
Yeni teşkil edilecek ofis 
kadrosu Heyeti vekilcden çık
tı. Şehrimizde Almanlar bu
gün matem tutacaklar. 
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Müfettişlik ·Nisanda 

f talya hariciye müsteşarı ile 
Macar nazırları arasında Peş
tede mühim kararlar alındığı 
bildiriliyor. 

Tel: ( 

Faaliyete 

M6dü.r : 24318, Yazı iti eri müdürü ı 24319. 
idare •• Matbaa ; 24310. 

Geçecek 
Nafia vekaleti ve 
Memleket yolları 

AN KARA: 22 Şubat 

Afyon mebusu Ali Beyin Nafia 
~ ekaletine intihap ve tayiniini de
tın b:r memnuniyetle kartılayan 
e~karı umumiyenin bu hissine ter
buınan olmak arzu ve düşüncesile 
.. u satırları yazarken, Kemalist re
llıtıin en sadık ve heyecanlı bir 
rıısiyetini bu münasebetle selim
llıııak fırsatını elde etmiş oluyo -

ru:z. Ali Beyin yüksek zekuı, mem 
leket isleri hakkındaki derin vuku-

Heyeti vekilede 
Bütçe tetkikatı 

Eglence yerlerinden alınan 1 
vergiler arttırılacak mı? 

f . 
u; muhterem Afyon mebusuna 
aldığı yeni vazifede ancak tam bir 
ltıuvaffakıyet temin edecektir. 0-
:~ Yakından tanıyanlar, onun Türk 

1Yarının en ufak itine dahi ne 
~adar kıskanç hislerle bağlı oldu
gUnu çok iyi bilirler. Onu Nafiada 
ın1 u_vaffak edecek güzide karakter
er nden bir tanesi de budur. 

l,aret etmek lazımdır ki, Nafia 
Vekaleti bugün devlet mekanizma
tının her zamankinden fazla ener
ji sarfını istilzam eden bir tubesi 
?lınu,tur. Bütçe darlığı dolayısile 
1ınkanlar azlığı çerçevesi içinde 
Nafiaya dütcn vazifeler İse her 
tün biraz daha fazla kendini gös -
~erıı:ıekte, ve bu itler Türkiyenin 
"'alkınma sav14ında birinci plan -
da Yer almaktadrr. Filvaki demir
l'olu, liman, tose, köprü ve ~unlar 
kadar hayati olan memleketin mu
habere vasıtalarını ıslah ve takviye 
R'bi itler, Cümhuriyet Nafia11 ta -
!&.frndan behemahal batarılması 
l\:ap eden milli ihtiyaçlardır. 

Geçende bir yazımda yolları • 
llıı:zdan bahsederken, bunların mu 
~en bir program dairesinde ve 
d ~t imkanlardan azami iatifa • 
f ~ &lıtttile yapılması lazımgeldi • 
:t ıııe İşaret etmiştim. YolJarı var, 
I 011arı yapılmı, sayılan memleket 
er bile bugünkü ihtiyaçlara uy

RUn tarzda yollarını yeniden yap· 
llıaya koyulmutken yol"'1Z dene • 
cek derecede mevc~t yollarının kıy 
:neti ve hali malGm Türkiyenin 
~u aalıada ne kadar gayret ve faa. 
lıyet göatermeğe mecbur olduğu • 
llu takdir mü,kül değildir. Mo • 
~em yol olarak sayabileceğimiz 

alye • Çanakkale şoaesi ile Ho -
Pa • Borçka fosesi ı ikisi birden, 
'ncaJı: iki )'Üz bir kilometrelik bir 
~~rlık ifade eder. Halbuki bugün
"'U ihtiyaçlara cevap vermiyen 
llıevcut diğer şoselerimizle, tıuni • 
te mühtaç yollarımız hariç, bu gil
tel memleket yeniden yirmi bin ki 
lornetrelik yeni ,oseye ihtiyaç gös
~riyor. Yirıni bin kilometre şose 
demek, Vçyüz milyon lira sarfı de 
ıııeı~· "tJr. 
~'Y; ollarımızın mikdar ve vaziye
hir' RÖSteren yeni tanzim edilmit 
~;etvele göre, mevcut "hüsnü 
l'l! ~. fose" lerimiz 7960, ve tami
llı llıuhtaç toselerimiz 8221 kilo • 
deı~dir. Tesviyei türabiye halin
re .1 Yollarımız ise 11407 kilomet)J: bulmaktadır. Bu son kısım 
d ar amelei mükellefe ile vücu • 
ıı: rlmit yollardrr ki, ne bugün, 
)ot... e Yarın için hiç bir kıymeti 
tı "<ur· itte bu yollarla beraber ik
lı '-eli olmak noktai nazarından e
-.:~iyetli istikametler sayılan 
ı_.. 818 kilometreyi bulan ham yol 
iti 'lazıi ihtiyacın çizdiği yollardır 
d~ hemahal modem şose halin
llıilYapılmaya mühtaçhr; ve üçyüz 
.... _,Yon lira sarfına ihtiyaç göster. 
"""'l(led ir. 
·di Y-.adığımız devir sürat devri • 
ti>~ ~e bu devir, demiryolu kadar 
ili Yi, kawayolu kadar hava ve de
~İ Yolunu arayan bir devirdir. Şo 
~de itlemeğe batlayan, yol düt 
ler· 1 motörlü ağır arabalar fOSe -
~en Yeni teknikle yapılınasını 
etr . i kılıyor. Vaziyet bunu icap 
de::?~rken, biraz yukarıda kay • 
''lı·· Rım 7960 kilometreyi bulan 
tü.::k~ü halde fOse" lerim;zin bu • 
olab·ıu Yol mefhumuna nisbetle ne 
"h .• 

