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FlA TI 5 KURUŞTUR. 9 uncu aene No. 3138 CUMARTESi 3 T.SANI 1934 

İngilterede muhtelif yerler
de yapılan belediye intiha
batında işçi fırkası bir çok 
azalıklar kazanmıştır. 

Tel: { M&.liir ı 24318. Yası itlwi mid.ürü : 24319. 
ı-.. ............ 2.4310. 

ha~cliırin toplantısına ait re•imlerden: Vekiller 
Hey'eti Gazi Hz. dinliyorlar 

\»4.zİ Hzretlerl 86,.ek Millet mecD· 
sinde nutuklannı •Öyliyorlar 

Büyllk Millet meclisi azan Gazi Hazretlerini 
dinliyorlar 

Gazinin 
Nutukları 

Büyük Millet Meclisinin dör
düncü içtima devresinin dördüncü 
toplanma yılı Cumhurreisi Hazret· 
!erinin değerli bir nutkiyle açıldı. 
Büyük Gazinin aözleri, geçmit yıl 
İçinde yapılan iflerin bli.nçosu ol
duğu gibi, gelecekte yapılacak o • 
lan itler için de direktiftir. 

Büyük Reis, mebuslara hitap e
der; fakat muhatabı bütün Türk 
tıluaudur. Onun sözleridir ki gide
ceğimiz yolu nurlandınr. Yalnız 
Büyük Millet Meclisi ve hükfunet 
değil, Türk ulusunun her ferdi için 
Şefin aözleri bir ilham kaynağıdır. 
Bize yapmağa borçlu olduğumuz 
ifleri öğrettiği için her sözü üstün· 
de durmak gerektir. 

Gazi Hazretlerinıin bu yıl söyle-
diği nutuk üç böleve ayrdır: 

1 - ökonomi itlerimiz. 
2 - Dıt sıyıuamız. 
3 - Kültür itleri. 
ökonomi durumunda en önde 

tuttuğumuz it, sanayi programımı· 
aın durmadan yürütülmesidir. Ta
sarlanan fabrikalann temelleri ku. 
rulmut ve bazdan da geçen yıl i
çinde bitmitşir. Şeker sanayii ar
bk bir ulus iti olarak batarılnııttır. 
Gelecek yıllar içinde dokuma, cam, 
tite ve kağıt sanayii de bitmif ola
caktır. Gazi Hazretleri, hükfune • 
tin en önde göreceği it, ölkemizin 
belli eksikliğini giderecek olan bu 
fabrikaların kurulması olduğunu 
aöylemitlerdir. Büyük Şef, sanayi 
kurumundan ticaret bağlılıklarmu 
aa geçerek, Cumhuriyet hükfune • 
tinin bu meseledeki sıyaaaamı, kar 
tdıklı ve denk anlatmalar olarak 
hulasa etmittir. Ekim ürünlerimizi 
lafraya satabilmek için yalnız biz· 
den mal alan ölkelerin mallarını 
&atın alacağız. Amacımız ticareti • 
ıniz,i denk getirmekten ibarettir. 
londra ökonomi konferansından 
eonra ilkönce bükiimetimiz tara • 
hndan takip edilen bu kartılıklı 
t.nl&flll& yolunu, timdi diğer dev· 
letler de beniımemitlerdir. Lozan
da borç ödeme meselesinde ismet 
l>qamn ilP.ri sürdüğü prensibin 
IOnra bütün devıetler tarafından 
takip edildiği gibi. Büyük Reiı, 
denk ticaret ile denk bütçeden 
IOnra Türk pwınm sağlamlığı ıi 
'8aa undan hükfunetin aynlınıyaca 
inu aöylemittir. Acun'un en sağ· 
lam :z:.ıuınedilen paraları değerle -
tinden düttük.leri halde Türk pa • 
l'llaı sağlam kalmıftır. Bu sağlam· 
lıtm iki temeli vardır: Denk tica
ret ve denk bütçe. Büyük Gazinin 
i1lıam ve itaretile ismet Pata hüku 
illetinin de yürüdüğü yol budur. 

ö!tonomi if lerimizden dıt siyasa 
ınız:ı geçen Büyük Gazi, Cumhur· 
luk Türkiyeainin dostluklarına çö • 
ıülmez bağlılığını bildinnit ve bil· 
La.sa Balkan antlatmaaı üıtünde 
dunnu,tur. Balkan antlatınaaı di • 
-anı toplanndannda bulunan doıt 
6lke Hariciye nazırlannın bu ara
lık Ankaramızda bulunmaları ve 
'l'ürk uluau namına söz söylemeğe 
en aalıihiyetli olan Büyük Gazinin 
•iizından bu andı ititmeleri ne iyi 
bir tesadüf olınuttur. Ulua vekille· 
rinin bu ıözleri alkıtlamalan da 
Balkan devıet adamlarına goater -
tııittir ki, Balkan antl~ası ülkü
IÜ Türk uluıunun yüreğinde yer 
hulmuftur. 

Büyük Gazi nutuklarında yalnız 
tiiıit:çe sözler kullanmıttır. Bu, bi
le kültür yolundaki amacımızı gös 
~n belli batlı bir direktiftir. 

Balkan konseyi içtimalarını bitirdi 

Sulh Balkanlarda hiç bir teh
likeye maruz eğildir 

Balkan antlaşması konseyi sulh yolunda çok mühim 
kararlar aldı; ve bunları bir tebliğle neşretti • 

M. Pesmazoğlu iktisadi mDzakerelerde bulunmak 
Dzera bir kaç gOn daha Ankara da kalacak 

Balkan lıomeyi azası Biiyük Millet MecliaiMe Ga:R Hıı. ıün mıtuJılarını 
dınlerken 

ANKARA, 2. A.A. - Balkan itilafı I 
konseyi, bagüa .- 17 de son içtin.mı 
.ı.tetmit ve bu içtm.m sonımda "Piı· 
dairi tebliğ neşrolunmuıtur : 

Balkan itilafı daimi konseyi 30 tep;n;. 
evvelden 2 lıeşrinisani 1934 tarihine ka
dar Ankarada toplanmı§ ve alrtett:iji dört 
içtimada nıznamede yazılı bütün madde
leri derin bir surette tetkik etmiııir· 

Konseyin oirinci vazifesi Türk Cmn· 
buriyetinin milli bayramında hazır bu
lunabildiğinden dolayi hissettiği derin 
memnuniyeti aöylsnektir. Bu ..... ile ile 
konsey, asil Türk milletine mı bar te
-nilerini ve memleketinin mukaddera• 
tun, eyi tesirleri bütün dünya ta.rafm· 
dan hissedilecek olan dahiyane bir ba
siretle bir sulh ve refah istikbaline doğ
ra sevkeden Gazi Mustafa Kemal Haz
retlerine en tazimkir hayranlığım arze
der. 

Konsey, miizakeratı esnannda. uma• 
mi siyaseti Ye bunun Balkanlar Üzerin
de muhtemel akislerini tetkik etmiıtir. 

Konsey müttefikan ıu neticeye var-

Tuihin karanlık.lan içinde çıkar. 
dığı hakikatler ile büyük Türk mil 
Jetine kendi benliğini öğreten Bü
yük Gazi, timdi de onu kendi dili
le yazmağa davet ediyor. Gazinin 
yalnız türkçe sözlerle söylenen nu· 
tukları, yeni Türk edebiyatının en 
güzel, en kuvvetli parçalarından 
biri olacaktır. Büyük Şef, bu nutuk 
la bütün yazarlara bir edebiyat 
dersi vermif oluyor. Arabın ve Far
sın sözlerini kullanmaksızın öz di
limizle her dütünce anlatılabilir. 
Büyük Gazi, dıt siyasa, ökonomi 
ve kültür itleri gibi meseleleri öz 
dilimizle izah etıni,tir. Tarih ara+
brma i'i yüriifor. Şimdi Türk ulu
aunuR metgul olacağı kültür itleri· 
nin batında dil meselesile musiki 
meselesi geliyor. 

Türk musikisi diye çalınan çal 
gı ve çağırılan tarkı, hiç te Türk 
ulusunun duyguıuna uygun değil
dir. Bu çalgı gönül darlığı veriyor, 
ağlatıyor. Türk ulusu iae, canlı ve 

IDlft<r iri yalnn lllllh Blıllıanlarda bir 
tehlikeye maruz olmımwkla blmıyacak 
fakat eğer batb bir tarafta böyle bir 
t !hlike ç*ana Balkan italafı kendi f•· 
liyetinia diier ...ılıpenoer :nasırın faa. 
liyeti ile telifi neticesi olara!r, kendi mu· 
hitıinde 'Hziyete hakim kalacaktır. 

Dmni koaeey, Ballam itilafı azası ol· 
ıımyan Balkan devletlerinin Balkan itila· 
fı ile olan münıuebetlerindeki devamlı 

terakkiyi ve Balkan itilafı azası devlet• 
ler barafından komıu Balkan devletleri 
ile muallakta bulanan bütün 
meseleleri ber taraf için §ayam memnu• 
niyet bir surette halle tevessül etmek İ· 
çİn alman karwı memnuniyetle kaydey· 
Iemiıtir. 

Daimi konsey, bundan sonra Balkan 
itilifı statüsünü vücuda ııetirmİJtİr. 

Balkan itilifı, ıimdiye kadar olduğu 
gibi Dundan böyle de idare edici heyet 
olarak dört devlet barioiye nazırları kon 
..,yine malik olmakta devam edecelı: ve 
bundan batka yardımcı tqkilat olarak 

,endir. Büyük Gazinin bu itaretile 
evvelki alqamdanberi, radyolarda 
duyğumuza uygun olmayan bu l""
aikiye nibayet verilmittir. Bir de
ğitmenin daha batanl.maaına doğ· 
ru adım atılmıt demektir. En güç 
görünen inkılaplan bafarmak için 
lazım gelen kuvveti, Gaziı;:in bir 
sözünden alıyoruz. Harflerin değit 
mesi öyle oldu. T arib arattırması· 
na öyle sanldık. Dil inkılabını ÖY· 
le yaptık. Şimdi de yeni yeni inkı· 
lapları batarmak için Gazinin söz
lerinden yeni kuvvet alıyoruz. Bu 
inkılaplar mütenevvidir. Faka\ hep 
si de bir bütünün ayn ayrı parça· 
landır. Milli savatta ayn ayn ka
zanılan zaferler, büyük bir kurtu· 

!ut hareketinin ayrı ayn parçalan ol 
duğu gibi, bunlar da büyük bir ha
reketin, yükselme hareketinin bi
rer merhalesidir. Bu merhaleler Ga 
zi Türkiyesi denen ezgili bütünü 
yaratacaktır. 

Alıma SOKRO 

• ela bir daimi kitabeti ft bir İmtifari ikti
aat kon9eyi bulunacakbr. 

iktisadi konsey, her dört d..Yletin 
berbiri tıarafından tayin olu..., ~ 
haslardan teıekkül edecelctir. Bu kon
M:y, 1935 maymndan evvel Bülaeşte .. 
.,ağJ<!aki meseleler iizerine müdellil bir 
rap« takdim edebilmek üzere, önüı.~Üz· 
ddd beı ay zarfında bu- ke.-re Atinada 
hir kerre de Ankarada içtima edecektir. 

a- Balkan itilafına ftZiyülimza dev· 
Jetler arasında iktisadi "" ticari mm
....aı...,·in kuvvetlendirilmeai. 

a.- S.llcen - man.ı..ı. ,...o.n. 
- ı...-tan, Tuna ...., Kar.denizden io
tifade ederek Balkan ,,., Merkezi Avru· 
pa clevletterinin Asya ile olan mübade· 
leleriai faalleıtirecek yollar ile diier 
bahri irtılnt yollarının inkişafı, 

c:.-- Ecnebi memleketlerde bir Bal· 
bn Bankası ihdası imkim1, 

e.- Alelumum turizm. 
Diğer tarafllln daimi konsey, ibıaf i

mal olan devletleri araKailar edebilecelı: 
haberlerin taati edilmesine ...e Balkan 
itilafı auı:ınm emniyet aerrislerinin tet· 
riki ~erini lrolaylaftırecak tedbir-
leri teklif eyliyecel< bir komisyomm ı... 
Jinine kanır Yel"IDİ§tİr. 

AJ'Qi ••ı•n d•, daimi lıcmsey, Bal
(Devamı 5 inci aahifede) 

Istanbul radyo
sunda hazırlık 

Yeni elemanlarla bir 
kaç güne 

kadar faaliyete geçilecek 
Gazi Hazretlerinin irlatlan üze 

rine alaturkıı< musikinin radyo 

l atcınbul rau • 
yoau Spikeri 
Mes'ut Cemil 

Bey 

ptoglanılarmdan 
da tamamen kal· 
dınlması hakkın 
da Dahiliye Ve • 
kıiletince alıika • 
darlara tebligat 
yapıldığını yaz • 
mıttık. lstanbul 
Radyo tirketi, 
garp tekniği ile 
bestelenmi, mu • 
siki parçalanmı • 
zın, Garp tekni • 
ğine vi.kıf sanat· 
kıirlar tarafın -
dan çalınma11 hu 
ıusunda hazırlık 

lara giritilmittir. Bunun için temin 
edilecek yeni elemanlarla birkaç 
güne kadar faaliyete geçilecektir. 

•ı ............... ~ 

BUGÜN 
2 inci SAHiFEDE: İttihat ve ter.ık· 

iti - Ecnebi Matbuatı hillasa· 

lan. 

3 üncü SAHiFEDE: Felek, Glinltn 
Gölgesi. 

4 üncü SAHiFEDE : Fikirler ve İn· 
sanlar, Öz dil. 

5 i.nc:i SAHiFEDE : Spor. 

Gazı Hz.nin tetkikleri 

Ga:zi Hıı.ırin eooellri Pli rJalm deriıııle Da/ıili79 Vekili Şiikrii 
fCAQlll Bey olılrzfu lttılıle EmnQ et 8hülai ile Vil~ evini 
ııezdiklerini )i'D1'11fhk. Yukıank İ raürrler GcııR Hıı. rıi pek bc
iendi/Jni. Emniyet abidesinin 6niinılen 11eçerierken, oe Vilı> 
7etler evi rreaketini tedrik buy unularken AnAarıı loto mafıt». 

birimiz ftıJ'a lınılan alınmlfhT • 

Belçika heyeti geldi 
Kral Leopold Hz. nin tahta çıkışlarını 
Gazi Hz. ne bildirecek olan heyet Kralın 
bir mektubunu hamil bulunmaktadır 
Havai dOnkO trenle Ankaraya gitti 

Belçika laeyeti 
Belçika Kralı l.eopold Hazret -

terinin tahta çıkrtmı Türkiye Rei • 
sicumhunı Gazi Hazretlerine tebli 

ğe memur heyet dün sabahki eka
preale tehrimize gelmittir ve iıtaı 
yonda Hariciye vekıileti namına 
mülga muhtelit mübadele komiayo 
nunda Türk murahhaıı Esat Bey 
ve Belçika sefareti erkıinı tarafın. 
dan kartılanmıttır. Heyet reisi, Bel 
Pka ayan azaaından M. BaudouiD 

Sirkeci 11anıwla 
ile M. Yuen, yüzbatı Briıahop ve 
Comte Kerchore Danjtokter' den 
mürekkeptir. 

Heyet dün akpmki trenle An· 
karaya gitmit, istasyonda Esat Bey 
tarafından tefyi edilmittir. Heyet 
reisi M. Baudouin Reisicumhur 
Hazretlerine Belçika Kralı Haz . 
retleri tarafından yazılmıt bir mek 
tubu hi.mil bulunmaktadır. Heyeı 

(Devamı 2 inci ulıifcıde) · 
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TARiHi TEFRIKf: 178 

İttihat ve Terakki! 
(llAP.AEDDIN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESIXALA.RA COREJ 
Her hakin mahluzdrır. Ym:an: A. C. 

'Jiz Avrupa efkarı umumiyesini ka
zanmak için ne lazımsa yapıyoruz 

Seyfullah Paşa ile damadı Ke
mal Paşa lşkodradan kovuldular. 
Cemiyetimizin kuvvei maneviyesi 
yerindedir. Dahili te~l.:ilat.ımı2' o ka 
dar vasi, o kadar kavidir ki, Abdül 
h uıit hükumeti bu kuvet karşısın
da hiç bir şey yapmağa kadir ola· 
mıyacaktır. 

Şayanı teşekkürdür ki, ah":li, t~ 
köylere varmcıya kaddr cemıyctı· 
mizle mü;tereken hard .. et ediyor. 
Rumeli vadilerinde hür;yet ve ınki 
lap ~uaı parlayor. Istanbul hükU
meti bu inkılap hareketini adi bir 
isyan, hıristiyanlar ve ıslahat aley
hine bir taarruz gibi göstermek is
tiyor. Bu sayede Avrupalıların miı
dahalesini celbe çalıtmaktan ula -
nıyor. 

Fakat Paristeki harici merkezi 
umumimiz Fransız gazeteletı nez
dine biı heyeti mahsusa göndere
rek Abdülhamit hükumetinin bu 
hilekarane teşebbüslerini ilan ve 
protesto etti. Matin, Humanite, Pe
tite R.epublique, Action, Siede, Ra
dical namındaki Fransız gazetele
rile ekseri Alman ve Avusturya ga
zeteleri cemiyetimiz lehinde netri
yat yaptılar. 
• Biz Avrupa efkarı umumiyesini 

kazanmak için ne lazım ise yapıyo
ruz. Bu teşebbüslerimize devam e
deceğiz. Canlarını feda eden kar
deşlerimizin fedakar namı ipka ve 
milletimizin mukaddes hakları mü
dafaa edilecektir. 

Abdülhamit hükumetinin Anado 
luda 30000 kişiyi silah altına aldı
ğı yazılıyor. Bunların din karde~ 
!erine karşı silah kullanmıyacakla
rı kuvvetle memuldür. istimal et
rnke isteseler bile, onlara karşı la
zım gelen müdafaa merı!ane bir su 
rette hazırlanmıştır. Hükfunetin 
mutlaka mağlup edileceğine hiç 
şüphemiz yoktur. 

Aziz refiklerimiz, cemiyetimiz 
bu suretle icraat ve faaliyet devre
sine geçmiı oluyor. Son vazifeleri
nizi cansparane bir surette yapmak 
tan geri durmayınız. Vatan, kur
tulmak için bunu sizlerden bekli
yor!., 

Paristeki harici merkezi umumi 
bu beyannameyi nefrederken ilam 
meşrutiyetin arfesinde olduğunun 
hiç farkında değildi. Çünkü Make
donyada başlıyan kıyamın derece· 
sini uzaktan tahmin ve tayin ede
mezdi. Hatta Paristen uzakta bulu
nan Sezai Bey temmuz iptidasında 
Parise yazdığı bir mektubunda di
yordu ki: 

"Bugün Paristen gelen gaze -
lelerde bir telgraf okudum. 
Şemsi Paşa isminde birisi bir za -
bit tarafından vurulrnUf. Bu Şemsi 
Paşanın kim olduğunu bana yazar 
mısınz?,, 

Sonra, Terakki ve ittihat şube· 
!erinden biri de gene vaziyete la -
yıkiyle vakıf olmadığı için, Paris 
merkezine aşağıdaki teklifleri ya -
pıyordu. Diyordu ki: 

naat getirdikten sonra üzerime al
dığım işi yaparken hezimete mi uğ
rayacağunı, yoksa muvaffak mı o
lacağımı göstermek bana ait ola • 
caktır. O zaman marifetimi, cesa
retimi ispat ederim. 

Bunlan şimdi yazmışım, bundan 
ne fayda çıkar? Benim cemiyete 
mensup olduğumu ne lstanbulda, 
ne de başka bir yerde hiç bir kim
se bilmemelidir. Zira düqya garip 
tiı. Her yer hafiye ile sanlmıştır.ls
ağza dü~erse hiç biı şey yapılamı· 
yacağına emin olunuz. Benimle be
raber çalışacak olan vatandaşlar -
dan maada hiç bir kimsenin duy
mayacağı yeminle temin edilmeli -
dir. İşte ben ancak o zaman yapa
cağım i;i tamamile söyleyebilirim. 
Bunu da tahriren yapamam. Bir 
yerde sizinle konuşup anlaşmam la 
zımdır. Her ne isterseniz yapmağa 
muktedir oldu~u namusum üze
rine yemin ederek temin ederim • ., 

Fakat hadi~eler artık bu fedai -
liklere hacet brrakmayacak bir su
retle biribirini takip ediyordu. Pa
ris bu hadiselerden ancak dolayı- · 
sile haberdar oluyordu. Mesela 
Köstencede bulunan İbrahim T e
mo Bey Parise gönderdiği bir ruek 
tubunda diyordu ki: 

"Şimdi Ohri'den bir mektup al -
dnn. Biı hıristiyan vasıtasile gön
derilen bu mektupta deniliyor ki: 
t,ler mihveri matlubunda gidiyor. 
Bize iltihak etmeyenleri tazyik edi 
yoruz. Hocalarıınızm ve ağalarımı 
zm yüzde altmıfı bizimle 'beraber
dir. Ahali heyecan içindedir. Her
kes hükumetten bizardır. Zabitle
rimizin pek çoğu hareketimize i,ti
rak etti. Şimdilik defterde dahil 
bulunanlar yalnız bizim kazada al
tı yüzü tecavüz etti. 

Ahali alenen hükUınete kartı 
düfmanlık göstermekten çekinmi • 
yor. Şimdiye kadar Abdülhamit hü 
kllınetinin emrile üzerimize asker 
sevkedilmedi. Fakat her halde bir 
müsademe olması bekleniyor. Köy
lerde de gittikçe taraftar kazan • 
maktayız. Karışıklık gittikçe ilerli
yor. Vaziyetin nasıl bir netice ve -
receği pek kestirilemezse de Koso
va Vilayeti, ezcümle Debre ve El
basan sancakları da iştirak ederse 
mııvaffakıyetimiz mutlaktır. Çün
kü Toskalık ciheti zaten hazırdır.,, 

Ben vanta buldukça o taraflar
da ara sıra te~vikattan geri durdu
ğum yoktur. Vasıtasım bulursanız 
onlara nasihat ediniz. Türklük, Ar
navutluk filanlık fikirlerini ortaya 
sürmesinler, sırf sosyal fikirler yü
rütsünler. Mühim bir fey varsa ya
zınız, tembellik etmeyiniz. Bu sıra
da faal olmanız lazımdır. Kosova. 
ya ehemmiyet veriniz, çünkü orası 
silahlıdır ve Arnavutlar müttefik
tirler.,, 

-Bitmedi-

MiLLiYET CUMARTESİ 3 TEŞRiNISANI 1934 
- -- ---

HAR i CI HABERLERi 
Sarre reyiamı 

• 
lngiltere reyiam 
karşısında ne gibi 
bir vaziyet alacak 

LONDRA, 2.A.A. - Sarde umumi 
reye müracaat hakkında lngiltere hüku
metinin bugün.ki vaziyeti hakkıııda 
Taymiı gazetesinin haber aldığına gö
re l ngiltere Yenay muahede•ini imza
lamıı olmak aıfatiyle umumi reye mü
racaatın her hangi bir tazyik yapılma
dan olmaoını htemekte ve Milletler cemi
yetinin bu hınusta icap eden tedbirleri 
almış olduğu kanaa'.findedir. 

