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~eksen milyon lirayı bulacak 
olan yir n:ıi beş, elli ve yüz ku
ruşluk gümüş paraların yakın
da basılmasına başlanıyor. 

Sahip Te Bqmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

İspanyada yeni kabine teşek
kül etmiş fakat umumi grev 
başlamıştır. Matbuata sansör 
konmuş tevkifat yapılmıştır. 
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İstanbu~un 
Kurtuluşu 

lıtanbul bugün kurtuluıunun on 
ikinci yıldönümünü kutlulayacakbr. On 
bir oene evvel bugün, üç buçuk yıl, ıeh· 
ri tahakkümleri altında bulunduran ya· 
bancı devletlerin ıon kıtalan Dolmabah· 
çe ıarayırun önünden istimbotlara binip 
sittiler. On bir ıenedir latanbul, her yıl 
artan bir heyecanla bu tarihi günün yıl 
dönümünü kutlulayor. 

latanbul galip devletler tarahndan 
filen 16 mart 1920 tarihinde itıal edil
ınit olmakla beraber, galiplerin nüfuzu, 
mütarekenin imzatı gününden itibaren 
Oımanlı payitahtında hakimdi. Düpnan
lar tarafından takip edilen ıiyaaetin he· 
defi ıu idi: lıtanbuldaki hükUmet tas
lağını vasıta olarak kullanarak Anado
luclaki milli kurtuluı hareketini ezmek. 
Bunun için 1920 martından daha çok 
zaman evvel lıtanbulu iıgal edebilirler
ken, paditah hükumetini Anadoludaki 
mücadeleye kartı müstakil hareket eder 
gibi göstermek için fili iıgali bir zaman 
tehir etıniılerdi. 

Ancak iıgali tehir etmekten umduk· 
!arı faydayı elde edemediler. Padif8ha 
rağmen, büyük Gazinin Anadoluda ba· 
pna geçtiği hareket kuvvetlendi. 1919 
yazında Erzurum kongresi, ayni sene
nin aonbahannda Si vaı kongresi top
landı Anadoludaki dağnuk kuvvetler· 
den muntazam ordu meydana getirmek 
yolundaki çalııma ileriledi. Bunun üze. 
rine düımanlar, lıtarıbulun i§galile ma
neviyatımıza yeni bir darbe indirmek is
tediler. ltgal günü neıredilen beyanna· 
menin metni bile bunun yeni bir tazyik 
va11ta11 olduğunu anlatmaktadır. 

Fakat kurtuluı hareketimizi idare e
den büyük Şef, esasen lıtanbulu kay• 
bolmuı teliiıld<i ediyordu. latanbulun 
Anadoluyu kurtarmıuı kabil değildi. A· 
nadolu latanbulu kurtara<:aktı. Binaen· 
eıleyh lıtanbulun İfgalini itilaf devlet· 
!eri tarafından mütarek.,.in imzaaı ta
rihinden beri takip edilen •iyaıetin tabii 
bir neticeıi olarak kabul etti. Filhakika 
bu iıgal Anadoludaki hareketi takviye 
etti. Çünkü Anacloluda milli bir dev· 
let kurınak, Ankarayı bu devlete mer
kez ittihaz etmek lüzumuna henüz ka
naat getirmeyenlerin bir çoğu, Ooman
L imparatorluğunun inkırazı demek o
lan bu iual kartıtında Türk milleti için 
Anadoluda yeni bir devlet kurmaktan 
batka yapacak bir ıey kabnadığını an
lamıılardı. ltcalden bir ay bir hafta 
aonra da milli Türk devletinin Büyük 
Millet. Mecl.isl Ankarada ilk içtimaını 
llkt~. Artık Oımanlı imparatorluğu 
tanhe kantmıf, enkazı üzerinde yeni 
h~r . Türk devleti kurulmuıtu. İ•tanbul 
bir ımparatorluğun payitahb olmaktan 
Ç~f, yeni Türk devletinin iıgal ve İı· 
lil.aya. u_ğramıı bir parçası olmuıtu. İz. 
mır gilu, Edirne gibi, Bursa gibi ve İt· 
il~ albnda bulunan topraklanıruz gi· 
lıi bu vatan parçası diğer güzel vatan 
parçalan gibi Ankaranm azmile, Anka
ranm kuvveti ve kudretile kurtulacak
b. 

Hukuki ve hakiki vaziyet böyle ol· 
makla beraber, lıtanbuldaki hükumet 
taılağı icraat ve faaliyetinde devam et· 
ti. Londra'ya murahhaılar gönderilece• 
ği zaman müıtakil bir devletmit gibi, 
lıtanbul hükiımeti de murah
haslar göndermek istedi. lıtanbulun 
Türk halkını iıgal askerlerinin 
ve hu askerlerin etrafına toplanan tu
feylilerin keyfi hareketlerine kartı hi· 
maye etınek eibi en baıit bir vazifeyi 
yapamadığı halde beynelmilel konfe
ranılarda temıil aalihiyeti iddia etti. 

lıtanbulun milliyetperver halkının 
bu İfgal ıeneleri içinde çektiği cefayı 
Ye üzüntüyü anlamak için o ıeneleri ya
tamak lazımdır. Bir taraftan düıman
larla elele vermİf hain bir padif8h, di
ier taraftan Anadoludaki milli hareke. 
tin kuvvetlenmesine mani olamadığı 
İçin hunun intikamını lıtanbul halkın· 
dan almak İlteyen iıgal kıtaatı. Tür
kün izzeti nefıini rencide etınekten 
zevk alan bu yerli ve yabancı düpnan
lar karımnda lıtanbulun milliyetper
verleri üç buçuk ıene beklediler. Niha· 
7et kendi kurtuluılan demek olan zafer 
Afyonkarahiıarda kazanıldığı zaman bi
le, Bu ıevinç haberi lıtanbul halkından 
bir müddet gizlendi. Sanki işkencesi 
bir kaç gün daha idame ettirilmek iste
niyormuş gibi, galibiyet haberi bir mağ
liibiyet ıeklinde iıaa edildi. Dumlupı
nar zaferi kazanıldı. lzmir istirdat e· 
dildi. Mudanya mütarekesi imzalandı. 
Trakya kurtuldu. Lauaanne sulh mua• 
hecleıi aktedildi. Fakat 1.tanbulun İf· 
ealı bala devam etti. Ancak bu İfgal, 
zaferden evvelki iıgal mahiyetinde de· 
ğildi. Dumlupınar zaferile l stanbulun 
ruhu kurtulduğundan devam eden iıgal 
e dinın esaret altında bulumnasından 
ibarettı. J stanbul biliyordu ki Dumlu· 
Pınıu:dan ıonra kendi kurtuluşu da ar• 
~k ~ır gün meaelesı idi. 9 eyliıl 1922 de 
zımr kurtuldu. Teırinievvelin ilk haf. 

:.asında Mudal\Ya mütarekesi imzalan-
'· Trakya istirdat edildi. 23 temmuz 

:9~ le Lausanne'da sulh aktedı1di. ı .. 
a ul, Türkün bu birbirini takıp eden 
&skerı • - . ve 11yn11 muvaffakıyetlerının bay· 
;aınÇheyecanı içınde k ndi halinl unut
~~· " İl ağustos 1922 tarihinden be· 
ı:,.;an n kı~.r!ulmuıtu. Bu kurtuluı o 
\ı ar hakıkı ı dı lu Türke itıanet eden 
nııırlar, padiıah ta dahil olmak üzere 

• 
Yüksek konuklarımız geliyorlar 1 Istanbul bugün kurtuluş 

• 
Dün Bursalılar lsveç V eliahtına ve 
prenseslere içten tezahür gösterdiler 
Misafirler bugün de Bursayı gezecekler ve öğleden 
sonra Ertuğrul yatıyla şehrimizi şeref lendirecekler 
Ankaradan Karaköy tarikile 

Buraaya gitmit olan laveç veliah - r 
ti Prens Gustaf Adolff Hz. refi • 
kaları Prenses Marie Louise ve ke 
rimeleri Prenses lngrid Hazretle
rinin bu alqam Mudanyadan teh· 
rimize gelmeleri beklenmektedir. 

Muhterem misafirlerin lıtanbul 
da ikametleri hususi mahiyettedir. 
Burada laveç sefiri M. Boemman 
ve refikasının misafiri olarak es • 
ki sefaret binasında oturacakJar • 
dır. Prens ve Prensesler Hazeratr 
tehrimizde bulunduldan müddet 
zarfında mütenekkiren cami ve mii 
zeleri ve sarayları gezecekler ve 
tehirde gezintiler yapacaklardır. 

Ertuğrul yatı muhterem misafir 
leri almak üzere dün akf"m Mu • 
danyaya hareket etmittir. Yatta 
muhterem misafirler terefine bu
gün otuz kitilik bir ziyafet veri • 
lecektir. 

Muhterem misafirler, 11 Tetrini 
evvelde V asaland vapurile lzmire 
gideceklerdir. 

Bursadı tezahDrat 
Gü•tal 'Adolll Hz:. ve aüui erkanı Jlnkarada müzeden çıkarlarken 

!arı üzerinde yükaelen bazı binalar 
BURSA, 5 (Milliyet) -Şehri- hakkında izahat alddar. Tekrar 0 ..----

mizi ziyaret eden lsveç veliahti tomobillerine binerek sürekli all..ı, 
Prens Gustaf Adolff Hazretleri re lar içinde ikametlerine tahsis edi. 
fakatlerindeki ailesi efradı diğer len cumhuriyet kötküne gittiler, 
zevat ve mihmandarları Riza Hüs Prensin kötke muvaaalatlarından 
nü Pata ile birlikte saat 13,30 ge- sonra kötkün direğine kraliyet bal' 
çe Karaköy yolile Buraaya geldi- rağı çekildi. Gustaf Adolff Hz. 
ler. Vali Fazıl Bey vilayet budu - ne kötkün bahçesinde kendilerini 
dunda kendilerini kartılam19tır. kartılayan belediye reisi takdim e 
Şehir Türle ve lsveç bayraklarıle dildi. Mütarünileyh belediye reiai
donatılmıttı. Fevkalade günlere ne hitaben Bursa halkının kendisi 
mahsus bir kayn&fma ve kalaba • hakkında gösterdikleri aaygılr ve 
Irk vardı. Gustaf Adolff Hazretle- muhabbetli tezahürden dolayı çok 
ri caddeleri dolduran on binlerce mütehassis ve bahtiyar oldukları -
halkın sürekli alkıtları içinde Is • nı, tetekkürlerinin iblağını söyledi 
metp&fa caddesinin batına kadar ve memleketimizin güzellikleri ara 
otomobille geldiler ve burada oto- sında Duraanın bilhassa bir tiir kıı 
mobilden inerek maiyeti ile birlik dar güzel olduğunu ve kendilerıııe 
te yaya olarak cumhuriyet meyda- bu tesiri yaptığını söyledile:-, 
nına kadar yürüdüler. Şehrin sırt· (Devamı 6 mcı sahifede) Veliaht Hz. Beden enstitü•ünde .. · · · · · · · · ·;ı;;ı "iia·o · · ı-a-a·;ııeı ;· · · · · · · ·· · · i · · · · eÜ~Ük · ş~~k· ·~~ı~i· · · · 
Memurlar yarın ög.._ leden Firdevsi'nin 

ninci yıldönümü 
bi-

sonra reylerini atacaklar 
Yarın devair öğleden sonra tatildir 

Dün cuma olduğu için ıandık baıları daha ka
labalıkh, halk hatipleri nutuklar ıöylediler 

Bir intihap aandığı ha,ında faaliyet 
Belediye intihabab dün cuma oldu. 

ğu için sandık batlerına daha büyük 
bir kalabalık davet ebniı ve heyecanlı 
tezahürata vesile vemriıtir. Cumhuriyet 
halk fırka11 lıtanhul vilayeti idare he
yeti azaları intihap yerlerini gezmiıler 

birer ikitcr lotanbuldan kaçmağa baı
ladılar. lstanbul temiz bulunuyordu. 
Lauıanne muahedesinin ahkamına göre, 
l ı tanbul, muahedenin imzasından ıon· 
ra altı ay içinde tamamilc tahliye edil· 
miş olacaktı. Fakat devletler bu altı ayı 
beklcıneden tcıvinievvelin altıncı günü 
ıehirden bütün iıgal kıt'alarını çektiler. 

l ıte İfgal kıt'alannın çekildiği bugün 
lstanbulun kurtuluş günü olarak kabul 
emlnüıtir. Ve bugün o günün yıldönü
münü kutlulayoruz. 

Vatanın her parçası gibi, lstanhulu 

ve hallmnızın, vatandaılıiın en tabii va· 
zü.esi olan ıeçime iıtirak hakkını iıti
mal huıuıunda gösterdiği büyijk alaka· 
YI yalondan göımüılerdir. Dün, İntihap 
yerlerinde aileleri ile beraber gelerek 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

da kurtaran kahraman Türk ordusu
dur. Fakat o ordulara kumanda eden 
onlan zaferden zafere götüren Büyük 
Gazi'dir. Türk milleti için ne bahtiyar
lıktır ki her askeri ve siyasi zaferin ami
li olan Büyük Şef, dün olduğu gibi bu
g ün de batında bulunuyor. lıtanhu1 için 
çok ıevinçli olan bugünde kahraman 
askerlerimizin ve Büyük Gazi haşla ol· 
mak Üzere kumandanlarımızın hizmet
lerini minnet ve şükranla anmak her 
Türk için bir vicdan borcudur. 

Ahmet ŞOKRO 

--'r ında fevkalade meraaim 
ve şenlikler başladı 

TAHRAN, 5.A.A.- Firdevsi'nin 
bininci doğum yıl dönümü bayra
mı batlamıştır. 
Kongreye bir çok 
ecnebi ve lran far 
kiyatçıları ittirak 
ediyordu. 

Açılma celsesi 
Batvelcil Furugi 
Han tarafından 
yapılmıttır. Bat
vekil bütün misa
firleri hararetle 
ıelıimlamıt ve de
hası itibarile bey. Furugi Han 
nelmilel edebiya. 
ta mal olan Fiııdevsi'nin birinci 
yıl dönümünün beynelmilel mahi
yetini kaydetmiştir. 

Bir nutuk söyleyen maarif na
zırı, lranın sadece tarihi bir ede
bi gayeyi tahakkuk ettirmek iste
mekle kalmadığını fakat milletler 
arasında ideal bir anlatma yap
mak İstediğini söylemittir. 

(nevamı 6 mcı sahifede) 

İzmir çocuğu 
Nezihe Muhiddin 
Hanımın romanı 

Gazetemiz için htD..rlanan 
bu yeni romanı bugünden itiba
ren ne1re ba,lıyoruz. 

yıldönümünü kutlulayor 
Merasim alayı Sultanahmet meyda
nından öğleden evvel Taksime çıka
cak ve geçit resmi orada yapılacak 
Muhtelif yerlerde müsamereler tertip edildi 

latanbulun kurtulut -
bayramı bugün büyük 
meraıinıle kutlulana
cak, bu münasebetle 
bir a-eçit remıi yapıl• 
caktır. 

J 

Hazırlanan progr•• 
ma göre, merasim Sul 
tanahmet meydanın • 
dan batlıyacak, alay• 
ittirak edecekler saat 
9,5 da burada toplan 
mıt ve yerlerini almıf 
olacaklardır. latan -
bulun kurtulutunda or 
dunun tehre ayak bas 
pğı ıaatte, yani tam 
10 da lstanbul kuman Kahraman askerlerimiz lstanbu:a girerken. 
danlığınca tayin edilecek yerler • Sultanahmet meydanından me 
den toplar atılacak ve ilk top sesi raaim alayı saat onu on bet geç<? 
duyulduğu zaman limandaki bü • hareket edecek ve Alemdar, Köp
tün gemiler düdük çalarak bu me rü tarikile tramvay yolunu taki . 
aut günün en sevinçli irunı kutlu- ben Taksime gidilecektir. Taksim 
Jayacaklardır. (Devamı 6 mcı aahitede) 

1Fenerbahçe Çek takımına 
2-0 mağliipoldu 

Çeklerle yarınki maçı Fener bahçe ve 
Ateş-Güneş beraber oynayacaklardır 

Ateş - Güneı federe oldu 
Bohemians Çek ta

knnr, bildirdiğimiz a-i 
bi, ilk maçını dün Fe
nerbahçe stadında, Fe 
nerbahçe ile yaptı. Ma 
çı aeyre gelen 5000 
den fazla seyirci ö • 
nünde miasfirler, her 
iki devrede yaptık • 
lan birer golle 2 • O 
galip geldiler • 

Maçtan sonra Çel( 
futbolcülerden biriıi
Je görüttük, bekleni
len daha iyi bir oyun 
gösteremediklerine İ· 
taret ettik. Bu futbol 
cü bize aynen tun.lan 
söyledi: 

- Biz profesyone -
liz. Bizim için eaas olan, maçı l{a. 
zanmak ve mümkün olduğu ka -
dar iyi bir oyun göstermektir. Ma
amafih hakikaten istediğimiz gibi 
iyi bir oyun gösteremedk. Bunun 
da sebebi yorgun olmaklığımızd11 

• 

Maçtan heyecanlı bir an ... 

Biz lıtanbula pertembe günü ge • 
lecektik. Biletlerimizde bir yanlıt 
lık olduğundan Sivilingrad'da in -
mek mecburiyetinde kaldık. Ora -
da fena terait içinde bir gece ge• 

(Devamı 6 mcı &ahilede) 

ispanya karışıyor 
Yeni kabine teşekkül etti fakat 
diğer taraf tan da umumi ve kanlı 

. bir grev başladı 
Matbuata sansör kondu dört 

yüz kadar tevkifat yapıldı 

[ Tafsilat ikinci sahifemizdedir ] 

Görüşler 

Saracoğlu Şükrü Beye/ endiye: 
• AkaGONDOZ 

Saygın 'Adliye Vekilimiz, 

Şu yazıma ba,lamazdan bef da
kika önce, matbaada oturduğum 
odanın penceresi önünden, bir ya· 
lın kılıçtan daha yalın zekalı olan 
bııdıındaşımı: Nizamettin Nazil 
geçti. Sağında solunda birer mav
zerli jandarma vardı .•• Yüreğime 

. 
ve gözlerime saldıran yıırtlaflık 
duygularının acılığından, o mav • 
zerlcrin süngülenmi1 olup olmadıh
larını larkedemedim. 

Haber vereyim ki bu iki süngü· 
ler, o prangalar ve o kelepçeler 
Sııltanahmet meydanı ile Yeni pos

