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Ulusal tutum 
liaftası açıldı Okonomi Ve Yerli Malları Yedi Günü Başladı 
Soyıallık (medeniyet) yolunda 
• adımı atan adam, günlük yİ· 

Yeceğinin bir parçumı kötü bir 
&Ünde yemek için ayıran adamdır. 
lıı; tutum (tasarruf) yolunda da 
l~lınıt ilk adımdır. Bunun içindir 
ki soysalhk tutum ile bıqlar. 

İlk adamlar her gün ellerine ne 
ltçerse yerler, yemediklerini de 
&avurur)ar, yazık ederlerdi. Eski 
Çlğda tutumu dütünen yoktu. Bu· 
llıın içindir ki ilk adamın Yatayı· 
tında sarsıntılar eksik olmaz. İyi 
liinde iyi yaf&r, kötü günde kötü 
Yatar; belki de Yatıyamaz, kırılır. 

Tutumun günlük ya,ayıf üzerin· 
deki değiminin anlatılmadığı çağ 
~~k geride kalmıttır. Soysallığın 
ilk adımı dediğimiz bu an)aYif gÜ· 
lliiııden beri adam ileri doğru bü· 
Nk adımlar atmıttır. Adam eski 
-<larn değil, acun da eski acun de
ğildir. Ancak o günden beri tutum 
'°Y•allığın teınellerinden biri ol
lllıaktan çıkmamıttır. Belki yeni 
loysa)lık tutuma eskiden daha çok 
dayamnıttır. O kerte ki bugün tu
lıırn ulusal ba,ma buyurukluğun 
da (İstiklal) temellerinden biri o
luyor. 

Tutum her çağdaki ııoysallığa 
töre değişir. tık önceleri tutum 
lıer gün kazanılanın bir parçasını 
ayırarak kötü gün için saklamaktı. 
)'eni tutum, ulusal ökonoıniye yar· 
dıın edecek tutumdur. Her ay ka· 
:t&ncın bir parçası ayrıldıktan 
'<>nra bu, eskiden olduğu gibi, sak· 
lanmamalı. 

it Bankası gibi sağlam bir ban
lı:aya yatırılmalı. Yahut özer (faiz) 
getiren Ergani ödüncünde olduğu 
gibi törü ıenetleri satın almalı. U · 
luaal ökC\nomi bakımından en de
ğerli tutum bu tutumdur. Çünkü 
hem tutulan para, tutana özer 
(faiz) getirir; hem de banka ve 
törü bunu ulusal ökonominin yük· 
&elmesi yolunda kullanır. 

Türk ulusu tutumun büyük deği· 
111\ini geçmiş on yıl içinde çok iyi 
anlamıştır. Bunu an!,dığı içindir 
iti bankalarda tutum her yıl art
lllıttır. Geçen yıl yalnız lt Ban· 
ltaı;ındaki kamu (halk) tutumu 
tnilyonlarla lirayi bulmuttu. 

Ulusal ökonomi bakımından tu· 
luın yalnız para biriktennekle ve 
onu gelirli bir yere yatırmakla 
bitıniyor. Ulusların ökonomik ya· 
laYttlan çok dallanmı• budaklan
llııttrr. Para biriktirmek gibi, har
l:anan parayı yerinde harcamak ta 
11.lusa) ökonomi bakımından tutum
dur. Para ancak yerli mal satın aJ. 
"1akta harcanırsa yerinde harcan· 
11ıı, olur. Şunu bilmek gerektir ki 
:terli mal için harcanan para, dö
biip dola,ıp her gün cebimize dö
blıebilir. Para, yabancı mal üzerine 
arcanmcadrr ki artık geri dön· 

bıernek üzre u.nulmUf, yazık edil· 
Ilı.ittir. 

Bunun için ulual ökonomi ba
lcıınmdan iki feyİ gözönünde tut
tııak gerektir: kazandığımız para
llın bir parçasını arttırarak gelir 
.tetiren bir ite yatırmak. Harca· 
dığıınız para lıe yerli maJı satın 
lllıxıak.. Ulusal ökonoıni bakımın· 
dan tutum budur. Ulusal öko
bonıi bakımından tutumun an
'-num yurltaflara anJıılmak i· ı 
Çin bir tutum kanunu kurulduğunu 
lıepimiz biliriz. Ulusal hıtum kuru· 
lllıu her yılın bir yedigününün u
luaa.ı tutum haftası olduğunu or
tıı.ya koymuftur. 

Dün ulusal tutum haftası bat
lılllı:an General ismet lnönünün 
iİizel bir söylevi ile açılmıttır. Bü· 
l'\ik Ba.,bakan bu söylevde Türk U• 

luauna tutumun anlamım bir kez 
daha anlattı. Tutum haftası daha 
•hı gün sürecektir. Ancak bu de
bıek değildir ki bu yedi gün içinde 
llltumiu Y&f&YIP yılın reri kalan 
elli bir haftıı.aı içinde bunu unu· 
~cağı7. Tutum haftası hepiınize 
0ır borcu andırmak (batırlatınak) 
İçin ortaya konulmuftur. Ancak 
l:ıu borcu her yurttaşın her gün U· 

butınamr. ,ı gerektir. 
A. Şükrü ESMER 

Tutum yedi günü Başbakan Isıılet lnönü'nün değerli söylevile baş
ladı. Meclis Başkanı'nın radyoda söylevi. Yur n ökonomik varlığı 

Dün Halkevisıcle Tutıan haltanaın açdqrndan bir göriiniiı 

General Kazım Öz
alpın sözleri 

Beş yıllık programı iki buçuk 
yılda başaracağız 

Kiıisel bakımından bir yıl daha kocadık, ulus 
bakımından ise en az on yıl daha gençleıtik 

ANKARA, 12. A.A. -
Yerli mallan yedi günü
nün ~l&JJ>Mından ötürü 
kurultay ve ökonomi ulu· 
sal arttırma kurumu ba,. 
kanı Ka~ım Oz.alp bu ak· 
f&m radyoda ıu aöyle'Vi 
aöylemi,lir a 

Rnv lar, Baylar, 

ilk söz·· -•isi bulun· 
duğınn '·U ..... _ ekonomi 
arttırma kurumunun,, yÜ· 
aı koruyucusu Atatürluı 
detin saygı ve aar.ılmaz 
inananı sumnaktır. 
BeJİnci arttırma ~e yer

li IDftllar yedi günü kamu· 
nuzu kutlu olsun. Geçen 
yıl da bugün ürde An· 
kara rady.,.undan sizinle 
bir konuıma yapmııtım. 

Aradan bütün bir yıl 
reçti, kiaiıeJ bakanın
dan bir yıl daha kocadık 
demek. Uluı balmnmdan 
ise, en az oa yıl daha 
gençleştik, dw dinçfeı· 
tik, daha pçlendik. Ba· 
na inanın, yurddatlanm, 
ltu bir yıl içinde Türk U· 

lusu en ap.ğı 011 yılın W· 

m birden aldı. 1934 yılı 
bizim için iıte böyle kut. 
lu, böyle verimli bir ,..ı.. 
dır. 1934 yılının belli bat· Ulıual lıarııltay lkqlıaa ı Gerwı ol K8nm C:ı:ol.p 
lr ftrimloriııi b.ca anlabıymı. 

Eakitehir per bhriku.ı iflanııye bu \ 
yıl açıldı. 

Türhal teket- E.ı.nı...mm temeli ba 

Saylav seçimi 
• 
lstanbulda yazım için 400 
den fazla memur çalışıyor 

Şelırimizden bu yıl 18 saylav 
çıkacağı anlaşılıgor 

En son on beş gün sonra müntehi
bisani seçimine başlanacak 

Saylav aeçimi için hazırlıklara de-1 hk görülmü~tür Seçim h.a.kkma malik 
~ ~i.lmekt.edir. lstanhuldan bu el... kadmlann da ~yuı 46 • 45 bin tah • 
faki ınti.h~ kaç mebus çıkacağı &Do nUı edilmektedir. Geçen intihapta ı... 
la§ılı:r cibı ?lmuıtur. Kadmlarm aeç - tanbuldan 16 mebua çıknutb. Yukarı. 
mek ve ~lmek hakkım haiz oldu.lı:. ki ı..-ba göre buaet_. iki fazluile 18 
larma ~a~ kanun çllanadan, belediye 1 mebus çıkacağı anlqılma.ktadır. , 
mebus m~ı lı&zrrlıklanna b,..la • 432 memur çalıff.yor 
~f,. erkek nufusu defterlere &'eçİril • Dünkü Nha:lı gazeteleriı>den hın: 
~~tı. Bu defterl~de bundan <>vvel.lri "Tramvay firket.i intihahJLt mfmeee • 
intihap doft....ı..indeo 35 bin fazla - .(Devamı 2 inci ııalıifede) 

Şehrimizde 
ilk gün 
Dün Halkevinde nutuklar 

ıöylendi ve dinlendi 
Tutum haftası münaad>etile dün 

telırimiz..Je de propagaı>delar yapılmıı· 
tır. uı....ı tutum kurumunun hazırlat. 
bğı bez llfi~e plak karı.lann arla ı 
loalanları dün geriJ.miı ..., dağıtılmıftır. 

Dün Ni>alıtan itibaren, bütün ilk _ye 

l' erli mallan teıhir eden 
dükk~dan l>iriai 

orta meloteplerle ioelerde :razı müsıı -
bablanna baflamnıfbr. 

TaW>eler, kendilerine tutwn ve 
yerli malı hakkında veri.l<m mevzular Ü· 
zerine yazılar hazırlıyacaıklardır. Bu 

(Devamı 2 inci aahüede) 

Tayyare piyango
sunu kazananlar 
Ahçı Recebin hikayeıi 

18 ci krtip tayyare piyangosunun 
ikinci i<epde&i dün Tepebafmda Aai 
&inanada ilana! edilmit, dünkü kepde 
euaamda da ııeçeo akıncı ketidede 
(200) bin lirayi Kazanan aıçı Recehiıı • 
piyanro salonundaki hali iüınle halsa 
ııöateri!miıtir. 

Atçı Recep altıncı ketide biletini 
.ın.k için para bulamıımıt, bet keti -
deyi takip ettiii için bileti ele bırak • 
-ak İstemi§, ayakkaplanm bir ...-.. 
...... relıin hırMıarak iki lİrlL IMırç .ı. 
Dmf, ...., bu para ile albocı Jretide lııUe
Iİai tedarik etmiftir. 

Neticede ilci yüz bin Jinnm 20 bin 
lin.mu lıaumnca bem borcwıu ödemİf, 
loom de o ayıııt.ltıopları ariuldatıoa becll· 
r• etmiıtir. Film budur. 

Dünkü ketidede 10 lııin lhlık i
lcinci bü,a,: ikramiye Beyoilunda p_. 

1 kapoda kasap Aadona çıkmıfbr. 
Diğer kazanım nwnaralarm sıraya 

dizilmit listesi 4 CÜ aahifemizdedir. Son 
lan (04) ve (37) nakamlarile biten bü· 
tün numaralar da amorti kazanmıılar -
dır. 

O:z türkçe yazı örnekleri 
J 

Ona inan 
Kurt11luı KrnUiıf e inanla olur, 
Törü ifi •eı;me baıkanla olur, 
Vnlü eö~uinde ol Atatürk'ün 
JHi"ıip, yükaelme oranla olur. 
Yücedir ülküm aluğ Onderin, 
Dileği ülkeJe türkçe aöylen.in • 
Ey Türk o:&anlan ! ileri gelin, 
B11 İfler bira:& da o:umla olur. 
O'nun göaterdiği yol<ia yürürüm, 
Onümde gÜ:ullik, ,,.,, eörürüm, 
Türkü çağırırım, elde çöğürüm, 
Kutlu Türlıüm ona kutanla olur. 
Yurdun HV#le olmufUm o:um, / 
Arcuua böyle dü;qiiler ycuam; 
Olsun ya.um benim yurda ""'1aian, 
Altındaloi turmn "Turan,, la olur. 

Ali Hüaeyin TURAN 
(HüaeyKıza.de ALI) 

Törii - hükumet; oran • metod, U· 

ıınl; Ozan - Şair, destan; Çoğur, çö
kür - Saz ozanlarmm kullandı~ı çalgı; 
Kutan- Dua. 

"Turani" adından aiabet (i) Mai ka.Jdırrp 
1-•nu kendime ıoyadı olarak seçtim; .. A. Tu· 
rani" iirati tura•ını 1904 yıhnda. demek ki 
bsındaa otuz yıl Önce Mıaır'da çıkan Türk ı•· 
seteainde tü.rklük, türlu;ülü.k üzerine ya.z.dıi:ım 
bitülerde (makalelerde), düs..ülerti.e kullan· 
•ıtbm. Benim bu tura ile yazdıiım yaıılar Ü· 
serine, lat.anbul aaylan aaycıdeier B . Y•auf 
Alcçura'a:ın 1928 de çıkardriı Tiirkyılı'oda U· 

a11nca salıklar (malılmat) vardır ... ••p: 412 • 
419" .• Bir de B . Akçura ile birliS..te, acun M· 

Y&.fı çajlanoda, "Turan heyeti" adı i1e A•ru· 
pa'da dolatmııbk ..• 

Pr. Dr. A. H. Turaa 

En emin para Türk parasıdır --
Başbakan yurdun öko-
nomik varlığını anlattı 
Başbakan diyor ki: Ökonomik 

sağlığı görünür bir şekildedir 
Bayan Hikmet N. Conkcrin söy!evi 

:ANKARA, 12 (A.A) - Bugün 
Beıinci Ökonomi Ye Yerli Mallan 
Yedigünü Ba.fhakan lamel lnönÜ'· 
nün Halkevinde aeçken bjr ka:!ab"a· 
!ık önünde söylediği değerli aöyle
vile ba,lıulı. Kalabalık araMnda ku· 
rul.tay bafkaru Kazım Özalp, bütün 
bakanlar, Halk Fırkası genel katibi 
Bay Recep Peker ve b rç,.. saylav• 
!ar bulunuyordu. 

Merasime, tam saat 16 da Anka. 

ra Kız Llseai taJebolerinden bir gnı 
pun hep bir aiızcLuı aöyleclikleri b
tildal martı ile b-.landı. lstiklil 
nıartı ayakta dinlendi. Bundan son
ra gene bir talebe ulusal bir tarla 
okudu. Ondan sonra Ankara Kız 
L'seai talebeleri An.kara aaylavı A· 
kagündüz'ün ''Türk tekeri" , "Kü. 
mea oyunu" piyealeriy)e Kız l.iae -

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

Ökonomi bakanlığına bağ 
lı kurumlarda değişiklik 

Ankaradan mü/ ettişler geldi,, 
geni değişiklikler yapıldı 

11 müfettiş ile 15 komiser de diğer 
vilayetlerde tP.ftişe başladılar 

Okonomi Ba.kanlığm.a bağlı bütün 
t.efkilatm i+l..,if vaziyetini gözd.ı ge
çinnek üzere, Bakanlık teft:t heyetin
den Bay Na.bit Tahsin ile V..u.ıet 
kooruaerlerinden Bay Hidayet ve Bay 
Şevki dün Ankaradan tehrimize gel· 
m.İflerdir. Oğrenıltğim"ze cöre, Bakan 
lık emrindeki 11 müfetti§ ile 15 ko • 
imaer de aynj Yazi.fe i!.e d.iğer vila • 
yetlere l"°bııitlerdir. Y ILpılacak tetkik 
!erin ve tefti§lerin n<>ticeai h•kk-1• 
raporlac hazırlanacak - OkOIVWDi 
Bakanlığına verilecektir. 

Bay Nahit Taha.in ile Bay Hjdayet 
ve Bay Ş..wri tehriıı\.zde bir ay ka . 
dar kalacaklardır. Bu müdet içerisin
de Tkaret ve lktıaa.t mektebinde, ofis 
lata.nbul ıubee-inde, Ticaret ve aanayi 
adaımda, Sanayi ve Maadin müdür -
lÜJderinde ve bakanlığıo. bailı diğer 
teşkiLi.tta tetkikler yapacaklardır. Bu 
tetkibttan varılacak neticelere bü • 
yük bir ebeaıımiyet verilmektedir. 

Ticaret bürosunun Ankanı)'CI nakU 
için nnir 6eldi 

Ticaret müdürlükleri ta"---'" .1!1 •• J ktıaat llalcanlığı müatqarı °" T ürlt 11 • .,.,.,.._ 

ofi8i reia vekili Bay Faik Kın-toilu (Devamı 2 inci ııahüede) 

Gayrimübadiller heyeti 
A.nkaradan döndü 

Heyet Maliye Bakanlığından gag
rimübadiller için ne istedi? · 

Gayri mübıulilleria dildJerini Mali· 
ye bakanlıiu- bilcliamek üzere Anka· 

raya citmit olan 
-ıayri mübadiller 

urumu reiıi Cay 
Jüsnü ve umumi 
.atibi Bay Şahap 

tanbula dörunüt· 
.rdir. 

Bay Hüsnü ve 
:aı...p, Aııl<aracla 
;endilerile birle· 
. en, gayri mübadil· 
er kurumu idare 
>eyeti azasından 
ve Tekirdağ me-
busu Bay Celil Nu-

Bay Hüsnü ıri ile beraber Ma-
liye bakanı Bay 

F oadı ziyaret ederek pyri mübadille
rin dileklerini bildiren bir muhtıra 
.....-miılerdir. 

Bu muhtırada firarilerin ern!i.k sa· 
tııınm arttırılması, booolann borsaya 
bl>ul edilmesi, §İmdiye kadar birikmiş 
olan ve eaki muhtelit mübadele komi•· 
yommdan maliyeye verilen 25 bin in-

(Devamı 6 •ncı sahifede) 14aliye Cahanı Bay Fua~ 
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General Kazım 
Özalpın sözleri 

(Başr ı inci sahifede) 
luş savaıımu: bütünleşmiş oldu. 

Kayseri büyük pamuklu fabrikasının 
da taneli bu yıl içinde abldı, bu fabri
ka ulusun beş ydlık, sanayi plinile kura 
cağı dört büyük pamuklu fabrikasının 
ilkidir. 

ikincisinin de temeli e:ene bu yıl, 
Konya ercylisinde atıldı. Öteki pa!'Duk
lu fabrikalarından biri Nazilli'de, biri 
de Malatyada kurulacaktır. Bütün bun• 
lar itleıneye başlayamca pamuklu yö
nünden de artık yabancı malına el aç
mayacağız. 

Gen<ı bu yıl içinde Bakırköy bez fab
rikail en yeni sistemde büyütüldü, ifle
meye baıladı. Görüyormusunuz ki pa
muklu senayii alanında çok hızlı adım
larla ilerliyoruz. 1934 yılı içinde temeli 
atılan fabrikalar bunlarla bibniyor. 

Bunlardan başka • 
lzmitt1' kağıt, lst•nbulda cam fişe, 

Zon~uldakta sömikok, Oluburluda kü
kürt ı..,artada gülyağı fabrikalarının 

• • b" teme!leri atılmı~, Bı~rsada, Karsta ırer 
süt tozu fabrikası i,lemiye başlaıruşbr. 
Sö~ün kısası, bu yıl içinde yurdumuzda 
onikj yepyeni fabrika doğdu. Temeli a .. 
tılan fahcilmların hepsi 1935-36 yılla»• 
içnide işlemeye başlayacaklardır. Gele· 
cek yıl içinde de beJ yıllık programmuz• 
da bulw1an fabrikaların arda kalanları 
kurulac.1:Cbr, öyle iV, beş yıllık prc.'gr~
m iki buçuk yıl içinde >ona erdırmış 
oL"ra.ğlZ. 

Yurttaşlarım, görüyorsunuz iri, Türk 
uluıtu durmadan ça!ışıyor. Türk ulusunun 
ısenayil 1•nC: işini, kurtuluş savaşmm bir 
yeni yönü olarak ele alması günün m<>
daıma uymak için değildir, &anayile§mC, 
soyıa!, siyasal bir ge~k!iğin or~aya attı· 
ğı !!erçe.kliktir. ;;eı;a;vilı:şm': er~~n ulusu-ı 
ta kendısi oldugu ıçındir ki, Turk ulusu 
onu benimsemiştir. 

Bi:r ülkenin &anayileşmemesi, salt ham 
madde ve salt toprak ürünleri yurdu ol
ması ne korkunç bir şey olduğunu son 
100 yıllık tarihimiz bize apaçık gösteıir. 
Osmanlı imparatorluğunun parçalanma· 
sının son 100 ydlık günleri yalı11z siyasal 
bir batışı değil, günden güne sanayi giİ· 
cünü bitiren bir yurdun acıklı görünüşü· 
dür de. 

Avrupa sanayi ürünlerinin Osmanlı 
imparatorluğu sınırlarnıdan içeriy.e do~
ru elini ko!unu sallaya sallaya gırmesı 
Türki>·ede yaşayan sanatları yok etti. 
Y avaı yavaş tezıf.ıhlarını kapayanlar, 
yo!lara düştüler. Y urd içinde işsiz kafi
leleri il il dola~aya başladılar. Orta 
Anadol!!nun sanat kasabalan birer birer 
böylece başladı. Buralarda tezgahın ba
şında yaşayan, yurda asığlı olan adam· 
lar, başkasının sırtından geçinir kişiler 
oldular. 

l~ bununla kalmadı. Yurttaki toprak 
üriir1 ri yok pahasına satıldı bir metr.e 
fabrika malı bir hektar toprağın ver.i
minden daha pahıılı idi. Ucuz veriyor 
pahalı alıyorduk Her sene karşılııluız 
bir çok milyonlar dışarı gidjyordu. Bu 
açığı kapamak için ulus, boyuna dııaı-dan 
boı-ç "ldı. Buna karşılık olarak çok ağır 
imtiyazlar verdi. Böylece yurd yan kolo
ni oldu. 

Bu durum kurtuluş savaıına kadar ıür· 
dü. Sonra erkinliğini kazanan ulus siya
>al bakunı e-ibi ökonomi bakımındanda 
yük•elrneyi ülkü edindi. Ne mutlu, biz
lere ki, Türle ulusunun böyle yeniden 
kalkınma, yenide:ı güçlen:ne, yeniden 
yükselme çağında yaşıyoruz. Her yıl ye
di günümüzü kutlularken bu yükse!me 
yolunda n~ kadar ilerlediğimizi gördük
çe göğsütnüz öğ'ünçle kabanyoı-. 

Bayanlar, Baylar, 
Bütün bu işlerin uluğumuz Atatürkün 

y~k~ek"öecliği ile başarılmakta olduğunu 
dusunerek o:ıa lcar§r minnet borcumuzu 
her yerde anmalıyız. 
~elecek yıl bu yıldan daha ilerde ola

cagmıı~ inanarak sözlerimi bitiriyorum. 

Saylav seçimi 
(Başr 1 inci aahifede) 

betile lstanbul tehr'ıne luorJı ustaca ve 
pek ucuz bir cemileki.rlı.lı: gösteınneğe 
kalkı§ar&k be§ daktilo Matmazel, bet 
erkek memur gönderdiğini yazıyor 
ve şirketni ''btanbul vilayeti- yedek 
m"?'ur venneğe kalkıfın&ll tehrin te
refıle oynamaktrr . ., diyordu. 

Dün bir mubarrmmiz meMJleyi Iatan
bul vilayetinden tahkik etmiştir. Mu
harririmizin aldığı ma!Uıın.ata göre: 

Se.,irn defterlerinin bu ayın 16 sına 
kadar bitir IIne$i zaruridir. Vilayete 
gelen emre nazaran da aaylav seçiıni 
.:le şubatın on yedisinde bibniı olacak 
lır. Son kanun mucibince; kadutların 
meC:>us seçmek ve seçilmek baklana 
ma:.ik olmaıarı dolayısile int ıhap def
terlerindel:i İsi:nler iki mislini bulmu~ 
tur. işlerin fazlalığı ve en i<ısa bir za· 
manda da b ıtiribıcai matlup olduğun
dan vilayet makamı, bıitün resmi daı-

·relerden olduğu gibi diı;er bazı mü • 
esscae ve tirketlerden de daktilo ıruı-
k" • ıne ve m mur istemiştir. Bu orada e-
lektrik ve tramvay ıirketinden de ay-

ni talepte bluunınuftur. işte Tramvay 
ve Fı!ekt; . .k şirketi de, doğrudan dog• 
ruya degil, fak:ıt vilayetin bu talebini 
ycri:e getirmek Üzere beş daktilo, bet 
malune ve beş memuru vilayetin em • 
rinde çalıf!Dağa göndermiıtire. Bu me 
murlar, diğer müeas.eselerden gelen 
memur ve dakt !olar gibi, intihap def 
terlerini bitirmek için çalışmakta.dır. 
befterlerin yazılmasında 432 daktilo 
ve m=ıur çalışmakta ve 216 makine 
ku~ılarulmaktııdır. Vilayet büyük sa • 
!onunda, Ticaret mektebinde ve Ame
li Hayat mektebinde aynlan yerler • 
de memurlar ııabahtan nkşa:ma kadar 
dunnad:ın çalıımaktadır. 

Eir J p~n caıusu 
5ANTJ,\G.J, 12 (ı\.A.) - Mura

mato i.ı.m.inde bir Japon tevkif edilmiı
tir. Bu::ıua Üzerinde Fortroae üssü bah
risinin pl.J.nlart ve_ diğea- bir çok aske
ri bclgcJ\..,... çıkmı.şt1r. 

\ Şehrimizde 
ilk gün 

(Başı 1 inci sahifede) 
yazılar ayn)acak, en iyi yazanlara yer
.li malmdan hediyeler verilecektir • 

Dün, saat 16 da halkevinde bir top. 
lantı yapılmıt, bu toplantıda ulusal 
tutum ve ökononıi reisi Bay Dan.it, 
balkm reisi Bay Ali Rıza ..., daha bir 
çok kimseler h1>zır bulunmuşlal'<lır. 

Evvela, meclis başkanı general Ka
zım Ozalpm Ankarada söylediği açıı 
söylevi dinlenmiştir. Bu mıtuktan 
oorıra, 1 ıruul>ul halk evi başkanı Bay 
Ali Rıza bir söylev söyleınİltir. 

Bay Ali Rıza, söylevinde tutwnun 
ve ökonominin değerini anlatmış, bu 
uğurda kunılan ulusal tutum kurumu· 
nun tarihçesinden bahsetmi§tir. Halk • 
eri başkanmm söylevinden soııra top -
lanbya nihayet verilmiştir. 

Dünden it:ı"baren , bir çok kimseler 
bankalara giderek yeniden tutwn kum· 
baralan almağa başlamışlardır. Bu haf. 
ta içerisinde kumbara alanlarla, kum· 
baralanru ~anlar arasında çekile -
cek kur'a sonunda kazanacaklara veri· 
lecek Atatürk bü•tleri hazrrlannuş-
tır. 

