
Yarın öğleden itibaren yirmi 
dört saat şehirde bir çok 
semtlere tamir sebebile ter .. 
kos ıuyu verilemiyecek. Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT 

FlATl 5 KURUŞTUR. 
s 

Cehalet mi? 
Garez mi? 

Pariate çıkan Joumal gazete
ıinde Saint • Brice imzalı bir fık
rayı okuduğumuz zaman, dilimi
zin ucundan gayri ihtiyari tu söz
ler 'döküldü: 

- Cehalet mi, garez mi? 
Filhakika yazı, okuyucuyu böy

le bir aual karşısında bırakacak 
kadar aykırıdır. Fransada mat
buat hürriyetinin hudutsuz oldu
ğunu biliyoruz. Eline kalemi alan 
aklına gelen her teyi yazar. Biz 
Türkler de ötedenberi bir çok 
Garp muharrirlerinin tenkit ve ta
riz~erine hedef olduğumuzdan 
aleyhimize yazılan yazıları oku
llıağa alışkınız. Herkesi inandır
ııı;ı,k, herkesi tatmin etmek kolay 
bir iş değildir. Saint • Brice'in de 
Türkiyede» her bahsettiğinde da
iına bizi iğnelemekten zevk du
Yan bir muharrir olduğunu bili -
Yoruz. Bu nevi muharrirlerin ya
zılarını okuyunca; 

- it ürür, kervan yürür, der 
2eçeriz. 

Fakat Saint - Brice'in yazısın
daki aykırılık, mantık çürüklüğü 
değil, vakıada hatadır. Bu hata 
Ya kasten yapılır ki şerefli bir 
ıııuharririn okuyucularına karşı 
borçlu olduğu en iptidai vazife i
le telif kabul etmez. Beyaz olan 
bir şeye kasten karadır diyip le 
ondan ahkam çıkarmak, yalnız 
Yazı hürriyetini değil, okuyucula: 
tın da itimadını suiistimal etmek
tir. Yahut ta bilgisizlikten ibaret
tir ki senelerdenberi harici mev • 
zular hakkında yazılar yazmış, 
uluslar arası münasebetlerini tah
lil etmeğe çalıfmı• bir muharrir i
çia ~ affedilir bir cehalet de
ğildir. 

Saint - Brice bu yazıaında ye
ni Türkiyeyi kuranların bir Arap, 
bir Bulgar, bir Selanik dömnesi 
olduğunu yazıyor. Dünya bilir ki 
yeni Türkiye, kurtulut savaşma 
başlanıldığı günden cumhuriyetin 
on birinci yılı idrak edildiği gü
ne kadar, büyük Türk ırkı arasın
dan yetişen en büyük öz evladı 
Mustafa Kemal'in eseridir. Büyük 
Gazi'ye bu büyük itte arkadaf 
olanların hepsi de öz Türktür. 
Kurtuluş hareketi o kadar Musta
fa Kemal'in eseridir ki, bu hare
ket başladığı günden itibaren bu
na Saint - Brice'in memleketinde 
de "Kemalist,, hareketi ismi ve
rilmişti. Kurtuluş hareketi, istik • 
lal hareketi, sulh, cumhuriyet, 
iııkilap, her 9ey Qnun kafasından, 
<>nun ruhundan doğmuftur. Bu 
kadar büyük bir eser, ~ıcak bir 
'rürk olan Gazi'clen doğabilir ve 
6ncak Türk milleti gibi büyük bir 
lrıillet tarafından başanlaıbilir· 
di. Gazi'nin muvaffakıyet'" sırrı, 
'rürk milletini iyi anlaması, mille
tini candan sevmesi ve o milletin 
ruhuna nüfuz edebilmesidir. Türk 
llXıil!etinin muvaffakıyet sırrı da 
llüyük Gazi'sine olan nihayetsiz 
İtiınadıdır. Büyük millet, Büyük 
Şef - işte birinin diğeri hakkın
daki karşılıklı itimadı, saygısı, 
•evgisi iledir ki yeni Türkiye mey
dana gelmi,tir. 

Yeni Türkiye, beynelmilel hıı.
Yata ayak bastığı gÜndenberi bir 
taraftan büyük bir inkilabı başar
llıak, diğer taraftan da eski impa
ratorluktan miras olarak intikal e
den harap bir memleketi imar et
ıınekle ve iktisadi hayatına düzen 
\'ermekle metgllldür. Bu çalışma
•tnda yalnız ve yalnız Türk eli, 
'rürk emeği, Türk dimağı, ve Türk 
•ermayesi amil olmuttur. Bizim 
kadar kendi işini kendisi başar· 
llıakta olan bir millet yoktur. 
Sulh muahedelerinin imzasından 
Sonra paralı memleketlerden pa -
?asız memleketlere sermaye akın 
ederken, bizden bu yardım esirf endi. Biz de kendi işlerimizi 

endi vasrtamızla yapmak yolunu 
luttuk. 1,te on bir senelik çalll
ltıaınızm eserini 'imdi g\lrurla 
•eYtetmek zamanı gelmiştir. Hü
~ihnetin yaptırdığı ve aatm aldı· 
il~ ~iınendifer hatlarının uzunluğu 
~ınlerce kilometreye baliğ oluyor. 
abrikalarımızı kuruyoruz. Ya-
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as 
Balkan konse.lJinin müzakeratı 

Mösyö Titülesko Sofyada 
Bulgar kralı ile görüştü 

Yunan başvekili Mösyö Çaldaris Ankara müzakeratı 
hakkında Atinadaki İtalya sefirine izahat verdi 

Misafirlerimizin 
dünkü ziyaretleri 

-o-

Mösyö Maksimos 
Patrik efendiyi 
Ziyaret etti· 

Yunan Hariciye nazırı M. Makai • 
mos dün sabah refakatinde M. Roaet· 
ti ve M. Pipinelli ile Ceneral koDM>ios 
M. Kapsala ve viakol1$ül M. Lambroe 
bulunduii:u halde Fener Patrikhane 

M. Maka.-~ ,.atriii Fotyoe Ef. ile hu.ıber Patri/Jıanede 

M. Çaldaris İtalya sefiri ile görüştü 
ATINA, 6 (Milliyet) - Hariciye Nazırı M. Maksiırıoaun Ankarada hulun

duğrı esnada Hariciye na.zınna uekôlet eden Başuekil ltalya Belirini de kabul 
eylemiıtir. Ankara müzakerelerinin neticelerinden çok memnun kalan M. Çal
dari& ltalya ıefirine Balkan itilôfı daimi meclisi hakkındaki Ankara tebligatı
nı bildirmiıtir. 

Mösyö Titülesko ve Mösyö Puriç'in 
Sofyada yaptıkları temaslar 

SOFY A, 6 ( A.A.) - Ankcmıdan Bükreşe dönmekte olan Romanya Hari
ciye na.zın M. Titulesco Sofyaya gelmiştir. Burada kısa bir müddet kalacak· 
tır. Ayni trenle Yugoslavya Hariciye nazır muavini M. Puriç te Salyadan geç· 
miıtir. Heri.ki na.zır istasyonda Bul,ttt H•rici.ye na.zan M. Bat-alo/~ Kralın mü
fQ.IJİri M. Gruel, Hariciye umumi kiitibi M. Kristol ve Türkiye11 Yunanistan ve 
Çekoslovakya sefirleri tarafından karşılanmışlardır. 

~· Titule_:u;o Romanya sefaretine gitmiş, M. Puriç ise trenin tevakkufu müd 
~etınce Hancıye nazın M. Batalol ile görüştükten sonra yolwıa devam etmiı-

M. Maksimosım dün Milliyet Foto mu- trr. 
habiri tarafından alman bir portresi SOFY A, 6 ( A.A.) - M. Titul •sco, biribirini miiteaktp Hariciye nazın M. 

Batalol ile Başuekil M. Georgiefi ziyaret etmiştir. M. Titulesco, Bulgar Hari • 
Iİne giderek patrik F otY<>S "'-diyi cİye 1KU1n ile takriben bir saat görüımüş ue Başvekil ile mülakatı da olduk-
ziyaret etnıi:ılerdir; Bu ziyaret eana- ça uzun sürmüşWr. Saat 19 da Romanya Hariciye nazın, Kral Boria tarafın • 
unda madam Maksımos ta bulmmıuı ve dan kabul edilmiştir. Dün akşam M. Batololl, M. Titulesco şerefine bir ziyafet 

(Devamı 6 mcı sahifede) ııermiş ve bu ziyafette bütün hükumet erkiinı ile diğer zevat hazıır bulunmuştur •............ , ..... , ....................................... ,,,,, ..... ,,,,, ........ ..._..._._._...,.. . .......-..........-....--······ 

?'erini öz masikiye, Türk musikiaine terkedecek olan bir alaturka mıuikı 
heyeti 

TÜRK MİLLETİNİN 
İSTEDİGi MUSİKİ 

En kısa zamanda kendi sesimize, 
kendi musikimize kavuşacağız 

Gazi Hazretlerinin Büyük Millet Bilha.ssa Iatanbul ik:onservatuvan 
Meclisindeki irtatları üzerine musiki musiki hayatmuzdaki yeniJi.kte ön o-
hayatmıı.zda ha§hyan inkılabın en kı- lahilmek için bi1"ok hazırhklar yap • 

Hariciye Vekili 
Dün Fırkada 
İzahat verdi 
T evlik Rüştü Beyin iza
hatı alkışlarla karşılandı 

ANKARA, 6 ( A..A.) - C. H. 
Fırkası grupu idare heyeti reiılli -
ğinden: 

C. H. Fırkası grupu reis vekili 
Cemil Beyin riyasetinde toplandı. 
B. M. Meclisi encümen/eri,.., tefrik 
ııe intihap edilecek zevatın namzet 
lil<leri tasvip edildi. Hariciye Vekili 
Teufik Rüştü Beyin siyasi vaziyet 
hakkında verdiği izahat takdir "" 
alkıflarla dinlendi. 

Bulgarlarla 
Hududumuz 

aa zamanda tamamlanımıaaı için çok maktaA:lır. Eaaaen konııervatuvar mu• 
-:hı~zlı-::bır._' ...;çalı__;ı;.,.m_a"".v:""ar-:-dır-· ________ ~CD::...:..ev;.:a::m:.ı .:..6 .:m:.:c•:....:sa:.:h::if.:..ed::e~)--- Muhtelit komİ!iyon ,. arın da 
b~cıların yardımlarına mühtaç bunamak yolunu tutmut ihti- bir protokol imzalayacak 
olmaksızın, tarihte belki ele hiç yar bir Türk düşmanıdır. Yazılan Türk _ Bulgar hududunun tahılidi-
bir milletin karşılaşmadığı müt- sözler de eıki bir itiyadın tabii ne dair bazı meseleleri balletmeık ü-
külleri halletmeğe çalıtıyoruz. Di- sevkinden ibarettir. Fakat Türk zere şehrimize gelmiş olan muhtelit 
ğer taraftan da kültür yolunda yük dütmanlığı Saint • Brice gibi ih- tahdidi hudut lromisyonu işini bitinni~· 
aelmekteyiz. Bir milletin bu yol- tiyarlamr•, son günle·ın· 1• ya•ıyor. tir. Türk ve Bulgaı;: murat.haslan 

.,. • .,. bu husustaki protokolü imzalamı· 1 ·~ 
da çalışkanlığı teşvike ve tak- Biz Büyük Gazi'nin önderliği ile d .--
dire değerken, istihfafkar netri- ileri doğru yürürken bu nevi he- ır.Diğer bir pro1'okol da yann iımıa ... 
yata hedef olması, garazkarlık ve zeyanlar üzerinde durmağa bile dilecektir. Kolonel Lukofun riyaaeti 
insafsızlıktan batka neye atfedi- vaktimiz yoktur. Onun için "Ce- altında bulunan Bulgar heyeti ve Türk 
lir? halet mi, Garez mi?,, sualine ce- murahhaslanndan binba!I Kemal Bey 

Türk düfJDanlığı bazı Garp vap anyacağımız yerde: bugünlerde Sofyaya gideceklerdir. h • 
muharrirleri arasında eski bir ı·ti-· 1 k tanbulda imza edilen pratolrolün t~-- t ürür, ervan yürür, diyip çe , bulgarca, ltansı:zca nüshaları ...., 
yattır. Unutmamalıdır ki Saint - yolumuza devam edelim. Türlı: Bulgar hududunun haritası: Solya-
Brice de seksen yaşını bulmut ve Ahmet ŞOKRO da bastlacaktır. 

Eski muharipler Fransız baş
vekiliDoumergue'in yapacağı 
islahata müttefikan müzahe .. 
ret etmeğe karar vermişlerdir 

Tel: { 

3 ' 45 

Müdür : 24318. Yazı iıleri müdürü : 24319. 
Sdar• •e Matbaa: 24310. 

M. Staline Kızıl orduyu aelamlıyor 

Sovyet inkılabı 
Dostumuz Sovyet Rusya bugün kurulu
şunun 17 inci yıldönüniünü kutluluyor 

Bugün Sovyet Ruaya inkılabının 17 
nci yıldönümüdür. Bu münasebetle bü· 
tün Rusyada muazzam tezahüraO ve bay
ram yapdacak ve büyük gÜn layik oldu
ğu büyüklükte tesit edilecektir. 

On yedi ıene içinde dost memlekette 

yeni rejimin vücude getirdiği sayısız 
eaerlerin biz Türkler hayranlıkla §ahi· 
diy:iz. Çarlık Rusyarun asırlarca yapa
madığı ve bütün refahı "8dece bir 11mfa 
hasrettiği bu memlekette on yedi sene j. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yeni liman şirketi teş
·kilatı nasıl olacak. 

Memurlar arasında tasfiye 
yapılacağı anlaşılıyor 

Şirket U. müdürü ve şube müdürleri Maliye 
Vekaleti tarafından tayin edilecek 

Bu ayın 19 unda toplanacak olan 
liman şirketi heyeti umwniyeıi, ti.ke
tin 934 senesi başından 12 haziran ta
rilıiru. kader devam eden fual.iyetiıri ye
niden gözden geçjrecektir. 

ıBu toplantıda, Maliye vdoaletiınin 
seçtiği üç ki§ilik mürakabe heyeti ta • 
rafından haıurl.lnmı:ı olan rapor da o
kunacaktır. 

Aldığımız maliımata göre, bu son 
toplantıyı müteakip liman §İr'ketimn 
ıyerine geçeoek olan resmi idare >1>zari 
olarak işe başlıyacakbr. Liman i,leri
nin idaresi hekkmda Maliye vekaleti 
tarafrndan hazırlanan nizamname Şfıra· 
yi Devletçe tetkik edilmiktedir. 

Yakın t~en çıkacak olan bu 
orzamname, i§lerin hiç bir t-ar.zda aksa
mamamu temin edecek şağılam esas
larla harz.ırlanmıştır. F •.shedilen liman 
airketinıin ı-ine geçecek olan ( Liman 
itleri idaresi) kanunusaninin ilk günün
de lilen fealiyete baıhyacaktır. 

(Liman itleri idaresi) nin kiimınu.,,.. 
oiden hazirana kadaT, beye ti vekile ka-
rarile tesbit edilecek muvakkat bir büt- Liman Şirketi tasliye heyeti reisi 

(Devamı 6 mcı sahifede) Fikri Bey 
~============================================~===========-

Dil inkilAbı bakımından: 

GAZiNiN NUTKU 
1932 senesi eylülünün 26 mcı gü· 

nü Gazi'ııin eliyle ilk tohumu atılan 

dil inkilabı bu sene gene Gazi'nin e
liyle i& mamulünü verdi: Türiı:iye Re
isicumhuru Gazi Mustafa Kemal Bü· 
yük Millet MediıWıin açddığı ııün mil· .................... 

BUGÜN 
3 üncü SAHiFEDE: Felek - Gü

nün gölgesi. 

4 üncü SAHiFEDE : Sıhhi bahisler 
- Öz dil - Kulak mi
ııafiri - Hikaye. 

Sinci SAHiFEDE : İktisat Vekili
nin son tetıkilderi - Rad
yoda yeni akşamlar. 

9 üncü SAHiFEDE : Kadın - Ev 
Moda. 

10 unca SAHiFEDE: Radyo haftasL 

1l inci SAHiFEDE : Sinema filemi. 

Ya.zan: lmtail MUŞTAK 

!et vekillerine milli işleri milletin öz di. 
ille anlat!tı. 

Gazi'n:in nutku halis Türlı: malze
meaile yapılmrş bir dil ihidesidir. To-
1111 topu iki senelik bir çalııma ve ""'S• 
tınnanm mahsulü olan bu malzeme Bü
yük Şefin elinde en çetin ve çetrefil 
mevzulan en kıvrak bir kabiliyetle ifa~ 
deye .kafi gelmiştir. Kendimizi yrllan
mıg iöyatlarmuzılan, kökle~ zevkle
rimizden, nihayet hodgamlıldarımrzdan 
uzak tuU.rak hadiseyi milli ç"§ni bakı
mından ve milletin istı!<bali noıl.tasm
dan muhakeme edecek olursak ırörür 
ve teslim ederiz ki öz tiit-1..;e kelime
lerle lrunı.Jan bu ifadenin manzara.ı.n
da binlenhire karşımıza çıkrvernıiı :ı:..,,... 
gin bir memba suyunun berraklığı var• 
dır. 

Bunclan iki •ene evvd Gazi, bu bü
yük davayı ariaya attığı zaman aSlT> 
Irk itiyatlann tesiri altında yaşayan 
nesil, - ve itiraf edelim ki - hemen 
hepimiz öz dilimiz.de bugünkü mede
niyet ve terakki asrının bilgilerini, 
duyguılarmı, düıüncelerini ifade k..bi
liyeti göremiyorduk. Zamanı-n muasır 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

......... !11:!:11 ............................ -. ............... _. ........ , ................................. :r.-m ................................................ llml ...... . 
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TtRIHI TfFRIK-: 181 

İ tihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYlK BlllAKTIGI VESiKALARA COREl 
Her hakkı mahfı.ızdru. Yazan: A. C. 

• lnkiliip tahmin edildiğinden evvel, 
10 temmuz 1908 de 

33 senelik islipdadı yıktı. 
Bu azmin Abdıilhamidin doğum 

günü olan 27 Eylülde büyük bir 
inkı aba sebep olacağı haziran &on
larınd hsanbuldaki ecnebi maha
filinde söylenip duruyordu. Fakat 
o inkılap zan ve tahmin edildiğin
den daha evvel kendisini göster
mis ve bir gün zarfında, 10 temmuz 
1908 de 33 senelik Abdülhamit i
daresini a tüst etmi~ti. Çünkü o za
lim idare ne halk kiıtlesine, ne de 
sadık bir orduya istinat ediyordu. 
Bilakis Abdülhamit saltanatı mü· 
levves, seciyesiz, ne oldukları be· 
lirsiz casuslara bağlı bulunuyord•.ı. 
Tehlike anında böyle mütefessih 
bir kuvvetin işe yaramıyacağı ta
bii idi. Kuvvetini menfaate müste
nit tııraftarlıklarda arayan ve bu
lunduğunu zanneden her çürük i
dare gibi, Abdülhamit idaresi de 
hü r')et dalgaları ara!ında derhal 
boP"Ulup gitmişti. 

Fakat daha ilk günlerde yeni ise 
yanlış baş andığı anlaşılıyordu. Bı
çak bıçağa biribirine düşman olan 
muhtelif unsurların kucaklaşması 
yanlıştı. Kanunu esasiyi "ihsan bu
yurduğundan., dolayı A b dülhami
de teşekkür edilmesi yanlıştı. Hal
kın so kaklarda Paditahım çok ya
şa, diye bağrışması yanlıştı. Yıldız 
sarayı önündeki meydanda topla 
nan binlerce halkın A bdülh amidi 
otuz üç senedenberi tebaasının iyli
ğinden başka bir şey istemediği 
halde etrafındaki habislerin fena 
müşavirlik yapmaları yüzünden te
baasma hakiki babalık etmeğe mu · 
vaffak olamamış zannetmeleri yan
lıştı, çünkü Abdülhamit, 4 Ağus· 
tos -909 tarihinde 1 "'iliz sefiri 
Lowtberin İngiltere hariciye nazırı 
Edvard Greye yazdığı bir rapo· 
runda bildirdiği gibi, Abdülhamit 
"a rın en b üyük sahne a rtist i,. idi 
ve Yıldız sarayı önüne şitap eden 
halka ustalıklı bir rol oynıyordu. 

Ondan sonra A bdülh amidin Tah 
sin paşalar, İzzet paşalar, h afiye 
paşalar vesaire gibi avenesinin or· 
tadan kaldırılmasını mtüeakip o
tuz üç sene zulümden başka bir 
şey yapmamııt o lan Padişahın fay
dalı bir dekorasyon şekli olarak mu 
hafaza edilmesi yanlıştı. T erakki 
ve ittih at erkanı uzun seneler bin 
türlü mahrumiye tler, tehlikeler için 
de meşrutiyet uğruna çalışırlarken 
Abdülhamidin kendilerine yaptığı 
fenalıkları, nasıl unutabilirlerdi? 

H ür riyete susamış binlerce Türk 
g encinin Abdülhamidin yüzün den 
m enfada çürümelerini, perişan ol
malarının ve ölümlerini nasıl af. 
f ederlerdi? Abdülhamidin meşru
tiyete sadık kal.muma nasıl ihti
mal verebilirlerdi? 

Nihayet, Abdülhamit devrinde 
yetişen devlet adamlarına meşru· 
tiyetten sonra devlet işlerini tevdi 
etmeleri de yanlıştı. Onların ne zih 
n iyette olduklarım pek acı tecrübe
lerle görüp öğrenmemişler miydi? 

Bütün bu yanlışlıklar meşruti
ye tin ilanına seb e biyet veren h a di
selerin pek ani olarak zuhur etme
sinde n ve gerek Paristeki harici 
merkez, gerekse Selanikteki dahi
li merkez azasının pek şaşkın bir 
hale gelmelerinden ileri geliyordu. 
Yalnız Terakki ve ittihat cemiyeti 
değil, Avrupa diplomatları bile şa· 
şırıp kalmışlardı. 

Mesela Almanyada bulunan Al
man sefiri Baron Marşalm derhal 
lstanbula gitmesi imparator Vil
helm tarafından arzu edilmişti. 
Fakat Berlin Hariciye Nezareti, 
bunun Almanya tarafından Ahr;;J. 
hamide müzaheret etmek istediği 
şeklinde telakki olunacağı düşünü· 
lerek sefirin geri dönmesinden vaz
geçilmişti. Abdülhamidin şahsile 
en ziyade alakadar olan Almanya 
vaziyetin ciddiyetini ve ehemmiye
tini takdirden o derece acizdi k~ 
Makedonyadaki ihtilalin askere ve 
zabitlere maaş verilmemesi yüzün
den çıktığını zannederek derhal 
Berlin mali mahafili ile müzakere
ye girişilmişti. Alman bankaların· 
dan toplanacak para kıyam halin· 
de buluna n zabitlere ve efrada tev· 
zi edilecek olursa kıyamın önü alı
nacağı, meşrutiyetin geri kalacağı 
ve Abdülhamit nüfuzunun ibka o
lunacağı tahmin edilmişti. Alman· 
ya d evleti tarafından neşrolunan 
resmi vesikalar içinde o zamanki 
Hariciye Nazırı Von Schon'un ha,. 
vekil prens Bülow'a 25 temmuzda. 
yani ilanı metrutiyetten iki ııün son 

ra bu para me_elesi için yapılmı~ 
t ahriri bir teklifi de vardır. 

Her halde Almanya, o günlerde 
her şeyden evvel Abdülh amidi mu
hafaza etmek istiyordu. Fakat es
ki vaziyete rücu hareketinin cok 
müşkül olduğunu ve o yolu takip 
etmek için Abdülhamidin hayatını 
ve tahtını tehlikeye koymak la
zımgeldiğini an ıyarak bundan bi
lahare vazgeçmişti. Vazgeçtiği se
fir vekili olan Kiderlen' in 26 tem
muzda n itibaren A b dülhamide, 
verdiği vaitlere sadık kalmasını 
ve artık kanunu esasiye riayet ey
lemesini tavsiye etmesinden anla 
şılıyordu . Menfaati nerede görürse 
o tarafa dönmek kaidesine riayet 
eden Avrupa diplomasisi ve bilhas· 
sa Alman diplomasi~i, şimdi Türk 
efkarı uınumiyesini kazanmağa ça· 
!ışıyordu. Bu maksatla Alman dip
lomasisi, Türk kanunu esasis=nin 
Avrupadaki büyük devletler tara
fından tekeffül edilmesi için bir 
teşebbüs yapılmasını teklif etmek 
istemişti, bu suretle Alınanyanın, 
Abdülhamide dost ve genç Türkle

r e düşman olduğu h issi orta dan 
kaldırılmış olacaktı. Daha doğru-
su , ilanı meşrutiyet günler inde 
Fran~aya ve lngiltereye gösterilen 
temayülün ve Abdülhamidin costu 
zannedile n Almanyaya ka ·şı gö s
t erilen hoşnutsuzluğun önüne g e
çilmiş olacaktı. Fakat böyle b ir t e
şebbüsün münasip olrmyacağı d ü
şünülerek bir müddet son ra o ndan 
vazgeçilmişti. 

F akat A vrupadaki devlet rical
leri arasında Alman d evlet adam· 
lıırı endi~den kurtulamıyorlardı. 
A lmanya imparatoru şimal seyaha
t in i k ese rek Berline geri dönmüş
t ü . imparator hakkında n~rolunan 
siyasi vesikalara bakılacak olur
sa o Türk inkılabından dolayı m em 
n un görünüyordu. Ç ünkü b ir kere 
Makedonya bakında verile n lngil· 
tere • R u sya kararları artık hüküm
den sakıt olmuştu. inkılabı mütea
kip Almanya aleyhine hasıl olan 
cereyana gelince, i m parator Vil
h elm bun a da ehemmiyet vermi
yordu. V aziyet hakkında lstanbul
d:ın gelen siya si raporlardan b iri
ne yazdığı d erkenarda diyo du ki : 

"Bu geçici vaziyete o kadar e
hemmiyet venneğe lüzum yoktur. 
Türk inkılabı son seneler zarfında 
Pariste ve Londrada yaşamış olan 
genç Türkler tarafından değil, ek
seriyetle Almanyada tahsil görmüş 
olan Türk zabitleri tarafından VÜ· 

cude getirilmiştir.,. 
-Bitmedi-

Silahsızlanma 

Mösyö Hendersonun bir 
notası neşredildi 

CENEVRE, 6. A.A. - M. Hender· 
aoıı'un mılletler cemiyeti ımıwni katiı>

liği tarafından neşredilmit olan notası, 
silaJılan bırakma konferansmm ıimıli
ye kadar takip elmİ§ olduğu usulün 
tadilini istihdaf etmektedir. 

Konferans divanmm bütün azasına hl 
tap eden bu notaya bilhaHa, konferans 
müzakeratıru büyük bir gayretle idare 
etmekte olan M. Louis Barthou'n!m e.eE 
li ölümünün müzakeratm bir neticeye 
vannasmı geciktinniı olduğunu beyan 
etmektedir, 

M. Hendenon timdi.ki vaziyd kar· 
psında •iJalılan bırakma meselesinin 
halli l"iebbüsünü 1935 senesi başına 
tehir etmek fikrinde olup konferansm 
müzakere usullerinin değittirilmesini 
teklıif etmoktedir. Mumaileyh, mukavo
lımameom tanzimi huıusunwı bitiriline
.mi beklemdı:sizin bir talanı protolrol
lar vücuda getirihnesine yarayacak o
lan atideloi noktalarm tetkikini i•<--*· 
tedir : 

Silah imali meselesinin bir nizama 
rabtı, büt>çelerin neıir ve ilim ve daimi 
bir ted<i reslibat lromiıyonu ihdası. 

M. H.,,,derson, ıimdiye kadar temas 
edilmemiş olan ve acilen tetıkikıi icap e
den hava kuvvetleri meaeles.ini ve buna 
ait haziranda alımruı olan karar sıınJtİıııİ 
unutmamak li.znn gel.diğini ilave eyle
melrtedir. 

Divan bası, usul hakınclaki reylerini 
20 teşrinisani içtimamda wreceklerdiır. 

Yeni müzakereler 
J.ONDRA, 6. A.A. - lngiltere hükU· 

meti, hariciye nazın ile Japon murahhası 
arasında miizakere açarak deniz konut· 
malannı c:ınlandırmağa çalışcaktır. M. 
Simon Japon murahhaııına konuımalara 
devam imkanını verecek bir formül tek· 
lif edecektir. Diğer taraftan Japon mu· 
rahhası Amerikan murahlıa.siyle de gÖ
~.cekV 

MiLLİYET ÇARŞAMBA 7 TEŞRINISANl 1934 

islô.hat teşebbüsü 

Müttehit sosyalist er Du 
merg' e muhalefet·edecek 

Fransadaki .................... , ....... 

• ••••••• 
Diğtr taraftan eski muharipler tamamen 
Başvekile müzaheret edeceklerini bildirdiler 

PARIS, 6.A.A. - Tahmin edildiği gelir ve giderlerini meclise bildi.-cn rna-
veçhile müttehit sosyalist grupu, M, }İji c eucü..,-,cni mazbata muharriri M. 
DoumLTgue'in takip etmekte olduğu si. Y akwr, ge.irin 46 milyar 985 milyon ve 
yascti ve W.nunu esasinin yeniden tadi· g· d_ in 47 milyar 572 milyon olacağını 
lini ret vecerh etmeye ittifak ile karar söylemiştir. 

vermiştir. Mümai!cyhiıı raporunda ökonom pla.-
Sosyal' t grupu, binnetice iiç aylık mna gör" hareket .,dilmesi lüzumundan 

bütçenin kabulü talehiıu reddetmeyi ı.a. bahsed' mekte ve hükumetinin bu yal-
rar altına almış ve M. Leon Blum ile do.ki siya.seti tz.svip olunmaktadır. 
M. Frossard'ı parlamento kürıüsünden 
müdahalede buluıunaya memur etmiş· P ARI S, 6.A.A. - Mcbusan meclisi 
tir. maliye ençüm~ninin, 1-,ükümetin üç 
Eski muharipler itimat beyan ediyorlar aylrk rnuvaklrnt bütçe talebi kar~ısın-

P ARIS, 6.A.A. - M. Ooumeq;'ue, daki vaziyeti henüz belli değildır. Bu 
<l;in öğleden sonra eski muharipler bir- vaziyet siyasi grupların alacakları kara• 
liğinio murahhas heyetini kabul etmi} !ara ve parlar.ıentonun henüz taayyün 
ve heyet, miişariirulcyne temamile iti.. etmemiş bulunan vaziyetine bağlıdır. 
mat "lmekte olduğunu bildirmiştir. Ekseriyet fırkasının bazı grupları ta 
-Bundan sonra eski muha.-ipler federal rafından göseb· rllmi< ol:ın mukavemet-
biT!" ği - ki, azası 950 bin ki~iye baliğ ' 
olmaktadı•· - bir tebliğ neşretmiştir. !erin dün öğleden sonra mi.ihim nis-
Bu tebliğde devlet otoritesinin iadeten bette kırılmış olduğu zannedilmektedir. 
,ıeJhi lüzumundan hah.edilmekte ve I~, muvakkat bütçe meselesinde ara: 
hükumet ile mebusan meclisi arasındaki larında ihtilaf b lunmı radikallann hat· 
ihti.ıafların milletin hakemliği ile halle- tı bareket'crine bağlıdır. 
dilmesi tasvip olunmaktadır. ihtilaf, hükümetin ekseriyetin elli 

Yeni bütçe kadar reyini elde etmesine kadar devam 
PARIS, 6.A.A. - 1935 bütçesinin edip gidecektir. 

Epirdeki Yunanlılar 1 Kortezler toplandılar 
__...,.....,.. 

Çocuklarını A rna- Başvekil ihtilal ha
vut mekteplerine rekatına dair iza-

göndermiyorlar hat verdi 
ATINA, 6 (Milliyet) - Atina ga· 

zeteleri Korfodan aldrklan haberlere 
gcire Armwutlukta Yunan ekıalliyeti 
halclandaki tazyik devam etmekte ol
duğund:ın bahisle hükümetin Arnavut· 
luğa karşı pddetli harc,ket etmesini 
tavs1ye etmekıtcdirler. 

Ergeri taraflarında olduğu gibi Vel
vine civarındd da hükiimetin Yunan 
lisanının tahdidi için tatbik ettiği u • 
sulü protesto etmek niyetile bütün 
mektep çocukları mekteplerini ter• 
keylemişl..-diT. 

ATINA, 6. A.A. - Atina ajansına gö
re, Arnavı.ıtların E pirlilere karşı yap· 
makta oldukları mez:ılim, halk arasında 
büyük bh· hidet uyandırmıştır. lpirli· 
ler, çocu!ilarmı Arnavut mekteplerine 
göndermekten çekinmektedirler. 

Gazeteler, Arna'Vutlann bu hareketle
rine karşı Yunan efkarı ıımumiyesirıde 
hasıl olan hiddeti kayd&mekte ve bu 
halin vahim hadiselere sebebiyet vere
bileceğini il8.ve eylemekteılirler. 

Sar meselesi 
Ve lngilteı e 
Hariciye nazırının Avam 

kamarasında izahatı 
ONDRA, 6 (A.A.) - Sir Con Si· 

mon Avam kamarasında Sar'da sükU· 
nun muhafazası meselesi hakkında M. 
Lansburi tarafından yapılan bir eor • 
guya cevap olarak demiıtir ki: 

Süki'ınun muhafa:za.aı Sar hüki'i • 
met komiayonuna terettüp etmekte ve 
bu komisyon bu va:zife&ini muvaffakı· 
yetle yapmaktadır. 

Avam kamaraaı ıunu bilımelid;r ki 
lngiliz kıtaa.tnu i.atihdam katiyen mev 
zuu ba.hsolmamış ve bizim iç.in böyle 
birşey derpiş edilmemektedir. Fran• 
aaıun Sar'a koıntu olan kısmında İt • 
tihaz edilen tetbirler tamamen ihtiya 
ti tetbirlerdir. Ve Sar hüklımet komia 
yonu muavenet i&temeğe mecbur kal
ma.tıkça Hariçten bir kuvvetin kull:ı 
nılınaaı a.ala mevzuu bahis olamaz. 

Talebim üzerine Alınan aefiri beni 
ziyaret etti ve Alınan hükfunetin:n, 
Sar hududunda üniforma giyilmesini 
ve alaylar teşkilini menettiği hakkın• 
da cumartesi gazetelerinde çıkan ha· 
beri teyit eyledi. Ayni zamanda Sa • 
rın işgali tehlikesi .....ıa mevcut olına 
dığı hakkında bana teırninat verdi. 
Fransız sefiri de, ittihaz edilen let • 
birlerin tamamen ihtiyati mahiyette 
olduğu hakkında teminat vermı!lİr. 
Her iki aefire de lngiliz hük\imetinin 
bu husu&taki memnuniyetini bildir • 
elim. Buna binaen 13 Kanunusanide 
yapılacak reyiamm tam bir intizam i
çinde cereyan edeceğini ümit etmekte 
haklıyız. 

l.ONDRA, 6. A.A. - Havas: Sir Con 
Saymen'in Sar meselesi baklandaki bo
y:uıatı lngi'iz matbuatı tarafından itti
fakla tasvip edilmektedir. 

LONDRA. 6 (A.A.) - Alman """ 
firi, Hariciye nazırı Sir Jdlııı Simoıw. 
ziyaret ederk Srare'de yapılacak Ple
biaöt eanaamda karga§&lııklara mey • 
dan vermemek ve bilhuaa hudut ci • 
vannda nü.mayiılere ve üniforma gi • 
yilmesine mi.ni olmak için Alınan hü 
klımeti tarafından almmq olan tetbir 
!er hak.kında malfunat vermİ§tir. 

Almanyada ihtikarla 
mücadele 

BERLIN, 6 (AA.) - Alınan iktı· 
sat komiaeri beyanatmda fiyatları yük 
aelterek milleti zarara aokanlan mer 
hameuizce cezalandıracağını söyle • 
mi;ıt' 

MADRID, 6. A.A. - Havas ajansı 
bildiriyor: Kor tezler içtima etmi1 ve bu 
esnada in~ibat mühim miktarda zabıta 
kuvvetle..; tarafından temin edilmiş
tir. <Mecliste hazır bulunan ool cenah 
mebuslanndan bazıları parlamento ha
berleri üzeı·ine konmuş olan sansür kal· 
dınlmcaya kadar reye iştirak ebnokten 
istinkaf eylemişle~dir. 

ihtilal h:ıreketinin b.ıstınlması işin
de hükumetin sarfetmiş olduğu faaliyet 
hakkında müzakere yapılmış ve M. Ler · 
roux, J,enJilerine disıipJin haricine çrk
maya davet edenlcrc kulak aHnıyarak 
vazifelerini yapmıf olan asker ve polis 
kuvvetlerinin ögüsünde bulunmuştur. 

Bundan sonra halkçı fırka .-eisi M. 
G i•-obles, vermiş olduğu itimat ~Mri
rini' müdafaa etmiş, sosyalistlere ve ka
binenin teşekkulü akşamında ihtila.J ha· 
rekeııinin tertip edilmekte olduğunu biJ. 
<]iklerincbn dolayi hükiımet otoritesini 
krracak şekilde neşnyatta bulunmuş o
lan sol cenabcılara şiddetle hücum eyle
miştir. Mümaileyh, ispanyanın başında 
M . Lerroux'nün bulunduğunu v~ hu suai 
sclahiyetler istemekten hiç bir korkunı 
olmadığını söylemiştir. 