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 
~~~--------~~-

'' Şııhelerin erkanı esasiyesi dört 
zattan mürekkep olacaktır,, 

Terakki ve ittihat cemiyetinin 
kuvvetlenmesinden en ziyade kuş· 
kulananlar ve müteessir olanlar 
:·umlardır.Rum teşkilat merkezleri, 
Bulgar komitelerine karşı olduğu 
gibi, Terakki ve ittihat cemiyeti a· 
leyhine de ,iddetle hareket etmeğe 
karar vermiştir. Rum çetele:-inin 
ileri gelen cemiyet azasını itlaf et
mek ve Türk askerine karşı bundan 
böyle ~ilah kullanmak için emir al· 
dıkları söylenmektedir. 

Bundan bir iki gün evvel Manas
tıra bir faal uzak olan bir köye gİ· 
den bir müfrezemiz o köydeki 
Rum çeteleri tarafından ağır bir 
hücuma maruz kalmııtır. Rum çete
lerinin açtığı şiddetli ateş üzerine 
mülazim Mehfmet Ali efendile bir 
n<=fer yaralanmıştır. Yaralıların i
ki!i derhal hastahaneye kaldırıla
rak tedavi altına alınmı,sa da has
tahanede tehit olmuşlardır. 

Bu vaziyet gece cereyan ettiğin
den çete firacıa muvaffak olmuş
tur. Fakat erteıi günü çetenin taki
bine çr~can müfrezemiz Rum çetesi· 
ni bulmuş ve vuku bulan müsade· 
medc çete efradından iki&ini mec
ruh olarak yakalamıştır. Diğerleri
nin de bir kaç gün içinde mahvedi
leceklerine ııüphe yoktur. 

Mehmet Ali efendi merhum ce· 
miyetimizin muhterem efradından
dı. Cemiyetin teşekkülü zamanm
cbn bugüne kadar cemiyet efradın
dan yalnız bir kişi vefat etti. Bu 
kıymettar vücudun vefatını cemi
vet efradının hemen ekserisi ve ba
husus eyeti merkeziye vaktile ha
be.· alıp cenazesinde bulunamadı
" ından dolayı son derecede müte
essirdir. Bunun üzerine tesirli bir 
tamim neşrederek merhumun rah
metle yadını, ailesine hemen külli
yetli bir iane cemini ve bundan 
tonra cemiyet efradından vefat e
denle 'İn heyeti merkeziyeye haber 

rerilmedikçe hemen kaldırılmaması 
nı ve umum cemiyet efradının bu 
gibi dini merasimde hazır bulun
maları lüzumunu ilan ve beyan et
tik. Toplanmakta olan İane epeyce 
bir yekün tutacaktır.,, 

Parhteki harici merkez o esnada 
Anadoluda bnlunan ve fayanı iti
mat oldukları bilinen zabitleri
raizin bir listesini Manastır merke-
zinden İstemişti. Manastır, böyle 
bir liste tanzim ederek yukardaki 
mektubun sonunda onu Parise bil-
dirmişti. Bu listede yazılı olan isim. 
ler arasında Erzincanda Harbiye 
r.ıektebi müdürü Erkanıharp kay-
makamı Fut Bey, ders nazırı muavi-
ni binbaşı Şevki bey, topoğrafya 
muallimi kolağası Mustafa Şerif 
bey, ~biye muallimi erkanıharp 
l:..inbaşısı Yusuf izzet bey (bu zat 
süvari fırkaıını kamilen elde et-
mek için lazımdı:), Erzurumda hu-
dut kumandanı ve ser komiseri er-
kanıharp kaymakamı Fahri Bey 
(bu zat gayet lazım imiş), Mamu. 
retilazizde saraç Hakkı efendi (bu 
zat dördüncü ordunun canlı hari· 
taaıdır). Siverek kumandanı süva-
ri kumandanı EminBey, Diyarı-
bekirdesüvari mülazımı sancaktar 
Kazım efendi, Bitliste erkanı harp 
kolağası Fahri Bey, MUfta süva-
ri kaymakamı lbrahim Bey, Yan-
da süvari miralayı Tayyar Bey, 
Deli Ali Rıza P~a. Mardinde sü-
vari kaymakamı Cemal Bey, Azi-
ziyede kolağası Refet Bey, Biksar-
da mülazımı evvel Nuri Efendi, 
Trabzonda erkanı harp kolağası 
Asım Bey, askeri rüştiyede müla-
zım Halit efendi, Halepte süvari 
binbaşıaı Ra.ip Efendi, lzmirde eş· 
raftan Utaki zade Sadık Bey, iz. 
mirde kapancı oğlu merhum hacı 
Hüseyin bey zade Tahir Bey, iz. 
mirde Bezaz zade hacı Osman e-
fendi, Musullu zade Abidin Bey, 
Manisada redif taburu mümtaz 
kolağası Fethi Bey gibi zevatın 
isimleri yazılı bulunuyordu. 

Manastır heyeti merkeziyesi
nin istediği teyler derhal, müm
kün olduğu derecede, yapıldığı gi
bi yukarıda verilen i~im.lc·· • de 
mektuplar pazılamk memleketin 
maruz kaldığı tehlikeli vaziyet on
lara anlatılıyordu. Bu i ler için ya
zılan mektuplar, Terakki ve itti
hat cemiyetinin şubelerine nasıl 
talimat verdiğini ve nasıl çalışıla
cağını anlatması itibarile şayar.ı 
ehemmiyet olduğu için on!ard•m 
bir tanesini a~agıya dercediyoruz: 

"Vatanpervcrane himmetinizle 
hudutta hamiyetli, şeci, namuskılr 

zabitlerden mürekkep olmak üze
ıte tetkiline muvaffak olduğunuz 

tubeden dolayı evela vatan namı· 
na tefekkür.• mızı takdim ettik
ten sonra bu .ubenin cemiyet ni
zamnamesine tevfikan tesis ve 
tevsii zımnında bazı mütaleat der· 
meyan edeceğiz: 

Malumdur ki vatanın selame
ti namına çalıtan gençlerin timdi
ye kadar fili bir muvaffakıyet hu
sule getirememeleri teşkilat fikri
ne ehemmiyet vermemelerinden i
leri geliyor. Sade netriyatla 
me,gul olmak mennisi11 bir silaha 
benziyor. Mermisiz bir silah ise 
hiç bir zaman kurtarıcı bir alet o
lamaz. Şimdiye kadar gözümüzün 
önünde, vatanımızın felaket sine
sinde cereyan eden vak'alar ve fa
cialar yine, acı acı gösterdi ki tef· 
kilataız neşriyatla bir millet kurta
r amaz. Cemiyetimizin gaye mak
sat ve tetekkülü, teşkilat ve icra
ata matuftur. Bizce neş:~yat ikinci 
dercede ehemmiyeti haizdir. 

itte buna binaen son iki üç ay 
zarfında bütün mesaimizi, bütün 
tetebüslerimizi vatanın her köşe
sinde hamiyet ve gayret erbabın
dan küçük şubeler teskiline has
rettik.Çok şükür bu gün şayanı hay 
ret ve memnuniyet neticeler elde 
etti~<. Osmanlı memleketlerinin 
içi; muvasala şebekesi haline ge
tirildi . 

Şuhe teşkilatı hakkında cemiye
timizle kabul eden usul tudur: 

1 Şube erkanı esasiye•.foin inti
hap ve tayini (intihap hakkı şube
ye aittir) . 

2 - Şube vazifelerinin e. kam 
esasiye arasında taksimi (bir reis, 
bir katip, bir tevzi memuru, bir 
aandıktar.) 

3 - Melfuf yemin suretinin tek
mil şube azası tarafından imza e
dildikten sonra imzalanan nüsha
ların merkeze gönderilmesi. 

Bu üç maddeyi izah edelim: 
Şubenin erkanı esasiyeai dört zat

tan mürekkep olacaktır. Bu dört 

MiLLiYET CUMARTESi 6 TEŞRiNiEVVEL 1934 

HARiCi HABERLER 
• 
l span_qa karışı_qor 

Yeni kabine eşekkül et1:i 
fakat diğer taraftan 

bir grev başladı A 

umumı 

Matbuata sansör kondu, dörtyüz 
kadar tevkif at yapıldı 

Polisle grevciler müsademe ettiler 
MADRlT, 5. A.A. - M. Lerroux ye- ı 

nİ kabineyi teıkil etmiıtir. Bu kabi.,.,_ " 
de eski Başvekil M. Samper, hariciye 
nazırlığını deruhte etmiştir. Yeni kabi
nede 7 radikal, J katolik, bir çiftçi ve 
bir liberal demokrat vardır. 

MADRID, 5. A.A. - Kabine şu •u· 
retle teşekkül etmiştir : 

Başvekil Lerroux, hariciye Samper, 
dahiliye Vaıueiro, harbiye Hidalgo, 
m ı· ye M8.JTaco, ziraat Jimenez Fer
nandes, ticaret ve sanayi Orozco, bah .. 
riye Rocha, münakalat Jalon, adliye 
Aizpun, maarif Villalobes, nafia Cid, 
iş E vguorra Desojo. 

Devlet nazırlan Romero ve Martinez 
Develaıco, Kabinenin teıekkülü haber 
a1mır alınmaz umumi grev emri veril
miştir. 

MADRlD, 5 .A.A. - Müaellah 63 
grevci tevkif edilmiştir. Polis, Madrid-

) 

in diı ve İtçi mahallelerinden birisinde ~=~~!Sı;[J.~~~~~~~ 
toplanan bir kalabalığı dağıtmaya teşeb- • ~ 
büı etmi , atılan bir kurşunla bir polis Yeni ispanya dafvekili M. Lerroux 
ölmüıtür. 

lan edilmiştir. 
400 kişi tevkil edildi 

Madrit, 5 A.A. - Cem'anyekün Mad
rid'de bütün ispanyada umumi grev ilİl· 
nı yüzünden, 400 kişi tevkif edilmiştir. 

Bütün gece, polis, şehirde yaya ge 
zenlere evlerine dönmelerini söylemiş, 
itiraz edenler tevkif edilmiştir. 

Poliı, Prosperidal mahallesinde ta· 
harriyat yapmış ve hakiki bir silaJı ve 
mühimmat deposu keşfetmiş, buradan 
silah almağa gelen 200 kiti tevkif edil 
miştir. 

Sütçüler müstesna, Madrid'de bütün 
dükkanlar kapalıdır. 

Grev umumidir 
MADRID, 5.A.A. - Bir çok vilayet

lerıde grev umumidir Sevil ve Barsel.ona 

da mühim kanşrldıklar olduğuna dair 
şayialar dola,.maktadrr. Bu şayialar te-

eyyüt ebnemiıtir. 
Astinias viLlyetinde telefon muhabe-

rab inkitaa uğraınııtrr. 

Çekoslovakya hariciye 
nazırının cihan siyasi 
vaziyeti hakkındaki 

görüıleri 
Neoyorkta çıkan Jeuish Daily Bul 

/etin g;ız.etesinde Çekoslovakya Hari· 
ciye nazın Dr. Benes, bugünkü dün .. 
ya siyasi uaz.iyeti hakkında bir tellıik 
neşretmekte ue ez.cümle fÖy/e demek
tedir: Cihan harbinin zuhuru taı ihin 
den bugüne kadar yirmi sene geçliği 
halde bugün hala o harbin doğumıuı 
olduğu buhranlar içinde kııJranıyoru;;ı;. 
Bütün dünya tahammür halindedir. 
Siyasi z.Ümreler ue iktıuıcli teşekkül
lerde harp yüz.ünden uukua gelen bii
yük değişiklikler kar~ı•ında dünya, 
siyasi ve iktısadi bir muvazene elde 
edecek uaz.iyette değildir. Sulh mua
hedeleri ile yaratılan uaz.iyete ka,.şı o· 
lan ak•Ülamelin ve dolayuile beyni!! • 
milel niz.amı yıkmak yolundakı mü
cadelenin son haddini bulmuş olduğu 
farz. ı.ıe kabul edilebilir. lktı>adi mÜş• 
külat IJe çaresizliklerden kuı·tulmak 
için baz.ı deolellerin iktısaden kendi 
benlik IJe z.ati faaliyetlerine teveccüh 
etmek ve §İmdiye hada:" mer'i olan lii: 

temler yerine muhtelif antiliberal ue 
kooperatif sistemler ikame eylemek 
yolunda tecrübeui mahiyette sar/ettik 
teri gayretler dahi son hadde ua .. mış· 

~ 

lzmirde intihabat 
Bütün halk medeni hakkını kullanma 

için sandık başlarında toplanıyor 
IZMIR, 5. A.A. - Belediye seçimi olanca hararetile devam ed 

yor. Dün seçimin dördiincü günü idi. Bütün halk medeni hakkını ku• 
lanmak için sandık başlarında heyecan gösteriyordu. Dün akşama ka 
dar atılan reylerin miktarı on beş bini aşmıştı. Bütün bu reyler büyü 
Şefin fırkası namzetlerine veri/mi ştir. Bugün cuma olmak münasebe 
tile büyi.ik intihap tezahuratı yapılmaktadır. Ha;k tarafından kira/ 
nan bir çok otobüsler bayraklarla süslenmiş olduğu halde davul ve z 
na/arla bütün şehri dolaşmakta rey sandıklarının bulunduğu yeri ziya 
ret ederek sevinçlerini izhar eylemektedir/er. Bugün atılacak reyleri 
on binlere varacağı umulmaktadır. Sinemalarda halkın medeni hakın 
kullanması ve reyini atması için film aralarında reklamlar yapılmak 
tadır. Reyleri atanlalara intahap .encümenleri tarafından üzerlerind 
C. H. F. bayrağı bulunan rozetler verilmektedir. Böylece rozet taka 
her vatandaş reyini kullanmaktan doğan bir iltahar hissetmektedir. 

• 
iktisat Vekili Mersinden Elazize 

gidiyor 
MERSiN, 5 (Mil,~ıyet) - lktııat Vekili Celal Beyefendi Antalya 

dan buraya geldi. Sanayi müessele rinde tetkikat yaptı. Vekil Bey Ma 
latya trenile Elazize hareket edecektir. 

MERSiN, 5. (Milı'tyet) - iktisat Vekilimiz saat onbeşte '.Adan 
yolile Elazize gittiler istasyonda uğurlandılar. Vekil Beye Vali Ha 
zim, Belediye reisi Mithat Beyler Yeniceye kadar refakat ettiler istaı 
yonda Mersin için ihtisaslarını sordum Mersin ticari bir merkez ticari 
hayatta eyilik olunca tabiatiyle Me rsinlilerinde yüzü güler Mersinlile 
güler yüzlü ve neşeli bulduğumu söylersem siz de ne demek istedi· 
ğimi anlarsınız, dediler. 

Meclis reisimiz geliyor 
ANKARA, 5. (Milliyet) - Büyük Millet t1eclisi Reisi Kazım Pş. 

Hz. ekspresle, !.taliye Vekili Fuat Bey, posta treniyle lstanbula hare· 
ket etmişlerdir. 

Lizhonda büyük bir saray yandı 
LIZBON, 5. A.A. - Portekiz Versay sarayı demek olan Kueluz 

sarayı dün akşam sebebi meçhul bir yangın çıkarak tamamen yanmıf 
tır. Sarayda çok kıymetfi. tablo ı•e heykel koleksiyonları da harap ol· 
muştur. 

Yugoslavya kralı Pariıe 
doğru hareket etti 

BELCRAT, 5.A.A. - Kral Alek-

tır. Bu tecrübelerin iktuadi dütkürı • 
lüğü iz.ateye hiç bir ueçhile yarama • 
dığını he bugün görmek kabildir. 
Halihaz.ır müşkülat •'e dertlerinı izale 
edecek yegane çarenin otoriter hü • 
kumet ıekillerinin tatbikında münde
mıç olduğuna inananlar dahi ayni in
kisari hayale uğramıflardır. Dihtatör 
tüklerin dahi yenemedikleri mani ı•e 
müşkülatın meı.ıcut olduğu bugün her-

kesin görüp bildiği bir şeydir. Bu hal 
bilhaa.sa merkezi. Avrupa'da aynen gö
rünmektedir. 

Hatta bu mani ue müşkülat demok· . . ' 
rcuının maruz; bulunduğu mcini ve 
müşkülattan ekseriya daha ağır ue 
zordur. Bunun için ne siya.si ve ne de 
iktısadi sistemlerde yapıalcak herhan
gi bir değişikliğin arzu edilen mucize
yi uukua getiremiyeceği muhakkaktır. 
Merkezi Aı.ırupada Çekoslooakya, de
mokrat hükumet şekline sadık kalmıf· 
tır ue böyle yapmış olma.flndan dolaJ• 
da nadim ue pişman değildir. Çekos• 
lovakya denıokra.siai, lrrkalar ara.sın .. 
da meucut bütün ihtilafları uz.laımak 
ile halletmek ıuretile fU müıkül zoma
nın mühim ve ciddi müşkül.itını ızule 
edebilmektedir. Tecrübeler gösteriyor 
ki bu çare ue uasıta, burjuua hakları 
nrn ilgasında, yahut dahili harplerde 
ifadesini buları otoriter bir iradeden 
ekseriya daha iyi neticeler haıd et. 
m•ktedir, 

... _ "Pariser Tageblatt" 

Yunanistanda 
Siyasi vaziyet 
Asayışı bozacak muhteme 

herhangi bir hare
kete karşı tedbirler alınd 

A TlNA, 5 (Milliyet) - Muha
lefet liderleri dün toplanarak, ye· 
ni intihap kanununun kabulü Ü· 
zerine tahaddüs eden vaziyeti gÖ· 
rüşmüşlerdir. Toplantının sonunda 
bu kanunun siyasi zümrelerin an
laşmasına medar olamıyacağını ve 
muhalefetin intihap kanununun ka· 
bulünü tasvip etmediğini bildiren 
bir beyanname neşretmiflerdir. 

Reisicümhur Başvekil M. Çal
dııı•isi davet ederek vaziyeti görüf· 
müştür. 

ATINA, 5 (Milliyet) - Muha
lif gazeteler cümhurreisine kar,ı 
şiddetli neşriyatta bulunmaktadır· 
lar. M. Zaimis te kilatı esasiye 
kanununa muhalif hareket etme1<· 
le ittiham edilmektedir. Fakat 
cümhurreisi her iki zümre liderle· 
rine müracaatla ihtirasları bıraka
rak, uzl~ma yoluna girmelerini 
tavsiye etmiştir. 

Gece harbiye nezaretinde ft!V· 
kalade bir toplantı yapılarak, muh· 
temel hareketlere kar'ı alınacak 
tedbirler kararlafhNlmıştır. Gece 
den beri Atinadaki bütün muhafıı 
kıtaat ayakta idiler. 

Lindbergin çocuğu 
meıeleıi 

BOSTON, 5. A.A. - Lindberg me· 
selesine ait yeni malumat gelmi~tir. 

Rusae !isimli ve halihazırda mevkuf bu• 
lunan bir mahpus, Hauptman'ın 19J:l 
senesinde Vestçe..ıer hapi•haneıinden 

kaçmasına yardım ettiğini aöyleıniıtir. 

Russel Hauptman ile-Fiı'in samimi dos
tu olduğunu bildirmiı fakat, berhane• 
bir taan-uzdan korkduğu için haıka bir 
~ey ıöylememiıtir. 

Bir iemi batmak tehlike
sinden kurtuldu 

LONDRA, S. A.A. - AindeTbi y ' 

vapuru tayfanın &eminin h r kıs 

dolan suyu tulumbalarla bo ltma a 
muvaffak olduklarını vapuruııı ka.rdif 
veya Kuinston limanlarından bırisıne 
lcbil ceğ'ni ıldirmiıtır. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deruz sevı· 

yesine ınılirılmiı barometre bu aab h 
ı t 7 d 663,5, 14 de 762,5, hara t 

derecesi 7 d 16, 14 de 24, azami h • 
raret 24, asgari 11. Ruzgô.r yıldız poy· 
nzından c5miıtir azami sürati ı nıye

de 9 metroya çıkmııtrr • 
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Aciz bir yazıcının 
Naçiz öğütleri! 

Ey lstanbul şehrinin en akıllı, 
en uslu ve en becerikli 122 si, bir 
kaç güne kadar bitecek olan belek diye seçiminin sonunda artık Is -
tanbulun 700 bin nüfus içinde be
lediye işlerine en çok aklı eren ls
tanbula ve lstanbulluya en hayırlı 
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iş görebilen siz; olduğunu:z;a kim -
senin süphesi kalmıyacak. Uzak • 
tan u:z;ağa: 

- Yahu! Falan a:z;a olur miydi? 
gibi ıö:z;ler işitirsenİ:z; sakın kulak 
aımayın! Haıetten, kıskançlıktan, 
çekememezliktendir. Sizin gibi o
lamıyanların Iİ:z;e attıkları taştır. 
Aldırmayın ve kervan yürüsün. 

Bilmem, siz hissediyor musu -
nuz? Ben ıi:z;in heıabını:z;a o ka -
dar gurur duyuyoram ki! 

Lal değil bu, 700 bin kifİ için • 
den ıeçilen 122 den biri olmak ..• 
Aşağı yukarı 6500 de bir demek -
tir. Tayyare piyankosundan daha 
az isabet ihtimali olan bir piyan -
ko .•• Bu piyanko da değil. Adeta 
bir devlet kufudur... Ne olurdu, 
Bu mübarek kuf benim de başıma 
konsaydı. Lakin benim gibi bir kı
sım talihsizlerle kuşların yegane 
münasebeti uğur diye başımızı kir 
letmekten ibarettir. Sakın İnanma 
yın, pislikten uğur gelmez;. O, zü
ğürt teael:isi, daha doğrusu başı 
kirletilenin tesellisidir. Devlet ku-
fu konarken böyle kötü şey yap • 
ma:z;. Lakin konduğu yerden kal
kınca, altı kirli çıkar. Yakında, 
pek yakında içinizden altmışınız; 
Şehir M ec/isinin cevİ:z; sıralarına 
oturacak ve gözlerinizi kürsüye ge 
lecek zata dikeceksiniz;. Benden 
si:z;e nasihat: 
Eğer yerinizi sevmek istiyor, 

Şehir Meclisine devam etmeği öz
lüyor1anı bu zatla ho11 geçinin! 
Hof geçinmek ahfiikı hamideden
dir. Bilini:z; ve unutmayınız; ki 
lstanbul fehir azalığının (amentü) 
Iİİ budur. Ondan sonra : 

Zinhar, Esnal Bankası gibi top 
atmı, müesseselerin ankazile oyna 
mayın. Böyle ankaz arasında mik
roplar bulunur. Adamı zehirlerler. 
Eılôlınızdan bu hastalıkla (ikmali 
enfas) etmiş olanlar vardır ••• 

Sizin için Mecliste söz; söylemek 
ten ziyade söz; dinlemenin faydası 
vardır. Bu söz; eğri olsun, doğru ol 
