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Fransız Kabinesi Teşekkül Etti 
Fransız 
Buhranı 

Dq aiyesumm d;;llı budaklı ....... 
1.1 'Ve uluslarara.sı mUvezeneaindeki 
büyüle ağırlığı dolayıli.le Fnmoada ÇJ· 

kaa her 1k•bine buhranı, ayni zaman .. 

da ufak tertip bir A""'P& buhraDJdır. 
llımun iç.indir ki nzunca bir zaman İf 
ı.._.ı. kalabilecek -ilanı bir Fr-
tız bükiimetinin tqkili bir Fran
"z ip olduğu kad.aT da bir Avrupa 
İtidir. Ve ııene bunun içindir lı::i son 
Iİinh:rde Fratt.aız bqyaa.amcla yapıl· 
.,..., Doumerırue tarahndan ;.tenilen 
~form. bütün A...-ı:ıp&da alaka uyan· 
dırdı. 
Baıyuada yapılacak reform, seçen 

fllbat ayındanberi ifbqmda. bulunan 
Doumergue kabinesini deriırdi. Kab\. 
berWı çok kanJık bir umanda. itba· 
tına ıeçtiğini ba.tırlayanlar, bu deiit· 
lrlenin ehemmiyetini anlamıtlardır. 
Sta..ı..ı.y reza ... ti, Frıuuada büyük bir 
lıufını.n meyclaıa cetiııoıifti. Halkın 
l'•lıuz iıbaıında bulunan bük&nete 
..., f>rkal&J'A değil, devlete luıı-tı iti • 
D>a.dı •raılmııtı. Paris he1lu ayaklan
dı. Rejime dÜ§man olanlar bunu fr
le.t bilerdı:, Cumhuriyeti yDmıaia. ça· 
lıthlar. Franaa, 1926 ydmda. Poinca.
~'yi i§baıma getiren buhrandan da
- büyiik bir &Jmrti içinde idi. Bu ka
tltddık içinde tıpkı 1926 yılında P.,;n
C&re ifbıqına çağınldığı gibi, bu defa 
da gene eoki bir Cumhun-eiai, e&ki 
~ Bqvek.il Doumıeırgue kabine !.etki· 
llll>e msnur edildi. ~ kantık 
lıir zamanda Franaaya yardmn e~
fl bir vazife bilerek da.woti kıabW etti 
~e bir ulua.l birlik k•bioeei yaptı. 

Bu kahUıe dokuz aydD' itbatmda 
""11-1yor. Doumergue yıqlı bir dev
let adamı oilduğundan uzun zaman 
llatvd.AI olarak lcalanwz, BllDUll için 
~den eVV"el, Fnuıan: boqy._ • 
&ında çok lüzumlu - ehemmiyetli 
l'Ördüğü bazı refonnu yapmak illtedi. 
Saıveloilin yapmek iatediii refonn Ju
Jaca ıudur: 

1 -~ -~ aayıaıru 
)İrmiye indi.mı.ek, 

2 - Ay""! d&J11pned"" Cumhurre. 
i.ine, yııai &tvelııile, parlunentoyu 
dağılmak aa.labiyetini vermek. 

3 - Mem.urlann ~ yapamama. 
~n için lıaf-ya m.ddeler 

4 - Mebualoarın maıliyıeye ait ka • 
bıınJar teklif ec1-·· lıeoini temin et
-..ı... 

Fr•rwadaki deviet Saıtfft\inin en za .. 
~- !M-a.fı, devunlı ha- hükiimetiıı it
_ .... geçemen oiclir. Mebudar -
~ak aebeplerle ikide bir, Fr&nı112 k.ıı.· 
-lerinıi devirirler. Doumerır-'in a.. 

t.ediği reform lııııbul ed.ilaeycli, biiku • 
lııet de parlamentoyu dafıtabileceğinden 
~ bir kuvvet munzeneıi olacak
tı. Y a.ni mebualar bükiimeti derirmeık 
lraa-annı verirbn, bndilerinin de de.
tılabileceklerini diif~ bunu yap
llıaktan çekineceklerdi. HükUmet, bir 
~e kadar kuvvedeıı,... ekti. Bu • 
--. demokrasiye uyırun cımıaya.n bir 
~ı yoktur. Çünkü pıırlamento da
rıaa da yenia millet tara.fmd.an aeç;. 
""Ceğinden hükiimetle parlamento a· t::daki anlat•mama 'ftta ulus ha • 

olacaktı. 

• Soayali&tler :zıaten D-..ıue lıü
~etinin aleylıtan olduklarından 
~u kabul etmedilet". Faka.t bunun o 
~ar ebemmıiyeti yokıtu. Hükiimetin 
lflııqmda kalıp ka.lmayacaimı tayin 
~ olan fırka, Mecliote yüz e.Ili 
~ ~?uau ola.n Radi.kal Sa.yalist fır· 
.ı idi. Geçen hafta, N a.ntea ,..ı.nn. 
,. bu fırkanın bir kongresi toplandı 

~~ .!~imudörd~ .~~ ~~ikaftsı 
~ uçuncu ve \mıCUaunu • 
"'-a etti. ikinciyi kabul -.edi. Göste· 
~- aebep, bu lwvvetıiıı barlı ve ka. 
"""iZ bazı ..... !ar tarafmdan F..,.. 
~ bir diktatörlük lruruhnaaına va• 
:""' oıar...ı. kull-dmak ihtimalidir. 
~çi kimae tec:riib..a ve Yatlı olan 
ı.._ """'""'ıru.e' den fÜpheleomiycr. Fa • 
~ bundan IODftl ııelecek boqvekil • 
i;'"' ellerindeki kuvveti fena mek'Pt. 
~~a kul.lana~dan kork 
Jıı;;; soylemıf}ercli:r. Franaız t&ri • 
~de de böyle acı ~ -..dır. Bi· 
!iç.. Napolyooı birinci awnhuıiyeti, 
~ '->cü Napalycm da ik>nci cumhuri
d Y>kara.k birer Ülıpe:ratorluk kur
~ar. Uçüncü cum.lıuriyet te az kaldı 
~ &'Ufundan on bet - kadar sonra 
~llera) Boulanıer'nin lıırıma kur
~ ıridiyordu. Gerçi 1875 yılında ka
~dilen fimdiki lıafyasada parl:ı
llıı dağılabilir. F ak&t ilk önce bu
lıı. ~&fvekil CuırıluaTeioine teklif et· 
~ ~. CumhW't'eiai de i.yanm muvafa. 
~tini. almalı Ye ancak ondan sonra
~ ki parlamento claiılabilir. 1875 
~Aae.aı kabul edileli, kendiai cwn
.., Yetçj olmayan CumhU1T · i Mac 
d.,~on'.dan beri parlamento dağdmıf 
ı... ırıld.ır. Anlıqılıyor ki 1875 yılmda 
~Yaıay~ Y,!'zanlar, hazan parlamen-
1" un hukumet tarafından dağılma11 
ı;.:ınnunu anlamıtlar ve bunu tmun 
ı....d de baıyuaya bir madde koyınuı· 
iç· '· Bu aalabiyet ili dokuz aene 
ı.· de ancak bir defa, o da çok fena 
.. ~._nıa~_aatla kullarulrruı iae, bunun 

""'oloJik aebebini Fl'MWz tarihinde 
~k laznndır. Bu psikolojik sebep 
'""Vlet maklneainin iri ,.ıa-üme.i ba : 

l 
\ 

F ran ıız meclisinde hararetli bir müzakere 

Yeni kabine M. Flandin riyasetiİıdedir 
ve daha ziyade sola meyyaldir ~, ______________ __ 

Kabinede kimler var? 
Yeni kabinenin meclisin müzalıere
tile karşılaşacağı temin ediliyor 

P ARiS, 9. A.A. - Havaa b ildiriyor : 
M. Flandin bu sabah saat 10,35 de kabineyi tefkil ebniytir. 

Kendisi hiç bir nezaret deruhte etmeden kabineye riyaset edecektir, 
Bqvekili: M. Flandin, Devi et nazın: M. Herriot, 0-let Da· 

zın: M. Marin, Hariciye: M. Lav al, Adliye: M. Pemot, Dalıfliye: 
M.Regnier, Hamiye: Jeneral Mau rin, Bahriye: M. Pietri, Hava: Je. 
neral Denain, Ticaret: M. Marc handeau, Maliye: M. Gennain 
Martin, Terbiye: M. Mallamıe, Nafia: M. Roy, Müstemlekat: M. 
Rollin, Ticaret bahriyesi: M. Vi lliam Bertrand, Mesai: M. Jac. 
quier, Tekaüt : M. Rivollet, Zira at: M. Cauez, Sıhhat: M. Queuil
le, Posta, telgraf, telefon: M. Mandel, Batvekilet müstetan: M. 
Perreau Pradier. 

Not: Kabinede eski nazırlardan M. Tanlieu, Lamoveu ve 
Mare,al Petain dahil değildir. Umumi vaziyet biraz sola mütevec
cihtir. .._ __________________ , __________________ _-: 

F ramaila çıkan kabine buhra • 
m kı11a bir zaman zarfında halle
dilmiş ve istila eden M. Doumer. ,. . 

gue ın yenne lla· 

bık nazırlardan 
M. Flandin yeni 
kabineyi te,kil 
etmiftir. 

M. Doumergue
in neferait da
hilinde istilcuını 
·verdiği malum
dur. Sabık B~
vekil Fran11ada 
kuvvetli bir hü
mete taraltar ol-

M. Herriot muf ve bunun i. 
çin 1815 kamınu 

uaai•inde ıslahat yapmak istemis
ti. Bu ulahatmeyanında bilhassa 
(iyanın rızan alınmadan Mecli•in 

feshi vardı. Fakat Meclute 156 a· 
za ile kııvvetli bir mevki ifgal e· 
den Radikal Sosyalistler bu nok· 
taya muhale/et 
etmifier ve bu
nun demokrariyi 
ve nihayet cum
huriyeti bile teh. 
likeye dümrece
ğini söyl;mişler
Ji. Vakıa M.Dou. 
mergue' e herke
sin itimadı vardı. 
Fakat b"undan 
•onra mevkii ikti· 
dara gelecek o . 
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lan kinnelerin M. T ardieu 
hepsi M. Doumer-
gue olamazdı. Onun için sabık Re· 
isicumhunın istediği bu levkalade 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yunan Hariciye Nazırı Atinada 

M.Masimos kabinede An
kara görüşmelerini anlath 
Ankara konseyi Balkan mi•akını takviye etti 

ATINA, 9 (Milliyet) - Hariciye yasi memuru istilıbal ettiler. 
nazın Mösyö Makaimo<ı ile refakatinde Mösyö Makaimo., ırazetecileri ı.... 
bulunan zevat btrırün •vdet ettiler. lıul ederek ataiıclaki beyanırtte bulun. 

Hariciye nezırmı nezaret erkanı, muıtur: 

Türiüye ....ı•batııilzarı ve Pirenin •i· (Devamı 6 mcı sahifede)' 

kmundan lüzumlu olan bir maddeyi 
elli dokuz 9el>edir hükümsüz bU'a.ktı 
cLomektir. Dawn«gue'in i.tediği, hü
kümsüz kalan bir maddeyi caıılandır
maktı. 

Bu teklifi ve IOll da.Jrikeda ileri 
aürdüğü üç aylık bütçenin parlamen
to tarafından det"hal müzake....,.ine 
ıııit diğer bir teklifi kabul ettiremeyin
ce; iatifa etti. Cumb~ Lebrun, ilk 
Önce, parlamento reiıi M. Bouiııon'a, 
aonra da Hariciye Nazın M. Laval'a 
~vekilliği teklif ettıi. Her iki•i de 
kabul etmeyince, Vaktile Maliye Na
zırlığı yapan M. Flandin'e kabine teı· 
kili vazifesini verdi. Telııraf haberleri 
bu zatın yeni kabineyi te§kile muvaf· 
fak olduğunu bildirmektedir. Flandin 
kabinesi, ıqağı yukarı, eski Doumer· 
gue kabinesine benziyor. Y a.ni bir bir
lik hükiimetidir. Yalnız üç mühim 
devlet ada.mı bu kabinede yoktur: 
Batvelr.ilin l<endi.i, yani Downergue, 

Harbiye Na.un Petam ve Tardieu. 
Her üçü de Fraıuız milletinin itima,.. 
dmı kazanmıt beUi lıatb devlet adam. 
larındandı. U!uaal birlik kabinderinin 
kuvV'eti, tecrübe gormiit, itimat ka. 
zanmıı, büyük devlet admnlarının bu 
kabinelere ginniı olmalarındadır. Poin
care kabinesi, Doumergue hükume
ti gibi. Yeni kahine baEki bir birlik 
kabinesinden ziyade birlik kabinesi • 
n.in taıklidine 1-ıziyor. Filhakika par
lamentodaki fırka vaziyetine daha uy. 
gundur; çünkü azacık daha aoldur. 
Fakat eğer yeni hüklimet uzun müd
det işbaımda kalabilecek•e, bu, ken
di kuvvetinden ziyade, politika kav
galanndan bıkıp ta devamlı bir hü
kümet i&teyen Franaız ulus.unun te • 
mayülünden ilham alan mebusların 
hükUmeti devirmeğe c~sarct edeme .. 
melerinin temin edeceği bi va;ı;.iyet • 
tir. 

Ahmet ŞUKRU 

i 

M. Flandin 

1 M. Pesmazoğlu ve 
ı İktisat vekilimiz 

Bugün Ankal'adan 
Eakişehire 

hareket ediyorlar 
ANKARA, 9 (Telefonla) - B"""" 

da Türk • Y 1111an ticaret mukavelesi 
müzakeresine İftİ· 
rik eden y UDU. 

milli i:ktİlat nazın 

M. Pe11Da.ZOilu ile 
iktisat vekili Celil 
Bey, beıabeo !erin
de Falih Rıfkı B. 
olduğu halde, yann 
aıbah saat 10,30 
ela kalkacak buMJıi 
treııle E.kİfelıİre 
1ıareket edecekler< 
dir. Eskiıtdıil"de ..,_ Celfil Bey 
1ter r..brikası ııezi· 

!ecele, bundan •onra, lzmı"t, ıBuraa, iz. 
mire gidilerek, buralarda yeni kunılaa 
aanayi fabrikalanouz görülecektir. 

iktisat vekili Celal Bey Izmirclen 
doğnıca Ankarayw. dönecektir. Bu se

yahat bir hafta sürecektir. 
Aldığım maliimata ıöre, Türk • Yu. 

ııan ticaret mukavelesinin yeniden tet· 
kiki kımllell ikmal edilmittir. Bilhaaaa, 
lıir aenelik tecrübeden t<>nra, eski mu· 
kavdede tadili icap eden maddder de
ğiıtirilmiıtir. Bu meyatıda bonolar me
...ı.,..; de halledilmittir. 

Bir vapurdan haber yok 
TOKYO, 9.A.A. - Sado adaaı 

civarında imdat itareti veren Ra
nanman yük vapurunun aranınaam 
dan vazgeçilnıi,tir. 43 tayfanın 
fırtınada boğuldukları zannedil
ınektedir. 

/ttilıat ve Terakki 
Dr. Bahaeddin Şakir Be 
yin bıraktığı vesikalar 

3 üncü kısım! --
Meşrutiyetten sonra 

Bugünden itibaren 2 inci sahile
mizcie alaka ile okuyacaksınız 

1 Tal ebe birliii kon.f!resi 

Talimatname bir haylı gü
rültülere vesile oldu 
Talebeler birlik me•elesinin halli için 
Şurayı Devlete müracaat edecekler 

Talebe birliği lıongnsine İftiralı edenler 

MiDi Tün.: talebe birliği dün saat 
1,30 da birlik meri<ezinde fevkalade 
bir ıro...., 7BPIJllfbr. Kongre - al
öya kadar çok har81'etli bir tekilde ele
"""' etmİ§tİr. Dünkü kongrede bir çok 

münai<a1alanı. mevzu olan, ve Üzerinde 
ısrarla dunılan mesele yeni üniversite 
talebe talimatnameainin Talebe Birliği, o 
fakülte talebe cemiyetleri kurulmasına 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Dünkü Lik maçları 
.. 

F enerbahçe Istan bulsporu 2- 4 Beşiktaş 
Vefayı 4-2 mağlup etti 

Beykoz ile Süleymaniye berabere kaldılar Fe
nerbahçe • 1.tanbulspor maçı çok güzel oldu 

DünJtli _.çtan iki ...tantcıdıl 

Dün Feıneri>alıçe .ı. devi• eeyNt • 
tiiimiz F _.-bahçe • ı.t.ınbulwpor ma 
çı, bu mev.a.im za.rfmda, yani lil< maç• 
lan baıladı başlıyab ıördüğümiiz fut • 
bol müaaba.ka.lanrun en hararediıe.i, en 
..ı.ı..ı, a:ı güzeli ve - >Jevi<Jİ.Iİ idi. 

F utbolümüzün Mıeyfiyet itı"barile 
çıcık diiftüğüne k.anaaıt ı:etirdiğimiz bir 
:rMDAnda bu hal, biıi aan del'eee ae • 
vindirdi ve kendi kendim.ize: "Bizde 
futbol henüz ölımemit. biraz hü.anü ni 
y-et, - bira.z ııa)Tetle teknik futbol 
•temini iade edebiliriz.,, dedik. 

Her ilci taraf ta çok ıüze.1 oynadı. 
LtanbW...ponm ııenç ta.lamı, F enerbalı 
çıeye lay.ik bir ta.kını olduğunu &ös • 
tıerdi. Biribirlerine daha fazla allfll1Jt 
-. aralannda biraz çahıtıklan :ııamaıı 
her fırM.tta gÜzeloe i.otifad.e edebile • 
cek klu futbd,lcüleri bulunan F-
lüer 4 • 2 maçı ka.zaııdrlar. Fakat Fe
nerliJ.ır bu ııattı..iyetI-inden dolayı -
kadar tebrike liyıkaalar genç ı..tan • 
bul&porlular da oyunun sonu.. kadar 
mukavim ve gÜzel bir ayun ııöst.enlik 
lerinden dol..yı o derece takdire ta· 
yandırl&r. 

I>iinkii maçta; hnattan iatilad.e ne 
den>ektir, oyun nasıl açılır, bfa na. • 
&ıl vurulur, kombineZ<lll na.ad yaprlır, 
bunlann bepaini azçcık gördük ve çok 
tanberidir lıuret olduğumuz için bo-

(Devamı 6 mcı aahifede) 

Öz dille kalem tecrübeleri: 

Fransanın iç işleri 
Paristen son &elen tel ya:zılarma 

bakıl'""' Fransarun iç itleri &it &ide 
kötü bir çıkmaza aaplanmaktadır. 

Anlatayım: 
Bilininiz ki bu yılın başlangıcmda 

Staviski ac1lı büyük bir dolandıncı 
Fransada türlü türlü kepazelikler yap· 
mıttı. Bu apaçık haydutluk Franıada 
düzen bozukluğunun ne kadar ileri 
gittiğini ıösteriyordu. Bir yandan mil
yonlarca :.dam bin bir sıkıntı için<le ya
ıama zorluğu çekerken ötede arkalarını 
ıüçlü çelebilerine dayamıı bir kaç yüz 
kimse yöz binlerce yurttaıı dolandın-

Yazan : lmıail MOŞT AK 
.yor, bu çapulculuk kimsenin gozune 
çarpmadan ıürüp gidiyor<lu. Derken ıü· 
nün birinde it açığa vurdu1 Pariıliler a· 
yaklandı, ookaklarda kanlı kavgalar ol. 
du. Bir çok kişiler öldü, yüzlerce a
dam yaralandı, zindanlar suçlularla 
doldu. Fransızlann ileri gelenleri an
ladılar ki bütün bu kötülükler, bu bo
zukluklar, bu bağ ıevşeklikleri baısız
hktan ileri geliyor. Bunlar tez elden 
başbaıa vererek kendilerine bir baş a• 
radılar. 

(.Devamt 5 inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 1 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

3 üncü Kısım: Meşrutiyetten sonra 
ittihat ve Terakki Cemiyetinin tu2 kadar talebe kabulünün karar

meşrutiyetten sonraki icraatına da- laştrrrlması "cemiyetin intihabile 
ir yazacağımız bahisler, o cem0 ye· ve mnhalli bükfunetin marifetile bu 
tin on sene devam eden mefruti - talebe etraf evladı arasından seçi
yet hayatının bıraktığı yegane ve- lecektir"; 
sikalara istinat eder. Çünkü Sela- 5 - imtiyazları muhafaza edil. 
nik merkezi umumisine ait vesika- 1 mek ıuretile Lübnanlıların meb'us 
!ar yakıldı. lstanbul merkezi umu göndermeleri hususunun tezekkü
misi vesikalarmın ne olduğu belli rü ve muvafık görüldüğü takdirde 
değildir. Ylnız Dr. Bahattin Şa- Lübnan mutasamflığına tebliği su 
kir Bey, gerek Selıiniğe ve gerek retile ilıinı; 
ls~anhula ait vesikalardan mühim 
gördüklerini saklamıftır. Bu vesi • 6 - Lübnan mutasamfları üze
kalar da tefrikamızm mevzuunu .rinde pek çok nüfuz tesisine mu • 
te~kil etmektedir. · vaffak olmakta bulunan Lübnan 

Onun için, metrutiyetin naaıl ilan tahrirah Türkiye katip ve müdiirü 
edildiği, ilanı müteakıp yapılan nü Lübnanlı Ortodoks Naıııf Beyin he 
mayitler vesaire hakkında lüzum- men azlile ondan evvel olduğu gibi 
s1.ız tafsilat vermiyerek doğrudan lstanbuldan Türk olamazsa her hal 
doğruya elimizdeki vesikalara iıti- de Lübnanlı olmıyan birinin tayini 
naden yazılarımıza batlıyoruz. Ev için Babıalinin nazarıdikkatinin 
velce bildirdiğimiz gibi lstanhulda, celbedilmesi; 
Selıinikten gönderilen bir heyeti 7 - Mutaıamfın mümkün oldu
meb'use bulunuyordu. Bu heyet ğu kadar tadili meslekle Lübnan • 
Rahmi Beyin riyaaeti altında idi. da metrutiyet fikrinin tamim ve in 
Heyetin gönderilmesindeki mak • titarına gayret etmesi busuaunun 
ıat, merkezi Selanikte kalan Os - biraderi olan Hariciye Müstetart 
manlı ittihat ve Terakki Cemiyeti- marifetile kendisine halisane ve 
nin lıtanbulda da temsil edilmesi mahremane tavsiye ettirilmesi; 
idi. Çünkü lstanbula böyle bir be- 8 - İngiltere Sefaretinin halen 
yet gitmedikçe cemiyetin orada is- Lübnanıda metrutiyetin ilin ve tat
mi var cismi yok gibi bir feY olu • biki taraftan olmadığı Beruttaki 
yordu. Bulgariatandaki Türk abra· lnıgiliz ceneral konsolosu Mösyö 
rı, cemiyeti tebrik için bir vapur Kemberbeç'in beyanatından anla-
tutup lstıı.nbul'a gitmek is- tılmakta ve sefaretin fU tarzı hare-
tiyordu. Fakat İstanbul'& keti, ~onsolosun it'arat ve .--tali
kime ve nereye müracaat edilece • 
ği, kimler tarafından kar,ılanac-.-.- batından ne,et ettiği veçhi 

1
e Sad • 

ğı belli değildi. Bu ziyaret hakkın- razam P&fa Hazretlerinin ( J<'.:ıimil 
da yazılan bir mektupta deniliyor- Pa.ıpının) pek samimi ve pek ka • 
du ki: dim olan mumaileyh konsolosla 