Ulusal tu~um cemiyeti, cuma günü 
için fevkalade bir hazırid< yapmakta· 
drr. Cuma günü, haf.tanın en <:anlı gÜ· 
nü olarak yaşanılacak ve bir çol< pro

pagandalar yapılacaktır. 
Hediye kartlarının atılması, duman

la havaya yazı yazılması ayni gün içe
risinde yapılacakbr. Hediyeli kartlara 
karşıılrk verilecdı: çeşitli hediyeler ha • 
zırlanmııtır. 

Adanada 
ADANA, 12 .A.A. - Ökonomi ve yer

li ma!lar yedi günü batladı. Şehrimiz Ö· 
konomi ve biriktlnne kurumu bu yıl da 
bir yerli mallar serg:.Si hazırlaıruşlı7. 
Sergi saat 9 da vali tarafından açılm:ş
tır. Bütün halk küme sergiyi gezmekte
dir. Sergiye Adanadan 15 firmi girmiş· 
tir. 

Aydında 
A YDN, 12. A.A. - Ulusal ökonomi 

ve yerli mallar yedi günün baflaınasın
dan ötürü bu~Ün Aydın bayraklarla 
süslenmiştir. Önümüzdeki cuma gün!i 
büyük b!r toplantı yapılacak, yedi gün 
kutlulanacaktn'. Bu iş için Halkevi bir 
program anıklam1~tır. 

Ökonomi 
Bakan-ığı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ten sonra Vilayete bağh bir büro ha
linde çalıfmakta olan muvakkat tica
ret kaleminin Ankaraya nakli için ala
kadarlara tebli3at yapıbnı§hr. Bun • 
dan böyle bu büronun itleri Tiirl<ofis 
şubesi taraf:ndan görüleoek ve vila -
yet yolije bakanlıkla temas bal.inde ka· 
lınacaktrr. Dün, Ticaret kalem.ine ait 
evrak ve dosyalar ofisçe teslim alın • 
mışbr. Dev'r muameleai bir ilci güne 
kadar tamamen bitirilecektir. Ticaret 
müdürlüğü lağvedildikten beri bu bü
ronun başında çalışan ve bakanlığın 
en eski meurlanndan olan Bay Hay -
rettin de iç ticaret iıleri muamelat mü
dürlüğüne tay'.n e<Ü~miflir. Bay Hay
rettin, yakında Ankaraya gidecektir. 
Büronun şimdiye kadar m~gul oldu
ğu i~leri, dün sabahtan itibaren ofu 
htanbul şubeAi gönneğe b114laınıt ve 
yapılan müracaatları kabul etmiştir. 

Türkofis için yeni kadrolar 
ha:ırlanıyor 

Aldığımız mevsuk malUınata göre, 
Türkofis teşkilat kadro(aında ehem • 
m.İyetli değişklikler yapılmaaı karar • 
ıl~tınlmışbr. Kurulduğu gündenber:i, 
bilhassa dış ticaret işlerinin tanzim ve 
"nkişafı yolunda çok iyi çalqan bu tet 
kilatm daha verimli bir hale getiril -
ıınesi için yeni tetbirler alınmak üze
redir. Bunun için b'r ofis kadro&u ha
zırlaıuna.ktadrr. Bugiinkü kadro yeni 
elemanlarla. takviye edilerek olgunl"f 
tınlacakbr. Yeni kadronun yakında 
son şek.'-ini alması muhtemeldir. Duy. 
duğumuza göre, ofiein merkez tetki • 
latmda olduğu kadar tubelerinde de 
memur adedi çoğaltılacak, müracaat
ların kolaylıkla muameleye konulma
sı - tacirlerle daha yakından tema.& 
edilmesi temin olunacaktır. Şehriımiz· 
deki ofis ıubea.i kadrosunun da aza • 
mi ,.,kilde genişletileceği ~ılın.akı.,, 
dır. 

Ticaret bürosunun da buraya bağ
lanma11 dolayu le meaıur ihtiyacı ço
ğalmı~tır. Ofis meuıfanndan Bay Sa
dık Kemal Ankaraya tayin edilmi§, 
yerine Bayan Saadet gctirilmi§~ir. Bun 
dan ba§ka. Türkofi.in Mersin §ubesi de 
açı!mış ve müdiirlü!:'üne deniz müşa
v rlerinden Bay Ziya Emin tayin edil· 
mi;tir. Türkofis, diğer ba21 i§lek li • 
m:ınlarımızd da yeniden şubaer aça· 
cakt<r. 
Sanayi mületti§liğinin miiJeti uzatıldı 

Diğer taraftan cn;ilga Sanay' mü
dürlüğünün yerine muvakk:ıten çalı • 
§AD sanayi müfettişliği için de yeni bir 
emir gelmi§tir. Bu daire, maad n mü
dürlüğfınde olduğu gibi haziran baş • 
langıcına kadar bugünkü halile çalqa 
caktır. Haziranda, bu iki dairenin ye
ni vaz '.yelleri belli olacaktır. 

Nakliyat ve Tarifeler fube.i 
şehrimize IClffndı 

Şimdiye kadar Türkofiı merkezin.
de çalışan nakliyat ve tarifeler ıube
s.i, al&kaaı ve merkezi vaziyeti dolayı
sile ,ehrimize nakledilmiştir. Bu şube 
dünden itibaren merküeze bağlı ola
rak Dördüncü Vakıf Hanında çalışa· 
caktır. Bu şubeni:ı işlerile, Nakliyat ve 
tar'feler şubesi raportörü Bay Muata
fa Nuri meşgul olacaktır. 

İsveç velinhfi Kuduste 
KUDUS, 12. A.A. - lsveç velia.'ıtı 

Güıtav Adolf ile prensesler Süryedcn 
buraya gelmişlerdir. Ve lngiliz fevkali.
de komiı•rüıe misafir olmuılardır. 
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HARİCİ HABERLER 
Deniz görüşmelerinin ilk
bahara tehiri muhtemel 

t •••••• ' 

Japon bahriye nazırı eğer bir •ilahlanma ya
rışı baılarsa Japonyamn buna en iyi bir şekil
de girebilecek vaziyette o~duğunu söylüyor 

LONDRA, 12 (A.A.) - Deniz mü filini bugün en çok uğr&§tıran f8Y bu 
:a.kerelerinin kısa bir zaman tehiri dur. Deniz k-uşmalarırun dqında 
İç ·ıı verilen mal\ımat hakkında, Ja - bunun için büyük faaliyet sarfedı l -
ponlarm Tokyodan utem.İ§ oldukları mektedir. Japonlarla Amerikalılar böy 
teminat gelmeden evvel, bu tehir ka· le bir felaketin önüne geçmek için an 
kil olmıyacağı tavzih edjhnektedir. Di· aa§makta zorluk çekımeişlerdir. Biz • 
ğer tıı.raftan, lngilizlerin bugün öğle- zat Japon amirali Yamamoto'nun de 
den sonra. yapılacak kabine toplantı· diğıi gibi böyle bir hal dünya efkarı 
smdan aonra., müzakerelerin gelecek mnumiyesi önünde yeni bir &ilih yarı 
i.lkbahara. kadar tehirini ilin ebnel~er:İ şınm mesuliyetini şu veya bu tarafa 
ne oran verildiği Amerikan mahafilin yüklemek tehlikes.ini gösterebile<:eği 
de söylerunektedir. gibi alakadar devletlerin büt-çeler:in -

LONDRA, 12 (A.A.) - Deniz işle de~ b,,men kendisini hisaettirecek -
ri görüşmelerinin, noel yortularından tir. Bu vzaiyet karşısında ln.giltere Va 
ötürü, yakında oldukça uzun bir za· şington muahedeMnin fea.Jıini yani 20 
man için öteye atılması olagan görii- veya 30 ı. rinci kanunu beklemeden 
lüyor. Vaşington antlapnasmı bn· müzakerelerin hemen şimdiden tehi. 
mak için~!a~~~ 30-12-1934 e değin r:i?-İ Japonlara teklif etmiştir. Ta ki 
beklemegı dU§unuyorlannış. mtlzakereler birdenbire kesi'.ıııesin ve 

TOKYO, 12 (A.A.) - Hususi kon ikinci kanunda daha ımüoait bir hava 
sey hey<;ti umumiye halin?': top~~; içinde tekrar ele alınabilsin. Japonlar 
rak V &§ıngton muahedesırun feshıru bunda bir mah:ur gör:mediklerini an-
t~vip eden. komite~in·n r8:~runu tel cak Tokyonun muvafakatini almak la 
kik edecektır. M. Hırola, dun, muahe· zmı geldi"' · L"l-' · ı rdir Am-ı· • 
d . f h" d d h''k" t" gıru <>ı "'rmış e . ~. 

e.mn es ın en "';'nra a. . u. ~e ~ kalılar ise bu bapta kat'i bir teklif 
alakadarlarla denız tah~d~ ıçm .mu- kBr}JOmda bulunmamış olduklanru ve 
zakerc:ere d~vam edecegını~ komıte • zamanı geldiği vak.it cevapı'.arıru bil • 
yeBtahremı_n ebnıtşr. d . .

1
,L

1 
. . direceklerini söylemektedirler. 

ıye nazm eruz •ı an an ıçm J l f' kl 
b . b ı d • akd~~ J a aponyaya satı an ışe er 
ır ~a.rq aşa ıgı t • _ırue,_ apony • VAŞiNGTON, 12 (A.A.) - Düpon 

nın iht .yaçlartnA en ıyı şekılde cevap d .. N li.h fa.b 'k H b · 
verecek ucuz gmıııiler yaparak bu ya... o emour.s s r.ı ~~ ar ı-
nşa girebilecek vaziyetıte olduğunu da ye nezaretile, b~~- ıhtıya.t ıstokla • 
koıniteye tenıln etmi,, Japon den.iz nndan 160,0?0. fıf':ıı;ı ~apony~ya s~t: 
efradmm yekiınunun Amerikalıla- mış olması hadıseu, sılah hcaretıru 
rın 80 bin kişisine karşı 30 bin k ~ ol- ta.hk;ke meur ayan komisyonuna ha-
duğunu ilave etmiştir. ber verilmı',ştir. Bu fabrikanın k<>;>ya 

LONDRA, 12 (A.A.) - Ne yap · defterlerinden sureti ç,karılan 1932 
mah ki deniz konupna.!armm muvaf· tarihli bir meJı;tupta, Bahriye daire,, i -
fakıyctsizliği ıilahların tahdid işinin n_in, bu siparişin kabul ve ifa edilme-
ta temelden ba~talanma.sı şeklinde cö ıı .ni ta.a.vip ve hatta arzu ettiği yıızdı· 
zülaneı.in? l~tc deniz ve sıyasa maha- dır. 

Macaristan - Yuf!oslav.qa mese 'e "i 

Saylav seçimi ve krdın/a r 
-·------------------------------------------------2 ci müntehipler arasında 

kadınlar da bulunacak 
• ••••••• 

Fırka genel katibi B. Recep Peker fırk 1 

teşkilatına bir tamim gönderdi 
ANKARA, 12. A.A. - C. H. F.genel katibi B. Recep Peker kadın· 

larımızın saylav seçimine girmeleri münasebetile fırka teşkilatına aşağı· 
daki tamimi göndermiştir : 

Kadınlarımızın saylav seçimine girmeleri yasll$t çıkınca, fırkamı· 
za yeni vazifeler düşüyor. Seçim iki dereceli olunca, ikinci münte• 
hipler arasında da kadınlarımızın bulunmaları liizımdır. Fırka nizam
namesi fırkalılar dışında yurtdaşlara rey verenlerin cezalandırılmasını 
söyler. Bu hale göre, kadın yurtdaşların şimdiden fırkaya kayitları lô· 
zımdır ki, ikinci müntehib seçimi ve hatta bundan evvelki yoklama 
zamanı gelmeden ikinci müntehib olacak kadınlanmız.; fırka üyesi sı· 
!atını kazanmış olsunlar. 

/yi vasıflı kadın üyelerinin art masıla fır kamız lıem şereflenecek 
ve hem de kuvvetlenecektir. Bir yandan saylcw seçimi hazırlıkları 
öte yandan fırka kongraları sebebile teşkilatımızın çok işler karşısın· 
da olduğu bu sırada kadın arkadaşiarımızın arttırılması işi de çok mü• 
himdir. Bu if ayrıca dikkatli, emekli ve metotlu bir çalışma İster. 

Herhalde yalnız bir kaç değil, mümkün olduğu kadar çok kadın 
fırkanın ikinci müntehib listesine girmelidir. Son belediye seçiminde 
nisbeten az kadın üye seçilmesi fırka merkezine çok üzüntü vermiftir. 
Biz kadınlara sözde bir seçim hakkı vermek için değil, erkek arkada,. 
lan gibi aslından yüksek olan Türk kadınını pek samimi olarak devlet 
idaresine iştirak ettirmek için 'bu yola girdik. 

Halkevlerinin zaten seçim ~akkıla alakalı olmıyan ulusal çalıf" 
malarında da kadınlara verdiğimiz yer dardır. Kadınlan yalnız de· 
vam edici değil, çalışıcı olarak Halkevleri hayatına yığınlarla iştirak 
ettirmemi: la:ımdır. Bugünlerde bütün teşkilatın birden çalıfQTak ka· 
dınları fırka işine almak yolunda genel hareket yapılmasını ve kayİl 
işlerini" çabıklaştırılmasını, kolay! aştırılmasını dilerim. 

C.H.F. Katibi Umumisi 

Saylav seçiminde namzet gösteri/mi 
sini isteyenler müracaata başladılar 

AN KARA, 12 (Tele/onla) - Saylav seçimincle namzet gösteril· 
meleri için cumhuri;p•t halk fırkasına mektupla müracaatlar baf/amlf-

İr Con aymenin avam tır. Bu arada kadınlar da vardır. Ankaranın bu seçimde Fazla olarak 
4 mebus çık.:;:rmatJı muhtemeldir. 

ka;ı rıarasında söyledikleri Soyadı nizamnamesi Eaşbakanlıkta 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Devlet ~urasınca tetkiki biten soya 

Cenevrede verilen karar bütün acunda t:..ır::.=~amesi bakanlar heyetine verilmek iizere B~bakanlığa yol· 

büyük bir kıvançla karşılandı Sivas - Erzurum istikrazı layihası 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Sıvcu - Erzurum hattı i.nşaaı ıçuı 

dahili istikraz aktine dair olan ka nunun birinci maddesine bir fılua 
ilav.?t i hakkındaki layiha maliye ve bütçe encümenlerinden geçerek 
ru:na neye alınnııftır • 

LONDRA, 12. A.A. - M. Con Say. 
men Avam kamarasında Macar-Yugos· 
lav ibti;afı hal.kında malumat istiyen 
M. Lansbury'ye cevap vererek demiştir 
ki : 

" Y ugoı!avyarun, konsey tarafından 
giinlerce tetkik edilen ve bazı anlarda 
mühim görüş farklarına yol açmak teh
likesi gösteren müracaatinin bir anlaş· 
may:> mÜMİt şekilde muamele gördüğü
nü oöylemekle bahtiyarım. lngi:iz hüku
meti itidali hakim kılınağa çalışmış ve 
M. Eden'in raportör s:fstiyle verdiği 
rapor ve karar sureti ittifakla kabul e· 
dihniştir. M. E<len'in konseyin diğel' 
azasının i~ birliği ile bu tnes~lede oyna· 
dığı rolü benimsemek benim için hususi 
bir se,•inçl ir. (Alkışlar) 

Netice şimdi Yugoslavya ile Macaris
tan arasındaki mahal:i vaziyete bağlı· 
dır. Bu vaziyetin selab bulacağını ümit 
ediyJruz. Son zamanlarda vahim netice
ler tevlidi tehlikesi gösteren vaziyetto 
hasıl o!an değifiklik bilhassa ve her 
şeyden evvel uluslar derneğinin mües
sir bir surette kularulması sayesitıde ol
duğuna hiç şüphe yoktur. ,. 

M. Lansbury nazın tebrik ve aktedi
len anlaşmaların daimi bir sureti tesvİ· 

-
Amerikanın alacağı 

İngilizler gelecek 
Taksiti veremiyor 
İngiltere hükumeti Ame· ] 

rikaya eski 
cevabını hatırlattı 

LONDRA, 12. A.A. - M. Chambeı-
lein Avam kamaras:nda M. Lansbury ta• 
rafından lngiliz harp borçları hak!· nda 
sorulan süale cevap vererek demiştir ki: 

" Amerika hüki'ımeti bize 22-11 tarihin
de ı:önderdiği bir nota ile 1933 anaşma
sı ve 4-ô-1932 tarihli moratoryom muci
bince borçlu olduğumuz miktarı bildir· 
ıniş ve aynı zamanda lngiltere hü.kiıme· 
ti bu hususta her hangi bir teklifte bu
lunduğu takdirde bunu diplomasi yolu 
He müzakereye ve icap ederse kongreye 
vermeğe amade bulunduğunu temin et. 
rniştir. Bu notaya dün gönderdiğimiz ce
vapta, hükilmetin bu teminattan dolayi 
memnuniyetle not aldığımızı ve fak~t son 
hadiseler dolayiısiyle bu hususta müza
kerede bulunmanın faydasız olacağına 
dair olan temmuz notamızı hatırlata .. 
rak o zamanki sebeplerin.bugün de bü. 
ti!" kuvvetiyle mevcut olduğunu bil.eli,. 
dik. Bununla beraber lngiliz hükümeti 
~~ istikamette teşebbüslerde bulunmak 
ıçın zuhur edecek miinıuip fırsatı kaçu·. 
mıyacakbr. 

VAŞiNGTON, 12. A.A. - lngiltere 
harp borçlarına ait 75 birinci kinun tak
ıitini veremiyeuiini Amerilıaya reunen 
bild.inniıtir. 

yeye müncer olacağı ümidini izhar ej•]e. 
miştir. 

Almanlar da beğeniyorlar 
BERLIN, 12. A.A. - Korreıpondans 

Diplomatik Almand ııazetesi Macar
Yugoslav ilititafı hakkında Cenevrede 
verilen karan tefsir ederek diyor ki : 

" Müzakerelerin bitirilmesindeki ça• 
bukluk bu müzakereye iştirak edenlerin 
anlaşma arzusunu eöstermcktcdir. AJ. 
manyada bu kararın ihtilafa halıikaten 
nihayet vermesi temenni edilmektedir. 
Uluslar derneği Macaristana karşı ob
jektif müabezelerde bulunmakla iktifa e
derek Y u_goslavyayı layik olduğu veçhHe, 
manevı bır surette tatmin etti Verilen ka 
r~_r, Macaristantn iyi şöhetine karşı bir 
hucu~ v~ yahut Marsilya cinayetinin tİ
yasal ıstismarı addedilbilecek ber türlü 
formülden sakınmaktadır . ., 
Yugoıılavyadan fıkarılan Macarlar 

BELGRAD, 12. A.A. - Vreme ve · 
Politika e:~z:te~eri Macarlann sürüldüğü 
hakkındaki ıddiaları reddederek ecnebi 
ikamet ruhsatlarının yenilettirilınemesi 
her devletin halrimiyet hukukundan bu
lunduğunu ve Yugoslavyanın bu halda 
yalnız yanlış yol tuta:ı veya şüpheli Mol
car!ar hakkında kullandığını kaydetmek
tedırler. 

Sarre reyiamı 

General Brind 
Sarrebrüke gidiyor 
Uluslar arası kuvvetleri 

hangi 
devletler iştirak ediyore 
. CENEVRE, 12. A.A. -Sar'da plebi. 

ııt sırasında bulunacak olan uluslar ara
sı kuvvetler §Öyle ~esbit olunmuıtur-
1500 in-iliz, 1300 llalyan, 25() Holand~
h v

1
e 2.S!J l&~eçli .Bu uluslar arası kuvve

te nrr;liz ftrn.a kumam)anJo"ınd n r-e'lC• 
ral. Brınd kumanda edecektir. General 
Brmd bu!'ün Parü'e cidecekLr. lnnu·~ 
k~vvet~erı bu ayın onsekizindc Sar'a 
gonden~ecck ve bütün kuvvetler de ni
hayet yırmi ikisinde orada bulunacaklar
dır. Bu kuvvetler Sar hükümetine tabi o
lacaklardır. 

LONDRA, 12 .A.A. - Uluslar arası 
Sar kuvvetleri kumandanı ııenttal Brind 
Yarın Sarr...___,,._ "d k • ' cunuı;e g> ece tir. 
L~NDRA, 12. A.A. - Dün aktam o

kudugu bir söylevde, Sir Con Simon, 0 • 

l~slar .~urumunun genel barııa göstere• 
b!Ie:egı yara~lık!ardan yana e:öz alıcı 
bır ornelı: getırıruıtir. 

Sir Con Simon Sar havusma dair 
<lemittir ki: 

" - Reyiam eınaamda kanşıklık 
çıkma~ tehlikesi, lngi:ltere, ltalya, Ho
landa ile lıveç'iıa, lngiliz kumandaaı af. 
tın~a kuracakları uluslar arası bir m
vetin ortaya koımıuı için varılan uzlat· 
iDi\ yüzünden artık kalmamıt sanmnı. 
Bu kuvvet sayesinde, hiçbir cüçlü'1: çe
l<ilmeden, denilebilir ki, reylerin topla
ma11 sükilo içeri•inde geçec<ık, beın de 

Bu layihaya göre işbu istikraz tahvillerini ;cabı hale göre yalnız 
faiz olarak ve azami senelik fciz müddeti yüzde yedi olmak üzere 
ihraç hususunda maliye bakanı salahiyetli olacaktır. 

Af yon - Antalya demir yolunun 
Aydın hattı ile birleşmesi için 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Afyonkarahisar. Antalya demiryo. 
larının inşasına dair olan kanuna ek kanun layihaıı encümenlerden gc 
çerek ruznameye alınmıştır. Bu lay ihaya göre lspartadan /xqlıyarak A 
dın demiryolunun Kuleönü ile Baladız istasyonlan arasında münasip i 
rülecek bir mevkide mezkUr Aydın hattı ile birleşmek ve inşasına ha, 
landığı tarihten en çok iki sene z arlında ikmal edilmek üzere normr 
şekilde bir demiryolu inşası için 36 O bin liraya kadar gelecek seneler0 

sari akitlerde bulunmağa Bayındırl ık Bakam mdun olacaktır. 

Japon malları ne suretle girecek 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Türk. Japon anlapnası hükiimleı 

dairesinde memlekete sokulacak Japon menşeli eşyanın bugünlerde nii 
munesi gümrüklere gönderilecek fob kıymetli men,e fahadetnameter. 
getirilmek suretile yapılması ve Ta kyo elçiliğimizce tasdikli bulunmas: 
şart kofulacaktır. Bu şartlarla yapı lmamlf menşe palıadetnameleri ktı · 
bul edilmiyecek ve gelen mallar m emlekeM sokulınıyacaktır. Bu fQha · 
detnamelerden asli evrakı müsbite olarak birinci nüsha beyannamey• 
bağalanacak, ikinci nüshası gümrük muamelesinin ilaaına dair feth ve 
rildikten sonra gümrüklerde alıkonulacaktır. 

Türk - Japon ticcaet anlaşması hükümlerinden kuvantuk'lar eyalet 
le bütün Okyanusta Japon mandcuı altında bulunan arazideki ımıruı 
ve menşeli mallar da istifade edecektir. Keyfiyet bugünlerde gümrük· 
/ere tamim edilecektir. 

Adanada Atatürk'üu heykeli 
ADANA, 12. A.A. - Yapılmakta olan "Atatürkün heykelinin diki· 

leceği parkın çevresinin kapatılması ve ağaçların dikilmesi belediye 
ce kararlaştıTlmı~tır. Heykel, ikici kanun 935 Adana kurtuluş bayrı> 
mında açılacağı için parkın çevı·e.t i o güne kadar bitirilecektir. 

bundan doğacak netice rahatça tatbik 
olunacakbr. 

SARREBRUK, 12 (A.A.) - Samı 
Pfobisd.tinin gizli olması temin edile • 
cekür. Seçme i,lcriniın yolunda gilmc' 
si ve reylerin serhLst olarak verilme
.ini temin için Sarre hiikilmet komis
yonu -gereken tedbirleri alacaktır. 

Seçme işlerirıe ait nizamnameye 
g~ her seçici ayırt edilınİ§ bir ka • 
binede reyini vereceği gibi seçenlerin 
hangi ·tarafı seçsniş olduklarını halk 
arasında açıkça söylemeleri de yasak 
edilecektir. 

Seçim aandıklan bitaraf memur
larm bakımı altında Sarrebrük'e g• 
tirilecek, bu memurlar Plelbisist komi.s
yonunun kontrolu altmcla reyleri u
raiıyacaklardır. 

Bundan wnra bütün seçim pus1'a • 
lan Ceoevreye giinderilecektir . 

Şiddet, tehdit veya vait gibi kural-
1.ıra bafvuraralİ: seçenlerin vermiı oJ. 
duldan reylerin ne mahiyette oldu • 
ğunu -ı...ı. istiyenler haldan la 3 
aydan 3 -ye kadar bapi.s cezaları tat
bik edilecStir. 

Başbakan 
An karada 

ANKARA, 12. A.A. - Ba~bakan le 
met İnönü sıhhat bakanı Refik ve mai 
Y"tiyle birlikte bu sabah şebrimi:e dör 
müş ve dw·akta Büyük Millet Mecli: 
başkan Kizim Özalp ile bakanlar. Say 
lavlar, Riyaseticumur e:enel katibi H• 
>an Riza, başyaver Celil, Cumuriye 
Halk fırka11 genel katibi Recep Peke 
ve bakanlar müsteşarlariyle dış bakar 
genel katibi, büyük erkanı harbiye v 
sü bakanlığının ileri gelenleri, Ankarr 
valisi mevki kumandanı, muhahz luta• 
tı kumandanı, emniyet miidi.irü tarafr 
dan karşılanmış, asker ve '!huzika tşrı 
fından ıelimlanmışbr. 

-o--

TayyareciUlm bulunamıyı 
HONOLULU, 12 (A.A.) - Ta 

yareoi Ulmu diri veya ölü olarak bı 
mak için bir haftadanberi yapılan 
raştırı:.:ıalardan artı:. vazgeçilmiııir. 



- Gexgin yazılan -

hanları okurken! •• 
1~3.2 &encaiıde Viıide tedavi edildik· 
dilıç ıtorıra Parise geçmi§fim ... Elim dey
'l<>fqe (Milliyet)e yaxdıitm mektuplar 
lolJ okuyucularımın ho1UJ"I gittiği 
~banlar kim ve ne olduğu güç anla 
ı,.,; hasut bir maharririn .U.irine do-

ll)lornıuf. Bunun farkuıa, ancak o 
~Grririn mektuplanm hakkında yax 
~ latırları okuduktan sonra varabil
lcı, Paristen yaxdığrm o eski mektuç· 

ılcı hiç bir .zan-. bu fflhrİn aanat, ti-

1 
:::: veya len hereketlerile mqgrıl 
~ Jiordum. Bilirim ki; bu bahisler 
~UJiucuya alôkadar eder. Ondan 
it anlar ise benim ycuabileceğim 
ıı!~ri benden iyi bilinlerdir. Bunu için 
:;;;..uplanm da hiç bir edebi değer 
~ . Sadece ırördüklerimi. anlatır• 
~ · O xaman bu söylediğim hüviyeti •k liirlü anlafllamayan malıarrir beni 
t• 0rrıedi Fransex dururken •okakta 
ı~"liiltlerimi,, ;yaxmakla itham ettiydi. 
~P_hesix ki bu •fer de ayni dü§Ünce 

"'hipleri benimle "PariSt.eki ilônlarla 
;!,:."ft)'Or,, diye alay edeceklm-. T ecrü· 
ı...:·: varda: Muvaffak olamayanlar a
~nıırla çok defa lxqkalan alay eder. 

