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Fenlandiya --Biz Türkler, Avnıparun iki mille· 
tine &İyaaet nokta.smdan değilae de 
her halde hi.a noktasından bağlıyız: 
Macarlar ve F-18.ndiyalrlar. Çünkü 
her ikisi de büyük Türk ırkmm birer 
lıoludur. Bu itibarla · bunların mu· 
kadderatı bizi yakından alakadar e
der. Türkler Müslümandırlar. Macar
lar Katolik, F enliln.diyaldar Protes
tan. Milletlerin haya.tında din ayrı· 
lıltları ehemmiyetli rol oynadığı za. 
inan, belki biri Avrupanm §'lri<mda, 
diğeri ortumda, üçünciüü de §İma• 
linde bulunan bu üç millet biribirine 
l.ar§ı yakınlık duymuyordu. f """1 t 
din ayrılıklan y......,.. • "' ~.,,· .ği 
kaW.1 ~lnlA:f'lil- ;..._"j~ aonra bu 
İlç ı.ilJl,,t ara.ıand~ akrabalık hiaai 
l.aıplerde yer buldu. 

Macarların vaziyetini Türider da
ha yakından bilirl .... Çünkü Macar• 
1"""1 tarihi kendi tarihmıize kan§Dlıt
tır. lki a.ara yakm bir zaıma.n bera• 
her YA§Adık. Bir çok asırlar kom§u 
idik. Yirmi sene evvel harp arkadat
lığı yaptık. Büyük harbin neticesin
de Macarlara çok ağır .Wh p.rtları 
t.ıu.,il edildi. Bu hak.u:Wklarm t.a
llıiri Türklerin de kalplerine yakın <>
lan bir arzudur. Ancak bunun harp 
Yolile değil, aulh yolile varılacak bir 
hedef olduğuna kaniiz. Eaa.aen Ma
•ar\ar da bu yol üzerinde yürümekte
dirler. 

Türk ırk.nun timaldeki koluna g.,,. 
lince; F enlandiya Türk efkiruu da-
1!- az me;gul etmiştir. Çünkü Fen
landiyarun ulu&lar arası muva.:ı:ene
•iııdeki rolü hiç bir zaman Macarlar 
ı...dar büyük olmam.qtır. Bununla 
heraber, ç.alı,kanlık, medeniyet ve 
ltiiltür itibarile A vruparun en uw.le
bİ milletleri araaındadırlar. Iaka.ndi
l>avya rneımleketlerile F enl&ndiya a
~&aında son gÜnler içinde tebarüz 
O>den bir ihtilaf, dünyanın nazarlarını 
hu kardeş memleket Üzerine tevcih 
ettiğinden biz de bu vesile ile 
i" enlandiyadan bahsetmeği fayde.lı 
bulduk. • 

Tebarüz eden ihtilaf, Fenllındiya
da laveç dilile konuıan ekalliyet hak-
1.ında F enlandiya hükiımetinin aldı
ğı bazı tedbirlerdir. Uzun zaman 
4veçin tahakkümü altında kalan Fen
liondiyada bu lakandinavya milletinin 
l..ültürü ve lisaru derin bir iz bırak
mıştır. O kadar ki bugün F enlandi
Yanm üç buçuk milyona baliğ olan 
nüfusunun yüzde onu lsveç dili ko· 
h.Ufuyor. la.veççe yÜz..de on nüfus.un 
"il& dili olduğundan yalnız bu dilde 
tedriaa.t yapan mektepler vardır. U
rıiver&itede de bveç dili reami bir dil 
?larak kabul ed~tir. Son haftalar 
'<;İnde F enliındiya hükiımeti, bveç di
line karşı bazı tedbd<ler almıttır. au tedbirler arasında üniversitede 
derslerin yalnız F enl&ndiya dilile tak· 
rir edilmeai hakkında bir karar 
lıütün lakandina.vya ımemleketlerin
d., heyecan uyandınmttır. laveç, Nor
~eç ve Danimarka üniversite profe
'Örleri, F enlandiya hükümetine hita
ben yazdıkları uzun bir proteato mek
lııbunda lskandinavya kültürii aley
lıİı>deki bu hareketi takbih etnıekle 
~., bu kararın tekrar tetkik edilme
'İrıi istemektedirler. Bütün lakandi
~Yyarun kültür alemini harekete ge
ti...., bu kararı F enl&ndiya bükiıme-
1itıin değittirmeğe niyeti olmadıgı 
"11atdıyor. Yapılan bir kabine içti
llıaında, protesto mektubuna karşı 
~vap verilerek, üniversitenin F enliın
~':Yada kültür ocağı olduğu, burada 
.en.J&ndiya tarihi, edebiyatı ve dille

'i hakkında tetkikat yapıldığı ve iki 
dil ile tedriaahn çok külfetli ve mas
~flı olduğu ileri sürülerek yalnız 
""1indiya liaarurun kullanılması bir 
~ret olduğu bildirilmektedir. 
, Her ımemlekette milliyetperverli
tirı büyük bir yaratıcı kuvvet olarak 
t.;ba.riiz ettiği bir zamanda Fenliuı
t1Yayi böyle bir karar venneğe aev
l!ed.~ aebep kolayca anlaşılır: Fen
~ya Fenl&ndiyalılarmdır. Feıılan
~ada ancak F enlandiya dili ve Fen
ı._ diya kültürü hakim olacaktır. Ya
t""" bir kültüre yer yoktur. Bu, 
ı/rılandiyanın icat ve tatbik ettiği 
~ ?renaip değil, Fransız ihtilalin
~eri her memlekette alıp yürüyen 

•r ülküdür. Dikkat edilecek nokta 
ludur ki F enlandiya, hveç dilinin ko
::"tulmaaını ve yahut laveç dilile kc>
"ı Utan F enliuıdiya vatand&§larırun ay. 
it "1ektep açarak ana dillerinde ders 
~ ?'nalarıru menetmiyor. Fenlandiya 
~•versitesinde yalruz Fenlandiya di
t' e der. takrir edilm""ini karar al • 
hlla alıyor ki bu kararın ekalliyet 
d Ukukile alakadar bir noktası olma· 
•tı aşikardır. 

rı F enlandiya hükümetinin bu kara· 
~ Çok e ki zamandanberi , bu meım
t lte.ı_te lıveç dili ve lsveç kültürü ile 
ıı.e·rılandiya dili ve kültürü arasındaki 
}' uc~delenin yeni bir aafha.oıdır. F n· 
~~dıyalılar 1809 ıeneaine kadar Ja. 
~ •çi,. idareıinde idil r. Bu idare de
,:~ ettikçe, bv dili ve laveç kül
oUl'ij FenJiı.ndıya dilme ve kültüriine 
d kadar tahakküm etmiıti ki az kal· 

'

1 F" enlandiyalılar lsveç dilile kcmu-
arı b · • F 1' d" ltı' ır mıllet olacaktı. en an ıya 

l=' '-hı~vve-rlcri 1sveççe konuşuyorlar, 
ı:?landiya edipleri, Fenlandiya pir
J.>1~ lıveççe yazıyorlardı. Fenlandiya 
1.11 1 ••• 
ı-., 0 ın.,mi~ ya§amıı iı , bunu yaıa· 
)a,İ r nlandiv münevverlt'rinden zi-

e Fenliındiya köylüleridir. Şehir· 

Sarre Meselesi 
M. Flanden büyük erkanı 

harbiye reisile.konuştu 
lngiliz kuvvetleri şimdiki halde Sarredaki 
reyiam meselesine müdahale etmiyeceklerdir 

M. Lava/ harici siyaseti izah ediyo• 

Jeneral v eygttnd 

PARlS, 16 (Hususi mu· 

habirimizden) - Sarre reyi 

amı yaklaştıkça efkarı UOlU• 

miyede heyecan artmaktadır. 
Bugün Başvekil M. Flan· 

den büyük erkanı harbiye rei

si Jeneral Weygand ile çok u-

K Flanain 

zun bir mülakatta bulunmus-
tur. -

Bu mülakatta Sarre me

selesinin mevzuu bahsedildiği 
kuvvetle tahmin olunmakta • 
dır. 

PARIS, 16 A.A. - /\yan fıaricl. 
(De-vanu 2 inci sahifede) 

lngiltere siraseti 
• • 

lngiltere kralının Avam 
kamarasında bir nutuku 

Son facialar Avrupanın teskini için yapılan ha
reketlerde ciddi bir gerilemeye sebep olmuıtur 

Kral deniz görüşmelerinden ümitvar. 
LONDRA, 16. A. 

A.- Meclisin bu dev· 
resinin kapanma cel
sesinde Kralın nut
kunda ezcümle denil
miştir ki : 

- M.Dollfuas, Kral 
Aleksandr, ve M. 
Bartu'nun katilleri 
dünyayi derin bir su
rette müteessir etmif, 
memleketlerine kar· 
f1, benim ve bütün 
memleketimin derin 
muhabbetlerimizi tev. 
!it etmittir. Bu facia
lar, Avrupanm teski
ni için yapılan hare
ketlerde ciddi bir ge
rilemeye sebep ol
muttur. Bu itibarla 
hükômetimin, millet
ler arasında daha 
dostça münasebetleri 
teşçi etmek ve itidal 
tavsiye etmek için 
muhtelif cihetlerde 
yapmış olduğu yorul

mak bilmez gayretle· 
n. memnunı'yetle kay· 
detmiş oldum.,, 

/ngiltere Kralı George Hz. 

Nutukta tunlar ilave edilmiştir r miftir ve milli servet, bunclan üç 
Milletler arası ticaretini mütees· sene evvel katlandan yükleri ha

ıir eden müşkül şartların devamı· fifletecek derecede eyilefDÜttir. 
na rağmen, milletimin alım kabi- Bu eyiletme ticaret sahasında de-
liyeti ve iktisadiyatı takviye edil- (Devamı 6 mc.ı sahifede) 

ırT. Rüttü B.in beyanatı 
Büyük Hükiım
darın sulh eseri 
umumi bir döviz 
olarak kalmıştır 

BELGRAT, 16. A.A. - Avala a· 
jansı bildiriyor : 

Pravda gazetesi, muhabirinin Ni§· 
ten geçtiği esnada Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rü,tü Beyle yapbğı 

mülakatı §U suretle nakletmektedir: 
Tevfik Rüştü Beyi kompartima

(Devamr 2 inci sahifede) ______ ................................. .ı 

Rcmanya kralına 

Zorla iıtida 
'Vermek isteyen bir 
Adam yakalandı 

ı BUKREŞ, 16. A.A. - Uzerinde yüz
b~,ı üniforması olan küçük bir adam po 
liı kordonunu yararak, parlamentonun 
bir celsesini açmağa giden Kral Karol 
ile Prens Mihaelin otomobiline, tevkifin~ 
imkan elde edilmeden evvel, bir istida 
koyınağa n1uvallak olmu§tur. 

Polise göre, bu adam bazı ıikiıyetleri 
olan eski bir zabittir. 

Yeni meclis 
intihabat için her yerde 

faaliyete geçildi 
Büyiik Millet Meclisinin, intibai>a

tm yenilenmesi karannı ancak kimmu
evvelin onuna doğnı YeftCeği ümit e
dilmektedir. O vakte kadar, her tarafta 
belediyeler intihabat hazırlıldanru ik
mal ebniı olacaklardır. lstanbul Belo
diye&İ de intihap teftiş heyetini leÇlllÖf• 
tir, Teftiş heyeti salihiyeti, belediye 
daiın ienciimenine verilmiştir. Bu heyet 
sekiz kişiden mürekkeptir. Daimi encii
meııı, intihap tefti§ heyeti ...Jiııhiyet ve 
vazifelerini de üzerine aldığından, oıa 
göre, bugünden itibaren çab§lll&ğa 
batlıyacaktır. Belediye intihabat için 
bütçesinden (25) bin lira aymnrıtır. 
Bu tahsisat intihabat faaliyeti için aar
fedilecektir. Lazım &elen defterler, cet· 
veller ve saire yakında ba11hnağa bat· 
lenacak intihabat rey sandıklan ihzar 
edilecektir. lntih&,> em:ümeni, §Chir da
hilinde bütün nahiyelere, mahallelere 
ayrıca talimat gönderecektir. Fakat, bu 
hususta Ankaradan mütemmim malumat 
beklenmektedir. 

Herkes soy adı 
Almağa başladı 

Kanunun çıkması bir zor
luğu daha kaldıracak 
D.ılıiliye Vekaleti h..- Türk yurtda

ımın bir wy adı tqımaaı hakkmdaki 
kanun layihasını Şurayı devlette göz.. 
den geçirilmek üzere Baıvekilete ....... 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
••• ,, •••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,, ............. ~.~·~·~·~•MOMOMO•<OMOMO~O•O•O•O•O .. O••••·· .... ~·~·~·~·M•MOMO .... OMOMO~O ................... ~.~·~·~· ... . 

lerde münevver halk, kibar ve zen • 
gin sınıf laveççe konuttu uruna, 
F enlandiya köylüsü, ana diline aadı.k 
kaldı. Fenlandiya milliyetperverliği Li
beral lsveç idaresi altında değil, Rus çar
larının istibdat idaresi altında inki§af 
etmiştir. Kim bilir belki de Fenlan
diya 1809 yılında Rusyanm idaresi 
altına geçmeseydi, laveç kültürünün 
tahakkümü altından kurtulam.ıyacak-
tı. 

... 
Fenliindiya dilinin canlanma&ına 

doğru ilk adım, 1835 yılında Elias 
Lönnrot namında bir doktor tarafından 
Kalcvala adlı eserin ncıridir. Iran için 
Firdevıi'nin Sehnamesi ne ise, Fenllt.n
diya İc'İn de bu Kalevala odur. Lônnrot, 
köylüler arasına karış3rak dağınılc Fen
l~ndiya milli mcnkibelcrini toplamış ve 
Fentandiya d~lini yeniden canlandı .. 
ran Kalevala ismjndeki eseri n~ret

miştir. Kalevala ile dünya.ya yeniden 

doğan F enlandiya liaanı, artık gttlık· 
çe laveççeyi arkada bırakarak kı:v• 
vetlepneğe başlamııtır. Edipler, ta· 
irler, muharrirler kibarlara mahsus b
veç dili yerine bu halk dilile yazma
ğa b&§lamı§lar ve az zamanda Fen
liondiyada okur yazarların adedi ço· 
ğalmıttır. Bugün bu kardq memle• 
kette nüfusun yüzde yüzü okur ya
zar olduğu nazan itibara almaca.k o
lursa, F enlandiyanın halkı okutma 
İşinde dünyarun her memleketinden i
leri olduğu anl&§ılır. Daha yüksek 
bir kültüre sahip olmakla iftihar e
den diğer lakandinavya memleketle
ri bile ümmiliği böyle radikal bir §C• 

kilde halletıneğe muvaffak olmamıı
tır. Elimize geçen bir istati<ıtik bize 
üç buçuk milyon nüfuslu bu memle
kette altı bine yakm Hk mektep, on 
binde-n fazla ilk melctep hocası ve 
330 bin talebe olduğunu gösteriyor. 

Fenl&ndiyalılar, çok çalıtkan , çok 
kuvvetli, sporcu bir millettir. Uluslar 
arası spor ve atlet müsabakalarında 
küçük Fenlandiyanm kazandrğı sa
yı, Almanya, Amerika gibi dünyanın 
en büyük meınleketlerile m.ukayese e
dilmektedir. Çarlrk idare&inin yıkıl • 
maundan aonra istiklallerine kavu§&U 
Fenlandiyalılar, 1917 yılmdanberi 
sanayi sahasında hayli mühim adını· 
lar almıtlardrr. En büyük sanayi de 
kağıttır. "Milliyet,, gibi, Türkiyede 
aşağı yukan her gazete, Fenlandiya 
kağıdına basılıyor. 

Bir zamanlar Çarların siyasi tahak
kümile mücadele eden Fenlandiya • 
blar timdi de yabancı bir kültürün 
son izlerini söküp afmağa çalışıyor • 
lar. Milliyet ülküsi\nden kuvvet alan 
Türklerin bu mücadelede sempatileri 
dbe!te kardet millet ile beraberdir. 

Ahmet ŞUKRU 

H. Hussolini di 1: 
'' Harpcu olmıyan millet 

mahva mahkumdur.,, 
"Silahsız bir millet kendi mevcudiyet ve istik
balinden emin olamaz. Pasifistler, hakiki 

sulhun en tehlikeli düşmanıdır.,, 

Mussolini harbi göklere çıkarıyor! 
Bütün dünyanın sulh 

için çalıştığı bir zaman
da ltalya başvekili Mös
yö M ussolini mütemadi
yen harbi metetmiş ve o
nu ı:öklere çıkarmıştır. 

Mösyö Mussolini Mi
litarizmin en had bir ta· 
raf tandır. N utuklarm • 
da , sözlerinde dalma 
harp borusu ahengi var
dır. Pester Lloyd gaze. 
tcsinde intişar eden son 
bir makalesi ltalyan 

, Başvekilinin fikirlerinde 
hala ne kadar müfrit ol
duğunu gösttrmek iti • 
barile ıı:ayaru dikkattir. 
Bu makaleyi aynen der· 

. cediyoruz : 
Büyük Jtalyan ma

nevralarının sonunda ıöy .. 
)ediğim nutuk faıist in- Nııtuklannda, •Özlerinde daima bir harp 
kilabınm yem bir safha- borusu ahengini aksettiren 
sına batlangıç teıkil e- Mösyö M ussolini 

der.Bu nutka"Tanl< nutku,, ismim verdiler 1 Oıiesa'nm bahraama ithaf edilen • bir 
rzira ben bu nutku-Avusturalyahlar, tara- harp tankı üstünden söylem.ittiım vo 
fından ı..u,.te vurulmu§ olan mülaZDD (Devamı 5 inci sahifede) 

Gürültülü bir kongre 
Tıp talebe cemiyetinin dünkü senelik 
~oplantısında hesap işi halle dilemedi 

Dünkü kongre de bulımanlrır 

Tıp talebe cemiyeti senelik kongre- nık Beyler 9eÇildiler. 
cini dün öğleden sonra, saat 14 te Uni- Rınname mucibince mü:zakentta ge-
'Versİte konferans salonunda yapb. Kon- çileli, evvela idare heyeti raponı olcun-
gre açıhriren, talebe hep birdeo istiklal ckı. Bir senelik faaliyet raporu muvafık 
lnll1'§IDI söylediler. bulunarak kabul edildi. Bundan sonra 

Bundan sonra, reia ll!tami Bey cel- mürakip heyetin he1abata dair olan ra• 
aeyi açb. Divanı riyaset intihabatı ya- poru okundu. Bu rapor bir çok mÜn•-
pılch. Birinci reisliğe Osman, ikincı re- k&§Alara sdıebiyet verdi. Aza, idare he· 
isliğe Sala, katipliklere de Atıf ve Fa- (Devamı 2 inci sahifede) 

Dünkü Lik maçları 
Vefa Fenerbabçeyi 2-1, Galatasaray 

Süleymaniyeyi 10-0 mağlup etti 
Bunlardan baıka Betiktaş Beykozu Ateı·Gü· 

neı te lstanbulsporu yendiler 

Dünkü maçlarda lıeyecanlı biı· an ... 
Dün §ehriınİzin üç stadında mühim 

futbol lik ve hususi maçlan yapılmış
tır. 

FenCTbahçe stadında Fencrha!ı~c -
Vefa hirınci tak1nıları karşıl<lşmıştır. 

(Devam; 6 mcı sahifcd·:) 



Tevfik Rüştü B. in 
Beyanatı 

ı (Başı ı inci sahifede) 
ııunda otunnuş bir halde önünde topla
nan bir çok muhabere evralwu tetkik 
eder vaziyell'e buldum. Yanma kabul o
lwımal< için çok beklemedim. Vekil Bey 
ayağ~ kalkarak beni nezaketle kabul et
ti. 

Buna rağmen meşgul olduğunu gÖr· 
diiğüm için Vekil Beyin bu o"ezaketini 
ıuii>ı;maı etmemeje çalııtun. Tevfik 
Rüş 1 ü Bey mütebe ... im çehreai ve çok 
samimi tavurlariyle kendisine yaklaşan 
insanları hemen cezbetmek haHasma 
maliktir. Jnsaıı kendini derhal bir bü· 
yük devlet adamı kaqmnda görmektf>o 
dir. 

Çünkü Hariciye veıkili bu aa.alte 
Mar.ilya aulkaati.oin icap ettireoeği 
cezri tedhirlerl.e tethMıçilerin iıMlaleri 
ı..&.ında söz aöyliyecek va.zı,..,u.e d,.. 
gildir. 

Bu mesai! hakkmda. her teYden 
....,...ı, doatu ve m.eelektqı M. Y ev • 
tiçteın malUma.t alm.a.k arzuaımdada. 
Buna rağmen kom4ulabilecek teYkır 
de vaı ..• 

Marıilya su:.kastlnin in>k&alan hak 
Jc.wyleki aua.le cevw.ben Tevf.ik RÜftÜ 
Bey dediler ki : 

Eğer bu 11.1ik...tin failleri bu bare
ketlerile bota git::miyıecek had delere 
1"" açacaklarm.ı zannettilene hata 
ettiler. Çünkü tam bunun aksi ~ 
tıur. 

Bu menfur cinAyet, büyük Yug-. 
lav kralnu ortadan kaldırmakla b&
nı.ber faillerinin üzerinde bütün dün. 
Tanın kin ve nefretini toplad<. 

BüyÜ)c hükümdann sulh .....n U• 

mwni bir döviz olarak kalınr~. 
Türkiye her türlü tcrait içinde ..., 

ne baha.sına. oluna o'ısun Yugoal&v
yıanm dooıtu ~ .... Balkan mil
letleri arumda su.IJı ihtimalleri bu
~ her vakitkinden ziyadedir. 

c.-...., mülakatları h·kkındoki 
eualine cevaben T evfilı: RÜftü Bey 
M. Titiil...ı.o ile gÖt"Üfmek i.imid.inde 
oldu.ğunu, fakat M. Mekai-•n Ce
nevreye gelip gebniyec:eğüıi bilme -
eliğini ııöylaniJ ve : "Bu dakikaya 
kadar Bal:.an itilafı daimi kon.seyi
nin hali faaliyetteki reisi bu lcon,... 
yin Cenevrede içtiına.Jııı tebliğ et • 
mem.i.ttir., aözlerini ili.ve etmiJtir. 

Bundan sonra Belgratta M. Yev -
tiçle ehemmiyetli bir mülakat yapa
cağını ııöyliyen Tevfik Riiftü Bey 
S.Y.. 0 itilafı ile küçük itilaf arıuın -
da bir teıriki mesai olup olmadığına 
dair olan ıualime cevaben demittir 
Jci : 

Bu iki beynehnilel grupun mevcu
diyet Jeraİti birbirinin ayni değildir. Bu
na nağmen .....Jarmda müttehit nold•· 
lar da vardır. ~a dahil olan dev
letlerin ayn ayn takip ettikleri mesel.,. 
ler olmakla beraber hep•İ muahedelein 
tadili fikrine aleyhtardırl.ar. Grupların 
ik:si de Avrupada sulh te,ı.:iıatı 
rasau iıterler. Daha mühim bir nokta 
ela var: O da Küçük itilafın iki mühim 
uuı Balkan itilıifında da azadrrlar. Bu
mı bafka bir lııtıirle ifaJe e~ için di
yebilirim ki Küçilk itililm üçte ikisi 
Balbrı itiliıiınm içindedir. Maamafih 
bu gruplann mev~udiyet sebepleri bi
raz farklı olduğu için her oirioin ken
di le§l<il.it ve iıtiklilini lmkançlılda mu
luıiua etmeği isteme.sini pek tabii ad
dederim. 