1 eceği tahmin olunabilir. 
rıusn .. h 

dem d u alde 'ose", kış veya yaz 
~e r: .. en, gece ve gündüz gcçilroe
lialb~k~İl Yol olmak lazım gelir. 
Pa • B 1 Balye - Çanakkale ve Ho 
'boyle h'çka yolları mü•tesna, bizim 
fa.laıı ·r. Yolumuz yoktur. Bi:r.de 
Yol 'V t~hırle flan tehir ara•mda 
'ro111:rh·ır, deınek şu demektir: 
kı,rn1 b ır kısmı İyi haldedir. Bir 
''llıdll . ozuktur. Geriye kalan kı -

lle Yol namına bir şey yok-

Edimede Mimar Siran caddeıl 

• 
ikinci O.müfettişliğin mer-

kezi Edirne olacak 
T rakyanın imarına geniş bir prog

ramla başlanması mukarrerdir 
İstanbul - Avrupa yolu 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Trak 
ya için tetkili kararlata~ iki'.'ci umu
mi müfettitliğin merkezı Edrıne ola -
caktır. Martta Millet Meclisi faaliye
te geçince hükümet bir kanun layihasi 
le bu huaua için lazım gelen tahsisatı 
iatiyecelı: Te galip bir ihtimale göre 
Nisanda ikinci umumi müfeltitlik fa
aliyete geçecektir. Bu mühim memu
riyete kimin tayin edileceii henüz 
malıim deiildir. Ancak ehliyeti ve ,.. 

nerjisi ile temayüz eden tecrübeli bir 
elemamn getirileceği muhakkaktır. 
Bundan batlı:a ilk it olarak Edirnenin 
bir tehir pli.nı tanzim ettirilecek ve 
bu plana göre bu tarihi tebrimiz imar 
olunacaktır. Trakyadan geçen lstan
bul • Avrupa yolu asfalt olarak İıı§a 
edilecektir. Trakyadaki vilayetler i -
darei hususiyeleri arasında bir birlik 
vücude getirilmesi ve bu suretle gÜ • 

zel Trakyanm İmarına genit bir prog
ra nia baılanması mukarrerdir. 

Cemre haftalarında kar 
Dün Üsküdarda üç katlı bir ev çöktü, 
iki kadın mucize kabilinden kurtuldu 

lzmit'e ve civar yerlere de kar yağıyor 
Bir kaç gün devam eden ...., herke

ain &Özünü yıldıran kar fırbnaamı ta
kip eden lodoa karlan tam eritınit ve 
o!1"1ık biraz iyiletmit gibi iken, evvel
~gece sabaha kadar ıüren devamlı bir 

. , etrafı bembeyaz bir hale getir -
mıt J?.Oyraza çevinnif, hararet bh·az da
ha dutmüıtür. 

.. Bi_~· çoklan, çarıamba günü havaya 
dutmuı olması farzolunan ilk cemre
yi. İyi günlerin takip edeceğini ümit 
edıyordu. Bereket versin ki, gece sa
baha kadar yağan kar devam etmedi 
v!' karlar d~n çıkan güneıin de tesi
rıle gene erımeğe baıladı. 

Havann bu a~i.zliğinin muvakkat ol
duj_uı bugün ha~anı!' karlı geçmiye • 
cegı ve maamafıh bıru ıert olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Y eıilköy askeri rasat merkezinden 
dün akfa111 aldığımız. ~alfunat, dün ba
va tazyikinin 770 milimetre, aıcaklığın 
en çok 2 derece , en az •ıfır olduğu ve 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Pr. M. Malche dün bir konferans verdi 

-

Birk~ ~n "'"""' lffatrrif Vtrkilleta .. temmı orrnn!lt üzere Anıtoraya giden Pro
fesör M. Malclıc ıchrimize dönmÜ§tÜT. Profesör M. Malche dün öğleden aonra 
;,"Qt 14 te Univcrsite konferans salonunda "Terbiye Prensipleri'' mev-lu bir 

onlerana rıermi~tir. Konleranıta bir çok üniversite profesörleri, muallimler 
.,., talebe hazır bulunmuştur. M. Malche bu mevzu üzerinde daha üç konfe • 

rans verecektir. Konferanslar gelecek perşembe günü devam edecektir. 

tur. 