M. Gömböş Romada 
ROMA, 6 (A.A.) - Macar 8&§ • 

vekili M. Gömböş buraya gelmit ve 
M. Muaaolini tarafından istikbal edil 
miştir. 

İngiltere ve Mısır --
LONDRA. 6 (A.A.) - Hariciye 

nazm Sir John Simon, Avam kaıınıara 
sında Muırda buhran e&~ında lngil 
terenin takip etıniş olduğu hattı ha • 
reketin Yahya Paşa k.abineainin isti • 
fasını intaç etmiı olduğunu beyan et. 
uıi~ir. 

Sir John Simon, ecnebi teb-aanm 
mal ve canlarının muhafaza ve hlma
yesini deruhte etmif olduğundan dola 
yı l ngilterenin Mısırda ağır mesuliyet 
!eri olduğunu ilave etmiştir. Mısırda
ki ln~iliz fevkalade kom.i&eri, -Batve
kile ıimdiki idarenin tesisi için zaruri 
olan tetbrleri arzet:miı ve bu tedbirler 
lngiltere hüki'imeti taMfmdan tama· 
ıınen taavip edilmiıtir. 

Surye meclisinin tatili 
BEYRUT, 6. A.A. - Havas: Suri· 

ye meclisinin tatili Şam ve Halep'de he
yecansız bir surette karıılandığı bildiri!· 
mektedir. Bu fdıirlerde tam bir sükiln 
caridir. 

Hanevralarda 
Bir Destroyer diğerinin 
iskele tarafına ıaplandı 

LOS ANGELES, 6 (A.A.) - Ame 
rika filoauna mensup 26 harp gemisi 
ta.rafından yapılan bir gece manevraaı 
eanaamda Ellis Destroyeri Magdale • 
nanın 200 mil açıklarında Makferland 
destroyerinin iskele ta.rafına oplan • 
mııtır. Ağır hiç bir yaralı yoktur. Fa
ka.t kazan dairesine su girmiftir. ı.,..,. 
bında destroyeri çekmek üzere iki ro
morkör hazır bulurunaktadır. 

Tevfik Rüştü Beyin refika
sına bir ameliyat yapıldı 

BERLIN, 6 (A.A.) - iki senedir 
gözünden rahatsız bulunan Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyin 
refikalan Hanımefendiye muvaffakı· 
yelle ameliyat yapılmıştır. Sıhhati iyi 
lef>-uektedir, 

Meclisin yarınki toplantısında en 
cümenler intihabı yapılaca 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Meclisin peı·sembe günkü toplantı 
da encümenler İntihabı yapı!acaktır. Encümen 'azaları ara-ında geç 
devreye nazaran büyük bir değişiklik olmayacat;;ı anlaşılmaktadır. Si 
nop mebusu Yusuf Kemal Beyin lktısat encümenine, Maı·din mebusu 
li Rıza Beyin Bü"çe encümenine, Manisa mebusu Hikmet Beyin Haric 
ye encümenine girecekleri tahmin ediliyor. 

Türk- Yunan ticaret anlaşmas ı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Türk· Yunan ticaret anlaşması içi 

devam etmekte olan müzake;e son safhasına dahil o/muştur. iki tar 
prensipler üzerinde mutabık kalmışlardır, 

Muamele vergisi hakkında kanun 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Eski muamele vergisi k<ınunlanm 

meriyeti zamanına ait ve vergi mevzuuna dahil muameliittan dola 
tarhı icap edip te yeni muamele vergisi kanununun neşrine kadar tar 

ve tahakkuku yapılmamış olan vergilerin müruruzamana sureti tebeiye 
hakkında Maliye Vekaleti viliiyetle re bir tamim yapmıştır. 1 Ha.zira 
1934 ten evvel tarh ve tahakkuk ettirilmis olan vergilerin müruru zama 

müddetlerinin 1 Haziran 1934 ten itiab,:en başlaması ve bu tarihte 
sonra 3 sene mürurunda tarh müruru zamanının ve 10 sene mürurund 
tahsil müruru zamanının tahakkuk etmiş addolunması icap eder. Es 
muameliittan dolayı 1 Haziran 1934 tarihine kadar tarh ve tahakku 
ettirilmemiş olan vePgilerden ise tarh müruru zamanının 1 Haziran 93 
ten _ve tahsil müruru zamanıma da tarhın kesbi katiyet ettiği mali yıt 
takıp eden yıldan itibar ettirilmesi ve bu nevi vergiler için 1 Hazira 
1934 te?. itibaren 3 sene ve tar hın kat'ileştiği mali yıldan sonraki m 
yıldan ıtıbaren 10 sene geçmedikç e tarh ve tahsil müruru zamanlarını 
tahakkuk elmemesi liizımdır. · 

Pasaportlardan-damga 
alınacak 

' 
resmı 

ANAKRA, 7 (Telefonla) - Pasaport harçları içintte cüzaan oe 
de:i ve damga resminin dahil olup olmadığı hakkında bazı mahaller te 
reddüt etmekte olduğundan Maliye Vekaleti viliiyetlere bir tamim ya 
parak be.; kaplı pasaport cüzdanlarından 20, maruken kaplı cüzdan 
lardan 100 kuruş ile, 2 liralık damg a resminin de ayrıca ahnması liizı 
geldiğini bildirmiştir. 

Yeni pamuklu mensucat fabrikası 
. , ANKARA, 7 ( Telefonla) - Sü..,.,"• P<tnk t=alından Konya Ereğ 

lısınde kurulacak pamuklu mensu' at fabrikasının 15 Teşrinisanide te
melatma merasimi yapılacaktır. Fa - ' ı .... aa .. .ıv tezgah olacak, memuı 
ve amele mikdarı vasati 6SO kişi olacaktır. Fabrika senede vasati 7 bir 
balye pamuk işliyecek ve imalatı 4 ilii beş milyon metreyi bulacaktır. 

I ran tayyarecileri Diyarıbekirde 
DIY ARIBEKIR, 6 ( A .A.) - Iran tayyarecileri dün Kayıerider 

şehrimize gelmiş, meydanda vali Beyle belediye, tayy=e cemiyeti 
Halkevi reisleri, tayyareciler ve haik tarafından karşılanmıştır. Tayya 
rec~ler Halkcvine. mi~af!r. ';dil"'!işlerdir.Konuklar şerefine tayyare cemi 
yetı .~aralından yırmı kışılık bır ak şam yemeği verilmiştir. Konuklaı 
bugun saat dokuzda Irana hareket etmiş ve çok samimi bir surette uğuı 
[anmışlardır. - -

Mısır k abinesinin istifası 
ISKENDERIYE, 6 ( A.A.) - Kral Fuat kabinenin istilasını kabu 

etmiştir. -
Motok_ar devrildi, yaralılar var 

AYDIN, ( A.A.) - Bu sabah Aydından hareket eden motokar Ge; 
mencik • Reşadiye istasyonları arasında yoldan çıkarak devrilmiıtir 
On iki yolcudan alt<Bı yarcüıdır. , 

Türk - lngiliz ticareti 
LONDRA, 6 ( A.A.) - Avam kamarasında Türk - lngüiz ticaret mi 

nasebetl~rw; dair ıorulan bir ııual e ticaret nazın M. Rıpıciman fU ce· 
vabı vermışlir: 

"Bundan birkaç ay evvel Türk hükıimetine bazı tek/illerde bulun . 
mu1tuk, T~rk h~kWn_eti '!eçen~erde bize mukab~ teklifler. yapmıştıı 
Bu mukabıl tekı.Jlerı tetkık edıyor uz. En kısa bır müddet ıçinde mem 
nuniyeti mucip bir tesviye tarzı bulmak için her türlü gayret ııarfoluıw. 
caktır. 

İtiraznameler nereye 
gönderilecek 

ANKARA, 7 (Teılefonla) - Stok 
mallar için verilen istilıliık beyannaıne
şi üzet'ine yapılan tı..-hiyata müteallik 
itiraznamelerden idari tetlııik mercii it
ıt.ihaz olunan tahakkuk müdü~lüıklerinc 
tevdi edilmemiş olanların muamele ver
gisi kanunu ahkamı dairesinde itiraz ko
misyonun·..,, sevki ve evvelce idare tel ,. 
kik merciine sevkedilmiş olan evraka 
ait muamelatının ela ayni esasa ircaı 
rzaruri ıbulunduğundan bu ban İbraz· 
namelerin de ne teılııilde kar&r.l bağlan
mıf oluna olsun itiraz komisyonuna 
.gönderilmesi Maliye vzkileıti tarahn • 
dan alakadarlara tebliğ edibnittir• 

Yeni konsolosluklar 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Harici 

ye vekaleti Anvera ve Kalasta muvaz• 
zaf birer kdnaoloaluk, Lizbon ve Ri • 
gıı.da da fahri konaolo&luklar ihdaa 
etmit ve lrlandadaki Dublin ıehrinde 
fahri konaolo&luğu kaldırmııtır. 

Nakliyat vergisi 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Mu· 

ayyen tarifeli vesaitle aeyahat eden 
yolculardan alınmakta olan nakliyat 
r&UDinin tahail ve kontrolü i§leri mer• 
kezce daha yakından tetkik ve takip o 
lunabilmek üzere muayyen tarifeye 
veya mütebeddil ücrete tebean yolcu 
nakleden, gerek devlete ve gerekse 
ıirketlere ve e§haaa ait olan ıimendi· 
fer, tramvay, vapur ve tunel gibi na• 
kil vaatıalarmm mevkilerini, İftigal ne 
vilerini, sahiplerinin isimlerin, ticaret 
ünvanlarmı ve nakliyat re:Jmini hangi 
mal sandığına yatırmakta olduklarını 
müfredatlı bir cetvel tanzim ederek 
göndermelerini Maliye Vekaleti def· 
terdarlıkla.ra bildinni§tir. 

-~ 

Merkez bankası niütlür 
muavinliği 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Mün
hal bulunan Cumhuriyet Merkez Ban 
ka.sı umum müdür muavinliğine Iktı . 

M.t Veki.leti tefti§ heyeti reiai Hayre 
.. l Beyin tayini kararla§Inııtır. 

Brezilyadan alınan kah
velerin paraları 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Bre· 
zilyadan ntm alınmakta olan kah . 
veler için ödenecek bedellerin Mer . 
kez Bankaama yatmlma.sma lüzum o 
madığı alakadarlara bildlrilıniıtir. 

Memlekete giremez 
ANKARA 7 (A.A.) - Pari•te çı 

kan ıimali Kalka.aya adlı mecmuanı• 
memlekete girmesi Vekiller heyet. 
kararile yasak edilımiıtir. 

Hindistan da 
Yapılacak bir merasime 
Dük dö Y ork çağırıldı 

BOMBAY, 6 (A.A.) - Hindiataı 

valii umumisinin, kral George'in izdi 
vacmm yirmi be§İnci yıldönümü mün 
oebetile dük ve d~es d'Y oıık'u Hindi 
tana davet etmiş olduğu söylenmek 
tedir. Bu haber, efki.n umumiye tar 
fından nliıka ile karıılanmış ve siya 
va ziyetin kararsızlığı dolayısile d illi 
ve düşese nasıl bir istikbal yaptlacaf 
hakkında bir takım mütalealıı.r" y< 
açnıııtır. 
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LE~! [ ş E H İ ll H A 8 E R L E R İ ~ 
lstanbulda vergi ._~ .............................................................................................. .....ıı~ 

taksitleri! ôKONOMl 

nı;~~:ıetelerde Şehir Meclisinin ilk 
len .. e~.elerini meraı.la takip eder • 
~ f ~0~me ilifti: lstanbulda bina uer 
·ı Q ~•ilerinin dört yerine ikiye indi
~~• ".f eclisten istenmİf ... Şehir Mec 

1 o/ •kı azadan bir ikisi de pek hak· 
'} Qraı. bu taksitlerin dört yerine al· 
IQ Q{•lıarılması lazımgeldiği bir sıra· 
IQ/ 1 •Ye indirilmesi teklifini aykırı 

1"1tıflar ue bu iıe taraftar olmadık
"' .. 1 ~ ~oy emiıler, tezkere iktısat en· 
•nıne gitmif ..• 

lı.Jıllö~le uergi tahsili gibi hazine ha
.Qd" ıle halk vazifesini fiddetle ala • 
ltıı ~r. eden bir meu:z:ua tonas eder • ..., '*' l~tileye boğamayı;z;. Onun için 
~ leYı çok ciddi mütalea etmemi:z: 

"1dır. 

ıı..11•rırilerin tahsilinde bağlı olduğu 
ti~ trnual kanununa göre bina uer • 
Iİlt krıesi :zarfında dört miisa.ıi tak· 
~ tcıhsil olunur. Bu taksit :zaman• 
t<l 1 da oranın meclisi wnumisi tayin 
· ~r: lıtanbulda bu vazife Şehir Mec· 
l'İhl'".dir. Seneler ev.ıel bu taksit ta • 
11..;:: en mantıki f"kilde ayrılarak 
~ CJrtdan beri her üç ayda bir ola· 

, 1~Yin olunmuftu. Sonradan Şehir 
l'l<ıl/ .. i bunu her iki ayda bir olarak, 
d~ 1 Yılbafına daha fazla yak/aftır • 
~· Bu sene de ilk taksiti Ha:ı;iran 

rij"a alarak senenin dört takaitte 
•t1 •<=•k bütün vergisinin kcinunue.ı • 
"1ı 10nıına kadar tahsil edilmif olma
li/ı~ lıarvr .ıudi. Bu suretle bina sa • 
•e.' b~f aylık vergiyi daha e.ı.ıelden 

"1ere mecbur tutuluyordu .•• 

li ,,_§İmdiki verginin iki taksitte talısi
• <lrarına gelince; bunu daha iyi 
~~- edebilmek için takaitlerin 

,." lariJılerde tahsil edileceğini bil· 
..,

6 
S<>k faydalı olurdu. Bununla be

~ ~ Maliye tahsil ilarelerindeki 
ı., .'~i pek iyi bildiğimi;z; için vergi· 
L;, İlti taksitte alınmaya bQ§layınca 
il.ıı lenenin vergisi Hne yansı bitme· 
• lıttıınamen tahsile kalkılacağından 
• ~ WfnNırneliyi;z;. Çünkü bugÜn • 
~0rt takaitte bile bir senelik vergi 

Ş~ ayda tahsil edilmektedir. """:i gelelim ifin en can alacak nak 

'l' ahsili emval kanununu koyan ku.ı
'?'eden bir senelik bina vergisinin 

Zere bağlanmasını emretmiıtir?. 
~ P.ttıa cevap vermek pek kolaydır. .,..., . l 
!llırı ~·YI verecek o an halka kolaylık ol 
. ve halk sıkıpnasın diye ... Bu tak· 
. ~ adedinin arttınlıp ekailtilnw • 

Oe taksit vadelerinin nklaftınlıp 
~ekleıtirilınesi ora halkının iktısa

ll<ı~yctlcrinin dü:ı;günlüğüne göre 
~alli meclislerce yapılacaktır. Bu 
l'Q Şehir Meclislerine verilmesi de o

Yı en iyi tanıyan ile halkm içinden 
.. ':," bu :zümrenin halkın hukukunu 

f alaaJa erbap olmalarından ne§et 
• ltıe;z; mi?. Bu mülaha:z:ada da birleı· 

len aonra IManbulu ele alalım: 

~ört taksitlik bina vergisinin iki 
• ıtte alınması tahsilin mükellefe gö 
(;~.arı Yarıya güçleftirilmesi demek 
~f•I midir? .. Kammu koyanın, halka 
ı..;:lık olsıın diye azami dört taksit 
'.il>ıt ettiğine göre bunun ikiye indi • 
ı.ı_·eai bu kolaylığın yan yanya azal· 
ç::::ı demektir. Kolaylıklar da ne 
/ıqı,,, n azaltılır?. Onlara arlık lü:ı;um 
ı.,b ayınca: Bu da tamam. Şimdi mu
rıol,ı, lıalmamı:z: la:z:ımgelen bir son 
ııq ~a uar: Acaba lstanbulda iktısadi 
6q ıı°J'et bu .ıergi kolaylığının yanyan• 
ılq el,.;zıilmeaini haklı gösterecek ka· 
~.4 dü:z:elmiı midir?.. içlerinde bir 
bt rıtalsahibi bulunan Şehir Meclisi 
ti ~~en daha iyi bilir ki, lstanbul • mi 
oİ" demiyelim fakat • binalan en bo§ 
~İQ~ tehirlerin birincisdir. Bugünkü 
ı~ ve bina ıartları latanbuldahi ik
L;ı 1 ua:z:iyetin vergilerin miadında 
hq~ Verilebilmesini güçleıtirecek bir 
ılj, e olduğunu apaçık göstemıekte • 
ıı,1 .... Kapısında (kiralık) levhası ol • 
ıli ~Qn apartıman ( anka) gibi bir §EJY

ıı~·· Bu halile malsahiplerini vaktin· 
tl-e euuel, eline -para g~nNden vergi 
~ 'rııeye se.ıketmek belki aene sonu 
.. i;batını voktinde bağlamak isteyen 
q,. akaya birakmamağa vakit kal&ın 
lq ıtısıında olan memurlar için bir ko
tj °J'lıktır amma halk için Şehir Meili
,4~nın da dedikleri gibi pek arzu 
dt•lı~ fey değildir. Bu gibi mcseleler
lt, dıhkat edilecek nokta fUdur: Hal
lq ~ Vergi vermek .ıa:zifesini kolaylık· 
ı.,:'qe i:z:aç edilmeksi:z:in seneler :zar • 
it a yapabilmesini temin etmek ..• 
?4;,lıarıgi başka bir mütalea ile olursa 
bj n bu mülciha:z:anın dııına çıkınca 
,;,/Qraltan güç tatbik edilecek ka • 
ti . Qrı tak.ıiye için hükumet otorite
~· lazla yıpratmıf, diğer taraftan da 
'>ı "•llelin tediye kabiliyetlerini azalt 
'q'f oluruz;. Ben Şehir Meclisinin bu ife 
4.~ olmıyacağı kanaatindeyim ... Her 
1111~ U~rgisini vermelidir. Senesi :ar -
İ<I a ve en kolay ıekilde. . . Vergide 
•oı budur. 

FELEK ---·----- ........ ------
lbrahim Tali Bey geldi 

"t-ı;l"•alr.ya umumi müfettişi lbrahim 
li>. 8ey Edirnedcn ıehrimize gdmit • 

) lbr..ı,İm Tali Bey , bilhana Trak • 
~~:.. Y~.,.U..ilen muh:ıcir iti röle )'11• 

n ç.tlışmnktadır. 

~İibadelc komisyonundan 
açıkta ka1an' r 

"t.~uhtelit mübadele komiıyonunun 
1 İizerine açıkt:ı kalımı olan me· 

'lar, hiikümetçc t.,.ciban baıka va• 
e tayin edilecckleTdir. 

t~ ınemurlam iki maeı nisbetinde 
~ nat verilmiıtir. Kom1ıyonda elye

...,_Cetniyt ti Akvnma verilecek raporun 
~ asma cl\lmlmaktadn-. 

Odada yeni 
Aza intihabı 

Mec:is tarafından beş k :şi
lik bir he 7et seçildi 

Ticaret "c &anayi odası meclisinin 
yenilenecek olan aza intihabab iç.in 
başlanılan hazırlıklar ilerlemektedir. 
intihap iılerile uğraşmak üzere oda 
meclisi tarafından beş kişilik bir he • 
yet seçilecektir. lktuat vekaleti na • 
mına iştirak edecek komiser belli o • 
!unca, heyet çab:ı.mağa bqlıy.caktır. 
Aldığımız maliimata göre, kooııUerli • 
ğe ~hrimiz ticaret büroau mü.dürü Hay 
rettin Beyin tayini muhtemeldir. in • 
tihap heyeti, en kıaa bir zamanda in
li.hap gününü, mahallini ve saatini ta• 
yin edecek, aicil defterlerini tetkik e
derek intihap hakkı alanlan ayıracak 
br. Oda nizamnamesi mucibince. aza 
aeçimi iki dereceli intihap auretile ya 
pılacak, altımı iılıinci müntehip aynla• 
oakbr. Bu albruş ikinci ımüıııtehibin 
yirınİ&İ doğrudan doğruya l.ktıaat Ve; 
k.i.leti tarafından seçilecektir. Diğer 
kırkının müntehipler tarafından hafi 
rey ile ayrıhna11 icap etmektedir. 

Çekoslovakya lü'ün alıyor 
Çekoslovakya reji.oi 650 bin kilo 

Bulgar tütün u.tın almağa karar ver
mittir• Rejinin bu mübayaa iç.in yakın 
da bir mii-kua açacağı bildirilmek
tedir. 

Mısırda Yunan şarapları 
Yunan J&l'aplarmm Mı.sırda tabi tu 

tulduğu ithalat vergi.i ÜÇ.le bir nis • 
betinde aralblmıttır. Bu yeni vaziyet, 
Yunan tarapları iç.in müaait bir mah
reç temin etmİ§tir. 

lspa ııyıya ihrııç edi~r n mallar 
3 Tepiniaani 1933 tarihine kadar 

ispanyaya ihraç edilen snallara muka 
bil böliiğe kalmış paraların aerbeat 
döviz olarak verilmesi takarrür et • 
miştir. Bu hususta yapılacak müraca
at ~kli bir taınimle alakadarlara bil 
dirilmittir. 

Odada aylık toplantı 
Oda meclisi bugün öğleden sonra 

aaat 15 le aylık toplantı,.1ru yapacak· 
br. Bu toplanbda, laatik deri ve yu • 
murta kontrol heyetine yeminli bir e. 
k.aper aeçilme&i işl...-ile daha bazı m&

aeleler görüşülecektir. 

lzmirda satılan uzum 
Aldığımız malW:nata göre, bu ayın 

üçüne kadar lzmir borsasında 192 bin, 
haricinde 25 bin çuval, ki canan 217 
bin çuval üzüm sa.tılmıttır. 

Zeytin ihraç talimatnamesi 
Yeni hazırlanan zeytin ihraç tali

matnamesi projesi üzerinde yapılaıi 
tetkikat bitirilmiştir. Bu hususta zey• 
tin tacir "e ihracatçılan kendi fikir 
ve göri4lerini tesbit ehnişlerdir. Oğ • 
rendiğiınize göre, esas itibarile tali • 
matname fazla bir değişildiğe uğralı! 
mıyacak, yalnız bazı noksan cihetle • 
rin tamamlanması temenni edilecek • 
tir. Bu arada bilhassa zeytin ihracın
da fazluile ar;.,.an fıçı meselesinin 
halledilme.i imkanları tetkik edilmiş
tir. Odanın hazırlamakta olduğu ra • 
por, bir haftaya kada r Türkofis mer
kezine gönderilecektir 

Sinemacılar komisyonu 
top'.anamadı 

Sinemacılar komisyonu dün Tica .. 
ret odaomda toplanrak istekleri elra• 
fında bir rapor hazırlayacaklardı. Fa
kat, komisyon ekseriyet olmadığı için 
t r • - .... 'l"""'lı""rntş, içtima baıka güne bı
rakılmııtrr. 

Cihanğirde 
Taşlanan ~v 

Cihangirde Toprak ııokakta 30 no-
maı c..ı. c.• .u -., u • 
nı yazmıtlık. Bu evde altı aile otur • 
maktadır. Ev Llmnar.do ve Nikolaki e 
fendilere aittir. Ancak hadise pofue 
haber verilmiş oldufundan üç gü:ıden 

1 beri taşlanma kesilmifl.ir. Evde oturan 
)arla dün bir muharririmiz kO'lluprıuş
tur. Onlar demitlerdir ki: (Suçlu bu
lununcaya kadar biz ~e reriler( 1) ta
rafından atıldı diyel:m) 

Her koyun kendi bacağından asılır ... Amma. .. 

--
Şehir Meclisine ithal 

Her bacağından asılan koyun değildir. Onun içindir ki; fU re.imde gördü
ğünüz; etlerin ne eti olduğunu bilemez.sini:ı. Meğer ki kasap
lık :zanaatinden cınlar b_ir adam ola&ını:z:... Eakiden Karaağaç 
salh'!nesinde kesilen etle"!' . üstüne cinsine göre koyun, keçi, dağlıç diye 
beylık damgalar vurulurdu. Şımdı vurulmuyor. Her ne kadar bu yüzden ahali 
keı:iyi koyun diye yiyo..,,a da haytJanlarunı:z:m mahiyetini ycin ağyara te§hir e
den bu damgalarla on/an artık leke/emiyoruz;. Ne dersini:ı bu :ı;eralete? / 

Kınalıada 
Önündeki kaza 

-<>-

İstintak hakimi lsmail kap
tanı tevkif etti 

Evvelki gece Kmalıada açıkların • 
da yukua gelen deniz kazası tahkika
b devam etmektedir. Motör kaptaı\I 
lsmail Efendi ile taife Omer ve Hüae 
yin dün Adliyeye tevdi edilmiılerdir. 
Omer ile Hüseyin ifa.deleri alındıktan 

so;nra serbest bırakılmış, lsmail kap • 
tan istintak ha.kimi tarafından tev • 

kif edilmiıtir. 
Boğulan Ha.cer Hanım ve kızı Hali

de Hanun Küçükayaaofyada Demirci 

Raıitefencli sokağında 16 numaralı 
evde oturmakta idiler. Bu aile Cem • 
liklidir. Arıuıra htanbula gelip riı . 
mekte idiler. Hacer Hanımın 20 y14la 
rmda Mehmet iaıninde bir de oğlu var 
dır. Ve burada hizmeti aakeriyeaini ifa 

etmektedir. 

Ruam mücadelesi 
Ruam mücadelesine faaliyetle do· 

vam edilmektedir. Fatih hayvan hu
tanesinde peTakende kalan hayvan • 

)ar muayene edilmektedir. Usküdar 
baytar mektebinde de Uaküdar ve Ka 

dıköy mıntakalarında.k.i hayvanların 
kanları alınmaktadır. Şimdiye kadar 
her iki mmtalı:a dahilinde 6867 ha}"'& 
nın kanı alıND1'tır. 3 bini mütecaviz 
katır ve merkebin muayenesi yapıl • 
mıştır. 

Telsizlerimiz de 
İslah edilecek 
Posta ve telgraf için yeni 

teşkilat hazırlanıyor 
Şehrimizde bulunan Posta ve Tel

ııraf Umum Müdürü Nazif Bey, Gala

r 
~ Beyoilu ve Ye
L.1J'7tStaneleri ge:.ı. • 
,ıiş, dün de Oama
ilye telsiz iataayo
ı.ına giderek tetki 
.atta bulwunU§tur 
fazif Bey, burada 
'<aldığı müddet zar 
"mda Telefon tir-
1telinin hesaplan • 
nı tetkik eden he
··etin mesaisi ile de 

lakadar olacak • 
tır. Aldığımız ma-

N AZIF BEY h'.imata göre; Pos-
ta ve Telgraf ida

resi iç.in yeniden yapılması taka1TÜr e
den te~ilat kanun layihuı için hazır
lıklara başlanılmıştır. Ancak, bugün
kü tetlcili.tm tamamen veya knnıen 
tadili.ta uğratılrna&ı ha.kk.md'a hen.üz 
bir karar ver.ilmit deiildir. Tetkikatın 
net.iceo.inde görülecek ihtiyaca göre 
bir karar verilecektir. Bundan batka 
Nafıa Vekili Ali Beyin telsiz is.tasyon· 
lanndaki tetkikatı dolayı&ile, bu istu 
yonlarda yapılma.ar lüzumlu ilaveler 
ve değitiklikler de tesbit edilmekte • 
dir. Nazif Bey dün kendi.ile göri4en 
bir muharririmize, tetkikat için ııcldi
ğini birkaç gün aonra tekrar Ank. ·ra· 
ya döneceğini aöylemi§tir. 

Olen uatman, e;z;en vatman, hadisenin olduğu yer, müddeiumuminin hadise ye
rine gidişi ... 

Y edikulade feci bir kaza 

Genç bir .vatman ezildi 
Tramvayın aksi kapısından atlarken 
karşıdan gelen tramvayın altına gitti 

Dün aabah Y edikule çartmnda bir 1 tir. Karııdan gelen tramvayı gÖrmÜ§ 
tramvay kazası olmuf ve malesef bir oba bile, belki de vatmanın k.endi&ini 
vatmanın ölüınü ile neticelenmiJtir. görünce araba.oıru durduracağına hük 
Sirkeciden Y edikuleye gelmekte olan metmittir. Lakin Arif Efendi tram • 
819 numaralı vatman Arif Efendinin vaydan atlar atlamaz, karşıdan gelen 
idareaindcki 4 nwnaralı araba, Yedi- tramvay ini fren yapamamış ve vat-
kule çaqmndan, bir merkep araba.at man Arif Efendiyi altına alarak der· 
tramvayın sol tarafına dokunmuş ve hal ölümüne sebep olmuıtur. Ceset 
bir çizııi çizmiıtir. Bunu hiueden Arif Morga kaldırılınqtır. Olen vatman be-
Efendi kızmış ve nrabacıya çıkıpnak kardı ve altı aydanberi vatmanlık ya 
için tramvayı durdurduğu gibi, sol ta pıyordu. lsm:ıil Efendi de beş altı ay-
raflan yani, yolculara kapalı olan ka~ 
pıdan fırlc.mıtlır. Fl\kat bu sırada kar 
ı l:\rnftan 618 hm:oı.il Efendinin idare 
aın<le 14 nurnaralı tr .. mvayın hızını al 
m .. bır halde !!eldii(ini farke:::nt'nıiş-

)ık bir vatmandır. 

Kaza tahkikatile müddeiumwni 
muavinlerinden Ferhat Bey meşı;ul ol 
maktadır. 

MAARiFTE 

Hukuk 
Talebe kongresi 
Dün toplandı, yeni idare 

heyeti seçildi 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti dün 

aaat 14 le Halkevinde senelik toplan
bsmı yapmıfbr. Dünkü toplantıda bir 
aeneliH idare heyeti raporu olrunmuJ, 
tasvip edilmiştir. 

Bundan oonra hesap ı.ıftiş hey tle
ri raporlan ol<unmuflur. Talebe; y ar
Gmı, kitap tedariki işleri ııörüş... ~1. 
seyaılıat tertibi teklifleri üzerinde ko • 
nu§Uhnuştur. Bundan sonra, yeni ida • 
re heyeti .intihap eclilmiıtir. Cemiyet 
birinci renliğine Rihot Bey tayin edil-
miF• 

Bımdan aonra, ReiıicumhUT Haz-
retlerile Büyük Millet Meclisi reisi 
Kiznn, Başvekil ismet Peıalıra ve Maa
rif vekili Abidin Beye tazim telg..afla
n çd<ilmesi kararlajtırılmıftır. 

Köy mekteplerinde teftiş 
Maarif müdÜT vd.ili Şevket Sürey

ya Beyin riyaaetinde, dün lstanhul ilk 
tedrUat miifettişı.e.-i bir toplantı yap • 
JN~dır. 

Bu toplanıbda bilhassa köy mektep
lerinin teftiı edilmesi meselesi görü • 
şülmüştü,·. 

Fazla teftiı yapılabilmek ı!;Jn, 
li2ım gelen harcırahın na11l temin edi
leceği mün•§A edilmittir. Köy mek
teplerinin daha sık tefti, edilmesi için 
tedbiri ... alıı.cal<tır. 

Birl ı k kongresi 
Milli Tüıi< Talebe Birliği senelik 

l.ongreıini cuma günü payacaktır. 

Lise son sınıfiarın. a bir 
dersten ka.anlar 

Liae ıon SJnıflannda bi.- derıııten ı.a. 
lan talebenin üniversite fakültelerine 
muvakkat ~ olarak almmalan için 
Maarif vd<i.letinden emir gelmiıtir. An
cak, bu şekilde fakülte).,,.., girecek ta
lebe, sene sonunda, fakalte inrtihanlarile 
beraber, li~de *male kalan denle • 
rinden de imtihan vereceklerdir. 

Pr. Schvartz derse başladı 
Berlin iinôveniteai pnıfe•örlerinden 

M. Sdıwart:z: tdırimi:z:e gelmiı ve Hu
kuk fakülte.indeki denler1ne baılamıı· 
tır. 

Profesör M. Sclıuvartz birinci sınıf
ta medeniye hukuku okutacaktır. Ev • 
velce Jabsın hukuku, borçlar hukuku, 
aile hukuku ayn ayn profesörler tara
fn><lan c*utulurken, f.İmd.İ bu denler 
birlqtirilmiftir. 

Hukuk Fakültesi inzibat m::ıclisi 
Hukuk fakültesi inzibat meclisi dün 

toplanmıştır. Dünkü toplantıda muhte
lif gazetelere, fakülte ve talebe işleri 
hakkında mektup yazan, şikayette bu
lunan yedi talebenin vaziyeti görüşü! • 
müttür. Bu tabeler hakkında ne ceza 
verileceği gele«k toplaı,!Hla kanrlat • 
tınlacaktır. 

Eser yazan memurlar 
Merkezden manaup dahiliye me • 

murlarııun -veki.lette mevcut .icillerin 
deki p.lui halleri ve memuriyet aaf • 
haları yeni .icil nizamnaroeai mucibin 
ce sicil karnelerine geçirilmektedır. 
Bundan dolayı vekalet, eserleri mev
cut bulunan memurların sicillerine kon 
mak üzere eoerlerinden iki~r nü.aha· 
amJ istem.ittir. ----
Gümüş paralar haftaya 

çıkıyor 
Maliye Vekaleti Nakit ı leri miidü 

rü Halit Bey, dün Darphaneye gide • 
rek yeni gümüş paraların basılması 
i~lerine balcnıştır. Paralar bir haftaya 
kadar kat'i aurette piyaaaya çıkarıl • 
mı, olacaktır. 

1 HOR A 1 
<h Bankaauıdan alman cetveldir) 

6 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

ISTIKRA..'.LA:t l TAHViLAT 
]stikru.• dahili 94 Rıhtım 17,SO 
1933 Erıani 97,25 An. Mümeaail 50 
Onitürk 29,7Ct An. T ab•i.ll 1~11 45,75 

• ıı 28,JO • ııı .ıa.so 
• ili 28,55 

ESHAM 

it S.,ab•ı Nama 10 l Reji lıı.aponaaa 
" ,. Hamiline 10 T e)efoo 
• • Müeasİ• 97 Terlıoa 
Tiirlıı.iye Cumlaa· Çimento 
ri1et BankaM 58,50 lttibat det". 
Tram'Y•Y 31,75 Şark dey. 
Anadolu HiaM !7,50 ı Balya 
Şir. Hayriye 15,SO Şark m . .c:sa 

ÇEK FiYATLARI 

Prai 
Bel vat 

2.ıs--
10.so 
19.25 
13,90 

13 
o.ss 
ı.ss 
4,75 

19,02 
34,55 

Londra 
P•ria 
Milino 
Nüyork 
Cenevre 
>:na 
Brüksel 
Amaterdaın 
Sof ya 

627.75 
ız,06 

9,29,69 
79,40 

Z.44,10 
83,30 

3,39,90 
1,17,48 

66.06 

Moako't'a 10,.93.Z,S 

NUKUT 

f_O F. Fransıa 
1 Dolar 
!1 Kur. Çek 
t Şile A•. 
1 laterlin 

20 Liret 
20 Le•a 
ıo F. Belr;ika 
20 Dro:t.hnü 

" FloriD 

IC.u.ruı 

169 
125 

98 
23.50 

629 
216 

23 
115 

24 
83 

Jse,.Jİ.n 

Varıo•a 
Bud..apeıt• 
Madrit 
Bükreı 
Viyana 

(Satıı) 

20 L la.-içre 
1 Pueta 
1 M..rk 
l Zloti 

20 Ley 
20 Dinar 
1 Cerao•İf 

Altın 
Meci.diye 
Baolmot 

1.97,60 
4,18,90 
3,92.86 
5,81,34 

79,21 
4,20,92 

ICuruı 

aıs 
18 
43 
22 
18 
54 

-.-
9,23 

36,50 
237 

3 

Günü. 
i?G= 

Saiılığa çıkarılan 
Çinliler 

"'! 

Amerikada genif mikyasla"
rı aclam,, ticareti yapan bir febeke 
~ulu.nm.u,. Bunlar bir takım Çin ... 
lilerı, su:e iş burocağız diye avlı .., 
yarlar ve sonra pazara çıkarıp _, 
hyorlarmış. Böylece kanelırclıklrı 
zavallılardan bir kısmına müperi 
bulmuşlar ve geri kalanı;; tan~ 
ni ele bir depoya tıkmışla •• Orad~ 
alıcı bekliyor:armı,. 
Şu Amerika garabet memlc'M ..! 

ticlir vesselam. fngilizlerin taz;,;i -
kınelan kurtulmak ve her türlü ka 
yıtt:ın azade kalmak için Ameril.a 
ya hicret eden ve oraela devlet koı· 
ran, istiklallerini ilan eelen, insa;ı
ların cliyannda böyle leci bir tica• 
relin yapılelığını görmek kalbe ol -. 
dukça haşyet ve korku veriyor. 