arın! Biz sizi oraya eğrileri doğ • 
rultmaya göndermedik... Dinle • 
mek büyükl'üğün şanıdır. 

ilk işiniz fehirde gürültü ile 
mücadele olduğunu ve lstanbullu
lann her feyden evvel sükiinete 
ihtiyaçları olduğunu unutmayın ve 
bu mücadeleye ilk önce Mecliste 
(çıt!) çıkarmamakla iftirak edin!. 
Bütün intihap devresinde her biri
nizin fehre ne gibi hizmetler yap
maya hazırlandığını bilmiyoruz;. 
Çünkü tam bir ihtiyatla bize ne • 
ler yapabileceğini:z;i, neler yapamı 
yacağını:z;ı söylemediniz;. Hele bu
nun ikincisini söylemeye zaten im 
kan da yoktu. Uzun sürerdi. Baş
ka memleketlerdeki belediye aza 
namzetlerinin yaptıkları gibi uzun 
uzadıya programlar, projelerle 
kimsenin başını ağrıtmadınız. Bi -
lirsiniz ki, evdeki pazar çarşıya uy 
maz. Sizden evvel neler vadeden
ler oldu. Gelgelelim bu vaitlerden 
tatbik edileni pek azdı. Söz verip 
yapmamaktan ise hiç söz verme • 
mek yektir. 

Şehir Mecliıri azalığı zevkli bir 
feydir. Senede 800 lira kadar tah 
sisatı vardır. Bir yaz mevsimi için 
güzel bir ıayfiye karşılığıdır. Pa
soları da vardır. insan tramvayda, 
vapurda, tünelde bir baş sallama
ıile tereyağından kıl çeker gibi gi
der. 

Nüfuzlu adamlarla düşer kal • 
kar kendini tanıtır, ilerisi vadır. 
Anİarsınız ya! Amma bunun için 
çok dikkatli davranmak lazımdır. 
Ha! Bir de en çok dikkat edeceği
niz şey Meclis civarında pek çok 
karpuz kabuğu vardır. Hele dör • 
clüncu ı nede •.. Dikkatsizlik etme 
Yin Gozunü:zu basacağınız yerden 
ayı mayın!.. Yukseğe bakarken 
İnsan ba ar ve kayar. Haydi, yolu 
nu:z açık kulağınız delik olsun. 
eger eliniz deyerse fU lstanbul .ta
dile de uğraşın. Amma Yenibahçe 
ele yapılmasına karşı gelmeyin! O
rası tekin değildir. Adamı çarpar. 
Bakalım dort senede neler başara 
eak, neler başaramıyacak ·~ız? 
akalım dört sene sonunda hım • 

le, kalacak kimler gidecek? Ara-
111Zd ' l" a adalı Avni Beye de rastge ır 
•erıi:z:, bmden selam söyleyin! 

LEK 
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Çin heyeti 
Ankaraya gitti 

-o--

Heyet reiıi İstanbuldaki 
intıbalarını anlatıyor 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Çin askeri heyeti, dün Boğaziçin • 
de bir gezinti yaptıktan sonra, ak 
tanı üzeri Ankaraya hareket elmı' 
tir. Is tan bul kumandanı Halis Pa 
ta, heyet şerefine Perapalas oLt; -
!inde bir çay :ziyafeti vermiştir. 

Dün Londra otelinde ziyaret 
ettiğimiz heyet reisi Ceneral Şinı: 
Yu T u, lstanbulda yaptıkları tetki 
kat hakkındaki intibalarını bize fU 
suretle hülasa etmittir: 

- lstanbuldan fevkalade mem 
nun olarak ayrılıyoruz. Birçok yer 
!eri gezdik, birçok müesseseleri :zi 
yaret ettik. Bilhassa harp akade • 
misinde gördüğümüz intizam ve 
mükemmeliyet her türlü takdirin 
üstündedir.Bu müessesede muhıelif 
tetkilatın bir çatı altında bulun -
ması ve asri bir tekilde idare edil 
mekte olması bizi çok alakadar et 
mittir. Bwası sakin bir muhitte i
yi açlışabilen bir yerdir. Bilhaua 
kumandan Fuat Paşa ile görüşmek 
bizim için cidden istifadeli olmı.ş 
tur. Bu kıymetli askerden çok ıslı 
fade ettik. 

Harp Akademisi yalnız -tarkla 
değil, garpte de emsalıi:z bir mu • 
essesedir. 

lstanbulu ziyaretimiz resmi ma 
hiyette değildir. Seyahatten mak
sadımız bütün dünyada mevcut ye 
ni askeri ve siyasi tetkilatı tetkik 
etmektir. Buradan Mısıra ve ora -
dan da Çine gideceğiz. lstanbulda 
askeri müesseslerden, vali Bey ile 
kuman<lan p8.fadan gördüğümü:ı: 
hüsnü kabule bilhassa gazeteniz li 
aanile tetekkür etmek isteriz. 

Bu akşam Ankaraya gidiyoruz. 
Çartamba sabahı lstanbula döne -
ceğiz. Ankarada imkan olursa, 
tarkta yepyeni bir memleket ya -
ratmıt kuvevtli bir -tahsiyet olan 
büyük reiainiz Gazi Hazretlerini 
görmek isteriz.,, 

Ceneral cenapları Japonyanın 
Mançuriyi İfgal etmelerinin, Çin -
deki tesiri hakkında sorduğumuz 
suale cevaben dedi ki: 

- Japonlar fırsattan istifade e
derek Çine girmitlerdir. Bi:z 400 
milyon kitiyiz. Japonlar Çinde ka 
lama:zlar. Çin milleti de toprakla
rının vahdetini temine azmetmif • 
tir. Çin, toprağından bir karıt yer 
ayrılasına müsaade edemez.,, 

Müessif bir irtihal 
Bir müddettenberi rahatsız o

lup Büyükadada tedavi edilmekte 
olan Sivas mebusu Rahmi Bey ve
fat etmittir. Cenaze bugünkü cu
marteıi günü saat on birde Büyük 
ada iskelesinden istimbot ile Eyü -
be nakil ve orada ikindi namazını 
müteakıp cenaze namazı kılındık
tan sonra aile makberesine defno
lunacaktır. Rahmi Bey çok kıymet 
1i mebuslarımızdandı. Daima mem 
leket 8.fk ve imanile çalışmış ve va 
tana daima mühim hizmetler gör
mü,tür. Bu hizmetlerini temadi et 
tirebileceği bir çağda ölmesi vatan 
için büyük bir ziyadır. 

Matemli aile •• ne en samimi ta
ziyetlerimizi arzederiz. 

1 .. t>OR~A f 
(it Bankaaından alınan cetveldir) 

4 T. Evvel 934 
AKŞAM FJYATLARl 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
latikra:u da~ili 97 Rıhtım 17,75 
1933 Er canı 97 Mümeaail 49 75 
Unitürk 29,40 ,, il 46°,15 

• il 28.25 • ili 49,00 
" 111 28,40 

ESHAM 

it Banl..a~•. Nama 10 ı Rrji kuponauı 2,ZS 
,. ., Hamılın• 10 Be,lin J 97 70 
" .. Müeaai.a 58 Terk ot ' '18 
Tü.rlıııİJ'• Cumbu· Çimento 13 ('5 
riyet banlıı.aaı 59 İttihat de7 JJM 
Tramvay 32 Şarlr. dey. 0,85 
Anadolu h:ııe 27,45 ! Balya 1.55 
Şir. Hayri7e 15,50 i Şark m. ecza 4--. 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 615.75 Prai 19,03,50 
Parıı 12,06 Belgrat 34.7150 
Nüyork BO.Ol Moılaova ıo.s:.-... 13 
Mılino 9;1.7 Beriln 1.~7,':iO 

Cene"r• 2 43,57 Vartova 4,19,45 

Atına 83.JS.25 Bu<Upeıt• 3,98,16 
Brı.ikıel 3040,50 Madrıt 5 Bl.96 
Amıtenlam 1.17,JO Bukreı 79.47 

Sof ya 66,24 ::s Viyana 4;1.6 60 

NUKUT (Satlf) 
Kurut Kurut 

20 f, Frannz 170 20 1.1 .... ı«• 808 

1 Dolar 123 1 Peı:eta 18 

21 Kur. Çek. 106 1 Mark 49 
1 ş;ı .. AY. 22 l Zeloti :zıı,so 

1 Jsterlın .R 20 Le1 19 

20 Lırel 216 20 Dinar 5l 
20 Le .. a 23 1 Cerao,.it --.--
20 f' B•lçıu 115 Altın 9.23 
20 Drahmı 24 Mecidiye 36.SO 

1 Florin 83 Baa.kaot 240 

Dünyanın en süratli torpitosu geliyor 
' 

Yakında ıularmııza Guepard ve Canard isimlerinde iki Fransn 
torpido muhribinin geleceği bildirilmektedir. Yunanistanı ve Akdeni 
:zin muhtelif limanlarını ziyaret eden bu torpidolar Amiral Rivet'nin 
kumandası altındadır ve limanımız da birkaç gün kalacaklardrr. 

Cassard dünyanın en süratli tor pido muhribidir ve rekorunu henüz 
kırdırmaımftır. Sürat 43 mil 4 tür. 

Amiral Rivet'nin bayrağını t8.fıyan Guepard'da 9 :zabit ve 200 nefer var 
dır. 

Gümüş paralar 
-o--

On iÜne kadar basılması 
işine başlanıyor 

Yeni basılacak gümüt parala -
rm darphanede hazırlanan made
ni nümuneleri Maliye vekaletince 
tasvip edilerek ite b8.flanması bil
dirilmittir. 

Kabul edilen nümuneye göre, 
25, 50 ve 100 kurutluk gümtit pa
raların kenarı tırtılsız olacak ve 
kabartma teklinde Türkiye cumhu 
riyeti kelimelerini muhtevi buluna 
caktır. 

Yeni gömüt paraların basılma • 
una on güne kadar batlanmuı 
muhtemeldir. Maamafih timdilik 
bunu kat'i olarak kestirmek imkan 
sızdır. Çünkü tatbikatta bir takını 
pürüzlere tesadüf edilebilir. 

8 milyonluk gümüş para çıka • 
rıldıktan ıonra nikel paraların ba 
ulmasına batlanacaktır. Nikel pa
ralar 7 milyon liralık olacaktır. 

Bunların basılması iki sene sür
mek ihtimali vardır. Bu müddet zar 
fında eski ufaklık paralar tedri • 
cen piyasadan kaldırılacaktır. 

Yeni paralar çıkarıldıkça maİmü 
dürlüklerine gönderilerek eski pa 
ralarla değittirilmesi temin oluna -
caktır. 

~KONOMI 

inhisarlar idaresi tutun 
mubayaasına baştıror 

Mülhakattan gelen malümata 
göre, tütün mahsulü bu sene diğer 
senelere nisbeten daha çok verİm· 
lindir. inhisar idaresi her sene ol
duğu gibi bu aene de memleketin 
her tarafından tütün satın alacak
tır. idare bunun için bir program 
hazırlamaktadır. Tütün alımı bu 
program dairesinde yapılacaktır. 

Portakallar standardize 
edilecek 

Bu sene portakal ihracatını art
tırmak için şimdiden esaslı tedbir 
!er alınıyor. ilk düşünülen ,ey por 
takalları standardize ebnektir. Şim 
diye kadar bir sandık içine muhte 
lif cinste ve muhte:if boyda por • 
takal konuluyordu. Bu seneden iti 
haren portakalların cins ve boyla
rına göre ayrılması, sandıklara bu 
suretle yerleştirilmesi düfÜnu~ü • 
yor. 

Bu hususta hazırlanan nizamna 
me devlet fiirasında tetkik edilmek 
tedir. Portakallar bu suretle tasnif 
edilirse Sovyet Rusya bütün mah -

. sulü alacağını Türkofise bildirmit 
tir. 

Odanın bir ziyafeti 
Şehrimiz lngili:z ticaret odası 

umumi katibi M. Smith Light evlen 
mek üzere olduğundan, yarın Is -
tanbul Ticaret odası, lngiliz ticaret 
odası erkanile ve Maliye müessele 
ri erkanı terefine bir ziyafet vere 
cektir. 

Kagıt mütehassısı lzmite gitti 
Sümerbank afından lzmitte 

tesis edilmekte oıan kağıt fabrika 
sı tesisatına nezaret etmek için bir 
Alman mütehassısı şehrimize gel 
mit ve lzmite gitmiştir. Kağıt fab 
rikasının demir aksamına ait mal
zemeler bir iki güne kadar Alman 
yadan gelecektir. Fabrikanın mon 
taj ameliyesine devam edilmekte
dir. 

S L mer Bank tr lebe gönderiyor 
Sümerbank tarafından Avrupa 

ya sanayi tahsiline gönderilecek ta 
!ebeler için İstanbul erkek lisesin
de imtihan yapılacaktır. 

Bu müsabaka imtihanına 90 
genç talip olmuştur. içlerinden mu 
vaffak olanlardan 1 O kifi muhtelif 
Avrupa ~ehirlerine sanayi tahsili -
ne gönderilecektir. 

BELEDiYEDE 

Kontrat 
KagıtJarı 

Kıymetlerinin kira mikda
rına göre pulla tamam

lamak usulü menedildi 
Kiracılarla mal aahiplcri arasın 

yapılan kuntratoların kağıtları, kira 
miltdarına ııöre dcğiıir. Yüz liraya ka· 
dar 20, beş yüz liradan yukan milular· 
claki kiral için de elli kuruıluk kağıt 
kullanılması k"'\un hükmündendİT. 

Son z:ımanlarda kuntra.o kağıdı ıa
lıan bazı bayilerin kira miluları ne olar
ıa olsun mü~tenye umumiyetle, on ku
ruşluk kağıt verdikleri ve kanuni mik
darı tutturmak ;çin kağıda ayrıca JIU! 
yapııtırdıklan görülmüıtür. 

Bu vaziyet Maliye vekaletinin nazarı 
dikkatini celbebni§, noterlere bir ta
mim ıöndermiıtir. Maliye vekaleti ya
pılacak kuntratolar kaç lira kıymetinde 
ise kıymetine göre kağıt kullanılmau
nı ve kıymetten aıağı kağıt kullanılmak 
ıuretilc yapılacak kuntratoların not • 
!erce tasdik edilmesini bildinniıtir. 

Belediye otobüsleri işlemeğe 
başlıyacak 

Şehir Jet de otobüı Sıletmdıc hakkı bir 
kanunla belediyelere verilmitıi. lıtan

bul belediyeoi, otobüs aalıiplerinin Z'lll"ll· 

ra uğramamaları için, bu lıaklunı dertı.al 
kullanmak istememiı, mevcut otobüıler 
eıkiyinciye kadar beklemeği kararlaı· 
tmnııtı. 

Son yapılan m yenelerde bu oto
buılerclen çoğunun artık ömürlerini bi
tirdikleri ve tamir kabul etmiyeeek ha
le geldikleri gônilmüıtıir. Bunlar ıim
diye kadar amortisman parasını da çı
karmışlardır. Bu sebeple belediye oto
buı meselesini tetkike karar vermi1tir. 

Belediyenin •ene başından itibaren 
hakkını kullan.ırak kendi.inin otobüı iı
letmesi muhtemeldir. Belediye, şehrin 
en ziyade ihtiyacı olan yerlerine otobüs 
iıletecektir. 

Kapalı ç&rfı 
Kcpalı çarıının eıaslı surette tamiri 

için bir ımiddettenbcri belediyece yapı
lan tetkıkat ikmal edilmi§Iİr. Çlll'§ırun 
tamiri için belediye reisliğinin hazırladı
gı proje yeni tehir meclisinde müzake
re edilecek ve ınecliıin müvafakati alın
dıktan wnra çarıının tamirine baılana
caktrr. 

Bir gazetenin yazdığı gibj kapalıçar
ııda yıkılma tehlikesi yoktur. 

Muayeneleri yapılmayan 
hizmetçiler 

Belediye idareıi talima•-·--'-- .. 
U~U"KJle ıro-

re te•cıle tabi tutulan ve Üç ayda bir 
muayen leri icap eden mürebbiye ıüt
nine, hizmetçi, ahçı, Ç8lnafırcı, 'ufak, 
bahç'.v~ hu•uıi ıoiör, arabacı gjbi hiz. 
metçılenn yapılan tetkikatta • , çogunun 
kayıtsız ve muayeneıi:ı: olarak çalııtık-
lar ıanlaıılmııtır • Aileler araınıda bulu
n:"" bu gibi hizmet erbabının muayene-
11z çalışmaları ııhhati korum a namına 
muvafık görülmemi§, bundan ıonra mÜı· 
tahdemin iclarehenelerine k d'I . . . en ı erını 

teıçıl ettirıneyen ve muay l . l . ene en yapı .. 
'."'.yan. hıznıetçil...-in çalı§brılmaınalan 
ı~ın alakadar kaymakamlıklara ve bele
diye ıubelerine 11kı •urete tebligatta bu
lunulınuttur • 

Sıhhi imdat otomobilleri 
Şeh.irde sıhhi imdat otomobilleri için 

yenı bır teıkilat v\icude getirilmesi ka
rarlaıtırılmııtır. Şimdilik htanbul ve Be
yoğlu mıntakalannda iılemekte olan bir 
otomobil bütün telırin imdat ihtiyacını 
temi netmcktedir. Halbuki bu tek oto· 
mobille yaprlan hizmetlerin çok mühim 
olduğu &on tetkiklerden anla~ılmııtır. 

Bunun için otonıobillerin adedi bu 
sene arthnlacak ve daha sür'atli otomo-

Şark demiryolu 
1 Banliyösünde 
1 

i Etya nakliyat tarifesinin de 
indirilmesi kararlaştı 
Şark demiryollarında banliy~ 

hattı ile Edirne trenlerinde bilet 
ücretlerinde yapılmı' olan aon ten 
zilattan sonra etya nakliyat tarife
sinin de indirilmesine karar verıl
mittir. Bilhassa odun ve kömür nak 
liye fiyatlarının fazla olduğu gö • 
rüldüğünden bu nevi efyanın nak 
!iye ücretlerinin indirilmesi şirke
te bildirilmittir. Son defa banli -
yö blet ücretlerin<le yapılan yüz. 
de otu:z nsbetindeki tenzilat tatmin 
kar mahiyette görülmektedir. Hat
tın bugünkü vaziyetine ve tirketin 
ihtiyar ettiği masraflara göre ya -
pılan tenzilat kifi addedilmekte -
dir. Bilhasaa aon tenzilatı otobüı 
rekabetinin kısmen önüne geçebi . 
lecektir. Edirneye gidip gelme bi
let ücretlerinde yapılan tenzilat ta 
timdilik halkı tatmin edecek bir 
haldedir. 

ViLAYETTE 

ıhtikarla mücadele 
---o-

Komi,yon önümüzdeki 
çarşambaya toplanıyor 

Dahiliye Vekaletinin emri üzeri 
ne tetkili tAkarrtir eden ihtikar ko 
miıyonu önümüzdeki çalllUDba gü 
nü toplanacaktır. 

Komisyona ölçüler ve ayar b~ 
müfettiti Kudret Safa Bey riyaset 
edecektir. Komisyon vilayet, bele
diye ve esnaf cemiyetleri namına 
iftirak edecek mwahhaılar ıeçilmit 
tir. Ticaret odası namına, heyetin 
mesaisine ittirak edecek iki misli 
bugün intihap edilerek ölçüler mü 
fettişliğine bildirilecektir. Bu va -
ziyete göre, komisyon çartaınba gü 
nü çalışmağa b8.flıyacaktır. 

AH Rana Bey geldi 
Gümrükler ve inhisarlar vekili 

Ali Rana Bey dün Ankaradan teh
rimize gelmittir. Ali Rana Bey bir 
kaç gün tebrimizde kaldıktan aon 
ra Ankaraya dönecektir. 

Bir İtalyan bestelcarının 
yıldönümü 

Dün bestekar piyanist Furlani
nin sanat hayatına giritinin 50 in
ci yıldönümü olduğundan akrıam 
saat 17,30 da Beyoğlunda ltalyan 
i~iler cemiyetinde bir koıuer ve -
rilmiştir. 

biller getirilecektir. 

Sirkeci - Ramls otobüsleri 
Sirkeci ile Ramia aı:aaında ifliyecek 

olan otobüı!CT 29 teırinievvel Cümhu
riyet bayramında baılıyacaktır. 

Şimdiye kadar Kadıköyiinde iılemek
te olan Kadıköy - Boıtancı otobüı
leri lstanbula geçiri1ip Siıi<eci ile Ramis 
anımda seyrüsefer yapacaklardır. 

sut fiatları meselesi 
Süt müıtah11lleri ile ıüt aatıcılan ara

aındald ihtilaf bugün aon ve kat'i tek
lini alacak. Anlaıına imkAnlan olup ol
madığı &rafbrılacakbr. Her iki tar.dm 
mümessilleri bugün ıon bir ıiçtima ya
pacaklar ve fiat ayrılığına İnhisar eden 
bu anlaıanıamazlığın ortadan kaldırıl
ması çarelerini arayacaklardır. 

Müıtahailler, sütün kilosunu 12 ku
ruıtan satmak teklifinde ısrar etmek ni
yetinde olduldarı için bu toplanbnm da 
faide venniyeceği tahmin edilmektedir. 
Çünkü, müıtahıillere mühtaç olmalm
zın hariçten perakende ıüt temin ede
bilen aeyyar aatıcılar, bu fiab pahalı bul
makta, ancak iki kurut ekıiırile 10 kuru
fll razı olabileceklerini Öne ıürınektedir-
1...-. 

Halbuki, al&kadarlann ıöylediklerine 
bakılırsa, bu fiat teabiti iıi anlaıma ile 
temizlense bile bir faide temin etmiye
cektir. Aradaki rabıta bir tirket vaziye
tini almadığı için, bugün 12 kuruta tea
bit edilecek ıüt fiatı, yann huıuıi ıe· 
rait teıirile ya inecek, ya daha artacak
tır. Bu da bütün emeklerin bota gitme
ıine sebebiyet verecek, hülaaa lıtanbu
lun yıllardanberi halledilemiyen ıüt der
di yine uzayıp gidecektir. 

Maaınafih, ıüt itinin bugünkü bula
nık vaziyetten kurtarılmaıı ve hiç de
ğilse zemin ve ıcraitin hazırlanabilme i, 
belediyenin yerinde bir müdalıaleıilc 
mümkün olabilecektir. 

iki tarafın anlaşmaırn1 temin etmek 
ve kolaylaştırmak suretile, eski tecrü
belerden alman neticeleri de göz önün
de tutarak bu ite son bir vecih vermek 
zarureti kat,idir . 

3 

Günü~ ı 
ı ~4"'1 

İki hatıra 
lstanbul bugün kurtuluşunun on 

ikinci yıldönümünü kutlulayor. 
Bu tarih bütün lstanbullular ve bii 
tün yurt evlatları için yeni bir dev 
rin, bir feyiz ve terakki devrinin 
başlangıcı demektir. Ancak bu ta
rihten sonradır ki lstanbullular 