• Nihayet Bulgaristanla olan ımiaase
bat hakkındaki suale cevaben Türlriye 
hariciye vekili şu beyanatta bulunmuı· 
tur: 

Yeni Bulgar hiikumctile olan mima
edıetloriıniz çok İyidir. Bulgaristanla 1 
komıulan arasındaki hava gün geçtik- ~ 
çe düzelmekte devam ediyor. Bu inki~ ' 
Balkanlar içW> bir aaadet olma11nı te
menni ederim. 

Prens Pol Hı:. nin Ziyafeti 
BCLGKAT, 16 (A.A.) - Na.ıp 

prens Pol Hazretleri bu.gün kôtkle -
rinde buswi bir öğle ziyafeti vermıt 
ve bu ziyafette Türkiye Hariciye v• 
kili T evfi.k Rü~ıi Beyle Y ugoalavya 
hariciye na.zm M. Y evtiç ha.zır bu • 
(11DDW4tur. 

Belgratta neırediLen tebliğ 
lELGRAT, 16 (A.A.) - Tevfik 

Rü~ş.i Beyle M. Y evtiç arumda yapı
lan konuşmalardan sonra bu aqaın 
qa.i:ıd.ıki tebliğ nqrodilmi.ıtir: 

.. Cenevreye g>bnekt>e olan Tiil"ı... 
ye cumhuriyeti hariciye veldli. Tev
fik Rüıtü Beyefendi Belgn.tta bilba.s
N. tevakkuf elımİf ve bu vesile ile 
dün akfam ve bugün Yugool&vya ha
riciye oaurı M. Yevtiçle gö.rüşnıü.t -
tür 

Hariciye nazırlar ılnı mülakatları eş.. 
nasında, iki memleketi gerek doğrudan 
doğruya gerek dolayııile alakadar eden 
Avrupa Nyasetinin en ileri gelen mese
lelerini halı.kında görüılerinin tamami
le ayni lduğunu müıahede etmiılerdir. 
Hariciye nazırlan bu mülakatlarına Ce
nevrede, Milletler cemiyeti konseyinin 
ve asamblesinin toplantısı ema11nda 
bulu~cak olan do•t ve müttefik mem• 
leketlerin mümea.,;Jlerile devam edecek
lerd ·r. 

İncir ve üzüm satışı 
IZMIR, 16. A.A. - Bu ayın onundan 

onbefici günü aktaınına kadar bonada 
ultıbuçuk kuruıtan ondokuz kurufa ka
d., 12, 160 çuval üzüm ve dört kuruıtan 
onHkiz kuruta kadar 5.262 çuval incir 
ve dört on paradan 706 çuval hurda İn· 
cir ıatı1mışl1r. 

lsp arta halıcıları 
lSPART A, 16. A.A. - Halıcdar bir

li"ı 1934 yılı ı:eıı 1 heyet toplantısını 
buıcün at 15 te ticaret odasında yap. 
mışlır. Bu münasebetle kongrenin saygı 
duygu! rı büyüklerimize telyazısiyle bil
d.riımiştir. "{eni idare heyeti aeçimı ya
p lmı1 ve memlek.tin lıalıcılığ,nı al:ıka
daı eden i1ler konuşu mu:ı ve bazi mü~ 
lurn kararlar verilmiştir. 

Sarre meselesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

ye encümeni M. Lavalin harici siyıı • 
sete dair verdiği izahatı dinlemiıtir. 

M. l..aval, Sar İçin Romada üçler ko
mitesinde yapılan müzakereler hususun· 
da, sulh muahedenamesinde tespit edi
len usulün normal biT şekilde inki~ 
edeceğine kani bulunduğunu ıöylemiş ve 
dcmiftir lci : 

" Franıanm yegine gayesi Sar'da 
rey hüriyetini temin etmektir. Fransa 
meri bulunan muahedelerden çıkan bü
tün vecibeleri bir sulh zihniyeti içinde 
yerine getinneğe ve müdafaası kendiıi
ne verilmiı olan menfaatlan himayeye 
katiyen azmetmiı bulunmaktadır . ., 

Romaya yapacağı seyahat hakkında 
da demiıtir lci : 

" Bartv'nun Y•Pmıt olduğu gayretleri 

M. Lava/. 
idame ebnek lazımdır. Sulhun muhafa
zasiyle ali.kadar olan diğer devletlerle 
anl&JVak Fransa ile ltalya arasında ııkı 
bir itilaf temin olunmalıdır.,, 

Şark misakma dair yapdmakta olan 
müzakereler hususunda, M. Lava! Sov
yet Ruıya ile beraber ça)ıfma siyaaeti
ne devamın Fransa ve ıulh için olan 
faydalarını göstermiıtir. 

Nihayet hariciye nazırı, Franaan~ İt· 
tifaklanna ve doıtluklanna sadık bu· 
lunduğunu ehemmiyetle kaydederek iza
hatını bitirmiıtir. 

Encümen rehi, bükfunetle encüme
nin ayni noktai nazarda olmalaından 
dolayi memnuniyetini bildirmittir. 

lngilterenin vaziyeti 
LONDRA; 16. A.A. - Havaı aja-ı 

bildiriyor • 
Av::lm kamarası.;da lngiliz kuvvetleri· 

nin Sar havzasında muhtemel bir mü
daholesine ait ıoTulan bir ıorııuya kar
tılık ol.arak, Lord Eden, böyle bir te
yİn hükUmet'Çe mutasavver olmadığtnı 
ııöylenUr;tir. 

Bu cevap iki zıt ak1:ülamel ha'f.·I '"'t
mi!tit. Bunlardan biri, Fraruız askeri~ 
rin:.ı Sar havzasına gırdikleri takd rJe 
1 ngiltereyi ve Akvam cemiyetinin bu tün 
a~alarını da temsil edeceklerine binaen, 
Jngiliz hıikümetinin bunlara manen yar
dımla mükellef bulunduğu kanaatını i
leri sürmekte, diğeri ise, bilak:iı, Ak
vam cemiyetinin -ririıeceği her mücade
leye lngilterenin iştirakle mükellef bu
lunmadığını iddia eylemekt.,clir. 

Al,..an ek peri hasta 
ROMA, 16. A.A. - Sar itleriyle mCf

gul olan üçler komitesi, son dakikada 
Almanyan•n Roma sefiri marifetiyle Al
m.ın eksperinin hasta düştüğünden ha
berdar edilmiştir. 

Reis Baron Aloiıi, umumi celseyi a
çarken, komitenin artık bundan fazla 
btklemeıino imkAn olmadığını ve kendi
sinin Alman ekspcr~erini, geldikleri za
man cereyanı ahvalden haberdar ede
ceğini ve tayet kendileriyle itilaf hasıl 
olmazsa ko'T'İtenin bilumum müzakere 
olwımuş noktalar hakkında kendi mü
tal .. ı~larını Akvam cemiyetin.a bildirece
ğini söylemiştir. 

Bu umumi içtimaı müteakip, komite 
izaları yerlerini Akvam ••niyetinde, 
F ran11z eksperleriyle birlikte çalıfacak 
olan tali mali komiteye terketınişlcrdir. 
Bu tali komite, bilhassa Sar havzauoa 
ait ticari kredi meselesini müzakere e
decektir. 

LONDRA, 16. A.A. - Lordlar ka
marasınd.o amele fırkasından M. Mar
le), po!İs vazifesini ifa etmek üzre Sar'a 
lngili,, kıtaatı gönderilmesi teklifinde 
de bulunmuttur. Hariciye müsteşan M. 
Stanhope cevap vererek Milletler Cemi. 
yetinin plebiısit'en evvel Sarre'da ,im
diki rejim.in ibkaıı ne demek olduğunun 
tarifi huıuıunun Fransız muhtirasında 
münderiç olduğu ve bu mühtiranın üç
ler komayonuna gönderilmiş olup bu 
kom!ıyon tarafmdan bu bapta bir rapor 
tanzım edileceğini ve bu raporun önü
müzdeki hafta zarfında Millel.ler Cemi
yeti konseyine verileceğ-ini söyledikten 
ıonra demiıtir ki ı 

Bu, ne Fransa ve ne de lngiltere hü
kumetini alakadar ediyOT. Milletler ce
miyetine ait bir meseledir. Statükonun 
Mı!letler Cemiyeti tarafından tarif ediJ
me1ti için mezkUr cemiyet nezdinde te-
tebbüsler yapılmıt olduğunu d , biliyo
rum. M. Marleyin söylediği şekilde In
gilız mümessillerine talimat vermek n!~ 
yetinde değiliz. 

Gürü~tü:ü kongre 
(Baş! 1 inci sahifede) 

yetini tenkit etti, hesapların kantak ol
duğunu söylediler Bir kısrm aza, .. ıo
mı teri.etti. Gürültüyü reis güçlükle bas· 
trrdı. Bazı aza: 

- Hesaplar yeniden tetkik edibin 
apaçık önümüze konsun, d;ye bağırıyo:
du. Hesapların yeniden tetlcik edilerek 
heyeti umuıniyeye arzedilmesi muvafık 
görüldü. Hesap meoelesi halledilme· 
den yeni idare heyeti ıeçilemiyeccği an
l":şıldı. Geç vt.kit kon;ıreye nihayet veril
dı. Kongre, b"lka bir gün tekrar lop• 
lan~cak, lıesap meselesi ı;orüşülecek, 
bu J~ halJedilirıe, ren.l idare heyeti ın
tihap olunacaktır. 
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HARİCİ HABERLER 
M. Eden'in bir nutku 

• 
Silahsız bir lngiltere sulh 

işinde rol oynıyamaz 
•••••••• 

lngHtere iki tane 9000 tonluk ve 32 mil 
aüratinde kruvazör yaptırıyor 

LONDRA, 16. A.A. - Bahriye müs- lediği bir nutukta lngilterenin ıulh me-
teıan ııeçenlerde Avam kamarasında selesindcki hatb hareketini göstererek 
yeni bir kruva.DÖrün yapılacağını bildir· bazi memleketlerde takip olunan terbi-
mişti. ye usnllerini beğenmediğini ııöylemiı ve 

Dcyli Telegraf gazetesi bu gemiler hak demiştir ki : "Uç oiyasetten birini ter-
kmda şu izahatı vermektedir : cih e!memiz Jazımdır : 

Bu iki kTuvazör dokuz bin tonluk- 1.- Yalnız kalmak- çok parlak olan 
tur. Süratleri 32 mildir. Ve bir defa bu siyasetin maatteessüf tatbiki imkin-
aldıkları mahrukaf ile çok uzaklara gide- sızdır. 
bilirler. Top)~ 12,~ puıluktur . ve ~~ 2.- lngilterenin kendi silahlanru a-
katl.ı kuleler ıç_ındedır. Her remıde ıkı zalması _ halbuki sila\111 bir lngilte-
d~mz. tayyare_oı, bulunmaktadır: •. ~ ge• re sulh itinde faal bir rol oynıyamaz. 
milerın her hın 1.800.000 lngıliz lirası- 3.- Orta bir hal sureti olan ve bizim 
na çıka~ta. . _ de kabul etmemiz icap eden <Siyaset ıu-
~rıy~ n~areti bu fevkali.de kuY- dur : bir sila!ısızlanma mukavelesinin 

vetli l!emılenn yapW-Sından v~• baznlanması için Milletler Cemiyeti.ne 
~ecekti, fakat son Japon ve Amerikan yarclmı etmek ve müıterek oulh siatemi-
mJaab karı11~. buna . z~.~. hasıl ni kunetlendirmeğe çalışmak ıuretiyle 
olm.':".~· Aynı tipten bır uçuncu. kru- bize düıen mesuliyetleri kabul ebnek 
va:ı:orun yapıllDllSı da mühtemeldır. Ye bwıu yaparken kendi müdafaamız i· 

fngÜterenin ıulh siyaseti çin zaruri olan tedbirleri de ihmal et· 
LONDRA, 16. A.A. - M. Eden söy· memektir. 

Fili pinde 

Müthit bir tayfun ol
du 20.000 kiti 

yersiz yurtsuz kaldı 
MANILLA, 16. A..A. - Şöddetli bir 

tayfun Muzon adasını tahrip ederek, Na
ga kasabaıında 20.000 kifiyi yersiz, yurt 
suz bırakmıftır. Olenlerin saym henüz 
belli değildir. 

MANILLA, 16. A.A. - Dünkü tay· 
fonda yirmi üç lciıi ölmÜftÜr. 

Bir gölde 
Sis yüz:ünden iki vapur 

müsademe etti 
STETTIN, 16 (A.A.) - Stetıin 

gölünde bir Alman vapunı ile bir lo
giliz vapuru kesif bir ıis esnasmda mÜ· 
sademe etmişlerdir. Bu vapurl.ır hasara 
uğ•ıunıılarsa da llmana gelebibniılerdir. 
Orada tamir edileceklerdir . 

Alman köylülerine 
Yapılan yardım 

Köylüler için yeniden 6780 
bina yaptırıldı 

BERLIN, 16 (A.A.) - Yeni bri 
köylü tabakası vücude getirmek için 
nasyonal sosyalizm tarafından aarfedi
legelmekte olan mesaı mühim neticeler 
vernıiıtir. 1 tCfrİnievvel 1934 tarihine 
kadar yeniden köylülere ait 6780 bina 
vikude getirilrniıtir. B., binalar ile müt 
temilatmın işgal etmekte olduğu saha 
554000 arpandır. 1933 te vücude geti
rilmiı olanlann mikdarı iıe 310000 ar
panda 4900 bina idi. 7934 aenesı niha
yetine kada rbir sene Larfında inşa edi
len binaların mikdan yedi bine baliğ o
lacaktır. 

Eğer bu yedı bin bina bir tek mınta
takada bir araya getirilecek oluraa ü
çünci.iReinch tarafmdan tek bir seae 
zarfında rhdas edilmit iki yÜz yeni ı.... 
sabadan fazla bır ıey meydana gelmit 
olur. 

Bulgarisf.anda bir Türkün 
ölümü 

SOFYA, (Milliyet) - Aym 12 in
ci günü Pravadi bzauıun Baıtepe, kö
yünde Ahmet ağanın evine 6 kitiden 
müreld<ep .Uahlı ve maskeli bir çete cir
miştir. Bunlar avluda rastladı.klan hiz. 
metkirla Ahmet ağanın oğlı.ınu ısn ..ıkı 
bağlamışlardır. Bunların feryadına ko
tan Ahmet ağayı da yakalayarak döv· 
müıler ve bıçklarile yaralaclıkt- sonra 
evin her taraimı aramıılar ve buldukla
n 30 Türk altınile alıp kaçmak iıterler
ken, belediye jandannası evi muhasara 
altına alarak çete ile müsademeye ıririt" 
rniılerae de azlık oldukları içüı çete d• 
radına bir ıey yapamamışlardır. Ahmet 
ağa, yaralarının ağırlığından ölmüı, 

çocuğ;le hizmetçisi kasa merkezine 
ruı.kledilmit, çetenin takibi içİoa de ;..,... 
danna müfrezesi gönderilmiıtir. 

İngiltere Faşistleri 
LONDRA, 16 (A.A.) - 9-9 da 

V arthing'de yapılan fa.ti.at toplantı • 
smda çıkan karıııklı:ldar yüzümlea 
fıqist lideri Sir Oavald Moaley ile ta
ra.ftarlanndan dördü, birinci kanun 
ayında. muhakeme edileceklerdir. 

Dördü de kefaleti,, serbeK bırakıl· 
mııtrr. 

M. Roosvelt seyahatte 
VAŞiNGTON, 16 .A.A. - Reiıie~ 

lıur M. Ruzvelt cenup hükiımetlerinde 
bir seyahata ç.kımştır. Birincikanunun 
ba~larında dönecektir. 

Yakın zamanda 

Bir Çin-Japon 
ı Faciası mı olacak? 

MOSKOV A, 16. A.A. - Sovyet mat· 
buatt, Japonların, Mançun haritasında, 
halen Çin'e ait bulunan Çahar eyaletini 
Mançukonun aksamından olarak göster
dikleriui kayt ve eylül ıonunda bir Ja
pon topçu müfrezesinin Llsi' den Dolo
nor'a sevkedildiğini ve yüzlerce kam
yonun da timali Çahar'a doğru gö,.. 
derildiğüıi İpretle yakında mutlaka bir 
Çin-Japon faciasının patlalc vereceğine 

hükmediyor. 

İspanyada 
Gene bir kabine buhranı 

ihtimalleri var 
MADRIT, 16. A.A. - Parlemento

nun çok gürültülü olan bu sabahlci top
lantısından sonra hükUmetin istifa ede
ceği söylenmektedir. Bu toplantıya Ka
talonya mebusları da iıtirak ettiğin

den ekseriyet mebusları bunlann l span
yol olmadıklarını bağırmıtlar ve vatan 
hainliğiyle ittiham etmi~lerdir. 

Belçikada kabine buhranı 
BRÜKSEL, 16. A.A. - M. Jaspar'ın 

Kraldan yeni kabineyi teşkil için kendi
sine veı-diği vazifeden affını rica etmf>o 
si hayretle kartılanını1tır. Daha dün ak
şam bu iıte muvaffak olacağı sanılıyor
du. 

Berlinde hukuku düvel 
bürosu 

BERLIN, 16 (A.A.) - Alman nas
yonal sosyalist hukukşinaslan ile muta
bık kalınmak suretile Berlinde bir hu
kuku düvel bürosu ibdaı edilmiıtir. 
Bu büro avukatlar ve iktisatçılarla ada 
•urette teıriki mesaide bulunarak Al· 
manyanm hukuki ve ilrtısadi müıııue

betlerini tanzim edecektir. 

...... ,~----------~---------------
Almanlar Taksim 
Abidesine bir 
Çelenk koydular 

Ordumuzu görmek .,..ı.sadilo AZ>
kara ve lstaıibuiu ziyaret etmiı olmı 
Alman zabitierinclen kaymakam Rode 
ve Y odel dün sahalı T aksıime giderek 
abideye bir 9C1enlı: koymutlıır ve aynca 
'rfalıooğlu mektebini ziyaret etmiıJer· 

dir. Istanbul kumandanı Halis Paşa ~
velki akşam heyet r-refioe T okatlıyan 
otelinde bir çay ziyafeti vermitti. 

. . . ·- ... " ·. ·. . -

. Atina üniversitesinde grev 
'ATINA, 16 (Milliyet) - Atina üniversite:;j edebiyat lakültes 

talebeleri grev iliin etmişlerdir. 
Grevin sebebi talebenin istediklerinin müdüriyet ve Maarif neza 

retince reclclincfen ileri gelmistir. 

Siliilısızlanma etrafında teşebbüsle. 
ROMA, 16 ( A.A.) - Amerikanın Bern sefiri ve siı'ahsızlanm< 

konferansındaki müşahidi M. Vilson, silah imali ve satışına dair ulus 
lar arası bir mukavele yapılması için ltalJ•a hükıimetile görüşmek Ü 

zere buraya gelmiştir. 

Marsilya faciasında beyrtelmilel 
mes'uliyet/er aranıyor 

BELGRAT, 16 ( A.A.) - Hariciye nazırı M. Yevtiç, bu tlefaki 
Cenevre içtimamcla, Marrilya auikastindeki beynelmilel mesuliyederi11 
araştırılması hususunu gelecek içtim<1 nıznamesine kayclettimıek iate· 
meai muhtemel görülmektedir. 

Şimali Epirdeki Yunanlıların vazi
yetine dair teblig 

'ATINA, 16 (Müliyet) - Şimali Epirdeki Yanan ekalliyetine ait 
mektepler için Arnavutluk hükıim eti tarafından dün nepedilen 
tebliğ efkarı umamiyeyi tatmin etmemiştir. 

Gazeteler, Yunan ekalliyetinin iatikbalini fena görmekte ve "Arno 
vutluğun bu tebliği keneli aleyhlerinde olacağı muhakkak olan Ak
vam Cemiyeti karanna tesir yapmak için yapılmı,tır,, demektedirler. 

Başvekil Mösyö Çaldaria bu tebliğin mektep meaelesinde Arna 
vut hükiimetinin ricatini gösterdiğini gazetecilere aöylemiıtir. 

ATINA, 16 (Milliyet) - Dün Hariciye nazırını ziyaret eden Ar
navutluk sefirine Mösyö Maluimos fİmali Epirdeki Yunan ekalliyeti 
ne karfı tatbik edilmekte bulunan tazyik.attan dolayı pkiiyette bulu
narak bu halin devamı Yunan • AJ"navullulı mün<uebatını müteessir e
deceğini söylemiftir. 

• 
lngiltere Futbol federasyonunun 

bir tasavvuru 
LONDRA, 16. A.A.- fngiltere ltalya milli maçından aonra f,. 

giliz oyurıcuları ita/yan takımının tatbik ettiği sert ve lıafin oyun<laı 
clolayi fİkiiyette bu!unmuşlarclır. fngiltere lutbol federa.yonu Avrapı 
takunlarüe badema müsabaka y:ıpmamak ta-avvuranclaJır. 

Hariciye Vekilimiz Belgrattan 
6ıeçerken 

BELGRAT, 16 ( A.A.) - Cenevreye gitmekte olan Türkiye Hı 
riciye vekili T evlik Rüştü Bey buraya gelmiş ve iatasyoncla hariciy 
nazırı M. Yevtiç ile diğer bir çok zeval tıiralınclan seltimlanmıfttr. 

Deniz konuşmaları ve lngiliz tabiye! 
LONDRA, 16. A.A. - Deniz konufmalanncla fngilterenin takip 

etmiş olduğu tabiye Japonlara ve Amerikalılara ekseriya ~ka lnqk 
ve fakat her iki tez arazında mutavassıt bir aureti hal temin edebilı 
cek sualler sormaktan ibaret kalmıftır. 

Bidayette AmerikalılaT Vaşington muahedesinin devamım ve 
5-5-3 nisbetinin muhafazasını kati olarak iatiyorlartlı. Buna mukabil 
Japonlar Vaşington muahedesiyle konulan derece usulünden uazgeçif 
mesinde ve tespit olunacak mecmu tonilato dahilinde i11faal serbeatlı 
ğinin verilmesinde iuar ediyorlardı. 

Japonyayı memnun etmek için lngiliz heyeti murahh- mııc 
hedeyi imza eclecekl.er arasında hukuku hükiimrani nazariyesinin tat 
bikini ve akitlerin i111aat proğraml anm tespit eylemelerini ve, Amer;. 
kalılann temayülünü celp için ele., bu proğramlar arasında bagiin/ı· 
kuvvet nisbetlerini muhafaza eclec2k bir tarz"da rabıta temini tekl.i 
etmiştir. 

