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h .. onservatvar halkı milli 
musikide Garp tekniğine alış
tırmak için yakında bedava 
konser verecek. Sahip ve Başmuharriri : 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

Balkan İstatiisü 
Bir tek ülkü üzerinde birlikte çalıı

ınak i.teğini duy- devleti.,.., ilk önce 
lıir araya gelirler. Nereye varmak iste
diklerini tayin ederler. Sonra isteklerine 
doğnı yü.-iiınek için te§kililt yaparlar. 
Balkan misakı devletlerinin ele acı.n a· 
.ı- yaptıldan iş budur. Türk4-e, Yu
l>aııiatan, Yugoalavya ve Romanya Bal
kanlardaki hudutlarııu kar§ılıklı kefalet 
altına aldılar. Sulh yollHlda çal.ıpnayı w 
liıkonomi iıleıinde el birliği yapmayı 
-..aç olarak aldılar. Bu dileğe en ko· 
lay, en kestinne yoldan varmak için 
leıJ<ilatlanmak gerekti. Son günlerde 
Ankarada yapılan toplantıda da bu İ§ 
Japılmıttır. 

Ankara toplanmasından evvel, Bal
ı.... antlıqman dört de'fletin belli ve 
-'* bir siyaset takip etmek iç:in aniat· 
....ı..rmdan ibaretıti. Bugün çak gellİ§ 
.., yaygın bir t"§kilat meydana getiril· 
aniıtir. Bu t..pilitm konoeyi vardır. 
Deimi katipliii v....lır. ı.titari iktisat 
divanı vardır. K.oınisyonlan ...,.dır. T eı· 
lıiliıtın projesiz olarak çalı§ıp ipemesi. 
içıin artık hiç bir .s.iği olmıyan bir ia
tatü yapılmıfbr. 

Ankara to~ı İçİll ,....ıdan teb
liğden anlıaıılıyoır lıi. bu :reni tetkillit 
dört devleti çok yMımda" biribirine bağ
ı.naı.tadır. Dört devletin birlıilote ola
rak vannak i.tedilderi ana amaçlıır fÖY· 
le sayılabilli-: 

l - Bütün ye1t yüzünün ayaset akı!· 
lan ve bunların BaY.-lar üzeriode bı· 
nıbcalcları izler. Anluırada bu it bü
tün ııeııiıliği ile gözden g..prilere.k her 
ııün için birJikte pıilecek yol da belir
tilmİ§tir. 

2 - Biitün ye1t )'Üzİİ myaseti ..... m
dı. Balkan ant!~-""' girmiş devlet· 
!erin en çok ırözleri önünde duran bir 
it te antlll§IDAia ııirmemit olan Saikan 
deırletle.p.h olan ve olacak münasebetler
dir. Balkan birliği baıkwnmdan çok de
ierli olan bu İf Ankarada özenle dü· 
tÜUülmüş ve bu a-ibi devletlerle yapıla
cak yakla§JDalar ve bu yolda ı.ıahıma • 
iar iyi gözle göriilmiiftür. Şimdilik bir 
takım iç düşünceler yüzünden antle.ş
omğa ginnemiı olan Ra:lkanhlann er
ıreç bu geoit ,,., iyiliğe çalıı..- kurulup 
karı§aC?ldarı zalıen uımulmaktadır. 

3 - Ankara top!- en belirli ve
rim olaTak bir Balkan iıotatüsü ortaya 
pkarmıtlır. Bu i..ıatü Balkım -tlaşma 
devletlenni l'rWletler Cemiyeti gibi, fa· 
kat daha çak sıkı bır bağla bağlamış 
bulu.ıuyor. T..nlı, askerlik, İkbsat ba
knnlarından birihirinden ayrılmaz bir 
birlik gösteren BalkaAlann böyle bir 
kuruluşa ihtiyaçları Vllrdı. Antlaşmaya 
giren devJetlerin her biri, kendi öz ben
iıklerini korumakla beraber, böyle bir 
ortaklaşa kuruluşla birilı<rine dayaıwnak 
Yolunu pek iyi bir ııörüıle bulmuşlar
dır. 

Bu iııtatüye göre, Balkan antlaşma· 
-.... dört devletin nazırları içinde bu-
1.ınan bir konseyi, bütün i§leri toplayan 
bir daimi katipliği ve ökonomi işleri i
sin bir de isli§ari divanı YaMtr. Bu di
._da da dört devletin murahlıaoıJan 

bulunuyorlar. Ba <fiY1lll clmmidir. Dört 
...,wetin ikti.at münaoebetleri Tuna ve 
Kan.denizde münakale itleri h<ııl<kmda 
div., araııx-lar yapıp raporlar bazı.... 
laya"'*trr. Tuna ""' Km-adeniz yolu 
Oria Avrupayı Aayaya bağlayan geniş 
'M ilerisi İçin çcık değerli bir ilııtilat yo
ludur. Bu İfİ:n böyle clö.rt devlet murah
badarı bir araya selerW gözden geçiril
IDeoi büyük •erimler amdurur. Bun
dan ba§ka ıliY1lll bir Balkan bank"'• laı
l'Uiması Ve Ba!Jc-> memleketleri aırasm. 
.- turian nin•whelff:ri ii:<erinde ele 
salı§acalrtır • 

4 - Daimi ol.. b11 teşkilattan batka 
lıİrkaç komisyon da kurulmuştur. Bun
lardan biri antlaıma devletlerini alaka
&ıı.ııd.,...cak haberleri karıılıklı olank bi
rihirimize hildinnek ..., ber .._..jeket 
llD>niyet ..,,.visJerini el birliğine doğnı. 

'lötlirecek tedbirleri dÜ§ÜDÜP konseye 
~if edecek, bir başkası bu devletler 
-ın<la birlepnesinde fayda olan ka· 
Gunları birleftinnek is.Sa ara§tırmalıİr 
~apacakbr. 

Görülüyor lııi yeni IWkan biriiği teş· 
lıiJatı çok canlı ye çalı: iyi i§leyebilir 
bir yolda lmnıJmuftur. Gün geçtikçe 
daha çak açılıp büyüyecek olan ha ku
..,.luşlarm dileği k:mı dökülmesine mey-

' .ı.n bırakmamak, mılletleri bin'birine 
dost "" biribiri için iyilik ister hale ıte
tİrnıektir. Yer yüzü &ulhü gibi büyük 

' ..., insanlık isin çok değerli bir ülküye 
~vu,mak yolunda başlanan bu çalış • 
lnalaı, Balkanlar ırı"bi eskiden bütün 

' dünyanın en korkulu sayılan adeta ba
~ fıçısı gibi tutulım bir toprağında sar· 
"1lınaz bir dostluk havası yaratmakta • 
dır, Birçok dünya dövütlerine kaynak 
<>lan Balkanl• qün yeni dünya ban· 
t>lclığının da ilk yuvan olmak umudunu 

' &:Östennektedir. 
Sütün A vrupaya omek olabilecek o

lan böyle bir &ulh kuruluıu beri<.e:; için 
•evinilecek bir iştir. Bunun Ankarada 
başanlmaı yurdumuz için de ayrı bir 
•evince yol açmıştır. 

Ahmet ŞUKRU 
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Ankaradan dönen dost memleket nazırları bu· 
gün ıehrimizde kalacaklar,yann gideceklerdir 

Celil Bey. M. Peamazoğlu 

ANKARA, 3 (Telefonla) - /ktı. 
sat Vekili Mahmul Celcil Beyle Yıman 
/ktısat Naz.rn M. Pesmaz;oğlu arasın

:=":'!::::"-~~ 1 da kararlQ§an anahatlar dairesinde ha 

,,.,. .. -a a.u- Lupıa.nan .l:Sa.U~.an ıtııatJ 

konaeyine ittirak eden Yugoslavya Ha 
riciye nazır muaTini M. Puriç ile Ro
manya Hariciye nazırı M. Tlbıleoco ve 
maiyetlerinde bulunan ıı:evat dün a&• 

at 12 de hususi trenle ıehrimize gel • 
mişlerdir. Miaafir nazırlar Haydarpa • 
fa iatasyonunda vali Muhittin Ye po
liı müdürü Fehmi Beylerle Yugoslav
ya ve Romanya konsoloalan ve kon • 
aoloshane erkanı tarafmdan k&rf'laı>
mışlardır. Bir bölük ıulı:er ve bir müf
reze polio ihtiram vaziyetinde dwmu§ 
- muzika Yugoslav, R01De11 marıLa • 
rile lıtikla.J mllrJııu çalıımttır. Miaa.fir 
nazırlar Haydarp..,a nhtımmda ha • 
zır bulundunılan hususi bir IDUf ile 
T ophaııe iskelesine çılmutlar ve ora • 
dan otomobillerle misafir edildikleri 
Perapalıuı oteline gibnişlenlir. Yugo&
Lavya Ankara sefiri M. Y ankoviç ve 
Belgrat sefirimiz Hayda.. ve Biikref 
aefiriıııiz Haındullah Suphi Beylerle 
Hariciye hususi kalem miidürii Refik 
Amir Bey de dün tehrimize gelm.it • 
}erdir. 

Muhterem misafirler ym-m ak§aID 
hareket edeceklerdir. M. Puriç dog • 
ruca Belgrada dönecek M. Titufeıısco 
Sofya.dan geçerken birkaç A.ıt.t Bul • 
gar Hariciye nazırile görüıtükten son 
ra Bükrete, oradan Parise gidecektir. 
Hariciye Vekaleti namına mi..afirlere 
refakat etmekte olan Refik Anitr ve 
Bülent Beyler misafirleri bu akşam 
Alpulluya kadar teşyi edeceklerdir. 

Yunan Hariciye oe lkı-ıt nazırları 

Türk· Yunan ticaret muahedesi mü 
zakeresi için Ankarada kalmış olan 

M. Titulueo oe M. Puriç ffaydaı'p<lfa 
ganrula 

Yunan Hariciye nazırı M. Mabimo& 
ve lktnat nazırı M. Pesmazolğlu bu aa 
bah teftrimize ııeleoelderdir. 

Fran.u mirinin ziyafeti 

M. Tıtulesco dün Perapalaa otelin
de istirahat etmiştir. Fransız ~firi 
M. Kammerer dün M. Puriç ile refa • 
katinde bulunan zevat terefine bır öğ 
le yemeği vennitıir. M. Puriç saat 15 
te Perapalas oteline de ü ve biraz 
dinlendikten aonra §ehi.rde bir gezinti 
yapını§tır. Romanya Ceneral konsolo
su dün M. Tituleaco ile maiyeti terefi 
ne bir öğle yemeği vermiştir. Fakat 
Romanya Hariciye nazın biraz yorgun 
olduğundan ak§81DA kadar oda.sı:ndan 
çıkmamıştır. Diğer zevat öğle yeme • 
ğini konaoloıhanede yedikten oonra 
otele dönmüşlerdir. Misafir nazırlar 
bu aabaJı a.clalarda bir gezinti yapa • 
caklardır. 

Fransadaki isliihat teşebbüsü -
Kabina kanunu esasinin 
tadili metnini kabul etti 

M. Heriot fırka arkadaşlarını kendi kanaatine 
inandırmak için elinden geleni yapacaktır 
PARIS, 3 (A.A.) -

M. Dumerg'in kanunue 
aa.sinin ıalahı pli.nı, Da• 

zırlar ekseriyeti tara • 
fmdan kabul edilınittir. 
Radikaller, fesih teklifi 
hakkında ihtiyat kayd:· 
larnu muhafaza etmiş • 
!erdir. 

PARlS, 3 (A.A.) -
Nazırların gösrerdiği ki 
ya.set sayesinde kabine 
buhranmm önüne geçil 
mİF· Kahine toplantı
•mda Baş;vekil M. Dou· 
merg'in kanunu esasi ta 
dilat metni ittifakla ka 
bul edilmiştir. Bu mÜ· 
nasebetle Hariciye na • 
zın M. Laval. Harbiye 
Nazırı M"""81 Peten'in 
de müzaheretiyle, hari· 
ci meselelerin bugünkü 

. fevkalade ehemmiyetini Mare§Dl Petain kabine i,taırama gelirk.,,. 
kaydebniı ve yaptlmakta olan miiza· 
kerelere otorite ile dev"""(Dlll Fransa 
için zaruri olduğunu aöylemittir. M. 
Herriyo ayan Ye mebusan meclislerin 
deki radikal ve radikal sosyaliat arka 
daşlarmı kendi kanaatine inandırmak 
için elinden geleni yapacağını vadet• 
mittir. M. Heryo kabul edilen metnin 
mütarekeyi idame ebnekle beraber ra 
dikallere de prensiplerine sadık kal
mak iJnkBııını verdiği kanaatindedir. 

PARIS, 3 (A.A.) - Kanunu eaa· 
ai tadilatı hakkında yapılan müzake
relere dair M. Heriyo Havas Ajanama 
beyanatmda demittir ki: 

- Siyasi mütareke bozulmaksızın 
radikallerin prensiplerine sadrk kal • 
malarını temcin edecek bir formül aran 
maktadır. Beniın ve arkadaşlarunın 

b:Jhaaaa i.atediğimiz de i§te budur.,, 
• • • 

PARIS, 3 (A.A.) Bu sabah Eli:ı:e-
de toplanmr§ olan nazırlar mecli•İ, M. 
Doumergue tarafmdarı devlet teşCrila • 
tınde yapılaoak i9lahata ait oılarak tev· 
di olunan projeleri ekseriyetle kabul et· 
miştir . 

Radikal nazırlar namına M. Herriot, 
matbuata aşağıdaki tebliği ·venniıtir: 

Radikal nazırlar, mebwan mecli-sinin 
feshine müteallik proje hakkında ve • 
recdderi kararda serbe&tliklerini mu • 
hafaza ederle!". 

Fransada nazırların adedi 
tahdit edi!iyt>r 

PARlS, 3 (A.A.) Nazmar meclisi 
tarafından ekseriyetle kabul edilmiş o

(Devamı 2 inci sahifede) 

(Devamı 2 inci sahifede) 

İngilterede 
Beleqiye seçimin

de işçi fırkası
nın elde ettiği zafer 
Muhaf azakarlann elinden 

394 azalık alındı 
LONDRA, 3. A.A. - Iıçi fniı:a&1nm 

ümumi belediye intihabatında elde et• 
tilderi zafer bizzat fırka rüesasının bile 
ümitlerini a§mı!'lJr. işçi fırkası 438 a
zahk kazanımı ve bunlann 394 ünü mu• 
hafazakarların elinden almıştır. Londra
da 28 belediye meclisinden bundan ev
velki intilıabaJta yalnız dördü.nde elose
riyel onlarda iken bu sefer onbeşinde ek 
ııeriyeti kazllnmışlar ve gerek Londranm 
diğer meclislerinde gerek vilayetlerde a
zalıklannın mühim surette artınnıılar
dır. Mamafih i§Çi fırkasının bu zaferinin 
izam edilmemesi lazım geldiği söylen
mektedir. Çüıirii az müntehip reyini kul
lanmı~ ve i§çi. fırkas\un şiddetli propa· 
gandası meydanı boş bulmuşl'Ur. Her ne 
de olsa belediye intihabatlannın bu ne
ticesini hükiı et ihmal ettn -nit ve M. 

'M. Mac donald 
Mac donaldm te§ebbiisü ile Eaal lıir mil· 
li propaganda ~amışıtır. Bu propa
ganda bu kı§ esnasında çok inkişaf etti
rilecektir. Yine bu neticeler hükUmelin 
umumi siyaseti ve bu siyasetin haftci 
istikametli üzerinde müesıftr olacaktır. 
Çün Ü milletin beynelmilel meselelere 
verdiği ehemmiyet son seneler içinde a-
91lt bir tarzda tebariiz etmiıtir ve bele
diye intilıabatmın neticesi hükümetin 
muhafazakar siyaseti aleyhinde bir nevi 
tenkil mahiyetindedir. Vasa~ müntehip-

ler için harici meselelellİn en miihimmİ si ı 
lahsızlanma iti olduğımdan efkarı wn\'· 
miyedet.i değişiklik bu noktai nazardan 
mütalaa edilmek lazımdır. Milletler Ce
miyetine müzaheret ceıni)"'ti tıarafındruı 1 

auUıun tesis çareleri hekkmda bütün ln
gilterede yapılacak olan rey.iam bu h ... 
austa çok kıymetii olacaktır. 

Bir Türkolog 
Alman profeıörlerinden 

Bang Kamp vefat etti 
Act ile öğrendiğimize göre, Alınan 

Türlcologlanndan prof. Bang Kamp Öl· 

Profesör IJang 
Kamp 

mii§tür. Prof. Baııır 
Kamp uzun yıllar
dan beri Türk dili 
ve dilimizin en e3· 

ki varlıklan üze
rinde çahpnı§ bir 
büyük dilci idi. 
oerlin Universite· 
sinde Türkoloji o
ru.tuyordu. Yurdu 
nuza. ve dilimıze 
ta.rşı büyük hır 
;evgu.i vardı. Türk 
dili tetkik cemiye
ti profesörün ölü • 
mü.nü haber alm • 
ca refikasına ve 

Berlin ulUnı akademisine taziye mek
tupları göndermişl'r. 

Fransız kabinesi M. Dou
mergue' in kanunu esaside 
yapılacak tadilat teklifini it
tifakla kabul etmiştir. 

Tel: { 

Alman hükumeti her 
türlü teıebbüsat ha

berlerini tekzip ediyor 
BERLIN, 3 (A.A.) - Hariciye müs

te§arı M. Fon Biilovun Fraruıa aefare • 
tine giderek Sar bükfu:neti tarafmdan ta• 
lep vnıkuunda orada asayip temin için 
F nmsanm asker göndeııneğe hazırlanma 
nru protesto ettiğine dair çıkan ha • 
berleri tamamile asılsızdır • 

Fransız sefiri M. Ponoe bazı ecnebi ga• 
zıetelerde çılı:an bu haberi kaiiyen tekzip 
etmiştir. 

BERLIN, 3.A.A. - Reuter Ajansı mu 
habirinden ı 

Bu sabah re&men teyit edildiğine gö
-re, Alman büklimeti, F ransanın Sar era· 
zisi haricindeki askeri harekatından do
layi La Haıı:e müracaat etmek niyetin-
de dei~ldir. -

lngilterenin vaziyeti 
LONıDRA, 3 A.A. - Malıbuatta ç:ı. 

kan bazı haberler hilafına olarak Sarre 
havzasına Fransanm asker ıevketmeai, 
ı..lrip olunduğu takdirde lngiliz asker
lerinin de muavenetini tem.in için, Fran
sa hükUmeti tarafından iltimas vaki ol· 

MUdür : 24318. Yazı iıleri. müdürü : 24319. 
idare •• Matbaa: 24310. 

Sarre mıntakası göstenr harita 

duğunu Reuter ajanı1 tekzip emyor. 

BERLIN, 3.A.A. - M. Hitler'in Sar 
bavzasmclaki murahhası M. B ukrel, ncş· 
rettiği bir beyannamede, 10-1-935 ten i
tibaren, 40 kilometrelik bir saha dahilin
de her türlü ünifonnaiarla gezilmesini ve 
her türlü davet, toplantı ve geçit resim
lerinin İcrasmı yasak etınİftİr. 

•• 
Oz musikimize doğru 

Konservatuvar meccanen 
konserler verecek 

Çalgılı gazinolar için emir yoktur vazi
yetleri hususi mahiyette telakki ediliyor 

Gau Hazretlerinin Millet Mecli • 
.indeki beyanatlarında vaki olan ir • 
tat üzerine Dahiliye Vekaleti pertem· 
be akşamından itibaren radyOdan ala. 
tur ı emretmit· 
ti. Bu eınır uzenn ı ı guµ e erir d' 
y. a alaturka m · <ı k dınl:ı:ıuş, bu
nun ye-rine alafranga o.e&erlerın çalın
masına başlaıunrftır. Ancak Radyo ş'r 
keti henüz bu husuata taın teşkilat 
yapamadığından mw.i.ki repertuvarı • 
nı tamamlamak için uğraFaktadır. 
Oğrendiğimize göre, Radyo P,.keti 
memleketin tannmuş sanaıtklırlarm • 
dan mürekkep bir heyet teşkil ede • 
cek ve aynca konservatuvar ile tehir 
bandosıın•lan i.atifade için belediyeden 
müsaade iateyecelrur. Dahiliye Veka • 
!etinden alaturka mıuikinôn radyodan 
kaldırılmaaı hakkındaki emirden Mm 

ra yeni hir emir gehnediğinden ala.tur 
ka musikinin nerelerden kaJdınlacağı 
henüz malı'.ım değildir. Ancak huauoi 
surette verilen malfunata göre, bu e
mir yalnız wnumi tekilde yapılan De§ 

riyıı.ta aittir. Gazinolarda Te meyha • 
nelerdeki sazendeler ve hanendeler ta 
rafmda.n .öyleınilen ıarkılar hususi 
mahiyette telakki edilmektedir. Maa-
111&filı vaziyet Dahiliye vekaletinden 
gelecek emre göre ta.va.zzuh edecek • 
tir. 

K-ıaoaı- genifletiliyor 
Jııtanbul beledi~ alaturi<aıun kaL. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Scrııib lı Banlca.n paoiyonmt<lan bir k~ 

Ankara sergi evinde 
Evin bir hususiyeti de sergicilik tetni

gini memlekete tanıtmış olmasıdır 
Bilhassa iş Bankasına ait olan kısımlar modern 

milli sergiciliğin yüksek bir misalidir 
Nv .. o.. z lkinciteşrin - Anka· tan geç vakite kadar, sergi' evine akın e-

A ~ 'ek 11• "·tisadi kur • den zİyaTetçiler iktisadi kurtuluşun bü-
_ .,.rgı evı mem• en"" ·ı·· 1 )' Ik 
·- k~tlerini derli toplu olarak tün seyır ernu, can ı eser ~n v~ par a 
~ut bareilk · il eniş halk kütle • misallerile karıılaşarak takıp edıyorlar. 
gostcren sergı e g abah · · · 
lerıine açılmış bulunuyoı-. Her gün s .(Devamı 2 ınoı sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 179 ARİCİ HABERLER 
ittihat ve Terakki! • 

lnf{iltere- Avusturalya yarışı 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiM 

Her hakla malı/uz.Jra. 
BLRAKTICI VE.slKALARA COREI ,... 

t.. Y-: A. C. 
....... ~~~~~~~~~~~~~...:~~~--~- Maliye Vekaletinin bir tamimi i tayyareci 13 günde 

Me burna gidi geldi er 
i Dahili heyeti merkeziye Selô.nik so-

ANKARA, 3 (Telefonla) -· Müteahhitlerden ne gibi ahvalde ka· 
zanı; vergisi kesilmiyeceği hakkında ve hayvanlar vergisi ikramiyesin 
den hususi idareler hitsesinin ne suretle ayrılacak:anna dair Maliy< 
Vekaleti vilayetlere iki tamim gön ti ermiştir. kaklarına beyannameler yapıştırdı 

Otomobille gelecekler için T cmo Beyin bu tavsiyelerine de 
artık hacet yoktu. Çünkü bu mek • 
tup Parise gidinceye kadar galeyan 
büsbutiın artmıştı. Heyecana gelen 
halk Selanikte geceleri ailah atma· 
ğa başlamıştı. Bunun üzerine ora
daki dahili heyeti merkeziye 7 tem 
muzda bir beyanname neşrederek 
bunu Seliinik tehrinin sokakların
da bazı yerlere yapıttırmıştı. Ab • 
dülhamit hükumetinin otoritesi o 
kadar zayıf dütmÜftÜ ki fehrin içe
risi Abdülhamidin casusları ile kay 
narken, ecnebi devletleri tarafın. 
dan tayin edilen Hüseyin Hilmi Pa 
fa orada henüz valii umumi iken 
ve büyük devletlerin aiyasi memur· 
ları entrikalarını çevirmekte de • 
vam ederlerken cemiyet adeta ser
best denilecek bir surette hareket
ten çekinmiyordu. Dahili merkezi 
umumi tarafından nefrolunan o 
beyannamede deniliyordu ki : 

"O manlı Terakki ve ittihat Ce
miyeti bir kaç istibdat askerinin 
geceleyin atın~ olduğu tüfeklere 
mukabil bilasebep her taraftan bir 
hayli ıilah atılmıf olmaaına beya
nı teessüf eder. Cemiyetin esaa 
maksadı nhalinin temini refah ve 
istirahati ve devletin idamei kuv
veti iken bir takım cahillerin sevki 
gafletle herkesi havf ve heyecana 
dütürecek ve ahalii Oamaniyenin 
medeniyetten mahrum olduğuna 
delil olarak ecnebilerin bu gibi va
kaları ıc:-rınayei mckul ittihaz etme 
!erine sebebiyet verecek olan bu
na mümasıl ihtiyatsızlığın •bir daha 
vukun g tirilmemesini şedidcn ve 
kat'iyyen emreder. 