başkasının malı olan İnsanlar va • 
:ziyetinden çıkmış, ve kendi kendi 
lerinin efendisi, hakimi olmuşlar
dır. 

Hiç unutmam henüz çok genç de 
necek çağlarda idim. Bir gün sa -
bahleyin erkenden elimde çantam 
mektebe gitmek için Kı:zıltoprak 
istasyonuna gitmiştim... Uzakta, 
Kalamış koyunun ötesinde güze • 
/im denizin siyah bir dumanla ör
tülmü1 olduğunu gördüm. Bir sü -
rü gemiler, yüzen adalar gibi bü
yük gemiler, volkanlar gibi du -
man •açarak lstanbufa doğru iler -
liyoT(/u .. , O zaman içime acı bir ür 
perme geldi. .. Ufuklara baka ba -
ka, kara dumanlara baka baka göı 
/erim karardı ... Sanki kilometreler 
ee uzakta sürünen bu dumanlar gö
züme kaçmıştı. Gayri ihtiyari yaş 
lar bofanıyordu ... 

Mektepte bir fevkaladelik vardı. 
Ders zili, vakit geldiği halde çal. 
mamıştı. Bütün çocuklar bahçede 
idi ... Herkesin yüzünde büyiik bir 
teessür okunuyordu. içimizde en 
haşarılar bile birer köşeye büzül • 
müşlerdi ... ölü çıkmış bir evin ye
is ve ıztırabile, ölü almış bir mezar 
sükutunu biribirine me:zcedcrek 
düşünüyorlardı. 

Nihayet zil çaldı ... Müdürümüz 
bizi konferans salonuna topladı. 
ve vaziyetin fecaatini gözyaşları 
içinde anlatarak: 

- Hadi dedi, şimdi uslu uslu 
evlerinize gidin. Mektep tekrar a
çılırsa bi:z ai:ze ilan ederiz. Gene 
hep beraber toplanırız ... 

Aradan seneler geçti. Mek 
tebi bitirmi1tim, hukuka de:. 
vam ediyor ve ayni :zamanda ga:ze 
tecilik yapıyordum ..• Tahrir müdü 
rü, beni işgai ordularının lstanbulu 
tdhliye etmeleri müncuebctile Top 
hanede yapılan merasimi yazma -
ğa göndermişti. 

O merasimin hatırasını hiç bir 
zaman unutmıyacağım. 

Sokaklar hıncahın~ kalabalıktı. 
Tophaneye giden yolu geçmeğe 
imkan yoktu. Polisler, jandarma • 
/ar her taralı tutmuşlardı. Herkes, 
her lstanbullu bu fevkalade günür 
heyecanını tatmak istiyordu. Elim 
deki vesikanın yardımile birçok 
maniaları, setleri atfatabildim ve 
Tophaneye vardım ... 

Bir mülre:ze Fransız askeri, bir 
millre:ze ita/yan askeri, bir müfre
ze lngiliz aıkeri ve nihayet bir müf 
re:ze Türk askeri büyük meydanda 
bir murabbaın dört dıl'ını vüeude 
getirmişlerdi. 

Türk askerleri önlerinde şanlı 
bayrağımız olduğu halde gayet 
muntazam ve sert adımlarla üç 
müfrezenin önünden geçtiler ve 
giden düşmanlarını selamladılar. 
Sonra yerlerine geı'ıp durdular. Ve 
nihayet bu müfrezeler birer birer 
muntazam adımlarla ve trampet, 
boru çalarak şanlı askerlerimizin 
önünden geçtiler ve bayraklarını 
İndirerek ıanlı bayrağımızı selam
ladılar ..• Mütareke ıenelerinde bin 
türlü ı:ztırap ve felaketler karşısın
da içime akan, içime ııinen kanlı 
yaşlar, önünden seddi çekilmiş bir 
nehir gibi tatlı tatlı akmağa başla 
dı ..• 

Gö:zyapının ilk zevkini o ande 
tattım ... 
• 

O günden bugüne kadar sene -
/er geçti. Şimdi Türk bayrağı önün 
de sade üç düfman müfre:zeııı de -
ğil, bütün bir dünya eğiliyor ... Fa· 
kat fU farkla, bu dünya artık düş
man dünyası değildir. Dost dünya 
•ıdır. Ve hürmetle mütekabil sa • 
mimiyetle eğiliyor. 

Mümtaz FAI1'. 

Bükreştc toplanacak cer· 
rahlar kongresi 

ikinci teırin iptidasında Bükreıte 
toplanacak olan cerrahlar kongresine 
memleketimiz operatôrlerinden Ahmet 
Kemal, Kazım lıımaı1, Bürhanettin, Ri
fat Hamdi, Ömer Vasfi ve Feridun Şev
ket Beyler davet edilmiılerdir. 

Türk ~ekimleri kongre müzakerele
rine asli i.za ııfatHe iıtjrak edec k1er
dir. 

Kendilerine gelen davet mektuplann
da Bükreıte i•ttdikleri 11m~iyatlan ya
parak kongre azalarına göstermeleri ri
ca edilmiştir. 

Kongre tonunda, Balkanlılar araır 
cerrahlar birliği letekkülünım niramna
mesi yapılacaktır. 

• 



( ___________ F_ik_ir_ı_er __ ve __ in_s_an_ı_a_r __________ ) \l_Ç>_z ___ d_il_i_ın_ı_·z_l_e __ _ 
Şiir ölüyor mu? lstanbulun kurtuluşu ••• 

Her tarafta olduğu gibi bizde 
de şiirin öldüğünden, hiç olmazsa 
can çeki~tiğinden bahsediliyor, 
Bazılarının gözleri yaşararak, ba.- , 
zılarının da adeta zafer kazanmış 
bir adam edası ile verdikleri bu 
haberin pek doğru olmadığını gös
termek güç değildir: mecmuaları, 
bir sene içinde basılan kitap liste
lerini karıttırın, şiire heves eden 
gençlerin bugün dünden az olma
dığını anlarsınız. Varlık'ın 1-10-34 
tarihli sayısında on yedi imza var, 
bunların dokuzu birer şiir altında 
dır. 

Evet, şiirin ölümüne ağlayanla· 
rın yüreğinde ümit uyandırmak, 
sevinenlere de zaferlerinin daha 
tam olmadığını anlatmak için or
taya birkaç rakam atmak belki ye 
ter. Fakat bu, kendimizi görünüş
le avutmak olur. Nazım Hikmet, 
Necip Fazı!, Ahmet Hamdi gibi üç 
beş isim saymasak biz de, Naci 
gibi: "Erbabı teşaur ~oğalıp şair 
azaldı; - Yok, öyle değil, şairin an 
cak adı kaldı,, derneğe mecbur o
lacağız. Mecmualarda, kitaplarda 
okuduğumuz manzumelerin hepsi 
biribirine benziyor; tertip yanlıtı 
olarak birinin imzası öbürüne atı
hverse bu yanlışlığı, kimse, belki 
o manzumeleri yazanlar bile far • 
ketmiyecek. 

Biribirilerine bu kadar benze
yiş ... şiir için asıl ölüm itte budur, 
Sessizlik bir şeyin hazırlandığının 
müjdecisi diye kartılanabilir; fa
kat bu benzeyiş şairlerin yeni bir 
şey yaratamadıklarını, demek ki 
kendilerinden önce gelmişlerin ar
tıkları ile geçinmekte olduklarını 
gösterir. Şair eşya arasında yeni 
münasebetler sezen, "mythe,, !er 
yaratan, yaşamakta olduğumuz 
hayatın manasını, derin manasını 
hissettiren, yeni mevzular bulan 
adamdır. O, etrafı ile ıoukayese 
edildiği zaman daima bir başkalık, 
hazan etrafı ile çarpışmağa kadar 
varan bir duygu ve düşünce ayrılı 
ğı aösterir. Sonra kendi duyuşu -
nu, kendi düşünüşünü etrafına da 
k ... ouı ett:rir; yani gelecek hayatı, 
kıymetleri haber verir. Bunun için 
onu bir cemiyetin kendince de bi
linmiyen arzularını, temayüllerini 
söyliyen adam diye gösterirler. Şa 
irin ilk çıktığı zaman söylediği duy 
gularla, düşüncelerle, aralarında 
yaşadığı insanları "heurter,, etme 
si, demek ki onlara alışık olmadık 
!arı sözler söylemesi şarttır. Esa
sen bilinen, herKesin kabul ettiği 
teyleri söyliyen adam şair de -
ğild ir, yaratıcılığı yoktur. Başka • 
larından öğrendiklerini sıralamak
la kalıyor demektir. 

Yazıları ile etrafını "heurter,, 
eden her adam muhakkak şair mi 
dir? Sözlerimden, dikkat edilince 
hiç te taşımadıkları, hatta reddet
tikleri bir manayı çıkarmağa kalk 
mayın. Hayır; öyle bir adam sade
ce bir deli de olabilir. Zaten şair 
kendi duyufunu, dütünüşünü son -
ra etrafına da kabul ettirir derneği 
unutmadım; bu şartı dolduramaz
sa belki bir havai fişek gibi par. 
lak bir iz çizer, fakat bu iz geçici
dir, cemiyetin özüne işliyemeden, 
ancak kabuğa dokunduktan sonra 
kaybolur. Ekseriya dikkat edilin • 
ce bunların gerçekten yeni olma • 
dıkları, ancak hususi bir tavırla 
söylendikleri için öyle gözüktük • 
leri anlaşılır. Onlarda etrafı "heur 

1 ter,, eden terkiplerindeki unsurlar 
değil, sadece şekil, ifade tarzıdır, 
Şekil, ifade tarzı kadar modaya, 
yani bi11 zamanın en sathi en geçi
ci hevesine tabi olan hiç bir 
şey yoktur. Halbuki asıl yenilik 
insanların tabiatine, mayasına - e
bediyen diyemesek de - çok uzun 
bir zaman ilişik kalır, ona kayna -
şır. Onu koparıp atmak için yeni 
bir mücadele lazım gelir. Fakat 
her "heurter,, eden, aykırı görünen 
şey bir yenilik, sahici bir tair ese
ri değildir diye sahici şairin başlıca 
vasıflarından birinin düşüncesi ve 
duygusu ile etrafından ayrılmak o 
lduğunu inkar edemeyiz; dahilik
le delilik arasında görünüfte bir 
benzerlik bulunduğunu öteden be
ri herkes bilir. (Zaten nihayet ba
zı delilerin söyledikleri de cemi -
yetin birtakım kendince de bilin
miyen arzuları, temayülleri değil 
midir? Ancak bunlar, büyük şair· 
!erin, dahilerin söylediklerinin ak 
sine olarak, insanlığın veya cemi 
yetin kuvveti dıtında bulunan, ye
rine getirilmesine imkan bulunmı
yacak, böyle olduğu için de sönüp 
gidecek arzu ve temayüller değil 
nıidir?) 

Bizde şiirin günden güne fena
laşması belki tairlerimizin böyle 
etrafın kıymetlerini kabul etmele
rinden ileri geliyor. Fakat şiirin öl 
düğü, can çekittiği başka memle • 
ketlerde de iddia ediliyor. Bunun 
pek doğru olmadığını zannediyo -
rum; çünkü fİİr oralarda başka 
kalıplara gizleniyor. Tiyatro, hika 
ye artık manzum yazılmıyor; fa · 
kat bu, hikayelerin, tiyatro eserle
rinin - hepsinin demiyorum, bazı
larının - tiir sayılmasına mani de
ğildir. Bununla şu mensur şiiri, bü 
tün kötü muharrirlerce pek sevi • 
len lirik nesri kasdetmiyorum; şi
ire yukarıda da yazdığım manayı 
veriyorum: eşya arasında yeni mü 
nasebetler sezmek, "mythe" ler ya 
ratmak, yaşamakta olduğumuz ha 
yatın derin manasını hissetmek, ye 
ni mevzular bulmak. Bu, manzum 
bir eserde olduğu gibi bir roman
da, bir felsefe kitabında, hatta in
san oğlunun herhangi bir hareke
tinde bulunabilir ve bu ölemez, bü 
tün tarihin gösterdiği gibi insan 
kafasının esas fonktionlarmdan 
biridir. Ancak onu aramak lazım
dır. Bize tiiri sadece manzumeler. 
de aratan şey bir itiyattan başka 
bir şey değildir, eski bir hükme 
hala bağlı olduğumuzun delilidir. 

Öyle İse nazım, yani tiiri vezin
le, kafiye ile söylemek sanati ölü
"Or mu? Onu da zannetmem, çün-

:.i insanların duygularını, düşün • 
celerini kulağa hoş gelecek, mera
mını yalnız kelimelerin manası i
le, onların ahenkli bir surette ter
tibile de anlatacak sözler söylemek 
huyundan vazgeçmelerine ihtimal 
veremiyorum. Denebilir ki nazım 
da, musiki gibi, bugün, daha tam 
bir vuzuh arzusunun mahsulüdür; 
kelimeler meramımızı zaruri ola • 
rak nakıs bir surette ifade ediyor 
(bilhassa iç hayatrmızı anlatmak 
istediğimiz zaman) ; bunu farket
tiğimiz için sözden başka bir vası
taya başvuruyoruz, kelimelerin ma 
naaındakinden daha derin bir vu • 
zuh arıyoruz. Musiki de, tiirin na 
zımla ifadesi de bunun mahsulü -
dür. Büyük riyaziyecilerin, yani en 
vazıh dütünceli kafaların ekseriya 

Milliyet'in Edebi Romanı: 1 

İZMİR çocuGu 
· Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

Yat Kulübün bütün odalarındaki 
tuvalet masaları metguldü; ha • 
nımlar baloya hazırlanıyorlardı. 
Bu, kulübün bahçesinde verilen 
mevsim balolarının sonuncusu idi. 
Açık pencereleri örten ince perde
lerin arahklarınından Beyoğlunda 
tanılmış tuvalet etyaaı satan mağa 
zaların daima on misli bir para 
mükabili kadınları soyduklar~ en 
pahalı kokuların ince buharları sı
zarak bu sonbahar Ada gecesinin 
çam kokuları tüten ılık havasına 
karışıyordu. Bahçenin her köşe -
sinden fışkıran bol sefahet ışıkla
rile, derinden derine odalara ka · 
dar yayılan cazbandın kızıştırıcı 
ahengi tuvalet masalarının başın· 
da çalıtan genç ve yaşlı l&dınların 
ııtmasını arttırıyordu. 

Ön taraftaki odaların birinde ol
'dukça somurtkan bir sahne vardı. 
Feriha ince kumral ka,Iarını bir 
kalemle boyamakta epeyce müşkü
lat çekiyordu • O bu kaşlara Greta 
Garbo'nunkiler gibi düşündürücü 
ve esrarlı bir ifade ve mek i ter -

ken onların çatık ve hoşnutsuzluk 
söyleyen manalarını bir türlü boza
mıyordu. Menekşe rengi bir tuva
letle masanın batında kızının ha
zırlanmasını bekleyen Füruzan Ha 
nımefendinin bile canı sıkılarak 
sayıfalarını karıştırdığı bir resim
li mecmuayı elinden attı ve kızının 
batucuna gelerek bu uzun süren 
tuvalet ameliyesini ses çıkarma • 
dan seyretmeğe başladı. Fakat bu 
ince kaşlar, belki yirmi defa, ve 
her defasında gene beş on dakika 
sarfedilerek yapıldıkt~n sonra tek
rar bozulmuştu. Yirmi dördüncü 
defasında artık Füruzan Hanıme· 
fendi dayanamadı: 

- Kızım sen kaşlarının şeklin
den evvel içinin sıkıntısını yenme
ğe çalış · dedi · Böyle hırçın ve so
murtkan halinle ka,Iannı ne yap
san nafile !.. 

Fe. iha ağlamalı bir halde idi. O, 
bu akşamki baloda bulunmak bile 
istemiyordu. Fakat ne yapabilirdi? 
Odasında kapanıp kalamazdı ya! 
Ne de olsa bu son yaz balosu idi. 

ilk teşrinin altısındayız. lstan
bul, bugün kurtulmuştu. Hem de 
kimsenin kurtulacağına inanmadığı 
bir sırada. . • Büyük savaşta üstün 
gelen birleşik (1) törü (2) ler, ls
tanbulu bir budunlar arası (3) ge
çidi gibi ellerinde tutmağa alışmış 
lardı. Onu Türklere geri vermeyi 
hiç biri kalasından geçirmiyordu. 
Fakat Türkteki inanç, Türk ordu • 
sundaki ileri atılış İsteği, bütün 
planları değiştirdi. Çanakkaleye 
doğru sarkan Mehmetçik, kendini 
çarçabuk saydırmasını bildi. Birle
şik törüler, hemen derlenip topar
landılar. Çünkü yeni bir savafln 
sonu ne olacağı kestirilemezdi. 

Arası çok geçmeden, konuşma
lar başladı. lstanbuldan çekilip 
gitmeğ~; "hayır,, diyemediler, 

lstanbulu boşalttıkları gün, en 
büyük bezek (4) lerimizden birW 
daha yaptık. 

Çünkü lstanbul, en güç kurtarı
labilecek topraklarımızın üatünde 
idi. Bu daracık Boğazın kapıları di
binde yüzbinlerce kişi boğaz boğa
za gelmişlerdi. Her iki -yandan o
luk gibi kanlar akm1Jtı. 

Fakat sonunda Osmanlı törüsü 
yenildi. Onlar da zorla giremedik
leri Boğazdan, kollarını sallaya 
sallaya geçtiler. Nasılsa, yerleştik
leri bu yerden onları bir daha kim 
çıkarabilecekti? 

Bütün gören gözler, gördü ki, bu 
işi biz yaptık. Topla, tüfeğin işini, 
gün olur, bir tek baş yapar. Bu bir 
tek baş, daha sonraları, yüzlerce 
yıla sığmayan işleri başaran, Baş
tır! lstanbulun kurtulduğu günü 
kutlularken, bu büyük Başın karşı
sında eğilelim. 

lstanbul için kanlarını döken yi
ğitlerimize, yüz bin saygı • .• 

M. SALAHADDiN 

(1) Birleşik - Müttefik. (2) Törü -
Hükumet. (3) Budunlararası - Beynel
milel. (4) Bezek - Bayram. 

Gençler mahfelinin 
temıilleri 

Cümhuriyet gençler mahfeli temaşa 
şubesi dün Beyoğlunda Cümhuriyet H. 
F. binasında bu senenin azaya mahıuı 
ilk temsini vermiıtir , 

Temsilden evvel Fethi lımail Bey 
tarafından bir konferans verilmi9, bun• 
dan sonra "Kızıl çağlıyan" isminde mil
li bir piyes oynannnıtır. 

YENi NEŞRiYAT. 

ulkü çıkh 
Olkü'nün 20 inci sayısı her zamanki 

zenginliği ;ıe çıkmıştır. Bu sayıda Dr. 
Pnı. Şevket Aziz Türkiyenin nüfusu me
aeleıini çok özlü bir dil ile anlabnak
tadır. lsmail Hakkı Bey "Ders Yılı Bat 
!arken,, serlevhası altındaki bir yazısı i· 
le terbiye meselemizin etraflı bir teıri· 
hini yapmaktadır. 

Müıteırik Pro. Kovaski'nin bugün
kü Türk dilini komıu milletler üzerine 
yaptığı tesirleri anlatan yazısı, Ali 11-
hami Beyin nakıl vasıtalannı derli top· 
lu anlatan makalesi bu ıayırun dikkate 
değer yazılan arasındadır. Bunlrdana 
başka mecmuada çok kıymetli yazılar 
vardır. Ülkü'yü her Türk münevveri dik 
katle takip etmelidir, 

musikiyi de, nazmı da sevmeleri 
acaba bunun için değil midir? 

Nurullah ATA 

Onun fikrince balo demek bir tu
valet müsabakası idi. Geçen sene
den kalan bir tuvaletin bu seneye 
uydurulmut iatihalea.ile baloda bu
lunmak Feriha için ne tahaınmül 
edilmez bir acı oluyordu! Çatkın 
çatkın annesine dönerek cevap ver
di: 

- Bu aktam Matmazel Bohor'la 
Madam Karamanlı'nın giyecekleri 
tuvaletleri dütündükçe doğrusu bu 
elbiseden nefret ediyorum anne ... 

Genç kız istikrah ede11 gibi yata· 
ğın üzerine serili duran güzel be
yaz bir tuvalete hakaretle baktı. 

Anneni teselli etmek istedi: 
- Haklısın Feriha. , , Bir genç 

kız istediği tuvaleti yapamazsa ne 
kadar acı duyacağını anlarım. Fa
kat kabahat senin ... Hala karar 
veremiyorsun .. , Bir kere gözünü 
kapa karar ver. . . Ondan sonra 
tuvaletlrini buradaki bayat terzi -
lerden deiYil, bizzat Avrupadan ge· 
tirtirsin ... 

- Anne gene Servet Beyden 
bahsetmek istiyorsun değil mi? 

- Servet Naim Beyden neye si
nirleniyorsun Feriha? Mükemmel 
bir adam. . . Bankalarda ismi gibi 
uyuyan bir aeııveti var .. , Onu u
yandırmak fena mı olur? 

Genç kız cevap vermC"ı:li. Füru -
zan Hanım tekrar başladı: 

Krizantem er <.yarında, ateş 
ve kaa yağmuru altında de
rin bir aşk macerası. (3313) 

HİKAYE 
823 Kh.z. BÜKREŞ, 364 m. 

Köpek ve şaka 
13 - 15 Gündüz neıriyatı. 18: Dana 111 

ai (Blua Sı.r cazı.) 19: Haberler. 19,15: 
devamı. 20: Uni•ersite. 20.20: Pli.k. 20, 
ferans. 21: "ZOBAlL., İ•İmli bir perdel" 
bescunun eserlerinden opera. 22: Mus 
22,20: Radyo orkestrau. (Vals ve op~ 
23,15: Haberler. 23,45: Kahveba.ne kon•• 

Koyun kadar bir köpekti. Sa -
hiplerine gerçi çok alışkın, uysal • 
dı. Fakat yabancılara kartı müt • 
hiştir. Koyun kadar bir köpekti, fa
kat koyun gibi değildi. Zaten man
zarası bile korkunçtu. Bahusus ka
lın, büyük tüylerinin altında dip • 
diri, tombul adaleleri gerilmiş, bir 
sıçrayışı vardı ki ürkmemek kabil 
değil. 

Ben de kö:rekten dehşetli korka
rmı. 

- Canım bir fey yapmaz. Siz o
na bakmayın. Onunkisi kuru gürül 
tü. 

Ben İf·e "hayvana itimat olun -
maz,, nazariyesinden başka bir 'ey 
düşünmem. 

Onlara her misafirliğ~ gidi,im