"Cemiyetin henüz resmi bir yeri merbutiyet ve muhabbetinden bu 
bulunmadığı için bizi vapurdan bapta istifade olunman ve bu veç
kim kar,ılayacak ve cemiyet namı· hile sefaretin tadili hareketi cihe • 
na kime gidilecek? Bugün arkadaf tine gidilmesi; 
1, rdan muallim Hafı:r. Abrlullclı 9 - Hürriyet ilanında hapisha
Fehmi Efendi (Etem Ruhi Beydir) nelerden tahliye edilen adi cürüm
b'lhassa bu mesele için lstanbula !er erbabı hakkında atiyen bir te -
gönderildi. Ben kendi imzamla Hü ,ebbüs yapılacak mıdır? Rodoı ve
seyin Cahit Beye bir mektup gön- saire gibi kalelerde ve mevkilerde 
derdim. Fakat Hüseyin Cahit Bey henüz tahliye edilmeyen adi cürüm 
cemiyeti merkeziye namına bizi ka ler erbabı hakkında ne muamele 
bul edebilmek hakkını haiz midir? yapılacaktır? 
bilmem. Her halde bu efendiye yol 
göstermesini rica ettim. Şayet ya- 10- Karadağ hududundaki mü 
kın vakitte sizlerden biriniz lstan- nazaalı .,._eselelerin hali muallak 
bula giderseniz ve resmen cemiyeti kalmaaı umum Karadağ halkını 
merkeziyeye mahsus bir daire tu· meyus etmekte olması cibetile bu
tareanız ,bunu bize derhal bildiri- nun bir komisyon tarafından kat'-
niz de biz de 0 vakte kadar lstan· iyyen tahdidi esbabının istikmali; 
bula gitmemizi tehir edelim. Zil'1l 11 - Hassa ordusu kumandanı 
lstanbu' •. gitmekten maksadımız Mahmut Muhtar Paf&Ilill tadat oh
ne bedtıynet sultana arzı ubudiyet, nan ahvali üzerine hemen 1tou me 
ne de vükelayi hazıraya dalkavuk- muriyetten kaldırılarak yerine er
luk etmektir. Mahza cemiyeti mer- kaniharbiye reiai izzet Patanın ta
keziyeyi muvaffakıyetlerinden do- yini ve lstanbuldaki erkaniharp fe
layı tebrik etınek ve ona cesaret riki Funt Patanın altıncı fırka ku
vermek İstiyoruz. Biraz da ikdam 

mandanhğına tayini esbabının is
gazetesinin mekalelerinden ürküp tikmali; 
< sker !erini topl amağa, ikdam ga-
:retesinin dühulünü menetmeğe ve 
müslümanlar arasına hafiyeler so-
kup efkarını anlamağa çalJ!an Bul 
gar hük\ımetinin keyfini yapmak i
çin gitmek niyetindeyiz. Guya iki 
hükumet arasındaki dostluğu kuv
vetlendirmek için bazı nümayitler 

• 1 
yapacagız.,, 

Fakat bu mektupta bahsedilen 
karıtıklık Rahmi, Necip Draga ve 
Hafız 1 ma'I Hakkı Beylerden mü
rekkep heyeti meb'usenin lstanbu
la gitmesı uzerine vaziyet oldukça 
değitmitti. Artık Selinikteki mer
kez bu heyeti meb'uae vuıtasile 
hükfunet ve devlet itlerine müd~ 
hale ediyor ve cemiyetin kuvvet ve 
nüfuzunu göıtermeğe ba,lıyordu. 
Pn teıirat Selıiniğin müteaddit me
talibi ile kendisini gösteriyordu. 
lıtanbula gönderilen bu metalip 
1 istelerinden birisinde bakınız ne
ler vardı: 

"Cemiyet tarafından meb'usen 
Derseadete izam kılman Rahmi 
Beyin hükUınet nezdinde te"icini 
takip ve icraamı talep edeceği me-
v~t: 

1 - lngilterenin Mısırdaki güm
riik muamelatmr ıslah eden Çiti Be 
yin gümrüklerimizin ıslahı için 
Devleti Aliye hizmetine celbi; 

2 - Polis umurunun tensik ve 
ıslahı için lngiltereden münasip 
miktarda polis memurunun celbi; 

3 - lstibdal efradının uygunsuz 
hareketlerine meydan bırakılma • 
mak için zamanı gelince hemen ter 
hisleri hususuna lfu.ım olan para. 
nın vakit ve zamanile tedarik ve 
ihzarı; "Üçüncü ordu için icap e
clen paranın Müfettit Hüseyin Hil
mi Pa;ıı. tarafından tediyesi vado
lunmufl:ur."; 

4 ~ Hükumetçe Cebeli Lübnan' 
dan askeri ve mülki r.ıekteplere o-

-Bitmedi-

Ereglide 

ilk taş kömürü 
Bulan adam 
Uzun Mehmedin kömürü 

buluıunun 105 in· 
ci yıldönümü kutlulandı 

ZONGULDAK, 9. A.A. - Ereğlide 
Köıe ağzı mevkünde ilk tat kömürünü 
bulan Ye bu suretle Türkiyenin ilk ma
den kömürü ki.ıifi olan Uzun Mehmetd' 
İn kömürü buluıunun yüzbefinci yıl dö
nümü bugüo Zonguldak Halkevi tarafm
d~ parlak bir ihtifalle kutlanmı§trr. Ş. 
bir baıtan baf& donatılmııtır. Bütün 
fırb ve Halkevi t~kilatiyle memurlar, 
izciler, mektepli'.er, cemiyetler ve esnaf 
tetel<külleri, maden ocaklan iıçileri me
rasime katılmıtlardır. Cumhuriyet mey
danında toplanıldıktan sonra Uzun 
Melnnet abidesine gidilerek Halkevi 
muhtelif te~kküller ve maden müeue'. 
SEleri namına abideye çe!enkler konul
muıtur. Bugün bütün mekteplerde 
muallimler tarafından talebeye Uzun 
Mehmet tarafından kömürün bulunuıu 
ve kömürün evrensel değeri anlablmıı· 
br. Memleket bayram sevinçleri içinde
dir. Gece Halkevi salonunda büyük bir 
müsamere ve konferanslar verilecektir. 
Bugün Ereğ:ide de Uzun Mehmet na• 
mma büyük bir ihtifal yaptlmıt ve uzun 
Mehmed'in köyüne gidilmiş ve torunlan 
Halkevi namına ziyaret edilmiıtir. 

Yunan donanması 
ATINA, 9 (Milliyet) - Nazırların 

dünkü meclisinde Yunan donanmasmm 
iki kısma aynlmaaı kararla~tınlmıştır. 

Bunlardan birisi Averof gemisi baı· 
ta olarak bazı torpito muhriplerinden 
ibaret olup kaptan Ecnfaninin ida~ 
ne , diğeri reisicumhur yaveri kaptan 
Kivolown idaresine verilmqtir. 

MiLLiYET CUMARTESf 10 TEŞRINl!>ANl 1934 

HARİCİ HABERLER 
Demokratların zaferi 

M. Roosveltin tekrar inti
habı şimdiden muhakkak 

•••••••• 
Amerikadaki son intihaplarda cumhuriyetçi 
fırka demokrat fırkası karşısında mağlup oldu 

NEVYORK, 9.A.A. - 1936 se
nesinde M. Ruzvelt'in tekrar inta
habım filen hemen hemen ittifak
la yapılacağı ve cumhuriyetçi fır
kanın artık bitmit olduğu aöylen
mektedir. 

NEVYORK, 9.A.A. - Mebusan 
meclisi için yapılan seçmelerin son 
neticelerine göre demokratlar 320 
ve cumhuriyetçiler 102 azalık ka
zanmıtlardır. Bundan evvelki seç
mede demokratların 314 ve cum
huriyetçilerin de 11 7 azalrğı var
Jı. Bu sefer meclise 7 tarakkiper
ver ve üç ziraatçı da seçilmiftir. 

Ayan seçiminde demokratlar 6~ 
ve cumhuriyetçiler 25 azalık elde 
elmitlerdir. Geçen mecliste demok 
ratlarm 60 'V'e cumh'.lriyetçilerin 
de 35 azalıktan vardı. Ayan mec-

Silah ticareti 

Avam 
Kamarasında 
Yapılan teklif 

____.,_ 

l:çi partisinin tahkikat tele· 
1 ifi reddcdıldi 

Umu mi harbi doğuran sebeplerden 
biri de silfilı ticareti ohrak gösterilmek
tedir. Silah fabriokatörlerinllı mallarına 

mahreç bulmak için her tarafta icrayi 
nüfuz ettikleri ve nilıa) et wnumi har
bin bu suretle patlak verdigini iddia e
denler çoktur. 

lşte §imdi her yerde silah ticareti
ni bir intiı.am tahtına almak ve müs
t a:kbcl bir harbin bu suretle' onune 
geçmek için çalışılmaktadır. Geçenler
de bu maksatla Amerikada bir silah ti
careti tahkikat komisyonu tesis edil
mişti. Bundan cesaret alan lngiliz işçi 
partisi de avam kamarasmJa hususi si

lah fabrikalarının ka ldmlmasmı Y>e 

mübimmatm devlet tarafından imalini 
ileri sürmüştür. 

Dün gelen telgraflardan öğreniyo

ruz ki muhalif liberallerden M. Sinc
!air de silah ticareti hakkında tahkikat 
yapılmasını istemiştir. Diğer taraftan 
M. Austan Chamberlain de işçi takri • 
rinde bir tadilat yapıl:rasıru söylemiş 

v e beynelmilel bir anlaşma ve müşte -
rek bir hare~t elde etmek için hüku
metin gayretler sarfettiı;ini ve hüküme
te itimadı olduğunu bildirmiştir. Fakat 
işçilerin teklifi kabul <>lunmaıruşttr. 

Dün bu hususta aldığımız mütcm • 
mim telgraf şudur: 

LONDRA, 9. A.A. - Avam ka
mara!ında itçilerin takriri 69 re· 
ye kartı 279 reyle reddedilmittir. 

Celse kapanmadan söz alan M. 
Baldvin itçilerin takririne tiddetle 
muarız olduğunu söylemit ve de
mi,tir ki : 

Hükfunetin yegane gayesi lngil
tere için lizrm silahları tedarik ol
muttur. Hükiimetin elinde bulunan 
bir silah fabrikası muhakkak si
lahların azaltılmaııım ifade etmez 
itçilerin takriri esası bir anlıqma 
kabul edilmit olursa silıih yapma
yan memleketlerin vaziyetleri ne o
lur? 

M. Baldvin bundan sonra lngil
terenin 1935 de Cenevrede bey
nelmilel ıilıih ticaretinin kaldırıl
ması için bir mukavele imzaladı
ğım fakat bunu imzalayanlardan 
bir çoğunun mukaveleyi tasdik et
mediklerini ilave etmiştir. 

Bu meseleyi tekrar Cenevrede 
mevzubahs etmeğe çalıfaCAğız ve 
fili bir mukavele elde etmeğe k~ 
rar vermif bulunuyoruz. Bu hu
susta M. Hendersonla mutabıkız. 
Bugünkü bütün mütküllere ve ge
çen senenin cesaret kırıcı hadisele· 
rine rağmen, lngiltere hükfuneti
nin bathca gayesinin wlhun mu
hafazası olduğunu hiç bir vakit göz 
den tutmadık yalnız ıulhu arar ve 
onu temin ederken ve hiç bir kim
seye hücum etmemekle beraber, 
müdafaa mecburiyetinde olduğu
muzu katiyen unutmamalı ve her 
ne suretle olursa olsun bu vazife
yi ihmaletmemeliyiz. 

Hububat deposunda yangın 
NEVPORT, (Vircinya), 9.A.A.

Bir hububat deposunda çrkan yan
gında dört kiti ölmüy iki kiti yara
lanmıttır. 

iki milyon dolar zarar vardır. 

lisine de bir tarakkipe"er ve bir 
ziraatçı seçilmittir. 

33 hükUmette valilik için yapı
lan seçmelerde demokratlar 24 
yerde kazanmıtlardır. 

Cımıhuriyetçilerin vaziyeti 
NEVYORK, 9. A.A. - Ayan

dan M. Boralı beyanatında demit
tir ki : 

" Cumhuriyetçi fırkası tensik f 
dilmediği takdirde artık ölmü,tür. 
Fırka müntehiplere demokratların 
tatbik etmekte oldukları ,eyler
den batka bir teY vadedememit
lerdir. Cumhuriyetçilerin propa
ganda11 kanunu eaa!inin muhafa
zaama istinat etmİflİr. Halbuki 
kanunu esasi insanların karnını 
doyurmaz.,. 

Bulgaristanda 

Bir tütün inhisar 
İdaresi tesis edildi 

Her sene 2-2,5 milyon ki' o 
tütün harice satı!acalıı: 
SOFYA, 9 (Milliyet) - Yeni bir 

kanunla Bulgarİstanda bir tütün inlıi • 
sar .idaresi teşkil edilmiştir. Tütünun 
devlet inhiaanru1 alınrnasile fietlann 
2ürraı tatmin edecek ni ... ~l'te düzelme
:1i ve istismarcı uusurl:.ırın ortadan kal .. 
dmlması gayesi görülmeki:edir. 

Bu maksat için bazı tedbirler alın • 
mııtır: Bulgaristanda soilede üç, uç bu
çuk mil)'l>n kilo gr=ı tütün istihlak e
dildiği halde, devlet 5 milyon kilogram 
tütün atın alacak ve bunların İyi ne
vinden iki, iki buçuk milyon ka1anru 
yüluek fiatla harice satKaktır. 

Bıı suretle geri kalan miktarın ela 
fiatı müı1llm bir miktarda düımıi~ ola • 
cakıw. Bundan baıd<a BuJcaristuda 
her sene 2 milyon kilogram kadar tıi

tün alan muılıtelif tütün şirketleri V'lll'· 

dır. 1...,isar idareırile beraber bu mik
tar 7 milyon kilogramı b<>lacaktır. 

Bulgaristanda çalııan yabancı tütün 
finnalarmm da kendi n·enfa.atlerini dü

şünerek Jü1ük fia.t venniyecekleri ümit 
edilmekte, gerek bunl.ırm ve gerekse 

diğer küçii4< tüccarların hiç b.ir suretle 

fiatlarda istiamar ya~lanna meydan 

verilmiyeceği bildirilm~ktedir. 

Bundan başka iklim şartlan mÜ· 

sait olmıyan yerlerd~ tütün ekimine 
r.1üııaade cdilmiyecektir. 

Mısırda vaziyet --Nesim paşanın başvekilliği 
nasıl tefsir ediliyor 

LONDRA, 9.A.A. - Havas: 
Reımi mahafil Nesim Patanın 

Mıaır batvekilliğine intihabı hak
kında tefsiratta bulunmamakta i
seler de, Londrada efkarı umumi
ye vaziyetin memnuniyet verici bir 
tarzda inki,af ettiği ve son tayinle 
Kralın saray ile harici mahafil a
rasındaki rabıayi lüzumu veçhile 
tekrar tesis etmit olduğu merkezin 
de buhınmaktadır. 

Arnavutluk için 

M. Çaldaris harbiye 
Nazırıyle görüştü 

ATINA, 9 (Milliyet) - Arnavut • 
hrl<ta Yunan eka!liyeti aleyhinde tat • 

bik edilm'*te o
.an tazyikatm de • 
vamı bura efkan U• 

mumiyeainin heye • 
caruru günden gü • 
ne arttınnalotadır. 

&§vekil Möo • 
yÖ Çalclaris dün 
saatleru hamiye 
nazın cen.eral Kon
dilis ile bu me.e
Ie üzerinde müza • 
keratta balunmuı • 
tur. 

Gerçi bu müza.. 
M. Kondifü kereler hakkmda 

hiç bir fey tebliğ e
dilmemit ioe de Yuoaniatanda Ama • 
vutluğa karı• vaziyetinin tetkik edil • 
diği anlaşıbnaktaclır. 

Başvekil bu..dan son,.. hariciye ne
zaretl unnım müdürile de müzakerelel'
de bu.lunmuflur. , 

~ • ~ .. • • - • -~ .~ •.• jı.:, fo •• '!· .... 

" ~ ... ;c .. /t - .·• ., . . . 

M. Titülesko kral Hz. nin huzurundt 
BVKREŞ, 9. A.A. - Kral M. Titüleskoyu kabul etmiştir. Bu mü

lakattan sonra M. Titiileako Avusturyanın yeni Bükreş orta elçisim' 
Kral'a takdim etmiştir. 

• 
ita/yanın Ankara büyük elçisi 

ROMA, 9.A.A. - ftalyanın Ankara büyük elçisi M. Lojacono 
Nankin büyük elçiliğine tayin edilmiştir. 

Yunan kadınları ve belediye meclis 
ATINA, 9.A.A. - Ayan meclisi, kadınların belediye meclislerine 

intihap edilebümek hakkını reddetmiştir. 

Ankarada at yarışları 
'ANKARA, 9. (Hususi) - Bugün at koşulannm sonuncusu ya

pddı. Çok kalabalık bir seyirci kütlesi vard<. 

Fransız kabinesi teşekkül etti 
(Başı l inci sahifede) 

ıalahıyet Radikal Sosyalistlerin 
Nantes kongresinde tasdik edilme 
di ve milli birı'ik kabinesi istilaya 
mecbur kaldı. 

Şimdi M. Flandin kabineyi tef· 
kil ediyor. Yeni kabine daha ziya
de sola meyyaldir. Ve sabık nazır
lardan M. Flandin M.Lamouveu 
ve Mareıal Petain yeni kabineye 
dahü değildir. Yeni kabinenin va 
ziyetine gelince bunu su suretle hü 
lasa etmek kabildir. • 

Kabinede dört tane ayan azası 
vardır; M. Laval müstakillerden • 
dir. 11.f Regnier, Roy, Cossez Radi
kal Sosyalistlerin sol demokratla -
rındandır. Aynca mebus olmayan 
üç kip vardır. Bunlar da şunlar -
dır: Jeneral Maurin, M. Rivollet, 
Jeneral Denain. 

Diğerleri mebusturlar: Bunların 
be,i Radikal sosya;isllir: M. Her
riot, M. Marchandeau, Quenille, 
William, Bertrand • Jacquer. 

Vç sol cumhuriyetçi vardır: 
M. Flandin, Pietri , Peneau • Pra
dier; bir merkez cumhuriyetçi var 
dır: M. Rollin. iki sol radikal var
dır: M. Germain. Martin, Mallar
me. Cumhuriyetçi sosyalist grupun 
dan 1 kişi vardır: M. Pernot. Cum 
huriyetçi federasyonundan bir kifi 
vardır: M. Maun; bir müstakil var 
dır: M. /l,fandel; Jeneral Manuin 
yüksek harp konseyi azası topçu 
müfettişi umumisidir. 

Dün bu hususta aldığımız tel
grafları aşağı yazıyoruz: 

M. Flandenin beyanatı 
PARIS, 9. (Hususi muhabiTimizden): 

M. Flaadin matbuata ıu beyanatı veı-. 
mittir: 

" Mütareke devam etmektedir. Etra
fonda her halde Franoaya ve Cumhu
riyete hararetle hizmet edecek, fırka 
ihtilaflarını unutmasını bilecek adanılan 
toplamağ-a muvaffak oldum. Bundan yal 
nız fU gayeyi güdeaoklerdir. s.ialet ve 
işsizliğe karşı mücadele, iktisadiyatı 
ihya, maliyeyi muhafaza etmek ve dev
leti genç'eıtirmek ve islah etmek. Az 
bir zaman zarfında teşkiline çalııtığun 
ve derhal işe baılıyarak salı günü mec
lislerin önüne çıkacak olan hükümet 
memleketin teveccühle karıılıyacağıru 
ümit ederim.,, 

Kabine sola meyyal 
PARIS, 9 (Hususi muhabirimiz• 

den) - M- Flanclin'in kabineyi Jo
bir zaman zarfında teşlcil etmesi umu 
mi bir memnuniyetle karştlanmrtfır. 
Siyasi vaziyet tavazzuh ebmekteclir. 
M. Flandin, M. Doumergue'in teklif 
ettiği muvakkat bütçeden vazgeçece
ğini ve umwni bütçeo:in kabulünd.,.. 
aonra devlet u.lahatma teve8Siil ede • 
ceğini söylemitıir. Bunun üzerine Mec 
li.aıtekıi Radikal Soay&liııt grupu ara • 
aında miizw.Jcer-eler ~laınıı ve gnıp 
M. H....-lot'nun fikirlerini kabul ede
rek iktisadi kalkmnw, ...,. cumhuriyet 
rejiminin müdafaası için mü"'« bir 
_. taıkip eedcek her hükiimete IDÜ· 
zıılıeret edeceğini bildinniıtir. 

Bilahara M. Heniot'oun Flıuıdio hü 
kWn.etine ittılraki ıı:örüıülmiit ve grup 
bu husuata kend~ aal&hiyet ver • 
.... ,tir. 

M. Flaııdin kabineoıinin finı.d.iki hal 
de sağlam bulunduğu temin edilmek 
ted.ir. Çiinkii kabine mecliste ,_..ke .. 
ziıı ""' Ra.dikal aoayaliotlerin dahil ol 
duğu halde büt:üıı sol grupların mü • 
zaheretine mazhar olacakta'. Cumluı
riyetçi aoayafütlerin de Radikal aoaya 
liotleri ta.kip edeceğ;i veyahut aleyh
te bir fa.ı.l<yeUe bu.lunmadan mÜ$teıı 
kif kalaca.klan oöylemnektedir. 

Birleşmiş aosyaliotlerle komüni&t • 
!erin muhalif vaziyette kaalcakla.n 
mrJıakkaktır. 

Fakat vaziyet her ne oluna ol • 
,.... M. Fl.andin parlamento &aha.sın· 
da esulı manilerle karıılafDlJY&cak • 
tır. 

M. Doumergue istirahate çekiliyor 
P ARiS, 9 (Husu.si muhabir.imiz • 

den) - Sahı.k Baıvekil M. Doıumergue 
vaziyet hakkında kendiaile göriiJeo 
gazetecilere bu ulahatı ıırf memleke 
te hizn>et etmek ka.ygu.oile yapmak is
tediğini fakat nihayet ütifa.ya mecbur 
kaldığını aöylemiıtir. M. Doumergue 
mevkü iktidarı devred~ etmez tek
rar Tarwnefuille'dek& malikines.ine 
gidecek ve orada istirahat edecektir. 

Maref'll Petain ve M. T ardieu 
P ARiS, 9 ( Hwıusi muhabirimiz • 

den) - Yeni kabineye dahil olma • 
yan Mareşal Petain yorgunluğunu ile
ri ıriira-ek vazife almak iatememiıtir. 

Bu h-...uşta kendiaile g~ gazete
cilere Bahriye nazın M. Pietri ıu SÖZ· 
leri söylemiştir: 
~al Petain aon aylar zarfmd• 

yatına göre o kadar çok çalıpnqtn 
ki artık devamda tereddüL etmektedir., 
demiı ve fakat muzaharetine devam et 
m~i için yine de tetebi>üsler yapddı
ğrnr Hil•e t:tmiıtir .. 

M. Tarcliyö, M. Flanctin tarafından 
kabineye i1tinık için kendisine yapılan 
teklifi redderek hali hazırdaki ıerait i
çinde , M. Doumergue'in yalnız baımC: 
kalmak arzu ettiğini yani çalıtamıyaca 
ğını bildirmiıtir. 

Gazetelerin yazdıkları 
PARIS, 9, A.A. - Dün akf&UI çıka 

gazeteler M. Dumerg'in ayrdmaamdar 
mütte(ik bir teezür göıtennekte ve bil 
hassa istikbal için endiıe izhar etmekte 
dirler. 

Entran•İj>ın gazetesi yazıyor: 
" Devlet hadimlerini ancak mezarr 

gittikleri zaman metediyoruz. Ve onla 
n vakrtırz o~arak oraya biz koyuyoru.ı 
Bunun bizi nereye sevkedeceğini allal 
bilir.,, 

Bir tarzı bal arayan Pari Suar gazete 
si, yeni hükilmetin tetekkülü ve siyaı' 
icraab itibariyle eskisine benzemesi ta 
savvur edilemiyeceğini bildiriyor. 

La Liberte gazetesi, hali hazırda!< 
teırii devreden bir §ey beklememekte ' 
meclisi dağıtılmak our<ıtile kat'i bük • 
münü vermeği memlekte bıralanağı deı 
piı etmektedir. 

Tan gazetesi ise ıu satırlar ıyazıyor: 
" Fransızlar, vatan menfaatini fırka· 

lar menfaatinden üstün tuttuğunu bil. 
dikleri içindir ki M. Dumerg'in men
faati tabsiyeden uzak hiaaiyatma ve t< 
rübesine müracaat etmiflerdir. M. Hel') 
fırl<asmm amirlerinıdeın ne kuthılmavnı 
bilmit ve ne de kurtulmağa muvaffak o 
labilmlıtir. 