,bu beyannamenin neşrinden 
sonra ahaliden herhangi bir kimse, 
mücbir bir sebep görme..!en silah a 
tarsa veyahut bir sebebi müabir ü
zerine silahı atanı takliden o da si· j 
liıh endahtma cüret ederse, cemi • 
yetimizin selameti umumiye komiı 
yonu t rafından istihdam edilen 
müteaddit hafi memurları vasıta -
aile tahkik ettirilerek ,edit cezalar
la tecziye edileceğini halisane ilan 
ederiz. 

Bundan sonra yangınlarda bile 
yalnız çıkan yeri haber ver
mek içi:n bir iki el ıllih atılma
sına müsaade vardır. Bundan baş
ka etraftan silah atılması külliyen 
memnudur. Herkes gece ve gün • 
düz edep v eterbiyesini takınmak· 
l:ı mükelleftir. Terbiyesiz ol.lDı te
dip için cemiyetin kuvveti her va
kit kafidir. 

Kimseye taarruz edilmeyecek, 
hiçbir veçhi! nürnayİf yapılmaya • 
caktır. Herkes selamet ve istirclıat 
içinde vakit geçirecektir l~i ve gü. 
cü ile mefgul olacaktır. Bu emre 
muh-ılif hareket edenlerin veb ile
ri kendi boyunlarına! lfbu ilanna
me 7 temmuz 1324 tarihinde tahrir 
olunmu,tur.,, 

Otuz üç ıenedenberi devam etmif 
olan Abdülhamit istibdadının ıon 
günlerini yaşadığı Terakki ve itti
hat Cemiyeti tarafından sokaklara 
yapıftınlan bu ilan ile kat'i surette 
anla,ılıyordu. Uzun aeneler devam 
eden bir mücadeleden -.onra cemi
yet artık gayesine erif!Dek üzere 
bulunuyordu. Fakat Abdülhamidin 
saltanatı yalnız Terakki ve ittihat 
Cemiyetinin o devamlı ve azimli 
mücadelesi sayesinde mi yrkılryor
du? 

Bu suale doğrudan doğruya "e
vet" cevabını vermek kolay değil
dir. Çünkü 1902 ıenesinden beri 
Avrupa devletleri Makedonya me
seleıini mütemadiyen kurcalama
mıt ve Osmanlı Devletinin o mü • 
him ve kıymetli parça.amı devlet 
bünyeıinden ayırmak için bütün 
diplomasi entrikalarını aarfederek 
çalıfmamıt olsaydılar, Terakki ve 
Ittihat Cemiyeti daha çok seneler 

htibdattan yaka silkmeyen hiç bir 
kimse kalmamıflı. Bu münevverler 
memleketi kurtaracak bir mucize
nin doğmasını her an bekleJİP du. 
ruyorlardı. 

1907 senesinde Abdülhamidin 
casus t~kilitmı idare edenler o ka 
d:u- ileri gitmişlerdi ki büyük dev
letlerin sefirleri Abdülhamit nez • 
dinde şiddetli teşebbüslerde bulu
narak Serhafiye Fehim Patanın kal 
dırılmasını istemiflerdi. Bu te•eb· 
büı üzerine Fehim paşanın birden 
bire sukut etmesi o zaman bütün 
latanbulu büyük bir hayr~te dü,ür
mü,tü. 

Abdülhamidin tefkil ettiği saray 
kamarillasınm karanlık tahsiyetle
ri içinde Fehim PBfa en ziyade kor 
kulanı ve en çok korkutanı idi. O, 
devrin bir diplomatı tarafından 
söylendiği veçbile "yerli halkın gul 
yabani~i" idi. Caaus teşkilatmm re
isi olduğundan ve bu sıfatla Abdül
hamidin tahsmı korumakla muvaz 
zaf bulunık ğundan zalim padi,ah 
onun her istediğini yapıyordu. F e
him pa~ c!a bu kuvvete bel bağlı. 
yarak hiç lıi:· tehditten, hiç bir ci
nayetten çekinmiyordu. Ondan zi
yade korkanlar Veliaht Refat ve i
kinci Veliaht Yusuf izzettin Efen. 
dilerdi. Bütün Türkiyede, Abdülha 
midin. avenesi içinde Fehim pap
dan zıyade nefret edilen bir ,al ~i
yet yoktu. 

- Bitmedi-

Türk-Yunan 
Ticaret uzlaşması 

(Başı 1 inci sahifede) 
z:ırlanmakta olan Türk • Yunan tıca· 
ret uzlapnıuı projesi Üzerinde iki ta • 
ral heyetleri bugün de çalışmalanna 
~"ll<mı etm.İff<?rdir. Uzl"fmanın yarın 
unz:ası muht~ldir. Yunan lktuat na 
zırı M. Peamazoğlu bir iki flÜn dalaa 
fehrimizde kal:ıcaktır. Oğrauliği,,,;,.., 
f/Öre M. Makrimos yarın hareket ede 
cektir. · 

ANKARA, 3 (A.A.) - Elen h:ıri. 
ciye nazrı M Maluimos ile iktioat -· 
zm M. Pemıazoğhı, bugün öğleden .,,,. 
veıl vııkitlerini nillıli bankalwmuzın zi. 
Y-.ıtine ıı-ebni§ierdir. 

Saat 10 da ı, sanı. .... meılrez:ine gi
clen nazırlar bankada iktisat wıkili M;>b 
mut Celil Beyefendi ile bani<A umum 
müdür vekili Muammer beyefendi tara
fından icarplanm.ıılar ve bir satten faz
':' ~ blanço ve tepaJat ve r- . 
liyea luddonda mallımet aldıktan aonra 
muhtelif servisleri dolaJnUJiaı-dır. 

Otuz seneden fula i>ımk<ıcıl.ık ha • 
)'atına malik ve pek tanınnuı bir ban
kacı ailesine mensup olan M. Maksi • 1 
~., bankanm bilançosunu dikk>tle tet-
1.ik ettikten sonra bankanın vaziyetini 
ve elde ettiii neticeltri pek ziyado f8 • 
yaıv t \' cdir bulmu ı ve .ervlalerin ileri 
tdmiğ;ni çok beğmımiıtir. 

Elen ticaret ve bankacılık &Iem.in
d .. ~e:<a mühim bir tarih ve mevJcie 
nıalık ol:"' M .. P!'sme:ı:oğlu da aynen 
bu ta.kdirata ııtıra.k etmiştir. Her iki 
nazır banka hiaoe aesıetl=inden etü
t~ tane almak ve namlarına birer ca. 
n hesap açtmnak suretiyle bank& h"*: 
kmdaki duygularını teyit etmek iate
diklerini aöylemektedirleı-. 

it Bankaamdan aonra iki nazır 
llrtuat vekilimizle birlikte Sümer Ye 

LONDRA, 3.A.A. - In;:iltere-Avus· j 
turıılra hava yan~ında dördüncü gelen 
lngiliz: tayareci Cones ile Valler, dönüş 
seferini de murufakiyetle tamamlayıp, 
13,15 le Lympbe meydanına inmiıler
dir. 

Bunlann gidip gelme yolciıluklan 13 
gün, 6 ıaat ve 38 dakika aiinn;;JlÜr. 

Cones ile Valler, yere ayak basar ba;. 
maz: " Geç kaldık buraya daha çabuk 
varacağımızı umiyorduk, çok keder edi· 

1 

102 katlı binada 
Asansörcülerin grev yap• 

ması ne 
f ecaattir bilir misiniz? 

NEVYORK, 3.A.A. - Nevycrk §eh· 
riııin 250 binasında çalıpm asansörciler 
grev ilan etmi~lerdir. Bunlar, üuetleri
nin artırılmaunı istemektedirler. 

Bu grev bütün ıehre yayılmak ist\da
dını ı:östcrmekte ve eflake ser çekın bİ· 
nalann kiracılarını derin derin dÜ§ÜD· 
diirmektedir. 

Grevden müteessir b7'na1ann içerisin
de 102 kat yükıekiiğinde.lci Empire Sta.te 
binası da vardır. 

NEVYORK, 3.A.A. - Asansörcilerin 
grevi hitam bulmuıtur. Dilel,;) d terviç 
edilmiıtir. 

İngilterede hava ve 
Deniz manevraları 
Manevralara 112 tayyare 31 
harp gemisi iştirak ediyor 

LONDRA, 3.A.A. - Dun .abahtan
beri dcni:ı: kuvvetlerine kartı karadan or
du \'C hava kuvve!ilcri tarafından müıte
rek büyü ınanavralara 112 tayyare .•J 
31 harp ı;emisi ittirilk ebnektcdir. Uç 
zırhlı, beş kruvuör, 16 torp!to, 6 denlı 
altı gemisi ve bet hava filosunu han1il 
bir tayyare gemisi Padökale'yi zorlama· 
ğa teıebhüs ederek Portsmouth ve Porl• 
l=d Ü13Übahrilcrino hücum edecektir. 
Bu roıidafaa>, mün)Asıran sahil ve da· 
hildeki lıııva kuvvetleri l!!min eyliyC<"ek· 
tir. Bu )·azın bıııındıınbtti yapılmakta 
olan büyük manaYl'Blar silsilesi nazarı 
dikkate alınırsa, yeni bir hava gjyaıeti 
anyan lngiltere, milli emniyetindeki 
boşlukları doldurmak için hava kuvvet· 
!erinin tedafü ve tecavüzi kabiliyetleri· 
ni ölçmek istemektedir. 

Doların istikrarı 

Amerikııda gene altın esa
sına dönmek istiyor! ar 
NEVYORK, 3. A.A. - Harici ricaret 

milli meclisi koncreai, diğer miHetlerle 
ve ezcümle lnıtiltere ile mutabık kal.,. 
rak, dol:ırrn hailbazırdaki kıymeti üze
rinden istikrarını temin suretile kısmen 
altın eıasma rucuu ve beynelmilel alıı 
veriıin icap ettirdiii niıbetı.e kağıt do
lara karşılık altın tecliyatına devamı tav• 
siye eden b~r karar ittihaz etnıi~tir. 

Kongre, Amerikan nakit aisteıcine 
yeniden gümüı ilavesine muam:dır. Büt
çeyi tnvzin etmek ve cebri ve kontrol· 
au:ı bir enflasyona mani olmak üzere a• 
:zami gayret sarfını istemektedir. 

Ziraat BankAlarma gitmitler ve bun
larda da bl&ııço ve t .. l&tı tetkik ve 
büyiik takdir lıialerini izhar etnıİ§ler· 
dir. Süınerbank'ta bilbasaa arnai plan 
tatbikatı hıedrlrmd• malümat almqlar
dır. 

yoruz., demişlerdir. 
Havanın bozukluğu yüzünden, 36 ıaat 

Atinada eğlenmek mecburiyetinde kalan 
Coneı ile Valler, buna rağmen bazı re• 
korları kmnai;a muvaffak olmuşlardır. 
Ezcümle, 15 saat ve 9 dakikada aıarak, 
3 ı:ün, 7 saat ve 2 dakika fark!,, eski re
koru kırmış oluyorlar. 

LO:<DRA, 3.A.A. - Yeni Zelandalı 
layy:>rcci He,iıt ile Kay, bu ıabah 1,33 
le Meiburn'a vasıl olnruılardır. 

Deniz meselesi 
lngiltere ile Japonya arasın
da bir formül bulunamıyor 

. LONDRA, 3.A.A. - İngiltere, Ame
:-ika "" Japonya arasında deniz müza
kerelerine deyam için bir formül bul.
duğuna dair 'çıkan haberler ne Japon ne 
de Arıerikan mabafilince teyit olunmak 
tadır, her iki taraf ta vaziyette hiç bir 
değşiklik ohmıdığmı ve eski battı hare
ketlerini muhafaza elliklerini söylemek· 
tedirler. Mamafilı M. Macdonald'ın bu
gÜn Çekerst'e Japı..., murabbaslariy)e 
görüıüri<en bir uzlaşma tıeıebbüsünde 
bulunması muiıtem..:Cir. 

Leh - Yunan ticareti 
VAR[j .. VA, 3. tı.A. - Ceiiistim ile 

YunanisLan arasında Varşo .. ada cereYllJ1 
etmekte olan ticaret müzak..-eleri, bir 
itilafla neticelenmiıtir. Bu itilô.f, ~ç ay 
müddet ii~ ilihalat kontenjanlarııv tes
pit etmektedir. 

Anka sargi 
Evinde 

(Başı 1 inci sahifede) 
Ankara sergi evinin bir hususiyeti d~, 

ıergicfok tekn' ğini memkkete geniı mik 
y<>sta tanıtmaya ves;te olmasıdır. Bil
hassa lı Bankasına ait olan kısımlar 
modern milli sergiciliğin yüksek bir mi
salidir. 1 ı Bankası, muhtelif kısım!arı 
gayet gİ.izel terkip edilmit olan bu İn -
,aatla sergi evi içinde muauam bir a • 
bide vücuda getirmıştir. Burada ı~ıktan 
renge, rakamdan ş<kle, heykelden tab • 
!oya kadar bütün unsurlar ıefeı-ber edil
mit. harekete geçirilmiştir. Her şeyin 
ayn ayn yükıek bir liade kudreti var· 
dır. Ve heyeti umumiye•İne bir orkcı • 
tra ahengi verilmİ§lJİr. 

r, Bankası pavyonu, serıı;i eviıün met· 
haline kurulmuı olduğu için, l>Utün zi. 
yaretçiler ilk defa bu modern eserle 
karşılaşıyorlar. Her ziyaretçinin ihl'ham· 
la durduğu ilk yer, iş ıtandrnın metba· 
lin tam karıısına gelen cep'hesiôir. 

Burada, Gazi Hazretlerini gösteren 
büyük bir madalyon yükseliycr. Madal
yonı.m altında, Yüce Onderin 1923 te
ki iıaretlerini taşıyan killabe okunuyor. 
Gazi Hazretleri, zaferin , yeni ve zorlu 
bir savaşla, ancak -'üi.C$at ıavaş;le son • 
suzlaştırılacağını, tam 11 sene evvel l:ı:· 
mirdcki bitabe!erile millete duyurmuı • 
lar, yeni hedefi göatermişlttm. 

Çok muvaffak bir sanat eseri olan 
bu madalyonun iki yanında, rakamların 
Liribirini takip etmcsile vücnda gelmiş 
iki ıütun bulunuyor. Bu lrnbartma nı
kamlnr yakın seneleri göstlennektedir. 
Her yıl Gazi Hazretlerinin Türk yur • 
dunu ışıklandıran, millete hayat ve kud
ret veren yüca eserlerile doludur. Bu yıl
lardan her birin;n ayrı ayrı izalıına bu 
küçük eUndm gÜCÜ yetmez. Her yıl bat· 
h b"lma bir devir, muazzam bir tarih • 
tir. it Bankası kurtuluş tarihinin büyük 
bir hürmet ve §Ülaanla ifadesini, bu pu 
yonda ,,..ıa.nıarm beliı:atine bralanıt
tır. 

it B•nkaftle, iıtiraki olduiu mü-

ANKARA, 3 (Telefonla) - Gümrükler umum müdürlüğü mem 
leketimize otomobil ile gelecek sey yahlann bulunduklan memleket tu 
ring klüplerinden alacakları Türk t riptiklerini ibraz ettikleri takJirJt 
gümrük resmi veya teminat aranmamasını gümrüklere tamim etti. v, 
Türk triptikleri vermeğe mezun memleketlerin isimlerini Je bildirmis 
tir. Bu memleket:er de şunlardır: Amerika, Arnavutluk, Cenubi Am~ 
rika, Avusturya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Danimarka, Estonya, Filis 
tin, lrlar:da, Fransa, lngiltere, lspa nya, Holanda, Hindistan, Irak, !tal 
ya, lsveı;, lsviı;re, Letonya, Litvany a, Macaristan, Mısır Norveç, Polon 
ya, Romanya, Yugoslavya, Yunanis tan. 

Fevzi Paşa Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 3 (A.A.) -Büyük erkanı harbiye reisi Müşir Fevzi Pa 

şa Hazretleri Cumhuriyet bayramının onbirinci yıldönümü münasebeti 
le muhtelif makam ve müesseseler den a."Jığı tebriklere ayn ayrı cevaı 
vermek imkansız bulunduğundan mukabil tebriklerinin ve teşekkürleri 
nin ibliığıntV. Anadolu Ajansını tav sit buyurmuşlardır. _ -· 
• 

l riın T ag yarecileri Eskişehire gitti 
ANKARA, 3.A.A. - Cumhuriyetimizin onbirinci yıldönümü şen

liklerine iştirak etmek üzre şehrim iı.e gelmiş olan beş tayyareden 
mürekkep lran tayyare filosu bu sabah Eskişehire hareket etmiştir. Ta. 
yare meydanında hareket esnasınd a hava müsteFTt Salim Cevat PClf 
ile hava zabitlerimiz tarafından uğ urlanmış ve bir tayyaremiz Eskişeh, 
re kadar refakat etmiştir. 

Fransadaki 
İslô.hat 

(Başı T inci sahifede)' 
olan devlete ait •slalıat rroic•i, nazır
ların aded:ni a.:zami 20 olarak tahdit et
me!rted1r. Baıvd<il bu rcilctııra dahil 
değildir. Başvck;l nezaretsU: ot.....ı. 
kahine reisl;ğini yapacaktır • 

Reisicuınhur , teşrii deYTellin ilk se
nesinde mebusan nıcdiıini, e.yarun mü .. 
•ait mütalcasmı almak •uretile teşrii 
devrenin ı:d kalan senelerinde iıe aya
nın mütaleaomı ahnal...ızın feshedilecek· 
tir. 

Staviski ile alakadar meb'us 
PARIS, 3.A.A. - Eski nazırlardan 

meb'us M. Heş'in barodan çıkarılması 1 
karan divanca tasdik olunmııttur. Mü
maileyh Staviıki meselesinde methaldar 
bulunuyordu. 

Daws ve Y oun~ tahvilleri 
yükıeldi 

LCNDRA, 3.A.A. - Ticari borçw 
. hakkında aktedilen lnıı;İliz·Alınan iti!M 
mımes.i Davs ve Y ounıı; istikraz tahvil· 
!erini müthiı surettıe yükseltıni~r. Fil· 
bakika hamiller bu istikrazlara ait bü
tün tediyatı.n durmasından korkuluyor• 
!ardı. 

Davs tah-.illeri olı lirad,.n altınıt bire 
ve Y ounıı; tahvilleri de dokuz lirad-
47,10 çıkmıştır. 

ıe•elerin standlarında her taraf yüksek 
mefhumları en veci:ı: ıekilde izah eden 
malzeme ile l:urulmuşt'ur. Siıı;orta, pa • 
muki" ipekiı, yüni,, kükürt, kömür, 
Türk antrasiti, caıniş k11nnlannın her 
bit-i aarfolunan emeğin ne kadar parlak 
neticeler verdiğ'ni ayrı ayn canlandıran 
bir eserdir. Tasarruf ve banka kınmla
rile, baılı başına b.ir ıanat esed elan te
ker fabrikaları ancak büyük bir lın>ıürle 
ne§redi.mesi kabil olan fayaafı bilgi • 
!eri ziyaretçilere dorin bir sanat :ı:evki 
vererek adeta telkin etmektcclir. 

Muvaffak ohnuı bir atandı kıra çiz. 
gilerle ifadeye çalışan bu umumi bakı,, 
Ankara sergisinin, kuandığı bu yüksek 
rağbet ve takdirleri niçin hak etlÇğiııi de 
izlııb eder. 

Öz Tllusikiin;;;
Doğru 

(Başı 1 inci sahifede) 
ma.aı üzerine halkın aloafranga musi • 
kiye daha çabuk alı§abilmeai için kon 
aervatuvarda yeniden b.'rçok ili.veler 
yapmağa karar vermitşir. Bu makwt. 

la bu sene konservatuvar bütçes.ine 
fazla tahsisat konaca.ktıT. Istanbul 
konservatuvarı da yeni vaziyet kartı· 
•ında daha fazla ınikyuta faliyete ıı;e\ 
ıneğe karar vermi§tİr. 

Maccani konserler uerilecek 
Konservatuvar halkın yeni musiki

ye k&r§ı olan sevgisini artırmak mak· 
aadile 20 büyük konser hazırlanıl§tır. 
Bu konserler meccanen olaoa.kıtır. Dür 
bu husw.ta konUJtuğumuz koıuerva -
tuvar m.üdürü Demircioğlıı Yusuf Zi· 
ya B.,,. muhanü-imizo demqtir ki: 

- Yeni vaziyet Üzerine faaliyeti
mizi bir kat daha arttıracağız. Kon • 
aerlerimiz.i çoğaltarak halkın mu.ilci 
terbiyeain.i yük.oeltmeğe uğraı.acağız. 
Eu.5en 20 konserlik bir program ha . 
zırladık. Garp mııaikis.in.i halkm nı -
huna inebilir bir tekilde millilettir • 
mek li.zımdrr. Bunun için motif ola • 
rak Anadolu folklo<rlanndan azami is 
tifa.de ec:lilebilir. 

Eaaaen biz daha evrelk.i aenelenle 
bu malzemeyi toplam.q bulunuyonı:ı:. 
Mmiki bir :ı:-k iti deiil, yiiJuek ha • 
yecanlarımızı ifade eden bir aan&t ıu 
bes.idir. 

Alaturka muaiki biç bir zamaı. 
Türkün heyecıuunı ifadeye kabiliyet 
li değildir . ., 

Y efil H ilalciler pek memnmı 
Bu hu.suata Tıp fakültesi döçent . 