Sar kom!.syonu reisinin emrinde bulu
nan polisin takviyesi ihtimalleri için 
Fransarun tasavvurlarını lngiltere hü
kU:meti Fransanın vaziyetini tamaınen 
doğru hulmakia beraber ve Sar fırkala
rı meıuliyetlerini unubnad.kları takdir
de varit r;örmemektedir. 

Taymis bu mesele hakkında fU neti
ceye vıın.yor. lngiltere hükumeti şimdi
lik her hangi hususi bir şekilde hareke!! 
niyetinde değildir. 
------o,------

Acun 
Alış verişi 

Mösyö Ruzvelt'in mühim 
bir mektubu 

NEVYORK, 2.A.A. - M. Rusvelt 
yabancı ticaret Ulusal konseyi reisi M. 
Farell'e çektiği bir tel yaz15mıla diyor 
ki • 

Uluslar arası alış verıifini ,bir tek u
lusu değil bütün acunu kazandıracak 
biçimde kalkındumak için yollar arıyo
ruz. 

Acun alı, verişinin azalması, başlıca 
mal alnn sabmı için dılrilen yapmacık 
"etlerden ötürüdür. 

İspanya ile 
Ticaret yapanları alakadar 

eden bir tebliğ 
ANKARA, 2. A.A. - Türkofisten: 

3 teş.riniılani ı933 tarihinden evvel is
panyaya ihraç edilen mallara ait parala
nn temamen serbes döviz olarak deblo
koji için ispanya harici banku maim 
menşei:ıi, ihraç tarihini, kıyme!Üıııİ ve 
lspanyol itlıalatçuıını eösteren bir mek
tupla Cehtero Official de conlıraction de 
Monedaya müracaat edilmesini iste-
mektedir. , 

Böyle alacaklan olnn tüccarlannıızm 
yukarıda imıi geeçn mÜe•seseye doğ
rudan doğruya veya Merkez Bankası yo
lu ile müracaat etme.lerini tavsiye ede-

Selinik sergisi 
Juri hey'eti Türkiyeye bü
yük mükafatı tevcih etti 

ANKARA, 2. A.A. - Beynelmilel 
dokuzuncu Selan.ik sergisi reisliği ser
giye resmen itlirak eden devletleftrı 
pavyonlarını tetkike memur serııi ıun 
heyetinin Türk pavyonuna serginin b:,... 
yük mükafatım tevcih ettiğini remıen 
"l'ürkofis reisliğine bildirmi~tir. 

Sergi reisliöi, bu münasıı.betle Türk 
pavyonunun kazandığı büyüli muvaffa
kiyetten dolayı hararetli tebriklerini i
fade ehnekte ve tıevcih edilen mükô.fa
t:n berat ve niıanlarmın imalini mÜtea• 
kip gönderileceğini bildirmektedir. 

Yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 2.A.A. - Geçen yedi gÜn 

içinde muhafaza teıkilah tarafından iki
•İ ölü birisi yaralı 60 kaçakçı ile 44 ka
çakçı hayvanı, hrtuhrıut ve 1542 lı:ilo 
gümrük kaçağı, 3163 kilo inhisar kaça
ğı, 9864 defter aiğara Kağıdı, 300 çak
mak taşı, 806 parça kereste, 4 tüfenk, 
3 alı.ln, 15 kağrt lira ele geçirilıni§otir. 

fngi!terede 

Belediye seçiminde 
işçi fırkasının 

azalık.ları arttı 
LONDRA, 2.A.A. - Dün Londrarun 

28 ve lngiltere ile Gal memleketinin üç 
yüzden fazla nahiyesinde belediye seçi
mi yapılmıştır. 

işçi fırkasının kazandığı azalıklar: art• 
mışlır. Fakat bu kazanç bir çok yerler
deki ekseriyeti değiştirca;ek kadar çok 
değildir. 

64 nahiye seçimi netice•inde işçiler 
104 azalık kazanmJşlardır. Muhafaza.
karlar 67, liberaller 16, müstakiiler 21 
azalık kaybebnişlerdir. 

LONDRA, 2.A.A. - Yüz kadar başlı
ca merkez belediye seçimi neticelerine 
göre iş.çiler 203 azal.!< kazanın!§ 8 kay
betmiş lerdir. Liberaller 4 azalik ka7lm• 
mış 34 kaybetınişlerdir. Muhafazakar
ı..... 13 kazanını~ 109 kaybetmişlerdir. 

Çoğu işçi fırkası aleyhine birleşmiş 
olan müstakiller ise 5 azalılı: kazanını§ 
ve 74 kaybetıııişlerdir. 
------o•------

Silah ticareti 
--o-

lngilterede tahkikat yapıl
ması isteniyor 

LONDRA, 2.A.A. - Muhalif liberal 
mebuslar 8-11 de silahlanma için yapıla
cak müzakerelerde Amerika ayan tahki
kat komisyonuna benzer bir silah ticare
ti tahkikat komisyonu yapılması fiıkri
nin ileri ıürmeğe karar vermiılerdir. 

Fransadaki islahat 
~. Doumerge ile Radikal 
nazırlar arasındaki ihti!af 

PARIS, 2. A.A. - Bir itilaf zemini 
bulmak için alakadarlar tıarafmdan sar
fedilmckte olan fevkalade faaliyete rağ
men mebusan meclisinin feshi mesele.. 
sinde ayan meclisin.in müdahele hakkı
nı tahdit bahsmda M. Doumergue ile 
r adikal sosyalist nazırlar arasında ih
tilaf vardrr. 

Reisicümhur M. Löbrön ile M. Dou
mergue arasında bu mesele bakında mü
teaddit görüşmeler olmuştur. Reisicum
hur M. Marchandeau ile M. Herriot'yu 
kabul etmiJtir. 

Kabine, yarm saat 17 de toplanrnağa 
davet edilmi§lir. Bu toplantıda müna
ziünfih metin hakkında bir i:tililf vücu
da getirmek veyahut büsbütün başka bir 
metin tanzim etmek imkanları aı-.q!ırıla
caktır. 

Parlamento mahafili, kabinenin yarın 
için içtimaa davetini müsait bir sıırellte 
kar§ılamaklB ve bu toplanh hükUınet .,.... 
kanının herhanııi bir bulı:ranm öniine 
geçmek için muhali mümkün kılmak ar
zusunda olduklarının bir delil addedil
mektedir. 

Londra müzakeratı 
Suya düştü 

Mülakatlardan netice 
çıkmadı 

LONDRA, 2 (A.A.) - Dün Ame • 
rikalılar ile Japonlar ara.mda:ki gÖrİif 
melerin yemden akamete uğraması ü
zerine bahri murahhas heyetlerin bü
tün faaliyetlerini ta.ti! etmit oldu.klan 
zannedibnektedir. M. Norman Davia, 
dün Sir John Simon .ile gÖl'ÜJmÜ§oe de 
ıı:ııilla.k.at net.iceainde yeni hiç bir te • 
tehbüa yapılnut değildir. Mülakatın 
umumi &Ul'elte noktai nazar teatisine 
inhisar etmq olduğu zannedilm.ekte -
dir. Uç taraftan hiç biri, mevzuu ma
lıl:ın olan miizakerah yeniden açmağa 
mütemayil bulımmamakııadır. 

Gazi Hz. nin teşekkür telgrafları 
ANKARA, 2. A. A. - Reisicumhur Hazretleri "Cumhuriyetin on· 

birinci yıl dönümü münasebetiyle ita/ya, Romanya, Bulgaristan Kral
lariyle Yugoslavya saltanat naibi Prens Pol Hazretlerinden aldıkları' 
tebrik telgraflarına aşağıdaki cevapları gönd~rmişlerdir: 

Haşmetli Kral İkinci Emmanuel Hazretlerıne 
Roma 

Zatı haşmetanelerinin Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü münase
betiyle göndermek lütfunda bulun muş oldukları dostane telgraftan 
fevkalade mütahassis olduğum hal de sahsi saadetleri ile asil ltalyan 
milletinin refahı hakkındaki en sa mi~i temennilerimi kabul buyurma 
nızı rica ederim. GAZIM. KEMAL 

Kral Üçüncü Boris Hazretlerine 
Sof ya 

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü münarebetiyle zatı hasmeta
nelcrinin göndermek lüt funda bulunmuş oldukları dostane telgraftan 
dolayi samimiyetle teşekkür eder ve şahsi saadetinizle Bulgaristanın 
refahı hakkındaki lıararetli temen nilerimin kabulünü rica eflerim. 

GAZlM.KEMAL 
Haşmetli Kral ikinci Karol Hazretlerine 

Bükret 
Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü münasebetiyle zatı haşmeta· 

neleıinin bana göndermek lütfunda bulunmuş oldukları dostane tebrik 
lerden fev k alade mütahassis olduğum halde zatı haşmetanelerine en 
samimi tesekkülerimi ve sahsi saadetleriyle dost Romanyanın refahı 
hakkındahi temennileri,;.; beyan eylemek isterim. Balkan birliği kon· 
seyinin Anka,.adaki toplantısı, müsterek anlaşmamızın sağlamlığının 
ve teşriki me~aimizin feyyaz istik bal ine olan itimadımızın yeni bir 
delilidir. GAZl M. KEMAL 

Fehametli Yuğoslavya naibi saltanatı Prens Pol Hz. 
Belgrat 

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü münasebetiyle haşmetli Kral 
Hazretlerinin, saltanat niyabeti meclisinin ve asil" Yuğoslav milletinin 
hissiyatına tercüman olmak ~tfun da bulunduğunuzdan dolayı zatı 
asiUinelerine hararetle teşekkür ederim. Zatı asiltinelerine şahsi saade. 
tinizle haşmetli Kral Hazretlerinin saadeti ve dost Yugoslav m\lletinin 
refahı hakkındaki en samimi temennilerimi arza fitap eylerim • 

GAZl M. KEMAt: • 
ismet Pş. Hz.nin teşekkür telgra/l.ırı 

ANKARA, 2.A.A. - Başvekil ismet Paşa Hazretleri Cumhuriye
tin onbirinci yıl dönümü münasebetiyle M. Molotof ile M. Uzunoviç 
den almış oldukları tebrik telgrall arına aşağıdaki telgraflarla muka
bele etmişlerdir : 

M. Molotof Hazretlerine 
.,. Mosliova ' 

Cumhuriyetin ilGnının yıl dönümü münasebetiyle Sovyet Rusya 
halk komiserleri meclisini;ı yüksek vesatetinizle bana ibliiğ etmek lüt
lunda bulunduğu tebriklerden fevkalade mütahssis olduğum halde 
Cumhuriyet hükümetinin en harar etli teşelzkürlerinin ve büyük dost 
Sovyet ittihadı milletlerinin saadet ve refahı hakkındaki en hararetlı 
temeıınilerimin kabulünü rica eder im. -

iSMET 
M. Uzunoviç Hazretlerine ~ _,,. · ı 

Belgrat 
Cumhuriyetin ilônının yıl dön ümü münasebetiyle zatı devletleri,. 

nin gere namı devletlerine ve gere k lıükümeti Kraliye namına gönder
mek lütlunJa bulunmuf oldukları dostane tebriklerden fevkalade mii
tahassis olduğum halde en samimi tesekkürlerimle bl.rlikte Cumhuri
yet hükumetinin ve benim dost cu il Yugoslav mületinin refah ve aza
meti hakkındaki en hararetli teme nnilerimizi kabul buyurmanızı rica 
ederim, iSMET 

Sümer Bankın Avrupaga gönde
receği talebelerin listesi 

'ANKARA, 2 ( A.A.) - Avrupada okutturularak ihtiscu kesbettik. 
ten sonra bankanın idare ettiği muhtelif sanayi şubelerinde çalıı;tınl. 
mak için Sümer Bank tarafından açılmış olan müsabaka imtihanında 
kazanan namzetler aniaşılmıştır. Bankanın açmış olduğu bu imtihana 
girenlerden kazanan namzetlerin fazlalığı karşısında Sümer Bank ev • 
velce on olarak tesbit ettiği talebe adedini onbeşe çıkarmıstır. Kazanan 
namzetlerin isimleri ve ilıtisas yapacakları sanat şubeleri Şunlardır: 

Mücahit Bedi işletme mühendis/;ğine, Ômer Hayri iş:etme mühendis 
liğine, Osman ismet işletme mühendisliğine, Burhan Ali kimya mühen
disliği, Mehmet Fehmi izabe mühendisliği, Sahir Nedim pamuklu men
sucat mühendisliğine, Tuğrul Seramik, Necati Sabri kağıt, Sadık Atıl 
pamuklu mensucat, Necmi Cevat pamuklu mensucat, Süheyl izzet elek -
tromekanik, Mehmet Nail mensucat kimyagerliğine. 

• 
·· ,. lsveç veliahti Bağdatta · 

BAGDAT, 2 ( A.A.) - Isveç veli.alıti beraberinde Prensu fngrid oe 
Prens Betil olduğu halde dün ak,am burızya gelmiftir. Müşarünileyh, 
altı gün kral Gazii Evvel Hazretlerinin misafiri olacaktır. Sonra Irana 
müteveccihen seyahatine devam edecektir, 

"Madem ki memleketi kurtar -
mak için Abdülhamidin saltanatın 
dan feragat etmesi liizımdır, o hal. 
de bunu temin için afağıdaki mad
delerin tatbiki İcap eder. 

Evvela, tertip ve ihzar edilecek 
fedailer vasıtasile, Ruayada ve 1 -
randa olduğu gibi Türkiyede dahi 
o vatan mikroplan olan hain vezir
lerden birkaçının itlif edilmesi, 
wnra bu icraat esnasında Sultan 
Hamide hitaben ihtarname gönde
rilerek bunda tahtından feragat et 
mezse neticenin kendisi İçin vahim 
olacağının bildirilmesi lazımdır. 
Sadrk bendelerinden birkaçının 
bir iki gÜn zarfında itlif edildiği
ni gören AbdülhamiL o müstebidi 
azam, fena halde tethit edilmit ve 
korkutulmuş olur.,, 

( ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) ~elçika heyeti 
Nazi propaganda81 hakkında tahki - Geldi 

Böyle bir teklifi yapmağa hiç 
lıacet yoktu. Cemiyet bunları çok
tanberi düşünüyordu. Hatta bu it 
için bazı fedailer de hazırlanını•
l;ı. Bu fedailerden birisi Paria yaz. 
dığı bir mektubunda diyordu ki: 

"Kuvvetim, kudretim, cesaretim 
~e hissiyatım hakkında benden su
aller scruyorsunuz. Bir insan feda
ilikle yapılacak bir işi tahriren bil
Iirir mi? Ben evvela cemiyetimiz
de bulunan vatandatlarnm görme-
1.iyim. Onların hakikaten icraata 
muktedir olup olmadıklarını anla· 
malıyım. Söylediğim şeyleri yap • 
rnağa hazır olduklarını kendi ku
laklarımla ilitmeliyim. Bunlara ka-

Altın esasına sadık 
kalan devletlerin 

konferansı 
Brüluelden bildiriliyor: 
Altrn esasına sadık kalan devletler 

rquralıha.sları Hariciye nezaretinde M. 
Henri Ja8parin riyaseti altrnda bir iç
tima yapmıılardır. Cuma .,. cumarte
ıri günleri Brükselde toplanacak olan 
altın esasına sadık dcı;letler konferan3ı 
nın ehemmiyeti büyüktür. 

... Brüksel konlerananda alôkad.:ır 
flevletler, tatbik olunacak İf tar:dan 
hakkında kararlar alacaklardır. Bun
dan maada mur..Jıhaslar, altın esasına 
taraftar olmayan devletler ile ticari mü 
nasebetlerinin ehemmiyetini de gÖZÖ· 
nünde bulundurmağa mecbur olacak· 
le-dır. Nitehim Holanda ile olan mima 
ısebat la ba TIV'yandadır. Bunun için 
altın esaaına sadık olan devletler bir 
faaliyet çerçevesi tesbitine muvaffak 
olsalar bile çok taraflı bir mukavele 
aktinden larig olacakları memuldür. 
Ba husruta iki taraflı mukaveleler ak
tolunması daha faydalı neticeler vere
cektir. 

(Le Temps) 

Bulgar - Yugoslavya 
yakınlığı 

Yugoslav • Bulgar dostluk cemiyeti 

reüıi profuör Viladimir Mitroviç bir 
muharirimize ıu beyanatta bulunmuı
tur. 

iki millet arasındaki yakınl"f"la ta
bii cereyanını takip ediyor. Müteveffa 
kral, bütün cenup slavlılann birlepne
elri lü.zumunu, yük&ek zekiisile çok iyi 
gÖrmÜ§ ve bu gayenin tahakkuku İfİll 
çal14mak lazımgetJiğini takdir etmif
ti ve Ha1metlu Çar Borisin yardunları
nın inzimamile bu yolda çal14ıyordu. 

Sevgili kralunızın ölümünün, bQfla
mıı olan bu yakınlapna hareketi üze
rinde menfi bir te8iri olacağını hiç zan
netmeyiniz. 

Kral bu yakrnalpna düşmalarmın 
kurbanı otmuıtar. Kralın v.e Barthou' 
nun ölümleri aılh yolundaki m.uaimü 
de bizi katiyyen tereddüde dü,ürmi
yecektir. Bunan için düımanlanmu; H• 

vinmemelidirler. 
(Nori. dini (Sofya) 

Toplarla havaya sıkı· 
lan ziya tuaları 

U zwı tecrübelerden sonra KielhaıD 
ve Christnuu üıminde iki mühendia 
havaya ziya fUOlan endaht eden bir 
nevi top icat etmişlerdir. Bu şualar, 
tayyarelerin uçuılanna devam•nt im· 
kanSrz lulmaktadırlar. Bu hava ,.,,ıida· 
laa topları, mucitleri taralınd.ın bir 
çoh defalar tecrübe edilmiş ve b.ı ı;iis
teı-İ§ tecrübelerinde ıimdiye kadar yal-

nız az miktarda ziya kuvveti kullanıl
mıştır. Fakat ziya kuvveti ne kadar 
çok olursa topların tesiri de o niabetla 
faz.la oluyormuı. Mucitlerden biri tesir 
içrn hudut olmadığuıı beyan etmiştir. 
Masrafa bakılmazsa, toplar iateııilen 
büyüklükte inf<l edilebilir. Haıtô hava
ya 5 milyon mum kuvvetinde ziya fU· 
aları endaht edilebilecek toplar bile i
mal edilebilir. Böyle kuvvetli =;;ya fU· 

aları saha81ndahi her lay;yar-1 deı·hal 
başaşağı düşüp harap olu~aktrr. El
yevm mucitler toplarını Fı ~nsız as
keri makamatının tecrübelerine arzd ... 
miılerdir. 

(Parioer Tageblatt) 

Sessiz toplar 
lstokholmJan bildirildiğine göre el

yevm l•.,.ç harbi,,,. nuareti büyük bir 
ketumiyet ~nde Y"ni ic •t bir sessiz 
topun tecrübelerini yapmııktaciır. Bu 
topu bir lsvet; mühendi•i icat etmif!İr. 
ilk tecrübelerin muvaffakıyeti okluğu 
lsveç re....U makamatında ııöylemnek
tedir. 

(Pariser Tageblatt) 

Amerika'da Nazi 
propagandası 

Nevyork muhabirimiz bildiriyor: 
Amerika aleyh tan tahrikat ııe da· 

ha doiru$U Amerika topraklarında 

katla bulunan parlömenter komiayon 
iıini ikmal etmiştir, T alıkikat, Berlinin 
talimatı dairesinde çalııan muhtelif 
grupalrın ıiddetli bir propagandada 
bulunduğunu inkar kabul etmez bir 
ıekitJe leabit eımiftir. Bu propagan -
da teıkilatının ne kadar mükemmel 
bir halde bulunduğunu tahkikat ko • 
misyonununun son içtimaında vukua 
gelen bir hôdl.se gösterir. Şöyle ki ko
misyon tarafından Nazilerin iatimaı hi 
tam bulduğu zaman dört yüz N=i (Ya 
f'ISDI Hitlerl) diye bağırmıılardrr, 

Komisyonun Nazilerin Amerikadaki 
propaagnda&ı hakkında Amerikan kon 
gresine bir rapor ~si muhtemel
dir. Kongrenin de bu bapta Berlin hü 
kômeti nezdinde ıiJdetli teefbbüsler
de bulanmaaını talep edeceği :zanno
lunmaktadır. To day g=:etesinin, tah 
kikat komiayonu tarafından iabat olu
nan iddiaları, Almanyanın Amerika -

(Başı 1 inci sahifede)' ' 
Ankarada iki üç gün kadar kala • 
cak ve Gazi Hazretleri tarafından 
kabul edilecektir. Şereflerine bir 
ziyafet verilecektir. 

Misafirler, dün sabah camileri 
gezmitler ve Iııtanbul cihetİnile E
dirnekapıya kadar bir gezinti yap 
mıtlardır. Öğle yemeğini Belçika 
sefaretinde yedikten ve otomobil -
le Boğaziçinde bir gezinti yaptrk . 
tan sonra Haydarpaşaya geçerek 
Ankaraya hareket etmitlerdir. 

Misafirler lstanbulda bulunduk 
lan müddetçe hükUınet namına Pe 
rapalas otelinde misafirdirler. 

dahi nüıu:ı:unu fevkalade sarsmıştır. Ankaradakiat yancıları 
Bu hal Almanyanın Amerika seliri - Y 
nin va.ziyrtini de müşkülleftirmiffir. 

· Bu :zatın tarzı hareketi beynelmilel hu 
kuka karıı tecavüz; addolunmaktadır. 
Amerika ôyanından biri Almanyanın 
Berlin sefirinin yalmz Almanyayı tem 
sil ile kabnadığını 11e ayni :zamanda 
Alman Nazi fırkasını da temııil ettiği
ni beyan eylemiştir.,, (Le Temps) 

ANKARA, 2. A.A. - Sonbahar at 
yarıtlarının be§incisi bugiin giizide ve 
kalabalık bir halk İiuzurunila yapılnuı
ttr. Büyük Millet MecTis.i Reisi Kiznn 
Paşa, iktisat Vekili Malunıtt Celıi! Bey 
Halk fırkası katibi umumisi Recep Bey 
seyirciler arasında bulunmakta idi. 



.. ehirli terbiyesi 
,ıa11 trı Yazısı 
~ 
Plu Y<J • l k ... fayıfın ıcap arma ve a • h::; uymadan (medeni) dediği
"1.; ''" .. c•mi,.oeti gereği gibi kur• 
•n-ı mku.n değildir. Her birinıizin 
. 
1 
daıma ihmal ettiğimiz. ufak 

l lf .er Vardır ki; cermiyetin terbi .. 
~ılı, fartlarını teıkil ettiği için 
~li eıı bakılınca bizde unwnü bir 
,.,,"manzarası belirtir ... Mesela: 

lı . lııila; bilet gişeleri önünde 
- 'llıı (kuyruk yapmak) dedik· 
''h~eklemek uımliinii tatbik ef. c· ~ akıam bir sinemaya git. 