Tasavvur eclin ki New-Yorlı li• ' 
manına ilk girdiğiniz uzman o bü
yük manzaranın içinde büyük bir 
hürriyet abidesi.le karşılaprsı~ 
Hürriyetin doğduğu yer burası 
zannederııiniz. Fakat ne büyük bir 
tezathr ki Lindberg'in çocuğuna 
bu memlekette kaçırırlar. Filanca 
milyoneri burada ölümle tehelit °' 
elerler. Şu bankayı burada baMır • 
lar. Ve nihayet esir ticaretini gene 
burada yaparlar ••• Bu sahrlarunı:ıı. 
la Amerikalıları muahaze etleceN 
eleğili:z:. Böyle feyler her yerele o
lağan işlerclir.Merela Anvera, Ma-. 
silya, Hamburg gibi büyük liman

larda, zabıtanın bütün takayyüda 

hna rağmen kadın ve genç kız ticı:t 
retile uğraşan insanlar ,müeueselee 
vardır. Hatta sahil boyunda bazı 
kahvelerin ismi bile çıkmışhr. O • 
raya girmek isteyen namıulu a .. 
damlan poliıı çevirir: J 

- Eleneli, der, buraya girmese-
niz daha İyi edersiniz... ! 

Onun için bizim işaret etmek ; .. 
tediğimiz şey, medeniyet itibaril• 
bu kadar ilerlemiş olan bir mem • 
lekette iki kutbün bulwunasıdır. 
Evet, medeniyet, refahı, hürriyeti. 
serbestiyi ve İnsanların huzunı i • 
çin her türlü vasıtaları yarattığı 

halele eliğer taraftan böyle en müt· 

hiş felaketleri ele hazırlamaktart 

da kendini alamıyor . 

100 katlı binalar memleketindtı 
hırsızlar bile kasaları oksijenle ve 
makine ile cleımekteclir. 

Kmvazörlerile, cliritnotlarilc~ 

tanklarile, toplarile, tayyareleril't 
en müaellah bir memleket olan A
merikada haydutlar da mitralyözl61 

zırhla, otomobille ve teşkilatla ça• 
lışmaktadır. 

Halbuki Kongoelaki zenci hay. 
elutların kullandığı silah nihayet 
ucu zehirli ot suyuna batırılmış biıı 
kargı veya bir oktur. 

Kadın, çocuk ve insan ticareti 
ele bunun için daima en büyük tef 
kilatla büyfik şehirlerde, büyük li
manlarda yerleşebilmiştir. 

, Sor. keşfedilen "sarı adam ti
careti,. .. una bir misaldir. Belki bir 
takım k' n•eler bu iğrenç ticaret 
karşısın ...... 

- Hala mı? cliye taaccüp ede
ceklerdir. 

Esaret her yerden kaldınldığı, 

insanların üzerinde b~kalarının 
m,ütkiyeti tamamen ilga edildiği 
halde, hala mı adam ticareti ya • 
pan kimseler vardır?. 

Evet, maalesef evet ••• 
Hayırhah inıuuılar, çalı~kan in

sanlar, medeniyete daima yeni bir 
hız vermeğe çaltfırlarken harp ta 
raf ta bof durmuyor, ve iki kutup 
beraber yürüyor. 

Mümtaz FAiK 

Yüksek ticaret 
Mektebi islahatı 

İsmail Hakkı Bey ls
viçreden döndü 

iktisat vekaleti tarafından getirt.il• 
cek ecnebi mütehMıHlar için bir ay ev• 
ve! bviçreye giden iç ticaret umum 
müdürü lsmııil Hakkı Bey §dırimrze 
dömnüı ve Aııkeraya gitmİ§tir. 

Aldığımız ı:na!Uınata göre, hmail 
Halıkı Bey, lsviçrede bir çok müıeh
sıs profesörlerle ve iktisatçrlarla temıu
larda bulunmuştur. 

Yükseık iktisat ve ticaret melrlehi 
için geti~ilecek profeoörlerin romini İ· 
ıile de meşgul olan hmftil Halda Bey, 
iktisat v<ıkaleti namına dört miitehaı
sula bir anlaşma yapmıştır. 

Bu temasların neticesi, lsmail H""
lu Bey görüşmeleri hakkında vekalete 
malumat verdikten sonra,, kat'i olarak 
an al ıılaolı:tır. 
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G.. .. mı·yen k k Domate• tedavisi ... KAYE 
orun Büyük Bal an ül esi Tanıdıklardan biri vardır. ikide 

Hastaııklar Yugoıılavyanın dış i,leri Be. bir romatizması tutar. Tuttuğu za-

Her sağlam bir hastadır 
Ki hastalığını bilmez .. 

(Knok) 

kan (1) yardımcısı M. Puriç Bal- manda :ıaııallıya dünyasını haram 
kan antlaprıım (2) için gider ayak eder. 
gazetecilere bir kaç sö:ıı. söyledi. Dün ııene, romati:z:malannın ka· 

' Bu sözlerin ba~lıca değeri, apaçık bardığı bir gündü. Odaya girdiğim 
Uzvn zamanlardanbft'i hekimler has- d d ğ l d d 

tal lar tamrlar ki, tamamile biribirine ve oa o ru 0 ıışun a ır. zaman, ayakları iskemlenin üstün-
bcnzeyen çm.rclerıe görünmezler. Al • M. Puriç Balkanlorın dirlik dii- tle, lrıvranıp duruyordu. 
met .... nitaneler vardır ki, eksiktir. lşte zenliği için yapılan yararlı ifleri _ Geçmİf olsun, dedim. 
size bir örnek. sayıp döktükten sonra: yer gösterdi: 

ı :zdov hutahğı dediğimiz bir haota· "Biz, bir büyük devlet kurduk!,, E all S hal" • 
i<k vardır. Ba hastalıkta baıtmım boynu diyor. - yv a... arma ımı ••• 
ıı er, gözl~ri, göz evlerinden dııarıya - Peki ama, dedim, romatizma 
fırlar. Hastalığm belli batlı çehresi bu • iyice tartılarak okunursa, bu söz lafla geçme:ıı.. ilaç lalan alıyor mu-
.ıw-. Lakin ber zaman böyle olmaz. Ne altın değerinde, fakat demir gibi b • 

B · aretJ ·ı b" d sun an ••• l>oyun fİfi'r, ne gözler fırlar. u •t. e- sag am ır söz ür. 
rin bulumnamalilDB rağmen başka arıza· Bapnı salladı: 

____ ,_ . . . Bal/tan birliğinin sınırlan ve i- _ T-ru··be etmedı",;;.., ı"la~ç kal-lar 'ardır ki, ha•talığı t ........... ıçm qe _ .,-·· 
yarar. Zonor dedi;:.;mü: bir başka basta- çİne aldığı budun (3)ların faplu- madı. Hepsi faydasız. Şimdi her 
lık. Kuıak hutalığı ... Tende kabarcıklı luğu düıünülsiin: Doiuda biz: 18- sabah aç karnıncı .»anm kilo doma-
4D><üntüler olur., ılöküntii olan yerler 20 milyon. Balkanların yultarı u- · 

1 B k •• ı. tes yıyonun ••• yammı gilıi eiırır, sız ar. u u.- has- cunda Romanya 19. 20 milyon, Ş 
talıgı da ı- zaman bu çehre ile görün- b d y _, 5 l · Qftım: 

d ah a ugonavya 14 - 1 mi yon _Domates mı" yı"yorsun? 
me:z. D;;küntüsiı olmaz a yalnız yanar. ve yanıba11ımızda Yunanistan 6 • '1 
oihi "8ncılar, 11zılar olur. Bunda hekim- Evet Dokt tav..:y 0 ..:l• ~ milyon. Hepsi bir araya geldıg"•i - ••• orun °' ~· Ç••• !er çok yanılır. Y anhı yola giderler. Şe- D • f d 
lıerlilerdeki sinir ağrılarım dôküntüsüz gibi 60 • 64 milyonluk bir toplulup - omatu, romatizmaya ay a 
20nor sanırlar. Bir ba§ka hutalık: He- yapar. lı mı imİf··· 
pımmn bildiğimiz kızıl Kenc!Wni sizlet-. Eski Osmanlı imparatorluğunun - Ne bileyim. Bizim doktor, ÖY· 
Başlıca üç büyük alimet kızılın Iİma· yukarıda Kırıma, aıag'ıda Basraya, le diyor. 
aıru tasvir eder: Atq, hünnak ve dökun-
tü. Bu üç alamet bazen bir maske ile Yemene kadar uzanan uçsuz bucak Sordum: 
ortüldügii vakit ba.tabğı tanımak zor sız ülkelerinde bile bu kadar İnsan - Sizin doktorun .s4irliği var-
olur. topluluğu yoktu. Demek oluyor ki, mıdır? 

Atqsiz kızil hastalığı olur. Hünnak Balkan birliği, Avrupanın en karı- _ Niçin sordun? 
belli belirsiz ~..çer. Derideki kızıllık pek k b" k ·· ·· d b" 
roluk olur . şı ır topra parça.at ustün e, ı- - Gücenme ama, dedim, sen 

* • * 
Had denilen taze olarak meydana çı

kan oynak romatizması bir hastalıktır 
ki, bazen aalıım olarak saldınr. ilk olarak 
başlıyan bir buğaz ağrııı, atq, oynakla
nn ş.İpnea.i ve ağrılan, haıtalık levhasım 
bunlar teşkil eder. Çok ke:ı haıtalık yü
reğe de dokunur. Bazı defalar da olur 
l<ı, öteki alametlerin hiç biri yokt..-, Yal
n.ı.ı: yürek uru)muştur, ne buğaz ağnsı. 
ne ateş ne de oynaklarda tiı vardır. Has
talar çok ke.-e ayak kııömm nkı olın...ı
na verilen belli belirsiz ayak ağrılarm. 
dan bile şikayet etmez. Bu yürek İıınza. 
11 ba§lıc:a genç kızlarda olur. Haatahldar 
nndan haberleri olmaz. Bir gÜn kendi
lerini hekime göst ... irler .Hekim kalbin 
kapaklarından birinde bir bozukluk bu
lur ki, bir kaç ay evvelisine gelinciye ka· 
cıar bu bozuıklulukta.n .,_. bile yoktu. 
Bu kalp bozukluğunun sebebi, bir hıraız 
gibi yüzünü saklayarak gizlice YÜcudün 
içine işliy<!D bir romatizmadır. Krzıl 
hastalığı ve had oynak romatizmaaı ele
le ve.-.;bilirftr. Bunlar iki çeşit hastalık· 
brlar ki, alemi nldatmak için aralarında 
anlaımııLardR". 

Daha baıka ıeyler de var. Deri ha&ta· 
lıldarı da bize ayni oyunu oyniyor. 
Meşbur bot.sör Gujero "göriinmiyen de
ri hastalıklar., adı altında bir çok deri 

stabkıarının gr ı ıekıl.ıerinı gc. ter ı. 
Bir dizi c!eri hastalıkları van!ır ki, deri 
ha lan cleğildifter, Lik.in öyle gÖı· 
terlrler. 

* • • 
Maksat, korkutmak değil, ufak tefek 

nzalaruıı ehemmiyetle görmek lüzumu
nu göstermektir. Durup clururk:m: "İ· 
çim srkılıyor., diyen bir adamın bir yerin 

ribirine bağlı törü ( 4) lerin bir a- "romatiz,.le domates arasındaki 
raya gelmesinden doğan sözünü küçük bir kafiye benzerliğinin kur
dınletir, kendini saydırın büyük banı oluyornın galiba ••• 
bir törü olarak ortaya çıkıyor. Os- KulakMISAFIRI 
manlı İmparatorluğu gününde yur
dun bir bucağı, öteki bucağına yan 
bakardı. Balkanlarda kurulan bu 
yeni aıyasa (5) birliği dünkü aykı
rdıklann hepsini ortadan kaldırıp 
büyük ve sağlam bir birlepklikle 
acun (6)un karlfına çıkıyor. 

Bu işe önbaş olanları ne /radar 
öğsek yeri değil midir? 

M. SALA.HADDiN 

(!) Bakan - nazır (2) antlaşma -
misak (3) budun - millet (4) törü -
bükfimet (5) sıyasa - siyaset (6) acun 
- dünya. 

TEŞEKKÜR EDERİM 
Geceleyin para sızdınnalı: için evime 

ıilabla taarruz ede?> l<"riı. teca •üzler;ni 
zabıtamızın kıymetli yardımile def'ede
rek muhakkak ve feci bir akibetten 
kurtuluJUmu muhtelif vesait ve bizzat 
gelmek ıurctlile tebrik etmek lütuf ve 
nezaketinde bulunan dost, akraba, arka
da,, mealdcdat ve bütün tanıdıldanma 

minnet ve fiikranlanmı arz ederim. 
Son Posta ırazeteıi aahiplerind<!n 

Halil Lutfi 

ZA Yl - Adapazarı Türk Ticaret Ban
ka11 Merkez ıubeainden aldığım 
95288-95300 numerolu hesabı ca.-i çek 
defü!rİmi zayi ettiğimden bulunacak o

lursa hiikmü yoktur. Adapazarı Keres· 
teci Hacı Oııman zade Talip. (4488) 

Bugünkü program 
545 Klu. BUDAPEŞTE 550 m., 

18,30 Flüt konseri, 19 ltalyanca ders, 19,30 
Kalma.r ••lon K.uia.tet tak.ım.ı1 19,51 Neı'eli 9a
hialer, 20,3 OFranz Erkel'ia Bank Ban İsmin
deki Opet"Asr, 21.,25 Haberler, 23,15 Haberler, 
Sonra ÇinCene orkeıtrası, 24,15 Dan• musiki
ai. 

823 Kbz. BUKREŞ 364 ""' 
13-15 Gündüı:: neıriyatr, 18 Radyo orkeıtra

aı,19 Hal.erler, 19,15 Radyo orkestrası, 19 
Univeraite ,20,20 Orkestra ile mütchap parça
lar ,20,46 Konferans, 21 Keman konseri, 21,30 
Konferans, 21,45 Tasanni, 22,05 Radyo salon 
orkestrası, 23 Haherl~r, 23,30 Konserin de
Y&QU, 

223 Kbz. VARŞOVA 1345 ""' 
17 Cu orkestraaı1 16,45 müıa.l.-.be, 18 Ke

man konseri, 18,25 Müıai..Abe, 18,55 Piyaz:• 
refakatile tas•nni. 18,50 Müsabahe, 19,15 Çıft 
piyano ke•aeri, 19.S Sak•ofon ınusikİ•İ, plik. 
ZO koro kouıcıri1 20,ZO Ahtüa.lito. 20.20 V'l
nadan naklaı ıarkılıw. MüAalu.be, 21 Hafif 
musiki, 21,45 3Hı:J..erler, 22 Chapın'in es e
rinden parçalar, 22.30 Almancı K>nferaa•, 
22,40 Kua .. tet koaa.et"İ, 23 KonıerU reklimbp, 
23,15 p,.,., ınus.iki.i, 24 MüıaJ.abe, 24,05 
Danı mtuik.isinjn devamı. 

Khz. PRAG 470 m., 
18 Pl&k, mü.salıabe, 19,05 Plak, 19,10 Anıe

J., nettiyalı. al .. anca DGfrİyat, Miuhi ne~ri· 
yat, 21,3$ Piyaao konseri, 22 Eir opera temai· 
li, Z3,t5 Eaperanto eli.tile neıriyat. 

Kh. LEIPZIG 3S2 ... ı 
19,25 Piy~ao rela.k•tile tarlu!ar, 20,35 Bal• 

kanlarda C•mMı ukı, 21,10 Sonllar, 21,36 Atil
li neıriyat,.22 Yeni ve eski la.alk. muıikiıi, 23 
Haberler, 23.20 Oda konseri. 24,30 Plak ile 
daıas muaikisi. 

Kbz. LÜKSEMBURG 1304 m. 
Leh akıamı: 20,30: Karııı1' h.afif musiki. 21, 

30: Müsahahe. 21,.35: Kauıı.k koaser. 22: Dün-
7a h4berleri. 22.20; Orke-.tra konseri. 22,35: 
llabul r. 22.40:Taı:•nni. 23,lO:R dyo ork~s· 
trası. 22 35: Gala kon.seri (Piyano refakatile) 
24,.20: Dans plikları , 

950 Kbz. BRESLA V 316 m. 
1 

1 

1 

bir ' y olmadığını iddia etmek, bir 
tey ,.ildir, diyip geçivermek doğru 
dt ildir. Bununla beraber bir kunıntuya 
k ptlarak her harı:i muhayyel bir hasta
lı · a kartı korkmak ta akılbc:ı bir banı
k olmaz. Hekim irızanın ne oıdcğunu 
k .,.T"1tleZle, hastasını bir kez, hatta İ· 
c p edeNe bir kaç kez d, a muayene et
me · dir. Hekime emniyeti olan hasta bi
lir ki, l>u muayenelerin aaym onun ıyi
liğiı.clcn başka bir dileğe bağlı de>ğildir. 
Görünıruyen hasWıklarrn iki tekli var

dır: Bir tekli h<"kime değil; ha•taya gö
rümnez boorekl in miizmin bozukluk
lan ,Pbi •• H im tan&İyon yüksddiğin • 
den ve daha ha§l<a alametleclen onu an
lar. Halbuki hastarun haberi olmaz, itilt> 
gijcile ufraıır. Hekim ona tedbirli dav
ranmasını, ve ileride gelecek korkunç 
anzalarm öniıne geçmek için ııkı bir per. 
hiz tutması aöylenince ~ar kalır. 

den bazen böyle ı:izlemnekte olmaları 
sağlam görüneıı.'erin aralrlı:t:ı bir doktor· 
!arma gorumncleri lüzumunu gösterir. 
Gençla altı ayda bir; erkekler hiç ol
mazsa yıl da bir kendilerini hekimlerine 
göstennelidir. Kendini hekime göster
mek için hastalıkların belli baıJı alamet
lerinin belinnesini bcldemck te& · ; biı
İş olmaz. Uzuvlanıun halini Ye onların iyi 
iılcyip iflemedJderini anlamak herkese 
liizmıdw. Hasta mrymı? diye kunıntu e
dip kendini yoklatmakla insan hasta ol
maz. Buna aykın olarak sağlamlığına 
gövenerek yoklamadan çekinenl~in bq 
lanna günün birinde hastalık tokmak. 
lan inebilir. 

17r llafif musiki. musahabe. 19,20: Pi,.ano 
(Sc~ubert, Resr. Brahma). 20: Amele neıri· ~ 
yatı. 21: llaberfe,.. 21.35: Milli neıriyat. 22: 

Ol:ılr fekli de hem hastaya hem de 
hclrime görümniyenlerdir. Huta.'ıkların 
hastadan ve hem hasta ve han hekim-

M"lli tefri~a: 6 

Dr. Ruscuklu HAKKI 

a t JJAJ)c71 J1 

=--t• ~Z~~ 
getiriyor, hem de inat ediyor gali
ba ki burnumun dibinde açıp oku
yor. 

- Demek bunun için oğlanın 
ağzından girdin, bumunadn çık
tın? 

- Eh... zannederim. Yoksa o· 
nun yapbğt teYi ben Tanrının günü 
yapanm. Külhani hoşuma da gitmi
yor değil... Fakat bir itilaf çının oğ. 
lu olmasına Lir türlü tahammül e
demiyorum .•• Ona sinirlendiğim kil.. 
fi değilmit gibi bir de bu Cavidin 
sarhoıluğu çıktı batımıza ••• Verem 
olduğunl! bilmiyor musun? Nasıl 
oluyor da o zavallıyı karşına alıp 
saatlerce içki içebiliyorsun? Billah 
sizde vicdan denilen şeyden eser 
kalmamı,. T uuuh ! 

- Benim hiç niyetim yoktu. Ar
kamdan itti, zorla soktu meyhane
ye •.• Şımdi bırakalım bunu da be
nimkinden bahsedelim. Bir ses cık-

Müellifi: Na:ımi Şebap 
b mı? 

Nazmi birdenbire cevap verme
di. Elemli bir dütünceye dalmıt· 
gibiydi. Gözlerini bu yer odasının 
kalorifer kazanile kömür yığınla
rından arta kalan yostınlu toprak 
zemininden bir müddet ayıramadı, 
ıu tu. Sonra derin derin içini çeke
rek; 

- Naaıl içebiliyor? Nıuıl İçebi
liyor? - diye mırıldandı -

Yüzünde bir tatsızlık belirınitti. 
isteksiz ve tenbel bir hareketle ma
hut defterini cebinden çıkardı, açtı. 
Bir ili yaprak karıttırdı; çok hafif 
bir sesle; 

- Bu pertembe bulu9abileceksi
niz •.• - dedi - "Kurbağalıdan 
sandala binelim., diyor. Lakin bu 
gezintinin sana bir felaket doğur
masından korkuyorum. 

- Ne o? Kızgınlığı hala devam 
ediyor mu yoksa? Batıma bir fey 

Dana m\11.Hüsi ve ıarkılar • ' 

Khz. KÖNIGSBERG 291 ... 1 
171 Hafif m114.iJci. l\.,üaa.babe. 20: Neıeli ors 

mu•iki.i. 20tl5: Muhtelıf. 21,05: Viyolonsel 
konserL 21,35 millı n i7at. 22: "E.,.Jenmemiı 
kadınlar., İ•imli skeç. %3: Haberler. 24: Dan• 
musiki•İ • 

592 Khz. ViYANA 507 m. 
18: Yeni A•ualW'y& mw.ikisinden mürekkep 

bir poluri 19,05: Muhtelif. 20.20: Viyolons•l 
maaikisi. A.lıı:tü.oali.te. 21,05: Neteli netri7at. 23 
Müsab.al::ıe. 23.15: Askeri lc.oaaer, 23.30: Haber 
Jer, 23.SO: Askeri ko11ıerin d..,.amı: 1: Çins .. 
ne orkeıtra•ı (P .. te'cleo 

indirip beni benzetmesinden mi ür
küyorsun? 

- Yok canım .•• Bugünlerde ka
nunlar Kadıköyü tarayıp duruyor
lar. Ellerine dütersen gideceğin yer 
malUın. Doooğru cephe ••• iyisi mi, 
korkulu rüya göreceğine biraz da· 
ha ditini sık, bekle! Ben bir çaresi· 
ni bulmağa çalıfırım. 

- Peki usta ••• Bqka? 
- Bu kadar. Sen timdi yat, bir 

nöbet daha kestir. Fakat erken o
yanıraan bir yere gideyim deme! 
Saat dörtte Bonm~yi basacağız. 
Bakalım. •• bize nasıl kafa tutuldu
ğunu öğrensinler köpoğlular ! Bir 
kap111ndan girip öbür kapısından 
çıkacağız. Çıkacağız ama Bonmar• 
tede kalmıyacak! Unutma sakın ... 
Bir baston bulamazsan sağlam bir 
sopa uydurmağa çalıf ! 

Ve ••• Arkadaşından bir cevap 
beklemeksizin koridora fırladı, dar 
merdivenden uçar gibi yükselerek 
mermer döteli geniş bir tatlığa u
lattı. 

Etrafına bakındı, kimse yoktu. 
Adımlarını ağırla9tırdı, camekanlı 
bir kapıdan geçti. Ortasına kırmızı 
renkli yol halısı serilmit ve merdi
veni yavat yavaş çıkmağa başla
mıştı ki, duvarda, tiktaklan epey 
gürültü yapan bir saat göıüne ilişti; 

- Dokuz buçuk olmu, .. , Allah 

ÖÇ 
Macide yirmi bet dalcika kadar ge

cilmıiıti. Feridun sabırıızlamnağa baı· 
ladı. Fal<at düşündü. Ne de ol.& evlen. 
mit bir kaclm, her istediği zaman, her 
Ütedıiğini yapamaz. Fakat Macidenin 
1"mdiye kadar randevularında on dak.i
kadan fazla geciktiği olmazdı. 

Ac:aıba kocası haber mi aldı? Yok
evlerine misafir mi geldi? Yoksa kenıli
sinc!en bıktı mı? Yok ... kod.uyar mu? 
Bin bir türlü il>timal hatınndan g~
yordu. 

Kimsesiz küçük apartımanında gene 
her taraf çiçekleıımİjti. içeride t:-tlı 
bir k hava vardı. 

Y armı $aat geçti •. Feri dun pijama
ele güınüldüğü koltuk.tan kalktı. Per
denin bir kenarım kaldırarak pencere
den •okağa balrtL Kartıki kaldırım ya
ğan yağmurdan parlıyor, gelip giden • 
ler acele acele yürüyorlardı. 

Acaba gelmiyecek ıni? 
Altı aydır tamııyorlardı. Feri dun 

Macideyi kazanabilmek için bir erke
ğin kullanabileceği iğfal ıilithlannnı hep 
ııni tecrübe ebnişıi. Fakat Macidenin 
makr.vemeti yamandı. En nihayet ••• AB· 

dm mağlup oldu ve bir gün F eridunun 
apartanaruna geldi. Artık o zamandan. 
beri intilıep ettikleri günlerde buluıu
yorlardı. 

Dıtarıda yağmur hafif çiliyordu. 
Acaba acide yağmurdan mı gelmedi? 
Halbuki kıı ortalarında, kar kıyamette 
kaç defa gelmiı değil miydi? B"S'ün ne-
den gelmesin? · 

Feridun tekrar koltuğa gömüldü: 
- Bir çeyrek daha bekliyelim, eğer 

gelmezse ... 
On dakika •iiratle geçti. A:r. •OnT& 

•parbman kapumda bir analrtınn dön
düğünü işitince, he~ kapıya fırladı. 
Genç kadın gelınqti. Feri dun kollarını 
açb: 

- Maoideciğiıın. Ned<>n bu kad ... 
geç kaldın? Beni korkuttun vallahi! 

Macide şahadet pannağmı dudakla0 

r111a götürdü: 
- Sus! dedi. 
Oturdular, kadın anlattı: 

ken, birden bire göğsünden bir sayha 
koptu. Ve dehşet içinde gerilerek kol
tuğa yıkıldı. Feridun p.fırdı: 

- Ne var, ne oldun Macide? 
Macide titreyen elite karyolanm al

tını göst....ıi: · 
- Orada." dedi, bir adam var.

Bir ölü ... 
- Rüya gönnüısündür. Benim e

vimde ölünün işi ne? 
Feridun evveli Mac.ideyi bir bayii 

teskine çalıftı. Sonra kalkıp karyolanm 
altına bakb. lki ayak ve uzanan iki ba
cak gördü. O da bu gefer kendi kendi
ne ımnldandı: 

- Bir adam. .. Bir ölü.-
F..-idun da o kadar cesaretine rağ. 

men korkmağa baılamıştı. Tekrar Ma
cidenin yanma geldi. Pembe lambarun 
ıııklan §İmdi odanın kan deryasına boğul 
muş olduğu hissini v..riyoırdu. 

- Ah, korkuyorum Feridun, çok 
korkuyorum. 

Feridun bir ter söylemiyordu. Fa
kat o da Macideden az korkmuyor cle
ğilcli. Nihayet korıkusuna hakiırı oldu. 
Kalkb. Kvyolaya yaklaşarak, demin 
gördüğü iki ayeğı tuttu ve ölüyü oda
run ortasına doğru •ürüldedi. Ceoedin 
yüzü meydana çıkınca donup kaldı ve 
ağzından gayri ihtiyari bir isim dökül
dü: 

- Vayy .•• Cemil ! 
Macide · se san.ki birisini boğazlıyor

larmıı gibi: 
- Ah, diyebildi ve dütÜP bayıldı. 

Şimcli oclanm ortasında bir kocamn co
~ bir kadının hareket.iz viicudü, bir 
de ne yapacağı.nı t•tırmıt dolap.n bir 
deli vardı. 

Cemil, Macidenin kocası Cemil feci 
bir tarzda intikamım alıruıtı. K .. nsmm 
çantası'l'lln içinde F eııidunun apartana .. 
nının anahtarım bulmu,, babmiıe bir 
ayıllni yaptıl'JIUŞ ve o günden itibaren 
bnum tarasout ettirerek nereye ve ki-

Asnn umdesi "MiLLiYET" tit· 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Hariç iç:ı 

L. K. L. K. 
s aylıiı • • • • • • • 4 - s -
6 ,, • • • • • • • 7 50 14 -

..!:..._.· . . . . . . . 14 - 28 -

Gtılen evrak ıeri •erilmez.- Müdd• 
eeçen nüshalar 10 kuru,tur .- Gazel• ., 
matbaaya ait iıler için müdiriyete .aı~r• 

1 
caat edilir. Gazetemiz ili.nların mea'ulit~ 
tini kabul etmez. 

ACIKLI BİR ÖLÜM 
Düyunu Umumiye mütekaitlerind 

merhum Ahmet Kemalettin Bey r 
kası ve Unyon Sigorta Şirketi Kambİ 
§efi Galip ve Ziraat Bankası Müd 
Muavini Hamit Beylerin büyük annel 
Cenan Harum dün ..-efall el:mİJtir. 
zesi buıriin aaat dokuzda F eneryoluo 
Masraf nazın Riza Beyin köıkünd 

Kalamıı tarik.ile lraldınlarak Eyüp 
tana nakil ve namazı kılındıktan se> 

aile kabristanına defnedilecektir. 

ZA YI - Adapazarı Türk Ticaret B 
liası Merkez tubesinden aldığ 

4575-4558 nwnerolu hesabı cari çek 
terimi zayi ettiğimden bulunacak ol 
sa hükmü yoktur. Adapazarı Kereıt 
Hacı Omuuı zade Talip • ( 

min yanına gittiğ;ni Öğrenmİfti. 
O giin bu apal>bmana daha evvel 

mit ve yuttuğu yirmi kadar gard 
kompresİ!e ebedi uykusuna dalmıtb· 

Macide geç vakit aydchğı 
F ericlunu 6andalyeye oturmuı, bqı ' 
elleri ...;,.,oda, diitüniir vaziyette gör 
dü. Ondan <10nra Feridumm hayali 
lindi. Bu defa gözlerinin önünde 
sıim•·I• dolapnağa batladı. Poı;.I 
jandannalar, kalabalık bir mahkm>e 
kim bilir, kim biiir, belki de dar J 

ve - Kocam, dedi, bilirsin ki hiç çık
maz. Halbuki bugün oat üçe doğnı tu
haf bir tavırla çıktı. Adeta korlctum. 
Acaba §Üpheleniyor da heni bit- taraf · 
!arda tarassut mu edecek, diye düıiin • 
clüm. Biraz evde beldemeğe mecbur ol
dum. 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
ONYON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bi'afasıla icrayı muamele etmekte olan 

• 
- Sonra döndü mü? 
- Hayır, nereye gittiğini bitmiyo· 

rum. Ben buraya hep ıatR"bnaea sokak
lardan dolaşarak gd:fan. Bilineım am
ma korkuyorum. 

u YON 
Kumpanya.ama bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

aydi caımn delil Kocanm ne
"' en ne haberi olaca&? Bir defa kıs
lamç b:!e değil!. 

Telefon : 4.4888. 8044 
r;':<~--~--~~~~~ 

- Bilinmez ki ..• 
Macide J.elıne dc.fanm cfobkan.'..::ı.'11 

kollarından k.ırtulmağa çalıfıyordu. 

Bu a"şam saat 21 de 

- Macide, •eni huraya i:k cetirdi
ğim geceyi h:ıtırlıyor&un degil mi? 

S AY (Eski Glorya) sinemasında 

- Sas aman ••• 1 ÜNİR NURETTİN KONSERi 
- Oyle titreyordun. Ellcrirue yü-

zünü kapıyordun. Halbuki ımdi bak 
ne iyi. •• 

Program: Gaıı:l Hz. leriııe ithafen beatelenın Milli lhı, Ye halk 
rlı.li eri, t iğer gf..ı:el yeni Herlerle umoııize ecli:miş nefis Titrk 

musikisi n ııınııeleri mevcuttur. 
Her zamanki gibi vakit geçinniıler-

cli. Nihayet Macide: BLÜTl:INER PlY ANODA: Prof. MALL Y 
- Aman, geç kald- galiba! dedi. 

Giyimneğe ~!adı. lskarpmterini arar-
r lletler evvelden alınabilir. ( 

JP'"ıc;ı::ı::~ım:aa::::JllE;ı;:;i!liJE~ı:;ı.:a::mı--•ar~:::ı::::==::=:::;==ı:::::::z~=cıı:==ıız;=ıı:ı:1g•ıırm--llll 
Sıne anıı ve tılmcıl gı l yar ttı ı en b yü c şahes.r ııan'at va gll:ı:ellik abideai 

7,00 ,00() dolara aıa o an 111uauam film 

K AL İÇE RİS TİN 
Baş rollerde: G R E T A G A R B O - J O H N G 1 L B E R T 

Bu akşam saat 9 da Fransıı~" s_&ılü Metro - C?0I~wy_n_- Yarın Matinelerden iti baran 
Mayer fılmı. Bu akıam fılm.n b.rın 

M L E K ci temsili münasebetile MELEK 
sinemasında verilecek mllııamere i P ( K ve M ( l E K 

Sinemasında 
için biletlerin evelden aldırılma11 

rica ulıınur. Telefon: 40868 
FIY ATLARDA ZAM YOKTUR Sinemalarında birden 

<RALIÇE KRISTIN filmi pek yakında Ankua'da YENİ, İımir'de ELHAMRA Sinemaları"da g"ıt~·il .. celct1 

- -- - - --- ~-·-........ --- ~ 
selamet versin Mecelle hazretleri! siniz var. Ayı bot geçirmitsiniz." 
- diye mırıldandı - kim bilir Kabahat bende mi?,, " 
molla gene ne içerlemittir! "-Ya bende mi bu kabahat? 

- Bu sırada birinci kata varmıt Ben ki ta Ruınelikavağından her aa 
b. Burada bir tek oda vardı. Dur- bah ilk vapurla geliyorum ve bili. 
madan geçecekti. Fakat içeTde bi- yorsunuz ki odada oturarak tam 
rinin hiddetli hiddetli konuttuğu. bir aaat gözümü kapıdan ayımıı-
nu duyunca durdu. Yüzünde çap- yor, ha geldi, ha geliyor diye tale-
km bir gülümseme belirdi. Parmak- .be efendiyi bekliyorum. Ne zanne-
larının ucuna basarak kapıya yak· diyorsunuz? Bu intizar Mecelle 
latb, kulağını dayadı. okutmaktan daha mı kolaydır?., 

Hiddetli ıeı; "- Onumı bilmem. Bana veri-
"- Peki ama mirim. •• - diyor- len t~imat, zabalilerine an<:ak Me-

bu giditle ev sahibi beni kapı dıta· celle derıi için bir ücret takdimine 
n edecek. •• Dün aktam hizmetçiyi müsaittir. Muallimler odasında ta. 
bakkala göndermittim, öteberi af. lebenize beyhude yere intizar etti-
ıın diye •.• Herif, "defterde artık ğiniz saatlerin bordroya ithal ede-
yer kalmadı., demİf, vermemi9. Bu meın.., 
gencin haylazlığı ailemi açlığa mah Nazmi kulağım kapıdan ayırdı. 
k:Um etmittir dersem, inan aözüme Yüzünde gülümsemeden eser kal. 
ki yalan söylemit olmam... maınıftı. O içinden kıvılcmılar fıt-

- Buna, inadına sakin ve yılan kıran gözbebekleri titivermitlerdi. 
gibi soğuk bir ses cevap veriyordu. Omuzlarının ağır bir yük altında 
Bu sesin sahibini tanıdı, bu, idare ezildiklerini hisseder gibi oldu. Hır 
memuru idi. sızlama dinlediği bu muhavere çok 
"- Yerden göğe kadar haklısı- haasaa bir teline dokunınuftU. Na

nız efendi hazretleri.- - diyor- sıl dokunmazdı ki fU kapının öteta. 
du- Fakat elimden gelen ancak rafında Mecelle hocasının kalı hid-
b d det, kah acizle bogu· lan sesinde, büu ur • ., 

" - Naaıl? beni bu ay yedi bu- tün sahneler kendi eseri olan bira
çuk lira ile mi ıavmak istiyorsu- ile faciaaının acısını duymUftu. 
nuz?., Muallimler odaaında, gelmesiı, \ 
"- I,ıe defterler burada. •• Naz- dört gözle beklenilen talebe, hat

mi tarafından imzalanmıf üç der- kası değil kendiaiydi. Bu hoca Me-

-celle ile b~abetb"t"il<l'den dab 
veriyordu ama, bütün bu deni 
hep onun sınıfında, daha doğruf 
yalnız ona veriliyordu. Çünkü b 
sınıfta bir b~ talebe yoktu. 