!erinden akıl hutalıklan müteb&S6ll0 
Dr. Fahrettin Kerim Bey de biJ: mu. 
harririmize demiıtir ki: 

( E CNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 
1 --~~.:::=.:::~.::..:.:..~~--------~~~ 
A 

0 k t J 1 d A-L---' d-• •~ -'-•- 1 bet1-rini daha ziyade inkifala nuuhar dan tayin edilecek ile hukuki mesele• 

- Büyük ,efin yüluek İf1a.dından 
Yetil Hilalci!.,.. bittabi he.-ke&ten faz:. 
la menınun olmUJlardır. Rala ve ra.kı i 
le birlikte uyuıukluk telkin eden tar
kılarm artık milli mw.ilmniz:de yf!lf" al
mıyacağmı ıı;örmekle :ı:-kleniyoruz. 

Hiç füpheBiz bu ıribi ,.rkılardan 
temizlenen milli muailıi d..ııa hızla in 
kifaf edecek ve milletimizin medeni 
kemaline liyik bir nv 1 ••ki halini ala• 
ca.ktır.,, 

Dr. lbrahim Zati Bey ele diyar ki: 
- 0-.uılı devletiıııia anka:ı:mdan 

olan •e inoeaaz namı .....-ilen bu tip 
rnnsilrinin peymanelerinden, aakilerin 
den, rakıya, sefahate t...,ak eden ıı;üf 
lelerinden, rublan meli.nkoliye .-ke 
den nağmelerinden bütün Yet.il Hili.1-
ciler çoktan beri uwnmıfhk. Bu tip ıar 
kılar beateler milletin yüzde birinin 
hile nıhuna hitap edemezdi. Biz öı. 
denberi bu kanaatte idik. Büyü!< Ga
zimizin İr§atlanndan f-kala.ıe ae · 
vindik. Artık tam mi.naaile kibar, uii 
bir muaikiye kavu§acağtz. 

D ara op anbsı ve ır. ""'""'"a, una mü • .,.,,. .... - L leler henü:ı: tefekkül etmemiı olan -devamlı formüller tılamıyan iktı.rdi etmek ve dalaa :ı:iycıde derinleftirmerc l ";;J. Bulgarlar meaelelerin hallini daJaa kolaylaftıru:a iı;in iki mmnleket deıılet adamlan a· n hir heyet tarafından tedııir o UIJac 
rasuıdaki --L..: temculan arttırmak, trr. Bu netle<?, bütün N. R. A. makin .. 

Son fle/en La Bulflaric ırazetai, yollar aranacaiı muhakkaktır. Her ta kuvııetl<?nZ:.~k l<izundrr. demif .,.. ainin aarıa;yi liderim tarafından iıletil 
Ankara topl.antuına tahril .u;;;i bir rafta haklı bir alaka ile takip eJil•n muuı" i istemiven liberal cenahı içı"n bü 
'"---L ı d d ~ A k ~'--L- l · B ı fL • ıunlan iliİlle et-;•tir: , .,..,...~a um e i-r kı".· n ara ,,.,_...,e e~ u gar e rca• ··-. l ""L b' f d" A · d en· •- Umumi aulhün temini için bcqlanı ,,.,,. ır za er ır. ynı zaman a Y ı 

Balkan blokunu teıkil edaı rnemle n umumiye.tinin alakan>ı kalarmyaco- ıekildeki N. R. A. iJare•i teıkilatının 
keti · ak" • - - 1 • ı- " B -•• olan nıü••erek muaUrU- Cenevre <?nn t ıp ettikl<?ri flaye/.,. malıim gını ıoy emegc ~ llCIJ" nu. unun ...... ,... mesai ihtiliillaruıda k ,/,ai •aliıhiyeti 
dar. Zaten Atina pakhna önayak 

0 
• sebeplerini tcıhmin etmek le kolaydır. de hem de muvaffakıyetle deııam edi nihai bir kararla kalo.~rılmlflır. Yeni 

lanlar, Balkan milletleri arcauıdaki ai Bu/flarutan Atina miııakını imza • • biwu. Franıru: • Soııyet mukareneti • heyeti teıkil eden azalan na:ı:arı iti· 
ya.ıi olduğu kadar da iktuadi menfa- ti.en bütün memleketlerle ko'"fl"lar. nin her iki memleketa ııc ayni ;r:a • bara alırıak bunun pek -musip bir ha· 
atlerd.,ki müıareketi birçok defalar Diğer taraftan mlhün muhafG%<Uuta manda Avrupada mlhün Ulamai da• reket oldujunu görürüz. Fakat bu ta-
lıuııııetle ka;ydetmiılerdir. Ankaradalıi ile milletler arasındaki teıriki m ... ai;yi h-•vu"lu .. n umumi si-set üzerinde ne 

· t"hdaf d ba"l L ti • 11a.ına yapmq olduğu ııe yapmakta bu -v •-
toplantının bU- k<?re daha Balkan bir. '"' 1 e en il arın KUllll<? enımıeaı· .Nbi tesirler bırakacağı kat'iyetle belli 
1. ne Bulgan"atanın v--'- eı---aı· lundufl"u hi:ı:metlen" L-bul ııe t•·"- c • ,.. 
ığinin faydalarını tebarüz: ettirmeğ<? ,uru-.. ··-"- "'" ~...,,. Jeiildir. 

Bursa şehir meclisinde 
o mücadelesine devam etmek mec
buriyetinde kalırdı. 

Bundan batka T erilli ve ittihat 
Cemiyetinin ıon bi• iki aene zar • 
fında tefkilatmı tevıia, aza adedi
ni artırmağa ve bilhassa ordu zabit 
feri arasında taraftar kazanmağa 
muvaffak olması artık Abdülhamit 
idaresinin tutunacak hiç bir yeri 
kalmam;\ ından ileri gelmifti. Ge
ce ve gündüz namazında Abdülha
mide dua etmekte devanı eyleyen 
cahil kütle bir tarafa bırakılacak 
ve Abdülhamit idaresinin nimetin
den istifade ederek mütemadiyen 
cepler:ni !:!olduren avene ve avene
r.in avenesi hesaba katılmayacak 
olursa Türk münevverleri içinde 

fırMZt ııereceg"i ile ke--'ı' m-ml·ketle • mümkün değildir. Bu iki noktai na:ı:ar derim. h d k h · imiz:d b nu • · ~ dan Ankara toplantısı, beynelmilel la Reisicum anın radyo a i müıa a • 
r e e ediyaı mlh "" tqriki me• aliyetleı·e yeni bir hız; verecek mahi • Şuna kaniim ki, Fransa 11e SollJl<!f beai, mahmüitın tahdidi ııe bilhaua 
aai likrini köklıtir<?cek aurette bütün d' Ru•ya milletleri yeni bir harbin feca- dojraJan doğruya müstehlik., ııatılan 

BURSA, :S (H. M.)- Belediye meclis: 
ile toplantmm yaptı, reisliğe avukat Ce
mil B. secildi. Reisicumhur Hz. Mecli.s 
Reisine la~et Paıaya tazim ve tükru 
telıı;raflnrı çekildi. ih . yelle ır.,, ti · d kurt ---~--'· l "d tıltil pürüzlerini temiz.leyeceği fÜp • a eruı en armaya .......... ~ır er. mallara fiat tayini meselelerinin ı are 

h .. ai:ı:dir. Bugün hiç bir millet, beıeri- Rus• Fransız dostluğu l!öyle bir harp, her ff!yden cııııel bü· tarafından tetkik edilm.,si yolundaki 
v-..:- (b" l'"" "d "- b" • k ,üJ;_le kütlelerinin menaliine dar 1 - · T .. • ,~u• e ır l.fl• ı eaune ıfJane ala • Pravda flaz:deai, hmuai muhabiri· • arz:u arı gostenyor. ecaııuz:e ugramıı 
maz:. Onun içindir ki Balkan bloku hü nin M. Herriot ile yapmJf olduiu bir l-c indirecektir. olan ticari men/aatler karffınnda bu i· 
kıirnetlerinin aulh yolundaki aarlettik müliikatı nefT"lmekteJir. M. Herriot N. R. A. ( Milli kalkın- ki kötü hareketin her hanfli birinden 
leri fia:yretler, prell8İp itibarile bütün Fran&ı:ı:. Sou;yet mukarcnetinin haliha 11azıgeçilip fieçilmiyeceği tetkike muh· 
milletler ailesinin tasvibine mazıhar ol z:ırda önünde en iyi ihtimaller bulunan ma idaresi) nin yeni taç meseledir. Mamafih büyük iı aahip 
maktadır. Bu, küçük itiliif ile Balkan aağlam bir eaasa istinat etmekle ol • • • lerinin monopol kudret/erile çarpıf • 
antantı ara.mıda flittikçe daha ziyade duğunu beyan etmİflİr. Vazıyetı mak için müstehlik müessir bir ailah 
kendini flÖlteren yakınlığını ifade e • Mumaileyh demitfir ki: Ceneral Johrısorla sahneden el çek· bulomı~ak ve ilıtısaJi bünyenin sa• 
der. Bu iki grup merkezi ııe farki Aıı- Ben Fransı1' • Sovyet münaaebetle· tirilmeai üzerine N. R. A. (milli kalkın labetini arttırmağa doğru gÖ&terilen 
rupada sar/ettikleri faaliyetlerin bir rinin istikbalini en büyük bir itimatla ma idareri) nin Jl<!ni teşkiliitı akla hay temayülde mahıriis bir :ı:aliyet flÖrülmi 
çok noktalarında birleşirler. Daha fi• d<?rpiı ediyorum. Zira ıuna kaniim ret verecek bir hız;la ileri/emektedir. yecektir. Açıkta fIÖrülmiyen meıele • 
çenlerde Be/flratta küçük itilaf 11e Bal ki, her iki taraf ta şimdiye kadar ol- Bu idare aon zamanlarda b '' ii;.ııd.n lerle upaprak için bir arzu doğma • 
ha" .. ~.tontı mü~euillerinin Avrupa· duğu gibi bundan sonra da ayni hüs- müteıekkil milli sanayi kalkınma he· dıkça, bu alfabe ajanlarının mütema• 
~uı onun!' geçmege m"cbur oldıziu teh nü niyeti ııe mütekabil menfaatleri hak yetine havale edilmiftir. idarenin siya· di faaliyetleri büyük bir yardım temin 
lıkclel'e ıaıret ederek, ayni kararlar hındaki ayni anla)'lfı flÖSlereceklerdir. seti Donald R. Richberg'in riyasetin • edemiyccektir. 
ittihor. etmeleri bilhasııa fayanı nazar M. Herriot, iki memleketin münase • deki sanayi siyaset komitesi tarafın • (The Nation) 

Tütün piyasası 
AKHiSAR, 3 (H. M.) - Tütün p ' 

yaaası açıldı. F.iatlar 85 ten 95 kuru 
§&kadar 

SOKE, 3 (H. M.) - Tütün piya 
aaaı 75 kuruıtan açıl.mqtır. Alım aa· 
tını deva,ın e-ektedir. 

Belçika heyeti Ankar~da 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Belçi

ka kralı hazretlerinin tahta çJuıı ttio: 
cumhur Hazretlerine bildinnclı üzere 
bugün ıehrimize gelen Belçika heyeti 
ıerofine Belçika sefarethaneıinde bir r 
yafct verilnıi~tir. 



Sinemada aldığım 
iki ders ••• 

İJri l~i gece ecıcıel gitiğim bir sinemada 
ıi" lılm gördüm. Bana iki iyi ders cıer-

1. •• 

,_llunlardan birİ•İ lngili:ı:lerin yaptık 
""." (Seki:ı:inci Hanrinin hayatı) U• 
;'!'deki güzel film idi ki türkçe ilan
ıli.~a (Altı karılı kral) diye yazılı i-

lıf llıi'.'cisi, zıwallı Kral Aleksandnn 
İd.trsılyaJa nasıl cıurulduğunun filmi 

1 
(Sekizinci Hanri) nin hayatına flit 7"" filmde bir adanun ecılilik haya

td~ rahat edebilmesi için birçok le
alıarlıklarda bulunması, bir kulağı • 

"'.• h<ıtta iki kulağını tıkayıp gözleri
~· Yumması lazım geleceği anlatılıyor 

u ... Hayatı bu filme meu:ı:u olarak se 
~•len seki:ı:inci Hanri /ngiltere kralla
nndandır. Hayatında altı defa ecıle • 
nen bu adam kanlanndan birinin boy 
~'"'u vurduruyor. Bir diğeri çocuk do 
~~rurlıen ölüyor, bir bafkası ile ecılen 
~ •lıte':' sonra boşanıyor. Be~inci karrsı 
endıni aldattığınAan onu da temizli"°'· Altıncı kansı da herifi yaılı bu

lııp tepesine biniyor. Filmde kralın en 
"'•sut olduğu decıre beşinci kansile 
'1af';"'ığı :tamandu. Onun da başkasİ· 
~ <ı§ıktO§lık ettiğini yanındakiler ha
ı,~' cıeriyorlar cıe ( Hanri) yi bu nis· 
ı;, •<ıadetten de mahrum bırakıyor • 

~ Ben bu filmden fU dersi aldım ... 
d vlenıme eğer nealin üremesi yW;ün • 
. en bir cıazife ise bunu en basit şekle 
irca etmeli cıe raıttgele herkesi de bu 
;azife ile tacızif etmemeli ...• - Eğer 
,,••ilerin hayatında saadet yollarının 
I "§lıcası ou ise bu yolu şimdiki diken 

1
••den, pürü:ı;lerden cıe güçlüklerden 
°"'izlemeli... Ne o, ne bu, sadece 

"!'.kek cıe kadının yalnı:ı: kalmamalan 
~ birleşmelerinden ibaret ise bun • 
""'n biribirlerine karp çok derin 
f.i;"ceesion • fedakarlık) yapma/an 
ıl !'."dır. Bu da hıer babayiğitin kiirı 
•gı/dir. Birinci ders bu ••• 

Gelelim ikinci derse: 

Kral ( Aleksandr) ın Marsilyada 
~ ... ıl öldürüldüğünü gösteren bu film 
ılransada yasaktır. Almanyada da. ne 

en bilmem • yasak edilmiıtir. Fran-
ida yasak cdıliıinin sebebi malı:im. 

Qfcn bunu herkesten evvel Fransız. 
gazeteleri yazdılar. Fran•anın bu kıy 
;•tli misafiri o kadar yalnız Cle o ka· 
~r muhafa:ı;asız. bırakılmq ki; bunu 

i'Oren htılkrn hükiimeti mesul tutacaiı •e belki bu yüzden hükumet aleyhi
ile taşkınlıklar olacağı düfiinülerek 
Yasak edilmiş . Bi:ı:de böyle bir kaygu 
olmadığı için bu elim hiidiseyi IH>pm<f 
olan film tamamen görülüyor. Herkes 
llibi ben tUı gördüm ki; Kralın daha 
fıfursilyaya bastığı nrada etraf ue ci
"'1rı bir sürü serseri kılıklı adamlarla 
~olu idi. Otomobile bindikten sonra 
'ik;iinde giden bir müfrezeden baıka 

>euııncla, ne bir ara riva:ri, ne bir !°Y otomobil .•• Hiç bir muhafı:ı: olma 
'kı gibi otomobil de gayet ağır, <İde· 

ta 1 O kilometre gibi bir riiratle yürü· 
Yordu. Bunun içindir lıi; katil araba
"".' Önüne geçip baıtamağa atlayahil· 
lttittir. Ancak, herif tabancasını boşalt 
bl,tan sonra arkadan bir "üuari koşup 
ttişiyor cıe ondan aonra da poluler 
ıi}"fuyorlar. Bir millet bapnı, lwle 
".fmanı çok olan böyle bir haşmetli 
~afiri korumak için hiç bir feY yap 
~1Y.an Fransız; polisi için bu film kan· 

1 
bır ihmal nümunesi olarak film kol

eksiyonlarında daima kalacaktır. 
. Bunu gördükten, bir de bizim poÜ• 

lıirı bu gibi ıayanı dikkat misafirlere 
lıarşı aldığı emniyet tetbirlerini düşün 
diikten sonra dl)ğrusu Türk polisi na
ınu.a iftihar ettim cıe bu filmden de •u dersi aldım: 

Şahsi hürriyeti hırpalamamak kay 
ruaile lüzumlu emniyet tetbirlerini iJı. 
~I etmek bir memleketin fÖhreline, 
'»lisafirperverliğine b.u;an siyasetine 
°"lıte vurabilecek htidiselere meydan 
Verebilmektedir. 

FELEK 

Balcı z. Beyefendiye: 

Okşayıcı mektubunuzu aldmı. Ya· 
~nnu beğenmenirin bence değeri bü
tliktür, saygılarım elendim. 

Okuyucularunn:dan Mustafa B. El.: 

,.L Etlerin damgası işile aynca meşgul 
"""'tağu cfendiıın. Hürmetler. 

Meçhul okuyucumuza: 

l Uzun mektubunuzda yazdığn:ıız iş
:"!ıc zaten uğraşmakta olduğumu gör
~'l<ıünüzdür. Işaret ettiğiniz noktala· 
., herbirine dokuna<:ağız. Hürmetler 
"'~ 

Muhacir akını 
Devam ediyor 

Fe 

Dün de 670 kişilik bir 
kafile geldi 

l<..,ndi i.ateklerile Romanya.dan get. 
:::-ı.. Üzere Köstencede biriken on, 
ı.._ ~"' hm kadar muhacirdeıı 670 mu 
"""Cir dün Adnan vapunle teJırimize 
~eı..,iıtir. Muhacirleri, iak&n müdürü 
~ Bey k&J"!ılamıı ve itlerinin bi· 
ı.,. llİ için bütün momUTlar çahfmll• 
~ S.. muhacirler, Tekirdağıaa gön-
1 ilecok ve orada yeni yapılacak koy 
"'°e Yerleştirilecektir 

Hava raporu 
" Sıfır derecei hararete ve deniz ae 
'Y~iııe indirilmiı barcmıelre bu aııbah 
~ 7 de 767, saat 14 le 768, hararet 
~C!"ece.j ıaat 7 de 14, ııaat 14 te 16 

......; hararet derecesi 21 asgari ha 
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ôKONOMI 

Antalyada Kahve 
Yetiştirilecek ---Gelecek seneden itibaren 

faaliyete geçiliyor 
Aldığımrıı malii!D&'la göre, Antalya 

mmta.kasmda kahve yeti§tirilmesi husu
•mıda yaodan ıon tecrübeler mü.bet 
netice venniJtir. 

Sıcak meml<:ketlct- :ııiraati mü~....,.,. 
sı prof. T cagma.I, bu mev:ı:u üzerindeki 
tetkikatnu tamamlamış ve raporunu 
Ziraat vekaletine göndermi~tir. 

Bu raporda Antalya ve havalisinin 
kahve ziı.-aati İçjn fevkalade elver.işli bu
lımduğu tc.bit edilmi "r. 

Kah'- yetiştirilınc•i için v<:kaletçe 
hazırlık a baılandığı ve önümüzdeki 
mevsim itibaren fa:iliyete geı;;ôleceği 
bildirilm .ledir. 

ihtikar komisyonunun Uçü cıı 
toplantısı 

ihtikar komisyonu bugün uçuncii 
toplantısnu yapacaktır. Bu toplantıda 
azaların piyasada yaptıklan tellcikleri.ıı 
neticeleri birleştirilecek ve thtikar va
ziyeti olup olmadığı tesbit edilecektir. 

Yumurta kontrolunda 
çıkan ihtıl4f 

Y ıımurta kontrol komisyonuna seçile
cek eksperin tayini meselesinden ticaret 
odası ile yumurtacılar birliği arasında 
çıkan ihtilaf Türkoiiı meri<ezine bildi
rilmiştir. 

Bu aracb, teıkil edilecek konln>l 
k<ımiıyonunun ihtiyaca kifayet ebniye
ceği ve biTkaç komisyonun çalışmasına 
ihtiyaç hasıl olacağı da ileri ıüriil.ınüş
tür. 

Y umurla ihracatçılarmdan bir zat 
dün ken<lisile • gö~eıı bir muharriri
mize bu lıususta §ıUnları ıöy]emİltİr: 

«- Bizim isteklerimizin de nazarı j .. 
tibara alınması kontrol işlerinin daha 
İyi g!tme.;ini. ve tacirin daha selametle 
çalışmasım temin edecektir. Bu td<il . 
ddri projalerin işleri aksalınasmı ve ge
ri hrrakmasnu hiç doğnı bulmuyoruz. 
Türüofisin vereceği karan bekliyoruz.» 

Filistin hUkOnıetinin bir tedbiri 
Filistin hükiiıneti, Yafa limanına 

kömiir, çimento, kamyon, otomobil, de
mir kiri~i, petrol ve bonı çrkarrlmasmı 
yasak etmittW. Bu gibi mallar • ancak 
Hayfa limanına çıkarılacaktır. 

MAARIFJ".E 

Fakir talebe 
İçin yurt 
Bu hususta münasip bir 

bina aranmaktadır 
Universite fakültelerine devam e • 

den fa.kir talebenin !Umayesi için bir 
yurt tesisi ta.karrür etmiştiri. Bu hu • 
austa miinaş;p bir bina aranmaktadır. 
Yani Hukuk fakültoai talebeleri ara • 
amda, mali vaziyeti, tahsile devama 
imkan vermiyen talebeler yurda alına 
caktır. 

Cemil B. Hukuk fakültesinde 
ders aldı 

Univer&ite rektörü Cemil Bey An· 
kara hukuk fakültesindeki derslerini 
t.;r-alrarak, lstanbul Hukuk fakükesin • 
de ders elınıthr. Cemil Beye ibni de
recenin en yükseği olan ordinaryüs pro 
fesör ünvanı verilmiştir. 

Davam vaziyeti 
Univer&itede devaın .mecburiyeti 

hakkındaki talimatnamenin tatbikı • 
na başlanmıtlır. Rekt<;r Cemil Bey dün 
Hukuk fakültesinde birinci ve üçüncü 
•mıf denlerinde bulunmUflur. Tale • 
benin devam vaz!yeti taYanı memnu• 
niyet görülmüıtür. 

ilkmekteplerde umumi vaziyet 
Dün Maarifte, müdür Haydar Be

yin riyaııetinde bir toplantı yapılmış, 
senebaşı dolayuile ilk mekteplerdeki 
umu.ın.i vaziyet görü§ülm~tür. Mektep 
!erdeki noksanlara dair yeni tetbirler 
alınmıştır. 

Vekil muallimler 
ilk mekteplerde münhal olan yer

lere vekil muallimler tayini iı; " mü
fettişlerden mürekkep bir konıüyon 
teşkil edi!ımjttir. Bu komisyon mektep 
!ere tayin edilecek vekil muallimler· 
de ne gibi va.uflar ar•nm•v lazım 
celeceğini teebit edecektir. 

Ocak kongreleri 
Hazırlıklar bitirildiğinden 

sah günü ba~lıyor 
Salı gününden itibaren Cumhuri

yet Halk fu-kası ocak kongreleri bat
layaoaktır. Bu husu•ta bütün hazırlık 
!ar ikmal edilmiştir. Her ocağın ne 
günü kongre yapacağ ıtesbit edilmit
tir. Ocak koncreleri bu ay &Onuna ka 
dar r.ürecektir. On.elan sonra, on beş 
gün nahiye karıgreleri devam edecek
tir. Nahiye kongrelerinden aonra kaza 
kongrel«i yapılacaktır. 

raret derecesi 14. 
Rüzgiı.r poyra.zda nem.iptir. Aza • 

mi aürati ıaniyede 6 metnye çıkm.ıf
tır. 