N İhayet Deha ııazetesi diyor ki ı 
"Buhran içinden çıloın.z bir bllhnıb 

dU'. Bir tarzı hal bulacaktır. Zira daim 
nazır bulunur, fakat bu muvakkat biı 
tarzı bal olacaktır. Herkes biliyor ki 
bu derin siyasi buhran adi buhranlarda
farklıclır .,, 

Ucuz konserler 
Kon~ervatuar gelecek hafi 
umumi konserlere başlıya 

lstanbul koo:oervatuvıın cmniki in • 
kilalunm:daki büyük ve mühim çalıı -
ma i§Jerine §İmdiden başlamıştır. 

Konservatuvar gelecek haftadan i
tibaren h~lka konserler venneğe baflı
yacaldır. Bu konserle..- lronıervaıluval' 
muallimleri ve talebeleri tarahndan ve 
rilecek ve beritesin dinliyebilmesi için 
çok ucuz olaıcaktır. Koı>1erlerin yeku
nu 20 den fazladır. 

Konservaw•ar koıraerlerin miktan: 
arttırmak içia aynca bir progTam ha
zırlamaktadır. 

htanbul cadyoıu, alahırkarun kalk
ması üzerine yeni bir progra;iı hazırla 
mağoı baılamıftı. Fakat bu progran 
henüz tamamlanmadığı için timdili< 
mevcut kadro ile çahımaktadır. Uiv~ 
olank ta bu haCıta içiade tehir tiyat • 
rosunu vermittir. 

Mamafih htarbıl radJ'OSU )'enİ 
kadrosunu bu hafta içi::ıde ikmoıl ede • 
c ':tir. 

Bggün toplanacok ıwr meclisine 
de k.azinolardan alaıturi<.~ mu.ailı:inin kal 
dmlmaaı hakkında bir teklif verilmes 
muhtıemeldir. 

Sarre reyiamı 
Alman sefiri 
teşebbüslerde 

ltalyada 
bulundu 

Sarre reyiamı yaklaştı. Yakınd, 
V ersailles muabedesini'.1 mua!Lilcta bı 
raktığ-ı bu toprak parçasının vaziyet 
belli olacak. Sarre Almanyaya ını ge 
çecok, yoksa Fransa ya mı? Bunu Sarı 
lılar tayin edecekler. 

Bunun için de her iki taraf ta şim 
diye kadar şiddetli propagandalar yap 
mışlardır. Diğer taraftan Fransa bü 
kiimeti reyiiitn esnasında Almanya ta 
rafından her hangi bir tazyik yapılma 
sına mani olmak için Sarrc hududun 
da tabşidat yapmaktadır. Almanya b 
hususta çok sa.kin davraıunıs ve b; 
bir teşebbüse girmemişti. Hatta L. 
Haye divanı adaletine müracaat ede 
ceği hakkındaki havadisleri bile sala 
biyettar Alman ricali tekzip et~lcr 
d- • 

ı. 

Fakat dün Romadan aldığımız b 
telgrafa nazaran Alman sefiri Fon H 
sel Hariciye müsteşarı M. Suvıç ue b 
mesele etrafında görüş:nüş ve rransa 
nın Sarre'da yapacağı muhtemel vlo 
yat hakkında itirazlamu lıildinniştır. 
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laturka • Alafranga 
· Ş., alaturka kelimui hiç •iniri

<iokunmaz mı? Ya ondan bin 
. beter olan alafrangaya ne cli
ıııı ... All(/lan ita/yanca olsa ge
l Lakin bizim ağzumza nere

ve na.ti düşmüş bilmem? • 
. flııelrten mu.ikiye katlar her şe
Qyırt eden bu iki clangalak .öz 

an ayaJ,yoluna kadar mü 
etli münsebet.iz her yerimi-

rirırıiftir ... Kentlimize ait yani 
1 olan ~eyleri İtalyancadan a

l>ir yabancı kel.ime ile ila
tder dururuz. Banu bir kalem
~drtan •onnı şu aon giinle
IOJıcıru ü.tiincl e en taze mev-

• olcrıı nı.uaiki meselesine gire • 
ue yazık ki; ba bahute ele 

~ki .attrlarlcı aclamaktllı 
J !iİırı (alaturka) ve ( alalran· 
~elerim kutlanmaya mec

/1 ole.cağım. Ne çare! 
qrrıusiki bahsini mütalea eder-
• °'Ilı bir (lıi.kmeti hükılmet -

•, "d'Etat) gibi çekine çekine 
'l· k doğra değilclir. Çün
•"" nıilletin kültürü ve karak-

. ~e tesir yapacak en mü
'-'ıülerin bafında gelen bir ifi 

ı., -Ular yü:ı:ünd en ört&a. etme
""llıe razı olanıa:ı:. 

* • • 
e~)iih Onder'in nutkundaki işa
'lıeıirıe henüz ne tarafa gittiği 
!leye yaradığı belli ~mayan a

lıcı mu.ikinin ıalahıncı mı cliye 
' IQıliyesine mi diyelim, ne ise 

"4 Oııa cloğru bir hareket belireli. 
. "1usikiıinin ten.iki ve fenni
• llleai ifinin lxıflangıcı olan 
'f!ıı-et üzerine matbuatta veya 
ti · muhitlerincle türlü türlü 
· rler 'biqgöıtercli .•• Muela bir 

lla:ı:eteai uki sa:ı:lann orta
.. 1-dkacağını g&teren bir kari· 

Jl<ıptı.:. Gazetelerde akutlu • 
~ göre de alaturka denilen 

ı.-.... ···''rı tamamen ortadan kalclı· 
İçin Şehir Meclui azannda 

.~~~"" hasıl oldu. 
~di bu musiki hah.ini her 

0
q teşrifattan kurtararak ~ 
A~- ~İ:ı:bize görüşelim: 
ı ""lfttrka «ı:ı: takımlarındaki çal 

ılcııı hangm bi:ı:imJir ki?! Ut 
n; keman dünyanın; ka-

: tanınm ·Acemlerin; Jel tek 
ıııalıdır. Bununla beraber bi. 

llılllikinin bugünkü perişanlı
/1 ~i ba sazlarda mıdır? 

4eıı bizim memlekette yeti~iş 
, trıerikaJa en büyük şöhretler
r~bet ederek kendini tanıtmış 
, llrk mu.ikifİrnuı tanınm. Bu 
~ &crnatkôr Türk eııerlerlnJen 
0klannı (armonize) etmiş ve 
Şc,,.k musiküi UtUlan Jahi

~Jl<ıptığı çok kıymetli parça • 
llıerikada (Ut) ile çalarak 

. e ili muvaffakıyet elde etmiş • 
1L~ Zat ;yakında lstanbulda Ja 
"'." konser verecektir. Demek 

ki; kabahat çalgıda değil, 
Parçadadır ••• Umumi harp 

~- llda Çanakkaleden lstanbu • 
011ii.YorJıan. (Akdeniz) vapu· 
~ İkinci nnıf •alonunda bir 
'~e~e yansı piyano ile: 
~ l'lsi aJa bmziyor,, 

lı.aını çalıyordu. Bunda piya 
• 1J ltıçu nedir?. 
· ~brıamahyız ki, Türk musi-
~ il iki bariz karakteri vaTdır. 
· tı..~'enklerin Liturgique dedik
~ Qni makamlarclan alınmıs 

~'1 °k tekkelerde beslenerek 
"e~Ppe olmu1 bıtlunmasıclır. 
• ~ er, b_esteler, ilahiler, semai
•ııZP o taraftan gelir... ikinci 
ti./.,_eri ele gene Frenklerin Nos-

"iıı· e dedikleri memleket 1ua -
·· ' "ilıımasıncladır. Bunun da 
'fl4',, doksan •ebebi eski devirler-

i. ete gidenlerin ya Ar:ıavut -
1.e,J'"nı, ya Yemen sel eri gibi 
~•le yıllarca köyüne döne • 

• belki ele yavuklusuna, a
'11 ~asına kavıqmadan gur

ı._'lh-~?nde ölüp kalma.ıclır. Ba
.-..iı;"'llt Karadeniz havaları müs
.. 'l il• ~İier bütün lıalk şarkıları • 
~tıeleri hep bu çe~ittir ve 
, , 11 <ırasında en unatıtlmı -''· 1t;z0 k söylenenleri banlar -

1He l>j . bu şarkılara (yanık) der. 
{!!. 11 ~ musikinin bu iki karak
l"<llıı e ilha.sa bu son hunuiyeti 
~'4ıl.~evk terbiyemize girmiftir •.• 
Ilı~ Ç<ıbucak çıkaramayız ve 

\i,,, çıkarmaya da lüzum var 
~lı ·,ı· .Şimdi, •ırası gelmi iken 

ıie q ~öJ.':iyeyim ki ne ahenk 
e.; o/. llıanaaı itibarile hiç bir de-

0 :>'1.Yıın birtakım şarkılarla 
• 111lı. l 
. •eı .~ "~ındaki alafranga me 
lj, •upruntıileri alaturka mu
~ rtıo.ı altına girerek eski 
~tkarlarının değerli e.er-
0ır h' ;_ ızoda durmuşlar ve on-.. , . e· er ıateme:ı: - iekelemifler-
1' lt.arnı meyhanede, bir kıs-

~ 

ŞEHiR HABERLERi 
Yumurtaların 
Muayenesi 
Kontrol matlup veçhile 

süratlı olacak mı? 
Yumurta maç ıdzamnamesi muci

lımce bu ayın Z4 üncü günü faaliyete 
geçecek olan kontrol komill')'ODll reis
liğine, Türkıo6ıi raportörlerinden Şmk 
Bey seçilmiıtir. 

Yumurtacdar birliği, )<omioyon iı • 
)erinin çokluğunu nazarı dikkate ala -
nıık birlik llMWD& lıir ~ali intiha
bına itiraz etmİ§ ve biriik llZlllarııun 

nöbetle lromiıı:ronun faaliyetine qtirak 
etmelerini istemi§ tir. Falı.at nizmnna • 
me buna mii&ait görülmemektedir. 

Komiıyvn .ihraç için toplanmaM.a o. 

iMi yumuıtalan tetkik e<le.:ektir. 
Bunlann mİktBn 80,000 ...dıiı 

bulacağı anlaııll)'Ot'. 

mı (ycuıak ;yemif) evlerinin kirR 
köfelerinde doğmuf ve büyümüş 
olan bu biçimsiz şarkılardan size 
misaller gö•terebilirim... Mesela 
şuna bakınız!.: insan, yüzünü kı • 
:ı:artmQian dinleyebilir mi?. Ve •a 
na.t bunun neresiniledir? .• işiten • 
lercle ne çept heyecan uyandınr?. 
Ammanım amman Tanaş 1 
Gel yavaş yavaş. 
Yanıma da yanaş, 

Karuma da kaynaş. 
Ya bana ne dersiniz:? 
"Çamlıca.da havuz, 
Etrafı yaldız . 
Onümüzde kara ljişe, 
Mezun.iz de karpuz., 

Güftesi Mahmut Paşaya ait ol
duğu 'Söylenen_ fU şarkıya da bakı-
nız: 

"lnaan yemek ister de gene yec yer 
usanmaz 

Aç gözlü gönül bir gecelik vasJma 
kanmaz,, 

Bu da mı musiki ya?!. 
Zaten hangisi miı":iclir. Hangisi 

değildir Jiye uzun uzadı ar~tır • 
maya hacet ;yok. Alaturkanın bes
te, nele•, peşrev, •emai gibi mu • 
ayyen ve mukannen parçalarından 
başka elde kalan ve şarkı elenilen 
kuımlar içinde halkın ağzında tıı
tanabilenleri pek azdır ... Bunlann 
arasında halk sarkısı dediklerimiz 
Jir ki; . hiıle;imizi en ;yakından 
okşarlar • işte asıl bizim malımız 
onlardır. Bcuıittir; fakat Juygula
nmızı tam ilacle ederler. Bence ya 
pılacak fey şudur: Garp tekniği 
içinde olduğu halde nasıl bir Rus 
musikisi, bir lspanyol musiki•i var 
acı bir Türk musikiti vardır ve ola
caktır. Bu nasıl yapılır?. Orcuıı be
nim bileceğim f!eY değil! Mesela 
bizim diğerlerine nisbetl'e claha 
fazla sevdiğimiz ( aycla) operasını 
(Verdi) nin Mısır Hidivi lmıail 
PClftl için ve ekseri Şark musikisi 
motillerile yaptığını söylerler .•. 
Demek ki bize yakın ve bizim cla
lıa fazla seveceğimiz, Garp tekni
ğine uygun bir musiki olabilir. iş
te İstediğimiz ve isteyeceğimiz 
budur ve bu olmalıdır ..• 

Bu musiki (Reforme) ıslahatı 
yapılırken işi bütün bütün ve bi • 
zim hislerimizi duyıımayan adam· 
mra bırakmak ta pek i.abetli ol -
ma:ı:.U:ı:ağa gitmiyelim: Garp mu
sikinin (modern) yaltcuıı altında 
öyle parçaları var ki: klasik muc<İki 
nin en ciddi yolculan bile onu an
lıyamıyorlar. Ve bu, adeta müte -
haasısların tadabilmelerine mah -
ms bir (nimet) gibi Pl!k dar bir 
daire içinde kalıyor ..• 

Onun için her~sin, -hele bizde
her Garp musikisini kavramasına 
ve ondan zevk almasına imkan oi
madığını hatırdan çıkarmamalı • 
yız ... Zaten Garp musikisi ümi al
tında arzedilen ve bir takım tahta 
ve teneke gürültülerile ;yapılan ba
zı caz parçalarını da bizim keş 
gördüğümüz meyhane şarkıların -
dan üstün tutmaya da malıal yok
tur. 

Bu arada ~unu da •öyliyeyim ki; 
eğer dediğim gibi meyhane ve 
( serbe•t evler) musikisile yani cı
vık seslerle mücadele etmek isti -
yorsak, sok ucuz ve hatta becllllJa 
olarak halka haftada birkaç gün 
temiz kamerler vermek çarelerin 
en tuirliıidir. Bu mu•iki ziya/et • 
lerinin programında bir halk şar
kısı, bir armonize şark parçcuıı, 
bir klO.ik Garp musiküi parçası 
koyarak zevkimizi tedricen ve miı· 
kayeseli surette terbiyeye s;a/ıpmak 
bana en mülayim gibi görünen bir 
yoldur ..• 

I htisasım ol matlığı lıalde halk
tan biri•i 11/atile ortaya attığım bu 
fikirleri hakiki müteht1U1•ların 
müsamaha ile telakki edeceklerini 
ummaktayım. 

FELEK 

İçki düşmanları dün Toplandılar 

Türiôye isiıi aleyöbırlan ııeuçler 
cemiyeti ciün yıllık toplentısmı -t OD• 

da hııılkevi Mlonunda ~ıJardır· 
Kongreyi doktor Faıhrettin Kerim 

Bey açnu§br. E VTela ı..., bir ağı:ııclan 

İtbldaJ IDM'§ı IÖylenmİ§, ve vatan uğ

nıncla ~ olanlarla geçea ,..ı vaat e
den azadan Süleymn Emin Pat" ile 

Ebulm ... ıin Kemal Beyin habralanrun 
tazW. için birer dakika ıükı'.it e<lilmiı • 
tir. Bundan tonra Faıh~ettin Kerim B. 
kürs Üye gelerdt: 

- Milleti, v.taru ..e ı.kiliılıı h<I' 
ıeyden üstün tut.an Türk gençliğine 
bundan aonraki çalıpnalannda daha bü
yük bir ımnaffakıyet göıtenne9İni di • 

lerim, clecDıtir. " 
Bundan .onra umumi katip Bedri 

N a6z Bey cemiyetin yıllık faaliyet ra
ponmu olrumu§tur. Raporunda, her 

yıl mart ayında yapılmakta olan kon
grelerin bundan sonra faaliyetin art • 
tınlması için birinci teırin içmde ya • 
pdmumı teklif ebnitbr. Bu teklif he
yet umumiye.:e kabul edilmiıtir. 

Cemiyetin çıkannakta olduğu (içki 
düımaru) gazetesinin bütün Balkan 
devletlet-inde, hatta bütün Avnıpa ga

zeteJ ... i anımda çok iyi karşılandığını, 
cemiyet tarafından g~en yıl on beı 
yerde venlen konferansların büyük fay
dalar temin ettiğini ve bu lrom...-anslarm 
bu yıl daha iyi bir tekilde verilmesi i-

• 
11 ikinci teşrin 

Yarın mütarekenin yıldö
nümü kutlulayacaklar 
Umumi harp mütarekesinin yıl

dönümü dolayısile yarın Beyoğlun 
daki lngiliz klisesincle bir ayin 
yapılacaktrr. Bu ayini dün tehrimi 
ze gelen Cebelüttarık başpapası i
dare edecektir. Bu ayinde bulun -
mak üzere lngiliz sefiri Sir Persi 
Lorain derefikası ile birlikte dün 
Ankaı-adan fehrimize gelmiştir. 
Pazartesi günü de lngiliz sefaret • 
hanesinde bir resmi kabul yapıla
caktır. 

çin tedlıirl<r abmimr sö11c:miııtL • 
Cemiyet ba ,,ı Türkiyentıı muhtelif 

1'elrlerinde yeniden tuheier 8Çlllllya ka
.._ •enniftir. Cemiyete .ekiz ay zar -
hırda yeniden iki JÜ>ıden fazla aza lray
deditdiği memnuniyetle gÖriİ)mÜJlÜr • 

Bundan sonra c:eımiyetin azalarma 
miiıbim bir bro§ür de verilmiıtir. Bro • 
türde cermyetin umumi menfmıtlere ba
dim cemiyetler ıırMına girdiğinin ka -
bıH edilmit olma11 idi. Bu müjde al • 

kqlarla karıılamnıfln'. 
Bundan sonra vezne raporu okun • 

ID"§ ve kabul edibniıtir. Daha sonra 
cemiyete yeni giren azalar ant içmi§ler
dir. Ant şudur: 

- "Hiç bir SW'etle doktor reçete.i
le ilaç olarak müsteana, biç bir cins ve 
n~i alkol ve uyuşturuaı maddeler kul· 
lanmıya<:Ağllllll ve daima cemiyetin men
faatine çalışmağa şerei ve namu•um ü
zerine söz verir ve aöziimde duracağı -

ma ant içerim.,, 
Bundan aonra cemiyetin yeni he

yeti idare intihalıa'lı yapılmıı, profe
sör doktor F ahreıttin Kerim Bey ce· 
miyetin reisliğine seçilmiştir. 

Gazanfer Bey, Nibal Hannn, mu
kayyet Ali R12a, Fehmi; Tarık Edip, 

Ali Saim, lboen, Cenlet Beyle.- •zM• · 
ğa aeçilmitlerdir. Kongreden sonra 
genç sanatkarlar tarafından bir konser 
verilmiş, büyüklere 1azimat telgnıflan 

çekilmi,tir. 

Geıen İngiliz tayyarecıleri 
Evvelki gün telırimize gelen üç ln

giliz tayyaredsi dün htanbulun görül
meğe değet yerlerini gezmiıleNlir. Tay· 
yareciler yann hanıl.et edecekleNlir. 

Şark demiryollan banliyö 
tarifesi 

Şark demiryolları banliyö hattı : 
tarifelerinde yapılan tenzilat tat
bik edileli ancak bir ay kadar ol
duğu halde yolcu nakli ~· -tında te
siri görülmüş, kumpany&. ,, bilet 
sarfiyatı yüzde be' artmıştır. 

Şimdiki tenzilatlı tarifelerin tat 
bikine devam edilecek ve gelecek 
yaz alınacak neticelere göre tari
feye kati bir fd<il verilecektir. 

Irea:11. 
Bir imzasız mektup 

Geçen gün bu sütunda bir tango ı 
müsabakasından bahsetmiş ve de
mi1tim ki.: 

- Eğer radyo idarui böyle tan· 
go müsabakası yerine ilmi, ciddi e
clebi bir m~baka açmış olsaydı 
32 cleğil 2 kişi bile iftirak etmezdi. 
Bu ela gösteriyor ki ciclcli feylerden 
fazla havai feylere clüfkünlüğümüz 
var.,, 

Galiba bu tango müııabakasına 
girenlerden biri olacak, bana İm -
:asız bir mehtap gönclermiş. 

Bütün İm:ı:cuıız mektuplar gibi ta
bii atmıf, tutmuf. Nihayet diyor 
ki: 

"Siz sanki açık saçık şeyler ya -
zıp eserlerinizin satıldığım göre -
rek kendinizi edip mi ııanıyorsu • 
nuz!,, 

Kırlt satırlık mektubuna bir ke
lime ekleyip İmzasını da atacak ve 
bu suretle terbiyeli bir meslek ve 
sıınat adamı olduğunu i•pat ede -
cek yerele adını, ııanını gizleyip 
tahta perdeden küfreden şımarık 
mahalle çocuğu gibi karanlıktan 
kubur nkan ba tangocuya cevap 
vereyim: 

lakası yoktur. Benim ütediğim ve 
umduğum Avrupa tekniği ile kay
na~mı~ gençlerin böyle tango, man
go gibi bııldır, bacak mıuikisi ile 
uğra~acak yerde yerli zevkleri, 
yerli türküleri ileri musikinin mo
tiflerine uydurmağa çalışmalarını 
görmektir. 

Böyle oyun havalarının ne ka -
dar çalışılsa gene asıl onların doğ
duğu yerlerden gelen elam havaları 
kadar kuvvetli olıımadığı Avrupa
da da anl~ılmıştır. M~hur l•pan· 
yol edibi (Blasko lbanez) bir ro -
mancının clünya seyahati İlminde
ki üç ciltlik seyahatnanıuinde 
(Hovay) adalarından bahseder -
ken: 

·- Baradaki·nı.ııaikinin taklidini 
yapmak g"'lünçtür. Çünkü bu oy -
tHJk havaları buranın halkı teknik 
bilmeden kendi rulıi lıeyecanı Üe 
besteliyor.,, eliyor. 

Netekim plôklarda işittiğimiz a
yım havaları da bunu Üpat ediyor. 

Ben bu ifin anlan olmamakla 
beıaber funu söylemek hakkımdır. 
Genç Türk musikişinasları için tan
go, lokstrotla uğra,acak yerde ıtlu
ıııal türküler üzerincle çalışmak cla
ha faydalıdır. Biz onlardan bunu 
bekliyoruz. 

Bu kadar açık ve özlü bir dileği 
benimseyecek yerde im:ı:an:ı: mek -
tııpla i~in tadını kaçırmağa ne lü -

MAARiFTE 

Orman mekteb" 
Yerine fakülte 
Yeni müessese .ziraat ens

titüsüne bağlandı 
Böyülııderedeki yWuek orman mek

t<hi ba ay bafıından itibaren Jağvedil -
mit ..., yeniden cnnan fakültesi ismile 

kurulmUJtur. Anlııııra m- ..-itü • 
ıüne bağlanmqtır. 

T ıduil müddeli de üç yıidan, dört 
yıla çılı:arılmqtır. T aiısilin iki senesi 
ls'tanbulda Biiyükderede eoki yüksek 
onnan melctebinde, iki saıeoi de An • 
klll"a ziraat enl'litüsünde yapılacaktır. 

Onnan falrüJtesi için Almanyadan ye • 
niden e.:Miıi pa olesör mütelıassı•lar 

getirtilecekt:W. Eaa kadrodan bir knnn 
profesörler açığa çıkan~. 

Bunlar diğer vazifelere tayin edile
ceklenlir. J;akülteye yeniden muavin o

lanık doçentler alınacaktır • 
Eıvveke, Büyükderedeki yüksek or • 

man mekt<Öine bağlı olan ameliyat 
mektebi de lağvedilmiş, onun yerine or
ta onnan mektebi açılmı§br• 

Bu mektebin müdın.Jüğüne Nuri, 
muavinliğine Ahmet Beyler tayin edil
mi-tlerdir. Tedris heyeti kadrosuna da 
Necati, Feyzi, M..ıu-t Ali, Salih, Sa
it BeyleT dmmıtlanlr. 

Fizik muallimi Mahmut Beyin 
cenaze meras mı 

Vefat ettiğini teessürle yazdığmuz 

fizik muallimi M.obmut Beyin cenazesi 
dün merasimle kaldınlımştır. Cenazeye 
l•tanbuldaki bütün mekteplerden bin • 
)erce talebe ve muallim iltirılk etmiı • 
tir. 

Merhumun cenazesi Fatihte Kızta

şında Değirmen sokağındaki (8) ou -
maralı evinden kaldınlonıt, namazı V aJ. 
de c:ınniinde iolmdıktan "°""' aile mak
beresine defnedihnittir. 