de böyle sofalarda, odalarda, kori
dorlarda, bahçelerde böyle başı · 
boş dolaşışından çok rahatsız olur
dum. 

- Canım tunu ben geldiğim za
man bağlayınız. 

- Korkma efendim. Dokunmaz. 
Filhakia saldırmıyor. Saldırmı

yor ama. insana o kadar fena fena 
bakır.or ki. 

yalnız gözlerinin manası insanın 
uykusunu kaçırmağa kafi gelir. 

O gün gene yemeğe davetli idik. 
Yemekten kalktıktan sonra hepsi 
bahçeye indiler. Ben de kütüphane 
den bir kitap çekmiş, tok karnına, 
şöyle yemek üzerine gelen bir reha 
vetle koltuğa gömülmüş, oturuyor, 
elimdeki kitabı okuyordum. Kalk
tım. Bir cigara yaktım ve şöyle mer 
divene doğru ilerledim. Arkamdan 
rüzgar gibi bir şeyin bana doğru 
koştuğunu, atıldığını hissettim. He
men döndüm. Köpek. 

Şimdi ne yapacaktım? Düşünme
ğe bile meydan bırakmadan üzeri
me atıldı. Bayılmışım. Nasıl yetiş
tilt>r? Nasıl beni kurtardılar? bilmi 
yorum. Sonra elbisemin parçalan -
mt olduğunu ve koluma dişlerini ge 
çirmıf, yaralanmıt olduğumu gör • 
düm o kadar. 

Onlar gülüyorlardı. Alay ederet.& 
--·Eyvah! dediler. Köpekte ku

J\J:..du. 
Bilmem ki acaba ben çok mu çiğ 

bir adamım acaba? Bu bir şaka da 
ben mi anlamıyordum? 

- Canım korkulacak bir fey de
ğil. Bu, bizim Aslanın cilvesi. 

Onları terslemedim ama ne ya • 
lan 5Ö) liyeyim, ben böyle köpek cil
vesinden pek hoşlanmıyorum. Hay
di elbiselerin parça parça oluşun -
dan ~arfınazar, ya geçirdiğim he -
yecan, üzüntüye ne buyrulur? 

- Ha, dedim. Bu taka demek ki. 
O gün ayrıldık. Tabii bir daha 

böyle bir misafirliğe gitmek gafle
tinde bulunmadığımı tahmin eder
siniz. O gündenberi bu hikayeyi 
ne zaman arkadaşlara anlatsam: 

- Desene ki kuduz köpek ısırdı. 
Sen de kudurdun. 

- Eh ne yapalım? kudurduk. 
Biraz taka edecek olsak. 
- lsırırım ha! der ve gülerdik. 
Bir gün Sofya'ya bir seyahat ter-

tip etmittik. ikinci mevki yolcuları 

- Balo gecesi büsbütün neşeni 
kaçırmak istemiyorum ama ••• 

- Zaten neşem var mı anne? .. 
- Biliyorum. Fakat neşelenmek 

iınkanı varken niçin fırsatı kaçın· 
yorsun anlamıyorum. . . Servet Na 
im Bey mükemmel bir koca olabi
lir. Terbiyeli, nazik bir adam .... Se· 
nin için bayılıyor ... 

- Hemen babam yaşında bir a
dam. , , Ben yirmi bet, o, kırkı geç 
kin. 

- Gö&termiyor ki. , . 
- Pomatlarla Russel korsaları-

na dua etsin. 
- Hangi erkek, yani parası olan 

hangi erkek yapmıyor ki? 
- Bir obur gibi yiyor ... O 'yer

ken ben korkuyorum doğrusu .• , 
- Senin hatırın için aç mı otur

sun? Sıhhatli bir adam elbet yiye
cek içecek. Bu da mı kusur? ! 

- Sporla hiç alakası yok. •. 
·- Aman bıktım bu sizin sporla

rınızdan. . • Kapkara zenci yavru
su, sırık gibi gençlerden ben kendi 
hesabıma iğreniyorum ... Hem ni • 
çin böyle söylüyorsun? Geçen gün 
Yorgolu'dan dönerken kotma mü
sabakasında ne dinç koşuyordu .. , 

Genç kız bir kahkaha attı: 
- Sevsinler-onun koşmasını!.,, 

Hı,ıltısı ta iskeleden duyulmuştur. 
Bir mendil dolusu terleyişi de ca-

;»asında oturuyorduk. Bulunduğu
muz kompartımana "başkası gelme 
sin ve biz rahat rahat, geniş geniş 
c turabilelim,, diye ben gene arka
daşlarla şakalaşıyordum. Elinde ha 
vullarla bizim kompartrmana doğru 
birisi yürümeğe ba~adı mı? 

- Isırırım ha? diyor ve kaşrmı 
gözümü oynatıyordum. 

Gelenler garip garip bana bakı • 
yorlar ve ..trafımdakilere istimzaç
kar bir tavırla bakıyorlardı. 

Yanımdakiler: 
- Bir şey değil, korkulacak gibi 

değil. Kuduzdur efendim. Merak 
etmeyin saldırmıyor. 

Bittabi gelenler bir dakika bile 
durmadan kendilerine başka bir 
yer arıyorlar ve kaçıyorlardı. Biz 
de rahat rahat, bacaklarımızı yaya 
rak oturuyorduk. 

Sofyaya geldik. Ne güzel, ne ra
hat seyahat? 

istasyonda tren durdu. lndiğimiı; 
zaman karşımıza bir Bulgar polisi 
geldi. "içinizde bir kuduz varmış,, 
diye bizi yakaladı. 

- Hayır! dedik. 
Fakat dinletmek kabil olmadı. 

Şahitler birer birer vekayii olduğu 
gibi anlattılar. Bittabi bizi götürdü 
ler ve benden üç yüz leva cezayi 
nakli aldılar. 

Bu köpek hikayesini niçin anlat
tım bilir misiniz ?Kulağınızda olsun 
köpekle şaka olmaz. Köpek yanı • 
nızda olsun olmasın o, bir tehlike
dir. Sadıktır. Falandır, filandır der 
!er ama, inanmayın. Birisine kızdı
ğınız zaman hakaret olsun diye: 

- Köpek! dersiniz .. 
Bu, kafi değil mi? 

SEM 
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YARAŞA OPERET 
3 perde, Besteliyen Y ohann Strauss 
Tercüme eden: Ekrem Raşit. 

689? 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 

19,15: Viyolonsel • Piyano konıeri. -
sahabe. 20: Koro konseri. 20.20: Konf• 
20,30: Keman konseri ( pli.k), 20,45: M 
be. 21: Taaannili hafif musiki.. 21,45: H 
ler. 22: Piyano müsameresi. 22,45: Ed 
- Konserli rekli.mlar. 23,15: Dana m• 
24: Musahabe. 24,0S: Hafif musiki. - M 
be, 1: Dans muiıikisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Piyano refakatile Macar ıar1al 

Musahabe. 19,40: Hafif musjki. 21,lOı 
ha be. 21,30: T aroıato konseri. 22: Ha 
22,30: Opera orkestrası (Friedl.in idare•' 
23: Haberler. 24,50:.,.Siaan muaikiai. 

Khz. PRAG, 470 m. 
18,55: Amele netriyab~ - Muaah.abe. 

Populer Sli.v ıarkıları. 21,10: Caz orke• 
21,45: Operet musikisi. 23,15: Pli.k. 
Milinovosky bandosu, 

Kh•. LOKSEMBURC, 1304 •· 
Fransız ak4amı. :ııı::ı ..... v: Afk 4arlularlo 

iktisadi neıriyat. 22,05: Gala konseri. 23: 
sahabe. 23,0S: Radyo orkestrası.. 24: 
plil.ları. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
20: Musahabe. 20,30: Rekli.m. 20,40: 

no konseri. 21,10: Popüler. ıarkılar. 
Haberler. 23,20: Radyo orkestrası. 24,lS; 
Pli.klarr. 

ROMA • NAPOLI • BARI • 21,45: Waanerin bir operau. - M\I 
be. 

841 Khz. BERLIN 4 Teael 357 m. 
19,20: Ors mu•ikjai. - Musahabe. 1 

Neıeli neıriyat. 20,40: Aktüalite, hab 
21,10: Münihten nakil. 22,10: Taaanni •• 
.ı:ah. 23: Haberler. 23t20; Hambur.tan 
(Dans muıikisi.) 

950 Khz. BRE5LAU, 316 m. 
19: Musikili neır.iyat. 19,50: Mus11haı,.. 

Haberler. 21,10: 1'Wir rahren ina Land,, 
li muıik.ili radyo tem•ili. 23,25: Danı mu• 

592 Khz. ViYANA 507 m., 
20,15 Avusturya halk muaikisi ,.21,15 

ıik bir tal'annili temsil, 23,05,- 23, 10 A• 
ya danıla.rı, 23,30 Haberler, 23,50 Ork 
konseri, 24,45 Dans muıikiai, 

iş ve işçi 
Milliyet bu nitunda İf il• iffİ 
yenlere taııauut ediyor. lı 11• 
utiyenler bir mektupla ı, b 
muııa müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Hastahanelerde, mekteplerde y 

servisi, ütü, çamaırr gibi hizmetler 
babım, tap-aya dahi giderim. Aclre · 
Sirkeci Samsun • Pazarcık oteli 8 
rada Şemsi H. .................. 

lliUiy~ 
Asrm umdeei " MiLLiYET " 

Tiirkly• içia Hariç 
LK, Lıt. 

3a,.hiı•ı••••• 4- ı-
6 tt.••••••• 71SO 14-

12 " •••• ' ' 1 14 -.. 28 -

Gelen. ..-rak seri "Terilmes.
aeç•n nüshalar 10 kuruı tur.- Gueuı 
matbaaya ait iıler için müdiri,-ete m 
caat edilir. Gazetemi-1: ili.ala.na. meı'uli 
tini kabul etmez, 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcl'ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +6648 

ba .••• 
Feriha istikrahla burnunJl çar • 

pıttı. 

Füruzan Hanım mutlaka kızına 
tesir yapmak kararında idi, 

- Üzümün çöpü, armuaun sa -
pı. , . Her teyine kusur bulmağa 
çalışıyorsun. Zaten fazla iltifat e
den Prkekler aldanırlar. • • Elin • 
den gittiği zaman kıymetini anlar
sın ... Zavallı adam sana yaranmak 
için kışın İngilizce ders alacağını 
söylüyordu ... 

- lngilizce değil ya bir de üze
rine rusça öğrense nafile modern 
bir insan olamaz .. , Kabiliyeti 
yok.,. Takma olduğu belli ... An
ne niçin böyle söylüorsun? Servet 
Naim Bey bir sefaret memuruna 
benzer mi? O maniyerler onda bu
lunur mu? 

Füruzan Hanımın gözlerinde 
bir çakmak çaktı: 

- Meseleyi anlar gibi oluyorum. 
Sen Şekibi ortaya atmak istiyor • 
sun. Şık bir genç ama züğürt ... 

- Fakat istikbali var. 
- Hiç belli olmaz. 
- Nasıl belli olmaz? Bugün kü-

çük bir katip. • • Fakat yarın bir 
sefir olabilir. 

Füruzan Hanım müteesir olmut· 
tu. Samimiyetle kızına eğilerek 
saçlarını oktadı: 

- Feriha! .. Söylemeğe hiç 
hacet yok. Benim ömrüm A 
larda geçti. Baban bir sefaret 
tefıuı idi. Beni duı:ıyanın en tık 
!erinde ya,altı, sefaret memur! 
na karşı ne kadar zaf hissetti·' 
bilirsin. • • istemez miyim aeıı 
bir sefir karısı olasın?.. A 
görmeyen adamdan zaten ne h 
gelir?! ... Fakat bundan kolay 

., B' . . k.f. S var... ır ısaretın a ı. , , e 
Naim Bey seninle evlenirse b" 
hayatını A vrupada geçirirai'l. 

- Ben öyle iğreti Avrupa 
Y•tı istemiyorum anne •• , 

- Fakat ne çare kızım? HıJ 
mizi tekraıı mı edeyim?.. Bu 
kulübe gelmek için inci yüzü .. 
de sattım. Bu kış Ayazpafad 
apartımanda oturamıyacak vll1' 
yetteyiz .. Şitlide üç odalı bir il 
tımanda oturmağa mecbur oillc:' 
ğını dütün de ona göre hayll.., 
tanzim et!.. Benim son sözüm: ı 
fırıatı bir daha güç bulacaksıll• ı 

• • • 
Furuzan Hanım kurenayi H 

ti tehriyariden Mühtedi M 
Zuhtıi Patanın kızı idi. Kafkat 
lı bir ana ile aslı Macar bir b 
nın kaı~'ık kanından gelen f'ii 
zan Hanımın egzotik ve karıtılı 
güzellik tafıyan yüzü ve vüc 

- Bitmedi..,... 
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iPEKTE 

Görünmeyen adam 
Bu hafta "ipek" te peri cin ma • 

allarına benziyen garip bir film gÖ•· 
crilınektedir. Yalnız bu filmin ha • 
ıın teyzelerimizden dinlediğimiz ma 

•allardan farkı, bir az asri olması, 
• - \'ani itin içine, büyü, tıl11m yerine 
ç . yanın einneıidir. 

~ ,Mevzu haddi zatında heyecanlıdır. 
iP" Bır adam hiç göze görünmeden bir •Ü· 

f' " marifetler yapar, adamalr öldürür, 
ıJ.timendiferleri raylardan çıkarır, oto
•jf'l'obilleri uçurumlara dütürür de na
ı•ıl heyecanlı olmaz? 

Mevzuu kısaca anlatalım: 
f' Evvel zaman içinde, kalbur saman 

ıı. içinde ... 

~ Hayır, hikayeye böyle baılamak 
r"".doğru değil, Çünkü mevzu daha ziya 

··tiJ de geelcek zamana aittir. Fakat kal· 
ur saman içinde demek doğru ola
ilir. Çünkü birçok kar sahnelerinin 
akikaten saman savrulma11na ben • 

zediği muhakkaktır. 
al• · ı· d • ·ı 1 Ne ise, burası bızc azım egı , ası 
'f' ev ua i elım bir kımyag r uzi.ln 

t ıkat neticesınde ınsanla· 
n z bir tekle girmesi

r. Ve buldugu ilacın ilk 
ecrub 1 rıni kendi uz rinde yapıyor. 
akat heyh t 1 ilaç tesırinı gösteriyor 
ının g nç kımyaker de artık aklını 
aybetmııtır Bundan sonra ne deli • 

JI :ıkler yapınıyor neler etmiyor. insan• 
arı boğuyor, kainatı korkuya venyor, 

ı Fakat iıin garibi tudur. Bu adam 
el <1 "runınez olmuıtur. Fakat elbiseleri 

• Jf ~ e tırınga edilmcmit ya, onlar neden 
L }- ~Qt'\i 

1111ı' "'o.le nınuyor? Zahır çırçıplak dolaş • 
·fil 'llk~adır. Fa al karlar uzerinde bı • 
J w bu 1 iZier ayakkabı izlendir. lıte 
" ır .... ~il:"• akıl ennıyor. 
;ıı •Yet uzun boylu tetkikelrden 
.... 

EMA 

taharrilerden sonra polis karlar Üzerin 
de yürüyen izlere ateı ediyor ve bu 
görünmeyen "Jamı vuruyor. 

Sonra görünmeyen adam haıtaba

neye kaldırılıyor. KenıJısini tedavi e• 
den doktor arlık ümidi keımıştir. La
kin bir me•ele daha var. Mademki 
doktor bu adamı göremiyor, nasıl olu 
yor da ümidi kesiyor ve nasıl oluyor 
da kimyagerin sırma vakıf olmadığı 
halde görünmeyen adamın öldükten 
sonra görüelbileceğini keıfediyor. Bu 
raaına da akıl erdirmek kabil değili 

Masal bu ya, iıte oluyor. Görün • 
mez adam göriinür adam oluyor. Ve 
ölüyor .. 

Bu filmin senaryosu lngiliz muhar ... 
rirlerindcn Vela'in romanınrlan alın -
mııtır. Hatta bu roman türkçeye de 
tercüme edilmittir. Film baıtan aıağı 
sinema dalavereleri, hokkabazlıklari
le doludur. Bu itibarla eğlencelidir. 

Hele polislerin bu görünmeyen ada • 
mı yakalamak için aarfeıtikleri gay • 
retler aeyircileri meraklandırmaktan 
ziyade kahkahalarla güldürmektedir. 
Tasavvur edin kı polis görünmeyen a 
damı yaka! mak için balık ağı bile kul 
!anıyor. Gorünmeyen adam birçok ka 
pıları ke dikendine açıyor, dolapla • 
n, elbiaelen dansettiriyor ... 

Poliı bu adamı nasıl yakalayamıyor 
oraaı ıayanı hayret ... Fakat yakalar· 
•a film biter Bu da filmcılerin itine 
gelir mi? 

lıte gorünmeyen adam bOyle bi': '?a 
ra filmidir. Macera meraklıları ıçın 

~=yredilebilir denebilir. Yalnız film 
goalerilirken ikide bir kopmasa daha 
İyi olur. Vakıa bunda da belki bir hik 
met vardır. Belki görünmeyen adam 
il&cını ''ekran,, a da şırınga ebniıtir 
de film çevrildigi halde biz göremi • 
yoruz ...• Olabilir a .•• 

GôLGE 

SU MERDE 

1 
Prensesin çılgınlıkları 

SOMER bu hafla "Prensesin çılgın· 
lıkları" İsminde fı-ansızca söz:lii bir film 
aö•termektedir .. Mevzu ıudur: 

Prenses lrene çok ıımarık, avuç do
lusu para sarfcden fakat çok güzel ve 
çok genç bir prensestir. Gün geçmez ki 
ıatosunda bir müsamere tertip etmesin •• 
onu makul bir kadın yapacak olan er
keği herkes dört gözle beklemektedir. 
Nihayet bu erkek te gelmekte geçik· 
mez. Bu erkek Andre Martea'dir. Ede
biyat doktorudur. Ve ıatoda bir it bul
mak ümidjfe gelmiıtir.. Kütüphanenin 
tanzimine memur edilir. Andre bir pa
zar günü yazı yazacağı için, bir vapur 
gezintisine iştirak eder ... Onun yakasına 

bir gül takarak sokağa çıktığını gören 
prenses kıskançlığından ne yapacağını 

ıaıırır.. O da peıinden vapura gider. 
Vapurda prensesi gören Andre çok ta· 
tırır. Fakat prenses kendisinin prenses 
olmadığını sadece bır kundura mağaza .. 
aında işçi oldugu~u soyler. Andre bu 
m;., bihete lnyretler içinde kalmıılır. 
Çok beğuıdigi fakat çok hoppa buldu· 
ğu prensesin mütevazı bir eıini buldu
ğuna memnundur. Nihayet sevebilecek .. 
tir. 

Sevinçle şatoya döner.. Prensesin 
parmağında da kunduracı kızın parma .. 
ğında gördüğü yüzüğü görür .. Prenseı 
~zahat verir .. Bir luz kardeti varmıı 
kendi sayi ile hayatını kazanmak i•te
miı, ailesini lerketmiş, bu yüzük te aile 
efradının hepsinde meveutmuı. 

Marten ertesi gün kundura mağaza· 
1 

sına gittiği zaman sevgilisini orada bu .. 
)ur. Kız kardeşinin söylediklerini tek
rar eder, onun müsrif hoppa şımarık ol
duğunu ve kendisinin mütevazı hayatı 
muhteıem bir hayata tercih etmesine 
hayran olduğunu söyler .. izdivaç tek-

MELEKTE 

Kadın asla unutmaz 
Melek sineması bu hafla "Kadın aı· 

la unutmaz" isminde bir melodram gÖ•· 
termektedir. Mevzu §Öyledir: 

1929 da Amerikadaki mali ve iktııa
di buhran neticesinde iflas eden ınilyo
mer]er arasında Jim Emerson'da vardır. 
Kendisini hayata bağlayacak ne kuvvet
li bir atkı ne de bir ço~uğu olmadığı~
dan intihara karar verıyor. Karısına bır 
veda mektu&u yazıyor, rovelverini çıka .. 
rıyor. Tam bu •ırada, göz:üne,. yazıha .. 
nenin üz:erine bırakılmıt, kendı namına 
ve üzerine ı'rmahrem ve hususidir" kay
dı yazılıruı bir mektulp mıiyor; zarfı a· 
çıyor. Mektup §Öyle . b~l~akt~dır_: 
"Şüphesiz Mary Lane tamı 11z.e hıç bır 
ıeyi hatırlatmaz .. Büyük harbı unuttu
nuz mu? .. " Jim mektubu okudukça ha
tıralan can1anıyor ve Mary Lane'ı tanı
dığı gecedenberi geçen hayalını tekrar 
yaııyor: 

Harpte bir müsam~r~ gecesi .. ~i~ ~e 
bu müsamereye davetlıdır. Ev sahıbı bu
tün tanıdığı genç kızların ellet·ine birer 
ıkart dağıtmııtır. Üzerlerinde birer zabi
tin iımi yazılı .. Bu genç kızlar bu zabit
lerle meıgu~ olacaklar .. Jim, Mary Lane'ı 
lıu suretle tanıyor fakat Mary, Jim'i iki 
senedenberi tanımakta ve ıevmektedir. 
Jim dq Mary' den hoılanıyor .. Belki ile
ride evlenecekler •. Fakat o geceden son· 
ra bir daha görüşmeğe bile vakit kalm~
dan Amerika askerini Fransaya ıevkedı
yor .. 

Mary yakında anne olacak .. Baba11-

.. 

lif eder ... Kız razı olur fakat eier kız 
karde,i de razı oluna .. 

Prenses, Andre gider gitmez ıatoya 
döner biraz ıonra tekrar dükkinın önün~ 
den geçen Andre kızı dükkanda göre
mez. Patrona ıorar .. O da "Kız kardeıi
nin cenazesine ıideceğini söylediğini" 
haber verir •• O zaman Andre iıçi kız:ın 
prenıeıten baıka birisi olmadığını an· 
lar. Çok müteenirdir. Bundan sonra ar· 
tık şatodaki vazifesine devam edemiye
cektir. Eıyalarını almağa gider. Pren
sele karıılaıır. Anlaıırlar. Prenses artık 
bundıuı sonra mü rif, hafif meırep kıa
kanç olmayacağına ıöz verir. Niıanla
nJrJar. 

Fihn hareketlidir. Şendir. Marie Beli 
prenıeı ve i!Çi kız rollerinde muvaffak 
olmuıtur. Albert Prejean Andre rolün
de çok tirindir.Bu rolü ondan daha iyi 
temsil edebilecek bir artist göremiyoruz. 
Tam bir Pariı çocuğudur. Söylediği ıar
kılar çok güzeldir. Mükalemesi de iyi
dir. Bu filmi hoş bir vakit geçirmek is
teyenler zevkle seyrederler. Marie Beli 
bu filmde iki şahsiyeti birden temsil e
derken, muhtelif mevzularda roller tem
sil edebildiğini pek ala isbat etmiılir. 

HOL AN 1' S E 
BANK. UNI N. V. 
Holanhe Ban-Uru N. V. bankası 

müdüriyeti umumiyeıi tarafmdan 22 