Spor 

Ankaradaki maç 
Ateşgüneş: 3 Ankaragücü: 2 

• • •••• • • 
Ateşgüneşli sporcular Ankara halkı 
Üzerinde çok iyi bir tesir yapmıştır 

Ankarada iki maç ya 
pan Ateş • Güneş futbol l 
cüleri dün sabah şehri
mize döndüler. Bu te.kı· 
mın Ankarada yaplığı 
lik maçını, kalecilerinin 
zayıf olması yÜzÜnden 
4 · 1 kaybettiğini bildir 
mittik. Ateş - Gün~li
ler ikinci maçlarını cu
ma gÜnÜ Ankaranın en 
kuvvetli takımlarından 
olan Ankaragücü ile 
yapını§ ve 2 • 3 galiı> 
gelmiıt:r. Öğrendiğimi • 
:ı;e göre AnkaragÜcÜ ka 
lesine Gençler Birliği ka 
Jecisini, nıüda.faaıına 
Muhafızgücü müdafi • 
!erinden birini alarak 
kuvvetli bir §ekilde çık 
mıştır. Ateş - Günet iae 
fU §ekilde çıkmıtlır: 

Nejat 
Faruk Münip 

Reşat Rıza lsınail 
Necdet Latif Rebii 

Süleyman Meout 

' 

IU. golü Ankaragücü 
yapmış ve bu golden son 
ra yinninci dakikada 
haJ<:em.Atet • G.~n.~.mü Yuk~a: Ateı. Güneş ta kum ilk maçından ecıııel 
dafılennden Munıp ı aa AfQgıda : Ateı - Güneş takımı 2 nci maçından ecıvel 
hadan çı.kannııtır. On kiti olarak oy- cüsü 4. 11 • 1934 pazar günü aaat 15 
nadıklan y~ .b~ ~a;J<ik.al.ık ~üddet te Taksim stadında Galatasaray • Be 
zarfında bmncısı Latıf, ıkıncısı Nec- fil<ta.§ birinci talumlan ara.aında yapr-
det tarafından olmak Üzere iki gol ya lacaktır. 
~an ~~eı : ~üneş. il~ devreyi 2 • _ı ga- 2 - Saha komi&eri Salahattin, maç 
lıp bıtırmıttır. !kıncı devrede sag mu- hakearu Kemal Halim, yan hakem.Ieri 
avin Refal Münip'.in yeri.ne geçm:~. Halit Galip ve Şazi beylerdir-. 
Reşadm yerine Cüneyit takıma girmiş 3 - Kişeler saat 12 de •tad kapı • 
tir. Ateş - Güne§ bu devr~e de Lir lan 13,30 da açılacaktır. 
gol yapını§ ve bu 3 · 1 galıbıyet o:,.u- 4 - Bu maçın tertibine memur o-
nun sonlarına kadar devam etmiıtir. )anlarla müsabakaya iştirak edecek id 
Son dakikalarda Ank~~cü bır gol mancılardan ve hakemlerdım maada 
yap~ş ".e o~": 2 .: • ~. b~!'nuştır. Geı~k bilaiati•na herkea bilet alarak sahaya 
kendılerıle gortl§tugumuz Ateş • Gi.ı • cirecektir. 
ne§ futbolcülerinden ve gerek Anka • --------•>-------
rada.n telefonla aldığımız maliimata P O L l S T E 
gö.re, Ateş • Güneş takanı Ankara<la
ki her iki maçını da güzel oynamıı ve 
bilhassa ikinci maçtaki teknik ve gÜ
zel oyunile Ankara seyircile:-i ü:ı:erin
de çok müsait bir tesir bırakmıştır. 
ilk maçta aahaya acemi olmaları ~e 
kalecilerinin bati.a• yÜ2ünden ilk dev
rede üç gol yemelerine rağınen halk 
At"ş • Güneılileri tu!m1qtur. lkinci 
devrede kalecileri daha kaleye geç • 
meden hakemin oyuna başlatması ve 
kaleci&i.z bir vaziyette dördüncü golii 
yemeleri, buna rağmen hiç bir itiraz· 
da bulunmayııları ve nihayet dört gol 
yemipen güzel bir oyun çıkararak bir 
gol yapmaları kendilerini halka daha 
fazla &evdirmiıtir. 

ikinci maçta iae, on lı:qi kalınıtken 
ve O - 1 mağlup bulunurken ü.stü.ste 
gayet güzel iki gol yapmaları; fede· 
re olduktan sonra ilk ciddi maçlarını 
hükıimet merkezinde yapan Alet • Gü 
neşlilerin halkça büsbütün tutulması· 
Dl intaç etmİ§l:İr. llUnci ımıaçta. bir ikİM 
müatea.na olmak üzere bütün futbol· 
cüler muvaffak olmuş, bilhassa. müda 
faada Faruk, hücuın hattında Rebii, 
Latif ve Necdet çok takdir edilmittir• 

Maçta iki binden fazla aeyirci ve 
bu şeyirciler arasında Nafıa vekili Ali, 
Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü, lnhi· 
aarlar Vekili Rana Beylerle birçok ta· 
nmnuş simalar, Ankaradaki Ateş Gü
ne§lilerle Galatasaraylılar bulunmU§ • 
tur. Dün sabah, Haydarpaşada Ate§ • 
Güne§ kafilesinin idarecisile görüıtük. 
Bize tunları &ôyledi: 

- Ankarada her taraftan gördü • 
ğümüz hüanü kabule tetekkürden a • 
ciziz. Yenildiğimiz zaman da yendi • 
ğimiz zaım.an da halk bizi fazlasile tut 
tu. Bize her türlü kolaylığı gmteren 
umuıni merkez reisi Aziz Beye de mü 
tetekkir bulunmaktayız. ilk maçta, ilk 
ciddi maçları olduğu için çocukları • 
mız heyecana kapıldılar. Sahada bir 
az ufak olduğu için evvela aceırıi'ılik 
çektiler. Kalecimiz de muvaffak ola· 
madı. Buna rağmen ikinci devrede iyi 
bir oyun çıkardık. 

ikinci maç11111z çok ulu oldu .. Gü
zel ve yerden oynadık. Yerden oyna• 
yıımıız muvaff.akıyetiınizi temin etti. 

Federe olduktan aoora ilk maçla· 
runızı hükıimet merkezinde yıı.pm.ak· 
lığımız bizim için en iftihar edilecek 
bir bqlangıçtır. 

E...ıHamdun 

H: - btanbul Futbol heyeti reisi 
Necmi Beye dünkü yazım hakkında 
S. G. Bey delaletile gönderdiğiniz mek 
tubu aldım. Sütunlarımın müsaadesiz 
lıiği dolayıa.ile yarm mevzuu bahsecl .. 
ce:idıı efendim- E. H. 

Atletlere eksersiz 
Atletizm federaııyommdan: 
Atletlere: 
Muallim Prack bugünd- itibaren 

h~r pazar günü akıamı saat beP,.
çuktan aekize kadar Beyoğlu Halke,·i 
salonunda atletik ckzenizl.,..., b.-.~h • 
yacaktır. Atletlerin o günı.erde ve o ao 
aite Halkevinde mumaileyhe mürac&· 
at ederek karne &!malan ve talimlere 
devam etm.cleri lüzumu tıeblii olu 
nur. 

Taşlanan ev 
Cihangirde bir ev dört 
gündür taşlanıyormuş 
Cihangirde Toprak sokağında 30 

numaralı ev salı gecesi saat 18 den ııa 
bah aaat 11 e kadar fasılalı bir suret
te tqlanmıqır. Bu vaziyet üzerine ev 
.,.Jıipleri meseleden zabıtayı haberdar 
etmişlerdir. Tahkikat netice&inde dört 
bet günden beri bu evi kimlerin taıla
dığı araşhnlma.ktadır. ip üçları bu • 
lunmU§tur. Bazı komtulardan tüphe e
dilmektedir. 

Göze vurulan yumruk 
_Çemberli.taşta oturan aeyyar satıcı 

Ali Osman, 4tikla! caddesinde aatıı 
yapmakta iken bmail Hakkı tarafın
dan yumrukla aağ gözünden, yaralan 
dığını iddia etmiı, auçlu yakalanmq
tır. 

Hırsızlar 
Dün gece lsmailpqa mahallesin • 

de hırsızlık maksadile Alunet Kapta. 
nın evine ginnek iateyen Giritli Av • 
ram ve bir arka.daşı görülerek yaka • 
lıuıınıtlardır. 

Bir tecavüz 
Mektep talebelerinden Ihrahim E

fendi evvelki gece Tahtakaleden ge
çerken tanımadığı bir adam üzerine 
hücum etmiş, elindeki bıçakla teh<l>t 
ederek lbrahim efendiyi sürüklemeğe 
baş~amqtır. Neye uğradığını §&!ıran Ih 
rahim Efendi bağınmş ve yeti- za
bıt.. memurlan tarafından kurtarıl • 
mııtır. Mütecaviz o civarda oturan Ya 
kup Mııninde bir kalnecidir. Yakup ya 
kalıınmıştır. 

Sopa ile cerh 
Dün alqam saat dokuz aularmda 

lstinye itfaiye neferlerinden Hamdi e
fendiyi lstinyede oturan bakkal Hul
ki ve kainbiraderi Ahmet efendiler ao 
pa ile ağır auretle yaralamıtlardır. 
Her .ikUi de yakalanmıttn-. 

lzmirdeki booo suiistimali 
lzmir ia.lı:iln idaresinden 4 bin lira 

MAHKEMELERDE 

Kolu sakat 
Kalan pehlivan 

Ehli vukuf Himmet peliva
nın kolunu muayene etti 

Himmet pelilivan tarafından kolunu 
sakat b'1'aktığı iddiası ile operatör Or
han Abdi Bey aleyhine açılan bir nliJ. 
yon liralık tazminat davasının rüyetine 
devam edilmektedir. 

Cuma gÜnÜ mahkeme azasından Şa
kir Beyi.ıı niyabeti altmda tabibi adli 
Enver.., operatör Nisscn ve operatör Ke
mal Beylerden müte§cltkil ehli vukuf 
heyeti toplaıı:ınış, Himmet pehlivanın ko-
lundaki arızayı ve müşahede evrakını 
tetkik ederek raporunu hazırlamaya baş
lamıştır. 

Şehzadebaşındaki feci kaza 
Bir kaç ay evvel tehri gezmekte o· 

lan A::lerikı.lı $eyyahlardan Mr. V>lyam 

1 
ik karısının bindikleri otomobil Şe!ı
zad~.başında tramvarla çarpışmış, kadın 
ölmüş, Mr. Vilyam da yaralan.ııu,tı. 

Musademeyi yapan şoför K.egam 
de v.-.tman Mehmedin muh..kemeleıine 
dWı ağ.,. cezada devam edilnıiştir. 

Muh.skemede dinlenen fahitler kaza. 
nn na.ıl vuku buld~ğunu anlatmışlar • 
.ır. MuhA•eme diğer şahitlerin celbi İ· 

ı;ıın ba,ka güne kalmış, vahnanla §Ofö
rün tahliye talepl'"ri reddediimi~tir. 

Bir yank.s;ci tevkif ad.idi 
Şchzadebaşında Milolet tiyatroouna 

girmek isteyen Ali Oaman efendi i..min
de 'bir adamın cebinden "fa ç-ınia>mı 
çalmaktan $uçlu fıstıkçı _ •bri ei. dün 
Sulta.nahınet ikinci sulh ceza mahkeme-
&inde muhakune edilnıiş, tevkif oılun
muştUT. 

Ölüme sabeııftet davası 
Alman hastanesinde Mehmet Ali e

fendi isminde bir hastanın ölümü.ne $8-

bep olmaktMı auçlu hastabakıcı Düt 
Hayns ile Lida Schneider ahımın mu .. 
hcüc:nelerine di.in üçüncü ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Bir kısım şahitler dinlenilmiş, ... ç • 
!ular lehine şahitlik etnıiflerdi.r. Muha· 
• ..ıe diğer tahitlerin getirihnesi i.çın 
haıka güne bıraılolmıştJT. 

BELEDiYEDE 

Malullerin 
Yol parası 
Her sene muayeneye lü

zum bırakılmayacak 
Malul ve falıir olanlardan yol para

•• alınmaz. Fakat her sene yol ftl"gi.oi 
talui:t amanmda, i:lil olanlar merkeze 
celbedilerek muayeneye tabi tutıdmak
tadır. 

Halbuki bazı kimseler daimi ma!Ul 
olduklarından bunların her •ene mua • 
yeneye sevkleri IUzumauz görülmelde
dir. 

Bu gı"bi kimoeler bir listesi yapıla
rak, her s..- muayene odilmiyecektir. 

Hastanelerde tamirat 
Cerrahpa,a ve Haseki hastanelerin

de bazı intaat yapıbnakta olduğunu 
yazmııtıık. Haselöni&a hastanesinin en
taniye pavyonu ile mutfak ve çamaşır
hanesinin keşfi yapılnu§ ve planları ha
zırlanmıştır. Y .lmıda münalı· Mtl ilin 
edilecektir. 

CeıTahpaşa hastanesinin de malfak 
ve çamaşırhanesinin planlan yapılmış • 
tır. Haydarpaşa nümune hutaneainin 
tamirat keşfi de ta.dik için ait olduğu 
makam&' gönderilmittir~ 

Müstahdemin f Ubesi müdUrlügU 
Kırklareli muhasebei husmiye mü

dürü Refik Bey, l~tanbui belediye&i 
müatahdemin §Ubeei müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

TahsilAta dikkat edilecek 
Dahiliye vekaleti, belediyeye gön

derdiği bir tamimde, 1934 se~esi mali 
"""" içinde tahsilata ammi dikkat edil
me&ini bildinnif(]r. 

T ahailat ne kadar iyi olursa, bele
diye hizmetleri de o nisbette muvaffa· 
kıyetle başarılacaktır. 

kadar bono çaldığı iddia.aile lıtanbul 
da &J'aDılmakta. olan Süleyman Efen· 
di ile oğlu Muatafadan Süleyman Ef. 
zabıtaca yakalaıvnıı ve Adliyeye ve
rilmişti.. Süleyman Efendinin ve Mua
tafanm bugünlerde yek•lanmuı muh 
tenıeldir. 

Şeref kupaaı 
T. I. C. 1. Istanbul mmtaka.amdan: 

1 - ş.,...,f kUPaaı maçlarmda.n Ü~ 
Şehir Meclisi daimi encümeni dün toplanmıştır. Yukarıdaki reırimd• ""c.:imen 

"'-Z0$1111 İ{tiına hafinde görüyor.nınuz. 

Gl&nün;t 1 
Uç • .,. 

Şehir tt:rbiyesi 
Nasıl ailede bir aile terbiyesi llffl'aa 

fehirde de bir tehir terbiyesi cıardır. 
Çocuğuna aile yucıasında ilk terbiyeyı 
cıeren ana babadır. Şehirliye ıeJıir için 
d-; de te~biyeyi cıeren ise gene ıehirli
dır. Şehırli, hemşerisinin anası cıe ba
basıdır. Kardeıidir, ağabeysiJir. Ve 
~~ te.~biyeyi ona verecek olan .ö11 de .. 
ı;·ıl gorenektir, itiyattır. 

. Es~fle söyliyeyim ki bi:ı: fehir ter • 
bıyesıne k'!rfı oldukça lakayıdız. Bu. 
nun sebebı, acaba §ehir için Fena gö-. 
rcneklerle yeti![111if olmamı:ı:dan mı 
yoksa bilip te aldını etmen-.lizd.,,; 
mülir, bilmiyorum ... 

KapıyoldO§ım dostum Felekte ge
çenlcı·de kcııdi sütununda bundan u
zun boylu şikayet etti. Fakat bilmem 
ne tesir yapacak? Dert dinleyen ol~ 
cak mı? 

. Evet hepimiz şehirliyi;:;. Fakat fe • 
hırde şanki hırcla dolaşır gibi scrôzat 
dola11rız.. Hemıerilerimi:::in hakkmo 
hiç bir zaman riayet etmeği akıl ede. 
kalırsak kükrer, coıan:ı:. 
meyiz. v~ ~atta bir ihtar karfl"lnda 

Onun ıçın sokaklarr:ntJ.z bir hercü 
merç içindedir. En kalabalık caddede 
kimimiz sat:dan, kimimiz aoldan, ki ... 
mimiz; ortadan yürür. Cadde üstünde 
dört be§ ahbabımı= rastc"ldik mi 
hem"n halka olup çançana baf' 
lanz. Yollar tıkanır. Ve arka. 
dan yürüyen halk yacıaılamağa cıeya• 
hut yolunu değiştirmeğe mecbur o • 
lur. 

Sade bi:ı: miyiz ya, o arkadan gc• 
lerıler de eıjer dört be~ arhadO§laruıa 
rastgelselu onlar da hemen aohbete 
dalarlar .•• 

Vapurdan çıkarken daima ağrr ak· 
aok 116lıki makam yürüriiz. Ve hatta 
kolkola da çıktığımı::: cıakidir. Acele 
yok. Ne olacak? 

Vapura girerken kofa koşa gire • 
ri:ı:. Çünkü yer kapmak, veyahut ye -
lifmek endifesi cıardır. 

Rahatunı:u çok severiz. Fakat dü
fÜnmeyi:ı; ki karşımızdaki insanlar da 
rahat etmek isterler. 

Bilet alırken, .sinemaya girerken 
daima acele ederi:ı:. Beklemt:Çe cıokti
mi.: yoktur. Sıramr.zı bt!klİJ!emeyiz. 
F akaJ dü§Ünmeyİ:ı: ki ötekilerin de 
bekl<=ıeğe cıakti yoktur. 

Ne derneğe, ben erken gelip bir 
çeyrek bekliyeyim de, bir b~kası ge
lirgelmez bilet al.mı, Cll! gİt•in. Ve ben 
hala bekliyedurayım ...• O adam ben -
den çok nw akıllı? Hayır o adanı akıl,. 
lı değll, belki şehir terbiyesi noksan 
adturulır. işte JChlrliler ona terbiyui
ni vermeh ırıecburiy~tindedir. Kaı.1ga. 
ile değil, l>elki llıtarl.a ..• 

Bıı, halka ait her i§imizdc cqağa 
yukarı böyledir. Sıra nedir bilmeyiz. 
Bunun için nıemarlar numara da ver ... 
mc::ler .•. G~çenlerde bir müessesede 
İfim cıardı. Filanca gİfeye git de<liler_ 
gittim. Fakat iinü hıncahınç dolu idi. 
Her pi- ,;şeJ~ki memura yaklafı • 
yor: 

- Amcuı Daman 3eyl diyor "" ;p 
ni yaptırıyordu. 

Ben tam kırk beı dakika bekledim. 
Bakhm olmıyocak: 

- Aman O.sınan Bey/ aiye beıı de 
gişeye yanaştım. 

Fakat ba İf (Aman Om.an Beyk) 
halledi~ Bütün müe.uaelerclw gİ• 
ıe memurlarına emir '""1Wlıı ııc -
ya riayet ettirmelı l&zrrndrr. Diğ.a ta 
raftan belediye de bu İfe hinunet ...,. 
fetse, meaet. kolaylıkbı yoluna SİT"' 
zannederim.. 

Mümta.z FAIK 

Yeni bir ais düdüğü 
Tahlisiye umum müdürlüğü tara • 

fından Karadenizde Kenmıp., mevkii 
ne büyük bir sis düdüğü konulm:ıı.a 
takarrür etmişti. Bu düdük g~ haf 
ta zarın:da yerine yerleştiri.lmiflir. 
Sis düdüğü, sisli havalarda 8 mi.idea 
i~itilecek kuvvetle çalacaktır. 

1 Küçük haberler 1 
btanbul V eresn Mucadel<> Cenıiye

ti 934 aidatı olan yÜZ elli iki lira:v> 
gönderen it Ba.nkaaı 0Mm1urlarm.a t~ 
tek.kür etmektedir. 

Maliye Vekaleti Nakit qleri müdii 
rü ıehrimizdeki tetkiklerini yakmd.ıj 
bitirecek ve neticeyi vekalete ~ 
cektir. 

1 BORSA 1 
(iş Banlı:aamdan alman cetveldir) 

3 T. Sani 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
l•tikrUI dahili 96,50 Rıhbm 17,75 
1933 Erıaai 97 An. Mü.meııil so.ıo 
Onitürk 29.85 Aa. T ahwili. J, :ı 45,85 

" il 28,50 • 111 .f8,50 
• 111 28,85 

ESHA.M 
lı Baııkaaı Nama 10 1 Reji lnponau& 2.25 
,. • Hamilin. 10 Te.l.fo• 10,SO 
• • Mü .. •İ• 97 ÇT.erkoa 19.25 
Türlı:İy• Cunılau· ımerıto 13.70 
rİ',.•\ Baaln.aı 58,SO l ttıb.al deJ'. 13 
Tram••1 31.7~ Suk de,., 0,85 
Aa.adoul Hisse Z1 .60 ı Balya 1,55 
Şi.r. Hayriye 15,50 Şark m. ecza .(,75 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 626.75 Pr8i 19,02 
Paria 12.06 Bel vat 34,SS 

Mil4no 9,28.23 Mo:.lıtoT& IC>,.93,25 

Nü1ork 79,41-1.8 B ... lia 1,97,43 

Cenftıre 2,4UB V...rtOT& 4,tS,90 

Atina 83,30 Budapeıte 3,92.116 

Brükael 3,40.78 Ma.Jrit 6,81.34 

A•atRdam 117,46 Bükret 79,21 

Sof7a 66.06 Viyana UQ,92 

NUKUT (Sabf) 

~ı 
ıc:u"'I 

""O F. FYantn 169 20 ı. •••İçre 815 

1 Dolar 125 1 Peseta ıa 

!l' Kur. C«k 98 1 Mark 43 

1 Şile A•. 23.50 ı Zloti 22 

1 lalerliıı 

Q, l 20 Ley 18 
20 Lir11t 216 20 Di.rı.aJ' 54 

20 Le•• 23 1 Çerno•i~ 
20 f'. Belçika 115 Alhn 9,23 
2(; Drahmi 24 Mec.i.Ji1- 36,51> 

1 Florin 83 Ba.nknot :::ız 

, 
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r Öz dilimizle )ı Öz Türkçe ile 
"---------- Bilmecemiz Balkan toplantısı 

Ankarada yapılan Balkan top
lantısı dolayısile büyük önder (1) 
ışıklı beyninden doğan düşüncele
ri, çok değerli bir kaç sözün için
de toplıyarak bize sundu. Türkün 
en uluğ (2) unun ağzından çıkan 
bu sözlerde banflklık ülküsü, ba
rıflklığı severlik ülküsü bir tunç 
parıltısı ile kendini gösteriyor. Sa
vaş yapmasını herkesten iyi bilen 
Gazi, sulhu yapmasını ve sulhu ya
panları uvmesini de ne kadar iyi 
bildiğini bize bir ge.z (3) daha i
nandırmış oldu. 

Balkan anlaşmasının birleştir -
diği. yüzlerde, Türkün görür gözü, 
funu okuyor: insanlık, barışıklığı 
ıeverlik, kardeşlik! 