BELEDiYEDE 

Tahrir hazırlığı 
Yeni inşa edilen binalara 

numara konacak 
935 a.ene&İ içinde umumi nüfus tah .. 

riri yapılacaj'mdan Jia'ıdiden baz.ırllkla
ra ba,lanmau iaıtati•tik umum müdür
lüğünden htanbul vilayetine bildiril • 

miştir. 

Umumi tahrir y_..ak için her şey

den evvel b&anbulda binalara yeni.ten 
numara konmaSJ lazım geliyor. Yedi 
sene evveJ yapılan numara koyma itin. 
den ıonra btanhulda inşaat artımı, bir 
çok baş ,.,..a)ar yeni binalarla dobnuı

tur . 
Belediye, nı.itus taımrınden evvel 

nwnarataj yapmak için §ebİr medwn
dan 934 bütçesile 30 bin liralık mun • 
zam ıai .. isat istemiıtir. Bu tahıi&at 
kabul edilclikten oonra hanen numellO
taj faaliy~tine geçilecdrtir. 

Ancak bir sokakta yeniden yapılan 
binalar yüzünden çıkan deği}iklikler 
üzerine her binanın numarasını yeni
den değiıtlnnemek ve bu uretle yeni
den numara plakası kullanmak için ye
niden inta edilen biMya veTile.:ek mı
mara, bir evvelki binanın ınnnanuına 

küsur ilave.ile konacaktır. 

Eioılarııı yü~sekligi 
Çatladıkapı ile Sarayb_umu ara· 

sında çekilen mevhum bır hattın 
deniz tarafında kalacak kısmın
da yapılacak binaların yüksekli
ğinin 9 metreden fazla olmıyaca
ğına belediyece karar verilmi~ti. 

Son tetkikler üzerine bu yük
seklik fazla göriılmü~ ve bu saha
da yedi buçuk metreden yüksek 
olmamasına karar verilmittir. 

Barlar için yeni kış saati yok 
Gazino, bar ve meyhane gibi 

yerlerde her zaman yaz ve kı• 
için ayrı ayrı kapanma saatleri 
tesbit edilirdi. Buraların kapanına 
saatlerini hazırlıyan komisyon
kıt saatlerinin tesbiti için toplan
mı• ve görüfmüttür. 

Yapılan görütme neticesinde 
şimdilik mevcut bar ve saire gibi 
yerler için yeniden kif saati tesbi
tine lüzum görülmemiştir. Bu gibi 
yerler kı~ı • w. yaz saatlerinde 
kapatılacaklar dır. 

Bisiklet sahipleri ıhliyetn11111 
alacık 

Ben bir kere açık •açık roman 
yazanlardan cleğilim. Zaten böyle 
açık ııaçık roman, hikaye değil za
bıta havadisi bile yazmayı kanun 
yasak etmiştir. Tangocunun bun
dan haberi yok galiba. . . Sonra 
caz musikisinin ulusal musiki ile a-

zum var a beyim. • I 
Bürhan CAHIT , 

lıtanbulda halen 6200 kadar bi
siklet mevcuttur. Bu biaikletlerden 
ancak 3200 kadarının emniyet mü
dürlüğü altıncı '°besinde kaydı 
vardır. Geri kalan 3000 bisiklet nu 
marasız ve kayıuız olarak kulla
nılmaktadır. 

Vekaletin emri üzerine tehir 

Fransadaki buhran 
Fransada aylardanberi için için 

kaynayan bulırıın nihayet evvelki 
gün gene patiak verdi. Ve .abık 
Remcumhur M. Doumergue'in ri
yasetindeki kabine i:stila etmeğ~ , 
mecbur kaldı. Zaten bu !c,ehleni 4 

len bir h&fise idi. Bizzat 1. Doa. 
mergue bile utediği •aliü:. .1etleri11 t 

kolay kolay kendisine <' ' rilmiye.' 
ceğini biliyordu. ı 

Başvekil ne istiyordu; ;s75 ha-. 
nunu aasmnde tadilat y .. , -ıak ve 
M ecli.in feshi •al ahi yetini ' · >ıak. 
F ransada esa.T1 ıslahat için ·.fe 
kuvvetli bir ııaliihiyete müht 'ı. 
Fakat bunu elde etmek pek k y· 
cleğüJi. 

Vakıa M. Doumergue b 1l 

Fra111a tarafınclan çok sevile. ·r 
fahsiyetti. Hatta Staviı'/ıy re. e
tinden sonra hiç bir kabine r: ı • 1 

kii ikticlann at~ne clayanarr. .ğc .1 

zamanlar, bütün Fransa müt i -
elen sbık Reisicumlıuru i1bc:ın~ 
çağırmıf ve memleketi onun na •t 

mumna, onun dirayetine, ve ida ..l
1 

resine tevcli etmi~ti. M. Doıuner • 1 

gue derhal bir mÜtııreke kabineıl 
yaptı, yaşlı başlı, gün görmüş, 
memleketin itimadını kazmcnıf İti 
sanlan vazifeye davet etti ve on .. 
lara kabineııinJe yer vereli. 

O zaman M. Doumergue'i mua. 
ha:ı:e eden~er kıt•ur olarak ;yaln~ 
bunu bulmu#arclı. Ve hatta ken -
clisine diyorlardı ki: 

- Niçin bütün kabineyi bu ka· , 
dar yaşlı adamlardan yaptınız? 

Başvekilin cevabı şu oldu: 
- Daha yaşlılarını bıtlanıaılım 

ela ondan... \ 
işte bu YQflı başlı kabine ele • 

v11111 edip gidiyordu. Fakat ötesin· 
de beri.inde bazı aksamalar var
clı. !lilhaı•a Stavisky hôdueai, 
Prince'in katili,6 Şubat vakayii talı. 
kikatı ilerledikçe veya daha doğra 
bir tabirle bu tahkikat yerli yerin
de durdukça Adliye nazırı M.Che· 
ron ve dolayısile M. Doumergue'e 
karşı tarizler fazlalaşıyordu. Niha 
yet M. Barthou'nun yerine bir ha
lel arandığı nralarda Mareşal Pe· 
tain'in tmviyesile Chercın'un yeri
ne de bir Adliye Nazırı bulundu. 

F aka1 iş bununla bitmiyordu. 
Çünkü M. Doumergue' kuvvetli 
bir hiikrimet taraftan idi. Kendui
nin .ne vaziyet dahilinde ikticlar 
mevkiine geldiğini bilenler ona bu 
hakkı çok görmüyorlarclı. Fakat 
Meclute l>•ıı " e.· ı ; ıır pc tiye maliı"ı 
olan ~· vu ısla -
hat arasında oı:.tuı- Mecluin fes 
hi hakkını beğenmi;yorlardL Bu 
meseleyi müzakere etmek üzere 
Nantea)da toplandılar. Ve Jedüer 
ki: 

- Y aptlacak ı•laMtın hep.i gii 
zel, hep.i ala. Kabul ediyoruz. 
Ve hatta ayana danıpnaclan Mec
lisin feshini de M.Doıunergue'e err 
niyet edebiliriz. Fakat M. Dou • 
mergue Fransaya baki cleğüclir.lle 
lebet mevkii iktidarda ka:.ıma:ı:. O 
nun yerine geçen kimsenin İle M. 
Doumergue gi1'i hareket edebile • 
ceği temin olunamaz. Onun için 
bu salahiyeti veremeyiz ..• 

işte bunun üzerinedir ki M. 
Doumergue dayanamadı ve ütila
sını verdi. Şimdi sabık nazırlar -
dan M. Flandin yeni kabineyi tesis 
ecliyor. Bu kabine ele milli bir bir
lik kabine.iclir. Fakat gene clevam 
edeceği 1iipheliclir. Nihayet M. 
Doumergue kadar olmasın. 

Fakat bunun sonu ne olacak? 
Kabahat kimin? Kabinelerin mi? 
Frarmz milletinin mi?... Hayır ..• 
Hiç birisinin kabahati yok. Kaba
hat, meşhur do:andırıcı Stavishy
nin Bayonne'da banknotlarla bu
landırdığı muhittedir. Fram.ı. , ıl
leti onun tesirlerini hiila hÜ•edi
yor. Ve hiila o rezaletin akislerini 
duyuyor. 

Bir delinin yaptığı ifİ kırk akıllı 
temizleyemediği gibi, bir Stavu - ı 
ky'nin belôaını kırk milyon Fran
sız çekiyor. 

Mümtaz FAiK 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilm~ barometre 
bu sabah saat 7 de 761,3, 14 de 
760,8, azami 17,4, asgari 11,2. 
Rüzgar cenup cenubu garbiden eıı
mittir. Azami sürati saniyede 2 
metreye kadar çıkmı,hr. 

meclisinin hazırlamakta olduğu ta· 
limatname yakında tasdik oluna
cak ve seyrüsefer derhal ite ~ 
hyacaktır. Tayin edilecek müddet 
zarfında müracaat edip te ehliyet
name almıyan bisiklet sahipleri
bisikletle dolaştıkları görüldüğü za 
man cezalandırılacaklardır. 
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Hayır, bunca yıllık huyumu deiit
tirip de çalgıdan, operetten bahsedecek 
değilim. Şehir tiyatrosunda oynanan Ya
raşa· yı beğenen de var, beğenmiyen de; 
ben gidip gönnedim, bunun için beğe. 
nenlerin haklı o'duğwıu ıanmaktan da
ha çok hoılanırun. 

Ben lbrahim Hoy:i Beyin Yarqa'ım
dan bahsedeceğim. İbrahim Hoyi Bey bu 
küçük bikiye kitabının adını Yarasa 
koymakla iyi etmeıniı; çünkü Çek mu· 
barriri Neruda'dan atdığı bikiye, o ki· 
taptaki yedi parçanın ne birincisi, ne 
en uzunu, ne de en iyisidir. Bundaa 
baıka Şehir tiyatTosu Straus'm mqbur 
operetini oynarken basılan kitabın Ya
rasa adını taşıması, ne bileyim! insanı 
biraz rahatsız ediyor. Elbettıe, Y araea 
adı ne Strauı'ın, nede kimsenin malıdır. 
fakat zaman fena seçilmiş. 

lbrabim Hoyi Beyi severim, edebiya
ta istekle hizmet eden bir adamdır. Ga
zetelerde, mecmualarda bize garp, bil· 
hana anglı>-sakson milletler muharrir
lerini tanıtmaia çalı§D'. Bizde lnıriliz, 
Amerikan romancılarmı, hikiyecilerini 
onun kadar tanıyan ve tanıtmak iıtiyen 
azdır. Garp edebiyatı denince batınını• 
za yalnız Fransız muharrirlcrinin gel
mesi dütünce sınırlanmıza daraltrveri
yor. lbrahim Hoyi Bey buna karşı ko
yanlann yalnız sözle kalmayip İ§<l de 
geçen'erindendir. Yalnız bu bile onun 
sevilmesine yetmez mi? 

Ancak lbrahim Hoyi Beyin seçtiği 
yazıcılar, öteden beri Fransızlar &l'Mın· 
d an tanıdık'arrmızı hiç de unutturamıyor. 
Niçin hemen •Öyleıniyelim? Yarasa'daki 
yedi Hkayenin biç olmazsa dördü, ilk 
yaz ldıkları dilden başka dillere çevril
melerini doğru gösterecek bir değerde 
değil. Hermann Sudermann'ın " Sene 
baş ında arifesinde bir itiraf,, ı, lüzumsuz 
yazıya ilmek diye a'ınabilir. Bir er
kek bir kadını sevmiş ; kadın da onu aev
mi,, fakat yalnız bir arada felsefed<>n 
bahsetmekle kalmışlar. Adamcağız sev
gisini "Fikrin ebediliği,, admcla bir fel· 
a.fe kitabı yazarak avutmuş. Kadın öl
dükten lıihnem kaç sene sonra kocası 
bir gece filoaofa: "Karım bana ilk ve 
yegine aıkının sen olduğunu eöylemi§tİ,, 
diyor. Zaten o da, kanıı tarafından ıe
vilmcmenin acısını başka kadınlar ar
kasından koşmakla unutmağa çabşmııl ... 
Hiç de kendileri ile uğranuya değmi. 
yecek adamlann başından ııeçmİı saç· 
ma ıapan bir iş. Neruda'nın Yarasa'ıı 
ile Macar Karoly Kisfaludi'nin "Görün
miyen yara,, aı okuyanlarla alay etmek 
iıçin yazılmıp. benziyor. Adamm biri 
kurhıhnıyacak hastalan bulur, resimle
rini yapar ve öldük1eri gün - sıcağı 
ııuğma - evdekilere götürüp satarmış, 
bunun için de ona "Yarasa,, demitler. 
'(Bu hikaye lstanbul'da ııeçi7or; belki 
.\hı-ahim Hoyi Beyin kitabına onun adını 
takması bunun içindir). Macann hiki· 
yesi ise Lady Macbeth'in meşhur kanlı, 
temizlenmez el1er sayıklamaıınm uza
tılm ş. tatsrzla~tır<lmış, oldukca gülünç· 
leıtirilmiı bir ıekli. Frene Molnar'm 
"\..ou uıuş .11ı..abza,, hikayesine gel_in~e J>u, 
bayağı bır Anatole France taklidi; 8kıı 
sıra febefi hikaye. Diıimi sıkıp ıonuna 
kadar okudum ama ne çektiğimi ben bi
lirim, Kont Kızıl Kemik Skarlet'in ka
dınları nasıl tuzağa düıürdüğünü an
latmağa gücüm kalmadı. 

Oteki üç hikayeye gelince, bunlar"! 
biri Edgar Poe'nun "Haykıran kalp,, ı 
( 1 ı' !;ikiye tarzının en güzel Ömeklcrin
dendiı. Bunu evvelce bilmiyorsanız ib
ra im Hoyi Beyin tercümesinden oku
yun. Belki lbrahim Hoyi Beyin tercü
mesine lazımgeldiği kadar bir ateşli he
zeyan, üs!Ubu veremediği dört taraf
tan kıstD'llmış bir adamın çarpıntılı 
dilini taklit edemediği ıöylenebilir. Bu 
doğrudur; fakat hikayenin güzellikleri 
yine an'aşılıyor. . 

Gorki'nin "Bir sonbahar e-eceıı,. , 
muharririn elbette en iyi yazılarından 
dc_ğil, fakıt o dört hikaye gibi tatsız 
bir taka da değil 

lbrahim Hoyi Beyin Bresilia1ı mu· 
harrir J. M. Macbado de A..U'ten aldı
ğı "Uşa.irn itinıııflo:ıırı., h;k:tye,ci hot~MR 
ıritti. Bu aceıımı:e y,..ılmıı, fakıııt tY' soy
dan bir hikaye . .Muharrir bunda de · Jı· 
sini öldüren bir adamın ılkin kvrku ve 
vicdan azabı duymasını, sonra ce:za :s ız 

kalacağını anlayınca yava§ yava§ için
deki ateşin de söndüğünü, hatta efendi· 
sinden kalan parayı yemekte keyif duy· 

Milli tefrika: 9 

dipte .• , Nazmi, sol elinin ince, U· 

zun parmaklarını, gür kara saçla
rına daldırarak, alnından sarkan 
kulaklarının üstünden tatan dağı· 
nık telleri kah düzeltip, kah büsbü
tün dağıtarak dolu dizgin kalem 
oynatıyor, bir şeyler karahy~rdu. 

Her halde, bu tebeşir tozu ıle do 
lu havayı yutarak ciğerlerini beton 
armeleştiren, gerinerek, eğilerek, 
uzanarak emektar redingotunun 
en son tahammüllerine çetin bir 
imtihan geçirten hocasının söyle • 
diği, gösterdiği ve yazdığı ~eylerle 
zerre kadar alakadar değildi. Ba • 
zan gözlerini odanın bir kiişesine. 
daldırıyor, beyni ile göz bebek len 
arasına kat kat perde çeken hülya
lı ve bil· ~ey g:ls~ern,cyen bak1şla
rile tava~, yeri ve duvarları süzü
yor, kurşun k.ıle:ni ile te~s~ni ve 
ensesini katıyor, kah ::ı.<abı bır sal
dırıtla elinr. geçen bir sac tutamı-

Bir ahbabmı anlatı: Hüseyin Rahmi... Bilmecem 
- Ya,lan ellideıt. ywlıan m:z oe "Utaruma Ad\am_,,, Hüseyin ~ 

izi doğnı halledenler ... 
çekilen kurada birinciliği: 

Karı koca yalanları 
söz ehli kinwrelerdi. Bir anıya top- Rahminin en son çıkan romanı... amda 5 
lat111Pf, haksız yere alatrırka aılını lbrahim Hilmi Beyin bastığı ve ta MWira 

y caddeai Laleli türbesi karıı· 

0D111D1Aralı apartıman ilcin.ci kat 

Cemil Nadir karısı Müjgana sordu: 
- Eh, bu alqam ıen ltıK sinemasına 

gitmiyecek misin? 
Zaim 

veN/iğimiz Osmanlı saray oe tekke yaydığı bu 500 sayfalık bitig (1) Yetilk 
masikiftnJ4111 bahsediyorlardı. Sö- bfmi düfündürdii: !t,.;are.:,-

Hanuıı, ikinciliği: 
öy Sami Bey kazanml§lardtr. 

mize teırif ederek hediyele 

Müjgan tereddütsüz cevap verdi: 
- Elbett.,. gideceğim, gideceğim ama 

sen ne yapacakım? 
ziin lmıası, eski tarz musiki üstat- _ /fte bir yazıcı ki (2) dedim, 
larının meclizinJe idim. içlerin • b~ki kırk beJ yıldan beri, yazı • 
den biri söze bayladı: yor. 

- Vallahi, ne yalan söyleyim, yazdıkları iist ürte yığılsa, bo • 
içlerinde çok giizel makamlar var
dı. O Acem "fİranlar, o Kürdi Jai.. yunu çoktan <Zfardı. 
oazkarlar, 0 fafıarabanlar, 0 ma- Okuyucuları, kendisine o ka • 
hurlar, 0 ratslar, nehaventler, ney- dar yetiyor ki kimseden bir nes
di elendim ..• Ya o Hüseyni'deki in- ne beklediği yok. 

l 'k I d ı Heybeliadadaki yuvasına çekil-ce ı ·- nsanı, sarar mı, sarar ı. ·-
Bir ba,kaııı söze karıftı: mİf, karıncalan imrendirecek bir 
- Almlf ele tamburıı. • • Bir çalışkanlıkla, durmadan ya.zı yetiı 

ıehnaz saz semaisine başlamış.Sen tiriyor, 
gel de dinleme!.. Ve işin en güzeli, yaZdıhlarının 

"Suzinak,, ta sanki az mı güzel- bugün dahi okuyucruu var. 
di. • • Yarattığı (type) ler, öyle (type) 

- Aman yegah faslını unutma- ler ki, aradan yılrar geçmiş iken 
yın ••. Benim en sevdiğim makam· gene içimizde yaşıyorlar. Şıpsev. 
lardan biri budur! di'deki Meftun, Mürebbiyedeki 

Sözlerine karıştım: Dehri Elendi; Muadelei Sevdada-
- iyi ama, üstatlar •• : Bu say- ki Çerkes dadı, kolay kolay eski • 

dığınız makamlar içinde bir tane yecek insanlar değildir. • 
türkçe yok: •• şatıaraban, mahur, Çünkü, bizim kendimizden, alın. 
rast, ferahnak, suzinak, hüzam, ni- mışlardır. 
havent, şehnaz, yegah, dügah, se Kamu (3) yu söyletip, onların 
1:;~~~~~lB~~1!j':ı~1':za!~°;iki~~m~- sözlerini, gene Kamu'muza sevdi • 
laturka derneğe nasıl diliniz varı , re sevdire, dinletmenin yolunu bu. 
yordu? lan "çeşidi kendinde toplanmış,, 

Ses çıkarmadılar ama, içerledik- (4) bu seçkin yazıcı, (edebiyatı 
leri belli idi. cedide) ciler gibi, aykırı yoldan 

Biraz ıonra, gramofonu getirip gitmedi. lstanbulda el dokunulma 
ağır bir gazel çalmağa başladılar. mış öyle bucaklar buldu, kimsenin 

Birisi, beni mahçup etmek için görmek İstemediği öyle yerlere so 
sordu: kulJu ve bizim kendi gözgü (5) 

- Bu hangi makamdan, bil ba- müzde bizi öyle iyi gördü ile bize 
kayım? öyle iyi gösterdi ki Hüseyin Rah-
Omuzlarımı silktim: miyi okurken, hiç yanılmadan: 
- Bilmem!.. - işte yerli bir yazıcı! .. diyebi. 
O zaman hep birden yükletti · tiriz. 

ler: Edebiyatı cedideciler ise, bizde 
- Makamatını bilmediğin bir yaşamıyan (type) lere bof yere 

musikiye nasıl dil uzatırsın? Biz, can 11ermeğe çalışmıpardı. Onla. 
bu makamların Üzerinde seneler- rın içinde de yerli roman yazma. 
ce gezinmiş adamlarız. • • ğa üzenmiş olantar vardı. 

Artık dayanamadım: Fakat, bu yerli romanların dili - Senelerce gezineceğinize bir 
makam bulup otursanız olmaz mı o kadar çetrefildi ki sözlük (6) 
idi? Kulak MlSAFlRl ün yardımı olmadan birçok yerle

duğunu anlatmak istemiı. Fakat daha 
ziyade cürümden evelki vaziyeti an1at
mağa yer ayırdığı için asıl mevzu ailik .. 
leşmiı işte bu bikiyeye acemilik gös
teren bir hal veriyor. Uşak iil
dürdüğü efendisi için kil.is~ de dua 
okutturuyor ; Almanca hikayeyi 
Türkçeye çeYırirken bayram ye
rine yortu diyen lbrahim Hoyi Bey 
bu Breıilia bikayesinıl- ise "Kilisede m:
ralayın ruhuna mevlUt okuttum 0 de .. 
mekten çekinmiyor. Bunu okuyunca İn· 
sana gülme geliyor. 

lbrahim Hoyi Bey: "Dedi kadın. .. De· 
di Miralay ... v. s.,, gibi fili fıülden Ön· 
ce getiren cümle şek'ini biraz fazla kul
lanıyor. Bir iki defa ne iıe ama çoğu 
tatsız geliyor. 

Yarasa'yı dikkatle okudıan ve lbra
bim Hoyi Beyi ııerçekten sevdiğim için 
kitabı hakkında düşündüğümü açıkça 
söyledim. Suderrnann, Molnar ııibi a· 
damların yazılarını, onun emeğine değ
mez. Ondan değerli yazıları dilimize çe
vinncsini bekleriz. Edgar Poe'yu, Har
dy'yi, Conrad'i, Elisabetb devri tiyatro 
tairlerini bize !anıtım ve bilhaua böyle 
birer hikaye a 'maklo. bizi bir muharriri, 
batta bir millet edebiyatını tanıtabilece
ğini sanme.l..tan vazgeçsin. 

Nurullah ATA 

( *) Vakrt kütüphanesi, 3C kuruş. 
( 1) Bu hikayenin fransızca ad• - fo. 

gilizcesinin tam ka.rşılıdır sanırım -
0 Le coeur revClateur,. dür. Türkçede 
"Elevercn kalp, yürek,, , «Haykıran• 
dan iyi olurdu sanımn. 

nı bukle yapar gibi ,.ehadet parma· 
ğına sarıyor, sonra gene birde.,, e
lektriklenmit gibi ,aradığı yayı bul 
muş ve üstüne basmış gibi canla • 
nıyor bir yıldırım ıüratile çizgili 
bir defterin bir sayıfasını, iki sayı. 
fasını, üç sayıfasını dolduruyordu. 

Mualim ilmine mağrur, eserine 
hayrandı. Gözlerini bir türlü tah
tadan ayıramıyordu. Neden sonra 
elindeki tebeşir parçasını kürsünün 
üstüne bıraktı. Kalın bir püskülün 
aiiırlığı ile beli bükülen hasırsız fe 
sin; arkadan avuçlayarak sol katı· 
nm üstüne eğdi. Galiba bu vazi · 
yctle duran bir fesin suratını tale
besine gösterebilecek derecede ken 
disine yaraştı!iını zannediyordu ki, 
ytizünde bir ken<lini beğenmişlik 
bt>lirir gibi oldu. Gözlüğünü düzel
terek yava~ yavaş döndü. 