Operalara da Başlıyoruz 
•••••••• 

Gerek Ankarada, gerek şehrimizde ki 
şa yetiştirilecek operalar hazırlanıyor 

Cümhuriyet halk fırkası umumi ka· 1 bek), (Bir Ü kü yolu) op«alandır. ll~ 
tipliği, maarif vekaletinde toplanan k<>- operanın kanunuaanide lomw edi1"°' 
misyomın ~~~ine '."üzahir_ ol.maki~ 1 ği ümit olunmaktadır. Hazırlıklarda ı.ı 
beraber, musiki ınkılabında uzerıne du- lunnıak Üzere Halkevi temıil şul>esİ 1 

§ell vazifeleri yapmak üz ... e bir proğ- isi Ce!.il Tahsin Ertuğrul Muhsin, le 
ram hazırlamıflır. Halkın garp musikisi .. d'.. ·· y f z· Is,,,,ı 
_,_,.. ı. I aliik al kani servatuvar mu uru usu ıya, ~n 

~...,.,gıne aartı. ~an a ve. ış 1" Hakkı, Celal v" Cemal RClİt Beyl6...-· 
~ ~k ıç.ın memleketın m~te- mürekkep bir heyet seçilmiştir. Bu b\ 
lif J"'rlerı.nde seçme operalar temsılı ta- yet çalışmalarına ~amıı ve dün 11' 
karrür etmiştir. Tem~il e~ecek opera· kevi merkez binasmda toplanarak et#; 
lar, ve bunl;-rı~ ~~~yellerı hakkmda, lan tesbit etmiştir. Salahiyettar he~ 
fırka umumı katıplıgı tarafından ı.. . . . k ,_ .1. . ..•• ;ı C 
tanb ı h lk · ühim b. taminı ·· opera ıçın sesı ve a<>• ıyeb mu-

d 
"lmiu . ti~ eMvın':k'."inkıl. b ı r ·'- ı--~-n- lan genç elemanları tefrik edecektir· < 

en f r. usı ı a mın nız_,,,,_ T sil d·ı k b al ınu'""' 
u için, htanbul Hıökevi derhal fa.aliye- em e .~ e'."' .u oper ann -8 
te geçmiştir. latanbul halkevi temsil fak olacağı ınnıt edilmektedir. Auk ı(il 
JUbesi ,diğer kıymetli san'atkarlann iş- da da. bu operalar, orada tCfkil 
tirak.ile, tehir utiyatro•unda bu Lıı mev- cek bır heyet tarafmd:ın lems.tl 
üninde üç opera temsil ettirecektir. Bu cektir. Memleketimizin her t ;ılı 11 
opcrala!' Münir Hayri Bey tarafmdaıı bu hususta verimli çalıımalar b 
yazılmı§ olan (Bay ender), (Taş be- nuştrr. 

ileri 



... 

Haftanın ya.zıaı 

Ne yapardım?!. Ne 
yapardınız? 

E: Ken~i kendime düfiinüyordum .. 
l<laen ansan kalabalıkta düsüne-4ez. Düfünür, düfiinür dmma 
eneli dü1üncesile değil, bafkala

tının dü1üncesile dÜfünür. Ben de 
;ııu •evmem. Bazı acicvnlar var-
·": Eyreti :şey kuıfonmaktan tik

::;ir. Evinde bile bardağını, ça
~ru, kaşığını, yemek havlusunu 

1 
ta el yıkadığı sabununu ayır • 

~"· Bu bir nevi del.iliktir. Ben de 
Weyim... Bazıları da aldırmaz, 

ııe olaa, kimin olaa ya.ılırgama:z. 
lq J\rkada,lanm vardır: Yanlı:şftk-

'11eyhanede giydiği bafka.ının 

~kasını bu kere iitületmiye bile 
~görmeden giyer ve gezer. 

1 
llttci hwu\znn irinde bu yanlq • 

•lıtan zevk alanlar vardır. Ha
llAnılw bilirim: Biribirinin JQPka
fıııı giymekten, bııaaını taşımak • 
'cııı adeta 1ehveı duyarlar. Ve bu
'11111 (libi baf ktuımn fikrini kullan
~tan hcizedenler de vardır. Kim 
,:e wa,tırmaya hacet yok. •• Bun
~k azlık değildirler. Haltci iç
L • ele hazır cevap olanları da 
"illan ur. 

l'ii G~erde, senti benli gö-
ftilğüm böyle birine sordum: 

1 - Yahu! Şu söylediğin söz 
<rlQQ zatın malıdır. Ne diye bu
':J:ı;'pip!,, diye kendine mal et-... 

-- Ne zararı var? ••• 
_, - Zararı fU ki bu likir senin qeiiJ _.. 

uır. 

.~--;-- Hayatta her fey iza/idir. 
"""'1ll1 malın dediğin 1eyler evvel
ce •enin mi idi? •• 

- Değildi amma ben parasını 
"erip aldım ••• 
,, - Hah! Ba,kasından aldın de
til '? "''· .. 

-Evet! 
q/ - Ben de bu likri bafkasından 
ılım. '.Aramızdaki lark: Sen pa -
~ Veriyor alıyorsan, ben bedava 
ıYoı um. Halta bazan bu yüzden 

l><ıra kazandığım bile <H"uyor •.• 
Bu biçim muhakeme edilir•e 

~it adamlar hem haklı hem akıllı· 
tr .... 

Galiba )'G'.%tmın tekerlemesini 
~tun. •. Diyeceiim rı idi: Ken-

ı. kendime düfÜnÜyordum. Bir 
iıın evvel Sultan Mahmutla bir 
~ wasında cereyan etmi.f bir 
"cık' a anlatrnı'1ard ı; o hatırıma 
teldi. Kıaa fakat güzel bir fey: 

Sultan Mahmut. sanırım - Ka· 
~eniz tarallarında tebdil gezer
}' il Yolu bir otlağa düpniif··• 
,;::ı11daki bir kaç kifile geçiyor
'11 f ... Bir çoban da kaval çalar-
4ı''• (yahut çalmazmıf. Masal an· 

11•ken de bütün çobanlara ka -
(ı' !;aldınnz. Herifin belki canı 
ı """' çalmak istemez!) Sultan yak· 
~,, selcim vermif ve sormuf! 
4.ı., -- Çoban ne böyle yanık yanık 

al çalıyorsun? •• 
l>ıı Çobanın ne cevap verdiğini 
l' lı hatır:amıyorum. Dinlerken 
b~ltirrı yerinde değildi. Yalnız iyi 
~Yorum ki; görüşmede laf dön-

' dola,mış şu bahse gelmiş: 
Çoban demiş ki: 

1ıq -- Ah ah! Şu keçe külahımı 
~· 0cıya alıp tutuncaya kadar pa
ı ~h olsam! ( Anlaplan vaktile 
ı0"Qnlara kadar herkesin arzusu 
tı irrı. ') ıs. 

hı 8u .söz Sultan Mahmudun ho· 
ıQ~~ gitmiş ve kendini tanıtmış; 
Ilı 11 ~obanın korkudan ödü kop -
tı ıı, ... Fakat Sultan Mahmut ısrar 

l'lıif: 

b -- Bre çoban at külôhını ha -
,:!'"! Her ne ki dilersen sana ve-
~·e ... 

i'trn .•• 

l'Q Çoban külahını çıkarmış ~a
~~ "'rrııf ... Ve külah daha elıne 
ııı·'?1eden evvel ne istemiş bilir 
t'.-lrıiz? .•. Kendinizi zorlamayın! 
te, h"k" · b'l · b ~1 • ı ayeyı ı mıyorsanız ço a-
~ '•tecliği şeyi kabil değil bula -

•ınız. 

l'Q E:ıendim, çoban külahını hava· 
ı.. "1rrııs ve külah söyle ür dört 
··•eı . . ,. 
b .. 'e havaya çıkıp düşmeden ça-
~eqk : 