Dört Balkanlı törü, işte bu üç 
ü~küyü başarmak yoluna girdiler. 

Ankarada yapılan toplantı, bü
tün acun (4) a bir ge.z daha anlat
tı ki, bizlerden dirlik düzenliğe bir 
kötülük erişmez. 
Şimdiye kadar, döğüşme rekoru

nu kıran Balkanlarda bundan böy
la top gürültüsü irağ olsun. 

Balkanlılar, biribirlerile el ele 
vererek; keneli iş ve giiçlerile uğ
TOfmak istiyorlar. 

Ulus (5) lan, bir avuç toprak 
uğruna biribirlerine kırdırmak ta· 
rihin kwolı bir türe (6) si idi. Bun· 
rlan böyle ancak topraklarımn:a 
el atıldığı gün, savaş açacağız. 
Kimsenin toprğında gözümüz )'ok. 
Kimsenin de bizim tepr.:ığınıı.za 
yan bakmasını ütemeyİz. 

Bal.kan an:J.Şması, işte bu kala 
birliği ve düfiince birliğinden doğ
du. Kanlı temeller üzerine değil, 
.zeytin dalından yapılmıf demirden 
sağlam direkler Ü.zerine kuruldu. 
Bu çatıyı kolay kalay kimse yıka-
ma.z. 

M. SALAHADDlN 

(1) önder - rehber, (2) uluğ - bU
yük, (3) ıı-ez - defa, (4) acun - dün
ya, (5) ulus - millet, (6) türe - ni
zam. adet. 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 18 plilı: ile dMM mu· 

sikisi, 21,20 Ajans ve bana babederi, 
21.30 <hkestra, radyo caz Te tımııo or
ke.tralan. 

Selim Sırrı Beyin korrleran#I 
Selim Sım Bey Istanbul Radyo.~ 

cl..lri konferanslarm.ı §İa..ler•><>nra pazar
tesi pnleri &aat 20 de ......,cektir. 

Yarın akpmki minahabeeinin mev
zuu: ''Alman mn@•i,, dir. 

545 Klaz. BUDAPEŞTE 550 m.ı 
Sa.lou musikiıi, 19 Konferaaa, 19.35 Pertiı, 

inaene orkntr•u. 20,45 Muuhab-., 21.20 Spor 
haberleri, 21,30 Gitar lonıeri, Z2.40 Soa b..· 
berl~ri, 23 Rajterin itlareıiıwle •pera orkeıtra
ıt, 2.ı,30 Danı rı:ıaıiki•i. 

823 Klaz. BUKREŞ 364 m.ı 
11.30 Dini •eıtriyat., 12 Hafif öile7in ma

ıikiıi, 13 Plak. 13,45 aTca.n.n..i plak, 14,15 
haberler, 14,40 Pl&k 17 Köylü neıriyatı, 19 
H~erler, 19,15 Danı mvı.ilciıı., 20 Uai.-er-.ıte, 
20,20 Pl&k kooferanı, 20,45 Koııfera.aa, 21 Ti
yatro, Z:2. T a.aRaila r.dyo orkeılras~ ZZ~G 
Spor, 22,30 Romen muıilüıi, 23 Haberler, ltMI• I 
70 orlr.estraıı.ın devamı. 

2Z3 Khz. VARŞOVA 1345 m.ı 1 
17,20 Tapnni, 17,45 Muhtelif 18 Popüla 

Polon7a dana. 18.SO Müaahabe. 20 Hafif mu .. 
siki, 20,45 Müaahabe, 21 Senfonik konaer, 
21

1
45 Haberler, 22 Lemb•ıt'ea o.alül. 23,15 

Rekl&m .,.. konser, 23,30 Ric.lıard Strausa'un 
Eulenapieıel isimli senfonik temsili, 24 MU .. 
s.ah.;ıı,he, 24.05 Daas •uaikisi. 

TASHlH 
2. T. Sani 934 tarihli Milliyet 

gazetesinin 11 ci sayfasında çık
mı, olan bankamıza ait ilanda 
1605 No. lu Tarlanın metresi 3675 
olacakken 6375 yapılmıştır, tashih 
ederiz. 

- Arkada,Ianna aor. Elbet bir 
anlatan bulunur. Sanatın elifbeıini 
öğretecek zaman mı timdi? 

Oımanlıca kar~ılıldamu yazdığrmız 
kelimelerin öz türi<çe mubbillerini td<
limizin boı hanelerine yerlettirerek 
(Milliyet bilme memurluğuna) gönderi
niz. Doğru halledenler arasında kur'a çe
kerelc: kazananlara hediyeler vereceğiz. 

Bilımecemizin müddeti pazartesi akta
mına kachrdır. 

Yeni bilmecemiz 

1 
2 
3 
4 
~ 

6 
7 
8 
9 

H 1 ıı•-'-+-+--+="=+=f--1-.J........!-

Soldan saja oe yukardan 
IJ§aiı 

1 - Nevi ( 5) Arazii gayri münbi· 
l'e (5). 
2 - Rüzgar (4) • Siyah (4). 
3 - H.ınclaıı (3). Sahra (3). 
4 - Hııcalet (2). Nota (2). l&tif ham 
(2). Rabtt edatı (2). 
5 - Bir kıt ycınip ( 7). 
7 - Ebeveyn (7.) 
8 - Ti~ (2). Genişlilı. (2). Hakim (3) 
Nota (2). 
9 - Hal rabrtaSI (3) GeniJ değil (3). 

l!ı - Afif (4). Bir prinç yemeği (4). 
11 - Beddua, inkisar, el ölçüıü (5). 
Bir tuvalet aleti (5). 

MADAM 

LONGINOTTİ 
Paris seyahatinden avdet ettiğini 

muhleo-em müştenıtcrm.. td>!if' eyler. 

TEPEBAŞI ŞEHlR 
TlY ATROSUNDA 

Saat 20 de 

MADAM 
SAN JEf 

Komedi 3 perde 

ve bir baılangı\. 
Yazanlar Viktoryen 
Sarclu ve Emil Mora 

T «cüme ed.., Seniha 

Bedri H. 

8263 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu •ktam saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Beateliyen Y ohann StraUN 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. 

Fiyatlarda büyük tenzilat 
8356 

Oeniz yolları 

ı 

iŞLETMESi 
A-telei ı ıc-tıöy K.öıııı W F 

Tel. 4Z3G - S--.. JıHhiiııdMacle 
H.a. Tel 2274 

~ TDEa İYE YOL 
lZMlR vapuru 6 ikinci T~rln 
SALI günü saat 11 de Port· 
saide kadar. (7398) 

Doktor 

CAHİTCEVAT 
Birinci ımıf 

Sinir ve ruh haııtalıklan 
mü.tehasııu 

Lrueli - Cumhuriyet cadde.si -
Galip Bey apartnnaru. 

Muayene ııaat 16-19 

rt'.Ue .iti: Nazmi Şehap 
ki elini pantalonunun iki cebine 
sokmuş, sakin ıikin duruyor, dili
ne yapıttırdığı bir sigarayı barfiks
te hüner gösteren bir cambaz çe • = Peki ~a ;av~.:. B~ kadar vikliğile oynatarak eğleniyordu. 

yeise dü~ek ne var? Kor1?na Birden bire heyecanlandı, telatlı 
ıen- .. Bir kolayını bulur, bız o bir sesle sordu: 
sansarı da atlatırız. Diyelim ki at- - Ne o? Çok fena bir haber mi 
}atamadık. . . Gene kolayı var. Bir aldın? 
çalımına getirir, kafasını patl~tırız. ..- Bilakis ..• _ Bugü~ ~a~t. ~çle 
Herif itimize burnunu soktuguna dort arasında eg~encelı hır ışımız o-
da sokacağına da bin kere pitman · lacak ya. . . Belalısını bırakıp gele
olur. O zaman bildiğimiz gihi oku· mez diye düşündüm de ..• 
ruz. On dokuza kelince onun bu • - ?? · .. 

·· saat ücle dört arasında her gün - Bonmar4e meselesını unuttu-
gun • ı· V · k 7 kü yerinde bulunması azım. azı- nuz mu yo sa. .. .. .. .. 

eti mühimdir. 0'1a söyle; gene - Vay! Onun gunu mu bugun? 
~yle bir karış sakalla, üstünden ya. - Ö~le ya. • • Yoksa yanılıyor 
malı kundura ile gidecek olursa bu muyum. . . kuş kaçar. Şu kalenderlikten v_az
geçsin arhk canım. Hem ne talıh
ıiz çocuk bu be ! . . 

n::~ "'"" ~"kizi dei:til mi idi? 

Pancar suratlı tıknaz bır genç, ı-
Bugün de dokuzu. • . Hayır, yanıl 
mıyorum Cafer ... Tamam. 

MİLLİYET PAZAR 4 TEŞRiNiSANi 1934 

ı---~~--------E!liimamri 
Pek yakında . . ılnemuında il 

BORA 
Sovyet Rusyada 

yapılan .,.. blltla dllııyaca mil· 
. ke•meliyeti taıdik edilen 

j bir traj,di. .. 

i DEMIRHA E MüDüRfl 
A•liye mahkemeleri ikinci yenileme 

bürosundan: Davacı muhalı:emat müdü

riyeti tarafından Uıııkapaıınıda Saraççı 

kara Mehmet mahallesinde Köprübaııı 

meydmmıda 6/17 aokeri ambM" mahal· 

lerind<> oluran Iı.rahim Halil Bey a

leyhU... açılan tabliye ılavasmda yeni • 

lenmesi esnasında müddeialeyhin ika • 

metgaiıını:n meçhuliyeti haseblle ilanen 

tebligat iuasma karar verilmİJ ol.!uğun- l 
dan tetkik günü olan 12-1-934 tarihine 1 

müsa.!if :umartesi sut on dörtte büro

da hazır bulunması lüzumu tebliğ ma

kamına kaim olmak Üzeft ilan olunur. 
(4365) 

htanbul aliye mahkeme.si üçüncü• 
hukuk dairesinden: Emine hannnın Za
im efendi aleyhine açtığı tescili talak 
davası hükiim dairesine celmif ve intaç 

edilmek üzere muhakeme 28· ll-934 sa
at 13,30 a bırakılmııtır. Usulün 406 
ıncı maddesine tevfikan gıyabmcla ce

reyan etııüı muaıneldere bet günde 
itiraz edilmekle beraber yevmü mez
l<urda gelmediği takdirde gıyaben intaç 

edileceği ilan olun..-. ( 4363) 

Istanbul Asliye Uçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: Petro Efendinin 
mahkemenin 934-1909 numaralı doe
yaaile karw Ka.dıköyünde Hale sine· 
ması karıısmda Gül sokağında 10 nu
maralı han.ede muıkim. Angıliki ha.nı· 
mm gösterilen adreaine açbğı bo~an
ma davaaınm arzuhalim. bir sureti 
tebliğ edilmek Ü:ure gönderilımiı iae 
de mübaşirin ııerhinden iki e.y evvel 
haneyi terk ile Y unaniıtana gittiği ve 
adresinin meçhul bulunduğu anlapl • 
makta iade edilmi§ olduğundan ber • 
mucibi karar bir ay zarfında mahke· 
memize hlr cevap venneai lüzumu teb 
liğ makanw>11 kaim olmak üzere ilan 
olunur. (4387) 

ZA YI - Cumhuriyet bayramına 
müsadif pazartesi günü saat 11 radde:l&
rinde Taksimde iken derununda 4767 
sicil numaralı ııoför elıliyetnmnemi ve 
arabamm kanıeoıi ile muayene cüzclam 
ve on bet tira paramı havi cüzdanmu 
zayi ettim. V esika.lanıı yenilerini ala • 
cağımdan eskilerinin hükmü yolmır. 

( 4381) ıoför Ahmet 

ZA Yl - Gan Osma:npaşa mektebin· 
den 333 senesinde aldığım ~ 
mi zayi ettim. Y enisiııi alacağmıdan 
.lıülanü yoktur. Kiizrm 

.. r... 

1 Şehzadebaşı H 1 L A L Sineması 
Dört ıündenberi liuyüK mu atı ak '~ !erle acvam etm,.ıı:te oıan 

SENENiN BÜYÜK FİLMLERi 
Ye sinema Aleminin pek kıymetli artisti "EDİKANTO,, en ıon temsil ettiği 

ROMA ÇILGINLIKLA 1 
• Şaheser komedi 

ikinci film: VOLGA _ VOLGA Rus filmi 
Proğrsma iliYe: EKLER JURNAL'ın fevkalade nl!shası: Yugosla.,.ya Kralı " ALEKSANDR ,, Haıı· 

retlerinin Marsilya'da ıuıkaata uğramaaı ve feci IS'.llmi. Müteveffa Kralın hayatı huıuıiyesine 
ait bazı aaf alar 

İpek film mamulatından ünir Nurettin Bey hrafındaa "Ayrılı TanjlOSu,, 
Perşeı.ube gı.nlınden itı baren : 111.i lıarıka fılmı olan 

( ZOMBI • YAŞAYAN ÖLÜLER ) ve ÇILGIN HA YAT ) 
Pek yalr.ında ( ZENCiLER KRALl 1 NCI BUBUL - GEORGES Mil TON) 

1 B tn İsta bu Hallcı, S nem ı:ıın mubt rem avimleri: l:a t·rla~ınız 

Yarından İtıLare.ı M 1 L L i SINEMAl.JA 

AD 1 N ASLA UNUTMAZ 
Mlmeaalllerl: JOHN BOLES .,.. MARGARET SULLA VAN 

Eıı hissi Ye tatlı bir mevzu, ıeYenl.erin ve aevilenleriıı filmi. Tekmil dahiler, ml!nekldtler .,.. bntn11 
sinema ml!ntoı plerl buıllne kadar bllyle azametli bir nadirei san'at görmediklerini itiraf ediyorlar 

Bu mllıteana taheıere illveten: S U V A R 1 L E R K R A L 1 
1ıııııı--··---- Mü e11iliı KENMA YNARD fevkalide sergOzeft filmi ı::m----=-=mıırll 

ve 

J iN GILBERT 
tarafından temsil edilen 1934 senesinin en büyük filmi 

K ALİÇE KRİSTIN 
faheserirıi muhterem halkımıza takdim edeceğimizi müjdeleriz. 

İPEK ve MELEK 
Sinemalan müdiriyeti. 

Melek sinemasının Çarfamba akşamki Gala müsameresi için numero
lu yerlerinizi evelden aldırınız. 

Fiyatlarda hiçbir zammiyat yoktur. 

~;;:;::;;;;;;;;;;;ıı;;;;:11i!!;ll ____ ., ..---. :SUMER (Eski Artistik) sinemasında E;;;;;;;;!!lf 
7 İkinci Tetrin saat 21 de Pek parlak bir surette oynıyan ve farkı söyliye:n 

SA RAs!e~~~aGlorya) MART HA EGGER TH'in 
M O N 1 R N U R E T T 1 N zengin, kuvvetli ve muhtetem temsili 

KONSERİ 
Progrım>dııı : Gazi Hz. !erine itha.- BiTME iŞ SENFONi 

fen bestelenen Milli ün, ve halk tür-
küleri diğer giizeJ yeni eserlerle ..,. taheserini kemali takdirle seyrederek candan allatlıyorl~ 
monize edilmit nefia Türk musiklli GYULA HORVATH çıgan musikisi -- Viyana Filarmonik 
nümuMleri mevcuttur. orkestrası. Türkçe izahatlı FOX JURNAL'de: M.arsilya'da feci 

Fiyatlar : 75-100-125-150 kuruf. suikast hadisesi. Hanımlara moda gazetesi veaaire-
Bi.letler şimdiden satılmaktadır. lllaE•ll!!!!!!!!!!!!ll~ .. ____ 1!!111_ 

aı..--11!1-liiiiiliiimmiiiiiiiiiii-iimiillllıi Fiyatlarda hiçbir zammiyat yoktur. 

Hakiki bir Franııız Madamı 
Aile nezdinde çocuklara mürebbi

yelik nya ya§lı kadına arkadaılık iti 
anyor. M. L. nnnuzile lstanlnrl 176 Nolı 
posta kutıuuna yazıJm.a.sı. (41~ i 