Halbuki bu hali bir hayli ı;üli.inç
lÜ. Elile fesinin ve elbisesinin ne 

ri an~ılmazdı. Hüseyin Rahmiyi, 
arasıra, ( lilosoli) (kriz) lerine 
düftüğü için hırpalayanlar olmttf• 
tur. Fakat, çok okumu'! bir adam 
için, karıştırdığı bitig'lerden üç 
be11 kırıntıyı, yazıları araıına ser • 
piftirmek büyük bir suç sayılma • 
malıdır. 

n;r yazıcı ki khıdi yağile ken
di kavrularak yazgacını, kırk be, 
•enedir, kamu yığınları içinde do
laştırıyor, o yazıcı, bütün yazıcıla
rımız için örnek olmalulır. 

Hüseyin Rahmiye, kamu'nun ver 
diği saygı ile sevgi ile dola kar.ı
lık, bütün yazı yazanların ülkü 
(1) südiir. 

M. SALAHADDiN 

(1) Bitig • kitap, (2) Yazıcı • Mu· 
harrir, (3) Kamu • Halk (4) Çeşidi 

kendinde toplanmış • Nevi şahsma 

münhasır (5) Gözgü • Ayna (6) Söz
lük: • Lugat, (7) Ulkü • ideaJ.. 

Dr. I H S A N S A M I 4mlll!! 

Gonokok Aşısı 
Belaoğukluğu ve ibtiıatlarrna karıı 

çok tesirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

tarafına dokunmufSa orada avucu
nun ve beş parmağının izi kalmış· 
tı. Çalışırken tahtaya abandığı i • 
çin redingotunun alt düvmeıinden 
eteğinin ucuna kadar üç parmak e
ninıle bir kısmı bembeyaz kesil • 
mİJti. Hele fesinin tam önünde 
parmakları havada bir el izi vardı 
ki bir sorgucu andırıyordu. Bu ha
li ile muallim efendi Tunus Beyi
nin büyük üniformasını 14ırıp aır· 
hna geçirmit bir Mithat Pata ırev. 
ri valisine benzemişti. 

O:ıerine kır düşmüt top sakalı • 
mrı iki yanını kabartan pala biyık
larını elinin tersile sıvazladı. Bur· 
nunun ucunu ovalıyarak, kaşıya • 
rak: 

- Bu muadele cebrin bir harika 
sıdır. • • • diye homurdandı • Her 
hangi bir meselede sarih bir netice 
elde etmek istediğiniz zaman bu 
pratik ve h•stirme yoldan yürüme
ni7.i tavsiye ederim. Nasıl esası 
kavrayabildiniz mi? 

- Evet hocam .•• 
- Kopye ediyorsunuz değil mi? 
- Evet hocam ... 
- Oradan görebiliyor musunuz? 

lsteı·seniz su ön sıralardan birine 
geliniz ..• · 

- Teşekkür ederim ..,fendim. 
Buradan görebiliyorum. 

alan kendilerinden rica olu • 
nur. 

Yıni bilmecemiz 
1 .2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
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-
l•ı 

5 
6 
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8 .•I 1 1 1 l•l l• 
9 1 l•I 1 '• •I I• 1 
10 

1 1 l•I 1 l•l 1 

ı • 1 ı • ı 1 l • ı -11 

anlıca karıılıklannı yazdığanız 
!erin Öz türkçe mukabillerini tek· 
boı hanelerine yerlettirerek "Mil 

,...... 
Osm 

kelime 
limizin 
liyet: b 
Diz.Do 
keceğiz 

ceğiz. 

ilmece memurluğuna,, gönderi • 
ğru halledenler arasnda kur'a çe-
ve kazananlara hediyeler vere • 

Müd 
dardır. 

det: Pazartesi günü aktaımna ka· 

Sold~ aağ~ 
Millet (4). Felek (4), 1-

2-
(3). 
3-
4 -

Beygir (2). Birader, hemti.re 

Memul etmek (5). Genitlik(2) 
Merhamet ebnek (6) Agyar, 
). 
Arzu, can, nıh, (3) 
istifham (2), Zahmet (4). 

dest (2 
5-
6 -
7- istifham edortı (2), Nezaket (3), 

3). 
Bir ıneyva (5). istifham (2). 

iptida ( 
8-
9-

rabıt eda 
10-
11 -

Belde, vilayet (2), Nota (2). 
tı (2). 

Lisan (3), Sert (4). Yama (2). 
Eap (2), Aferin , v81'<JI (4). 

Yukardan aşağı 
1 -

.... (4). 
2-

aıfat ya 
3-

dahil (2 
4-

ai (2). 
5-

ğin için 
6-

mer (2) 
7-

•ı (2). 
8-
9-

(4). 

~ değil (4), tohumdan son• 

10 -
(4). 
11-

H 

Emmekten emir ( 2), isimleri 
pan bir edat (2). 
Cennet, ta yaran etmek (5). 
) • cephe , kınıuzı ( 2). 
Alem, dünya (4), duman leke-

Hücum (4), Ayıp, melik, kemi. 
d"ki (4). 
Li.lıim (2). kabile (3). ka • . 

Cereyan etmek ( 5), uzak nida-

Nota (2). hariç (3). 
Hasna, çok güzel (3), mezn.ı 

Cedde, büyük valide (4), ldr 

lır (2). bir adet (3). 

Doktor 

ORHORUNI 
Bilcümle zabita. ve talebeler mecca-

uayene ve yanm ücretle teda-
ir. Eminönü Valide kıraatha-

nen m 
vi edil 
nesi yanında. Telefon: 24131. --il 

~ 

- Oh, ben mi? Benim vallahi o kadar 
çok iılerim var ki ... 

Cemil Nadir iki kolite havada genit 
bir kavis yaparak işlerinin azametini bu 
suretle de ifa:de etti. 

- Peki, hiç dışarıya çıkmıyacak mı· 
sın? 

- Ne mümkün, evde oturup evveli 
fU faturaların arlcasınt almak istiyorum. 

- Cemil, o kadar da işe düıp bunal· 
ma! Çık biraz hava al ... insan azıcık ta 
kendi sıhhatini düşünür ayol... 

Cemil Nadir derin derin içini çekti. 
Sonra bqım oalladı: 

- Sabi hakkın var karıcığım, dedi, 
belki §Öyle taksime kadar uzanırım. F,. 
kat sen geç kalıyorsun, sinema nerdey
ae hat'8yacak. 

Müjgan aynanın karııaına geçti. Pud
ra kutusundan çıkardığı küçük pompon· 
la acele acele yüzünü üstadane biçimine 
getirdi, rujunu düzeltti. Şapkasını iliş
tirdi: 

- Vallahi, ıesnsiz sinemaya gitmek 
te pek tuhaf oluyor, dedi. 

- Amma da söylüyorsun Müjgan ... 
Küçücük kız değilsin ya, koca kadınsın.H 

- Ben yokken hep beni düıüneceği
ni vadet •.• 

- Şekerim, benim senden baıka ki· 
mim var ki irimi düşüneyim? 

Müjgan bu vadi de aldıktan sonra, ko 
casını elite selamlıyarak bir serçe hafif. 
\iği ile merdivenlerden uçtu, gitti. 

Uç dakika sonra Cemil Nadir de par• 
desüsünü ve ,apkasını giymif, evden 
çıkmıştı. Fakat bu çıkışı öyle taksimde 
hava almak için falan değildi, Doğru Me· 
lihaya gidiyordu. Bu Meliha bir ııün ev• 
ve\ ualu oturacağını vadedip apartımarun 
ela randevu aldığı bir kadındı. 

Şimdi bir çok kadınların da garsoni
yeleri var. iktisadi buhranın kemirdiği 
meteliksiz aşıklara bir dam altı, ı::•k bir 
oda, bir sofra vesaire lazım ••• 

Cemil Nadir bu randevudan hem mem
nundu, hem endiıeliydi. Memnundu, 
çünkü Meliha kalın dudakları ve zayıf 
vucudu ile çok hoşuna gidiyordu. Endi
şeliydi, çünkü evleneliden beri ilk defa 
kansına ihanet ediyordu. Hatta kaç defa 
barlara, şuraya buraya gittiği zaman, .,... 
kadaş.\ırının iğvaıına rağmen karıına 
sadık kalmııtı. Fakat bu defa, İşte ayak· 
lan günaha doğru yürüyordu, içinden: 

- Adam sen de! diye düşündü. Kan· 
mı aldatmak, onu sevmemek demek de
ğildir. insan nasıl lokantada yemek ye
dikten sonra aşçı hakkında hülanünü .,.,. 
rirae, bu ela öyh>dir. Buırün yaphğım 
it Müjginın aleyhine aayılmu. Çünkii 
biliyorum ki piıman o\acağan w o za • 
man Müjganı daha oçk seveceğim. 

Melihanın apartımanına vanıuttı. Ka
pının önünde durdu. Bir müddet dütün· 
dü. Tekrar içinden: 

- Aaclam sen de! dedi ve zı1e bash. 
Cemil Nadir bir dakika oonra pişman 

olacağı >{/ık hamı, bol çiçekli, kokul':' 
bir salona gimıişti. Sözüne sadık Meli
ha da yapayalnız ketıcliaini bekli,..,rdu. 

• • • • • • • J 

Akf'UD hava brannaia t.atlaımıtı. 
Gece, ıiyah bir çadır bezi gibi §ehrin ü;
zerine genliBce, Cemil Nadiır hemen ııı· 
yıindi, Melibanm apartıınM1mdan çıktı. 

Hakikaten pİ""1"n o\ınuftu ı 
- EğeT bu kadın bir daha benim yü

zümü görürse iki olsun, diye düşünüyor
du zayıf dedilase, bir çuval kemik deme
dik ya. •• Sonra nedir o, boyuna Müjgan-

ittihadı ~ illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcl'ik ve hayat üzerine aigorta muameleleri icra eyleda. 
Sigortaları halk için müaait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Gala(ada Vnyon Hanında 

'Acentaaı bulunmayan tehirlerde M:enta aranmaktadır. 
~ Telefon ı 4.4881 .. 8043 .... 

Hoca, son derece yumllf&k bir 
sesle - içi çok iyi bir adam oldu
ğunu hissettiren bir tatlılıkla, bir 
tefkatle konuşuyordu. Fakat Na21-
minin sesinde edepsiz bir taflcm • 
lıkta bulunmamak için en son fren
lerini kullanan bir yaramaz çocuk 
sertliği vardı. Hocasına nazik in. 
sanlarm kullandıkları kelimelerle 
cevap veriyor, fakat bu cevaplar 
burundan gelen homurtuya benze
yen öyle garip bir sesle çıkıyordu 
ki, biraz dikkatli bir kulak, onun 
adeta: 

"- Ey herif .. , Kıı aeıini... An 
ladık itte ... ., demek istediğini ko 
)aylıkla sezebilirdi. 

Ama hoca bu inceliğin farkına 
varamıyordu. Onun aklı, fikri tim
di burnuna gitmişti. Genzine dolan 
tebeşir tozları bu burunun içini ka· 
şmdırıyor, hazret genzinde tatlı bir 
gıcıklanı' hissediyordu. Şöyle ra • 
hat rahat, ağız tadile bir aksırsa; 

- Oooh ! · diyecekti ama, tale • 
besinin karşısında aksırıp gülünç 
olmaktan çekiniyordu. Fakat bu 
aksırış mukadderdi. Bütün o burun 
ovalayışı, kendini tutmağa çabala
yıtı lıep boşa gitti. Genzindeki te
befir tozları, kapsülü delinmiş, a· 
teş almış bir barut hartucu gibi bir 
den bire infilak etti. Burnun içinde 
ne varsa önüne katarak dehşetli 

bir fırlatıtla iki delikten bofalttı, 
atb: 

- Haaap. , , Şuuuu ! 
O anda hocanın muazzam göbeği 
Şam rakkaselerine parmak 111rta • 

cak bir hoplayıf ve çalkanıtla 
burnuna vurmut ve bu VllnlfWl te
ıirile gözlük havada perendeler a
tarak rahlelerin arasına dÜfIDÜftÜ. 

Artık olan olmuttu. Yüzü lap • 
kırmızı kesilen ve gözleri yafaran 
hoca, bir enfiye tiryalcisi hazzı du
yarak derin bir; 

- Ooooh ! çekti. 
Sonra, dudaklarını yalayarak, 

sakalını sıvazlıyarak, bumuna da
yadığı kocaman bir mendile gerine 
gerine sümkürdü. 

Bu harikulade manzaranın biri
cik seyircisi olan talebe, çapkın 
çapkın gülümsemitti. Büyük bir 
tembellikle yerinden kalktı. Lakayt 
bir hareketle gözlüğü aldı,hocasına 
uzattı. Muallim kendisini mazur 
göstermiş olmak için: 

- Efendim. . . Sınıf küçük bir 
odıı. • • Her derste böyle aksıraca
ğım geliyor. Kendimi güç tutuyo. 
rum-diye söylendi.Bu kadar toz yu 
tarsa hangi insan aksırmaz? 

- Haklısınız efendim. Müsaade 
ederseniz ~u pencereyi açayım da 
oda biraz havalansın ... 

- Hayhay .• 

Bugünkü progra 
lSTANBUL: 

18 Fransızca ders. 18,30 (Yeni 
yaımız hakkında mücmel bir fikir) 

5U Cemil B. Spiker sıfotile şirkel 
mma. 19 P'ıılk ile ot"keıra. 19,40 
haberleri. 20 Eşref Şefik Bey t 
dan Spor müsahabesi. 2o,30 Macar 
ıoikioi, (Madam Maili ve Möıyö 
nin İŞ'lirakile). 21,15 Ajanı 
ve borsa bü!tenleri. 21,30 Radyo 
Tango ork"" traları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18 Müsahabe, 18,35 Hurma babç:esiıtd 

L:il, 19,15 Müaahabe, 19,45 Plik, 20,, 
journeJ• en.d iaimli radyo tiyatrosu, 
22,35 Friedl'i.n idaresinde opera orkeıtr 

823 Khz. BUKREŞ 364 m.: 
13-15 Cündüz: pl&k neıriyatı, 18 H 

19,15 Orkestranın de•amı, 20 Uni• 
20,20 Yeni plAklar, 20,45 Konferans, 21 
L.eharın Çare•İç operet temsili, haberi" 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m.: 
a'On iki klamı. 1,30.: Da.na muaikiıi. 

dan bahseder, dunır. 
Caddeden gelirken, birdenbire 

!ar ve tramvaylar durdu. Uza 
faiye otomobilinin durmadan çal"" 
panası duyuldu. Yangın var. Ac~ 
de? 

Cemil Nadir ııeçenlerden birin• 
- Acaba nerde efendim? 
- Vallahi iyi bilmiyorum be 

ama, galiba ışık sineması yanıy , 
Işık sineması mı? Cemil Nadiri' 

den beyni attı. Sağdan, soldan, 
tahkikatını genişletti. Evet, lt•k 
smda filmden evvel bir yangın 
gıcı olmuı, fakat itfaiye ge'lmedef 
dürülmüş. Filmi tatil etmiıler. ~ 

Cemil Nadir geniı bir nefes ald• 
karısının da çoktan eve döm:nüt 
ğıru be9apladı. Şimdi bu kadar geÇ 
nı ona nasıl İzah edecekti? Yalan 
masını da unutınu,tu, maamafib: 

- Yangına koıtum. O yüzden 
tim, derim, diye bir §ey düıündÜ· 

Eve geldiği zaman, Müjgan 
nemadan dönmemiıti. On dakika 
o da geldi. Şapkasını athktan ~ 
"Oemilciğim,,le karııık eda\arla 
mn alnını tuttu: 

- Vallahi, bugün ele çok çalrf 
di, bak, ahun atq gibi yanıyor. J 

Cemil hiç sesini çıkarmıyordu. 1 
lıkta bir sır seziyor ve ıeametin • 
liğinden gelmeıini bekliyordu. 

Müjgan aynanın önünde saç~\ 
zelti; ken: . 

- iyi ettin de sinemaya ıel 
mil! dedi. 

- Yali neden? 
- Film pek kötü idi. 

- Yok canmı ... 
- O kadar kötü ki, timdi ba,,. 

desen anlatamam. 
- Allah, Allah, bu kadar kötü. 
- O kadar .kötü.H Sonra bu 

ya gidenler yok mu? Vallahi h~ 
filmin İyisini kötüeünü anlıyorlarfl 
b0tradayım. 

Cemil Nadir, •caİp bir soğuk 
lla kanımın halini tetkik ecliyordıı
yaman yalan söyleyiıti. Cümleleri 
ğil, bir tek kelimesinde bile t 
yoktu, Bakıılannda aamimiliğfo ~ 
kendisi okunuyordu. Halinde hiç lıil~ 
ri tabiilik yoktu. 

Cemil Nadir kansına o kadar 
zun ve dikkatle bakh ki, MüjııiP 
ıh: 

- Neyin var Cemı1? 
- Sen galiba •tık ıİDEmMmP' 

saat evvd yanclıiıru bilmi:ronuo
Müjgan sapsan kerildi ve ba 

titriyerek bir koltuğa oturdu. 
- NeTden geliyorsun? 
Müjgan hınçkınklarla ağlamJ

dı. 
Cemil Nadir, ancak yanm ı""ı 

ra, gözy~lan ve sinir buhranı lı . 
ce hakikati öğrenebildi. Müjııi.ıı _

6 
danberi dört yüz eram ııpnanlaıı:', 
casmın ıışmanlardan hoılanmadr . 
eliği için, ondan gizli doktora 
Banyoya &'İrmİf. 

Cemil Nadir biran keneli haz 
yalanı dütündü. Kan kocanm ııft 
ebneden pekala biribirlerine 
durarak ııeçinip ııidebilecelderid 
dı: 

- iyi ki, diye dütündü, doktot' 
miş, ya o da mesel\ Melila ?.ey • 
birinin apartunanııa ıritoeydi." S 

Bu ıırada talebenin keskill. 
k&J'fıki apartımanm pencer 
bir feyler seçer gibi olmuttıJ. ' 
bir hareketle oda kapımın t 
nı çevirdi: 

- Hem hocam, dedi, ıi:ı: 
koridora çrksanız, iyi ed 
Şimdi pencereyi de açacağıJll 
yan sizi rahatsız eder. 

Muallim itiraz etmedi, ha~ 
tekliften memnun kaldığını rı 
rir bir çabuklukla odadaıı f 
Bu sırada talebe de yavaf 1' 
pencereye yaklafıyordu, 

KRI'fıki a!":ırtımanı mektt 
dar bir sokak ayırıyordu. Be 
nun göbeğinde olduğu ve dôtl 
nş ötede ana cadde ile biri~ 
halde bu sokak, Erenköy şaY' 
!erinin bahçeleri arasında 
tozlu yollar kadar sessiz ve 1 ~ 
Yalnız bu beş katlı apartıınııll ! 
tında, küçücük bir dükkandıı ~ 
şan ve kuyumculara kadife 
1 

• , 
e mas mahfazaları yapan bıt 
arasıra tahta rendeliyor ve 1'1'1J: 
giirültü olarak ancak bu rclld 

0 
çrkan talaşların hışırtısı gdi~ 

Talebenin gözüne çarpaJ1 
partımanm üçüncü katında 1 

pencerenin önunde adının ıl~ 
kocaman bir R. ile batlayaıı,) 

- Rit"' 



iktisat Vekilimizin tetkik seyahati: 8 ı 

Bakır ve bakır hattı Keban· 
daki altın araştırması 

Bakır madeni civarındaki vilAyetlerimiz, ıi· 
;endiferi kendilerine ulaıtıran Büyük Baı 

ekile saygı ve minnet duygularını arzetmek 
için yeni hatlann açılmasını bekleyorlar 

Hali inşadaki yeni tesisattan bir manzara 

M.ersinden Ela.zi:ııe 24 saatte gittik. Ti mış. O zaman maden müdürleri, yalnız 
~muhtelit bir trendi. Fakat ne o- Ergani bakır madeni müdürlüğünü ve 
tıo~ olsun, bu sürat, timendifer hattının Erııan_i sancağı muta'f"rrdlığını muhafa-

....,ze vardığı yakın zamanlara kadar za edıyorlarmış. F all:at bu yeni devre 
llra&ı için qitilmemif bir de .. süratidir. maden istihsa!Btını çoğaltacağı yerde a.' 
lci,. Yolda, eskiden Istanbuldan Diyarbe • zaltmış. idare gümüşün dirhemini 32 pa-

. e kaç günde gidildiğini anlattılar. Şim raya alnıağa başlamış. Nihayet 1877 Rus 
~ değil böyle bir yolculuğa, hikayesine harbında avanslar daralmış, gümüş be . 
• e tahammül edemiyoruz! Erganide deli bir kat daha azaltılmış ve tediyat 
~lediler: Bakır madeni iıletilıdiği sıra· banknotla yapı 'mış ve bütün bu sebep • 

bir deve, Menine, senede ancak bir ler gümüş istihsalini hiçe indirmiş. Os • 
to., bakır taşıyabiliyomıuı! Bugiin ti • manlı hükllmetinin bu vaziyette verdiği 
zerı.diferin bakır dağlarını taşunası için karar fU ohnuıtw-: Masrafı idare etmedi· 

llıewimlik zaman kalmııtır. ği için madeni kapamak! 
• llay, Anadoluya kanat verdi, deriz.Bu Hall>uki Keban madeni, cevherinin ih 
:ı Plrk için ıöyle oöylenebilir: Ray, a· ti va ettiği altın ve gümüı itibarile dünya-
>i V<>tamn şa.rkmı bize tekrar fethetti- nm en zengin sayılan madenlerinden bi-

Yor( HaJcikaten pootanm 40 günde ridir. Eski zamanın çok miktarda gümüş 
b:•dığı bir vilayet veya kaza merkezini, ve altın kaybettiren izabe usullerile bu 
l 8'ırda anavatandan saymak abes o- madenden ton batma 15 kilo 700 gram 
Utdu. gümüı ve 9 gram altm alınıyormuş. Mü-

L Şimdi, yukarıdan ve aıağıdan iki çelik tehBM1alar bilhassa altın nisbeti için 
'<ol, bir ııevgi halesi gibi, durmadan ıarkı 
~tıyor. Erzurum • Sıva• hattını görme· 
dik_ Fakat aşağı hatta şimalden, garpten 
il.elmiş 6500 amele çalıımaktadır. Ge<:ele
Ş dağlar, vadiler ve ovalar boyunca bir 
deh~yin manvıra.sı var. Tünella- • 
, e uç vardiya ile yirmi dört .... t çalııı· 
11yor. 

!'falatya • Sıva& bağlayıcı hattı bitıİn· 
ee Malatya, Elaziz ve Diyanhekü-, A,,,. 
!taç raya bir kat daha yaklaşacaklardır. 

ok değil, gelecek yıl ıonlarmda Anka
·~ • l>iyarbelrir ekspres yolculan Oll dört 
ı:: beı saatte Diyarbekir istasyonuna çı· 
r· caklar ve orasını ilk defa görenler. hiç 
~ph'."siz, yadırganuyacaklardır. Şimen • 
~ ferın keskin düdüiiü şarkın hürafelerle / 
/durma ve mübalağalarla örülmüş es • 
~r '\'erdesini şimdiden param parça et • 1 

ı, ş~ır. Bundan sonra, her Türk çocuğu 
d ....,,,.i ta ... ıdı~ı ve sevdiği kadar "şark" ı 
b a tanıyacak ve sevecektir. Sulanmadan 1 

ıt" "v · .>O veren, hatta bazı yerlerde, 
1 

d eba.nm üstündeki yazı da ve H.aınıll' 
1 a olduğu gibi, bire sekııen, yüz veren 
0 P•aklar, ancak sevilebilir. 

r 
1
8Utün şark vilayetleri, şimendiferi o • 

lı~· ara getiren cumhuriyet hükumetinin 
ıa':;lik başvekiline t"§laıı ıevıı:ilerle bağ· 
tu tnııtır. Halk, bu ııevıı:i ve minnet duy
ı.._ 1;"'ını söylemek için başvekilin yeni 
d' t ltrı açmağa gelmeıini bekletmekte • 
ı."· lfiç bir hükıimet reisi böyle bir sa• 
ırs~dı.lıla beklenmemiıtir. 

l<!r ~endifer siyaset;, ismet Peıa için, 
ıeı.., efi asırlarca devam edecek bir muvaf· 
d {et olmuştur. Şimendifer için ilk 
,.:~._et kazması vurulduğu günden bugü-
1il..."~a.r yaptığımız batlan, eğer dış İS· 
~la yapınağa kalksaydık kaç yıl· 

11e hangi §Mtlarla yapabilirdik? 
~ lf.,. yıl en az 6 • 7 milyon liralık ba· 
ı......, ta!ıyacak bakır hattının yalnız 15 ki· 
' lre&i arazi vaziyetinden dolayı he • 
ht>d baştan bata köprü ve tünel olarak 
~ ıror ve 4.5 milyon liraya çıkıyor. 
top ~ ecnebi imtiyaz sahibi bu parayı 
..._~ıa yatırabilirdi? Realist b!r siyaset 
,.;-. netayici her zaman, onu müdafa. 
'' Ve d • ' • ' • k ' tih . ogru ugunu ıspata ım an veren 

diı..,~tir. Şimendifer politikası, ispat e
~ 1t .. bir dava olmakla beraber her ge· 
lth_!u11, bu davanın lehindeki delilleri 
~onaktadır. 