teırinievvel 934 tarihinde Amıterdam 
da vukubulacak hissedaran heyeti umu
miyeıi İ!;tİmaında 3 o/c hissei temettü 
tevzii teklif edileceği haber alınmııtır. 

Felemenk Bahri•efiı Bankaaile vaki 
olan ittihaddan dolayı beklenen seme
r-.ler tamamen elde edilmiştir. Bütün 
ıubeler n•zdiııde muamelat adedi !eza· 
yüt etmiıtir. Malüm olduğu veçhilc mez
kür banka tarafından ahiren Hayfa (Fi
listin) de yeni bir ıube açılmıı ve 1 teı
rinievvelde icrayı faaliyete baılamışlır. 

.. J 

IFüDmDC®ır 
nın evini terkediyor. Nevyorktaki genç 
teyzesinin yanına gidiyor. 

Mütareke günü küçük Jimmy doğ. 
muıtur .. 

Bir iki ay oonra ordu Nevyorka dö
nüyor. Mary Lane, Jim'in kendisini sev
diğinden ve bu kavuıma gününü kendi
si ı;:ibi heyecanla beklediğinden emin O· 

nu karıılamağa gidiyor. Yanına yaklaıı· 
yor. Etrafında bir çok genç kadın var
dır. Jim bunların hepsile meşguldür. 
Hatta Mary'ye bile iltifat ediyor. Fa· 
kat yanındaki bir kadın "kimdi o kız" 
diyince "bilmem tanımıyorum" diyor .• 
Artık Mary için ızlırap ııünleri başla
mııtır .. Oğl~nun istikbali için çalıııyor. 
Bir lerzih,.ne açıyor .. Çok kazanıyor. 
Bir gün Jim'in evlendiğini gazete1erde 
görüyor .. 

Aradan on ~ne geçmiıtir.. Küçük 
Jimmy büyUmüf .. Asker mektebine gi

diyor .. Mary Lane ile evlenmek iste
yen dürüst bir adam var .. 

Bir yıl batı gecesi Mary teyzesi ve, 
ahbaplarile bir baloya gidiyor .. Gece ya
rısı kendisini ıeven adama cevabını ve· 

recektir .. O gece Jim Emerson da ay. 
ni baloya geliyor .. Uzaktan kendisine 
dikkatle bakan Mary'yi beğeniyor .. Evi
ne davet ediyor. Onu yabancı bir ka
dın zannetmektedir .. 

Bu ıreceden sonra bir ıene daha geç. 
mittir .• Mary bir daha Jim'i gönnemit· 
tir .. Şimdi ağır hastadır.. Ona bütün 
hayalını içine 11ğdırdığı bir mektup ya-

zıyor .. Ve .. ölüyor .. 
lıte Jim lam ıntihar edeceği sırada 

hu mektubu alıyor ve vazifeıinin oğlu
nun yanında buJunmaiını icap ettirdiği• 
ni anlayarak ona koıuyor. 

John Boles her zaman olduğu gibi 
rolünü çok iyi benimsemiıtir. Fakat bu 
filmde de yeni bir artisti Margaret 
Sullaven'i tecrübe ettiğinden biraz na• 
zan dikkati celbedememektedir. Marga
.-et Sullaven bilakis çok kuvvetli bir fa
cia artisti olduğunu isbat etmittir. 

Küçük Jimmy rolünde Jimmy But
ler çok muvaffak olmuştur. Diğer rol
ler de iyi taksim edilmittir .. Artistler 
kendilerine dütcn vazifeyi cidden iyi ifa 
etmişlerdir. Senaryo da fena değildir. 
Ancak Mary Lane'ın ölüm döteğinde 
can çekitmesi .. Oğlunu görmek isteme
si .. vasiyeti, biraz daha yaıayabilmek 

için doktora yalvarması biraz fazlaca 
uzatılmııtır. Bize kalır&a, filmin heyeca 
nını, tevlit edeceği teıit i arttırmak için 
bir hastanın hali ihtirazını, etraf;nda 
hısım akrabasının ağlaşmaıını uz:un u .. 
zun göstermek hjç doğru değildir. El .. 
b t ou.im sahnesi, insanı müteessir eder. 
Onun içindir ki ıe> ircilerin kıamı azanu 
film esnasında fazla aj'ıi\mışlard.r. Hc.r .. 
kesin gözü yumuk yumuk fİşmişti. Bir 
çok tık han:mlar kirp;k\erindeki rimel-

rinden olmu~lardı. Ölüm sahnesi olma
sa veya kısaca g,.:>sterilse idi film kıyr, e .. 
tinden bi rfey kaybetmez bilakis kaza
nırdı. "Kadın asli. unutmaz0 franaızca 
duble edilmiı bir Amerikan filmidir .. 
Dublaj ço kfenadır. Mıikalemelerden he
men hemen hi çbir şey anlasılamamak~ 
tadır . 

{uKaıda: 

,, •ıcla · 

iMLE 
Ka.lın ,:;sia un.ıtı11a 

Gröünmireıı Adan 
~. ortada: Prrnsesın Çilginlik!Jrıoıda, M<.ı İ• llel]. 
ıla~. \U Jrl k: Tür. ~t k~,. ı.·~n üircr sahnt' 
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Bugün finaller yapılacak 
Dünkü müsabakaları~ yedisini de 

büyük farklarla kazandık 

Güre,lere baılama elan nJVel mera.im 

Dün akşam Fran&ız tiyatrosun
C!a Balkan güret şampiyonaamm 
ikinci aktamı yapıldı, seyirci ade
'di evelki aktamdan azca idi. Mü
sabakalar heyecanlı oldu. Bilhas
sa bütün kategorilerde kazandık. 

Bir tane mü&tesna bütün aik· 
Jetlerde tutla galip geldik. 

Bu aktam ayni tiyatroda Bal
kan" turnuvasının finalleri yapıla
caktır. Teknik netayiç aşağıdadır. 

56 kilo birinci güreı 
Korokef (Bulgar) - Hüseyin (Türk) 

orta hakemi: v kol!İı. 

Her iki müaabık biribirlerini ayak
ta eleniyorlar. Hüseyin evveli akıam 
Yunanlı rakibi yenmit ti. Dün çarpıfh 
iı rakıibi de Yugoalav güreıçiıine ye -
~miı olan BulgardL 

Cüretin ilk anlan durgun oluyor. Hü 
ıeyin ralo'bi albna aldı ve bir lal bur
aıı ile tuıla mağlüp etti. Zaman 4,46 

56 kilo ikinci gürep 
Biriı (Yunan) Şôneyberger, 

Orta hakemi: Seyfi Bey. 
Hemen ilk dakikada Yunan Biriı ra 

kibi Y ggoılavı butırch. Şineyberger ön 

ce Mi, aonra 1al burguclan kurtularak 
ayağa laalkh. Cürq ayakta devam edi- . 
yor. Biriı Yugoılavyalıya çok bakim.. 
:Vuiyet böyle olmasına rağmen Şiney• 

berger de bütün tekniğini aarfediyor ve 
baunınm oyvnlanna mukabele eclebili
yor. Vaziyet bir parça değiıir gibi ol -

• du. Y ıııı<>ılav da çalıııyOI', Birinci on 
dıılôk-ın sonunda Yunanlı galip ıöa
terildi. Ciireı tekrar ayakta batladı. lki 
haınn da kat'i neticeyi alabilmek için 
canlı güreıiyorlar. 

Bu rada Yunanlı bir kol kaptı ve ra 
löbini tuıla yendi. Zaman: 11,23. 

61 kilo birinci güreş 
Tvta (Yugoalav) Maşanof (Bulgar) 

Orta hakemi: 5-dullah Bey 

Hemen ilk tutuıta Yugoslav Tut ra 
ldıine faikiyetini ıösterdi ve alıma al
dL Minder kenarına kaçmak suretile 
Maıanof Tut'un IOI burgusundan kur
tulabildi. Bunu takip eden tutuıta ge
- bir IOI kol kapma ile, M&f&DOf tuı -
Sa mağlüp oldu. Zaman 2,05. 

61 kilo ikinci güre, 
Salis (Yunan) Yaşar (Türk) 
Orta hakemi: Herik 
Müııabakanın ilk tutuımaaı gayet 

aai oldu ve minder haricine kadar de 
vam etti. iki müsabık ta çok sinirli ve 
çok kuvvetli olduklarından dolayı J:Nrj. 

birlerinden aşağı kalmak istemiyorlar. 
Asabiyet ıon haddini bulduğu için, ıü
reıte ziyade bir itiıme oluyor. Birinci 
on dakikanın sonunda müsabaka be • 
rabere ilan edildi. Çekilen kurada Ya
...,. alta düştü. Şimdi orada çalıfryor. 
Saliain yaptığı oyunlar para etıniyor_, 
Yaşar kuvveti aayeainde bunfan ko • 
layl.dda bozabiliyor. Birinci üç dakika 

bitti. Yatar Üıte çıktı. Yunanlı ıriirl!1çİ 
dışarıya kaçıyor. Bu arada birden Ya 
,_ rakibini kaldırdı ve bir SÜplea ile 
~ yere getirdi. Zaman: 15,6. 

66kilo birinci güref 
Naydanof (Bulgar) - Selof (Yugos 

lav) Orta hakemi: Saip Bey 
Bu maç oldukça hareketli ııeçti ve 

neticede Bulgar Naydanof tuıla galip 
geleli. 

66 kilo ikinci güref 
Yanakopıılos (Yunan) Saim (Tiirk> 

Orta hakemi: M. Milatof. 
Her iki rakip biribirini ayakta de • 

niyor. Saim bir bel kavrayııı ile haamı-
111 eltma aldı ve IOI tek kuleden kurtul
mak için rakibinin kurduğu köprüyü 
bastrrerak tuşla yendi. Zaman: 3,47. 

On dakika istirahatten sonra güreı 
tft<rar ibaıladı. 

72 kilo birinci güreı 
Zalıarya (Yunan) Hüseyin (Türk) 
Orta hakemi: Herik. 

Hüseyin bu aktam kat'i neticeyi ça 
buk almak istiyor. Rakibi güzel bir köp 
rüye döndürdii. Fakat minder kenarm -
da olduğu için Zaharya bu tehlikeyi ha 
kemin düdüğü aayesinde atlatabildi. 

ikinci tehlikeyi de gene minderden 
kaçmak suretile atlatalıilen Zabarya Ü• 

çüncüıünde tekniğinin sayesinde kur • 
tuldu. 

Maamafib Hüseyin faik.. Y eıımeai 
lizmı. Birinci on dak 1unın sonunda 
hakemler Hüseyini galip lan ettiler. 

Şimdi ayakta güreıiyorlar. Hüseyin 
kafasmdan yaralı olduğu için pek sıkı 
güreşemedi. Neticede HÜ.eyin 20 da -
kikada pııan besahile galip. 

72 kilo ikinci güre, 
Çat11iç (Yugoılav) - Kayef (Bırl

gar) Orta hakemi: Sadull8.b Bey. 
Güreı tatsız devam ederken ikinci 

devrede güzel bir perende ile 11,40 da 
kikada tuıla Kayef galip geldi. 

79 kilo birinci güre, 
Zahof (Yun-) Yaneı (Yuıoolav) 
Orta hakemi Seyfi Bey. 

Birinci on dakika miiaavi cereyan 
etti. Çekilen kurada Yaneı üstte kaldı. 
Şimdi çalıtıyorlar. Yirmi dakika :ı:ııuh • 
telif fasılalar böyle göıterilıijkten son • 
ra Yugoslav Y aneı galip. 

79 kilo birinci maf 
Conıtantinople (Bulgar) • Nuri 

(Türk) Orta hakemi: M. Vekoıis. 
Nuri ilk tutuıta rakibini altına aldı. 

Üstte çalıııyor.Bu arada bir sağ burgu 
ile Nuri rakibinin 11rtını yere getireli, 
Zaman 3,32. 

79 kilo ikinci maç 
Cergiyef (Bulgar) Muatafa (Türk) 

Orta lıakemi: Herik. 

Hemen ilk Aaniyelerde Mustafa ra• 
kibini bastırdı. Çifte.kule taktı ve tuıla 1 

galip ıelcli. Zaman 1,24. 

Pirher (Yugoslav) Mitradodakis 
(Yunan) Orta hakemi: M. Milanof. 

Birinci on dakika berabere ilan eclil 
eli. Çekilen kurada Yugoalav alta düı
tü. İkinci üç dakikada Yugoslav üıtte
dir. Bu arada bir çift kule ile Yunanlı· 
run sırtı yere geldi. Zaınan: 14,47. 

Ağır siklet birinci maç 
Lalas (Yunan) Taki (Yugoslav) 

Orta hakemi: l ımail Hakin Bey 
Birinci on dakikada her iki rakip 

bi\Yiik fark gösteremedikleri için bera
da Yunanlı ıüreşçi alta düştü ve burgu 
ile sırtı yere geldi. 

Ağır siklet ikinci maç 
Çoban Mehmet - Dimitrof (Bulgar) 

Orta hakemi: Herilc. 

Çoban Mehmet kendinden hafif o • 
lan rakibi ile çocuk gibi oynamağa ba§
ladı ve kafakol ile sırtını yere getireli. 
Zaman: 13 saniye. 

Dünkü RÜreslerden heyecanlı bir an 
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İntihap faaliyeti 
(Bqı 1 inci sahifede) J P&f&ı Katip Kasım Molla aıld, mııi>al-

reylerini atan vatanclaılann yekünu da· lelerile Süreyya paıa fabrika~• reyleri· 
ha göze çarpıyordu. Sırasını kaybeden- oi istimal edeceklerdir . 
leıin reyler.ini atabilmeleri için kaza Vsküdarcla 
merke21erinde, kaymakamlık dairelerine 
de birer aandık bulundurulmuştur. 

Eminönü mıntakaaı intihap sandığı 
dün Kumk:apıda bulundurulmu§, bu ci
var ıakinleri grup grup sandık batına 
gelerek reylerini atmıılardır. Halk Fır
kası Kumkapı nahiye reisi Muh•in Bey
le, <><ıak reisleri çok kalabalık bir man
zara göıten.n bu intihap yerinde İcap 
eden tertibatı ahruılar ve reylerin atılı
fi büyük bir intizam içerisinde geçmiı
tir. Eminönü kaymakamı Raif Bey ve 
nahiye müdi\rii Haydar Beyler intiha. 
bahıı nezaret etmitleTclir. 

İntilıap faaliyeti Rami ve Otakçılarda 
da çok hararetli bir tekilde devam etmiı 
ör. Fatih kaymakamı Haluk Bey, öğ. 
leden 10nra Otakçılarda duran sandık 
batında meuul olmuıtur. 

Halk hatipleri 
Bir çok kazalarda halk hatiplerinin 

nutuk .öylemeleri için tertibat a~"llmtf, 
ilk mekteplerden küraüler temin edil
miıtir. Adliye icra dairesi memurlarm
clan Münevver H., Alemdar sinemasın
da "Cümhuriyetimizin kadınlara verdi
ği haklar" mevzulu bir konferans ver
miıtir. 

Diin de İntihap yerlerinde rey atan 
vatandaılarm ekseriyeti kadınlar tq
kil ebniıtir • 

Yarın bütün resmi daireler öğleden 
sonra tatil edilecek, bu müeueselerde 
çalı§an memurlar ailelerile birlikte mm· 
takalan dahilinde bulunan intihap yerle 
rine giderek reylerini atacaklardrr. Bu 
busuata vilayetçe bütiin kaymakamlık
lara tebliğat yapılmıttır. 

Fatihte 
Dün, Fatih kazası aendığı öğleye ka

dar Rami karakolunda dunnuş, Rami, 
Topçular, Rami aıına, küçük köy ma

halleleri balkı reylerini atınıılardır. San
dık öğleden sonra. Otakçılar karakolu
na getirilm:iı, Fethi çelebi, Nİ§anca, Cez. 
ri kamn, ~bdülvedut mahalleleri balkı 
reylerini atnufla,rdrr. Fatih sandığı bu
gün Balatta Ferruh camiinde bul1mdu
rulacak, Karabaı, Avcıbey, Hızırçavu§, 
Hatipmuslibittin, Talıtaminare, Atikali-

Üsküdar mıntakası sandığı sabahtan 
akıama kadar ilkele camiinde bulundu
rulmuı, Semali Ali efendi, Hacı hüma
hatun, Solaksinan mahalleleri reylerini 
bu aandığa atmıılardır. 

Beykoz ve Kaclıköyünde 
Beykoz kazası intihap aandığı dün 

civardaki köylerde dolaıtınimış, Mah
mut Şevketpaıa, Ali Bahattin köylüle
ri reylerini atmıılardır. Sandığın bu köy
lerde dolattmlması münaoebetile dün çok 
canlı tezabiirat yapıbruttır. 

Kadıköy sandığı, dün de karakol 
kar§nındaki ilk mektepte durmuıtur. 

Rasim Paıa mahallesi balkı reyler:ini 
kullanmıılardır. 

Eminönüncle 
Eminönü kazası sandığma dün Şeb

suvarbey, Bayram çavuı, Muhsine ha
tun, Kazgaru Sadi, Niıanca mahalleleri 
balkı reyler:ini atmıılardır. lntilıap san
dığı sabahtan akıama kadar Eski ka
rakol lılııa•mda bulundurulmuıtur •• 

Befiktapta 
Beıi.ktaı sandığı dün, Ortaköy tram

vay caddeıindelıi Ortaköy bahçesinde bu· 
l1mdurulmuıtur. Ortaköy mıntakasmda
ki mahalleler sabahtan ak§llln& kadar 
reylerini burada istimal etmiılerdir. S... 
Pktaı intihap aandığı bugün ve yarın 

da ayni yerde duracaktır. 

Beyoğluncla 
Beyoğlu intihap sandığı cl'.in Şiılide 

dunnu§tur. Şitli mahalleleri sabahtan öğ. 
leye kadar reylerini burada tıruılardır. 

Sandık öğleden M>M"a Kurtuluı karako
lu sırasındaki kahvede bulunduruhnuı
tur. 

Sarıyer ve Adalarda 
Sanyer mıntakasmda intihap faaliy ... 

ti dün çok canlı g~ıtir. Sandık Y.,. 
niköyde bulurukiruhnuı, bu civar balkı 
reylerini istimal etmiılerdir. 

Adalar sandığı da, dün Burgaz ada
smda iskele ıazinosunda durmuıtur, 

BakırköyünJe 
Bakırköy sandığı, dün Mabmutbey 

nahiye ve köylerinde dola§tırılnu§tır. 
Bura köylüleri büyük bir tehalükle rey
lerini sandığa atmıflarclır, 

Fener bahçe Çek takımına 
2-0 mağlup oldu 

Dünkü maçtan evvel Çek takımı 
"Hurra" 

(Ba~ 1 inci ıahif ede) 
çirdik. Bunun üstüne bir de yoru
cu tren ıeyahatinden sonra gel • 
diğimiz gün maç yapmak tabii te
sirini gösterdi. Buna rağmen 2 • O 
galibiyetimiz tayam memnuniyet
tir. Fenerbahçe, biraz sert ve favl
lü oynaınaaına rağmen iyi bir ta • 
kımdır. Böyle bir takımı da 10 ·O 
yenmemizi istemez ve beklemez -
sınız ya. .. 

Pazar günü yapacağımız ikinci 
maçta, yorgunluğumuzu gidermiş 

, olacağımız için daha iyi bir oyun 
göıtereceğimizi ümit ediyorum. 
Hakemin idaresinden çok memnu 
nuz ve bize güzel bir misafirper-

. lik gösteren halkınıza cidden mü
tetekkiriz.,, 

Oyun nasıl oynandı? 
Çek futbolc:ünün söylediklerini 

yazdıktan sonra maçın tafsilatına 
geçelim: 

Saat tam on altıda Bohemians 
futbolcüleri, düz koyu yetil forma 
ları ve açık yeşil pantalonlarile, 
bir Türk bayrağım hep birlikte 
uçlarından tutarak alkıtlar arasın 
da sahaya çıktılar. Bayrağımızın 
havaya kaldırarak halka kartı se
lam vaziyeti aldılar.Alkıtlar şiddet 
lendi.Biraz sonra Fenerbahce oyun 
cuları da çıktılar. Malum merasim 
den sonra, kaleler seçildi, Fener -
bahçe güneşe kartı düştü. 

Ateş Güenşli Adil Beyin hakem 
!iği altında oyuna başlandı. Misa
firler oyuna pek İyi batlayamadı
;ar. Henüz sahaya alışamadıkları 

Türk bayrağı şerefine üç kerre 
bağırırken 

anlatılıyordu. ilk dakikalar üst üs 
te yapılan taçlarla geçti. Buna rağ 
men F enerbahçe başlangıçta iyi 
bir oyun gösteriyor ve evvelki gün 
kü nüshamızda yaptığımız tavsiye 
lere oldukça riayet ediliyordu. Ni
yazinin sağ açığa alınması da der 
hal tesirini göstermitti . 

Misafirler yavat yavaş düzel -
meğe ve kendilerini sıkmadan, a
deta bir idman maçı yapar gibi gü 
zel ve her zaman yerini bulan paa 
!arla oynamağa başladılar. Çekle
rin pek ağır olmamakla beraber, 
zaman azman göze çarpan tazyikı, 
F enerbahçe kalesini tehlikeye dü -
türecek gibi görünüyordu. Sol açık 
ları vasıtaaile yaptıkları birkaç a
kın bu tehlikeyi ihtar mahiyetin • 
de idi. 

20 inci dakikada sağdan bir hü 
cumlarında Fener sol muavini Esat 
bir favl yaptı. Uzaktan ve çok gü
zel çekilen bu firikik esnasında, 
sağ iç oynayan ve son Avusturya. 
Çekoslovakya maçında takımına 
iki gol kazandıran Çeh, kafasile 
topun aeyrini değiştirdi ve akabin
de F enerbahçe kalecisi topu, ka
lesinin ağları içinde buldu. Bu gol 
o kadar sessiz ve sadasız, o kadar 
farkına varılmadan oldu ki gol ol 
duğunu top ağlardan çıkarılırken 
anladık. 

ilk devrenin geri kalan kısmı sa 
yısız geçti. 

ikinci devre başlangıcında Fe
nerbahçe daha İyi ve canlı oynu -
yor, hasım kaleyi epey sıkıttırı}ıır 

Yüksek konukla
rımız S!e~iyorlar 

(Başı 1 inci sahifede) 

Belediye reisimiz misafirlere 
tehir namına birer buket vermiştir. 
Yemeği müteakıp saat 15,5 da ve· 
liaht Hz. ile maiyeti Yetil türbe ve 
camiile müzeyi ve diğer tarihi ahi 
deleri gezmitlerdr. Veliaht Hz. bil 
hassa Yetil camide bir saat kadar 
kalarak cami hakkında verilen iza 
batı dinlemitler ve eserle çok ala 
kadar olmuşlardır. Veliaht Hz. ay 
rılırken kendi fotoğrafile camirıin 
muhtelif resimlerini almışlardır. 
Türbeler gezildikten sonra gen~ 
yollarda biriken halkın alkıt teza 
hüratı arasında köşklerine dönmtit 
ierdir. 

Yarın öğleden evvel Uludağ yo 
lu üzerinde ve 22 inc:i kilometrt.de 
bulunan dağ sporları klübünüu ka 
rabelen imdat evine çıkacaklar -
dır. Burada dağ klübü tarafından 
kendilerine Uludağm kış aporları 
bakımından güzelliklerini tanıtım 

· bir albüm armağan edilecektır. Öğ 