Bugün T O R K sinemasında 
DUŞMAN ELiNDE ES1R 

Oynıyanlar : 
Douglas F AIRBANKS Jr. - Margaret LINDSA Y 

LESLIE HOWARD 

~~~~~~~~~~~~~ı 
E,i bulunmaz bir harp ve aşk filmi. 

tlaveten: En mufaesal Marailya suikastını gösteren " 
hususi Ekler Jurnal 

ve 
!•!!!!:!!555::!!:!!5'5™-25i!S Bu hafta S A R A Y sinemasında 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain Meşhur 
artist Ch rlea Laughton'un mt.!:rm O N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptınnız 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 8044 

Merinos sırtı kafalı genç, yum• 
ruklarını sıkıp pazılarını kabarta • 
rak kitner gihi: 

- Hehehoyyit ! • diye bağırdı • 
Hay yaşıyuın Nazmi! 
Az kaldı unutuyordum be! Nerede 
toplanacağız? Çabuk söyle. , • 

- Her feyin sırası var. • • Biraz 
aahırlı ol Maoıafih, madem ki sor
dun, ıöyleyim. Saat tam dörtte sal
dıracağız. Demek ki üç ~uçukta fi. 
lan toplanmak lazım. Herkeı ar • 
kadatına söylesin. 

Parlak tırnaklı parmak küçücük 
defterin bir yaprağını daha çevir
di: 

-Korbo! 
• • • • • 

- Pek tabii olarak cevap yoli. _ 
Mel'un gene kimbilir hangi cehen
nemin bu~ğında sıkıtmıt kalmıt • 
tır. Ge~elmı. · · Ömerof ! Şüphesiz 
bu baiııa te gelmemi' olacak. 

Boshn dolabından çıkar gibi 
boğuk ve gıcırtılı bir ses cevap ver
di: 

- Hayır usta. • • Ömerof gelmit
tir. 

- . • • • . Oğlan! .•• Se. 
sin bir yerden geliyor ama kendin 
nerdesin? ' 

- Kömürlükteyim kömürlükte ... 
Sızmı,ım burada .•. 

- ? ! . • • • • 

- Vay anam vayyy ! Oduna dön 
mütüm be! .• 

- Zaten nesin ki hırt? Haydi ça 
buk ol! 

Gıcırtılı sea bir iki inilti ile karı
tık mmldandı: 

- Her yerim tutulmUf, billahi 
kımıldanamıyorum usta. • • Bir zah 
met edemez miıin? Kıyına bana. •• 

Kimi açık, kimi kapalı dört bet 
kapının ve birinin taf bir merdi • 
venle karnı delinınit. sıvaları dü
tük dört duvarın o~rru:la, ötesin,: 
den berisinden metr\lk örümcek ag 
)arı sarkan bir tavanın altında dar, 
fakat uzun, çok uzun bir koridor· 
da sekiz on genç toplanmıştı. Bun· 
)ardan bir ikisi merdivenin basa • 
maklarında, üç heşi kapı etiklerin· 
de oturuyor, ve Merinos sırtı kafa
lıdan bir iki kant ötede ayakta du
ran bir genç, elindeki güderi kapl_ı 
bir defterin kenarları yaldızlı yap· 
rakl.annı karıttırarak temiz ve par
lak tırnaklı parmağını kurşun ka
lemle yazılmıt bir takım notların 
üzerinde gezdiriyor, önüne gelene, 
durmadan, emirler savuruyordu. 

Eğer eskici dükkanları da, lüks 
terzi dükkanları veya hazır elbise 
satan büyük mağazalar g•bi etya • 
larmı mankenlere giydirerek tef • 
hir etmit olsalardı, vitrinlerinin 

' ve Mevsimin en mühim taheseri olan 

6 KARiLi KRAL 
filmindeki müstesna oyununu nazarı takdirle seyrediyorlıır. 

FOX JURNAL'de: Bütün teferruatile Marsilya'da Y.a
ğoslavya Kralına Ylll>ılan suikast hadisesi vesaire... vesaire-

mutlaka böyle bir görünüfil olur • 
du. 

Bu ne sefaletti! 
Kiminin sakalı bir karq uzamıt-

b. Kimi çapaktan biribirine yapıf
mıt kirpiklerini elinin tersile ova • 
!ayarak esniyor, geriniyor; bir di
ğeri eline kırık bir ayna p~rçau 
geçirmit paslı bir cımbızla yeni ye 
ni terleyen bıyıklarını düzeltmeğe 
çalıtıyordu • 

Kimbilir ne zamandanberi ma • 
kas yüzü görmeyen, kirden biribi
rine yapıfmıt parlak kara saçlarile 
tu esmer genç, kutusunu Bahçeka
pıdaki sebil önünde bırakıp solu
ğu Y enicamideki esrar tekkesinde 
almıf lostracı bir çingeneden fark
sızdı. 

Merinos sırh kafalı gencin cake
tindeki mendil cebi bir kenarından 
yırtılmış ve sarkmıth. Gömlek yeri 
ni tutan spor fanilasının asıl rengi 
beyazdı galiba ... Fakat yıkanma
ya yıkanmaya bu fanila, kurşuni 
hir renk almış, devrik yakasının 
enıeye ve gerdana değen kısmI 
kahve rengi bir metinle kaplanmısa 
dönmüştü. Caketile bir kumaşta~ 
olmayaTI pantalonunun üst tarafı 
garip bir tekilde burutmuttu ki, alt 
tarllf ı uzun müddet rütubetli bir 
yerde kalmıt soba borularını habr
latan bu pantalonun bir defa RİYİI· 

di mi bu bacaklardan kolay kola1 
kurtulamadığı anlatılıyordu. 

Pancar yüzlü tıknaz gencin JaY" 
feti bir hayli düzgündü. Fakat bdı 
onun önden görünüfii idi. Arkadş9 
bakılınca foyası derhal meydaıı' 
çıkıyordu. Biraz kımıldadı mı, dııl 
belli krsa caketinin albndan, gri 
pantalonunun kıçmdalci iki ~ 
lak yama vapur dunıaw bir gözla) 
gibi aırıtıveriyorda. • .: 

Yalnız, güderi kapb L:üç~ 
deftı:rin ya__praıklannı kantt~ 
genem kılıgma bir diyecek yokt# 
O, bu umumi sefaletin aliengini bO'. 
zuyor, şu yamalı pantalonlar kiri' 
gömlekler ye yırtık yakalı caketlef 
arasında refahı, rahat ve temiz 1' 
taYJfı temsil eden bir sefiri andtfl' 
yordu. 

Son derece tıktı. Sırtına kabııfı 
gibi yapıtan koyu lacivert kostiiflla 
terzilik sanatının harikulade bir e' 

seri idi. Hem de İngiliz ,ayağııı · 
dan yapılmıttı galiba. .• 

Büyük dünya harbinin fiçÜll~ 
senesini ya,ayan lstanbalda, ilı 1 

günde kıçı eriyen, dizleri çıkaıı 
dirsekleri delinen Erzata Alrııııı' 
mallarına bile mHletin hasret çel< 
liği bir devirde, mes'ut aulh aeJJe' 
lerini acı acı hatırlatan bu kıy,.fel
eğer çok büyük hir ıervete d .. )şlel 

'lllliı:mediJ 

l 
s 
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lıa.:ft:a.ki :filı:-.o"Iler 

EK.Tt' 

Siberya mahkumları 
811 hafta Beyoğlundaki bütün sin& 

- sanki güzel film göstennck için 
zl"llnİJ]erdir. Netekiın ipek ıincma· 

gÖ•terilen BaJübadelmevt filmi 
~bir taheserclir. 
Filmin ınevı:uu meşhur Ruı edibi 

Lolstoi'un romanmdan alımnıştır. 
e bıı filnün zannederiz ki Lupe V elez , 
1.iebdtn tasav\lur ettıg' i tipi taıw;nni•e 

0 l.;L' ' . --.n umhındınn:§Or. 
8-i&badeluıut'i eSl<iden ..,.n:z ola. 

~ .~önniı,ı:ük. Fakat Lupe V el ez bunu 
olarak çevinmştİı'. Ve 1 pek aine

hcrned ... se ismi değiıtirerek bu
<Siheeya malık\im.lan• diye göKer· 
tedir. 

. Fiinıin rnevnıuna fazla girecek deği
"- Çiiokü burada anlatması uzun sü
.ı.~ M.:vzu temi.z bir atk yüzünden gir
~iirükıenen genç v .. saf Jir lı:öylü 
~ hikayesidir. Fakat baıtan ıqağı 
V 10cıınJa, hareketle doludur. Lupe 
~ bu filmile halı.iki bir san'ad<.lr ol

~İuıııı bJıakkiıı iıbat etmiıtir. Filmi.ıı 
~ ı...ınılarında bir çiftlikte yaşayan te
Oıı genç ve aaf bir köylü kızının beı 

....., içinde naul bir sokak ırrfmtı· 
~ hıuuıe geldiğini görmek ve iki vazi
: &raamda bir mukayc.e yapına!< Lu
oliı-.V elez'in kuvvetini. göstermeie kafi. 

-~ •af genç kızı bu ~ faciasmm 00-

-- tam manasie, yani etleri sarıldı: 
~ çatlak seai ve yağlı eaçlarile a
;-... bir fabiıe haline düpnüşt:ür. 
~ V ele-z bmıu makyajdaki kudretine 
dııı. doğrusu oaıı'atkirlığma medyun-

to. 8., film bir zevkle M>yredilebilir. F <>
""-~!' enf-ea mevzu heyecanlı, arti~ 
.....,....ın ınuvaffalrur, 

ELEKTE 

Gizli sevda 
«Melelu sİtıemalı bu hafta cGmi 

~<laı. >sımndekıi inırilizce &özlü filmi 
f:'ter":'*Mliı. Miiımm~~ Philipa 
._. olrnı ile geçen - go.ıeril.., cHaya
ı~- "- feda• filmile §öhNııt yayan 
""De Dunıı'dur. Mevzu fQ<fur: 

Baba.mm verdiği pano ile g~ 
te elinden bir i1 gdmiy- Leonwd Jolm 
~1_ i.m;,,deki .trneöze 8'• olur .. Ev
""llİıier.. Fakat ı..ı...ı oğlunun bir asil
~ ile evlenmeoıini istemektedir ve 
~·a ancak kanams boıadığı tak
:-'lle para Yel'eCeğini bildirir.. Leonard 
ı...;.na ayrılmalan icap ettiğini badi· 
~ lıir mektup yazw ve.. intihar ed<!r .. 
':ralonda anne olacaktır .. Bunu ko
İild" •• -...ktıopla bildirmektedir. Leoı>anl 
""""'"tİİ İçin mektubu babası açar .. Toru• 
"~ aJ...ı. kendisi yetiıliİl'meğe karar .. 
~ clünyaya gelft-•• Sally hayaıtnu 
""-' . için JÜpheli kabarelerde daıı
-v..,iik etnıektedİt', Bir gün kendisi ka-
~e iken kay nıbabıuı gelir evinden 
hli iunu alır. Giderken Sally'ye rast 
lıe,,r: ~ocuğu Londaraya götüreceğini 
...__~•<in iyi bir ana ohnadığmı ve bi
ı...;;·"""'Yh çocugun yaıımcla kalmasına 
k.~lllnııı ela müaait elmadıgını aöyler •• 
~bütün >Stırabma.. yalvarmalan· 

-.ayttır. 

" Seneler geçer ... Çocuk büyümüıtür 
e ••kerclir. Bir gece kııladan kaçar ve 
:-diği kızla bir kabar .. ye gider •. Ora
~ir oda itter.. Kabarede kimse İngi· 
1-Q anlamadığından ,bir Amerikalı <>-

Patronu çağırırlar .. Bu.. annesidir. 
1 . F :*at ne çocuk ne de Sally biTbir
~ lanmuyorlar .• Sally boş oda olma
~ söyler •• Çocuk geç vakte kad.
"• ı.:_ kalır ve adam akıllı aarhoı olur 
~ -ıi Yoktan kabarede me ele çıkarır .. 
ı... ll"falıkta batma bir iokemle yiyerek 
\' ~· Sa.Uy çocuğu oda•ma götüriir •• 
..,. daki kJZJ evine yollar, ondan ço-

illa adreoini ve Uminıi öğrenir .• 
"-lieyecanıı bir .U-: Oğlunu tanıyan 
r~·. 

)\'""'ili< kendine .!l"~diği ~ kııla: 
>iııQ.aeç kaldı&uu eoyliyerelı: alelicele g .. 
,_. .. \'e giyUıirirea de anneai olduğu
ı......-...._ alduğunu bilmediği kad.
--....,. hakkındaki fikirlerini söyler: 
,,,,__ '- Benim de annem fena imiı der; 
8:~ iç;,, beni biiyük babam büyütmü, .. 
~ *- ablildanmı annemden al· 

ııa ~:.......ıa kapı vundur .. Gelen, ~
ile ıdır. Leonard'ı görünce üzen. 
1-.. ~•. ~ bir mücadele bat· 
ı._· • .._ .. vuiyebnde kal.ı Leonard 
~ ı..ı,..;. öldürür.. Sally oğlunun 
~ _?ldllfunn görünce onu kaçD'll' ve 
~ l.eıkıi üzerine ahr •• Fakat malı· 
"-ı-d her fey meydana çıkar.. Leo
~ Salıy'nin annesi olduğwıll anlar .. 
:ır..t.:... , lıoYmlna sanhr ve müdafaa va.D
~~ kaldığını iabat ettiğinden iki se
L . .._e ınıtlık\ım olur .. Hapisanede oğ· '"llll .. 

go1111eğe giden Sally ona: 
•- N 1 · w~. e o ur çocuğum der, ben sem 

C:"' sene bekledim iki sene daha bek-
~ ..• 
~~ne Dunn çok guzel bir facia ar
~ Ve kendi ine dü en vıuifeyİ 
.ı;,. batanruıın. Fotoi.-aflar guzel
iı>ı'._~iikaleme iyid' r H yeti umumıye 
..;:- film muvaffak olmut aaydabi· 

sof., ERDE ------= 
Bitmemiş senfoni 
Sunıer ainemaaı b h •ta (biımemıt 

'"?foni) İaınindeki alrn n a aôzlü fil. 
illi 110.t-ı.te ve ııey:..,,il.,re miıkem• 
"-! bir lllusiki dial..,dı 'n'&&tmı ver· _,, __ _.. _ 

._,._ Sd., Lort'in bayatmdan a • 

lınmıt bir parçayı göstermekle bera
ber taröhl değil hayalidir ve yalnız 
Solıubert'in musikisini d.i.nletmek için 
yapılmqtır. Filhakika (Bi.tmemiı sen 
fani) o k~ meıhurdur ki halk her 
•ean•ta Sumer ainanasını dolduruyor 
ve hatta la§ıyordu. Kalabalık o kadar 
fazla idi ki müdüriyet kenarlara is.keın
leler ilave etmek mecburiyetinıle bile 
kalmıtb. mevzuu anlatalun: 

Franb Schubert bir mektepte he
Ap hocalığı yapan parasız bir musilııi
ıinasbr. O kadar parasızdr ki evinin 
kirasım: ve çamaprcısmm. parasım vere-
bilmek için bir gÜn gİtarasmı rehine 
koymağa ·der. Orada gi§ede oturaın 

Emmi ismilıdelr.i bir kız ona B:şı kolur 
kız da Schubert'in botuna gitmiştir. O 
gün mektepte tahta batında talebeye 
hesap dersi verirt.en paımıaklan rakam 
yerine bi rnota yazı70 rve hesap deni 
de bir musiki dersıi halini alıyor. A§Bğı
dan ıarkı .eslerini ip.ten müdür Sdıu
bert'i yazıhaneaine çağmyor. Genç mu
si.kiıina11 orada •arayın orkestra tefi ile 
tarupyor. Ve bir gün Kinski sarayında 
verilen konserde bir eserini dinletmek 
isin çağınbyor • 

Saraya gİ lm6 kiçin bi refbi-se li.zım.. 
dır. Scbubert rehine verdiği elbiseleri
ni bir gece için iade olunrnaamı mulalı.
den rica ediyor. Ret cevabı alıyor. F ... 
kat Enmıi oına keneli. elbisesinden daha 
yeni bir elbise veriyor. 

Perıembe gecesi... Scbubeııt eanrya 

geliyor._ Emmi elbisenin üzerinden e
tiketi çılamnağı UDUtmU§tur. Etiketin 
ipi orada duran bir heykele takthyor 
heykel devrilerek parçalamyor •• 

Schube:rt konserine esi minör _,. 
fooi» eden ba1lryor. AUegro'dııırı A6> 
dımte Con Modo'ya girdiği zaman her
kes takdirle genç muaikiıinaSI diı:ıJ.e.. 

melııtedir. O walıık salona bir ırenç lı:ı:ıı 

giriyor. Sessizce bir iskauleye otunı

yor. Yanındaki zalııitlerden heykel lıi
kiyeaini İ:§İt:ince kmıdini tutmak ietıo
meıııine rağmen kabk-ahalarla gülmeğe 
batJıybr •• 

·Bu ..... da Adante' sini sonunu çal
makta olan Schubert bunu bir hakaret 
telakki ediyor. K.alkıyor ve •en:foniaiai 
yanm bsrakarak gidi.ycs. 

Evimle senfoaiyi tamamlmnak için 
&arf~ bütün gayretler boıınadır. 

Her zau:m:ı o kahkalıaları ipıir gibi olu
yrw .. 

·Borçlular Schpret'i •ıkıftmn..ı.tachr. 
Tam bu sılnnb araomda Macıristanda 
bulunan Kont Eri<daazi'nin kendisini 
kızına musiki muallimi olarak tuttuğu
nu haber veriyorlar .• Schubert gitmez. 
de nevvel Emmi'ye dönüşte evlenecek· 
)erini söylüyor • 

Macariotma ııeyahat .• Şato •• 
Kont yeni muallime kızlanıu tanıtl-

B .. '"· •- Karoline'i görün<:e yor.. uy .... ..,._. 
Schuhert hayretten dona kalıyor .. Bu 
ırülen kız sarayda insafsızca gülen km
dır. Karol·ne kendisinin muallim olarak 
tutuh=sı için çok ısrar ettiğini SÖy Ü· 

yor .. Af diliyor .• Bu hareketine o da ç<ık 

üzülmüştiu • 
iki gcı:ç eevi1iyorJ.ar •• Kız babasına 

muallimi ile evleneceğini bildirlyorv 
Fakat Kont kızınrn asilza<le olmıyan 
birime evlenmesine l<at'iyyen razı de· 
ğildir., Bir bahane ile musikişınası §8• 

todan uzaklatlınyor ve Viyamaya gön
deriyor .• 

Istırap •. Emmi'nin sevgisi bile artık 
Schubeııt'i avutamryor. Artrk Emmi'yi 
btmNDile unutmuttur. Bir gün Maca
ıistandan bir mektup alıyor. Kontun ar
malı kiğıdma yazılan bu mektupta İm· 
za yol.tur. ve yalruz gelmesi bildiril
melotedir .• 

Sevinç •• Umit.. Sdıubert Macamta
na ko!P'yor .• Ve Karoline'nin zadegan· 
dan biriaile evlenmesi miimuebetile ya· 

pılan teıılilolere yetiıiyor.. Mektubu l<İİ· 
çülı. kanl.,P yamuflır. Ablasını affetme
si icap ettiğini aöylüyor. Karoline'tn 
çok pek çok ağladığım ve nihayet ba
baanını ıaran üzerine evlenmeğe razı ol
duğunu bildiriyor. Scbubert'i f8loya 
götürüyor .. Schultert, perişan bi rludde 
küçük kızı takip ediyor. Karoline'e sa
adetler diliyor ve kendiaine düğün he
diyesi olarak bir gün yanın kalan -sen· 
foninin tamamını takdim etmeğe mü
saade etmesini söyleyerek piyanoya o

turuyor .• Musiki Ka.-oline'in hatıralan
m canlandmyor. Ve Adante'nin son par
çalarında artık dayanamıyarak bayılı

yor. Senfoni& yine yanda keailmittir. 
Biraz sonra kendine gelen Karoline de 
Schubert'e: elik defa kahkabalarımla 
-Uoninizi kesnıiıtim bu sefer göı: YBf• 

u-onla keıtim. Beni aff..diniz ve meo'ut 
olunuz.• diyor ve ağlayarak odadan ka
çıyor •• 

Hakiki Schubert çirkmiliğindeıı ve 
evilmediğinden muztaripti. Halbuki 
filmdeki Scbubert mağmum gözlü, ti· 
rin yüzlü ve il<i kız tarafından candan 
sevilen bir Scbuı....t' dir .. 

Sclruberot -.ı ...... .ııyor. un .,. _ 

ımda da çalabildiği yere kadar olan 
~ •onunu bitiriyor ve: «A§knm. 
znı naısıl sonu gelmiyecekse bu senfo
ninin de lıi çıbir zaman •onu gelmiyecdı;. 
tir.» diye yazıyor •• 

«Bitmemİ§ senfoni.o ıiir dolu bir film
dir ve bir filmin bundan daha ziyade 
muvaffak olabilınesıine imkan yoktur. 
Emmi rolünde Louise Ulricb, Karoline 
rolünde Mm-tha Eggertlı ve Schubert 
ralünde Hanı Jaray tasavvurun fevlmı
da muvaffak olmuşlardır, Martlıa Eg
gerth'in bilim, şakrak sesi, fevkalade 
fotoğraflar, kabare aahnesıi gibi mük<uı· 
mel haaneler, aon.-a ve lııilbuaa Schu
bert'in ilahi •. aürükleyici mosikisi .. 

Bir filmin muvaffak ola.bilmesıi içıin 
daha ne li.zmıdır j 

SARAY DE 

Altı karılı Kral 
(Saray) sinemu.r hu hafta (Altı ka 

rıh kral) ismindeki fransızoa duble 
er!ilmit bir lngiliz filmini göatennok • 
tedir. 

Sekiz.inci Hami mağrur kanoı Ka
terin Hovard'dan bıkmıtıır. Ve ADJı 
Boleyn'i &ev111ektedir. ilk kadını boıtar 
ve onun yerine Ann'ı geçirir. Ann gü .. 

zeldir, halbuki kral- çirkindir... IJte 
bunun içindir ki vaziyet çatallatıyor. 
Kraliçe tesellisini ba§ka adamlarda bu 
).,yor. Fakat kral bunu haber alıyor. 
Tudor .Ulesine mensup biri&İ aldatıla
maz. Bu bir kanundur •.• Kral Krali • 
çenin kafaamı ke&tiriyor.- Ve Ann'm 
öldürüldüğü gün kral tebar evleni • 
yor. Yeni kanM <ıaraym nedimelerin. 
den güzel Jan Seymur'dur. Kral ar • 
tık mesuttur. F aka.t büyük saadetler 
daima az devam eder... Kraliçe de 
Prenıı de Gal'i dünyaya getirirken ha 
yata gözlerini kapamıfbr. Kral çok 
mütee»irdir ... Artık hiç evlenmeme• 
ye karar vermitfir. Bu eofer de halk, 
parlamento kralı evlendiriyorlar. Dör 
düncü kraliçe Azm dö Klev çok akıllı 
ve a.z güzel bir kuıdır. Azm laaliçe ol
mak için -vgiliainden aynlmak mec . 
buriyetinde kalm)ftır. Düğün gecesi a 
baha ka.dar kralla i•kaınbil oynuyor 
ve bütün ta.vru hareketi ile kralı ken
duinden soğutmağa muvaffak oluyor. 
Erteai gÜn dördüncü KnUlçe de boaşn 
mqbr. Zaten m-J da K.aaefta i · do 
ki kızı .-ektedir. K&tel'in aarayda 
Kulpepere aı•ktır. Kalorin mevkii ik
tidan a§ka tercih eder ve betinci kra· 
)içe olur ... Fakat iktıidara ıahip olmak 
ister ve Kulpeper'in metTe.i olmakta 
tereddüt bile etmez .•. Kral haber alır 
ve bennutat Kulpeper ile Katerinin 
kafasını kesmelerini emreder. Sonra • 
dan kansını çok sevdiğini anlar, ver· 
diği emri ıreri almak ister, fakat çok 
geç kalmıştır ... O öldürülmüıtür bile.. 

Kral gene karr•ız k1'lm•~br. Bu al'll 

!ık birgün için dördüncü kraliçe olan 
Ann dö Klev krala Katerin PaJT'ı ta· 
nıllr .•• Ve kral altıncı defa olarak ev· 
!enir. A:r. zamanda Katerin kralı ta • 
manıen avucu içine alır, sarayın, kra· 
lın, prenslerin idaresi hep krailı;,enin 
elindedir .•• O derece müstebit bir kra· 
!içe olur ki kral bile olürken: 

(En iyi&i en fena çıktı) der ... 
(Roma AtC§ler içinde) filminde Ne 

ron'u ya§atmıı olan Charlea Laughton 
sekizinci Hanriyi güzel canlandırını§ • 
tır. Bu film için tamamiel tarihidir de 
nilebilir. Giyilen elbioeler aynen tarih 
ten alınmış ve filmin dahili kıaımları· 
nm bazılan tarihi talolardan birinde 
çevrilınittir. Fotoğraflar güzeldir. Dub 
laj da çok güzel yapılmıttrr. Filmde 
çok güzel, çok cazip sahneler vardır. 

lstanbul ikinci icra dairesinden: 
Mahcuz ve paraya çevrilıJıeaine ka • 
rar verilen muhtelif ınantol«r ile ipek 
li kumaı parçalan 7-11-934 tarihine 

müsadif ı;arıamba günü - 9 dan 
itibaren birinci açık arbnna auretiyle 
Malımutpaşada Kürkçü H- derunun 
da satılacağm<lan talip olanlann ma· 
hallinde hazır bulu-cak memurun& 
müracaatlan ilan olunur. Satı! Petin 
dellaliye müıteriye aittir. (4389) ----

htanb.ul rubncı hukuk mahkeıneHn· 

elen: Sultanaelimde Tabak Yunu$la Çık
maz Türbe sokağında 80 numaralı ha • 
nede Nadıde ht.nım. Denizyollan i~et
mesi Ege vapuru anbarcm Muhittin e
fendi tarafından aleyhinize açılan tea • 
cili talak davumda ikametgabmızm 

meçhuliyeti haf<!bile davetiyenin on bet 
gün müddetle ilanen tebliğine karar 

verilerek tahkikat 4-12·934 tarihine 

müsadif salı günü saat ona talile kılın-

1111§ ve bu bapta imla edilen -davetiye 

varakası dehi mahkeme divanhanesine 

aaılmıt olduğundan yevm ve vakti .._ 

ayyende nıahkeınede hazır lndummrmz 

lüzumu teloliğ mak-ma kmm oknalı: Ü· 

-. ilin alanur. ( 4371) 

İstanbul Kumandanlığı sa tmalma komisyonu ilanları 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı kıt'atı ihtiyacı 
İçin aşağıda yazılı yaş sebze ve kuru üzüm açık münakasa ile 
alınacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
ve teminat makbuzlariyle O gün vaktinden evvel Fındıklıda· 
ki satınalma komisyonunda hazır bulunmaları. (6730) 

Kilo ihale Tarihi Saat 
13000 Çarşşanba 7. ikinci 15,30 açık 

Teşrin 934 münakasa. 
Kuru Uzüm 

Ispanak 
Lahana 
Pırasa 

20800 
15600 
26000 

• " 
15 

S<T74 

• • • 
• Çatalca Müstahkem MeV' ki Kumandan ğı emrindeki la-

taat ihtiyacı için aşağıda yazılı Erzak aleni münakasa ile sa
tın alınacaktır. Taliplerin şartnamesini g-örmek Üzere her 
gün ve teminatlarile o gün vaktinden evvel Fındıklıdaki Ko· 
misyonda lıazır bulunmalarL (114) (6942) 

Kilo ihalesi Günü Saati 
5,000 Zeytin danesi 14 2.teşrin 934 çarşamba 15 aleni müna· 

kasa 
30,000 Patates 

" 80,000 Gürgen odunu 
" 

.. * * 

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

(7342) 8361 
* * • 

Samson ve Sivas Fırkaları 
kıt'atı ihtiyacı olan aşağıda 
cins ve numaraları yazılı so· 
balar alınacaktır. İhalesi 7 İ· 
kinci Teşrin 934 çarşamba 
giinü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün satınalma komisyonuna 
müracaatları. Ve ihaleye işti
rak edeceklerin vaktinde Fın
dıklıdaki satmalma komisyo
nunda hazır bulunmaları. • 
(258) (7344) 
Samson için Sivas için 
No. Adet No. Adet 

2 
3 

85 1 7 
59 2 8 
49 3 27 

8362 
• • • 

3 cü Kolordu kumandan· 
lığı kıt'at ihtiyacı için Çorluya 
teslim şartiyle 6000 kilo ben
zin pazarlıkla alınacaktır. İ
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
likte komisyonda vaktinde ha
zır bulunmaları. (260) 

(7341) 8360 

lstanbul Kumandanlığı em
rindeki kıt'at ihtiyacı için 
6638 kilo makarna müteahhit 
namı hesabına açık münakasa 
ile satın alınacaktır. ihalesi 7 -
İkinci Teşrin . 934 Çarşamba 
günü saat 14 te dir. Taliplerin 
şartname ve nümunesini gör • 
mek üzere her gün ve teminat
lariyle O gün vaktinden evvel 
Fındıklıdaki Komisyonda ha -
zır bulunmaları.(189) (6729) 

8073 

• • • 
İstanbul Kumandanlığına 

bağlı kıtaat ihtiyacı için 227 
ton kuru ot kapalı zarfla alı
nacaktır. İhalesi 21 İkinci Teş 
rin 934 saat 15,30 dadır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve teminatlarile 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (248) (7197) 

8118 

• • • 
Gümüşsuyu Hastahanesi 

ihtiyacı için 1500 adet tavuk 
pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
5-11-934 pazartesi gunu 
saat 15 tedir. Taliplerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün 
fındıklıda satınalma komis
yonuna müracaatları ve 1-
haleye iştiri.k edeceklerin mu
vakkat teminatlariyle birlikte 

15,30 " 
16 

" 
" 
" 8087 

vaktinde hazır bulunmaları. 
(259) (7343) 8268 

~ .. 4-

Gümüşsuyu hastanesi ih
tiyacı İçin 220 ton kok kömü
rü açrk münakasa ile alınacak
tır. İhalesi 21 İkinci Teşrin 
934 saat 16 dadır. Talip!erin 
şartnamesini görmek üzere 
her giln ve teminatlarile o gün 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (247) (7198) 

8119 

"' * "' 
Fırka Kıt'atı ihtiyacı için 

50 ton un pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 5 İkinci Teş· 
rin 934 pazartesi günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin şart
nam~!ini görmek üzere Fındık 
lıdaki Satınalma komisyonu
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin de Muvak
kat teminatlariyle birlikte 
vaktinde hazır bulunmaları 

.(262) (7309) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Sütlücede Kırk Mer
d.iven aokağında 9 No. lu ha.nede sa • 
kin .iken 25-9-934 tarihinde vefat eden 
Abdullah kızı Çepniela Haıumın te • 
r~ine mahkemece vaziyet edilınit • 
tir. Dan tarihinden itibaren alacaklı 
ve vereceklilerin bir ay ve mirasçıla

rın üç ay içinde Beyoğlu dörd~ncü 

Sulh Hukuk Mahkemesine miıracaat • 
!arı lüzumu ilan olunur. ( 4395) 

Y eniköy Sulh Hakimliğinden: Dr. 
Akil Muhtar B. le Naciye H. ve c.Ier 
ve Muhittin Beylerin miqtereken mu 
tasnrnf olup kabiJj taksim olmadığı 

cihetle §Uyuunun izni · için azıtılma
ama karar verilen Y enikôyde "Molla 
çelebi mahallesin<le Köybatı c dde • 
ainde eski 267, 249, 251, 253, 259, 
257, 261, 263, 265, 255 No. !arla mu· 
rakkam mukaddema ahır, arabalık, 
kayıkhane, dükkAn, kahvehane ve 
bahçe iken halen 1682 metro murabbaı 
arsa açık artırma ile satılığa çıkarıl
DU§tır. Arsanın halihazrr vaziyeti kıa 
men münhedim ve kııımen muhafa7.& 
dıvarlarile tahdit edilmittir. Cephaoi 
baraka halinde yapılmış ahtap 3 adet 
.alaşı ve bir kuyu ile muhtelif cinateo 
meyva ağaçları mevcuttur. Mecnıuu • 
nun kıymeti muha,mmeneai 5046 lira
drr. Satı§a ittirak iç;n muhammen kıy 
metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
depo edilmek lazımdır. Rusumu della 
liy""i, ihale pulu miqteriye &İttir. iha
le peşin para iledir. ipotek sahibi ala
cakhlarla irtifak ha.k:lu aalıipleri ve 
Avni ve Muhittin beyler zünmetlerin 
deki alacaklanndan dolayı ihtiyati ve 
icrai hacizlerle alacaklı balunduklan 
tapu idare&indmı gelen kayıttan anla
tılan Sıı.im ve Baki ve Fadıl ve Mu.a 
Kazım beylerle Ahmet efendinin ve 
diğer alü.aclarlarm gayri menkul ün 
rindeki haklarnu .,... faiz Ye murafa 
mütedair iddialarını evrakı nıüsbiteleri 
le 20 gÜn içinde bildirmedikleri talı:
dircle baklan tapu sicillerile sabit o&
madrkça aatı.ş beöeıinin paylqmaun• 
dan hariç kalrrlar. Arttırma 10 Kanu• 
nuevvel 1934 Pazartesi günü aaat 14 
ten 16 ya kadar Y->Iröy Sulh mahke 
meainde yapılacaktır. Şartnamenin 1 
T eıriniaani 1934 tarilıinden itibar"n 
herkesin görebilmesi için açık bulun • 
durulacaktır. Artınna bedeli muham 
menin yüzde yetmit betini bulmadığı 
takdirde en aon arthranm taahhüdü 
baki kalmak Üzere arttırmanın 15 gün 
daha temdit edilerek ikinci arttınna 
26 Kanunuevvel 1934 çarıamha günü 
aaat 14 ten 16 ya kadar en çok art• 
trraD& ihale edileceğinden ve batkaca 
ilan yapılıruyaacğında.n talıİp olanla • 
rm muhammen kıymeti olan 5046 Iİ· 
ranm yüzde yedi buçuğu niabetinde 
pey akçesini ve milli bir bankanın te• 
minat mektubunu müatulıiben ve faz 
la tafailat almak isteyenlerin 934 • 
1131 dosya numahruile Y enilı:öy ~-h 
Mahkeme·=· müracaat .,..1. emolen llaa 
olunur. (4386) 

s 
lıtanbul 7 inci İcra memurluğun. 

dan: Merhun olup paraya çevrilmesine 

karar verilen oda takımı 6-11-934 ta· 

rihine müsadif salı günü saat 4 - 5 a

rasında Babalide 37 numaralı hane ö

nünde 1 inci açık arttmna surctile sa

tılacağından taliplerin mezkür mahalde 
hazır bulunan memura 
lin olunur. 

müracaatları i. 
(4384) 

Fatih aulh 3 üncü hukuk lıiikimli· 
ğinden: Adalet hanınım koca ı Fethi 
Ef. aleyhine ikame eylcdii:oi aulb teşeb
büsü davasında Fethi Ef. nin il<ametga
lu meçhul olduğıından ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiıtir. Muhakeıne 
günü olarak tayin edilen 26-11-934 aa
at 11 de ıınmıalleyh mahkemede hazır 

bulunmadığı takdirde gıyabında mua
mele ifa olunacağı tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. (4374) 

htaııbuJ <lördüncü icra dairesinden: 
Kadıköyünde Çiftehavuzlarıla 2 No. ha 
köşkte Fabna Hanana: Harilaua efen
dinin alacaklanndan dolayı mahcuz bu
lunan gayri menkulüııüze 18-9-934 tari
hinde yazılan vaziyet ve talı.diri kıymet 

raporunda ehli vukuf tarafından o-. 
halli mczkürnn tamaım 14860 lira kıy. 

met takd.ir edilmiştir. Bu bapta bir iti
razınız varıa üç gün zarfında derme • 
yan eylemeniz luzumu icra ve iflas ka

nununun 103 ncü madd:ıaine tevfikan 
ı!avetnam~ tarafınıza tebliğ kılındı. 

Kartal icra memurluğundan: Bir 

borçtan dolayı mahcuz olup paraya çev

rilmesine karar verilen Maltepede mm 

hattı güzergiıhında kain bir bap dükl<iıl 

4 • 12 • 934 .Mı günü saat 14 te açık 

aritmna ile satılacağından taliplerin 

kıymeti mulııımmeneai olan 350 liranm 

yüzde yedi buçuk niobetinde pey akçe. 

sile ve §4lriııamesini görmek itteyenleo 

rin tarihi iliınd&n itibaren Kartal icra 

memuduğuna müracaatlan • (4414) 

Fatih sulh üçüncü hukuk biilmnJi. 

ğinden: Akıl hastalığına müpteli olan 
ve dyevm Bakırköy emrazı akliye ve 

asabiye hastanesinde tahtı tedavide bu

lunan Fadıl oğlu Sadreddin efendiye 
Silivrilı:apıda Karabaf ınahalleoinde Ar 

nalı bakkal sokağında 19-1 No. lu hane
de mukim valdesi Sıdıka lıanmı muma

ileyhe 15-10-934 tarihinden itibaren v., 

.; tayin edildiği ilan olunur. ( 4373) 

Uçiincü icra memurluğundan: M..ı.. 
cuz ve pıraya çevrilmeoi mukawer bir 
adet Sahibinin sesi gramofon 12 adet 
tahta oandalye üç adet üstü mennerli 
masa, üç adet ayna, bir atlet aynasız 

konsol, 18 adet gramofon plağı ve .a. 
re 8-11-934 perf<"Ilbe günü saat 9 dan 

10 - kadar birinci açık arttrmıa llUTe

tile Kaaımpatada Kurt Çelebi mahalleo 

6'nde Camii şerif sokağında 13 numa

ralı hane önünde satılacağından talip. 

!erin yevmi ve mahBlli mezıru..la hazır 

bulunacal< memura müracaatlan ilan o-

lunur. (4369) 

!at.Asliye mahkemeleri birinci yenile

me bürosundan: 4 K. evvel 933 tarİ· 
hinden e-.lvel ikame olunup Istanbul u

liye birinci ticaret dairesinde derdC$tİ 
rüyet ve hazine ile Refail Yalı.o efendi 
Kaptan Nikola Lambadidi arasında mÜ• 
tel<evvin dava doayaamın yenilenmesi 
için verilen beyanname gönderil.., da· 
vetiyenôn Nikola efendinin iluımetgiilu • 

run meçhul o&cluğu beyanile mübatiııi 
tarafmdan biıa tebliğ iade eclilmiı ol

duğu görülmekle ilaneoı tebligat ifa· 

•ma 2-12·934 tarihine müaadif çarşam. 

ba günü saat 14 te yenileme mumnele
sine ba§lanmımna kana- verilmit oldu
ğundan mezk.iir günde y enipoatanecle 

lır:iin birinci yenileme büro•-~ 
diji takdirde 2367 No. lu kanun ah· 

kimma tevfibn yenıi1-ıin gryabmcla 
yapılacağı iliıa olunur. ( 4367) 

l.taııbul aoliye befinc:i. hukuk mah
k~en: Gümrük i.ı.re.inin Büyük. 
acla Paskal sokağında 1 No. hı hanede 
oturan Ma.ı.m Korelyan ve Fireao aley. 
bine il<.- eylediği alacak davasından 
dolayı ili.nen tebligat icraıına rağmen 

31-10-934 tarihli celseyi tahkikatta ia
bati vücut etmediklerinden nafİ lıakla• 
rmda muameleli gıyap karan verilmiı 
ve tahkikatın 28-11-934 tarihine müaa
clif çarıanıJıa gÜnÜ aaat 14 de tayin la
lmmıt olduğundan iıbu gıyap lır:ararmm 
tarihi ilandan itibaren on gün zarfında 
itiraz etme!< hakkına malik lııulıundukla
rrndan müddeti mezküre içinde ve tari• 
falı bnuniye dairesmde itim etme
dikleoi takdirde hukuk usulü -make " 
meleri kanununun 402 ve 405 inci mad· 
deleri mucibince bilcümle vakuılan ka
bul etmiı addolunacağı gilıö muhakeın&
ye de kabul edıilmiyecekleri tebliğ ma • 
k-ma lurıim ohnak üzere ilin olunlft' • 

(4382) 

.. 
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lstr nbul Levazmı Amir- 1 
liği Satın /ı ima Komisyonu 

Hanları 

~·--------------------İstanbul Levazım Amirliği-
ne bağlı lataat için 700 ton ek 
meklik un 19-11-934 pazarte· 
si günü saat 14 de kapalı zarf
la alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve müna
kasay gireceklerin belli saa
tinden evvel tekliflerini"n Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (479) 
(7065) 

••• 
Harbiye Mektebi için 360 

adet soba borusu ve 72 adet 
soba dirsek 10-11-934 cu
martesi günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. İstek
lilerm "Tophanede satmalrna 
komisyonuna geİİneleri. 
'538) (7402) 

• • • 
İst~bul Levazım Amirliği

ne bağlı kıtaat için 5000 kilo 
sirke aleni münakasa ile 25 
Teşrinisani 934 pazar güİıü 
saat 15 de alınacaktır. İstekli
lerin T opanede -Satınalrna 
Komisyonuna gelmeleri. 

.(540) (7400) 
••• 

ICuleli Askeri Lisesi talehe
,j için kumaşı ciheti askeriye
ye ait olmak üzere 600 kaput 
26 T eşrmisani 934 pazartesi 
giinü saat 15,30 da yapılacak-:. 
lır. Taliplerin Topanede Satın
alma Komiıyonuna gelmeleri. 
(539) (7401) 

• • • 
Maltepe Askeri Lisesi için 

Bin yüz takım fanila don ve 
gömlek Komisyonda mevcut 
nümunelerine göre 6-11-934 
salı günü saat 14 de aleni mü
nakasa ile alınacaktır. Talip
lerin T opanede Komisyona 
gelmeleri. (440) (6744) 

8121 
• • • 

Maltepe Askeri Lisesi İçin 
Komisyonda mevcut nümune
sine göre 3000 çift çorap 
6-11-934 salı günü saat 14,30 
da aleni mür~-ıkasa ile alına
caktır. Taliplerin Topanede 
Komisyona gelmeleri. ( 441) 

(6745) 8122 
• • • 

Harbiye ve merbutu mek
tepler için 40,000 kilo P';"incin 
7-11-934 çarşamba günü saat 
14 de kapalı zarfla almac~
tır. Şartnamesini görecekle
rilı her giiıt ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saat
ten evvel tekliflerini Tophane
de Satınalma komisyonuna ver 
meleri. (453) (6776) 

8123 
• • • 

Harbiye ve merbut mek
tepler için 30,000 kilo kuru 
fasulye 6-11-934 salı günü 
ıaat 15 te aleni münakasa ile 
alınacaktır. Taliplerin şartna
mesini Ye münakasasma işti
rak edeceklerin Tophanede 
satmalma komisyonuna müra
caatlan. (452) (6785 ) 

8124 
••• 

MiLLiYET PAZAR 4 TF.ŞRINISANI 1934 

Galatasaray Eczanesi Müstahzaratından: 