~~11en Keba.ı gümüt madenine git 

la.,'!;: tnaden, bugÜn, altın istihsali imkan 
~<>r a.ra§tırmak için ele alınmış bulunu• 
di. • Evvelce gümüı istihsal edilmekte İ· 

bir~k~enin tarihi, Osmanlı tarihinin son 
llıt!r k asırlık aciz ve meskeneti içinde 
tııa a uyandırıcı cehalet nümuneleri ve 
~ <era'a.rl d l 1 ak • · Ma ~erı· a o u o ar geçmış tır. • 
e !(~~aınü~ürleri, takriben 1727 den 1833 
deni { hır asırdan fazla, d<>g İI yalnız ma 
'i 0,~ tat Halepten Gumüşhaneye ve 
dare a :'- kadar olan buyuk sabayı da İ· 
l'ı'..ı edıyorlardı ! Bu bir asır zarfında 
, 0 .,:

11
"-5 h'.'.' ?kka ,,-Ümuş istihsal edili • 

l>aı t Mudurlerden bin, Yusuf Ziya 
ltıii a, .. ır •ene lstanbul 10 bin okka gü
'1er. ~ ~Onderdıg~ İcin Ve a eti uzma pa
<iı:n\ 1 e taltıf edilmiş 1 O zaman mülte • 
~a 

1
r, maden İdaresinden aldıklan a • 

'- "' arla .. .. h . ... rırıa . ı:umuş cev cnn kendi hesap· 
8Q e~ıbyorlar ve idar ye dirhemini 
ııı,1 7s:ı;le üç kuruı arasında satıyorlar-
...... -~' bugün enkazı görülen o-

na gore modern bir ka'ıhane yapıl • 

lktısal Vekilimiz Erganide maden 
cevher(erinin meydana çıkarılma

sı için yapdan büyük hafriyat 
sahasında 

"ınüthiş b1r zenginlik" diyorlar. Eski re
jim buna rağmen bu yeraltı servetini, 
kendisi ortadan çekilinceye kadar ihmal 
etmekte devam etmiş tir. 

Şimdi, genç cumhuriyet mühendisleri, 
bir ecnebi mütehassısın fenni istiıarele .. 
rinden de istifade ederek orada altın is
tihsal etmek için kafi bir işletme tesisine 
müsait miktarda cevher olup olmadığını 
araıtınnaktadır'ıar. Cevher miktarı için 
büyük ümitler beslenerek yapılan bu a • 
raştırmalar, kış mevsiminin mecbur ede
ceği fasdaler harioinde beş alı. ay devam 
edecek ve Kebanda altm istilısaline iktı 
sadi bakımdan imkan olup olmadığı an· 
cak o zaman anlatılacaktır. 

Evvelce, bu maden yüzünden halkı 
4000 haneye çıkan ve ıimdi ancak 200 
evden ibaret bulunan Keban, ümit içinde 
bu imkiin beklemekıtedir. 

Erganide iki gece kaldık. Orada, bü • 
yük çapta bir maden itletmesi için dağ
ların sır'tı kazınarak, Dicle' den dağa su 
çıkarılarak muazzam bir tesi-sat yapılmak 
tadır. Bir muvakkat elektrik aantralı, iki 
su haznesi ve beı büyük ambar bibniş • 
tiı·. Bundan ba~ka 185 metre uzunluğun
da bir duman kanalı yapılmıştır. Buna 
toprak üstünde 40 metre yüksekliğinde 
bir baca ilave edilerek izabehaneden çı· 
kacak ııazlar bu kanal ve baca yo"'U ile 
ve yüksek hava tazyikile dağrtılacaktır. 
Bir tamirhane ile vagonları yııkanya çı
karacak büyük bir vagon asansörü bit • 
mck üzeredir. Büyük bir elektrik santra· 
l ı, izabehane ve dört müteharrik vinç bu 
senenin programına dahil işlerdir. Made
ne bir şimendifer ıube hattı da yapılı • 
yor. Bütün bunlardan daha mühim ola • 
rak toprak altındaki bakır cevherini mey 
dana çıkarmak için 1.200 000 metre mi
kabı toprağın kazılmasına başlanmıştır. 
Bu iş ııünde 500 aıne'e çalıştırılarak ya· 
pılıyor. Şimdiye kadar 300 000 metre 
mikabı toprak kazılmış bulunuyor. Cev
herler çıkınca ilk kırına tesisatına nakle
dilecek, kınldıktan sonra fırın ağızlarına 
atılarak eritilecektir. 

Denilebilir ki bakır İzabe tesisatı, şi
mendifer inıaatile atbaşı yürümekt" 
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Y apılmıgan tramvay hatları 

Şirket bugün 2 milyon 
lirayı yatıracak mı? 

Şurayı devlette açılan davanın netice
sine kadar bekliyeceklermiş 

Tramvay şiı<luıtinin, yeni hatlar ya. 
pdması mukabilinde halktan aldığı 
fazla bilet ücretlerini, iade etmesi ka
raTla§'bnlmıştı. Hükumetin bu husus • 
ta verdiği mühlet bugÜn l.>'tmektedir. 

Nafia vekaleti, şebrimi:ııdeki komi· 
serlik vıı•rta&İle eV..elki giin şirkete 
oıon bir tezkere göndererek, ( 2) mil. 
yon lil'8 lutan bu paranın on teşrini • 
"ani gününe kadar devlet bankasına ya. 
tınlmasını bildinniştir. 'Şirl<etı>n bu 
va7lİye!t ,karş•sında na.U bir hal!tı ha,.... 
ket takip edeceği malum değil<lir. 

Söylendiğine göre, şirket mildürii 
Mösyö Hansens, meclisi idatt}'i topla. 
yarak bu meseleyi yeniden g<irüşmüş ve 
hükıimet aleydıine şurayi devlette açı. 
lan davanın neticelenmesine kadar pa. 
ranın bankaya yatırı:lrn"111ası noktai na. 
zarı ileri sürülmÜftÜr. 

'Fakat, Nafia vekaletinin son gön • 
derdiği tebligat kat'i ve -sarih olduğun
dan, şirketin bu parayi bug<Ün devlet 
bankasına yatıracağı ümit edilmekte 
dir. Son vaziyet bugün anlaşılacak • 
tır. 

Telefon parası 
Telefon şirketinin iade etmeğe mec

'mr olduğu paranm miktan yüz doksan 
.Jin lira tutmuştur. Bu paranın belediye,. 
ye verilmesi için hükUmetten bir emi.
gönderilmesi bek'eniyor. 

Para abonelerin nam ve hesabma 
şirket tarafından yatırıldığından abone
ler y.,rine belediyenin bu parayı banka
dan çekmesi içın elde bulunan teberrü. 

M. Hanses 

namelerin bu para miktarına karıılık o
lup olmadığım tetkik etmek lazım gel· 
mekte1..1ir .Gelecek emrin bu mahzuru or
tadan kaldırac•ğı temin ediliyor. 
Rıhtım şirketi de hazırlanıyor 
Rıhtım şirket;nin, kırk ıene müddetle, 

her sene iki buçuk milyon frank öden
mek suretile hitk~metçe satın alınması 
kararla~tığı yaztlrruştı. Sene başında şir
ketin bütün tesisatı hükumete geçece
ğinden tehrimizdeki şirketin baımüafet· 
tişi lbrahim Bey bıı işler hakkmda ta
limat almak iızerc Ankaraya gitmiştir. 

Şirketin tesisatını ve eşyasını tayin 
için sene başından evvel bir komisyon 
teşkil edilecektir. 

•• Oz dille kalem tEcrübeleri: 

F ransanın iç işleri 
(Başı ı inci sahifede) 

]Miyar (Daumergue) i buldular. 
Paristen uzak bir köyde tek başına 

yaşayan (Doumergue) nice nice yıllar 
ulusun iç ve dış işlerinde çalışarak de. 
ğerli yararlıklar göstermiş, uzun gö
rüşlü tez varışlı, ağn ba"Şlı bir adam
dı. ihtiyarlığının sıon günlerini kaygu. 
suz geçirmekten başka yer yüzünde 
bir ·dileği kalmamışt.ı. Ancak ulusu 
kendisini iş ba~ına çağmnca ( Dou. 
mergue) bu sese kulak hkayamazdı. 
Yağmurlu, fırtınalı bir şubat günü kö
)'iinden kalkarak Parioıe geldi. Yaıınm 
geçkinliğine, gücünün düşkünlüğüne 

· bakmıyarak yurt sevgisine verdiği genç 
ve gürb'1z bir hızla ortaya atıldı, daha 
doğrusu kend.is.inıi ateşin içine attı. 

"Yurttaşlarım, -Size söz veriyorum, 
yakında her şey yoluna girecek, bana 
inanınız!,, dedi. Fransızlar ona gönül 
birliğile inandılar, el birliğile peşi sıra 
yürüdüler. ihtiyar (Downergue) bü
yijk küçiRk demeden, hatıra gönüle bak
madan uçları aradı, suçlu1an buldu, 
Staviski kepazeliğini bütün çı;plaklığile 
ortaya çıkardı. Para duşkünlüğünün 
önüne geçti, ökonomik sıkıntıyı hafif • 
letti, işsizliği azahtı. Bunun üzerine 
yavaş yavış hınçlar söndü, taşlanlrk • 
lar durdu, e s,ki düzen yerine geliı- gi-
bi oldu. . 

Oldu amma, büyük dert gene du· 
ruyordu. Ulusun özünü kemiren kurt 
daıha yaşıyordu . .)htiyar (Doumergue) 
Frranıra.nın en büyiik ve en birinci det'· 
di (Parlmantarizm) del\ilen yıllanmış 
Hirenin kötü kuruluşunda olduğunu bi· 
liyordu. Saylavlar büsbütün başı bot 
kaldılılan için yüce kurultay çığırın • 
dan çıkmış, partiler gemi azıya almış, 
herkes kendi kaygusuna dütmüştü. 
Haşan bir çocuk kendi oyuncağını na .. 
sıl ıhırpalayıp kırarsa sayiavlar da bir 
oyana ıbir buyana çevrilerek kabineyi 
öyle kırıp geçiriyo~lardı. Bu yüzden 
Fransa bir yılda sekiz kah.ine değiştir· 
mişti. Yüce kurultay Lir zorbalar yur
du olmuştu. 

ikinci cfert: Beyliğin de düzeni bo· 
zulmuştu. Küçükler büyükleri dinle • 
miyor, büyükler küçüklerin dileklerine 
kulak vermiyordu. Bilıtün ıey-lrkçılar 

dir. Fakat timendifer geldikten sonra, 
kok otoku yapmak için balar istihsali bir 
kaç ay gecike<:ektir. En ihtiyafı hesepla 
1936 yılını bakır için tam bir istihsal yılı 
sayabiliriz. 

Erganiden y1lda alınabilecek bakır, ilk 
iki sene için yılda 10 bin, üçüncü yıl 15 
bin, dördüncü yıldan itibaren de bakın 
eksik cevherlerden azami istifade imkanı 
bulunabildiği takdirde yılda 24 bin ton 
olarak hesaplanıyor. Bumınla mem 
leket ihtiyacı karşılandıktan sonra 
vasati hesapla her yıl üstüste 10.000 ton 
bakırın dünya pyiıasına arzedilebileceği 
ümit ediliyor. Bu bakır, bugünkü işitil
memiş derecede düşük fiatlere ııöre 3,5 
milyon lira tutmaktadır. Normal fiatlerlc 
tutarı iki mislidir. Mamafih şunu da i:a
ve edelim k: bakır şirketi, istihsal ve do
layısile miktarını çok daha yüksek tah • 
min ediyor: Yılda 20 bin ton. Bunun 
2500 tonu memleket içinde kullanılabile
ceğine göre §İrket, 17 .000 tonun ihracr. 
mümkün olabileceğini hesaplıyor, demek· 
tir. 

Cumhuriyet lkükUmeti, cevherinin zen
ginliği itibarile dünyanın nadir madenle
rinden biri olan Ergani madeninin işle
tilmesi imkanını hazırlamakla, kömür ka 
dar verimli büyijk bir maden işletme sa
hası daha açıyor. Ta Asuriler zamanın .. 4 

dan beri tanmmı§ eski bir yeraltı serveti, 
bu suretle, cumhuriyet rejiminin yaratı· 
cı iktisat politikası sayesinde :ıceniden 
elin yüzü p;örecektir! 

M. S. 

(Send;ka) . ~ı. birlik! ... ya'Pllll§lar, bi. 
raz sıkıyı ııöriinee, aylıkları biraz 
azaltı~ ----~ · ışn::n toptan bı .. 
ralarız hal., dlye ortalığa lrorku salı • 
yorlardı. 

Uçlincü ıleTt: UIW1Un geliri ile gi
deri arasında denklik kurulanuyordu. 
Çünkü ıaylavlar gelirin ne olduğuna 
bakmadan kendi kendiüklerine gideri 
çoğaltıp duruyorlardı. 

(Doumergue) baş yasayı değiıtir • 
mekten batka hu işin çıkar yolu olma.
dığını gördü. Saylavlar kurultayile ifı. 
tiyarlar kurultayını (Versailles) a ça· 
ğırarak orada ulusal bir kurultay kur• 
durmağı ve baş yasıtyı bu kurultayda 
değiştirtmeği düşündü. Arkada1ların • 
dan altnı kendi partilerıle söz birliği 
etmiş olduklan için ( Doumergue) ten 
yüz çevirdiler. Oteki hakanlar (Dou· 
mergue) in tuttuğu yol kurtulut yolu 
olduğuna inanmışlardı. 

(Doumergue) : 
1 - Cumur başkanının dilediği gün 

kurultayı dağıtıp yeni ııeçim yaptıra • 
bilme.ini, 

2 - Ayldı:çıların başı yalnız beylik 
kapısına bağlı olmasını, 

3 - Sayiavlann kendiliklerinden 
ve hiç bir karşılık bulunmadan bütçe
nin giderini arttıramamalannı istiyor .. 
du. Bunu elde ettiği gÜn yu<'tta tek 
yönlülük teınelleşecekti. Ondan son • 
ra saylavlar i§i azıtırlarsa: 

"Artık eski zor'balrk geçti. Bu kav· 
galara, bu dedikodulara ı;on verin; yok· 
sa topunuzu birden dağıtırnn.,, 

Diyecek, ayhkçılar krmıldanırlarsa 
onlara •da şöyle haykıracaktı: 

"Sizi buraya sıyasa yapasınız, bir -
tikler kurup ayal< direyesiniz diye de
ğil, ulusun işlerini göresiniz diye ge • 
tirdiler. Beğenmiyorsanız haydi dııa· 
rı!,, 

(Doumergue) in karşrsında, aıağı 
yukarı bütün parti'ler topluluklar ku· 
rarak bat bakonın dileklerini kırmağı 
antla§tılar. (Dounıergue) Fransanın en 
güçlü partisi olan Radikal Sosyalist • 
!ere çok bel bağlaımştı. Bu partinin 
eski önderi ve kabinede arkadaşı olmı 
(Herriot) dan büyük yardım umuyol'" 
du. Dün bu <la suya düştü. SeHsenlik 
ihtiyara gene köyünün yolu göründü. 
Anlaşdan, on ay evvel bir kış günü na
<Sıl geldi ise gene bir kış gÜnÜ öylece 
gidecek... Boynu bükül:, gönlü kırık, 
bezgin gidecek. 

Iomail MUŞTAK 

Etibba muhadenet ve tea· 
vun cemiyetinin ismi 
Etıbba muıhadenet ve teavün cemi • 

yetinin aylık toplanması dün Etibba o

dasında ılokt:or Neıet Osman Beyin ...,.. 
isliği altında yapıhnıftır. 

Dünkü toplanbda cemiyet nizamna· 
ınesinin değ;ştirilmesi meselesi görü§ül· 
roüt ve heyeti idare yeni bir nizamna· 
ıne projesini heyeti umumiyeye arzet• 
ıniştir • 

Aza arasında, bilhassa cemiyetin is
minin değiştirilmesi üzerinde münaka
şalar yapılmış, bir kısmı eski ismin kal
ınasmı, bir kısun aza ~se değİttirilme
sini ileri sürmü§lerdir. idare heyetin • 
den bir zat ismin şimdilik aynen kal
masını, çünkü kanuni bir takım mua· 
meleye ihtiyaç olacağını söylemiştir. 
isim aynen kabul edilmiştir. 

Cemiyet bu ayın son cumaot tekrar 
toplanacakı yeni. nizamname projesini 
tetkike devam edecektir. Dün ancak 
bet maddesi okunabile.ı nizamname ge
lecek toplantıda kabul edilecektir. O 
içtimada, ölen doktorların ailelerine 
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Ocak kongreleri 
Bu sene Fırka: Vilayet 

kongresi de toplanacak 
Cumhuriyet Halk fırkası ocak 

kongreleri devam etmektedir. Bu 
sene, fırka umwni kongresi de ya 
pılacağmdan, ocak kongrelerine e 
hemmiyet verilmektedir. Dün kon 
greleri yapılan ocaklar şunlardır: 
Adalar kazasında Kınalı ocağı, Be 
şiktaş kazasında Ortaköy, Dikilitaş 
ocakları, Beykozda Anadoluhisa.r, 
Kanlıca, Poyraz, Sırapınar, Fener 
ocakları, Beyoğlunda Firuzağa, 
Kadı Mehmet ocakları, Eminönün 
de Gedikpilfa, Tav~taşı ocakla. 
rı, F atibt.e Mer<kezefendi ocağı, 
Kadıköyünde HasanpRfA, lbrabim 
ağa, Osmaniye, Merdivenköyü, Gôz 
tepe ocakları, Sarıyerde Tarabya 
ocağı, Osküdarda Firuzağa, ocağı, 
Bakırköyde avcılar, Ambarlı, iki. 
telli, Ayayorgi ocakları. 

Vilayet kongreleri de her iki 
senede bir toplandığı için, bu sene 
fırka vilayet kongresi de yapılacak 
tır. 

Darüşşaf aka 
Kongresi 
Dünkü toplantıda idare 

heyeti yeniden seçildi 
Dün saat 14,30 da Darünafalka , fev. 

kalade kongresi Ayni zade Hasan Tah
sin Beyıin riyasetinde toplanmıştır. 

Kongre açılır açılmaz, takriben dört 
ay mukaddem, vefat eden heyeti idare 
azasından lbrahiı:n Beyin ruhunu taziz 
için bir dakika ayakta duruklu. 

F evlıalade lronıgreyi toplamakıt:an mak 
sat 1933 • 1934 senesi mezunlarının 
elbise <htiyaç:larıru temin etmek ve büt. 
çe açığı hakkında bir karar vermek • 
ti. 

Her sene olduğu gibi, bu sene de 
mezunlara elbise verilmeA için, rmlli 
bir müesseseden istikraz yapılması tek· 
lifi kongrede kabul edildi. 

Bundan sonra 1 heyeti idare reisi sa• 
bık müzeler müdürü v~ bmnbul me • 
busu Halil Beyin ahvali sı'hhiyesi dola· 
yısile riyasetten İ!stiıfasına dair tez • 
keresi okundu. Bir çok münakaşalar • 
dan sonra, Halil Beyin istifası kabul e
dildi . Hasan Bey.in hds'talığı dolayısile 
ve Lbrılhim Beyin de vefat etmesi Ü<e • 
rine münhal kalan mtlrakipliğe Halda 
ve Haoan F ebmi Beyler seçildiler. 

idare heyetinden üç faal azanın çe
kilmesi üzerine, cemiyet idare heyeti
nin yeni ba~tan mtihap edilmesi teldif 
edildi. Bu teklif nnıvafık görüldü. Ha· 
fi reyle yeniden idare beyetıi seçildi. 

Neticede, lstanbul mebusu Halil, 
Ayni zade Hasan Tahsin, sabık posta 
ve telgraf komiseri Fuat, Şirketi Hay· 
riye memurin müdürü lzzeıt, avukat Ha· 
fit, vilayet melrlupçusu Osman, milli 
saraylar müdürü Sezai, şehiı- mecliM a
zasından Necati, Mu<ta.fa Faik, Ya • 
taldı vagonlar lstanbul mümessili Hüs
nü Sadık, sabık Maarif vekili Esat, 
ve Nurettin B~yler yeni idare heyetine 
seçildiler. 

Kongreden •onra, azaya bir çay ve
rilmiştiT. 

ôKONOMI ' 

S:i ııgerıerımız 
Süngercilik şirketi Akdeniz 

havzasında faaliyete geçmek üze· 
re te,kilat hazırlıklarına başla· 
mıştır. Bir süngercilik mütebassı· 
sı getirtilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bundan batka sünger avına 
mahsus gemilerde bulundurulmak 
üzere 10 sünger avcısı getirtile
cektir. lstihsalata mayısta b"fla· 
nacaktır. 

Oda kongresine hazırlık 
Ticaret odaları kongresi yakın· 

da Ankarada toplanacaktır. iç ti· 
caret müdürlüğü toplantı ruzname
sini tanzime başlamıttır. Ruzname 
deki maddeler arasında ticaret O• 

dalarına verilecek yeni tekil var· 
dır. Bu hususta- odalar kongresi· 
nin fikri sorulmaktadır. Bu mese· 
le ile İstanbul ticaret odasında bir 
komisyon metgul olmaktadır. 

iktisat vekaleti t~kilatı merkez 
de toplandığı için, odalara eskisi· 
ne nazaran daha mühim vazifeler 
yüklenmiştir. Bilhassa lstanbul,lz. 
mir odalan, mülga ticaret müdü· 
riyeti te~kilatınm vazifelerini ya· 

pacaktır. 
Diğer taraftan ticaret odalarile 

Türkofis arasındaki münasebet· 
ler daha ziyade geni,letilecektir. 

Standardizasyon 
iktisat vekaleti muhtelif eşyanın 

standardize edilmesi için Hollan· 
dadan bir mütehassıs getirtecektir. 
Mütehassıs lzmirde çalışacaktır. 
Tarifeler için de bir mütehassıs 
getirtilecektir. 

yapılacak yardım meselesi de görüşüle

cektir. 

Sokakta bir 
Kadın cesedi 
Rum olduğu anlaşılan ka
dın yetmişlik bir ihtiyardır 

Fenerde, Mesneviha,..e sokağı yoku· 
ıunun ortasında evvelki gece sabaha 
kartı bekçiler bir lcadm cesedi bulmut
lar ve zabıtaya haber venniılerdir. 
Müddeiumumilik te tahkikata el koy. 
IDUftU'l". ~ 

Ceset, (70) yaşlarında , Rum olma. 
Si ihtimali kuvvetli bulunan bir kadına 
aittir. Kafa taşı, arka tarafmdan par • 

çalanmıttır. Müddeiumumilik hüviyeti • 
nİn te§ihiıi için cesedi Fener kilisesine 
göndenniıtir. 

Çarpan araba 
Göztepeli Mehmedin idaresindeki 

yük arabası evvelki akşam Kadıköyün. 
de altı yaşlarında bir çocuğa çarpa • 
rak yaralamıştır. Mehmet yakalaıımıı· 
t1r. 

h i hırsız 
Fazlı ve Celal Eyüpte, Sofular cad. 

desinde oturan Fatma hannmn iskar • 
pinlerini ve sahanlarını çaldıkları için 
yakalanmışlaJ'dır. 

Kumarbazlar 
Tophanede bir kah vede kumar o.,.. 

nadılılan göl'iilen Osman; Fuat, Meh • 
met ve Panayot cürmü m"§hut halin • 
de yakalanmışlardır. 

