
ıuında diğer ınıntakalarda kain olup i· 
çerisinde kantık olarak altın bulunan 
metrük ve mekıuf madenlerin de ayni za. 
manda tetkikleri husuıunda evvelce ve
rilmiı olan kararın tatbikatına bir kat 
daha ehermıUyet atfolunmuıtur. Sobica
da ve daha sonra Elaziz civat"mdaki Ke
ban gümüı madeninde yapılmak itteni
len tetkikler iıte bu karann mahsulüdür. 

Sobic daki maden, harpten evvel a
l'anmıı olan \'e binaenaleyh arama galeri
leri mevcut bulunan bir arsenikli pirit 
madenidir. Burada yapılan tetkikler, al
tını ihtiva ettiği malum olon bu mad<!n 
damarlarının altın istihsali noktai naza· 

rmdan esaslı bir iıletmeye müsait ohm· 
yacak kadar küçük olduğunu gôıtermİf· 
tir. Bununla beraber muhakkak olan ci,. 
het damarcıklaırnı adedinin pek çok olu· 
ıudur. Bunun içindir ki civar arazide 
de pek çok görülen pirit damarcıklann· 
dan aulann tesirile vaki itil<iiller netkesi 
ol•ak altın cevherlerinin kısmen vadiye 
inmit olacağı tahmin edilmektedir. Bina· 
enaleyb mütehauıslar de'"" kumlannda 
..ıtm bulunmak ihtimalimn lmv....ıli ol. 
duğu ve bu ihtimal ı.tJıakkuk ederse altı
nın dere kumlarmdmı iatihaali çok daha 
iktisadi olacağı neticesine vannıılardrr. 

Bu itibarla Meodres neOrinin ve Foça 
çaylanrun yataklannda ve Sobica rninta· 
kumdaki diğer kunı derder boyunca, 
Aras civarındaki etüdlere benzer etful. 
ler yapılmasımn faydalı olacağı tebarüz 
etmiı bulunmaktadrr. 

Ancak bu etüdlerden evvel senelerce 
;tJemit ve gene bir talmn esbap yüzün. 
den tatile uğramıı altınla kanıık Keban, 
Bulgardağı gibi simli kurşun madenleri
nin büyük itlebne tesisatı ncıktai naza· 
nndan tetkik edilmelerinin daha menfa. 
atli olacağı da mütehaauslar tarafındım 
ifade ediJmiıtlr. Bu itibarla altın arama 
ve itletme idaresi bütün teknik kuvveti· 
ni, balen, Keban madeni üzerinde temer
küz ettirmiıtir. Bundan, ileride tafıilib 
ile bahaecleceiiz_ 

M. S, 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defaki bimecemizi dofnı halle. 
dener arasında çekilen kurada birinci· 
liği: lstanbul Kız i.iaesi 2. C 1212 nllJDB• 

ralı Melek Zeynel H.,ikinciliği: Yeıilköy, 
latanbul yolu 55 numarada Sami beyka· 
zamruılardrr. ldcrebanemizden hediyele
rini almalan kendierinden rica oluııur. 

Bilmecamizin halledilmiş şekli 
l 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 r U 1 1· 1 u . C 1 U 1•l ~,E Nı 
2 A Yll iN. ı•, Dıtız.•ız 
3 VI• 1 l•.A KJAl•ı• Ö-Ö 
4 S:!IZII.•IA , RT/•111~ 
5 ~ Z ,m S AIR: 1 .•IEıL 
6 M •ıAIS L'A• .EIM,EIK 
7 A,GıRII'•JIJ\'."Kfil!Klt 
8 ~,• I A Z Gl 1 N.• A •IS 
9 • T • t•·E •M·O:L • l 
10 • E •IA N L iAIYI 1 Ş 1 
11 A 7. ı 1 'Ç • KIA I •li -Yeni bılmecamiz 

Osmanlıca karıılıklanm yazdığımız 
kelimelerin öz türkçe mırkabillerini yeni 
§ekimizin bot hanelerine doldurarak ke
•İp «Milliyet bimece memurluğunu gön· 
deriniz. Bugün takdim ettiğimiz bilme
cemizin bal müddeti Pertembe günü ak
fBJ!llRB kadardır .Kur'a r>eticelerile ballini 
cuma gÜnkü nüıbarnızcla iliin edeceğiz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
ı 
2 
3 
4 
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6 
7 
8 
9 
Hı 
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1 1 1 1 ı• 
1 1 1 ı •ı 

1 1 ııı 
1•1 1 1 1 

l :•ı•T 1 .•• , 
T ····ı 1. 1•1•1 -
ı• 1 l•ı I• 1 :•ı 

~i ' 1 1 1 1 1 1 1 I• 
I•. 1 l•I ı •ı 1 l•I 
1 I• •ı 1 1 l••I 1 
1 liııai 1 1 :···ı 1 

1 
1 1 1 ı•ı •ı 1 1 1 

1 1 :•ı i 
1 1 -

Soldan sağa ve yukardan aıağı 
1 - Bir meyva (5). Ceret, taraç (5). 
2 - Eı, tevem (4). Bir hayvan (4). 
3 - Sonuna bir (F) koyarsanız 

cFas»a gider (2). Sada (3). Tok de. 
değil (2). 

4 - Çok değil (2). Kabile (3). Rabik 
edatı (2). 

5 - Şart edatı (2). Derman, Ate§ (2). 
6 - Teşvik etmek (9). 
7 - Şart edatı (2). Beyaz (2). 
8 - Beyaz (2). Akraba (3.) Nota (2). 
9 - Rabik (2). Feo-t (3). Dahil (2). 

10 - Cüretkar (4.) Sinema şeridi (4). 
11 - Neden (5). Abes (5). 

- Elendi, eski çamlar bardak 
oldu. Şimdi, yumurtalan Almanya 
çekiyor ..• 

Elendi, homurdanıyordu: 
- Bu da ne demek? Ucuz bir 

yumurta vardı. Şimdi onu da mı 
bulamayacağız? 

Baı dayanamadım: 
- Acınacak yerde sevinmelisi

niz. Hep birden sevinmeliyiz. Ta -
neıi otuz paraya yumurta, azık 
(1) değil, ağu (2) idi. Bu otuz pa· 
Tadan, çiftçiye on para bile kalmı
yordu.Sen, ben, ucuz yumurta JIİ· 
yorduk ama, ötede tavuk besliyen 
emsiz (3) ekinci (4) yem parasını 
çıkaramadığı için tavuklannı satı
yordu. 

Yumurtanın yükle.':,i, biraz yüz 
lerini güldürecek. Bırak, o da üç 
beı kuru, kazamın. Biz, yumurta 
yemesek te olur. Bundan böyle evi· 
ne yirmi yumurta alacağına on ya· 
murta al! Fakat, sakın, bundan kim 
seye sızlanayım deme! .. Sanki ver 
diğimiz yirmi para, yediğimiz yu • 
murtanın değeri mi idi? Altın para 
nın geçtiği günlerde bile yumurta, 
büyük kent (5) lerde yirmi para -
dan aşağı ıalilmazdı. 

Demek, biz, bunca yıldır, Ah • 
medin, Mehmedin, Ha.anın, Hü -
seyİnin kazancını yiyorduk. Kursa 
ğımıza giden ucuz yumurtaya, sa· 
çı bitmedik öksüzlerin gözyafı ka· 
rışmışh.,, 

Bu sözlerim, biraz dokunaklı 
kaçmış olacak ki adamcağız, hiç se 
sini çıkarmadı. O kadar düıünceli 
idi ki, paranın üstünü alırken, say 
mağı bile unuttu. 

• • • • • • 
Büyük ıavaş içinde ev kirala

n çok düşüktü. Tanıdıklardan ip -
ni tıkınna koytmff birin vardı: iki 
de bir: 

- Şu •CIVaf birkcrç yıl uzasa da, 
koca köfklerde ucuzca otursak ... 
diye söylenirdi. 

Yalnız kendini düşünenlerde 
yurt severlik bqlunmaz. Yediği · 
niiz, kullandığımız neıneler, onu bi
ze iletenlerin artak ( 6) ı karplığı 
İse onu çekine çekine alalım, acı · 
na acına yiyelim! Sonra, günün bi 
rinde bu ucuz nemenin para ettiği 
ni görünce ekmeğimizi elimizden 
kapmı,lar gibi nzlanmağa başla
mıyalım! •• 

M. SALAHATTIN 
(1) a.:ılı: - gıda, (2) ~u - :ı:dür, 

(:\) emsiz - zavallı, biçare, ( 4) ekinci 
- rencber, (S) kent - şehir, (6) artak 
- zarar. 

Bugünkü program 
ISTANBULı 
18,.30: Plak neıriyab, 19: Meaa.t CemU B. 

tarafından çocuklara m&Aal. 19,30: Trk moai• 
ki netriyab. (Stüdyo aa:r. heyeti M~hlika •• 
Nedime hanımlar.) 20,45: Münür Nurettia. 
Bey Ye arkadaıları. 21.20: Aja•a .,. borM 
haberleri. 21,30: Stüdyo c.u T• taaso ork.-. 
tsUL 

82.J Kbz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 • ıs Gündü. (plak) ııOfri,.tı. 18: Plôk ilo 

hafif mu•ilq. 19: Haberler. 19,15: Plak. 20: 0-
ll.İ••rsite. 20,20ı Plik .(oda musik.iai.) 20,4Sı 
Konferans. 21: Radyo orke•t.raaı. tarafında.A 
•ea.fonik koDaer. 23: lstirabaL 22,tSı Senfo .. 
nik konserin d ... amı. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
16,45: Taıamıi. --: Muıahabe. 18: Ta•annl. 
- Mu.•ahabe.. 18,3Sı Hafif musiki. 18,50: M•
•ahabe. 19,15: Kuartet kon•erİ. 19,45 Mütale
a. 20: Şakılar. 20,20: Muahabe. 20,30: Koro 
kon•eri. 20,45: Mu.u.hab .. 21ı PJ&L 21,45: Ha· 
herler, 21.SS; Mu•ababe. 23: Rekla. •• ko•'" 

••r. 2.1,15: Da•• m•aikİ•İ. 23,45: ICo.fera••· 

Sporculara 
yapılacak ilk yardım 

Herhangi bir azanız incinir veya ezi .. 
lirse, Sloan's Lineent sayesinde ağnsı 
derhal aeçer. incinen veya ezilen ma .. 
halli ilkin kuru olarak uvduktan sonra, 

avcuD11Za koyacağnnz bir m'.kdar Sloan'• I 
Liniment ile yavq yavaı vurunuz. Sa
kın uvmayınız. Derhal ağrınız teskin o- 1 
lunur. Ağrı kanın incinen malıalle hii· 
cum ehneoônden ileri ıı;elir. Sloan's top· 
lanan kanı deverana icbar eder ve bu au· 
retle bu kan toplantısını dağıt'rr. Yeni 
kan beyaz büceyreleri lllıp götürür, ze
deleıımİ.§ neoiçleri yeniler. Ve ağrıyı ela • 
durdurur. Sloan'ı sinirleri teskin eder, 1 

ıize bir zindelik •erıir, derin uyumanızı 
ve tamamile rahat etmenizi mümkün kı
lar. Hemen bugünden itibaren bir fİ§e 
Sloan'ı alınız ve bu mıretle her ibtima· 
le kartı daima tedbirli bulununuz. 

SL@AN.5
1 

L l N 1 -~E N_!_j ,·------·
Bu Perşembe akpmmdan 

itibaren 

M Ü R K SINEMASINDA 

Düman Elinde 
Esir 

(Şafak ketif kolu) ndan daha 
müthil bir film 

KIRALIÇE 
KRISTIN 

r----·-
Şehzadcbaşında 

Hilal Sinemasında 
Per,er-be gününden itibaren 

bu •enenin iki taheseri birden 

1 nci film: 

RASPUTIN ve 
IMPERATORIÇE 
2 nci film 
Roma Çılgınlıkları 

:~onir Nurettin Bey tarafından 
konser: Ayrılık tangosu 

İpek film mamulAtı 

1 

( eaperantoeaJ 24,05: Daoı musild•i. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE. 550... Uenı· z yolla 
18,20: Plik. 19: Der .. 19,30: Tarasato kom· r 1 

Hri. 19,551 Maoababe. 20,30: Richud Was-
ııeriıı oHrleriııd- (RHEINGOLD) operuı.) J Ş L E T M E S J 
22.55: Haberler, 23,20: Ciııs•ııo orkeıtraıL A-· ı.; v ·-'""- v~ -
24,20:0 KabYehane kon•eri. (kaa.rtet. 

1 ~ ftıCP~ 
STOK O Tel. 4Z36Z - ~ Milhirdoo nı.M 

H LM, 426 ın.. 
20,30: Muaa.habe. Zlı Radyo orke•lra•ı· 22, ...... ; .... H-. Tel DMO ........ 

15: Edebi neıriyat. 23: Hafif mıuiki, 
LUKSEMBURG, 1304 m. Karadeniz yolu 

Belçika akıamı. 21,35: Akordeon mu•iki;i, EG 
22: Dünya baberlrri. Muaahabe. 22,40: Karı- E vapuru 30 Birinci Teşrin 
ırk Belfika muaikiainin de.amı. 23,10: Marf. SALI günü saat 20 de Rize'ye 
•• ••lalardan mürekkep konser. 23,30: Piyano 
muoilUıi . 24,05: Taiaııni. 24,JO,o Danı ma· kadar. (7231) 
sikiai. 

713 Kbz. ROMA 421 m.: MERSiN YOLU 
18,10 K. ıık muıiki. 18.55 Müoahab•, 

19,10 Mü.ababe. 21,10 Plak, 21.45 Oda mu· KONYA vapuru 1 ikinci Tea. 

1- CANLI GETIR 
Vahti ormanların gizli kalmı9 esrarı, hiçbir vakit görülmemi' 
ve görülmiyecek heyecan,vah9i mahlfikların müthit mücadeleleı·i 

2- KADINLARIN SEVDIGI 
Fransızca sözlü oynıyanlar: 

Jak Dempsey - Primo Karnera - Maks Bir 
Fiyatlarda zam yoktur. 

~~ 

Yarı• akıam M E L E K alnemHıada 
Müstesna güzelliğiyle reklama bile ihtiyaç messetmiyen 

ve "Hayalım Sana Feda,, filminin unutulmaz mümesailesi 

İRENE DUNNE'un 
harika denecek derecede yüksek temsili olan 

GtZLI SEVDA 
filmini mutlaka gidip görünüz. Metro-Goldvyn-Mayer filmi. 

'· "' . . . ,• . ' 

Nihayet yarınki çarşamba akcamı 
S U M E R (Eski Artistik) SiNEMASI 

Her yerde hasılat rekorunu kırllllf olan 

BİTMEMİŞ SENFONİ 
muazzam taheıerin ilk iraesi terefine 

BÜYÜK GALA MÜSAMERESi 
Mümeıısilesi: En güzel Macar prkılannı taganıii eden ilahı artist 

MARTHA EGGERTH 
Musikisi: FRANZ CHUBERT, Rejisörü: WILLY FORST 

Gala ıuvaresi için fiyatlr: 100-75-60 ve 40 kurut. 

BU PERŞEMBE AKŞAMI 
S A R A Y 

sinemasında 

--------------------~ 

Roma Atetler içinde filminde 
Neron rolünü oymyan 

CHARLES LAUGHTON'u 

6 KARiLi KRAL 
.!:msalsiz ve gayet kuvvetli filminde göreceksiniz. -. 

----_:. ... .. ! Onited Artist - Fransızca sözlü 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirk~ 

Hcrik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +6648 . ~\ 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamburg, Brem, Anven, lıt:anbul ve 
Bahri.siyah arasında azimet ve avdet 

muntazam postalan 

Hamb~ Brem, Stetirı, Anverı ve 
Roterdam' dan limannn12a muv..-litı 

beklenen vapurlar 

ULM vapuru 6 Teşrinisani:ye doğru. 
ANGORA vapuru 30 T.evvele doğru. 
ANDROS vapuru 9 Teşrinisaniye 

doğru. 

GALlLEA vapuru 8 T. saniye doğru 
Burgaz, Yama, Köıtenee, Kal• ve 

lbrail için limammızdan hareket 
edec& vapurlar 

ULM vapuru 6-9 Te§rinisaniye d.ogru 
ANDROS vapuru 9-11 T. aaniye 

doğru. 

Yakında H........._, Brem, Aıınn 

va Roterdam limanlan için -
hareket edecek vapırlar, 

TROY A vapuru limaıı.nruzda. 
DERINDJE vapuru 30-31 T. evvele 

doğru. 

SCHWARZWALD vapuru 5-7 T.sa
niye doğru. 

GALILEA vapuru 10·11 T. san.iye 

doğru. 

Fazla tafsil~t için Galata'da Ova
kimyan hanında Laııter Silbermann 
ve Şürckisı vapur acentalığma mil· 
raca"at. Telefons 44647-6. (2182) 

Viyanalı Sütlü 
Kahve 

Bakkalınızdan bir kutu Glorya 
incir kahvesi alıp nefis ve sıhht 
sütlü kahve kolayca hazırlıyabilir
ıiniz. yeni çekmece gibi açılan 
kutularda 5 sahifeli sureti isti· 
mali vardır. 

' 
aikiti kPnseri, 23 piyea, Un •ero ıentiluomo, T 

23,30 Hafif muoikiai, 24 Haberler. rin PERŞEMBE günü ıaat 
MILANO-TORINO-FLORANSA TRIYESTE 11 d p ' kad (7230) 

........... ~ ............ 
Hanunefendiler l 

GlBBS pudrasını bir 
kere tecrübe ediniz. 
Başka hiçbir pudra 

kullanmazsınız. 
18,10 Plak mÜHhabe, plak, müıahabe, e ayas a ar. 

21,45 ~· c&•a delle Fre raıaz:ı:e, iainıli üç AYV 
pe-rd~lık Scbubert'in operet tem•ili, müteaki- ALJK YOLU 
hen dan• muailı.iıl, 24 Haberler, 24.to Mü~ 
Hhahe. ANTALYA vapuru 31 Birin· 

Praı 470 m.: 
18,0~ Plak, müıahabe, plak, 18,50 Piyano ci Tefrin CARSAMBA günü 

kon•e-rı, 19,20 Almanca netriy t, 19,55 Al- 19 d A l 1. d 
mao~a haberler, 20,30 Prai op•raoından nak· saat a yva ığa 11.a ar, 
len ıki opera temaili, 22 Haberler 2315 pl&k 1 (7232)~ 

23,30 Inrilizce haberlrr. ' ' ['i•-------------ll ı 

Göz Hekimi~ 
Dr. Süleyman Şilkrii ı· 

Birinci ımıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

--------•6645 
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MiLLiYET SALI 30 TEŞRIJl!lEVVEL 1934 5 
---· 
Cumhuriyet Bayramı Balkan Konseyi 

(Başı 1 inci sahifede) 
tefi ve Ankara emniyet müdürü ta. 
rafından karıılannuılardır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
tııüftülük, tehir meclisi, beledi

. ~lk fırkası, hayır cemiyetleri, 
· ı Cemiyetler vali Beyi tebrik et

ttdir. 
Saat 10,30 da vali Bey yanmda 
L .ul kumandanı Halis Pata oldu-
~de Beyazıt cuınhuriyet meyda

geJdiler. Universite bahçeaiıı • 
111.,_,ki alını§ bulunan ıukeri kıta • 
~ektepler, cemiyetler ve sair ta
til miime&aillerini teftİf ve teb -

ettiler. 
l'eftiıten sonra, meydanda hazır 
llııa.ıı bütün müzikalar hep bird
i( martını çaldı. Bu heyecanlı 
~den aonra, davetliler, tribün· 

Yerlerine ıreçtiler. Bu sene tri
o ukeri malwler, §"hit ana.lan 
de ayrı yer ayrıhnıttı.. Sa&t ( 11) 

leçit reımi batla.dı. 
ı:..,eli, hafta Ha.biye mektebi 

, .. ' olmak üzere çok güzel bir 
" le askeri mektep!,.. talehele• 

l"';tiler. Askeri mektepler ııeçer • 
lıaık coıkun bir tekilde alkıtlı· 
ıı. 

>..J.eri mekteplerden aonra, kab
a.akerlerimiz ııeçmeğe batla -

• Her sınıfa mensup askerleri -
. çok güzel yürüyüf ve sert adım
• nazarı dikkati celbediyorlar -

"-keri krtaattan sonra, iııtildi.J i
Caolarmı ve uzuvlanm venniı o-
1.aJu.amanlan temsilen maliil za
~. askerler, ve tehit anaları ııeç-
. Bu manzara çok canlı idi. 
llııo.ıarı ihtiyat zabitleri ta.kip et· 
llUndan sonra sıra ile po\i.a müf

. üniversite , yüksek mektepler 
leri geçtiler. 

, lltı.ivenite talebeei kalabalık bir 
• halinde idi. Bundan aoora tehir 

OOU, ve eivil liseler, orta mektep
' .lııuallim mektepleri, ekalliyet, ec

.1. -1.r.tepleri talebeleri izcilerile 
. İltte ııeçtiler. Mektep talebeleri le
. luyafetleri, mnntazam yürüyü§ -
İle naz an dik.kati celbediyor, al

yorlardL 
l\ız muallim mektebinden 150 ta:e 

. lııuallimlerile birlikte geçK r.. -
İ§tiri.k etmiıtir. Yeni muallim 
edi ha.nmılarm muntazam Ye çe

fiirüyüfleri, kıyafetlerinin temiz 
diizgünliiğünü halk çok beie.nmit 
tlluılamqtır. 
lııüıewilietı itfaiye, ııporcular, Hi

er, H.imayoietf.J, Tayy....., 
Maarif, Milli Iktiaat ve Tasar -

~enıiyetleri, Sanayi birliği, Esnaf 
Yelleri mümeaailleri &eçtiler. Ce
ler ve esnaf cemiyetleri güzel, 
ayrı tlınaallezle nazarı dikkati cel 

İ)>orlardı. 
~ reamine iıtirak eden luta • 
' Beyazıt, Sultanahmet, Sirkeci, 
ilköy köprüsü, T epebatı, latikli.l 
esi yolile Taksim meydaD1D& ka.-
geldiler. Mektepler ve diğtt te

k;ilJ,.,. Sirkeci ile Kanı.köy arıum• 
dafıldılar. 
l>eyıuıt meydanında tribünde bu -
n zevat, geçit reuni bittikten "°""' 

l'abime geldiler. Abidenin etra
' a, geçit resmine ittiriil< eden a&· 
kıtalar bir daire tetkiJ etmiıler

Meydana Türk bayrağı çelcildi. 
1 &elamtaıtdı. Bundan sonra muzi- ı 
iatiklal marşuu çaldı. Müteakiben 
.•diye, Cumhuriyet Hlak Fırkası, 

eraite, sair cemiyet ve te§ckküller 
•na cumhuriyet abid""ine bir çok 

koodu. Sabahki mera.aim 
&uretle bitti. 
biin öğleden sonra, saat 15 te E. 

L . ...,,i<&Dı haricindeki tehltlik ziyaret 
ı,,.;,, buradaki abidey. çelenk kon
lUr. 

1111 ziyarete askeri, mülki erkan ve 
a ile umumi meclİ• azaları, cum-

Yet Halk Fırkaaı erkanı, 
U&i tetekküller ve cemiyetlerin mü 
illeri ittirak etmittir. Şehitı:kte· 

'!ıeraaim çok güzel ve hazin oln.uı, 
•tlerin ruhuna ithaf edilmek üze-

. fatiha okwunuş, hitabe iral edil
lir. 
\r ali Bey Hat 15,30 da vilayette 
İınizdeki ecnebi konaoloalarm teb-

l•rini kabul etmiıtir. 
C:llmhuriyet bayumı dolaynile ıeh 
lrıuhtelif yerlerine konan serbe&t 
illerde halk hatipleri cumhuriret 
•ulu hitabeler irat ebnişlerdir. 
"gümrük meydanında Cem.alet · 
1' ıu:ıl, Sabri beylttle Makbule ha
bi,.... konferana venniılerdir. 

1' enerde iskele meydanında Oc han 
111, Hulôai Ertuğrul, Beyler konfe· 
~ vermiılerdir. Sultanahmet mey

a Azmi Sey bir hitabe irat et· 
tit-. Daha bir çok yttlerde hitabe· 
' konferanslar verilmiıtir. 
<lece de, Halkevinde merkez J:,j. 
tııda, Beyoğlu tubeıinde, Alay köş 

e milli piyesler tA>mai1 edilınit, Te-
ll§ı ve Fran&ız tiyatr..-ında ıehir 

'l:roau artistleri tarafmdan inkı • 
b l>İyesleri tem&il olunmU§tur. 
C.ece tehrin her tarafı f.,...kala -

'bir §"kilde donatılmıf, elektrik to"\ 

tı yapılmı,tır. Bilhaaaa Takamı 
lleYazıt meydanları çok güzel bir 
ll<ara arzediyordu. 
llelediye sular idaresi Taksim mey 
';lıııda renkli au fışkıran zarif bır 
, le yapmı§lt. Şehrin muhtelif aarıl· 

\'ilde yer yer fen r alayl/n teı·Lıp 
.1ın.iı, halk gece yarısına kadar, ıo· 
•larda gezmiı, cğlerunittir. 

Bursada bayram 
llURSA, 29 (Telefonla) Cumhu-

1~t bayramı coşkun tezahüratla kut
""1ı. Sabah erkenden hukümet mey 

lq, halk kütleaile dobı.uftu. 
l<.abuı resmini nutuklar takip et • 
lialk F ırkı.._ reisi Sadi Beyin alkı1-
I~ karıılıınan hitabesini müteakıp 
ıt resmi batladı. 
"3kerlerin, mekteplerin ve muh -
' te kküllcrin geçitleri alkışlarla 

ı ılandı. Halkevi ve m ktepler la· 
lııdan muvaffakıyetli temsiller ya• 
ı. Gece fener alayı vapıldı. 
. Be;yautla balon 
Sılaiıı:amğa fiı k fabrik:aaında yapılan 

bet metre kutrunda bir balon c:um:lıuriyet 
baynmı münaaeebtile dün Beyazıt cum
huriyet meydanında fabtiıka heyeti tan.. 
hndan uçunılmuıtıır. Balonun üatiinde 
on birinci aene yazuıı çok yükseklerden 
okunmuflur. 

Sovyetlerin tebrikleri 
MOSKOVA: 29, A.A. - Türkiye 

cumhuriyet bayramı münasabetile M. Ka 
lenin Reioicumhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine, M. Molotof Baıvelcil lmıet 
- Hazretlerine ve M. Litvinof Hari
ciye Vekili Tevfik Rüttü Beye biı« teb
rik telıırafı göndenni~. 

Sıhhat kazançlan 
Snltanahmetteki halk küraiisünde 

doktor lbraL.im Zati Bey on bir senede 
memleketin sıhhat kazaııçlarma dair yiiz 
&erce dinleyici önünde bir kooleranı Ter
miıtir. 

Mısırda 
siyasi buhran 

Durak peronunda mevki alımı o • 
lan ihtiram lataaı selam dunnut ve 
muzika Yunan, Yugoslav ve Romen 
marılarmı ve müteakiben iatild&.I mar 
flDI çalmtttır. 

Misafir nazırlar kendilerine tahsia 
edilen otomobillerle Ankarapalaa o • 
teline inmitlerdir. 

istikbal merasiminde Romanya ha. 
riciye nazın M. TituleM:o ile Romen.
Yugoslav ve Yunan sefaret erki.nı da 
ha.zır bulunınutlardır. 

* * * ANKARA, 29 (Telefonla) - Bal-
kan konseyi yarm ilk toplantısını 
yapacaktır. • 

Ankarada Büyük 
Bayram 

(Bap 1 inci uhifecle) 
lardır. 

Kabul resminin sonunda Reisi
Zi ver Paşa vaziyeti dü- cumhur Hazretleri misafir harici-

ıt w b • ye nazırlarını kabul etmit ve ken-
ze ccege enzıyor dilerile bir müddet görütmüttür. 

KAHiRE: 29, ALA. Bir müddetten- Bundan sonra geçit resminin 
beri .dev":"' ~den. ':'>:asi hu~ran, u~pıa yapılacağı kotu meydanını ~ref • 
yoluna ırırzntf gıbidir. Eski Batvekil ve l d" · Ş f da on binler-'-' • . . 1 _ ~- b'. .. en ıren azız e , ora 
eı ... ayan rem o up aynı :zamanua utun at d "Y var ol ava 
Mı ı,ı b"I · ecciih .. .. ce v an atın afa ,, -
,_ ur arın .~_eze~ 1 erm tevkralı unu • zeleri ve sürekli alkıtları arasında 
.. azanınış o..... •ver pa:ıanm n ,__ · f · 1 · t 
._ _ _,_ 1.....Loti· ll" · ta · · Lük' • t il localarını tetrı etmıt er ve geçı 
~,,,~ ~~ p gıne yıru, ,. ume e . • • b 
kral •asında adeta mutavassıt mevkiin- re!ı1llının b~lamasını emır uyur-
de bulunan ve gayrimeıul bir f&hıiyet mutlardır. 
o~ lbrati pa~ mü~:.Jıal~n~en iğ- Geçit resmine İftirak eden as-
bırar duyanlara '-tı gosteriimit ılk c.., k h T"" kün" k it " kabar-
miledir. Ziver p&§anm pek yerinde olan er, er ur o ugunu 
intihabı, buhranı tamamile halletmeıniı tacak kadar dinç, levent, ve mun
ise de buhnm her belde salilı yolunu tazamdı. Bu sene geçit resmine 
tutmuftur. her seneden fazla piyade ve atlı 

İngiliz faşistleri 
ne istiyor? 
Sir Moıley'e iÖre lngiltere 
dünyanın en kuvvetli 

devleti olmalı 
LONDRA, 2. A.A. - lnıı;iliz fapstleri 

ıon aylar içinde dün üçüncü defadır ki 
büyiik bir toplantı yapmışlardır. Bunla· 
rm Sir Moıley lngiltereyi dünyanın en 
kuvvetli devleti ~ı.ı.line &'etinn<* istedi
ğini anlabnıı ve kendisinin yahudi diif· 
marn olmadığını &Öylemiıtir. 

Faıist aleyhtarları ise ı-taydpark'cla bir 
mukabil nümayiıte bulunmuılardır. Hiç 
bir hadise çıkmamııtır. 

köylü iftirak etmittir. ismet P~a 
enstitüsü ve musiki muallim mek
tebi talebeleri çok beğenildi. Me
rasime ittirak eden Iran ve Irak 
tayyareleri kardeş milletlere kar
tı muhitteki sevginin tezahürüne 
vesile olmuttur• 

KonlerlllUlar 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

Ankara radyosunda ve Hakimiyeti 
Milliye meydanında kurulan halle 
kürsüsünde bıJgün muhtelif hatip. 
ler, cumhuriyetin büyük eser ve 
feyizleri hakkında konferanslar 
vermitlerdir. 

• * ... 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Ge-

cdci resmi kabul parlak olmU§tur. 