lııi3-- Fındık:ık vakıf o!sun! ..• de
ııı,·"· O civarda bir fındıklık var
~ Çoban fındık yemiye gittiği 
IQ, "1ı korucular herifi kovalar -
}~be/ki de pataklar/armış. Canı 
bıı ~ış, serbest fındık yemek içın 
~~0.~ü söylemif. Çobanın bu ar
''"<I llzerine Sultan Mahmut o 
#\.;'klığı vakıf elmİf"'" Derler ki 
b<ıltıj'erıiz havaliıinde böyle bir 
'~·ı· 1.ırıdıklık varmış ve onun vak
~~~fı şu size anlattığım vak'a 

1rıe 1 · · ~· o muş ımıf··· 
"ıpı.':'di düfÜnüyorum... Acaba 

""'111 havaya atıp tutuncaya 

MiLLiYET CUMARTESi 17 TEŞRiNiSANi 1934 

ŞEHİR HABERLERİ 
ôKONOMI 

Bu sene tütün 
Satışında canlılık 

Akhiıarda bir gecede bir 
milyon kilo satıldı 

Bu sene tütün mahsulünün ııetııla
nnda ıayanı dikkat bir arnlıhlı v.clw. 
Evsaf itibarile 9'ık iyi yW,... ve mik.. 
darca oonnal bir rekor tandan yedi N
tün mahsulümüz bu sene dricm yii
zünü gÜldüren mQsait ve iyi :ilatlarla 
&atılmakl'adır. ilk olarak piyasası ııp. 

lan ve il'l:i:hsalib 12 milyon kilo7'1 ıres
meyen Ege mıntakasında bir ay içinde 
clok112 milyon kiloya yakm tütim satıl.. 
Oll§br. 

Son senelerde tütün pİyualmz bu 
kadar hararetli bir aht veriıe fllıit ol
manı§br. 

Akhisarda bir milyon kilo tütüınü:o 
kumpanyal• tarafından bir gece iç:iode 
almmoı olma11 muameıledelıi hararet 
baklanda bir fikir verebilir. 

Maı..ulün iyiliği ve rekoltenin ku
raklık yüzünden bir az noksan olması 
inhisar id•e&inin tam zamanında ve uy. 
gun fiatla piyaoaya ginnesi alıcıları der
hal faaliyete sevketmekte baılı başma 
ôımil olmuıtur. 

Yunanislana Torik ihracatı 
Istanbulda bu "'""' çolrtanberi görül

memiı bir balık bolluğu var. Bilhassa 
bir aydanberi limannnıza gelen Yunan 
balıkçı gemileri mütemadiyen balık alı
yorlar. Yunaniılıana en ziyade satılan b• 
lık toriktir. Yunanlılar .ıründe on bet bin 
ile ot112 bin çift arasında balık •tın a
lıyorlar. 

Toriğin çifti aıağı yukan yedi buçuk 
kilo ıreldiii halde bir çift torik toptan 
yinni bet kuruıa satılmaktadır. 
Yunanlı balıkçılar bir ayclanberi tehri

mizden balık alarak y unamstana gö
türdüklerinden latanbul balıkçılarmm 
yüzü gülmüı tür. 

._I __ s_o_R_s_A __ I 
(İf Banlauından alman cetveldir) 

15 T. Sani 934 
AKŞAM FlYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
htikruı dabili 94,25 R.bbm 17 50 
1933 Erıan.i 97 An. Mümessil 49 4S 
Onitürk 29,20 An. TahYili J, 11 45~5 

u il 27,95 An, Tah•iJi ili 18,SO 
"' ııı 28110 _ 

ESHAM 

it Banka11 Nama 10 l Reji kuponsuz 
" ,. Hamiline 10 Telefon 
., , 1 Müesıiı 97 T erkoa 
Türkiye Cumbu- Çimento 
riyet Bankaıı 58.SO ittihat dey. 
Tram••J' 31,50 Şark dey. 

2,25 
10 

19,30 
13,&5 

13 
0,85 
1,s5 
4,75 

Anadolu Hiıa• 27,20 t Balya 
Şir. Hayriye 15.SO J Şark m. ecza 

ÇEK FiYATLARI 

Loıııdra 629,75 Praj 19.01.64 
Paris 12,06 Bel.,...t 34,99,94 
Milino 9,ZS Moakon 10,119,25 
Nüyork 79,44,30 Berlia 1,97,66 
Cene•r• 2.44 \o ArJOT& 4,20,62 
Atina 83,24,08 Budapeıte 3,96 
Brülu.e1 3,40,75 Madrit 5,81 ,94 
Amaterdam 1,17,50 Bükreı 79,12,50 
Sof1a SJ,62.,32 Viyana 4,24,liO 

NUKUT (Satış) 

Kurnt ı Kurut 

O F. Fransız 169 $ 20 1. la•İçre 815 
18 
43 
22 
18 
54 

1 Dolar 125 1 Pezet• 
1 Kur. Çek 98 1 Mark 
1 .Şile Av. 23.SO 1 Zloti 
1 laterlin 63i) 20 Ley 

20 Liret 216 20 Dinar 
20 Leva ZJ 1 Çernoviç 
20 F. Belçika 115 Altan 
20 Drahmi 24 Mecidiye 

1 Florin 83 BanL.not 

* * * 
MILLll TAHViLLER 

Borsada kote edilmiş milli tahvil
lerin günün fiatlarına göre temin 

eylediklerini gösterir cetvel 

TAHViLiN 
CiNSi 

SENELtK 15-11-934 Bu flya~ 
GELI RI tarihindeki göre tak-

·r. L. Fi.yat ribi yüz
de ıeliri 

1.- Sermayea.i 'Ve 
Geliri m.illi pa

ra ile ödenenler 
•e müzayedeler• 
de batabat ka· 
bul olunanlar :. 

1334 c.( 5 Dahili 
latikra:ı.r 

1933 Cf.S lkrami 
yeli Erıani J'-. 
tik razı 

2.- Sermaye ve CeJ:. 
)iri ec:nebi parasile 
ödenenler : 

1933 t·( 7 1 /2 Türk 

5.-

5.-

Borcu 1 (Tranı). 3. 10 
" " il .. 3.10 
.. .. 111 " 3.10 

Anadolu D. 'Y olrarı 
1 •e 11 Tah•ilih 4_60 

Anadolu D Yol1an C'( 60 
lliss• senetJHi Z.7S 

94.25 %5 1/4 

97.- %5 1/4 
(ikramiye

den maada) 

29.20 
Z7.!>0 
28.20 

c:;. il 1 /8 
c;;.11 3/8 
':". JI l/2 

45.35 <:, ıo 1/4 

Z7.30 "i; JI 1/4 

kadar bana böyle bir kudret ver
seı"er ne İsterim? ... Ve bu kudreti 
size verseler, siz ne iıstersiniz? .• 

Haydi düşünün de istediğiniz 
feyleri bana yazınız!. Ben de is -
tediğim şeyi o zamana kadar bula
bilirsem size yazarım. Şimdilik 
Allaha ısmarladık ... 

FELEK 

Geçenlerde bir kaç gün devam eden yağmm her~si korkutmUf
tu. Faka.t dün hava, yaz günlerini hatrrla.tacak kadar güzeldi. 

Dün, kıtın basamağında bulunan lr.tanbullular, bu güzel ~ 
ten i&tifade ettiler. Hedı:es $0Jcıaklara dökülmüftü. Parl<lara, kırlara 
gidenler görülüyordu. Birçok kimseler &inemalara gitmek için ilanla
rı tetkik ediyorlar, daclılar ara.bala rile çocukJarını gezdiriyorlanlı. 

F ıı:ka ocak kongreleri 
•••••••• 

Binbirdirek, Ayasofya, Alemdar semt 
ocaklarında yeni idare heyetleri seçildi 

Cümburiyet Haık Fırkası ocak kon- 1 
gT'elerİne devam edilmektedir. Cümhu
riyet halk fırl<ası Akmdar nahiyesine 
bağlı Binbirdirek semt ocağııım yıllık 
kongresi evvelki gece ıaaL yirmi birde 
Div- yolunda ocaklar mertı-inde ya
pıhnıftır. Kongreye gelenler anıımda 
Cümhuriyet halk fıri<ası Eıninönü kaza 
reisi ve belediye heyeti teftişiye reisi 
Tevfik Bey ve kaza heyeti idarel'indea 
bazıları kua kaymakamı Raif •Bey, fır
kanın Alemdar nahiye reisi doktor Ali 
Rna Bey ve heyeti idaresi, Hilaliahmer 
reisi Sabit Bey, tayyar ecerniyeti reıisi 
Tahsin Hamdi Bey, Himayei etfal rei.si 
Mahfuze Hanım, Şehir mecli&i azasın
dan müraki,> Rapt Beyle ocak reisi Ra
p! Bey ve heyeti idaresi bulunmuşlar
d8'. 

Kongreyi ocah reisi Ra~t Bey aç
mrştır. 

Kon&re birinci reisliğine Esat Hami 
Bey, ikinci reisliğine doktor Ihsan Sa
mi, k3tipliklere Yusuf Ziya Beyler ve 
Sabahat Hanım seçilmişti~. Ocak rei.ıi 
Raşit lley ocağın bir yıllık çalııma ra
porunu ~<umuş ve rapor alkı§larla ka~ 
bul edilerek, heyeti idaı·enin çalışma:>• 
takdir edilmiştir. Bundan sonra hesap 
ve bütçe encuınenlerinin rar:orları o

k'1nmuş ve kabul edilmiştir. Ayrıca di
le!i!eri tetkik encümeni de seç.itmiş ve 
bu encümen bir çok dilekleri tesbit et
m1ştir. Bu:ıdan SO;lra iki idare heyeti 
seçiLniı net:cede Ra;it, Hafız l~ra..'Um, 
Cemal Halit, Zühtü Btyler aslı aza o
larak 'seçilmişlerdir. Nahiyeye mümes
sil olaral< ta Mahfoze Hanım ve Cenıal 

- Bey i.,t:1ap olunmuş!ardır. 
Ayasofya occ:ğı 

/ .. le.nCar nahiyesinin küçük Ayar.o!
ya gemi ocağır.ın yılhk ~ongresi Di
vanyolunda ocak merkezınde yapıl-

Tayyare madalyası alacak 
Ermeni vatanda~lar 
Şehrimiz tayyare cemiyetine bir 

defada 50 liradan 500 liraya ka· 
dar para. teberrü eden ermeni va
tandatlarımı:r.a. altın ve gümü~ 
madalyalar dağıtılmasına karar ve
rildiğini yazmıttık. 

Altın madalya alacaklar şunlar· 
dır ; Simon Kayserliyan, Mihran 
Ke~eryan, Serkes Kınacıyan, Anım 
Kınacıyan, Karabet T opalyan, ls
tipan Berberyan, Vahan dikıciyan 
Narlryan Lutfüyan, Bedros Hora.
sanciyan, Serkis Havakimyan. 

Gümü• alacaklar: Aris lnciyan, 
Sisak Ağartmaçyan, Mamigan A
revya.n, Gevork Acemyan., Mardik 
Şekerciyan, Horasanciyan Ef. bi
raderler, Arşak Çuhaciyan, Sepon 
Civan, Karabet Ar:r.uyan, Hava
kimya.n, Demirciyan ve Kavafyan 
biraderler, Gevork Malhasyan, Ge
vork Dindersyan, Altı Parmak
yan biraderler. 

Bunlardan başka 41 ki iye 
bronz madalyalar verilecektir. 66 
ermeni vatanda~a ait madalya be-

llll§tır. Kongreye Şehir meclisi azasm
dan mürakip Raşit Beyle Refik Ahmet 
Bey, Şevki Paşa, nahiye müdürü Fah. 
ri, doktor Ali Rıza Beyle diğer bazı ze
vatlar bulunmu§lardr. 

Kongreyi ocak reisi Fahrettin B. aç
mış, kongreye Tahsin Hamdi Bey riya
set etmiıtir. Geçen yıllardaki çalışma 
raporu ol<unmuı ve kabul edilmiıtir. 
Kongreye bir çok dilekler yapılmııbr. 
T..Wiye edilmil olan Ayat0fya medre
oeııinin yıkılması ve buraya çocuk bah
çesi yapıbnaıı, asan atikadan olan bu 
camDıı meydana çıkarılması dilekler a
rasmdadır. Bundan sonra yeni idare 
heyeti seçilmiş ve F ahttttin, Tarık, En
ver, Mustafa Nuri, Bedi Beyler oeçil
mitJeo-dir . 

Alemdar semt ocağı 
Alandar Nahiyesinhı Alemdar semt 

ocağının kongresi de dün öğleden aon
ra yapılnufbr. Kongreye gelenler .,.. 
sında fırka Eminönü kaza rei•i Tevfik 
Bey nahlye müdürü Fa..'1ri Bey, fıı-ka 
nahiye ~eısi doktor Ali H.ıa Bey, Besim 
Onıer Paşa, oan'at mektebi müdürü Yu
suf Ziya Beyl<"ı' ve daha bir çol< zevat 
vardı. Kongreyi ocak reisi Halis Bey 
açtı. Kong,-e riyaseline doktor Besim 
Omeır Pap katipliklere Mümtaz ve Sa
ip Beykr seçild.ler. Ocak reisi Halis 
Bey yıllık çal.şma raporunu okudu ve 
kal>ul edildi. y ;;pılan cilEkler ar:>sında 
do!ttor Ali Rıza ı::eyin f.rka arkadaşları 
arasında vefat edenleria ailelerine yar
dır.> için biı· yardım sandığı yapılmaaı 
teklifi vardı. Bu dileği.., kazaya bilcliril
ıneıine karar verildi. 

Yapılan jntihap neticesinde idare 
heyetine Mahmut, Celal, Hakkı, Hüse
y>n Beyler seçilmişleo-dir. Mümessil o
larak ta Halis ve Yusuf Ziya Beyi ... se
çildi. 

Celal ve Hamdullah 
Suphi Beyler 

lktıoat Vekili Celal Bey bu akşamki 
trenle Ankaraya gidecektir. Bükreı se
firimiz Hamdullah Bey de bu akşamki 
ekspresle vazifesi batına hareket ede
c ... tir. 

Yugos!avya kralı için 
Fenerde ayin 

Yarın Fener patrikhanesinde Marsil
yada feci sUTelte öldürülmüt olan Yu
goslavya kralı Alexandre hazretlerinin 
ist.irahati ruhu için bir ayin yapılacak-

tır. 

-o-

Gemilerde kontrol 
lstanbul deniz ticareti müdür~ğü, 

lcazalarm önüne geçmel< üzere bazı ted
birler almaktadır. iki gemi tahlisiye 
vasıtalarının noksanlığından dolayı se

ferden menedilmiştir. 

Telsizi olmıyan bir vapur sahibine 
de boğazlardan dışarıya çıkamıyacağı 

tebliğ edilmiştir. 

ratlarının gön3erilmesi ,ehrimi:r. 
tayyare cemiyet:nden umumi mer
keze yazılmı~tır. 

Yunanlılarla 
Davalarımız 

Muhtelit mahkemenin elin· 
de 110 kadar dava kaldı 

Tiidt - Yunan muhtelit hakem 
m~ gelecek 1>""1......, gÜnü ya
pacağı celsede Ekonomides Efendi ta· 
nıfmdan Adapazannda Ouluch clağm
cla bir oımanı itletmek için yapbğı 
konturatın feshinden dolayı hükıimet •· 
leyl:ıi.ne açılan davanın bakılmasma boq-
1-caıktır. . 
Tünı- Yunan muhtelit habm mah

k-.i ftiıı.i M. Boec dün vi.ki olan be
yanabncla demittir ki: 

- Mahkemede daha taoliye edilecek 
12 bin clooya mevcut olduğu hakiunda 
pzetelerde verilen haberi ba)"l'Otle cıb
dulı:. Bu milı:dar do.ya ancak malı.keme 
t~ ettiği zamımda Dle'VCUt idi. 
Mevcut clooyalarm bir kısmı karara 
raptedilmek suretile ve bir kısmı da 
..,.. Tüık - Yunn ililafı mucibince tas
fiye eclilmitfir. Bızgün elimizde ancak 
balalacak 110 dava vardr. Bunlann da 
llİaaıı 1935 .onuna kadar bitirileceğini 
ve buradaki vazifemizin de hitam bula
cağını ümit ederim. Bu i~ ..-asında 
az çok miMbim olanları ela vardır. " 

BELEDiYEDE 

Hamal derdi 
Haydarpaşa ve karaköy 

bölükleri bir Jcştirildi 
Hamal tarifelerinin bugünkü ihtiya

ca uypn ol..,-ak yapıbna11, hamallarm 
haldan fazla para ist.....,Jerinm önü
ne ıgeçilnıesi >Çin belediye Haydarpa§a 
fİmel>diieri ile Karalcöy IWprüleri ha
m"1 bölüklenni birleştirmiş ve bımlan 
yaıü bir tarifye bağolamıştır. Bu suretle 
Köpni ile Haydarpaşa arasında yolcu· 
hık edecek bir kimse eşya ve yükünü 
bir elden taşrtabileceği gibi eakiııi kadar 
yiil<ıoek para da venniyec5br. 

Belediye hamal işini bu .uTetle dü
zeltiıi<en köprü Ügtünde yığılan yoku 

eıyasının yolu kapadığını clüşünmÜ§, 

balkın rahatça geçmesi için bir tedbôr 
daha aılmağı uygun buhnuftur • 

Bunun için Karaköy köprüsü alım
da bir emanet dairesi kunllacak, bü
tün yük].,.. buraya getirilecek ve halka 
kolayca Haydarpaşa ve K.a.lıköy va
puruna gİ1"İp çıkı:naJan temin edileceM
tir. 

Bir ayda yirmi yedi tramvay 
kazası 

Şirketi"" naiia ~ettişi lbrahim 
ve belediye komiseri lsmail Hakkı Bey
letin gösterdikleri lüzum üzerine gerek 
belediye, cerek tramvay §Ü'keti fen he
yetleri tramvay basamaldan hakkında 
tetkikata ba§.lantl'Şlvdır. lbrahim ve ls
mail Hakkı Beyleo- orta bir hesapla bir 
ay içinde yİTmi yedi kişinin tramvay 
kazasına kuıban gittikler.ini görerd< ka
zanm önünü almalc için mutlaka bir ted
bir alınmasında ısrar etmişlerdir. ll<i 
fen heyet.inin bulacağı yeni bir şekil he
men traınvay arabalarında tatbik edile

cektir . 

Yeni· biıtl için müsabaka 
mUddali uzatıldı 

Şehzadebatında yapılacak kon
sel'Vatuar binası için açılan müsa
bakaya giren mimarlrın miktrı 
fazla olmadığından müsabaka 
müddetinin uzatılması düştinü'.ü
yor. Birçok mimarlar, belediyeye 
müracaat ederek verilen müddetin 
uzatılmasını ittemişlerdir. 

inşaatın iki senede bitireleceği 
ümit ediliyor. Şehzadebaşı muhi· 
ti, ötedenberi lstanbulun temaşa 
ve eğlence yeri olduğundan yeni 
konserva uar binası burada yeni 
bir hayat uyandıracaktır. Beledi
ye, kon!ervatuar binası bittikten 
sonra burada halk için sık sık kon
serler verdirecektir. Bu konserler
den on bef, yirmi kuruş gibi pek 
az para alınacaktır. 

Yeni bina yapılmcıya kadar kon 
serva.tuardan ilk mezunlar diplo
ma alacaklardır. Bu sene konseı·
vatuara girenler, geçen seneden 
çoktur. Geçen sene müessesenin ta 
!ebe miktarı 170 iken bu sene kay
dedilenler 220 kitiyi bulmuttur. 

Marmara f aciaıı kurbanla· 
rının ailelerine yardım 
Marmarada boğulan otuz död kitinin 

ailelerine verilmek üzere CumhUTiyet 
Merkez Bankası memurları tarafından 
Hili.liahmer umumi merkezi veznesine 
tevdi edilen yetmiş lira elli bet kuruş 
&Önderilmiıtir. 

1 Küçük haberler 1 
* hviçrenin Kudüs konsolosu M. 

Bulhnbler şehrimize gelmiştir . 
* Aydın demiryollan miidürü M. 

Mczade şehrimize gelıniıtir. 
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1 ?unun;;;:.,.ı 
Standardize güzellik 

Bilmem siz de güzelliğin yava, 
yava1 iflas etmekle olduğunu fark 
ettiniz mi? Sokrat'ın hayal ett~ 
ii "Hüsnü mutlak,, bile artık eri
fi!mesi ihtimal dahilinde olmıyan 
bir gaye olmaktan çıktı. Kimse 
Yunanı kadimdeki Venüs'ün VÜ· 
cüdünde miiniinnı ve ifadesini bu
lan mütenasip güzelliği aramıyor. 
Ve böyle güzeller sırf bedüyat tari
hine geçecek birer nümune 
"Edıantillon,, olarak kalıyor. Bel
ki hakiki güzellerin azalması böy
le bir teTakkiye yol açtı. 

Şimdi güzellik arhk tabii ol • 
makıan çıktı, kimyevi ve sun'i ol
du. Jlsnmızda ıanayiin bu sahaya 
bile kol attığını göriiyoruz. Güzel. 
lik, bir f;Ok ôlet ve edevatla, krem
leri, baharları, boyalan, renkleri 
ve elektrikle ifl.iyen makineleri ile 
labrikalarını buldu._ 

Güzel kaJm doğmuyor, belki İ· 
mal ediliyor. Ve zamanın ne garİP, 
bir telcikkisülir ki wtisnai bir fC
kilde güzel doğan kadınlar da, ' 
güzel doğmıyan kadınlar gibi, ; 
güzelliği bu kimyevi, sun'i vasıta-
larda bu1uyorlar... i 

j 

Mütenasip kadın, çirkin ekse • ı 
riyetin moda diye ortaya athğı 
::tayıllık modasına kofuyor. Rejim , 
yapıyor, midesini küçültüyor. Ve 
belini kalçalarını daraltmağa ça. 
lısıyor... ; 

• j 

Eıkiden esmer, sanşın, beyaz, 
şişman, toplu, balık etinde diye 
bir çok sınıl güzeller vardı. Hal • ' 
buki bugün artık bir tek güzel VUJ"o< 

dır; ve o güzel o zamanın modası 
ne ise ona tabidir. 

Ya esmerdir; ya &anflndır. Y 4 
zayıf veya topludur. 

Fabrikalar, nasıl bugün her sı· 
nıf halkın ihtiyacını temin edecek 
bir tek çeşit mal çıkarıyorlarsa, 
güzellik teliikkisi de arhk bir çe - ' 
fit güzel yaratıyor. Ve güzelliği ' 
de Standardize ediyor. ; 

Bir gün kalabalık bir caddede 
dola1ın, göreceğiniz kaduJar için- ı 
de en göze çarpanlan, yani en gü
zel olanları, hep aynidir. Ayni çe
fİttir, Bunlardan kimisi siyah saç- ! 
lannı sanya boyayarak, kimisi sa- • 
rı ıuıçlannı biraz açarak standard 
tipi almağa çalışm~ardır. Hepsi- ı 
nin kirpikleri uzun, hepsinin ren
gi bir, hepsinin vücudii ince, hep
sinin dudakları czyni renkıedir. A
ralarındaki lark yalnız boyların • 
dadır. Ve ne yazık ki ihtiyarları 
gençleştiren, sarkık etleri geren, 
yüze, göze hep ayni mônôyi ver • 
meğe uğrUfan güzellik müeues• , 
leri buna bir çare bulamamışlaı , 
dır • 

Bir gün bir revüde Miıstenget'i 
görmüştüm. A:lmış yaşını çoktan 
geçmİf olan bu genç hanım nine, 
yirmi, yirmi beış yaşlarındaki de
likanlıların kolları arasında envaı 
perendeler atıyordu. Bacaklan, 
o meşhur 6acakları, toy bir genç 
kızın bacaklarından daha sert, da
ha mevzun duruyordu. Yanında 
bir çok genç dansözler de vardı. 
Bunlarla Mistenget arasındaki 
fark, birisinin tabii ömür itibarile 
ecele daha ziyade yal...'_şmıs ol -
masından, ötekilerin ecelden daha 
uzak mesafede bulunmalarından 
ileri geliyordu. Mis'in yaşını bil -
diğim için ancak fikren ve di· 
mağen onun ihtiyarlığını fark ede· 
biliyordum. 

Halbuki güzellik bir fikir ve di
mağ meselesi olmaktan daha ziya
de bir göz meseleısidir. Ve gü:r.eİ 
kadının vereceği heyecanı ilk alan 
vasıta gözdür. Göz alışdıktan ıson· 
radır ki bOfka hislerimiz, ve di
mağımız işin içine karışır. Ve o -
nun için 65 YUfındaki Standardize 
güzele /azla tahammül edeme
yız ... 

Fakat her şeye rağmen görülü
yor ki güzellik iflas ediyor. 60 
lık hanım ninelerimiz, yirmi YUf • 
larındaki kızlara, yirmi YOfındaki 
esmerler, kırklık sarışınlara ben • 
zemekten zevk alıyorlar ... 

Ortada, erkeklerin aradığı de
ğil, kadınların yarathğı bir tek 
güzel kalıyor ... 

Ve bu gürültüde ne oluyorsa ge
ne erkeklere oluyor. 

Mümtaz FAiK 

Mide, Barsak ve Karaciğer 

rahatsızlıklarını 

AfYONKARAHiSAR 
MADENSlJYU 



IDuşünccler, düşünüşleıl 

"Dün ve yarın ,, 
Yazımı yazarken önümde iki gü

zel cilt var. Bunlardan biri mara
zi ruhbil .. isine dair, öbürü Turge
ni f'in ilkbahar selleri. Deliliğin 
psik:.lojisi'ne dair e)b_tte bir •ey 
soyliyecek değilim, onu ancak in
s n bilgisinin son ilerlemeleri hak
kında bir parça fıkir edinebilmek 
için saygı ile karı,tırabilirim. Sami 
zade Süreyya beyin Rus romancı
sından dilimize çevirdiği romanı i
se elime daha yeni geçtiği için da
ha sayıfalarını bile açamadım. Şim 
dilik beyaz kabını gözlerimle, elim 
ile oktamakla iktifa ediyorum. 

Kitap okunur, fakat okşanır da. 
Çayın tadı ile damağımızı sevin -
dirmeden önce rengi ile gözümüzü, 
kokuıu ile burnumuzu, sıcaklığı i
le parmaklarımızı, semaverdeki a• 
hengi ile ku' ağımızı ho,landırdığı 
gibi kitabın da içindekileri bize a
tılamadan önce fekli ile de bize" 
zevk vermesi lazımgeldiğine ina -
nanlardanım. Bunun içindir ki ka; 
ramsı bir kağıt üzerine üzensiz ha• 
sılmı' kitaplan ho,nutsuzlukla eli
me alırım. iyi basılmış kitapta İse 
okuyana: "Beni al! Beni kucak -
la!., der gibi bir hal vardır. Büyük 
güzel kütüphanelerinde nadir ka
ğıtlar üzerine basılmı' kitaplar sak 
lıyanları, ah! ne kadar kı~kamrım. 
Ne yalan söyliyeyim? renk renk 
çiçeklerle dolu bahçelerde, rahatın 
her türlüsünü bağıflıyan konak -
larda, ta uzaklara götürmek için e
mir bekliyen gemilerde, arabalar· 
da gözüm yoktur; fakat Çin, Japon 
Madagaskar, Felemenk kağıtları • 
na basılmıt kitaplara: "Niçin be • 
nim değildir?,. diye içimi çekme. 
'den bakabildiğimi söylersem inan
mayın .•• 

Fakat ben bunlardan değil, "Dün 
ve yarın tercüme külliyatı" ndan 
bah•etmek istiyordum. ilkbahar 
selleri o koleksiyonun en son çıkan 
kitabıdır. 

"Dün ve yarın" koleksiyonu 'im 
diye kadar muhtelif sahalara dair 
on üç cilt verdi; bunların içinde 
Balzac'ın, Daudet'nin, Maurois'nm 
romanları, Lenin'in, Kautsky'nin 
polemikleri, Ruhi hayatta laşuur 

gibi psikologia eserleri var. Hem 
pek de eski değildir; Haydar Ri · 
fat bey o koleksiyonu kurmağa ka
rar vereli daha bir yıl bile olmadı. 
Döylece yılda yirmi bef, otuz kitap 
kadar çıkacak. Belki çok bir fey 
deci!, fakat "Dün ve y:ı.rın" dan 
başka böy'e bir koleksiyonumuz 
bulunmadığı, biz<le kitap satıfın • 
dan herkesin şikayet ettiği düfü • 