Eğildi, anahtar deliğine ırözÜJI 
uydurdu, baktı. Birisi ayakta d 
yordu, bir teY göremedi. AzatJJl 
satmak için uzun zaman bekledi~ 
fırsatı nihayet eline ıreçirmit bı 
sonradan görme ağzile idare tJJ 
muru hala aöyleniyordu: 

- Hani bu üç saatin J)&J"UJll 
da bütün meıuliyeti üzerime al11 

rak, sırf hatırınız için vereceği~ 
Vezneden parayı aldım ama, heııil 
tediyeye mezun değilim. Müdür be 
yin dün vakti olmadı. Bugün de g 
miyecek. Devam defterleri ancaJc 
yarın kontrol edilbilecektir. O el~ 
nezarette bir işi çıkmazda geleb1' 

lirse ••• 
Gözünü anahtar deliğinden ayır' 

dı, doğruldu; 
- Zavallı hocam... diye ınırtl• 

•••• <{andı - Sen böyle bir azaba tJJıl 
tahak değilsin. Bu, benim kabah~' 
tim .•• Ama yalnız benim mi yaaa · •• 
Bu kabahat biraz da prol{raınıP·:· 
Derslerini hep sabahın ilk saati rı' 
ne koydurmıqsun. Çocukların ifİJI 
yüzüstü bırakrp gelemiyorum. Ne 
yapayım? ilkbahar hepsini azdırclJ 
ifte... ( Bitmedı 



i" ti sat Vekili zın tetkik seyahati : 7 

ntalya ve Manavgatta 
Antalya zengin tabiatı ile baha 

biçilmez bir yurt parçasıdır 
•••••••• 

iktisadi ilerlemenin bir mahallesi de 
oradan doğacaktır 

Manavgat ney unun felalui 
d !•ııarta ve K"9i1>orlu' dan sonra, uğra- 1 mm tahakkuk ett!İl'eceğİ birer İJ mevzuu 
~ Antalya, bizim için, bir yol du _ olacaktır. O zaman bu ıelatenin ve daha 
ıij oldu. M~.den ıaıb ,iden fİmeın- y~ıki t~lalelerin kuvvetleri, ya~dacak 
lı;,. "'• ulatmak ıçuı Antalyaya ıreldik ve tesıaatla bır kat daha artarak, belki Kon· 

tÜn kaldık. yaya kadir tehirlere, fabrikalara ve P. 
'1; 8öyte acele bir ıreçiıle Orta Anadolu mendifere elektrik verecektir. 

lliıinden Akdeniz iklimine init, insanı Profesör, ıu kuvvetleri için, bunlar ;.. 
"ıl>'tıyor. Büyük dağlan, bu dağlaıruı 8 • deta tabiatın yaptıığı birer devridaim ma-
~a ~ıkıtlDlf güz .. ve beırel;...tli ova kineaidir, diyor. Tesisat masrafları biraz 
.. ~ y~i z~ytin °"'!""!arını, ata • pahalıd~. F ~t bir ~ere amorti e~~kten 
~:',birdenbire bm metn m.ı yolun ağ. sonra yuz binlerce kilovatlık enerıs be-
.....,aıı deniz cibi düz .,., enıı\n Antalya davaya kalacaktır. 
~'Uliia indiğiniz zaman, bu ovanın ucun- Gene profesörün söylediğine göre, bü-
~İabn gözleriniz.. llllıld bir sürpriz tün dünyada, AlmMya müstesna, büyük 
t.ı.. -eceğini tahmin edemiy..-ıımuz. Az>- kimya sanayii ıu kuV'f'etilirinden i&ıf.fade 
ıı:'",.ı:... Menin ıribi, lzmir ıibi deniz düz- etmek için daima bu ıulann yanında k ... 
-,._ kurulmut bir tehir mi, ycık1B bir 
"'1c l<aradeniz tehirleri ıibi dağlara mı Tulmuıtur. Bunun bizde de böyle olma.sı 
~l~ttır? Hayır, ne bu, ne o. AııtaJ.. teknil< bir etüt mevzuu olmakla beraber, 
~- •12e, moda sahillerini hatırlatır. Mo- Antalya İçin bir ümit teıkil edebiiir. 
-,.ıı sahilin her tarafından köpriire kö
~ uğultu ile denize düf"ll ıelıileleri i
'-1 e ediniz: Güneı ve eu memleketi An,. 

lfayı hayalinizde canlandırmıı olur
•ııııuz. 

~ğer ccmıet lle§pibi bayaidatmıf ve 
"'1İıtimale uğramsı bir teşpib olmasa An 
'-!Yaya t.,..,ddütsüz cennet diyebilirdik. 
, a, sıcak Akdeniz ikliminde doğmuı 

dinlerin mukaddes kitaplarında Ali.alım 
llİıııeti olarak sayılan bütün meyvalar, 
i~ portml, limon, zeytin mebzuldür. 
. hıat ıank.i en cüze! eserini vermek İ· 
n _dağ, yayla, ova, deniz, giinot ve au, 

1 
l '. varsa lıepaini borada toplayarak em 
il>: hir renk tlabloıu yaratmıf. 

,6, Denizcten b•kmea bir sel gibi yükselen 
d l\~(Ya ovası, prptan itibaren körfezin 
t tnize çııkmıı ucundan ıeriye doğru T o-
0~nn yükseık ve yeşil duvan ile çev· 

teli. Toroı eteklerinde Alanya'ya kadar 
ve vaktile birçok med:miyetlerin 

.... ve mezarı olan bu ovada medeni .. 
~<>tin düşmanı sivrisinekti. B.ir kaza bu
~du içinde on büyük febir harabesi gÖ· 
~•Ünüz. Onlan mahveden, harplerden 
\İ)ade sıtma ohnuıtur. 
, llu ovada cumhuriyetin en büyük eıe
~ hiç şüphesiz, ırtma ile mücadelesidir. 
lıitdan ba1ka Anta.lyaya yeni zamanla

tııı medeniy,!'(i ancak cumhuriyet yılla· 
l'ıııda girmittir. Yol, mektep, kanıdizas· 
toıı, tehircilik. • • Her ıcy, en çok on yer 
t'lldadır. Antalyanın güzel t:abia "ni ve 
~ tabiat üstünde cumhuriyet valilerinin 
~e bilhassa ıon val.i Nazif Beyin rejimin 
~:~'&bcılığmdan kunet larak yiikselt • 
l"'.'•ri eseri ri tamamen görmeğe vakit 
"llla.nadığnnız için çok eseflen.İypı-uz. 
~'l'ahatten döndükten ıonra, Falih Rıfkı 

Mersine ,itmek içja Manavpta 6,5 lô
lometre olan eski Antalyadan vapura bin 
dik. Orada muazzam lıarabelerin içinde 

iktisat Vekilimiz felale ~nda 
kurulmuş bir Türrl köyü, Selimiye köyü 
tarih ile kucak kucağa yatıyor. Selirniye
liler, hiç JÜphesiz, bir gün göreceğimiz 
Antalya turizminin en tabii rehberleri o
lacaklardır. Burada yalnız tarih, büyük 
iktısadi bir işletme kaynağı olabilir ve 
yalnız bu köyü değil, belki bütün Antal· 
ya vilayetini besleyebiiir. Bire elli aitmıt 
veren toprakların, beheri 1500 portakal 
veren portakal ağaçlarının, ve meyv11cı
lığm bereketini buna ilaveediniz, Antal· 
;tanın istikbalini görebilirsiniz. 

M. s. 

•:ı..in "Bizim Akdeniz., ini tekrar oku· 
~ ıuretiledir ki görmediklerimizi gör· 
~iit ve tanıyabilmit olmakla müteselli • 
tı~. Hakikaten "Bizim Akdeniz., tas.;ı-
~iği tabiat kadar gü~cl, temas ettiğj ha- SPOR 
<ıkatler kadar der;n ve milnilıdır. Orada, 
~ küçük sayıfa içinde Antalyadan A· 
'"nyaya kadar uzanan bütün bir tabiat 
kheserini, bambatka bir iklimin hususİ· 
)~Uerini ve güzelliklerini ve rejimin bü· 
1•n davalarının canlı bir madde ve hayat 
d'4coru içinde izah ve tahlillerini bulur· 
Aonıız. 

L :-.ntalyada heyet, civardaki ıu kuvveb
j:"'ni tetkik etti. Buraları görmemit olaa 
l'ofesör Granigg, fırs/.ttan istifade ede· 

1"4c dütaısuları görmek istiyordu. Bu 
ııı..ı.satla Manavgata da gittik. 

l'.1anavcaU ıelalesi, ıessiz akan büyiik 
~. gök bir suyun birden dört metre dür 
111...U.den hasıl olan azametli bir ınanza· 
ı._ lll'zediyor. Karııdaki kayalarm üzerin· 
d,I\ bakınız, burada, ıu, bütün diğer mad 
d, ve hakikatleri silerek benliğinizi sarı· 
~or. 
Şimdi ancak bir tat değirmeni döndü· 

••11 bu su ytİz binlerce kilovatlık elektrik 
'llerjisi vermek için, yüzlerce •enedir 
c""11ıuriyetin doğmasını beklemiştir. Yal 
Ilı>; Manavıat ıelatesi değil, bütün An • 
~Yan .ulan, beyaz kuvvet istihsali ba· 

11lıından yakı;.da e slı bir tetkika tabi 
:lltulncaktır. Bu tetkiklerin kavi netice • ı 
<ti de ikinci bef ıenelık ktısadi progra· 

Cuma maçları 
lstanbul futbol heyetinden : 
9-11-1934 cuma günü yapdacak resmi 

birincilik müsabakaları: 1 - Taksim sa· 
hasında: Saha komiseri MusHh Bey, Sü
leymaniye • Beykoz B. T. saat 11,30 
hakem Rüttü Bey. Kasımpaıa • Anado
lıı 1. T. ıaat 13, 15 hakem izzet Muhid
din Bey, Süleymaniye • Beykoz 1, T. 
saat 15 hakem Supbi Bey. 

2 - Beıiktaf (Şeref) sahasında saha 
komiseri Salahaddin B. Beşİkütf • Vefa 
genç T. ıaat 10,30 hakem Ahmet Bey, 
BetİIQtaş· Vefa B. T. saat 11,45 hakem 
Nuri Bey. Eyüp • Hilal 1. T. saat 
13,30 hakem Basri Bey, Beıiktat • Vefa 
1. T. saat 15,15 hakem Şazi Bey. 

3 - F enerbahçe sahasında: Saha ko
miseri Nüsnet B. A - Büyük sahada: 
Fenerbahçe • htanbulspor B. T. saat 
10 hakem Halit Galip B. Altınordu • 
Beylerbeyi 1. T. saat 11,45 hakem Ke
mal Halim B. Fenerbahçe • lstanbulspor 
I. T. saat 15,15 bakern Sadi Bey. 

B - Küçük sahada: 
F encrbahçe • lsUanbulspor Genç T. 

saat 12 hakem Halit Galip B. 

memurlarına 
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BELEDiYEDE 

Terkosta 
Su tesisatı 
Bazı semtlere 24 saat 

su verilemiyecek 
T erlı:os eu tesisatında yapdacak ba. 

zı ameliyattan dolayı, yann öğledaı İ· 
tibaren cuma gÜnÜ öğle zamanma ka
dar !lebrin bir çok semtlerine ıu veri
lezniyecektir. 

Biliwnsa yüksek mevkilerde olan 
evlere su gidemiyecektir. 

Tahriri nüius hazırlıkları 
Şehrimi:zdeki kaza kaymakamlan 

dün ltelediyede vali Beyin riyasetinde 
bir toplanb y•pmışlardır. 

Bu toplantıda ( 1935) .senesinde ya. 
pilacak tahrir nüfu$ hmırl;klan görü • 
ıülmüftür. Tahrir nüfuı teşrinievvel • 
do yapılacaktır. 

Şehir plAnı 
Belediye imar §Ubesi §ehir plam es

kislerini tetkik etmeğe başlamııtır. 
Bugünlerde tetkikat ikmal edilerek 
mütehassısların raporla" jüri ilıeyetine 
verilecektir. Jüri heyeti Istanbul plfuu. 
m yapacak mütehassısı tayin edecek • 
tir. 

Bakaya bırakılmayacak 
Dahiliye v..ı.aleti belediyeye mühim 

bir taminı gönclererek tahsiliıtta kati • 
yen baıkaya bırakılmamaaını bildinnit
tir. 

Her ıı.anenin tahaldı:ukatı, ayni se • 
ne içinde tahsil edilecektir. Belediye 
ıubelere keyfiyeti bildinniıtir. T ıııhsi • 
latıta gayreti görülen tahsildarlar mü • 
ki.fatlandınlacaktır. 

Kadıköy için dört tramvay 
arabası 

Usküdar • Kadıköy tramvay tirke
ti ( 4) araba daha ıetirtmiı, eraba "-'" 
muu (20) ye baliğ olmuştur. 

Yeni arabalar otomatik tertibab ha
iz bulunduklan için, fevb.iade elveriı • 
i.idir. Şirket, bu y.Ü tip arabalardan 
daha bir milrt. get:irtın* için, bir Al
man ım.eti ile müzakereye giritmiıtir. 

Eski Maarif nezareti binası 
Eııki Maarif neımreti binasının bele

diyeye devri takarrür etmiştir. Bina • 
nın alt katım esasen belediye koopera. 
tifi . gal etmektedir. 
~ sene başında binımm ü.t katnu 

~gal eden muılıtelit malrkeıneler de faa. 
li:yetini tatil edeceğinden bütün bina 
belediyeye kalacakbr. Buraya timdi 
dağınık bir vaziyette bulunan muhtelli 
şube müdürlükleri yerle~ir:ilecektir. 

MAHKEMELERDE 

e;r t.ırsız mal kQm o'du 
Hırsızlık yapmaktan suçlu Leh An 

dirosun muhakemesi dün üçüncü ce • 
za mahlu:meı;inde bitirilmit, suçu sa· 
bit olmuş, bir buçuk sene ha(>640 konul· 
ma&ma karar ver;lınittir. 

Para açakçı ı) 
Slo oğlu Çeko iun.inde bir adam 

Romanya vapurile harice giderken Ü· 
zennde 100 franklık Amavut evrakı 
nıı.l<diyesi, bir mikdar da Türk parası 
bulunduğu halde yakalanmıf, paralar 
müsadere edilerek kendisi Adliyeye 
venlmiş ve aulh hakimi tarafından 
tevkif edilmiştir. 

Ya!ova otobü lerindan çıkan 
dava net:calendi 

Y alovada bazı otobfulerin çalıştı
rılıp çalıftırılmrunası noktuından va· 
zifelerini şuiistiınal ettikleri iddiuile 
aleyhlerine dava açılan Yalova bele
di.ye reisi Hüseyin Avni, belediye mec 
liai azasından Mehmet Ali, Omer, iz· 
zct, Ahmet ve belediye seyrüsefer me
muru Nadir Beylerle vazifelerini ih • 
mal iddia sile dava edilmit olan kayma 
kam Şefik ve Polis Akif efendiler 
hakkındaki muhakeme dün üçüncü ce 
za mahkemesinde ikmal edilmiştir. 
Belediye reisi Hüaeyin Avni Bey bir 
ay 10 gÜn hapse ve 500 kurut mah· 
keme mıurafı ödemeğe, seyriisefer me 
muru Nadir Efendi 3 ay hapse ve 1200 
kuru.§ mahkeme maarafı ödemeğe mah 
küm edilmiılerdir. Fakat cezaları te • 
cil oluıun~tur. Diğer suçluların be • 
raretlerine karar verilmittir. 

Yalova kaymakamı beraet etti 
Vazife ihmalinden tahtı muhake • 

meye alıQlll.1§ olan Yalova kaymaka • 
mı Şefik BeyU. dün icra kılınan mu· 
hakemesinde ihmali aabit olmadığın
dan beraetine karar verilmiştir. 

Kacakçılık davaları 
Rüstemiye vapuru ile kaçak kö • 

mür, gaz ve yağ getirmekle maznun 
bulunan vapur sahibi Rüatem Beyle 
Mahir ve Ali efendiler hakkındaki du 
ruşmaya dün .sekizinci ihtisas mahke· 
mesinde devam edilmiştir. Dünkü cel 
aede, §alıitler dinlenmiş, muhakeme • 
Liman ıirketinden bazı hususa.tın so • 
rulmaaı iç.in baJka güne bırakılmıt-hr. 

Şoförler cemiyetinde heyeti 
idare intihabı 

Şoförler cemiyetinin senelik heyeti 
jda,.e intihabı dün yapılmı§hr. Eski 
heyeti id~re istifa etmiş, yeni ıeçiane 
yeniden namzetliklerini koymuılardır. 

Rey sandığ•nı taşımakta olan oto
mobili otuz, lmk kadar otomobil takip 
ediyor, heyet otomob 1 durak mahalle
rine giderek ıoförlerin reylerini top· 
luvorch&. 

iN HiSARLARDA 

Kartele 
Yerinde karşılık 

Gönderdikleri afyoalu mad 
deleri kabul etmiyeceğiz 

Avrupadaki bazı afyon fabrikalan• 
nın bililtizam Türk afyonlan amama· 
lan dolayısile, uyotturucu maddeler İn· 
hisarı idaresi yeni ve mühim karar 
venniştir. 

Derh"1 tatbik sahasına konulan bu 
karara göre, bu gibi fabrikaların mamu
lab Türi<i)·eye hiç bir suretle >tha.I o
lunmıyacalrtr. Bilhassa tababette ih • 
tiyaç görülen afyonlu maddeler, diğer 
mamul afyon fabrikalarından tedarik • 
dilecdctir. 

iktisat wıkaleti de bu bullUSta icap 
eden tedbirleri almııtır. Bu fabrikalar 
mamulatından tehrimize getirilen mü • 
him bir parti, ilk olarak geri çevrilmit, 
ithaline müsaade olu111J1amıftır. 

Japon takası satışı için teklifler 
Bazı kimselerin uyuşturucu madde

ler lnhisa.-ı namına Japon takası satıp i· 
çin tekliflerde bulunduklan görülınüı· 
tür. inhisar idaresi nezdinde yaptığı
mız tahkikata göre, hiç bir kimseye bu 
§ekilde bir salilıiyet verilınemiş.tir. 

Sofya sefirimiz cumartesi 
günü gidiyor 

Mülga mulıtelit mübadele komil>)'Oo 
mı Türk heyeti reitıi ve Sofya sefiri 
Şevki Bey Ankaredaııı eıhrimize g ... 
miıtir. 

Şevki Bey, mulııtelit mübadele ko
misyonu işlerinin çabuk bitirilmesi hu
susunda hizmeti şepkat ettiği gibi, son 
defa da Amerika birletik bükUmetler 
tebaasının baprte zabıt ve müsad""' e
dilen mallannın tazmini iıçin teh<'İmİzde 
vaki olan müzakereleri de hiiMJü suret· 
le netic"'-endinnifl:ir. ŞeWri Boy, CU· 

martesi günü Sofyaya gideaktir. 

Belçika heyet Ankaradan 
döndü 

Belçika kralı üçüncü Leopold Haz. 
retlerinin tahta çıkışını Reisicumhur 
Hazretlerine arzetmiı olan Mösyö Bau
douin'in reıliği altındaki heyet dün 
Ankaradaın dönmüıtür. 

Heyet azası dün ıehirde ge:z:intiler 
yapmıf, müzeleri ve Aya«ıiyayı gez -
mitlerdir. Perı...me günü Pareye gide
ceklerdir. 

1 KUçuk haberler 1 ------• Kiıta.hya valisi Sabri Bey mezu
nen ıehrimize gelmişti.-. 

• Kanrköıe lrayrnak""" Rubi, Iznil< 
kaymakamı Vehbi Beyler görülen lüzwn 
üzerine vekalet emrine alınmrşlardır. 

• Norveç sefiri MösyÖ Bmıtson Po
lonya vapur.ile Köstenceye gitmiftir. 

* Japon sefiri dün me2J\lnen Avnı
paya gltmi§tir. Sefaret katibi Mösyö 
sa-, Japonyanın Viyana sefareti k.ı 
ti;:ıliğine ı.ayin edilmiştir. 

POLiSTE 

Tramva bırakılan çocuk 
Dün gece Şişli tramvay deposunda 

bir arabaya henüz bir aylık olduğu talı· 
min edilin bir çocuk bırakılmıştır. 

Zabrta, çocuğu Darülacezeye gön
dermiş ve ismine de Ergün konmut
tur. 

Yankesici 
Dün r.amvayda azılı yankesiciler 

den Mehmet, Hasan efendinin 355 ku· 
ru~unu çalarl<en ycıkalanmıştrr. 

Çarpan tramvay 
Dün akıımı vatman Osman efendi

nin idare\İnde'<t tramvay arabası Söğüt
lü çeşmeden geçerken Sabiha hannna 
çarparak kadını hafifçe başından ya
ra)aını§tır. 

Kocasının parasını çalmış 
Seyitömer mahallesinde takunyacı 

Yanko efendinin evinde oturan Hü.,.. 
yin zabıt.ıya müracaatla 35 lirasının ka
rısı Eftalya tarafından çalmdığını iddia 
etmiı, tahkikata ba§lanmııtır. 

Caddede giderken 
Cibalicle tütün fabrikasında çalıtan 

amelelerden Kaınnpatalı y wıu• efen • 
diye Hay<larda oturan §ofÖr Mehmet e
fendinin idaresindeki otoınobil çarpmıf 
ve Y umu eiendiyi .al ayağından yer 
ralamıştır. 

Alacak yUzünden 
Dün sabah saat 19 da Nakibent Ça

yıroğlu sokağında 30 r.umaralı evi yık· 
makta olan ameleden Mehmet efendi i
le karpuzcu Hüseyin ağa arasında bir 
alacak yüzünden kavga çıkmıı, Meh • 
met efendi Hüseyin ağayı sol böğürün
den ağır surette yaralamııtıı-. 

Bir tutun kaçakçısı yakalandı 
lunmn Kandıra yolu üzerinde mn • 

bafaza ve inlıi•ar memurları tarafından 
Jzmitli llyas efendi yakalanmış ve ka
çırmakta olduğu 28 kilo kıyılmıt tütün 
müsadere edil.miıtir. 

Kongreye davet 
Şişli ıençler bir'.iğinden : 
Birlik Reisinin istifasına binaen 

9-11-934 cuma günü saat 10,30 da ye
niden idare heyeti intihabı yapdacağın
dan bütün azanın Şitli Halk fırkaaında 
birliğe teırifleri rica olunur, 

Radyoda alaturkasız akşamlar 

Radyo fen Müdürü ve bir 
gazino sahibi ne söyliyor 

Radyoda alaturkasız geçen ilk gece! !üyeyim. Alaturka musikinin kalkması-
Saat on dokuzu biraz geçiyor. Beyoğ- na, benim kadar sevinen az bulunur. 
)undaki stüdyo merkezinin merdivenle- inanıp inanmamak sizin elinizde ..• Fa-
rini ağır ağır çıktım. kat ben sözlerimde,. çok samimiyim. Dört 

- Hayrettin Bey burada mı? yüz sene evvelki zevk ehlinin meydana 
Fakat bunu sorınağa lüzum kalmadı. koydukları ıeylerle bugÜnkü nesli, oya• 

Çünkü Hayreettin Bey, odasında dola- lamağa kalkışmak beyhude idi. 
ııyordu. beni Güler yüzle kartıladı: Alaturka, devrini ikmal e.ımişti. Fa· 

- Hayırdır inşallah •.. Siz, bu saatte?.. kat, biz onu, kenarda köşede kalan bir 
- Ne o ... Hayret mi efilniz, dedim, takım al&turkacıların zo,.jle yaşatma· a 

musiki değiıiminde, ilk adımı atan, Is- çalışıyorduk. Gençler içinde, dümtekli 
tanbul radyosuna şöyle küçük bir ziya· fatlu~ardan hoşlanan bir tek kişi kalma-
ret... mıştı. Oylelerini bilirim ki, Tıtanbulda 

- Buyurun efendim... alaturka saz çaldığı uatlcrde radyoları. 
Geniş koltuklardan birine gömüldüm. nı açmnzlar, açsalar da, garp memieket• 

Atağı katta &TJllllOfon Faust operaaın· !erindeki merkezleri dinlemek için açar· 
dan bir parça çalıyordu. Hayrettin Bey, laı·dı. 
bunu yanıbaşındaki odaya koydurduğu Fakat ıunu da söylemek isterim ki, 
hoparlörde dinlerken bir aralık: ortada büyük bir değiıiklik olacak değil· 

Iıte eörüyorsunuz ya, dedi, bu ~şam· dir. 
dan itibaren, alaturka çalgıyı keotik! Hanendelerimiz bundan sonra garp 

_ Bu akşam için ne çalıyorsunuz? tekniğini model olarak alacaklar. Ve bi-
- Saat yinni b.ir buçuğa kadar gra- :re alaturkadan çok daba hofUmuza gido 

mofon. •• Ondan sonra da orkestra... cek şeyler dinletecekler. 
Hayrettin beyin musikide garp tekni· Nitekim, bu gazinoda ıarkı a.öyliyen 

ği taraftarlarından olduğunu bildiğim hanımlardan Seyyan ve Semiha H. lar, 
için, sordum: çoktanberi j?arp tekniğine taraftardılar. 

- ilerisi için ne yapmağı düşünüyor· Tango tarzında yapılmış bir çok ttüzel 
sunuz? tarkılan vardır. Bunlar, hemen herkesin 

Hayreli:İn bey, sesine ciddi bir ton ve· hoşuna gitti. içlerinde çal kuşu, rumba 
rerek: gibi biraz ~ane olanları b:le o kadar 

- ilk günler içiıı, belki biraz sıkıntı beğenildi ki halk tabakalarının ağzına 
çekeceğiz, dedi, çünkü yeni teknik için düttü~, 
elemanlar lilzım .•. Fakat, pek kısa bir za· lbrahim Beyin söyledikleri burada bi. 
manda radyoda hakiki bir zevkle dinleni• tiyor. Yazımı hağlamadan önce, ben de 
lebilecek türkçe parçalar meydana geti· diveceğim ki, musiki deği!imi, bizi hiç 
rileceğine eminim. te apansız ve hazırlıksız bulmuı değildll\ 

E•aıen bu it için büsbütün hazırlık- t..uıaklanmu, yeni nağmelere o kadar 
ıız da değiliz. Yeni yetişen gençlerimizin, çabuk alııacak ki, biz bile ıaıacağız. 
medetli heyheyli gazellere, kartı gÖs· M. S. 
terdikl;ri alakasızlık gitgide umumi!.-:. 

rdu. Garp tekniği ile bestelenm' YENi NESRIYAT 

yo ten müdürü Hayrettin B. 

ni şarkılar her sınıf 1abaka arasına ya
yılmağa batlarnıştı. Eski Uekke musiki· , 
sinin tamamile ortadan kalkması, bir za· 
man meselesi idi. 

Gazi Hazretlerinin nutuklarından İl· 
ham ıle alaturka mus.ikinin radyoda me
nedilmesi musjki sanatk0.rlanmızı hare• 
kete getireceğine şüphe yoktur. 

Daha yıllarca evvel, garp tekniği ör
nek yapılarak bir çok tarkılar be.telcndi. 
Ve muvaffakıyetle çalındı. Bir kaç ha· 
nım okuyucumuz, bunları piyanoda a· 
kompan:ı" ederek o kadar gÜzel söylüyor 
lar ki, hiç birimiz yadırgamıyoruz. 1 e
miz bir türkçc ile, ncıeli bir ezııi ile bu
na benzer daha bir çok cazip parçalar 
meydana get~rilcbilir. Y ni radyo pro
gramları hakkında icap eden makamlar· 
dan talimat almak için Ankaraya giden 
lsmail lıa beyin avdetini bekliyoruz. 

lımail Isa bey, dönünce, ıadyomuzun 
faaliyetine yeni bir iıtikamd verilecek· 
tir. 

Hayrettin beye, bana verdiği bu tat .. 
min edici izahattan dolayı tefekkür e
derek radyo merkezinden çıktlım. Taksi
me doğru yürüyordum. 

Abidenin karşısındaıki ıı:azinodan ku· 
lağıma bir takını şarkı sesleri geldi. 

Alaturkanın can çekiıen alaturkanın 
son nefesini vermeden evvelki debeleni· 
tini andıran bu sesleri yakından dinle
mek istedim. Yukarı kattaki salonda, 
epeyce bir kalabalık toplanmıftı. Sahne
ne üç dört hanım okuyucu, ırüzel olsa 
da insana "büzün,. aıdadıklan içtn yÜ· 
reklerde ağlm:na isteği uyandıran bir 
ıesle bir takım tekke ağzı td".ular oku· 
yorlardı: 

"Umit ... !erim. .. hep kınldı-. 
Yarım artlık. .• gelme. .. yecekl..~, 
"Yalnız bırakıp gitme bu aktam beni 

erken .•• 
Okıüz sanının kendimi ben. ıensiz 

içerken. •. ,, 
Gazinoda etrafıma bakındnn: Hemen 

herkeı rakı içiyordu. Şarkılann g~lı 
çetnisi arttıkça, şişelerin daha çabuk di
bi görünmeğe başladı. 

Hele, o meıhur: 
Ayrılık yıldönümü, kalbime aıkın do

luyor. 
Geçtiğin yollara baktım da çiçekler 

&oluyor.-
Şarkısı okunurken, garsonlar, ra~~ ye

tiştiremez olmu~lardı. Ne yalan soyle
yeyim içki İçenler arasmda )>en de var· 
dnn. Alaturka sazın ayık kafa ile dinle
nemiyeceğine, bu ak:;amki kadar inandı-
ğımı hatırlamıyorum. . . . 

Bu arada gazinonun salııbı Dervış Za· 
de lbrahim Bey yanımıza geldi. Benim 
kendisine ne ıoracağrmı biliyordu: 

- Dur, dedi sana fikrimi a<;ıkça ıöy-

Hukuk gazetesi 
Hukuk gazetesinin altmct numaruı 

daha mükemmellepniı bir tekilde · nti
ıar ebnittir. 

Bu nüshada Mumda RePt Beyin, 
Möayö Krozatnm , lstanbul mektupçu
su 011DB11 N ııri Beyin, Cevat Halda 
Beyin, ve altıncı note- Galip Bingöl, 
Haydar Rifat, befİncİ icra memuru Ra
aih Sait Beylerin mubtf'lif hukuki mev• 
zulara ait etütleri , makaleleri vwdrr. 
Tatbikat kısmında da tevhidi içtilıadat 
kararlan hukuki, cezai mütalealar var
dll". 

Büyük gazete 
Büyük gazetenin ikinci say111 çok 

zengin mündereoaıtla renkli bir kapak 
içinde çdmuıt>r. Bu sayıda, Marsilya 
suikaırtine dair gay<Jt meraklı bir yazı, 
üç tefrika, mulılclif müsabakalar, haf. 
tanın hadiseleri, kadın, moda, •por, sa· 
hifeleri hikaye ve · e vardır. 

Fen ve san'at 
Eski sanayi mecmuası yerine Izmir

de çıkan bu degcrli teknik mecmuası
nın 14 üncıi sayısı çrknuştır: içinde: 
B~:anıım sanayi crbabr, işçi ve te-knisi
yenler için çok istifadeli yazlar vardır. 
Tavsiye ederiz . 

Hafta 
Hafta ınecmuaısı olıun münderecat 

la intiıar etmı~ir. içinde nuitenevvı ya 
zdar, resimler vardır. 

ı ·iye mecmuası 
cMı.ilkiye> mecmuas· 43 tinrü sayı

sını da zengin mündcric.atla çıkaı ıruş

tır. Bu içı;mai ve sıyasi ilimi. mecma
& mm bu sayısında «Çocuk dıli> "Tıirk 
milletinde irsi ha..nuln, cSovyet Rus
ya insan taQıatı ônunde eğiliyor>, cŞe
hircilik tedrisatn, «idarenin kazai miı
rakabesi>, <institution nCt.Zariyesı>, cE
sasiye hukuku har.ketlcn>, cdirije iJc. 
tısat tecrübeleri>, cFobi.-ıu cemiyetinin 
elli yrln, < Bankacıl:rkta ıslahat>, cHarp 
sonrası teşkilatı esasiyelerinde siyasl 
fırkalar>, cAylrk siyası hareketler> ya· 
zılan vardır. Memleketin en ciddi hkir 
ve ilim mecmuası olan cMülkiye> yi 
her Türlı: münevveri okumalıdır. 

Mechul bir kadının mektupları 
Steian Şvayktan naklen Nazım Bey 

tarafından yazılan meçhul bir kadmm 
mektuplan isimli eser Hilmi kütüpha
nen tarafından neıredilmi§tir. içinde 
beş ayn hikaye venlır. 95 sahifedir. 

Holivut 
Holivut'un 7 Teıriniaani nuıhaaı çok 

zengin biT •uredte intif'll" etrniıtir. 

TEPEBAŞI ŞEHİR 
TlY A TROSU!"TO" 

Saat 20 de fııı~~ul Bılidiıınl 

MADAM 
SAN JEI 

$~hirTilji1trosQ 

Komedi 3 perde 

ve bir başlangı~. 
Yazanlar Viktoryen 
Sardu ve Emil Mora 

Tercüme eden Seniha 

Bedri H. 

• • • 
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Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu ak~am saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besteliyen Y ohann StrauH 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. 

Fiyatlarda büyük tenzilat 
8356 

••• 
1. Belediyesi Konservatuvar ori<es· 

trası şef, Cemal Reşit. 
Birinci konser, 8, ikinciteşrin per

şembe ıaat J 7 ,30 Fransız tiyatrosun· 
da. Fiatlar: 100, 75, 50, 30 kuruştur. 
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Baikan konseyinin ~ iliiyel'in Romanı:27 

Yazan: Marthe RicharJ Tercüme eden: M. F. 

Şefe sordum: Fransaya dair ne 
gibi malumat istiyorsunuz? 

Hülasa ı -; Almanca konuşuyor musu-

[Marthe Richard Fransa casusluk tcş- DlR • M 1 h J · • I 
küatı tarafmd ı aya Sen Sebaş- - aa esef ayır... şınıze ge • an spany . . . • b 1 tiyen'e gönderilm1ştir. Vazittsi, oradaki mez mı aca a. , 
Alınan casus teşkilatına gi=k ve iki - Hayır •.• Hayır ••• 
cihetli casuslıık yapmaktı_r. <;>rada. ken- Şef gözlüklerini çıkardı. Onu 
disine kur yapan Walter 1Smınd_e Şlşman • d" d h • • göruy" ordum. Cid-
Almanla tanışmıştır. B~nunla bır park- flm 1• a_ a ~yı 
ta gezerken Stcphan isminde birisine den çırkın bır adamdı. Suratı za_YJ!. 
rastgelmişlerdir. Stephan bir Alman yanakları çukur, burnu yassı ıdı. 
casusudur. Onu Alman casus teşkilatı Bir gözüı, camdı öbür gözünde ise 
ıefi:ne tanrtacaktır.] hiç bir parlaklık yoktu. Suratı san· 

(Fiiniculaire) İn başında iki pa- ki zaman zaman için"den bir iple 
pas vardı. Onlar _da bekl!yo,-lar~~ oynıyormuş gibi seyiriyordu. Elli 
Acaba b~ar ~ıre.~ ~hıt mıydı• yaşlarında ya var, ya yoktu. Müte-
Gayet garıp garıp yuzume bakıyor madiyen konuşuyor budala budala 
!ardı. Şüphesiz bir kadının b..ı ka- laflar ederek elimi tutmağa çabtı· 
dar erken sokağa çı:kma.sı onları yordu. lleri gidiyor, geri geliyor 
hayrete düşürmüftü. bir türlü rahat durmayordu. 

On1arm orada bulunUfundan ca N akt ? 
mm sıkılmağa başlamıtb. Her ha. e yapac mı • 
reketime dikkat ediyorlar, gözleri- Kendisine vaziyeti anlatmak, 
ni üzerimden ayırmıyorlardı. mülakatımızın sebeplerini hatırlat· 

Acaba tecessüsten mi, yoksa baş mak için: 
ka sebepten mi? - Fransaya ait ne gibi feyler 

Derken bir adam belirdi. :l,ıyıf, öğrenmek istiyorsun1U1? diye sor• 
uzun boylu bir adam. Hızlı hızlı dum. Kafasına danketti. irkildi. 

yürüyordu. Başında bir kasket, göz. Fakat sonra, her türlü ihtiyatı 
!erinde siyah gözlükler vardı. Ya- elden bırakarak, en sonra yapacağı 
nımdan geçti ve: işi en önce Y__"!-Pb. Ve bana bir zarf 

- Berii takip ediniz dedi... uzattı: 
üzerinde lacivert ·bir yaz elbi-

sesi vardı. - Açın tunu .•• 

Şef mi idi? Zarfın içinde 3000 peçeta vardı. 
Bir kaç adım ilerlemesi için bek- Evvela bu parayı ne istihkar ettiği 

!edim. iki papas daİma bana ba- mi ne de sevindiğimi hissettirmek 
kıyordu. Funiculaire'den dolayı istemiyordum. 
asabileşmit gibi bir hareket yapl· Para' ile beraber bir de sual lıs-
bm. Yürümeği tercih etmiş gibi tesi vardı. Bu listede gayri muha -
görünerek ilerledim... riplerin vaziyetleri, Pariste tayya-

Y andaki sokakta şef veyahut re hücumlarına karşı alman yeni 
bu beni çağıran adarna yaklaşmış- tetbirler, ve bombardıman netice
tım. Mükellef bir otomobil bizi bek sinde tahrip olunan yerler sorulu 
liyordu. Markasına baktım bir -yordu. 