Mıgrza ve ticarethane memurlar nı 
Saat r ve 9 d•n ıonrı serbestsiniz. Bu fırsattan bilistifade 
ASRI BiR LiSAN Ö~RENMEGE ÇALIŞINIZ 

BERLiTZ EKTEBi 
Sizin için her lisan için 2 kurs açılıyor. 1 

6 ay için 15 liradır. Teciydta teıhilat yapılır. 
Ankara: Ko"va cad sl - lstanhul: lstlklAI caddesi 373 

.... mamm•ı .............................. ....-

İstanbul Kumandanlığı salını': ma kl)mizvonu iianları 

İstanbul Kumandanlığı emrindeki kıtaat ihtiyacı için a
şağıda cinsleri yazılı Erzak aç ık münakasa ile satın alınacak
tır. lhaleı;i 3 2. T c~rir. ~34 cumartt.:a: g ~;· c!ür. T ailpierin 
şartnamelerini görmek Üzere her gün ve teminatlarile o gün 
vaktinden evvel Fındıklıdaki Komisyonda hazır bulunmaları. 
(~77) (6527) 
Kılo Cinai İhales~ Saati 
33160 Pırasa açık münakasa 3 2.Teşrin 934 14,30 dadır. 
22080 Lahana açık münakasa ,, ,, ,, ,, 
1 1040 Ispanak ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
10900 Çekirdekli kuru üzüm,, ,, ,, 15 
26000 Nohut açık münakasa ,, ,, 15,30 

• • • 

Demir Kapıda İstanbul Ku 1 

mandanlığırun anbarındaki 4 [ 
kantar ve iki baskül pazarlıkla 
islah ve tadil ettirilecektir. İ· 
halesi 1 İkinci Teşrin 934 saat 
14 tedir. Taliplerin şartname· 
sini görmek üzere her gün ve 
temiiıatlarile vaktinde Fın
dddıdaki Komisyonda hazır 
bulunmaları. (253) (7193) 

* * * 
Gümüş Suyu hastanesinin 

708 par;-a bakır kabı kalaylatı
lacaktr. lhalesi 1 İkinci T eş
rin 934 saat 15 ted.ir. Taliple
rin kapları görmek üzere Gü
müşsuyu hastanesine ve şartna 
meyi görmek Üzere Fındıklıda 
ki Komisyona her gün mü
racaatlari ve ihaleye İştirak 
cdecelderin de o gün vaktinde 
Fındıklıda Komsvonda ha· 
zır bÜİunmaları. (249) 
(7194) -* • • 

İstanbul Kumandanlığı 
emrindeki kıtaat ihtiyacı için 
52,000 kilo Kuru Ot pazarlık
la satın alınacaktır. İhalesi 4 
lkinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 14 ted·r. Taliplerin şart
namesini gı'irmek üzere her 

7024 

giin ~e . teminatlarile 0 gün 
vaktınde Fındıklıdaki Komis
yonda hazır bulunmaları. 
(246) (7199) 

* * • 
Çatalca müstahkem mevki 

kıtaatı ihtiyacı için evvelce i
lan edilen 5200 kilo arpa ve 
5200 kilo yıldız şehriyesi pa
z~r!ık~a alı!1acaktır. İhalesi 30 
bırmcıteşrı, 934 salı günü 
saat 15 tedir. Talipler şartna
~e ve.nümunelerirıl görmek 
uzer~ ner _pin ve teminatlarile 
vaktmde r ındıklıdaki komis
yonda hazır bulunmaları 
(137) (7096) . "'. 

Çatalca müstahlCern mevki 
~~andanlığına bağlı kıt'at 
ıhtıyacı için 11,000 kilo ÇU· 

buk makarna pazarlıkla alı
n.acakbr. İhalesi 3 İkinci T eş
r!n 934 saat 16 dadır. Taliple
rın şartnamesini görmek üze
re h~r gün ve teminatlariyle 
vaktınoe Fındıklıdaki komis
yonda hazır bulunmaları 
<257> <7226) • • • 

Gümüşsuyu hastanesi ihti
yacı için 110 ton kok kömürü 

A vrupada diplomalarla Musaddak Birinciliği ve En 
Büyük Mükafatı ve Zafer Nişanını Kazanan 

Hasan Müstahzaratı 
Tıbbi Müstahzarat 

Huan Kuvvet Şurubu küçük 
,, ,, " büyu"k 
,, ,, ,, 1 Kg. 
., öksürük Pastilleri 

60 
100 
150 
30 

Kolonya ve Losyonıar 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyuile 

yasemin, leylak, menekşe, nerk.ia çiçeklerinden 
ve ruhnuvaz esanalaıdan ihzar edilmittir. 

Küçük'cep tite» 1/24 litre 25 
40 
70 

Has•n ko-
lony• Ye 

Losyonları 

Cep şİfeSİ · _ 1/16 ., 
Küçük 1/8 ,. 
Orta 1/4 ,. 
Düz büyük fİtelerde ., 
Büyük . 1/2 ,, 

1 

,, 1 ,, 
Cam kapaklı fİşeler 1/8 ,, 

n ., ,. 1/4 ., 
" ,, 1/2 ,, 

Huan Levantaları 

130 
150 
250 
500 
130 
200 
300 

100 
Nesrin Kolonyası 1/8 litre 35 

" ,, 
,, 1/4 " 60 .. 1/2 ,, 100 

,, .. .. 1 ,, 200 
,, Açık ,, ile 250 

,, ,, Cam kapaklı titeler 1/8 litre 80 
,, 

" ,, ,, n 

,, .. .. .. 1/4 .. 130 
1/2 .. 200 

Kokulu Sabunlar 
Hasan tuvalet sabunları küçük 

,, ,, ,, büyük 
Haaan tuvalet sabunu 200 Gr. 

140 Lü1
- -,., ,, ,, ,, --

,, ,, ,, 250 ,, ,, 
Hasan Gliserin sabunu 

,, ,, " 
Hasan Gliserin sabunu ı. 
Hasan gliserin ıabunlan gül ve limon 
Ha.ean Tıbbi Saıbunlar 

• 10· 
15 
25 
25 

·35 
10 
15 
25 
35 
20 

Krem ve Biryantinler 
Ha.san Kremi Vazo yağsız 50 
Ha•an kremi tüp içind• 20 
Hasan Biryantini 25 

,, Likid 40 .. ,, Yağsız Arjantlya 30 
,, " Y ağaıa büyük 50 
,, ,. Yağsız Likid 50 .. " Yağsız Büyük -

Şampuan Saç Suyu 
e abunları 

Saçları uzatır, kepekleri ve mikroplar- uale 
ede:ı ve yumu'ak tutar, 
Hasan fampuanı 
Hatan saç sabunu 
Hasan T rihofil saç suyu 

Tıraş Levazımatı 
Hasan Tıraş Sabunu 

., ,, ,, Kremi 
Haı<an Tıra, bıçakları 10 adet 
Hasan T ır'4 bıçal.Jarı 1 a<lct 

10 
50 

125 

IS 
30 
45 

5 

Çiçt:k, Gülsuyu ve yagları 
Ha!an çiçek suyv ,, 1/4 Litre 40 

.. ,, ,, 1/2 .. 50 
,, ,, ,, 1 '' 60 

Hasan Gülsuyu ,, 1/4 ., 40 
" .. ,, 1/2 il 50 
u tJ " 1 ,, 60 

Hasan Gülyağı halis saf 5 Gramlık 300 
.. .. .. .. 10 . .. 550 
,, ,, ,, ,,1,, 75 

Hasan Neroli Esansı 1 ,, 75 
,, ,, ,, 5 ,, 300 
., .. .. 10 ,, 550 

Hasan Nane Ruhu 50 
Hasan Melisa Ruhu 50 

Diş Müstahzaratı 
Ditleri inc.i gibi yapan ve dit etlerine ebedi 

hayat ve:ıen ve kanamasını meneden ve dit ağrı
sını dakikasında durduran, ditlerin çürümesine 
mani olan: 
Ha.san Dit Macunu Dantoı 

,, ,, Suyu 
,, ,, ,, Orta 
,, ., ,, Büyü1' 

Hasan dit fırçalan sert ve sıhhi .... 
,, .. 
.. " 

.. 
" .. 

,, ,, .. ,, 
" ,, 

,, 
n 
,, 

., 

20 
30 
60 

100 
20 
30 
50 

100 

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, Nefaaet ve Lezzet ifade eder. 

Hasan Zeytinyağı 1/4 Kg. 40 
,, ,, 1/2 .. 50 
,, ,, 1 n 75 

.. .. 2 " 125 
,, n 

'' ,, 
flasan Hüil dö Parafin 

6 Kg. T enekesile 450 
17 n 1, 1050 

75 

., ,, ,, Küçük tite 
Hasan Fıstık özü yajtı 
Hasan Hintyağı halis_,., 

,, ,, '' 
Hasan Bademyağı 

,, '' 
Hasan Balıkyağı 

,, ,, 
n ,, 
,, .. 

25 <.n-. 
50 .. 
Şişe 

" 1/4 Kg. 
1/2 ,, 
1 w 
2 ,, 

50 
200 
20 
25 
3fl 
40 
4\) 

60 
100 
175 

Haşcratı ve Fareleri Öldüreıı 
fayda Ha: ... n 1/4 Litre 30 

,, .. 1/2 .. 50 
,, ,, l ,, 80 
,, ,, 6 " 400 
,, ,, Büyük ambalajda ıafi kilosv 70 
,, Pompa 100 
.. .. " ... ıı 60 

Far Hasan Fare Zehir Macun 25 
,, ,, ,, ,, Buğday 25 

Ha.san fare zehirleı~ ilcisi bir arada 40 

Glüten Mamulatı 
Şeker hastalığına Ye zayıflamağa mahaua 

olup son etibba kongresinin kahul eylediği for
ruül üzere tertip edilmit çok da.kik ve ayarlıdır. 
Tazedir. 
Hasan Glüten ellmeği 35 

,. ,, Gevreği 60 
,. Bademli G•üten ekmeği 60 
,, Glüten Makarnası 1/2 Kg, 60 
,. ,. Unu • 1/2 60 
., ,, Şehriyeıi l/2 60 

Hasan Diyabetik Çikolatası 25 
,, ,. ,. Kg. 450 
H ,, Şekeri 50 Gr. 40 
.. ,. " 100 ,, 70 
.. " ,, 250 " 150 

•• 
Ozlü Hububat unları 

Çocuklara ebedi bir bayat veren nefis 
Lallebi tatlı, çorba ve pürleri yapılan : 
Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. 

, Buğday özü niJ&ııtası ,. .. irmik özü unu .. 
,, Patates özü umı ,, (Ararot) 
" Arpa ,, ., .. 
,, Türlü ., ., 
,, Merciınek ,, N 

., Bezelye ,. ,, 
,, B. mısır ,, ,, (Kor.ııflavur) 
,, Kestane ,, ,, ,, 
., Fasulye ., ,, ,, 
., Nohut ,, ,, ,. 
,. Çavdar ,, ,, ,, 
,, Yulaf özlü unu 250 gr. 
,, ,, " ,, 500 ,, 

Hasan özlü unlan diğer envaı 500 &•. 
Haaan Brekfaat bisküvitleri ' 

" " kilosu 

Pudra ve Sürmeler 
Hasan Çoçuk pudrası teneke kutu 

,, ,, ,, Paket 
"°' Talk pudrası 500 gram kutu 

Sürmesi sürmedenlik .. 
., Sürme lüks aürmendenlikle büyük 

ma-

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
60 
40 
30 

250 

20 
10 
40 
25 
40 

Mühtelif Müstahzarat 

,, 
" ,, 

" .. n 

Karta 1 Malmüdürlünden: 
Mevkii Cinsi Hisse miktarı Muhammen kıymeti Borçlunun ismi 

Pendik Pavli Tuğla ve kire· 125/80 hissesi 3840 liradır Doktor Koento Fonçi 
iskelesi mit Fabrikası veledi Lilyu 

Cins mevki ve hisseli mik tarları yukarıda gösterilen emlak vergi borcundan dolayı satıh· 
ğa çıkarılmıştır. Taliplerin ihal c günü olan 3-11-934 tarihine müsad.if cumartesi günü saat 
14 de İdare Heyetine müracaat! arı. (6923) l7462.ı 
••. ,., ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,t•••······················ ..... 

1 
pazarlıkla alınacaktır. İhalesi yonda hazır bulunmaları. rin 934 saat 14,30 dadır. Ta 
4 ikinci Teşrin 934 pazar gü- (243) (7202) 7724 !iplerin şartnamesiıtl görmek 
nü saat 15 tedir. Taliplerin * • • üzere her gün ve teminatlari16 
şartnamesini görmek üzere her Ertuğrul Kışlasının elekt- 0 gün ~aktinde Fındıklıdaki 
gÜn ve teminatlarile o gün rik tesisatı pazarlıkla yaptırı- Komisyonda hazır bulunma .. 
vaktinde Fındıklıdaki komis· lacaktır. İhalesi 1 İkinci Teş- ları. (252) {7192) 



Milliyet'in Romanı: 23 

ıazan: Marthc Riclıard. Tercüme eden: il. F. 

Arkamdan birisi geliyordu yaklaşı
yordu evvela bunu 

ayakseslerinden ani amıştım 
Hülase Bir daılıa koydımı kazandım. Tali-

Marthe Ricbard Fransa casualuk tcı- im iyi gidiyordu. 
matı tarafından 1sveçe gönderilmi~ ve Herkes bana bakıyordıı. 
orada. me~~r Alman C&llllllU Mat:nazel Daima kazanıyordum. Zaten 
doktor tarafından teşhis olıınarait lweç tea.düf cesurların en büyük en ea
polisi marifetile hudut haricine atJlmıt- ki ortağıdrr, 

txr?.ı:art1ıe Richard timdi, yine Fransu Benim titman i.fığım benim na
c:aeusluk teşkiliitı reisi M. Ladoıa: tanır sıl oynadığıma dikkat ediyor, o da 
fından İspanya')'& gönderilmi~tir. benim koyduğum yere koyuyor • 

Deniz kenarında kalabalığın i- du. Baı;kafarı da onu taklide bat-
çinde aürüklenirken, uzaktan ken· lamıtlardı. 
dilerinden kaçtığım kimselere raıl- Gece yanıma doğru artık key
ogeliyordum. Bilhassa banyo za • fim keyifti. Kazançtan ıarh09 ol • 
m•nmd-, Almanlar, benim mah • muştum. Kollarımın arasında 5000 
çup .e aesaiz &tıklarım daha cesa- peçeta vardı. Bu bir servetti. Ya • 
m buluyorlardı. nn bununla neler, neler yapamaz· 

Bunların içinde bilhaa. birisi dım. Şakaklarım abyor, vücudum 
'ftl'dı ki çok müz'içti. Denize gir- alet gibi yanıyordu. 
diğim zaman, kah su püskürerek Dıpnda yıldızlı bir gece vardı. 
dalgalann içinden çıkıyor, kah Bunun serinliği ile azıcık ken<lime 
plajda yanıma yakla,abilmek i • gelebildim. Kalbim çarpıyordu. 
çin kıllı bacaklarile genit gen~ Kafamda çılgın bir ümit vardı. 
ko~uyordu. Daima aramızda yirmi Arkamdan birisi geliyordu. 
metre bir mesafe Yardı. Gözlerini Yaklatıyordu. ETVela ayak aes • 
üzerimden ayırmıyor, gülüyor fa • lerincien anlamıfbm. Sonra vücu-
kat bir tek kelime söylemiyordu. dunu haber vermek için bir iki ke-
Acaba bu kimdi? re öksürdü. Arkama döndüğüm za-

Daima kararıma sadık kalarak man 9işman Almanı gördüm. Yi • 
bir tek kelime Almanca aarfetmi- ne aramızda yimrl metre kadar bir 
yorduk. Ve bu su pu.küren iri ba- mesafe vardı. Acaba günün birin
bğm etrafmıda dört dönmesile eğ- de bu yirmi metreyi biraz a· 
leniyordum. ,abilecek mi idi 1 

Milliyetinden 'üphe edemez • Otelimin önüne geldiğim za . 
dim. Bir Loren'li daiına bir Alma- man o da bu iti becerdi. Her feye 
nı tanır. Ergeç ve haliıüddem ari rağınen mahçupluğuna rağmen 
bu Cermen nümunesi, yanıma yak- yirmi metreyi atlaC: ı . -
lafmak irin bir sebep bulacaktı. M tm- l · .- - a aze sıze ... 

Surab pek biçimsiz değildi. Sonra hürmetle eğildi: 
Banyo zamanlarında ona rastgel- _ Efendim? 
mem artık bir adet hükmitne gir- _ 'Beni tanımıyor musunuz? 
mi•ti. Eğer onu bir gün görmesem E t 

Y - ve ... 
•ukutu hayale uğruyor ve batta 
müteessir oluyordum. 

Ben auya girdiğim zaman bu a
dam da hemen, sanki bir sihirbaz 
duasile vücut bulan bir mah!Uk gi· 
bi dalgaların arasından fqkın • 
yordu. Elimi ahımıa götürerek yü
zümü güneşten aiper ediyor ve 
muhakkak onu görüyordımı. 

Sen Sebasilyen' de o zaman çok 
Clostum vardı. Herkes benim tay
yareci bir kadro olduğumu biliyor
du. Her türlü tüpbeden uzali: kal
mak için bunu söylemeğe mecbur 
jum. Çünkü harp zamanında her 
türlü earar, casusluğa muadildir. 
Ben iae artık esrarengiz değildim~ 
Tayyareci Marthe Richard'ı her • 
kes tanıyordu. Kimse "hu kadın 
Cfa kim?,, diyemiyordu. Çünkü a
lacağı cevap malômdu: 

-Tayyareci Marthe Richard? 
Bilmiyor musunuz Crotoy - Z'uricb 
yolunda hattı müstakimde kadın 
rekorunu kırmıftır. -

Fakat arkamda dolaşan &~ık
lar ve beni kah müteessir, kah ne
teli, hazan aokulgaıi;'· hazan ise 
münzevi, gören kimseler beni iyi
t:e anlayamıyorlardı. 

Bu karakterlerim onları dü-
tündürüyordu. Bütün plaj . 
da ben, gayet kolaylıkla elde edi
lebilir bir kadın hissi vermiştim. 
Fakat ayni zamanda hiç kimse ile 
beraber görünmüyor, yapılan bü . 
tün kurları atlatıyordum. Muvaf
fakiyetsizlige, sukutu hayale uğ
nyan erkekler faşırıyorlar, ne ya
pacaklarını bilemiyorlardı. Ben 
sonradan dillere destan olan me • 
fUlll bir kadındım. 

Plajdaki dedikoducülar, kadın
lar, ve billiasa olgun 1'aduıiar, ha· 
na haaetle bakıyorlar, ve aleyhim
de olmadık feyler söylüyorlardı. 

Hepsi kıskançtı. Onların riva
yetine bakılırsa ben Sen Sebast1 • 
yen'e ahlikın menettiği bir sanati 
icraya gelmi9tim. 

Bu iftiradan menınundt~. Çün
kü itime yarıyordu. Kimse benim 
bir caaus olmamdan fÜphe edemi
yordu. Fakat acaba bu titman Al
man henden ne istiyordu? Nasıl 
dü~an casus tetkilitının içine 
gİrebffirdinı. 

"8 . • ... enım fışmanım., oyun sa-
lonunda idi. Adeti üzere yirmi 
metre uzaktan beni takip ediyor
du. Yalnız rufct'in başında yanı . 
m~ v ·I ı. 

O Zl\,...atı1\ k dar hiç oynama
,.. •• t._ '" 1 •nvdunı, k1l7and1'!l. 

- Bu aktam müthit bir tansı
mz, güzel bir tammız vardı. 

Hiç fÜphesiz bu cüınleyi ta ka.. 
zinodaııberi aklında tasarlamıt. 
toplamq ve gayet güzel bir Fran
aızca söylediğine zahip olarak aar
fetmİftİ; 

- Evet, diye cevap verdim. 
Çok tükür ki kazandım. Yoksa o
telimin hesabını tesviye edemiye
cektim. 

Hakikati söylemek lazımgelir
se, Alman casus tefkilatma gire
bilmek için bwıdan güzel bir ae
hep olamazdı. Çüı:ıkü fakirlik her 
,eyden ziyade akla yakındı. 

ŞifMan adam lıir Fransız kadı
nma kur yapbğmdan dola11 son 
derece memnun ve heyecanlı idi. 

Daima hakkımdaki hürmetini 
göstererek yine bozuk bir F ran • 
aızca ile: 

- ismim, W olterdir dedi. 
- Demek memleketiniz bu hal-

de iken ispanyada kalabiliyorsu • 
nuz. 

Kıpkırmızı olmUftu. 
- Memleketime gitmeği çok iste

dim. Fakat gidemiyorum. Çünkü 
burada adeta mahpus gibiyim. 

Pampelune' da oturuyordu. is
panya hükumeti, i~ yarayabilen 
bütün Almanları buraya toplamış
b. Ve bunların oradan ayrılması· 
nı menetmi~ti. 

Yine renkten renge girerek ı 
- Yarın öğle yemeğini Salti

farda benimle b.eraber yer misiniz? 
diye kekeledi. 

- Meııınuniyetle, dedim, fİm· 
diye kadar zaten lapanyayı gör • 
mek için fırsat bulamadım. Elimi 
uzun müddet koc•man pençesi i • 
çinde tuttu. Otelde bir ıasör dai • 
ına bize bakıyor ve gözlerini üze
rimizden ayırmıyordu. Niçin? Mes
leğin füphesi daima içimde idi. 
- Yarın yine &öriifürüz M. Wol-

ter •• 
- Tetekkür ederim. 

(Bitmedi) 

Müderris K. KömOrciyan 
asarından 

Yeni harflerle. 
T eazil.li beddi Kr. 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,S 
Ticari ma!Umat ve bankacılık 105 
Ikti ... ilmi 87,5 
lhtİIU mahaaebeleri 175 
(Şirket, sanayi, ıdraat ve 
banka) ticari ve mali hesap 70 
Lüııartima cetvelleri (Yeni ra-
ka!nlarla') - 56 

B,.,lıca ... tı, y•rİ: ikbal kütiipbaneai. 

ı.: 1934 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonunda~. 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cin a i Hissesi Emlak Hisseye g 
No. aı , - No. ıı hammen 
1598 Beyoib Feriköy .Banıthane 1/2 eski 61 1344 

1/2 eski 63 574 
1/2 eski 65 574 
1/2 eski 67 574 

1/2 eski 67 mükerrer 718 

" 
" 
" 
" 

1598/1 " " 
1598/2 -" . ., 
1598/3 " ı , ., 
1598/4 .. .. ' 
1601 Anadolu Ka-Anadolu Kavağy 'i ah ve Hamam 

'Ana metresi 672 
Arsa metresi 287 
Arsa metreai 287 
Ana metresi 287 
Ana metresi 287 
Bostan metre 3208 Tamamı 15 770 

vağı • 
1600 
1595 

Kasıml>a§a Hacı Ahmet Cindereai Çiçek bahçesi ve ıiim ki.gir hane 2/8 1-3 
47 

1128 
2310 Eminönü Şeyh Mehmel Arpacılar Kagir mağa%a üstü iki kat 580/7200 

Bahçekapı Geywv odalar 
2073 Küçükpazar 5İnan ,\yazma . Ahşap dükkan üstü odalar Tamamı 241 1800 
2194 Cibali Karaba§ Kuburbeli Ahşap hane 2/9 35 400 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenullerin mülkiyetleri bankamız kapısında asılı §artr:t:ımede yazılı şartlar dairP.sinde sa j 
ka~§br. ihaleleri 7-11-934 çar§amba gÜnÜ saat 14 tedir. Alıcıların eski Kredi Liyone Bankaaı binasındaki Satıt KOIP. 
nuna müracaatları. (6828) ~ 

Istanbul Ziraat Bankası Salış Komisyonund~. 
Sıra Semti Mahallesi 

1 
Sokağı · C i Da i Hissesi Emli.k Hisseye g 

No. sı - - No. sı bammen 
1543 Beyoğlu Bedrettin Yaşmak sıyıraı:ı Ana metresi 42 Tamamı 19 1050 
1548 Balat Hacı Isa Mahkemealtı Kagir dükkin i!;tü oda 1/2 21 500 

1553 
1556 

1558 

1559 

Heybeliada Heybeliada 
Küçükpazar Demirta§ 
Kantarcılar 
İstanbul 
Mercan 

Daya hatun 

Heybeliada Heybeliada 

Karanlık 
Kutucular 

; Ahpp liarap hane 
. Ahfap diir.kiD 

Imameli hanın Ü•t Kagir oda 
katında 
E. DeğİnneD 
Y. 'Çınar 

Araa metresi 142,5 

Tamamı 
1/2 

Tamam• 

.. 

1 
61-63 

14 

9 

290 
1000 

1200 

284 

Yukarda evsafı yazılı gayrunenkullere 28-10-934 ıabtmda müıteri çılanadığmdan aatqlanaym şartlarla, bir hafta 
detle uzatılım§tır. • • 

ihaleleri 6-11-934 salı gÜnÜ aaat OD dörttedir. 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Doksan bin kilo pirinç ka
palı zarf usulile ihalesi 17 
T e§rinİsaılİ 934 cumartesi gÜ· 
nü aaat 14 dedir. Şartnamesi
ni görmek üzere her gün An
kara Levazım Amirliğine mü
racaatları ve münakasaya İ§· 
tirak için de vaktinde teminat 
ve teklif mektuplarını makbuz 
mukabilinde Ankara Levazım 
Amirliği Satmalına Komisyo
nuna vermeleri. ( 499) (7005) 

7524 
• • • 

Vize lataatmm ihtiyacı olan 
44341 kilo saman yeniden 
13-11-934 salı günü saat 14 
de münakasası yapılacaktır. 
Şartname ve evsafı eskisi gi
bidir. Ayrıca görmek isteyen
ler her gÜn öğleden evvel mü
nakasaya İ§tirak için belli gün 
ve saatte Vizedeki Komisyo
numuza bat uımalan. ( 497) 

(7011) 7525 

• •• 
Ankarada Koca t~pede ka

.palı burun yoliyle bir kııla yap 
tırılacaktır. Üzerine bırakıl
ması 14-11-934 Çarşamba 
günü saat 11 dedir. lsteklile 
rin bağlık ve projelerini gör
mek için her gün eksiltmeye 
girmek için de belli gün ve 
ıaatte dilek kuntulan ve pey 
akçeleriyle Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalına Komisyo
nuna müracaatları. (504) 

(7062) 7575 . "' . 
Çorlu ve Muratlı kıt'alan 

ihtiyacı için açık eksiltme ile 
yirmi iki bin kilo Pilavlık pi
rinç ıatm alınacaktır. Eksilt
me günü 14 İkinci Te§rin 934 
çarşamba günü saat 15,30 ela
dır. Evsaf ve şerait ve nümu
nesini görecekler her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte Çorludaki komisyona 
bat urmaları. (510) (7059) 

7576 
••• 

lzmir Garnizon teılim 
( 460) Danca Garnizon teslim 
(110) Tuzla garnizon teslim 
(60) ki cem'an (560) ton 
lariple maden kömürü 6-11-
934 salı günü ıaat 15 te kapa
lı zarfla münakasadadır. is
teklilerin §artnameıini gör
mek üzere her gün Eskişehir
de Kolordu ve İzmitte Fırka 
Levazunına ve ihale gününün 
muayyen saatinde de İzmitte 
Fırka Satınalma komisyonu-

na eksiltme için müracaatlart. 
(472) (6892) 7439 

••• 
Vize kıtaatmm ihtiyacı olan 

584 kilo beyaz peynir pazarlı
ğı 4 - 11 - 934.pazar günü sa
at 15 dedir. Evsaf ve ıerait es
kisi gibidir. isteklilerin belli 
gÜn ve saatte teminatlarile bir 
lilcte Komisyonumuza müraca-
atlan. (403) (6597) 

7242 
••• 

Merzifon garnizonundaki 
kıtaat ihtiyacı için (215) bin 
kilo elaneklik un kapah zarf 
usuiile münakasaya konmuş
tur. Talipler şartnameyi lı
tanbul, Ankara, Samıun, Mer
zifon Satmalma Komisyon
larında görebilirler. ihale 1 
ikinci Teşrin 934 perfelllbe 
günü saat 15 de Merzifon Sa
tmalma Komisyonunda icra 
edilecektir. istekliler (1540) 
liralık teminat mektubu ve tek 
liflerile müracaat etlemeleri. 

(421) 6619) 7110 
• • • 

Yüz seksen bin kilo bulgur 
kapalı zarf uııulile ihalesi 5 
Teşrinisani 934 pazartesi gü
nü saat on dörtte yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve vakti muayyenin
den evvel dahi teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Le-· 
vazırn Amirliği Satµıalma Ko
misyonuna ve:rmeleri, (419) 

(6622) 7111 . . .. 
Bayramıçtaki Fırka ihtiya

cı İç~n 630,000 kilo yulaf ka
palı: zarf usuliyle münakasa
ya konulacağından taliplerin 
yüzde 7,5 teminatı muvakka': 
teleriyle yevmi ihale olan 
12-11-934 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 13,5 da 
Bayraımçta Fırka Satmalma 
komisyonuna müracaatlan. 
(460) (6863) 7437 

• •• 
Çorlu ve MuratLclaki lat'a· 

ların ihtiyacı için açık eksilt
me ile yirmi yedi bin kilo ku
ru fuulye alınacaktır. Eksilt
me gÜnÜ 14 İkinci Te§rin 934 
çal'§aınba günü saat 15 tedir. 
Evsaf ve şeraiti ve nümunesi
ni görecekler her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gÜn ve 
saatte teminatlariyle birlikte 
Çorludaki Komisyona b:ış ur-
malan •. (506) (7064) 

7577 
• • • 

Çorludaki Kolordu Kıtaa
tmın ihtiyacı için Yüz Otuz ı. / 
ki ton Kok Kömürü 31-10-934 I 

lıtanbul Levaz:m Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

Ilaruarı 

Yeni çıkan kitaplar! 
Cnınhuriyetimizin 11 . 

yıldönümü terefine 

---------------------· Harbiye mektebi için 19500 KANAAT KOTOP 
kilo Japanak, 17 bin kilo pı- En son netriyatmdaJI 
rasa, 5400 kilo Kereviz, 6000 okurlarını haberdar e 

Rıqen Efrel Beyin: Be 
kilo lahana, 3400 kilo Karna• celer, Rua edibi Dostoye 
bahar, 25~kilo havuç, 3000 tercüme (75) kuru,. 
demet maydanı;n: 7-11-934 çar Köprülü zade Fuat BeyİP 
taınba gÜnÜ saat 14,30 da ale- Dili ve edebiyatından ar 
ni münakasa ile almcakbr.Şart Jar (100) kuru~ 
namesini görmek ve müna- Halit Fahri Beyin: 
kasaya iştirak etmek için Top "Lamartine'nin faheseri,, 
hanede Satınalına Komisyo- kuruş. ıııl 
Duna gelmeleri. (461) Viktor Hugo, bayatı Te - ! 