leden aonra da Mudanya ve ora • 
dan da Ertuğrul yatı ile lstaııbula 
döneceklerdir. 

İstanbulun 
Kurtuluşu 

(Batı 1 inci sahifede) 
de gençlik ve tehir namına birer 
hitabe söylenilecektir. Bunu müte 
akıp hazırlanan tribünün önünde 
geçit reıımi yapılacaktır. 

Öğleden ıonra, belediye reisi 
Şehir meclisi azaları, cemiyetler 
mümeuilleri ve fırka rüesasından 
mürekkep birer heyet lstanbul ku 
mandanlığına giderek halkın ordu 
muza olan şükran hislerini arze • 
decektir. 

lstanbulun kurtuluş bayramı mü 
naaebetile, gece de vali ve beledi
ye reisi Muhittin Bey tarafından 
ordu terefine Maksinıde bir ziya-

. fet verilecektir. Şehir bandosu Tak 
aim meydanında milli parçalar ça 
lacaktır. 

Bundan ba,ka, Halkevi merke 
zinde bir danslı çay tertip edilmit 
tir. Alay kötkünde de gece temsil 
verilecektir. Halkevi Beyoğlu fU· 
beainde bir konser hazırlarunıttır. 
Kurtuluf bayramı dolayısile, bu • 
gün tehitlikleri imar cemiyeti ta • 
rafından rozet dağıtılacaktır. 

du. Fakat bu uzun sürmedi. Çek 
futbolc:üler, alıtkanlığın verdigi 
bir kolaylıkla Fener hücumlarını 
kırdılar ve fıra.at dütürdükçe mu -
kabil hücumlar yaptılar. 18 inc:i 
dakikada gene Çeh güzel bir pas
~madan sonra sıkı ve vole bir şül 
le ikinci sayıyı yaptı. 

Bundan sonra F enerbahçcye 
bir iki sayı fırsatı düttüyse de bu 
fırsatları tahakkuk ettiremediler. 

Oyun bu suretle 2 - O F eneı-bah
çe aleyhine neticelendi. 

Dünkü maçta Fenerbahçe ti))le 
letekkül etmişti: 

Bedii 
Fazıl Yaşar 

Esat Ali Rıza Reşat (Necdet} 
Şaban Fikret Namık Muzaffer Ni

yazi 
Sadun GALiP 

Ateş - Güneş federe oldu 
Ateş - Günet klübü federe ol • 

mak için müracaatta bulunmuttu. 
Gerek umumi merkez ve gerek Is· 
tanbul mıntakası Atef - Güne~in 
federe olasım kabul etmiştır. btan 
bul mıntakasının çarşamba i:Ün -
kü içtimaında Galatasaraylı Saıli, 
Betikt14lı Salahattin ve Süle} ma -
niyeli Hikmet Beyler Ateş · Güne
fİn federe edilmesi aleyhinde rey 
vermitlerse de eksriyetle Ateş · Gü 
neşin federe edilmesine karar vc
ı ilmiştir. Ateş - Güneşlileri tebrik 
eder, faaliyet ve muvaffakıyeller. 
dileriz. 

Galatasaray kongresi 
Calatasaray Jdübü, evvelce ilii.n et

tiği veçhile, fevkalade kongresini dün 
yapmııtır. Epey münakaıa ve gürültü
lerden sonra yeni idare heyeti Cevdet, 
Mitiıaı, Suphi, Selman ve Serrnet Bey
lerden teıkil edilmiftir. 

Yeni idare heyetine de muvaffakı
yetler dileriz. 

Fenerbahçe - Al&f Güneş 
muhteliti 

Dün F enerabhçenin Bohemians 
ile yaptığı maçta F enerbahçe ta 
kıınının hücum hattında bazı oyun 
~uların aksadığı görülerek F enı:r
bahçe ve Ateş - Günef idarecileri 
ııraaında Ate, • Gün~ten birkaç 
oyuncu alarak bir muhtelit letkili 
görü,ülmü• ve kararla,tırılmıştır. 

Y ann Çek futbolc:ülerle karşı • 
!aşacak takıma Ateş - Güne~ten 
Rebii, Necdet ve daha bazı oyun -
cuların alınması muhtemel ı:ö~ül -
mektedir. Muhtelit takviye edil -

Saracoğ ~u Şükl 
Beyefendiye : 

(Başı 1 inci sahifede) 
tanenin arasındaki caddeleıJı 
sokaklarda aylardanberi ~ 
gozunu ve yüreğini inciterP 
kik dokumaktadırlar. ,,. 

Bu, doğru mudur Şükrü "' 
fendi? 

Adliye binası yanabilir. 111 
hane uzakta olabilir. Oto"' 
kamyon, at arabası tahsisah • 
tulabilir. Her şey olabilir. FıJ 

Fakat bit sııçlu, bir mazrıııA 
ta bir mahkum sokaklarda, tJ 
leraf, meydanlarda te1hir ~ 
maz. Buna karfı her türlü "P 
mucibe,, yi teşkilatı eacuiyd 
acili kanunlanmız açıkça ~ 
mıştır. 

Her maznunun bir gün lı' 
etmesi ihtimali vardır. 

Her mahkum, suçunun c~ 
ancak kanund:ıki çerçeve.i i9 
görür. 

F arzecliniz ki iki ay için~ 
çok günler bu biçimde getirili 
tıirülen biı maznun iki ay ti 
masumluğunu ispat ile beraetl 
Si? ne }'apacak? Kapı kapı,,,,. 
za mağaza, adam adam dol~ 

- Hani kanlı katil, kasa hrtl 
yoi kesici lalan sandığınız be-

1 mu ben? işte ben masumum· 
et ettim. Gene namu~lu yurttof 
zım. Mı diyecektir? Dern°f 
herkes aklından fÜphelenmi 
midir? Bu aykırı ifin cand~ 
biliyorum: tahsisat. 

Hüküm ilamlarına geçirile~ 
keme ma1rallarına bu nakliye 
rafı Ja katılamaz mı? 

Ne tenkit ediyorum ne silıi 
Yapdan isi bir mesele de :aiı' 
yorum. Y~lnız ~kırık dökükl 
larımı yüksek kalbinize ve 1 
anlayifınıza sunuyorum . 

AkaGONooı 
NOT: 

Vaktile cumhuriyet Adliye 
killerinden birine armağan eıt' 
bir roman yazmıttım. Adı (iki 
gü) arasındadır. Antrepoloji, 

1 
mine), patoloji, ve adliyeci p• 
lojisi üzerinde - bir tez değ~ 
bir etüttür. Bir boş vaktınızdl 
fen okumanızı ve okutmanı:zı 
ederim. 

A. (j. 
------o- -·--
Büyük Şark şaitı 

(Başı 1 inci aabiftd~) 

Güliatan sarayında Bafvek~ 
rafından fevkalade bir suvare 1 

rilmittir. 
Bu gün ve öbür gün T ahraJI 

yatroaunda Firdevsi'nin esatiri 
tiirlerine ait gala temrillcri 
Iecektir. 

M. Doumergue'in nu~ 
Fransayı diktatO 
lük tehlikesinde 

kurtarmak Iazııno 
P ARİS, 5. A. A.- M. Duııı' 

dün aktam radyo ile ne,redil 
bir nutuk söylemiştir. Ba~vel 
bütün islahat projele. in· n f 
sayı bir veya bir kaç adamın ~ 
tatörlüğünden kurtarı ğa ın 
olduğunu kaydetmişti r. 

M. Dumerg. ba,vekalete, bıi 
idarelerden aeçilecek uzuvlarıll 
tedilmesini İstediğini bunun 
kile muhtelif nezaretler'n faııl 
!erini takibe ve umumi ahengi 
hakkuka yarayacağını söyleıııİ' 
Başvekalete umumi kitabetteıı l 
ka, milli müdafaa yüksek koıı.t ~ 
ile milli iktisat konseyini raptel 
cektir. Milli iktisat konseyi 
kiimet tarafından tayin edileli 
tisat işlerinde selıihiyet sahibi ~ 
selerden olacak mmtakavi kc#.' 
lerin de işini kolaylattırcağııı1 

konEeyin istitari salahiyeti olıı" 
tır. Bundan ıonra, parlamento1' 
yasi ve adli iktidarların t~ 
tefrik edihnesini temin edecelı 
lan projeleri verecektir. · 1" 

M. Dumerg düsturlaıo gayrı 
bili içtinap bir tekilde he: tıanl! 
diktatörlüğe giden ıoıyalist 'le 

münist cepheai aleyhine uzuP ~ 
söz söyledikten sonra Frantıf 
rı bu cephe haricinde, fırka ilı1 
lannı unutarak birletmeye da 
etmit ve artık hiç bir fcyi de ~ 
remiyeceği ialahat projeıinİll 
bul edileceğine emniyetini bil 
miştir. ~ 

mi bir Fenerbahçe takımı ol~ 
ı İ ın yarın misafirlerin çetiıt 

musabaka yapmak mechuriY• ' 
kalacaklannı zannediyoruz. f 

Bu mühim maçtan evvel de 
u crbahçe • Ateş Gune, e.ı.Ç ~ 
lıı.rı arasında doatane bir nıaÇ f' 
pılacaktır. 
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Asip· ol Necati Dcp?su: 
Bahçekapıda aı· Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. ecati 

1 t 
Sıra 

No. 1t 

1361 
1362 
1365 
1366 
1368 
137() 

Semti 

Beyoğlu 

Samatya 
Eyüp 
Fener 
Beyoğlu 

,, 

ul Zira t 8 

Mahalleıi 

' 
Tozkoparan 
Hacı Hüıeyio 

Hacı Hüırev 

Abdisubaşı 

Yen<ıehir 
Hilseyinaia 

Solcajı 

Mezarlık 

Kalpakçı koltu~u 
Savaklar 
Kireçhane 
Kaaap 
V al deç ıımul 

k sı Satış 
Komisyonundan: 

Cinsi 

Ahtap üç baıı• Ye blr di:.'..kln 
Ahşap hane 
Bostan ve odalar 
Kagir hane 
Ahşap hane 
115 metre araa timdi maa 
dlllckin ahır 

Hisseal 

2,5/14 
315 
84/360 
1n 
2/3 
2/3 

Emllk Hisseye göre mu· 
No.au hamm n kıymeti 

16-18-20-22 2316 T. L 
39 
42.45.47.49 
3 
42 
34 

180() 
315 

2550 
1244 
460 

" 
" 
" ., 
" 

1373 Ayvanıaray Eıki Mustafap:ııa Çıııarlıçetme Kagir hane Tamamı 59 3900 • .. 

Yukarıda enafı yazılı gayrmıenkuller 1/10/934 tarihindeki 11tışda mllşteri bulunmadığından :satış! ı bir lıafta müddetle uıatılmıştır. 
ihaleleri 8/10/934 Pazarteıi günü saat on dlSrttedir. Şartname Baııkamız kap11ına uılmıttır. Taliplerin Galatada Gilmrük sokağında eski 
Kredi Liyone Bankasına müracaatları lizım:lır. ( 6365 ) 

1 Istanbul Harici Asken Kıtaat ilfınlarr. 

Aşağıda cins ve miktan ya zıh mevat hizalarında göste• Pınarhisar kıtaatı ihtiyacı 
rilen tarih ve saatlerde kapalı :ı:arfla münakasaya konulmuş- için 4940 kilo soğana talip çık· 
tur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün münaka- madığından tekrar pazarlığa 
saya iştirak etmek üzere ihale günü gösterilen saatten ev- konmuştur. ihalesi 6-10-934 
vel teniu .. i ar.çeleri ile birlikte Edremit Askeri Alım Satım günü 11aat 15 tedir. Evsaf ve 
Komisyonuna müracaatları. (254) (5775) şeraiti evvelki gibidir. Taliple-

llan Neresi için rin aynı gün ve saatte teminat· 
Tarihleri Cinsi Miktarı alınacağı ihale günü Saat larile birlikte Komisyonumuza 
20-9-934 Kuru ot 300.000 Edremit 15-10-934 14 müracaatları. (365) (6425) 
27-9-934 Arpa 250.000 Edremit 15-10-934 15 6906 
4-10-934 Atpa 160.000 Ayvalık 15-10-934 15.30 * * * .. 

Ed · 15 10 934 16 Vixe kıtaatı ihtiyacı ıçın 11-10-934 K. Soğan 8.000 remıt • · 
6702 45291 kilo Kuru Ot.ı. talip çık-

mad ğından tekrar pazarlığa * • • 

1 
kasava İc;tirak edeceklerin bel
li ı:Ün ,.; saatte teminatlarile 
Tekirdağındaki Fırka Satınal
ma Komiıyonuna mürcaat
larr. (259) (5817) 

6705 
• • • 

Pnuuhisar kıtaatı ihtiyacı 
icin 645758 kilo kuru ota ta
lfp çıkmadığından tekrar pa
zarlığa konmuştur. İhale 1·10-
934 RÜnÜ saat 15 tedir. Evsaf > 

ve §erait eskisi_gibidir. Taliple 

Ordu ihtiyacı için (2000) 
kilo kinin kılor maiyetin ka
palı zarf usuliyle satın alına
caktır. !halesi 14-10-934 pa 
zar günii saat 14 dedir. Ta
lipler evsaf ve ııartnamesini 
görmek iizere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teminat ve teklif mektup 
lariyle birlikte M. M. V. Sa
tınalma komisyonuna müra-

ı 
lzmir Müstahkem Mevki konmuştur. J.halesi 8-10-934 

hayvanatı için 579200 kilo sa- ıIÜnÜ saat 15 tedir. Evsaf ve 

1 
man kapalı zarf usuliyle mü· şeraiti evvelki gibidir. Taliple
nakasaya konmuştur. ihalesi rin a;ı.nı gün ve saatte teminat· 
25. 10. 934 Persenbe günü sa larile birlikte komisyonda bu-

rin aynı gün ve saatte teminat 
larile birlikte komisyonumuza 
müracaatlarr. (371) (6430) 

6908 .... 

caallarr. (288) (5962) 
6721 . " . 

Tekirdağında bulunan kıta
at için 17,000 kilo ve Malkara 
kıtaah için 7,000 kilo. sabuna
cık münakasa ile satın alma -
;atır. ihale günü 20 - 10 - 934 

at 15 te dir. Taliplerin şartna· lunınaları. (366) (6426) 
mesini görmek için her gün ve , 6907 
münakasasma iştirak edecek -
lerin belli saatte İzmir Müstah
kem Mevki Satınalma komis -
yonuna müracaatları. 
(341) (6264) 6755 

* .y. • 

* • • 
Fırkanın Bayramiç Ezine 

Kirazlı Ayvacık ve Keyiklide 
bulunan kıtaalarının ihtiyacı 
olan aşağıda cinsleri yazılı me
vaddrn kapalı zarf usulile 
10-10-934 çarşamba günü 
saat on beşte ihaleleri icra e
dileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakka
telerile birlikte müracaatları . 

Vize kıtaatı ihtiyacı İçin 
921920 kilo Arpaya talip çık
madığından tekrar pazarlığa 
konmustur. İhalesi 1 -10-934 

j günü s~at 15 tedir. Evsaf ve 
şerait eskisi gibidir. Taliple
rin aynı gün ve saatte temi
natlarile birlikte Komisyonu
muza müracaatları. (367) 
(6431) 6913 -[)e iz yolları 

(251) (5772) i 
Kilosu ı 

. ~~-- ---

lzmir Evkaf 
üdü lüğünden: 

1 - lzmirde n1ezarlık ba~ı ınevkindeki vakıf arsa üzerine 
yaptırılacak hal binası kapalı zarf usul ile n1tinalcasaya konul
ı.nustur. 

2 - ihalesi 25 Te~rinievvd 934 perşembe gi.inü saat on 
dörtte lzmri Hükumet konağında Vilayet rJtak:ımı yanındaki 
salonda toplanacak olan evkaf ihale Kon1İsyonunda icra olu
nacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile şartname ve mukave!ename 
nüshaları lzmir, Ankara ve İstanbul Evkaf Müdürlüklerin
den 20 lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin mütehassıs mü 
hendis veya mütehassıs mimar olması veya inşaatın her tür
lü mes'uliyeti kanuniye, idariye ve fenniyesini kabuli katinin 
icrasına kadar kabul ve ifa eyleyecek mütehassıs bir mimar ve 
ya mühendisi istihdam eylemesi ve bu işi yapabilecek iktidarı 
haiz olması şarttır, müteahhitlerin, mühendis ve mimarların 
ıl~tidar ve ihtisaslarını bildirmek için bu gibi işleri yapmış ol
duklarma dair resmi Hey'eti fenniyelerden alınmış vesaiki 
tekliflerine lef eylemeleri lazımdır. Ancak bu esas dairesinde 
müracaat eden talioler münakasya ithal olunurlar. 

5-Teklifnameler 661 numaralı müzayede, münakasa 
ve ihalat kanununun onuncu maddesine tevfikan hazırlana· 
rak en geç münakasa günü saat 14 de kadar makbuz muka
bilinde lzmir Evkaf Müdürlüğüne tevdi eidlecektir. 

6 - Münakasaya ·ştirak Ldeceklerin teklif ettikleri fia
hn yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuzunu veya 
mektubunu, Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesi
kayı ve fenni ehliyet vesikasını tekliflerile beraber vermeleri 
lazımdır. 

7 - Verilen en az fiat umum Müdürlüğe bildirilerek U
mum Müdürlükçe haddi layik görüldüğü takdirde Komisyon 
ca sekiz gün içinde ihalesi yapılacak ve haddi layik görülme
diği takdirde 661 numaralı münakasa ve ihale kanunu muci
bince muamele ifa olunacaktır. 

8 - Münakasaya girmek İsteyenlerin kanun ahkamı ve 
yukardaki tarifat dairesinde hazırlayacakları tekl;flerini en 
gec ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabilinde J;:. 
mir Evkaf Müdürlüğüne tevdi etıneieri veya tayin olunan 
vakitten evvel yetişecek surette göndermeleri ve ihale günü ta
yin olunan saatta Komisyona gP.)meleri, projeler ile şartname 
ve mukavelename suretlerini a ınak isteyenlerin de her gün 
lzmir, Ankara ve lstanbul Evkaf l\.1üdürlüklerine müracaat 
eyleıneleri ilan olunur. (6162) 6691 

Yozgat Valiliğinden: 
Terzili mevkiindeki kaplı c da hususi idare namına in sa 

olunacak otel ve gazinonun planı aşağıda şekil dahilinde 
1 Yozgat Vilayetince müsabaka ya konmuştur. 

kil Cumartesi günü saat 15 dedir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek is 
teyenlerin her gün ve münaka
saya İştirak edeceklerin de bel
li giın ve saatte teminatlarile 
beraber Tekirdağrndaki Fırka 
Satmalma Komisyonuna müra 

Tekirdağı krt'atı haıvanatı 
için beher partisi 50 ton ol
mak üzere 6 partide 300 ton ar 
panm ihale günlerinde veri
len fiat gali görüldüğünden i
hale müddeti bir hafta müd
detle talik edilmiş ve 7-10-934 
pazar günü saat 14 de İcrası 
tekarrür etmiştir. Evsaf vt; ş~
raiti anlamak ve nümunesını 
görmek İsteyenlerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
ferin belli gün ve saatte Tekir
dağ Fırka Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (359) 

196,000 Pirinç 
382,000 Bulgur 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanado 

~Dl:-• Han. Tel :.:2740 ---

1 - Otel 20 yataklı ve hususi iki ve umumi bir banyo 
dairesini muhetvi olacaktır. 

re 

ti 
1' 

caatlarr. (299) (6026) 
6727 

••• 
T ekırdağındaki kıtaat ih

liy~.cı olan 65,000 kilo patates 
30,000 kilo kuru soğan aleni 
münakasa ile sahn almacakhr. 
Ilıale günü 13-10-934 cumar· 
tesi günü saat 15 dedir. Evsaf 
ve ı;eraitini öğrenmek isteyen
lerin her gün ve münakasaya 
İ~tirak edecekler.inin belli gün 
ve saatte teminatlarile Tekir
dağındaki Fırka Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(260) (45819) 6706 
.,. * .y. 

Manisadaki kıtaatm (145000) 
kilo unu kapalı zarfla müna -
kasaya konulmuştur. ihalesi 
17 - 10 - 934 saat 16 dadır. Ta 
liplerin teminat ve teklif mek
tuplarile mezkı'.ir gün ve saat
te Manisadaki Fırka Satına! -
ma Komisyonuna müracaatla· 
rı. (302) (6032) 

6729 "' . .,. 
Garp Hd. Liva kıt'atının ih- 1 

tiyarr olan ve aşağıda gösteri
len dört kalem erzak 18 - 1 O • 
934 Perşenbe gtlnü saat 14 de 
kap lı rfla ihale i yapılacak
t Ta pl rin l' cı 7 ,5 teminat 

'yle b'rl te belli gün 
v t lmeleri ve şeraiti 
0 r nm k i teyenler · n her gün 
satın Im komisyonun müra· 
caatları. (301) (6033) 

ilo 
903000 

67500 
903000 

67000 

Odun 
Sığır Eti 
Odun 
Sığır Eti 

6730 

(6354) 6835 
• .y. • 

33 bin kilo makarnaya talip 
çıkmadığından tekrar pazarlı
ğa konmuştur. Pazarlık günü 
9-10-934 salı günü saat 15 
otuzdadır. Evsaf ve. şeraitir.i · 
görmek isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa İştirak edecekle
rin belli gün ve saatte teminat 
lariyle Çorludaki komisyonu
muza müracaatları. (357) 
(6352) 6869 

~~ .. J/. 

Vizedeki Fırka kıtaatı ih
tiyacı için satın alınacak 28 
yüksek ızgaralı büyük dökme 
ve küçük soba 58 büyük saç 
soba 145 küçük saç soba 56 
büyük mangal 693 dirsek 
2310 soba borusu 287 kürek 
287 maşa 231 soba tahtası pa
zarlıkla mubayaa edilecektir. 
İhale giinü 10-10-934 saat 
15 tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için belli gün 
ve saatte teminatlarile Vizede 
Komisyona müracatları. 
(376) (6419) 6904 

~· .. "' 
Pınar Hisar kıtaatmın 1950 

kilo Patlıcan, 3400 kilo Taze 
fa .. ulye, 21 kilo Domates, 
11444 J .. ılo Ispanak, 7318 ki
lo Pırasa ve 13558 kilo Laha· 
na açık rnunakasa~ a konulmu_ 
tur. ihale günü 7-10-934 pa
zar günü saat 15 tedir.Evsaf 