"Mercedes,, idi. Kasketli Alman Hayretle sordum: 
bana uzun ellerile yer gösterdi ve _ Hepsi bu mu? 
yanıma oturdu. Ve bir tek kelime 
söylemedi. Listeyi tekrar eline aldı. Bir kib 

Otomobil hareket etmişti. Hiç rit çaktı ve yaktı. Alev korkunı;. 
konuşmadan süratle ilerliyorduk. çehresini meşum bir ışıkla aydın • 
Endişe etmeğe başlamıştım. Yoilar Iatrruştı... a 
tenha ve karışıktı. Dar sokaklar- Mütemadiyen gidiyorduk. Müte-
dan çakıllı yerlerden geçiyorduk. madiyen ilerliyorduk. Hangi isli • 

Bu Alman son süratle beni nere- kamete doğru olduğunu bir türlü 
ye götürüyordu? kestiremiyordum. Çirkin, korada 

Siyah gözlüklerinin altından ses- adam, Stephan'ın tef dediği adam, 
sizce beni tetkik ediyordu. Yüzün- gene hücuma girişmişti. Erkeklik 
deki manayı çizgileri ise görmeme taliini deniyordu. Mütemadiyen be. 
imkan yoktu. ni arabanın kenarına sıkıştırtyor, 

Bazan ağzını kapıyor, bazan a- sık sık nefes alıyordu. Elleri daima 
çıyordu. Rahat durmıyordu. Uzun hareketli idi. 

bacaklarını uzatıyor tekrar geri çe- Biraz sonra cebinden bir paket 
kiyordu. Parmaklarını biribirine çıkardı.Ve sonra tekrar aldığı yere 
geçiriyor sonra tekrar ayırıyor, eli- koydu, taarruzlarına devam etme
ni bir '1izin-den öbür dizine koyu-
yordu. Çok sinirli bir adamdı, ve ğe başladı. Birdenbire elimi yaka. 

onun bu asabiyeti beni de sinirlen- !adı. 
diriyordu. Ergeç bir lakırdı söyliye- - Hey! dedim .•• yerinizde du -
ce!• mi idi? Mütemadiyen gidiyor- run. Beni bu iş için mi aldınız? 
du:{. Benim hiddetlendiğimi görün -

Son süratle ilerliyorduk... ce, beni zannettiği kadar kolay ko 
Yollar, birer yılan gibi önümüz- lay elde edemiyeceğini -de anlamış 

c!e ve arkamızda kıvrılıyordu. Bir tı. Derhal vaziyetini düzeltti ve: 
<la:a tırmanıyorduk. Ağaçsız sarp - Affedersiniz dedi. 
b"r dağa d"Oğru muttasıl ilerliyor· - Bitmedi -
du!:. 

Ne derneğe böyle bir maceranın 
içirre girmiştim?. 

Nihayet •.• 
Zayıf Alman arkasını otomobi

lin kapısına doğru vererek başını 
hnna uzattı: Ve birdenbire: 

- Bizim için çalışmağı kabul e· 
diyor musunuz? diye sordu. 

- Evet, fakat bir şartla, bana 
ço!c, hem de pek çok para lazım. 

~iyah gözlüklü adam cevap ver
di: 

- Almanya kendisine hizmet 
edenleri mükafatra:nılırmağı bilir ••• 

Temiz dt'zgün bir fransızca ko
nu~uyordu. Biraz daha bana yak
laştı. Bac.ıklarını bacaklarıma te -
mas ettirecek vaziyette yaklaşh ve 
yap<ı.ci:..ğım vazifeden bahsetmeğe 
haşladı. 

Alm3.n olduğu her 1ıal ve hare
ketinden belli idi. Çok hürmetka
r.-.::ıc konuşuyor, Mcat daima müb
hcm cümleler sarfediyordu. Buna 
•3ğmen yaklaştıkça yaklaşıyor ve 
ben de otomobilin bir köşesine bü
züldükçe büzülüyordum. Şef git
tikçe rüretini arttırıyordu. 

-Tn.yyarecimisiniz? 
- Evet ... 
Ona kısaca kocamın nasıl lsviç

•e<le bir tayyare kazasında öldü
ğii.~ii anlattım. Ailemi sordu. Anne 
c;!,etinc1en Fransız olduğumu, ba
ba mm Deten feld isminde aslen Al
"'"n olun biri olduğunu söyledim. 

Yenili man şirketi 
(Başı Tinci sahifede) 

çe ile idaresi mukarrerdir. Hazirandan 
itibaren de, mülhak bütçeye geçecek
tir. 

1 darenin umum müdürü ile, yüklet
me ve boşaltma muhasebe, hu-
kuk, tefti~ ve mürakabe ve 
işletme müdürleri, Ma::iye ı.re-
kiıleti tarafından resen tayin olunacak
hr. Müdürl<rin tayinini müteakip müş
terek bir enciiınen faaliyete geçecek 
ve bütün muamelat ticari esaslar dahi· 
Jjnde olarak bu encümen tarahndan 
görülece!rtir. 

Diğer taraftan, balen tatbik edilen 
!iman işleri tarifesi, mart baflangıcına 

kadar mer'i olacakhr. Yeni idare çalı§
mağa başlayrnc.". ·bu tarife yeniden 
tedriık edilerek ücretler ehemmiyetli 

ŞEkilde inctirilecd< ve iktisat vekaleti
mıin tasaıkinden sonra mart Öpôchsında 

mer'iyete konacaktı.-. 

Rrhtmı şirıketinin vaziyeıine gelin
ce, bu da sene bafında bükilmete geçe
ceği için ayni idareye bağlanacakbr. 

Ancak, devir işleri bitinceye kadar, 
rrh1mı faaHyetinin ne şe'kilde görüle
cegı hakkmdn ayn bir talimatname 
hazırılanma.51 mukarrerdir. Devir vazi. 
yeti nihayet bulun...., nhtnn i§leri de 
filen liman İ'§leri idaresine geçmiş ola
caktIT. 

Liman Şirketi kadrosrmda da tasfiye 
yapılacak mı? 

Liman ıirketinm ta!':1esi münase-

GAL.JNIN NUTKN 
(Başı 1 inci sahifede) 

ihtiyaçlarını maziye gömülmüş bir dil
le tatmin ebneğe imkan yoktur eliyor· 
duk. ( 1 nlcilap) denilen kuvveti hesaba 
katnıamaktan, (gün) ün alelade yürü
yüşile (inlrilap) ın yıkıcı ve yapıcı ham
lelerini b;r tutmaktan ileri gelen bu 
yanhtlığı hakikat her gün bir parça 
daha tashih etti, tereddüt ve tevahhuş
ları her gün biz parça daha yıktı, yolu
muzu her gün bir parça daha aydmlat
tı. 

Osmanlıcanın kalemlerimize verdi
ği kolaylık ve karihalarımna getirdiği 
:<en:ginlik içinde müreffeh ve şöhretli 
bir sanat hayatı, yaşamakta olan biz
ler, öz türkçede bu refahı bulamıya
cağIDll'ZI ve <lünkü şöhretimizin sönüp 
gideceğini düşünerek myet çekmekte 
ve bu işin yiirüyemöyeceğine kendi ken
dimizi kandınnağa ı;alışmakota iken gÜ· 
nün birinde Gazi'nin sesi işitildi: Y,.. 
ratıtrğı inkilaplara hem önden rehber· 
lik hem yandan nigehbanlık eden Ga
zi, Osma.nbcanın ne k«lime ne de ter
kip ve şivesine miibtaç olmadan nut
kunda öz dil!e en özlü meseleleri ko
nuştu. Millet künüsünden bütün mille'
te geçmiş; anlattı, geleceğe işaret et
•ti; diinle bugün arasında mukayese 
yapb; harici po)itikaıyı, dahili işleri 
gö2den geçirdi; ikıti:sat ve ziraat düze. 
ni, sıhhat ve içtimai progrmru bahsin
de uzun uzun durdu; Türk tarihi ve 
Türk eliti üzerindeki veNmli çalıpna
ları andı; güzel sanaıldara yeni ufuk. 
lar açtı, ve hiç zahmet çdrilıneden di
zilenen bu mevzular - itihnem<ık için 
kasten kulağını tı:kayan)a...!an başka -
Lerkesin idrakine mteılligible bir yol
dan hitap elti • 

Bunun aksini iddia etınek hodıgam
hğa fazla sanbnaktan ileri gelir. Gerçi 
itiraf etmek :Lazmıdır ki dil iııkilabı 
bizlerin şölıretinıiz üstünde bir bomba 
gibi patlamıthr. Mazide devrini yapmış 
olan bir zümre yakın zamanda lisan ve 
)'""1 hocalığı kibı&üs.ünden inmeğe ıııec
ıbur kai8"ağmı görüyor. Bundan M>D• 

ra bizim imzalarnnızm töhreti ancak 
edebiyat tarihinin ınibmannüvaz sahi
felerin de yer bulaoaktır. Bunu görüp 
ım.emıeıkten mütevellit sıknrtıyı an• 
larnn. 

Yinni, otuz, bati kırk sene!Jk bir 
çalışkanlık ve ırlı~ neticesinde ku
rulınuş bir şöhret, çatlak bir vazodan 
wyu sızaraık boynu bükülen bir dal gİ· 
bi, solmağa haşlaclığmı duywıca bun
dan e-za lü...ebnesi, ....Iev mezbııbane 
de oı1oa huna kar§ı müdaıfaa tertibaılı 

aıbnası mazur görülebltir; faht zan• 
nımca bunun ela biır haddi vardır. Mes<>
leyi müstakbel nesillerin öz dille öz var
lığma kavuşması noktasından muhake
me edince daıhe. selametle düşünmek, 
hadioeyi şahsi itiyat ve nahvet çer· 
çevesinden Ç>kararak daha wnumi ve 
milli bakımdan müıahaıza etmek zaru
reti. huıl olur. Ben Osmanlıca üslubu 
kolay kullanıyorum ve böyle yazılmış 
her yazıyı Arap ve Acem çarblarından 
geçirerek kolayca anlayabiliyorum di
ye benden sonra gelecek T ül"k çocuk
larrna beniın ta mektep 0'1ra1Mından 
başlıyarak senelerdenberi çel<tiğim 
mihnet ve ıneşakkati ı;d<ıtirmeğe ne 
hakkını var? 

E"""en dava kendiliğinden hallolu
nup gi:tnıekotedir. Milli zevk, nereden 
çıkıp hangi kanallardan geçtikten .on.ra 
bize kadar geldiğini ve biribirlerile ne 
zaman ve ne suretle birleştiklerini pek 
Jayikile anlı:yamadığı Arap ve Acem 
membalannrn karışık suyundan değil, 
halis Türk membaından fı§kıran yayla 
suyundan hoşlandığım her gün bir.Ez 
daha fuzla gösteriyor. Kendimizi hod
g3mlıktan, kulaklaranrzı iskolastik iti
yadın pasından kurtararak yapacağımız 
her mukayese büyük davanın zaferi he
sabına yeni bir delil teşkil eder. Mese
la: 

Gazi diyor ki : 
«Geçen yd yurtta ç<ık gereloli işler 

görülmüştür. Dış i~lerindeki arasız <;a-
lışmalarnnız da genel sıyasamıza, ulusal 
ülkümüze uygun olarak başarılnuş

tır. Bundan ötürü Büyük Meclisin ulus 
işlerindeki özeni, ulusumuzun canlılığı 
gerçekten öğünç ile anılmıya değer.,, 

Bunu Osmanlıca konuşan bir ha· 
tip: 

"Seru.i sabıkada vatanrmızda çok müfit 
mesail halledilmiştir.Umuru hariciyedeki 
fasılasız mesaimiz siyaseti umum.iye
m.ize ve milli gayeye muvafık muvaf
fakıyetlerle tetevvüç ehniştir. Bu sebep· 
le Büyük Millet Meclisinin mesaili 
milliyede gösterdiği dikkat ve ihtimam 
ve mille:ıiınizin zindegisi cidden fahri
le yadedilmeğe layrktir.» 

betile, memur kadrosunda da bazı mÜ· 
bim değişiklikler yapılacağı hal<kmda 
ortaya bazı ~ar çılanıfbr. Liman 
firketi tasfiye heyeti reisi F'loi Bey, 
dün bu hususta bir muharririmize şun
ları söylemiştir: 

«- Yeni şelde göre, gerek esas i
dare, gerekse kadrom bütçeye dahil 
bulunan işletıne kısmı Vekiller Heye -
tin.in tasvip edeceği mütedavil sermaye 
ile işe başlıyacaktır. Büsbütün yeni 
bir kadroya ihtiyaç olduğu tabiidir. Ve 
bu kadro azami tasarruf ve az memur 
İ&tihdamı ıuretile h3Z11'İanacakhr. 

Tasarruf edilecek masraflara muka
biİ, tarifelerde esaslı tenzilat yapda
caktır. Ancak, eııki §İrketin imtiyaz 
mukavelesinde bo!!"itma ve yükletme 
gibi iki esaslı iş .imtiyazı "Varken şimdi· 
ye kadar yalnız bo§"ltma kısmına e
hemmiyet verihniş, yükleme kr&nu ib
ıtiyııri bır.ıkılnuştır. 

Yeni idare, yükleme kısmı için de 
faydalı tarifeler yapacağı için ayn bir 
teşkilata ve memur kadrosuna ihtiya<; 
görülecek, Mevcut kadroda vazifesini 
hüsnü i.fade eden arbdaşlar n= i
tibara almacalrtır.» 

Cümlesile ifade edeca.tir. Hiç şiip
he ebneden ileri siiTülebilir ki birincisi 
miJ.i çeıniye daha uygun ve hele ikin· 
c.İye nisbetle birin<:isi daha inıte-fügible
dir. 

Ticaıret muahedelerinin müsavat ve 
ınütekabif-.yet esaslarına müstenit bir 
iıtili\f dairesinde halledilmekte olduğu
mı Tii·rK caıniası-na anlatmak istiyen 
bir hatip, Gazi'nin ten1iz ve pürüzsüz 
ifadesile söylediği gibi: 

•Ticaret bağblıklarımıız karşılıklı, 
denk aniaımalaı- çevresi içindedir.,, 

Diyecek olursa, «munleketin teşki
lab iktisadiyesini tahkim ve tevsi et
mek akdemi mesaimizdir,, gibi ancak
mahdut bir ziımrenin anlıyablleceği 
çetrefil bir cümle kullanacağına «ülke
nin ökonomik kurumunu berk.iterek 
genışıetmck en önde tuttuğum.uz iş
lerdendir,, ibaresini kullansa, "buhı-anı 
ikasad.imn meydana çıkanlığı vaziyeti 
cedide» fikrini «i!\:onomik sıkıntının 
ortaya çıkardığı y.eni gidi~er» tabirile 
ifade yoJ.ıma gitse daha az anlaşılan ve 
daha eksik aevilen bir hatip mi olur? 

Oz dilimizde dünyanın en eski me
deniyet çağlarından kalmış en güzel, 
en canlı, zevke ve idra:ke en koılay bi • 
taıp eden kelime!..- mevcut iken, Türk 
lugatinde (zirnat) a mı.-kabtl (ekim), 
(mahsul) yerine (ürün) , (luymet) 
yerine (değer) gibi şelis ve berrak söz. 
ler varke.~ millet vekillerini ziraat iqle
rinde <likkat ve ih rimama davet eden 
bir hlta4.ede: 

« Bu yıl drim ürünlerimizden bir 
nicesfoin değeri geçen yillara göre 
daha elveriıli olmıuıtur. Elmıı t§Tne, ü
rünlerimizin arltrrılmasına biMtün ( Ö
zen) inizi vermeniz çok yerinde o
lur.>} 

Demeyip te mesela " Senei maliyede 
malı&ulatı ,,Jraiyemizden bir kısmı mü
hUııminin kıymeti anini sabıkaya nis
betle daha faz!a tezayüt etmiştir. Bu
n•mla beraber umuru ziraiyenin inki -
şaıfma ve mahsulatı arziyemizin te:za -
yüdüne bütün dikkat ve mtimamınız -
la hasrı mesai ve faaliyet etmeniz ma
h<ılline masruf bir himmet o!UT.» De
menin ne keyfi, ne faydası, ne lüzumu 
var? 

Her gÜn lrullaıup durduğumuz ö
dün<;, ıBöliim, güç kuvvet, gÜvenmek, 
övünmek kelhnelerini hitabet ve kita
bet al<nıinde ne kadar sevimli bir mu -
vaffakıyetle Iwllanmalı: miiml<iin oldu -
ğunu anlamak için Ga.i'ırin fU cümle -
6ini okumak kafidir: 

oıE .. gani ödüncünön üçüncü bölümü 
de bu yıl beklenildiği gibi kapannıııı

tır. Bu, ıılusumuzun devletin maliyece 
olan gücüne güvencini göstermesi yü -
:.ünden övünülecek bir erginliktir.» 

Hangi mantık ve hangi zevk ölçü • 
sile iddia edebiliriz iri bu mefihumu bir 
Türk ce.ma<d:ine: 

«E"lfani ist:ikrazınm üçüncü tertibi 
bu sene de intizan umumi dairesfode 
tedavül muvaffakıyetini göstemıiştir.Bu 
muvaffaıkıyeıt devletin kudreti maliye • 
sine milletin itimadı derecesini ibraz et• 
mek i~.ı.ıe şayanı iftihar biT eseri 
kemalc!H-.» Cümlesile daha iyi, daha 
doğnı, daıha özlü olarak :İfade edebili
riz? 

Sıhhat, kuvveıt ve afiyet, tendii,.iisti 
tabirleri ruhumuzun Oomanlııca meto -
da göre kurulmuş teUerine ne kadar 
ahenktar bir tarzda çarpaua çarpsın 
i<;imizden her hangi birinin kulağına 

csağlamlık, şağı.ı.k, gürbimiik» keli -
melerini fıuldayaoak olursak benliği -
mizin içinde mert bir akis bu"ule gel • 
diğini derhal duyarız. 

«Sulh» g>bi talaffuzu bile dile ezi
yeıt veren bir lrelimenin olıanşıı gibi 
tatılı ve zevldi bir tabire yerini terket • 
mesi zamanı gelımişt!r. «Cumhuriyet 
Timkiyesi.nin münasebatı vedadiyesine 
gayri kahili inhilal bir suretıte merbut 
olduğu» ibaresi genç nesil için Jatince 
yazılmış bir doktor reçetesinden fa"k -
h değildir; fakat Gazi'ıan söylediği gi
bi: «Cumhuriyet Türi<iyesinin do-stluk • 
larına çözülmez bağblığı geçmiş yrl • 
!arda lÜı"lü işierde denemnİştİr» denil
diği zaman T üri< çocuğu hundan hem 
maıksut olan manayı çıkarır, bem de 
T W,klüğün cıivanmetrliğine imikal e • 
der. 

Oz türkıçenin maziye gömülmüş bir 
müstehase değil, bilakis maziden bu • 
güne kadar servet ve taravetini kay • 
betmeden yaşamış bir hazine olduğu • 
nu anlıyonız. Dilimwn bir t.arakan 
en çetin mevzulan ifade hususunda 
haiz olduğu kabiliyet, diğer taraftan 
türuçe k~imelerin her hiTindelci intel
Jigibil;te ha .. ası bu hazineyi meydana 
ı;ıkannamn çıoık kuvv~li bir göriİ§ ve 
çok geniş bir kavrayış mahsulü oldu -
ğll'llu isbat etmiştir. 

Bu sebepledir ki dil inkilabı, hamle
lerinde riyaızi hesapları dayanan ve hı
zım ilim kuvvetinden ~ıan bir hakikat
tir. 

Ve •hakikat yürüyecektir. 
hmail MUŞTAK 

Sovyet inkılabı 
(Başı 1 inci sahifede) 

ı;inde Sovyetler h.., sahada muazzam te
rakkiler elde etmişl..-dir.Son zamanlarda 
Sovyet RD1yayı sık ıık ziyaret edenle

rimiz, döndükleri zaman da. intibalarmı 
bizim okuduklarımızdan ve bildiklerimiz
den daha kuvvetı:'e ifade ediyodardı. 

Sovyet inkılabı, sulb dünyasının da 
temel direki'erinden biri olmuıtur. işte 
memleketi ümrana ıı;ötüren, dışta her 
gün itıibannı daha ziyade kuvvetlendizen 
dost ittihat milletlerini bu büyük gün
lerinde kutlularız. 

Müzakeratı 
(Başı 1 inci sahifede) 

Patrik Efendin.in elini öpmüşlerdir. 
Patrik Efendi muhterem ııı.isafiri şere 
fine hususi bir öğle yemeği vermiş ve 
yemekte Sen Sinot meclisi azalan da 
bulwunu§la-rdır. Patrikhanenin eski 
an' anesine riayet en yeurıekte Madaın 
Ma.k.siınos ile diğer harumlar bulun -
mamışlardır. 

Patrik Efendi Madam Mak.simosa 
Hazreti Meryemin bir resmini hediye 
etmiştir. 

Ak§am üstü saat 17,30 da Patrik 
Efendi Perapalas oteline giderek M. 
Maksimos'un ziyaretini iade ebnİ§tİr. 

Saat on yed.ide Yunan ceneral kon• 
solosu M. Kapsalis M. Mak..iınos şe
refine bir çay ziyafeti venni~tir. 

Çekilen telgraflar 
ANKARA, 6.A.A. - Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Beyle Belgrada dönmüş 
olan Yugoslavya hariciye nazır muavini 
M. Puriç arasında aşağıdaki telgraflar 
ta ati olunm.uıtur: 
Hariciye Vekili Tevfik Rü.ıtü Beyefendi 

Arııkara 
Hakkımda gösterilen sıcak ve candan 

kabulün unutulmaz tesi.ri altmda asil 
memleketinizin sımnnı geçerken en de
rin ve samimi minnettarlığımın kabu
lünü zatı devletinizden rica ederim. 

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin, bu 
dost Türk r-illetinin büyük ve dahi Şe
finin yüksek ıahsiyetiru. karşı derin ve 
hürmetkar bir hayranlık duymaktayım. 
Reiskwnlıur Hazret-.,..; nezdinde hür
metkar tazimler-ime tercüman olmanızı 
rica ederim. Başvekil f.smet Paşa Hazret 
]erine de zatı aliniz vasıtasiyle en hara· 
retli te§"kkürlerimi ve derin şükranları
mı ar.ı:eylerim. Güzel ve misafirperver 
memleketinizdeki ikametimden unutul
maz bir bama saklıya.cağıma itimat et
menizi :Aca eder sarsılmaz ıSamimi dost• 
luğumu temin ederim. 

PURIÇ 
Hariciye nazır muavini M. Puriç 

Belgrat 
Hazretlerine 

Türk topraklarından aynlırken gönder
diğiniz lutufkar telgraftan dolayı hara• 
retle teşekkür ederim. Ankaradaki me
sut teşriki mesaimiz ve dost ve mütte .. 
file Yugo&lavyayı burada temsilde gös
termiş olduğunuz yüksek mümtazlığın 
unutulmaz hatırası benim için o kadar 
kıymetlidir ki meın'ıeketinize döndüğü
nüz sırada zatı devletinize en muhab
betkar ve dostane selfunı göndennek is
terim .Güzel düşüncelerinizden çok mü
tahassis olan Reisicumhur Hazretleri te
şekkülerini bildirmeğe beni memur etti. 
l,;met Paşa, benim vasıtamla bildirdiği
niz nazikane kelimelerden dolayı çok 
bahtiyar olmuştur ve size dostane selam· 
f.armı gôndermektedir. Bu vesile ile 
Yevtiç Hazretlerine beni hatırlatmanızı 
rica ederim. Kendis.ine sadıkane dostluk 
merbııtiyetimin teminabnı teyit eylerim. 
Selam ve bünnetler. 

Doktoı· TEVFiK RUŞTU 

Hariciye Vekilinin 
Telgrafına cevap 

ANKARA, 6 (A.A.) - Türkiye 
cunılıuriyet:inin on birinci yıldönWırü 

münasebetile Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyle Sovyet Rusya, Iran ve 
Çin Hariciye nazırlan arasında aşağı

daıki te1grıaflar teati olunmuştıu.-: 
Hariciye veikili T ...fik Rü~tü Bey 

efendiye 
ANKARA 

D<>St Türk miıllet:inin milli bayram 
günü miina&ebehle §alısı devletinizde 
umumi sulhün yorulmaz bir müdafiini 
ve Sovyet - Türk dostluğunun faal şam
piyonunu selamlamakla bahtiyarım. En 
hararetli rebriklerıimin kabulünü rica e
der ve müsmir faaliyetinizde yeni yeni 
mll'Vaffak:yetler elde etmenizi candan 
dilerim. 

Lltvinof 
Hari<:iye komiseri M. Litviııo.f 

MOSKOVA 
Türk milli bayramı ddlayısile ba

na göndel'diğiniz tebrikıte kullandığınız 
kelimelerden derin bir surette müte
hassis oldum. Büyük Türk • Sovyet 
dostluğunun tarsini ve wlh davasına 
yapbğmıız müşterek hizmet en mesut 
neticeyi vermiştir .. Yürekten gelen en 
samimi tebriklerimi anederl<en bu sa
halarda feyi:zli faal>yetinizi yadebnek 
i:sıterim. 

Tevfik RUŞTU 
Türkiye Hariciye vekili Tevflk Rüştü 

Beyefendi 
ANKARA 

Milli Türk bayramınm yıldönüınü 
Tüıüiye ve onun do&tılan i~in unutul
maz bir hatıradır. Bu vesile ile en sa
mimi tebriklerimin ve Türkiyenin refa
hı husu•undaki candan temennilerimin 
kabulünü rica ederim. 

Kazemi 
Hariciye nazırı K.azemi Hz. oe 

TAHRAN 
Zab devle!linize !Utufkiir tebrik ve 

temennilerim:zden dolayı hararetle le· 
ekkür ederim. Büyük dc...t memleketin 

tir tayyare filosunun ittiriki Iran ile 
T iirl<iye arasında mevcuıt saırsdmaz ~&t 
luğu bir kere daha müşahedeye vesıle 
olmuştur. Cumhuriyet hükumetinin 
kard"§Çe .-.Iamlarmı gönderirim. 

Tevf& RUŞTU 
Hariciye Vekili Tevfik Rii.§tü Bf. 

ANKARA 
Türkiyenin milli ba.yraını dolayısi

le en sam.imi tebriklerimin ve Türki
yenin aaa.det ve refahı hususundaki te 
mennileıimin kabulünü zatı devleti • 
nizden rica ederim. 

V ang Şingvey 
Hariciye nazırı V ang Şingvey Hz. 

NANK.IN 
Cumhuriyet bayramı miinaaebetiy

le viıki. lutufkar temennilerden dolayı 
yı za.h devletler.inize hararetle teşek
kür ederim. 

Tevfik Rüştü 

Türk milletinin 
İstediği m 'lsiki 

(Başı 1 inci sahifede) 
allimleri birkaç oenedenberi Anadol~ 
nun en ücra köşelerine kadar yaptık· 
!arı seyahatlerde ulusal sözle.-:iıni• 
ve ezgilerimizi. türkülerim.izi topla 

Viyanalı Profesör Marka 

mışlar ve bunları teabit etmişlerdi· 
Konservatuvar muallimlerile lioe -ve 
orta metkeplerdeki musiki mualliınfe· 
ri bunlardan istifade ebnek sureti!< 
Qrtaya yeni eserler çıkannağa uğr~· 
c:aldardır. Kültür bakanlığı da muaf· 
!imlerin bu çalı!""aıomı kolaylattırma~ 
ımJ.ııadile Avrupa.dan mütehaMB ge
tirtecektir. Mütehassısın ne zaman ge 
tirtileceği henüz ma!Unı değildir. Söy
lendiğine göre kültür bakanlığı gele
cek sene temsil aıkadenıi.sini açmak Ü• 
zere bütçeye tahsisat koyıu:aktır. 

Temsil akademisinin ne ınıretle ça• 
lq.acağı hakkında evveloe uzun tet • 
kikat yapılmq ve projeleri de hazır • 
laıımışh. Kültür bakanlığı hu proje 
üzerinde yeniden ted<ikat yapacak ve 
bugünkü ihtiyaca cevap verebilecefı: 
tekilde t~sil akademisini kuracak • 
tır. Söylendiğine göre mütehauıs ge • 
ti~eden evvel Viya.nalı profeaÖt 
Mark& bir kere daha davet edilecefı: 
ve evvelee musikimiz hakıkmda ver • 
mit olduğu raponı Üzerinde kendisin• 
den izahat alınacaktır. Profesöriin ra 
porurula temsil akademisinde musiki 
ıubesinin ne suretle çalışıacağına dair 
bir madde de bulunma.ktadır. Bunuıı 
tatbi.kı hakkında Profesör Maıılu bir 
kere daha dinlenecektir. 

Bun<lan sonra tem&il akademi•İ 
.hakkmda tam karar verilecekıtir. Ma• 
amafih akademi gelecek Aene muhak• 
kak aurette kunılacak ve çaJı~mağa 
başlıyac:aktır. 

Diğer bir rivayete göre Ankara 
Musiki muallim mektebi programla • 
rında bazı deği§iklikler yapılarak teuı 
sil akademisi musiki tubesi haline if· 
rağ edilecektir. 

Tems.il akademisinin tiyatro §ube• 
ıı de musiki şubesine live edi.lecel<ıtiT• 

Dün bu işle alBıkadar musiki sanat • 
karlarından bazıları ile gÖJ"Üttük. Bu 
sanatkarlar yeni çalışma hakkmd~ 
verilecek direktifleri beklediklerinı 
söylemektedirler. 

Tütünlerimiz 
-o-

Muğlada hararetli alış ve .. 
rişlere devam ediliyor 
MUCLA,. 6.A.A. - Bütün vilayet da· 

bilinde tütün alış verişi hararellle devalll 
ediyor. Piyasa Fetiyede açi:mııhr. ' 
yat azami 65 tir. Burada alı§ veriş ha• 
raretlidir. Şimdiye kadar Muğlada balya• 
•ı altmış kilodan 4000 glen, 3000 asper, 
1500 balya kadaı· da birinci sınıf tütün 
Felemenk Kumpanyaları tarafından sa• 
hn alınmıştır. 

Kilo fiy~tları azami 75-88 asgari 60 
dır. I nhisar idareM bu meyanda nazın>" 
!ık vazifesini görmekle beraber birinci 
sınıf olm:>k üzere en iyi tütün mübaY"":'. 
sın da bulunmuştur. · ı ..._ -

Milasta da vaziyet aynıdır. 
Milasta biTinci sınıf ·tütün kalma· 
m1, gibidir. Kara ova tütünleri 70-72 lı;tı• 
ruşa kadar sahlnuşh. Daha bir çok tüc• 
earllirln gelmesi bekleniyor. Yerli tüc• 
carlar da tütün almaya başlamışlardır. 

İngilizler Çindeki bir iha· 
leyi protoıto ettiler 

LONDRA, 6 (A.A.) - Hükfunet., 
Pek.indeki sefiri vasıtasile Çin hülı:U • 
metinin Y oushang ile Pingahiang ara 
amcla bir deııı.iryo,lu inşasını Alman 
kumpanyasına ihale etmesini protesto 
etmiştir. 

Hariciye nezareti umumi katipliği, 
bu hususn Avam kamara.sına bildir • 
miş ve henüz yapılan protestoya cevaP 
alınmamış olduğunu ilave etmiştir. 

f Askeri tebliğler ] 

K...-llal A~. Şu besfoden : 
Kartal askerlik şubesinde kayıtlı ib• 

tiyat zabitan ve askeri memurların 934 
senesi yoklamasına gelmeyenlerin 2· 
Teşrin 934 nibayerine kadar bizzat ve ~8 
mektupla şubeye müracaat ebnedik;'erı 
ve nerede olduklannr bildirmedikleri tıJI 
dirde haklarında 1076 No. lu kanunurt 
10 cu maddesi hükmünün tatbik edile• 
ceği mağduriyetlerine mahal kalmaınal< 
üzere il3.n o~unur. 



.... 
Oz TÜ~kç~-i~l; 
Bilmecemiz / 

l::t.-rtbul kumandanlığı sa • 
tınalma komisyonu ilanları 

·----~· ! Hadımköy lotaatı ihtiyacı o 
d Geçen def ki biL:neccmlı:i halle • 
ti~-l~r anısında çekilen kurada birin· 
Ilı ~ı: Harbiye, Kocabıçak apartana • 
a., ~- 1 de Mümi Bey . ikinciliği: 

0 Yoglu onuncu ilk mektep F erihan 
ı..::an Hanım kıızanmıJlardır. ldare
llıaI enıize müracaatla hediyelerini al· 

arı k~ ilerinden rica olunur. 
* • • 

d' Buziin yeni bir bılmece daha tak· 
na1 ,e ·.yoruz. Muddcti perşembe gÜ· 
1 a;<ıarııma Ladardır. Omıanlıca kar 

yazılı kelimelerin öz türkçe 
:ı:kabillerini §ekl':nrzin bOf haııelcri 

Yeri tirerek kesip (Milliyet bilme 
lı..ıı · luğun:ı) ,göndcriruz D 1!"11 
• h den!er EJ"amıda kura ç kece ğiz 
..=ı le.r verce iz. Kura n ... ı ~~e-
t"' b lizin ini' 'lmiı §eklini 
.,,Uırıa g · 'ü nı4hamızda bualcakaı • 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 

•• 
Ceçen haftaki bilmecemi· 

zin halledilmis şekli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

8 OK EN 9 ~-- -- -
lO ~~ıs_· E A iD A_R 
ll AR. 1 1K_. _I -~ L!A 1P:A 

!<ARI 1 S TA RIA K 

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

ır---------------. 
2 1 ·• ı 1 1 

I• • 1 '•I 1 

Yukardan aşağı 

l - Kadem (4). Akl (3). 
2 - Vazife (4). RU.gir (4). 

15
3 - Ahbap, akıl (2). Dal yawuau 
l. Beyaz (2). 
~ .. - s~nuna bir (L) koyanımız çın· 

(2). . 
S - Nota (2). Tüı4<ü (4). 

(a6 - Mezraa (5). Ben deiiJ, o deiiJ 
), 

? - ihtiyar (4), Nata (2). 
8 - Mesih (3). Berf (3). 
9 - Bir meyva (4). Rabıt edatı (2). 
ıo - Amme, halk (4). 
11 - M1>tedil (4). Pi.tan (4). 

lıtanbul dördüncü icra dairesinden: 
~ l eınamma dört bin ikıiyiiz yebniş do
d,."2 lira kıymet takdir edilen Kadıköy· 
, Cafer ağa mahallesinde Dilgor soka
tında ~ki 10 yeni 14 nuınara!l beden 
~. bölme duvarlan kargir kapu ve pcn
~•ler yağlı boyalı zemin kat pcn~e~ 

demir parmaklıklı ve sokak ciheti 
~ençcrelcr pancurlu maa bağçe hanenin 
~arnı açık arttırmaya konulmuş olup 
9-11.934 tarihinde tartnamea.i divanha· 

ney, talik edi'.erek 8-12-934 tmihine 
lııi;&adif cumartesi günü saat 14 den 16 
)·' kadar latanbul dördüncü icra daire-
11nd • tirak · . e ıatılacak~tr. Arttmnaya ıı >-
f'n Yüzde yedi buçuk teminat akçası a
'.llır "Yergi, belediye vakıf icaresi müşte
~Ye aittir. Arttırma bedeli muhammen 

1 
')"'.•tinin yüzde yetmiş beşini bulduğu 
~dırde ihalesi yapılacakta. Aksi balde 
'•ttırrııa on bet gün daha temdid edile
'~.ı. 23-12-934 llırihine mü adif pazar 
ton" kı . · .. \l ayni aaatta ınubammen ymetının 

)"<de yetmiş betini tutmazsa 2280 nu• 
~•alı kanuna tevfikan satıı geri bıra• 
l< ır 2004 nUlllM'a'• i'.'"' ~anunun~ . 
,ı..6 ncı maddesine t".,"6kan ipotek ~~bi 
ı c.ı.ld.ılarla diğer alllidarlann Te ırü
~lt hakkı sahiplerinin dahi ga,.ri men-

i İl<eindcki haklanm ...., hususile faiz 
•• IDaarafa dair olan id c1ialarım evrakı 
llıiiıb't ·ı . . - .. d • d • . ı e ı e yırmı ıun ıçuı e ıc::ra aıre-

~e bildirmeleri lazımdır. Aksi balde 
kları tapa sici erile •ıı.bit o dıkça sa 
~ bedelinin paylat sından hariç kalır
~Uluuların iıbu madd · kanumye ah· 
'- ına göre harek<.(J eri "'" daha 

12ıl malumat ıılm.ı.k • •teyenlerin 934-
~dosya numarasile memuriyetimiz• 

Ciiatlan i O.n olunur. ( 4500) 

lan 200 ton un kapalı zarf
la alınacaktır. İhalesi 29 İkin
ci Teşrin 934 Perşembe gÜnÜ 
saat 15 dedir. Taliplerin şart· 
nameyi görmek Üzere F ınclıklı 
da Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye İştirak 
edeceklerin de vaktinde Komis 
yonda hazır bulunmaları. 
(270) (7514) 

* * • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

31 ton çorbalık pirinç kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 27 
ikinci Teşrin 934 salı günü 
saat 15,30 dır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satınalma Komis· ' 
yonuna müracaatları ve iha
leye İştirak edeceklerin de tck-1 
lif mektuplarile birlikte vaktin 
de hazır bulunmaları. (261) 
(7515) 

• * • 
' 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 33 
ton pilavlık pirinç kapalı zarf 
la alınacaktır. İhalesi 27 İkin
ci Teşrin 934 salı günü saat 
15 dedir. Taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gün Fın
dıklıda Satmalma Komisyonu· 
na müracaatları ve ihaleye İs· 
tirak edeceklerin de vaktind~ 
Komisyonda hazır bulunmala 
rı. (267) (7516) 

• * * 
Maltepe Askeri Lisesi oto·· 

büsünün tamiri pazarlıkla yap 
tırılacaktır. İhalesi 1 O İkinci 
Teşrin 934 cumartesi gunu 
saat 15 dedir, Taliplerin Fın
dıklıda Satınalma Komisyonu 
na müracaatları ve ihaleye İti· 
tirak edeceklerin de vaktinde 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (274) (7509) ....... 