,,,,, ... 
. lıı ""' - ne tiirlii olur11a oban - bca
. f ~-• .ö:ıı, 'f'lı ilanları bcnu -· 
il~":-~ gradoaanan birer müf'iresidir. 
..... - bornlann içinde öyk ":ulıi,,leri 
-...:ır ki hi:ııün futbolca Zeki onun ya
l'Qlt, a oklava gihi kalır •.• /tleulii: Ye· 
!'<ıtcı ıimendiferlerinde sigara içmek 
ı. . kta. Herif ba y<maJc ilônınılan fÖY· 

.~ad· etmİf·-
t.ı 

1
Sigara içmek yasaktır,, altaıda "hat 
~lan marka rigaraları bile,, 

1 w"'!.!r bcqlta.: Gene yercdtı §İnMndiler 
._~onlarından birinin adı Bonne Nou 
-.ıle )'aııi (Qi luıMr )dir. Malin (Ma
':::'/ ıımıetai ba ia.yorum d...-uıa 
._ atasyomm ;.,,.ini y<Uml§, altına da 

l.oJı deınıtk olan Le Matin .ö%iinii 

[
iyi hah.er J 

~Le Matın_ 
ttı.ıind •... .,,f" ilônlar yalnı:ı; ötldükleri f"Yleri 
""ızl "'7na.k ve Mıtumnı çoialtmakla ltal 
~ar. ln.-nlara valftt ıı•s=irnıeye de ,__ 

ll<inlar r...ı . ·-·. d . . -ft . enı.,.-an creceanı goa-
tı.J. "'"· Dikkat edfflbıf .• Şehirlere yaklal
.ı....Sa_ il~ s:oialır ve ilan aalan ;yerler 
"<IClbcıl<Jflr, köylqir. 

• • • 
lft.e ha miillilwua ve merakla ilinlan 

"4arke,, bir t«11eai na:ııcın dikkotimi 
~elbetti: 

"]". ..__ . 
. a._,_ dilleri yaymak cemiyeti 

~"' bu ilcinmda b' - ·· d"l .. • t "l-'~· i' ır suru ı ogre ı aı· 

icİ· ve bunların fQrllan, usulleri yaxrlı 
~~ IJu talail<itı okumatl.mı bile ..• Çün-
• :oer yiiitin btİT yoiurt yiyip olduju 

~bı lıer dilin herkac göre bir okanuı 
ı;.::'?' _vardır: ':'ikin okutulan dillerin 
İt<ı1 luti yer gıbı okudum... Almanca, 
ıl Yanca, ingilixcc, gibi Jl(lfCIYan dilelr 
,. •n ba,laa rumca, i,spanyoka, romıence,, 
.!..Pı:a, rasça, arapça, acemce vardır .•• 
'"•ki-..: d ı: .,_,,. ara mı. •. Boflllla aratl.1111 ..• 
ıll.tte-yi ilri üç ,\ere okudum. Balama· 
c.ı""' Fa/tat ırördiiım iti;. halırar· 
rıı;,""'rtlı ... Anlaymna.dım: Nihayet beı· 
, Jlon adamın ırörüflüiü, ba dili ôg
~"'"'.ek i.stiyenl..- var da, "bi:ııim,, törk
~ ~ıbi hiç deiiüc Rrtıııyadakiler ve A
.,,.,,, Oil.rı. cbraber 50 milyonluk bir gru· 
ı ııörüıtüğü dili neden öğrenmek is
~ yoktu? .. 
~rta Asyanın gÖrÜftÜiü türkçe fir-
1 .. Qrı heuıba katmasak ta modern 
;r•ı.se 11örüıen bu so milyonluk kuıle 
e kimse alakadar değil midir? .. 

<l C~ip ba cemiyetle gÔrÜfntek ne ka
o~~aterdim.. Lakin ne salahiyetle? .• 
vcınıyorum ki; bu İf sadece bir pro0 

t:!unda ifidir .•• Bi:ııim propaganda İf· 
(J ni üstüne aldığı söylenen Matbuat 
ıl ~ müdürlüğiinıin ırö:öniine koy· 
ı::!Uln bu İf, ba§lıca propaganda kol• 
>ıı ırıclan birini terkil etse gerehtir. Aıı-
0,Parıın büyük f"hirlerinde türkçenin 
Breıürnesini kolaylcqtırmak ... 
8unanla kcndimi:ııi aleme daha iyi 

'1 1atmıı ve Avrupa için artık bir '"oin 
..: !lece masalı,, olmaktan çıkı-nr.g ola

~. 

ıf 8eı milyon Bulgarm dili öğret"liJıor 
-: neden biximki öiretil miyar? Siz. ol

nu: kuı:ma:ı; muuıı:ıı? 
B. FELEK 

[ BORSA 1 
Hı B•nlre..-d•n alman cet-reldir) 

12 K. Evvel 934 
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• ~J'I 

ôKONOMI 

Krom ihracatımız 
Artıyor --Bu malımız dış memleket

lerde rakipsiz vaziyettedir 
Maden itJıali.bmızm ve ihracatımı· 

zm memleket balmnmdan çok sevinile
cek inkifaflar ııöaterdiğini yazmıttık. 
Bilba.ua dq piyasalara yaptığmuz 
krom aevt.İyatı mühim yekUnlara var• 
IDlf ve Türkiye acun piyasasmda birin
ciliği almıttır. Son gelen haberler, 
kronıda bize rakip vaziyette bulunan 
Rodezya krom madenlerinin kapan • 
dığııu l..ıdirmektedri. Böylelikle, Türk 
kromları tamamile rakipsiz bir vazi -
yete ginnİ§ oluyor. 

Krom ihracatımız için bir fik"r ver
mek üzere Fethiye krom firketinin bu 
yıl &çjnde clı§ piyasalara yaptığı aev
kiyatı gözden geçirmek k.aJ"dir. Bu 
firkıet, 13 bin tcın lwiçreye, 18 bin ton 
Amerikaya, .11 bin ton Fraııııaya, 11 
bin ton Almanyaya, 4 bin ton Norve
çe, 3 bin ton ltalyaya 3 bin ton da di
ğer memleketlere krom gÖndennitt'.r. 
Yalnız bu firketin sene sonuna kadar 
yapacağı ıevkiyatm 80 bin tonu bu -
lacağı mn.bakkalrtır. Ve bütün Türki· 
ye lı:rom iatihaali.tı bu yıl 150 bin ton 
gihi büyük bir Nkamla kapanacaktır. 
Altı sene kadar evvel Türkiyedeki 
krom madenleri hakkında tetkikat 
yçan Amerikalı miitehassal.ar, -
!ekelim.izdeki en :ıen&İn lı:rom madeni 
nin 30 bUı tonu &§Dl&Yacağmı bütün 
f- alemine ilin etmi§lenli. Halbuki 
bugün yalnız bir t'ırketin sahip oldu
ğu maden havzumdan 80 bin tonluk 
i.ıllıaal yapılmaaı, aleyhte yapılan bu 
propagandanın ne kadar ynnlıt oldu
ğunu açıkça göstermektedir. 

ltılya zeytin alacak 
ltal,-ada zeytinkft irız olan ha-

ıere'ır yüz.ünden yeni malnuJü.n to.ma 
men mab""1duğu ve deV11ml1 esen batı 
rüzgi.rı:nın tcgjrilc vakİ !: t.iz döküldüii'u 
bildirilmeKtedir. Dün aldığımız mev
euk bir habere göre, latlya hariçten 
mühim mikdarda zeytin alınağı ka • 
rarl~ş bulunmaktadır. Bu iş için 
de, bir müessesede 2 miılyon liret kıy
met:.nde döviz miit.aadesi verildiği 
ıöylenmektedir. Italyarun alacağı zcy 
tinler için Yunan veya Türk malları • 
run tercih edileceği muhakkak aayıl
ımaktıadrr. Zeytin i.hraca.tçılarunız bu 
haber ibüyük bir memnuniyetle karşı
lam~ardır. 

Bulgar tütün inhisarı 
Bulgaristanda tütünün in.hisar al

ıma almdığmı haber vermi.,tik. Kun1-
lan inhisar idarui her rekoltede da • 
bili iatihlik için 5 m'lyon kilo tütün 
satın alacak, kalan tütünler ecnebi şir 
ketler ta.rafmdan aatm alınabilecek • 
tir. Tütün ekimlerinin de kontrol al • 
tına almaaı aal&biyeti bu idareye ve -
rilmİ§tir. 

Yabancı memleketlere ya
pılan sefer navlunları 

Türkofis Istanbw §..besinin qleri 
çoğalmıştır. Şubeye yaroon için mer
kez raportörelrinden Mu$tafa Nuriyi 
ııönderilmittir. Muatafa Nuri, ilıraoa.1: 
tacirlerimizin uğradıklan mii§küller 
ve bilhassa birçok tikayetlere yol açan 
navlun ve nakliyat meselelerile meı
gul olacaktır. 

Tiirkofis, }'llbancı memleketlere ya
pılan seferlerin navlunlarmı ucuzlat
mak i9in ali.kadar vapur kumpanya
ları ile temas etmektedir. 

. i.1i tir ~erc i 
Tiirkofia tarafından göaterilen lü

zum üzerine !&tanbul ticaret odasında 
milli bir aergi komit ... i t~I edilmiş
tir. Komite ilk toplantmrm ya.parak 
çalışma program.ını ha..zırlaıımftır. Ko- • 
mite, Türkofiain 17 aon ı.,.mı tarihli 
_..,iaoodeki aergi raporunda mevcut 
esasları gözönünde tutarak, ınemleke· 
timizin iJtiralri faydalı olan yabancı 
sergiler hakkında tetkikat yapacak, 
bu teşekküllerle tacirlerimizin kolay
lıkla temasa gelmelerini ve memleket 
a.m.h&ulünün ve mam.••'.Mmm dünya 
piyaaalarmda daha iyi tammnasrm te 
anin eedcek tekilde beynelmilel sergi
lerde yer almasını temine ça.ll§<lcak -
tır. 

Yumurta fiatları yükseliyor 
Yumurta kontrol kom&ayonuna, fİm 

el.iye kadar yapılan müracaatlar 15 i 
bulmuıtur. Nizamname, muayenede en 
fazla yüzde ~i isteğe uygun obru • 
yan malların ihracına müsaittir. H&1-
buki yapılan kcmtro!Sar, tiiccarm top
ladığı yur.nurtalarm ancak yüzde biri
nin ki.fi derecde taze olmadığını, di
ğer malların çok iyi olduğunu cöster
mi~tir. AIB.kadarlar, bu kantrol dolayı 
.ile 'hraç edilecek maıIJan daha ziya
de dikkat ve itina ile topluyorlar. 

Bazı tacirler, ihracat tesirile çok pa 
ra kazanJIUflardrr. Sakmtı zamanında 
yumurtalar köylülerden yedi paraya 
toplanıyordu. itleri müsait bir vazi -
yote gelmui üzttine köylüler yumur
tala.n 15 paradan ...ımağa b•t1--m•t
lardır. 

Oruç ayındayız, fitre 
ve zekat vereceğiz. Bun 
lan kimseye verme, 
Tayare cemiyeti topla
yacaktır. 

BELEDiYEDE 

Bütçe hazırlığı 
Başlıyor 

Meclisin fubat devresine 
kadar yetiştirilecek 
Belediye bütçesinin hazırlan -

ması etrafındaki listeler tubeler -
den merkeze gönderilmiftİr. Ge -
rek varidat şubesi belediye bütçe
sini daimi eRCÜmene verecektir. 
Bütçe esnclisin şubat devresine ka 
dar yetiftirilecektir. 

Yıl taşında gardan bar 
Gardenbarın yılbaşından evvel 

kooperatif tarafından açılmasına 
çalışılmaktadır. Yılbaşı gecesi Gar 
denbarda büyük bir halo verilerek 
salon açılacak ve her gece 2,5 ka
dar açrk bulunacaktır. 

Garden barda Şehir tiyatrosu 
bale heyeti her akşam numaralar 
yapacaktır. 

Otobüslerde tek şoför 
~akaim r .. Yenimahalle ara.sm

da ıtleyen owbüslerdeki şoförler 
timdiye kadar iki kişi idi; otobüş. 
çiller çift şoförlerin fazla masraflı 
olduğun:ı ileriye sürerek otobüs -
lerin bir tek toförle idaresini iste
mi~lerdir. 

Belediye otobüslerin kazançla -
rını tegbit etmeğe başlamıştır . 

Benzin cepo'.arı için )·ani 
ta'imatn1me 

Benzin depoları için bir talimat 
name yapılmı~tır. Bu talimatname 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Yeni talimatnameye göre ben
zin depoları Mayıs nihayetine ka
dar elli metre dahilinde 3 dükkan 
dan fazla olmıyacak ve 87,5 kilo
luk mesaha iletleri lrullamlmıya -
caktır. 

Bu!garistandan gelenler 
ıEdime yukansmda Bulııar hudu

dunda Mallroçlor mc olW:nde Bulgar 
topraldannclan gelen iki Türk yımlu
muzda yerleşmek i9İ1ı hudut mubJaza 
memurlarına iltica etmitl....dir. 

Makinesi bozulan vapur 
Köt.tenceye giımekte olan lapanya 

bandıralı Kampero vapuru, Büyükdere 
önlerinde makmesi bozulduğundan yo
luna devanı edeııuyaek Büyiikdere ö
nünde demirlemittir. 

MAHKEMELERDE 

Sultanabmet 
Cinayeti 

Cinayet için ehlivukuf 
raporu bekleniyor 

Sultanahmette köfteci Kamili 
öldüren Pinto'nun muhakemesine 
dün ağır cezada devam edilmif, 
ehli vukuf raporu gelmediği için 
dava başka güne bıralcdmıttır·. 

Eve taarruz davaları 
Dün üçüncü ceza mahkemesin

de Suzan'm evine taarruz e
den Hüseyinin muhakemesi yapıl 
mıttır. Hüseyin Suzaıun evine tar 
arruz; edip tabanca atbğmı inkir 
etmektedir. Mahkeme, Suza -
nm bundunılmasma ve tahitlerin 
celbine, davanın başka bir güne 
bırakılmasına karar venniftir. 

"" Makbulenin evine taar -
ruz etmekten suçlu Remzi ile 
Hayrinin davasına da üçüncü ce -
zada bakılmıştır. 

Suçlu Remzi mahkemeye gelme 
mitti, Hayri suçu inkar etti. Mah
keme Remzinin de buldunılarak 
mevcuden mahkemeye sevki için 
davayı ba~ka bir güne bıraktı. 

Yangında kast yok 
Beyoğlunda lskeıı<ler foroğraf

banesinde çıkan yangın davasın . 
da suçluların muhakemesine dün 
devam edilmiftir. Neticede kasit 
olmadığı anlaşıldığından suçlular 
beraet etmiflerdir. 

Kaçakçılık yok 
Dokuzuncu ihtisas mahkeme -

&İnde davasına bakılmakta olan 
kaçak aşrap satmaktan ısuçlu istik 
lal caddesinde lokantacı Edmon 
Moriçi ve arıkadaşı baş garson Ho 
ralambonwı lokantalannda kaçak 
,arbı bulunamadığı ve sair cihet -
ler ile bu suçu itledikleri anlaşıla
madığından her ikisi de beraet et
mitlerdir. 

Poliste teftiş 
Emniyet müdürlüğü müfettişleri bü

tün polis merkezi.erini teltiıe batlamıı
lardır. Merlrezlenn muameleleri gözden 
geçirilecek ve teftit sene haıma kadar 
bitirilecektir. Teftitlerin sonu bir rapor
la Aıılı:ara emniyeti umumiye müdürlü
ğüne bildirilecektir. 

General Basri göm ·0 ldü 
Cenaze torpitodan Kadıköye çıkarıl. 

mış ve oradan mera-
simle Sabrayıcedide götürülmüştür 

Kolordu kumandanlarmıızdan gene
ral Baari Saranın pazarteai ııüııü akta· 
mı Balıkesirde nezfidimagjden vefat et
tiğini yazmııtık. 

Meri.umun cenazesi dün ıehrimize 
getirilerek, merasUnle kaldınlnuştır. 

General Basri Saran Balıkeairde 
dairesinden çıktıktan oonra doğruca e
ıvme Ptmit ve çocuklarile ıen ıatr.· 
bir halde eilenirk<;ıı birdenl>ire düıe
rek vefat ebnittir. 

Olüm haberini alan kaympederi ıu· 
reyi askeri azasmdan general Cevat 
ıAnkaradan doğruca Balıkesire geçmiı, 
...... cenazenin htaıiıula ımkli için lıa
zrlığa batlanmııtır. Bundan aoınra ge • 
neral ıBaarin.in cenazeai tren!.. Bandır
maya ııetirilmiı ve Bandırmadan da A· 
datepe torpitosuna konularak btanbula 
ıretirilmit ve to.,.;to Kadıköy açıkların• 
da demirlemİflir. 

Seılıah yedide labmbul kumandam 
..-e daha birçok w.-& ve zabitan torpi
toya giderek ııeneral Cevaclı taziye et
IDİllerdir. Bundan sonra torpitodan 
ihzar edilen bir motörle cenaze Kadı
köy vapur i&keleoine ç>kanlmıt ve ora
da hazırlanmıt olan bir top arabasına 
konulmuıtur. Tabut Türk bayrağına 
anlmıftı. 

1 skelede aakeri mektepler talebesi, ' 

kıtaat, polis müfrezesi ve birçok zevat 
hazır bulunuyordu. 

Cenazeye (25) i mütecam çeleak 
P>derilmiJtir. 

Cenaze alayı saat ıekizde hareket 
etmiştir. Alay §U suretle yola çılanıt
tı: 

1 - Cenazenin önünde ve yanlann-
da polis müfre:zeai, 

2 - Çelenkler, 
3 - Cenueyi hamil top arabaaı, 
4 - Cenaze alayına qtiri.lı: eden ııe· 

aeraller, zabitan ve doıtları, 
5 - A11keri mektep talebeleri • 
AQyı merkez ı......ndanı ııeneral 

Fehmi idare ediyordu. Şilrayi ukeri a
aundan ıgenenl Cevat, lstanbul ku
mandanı ııeneral Omer Halla, Halk Fır
lum vilayet idare heyeti reisi Dr. bay 
Cemal, harp akademi.si kumandanı ıre
neral Ali Fuat, kolordu kumandanların
dan Salih, mütekait ıreneral Şükrü 
iNaili, fırka kımıımdanları, mütekait ge
oeraller, aakeri ümera ve zabitan, mer
h-umun sivil dostları ve akrabaları, 
kelabalık bir halk kütlesi cenazeyi ta
kip ediyorlardı. 

Cenaze K~ğalıdereye kadar top 
araba.sile götüriilmüı ve Kuıbağalıde
reden sonra belediye tarafından hazır
lanan bir cenaze arabaıma konuhnuı -

ViLAYETTE 

Kuru 
Meyva 
Fıdanlık için getirilen 

makinalar gümrükte 
htanbul ziraat müdü.-lüğü vilayetin 

Büyükclereclem meyva fidanlığı için 
Almanya.ya ve Fnuısaya meyva kurut
ma makinderi ıımarlamı§b. 

Almanyaya umarlanan ...ı.ineler 

gümrüğe geJmiı ve teıüm almıruıtır. 
Yakında Fransaclaki malri.neler de gele
ceKtir. 

Y eıııi trelen makine altı la sandan i
barettir. ıBımlann içinde 1- çeıit 
meyvalan soyan doğnıyaa ve çekirclelc
leriıııl çıkaran malıiaekr de vardır. 

Enstitü bu ~ üzerinde tet
kik.t yapac.ıc vem da bu malıi.-. 
!erin burada ucuz, bir şelıilde yapılarak 
meyva mıntakalaırma yayılmMmı tmıln 
edecektir. 

Bulgaristandan muhacir 
geliyor 

Bulııaristanm Varna iskel...U.de 100 
kadar ııöçmen (m"1ııcir) toplaııcq -
tır. 

Bunlar, bun.dan göıııderilm bir va
purla y<ıl-a çıJmııak üzeredirler. Yeni 
'l'öçmenler haickmda nüfuı umum mü
dürlüğüne malilmat verilmiıtir. 

Yeni valiler ıerlerine gidiyor 
Mersin vilayetinden Kütahya vali -

liğine tayin edüaa Bay Hazım ve Kit
tahyadan Aatalyaya tayin olunan Bay 
Saip ~e ııelmiılen!ir. Bugön ye
ni yerlerine ogideceklerılir. 

• Nüfus cenel müdürü - Baıba
kan s-aJ hmet lııönüniia refaka
tinde Tnıkyaya gitmit olan nüfuı ıre
nel müdür.., Bay Ali Galip dün vilayet
te çalıtm'! "Ve eK!""' Ankaraya gİtıJÜl• 
tir. 

* Komeriıurgaz nahiyeünin Beyoğ
lundan almarak Sarıyer kazasına bağ
lanması ve Pendikte merkez nahiyesi 
yapılması vif'ayetı;e kararla§tınlmış •e 
lç bak.anlığa bildirilmiıtir. 

iN HiSARLARDA 

Tuz fia tları 
Her y~rde ayni paraya 
aatılma&ı temin edilecek 

Tuzun her yerde ayni fiate ıatılma
smı temin ınaluadile inhisar idaresi tet
kik.ala başlamıştır. Nahiye merkezlerin• 
de, batta nahiye olmıyan fakat ÇarJı ~e 
pazarı bulunan en küçük yerlerde tu
zun kaç kuruta satıldığı araştırılmakta, 
tuzun buralara nakli için ne kadar mas
raf yapddığı da öğrenilmektedir. 

lnlı.iııar idaresinde buna dair malumat 
mevcud ise de bu kifi ııörülmemekte en 
aon ve gyeni malümat toplanmaktadır. 
Tetkikat bittikten sonra nakil ınaıraflan 
ııözönünde tutularak tuzun her yerde kaç 
kuruıa satılabileceği anlaşılacak ve muay 
yen bir fıat meydana ııetirilecektir. 

Eksper mektebi 
IADumauzluğu bildirilerek kapanan 

tütün ek8PU" mektebini inhisar idaresi 
tekrar açınaia karar verımştir. 

Mücsoese, mr*tep değil, bir kurs 
mahiyetinde çalışacaktır. Eksperler i
ki sınıf olacaktır. Tıütün eksperi olmak 
istiyen bir kimse orta tahsilini bitinniş 
olacak, aynca memur olmak için llıım 
gelen bütün ~an haiz bulun:ıcak
tır • 

ilk ;, olarak eksperlik talipleri tütün 
inhiııar idaresinin muhtelif ıııbderinde 
çalqbnlacak, bütün muameleleri öğre
neceklerdir. lki ıeııe 90nnı ekspc:r, 
namzedıi kuna gönderilecek ve bir se
ne kursta tahsil gÖrecekta. 

Bir sene ıonra da bu ekSf)el", mem
leketin aynldığı üç tütün mıntııkasm· 
dan birine tayin edilecek ve orada yine 
bir $Cne çalışmak mecburiyetinde bu • 
lunaca.J.br. Bu suretle dört sene ameli 
ve nazari çalı§811 ve öğrenen eluper, 
mıntalra eksperi ünvanıru alacak ve 
M>C8k çalııtıiı bir mmtakadan baıJ<a 
lıir mmtalıada vazife göremiyecektir. 

Biitün mıntakalarcla çalışabilmek ve 
umumi eksper ünvannu alabilmelt İçin 
her ÜÇ nuntakanm üçünde de birer se
ne çalıpnak §U"lUr· 

Bu hale gÖO"e, mıntaka ekoperleriıııin 
tahlil müddeti dört, umumi ekaperierin 
tahsil ve IWımet müddeti de altı -
•luyor. 

Kazanç vergisi 
ihbariyeleri 

:anuni ikametg&hı bilinemiyen mü
ke. 'ellere ait kazanç vergisi tebliğleri Ö· 
teo nberi muhtarlarla ihtiyar beyetle
rint bildirilirdi. Muhtarlann ve ihtiyar 
beyt \!erinin lağvına dair mevcut nizam. 
namenin 35 inci maddesi ile bu vazife 
t..Jediyelere geçmİftİr. 

Hukuk muhakemeleri kanununun 123 
üncü maddesine göre kazanç vergisine ait 
ihbarnameler iki nüsha olacak ve bir nüs 
bası mükellefin eski ticarethanesinin ka
p11ma asılac:aktrr. 

Buna ait tutulan zabıtlar kendisine 
ihbarname tebliğ edilen belediye me
murları tarafından da imza edilecektir. 

tur. Cenazeyi bıkip edenler burada oto
mobillere binmitlerılir. 

Bundan ..,ma alay yavllf ya.va§ tek
rar hareket ederek Erenköy Sahrayice
dit mezarlığına vanlmıt ve merhum 
burada aile mezarlığında hazırlanan 
ma)dıeresine defneclilmi,tir. 

Her işte en evvel ge
len şey: Te.-kilat 

Gerek ziraatte, gerek ticarette 
ve bilhassa sanayide, hüliısa beşe· 
rin bütün ökonomi sahasındaki ça. 
lıJmalarından, semereli neticeler 
almak için daimi teşkiliıt mesele
sini (yani /renklerin organisation 
dediği şeyi) en önde bulundurmak 
lazımdır. T efkilôtı bozuk olan her 
hangi bir müesııeaede ipler ne ka
dar doğru gitse, gene ondan bekle
nilen laide bu bozultluğun çarkı i
çinde azalır, kaybolur ve muhteı'il 
ellerde paTçalanır. 

Teşkilat muvaffakıyetin nm • 

dır. Ancak bu ııayede bir i.ften ve
rimli neticeler elde edilebilir. Hat· 
tli umamiyede denilebilir ki, inııan 
lann ıımumui ltayatında her nevi 
faaliyet ve hareket için tefkilat la
zundır. idarede yapılacak teskilôl 
Bürokrasinin önünü ahr. Yu;lttlf -
lann lıaklannın çabuk tezahür et
mesine umumi müenelere karşı o 
kimııelerin ilanna borçlu oldukla
n mükellefiyetlerin derhal göriin
meııine genif mıkyasta yardım e
der. Bu itibarla tefkilatın sade bir 
mavallakiyet sırrı değil, bel
ki ayni zamanda bilineTek veya bi. 
limniyeTek yapılan herhangi bir 
zulme karşı en müessir bir deva • 
dır. Adaletin mahkemelerden iste
diği .ürat evvelcmirde bir tefkillit 
meselesi değil midir? 