· Sarhoş 
N a:ıınıi isnıincle biri, evvelki gece 

kalayı iyice dumanlaıruş, Davutpaşada 
Kıocamusıtafapaşa caddes.inde §Una bu • 
na sariantıük etmeğe başlamrı, zabıta 
da N amziyi yakalayıp karakola götür. 
müıtür. 

Kavga 
Tahir imıinde bir terlikçi Beyazrtta 

Alımet tsminde bit- meslektaşmm kafe. 
01111 duvara çarpmıı, yaralallll§tır. 

Ustura i!e Jtueııo 
Beyoğhmda Ahmet ve Hüseyin a~ 

lı iki amele birbmeriııi ustııra ile Y• 
ralamışlardır, Zabrta tahkikat yap. 
maktadır • 

Denizi seyrederken 
Emtğnıl kasabasından lstanbula 

gelen Rifat efendi, dün sabah köprü • 
nün Boğaziçi İi-kele&inde, denizi sey • 
rederken nasılsa müvazenisin.i kaybet -
rniş, ve denize düşmüştür. Etraftan 
gürenler Rifat efendiyi kurtamıışlar. 

dır. 

Yaııkesici 
Romanyadan yeni gelen muhacir

lerden Nazif ef. Çorluya gitmek üze • 
re Sirkecide otobüs beklerken, yanına 

sabıkalı tııkmıından Muharrem yaklaı • 
mıı ve Nazif efendinin on lirasını do • 
landmruştır. 

Dolandırrldığını anlıyan Nazif Ef. 
deriıal zabıtaya müracaat etmiı , za • 
bıta yankeııiciyi yakalamrıtır. 

~ opı ile yaraladı 
Evvelki gece saat bir sularında Top 

hanede ahÇıbk yapan Ahmet fazla sar
hO§ olmuş, arkadaıı Mehınetle cadde 

ortasında kavgaya tutuşmuştur. Kavga 
sonunda Melbmet, Ahmedi sopa i1e ya
ralamıştır. Mehmet yakalanmrşb'r. 

Kavgayı ayırmak isteyince 
Usküdanla oturMı Sadık imıinde 

birisi, bir meseleden dolayı bala zadesi 
ile kavgaya tutuşm~ar, bu sırada ara· 
]arma girerek: kaıvıgayı ayınnak iste • 
~ Ahmet elendi lıa6Eçe yaralanmış • 
br. Kavgacılar yakalanarak karakola 
götürülmÜ§'tÜr. 

Yangın başlangıcı 
Dün akıam saat 19 raddelerinde 

Beyazıtta Çadırcılar içinde bir evden 

yangın çıkmış, ate§ ıı"nişlemeden itfai. 
ye yetişerek söndümıüşrur. 

Terzilerin çay :ıiyaf eti 
Teniler Cemiyeti, dün aktam To

luitlıyanda bir çay ziyafeti venniştir. 

Ziyafette mUlıtelil mıntal<alardaki ter
zil.,.. birbirlerile tanışmıılardır. 

Gönderilen piyesler 
ANKARA, 8.- Cumhuriyet l .y 

ramındanberi tiyatrolarda tuluat 

tarzında oyunlar oynamak mene
dilmi,ti. Matbuat kanunu hüküm· 
leri mucibince, her temsil edilecek 
tiyatro eseri, matbuat müdüriyeti 
tarafından tetkik plunacaktır. 

Bu vaziyet karşısında Türkiye
nin muhtelif yerlerinde temsil 
verecek tiyatro heyetleri, eserle· 
rini matbuat müdüriyetine gönder
mektedirler. Şimdiye kadar mat
buat müdüriyetine 180 nives aön

derilmiştir. 
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l\iilliyet'in Romanı: 30 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

50 santigram/ık antiprini suda ezin 
ve mektuplarınızı bununla gazın 

Hülasa j ba mürekkeple meJiğiniz maıu. 
[Marthe Richard Frama casusluk teı- matı kaydeder.iniz.. Bey":~veya • 

kilall tarafından ispanyaya Sen Sebas- hut mat krem rengınde kagıt lıul-
tiyen'e gönderilmiıtir. Vazifesi orada /anmanız :azımdır. 
Ahnan caıuı teıkilatma girmek ve iki Söyliyeceklerim bundan ibaret. 
cihetli casusluk yapmaktJr •. ~da ~n- tir. Güzel seyahatler temenni eder 
cfj1ine kur yapan Walter >Sınmde flf· h"' l d eli · •_.ı ·• 
man bir Ahnanla tanııım§.tır. Bununla Ve urmet e od eTını:uıen ope-
bir parkta gezerken Stephan iominde bi- rim madam. 
risine rıut gelmiılerdir. Stephan bir Al- im=: Jean Civenol 
man casusudur. Onu Alman caous tet- Size göndereceğim mekluplar 
kilatb reisi Baron Fon Krohn'a tanıt- hep Jean Cenevol imzalı olacaktır. 
mıttır. Kencfjsini bu tqkilabn iç:ine al- Artık tam ·ı uka.b ·ı ca 
mqlar ve caswluk yapmak üzere Fran- • • • • A ~ e ı;'1 • 1 

saya göndermitlerdir. Şimdi Marthe Ri- ausluk te,kılabna gınnıftim. Ö • 
chard Fransa casusluk teıkilitı reiıi nümde tehlikeli, yalçın, karanlık 
M. Ladoux'ye ispanyadaki ~aceralan bir yol açılıyordu. ispanyada iae 
hakkında malıiınat vermektedır.] Baron Fon Krohn beni bekliyor • 

- Collar!folium'I~ !a:zılan yazı- du. Hiç tüpbeaiz o da çok heye-
lan okuyabılecek n_ıısınız?. canlı idi. Ve benim avdetimi ken-

- Merak etmeyın, dedı. Fran • di arzularına kartı müsa.i"t birce. 
sada kuvvetli kimyagerlerimiz var vap olarak teli.kici edebilirdi. 

dır. , A k b 
- yoksa, dedim, bunun sırrını fi ar on 

da öğrenir ve size yollayabilirim. Baron beni Jurn'da bekliyor • 
Tekrar vazife hırsı bütün kafa- du. Kendisini kalabalık arasında 

mı sarıyordu:Bir ite ba,lamıtbm. farkettim. Yüzünün hatlarını biraz 
Devam edecektim. Çarka kapılmı' · unutmııttwn. Eğer dikkat etmeııey 
tım. dim, bana doğru ilerleyen bu ada 
Yüzbatımın yanından ayrılma - mın baron olduğünu pek anlaya -

dan evvel: mazdım. O elli iki yaşında idi. 
- Yarın, dedim, size telefon e- Cam gözünü tek gözlüğünün altın 

derim. Ve ne zaman hareket ede- da saklamıf, mekanik adımlarla 
ceğimi bildiririm. ilerliyordu. 

üç gfuı 10D1• Jacob sokağında- Ben ise yirmi yaşlarında idim. 
ki M. I:ıelor:;,., bana Von Krohn'un Kendim hakkında öyle kanaatle -
sorduğu sunllerin cevaplarını getir rim vardı ki Fon Krohn'un ka)'fı -
mitti. Filh~a bu adamın kartı- 11nda bunlar hakikatle çok sert bir 
sına tekrar vazifesine sadık bir Al tekilde çarpıtıyordu. 
man casusu olarak çıkmam lazım- Eğildi. Bir saniye zarfında yüz 
dı. Yüzba,ı Ladoux'nun verdiği başı Ladoux'nun bana tahmil etti-
maliimat doğru idi. Fakat bayattı. ği vazifenin korkunçluğunu hisset 
Çoktan eskiıni ti. tim. 

Bu mali'ımatı bütün Alman hiz-
-ıetine giren diğer Fransız caaus

lanna gönderiyordu. Almanlar 
bunları tahkik ediyorlar, doğru bu 
luyorlar ve bittabi hizmetlerindeki 
Fransız oasuslarmdan zerre kadar 
,üphe etmiyorlardı. 

işte ben de Jacob sokağındaki 
bu bürodan Madritte Calle Algor
ta' daki dostum Madeleine Stepino 
ya bir mektup yazdım. Ve Baron 
fon Krohn'un tavsiyesi mucibin • 
e satırların arasında Collargoli • 

wn'la istenilen maliimatı kaydet -
tim. Yüzbatı mektubu aldı. Ve 
kendisinin göndereceğini söyledi. 
Hi.la hakknndaki fiiphelerinden 
vazgeçmemişti. Resmi bir li&anla 
bitap ederek dedi ki: 

- Bundan sonra sizin isminiz 
"Alouette,, tlir. Eğer bir vasıta ile 
size bir emir vermek icap ederse 
bu İ&Ün parola olarak kullanılacak 
br. 

Tam bir hafta Berlitz mekte
binde lspanyolca dersi aldım. Hiç 
bir doıta te&adüf etıniyordum. Ne 
tiyatroya, ne ıineınaY'&-ıidiyor, u
mumi hayata karıtma.ktan ihtiraz 
ediyordum. Baron Fon Krohn'un 
söylediği gazeteye bir ilan verdim. 
Ve bununla hareketimi bildirdim: 

"Bir oda hizmetçisi aTanıyor. 
Filıinca günü müracaat edilmesi,, 

ispanyadan bir kart aldım: Ma 
liimat talep ediliyordu. Collargo
lium'la yazdığım mektubun gecik
tiğini anlıyordum. 

Hareket edeceğim günün arife
sinde yüzbatı Ladoux bana Alman 
lar için mütemınim bazı maliımat 
daha · gönderdi. Bu malumata şu 
mektubu ilave etmitti: 

Aziz dostum Madam 
Sizi alakadar eden fehirler halı 

kında yeni bir malumat alamadım. 
Mevcut maliimatla iktifa etmeniz 
zaruri görü-:Üyor. HeT türlü hadise
ye harp Cerbere'deki askeri posta 
ırefine veyahut hususi komisere mü 
racaat edebilirsiniz. Fakat ancak 
bariz miifküliit karfuında kendile
rini görürsünüz. 

Yalnız dikkat edin ki etrafı -
nızdan kimse sizin tavsiyeli bir ka 
dır. olJuğumızu farketmeıin. Ken
dilerJe tenuu ederken daima bu 
ciheti nazan dikkate alarak ona 
göre tedabir İttihaz ederainiz. 

Bize göndereceğiniz mektupla
rı Antipirinle yazarsınız. Bu ga • 
yel basittir. 50 ıantigramlık bir an 
ı;pirin tableti alır81nız. Buna iki ka 
~ıl. suda eritirsiniz. Bu suretle sef
fal bir mürekkep elde edersi~iz. 
Bur.u kimse larketmez. Bir teh7i -
f. eye maruz kalırsanız kolaylıkla 
L'e tehlikesizce de yatabilirsiniz. 
E.v,,e/a alelade bir mektup yazar 
L c sonra kalemle satırlar arasına 

(Bitmedi) 

Yatı meccanilik 
İmtihanlarında 
Kazanan talebeler 

Yatı devlet mekteplerinde 
meccani okumak için imtihana gi
~erden kazananların listesini 
Def1'e ~lamıtbk. Bugün de son i
simleri n~rediyoruz: 

Manisa: 
Muatafa oğlu Belcir Sami, Mu.tala 

oğlu O•man, Siileyman oğlu Rifat . 
Maraş: 
Abdülkadir oğlu Necdet, Mustafa 

oğlu Ayfıan, Bilal oğlu Hayndlah. 
Mardin: 
Mustafa oğlu Raif, Besim oğlu Hı-

zır. 

Muğla: 
Y aJı:up oğlu irfan, H. lbrahim kızı 

S-.ilıa, Şükrü kızı !fakat. 
Muş: 
Tahsin oğlu Ziya, Mahmut oi.Ju 

M. Cemal. 
Niğde: 
Mutalıhar oğlu Mu:<affer, Hal.it oğ

lu Sın-ı, Faik kı:ıı M~1ahat, Abdullah 
oğlu Muı>tafa, Adan o'lu Ziya. 

Ordu: 
Musa oğlu Aaaf, Ah Osman oğlu 

A. 0flDIU1, Mahmut oğb• Sabri 
Siirt: 
lsman oğlu Necip. 
Sinop: 
Mustafa oğlu Hüseyin, Hüseyin oğ

lu Remzi. 
Telcird.ığ viliyeıinlen: 
Abidin oğlu A. Zihni, Hü..,yin oğ

lu Mustafa. 
Tokat: 
Şükrü oğlu A. Turban, Tahvil oğ

lu Salih, Ali oğlu Sal>lı. 
Urfa: , 
Şemsettin oğlu Vahdi, Seyit Ah-

met oğlu s~. 
Van: 
Ali Rıza oğlu Galip 
Zonguldak: 
Süleyman oğlu M. Yılmaz, Ekrem 

kızı Perihan, Ali oğlu Süiluottin. 
Afyon: 
Halim oğlu S~, Ahmet oğlu 

Cemal, A. Rahmi oğlu Arif. 
Mm-aş: 
Halil oğlu Rıfta, A. Ahmet oğlu 

Abdullah. 
Mardin: 
Ayfer oğlu Muoa, Derviı oğlu Sa

dettin, Ahmet oğlu Mahmut, Abdi oğ
lu Ali, Ali Rıza oğlu Rifat, lbralıim 
oğlu Ahmet, Nunttin kızı S.v.det, 
Mehmet Ali oğlu Kemal, Emin oğlu 
Orhan. 

Muğla: 

lbralıiın oğlu 
kızı Nazife. 

Mu1: 

Fikret, Mehmet Ali 

Tahsin oğlu Salih T arhain. 
Samsun: 
Osman oğlu Aziz, Nımıan oğlu Ke

mal, Kaşıf oğlu Şükrü, Yusuf Bahri 
oilu Hasan, Snlih oğlu Ahmet, Ali oğ
ln Ahmet, Hüsey:İıı oğlu Ahmet. 

Seytıan: 
Aziz oğlu Hü..,yin, Ali lrızı Leman, 

Osman oğlu Ahmet, Mehmet lrızı E-
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1 1 Londra mektupları 1 
Londrada 
29 Birinci teşrin 

Dün; çocukluktan uzakla,tığım 
zamanlardanberi unuttuğum bir 
bayram havası içinde uyandım ••• 
Alnımdan çizgiler silinmİf, ruhum 
hayatın bütün aksi izlerini silmit 
geldi bana ••• Sevinç ve duygu, be
ni çocuklattırmıttı ••• Sanki cumhu
riyetle ya,ıt gibiydim... Hangi Ke
malistin büyük sevinci, J,üyük da
vası, cumhuriyetle ya,ıt değildir 
ki... Kendimi o kadar bayramın, 
memleketin havasına bırakmıttım 
ki; erkenden giyinirken, bir kaç 
eksiği, dükkanların bayram diye 
kapalı olacağını kestirerek, tamam 
layamayacağımdan korktum bile ••• 

Sefarete doğru yürüyorum; cad
denin yapılması yeni Mten en gü
zel ve temiz binası, bir halkevi ve· 
karile gözlerime gülüyor... Bizim 
yeni ve güzel cumhuriyetimizi, şu 
eski, saltanatlı, modern ihtiyaçla
ra elveritsiz, isli ve sisli binaların 
yanındaki bu yeni ve temiz, bu mo
dern ve makul bina gibi, diğer re
jimler arasında görür gibi oluyo
rum ..• Batıını yukarı kaldırdım: 
Y ıllardanberi ayyıldızı, bu kadar 
göğsüm kabarık, gözlerim dolu do
lu, seyrettiğimi hatırlamıyorum; 
Bir kere de uzun bir Avrupa yol
culuğundan dönerken Türk suları
na girince bindiğimiz gemiye bay· 
rağunız çekildiği an hemen çıka
ralı:, uçarak, birden onun hizasın
da olmak ve onu iğilip öpmek iste
miştim. .• Koyu bir karanlığın üstün 
deki ilk ıtık gibi boz göğün ucun
da kıpkırmızı, parıl paırl yanıyor ... 

Salonlardan beş on lisan birden 
ta,ıyor ... Türkün bayramının in
sanlığın bayramı gibi kutlulandığı
nı kabul ediyorum; diplomasi ne
zaketlerini, tahsi dostluk hatırla
rını unutmak istiyonım; mazlum 
insanlara ve muztarip beşeriyete 
yeni bir umut ve ülkü kaynağı o
lan genç Türk cmnhuriyetini bü
tün m:Uetler bir arada kutlulayor
lar gil i geliyor bana. .. 

Galil:ıe Fethi hanım ve Fethi 
bey, misafirlerini Türk misafirper
verliğinin en ince, en güzel tezahür 
!erile karşılayıp ağırlıyorlar •.. Türk 
kültürünün Avrupa medeniyeti ile 
imtizacma bir örnek gibi konaıtma
ları zaman zaman salonun bir kö
fesini takdir ve tebessümlerle dol• 
duran müsteşar Sedat Zeki bey ve 
gözleri bir kronometre gibi her va
kanın ve her insanın üstünde olgun 
bir ruh ve bilgi tahlili ile duran 
Nizamettin Ali bey, Türk cumhuri
yetinin mümessilliğini salahiyet ve• 

nezaketle kullanıyorlar ... 
işte; Londra darülfünununda, 

Kembriçte, Oksfordda okuyan ve 
üniversitelere girmek için hazırla
nan Türk talebesinin hepsi birara
da .•• Yakın bir zamanda; memle
ketlerine, yeni ve olgun bilgiler 
götürecek olan Türk gençlerinin 
en küçük, en kısa konutmaların
da bile azmin ve iradenin, bilgi
nin ve inanın emareleri var ... 

Salonlardan Türk ve dost bir ka
labalık akıyor ... Ankaraya yakıtan, 
Ankaradan kopup gelen bir hava 
içindeyiz; o kadar ki: hazan dalıp 
Ankara palas salonlarında böyle 
alqamlarda muhakkak rastgeleceı;: 
miz büyüklerin ve dostların yer -
]erini aramak, biribirimize görüp 
görmediğimizi sormak bile aklı
mızdan geçiyor ... 

Nihayet; biran, herkesin gozu, 
duvarlardan birinde, lo• renkleri
ne rağmen bir meşale gibi yanan 
bir büyük resme çevriliyor; "o,,nu 
görmek için timdi neler feda etıne
ye hazırız ••• 

Cotkun bir lskoç müziği, kim bi
lir hangi talebe grupunu veya as
ker partisini ardına katmıf, her -
hangi bir vazife veya seyahat için 
bir yerlere götürüyor; gözlerimiz 
biran akpalı; kendimizi Ankaranırı 
geçit meydanında farzedebiliriz ..• 
Artık; aktamın alac~ karanlığı, 
pencerelerden, Mehmetçiklerin 
tunç yüzleri gibi tavanların altla
rından evvel, ruhlarımızın içlerine 
doluyor ••• 

Behçet KEMAL 

mine, Mehmet oğlu Zeki, Mustafa oğ
lu Meiımet, ibiş oğlu Süreyya. 

Srvaa: / 

Ali oğlu idris, Kemal oğlu Tuğrul, 
Tahir kızı Zebra, Mu•tafa oğlu M. A· 
li, Sıtkı kızı Zeliha. 

Tekirdağ: 

Akif oğlu Nuwri. 
Trabzcn: 
Mustafa oglu Niym. Ahmet oğlu 

J.lim. 
Urta: 

Haıan oğlu Re,it. 
Yozgat: 
Ahmet oğlu Mustafa, F a:zlı oğlu 

Neıet, Şakir oğlu Abdullah. 

jDün<~a~ 1~:iksa!!!!)çları 
§wnuza gitti. 

Oyunun umumi cereyanını ve tek
lini böylece a.nlatıtıktan sonra böyle 
bir oynanıı içinde yapılan golleri de 
anlata.lan: 

Maç ba;!adıktan pek az aoınra Fe
nuba.hçe aağ içi Muzaffer e§o&pevari 
bir akıtla hasnn müdafiıl.enni atlattı 
ve iki vu:nı§la htanbuI.por kalesinin 
önüne geldi. Uçüncü vuruşu sıkı b.ir 
tüt ve kalecinin mani olaınadığı gü • 
zel bir gol oldu. 

Bu gol lırta.nbulıpor&ularm gayre
tini katiyen kırmadı ve on beş yİmÜ 
da.kikıa aoıu-a lıtanbubponm aoldan 
bir alunmda aolaçık Retattan güzd bir 
paa alan Sali.haıt.tin vole bir vurtı§la. 
ve yirmi ~ fevkalade bir ,ü.t. 
le nefu bir beraberlik aay1111 yaptı. 

1lk devre bu netice ile bitti. 
ikinci devrede gene Salahattin, 

birinciııi kadar olmeamkla beraber, ge 
ne iyi bir tiitle htuı.bubporu galip 
vaziyete çıkardı. F enerbahçe tehlike
li bir vaziyete düpnii§tü. Bunu anla -
ym.ca ortadan oynamak &istemini bı
rakarak sağ ve sol açıklar vaştı.aaile 
oynamağa koyuldu. Bu derhal ken. :n.i 
göatenti, O!YUJt açıldı ve gol ômki.nlan 
heli.-di. 

Sağdan bir hücumda Fikret bir ka
fa ~e ikinci aayıyı ya.pb. Biraz 
sonra da gene Fikret müdafii iyi bir 
vücut harek.eile aldatarak atlattıktan 
soıu-a havadan gelen topu çok güzel 
bi.r kafa vunıtile üçiincii defa. kaleye 
soktu. Pek çok geçmeden Namık aya
ğına geçen bir fır5"'lı, kaçmaması yiiz -
de doban bir ıe!cilde hafif bir vuruş
la kaleye gönderdi ... Böyle bir vazi
yette l&t.aııbU&por kaleciai sıkı bir §Üt 
beık.lediği için yerden hafif ve falsolu 
geH.ı topu elinin ara....dan kaçırdı. 

Oyun bu suretle 4 • 2 F enerbahçe 
lehine bitti. 

F-.erbahçede Namık ve Naci. u.ti.
na edıilirae hepsi iyi o,,_dılar. Bilba.a
M Fikret, Niyazi, Esaı, Cevat ikinci 
devrede çok muvaffak oldular. / 

1-.bulaporlulardan feoa oynayan 
gösteremeyiz. Hepsi vazifelerini yap .. 
blar. 

Esat Hamdun 
Şeref stadında 

Dün Be§Öl<t&§ Şeref ~tadında da lik 
maçlarına devam edildi. ltk maç Be
tiktaı g<nç ta.kmu ile Vefa genç ta.kı 
mı araıunda oynandı. Bu iki klübün 
küçükleri temiz ve dürii&t bir oyun "IY 
n.aya.rak berabere kaldılar 

ikinci ma.ç B takınılan ınaç.ı idi. 
Ancak Bei§ktatlılar tcakmı çıkarama -
dııklarmdan Vefalılar hükım«ı galip 
geld.iler. 

Günün üçiincü maçı ikirıci küme 
takımlarından Hilal ve Eyüp arasın
da oynandı. 

Eyüplüler bu hafta, Karagümrii -
ğe karfı o,,_dığı oyundan büsbütün 
b~ka bir tarzda oynadı ve biribirlerile 
anlaa.şrak gayet ahenkli oyun oyna • 
yan Hilallile.ri 2 - o yeneli. 

Nihayet günün son maçı Bet>kla§ 
ve Vefa taknnlan arasmda. ha.kem 
Beykozlu Şazi Beyin idaresinde oy • 
nandı. Be:ıiktat oyuncuları, bir aydır 
müt.a>a.di çalı~nm teairile yorgun • 
du. Bu nok&anlarnu bilen siyah beyaz
lı oyuncular bütün _.,..jilerini birin
.,; devrede tekaif ederek çok aa}'l çı -
lrarmak, ondan sonra yan müdafaa sis 
teminde bir oyun aynaına.k ~ ih
tiyar etti.Jer. 

Oyun batlar b~l.ama.z, Be~m 
beş forvedi birden ha.aım kaJes.ine m
eliler. Haflar, ikinci bir hat teklinde 
onlan beo.liyordu. Bu taktik •semere -
&ini venn.,kte gecikmedi ve hemen da 
ha Vefalılar kendilerini toplam.adan 
...ı.izinci dakika.da sol içeri Şeref takı 
mmm birinci golünü kaydetti. 

Top gene ayni oüra'"tle, bakaç de
fa iki kaleyi de ziyaret et.Uk.ten sonra 
15 i.nca dakikada tekrar Şerefin aya
ğına geçti. Kendi pomyonundan :ıüp
he eden Şeref daha vaziyetinde bulu
nen arl<ad~ma topu geçirdi w. )'U"İn
de bir plase ile de Cavit Be§ikla§m i
kinci golünü attı. 