İstanbul Kumandanlığı kı
taat ihtiyacı için 160 ton tüve
nan kömürü pazarlıkla alına 
caktır. İhalesi 8 ikinci Teşrin 
934 per embe günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Fındık· 
lıda Satmalma Komisyonuna 
müracaatları, ihaleye iştirak e· 
deceklerin de vaktinde Komis
yonda hazır bulunmaları. 
(272) (7512) 

••• 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

64 ton nohut kapalı zarf usu
lile alınacaktır. İhalesi 17 Te§· 
rinisani 934 cw'.'lartesi saat 15 
tedir. Taliplerin şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gün ve ihale günü vaktinden ev 
vel teminat ve teklifnamelerile 
Fındıklıdaki Komisyonda 
hazır bulunmaları. (121) 
(7038) 8096 

• • * 
Fırka ihtiyacı için 64 ton 

bulgur kapalı zarf usuliyle alı· 
nacaktır. İhalesi 17 İkinci Teş 
rin 934 cumartesi saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gün ve ihale günü vaktinden 
bir az evvel teminat ve teklif
nameleriyle Fındıklıdaki ko· 
misyonda hazır bulunmaları. 
(124) (2072) 8102 

••• 
Fırka kıtaatı ihtiyacı İçin 

32 ton mercimek açık müna· 
kasa ile alınacaktır. İhalesi 17 
ikinciteşrin 934 cumartesi 
saat 16 dadır. Taliplerin şart· 
name ve nümuneyi görmek 
üzere hergÜn ve ihale günü 
vaktinden biraz evvel temi· 
natlarile birlikte Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunma-
ları. (122) (7037) 

8147 
• • • 

lstanbul Kumandanlığı ih
tiyacı için ihale edilen sobala
rın tebellüğünden müteahhi
din nükülüne binaen pazar
lıkla (3650) horu, 1000 dir
sek, 300 soba tablası, 360 ma
şa alınacaktır. ihalesi 8 2. 
Teşrin 934 perşembe gunu 
saat 15 tedir. Taliplerin her 
gün şartnameyi görmek üzere 
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v CULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICl 
Liman ilan, Tele/on: 22925. 

zmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

INÖNÜ vapuru 8 
Teşrinisani 

PERŞEMBE gÜnÜ saat 11 de 
Sirkeci rıhtımından kalkan:ık doğru 

lzmir, Antalya, Alanya, Anamur, 

Mera.in "Ye Payasa gidecek, dönüıte 

bunlara ila'Yeten Taıucu, Ça=kka.!e-

ve Geliboluya u~yr.·aktır. 

udanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Pcrıembe gü
nü saat 9 da Tophane nbtımmdan 
ka"kar. Perşembe postalan aynı gün
de Mudanyadan saat 14 de Islanbu· 
la döner, 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve CAR

ŞAMBA. günleri saat 20 de Top
hane nbumından bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüşte ımıtat i keldcre 
ugrar. 

• 

lzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARŞAMBA• günleri bir vapur 
ıaat 9 da Tophane rıhtımından kalkar. 

İmroz yolu 
Her PERSEMBE günü Topha

ne rıbtmıınd;n saat 18 de bir va
pur kalk:ır. Gidiş ve dönüşte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
ı ğrar. 

••• 
Asker; fah.-ikalar ilanlar1 

Zeytinburnu Tapa Fabri· 
kasında tavhane ocakları bina· 
sıru pazarlıkla söküp ambalaj 
ctmeğe talip olanların 12 T eş
rinisani 934 Pazartesi .fYÜnÜ 
saat 14 de Balorköy Barut 
Fabrikasında Satınalma Ko· 
misyonuna müracaatları. 
(657) • (7487) 

ZA Yl - 335 ıenesi Fatih askeriye mek
tebındcn aldığım şahadctnameyi zayi et
tii!imden hükmü olmadığım ilan ederia. 
{4497) Vefa 

Fındıklıda Satmalma Komİs· 
yonuna m~racaatları ve ihale
ye iştirak edeceklerin de vak· 
tinde Komisyonda hazır hu· 
lunmaları. (264) (7450) 

( 8531 

* • * 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

2100 kilo kuru üzüm pazarlık 
la alınacaktır. ihalesi 8-11-934 
tarihi Perşembe günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Fın
dıklıda Satmalma Komisyo
na müracaatları ve ihaleye İş· 
tirak edeceklerin vaktinde Ko 
misyonda hazır bulunmaları. 
(263) (7451), 8532 

••• 
Çatalca Müstahkem Mevki 

kıtaatı ihtiyacı için 162 ton 
Lavamarin kömürünü pazar· 
lıkla alınacaktır. İhalesi 8 
2. Teşrin 934 tarih Perşembe 
günü 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn F mdıklıda Satınalma Ko
misyonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde Komisyonda hazır 
bulunmaları. (265) (7452) 

8533 
••• 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıtaatı ihtiyacı için 82 ton Tü
venan kömürüne kapalı zarfla 
verilen fiat pahalı görüldüğün. 
den pazarlıkla alınacaktır. 1 • 
haleai 8 2. Teşrin 934 Per· 
şembe günü aaat 15,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün F mclıklıda 
Satmalına Komisyonuna mü
racaatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Komis
yonda hazır bulunmaları. 
(266), (7453), - 8534 

Beyoğlu Dördün- ~-e-n-i z-y·-
0
- 1-18-r 1111!!! 

cüsulhhukul<mah- 1 İŞLETMESİ 
k 

• d Acenteleri : Knrı:köy Köprübaıı 
emCSID CD: Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
T erekeaine mahkemece vaz'ıyet 

olunan müt..vcffa doktor Hmtıryaıı 

efendinin ubd....ınde bulunan : 1) 

Biıyükndada maden mahallesincle 
fişekhane caddesinde adaıun en 
yüksek noktasında laatepe mevki. 
it de eski 65-67-69-70 ve yeni 6-2 ve 

6,6·2 No. Ju ve 25551 metre murab • 
baı snha.smda etrafı tamam"" munta • 
zam dıvarla mahdut arazHçinde 1667 
metre murabbaı sahasını itgal eden n& 
tamam abıap bir köık ıskelet halıt>

dctlir. (127, 68) metre murabb &a· 

hı.sı da kagir kısmen tugla iki oda iki 
so'a, mutfak ve iki bala ve sair mü§te
mi'"" ile bir bap hane (30,80) mclro 
mur ıbbamrla ah§ p çerçeve üzerin 
Gı>lvaniz saçlı bir arabalık (38, 80) 
ımetre murabbaı aahasında zemini be-
to:ı ve &Obalı bir çiçeklik takriben 120 
mellre murabbaı hacmi istiabiainde ka

gir ve ii&tü potrel velt<> ve çimento sap 
lı bir au depoau hava tulumbası ile de
poya doldunıla.n au demir bonılarlıı. 
araz.inın her tar fma gitmektedir ve 
( 12,S) metre irtifam da ii&ıü açık ve 
t va tut lwnb lı kagir tnhte:zzcmin 
au hazinesi ( 4,00) metre murabbaı 

kut. ı nda gayet dcrizı, el tulumbaaı ıle 
mu ehhezbiradethavuz (86, 14) met 
re murabbaı &abasında bir ahır ve du 
var ile tahdit edilmit arazi dahilinde 
1500 Ü mütecaviz çam ağacı vardır 
muhanunen kıymeti 1 7,500 liradır: 

2) Burgaz adn.sı ile Heybeliada a
rasında PJde adası mesahayı aathiyesi 
46871 metre murabbaıdır. (35,04) metre 
murabbaı sahasında altı kayık yeri olan 
ik..i oda bir taşlık ve sair müştemilatı 
havi yanında su lNÜırmcı bulun.ıın ufak 
bina (32, 56) metre murabbaında 2,5 
metre derjııliğinde çimento arvalı üs
tü açık hır au deposu (9,00) metre de 
rin!i ;inde ( 4) metre kutrunda etrafı 
taş o'an bir el tulumbası ile ınücehhez 

iit:::ımıımz:> Han. Tel. 2:l7 40. -cı:ıı:m:ı-~ 

Ayvalık yo'u 
ANTALYA vapuru 7 ikinci 
Te,rin ÇARŞAl\1BA 19 da 
Ayvalığa kadar. (7446) 8558 

KA ADENIZ-YoLU 
GOLCEMAL vapuru 8 l
kin::i Tefrin PERŞEMBE 
günü s.ı.at 20 de Hopaya kadar. 

(7499) 

ızı 
BİR GECEDE DEF'ED1N1Z 

Bel ağrısından vücut k ~gınlığın
dan, Romatizm:ıdan, Nevra jiden 
veya aoğuk algınlığından muztarip 
iseniz vakit kaybetmeden hemen 
ağrıyan mahalle delikli bir All
cock yakısı koyunuz. 

Derhal sancınız sükiın bulacak
tır. Allcock yakısı konur konmıu 
kanı tehacüm ettiren müessir bir 
hararet tevlit ve hemen asabı 
teskin eder. Adaleleri yumutatır ve 
bütün ağrılan 

Artık tebahhur eden ve çam~ır
ları kirleten mayileri kullanmayı
nız. Allcock yakısını bütün gece 
veya elbiseniz altında yazıhaneler
de, ifinizde bütün gün tutabilirsi
niz. Sizi tedaviye ve hüsnü muh:ı.· 
fazaya devam edecektir. Bütün ec
zanelerde 40 kuruşa satılır. 

Mühim : Taklitlerinclc-ı sakın· 
mak için Kartal markalı ve kır
mızı daireli Allcock yakılannı mu· 
sırren isteyiniz. 

ku u (10,57) metre murabbaı saha · murabbaı bahçesi vard•r. Merdivenler, 
•m,'a galvaniz saçlı kulübe (82,8) met 
re murabbaı •abasında Ü•tÜ açık domuz
daru (18,5) metre murabbaı ıahasın

da ( 1,5) metre derinliğinde Ü&tÜ açık 
bir havuz (5) metre derinliğinde (4) 
metre kutrunda bir el tulumbası ile 
mücehhez salırmç ve (65,61) metre 
murab :ıı aahımnda üstü galvaniz saç· 
lı ahJ&p harap bir baraka (35,10) 
ın murabııı sahasında kaırir keçi 
alwı (25,6) metre murabbaı 6.3.huın-

da ikamete ınab.us iki oda bir odun • 
l.J<tan mlırekkep alı~ap baraka 10,36 

metre murabbaı aahasında 5,00 metre 
derinliğinde içme suyuna mahsus üstü 
kapalı kargir hazne, 5 metre derinli
ğinde 64,68 metre murabbaı aa

hanırda su havuzu ve el ile mütehar
rik nateınaın au dolabı ve 250 kadar 
2eytin, 75 kadar meyva ağacı takri • 
ben 1200 kadar bağ kütüğü vardır. 

Muhammen kıym;,ti 5000 lira.dır. 3) 
BeyoğlunJa Hüseyinağa mahalleıin

de bir tarafı Takaim talimhane mey· 
danı olan valide çe§<lJesi sokağında 

101 No. lı apartıman üç kattır. 112,80 
ıneb·e murabbaı saha üzerine mebni
dir: Kagirdir. Zemin katında garaj o
lara k istimale elver itli cesim araba .. 
Irk l irinci ve ikinci katlarda be§e" o
da 1- er katta hali;., haımam ve mutfak 
ve üzerinde t~sı ve (67,68) metre 

koridorlar, hamaın ve halalar zemini 
kami!en mennerdir. Oda döıemeoi par· 

kec!endir: Kıymeti 8000 liradD". 
4) Beyoğlunda Hüscvinağa mahal 

lesinde bir tarafı gene Taksim talim· 
hane meydanı olaıı valdeç~eai so • 
kağmda (99) No. lı hane üç kat (77, 
22) metre murabaı saha Üzerine meb 
ni ahşaptır. Y ed.i oda, üç hala bir mut 
fak ve (25, 23) metre murabbaı balı 
çw vardır. Kıymeti 4-000 liradır. 

5) Beyoğhmda Hüaeyina~a mnhal 
lesinde Feridiye ooknğmda 70 No. lu 
( 40,12) metre murabbaı sahasında ha 
rap bir baraka ve ( 74, 93) metre mu 
rabbaı aahasmda bahçesi vardır ( 3) 

ve (4) numarada yazılı binalara biti
ıiktir. Kıymeti bin 1000 liradır. 

Dellaliye reaırı.i ve ihale pulu miq· 
terisine ait olm:ı.k üzere yukarıda. ya
zılı gayrimenkuller 8-12-934 Cuı:narte 
ıi saat 14 de açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. Talip olanların muham • 
men kıymetlerin yüzde yedi buçuğu 
niobetinde pey akçesi ile mezkiir gün 
ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hu · 
kuk mahkcmesi.nde hazır bulunınala· 
rı ve fazla maliiınat alınak isteyenle 
rin 932-186 No. ile mahkeme kalem; · 
ne müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(4484) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satına ma Komisyonundan: 

1 - Demirci ocağı İçin ma den kömürü, petrol, benzin ve 
saire. 

2 - Makina montajı. 
3 - Mengene mübayaaısı ve masa ve saire imaliyesi. 
M~ktep ihtiyacatı için balada yazılı mevat pazarlık su

retiyle mübayaa ve imal ettirileceğinden talip olanların 
14-11-934 çarşamba günü saat 14 te mektep alon ve sa· 
tIJil !.:omisyonuna müracaatları ilan olunur. (7484) 

lC TiCARET UMUM MUDURLUGUNDEN : 
• 30 ikinci Teşrin 330 tarihiŞ kanun hükümlerine cöre tescil edilmit olan ec· 

nebi vap ... §İrlretlerinden (Doyçe Levant Linye. Deutsdıe Levante Linie) Şirketi 
bu k~re müracaatla Türkiye umumi vekili bulunan (La.ter Silbennan ve Şüreki· 
sı ıirketi) yerine ıirket namına yapacağı itlerden doğacak davalarda bütün mah· 
ke<nclerde dan eden, edilen ve üçüncü 'ab11 sıfetlarile hazır bulunmak üzre Tür
kiye umumi •ekiliğiııe Alınan lleb'aaınd an (Möıyö Carsten M..veı) i tayin etti· 
ğinİ :.ildi:nniı ve tazım ııelen kiğrtlan vermiıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere uy• 
gun ııörülrııüı olmakla ilin olunur. ( 4506) 

Gemlik Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

İstanbullu Ahmet Şevki ve Hacı Mehmet Şükrü Beylere 
evvelce ruhsatnamesi verilınis iken bila özür üç sene işledil
mediğinden dolayi ruhsatn~esinin İptaline karar verilmiş 
olan Gemliğin Hamidiye köyündeki Alçı taşı ocağının 
25-11-934 pazar günü saat 16 da Bursa Vilayet Encilme· 
nince ihalesi yapılmak üzere İşletme hukuku ile rüsumu açık 
müzayedeye konduğundan taliplerin o gÜn encümeni Vila· 
yete müraca~t arı lüzumu il~n o~unur. (752.1' 
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l;tanbul Levaz:m Amir· 1 
i Satın Alma Komisyonu 

İlanları 

-----------------------Kayseri] ayyare Fabrikası 
için 17 4 ton kıriple maden kö
mtirü 8-11-934 perşembe gü. 
nü saat 14,30 da açaık eksilt
me ile alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her· 
gün ve eksiltmeye gireceklerin 
belli saatte Tophanede komis
yonumuza gelmeleri. ( 465) 
(6903) 8145 

* • • 
lstanbuTLevaznn Amirli

ğine bağlı kitaat için 35,0DO 
kilo nohut 15-11-934 per.em
be günü saat 14,30 da al"eni 
münakasa ile alınacaktır. Mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte T opanede 
Satmalma Komisyonuna gel-
meleri. (487) ,(7106) 

8172 
• • • 

~~bul Le~a.zun Amirliği. 
ne oagu lcıt'at ıçın 32,000 ki
lo Mercımek 15-11-934 per
şembe günü saat 14 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. Şart
name-ve nümune gÜreceklerin 
her gi;ffi ve münakas~.ra işti· 
ak edecekierin be ı saatte 

Tophanede satmalma komi • 
yonuna gelmeleri. (485) 
(7110)1 8173 

• * • 
lst~bul Levazun Amirliği. 

ne bağlı krt'al ihtiyacı için 35 
ton makarna ile 11 ton Şehri
ye 24-11-~34 cumartesi günü 
saat 14 de kapalı zarfla alına· 
caktır. Şartname ve nümunesi 
ni göreceklerin her gün ve mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli saatten evvel tekliflerini 
Tophanede satınalma komis· 
yonuna getirmeleri. (509) 
(7239) 8175 

• • • 
İhtiyat Zabit mektebi için 

beş bin lOlo Yataklık pamuk 
10-11-934 cumartesi günü 
saat 15 te pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin Tophane
de Levazım Amirliği Satınal· 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(529) (7384) 8288 

•• * 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağh lot'at için üç şartna 
me ile ayrı ayrı yüzer tondan 
pazarlıkla alınacak üç yüz ton 
tutuşturma ve hamam odunla
rına verilen fiat pahalı görül
düğünden tekrar pazarlığı 15 
İkinci teşrin 934 perşembe 
günü saat 15,30 da yapılacak· 
tır. isteklilerin Tophanede sa
tınalma komisyonuna gelme-
leri. (550) (7504) 

• • • 
İstanbul Levaznn Amirliği 

ne bağlı kıtaat için Bin liralıL 
Pelonez 14 ikinci Teşrin 934 
çarşamba günü saat 15,30 
da pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin Tophanede Satmal· 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(552) (7501) 

• • * 
İstanbul Levaznn Amirliği 

ne b-ığlı kıtaat için Bin liralık 
Çorı..;alık Pirince verilen fiat 
pah"'lı görüldüğünden tekrar 
pazarlığı 7 ikinci Teşrin 934 
Çar.şamba giinü saat 14 de ya
pılacaktır. Taliplerin Topha· 
nede Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (551) (7503) 

••• 
Harp Akademisi ihtiyacı 

için 16 bin kilo Sığır etine ve
rile':l fiat pahalı görüldüğün
den münakasası talikan 8 T eş· 
rinisani 934 Perşembe günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. İs
teklilerin Tophanede komis
yona gelmeleri. (553) (7502) 

Galata Nüfus Memurlu
ğundan: 

Tophane Salı Pazarında Çıkmaz ku
yu sokak 2 numcrolu evde mukim ve 
Izmirin birinci aziziye mahallesi 615 
numaralı hane üzerine keyıtb bulunan 
Sezadil Hanımın pederi ismi Mehmet 
Riza olacağı yerde Kemal yazıldığından 
lstanbul Betinci Asli Hukuk mabkeme
slnin 13-9-934 T, ve 934-224 numerolu 
ilamında baba>ının ismi Mehmet Riza 
olarak tashih cdildiii il' n olunur. 

(44!12\ 
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• 
Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 1 İstanbul Harici A.~eri Kıtaat ilanları. 1 / 

Kayseri kolordu merkez kı 1 Vize kıtaatınm senelik ih-
Sıra 

taatı ihtiyacı için 234 ton knk tiyacı olan 2189 kilo ıehriye No. su 
kömürü ile 150 ton Ereğli Krip ve Pınarhisar kıtaatmm sene-

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak 
No. su 

16 
2 - 13 

Hissesi Hisseye göre 
bammen lrnnnt 

846 T. L. le maden kömürü kapalı zarf lik ihtiyacı olan 1231 kilo ıeh- 1590 Yeşilköy 
uaulile ayrı ayrı münakasaya · riye ve 1380 kilo kuru üzüme l588 

Şevketiye Ermeni mezarlığı 
Rum kilisesi ve 
Taş iskelesi 

Arsa metresi 2536,50 
Ahşap hane ve dükkan 

1/ 6 
75/ 720 98 

çıkarılmıttır. İhalesi 7-11-934 talip çıkmadığından yeniden 
tarihine müsadif Çarşamba gÜ münakasaya konmuıtur. 1-
nü aaat 11 dedir. Kok kömürü hale giinü 20-11-934 salı gii
nün teminatı muvakkatesi 524 nü aaat 15 dir. Talip
lira, Ereğli Kıriple maden kö • lerin belli gÜn ve saatte Vize
mürünün teminatı muvakkate de Satınalma Komisyonuna 
si 321 liradır. Şartnameyi gör müracaatları. (530) (7208) 

1984 
2040 
2363 

" 
Fener 
Usküdar 

" 
Gül caml 
lcadiye 
Selami Ali 

Ayakapı iskelesi Arsa metresi 91,50 2 
Karabet Kalfa ,, ., 1148,50 ' 10 ,, 

Tamamı 

Selamsız ve Siıah- Kagir hane ve iki dükkan 278 - 280 1/16 
dar bahçesi ve arsa ve bahçe ve ahır 282 - 3 

Yüzde yedi buçuk pey akçalan ile ihale bedelleri nakden veya gayrİmü badil bonosile ödenmek üzere 
yazılı gayrimenkuller 5-11-934 tarihindeki aat ışlarmda müşteri bulmadığından satışları aynı ıeraitle bir 
~tılınııtır. 

1656 
2296 

440 

" 

" 
" 
" 

yukarda ev 
hafta müdde 

İhaleleri 12-11-934 pazartesi günü saat on dörttedir. Alıcıların Galatada 
mek istiyenlerin her gÜn ve mü • • • 8120 

naka89.y aiştirak edeceklerin Çorlu ve Muratlı kıtalarma 
muayyen gÜn ve saatte teklif 11775 kilo yeşil mercimek a yonuna müracaatlan. 

eski Kredi Liyone Bankasındaki satl§ kooıİ 

mektuplarmı Kayseri Askeri 
Satın ı\lma Komisyonuna mü çık eksiltme gününde talip 
racaatlan. (462) (6899) çıkmadığından pazarlığa kon 

8083 muştur. Pazarlık günü 10-11- ı! ____ _,;;E_V_K~A-F......;,;M_O_D_l_R_lY•E~T-l;....,;.IL~AN~L~A-R-1-... __ _.I 
.,. • • 934 cumartesi günü saat 

Vize kıt'atı ihtiyacı olan 15,30 da evsaf ve şeraiti ve 
45291 kilo kuru ot ve 96156 nümunesi eskisi gibidir. Ek
kilo arpa ve 11027 kilo gaz ya- siltmeye geleceklerin teminat
ğı ve Pınar hisar kıt'atmm ih- larile birlikte belli gÜn ve saat 
tiyacı olan 9222 kilo gaz yağı- te Çorludaki Komisyona mu-

Anadolu Hisarında Küçük Suda vaki maa müştemilat 
bostanın bir sene müddetle icarı. 

Osküdarda hacı hesna hatun mahallesinde Bağlarbaşı 
caddesinde 3000 metro murabbaı tutkalcı namile maruf tar
lanın üç sene müddetle İcarı. 

nın 13-11-934 salı gÜnÜ saat racaatları. (557) (7363) 
15 te yeniden açık münakasa- 82G9 

sı evsaf ve şerait eskisi gibidir. • • • 

Üsküdarda Sultan tepesinde karakol karşısında çöplük 
tarla namile maruf tarlanın üç sene müddetle icarı. 

Yukarıda mevki ve miktarları yazılı bostan ve tarlalar hi 
zalarmda gösterilen müddetle İcarları arttırmaya çıkarılmış
tır. İhalesi 17 -1 1 -934 cumartesi günü saat 14 dedir. Talip o 
lanların İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kale 

Görmek isteyenler her gün öğ- Çorludaki kıtaatın ihtiyacı 
leden evvel Komisyona işti- için pazarlıkla 3 No. lu iki bin 
rak için de belli gün ve saatte kilo düdük makarnası alma
yine komisyona müracaatları caktır · Pazarlık günü 10-11-
ilan olunur. ( 490) (7006) 934 cumartesi günü saat 16,30 

8094 dadır. Muayenesi Çorluda ya-
• • • pılacaktır. Evsaf ve şeraiti öğ-

lzmit Fırkası için 26 kalem renmek isteyenlerin her gün 
Elektrik malzemesi 17-11-934 ve pazarlığa iştirak edecekle
cumartesi günü saat 10 da pa· rin belli gün ve saatte teminat 
zarlıkla alınacaktır· Teminatı larile beraber Çorludaki Ko-
17 liradır. isteklilerin malze- misyonumuza müracaatları. 
menin cinslerini görmek üzere (SSS) (7368) 8365 
her gün lstanbulda Levazım • • • 
Amirliği satınalma komisyo- Çorlu garnİı:ondaki kıtaa-
nunda ve Eskişehirde K. O. tın ekmeklik ve yemeklik ihti-
satınalma komisyonunda ve yaçları için pazarlıkla 5000 
lzmitte F. Levazunmda ve kilo döğülmüş tuz alınacaktır. 
eksiltmeyi İsteyenlerin de eksiltme günü 10-11-934 cu-
muayyen gün ve saatte lzmit- martesi günü saat 17 dedir. 
teki Fırka satmalına komis- Evsaf ve şartların okumak 
yonuna müracaatlan. (520) İsteyenler her gün ve eksiltme 
.(7121) 8108 ye gireceklerin belli gün ve 

• • • saatte Çorludaki Komisyo-
Karamanda bulunan kıt'a- numuza teminatlarile beraber 

tın ihtiyaçlan olan 200,000 ki gelmeleri. (558) (7370) 
lo Unun 15 lkinci Teşrin 934 8366 
Perşembe günü saat 11 de ka- ~ :t. -1' 

palı zarf suretiyle münakasa- Müteahhit nam ve hesabı-
ıı icra edilecektir. Şartname- na pazarlığa konan 1900 kilo 
sini görmek için her gün ve Zeytin yağına belli olan ilk pa
münakasasma iştirak ede- zarlık gününde istekli çıkma
ceklerin belli gün ve saatten dığından pazarlığı 11-11-934 
evvel teklif mektuplarım Kon• pazar günü saat 16,30 bırakıl
yada Kolordu satınalma ko- mlştır. Evsaf ve şerait eskisi 
misyonuna vermeleri. (527) gibidir. Eksiltmeye gelecekle-
(7150) 8112 rin belli gün ve saatte Çorlu-

L • • • daki komisyona pey akçele-
Burgaz kıt'atı için İki yüz riyle müracaatları. (564) 

yetmiş dört ton Un kapalı (7404) 8405 
zarfla satın alınacaktır. İha- • • • 
lesi 25 Teşrinisani 934 tarihin- Çorum alayının ihtiyacı 
de saat 16 da yapılacaktır. olan iki yüz elli bin kilo Un 
Kırklareli kıtatı için üçyüz 31-10-934 ten itibaren kapalı 
sekiz ton Un kapalı zarfla sa- olarak münakasaya konul 
tın alınacak, ihalesi 25-11-934 muştur. İhalesi 1-12-934 saat 
tarihinde saat 16 kırk beşte 15 tedir. Teminatı muvakka
yapılacaktır. Taliplerin şartna tesi 1687 liradır. Talipler şart 
melerini görmek için her gÜn nameyi komisyonumuza mü-
ve isteklilerin belli gün ve saat racaatla alabilirler. (576) 
ten evvel dilek okuntularını (7505) 
Lüleburgazda satmalma ko
misyonuna vermeleri. (528) 
.(7151) 8113 

" . " 
Çorludaki kıtaat ve mües

ıeselerin ihtiyacı için kapalı 
eksiltme ile 14900 kilo koyun 
eti alınacaktır.Eksiltme günü 
15-11-934 perşembe gunu 
aaat 15 dedir. Şartnameyi al
mak İsteyenlerin her gün ve 
eksiltme mektuplarım verecek 
olanların teminatlarile birlik
te belli r.aatten evvel Çorludaki 
Komisyonumuza baş urmala
n. (7153) 

8114 • • • 
Ordu 111hhi ihtiyacı için beş 

adet Klayton sistemi Otoklav 
- İsterilizatör ve Lavabosu 
kapalı bürüm yolile satın alı
nacaktır. Üzerine bırakılması 
18-11 -934 pazar giinü saat 
14 dedir. İsteklilerin bağhlığı
nı görmek için her giin öğle
den sonra eksiltmeye girecek
lerin de belli gün ve saatmdan 
evvel pey akçeleri ve dilek o
kuntularını M. M. V. Satınal
ma Komisyonuna verilmeleri. 
(524) (7155) 8115 1 

• • • 
Adapazarı Piyade alayının 

ihtiyacı için 10,000 kilo makar 
na 3500 kilo sabun açık müna
kasa ile ve 1500 kilo gaz yağı 
2500 kilo pirinç pazarlıkla de
faten alınacağından 22-11--
934 Perşembe günü saat 10 
da Maliye Dairesinde taliple
rin bulunmalarL (547) 
(7306) 

••• 
Çorlu ve Muratlı kıtaalan 

ihtiyacı için almacak 4496 
kilo çorbalık kırmızı merci
mek hiç bir istekli gelmediğin
den pazarlık 10-11-934 cumar 
tesi günü saat 16 ya bırakıl 
mıştır. Nümune ve evsaf ve 
şartları eskisi gibidir. Eksilt
meye gelecekler teminatlarile 
birlikte belli gün ve saatte Çor 
ludaki Komisyona müracaat-
ları. (556) (7369) 

, HORHÖRU_N_ı·· 
Bilcümle zabitan ve talebeler mecca· 

nen muayene ve yarun ücretle teda
vi edilir. Eminönü Valide kıraatha
nesi yanında. Telefon: 24131. 

mine müracaat eylemeleri. (7493) 

Müddeti İcar 
1 - Bahçekapıda Dördüncü 

Vakıf hanın birinci katın
da 21, 23,24 No. lı odalar 

935 Mayıs nihayetine kadar 

2 - Mezkur hanın ikinci ka
tında 11 No. lı oda 

3 - Merdiven Köyünde Cami 
karşısında 2 No. lı dükkan 

4 - Merdiven Köyünde Cami 
karşısında 4 No. lı dükkan· 
ve ayrıca ittisalindeki dük 
kan 

5 - Merdiven köyünde cami 
karşısında 5 No. lı dükkan 

" 
" 

" 6 - Merdiven köyünde cami 
karşısında oda ve ahır 

7-0sküdar, Hace Hesna Ha- ,, 
tun, Kandilci odası arsası 

8 - Karagiimrük, Derviş ali, 936 
Nurettin tekkesi sokak 25 
No. lı Canfeda Hatun Mek 

" 

" 

" 

" 
• 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" 
" " 

tep mahalli _ 
Yukarıda yazılı emlak hi zalarında yazılı müddetlerle ki 

raya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri 17 -11 
934 cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Talip olmak is 
teyenler Evkaf Müdüriyetinde •Vakıf akarlar kalemine mu 
racaatları. (7 492) 

1 - Beyoğlu, Kul oğlu, Ağa hamamında üçüncü vakıf 
hanın 3, 6, 8, 9 No. lı Daireleri 

2 - Hobyar, Yeni Postahane Caddesi 56-58 No. lı dük
kan ve üstünde odalar. 

3 - Hocapaşa, Emirler, Hamidiye caddesi 57-46 No.lı 
dükkan 

Yukarda yazılı emlak 936 senesi Mayıs nihayetine ka
dar kiraya verilmek üzere tem diden müzayedeye konmuştur. 
Talip olmak isteyenler 10-11- 934 cumartesi günü saat on be
şe kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine mü-

racaatları. (7491) 

Çümrük Muhafaza U. Kumandanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Telefon Şebekeleri için 15000 kilo üç milimetrelik 
yerli malı galvanizli demir tel 11-11-934 pazar günü aaat 
15 te pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Şartnamesi her gün Komisyondan alınabilir. İstek 
liler muhammen bedelin yüzd e yedi buçuğu nisbetinde mu
vakkat teminat olarak (180) liralık vezne makbuzu veya ban 
ka kefaletnamelerile belli zamanda Komisyona gelmeleri. 

(7488) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

BALAT : Har• İsa mahallesi Kilis~ 
ıokağında 1 j-17 numaralı hane 

enkazı. 
ALEMDACI : Alemdağı kö yündı 

37-32 numaralı hane enkazı 

' 

Muhammen bedeli 
Lira 

15 pe§in para ne 

20 
" " " 

Yıkmak ve nakil masrafı alıcıya ait olarak 11-11-934 
Pazar günü aaat on dörtte pazarlıkla satılacağı ilan olunur. 

(M) (7494) 

İstanbul Valiliğinden: 
Hükiimeti Milliyenin tesisinden 932 senesi gayesine ka

dar umumi emirnamelerin birinci cildi için 2000 adet kitabın 
tab ve teclidi 6-11-934 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
aleni münakasaya konulmuştur. 

İhale günü olarak 27 Teşrinisani 934 salı günü tayin edil-
diğinden taliplerin mezkUr gün de Vilayet Dairesinde teşekkül 

edecek Komisyonuna usulü da İresinde müracaatları ve şartna 
me ve tafsilat öğrenmek isteyenler her gün Vilayet Daire Mü 
düriyetine müracaatları ilan olunur. (7489) 

• 

Istanbul Deniz Ticaret? 
Müdürlüğünden: 

Henüz bir gemide tavzif edilme 
miş olan beynelmilel Madrit muka 
velenamesi ahkamı dairesinde şe 
hadetnameyi haiz olan telsiz telgraf 
cıların 15 -11- 934 tarihine kada 
Müdiriyet Fen hey'eti .riyasetin 
müracaat1arı. (7 518) 
Ilgaz Belediye Reisliğindenı 

llgaz Kasaba Su tesisatına talip çıkmadığından pazar 
ğı 4132 düz ve muhtelif parçalarla Font veya Çelikleri 
sair tesisatı da ayrı olmak üzere ikinci teşrinin 16 mcı 
saat on dörtte llgaz belediyesinde ihalesi yapılacaktır. İlişi 
li şeraiti mektupla ve belediye ye müracaat ederek öğrenir! 

(7522) 

lıtanbul ikinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

İnhisarlar baş müdüriyeti tarafından Fuat, Şevket bey 
lerle Sanayi ve Maaden Bankası aleyhine açılan alacak da 
nm cari muhakemesinde M. aleyblerden Ankarada Sebat 
telinde mukim llyasi zade Şev ket Beyin ikametgahı meçhu 
olduğundan kendisine tebliğa t yapılamadığı görülınüştür. 
Mahkemece ilanen tebligat icrasına ve muhakemenin 17-1 
934 cumartesi günü saat 14 de talikine karar verilmişti 
Mumaileyhin bu davete icabet eylemediği takdirde muhak 
meye gıyaben devam olunacağı kendisinin malfunu oılına1'l 
üzere ilan olunur. (7486) 

1 JSTANRUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
2286 numaralı otomobil 6ahibi Seyfi efendinin vesai 

nakliye resminden olan borcu ndan dolayi haciz altına alma 
Buik markalı otomobil borcunun ödenmemesinden 8-11-934 
Perşembe günü aaat 11 de Galatada Kemer altında hurda 
Mayer efendinin Mağazası önünde bilınüzayede satılacağı 
ilan olunur. (7500) 

Belediye ve Hususi İdare tekaüt, yetim ve 
tasdik ettirecekleri fotograflı ilmühaber, nufus tezkeresi 
maaş cüzdanlarile oturmakta oldukları Kaza Belediye M 
hasebelerine bizzat müracaat la ikinci altı aylık yoklamaları 
ru yaptırmaları. (7 480) 

İstanbul Belediyesinden : 
Muhterem halka suhulet olmak üzere Haydarpaşa ., 

köprünün Akay iskelesi ham mallan birleştirilmiştir. 
münasebetle tanzim edilen tarife aşağıya yazılmıştır. Y olcll 
larm bu tarifeye göre hammal ücretlerini makbuz mukab · · 
de vermeleri ilan olunur. (7483) 

El eşya11 çanta Bagaj ve amb 
veya bavul eşyası 

Küçük Büyük Küçük Büyii 

ıiaydarpaşada trenaen veya 
bagaj mahallinden köprü ü
zerindeki nakil vasıtalarına 
kadar veya Köprü üzerindeki 
nakil vasıtalarından Haydar· 
paşa'da trene veya bagaj ma• 
halline kadar. J 
(İstanbul harici posta trenleri
ne ait nakliyat ve yahut birden 
fazla parça eşya ile gidecek 
hammalın vapur bileti kendisi
ne aittir.) 
(Eşyanın vapur navlonu yol-~ 
cuya aittir.) · 

l{l ?Jl ~ 30 40 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan' 
lığı İstanbul Satınalma Komisyonundaıt 

1 - Gümrükler için tam talmn olarak beş tane Engler 
Taktir cihazı 15-11-1934 Perşembe günü saat on dörtte pŞ' 
zarlıkla satın almacaktır. . 

2-Tasdikli şartnamesi her gün Komisyondan almab1
• 

lir. 
3- İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (82) lir' 

.lık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesile belli Zaıt!~g 
da Komisyona gelmeleri. (7 449) ~ 
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Pandispanya yanınca 

Efendim sağ olsun bizim efendi biraz 
lıoğazına dütküncedir. Sofraya oturdu 
.._. tuzlusu, tathıı he ~ n.!mah ..• 
Olmadı mı... seyret -···<>•.uyü ..• 
ti, eieoJim o da haldı ... ı. ~ .. , .. da bo. 
iaz..ndan ba§ka hiç bir ze• ki yok ki ne 
>-.ısm? •• 

Ceçen gÜn Özene bezene pandispan
)a yaptım. Kalıpbra koydum .•. Fırına 
•iirdıüm. Bu. ıwada içerikj odadan bizim 
lıiiçilk batırmaz mı? Uykuda idi birden 

lt)oanıvermit• Ağhyor. Oraya k~m. 
s..Jıncaiı sallaoım salladım bir tiırlü u
.~Ulamadım yumurcağı ••• ne kadar zaman 
~~ti bilmem birden bumınna bir yanık 
-usu geleli. 