Devlete ait iJlerde olduğu gibi 
huausi efhasa ait i.flerde de vaziyeJ 
böyledir. Doııyaln kanpk, maha -
beren muntazam olmayan, ifini her 
kut;e kabul eclilen umumi prensip
lere göre yoluna koymayan bir İf. 
adamının kendi.sini maddi veya 
manevi herhangi bir mesuliyetten 
lıurtarnumna imkan yoktur. Bu iti 
barla teşkilat, ona mazideki ifleri
nin hesabını vermeği kolaylıkla te
min etmekle kalmaz, ayni zaman
da istikbal ha.kında da bir ümit ve 
emniyet verir. Herhangi ticari bir 
müeuuede çalıııan bir muhasebe· 
ci gö•tereceği te,kilat lıuvvetilc te 
meyyüz eda ve bulunduğu İfte te 
rakki gösterir. Bir labrika direk -
törü teşkilatı sayesinde makinele
rinden, işçilerinclen ve mevaddı İp 
tidaiyesinden azami verimi temin 
eyler. Hatta daha ileri giderek di
yebiliriz ki, bir hastahane bas he
kimi ancak hastahanesinde ;apa
cağı teşkilatla umumun sağlığına 
hizmet eyler ve bu teşkilatla, ilaç· 
lan, veya tefhi.sinin kuvveti kadar 
hastcuanna pla verebilir. 

Fiziki manada bile bir insanın 
yasayabilmesi.nin sebebi. muhtelif 
~lanm=n güzel ve biribrilc 
münaaebettar bir şck:lde tanzim 
edilmif olması, yani teşkilat bede· 
niye, fikriye ve ruhiyemizin ahenk· 
tar olması değil midir? Bir takım 
hastalıklar ve ihtiyarlık, bıı teşki • 
lôtı bouluğu için bi::.i olum deni
len ebediyete siırukler. ôlüın '.: ~es 
kilat dağılır, uıde uzuvlar ara:;ın : 
da değif, cüzü lerller arasında bi
le rabıta kalmaz. On sekizinci a.s
nn en büyük dehası oları meşlrızr 

Alman filozofu Kant bile, ölüm bir 
tabiatın dağılmasıdır, clemcmis mi-
dir? . 

Hayat sahibi mahlüklar iç-in ka

bul edilen bu prensip, hayat uıhi
bi insanların kurdukları ifler hak
kıncla da aynen söylenebilir.Teşki· 
latsız, ve muhtelif faaliyet sahala
rı ile aralarında hiç bir münasebet 
bulunmayan bir işe girifmek ölü
mü evvelden kabul etmek ve hatta 
işe baflamak demektir. 

Şurcuı mahakkatır ki en İptidai 
bir İflen tutunuz: da en yüksek fa
aliyet sahalarına varıncaya kadar 
teşkilat meseleııi en mühim bir mev 
ki ifgal eder. 
Eğer tuttuğumuz bir ifte mutla

ka mavallak olmak istiyorsak, ev
velemirde mavallakıyetin bu sır -
nnı elimize almamız ve teşkilatçı 
l(ençler yeti,timıemiz lazımdır. 

lıte bunun İfin bugünkü çalı, • 
ma tarZlmızda bu noktanın gün • 
den güne tekamül ettiğini görmek 
le seviniyoruz. 

Mümtaz FAiK 

Kadastro faaliyeti 
Tapu ve kadaltro i§lerinde faaliyet 

devam ediyor. Y enikapıda bu ayın bi
rinci gününden itibaren Katip Kasım ve 
Bay mahallelerinin kaclastrolanna baş
Luımııtır. 

Bu maılıallelere iki tapu posta me
muru gönderilınittir. Tabtakale mahal· 
lesiniın kütükleri iHmal edilnıiı ve tapu 
cenetleriııin verilmesine ba§lanm:ıttır. 

Beyazıt mahallesônin kadasll"O$unıu; 
da bfr posta memuru tarafından ya 
pıhnasına başlanmıştır. 



4 MJLLJYET PERŞEMBE 13 KANUNEVVEL 1934 

1 1--A-sk-e-rl-ik-b-ah-i-sl-er_i_l ___ """ll-ıf--ô-z-d-il ... i'm-iz-le--)ı TP~yyare k ld '' 

( Bolivya - Paraguay) savaşının Balıklarımız... ıyangosu çe İ İ ---~--. 
Bu akşam SARAY sinemasında 

~ELLiNiN MACERALABI s 
sonu geldi mi? 

Cenup Amerikaı1111n bu iki 
küçük ulusu arasında 1928 yı-
lında yv.nİ bun<lan altı yıl ev· 
vel patlak veren savat, küçük bir ke
aildik müıteına olmak üzere altı yddan 
beri ıürüp ıtibnektedir. Bu kaveanm -
bebi acaba nedir? Bu iki küçük ulus pek 
bol topraklı yurt yiyeaidirler (yiye - oa· 
bip). 1,330 bin kilometre murabbaı ge
niıl.iiinde bir ölkeıi olan ve Bolivya'nın 
nüfuıu 3 milyondur. Yani kilometre ~u
rabbaı ba§ına iki adam düter. 475 bın 
kilometre murabbalık toprağı olan ( Pa
raguvay )an nüfusu da 1 mil,yon kadar
dır. Bu denlü bol toprak sahibi ol~ bu 
iki memleket neden altı yddan beri ıtırl• 
laklaııp dumyorle!"? liri ölkenin arasında 
kalan ve Şako denilen bir toprak parç&ll 
için. Bunların &Özlerini topnık doyurıun. 

Bu iki ölbnin araaında uzayan (kro
kiye bakılaın) (Şak.o). ~'}takaaı. 7~ bin 
kilometre murabbaı eıbi çOk buyuk ge
nitlikte bir yerdir. Ama, on bet yd önce
ye kadar henüz iki dovletin bu topnlk 
parçasında ıuıırlan bile belli ~ 
dilmenıift:i. Bu arazj, çorak ...e ı-
ki .-nleket al't1Jl1da bir kaıvea-
ya sd>ep olacak değeri olmıııdıiın· 
dan on bet yıl önceye kadar iki taraf da
hi bu kııımda hudutlarını belli etmeğe 
bile lüzum eörmeıniılerdir. 

Bundan on bet yd evvel (Standar,!lo-
vil) adlı Amerikan benzin kurumu ile 
(Detring) adlı lnıriliz benzin kurumunun 
acanları, vahıi bayvanlann yqadığı bu 
(Şako) ormanları anımdan benzin koku· 
ıu alarak buraya eeldiler. Ve burada 
pek zengin benzin kaynaklan keıfettiler. 
itte iki küçük Amerika ulusunun on yd 
ıonra biribirlerine ıilihla aaldırmaar, 
Amerikan ve lnııiliz petrolcularından bi· 
riainin (Şako) benzin kaynaklarını elde 
etmeai için olmaktadır. Ve bu yüzden 
1928 ydında (Şako) ufuklarında ilk top 
ı....Ieri görülüyor. Guya (P-aııuvay) ve 
(Bolivya) askerleri ana yurdun topra&'ı
nı korumak davaaile biribirlerine aaldı
nyorlar. Hakikatte ise (Parqu•ay)ın 
arl<asmda lngiliz sermayecileri ve (Bo
livya)nm arkasmda ise Amerikan serma
yecileri gizlenmiıtir. Bu herkesçe bilinen 
bir ıeydir. Kaveacıların toplarının, ma• 
kineli tüfeklerinin ve tüfeklerinin üıtün
deki damgalara bakınız, ya Amerikan ve
yahut lngiliz aavaı ıanayÜ firmalanrvn 
İfaretlerini ırörüraünüz. h bu kadarla da 
kalmaz. Savatı uzatabilmek için (Boliv· 
ya)ya para yardnnını Amerika, (Para· 
guvay)a da lngiltere yapıyonnut. lı ve 
hakikat böyle iken uluslar cemiyetinin 
(Cenevre) de sila.b alan aatım.mm yasalı: 
edilmea veyahut tahdit edilmeoi gibi tez 
!eri ortaya atmaıma ne dersiniz? Hem de 
bu tezleri bilhassa ileriye ıürenltt lnııi· 
liz ve Amerikan murahhaıları olursa. 

(Bolivya - Paraguvay) kavpaınm ik
tiaadi diier bir yüzü de Şako mmtaka· 
ımdaki zengin kalay madenleri İmİJ. Bu 
madenler için Amerika, buraya 100 mil· 
yon dolarlık bir ıermaye dökmüı. Fakat 
bu madeni pasifik yüce der>i-
zıne mdinnek için pelı: U%Ult 

ve paıbalı bir kıın )'<llu:ndan 
baıka yol yok. (Paraguvay) ınnağı 
vasıtasile giden ucuz ve kolay yoldan iıe, 
( Şa!to) mıntakaımm (Bolivya) ya veril
mcs i !'.., ancak istifade edilebilecdc. Bu 
da ancak ıünıtü ıtücü ile olabilir. 

1 te, 1928 ydmda ba§layan kavea, ara
ya girenlerin yardımı ile birazacık durul
duktan aonra 1932 yılında tekrw baıla
mıı olup &Ünümüze kadar ıürmüıtür. 
Bu aavq, iki yakaya da pahalı otunnuı. 
tur. Bu yılın, ikinci teırin ayının ortala
rında neıredilen bir habere &Öre yalnız 
(Bolivya)Wann yetikleri 50 hin ölü ve 
2Ş ~in tutsaktır. Demek, ki yaraldarla 
birlikte iki yüz bin kİ§i ._,.. 
lamalı dır. ( Paragu....,.) ldann y... 
tikleri de bu kadar vannıt. O hal
de hir milyon nüfuılu bir memleket 
200 bin kiıiıini yani nüfuıunun bette bj.. 
rini savaıta yetirmit elemek, eli pusat 
tutan erkeklerin hemen kamuau aakat
lanmıı demektir. Yalnız (Paraguvaylılar) 
daha çetin savatmıılar ve Bolivyalılard:uı 
p~k çok aavllf eereçleri (harp malzeme
aı) ahnıılardD'. 

Uluslar derneği, Paraıruvay • Bolivya 
anla§amamazlrğr ile ilk gÜıı!erden beri 
ınetırul olmaktadır. 

- --- ---
MHli tefrika: 42 

ilk iti genci, kazanç yollarına sev 
ketmek oldu! O, kolay para kazan
manın sırrına ulatmıt bahtiyarlar
dandı. Bunda güdük çekmedi. 
. Şimdi ise Nazminin ticaret ifle· 
rınde Yaman bir yardımcı olabile
ceğine aklı kesmit bulunuyordu. 

Bunun için harpten sonra tatbik 
edilecek bazı projeler dütünüyor
du. 

-Tenbel... 

• • • • • 
- Pis pis gerinme üzerime öyle .. 

- Sarı kedi! 
Nazmi eğilip kalkıyor, bükülüp 

doğruluyor, boynunu oynatıyor, 
r.on ~a birdenbire sırtıüstü yere uza
nıp bacak arını havaya kaldırıyor, 
yavaş yavaş llçarak inrliriyor ve ge
ne vavu yavaf biti~tirerek havaya 1 
dil;:iyor u. 

~~ 
~·~:f#ll:ır ____ ~ 

C-..vrede, bu mesele için, iıir 
de huauıi lcomM dahi )'ttrllbl • 
mııtır. Fakat bu komite, bu zamana ka
dar en küçük bir muvoıffakıyet bile kay
dedemedi. Bu meselenin aon ıtünler:le 
Cenevrede miinakata edilıneoi eınaamda 
bir çok teklifler yapdmııtır. Bu arada, 
meseli Bolıevik murahhasınm, her iki 
tarafa da tüfek, top ve cephane yollan· 
maıının kat'i olarak önüne geçilıneai gibi 
manalı bir teklifi vardır. 

Uluılar derneğinin aon karan ıudur: 
Penı, Şili, Arjantin, Onıguvay öllreleri
nin mümeaaillerinden kurulan özee kon· 
trol komisyonuna (Brezilya) ile (Birleşik 
~i"rika) devletleriaden gönderilecek 
birer murahhas dahi katılacak. Kom>ayon 
"- SIW"'f yerine (Şalro) ,... gidec .... 
Uluslar meclisinin kararım kugacılara 
~liğ edecek. Kavga dııracak, iki d.,...le
tin ordularının cepheıinde 15 kilometre
lik bir derinlikte her türlü ıüer hareket
ltt (askeri hareketltt) yaphnlmayacak, 
Sovyet murahhaaı bu on bet kilometre 
:ı>erine 50 kilometre bir bitaraf derinlik 
t~if ~-~' iae de, abaylaıımq, ancak bu 
derınligı arttırmak aalilıiyeti lromiıyona 
bıral<ılmrttır. 

lıte, 24 ikinciteırinde 46 rey ile uluı
lar derneğinin verdiği karar budur. B... 
kalım barıta muvaffak olacak mı? 

CIN~LU 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
. O~ıca kartdıklannı yazdığwruz ke
~<ınn mukabillerini bulanık ıeldimi
ZID bot hanelerı_ Y<rlettiriniz. Ve t'*li 
~ere~ ÇMilliyet Bilmece memurluğuna) 
gonderııuz. Doğru halledenler araaında 
""':' a çekiyor ve kazananlara hediyeler 
venyonu. Bilinec "rin müddetıi b.._ün 
akf"ma kadardır. 

Bilmecımiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 ı !• ! , ı I I l•i 
2 1 l •ı 1 1 ., 1 ı •i 
3 ı•ı 1 1 ,., 1 1 1 ,. 
4 l•I 1 1 1 ı 1 1•1 1 
5 •ı 1•1 1•1 l• ı • '• 6 •i 1 ı• 1 •I 1 1 IB I 1 
7 1 1 •I 1 I• 1 1 1 
8 1 l•I 1 1 ı• •ı 1•:, 
9 •ı 1 l•I l•I 1 1•1 1 
lCı 1 1 ,. ,., 1 J J 1 

11~-ı-•_.l....;..1 ~'·~l:....:.1~1....:.:1•~ 
Soldan aaia 

1 - Aa değil (3). lıılıinıl etmiı .. _ 
ll (5). ' --

. 2 - yet (2). H.time, lıitam (3). 1 • 
.m.leri aılat y11pan edat (2). 

3 - Petl"ol (3). Esma, hiza, istif (4). 
4 - Büluğa ermif (6). latif.hanı (2). 
6 - latitbmı (2). Bir rakam (3). r-L 

değil (2). .,,._ 

. 7 - Air&ada bir nehir (3) Um ai
claaı (2). Ferıude, eski (4). 

8 - latiflıam (2). Huzur, gözün ya
lllndadır. (3). 

9 - btifbam (2). Şart ec1Mı (2). No
ta (2). 

10 - Büyük bir haynn (3). Hazfet. 

Müeilifi: Nazmi Şehap 
Mari ise, penbe İpekli bir konbi

nezonla yatağa uzanmıt, gerinerek 
esniyerek ona bakıyordu. 

Dıfarda Beyoğlu, bütün sinir bo
zan gürültülerile, tııamvaylarınm 
durmadan vuran çanları, atlarının 
nalları ve insana tabanları erimit 
kundura ile yürüyonntıf hissini ve
ren lastikleri yenmif araba teker
leklerinin geçİfİ ile yeni bir güne 
ba~lamıf bulunuyordu. 

Nazmi ayaklarında kısa bir don 
buram buram nezliyerek jimnastik' 
ya~ıyordu. Stra, bir kenardan kal'\
t.hgı halterlere gelince yorgun yor
gun soluyarak; 

- Maymun! - dedi - aval a
val suratıma bakacağına biraz kı
mıldan .. 

p ; aeJ 1 B• 
0

b • ·· • · · .,, . era er Jımnastık 
ya'>alım. 

Sa 1 saç:ı kız kaşlarını kaldıra-

Boğaziçinde bir balık çıkar. Ta
dı damak/ardadır, adı da en uzak 
ölkelere yayılmıştır; bu balığa lü
ler denilir. Unutmamışsam, bir kaç 
yıl önce, üeri gelenlerden bir ltal
yan, salt lüfer balığım taze taze 
yiyebilmek için latanbuldaki elçi
liklerirule bir İf alıp buraya gelmif
ti. 

l,te, bilenler için ba kadar değe
ri olan güzelim lüfer balığını, bir 
kaç gündenberi 25 kuruşa sahyor
lar. Yanlı, •öylemedim: Kilosunu 
25 kurufa! 

Gerek ki yirmi bq kıınıfa lüferi,' 
in•anlar, biribirlerinin omazla
rı üstünden atlayarak kapıpınlar. 

Dün, Balık pazarından geçerken 
baktım: Ne alan var, ne da aldı
ran .•• Balıkçılar, boyun damarlarını 
ok gibi nşirerek haykınyorlar: 

- Elendi! Lüferin tazesi! •• 25 
kuru,a; balığın lüferi .•• 

Balıkçılar, ütedikleri ka
dar balık gunu yap•ınlar, 
balık yiyenlerin çok ytıfCidığı
nı ortaya ahp istedikleri ka
dar propagandalara gİrİfsinler, hep 
si bo, ... Çünkü, nedense, bizim ba-

Dünkü keşidcdc kazanan 
numaralar 

1 O bin lira kazanan 
7636 

iki bin lira kazanan 
4303 

4 bin lira kazanan 
16387 

1000 lira kazananlar 
19008 11068 

500 lira kazananlar 
464 943 1132 1180 1339 2377 

2786 3378 3991 4007 4028 4231 
4568 4729 5024 5185 5264 5396 
6405 7362 7409 7647 7793 9524 
9765 9791 10162 11106 11408 11504 

12109 12685 13125 13365 13693 14507 
14714 15313 16149 16150 17617 18129 
18152 18415 20052 21410 21816 22050 
22217 22715 22968 23575 24240 24421 

150 lira kazananlar 
891 5131 5201 5494 6438 8950 

10203 10815 11700 13131 15573 17344 
18728 19476 20165 21011 22811 23186 

100 lira kazananlar 
138 207 805 885 1096 1912 

lıkla aramız bir türlü düzelemedi. 3516 3847 4757 7571 8170 9071 
Düzelemiyecek te •.. Koakoca to. 9700 10590 10637 11311 11382 12157 
riklerin çiftini bef kuru,a almak İ· 12485 13006 14020 14427 1521>5 15692 
çin bile düşündük te en sonunda to- 15857 16865 17084 17092 17401 17415 
rikçiklerin diri diri çıkhkları deni- 18621 18699 19048 19537 20694 21055 
ze ölüleri ahldı. 22104 22686 24597 

Toriği bir yana bırakalım, lüfer 50 lira kazananlar 
balığının bile alıcın yok. Uakum- 32 1010 1255 2265 221l9 2801 
ru, liifer, levrek, bu aayılı balıkla- 2847 3145 3207 llı928 39S6 4071 
rı bizde yiyen yoksa, başka yerler- 4306 4370 4408 4414 4486 4ti97 
de yiyenler vardır. Tuzlayıp tuzla- 5187 5437 5468 6026 6112 6487 

yıp salamuraaını ol8un gönderme- ~~ ;~ ;= !~: ~~ !~~ 
li. Bununla birlikte konun, ~bat, 8301 8595 8665 8867 9104 9432 
mart aylan içinde buz dolaplcmna 9758 10150 10323 10500 10984 11129 
ko.,ularak taze-ide gönderilebilir. 11205 12002 12620 12644 12689 12125 
Bal.kçılar derneği, lstanbullularda 12772 13032 13610 13967 13986 14139 
balık sevtriaini uyandırmak için_, 14324 14361 14232 14740 14959 14964 

- d 15044 15049 154-04 15459 15558 15681 
ugraırıp uracağına dış öfkelere ba- 16255 16304 16571 16769 16787 16852 
lık göndermeğe baksa daha kazanç 16858 17160 17565 17596 17718 17805 
lı bir is 1>Örmüır olurdu. 18245 18855 19018 19111 19156 19419 

M. Salahaddin GUNGöR 194l2 19681 19906 20118 20159 201112 
-T-E-PEBAŞIND-A · ŞEHlR- 21131 21404 21516 21a20 21575 22412 

1 22677 22684 23152 23218 23246 23248 
~ıv A. TROSU 23439 23ôOO 23728 23771 23s;ı2 241ı.; 

fıı:n~uı Bılia°ıtlfıf Bu akfam 24212 24268 24466 24491 2.,,,,,, M~.ıw 

$ehirTÜji1frıosu Saat (20) de 30 lira kazananlar 

IJllJllllllllll H ~ ~r~e E T 
Yazan: 

il, lllıı 
W. ŞEKSPER 
Tercüme eden: 

ıu Ertuğrul Muhsin 

111111111 * * • 
9778 

Eakı .ı- ransız Tiyatrosunda 
Şehir Tiyatrosu Operet kımu 

12-12-934 tarihte çarıamba günü ak
f"DU aaat 20 de cuma &ünü ıründiiz 
saat 14,30 da 

DEL1DOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Refit, beatel..,_ Ce
mal Reıit. 

mek, iptal etmdı: ( 6). 
11 - Valide (3). Kirli (3). 

Yukardan aşağı 
1 - Sağlam, zorJu (5). latiRıanı (2). 

Nota (2). 
2 - Olmakt:mı emir (2). Bd>elı: farb-

11 (5). 
3 - Umumi (5). Rmıt ec111b (2). 
4 - Beri (3). 
5 - Ceaar.,t, cür'et (5). Focir (3). 
6 - Esp (2). Ser (3). Şart edatı (2). 
7 - Hemtire, lenger ( 4) . Nota ( 2). 
8 - Az. ııcak (4). Nota (2). Bir Tüdrı 

iımi (3). 
9 - Piı (3). Nota (2). Nota, istiflumı 

edatı (2). 
10 - Yadetndı; (5). Sada (3). 
11 - Liıhim (2). Geliz (5). 

rak nazlı nazlı aöylendi: 
- İfin mi yok. •• 
- Evvelki sabah odanın ortasın-

da zıp zıp zıplayordun._ 
-O bafka,. •• 
- Ben sınıfta iken mi iftihan 

kabarıyor? 

Nazmi gülleleri oynatmağa batla 
mıftı. Adaleleri geriliyor, yüzünde 
bir sıhhat kırmızılığı beliriyordu. 
Mari onu süzgün gözlerle bir müd
det seyretti sonra birdenbire fıkır· 
dak bir kahkaha att: 

- Nazmi! Jimnastik yaparken 
güzel oluyor muyum? 

- Zannederim ... sarı kedi! 
- E o zman dersleri iyi anlaya-

biliyor musun? 
-Çapkın! 

- Kuzum Nazmi o göbekli 
hoca .•. Hani redingot giyiyor, bur• 
nunda gözlüğü var •.. Hangisinden 
bahsettiğimi anladın mı? 

- Evet .. 
- Ne okutuyor? 
Nazmi timdi Lobutlarla oynuyor 

du. 
- Hesap .• - dedi - bırak geve

zeliği de gel bi=-az halter yap! 
- Beynim ağrıyor. offf .. Boy

num da tutulmuf. Vayvayvay ba
cakl:ırımı oynatamıyorum •.• 

- - Tabii oynatamazsın ..• uyuzlu
ğu bırakta ayağa kalk ..• 

28G ;s:;2 633 730 768 932 
1322 1680 1731 1860 1988 2077 
2123 2199 2220 2249 2428 2478 
2545 2719 2737 2857 3066 3098 
3226 3489 3581 3628 3636 3783 
3800 3866 3887 3983 4185 4239 
4282 4315 4511 4761 5215 5391 
5397 5600 5616 5666 5713 5858 
5984 6272 6409 6636 7127 7368 
7372 7734 7866 8000 8244 8305 
8309 8339 8350 8509 7618 8683 
8804 8830 9084 9139 9314 9373 
9638 9688 9920 10111 10272 10318 

10409 10430 10504 10518 10598 10781 
10784 10871 10902 10916 11269 11285 
11443 11620 11624 11708 11894 12227 
12320 12382 12397 12430 12476 12673 
12857 13120 13202 13269 13283 13344 
14010 14285 14470 14637 14723 14839 
14946 14947 15122 15299 15438 15461 
15552 15649 15808 15825 16041 16144 
16162 16334 16354 16499 16794 16929 
17075 17239 17306 17491 17568 17639 
17720 17819 18029 18043 18276 18452 
18584 18747 18872 19122 19378 19395 
19506 19529 19586 19907 20045 20179 
20197 20237 20254 20260 20368 20385 
20481 20668 20678 20826 20858 20907 
20952 20986 21130 21246 21364 21373 
21399 21428 21596 21638 21677 21757 
22002 22333 22536 22690 22707 2279} 
22840 22944 23047 23433 23447 23685 
23854 24315 24334 24381 24443 24485 
24583 24712 

Sonları (37) ft (04) .-...ı..n ile 
biten bütiin nu:umra1ar mncıa.ı:i kazan.. 
mıılarclır. 

- Kalkmam. •• 
- Ya ne olacak? Bütün gün ya,. 

takta mı kalacaksın.-
- Y 000 ••• sen gelip aırtmıı oğa. 

C1'kam .•• Sonra banyoyu ısrtacak
ıın ... Sonra çayı yapacaksın. •. 

- Sonra? Azye de bir hizmetçi 
tut! 

Nazmi fimdi açık bir pencereye 
yakla,mıftı. T opuklarllll kaldıra
rak, kollarını açıp göğsünü fifirP.
rek bir kaç derin nefes aldı. Sonra 
zıplayarak, hoplayarak, ıslrk çala
rak odadan çıktı, küçük fakat gü
zel bir banyo odasındaki dufun al
tına girdi. 

Sonra acele acele kurundu, göğ
sünü, kollannı, bacaklarını kolon
ya ile oğdu. Rekor addedilecek bir 
süratle giyindi. 

- Allaha ısmarladık Mari ! -
dedi - bugün mektebe gitmiyece
ğim. Kıınapenin üstündeki parayı 
al, robunu bana beğendiremezsen 
çatır çatır yırtarım. Yarın akf&IJl 
Osmanbeyde bulu,uruz; geceyi bu
rada geçireceğiz. 

Çevik bir yürüyü,le sofaya çıktı. 
Sokak kapısını açarken yüzünde 
bir yaramazlrk belirdi. Tekrar o
daya girdi ve birdenbire SD.J"1'ın 
kızın üstüne atılarak iki elile saç
larından kavradı; çekti, çekti. Son
ra kapıyı, cıyak cıyak bağınp ar-

United Artist'in mühim ve alaka baht 
fransızca bir fa}ıeseri. 

Oynıyanlar: iki büyü artist 
CONST ANCE BENNETT ve 11 

FREDERIC MARCrı 
FOX JURNAL' da (Hususi film olaralı) 
Prenses Marina ile Dük dö Kent'in izdi'f•Ç 

merasimi bütün teferrüatile. 

• 
Bugün matiac- ı• p E K sinemasıad• 
lerden itibaren 
• 

,J iMSiZ 
1 Heyecan Ye dohşct filmi... A D A M :\lcrak Te esrar filmi... 