ve şerait görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya işti
rak edeceklerin belli gün ve 
saatte Vizede Satınalrna Ko
mİllyoııuna müracatları. (256) 

(5815) 6704 

56,000 Gaz 
6701 

• • • 
Tekirdağında bulunan kıta-

a ihtiyacı için 13,000 ve l\1a • 
karadaki kıtaat ihtiyacı için 
5,000 kilo zeytin yağı açık mü
nakasa ile salın alınacaktır. i
hale günü 20 - 10 - 934 Cumar
tesi saat ondadır. Evsaf ve şe· 
ratini öğrenmek İsteyenlerin 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve sa
atte leminatlarile Tekirdağın
da Fırka Satrnalma Komisyo
nuna müracaatları. 

(298) (6027) 6728 
* • .. 

1 

1 

Vize kıtaatı ihtiyacı için i 
44841 kilo Samana talip çık- 1 
mıdığından tekrar pazarlığa 
konmustur. İhalesi 11-10-934 
günü s~at 15 tedir. Evsaf ve 
~eraiti evvelki gibidir. Talip
lerin aynı gün ve saatte teıni
nı:•tlarile birlikte Komisyonu
ınuza müracaatlarr. (368) 
(6423) 6905 "' . .,. 

Vize kıtaatırun 2000 kilo 
Patlıcan 3900 kilo taze fasul
ye 32 kilo clomates 12162 ki- ' 
?o lspanak, 7362 kilo pırasa, j 

13666 kilo lahana münakasa-, 
ya konmuştur. ihale 7-10-934 
pazar ;:rünü saat 15 tedir. Ta
liplerin evıafr görmek isteyen 
lerin her gün pazarlığa işti 
rak edeceklerin belli günde ve 
saattP Vize.de Komisyonumu
ıa nlÜracatları. (255) (5814) 

aradeniz Cu-
martesi postası 

ERZERUM vapuru 6 Birinci 
Te~nn CUMARTESİ 18 de 
Gal tn rıhtımından kalkacak. 
Gidişte lnebo!u, Sinop, Sı.un·un, 
Gireşon. Trabzon, Rize, Hopa· 
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Sürmene, Fatsa ve Ünye. 
ye uğrayac.ıktır. (6376) 

6879 

İzmir sür' at 
İskenderiye yolu 

İZMİR vapuru 9 Birinci Te,rin 
SALI 11 de Galata ııhtımından 
kalkacak doğru İzmir, Pire, lr. 
kenderiye ve Portsaide gidecek 
ve dönecektir. (6439) 6923 

AYVALIK 

2 - Zemin katı gazino ve lokanta halinde o!ac k mutf k 
ve sair kısrm bodrum katında tesis edilecektir. 

3 · Binanın etraf.oda mevkiyle mütenasip bir bahce res-
mi de i1ave edilecektir. -

4 Proj~s! kab':'! ~l~~ca le talip. ~ilaha re on beş gün 
z~rfında. tafsılat resım erını halk kagıdı üzerine mürekkep''! 
çızecektır. 

~·. 5. ..Teldif edilen resimler J';fafıa Vekaletinin teşekil edece 
g! ıki mu.t~ha~ıstan m~re~ep b;r Hey' et tarafından tetkike
c:!ıkrek. bırıncıye 300 lıra ıkıncıye 150 lira mükafat verilece .• 
tır Verıle~ek mükafatlar tafsilat resin1lerinin verilmesinden 

ı ı sonra tedıye olunacaktır. 
i .. ~ ~ I?.aha fazla ~3:.liimat almak isteyenlerin Yozgat Va-

lılıgıne murc:caatları •lan o1un ur. (6202) ~7Q4 

~ EVKAF MODIRIYETl iLANLARI 1 
1 Şişli, Meşrutiyet, Ebe kız S. 26. 28 No. lu Valde a~art-

marurun 4 No. lu dairesi 
2 - · Paşabahçesinde Çınar caddesinde 3 No. lu otelin ön 

ı kısmr 

3 - Galata, Şahkulu, Yüksek kaldırımda 518-458 No. lu dük 
1 kan. 
4 Küçük Mustafapaşa, Molla Hüsrev, Şerefiye S. 34 No.lu 

sür'at yolu ı ı dükkan. 

ı . 5 Çakmakçılarda Sünbüllii han üst katında 34 No. lu oda. 
MERS N vapuru 6 birinci teş- 6 Kasrmpaşa, Gazi Hasan Paşa, dere boyunda 22 No. h• 
rin CUMARTESİ 17 de Sir· ahır. 
keci rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iskeleri- Yukarıda y,1.zılı emlak 93 5 senesi Mayıs nihayetine ka-
ne uğrayarak lzmir' e gidip dö- dar kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Taliple-
necektir. (6440) 6924 • ·· rin 13-10-934 cumartesi gün Ü saat on beşe kadar Evkaf Mü-

M • 1 1 dürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (6281) 
ersın yoıu 1:.1,, 

ÇANAKKALE vapuru 7 Bi
rin teşrin PAZAR 10 da Siı•ke. 
ci rıhtımından kalkacak. Gidit
te Çanakkale, lzmir, Kutadası 
Küllük, Bodrum, Rodos, Mar~ 
maris, Dalyan, Fethiye, Kalkan. 
Kas, Finike, Antalya, Merain'e. 
Dönlişte bunlara ilaveten Alan
ya, ve Gelibolu'ya uğrayacak· 
lır. (6441) 6925 

Afyon Sıhhat Müdürlüğünden: 
Afyonkarahisar Memleke t Hastanesi 934 senesi Eczayi 

tıbbiye ihtiyacı münakasaya konulmuştur. ihalesi 17 Teş
rinievvel !)34 çarşamba günü saat 15 de Afyon Vilayeti Dai
mi Encümeninde icra edilecek tir.Talip olanların listeyi ve şart 
rameyi görmek üzere Istanbul ve Ankara Sıhhat Müdüriyet-
lerine müracaah ilan olunur. (5974! 6673 

6703 
1 

iilı'l•l!l----------KlRALIK VE SATILIK 
Maden Kömürü Sobası 

ı lali.aradaki kıtaat ihtiyacı 
için 18,000 kilo kuru soğan, 
ve 40,000 kilo patates aleni 
münakasa.sile satm alınacak 
tır. Jluıle günü 13-J 0-934 cu
m:ırtesi g-ünü saat 15 dedir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
isteyenlerin her gün ve müna-

Şiılide Bulgar çarıısınd on odalı ne• 

zarctli bir villa aatılıktır. 

• Beyoğlunda Misk sokağında bet o
dalı mobilyalı bir apartman kiralıktır. 

• Şişlide iki cepheli üç bin artınlık 
bir Arsa ya tamamen veya kısmen ıatıhk

tır. 

Mütemmim malumat 
42238 müracaat. 

için telefonla 

6~7 ' 

Elaziz Valiliğinden: 
Vilayet Daire ve müesseseleri icin elli ila yüz dane ınuhte

lif boyda maden kömürü sobası satııi alınacaktır. Sobaların, 
Ereğli maden kömürü yakılmasına müsait olması lazımdır. 
Yerli malı olmak şartile tip ve fiatlarının 11 T eşrinievvele ka 
dar Vilayet Makamına bildiril mesi ilan olunur. (6399) 

6918 
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•• 
Hasan sürük Pastil • 

erı 
Öksürük, nezle, bronıit, boğaz ve göğüs hastalıklarile sesi kısılanla!'a tifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. HASAN ECZA DEPOSU 

Sümer Bank IVAPURCULUK 

Yerli Mallar Pazarları 
Galata şubesi açıldı 

TURK ANONİM ŞİRKETi 
lST AN BUL ACENT ALICI 

Limon Han, TJ;lon: 22925. 

T rabzo~ yolu 
TAR 1 vapuru 

7 T cfrinlevvel 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacalc. Gidiıte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Saınsun, 

Ünye, Ordu, Gireion, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. DönÜ!te 
bunlara ilavet:en Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Galatada Karaköy Caddesinde 
BEYKOZ Fabrikasının kunduralarını satıyor 

Sağlam Beykoz Kunduraları Giyiniı Kadın Karabiga yolu 
? CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA günleri ıaat 20 de Top
hane nhtnnından bir vapur kalkar. 
Gidi! ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

Güzel 
B~yJ<oz Kund 

Beykoz Erkek 

Ucuz 
Bex 
Be Çocuk 

lzmit yolu 
Sonbaharın yatmurlu, kııın karlı ıtınleri geliyor, kunduralannız 

_aağlam değilH içleri11e ıu ı•çer, ayaklarınız 11lanır, huta 
olurıunuz. Sağlam ve su ıeçmeı ayakkabılar giyerseniz ııhhatinizl 
korursunuz- Böyle kunduraları da ıon slıtea makinelerile Beykoı 
fabrika1ı yapar. 

CUMA, PAZAR, SALI, 
ÇARŞAMBA, günleri bir vapur 
ıaat 9 da Tophane rıhtımından kalkar 

Mudanya yolu 
Cumarteıi gününden maada her 

gün saat 9.30 da Mudanya yoluna 
Tophane rıhtımından bir vapur kal
kar. 

Kartal Kazası Malmüdürlüğünden: - • ' i Edebiyat Tarihi Dersleri 
llıhall11i Mevkü Cllııi Metr11i Beher metred Mecmu muhammen kıymeti 

Lira K, Lira K. 
Pendik 
Kartal 

Yıldeğirmenl Yenimektep dvan .Ar11 793 
161 

70 

00 20 158 60 TANZİMAT 
EDEBİYATI 

Çarp ÜıkOdır cadded ,, 

il •• tt " " 
" Yakacıkta Sımanhk 00 

2 00 
2 00 

00 00 

322 00 
140 00 

27 00 
5/4 hl11e itibarile Liselerin on birinci ıınıflanna mabsuı 
hazme hi11eai. 

801tana Ktıçtıkyah Kılağuz çayın Arsa 546 00 18 98 28 
Yazan: AGAH SIRRI 

Birkaç güne kadar çıkacaktır. 
Tevzi yeri : · Yakarıda cinı Te ıvsafları yazılı gayrime11kullerin peoln pıra ile temliki 7110/934 tarihine mllaa

dlf Puar gOnll saat on dörtte ihaleleri İcra kılınacağından taliplerin depozito akçeleri makbaılarile 
• 

istiklal Liıesi talebe Kooperatifi 
.... ! ................. . 

Kartal Malmlldllrlllğllnde müteşekkil Sabş Kgmiayonuna mllracaat eylemeleri. f 6209J 6690 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın_ 1 

alma Komisyonu Reisliğinden: 
"" 12089 lira 89 kuruş bedel i keşifli Heybeliada Sanatoryo· 
mu ara paviyonu inşaatı olbap taki proje, şartname ve keşifle
ri mucibince ve 23 Teşrinievvel 934 salı giinü saat 14 te ka
palı zarf usuliyle muamele yapılmak üzere münakasaya kon
muştur. Proje ve şartnameleri görmek, mahallen tetkikat 
yapmak ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkur müesse
seye ve münakasaya gİrecekle rin de belli gün ve ıaatte komis 
yonumuza müracaatları. l6160) 6792 

Sultanahmet Üçüncü Sulh HAkimliğinden: 

Yenileme llanıı 
~ İstanbul lnhiıarlar lda resi baş müdürlüğü vekili avu
kat lhsan Bey tarafından Gal atada köprü ba§ında 37 No. lu 
binada kain Viner Bank aleyhi ne nıukaddema 932-560 No. lu 
dosya mucibince ikame edilen 790 kuruş anbar ücreti davası· 
nm hükme rapdedilmiş ve baş katip ihbarnamesinin dahi ila
nen tebliğ olunduğundan bahi sle yapılan yenileme talebi üze
rine icra kılınan duruşmada y enileme beyannamesi ilanen teb 
liğe ve duruşmanın 23-10-934 saat 10 da icrası mukarrer ol
makla yevmi ve ıaati mezkUrd e ya bizzat mahkemeye gelme
niz ve olmadığı takdirde bir ve kili kanuni bulundurmanız la
zun geleceği aksi takdirde nıuh akemenin gıyabınızda icra kılı-

nacağı: tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (6392) 
6880 

Balıkçılık Enstitüsünden: 
r Lise tahsilini ikmal etmiş ve Almanca, İngilizce veyahut 
Fransızca lisanlarından birine aşina üç efendi stajiyer ola
rak alınacaktır. Şehri elli lira ücret verilecektir. Bu husuıta 
daha fazla izahat almak üzere 12 Teşrinievvel 934 tarihine 
kadar Buğaziçi Balta Limanındaki Balıkçılık Enstitüıüne 

müracaat etmeleri ilan olunur. (6395) 6916 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundanı 

/ Selimiyedeki kıt'atm ihtiyacı için aşağıda cins ve mıktarı 
yazılı Uç kalem sebze ve odunun hizasında gösterilen günler• 
de Sebzenin kapalı zarf usuliy le ve odunun ise m\inakaıa su • 
retiyle saat 15 te ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin muvakkat 
teminatlariyle birlikte teklif mektuplannı alarak Selimiyede 
Fırka Satınalma komisyonuna müracaatları lazımdır. (6206) 

ihale Tarihi Günü ı Saat Cinsi Kilo 
20 . 1 O • 934 Cumartesi 15 Lahana 23196 
20 - 10 - 934 Cumartesi 15 Pırasa 43392 
20 - 10 - 934 Cumartosi 15 Ispanak 23196 
20 · 10 - 934 Cumartesi 15 Odun 256500 

6752 

Karaciğer· Mide - Barsak - Taş - Kum hastalıklarına 

İÇMELERİ 
VE OTELİ 

l 5 T etrinieTvılı kadar Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,05 • 9,50 • l l • ili, 1 S • 15, t O 

16,45 ıe Haydarpaşayı giden vapurların trenlori içmelere giderler. 
6190 

Yüksek ektepler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Mülkiye mektebi talebeıi için lüzumu olan 350 - 400 metre 
yerli mali elbiselik kumaş açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 
lıteklilerin şartları görmek üz ere yıldızda aaat kulesi karşısın
da Mektep müdürlüğüne ve kırma giinü olan 21 - 1 O - 934 ta
rihinde saat 15 te Fındıklıda güzel ıan'atlar akademisinde 
Toplanan komisyona müracaatları ve dipozito parasını bir 
gÜn evvel vezneye yatırarak makbuz almaları ilan olunur. 

(6237) 6761 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp Talebe yurdu için lüzumu olan (800) metre paltoluk 
kumaş olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile ve 23 birinci 
Teşrin 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretiyle sa-
tın alınacaktır. isteklilerin müracaatları. (6273) 

6765 

•• 
Universite Mübayaat 

Komisyon un danı 
Univeraite Tıp Fakültesi Hayati kimya Enstitüsünde 

yapılacak olan tamirat ve tesisl:\tı 29-9-934 cumartesi gü
nünden 20-10-J34 cumartesi gününe kadar kapalı zarf u
sulile ihale edilı.ıek üzere münakasaya konulmu§tur. Talip
ler her gün mubayaat komisyonuna müracaatla dosyasını 
tetkik edebilirler. Münakasa günü olan 20-10-934 cumarte
si günü ıaat 15 te Komisyonda teminat mektuplarile birlik-
te hazır bulunmaları ilan olunur. (6169) 6689 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.Rl lDARESl iLANLARI 1 
Afyon İstasyonundaki geçit mahalli ile araba dönüş ye

rinin kısmen mevcut ve kısmen Afyon ocağından bilihrac ih
zar edilecek parke taş ile ferşi münakasası 25-10-934 perşem 
be günü saat 15 de Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Afyon İstasyonunda Üçer liraya satılan şartnameler-
de yazılıdır. (6312) 6876 

1200 ton Katran yağının kapalı zarfla münakasas1 
20-11-934 salı günü saat 15 te Ankara' da idare binasında 

yapılacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa ve Ankara vezne
lerind~ on beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (6443) 

Hilmi Kitaphanesinin 
yeni basılan kitapları: 

Fizik dersleri 
, 

Li•e ikinci devre. her sınıfın kitabı ayrıdır. 
MU&llifi: Ankara Gazi Eatitüsü Fizik Muallimi 

Hayri Bey 
Bu eserlerde, ilmi seviye katiyen dütürülmiyerek, Fiziğin 

güç sayılan mevzuları, kısa, açık ve temiz bir lisanla az sa· 
hife içinde, güzel tekil ve famalarla anlatılmı,tır. Hilmi 
Kitaphanesi bu kıymetli eserleri, Fiziği kolayca öğrenmek 
isteyen bütün talebeye tavsiyeyi bir memleket vazifesi sayar. 
9 ncu sınıfın fiatı 100, 11 nci sınıfın fiatı 135 Kuruştur. 

Satış yeri İstanbul' da Hilmi Kitaphanesidir. 

Kozmografya dersleri 
(Lise Edebiyat ıubesi için ) 

Riyaziye muallimlerinden Hilmiye Hanımefendinin eseri
dir. Maarif Vekaletinden lirelere kabul edilmiştir. Resimli
dir. Yazılışı çok sadedir. Muhtaıar ve bütün liseler ve mual
lim mektepleri için çok istifadeli bir eserdir. Fiatı (50) ku
ruttur. Hilmi kitaphanesinde satılmaktadır. 

Kimya dersleri 
Gazi Terbiye Enstitüsü Kimya muallimi Avni Beyin lise· 

Jeıı için yazdığı en son eseridir. Sade yazılmıttır, nefis basıl
mıttır. Fiatı 100 kuruttur. Hilmi kitaphaneıine müracaat 
edilmesi. 

DİL BİLGİSİ 
Yeni Türkçe Gramer 

Ahmet Cevat Bey 

Çanakkale mebusu Türk dili cemiyeti 
Gramer kol başısı 

Gramerlerin en sonu ve en yenisidir. Türk dili tetkik cemi
yetinin Gramer ve Sintaks kolu tarafından tesbit edilen •alt 
Türkçe ıstılahlarla yeniden basılmıttır. Türk Dilinin arabi ve 
far.isi kelimelerden büsbütün ayıklanmıt olarak yapılmıf Gra
merlerin birincisidir. Bütün tabirler, ıstılahlar öz Türkçedir. 

Bu kitabın metodu bütün muallimlerce bilindiği üzere, 
Maarif Vekaletinin resmi programlarında tavsiye olunan tek· 
sif uıuliledir. Bu Gramer serisi bütün orta mekteplerde pek 
ziyade beğenilmittir. Orta mektep birinci yılın örneğini her 
muallimin görmesini tavsiye eyleriz ve meccanen atkdim eyleriz. 

Ortamektep birinci yıl - Fiyatı 43 kuruttur. 
Ortamektep ikinci yıl - Fiyatı 45 kuruttur. 
Satış yeri : lstanbul Ankara Caddesinde Hilmi Kitaphanesi 

• 
ELEKTRİK USTASI ARANIYOR4 

~ 4 

Merkezi idaresi Galata'da Karamuıtafa Pa§a caddesinde Ovagim
yan hanında bulunan Türk Kömür madenler Anoni m Şirketi iki bobinaj 
Elektrik uıta11 istiyor. Bunlardan birisi 25 T. Sani 1934 tarihinden il:ba. 
ren Karadeniz Ereğliıi civarında Kandilli mevkünde Şirketin imal et 
mekte bulunduğu maden ocaklarında ve diğeri de 3 Şubat 935 tarihinden 
itibaren yine bu suretle Şirketin Kozludaki ocaklarında kullanılacaktır. 
Tabıiıat ve !eraiti iıtihdam hakkında görütülmek üzre talip bulunacak-

ların !İmdiden tirke• merkezi idareıine mÜracaatları. ( 3291) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
1 O Teşrinievvel 934 tarihinde ihale edilecek olan 480 torı 

kok kömürüne ait şartnamenin dokuzuncu maddesindeki tes· 
lim müddeti olan on beş gÜn, bir buçuk ay olarak tashih edil· 
miştir. Keyfiyet ilan olunur. (6387). 

1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Beşiktaş Belediyesinden : Bebekte Bebek caddesinde 

93 No. lu Belediye mali dükkan pazarlık suretiyle kiraya ve· 
rileceğinden talip olanların • 8-10-934 pazartesi günü saat 14 
de Daire encümenine müracaatları. (6043) 

Dr. IHSAN SAMI • --
BAKTER lYOLOJİ MUAYENEHANE NAKLi 

:t.ABORA TUARI ıa~~~ Mehmet Necati 
Umumi kan tahlilatı, frenııi noktai 

nazarından (Waaaerman ve Kahn tea· Yeni postane karımndaki muayene• 
mülleri) kan küreyvatı sayılması. Ti- baneıini Takıim tramvay durağı kar· 

tııında Kamer pa]aı apartmıanınll fo ve ısıtma haıtalıkları teıhiıi, id· nakletmittir. Yeni telefon : 49313· rar, balgam, cerahat, kazurat, ve ıu 
tablilatı, Oltra mikroıkopi, huıuıi a- j (3241) 6930 
ıılar iıtibzan. Kanda üre, ıeker. Klo· ; •-•ıı•----------
rür, Kolleıterin miktarlarının fa· D O K T O R 
yini, Divanyolu No. 189. Tel 2234. Rusçuklu Hakkı 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehaıııı 
(Babıali) Ankara caddeai No. 60 

-------~6645 

.C..latasara)da Kanzlık eczabanell 
karııaında Sahne sokağında 3 nııııı ' 

ralı apartımanda 1 nwnara.. --*' 
6644--__ ...................... - ............. --~ 

Nefrİyatı idare eden : 
MUMTAZ FAiK 