Eyvah .•• mutpaia lr.oıtum... O camın 
~dispanya az kalmıt kavruluyormuş .•• 

i 
rcliınüz mü .•• ya kavrulsa idi ••• Yeme· 

e de bir teY kalmadı yeni baştan yapa. 
~dan ı.; ... Ne iae çak tükür yaıvna· ...,,, 
l l>Ün Habibe hanım bize g~İ an· 
~ttnn da Allah razı olsun bir akıl ôgret· 
ti; kardeşim d<>cli bir daha yaptığın za. 
Gıan tepıinin Uzerine tuz döte pandıs .. 
llanya kal 1 nnı da tuznn üzerine oturt 
Yanmaz. .• ama dedi kın tuzu kalıpla 
"-ndi•panya hamurunun asına koyma 
:-ınra tuzlu olur da yenmez ... Kalıpla 
eı>sinin araaına koyacaksın anladın mı? 

Ben bir daha sefere oyle yapacağım 
•!<Jımzda bulunsun ela be i sizin de i§İ· 
llAze yarv, 

, 

Fatdell mallOımat 

Güzelliğin bir sırrı daha 
- Ah kar.detim sen Suzaıu tanır mı

sın. Ben ôyle hebek gihi kız hiç ı:önne
di.11 ••• B .. yılıyorum ıu kızın rengine, vü
cudun~uı çizgisine benden üç dört yaş 
büyük' oldugu halde üç dört yaı küçi!k 
göateriyor acaba bu kadar terütaze ol. 
ıaak için ne yapıyOI' dersi:ı. 

- Suz..tnı tanıına:z olur muyum hiç. 
Dur bana &Öyledi idi ne yaptığmı ama 
unuttum ... Dur timdi hatrrladım. 

- Aman kaı-de~, ne lıadar kendini 
kapmıt, koyuvermitsin ..• Hiç insan vÜ· 
cudu ~üzelleştlrecek, leni tazeleştirecek 
lir usui Ogreniı· de unutur mu? .• 

- IJuı· ..• duı· ... hatırladnn yaptığı şey 
çok basit aına ben inanrnadını da ondan 
e.henımiyet veıTiledim ..• 

- inanmadım o!ur mu hiç? .. misa1 ..• 
örnek orta.da .•. Suzanın yüzüne hiç djk .. 
kacle bakmadın mı sen?,. 

- Suzan bol bol kuru be.;elye yer. 
mit··· Ama sabah, akıam, öğle, ikindi ne 
zaman karnı acıkırsa... aklına gddikçe 
de kuru İncir yermiş hatta gece uyku. 
ıundan uyanır incir yermiı ..• 

Sonra ômründe b!zim bildiğimiz müs~ 
hil ililçlarından almamış hep ne yermiş 
bilir misin? Kuzu mantarı ..• ya ... İşle böy 
le ••• Suzan bana bir kere ben de muhak
kak tecrübe et bak ne kadar faydasını 
gOreceksin dedi idi ... 

- Aman kardeşim, bari kendin y...,. 
mıyorsun bizlere söyle de biz yapalnn ..• 
Kim güzel ohnak İstemez ..• 

işte hanımelı;pdi size bir güzellik sıtrı 
daha." 

.. . .. . ...... 

Dantelanın 1'arihi 

F ransada dantela ilk de
fa ne zaman kullanıldı! 
Dantela kullanmayı men'eden, dantela 

•anayiini teşci eden başvekiller .•• 
Cathe..ine de Medicis ikinci Henri kadınların bonnetlerine, hizmetçilerin 

1 ,e evlendiği zaman saraya yepyeni bir önlüklerine varınCaya kadar hep danteli. 
moda soldu. Danteli. ile süslü kocaman konurdu: 
yalıı.ahklar ve kolluklar. lkinci Fransu-va, dol<uzuncu Charles, 

O zanıana kadar Fransa, hatta Avru. üçüncü Henri zamanında erkeklerin el· 
>a dantel~nın ne olduğunu bilmiyordu. biselerinde çoraplarında hep danteladan 
Catherine de Medicis danteli modelle· süı]cr görülürdü. Bu moda on üçüncü 
l"İni ltalyan Vinciolo'ya yaptırır ve bun- Louis zamanına kadar devam etti •.. Bir 
a1"ı V enediğe göndererek işlettirirdL Şu zamanlar o kadar almı§ yürümüı idi :.C:i 
\alde ilk görülen danteli Venedik dan· sinyorlirın çiirneleri, eldivenleri, araba-
t eliıı olmuıtur. Alençon. Argentan, ]arının içi etrafı, atlarının eğerleri hep 
Brüksel, ve lngiltere dantelaları sonra.. danteli> ile çevrili~di • 
dan çıkmış ve bro döri'ye çok benziyen Evveli Kıctıeheu sonra Mazarin bu 
Venedik dantelasımn değiıtirilmiı birer umumi d.nıtda deliliğinden ürktü er 
tekli olmuştur. bu kadar israfın sonu iflastır dediler ve 

birer emirname netrederek danteladan 
.W yapanlardan fevkalade yüksek nakdi 
Ce7a ahnllcağmı bildirdiler. itte o zaman 
Frençois - Regis isnı.inde Yeauite çıktı 
bu emrin dantela üzerinde çalı.ıan işçi· 
Jeri müıkül bir vaziyete soktupn•ı söy. 

1 
Sirkeoın iyiliği 

Laz dermiş ki: ( Hamr.inin tam im 
türlü yemeği olur ..• Evvela ali lı.ompos. 
tosu yapılıT ..• ) 

Ben de han>n>eiendi size bir i"Y sö 
!üyeyim: Sirke kırk t\irlü iıe yarw. ı:;,. 
veli tuvaletiniz iç.in lazımdır.,, 

Hamsiden komposto yapıldığına inan 
mıyorsanız bile sirkenin tuvaletintxdL 
çok işinize yarayacağına muhillak ınA 
tnahsınız ... lıterseniz bir tecrübe edı 
bakın bana nasıl hak vereceksiniz ... 

Evveli: olur a ... bir it cörmüt ohu 
sunuz da elleriniz hatır habr çalı gıbi 

sert olur •.• Yıkandıktan sonra ıirke il< 
uiutturun eskisinden daha beyaz daha 
yumuşak pamuk gibi oluverir. 

Sonra: baıınıaı yıkadınız bir ba. d.J. 

Bütün saray mensuhini kraliçeyi tak. 
1it ettiler •.• Ve dantela modaaı sarayı!..,. 
zadegiuıa zadegandan halka ka.dar ya
yıld •..• O kadar ki on altıncı aoırda köylü 

İyi sirke ile uğuşturun ipek gibi yumu· 
tak; parlak saçlarınız o]ur ..• 

Daha sonra: Biraz zeytinyağı L:anşli. 

rın ve sirke ile yüzünüze masaj yapın • 
cildi muhafazaya ve yüze renk verme&e 
birebirdir •.• 

Nihayet: midenizi bozabilirsiniz ..• 

ledi · ve bunun kaldmlma., iç;n 
ağraştı ve nihayet tamamen değilse bile 
kısmen J.ıJdırılmasına muvaffak oldu. 
.K..wen diyoruz çünkü Fransanm bazı 
,.erlerinde .clantela memnu, bazı yerlerin. 
de değildi. 

Colbert dantelinın memleketini iflasa 
değil refaha sürükleyeceğine bnidi o
•1H1 için dantdaya yalnız müsaade ...,.-. 
ı ekle kalmadı venedikten mütehassıs it· 
ıiler ıretirterek dantela sanayiini ilerlet. 
ı.eğe çalrıtı. 1665 te Alençonda bir mek 
lep açarak bilmiyenlerin dantela örmesi
,j öğrenmelerine yardım etti. Arçentan, 
?.rüksel, Malines'te açılan mektepler bu
ftu takip etti. Ve dantela bütün Avrupa
,.. yayıldı. 

Terakki elişkrine darbe vurmalda 
beraber o kadar ilerledi ki, 1830 da Mu. 
ıic:lı'te yepyeni bir tekilde danteli ya
r"•ıaaia başlandı. Dantela tırtıllar tara
tJndan örülüyordu. Dört yaprağı hamur 
~a)ine cet.iriliyor ve bir taıın üzerine 
t•yılıyordu. Sonra ajor halinde kalması 
istenilen yerler :.ıeytinyagına batırılmtj 
ı.ir fırça ile çi.L:ıliyor, ve aya· 
fı loomına tırtıUar konuluyordu. 
Tırtıllar hamuru yıye yiye yukarı kaclM" 
cıkıyorlar zeytinyağlı yerlere dokunamı· 
;orlardı. Yiirudukçe bir ağ ördiiklerin. 
den biribirine dola 'n incecik iplikler ga· 
yet ince, n;ı.zik ve fevkalade bit- dan ela 
,vücude getiriyordu. 

l>anteli. nıodaaı bazım kaybolur gibi 
llmut ve baza.n da bülUn kuvvetilc hu .. 
.küm aürmiiftür. 

Bu ..,..e de rev~a olduğu raf.bet 
ıördüiiü senelerdenberi olacaktır. Kışın 
baloların tamamen ve kısmen dantela
.ıa.ı yapılan tuvaletlere çuk rastlana. 
cal<br. Gündüz elbiselerinde, çama~ırlar 
4a ela ılan~dan süsler çok modadır • 

= 

Jean Harıov 
Güzelllğlnin sır
larını anlatıyor 

Sex Appeal kraliçesi 
güzel olmak için 

kendisine nasıl bakıyor 
Ke,,.en sene Sex Apı>eal kraliçesi ola

rak ilan edilen platin saç modasının mu .. 
cidi büyük artistlerden Jean Harlov, iyi 
ve faydalı nasihatlan dinliyerek ve yapa.. 
rak güzelliğin fazlalaştırılabileceğini ve 
cazibenin elde edilebileceğini iddia et
mektedir. Bu inkar kabul etmez h~ki
katlerdendir. Sveimli artist kendisini 
misal olarak göstererek güzellik ve cazi. 
benin sırlarını anlatıyor: 

- Şiddetli heyecanlar, müthiş hele. 
canlar, nabzı indirir, hazmi güçleştirir 
ve canlıhğı yok eder. Rengi sarartır, 
gözleri donuklaşt1Tır. Nete her ıeyden 
fazla insanı güzelleıtirir. Gözleri parla
br, cilde renk verir, ve dahili cihazı mü ... 
kemmel i!lemesini temin eder. 

Bundan başka Hollywood'da bütün 
kad:nlann güz~lliğinl yaratan ve beni"!l 
tamamile tatbik ettiğim sırları size bu
rada f&§edeceğim: ilk evvela rejime çok 
riayet ederim çünkü iyi bir sıhhatin ve 
parlak bir cildin esasıdır. 

Geceleri yüzüme soğuk ve iyi bir krem 
le masaj yaparım. Sonra çok sıcak bir 
su ve iyi bir sabunla yıkarım. Bundan 
oonra da mümkün olduğu kadar soğuk 
bir su ile yıkanın yahut ta daha iyi ak· 
süliimel tevlit etmesi için bir buz par
çası ile friksiyon yaparım. Bu yrkanma· 
dan som-a yüzümü aşağıdaH mahlule ha. 
tırıhnıt pamuklarla sararım: Bir çor :;.a 
kaşıgı su. yarım yumurta katığı kolonya, 
bir kaç damla F einture de benjamin be
nim yüzüm yağlı olduğu için bu mahlıi
lü kullanırım cildi kuı-u olar.lann bJna 
ihtiyaçları yoktur. 

Sabahlan. İster yaz olsun ister kış ol· 
sun 1her zaman yÜZÜ01\.İ ıofok su oe 
ylk.arnn biraz mayi halinde pudra, b tı~ 
kuru kırmızılık sureriın gJzlernndc ı oır 
kara kalem geçiririu1 dudak!aı·ıma Ja lur 
kırmızı kalem sÜrt::rİm. l şle beuuu oo ... 
yanmam bundan İbarettir. 

iki Ü<; haftada bir, maıaj yam. da:t 
ve temizlenmeden evvel ytizL.i:ı.tli ıkı Jô\ 
kika kadar buhara tutıırım. Rir k a 
kaynar su doldurur başu ı Lir iıavh .• ue 
örter ve iki dakika Öyİcct. dururı..<111. i.d 
tada bir defa da yır. u.ryıu dın•c; ,. 
rim. YaDi o gün ne masaj n ~ 
makyaj ya arun. Diılcri iyı l ı .. 

leyen şey çilek •oyudur. Çı ek •uvu 
ile dişleri iyice oğnmlı sonra hG! : 
ıu kullanarak fırc;a1amahdır. Bunu tec. .1 

be eden her kadının fevı< iade n 
k· aca,ğına eminim. Bem ıbı 
di lere malik olur. 

Vücudun muhafazası için de t~ c • 
zer.:ıi. lcr liıızımdır. Sence en iyi spor y._.. 
rilmcktir. 

itte hanımefendiler Sex Appea k • 
liçt-sinin tavsiyeleri .•. Eger siz de G ın 
gibi fevkalade ci:lzip olmak ister enı .. ı 
fi harfine bütün nasihatlerinı VJ' ı 

''kan dönmesi,. den-ilen şey sizin de ha•'
nıza gelebilir .•• Vücudunuz bütün fi•J.e 

fiske kabarır, yer yer kırmızılaıır .•• Sir 
ke ile ııkça uğuşturun bir defa da ıre.;. 
rnezse bile ikinci, iiçüncii dtfaımda ı.1u· 
hakkak iyi olununuz. 

Bu seneki mantolardan bir lcaç model 
Bu sene mantolarda eski hatlara bir rücu vardır. Kürk pek az kullanılıyor. Fakat gene tam 
men itibardan düamüs de.iildir. Yukarıki reıimde zarif dört model &'Örüyorsunuz .. 
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Hakiki musiki 
Gazi Hazretlerinin alaturka bi

linen musiki hakkında i,..atları 
üzerine bu ay b~mdan itibaren 
radyolarımızda eski musiki çalın
mamaktadff. Esasen biz eskiden· 
beri musikimizin garp tekniği üze
rine armonize edilmesi lüzumun
dan ve radyomuzun bu ite rehber 
olmasını her fırsatta bahsetmittik. 
Milliyet gazetesinin 26 Nisan 1933 
tarihli nüshasındaki yazımızın ba
zı parçalarını aynen naklediyoruz: 

Avrupa radyolarını tanıtıyoruz: Königsberg radyosn Tango ve Vals 
• 

Müsabakası 

Türk mutikisi olarak dinlenen 
musikinin dörtte üçünden fazlQ$ı
nın yabancı musikiden alındığı i
simlerinden de anlaşılır. 

Musikimizin büyük bir kısmı 
Arap ve Acem muisikisinden alın
mış ve milli musiki gibi benimsen
miştir ki Türk klasik musikisinin 
ekseriyetini maalesef bunlar teshil 
etmektedir. Bunlar arasında mUst
ki tekniğini ihtiva eden parçaların 
bulunmadığı gibi yaygaralardan i
baret olanları da pek çoktur. Bil
hassa gazellerle gazele yakın par
çaların pek can sıkıcı ve montoton 
olduğu itiraf edilmelidir. Alatur • 
ka musiki neşeden ziyade gam, ke
der ve ruhsuzluk saçmaktadır. 

Musikimizin en neşeli kısmını 
halk sarkılan teshil etmekte ise de 
yalnı~ halk filrk~ları de. bir insanın 
musikiye olan ihtiyacını tatmin e
dcmiyeceğinden şimdiki musikimir 
:yerine bütün dün)ıanın kabul etti
ği zengin bir safhada bulunan 
garp musikisine gençleıimizin alıf
ma ından başka çare yoktur. 

Memleketimizde Beethoven, 
Brahms, W agner ve emsali gibi 
dünyaca tanınmış musikifinasların 1 
eserlerin vücuda getirilmesi ancak , 
bu suretle kabil olacaktır. 1 

Neşe saçan beynelmilel musiki
yi dinlemek ve özenmek bütün 
Türk gençliğinin en biiyü:, enıeli· 
dir. Yalnız buna imkan bırakmak 
lı.izımdır. Düşünülmelidir ki bir 
musikiyi dinlemeğe alışmakta teo
rinin hiç bir layd(1$ı yoktur. Han
gi karakterde musiki olursa olsun 
alışılması için muhakkak kulak 
dolgunluğuna ihtiyaç vardır. Mem
leketimizin mukadderatile alaka-

' dar olan bu işte y~lılann biraz 
fedakarlık ederek alafranga musi
kiden kaçınmamaları icap eder. 

Umumi yerlerde bu konserlerin 
az olma ından radyoya düşen va
zife bu yüksek musikiyi fa:r.lalaı;
tırmaktır. Zaten radyo şirketi ida
re meclisi reisi merhum Hamdi Be
yin programı bu yolda idi. Kendisi
le son görüştüğümüzde lstanbul rad 
yoıundaki alaturka musikinin de 
Avrupa radyolarında çalındığı rıis
bette azaltılacağını vadetmişti. Bu 
planın bozulacağını ümit etmeyiz. 

Görülüyor ki o zamanki emelle
rimiz tahakkuk sahasına çıkıyor. 

İstanbul radyosunun takdirler 
kazanan gençleri bestekarlığa he
veslendirmeğe sebep olan müsaba
kasının sonundayız Müsabakaya. 
intihaba epeyce radyo meraklıları· 
run iştirak ettiğini memnuniyetle 
haber aldık. Reylerin son gelenle
ri ayın dokuzuncu akşamına kadar 
kabul edilecelC ve neticede hangi 
numaralı Vals ve tango parçaları· 
nın birinci, ikinci ve üçüncülüğü 
kazandıkları ayın 12 inci pazarte
si akfamı İstanbul radyosundan ı· 
lan edilecektir. 

Bu akşamki Münir 
Nurettin konseri 

Bütün radyo meraklılannın se
sini pek sevdikleri Münir Nurettin 
Bey bu mevsime mahsus vereceği 

Ankara raayo.nında cıenlen konserlere 
i§tirak edeceği haber ııerilen Nurullah 

Şeııket B. 

konser bu akşam Saray (Glorya) 
$inemasında olacaktır. Genç üsta
dımızı bu akşam dinliyecek olan
la· üstadın her zaman muvaffak 1 
olduğu şarkılardan maada daha 
bazı yeniliklerle karşılaı;acaklırrını 
memnuniyetle öğrendik. 

Münir Nurettin Beyin her :ur • 
matıki sesile garp tekniği üzerine 
organize edilmiş yeni birçok bes
telerden şarkılar işitileceği gibi ta. 
nınmış üstat Furlani'nin gene garp 

1 

tekniğine uygun olarak fakat tilrk
leştirilmiş bir karakterdeki "Uıı" 
isimli kompozisyonunu Eöyliyec :!k
tir. Uatadın bu eserlerden mürek
kep konserini radyoda da dinle • 
mek isteriz. -- -----·----·-- --· 
Musiki üstatlarımızın da bu husus· 
ta gayret sarfedeceklerine fÜphe -
miz yoktur. Bu musiki inkılabım:z 
da diğer şubelerde olan inkılap • 
lar gibi Türk milletini yükselle -
cektir. 

Turgut MITHAT 

Tanınmır Alman mimarları olan Prol. Fnck ile _Hopp cıe Luc:as taralau!an İn· 
ıa edilen Königsber-11 radyo bması .. 

Mesafe itibarile bizden pek u - 1 rüldüğü üzere yeni uıiil stüdyolara 
zakta olmakla brabre akfalD üzer- mahsus aküıtik olarak illf& edilmit 
leri hava kararmadan sesini itite- olduğundan netriyat gayet ah~nk
bildiğimiz Alman radyo merkezle- tar bir sada ile gelir~ Ba~ı dığer 
rinden biri şarki Prusyadaki Kö - merkezlerde olan ugultu hıç yok -
nigııberg (Haylııberg) radyo ist.as- tur. Resimdeki büyük stüdyon~ 
yonudur. Königsberg postası son uzunluğu takriben 32 metre, genıf
zamanlara kadar ufak bir bina İç.!! !iği 12 metre ve uzunluğu 11,5 
risinde bulunmakta idi. Yedi, sekiz metredir. Stüdyonun bir kısmı or
ay evvel mürsile yeni yapılan ve kestraya mahsus, diğer resimde g5-
resmini dercettiğimiz büyük bina.- rünen aksi ciheti de ıtüdyoyu ziya
ya nakledilmittir. Bu büyük ve son ret edenlerin oturup netriyatı stüd 
-.;iıtem bina Almanya'nın en tanın yonun içerisinden takip ederken 
mıf mühendis ve mimarları olan oturllVlları için müteharrik koltuk-
Profesör Frick, Hopp ve Lucaı is- lan ihtiva eden mahaldir. 1 
mindeki zevat tarafından in~a edil- Bu yerin üzerine isabet eden par 
mi.tir. makhkh locaya da misafir kabul o-

60 kilovat kudretindeki bu pos- lunur. Locanın önünde görülen 
tanın stüdyoları, resimlerde de gö. "Alles tönt, selbst das Schweigen,, 

'
~-----T,-----------P-R_O_G_R_A_M--1----~,----~,ı~~~=~:~~=· m RAD y o mı ~:~ikiai. 22,45: Haberler. 23,10: Dan• muai-

223 Kh•. VARŞOVA0 1345 m. 

l_.--------a.-------------------------------·------.a.-------~ 18: Piyano .. keman muai.kİ•İ. - MuhteiJf. 

11 T • ·sanı" Pazar musikL 20: Konf•r•n• (Selim Sırn BeJ tara· ta.nıo. ıs,JS: Şarlıtılar •e hafif ha•alar. _ Mw.alrıabe. 
B~rlftJ fındaa.) 20,20: Ajaas haberleri. 21,20: Ajana 823 IClut. BOKRES, 364 m. 19,tS: Koro konaeri. 19,45: JktisaL 20: Sesli 

ISTN'BUL: •e boraa haberleri. 21,30: BedrİJ• Rasim ha· 13 - 15 C\indü.z neıri,.-ab 18: PJ1k. 19: Ha· fil• parçalan (Plilr:.) 20,25: Aktüalite. 20,30: 
18: Plü ile dan.• mua!.kiai. 20,20: Düaya- nımıııı iıtirakile radyo t.anıo •• daas orke,.. berter. 19,15: Pli.k. 20: Uni•era.!te. Z0.20: Plak, Sereaatlar. 20,45: Muhtelif bahisler. 21: Viya-

haberleri. 21.20: Ajans •• borsa la.aberleri tralan. 2<?,45: Koiaferas. 21: Scbamaarwı eıerleria.deta aadaa nakil. 22: Cb.opini.n eaerlerinden miirek-
21.JO; Orkatra. radyo cu; Ye t.a.aıo orkeı· 823 Khz.. BUK.REŞ, 364 m. aenfon.ik konaer. 2la,4S: Senfonik ltoaıeri11 kep koaıer. 22,30: Jn•iliace aeıriyat. 22,40: 
trası. 13 - 15 Cü.ndüz neıriyatı. 18: Hafif muailı:i. deYamı (DoYorak.J - Haberler. - 23,10: Vi.yolonaetl lır:oıraaeri. 23: Konserli reklimlar. 

823 Klas. BOKREŞ 364 m. 19: Habl'·ler. 19,15: Radıo orlı:eatra11. 20: U- Kah•elıaae lı:onaeri. 23,15: Dana muai.kiıi. ye lı.afif ba..,al.u. 23,05: 
11.45: Dini •etriyat. lZ: Koro ko•••rİ. 12,30 ai..,eraite. 20,20~ Plik. 20,45: Koa.feTa••· 21: 223 KJıı.a. VARŞOVA 1345 m. JC.ah•ehane konserinia deyamı 

Hafif orkeıtra koa.aeri. 13.30: Hafif muaiki. Ku..rtet oda muaikiai. 21,40: Konferan•. 21,55: 18: Pi1aa.o kema.ıa koaaeri 18,.25: Muu.hah.... $4S Kb.s. BUDAPEŞTE, 550 m. 
14,15: HabeTler. 14,40: Hafif ıau.aiki. 17: Köy- Taıana.i. 22,20: Kabara muaikiai, (plik ile.) 18.25: Plilc. - Muaahabe. 19,15: Bra.lunaın •- 18,30: Plik. konaeri, 19: 1nciliace dera. 19,-
IU. netriyata. 18: Coroloco• ca.11 talu:m.ı. 19: 22,45: Habe-rler. aerleria.d .. Viyolonael i.le aoa.atlar. 19,45: E- 30: Pli.le. 19,50: Hiki.ye 20.30: Puç.ç.inin 
Haberler. 19,15: Dan• muaikiain.irı de.-am.ı. 223 Klu::. VARŞOVA 1345 •· deltiyat. 20: Çift piyano ca:r.ı, (Plak.) 20,.20: ' 4MADAME BUTTERFLY,, ooeraaı. 23,20: 
20• Uni.Yeraite. 20.20: Leh. muaiJr.Ul. 20,45: 18: Taıaaıü. 18,2S: Mu.aahabe. 18,30: PIAlr. Aktüalite. 20,30: Şarkılar. (Plü.) Muhtelif Hah-erler. 23,15: lmre Maıyari ç.:a.aen• orkeı-
X~nferaaa. 21: PopU.ler Romea muıik.iai. (piJano • Keman musikiai.) 18.50: Moaa.Labe. bahisler. 21,lS: Edebi aeıriyat. 22: Senfonik traaı. 24,lS: Ca:r.band. 
(koro ta.rafın.dan..) 21.30: Radyo orkeatrası. 19,15: Hafifi musiki. 19,45: Çoc:ulc: neıriyatr. 23: konser(j reklimlar 23,15: Plik. 23,45: 481 Khır., BERLIN, m. 
22: Koaferana, 22,15~ Radyo orkeatraaı. (U- 21: Piyaao ile hafifi mu•iki. • Muaa .. a.be. 22: lncHi:ıı:ce 1'.oafer .. s. 24,05: Musikiai. 18: Hafif mu•iki. 18,40: Kıı sporlarına b_a. 
vertür -..e Yalalar ). 23: Haberl•r. 23,20: PIAk. Taıannill lı:.oa.aer. 22.45: Muaah.abe. 23,15: 545 Kh.-. BUDAPEŞTE 550 m. zırlrk. 19,05: aKriın ne,riyah. 19,30: Anton 

223 Kh:r.. VARŞOVA, 1345 m. Dana derai. 24; Mua&hb•. 24,05: Dana anı• 18: Bertlıa ıa1oa orke•lraaı takımı. 20.SO: Bruckoerİft ikinci ıenfon.isi. 19,40: E-.. muwi-
18: Dana muai.kiai.. 18$: Musabahe. 20: Ka• aikiai. Muaahabe. 21,25: Taıa..nnili yeni Macar bea• kiai ye tarkdarı. 20,40: Aktüalite, ba.h.isler. 

rıtık •u•iki.. 20,45: Muhteljf bahialer. 21; Leh S4S Kh:ı. BUDAPEŞTE. 550 m. leleri. 22,30: Hab.rler. 22,SO: Budapeıte kon- 21,10: Valaler. 21..JS: Milli netriy•t. 22: Sen-
nıuaikiai. ıenfon:.k ot"keatra Ye piyano. 21,45: 18,30: Flüt kon•eM. 19: Almanca clera. 19.30: aer orkeatraaı. 24: Almanca konfHa.na . Ma- ionik Bruckner konseri. 23: Habe .. ler, 23.20: 
Haberler. 22: Neıeli netriyat. - Muaababe. Fark.as çinıene orkestra.at. 20,30: Muaahabe. ur a.aiıne be1 eti. 24,15: C•xbant. Akıam dan• musikisi. 
23,15: Konaerli reklAmlar. 23,30: PIAk. (Leh 21,15: Filharmonik orkeatra konıeri. 23,.30: 841 Khz. BERLIN, 357 m. 658 Khz. LANGENBERC, 45 6nı. 
~analart.) Haberler. 23,50: Pla.&c. 24,20: Petria çinıen• 18: Hafifi musiki. 19,0S: Çocuk netriyatı. 18,20: Ka..rı,ılıe aletlerle konser. 19: Konfe-

ISTN3UL: 

S45 Kh:ıı:. BUDAPEŞTE, 550 m. orkeıtraaı. 19,.30: Bando mız..ık.a. 20,30: Hukuki bah.ialer . rana. 19.20: Almanlara alma11ca ders. 20: Şar· 
18: Hafif a.alon rnuaiklai. 19,10: Neıeli •Öz- 841 Khz. BERLIN 357 m. 20,40: Aktüalite. 211 Haberler. 21,10: Ne1eli kılar. 20,50: Musahabe. 21.35: Berlinden na..-

ler . 19,45~ Pl.i..k, 20,45: Hiki.1eler. 21,20: Ko- 18: Hafifi muaiki. 19,05: Spor. 19,30: Frank netriyat. 21,40: '1Sonıu.z duyarlar,. İıimli mile- kil. 2.2: Hafifi orkestra.. mu~ikiai. 23: Haberler. 
fU haberleri. 21,30: Eak.i ve yeni Macar ıarkı· furttan naklen radyo orlıı:eıtraar. 20: A1'.tüalite rofon maaal. 22,10: Dana ritminde melodiler 23,20: Gece musikisi . 24: Si~r -..e musiki. 
]arı 22,15: Haberler. 22,45: Pol.ia takımın.in 20,20: Stokbolm muaikİ•İ. 20,40: Mua&babc-, (küçük orkestra ile.) 23: Haberler , 23,25: 592 Kh:r.. ViYANA, 507 m . 
konaeri. 24: Dana musikisi. - Haberler. 21,10 : lta11anca tarkılar. 21,30: Mo7.a.rt aeıri,-atı. 24: Dans muaikiaL 18,05: Yeni mus:ki, 19: Tıbbi netriyat . 19,25: 

841 Khz. BERL1N. 357 m. Mikrofon babai. 22: Dana ba-..alan. 23: Haber- 658 LANCENBERG, 456 m. Muhtelif. 20 20: Ita!ya • lneiltere dünya 
18; Spor haberleri. 19,30: Bando mn:ıka. 20, ler. 23,20: Sonatlar. 18: Musaba.be. 18,15: Piyano - Keman kon- ıamp1yonluju i.çio Londra.-la yapdacak ftubol 

40: Spor tetkikleri. 21ı "Lobeta.nz,. isimli. ÇO· 686 Klıı:. LANGENBERC, 456 m. ••ri. 18.45: Muaahab•. - Aktüalitl!'. 20: Şar- ınaçı neticesi hakkında malU.mat . 20,30: Ban-
cuk op•raaı , 22,.30: Mürıt~hap keman konse-ri. 18,15: Scbubert.::n t•rlularrndan. 18,45: Mu- lular. 21: Haberler. 21,10: Brealauda.n na.kil do mnıka. 21,30: Aktüalite. 22: .. Der lil!'ba 
(Büyük ork•atra refakat.ile.) 23: Haberler, sahabe. 19: Hikayeler. 19,20: Neıeli netriyat. 23: Haberler. Auguıtin 11 iain,li Viyana farkı •eriai. 23: Es-
23,30: Neıeli mua~ki. - Habe-rler. 20,30: Plik. 21: Haberler . 21,15; 592 Klıı:. ViYANA, 507 m. perantoca n'uaahabe. 23,10: Holza.r radyo or-

6116 Kh:r. . LANCEUBERC. 456 m. ~n nrıriyat. 22.05: Şarkılar. 22,30: Dramatik 18.20: Hafifi musiki. 18,50: Kadın neıriyatı . keatrasr . 23,30: Hahc-rler . -- Konaer!n devamı. 
17.30: Neıeli muaiki. 19.30: Skeç. 20,.20: eaerlarden bahi.ler. 23: Haberler. 23,.30: Ge- 18,55: Konferans. - Dera. Teknik ne,riya.t. 24,45: Dana pl.i.kları. 

Spor. 20.45: Orkestra konseri.. 22.15: Konfc- ce muaiJı.iai. Sa.b•h 3,30: kıaa dalıalı Berlin 20: Habea·ler. 20,.30~ Holzerin idareainde rad- 5 T • • b 
ra.na. 22,30: Kt'man muaikisi . (Orkestra rafa- Mizah. ve dıına. 70 orkealra..ıı. (Leo Falljn eaef"lerinden.) 21, 1 eşrınısıni Perşem 8 
katile ,) 23,10: Haberler 23,30: Gece ınuıikisi 592 Kh"r . VlVANA. 507 m. 40: Muaabah@, 21.SO Srnfonik konaer. 2.3.20: 

Pl "k 18,.20: Milli Rus mu•ilı:iai. 18.40: Mua.-.h•· Muaa.habe. 2.3,30: HaMrler, ZJ,50; Danı mu· 823 Xhz. BUKREŞ, 364 m 
1: 592a ıihz. ViYANA, 507 m . ~. 19: Şarkılar. 19.25: Sanat hayatana dair, aikiıi. 1: Pl.;ıık 13 • 15 Gündüx n ~triyatı , 18: Salon muai· 

18: PIAk. 19,05: lavıç.re . A.-uıturJ-. futbol lD,45: Muaababe. - Haberler. 20.35: Pro~am kisi. 19 : Haberler. 19,15: Konıeı·.:.n devamı. 
maçının neticesi (Viya na atad ından.) Mu- sonradan ıö.,lenecek. 21.lS: Buda1>eıteJen 14 Te~rin isani Çars, amba 20: Uni•eraite rad1oau. 20.20: Konferans. 20 , 
ıahr. be. 19,40: Zuckmayer ( k f'ndi e ı erl• rin· na.kil. 23,.20: H a berler. 23.SO: Danı rnusil..iai . y 35: Bukreı orerasında..n n.ıı.lc.lı!n opera temsili 
den ., 20,10: Haberler. 20.ZO: Viyana t a rkıl.~n. 1: Scbranımel musiki ~ i. ISTNBUL: Sonunda. haberler. 
ve !ıavaları. 21 05: $ .;hille-r netr!yatı. Zl,O;.,: 18: Franaızca deora. 18,30: PIAk ile tiyatro 223 Khz.. VARŞOVA, 1345 m, 
J\1a.x Shhöher' id01re .t inde kon•~r. 23.30 : Ha- 13 T&SrİRİSIRf Salı • muıiki. nefriyab. 20ı KonFeran• . 20,30: Ajana 18.•15: Salon musikisi. - 1\.1uhtrlif. 19,15: 
berler. 24: Alıı.tam konaerinln devaml. 24,15: J h.-.bt-rleri . 21,20: A.jaoa ve bot"aa. haberleri . Be-ethovenin •ona.tlarından (plak ~le.) 19,35: 
Danı musikisi. lSTNCUL: 2 "W>: Radyo ve tanıo ve caz: orkeatraları. PIAk. ile v.iyolonael konaeri. 19,45: Musahabe. 

1 2 T • • • p t • 18: Al:n:ıını:a d~r1. 18.30: Pt•k ile dana mu· P.23 Khz RUKRES. 364 m , 20: Plitk:. - Muaahahe. 21: Hafifi orkestra 
BŞrJDJSanJ azar 0SJ ki.si. 20: Mus hab,.. Selma hanım tarafından. ıJ • 15 ıündü:r. pli.k neıriya.tı. 18: Karıtık konaeri. 21,15: Ha.herler. 21,.55: Muaabab.-. 

Z..!.ZO: Ajans h:ıberlet: .!t;:O: Aaj<'tn• ve bor- orJ e ıtr.ı. konseri. 19: Haberler. 19,15: Radyo 22: Akt•n' konseri. 22,45: Muaahabe. 23: K.oa. 
ı:ı hab<ırlc: i. 21,30~ Sulo, orkc11tra. caz -..e- orlc.catr•ıf. ZO: Univeraite. 20,20: Pli.k. 20,20: •erli rekl.iımla.r. 23,15: Dana musikisi. 

in türkeçi "Her tey sada çıkarır, 
hatta süklıt bile" dir. Bunun yazıl
masındaki maksat, stüdyoya giren 
!erin mümkün olduğu kadar sükut 
etmelerini temin etmek içindir. 

Orke!tra takımının yer aldığı kıc 
mın üzerinde bulunan aralıkları 
yeni tarzda kafes sanmayınız. Bu 
kdese benzeyen teyin arkasında 
her stüdyoda bulunmıyan bir org 
aletidir ki Königsberg radyosunun 
programında ekseriya tesadüf etti 
ğimiz modern org musikisini bu 
orgtan dinleriz. Org pek pahalı bir 
alet olduğu İçin henüz bir kaç rad
yo istasyonuna konulabilmiştir. 
Bunların birisi de Roma İstasyonu
dur. 

291 metre dalga uzunluğunda 
sempatik bir neşriyat yapan Kö · ' 
nigıberg şu tarzda neşriyatını ilan 
eder: "Hier ist der Reiehssender 
Königsberg und seine Nebensen -
der". Türkçesi: "Burası Reich gön 
derici postalarından Königsberg 
ve yardnncı poııtaları". 

istirahatle~ ile fasılalı program 
aralarında "Wild flutet d~ See" 
iamindeki milli tarkınm ~ nota
ları çalmır. Hiç bir merkezin taci-

Köni11aber11 radyo•untla karuer cıe ha
berleri ilan eden apiker Herr 

Berna Lent:ı: 

zatına maruz kalmayan bu farki 
Prusya istasyonunun programı el
de edildikçe haftalık programları-
ınız meyanına girer • 

1 

Köniwakrg stüdyo-nun maaiki heyet /erine mahsus lusmı ııe (yukarıda) org 
ôletinin p armaklığı 

Bundan sonraki Istanbul neşriyatı 
Geçen haftadan itibaren lstan

bul radyosunda eski sistem (veya 
sistemi hiç olmayan) alaturka mu· 
siki neşriyatına nihayet verilmek· 
le programın günde iki saat gibi 
uzun bir kısmını ifgal eden bu 
neşriyat yerine şimdilik plak çak<
maktadır. Bu ne~riyat muvakkat-. 
tir. Yeni bir program sistemi tesbitı 
edilinceye kadar plak neşredilecek 
tir. Programın şimdiki halde nasıl . 
olacağı tamamile tesbit edilmemek 
le beraber, bamb'4ka, can sıkmayı 
cı ve eski fark musikisinin olduğu 
gibi hüzün ve keder verecek bir 
program olmayıp, bilakis neteli, 

545 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Lalıe.atoa çingene orke•traaı. 19,30: 

Muta.babe. 20,05: Piyano refakatile ıarkılar. 
20,45: Harici ajyaaete da!r. 21: Stüdyo piyesi. 
2~,50: Haberler. 23,10: Muaa.h.abe. -..e piyano 
beatelerirı 23,SO: Hallı. tarlınla..rı -..e çinıen• or· 
ke•lraaf. 