Görünır.eyen Adım 
filminden d; b1 kuvv<tli, dı · 

ha müthiş bir şaheser 

Adana Belediye Reisliğinden: 
1 - Hükfunet binau önünden taş köprüye giden yol&J!I 

parkeye "Kaldıran,, değiştirilmesi için toprak kale yakıııJJJ· 
daki taş ocaklarından çıkarılacak (110,000) taş kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Bu taşlar, otuz beş bin, otuz bet 
bin, kırk bin olmak üzere üç gurup olarak ayrı ayrı müte.h• 
bitlere verilebileceği gibi isteklisi zuhurunda bir kişiye de ih'' 
le edilebilir. · 

2 -Münakasa 1-1-935 salı günü saat on beşte Beledi19 
Encümeninde yapılacaktır. , 

3 -Talipler, llk teminat olarak, tekliflerinin yüzde yedi 
buçuğunu para olarak veya bir banka mektubu suretinde ~ 
rebilirler. 

4 - Münakasa şartnamesi Fen dairesindedir. lıteyeolet 
oradan malfunat alabilirler. (8495) 

OZAN OPERETİ 
',. .ki Süreyya Opereti) 

Bugünkü program 
' Şebzadebqı F .,...lı ıl-

yatrosanda Mulıld Sr 
~bao+n. Fahri~ ı • 

ISTANBUL: 
18: Almanca. 18,30: Plik. dans masikiıi. N ... 

teli muaiki. 19,30: Dünya haberleri. 20: Siıa•. 
orkestra.il. 20,30: Konferans. Taıarruf 'Y• yerh 
malı haftaıL 21,15: An.adohı ajaaH • borsalar. 
21,30: Radyo orkestru1. 22: Cas •• taa.ıo o..,. 
kastrası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 •· 
18,.30: Harpa konseri. 19: lnsilitc• den. 

19,30: Salon musikisi. 20: Mau..lla.r. 20,25: Plak 
21: 1·1yatro. 23,30: Soa baberler. 23,.50: y_... 
çiaıene ta.Lamı 

, 686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
18: Radyo orkestra.ıs.. 19,55: Mv.latelif. 21,lOı 

Reldi.nıhır. 21.20: Plik. 21,30: Kral.na orkea• 
tr•ıı tara.hadan konser. Z.J,30: Pl&k. 

223 Klu. VAR$0VA 1345 m. 
19,lS: Pi,...o konseri. 19,45.: Si.der .. ZOı 

Mandolin orkntraaı. 20.20: .::ııöder. 20~: l-"JiJıı: 
21: Hafif orkutra koıueri. 21,46: Haberler. 
22: Senfonik or\r.eılra koa1oeri, - Jc:onlera.a.ı. 
23,15: Dan.t derıi. 23,35: Plik. 23.,.U: Koaf.., 
ra.nı Sö::ı:ler. 24,05: Danı ınu•İkiıi. 

Klu. LElPZIG, 382 m. -
18.30: AktU•lill'I. - Söz.ler. 19,tD: Talebe or

keıtra&t. 20.05; Solo koıu;er ( ıoliıt pif'oni•t.. 
21,40: Reportaj. 23: Haberler.•• spor. 23,25: 
Danı muıiki&i.. 24: Romaalar •• balladlar ( ... 
ce konseri) 

Khz. PRAG, 470 m 
16,55: Asker muıkaıL 17145: Söder. 17,56: 

Çocuk lı:onffn. 18,20: Pl&k. - 18.45: Ziraat. 
18,SS: Alma.11;caı ç.alıılı n.eıri,.at, 19.55: Sözlu. 
20,10: Plak. - Sözler 20,45; Koro lı:oaıari -
Söaler. 23,10: Kah•• koaıff& •• çaa. 

Kez MOSS:OV A. (Stafüo) 361 m. 
18,25: o.,.....ı. • ..ıuı. 22,30: o .... meıiö

ıi. •• karrtık koaıer. 
Kruc. STOKHOLM, 428 m. 

Söaler. 21,30: Rad70 orlr.eıtraıı. %3. PJ&k. 
18,0S, Plô.k. 19,45: lac;ı;.c• d- 20i30ı 
ROMA • NAPOLI • BARI 
18: Şarkılı konıer. 18,55: Plik. ye ıöalw. 

21,45: Senfollik konser. 24; H..L.1-. 
692 Khz. BERUN 357 m.: 

18,35 Vi70Jonıal •• orkestra kooaeri, 19,05 
C--.çlere, sözler, 20 ~o m11.1.1.S.a,, 20,40 
Alı:tia.lit., ı..b.ler, 21,10 K&J'lrflk --.. ..... 
ıilôıi 

kasından kofaD Marinin üstüne k• 
payarak apartımandan fırladı. So.. 
kağa çıktı. 

Bu aokak, bir kaç adım ötede C.... 
latsaraya ulaşıyordu. Beyoğlu pos
tahanesine giderken hiili katılası, 
gülüyordu: . 

- Zavallı Mari ... Ama çapkın 
kaltak! Samur kedi gibi uzanm!f, 
yalanarak keyif çıkanyord1L Y ai· 
ma mı vaNlı? 

Cebinden bir anahtar çıkardı, 
bununla (39) numaralı kutuyu a~ 
tı: 

-Vay anam vay! Ne bereket 
bu be! 

Allı karalı, sanlı, penbe, beyaz 
V-' erguvani on bet yirmi zarf gözü
ne ilifmişti. Bunları ceblerine dol
durdu; 

- Bize bu alqam gene İf var 
desene._ 

İngiliz sarayının önünden bir 
tramvaya atladı. Vakit geçirmek 
için mektuplardan birini okumak 
İstedi. Fakat zarfı yırtarken gözü 
tek yapraklı bir gazetenin, bir ak
fam gazetesinin çift sütun üzerine 
atılmış büyük harfli bir serlevhası
na ili~ti. 

Umumi harp senelerinde kağıt. 
ıızlıktan bir kitap sayfası kadar cü
celefmif İstanbul gazetelerinde böy 
le bir serlevha, ancak, büyük harp 

~ 

1 smail D;inbüllil ,,, 
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YENi NESRIY A'l'ı 

iktisat ve tiearet 
IktıA.t ve lxa:ret c-...iniD 8 İl" 

cıi -Y™ zengm yazılm. çı\ın stır-.! 
çinde Tkaret - Ikt_, meıJdıebi -
diirünim, prafeoör Vdılıi, .,.,,,,,,. 
Şükrii Esmer, Suphi Nuri, Hifina 11' 
fet, A. Ebem, S. Nihat'm lu;uz;ıt!l 1" 
zılan Yardır. Bu mecna•yı ~ 
larmuza haruetle ta-niye ederİIJ. 

UTANMAZ ADAM 
YENi ÇIKTI 

~srunızm en utanmaz adaJılf• 
dır. Bu kitap Araeıı Lupen'deOı 
Şerlok Holmes' den, Natpiııkd" 
ton' dan, Nik Karter' den, dafİI> 
meraklı ve heyecanlıdır. MiJlf 
Romancıma: Bay Hüseyin Rab
mi'nin son eseridir. Fiyab .cı.z5) 
ciltliai (150) kunlftur. 

HiLMi KIT AP HANESi 

havadislerine konulabiliyorda. ~~ 
caba büyük bir zafer mi var?,, dır 
diilünerek okuyan adamın~ 
dan aşırma bir dikkatle baJdJ. 
zaman içi hopladL 

Serlevhada aynen fU c:ümleYi il' 
kum~tu: ~ 

"Bebekteki eerarıengiz ölil10 tı1 aile faciasından mı doğmuftııl' ~ 
Acaba. .. Acaba meseleyi olcl~~ 

gibi öğrenebilmitler mi idi? ~ 
den, Nasıl? Ne kadar da çabulı ~il 
renebilmi,lerdi? Acaba Calibe'f 
ismini de karıştırıyorlar mıydı? " 
kat bu bir rezalet olurdu. c;aıej 
buna nasıl cesaret edebilirdi 7 ).a 
eğer Calibeden bahsediyor iııe, ~a· 
libeyi hatıra getirecek bir ciifJI, t 
bir tek kelime, bir harf yazırı1' 1 ~ 
se bu gazetecinin kafasını ezecek 
ti. ~ 

Zihni altüst olmuftu, bir tarafJ 
bin bir sual kafasında mekik ır 
kuyor, bir taraftan da bir ıiit1111• 
dan fazla tutan_yazıyı okuyord11•• 

lr' Gazeteyi okuyan adam da ga ır 
ba gözlerini bu havadise dikınit b 
lıınuyordu. Fakat ne de yavat ok[, 
yordu? Gazetenin arka sayfaı:rll 
kalan satırları okuyabilmek içirı ( 
nun da sütunu b "tirmesini bek. 
mek lazrmgeliyordu. Dayanııbİ~ · 
miydi? Hemen zavallı adarnrtı e 

(Bitınedi) 

~ 

i4. 

p 



~eyyar 
tsnafın vergisi 
~~zanç vergisi tahsilatı 
Çııı bir kolaylık aranıyor 
• .llirincikanunJa beraber kazanç V._... 
~ ikinci taksiti de ba,&adı. Bwm 
~ maliye §Ube!eri, t.mimizde aa
,._ elli bini geçtiği tahmin edilen eey
·~ .. naftan heıniiz birinci vergi tak • 
~ bile alamamıtl.ardır. 
~&;,. haftadanberi lotaııloulcla ÜÇ, 
'it ilunc!A üç, Usküdarda ela iki ııey
lıt. lalısi) ve tahaldcuk memuru fMIİ· 
~ ~mit bulunuyorlar. Anak bu 
1.ı:, riiçlük olduğ • .,için tlıbsil ve ta
-~ müdürleri vilayete miiracuıt 
~k &eyyar kollara biç olmnaa sün· 
lı llçer aaat ref.kat edecek birer po-

llıeonuru verilmel.i.ni iatemiılerdir. 
l'..ı,oil müdürlerinin oöylediklerine e:;, &eyyar eınafm alı:ipsiz bhnaıa 

,•nin yarım milyon liraya yaıkm 
ını kaybettirmektedir. 

. Seyyar esnafın v ... gi vermediğini 
~il birçok dükkan aalı.ipleri .. ....ıw.. 
~ kapayarak iti seyyarlığa clökme
ıı._ şlamıılardır. Bu yüzden de ay-

llıuhtebf vergiler kaybolmaktadır. 

~IFTE 
Deli • .. k ·1 ·erı gosterere verı en 

dersler 
I_. 'tıp fakülteıi proitl6Örlerinden Maz. 
d, Oamanın çartamba günü fakü]t,.. 
ı..:'ernıi§ olduğu derılere delileri de 
~~ek ameli f"lôlde takrirde bulun-

1 
d,,kundan hukuk talebesinin de lıu 
L •te,.. devamı faydalı olacağı alika
"'>lara bildirilmittir. 

Tııebe)e kolaylık 
'ii l:iukuk fakülteainde ikinci ve üçün
lıı,, '~nıflarda bulunup ta dıf""Cla vazi
"'- 1't bu.lunan talebelere kolaylık ol • 
g •ı için ameli derıler sabahleyin 

..._ 9 araaına korunuttu • 
~ I' akülte dekanlığı birinci aımfında· 
ı,.,..~nin müracaatı üzerine yeniden 
~at yapmıı ve birinci aınıftaki. 
' hİn ameli derslerini de 8 - 9 
~ •na koymağa karar vermittir. 

enen profesörlerin getirttiği 
malzeme 

ı,}Jniverritede çalı§&D bazı ecnebi pro
,:~<ler A vrupadan get:irttilderi fen 
~<-....ini gümrük ıresminden istisna 
~rtnek için mensup oldukları faki.il • 
~".'" vaaıtasile teşebbü&ler yapmıfl.ar-

1.ı, Günırük idares.i, böyle Cir istisna-
. yapılmıyacağuu kendilerine bildir -

"'iıtır. 

~ Yem mualUmler - Haydarpaıa 
11 ~de tarih, coğrafya ve riy:uıiye 
4i. "-lltınJiklerinclen bir çold_, nıiiııhal • 
ı;_ ~İin gelen emirde bu münhal rnual
;"'likıere tayin edilen muallimlerin i
~e,; biNlirilmiıtir. 
~ -- -----<>-------
..::.:ıs T E 

Bir baıı~çının sandalını 
çaldılar 

~ıunelihisarında balıkçı F edıat oğlu 
l•L· edin sandalı çalımmflır. Karaya 
.. ~!"üt olan bu ııandalı lcimin çaldığı 
...,..Utn değildir. 

ı' Sandal iki çifte, batı kıçı bir, .., ke
~~t>e kadar yefİ).e, au keNminden yu
:::' kısmı beyaza boyalı, içi Yetil, GU• 

-ra.ıız ve yazııı.zdır. 
~I-~andalın çalındığı polise haber ft • 

, ....,,,, fakat ıimdiye kadar çalan bu • 
~ıtır. Ferhat oğlu Ahmet ba -
~kla geçindiği için t'mdi ekmeksiz 

ıtır. 

it. ~~ça':" sandalı bulana hediye vere • 
~ lflıü bile vadebnektedir. Bu unda • 

~anlar tarafından bafka limanla • 
1\ tötürüldüğü tahmin edilmektedir. 
~al htanbulda her yerde araumıı, 

lınamaın.ıttır. 

Merdıvonden aşağı 
lif.-~aaköyde oturan ve Mercanda Şe
~·""fa hanında terzilik eden Zarenin 
~ı Vitali menliven<len dü§mÜf ve 
~~t~~ yerlerinden yaralamnıftır. Te
~ Cerralıı>a§a haıtaoeaine kaJ. 

ıtır. 

Para kaçakçılığı 
~ ll~ya ~dıralt Deçya vapunı i
~lan1ge gıtmekte 01- Karaufil ia
b.,;: e bir yolcunun para kaçırdığı ha
~ alınmıt, salonda muhafaza memur
'lıı tarafından üzeri ve eşyaları aranı!-

!, evvela bir teY bulunamamııtır. 
ı 'Sonradan beraber götürdüğü yatak. 
~ dikitleri oökülerek içerinnde 70 
~?ıtt frangı bulunmuftur. Karaufil 
tliıı;;j"t!""'a rapten mahkemeye aevke-

§tir. 

Çarpın framvay 
ıh..: eni§ehirde ol:uTMı Karabet Tak • 
~ fınn önünden diğer tarafa go • 
'• en vabnan Sabrinin kullandığı tram
~ tarafından çarpılmıt ve loolundan 

ifçe yaralanmııtır. 

Partesu hırsızı 
~•tilda.I caddemıde Alipa§& aparlı • 

1,ıl nda ka~ıcı T evflğin oda kapısınd 
t...:..ı bulunan pardösusünü çalan Nejat 

&nmııtır. 

~sici çama_ş_ı-rl_a_rı_n_ı-zı_y_o-k-
su} çocuklara veriniz 

t•lcli.Çocuı. esirgeme kurumund:uı : Kış 
Kııın sogugundan Ye bu soğu. 

~u tetırdı g-. ha talıklardan yoksuz 
. tttaşl mızı kor umak hcpuniz:ın boy
::;uza borçtur. Bu borcu odcmiş ol· 
•I •çın kullanamadığımız eı.ki çam:ı.-

1 • atınuzı, çocuklarımızın eakılerini 
"cuk eme kurumu l na verelim. 
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RRİK HABERLER) 
İdam kararı 

Sovyet memurlanna karşı 
suikast hazırlayanlar 

MlNSK, 12. A.A. - Yiilmek mıah-
. lieme, Soryet memurlan aleyhine ıuikaat 
hazırlamalı: üzwe Lehistaaı ııeçerek ıı,.. 
len ı2 tethitçinin muhakemesini lıitimıit 
ve bunlarm dokuz11nu idama maı.. 
kiim ederek diğer üçü hakkında tahkib
ba derinlettirilmesine karar venni.ıtir. 

Firdevsi için 

Pariste büyük 
Merasim yapılıyor 

PA.RIS, ı2 (A.A.) - L-- ıairi Fir 
devanin bininci yıldönümü meraoimi " 
bugiin uhMal kütüphanede kurula.n •er 
ginin. aç~iyle bafl.ıya.ca.ktır. Se. • 
de F.rdev&mın çok kıymetli yazılan 
Te Fra.mız • lran münuebetlerine ait 
belgeler vardır • 

"Deba" gazeteıi bu miin•aebetle M. 
Berno'nun iımzaaı altmda F~vai hak 
kırula uzun b.ir makale YllZmlflır. 
~a~lede, tehnlUlleyi garp düny .... 

na ilk once tanıtan Fransa olduğu ve 
bu eserin ten:ümeW.e Mobl'un 1838 
~ ~"tlıyarak ~878 de bitirdiği kayde 
dı!dikten ve Fırdevnnin hayatı anla
tıldrktan sonra denil.iyor ki: 

"Firdevoi lrana kat'i olara.k teabit 
edilmit bir liS&A vennit ve Arap haki
miyet.inin söndürdüğü duyııul&n can • 
la.ndınnıttır. Gal"ıplerin çölclen getir
dikleri ıeı"t ve k~ diı_, Fİl'Clevain.in 
-yeıinde lranm o tefkatli ve esrarlı 
miislümanlığı halini almıttır. Sağ ikmı 
dinsizlikle itbham alu""" Finlevai öl 
dükten &0nra nesillerin kendiıine ta
pmdığı bir f&haiyet olmuftw-. ., 

Amerikanın yeni 
tayyareleri 

. VAŞiNGTON, 12 (A.A.) - Har. 
biye bakanlığı, yeıııiden 110 tane &\' 

tayyaresi aatın alınmıt olduğunu bil
dirmekteair. 

Orta hızları saatte 350 kilometre 
olan bu tayyarelerin değeri 1,986,400 
dolar tutmaktadır. 

Yunanistanda iatikraz 
ıayiaları 

ATINA, 12 (Milliyet) - Yunania
taı>da teılihata aarfetnıek üzere iki 
milyarlık bir .istikraz yapacağı f&Yİ ol 
maaı üzerine Boraacia esham fiyalia
nndanda sukut bJl!lamqtı. Batye!Ql 
M. Çaldaıı"e ~·ı meaele üzerine gazete 
cilere beyanatta bulunarak lı.ükii.me • 
tin biç bir vakit istikraz yapmağı lı&,. 
~a getirmediğini aöylemif ve bu f& 
yıayı kat'i wrette tekzip eylemiıtı:r. 

Uzak şarkta 
Ruıyaoın harbin konsolosu 
Mançukoya ıene nota verdi 

MOSKOVA, 12 (A.A.) - Sovyet 
Ruayanın harbin genel koneolosu, Man 
çu mümeuiline yeni bir nota verzniıt 
ve bu notada Şarki Çin demiryolu .,. 
murlan arasında yeniden yapılan ka
nunsuz tevkiflerle mevkufların itken
ceye maruz b&rakılmaaını protesto ey. 
lem.ittir. 

. Nota, hiç hir sarahat venneden "mü 
hinı kahııhatlar" dan bahseden ve it
~~c~ i~~ ~u itkenceleri takip edaı 
olumlen sükutla geçiıtiren Mançu .,... 
valımın kıyafeta:zliğini tebarüz eUir • 
melde, valuıları birer birer tekrar et
tilcten aonra mevkufların ııerbeat bJTa 
kılınaaını istemekte ve Mançu makanı 
lan tarafmadn Sovyet tebaa.sı üzerJıı. 
de yapılan hareketlerden Mançu hü
kiimetiııin manen ve maddeten meauJ 
tutulacağını bildirmektedir. 

Fransa· Sovyet Rusya 
anlaşması 

RiCA, 12 (A.A.) _ F..., .. ile 
Sovyet Ruıya araamda imzalanan V9 

bu devletlerden hiç birinin ötekine cı.. 
nı§madan bqkalarile muahede alrte • 
demiyeceğine dair olan protokolun kop. 
yalan geçen baka Çekoaolovakyada 
olduğu gibi dün de üç Baltık devJeti. 
ne Sovyet ve F....,... elçileri tarafın • 
dan veriJmittir. ----

lrak1n Londra sefiri 
LONDRA, 12 (A.A.) - 1928 -

nesindenberi lrakın Londra sefiri bu
lunan Cafer Elaıııari P&§& Bağda.da ııit
meık Üzere Londradan aynlmııtır. 

Fransa ve ecnebi 
buğdayları 

PARIS, 12 (A.A.) - Buğday pi • 
yasaaıru ulah kanununu müzakereye 
devam etmekte olan Fransa mebuaan 
meclisi, uzun münaka§alardan aonra, al
tı ay müddetle ecnebi buğdaylarmm 
memlekete girmesini muvakkaten me • 
neden ve racl.ikal ııoayali..t.ler tarafm
dan yapılan teklifi 246 reye kart ı 307 
reyle reddetmiştir. 

Rayşt g yangını ve Gena
ral Göring 

BE RLIN, 12 (A.A. ) - Genen.l 
Göring, Almanyanın banı azınllni te • 
yi t eden ve komiiıuDni ezmek ıuretile 
Almanyanın dünyayı k nııklıktan kur· 
tardıinu bildiren nutkunda, Rantaıı 
yangını etrafında ecnebı gazeteler ta -
rafından yapılan ıtham.lan reddetmit 
ve kendisini bu ki (kirli işkt-den) 
çok yüksek gönnclctc olduğunu bildir. 
ınİŞ.tiT. 

Medeni kıy af et 
Adanada çarşaf ve kara 

don giyilmiyecek 
ADANA, 12.A.A. - Çarıaf, peçe ve 

erk.ı.lerin ıreydiği kara don kılıklarının 
ortadan kaldmlması iıine iyi bir program 
la ., Jamıtbr. Bıldrr yıl ııenel me<;~• v_e 
vilayet idare heyeti kara donun bınncı· 
kanundan itibaren ııeyilmesinin yasak "" 
dilmesini kan&rlattırmıftı. Şimdiden her 
yurtıtaf kııradon yerine pantalon ye çar
taf y ... ine manto ııeymeye hazırlan-tt&r· 

Yozıatta Fırka kongresi 
YOZGAT, 12 (A.A.) - C. H. ~· 

vilayet k-..-i bugiin toplanma.!• vı
layet halkmıa dileklerini,g~llf ve 
yeni ıiıdare heyetini aeçan•i*"" 

Hindistan ~alların• karşı 
ANKARA, 12 (Teı.Eonla) - J;l~ 

Cfutanla yapılmıt olan 3.9.930 tarihli 
MochN vivencli hüki'inıetimİ."""' f~e
di!mif ve keyfiyet l,..ü":z aefareW.. 
!.ildirfunittir. Feaih 22 tubat 1935 ~a
rilıiı>den itibaren mer'i olacalı: --~
d.:&tan mali.arına um.ani t~f• h~ 
!eri tatbik edilecektir. K~ıyet lfUDl • 
rüklere bildirilmek m-edır. 

Kadostra kanunu 
ANKARA. ı2 (Tel.eionla) :- Ka.

da&tro tahrir kanun l&yiha.oı ~&kadar 
encümenlerden geçerek Mecl.ia ruzn&-

mu~ alınmıttır· ----
Sinob'da yangın 

SiNOP, 12 (A.A.) - Tersane ::· 
tıamcla yanıım çıkmıtlır· Yangm 
dükkiıı ile bir fırın yandıktan aonra 

ııöndürülmiittiir · 

Konyada_....su,_1-ama işle~i 
KONYA,. 12. A.A;. - B~...1:\taB:'d:,. 

Ankaraya gıden vali S.y. nl . 
cı dün Konyaya döndü. z,..a~ b~~ 
ile yaptığı eörüımede Bel'.ıehır _... ~~ 

ba"'8 bir baraı açıl ..... SUUI• 

::.::'i::unlll yapılamasın& yol almı.i 
ve ııelir gelmez yeni gelen sulama ~.vı .... 

. 1 .. .. ek . baılaıwnasını soy-
genıy e goruıer ııe • bil 
lemiı ve ekin bakanının buyrugunu • 

diriJm4tir 
Su iti . çeWııııeni. bu it iı;in ııere-

ken tahtaları, direkleri çah~ , ~~
lamaya başlaınıttır. A;nıldanma 1§1 b1tın· 
ce nisan aymda baraı açılmı~a ~a~ 
aık ve tam ıulama çağmda koylün:1111 tar 
lası aulamruı olacaktır. Hükii"?,~ ~u 
yükıek ıoyurgamaamı duyan koylunun 
gönenç ve kıvancına son yoktur. ---
Aydın demiryolu kumpan
yaıı mahkemeye verilecek 

AYDIN, 12 (A.A.) - Belediye 
Aydm demiryolu durağuu ansam yoık· 
lama yaparak bir çok yük vagonlarının 
ve tartı aletlerinin ölçüler ııyasasma 
ayi<m olarak damgalanmadığını gör • 
müt ve zabıt varak.ası tııtmuıtur. Kum· 
panY'l mahkemeye Terilecektir • 

Bodrumda seçmeye hazırlık 
BODRUM, 12. A.A. - Sayln seçimi 

itleri için blllfÜD fe-.katide toplantıya 
çağrılan kent kurul~yı ·~im itleri içi:" 
teftit heyetini ıaeçmıtlerdir. Heyet vazı· 
feye baıladı. 

Ayaıofyadan müzeye 
devredilen eşya 

Ayasıofya birinci imamı Bay idris 
Sultanahmet camii imamlığına, ikinci i
manı Bay Tahir Beyazıt camiine, mü
ezzin Bay Şevket Beyoızıt camifoe geti
rilmi tir. t . J__!_ 

Camiden müzeye devredilen ~-
b"f qyayı muhafaza etmek üzere cami 
hademelerinden ahısı camide bırakılmıt
tır. 

Evvelki gün evkaf müdüri~en 
Bay Rifaıt ile kiıtip F anık müzeye ııi· 
derdi: cleınım>at "!Yayı ııözcleıı geçir
mişlerdir. Müzeye bırakılan mubafızla
nn maa§lan hazirana kadar evkaf ida
resi tarafından verile<ıektir. 

Garp tekniği öğrenen 
alaturkacılar 

Musüri aanatkirlan cemiyetinde 
Gup mucilôA kuralanna devam edil· 
mektedir. Şimdiye kadar alabırlu.cılara 
üç nazari den veriJmiıtir. Den alanl. 
arasında iki de kadın vardır. 

Saz derıi alanlar ara~ında verilecek 
ücm yüzünden bir ani~ çık
mtfbr. Saz deroini veren hoca, her bet 
kitilil< lıör grup için adam bqma elli 
kurut ücret alıuaktadrr. 

Bu dıtarıda den bafNlll verilen pa· 
rarnn üçt<ı biridir. Bazı .. alatu~acıl:"' 
bunwı fazla olduğunu aoylemıtlerdır. 
Bununla beraber cemiyet batka bir ko
laylık düıünmektedir. 

1 Kt çuk baberler-1 
Cwt>lıuriyet Halk Fırkası Eminönü 

kazası idare heyeti batkanlığmdan: 

Cumhuriyet Halk Fırkası Eminönü 
kazaoı kongresi birinci kiııunun on 
beşinci cwnarteııi günü aaat 21,30 da 
Şd>zadd>aşında Letafet apartımannun 
salonunda yapılacaktır. Fırkamıza bai· 
lı kardcşl.nıni2lİıı ko~ze gelme • 
fcrinj diler~~ • 

• Cumhuriyet Halk Fırkası Fener 
nahiye . kurultayı 1 ci kiııunun n CÜ 
cuma günii ıaat 14 te Fenerdeki nahi
ye merkezinde yapılacaktır . 