• (6852) (75) kurut-
• * • Sadri Ethem Beyin: Bir 

H k 
penceresinden (50) kmuf. 

arp A ademiıi efradı nıtoriçe ve Saray (JO) 
için 16 bin kilo Sığır eti 1-11- MahmutYeuri Beyin: 
934 Pertembe günü saat 14 · 
de aleni münakasa ile alınacak "'

1 
(SO) ımnı., 

Ş .- BW'lıan Calıit Beyin : Kıl 
tır. artnamesini görecekıerin ği (75) kurut, Dünkülerin 
her gün ve taliplerin belli saat- (75) kul'Uf, Gurbet yolaı111 
te Tophanede Komisyona gel- kurut. 
meleri. (421) (6626) Orhan Seyfi Beyin: K 

• • • Aslı (50) lmnıt-
lstanbul Asker konağı için Va • Nıl Beyin: 

200 adet altlı üstlü karyola i- (75) kuru., 
le 25 adet hamam takımı Kemal Kaya Beyin: Y eııİ 
8-1 1-934 perıeınbe gÜnÜ saat tepte etYa. fen bilgisi, Atö 
14 de aleni münakasa ile alma- Ragıp Rıfkı Beyin: A1 • 
caktır. Şartnamesini görmek Fransızca - Türkçe askeri 
ve münakasasma i§tirak etmek ler lUgatı. (150) kurut. 
İçin Tophanede satmalma ko- Şemsi Talip, Finazzer ve 
misyonuna müracaatları. no B. : Türkçe ltalyanca fi 
(459) (6854) yanac ·Türkçe liigat (250) 

Çarşamba günü saat 14,30 pa· ı 
zarlıkla almacaktll'. Şartna
mesini göreceklerin ve pazar
lığa iştirak edeceklerin belli 
saatten evvel teminatı muvak
kat akçelerile Tophanedeki 
Levaznn Amirliği Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(536) . (7253) 

• • • 
Gaziantep Merkezindeki kı 

t'atm haYvanat ihtiyacı için 
650,00e"~o l«.ıru Ot müna
ka~fa konmuıtur. 24-11-934 
cwnartesi gÜnÜ saat 10 ela ka
palı zarfla ihaleai yapılacak 
tır. Taliplerin teminatlariyle 
birlikte zamanından evvel tek 
lif mektuplarını G\lziantep 
Askeri Satmalına komisyonun 
da bufUııdurmalan. (533) 
(7254) 

••• 
Isparta Fırka kıta1an için 

29550 kilo sade yağmm kapa
L zarfla ihalesi 12-11-934 pa
zartesi gÜnÜ saat 15 de İıpar
tada Fırka Satmalma Komiı 
yonunda yapılacaktır. Muval.
kat ten\inatı bin yediyüz .. '!]i 
bir liradır. Tasdikli şartname 
suretleri lspartada Satmalma 

Komisyonundan ve A 
İstanbul Levazım Amir ' 
rinden alınacaktır. lştir8" 
mek isteyenlerin ıartn 
deki nümunesine ve tar' 
göre yazılım§ teklif me 
rını ihaleden bir saat e 
misyona teslim etmeleri 
hut iadeli teahhütlü ve 
mühür mumile kapa 
duğu halde aynı gÜn ve 
İspartada Komisyonb 
malarL (516) (71 ı1 

• 1 

• • • 
650 + 50 baş top koş 

vanatmm eksiltmesi 
rilldÜ~den kesi§lne s 
alınacaktır. Eksilmesi ' 
934 cÜmartesi günü as'' 
dadır. isteklilerin şartıı 
ni görmek için her gün P' 
lık için belli saatte Ani< 
M. M°:"V"ekaleti Satmalııl1 

misyonuna gitmeleri. (5 
(7256) 

• • • 
Çorlu ihtiyacı için 31 

934 tarihinde satın a 
ilan ed '. len 80 ve 50 toıı f 
Kömürünün almm sındl 
fı nazar edilmi§tİr. (53!İ) 
(7257'j 
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..M.ilye>I ıl -..__re« 1 •• ....... ısa. 
Botun dUııyada fevkalade rağbet 

kazanmış olan 

lD>AöMON 

7 

Pilleri ve Cep fenerleri 

Süt 
veren 

annelere 

POK 
PLA Y tıraş bıçaklarını tercih edi· 
yorsa elbette bunun bir sebep 

ve hikmeti vardır • . 

Malt a 

Gayet pratilc, iatimali kolay, teminatlı Ye 

ıonderece lıtifadelidirler. Bilhaata karanlıkta 
rin metre mesafedeki 6nD.nUzl1 aydınlatarak 
roluııuza kemali huzurla de.-am edebiliniaiz. 

P.llerin mulatellf boyları vo fonerlerlıı m-uh
telif ciıısleri vardır. 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendir !r 1316 .. 
-- . 

.... Bas~:d~~:rz !11~~2~ P.!~~~1: Em~.~~~2~T~IAd! ~ti~~~.s~,!~şek. lu,!!~m~!e!~~ ı:;- 1 '' 
kurtanr, memeleri ku- clalı:i teri, kokuyu temizler, kumlan ve essürle bayılıuılva, ıen~ liğine emsalsiz devadır. Va 1 rıları, aızdan, kulunç, .;. 100,000 lercı 
rutur, mahveder. Kanı, derhal keser, vücu- asit üriği atar, melı&:ı.I lerdenberi yürek çarpmtıs: kitsiz İhtiyarlıyanla.ra genç- ::ratik ve romatizmayı geçi-
ağnyı derhal keser. de zansr vermez. ağrılarını keser. çekenlere bayat verir. lik kuvvet ve kudretini veri< rir, vücudü kızdım. 

......... 11111111llİll .. 1111111111111111 ...... cm .... ıım:11111111••--1111~ ................ 1111 ........ ı • kişi gibi 

Kamaştırmıyan bir ziya ile 
Müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaıtırıcı 
lambaları uzaklaştırmak lazımdır 

Hülasa olarak 
İyi Dağıtılmıı Ve Tamamen Mün· 
teıir Bir Ziya Vasıtasile Ve 
iyi Opalin Camdan Diffüzörler 

1 Veya ( lndirectJ Tenvirle 
Latif Bir Ziyadar Muhit 

Meydana Getirmek lazımdır. 

S T " ü 1E: 
i~ lenviri VERESİYE olarak yapar. 

7805 

PtıUA 'l'ENhliANE 
NAKLİ 

E. APOSTOLIDl dit muayeneha. 
nesi Cıımburiyer (Eski Tat..W) mey
daıımda Türk sineması (Eıh:i Majik) 
yanında Amaıı.ia apartnnanuıa N o.42 
naklolıınmu,tUl'. ( 4060) 

.......................... 1111111 ... 
7774 

SAN İN 
Diş macunu ' 
Sanın: Diflerl beyazlatır 

Sanln: Dl~ etleriııl besler 

Sanln: Atza ferahlık verir 
••11ln: oı,ıerı ~mlzler. 
Senin: Feanl imal edilir. 

SANIN 
Diş Macunu 

... 

SEN DE 

YILDIRIM 
------· TIRA$ BIÇAC!l'U KULLAN --111111111111 ... 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 

Esas No. 

20 

643 

Sahlık Emlak 
Mevkii ve Nev'i :I'eminat 

J Lira 

r-.vikiye mahallesinde Kağıthane IS.200 
tıııkağmda eski 100 yeni 144, 146 
No. lı konak (halen Şi§li terekki Lİ· 
ııesi) 
Blyükada'da Nizam caddesinde ~ 3.000 _ 
moğlu kötklerinden müfrez kötk ve .. 
bahçe (köşk, diğer bina, hamam, 
Odunluk, kömürlük mahaUi, Hrleri 
havidir. Sahuı 23595 metre murab-
badır) 1/ / . 

rı Kimyager 14~ 'Anadoluhiaarmda Küçüksu Voliai ı 3.000 , 
143 Bilyükada'da Meyandros Voliai 4.000 

ffOSAMEDDfN 162 Nişantaşmda eski Teşvikiye yem 4.000 

1 Tanı idrar tahlili 100 kurufttJl'. Bilil- Harbiye sokağında eski 13 yeni 135 
mum tahlilat. Bahçekapı, Emlak ve No. lı ma müştemilit eski Elanek ~--"". 
Eytaın Bankası kaf11Smda İzzet B.haru Fabrikau (halen ]pek Filimdir) · ~ 
3966 7713 ı I 452 Kamerhatun mahallesinde Topçu· 3.230 \ 

lar sokağında 20 N o. lı kargir konak 
1 Aııkeri fab:dkaJar ili.nlan ı I' Yukanda yazılı emlak satdmak üzere müzayedeye konul· 
... ----------'· : muştur. ' 

Bakırk··y Barut F b 'kala · 1 - 20 eaaa No. lı Teşvikiyedeki konağın bedeli ilki 
n muhaf 

0efradı • • a _ rıv d • n.-•in olmak üzere sekiz taksi tte ödenecek, diğ:erlerinin be.. 
ız ıçın a .agı a ... ..., . • il kti _, 

yazılı 6 kalem elbise ve~ çama- 1 dellerı peşm ver ece r. • • ""' 
şÜ pazarlıkl "ba edil 2 - Milzayede (kapalı zarf) usuliledir. -.. " J:i 
Cektir 1 t klilıı: m~ lyTaa . ~e- 3 - ihale 12-11-934 tarihinde idare Meclisimizce -ya• 

· s e enn eşnnı· ıl __ t-L..-
ani 934 P be .. - p aca.Kur. s fkşem gunu saat 4 _ Talipler bir lira mukabilinde a1acalcJan prtnameyi 
1~ de fabrika~~ Satmalma Ko- teklif mektuplarile birlikte ve orada yazılı tekilde o giln 
mısyonuna muracaatlan nat on·bire kadar Şubemize vereceklerdir. 
(7077) _; s - & hapta daha fazla tafaili.t elmek iatiyenler Şube-

3
500 adet kaput - ınize müracaat edebilirler. .{7088) 7633 ! 

takım kışlık elbi-ı 
100 takun çamaşır 
100 Çift kundura 
259 çift çorap 
40 adet yatak kılıfı. 

Adana Beledye Reisliğindenı 
1 - Adana şebi-i asfalt soka klarımn tamirinde kullanılmaJ.i 

üzere otuz ton mayi hali nde souk asfalt satın alına-
7584 

Jandarma Umum Kumandanlığı 1 ... , --ı-sT_A_N_s_u_L _B_E_L_Eo_ı_v-Es""'."ı-ı-u_N_L_A_RI----.1 

l\nkara Satınalma komiayonundan İstanbul Ziraat Bankasından maaş almakta bulunan Ma-

caktır. _ 
2 - ihale. kapalı zarf Uflllile kir..unu· evvelin birinci günün

de Belediye Encümenince y<ı.pılacaktır. 

Aşağıda yazılı (2) iki kalem eşya hizasında yazılı gÜn- halli idare Tekaüt, yetim ve dullarının ikinci altı aylık yok-
lerde ve kapalı zarf wulile satın alınacaklardır. istekliler şart- lama ilmühaberlerinin kabulüne başlaıulacağmdan 1 Teşri
hıune ve nümunelerini her giin İstanbul Jandanna Muayene nisani 934 tarihinden itibaren aIB.kadaranm resmi senet, 
1-Ieyetile Komisyonumuzda görebilirler.Eksiltme için gün ve maaş cüzdanı, tatbik mühürü ve nüfus hÜviyet cÜzdanlan 
saatinde ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ile Komis ve doldurtturacaklan fotogra fh ilmühaber ile Sicil Kalemine 

fonumuza gelmeleri. (6704) gelerek yoklamalarmı yaptırmaları. (7211) . . 
1 - ( 17 461) adet kilim 8-1 1-934 perıembe gÜnÜ saat 11 de ~~ 7744 

2 - (1500) det battaniye 8-l 1-934 pel'fembe gÜnÜ aaat 
15 de. 7441 

d na Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz için, asfalt yo 1 inşaatında kullanılmak üzere 

1-3 aantim kutur eb'aclmda taı kıran ve elek tertibatını havi 
bir konkasör 1 Kanunuevvel ! 934 tarihine müaadif cumar· 
tesi giinü Adana Belediyesi Daimi Encümeninde kapalı zarf u
•ulile satın almacaktır. Taliplerin Belediyemize müracaat· 
ları. (7209) na 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Şubemizde çalıştmlmak üzere Galatasaray Ticaret las • 

mından ve Ticaret lisesinden ve Yüksek lktıaat ve Ticaret 
mektebiyle lise mezunlarından 75 liraya kadar ücret verilmek 
üzere bilınüsabaka altı memur alınacaktır. imtihan 4 Teşrini
sani 934 Pazar a-ünü yapılacağından isteklilerin cli.,jer şeraitle 
tevdi edecekleri evrak ve vesaik hakkında malUıiıat almak Ü -

zere Bankamıza müracaatları. · (6954) _ 7507 

3 - Arzu edenler şartnames ini Adana Belediyesinden is-
teyebilir. (7210) 7743 

Selimiyede Aıkeri S tınalm f 
Komi•yo undan: 

1-Haydarpaşa Haatahanegi için aşağıda cim ve "lnİk· 
tan yazılı iki kalem kömürün 14-11-934 günü saat 14 de 
münakasalan icra edileceğinden isteklilerin mezkUr günde 
teminatlarlyle birlikte teklif rnektuplariyle beraber Selimi
yede Satma1ına komisyonuna müracaatları. 

2 - Arzu edenler şartnameleri Selimyede Satmalma ko 
misyonunda tıörebilir. • , 

Cinai Mtktarı 
Kapalı zarf uauJ.iyle 800 Ton Lavemarllı 
Açık eksiltme uau· 175 Ton · kriple 

Uy le 

Saat ihale tarihi 
14 14-11-934 .. .,, ,, ,, 
(6930) 7616 



~Fotoğraf Haberleri 
Yüze yakın enentresan fotoğraflar, sinema 

tiyatro, moda, •por, hikaye vesaire ••• 
H.KMET FERiDUN Beyin 

Hizım ile Vasfı 
ye eit gayet meraklı bir raportajı Ye fotoğraflan 

PERŞEMBE GÜNÜ ÇIKIYOR 

PUDRA 
hususunda 

YENİ KEŞİF 
En yağlı cilde bile 

''ınat bir manza-a,, verir 
Iıbu 7eni keıif size hiçbir crkuğiıı 

IDUkaveıoet eu...=ua3 .,. ...... gı 0 - • • , •• 0 .... 

;i ve cazibesini verdiğinden biitün giin 
zarfında her ne itle de II'e~eul olursanız 
olunuz kat'iyyen bozulufJ ı&lakhk venni· 
yecektir. Bu muvaffakıyet Tokalon pud
ruına bu bir esran feı:ıdir. 8!1 fen sa ye
linde Tokalon pudruına knm köpüğü 
lıanfbnıak mümkün oluyor "' 3 defa 
da en ince ipek elekten ıreçiril'1ikten son
ra elde edilen fevkalade ince pudra cilde 
bir defa tanas edince kolay kolay bmık
mıyor.lıte bundan dolayı Tokalon pudra-
11 diğer pudralara kıyasen bet defa fazla 
müddet yüzde kalır. Hatta ııcak aalonda 
uzun dana faıılalarile eeçirreceğiniz eu

nıreden aonra bile cildiniz i.a. dakikanm 
tazelik ve cazibeaini aynen muhafaza e
decektir. Tokalan pudraıınm ihtiva etti
i'i krem köpüğü cildin netrettiği tabii 
,,.. yağlı ifrazattm kurumaamıa mini o
lur. Halbuki cliğer alelade pudralar bu 
ifrazattan kuruyarak cilde bba ve tara· 

5 defo 
doho 
foz la 
müddei 

sabit tutar. 

Tetsiz bir mamara verir • 
Şayet cildinizin fü•unkir n l<!ıhir e-

dici bir renk alıp bütün clo•tlaruuzm 
hayret ve maneviyetini mucip olmasını 
arzu edeneniz hat ti bugÜn bir kutu T o- 1 

kalon pudrası almız ve bizzat görccelı:ıİ· 
niz ki T okalon pudrası diğerlerinden ne 
kadar farklıdır. Çünkü bu muvaffakıyeti 
medyiin olduğu krem köjüğü yalıuz T o-
kalona mahıurtur. . 

Kuru bir cilt için Petalia Tolcalon pud· 
ruı, yağlı cilt İçin ise Pero T okalon pud. 
raımı kullanınız. 

Jandarma Umum Kumandan!ığı An
karaSatınalma Komisyonundan: 

ilan edilen münakasasma istekli çılanamasmdan (1250) 
adet altlı üstlü demir karyola şartnamesi değiştirilerek yeni • 
den kapalı zarf usulile satın alınacaktır, ve münakasası 4-11-
934 Pazar günü saat (15) de yapılacaktır. Nümune ve §art• 
namesi lstanbul Jandarma Muayene hey' etinde de vardır. Nü
mune ve şartnamesi Komiayonumuzda ve lstanbul'da her va· 
kit görülebilir. Alıcıların münakasa gününde ilk teminat mak
buz veya banka mektubu ile Komisyonumuza gelmeleri. 

(6664) 7258 

Deniz.Levsz m ~atınalma Ko. 
misyonu Reisliğindenı 

25 Birinci Teşrin 1934 tarihinde yapılan açık eksiltme
sinde talip zuhur etmediğinden bir adet Pileyt ve teferruatı 
31 Birinci Teşrin T934 tarihine müsaclif çarşamba günü saat 
14 de ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek isteyen
ler her gün ve eksiltmesine İş tirak edeceklerin de o gün ve 
saatta Komisyona müracaatlan. (7182) 

7719 

Jandarma Umum Kumandanlığı An· 
kara Satınalma Komisyonundan: 

Komple (600) Eğer talamı kapalı zarf usulile satın alına
cak ve kapalı zarf münakasa&! 3 • ikinci Teşrin • 934 Cumar
tesi saat on dörtte yapılacaktır. istekliler şeraiti anlamak ü. 
zere lstanbul'a Gedikpaşada Jandarma Muayene Heyetine, 
Ankara'da Komisyonumuza ve münakasaya iştirak için de 
Komisyonumuza müracaatları. (6666) '7259 

Kısa, Orta ve uzun dalgalı netriyab temiz ve püriizsüz bır te
kilde nakleden 1935 modeli TELEFUNKEN • 127 sayesinde mu· 
siki ihtiyacınızı tatmin edebilirsiniz. Bu derece mükemmel bir 
makine timdiye kaaar bu kadar ucuz fiata sablmamıttır. 

Galata' da Bourla Biraderler ve Şürekası müeJesesinden Tele
funken'in (12) numaralı katoloğunu isteyiniz. Orada üç yeni mo
delinin tafsilatını bulacaksınız. 

ir{LfFUNKEN 
·"' OSMANLI BANKASI 

Dişlerdeki 
Lekelerin 

Kir, pas ve 
En büyük, en bi
aman düşmanıdır 

Bir ı n, ıu. bir rln bu diş macunununu 
kullar arak dişlerinizi tecrübe tahtuı 
yep:nayınız. Oi9lerin tecrübeye ta· 
hammlln yoktur. "RADYOLIN,, in 
llboratuYarlırca yapılan binlerce tet
kik Ye tecrtlbenin mahaulü olduğunu 1 
dütllnmeli Ye daima " RADYOLIN " 
kullanmllısınıı. 

ODEON 
Şayanı tavsiye bazı plaklar 

Vedia Riza Hanım 

270000 Utak tarkı: Aldatarak kaçtın 
Kürdili ıarkılar: KDçikllk peobe dudaklar 

Hamiyet Hanım 
270009 Htızza111 ıarkı: O ıiyah g&zlerinl 

Saatlerce bat başa 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı J 

Nümunesi veçhile (175) takım ma kasket elbise ve 
(25) adet paltonun kuma§ı hariç olmak üzere malzeme ve 
terziliği, nümunesi veçhile (1 75) çift fotinin pazarlığı 
15-11-934 tarihine müsaclif perşembe günü saat 14 de icra 
lalmacağmdan talip olanların yüzde 7 ,5 muvakkat teminat 
paralarile birlikte Cibalide L evaznn ve Mübayaa Şubesine 
müracaat:arı. (7215) __ . -~ 

1 EVKAF MODlRIYETt iLANLARI 1 ---------------------J T ahmi'n olunan 
bedel 

-
Lira Kuruş • 

)> 

802 50 ,. 

' 800 00 

172 50 

687 00 

1184 00 

( 26 30 
' 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Bağ· 
dat caddesinde Selami çeşmesi karşısında 
321 metre terbünde Şuhihatun namazgah ar
sası. 

Y edikulede Mirahor llyas bey mahallesinde 
425 metre terbiinde llyasçelebi Camii arsası 
ve mevC"ut taşlan. r ı · , 
Y enikapıda Tülbentci Hüsamettin mahalle
sinde Sepetçi sokağında 34/l No. lu 69 met• 
reden ibaret arsa. 
Y enikapıda Tülbentçi Hüsamettin mahalle
sinde Y enikapı caddesinde 31 No. lu 229 
metreden ibaret arsa. -• 
Beyoğlunda Kamerbatun mahallesinde Keçi 
ve Eleni sokağında 11/13 No. lu hanenin .. 
tamamı. 

Kaclirgada Bostaniali nıalıallesinde Tülbent-· 
ci Han içi sokağında 35 No. lu 25 metreden 
ibaret ıu-... -- . • r 

- - . Yukardaki emlak satılmak üzere yirmi gÜn müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 14-11-934 Çarşamba gü
nü saat 15 ted.lr. Taliplerin pey akçeleriyle beraber mahlı'.i· 
lat kalemine mÜracaatlan. (6 998' 

Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 
Sermayesi: 10.000.000 Lıgiliz lirası 

Türkiyenin baılıca ıehirlerile 

Piiris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, va Yunanistan'da fUbelari 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
6656 

İstanbul Mi:Ji Emlak Müdürlüğünden: 
Cinsi ve Mevki 

Tophanede Necati Bey cadde· 
sinde 397 No.lu dükkan 
Kabastaşta Hacı Beşir sokagm· 
da Gazi Osman Paşa mektebi 
altındaki 4 No. ludükkan. 
Maslak civaroda Hamidiye kas 
rı altında Büyükdere caddesiyle 
İstinyeye giden cadde arasında-
ki Milli Emlake ait arazinin 
82710 M2: Bir Parçasında tuğ 

la Cam Toprağı Boya madeni 
ve saire çıkarmak hakkı. 
Kadıköyünde Fener bahçe ko-
yunda Zalistre Dalyanı "Kara 

dan Dört yüz metre uzakta ku-
rulmuı şarttır.,, . 

Muhammen Kira 
Kirası Müddeti 

54"" 1 sen 

60 2 
" 

90 .. 

120 " 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı mahaller hizalarında kira 
ve müddetler üzerinden açık ar thrma usuliyle kiraya verilecek
tir. İ!t~klilerin 7-11 -934 Çarşamba gün üİaat on dörtte pey; 
akçeıerıyle müracaatları. (M) (6850) 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon· Antalya hattı 56- 74 üncü kilometreleri arası 4 

üncü 1asım inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile münaka· 
saya konulmuştur. Münakasa 15 Teşrinisani 934 tarihine mü· 
sadif perşembe ~ü aaat 16 da Ankarada Vekalet Müste 
şarlık Miı.kaınmda yapılacaktı r. T alipierin tekliflerini Ticaret 
Odası ve ehliyeti fenniye vesi kalan ve 10.000 liralık muvak-
kat teminatlarmm Merkez Mu hasebeciliğine yatırıldığına 
dair o1an makbuz veya nümun esine uygun Banka kefalet mek· 
tubunu aynı gün ve saatten evvel Komisyon Riyasetine 
vermeleri lazımdır. (Muvakkat teminat mukabili çek kabul 
edılınez.) Talipler bu hususta ki şartnameleri (40) lira mu• 
Kabilinde Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler~ 

,.. (7185) -

l.tanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
._.. Zineirli kuyuda İstanbul Golf !<ulübünün İşP"alindeki 
5051>15 metre murabbaı arazinin kiraya verilme işlbir hafta 
uzatılmıştır. İsteklilerin 4-1 1 • 934 &>azar günü saat 14 te 170 
liralık pey akçeleriyle müracaatları. (M.) (7229) 

r.. .. .. 
• OKSURUK 

Her menimde göriilen, inaanı 

rahatsız eden hatta uyutma
Jall öksürük ~i 'W'e 
mentei ne olarsa olsun 

PEKTORIN 

• - ile hemen ıeçer 

Kutusu 35 kuruıtur 
BEŞiR KEMAL· 
MAHMUT CEVAT 

Eczanesi : Sirkeci 

TUccar • Terzi 

J. İTKİN 
Ea gtlıel 
Kolleksiyonunu 
Teıkil eden 

KIŞLIK 
Kumaşlarını 

Muhterem mllttari· 
leriııin eazarı tak· 

dirin• auediyor 
BeyoOlu, 1 klll 

caddesi 40 • 
T.ı: 404~" 

Ne,,-iyatı idare eden : 
._, "' MUMT AZ F AIK 
Ga.zetecilik ve matbaa.cılık T. A. S. 
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Balkan Konferansı Bugün Ankar&da Toplandı 

,., ,.. - ---
:>ovyet Rua;ya ordu aundan bir ırüvcıri mülrezuinin geçi.fi 

Milletler açıktan açığa 
harbe teşvik ediliyorlar! 

Sovyet reisi bunu söylüyor ve il_ave 
ediyor: Devletler silahlarını arttırıyor 
M. Kalenin dünyayı saran tehlike alametlerinin üzerine .... 
parmağını basıyor ve tehditkar hazırlıklara işaret ediyor 

MOSKOVA, (Huausi)-1 Teş yet Rusya, kapitalizm alemine k~ aene evvel harp ar.zularının 
rinisanide baf:layacak olan Sovyet. mümkün oMuğu kadar az bağlı. halk kütlelerinden ihtimamla gİ~ 
intihabatı münasebetile M. Kale~ dır •. Sanayİİn ve bilhassa .ziraat ci- lenmekte olcluğunu bugün ise açık 
nin neşretmiş olduğu bir makale • letleri tanayiinin inkişafı, ziraat tan ıgığa harbi halkın hoşuna gi • 
de ezcümle diyor ki: kollektilleri viicude getirmesine decek bir şey haline geti""ek ~in 
, Hiç bir memlekette RusyaJa ol yardım etmiş ve cımc:,le kiitlelerinin . falqılmakta ve harp lehinde hudut 
tlıığu gibi halk küdeleri bünyevi sosyalizm tesisine İftirakleri için suz reklam yapılmakta olduğunu 
biraurette devletin umumi siyaseti . büyük imkanlar vermiştir. ve bundan büistifaJe bir çok dev• 
İle alakadar değildir. Beynelmilel vaziyetten bahse • letlerin silahlarını arthrmakta b11· 

Teknik noktai nazarından Sov- den M. Kalenin, bundan daha bir- lund11klarını yazmaktadır. 
\.. .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....... ,,,,,,,,, ...... ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 

M. Titul-nun Ankaradaki karşJanmcm ve ziyaret lem.den intibalar ' - 1 

Ankara içtimaları bugün başladı 
Balkan milletleri ve · antantı etrafındaki münasebet ve 
~alışmaların daha müsmir olması için tedbirler alınacak 

Muhabirimizin son dakikadaki haberleri 
ANKARA, 30 (Milliyet) -

Balkan konseyi bugün ilk içtima • 
lnı yapacaktır. lçtimaa Yunan Ha-

Sinekli yangını 

Faik Bey tahkikabnı 
tamamladı 

Geçenlerde Sineklide tren hattı 
tİİze.rg8:hında bir yangın olmuf, bir 
llııktar orman yammftı. Şark demir 
l'ollan Nafıa baş müfettiti Faik B., 
Sinekliye giderek yangının çıkıt va
lİYeti etrafında tetkikatta blilun
~ftur. 

Öğrendiğimi:ı:e göre: at8'İn ci
~dan geçen lokomotif kıvılcınıla
l'ından çıkdığı anlqılmıthr. Çünkü, 
l'angırun görüldüğü saatlerde bat. 
lan biç bir trenin geçmediği anla
t•lınıttır. Yanan arazi takriben 130 
dönümlüktür. Faik bey, bu hususta 
l':ı,l>orunu hazrrlamıttır. 

riciye nazırı M. Maksimos, Roman 
ya Hariciye Nazırı ·M. Titulesco 
Yugoslavya Hariciye nazır muavi 
ni M. Puriç Hariciye vekilimiz T ev 
fik Rüttü Bey ittirak etmektedir • 
ler. 

Bu konseyde müzakere edilecek 
mevzuların başlıcaları ikbsadi me 
selelerin tetkiki ile münakale ve tu 
rizm itleri ve Balkan milletleri ara 
sındaki fikri temasların takviyesi, 
Balkan antantı etrafındaki çalıt
maların daha müsmir olaıbilmeıi i
çin bir nizamname hazırlanması ve 
Balkan hukuk ıiatemlerinin birlet 
tirilmesi etrafında hazırlık yapıl -
ması meseleleridir. Konseyin bil
ha11a bu itler üzerinde teksif ede 
ceği mesaisinde müsbet neticelere 
varacağı tahmin edilmektedir. 

ilk içtima yapıldı 
'ANKARA, 30 (Telefonla) -

Mukarrer olduğu veçhile busabah 
saat 10 Ja Balkan konseyi Hari
ciye vekcileti Encümen salonım4a 
ilk içtimaım alııdetmİltir. 

Bugünkü içtimada 
toplananlar 

l 

M. Makaimos, M. Titüles>ko, M. 
Puriç, Tevfik Rüştü Bey 

Misafir nazırlar fereline saat 
13,45 te Millet Meclisi Reisi Ka • 
zım Paşa tarafından l\rıadolu ku· 
lübünd e hususi bir öğle yemeği ve
ıi/«ekiİr. 

1 A vr~pa~ın . 
Vazıyetındckı 
Tehlike! ---
M. Baldvin ve Makdo

nald ne d iyorlar? 

Sulhu kurtarmak ve ln
giltereyi kuvvetlendir
mek için ne yapmalı? 

M. Mac Donald ~ 
LONDRA, 30 {Milliyet • akpnn) -

Mister Baldvm be,enaııta bulunarak 
demiıtir ki: 

- Avrupanın tıc.günkii vaziyeti kar
!flllnda zail bir lngilrz hükUmetinUı na• 
arl bir tesir yapabileceğini dütündükçe 
ÖINyoram. içtimai ve dsnolaatik iatifc:. 
...,,. ve sulhun en büyük zımam bütüa 
----p duriendif ,_Jıoi,,.et)or. 
den mii~ıekkil mili ihükiirnetin "--i· 
dır. Sir Cem Simon da ıiyui iıtiraki ....,. 
.ainin devamı lüzumundan balnetmit· 
tir. 

LONDRA, 30 (Milliyet. ak1M1) -
8afv.ml M. Malodona1d ht elıtiği nu
tukta milli hiikUmetin devlet lll<rioezine 
Ler vakitlr.inden ziyade laJ'lll ........ ey. 
lediğini aöylemi§ ve demİ!tİr lı:i: 

- Biz haiz olduiumuz emniyet 'ftl is
tikrarı nuıhafaza etmek istiyoruz. Mmı
leıket b11ndan hö,,.e fırka politikasma rii
cu edemez. 

~,--~~-------------- ~ 
Silah kavgası 
Devam ediyor 

' 

' . 

Talebe birliğinin lağvı 
kendilerine tebliğ edildi 

•• 
Universite birliği yapılacak 

Tal ebe şimdiki kasketleri de giymekten 
menedildiler. Yeni çeşitleri yapılacak 
Fakülteler talebe cemiyetleri ida 

re heyetleri, toplanarak Rektör 
Cemil bey tarafından kendilerine 
bazı talimat verilmit ve bu talima· 

l 
1 tın derhal yapılması istenmiştir. 

Buna göre, ünivenitede, fakülte ta 
lehe cemiyetlerinin iştirali:ile bir 
"üniversite talebe birliği,, teşkil e -
dilecektir. Simdiki Milli Türk Ta. 
be birliği dağıtılacaktır. Birlikte 
halen mevcut yüksek mektepler ta• 
lehe cemiyetleri, birleşerek, ayrı. -'" 
ca bir birlik yapabilirler. Milli Türle Talebe Birliği firmaaı 

/ 

Bundan başka Cemil bey, balen, 
Üniversite ve yüksek mektepler ta· 
)ebesinin taş~a Oldukları kas
ketin de değ!Jtirilmesini ıbildirmiş
tir. Şimdiki kuketlerin yerine yal-

nı:ı: Üniversite talebesinin taşıyabi: 
leceği bir kasket numunesi kabul 
edilecektir. Oniver&ite kasketini di
ğer yüksek mektepler talebesi giye· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

_ _ • ,.,. ;ı. 'Büyüh Iran milli şairi Firdevsirrin mezan. ""-

He g 'ef Tahrandan döndü 
• • 

Iranla sıkı bir _kültür mü-
nasebeti idame edeceğiz 

Tahran kongresi _beş gün sürdü 

Japonlarla Amerikalılar~ Dost memleketten dönen Köprülü zade 
araıında yeni müzake- Fuat Beyin beyanatı 
re ve temaslar 7apıldı 

LONDRA, 30 ( A.A.) - Nerre
Jilen resmi bir tebliğde Amerik4 
ve lngiltere murahhasları aTasın • 
da müzakerelerin yeniden başladı 
ğı ve bahri müzakeratın son safha 
aı hakkında aralarında fikir teati 
edildiği bildirilmektedir. 