Bu golden sonra Vefalılar dalıa 
düzgün ve :ıuurlu oynama.ğa ba§la.dı -
lar. Hücumlarını açıklardan ziya.de 
orta<l.ı i:ıletiyarlar. 

Y alruz; üç ortaları şütör obna.sına. 
rağmen Vefalılar on ...ır.iz pas dahi
linde q göremiyorlar. 

Bu aarda, oyunun 32 inci dakika
sında Vefaya bir frikik oldu. Çok u
zak mea&fede obnasma. rağm.en Muh 
te.-emin doğrudan doğruya kaleye 
çektiği §Ül, giineıin kalecin.in gözüne 
girmeai dola.yıı.ile aglara. takıldı. 

Uçüncü golden ..,.,..., Vefalılar 
takunlarmda ufak bir değiıiklik yap
tılar ve '-nen hücuma geçtiler. 

Mubteıem soldan gelen bir topu 
yakalıyarak sıkı bir tütle Vefa.ıuıı bi
rinci golünü kaydetti ve biraz aonra 
da devre bitti. 

ikinci devreye başlar başlamaz Ve 
falılar soldan bir alını yaptılar ve sol 
açık Mustafa Vefanın ikinci golünü 
yaptı. 

Beş.İktqlılarda y<rgunluk alüni 
gözükmeye baıladı. Vefalılar oyuna ta 
mamile değilse bile, hanen hemen 
bakim oklular. Devrenin aonla.nna 
doğru, Vefa kalesi bir karı§Iklığa uğ
radı. Lütfi nizami bir tekilde topu ha 
oun oyuncularından kurtardrğı halde, 
keride bulunan hakem bunu penaltı 
olarak gördü. Hakkı bu auretle Bqik 
t~m dördüncü golünü yaptı. Oyun 
bu haksız gol Üzerine çığırından çık
tı. Oyuncular toptan ziyade adama 
balanağa ve çok sert oynamağa bat
la aılar. 

Devrenin sonlarına. doğru büsbütün 
,.evki.nıi kaybeden maç taWz bir bava 
içinde, 4 - 2 Betik.taşın galibiyeti bitti. 

Taksim aahıuında 
Tak.Mm stadında Beykoz Süleyma

niyeye imrıı battan nihayete kadar 
temiz, gÜ:zel ve hi.kiım oynadr. Fakat 
ır, · hacimlerinin &nut ve becerrı..izliği 
yüzünden hem penaltı kaçırdı, hem 
de ancak bir gol çıkarabildi. Buna 
mukahil penaltıdan bir gol yedi ve o
vwı birer Myr ile berabere b.iui. 

Talebe Birliği 
Kongresi 

(Başı l inci sahifede) 
daİ<' olan (3) ve (31) İnci maddeleri -
nin oııta)"l koyduğu yeni vaziyet mi. 

Kongreyi birlik reİ•i Osman Nuri 
Bey açtı. Hep birden istiklal mart• 
söylendi. Divanı riyaset intihabatı ya
pıldı. Binnci msl:iğe Nedim, ;kinci 
reioliğe Dünü, katiplkJ.,..., de lamail 
Haıkkı ve Tuğrul Beyi&• açeildilıer. 

Dünkü kongre o kadar gürültülü ol
du ki, reis bir kaç defa celseyi tatil et
mek, ve .anra yeniden açmak mednı • 
riyetinde kaldı. 

Bütün bu gürilltüle.-e ..a.ep olan, 
üniversite talebe talimatnameainin 30 
cu maddesinin ıu cümleleri idi: (Fa -
lııükelerin cemiyetleri oütün üninrrite 
talebesine ait itleri beraber görütmw 
ve y........ meml'eketler talebe cemi
yetlerile münaaebatta bulumnak gibi it
ler için bir iinivenite talebe berliği 
yapabilirler. Ancak, cfjğer yüksek mek· 
tepi er cem.İyetlerile birlik yapama:zlar.) 

Talimabwnerıin (31) ioci mıaddeoi 
de §udur: 

"Talebe Cemiyeti bir makama veya 
müeHeaeye yazı ile müracaıııt edd>il -
melr ~in dekanın izinini alır.,, 

Talimat-nin cfjğer maddelerin
de, iakülte cemiyetlerinin nasıl bir çer
çeve içinde hareket aılecelrleri tasl'İlı e
dilmektedir. 

işte dün k<.ııgıede celse açılıp mü
zakere baıladığı zaman evvela bu m&o 

ıele görüşüldü. Evvela sakin olan ha
va, bO..Z sonra hararetlendi, bir çok a
za söz aldı. Bır çok Iwnıeler bağın -
yorlardı: 

- Universite talebe talimatnamesi -
nin hükümlerine göre, talebenin mede
ni haklan nazarı dikkate- almınwnııı.. 
Universite talebeıinin cemiyet kunna 
hakkı, cemiyetler kanununun büküm • 
leri, medeni kanun, hatta hukuku eaa· 
ıiye kanunları namn itibara alınmadan 
bir talimatname yapılnuştır. 

T ald>eler bu yokla olan fikH'lerini 
mütemadiyen .Oyliiyorlardı. Herkes IÖy 
liyeceğini söyledikten •onra , yeni iini
ve,..ite talebe talimatnamesinin değifli
rilınesi için Şuı ayi Devlere müracaat e
dilmesi kararlaıtırııdı. Bu teklif itti -
fakla kabul edileli , bir ;;za: 

- Bu talimatname tatbik ediline, 
tald>eron zararına olacaktır, diye bağı
rıyoniu. 

Bundan sonra, Milli Türk T ald>e 
Birliğmi.ı nizamnamesinin intihahrta 
müteallilr maddeoiıııin değiftirilıneı.i 
teklif edildi. Talebe Birliğinin tam ,__ 
nasile federasyon §d<lini almaaı ve tek 
dereceli intihap e .. ınm kabulü iste -
niyordu. Bunun için bi' encümc 1 seçil
eli. Enciimene Mahmut, Nedim, Ekrem 
ve S~ri Beyler gil'diler. 

Seçilen bu encümen bira<z 50nra t.-. 
lrikabnı bitirerek ni:z..mruomeoin 12 ci 
maddesinin deği.Jtirilen teklini kon
sreye arzetti. Konırre bu tekli kabul et
ti. Bu madde ıu tekle konmuttur: 

"Birlik idare heyeti azalan doğrudan 
doğruya kayıtlı azalar tarahndan ee
ç:ilir. Kayıtlı azal.ar kongre ınnumi 1-
yetini teıkil eder. Kongrede eılci ida • 
re heyeti raporu tetkik ve tenkiıt edi
lir. Ve yeni idare heyetine program 
takdim edilir. 1 dare heyeti namzıetleri, 
namzet olıabilmek için, kongrede hazr
bulunmaları .icap eder. Her ihtioas J1I" 
be&inden iıciare heyetine azami beı kİ!İ 
oeç:il:ir. 

lntilıaba.t ikinci teşrin ayında olur. 
Ve l>irliğ" kayıtlı azat.... -yen bir 
yerde toplanmrı olarak, bir oandığa rey 
atarlar. Seçme .zmnam aıgari on gÜn fN 

vel ili.o edilir, ve ugari ilri ıriin devan 
eder 

Talebe Birliği nizamnameoinin bu 
maddesi ıu td<ilcle kabul edildi. Bundan 
sonra yeni idare heyeti intihabatı
geçilccelrti. Falcat verilen bir teklıif Ü· 
zerine :ıürayi devlete yapılacak müracaa 
tm neticeıi :ılınınca)"\ kadar, ıimdiki 
idare heyetinin faaliyetine devam etme
si kanlrl"'brılCı. 

Bundan ..,nra, Reisicumhur Hazret
lerine, meclis reili, ba'!'Vekil ı>a§alara, 
Maarif vekili Abi<lin Beye tazimat tel • 
çaflan çekilmesi teklif aJl<rılarla ka
bul edildi. 

Kongre divanına, üniversite taı..De 
talimatnameab.in tadili için türayi dev· 
!ete müracaat için .aıahiyet verildi. 
Kongre divaru bugünleı-de .lazım gelen 
kanuni muameleyi hazırlayarak, ııbwyi 
dıevleJte müracaat olunac.aktır. 

Yunan Hariciye 
Nazırı Atinada 

(Başı l inci ııabifedc) 
''Ankarada müsmir eserler meydana 

getirdik. Türk - Yunan itiliıfı, Balkan 
nUaalunı doğurmuştu. Anlcaraıla akte
ctilen konsey de bu misakı takviye et· 
ti.,, 

Hariciye nazm An.karada müzake
re edilmekte bulu,_. ticaret muahedesi 
~in de ''Türlciye ve Yunamıtanm tica
ri ve iktisadi itleri tanzim ed"ılmekte -
dir. Bu ayın on be,U.dc tıoplanac:nk o

lan mütehau11 heyet tütün ve kuru ü
züm iıleıincle iki memleketin tam bir 
tqriki mesai etmeııi için çalııacalrtır. 

~tir." 
Hariciye nazın bugün toplanacak o

lan nazırlar mediıiode Ankarada ya
pılan İ§leri izah edecek, bundan sonra 
da Amavutlulctaki Yunan ekalliyeti me
aeleai müzakere edilip bu huıusta hü
kümetçe mühim kararlar ittihaz edile
cektir. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No 35 
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TEPEBAŞI ŞEHİR 
TİY A TkO~- •n' 

Bu akşam hı>•lul !ıltdiqııl 

Sa.at 20 de S~hir1Ytı<rfrosd 

K:~~1~1 ııııııııımrnı!f 
ve bir başlımgı~. 
Yazanlar Viktoryen 
Sardu ve Emil Mora 
Tercüme eden Seniha 

Bedri H. 

* * * 
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Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu a.ktam saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besteliyen Y ohann Strau9t 
Tercüme eden: Ekrem Rajit. 

Fiyatlarda büyük tenzilat 

Deniz yolları 
Ace!t~~ ,EK!.My 1i~!batı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 

--.. Han. Tel. 22740.---· 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 10 lkinci 
Tetrin CUMARTESİ günü 
saat 18 de lzmire kadar. (7572) 

8709 

MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE vapuru 11 
ikinci T etrin PAZAR günü 
saat 10 da Mersin'e kadar. 

(7573) 8710 

KARADENiZ YOLU 
VAT AN vapuru 10 ikinci 

Tetrin CUMARTESİ günü 
saat 18 de Hopaya1mdar. 

(7574) 8711 

l lstanbul kumandanlığı aa • 
tınalma komisyonu ilanları 

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

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

(6791) 8084 
••• 

İstanbul Kumandanlığı kı· 
taah ihtiyacı için 750 kilo ay· 
va, 750 kilo zerdali reçeli pa· 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 15• 
İkinci Teşrin· 934 Perşembe 
günü saat 16 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn Fındıklıda satmalma ko • 
misyonuna müracaatları ve i· 
haleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde komisyonda hazır bıl 
lunmaları. (274) (7510) 

8653 . *. 
İstanbul Kumandanlığı kı· 

taatı ihtiyacı için 1200 kilo 
domates salçası pazarlıkla alı· 
nacaktır. İhalesi 15. lkind 
Teşrin - 934 Perşenbe giinü ıa 
at 15,30 dadır. Taliplerin her 
gün Fındıklıdaki satmalma kO 
misyoduna müracaatları ve i• 
haleye iştirak edeceklerin vak• 
tinde komisyonda hazır hulun· 
maları. (273) (7511) 

8654 
••• 

İstanbul Kumandanlığı kı• 
taatı ihtiyacı için 5,500 kilo 
kuru soğan pazarlıkla alma • 
cakbr. İhalesi 18 ·İkinci Tet• 
rin • 934 Pazar gÜnü saat 16 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn F mdık· 
hda Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştiri1' 
edeceklerin de v&.ktinde Ko • 
misyonda hazır bulunmaları. 

(268) (7517) 8656 

* " * 
İstanbul Kumandanlığı 

Kıt'atı ihtiyacı için 300 adet 
direk eh'adı 7 metre 650 fin· 
can maa deve boynu 3 No. 3Z 
kilometre galvanizli tel 3111 
kutrunda 150 kilo katran 5 
kilo bağ teli pazarlıkla alına· 
caktır. ihalesi 15 İkinci teşriıt 
934 tarihine müaadif Perşe111· 
be günü saat 14,30 dadır. 'f11· 
liplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda sa• 
tınalma komisyonuna müra· 
caatları ve ihaleye iştirak e; 
deceklerin de vaktinde konıı•· 
yonda hazır bulunmaları. 

(276) (7579) 8701 
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PLAY braş bıçaklarını tercih edl· 
yorsa elbette bunun bir sebep 

ve hikmeti vardır. 
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pastilleri şuru~u Morina balık r 
Öksürük, nezle, bronıit, boğaz ve göğü• ha•- Zaafı umumi. kansızlık ve kemik hastalıklarına şi- yagv 1 Hasan 
talıklarile sesi kısılanlara ıifai tesirleri çok- fa~ tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler, genç kızlar • 
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PARIS 

lÇARİF HAMIM ffEMDİlEP.LtP 
7ECANE 

DUDAK ~1.~IGIOJll 

P~rfümöri L. T. Pİ VE R 'A ~ Ş : . 1stanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

- -- --

MISIR iŞ Limitet 
Seı maye•i : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
T0RKİYE iş BANKASI tarııfJadaa teaia edllmlıtlr. 

lTllALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERİ YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de •atılmak tızere emaneten mal 
gönderenler, heaabımıza, iORKIYE iş BANKASI 

ıubelerlnden avana alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komiıyonla emin bir ıurette 
iı g~rmek lateyenlerin MISIR iş LIMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adre•I: MISIRIŞ • İakenderlye 

~ 8048 · --
' 

ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
lstanbul ıubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.22042 
Komisyon ve ticaret kıamı : Tel.: 23623 
Galata şubeai t Tel.: 43201 
Üsküdar Şubesi Tel.: 60590 
itimadı Milli . , Tel.: 41937 

SERMAYESi: 1,200,000 
ihtiyat akça11 : l 3 O , O O O 

ŞUBELERi . 
'Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozöyük, Bur.a, Düzce, Eırkife• 
hir, Hendek, lzmit, Karamursal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal Paşa 
Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Vsküdar, 

Yeni,ehir. 
Müsait şartlarla mevduat, ha vale kabul eder. Tahsile senet 
alır, ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 

satışma delalet eder. 
'(lTIMADI MiLLi) Kendi sigorta11dır. 8049 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonundanı 

1 - Selimiyedeki kıt'atm ihtiyacı için 310000 kilo ekmek 
•lik un kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İstekli
lerin ihale günü olan 15-11-934 Perşembe günü saat 14 de 

teminatlariyle birlikte satma ima komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

2 - Arzu edenler ıartnameyi satmalma komisyonunda 
görebilirler. (6958) 8109 

Liseler Alım Satım komisyonundan: 
Komiayonumuza merbut leyli mekteplerin Tavuk ve 

Hindi Etleri 21-11-934 tarih in emüsadif çarşamba gunu 
aaat 16 da ihale edilmek üzere kapalı ~arf usulile mevkii mü
nakasaya konulmuıtur. Şartnamesini görmek İsteyenle
rin İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon kalemine ve müna
kasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkate makbuz 
larile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (7333) 8295 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reiıliğindenı 

63 ton Yerli kok kömürü: 12 - İkinciteşrin. 934 Pazarte
si günü saat 14 de pazarlıkla. 

8000 kilo Arap sabunu: '' ,, '' 
,, ., saat 15 te pazarlıkla 

Deniz Levazım Deposuna lüzumu olan yukarıda cins ve 
miktarları yazılı iki kalem eşy a hizasında yazılı gün ve saat -
lerde pazarlıkla alınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyen -
ler her gÜn ve pazarlığa gireceklerin de o gün ve saatlerde 
Kasımpaşadaki Komisyona müracaatları. (7418) 

8647 

Maliye Vekaletinden: 
Ankara'da Yenişehirde yapılmakta olan Nafıa Vekaleti 

ile İktisat ve Ziraat Vekaletleri binaları arasında 20532 met 
re mik'abı toprağın şartnames İne tevfikan kazılması ve o ta
raftaki çukur yerlere doldurulması kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. Talipler'in münakasa günü olan 20 Teş· 
rinisani 934 salı günü saat on beşe kadar Maliye Vekaleti ln-
saat Komisyonuna müracaat! arı. (7288) - . 8208 

•• 
Universite Mübayaat 

Komisyonundan: 
üniversite Merkez binası bahçesinde yapılacak olan ra

aathane binası inşası şartnamesine tevfikan 20-10-934 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle ve kaı;>alı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. Talipler her gün Mubayaat Komisyo. 
rınna müracaatla dosyasını tetkik edebilirler. Taliplerin iha
le günü olan 10-11-934 cumartesi günü saat 15 te Üniversite 
Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(6874) 8156 

Samsun Askeri Satınalma 
Komisyonundanı 

Samsun garnizonunda bulunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müessesat hayvanatının bir senelik ihtiyaçları olan 
340,000 kilo Arpası kapalı olarak 20 gün müddetle müna
kasaya konulmô§tur. İhalesi 17·11 -934 cumartesi günü saat 
14 dedir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün ve mü
nakasaya İştirak edeceklerin 1 de yevmi ihale günü teminat 
mektuplarile Komisyona müracaatları ilan olunur. (7264) 

p . 8176 

Seyhan Vilayeti Sıhhat 
Müdürlüğünden: 

Seyhan Vilayeti Adana Memleket hastanesi için 9439 
lira bedeli tahminle yeni bir Rontken Makinesi kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. İhale 934 Senesi Birinci Kanunun 
yirminci perşembe günü saat 16 da Seyhan viliyeti Encü
men dairesinde olacaktır. İhaleye iştirak ve şartnamesini gör
mek isteyenlerin İstanbul ve Seyhan VilB.yetleri Sıhllat ve 
içtimai Muavenet müdürlüklerine müracaat etmeleri. 

(7219') 8205 

Adli Tıp itleri.Umum 
Müdürlüğünden: 

50 ton yerli Kok Kömürü kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Taliplerin kat'i ihale tarihi olan 22 İkinci Teşrin 
934 Perşembe günü akşamına kadar her gün saat birden iki 
buçuğa kadar Soğuk çeşmede Adli Tıp işleri Umum Müdür
lüğüne müracaatla şartları anlamaları ilin olunur. (7534) 

6678 

HİLALİ AHMER 
Merkezi Umumisinden: 

Eskitelı.ir Merkez anbannda; Eski ip ve hortum vı çuva1 ve 
muhtelif beı ve sedye bni 11 Teırinisanide, 

Galvaniı varil, baıhklı eğer takımları, aJarh kalay, Torna, 
Zımpara, Makk•p teıgihları 12 Teıriaiaanlde, 

Muhtelif somu2 anahtarları, demir çekiç, ve tornavldalan, Bi
donlıır, zımpara kağıdı ve saire 13 Te r:aiıani 934 terilı.leriade 
.... aatılacajından taliplerin müracaatları. - (4595) -llll 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğindenı 

45784 Kilo Ekmek : Açık eksiltmesi 2 Sİkinci teşrin 934 
Pazar günü saat 14 de. 

11422 Kilo Sığır eti: Açık eksiltmesi 25 İkinci teşrin 934 Pa
zar günü saat 15 de 

2332 Kilo Kuzu Eti : eka iltmesi 25 lkinci teşrin 934 Pa
zar gÜn ".i saat 15 de 

10000 Kilo Shı : Açık eksiltmesi 27 İkinci teşrin 934 Salı 
günü sz.at 14 de. 

2500 Yoğurt : Açık eksiltmesi 27 ikinci teşrin 934 Salı 
günü saat 14 de. 

10000 Kilo Süt : Açık eksilt meai 27 ikinci teşrin 934 Salı 
günü saat 15 de. 

10000 Kilo Süt : Açık eksilt mesi 27 İkinci teşrin 934 Salı 
günü saat 16 da. 

40000 Kilo Yaş sebze : Açık eksiltmesi 28 [kinci teşrin 934 
Çarşamba günü saat 14de. 

12000 Kilo Yaş sebze : Açık eksiltmesi 28 ikinci teşrin 934 
Çarşamba günü saat 15 de. 

Deniz talebe ve efradı ihtiyacı için yukarda cins ve mık
tarları yazılı dokuz kalem yiyecek hizalarında yazılı gÜn ve 
saatlerde açık eksiltme ile alınacaktır. İsteklilerin şartname
lerini görmek ve almak için her gün ve eksiltmeye girecekle
rin de o gün ve saatlerde Kası rnpaşadaki komisyona gelmele-
ri. (7362) 8363 

Neşriyah idare eden: MVMTAZ FAiK 

Selimiyede Askeri Satın
alma Komisyonundan: 

1 - Haydarpaşa Hastah anesi ihtiyacı olan 40 ton krİP' 
le kömürü 14-11-934 çarşamba günü saat 14 de pazarlıklı 
satın alınacağından isteklilerin teminatlariyle birlikte Selinıİ· 
yede Askeri satmalma komis yonuna müracaat eylemeleri. 

2 - Şartnameyi daha evvel komisyonda görebilirler. 
. (7563) 

Bu çocuğun bankada 25 bin liraaı vardır. Ve bu parayı babasının kell' 
diaine hediye ettiği Piyango bile.ti eıi s:ıyesinde kaz<U>mıştır. Siz de 

çocuğunuzu böyle 
zengin edebilirsi· 
Jliz. 

•• 

Çocuğunuza her ay bir Piyango 
bileti almayı unutmayınız. 

Universite Mübayaat 

• 

85'26 

Komisyonundan: 
'l - Çapada natamam olan Evkaf Paviyonlarmdan Eırı• 

razı Hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyatha' 
nenin ikmal İnşaatı bedeli keş( i olan 60197 lira 80 kuruştur. 

2 - Müftülük daireai hah çesinde yapılacak olan hayva• 
nat, nebatat enstitüsü binası inşaatı 221603 lira 39 kuruştur• 

3 - Yukarda yazılı iki iş olbaptaki şartnamelerine tevfj• 
kan ayrı, ayrı olarak 3-11-934 tarihinden 24-11-934 tarihil1e 
kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. Talipler bel' 
gün Mübayaat Komisyonuna müracaatla Mimarlıktan ala• 
cakları vesaikle dosyalarmı alabilirler. 

4 - İhale gÜnÜ olan 24-11-934 cumartesi günü saat 1~ 
te Mübayaat Komisyonunda bedeli keşiflerin yüzde 7 ,5 teııı' 
natlarile hazır bulunmaları ila o olunur. (7345) 63!!-

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Cinsi Hisse miktarı Muhammen kd' 

... meti 
Pendikte Pavli Tuğla ve ke- 125/ 80 hissesi 3840 liradır 

iskelesi . remit fabrikası 
Vergi borcundan dolayı 3-11 -934 tarihinde müzayede" 

si ilan edilen yukarda cins ve hisse miktarı gösterilen emia· 
kin ihalesi 3-12-934 tarihine talik edildiğinden taliplerin tıı' 
rihi mezkiirda idare Heyetine müracaatları. (7338) 8~ 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir Tarih Mualliınİ ş• 

lmacaktır. İsteklilerden hiç bir yerde vazifedar olmıyanl'' 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - isteklilerin Üniversite tarih şubesi mezunlarmdııJ1 
veya Maarifçe müseccel lise tarih muallimlerinden bulutl' 
ması ve mütekait zabitler için de Üniversitede bil'imtihan elı' 
liyetname almış olması şarttır. 

3 - Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufııt 
tezkeresi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraft• 
fiş veya kısaca hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa e , 
tiğine dair vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi '~e 
reti ile birlikte 10-2 Teşrin • 934 akşamına kadar istida 

4
) 

Heybeliadadaki Mektep Müdürlüğüne müracaatları. (7229 sız 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandaıl" 
lığı İstanbul Satınalma Komisyonundaıı: 

1 - Gümrükler için lazım olan beş kontrol saati ile ıe;. 
kiz numara tör 26-11 -934 pazartesi günü saat on dörtte 
çık eksiltmeye konulmuştur. •Jjf• 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün Komisyondan alınabAltl 
3 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan Otuz. ııı' 

liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesile belli
5 manda Komisyona ~elmeleri. (7410) 847 