nülünce insan hayran oluyor. 

"Dün ve yarın" ın başlıca iyilik
lerinden birinin baskısının itinarm 
da olduğunu söyledim. Bunu başka 
meziyetlerini inkar için söylemiyo 
rum. Okumağa alıftırmak i'inde 
bu, bence, en mühim noktalardan 
biridir. 

Koleksiyonun her sahadan kitap 
çıkarması bir kusur olarak gösteri
lebilir. Evet, başka koleksiyonları
mız da olsaydı bunun yalnız ede
biyat ve fehefe ile iktifa etmesini 
istiyebilirdik; fakat, dedim ya! 
tektir. 

Maamafih başka bir itirazım o
lacak. O koleksiyonun •imdiye ka
dar çıkardığı edebiyat kitaplarına 
bakalım; sıra ile Daudet'nin Sa. 
pho'su, Maurois'nın Aile Çenberi, 
Racine külliyatı, Loti'nin lsfahana 
doğru'su, Balzac'in Goriot baba' 

Milli tefrika: 17 

Nazmi, nefes almıyor, kımılda
mıyor, yalnız bakıyordu. Şimdi o
nu arkasından ve kimbilir, belki de 
yirmide birini görerek tadıyordu; 
fakat gene gözlerini ayıramıyor • 
du. Arasıra kol rallayıfından, ha
zan büsbütün gözden kaybolufUD· 
dan ve uzaktan uzağa kulağına va
ran başsız ve sonsuz bir heceden 
birisile konuftuğunu anlıyordu. 

Acaba ne konutuyordu? Kim:;.:ı.. 
le konufuyordu? • 

Bir erkekle mi? 
- Ne münasebet! • diye dü ün

dü. 
Fa1mt gene o anda birden, olan

ca azabile bir ıüphe beynini kav
radı: 

"Acaba bu evde eh'i erkekler · 
den ba,ka biri, faraza arasıra ge
len ve kafode pe;eden kurtulma
ıwı yolunu bulmuf biri mi vardı? 
Eller:ni, kollarını sallaya sallaya 
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dilimizle _ 
Neden tez davrandık 

Selanik Lisesinde okurken bir 
türkçe öğreticimiz (1) vardı. Başı 
sanklı idi ama, açık ve uyanık ka
lalı bir adamdı. Odacılann bile, a
rapça ve acemce konuşmağa özen
diği çağlarda, Türk diline değerini 
vermeğe çalışır, bize örnek olarak 
verdiği yazılara türkçe sözler sıkış
tırmasını seııerdi. 

Bir gün, hiç unutmam, bize: 
- Çocuklar, ök ne demektir? di

ye sornıuftu. Bilemediğimizden 
karıılığını veremedik. 

O gene sordu: 
- Ya öksüz ne demektir? 
Be, on çocuk birden atıldık: 
- Anası babası ölen • •• 
Mehmet Nuri Efendi, Taınn ona 

yarlığann (2) tatlı bir gülümse- ı 
me ile : 

- Gördünüz mü, demişti, (ök) Ü 
bilmediğiniz için öksüzün de ne 
demeğe geldiğini anlıyamadınız. 

ôk, kucak demektir. ôksüz de 
kucaksız. • • Ana kucağından ay • 
nlmıf demek.. . Şimdi anladınız 
mı? 

Ceyhandaki kadın 
htanbulda iısizlikten bunalmı§tım. 

r lcmızdeki bir kom~ kadmm Cey-
banda bulunan bir hanını satıp bedeli
ni kendisine -getınnek üzere İşe gİrif • 
b. Ba gün Ha~adan Adana tre
nine bmerck hareket ettim. Gece vak
ti iki::x::i bir trenle Ceyhana girelim. 

a bana yabancı idi. Bıırada 
le eyi tanımıyordwn. Bu gurbet elin
de lcimaeıızlik içime hüzün verdi. ilk 
gece bir otelde yattım. Ertesi gün han 
sahibinin tavsiye ettiği bir yerliyi 
bulup görÜftüm. Bu, Mehmet efendi 
illlDnde bir zattı. Cey<handa bağ, bah
çe sahibiydi. Hemen o &'Ün pazar ye
rindeki ham mezada verdik. Ayni ma
lııaıddri kahvede ~p mezadın neti • 
cıeıini beldediın. Hana pey •Ürenfer •· 
raıınd.ı çartaf{ı, yüzü pe.çcli bir kaduı 
da b-.ılunuyordu. 

girmemiş bir erkeği bir kadın ilk defa 
da nasıl olsa avırtup, bağ[ayabilinnii 1 

latanbula mektup yazdnn. Hanı ye
di bin liraya aattığnm, yakında para • 

lan fıaımilen ONt)'a geleceğimi bildir • 
dİin. 

Zevcem Şerife Hanım paralan pos
ta vasrtasile gönderip kendioile bera • 
ber memleketi olan Mardine ıritmdldi
ğimi teklif ediyor ve bu fikrinde ısrar 
ediyordu. Evleneli bir hafta olmuıtu. 
Bugün, yarın diye günler geçiyordu. 
Nihayet han sahiplerine kartı mahcup 
mevkide kalmamak için erteli gün yo
la çrlonağa karar verdim. 

Mehmet Nuri Efendi gibi Tür· 
kün öz dili üzerinde çalışmağı ken 1 
disine iş edinen öğreticilerimiz, ne 
yazık ki parmakla sayılacak kadar 
azdı. 

Bir aralık yanıma biri ııolruldu. Ka
dımn benimle gizlice konuşmak istedi • 
ğini ıöyledi. Herifin peıine takılarak 
yürüdüm. Meydanlığın ilerisinde sokak 
ıçinde büyük bir evin kapısından içeri 
girdik. T emı:z dÖfemnİı bir odada ka • 
dmla l<arJılaıtnn. isminin Şerife oldu
ğunu öirendiğim hanım peçesini kal • 
dırdı: 

- Hoı gelmişsin, safa gt!lınişsin a
ğam. Dedi. Keyfiniz iyi İnşallah ... 

Şivesi arapçaya çalıyordu. Şiıman, 
etli canlıydı. iri ve uzun kirpikli aah
l>ar gözleri vardı. Yüzünde Halep çı • 
banı vardı. Harun fıak:ki ve son Eiatı
nı sordu. Ve mülkü pazarlık surct:ile 
ııJmağa talip olduğunu söyledi. Ben, 
dokuz bin liradan kapı açtım. Nihayet 
altı bin liraya indim. 

O, htanbula ben.imle beraber gel • 
mel< için ısrar ediyordu. Ailemin bu 
yaılı ve iri Mardinli kadmla evlen • 
mekliğime muvafakat ebniyecekleri bel
li idi. Onlann Şerifeyi görmelerini iı
temediğim için onun bu arzusuna mini 
oldwn. Bir hafta içinde itimi bitirip 
komis yonwnu alarak ticaret yapacağnn 
diye geri döneceğime söz verdim. 

O gece bavulumu hazırladmı. Ve i
çine elimizle y·edi bin lirayı yerleş • 
tirdik. Ertesi gün göz yaşlan içinde 
ayrıldık. 

Böyle olmasaydı, bunca yıldır 
yabancı dillerden dilimize geçen 
sözleri, şimdi kerpetenle söker gibi 
yerlerinden çıkarmak için uğraş • 
mazdık. Bununla birlikte, er geç 
bQfladığımız İfi bitirmek için u • 
lusça (3) söz verdik. Değil mi ki 
bu yolu bir gez (4) tutmuşuz. Baş
ladık, gideceğiz. 

Yalnız, biraz daha örıce işe baş
lamadığımıza canım yanıyor. Bu • 
gün belki, yolun yan:ıını almıl/ ola
caktık. 

Büyük önder (5) yazıda olduğu 
gibi dil işinde de bizim bir kaç yüz 
yıllık geri kalışımızın acısını çı • 
karmağa çalışıyor. Tez davranışı
mız, ve ifi yürütmek için biraz ter 
döküşümüz, bo,ana geçen ylları 
kazanmak içindir. 

M. SALAHADDiN 

{l) Öğretici - Muallim. (2) Yarlı
gamak - Rahmet etmek. {3) Ulusça -
Milletçe. (4) Gez - Defa. (5) Ondcr -
Rehber. 

SÜREYYA OPERETi 
Bakırköy Miltiyadi 

tiyatrosunda 
Pazar .a:k,amı 20,30 da 
KIRK YILDA BiR 

Operet 3 perde 
• • • 

Salı ak"'111ı Şehzod başı 

FERAH TİY AT. OSUNDA 
KADINLARDAN BIKTIM 

sı, T urgenief' İn ilkbahar selleri ... 
Çok karı~ık! bence Maurois'yı, Lo
ti'yi, hatta Daudet'yi bir tarafa bı
rakıp klasik edebiy~tın e:erlerini, 
yani değerinde 'üphe olmıyan1arı 
basmakla iktifa etmeli idi. Sonra 
sade Fransız edebiyatı... Evet, 
altı isimden biri Rus ama Alman, 
lngiliz, lhlyan edebiyatlarından 
bir •ey yok. ' 

Kolek•iyon daha birinci yılında 
olduğu için bu kusurları üzerinde 
fazla durmak doğru olmaz. Kendi
ni okuyanlara beğendirmesini, be
ğendirdikçe de daha ileri gitmesini 
yürekten dileriz. 

Nurullah ATA 

Müellifi: Na:ımi Şchap 
gelebilen uzak akrabadan bir deli
kanlı. . . Bir dayızade, mektep ar
kadaflığı ettiği kızlardan birinin 
i,i laübaliliğe vurmut bir erkek kar 
deşi veya tanıdıklardan birine süt 
vermif bir kadının şımartılmıt kı • 
vırcık bıyıklı bir to~unu; pekala i
tini uydurmuş olabilirdi. 

İçinde bir yerin "Cızzz !., diye 
yandığını hi~seder gibi o!du. Kıs
kançlık damarları teprenmif{i. 
Yağmur çiselemeğe baflamıştı. 

Müthif bir gök gürültüsü İfitildi. 
Demindenberi elleri cebinde ıslık 
çalarak arsada dolatan Hilmi, ar
kadaşının yanına sokuldu; 

- Haydi anam. . • Yeter artık! 
• diye homurdandı - Şiddetli bir 
yağmur geliyor. . . İliklerimize ka
dar ıslanacağız. 

Ve ani bir telatla koluna geçerek 
ilave etti; 
- Dikkat et! Zaten pencerede fır 

Kadmm bu tenzilat hoşuna gibniı
ti. Gülcrok tu teklifte bulundu: 

- Salahattin Efendi siz bekarsı
nız ... Oyle değil mi? Allah afiyet ver -
oin. Allah kıımet etti, tabii evlenecek 
Şimdi oize bir kısmet çıktı amma... Ko
ca11 öldü bir kadın zengin, namuslu ... 
htersiz? 

Iıi li.tifeye bozmak iıted'm: 
- H"""tire hanım bakalnn bu zen

gin iıanım beni beğenecek mi? 
- Carum aen neyine gerek... Me

rıı.k etnıe. Evvel Allah sonra ben ara
dayım. 

Elimdeki yağlı müıteriyi kaçırma • 
ınıı olmak için naçar: 

- Peki, bir kere görüıel'İm. Oemiı 
bulundum. 

Kadın dııan çıktı. On dakika son
ra çarşafı çıkannl'f, pullu eH»seler gi
yiruniı ohr.a. içeri girdi. Şaımruştnn. 
O, t lifsiz ve la..l>ali..:e yaıuma sokul
du: 

- Size talip olan hanım benim ... 
dedi. Eğer ıiz söıünü:ı.de dUt"Uyor, ben 
mülke yedi bin verec~k ... 

Bu twtlı dilli kadının ı' :: nefesleri 
yiizümiı gıcıklıyordu. ~ .• ı.rfonıniş, bü • 
yiilenmİf gibi t ıar: 

- Pc'u. DiyiveT'dim. 

!; .. ~;e Hannn Mardinin eşrafından 
c..ıgin bir adamın kızıydı. Brr sene ev .. 

vel Adanaya gekrek ı.i:aret r.e,in e koş 
muş, yaptığı kazançla bu hanı almağa 
myet etmlşti. Ertesi gün hanm sal'f 
ımıameleairri bitirdik, ayni zamanda j .. 

marn ve muhtaı· ve bir çok misafirler 
huzuri.le bizim nikah cemiyetimiz de 
).ırpıldı. 

Şerife hannn zevcem olnnıştu. Cid
den k?>ar ve nazJc bir kadındı. Dilin
de gürültülü bir ahenk buhınmasına 
rağmen onu seviyordum. Dünya evine 

* * * 
lstanbulda müthiş bir vak'a oldu. 

Bavulu açtığım zaman içindeki paranın 
yerinde yeller estiğini gördüm. Aklnn 
başundan gibnişti. Bunun yolda çalın
masına imkan yoktu. Hemen ertesi gün 
tekrar trene atlıyarak Ceyhana k<>ttum. 
Muhterem zevcem hanı dokuz bin lira
ya birine sabruş ve izini belli etmeden 
ortadan kaybolmuştu. 

1 ıi polise haber verdik. T aıhkikat 
neticesinde evlendiğim kadının vw-ucu 
tabir olunan meşhur hırıız dolandırı • 
cı sabıkalı Şerife olduğu anlaşıldı; fa. 
kat k&dm ecnebi toprağına geçtiğin -
den ~battan biı- netice çıkınadı. Bir 
daha böyle para işlerine burnumu sok-
mağa tiWbe etmiştim. - O. N. -

-·---------
TEPEBAŞINDA ŞEHİR 

TİYATROSU 
JlRA.M ve PiYES KISMI 

Bu rl . ı saat 20 de 

'iADAM SAN 
JEN 

Komedi 3 Perde 1 

~lang.ç t>blo. Ya

~n Viktoryen Sardu 
o Emil Moro. TercÜ· 
ıe eden Soniha Bed-

ri Hanım-

Eskı Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu akşam ,saat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma M:.ıhtar H. Besteleyen 
ferdi. 
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dı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +S043 

tına aliimi b~österdi. 
Hakikaten küçük odada bir gay

rita-biilik başlamıftı. Kız kapının 
efiği üstünde duruyor ve halinden 
içeriye girmek isteyen birine mini 
olmağa çalıştığı anla,ılıyordu. Fa
kat bütün gayreti boşa gitmişti. 
İki arkadaş göğsünden hızla itilen 
kızın geri geri çekildiğini ve yer
den yapma, löpür löpür vücutlu 
bir kadının çalmalı ve rastıklı kat
lı kafasını sallayarak, homurdana
rak pencereye yaklaştığım gördü
ler. 

Kollanm dirseklerine kadar sı
vamıştı. Çamaşır yıkarken işini yü
züstü bırakıp yukarı koşmufa ben· 
ziyordu. Parmaklarından sular rı
zıyordu. Asabi hareketlerle man • 
dalları çekti, kafes; küttedek dütü· 
verdi. 

iki arkada, afallamışlardı. Hilmi 
tecvitli bir sesle ; 

- istiskal dediğin işte buna der 
!er ...• dedi-

Ve takrak bir kahkaha attı; 
- Müstakbel kaynanan olsa ge

rek ..• 
Yağmur adamakıllı bindirmeğe 

başlamıştı. , 
- Zannetmem • diye mırıldan • 

dı Nazmi • bu onun anası değil. •• 
Fakat dikkat ettin mi? Kafes ka -
panırken kadının arkasından kız 

bir işaret yaptı gibi geldi bana: 
- Evet .•• iki parmağını uzattı. 
- Ne demek istedi acaba? iki 

kiti geldiniz. . . Evden çaktılar mı 
demek istiyordu. 

- Zannetmem. • • Her halde 
bir randevu vermiş olacak .• Ya iki 
saat sonra çıkacağım, yahut "ıaat 
ikide r.okakta olacağım., manasına' 
bir itaret bu .•• 

- Öyleyse. • • bekliyeceğiz. 
- Evet ama. • • Her halde bu • 

rada değil. . . Şırk su olduk ..• Sen 
hala farkında değilsin aşık. .. Gel 
baka1ım vıcık vıcık çamura batma
dan şu arsadan çıkalım ... 

Tabanları yağladılar. Sokağın 
alt başını boyladıkları zaman Kor
bo, arkadaşını arkasından iterek, 
zorla bir kahveye soktu. 

Bir masa başında külhanbeyi kı
lıklı üç kişi Pirefa oynuyorlardı. 
Duvardaki Şah resimlerinden ve 
semaverin üstündeki günetli aslan
dan anlaşılıyordu ki tezgahın ö • 
nünde, küçük bir yer iskemlesinde 
oturan ve uyuklayan kara çember 
sakallı tişmanca çaycı, bir Acemdi. 
Gençler içeriye girince bir in göz
leri açıldı, sıkı sıkı tuttuğu marpu
ca birkaç nefes auldıktan sonra ge 
ne kestirıneğe batladı. 

Duvardaki saat, "Dan!,. <liye vu
runca Nazmi dalgınlığından silkin- · 

1 Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oz türkçe ile teriip ettiğimiz bil
mecemize karşı günden güne rağbet 

artmaktadır. Bu huıusta gerek karile
rimi:ııden aldığımız takdirkarııne mek
tuplara, gerekse bu rağbete karı• mü
tetckkiriz. 

Bugün d<ı yeni bilmecemizi koyuyo
ruz. 

Osmanlıca karıılıklarını yazdığımız 
kelimelerin Öz türkçe mukabillerini şek
limizi boş hanelerine yerleştirerek 
(Milliyet bilmece memurluğuna) gön
deriniz.. Doğru halledenler arasında çe
keceğimiz kur'ada kazananlara hediye
ler vereceğiz. 

Yeni bilmecenıizin müddeti: Pazar
teıi ırünü akıamma kadardır. 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 ı•ı ı• •ı 1 ı• 
2 -+-1-+-71~1c-ı.:l=-=~ı.='-ı ~ı.==ı 
3 1 1 •ı 1 1111 1 
4 ~1;-:-:="""""~1--:'---cc-+l~l-:-I ~I.~ 

!> 1 1 1 
6 1 1 • 
7 1 1 
8 ,. 
9 1 • 1 

-'--"~~'--~-'-'=..:.::::.~.:.....~-• 

ll 1 1 1 ı•. ~, 
11 .!..~--·-----·-..ı_..ı .ı_,_ 

Soldan sağa 
1 Ama (3), Aht (3). 
2 - Ebeveyn (7). 
3 - Bir içki ( 4), iptida (3), uzak 

nidaıı (2). 
4 - Kamer ( 2), An.ka.-ada bir semt 

(7). 
5 - Kuşun dudağı (4), iman (5). 
6 - Akıl, zeka (2), rabıt edatı (2). 
7 - Kalay değil, cebir (3), silahta 

nitan yeri (3). 
8 - Rabıt edatı (2), Allalı (5). 
9 - Emmekten emir (2), hal ra

bıtası (3), bir meyva (3). 
10 - Uf (7). 
11 - Pia (3), abus (4). 

Yukardan a§ağı 

1 - Tiyatronun babası (7), yet (2). 
2 - Müşevvik olmak (11). 
3 - Hal rabrtaıı (3), nota (2), 

rabıt edatı (2). 
4 - Ha'1;er (5), çayır (3), 
5 - Nota (2), ücret (3). 
6 - Büyük bir rakam (3), bir hay

van (5). 
7 - Tahsin etmek, aferin (5), ses 

(2). 
8 - Dem (3). 
9 - istifham (2), barik, aşık (6). 

10 - Fecir (3). 
11 - Nota (2), kuvvetli (5). -Deniz yoııarı 

iŞLETMESİ 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

---•Han. Tel. 22740 41--1111!! 
KARADENiZ YOLU 
KONYA vapuru 17 lkincitet
rin CUMARTESİ günü saat 
18 de Hopaya kadar. (7808) 

8977 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 17 lkincitet
rin CUMARTESİ günü saat 
18 de lzmir'e kadar. (7809) 

8978 

MERSiN YOLU 
ERZURUM vapuru 18 ikinci. 
te,rin PAZAR günü ıaat 10 1 
da Mersine kadar. (7810) 

8979 

di: 
- Tam iki buçuk. •• 
Hilmi mendilini çıkarmıf, fesini 

kurulamağa çalışıyordu. Bileğin • 
deki !aate baktı : 

- Zannetmem. . • • dedi • Bu 
saat geri. • . Benimkinde ikiye çey 
rek var .•• 

- En azdan on dakika burada
yız ya? .. Birer çay içebiliriz •• Hitt ! 
Çaycı .•• 

Acem tek gözünü açb: 
- ! ! ! ... 
- Bize birer çay ••• 
- ??? •.• 
- Benimki açık olsun. •• 
- Benimki de ..• 
Kahvesine gelen müşterilerin 

kendiliklerinden bir fey ısmarla • 
dıklarını her halde pek ender gör
mÜf olacaktı ki çaycı, bir an, "ku
laklanma inanayım mı?,. gibiler
den duraklamı,tı. Sonra "paralan 
pefİn alabilecek miyiz?., şüphesi
ni tatıyan bir bakıtla iki genci 
süzdü. Nihayet tembel tembel tez
gahın bafına geçti. 

Dışarda yağmur bir kat daha fid 
detlenmişti. Bu gidişle havanın ko 
lay kolay açmıyacağı muhakkak
tı. Bardaktan botalır gibi akan su 
!arın altm<la tekrar sokağa çıkaca
ğını dü,ünen Hilmi sinirli sinirli 
söylendi: 

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

18 Fran31zca ders. 18,30 Tiyatro ın• 
sikisi (PJiık ile), 19,30 Dünya haberi 
19,40 Keman solo plak ile, 20 Eı 
Şefik Bey tarafından spor müsahabeS

0 

20,30 Madam Hahni ve Mösyö Halınİ 
iştirnkile Macar hnvnları. 21,15 Aj 
ve borsa haherleri. 21,30 Bedriye 
Hanım tarafından Türkço sözlü. Ta 
ve valsler, radyo caz ve tango orkestra 
sı ile birlikte. 

(Hava müsait oldukça ıraı:ı> mcınl 
k"!tleri neıriyatı programımıza ili.ve 
dilc<'ektir.) 

823 Khz. BUKREŞ, 3G4 m. 
13 - 15 Plik. (Gündüz. neıriyat.) 18: Si 

an1,1 tak1mr tarafından Lı.arııık konaer. -
herler. 19,15: KoDaerin devamı. 20: Uni'f' 
aite. 20,20: Plik. 20,45: Konferans. 21: R 
men muaik.iai, (koro). 21,.30: muaahabe. 21 
Hafifi musikisi, 22,45: Haberler, 23,10: JC 
hane kon•eri. 

223 Kb2, VARŞOVA, 1345 m. 
18: Solist ıarkıları. - Pi7ano konaeri. 1 

Musahabe. 19,15: Keman konseri. 19,45: 
ber&ten nak.il. 20: Koro konseri. 20,20: PA 
aababe. 21: Hafifi muaiki. 21,45: Haberi"' 
21 Hafif mtıaik:i. 21,45: Haberler. 22: Popi.il';' 
konaeri. 22,45: Eed~biyat. 23,15: Dana mu" 
kiai. - Muaahabe. 24,35: Pli.le. 1: Danaın dr 
Yamı. 

545 Khz .BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Lajoa Rajterin idareainde opera ot' 

keıtraaı. 19,45: Sözler, 20,20: Pl8.k. 21,ıO: 
Stüdyodan bir temail. 22,40: Ha!M-rJer. zj: 
Riıo çingene orkeatraıı. 24: Danı muıiki•i. 

592 Khr. ViYANA, 507 m. 
18,05: Bando orkeatra (Viyana muaiki•j.) 

19..JO: Halk farkıları. 20: Haberler. 20,10: Jı) 
tüai.lte. 20,35: Koro konseri. 21,35: Münteltrıf 
bir RADYO KONSERl (Viyana operet ırtll" 
ıikiıinden mürekkep ve HoJ:r:er:n idareaind~ 
23: Dana muaikiıi. 23.30: Son haberler. 23...
Dana muıjkiain devam&. 1: Kuartet muıiki•i. 

Şark Demiryolları 
EDİRNE İÇİN . UCUZ 

SEYYAHAT 
25 ikinci Teşrin 1934 tarihinde EdİI' 

nenin Kurtuluş bayramı münuebetill 
yapılacak olan büyük merasime, I• 
ve civar balkının da iştirak e<H:bilmelr 
rini kolaylaştmnak makoadile, Şark ~ 
miryolları idaresi tarafından Edime11 

24 ikinci T eırin tarihinde fevkalade t 
zilatlı bir seyyahat tertip edilmiıtir. 

24-11-1934 tarih cumarteti günü )t' 
tanbuldan saat 8,45 de hareket ed~ 
olan 106 No, trene iliive edilecek hu•" 
•İ yolcu arabalarile bu aeyyalıat ır 
min edilecek ve o ırün Edimeye gidi' 
cek yo1.culara ııidiş ve geliş olarak af~ 
ğıJa göstenlen fevkalade ten.ziliitlı .,.. 
Jetler verilecektir, 

lstanbul ve mevakifi müteca .. iresi dt 
bil istasiyonlar!a lspartakule, HadonI<ô! 
Çatalca, Kabakça ve S:inekliden Edirıı' 
için gidiı ve geliş : 

1 inci mevki 8,- Lin 
2 inci ,, 6,- " 
3 üncü ,, 4,- ,, 

Çerkesköy, Çorlu, Muratlı. Seyiti<!• 
Lüleburgazdan Edirneye ııidiı ve gelif 

1 inci mevki 6,- Lira 
2 inci ., 4,50 ,. 

· 3 Üncü ,, 3,- ,, 
Krrklareli, Kavaklı, Taıağil, Babaeski. 
Alpullu, Pehlivanköy ve Uzunköprüdcl' 
Edirneye gidiş ve geliı 

1 inci mevki 4,- Lira 
2 inci ,, 3,- ,. 
3 üncü u 2,- " . 

Yukarıda gösterilen işbu f'ıatlar I!' 
diı ve geliş Ücretlerile bilumum veril". 
!eri .ihtiva etmekte olup tam biletıe vlı' 
büyük yaşta olanlara tatbik edilecektit' 

4 yaşından 10 yaıına kadar olan çO' 
eu.klara 106-107 ve 322-323 trenlere ~ 
tılan alelade tenzilatlı çoeuk biletlet' 
verilecektir. 

Bu loenzili.tlı biletleT azimetle, 24 I• 
k:irçi Teşrin 934 tarihinde 106 ..., :JZ'. 
trenlerde muteberdir. Avdetle 25 ıkiıı'1 
Teşrin tarihinden 30 ikinci Teırin d" 
hil tarihine kadar Semplon Süra't t~ 
nİ hariç umum trenlerde muteberdi'' 
Biletlerm avdet kı11mlarınm Edirned"" 
bereketlen evvel yolculann gişeye ib~ 
ederek, kayıt ettirmeleri menfaatleri " 
tizasındadir. 

Tenzili.tlı biletler 22 ikinci Teırin." 
rihinden itibaren Şark Demiryolları ıl' 
tasiyonlarının giıelerinde satılmağa ı,.I 
!anacaktır. 

latanbul, 15 ikinci T etrin 1934 
MUDIRIYET 

- Pis.i pisine dersi de kaybet ' 
tim, Bir feye değmİf olsa bari. • •' 
Ya şimdi kız çıkıverirse? •• 

- Bir saniye tereddüt yok.••' 
Derhal arkasından. •• 

- Delirme be birader. • • Malı' 
voluruz. 

- Şeker değiliz ki eriyeliuı. • ' 
Vayyy! 

- ? ? ? .... 
- Hem işte ta kendisi .•• 
Bir de ne görsün zavallı Korb"' 

Kız, iki yanından ,ani şarıl de~ 
cikler akan yokuşlu taştan seke 
sek inmiyor mu? 

Dört bir yanından sular ak11~ 
şemsiyesi, bütün mus'uklan açı~Jlljl 
bir şadırvana dönmüştü. Nazııı111 

acele acele cüzdanını açıp beş ~~ 
rufluk iki kağıt çıkardığını gör"' el 
ce çarnaçar yerinaen kalktı. ÇllY 
da afallamıttı: 

- Balam. . . Dillahi taze d.e"Ji 