LONDRA, 29 ( A.A.) (Gecik
ıni,tir.) - Bu .®ah Japonlarla 
Amerikalılar arasında kırk beş da 
kika de"-.am eden bir görüşme ol· 
muştur. Japonlar, bu görüşme es· 
rıasında lngiliz mümessilleri~·e yap 
tıkları gibi noktai na::ı:arlarım izah 
eylemişlerdir. Bugün yeni hiç bir 
rey olmamıştır. Japonlar, taarruz 
rilôhlarının tayyare gemileri, on 
birı tonluk kruvazörler olduğu id
dianndaJırlar. 

Hacim yekUnu hakkında hiç bir 
rakam i:eri sürülmemiş ve buna da 
ir hiç bir teklifte bulunulmamışhr. 
Hü:ı:akereler, üç cihetli bir müşkül 
.,JmaktaJır. 

Afyon işleri ~ 
~- . ' 

I< imyagerler heyetinin ra
poru bekleniyor 

Cemiyeti akvamın afyon bürosu, 
afyon memleketlerinde ayni formu 
lün kabulü hususunda uyuşturucu 
maddeler inhisarı idaresine bir ra• 
por göndermi9ti. 

İnhisar idaresi, bu raporun tet
kikini kimyagerler heyetine bırak· 

.(Devamı 7 inci sahifede) 

Firdevsinin 1000 inci yıldönümü 
münaaebetile Tahranda yapılan 
merasime hükUnıetimiz namına iş. 
tirak eden edebiyat fakültesi deka
nı Köprülü zade Fuat ve fakülte
doçentlerinden doktor Ali Nihat 
be~ler Semplon ekspresile tehrimi
ze dönmütlerdir. 

Köprülü zade Fuat bey, kendisile 
görüten bir muharririmi:ı:,e merasim 
intibalarını fÖyle anlatmı9tır.: 
"- Firdevsinin yıldönümü için 

Tahranda toplanan kongre bef gün 
sürdü. Kongrenin de gerek ran• 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Dikk&t! 

Köprülü zade Fuat Bey 

----------
Bu gazete MİLLİYET'in ikinci 
tabı değil, yepyeni havadis ve ya
. ılarla çıkan ve günün haberle-
ini 'Veren ayrı ve tam bir gazete: 

''MİLLİYET - AKŞA 
SAYISI, dır •• 
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Adliye haberleri \ Liman şirketime· 

Hapisaneler hakkındaki ka- murıarı azaltılacak 
. 1 

idari kadroda tasfiye .. 
rarların tatbikine başlandı yapılacak 

Ta,sfiye vaziyetinde bulunan 
Liman tirketinde çalıtan komis • 
yonların mesaisi bir hayli ilerle • 
miştir. 934 senesi batlangıcmdan 
tirketin tasfiyesine karar verildi • 
ği tarihe kadar geçen faaliyet bi
lançosunu gÖzilen geçiren mura -
kahe beyeti raporunu hazırlamıt
tır. 

Uzun müddetli mahkumlar Edir· 
neye gönderiliyorlar 

/ stanhul hapisanesi tamir edilecek · 
Adliye wekiletinin ceza müea

ıeselerimizin ıslahı hakkındaki ka 
rarı tatbik ...basma ceçmit bıılun 
maktadır. Edimede hapooaoe ha
line ifrağ edilen Yanıkkıtfa umu• 
mi hapishane halinde idare edile • 
cek ve buraya bütün vi1iyetlerde
ki uzun müddetli mahkUmJar gön 
derilecektir. Edirne hapishanesin
de ceza kanunumuzun tarif etti -
ği agır ve bafıfliapiı cezalarmın 
tatbikı için icap eden tesisat yapıl 
mıt bulunmaktadır. Burada bütün 
mabkUmlar ayni renk ye biçimde eL 
biseler giyecekler, e1biaelerioia ya.o 
i:alarmda ayrıca numara tafıyacak 
!ardır. Edirne hapisbaneıinde her 
malak.Unı bebemalaa1 çalıttırılacak
tır. içtimai me'Vkii ne olursa olıun 
çalıtmıyan mahküm bulunmıya -
cak, lierkeı kendi kabiliyet ve is
tidadı dahilinde bir it yapacak, bu 
na mukabil de ücret alacaktır. 

Ancak bu ücretin hepsi kendi 
eline verilmiyeceic, muayyen bir 
nisbet mahk6mun yiyeceğine ve gi 
yeceğioe urfedilmek üzere ayrıla
cak, mütebakiai saklancak ve bi • 
riktirilecektir. Bu biriktirilen pa • 
ra mahkiim ceza müddetini ikmal e
dip te çıkacağı zaman toplu bir 
halde eline verilecek, bu suretle 
mahkum hapishaneden çıkarken 
dıtarıda bir ·if tutabilmesine yar • 
dım edecek bir sermayeye malik 
olarak çıkacaktır. 

Adliye Veki.letinin Edime ha
pishanesinden sonra yaptıracağı u 
mumi hapi•hanenm yeri henüz ta
yin edilmit değildir. Maamafih ls
tanbu!da. bir umumi hapiıhane in
fa ettirilmiyeceği anlafılmaktadır. 
Yalnız lstanbul hapialianesinde e -
saslı tamirat yapdmuı takarrür et
miftir. Evelki ıritn müddeiumumi
lik latanbul hapishanesinin dahil 
ve haricinden muhteljf resimler al 
dırtmıf ve Adliye vekiletine ıôn-

Tanrı misafiri 

Yatağın altındaki 1000 
lirayı nasıl çalmış? 

Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesinde Selime Hanım isim 
li bir kadın muhakeme edilmek • 
tedir. Dadaylı olan bu Selime 
Hanım lstanbula gelmi' ve hem • 
şerilerinden Dadaylı 14<;1 Mehmet 
Efendinin evine ıniıafir olmuttur. 
Mehmet efenaının renKa ı ..... ....n
rı misafirine pek fazla itibar et -
mif, en kıymetli yatağını da Seli
me Haı:Ümıo altına sermittir. Me
ğer buyatakta A'Şç"ı Mehmet efen
dinin bin lirası saklı imif, -Selime 
Hanım bu gizli dei"inenin tarkına 
varmıt ve iddiaya nazaran kemali 
maharetle paraları çıkarıp almıf, 
bir kaç gün sonra da hiç renk ver
meden Dadaya yollamnıttır. 

Selime Hanım l>adayda kendisi 
ne piyanko çıktığını, yediyiiz lira 
kazandıPmr ve •t parayı faize ver 
diğini, bet seaelik faizini de petin 
aldığını itaa etmittir. 

Mehmet Efendi paranın yerin • 
de yeller estiğini farkedince bitt;,.. 
bi derhal icap eden her yere ba, 
vurmu~ ve Selime Hanımdan fÜP
helendiğini ıöylemittir. Bunun üze 
rine tetkikat vapılmıf, istinabe su 
rt:tile Dadayda •ahitler dinlenilınit 
ve Selime Hanım hakkında tev • 
kif müzekkeresi kesilerek Dadaya 
gönderilmittir. Selime Hanım Da
dayda tevkif edilmit, lstanbula ge 
tirilmittir. Kendisine isnat edilen 
suçu inkar etmektedir. 

Bir çok şahit dinlendi 
F ranaız hastahaneai namına on 

ıene evvel vefat eden Sör Bakarın 
tasarrufunda bulunan bir evi aah
tekarl&k yapmak ıuretile ba,kasına 
aatmaktan ve bilahara bu eve yine 
Fransız hastahanesi namına tasar
ruf eden Sör Blanşın imzasını tak
lit etmekten suçlu Sen Benova mü
e~~sel.eri s ı x müdürü Emil, ye
nı ısmıle E H"kmet beyle Yu
suf Cemil, Su ymnn, Niko, Ema
nuel ve Alber Karal-opulu Efendı
lere ait ilk t kik •a birinci is İn· 

Tamiri takarrür den lst.anbul ,.. 
mumi hapiahanuine bir balnf 

dermittir. t ~fJ" 

Evvelce latanbulda hapishane 
intuı için satın alman ve Y ediku
leye depo edilen malzemenin mü
him bir kısmı çürümü,tür. latan • 
bul lia.pishanesinin tamirinde bu 
malzemeden pek az istifade edile
bileceği anlatılmaktadır. 

Umumi hapishanenin merkezi 
Anadolu<la bilhasa Bilecik veya 
K.onyada yapılacağı tahmin edil -
mektedir. Bun<lan bafka aynca 
nmhalli hapishanelerde inta edile
cektir. Bu meyanda Tokatta da ye 
ni hapishane inp. edilecektir. 

Anadoluda bazı yerlerde zirai 
hapishaneler tesiıi meselesi de tet 
kik edilecektir. 

1 Kinunuevvelden itibaren ilam 
larm icrasından alınan yüzde iki 
nisbetindeki ·harç münhasıran lia • 
piıhanelerin inta ve ıslahına tah • 
ıis edilecektir. Hapi!lı.anelerin in
tuı hakkındaki faaliyet te 1 Ki. • 
ounuevvelde ve Hıi.kimler kanunu 
nun tatbik'ı lle beraber bqlayacak 
tir. 

Heybeli faciası 

Facianın muhakemesine 
hafta içinde başlanıyor 

Heybelide 33 vatandatın boğul
masile neticelenen facianın ağır 
ceza mahkemesine İntikal ettiği -
ni yazmı,tık. Bu muhakemeye ö -
nümüzdeki hafta zarfında b-.la • 
nacaktır, mahkeme facia tahitle -
rini ilk celsede dinlemek için ha -
zırhk yapmaktadır. Yakında bu i
tin hukuki olan cihetinden yapılan 
ve birinci ticaret mahkemesinde ic
ra edilen tesbiti delail mürafaası -
mn ikinci celsesi de yapılacaktır. 

Adli ıstılahların tes• 
piti bitiyor 

Adli ıstılahların türkçelerini 
bulmak için tetkil edilen komis • 
yon mesaisine devam etın " ı,dir. 
Ayrıca Baroda bu husus için letkil 
edilmit olan komisyon mesaisini 
bitirmek üzeredir. Adliye k r ıis -
yonu önümüzdeki hafta zartında 
toplanacaktır. Her ıstılaha bir kar
tılık bulunmufbır. Bu kartılıklar 
yekdiğerile istitare edilerek bu • 
lunmut olmadığı için yapılacak iç
timada bulunan kartılıklar tetkik 
edilecek ve komisyonun bütün a
zasının inzimamı reyile en müna
sip olanı seçilerek ıstıl~ın kar,ı
lığı olarak kabul edilecektir. Bu 
suretle bulunacak kartılrklar Ad· 
liyede olduğu gibi baroda da ayrı
ca tesbit edilecek ve diğer vilayet
ler adliye ve barolarının bulduğu 
kartıhk listeleri ile birlikte veka
lette ayrıca te11kil edilen komisyon 
tarafından tetkik edilecektir. Ad
li ıstılahlarumzın k&l'fılığı bu su
retle tesbit edilecek ve ağlebi. ih
timal bir kanunla yeni ıstılahların 
kullamlmasma batla nacaktır. 

tak hakimliği tarafından devam e· 
dilmektedir. 

istintak dairesinde bu ite ait 
bir çok fahitler dinlenilmittir. Tah
kika m bu hafta ikmal edileceği 1 
ve bu pek karışık muamelenin mah
kemeye intikal edeceği tahmin o - j 
luomaktadır. 

Bu rapor, tefrinisaninin 19 un· 
Cla fevkalade olarak yapılacak he
yeti umumiye toplantısında görü
tülecektir. 

Ö I :endiğimize göre, Liman fİr· 
ketinin idari kadrosunda da tas
fiye yapılması takarrür etmİftİr. 
Bunun için tetkikat yapılmaktadır. 
Şirketin faaliyeti, yerine geçecek 
olan Liman İobİ!&rl idaresi.ne in
tikal ettikten sonra mevcut itleriQ 
daha az elemanla görülmesi im • 
kanları aranacaktır. 

Köy mektepleı i 1c' e oku· 
yan çocuklar 

Maarif Vekaleti, bü.tün maarif 
müdürlüklerine bir tamim göndere. 
rek, köy mekteplerindeı• okuyan 
köy çocuklarından l(}. 15 ya,lan 
arasında bulunan talebelerin boy 
ve sikletlerinin ölçülerek veki.lete 
gönderilmesini bildinnittir. latan. 
bul Maarif Müdurlüğü köy mektep 
!erindeki çocukların boy ve siklet. 
Jetlerini ii.lçmiif alınan neticeyi bir 
rapor halinde Maarif Vekaletine 
göndermiftir. 

. Vekalet toplanan bu malUınatı 
ılk tedrisat üzerinden tetkik etmek. 
le olan fırka grupunda aeçilmit hu
susi komisyona verecektir, 

Hem uyuz hastası; hem 
saka olanlar mı var·? 

Evlere su taşıyanlar sıkı bir kontrol 
altına alınacaklar 

Aldığmuz maıiimata göre, Sucu• 
lar cemiyeti sakaları ve mahalle a
rabalarında ıu tp.ıyanları sıkı bir 
kontrol altma almağa. karar vermit
tir. Çünkü bugün lıtanbulda "ıu
cıılar ve ki'iulsuz metrubatçılar ce
miyeti., ne kayıtlı bulunan sakala
rın mıktarı 2 bin kadardır. Halbuki 
piyasada. sakalık edenlerin adedi 
bunun iki misli fazla~ıdır. 

Cemiyete kayıtlı sakalar sıhhi mu 
ayeneden geçirildiği için vaziyet-

'-

leri eaaaen el.imi kotrol halindedir. 
Fakat sizli sakalık edenlerin sıhhi 
hallerini sıkı ,kilde mürakabe et· 
mek ve elverifli olmayanların bu 
itten uzaklqtırmak lüzumlu görül
müttür. Öğrendiğimize göre; bil
hassa uyuz illetine mübteli olanla
rın sakalık yapamamaları için ted
birler alınacaktır. Kaçamak çalıtan 
!arın kaydedilmeleri için de yeniden 
kontroll~r yapılması takarriir et· 
mittir. 

Anadolu planlaşıyor! 
M. Y ansen bir çok şehirlerin 
planlarını yapmak için geziyor } ı· h ...ı...-. Ankra fehir planını yapacak olan Alman mimarı M. lansen Anaılo-

S V eç Ve I a İl luda bir tetkik seyahatine çıkmıştır. Mimar Jansen Ankaradan bafka, 

H 1 h 
daha bazı Anadolu fehirlerinin plii nım yapacakttr. Alman mimarına. 

a epte as talandı bir çok Anadolu belediyeleri muhtelif tekliflerde bulunmuslardır. Mös-
~EP, 29 (Hususi) _ Seya. yö Jansen halen Adapa.uınnıla bul unmaktaclır. Aclap~nın da pliinı-

h t d nı yapmak üzere orada tetkikat yapmaktadır. Mösyö Janıen bir haftaya a ıne eva.m etmek üzere bura • ha dar Anadolu turnesinden l.tan bula gelecek ve baraclan Berline ha. 
gelen lıveç reket edecektir. 

eliaiıtı GÜ!tav 'r hk •k k l 
.dolf Hazretleri ~ a . l af raporu Ve Q efe gönderildi 
ıafif bir rahat• IZMIR, 30 (Hıumi) - incir fiyatW ıliifiirılükleri iddia edilen tüc
ızlık geçirmele - carlar hakkında yapılan tahkikat htrkkuula hazırlanan rapor iktisat 
i dolayııile seya- Vekaletine gönderilmiftir. Netice beklenilmektedir. 
ıatlerini bir kaç 'r.. •• l d 1 1 k 
:ün tehir etmit- ~ utun erimiz eğeriıe satııaca 
erdir. I nhiaarlar Umum Müdürlüğü bu sene yapılacak tütün mübayaa.. için 

Veliaht Haz· bir talimatname hazırlamıf ve bütün mıntakalarına göndermiftir. Ta-
•tlerinin refika- limatname muhteviyatı hakkında ketum davranılmaktadır, bu sene 

. ı, dün otomo- · ı · bılle Antakyaya gitmifler ve ak. ttitün erımizin değer liatile •atılması için her türlü tedbirlerin alınma-
fam Halebe dönmaf erdir. Veli _ sına çal11Jmaktadır. Tütün piyasasının açıldığı mıntakalardan gelen 
a~ti~ b.üyük oğlu da lskenderona h~berlere göre tütünlerimiz 79 - 82 kuruftan satılmağa ba,lann11,tır. 
eıtmıftır. Pıyasanın ba,langıcı ümitverici görülmektedir, bu halta tütün mübaya-
• • • atı hararetli bir aalhaya girecektir. 

ikr~ı;:;i~: !~~:~ i 'f btk.~fi~~i~· ..... .............. :. ö;;ı;~;~ii~~~·· ... .. 
K Jd d ? Y Istanbul şubesi Dınlegıcı 

•••• ,,,,,, '''''''t'''''''''' o t 

a ır 1 mı • Tal ebe alınıııor 
Ilga edileceği haberi '.:7 

Şirketler komiserlig" İne ha· 
'k teeyyüt etmiyor 

zı şı ayetler yapıldı 
Türk Ofisin lstanbul tubesinin 

E'ektrik tirketi senede bir iki defa lağvedileceği hakkında çıkan bazı 
~emu~larma bir veya yarım maat tayialar etrafta hayret uyandırııııt
nıabetını!e ikramiye verir. Son za-
~a~arda elektrik Ücretlerinin in
dırılmesi üzerine, fİrket te memur
lara. evvelce vermelde oldu~ ikra-

. • k 1 gu 
mıyeyı a dınnıttır. Bir kısım me-
m~l~r, ~kr:UUiye verilip verilmiye
cegını ıumrlerinden ao--'- · •-. 1 b ·~u~ 
mıt. er, u memurlara. ihtar cezası 
"enlerek, cezalandırılmıtlardır. 

yırket daha bazı tasarruf yolları
na sapmıf, muhtelif servislerde, me 
murların askere gitmeleri istifa et
meleri vesair suretlerde ~ bu
lan münhallere yeniden memlll'. alın 
mamasını kararlatlırmıttır. Zaten 
ço~ iti olan memurlara bir misli faz 
I~ lf yükletilmi,tir. Çok it veri
lınce, günü gününe servislerini ta
~~la!amayan bazı memurların 
gun~elıkleri kesilmittir. Bu husus
ta Şırketler komiserliğine bazı Şİ· 
ki.yetler vuku bulmn•t"• B 1 t tk"k . -. ~. un ar 
e 1 edılmektedir. 

Takdir edilen kaymakamlar 
Çapakçur kaymakamı R . 
d k ak 

ecayı, 
ma en aym amı Nusrat So 
k k Ş 

,rgun 
ayma a~ ~vket, Kemaliye kay
makamı Şukrü, Bensi kaymak 
Mehmet Ali, Midyat kaymak amı 
~ıfat, Eruh kaymakamı Hayri:UZ~. 
ra kaymakamı, Nami Ankara mek
tupçusu Cemal beyler muhtelif iş
lerde görülen muvaffakıyetlerin. 
den dolayı mensup oldukları vili
yet1erce takdirname ile taltif edil
mi~lerdir. 

lir. Yaptığımız tahkikata göre, o
fisin ilgası ve İflerinin bundan 
böyle ticaret odası tarafından gö
rüleceği yolundaki haberler doğru 
değildir. 

Esasen Türk ofis tubelerinin, 
branş itibarile ticaret odalanndan 
ayrı çalıfDlaları buna imkan ver
memektedir. 

Belli ba,Iı ihraç limanlarımız
da da ofis tubelerinin açılması ta
sarlandığı bir zamanda bu haber
ler mevsimsiz addedilmektedir. 

Bir çok talebenin kaydı 
şimdiden yapıldı 

üniversite derslerinden, yalnız 
üniversite talebesinin değil, her 
münevverin, isteyen her vatanda.şın 
istifa.de edebilmesi için, bu seneden 
itibaren fakültelere dinleyici tale
be kaydedilmesi takarrür etmittir. 
Men,e ne olursa olsun, her arzu e
den üniversiteye kaydolup dersle
re devam edebilecektir. Bu talebe
lerde, diğer talebeler gibi kayıt ve 
devam ücret ve harçlarını verecek
ler, yalnız imtihana giremiyecek
lerdir. imtihana giremiyen dinleyi
ci talebenin, bittabi diploma alma
sı da mevzuubahs değildir. Bu sene 
bu tekilde fakültelere epeyce tale· 
be ka.ydolunmuttur. 

Fahir talebeye nasıl yardım 
edilecek? 

Fakültelere devam mecburiyeti
nin tatbiki üzerine, hiç geçimi bu
lumnayan ve çalıtkan olan üniver
site talebesinin, tahsillerine devam 
etmelerinin temini için, rektörlük 
tarafından bir talimatname hazır
lanmağa b-.Ianmıttır. Bı.ı talimat
namede fikir talebeye nasıl yardım 
edileceği ve hangi talebenin hima· 
ye edileceği turih edilecektir. 

Şiilerin 175 inci yıh 
Te,rinisaninin onuncu günü, Bü· 
yük Alman ••iri Şiller'in ölümünün 
175 nci yıldönümüdür. Bu münase
betle ~ehrimizde Alman kulübün
de ve mektebinde büyük merasim 
yap!lacaktır. 

BUGÜN 
• ' 1 

' ' •' r • '\. • • ' ~ - ' " 

Durma, ezilirsin 
Uç dört kelimelik bazı kuvvet

li cümleler vardır ki daha ilk ham
lede insana heyecan verir. 

Bu fikirlerdeki inancl~ıcı kı;ıd
ret onı'a.ra (vecize) adım verdır • 

miştir. . b"t·· 
Bugünlerde Tiirkiyenın . u u~ 

b.. ·· k fehirlerinde bu ııecız:elerı 
,::C:klarda, aliflerde, manfetler -
de okuyoruz:. , 

_ Dayan ba,anrsın. 
yani eski ifade ile ıebat et, mu

kavemet et. Elbet iUte çıkarsın. 
_ Durma. yıkılırsın~. . . 
Bunun da eskilere gore ifadesı 

fUdur· · ko 
Bu ~an yürümek, hatta . df' 

rrıak ;z:amanufır. Eğer yenn e 
sayarsan gittiğin pndiir: • 

Halbuki eslrilerin ııeciulerı ta. 

il hunun ofmne idi.. Onlar: 
marn e · d en T. reftar olanın payme anı 

iZ dola40"0 
. . ·ı· -'---.ıuna ahea-

Erıtır memı ı _...... l'e giden! 

Derlerdi. _ • 
T ·ra clet>N zanancıı core cıect· 

zele:~yıleıler'. Muela (Biamark) 

b• - ·· de diplomatlar arıısın • 
an ır tozu. . .., ı.aıa moda.11 
da bir vec:Ueılır - " • · • • B --'in kongreauıın 
geçmemıffir. en • nıı a Al-
patronu olan cıe eski P etl{ ~iplo
manya yapan ba azam d 

at en kuvııetli :zamanın a: 
m - Kuvvet hakka takad.düm e; 
Jer. La force prime le droıx demıf 
tL ak Bu da siyasi bir vecize olar 

kald5~· • içtimai vecizelere harfi 
ıyası, a . var-

b .. .. k bir saygı ve hatt urum • 
d~:"Bunlar çok defa bir iddiayı.ıs-

. . . hit haccet olarak bile 
pat ıçın şa " 
öne sürülüyor. h halkın ılima-
" Inkılta';:~ç::izim ele böyl~ 
gına Cifi d . manalı vecizelen 
öz türkçe enn d 

kr etmemiz çok lıJzım ır. 
te ~ hatınma bir feY daha ge-

liyor. · • • veciz• Mademki siyasi, ıçtunaı . . 

ı b kadar faydaltdtr. Nıçın be-
er u d ıyalun. 
leıli vecizeler e yaz:m " cİül' 

Mesela halkı çaltfl"aga, .,.. 
meğe fefvik için naaı'f: ' 

- Dayan baf~'!"!· , ı,._ ! · 
- Durma, det1rilıraın· ela 
Diye levhalar ~~racrk .,;;e:er-

halka yol yürümUUU• ~0• k ı. 
.· . • ıl .. ;;..etmek ıçtn ao a1ı 

bıyesuu e o,.. 
başlarına: a· . , 

- Durma, d ır1ın. •• 
_ Miskin miskin yürüme çıg • 

nenirain. _ ı. • r 
_ Stranı bekle. Day~ Y~· 
G"b" "lalı manalı, iıtıladelı ve-

ı ı fi , . . ki sokak ter 
cizeler assak. Emınund L.. 

. • k fayda.il o,....nur. 
bıyernıze ço Bürhan CAHIT 

Pi yüksek tedrisat umum 
ınüdürlüğü 

M 
'f V '-''eti yüksek tedrisat 

aarı eıuu , H' 't be 
umumi müdürlüğüne, . amı ·! 
istifa ettikten ~nra, kım~ tayı 
edilmemiştir. Yüksek tedn.~t umu: 

• ··d·· Iük' vazifesi ,imdılik vek.i 
roı mu ur ki t 
Jetle idare olunacak ve mıe a-
yin edilmiyecektir. . · b 

Baş müfetti• Salih :Z:.~kı.~eyın . u 
vazifeye tayin edile~gı. soylenınıf 
ise de, bu, doğru degıldır. 

Vakit'te 

Necip Ali Bey, bu ıa~~~i Va· 
kit'te çıkan bqmakalesım ıç var
lığımızda ve kültür Y8'a.yışımhda 
yapılan büyük har~ketler,, e aa
retmittir. Necip Alı Bey: . • 

"Budunları harekete getiren ma 
nevi kudretlerdir. Biz bugün tama 
nıile yeni ruh ile donattlmış, heye 
ı·an dolu insanlarız. ilk ba~şta o 
kadar kuvevtli gibi görün"!ıy~n bu 
içten gelen anlayışlardır kı millet. 
!erimizin iç şeklini ve u'...ısu~~z~n 

•· .. .. •• u" L-·tan başa degıştırgorumışun .,..,. 
mışfir.,. diyor. 
._ Milliyet'te 

Ahmet Şükrü Bey; "Balkan mi
sakı konseyinin içtimaı,, batlıklı 
bir makale netretmilfir. Dört Ba1-
kan nazırının bugün Ankarada 
toplanacağından bahsedilen bu 
makalede deniliyor ki: 

"Balkan mi&akını imzalayan 
dörl devlet, Balkan hudutlarının 
emniyet~erini biribirinin yardımı -
na dayaılı.ğı gibi, iktısadi nokta• 
dan münasebetlerini takviye etm 
ğe, turizm ve liltri temaslarla ve 
kanunlarda birlik temini ile mônc 
vi vahdet vücude !Jetfrmeğc çalışa 
caklardtr.,, 



I_ "f eker&eme 

·yeni bir hastalık 
Bir yeni hastalıkpeyda olmuş 

diyorl<ır .• Tehlikeli değilse bile 
zararlı bir hastalık. Lôkin i§in tu
haf taralı: Bu hastalık hastaya za. 
rar vermiyor da baskasına doku · 
nuyor .. 

Dinleyin: 
Beyoğlunun mahallebicilerin • 

tlen birine bir müşteri giriyor. Söz 
aramızda, bu sıralarda Beyoğlun
da ne kadar rok mahallebici dü
kiinı arıldı ••• Eskiden lstanbullu • 
lara mahallebi rocuğu derlerdi. o 
zaman şehirde bu kadar mahalle
bici yoktu. Bu sözü şimdi söyler . 
•eniz belki haklı olur. Lakin dik • 
kat ediyorum: Mahallebicilerdeki 
müşterilerin yüzde doksanını lstan 
bullu olmıyanlar teşkil ediyor. 
Neyse orası lazım değil .. Gelelim 
hikayemize: 

Mahallebici dükkanın. bir 
"!üşteri. giriyor .. Kelle kule. ye • 
rı~1e bır adam. Şöyle masa; .rdan 
bırıne 1(erleşiyor.. Çırak geliyor 
ve masanıo üstünü elindeki sırpın. 
'• .. b':_zle sildikten sonra müsterinin 
Yüziine bakıyor •• Müşteri: ·. 

- Bana bir keşkül getir! diyon 
Keşkül geliyor •• Ulak kasenin 

mi a~~ın üstüne konması ile mü,. 
erının keskül° ·· ·· el, b. d · • u •umurmesi arasın-
a. ır akika ya geriyor, ya ger

mıyo~ ... Müşteri tabağın kenarı • 
na elındeki basur lıalk ·ı ..... ası e vuru-.,.,,: 

- Bir keşkül daha getir!. 

O da geliyor •• Onu da aynı" .:: ratle • d" • aw• 
.. ın !rıyor •. Şöyle fenesini göğ. 

ıırıne dogrıı gererek bir "teftih' 
aalıverdikten ııonra. ·,, 

ba - B_akııana oğİunı! Taze se 
na bır tavuk göğsü getiri. f, .. 

Yor, Tavuk göğııü el, 1. 1 

lıiyeti itib ·1 e ge ıyor .. Ma-
' .; mümkü arı le pek rabuk yenme

n o matlığı halde o d 
oldukfa ııüratle mide • • a 
Mü,terid k" , h ye ınıyor. 

e 1 ışta a yaman Tek rarsoc ... "' •• • 
ugu fagırıyor ve ııoruYor: 

- Kazandibi iyi mi?. 
- iyidir elendim! 

b • -; Ama tavuk göğsü kazan di
ı mı, malıallebi mi?. 

-1kJııi de VQJ':,. 

- Ôyle ise sen b b' 
göğs·· d"b· • ana ır tavuk 
Lüle İül: : getır de bakalım •• 
,, • l" tfTılmış tavuk g··· .. J• 
ı ge ıvor: B' . ogsu uı-., ··• ızım ··., · 

Yutuyor ve ark~--n;u~erı onu Ja 
Ş

• _.,.., __ 

- , ~mdi birde mahalleb • k 
zan dıbı getir .. Ama ··ı ı .a • 
tenıem ı J' gu suyu ıs • 

•• ıyor Mhllbi' Yağlı m·· t •J • a a e cı bu 
ıq erıuen memn c·· rek onu da 1• • ırn. ule-

da • ge ırıyor •• Eleneli onu 
r'!or ••• Arkasından b. b J 

su ıçıyor b' · ır araak 
rııyor: ' ır •ıgtıra YaktYor ve &o-

- Baklava neli?, 
- CeuUli ... 
- lııternem ko L ... 

sıl? ' RUJ"., Revanı 11a-

- Güzeldir beyim 
• - Getir bakalım .A .. 

fııraz kaymak ko , ·• ma u•tüne 
/(, y •• 
"Ymaklı revani l' 

teri revanici b' ge ıyor .. Müs-• e ıraz tee • .. , 
rıror. SigQrasını bitir. nnı goste-
nıye salıyor N k J ıyor Ve reva. 
d .. • .. e a«ıar ağır •1 egırmen fabuk ö • .. .. gı se 
bitmek ·· 'k gutuyor ve o da uzere 1 en: 

-Aman ha ı D . ' na cnalık geliyor 
eJftp iskemlesinin k . 

dayanıyor G ··zı . ar asına ··o erıka 
zınclan köpük! !'anıyor, ağ. 
il er gelmıye baslıyor 

emen kosuyorlar ·· • .• :. ·· 
Ttr ı açıyo.,:la y·· ' .. gogsunu bağ. 
Yorlar Ad r. uzane Bu serpi • 

·•· am ayıl bir hcrlam ·ı mıyor.. Garip 
PÜrüyor .. Maİı':ıJ;'ıı~t~ı/ ağzı kö. 
ten dükk ~ k ebıcı bu vaziyet-
t amnı urtarmak . . h 
ayı karga tulumba ıçın as

.neye götür·· yapıp eczaha. 
J•ı· uyor .. Polis lıab J 

eaı ıyor Bı··~ eruar • ..... z •onra ·· • Yor ve tramvay k muşterı ayılı. 
refakat eclilm ~ • a~ar kencliııine 
esnada elini c':'b'!ı rıca ediyor. O 

ıne atıyor: 
- Eyvah' c:._J 
D· · ~anım yok! 