~ ~ın önünde hayli kalabalık 
lr/ kat tttim, hepri medeni bi
ı,~. llÖ.-ü""'n bir takım efendiler 
6i;'~i itip kakıyorlar; içlerin • 
1 

1kısi de arka taraftan dolaftp 
~b~eden öne geçiyor ve bia e

ı!: .. ! beklerken onlar biletlerini 
t .._r. Böyle yer/enle )u f'lrllar· 
.: bek/emek bcyhuc • oluyor. 
ıı,, ~erkea önüne geçiı bilet alı· 
il 11% terbiyaıizi muho =ı ede· 
ı "ken biüt alamıyor•" .uz. Onun 
, : Çok defa lou den.i:a adamlara 
ti,, ~ Dünyanın her yerinde 
lııı, iki müeyyederi vardır. Biriri: 
~ beklemeyip öne geçeni halk 
• ileriye çeker ... /kinci8İ gİfe me 
• "?:aauı gelene bilet vermez. .. 
ll~<>ren/er de ..,.../arına ra;:ı olar· 
,,~e dalıa ara beklemenin ve 
, euueı ırelmif olanın hakkına 

t etmemenin bir borç olduğunu 
~ eden pek azdır. Göreneğin böy 

•<le çok ter• teairi oluyor ve J'G· 
ıı, ~ hepürri.:ıı bu yolau:ııluğa, sı· 
lı r~ ahfıyoruz. Bir Avrupalı için 
~e önleri çok çirkin ve ayıp 
1 . Z<ıradır. Vaziyet vapur ve tren 
~e de böyledir. Bu gişelerin 
Ql,J_çılu/acak yerleri ifaret edildi· 
ı.ı! buna kimse riayet etmez, bir 
I,,""' çıkılacak yerden girmeye 

'.l.ır Ve çıkacaklara yol vermez· 
. ~lece giılif geliı bozulur. Am • 

ka çıkarmaz. Bir f"Y .öyler 

ı., St..;., ne oar.ifen? 
•lr... ,..akat özür diüme:Ww ... 

• <ır teııil edersek edelim bu bir 
L~liktir. 
~ ıribi, haLi bir yerde •aidan 
ii"" medeni ıehirler türuinden 
. • llııu öğrenemedik... Şehrin bü· 

G<ideleri kalabalık .aatlerde kör 
lr olmuı bü- iplik yumağına ben· 
~Gidenlerle gelenLer biribirine 

6
. ıribi geçiyorlar. Ve beı daki

k ır yolan yirmi dakikcu'a ıröç • 
il <lııcak alınnuuma ubep oluyor· 
~ita da kaNf'ln yoktur. Çünkü 

•!erimizde gezenlerin tabii svek· 
1 <lfka kılavu:ı;lan yoktur. Salla 
~";rler. Onun için bi:ııiım kalaba· 
!'<ııı dekrimi:ade geunlerin çarp • 
ı.; . Omıuılan ağrır. Arkadan ge
le lfer, önden gelenler dürter. ln-
1~11eme döner. Bu arada ve zaten 

•...,. piyade kaldırımları Ü$fÜnde 
~ löı eden kokonalar, avare deli-
e cır biribirlerine llörtelrini anla
tııç kızlar ve hal hahr sorarak 

1 ;ı •den ihtiyarlar vardır ki; böy
•l, bir nevi (ayakta salon) olur .. 
<la kimse •s çıkarma:ıı. 

;teni dünyanın her yerinde böy· 
•d·~aenlere h.,.,en yürümeleri ih· 
, ilir, biıde böyle bir ihtar yapa• 
~t;_ler. Bu arada bir de kolkola 
"llfÜn caddeyi tarayan üçüzle • 
rıtQırnazella-, melıtepliler gibi 

l' rıuınaaebetruler de vardır. 
Q .__ b" • • 1 

~ 
'~vaya ınmaını ney eye -
"lıırupada tramvay durak yer • 

• • ıuvnaralı lifler asılmııtır. Ge· 
ı ; b~er numaTa kopanrlar. Tram· 
tj) •lince, kapıda duran kondüktör 
~~ • kaç kifi alacaksa o kadar ada· 
tf·"!<'ra aırcuile alır. Buradaki ıribi 
·~ uı;., kuvvetine güuenenler, her • 

1trtına çıkarak binenler orada 
• • ~r De kimse de aokakta kalmaz;. 
~~ok fQfılacııık ııelr yaptık. Dün· 
4~ lıayrel dtİ. Lakin fU .. ydığım 
. teı..ı, ıeyleri bir türlü düzelte • 

• Çiinkü; &anları biz;., ihtar e • 
)ok. Biz de bunların lii:ı;umuna 
"'""mlf deiıliz; bu ufak fal&0la· 
~ llİdermedikçe, tehrimizc mede

&cıra ueremayiz. 
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Ş EH i R HABERL~Rİ 
ôKONOMI 

Ticaret ve 
Sanayi işleri 

" Muvakkat bürolar bir mu-
dürlüğe bağlanacak mı? 

Ticaret, anayi ve maadi.n mi>diiır· 
lülderinin Jiğvındanberi mUYalrkat bi
rer büro haliınde çalışan ve mumnclatın 
vi!ayet vaartasi.le ııörüime&ini temin e
den tefkilatm son defa iki ay daha va· 
zife ııörmeoi kararl8§bnlmıfb. liri WT· 
lık müddet pcrıembe günü bilmi1, fa. 
kat bu tetlıilatm tamamen laivedilip o
dilmiyeceği hakkında henüz reani teb
liiat ııelmemittir • 

Verilen maliimata ııöre, her üç bü· 
ıronım da daha bir müddet fıuıliyetlerine 
clev&m etmeleri muhtemeldir. Maama
filı, tehrimiDn h1H1Ni vaziyeli nazarı 
itibwe almarak bu üç ayn teı'<iDtm bir 
müdürlüğe bağlMWna11 ve otekilde fa. 
miyete dev.o ohnwnu• ihtimalinden de 
bahoedilmdrtectir. latanbulun ticari ve 
ilaaadi babndan mütekam: bir faali
yete salıae aluıu noktasından bu ikinci 
teWin tahakuku daha ziyade imki.ıı da· 
bilinde ııö-rülmektedir • 

Kontenjan yarine gUıorük 
Fransa hükıimetinin kontenjan reji. 

minde eculı cH.~PJdi.kler yapmakta oJ.. 
duğu lrabet- verilmelotedir. Fransa tİ· 
caret nezareti, kontenjanların tıeııbit ve 
tevziinde rastlanan güçlükleri ııöz önün
de tutMak, bu tahdidatı kaldınnağı ve 
yerine gÜmrük resmini arttınnagı dÜ· 
tiinmektedir. Gümrük reammm fazlalq. 
tınlma11 suretile, bazı ithalatın kendıili. 
ğinden azalacağı ve ka"Jık tevziat U11U· 

!ünün de ortadan kalkacağı tahmin ediJ. 
mdrtedir. 

Eylülde Zonguldaktan çıka
rılın kömUr 

Eylül ayı zarfmda Zonııuldak kö
mür havzamIZln faaliyetini cö.Ulren bir 
Utati..tik _,redilnüıtir. Bu utatir.tiğe 
nazaran, eylıil aymda ( 214) bin ton kö
mür iatihsal edilmiı, bunun 69,339 bin 
tonu hamule olarak dı1 pazarlara aev· 
bdilmittir • 

Bu müddet içeriainde Y mıaniıtaoa 
42,709, ltalyaya 15202, Porhai<le 5 
bin 473 ton kömür ihraç edilmııtir. 
Transit ııeçen Yunan vapurları 3,549, 
kalyan vapurları 1,187, lngilü vapurla .. 
n 1,209 to nkömür almışlardır. 7.ongul· 
clalctan muhtelif iç pazarlara sevkeililen 
kömür nlİkdarı ;..,e, 69,339 tondur. 

italya · Bulgaristan tic reli 
Sofyadan ııelen haberlere ııöre, ltaJ. 

ya ile Bulg,,..i1tan ara ında aktedilen 
&on ticaret ..Uaşması tatbik sahasına 
ııinuiştir. Bwgri&tan öküz ve manda ııi· 

'bi bakari hayvanlarla 500 ton erik ku· 
rusu ihracmda gümrük ten7'ilatından 
iatifade edecektir. Buna mukabil ltalya· 
da nithal edilecek limon, zeytinyağı, ham 
ft iflenmiı pamuk, pamuk ipliği, oto
mobil ve saire İçin ııümrük tarifeıinde 
... ıı değişiklikler kabul edilmİ§tir . 

Üç aylıklar 
Maaş yoklamalarına sah 

günü başlanıyor 
Dul, yetim ve mütekaitlerin üç ay. 

lık maaş yoklamalarına önümüzdeki 
aalı ııününden itibaren baılannacaktır. 

Malmüdürlüklerinde yoklamalar için 
lizım gelen tertibat a.lınnuı, bordrolar 
hazırlaıınuthr. Her maaı sahibi, nahiye 
müdürlüklerince tasdik edilecek yolda· 
ma ilmuhaber!eri, maaı bera:t ve cüz. 
danlarile bizzat müracaat edecakleNlİT. 
F evkalaJe bir mazeret olmadıkça vekil 
kabul edihniyeccl<tfr. Bu seferki maaş 
yoklamaları teşrinisaninin 27 sine ka· 
dar deva medccektir. Bu müddet içer· 
einde yoklamalannı yaptırmayanlara is· 
ti.hl<aklan tevziattan sonra verilecektir. 
Uç aylık JDBa§ tevziabna da ki.nunuev· 
velin birinde başlanması muhtemeldir. 

Rıhtım ıirketi umumi 
heyeti toplandı 

Rıhtım Şirketi heyeti umumiyc
si 28 T etrinisanide Osmanlı Ban· 
kası meı·kezL.~e fevkalade surette 

· toplanacaktır. Bu toplantıda şir • 
ket tesisiatı hükumet tarafından aa 
tın alındığından hülnimetle yapı • 
lan itilafname taadik ve tirketin 
tasfiyesi için likidatörler tayin edi 
lecektir. ve ayni zamanda 1 Kanu 
nusani 1935 ten itibaren tirketin 
tasfiyesine ba,lanması hakkında 
bir karar verilecektir. 

--o--

Japonyanın VarşoTa ataşe 
militeri geldi, gitti 

lstanbula gelmit olan Japonya
nın Varşova sefareti atatc milite -
ri Ceneral Naaa.tno Y amovki ile 
refiki kaymakam Fujiko dün Sof. 
yaya gitmitlerdir. Oradan Bükret, 
Belgrat, Peıte, Viyana, Berlin ve 
Varşovaya "ideceklerdir. Japon ce 
nerali tenezzüh maksadile seyahat 
ettiklerini ve Romanyada yapılan 
askeri manevrelerde bulundukla • 
rını söylemişlerdir. 

Ruam mücadele heyeti lstanbul m ıntaka111ndak: bütün hayvanların 
muayenesini bitirmif gibidir. Bu mıntakaJa ancak be, ruamlı hay. 
ilan görülerek öldüriilmiiftür. Hey et ,imdi Üsküdar mıntakatnndaki 

hay11a11ların muayenesi ile me,ğul olmaktadır. 

POLiSTE 

Bir motor battı 
İtalyan 
Tayyarecileri 

S h ti · dek"ı mu"ş içindekiler denize düştüler on aeya a erın -
k·rt 1 h 1 ıse de kurtarıldılar 

l a 1 an a yor ar Doktor Ferit Jbralıim Bey ile tofö-
Hattı müsta.kıim iatikametinde de • rü Şevkeil Efendi kendi deniz mdtör· 

niz tayy.arelerine mahaua en yükaek !eriyle Bebeğe ııelirken Rumelihiaarı a· 
mew.fe rekorunu kımıı§ olan ltalyan çığında Holanda bandıralı ııaz şilebi 
tayyarecilerinden Marina Stoppani ve çarparak motöo- babnıı ve içinddciler 
Corrado Corrad.ino ile refika.lan Su • denize düımüılerce de kurtarılmı§lardır. 

Guraş yaparken riano'nun ıelırimize geldiklerini ya.z •• 
mıttık. Tayyarecilerden bir ııün evvel 
mühendis M. Zappata da şehrimize 
gelmittir. Stoppani, kırdığı rekor ve 
bu maka.atla yaptığı aeyahat hakkında 
gazetecilere §U izahatı vennittir: 

- Seyahate 18 T~vvelde çık· 
tık ve Triyeate civarmda bulunan 
Monfalkone'den aaat 7,45 te 800 bey 
gir kuvvetinde tek motörlü tayyare • 
mizle hareket ettik. Maluadmıız ken
di tesia ettiğinıiz aürat rekorunu kır· 
makb. Hava ıera.iti iyi değildi. Evve. 
la Dalma.çya, Korfo ve Patraa ve aon
ra Nil sahillerine yanaşmak için Mora, 
Kandiye aa.hillerini takip ettik. Prog. 
rammıız mucibince ertesi gÜnÜ 19 Teı 
rinievvel aaabhı aaat 10 da. Maıuaya 
vô.aıl olacaktık. Bütün seyahat esna · 
amda hava ~a.iti hep aleyhimize idi, 
rüzgi.r yüzümüze doğru eaiyordu. Ke 

faloc.ya ıa hilleTi Üzerinde uçmak üze 
re iken ı:ddetli kasırgaya tutulduk. 
Burada ajanılann verdiği ifıabere ııö
re tlındiye kadar 1 O kiş.i ölmü9, otuz 
kiş.i yaralanmıştır, birçok ta lıaaarat 

vukubulmuştur. Biz tehlikeden kurtul 
mak için yolumuzu değiştirdik. Rüyet 
ıeraiti, hava gibi iyi değildi. Süvene 
kadar gündüzleri güneş, geceleri de 
ay kesif bulutlann altında kalmıştı. 

Süveyş kanalında ve Nil nehri ağzın· 
i:la ayni bal mevcut idi ve fiddetli rüz 
gar hep aleyhimize idi. 

Rekorumun ehemmiyetini anlamak 
için tu üç noktayı nazarı dikkate al· 
mak lazımdır: 

1 - ilk defa olarak Monfa.lkone ile 
Masua arasında uçmağa teşebbüs edi· 
yorduk. Bu yol bizce o zamana ka.dar 
maliım değildi. 

2 - Rekor ilk teşebbüMe teais edil 

mit oldu. 
3 - Bu aeyahaıte kullandığımız tay 

yare, 4 kitilik baait bir aakeri deniz 
tayyaresidir. Bu aeyah.at için tayyare· 
de yaptığımız yegane değ~klik dört 
mitralyözden ibaret olan oilahlannı 

çıkararak yerine, seyahatimizi dur • 

Fstih idman yurdunda Mehmet Ali ile 
&'Üret yapan ameleden Esat oğlu Ekre
min ayağı kınlmıı ve kendisi Cerrabpa· 
fa hastanesine lı:aldmlmıştır. 

Kayık salıncağı çarpınca 
Beyoğlunda Meırutiyet mahalleıinde 

oturan Zebra Hanunm kayık aalıncağı 
ııarpmaaı neticea bir kolu kınlmıştlr. 

Sahta mamur 
Kaannpaıada utunın Hüseyin Fa

ruk Efendi Vezneciler hamamına gide
rek beyanname sormak auretiyle kendi
ain.. memur aüıü verdiğ)nden yakalan. 
mıttır. 

Bir çocuk merdivenden duştu 
Koço Efendinin on Yııtlarında

ki oğlu lspiro merdivenden çıkar • 
ken düşmüş ve yaralanmıştır. Ço -
cuk hastahaneye kaldınlmıştır. 

Pertevsizden yangın çıkacaktı 
Dün Akaretlerde belediye dis

panserini pertevsizi azk1ılaın yan 
gın çıkaracaktı. PertevsizJen ge • 
çen güneş yavaftan ortalığı yakma 
ğa baflamışsa da kokuyu duyanlar 
derhl at~i söndürmütlerdir. 

Çarpan otomobil 
Dün istiklal caddesinden ge • 

çen Mehmet Efendiye Mekonun i. 
daresindeki 755 numaralı otomo • 
bil çarpmış, Mehmet Efendi hafif. 
çe yaralaıınuttır. Miko yakalanmıt 
tır. 

makoızın yapma kimkô.ruru veren bir 
esans deposu bulmaktan ibarettir. 

Bu •eyelıatte 26 aaatte 4800 kilo· 
metre mesafe kıttettik. Fakat Or:hod· 
romik yani h>ttı mfutakiın istikame • 
tindeki meaafe 4122 kilometredir. Ev 
velki rekorumuz San Fransİ•ko ile 
Honololo aragında 3860 kilometre idi. 

Buradan Odeaa ve Köstenceye ıri· 
deceğiz. Oradan Pire ve Manfolkone 
y,. gitmek Üze.-e tekrar lsta.nbula. gele 
ceğiz. 

Tahta değil taş, taş 
- Bütün Türk telıircilerine -

Acaba bir istatistik meraklı&ı ilk 
hürriyet günündenberi Türkiyede kuru 
lan tahtadan zafer taklarını bir hesap 
etti mi? 

Bu muhakkak ki bizi düıündür«ek 
kadar dehfetli bir yekun ırösterir. 

Dehıeti neresinde? Dua edelim ki 
ıenlik, bayram, zafer ırönlerimiz ve o· 
nun yıldönümleri daha çok olımn. Iı ta· 
bii orada değil. 

Hani geçen gün bir fizyoloji alimi in 
san vücudundaki yağdan altı kalıp aa· 
ban çıkar diye bir huap ortaya atmııtı 
ya. 

Ben de §Öyle bir iddia ile meydana 
çıkabilirim: Bizim hürriyettenberi so· 
lıaklarda kurüuğumuz zafer taklann· 
dan bin beı yü:ıı evli bir kasaba meyda
na {'!kardı. 

Aksini iddia eden varsa oturaun he· 
aap b<lfUID. Hani Nasrattin Hocaya aor· 
muşlar: 

- Dünyanın srerkezi nerui? 
Elindeki aopa:; yere ııurınuJ: 
- Iıte burcuı! 
- Neden maliim? 
- inanmayan ölçsün 
Bilmem neden, her bayram taklar 

kurularken içim sızlar. Neden diye •o· 
ranlara işte ceoabım: 

«Elendim, be, diyorum ki, böyle bin
lerce lira harcayıp tahta .Parçalann· 
dan taklar yapmaktan, sokakları dPlik 
detik etmekten, bir kaç gün sonra •Ö· I 

küp atmaktan•a her fehrin en gü:ııel 
meydanına taıtan, yüksek, altından a· 
laylar, ordular geçecek ıekilde daimi 
bir zafer abidesi kursak ve bütün tne'ra 
ııi.mi orada yap11ak olmaz mı? Meula 
Pariste bir Are de Triomphe vardrr. 
Fransızlar bütün milli bayramlarını o
nun altında yaparlar. Bu faf @ide çok 
güzel heykellerle riialüdür. Hatta harp 
ten aonra meçhul aakerin mezannı da 
bunun altında kazdılar. 

Jl,amanyalılar bunun biraz daha aJa. 
ğını galiba Sinaya bulvarında yapnuf· 
!ardır. Onu da gördüm. ilk bakqta ay
nı gibidir. 

Biz de her ;yıl tahta parça· 
larından iğreti ıeyler yapacak 
yerde böyle göçebe wulü fiadır 
lıurar gibi bayram edecek yer
ıle en büyük meydanımu:a meselci A· 
7<J11olya meydanına böyle granitten, 
7iikHk bir zafer abideai kar11ak Ve ta • 
rihlere malolan milli zaferlerimizi bu· 
nıın altında ve etrafında katlulasak ol 
ınaz mı? 

Böyle bir ife giriıilae her Türk, yedi
llinden yetmiıine kadar böyel ıehre ma 
!olacak bir abideye bir tQ§ getirip ko
yar. Ve bu cibide zamanla daima süsle· 
nir. Yannın heykeltraılan onu her Ve· 
•ile ile te~yin ederler. 

Ve Türk :r.aleri böyle granitten abi
delere layık bir :ııalerdir. Tahta parça· 
lanndan çerkelere değili 

Burhan CAHIT 

BELEDiYEDE 

Umumi mecliste 
İkinci toplantı 

Yeni bazı istif al ar 
olacağı şa yidir 

Pertembe günü ilk toplantısını 
yapan yeni Şehir Meclisi, Pazarte
si günü ikinci defa toplanacaktır. 
Bugün de, daimi encümen azalan 
arasında bir içtima yapılacak, eski 
encümene ait itler devralınacak • 
br. 

Umumi meclis azaaından Ka· 
ra Mustafa zade Ahmet Beyin isti· 
{ası üzerine, Beyoğlu azalığına en 
çok rey alan yedeklerden müteka
it miralay bahriye hekimi Hasan 
Fehmi Bey gelecektir. Ha.san Feh· 
mi Bey pazartesi günkü toplantı • 
ya ittirak edecektir. 

Diğer taraftan umumi mecliste 
daha ba:Q istifalar olacağı tahmin 
edilmektedir. Beyoğlundan daha 
üç azanın çekileceği söylenmekte
dir. Bu meyanda Nemli zade Mitat 
Beyin istifa edeceği kuvvetle taYi· 
dir. Bu takdirde Mitat Beyin yeri· 
ne, yedeklerden eski polis müdürü 
Sadettin Bey geçecektir. 

Nemli zade Mitat Bey ayni az
manda daimi encümende de aza 
bulunduğundan, daimi encümence 
de yeni bir aza seçmek icap edecek 
tir. 

Ehliyetname alacak barba rler 
Ehliyetname alacak berberle • 

rin imtihan müddeti bir ay daha 
uzatılmı,tır. Bu müddet içinde im 
tihana girmiyenler ve imtihanda 
muvaffak oıamıyanlar çalıtanuya
caklar ve berberlik mektebinde 
gene derslerine devama mecbur tu 
tutacaklardır. Şimdiye kadar bet 
yüze yakın berber belediyeye ha • 
ber vererek ehliyebıamelerini al • 
mıtlardır. Kadın berberleri imti • 
hanlarda az muvaffak olmakta • 
dırlar. 

MAARiFTE 

Muallimlerin adresleri 
lstanbul maarif müdürlüğü şeh 

rimizdeki bütün ilkmektep hocala 
rının evlerinin adreslerini mektep 
idarelerinden istemiştir. Bu adres
ler bir araya toplanarak bir rehber 
yapılacak, bu rehberden hasta ho • 
caların evlerine doktor göndermek 
gibi hususlarda istifade edecektir. 