• Kadınlar b"rliği merkezi ay ba
tından itibaren Himayeietfal binasına 
taıınaeaktır. 

iT ALYA 
ITALYANLAR 

ltalya ve Macaristan Milli ta -
kımlan pazar günü on üçüncü de
fa kartılaştı. ilk devresi 2 - 2 bera
bere biten bu maçı, İtalyanlar 4 - 2 
kazanddar. 

Bu münasebetle iki memleketin 
milli takımlan arasında timdiye 
kadar ya.pılan on üç ma.çm netice· 
sini &f&ğıya yazıyoruz: 

1910 Macarutan 6 ltaJya 1 
1911 Macaristan 1 ltalya O 
1923 Macaristan O ltalya O 
1924 Macari.stan 7 ltalya 1 
1925 Macaristan 2 ltalya 1 
1925 Macaristan 1 İtalya 1 
1928 ltalya 4 Macaristan 3 
1930 İtalya 5 Macaristan O 
1931 ltalya 3 Macaristan 2 
1932 ltalya 1 Macaristan 1 
1932 Italya 4 Macaristan 2 
1933 ltalya 1 Macaristan O 
1934 ltalya 4 Macari..tan 2 
Hüli.sa edersek on üç maçtan al-

tısını ltalya, dördünü Macaristan 
ka:>;anımt, üçü de beraberlikle bi.t
mİltİr. 

Ancak yukarıda ra.lamılara dik
kat edilecek oluna Macari.tanm 
4 galibiyetinin ilk tsnu seneleri
ne tesadüf ettiği, buna mukabil 
1928 den batlayarak son altı sene 
içinde oynanan yedi maçtan 
altıunm ltalyanlar lehine bittıiği ve 
yalnız birinin beraherliıkle netice
lendiği eörülür. Bu da kaJyanlarm 
.on senelerde futbola ne mühim 
bir tet akki ka}'detiklerini göster -
meğe kafidir. 

Bundan bıqka &fllğıya naklede
ceğimiz çok dildı::te değer bir ata
tistik de İtalyanların futbolde ne 
J.ıühim bir mevki tutabildiklerini 
açıkça gösterir : 

ltalya A milli takımı, aon ltalya
Macaristan maçı da dahil olduğu 
hal<l.e tam. 11 7 maç yapnu,Ur. Bun ı 
!ardan elli yedisini kazanmı:t, otuz 
birini kaybetmİf, 29 unda berabe
re kalmıttır. 

ltalya Milli takmıınm 117 ma
çından on dördü Avusturyaya, dör 
dü Belçikaya, on biri Ç oslovak
yaya, ikWi Mısıra, biri Fenlandi -
yaya, on üçü F nt.n5aya, beşi Alınan 
yaya, biri Y uruuıista.na, ikisi lngil· 
tereye, biri aerbe.t lrlandaya, biri 
Yugoslavyaya, biri Lüksemburga, 
biri Norveçe, dördü Hollandaya, 
beti Pol'lekize, biri lskoçyaya, on 
ikisi l&pa11yaya, biri Birletik Ame
rilcaya, üçü lsveçıe, yirmisi lsviçre
ye, on üçü Macari•tana, biri de 
Öroguvaya karfıd.ır. 

Bütün bu maçların ne netice ver 
diğini merak ederseniz bu mera -
Jwuzı da &fllğrdaki. ltatistikle hal. 
ledebilinıiniz: 

Avu9luryaya kAı1ı: iki gal;bi -
yet, dört beraberlik, sekiz mağlü
biyet. 

Belçikaya kartı: Dört galibiyet. 
Çekoelovakyaya kartı: Döl'l ga

libiyet, dört beraberlik, üç mağlü
biyet. 

Mısıra kartı: iki galibiyet. 
Fenlandiyaya lı:arp: Bir mağlü

biyet. 
Fransa.ya karfı: Sekiz galibiyet,_. 

ikıi beraberlik, üç mağlUbiyet. 
Almanyaya kartı: Dört galibi· 

yet, bir mağlubiyet. 
Yunanistan& kartı: Bir galibi -

yet. 
lngiltereye kartı: Bir beraberlik 

bir mağlubiyet. 
lrlandaya karfı: Bir galibiyet. 
Yugo.lavyaya kllJ'fı: Bir galibi

yet. 
Lii-ksemburga kartı: Bir galihi· 

yet. 
No.rveçe k&rfı: Bir galibiyet. 
Hollandaya kartı: Bir galibiyet. 

üç beraberlik. 
Portekize karfı: Oç galibiyet, i-

ki mağlôbiyet. 
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ita/yan lutbolıünden in~ibalar ..• 

lskoçyaya kartı: Bir galibiyet. 
ispanyaya karfı: Döl'l galibiyet, 

bet beraberlik, üç mağlubiyet. 
Birletik Amerikaya kartı: Bir 

galibiyet. 
lsveçe karfı: Bir galibiyet, bir 

beraberlik, bir mağlubiyet. 
lsviçreye kartı: On bir galibi -

yet, altı beraberlik, üç mağlubi -
yet. 

Macaristan& k3.Jlı: Alu galibi • 
yet, üç beraberlik, dört mağlubi -
yet. • 

Öroguvaya karfı: Bir mağlubi
yet. 

ltal_ya Milli takanı bütün bu maç 

ltalyan laf bolündaı intıöbalar 

laruıda Avushıryaya 13, Belçiıkaya 
11, Çekoslovakyaya 21, MuD'a 13, 
fenlandiyaya 2, Fransa.ya 46, AI -
manyaya 10, Yunanistan& 4, lngil. 
tereye 3, lrlandaya 3, Yugoslavya. 
ya 2, Lüksemburga 2, Norveçe 2, 
Hollandaya 7, Portekize 12, lskoç 
yaya 3, ispanyaya 16, Amerikaya 
7, lsveçe 6, lsviçreye 44, Macaris -
tana 26, öroguvaya 2 gol atmıftır. 
Buna mukabil Avusturyadan 30, 
Belçiıkadan 6, Çekoslovakyadan 21 
Mısırdan 4, F enlandiyadan 3, f ran 
ıı.a.dan 24, Almanyadan 4, lngilte
reden 4, Yugoslavyadan 1, Norveç 
ten 1, Hollandadan 6, Portekizden 
7, ispanyadan 10, Amerikadan 1, 
laveçten 7, lsviçreden 29, Macari.s 
tandan 27, öroguvaydan 3 gol ye
~; Y unanista.n, lrlan<l.a, Lüksem 
burg ve lskoçyadan biç gol y~ 
mitfu. 

balyanın bu hesapça 11 7 maç 
ta attığı gollerin Mledi 255, yediği 
gollerin acledi 188 dir. Yani her 
~ta vasati 2,17 gol atmıf, her 
maçta vasati 1,60 gol yemİftİr. iyi 
bir istatistik değil mi? 

Her ŞTengin mektubu 
Fenerbahçe antrenörü Her 

Ş..-eng' den aldığllDlZ mektubu llf& 
ğıya yazl)'Onız: 

"F enerba.hçe kulübile olan mu -
kaTelemin hitanu ve yeni mukave
lemin diğer bir mNıalle aıktedil -
mit olması dolayıaile üç .enelik me 
la.İmde bana kıymetli yanlmılan 

dokunan F enerbahçe klübü heye
ti idaresile Bay Zekiye ve sporcu 
ariaı.dııtlara bilhassa arzI tefekkür 
ve veda eder, kendilerine daimi 
muvaffakıyetler temenni ederim. 

Antrenör.: Şucnk 
J 

Beşiktaş 
Fenerbahçe 
Fener bahçenin vaziyetini 

düzeltmesi 
yarınki oyuna bağlıdır 

Y arm birinci küme lik maçlarm.. 
dan ikisi daha oynanacak. Bunlar-
dan biris F enerbahçe stadında yapa 
lacak,lstanbulspor-Vefa maçı, öt& 

ı ki de Be,ilrtat • F ened>ahçe karfı
lıqmasıdır. 

Şeref stadm<l.a oynancak olan 
Betilrlat -F enerbahçe maç1, yahıQ 
yarının değil, belki de bu mefti • 
minen mühim oyunudur. Çüııkii 
yanlış bir takmı ve tabiye neticeai 
Vefaya yenildikten sonra Gala~ 
sarayla berabere kalan Fenerbah •

1 çenin bütün vaziyetini düzeltmesi 
yarınki maça bağlulır. Eğer Fe
nerbahçe berabere kalır ve )"imi • . 
lirse bu sene de f8D1Pİyonluğa veo j 
da etmit saydacaktu, Daha timdi- ı 
den Betik.lafla F ene.bahçe ııu-oı 
lan arasında Beiflıtat lehine bir 
fark vardır. -.. bu fadı: 3 pınan. \ 
<l.ır. Y arm btta.bere kalchğı tak -
dirde farlı: değifmi.yecek, yenild;B l 
takdirde iae Be~m puvaa a • 
vaotajı beşe yük.selecektir, 3 puvaıı 
Irk bir farla F enerbahçeni.n lik ~ 
larmm ikinci devresinde telifi et -
mesi ümit edilse bile bet puvanhlıt ı 
bir farkı ortadan bldumaa çolC 

1 
güç ve belki de imki ... ız<l.ır. ı 
Bwıun içindir ki Fenerbahçe i~ 

yarınki maç, bu menim oynaya - 1 
cağı maçlarm en mühimmidir. Yu- I 
karıda aaydığmıız ihtimallere mu-

1 kabil, F enerbahçe galip gelecek o-
1 !ursa Beifktatm puvan fazlalıp ge ı 

ne devam edecektir. Fakat bu f~ 1 
lalrk yalım: bir puvandan ibaret ~ 
Iacaktır. lkinci <l.ewe maçlarmda 
ise bu bir puvam telifi ~ 
hadiseler olmıyacağmı ki- te
min edemez. Bund-~ Fe - . 
nerbahçe yarınki oJlD)la birinci d9' 
re maçlarını bitiımit olacak, hal -
buki Betiktıqm Ge.latuarayla bil' 
maçı kalacaktır. Bir Betiktaf.Gala. 
tasaray maçının ne netice verecep 
ni kestirmebe kolay değildir. ı 

itte, hem Betiktat hem Fener - 1 
bahçe yaruı:lri kart~manm ken
di tamı>iyon namzetliklerine ya • 
pacağI tesiri iyice takdir ettikleri 
için, en kuvvetli tekillerle çdcacUil 
larma ve bütün gayretlerile oyna
yacaklarına eminiz. 

E. H. 

Cuma ıünü yapılacak 
maçlar 

lsta.nbul Mmtakaar Futbol Ku
rumu Başkanlığından: 

14-12-1934 günlemecinde Tak. 
sim Alanında yapılacak olan ma9 
larm saatleri af&ğıda yazılı biçi.ın
de değittirailmi,tir: 
Doğanspor • Karagümrük sa.al 

10,30 hakem Sadi 
Haliç • Bakırköy saat 12,45 ha. 

kem Mehmet Salim. 

YURTTA!;! 
Yerli rr:alı kullanmak, yurda 

bağlı olma'- demektir. 
Mi.~ .. iktisat ve Tasarruf 

Cemiyeti 
/lalyan lutboliln den intibalar-



Nıilliyet'in Romanı: 59 

:Yazan: Marthe Richarcl Tercüme eden: Jf. F. 

Bu böcekler her hangi bir zahirege 
hücum etti mi hepsini kurt/andırır 

Hülasa 1 
I Marthe Richard Fransa casusluk 

t•şkiliıtı tarafından ispanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus 
teşkılatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casus t•şkilatı 
reisi Baron Fon Krohn ile lanı§ını§tır. 
Bu:.-ıdan bir çok malumat almış Fransa
ya gitmiş tekrar hpanyaya dönmüş· 

hunları Arjantinden Franaaya gi
den buğday çuvallarına ııerpİftire 
cek. itte böylelikle Fransa.da bir 
taraftan kıtlık, bir taraftan bomba 
harbi ... Bi:z de harbi kazanmıt ola 
cağız. 

tür. • 
Şimdi Marthe Richard Pirenedeki 

gizli yoklan Fransaya dönmüş ve ora
d.ın talimat aldıktan sonra tekrar Is -
panyaya avdet etmiştir.] 

- Orada ne yapacğnn diye sor
dum. 

- Cadix ı;:iddiğiniz zaman bildi
receğim. Rena ViktOl'ia vapurile 
gideceksiniz. Şimdilik size bundan 
fazla bir ~ey söyleyemem. 

Derhal M. N.haber yolladım. Be
nim Arjantine giditimi yüzbafıma 
haber versinler. Yolda bana mu
hakkak yardımı unutmasınlar de
dim. 
Taınamile rahat ve emin değil

dim. 
Yolda beraberdik. Cadix'e kadar 

Baron bana hiç bir malumat ver
medi. Cadix'e geldiğimiz zaman çe 
ne:i açıldı, ve bütün talimatları
nı verdi. O sırada otelde idik Baron 
bavulundan bir deste kıiğıt, iki ter
muz titesi bir küçük torba buğday, 
ve bir sürü de mektup çıkardı: 

- İtte götüreceğiniz teYler bun
lardır, dedi. 

Hi.li itiat edemiordwn. 
- Peki bu tiqler ne için? •.. 
Von Krohn gözlerini lurpıftırdı 

zaifafif yüzünü bir tebessüm dalga-· 
sı ~tırdı.Madriden uzak olduğu 
için istediği gibi açılıp dökülebili
yordu. 

Bu ti~lerin için kü
çük ,küçük kurt doludur. Se
yahat esnasında onlara bir iki tane 
buğday veriniz. Mektupluk zarf 
hiç yazılmamıt,tertemiz giıbi görü
nür. Fakat aslında son sahifeler 
collargorium ile yazılmıftır. llk yr;:> 
raklan kullanın. Çünkü bu bir kon 
trole uğrarsanız ihtiyati bir hare. 
olur. Ş&yet yolda itilaf dev~eri • 
nin gemilerinden biri vapurunuzu 
tevkif ederse beraberinizde bu ki
jrtlan götürmeği sa.km ihmal et -
meyin. 

Fakat bütün bu izahattan bir tek 
kelime anlamıyordum. Hele bu kü
çük kurtlar büsbütün meraknm art 
brtyordu. Von Krohn ne münase
betle böcek gönderiyordu. Bllfka 
gönderilecek ter mi ytılrtu. Yoksa 
herif çıldırım, mıydı? 

Ben böyle düfiinüp dururiı:en 
titelerden himini açtı. içinden avu 
cunu çukuruna bir pa.rça döktü. 
Ve cebinden bir pertevıiz çıkardı. 
Avucunun içindeki $uyu muayene
ye ~)adı. Ve sonra gördüklerin
den memnun bana gö$lerdi: 

- Bakın bakın itte fU küçük si
yah böcedc.ler ••• Bunlar Hindis:\·n
dan getirilmi9tir. Sizinle niçin mi 
gönderiyorum, ha. Onu da eöyliye 
yün: Bu böcekler buğday, arpa 
hüliisa bu cins bütün zahireye bir 
hücum etti mi hepsini kurtlandırır 
-.eyer bitirir. Şayanı haynıt dere -
cede ürerler. Saatte 200, 300 yu • 
anırta yaparlar. 

- Demek oluyor ki sekiz gün 
içinde vaplD' bunlarla dolu kala . 
aık diye korkudan bağmlnn. 

- Hayır, daha yumurtlama za -
manlarına çok vakit var .. Sonba -
hanla ancak yumurtlar ... O zaman 
da biz - Almanlar - en büyük bü
QJm muharebesine g~ olaca • 
ğız. 

Artık ne hale geldiğimi ıiz ta • 
aavvur edin. Şu Alman domuzları 
demek memleketimin buğday
larına da bu tekilde hücum edecek 
lıer ~e bütün Framayı buğdaydan, 
aaJureden mahrum edecddenli. E
ier onların bu lefebüJerine mini 
olamazsam Franaa kıhtlıktan km
lacaktı. 

Onların bu bain bulUflarmı pek 
beğenmiş bir vaziyet almağa ça . 
lıtmak için gülmeğe ~!adım: 

- Sizin harp tarzınız çok alima 
ne! Yalnız, nasıl bu küçük böcek
ler Alman zaferine yardım edecek 
ifte bunu anlaya.mıyorum dedim. 

Guya, bütün bu izahat ve bera -
berinıdekiler emanetler hiç te kal
bimi sızlabnıyormUf gibi hayvan 
bir tavrr aldım. Ve mektup kağıt -
!arını, buğdaylan ve böceklerin 
bulunduğu fİteleri bavuluma yerlet 
tirdim. Y anafhğımız bir rıhtıma 
çıktık. Biraz dol~. Ondan son
ra tekrar beni vapura getirdi. Ayni 
madan evvel son talimatlarını da 
verdi: 

Rue Rayol'deki Royal oteline 
inersıiniz. Isminizıi sordukları az • 
man sadece: S: 32 M. Muller diyi
niz. Liman idaresindeki M. Mul • 
ler derhal sizi görmeğe gelecek -
tir. 

* • • 
Mari ismindeki milazım 

Reina Yictoria' da o kadar çok 
yolcu vardı ki lüks kamarıı.larm 
bile hepsi tutuhnuşıtu. Hala anla -
ınadığnn bir \'CY varsa o da. har · 
bin en civcivli zamanında bu ka -
dar yolcu nereden gelip nereye gi 
diyordu? 

iki gün heni deh~i deniz lıl b.ı. 
Kamaramdan çıkamadım. Bu 'ki 
gün azrfında beni arayıp ıPOran 
kimse olmadı. Yüzbaşını herhalde 
bana bir muavin yollamıt olacak
b. Buenos Aires'de yardıma, hi -
mayeye mühtaç olacağım füphe • 
siz. 

Prens Ratiba ile Von Kalley be
nim bu seyahatimi ve niçin gitt.iği 
mi bütün tafeilatile hiç tüphesiz 
biliyorlardı. 

48 saat sonra deniz yatı~ı. Fır
bna durdu. Benim de ı.a. dönmem 
geçtiği .için güverteye çıktmı. Yü
züme vuran güneş ve hava derhal 
rengimi yerine yetirdi. Dolllfıyor
cluın.. Oturuyordum. Fakat bütün 
bu esnada uzun boylu, hafif mavi 
gözleri tıldır tıldır parlayan bir a
damın etrafmnda dol&fbğıru gör -
düm. Fransıza benziyordu. Benim 
le konuşmak için fırsat koll•yor 
gibi bir hali vardı. Fakat güveı9! 
de bir sürü yolcu vardı. Nedense 
cesaret edemiyordu. Rüzgar kaske 
tini uçurdu ve ta benim yanmıa k:ıı. 
dar getirdi. Onu almağa gelirken 
eğildiği azman bana İspanyolca: 

-Bitmecli-

Gayrimübadiller 
He yeti dönd Ü 

(Başl 1 inci sahifrde) 
giliz lira•ımn gayri miibadillere <lağı -
tılmıuı ve Z<>Dg'Uldakla 63 numaıalr Jri>.. 
miir ocağının gene pyri mübadillere 
lıcnıkılmaaı gibi ,eyler Utemyordu. 

• Maliye Dııkanı Bay Fuat, pyri mii
t.diller heyetinin diWderi hak.kında a
ğızdan anlattıklaraıı da dinlemq, ve iıı
teklerini tetkik ederek bir kaTar vere
ceğini ıöylemöttir. 

Şimdi gayri mübadiller maliyemn ..... 
receği cevabı beklemektedirler. 

Gayri mübaclillerin bonolan günden 
süne değerden düıiiyor, bunun •Sıeiıİ 
firarilerin emliık N1bpDm. az olma11dır. 
SatıJ bundan _. biraz -...ıauııı, 
90D ZlllDllD1arda gene azaldı.. Gayri DJÜ• 
badiller bundan p.iy~dirler. 

Çünkü mal ...cttı ne kadar çok o. 
Mu, looaolar da o kadar --ca1r Ye 

değeri artacaktır. Y -Iec:aL: lıiıinci it 
..ııt ifinia bir yoluna koııa:lmaaıdır. 

verilen ro mi),_ liralık .boaoya 
kartı, 10 milyon lira değerinde mal 
vardır. Şimdiye kadar -cak iki mil
yon liralık mal &atılmıftır. Daha •tı
lacak 7 - 8 milyon liralık m&'I' TVCbr 
ki, bu mallar ne kadar çabuk satılır, 
-re ne laıclar çok miktanla ve toirden -
blıia çskarılına boıaolaı da o kadar 
yübelir. 

Bu ....,le mallye baıbnlıimın fi. 
nıri eınliık satıtnun kaç ay :urfında bi
tirileceği lraklmıda bir karar yenneme
Iİ ve •titın tu kadar ay iç:iDde bitiri
leceği baklanda bu iti üzeıleıine ahmt 
olanlaıa bir lıuyunıltu gör.cleoneoi 
Utemnektedir. O zanan satq hem art
tınlnuş, hem ele bonolar çok miktarda 
anumuş, ve cleieTleri de yüÜehnif o
lacaktır. 

1 stanbul beıinci icra memurlııiundan: 

Mahcuz ve paraya çO'Vrilmeai mukarrer 

balı, masa, kasa, ve uire yazıhane eş-
Baronun keyfi üstür.de idi. Al -

man zekasının Fransız zekasını at 
hğına pek ift:har ediyordu: 1 yaJı 16-12-934 pazar günü ıaal 12 den 

itibaren Galatada Merkez Rıhtmı hanı 10 
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<~ ~:?~ı~!n y~r11?ıı~~ak~y~~~~~i!.e~i~~J~f°!!~~ı~!rruf yerlerine\ YAeJni }Soyad~ 
WMle~ B.a~an N.Whe'nin (Buhr~) t~ıi~?i göstennektedir. Kendi ~ıulle- ya.tıracaklan en emin para bugÜın Türk 1 an ar , 
adlı pıyesını oynadılar ve çolı: bege- rımızm dahilde alıcm ve onu degerlcı· parasıdır, (alkıılar) ,. .. ~ 
DiJd Jer. tirici ~Üfleriıi olmak ilk madd~lerimi:ıcin Bu konU§l>lallarım.ı, bu aözlerimi dıı : . Yavuzdan !~fı Sual ve (il" t 

Bcqbakan general ismet aatıı fıyatlannı da kıymetlendımıektc- &ıyasası alanında bir iki görüJümle zabiti .Turhan ail'.' l~ı olar..I< 

I " .. " ·· [ • dir. taınamJamak i•terim. Evvela ulu•lar tem) ı k,btıl etmi§lerdir. '·~ nonunun soy eııı Cö' .. ı.· 1 k . ök' • • E .... _,_ ı L "- • uın&I'.,... 
General 1-t lnönü aürekli alkıt· . ruyorsunuz .!"' rnem e eti~ ono- ara&ı vazıyeti: bu son yıl iç.inde bazı .. ~. s m<ır><"..Z " oJol,. 

1 mel kür' .. ld'l mik durumunu duzeltmek ve yiikseltmek günler çok gergin olmuştur. diyebil..riz. mutekait rr.ıralay Atıf soy adı 
ar aras a suye ge ı er. . . h d . l . h . . . 1 • · An k b • kendi · ( UJ ) · • ,Bayaruar Baylar -gili dinleyici- ıçm em '!"" 1§ en em ıçerı ıf erı .•· ca u &On günler içinde uluslar a- "!ne us . u seçını•ır. ,,,.ı' 

_ &erim, ' ' çin ayn ayn tedbirler alma ve bu tedbır- :raaı havası gerginliğini ve ıurada bu- uevlet _dellllryolları Hayda· tfll' 
Okonomi ve arttırma haftasm.ı ye • ler arasında yakınlık, ka,"fılık ve uygun- r~a patlıyacalunıı gibi gösteı-diği i,,_ mesul m_utı:>sıplih merkez taba~ ıııt1• 

nid«ı açıyoruz. Birkaç aeınedenberi yı lulı bulundunnak g~rekti:· • ti~atları oldukça yumuşalıruftır. Gar- muru Kamil soy adı olarak (D• ~ ı. 
im belli başlı güııleıfnde bu toplantı- .. _ ~konomik saa_l~gı b~. Avrup~ın.aon zunanlarda.kı bü. Jsak, Sara, Jozcf, Salomon! L!""',.,.ı;ı< 
lar bütün memlekette, memlekotin ö- • Bulun dünyanın dar~ ı~ın~e. ~~nal~ı- yük me~-~e.nnde ~leltlerin iz'aru ve ~ !Benven), Fener ~ye<J bejoıı" 
.konomi ·ı 1... '"· • i-lerin- gı ve hastalıktan kurtu:mak, ıyılıge don· a.klı ıelimi ııihayet uste çıkarak bü - hekimi K<mal (lizaz), Zıraat B._ ,_.L 1 e a .... asını, o .. onomı ., k al ti · d.. h t d "k 1 · 1 de H-'·1• (A ık) " "n<U •"' de hevesle çalışmayı ve memleketin !"~ "'!'e ~ •. unyanın er ararm .~ yu ';"~se e en, uyuıu acak ve sulh ha puvuar ıuiJ<I T , uçu • . ..J.r 
"k --"· 1 • .. d _.;...,..·· ıyıce belinnedıgı zamanlarda Cumurı- v~ ıçinde hallolunacak bir istikame ordu hayvan hastanes.i ec:tael!• ......... , o onuuUA var ıgmı goz en g_,, ___ gı T" k' · d "k "k ·1 • .. ' ) 1 
k 1 1 t b' fınat el Bu ge- yet ur ıyesın e o onomı aag ıgın gez le götiirm~ür. Bu eeon.iyeti akvamın §• Siıleyman Ruhi adım (Yıılrna% '_.ı.• 0 ayıly '4 ırök.~--~''- . u;,~· · e a le görünür bir şekilde fark göstermesi son b 'r kaç yıl içinde çok ıarsmtılara adını (öztürk dog-'an) Mülkiye .,,... çen m """"""" vazıye~. uz ,.e C · .. .._ 'k ı· 'k ' ' . ...ıı · .. ki kı ___ , .. ı· .Lil k umurıyet o=nonu po ılı asının esas- uğradıktan &onra bu &ene bütün i.naa teo; müdürü ölen Bay Naznııtn P'J; 
nı§ yure e ve v..,..,_.a &oy ıyou ece 1 b' aff ki "d' ( s- kli a)kJ 1 ) .,. 
vaziyetteyiz. 1 Bır ı;:;:v 8 .ı[~ 

1
1
" /re ta d \ar · r.iyete ven.bileceği en kıyınetli hedi- Leman (Altan), Sümer Bank Jıil' 

Bütün ülkelerde ulİ 1 ?norm J ı.oy cm~ ~ va j ~i a~ın ye addolunabilir. mallar pazarı htanbul ıubeıi d oeı)• 
Bütün d" d "k ·ı. . t T e en ve ça ıııma ıatı uunet en ço < Harid siyaset ve doıya memuru Behice (~ • 

unya a 0 ODOml vazıye genif)ecliğini ve çok ehcmmiyctlendi· D • d d • T" ki 1 Gal inhi' ı "diUıai" 
bu sene yer yer bazı .iyilikler gösterdi • . . zil< Ii . ogru an ogruya ur yeye taa • ala saı ar umum mu (S~ 
denileb line de aenel olarak sıkıntı gını ayrıMca.. ~~ lyım. el lük eden harici &iyaoete gd!ince, biz umwn evrak kaolemi amiri Kenıal ~ 

., • uşterınuz ıapımız a do"-·d do" T" ki taalJ'k ıır~ 
darlık devri geçmi§ ve genitliie dön- A k d 1 b' k 1 k ti 1 "' M an gnıya ur yeye u e- mer), Siimer B. hL ıubesi -"' ~ 
müı denilemez. Bütün ülkelerde tah- il r. a. 8f ark, fllb' ç_ok memke e eakr ma hı· den ağır bir mesele içinde bulunmuyoruz nndan Rauf (Sezgin). eski ht. 