ıyor. Herkes b • 
Malıallebici el ırareye acıyor .. 
lır?. Muh kk ekşaşırıYor .. Kim•. 
dan gör~- ka , hastayı dükkô.n-

ıırur en düs .. 
pı/nıış olmalı d. . lmuş veya far. 
b • • h , ıyor ar Malı il 
ıcı akkını helôl • .. a e-

vallı adam 
1 

edıyor .• Ve za
niyor... ramvaya güçlükle bi. 

iki saat ııonra F ·1ı 
"' dükkô.nınd ~t· le bir fltl[ı. 

k a aynr adam 
o ka baklava yed'kt yarım 
Furetle hastalanıy:r e.: "::.,~''! ayni 
d h -.rnı tarz. 
~ ecza aneye gidiyor, garibi 

ki 1 kaybolan cüzdan tekrar kayt::. 
uyor. 

Bu ~ıralarda bu hastalığa tutul
muş bırkaç k ·,; piyasada dolası . 
:vormus mahallebicilere, tatlıcıİa . 
ra dikkat tac·siye ederim. 

SES 

15 memur Vekalet emrinde 'Leh Hariciye ' Trabzonda 
Aydında ... 

__.......,. 

25,000 lira 
Verecek 

ceza 

Büyük yekunlar gösteren bir Nazırı 
salıtekô.rlık takip ediliyor Peşteye-bı-·r seyahat mı 

Bayram nasıl ıeçtı, Trab
zonda yeni kışla açıldı 

--Mişon V entura Efendiden 
bu kadar para alınacak 

Istanbul, Galata, Sirkeci gümrükle- (Bun!:~;;:,~~.A.) (Ge-

rinde yapılan bu cikmiştir) - Bazı mahafilde 
Leh hariciye nazırı M. Joscph 

sahtekarlıklarda kimler Ön ayak olmuş Beck'in teşritıisani ortalannda 
Budapeşteye geleceği beyan e-

lstanbul gümrüklerinde bundan sekiz sene evvel yapılan bir yol · dilmektedir-
suzluk hakkında, gümrük müfettişleri tarafından başlanılan tahkikat ne Salahiyettar mahalil, bu ha-
ticelenınittir. Aldığımız malumata 'göre, yekfuıu mühim rakamlara va· ben tekzip c~mediği gibi teyit 

1 ran bu sahtekarlık işi, sahte beyannameler tanzimi auretile gümrük ka- te etmemektedir. 
çakçılığı yapılması ile alakadardır. Mançini isminde bir tacirin, bu sah-

te beyannameleri lstanbul, Galata ve Sirkeci gümrüklerinden muhtelif .Tur kiye _ Suriye 
vesilelerle geçirmeğe nnıvaffak olduğu anlaşılmıştır. Hazırlanan tahki-
kat raporları alakadar makaınata tevdi edilmiştir. Elde ettiğimiz malu- Meseleleri 

mata göre; bu sahtekarlık işinde muhtelif tekillerde alakaları görülen 
memurlann mikdarı 60 ı bulmaktadır. Bun1ardan timdiye kadar 15 kişi 
vekalet emrine alınmıştır. 

Diğer taraftan, başka gümrüklere geçmiş bazı sahtekarlıklar hak
kında da Gümrük ve inhisarlar veli.aleti müfettişleri tarafından esulı 
tahkikat yapılmaktadır. 

ihtisas mahkemeleri 
lağvedilecek mi? 

ANKARA, 30. (Telefonla) - ihtisas mahkemelerinin faaliyetleri 
ne dair olan kanuni müddet kanunuevvel ayı irinde bitmektedir, Kanu
nun tayin ettiği müddet bitince bu mahkemeienn kazai ııalôhiyetlen 
kalkmı, bulunacaktır. Maama/;h bu müddetin bitmesinden evvel bu 
hususa dair yeni bir kanun rıkardacağı ve lüzum görülecek mikdar
cla ve yerlerde bazı ihti&as mahkemelerinden l(iğveclilenlerin ııalahi • 
dilmektedir. Mevcut ihtisas mtıhkemelennden Uiğvedilenlerin salı:ilıi
yetleri ve r.üyet ettik:eri davalann Adliye Vekaletince tayin edilecek 
asliye mahkemelerine clevreclilmeııi de muhtemeldir. 

Kongre İstanbulda 
Toplanacak 

Edirne istasyon 
Binası alındı 

Fevkalade komiser Tür
kiyeye gelecek 

Mersinde çıkan "Yeni Mersin,, 
refikimiz şu haberi vermektedir: 

"Suriye ve Lübnan Ali komise
ri kont dö Martel Pireden buraya 
geldi. Ali komiser, Fransadaki 
son siyasi vaziyet dolayısile başıka 
ziyaretler yapmadan acele olarak 
vazifesi başına gelmiştir. Söylen
diğine göre, komiserin Türkiyeyi 
ziyareti bu ay İçerisinde olacak • 
tır. 

Diğer taraftan Fransız Harici
ye nazırı M. Laval ile Türkiye bü
yük elçisi ve Suriye komiseri kont 
dö Martel arasında bir toplantı 
yapılarak Suriye ve Türkiyeyi ala
kadar eden meseleler görütülmüt
tür. 

Sahipsiz arazi 
__...,_ 

Bunların belediyeler namı-
İnşaat için 25 bin lira sarf na tapusu çıkarılacak 

TRABZON, 29 (Hususi) -
Büyük bayram çoşkun tezahürat
la kutlulandı. Vali, on buçuğa ka
dar tebrikleri kabul etit. Geçit res 
mi 11 de basladı. Halk hatiplerin 
yeryer çoşk~ hitabeler söylediler. 

Ö.ğleden sonra, alay tarafından 
kısla bahçesine dikilen Gazi büs
tü;.ün aÇıima merasimi yapıldı. 
oK.lordu kumandanı Nafiz Paşa 
bu·meraşimde hazır bulundu. Mi
ralay Emin Beyin söylediği hita -
be herkesi çok mütehassis etti. 

Bundan sonra, yeni inta edilen 
kagir kışlanın açılma resmi Vali 
Rifat Bey tarafından yapıldı. Gece, 
bütün Trabzon ıfık tufanı iiçndey· 
di. Vilayetin Halkevinde verdıgi 
balo pek parlak oldu. 

Aydında bayram 
AYDIN 29 (Hususi) - En bü 

yük bayramımız burada, timdiye 
kadar görülmemiş tezahüratla kul 
!ulandı. Bütün şehir büyük güne 
layik bir şekilde süslenmişti. Cum 
buriyet bayramında yapılan mera 
simde binlerce köylü ve şehirli bu
lundu. Geçit resmi bir saat sürdiı. 
Şehitler abidesine çelenkler konul 
du. Geceki şenlikler, balo, mey· 
danlarda halk eğlenceleri büyük 
bir sevinç İçerisinde geçirildi. 

' L 

Vekalet emıine alınan hukuk fa
kültesi Roma hukuku profesörü 
Mişon V antura beyin, evvelce bir 
şirketin vekaletini deruhte ettiği 
zamanda yaptığı bir işten aldığı 
komisyonun tahakkuk eden vergi
sini ödemediği anla~ılmıttır. Mali
ye Vekaleti, ayrıca Mison vantura 
bey hakkında tahkikat'. yapmakta
dır. Mişon Vantura beyden, cezasi
le birlikte (20) bin lira kadar ver 
gİ tahsil edilecektir. 

Zongu1dakta 
Bir kaza 

• 
ZONGULDAK, 30 (Hususi) -

Fırtına sırasında limanda çok fe. 
ci bir kaza olmuttur. Bağlı gemiler
den birisinin halatı dalgaların tesi- . 
rile süratle gerilmeğe, yanındaki 
motörün kübe~tesinde duran iki ki 
fİyi yere yuvarlamıştır. 

Fakat bu sad.eme şiddetli olmut, 
Bunlardan Nun darbenin tesiri ile 
arkasındaki direğe çarparak der
hal ölmüttür. Diğeri ise ağır vara
lanmıftır. 

•• 
Universite mi, Talebe 
birliği mi önde gelir? 

Taksimde çelenk kogma sırası 
içinde bir hadise oldu 

•••••••• Balkan devletleri karar
larını verdiler 

Aldığımız malumata göre Bal
kan devletleri akliye kongre 
sının gelecek sene Jstanbulda top
lanmaıı takarrür etmittir. Kongre, 
içtimalarını Yıldız sarayında yapa
caktır. 

d'ld" "d h t ld" Dahiliye VekB.letinden Vilayete, e 1 l ve gı en eye ge 1 belediye hududu içindeki aahipsiz .... 
Balkan muharebesinden evvel in- razi hakkında şu tebliğ gelmiştir: 

Rektör: Hadisatın inkişafını bekleyiniz diyor 

Toplantıya, Bulgar, Yugoslav, 
Yunan ve Romen murahhasları işti 
rak edecekler, kongre on gün ka
dar sürecektir. Tanınınıf Romen 
akliyecilerinden profesör Marimes
coya bir davetname yazılacak ve 
kongreye riyaaet ebnesi rica edile
cektir. Şehrimiz ve asabiye cemiye
ti bu hususta lazımgelen hazırlıkla
ra ba.tlamlfhr. 

fasına başlanılan, fakat muhtelif Belediye •kanununun 159 uncu mad 
desi hakkında sadır olan 1 7 -5-934 ta

sebepler dobyısile yarım kalan rih ve 808 sayılı Büyük Millet Mecli-
Edime istasyon bina~ının harici ak- .; kararında belediye urun içindeki 
samı SOi\ defa tamamlanmış ve te· aahips.iz arazi mahiyet.inde olan Sey. 
ııellü:m edilmİftİr. MBJ1ralın i>efte -a.ı.. Hannan yerÖ, çayu-, ıuera. ko-
dördü hükiimet ve beşte biri kum- riılUk ve bataklık ve belediye marife • 

d k • tile deniz, nehir ve göllerden doıaurul 
panya. tarafından ö enme ıuretı- muş olan yerlerin ve yıkılmış kale ve 
le tamamlanan eksiklikler için 25 kulelerin metn'.lk arsalan mana ve şü 
bin lira sarfedilmittir, Edirne is.tas- mulile Belediyelerce taıuıımıı alduğun. 

yon binası son ~klile mükemmel bir dan şimdiye kadar bu kabil y...-ler ü
bale gelmiştir. içerisinde memurlara zerindeki hakkı ta.sarrufunu tapuya 

ikamet daireleri de ayrılmı.+.r. Bi- kaydettinnemiı olan belediyelerin bu 
~·· haklarım tapuya teacil ettirmelerinin 

nayı tesellüm için Şark demiryol- temini bu &u:retle tapuau paptırılan ye.
ları bat komiseri Salabattin beyin lerin ihtiy~an fazla bulunması mü • 
riyasetindeki bir heyet Edimeye taleuile toptan veya ayn ayn &at • 
gİtmİJ ve teh'rimize dönmüştür. mak auretile elden çıkardmas aw.va 

ismet Pş. Hz. bugün Nutuk söyliyecekler 
frk olamaz. Buna göre tehrin ihtiyaç
larına ..., belediyelerin bu ihtiyaçları 
tatmin yolunda.ki vazifelerine mebni 
l.u Yerleri muhafaz:\ ederek mahalli 
icaplara göre idal'e ebnetke devamla 
n huausu ile al&kadar olunma;sı ehem 
mİyetle tebliğ olunur.,. 

ANKARA, 30 (Humsi) -Milli lktısat ve Tas<ırrııf Cemiyeti tara
fından yaptırılan sergi evinde ilk büyük sanayi ııergİ.tli bugün saat 15 
te bizzat Başvekil Pcqa Hazretleri tarafından arılacaktır. lımet Paşa 
Hazretleri bu münasebetle mühim bir nutuk söyliyeceklerdir. 

Dün, •ergi binasında gazeteciler şerefine bir ray zi)'Qfeli verilmiş, 
kendilerine sergi gezdirilmiştir. 

Faik Bey Viya nadan 
dönmedi 

Emniyet müdürlüğü altrncı fU· 

be müdürü Faik bey, viıanada sey

rüsefer i~leri hakkında yaptığı tet
kikatı bitirerek bu ay sonunda ,eb
rimize dönecekti. Faik bey tetkika
tını uzattığı için, ancak yeni sene 

ıbatında memleketimize dönebile
cektir. 

Mühendis mektebinin 
yıldönümü 

Dün Mühendis mektebinin yıl
dönümü mera.simle kutlulanmıfbr. 
Bu münasebetle yapılan merasiın· 
de birçok davetliler hazır bulun • 
muşlardır. Mektep rektörünün nul 
kundan sonra profesör Salih Murat 
Bey de Mühendis Mektebinin halı 
ralarından bahsetmittir. Bunu mü 
teakıp, davetlilere mektep gezdi • 
rilmittir. 

Sevin dirilen yavrular - -

Cumhuriyetin on birinci y.lı mü nasebetile Himayeietlal cemiyeti E
minönü nahiyesi tarafından yirmi sekiz yavru giydirilmiştir. Resmi
miz, yavruların elbiselerini giyclikt en sonra alınmış bir gruptur. 

Yeni kazanç vergisi 
Mükellefler ve mükellefi

yetler hakkın-
da yeni bir teblig geldi 

Yeni kazanç vergisi kanunu mu
cibince beyannameye tabi veya it
gal ettikleri mahallerin gayri safi 
iratları üzerinden - vergi verecek 
olan mükellefler de mükellefiyetin 
başlangıcı ve sukutu hakkında vila
yete yeni bir t~bliğ gelmiş ve ma
liye teşkilatına yayılmıştır. 

Mükel1eliyetin başlangıcı 

İşgal ettikleri mahallin gayri safi 
iradı Üzerinden vergiye tabi mü
kellefler: Bu mükellefler de, mü
kellefiyet başlangıcı, beyannameli 
mükelleflerde olduğu gibi takvim 
yılı iptidasıdır. 

Beyannameye tabi olmayan mü
kellefler: lkincikiinun başından bi
rinciki.nun nihayetine kadar devam 
eden takvim yılı zarfındaki ticaret 
muamelelerine ait beyannamelerini 
kanunun emreylediği tekilde hazır
layarak takvim yılını takip eden 
mart ayı içinde tahakkuk dairesine 
verirle~. 

Avni iyileşti 
Düukü maç sırasında Galatasa

raydan Avni, bir hücumu kaJlıla • 
mak isterken oldukça tiddetli bir 
sadameye maruz kalmış, ve gözle
rinden hafifçe yaralanmıştır. Bu -
gün aldığımız malumata göre, A" 
ninin sıhhi vaziyeti iyiliğe a vdct 
etmi,tir. 

Taksim Cıanhuriyet abidesine m,uhtelil teıekkül~er namına relenkw 
ler konurken bir hıiclise olmu,tur. Abideye evvela belediye namına bir 
çelenk konmıış. Bundan sonra sıra ile konan çelenkleri takiben Milli , 
Türk Talebe Birliği namına bir çelenk konmuftur. Vniverııitenin relen 
gi daha ııonraya /w}mııtır. Bu ıııracla Vniverııite rektörü Cemil Bey, Vni
verııite çelenginin Milli Türk Talebe Birliği çelenginden sonra konduğq 
nu görünce, vali Muhittin Beyin yanına giderek demiftir ki: 
-- Belediye çelenginden sonra, Vniver1ite relengi konmak lazımdır, 

Vniversite Türkiyede en yükıek irfan müeıısesesidir. Başka hir bir ilmi 
te1ekkül, onun fevkine rıkamaz. Onun için rica ederim, Milli Türk Ta
:ebe Birliği çelengini ikinci nradan kaldırtınız, ve oraya Vnversite re
lengini koyclurunuz.,, 

Bunun üzerine vali beyle Cemil Bey bir mü.JJet hararetli bir şekilde 
görüfmÜfln, vali bey, bu senelık ıxaiyetin muhafaza edilmesini, 'e • 
lenk konduktan sonra, binlerce vatanda, ~a tekrar yerlerinin 
Jeiiftirilmesinin doğru o.'mnıyacağım münasip bir lisanla Cemil BeJ<; 

anlatmı,tır. b hAd" d uill' r·· k Tal be Biri'"' id 1ı Cemil Bey, u a ıse en ııonra, m ı ur e ıgı are e • 
yeti lıaklnncl« tahkikat yapacağını söylemİflİJ". 

Bu sabah 1aat 10,10 ela Vniveısite rektörü Cemil Beyle görü,erek, 
Talebe Birliğinin dağıhna8ı, birlik bayrağının alınma61 ve biliihara ia • 
desi ve bu çelenk konma hıidisesi hakkında fikirlerini öğrenmek İste • 
dik. Rektör Cemil Be;y bize kısac:ı: 

- Bütün bu meseleler hakkınd11 ,imdilik bir fey söyliyemem. Hadi 
sata intizar edini.z.,, clemi,tir. 

Diş tabipleri 
Kongresi 
Bu ıabah ta kongrelerine 

devam ettiler 
Türk dJ tabipleri kongresi bu 

sabah ııaat onda toplanmıt ve il · 
mi mesaisine devam etmittir. Sa • 
bahki toplantıda birçok ilmi teb • 
liğler yapılmıt ve aza fikirlerini 
söylemişlerdir. Kongrenin birinci 
celsesi öğleyin hitam bulmuf, sa • 
at 2 de de tekrar ikinci celse akte· 
dilmittir. 

Hindenburg için 
BERLIN, 29 ( A.A.) (gecikmiş

tir.) - Mütevella reisicümhur Ma
rqal Hinclenburg'un siyasi ve as
keri hayatından bahııederı Alman· 
ca bütün eserlen bir araya topla
yan bir •ergi arılmıştır. 

Bu sergide ür bin kitap ve nsa
le ve bu meyamla Hindenburg'un 
kendisinin yazmış olduğu tercü • 
mei halinin orijinali ve bunun ke
n<ırında el y<ızisile yazılı notlar 
vardır. 

Rusyadan gelen ustabaşılar 
Rusyada staj görüp gelen tale

beler, Kayseri fabrikası bitirilin · 
ciye kadar, Bakırköy Bez fabrika
sı ile Defterdar mensucat fabrika
la:ında çahşa'.:aklardır. Bun'::.ra 
bu..,.ünlercle vrzifele:·i rröstcri1e • 
cektir. 

POLJST& 

Dün gecedenberi 
Neler oldu? 

Moda da ve. Şiılide iki 
hırıızlık l 

1 - Pün akşam Modada Gündoğdu 
sokağında Faik Beyin evine Mehmet oJ
lu llagan ve Sami girerek baZi eşya çal. 
mışlardır. Polis, bu iki hıruzı yakalamq
tır. 

2 - Ş>tlide oturan M. Fransuva'nm 
evine gire.-ek iki takım elbise çalan sa
bıkalı Andon yakalaımnııtır. 

* Bir sarboıun ~iletleri - Dün ge
ce Fenerde sarhoı olan Osman ve Mak
sut, Riza efendiye iki el silah attıldarm
dan yakalanmıılardn-. 

* Bir ,..abacı sal<cıyı yaralad1 - Kü
çük pazarda arabacı Mehmet ile, seyyar 
sabcı Salahac!din arasında kavga çık
mış ve Mehmet, biçakla SalaJıaddini ya
ra1amıı, yakalanmııtır. 

* 210 lirasını çaldırdı ama - Beyoğ
lunda gezmekte olan Eskinazi efendinin 
cebinden 210 lirasını sabl.lcalı Retat ve 
arkadaşı çorak Ihsan yankesiciük sureti
le şşırmışlardır. Fekat he.- ikisi de ya.
kalanmış, paralar peri ıılınmıştır. 

* Hanımlara laf atanlar - lstilda! 
cadciesinden 3'.İlmekte olan Zehre'\ ve Su
at Hanımlara söz al'i.n Ihsan yakalan .. 
mıştıT. --·--
Mekteplerde miisamereler 

veriliyor 
Bugün bütün mekteplerde ta

lebeler larafın~an müsamereler 
''erilmektedir. Kız mua !im mek • 
tehinde öğleden sonra güzel bir 
-r.üsamere verilm· ştir. 



uıı 

lı_ __ F_l_k_lr __ __.11 
Dil özleşmesi için 
Türk dilinin özletmesi için son 

birkaç yd içinde bap.rılan işlel' O. 
manlı tarihinin yilzyıllanna sığı -
f&D dil çalışmalarının bugününden 
üstündür. 

Gene Türk dilinin, bu dil özlet
mesi hareketi baflayalıdanberi ya
zılarmıızın ve sanatkarlarımızın 
gayretlerile kazandığı zenginlik ve 
güzellik bu kısa devrenin sayılı yd 
larile ölçülemiyecek bir büyüklük
tedir. 

Dil cemiyeti tamamen ilmi yol
lardan yürüyerek bugün Türk söz
lerini topladı, Türk ekleri, grameri 
ve sentaksı üzerinde etütler yaptı, 
bu suretle cemiyet dil itlerinde 
millete rehber vazifesini gördü, 
görüyor ve daha uzun zaman göre 
cektir. 

Fakat dil cemiyetinin bugün ça 
lışmaları, ilmi metotlarla söz top • 
lamak, gramer kaidelerini ter.bit et 
mek ve bunları millete tanıtmak 
ve tavsiye etmek sınırını atmıyor 
ve atmamalıdır. Dil iti her teyde~ 
önce bir estetik işidir. Ne kadar ıl 
mi olursa olsun estetik kaidelerine 
uygun olmıyan sözlerin halk diline 
girmesi çok güçtür. Pek büyük ve 
ehemmiyetli bir ~ olan söz yapma 
işi doğrudan doğruya sanatkarlara 
düşen bir iştir. Sanatkar, tabii bir 
insiyakla yafayacak kelimeleri ya 
ı;amak imkanı olmayanlardan ayırt 
eder, onları en doğru yerlerde ve en 
doğru şekiller içinde kullanarak hal 
km dilinde yeniden diriltir veya 
yoktan yarabr. 

Zevk mahsulü olmıyan ıöz se
çimleri hiç bir kıymet ifade etmez, 
böyle sözler, kullanıldıkları yerde 
cansız birer kalıp olarak kalmaya 
mahkumdurlar. Eski Türk sözleri a
rasında bugün bir seçim yaparken 
her ,eyden önce ahenksiz oldukla 
rı için ölmüş ıözleıri ayıklamalı ve 
bir yana bırakmalıyız. Hiç bir yer 
de arbk yafamıyan söz yaşama ka 
biliyeti olmadığını zaten isbat et
mit demektir. Böyle bir sözü di • 
riltmeye kalkmaktansa yerine dili 
mizin bugünkü ahenk nizamına uy
gun yeni sözler yaratmak daha 
doğru bir hareket olur. Tarama 
Dergisi'inde mevcut ıözleri kullan 
makta bir fayda görmüyorum. Es
kiden günef kelimesinin arapça. ve 
I arsça karşılıkları da dilimizde var 
dı ve bunlar lüzumsuz birer süs ol 
maktan ileri gidemiyor, dili zengin 
leştirmiyordu. Şimdi de öz türkçe
leri mevcut kelimelerin Çağa.tayca 
veya uygurca. kartılıklarmı da dile 
sokmaya kalkışmak ayni hatayı 
tekrarlamak olur. 

Dil özletmesi itinde bence en 
dikkat etmemiz lazımgelen nokta, 
halk dilimize girmiş a.rapça keli • 
meleri kök kelime haline getirip 
bunların söz ailelerini atmak ve 
türkçe eklerle yeni kelimeler yapa 
rak kökü yabancı olan sözleri türk 
çeleştirmektir. Başka milletlerde 
dil özletmesi itinde bu yoldan git 
mitlerdir. Mesela millet kelimesi 
halk dilimize girmiştir. Fakat "mil 
li,, , (milel), (milliyet) gibi keli
meler ancak münevverler arasında 
bilinir. Şu ha.ide biz millet kelime
sinden gelen arapça kelime ailesi
ni dilimizden kolayca a.tabilirz. 
Bunun çin de milli kartılığı olarak 
yerine göre milletçe veya millet • 
lik, beynelmilel yerine milletlera
rmı, milliyet yerine de ayni kökten 
ayrı bir ekle yapılacak yeni bir söı: 
kullana.biliriz. 

Y a.bancı sözleri bu suretle en 
küçük haddine indirmek, türkçe 

Edebi tefrika: 2 
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Büyük Türk sahnesi ._ 
Şehir tiyatroaııncla Cürüm 11e 

Ceza, fehir operetinde Yarasa oy· 

RÜYA 
' nuyor. Raıit Rıza ela, arada bir, 

Gloryada, arada bir, Bakırköyün -
de, Kadıköyünde temsit'ler 11eriyor. 
Demek, lstanbulcla üç sahne var!. 
Ve lstanbullular, Şehzadebaşında - Oçüncü katta beı numara. 

Üçüacü katla mna, kapıcı bu sa&alı za
irini hiç te beğenmedi. Saat daha bet 
buçuk. Gerçi kapıcı bu apartmanda böy
le biçimli, biçimsiz saatlerde ııelenlere 
kapı açmağa alıtıktr fakat ... ikinci kat· 
taki doktor için Bekir Bey ııibi bö,.le aa• 
bahlan saat on buçukta e•inden çıkıp 
akıam elb buçukta eve ııelen ve tam on 
cldu mu elektriklerini söndürüp uyu
yan bir Burjuva için değil. Bunun için 
l>u saat, çok, ama pek çok erken. 

Kapıcırun h•yret etmekte halda var. 
- Bel<h Bey evdeler mi? 

Bu acıaip Ye sayııııız ziyaretçi belki 
on bet dakika bet numaranın kapmm 
çaldı. Çapaklarını uğuıturanık kapıyı a• 
çan ı.;_,.,ıçiye: 

- Bekır Bey evdeler mi? 
D"diği zaman hizmetçinin sesi titri· 

yordu. 
- Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Bil· 

mem. Belki de yoktur. Evde obnamalan 
ihtimali çok. Onun da endişe etmekte 
hakkı var. Çünkü bu saatte hiç bir ziya· 
retçiye kapı açmağa alışık değildir. 

- Efendim Bekir Beyi ııönnek iste
rim. 

Garip ziyaretçi israr ediyordu. 
- Oyle ya. "bilmem, belki de yoktur. 

Evde olmamaoı mühtemeldir.,, Bunlar 
tuhaf cevaplar. Bu saatle Öyle sanının 
ki benden baıkil hiç bir budala evinden 
çıkmış değildiı·. 

- Kimsiniz? 
- Benim kim olduğum lamn değil. 

Bekir Bey beni tanımaz. Ta Yedi:kule· 
den geliyorum. Bana bak. Tramvay fi. 
Ian yoktu. Karanhkta evden çıktun. Boı 
dönemem. Anltr.dın mı? 

Hizmetçinin ıüı>hesi arttı. 
- Bir dakika! dedi ve kapıyı bu aca· 

io> misafirin yüzüne kapayarak içeri ııir· 
di. 

O zamana kadar bey de haıum da U· 

yanmışlardı. Uy.mırlar yal 
- Ne var? 
- Kim gelmiJ? 
- Ne istiyor? 
Heyecandan apartmanrn beı numarası 

sar11lıyor. Sallanıvor. 
Bekir Bey h 411 da bizmetsiyi de 

fÖyle bir tarafa ~~-•i ve: 
- Bakalım kim imiı? Ve ne iıtiyOI'• 

mut diye pijamasının önünü ilikledı ve 
l<apıya doğru arılclı. 
Karımnda hiç tanımadığı bir adam. 
- Ne iatiyon.wıuz? 
- Bekır Bey ıiz misiniz? 
- Evet! Ne iotiyorsunuz? 
- Sizi. 
- Beni mi? Niçin? 
- Böyle ayakta kouuıamayız efen -

elim. Şöyle iliıecek bir koltuğunuz var 
mı? Y edikuleden yay.an ııeliyorum. 

Bekir Bey biraz, biraz değil bir bayii 
mütereddit ve çekingen: 

- Buyurunuz dedi. 
Salona girdiler. 
Acaıp mısaıir §Öyle kanapenin bir kö

§es.İne ili~ti. Bekir Bey gözlüklerinin e&• 

mını ıilPTek ona hayret ve.... Ve ne ya. 
lan ıi>ylemeli biraz da korku içinde ba
kıyor ve söyliyeceği tey.i dinlemeğe ha· 
zırlanıyordu. Zair: 

- Efendim! .. diye söu baıladı. 
- Bendeniz Y eclikulede ıu çıkmazın. 

da otururum. On beı senedir o evdeyim. 
Babadan kalma bergüzar. Harap marap 

eklemelerle bunları ha.Ik için ko . 
lay anlaşılır ve hazmedilir bale ge 
tirmek imkam va.~r. Bütün yaban
cı sözleri dilimizden çıkarmak ta.
h'akkuk etmesi güç bir ülküdür. Ya 
hancı sözü olmayan hangi dili gös 
terehilirsiniz?. Yeter ki dilimizi ya 
hancı kaidelerden temizliyelim, öz 
türkçeleri mevcut veya söz birleş
tirme suretile bulunabilir olan ya. 
hancı sözleri dilimizden kova.bile· 
lim. 

ama ne yaparsın kira!• da fazla. Bir tür
lü bafka yere taıınamıyorum. U:ıatmı. 
yalım dün ııece yemeloten sonra ıöyle bir 
rehavet çöktü. U:ı:anmışon. Y orııun gün· 
)erimin gecelerinde TÜya görmek adetim
dir, Ekseriya, da korkulu rüyalar görü
rüm. Bilmem heJ'kea böyle midir? 

Uzatmıyalım. Dün ııece de öyle oldu. 
Bir maden kömürü kuyusuna inmişim. 
zd'iri karanlık,elimde acaip bir fener. 
Rüya tabirinden anlar mısınız bilmem? 
Karanlıkta fener görmek sıkıntıdan fe
raha çıkmağa alamettir. 

Uzatmayalım, maden kuyuıunda, e
limde fen.,.- yürüyordum. Karıanda bir ıi· 
yah tahta, ama kl0'8nlrkta bu siyah tah· 
tayı gayet Elu ııayet silik rörüyorum. 
Cölııenin içinde ırölge ııibi. i 

Siyah tahtanın üstünde beyaz tebCfir· 
le ııunlar yazılı: "Şiı kebabı, 64 numa• 
ra S B. Bafra maden. Ümit ve refah ;ra
da, koş, affedersiniz ne sigarası içersiniz? 

- Hayır kullanmam. 
- Nasıl olur? Bafra maden ne ola pe-

ki? 

- Bilmem. 
- Nerede ç.alışıyorıunuz7 
- Tütün inhisarında. 
- Tamam, halledemediğim bu nokta 

idi. Şiılide (69) numaralı apartmanın 

beşinci kabnda yahut bet numarasında 
B. Bu kim olabilir? B. Bedri Bey olabi. 
lir. Baha Bey olabilir Velhasıl (B.) ile 
batlıyan binlerce iaim var. Sabah, erken 
buraya ııeldiğim zaman ilk iıim.. Fm
na $onnak oldu. Onbr herkeıten evvel 
yatıyorlar. 

69 numaralı apartman dört katlıd11'. 

Şu halde bize beşinci kat bet numarası 
li.zım. Fırına sordum. 

- Beı numaı ada kim oturuyor , 
- Bekir Bey. 

- Çıldıracaktım. Tmnmıı. Rüyam oldu. 
iu gibi çıkıyor. 

Nihayet Bekir Beyi bul1DU1 bulunu• 
yorum, Yalnız affed.,..Mniz apartınan ka· 
pıcınızda hizmetçinizde pek terıbiyesiz 

ıeyler. 