41 nci ilk mektep himaye 
heyeti kongresi 

Kadıköy 41 inci ilkmektep ço
cukları himaye heyeti senelik kon 
gresini dün mektebin Bahariyede
ki binasında yapmıttır. Kongreye 
Hakkı Şinasi P~a riyaset etmit • 
tir. Himaye tetkiliı.tınm faal idare 
heyetinden Ferit Bey, heyetin bir 
senelik mesai raporunu okumut, 
835 lira 19 kurut varidat temin e· 
den idare heyetinin, muhtelif te • 
berrülerden ve diğer mebaliğden 
istifade ederek biriktirdiği bu ye
kundan 694 lira 79 kurut fakir ta· 
)ebenin sıcak bir öğle yemeği bul 
masma, giydirilmesine ve mektep 
levazımı almasına sarfettiğini söy· 
lemittir. Sessiz sada..sız, büyük bir 
sükun içinde muvaffakıyetle ça
lıf&ll idare heyeti takdirle ibra e
dilmif, yeni idare heyetine f11 ze • 
vat seçilmittir: lclal Hanım reis; 
başmuallim Semiha, muallim Sa. 
adet hannnlarla Mehmet Emin, 
Dr. izzet, Kemal, Cemal, Ferit, 
muallim Hayati beyler aza. Ken • 
dine daimi reis olarak Hakkı Şi • 
na.si Paşayı seçen kongre, önümüz 
deki faaliyet senesi için yeni ida· 
re heyetine bazı istikametler gös • 
termit ve kongreye nihayet veril • 
mittir. 

Mühendis mektebi dahiliye 
müdürlügD 

Mühendis mektebi dahiliye mü 
dürlüğüne askeri mütekaitlerden 
Nail Bey tayin edilmittir. 

Talebe toplanamadı 
Dün Halkevinde Türk Talebe 

Birliğinin toplantısı olacaktı. Çok· 
luk olmadığından toplantı geri bı· 
rakılmıştır. 

Miraç geceıoi 
l atanbul müftülüğünden: 5 teşrini· 

aani 934 pazarteıi günü Recebin 26 11 

olmakla akıamı ( oalf gecesi) leylei Mi
raç olduıiu ilan olunur. 
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1 
Günü& 2 +@ı 
ii@p ~-~~4'1 

Musiki değitimi 
Halkın, alafranga mu,:,ikiye 

olan alakasını anlanıak için, Scl .. ı
bert:,!n . m~hur bitmemiş sen· 
lonı lılmıne karşı yaptığı tehacÜ· 
mü görmek kafidir. Sinema salo • 
nu her uıman hıncahınç doludur • 
Hatta o kadar ki müdiriyet salo • 
nun her boş kalan yerine sandal 
yeler doldurmuş ve azami ütifa • 
desini temin etmiştir. Bu yazımla 
filme bir rekliim yaptığım zanne . 
dilmesin. Rekliim bedavadır. Çün
kü zaten Schubert biitiin dünyada 
kafi derecede reklC. .. ını yapmı1 
oir sanatkardır. Mc .. lsadım ruha 
hitap eden temiz; bir musikiye kar 
fi halkın alakan ile hauasiyetinin 
ne derece yüksek olduğunu gös • 
termektir. 

Evet munkimi:ıı iitedenberi çok 
ha.ta bir manzarG gösteriyordu. 1 
Ya uyuşturucu, ya uy ıtucu veya • 
hut pek fazla oynaJ..tı. , 

Mu.iki notalan, nG:;r.ıeleri yal-' 
nu: kulağa hitap ediyordu. içe te-• 
air ettiği yoktu. Gl.-.?l aanatlerin 
en büyük bir parç ~ı olan musiki 
de adeta kağnı g.l i gıcırhlarla 
meçhul bir semte dc.~.·u yol almı,_ 
h. 

Musikt denildiği zaman insamrı 
aklına gayriihtiyari İn<.:csaz geı'i • 
yordu. Ve inceaazı duy;':ı.ğu za
man da gözümiU;ün önıi:ıde bi• 
meyhane tablosu canlanıy"r ve b.:za 
numuzu bir alkol kokusu kaplıy~ 
du. ~ 

Musiki güzel sanatlar çerçeve• 
sinden çıkmıf ve adeta fasulye p(. 
liikisi, ciğer ta11ası, tarama gibi biıt 

rakı mezesi olmuştu. J 
Sazlann ekserisini onun için 

meyhanelerde, rakı ve saire sataL 
bahçelerde veya sünnet düğünle .

rinde duymak kabildi. ~ 

Evet, musiki dillienmeuli, bel .; 
ki duyulurdu. Çünkü bu hava için. 
de ancak bu kabil olabilirdi. J 

Halbuki güzel sanatların hn 8tl 

hasında en yüksek kabiliyetler g;;. 
teren Türk milletinin ruha hitap e
den bir musikiye pddetle ihtiyaca 
vardı. Ve bunu her zaman hiıısedi

yor, yüksek sanatkarlar taralın • 
dan 11erüen büyük konserleri ~ 
bir zaman kaçırmıyardu. ı 

Bundan birkaç sene evvel, U,.J,. 
on Francaise'de Zeki Bey orkestra 

sı tarafından 11eriien konserlerin 
mazhar olduğu rağbet hat11larda J 
dır. • 

Diğer taraftan zaman zaman ":61 

tanbıJa gelen ecnebi sanatkcirlan

nın konserleri için satılan biletler ı 
pahalı olmalanna rağmen dai.nı4. 
kapışa kapışa alınmıştır. j 

Görii~üyor ki halk güzel, tat!~ 
bir musikiye teşnedir. Rakı mezesi 
olmayan, sözü manasız, bestesi ,..... 

kırıı olmayan bir musikiye tqne ... 

dir. ! 
Mesela Cemal Refit Beyin GaTA 

tekniğiyle tanzi mettiği Anadolu 
şarkılarının gördüğü rağbeti unu .. 
mak kabil midir? 

Onun içi:n bu musiki değişimind• 
konser11atuvanmı:z.a düşen mühim 
vazifeler vardır. Bu değişim saye· 
sinde Türkiyenin bir operaya m<'• 
lik olacağı günler de yaklaşmıştır. 

Bundan ötiirıi ne kadar sevinsek 

yeridir. 
Mümtaz F AIK 

Gelen İtalyan seyyahlar 
sıittiler 

1700 kadar ltalyan ıeyyahını 
şehrimize getirmiş olan Vulcania 
:vapuru seyyahlar ile birlikte dün 
akpm bogazda bir cevelan yaptılıı 
tan sonra limanımızdan ayrılmıt
br. Evvelki aktam vapurda acente 
tarafından ziyafet verilmittir. Zi • 
yafette Ticaret odası reisi Nemli 
zade Mitat, harici ticaret ofisi mü
dürü Cemal Beyle ltalya ceneral 
konsolosu M. Salemo Mele ve şeb· 
rimizde bulunan ltalyan tayyare • 
cileri bulunmuşlardır. Yemeğin so 
nunda Ceneral konsolos M. Saler • 
no Mele bir nutuk aöyliyerek Gazi 
nin yüksek idaresi altında Türk 
milletinin tahakkuk ettirdiği terak 
kiyattan bahsetmit ve kadehini 
Türkiye Cwphuriyetinin Büyük Şe 
fi Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
le Türk - ltalyan dostluğu şerefine 
kaldırmıştır. Konsolosun bu ıöz • 
leri samimi surette alkıJlanmıttır. 
Bundan sonra istiklal martı, ltal • 
yan ve Faşist marşları çalınmıttır. 
Ziyafetten sonra vapur gezilmiş 
ve geç vakte kadar dansedilmittir. 



4 MiLLiYET CUMARTESİ 3 TEŞRiNiSANi 1934 

' • t k. • .it<.\ •• ' _l,_F_ı_ki_rı_e_r _ve-in_s_an_ı_ar~I 1r Öz dilimi:de )
1!0 H i AY E [tft1 

Dil taklidi Ank~~d!'~!~~ ~~7;..~, dun·· ~!?0~~~:enm~ndelBe8fY0ıg_l1~uan Z01
_ ı 

Mizah yazılarını okuyun, tiyatro- • ~ 
bayraklan önünde, geçerken gördüm. dukça iyi p&Mahanelerinden sayılı>n 1 

GÜZELLiKLERiN BOTUN GlJLELLIGI AL Tıı" SA<;Lı 
JEANETTE MAC DONALD 

RAMON NOVARRO 

ALTIN 

ve 
SE 

larnnızın komedialarını seyredin, ah- '"Ho Aralanlan kı.skandrracak kadar dinç t yuva,. ya gider, arada •ütlü bir 
baplan arasında hoı • konuıur diye 11e gürbüz; gençlerden topalrum bu iz. kahve içerkeu gazeteleri de gözden ge-
bınmanlann •Özlerini dinleyin tuhaf- cilerin, adım atqlan, tek bir yüreğin' çiririm. Beoim ba~ bir karakttrim var-
lığı baş baş taklitte, bilhaua dil tak· çarpıntısına benziyordu. dır: Etrafımı da.una tarassut etmek.. ln-
lidinde aradığımızı görürsünüz. Bu, Gıuinin temelini attığı toprakta, aaıılanıı fiziyonomi.leriae dikkat eder, 
fikir haya!Jmız için oldukça ağır biı· kalası örümceklenmeden yetif"n bu içtimai vaziyetini, evli veya mesut olup 

ilk yeşil dallar, yannın büyük ağacı- olmadığını,hülasa geçirdiği hayatı zihnen' 
çok zordur. Çünkü karşıa.ındakini gül ru ıenlendirecekler, diye diifiindüm. hesaplanm.Bu auretle bir çok i.ıuanlan gıı 
dürmek iatiyen a.dam için taklit en ko Ve $0nra, kendi kendime: yahen tanırım. Onlar beni tanımazlar. 
lay vastıala.rdandır, insan oğlu da ko- - Ne mutlu ş{z;e en Türk delikanlı- BunlaNlan kimi bence tüccardrr, kimi ko· 
Jaylıktan çabuk çabuk yazgeçemez. lan._ dedim, öyle bir ;yurt içindeııiniz rnisyoncuc!ur, kimi tefecidir, kimi apert 

ki, ne baıınız boyundurukta, ne de a- ma..~ geliri ile yıqar. Acaba haki-
Taklide gülenlere bir diyeceğim yaklarınız; bukağıda. .. Gözleriniz, her katte de öyle mi, malılm deği '. dir.Yalnız 

yok; taklit te, her anormal §ey gibi, 
bizi tabii olarak giildürür. Bir Rumun; 
bir Arnavudun ... tiırkçe konufUrkenki 
p.!affuzu, ilk hayret anı geçtikten aon 
ra, bizi güldürmiyebilir, karıDDJzdaki 
adamın Ağzından kelimelerin Türle ta 
laffuzundaki tokillerinden bafka bir 
tekille çıkmaımı bekleriz, 011a alışı • 
nz; fakat Rum, Arnavut.- olmıyan 
b·r adamın oolan taklit ederek kon"! 
maaın& bir türlü ah9amayız anların 

konuşmalarında bizim onlar hakkın • 
daki bilgimizi tatmin etmiyen, dem 
ki bizi dalıni hayret halinde bulundu-
ran bir teY vanlır. Onlara gÜlmemiz 
aadec bir hayret gülmeaidir, gıd.ı.Jan 
drğnnız zamanki gÜimemiT.den • zeka 
baluınından • büyük bir farkı yoktur. 

Hayır, taklide gülenlere bir teY di
yemeyiz; fakat taklitten ha,lananlara, 
onu arıyanlara zevk aahibi diye bak
-ı.: pek kabil değildir. Mademki mi-
ıt""1 yazrlarımızm, komedialarımızın 

çoğunda taklidi görüyoruz, demek o • 
kuyucular ve seyirciler iç.inde anu lef· 

vil< edenler çoktur. 

lıuanın eğlenmek, h09 va.kit geçir
mek kadar tabii, tetvi.k edilmeğe de
ğer hiç bir arzusu yoktur. T etvi.ke de
f er, çünkü gÜzel teYler yaratılmu·
...ı,ep olınuftur. Eğlenmek k-m ken
dimizden kul'tulıııııak, reMitıenin bizi 
ezen ağırlığı altından uyumadan a.ıy
rılnıak dem+tir. Eğ1-ı ad- hiç ol 
ma:ua eğlendiği müddetçe, etraf.
hiJcim.dir, adeta bir ilah olur. Fakat 
taklitle eğl ........ ul:İyen, bpla uyutu
cu maddeler kullananok realiteden ııy
rtlm..k istiyan gibi, kendi kendini mü 
rak .. beden vazgeçiyor denıek değil 

midir? lnaanlık, yani diipinen mah • 
lıik olmak haysiyetinden feragat edip 
bir başkasına te&lim oluyor sayılınaz 

mı? Taklidi aramak, onun giildürme. 
sinden botlanmak, insan için kendi 
kendine kartı bir cürümdür. 

Rannıazan y~ıyor, elbette bu 
yılda Şehzadebaşında veya batka bir 
tarafta oynıyaca.k bir orta oyunu kum 
panyaın bv.lonur. Orta • oyunu, hiç ol· 
mazaa şimdiki hali ile, &ırf taklide da-
ya-n bir eıilencedir. Bir akşam gi • 
am ve oyunu değil, oyuncuların ,..ıı ... 
larınr aeyredin. O adamlarm kafaca 
zavallılıkları içinize bir hüzün çöktü
rür, artık aözlerine gülmekten utarur
amız. Onlar D&&I) kafanızı eğlendire-

bilir? Gülüyor&a.n.rz bu sırf hayrette 
olduğunuzdan, yani kar§1nızda olanı 
iyice anlamadığmızda.ndır. 

">ria • oyunu taklidin en &af şek • 
lidir, bugiin rağbetten haylı düştüğü 
için aktörleri aıd hüviyetlerini iyice 
aaklayamadıklan için miaal diye onu 
aldım. Fakat dikkat edeneniz her dil 
taklitçisinin kafaca bir orta • oyunu 
ile bir olduğunu gôrününüz. Bir kere 
taklit, bu nevi taklit, yaratmak heve
ainden uzaklapna.k demektir; taklitçi 
kendmi realiteye eair eder, makinelet 
mek, fotoğraflapnak iater. Taklidine 
bir tuhaflık unsuru daha katmak >ate-
diği de olur, yalnız söyleme tarzı de-
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- işte evin plB.m. Kaybede • 
yim deme! ÇalıfDllt, çabalamıt. 
dikkatle yapmış... icabında, !>:?iki 
lazım olur diye, odalardaki yük • 
lüklerin , mutfağın, kömürlüğün 
}erleri bile ayrı ayrı gösteriJmif. 
Yanında bir de saat cetveli var. 
Öğleye doğru, boş bir vaktin o • 
luraa, atla tramvaya. .. git, etrafı bir 
gözden geçir! Dar sokağa bakan 
bir pencereden bahsediyor, orası
nı mimle. Haydi bakalım. Gene 
vurdun turnayı gözünden ... A,.if ! 

- Emret amuca ! 
- itin şeker mi teker ... 
- Deme-. 
- AI.- itte mektup •. Okur, an-

larım 1 Rüstem evladU11. •• Senin 
.bim dikkatli ohnan lazım. Oç bet 
gün için töyle bir yan çiziver. Bana 
öyle geliyor ki bizi mantara bas
lırmak imli<Torlar. 

Dur?'"- n .;ıa. -u _11 kal-
·- --

yanı ı:örüyor, kulaklarınız her sesi ben bu suretle keudimi meşgul etmiş o. 
işitiyor. Siz, biz.im gibi, yabancı çizme !unun. 
fer altauia, karıncalar gibi ezilmenin Yine günlerden bir gün oturuyordum. 
ne olduğunu bilmediniz. iyiyi kötüyü "Hoş yuva,. ya tovaleti biraz eskice, u-
seçmeie başladığınız; ç.ğda, (Musta- zunca boylu, ne güzel, ne çin<in, fakat 
fa Kemal) kurtardıjı ülkenin bekçili- ilk vehlede insanda 6Cmj)A1'ık tmir bıra-
ğini yapıyordu. kan bir lıadm girdi. ""'"' da masaya o-

Oz yurtta kendi bayr.ğını göreme• turdu. Bacak bacak üz.rine koydu. 
mek acuını hiç biriniz tatmadınız. :r ııırahk gazeteye daimıştmn ki, şak· 

Siz, yalnız ba,,-iinkü Anhcırayı tanı- rak bir k•hkaba duyup başımı kaldır-
yorsanu.ı:. Bilmez;siniz ki o Ankara, dmı. Bu gülen genç lcadmdı. Karşmn-
on bef yıl önce kara bir toprak yıiını da orta yıqlarda bi .. adam oturmuştu. 
idi. Görüımeğe bailadılar. Çok ı:eçmeden 

Orada gördüğünüz silindir fapka- kadmm kahkahası söndü, gözü daldı. 
lılar içinde öyleleri 11ardı ki, yurdu böy Yüzündeki hatlar endişeli bir mana ai-
le ıenletinceye kadar adem oğlunun eh. A .. bk gazetenin arkasından kendile-
çekebileceği sıkıntıların en ağırlarına rini hasıl bir dikkatle tarassut eUtiğllni 
katlandılar. Gün o du ki, en gü11endik tahmin edersiniz. Yeni gelen adamm ha-
leri onları yalnız bıraktı. tin tabiatli biri.i olduğu surabndan ve 

Dörtte üçü yabancılar eline geçen tavrrlarmdan belliydi. Bir yumruğımu 
bir ülkede, tek baılarına bütün Aıı • dizinin Üstüne koymuş, kadına !usa cüm-
rupaya l..'<lrfı durdular. Gün oldu ki lelerle sert sert bir şeyler söyliyoır, o 
bütün T ürktük, tuzlu bir çölün orta • soyledikç" kadm daha muztarip olu yor-
anda kalakaldı. Fakat bu ürküntü du. 
(I) günlerinin arkası çabuk alındı. "Hoş Yuva,, o saatte pek tenha oldu· 
Büyük kurtarıcı, her yana yetiştiği gi tu için aliıkamı bu kadmla erkek ziya-
bi buraya da yetitfİ. dcsile celbetmitlerdi. Kulak kabartıp er-

Sonunu hepimiz biliyoruz: Yenil • keğin sözlerinden bir iki kelime kapa-
mif Osmanlıdan, yenilme.z bir Tür/ııi - . ra*, muhaverenin mevzuumı anlamak is-
yc ycırıdtık. t:İyordum. 

On beı yıl önceki odsıız (2) ocak- Ne oldu bilmeyorum. Erkek çok geç-
ar.z Ankaranın yerinde, masallarda ol- meden bü3bütün asabil~ti .. Yüzünün a-
duğu gibi biten genç, güzel ııe seııimli daleleri şi§lp, gözleri döndü ve birdenbi-
Ankaraya, açık bir alın, uııinç dolu re ayağa kalkarak masıınm üstündeki 
bir yürekle gittiniz ııe oradan inancı- kahve fincanını şiddetle mermere vura· 
nız; ( 3) artmq olarak dönüyor8unuz;. rak parçaladı ve o hiddetle çıkıp gitti. 
Ey Türk delikanlıları, ne mutlu siz;e/. Kadm pek meyus ve yalnız oturuyor • 

M. SALAHADDiN du. Herife o kaıiar içerledim iri, hemen 
-------- arkaıındaa atılmak istedim. Fakat bel-

( l) U rküntiı - dehşet. (2) Od - ki "atim ltir vazife hiasıle mi nedir, ka-
at~. (3) inanç - iman. dmıu eıı.........., 11çrayan kahveleri oiJ. 

Vefat 
Sabık Manisa emniyet müdürü Sa

dettin ve adli~ müfettiperinden Ek
rem Beylerin pederleri Çatalca muta
&arnflarmdan mütekait Sait Bey rahme
ti rahmana ~uı ve Rumelihiaarm
dalri aiıle kabri•tanına defneclilmiştll-. 

ğil, söylediği şeyler de aykırı olabilir; 
taldidi &a.dece öbür meziyetlerini da
ha kolayca belli etmek için kullanır. 
Fakat bu da alkı§alnmaga değmez, 

çünkü yine kolaylığa başvuruyor de • 
mektir, yine ona kapıla.bilir ve kendi
ni mahveder. Zatıen hiç bir büyük ko 
mik aanatkir dil taklidine üzemnemif 
tir; romancılar e.rasrnda tasvir ettik • 
leri şaluaların talaffuz tuhaflıklarını 

da göstermek iatiyenler olur, bazı ti -
yatro muharrirleri piyeslerinde bir ve 
Y" iki kitinin hususi bir talaffuzla ko· 
nuşm.umı arzu eder; fa.kat bunlar 
adeta aonradan konma şeyler.::r ve 
kaldmlmaları uıl eaeri bOC<maz. Be>-
za.na eaerin değeri yok demektir. 

Dil taklıdi -...Aııi&totetefos ile b ra-
her aaııatin bir takütten baıka bir şey 
olmadığını kabul etsek bile • taklitle-
rin en iptidaiai, hemen hemen herke • 
sin elinde olanıdır. Sanat yaradanı tak 
lit etme!·, yani aadece bir, ilci buutla 
iktifa etmeyip hem cisim, hem de ruh 
yaratmaktır. Sanatkar daima tek, eş
siz olmak hevesindedir; bunun içindir 
ki herkesçe yapılınaaı mümkün, hatta 
kolay olan hiç bir fey onun vannak 
İ&tediği teY olamaz. Sırf mihaniki bir 
teY olan dil taklidi bunun için de bir 
sanat değildir. 

Nurullah ATA 

Müellifi: Nazmi Şehap 
kık bir genç, nefea alır gibi hafif 
bir sesle: 

- Peki amca. .• diye mırıldan • 
dı - öbüründen bir haber yok 
mu? 

- Var •.. Bak o taraftan taliin 
açık. Apartnnan emrindedir. Oç ay 
hk kirasou vermişler . Kapıcıya da 
onluk bir kağıt sıkıtbr.llllflar. Yal. 
ruz terzinin hesabım bu hafta ke 
sebileceklerini bildiriyorlar. Fır • 
tınayı geçirdin arbk, uzun etme! 

- Geçti ama. . • Deldi de geçti. 
A'll kalsın zatürreye tutulacaktım._ 
Şaka değil .•• Tam bir haftadır 
mermer üstünde sabahlıyorum. 

- Kabahat kimin? Sana bin de
fa söylemedim mi? "Ben evde ya. 
hyormn, al fU anahtarı, git, odam
da kal!,, demedim mi? Zatıalileri 
elbet'- bu lrullarma ihsan buyur • 
dukları cevabı unutmamıtlardır. 

- . . . . 

..,... için ioir wmmdil IUlltmağı ve on11 te
selli edecek şöyle bir kaç kelime aöyl&o 
meği müor..İp buldum. 

Kaclın, göoterdiğiın bu nezaket ese
rine kartı çok mu ehasais oldu. Ben de 
bundan cesaret .alarak müsaadesile ya
nma oturdum. T eselliyetkıir •Özler-İme 
daha baıka bir halavet venneğe başla. 
don: 

- Bazı erkekler, kadınlara ka..-ıı .,... 
den böyle dürüıt hareket ederler anla
mam, kadm zait yaratdmrf bir mahlıi.k • 
tur. Onlara halimle, ıeH<attc muamele 
ebneli. Gônül.leıiui. daiına h ş tutmak. 
Bendeniz lııekanm. Bir kadmla birlikte 
otur.anı, muhakkak onu mes'ut etmek i
çin elimden geleni yapar<lım. 