841 Kh•. BERLIN 357 "'· 
18,: Hafifi musiki. 18,40: ltalyan opera 

parçala.nadan düeti..-. 19,05: Gençlere n.etri
yat. 19,30: Muaal,abe. 20: Neıeli kon.ser (8et"• 
••• radyo orlı.e•tt"aaı.) 20,40: Aktüalite. zı; 
Haberler'. 21,10: Se•li f!ha. •• dana musikİ•İ. 
23: Haberler. - Karıtılı. a.eteli parçalana de
-Yamı. 

653 Khz. LANCENBERC 456 m. 
18: Teknik neıri1at. 18,15: 1. Haaaıa eser

lerinden parçalar. 18.40: Mu.aala.abe. -..eıaire 
-9,40: A.ktüaltte. 20: Neteli konaer (•oliıtlerin 
ittiralıı:ile.) 21: Neteli oda muami.kiai. 22: A.•
keri neıriyat. 23: Haberler. 23,20: Haftanıu 
haber icmali. 2l,30: Gece mu•ik:iai. 

592 Kh •. ViYANA. 507 m. 
18,30: Musa.ha.be. 19: Piyano kuarteti. 19,40: 

Muhtelif, 21: Paul Abrahamın "Viktorya "Ye 
mızraklı aü.-arisi., isimli operet temsili. 23,30: 
Son h.a.berler. 23,50: Pli.it. (opera düetleri.) 
24,50: Daa.• rnusikiai. 

16 T srinisıni Cuma 
' 823 Kh•. BUKREŞ. 364 m . 

13 .. 15 Gündüz neırjyalı. 18: Radyo or
ke•traaı. 19: l"::aberler. 19,15: Radyo orke•
tt~sının de-..am1. 20: Univer•İte. 20,20: Pl~k. 
(ae•li film yıldızları.) 20,45: Konferan•. 21: 
Konaere da.ir bir kaç. söz. 21.15: Georıeac:u
nun idare•iade filbarmonik konaer. 22: isti
rahat. 22,15: Senfon~k !4onaerin devam. 23: 
Haberler. 23,20: Pli.k. 

223 Khz. VARŞOVA0 1345 m. 
1V,4S: Orkestra. 17,45: Mu•ahabe. 18,15: 

Trio piyaao konser.i. 18,50: Muaaha..be. 19,15: 
Şarkılı piyano kona•rİ. - Musahabe. 20: Ha
fif musiki. 20,20: Aktlialite . 20130: Dana mu
aiki•İ. - Musahabe. 21,15: Piyanolu aenfonik 
konseri ?3,30: Şiirler. 23,40: Konseri.:. reklam
laı·. 24: Muaab.abe. 24,0S: Dana musikisi. 

545 Khz. BUDAPEEŞTE0 550 m. 
18: Salon kuarteti 18,35: Stenocrafi dersi. 

lt,05: Ti.bor Polsann idaresinde ... afif muıi· 
ki. 19,30: Spor ha.hf'rlerl. 20,10: Konferans. 
2Q,30: Operadan ~r tems.ih na!.;il , 23,30: Çin• 
eene orkeatraaı. 24: Oakar mı::!ıkaaı. 

841 Khz. BERLIN 357 nı. 
18: Popü!er Waınerin eserleri. - Musaha

be. 19,40: Şa..rlular, 20: Şarkı ve aözler. 20.25: 
Aktüalite, siya.ai neıriy&t. 21,15: Milli netriyat. 
21,45: Kahraman, fakat ta.nınmamıf,. isimli 
11'\İkrofon neıriyatr. 22,35: radyo orke•traar. 
23: Haberler. 23.20: Neteli muaikinin drva.mı, 

658 Khz. LANCENBERC, 456 m. 

mizahi, içtimai ve edebi bir prog
ram tanzim edileceği muhakkak-. 
tır. Şehrimizde grap musikisine a
şina epeyce musikişinasımız mev
cut olduğundan mütenevvi bir pro
gram repertuvarını ihtiva eden bir 
neşriyat yapılabilecektir. Bu net
riyatın henüz eski Bizans, Acem ve 
Araplardan alınıp pek az ıslah e
dilen eski alaturkaya alışık kulak
larımıza yabancı gelmiyen hafif 
grap eserlerinden parçaların fazla 
olmasına bilhassa dikkat edilecek
tır. Mufassal netriyat programını 
gelecek haftadan itibaren derce 
başlıyacağımızı ümit ederiz • . 

18,15: Richard Trunkun tarlalarından -
muhtelif. 20,30: Pl&k. 21: Haberler. 21,15: Ro-o 
bert Schumanlllr\ eserlerinden senfonik kon· 
•er. 21,50: Neıeli rnuaiki. 23: Ha.berlff', 23,201 
Film. 24: Cece muaiki•i 

592 Kh• ViYANA, 507 m. 
18,25: Sclauınaanın eserleriade• lr.en1er. 11: 

lkitisadi prop•ıanda netriyata, 19,20: Spor. 
19,30: S.11ah celbi. 19.46: T ekailr: aeıri.,.aL 
20: HaberMr. 20,10: Haftaıun halter icmali. 
20,~: Sla..w- t."1erlerindeı11 ko.n.ser. (Kabaıtanı• 
idar••İadeJ. 22: Memleket aer-..U aeıri,.ab. 
22,20: PJi.k. (artiati.k parçalar.) 23,10: Mas. 
Schönherria. id.areaind.e radyo orlr.eatra•ı 23.,ll 
Haberlet. 23.,50: Hafifi. muai.lı:i. 2A.SO: Kuartet 
lıı:o.l!"• •• 

1 ı Tesrinisani Cumartesi 
823 Khz. BUKREŞ. 364 m. 
13 • 15 Plik. (Gündü:ıı: neırİJaL) 18: Si .. ici .. 

anu takımı tarafından karıı1k koa•er. - Ha .. 
berler. 19,15: Konserin dew-amı, 20: UniTer· 
aite. 20.20: Plak. 20,45: Konfera ... 2lı R•
men musikiai. (koro). 21..30: muaahab •. 21,50: 
Hafifi muaikisi. 22.45: Haberler. 23,10: Kalıı-..ır 
hane konseri. 

ZZ3 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Solist ıarkıla.rı. - Piyano konseri. 18,58: 

Muaa..habe. 19,15: Keman konaeri. 19,45: Lea~ 
berıten nakil. 20: Koro konaeri. 20,.20: Mu
sa.babı!', 21: Hafifi musiki. 21,45: Ha.herler. 
21 H;ııfif musiki. 21,45: Haberler. 22: Popüler 
konaeri. 22,45: Eedebiyat. 23,15: Danı muai
ki•İ. - Muıah.abe. 24,35: Pli.k. 1: Dan.un de· 
vamı. 

545 Kh. .BUDAPEŞTE, 560 m. 
18,35: Lajo• Rajterin idar•ainde opera Or• 

kestra..aı. 19,45: Söxler. 20,20: Pli.k. 21,10~ 
Stüdyodan bir tema.il. 22,40: Haberler. 23: 
Riıo ç~nsene orkestrası. 24: Dan• musikisi . 

841 Kh•. BERLIN, 357 m. 
18: Fant.ııı•t havalar. 19,20: Küçük dıikrofon 

netriyatı. ( aiıara içenlere.) 20,15: Halk ıar
kıla..rı. 20,40: Aktüalite, ha.herler. 21 1 15~ Mu· 
aikili ve neteli temsil "Bei custa• Kühnin 
Neuruppin., 1: Dana musikisi. (sabah. Üçe 

kadar ıürecektir J. 
658 Khz. LANCENBERC. 456 m. 
18,15: Şarkı ve solo parçalar. 19: Mu•ahah~ 

20: Mozartın eaerlerinden konaer. - Muaaha· 
b,.. 21,15: Ne,eli ne1riyat. 23: Haberler, 23,JO t 
Spor. bahislerine dair bi.r skeç. 24: Dan• mu
aikiai 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
18,05: Bando orke•tra (Viyana musikiai.) 

19,.10: Halk tarkıları. 20: Haberler. 20.10: Ak· 
tüailte. 20,35: Koro konseri. 21.35: Müntt:hap 
bir RADYO KONSERi (Viya.o• operet mu · 
aiktaiodl"'o mürekkf'p Yf' llolı:cı-:n iJares:nde,, 
23 . D.:ına muı:ik;si. 23.30: Son h "\b~rler. 23,50:
Dan• n'uıikinin dev•mı. 1: Kuartt-t muailıı.isi 



MİLLiYET ÇARŞAMBA -
r·--S-1-· E M A 
\~----------------·--------------------mı 

' 
Sinema yıldızları nasıl yetişiyor ? 

Bu gıldızların birdenbire fırlayıp gükse/Jiklerini, ha
yatta meşakkat çekmediklerini sakın zannetmeyin 

Yüksek yıldızlardan bir kaçının nasıl yetiştiğini ve neler 
yaptıklarını, geçmişteki maceralarını size anlatalım ... 

Iı., Marlene'nin ne kadar güçlükle bugünkü söhretinf. yaptığını gösteren 
bir resimdir. Marlene arka sırada okla işaret edilen figürandır. 

l _Sinem:ı yıldızları zannedildik· ve konservatuvarlarından diploma 
erı gibi birdenbire rejisörün mı· almış nice, nice genç kız ve genç er 
ıarıdikkatini celbederek ortaya kekler film şirketlerinin kapıların 
çıkmazlar. , da ömür çürütürler. 

rejisörünün yanına girmek, ,ona 
dert anlatmak deveyi hendekten 
atlatmaktan çok daha güçtür. 

Onların bu mesleğe İntisapları 
lıakkmda çık:ın bütün hikayeler Bir film direktörünün ve bar 

Greta Garba ilk lilmlerinılen 
biriıinde .•• -:; 

1 

birer masal ve efsaııeden bAJtka 
bir şey değildir. 

Ne ViJli f riç bir Hosar zahiti i
ken bir gün bir rejisörün nazan
dikkatini cel•bederek film çevir -
llliş ve atide parlamış, ne de Gre
ta. Garbo bir film direktörünün gö
:ı:üne girerek töhret ka:uınmqtır. 

Film, sanati çok mü,kiil, bq • 
!angıcı çok çetin olan bir sanattir. 
Bu sanaate intisap edenler her sa· 
l\atte olduğu gibi kademe kademe 
)'üluelirler. 

Fakat bu sanate intisap etmek 
her sanate intisap etmekten daha 
tıüçtür. ı ' .u .• 

.\ vrııp:ula. A qıerikacla tiyatro 
• -

Arnerikada Avrupada film artis 

, li olmak isteyen fakir ve heveskar 
1 _gençler bir rejisör ahbaplığı edin
mek ümidile uzun müddet çabala
yıp durduktan sonra nihayet bu 
hevesleri tatmin ve bir parça para 
kazanmak için film borsasına mü 
racaat ederler. Film borsası figü -
ran talep eden film müesseseleri • 
ne bu film işçilerinden matluba mu 
vafrk olanları yollar. Bu çocuklar 
hazan yüzlerce figüranın arasında 
bir kere veya iki kere bulunurlar. 
Ba.zan da gitgide, terakki ederler. 
Evvela siloetleri alınır. Bu birinci 
rütbedir, yani kalabalık bir sahne

de bir kenarda dudağını boyayan 
bir kadın olarak ayrıca reın:ıi alı
nır, sonra biraz daha ilerlerler. Bir 
iki kelime söyler, daha sonra bir 
hizmetçi rolü , daha sonra biraz 
daha ehemmiyetli ve biraz daha 
$emmiyetli bir rol ve en nihayet 
birdenbire sanatkarın parladığı ve 
bir yıldız olduğu görülmü,tür. 

Bugün bütün dünyanın hayran 
olduğu Marlene Ditrich, cinsi cazi 
besi dillerde -dolatan methur Mar 
lene -.hur Mavi Melek ...• 

Hans Albers 934 senesindenberi 
parlamıt bir sanatkardır. Ondan 
evvel muhtelif filmlerde küçük rol 
ler oynamış, hatta hazan kendisi
ne de büyük roller de verilmitse de 
bir türlü muvaffak olamamış ve iyi 
angajmanlar yapamamıttır. 

Ya Greta Garbo dünya ekran
larımn bikimeai, erkek gönülleri· 

i92Q de Willi Frit; rolünü yapıyor. Ark!Ula ayakta durarı u, 
yerdeki lian• illbers'dir, 

nin sultanı olan ve kibrit kralının 
iflasına ve feci ölümüne sebebiyet 
veren bu harikulade kadın kimdir. 
bilir misiniz? Bir moda mağazası
nın çuağı. Zamanla manken ol. 
mu,, mankenlikten cambaz.hane
ye geçmiş, oradan da filmde ufak 
rollerle işe başlamı,tır. Greta Gar
bo, bir film artisti olmak istediği 
va.kit bir Alman rejisörü onu isti • 
datsız bularak kovmuştur. 

Bugün Amerika filmlerinin en 
büyük yıldızlarından olan Vilma 
Banky sinemacılığa Almanyada 
batlamıt ve gayet mütkül vaziyet
lerde kalmıt ve ondan sonra parla 
yaıbilmiştir, 

Vüli Friçe eelince, onun hak. 
kında uydurulan hikayeler de ya • 
landu. Villi Friç figüranl?kla İfe 
başlamış, sonra ufak roller yapmış 
ve tıpkı çıral::lrktan ustalığa Çfkan 
bir demirci gibi ağır, ağrr ve zah. 
metle ismini ve şöhretini yapmış • 

lir. 

Halbuki bütün dünyadaki genç 
insanlar film mesleğine girmek 

için yalnız güzel ve genç olmanın 
kafi bulunduğu kanaatin-dedirler. 
Ve bunun için bütün hülyaları film 
yıldız.ları olmak ve filme intiftap et 

mektir. 

Bu hevesle beyaz kadın tacir

lerinin eline dü,en güzel ve fa. 
kir işçi kızları dolandırıcılara pa. 

ra kaptıran zengin kadınlar sayı

sızdır. Filmde oynamak isteyen 

zengin kadınlara hazan açıkgöz 

dolandırıcılar çatar onlara şu ka • 
dar para sermaye • verecek olursa 

bir film çevirebileceği ve burada 
kendisine birinci rol verileceği 
söylenir. Zengin heveskar tered
düt etmeden bu parayı o adama 
kaptırır. Haftalarca ve aylarca fil
min çevrilmesir.e intizar eder. 

Büyük Avrupa ş~hirlerinde bu 

suretle aldatılmış olan kadınlar 

sık, sık mahkemeye müracaat e • 

derler. Hatta Lus Angelos'ta böy· 

le bir dava açmış olan genç bir ka

dın bu yüzden bir tiyatro direktö
ı ü tarafından tanınmıt ve tiyatı·o • 
suna Revu artisti olarak angaje e
dilmif!:İr. 

Fakat Revü yıldızlan olarak 
değil... 

Joch Hulbertin 
muvaffakiyeti 

Jadt Hulbert son zamanlarda, 

lngilterede temsil edilen "develer 

geliyor,, ismindeki filmde b.r Mısır 

lı kıyafetile rol almıt ve son derece 

muvaffak olarak kendisinin bütün 

İngilterenin en büyük komedi ol

duğunu herkese isbat ettirmittir. 

Fran!ızlarda bir hava mü
sabakası yapacaklar 

Fransız hava nazırı General De

ain bu sene İngilizlerin tertip etti

ği gibi beynelmilel bir hava müsa

bakasının Fransızlar tarafından 

tertip edileceğini söylemiştir. Uçu· 

ta girecek tayyareler Paristen Soig· 

non'a gidecekler ve oradan geri dö

neceklerdir. Gelecek sene yapıla

cak olan bu müsabakalarda F ran· 

sızların iyi netice almaları için çok 

çalışacakları ve son sistem tayyare

ler yapacakları ümit edilmektedir, 

Fransızlar lngiltere - Avusturalya 

uçuşuna davet edilmediklerinden 

hiddetlenmif ve bu yüzden bu mü

sabakaya ne bir F ransrz pilot ve 

ne de bir Fransız makinesi istirak 
etmitti..._ 

Pire Tiyatrosu 
Futlb><Q>U Oyn~yan Dans 

Eden Plır~Deır De Var .•... , .. 
Bir pire tiyatrosunda gördOklerlm --
Bir pireyi yetiştir 
mek için üç ay ça
lışmak lazımdır 

Piıre tiyatrosu rejisôt ! 
meslekini anlatıy" e 

-... 
-
-• 

-... 
" 

' ... 
l 
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Pire tiyatrosu pertevsiz altında 

Siz hiç Pire tiyatrosu ~tyretti
niz mi? Şimdi bana gülecek: 

- Amwa da tuhaf lakırdı edi
yorsunuz! Hiç pire tiyatrosu olur
mu? Pire tiyatrosunu ancak pire
ler memleketinde pireler scyı·ede
bilir? 

Sözlerim yanlış anlaşılmasın. 

hunhar hayvanları beslemek, ye -
tiştirmek için insanda haylı sabır 
dması lazımdır. Pirelerin sahibin 
de de her halde çok sabır olmalıy. 
dı. Fakat mesaisini şimdiye kadar 
kat kat çıkarmıştı. Kendi söyledi
ğine bakılırsa, bilmem hangi şe -
birde kurulan bir panayirde bu 
pire tiyatrosu yüzünden tamam el 
li bin frank kazanmıştı. 50 bin 
frank bu dile kolay ... 

j Milas tütünleri 
. iyi fiaatta 
1 - 0

-

; Müstahsil inhisar idaresine 
minnettar bulunmaktadır 

MiLAS, (Milliyet) - Milas ve 
civarında bu sene az miktarda, fa. 
kat çok nefis tütün yetiştirilmiştir. 
Bütün kaza dahilinde yetiftİrilen 
tütün cinsinin, bu sene memleketin 
her tarafına faik olduğunu eksper
ler beyan etmektedirler. Amerikan 
kumpanyalarının bütün memurla
rı gelmiş ve mahsulün derecesini 
tesbit etmiş bulunuyorlar. Yalnız 
ecnebi alıcılar henüz alım i~ine baş
lamamışlardır. inhisarlar idaresi 4 
gündenberi piyasayı açmış ve tü
tün almağa başlamıştır. Mahsulün 
cinsi çok nefis olduğundan hiç is
konto ve skarta yapılmadan tesel
lum edilmektedir. 

inhisar idaresi, diğer senelere 
nisbetle iyi fiatle alım muamelesi 
yapıyor. Bu sene Milas tütününün 
azami değeri 82 kuruşu geçmekte
dir. Kilosu 82 kuruşa satılan tütün
ler pek çoktur. Bunların, kiloda 
maliyet fiatleri 25 kurutu aşmadı
ğına göre, tütün zürraı oldukça mü
him bir kazanç kar•ısmdadır. in
hisarlar idaresinin, bu çok insaflı 
kanaati bütün halkı minnettar bı
rakmıftır. Hele, mıntaka eksperi 
Cahit beyin gösterdiği nezahet ve 
hüsnü niyet burada zikre cidden 
değer bir iyliktir. 

Milas, bu sene diğer mahsulünü 
oe iyi satmıştır. Çiftçinin elinde, 
hububata ait hemen hiç li.r stok 
kalmamıştır. Gelecek aylar içinde 
i .. 1ihsal edilecek olan zeytin mahsu 
lü de bu sene her zamankinden 
fazladır. En az 4 milyon kilo zeytin 
yağı ümit edilmektedir. Çok eski 
zamanlarda 7 milyon kilo z<>ytin 
yağı veren mıntakanın verimi son 
zamanlarda 1 milyon dü,müş iken 
bu sene birdenbire artması halkın 
bu mahsule gene fazla ehemmiyet 
verdiğini gösterir ki bu da sevinç
le kaydedilecek bir hadisedir. 

ilk tahsilhevesi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

merkez ilkmektebinde geçen ~ene 
1100 talebe okumustı~. Bu sene 
şimdiden 1590 taleb~ okumağa baş 
lamıştır. Daha 80 kadar talebe alı
nacaktır. 

Maarif idaresi hiç bir talebenin 
açıkta kalmaması için vaktinde ted
bir almıt ve bir çok ~ubeler açmış
tır. 

Maarif müdürü mektep müft:t
tişlerile merkezdeki altı mektebi do 
la~rak talebelerin toplama ve a
yırma i~lerini de bitiı·mişlerdir. 

Bu sene vilayetimiz çevresinde 
7 tane daha köy mektebi açılmı~
tır. Bundan baska evvelce kapatı
lan bir kaç köy mektebi daha ye· 
niden açılmış ve kaza, nahiye :ner
kı~:ı:lerindeki mekteplere bir çok şu• 
beler eklenerek baş vuran hiç bir 
çocuğun geri dönmesine me:;:dan 
verilmemiştir. 

Sivas · Erzurum hattını ~Jı-
Pire tiyatrosu vardır. Ve bunun 
artistleri, baletleri, oyuncuları hep 
pirelerden ibare':tir.Futbol oynadık 
lan hile vakidir. Avrupada bir 
panayirde gördüm. Bakın gördük
lerimi size anlatayım: 

O zaman iman ettim ki pire oy 
natarak servet yapmak mümkün ol 
duktan sonra İnsan ekmeğini taş
tan bilt çıkarabılir. 

der ilan traversler 
BANDJRMA, (Milliyet) - Ya 

pılmakta olan Sivas • Erzurum şi
mendifer hattı için Sazlıdere, Kar 
biga, ve Edincik iskelelerinden 
dört ay içinde 30,000 travers gön 
derihnittir. Bu iskelelerde dah 
20,000 travers mevcut olup bunl 
da peyderpey sevkedilmektedir 
Traversler vapurlarla D"rincey 
sevkolunmakta ve oradaki fabrik 
!arda ilaçlandıktan 50llra mahalli 
ne gönderilmektedir. 

Panayit'de bir salafın üstünde 
kocaman bir yazı gözüme ili9ti: 

-Mefhur pire tiyatrosu!. 
Siz olun da merak etmeyin. Siz 

olun da iki franga kıyıp içeri girme 
yin. Ben de bileti aldım ve içeri 
dahil oldum. 

Hakikaten içeride bir sürü pire 
oyun oynuycrdu. Bu yalan değildi, 
çünkü oyun herkesin gözü önünde 
cereyan ediyordu. Bu siyah kav
min oyunlarını idare eden re
j İt?r hepsine birer birer söz geçi
riyordu. 

. Bunun için evvela her bir pire
yı zaptı rapt altına almıttı. Çün • 
kü bu artistler malumdur ki fazla 
havaidirler.Ele avuca s•ğmazlar.0-
nun İçin her birinin ayağına göre 
görünmiyecek kadar :nce birer tel 
~ğlamıfb. Zaten seyirciler nok . 
t".-ı nazarından da böyle bir let -
bır almak zaruret vardı. Kimb"lir 
mübarek hayvanlar yerlerinde du.' 
ra.mazlar, ıbelki birisinin yakasın • 
Jan içeri kaçıverirlerdi. Sonra sa· 
hibinin bütün emekleri de berha 
va olurdu. \ 

Pire haddi zatın~a zeki bir hay 
vancağızdır. fakat imkanl yok ko 
!aylıkla terbiye edilmez. Sahibinin 
söylediğine bakılırsa bir pireyi yo 
~a. getirmek ve ona oyun öğretmek 
ıçın tam üç ay lazımdır. Eğer üç 
ay sonra uçup giderse üç aylık e -
mekler de berhava olur. 

Fakat bu üç ay zarfında bun
ları beslemek te lazımdır? Ne ile? 

Pire çok kibar bir hayvandır. 
Yalnız i.cki içer. Başka bir şey ye
mez. İçtiği şey de kandır. İfte bu 

-· Haydi efendiler. hanımlar o 
yun başlıyor ... Asker bir frank ha· 
şıbozuk iki frank ... Para ile değil.. 
Haydi efendim haydi ... 

içeride küçük bir masa vardı. 
Bir masanın üzerine birçok küçük 
kutular yerlettirilmitti. Kutuların 
arasında küçücük beyan fanile ge 
çeler vardı. Kutuların içi de tieın
beyaz boyanmıftı. 

Seyirciler evveli. bu masanın 
etrafına toplanıyorlar ve ondan 
sonra oyun baflıyordu. Altı yedi 
pirenin küçücük arabaları, sepet -
leri, kayrkları bir çekiti vardı ki 
h,,yret? Hedefe vasıl oldukları za
maq kendiliklerinden duruyorlar 
o ı:ama.n pirelerin sahibi elindeki 
küçük değnekle bunlara itaret e • 
derek: 

- Hadi ~üriiyün küçük hanmı· 
lar, hadi localarınıza ! diye hPpgi
ni tekrar kutularına sokuyordu. 

Bundan soru-a ikinr.i perde: 
Futbol maçı!... 

Maça ittirak eden sportmenler 
biraz daha iri cüsseli idi. Meydana 
çıktılar. Ve ufacık bezelye taneıi 
kadar bir topla maça batladılar. 
Oradan oraya scki:ı:.•dar ve topu 
burunlarile itiyorlardı. 

Üçüncü perde: 
Balet! 

Balet pire tiyatrosunda tahe • 
serdir. Bu küçücük mahlukların, 
bu müstesna elbiseleri eteklikleri 
ııasıl vücutlarında taşıyabildikle • 
rine insan hayret eder ... 

Arthtler meydana çıktılar, 
Hepsi bir reverans yaptılar Ye 

sonra oyuncunun değneği ile i,ar 
etmeıi üzerine halka olduiar ve h 
fi f bir musikinin ahengine uyara 
danıetmeğe b;qladılar. 

Oyun b i tmifti : 
Bütün 1eyirciler hep bir ağızd 

bra.vo! diye bağırdılar. Ve artist 
!er localarına çekildiler. Oyunda 
sonn rejisôz cenaplarile konuf 
tum; merak etmiftim. Bu kadar p 
reyi nere-den bulmuttu: 

- Oo, dedi, mesleki bir at~; fa 
kat size söyliyebiliııim. Satın alıy 
rum. Öyle adamlar vudrr lci ıı 
pire yetittirip satarak geçinirler. 

Sonra bazı kimseler de srrf iyi 
ilk olsun diye, yakaladddan })Öre 
!eri bir zarfa koyup bana yollar 
lar. 

-· Peki bur..u anladım. Pireler 
Dôıill beı.liyorsumız? 

o 7A-'l'lan reji~ör rroirrgolum:. 
kolunu sıvadı: Zavallınrn k"'h: ı> 
re yeniği içince idi. 

- Kendi kanmı:dan mı ve'i 
yorsmıuz? diye sordi.ım. 

- Ne yapayım, dedi, mecb=u 
onlar beni, ~ocuk!arırnr, kanı• 
berke-5İ b,•siiyor, kn oa•:l k.-:ıd 
!erinden hergün bir damla kllr..E. 
esi.rceyebilirim? 
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Bu çocuğun bankada 25 bin lirası vardır. Ve bu parayı babaaırun ken
disine hediye ettiği Piyango bileti eri aayeaiode kazanmıştır, Siz de 

çocu,,,<7unuzu böyle 
zengin edebilirsi
niz. 

' i • 1 

Çocuğunuza her ay bir Piyango 
bileti almayı unutmayınız. 

8526 
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Anadoluh!sarı, Gökıu deresi kenarındaki 
iP ve HALAT Fabrikası mamulatı 

Her namaradan kınnap ve ıic!m!er 
en inceden an kalın numaralara kadar SİZAL 't'e MANiLA yerli 

KENDIR'inden hılatlar ve bunların katranlı cin.deri 

500 kilodan aıağı olaıama ', liı:re şiparlşlar alınır, 
Fazla tafsilat için tirket yaııııanesine milracaat oluııaa11, 

KENDiR ve KETEN SANA Yii Türk Anonim Şirketi 
Yazıhaneaiı Galata, Manhaym Han, 3 rıcll kat. Telefon: No 416581 

851)4 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığı İstanbul SatınalmaKomisyonundan: 

1 - Telefon Şebekeleri İç in 15750 kilo Üç Milimetrelik 
yerli mali aalvanizli demir tel 11-11-934 Pazar giinü saat 14 
de pazarlıkla eksiltmeye konul muştur. 

2 - Şartnamesi her gÜn k omisyondan alınabilir. 
3 - istekliler ınuhamme n bedelin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde muvakkat makbuzu veya Banka kefaletnameleriyle 
belli zamanda komiıyona gelmeleri. ('7424) 

8553 

Samsun Askeri Satınalma 
Komisyonundanı 

Samsun garnizonllnda b ulunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müessesat h~yvanatı nm bir senelik ihtiyaçları olan 
340,000 kilo Arpasr kapalı olarak 20 gün müddetle müna
kasaya konulmUştur. İhalesi 17-11-934 cumartesi günü saat 
14 dedir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de yevmi ihale günü teminat 
mektuplarile Komisyona müracaatları ilan olunur. (7264) 

8176 

...... Dr. IHSAN SAMI-~ D HAZIM 
lST AFlLOKOK AŞISI .ııı;m• r • 4!!!!!~ 

iabıfilokoklardan nıüteyellit (ergen- Cildiye ve Zühreviye Müt.elı.asıısı 1 
lil<, kan çıbanı, koltuk alb ç.banı, Beyoğlu, istiklal caddesi Beka,. sokak 
arpacık) - bütün cilt hastalıklanna 9 No. 2 inci daire 
klll'Jl pek tesirli bir a§ıdır. Dinn-

--~ yolu No. 189. (4480) --

Umumi Ne,riyah ve ia.zı l~ leri Müclürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

844S 

1
- Göz Hekimi- ,

1

--~~~ıı:mcıı~---·--·--------~~ 
Dr. Süleyman Şükrü hır lırc:.~ bıçaGı İıtı yüz do a tıraş 

Birinci sınıf mütehassıs O!dU~Una QOteda ler ÇOXfUr 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

8041-

Be9iktaı 

Dıkiş Yurdu 
Tahsili yüksek Hanımlar Biç
ki 't'e san' at mektebidir. Ka
yıt devam ediyor. (4187) 

822:S 

r* Hukuk Evi, 
mı T crcüme bi. ro • 11 

• 

Bütün yabancı dillerden Türkçeye 
ve Türkçeden bütün yabancı dillere 
her çeşit tercüme yapılır. lyi temiz, 
çabuk ve ucuz ıiş, Galata, K3""11lusta· 
fa Paşa caddesi, MaımMa Han No 1 
Tel. 40!81. 8391 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

Ş'moiya kadar icat olunan hlitlln tıraş bıçaklan 
arasında en mnkemmel Ye ea fevkalide oldu u 
tahakkuk etm!ftir: Piyanda mavcul tıraı bı· 
çaklarını ıaıırtmıtbr. Hasan tıraı bıçağının 
1-2-3-4 numaralı gayet keskbı Ye hassas tlrafları 
vardır ki her bir tarafile laakal on defa tıraş 
olmak kabildir. Bu heaapla beı kuruıluk bir 
adet Hasaa tıraı bıçağı ile kırk defa 't'e ıslak 
b ı rdak ile bilendikte yliz defa tıraı yapılmak 
mümkllndnr lı:I dllnyanın hiç bir bıçaiında bu 
meziyet yoktur. Ha1a11 bıçağı iıtediğiniz halde 
bafka marka verirlerse eldanmay111ız. Taklitle

. rinden aakınıaız. Fiatı 1 adedi 5 kuruıtur. 1) 
adedi 45 kuruıtur. Haıan ecza deposu: 
iatı1nbul - Beyoilu. lstanbul Üçüncü İc

ra dairesinden: ._ .............. esm ...... ------··---...ı--ı•---• .......................... _, 
Mahcuzun paraya çevirilmesi mukar

rer ev eıyası 13-11-934 tarihinde saat 

13 den 14 de kadar Kadıköyünde Şe

k ... ci Bakkal sokağında 16 N o. lu hane

de birinci açık arttuma suretile oabla

cakhr. Taliplerin mahallinde memuruna 

müracaatları ilan olunur. ( 4503) 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimliğin

den : Ordek kasap mahallesi turıucu 

çıktnaz s. 7 numaralı hftllede mukim mü-

0teveffa Hayri ef. Sağiri Selahattin ef. :se 
•yru hanede oturan biraderi Burbanet

tin eE. in 5-11-934 tlarihinden itibaren 

vasi tayin ed~"ıcliği il.in olunur. ( 4487) 

Istanbul asliye mahkemeleri birinci 

yenileme bür ... undan: 4 K. Evvel 933 ta· 

rihinden e.-vel tkame olunup J st:>nl>ul 

asliye ı.irinci ticaret nıalıkemes-inde der• 

desti ru'yet ve Havagazı ve Elel<trik §İr· 

keti ile Madam O!ga ve Mavris ve kap

tan Y erasimos efendi arasında mütekev

ftn dava doıyaemın yenilenmesi için 

Madam Olga bakkmda bir ay müddetle 

ilanen teliiğat ifasına ve 7-1-935 tarihi· 

ne müs:ıdif pazartesi günü saat 15 te 

yenileme muameleıı:İne ba,Janılmasına ka
rar verilmiş olduğundan mezkiir günde 
Yeni Postahanede kiin Birinci Yemle

me loürosuna gelmediği takdirde 2367 

numaralı kanun ahkamına tevfikan ye

nileınenin gıyabında yapılacağı füin o

lunur. ( 4496) 

Istanbul yedinci ;cra memurluğun

dan : Sat1ımasına karar verilen borçlu 

Elizabet hanmıa ait muhtelif hane eJyası 

büfe masa ve ya.ıalıane ve 2 adet ı>iyano 
ve saire Teft'İ.n:İıanin 10 uncu cumartesi 

lstiklal caddesinde Ayafüya ve wlisesi 

karıısmda 14 Jl'Ull>al'alı mobityacı Be:lik

yan efendi mağazasında saat yarımdan 

bir buçuğa kaclar mahallinde bulunacak 

memuru tanılıodan 1 ci açık &l"!:tmnası 
yapılacağı ilan olunur. (4502) 

lstan.bul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

Mersin Gümrüğü Manifesto kalemi için 230 lira bedeli ke
şifli iki manifesto dolabile iki masa olbaptaki keşif defter ve 
resimleri mucibince münakasa ve ihalat kanununun 18 inci 
maddesinin A fıkrasına tevfikan pazarlıkla yaptırılacağmdan 
talip olanların Teşrinisaninin 8 İnci perşembe giinü saat 15 te 
İstanbul İthala.3.t Gümriigünde müteşekkil Satmalma komiı· 
yonuna müracaatları. (6832) 8154) 

latanbul Belediyesi Sular 
idaresinden: 

Su tesisa: :nda yapdacak bazı ameliyattan ötürü 
8-11-934 perş mbe giinü öğle zamanından ertesi Cuma gü
nü öğle zaman:na kadar Terkos ıuları az akıtılacaktır. Yük
sek Mevkilerde bulunan yerlerin su alamıyacakları muhte· 
rem halka ilan olunur. (7485) 8566 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
150 ton Petrol, 130 ton Benzin, 400 ton Rezidü, 70 ton 

sirşof yağile 45 ton pis ga,zm kapalı zarfla münakasası 20 İ~ 
kinci Teşrin 934 salı günii saat 15 te Ankara'da ldare Merke
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpqa veznele
rinde Beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7263) 

8168 

9022 adet Meşe Traversin kapalı zarfla münakasası 
21-11-"9'3ıı çarşamba giinü sa'at 15 te Ankara' da İdare bina· 
sında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer 
lirava satılan sartnamelerde vardır. (7299) 8216 

• 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

120 lira 50 kuruş bedeli keşifli Sirkeci Rıhtımında kiİJ1 
Gümrük Kimyahanesinin De nize nazır pencerelerinin harici 
doğramalarının yeniden imal i olbaptaki keşfi mucibince mÜ' 

nakasa ve ithalat kanununun on sekizinci maddesinin A fıkı·ıı· 
sına tevfikan pazarlıkla yapt ırılacağından talip olanlarıJ1 

T eşrinisaninin 20 inci Salı giinü saat on dörtte İstanbul 
İthalat Gümrüğünde müteşekkil Satın Alma Komisyonunıı 
müracaatları. (7298) s216 

Selimiyede Askeri Sabnalma 
Komisyonundan 

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

2- Arzu edenler şartnameyi Komisyonda görebilirler• 
(7332) 826,!. 

Istanbul Nafıa Fen Mektebi 
Müdürlüiünden: 

Mektebimizin 934 mali senesi ekınek ihtiyacı hakkında 
birinci teşrinin birinci gÜnÜ yapılan münakasasma talip zı.I' 
bur etmediğinden bu kerre tekrar aleni miinakasa suretile 
münalcasasınm icrası tekarrür etmekle taliplerin yevmi ihale 
olan lkinci Teşrinin 24 üncü Cumartesi günü saat 14 de Gii' 
müşsuyunda kain Mektepte - münakit komisyona dipozito alı 
celerile beraber müracaatları. (7294) 