- Olabilir. Fakat fimdi benden ne ia· 
tiyorıunuz? 

- Arzedeyim. Bilmem rüyaya inanır 
mısınız? Maden kuyusundan" çıkhğmı za. 
mım ııöbeğine kadar uzun ıakallı kısa 

boylu cüce bir adam yanıma geldi ve ku· 
laiıma: 

- Ona git, ıeui.n elinden bir bardak 
su içsôn, ölümden kul'hılacak. Fakat beı 
liradan fazla verirse alma, tehlibW za. 

manlannda hemcinsine muavenet P.J'tlır. 
Yalnız dikkat et ki, gecikmiyesin.,. dedi. 
Hizmetçinize bir bardak su emreder mi
siniz? 

Bekir Bey kalktı. Kapıdan seslendi. 
- Hatiçe. Porlfoyumb lıir bardak ıu. 
Bardağı aldı Bekir Beye içir<li. Set 

lirayı da cebine yerleıtirdi. 
- Eh bana müsaade. Sabah sabah i

zi rahatsız ettim ama. •• 
Bekir Bey fazla söyletmedi. 
- Azizim dedi. Rahatsızlığı filin ber

taraf bul"lunuz mükemmel. Tebrik ede
rim. Her ııün if oluyoraa enfes İ!· 

itiraz edecek, gücenecek gibi oldu. Fa.-
kat Bekir Bey fazla IÖyletmedi. • 

Makbule ADNAN 

Aırm umdeıi "MILUYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içia Hariç içi• 
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ki "Naşit" ide unutmamak, onun 
da gönlünü hoş etmek şartile, bu 
üç sahnenin üçüne ele iltifat edi • 
yarlar. 

Malum ya, marifet iltifata ta· 
bidir ile müşterisiz, meta. ne çeşit 
matah olursa olsun - zayidir. Ara
mızda bunu konşurken birisi dedi 
ki: 

- Keşki, üç sahnemiz olacağı
na, adamakıllı bir tek sahnemiz ol 
saydı •.. ôy:e bir sahne ki, yerliye, 
yabancıya, göğsümüzü gere gere: 
"işte bizim tiyatromuz!,, diyebile· 
lim •.• Bir başkmı atıldı: 

- Haksızsın! •• 
- Niçin? 
- Yarının büyük Türk sahnesi, 

bu üçe bölünen parçaların bir ara 
ya gelmesinden doğmayacağını ne 
reden biliyorsun? 

Dedikoducu 

Bugünkü program 
ISTANBULo 
18,30: Pli.k neıri1ah. 19: Mesut Cemil B. 

tarafından çocuklara masal. 19,30: Trk muaİ· 
ki neıri1atı. (Stı.idyo saz heyeti Mehlika •e 
Nedime hanunlar.) 20,45: Münür Nurettin 
Bey •• a:rkadaılan. 21,20: Ajans •• borM 
haberleri. 21,30: Stüdyo c:ez Ye tanao orkes· 
taaıu. 

823 Kb.z. BÜKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz (plak) netriyll. 18: Pl&k ile 

hafif musiki. 19: Haberler. 19,15: Pli.k, 20: 0-
ni.-eraite. 20,20: Plik .(oda musikisi.) 20,45: 
Konferans. 21: Radyo or.keatr ... aı. tarahndan. 
ıenfonik kon.ser. 23: istirahat. 22,15: Senfo· 
ttıik. konserin devamı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
16,45: Taıanni. ---: Musahabe. 18: Tasanni. 
- Muıahabe. 18,35: Hafif musiki. 18,50: Mu· 
ıalı.abe. 19,16: Kuartet konseri. 19,45 Mü:ı.1 ... 
a. 20: Şakılar. 20.20: Muw.habe. 20,30: Koro 
konseri. 20,45: Muühabe. 21: Pli.k. 21,45: Ha· 
b.rler. 21,55: Mu•alıabe. 23: Rekli.m •• kon· 
aer. 23 15: Dana mu•ikiai. 23,45: Koaferanı. 
( eaper:ntoca) 24,05: Dan• mu~iki.•i. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,20: Pli.k. 19: Dera. 19,30: Tarasato kon

ıeri. 19,SS: Muaab.abe. 20,30: Ricbard Waa· 
neria eserlerinden (RHEINGOLD) opera•ı.) 
22.SS: Haberler. 23,20: Çinaene orkeatraıı, 
24.20:0 Kah•ehan• kon•eri. (kQartet. 

STOKHOLM, 426 m. 
20,30: Musahabe. 21: Rad10 ork••tr••t· 22, 

15: Edebi neıriyaL 23; Hafif muıiki. 
LUKSEMBURG, 13M ~-

B elçika aktamı . 21,35: Akordeon muıikiıi. 
22: Dünya haberleri. Muaababe. 22,40: Karı .. 
tık Belçika muıikiıinia. de•amı. 23,10: _Ma..rı. 
•• •alılardan mürekkep konıer. 23,30: Pıyano 
musikisi. 24,06: Taaaani, 24,30:0 Danı mu· 

ıikisi. 

7ı3 Kbz. ROMA 42ı m.o 
18 10 Karııık muıiki, 18,55 Müıa.habe, 

19,10 Müsahabe. 21,10 Pli.le, 21,45 Oda mu
sikisi konseri, 23 piyeı, Un •ero ıe.ntiluomo, 
23,.30 Hafif musiki.ti, 24 Haberler. 

MILANO-TORINO-FLORANSA TRIYESTE 
18,10 Pl&k müıahabe, plü::, müsahahe, 

21,45 La cıaıa delle Fre raıa:z:ze, isimli üç 
perdelik Scbubert'in operet temsili, müteaki
ben danı musiki.si, 24 Haberler, 24,10 Mü
aahabe. 

Pras 470 rn.: 
18,05 Plik, müıahabe, pl•k, 18,50 Piyano 

konseri, 19.20 Almanca netriyat, 19,SS Al· 
manca haberler, 20,30 Prai operaırndan nak· 
len ilci opera temsili, 22 Haberler, 23,lS pli.le 
23,3() lnsiHzce haberler. 

.................... 
Bu Pertembe akfammdan 

itibaren 

T ·o R K SiNEMASINDA 

Düşman Elinde 
Esir 

Türk yazıcılarına bu yolda pek Gelen nrak aori nrilmu.- Müdd•ti 
aeç•n nüalıa.lar 10 kuruıtuır.- Gazel• .... ( 

büyük bir vazife dütüyor. Dil ÖZ • matbaaya ait itler i<in miidir;y•t• miir.. Şafak ketif kolu) ndan daha 
l"•mesini na.zariye halinden fiil ha- 1 caat edHir. Ga.zetemia ilanların mN'uliy• mu·· thit bir film 
~ tiııi lıı:ahul etmu. 

tine onlar koyacaklardır. '•-••---------•• ll•-1•---------11 Ya,ar NABi 

Masal gibi •• 
Dünyanın en küçük 

serserileri 

Dünyanın en küç;Jk serserileri 
Franj 11e ağabeyisi 

Bir kaç zaman evvel Frankfurt
ta bir kır bekçisi onları bir bahçe
deki çardağın altında bulmuş. 

Biribirlerinin kolları arasında 
mıfıl, mışıl uyuyorlarmış, iki~i .d~ 
biribirinden küçük ikisi de h1nhı
rinden güzel, sevimli imitler. 

Biri sekiz diğeri de beş yatında. 
imişler. Kırhekçisi onları kaldır· 
mıf. Ve onlardan kim olduklarını 
&0rmağa baflamıf. Evveli. söyle
memek ve inatla hüviyetlerini sak
lamak istemitler. Fakat nihayet bu 
yük itirafatta bulunmutlar. 

Kendileri A vusturya.lı iki çocuk
turlar, annelerile ha.baları biribirin
den ayrılmıf boşanmıf ve çocuklar
da. bir fakirhaneye kapa.blmıtlar
dır Fakat buradaki hayr• çocukla
rın botuna gitmemekte imiş -ve bir 
gün müzakere ve münakaşa. etmif
ler ve fakirhaneden kaçarak dünya· 
yı dolaşmağa güzel memleketler 
görmeğe karar vermişler. 

Küçükleri olan Franz: 
- Masallardaki memleketlere 

gitmek istiyorum demif. 
Çocuklar bahçelerde meyveler 

yiyerek yaşamışlar ve geceleri de 
samanlıklarda, ağıllarda yatmıtlar, 

Rı:genaleurg'u Nürberg'i geçmit
ler ye elele yollarına devam ebnİf· 
ler üç ay kır boylarında '°selerde 
dolaşıp durmuşlar ve eğer Frank
furtta. yaka.lanmamıt olsa imişler 
kim bilir dünyanın hu en küçük ser 
serileri daha nereye kadar gidecek· 
!ermiş. 

Bu küçükler 'imdi yeniden Avus 
hırya.ya yollanılmı,lardır, Ve fÜp
besiz bulundukları fakirhanede ba
yatlan eskisinden daha eğlenceli 
değildir. 

Yeni bir İtalyan zırhlısı 
CENEVE: 29, A.A. - 35 bin ton hac:

minde Vitıorio ismindeki zıMlı bii4<ümet 
memurları hazıt' olduğu hıiıcle merasim· 
le tezgaha konulmuştur. 

ma 

Feci bir 
Zehirlenme 

Bir mektepte otuz 
talebe öldü 

uç 

DAROSSELAM. 29, A.A. - Cenubi 
Tanganyika'daki bir kız mektebine tarlı 
Oi1 tesmiye edilen köpelı: balığı yağı 
yüzünden zehirlenen 33 taı.be ölmüıtiit• 
Mektep müdüresile daha bir çcık talebe
nin vaziyetleri ağırdır. 

Otomobil ve tayyare ile acele mektebi 
be kimler ve zabata memurları ııönder il· 
miştir. Geri kalaıı talebenin de ölmeleriıı
den korkuluyor. 

Bu hadisenin e...... anlaıı>lmcaya ka· 
dar bükümet, bütün memlekette köpelı 
balığı yağının istilılakini ya&ak etmiştir• 

Bir şilep yandı 
PANAMA, 29, A.A. - Panaınenıı. 

namındaki ı;lep, liman dahilinde tutut' 
muı ve yangmı civarmdaki beı eve de 
sirayet ettirerek kamilen yanmııtır. 

150,000 dolarlık bir zarar vardır. 

Amerikadaki tren kazası 
MANSFIELD. 29, A.A. - H ... ikili 

de Nevyorlıtan ~oya gitmekte bulu
nan Nevyorker ve l\Ianhatı..n, IimTted 
trenlerinin çarpışmaları netıceainde 29 
kqi hafifçe yaralanmıııtır. 

Kingsford yolu.nda 
SANFRANSlSKO: 29, A.A. - AVUI' 

turalya • ıimali Amerika uçuııunu YAP" 
makta olan tayyareci Kingsforot fırbnıılı 
bir mintakadan ıeçerken yolunu kısa bit 
müddet için f"ltnnışbr, Bu sabı>h ı.aal 
birde verdiği tehizde herıeyilı iyi &ittiği
ni ve yoluna devam elcitini bildinn§tr· 

Habeşistan silah alıyor 
STOKHOLM: 29, A. A. - Habeşi.,. 

tan imparatorunun mütaviri laveç.li cene' 
ral Eıik Virjin HM>eşiotıuıa mühim milı• 
tarda Japon sili.b ve m~ getiı-o 
eliğine dair habedıır hakkmda denüıtit 
lıi: 

- Bu, Adiaabtıba'b iiç tiiccarm yaptı
ğı ticari bir muameleden ibarettir. Habo' 
fiıtan bütün clevletlerie iyi muamelede 
buluıımak istiyor, fakat Japonya ile olaO 
ti<:ari ınii ... aebatı e•yet ehemmi~· 
dir. Habepstan silah yapmadıiındall 
bunlan hariçıe.n almaia mocburdur. 

işsizlik eksiliyor 
Beynelİnilel it bürosunun net

rettiği 10n istatmiğe nazaran 193' 
senesi yazında 1933 senesi yazına 
niabeten iflizlik merak edilecek 
kadar azaltlllfbr. 

Bu salah bu senenin ilk baharın
da daha kuvvetli bissedilnıifti. Fa
kat timdi de gene geçen seneye naıo 
zaran vaziyet pek iyidir. 

1934 eylülünde büyük Bn'tanya• 
da 10,171,000 çalışan insana mub 
bil 1933 senesi ancak 9. 776.000 kit. 
ti çalıtmakta idi. Almanya.da ise 
1933 senesinde ancak 13,435,581 
kifi çalıfmakta iken 1934 senesi a• 
ğustc;nmde. 15,533,000 kiti it bul• 
muştur. 

Bu istatistik cetvelleri hemen. 
hemen bütün dünyada iş sahasında 
böyle bir vaziyet te&hit etmekt~· 
dir. 

Bugün iPEK sineması Bugi"n 
2 büyük film birden gösterecektir : 
1- CANLI GETiR 

Vahti ormanların gizli kalmıf esrarı, hiçbir vakit görülmemit 
ve görülmiyecek heyecan,vabti mahliikların müthit müca.deleleı-i 

2- KADINLARIN SEVDIGI 
Fransızca sözlü oynıyanlar: 

Jak Dempıey - Primo Karnera - Makı Bir 
Fiyatlarda zam yoktur. 

BİR ÇÖL HATIRASI 
Yazan: Mehmet FEHMİ 

ralara beeıriyetin nasıl tahammül et• 
tiğine ıaııyordu... Annesini kaybetmİf 
hatta kararını bile ziyaretten aciz, ba 
bası kiınhilir neerlerde, belki de ıztı· 
rap ve iıkence içerisinde, hiç d!mazıı& 
bir dakikacık olsun babasının ılık vo 
tefkatli nazarların altında otunıp ba• 
tını göğaüne dayasa ve bütün zehirle• 
rini gözyqlarile babaama dökae bir 
parçacık açılırım zannediyordu ... Ba • 
bası belki de timdi bunları ya.kından 
hiasedecek kadar hislerinden kaybet -
mit bitkin bir halde kimbilir kumlar 
üzerinde yalnız semayı bir de ıztırap• 
larmı hatırlayacak bir halde idi ... 

rayınclasm ... Kendisi çok meThametli ve 
alicenapbr, onu sevmiyen kul yoktur, o
nun IU!funa onun piyine eritmek büyük 
bir saadettir ••• ı,t.e fimdiye kadar gÜ· 
nahla aldığı kadın yalnız benim.- Onun 
kollarına binleree iıveli, binlerce cilveli 
dilberler atıldı; lakin hiç birine elini uzat 
maclı, itte ne bahtiyar11n ki, ıeni haımet· 
maap kadın efencliliğile davet ediyor, 
aakın Kiraz edeyim deme, zinhar o çok 
zalimdir, zira çok canlar bu yüzden he
Iak olmutlardır. Sakın hayır deme ıen 
de onlar glbi yui yurdu belli olmıyan 
her gün bi ryer değiıtiren bu kum dal· 
gaları arasına atılır gidersin •.. Genç kız 
bu hal kar1ı11nda gözleri gayri ihtiyari 
yuvalarından dıfan fırlaml§- Dimağı ar
tık dunnuı··· Muhakemesi sönınüı idi. 
Fakat yalnız vücudüne hakim sinirleri 
kalıntfb .. Allahmı bn kadın neler... ne 
iıler ... Ne tekliflerde bulunuyordu .. In
oanların yapbğı kanunlarm hükümsüz 
olduğu yerlerde kanun tabiat acaba ne
den sükut ediyordu .. Birdenbire dirkildi!. 

zünde bir ölü benzi halsiz ve mecalsiz 
diği aan donuk .bir ziya genç .kızın y;;. 
tilırefiyordu •.• Odanın içinde bU- ses çın. 
!adı .. 

- Olamaz dedim ... Yalan IÖylemeyi. 
niz ... Eğer batınızıın kopmaı•u istemi· 
yorııanız? 

Cariye kendisine madııus bir tavırla dİ• 
vanın yanma ilişti ve kendi elile ağır ağıl 
iOymağa hatladığı bir elmayı Tüıi<ana 
umttı, ve o zaman ııözlerini pe-edea 
clrpn kayılıranık pek uzun bir mazinin 
ta.tlı dakikalannı hatırlamak iıtiyonnuf 
gibi durdu •.• Dırrdu .•• Bu hareketsiz ııe
çen anı ıüratle bir kaç damla göz )'&fi ta• 
kip etti.- T ürki.n bu cariyenin bu kadal' 
donuk ve n-iz haline taaccÜp etti •• Ve 
dikatle ııözlerjnin içine bakarak: 

Artık ona her taraf kan kok.uyOI', 
herkes ona cellat keailiyo.-du .•.. 

Kendisine en yakın baba ıefkati 
bile şimdi kendi ufkunda bir gölge tek 
!inde kalmııtı, hayatının neye·vara • 
cağını dalıım. dalgın diifünürken içe· 
riye nefea nefese bir cariye girdi ... ve 
tdaıla: 

- Fatma ... Kaılm efendi haber gön 
derdi, esir edilen genç kızı yalnız bı
raksınlar ben ııeleceğim dedi ... Cari
yeler ıruş' gibi etrafa k()fU§tular ve bii 
yük atlas perdenin arumda ka.7'>cl • 
dular .•• 

Keskin bir ha.ayağı kokuaı oda • 
lllD içindeki her cisme teair ed.,..ces:i• 
ne yayılmıttı. .. Şamdanlardan eriye
rek ak.... balmumları ağır ağır büyiik 
biı vekarla aüzülerelı: a•ağıya §1lmda
run çanağına iniyorlardı ... Bu oda.~
dınef endi (aranın) yatak oduı ıdı ... 
Kö.elere aerpilmif aedefli kakmn ve 
bodur sandalyeler kırmızı, mavi bü • 
yük h.alrnın İçeriıine gömülmüş ve ri· 
ya. hilekarlık en küçük zümresine -ı.: ... 
dar iflemi4 olan atlaa perdeler, haWar 

üzerine yayılmıt ve kıvnlmıftt ..• Genif 
bir divana otunnuı olan ka.dmefendi 
dört arap cariyeıinin yardımile henüz 
al<§am tuvaletini yapıyordu. Gece e • 
pey ilerlemi§tİ... Havadaki yıldızlar 
o kadar berrak ve saf ve o niıbette de 
o kadar ne§eli ziyalar saçıyorlardı kı 
bunlar: esrarını kaybetıniyen ve heı· 
kavmin bir facia hikayesı nakledecek 
kadar zengin maceralar tafıyan bu ıah 
ralarda nasıl oluyor da bu kadar ne· 
ıeli ve ziyadar kalıyordu ... Ara.sıra ma 
vi sema.da bir yıldız kayıyor, nurani 
bir iz çizerek boıluklarda .kayboluyor 
du ... Genç kız bqını avuçlarının içe• 
riaine almıt, gözlerini gözlerini sema 
daki yıldızlarda gezdiriypr ve ürkek 
bir heyecanla yıldızların pırıltılarını 
ve kumlar üzerindeki oynak akisleri· 
ni seyrediyordu .•. Dimağını parçala • 
yan korkunç dü,ünceler şimdi hafıza 
ıında pek durbin, pek kanıık bir hal . 
de idi ••. Bunla.n teker teker çözüp, 
ıağmak, söylenildiği kadar pek te ba
ait gÖrürunüyordu ... Y aşa.mak duygu
larının dimağlarda açtığı tehlikeli ya 

Bir gölgenin büyiik atlaı perdenin 
araamdan ııyrıldığını gören ııenç kız 
kürkün nazarlarile doğruldu ... Burnu 
na hücum eden hacıyağının kokusu O• 

nu yavq yavaf UYll.§turuyordU' ••. 
içeriye giren kadın şahadet parmağı· 

nı kaldırarak dudaklarına ııötürdü, ve 
gayet S'> /fuk kanlılıkla.. 

- Sua ! . Kızım.. Korkacak bir şey 
yok! ... Zaten üıt üste gelen facialar genç 
kızın sinirleri iizerinde bir serum tesiri 
yapmıı artık ona her şey, her söz, hat· 
ta her bakı' bir felaket müjdesi gibigeli
yordu ... Kadın kendisine mahsus bir va· 
karla yürüyerek kızın yanına yaldatb ... 
Ve hemen dizlerinin dibine oturdu ... Ga 
yet mültefitane bir tebessüme ilaveten 
parmaklarile hafifçe ıaçl...'lllr okşadı ve 
ellerini ellerinin içerisine alarak •.• 

- Yavrum Kn şimdi lbni11uudun sa· 

- Hayır ... Olamaz ... Ve ölme•i için de 
beyhude uğraımaıanız beni minıU.ttar 
eden.iniz bir kaç dakikalık ıüküttan son· 
.-a kadın gö-.: uçlarile Müjgô.nı süzerek 
güldü ... 

- Evet ... Geçirdiğin ıztıraplar seni 
fazlaca yormuş seni çok buhranlı gör
düm, söylediğin ıözleri işibnedim, ben 
lbnissuuda arzulannızı kabul ettiler di· 
yeceğim •.• Ve kalktı hızlı hızlı yürüme
ie baıt.dı, odada yanan nnunlann ver. 

Kadm efendi hiç te ümit etmediği bu 
hadise kar§ısmda birdenbire durakladı ... 
Harekebiz .kaldı ... Ve bir yılan çevikli
iile dönerek ııayeıt teytanatkirane bir 
nazarla: 

- Peki kızım ••• Sen bilinin .•• Son IÖz· 
ler pel'denin araımdan kayboldu .•. 

Müjgan divanına kapanarak göğsü par 
çalanwcasma ve fasılasız hmçkırıklarla 
ağlamağa başlamııb .•• Hayat neden bu· 
na bu kadar zalim cephesini çevirmiş· 
ti ... Neşe rüzgarı esmeyen bu kabuslu 
havada onun h .. nefes alışı bir zehirlen· 
me kadar feci bir ıztırap veriyordu. Ar· 
tık onun için düıündüğü, karar verdiği, 
Öfittiği ve ııördüğü lıer hakikat bir ıaray 
kadar korkunç ve tehlikeli idi. .. Dalgın 
dalgın bu gençliğinin hiç te tahammül 
edilecek bir nokta11 olmıyan danna da· 
ğıruk hayatnu tahlile uğraııl'ken .•• ince 
Arap pvesile bir cariye ıeslendi ... 

- Hannncığun meyva getirdim yer. 
misiniz .. _ Müjgan doğnıldu kulakla.-ı· 
na çarpwı bu dalganm nereden geldiği. 
ni anlamak için hafifçe başını çevirdi ... 

- O ••• Sen misin cın-iyem.... B<r kaç 
elma yer isem fena olmaz zannediyorum.. 

Belki biru lıMıaretiPM --· o1 .. um.... 

- Ne o cariyem ... Yok"' ıende mi 
benim gibi genç yaşta tabiatin insafın 
hükümlerine mahküm oldun... Cariye 
acı acı gülerek .•• 

- Şüphemi var .. lfte ben de bu ülkey• 
esir düıtüm .• Hayatım bu pat'lak, leke
ırz sema altında ııöründüğü kadar t~ 
geçmedi ... Senelerce dileklerime bir yol
daı bulamadım kime baktı isem bana ca• 
navar gqründü ... Neye el U2attım iaem 
bana kızıl serap kes:ildi .. , Su yerine kan 
içtim ... Artık ben şimdi aileme bir vahti 
çöl yadiganynn .• 

Türkan ıa§8ladı .. Kendi iztırapların« 
bu derece ):>akın bir insanla tesadüf ede
ceğini hiç le ümit ebniyordu_ Gayet -
kin bir hareketle onun delik detik kal· 
bini nazarlarile okşıyarak .özüne de
etti ... 

- Ya ... Peki bana bu hayabm anlat• 
mak lôtfunda bulunur ımnurı !-

- Peki_. 

·Bitmedi-
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BU KIŞ NE GİYECEKSİNİZ? 

Sabah, öğleden sonra, çay, ziyaret, 
gece, balo elbiseleri değişti 

Bu senenin kış 
modaları 

Moda kadar kumaşla
ra da dikkat 

Hanımefendi, ttlc olmak demek 
~alnız bir elbisenin veya bir man -

nun biçimini vücudünüze yakıttır 
~a.k değil tık olmak demek güzel 
llınaş intihap etınek demektir. iyi 

kııınaş yani yapacağınız elbiseye o 
klbisenin giyileceği yer~ mahsus 
~llla9 İntihap etınek işte zarif gi-

tinıııeninbin bir sırrından biri de 
~:,.Jur. O halde evvela siz tuna dik 
at etmek mecburiyetindesiniz. Ku 

~a.,larınzı ihtimamla zevkle inti
ap etmeğe ... 

Bu sene yerli kumaşlarımız da 
~lrtupa kumaşları derecesinde hat 
~ onları geçen bir maharetle do • 
.u.ndular. Bu seµe kumatların hep 

81 biribirinden güzeldir. Ayni ku
~aşı dokumağa kullanılan iplik • 
~r zevkle intihap edilmiştir ve ıan 
kı hunların hepsi birer peri eli ile 
?eydana gelmiş kadar güzel ve ne 
l&tir. 

Yün kumaflar ikiye ayrılmak • 
la.dır. Bir kısmı eski Tvedeldi her 
ile kadar hatırlanmakta ise de ne
linden çok değişiklikler ve yenilik
er göstermektedir. Ondan başka 

bu. sene yeniden yünlü jeraeler or 
la.ya çıkmak temayülü göstermek
tedirler. Fakat senenin yeniliğini 

Bu kışın elbiselerinden 

Siyah kadifeden güzel bir elbi.e ... Y akaaı be)'fD danteletknJ.ir. Bu ~ ı 
ae akf'Dll davetleri içindir ••• 

daha muvafıktır. 
Düz yünlüler bu kum-.ların içi· 

ne fevkalade uyan tehir elbiseleri 
olur. Bu elbiseleri beyaz yakalar, 

'. beyaz jilelerle süslemek sizi çok 
daha genç gösterecektir, Hanıme
fendi. 

içlerine altın ve gümüt teller 
karıfllllf kumaşlara gelince; bun -
ları çay elbiseleri üzerine giyeceği 
niz mantolara diktirmek için gene 

, İpek kadifeler moda olacaktır. 
ipek kadifeler diyince, burada 

bir an tevakkuf etınemiz lazım. 
Çünkü İpek kadifeler bu sene her 
modern kadının sırtını bir yılan 
derisi gibi saracak ve vücudün çiz 
gilerine bir elastikiyet verecektir. 

-.. . -
' 

ipek kadifeleri gece elbiselerin 
de olduğu gibi çay ve ziyaret el • 
biıelerinde de hiç çekinmeden kul 
(anınız. Gene ayni kadifeden gö -

Bu kışın elbiselerinden 
zünüzün üzerine düşecek bir yere 

• • 

yaptırmış olursanız çaylarda en lediğine şahit olacağız. Kulağınıza 
bilhassa içine gümü' ve altın tel ka fazla nazarı di:!~kati celbeden ka- bir de '°'.tnU ilave etmek isterim ki 

Genç kız 
Dikkat 
Nikah olurken sakın 

fırı11atı kaçırma 

Nişanlı genç kıza 
nasihat 

Evlenirken gelin olmak istemi
yor musunuz? Hata ediyorsunuz. 
Sakın nikah olduğunuz gün gelin el 
bisesi giymeği ihmal etmeyiniz! 

Gelin kıyafeti masum genç kız
lık hayatınızın son senbolüdür. O
nu gömerken ·böyle beyaz elbise
lere bürünmeniz ve bunun için 

"' -

.nera.sim yapmanız çok doğru ve 
çok yerinde bir şeydir. Sonra da 
güzel elbise giymek ve kendini gü
zel yapmak her güzel kıyafeti tec
rübe etmek bu bütün kadınların 

hakkıdır •. 
Bunu da unutmayınız ki gelin 

elbisesini ancak !lir tek gün giye. 
bilirsiniz. 

Evlendiğiniz gün ve o gün bu
nu giymezseniz bir daha giyme -
nize imkan yoktur. Ömrünüzün 
sonuna kadar, o gün o fırsatı ka
çırdığınıza yanarsınız, 

Hem gelin elbiseleri şimdi es
kisi gibi fazla süslü, fazla volanlı 
telli, tadı ve gülünç değil ki gelin 
elbiseleri timdi sade ve çok güzel
dir. 

işte size muhtelif iki model 
gösteriyorum. 

Bunları gördüğünüz zaman şüp-

rı•nıış yünlü mantolukl~ıda göre- dının kendiniz olacağınızdan zer- krep satenin de moda olduğuna aa 
Spor kılığına mahsus bu rece tüphe etmeyiniz. kın inanmayınız. Paristen gelen ve ı 

~kainiz. Bu sene gece elbiseleri için la- zerafetine çok düşkün bir hanı~ 
~aşlar ekseriya iki veya üç renkli 
lpJiklerle örülmüttür. Bu kalın İp • ma garnitürler İpek kadifeleri tez- fendi de benim kulağıma fısıldadL 
likl ı ·· ··• ·· k ı yin edecektir. Maamafih dantelin Sene 1..--ından sonra yapılacak er e oru•muş umaş arı yarım .,..., 
llıantolu komplelerde ve spor man yeniden dirildiğine ve yeniden ha- Paris moda sergilerinde krep sa. 
\olarında kullanmak her halde çok lolarda güzel kadın vücutlarını süs ten ve tafta mebzul görünecektir, 

---=~~~~~;._~~~~~~~~~~~-

Sekiz karılı ve yirmi ! 
dört çocuklu baba 

Dünyada böyle koca
lar da var! 

Bundan birkaç zaman e11vel 
\' llrf<>vadaki Musevi cemaati rei
•i .ruhanisi nezdine hep beraber se· 
~~kadın gelmittir. Bu kadınların 
epsi oldukça zarif giyİnmİf ve 

Oldukça güzel ve henüz otuzunu 
Reçınemiş olan kadınlardır. 

Bu kadınlar haham batının h ... 
~llruna çıkınca gözyaşları içinde 
llıilracaatlerinin sebebini anlat • 
llıışlardır. 

Hepsi Abraham Kagon ismin -
deki bir adamdan müştekidirler 

Ve bu adam sekizinin da koca
~ıdır. Bir misyoner olan bu adam 
~!erini yapmak için bulunduğu 
er şehirde genç, güzel ve bir par· 

fa da cıhazı bulunan genç kızlar· 
a tanı,mış ve onların hepsinin 
~albini teshir etmi' ve onlarla ev
ennıiftir. 

1,i dolayısile mütemadiyen se
~a.hat etmekte olduğu için hiçbir 
k "-tısı onun yaptığı bu oyunun far-
llıa varmamış, her ehirde izdi

"aç etmiş olan bu adamın karıla
rı İçinde sekizi tesı.düfen bu me -
jel~den haberdar olmuş ve birbir
erıle bulusarak hı.ham basıya mü
ra.caat ederek ,ikayette bulunmu,. 

Hanımefendi söz aramızda .... 

Şapka ve berenizi 
nasıl giyeceksiniz? 

Modaya uy, fakat 
güzel güzünü 

çirkinleştirme!. 
Hanımefendi, şapka intihabı 

çok mü\ıim bir meseledir. Şapka
nızı intihap ederken daima moda
ya uygun olması kaygusu değil yü. 
ziinüze yaraşmaaı endişesini gü -
diinüz. 

Bu seneki şapkalar çok müte -
nevvi değildir. Yani geçen sene 
olduğu gibi her tipe uyacak tekil
de değildir. Sizin de malumunuz
dur ki geçen sene bereler, alnı ta· 
mamile açık ve saçların bir kıs -
mını gösteren şapkalar, yana giyi
lenler, az kenarh klo,lar ve ilah i
lah vardı. 

!ardır. ' 
Bu sekiz kadının Abraham Ka

gandan 24 çocuğu olmuştur. 
Ahraham Kaganın çok müşfik 

bir baba olduğu ııöylenmektedir. 