Hem söyliyor, hem de bir taraf<tan 
gar.on kızın ywd- ile tdve lekelerini 
.. ımeğe çah§ıyordum: 

- Doğru söylemiyor muyum hanıme
fendi? Bir kadın ed<ekt.., haşkıa ..., bek
ler? 

Ben söyledikçe kadının gözleri tatlı
laşıyor, kim bihr hangi bir aa.adet hülya.. 
sma aiıyor<lu. 

- Meoeıa, dedim, llİz J.enimle olsanız, 
iyi dediğiniz bir olmaz. Güzel bir apa:rt
maıau v...-, oraya yerleşsek fe mı? 

- Tabii böyle bay. t iyi olmaz mı? 
- Tuvaletleriniz daima tamam olur. 

Eh, fÖyte böyle ildmtti geni§ idare ede
cek servetiım de var. Razı olur ınu11U• 
nuz? 
-V ııllalıi beyefendi, bir kaılmm bu ha

dmın \ l bayat. razı ol"namau mümkıin 
değil.. Fakat .• 
Artık telveler temizlenmi4, garaon 

kız gitmiı, kadın da söylediklerim aca• 
ba doğru mu? diye tetkike başlaırufb. 
En nihayet kaneat hasıl etmiı olacak ki: 

- Ben bedbaht bir kadmım beyefen
di, doğru söylediğinize inansam. • 

- Size namusum üzerine yemin ede
rim. 

- Oyle ise burada hiç dunnıyalım, 
uzak bir yere gidelöm, orada daha rahat 

- O ne azametti efendim? .. O 
ne gurur! "Issız gecelerde ben, as
faltları artınlamaktan zevk duya • 
nm. •• ,, gibi tair herzeleri dudakla
rınızdan eksik olmuyordu. Her ne 
hal ise. , , Şimdi senden bir ricam 
Vlll'. 

- ?? • • • • .. 
- Şu bizim Recainin yarından 

sonra hali harap. Çatlağı yapı,tır
mağa çalışalım dedik, bardak büs
bütün kırıldı. Vaziyetini düzeltin
ceye kadar bu arkada.fi sana ema
net etmek istiyorum; ne dersin? 

- Emrin başımla beraber am • 
ca. 

- Bu it te bitti .• , Doksan bet! 

Temiz ve parlak tırnaklı bir par
mak, güderi kaplı küçücük defte • 
rin kenarları yaldızlı yapraklarını 
çeviriyor; durmadan konufan Da
vudi ses, üst dudağı kıvırcık tüylü 
ince bir bıyıkla kararınıf bembe • 
yaz dişli bir ağızdan çıkıyordu: 

- Doksan beş! 
Dar ve lot tat merdivenin basa

maklarında çapkın bakışlı bir genç 
oturuyordu; henüz hiç dayak ye • 
memif bir külhanbeyi fiyakasıyle 
doğruldu: 

- Buyur ağabey .•• 
- Y ann saat yedide iıtaıyonda 

K E D İ ve K E M A N 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmanlıca kar§ılıklarmı yazdığnnız 

kelimelerin Öz tilii<çe mukabillerini ıek· 
1imizin bot hanelerine yerleştirerek 

( Milli~t bilme memurluğuna) gönderi
niz. Doğru haJledsıler arasında kur'a çe
kerek kazananlano hediyeler vereceği=. 

Bilmecemizin müddeti pazartesi akııa
ınma kadudır. 

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

3 1 1 
4 1 1 

:> 
6 
7 
8 
9 

=-'-:=7"==+--+=+-+='l~i~_ i.,.,. 
1 I• . 

h 

11:....L-------------~ Soldan saja ile yukardan 
<Jlaiı 

1 - Nevi (5) Arazii gayri münbi
te (5). 
2 - Ruzgar (4). Nisa, refika (4). 
3 - H.ında11 (3). Sahra (3). 
4 - Hacalet (2). Nota (2). istif ham 
(2). Rabrt edab (2). 
5 - B:ir kı! yemip (7). 
7 - Ebeveyn (7.) 
8 - Ti~ (2). Genişli{, (2). Hakim (3) 
Nota (2). 
9 - Bait (3). Zaviye (3). 

10 - Cadde (4). Bir ı-ri'>ç yemeği (4). 
11 - Beddua, inkisar, el ölçüsü (5). 

Bir tuvalet aleti (5). 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
TlY A TROS' ; ın " 

Saat 20 de foınhul 8ılidiıjiil 

MADAM 
SAN JEI' 

$ehirTiyatrıısu 

Komedi 3 perde 
111111111111111 

ve bir bafl-·~· 
Y azanlaır Viktoryen 
Sardu ve Eımil Mora 

Tercüme eden Seniha 

Bedri H. 

l\l.Jll 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam &aat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besteli yen Y ohann Strausıı 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. . 

Fiyatlarda büyük tenzilit 
8356 

komııuruz, anl~ırız. Size hayatimi anla
tırım. 

Derbal kalktık. Şimdi ün\it eclerim ki, 
kadın içinde yuva.-landığı bedbaht bir 
hayattan, mev'ut ve mesut bir hayata 
kavuııacağıru düıiinüyordu. Gözleri yi. 
ne eoki tatlılığını, dudaklan eski tebeş.. 
siimürıü almı§b. 

Fakat daha iki adım ıl'hnamJştık ki, 
kadın birdenb~ durdu. Sarardı. Ne oi
du diye dışarıya baktım. Deminki adam, 
vitrine baımı dayamq, kadına gel diye 
iııaret ediyordu. 

O zımıan bdm hafif bir tereddüt 
geçirdi. Soara batta yüzüme bile bakma 
dan, birderrhire kapıya, eski hayatına, -
ki bedbahtlığına doğru yürüdü • 

bulunacaksın! Ama tam yedide .•• 
- Peki ağabey. . • Sinemadan 

çıkar çıkmaz soluğu Sirkecide alı· 
rım. 

- Yavafft· •• Sabahın saat ye
disinde hangi ıinemaya gidiyor • 
sun? 

fiyakalı genç ıuratım ektitti: 
- Ö_!tleden evvel ha?_ .. 
- Tabii. •. Neye öyle ağzını bir 

karıt açtın? Hayret mi ettin? 
Beyaz ditli ağız bir saniye ka • 

dar durdu. Sonra takrak bir kah • 
kaha ile karıtık devam etti: 

- ltk trenle inmek istemesinde
ki sırra ben de akıl erdiremedim 
doğrusu. . . Otur bakalım. irfan! 

- Buradayım .•• 
Alnından, kulaklarının üstün • 

den, takaklarmdan fıtkırıp taşan 
bol ve kıvırcık sarı saçlarile kafa
sı, makas mevsimine yaklaşmı• bir 
Merinos sırtını andıran uzun boy
lu bir genç, bir köşede ayakta du· 
ruyordu: 

- Söyle! 
- Bostancıdan altı buçuk treni-

ne binecek. . . Demek ki senin de 
yediye bet kala filan Haydarpafa· 
da bulunman lazım. Gara girme! 
Merdivenin kar,ısındaki telgraf di
reğini siper al, bekle ... 

-- Bu kadar ihtiyata neden lü-

~ Filmlerin en güzelidir. 

Bu senenin en büyük muvaffakiyeti ... 

KADIN ASLA UNUTM 
Sevenlerin ve sevilenlerin filmi 

M 1LL1 SİNE M'A DA 
5 Teşrinisani önümüzdeki Pazartesinden itibaren batlıyor. 

1 
BugünKÜ 

ISTANBUL: 

program 

18 Fransızca ders. 18,30 Plak ile •<>
!olar ve klasik parçalar. 20 Spor musa
habesi Eşref Şefik B. tarafından, 20,30 
Anadolu ajansı haberleri. 21,2il Dünya 
haberleri, Borsa bülteni. 21,30 Stüdyo 
orkestra ve caz ve tan&'o o~estraları. 

.--.. Pek yakında 

OR 
(Ostrowsky) nin meşhur 

nından muktebes, eti b 

maz bir Rus trajedisi. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 GündUz (plıik) netriyatı. 16: Mek· () • il 

tep netr;yaı.. 18: Dans mus;k;.;. 19: Haber· e n 1 z y o 
)'.!r, 19,15: Cazband. 20:0 Üniversite. 20,20: 
l'lak. 20.45: Konferan•. 21: Fransilvanya tar· f CI L E T M E S J 
kıları. 21,20: Aktam musikisi. 22: Musahabe. 'i 
22,20: Radyo orkeıtraıı. 23; Haberler. 23,25: Aemta&.i 1 Kan.ilöJ' 
Cina lokanta11ndan hafif muıiki. Tel 4Z3CI - 5ir11M:i Mlblr 

223 Kbz. VARŞOVA. ı345 m. H-. Tel 227"40 
19,15: Piyano He sonatlar. 19,45: Reportaj. ll••M·E~RSIN YOL 

20: Keman konıeri. 20,20: Musahabe. 21: Ha-
fif musiki. "Ve koro konseri. 21 145: Ha.herler. 
22: Senfonik J.onser. 22,45: Edeb;yat. 23: INEBOLU vapuru 4 J 
Reklim. v• konser. 23,15: Danı muıik.i"i. T etrin p AZAR günü saca 

545 Khz. BUDAPEŞTE ,550 m. d M ( ) 
ı8.20: P;yano J.onser;. 19: Musahabe. 19,30: a ersine kadar. 7346 

Taıannili konıer. 20,10: Musahabe. 20,40: 
PJik. 21,20: (Vi1an.ah ZeYce) isimli radyo 
temsili. 23: Haberler. 23,30: Opera orkestra-

••· 
STOKHOLM, 426 m. 
18,55: Pli!.. ı9,S5: Musahabe. 20,30: Od& 

muıilcisi. 21: KIAıik dt\:lı musi.k"ııi. 22: Yeni 
danı musikisi, 23: T a•annili yen.i danı ha
Taları. 

LOKSEMBURG, 1304 m. 
Fransız aktam. 21,35: Orkettr•. 22: Dünya 

haberleri. 22,201 Opttetlerden 4arkılar. 22,45: 
Karıtık Fr~nsıa muıikiıi, 23: Muaaba.be. 2305 
Konserin deY•nu. 23,30: Musahabe. 23,35; J 
Gala konseri. 24,25: Karııık neıriyat. -
Danı musikisi. 

713 Khz. ROMA 421 m.: 
18,15 Karıtık konıer, 19,15 Müaahab•, 

19,20 Spor. 20,30 Müsahabe. plil;, 21 Ha· 
herler, pli.1c, 21,30 Taaannili karıpk konıer, 
22,30 Senfonlk. orkestra ko11seri. 
MILANO· TORINO-FLORANSA TRIYESTE 

18,10 Tal'•nnili konıer, 18.SS Musahabe. 
20 Müsahabe, pli.k, 21145 Belfaıor, iıim.lj pi-
7el. 

Prac 470 m.: 
ıs,05 Çocuk ••4ri,.atı, ıs.ıs Müsababe, 

18~5 Plik, 18.SS Amele neıriyatı, ı9,0S AI. 
manca ak.alliyet ne,ri,.atr, 19..SS Haberler. 
20,10 Askeri bando tarafnıdan konser, 21,10 
Counot'nun eserlMindea La Colombe isimli 
opera temsili, 23.35 Car:band. 

• 

Karadeniz yol 
ERZURUM vapuru 3 t 
Teşrin CUMARTESi 
saat 18 de Hopa,ya kadu. 

(7347). 

AYVALIK YOL 
MERSiN vapuru 3 lkiru:. 
rin CUMARTESi günü 
18 de lzmire kadar. (7348 

rıKlmyager 

1 Tam~~~~~~!!! muın tahlliat. Bahçekapı. E 
Eytam Bankuı 1ı:a..-.ısmda İzzet 

ltt•hadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcrik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleri 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idareri: Calatacla Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayA11 tehirlerde acenta aranmaktadll'. 
Telefon : 4.4887 Bo43 

Esnaf teşkilatı başmurakipliğinde 
İstanbul Otomobilciler ve Şof örler Cemiyetinin müddeti 

idare heyetinin yeniden intihabı üç günde yapılacaktır, 
ikinci Teşrinin altıncı salı günü saat 10 da Taksim ıtad 

daki Cemiyet merkezinde intihaba başlanarak saat 16 ya kadar 
oğlu Ciheti. 

Ertesi Çartaınba günü saat 10 dan 16 ya kadar Jstaubul 
ti taksi mahallerinde ve 8 nci Per tembe günü saat ondan on 
kadar cemiyet merkezinde rey to planacağından alakadarlann 
rini vermek üzre hazır bulunmalar ı lüzumu ilan olunur. (4304) 

zum görüyorsun? 
- Sen sinirli herifin birisisin .• , 

Gene o çarpık çeneli Amerikan Ko 
leji talebesi peşine takılmıt bulu • 
nur. Kendini tutamaz, oğlana sal· 
dırırsm. Eğer bu iti bir defa daha 
sarpa saracak elursan benden pa
so! Bı.rlandırdığm suları durult· 
maktan bıkbm artık. 

- O halde Kadıköyden altıyı 
kırk bir vapu1'Wla binerim. Oat gü
vertenin kıç tar~fma çekilir, uzak
tan dikiz ederim. Haydarpa.şaya gi
dip direğe dayanmağa ne lüzum 
var? Trenden çıkınca vapura bine
cek değil mi? 

- iyi düşündün. Doksan beşin 
de senin de epeyi fırtınalı birer gün 
geçireceğiniz anlafılıyor. Dikkatli 
davranın! On dokuz! Bak az kal
ım unutuyordum. Lacivert bir ÇAJ'o 

taf giyecekmiş. Eldivenle~malum. 
Her zamanki gibi beyaz. . . Fatihe 
gidinceye kadar yüzünü hiç açma
yacak ve sen de hiç yanma yanaş-
mayacaksın. - -

- Amma tuhaf teY··· Neye böy
le? 

- Ne bileyim ben. • • Ona sor! 
On dokuz! 

• • • • • 
- On dokuuuuuz ! 
Bir ayak ıeıi ititildi. Merdiven • 

den, basamaklan dörder dö 
!ayarak inen çilli suratı bir 
soluk soluğa: 

- Daha kalkmadı .•• - d 
Ama ona söyliyeceklerini 
söyliyebilirsin. Öğleyin y 
beraber olacağız. Fakat 
de, bizim itten ne haber vat 
vela onu söyle 1 

- Ala. • • Nmnaran kaçtı 
- Ym yirmi ıeki:.s. •• 
- Yüüz yirmi sekiz. Zi 

tekin bey! Peki ama yavruıı> 
na söyliyecek bir feyimiz yJ 
gün. •• 

-Niçin? 
- ıniçin mi? Ya verdiğin 

doğru değil, yahut o küD!ett' 
sansar var ••• 

- Sansar mı var? 
- Evet ..• 
Çilli suratlı çocuk on betil'I 

var ya yoktu. Aldığı cevap 
cüne gitmiş olacaktı ki, birci 
laklarınm ardına kadar kı 
hatta ağlıyacak gibi oldu. G 
göze bakarak dudaklannı 
titrete: 

- Sansar mı varmı, .• , / 
tekrarladı - Bu sansar ded 
de ne oluyor? 



Şeref turnuvasının ikinci 
maçı dün oynandı 

• • •••• • • 
Beşiktaş ve F enerbahçe 

berabere kaldılar 
sayısız 

" ' 

Dünkü maçtan bir enstantane 

1 

) 

Dün F-ed>ahçe stadmda, Şeref tu... 
t>Qvasmm ikinci ve lıatıtiı en mühim ma
çı oynandı. En mühôm diyoruz: Çünkü 
ll>aç Beşiktaşla Fenerbahçe arasında idi. 

Eğer bilm!yoreanız bu il<i takmıı 
laltdim edelim: 

Bqiı<taı: 
. Melıoıet Ali - Fefzi, Nuri - fey .. 

>ıı, Fahri, Faruk - ıAli, Hakkı, Bamin· 
Ya, Şeref, Eşref. 
L- _ 1934 lstanbu.I lik §8mpiyonu ve bir 
~ ıriiın evvel de Altayı yenmek sure. 
tile 1934 Türkiye birincisi.. 

F eııerbahçe: 
Bedi - Y..,...., Fazıl - Cevat, Ali 

~a. Esat - Niyazi, Muzaffer, Namık, 
Fikret, Şaltan. 

Bu ela 1934 1~1 :ıiJt §'llDpİyonu •• 
...,,, lJııi pınpiyon çaaı>ışıyor; Meraklılar, 
uuııasoa Tüdôye ibirinciliiini bir kaç ırün 
e\>vel alan ~! önünde F enerbah
~ ne y-cağmı lrestiremeyenler Fe-

~ 
rıeııbahçe $ladma hücum ediyorlar. 

Fener etadmm açık ve kapalı tribün
leri bir hayli _ dolmu, ••• 

Saat on bet buçukta hakem GalaiaJ •arayh Suphi Beyin idzreai altında o-
YUna laaflandr, 

s1 Nasıl oldu? 
. Maçı uzun uzadıya anl..ıacak deği. 

liz,M Sıfır "*'nı biten hir maçta anlatı
~ taraflar olsa bile bwıu bir kaç sa
tır içinde hiilasa ehnek kabildir. B'2 
lıl>nu böyle yapı.p, yazımızı maçtan ev
~ ve maç esnaamda olan hadiselere 
tahsis edeceiiz, 

Dünkü maç, çok iazla bir teknik ol
~ rağmen, son zamanlarda sey
~etıtiğimiz mm.ı.bakabrın en zevklisi ve 
en heyecanlısı oldu. Kabul elmek la
Znndır kıl, bilhaosa ilk devıede, (arsa 
OY\Jnu) dediğimiz kmcı, dökücü, rast 
t"ele vuruşlarla fUllnUZ oyun tarzından 
çok ..,.ak bırlunuyorduk. ilk devrenin 
baılangıanda kısa bir müsavattan son
ra Fenerbahçe Jılkimiyeti ele aldı. Bu 
~yet, Beşiktaş kalesini tehdit e
<ler bir şekilde bir müddet devam ettik
ten sonra B~taşa geçli. 

Oyunun yirminci dakikasında Beşik
tıl:tlılardan birinin yaptığı çok bariz bir 

·,favl esnasında hakem Feneri>ahçe ta
lııını Fikreti sahadan çıka.-dı. Fikret 
sıkarken Fener takımının da çekildiğini 
töMük. Aradan yinni dakika kadar ll"Ç" 

tikten ve içeride uzun münakaşalar ya
Ptldıkt.ı sonra Fener takımı Fi:kretsiz 
olarak sahaya avdet etti ve oyun tek
rar Fenerin hikimiyetile başladı. Bu 
haıamiyet, on ki§ile oynamalanna rağ
llıeın, daima F enerb.ııhçe tarafında kal
dı, 

ikinci dewede ·de bir b>ı'lof on bir, ö
lıilr taraf on kişıi ile oynadılar, iki ta. 
rai bir iki tehlike atlatmakla kaldı ve 
oyuıı sayıaız olarak bitti. 

lfte oyunun cereyan tarzı hemen be
l>ıen bu:ndan ibaretti. 

Nasıl oynadılar. 
F enerbahçe umumiyetle hakim ay· 

l>adı. Hk dev.renin bıqlarmda Fener bü· 
e111n Iıattmda Niyazi ve Fikret bilJıaa .. 
oa iyidiler ve ~ğer Fikret oyunun yİr• 
">İnci ôalıö:.,..ıoda çıkıp Fenerbahçe 
teri kalan müddeti on kiti ile oynamak 
ll>ecburiyelinde kalmasa idi maç belki 
de beraberlikle bitmez ve pek muhte• 
'lkıeldir ki Be§oikta§ aleyhine netıirelesıir
di. ~ on kişi ile bile Fenerbahçe 
lıir kaç defa, galibiyeti temin edebi:lecek 
Vaziyetlere düştü, 
' 

Hülasa edecek oklırsak, Femri>ahçe 
kaptanırun ve en iyi muhacinm.in ek
<ıikliğllıe rağmen Türkiye birincisi Be
şiktaş önünde daima korkunç lıör tehli· 
ke Mlinde oynadı, 

Muhlelif hadiseler 
Sayısız biten maçın cereyan tarzını 

burada keserek maçtan evvel ve maç es
nasında olan hacliselere lf<;Çelİm : 

Kapıda (Milliyet) in foto muhabiri
ni çevirdiler ve bütün izahata rağmen 
içeri sokmadılar. Çevirenler de kını? ... 
Y akasma beyaz - .kınııızı yuvarlak bir 
kurdelad:on sarkan 1"yah bir şerit tak
DU§ olduğu için büyük bir iş yapbkla
nnı zanneden futbol heyeti reisi ve ida
re erkanı .. 

(Môlliy..t) foto muhabiri, elinde fo .. 
toğraf mal.aıesi dalcikalarca deri anlat· 
mağa çalı§ tı, lfÜndeliık bir gazetenin fo
toğrafçısı olduğunu §ahitlerle isbat et
ti. F aı.'<at velev bir kaç saat isin ot.un 
bir kapının idaresim eline almxt olına
mn bütün haşmetini göstermek iste
yen bu zatlar, okuyucularına dÜ!DkÜ tna• 

çın fotoğraflarını yeıi!tirmek nteyen bir 
gazetenin fotoğrafçısını bilet aldmna. 
dan içeri •akmadılar. 

(Milliyet) gazetesi ve fotoğrafcı31, 
okuyucularına günün vak'alarinı yetİ!· 
tinnek husuS\r'Jlda elli kuruş, bir Jıira, 
~ lira fedaktn-lııktan çekinmez. Fakat 
bu muılıterem zatlar bir daha sefer, tô. 
müdürümüze varıncaya kadar, telefonla 
(aman şu maçı ilan ediniz, yazınız) di
ye yalvll.<'d.lcları zaman alacakları ce
vap, bir duhuliye bileti değil, havadır, 
hava! ... 

Hem futbol heyeti reisi ve idare er
.kanı kapıda bilet ;şlerile meşgul olacak
larına - ki bu kapıcıhk iıiııi bet on ku-

r~ mukabilinde ve hatta bir anri hayır 
oluna fal>riyyen yapacak beş on kişi 
bulunur - futbol işlerile daha candan 
ve daha yalmu!an alakadar olsalar da, 
para verercl< deniz a§ın yerden maça 
gelmiş binlerce ki§iyi tam maçın orta
unda hakemin i.daresizliği yüzünden 
yinni dakika taıtıil edilmiş bit- müsabaka 
karşHmda bmıkmau:lar 0daha tyi olmaz 
mı? 