~~~_........~~~~, 

1~:itu::;-~~ ..... ~~ A~Goc=»AN 
CEVAT 

Soiuk al~ahğı, nede! ıiyatik, baı ye dit ağrılan için en 
faydalı Ye mllsa kldıa ıllçtır. Blltlln ec:ı:anele rd•ıı 1/6/ 12 lik 
orjinal teneke kutularda olmı k ll:ı:re iıteyini:ı:. 

~ı:::::::~!:st:a:n:b:u~l--H_a_r-ic_i __ A_s:k:e:n:":Kı::;t:a~at::;i:la:n:l:a:n:.::;::;:::J 
Cinsi erzak T eıninatı Muvakk atesi T aril ıi ihale Saat 

Kilosu Lira 
Mercimek 20000 75 15 lkinci, Teşrin 934 14 
Patates 35000 105 ,, ,, ,, ,, 15 
Kuru Soğan 16750 37 ,, ,, ,, ,, 16 
Saman , 69~0~ 52 ,, ,, ,, ,, 17 
. y ozgat ~ıt ~tı ıçın yukar da yazrlı dört kalem erzakın 

~zal~rındaki tarih ve saatlerde münakasası yapılacaktır. Ta
lip~erın f!ar~naınesini görmek için her gün ve münakasaya 
gırışeceklerm Yozgat satınal ma komisyonuna Baş Urmala-
n. (500) (7014) 8095 • • • 

, .. .. .. ' 
• OKSURUK 

Her mevsimde görülen, insanı 

rahatsız eden hatta uyutma

yan öksürük sebebi ve 
mentei ne olursa olsun 

PEKTORİN 

ile hemen geçer 

Kutusu 35 kuruıtur 
BEŞiR KEMAL

MAHMUT CEVAT 

Garnizon lat'atırun ihtiyacı 
için 450 ton linyit kömürü ale
ni münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 12 - 11 - 934 Pazartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. 
Venneğe istekli olanların şart
nameyi anlamak üzere her gün 
Bergamada komisyona müra-

Isparta Fırka lataları için 
29550 kilo sade yağının kapa
lı zarfla ihalesi 12-11-934 pa
z4arteııi günü saat 15 de İspar-
tada Fırka Satmalma Komis Eczanesi : Sirkeci 
yonunda yapılacaktır. Muvak- •-ıım1 _________ _ 

caatları. (442) (6749) 
8076 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

996 kalem alat ve edevatı tıb
biye kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. İhalesi 6. 11 -934 
salı günü saat 14 te icra edile
cektir. Talipler evsaf ve §art
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya i§tirak edeceklerin o 
gün ve saatmdan evvel teklif 
ve teminat mektuplarile bir -
likte M. M. V. Satmalrna Ko
misyonuna müracaatları . 

(449) (6772) 8078 

* • • 

kat teminatı bin yediyüz elli 
bir liradır. Tasdikli §artname 
suretleri İspartada Satınalına 
Komisyonundan ve Ankara 
İstanbul Levaznn Amirlikle.' 
rinden alınacaktır. İştirak et
mek isteyenlerin §artnamesin
deki nümuneııine ve tarifatma 
göre yazılımş teklif mektupla
"K?ı ihaleden bir saat evvel Ko 
mıs~ona .teslim etmeleri veya
hut ıadeli teahhütlü ve zarfı 
m~ür mumile kapatılımş ol
dugu halde ayru gün ve saatte 
İspartada Komisyonda bulun 
maları. (516) (7117) 

8104 
• • • 

. 2055 kilo Salçaya yine ta
lip çıkmadığından tekrar pa
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
günü 7-11-934 çarşamba-gÜ
nü saat 15 otuzdadır. Evsaf ve 
feraiti eskisi gibidir. Eksilt
ıı:ıeye geleceklerin pey akçele
nylc beraber Çorludaki ko
misyona müracaatları. 

saatte teminatlarile Çorluda
ki Komisyona müracaatları. 
(563) (7407) 

• • • 
Dörtyoldaki Alayın ihti

yacı için Kapalı zarf usulile mü 
nakasaya çıkarılan Yüz Elli 
bin kilo Ekmeğin ihalesi 
25-11-934 tarihine müsadif 
pazar günü Dörtyolda icra e
dilece~. Taliplerin teklif 
mektuplarını Dörtyolda Satın 
alına Komisyonuna gönder:
meleri ve şartnameyi görmek 
arzu edenlerin Dörtyolda mez 
kUr Komisyonla Adanada Fır
ka Satmalrna Komisyonuna 
her gün müracaat eylemeleri. 
(566) ,(7408) 

• • • Bayranuçtaki Fırka ihtiya
cı iç~n 630,000 kilo yulaf ka
palı zarf usuliyle münakasa
ya konulacağından taliplerin 
yüzde 7,5 teminatı muvakka
teleriyle yevmi ihale olan 
12-11 -934 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 13,5 da 

İstanbul Levıu:nn Amirli- Bayramıçta Fırka Satmalrna • • • 
ğine)>ağlı Kıt'at için 80 bin komisyonuna müracaatları. İzmir Garnizon teslim 

(567) (7403) 

Çorlu ve Muratlı Garnizon 
kıtalarının ihtiyacı için 40 922 
kilo Tüvenan kömürü ka;alı 
zarfla alınacaktır. ihale günü 
7, 2 inci"'f eşrin, 934 çarşamba 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
§eraitini görecekler her "iün 
Çorludaki Komisyonumuza ve 
İstanbul Levazım Amirliği Sa 
bnalma Komisyonuna ve talip 
olanların teklif ve teminatla- · 
rile birlikte belli gün ve saat
ten evvel Çorludaki Komisyo-

kilo İspanak, 30 bin kilo La- (460) (6863) 8085 (460) Darıca Garnizon teslim 
hana, 56 bin kilo pırasa, 14 :t- :t- :t- (110) Tuzla garnizon teslim 
bin kilo havuç, 19 bin kilo Müteahhit nam ve hesabı- (6~) ki cem'an (560) ton 
karnıbahar, on bin kilo kere- na pazarlığa konan 1900 kilo kırıple maden kömürü 6-11-
viz, 28 bin demet maydanoz Ze~~~ Y~~a belli olan ilk pa- 934 salı günü saat 15 te ka,ı>a- numuza müracaatları. -

AMERiKAN 

PİLOT 
Radyolarını 
Tercih eden 

aldanmaz 
Bu S lambalı ahize ll• 
blitiin Avrupa Ye Mııın 

dialersinl.1 

Fiyatı 95 lira 
T. S. F. radyo M/111, 

Voyvoda Galata 
YILDIZ Misi - .Ankara 

l EVKAF MODJR1YET1 iLAHLARI 1 
-----~_. 

4-11-934- P ar 1 70 
5-11-934 - Pazartesi 71 - 150 
6-11-934 - Salı 151 ,, ila. 

Hayrat hademesinin 1 ci Teşri n934 vazif~feri Yukarı 
yazılı tar~hlerde No. sıralarına göre tediye edileceği ilan 
nur. (7409) - , 

Adet 
800 Büyük hası r süpürge 

1200 Orta hasır süpurge 
300 Kova 

3öo Kavata 
300 Faraş · 
200 lbrik 

Cevarnii Şerif eye 934 sen ei maliyesi zarfında IÜZUJJI 
olan balada yazılı 6 kalem lev azmı aleni· surette münakasa~ 
vazedilmiştir. T. saninin 19 uncu Pazartesi günü saat 14 ılı 
ihaleleri icra edileceğinden ta lip olanların şeraiti anlama! 
üzere her gün Levaznn ldares ine ve ihale gününde İdare fJı; 
cüınenine müracaatları. (718 O) 1 

Tophane, Ekmekçi başı B oğaz kesen caddesi 134 ve 1 ... 
No. lu iki dükkan. • ... 

Yukarda yazılı iki dükkan 936 senesi Mayıs nihayetine 
kadar pazarlıkla ayrı ayrı kir aya verileceğinden talip olanl 
10-11-934 cumartesi günü sa at on beşe kadar Evkaf müd~ 
riyetinde vakıf akarlar kalemi ne müracaatlarL (7393) 

Müddeti icar 1 

935 Mayııı n/..ıayetine kad~ 1 - Büyükdere, Hace't sokak 
13 No. lı hane 

2 - Kadirga, Bostani Ali ma- 935 
halleııi 31 No. lı dükkan 

3- Kadıköy, Osman Ağa,Yo- 936 
ğurthane sokak 3 No. lı 
hane 

4 - Rumeli hisarında Ahmet 936 
Sıtla Cami ve odaları 

5 - Çenherlitaııta Çilingirler- 936 
de 2 No. lı Dükkan 

,, 

" 

" 

" 
6 - Galata, Yeni Cami, K.u- 935 - ,, 

yu.mcular sokak 8 No. lı 
Dükkan 

7 - Çakmakcılarda Valde ha
m üst katta 34-35 No. lı 
Oda 

8 - Mercanda Tığcılar cadde
si Yıldız ham oda ba§ılı-

936 

936 " 

n 

.. 
" 
,, 

... ... 

" 

,. 

,, 

,, 

ğmın dörtte üç hissesi. . , 
Yukarda yazılı emlak hiz alarmda yazılı müddetlerle ~ 

raya verilmek üzere müzayedeye konmU§tur. Talip olnı'i 
isteyenler 14-l 1-934 çarşamba günü saat on beşe kadar f: 
kaf Müdüriyetinde Valaf Aka rlar kalemine müracaatları. 

- (7~) 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
4500 Kilo Alçı 
4500 ,, Reçine 

500 ,, Ritapon 
Yukarda nevi ve miktan yazılı malzeme 12-ll-934tar~ 

müsadiE'Pazartesi günü saat (14) te pazarlıkla alrnacaktıf• 
·Taliplerin Ciballde Levaznn ve Mübayaat Şubesine müt1 

catları. (7392) - -

1 IST ANBUL BELEDiYESi İLANLAJU 
20-11-934 salı günü saat 14 te zar11K gununde istekli cıkma- lı zarfla münakasadadır. Is-
kapalı zarf usuliyle alrnacak- dığmdan pazarlığı 11-1.1-934 teklil.~rin şartnamesini gör- Beyoğlu, Emrazı zührevi ye, Zeynep Kamil, Haseki, 
tır. Şartnamesini göreceklerin Pa:ar _günü saat 16,30 bırakıl- mek uzere her gün Eskişehir- rahpaşa Hastaneleri için birse ne zarfında lüzumu olan az . 