Halbuki bu sene fapkalar ek -
, eriyetle bir tekli gösteriyor. Bu 
tekil arkası düz ve bir yanı gözün 
üzerine doğru tamamile düşen ve 
adeta bir gözü tamamile kapayan 
büyük berelerdir. 

Bu berelerden maada -kurunu 
vustadaki kadın serpuşlarından il
ham almıt acaip şekilde bazı şap 
kalar dahi görülmektedir. Fakat 
bunlar fazla eksantrikdirler ve bu 
yüzden hiçbir memlekette taam -
milm etmiyeceklerdir. 

Gözün üzerine düten berelere 

hesiz ki sizin de kalbinizde böyle 
bir kıyafete girmek için taham • 
nıül edilemez bir arzu uyanacak -
tır. 

gelince; bu bereler sivri burunlu 
kadın tiplerine hiç yakıtmadığı gi
bi küçük burunlulara da yakışma
maktadır. Bunun için güzel ve kla
sik bir çehreye malik olmak yani 
hatasız yüz çizgilerine sahip ol • 
mak lazımdır. 

Hanımefendi, söz aramızda a· 
ma modern kadınlar arasında ya
ni hiç birimizde kusursuz yüz çiz. 
gisi yoktur değil mi? Bu modern 
kadının bütün güzelliğidir, bu ku· 
sur bizdedir. 

Onun için bu sene şapkanızı 

intihap ederken modaya güzelli -
ğinizi feda etmemeğe gayret eder· 
seniz bence daha doğru bir şey 
yapmış olursunuz .. 

Güzelliğin esrarı 

Kadının en büyük silahı 
en Önce güzel eldir! 

Ellerin güzelliği
ni muhafaza için 
neler yapmalı? 

Yedi şart ... 
Güzel el kadının en büyük si -

lahıdır. Yüzü çirkin de elleri gü -
zel olan kadınlar hiç korkmasın -
lar. Muhakkak hota gidecekler, mu 
hakkak bütün diğer güzel kadınlar 
gıbi muvaffakıyet, takdir ve pres
tiş kazanabileceklerdir. Güzel elli 
kadın adeta büyük bir defineye ma 
liktir. Fakat güzel eli güzel kullan 
mak lazımdır. 

Ellerinin güzelliğini muhafaza 
etmek isteyen bir hanımefendi ev
vela bu yedi şeyden tevakki etıne· 
lidir. 

1 - Konuşurken ellerile hare· 
ket yapmak, 

2 - Ellerini bir yere bütün kuv 
vetile dayamak ve parmaklarını bu 
vaziyette sımsıkı tutımak. 

3 - T ırnaklarmı çok kırmızı 
bir boya ile boyamak. 

4 - Büyük elli ise diz kapağın
dan aşağıda ve bileğinden yuka
rıda kol giymek. 

5 - Sigara içiyorsa parmaklan 
nı .aratmak. · 

6 - Büyük elli ise kareli eldi • 
ven giymek, 

7 - Ayni parmağa bir yüzük • 
ten fazla yüzük takmamalı ve bu 

on şarta riayet etmelidir: , 
1 - Ellerin kızarmaması, sol • 

gun bir renk muhafaza etınesi la -
zımdır. Bunun için her gece yatar
, ken ve her sabah yıkandıktan son 

ra kollarını hvana doğru kaldıra
rak eli sağa sola mütemadiyen sü • 
ratli süratli çevirmeli ve bu suret
le kanın i9lenıesine yardım etıne
lidir. 

2-- Kıfın eldivensiz dağa çık 
mamalı. 

3 - Yaz ve kıf kırern kullanma
lı. 

4 - Elleri gayet hafif bir suret 
te ve gilya unutulmuf gibi koltuk 

z 
f 

( ! \ I 

En güzel bir kadın eli 

kenarında veya dizin üzerine bı • 
rakmak. 

5 -Tırnakları soluk pembelik· 
le boyamak. 

6 - Bir ele bir yüzükten fazla 
yüzük takmamak. 

7 - Dansederken dans arkada.
tının arkasına parmaklan açıp ya 
pıttırmamak. 

8 - Prmakların daima iki orta 
parmağı bitit•k ve küçük parmak
la şahadet parmağını ayn tutmalt 

9 - Erkeklere el verirken: "Ba 
na hürmete mecbursunuz. Öpünüz 
tunu,, der gibi elleri kaldırma ~ 
mak. 

10 - Süslü eldivenle.. giyme-, 
mek. 

lşte bunlara dikkat eden bir lı& 
nımefendi ellerinin beğenileceğİD< 
den emin olabilir. 

Hele elleri güzel olanlar için 
bu mutlaka elzem bir şeydir. Buıt 
lara dikkat etmiyen bir hanıme • 
fendi zarif ismini almağa layik de 
ğildi11. 

• 

\ 

iyi muhcılcu:a edilmiJ yakıcı yolunda kadın ellerinden 

Aşk mideden doğar! 
{emeklerinizi nasıl pişireceksiniz? 
Bir Alman darbı meseli "Atk j 

mideden doğar,, der ve i9le bunun 
için bütün Alman kızları evlen -
mezden evvel İyi bir atçı olarak 
yetitmeğe ve bu meziyetlerile bir 
nişanlı bulmağa ve bu meziyetle
rile muhabbetlerini muhafaza et
meğe gayret ederler. 

Hanımefendi, eğer sizde koca
nızı seviyorsanız, onun gözünü ve 
gönlünü olduğu gibi midesini de 
ihmal etmeyiniz. Belki Alman dar· 
bı meseli doğrudur. Her halde za· 
rarsız çıkarsınız. 

işte bugün size nem değişik 
hem ucu:: hem de güzel iki yemek 
tarif ediyorun:• 

iki yumurta akı içine az bir 
miktar rendelenmiş kaşar peyni • 
ri koyunuz, bu yumurtaları .kuvvet· 
li kuvvetli döğünüz. Bu bir ha -
mur olur. Bu hamuru avucunuza 
alarak ceviz büyüklügüni:le yuvar· 
laklar haline koyunuz. Ondan son-

ra 150 gram tereyağ veyabt zey.. 
tinyağını kızdırınız bu ceviz bü • 
yüklüğündeki yuvarlakları kızar. 

tınız. 

Bunları çorbanın veya etsuyU• 
nun yanında yemek çok nefis o • 
lur. 

Yemekten ionra yemek için si
ze bir tatlı tarif edeyim: 

Bir sıra acı şokola alınız bunu 
rendeleyiniz ve rendelediğiniz bu 
tokolayı sıkı dövülmüş bir yumur
ta akının içine dökünüz. Ayni za• 
manda da 80 gram toz şekeri bu
na ili.ve ediniz ve hepsini 30 da • 
kika durmadan ayni tarafa doğru 
çeviriniz. 

Bu bir hamur olur. Bu hamu • 
ru temiz ·bir kağıdın üstüne dökl. 
nüz ve mutedil hararette bir fı • 
rında yarım saat bırakınız. 

Tatlı yerine bunu kocanıza ve 
çocuklarınıza verirseniz her hal. 
de memnun olacaktır. 



11 inci Yıl 
İş Bankası cumhuriyetin 
verimli bir müessesesidir 

Banka nasıl kuruldu, neler yaptı? 
Bankacılıktaki inkişafımız 

Cumhuriyetin ikı 
rejiminden doğmuş, t>u· 
nunla büyümii§ olan mü 
esseselenlen birisi de biç 
fÜpbeıiz lı Bankasıdır. 
10 yıl evvel Ankarada 

mütevazi bir ~ekılde; 
faakt Büyük Gazinin il 
hamı ile i§e baılayan 
bu müeaaeae bugün ya). 
nız Türkıyonin değil, 
cihanın bile gıpt.uıru Lİ· 
2erinc çeken bir ese.- ol 
muştur. Kanı. günierde 
her ~y gibi Türk i:<h· 
aa.:ı da çok feci l,.r vazi 
yelle idi. Köylü peri~an, 
ticaret dağın&, kapİlÜ· 
JAsy,Jnlann ezici va2iye 
ti l<arıııında her t<l'Y ber 
battı. Hatta Türk mili ... 
tinin bususi kabiliyE ti • 
ni ve kudretini bilmeyen 
Jer için 1922 Tw·kiyesi
nin iktısadi görünü,;ıi ha 
kilı.aten peri1&nd1. Fa • 
kat Cumhuriyet eşsiz bir 
azinı ve imanla fakat 
geniş bir yokaullJk için 
de kurulunca çu'< za • 
man geçmeden her sa• 
hada olduğu gJbi ikı .. a 
di aahada da birer birer 
hareketler baıladı. 

Bu hareketlerden hi· 
ri ve en kuvvetlisi 1 Tem· 
muz 1924 tarihinde lanet Pata kabine
ilinin mübadele imar ve iskan vekili olan 
Mahmut Celal B.in kabineden aynlması 
ile başlamııtır. Mahmut Celil Bey bü
yük Şefin emir ve İJ'§adı ile ve (it S... 
kası) teamiye ettiği müessesenin batı • 
na geçmiı ve 8 Temmuzda bankanın 
müaaadesini p.lmağa tetebbüs etmİ§· 
tir. 

lıtildal aavatmda Büyü'k Guinin ya
nında bulunarak omın teveccüh w itima 
du:,. kazmmut olan, zekası, clirayeı.i, iyi 
gör Ö§Ü, tuniz ahlakı, herkese kartı ha
yır~liğı ve mütevazi sükünetile seril 
mit olan Siirt mebusu Mahmut Bey bu 
teas çabpnumda Mahmut Celal Beyle 
birlikte çalıpyordu, 

Pek kısa zaman ~e bankanın bü
tün ı·esmi muamele•İ ikmal edildi. 20 a· 
iustos 1924 tarihinde heyeti vek;&, ni
zamname.ini tasdik etti. 26 oğusto•ta 
banlu.ı ......,..,.. ;"' bafladı. 

Bankanın ilk açılchğı tarihte iki me
muru vardı. Biri merhum Haydar Şekip 
Bey, diğeri de umum müdür vdıili olan 
Muammer Beyler •• 

Az zaman içinde balkın ;timaclmı ka
_,. bu müeaseae lıtanbulda ve Burıa· 
da birer şube açnıağa muvaffak oldu. 

Ve ao,..a Cümhuriyeti her feyizli yılı 
ceçtikçe ~uhelerin mikdan artb. 

Sermayenin toplanması 
1924 oenesinJe Ankarada hiaae senet· 

leri •tısına çmnca çok c~ bütün 
memleket için<k de bu hisse senetleri 
Mbta çıkınca çol< g~n bütün mem
leket içinde de bu bisae senetleri anmch. 
l>Jıo'hal itimadı lrwzenan müeneoeye bir 
- ~inde 2,5 milyondan fazla mevduat 
'tar eh. 

1925 te artık banka faaliyete geçti. 
Mevduat mikdan 1924 senesinde 

rl,474,446 lira iken 

1925 te 8,201,964 lira 
1926 da 15,116,600 lira 
1927 de 26,004,615 lira 
1928 de 37,575,922 lira 
1929 da 45,359,538 lira 
1930 da 44,983,124 lira 
1931 de 41,141,444 lira 
1932 de 46,090,801 lira 
1933 te 50,117,835 lira oıau. 

ıBu rakkamlar lş Bankasının Cümhurİ· 
setin feyzinden ne derece istifade etti
ğini ve halkın itimadmı ne kadar kazan
dığım gösteren en mühim misallerdir. 

Banka ne kazandı? 

it Bankası yapmış olduğu muazzam 
~le.-e mukabil 1924 senesinde 17,405 lira 

1925 senesinde 402,523 lira 
1926 senesinde 830,752 lira 
1927 seneainde 1,036, 158 lira 
1928 senesinde 1,362,481 lira 
1929 ıan.,.,;nde 1,807,119 lira 
1930 aaıesinde 816,515 liTa 
1931 -..sinde 811,096 lira 
1932 senesinıle 605,471 lira 
1933 senesinde 616, 754 lira ka.an • 

Dll§tır. 

lı Banka&ı ıubeleri 

iş Bankasının 1924 teki iki ıubes.ine 
mukabil bugiin memleketin en mühim 
ticaret denizlerinde bit-er ıubesi vardır. 

Halkın pek çak itımadını kazammş 
bu müesseselerdeki mevduat yekunu ise 
pek çoktur. 1924 senesinde Ankarada Ye 

1ııtanlnJcla ıubelen olan lı Bank.asmm 
1925 te lzmir ve Burıada, 1927 de Ada
na, Samsun, 1928 de Trabzon, Balıkesir, 
Edremit, Ayvalık, Giresun, Zonguldak, 
Kayseri, Mersin, 1929 ~a Berğama, 

T...-, Nazjlli, Aldıisar, Ödemiş, Zile, 
&2'lll'Um, Ordu, Isparta, Mmis, Konya, 
Ufak. Polatb, 1930 da Beyoğlu, 1931 de 
C.uj Antep. Mağnisa, Antalya, Kars, 
B"rı;.., E;lcişehfr, Adapa-zarı, Bafra, lne
boln .. M.a.Ja.l'a., Uzunli:öprü, Siva$, Diya-

E 

nbd<ir, Afyon, F..tsada 1932 de isken. 
deriye, Hamburg'bı 1933te Üslııüdar, Ka
dıköy ve 1934 te Galata, Edirne, lıtan
bulda Beyazıt ta tubeler açılch. Bu ı.....,t. 
le &nka Türkiyenin en mühim ticaret 
muru_tlerine ya.rdnn için elini uzattı. Bun 
da muvaffak olduğunu her sene açılan 
ıubeler isbat etti. 

Bankanın yaptığı İfler 
1 ı Bankası ilk açıJıı yıllarında bütün 

gayretini licarette kredi t~..,.;nine baoret
ti. Türk çiftçisinin, güç eı. • t ile yeti
feıl Türk mab sullerini en müoait fiyatla 
Türk ticar ielile piyasaya verebihneoi 
iç.in kolaylıklar gösterdi. Tamamen mil. 
li "'- bu faaliyet'te Bankanın oynadığı 
rolü inkar ebnek pek insafsızlık olur. 

Halkın geniı itimadını kazanan banka 
milli bir sigorta ~rketi olarak Anadolu 
sigorta tirketi ve Zonguldak kömür 
madenlerinin bir kınrum itletmeğe baş
ladı. Şeker sanayiinin memeleketimizde 
ilk Heri olan Alpuıiu ıeker fabrikasmm 
da kurulmasına yardım etti. 

it Bankası faaliyete başladığı günden 
ben memlekete yaptığı e1ı miilrim işler
den biri de faizi normal vaziyete indir
mek oldu. 

•Bu suretle banka, hakiki bir memle
ket bankası olduğunu ispat etti. 

it Bankası bundan sonra memlekette 
balkın lasatnıf terbiyesini arttırmak mak 
ıach ile genit ölçüde tasarruf propagan
dası yapmağa baıladı. Bu maksatla kunı· 
baralar yaptırdı. 

1924 sene•inde küçük cari hesapların 
~ yekunu 125,54 lira iken 

1925 le 132,290 lira 
1926 da 220,330 lira 
1927 de 1,178,325 ın. 
1928 de 1, 700,968 lire. 
1929 ela 2,589,896 lira 
1930 da 3,913,655 lira 
1931 de 5,422,826 lira 
1932 de 7,452,719 lira ").. 

1933 te 10,970,259 liraya baliğ oldu. 
HiikUınetimizin devamlı Bna.. siyaseti 

eserlerinden biri de demiryollan İntaatı 
idi. Hükfunet bunları vadeli baz.ine bono
lan ile yaptırıyordu. Fakat yal.ancı grup 
lar ve bankalar geniş bir mikyasta iskon
to etmiyorlardı. l t Bankası bu mühim 
vazifeyi Üzerine aldı. 

Bu suretle memlekette yavaş yava1 
Finansman İeşekkül etti. Banka Türk 
parasının istikrarını temin iç.in hükume
tin bankalardan müttereken teşkil etti
ği konsorsiyoma ittirak etti. 

lzmirin imarı ~n de mali teşekküller
le beraber çalıştı. 

lı Bankası elindeki fazla kaynaklan 
ticaret piyasalarında kullammyarak bu· 
ralarda kredi iptizaline meydan venniye
rek mali muamelelere tahaiı etmiı, gerek 
mali muamelelere ta:Mis etmiş, gerek 
memleket için, gerekse banka için ~ok 
hayırlı oldu. 

Bankanın en mühim itlerinden biri de 
oaıaayi tesisatına iştiraktir. Memlekette 
en önce kurulD'ası milli bir gaye hmine 
gelmiı olan sanayi;., teaia ve finansmanı
na iştirak, bu huıuıta en müsait ve va
tan için en faydalı bir saha idi. it Ban. 
kası da bu vadjde kendisine düşen ve 
de•lctçe veriler, vazifeleri yaptı ve bu • 
nu yapmağa da devam etmektedir. 

1 ı Bankasının faaliyetinde daima yurt 
menfaat.i hirinci planda gelmekıtedir. Yur 
dumuzun ticari ve 1-.li ...,.;yetinin inld
şafı ve ihra.:atm arttı.rılması için 11 Ban
kası İş limtctler teşlııil etti. Tift.k tüccar· 
lann da iştiraki ile vücut bı>l<ln bu mües
seselerin memlekete gösterdiği fayda çok 
~ardır. 

Türkiye it Bankas! 1IJ senelik lı..ya
tında daima milli il.ti.at cephesinin ön 
safında bulundu. Memleketin rlctisal ha
yatınm en mühiın mesnet ve nizaml:ırın .. 
<lan biri olan kredi saha•111da memleke
tin bünyesi!le uygun ve veriınJi bütün 
yenilil<lerin !ıcınen loepsini i1k olarak tat. 
bili etti. Ve bepsmde <le muvaffak oldu. 

Muhabir mektupları: 

Merzifon-Amasya yolu 
çok bozuk! 

Köylüler, pancar ekiminden memnun
lar, kendilerine zaman ve kazanç yulo
nu açan Büyük Gaziye dua ediyorlar 

Merzifondan Amasyaya gidiyo
ruz; baştan başa yeşillikler, mor 
kanatlı yamaçlar ara~ından geçe 
geçe, Yurdun güzel yaratılmıt bu
caklarını doya doya görmenin 
verdiği engin kıvanç içindeyiz. 

Merzifonun bağlan biterken, A
masyanın bağları başlıyor. Ve bu, 
doyulmaz alan içinde hayran hay
ran ilerilerken, bizi, yaliıızça oto
mobilimiz rahatsız - ediyor. Bozuk 
bir yoldayız. Çakırlaşmıf, küme 
küme yığılm19 tatlar, bir türlü per
çinleşememiş; yıllardır, böyle ha· 
kımsız bekle,iyormuş. Her ııanıntı
yı giderdikçe, bir birimize değil, 
kafalarımıza geçmiş olsun diyo-
ruz ... 

Amasya, Yol bilgıÇcilerini Ço
rumda, ağırlamak isterdim. Göre
ceklerdiki, gelirleri birbirine uy-

1
. gun olan bu, iki kent, arası.klında 

Çorum, Yolları üstün, dayan ı ve 
özençlidir. · 

Yol boyunca gıcır gıcır kağnılar 
geçiyor •.. Yiğit yapılı delikanlılar, 
güzel gözlü "Fadik.,ler Hacı Bay
ram istasyonuna fekerpancarı ileti
yorlar. 

Türlü türlü humalara bezenmit, 
gönülden gönüle bakıp.n köy kız
ları, ikide bir yaşmak tazeledikçe, 
itlemeli çevreyi yüzünde dolatb· 
ran delikanlı, yanık yanık tutturu. 
yor: 

Dağlar, dumanlı dağlar, 
Yarından ayrılan böylemi ağlar. 
Misket Elmaları gibi burcu bur· 

cu kokuyor ... Bir Bağın önünde 
duralıyoruz; yığın yığın meyvaları 
değersiz fiyatlarla alıyoruz. 

- Niçin böyle, ucuz, diyorum? 
Saçları kırarmıf, yağız bir adam: 
- Alıcı nerede - diye - fı· 

raklanıyor ... 
Diyorlar ki, Dünyanın en tatlı,en 

ünlü meyvalaroun kaynak )'eri o
lan Amasyada, meyveciliği tam. 
tacak bir toplantı bile yapdmıyor• 
muş. 

Verimi çok bir topraga ı ı olan 
bu gün görmüş diyarda kooperatif 
kurulsa, geçimleri sebzecilik • 
meyvecilik olan Amaayaldar büyük 
bir genlik duyacaklardır. 

Hanını, otelmi ne olduğunu bir 
türlü kararlaştıramadığ'°im bir yapı· 
da konaklayoruz. Bavullarımızı 

"maşallablı., bir odaya korken, a
şağı kahvede, yorgunluktan pelte
leşen vücütlarımızı dinlendirmeğe 
çalışıyoruz. 

Yetil Irmağın yefil sularında a
ğır ağır dönen dolapl.arı seyre dal· 
mışım. Buradada kulaklarımız ay. 
nı sesi, aynı nağmeyi duyup gö
nençliyor. 

- Bu, yıl - diyorlar - pancar 
ekimi tevatür oldu. 

Ve bütün bunların tek bir ina· 
nı, tek bir söyüncü var : 

- GAZiYE BITIMLEMEZ BiR 
SEVGi VE SAYGI ... 

Amasya yolları, bize, böyle ses 
verdi ••• 

Cevdet Y AKUP 

Belediye seçimleri 
Her tarafta bitti 

AYDIN, (Hususi) - Belediye mecli· 
simit dün fevkalade olarak toplandı. Be
lediye reisliğine ittifakla sabık reis Avu
kat Nafiz Bey seçildi. .Encümen aza
lıklanna da Yine Hamit ve Salih Beyler 
ittifaka yakın br ekseriyetle seçildiler. 
Gerek rei>s Nafiz Bey ve gerekse Hamit 
ve Salih Beyler ite baılandıklan giinden
beri belediyenin mali vaziyetini düzelt
meği ülkü edinıniıler ve muvaffak t'a 
olmuşlardır. Bir yandan borç ödenmiş, 
tediyıtt intizamına sokulmu! ve bir yan· 
dan da para biriktirilerek keıfi 41.""-10 
lira olan elektrik itini belediyece peşin 
para ile yaptırılması imk3ııı hazırlanmış
tı. Kendilerini kutlular ve muvaffaki· 
yetler dJerim. 

BOZDOGAN, (Hususi) Bozdoğan 
belediye meclisi fevkalade olarak toplan· 
mı~ belediye reisliğine sabık reis lsmail 
nakkı Bey, encllmen azalıkarbna da Sa
lih Zeki ve Sami Beyler ıeçilmişlerdir. 

Gerek hmail Hakkı ve gerekse Sa
lih Zeki ve Sami Beyler Bozdoğan bal
kının çok' sevdiği enerji sahibi gençler· 
dir. 
. ÇINE (Hu•usi) - Belediye meclisi 
toplanmış reisliğe sabı.k reis ve eski kay
makamlarc!an Sa kip Bevi seçmiştir. Sa
kip Bey Çtnc de pek ati! yörüyen be· 
leGiye işlP.rini canlandırmı§ ve hız ver
mi, bir aııkadaştıi'. Bu devl'e de dalla çok 
muvaffak olmasını dileriz. 

KARAPINAR, (Hususi) - Belediye 
meclisi de toplanarak reisliğe •abık reis ı 

ı 
Mehmet Beyi •eçmiştir. Encümen aza. 
lıklarma da koca bıyık zade Hahz Hü
seyin efendi, Avni Bey, Ramazan zade 
Ahmet e:'..ndlHacı Yunus zade Ahmet 
Beyler seçilmişlerdir. Mehmet Nuri B. 
çok düriis bir a.kadattır. Bu devrede 
daha çok çalışmak suretile şimdiye ka· 
dar topladığı itimat ve sevdiyi daha ço
ğaltacağım şüphesiz sayanz. 

AYDIN, (Hususi) - tlelecliveıniz 
Avdma gelen suyun bendini demir pot
rellerle ve yeniden yaparak şimdiye ka
dar şöyle bir baıde t unan kendi eaas• 
lı bir •urette inşa etıruıtir. 

Aydında bu 
Seneki zeytinyağı 

Rekolte 6 milyon kilo 
tahmio ediliyor 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti. 
mizin zeytinyağı rekoltesi bu sene 
6 milyon kilo tahmin edilmektedir. 
Bu hesap 6 kilo zeytinden 1 kilo 
yıağ alınacağı taı..lımin olunarak ya
pdmıttır. Bu itibarla zeytin tanesi 
rekoltesi 36 mi!yon kilodur. 

Havaların kurak gitmesi zeytin
lerimiz üzerinde az çok tesir etmi~ 
ve rekolteyi düfiiımüftür. iki gün 
evvel yağan yağmur h.em zeytinle. 
ri.mize fayda vennit ve hem de güz 
lüJderini ekmek ve nadasa ~la • 
mak için yağmuru gözleyen çiftçi
mizi sevindirmittir: Bugünlerde 
beklenen yağmurlar yağarsa zey • 
tin rekoltesinin artacağı umuluyor. 

Bu 6 milyon kilo yağın yarım 
milyon kilosu mıntakanm yemekli
ği, bir milyon kilosu da sabun için 
burada harcanır, 4,5 milyon kilosu 
dıt pazarlara yollanır. Geçen sene 
stoklan hemen hemen kalmadığın
dan piyasa son hafta 4 kurut yük. 
seJ.mif, birinci tetrin batında 23 ku
ruşa satılan zeytinyağları 27 kuru. 
fa aramnağa ı.a.ıanııttır, 

B~ itin !ç!nde olanlar bu yüksel
~nın geçıcı olduğunu, yeni malı • 
sul sıkılmağa baslayınca piyasanın 
düt~eğini söylü;i-orlar. Gene bu İf· 
le ugraşanlar henüz dıf pazarlara 
satıt. yapılmadığını fakat hu sene 
zeytınyağının İfİnin. hem yetifti • 
17nieı: ve hem de tüccarlar için i
~ .. venmleri olacağını anlatıyorlar. 

oyle olnıa.sını hep dileriz. 

Cumhuriyet bayramı hazırlıklar 
h SI~ ~S, (Milliyet) - Sıvas ve 
avalısınde büyük bayraına ait ha

zırlıklara bBflamnıttır. Bu hususta 
çalıfan komisyonlar faaliyetlerine 
devam ediyorlar. Bayram geçen yıJ. 
~~rdan d~a fazla canlı ol:nıasma 
cektikk_at edılerek ehemmiyet verile. 

ır. 

Aydırıdan sığır ihracatı 
I AYDIN, (Milliyet) _ Vilayet • 
erci~':' ~ıt pazarlara sığır gönder

me Ifı ~ttikçe artmakta ve iyilet • 
:ektedır.Yunanistana haftada 50(}. 
I OO baş 3 • 4 Yıl.far erkek dana yol 
anıyor'. Yunanistana giden sığır

lar İzmırde araJctan kilosu 20 . 21 
Maltaya gidenler de 24 • 25 kuru 
satılmaktadır. şa 

bo Yilayetin köylere dağıttığı cins 
. l.!'ala~m. et ve ağırlık noktasından 

v_ılayetıınız sığırlarıı:ım iyilef1De • 
sınde büyük faydası .. "I kt 
d . goru me e. 

ır. 

Gemlik Muallimler Birliğinde 
. GEMLtK, (Milliyet) _ Mual • 
linıle~ Birliği için yapılan seçimde 
i::1:.nf memuru Cemil Bey birlik 
)':anlığına, Kadriye Hanını da a. 

za 1
.ga münasip görülmek auretile 

eski heyetin aza sayısı dolduruJ. 
mllftur. 

. Açılmak Ü'zere nlan Halkevi Tem 
sı) Heyeti ~çin de bir seçim yapıl • 
nuş Ke hu ış Ragıbe, Mustafa Hay. 
ret, ~I, ~urettin, Raşit hanım 
:.;. beylenn ilzerlerine bırakılmıt-

Aydında bayram hazırlığı 
b" ~Y~IN, (Milliyet) -Aydın On 
ırıncı ~unıhuriyet bayramının çok 

c~l~lı b_ır ~urette kutlulanınası icin 
vı ayetımızin her yerinde çalıf~a
~ar başlamıştır. Vilayet merkezile 
~za ve nahiyelerde kutlulama ko. 

jjteleri kurulmuştur. Vilayet kut
u ama komitesi Vali beyin başlığı 
altında sık sık toplanmaktadır. Hal 
kevinin bütün komitelerinin ittiraki 
le iki gün evvel umıımJ bir UmJ..... 

Devletin ve ailen ·n sır 
bilen dilsiz memurla 
Bunların kimler 011duğunu tahm 

edersiniz, nasıl çalışırlar? 

Tılrır, tıkır, bkrru. Tirikkk... Tikır 
blmr .•• tik tik .. tik .• 

Makineler, hep birden itli • 
ror Sanki, büyük bir fabrikaya giriy<M'· 
sunuz. Bütün dünyaya kulağını ve • 
ren telgrafhane, bu saatte kendini din
liyor gibi 1 ••• 

Telgraf kabul eden giıeler önün • 
de, kalabalık o kadar ço'k ki, memur
lar, hangi birinin itini göreoeğini §&§•· 
nyorlar. 

]lirisi, nefes nefese gelc:ü, elindeki 
kağıdı, memunm burnuna sokarca•• • 
na uzatırken tehdit eder gibi baiın· 
yor: 

- Ben.iımki yıldıının ! 
Memur, bu sözü duyunca hakika

ten yıJdınmla çarpılnu§a döndü. Der 
hal itini bırakarak (yıldırım) sahi • 
binin elindeki kağıdı aldı. Yirmi dört 
kelimelik telgrafın ,p.kunması diyebi
lirim iri, üç saniyenin içinde ~itti. ~~k 
buzu kemıek için de bir aanıye kafı 
geldi. 

Mii§ter.i , bu oürate, biç §apnadı, 
bilakia: 

- Yirmi dakika sonra, cevabını 
almağa gel irim, dedi. 

Şaka değil, yıldırnn telgrafı bu .•. 
ÇekiLınesi, gönderildiği yerden ( alm
mı§tır) cevabı gelmesi, yirmi da.J<ika
mn içinde olup bitecek. .• 

Memur, bu İ§İ görür gÖrmez, Ö • 
nünde yığılan öteki telgraflan oku • 
mağa batladı. 

Bunların içinde ı>zatılmken yan göz 
le baktım. Bir de doğımı telgrafı var• 
dı: 

cErkek yolcumuz geldi.~ 
Arbk , Arif olan bu yoleunun 

na.sıl bir yolcu olduğunu anlasın. Der• 
ken, burnundan soluyan bir batk" te • 
lifçı adam, erdi yetiıti: 

- B-imki aceledir l •• 
Seninki acele de, ötekilerin i§İ &• 

cele değil mi? Hepsi, para ellerinde, 
bekliyorlar. Fa.kat, hangi birine me
ram anlatmalı? 

Zavallı memur, göz açıp lr&paya• 
ca.k .kadar vakit bulamıyor. 

cOoh, biraz fenahladım.> Diye ae
vinmeğe meydan kalmadan, kapıdan 
bir batka kalababk sökün ediyor. 

Y uk.arı kattaki giirültüyü, biç ...,... 
mayın. Makineler, g-eze leylek çe· 
neleri gibi durmadan .~ıy!'r. ~ç 
memur uykulu gözlerile, I§lenn bı • 
rinden 'birine kO§arak, hiç kimsenin 
telgrafmı geçiktinne;m.eğe çahtıyor • 
)ar. 

Fakat bu arada, çekiçle bir yere 
vurulur gibi «tak, tak» öten bir 
sea var. 

- Bu da neai? diye soracak ol· 
dom. 