1
,. 

, . . ıu erıru gere a n a gen topr ma · B' · lh h · · .. d. •· • · · .. .. 1 ) "' 
mın bu yoldadJT Bb:im memleketimi • il · .. to4r. hal' d .. kt 1 ızıım •u avası ıçın r.oster ıgımız, r .. u kayııuıKam Şukrü (Pa a , _0 
ze gelince bu ~eçen yıl içinde mem- fu en~I ıs rak ınU e .godrmeb' 'on,lmıimal- kaygu, daha ziyade uluslar ara•ında mi>dJciumumiliği polislerinden !i!'::; 
leketin ök;,.,.,...i dunımunun iyiliae manaktsaa ı m;yaıkmtıe' •.ndnede' lırı A § o. Türlı.iyeden oldukça uzak bulunan me eıki aile ıoy adı olan (Evli) ~ 

o n ço:.c ı JÇın ır et". mma 1 ı d d 1 d ·· b • · · ' 
döndüğünü IÖyliyebiliriz aanıyonmı. size ben rald<.am üzerinde ıöyliyeb"faim u e er en o ayı unyanın an~ ıçm- firketi memurlarından Mustafa~ ~ 
Bu aon b~ altı senelik dünyaya tamiJ ki bu..ün Vf'tİJtirdiı?>m'z mahıırll~r..l•, e- d~ ya?YI§• bozulnuum end. şeo.mde • kn.ı KerimıUJ :iühal (Oçal), (Ol' ~ 
ola nsıkınlırun bizim ülkede iyiliğe limizde lıirilamiş hisbir !"Y olmadıktan dır. _ . . . . . polis meanurlarmdan 1009 Fuat 
döndü.X.:'-ü zannetmek böyle bir zan L.•kıı 1'Jerd- v-tı' ıır· .ı.ı • • .ı. , Turkiyerun vıı.zıyetı, J.:omşulan ıle kan) soy •<llarmı almı•lardll'. 

s~· , Dil, o ~ ' ec.,,..crunız...,n 'p ;t. . . .. b 1 · k 1 · 1 ' ..., ) 
~.söylemek bir c~et .old~ğu.nu bi. - milyon. ~ıık bir miktannı &atmak için '!' munue et eı:: Dmf'U a.rıy e xaplı "' .Emönöoii kaza hükômet do~~~ 
lırı.m. Amma bunu alı nyazı bir tekil miıtlerınuz kapnnı d beki · tt gı muahedeler b .hassa &OD yıl ıçınde H-'-'· (E ) •-"-- ,.. _ _, ~ıııiil" 1 

, z a er vazıyc e- b""' b 1 k . . 1 b """'" r , ,..........a ,_... ~ JI ıı q 
de ileri aürmek ve mübaliğalı rakam- yiz. Yani biz ilerde yetişecek malları- u,un u me • e etın memnunıyel e ay beden terbiye rnualHmlerinden 1 ı. 
lar söylemek aklıın<lan ııeçmez. An. • mızı satn.ak içi . did """-'-· b' ramını yaptıgı Balkan antl:ışına.ı, b (A·-'-") Binbir.ı:....L ---L -'ıesiı'dl' '<t . . . n şım en m.,.um ır . k I rl .. beti . . . . . nun , ..,.,.. mııımo» .tf- ı 
cak al~n tedbırler ve memle;kett~ki mıktarda lmğlanmıı bulunuyOO'uz. Bu, zan ~~ " a mun.atM> enn_ıızı ,1Y1 mütekaıit binbatı Ali (Ak kunt), P '\ 

a~ş venş.?.al_i ~unu aö?'lemek ıçm un- ~•ul yetiştiric!I"" için çok ıe,vik .,,di- havaUıç~ede .olgun b!r ha~e g~tı~ş: çükayasofya mahallesinden ]\~ ~. 
kan verdıgllll su: de bmız sonra kabul c:ı ve çok eh<!mmıyet verilm•·' )az' un ae tir. mı! ıyoruz kı b :zı::n zıhniyetı- (D·' ) - "" M "d" ' e1ı' ıtl' - " · · ı k' ı · • • ı· 'k .. ...gıç gumr.... mu urıy ı. edecek•iD z. len bir vaziyettir. Ayru zamanda olanla• mıze ve a ıp e ~gonz ~ !tı ·aya go- murlannd.... Saim u· . v.J•"' .. 

Ticaretimiz için çok ça'.ışına ve ç_ok yetiştirme icabet- re ~~ularla ~~~bı;tı~ız, gelec".~ fı ıcılar Cad 95 No( =Sulıka (!ı°' r~ 
Bu yıl diğer .milletlerle uluslar araaı tiren bir vaziyettir de. yıl ıç.i.nde daha ıyı b:r ıstıkaınette yu- ç · . • . Ş ıJr 

ticaretimiz eeçen yıllara ni&betle azal Cumııriyel hükümeti fabrikalarında ve riiy~ir. Ama efer uluslar arası ha ~), Çln"§ı~a maliye T. E~ Yii, 
mamı~lır. Aksine olarak genel mahiye tarlalannda çok mahsul yetiıtirme ihti- ".a~ı ~? ~em.Ieke_tin kendi. harici. aİJ'.ase li~. ~~"':" ~fil (Ozkan), ıaııo.ı-- ı ~ 
ti ile daha i:ı>L l>ir i.ıikamet gösten:nek yacıı:ıdadır, Hük.imetçe ve uluaca bütün tını hwnu myetıne, uzla~ma fikrine mudunY<;ti 1 CO fUbe memur ,; } 
tedir. Diğer taraftan iç pazarının ol- ı::ayretimlzi k~'."'?ak ve mahsul yetit· ~kluğu k_adar m!lli mü~afaasına da;,. Şıdıabettwıı (Ba~), E: M. l f:. ; 
dukça canlı mikyıuta a.rtıruuı dıı tica tırmek, ııayret,mızı, en son imk.inlaıın" tına! ettınnesını zarun kılıyorsa bu, ~rlarından Adil (~ay),g;,,.ıı• 
ret ile beraber olara.k memlekette fi. ~adar_ takatmıızı sarfedip, mahsul yetit- büt_!in. dün~ P?l~tika~m'?' t~!i :'!e za- 1 cı Ş. m~ur~~ Rasun ( l~ 
yallar üzerinde iyi bir tesir hu•ule tınncı;e çahş-rnahyız. ç,.Iıımamızı, öko· run hır nelıces.ıdır. Turk:iye butün mem E. M. 3 cu Ş. 3 cu lasun ~ur 3 cıJ geb'rmiıtir. Fiyatlar içinde size bazı noıaik sahada veriml.i olmamı•u çok ar- leketlere §&lllİI olan ntÜflen>k bir kana dan Mustala (Üner), E. M. 3 c:iı ş. ') 
rakamlar aöyliyeceğim ki maulekette tırmak med>uriyeıiııdeyu. ab n m~terek bir ihtiyacın izinde yü kıs.un memunarmdaııı Mazhar (lJtıl;'. 
Jıiarl olan yahut Jıa.ıl olmağa yüz tu- Tütün rümekten ba~ka bir şey yaprnaınakta E. M. 3 cü Ş. 3 CÜ kıslDl menıurl " 
tan geı:ıitlik için ümit verici bir delil Bu seneki mahsullerden bal>&ederken dır. Biz bu iatfü:une!te gene yürüye - dan Fehmi (Akdoğan), E. ]'d. 3 
olarak Uz de göz önünde bulunduracak- tütünden de bir iki kelime ile bahsetmez ceğiz, dikkatli bulunmak yolundan ş. 3 cü kısun memurlarından o~ 
suuz. sem eksik kalır. Bu ıene tütün mabsu- aynlmıyaoağız. Okonomik ve mali alan (Unal), E. M. Usküdar tahe:rri JIJCI'.'.' 

Batlıca dıtanya çı.kardığanız mal- lümüz geçen seneye ni.betle ..,,ktar d .. olan inki?fomz, ulu•lar arasında 1..-.ıdan H&Jİm (Can) Aakeri telı'jjl' 
J.ardan üzüm. zahire geçen aen.eye nis ciarak daha faz:la değildir. Hatta ela- sulh fikrini aağlanı bir temelde olma- )erden Razi deılıiyat İaırultesindet' f.· 
betle daha fazila para etm,"ştir. üzerin ba azdır, denilebilir. 11na en emin ve en müeuı'r yarduncı- li, Cenan ' 'I....ı1et1eri Sami (ParJı!l' 
de çok aöylenen ineirin değeri benim Fakat değ~.~ elimi~e. geçen !~rdan ~irisidi.". Sulhi_in. ~!il~ın "Ye askeri ~:llerden Ruhi Aziz (1'" 
aldığııın &On he&a.plara göre geçen ae- para en çok liitüıı ıs~...ı eltığımiz ..,. odkonomikl geru~lllı;me~dn fe» ıyı bıralyar lllm) soy acllvım almıı'ardn-. 
neye nisbetle yüluek addolunabilir. adercle elimize seçen paradan eksik ınncısı 0 •n mı 1 mu a aa ıma.&r uu .. dl 
Her halde geçen' aenekinden daha az değildir , laz:l.adır. anım aahıibi olan Türk milleti daima Koy *'.)'O' arı 1~.ı fiytata olmadığını söylemekle ittifak Bu geçirdiğimiz yıl içinde, memle- hoş görecek ve sağlam tutmağa çali.§a ANKARA. 12 (A.A.) - .. l" 
Yardır, inciri bilhasaa &Öylemem onun iretDı mali va>ıİyetindO'D de memnunİ • caklır, (ai!Ju~lar) b.~anlı) ğd:d:ı:tb::: old~ z~-• 
değu-i Üzerinde çok mÜJlak&§& geçti- yetJe bahsedöliriz. içeri siytı8ette nmız a ten Y l~ ~ 
g·indendır' . Uz"-..ıe ve zahirede fiya.t B"t 1 · · ett b"'"'- ül' ı.. ·__. yın aoyadı olarak eeçtiği köyadtar' wn<o0 u çe çen aıyaı e u,~ ..., emru,-. . . d • 
lar münakaşa götünnez surette geçen Devletin bütçesi, bu sene gerek içinde ve dirlik içinde çalıpnağa de- 1-~rb aıııt'I::k: A A j\dJ • , 
senekinden daha elV'eri§lidir. memleket müdafaası için ve gerek eli • nm ediyor. Y aıi bir cemı'.yet olamk A~ Af ' ;;r, 1;[' ç, Jı)ıJ 

Yün '"' pamuk ğer ilitiyaçlar için göze alınan maa - için yurdun inkılap yolunda her yıl al b"' Alıf ' ili' ~ uAkçjp, ~ 
Bw.dan oonra yün ve pamuk geli- raflarJa 185 mily<lll liraya kadar yüksel- dığı hamleler içinde bulunduğumuz ao ~· ~L-- ;t:.,. Ak.om Al'• 

yor. Bunların mem!eket dah~ndeki mitti. Şimdiye kadar hazinenin getiri nenin cüze! eaerleri ile de ayrıca aüa- çoru,.:;:::- an, ~ğat'o • 
fiyatları geçen seneden çok daha İ}i- ve tafuıiliıb bu bütçenin UJhaklcuk e • leoınİ§ ve genitlenmiftir. Büyük Mılıet ~· Al UDlflll'•AI~ Alh jıJ· 1 

dir. Mesela yünü..-ı kilosu geçen sene dd>ileceğini emniyetle vadetmektedir. Meclisinin aon karan ile Türk cemi- ;:j' 1 Af.Jz, Al ':.\ı ~ jıJ• 
17 kuruşa kadar satılıri<en bugün 120 ;Zaten ökononıik. v~!yet, ahı veriş y~ti daha ç?~ y~lm:if ve~ çok :~ c;J• lı~ iJ"tu...!, A)tuı' • 
kunqtan arannıaktadır. Tiftik geçen ve ıç pazarm.ın gen.ı§liğİ, mahsullerin yükaelmelı: ıçuı yenı aşrtlar lemuı e • b • Alt p"; ;J' Anar JuıCIP' 
11e11e 28 kUnl!& &atılmakta iken bu ae para etmesô rakamlara müstenit ola- edilınifl:ir. K.admlanmu:m me:mlekeWı ,;:8' ':,Af, ~acu:;_,__ 'Ar~ 
ne 115 kul'Ufa kadar aranmaktadır. rak meydaada olduktan sonra - • idareainde ııeçme ve aeç.ilme ha.kkmı al aman, aç, as, ~...,.., 
Paınuiun kilosu eeçen aene ~ı yu dqlann borçlarmı 'hazineye ödene malan yurdumuz için aynca bir ge • 
karı 17-20 kUJ'Ufken bu aene fimd.i 50 kabiliyeti Jrendôliğinden artar. Falrat ru.Iik, rahatlık ve yüka.j!me temin e-
kuruıa kadar arııD1JMJdıı.dır. Diğer biz bunu haziaenin kendi .,aftc!ıııtm.ı deceğine )"Üreğimi.z.İn içinden ._,;mj 
mahsulat zeytin :yatı, deri de geçaıae tahsil etmek için gördüğü kolaylıkla olarak kani bulunuyoruz. (alkqlar} 
neye nisbetle ıJyi fiyattadır. Okonomik da rakam iizaoinc1e ve gözle görerek Arkadatlar, Türle vatand141 bir nok 
clurntumuzun iyi alametlerinden on mılıyoruz. layı hiç gözden kaçırmadan çahpnak 
kanaat verici olarak memleket i9in • Altı ll)'hk tahsilatımızın yekünu mecburiyetindedir. Yeni Türkiyenin bi 
deki bu fiyat artması başlıca sevindi- 90 milyaııu g~ IB 185 mil • ziın düşiindüğümüz ve iatediğim.iz he-
recek bir alamettir. Sunu yalnız tcı'a- taıhmin .....:;:.;....:.. · ~ · elle defe yıikselmesi için bütün mesele[.,,-j 
~ ' t ' d k-Lul -u·ğ· ' . .Ad · yon ~ .. -- van emnıy · b"tün" -- 1 ' tik etJ · · 
~ sı• emın e _, -• anız uı.., e alabi:Ieceırimiz:i hııtımiıı etmek hakikate run • u ,,.....ışma u ~ e~ 
geniılemeai ve artmasmda görmeliyiz. uygun bir ııöykn>e olacaktır. a!"ı z~.anda halledibn""ı ve takip e 

Kontenjan Aitın mikdarı dibneaı lazıntdır. 
Evvela ti.carette sıkıntı d:ıırlık yol- Cwnlııaiyet Merkez Bankasının ar- lnMınm hayatında olduğu gibi mil-

lan ile ba§lıyan kolntenjıuı usulü hu tada altın miktarı bu sene zaıfmda da !etler yaıayqmda da muhtelif me~ -
aon sene içinde aerbestliğe dofnı geni§ ~. Geçen sene bu vakitler mev· leler hallolunmak iç.in biribirinin sıra 
mikyasta çevribnittir. Meıınlekete gir- art altın, ortada dönen tedavül eden amı bekle:me:z!'..er. Onun için Türkiye-
m.esi kontenjana bağlı mal mikdan c;ok Din yükselme hayatını ökonomik saha 
azalınıttD". Buna mukabil kJiı1"nkle, ~t paraya ..ut.etle yüzde 15 tutu- da, milli müdafaa aahasmda, mali aa-
denklepne ile memlekete ırirecek mal B~ a1dıjmı mal&mata göre, bu hada, harici aiyaııet aalıaıımda ve da 
mikdarı çok artmıftn'. Şu halde genif ,.,_ hili aiyaaet hep berbeT banfllamk, he 
-"-·aa•· ..ı--kl--eg"e m"··it klirink' miktar yüzde lG,5 e çıkmııtır. Yü..- d f ff-'·-· L . ..ı f' ' ~,. ..., ...,.. ...,..... - sek beyetİaİzce .,,., .uin vautam:z:la da e e, muv.a ~,.et ...... e ıne varma.ı< 
ticaretini tllk,.p ediyonız. Getıel kon· !tütün •. ı. ___ m-ı....ı .1-""'dir ki b;~k için tek çaredir. 
tenjan ınikdannı çok azaltımıpzdır. _ _,,. ~ _,.. - r Uluı hayalının hiç bir i.atikameti ihmal 

Yurt içinde -..W.etlercle altın kartılığı bu dar 
YlD't içı.nde t·'-'- ettia:-:. ""-~ .-]erde artmıyor , eksiliyor. Biz Jra. kabul etmez. Bwıları ııöyleyiıim bu bü-

.._... •- --~ •·•ğ ---1-- ... _.. daıha •·- yük milli iıler arasında hepsinin kendi 
mik •-ıuasında ir ~7&n aem•letmo- - .... it --- DCDUZ _.. İh ' kad k 0 ..ı• ., ' ,....... • ' •• 1.1. ilin _.__ı:""--'- halde Clllllhuri- tiyacı ar, endi l!lewii kadar ted-
ie çalqıyoruz. iç pazarın genifleme- ,........ v.......,.....~ birinin aynı umaııda bulumnası lüzu-
ai, ımai program tesirile vatandqlar 1"1t Meri.ez 8-kuında birilımd<te o- mur.ıı göstemı•k içindir. Görüyorsunuz 
için i&tifadeli bir i.mil olacaktır. Prog lan akınlanımz .nmaktadır. Eier biz ki T"-'- davası, Türk kurtulu• ilerleyi& 
~--'--'-'-da-~ - -"'--'- ı__ miinbalft1Dl atım biriktUmek yani millet unı; "' .... ·~ DA&JDn "~ - ,,._.... davaH her yıl yurtdaflardan yeni bir 
bnızda, yapılacaktır, diifiinülÜyor di- !er arumdaki ahı verİfle mümkün hamle yeni bir gayret n ıaraılmaz yeni 
ye aöyled'iim .özler bu aene temel at olduiu kadar ..,. aa.t.n:ı alarak çok sat- bir inanma istemektedir. Tiirl<iye on,. on 
ma ve tahakkuk alM>Jna cetinne aure aıak gibi d ... bir dÜ§iince ile hareket iki seneden beri göıterdiii gayretler, 
tiyle ileri bir aafhadadır. etoeydik dalaa çok e.ltm biriktirebilir- gördüğümü§ tecrübelerle önümüzdeki •• 

Sınai pro,.-ammwı cli:k. aeler daha çok umı, gayret göat:ennek 
Şife fa.brilıaamm hw l'ni --- Bu Ama lir.ı: it hacmini, gerek uluslar iktidarındadır. Azım, sayret röatermek 

yaz itliyeceğ:ini umuyoruz. San.JOi 9ll'UI ticaretle geı-ekae iç pau.rda da- mecburiyetindedir. 
programı için baflangıcr 934 mali _.. raltarak para birikt.inneyi ölronomik Yeni ta.-ruf ve iktisat haftumı •· 
nesi kabul etmiftik. 935 mali aenesi bir kar aayısuyonız. Bizim politi.lr.ama: çarken gelecek yd bugiialerde gerek ö-
içinde fite fah1':kaamı açmq olacafız. bütün dünyada alq Ter.iıin geıııif ol • lıononıik gerek siyaaal alanda yurdun 

Kaywri kaı wııa maaı ve bunun tçin kolayJıık l'Ölter • daha yüksek, daha ileri olacağına ada 
Pamuklu için latanbalda .BMarköy mekt.ir. Ancak bu güzeydedir lı:i g... tereddüt elmeden emniyetle balaycınız. 

fabrikasını açtık, önümüzdeki illıbaharda çim ve uhular ara.aı ökonobıik müna- (Şiddetli ve sürekli alloılar). 
Kayııeri kunımanu da açacai>z_ Ereğli· Mbelleri da.ha kolay ve daha rahat o- Bayan Hikmet Conk~in söylevi 
deki f,.brikanm temelini attık. Onümüz- lur ki bunun genel olarak göat<ırdiii Bayan Hikmet N. Corıker hanım da ar-
deki yıl itlemeye baılıyac•.k. Oönümüz- faydalar daha çoktur. Bunun.la ben.· brmaıım nedenıek oldnaunu anlatan ıu 
deki yaz da Nazillideki ·""er bü·-'"· falı- ber altın 1·--ıiım..• arttınnanm bü • ~-

..,.. ,..... ~. 0 - öz türkçe aöylevi aöylemi§!İr. 
rika ile Malatyada kurulacak fabrikanın tün ökoıvwnik muhitlerde vatandatlar Bayanlar, Baylar, 
n Bursada kancamı fabrikaamın temeli- U"aamda, iyi bir ahenk iy lıbir miiY-aze Uluı soysallrğ-ı sıyaaaaıam bir çek de-
ai atmağ çalıpcaiız. Semi kok fabrikası De itareti olarak lıabul eoülecejine ğ.orli verimlerini aldıf-ız fU urada, be-
~ulitını ;.., önümüzdeki mevsimde fÜphe yoktur. tinci artırım yecligüne başlamıt bulunu-
piyaııaınızda !?Öreceğiz. Tiirlt ,,..,_ 

Hiili.sa 934-935 im 'eri İçinde O.., se• Arkacfatlar, miUi para.nm değeri Ü y";c'::ıuluş savapnda, uluıçuluk özlii· 
nelik aanayi prognmmın büyük bir kıs- zerinde bu ufalı: llüJindan eonra bir ğüııe, ı.ütiill acun budunlıırıru fllfı:rtan 
mı tahllkkuk edec:artir. Demir ıanayiinin iki IÖz aöfi-ek iaterı'ın. Göriiyorau- Tiirk, buıriinde ulusal ökonomi tutumun-
esaaları timdiden geniı mİkyıuta tetkik auz ki milli paranm değerini tuıtma i- da .oysal yetginliiini söz kamqtıran lıir 
edilmekte, planları yapdmaktadD". Onü· çİD bütün tartlar ...,..cul\U'. Anlayı • parlaklıkla gösteriyor. 
müzdelri yaz mevaiminde temelleri atı- fmlIZ ve uya "'lmız olarak milli para- On uluaal, bugün de soysal yönden a-
lacaktır. nm deitıırini mutlak olarak muhafaza Jışladığ-ı Tüıiı:, yine o Türktür. Tüıiı:ün 

Kağtt lahrikaaı edeceğiz. Aala düpneaine m.alıal ver özlüiü değiımemittir. Ulusumu2'Un bu 
Kağıt fabrika ... yazın i-'emeae L!.,1ı. ...n.-ı:.o. ,._ ~aı·t ;,.;..de ..>::.---' •. rm cak " • "" _, __ ..,. ~- ·r- ~""S"·~ ~ özlüğünün belgesi cumurluktur. 