lenmişti. • • Hele durun. . • ŞıJll 
iletiyorum. . ıl' 

Diye söylenerek imtiyazlı 1111 ·~i 
firlere mahsus teps.ilerden bit•1~ kurulamağa çalışıyordu. Fakat , 
an'ayan kim? Nazmi parayı ııı' 
sanın üstüne atar atmaz, Hilılll 
kolundan çekip kavheden fır' 
mıttı. 

- n:tmedi 
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GabY. Morlay " Demirhane müdüril ,, filminc:ht 

Bu haf ta gösterilen filmler 

Demirhane müdürü filminde Gaby 
Mor ley çok muvaffak olmuştur 

Melek'te gösterilen Karnaval çocuğu filmini Tanya 
F edor bihakkin yaşatmiş ve çok beğeni1miitir 

Ilı' Sümer &irıeması bıı hafta Demirbane 

2.~diirü iamiııdeki fransızca sözlü fihni 
,ı•ternıcı.tedir. Mevzuu Georgeı Olınet 
~.!:Yni iıim altında yazılıruş methur 
le '>den alıınmııtı.-. FM.:at eser aynen 1:::1- "dilemeıniı ufak bazı değİ§iklik-

Y.apılınııtır. 
llil J~ra'da bir ıaro. Bu tato Dö Boliyö 
l(ı ea; ~turmaı.tadır .. Genç ve güzel 
İ(e.,. d':' Bo!iyö kuzeni Dük dö Blinyi 
lli,.~~lfıt><ktedir. Yakın~ da resmen 
~ii,:;-nacaklar .. Fak.at Duk zevka ve 
~ı;~ kumara fazla düşkün bir adam
ft " Bır 8"Ce Pamte yarım milyoırı 
.. ~k. kaybeder. Bu borcu naıd ödeye-
1~ düıünürlı.en karşısına bit- adam 
'-~ · Bu adam yüz defa milyon« o
fil,.~· Muline'dir. Mösyö Muline'in 
ı._t "'1:i. hadsiz hesapsr.ı: parası vardft' fa. 
~ A. "11i.I bir aileye meıuup deiik!ir. KJ-
~. Kler dö Boeyö'aün mdı:t.., 

arkadapdır. Küçük Y&JUm beri Kler'in 
asil bir aileye mensup olmasını bir tür
lü çekemiyor. Karıısma Kler'in nitan
lı11 addedilen ve ı..,t paTaırz bulunan 
:Dük çakınca onunla evlen.meği aklına. 
koyuyor. Bu ıııretle hem Kler'den in
tikam alacak lıEoı de kendi.O bir düşcı 
olacak .. 

dö Boliyö ailesi bir dava neticesin
de vanru yoğunıı kaybediyor. Kler'in 
bundan hal.eri yoktur. Fakat Dük iri
liyor. Ve Muline'in milyonlarını Kler'in 
temiz ve derin aıkına tercih etmekte 
tereddüt bile etmiyor. Bu habe-i Ate
naiı'in ağzından duyduğu zaman Kler 
çok miiteesllİr oluyor istmıhı sonsuzdur. 
Hemen o gece loendiaini çoktanberi se
ven komtular demirhane müdürü H
lip Deıt.ley ile ı:dşanbnı)"Or. KJer bis
siyatmı ı.iç kimseY'fl cösleı-neğe bü
tün lunvetile çabpycr ve dük'ü unut-

llu hafta İpek sinemasında gösterilen "Şafakta aılah sesleri,, 

muş görüniioyr. Fakat düğün gecesi ar
tık dayanamıyor Filip'e dükü hala bü. 
tün kuvvetile ıevdiğini söylüyor. Filip 
bu vaziyette ayrılınansn is.inı!eri el'ra
frnda büyük dedikodu.!..u-a seıOObiyet ve
receğini §U halde beraber fakıt ayn ay
rı yaııyacaklannı bildiriyor. 

Dü:k Atenais ile evlenmiş:.ir .. 
Bu kadar <Stıraba •• Bu kadar müca

deleye dayan:ıımıyan Klcr hastalanıyor. 
Hastalığı e.;numda kocaaı baş ucundan 
ayrılmıyor .. Kler iyile,iyor. KJ.er, dük'e 
karşı olan bütün hisıiyabru sanki bu 
hastalıkta bırakınıJtrr ve kocasını ıev
meğe başlamıştır. Fakat düğün gece
ı:rinddti hadiseden sonra Filip'e bir tey 
oöylemeğe de cesaret edemiyor. 

ilk dela elfoden aevgilisini alan A
teno:is busclur de Filip'i almak için e
linden geleni yapmaktadır. Kler kı ka
myor bir davet günü Atenais'i çağıra-

filminden bir sahne 

• 1 
J 

Sinema Fareleri 

' •• Buhaf a ara ago e-
terilen ik. • • 

ı mı 

Mi i'nin son saatleri büyüklerin de zevkle 
seyredecekleri eğlenceli bir filmdir 

Miki ile arkadaşı Mauz'u kim tanı
maz? Bunlar tıpkı Laurel ile Haırdi gibi 
birbirinden ayrılmıyan iki ahbap çavuı
lardır. Daiına beraer oynarlar, daima 
ıeyircilai gülmekten kırarlar •.. 

Miki ile doıtu timdiye kadar aino
malanla yalnız hakiki aktüaliteler gibi 
kıaa bir komik fibnde görünüyordu. 
Halbuki ıinenu fareleri, timdi işi azrt
mıılar Miki'nin §<'D saatleri iom.indeki 
filmle Saray ırnemasının bütün matine 
ve sııvarelerini İ§gale baılırmıılardır. 

Bu film ainema aanayiinin vücude 
getirdiği muazzam eserlerden biridir. 
Ve hiç ıüphe yok ki Mikinin ıen ıaat
leri hakiki artistlerin oynadıkları film
ler kadar pahalıya mal olmuıtur. Çün
kü böyle canlı resmleri vücude getimd< 
için stüdyolarda yüzlerce ve binlerce 

insan çalışmaktadır. Vakıa Miki mese
la bir Greta Garbo bir Marlene Dietrich 
gibi yükaek ücret almıyor. Fakat ken
disini istismar edenler reaaamlar, fo
toğraflar, muıilciıinaslw pahalıya çalı
tıyorlar ve Miki yok pahaaına bu ım'etle 
yüzlerce adame. İf buluyor. 

Saray' da aeyrettiğimiğ bu filmin mev
zııunu burada Bnlatacaık değiliz. Çünkü 
ainema farelerinin bu filmlerinde mev
zudan ziyade muaiki, ve hareket Mimik 
hikimdir. 

Güzel bir musiki dinlemek, howa 
vakit geçirmek için küçükler kadar bü
yükler de bu filmi zevkle seyredebilir
ler. 

Miki'nin §en saatlari o kadırr tatdir 
ki insan oı-ada ııaatlecrin nasıl geçtiğini 
bile farl<edemiyor • 

!1J@~@[J)Go ~o~(Ç~[h 
/ c:.. presents 

WALT DISNEY~S 

. -

--rak eğer tezalele meydan vemıek İlt<>-
mİyorsa kocasının pefİni bırakmasını 
söylüyor. Atenais razı olmayınca bütün 
davetlilerin arasında Dük'ü çağırıyor 
ve derhal kansını alarak buradan gitme
sini bağıra bağıra söylüyor. Dili<, Filip'e 
Kler'in hakaretinJen do!ayı tarziye ver
mesini söylüoy~. Filip tarziye vermiyor. 
Duello edeceJ<ler .. 

DueUo sabahı .. Kler kocasını ne ka
dar çok sevdiiini anlıyor .. Bu duelloya 
mani olmalı .. Ya Filip ölürse? .. 

Filıip'in odasına gidiyor duellodan 
zav.geçme~ini .. onu çok sevdiğini söy .. 
lüyor. Tarz.iye venneğe.. e.f dilemeğe 
her §eye her şeye razı olduğunu ıöylü 
yor .• 

Filip'ten başka birisi olsa idi karuı
ıım bıı yalvannalarınm kendiaini ölüm
den kurtarmak için değil eski ıevgili
sini tehiikekeye atmamak için olduğu
nu :zannedebilirdi.. Fakat Filip ıyı a
danılarm en iyiaidir. Böyle bir fÜplıe o
nun llıklına gelemez. Kapıya vunıyorlar 
vaktin geldiğini haber veriyorlar. Artık 
it buraya geldikten sonra na11I geri dö
uülebilir. 

Filip dueHoya gidiyor. Arkasından 
Kler de başka bir otomobile atlayıp 
.son bir teşebbü• te bııluıımak için onna• 
na kotuyor. 

Tam ateı kumandası verildiği zaman 
Kler yetişiyor kendi '.,.ücudünü kocaaı
na srper ediyor ve yaralanıyor. 

Kler iy>leşecek ve Filip çok aevdiği 
kan.ına Kler de aevgili kocasına niha
yet kavuşacaktır. 

Kler rolünde Gaby Morlay, Filip ro
)iinde Henri Rollan çok kudretli bir o
yun göstermişlerdir. Hatta o kadar ki 
bu filmin bundan daha iyi bir şekilde 
oynanmaıuna ihtimal yoktu, denebilir. 
Artistlerin iyiliğine mukırbil dekopaj 
iyi değildir ve romanda bir çok güzel 
sahneler olmasına rağmen filmde ro
manda bulunmayan bir çek lüzumsuz 
.,Jnıeler mevcuttur. 

Hanci sahneler enfes dahili sahne
ler miikemmeldr •. 

Mükaleme iyi tanzim edilmif>lir. Bu 
filin en ziyade muvaffak olmu, fihnler
den biridir. 

_, --. , , 

- _,.,,. ---<.~ 

UNITEO 
ARTISTS PICTURE 

MELEKTE: 

Kai"naval çocuğu 
Melck'tc bu hafta Karnaval çocuğıı 

ismindeki film göater'.dmdı:tedir: 

Nis .. Karnaval .• He•· yerde şetJık
ler yapılıyor heri<es eğleniyor •• Herke> 
neıe içinde. Bıı eğlenenler arasında 
Henri Strogonoff isminde çek zengin 
bir adamla metresi Dolli de vardır. 

Diğer tarafta.. Po!iı merkezıl"de 
genç bir kadın: lrene Yeme iıticvap 
ediliyor.. Kocası Robert V eme çalııtı
ğı bankadan para çalarak kaçmıftır. 
Genç kadm onun nereye gittiğini bil
miyor .. Seri>e>t bırakılıyor. Fakat lru
cağında k:içücük bir çocuk vardır ve 
beş para1r da yoktur. Kenı!Ui ne ile ye
ııyacak? Bu çocuğa nasıl bakacak? 

1 ntlhar ! .. l:'el.i amma ya çocuk?. 
Sahalha kartı şeııl.klerden yorgun 

argın ev.ine dönen Henri merdi vende 
bir şey görüyor ... Bir çocuk? Henri bu 
çocuğa baıkmağa karar veriyor. Bir u 
nine tutmalı sütnine.;.ru de çocuk ı-.. 
disi irnLıhap etsin .• Tabii çocuk bütün 
talipler an.stndan kendi an'"'nu lreoe'i 
ıeçiyor .. lrene içi.n artık meı'ut bir ba
yat batlaınıttır •• Bir gün çocuk bir ka
za geçiriyor !rene bayılıyor. Yabancı 
bir kadmın bu kadar heyecan duyabiJ. 
mcsine imka.n )"Okııır. Heori &ütninenin 
asıl anne olduğwııı anlıyor ll'mle de 
bunu itiraf ediyor .. Çocuğa başka bir 
ıütnine tutuluyor .. lrene'in aaadeti g.İt
tikçe artmaktadır. Henri'yi seviyor 
Herui d., onu ıeviyor .. Evlenecekler. 

Uüğün günü .. Robert geliyor karısı
na eve gelınesini aöylüyOI' ... Peki amma 
ya HeDl'i?. Ya lrene'in afkı? Fakat v• 
zifeüin yanında aşk nedir?. 

Ve lrene'in vazifesi de kocasının, 
çocugunun bahasının yarunda buhm
maktır. 

Robert'i takip ediyor .• 
lvan Mojulrin de Tanya Fedor da 

çok güzel oynuyorlar. Fotoğraflar çok 
güzeldir. Bilhasaa Karmrval tenlikleri
ni gösteren kısanlar çok İyi almmıftr. 
Dahili sahneler de iyidir. Bu ram her 
cihetten muvaffak olmııı bir film sayı
labiliri. 

T anya F edor hi&si sahneleri kendi
ıinden daima beldeni.len bÜ')'Ük bir mu
vaffakıyetle canlandırmıştır. 

• • 
• usso ını 

Dıyoı k.: 
( Il.ış.ı ı ınci sal!:.icde) 

demi§tİm ki: ltalya kendaaını m.üte • 
maaıyen aa.kerle§l nnege, nuıı.tar.N.c 
olmaya ve harp ıçin toslih CCÜ.mİ§ ~ 
lunma.ya m.cbur ur. Bu içtinahı k,a.. 
bil olmıyıuı mecbunyet ve zaruretia 
aebcpleriru de izah etmi§tİm. 

Son kabine toplan:§mda bir takı• 
tedbiri r ittihazına karar verdim lô 
ltalyan .milletinin karakterine kı&a 
bir zamanda bu ledhir'er'.n damgaaı 
b:ı11lacak.tır. Bu tedb · !erin b~lıca • 
nı>ktaları 8 ya§ ile 55 YB.f ara&ndaki 
sivil ve aaker herkesin bir birı'ik ve 
cüzüta.ın te~kil edec kleridir. Bu ye. 
ni ve tarihi bir hadiaedir ki pek k.o 
!aylıkla taklit edilemez, zira m:lyon. 
!arca insa.nların hayatlanrun 4 7 ae . 
nesine şa.m.il olan bir teşkili.ta bağla· 
mak gibi ltalyada ba§anlmq deva.sa 
bir eaer için •li.zım olan tarihi, &iya
si ve ahlalr.i ille tartları nefsinde ce
meden ltalyan milleti gibi ikinci bir 
millet bulunamaz. 

Gerek halde, gere~e istikbalde 
ec-erin muvaffakıyetinden zerre kadu 
§Üphem yoktur. Bu it fatizmin 16 ın
cı ve faşiıt rejiminin 12 İnci ıcne -
ıi den ıonra başhyacaık yani 29 teı • 
rinıcvveldc taımaınile meriyete ı;eçccelı 
tir. 

EsEr~n muvaffak.ıyetinin teminatı,. 
dünyanın en disiplinli milletleri ara-
11nda •ayıl lığı, hll.l"p ve inkilaptan 
sonra cesur, kuvvetli, zinde ve muka,
vemetli bir m ilet olmuş olduğu ha -
k:katinde mün~emiçtir. ltalyanlar öğ 
rendiler ki silaruız bir millet kendi 
mevcudiyet ve istikbaJ.inden emin o -
lanıaz. 

Pa&ifi•tler, h,.kiki aulhün bu en 
tehlikeli dii§manları militarizmi tdkm 
etmekten geri dwı:nuyo. lar, cnlarm 
tikiyctleri bizi mÜteea.3 r ebncz. Biz 
bu şikiyc.tlerin istinat c·· ~igi faraziye .. 
!eri kabul ebek bile militarizm a.!e:r 
hindeki her bir tenkidi g'.:.lünç ve su
itefehhüme uğratılmrı b:r tari'ı. telak. 
kisi olarak reddederiz, aakerile§lllek 
demek, sulbü yıkınak istemde demek 
değil, cnu ziyade takviye etmek is • 
tem..ı.: demektir. 

lta!yan milletinin askerileşme..i, 
Grand Enc:clopeci:a, !tal.ana da ' f"'" 
şizm,, baıhğı altında yazdığu:n ma. • 
kalemde izah ettiğim gibi , F~zmin 
Po&tula.t faraziy~ltrine tama.m.en uy ... 
gundur. Ben bu makalemde halli ıu.. 
bil olmaksızın her zaınan beşerin 
tali ve mukadderatı ile bağlı kah.calı 
olan harp hakkında.ki fikrimi tama -
mile ifade etıniştim. Ve aili.lı ta§ı -
mak faıiznı için büyük bjr bıtı) azı 
§ereflerin en büyüğünü, va:r.ifeleriıı en 
güze'ini ifade eder. F~i•t, hayata bit 
mücadtle diye bakar ve (kolay ha}"'" 
tı) hakir görür. Fa.~t tehlikeyi ~.,_ 
ver ve ôlürnden koı-Lnaz. F..p..ı bilir 
ve inanır ki yalnız gündelik ekmek i
çin yafıya.n bir millet, nihayet bu ek· 
meğ.ni de kaybedecektir. 

Bizim dahili vaziyetimiz, Libera • 
lizınin hodbin tel&kkilerine onlarla 
hiç bir va.kıt uzlll§Bmıyacak bir zıt 
te~kil eder. Çok fazla medeni.eşınİf, 
çok fazla incelmiş ve art.ık yalnız 
hayatın refahına iltifat ile bw m:Uet, 
nihayet gevşeyecek, dejenere olacak 
ve kendilerini bu hayat tarzından u
za.k tutmuş olan diğer tmi!Leıtlere kar
tı artık mukavemet ederniyecektir. 

Roma i.mparatcıo-luğunun inkirou 
ıebepleri mulrtelifti, fa.kat bu oebep
ler b.r devletin muhiti geıni+le<.iik~e 
&ali.bet ve mukavemetini o ni.sbetce 
zayi ottiği mütalea&ıl.ı belık.i telhıo <>
lun>.hilir. Roma inıparatorlull"nwt 
vüsali, §ark ruhunun tesİt" ve .nüfu~u- 1 

nun mütemadiyen artma.smı tevlit et
ti: Kolay, lüks b.r hayat ha§la.dı, ka· 
zanç hırs.ı aOn dereoe arttı ve n.ha • 
yet yeni ve az medeni, fakat daha 
kuvvetli milleti.er İnıparatccluii;un z.ı· 
yıflayan hudutlarına dayandılar '~ 
bunlar cihan tarihinin yeni bir devrıni 
açtılar. Bugün dahi ıulhün tanı or • 
tasında ve hatta gündelik hayat içın· 
de M:litariıt bir dii§ünceyi beşeri 
hayatm eoa.a bir i..mili yapmak fayda
lıdır. Militarizm.in hüküm l'iirdiiğü bir 
yere hiç ha- millet ilk taşı atamaz. 
S. klısya '"" Japonyaya ba.kınama.lı ve 
düşünmel&, her ne kadar bu iki mem
leket içtimai ve iıktiaadi husu.olaroa 
yekdiğerine ta.ban tabana zıt siı.Lwn· 
lece malik jaeJ.er de bunların Yine 
ayni militarist ruhta oıdukları göri:.
lüyor. S. Rwlar herpcuyane bir ıç.ti
mai felaefeye ...üt ... -eccih iken Japon. 
ya bütün kuvvetinin memleketini 
büyübneye sarfı gayret etm.ektedir. 

Bu emperya!İX hareketin iİmili ve 
saiki ne olduğwıu araıttrma.k lüzum. 
ıuzdur. Bir milLetin bii)"Üme&İ içüı. 
bu hareketin milletin kitlelerini tek 
bir organi:rıın gibi hareket '"" teair 
ika edecek bir tarzda kavraınuı ka
fidir. Harpcu ~an bir millet mahv 
ve ifna edihneğe mahkıim dernek
tir. Zira en nihayet harptir ki dev -
letleri.n münaıebetlerini tayin ve tak
dir eder. 

Ben harbi (milletlerin en yüksek 
adalet divanı) olarak tevs.im ettim 
Hakikatte de böyledir. Zira zafer ve 
mağlubiyettir ki devletlerin yekdiğeri
ne wtün ve hakim va.z.iyetlerini ta· 
yin eder ve bu hüküm kat'i ve ni • 
haidir. Bu hükmün yegane temyiz 
makamı, yeni bir harptir. Bir memle
ketin diğer bir memleket üzerine 
zaferi, yalnız ukeri bir hadise değil
dir. Bunun tesirleri hayatın bütün 
&ahalarında hi .. edilir . 

Ancak mağlup edilemez bir vazi
yette olduğu içindir ki Roma Legionari 
§Öyle haykıra bilmi~tir: 

''Civia Romanua •um.,, ben Roma• 
lıyrm. 



M illiyet'in Romanı: 35 

Yazan: Marthe Richarcl Tercüme eden: M. F. 

Fransız kadınının tabağını başkasile 
karıştırmayın sonra felaket olur! 

Hulasa 1 
[ Marthe Richard Fransa casusluk 

teşkilatı tarafından Ispanyaya .Se~ 
Sebastiyen'e gönderilmiştir. Vazifesı 
orada Alman casus teşkilatına girmek 
ve iki cibetli casusluk yapmaktır. Ora
da kendisine kur yapan Walter ismin
de şişman bir Almanla taruşrmştır. Bu
nunla bir parkta gezerken Stephan iıı
ınınde birisine rast gelmişlerdir. Ste
phan bir Alman casusudur. Onu Al
man casus teşkilatı reisi Baron Fon 
Krohn'a tarutmıştır. 

Kendisini bu teşkilatın içine alrruş

lar ve casusluk yapmak üzere Fransa· 
ya göndermişl e rdir. Marthe Richard 
Fransada casusluk teşkilatı reisi M . 
Ladoux"tan izahat almış ve tekrar is
panyaya Snı Sebastiycn'c ve sonra Fon 
Krohn ile beraber Madrite gelmiştir. 

Genç adam selam verdi ve 
''Gut! (pek iyi),, dedi. Hala sü
kfınet bulmamı,tım. Gene hırsla: 

- Niçin beni kabul etmek için 
bu kadar tedbir alıyorsunuz? .. de
dim. 

Baron gülerek: 
- Kapıcının yüzünden, dedi. 
- Kapıcının yüzünden mi? .. 
- Evet. Karım ha:a Saint Se -

bastien'de. Derhal haberdar edil
mesini istemiyorum. 

Hayretler içinde kalmıttım: 
- Karınız mı? .. diye bağırdım. 

Baronun karısı ve 
yemek ziyafeti 

Baron fikri;,ci değiştirdi. Ve ka
nsı Saint Sebastien' den döner dön
mez beni ona takdim etti. 

Baronun karısı da gençti. He -
men hemen benim y14ımda idi. Ve 
güzeldi. Hatta çok güzeldi. Esmer

di. lri, manalı gözleri vardı. Ve tam 
bir Yahudi tipini oldukça iyi can
landırıyordu. Von Krohn'un şah -
san çok zengin olmamasına rağ -
men karısının hudutsuz bir serveti 
olduğunu işitmiştim. Acaba niçin 
bu çirkin ihtiyarla evlenmişti. Her 
halde Baron karısı olmak ve Al -
manya sarayına girebilmek için 
olacaktı. 

Baron'la kan111 Madritte diğer 
Almanların kıskançlıklarını tahrik 
eden bir lüks içinde y14ıyorlardı. 
Bütün Almanlar arasında onlardan 
başka bir otomobil ve şoför sahibi 
olan kimse yoktu. Almanya'nm bü
yük ailelerinden birinin kızı ile ev
lenmit olan ve bununla iftihar e
den Von Krohn'un kayınpederi da. 
madından hiç bir tey esirgemiyor
du. 

Baron, tabii beni kansına tak -
elim etmeden evvel, bu vaziyette o
lan bütün erkekler gibi benden ö -
zür dilemeyi kendine bir vazife bil
mitti: 

- Bir kız çocuğumuz olduğu za
mandanberi, demişti, kanının sıh
hati bozuktur ve yalnız ismi bana r 
bağlıdır. Omuzlarımı silktim. Ben 
yalnız benimle Baron arasında ka
lan genç güzel ve lı,er halde akıllı 
kadını dü,ünüyordum. 

1 
Baronun karısı beni çok iyi ka · 

bul etti. Bana Paristen bahsetti. 
Sonra kocasına dönerek almanca: 

- Hans, dedi, Marthe'ın alman· 
ca bilmediğine emin misin? Eğer 
kendisini yarın öğle yemeğine da- , 
vet edersek almanca bilip bilmedi-
ğini öğreniriz. 1 

Hiç kımıldamadım. Hiç bir fey 1 

befü, etmedim. 1 
Sonra bana geldi ve kolumdan 1 

tutarak: ı 

- Eğer yarın bize gelmek ister
seniz kocam da ben de çok mes'ut 
oluruz. Bazı dostlarla beraber ye
mek yiyeceğiz. Paristen getirtmek· 
istediğim birçok elbiseler var. Si - ' 
zin de boyunuz benimki kadar. Pa
rise gittiğiniz zaman bana gönde- • 
rirseniz öyle memnun olurum ki ... 

Kabul ettim. 
Ertesi gün Calle Orfila'ya biraz 

geç geldim. Özür di'edim. Davetli
ler fofrada idiler. Hepsi beni bas.
tan a'3ğı kadar dikkatle süzdüle~ 
ve gülüm·ediler.Bu vaziyet.bu •e
kilde kabul edili,im biraz garipti. 
Baronun beni k:rnseye takdim et
memesi de bu garabeti fazlalatlırı
yordu.Demek dost olarak samimi 
bir sekilde davet edilmem.ittim. 

B"asımla hafifçe selamladım. 1-
çimd~n hiddetten kudu~yordum. ı 
Fakat bir sey belli etmedırn. Her -
kes beni i~ceden inceye tetkik edi-

1 yordu. Sofraya oturur oturmaz da-

vetlileri içimden saydım. On üç ki
ti idik. Bu iyiye mi ip.retti, fenaya 
mı? Etrafımda sivil giyiruniş Al -
man zabitleri ve İspanyollar vardı. 
Hepsi de iyi bir mevkii içtimaiye 
sahipti. Sağımda saçsız başı lam
banın altında pırıl pml yanan bir 
Alman vardı. Elleri kıldan gözük
müyordu. Ve çok fena fransızca ko 
nuşuyordu. Solumdaki gençti. 
Dimdik oturuyor ve hiç franaızca 
konuşmuyordu. Yalnız arada sıra
da tüphe dolu nazarlarım üzerime 
dikiyordu. Sofrada üç kadındık. 

Bir Baronun karısı, bir minaaız bir 
Alman kadını ve bir de ben. 

Fon Krohn, Metrdotele alman
ca olarak: 

- Johann, dedi, mutfakta Fran
sız kadını için hazırlanmıt hwıu-
si bir tabak vardır. Sakın biribi • 
rine kanştırmaym. Sonra büyük 
bir felakete sebebiyet verirsiniz. 

Metrdotel : 
- Gut dedi ve dışarı çıktı. 

Biraz sonra geldi. Ve önüme için 
de yemek dolu bir tabak koydu. 
Bu yemek te tıpkı öbür yemekle
re benziyordu berayı nezaket ö
bürkülerin önüne de tahakları ko
nuncaya kadar bekledim. Etra-
fımda ne geçiyordu? B~ıma ne 
gibi bir çorap örüyorlardı? Her -
kes Alman usulü hapur hupur ye -
mek yiyordu. Bazısı almanca, bazı
sı İspanyolca konuşuyordu. Bir 

tanesini anlamıyor, ötekini de an
lamıyor görünüyordum. Yemeğe 
batlamıştım. Çorbanın hiç bir gay
ri tabii tadı yoktu. Niçin Baron 
benim için Metrdotele böyle husu
si bir yemek ısmarlamı,tı ? 

-Bitmedi-

MAARiFTE 

Ankara f caret !besi 
Ankara ticaret lisesinin iktisat fakül

tesi haline gelmesi için tetkikat Y"J>ıl· 
maktadır. 

Ankara ticant lisesinin 300 den fazla 
talebesi vardır. Bu sene mektıepleTde a
çılan taİ~be kooperatifi dolay;ıile lzmir, 
Trabzon, Adana a:ibi vilayetlerden de. 
buraya talebe gelmesi temin eclilmiıtir. 
Bu suretle ticaret liuai, yalnız nehari 
mahiyette detil, ayni zıımaııda uzak vi
layetlerden gelen talebeye tahsll imkin
]arınr veren bir mii.esseıe haline gebniş.
tir. Talebe tarafından idare edilen bu koo 
peratifte yemek ve yabnak a:ibi masraf
ları 20 liraya temin etmek kabOldir, bu 