Telgraf memurlarının meğer&e en 
can alacak yerlerine dokunmu§um: 

- Aman hiç sonDaY'!'··· dediler, 
ak§a.Dl& kadar beynimiz kazana dö • 
nüyor. Sabahın sekizinden ak§amın 
aekizine kadar tak tak ... tak tak ... 

tı yapılarak bayram programı üze· 
rinde konutulmuş ve dünkü ikinci 
toplantıda program yapılarak kut
lulama komitesine verilmittir. 

Bayram günü halkevi temsil he
yeti Himmetin oğlu piyesini temsil 
edecektir. Sanatlar mektebi talebe
leri de halkevi salonunda bir temsil 
yapacaklardır. Bayramın ikinci gü· 
nü ortamektep talebeleri mektep 
salonunda bir temsil ve müsamere 
vereceklerdir. 

Ege grupu birincilikleri 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

spor ımntakası 934 senesi birincisi 
olan Söke takımı yakında yapıla
cak Ege grupu birinciliklerine if· 
tirak edecektir. Söke takımı Aydı
na gelmit ve Aydın kulübünün yap
tığı muhtelit bir takıınJa maç ya
parak maçı (5 • O) kazanmıştır. 

Maç çok i,:ri geçmiş ve Sökeliler çok 
düzgün bir oyun göstermişlerdir. 
Söke takımının boş durmadığını 

çok çahştığını gördük. Fakat kar 
aılaaacajlı takımlar çok kuvvetli 

, 

- Peki, nedir bu gürültü? 
Anlattılar: 
- Mektuplara damga ba 

Eskiden, m.aliinı ya, pul yapıt 
ken, damgaları da beraber b 
dı. 

Şimdi mektuplar, birikiyor 
!erce mektup üst ü..te yığdıy 
murlar da ellerinde damga, 
vur ... Kendi işimize mi baka! 
ların gürültüsü ile mi u~ 

Doğrusu ya, bu tak taklar 
nın kafası mermerden olsa 

. maz. 
Acaba, fU mektupları yum 

§eyin üzerine koyup damgala:ıı 
lar mı? 

Telgraf kabul eden memurl 
takun mesuliyetleri vardır. 
tüden kafaları tiıip kelimeleri 

uyabilirler. Yanlı§ okuyabilir 
O zaman, bafmenıur, dini 

eluik aaydıldarı telgrafı §İp 
maaılanndan keser. Telgrafhane) 
ırar kuınkınnası <>l•n yerlerd• • > 
hatırıma geldi. Memurlardan bir" 
tınma geldi. Memurlardan b · · 
dum: 

- Kıim bilir, ne güliinç, ne f 
sırlannı öğrenirsiniz 1... değil 

Gülümaedi: 
- Oğreniriz a.mma, bilmeyi 

aek te söylemeyiz. Sade aile 
değil, devletin en mühim sır) 
öğrendiğimiz olur. F akaıt biz t 
çdar, lirasında bir dilsizden d 
siz, bir sağırdan daha sağır ol 

O sırada bir kaç yeni telgra 
di. Yukarı katta tıkırtrlar ço 
Memurları, itleri ile rahatça 
olabilmeleri için yalnız bıra.kt 
çimde kökleşen §Öyle bir kanaa 

- Memuriyet A§kı, vazife f 
gati için bizde telgrafçılardan 
yi bir örnek buluruınıaz ! 

M. SALAHAD 

takımlardır. Daha çok çalışın 
öğütleriz. 

Aydındı incir satış koope 
AYDIN, (Milliyt) - Ayd 

ginovası satış kooperatifi, 
kredi kooperatifleri ortakla 
fahsi t~bbüıılerile mfrhim b • 
şekkül halini almış ve merkez 
re heyeti Aydına nadledilere 
kevi?de tahsis edilen daireye 
leşmiştir. 
Aydın incirlerinin yerinde it 

mesi yolunda büyük bir inki 
mazhar edecek olan bu teşe 
lün bir senelik kısa bir hayat 
masına rağmen az zamanda b · 
ve verimli çalışmaları görülm 
tür. Merkez heyeti reisliğine 
lü İbrahim efendi seçilmi-ttir. 
tış müdürlüğünü de bu kooper 
fin kurucusu olan Dr. Sabri bey 
pıyor. Türkiyemizin ilk ve mü 

kooperatifine meydan aldıran 
dm, incir mü~tahsilinin te~ilat 
masını temin edecek ikinci k 
ratifini de kurmu• hulun.uvC>.r 
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Talebe birliğinin 
Lağvı 

(Başı 1 inci sahifede)' 1 
. ~ 

llııyeceklerdir. 
Milli Türk Talebe Birliğinin da

ğılması bu fekilde talebe ceıniyetle
rl'ne tebliğ edildikten sonra, talebe
ler arasında münakaf"lar ı;a.ıamıt
t1r. Milli Türk talebe Birliği ida
re heyetinden bir aza, bir mubarri· 
riınize deınittir ki: -

- Biz.:, Federasyon teklinde bir 
birlik kurduk. Konfederasyon tek· 
linde değiliz. Yani, OniTersite ve 
lıiitün yübek mektepler taleheai
~n iftirakile birlik teıe)driii etmit
tir. Birlik talebe cemiıetlerinin bir 
llraya gehneııinden tetekkiil etmit 
değildir. Yeni talim•tiıamede kon
federuyon feHinde oldgfumuz 
laıınedileTek, o ııuretle •hkim kon 
llıuflur. Ba talimatname ile Milli 
Türk T~ hirliii dağıtılamaz. 
Yalnız, yeni intihapta, talebe c-;,mi
Yetlerinin mümeuil.lerinin ittiriki
le biri ik idare heyetini intihap et
lllİyec:eğiz. Bitlik heyeti amıımiyesi 
lıllZwwada intihap ppacaiız. On 
lıe, güne kadar talebe cemiyetleri •e birlik lroqresi akaedilecelı:tir. 
konıııı derde bütiia 6U meseleler 
tö~. 

Milli Tiidl: Tald>e Birliiinin 
ta.zeteai kapandaldan ıonra. fikir
lerimizi neşr için bir lf'Uıta arıyor
duk. Her ay bqa, ayn ayrı iainıler
le, içinde muhtelif meuularda ma
lcale.i olan brötürler nesretme~ 
'k.rarlaıtırdık.. Fakat Milli Tü..tc 
Talebe Birliğinin eaas itibarile dıı.
iıtılmaııı tabrrür ettiğinden, neler 
Yapabileceğimi2i bilmiyoruz. Önii
tnüzedki hafta sonunda, vaziyet ta
lnamen taTazzulı edecektir.,, 

.. ~ Afyon işleri ..... _,_ 
(Başı 1 inci sahiicdc) -

tnıtbr. Heyet formüller üzerinde 
tetkikat yapmaktadır. Verilen ma
lumat• göre; Akvam cemiyeti af. 
Y~n bürosunun teklifi afyon idare
aınce de kabul edilecektir. Bu su
retle ameli bakımdan da bir çok 
kolaylddar ve faydalar temin edil
:nıit olacaktır. Kimyaııerler heyeti
nin tetkikatı bu hafta zarfında bi
tecektir. 

Talebe birliğinin bir izahı 
Talelıe a:.iiiiadea ı 

. Ga\elcnWaı 29 Birinci Teıri.a tarihli 
akpm oyasında "M. talebe bir!iiiniıı 
ba,.-ağı mii&lıd«e edildi,. beıl•lr -· 
~-- ... ~mü
dere edilcliil, idarealeriaiadc,zaı.itaca 
",Orguya çekildikleri, ve geçit re&mine q.. 
tirak edenıediim.;..deıı bahsedilmekte 
dedir. 5iez1Wi- ,azı tarafımızdan }Öylece 
'Ve ehemmiyetle tekzip olunur. 

1- Birlik bayrağı biç bir münaad.et· 
le müsadere edil-.niı Ti! idarecileri de 
zabıCaca sorguya çekilmemi!tir. 

2 - Bir anla~amırzlık dolayuile 
ufak bir hareket o!muı fa!ı:at al.lk:ıdar 
nıakamlarca düzelttirildiğinden dolayı 
~ili T'ürk Talebe Birliği biitün kaılro
aıyle merasime itt'ralı: c:mi~. 

1 şbu tekzibin Matbuat kanunanun 
nıaddei mabsu;a11 mucibince ayni sayfa. 
um ayni ıübınunda neıriııi reca ederiz f/4, 

Balıkçılık enıtitüaüne ta
lebe alınacak 

Balta limamnda balıkçılık eu.ıitüsüne 
bu sene talebe alınacaktır. Bu talebele
re ayni zamanda (50) lira ücret verile
cektir. Alınacak talebeler lise mezun. 
lan ve ecnebi lisanlarına vakıf olan genç
ler araaınclaıı scçilccekıir. 
. En~titüyc almacak gençlere fenni ve 
•imi balıkçılık öf;retilecek, bilhassa ı.
ıerve imali, ihracı gibi iktisadi vaziyet. 
ler üzerinde etütler yaptırılaaıkt.r. 

Hey' et 
Tahrandan döndü 

(Başı T inci sahlr~c) 
dan, gerek hariçten, mü~erden 
bir çok zevat hazır bulundular. Ha· 
riçten ittirak eden davetlilerin ıa· 
yısı hemen 50 ye yakındı. Kongre, 
merkezi Tahranda bulunan "En
cümeni asan milli., tarafından ter· 
tip edilmitti. Bu encümenin reisi 
Bllfvekil Furugi han hazretleridir. 

Toplantı sırasında, muhtelif zi
yaretler yapıldı. Tarihi binalar, 
mühim kütüphaneler ve müzeİer ge 
zildi. Aynca bir çok ziyafetler ve
rildi. iki gece Şahnameden alınmıt 
bazı mevzular tem1il olundu. 

Kongreyi müteakıp bütün müsteş 
rilder Tusda Firdevsinin mezarı 
üstünde yapdan büyük abidenin 
açıllf merasiminde bulunmak üze
re Meshet'e hareket ettiler. Oç gün
'lüren bu yolculuk e~naaında Ar4ce
oloji noktasından mühim ıbazı te
hirleri •e oralardaki abideleri gez
dik. Hatta ridit 't'e dön• ömer 
Hayamm kabrinin bahmdufu ~U
zel bahçede eabali yemeği J'edik. 
M~de de muhtelif ziyaretler 

yapbk. Yeni yapılan m11azzem ve 
modern hastahane payYOnlarını, 
büyük bir aanat .-beteri olan imam 
Rıza uitanesioi büyük t.kdirle ıey 
rettik. 

Finleninin kaf;ri üzerine yapı· 
lan biifük ve hakikaten güzel abi
denin açıl111&11 bizzat Şehinıah 
Hazretleri tarafından yapıldı. Se
binşah hazretleri, müstetriklerle l 
ayn ayn görüaerek hepimizi taltif 
ettiler, büyük iltifatlarda bulundu
lar. Bütü!l aevahatimiz eanumda 
gerek İran hükumeti tarafından, ge 
rek matl>uat Te halk tarafından 
görmüt olduğumuz kard~e. sami
mt Te yüksek hüsnü kabul bizi cok 
müteba!Sll etti. Biitün Jranda Tür
kiyeye kartı büyük bir alaka ve sev
gi mevcut olduğu Ribi, bütün lran
Llar Reisicumhur Hazretlerine kar
tı büyük muhabf>et ve hürmet hissi 
ile mütehaasiıtirler. 

lran, Şehinph hazretlerinin yük. 
sele idareleri sayesinde cidden bü
yük terakkilere mazhar olmuttur. 
Her yerde 't'e her sahada çok canlı 
bir faaliyet göze cımnvor. M~ınif 
ve kültür itlerine büyük bir ehem
miyet verlyor. Aıari atikanm mu
hafazası 't'e tamiri için iyi bir ali.ka 
gösteriyor. Son aeneler :zarfında 
nqredilen kitaplar ve ıuecmualar 
arasında cidden peJc kıymetlileri 
vardır. 

Bu seyahat münuebetile Iranın 
genç fikir adamlarından bir çokla
rı ile görü_!tüm. Aramızda az za· 
manda pek ~amimi dostluk rabrta
lan hasıl oldu. Bundan sonra iki 
memleket arasında kültür aah,.~ın
da da daha arkı bir alaka ve rabıta 
hsaıl olacağından eminim . ., 

Kültür misakı 
BERLIN, 29 (A.A.) - Havae 

ajansı muhabirinden: 
"Berliner Morgen post,, ga

zetesi, Var,ovadaki Alman orta 
elçiliğinin büyük elçiliğe terfiioi 
ehemmiyetle kaydetmektedir, 

M. Gömböfiin V 8ll<>Va seya • 
batini mevzuu bahseden bu gaze
te, Pette reuni mahafilincle ltal -
)&, Almanya, Polonya 't'e Macaris
tan arumda bir kültür miaakı ak
ti derpif edildiğini yazıyor ve: 

"Böylece kültür .mün .. ebetleri-

M1WYET SALI 30 1!.Ş!ll tlM 

M. Dollfuss'un yolu 
Nazilerle koauşmak başka, 

dost olmak baıka 
ViYANA: 29, A.A. Avusturya B.J· 

vekili M • .Schuslınic ve hatvekil muavÜtİ 
M. Ştarhembet-g katolik ve halmvher 
toplaııblarmda birer nutuk aöylemiflcr 
ve'- ikisi de miitevelia M. Dollfu11un 
açbiı ıiyueti tahakkuk ettinneğe aanet / 

mit olduklarını bir kere daha ilin ebniı· 
lerdir • 

Prens Ştarhembcrg Nazilerle yapılan 
lı:onapnalara doinıdan doğnıya t-
ederek demittir lı:i: "Konuı=lc hemen 1 
kardq olmoık demek dcjıldir. Bunu bil
melı: Linmdır. Abi llılulirde lıendiaıizi 
boğdıırmuı oluruıı. 

Alman başvekilinin 
seyahatleri 

BERL1N: 29, A.A. - NetrolllllllA bir 
emSmmıeye ıöre M. Hitlere relO\İ aeya. 
hatleri nrasmcla det'let Teİaİne ,,. arda 
....,...._..._ -"'•u• ~ )'apl
lacııl< ve htaA1siııe,.ahatı.rda · iae onla bu 
ziyareti re_.. ~ plecek. 
tir. 

'\. - -

Siz de Lir Ta,.,... 
piyango bileti 

·~' 

Öksürenlere 
Bronşitlilere 

En ıüzel, en müessir ve en 
e•İ• bir illç 

PEKTORfN 
komprimeleridir. 

Kutusu 35 kuruıtur 
BEŞiR KEMAL
MAHMUT CEVAT 

Eczanesi : Sirkeci 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Calatasara)da Kmlıılı ecs•h•"Mi 
"-tıamcla Sahne sobiuıda 3 numa

ralı apıırtummııla 1 -. 

ihtiyarlıkta zengin 
olmak miimkiindür. 
line .da köylülerin
den Me8met ağa Tay
yare piyangoamdan 
(10,000) lira bzan • 
llllfbr. 

Harici Askeri Kıt'aları ilanları 
Aşağıda cins ve miktarı ihale günü ve s tı ve ilin müd

deti yazılı dört kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Münakasa günü 12-11-934 pazarteai günü 
saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Taliplerin belli gÜn ve saatte 
Komisyonumuza müracaatları. (503) (7068) 

Cinai '\ • Mıktarı Münakasa Günü Saat 

15 

" 

· J "' Kilo tarihi 
Un ~ ' 270,000 12-11-934 Pazartesi 
Un 270,000 ,, ,. ,, ,. 
Sığır eti ' 675,000 ,, ,, ,. ,, 

" 
" 7581 

Sığır eti•. 675,000 ,, ,, ,, ,, 

.... 
nin takviyesi, siyasi bir anl...,,ağa " Pınarhisar 
da yol açacaktır., diyor. tiyacı olan 

kıtaatmın ih· 1 odunun yeniden münaka-
555809 kilo sası 15 • 11 • 934 perşem-

M..ily<>• ıla.rca. i• ısa• ı 
• 

-----~ ·-LB 

Kamaştırmıyan bir ziya ile 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Mafualardan olc!uia gibi vitrinlerd• de çıplak, kamattırıcı 
lambaları uralda)brmak llnmdır. 

Hülisa olarak 
iYi DAGITILMIŞ VE TAMAMEN MON
TEŞlR BiR ZlYA V ASiT ASiLE vE 
lYl OPLAUN CAMDAN DIFFOZöRLER 

VEYA (INDlllECT) TENViRLE ' 
LATiF BiR ZiYADAR MUHrr 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR 

SAT i E 
• 

tenviri VERESJYE olarak yapar 

•• 
Hasan Ozlü U"-.1arı 
Vitamiı Arpa öz O 

Kalori :'ulaf özU 

Gıda irmik özU 

Kuvvet TUrlD ÖZU 

Kudret Pirinç ÖZÜ 

Kan 
Çavdır özU 

Can 
Hayat · 

Nişasta lzD 

Sıhhat Patates oıu 

Neş'e Mercimek öz O 

Nefaıet ~!iJIZ Mısır öza 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerin~ bıktırmıyarak 

değiftire değittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem
mel özlü unlarla yavrularınız ne,el , sıhhatli, tombul, kanh, canlı olur
lar. Çabuk büyürler, çabuk di, çıka nrlar, kemiklerı kuVTetlenir, ishal 
olmazlar. HASAN öZLO UNLARl LE YAPILAN MAHALLEBI ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür el erin ve yemeklerin lezzetine pa· 
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sakınınız. flasan marka 
sına dıkkat. 

be gÜnÜ saat 14 de kapalı 

zarfla yapdacakbr. Şartna • 
me evsafı eakisi gibidir. Ayn· 
ca görmek isteyenltrin her 
gün öğleden evvel münakasa
ya iştirak için belli gün ve 
saatte'Komisyonumuza müra
c-tları. (501) (7067) 

7580 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cnm•d•n batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Seylerbeyi 48 
6646 

Buton dünyada fevkalAde rağbot 
kazanmış olan 

DAöMOli\g 
Pilleri ve Cep fenerleri 

POKER 
PLA Y tıraş bıçaklarını tercih edi
yorsa elbette bunun bir sebep 

v hikmeti vardır. 
. ... "i ··...t~ "'7··) ·~ t • ~· • • ··~.~. ' • ·1-~. ~.: • .. .. , '" • .J. ' ' • • ' 

~ut 

v ıen 

' 

Gayet pratik, iatimali kolay, temi•ath Te 
aonderec:a iatifadelidirler. Billıaua karanhkta 
yüz metre mesafedeki 6nllnttail aydınlatarak 
yoluııuıa kemali huaurla deYam edebilirailıiz. 

P.llerin mulatelif boyları ve fenerlerin muh
t~lif ciıııleri vardır. 

7307 

Kullanınız sütünüzü arttırır 

1 Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendir !r 1316 ' 

• 



• 

Avrupada diplomalarla Musaddak Birinciliği ve En 
Büyük Mükif atı ve Zafer Nişanını Kazanan 

Hasan Müstahzaratı 
Tıbbi Müstahzarat 

Ha.san Kuvvet Şurubu küçük 
,, ,, ,, büyu""k 

" 
,, ,, 1 Kg. 

,, öksürük Pastilleri 

60 
100 
150 

30 

Kolonya ve Losyonlar 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyasile 

yasemin leylak menekşe, nerkis çiçeklerinden 
ve ruhn~vaz e~nslardan ihzar edilmiştir. 

Küçük cep titesi 1/ 24 litre 25 
Cep tişesi l / 16 ,, 40 
Küçük 1/ 8 ,, 70 

Hasan ko- Orta 1/ 4 ,, 130 

lonya ve 
Losyonları 

Düz büyük tişelerde ,, 150 
Büyük 1/ 2 ' ,, 250 

.. 1 ,,500 
Cam kapaklı şişeler 1/ 8 ,, 130 

" ,, ,, 1/ 4 " 200 
" ,, ,, 1/ 2 ,, 300 

Hasan Levantaları 100 
Nesrin Kolonyası 1/ 8 litre 35 

" " 1/ 4 ,, 60 
,, ,, 1/ Z ,, 100 
,, " 1 " 20C 
,, ,, Açık ,, ile 250 
,, ,, Cam kapaklı titeler 1/ 8 litre 80 
.. ,, .. ,, .. 1/ 4 " 130 

• ,, ,, ,, ,, u 1/ 2 ,, 200 

Kokulu Sabunlar 
Hasan tuvalet sabunları küçük 

,, ,, ,, büyük 
Hasan tuvalet sabunu 200 Gr. 

,, ,, ,, 140 ,, Lüks 
,, ,, n 250 " 

Hasan Gliserin sabunu 
,, ,, ,, 

Hasan Gliserin sabunu gül 
Hasan gliserin sabunları gül ve limon 
Ha.san Tıbbi Sabunlar 

10 
ıs 
25 
25 
35 
10 
15 
25 
35 
20 

Krem ve Biryantinler 
Hasan Kremi Vazo yağsız 50 
Ha•an kremi tüp içinde 20 
Hasan Biryantini 25 .. " Likid 40 

" .. Yağsız Arjantiya 30 .. " Yağsız buyük 50 
Yağsız Likid ıl 50 
Yağsız Büyüli 75 " ,, .. " 

Şampuan Saç Suyu 
ve Sabunları 

r Saçları uzatır, kepekleri ve mıJaoptarı izale 
edeıı ve yumUfa.k tutar. 
Hasım f&Dlpuaru 
Hasan saç sabunu 
Hasan T rihofil saç auyı 

Tıraı Levazımatı 
Hasan Trrat Sabunu 

., 11 ,, Kremi 
Ha.an Tırat bıçaklan 10 adet l 
Hasan Tıraş bıçakları 1 adet 

10 
50 

125 

25 
30 
45 

5 

Çiçek, Gülsuyu ve yağları 
Hasan çiçek auyu ,, 1/4 Litre 40 

,, ,, .. 1/ 2 " 50 
,, ,, ,, 1 n 60 

Hasan Gülsuyu ,, 1/4 ,, 40 
.. " ·,, 1/ 2 it 50 
,, ,, ,, 1 ,, 60 

Hasan Gülyağı halie aaJ 5 Gramlık 300 
,, " " ,, 10 " 550 
,, " " 1 .. 75 

Hasan Neroli Esansı 1 ,, 75 

" " " 5 " 300 
., ,, ,. 10 ,. 550 

Hasan Nane Ruhu 50 
Hasan Melisa Ruhu 50 

Diş Müatahzaral~ 
Ditleri inc.i gibi yapan ve dit etlerine ebedi 

hayat ve;ıen ve kanama11111 meneden ve dit ağrı. 
aını dakikasında durduran, ditlerin çürümesine 
mani olan: 
Ha.o.an Dit Macunu Dantos 

., ,, Suyu 
,, " ,, Orta 
,, ,, ,, Büyük 

· Hasan dit fırçaları sert ve sıhhi .... 
,, " 
" " 

,, 
,, 

,, ,, ,, 
" " ,, ,, ,, ,, 

20 
30 
60 

100 
20 
30 
50 

100 

Nefis.Yağlar 
r-- Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade eder. 

Haftn Zeytinyağı 1/ 4 Kg. 4.0 
1/2 " 50 

1 ,, 75 
2 " 125 

H ,, 
,, 

" 
6 Kg. T e'ekeaile f50 

17 .. \050 

.. " 
" " 

• 75 '' '' #· Hasan Hüil dö Parafin 
n ,, ,. Küçük fişe 

Hasan Fıstık özü yagı 
Hasan Hintyağı halis 

'' u ,, 
Hasan Bademyağı 

,, u iı.CI 

Hasan Balıkyağı 

" " 
" • 

. " 

25 Gr. 
,, ·so " 

Şişe 

" 1/ 4 Kg. 
1/ 2 ,, 

1 " 
2 " 

50 
200 

20 
25 
30 
40 
40 
60 

100 
175 

Haşcratı ve F arcleri Öldüren 
Fayda Hasan 1/ 4 Litre 

,, " 1/2 " 
,, ,, 1 ,, 
'' ,, . 6 '' 
,, ,, Büyük ambalajda safi kuoaı. 
,, Pompa 
,, ,, ,, ... il 

Far Hasan Fare Zehir Macun 
,, ,. ,. ,, Buğday 

Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 

Glüten Mamulatı 

30 
50 
80 

400 
70 

100 
60 

, 25 
25 
40 

~ Şeker hastahğma ve zayıflamağa mahsue 
olup son etibba kongresinin kabul eylediği for· 
mül üzere tertip edilmit çok dakik ve ayarlıdır. 
Tazedir. 
Hasan Glüten ekmeği 35 

,. ,, Gevreği 60 

" 
Badeınli G üten ekmegı"# 60 

., Glüten Makarnası l/2 Kg. 60 
Unu 1/ 2 ; 60 ,, '' 

,, ,, Şehriyesi 1/2 60 
Hasan Diyabetik Çikolatası 25 

,, ., ,. Kg. 450 
,, ,, Şekeri 50 Gr, "( 40 
" .. .. 100 ,, 70 
" " .. 250 • ' 150 

•• 
Ozlü Hububat unları 

Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis ına
lıallebi tatlı, çorba ve pürleri yapdan : 
Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. 25 

, Buğday özü nitastaeı ,, 25 

" 
irmik özü unu ., 25 

,, Patates özü unu ,, .(Aı-.rot); 25 
» Arpa ,, ,, ,, 25 
,, Türlü ,. ,, 25 
11 Mercimek ., 11 • 25 
,, Bezelye ,, , ,, 25 
,, B. mnır ,, ,, { .... ornflawr) 25 
,, Kestane ,, ,, ,, 25 
,, Fasulye ,, ,. ,, · 25 
., Nohut ,, ,, ,, .. 25 
,, Çavdar ,, ,. ,, 25 
,, Yulaf özlü unu 250 gr. 35 
,, ,, ,, " 500 " 60 

rlaaan özlü unları diğer envaı 500 gl 40 
Hasan Brekfaat bisküvitleri ' 30 .. " kilosu Z50 

Pudra ve Sürme)P• 
Hasan Çoçuk pudrası teneke kutu 20 

,, ,. ,. Paket 10 
., Talk pudrası 500 gram kut\ 40 
,, Sürmesi sürmedenlik , 25 
,. Sürme lüks aürmendenlikle büyülC 40 

Mühtelif Müstahzarat 
Hasan Granto Perzervatif 6 adet kutu 50 

.. " .. 6 ipekli 75 
,, maimukattarı o clistile 1 kg.fiteııile 25 
,, ,, ,, ,. 2 kg. '' 40 

rlasan Setliç tozları 30 
Hasan Gazoz tozu tekerli 50 

,, ,, büyük fite 4 misli tekerli 100 
Hasan Karbonab 100 gram 10 

1 " ,, 250., 20 
,, ,, ,,500 ,, 35 

Hasan Deınirfıindi hulasası 40 
,, ,, .. Orta 60 
,, 

" " Büyill( "'" 100 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: lıtanbul Harici Aekeri 
Kıtaat ilanlan. 

1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir Tarih Muallimi a
lınacaktır. İeteklilerden hiç bir yerde vazifedar olınıyanlar 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - İsteklilerin Ünivereite tarih §Ubesi mezunlarından 
v~ya Maarifçe müseccel liee tarih muallimlerinden bulun
ınaaı ve mütekait zabitler için de Üniversitede bil'imtihan eh
liyetname almış olması şarttır. 

3 - Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus 
tezkeresi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı 
fiş veya kısaca hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa et
tiğine dair vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi su
reti ile birlikte 10-2 Teşrin • 934 akşamına kadar İstida ile 
Heybeliadadaki Mektep Müdürlüğüne müracaatları. (7224) 

Maltepe Piyade atış mek
tebi için müteahhit nam ve 
hesabına 150 ton ekmeğe ve
rilen fiatı pahalı görüld~
den pazarlığı 31-10-934 çar· 
şamba günü saat 14 te yapıla
caktır. Taliplerin Tophanede 
Komisyona gelmeleri. ( 498) 
(7249) 

Umumi Nefriyat ve Yazı ı,teri 
Müdürü ETEM iZZET 

İstanbul kumandanlığı sa • J 1 
tınalma komisyonu ilanları 

Istanbul Kumandanlığı em
rindeki kıtaat ihtiyacı için 
(6000) kilo Arpa Şehriyesi 
pazar .. <la alınacaktır. İhalesi 
4 İkinci Teşrin 934 pazar gü
nü saat 14,30 dadır. Taliple
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve teminatlarile 
birlikte Fındıklıdaki Komis
yonda hazır bulurunalan. 
(250) (7196) 

••• 
İstanbul Kumandanlığına 

bağlı kıtaat ihtiyacı için 1000 
kilo Pilavlık pirinç pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 4 İ
kinciteşrin 934 pazar gunu 
saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve teminatlarile vaktinde 
F mdıklıdaki Komisyonda ha· 
zır bulunmaları. (245) 
(7200} 

~\ . "' 
İstanbul Kumandanlığına 

bağlı kıtaat ihtiyacı için 4000 
kilo Beyaz peynir pazarlıkla 
satın alınacakbr. İhaleei 4 İ· 
kinciteşrin 934 pazar günü 
eaat 16 dadır. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve teminatlarile o gün 
vaktinde F mdıklıdaki Komis
yonda hazır bulunmaları. 
(244) (7201) 

••• 
Niğdede teslim edilmek ü

zere 55 adet maden kömürü 
sobası pazarlıkla alınacaktır. 
İhalesi 30 Birinci Teşrin 934 
Salı günü saat 16 dadır. Ta
liplerin şartn:ımesini görmek 
üzere her gün ve teminatla
riyle o gün vaktinden evvel 
Fındıklıdaki komisyonda hazır 
bulunmaları. (256) (7227) , ... 

Yer köy İstasyonunda 
teslim edilmek ve Haydarpaşa 
vagonunda muayene edilmek 
üzere Yozgat kıt'atı için 20 bü 
yük 20 küçük ordu tipi veya ku 
le markalı maden kömürü so
bası pazarlıkla satın alınacak-

. tır. İhalesi 30 Birinciteşrin 
934 salı günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve teminat· 
lariyle o giın vaktinden evvel 
Fındıklıdaki komisyonda ha- ı 
zır bulunmaları .(255) 
(7225) 

r 

, '66:ıı 

Dişlerdeki 
Lekelerin 

Kir, pas ve 
En büyük, en bi
aman düşmanıdır ı L4lll'kı<':-' 

,, 

' 

Bir gün şu, bir rlln bu diş mıcuııununu 
kullanarak dişlerinizi tecrllbe tahtHı 
yapmayınız. Diılerin t~crübeye ta· 
baınmlllll yoktur. "RADYOLİN ,, in 
liboratuvarlarda yapılan binlerce tet
kik 'fe tecrllbenin mabıulü olduğuna 

dütllnmeli ve daima " RADYOLİN .• 
kullanın dısınııı. 

Balıkçılık Enstitüzünden: 
Lise mezunu Almanca, İngilizce, veyahut Fransızca li

sanlarından birini bilir Üç efendi stajiyer olarak alınacaktır. 
Kendilerine ayda 50 lira ücret verilecektir. İsteklilerin İkin
ci Teşrinin onuna kadar Boğa ziçi Balta limanındaki Enstitü
ye müracaatları. (7233) 

TÜRK TiCARET BANKASI 
Merkezi Adapazarı 

lıtanbul şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.22042 
Komisyon ve ticaret kısmı : Tel.: 23623 
Galata şubesi \ Tel.: 43201 
Usküdar Şubesi Tel.: 60590 
İtimadı Milli . _ Tel.: 41937 

SERMAYESi: 1,200,000 
İhtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bola, Bozöyük, Bur1a, Düzce, Eıkife
hir, Hendek, lzmit, Karamuraal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal P"fO 
Galata, Gemlik, Gerede, Geyoe, Safranbolu, Tekirdağ, Oıküdar, 

Yenişehir. 
Müsait şartlarla mevduat, ha vale kabul eder. Tahsile senet 
alır. llcr"az muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. ,, 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 

• ı aabşma delalet eder. ~ 

6654 (iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 

• 

• 