Bu yüzden maç alaca karanlığa ka· 
dar kaldı ve on dakika evvel ıntirildi. 
Vakıa futbol federasyonuna beynelmi· 
lel rederaoyona müracaat edip: (Hakem 
mütanadi ve kasti fıwlleri görmez de 
bir oyuncu kendi.ine bunu ihtao- eder 
ve hakem de bu oyuncuyu çıkarw, ta-
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Balkan konseyi içtimalarını bitirdi 
kan itilafı azası olan devletlerin kanun- dare edici heyetini tıasiz ile tahakkuk et• 
larrından bazılarının hemahenk kılınına- tirmenin zaruretine kani bulunan Bal-
•ı ve hatta mümkün olduğu takdirde kan itilafı devletıleri, 
tevhit edilmesi gayesine vasıl olmak iç>in Balkan itilafı misakının imzasından-
takip edilecek usulü kendisinin tetkik beri tahakkuk ettirilmiş olan müşterek 
mevzuunu teşkil edecek olan bir ko- mesailerini ameli surette teyit e'tnlCğe 
misyon ihdasına karar verilmiştir. ve istikbal için aşağıdaki hususlarda 

Nihayet, A.-jantinin teşebbüsü üzeı:i- mutabık kalmağa karar vernıi!lerdir: 
ne 10 teşrinievvel 1933 tarihinde Rio Madde 1 - Dört Balkan devleti gru-
de Janeiro'da imza edilmi1 o1an Saaved- punun müıterek siyasetinin idare edici 
ra Samas ademi tecavüz ve uzlaşma mu- heyeti olmak üzre dört devlet Hariciye • 
ahedesini.n temsil etliği sulh eserine Nazırlarından mürekkep bir Balkan iti-
karşı aamimi takdirini İ2har eylemek lafı devletleri daimi konseyi teşkil e-
makşadile, itilaf azası devletlerin, mi:I· dilmiştir. Daimi konseyin kararlan, it-
li menfaatlerine harfiyen riayet edil- tifak ile itl!ihaz edilir. 
mek şariile, bu muahedeye iltihak et- Madde .2 - Daimi konsey, diploması 
melerine müsaade bahşolacak fonnülü yolu ile olan muttarit münasebetleri ha· 
tetkike karar vermiştir , ricinde senede en azı iki defa mecburi 

Mesaisine nihayet vermeden ev • olarak içtima eder. Mecburi senelik içti. 
ve!, daimi konsey mazideki mesai.siy _ malar: ~ünavebe ile, dört memleketin 
le Balkanlar arasında bir anlaşma zih her bınnde akdolunur. 
niyeti yaratmağa medar olmu~ bulu· Zaruret hasıl olduğu takdirde daimi 
nan Balkan konferansına teşekkürle- konsey, reis tarafından Cenevrede veya 
rini bildirmek ister. başka bir yerde fevkalade toplantılar ak-

Balkan iı:Iafı konseyinin gelecek diae dave~ olul\ahiJ!r.. . . 
alelade ;çt.amaı, Romen milli bayramı . !Vla~~e 3. - Daim~. koımsyonun şun· 
vesilesiyle, 10 Mayıs 1935 te Eukr~- ~re»!• bır sene ?'uddc;Ue ve ~n 
te olacaktır. Eğer hadisat lüzum giiste ıtilah mısakının Ah~'.' ımzası tarih~ o-
rirse, halihazırdaki rei§ ve müd.let a- lan 9 §~_at 1934 ten ıtiharco Yunanı:s-
rasmda fevkalade bir içtimaa davet e tan harıcıye nazırıdır. 9 şubat 1935 ta-
debilir. rihinde daimi konsey rei sliği bütün hu-

ANKARA, 2 (A.A.) - Bugün Yu kuk ve salahiyeti ile Romanya harloiye 
goslavya Hariciye nazır muav.i.ni M. nazırına, 9. ~ubat 93S da Tür kiye bari· 
Puriç vaktiyle Sırp ordusunun da işti ciye vekiline, _v~ 9 Ş'Ubat 1937 de 
rakiyle Timürlenge karşı yapı lan ffie§ Yugoslavya .Hanaye Nazırma inti-
hur muharebenin cereyan ettiği yer- kal edecektir. . Bundan sonra· 
leri gezmiş ve kendisine bu hususta la münavebe aym tarzda l" alfabe 
zım gelen izahat verilmiştıir. 45ıra's rile - Yunanisıtan, Romanya, Tür .. 

ANKARA, 2 (A.A.) -. Şehrimiz_ kiye, Yugoslavya - ve 9 şubattan ili· 
de bulunan Romanya Hariciye na.zırı haren ayni m-üd-det yan:i bir sene için 
M. Titülesco, Yugoslavya Hariciye na yapılacaktır. lçtimaın müddetini tesbit 
zır muavini M. Puriç ve maiyetleriy • etmek mahalljni tayin eylemek, ruzna-
le Yunan hükıimetinin Bel~rat ve Bük mesini tanzim "Y'lemek ve alınacak ka-
reş sefirleri M. Melas ve Kolas hu ak rarları hazırlamak reise aittir. 
§a.tn hususi trenle saat 22 de lstanbu.. Madde 4 - Bu suretle müzakere e-
la hareket etmiılerdir. istasyonda bir dilen bütün meselelerde ve gerek Bal-
askeri kıta tarafından selim reo.m.i i- kan devletlerinin kendi aralarındaki mü· 
fa edilmi§ ve muzika milli ınar§lan çal nasebetlere müteallik olarak ittihaz e-
DU§tır,. Reisicumhur Hazretleri namı- dilen karal'larda dört Balkan rtilafı dev-
na katibi umumi vekiil Hasan Riza !etinin mutlak müsavahna tamamile r.i-
ve seryaver Celal B. lerle B. M. "":>'leclisi ayet olunacaktır, 
Reisi Kizım, B vekil }5met Pş.Iar Ha- Madde 5 - Dört devletin fktısadi 
zeratı, aHriciye V ekilifi Tevfik Riijtü B., menfaatlerini tedrici ~urette tanzim et· 
aovyet büyük elçi~i ~- Karahan, Çek mek için bir Balkan itilafı devletleri iı-
~lova.kya sef";'etı ~uste§a':' ~e elçi - ,tişari ikttJat konseyi vücuda getirilmiş· 
lıkler heyetlen teşyı merasmunde bu lir. ·Bu konsey, iktısadi, ticari ve mali 
lunmuşlardır. mütehassıs ve cıksp..-lerden mürekkep 

ANKARA, 2. A.A. - Balkan ililiifı olacak ve daimi konseyin ;stişari muavin 
k_onseyi,•öğl'.'.'1en. sonra işleri ; bit:inniş- bir ,teşkilatı olarak çalışacaktır. 
tir. ~'!'n .. uzenne muralıoha'1arla mai- Madde 6 - Daimi konsey hususi bir 
yellen \;uyu~ ~alo~ g~~orek ~r:ı~a hazır- mesele için veya meseleler grupu için 
!anımı olan ikı vesıka dort Hancıye Na- bunları tetkik etmek ve dai ' k · 

afmd · dilıni · . ııu onsey ı· 
zın ta~ . ~ ~za ~. . şt.ıir. Bu_ ~sı- çin bunların hal suretlerini hazırlamak 
kala~ !ki statu~uı:· Biı:ısı. Ba!~an. ıtilafı maksadile miistakar veya muvakkat di-
teşkilatının digerı de ıstışarı ıktısat kon- • teş'-"atlar komı'syonlar - k 

. .. ll'ktıir M 'nl . · ger 1<"' ' ·~Ya o-
""Yme. mutea 1 • eh eııı.nı aynen miteler ihdas etmek selahiyetine malik-
neşredıyoruz : tir. 

Balkan. itilafı teşkila!ı statüsü~. Madde 1 - Daimi konsey için bir ka-
Sulhu ıdame ve tensık etmegı arzu tiplik ihdas edi!miştir. Katipl1ğin maka-

ede~,. . . .. .. . mı daiına bi.- sene için daimi konseyin 
Bıla ıstısna bulun devletler ve bılhas- bilfiil ;fayı vazife eden reisinin memle-

sa Balkan itilafını imza etmiş olan dev- ke!linin merkezidir. 
!etler aTasındaki iktisadi münasebetleri ilalkan itilafı istişari illtı&adi kon· 
takviye etmeğe ka<fi surette azınetmi9 .aejlnin .etatiia.üdür. 
bulunan Balkan itilafına d•lıil clört Madde 1 - Balli:an itilifı iktısa<li 
devh~ arasında mevcut olan destluk ve konseyi dö;;t milli ~ubeden mürekkep 
ittifak münasebtelerine bünyevi ve mııs- tir: Yunan, Romen, Türk Yugoslav. 
takir bir esas vermeğ karar vermiş o- Madde 2 - Her şubem~ be§ murah 
lan, bası olacak ve bu mura.hh...,.Jar bilhaa 

Bu istikrarı müşterek siyasetlerinin j.. sa, 

kım da oyuncunun al'lkaıstn·~an çda?.a
g;der ve oyun bir müddet tatil edilir ve 
bu yü:ııden maç karanlığa kalat"ak on 
daıkika evvel bitirilmek zarureti hasıl o
lursa ne yapılır?) diye bir «ual fırlat
mak işi dü§erse de üç klüp aırasmdaki 
bir turnuvayı la}"kile idare edemeyen 
bir futbol heyetin eacaba (AJ;;J,a ıs· 
marladd<) demekten başka ne düşer? ... 

Dünkü maçın hakemi 
Dünkü maçın hakemi ve bu hakemin 

seçilmesi ve idaı·esi de hikayeye değer. 

Futbol heyeti bu maçın hakemliğine 
Galatasanydan Suphi Beyi tayin emüş. 
Fenerbz.hçe klübü, üç klüp arasındaki 
nazik vaziyetleri öne sürerek futbol he
yetinden (Galatasaraylı bir h~.kem<!cn 
baş:lca kim olursa olsun) kaydile başka 
bir hakem rica etmiş. 

Futbol heyeti (ha, ha, peki) falan 
demiş, İiİ olduğu gibi bıraknuş... fe· 
nerbahçe mmtaka ikinci reisine ay·nİ ri
cayı t<kr.ırlamış ... O da (ha, ha, pel;i) 
demi§ ,,, mmtaka da bu ricayı mevzuu 
bahsetmiş amma netice vermemiş .. 

Dün "abada F enerb:ohçe murahhasları 
Cutbol federasyonu resme müracaat etmiş· 

!er, o da (ya, ya, haklı~nız, faıkat bu işi 
Beşiktaşla halledin) denıi§. 

Fenerbahçe, Beşiktaş murahhasları 
bir araya gelımişler, Fenerbehçelil..-: 
(Klübünüze mensup ve adradaşımız 
bir merhumun hatırasına hürmeten 
böyle bir maçı memnuniyetle kabul et• 
tıik. Fakat maçnnızda hiç olmazsa Gala• 
tasaraybd"n hariç bir hakem bulunsun) 
demişler ... 

Beşiktaş ısrar etmiş, Fener nrar et• 
miş, yine netice değ_i §memİş ... 

Nihayet Fenerliler bizzat Suphi Bey
den rica ehnişleı, Suphi Bey de (ben 
idare edeceğim de ben idare edeceğim) 
<!emiş, işin içinclıon çıkmış ... 

Ne ise maç başladı ve; on beş dakika 
hakem iyıi idare etli. Fakat on beş da· 
lrikadan :;onra muazzam favl yapanla
ra bir ihtarda clahi bulunmayınca Fik
ret ona ihtarda bulundu ve ıkıyamet kop· 
tu. l şin tuhafı nerede bilir misiniz? F e
neııbahçe takımı $abadan çekildıiği za• 
man hakem Beşıiktaş takmuna sereı:ııo· 
ni yaptırtmağa kalktı, fakat halikın müs· 
tehzi oğukusu arasında bu iı te yarım 
kaldı. 

Mııhterem futbol heyetıi reioi ve idre er 
kanı ... Kapıda (Mil:liyet) in, okuyucu· ı 
larma hizmete gelmiş fotoğıafçısım çe
Wrecıeğinize biraz da herkesi güldüren : 
bu iılerle meşgul olunuz. 

Yoksa üç klüp ara311ldaki bir turnu
vayı idare edebileceğinizden §Üphele· 
nirsek sizden bütün -.e daha mühim 
ifler bekleyemeyiz, 

Esat HAMDUN 

A - Uıııumiyet itibarile umumi si· 
yaset, 

B - Zirai meseleler, 

C - Sınai meseleler, 
D - Mali meseleler, kredi ve mer

kezi ihraç bankalan meseleleri, 
E - Münakalat meseleleri ile iş -

tigal edeceklerdir. 
Madde 3 - Her şubede dört mem

leketin ikt•""'1i faali}~tinin tetkik; hu .. 
susunda murahharlara yru-dnn ctınek ü
zere ameli iktrsadi hayata vukufu olan 
eksperler ile müt<ıhass•slar tayin oluna· 
billr . 

Şubeler, hususi bir takım meselelerle 
veya meseleler zümresi ile iştigal ede
cek komitelere tefrik edilebilir. 

Madde 4 - Her şube milli toplanbla· 
rında tetıkikl~ ve müshet tekliflerini 
hazırlar. 

Dört şube, münavebe ile ve senede en 
azı iki defa olmak Ü2Jre her memleketin 
idare merkezinde toplanarak şubelerde
ki hususi mesaiyi tı.ınzim ve müşterek 
tekliflerini ihzar eder ve bu teklifler ka
rar ittihazı için d,(mi konseye arz edi
fu. 

Madde 5.- iktisadi konseyin teıkika
tmm etraflı mevzuu ile statüsü, daim! 
konseyin muahhar bi.:- kararı ile tesbit 
edilecektir, Şinnlilik daimi kon•<iY• ikti
sadi konseyin 10 mayıs 1935 de Bükreş· 
lie yapılacak olan Balkan itilafı içti,""llaı 
münasebetile aşağıdaki meselelerin he· 
yeti mecır.uası hakkında müdellel bir 
rapor verebilmek üzre önümüzdeki beş 
ay zarfında bir kerre Atinada ve bir 
kerre de Ankarada toplanmasına karar 
vermittir • 

a - Balkan itilafını imzalamı§ ola.1 
devletler arasmdaki iktisadi ve ticari 
münasebetlerin kuvvetlendirilmesi, 

b - Ballian 'lleketleri arasında 
münakale yollarınııı ve bilhassa Tuna 
nehri ile Karadenizden istifade ebnek 
suretile Balkan ve mes-kezi Avrupa 
devletlerinin A~ya ile olan münasebetle· 
rini canlandırmak yollarını ve diğer de
niz münakalatı yollarının inkişafı, 

c - Ecnebi memleketlerde bir Bal
kan bankası ihdası imkanı. 

d - Ale!Uınum turizm. 
ATINA, 2 (Milliyet) - Hariciye 

Nazırı M. Maksimos Anka!'adan tele· 
fonla ~''kil M. Çaldarise Balkan 
Hariciye na.zrrlannın müzakerelerini 
bildirımi§tir. Bu gece Hariciye nezare
ti tarafından gazetelere yapılan tebli
gatta Ankara müzakeratı neticelerinin 
Balkanlar sulbü için fevkalade mem• 
nuniyeti mucip olduğu bildirilmi§tir. 
6u tebliğde Ankarada lktısat V clcili 
Celal Bey ile M. Pesmazoğlu ara.amda 
cereyan eden müzakerelerden &0n.ra 
iki komşu cumhuriyetin ticari itlerde 
daha sıkı bir &Urette le§riki mesai et • 
melerinin mümkün olduğunun le$bit 
edildiği de beyan edilmektedir. 

Gazi Hazretlerinin hitabeleri 
ııe Yunan gazeteleri 

ATINA, 2. A.A. - Bütün gazeteler, 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin hita• 
bemn hararetle tefsir etmekte mütte
fiktirler. 

Proia gazetesi diyor ki : 
Bu hitabe, her fırsatta sulha olan iy

nıaıunı izhar eden büyük islahatcının bil· 
tün faaliyetini aksettirmektedir. 

Türk-Yunan dostluğu, bunun en bü
yük misalidir. Hitabe, Balkan milletleri
nin vicdanında ihtıizazlı bir akis uyan· 
dırmıştı:r. Kathimerini gazetesi diyor ki: 

Gazinin hitabesi, dörtl Balkan devle
tinin sulh ülküsüne olan sarsılmaz iy
manlarını ve bu devletlerin Balkan dost· 
luklarını artırmak hususundaki azim!e· 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye. 

sine indirilmiş barometre bu sabah saat 
7 de 14,04, 14 de 19,04, hararet dere
cesi 7 de 763,03, 14 de 763, azami ha
raret 20,07, asgari 12,03, rüzgilr cenu .. 
bu garbiden esmiştir. Azami sürati sa
niyede 4 metreye çıkmıştır. 

---o--

İşlcri bit~n tekaüt 
maaşları 

27-993'4 tarihinden 27-10-934 tarihi
ne . K:'dar Da.Iıiliye Vekiletince muem0o 
len ikmal ed.ikn yetim ve tekaüt nıa
aşlan: 

isim ve memuriyeti 
Bila hususi muhasebe memuru Meh. 

met Ef. tekaüt, Mannaris nüfus memu· 
ru Saiilı Ef. tekaüt, Simav nüfus me
muru Rüştü Ef. tekaür, lstanbul bele
diyesi iktısa<t işleri M. mürakibi Meh .. 
met Necip B. tekaüt, Beyoğlu zahıtai 
beledi.ye memuru Hafız Ahmet Ef. ye
tim, lstanbul belediyesi temizlik ışleri 
M. lsınai{ Ramiz B. tekaüt, Cebelibere
ket eski .nutasarnfı Hü•eyin Hüsnü B. 
zam, Hudeyde mutasarrıfı Ahmet Fev
zi B. yetim, Düzce nüfus memuru Yu
suf CeLilettin B. yet:iım, Çoruh niifuıs 
bB!kalibi Musa Kazım Ef. tekaüt, T o
kat hususi muhabese mülhakat katibi 
Mehmet Ef. yetim, Müküs nah.iyesi 
müdürü Hamdi B. tekaüt, Konya meb'· 
usu Mus:ı Kiı71m B. yetim, Eliziz ..,. 
ciimen başkatibi Aptur~lıman B. teka
üt, Mülga Dahiliye Nezareti ikinci sı
mf hulefabğından mütekait Ahmet Ra
miz B. zam, Giresun evrak memunı Ali 
Rıza Ef. tekaüt, Dahiliye Vekaleti he
yeti fenniye mimarı Mustafa Fazıl B. 
yetim, Karapınar nahiyesi müdürü Ali 
Seyfettin B. <ikramiye, Konra evrak k... 
lemi kitibi Mustafa Ef. tekaüt, Bitlis 
tahrirat kitihi Mehmet Niyazi Ef. teka· 
üt Deliktaş nah.iyel'İ müdürü Hasan 
Tahsin Ef. ikramiye, Doğanbey naJıi. 
yesi müdürü Ahmet F eTit B. ikramiye, 
1-stanbu lmektupÇ\l'Su Ali Fuat B. yetim, 
Afyon nüfus müdiirii Şakir B. yetim, 
Ordu valisi Adi! B. teıkaüt, Kilis nüfue 
memuru Hüseyin Ef. yetıim, Adana is
kan meınunı Omer Huliisi Ef. tekaüt, 
Y aijmurdere nahiyesi müdürü Aptullalı 
Avni B. ikramiye, llOblnbul belediyesi 
heyeti fenniye mümeyyi2lİ Alımet Ke
malettin B. yetim, Kastımıonu maıh.a 
katibi Yekta Ef. tekaüt. 

rini teyit etmektedir . 
Türk milletimn büyük Şefi, Balkan ;. 

tilafını - dostluğu ve teşriki mesaisi 
sulhun tarsini için ciddi bir mesnet ile§" 
fril edecek olan Bulgaristanm iştira.kile 
~ tamamlanmak arzularını habrlatmıı· 
tır. 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Bal
kıa:n konseyine iştirak eden nazırlar 
ve maiyetleri bu akşam saat 22 de kal 
kan hususi bi rtrenfo Istanbula hare
ket etıınişler ve i•tasyonda Başvekil 

Hazretleri, vekiller, sefaretler erki..nı 
Hariciye erkinı tarafından te§yİ edil
mişlerdir. 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Yu . 
nan Haı-iciye nazırı M. Maksinıos ha
reketini yarın aqama tehir etınİ§tir. 
Yunan lktısat nazırı M. Peanazoğlu, 
iktı.sadi müzake,,.,lerde bulunmak üze 
re birkaç gün daha bura.da kalacaktır. 
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Milliyet'in Romanı: 25 

ıazan: Marthe Riclıard. Tercüme eden: M. F. 

Bu Alman casusunun şefi ile konuş
mak için israr ediyordum 

Hülasa 
[Marthe Richard Fransa caswıluk teıı

Jrilatt tarafmdan Iapanyaya Sen Setıa.
tiyen'e gör>derilmiştir. Vuikı&i, oı:adak:i 
Alımn cuua teşkilatına girmek ve iki 
cibetli casusluk yapmaktır. Orada ken
diııine kur yapan Walter isminde §işman 
Almanla tanı§ını§ttr. B .uıunla hlr park
ta gezerken Stcplıan isminde birisine 
• tgelmişlerdir. Stephan bir Alman 
casuwdur. Ve Marthe Richard'la fazla 
al.ikada< olmaktadır.] 

M. Stephan admılarmı yavaşlat
tı. Ve Walter'i yirmi metre kadar 
uzakta bıraktı. 

Gayet yavaş bir sesle: 
- Bu •kpm odanızdan ayrıl • 

mayın, aize telefon edeceğim. 
Gece bekledim. Fakat casus ba

na telefon etmedi, bir telgraf gön
derdi. Kapıcmm getirdiği kağıdı, 
heyecanla açtım ve okudum. 

"Sen Sebastiyen'de kalınız. Be
ni bekleyiniz. Stephan" 

Tehlikeli bir yolda yürüyordum. 
Belki muvaffak olabilirdim. Bu it 
bana fevkalade bir heyecan veri · 
yordu. Fakat Walter'i de atlabnak 
zaruretinde idim. Ona Stephan'm 
emrine girdiğimi hiaaettirmemem 
lazımdı. 

Wa.Iter beni gazinonun kapısın· 
• da bekliyordu. Fakat benim çok 

zengin bir Amerikalının kolunda 
geldiğimi görünce afalladı kaldı. 
Bu adam Stephan de!iildi. Zavallı 
W al ter ne söyliyeceğini 'aşırmı,tı. 
Şimdiye kadar kazandığı yirmi 
metrelik mesafeyi de kaybetmi,ti .. 

Vaziyet gayetle lehime inki,af 
ediyordu. Bir Alman diğer bir Al
manı atlatmıttı. 

Erteai günü M. Stephan bana te-
tefon etti: ' 

- Sizi bugün Monte . İgueldo' · 
da çaya bekliyorum ... Size gayet 
mühim .•• 

Cümlesini ikmal etmedi: 
- Peki, dedim. 
O gün beyazlar giyindim. Her 

zamankinden daha güzel görün • 
meğe gayret ediyordum. Tam va
ziyeti hazırlamı,tım ... 

M. Stephan beni bekliyordu. O
turduğumuz yerden deniz, aahil 
kayalıklar görünüyordu. Sen Se -
bastiyen'in Concha plaji küçücük 
kalmıttı. Y almz günet altında si • 
yah, beyaz gölgeler kımıldanıyor
du. 