(44&) (6773) 
• • • 

hAer gün ve münakasaya İşti- mışbr. Evsaf ve ııerait eskisi de Kolordu ve İzmitte Fırka 31-10-934 te eksiltmesi ya- 185700 asgari 135200 kilo ekmek pazarlıkla alınacaktır. TıJi• 
rak edeceklerin belli sacrt'en g_ibidir. Eksiltmeye gelecekle- Levazuruna ve ihale gününün pılan Tuzlanın su tesisatına olanlar §eraiti anlamak üzere Levazım müdürlüğüne,pazarV 
evvel teklif mektuplarını rın belli gün ve saatte Çorlu- muayyen saatinde de İzmitte ait 30 kalem Boru ve malzeme için de 1253 buçuk liralık teminat makbuz veya meldubif 
Tophanede Satınalma komis- daki komisyona pey akçele- Fırka ~atın'!1ma komisyonu- sinin eksiltınesi anında mü- 5-11-934 pazartesi giinü saat 15 de Daimi Encümene ıniit1 
vonuna vermeleri. (480) riyle müracaatları. (564) na eksıltme ıçin müracaatlart. hendisinin bulunmamasından caatları. (7351) ,1 

(7009) 8126 (7404) (472) (6892) 8086 kumandanhkça l>lrhaftamüd- ----------------------./ . 

. To~han~e~s~eri Fırını ta Çorlu Ha:t::esine ait 5957 =~:lm':'=lrnabaın.sınaeanemr8_ 1e1~91-34• Tahlisiye Umum Müdürlüğünde~ 
llllr edilec · d ~.esi müteahhidine verilece- kilo Y ~ d · "" ~ . . egın. en ciheti Aske- - d .. ogur a YID. e talip rıkma perşembe gun·· u·· saat 14 te İz- K t 

0

t dil fa im k t'l ·· tıv· gın en pazarlığı 4-11-934 d - d :r uma§ı espı e en evsa uygun o a şar ı e mus-.b 
rıyenı.n Y~vrnı ihtiyacı olan 1~ an pazarlığı 11 İkinci mitte ikinci eksiltmesinin yapı demin için (230) ila (260) takım kı§Iik elbise imali kal"". 
Be;? hın kilo Ekmeğin Unu c·. :z.;:;. .. ~ı1;i:r~i:pehyanapetldae- Teşrın 934 Pazar günü saat lacağından taliplerin belli saa zarf usulile münakasaya konulmuştur. 15 Teşrinisani 934 t' 
heti Askeriye verilmek sar-

1 
k 16 ya bırakılımşbr. Evsaf ve tinde Satınalma Komiıyonu- rihine müsadif Per§embe giin ü saat 14 de-ihalesi icra kılıfl~ 

ti __ Y_le~niıe~zatr_e_t_i_a_ıtimidiiallİP~iş~ir=il~-~=-omıJ!~syj"o_n=a-gle~l(m~73~~l~1~~r-i._'.~~5;~~7İİİ)~~f~era!:_i:ti~es~ki~·s;i~gı~·~b~id~i~r.:-E~k~sı~·ıtın~~e--~n~a~m~iı~·r~a=ca=t=l=ar~ı~.~(:5~6~5~)~~~J-c~a~ğ~u~ı~d~an~t~a~li~p~le~r~in~b~u~b~a~p~t~aki~· ~§~a~rtn~a~m~ey~İ~g~o~··r~m~ek~üzJe~re~G~) ye geleceklerin belli gun·· ve (7406) rı • l 'd ç· li Rı h d k · ld 1 (7090 Süt , ata a ıni · hton anın a ı areyemüracaat arı. _.,,, 

Kullanınız sütünüzü artb rıt' 
Çocukların kemiklerin 

Kuvvetlendir !r 4346 
o a \'eren 

Fr rF 1FrP r 



......... e Sa• ı.'a.t: 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve taze]ik 
ÜSTAHZARATINDAı NEFASET 

Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 
Arıcak 19 1taelik aynı saha Dzariade devamlı Te mnteklmil bir çalııma sayeainde ( Çapa· 

Marka ) Pirinç unu fabrikuınıa elde ettlii muvaffakiyetin mahsulildilr. 
Halkın sıhhat Te menfaatini dll(lilnerek, mustabzaratınm en fenni vesaitle imaline çalııaa 

( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve bey elmilel sergilerde fevkalide altın madal
Jtlerle takdir Te taltif ediimiı Te daima sıhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem h:ılkın 

raibetine mazhar olmuştur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en dogr-u hakikat işaretidir. 
Bu sabada yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzarah 
Kutu Te torba Pirin~ wılan 15 - 50 ıramlık paket ve kahı Karabiber 
Pare ve corbalık Mercimek ., ,, ,, ;, ., ,. Kırmıııbibu 

., ,, Bezelye ,. ., ., ,, ., ., Tarçın 
,, ,, Patateı ,, ,, ,. ,, ,, ,, Y eaibahar 
,, ,, Yulaf ., ,, ,, ., ., ,, Kimyon 
., ., Arpa. ., ,, ,, ,, ., ,, Sablep 
., ,, F aaalye ,, ,, ,, ,: " ,, Zeacefll 

1934 

Hrumnefendiler ! 
Gf BBS pudrasını bir 

' kere tecrübe ediniz 
Başka hiçbir pudra 

kullanmazsınız. 

asa 
ı VitamİE 

Kalori 
Gıda 

Ku v~t 
Kudret 

an 
Can 
Hayat 
Sıhhat 

Neş'e 

Nefaıel 

7 

a:ri 
Arpa 

Yulaf 

irmik 

Torla 

Pirinç 

·Çavdar 

Nişasta 

Patates 

'Jmimak 

öz O 

özU 

ÖZO 

öz O 

öz O 

ÖZQ 

ÖZO 

öza 

öza 

e.,yaz Mısır özl 
., ., Bakla ., ., ,, ,, ,, ,, KarauHI 
,, ,, Nohat ,, Kapılllll beyaı ltibu Şip 
,, ,, MısU' ,, Til.a:luklu ,, 

V c en nefis nişasta ıon sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 
1 112 ve 1 ııı kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş - Dr. A. KUTIEL 

\IS Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve aevdiklerini bıktınmyarali 
~ değittire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem

mel özlü unlarla yavrularmn: nete! , sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olUJ'o 
lar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkanrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal 
olmazlar. HASAN öZLO UNLARILE YAPILAN MAHALLEBl ,... 

~'fô.C:. .... Kılıcali, Çapa Marka Telefon: 40337 ~ Karakliy Topçular caddesiN~J 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine pıı.
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden aakmmrz Hcuan marb 
sına drkk.at. 

Gümrük Muhafaz Umum Kumandanlı-" . 
ı lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

b' 1 - Gümrük Muhafaza Memurlan için 1530 takım el-
ısenin dikimi 7-11-934 çarşamba gÜnÜ saat 14 de kapalı 

;(arfla eksiltmeye konulmuştur. 
l . ~ - İstekliler her gÜn Komisyondan şartnamesini a
abılir ve nümunelerini de görebilirler. 

e l 3- İstekliler elbisenin dikimi için yüzde 7,5 teminat o
~ t aıı ? 17 liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesini 

ekJif mektuplarile birlikte belli zamandan evvel Komisyona 
"erıneleri. (6843) 8162 

Deniz Levazım Sabnalma 
· Komisyonu Reisliğinden: 

ıı loooo kilo l"Ul"U üzüm: Açık eksiltmesi: 6 lkinciteşrin 934 salı 
günü saat 14 de 

" ,. ,, 15 de 
,. ., ,, 16da 
7 ,, ,,Çar-

4000 kilo Zeytinyağı: 
I 800Q kilo Zeytin : 
20oo kilo Sabun : 

" .. 
" " ,, ,, 

şamba günü saat 14 de 
ısoo kilo arpa )' 
2000 kil ) 7 ç 
1 o saman : ,, ., ,, ,, ar • 

SOQ kilo kuru ot ) şamba günü saat 15 de 
rn: Deniz Levazım Deposu için lüzumu olan yukarıda cins ve 
d ·ktarı yazılı 7 kalem yiyecek hizalarında yazılı gün ve saatler r: kçrk eksiltmeye konmı.:ştur. isteklilerin şartnamelerini gör
l ed İçin her gÜn ve cks!Itmey e gireceklerin d~ o gün ve saat • 
er e Kasımpaşadaki komisyona gelmeleri (6703) 

8071 

Se imiyede Aıkeri Satınalma 
Komiıyon undan: 

MİNE DİŞ MACUNU 
En mükemmel bir diş macunudur. 

ÇD.akll : iki yüri mlltecaviz mlltıhau11 dit ta bipleriadea 
mllrekkep bir heyet tarafından lhıar olunmu~tur. Ve bu heyet 
IOD terakkiyab tetkik etmlt \O bütlin dünya mütebauıslarının 

da aradıkları bilümum eysafı bir araya toplıyarak 

1 E DIŞ M c NUNU) 
( 4317) meydana getlrmittir. 4 8313 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
MESAJERI SERViSLERi vasitaıile 

1 • 50 kiloluk paket ve 
sandıklaırınızı 

Memleketin her kötesioe çabuk Te emniyetle gönderebilirsiniz. 
Telefon: 24220~ 8334-· 

48,000 kilo Yaş Sebze 
Marmara Ossübahri Kumandanlığı Satınalma 

Komisyonu ?eisliğinden: 
Deniz efradı ihtiyacı için 48,000 kilo yaş sebze kapalı 

zarf usulile münakasaya konmuştur. 2 inci Teş. 934 13 ün-
cü sah günü saat 14 de ihalesiicra kılınacağından taliplerin şart 

namesini almak üzere lstanbulda Kasnnpaşada deniz sa· 
tınalma komisyonuna ve İzmitte üssübahri kumandanlığı 
satınalma komisyonuna müracaatları. (7084) 

8148 

E kişehir Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektebimize alınacak 80 - 125 ton yerli kok kömürü 22 

Birinci T ~rin 934 tarihinden itibaren (20} gün müddetle a
çık münakasaya konulmuştur. İster.enlerin §_artları öğren
mek üzere Mektebe ve münakasaya İştirak için de yüzde 7 ,5 
muvakkat temi.:ıat mektuplari yle 11 İkinci Teşrin 934 p::uar 
günü aaat (10) da Mektepte toplanacak Komisyona mü ..... 
caatlan.(6919) 1 8198 

Sirkeci Gümr".ğü üdürlüğündem 
Adet ::insi Eşya 

t Demir i le mürettep cam reklam 
2 Çocuk a rabası 
1 Kılla mü ret~ep lastik sünger 
2 - Müstame l portatif ağaç ııandalya 

17 Kilo Yün ve ipek halı 
16 ,, Yün şark halısı 

220 Gram İpek mensucat 
200 " Makine aksamı bir kilodan az 
600 ,, Resimli matbu· ilin 

3 Kilo Makine y ağı iki teneke 
6 ,, Kurşun kılişe 
3 Adet Beş num arah lamba şişeai 

·4 ,, Lamba şişesi 

7 ,, '' ,, 
6 parça cam laborat uvar eşyasL 

Yukarıda yazılı 16 kalem muhtelif eşyanın 1-12-9'"34 gü-' 
nüne müsadif cumartesi günü saat 14 de sat:lacağmdan taliı
olanlaram yevmi mezkW-da S atış Komisyonuna pey akçelcri
le müracaatları ilan olunur. (7 397) 

Deniz Levazım Satınalma Komis 
yonu Reisliğinden: 

Kapalı zarfla münakaaası : 26 
l 1 - Haydarpaşa Hastahanesi için aşağıda cins ve mık-
~~ Yazıh iki kalem kömürün 14-11-934 günü saat 14 de Samsun Askeri Satınalma 
t U~akasaları icra edileceğinden isleklilerin mezkW- günde 

259312 kilo Elaneli ) İkinci teşrin 1934 Pazartesi 
günü saat 14 · 

6000 kilo Koyun eti ) Kapalı zarfla münakasası : 2Ei 
48248 ,. Sığır eti ) ikinci teşrin 1934 Pazartesi te~ına.tlariyle birlikte teklif mektuplariyle beraber Selimi- Komisyon undan: 

e e Sabnalma komisyonuna müracaatlarL ~ Samsun garnizonunda b ulunan ve bulundurulacak olan 
t'ııi 2 - Arzu edenler §&rtnameleri Selimyede Satmalma ko kıtaat ve müeasesat hayvanatınm bir senelik ihtiyaçlan olan 

sl'onunda görebilir. 340,000 kilo Arpası kapah olarak 20 gün müddetle müna-

9995 Kuzu eti ) giliıü saat 15 de. 
Deniz,Talebe ve efradı ihtiyacı İçin lüzumu olan yukarıda 

cins ve miktarı yazılı dört kale m yiyecek hizasında gösterilen 
gün ve saatlerde ~p.alı ~arfla münakasaya. ~onmuşt~. İst~: 1\. Cinsi Mıktan Saat İhale tarihi ka:ıaya konulmuştur. ihalesi 17 -11 -934 cumartesi giinü saat 

A ll.ı>alı zarf usuliyle 800 Ton Lavemarin 14 14-11-934 14 dedir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün ve mü- Iilerin şartnamelerını gormek ve almak ıçın her ~ ve 11;1u 
nakaaaya gireceklerin de o gÜn saatte Kaaonpqadaki Komıa· 
yona gelmeleri. (7349) 

Çrlc eksiltme usu· 175 Ton kriple " " " " nakasaya iştirak edeceklerin de y~vmi ihale günü teminat 
~Yle (6930) 8103 mektuplarile Komisyona müracaatları ilan olunur. (7264) 

Ô 8176 kaürnkler çok defa tehlikeli haatalıklar gaıterir --
1111

: ---:;:--·---------:._---------~:..:.:'.'...._! _________________________ _ 

~:.t•hu~~!!~~ks~~~~~ü~n~~~r~ ,öğüs İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
.,, t«ltr:nı ku'iyven geçirdiği gibi ndcı ılarlı~nı dı çok favdası vardır. Sıra Semti Mahallesi Soka~ C in 

1 
i Hissesi Emlak Hisseye göre mu: 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
lırı 1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir Tarih Muallimi a· 
tlj·acaktır. İsteklilerden hiç bir yerde vazifedar olrruyanlar 

«erlerine tercih edilecektir. 
v 2 - İsteklilerin Üniversite tarih şubesi mezunlarından 
~a. Maarifçe müseccel lise t rih muallimlerinden bulun
li 1 ve mütekait zabitler için de Üniversitede bil'imtihan eh-

l'etna.me alınış olması şarttır. 
l 3 -- Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus 
f:lkereııi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı 
~t'leya kısac hal tercemcleri ve hizmeti askeriyesini ifa et· 
~ ~ıne dair vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi su
l-t~i ile birlikte 10-2 Teşrin • 934 akşamına kadar istida ile 

"'Tbeliad dalci Mekteo M"" dürlüğüne müracaatları. (7224) 
8129 

No. sı gı No. sı hammen laymeti 
1604/6 Bostancı Bostancı Çatalçqmev_eYozgat Arsa MeL 106 ,Tamamı 11•15 eskiMük..J?barita 106 T.L. 
1604/7 " " " .. " 103,50 ,, ~:::: :: ::: : • !~ " 1 

1604/8 ,, ,, Çatalçqme ve Alipilf& ,, ,, 264 " 
11

•
15 

e.ıô Miik. 
65 

• l 
86 

" 

~~g:ı9 ü;kudar Tenb~I hacı Seliimi" Ali Ef. ·:. ',', ia~:oo90. :: 27 yeni 29 eski" 320 :: 

1610 

2494 

1565 

1547 

Mehmet 
,, Selmanağa 

Büyükdere Büyllkdere 

Beyoğlu 

Büyükada 

Fiııızağa 
Meşrutiyet 

Karacaahmet Yarını kagir dükkin üstü oda 64/120 22 

1/6 
sofa ve Bahçe 
Bahçe ve fundalık Met.26641 
Kagir hane· 

" köşk ve bançeai 
Met. 1238,60 

Çankaya Kagir ahır ve odalar 

2 esla Bağlaryolu 

Tamamı 20 

12/24 

Çorbacı çılanazı 

57 

2206 
t, 
~ 290 
r 

7390 

8670 

" 
.. 
.. 
" 

1 - ,, ve camekan ve bahçe 
1547 /1 ,, 1 Hamlacı ve Çankaya Met. 503 12/24 1-~ . _7565 ,, 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri bankamızın kapısında asılı şartnaı:ned~ki şartlar ~aıresınde satışa 
çıkarılmıştır. 1565 ve 1547 ve 1547 /l sıra numaralılar kapah zarfla diğerleri açık artıruıa ~uretıledır. İ~alelerı 1~:11-934 pa- , 
zartesi günü saat 14 tedir. Alıcıların Galatada eski Kredi Liyone Bankasında müteşekkıl Satış Komısyonuna muracaa•Iarı._ 

(6947). 



.. 
8 MlLLlY1'. • t:ŞRINISANI 

Radyo tekniğ. a • • • 

1935 senesi için (3) yeni ve mükemmel mod~I takdim ediyor. 
3 muhtelif tip üzerine İnşa edilen TELEFUNKEN makinaları KISA, ORTA Ye UZUN dalgalarla neşriyat 
yapan bütün iıotasyonları büyük bir berraklıkla zaptederler. 

Hudut ve mesafe tanımayan kııa dalgalar sayesinde en uzak memleketlerde verilen ~onıerleri azami 
berraklık ve pürüzsüzlükle dinlemek imkanı hasıl olmuştur. 

Bourla biraderler ve 's1 

lstanbul - Ankara - lzmir 

- ~~~~~~~:i;;:~~~~~~;:Kı~~E
1

~GL~E;NCNE7L~ER;Tr:;!~'·DE<~ 

Bir dişte 1,000,090 mikrop! 
Türkiyede, İngiliz kumaşları ayarında imal edilen 

çok dayanan, ütü tutan ve asla diz yapmıyan 
Amerikalı bir bakterio:oıı bakıaııız bir 

ditin llıtllndo 11 cinı, bir m!Iyon mikrobun 

yerleıip yaşayabileceğini s!lylllyor. 

Kumaşlarının yüzlerce ~eşidini artık lstanbul'da da 
bulacak ve fabrika fiyatına satın alacaksınız. Çünkü 
Milli Spor mağazası sahibi Zeki Ri:ı:a Bey yeni bir 

KUMAŞ MAGAZASl AÇIYOR 
Diılerinizi günde iki defa 

RADYOLiN 
(Zeki Riza Kumaş Mağazası) Yenipoıtahane caddesinde Tayyare 

piyango müdiriyeti karıısında Pazartesi günü açılıyor. 
8381 

Kullanarak temizlerseniz bu mikroplar yaşamazlar. 
RADYOLIN dit ve diş eti hastalıklarına karşı 
en müessir bir çaredir. Dişleri harap eden ha
mızların muzır teıirlerine mani olur. Diıleri temizler 

ve parıl parıl ı,>arlatır. 

Radyolin Radyolin 

Kullanınız Kullanınız ................ , ............ _. .......... . 

"· . . . . . . ' ' 

DEMlR lŞÇİSI LAZIM 
Sirkeci ı:·,uuuut caddesi 3 numaraya müracaat. 
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Oduncu ve Kömürcü 
1 ESNAFI CEMiYETiNDEN: 

Istanbul Ocluncu ve Kömürcü esnafı cemiyeti adile idare 
merkezi Bahçekapu Dördüncü Vakıf han ikinci kat 14 numara· 
da olmak üzre bir cemiyet kurduğumuzu alakadarlara ilan 
ed~iz. Küçük esnaf ve tacirlerimiz, ticaret ve sanayi odaları 

Çırçır Suyu ~ 
....... T 1 F O B l L .. __ 11111! kanununun dördüncü maddesi mucibince tescile mecbur olduk-

! 
!arından onbeş güne kadar Cemiyet merkezine müracaatla tes- 11 

Kum,. Karaciğer, Böbrek rahatsızlık· 
larınızı tedavi için Çırçır ıuyu içiniz. 
Sureti mahıusada menba.nda doldu
ralarak muayyen mahallerde satıl

maktadır. Deposu: Taksim Taki 
Zafer caddesi 27 No. Telefon 42291. ı ... , .................. .. 

!IUb!I 

Dr. İhsan Sami cil olunmaları lüzumu ilan olunur. (4364) Tifo ve paratifo hastalıklarına tu-
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap-

1
.i~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;s;;,;;;;;;;5;;;5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii1;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;• 

)arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her· 
kes alabilir. Kutusu 55 Kuruş. ••s;;;;;;;;;;;;;;;;;;~> Böbrek ve idrar yolları hastalıkları mütehassısı • -- ----- ---- - --~-~ --- 1 Profesör: DOKTOR BEHÇET SABiT BEY 1 

N"t;fJ';;~1dzr'F~1:t: -ı Taksim bahçesi karşısmda CEYLAN apartımanına geçmiştir. 
Görüııme saatleri : (",..,,adan baska 3-6. Te'efon 49323. 

Gaz etee ilik ve mal baac ılık T. A. Ş. \ ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Şapkanın §ıklığı; yalnız iyi cinsine de. 
ğil, aynı zamanda kullanılan malzeme• 
nin nefasetine mütevekkıftır. Bu bapta 
en müşkilpesentleri bile memnun ede· 
bilecek yegane müessese 

Beyoğlu Tünel meydanı 
Tramvay manevra ıoka· 

ğında kain 

KADIN ŞAPKA 
LEVAZIMATI 

Ticarethanesidir. Zira ıureti daimede en 
son modaya muvafık her nevi 

Şık ve Müntahap Malzeme 
getirtmektedir • 

Akşam Kız San'at mektebi talebesine 
hususi tenzilat, 

Zevkle okunan kitap ar: 

iklimler 
ilk aşk 
Duman 
Temmuz 

Kuruş -Haydar Rifat Bey 150 

" " ,, 100 
,, ,, ,, 75 

1914 " .. 
Leninio bayatı u .. " 150 

" 100 
.. 100 Safo .. .. 

-VAfURCUl.U 
TORK. ANONİM ŞlRKETl 

lSTANBUL ACENTALICI 
Liman Han, TelJon: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 

4 Teşrinisani 

PAZAR ııünü saat 20 de Galat• 
nhtunmdan kalkacak. Gidişte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö• 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ilavetıen Of, ve Sürmeney• 
uğrayacakbr. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
İNÔNÜ vapuru 8 

Teşrinisani 

PERŞEMBE ııünü ıaat 11 de 
Sirkeci rıhbınından kalkarak doğr~ 
lzmir, Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin ve Payaaa ııidecek, dönüıt• 

bunlara lliveten T llfUCu, Çanakka!"" 
ve Geliboluya uğny~."aktır. 

...... ı ............... ~ı 

Beıiktaı 

Dikiş Yurou 
Tahsili yüksek Hanımlar Biç· 
ki ve san'at mektebidir. Ka· 
yıt devam ediyor. ( 4187) 
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Dr. HAZIM 
Cildiye ve Zilbreviye Müt>ehassı•' 

Beyoğlu, 1 stiklal caddesi Be kür ıol<•~ 
9 No. 2 İnci daire 