!".. !"'· S~ kendir sanariCmn bizim diiım.,.ine karar vermemiz la • Tu"rk ulu• ıoysallımnın a........_• öko-
onunıuzdeki yaz etüllen· bı'tiril' e·-'· ve ,·. ' ... '•• ·-~ ....,,. zmıdır. Biz geçen aeneler oöylediğimiz nomik olmmmdadır. 
le ~lllnlDif olacaktır. En •ona kimya s:>• pi ula bu zihniyette değil.iz. Milli Taş, ağaç, tuğla, kireç, demir yapı ge-
~yu kal'!or. Bunlardan ba§ka olan bü- paramızm değel!Jn.i düfÜrmeğe ihti • reci.eridir. Ancak tq, ağaç, tuğla, kireç, 
tü'! •anal'.' fııhrikalannm temelleri ve iş· yaç da yoktur. Onun için gerek ta • demir yığını ev demek değildir. Yapıcı· 
~':til~n heriı:':ain anlıyaca.ğı Ye görece- ••rruf erbabı ae-- '- h•..;..t ... bız' iımle lann h · b ··' · k il d 
gı bır derecede ılerlemiıtir. m-uamele yapan"'!~, mun':-::_L~te bulu epu u ger.,...en u aıursa a or-

Jlk --' ~ ......,.,. taya çıkan itler birbirine benzemez. 
~~~ haf böyldirlli 

maktadır. .. ..• 
Uluıun, uluıun, ökonomi de bütılL 

varlıfım, tüın güresini geniı ölçüde ~"', 
lanaıak çalııabilmesi için giivencı J 
ıüel varlık olduğu unutvlmamahdır. d 

Biz Türlder, 11yasal ,aoysal ~~.:. 
olduğu gibi, ökonoaıik alanda da ..,;...~. 
verimli işler yapacaiız. Bu yolda ne >": 
re verimli itler )"IPIU'sak, uluauıııuJ'. 
yetre zenginlenmiı, o denlü yükselıı1'~ 
genlik bulmuı, hem de mutl&fmıı ol~ 
Amacmıu: yalnız çok yetiıtirmek. ç 

yapmak olmıyacaktır. Ulus bakmund"!. 
en gerekli, .., verimli olan itlere, .., .':' 
ri teknikle sarılacaiµ. Giicümüzii, O! 
değerimizi biliyoruz. Bunlan geliıi s~r 
zel küllanacağımızı aanmak bizi tann•• 
maktır. 

Biz Öz değerimizi, köke! diifiinmetıtei' 
~len olurlu bir düzen çevresi içinde. # 
luaun gelirini artıracak yollaıda itle1' 
mekteyiz, iıleteceğiz. 

içinde Yatadığanız ökon<mıi acıııı"' 
para ökonomisidir. Tutumlu olan ulıı" 
uluşun vannı artı:nyor demektir. ~ 
cak bu artırılmıı paralar verimsiz bi".'. 
kip kalmamalı, ulupl kurumlara ırıY 
veale akmalıdır. · 

Çünkü bu kunmılllJ', bugün olduğu ff 
bi, gelecekte de ulus varlığının yapl9' 
nıchr. -

Ozeldenberi bir uluaun varlığının d.
ieri, soysal alanlarda, güresinin ölfll•1 

izler bıralanıuı ile ölçülür, ı·~ 
""--~. k--" ba ....,.,, 11 • ~yı, ...... pna _., • 

...ı, varlıklar anumda değerlendir' ' 
)"Ol'UZ. Bu van.ı.ı....., gii~ 
köJılenmesjocle .., büyük eereklilı: ölıO' 
nomidir 

BütÜn bımlardan sonra ulususı f" 
danı ile, ulutun ökıonomik odanda .~ 
zanvağt acumal yeqinl.iiin en oo· 
lü değer a1acaiı kendiliiinden orV 
,,.. çıkar. 

Okonomicle ilerilemomiı budıııı •. 
lar varlıldarmı koruyamazlar. Okon~ 
:retginliğjdir ki, ulusa, ulus herı.itıl"'; 
için, ıöp.el ohun, ulusal ... un ;;..ı 
du)VUlanm ı..ırtmıık gücünü, la ...... 
cım verel>ilir. .. _..ıı 

Çu sıyaaamız, kiPael benliğıi aİJ11'"" 
değil, gerçekleıtinnek yolıındaclır. 

Kip, k...di özlüiüne, ~ y .. 
rarlığma day&Dft'..., uluı ta, acunun eP 
dirlikli, en ülkülü, en kültür.Iü ulu•""o 
kurabilir. 

Türk kadmmm, uluaun bu .,.._.
iıinde yeri q..D:clir. TiiMin ,.ıııı: 
geçmiıteki eerileyi§oi, ulusun üze! tuJ',;. 
ama aykırı olarak, Türk kadını jjf' 
itten uzaklatması ile baılanufltr· 1 .. 
kiye cumurluğu, ulusumuzu bua'ii" 
bütiinlet!İnnif bulunuyor. 

Yurtla§lar, • 
Arttırmı yedicünü, Türklere, ulıı 

sal ökonomik yükümlerini bir ke% p 
ha dütündiiren gün olmalıdU". 

Yetginlik • kifayet, kabiliyet, g t 

irade, yetre - ka<ler, genlJr - rtfııl'• 
- Bu küçük böcelderi siz •a<le

ce Buenos Aires liman idaresinde 
M. Mu!ler'e verecekı>in"z. O da 

No.da satılacağ•ndan taliplerin müracaat. 

lan lüz:.ımu ilan olunur. (5767) 

ilk maddelerimiz.İn kendi fabn'kalan- nanlar değeri sabit olarak mu aza Ulu, kurumu da, .. e , ua yapı· 
ed"--·' ı'r;n .._t'ı" k•••• i-'-"-buluıuuı unda batlıca aerec, ökononıil< düzendir. 

mu.da ve kurumlarımızda iılenecek Lır' ...,.._ ..-""' -- .,........ • 1 " bir para ile muamele yapmaktan mem işte bundan ötürüdür ki, Türk uluş yön· 
süel - askeri, kökcl - cezr, 
insani, yüküm - vazife . l vazıyet aması tabii çok faydalı ve ha- nundurlar ve 1'1\e'nun olaca.klardn-. Ta.. demi sıyasal ökonomi temeline dayan-



Şirket ve Banka Devredilecek 
beratı 

ihtira 

~ "1:._,,lannm nazan dikkatine : 
t .•rris K. Kömürcüyan asarından 
~.harflerle tenzil!i bedeli Kr. 
• lı Ye tatbiki kambiyo 35 . ...,. 
t, 1 '."uhasebe usulü 122,5 
ı;:: ınalilmat ve bankacılık 105 
~ t ilmi 87,5 
ış~•as muhasebeleri 175 
r.:k;ı, Sanayi, Ziraat ve Banka) 
l · 11,Ye Ameli hesap 70 

), ~~•tına cetye'.leri (yeni ra-
1,. •rla). 56 

ı' ~ satı~ yeri: ikbal kütüphanesi. 

clrgat ve emsali hayvan koıulu do
lap» hakkındaki ihtira için lktioat ve
kaleti sanayi müdüriyolinden iıtihaal 
edilmiş olan 10 birincikanun 1932 ta
rih ve 1521 numaralı ihtira beratının 
muhtevi olduğu hukuk bu kere batka
sma devir ve yahut ferağ olunacağı, 
teklif edilmiş olmakla bu hususta 
fazla malı'.lmat edimnek istiyen z...-atm 
lstııl".bulda, Babçelmpıcla Tat hanmcla. 
43-48 numaralı idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 9934 

Selimiyede Askeri Satın 
alma Komisyonundan: 

I Açık eksiltmeden pazarlığa çevrilen 48,900 kilo Patates 
Ô-12-934 cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla satın alma
~_ğ"ından isteklilerin teminatılarile birlikte Selimiyede Satm
~a Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (8449) 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Muhammen 

~ Bedeli 
~oğlunda Kalyoncu kotluğunda Kamer Ha-
) ıtıahallesinin Sergis sokağında dört katta 
4 °~ı •. 4 sofa,hela ma~bah "'!e sair~~ .havi 30 1'.'1~ 
~ kagır evin yarnn hissesı bedelı ıki sene ve ıki 
~ ksitte def'aten verilecektir. 
~~Ilı mahalle ve sokakta üç katta beş oda, ve 
eı· katta b;rer matbah sofa ve helayı bodrum kat· 
'-da bir rnatbah ve odun kömürlüğü üst katta da-
ta~avı havi eski 57 ve yeni 5 No. lı kagir evin 
~atını hissesi bedeli defaten verilecektir. 

1 
~!11 mahalle ve sokakta üç katta beş ?da, sofa, 
. la ve üst katta daracası bulunan eski 59 ve ye· 

2250 LIJ'll 

1850 
" 

~7 No. lı kagir evin yarım hissesi bedeli defa-
'"'1 'lerilecektir. 1600 ,, 

• · Yukarda cins ve mevkii yazılı üç evin hazineye ait yarını 
hisseleri hiza!arındaki bedeller üzerinden açık arttırma usuli
~e satılacaktır. isteklilerin 27-12-934 perşembe günü saat on 
1ki bur.ı l·ta yüzde 7 ,5 pey akçelerile müracaatları. (R) 

(8256) 

rıaJ(ıcıy·., Vekaletinden: 
Elyevm Har:ciye V ckdletinde 11 inci dereceden mev

'ut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan müsaba
ka ile memur alınacaktır. Müsabaka İmtihanı 14-1-1935 pa· 
~a.rtesi günü saat 1 O da Ankara' da yapılacaktır. 

Müsabakaya İştirak için, taliplerin memurin kaıiununun 
<1 üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı ev
safı da haiz olmaları lazımdır. 
. A - Hukuk, Mülkiye, U lfunu Siyasiye ,iktisadiye ve 
içtimaiye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret Mektepleri 
~!Ya Hariciye mesleği ile alakası bulunan mümasil Yüksek 
''lelcteplerden birinden mezun olmak; 

M6sabaka imtihanı bervec hi atidir : 
. 1 - Hukuku Medeniye, -Hukuku Düvel, Hukuku Husu-

81Y'ei Düve!, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanı
l"tııza kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme. 
3 - Müsabakada üssümizani doldurmak şartiyle en fazla 

llurnara alanlar kazanmıs olacaktır. 
Müsavat halinde Fr~s17cadan maada bir ecnebi lisanına 

"ukuf sebebi rüçhandır. 
h' Talip1erin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikaları ve 
ıisnühal ve aıhhat şehade.nameleri ile hüviyet cüzdanı veya 

suretlerini istida ile 6-1-935 akşamına kadar V eka!et Zat iş 
lerj Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 14-1-1935 de saat" on
da Ankara'da Vekfllette hazır bulunmaları ilan olunur. 
.._ (8461) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

ICa.sımpaşa : Eyyühem Ahmet Efendi mahal
lesi Camii şerif aralığı sokağında eski 40 

yeni 4 numaralı hanenin rusfı. 
ICadıköy: Hasanpaşa mahall.esi Ulusoluk so

kağı eski 12 yeni 36 numaralı hanenin 
48-14 hissesi. 

Lira 

234 

388 50 

Yukarıda yazılı mallar 9- 1 -935 çarşamba gunü saat on 
clörde kadar pazarlıkla satılacaktır. isteyenlerin her hafta Pa
~a.r ve Çarşamba günleri saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey 
<ı.kçelerile müracaatları. (F) (8488) 

Is· a ı S bil ıhhiye me k zi 
aş Ta tıip i~inde : 

Merkezimize ait Kavak istimbotu acık münakasa suretile 
lu.rnir ettirilecektir. Münakasa 18 Birin~i Kanun 1934 salı flinü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa Pa§a sokağında 
~tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi binasında müteşek· 
~~ Komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnamesini 
g-~rmek üzere mezkUr Merkez Baş Tabipliğine, istiınbotun 
~orülmesi için de Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi Tababe-
~e müracaatları. (8108) 9602 

elimiyede Askeri Satın 
alma omisyonundan: 
1 - 1-layvanat ihtiyacı için 440,000 kilo Arpa 29-12-934 

turnartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile satın alınacağın 
<lan isteklilerin Selimiyede Sa tmalma Komisyonuna müra
caat eylemeleri. 

2 - Şartnameyi daha evvel Komisyonda görebilirler. 
(8318) 9944 

MlLLlYET PERŞD.tBE 13 KANUNEVVEL 1934 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonunda,n: 
Sıra Semti Mahallui Sokatı Emlik Cinli Hias11i Hisıeye g6re -
No.ıı No. au hammen kıymeti 

1502 Fener Tcvk·icafer Kir•mit 62 Ahşap hane 1/2 1200 T. L. 

1978 lıtanbnl Kari7ei Kariyei Atikall Bahçev anojla 57 Kagir bina ve bahçe 213 4535 .. 
Atlkalip&fa paşa 

1512 AkHraJ Çakırata Bakla• Hayriye tüccan 31 E. Arsa metreli 61,03 TamUlll 1220 " 
h Kem•lettin 

2076 Şeyh Ferhat E. A.yaı ma Y, .Aı'lmklr 8 E. 59,58 " 
596 

" .. " .. 
1/2 412 2868 Boğaıiçl Yenimahalle Dalyan ye birinci yeni 1-3 Ahıap hane ve arsa " . 

ıokaklar 1 

3006 lstanbul Hoca Hocapaıa Demirk apı orta Ye Serdar 45,45/1,8 Depo 99/240 364 .. 
pa7e ıokaklar 1 

3117 Hocapa şa 24 KAgir dü.kki11 27/384 334 .. 
" " 

3182 Boğaziçi Yenimahalle Pazarba şı 56-58 A.hıap hane ve dllkkln 1/:2 1795 " 
26-2611 ve •ağau 

3778 Yenima halle mektebi 44 Arsa metresi 112 112 224 " " 
.. 

1250 1356 Beyoğlu HOseyinağa Divarcı 102 Ahşap hane Tamamı .. 
Yü%de yedi buçuk pey akçelerile ihale bede ileri 11akte11 veya gayrimübadll bonosile ödenmek üzere yukarıda eyaafa yuılı ııayrimen-

kuller açık arttırma s uretile aatııa çıkarılmııtır. ihaleleri 22/12/934 Cumarteai gllııll saat on dörttedlr. 

----------~~~-.ı lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Askeri İhtiyaç için 7,000 
kilo gaz yağı açık münakasa i
le satın alınacaktır. İhalesi 
17-12-934 pazartesi günü 
saat 15 te T ekirdağında As
keri satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti
ni öğrenmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin de belli gün ve saat 
te komisyona müracaatları. 
(634) (7947) 9643 

* * • 
3000 kilo Beyaz Peynir a -

çık eksiltme ile alınacaktır. Ek 
siltme günü 22 - 12 - 934 Cu
martesi günü saat 14 tedir. 
Bağlanblarmı öğrenmek iste
yenlerin her gün, eksiltmeye 
gireceklerin belli giin ve saat
te birinci pey paralariyle Çor
ludaki satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (667) (8233) 

9745 
••• 

932 senesinde 15 Fırka yi
yecek anbarmm kullanmakta 
olduğu Levazım ayniyat ır.ak 
buzlarının 264277 sayılı mak
buzun birinci ve ikinci eşleri 
kupon yerinden kopmuş oldu
ğundan mezkiir mekbuzwı 
hükümsüz olduğu vesika ve 
müstenidat makamında kulla
nılmayacağı ilan olunur. 

(106) (8475) 10070 

••• 
Pınarhisar krt'atı hayvana-

tınm senelik ihtiyacı olan 
921, 920 kilo arpaya veya yu
lafa kapalı zarfında talip çık
madığıridan bir ay içinde pazar 
lığa konmuştur. Pazarlık gü
nü 18-12-934 salı günü saat 
15 tedir. Taliplerin belli gün 
ve saatte Vizede Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(709 (8480) 10071 
• • • 

Açık eksiltme ile 4400 kilo 
Dört bin dört yüz kilo kuru 
üzüm alınacaktır. Açık eksilt
mesi 27 Birincikanun 934 per
şembe giinü saat 16 dadır. Nü
muneııi ve bağlantısını görmek 
isteyenlerin her gün ve açık 
eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte birinci pey akçe
lerile beraber Çorludaki Ko
misyona gelmeleri. (690) 

(8355) 9907 
• * • 

İsparta Fırka kıtaaları i
çin 24800 kilo sade yağı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmus
tur. İhalesi 15-12-934 saat o~ 
da yapılacaktır. Şartname gö
receklerin İsparta, Ankara, 
ve İstanbul Levaznn Amirli
ği Satmalma Komisyonların 
dan görebilirler. Eksiltmeye 
İştirak edenlerin şartnamede 
yazılı muvakkat teminatlarile 

• 

r 

birlikte şartnamede gösterilen 
nümuneye göre teklif mektuı 
larile ihale zamanından evvel 
Isparta Komisyon Reisine tes· 
lim etmeleri veyahut zarfı mü
hürlü mumu ile kapatılmış 
olmak şartile iadeli teahhütlü 
mektup halinde Komisyon 
Reisliğine göndermeleri. 

(646) (8026) 9652 

* * * 
Hastane İçin açık eksiltme 

ile Dört bin ikiyüz dokuz kilo 
4209 kilo yoğurt alınacaktır. 
Eksiltmesi 27 Birincikanun 
934 perşembe giinü saat 15,30 
dadır. Bağlantısını görmek is
teyenlerin her gün ve açık ek
siltmeye gireceklerin belli gÜn 
ve saatte birinci pey paralarile 
Çorludaki komisyona gelmele-
ri. (689) (8366) 

9908 

•• 
Ayda 100 Lira Ucretle Bir Fen 

l\•emuru Aranıyor 
Adana Belediye Riyasetinden: 

Aadanada Numerotaj iııinde kullanılmak üzere ayda yÜZ 
lira ücretli bir Fen memuruna ihtiyaç vardır, Gidip gelme 
parası verilecektir. Taliplerin Nafia Fen Mektebinden mezun 
veya harita numerotaj işlerinden anlar ,veya askeri fen kısım
larından mezun olması 18.zmıdır. Taliplerin tercümei hallerile 

, birlikte Adana Belediyesine mür ... caatları ilan olunur. 
(8484) 

• 

l 
TA!>AARUF I 
Di REaiNE 
SARI LAN 
F EL.». I< ET 

UÇURUMUNDAN 
l<URTUL.UA.• 

-------------- ------~ 
·ıoıoı 

Kanara için bir kompressör 
satın alınacakı 

Adana Bele diye Reialiğinden: 
1 - Belediye Kanara (Mezbaha) sı için komple bir yedek 

kompressörün satm alma rak yerine konulması kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 15 ikinci Kanun 935 Salı günü saat on beşte Belediye 
Encümenince ihalesi yap ılacakbr. 

3 - Şartnameler Belediye Yazı işleri Müdürlüğünden Bet 
lira mukabilinde tedarik olunabilir. 

Taliplerin 14 - ikinci Kan un - 935 akşamına kadar teklif 
mektuplarını ve yiizde yedi buçuk teminat akçelerini usulü 
dairesinde Belediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. (8431) 

10029 

•• 
Marmara U sübahri Kumandanlığ' 
Satınalma Komisyonu Reialiğindeıı 
Cinsi Miktarı Teminatı Münakasa Günü Saat 

Kilo Lira tarihi 
Kuru Fasulya 54,000 567 27-12-934 Perşembe 10 
Kuru Uzüm 20,000 255 ,, ,, ,, ,, 14 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cinsi ve 
miktarile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak 
hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Is tekli olanların ihale gün ve saa 
tinden bir ııaat evvel muvakİı:a t teminatlariyle teklif mektup
ları ayrı ayrı birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf deru
nunda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şartnameleri~i 
görmek isteyenlerin komisyonumuzla Istanbulda Kasımpaşa
da Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatları. 

(8458) 
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Nefaset Eeyaz Mısır özıı 
r Çocuklanmza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bılrtınmyarak 
Cleiittire değittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem
mel özlü unlarla yavrulannız nete! , sıhhatli, tombul, kanlı, can!ı olur
lar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıka nrlar, kemikleri l..ı.ıvvetlenir, iıhal 
olmazlar. HASAN öZLO UNLARILE YAPILAN MAHALLEBl ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür el erin ve yemeklerin lezzetine pa
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden aa.kmınız. llcuan marka 
sına Jı.lıkat. 

CEVAT 
B '' a&nlan, diş ve aıııır sızıları, Romıtizm·a ve 
Gri p rahatazlıldanaa karoı eıı faydalı ve teıkia 
ed ci bir ilaçtır. 1-6-12 Jik orijinal medeni 
kutularda bütün eczıııelerden arayınız. 

Y.c:ıdi kendine bilenen Tıraı Makinesi 
"V alat,, Autoıtrop bra~ makıaesi, tırıı olmaaıı 
içiD en buit, aD .. ri, •• ııhhi ve ea iktisadi uıu· 
111 taıain eder. Her ıakal içın mükcm:ıııel ve ket· 
kia bir bıçak elde adersiniı. Bıçağı bılemek için 10 n
niya Ye aaklaeyi temiılemık için 10 saniye kifidir. Bir 
'"Valet,, ubn alınız. Hem zamandan t;ıaartuf adecık, 
hem da llnirleamaden kurtulacaksınıı. 

ı~VALET., \ 

Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
, 

1 - Aıkeri Liselerimizden lstanbulda bulunan kuleli 
'.Askeri lisesinin 9 cu sınıfına • 183, Maltepe Lisesinin 9 cu sı
nıfına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9 cu sınıfına 
116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin
ci smıflanna da bir mıktar talebe daha alınacaktır. Onuncu 
ve bilhasaa onbirinci sınıfa çıkacak İstekliler tercihen alınacak 
br. 

2 - lateklilerin mezkUr mektep Müdürlüklerine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ev· 
raklarmı tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tah sili terk etmiş olan talebe me
zun bulundukları sınıfların bü tün derslerinden imtihan edilir
ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe ah 
nırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar baklanda aynı 
muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve Askeri mekteplerden 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil Liselerde ilanali olanlarla sınıftan dönenler a-
Immaz. · 

6- Dokuzuncu smı~a girecekler için yaş haddi 15-19 
Onuncu sınıfa 16-20 On birinci sınıfa 17-21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçülten 
mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep tarafından da
vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilınemesinde n dolayi mektep l dareleri 
mes'ul olınadığı gibi avdet ma sraflarmı da kendisi vermesi 
lizımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey' et bulunma
ması hasebiyle muayenesini ta marn yaptırmayan talebe mekte 

be çağrıldıktan 10nra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır. 
Ve Sıhhi halleri sebebiyle kab ule şayan görülınezlerıe mekte 
be alınmaz. Bu gibi Talebenin dönmüş masrafları da kendi
lerinf' aittir. 

10- Taahhüt senedi vermek için velisi olmayan ve 18 
yaşını bitinniyen talebe alınmaz. 18 yaşını bitiren talebe
nin kendisi taahhüt senedi ver cbilir. 

11 - Evvelce Askeri liselere girmek için müracaat eden 
'V'e müsabaka imtihanınm da kaz anamadığmdan dolayi mekteple 

re alınmayan talebe ellerinde bulunan evraklarını derhal ev
velce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve oradan alacak 
ları emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

{/mumi Nqriyat ve Yazı işle rİ müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

MiLLiYET PERŞEMBE 1 ~ KANUNF.VVF L ı cı34 

yatö . e• 

SIC_4-, KLiK 

Fiyatlarda Tenzilat • • 

S E' de 

VERESİY SA 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
idare için defter, cetvel vcıahe gibi basun işi yaptırıla

caktır. Pazarlığı 16-12-934 saüt 14 dedir. isteklilerin ör
n~kleri~ ~örmek için her gün .~evazun Şefliğine pazarlığa 
gırmek ıçın o zaman idare Encuınenine gelmeleri. (8407) 

l t nbul ithalat Gümrüğünden: 
141 lira 66 kuruş bedeli keşifli Sirkeci Rıhtunı üzerinde 

ka~ . 1 n~arah 8:nbar dahilinde bulunan nümunehanenin 
d~ılinde numunelik eşyaların vaz'ı için olbaptaki keşfi mu
cıb!nce sabit ahşap raf İmali puarlıkla münakasaya konul
dugundan taliplerin 27 Kanunuevvel 934 perşembe günü 
s8:at 15 de lstanbul ~thalat Gümrüğünde müteşekkil Ko
mısyonu mclısusa müracaatları ilan olunur. (8482) 

1:.°fAdO •e 
ı.: .. a _se yapan .n ... ap 

J\vrupada Otomob" 
ile 9000. kilometr 

----
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kuruı 
ZAMAN 

Kitap battan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu icer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka, 
datımız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten hot görü,ler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu
vaff akiyetle teıbit ebnİftİr. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuf ıribi 
bir hia duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer
den gezmek, eğlenmek ve fay
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuyunuz. 

HABER 

Kit.ahı okuduğunuz dakiXa
larda kendinizi seyahat etmit
siniz zehabına kapılacakımız. 
Aynı zamanda istifade edecek
aımz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini ıüs
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol
mu.tur. 

9962 

ZA Yl - latanbul ltbalit Gümrüğü mü

dürlüğünden aldığım 464643 No. Ye 

27-4-32 tarihli mai<puzu zayi ettim. Ye

nisini çıkaracağımdan hükmü olmadıiını 

ilan ederim .N..B. Miıulam. (5770) 

ANADOLU 
Türk Sigorta 

( Cncll Vakıf Han 
Şirketi 

fıtaabııl 
1 

) ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer his&e senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

'flirklre fı Banka&J 11.rafındaıı teıkll oiunmuıt.ır. idare mecllaI va mildilrlar 
l:.e)eb ,.e memarlan lıLmilen Türkierdeıı mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
UdJr. Tli.rkiye~i~ lıer t&rafı11da_ (200) D geçen acentalarınııı hepal Tilrktilı. Tilr• 
ki1enln ea mthim mileaıı:eaelerı11la vebankalarının aigortalmektat-ıııı lcr.5 eteıli.r. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
diortalarıaı en iyi ıualtl• l ıpar. Haaar TUkuuudı. ıararlı.n 

Telgrafı IMTiYAZ - Telefon: 
ırilr' a~ Ye kolaylıkl.a 

fst. 20531 
ödtt. 

Deniz yo ıarı 
Ac2t~e~ :EKa~lJY 1i~lbaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad• 
~--·Han. Tel. 22740 .,._ .... 

KARADENiZ YOLU 
CUMHURiYET vapuru 13 
Birinci Kanun PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopa'ya kadar. 

(8452) 10015 ........................... 

İ '~~k~~~ ad~ ~~J~J 
( 4673) - 95-76 

~~~__;~~~~~----

lıtanbul uliye ikinci hukuk -1dı .. 
meaıinclen: Şişlide izzet Pata aokağıııd• 
28 numaralı Zaman yurdu aparton&Jll"" 
nm zemin katında 10 No lu dairesiııd• 
iffet hakla taralından Osman Bey Afi· 
tap .,,kak Gramatopulo apartırnanınd• 
24 numarada Nuriye aleyhine açtığı ııl• 
cak davasmdan dolayı mmnaileyha fli":. 
riyenin göıterilen mahalden çık•P gitlijl 
ve ikametgQhırun meçhul olduğu ciheti• 
dava arzuhali hila tebliğ iade kılınırııl 
ve müddei vekilinin muvalıkı kanun gô 
rülen talebi veçhile ilinen tebligat icr&" 
ıma tahkikat hakimliğince karar veriloıİI 
old•~undan tarihi ilandan itibaren bit 
ay ,., fmda dava arzuhaline cevap yer

mek Üzere arzuhal sureti mahkeme di· 
vanhanesine talik kılındıj'ından malı'.i· 
mu olmak üzere keyfiyet gazete ile ;. 
IAn olunur. (5769) 

Asliye mahkemeleri ikinci yenilent" 

bürosundan : lıtanbul belediyesi ile ,ü· 
sarayda lsmail ağa mahalleıinde Canıiİ· 

ı terif sokağında 4 No. lu hanede Muslll' 
fa Bini Apbıllah ile kefili çaryıyı kebir• 

de Bedesten kapJJı yaaında 77, 79 No. • 
da tüccar Mehmet Remzi bini Ali ..,... 

nndaki davanm yenilenmesi eonasınb 

miiddaaleyhlerin ikamet!l"ihlarırun meÇ· 

huliyeti haaebile ilanen tebliğat icrası

na karar verilmi~ olduğundan tetkikatıP 

icra kılınacağı 6-2-935 tarihinde sa81 

14 Büroda hazır bulurımalan lüzumu teb 

liğ makamına kaim ohnak üzere ilan olu· 
nur. (5762) 

latanhul betinci icraamdan: 

Bir alacağın temini için haczedilip b:ı 

kerre salıtma karar verilen e~yayı bey

tiye 26-12-935 Çarşamba g ünü ıaat on· 

da kızıl toprak ıhlamur caddesi tulacı •O 

kak 101 No köılrte numaralı hanede 

açık arttırma ile satılacaktır. Y evm ıne:ı: 

kurda mahallinde hazır bulunacak ınerııu 

Tuna taliplerin müracaat:lan ilan olunur . 
(5772) 

Fatih .ullı 3 cü hukuk hakimliğin • 
den: Nazmiyenin kocası Ali aleyhin" 
açbgı •ulh tqdıa>üaü davasında Alinin 
İkametgahı meçhul olduğundan ila • 
nen tebligat icraama karar verilmif .,. 
muhakeme günü olarak tayin oluna<' 
24-12-934 saat 10 da Ali hazır bulun • 
madığı takd:rde gıyabında muamel• 
intaç olWJ&Cağı tebliğ makamına kalın 
olmak üzere ilan olunur. 

IHTlRA 1LANI 
" Hakiki Şark halılan imal edebibnel< 

üzre makine ve tezgihlarında tekemına· 
!it ., hald<ında iatihaal olunan 25 JC. 
Sani 1925 tarih ve 280 numaralı ihtirA 

beratı bu defa mevkii fiile konmak ü•• 

re ahara devriiferağ -.eya icar edilece

iinden talip olanların Calata'da Çinili 
Rıhtmı hanında Robert F erri'ye mürıı• 
caaılan ilin olunur. 

9892 

Sümer Bank :ıl 1 • ..... ' • •• ·~ ' • 

• 

Yerli Mallar Pazarlarında 

,, 

Tasarruf haftasına 
mahsus olan bu ucuzlukt:an 

bayramlıklarınız -için de istifade ediniz 