Hava sıcak ve tatlı idi. Yalnız 
hafif bir serin1ik yüzümüzü oktu . 
yordu. M. Stephan M. SOOplıan de
ğildi. Bu isim altında hakiki hüvi
yetini saklıyordu. Lakayt bir tekil
de yanıma yaklaftı. Üzerinde ka
rıtık vaziyetlere alıtmıt bir inaan 

Karadeniz Ereğlisi İcra memurluğun
dan: Açık art!J:nna il3.n. 

Diyarıbekirde doktor KemaJeddin 
Beytrı Refet Sa.ip Bey zimmetindeki a
lacağından dolnyı malıçuz olup paraya 
çevrilmesi kararlaıtınlan 138 No: lı 
Çamlı kömür maden ocağında 480 ae-

'ıı.iim • "barile medyunu mumaileyh Re
tct Saip Beyin 18 tam 332 ke · sehim 
hissesinden iki ıehiminin açık artı rma-
11 a lü.nunuevvd 934 tarihine müsadil 
cumartesi günü saat \4 ten 16 ya ı.a. 
dar Karadeniz Ereğlisi İcra dairesinde 
icra hlınacalrtır. Satış bedeli pqinciir. 
Talip olanların mczkU.. iki oehmin ye. 
minli fis ehli vukuf tarafmdan beher 
~e ~053 ~İr:' 33 ~t ~talı:-
dir ed.ilm.it ve ıki ıehııwı+ı kıymeti 11111-

hammenesi olan 2106 lira 66 kurutnn 
% 7.5 nisbetinde pey akçası vamelori 
veyahut bu nisbette muteber bir ban· 
kanın teminat me*tubunu ibraz eyleme
leri IAzımdB'. Tellaliye nmıi ve ihale
den sonra biliımum maavifat mütteri
ye mttir. Arttınna ~~ 1-11-934 
~ itibaren hen.- açıiııtır. Y ey. 

mü mezkiwda arttınna bedeli gayri men
kuliin kıymeti n:ulıamımnesinin % 75 
ai bulmadığı takdinle en .- •ibranın 
taahhüdü baki kalmak üzere .uınna 
on bet ııün temdit edilerek 23-12-934 
u.ribine miisadif pazar rünü Mat 16 da 
muhammaı kıymetin % 75 ni bulmak 
f3rl:ile en çok arttı..- ibalei luıtiyesi 
icra kılınacağı ve ancak qbu a...ı-in 
yüluek vekiller heyeti ceHle8nce tasvip 
edilmek ıuretile tekemmül edeceği ve 
mezJ<ür günde dahi sürülen pey muham
men kıymetin Ne 75 ni buhnadığı tak
dirde 2280 No: lı kanun veçhile salı§ 
clüşecdctİ<'. ipotek ıahibi alacaklılarla 
diğer alacaklılar gayri menkul üzerinde
ki balarını ve h1Husiyle faiz ve m.....,._ 
fa dair olaın iddialarını evrakı müsbi
teleriyle yirmi gün içinde icra dairesi
ne bildinr...lcri aksi halde haklan tapu 
sicilile mukayyet olmadıkça •lış bede
linin ,, ylaşılmaaından hariç kalacalda
n ve talip olanlann tarih ve yevmi mcz. 
kılTda Ereğli icra dairesinde hazır bu
lunmalw.ı iLi- oluna"" (4335) 

hali vardı. Fransızcayı bir Fransız 
gibi sühuletle konu~uyordu. 35 ya
flllda kadar vardı. Uzun boylu, na
rin yapılı bir bahriye zabiti idi. 

- Diliniz hiç çalmıyor, dedim. 
- Evet, diye cevap verdi. Harp 

ten evvel Pariste bulunuyordum. 
llk beylik lakırdılar . bittikten 

aonra hiç beklemeden derhal mev· 
zua geçti ve fU teklifi yapb: 

- Zannedersem paraya ihtiya • 
cınız vardı madam. 

- Evet. 
Gülümsedi ve bembeyaz ditleri

ni gösterdi: 
Biliyor musunuz, sizi bugün 

niçin buraya çağırdım? Hayır ... 
Endişe etmeyiniz, ben bir Alman 
zabitiyim. 

- Evet, o kadar aaf değilim, de
dim. T eklifletinizi anlıyorum. 

- Kabul ediyor musunuz? 
Konuturken gayet mahir davra

myordu. Beni kıracak bir cümle 
aarfetmekten içtinap ediyordu. 
Ben onun için ihtiraslı fakat, pa· 
raaız bir kadındım. Bunun için be
ni her türlü levae müsait zannedi • 
)"Ordu. 

Bununla beraber ikimiz de gülü
yorduk. 

- Kabul ediyor musunuz? diye 
tekrar etti. 

Kendimi kolluyormut gibi bir 
hareket yaptım ve ilave ettim: 

- Ne yalan s ·.,teyim. Biraz ho
fUma da gidiyorsunuz. Fakat körü 
körüne de bir it içine girmek iste
mem. Eğer şef aiz iseniz, evet, de
rim. 

Gayet namuskarane bir tekilde 
Madrid'de başka yüksek bir amir 
bulundt ğunu söyledi. 

- Eğer ona Madrid'e yazaraam 
cevap almak için iki gün bekleme· 
niz lazımdır. Sizi kabul edeceğini 
zannetmiyorum. Çünkü bu itlerle o 
değil, ben alakadarım. 

Israr ediyordum: 
- Efendim, aize gayet müstes -

na malumat verebilirim. Biliyorau
nuz benim husuai bir vaziyetim var 
dır. Ben tayyareciyim, kolaylıkla 
askeri kamplara girip çıkarım. Or
duya girmek için müsaade alabili
rim. Eğer hakkımda hiç bir kana
atmız yoksa tahkik ediniz. 

Eliyle bir itaret yaptı. Bununla 
tayyareci Marthe Richard'ın yap • 
tıklarım kim bilmez demek istiyor
du. 

(Devamı var) 

Karedeniz Ereğlisi icra memurlu
iundan: Açık arttırma ilam. 

Ant zade Cemal Beyin Ereğlide •· 
man zade Hasan Tahsin Bey zimme. 
tindeki alacağından dolayı mahçuz olup 
paraya çevrilmesi kararlaıtırılan 138 N. 
lı Çamlı kömür maden ocağında 480 -
bim itıl>arile medyunu mumailcybin 17 
aehim hissesint'en dört aelıminin açık 
arttırması 9-12-934 tarihine müaadif pa· 
zar günü saat 14 den 16 ya kadar Ka
radeniz Ercğmi icra daR-esinde icra kı· 
hnacakbr. Satış bedeli peıinclir. Talip 
olanlarm mezkür dön .-ebmin yeminli 
ÜÇ ehli vukuf tarafnıdan beilCI' selımine 
1053 lira 33 kurut kıymet takdir edil
mit, dön sebmjnin kıymetıi muJıamme.. 

~ <>!an 4213 lira 32 kuruJUll % 7,5 
mabetind;, pey akçası venncleri Te ya.
but bu ni..bette muıtd>er b.ir baııbmn 
Cıeaninat mel<tubunu ibraz eylemeleri Ji. 
zımdır. Telii.liye resmi ve ihaleden 
ııonra bilümum ma.arifat müıteriye .. 
ittir. Arttırma ~ 1-11-934 br 
rihinden ita.ar- herkese açıktır.Yevmi 
mezkUnla arttırma bedeli gayri ............ 
lün kıymeti muhaııaııeueoinin % 75 ai 
bulmaclığı takdirde en aon -anın ... 
ııhhüdü baki kalmalı: üzere arttmna on 
bet ııün temdit edilerek 24-12-934 ~ 
hine müoadif pazarte.i günü saat 16 ela 
muhammen kıymetin % 75 ni bulllllli< 
prtile en çok arttırıma ihalei katiyeoi 
ic:n kıhnacağı: ve M>cak işbu ihalcmn 
:riil<Hık wıkill<ır heyeti celilesrnce tas
ııip edilmek auretile te*emmül ~i 
ve mezkıJr günde dahi sürülen pey mu
hanwnen kıymetin % 75 ni bubnaclığı 
takdirde 22 30 numaralı kanun ve9ıiJe 
a&lıf dütecektir. ipotek sahihi alacaklı
larla diğeı<' alacaklılar gayri menkul ü
zerindeki haklarnu ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan idmalarıru evrakı müa
bitelerile yİrmi gün içinde icra daire
dne bildinneleri aksi halde haklan ta
pu sicilinde mukayyet bulunmadıkça 
•atış bedelinin paylaıma.,ndan hariç ka
lacakları ve takp olanlann tarih ve yev
mü saatte Ereğli icra daireMnde hazır 
bulunmaln ilan olunur- ( 4334) 
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Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 
MÜSTAHZARA TINDAı NEFASET 

Fiyatta; Rekabetsiz 
.. .. .. 

yuruyuş 

Ancak 19 Haelik aynı saha llzeriade devamlı Ye mtıteklmil bir çaLıma sayeıinda ( Çapa
Marka ) Pirinç unu fabrlka11nıa elde ettiği muvaffakiyatin mahıullldOr. 

Halkın aıhhat Ya menfaatini dlitlinerak, müatahıarabnm an fenni vHaitle imaliae çalıp• 
( Çapa Marka ) fabrlkaıı iıtirak ettiği yarli va beyaalmilel • sergilerde fevkallde altın madal
yelerle takdir va taltif adilmif •• daiına sıhhatini koruyan, :ı:evkini bilen muhterem halkın 

rağbetine mazhar olmuştur. 
Tercih: Sizi aldatmıyacak en dogru hakikat iıaretidir. 

Bu sahada yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzarah 
Kutu •• torba Pirinç unlan 15 50 ıramlık paket va kutu Karabiber 
Pıra Ya corbalılı: Mercimek ,, ,. ,, ,. ,, ,. Kumıın biber .. .. Bezelye ,. ,. ,, ,, ,. ,, Tarçın , 

" ,, Patataı ., ., ,, ,, ,, ,. Yeaibahar 
,, Yulaf ,, ,. ., ,, ,, ., Kimyon 
,, Arpa ., ,, ., ,, ,, ,, Sahlep 

.. .. .. ,. Faıul:re ,, ,. ., .: ,, ,, Zeacafil 

" 
,, Bakla ., ,, ,. ,, ,, ,, Karanfil .. 

• .. ,, Nohut ,, KapıllJQ beya:ı: blbar Şip 
,, Mııır ., Tiiıluklu ,, 

Ve en nefiı nişasta son sjstem vesaitle ihzar ve imal edilir. 

1112 ve 1111 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş -
Kılıcali, Çapa Marka Telefon: 40337 ~ 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

lzmit garnizon teslim ( 490) 
Darıca garnizon teslim ( 11 O) 
Tuzla garnizon teslim (60) ki 
ceman (660) ton Linyit ma -
den kömürünün münakasaaı 61 
ikinci Teşrin 934 Salı günü &a 
at 14 de kapalı zarfla yapıla
caktır. 

isteklilerin şartnameyi gör
mek ve taksitleri anlamak üze
re her gün Eskişehirde K. O. 
ve lzmitte F. Lv. Md. !erine 
ve ihale gününün muayyen sa
atında lzmitte Fırka Satmal -
ma Ko. Rs. ne müracaatları. 

(440) (6753) 8077 
••• 

On bin adet sahra ve Beş bin 
adet anot pili kapalı zarf usu -
liyle satın alınacaktır. ihalesi 
11 • 11 - 934 Pazar günü saat 
On birdedir. Taliplerin şartna
mesini görmek için her gün ve 
münakasasma girişeceklerin 
belli saatten evvel teklif mek· 
tuplarmı Ankara M. M. Veka
leti satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 485) ( 697 4) 

8090 
••• 

İzmit için (36360) tuzla i
çin (7200) ki cem'an 
(43560) kilo Bulgurun 
20-11-934 salı günü saat 15 te 
kapalı ze.rfla eksiltmesi yapıla
caktır. Muvakkat teminat İz
mit İçin (300) tuzla için (60) 
liradır. İsteklilerin şartname
aini görmek üzere her gün Es
kişehirde Kolordu ve İzmitte 
Fırka Levaznnlarına ve Ek
siltmeye geleceklerin de ta
yin edilen gün ve aaatte temi
natlariyle birlikte zarflarını 
Fırka Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (521) (7152) 

8116 
••• 

İzmit için (12400) Tuzla 
için (2400) ki cem'an 14800 
kilo Sabunun 20-11-934 salı 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. is
teklilerin şartnamesini gör
mek Üzere her gün Eakişehir
de Kolordu ve lzmitte Fırka 
Levazun1arma ve eksiltmeye 
geleceklerin de tayin edilen 

Fırka Satınalma komisyonla
rına ve ekailtmeye gelecekle
rin de tayin edile~ ve saat· 
te Fırka satınalma komisyonu 
na müracaatları. (548) 

(7307) 8190 
• • * 

Levazım Amirliği kıt'atı i
çin 35 bin kilo Beyaz pe:Ynirin 
pazarlığa talip çılmıadığından 
tekrar pazarlığı 6-11-934 Sa
h günü saat 15,30 da yapı
lacaktır. Taliplerin Tophane
de komisyona gelmeleri. 

(502) (7245) 8136 
* • * 

lstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıt'at İçin üç şarlna· 
me ile ayrı ayrı yüzer tondan 
300 ton tutuşturma ve hamam 
odunu 5 Teşrinisani 934 pa· 
zarleaİ,JrÜnü a9at 14 de pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
Tophanede satınalma komis
yonuna gelmeleri. !512) 

(7316) 8191 
••• 

Safranboludaki alayın ihti
yacı olan 270 bin kilo rekom
poze Lavemarin kömürü mü
nakasaaında talibi tarafından 
verilen iki kuruş beş santim 
fiat Ko. ca gali gÖrüldüğünden 
pazarlığa dökülmüştür. Ta
liplerin 7-11-934 çarşamba gü 
nü Alay Satınalma Ko. müra· 
caatları. (560) (7366) 

8271 
••• 

5-11-934 pazarteai günü 
saat 14 de 300,000 kilo kuru 
ot pazarlıkla 225,000 kilo Lin 
yit maden kömürü kapalı zarf
la satm alınacaktır. Taliplerin 
Edremit Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (559) 

(7367) 8272 

• • • 
Çorludaki kıtaatın ihtiyac11 

için pazarlıkla 3 No. lu iki bin 
kilo düdük makarnası alına
caktır. Pazarlık günü 10-11-
934 cuınarteai günü saat 16,30 
dadır. Muayeneai Çorluda ya
pılacaktır. Evsaf ve şeraiti öğ· 
renmek isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte teminat 
larile beraber Çorludaki Ko
misyonumuza müracaatları. 
(555) (7368) 

• • * 
Çorlu Alayının ihtiyacı olan 

GILLETIE bıçaklannm imalinde 
en Mm fenni tekenırnülahn aemenı.i o
lan MAVi JiLET tıraı bı~lannı tec
rübe ediniz ve her yerde bu MA VI JJ. 
LET tft'a§ bıçaldannı M'Byıruz. 

10 adetlôk paketi 100 kuruı. 
5 adetlik paketi 50 kw-u1. 

ROMANYA HOKOMETI 
IDAREI BAHRiYESi 

ROMANIA vapuru 5 teşrinisani pa. 
za!l'!esi saat 10 (J'ire ve ltkenderiy,,) ,.. 

PRENÇIPEZA MARIA vapuru 6 
tqriniıaani ..ı. saat 16 ela (Selimik) e 

RECELE KAROL vapuru 8 terrini· 
..a P~ saat 12 de (Köstence) ye 

Köotenceden bütün AYTUpa iı;in ha
nbt e.ı.,. trenlerle llktarma. Meriı:ezi 
Te fİmalİ Avrupamn bütün ba§lıca ia
C.yonlan için doğı-u bilet. Romanya 
wı Lehiatmwı bütün Wliyetlerile Tuna 
lıimanlıın için konpnmrto melmıplarii.e 
fltY'lYI ticariye .evki. 

Fazla tafaıilat G.lata med<ez rıhtım 
Hamnda kiin wmımi acentelıiğ~ mÜ· 
racaat. T elelon 44828 

Bürhaniye A•. Hukuk mahkemesin
den: Bümaniyeoin koca cami mahali&
tinden muallim Veysel Ef. kerimesi Te 

Seydi§dıir malmüdürü Bahri B. zevco
•İ Fanıb H. taraimdan zevci Bahri B. 
odeyhine ikame eyiediği nafaka davasın. 
ela müddeialeyh namına çıkanlan clave
tiyeaine veftlen ıerhe nazarım muma
ileyhin Seyditehir nmlmüdüriyetinden 
iotifa ettiği ve halen nerede ikamet et
i:i maliım bulunmadığı anlaıdmıt ve 
mahkeuıece ili=n tebliğat ifaama ka
rar verilerek muhııkemesi 29 le!ri.U
ni 934 tarihine müsadif pe"fdllbe ııfrnü 
S. 14 de .ıa.ın. lalınrrut olcluiundan mu
maileyhin yevmi me:z:kUrda bizzat ha
zır bulWIJll8st veya ~ ııöndenneııô ve •i tııkdirde gtyabmda muhakeaııeuin 
devam Qlieceği telııiğ makamma kııöın 
olmak üzere ilan olunur. (4333) 

yaçları için pazarlıkla 5000 
kilo döğülmüş tuz alınacaktır. 
eksiltme günü 10-11-934 cu
martesi günü saat 17 dedir. 
Evsaf ve şartların okumak 

· isteyenler her gün ve eksiltme 
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Komisyo
numuza teminatlarile beraber 
gelmeleri. (558) (7370) 

SANİN 
Diş macunu 

U®ll 
Sanln: üişltri beyazlatır. 
Sanln: Diş etlerini besler. 
Sanln: A~zı ferahlık verir. 
Sanln: Oi,leri temizler 
Sanln: Fenni imal edili r. 

SANIN 
Dit Macunu 

danbul Levazinl Amir· 1 
gİ Satın Alma Komisyonu 

1lanlan 
__ ..... __________________ _ 

Kuleli Askeri lisesi ıçın 
1550 takım harici elbise 14-11-
934 çarşamba günü saat 14 de 
kapalı zarfla imal ettirilecek
tir. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna• 
kasaama girişeceklerin belli 
ı;aatten evvelteklif mektuplan• 
ru Tophanede Levaznn Amir• 
liği aatınalma komisyonuna 
vermeleri.(471) . (6969 

8125 
• • • 

Kırıkkale Askeri Sanat Li
sesi için 45 kalem cografya, ta• 
bii, fizik, kimya malzemesi 
14-11-934 çarşamba günü 
saat 14,30 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Taliple
rin şartnameaini görmek için 
her gün ve münakasaya gire
ceklerin belli satte Topanede 
satmalma komisyonuna gel· 
meleri. (476) (6965) 

8146 

• • • 
Maltepe Askeri Lisesi ihti· 

yacı için 1500 metre yastık ve 
500 metre yatak çarşafı bezi 
17-11-934 cumartesi gunu 
aaat 14 de pazarlıkla alınacak· 
tır. İsteklilerin Tophanede sa· 
tmalm akomisyonuna gelmele· 
ri. (534) .(7377) 

8283 

• • • 
İhtiyat Zabit ve Topçu a-

tış mektepleri içi nayrı ayrı 
şartnamelerle 380 altlı üstlü 
karyola 3-1 İ-934 cumarteai 
gün üsaat 14,15 te pazarlık
la ıatm alınacaktır. İsteklile
rin Tophanede satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (535) 

(7378) 8284 

• • • 
Harbiye ve merbutu mek-

tepler İçin 75 ton yulaf ve 100 
ton Arpaya verilen fiat pahah 
görüldüğünden pazarlığı 
5-11-934 pazartesi günü aaat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
Tophanede Komisyona gel-
meleri. (536) (7379) 

8285 
• • • 

Tophanede Askeri Fırını ta 
mir edileceğinden ciheti Aske· 
riyenin yevmi ihtiyacı olan 
Beş hin kilo Ekmeğin Unu Ci· 
heti Askeriye verilmek şar
tiyle nezareti altında Pişiril
mesi müteahhidine verilece
ğinden pazarlığı 4-11-934 
pazar günü saat 14 de yapıla
caktır. Taliplerin Tophanede 
komiayona gelmeleri. -(537) 
(7391) 

• * • 
Harbiye Mektebi için 300 

adet battaniye 8-11-934 per
şembe günü &aat 15 de pazar• 
lıkla aatm alınacaktır. İstekli· 
lerin örneği görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli aaatında Topanede Ko 
misyona gelmeleri. (517) 
(7376) 

• * • 
Harbiye ve merbutu mek-

gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte zarflarını lzmitte Fır
ka satmalma komisyonuna 
müracaatları. Muvakkat temi· 
natı İzmit için (233) Tuzla 
için (43) liradır. (522) 

(7154) 8117 

iki yüz elli bin kilo un 31-10-
934 den itibaren kapalı ola
rak münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 30-11-934 saat 
15 dedir. Teminatı muvakka
tesi 1687 liradır. Talipler şart 
nameyi Komisyonumuza mü
racaatle alabilirler. (561) 
(7365) 

* • • 
Çorludaki kıtalarla müea- tepler için 13000 kilo makar-

ıeseler hayvanatı için pazarlık na 2600 kilo Şehriye 11-11-
la otuz bin kiloyulaf alınacak- 934 pazar günü saat 15,30 
tır. Eksiltme günü 11-11-934 da aleni münakasa ile alınacaL 
pazar günü saat 15,30 dadır.· tır. İsteklilerin şartnamesini 
Evsaf ve nümunesini görmek görmek için her gün ve mü
isteyenlerin her gün ve eksilt- nakasaya gireceklerin belli 
meye geleceklerin belli gün ve saatten evvel teminatlariyle 

* * * 
fzmit Askeri Haatahanesi-

nir. Verem pavyonunda yap
tırılacak güneş banyosunun 
müııtacelen pazarlığı 7-11-934 
çarşamba günü saat 10 da
dıı-. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün lstan
bulda Levazım Amirliği ve 
Eskisehirde K. O. ve lzıilltte 

• • * 
Çorlu garnizondaki kıtaa

tm ekmeklik ve yemeklik ihti-

saatte teminatlarile beraber birlikte Tophanede Sat1nalma 
Komisyonumuza gelmeleri. komisyonuna gelmeleri. 
(550) (7309) l (531) (7380) 



ilaçlarınızı 
Bahçe 

kapıda SALİH NECATİ 
den alınız. Reçeteleriaiı bllyük bir dikkat, 

ciddi bir iıtikametle hazırlanır. OSFOTİN ECATİ 
Çok kıymetli l ır beb.k gıdasıdır. fuounla tn!eu 0 

yanular tombul ve kuTvetli, oeı'ell olurlar. (4284] 

Hakikl. saf, !Caft lesirR ASPİRİN, EB m~rtc.: 
sını fa~ır. Ağ~•lan çabuk ve emniyetle gıdeı> 
mek için ba~vumeaOınız deva, dünyada 
me~hur .. ~ • müstahzao olmalıdırı. 

lsrarla 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI f 
(4000) Çam telgraf direğinin kapalı zarfla münakasaıı 

26- 11-934 pazartesi saat 15 te Ankarada İdare binasında 
Yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Adana ve 
Eskişehir veznelerinde Beşer lirya satılan şartnamelerde 
Vardır.. (7122) 8159 

150 ton Petrol, 130 ton Benzin, 400 ton Rendü, 70 ton 
sirşof yağile 45 ton pis gazın kapalı zarfla münakasası 20 İ
kinci Teşrin 934 salı günü saat 15 te Ankara'da İdare Merke
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde Beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7263) 

8168 

idaremize ait Samsun iskelesinden geçirilecek eşya ve 
hayvanattan 1-11-934 den itibaren şu suretle ücret alınacak-
br: 

Kuruş 

-
Her nevi eşyanın beher yüz kilo ve kü-

surundan 
nüyük boy hayvanlardan, hayvan başına 
Orta boy hayvanlardan, hayvan başına 
Koyun ve keçi gibi küçük boy hayvanlarla 
orta boy hayvanların yavrusundan 

2 
10 
5 

2 
Sökülmemiş yük ve binek arabalarının her 

tlev'inden "sökülmüş olanları eşya gibi sık
let üzerinden ücrete tabidir,,. 
l-Ier nevi otomobil, kamyon, tayyare, silin
dir ve emsalinden 

20 
ı 

100 

' 

iskeleden eşya geçirilmek için yapılacak her türlü ameli
Ye mal sahiplerine aittir. Vinç çalıştırıldığı zaman ton başı
na 40 kuruş vinç ücreti alınır. Beher parçası 501 kilodan faz
la ağırlıkta olan eşyaların vinç ücreti, parçanın ağırlığına 
göre değişir. 