gibi talebe arasındaki teşebbüsler artar
•a, diğer il•tİsas mekteplerine de vilayet 
!erden a:elen talebe ucuzca hayatını temin 
edebilcektir. Ticari lisesi talebe koope
ratifi buna bir misal teşkil etmektedir. -VA URCULU 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lSTANBUL ACENTALICI 

Liman Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon yo~u 
TAR 1 vapuru 

18 Teşrinisani 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ili.veten Of, ve Sürrneneye 
uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve CAR

ŞAMBA· günleri saat 20 de Top
hane nhtmıından bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüıte mutat iskelelere 
uğTar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA. günleri bir vapur 
saat 9 k Tophane rıhtımından kalkar. 

Mudanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SAL! 

günleri ıaat 9,30 da ve Perıembe gü
nü aaat 9 da Tophane nhtllllll\dan 
kalkar. Perıembe postalan aynı gün
de Mudanyadan saat 14 de lıtanbu
la döner. 

ııcıı ................. . 

Dünkü Lik maç~arı 
(Başı 1 inci sahifede) 

Geçen cuma lstanbıılspora kaqı çok 
a:üzel ve telnil< bir oyun çıkarak 4 - 2 
maçı kazanan Fen..W.çenin fazla sı
lantı çekmeden Vfia'yı da mağlup ede
ceği taıbmin olunuyordu. Fal<at; Fener 
talamrııds oiKum battınuı fena bir ıe. 
kilde, yapılmıt olması ve F eoerbalıçe
nin ceçen haftaki ile kıyas ....ı.ilemiye
cd< lı:adar bozuk ve elısenyetle şuur
$UZ oynama11, tııiıminleri altüst sarı 
lacivertlileri de mağlup etti. 

Kemal Helim Beyin idareai akında 
oynanan maça Feınerbahçe takımı şu 
fdrilde çıkmı§b: 

Bedi; Yaıar - Fazıl; r.evaı, Ali Rı
za, Esat, Niyazi, Muzaffer, Reıat, Fik
ret, Şaban. 

Uz.., zamandrr oynamaı.-ı clolayı
ale esasen idmansız olan Reıadm ma
liim olan ağırlığı nokıtasmdan da hllo
ma •lınına11 ve bıınunla da iktifa edil· 
miyerek merkez mubaciaı mcn.ıriine ko
oulmuı bCiyiik bir habdv. FenerWı
~ bu batasmııı C ı 'mı, !!ek ili kaza. 
nabileceği bir c-sı kaılıelınclıle öde-

Dünkü maçtan bir en.stantane 
miş oldu. Futbolde gol frrsatlarmı mü
temadiyen kaçırmak karı• tarafa gali
biyet frrsatı vermek demektir. Netekim 
dün Reıat ağı;rlığı ve idmanıızlığı yÜ· 
zündcn üç dört mU.kemmel fn-sab ka
çınrn:a Vefalılar, biraz da fuia gayret
le galibiyeti temin ettiler. 

F eneri>ahçe oyuna İyi baıladı. Sol 
İç Fikret ~ğ iç Niyazi hiKumlarm e
sas noktalan idi. Vefalılar bu hücum
ları i..k devrenin sonlarına kadar ka-ma
ğa muvaffak oldular. o.,....., bitmezden 
biraz evvel Filn-et güzel bir şüıle Fe
nerbalıçenin yecane &ayısını yaptı. 

lki.nci t!evrede, müdafaanın da hü
cum hattındaki bil7.I oyuncular kadar 
lakayt oynaıın;uı, meri<ez muavin Ali 
Rızanın ger& hiicumları kesmekte ve 
gerek muhacimlere yardnn etmekte za
il kalına..t bir taraftan v efalılara wmt 
verirken diğer tarafı..,. San lacivert • 
!erin V elanın havadan oyununa kapd
masına sebep oldu. Pek teknik olmfı.' 

malda beraber mu&allat OytHI tarz:ı i 
Vefa hücum hatbru siirükleyen ve Fe
nerbahçe müdafaaaıru müşkül vaziyet
lere düJiiren Gazi Vefanın ilk colünü 
yapmağa muvaff8'< oldu. 

Bir - bir nziyete vinliktmı _,-a 

V <ialılarm gayreti çok ..ıtı. BU-az eon· 
ra bir frikik e&nasrnda a:i>zel çekilıniJ 
bir ıütü Vefa sol açığı biraz tesadüfi ol
makla beraber çolı: ııüzeJ bir kafa vuru
fU ile V <laya a:alilııiyet ııoliinü kazan. 
cı.dı. Bunda Fener kalec.sinin batası 
barizdir. Çünkü; eier V<ia .ol açığı 
kala vvnnıumt ol•ydı, top .. uta gidi
yordu. Avuta giden topu tutmal< üzere 
kalecinio yerinden ayrılmaması ve kalc
ı.ini boş bırakmaması 1"2rmdı. 

.Su .ıkinci golden sonra vakit F ene
rin beraberliği o1'un temin edebilmesi· 
ne mM>i olacak lıadar daralmıt!J. Esa
oaı F ""1eri>ahçenİtn oyun tarzı gol çı
kannauna da mani idi. Oun bu suretle 
Vefanın l - 2 galibiyeti ile bitti • 

Beıikttıf - Beykoz maçı 
Şeref •tadında Beşiktaş Beykoz bi

rinci takımları kartılaştı. Beşiktaş ta· 
kımında, Hümii, Feyzı, Nazmı, l:.rşeı 
eksikti, Beyko..Jul•da da bir iki oyun
cu yoktu. 

Oyun başladıktan üç dört daı...ka 
sonra Bqiktaşlıların oağdan gelen bir 
alımı Beylıoz müdafileri .favulle durdur
duklarmdan Beykoz aleyhine perıal!J 
veTidi. Hakkı bunu ııole tahvil etti. Bun· 
dan •o,..a Beykozlılar biraz canlandı
lar ve yinnİ b"§inci dakikaya kadar o
ywı mütevazin denilebilecelı ıekilde 
devam etti. Bu müddet esnasında Bey· 
kazlular bir iki fırsat kaçırdılar. y;nni 
beşinci dalcilı•da y1oe Haklu şahsi bir 
ııayreüe Be~taşm ilı:inci golünü yap· 
tı. 

Uçüncü golü ele yaph 
Uçüncü gol .ı.,..reınn bitmesine beı 

dakika kala t.ırei iıçu.ıcü golu de yap
b • 

ikinci devreye 3 - O mağlüp çıkan 
Beykozluların manevi kuvvetleri oıl
mıı olduğundan Beıikta§ tamamen h&
lıim bir vaziyeı aldı. Bu de~ nyirmi 
betinci dakiJM..,ncla da Hakkı gol ya· 
parak Bet!ıktaı maçını dört dır biür
di. 
Galatıuaray - Süleymaniye maçı 

Taksim sahasmda oynayan Galata· 
..,...ay - Süleymaniye maçı sarı kırmı
zılann (O - 10) l.ılı: galibiyetile netice· 
lendi. 

Birinci de.ıede Süleymanjye takı· 
mı butün gayretini sarfetmeoinc rağ
men antrenemansız bir takım olduğu i
çin kendisinden daha iyi oynayan Ga
latasarayın üç col yapma .. na mani o
lamadılar: Bu golleri, Nihat, Münevver 
ve Necdet yaptılar. 

lkinci devre ba§ladığı zaman, ilk 
golü yine Necdet atb. Bunu Nilıadin at
bğı bi rıüt.le takımına lıazandırdığı gol 
takip etti. 

Bundan sonra Süleymaniyeli Bü
lendin yaptığı bir ent penalbyı Danyal 
güzel bi.- şütle gol yaptı. 

Fazlı, yedinci, Lütfi sekizinci, Kadri 

dokuzuncu, yine Fazıl onuncu golleri 
yaparak, Galatasarayın büyük bir sayı 
farkile galibiyetini tanin etmit oldula:-. 

Galatasarya takımı heyeti umumiye 
itibarile güzel oynadılar. Top lıontrolle
ri, nefesleri ve ıiir'atleri iy; idi. 

~çlerinde bek Lütfi, forvette, Fazıl 
' ve Danyal lııillıa5sa o.azan dikkati c:.el

bedecek derecede iyi idil... • 
Buna mukabil Süleymaniye takımı 

antrenemansız b.ir halde idi. Kendilerin· 
elen en çok it ...,ulan Blent, Ali ve 
Necdet bile idmansız bi rvaziyett.. bulu
nuy<ırlanlı. 

Galatasarayı tebrik ederken Süley
maniyelilere de ııayret ve çalııma te
mecıni ederiz. 

Ate, Güne' - lstanbrdspor 
Dün F enerbahçe &tadında Fener • 

bahçe Vefa maçından evvel Atq Gü
llet Istanbulapor birinci takımları hu
-i bir maç yaptılar. Ateıı Giinet ta
kımı f(>yle çıkım§!J : 

Hüaamettin, F an>k, Münip (A -
Mil), Rıza, Reşal, J-;ı, Celal Ş... 
filı, R<iii, Rasih, Necdet, Rebii. 

Oyunu anletnMdau evvel bir ıeyi 
İ§aret ebnek i.aterim. PerJembe ırün
kü yazımda Ateıı Güııe, takmunda 
Raaib, Refii, Danyal ve Kadrinin oy • 
-yacağmı itittiğim rivayetlere ııö.re 
yazmıftım. 

Bir gazele beni tekzibe kallmuJlı. 
Hiç dütimınecli ki benim yazdığnn 
(rivayetlerin) bile yüzde elli.si tahak
kuk eder. Nitekim dün Ate§ GWıe! 
takı.mmcla Ra.sih ve Refii oynadıktan 
maada fazla olarak Celal Şefik le 
O,YRa.dı. 

Danyalla Kadriye ge!&nce; gene 
dün itiUiğim (rivayetl...-e) göre, Ga
la.ta.sarayın Süleyımaııiye klU'JıSU>a pek 
zayıf çıkmamasını İ$liyen At.,. Gü
neş futbol kaptanı bu iki oyuncuya 
geleeek haftaya kadar mezuniyet ver
m.iı . Refikiın;z g elecek hafta bir te
lefon muhaveresile beni tekz:be ye.I • 
teounekte serbeıtt :r. 

Ge:eı:m maça; Ateş Güneş d~ ilk 
defa btanbulda kuvvetli ve genç 
bir takıma karşı bir maç yaptı ve 
bu maçı 3 - O kazandı. 

ilk devrede birib:rine alışmamı' 
ve b :r kı.s.mı antrenöntansız b~unan 
AteJ Gü:ıe~liler devreyi O - O bitir
diler. ikinci devrede daha iyi oyna
dıl:ır, güzel kombinezonlardan aon
ra Refii iki, Ra.s.ih te Rebiiden aldıgı 
gayet güzel bir pastan vole bir tütle 
bir gol yaptılar. 

Ateş Güneşin dünkü oyununda 
en memnun olunacak cihet daima yer
den ve teknik bir §<!kilde oynamağa 
çalmnalarıdn-. Bu oyuneufar fonn'la
rrru btiunoa ta.kını hayli kuvvetli 
olacaktn-. 

Esat HAMDUN 

İngiltere siyaseti 
(Baş.ı ı inci sahifede) 

vam etmektedir. Ve bundan büy;jJ< 
bir memnuniyet duyuyorum. Bü
yük Britanyanın ihracat ticaretinin 
genitlemesinden bilhassa memnu
num. Buna birçok memleketlerle 
yapılan ticaret mukaveleleri yar
dım etmittir. Dahili ticaretin mü
tekabil tercih esasına dayanarak 
inkipfından da memnunum. 

Kral, üç devletin deniz murah
haslarının muvaffakiyetli bir neti
ceye varacaklannı ciddi surette 
ümit etmektedir. Böylece dünya, 
son senelerde alakadar dev !etler 
tarafından serbest bir surette ya
pılan milletleT arası taahhütlerle 
faydalı bir surette önüne geçilmiş 
olan gayri mahdut bir silah reka
betinden kurtarılmıt olur. 

Kral bundan sonra oğullarının 
Dominyonlara ziyaretlerinden, Ter 
Növ'ün idaresine ait kanunun ka
bulünden, Hindistanın müstakbel 
idaresi için iki menlis tarafından 
yapılan tavsiyelerden bahsetmiş
tir 

POLiSTE 

Kadına tecavüz 
Y ctmeyormuş gibi koca

sını da bıçak'.adı 
T opkapıda Beyazıt ağa mahallesin

de Karayalı çdonazında (3) nuım."atı 
evde oturan arabacı Ali Efendinin zev
cesi Hatice Hanım, evelki gün su Mnalı 
ü.z.,,.., çeımeye a:ideMen lllDCMmnt ço
cuğu Tatar Nuri ile karırlapruftır. Ta
tu Nuri, Hatice Hanımın kolundan tut
muı ve sürüklemeğe ba§ıa.n..tır. Bu
nunüzerine kadın feryadı basınca Nu
ri de oradan r.avuıup evine gitmiııir. 

Hatice Hanım, doğruca eve giderelı 
hidiseyi kocası Ali Efendiye anlabnıf, 
Ali Efendi de ıaldmnasuu heline ko
yarak Nurinio evine gitmiştir. 

Çıkan .ka'Y'gada Nuri de bıçağuu çek
miı Ali Efendiyi yaralamışbr. 

Hadiseyi mütealöp Nuri karakola 
a:iclerek teslim olrnuftur. Ali Efendi, 
Gurd>a hastanesine yalınlımfbr. Tah
kikata devam eclibnekteclir • 

Çarpın otomobil 
Fener caddesinde toför Şülmi Ef. 

n:in idar.,.indeki 1884 numaralı otomo
bil Cibalidc oturan Hasan k.szı 8 ,.... 
ımda Seher ismindeki çocuğa çarparak 
yaralanmasma sebep olmuıhır. 

Hırsız 
Eminiinünde Kundakçı hamnda otu

ran Haydarın 10 liraııru çalan Ş-.U. 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Herkes soy adı almağa baş~adı 
(Başı l inci sahifede) 1 

di. Bu kanunla artık hepimi21in de birer 
ooy aclma sahip olaoağımızı biJiyoru:z. 
Fakat mnumi anıuya balalıMa, batta 
li.yihanm verilmesine geçilrilmiı gözile 
de bakabiliriz .Çüd<ü pek ç'* münev
....,..Jerimiz, ya>İ doğan çoculdarma öz 
Türk adi ... koydukları gibi, p5 çokla
rımız <la daha JimcDclen aoy adlan al
makta 'ft bunu nüfus kütülderine ge
çirtm ... teclirler. 

BaJbyan cereyan hızım aldığı için 
kanun meclisten çıkar çdcmaz, çok lro
laylıida tatbik edileceğine ıiiphe yok. 
t..-. Meoeli. iktısat Vekili Celi.J Bey 
"Bayar", dergiye göre «Celil», Harici
ye V&ili Tevfik Rüıtü Bey "Aras" 
dergiye göre «Pazar günü• isimlerini 
aldılar. Bir çok meb'uslarrmız ve okur
lanmız da ayni yoldan gider... doiıa 
timdiden soy adlarmı seçiyorlar. 

Bundan ba§ka cBey» kelimesinin de 
'IBay" !'*!inde «Efendi, Bey ve Ağa» 
ya teımili «Paşa• ya "Ceneral" denil
mesi halonda bir cereyan vardn. Bu 
takdirde 'IBay" lıeım-inin isim sonu
na değil, bütün diieT milletlerde oldu
ğu gibi, ba§ıına g..çirilmek sureıile wnu
mi düzene oyulmıuı da düşünülüyor. 

Şu halde pek yalm>da, herkesin, ao-
7unu belirtecek bir adı olacak demelı
tir. 

Soy adı seçmelı için baş vundacak 
en ;y; kaynak dil tarama deTgiıidir. 
Soy adı alınak, talrnıak hakkındaki ka-

nunun tayin ettiği müddeb içinde, 
nüz soy adını nüfus kütüğüne g · 
miş vatandaşlara, mahallin en biİ 
mülkiye 8miri bir ad takecek\ır. 
kesin kendi istediği ismi, zevi<ine 
~i için, bu müddetin do 
beklemiyooeği şiiphesizdir , 

Soy adının alınması, bôr çok .. 
lıldann önüne geçecektir. B' 
benzeyen isimleri birbirinden a 
istediğimiz bir ari<adqmıızı ifade • 
için çok clefll zorluk sekmez mi 
Y el1Ö kanun bütün bunılan halle 
dir • 

Dış limanlara vapur işle 
mek için 

Türkiye deniz yollan itlehne • 
Triyeote, Hamburg, Londra, u ...... ., 

ve saire gibi l.imaıılara itlebnek İçİll 
ni vapurlar sabn alacaktır. Bu 
üzerinde §İmdiden tetkikata bat 
br. 

Bu maksatla lzmôre, idarenin eoJıİ 
mir acentası Tevfik Bey gönd ' 
Tevfik Bey ecnebi limanları arasmcı
liyen ve lzmiT limanına da uğnJall 
purların senelik itleri ve takip 
yollar hakkında tellı:ikat yapac:ıolı ~ 
tetkikatını bir raporla idareye 
ccktir. 

Selimiyede Askeri Salın 
alma Komisyonundan: 

1 - 12000 kilo hoşaflık kuru üzümün 25-11-934 pa 
günü saat 14 de açık eksiltme usulile münakasası yapıla 
ğından taliplerin teminatlarile birlikte Selimiyede Askeri 
tmalma Komisyonuna müracaatları. 

2 - Sartnameyi daha evvel Komisyonda görebilirler. 
- (7663) 

Jandarma Umum Kumandanlık An' 
kara Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun ve teneke kutulara konulınııf 
olarak kapalı zarf usuliyle on bin kilo vazelin yağı satın 
nacak ve münakasası 5-12-934 çarşamba günü saat on birde 
yapılacaktır. Şartnamenin bir sureti İstanbul Jandarııı' 

muayene hey'etine de gönderilmiştir. İsteklilerin temi 
makbuz veya Banka mektubu ile gün ve saatinde komiayoll 
muza gelmeleri. (7695) 

DEVLF.T DEMlRYOLLA.RI lDA.RESt tLA.NLA.Rı 

Devlet Demiryolları Umum 
.. üdürlüğündenı 

• · lstanbulda Sirkecide kiin Antalya nakliyatı um ...... iY'I 

anbarı tarafından Devlet De miryolları Umum Müaürlilid 
namına yapılmakta olan Mes ajeri Nakliyatı için tara 
arasında mevcut mukavele müddetinin hitamına mebni ~ 
kôr Şirketin badema Umumi müdürlük namına hiç bir ırıd' 
mele yapmayacağı ilan olunur . (7820) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
Umum Müdürlüğümüz İnşaat Şubesi için yüz yirmi 1Jd 

liraya kadar bir mimar almac aktır. Taliplerin güzel San'~ 
lar Akademisi Mimari Jasmın dan mezun ve Askerliğini ıı· 
etmiş olmaları §arttır. Bu evı ıııfı haiz olanların 22-11-934. 
tarihine kadar inşaat Şubesi müdürlüğüne müracaatlan. , ' 

(7715) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...;_~--j 

Selimiyede Askeri Satın' 
Alma Komisyonundan: 

1 - 800 ton Lavemarin kömürü kapalı zarf usuliyle 1" 
pılan münakasada teklif edilen fiat pahalı görüld~~ 
22-11-934 Perşembe günü saat 14 de pazarlıkla pazar.IJ.I':"; 
satın alınacağından isteklilerin teminatlariyle birlikte SeJi' 
miyede Askeri satınalma komisyonuna müracaat eylePle"' 
leri ilan olunur. 

2 - Şartnameyi daha evvel Komisyonda görebilirler. , 
(7782>/ 

Jandarma Umum Kumandanlığı AtJ' 
kara Satınalma Komisyonundanı : 

Satın alınacak olan (125 O) adet altlı üstlü demir yeıB 
karyolanın kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiatın uy~ 
görülmemesinden pazarlıkla satın alınması l&zımgeleD 1', 
pazarlığının 20-11-934 salı gÜnü saat 11 de yapılması lı' 
rarla§hrılmıştır. İsteklilerin o gÜn saatinde teminatlanYle 
Komisyona gelmeleri. (7766) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_./ 

Jandarm Umum Kumandanlığı An' 
kara Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun (2 841) adet arka çantası kapıal1, 
zarf usulile satın alınacak ve münakasası 8 • 12 - 934 Cıl ~ 
martesi gÜnÜ saat ( 1 1) de yapılacaktır. İstekliler nüınUJle 
şartnamesini görmek üzere her gün lstanbul'da Jandarı;;: 
muayene hey'etine·ve Ankara 'da Komisyonumuza ve sa ır 
almak için de münakasa gün ve aaatında ilk teminat mal<b 
zu veya banka mektubu ile komisyona gelmeleri. (7593) 

1
; ss 



İstanbul Kumandanlığı sa tınaln1a komisyonu ilanları 
1 · Hadımköy kıtaatı ihtiyacı o man hesabına pazarlıkla alına-
lan 200 ton un kapalı zarf- caktır .İhalesi 19 İkincite~rin-

' la alınacaktır. ihalesi 29 lkin- 934 pazartesi günü saat 14,30 ı 
. ci Teşrin 934 Perşembe günü da. Taliplerin şartnameyi gör 
: &aat 15 dedir. Taliplerin şart· mek üzere her gün Fındıklı- 1 

nameyi görmek üzere Fındıklı da Satınalına Komisyonuna 
da Satınalma Komisyonuna müracaatları ve ihaleye işti- 1 

lllÜracaatları ve ihaleye iştirak rak edeceklerin de vaktinde 
1 

. edeceklerin de vaktinde Komis Komisyonda hazır bulunmala 
l'onda hazır bulunmaları. rı. (292) (7693) 1 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonun an: 
Sıra 

No. sı 
1604/ 6 

1604 / 7 
1604. 8 
1604/ 9 
1606 

1610 

1612 
2089 
2166 

2355 

Semti 

Bostancı 

" 
" 
" Üsküdar 

" 

Mahallesi 

Bostancı 

" 
" 
" Tenbel Hacı 

Mehmet 
Selman ağa 

Kuzguncuk Kuzguncuk 
BüyükçarşıBüyükçarşı 
lstanbul Mahmutpaşa 
Mahmutp. 
Kuzguncuk Kuzguncuk 

Sokağı Cinsi 

Çatalçeşme ve Toz- Arsa metresi 106 
gat 

•• 
,, Ali paşa 

" Selami Ali Ef. 

Karaca Ahmet 

lstirati kalfa 
Çadırcılar 
Kalcdar 

" 
" 
" 
" 

" 
"' 
" 
" 

103,50 
263 
103,90 
53,50 

Yarım kagir dükkan ve üstü 
oda ve sofa Vtı bahçe 
Ahşap hane ve bahçe 
Kagir dükkan 
Kagir oda orta kat 

Eski lstirati kalfa, Arsa metresi 64,50 
yeni Tomruk ağası 

Emlak No.sı Hissesi Hi .. eye göre mu-

hammen kıymeti 

11-15 E. Mıi. 37 harita Tamamı 106 T.L 

11-15 E. Mü. 38 harita 104 " " 11-15 E. Mü. 70 harita 422 " " 11-15 E. Mü. 65 harita 186 " " 27 yeni 29 eski 
" 320 

" 
22 64/ 120 220C 

" 
45 28 / 144 156 

" 19 32/ 120 428 
" 25 Tamamı 300 
" 

49 
" 

52 .. 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gay

rimenkullerden 1604/ 6 - 1604/7 - 1604/ 8 • 1604/ 9 - 1606 - 1610 sıra numaralılar 1211-934 satışında müşteri bulmadı
ğından 19-11-934 pazartesi gilnü 1612 • 2089 - 2166 - 2355 sıra numaralılar 12-11-~34 satışında mÜ§teri bulmadığından 
satışları bir hafta uzatdarak 20-11-934 salı günü saat 14 tedir. Alıcıların Galatada eski Kredi Liyone Bankası binasındaki 
Satış Komisyonuna müracaatları. (7767) 

... 

ADEMi iKTiDAR 
ye 

BEL GEVŞEKLiGi 
Her yaşta görülebilen bir arıı:adı: 

SEKSULIN 
-----------------Bu mllhim ve meyus edici 
arıunın fennin ıon terakki

yatına göre yapılmıf 
yega11e ilicıc'ır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanlan. 1 
~------~~-----__...;;,;.~--~ 

İzmit için (36360) tuzla i-ı münakasaya İştirak edecekle
çin (7200) ki cem'an rin belli saatten evvelteklifle
(43560) kilo Bulgurun rini Tophanede Satmalma ko-
20-11-934 salı günü saat 15 te misyonuna getirmeleri • 
kapalı zerfla eksiltmesi yapıla- (500) (7247) 8133 

caktır. Muvakkat teminat İz- * * * 
n1İt için (300) tuzla için (60) 1stan6u Levazım Amirli -
lira<l.ır. İsteklilerin şartname· ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
sini gönnek üzere her gün Es- 1500 kilo çay 19 teşrinisani 
kişehirde Kolordu ve İzmitte pazartesi günü saat 15 te a -
Fırka Levaznnlarma ve Ek- leni münakasa ile alınacaktır. 
siltmeye Releceklerin de ta- Taliplerin şartnamesini gÖr -
yin edilen gün ve saatte temi- mek ve münakasaya İştirak et
natlariyle birlikte zarflarını mek üzere Tophanede Satınal
F ırka Sat malına komisyonuna ma komisyonuna gelmeleri. 

latanbul Levaznn Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

İlinları 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıt'at için 100 ton 
pirinç 21 Teşrini Sani 934 çar· 
şamba günü saat 14,30 da ka
palı zarfla alınacaktır. Şartna· 
me ve nürnunesini görecekle
rin her gün ve münakasaya 
İştirak edeceklerin belli saat
ten evvel tekliflerini Tophane
de satınalma komisyonuna ver 
meleri. (492) (7103) 

8127 

• • • 
{270) (7514) 8606 8860 

• • • • • * 

Kutusu 200 kuruıtur 
BESIR KEMAL

MAH'MUT CEVAT 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
31 ton çorbalık pirinç kapalı 
Zarfla alınacaktır. ihalesi 27 
İkinci Teşrin 934 salı günü 
saat 15,30 dır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
F mdıklıda Satınalma Komis
Yonuna müracaatları ve iha
leye iştirak edeceklerin de tek
lif mektuplarile birlikte vaktin 
de hazır bulunmaları. (261) 

1 Eczane!İ : Sirkeci 
Kumandanlık Kıt'atı hay- illl-•ııııiiııiıııiıı.-------.: 

vermeleri. (521) (7152) (499) (7248) 8134 
8116 ••• 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıt'at için 100 ton 
kuru fasulye 21 Teşrinisani 
934 çarşamba gÜnÜ saat 14 
de kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartname ve nürnunesini göre
ceklerin her gün ve münakasa · 
ya iştirak edeceklerin belli 
saatten evvel tekliflerinin 
Tophanede satcnalma komis
yonuna müracaatları. (491) 

(7515) 8607 

• * * 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 33 

ton pilavlık pirinç kapalı zarf 
la alınacaktır. İhalesi 27 ikin
ci Teşrin 934 salı gilnü saat 
15 dedir. Taliplerin şartname 
Yİ görmek üzere her gün Fın
dıklıda Satınalma Komisyonu
na müracaatları ve ihaleye İs· 
tirak edeceklerin de vaktind~ 
Komisyonda hazır bulunmala 
rı. (267) (7516) 

&608 
••• 

~ırka kıtaatı hayvanatı ihtiyacı 
için 310 ton Yulafa verilen fiat 
trıalcamca nahalı görüldüğün
dl!n pazarfıkla alınacaktır. İ
halesi 18 İkinci T rrin 934 
Pi\ıar günü saat lG,30 dadır. 
1' aliplerin şartnameyi gör
ltıck üzere her gün Fındıklıda 
Satınalma Kom!syonuna mü
ta::aatlarr ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Komis
l'onda hazır bulunmaları. 

(291) (7679) 8850 
.·~ ... 

Kumandanlık kıtaat ihti
l'•"~ı için 26 ton nohuda veri
len fiat makamca pahalı gö
rüldüğünden ihalesi 18-1 1-
934 pazar günü saat 14 de
dir. Pazarlıkla alınacaktır. Ta
liplerin sartnameyi görmek ü
~e:-e her. gün Fındıklıda Sa
lınalma Komisyonuna miira
ca:ı.Uarı ve ihaleye iştirak ede 
Ceklerin vaktinde Komisyon
da lınzır bulunmaları. (277) 

(76&4) 8858 

• • 
.. 33 F. ihtiyacı için 150 ton 

tuvenan kömürü pazarlıkla 
~ınacaktır. İha esi 19 İkinci 
eşrin 934 pazartesi gunu 

taat 15 dedir. Talip erin şart
Faıneyj görmek üzere her gı.in 
ındıklıda Satınalma Komis

j0nuna müracaatları ve ibn
eye iştirak edeceklerin de 
b ktinde Komisyonda hazır 

ulunmal rı (286) ( 7691) 
8859 

• • • 
. . Birinci Fırka kıtat ihtiyacı 
ıçın 300 kilo çay müteahhit 

vanatı ihtiyacı için 1 No. dan 
4300 ve 2 No. dan 15,700 adet 
taç markah mıh pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 20 i
kinci teşrin 934 Salı gunu 
saat 14 tedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 1 

gün F mdıklıdaki komisyona 
müracaatları. lstirak edecek
lerin de vaktinde teminatla-

' riyle birlikte komisyonda ha- • 
zır bulunmaları. (293) 
(7758) 5928 

• • • 
Kumandanlık kıt'atı hay

vanatı ihtiyacı için 200 
adet keçe belleme pa
zarlıkla satm alınacaktır. 
ihalesi 20 İkinci teşrin 
934 sah günü saat 16 daôır. 
Taliplerin şartname ve nümu
nesini görmek üzere her gün 
Fnıdıkhdaki kom!syona mü
racaatları iştirak edeceklerin
de vaktinde teminatlariyle 
birlikte hazır bulunma!arı. 
{294) (7760) 8929 

* * * 
Çata!c:ı. kıt'atı ihtiyacı için 

3 bin kilo ayva reçeli pazarlık
la alınacaktır. lha!esi 19 İkin
ci tesrin 934 pazartesi saat 
14 d~dir. Taliolerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda satınalma komis
yonuna müracaatları ve iha
leye iştirak edeceklerin de vak 
tinde komisyonda hazır bu-
lunmaları. (299) (7797) 

89965 

* • * 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için 

pazarlıkla beş bin kilo merci
mek alınacaktır. ihalesi 22 
İkinci teşrin 934 perşembe gÜ 

nü saat 15 dedir. Taliplerin 
sartnameyi görmek üzere 
her gün Fındıklıda satınalma 
komisyonuna müracaatları ve 
ihaleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (296) (7794) 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için 
7000 kilo nohut pazarlıkla a
lınacaktır. İhalesi 22 İkinci 
tesrin 934 perşembe günü saat 
14 dedir. Taliplerin şartname
yi görmek üzere her gÜn Fın
dıklıda satınalma komisyonu
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin de vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (291) (7795) 

Fırka Kıt'atı ihtiyacı için 

!!!1111 .............. 1 ... .. 

Bugün Beyoğlu İstiklal cadde
sinde Hacopulo pasajı ka11ısında 

Nowill Mağazasının 
kat'i tasfiyesi yapılıyor. 

Bütün dairelerinde 
"• 60 kadar tutan 

İzmit için (12400) Tuzla 
için (2400) ki cem'an 14800 
kilo Sabunun 20-11-934 salı 
giinü saat 14 te kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün Eskişehir
de Kolordu ve lzmitte Fırka 

1 Levaz~larına ve eksiltmeye 
' geleceklerin de tayin edilen 

1 r gün ve saatte telT'inatlariyle 
Juven ve Alek•andrin eldiven- birlikle zarflarını lzmitte Fır-

Büyük tenzi at 
'.,ri, Gui, Rex, Mag, Cevennes, ka satmalma komisyonuna 
Etam ve sair ipekli çoraplar. 1 

Viyana salıtiyanından mamul el müracaatları. Muvakkat temi-
çantaları, tütün içme levazımatı, 1 nah İzmi! için (233) Tuzla 
biblolar, parfümöri, Paris leva- ' için (43) liradır. (522) 
zımatı, İngiliz gümü' takımları, ' (7154) 8117 

vesaire... vesaire ... 
................ ! .. ..; 

OSMANLI BANKASI. 
% 3 faizli, 1911 tar ihli Mısır Credit 

Foncier tahvilerinin, 1-12-934 tarihin
de icra edilecek itfa ke~idesi üzerine ba· 
şa baş tediyesi te'>lik ?Sine karşı Q5man· 

!ı Bankası Ga~ata l\.1erkezi ile Y enicaıni 
v e Beyoğlu şubele ri tarafından pek mÜ· 
sait {eraitle ıigorta edileceği mezkôr 
tahvilat 1--ırr.il'erinin malômu olmak 
üzre ilin ol-:.s nur. 

7 bin kilo kuru fasulye p:ızar
lılda alın:ıcaktır. İhalesi 22 1-
k:nci Tc~rin 934 Perşembe gü 
nü saat 14,30 dadır. Taliple
rin her gün Fındıklıda satm
alma komisyonuna müracaat· 
ları ve ihaleye iştirak edecek
lerin ele vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (298) 

(7796) . ' . 
l'.-!a!tepe Askeri Otobüsle

rin tamiri pazar!ıkla yapıla
caktır. ihalesi 22 ikinci teşrin 
934 perşembe günü saat 16 
dadır. Ta iplerin her gün Fın
dıkhda satınalma komisyo
nuna müracaatları. Ve ihale
ye iştirak edeceklerin vaktin
de komisyonda hazır bulun
maları. (301) (7798) 

* • • 
İstihkam taburu ihtiyacı i

çin elektrik tesisatı malzeme
si pazarlıkla alınacaktır. İ
halesi 21 İkinci teşrin 934 çar
şamba günü saat 16,30 da
dır. Taliplerin şeraiti fenniye
yİ görmek üzere her gün Fın
dıklıda satınr.ln.~ komi .. yonu 
na müracaatları ve ihaleye iş
t irak edeceklerin de vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (300) (7799) 

• • * 
İstanbul Levazım Amirliği

ne bağlı kıtaat ihtiyacı için 30 
ton zeytin tanesi 20 - 1 1 - 934 
salı günü saat 14,30 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnama 

ve n ümunc görecek1erin her 
rrün ve münakasaya iş~irak e
decck'crin belli saatten evvel 
teminatlarile Tophanede Sa -
tınalma komisyonuna gelme-
leri. (506) (7240) 

8130 

• • • 
Harbiye ve mcr -

but mektepler için 4000 kilo 
yeşil 3000 kilo kırmızı mer
cimek 20 - 1 1 - 934 salıgilnü 
saat 15 te aleni münakasa 
ile alınacaktır. Şartnamesini 
görmek için her gün ve mü • 
nakasaya gireceklerin belli 
saatinde Tophanede Komis -
yona gelmeleri. 
{510) {7241) 8131 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli -

ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
müteahhit nam ve hesabına 
5200 kilo kesme, 5200 kilo çu
buk, makarna ile 220 kilo ar • 
pa ve lSOO kilo tel şehriye 19-
11-934 pazartesi günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile a
lınacaktır. T aliplt>ı·in şartna -
mesini görmek ve münakasaya 
iştirak etmek üzere Tophane
de Satınalma komisyonuna 
gelmeleri • (7242) (505) 

8132 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaııt ihtiyacı için 
32 ton sabun 21 teşrinisani 
934 çarşamba günü saat 15te 
kapalı zarfla alınacaktır. Şart
name göreceklerin her gün ve 

İstanbul Levazı mAmirli • 
ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
20 ton kuru üzüm 18 - 11- 934 
pazar günü saat 14.30 da ale
ni münakasa ile almacaktır. 
Taliplerin şartname ev nürnu
ne görmek ve münakasaya iş
tirak edeceklerin Tophanede 
Satmalma komisyonuna gel -
meleri. (508) (7251) 

8135 

••• 
Elli bin adet cağ torbası ka

palı bürüm ile satın almacak
tır. Üzerine bırakılması 
28-11-934 Çarşamba günü 
saat on birdedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve kapalı bürümüne gire
ceklerin belli saatten evveldi
lek okuntularıru Ankarada M. 
M. Vekaleti satınalma komsi
yonuna verilmeleri. (571) 
(7425) 8465 

• • * 
Kırıkkaledeki yapı keşfi de

ğişmiştir. Bu defa yalnız Kı· 
rıkkale Gedikli Mek '.ebi binası 
kapalı bürümiyle y· ptırıl :.cak 
tır. Üzerine bırakılması 
27-11-934 salı gÜnÜ saat on 
birdedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek için her gün ve 
kapalı bürümüne gireceklerin 
belli s:ıatten evvel dilek okun
lularrnı Ankarada M. M. Ve
kaleti Satmalma komisyonuna 
veri~meleri. (570) (7426) 

8466 
• • • 

Fırka kıtaatmın senelik ih
tiyacı olan 60,000 kilo Nohut 
münakasayi aleniye suretile 
29 - 1 1 - 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13,30 da 
satın alınacağından şartname -
sini göreceklerin İstanbul Le
vazım Amirliği Satınalma Ko
misyonuna ve münakasa gilnü 
teminatlarile birlikte Bayra • 
miçte Satmalma Komisyonu -
na müracaatları. 
(602) (7610) 

* .. * 
8808 

4984 kilo pırasa ve 4984 
kilo lahanaya belli eksiltme 
gilnünde istekli çıkmadığın
dan pazarlığı 21-11-934 çar
şamba günü saat 16 ya bıra
kılmıştır. Bağlantısı eskisi gi
bidir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte pey akçeleriyle birlikte 
Çorludaki Komisyonumuza 
gelmeleri. (610) (7768) .. . .. 

Fırka kıtaatınm ihtiyacı o-

(7104) 8128 

.. * * 
Maltepe Askeri Lisesi için 

16 kalem Spor 14 kalem Jim -
nastik malzemesi 19 - 11 - 934 
Pazartesi günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin Tophanede Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(556) (7547) 8662 

... • c 

ihtiyat Zabit Mektebi ıçın 
5000 kilo yataklık pamuğa ta
lip çıkmadığından tekrar pa -
zarlığı 20 - 11 - 934 Salı günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. İs
teklilerin Tophanede Satınal -
ma Komisyonuna gt>lmeleri. 
{570) (7640) 8812 

••• 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıt'at için 2000 ki
lo nişasta ve 2000 kilo pirinç 
unu 19-11-934 pazartesi gü
nü saat 15, 15 de pazarlıkla a· 
lmacaktır. İsteklilerin Top
hanede satınalma komisyonu
na gelmeleri. (576) (7675) 

8848 .... 
Hastahaneler ihtiyacı için 

1680 adet B<.\ttaniye 9-12-934 
pazar gilnü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname 
ve nürnuneyi göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli saatten bir 
saat evvel tekliflerini T opha
nede Satınalma komisyonuna 
verilmeleri. (581) (7670) 

·Dr. A. KUTIEL 
Ksraköy T opçu!ar caddesi No 3 3 

3053 

lan 60,200 kilo Kuru fasulye 
ınünakasayi aleniye suretile 
29 - 1 1 - 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13,30 da 
satm alınacağından şartname
yi göreceklerin İstanbul Leva
zım Amirliği Satınalma Ko -
misyonuna ve münakasa günü 
teminatlarile birlikte Bayra • 
miçte Satınalma Komisyonu -
na müracaatları . 
(603) (7613) 8809 
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POKER 
PLA Y tıraş bıçaklarını tercih edi
Y rsa elb tte bunun bir sebep 

ve hikmeti vardır. 

• • 
&IR EVltt ES&ASI İSTİRAHATi 

AHC' 

Emsalsiz 
Yeni 
Rağbette 

• • 
ve HAKlKI t\n. 

Satış mahalli: Sahibinin se i Müessesesi. 
210 İstiklal caddesi Beyoğlu ve Acentalan 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğindenı 

r- İstanbul Umumi Tevkif anesi tamiratı münakasaya vaz 
dilmiştir. Taliplerin keşifname ve şartnameyi görmek üzere 
her giin Levazım Dairesine ve münakasaya İştirak edecek

; lerin 150 liralık teminatı muv akkatelerile birlikte 2-12-934 
1 Pazar günü saat 14 de İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğe mü-
racaatları ilan olunur. (7596) 8776 

..---4 
L.T.PIVER 
fARİS 
~ 

VE PUDQA 

• 

Parfümôri L.T. PiVER A. ş.,lstanbulŞubesi 
14::."''l'"-"" $işli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon: 43044 

Kırkağaç Belediye Reiıliğindenı 
Kırkağaç kasabası için ( 350) sokak levhası ile (3000) 

bina numara levhası kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
İhale 25 - 11 - 934 tarihine rastlayan Pazar günü saat 

16 dadır. Taliplerin şartlarını öğrenmek üzere nümunelerile 
beraber Kırkağaç Belediyesine müracaat etmeleri. (7542) 

8680 

E kişehir Vili~eti Muhaaebei 
Hususiye üdürlüğündenı 

İdarei Hususiyeye ait köprü başı mevkiindeki dükkan
lar yıkılarak arsası üzerinde yaptırılacak dükkanlarla halk e
vi binası 8- 1 1-934 tarihinden 28-1 l -934 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılınmak üzere yir
mi giin müddetle ve kapalı zarf u~uliyle münakasaya konul
muş olduğundan taliplerin proje k~if ve şartnamesini gör
mek ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin daimi encüme 
ne müracaatları ilan olunur. (7752) 8942 

il A çl rınızı 
Bahçe 

kapıda 
SALİH NECAT den alınız. Re çetele riaia hllyilk bir dikkat, f 

ciddi hir iıtikametle hazırlanır. f Ti 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonu Reisliğindenı 
45784 Kilo Ekmek : Açık eksiltmesi 2 5lkinci teşrin . 934 

Pazar günü saat 14 de. 
11422 Kilo Sığır eti: Açık eksiltmesi 25 ikinci teşrin 934 Pa

zar giinü saat 15 de 
2332 Kilo Kuzu Eti : eksiltmesi 25 İkinci teşrin 934 Pa

zar günü saat 15 de 
10000 Kilo Süt : Açık eksiltmesi 27 İkinci teşrin 934 Salı 

giinü saat 14 de. 
2500 Yoğurt : Açık eksil tmesi 27 İkinci teşrin 934 Salı 

giinü saat 14 de. 
10000 Kilo Süt : Açık eksiltmesi 27 İkinci teşrin 934 Salı 

giinü saat 15 de. 
10000 Kilo Süt : Açık eksiltmesi 27 ikinci teşrin 934 Salı 

giinü saat 16 da. · 
40000 Kilo Yaş sebze : Açık eksiltmesi 28 İkinci teşrin 934 

Çarşamba gÜnÜ saat 14 de. 
12000 Kilo Yaş sebze : Açık eksiltmesi 28 İkinci teşrin 934 

Çarşamba günü saat 15 de. 
r Deniz talebe ve efradı ihtiyacı için yukarda cins ve mık-
larları yazılı dokuz kalem yiyecek hizalarında yazılı gÜn ve 
saatlerde açık eksiltme ile almacaktır. 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 

Selimiyede Askeri Satınalma 
Komisyonundan 

1 - Selimiyedeki kıtaat hayvanın ihtiyacı için 330,000 
kilo Kuru Ot kapalı zarf usulil e 24-11-934 cumartesi günü 
saat 14 de ihalesi yapılacağın dan taliplerin teminatlarile bir
likte ve teklif mek,uplarını al arak Seliıniyedeki Askeri Satın 
alma Komisyonuna müracaat eylemeleri. 

2-Arzu edenler şartnameyi Komisyonda görebilirler. 
(7332) 8267 

.. .... Taksim abidı karııaında .... 

ince ;e has~ ·,;ile . 
pek çabuk kendini 

sevdiren 
MUZEYYEN HANIM 

AV 
LOKANTA ve BiRAHANESi 

Sarayburnu parkı, Mulenruj, Ed•n ye Bel
YD mlle1Suelerini aenelerce ı~leten müktedir 
ıller idaresinde memleketimizin çok kıymetli 
muılki aan'atkirlarının iaimlerini aıaiıda 
i6•termekle müease11 iftihar duyar. 

S BısYET 
1 - Kem an Necati Bey 8 - Kllrnet Şllkrll B•y 
2 - Beıtekir tanburi 9 - DarbukaHaHnTahıinB. 

Sallhaddin Bey Muganniye ye Muıanniler 
3 - Keman,eci Aleko af. ve 
4 - Kardeşi piyaniat ye adi l O - Belma Hanım 

Yorği efendi. 11 - Semiha ,, 
5 - Neyzen İh1an Bey 12 - İhaaa Leyli Hanım 
6 - Udi Cevdet Bey 13 - Sueda Hanım 
7 - Ctınbtıı C?mal Bet 14 - Celil Bey 

(Zeynellbidiıa) zade 15 - Hamit Bey 
Bu kadar büyük fedak4rlıklara rağmen fiyatlar her müesseseden ucuzdur. Giln· 

düz sabahtan akşam saat 18 e kadar kahve, çay, vesaire O kuruş ve tabldot 40 
kuruş ve dijter vemekler de ~aveı ehven ve nefistir. 

~ Mtıdllriyet : Dervlı zade İbrahim 

YeşilköyTohum lslah istasyonu 
Müdürlüğünden: 

1 - İstasyonumuz için ekmekçilik tecrübelerinde kulla -
nılacak çift valsli ve çift elekli bir değirmen ile diğer beş ka
lem alat açık eksiltmeye kon muştur. 

2 - Şartını anlamak istey enler Y eşilköyde bulunan İs -
tasyonumuza her gün gelebili rler. 

3 - Eksiltme 28 İkinci T eşrin 934 Çarşamba günü saat 
15 de İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekle rin muvakkat teminatlarını iha
le saatından evvel Muhasebe veznesine yatırmaları ve muay
yen saatta Komisyor.a mürac autlan. . (7519) 8675 

Biltun dUnyada fevkalade rağbet 
kazanmış olan 

DAü ON 

Gayet pratik, iıtimali kolay, teminatlı Ye 
ıonderece lıtifadelidirlır. Bilheua karanlıkta ga· 

ranti 100 metre mesafedeki llntınlbll aydınlatarak 
yo!mıuıa kemali huzurla denm edebilirainiz. 

P.llerin muhtelif boyları ve fenerlerin muh-
telif ci'ISleri vardır. 8055 

Diş Ve ğız Bakımı 

MiNE Diş Macunu 
Di~ ve ağız boşluğunun mükemmelen hıfzıssıhhasını temin 

ettiği gibi ditlere hiçbir zarar vermez. Ağız ve dit koruması 
bugünkü telekki ile yalnız dişlerin fırçalanmasmdan ibaret ol
mayıp aynı zamanda fırçanın giremediği çukurluklar ile 
fırçalanmasına imkan olamıyan ağızm ve boğazın yum\1'8k kı
sımlarının da mikroplarını öldürücü bir su ile yıkanması lazım-
dır. işte MiNE DIŞ MACUNU bu ihtiyacı da temin 
etmektedir. Çünkü hafif ılık suda kolaylıkla eriyebilen 
MlNE DIŞ MACUNU gargara h.-linde de kullanılır. 

•• 
Marmara Uısübahri Kuman. 
danlığı Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden: 

48000 Kilo Yaı Sebze 
Deniz efradı ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 13 İkincİ 

Teşrin 934 salı giinü ihalesi ila n edilen 48000 kilo yaş seb:ıe 
için teklif edilen fiatlar haddi itidalde görülmediğinden 21 
İkinci teşrin 934 çarşamba gü nü saat 14 de aleni münakasa 
suretiyle ihale edilecektir. Taliplerin yevmi mezkUrda Üssü· 
bahri satmalma komisyonuna müracaatları. (7807) 8968 

KESKİN TELEFON KOMIS YONU RIY ASETINDEN : 
Cinsi Beherinin muhammen kıymeti Adet Kilogram 

Lira Kunış ~ 
25 lik santral 300 00 1 
Masa telefonu 35 00 5 3500 
2.5 Mm. lik tel 12,75 !' 

Fincan ma deve boynu ' 13 3000 • 
Yukarıda cins ve miktarlarile beherinin muhammen kıymeti göste• 

rilen telefon ve malzemer.ine ihtiyaç görüldüğünden aleni münakasa 
usulile mübayaası münakasaya konulmuştur, ve 17-11-934 tarihinde i· 
hale olunacaktır. Taliplerin yevmi mezkiirda keskin telefon Komisyo-
nuna müracaatları ilan olunur. , ,(7707) 8901 

IIG T Çok kıymetli bir behek gıdasıdır. Buaunla btsleıaın ~ .., 
yavrular tombul vı kuYYetli, neı'ell olurlar. (428 4) 12 

--MOBiL YA, KARYOLA ve SANDAL YA ı::mmlll 
Alacaksanız lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. lı 

As' D/ ... 114'.QBJ•L YAMağaaaaına uğramadan almayınıı 
.n. ıv~ 1 Tel. 23407, AHMET FEVZi 

Nafıa Vekaletinden: 
5-11-934 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan müna· 

kasa neticesinde verilen fiatlar haddi layikmda görülmedi· 
ğinden 4 üncü parti Afyon -Antalya hattı için 175,000 adet 
normal ve 1365 adet makas kayın travers pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Pazarlık 20-11-934 tarihine müsadif aalı günü aaat 
15 de\Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple· 
rin 7915 liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıl 
dığma dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka ke

falet mektubu "Teminatı muvakkate için çek kabaul edil• 
mez.,, Ticaret odası vesikasiyl e birlikte aynı gün ve saatte ko· 
misyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartna· 
meleri 15 lira mukabilinde An karada Vekalet malzeme mü· 

, 

dürlüğünden alabilirler. (7709) 8903 
•• • 

Universite Mübayaat 
Komisyonundan: 

1 - Çapada natamam ol an Evkaf Paviyonlarından EJJJ• 
razı Hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyatha· 
nenin ikmal inşaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruştur. 

2 - Müftülük dairesi hah çesinde yapılacak olan hay'Vll. 
nat, nebatat enstitüsü binası inşaatı 221603 lira 39 kuruştu!• 

3 - Yukarda yazılı iki İş olbaptaki şartnamelerine te"Vf•· 
kan ayrı, ayrı olarak 3-11-934 tarihinden 24-11-934 tarihiııe 
kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talipler her 
gÜn Mübayaat Komisyonuna müracaatla Mimarlıktan ala• 
cakları vesaikle dosyalarını alabilirler. 

5 4 - İhale giinü olan 24- 1 1-934 cumartesi günü saat 1 , 
te Mübayaat Komisyonunda bedeli keşiflerin yüzde 7 ,5 teııı' 
natlatile hazır bulunmaları ilan olunur. (734-') 5373....,. 

Nefriyatt idare eden : MUMTAZ FAiK 