İskele ile isfasiyon arasın da, iskeleden geçirilmek üzre, 
Vagonla yapılacak nakliyatta vagon başına 300 kuruş almır. 

İskeleden geçen eşya, De miryol ile nakledilmiş veya e
dilecekse bu ücret alınmaz. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(7290) 8209 

Maden kömürü yakacak ıs kara tertibatını havi her nevi 
\'e tipteki demir ve dökme sob alardan ton ve kilometre başı
na: 

Tam hamuleli vagonla nakliyatta 3 ve perakende nak
liyatta 3,50 kuruş ücret alınacaktır. 

Bu tenzilat· 1-11-1934 tarihinden başhyacaktır. (7291) 
' 8210 

9022 adet Meşe Traversin kapalı zarfla münakasası 
21-11~ çarşamba günü sa at 15 te Ankara'da idare bina
snıda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer 
liraya satılan şartnamelerde vardır. (7299) 8216 

~·--_;E;.;V.:.IC;;;.A;,;;F_.M-.O_D_IR_l_Y_E"'"T_l _l_L_AN~L-A._R_I ___ ~ı 
1 - Beyoğlu, Kuloğlu, a ğa hamamıanda üçüncü vakıf 

hanm 3, 6, 8, 9 No.lı daireleri. 
2 - Hobyar, Yeni postane caddesi 56-68 No. lı dükkan 

Ve üstünde odalar. 
3 - Hocapaşa, emirler, 

d'•t.ı_~ 
UtU<an. 

Hamidiye caddesi 57 -46 No. h 

4 --Galata, Mehmet Ali pata hanında 25 No. h oda. 
5 Eyüp Kızıl Mescit, Defterdar caddesi 47 No. lı dük-

ı_~ , 
~n. 

6 - Eyüp, K,zıl Mescit, Defterdar caddesi 45 No. h ta-
bakhane c mi i ve altındaki mahal. • 

7 Beyazıt, Emin bey, mektep altında 13 No. lı dükkan. 
Yukarıda ya zıh emlak 93 6 senesi Mayıs nihayetine ka

dar kiray v rilm k ilzere müzayedeye konmuştur. Talip 
olmal isteyenler ihale günü olan 5-11-934 Pazartesi günü 
aat on beşe k dar Evkaf Mii düriyetinde Vakıf akarlar kale-

hÜne müracaatları. (7265) 8169 

İstanbul Ziraat Bankası Satış omisyonundan: 
Semti Mahalfosi 5okağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-

No. su hammen kıymeti 
Sıra 
No. sı 
1401 
1402 
1406 
1014 

Fener 
Aksaray 
Beyoğlu 

Galata 

Seferikoz 
Katip Kasım 
Yenişehir 
Beyazıt 

Fener Arsa metresi 90 Tarnanu 205 2700 T. L. 
Değirmen Ahşap hane 1/2 52 1200 ,, 
Mangasar ,, 4/7 5 1012 ., 
Yenişehir ve Kagir hane ve dükkan 19/24 2-14 6334 ,, 
gümüş halka • 

1410 Beyoğlu Kurtuluş Hiristo •'Arsa metresi 87 Tamamı 2 390 ,, 
1415 Istanbul rllercan Tığcılar Kagir dükkan 3/12 12 563 ,, 

Yukarda evsafı yazılı gayrnnenkuller 13-1511 O / 934 tarihlerindeki uz atılmalarında müşteri bulmadığından satışları 
aym şartlarla bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. ihaleleri 15-11-934 perşembe günü saat on dörttedir. (6812) 

Istanbul Dördüıucü ·cra 
url ğundan: 

Heybeli adada Büyük ca e de sokağında Oç daireden mü
rekkep 14 numaralı kagir han c bir sene müddetle açık müza
yede suretiyle kiraya verilecek lir.Elyevm ayda yirmi liraya 
talibi bulunan işbu haneyi dah a fazla bedel ile kiralamak iste- ' 
yenleriıf 4 Teşrinisani 934 tarihine müsadif pazar günü saat 
14 den 16 ya kadar 934-926 dosya numarasiyle dairemize 
müracaatları ilan olunur. (72 73) .>294 

Denizcilere ve Gemicilere ilanı 
Tahlisiye Umum Miidüritlğünden: 

KaracTemzde Kerempe feneri yanında bir adet Tifon sis
teminde sis düdüğü tesis edil n~ştir. Bu mevkiin coğrafi vazi
Y.eti: 

Arz 42 ,, 01 şimali . . 
:1 

Tuli 33 ,, 17 şarki : 
Griniçtendir 

Düd'u'k sisli havalarda sekiz deniz milinden işidilmek Üze
re dakikada sekiz saniye imtid at eden bir ses verecek ve 52 sa
niye sükut halinde bulunacaktır. T esisatm 29 T eşiinievvel 
934 tarihinden itibaren faaliy ete başladığı alakadararun ma-
lumu olma küzere ilan olunur. (7293) 8212 

inhisarlar İstanbul 
Baş üdürlüğünen: 

Birinci taksitleri alman müskirat bey'iye ruhsatiyeleri
nin ikinci taksit için tebdil muamelesine 15 Teşrinisani 934 
tarihinden itibaren başlanaca i;uıdan müskirat bayilerimizin 
nüfus cüzdanları ve ikişer adet fotoğraflariyle birlikte eski 
tezkerelrini satış Şubemize get irmeleri lazımdır. Bu tebdil 
muamelesi 5-12-934 tarihine kadar devam edecektir. 
5-12-934 gününün 24 üncü saatinden sonra yapılacak yok
lamada tezkeresiz içki satanlar görülürse haklarında mua-
melei kanuniye yapılacaktır. (7141) 8201 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğindenı 

45784 Kilo Ekmek : Açık eksiltmesi 2 5İkinci teşrin 934 
Pazar günü saat 1"4 de. 

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

2332 Kilo Kuzu Eti : eks iHmesi 25 İkinci teşrin 934 Pa
zar günü saat 15 de 

10000 Kilo Süt : Açık eksiltmesi 27 ikinci teşrin 934 Salı 
günü saat 14 de. 

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

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

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

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

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

Deniz talebe ve efradı ihti yacı için yukarda cins ve mık
tarları yazılı dokuz kalem yiye cck hizalarında yazılı gün ve 
saatlerde açık eksiltme ile alınacaktır. lateklilerin şartname
lerini görmek ve almak için he r gün ve eksiltmeye girecekle
rin de o gün ve saatlerde Kası rnpaşadaki komisyona gelmele
ri. (7362) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğunden: 
Cins ve Mevkii Senelik Müddeti 

Kirası Sene 
Lira 
550 Silahtar ağa Çiftliği müştemilatından 

tahminen ( 459,650) metre m urahbaı Paşa
pare çayırı namiyle anılan ara zi. 
Hacı Osman Bayırında souk Suda Büyük- 52 
dere caddesinde 27579 metre murabbaı ku-
lübeli tarla 

3 

3 

Yukarda cins ve mevkileri gösterilen yerler hizalarında 
kira ve müddetler üzerinden aç ık arttırma usuliyle kiraya veri
lecektir. isteklilerin 11-11-93 4 pazar günü saat 14 de pey 
akçeleriyle müracaatları. (M.) (6961) 

Ankara Jandarma 
Umum Kumandanlığındanı 

Jandarma Umum Kuma ndanhğmm mefruşatı kapalı 
zarf münakasasma istekli çık madığmdan ikinci Teşrin Ye
dinci Carşamba saat on beşte Jandarma Umum Kumandan
lık Levazım Müdürlüğünde pazarlığı yapılacaktır. (7335) 

"' 

Mİ E DİŞ MACUNU 
En mükemmel bir diş macunudur. 

Çan ·il : iki yliıü mntecaviz mntehaS111 dit ta bipleriıı dea 
mllrekkep bir heyet tarafından lb:ı:ar oluomu~tur. Ve bu heyet 
ıon teraklıiyatı tttkik etmit 't'e bütfiıı dllnya mllteha1111larının 

da aradıkları bilumum e't'aafı bir araya toplıyarak 

iNE DIŞ MACUNUNU) 
( 431 ı) ~ m_eydana getirmiıtir. 4 8313 

•• 
Universite Mübayaat 

Komisyonundan: 
1 - Çapada natamam olan Evkaf Paviyonlarmdan Em

razı Hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyatha
nenin ikmal inşaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruştur. 

2 - Müftülük dairesi hah çesinde yapdacak olan hayva
nat, nebatat enstitüsü binası inşaatı 221603 Iira 39 kuruştur. 

3 -Yukarda yazılı iki İş olbaptaki şartnamelerine tevfi
kan ayrı, ayrı olarak 3-11-934 tarihinden 24-11-934 tarihine 
kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talipler heı 
gün Mübayaat Komisyonuna mü::-acaatla Mimarlıktan ala
cakları vesaikle dosyalarını alabilirler. 

4 - İhale günü olan 24-11-934 cumartes! günü saat 15 
te Mübayaat Komisyonunda bedeli lceşiflerin yüzde 7 ,5 temi 
natlarile hazır bulunmaları ilan olunur. (7345) 

Selim.yede Askeri Sahnalma 
- Komisyonundan: 
Selimiyedeki kıtaatın ihti yacı olan cins ve miktarı aşağı

da gösterilen üç kalem kuru sebze 6-11-934 salı günü saat 14 
le pazarlıkla ihalesi yapılaca ğmdan isteklilerin teminatlarile 
birlikte Selimiyedeki Askeri Satınalma Komisvonuna müra
caat eylemeleri. (7339) 

Cinsi Mık tarı 
Pirinç 5000 
K.Fasulya 5000 
Nohut 5000 

ihale gün\: 
6-11-934 

İstanbul Kumandanhih sahnalma kC\misvonu ilanları 

İstanbul Kumandanlığı err 
rindeki kıtaat ihtiyacı ıçın 
53000 kilo bulgur kapalı zarf 
1a satın alınacaktır. İhalesi 6 
İkinci teşrin 934 sah günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şart-

name ve nümuneyi görmek ü
zere her gün ve teminat mak
buzlarile o gün vaktinden ev
vel Fındıklıdaki Komisyonda 
hl\Zlr bulunmaları. (199) 

(6791) 8084 
• • • 

Fırka ihityacı için 400 ton 
lavemarin kömürü pazarlıkla 
satm almacakhr. İhalesi 4 İ
kinci Teşrin 934 saat 16,30 
dadır. Taliplerin tartnamesi
ni görmek üzere her gün ve te
minatlariyle vaktinde Fındık
lıdaki komisyonda hazır bulun 
maları. (254) (7228) 

8149 
••• 

Gümüşsuyu Hastahanesi 
ihtiyacı için 1500 adet tavuk 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
5-11-934 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda satınalrna komis
yonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin mu
vakkat teminatlariyle birlikte 
vaktinde hazır bulunmaları. 

(259) (7343) 8268 
• • • 

3 cü Kolordu kumandan
lığı kıt'at ihtiyacı için Çorluya 
teslim şartiyle 6000 kilo ben
zin pazarlıkla alınacaktır. 1- 1 

halesi 5-11-934 pazartesi gü
nü saat 16 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda satmalma ko
misyonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin de 
muvakkat teminatlariyle bir-

ikte komisyonda vaktinde ha
zır bulunmaları. (260) 
(7341) 

• • • 
Fırka Kıt'at ihtiyacı olan 

9 bin kilo Beyaz peynire talip 
çıkmadığından pazarlıkla alı
nacaktır. İhalesi 5-11-934 pa
zartesi günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün Fındıklıda 
ki satınalma komisyonuna mü 
racaatları. İhaleye iştirak ede
ceklerin muvakkat teminatla
riyle birlikte komisyonda ha
zır bulunmaları. (261) 
(7342) 

• • • 
Samson ve Sivas Fırkaları 

lat'atı ihtiyacı olan aşağıda 
cins ve numaralan yazdı so
balar alınacaktır. İhalesi 7 İ· 
kinci Teşrin 934 çarşamba 
günü saat 15 dedir. Taliplerin 
ı;artnameyi görmek üzere her 
gün satınalrna komisyonuna 
müracaatları. Ve ihaleye işti
rak edeceklerin vaktinde F m
dıkhdaki satmalma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(258) (7344) 
Samsan için Sivas için 
No. Adet No. Adet 
ı 85 1 7 
2 59 2 8 
3 49 3 27 

Hukuk Evi~ 
Tercüme bürosu 

Bütün yabancı dillerden Türkçeye 
v• Türkçeden bütün yabancı dillere 
her çetit tercüme yapılır. iyi temiz, 
çabuk ve ucuz i~ Galata, Kanunusta
fa Paıa caddesi, Mannara Han No t. 
Tel. 40181. 
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• Norveçyanıo hana Morına balığının cıgerıerınacn - baş mahsul olarak istihsal edilen aaf ve gayet nefis • u H n s 
orina ba ık • r 

Öksürük, n:zıe, bronıit, boğaz ve göğüs has. 
talıklarile sesi kısılanlara tif ai tesirleri çok-

f ur. 30 kuruştur. Hasan ecza deposu 

• 

Zaafı umumi. ansızlık ve kemik hastalıklanna şi
f ai teıirleri çoktur. Çocuklar, gençler, genç kızlar 

ve ihtiyarlar her yaşta istimal edeb'lirler . 

~'' Türkiycde, İngiliz kumaşları ayarında imal edilen 
çok dayanan, ütü tutan ve asla diz yapmıyan 

il -

Diılerdeki 
Kir, pas ve 
Lekelerin 

en büyük, en hi· 
aman düşmanıdır / 

il 
• 

K.umaşlaranın yüz erce çeşidini artık lstanbul'da da 
bulacak ve fabrika fiyatına satın alacaksınız. Çünkü 
Milli Spor mağazası sahibi Zeki Riza Bey yeni bir 

Bös- gÜn ıa, bir gün lıa dit macunu· 
nu kull..-rak ditlerinizi tecrübe tahtaaı 

yapmaynuz. Diılerin tecrübeye taham

mülü yoktur. " RADYOLIN n in li
boratıııvarlarda yapılan binlerce tetkik 

ve tecrübenin mahıulü olduiiunu dü

tünmeli ve dalına " RADYOLIN ,, kul
lanmalmnız. 

KUMAŞ MAGAZASl AÇIYOR 
(Zeki Riza Kumaı Mağazası) Yenipostahane caddesinde Tayyare 

piyango müdiriyeti karıısında Pazartesi günü açılıyor. 

}•en Memuru Aranıyor 
Bankamıza merbut Ufak Şeker fabrikasından plan ve 

hesap itlerini yapabilir ve resen yol işlerini ihata ve idareye 
muktedir tecrübeli bir nafia fen memuru istenilmektedir': 

Utakta çalıtmak tartiyle 150.- liraya kadar aylık ücret 
verilecektir. isteyenler vesikalarile birlikte Sümer Bank lstan
bul fubeai Muhabere Servis;ne mür~at etme' idirler. 

En çok okunan hıkaye ve romanlar 
Kuruş 

1 - Kadın erkekletince Hüseyin Rahmi Bey 50 
2 - Şeytan işi (Roman) ,, ,, ,, 30 
3 - Namusla açlık meselesi {Küçük hikayeler) ,, 30 
4- iki kanlı macera (Küçük hikayeler) Hüseyin Rahmi B.30 
5 - Katil puse - (Küçük hikayeler) Hüseyin Rahmi B. 30 
6- iki hödüğün seyahati (Küçük hikayeler) Hüseyin 

Rahmi B. 30 
7 - Tünelden ilk çıkıt (Küçük hikayeler) Hüseyin 

Rahmi B. 30 
8 - Siyah Örtü (Roman) Hasan sükiiti 35 
9 - Sardanapal • (Haile) Lord Bayron 35 
10 - Meçhul bir kadının mektubu Stefan Şvayk 25 
11 - Utanmaz adam (Büyük Roman) Hüseyin Rahmi B. 125 

Bu kitaplardan posta parası alınmaz 

Hilmi Kitaphanesi 
Kunıf 

Fizik dersleri ( 9 ncu sınıf) Hayri B. 100 
.. .. (11 .. " ) ~. .. 130 

Kozmoğrafya dersleri Hilmi ye Hanım 50 
Dil Bilgisi. Türkçe gramer (sınıf 6) Ahmet Cevat 43 

,, ,, ., ,, ( ,, 7) ,, ,, 45 

u·ımt Kitaphanesi 

--

SİMAYİ YAl<ATAN QAYİHADfrl. 

Revedor 
f SAN S-tosmrı 

VE PUDRA 

_;..---~ ' 
. . ... ~ 

L.T.PIVER 
FARİS 

Parfümôri L. T P J VER A; Ş . , fstanbuf Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Istanbul Gümrükleri Ba§ müdüriyeti Dairesi tatbikat 
mektebinin bulunduğu salon dahilinde yapılacak olan 681 li
ra bedeli keşifli kişe inşası münakasa ve ihalat kanununun 18 
inci maddesinin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla münaka • 
saya konulduğundan talip olanların 4 Teşrinisani 934 Pazar 
günü saat 15 te İstanbul Ithalat Gümrüğünde müteşekkil Ko
misyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (6726) 8152 

•• 
Universite Mübayaat 

Komisyonundan: 
Üniversite Merkez binası bahçesinde yapılacak olan ra

sathane binası inşası şartnamesine tevfikan 20-10-934 tari
hinden itibaren 20 aün müddetle ve kanalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. Talipler her gün Mubayaat Komisyo. 
m1na müracaatla dosyasını tf!tkik edebilirler. Taliplerin iha· 
le günü olan 10-11-934 cumartesi günü saat 15 te Üniversite 
Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(6874)ıi-=' 8156 

GALATASARAY Eczanesi Müstahzaratr:ıdanı 
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Baş ağrıları, diş ve sinir sızıları, Romatizma ve 
Grip hastalıklarına karşı en faydalı ve teskin 
edici bir ilaçtır. 

1 • 6. 12 lik orijinal teneke kutularda bütün 
eczanelerden arayınız. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST AN BUL ACENT ALIGJ 
Liman Han, Tel.alını: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI • ;:~~~~sınl 

p AZAR ıünü saat 20 de Galata 
rıhtunmdan kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Saımun, 

Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye~ Dönüıte 

bunlara iliveı- Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Mudanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri ıaat 9,30 da •e Perıembe gü
nü saat 9 da Tophane nhtmımdan 
kalkar. Perıembe postalan ayni ııün· 
de Mudanyedan saat 14 de latanbu
la döner, 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve CAR

ŞAMBA. ıünleri 1aat 20 de Top. 
hane .. tmundan bir vapur kalkar. 
Gidiı •e dönüfte mııtıat itloelelere 
ujirar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARŞAMBA· ıünleri bir vapur 
saat 9 da Tophane nhtımmdan kalkar 

• 
&lUAYENEHANE 

NAKLi 
E. APOSTOLIDl elit muayeneba
neıi Cumhuriyet (Eıki Tııloıim) mey
danında Tiirk ıinema11 (E&ki Majilc) 
yanmda Amasia apartmz.u>ma No.42 
naklolurunu,tur. ( 4060) 8057 

Y ~ni çıkan kitaplar : 
Cumhuriyetimizin 11 inci 

yıldönümü terefine 
KANAAT KOTOPHANESl 

En son neşriyatından 
okurlarını haberdar eder 

Ru,en Efrel Beyin : Beyaz ge
celer Rus edibi Dostoyevski' deli 
tercüme (75) kurut. 

Köprülü zade Fuat Beyin : Tür~ 
Dili ve edebiyatından arattıtma• 
lar (100) ktirut• 

Halit Fahri Beyin ı GrazieIJı. 
"Lamartine'nin ,aheseri ,, (75) 
kurut- • 

Viktor Hugo, hayatı ve eıerlerı 
(75) kurut. 

Sadri Ethem Beyin : Bir vagoJI 
penceresinden (50) kuruş. lmpa• 
ratoriçe ve Saray (30) kurut

Mahmut Yesari Beyin ı Atk ys• 
ntı (50) kurut. 

Burhan Cahit Beyin : Kır çiçe
ği (75) kurut, Dünkülerin romanl 
(75) kurut, Gurbet yolcusu (75) 
kuru,. 

Orhan Seyfi Beyinı Kerem ile 
Aslı (50) kurut. 

Va - Nu Beyin ı' öldüren kiJJI 
(75) kurut. 

Kemal Kaya Beyin: Yeni mek· 
tepte efya, fen bilgisi, Atölye. 

Ragıp Rıfkı Beyin : Almanca • 
Fransızca - Türkçe askeri tabir• 
ler lugatı. (150) kuruf. • 

Şemsi Talip, Finazzer ve Tubı• 
no B. : Türkçe İtalyanca ve ltal· 
yanca· Türkçe lugat (250) kurU'·., 

80~" 

Kiralık Mağaza 
Kadıköy Söiiütlü !i"tme Pazar yolıı 

aıddesinde 148 numerolu her ıeY• 

elveriıli mağaza mostralarile ki· 
ralıktır. Görmek için Kadiköy Rıh· 
tım caddesi Ege yağ mağazaaıpa 

ve pazarlık için Haydar Papda An· 
talya ambn memurlrmdan Haıiııı 

Beye müracaaL # 
8250 

Ne,.-iyatı idare eden : 
MVMTAZ FAiK 

Gazetecilik ve matbaacılık T • .A. Ş. 