Son sö~ olarak iddiamız şudur: 
Memleketın, mütevazi de olsa· 
metin bir programla yol yapm~ 
kudret ve kuvveti vardır, Ancak 
mevcut vasıtaları merkezde tek -
sif etmek, ve yol i~ini bir elden ida
re etmek zarureti muhakkaktır. 

Recep Beyin Nafia vekilliği za • 
manmda tecrübe edilen bu pren -
sibin parlak neticeler verd;ğini ve 
muvaffak eserler vücude getirdi • 
ğini inkar etmek kabil midir? Bu 
mevzua diğer bir yazımda avdet 
edeceğim. 

Mecdi SADRETTIN 

ANKARA, 22 (Telefonla) - icra 
Vekilleri heyeti bu okşam da toplana
rak yeni bütçenin müzakeresine de .. 
vam etmiştir. icra Vekilleri Heyetinin 
dün ve bugÜnkü içtimalarında bilhtuı
•a varidat bütçemizi takviye edecek 
tedbirler Ü.zerinde görüıülmüftÜr. 

Elektriğin kilovatı üzerinden alı_
nan re&me bir kuruı .zam yapılacagı 
anlafılıyor. Eğlence yerlerinden ~lın
makta olan verginin de arttınlmcuı 
ihtimali vardır. 1934 masraf bütçele • 
rinden lktısat, Nafia, Milli Müdafaa, 
ve Dahiliye bütçelerinde fazlalık ala
caiı tahmin ediliyor. Afyon - Antalya 
demiryolunun yakın zamanda in§<U& • 
na teıebbüs olunacaktır. 

Peştede mühim 
Kararlar alınıyor 

Küçük itilaf nazırlarının da 
toplanması muhtemel 
SOFY A, 22 (Milliyet) - Bükret· 

ten bildiriliyor: Bura siyasi mahafi • 
linde Tituleaco ile Y evtiçin, Orta Av
rupada cereyan eden aon hadiseler ae 
bebile küçük itilaf daimi heyetini fffY
kalade konferansa davet etmek için 
anlattıkları söyleniyor. Bu karardan 

(Devamı 6 ıncı sahifcd:) 

Sanayi mülkiyeti 
Himaye konferansı 

Münir Bey 

ANKARA, 22 (Telefonla) - 1 Ma 
yuta Londrada toplanacak sanayi mül 
kiyeti himaye konferansında hükiline 
timizi Londra büyük elçimiz Münir B. 
temsil edecektir. 

Çin heyetinin 
Ziyaretleri 

Dün Şükrü Naili .pafa 
bir ziyafet verdi 

Şehrimizde misafir olarak bulunmak
ta olan ceneral Yung Thich'in riya • 
aeti altındaki Çin askeri heyeti dün 
Orhaniye kıılaımı ziyaret etmiş ve bir 
müfreze asker tarafından kartılannut
br. 

Aıker resmi selamı ifa etmiştir. Mi
safirler kışlayı gezmitler ve bazı aake
ri huıuaat hakkında izahat almrtlar
dır. 

Heyet oradan Harbiye mektebini, 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yeni esnaf 
T eşkilitı projesi --Kudreti olmıyan azadan 

aidat alınmıyacak 
lktısat vek81eti eınaf tqekküllerinin 

aann -.-p .,j icaplarına göre teşkilatlan
dırmak için yap • 
makta olduğu tet • 
kikatı ikmal etmek 
üzeredir. Yakında 
bu husustaki proje 
kesbi kanuniyet e • 
lilmek üzere mec -
ise verilecektir. Ge
çen yaz Ankarada 
toplanan ticaret mü
messilleri ve tica .. 
caret müdürleri kon
greıinde esnaf te ... 
şekküllerinin yeni • 
den teıkilatlandı -

Salfıh Cimcoz B. nlmaaı için bir pro-
je hazırlanmıştı. 

Bu proje üzerincfe işlenmektedir. 
Esnaf mürakabe bürosunda latan • 

(Devamı 6 mcı sahifede} 

Ankara Halkevleri umumi merkez binası 

Türk kültür hayatının 
mes'ut bir günü 

Bugün Halkevleri kuruluşlarının ikinci 
yıldöniimünü kutlulayacaklar 

Bugün yirmi beş Halkevi daha açılacak 
Bugün Türk kükür hayatımn in - , ________ .;... _____ \. 

Başvekilin nutku 
ANKARA, 22 (Telefonla) - An

kara Halkevinde yarın saat on dörtte 
yapılacak büyük merasim Baıvekil 
ismet Pa§anın bir nutkile açılacaktJr. 
lımıet Pı.nın nutkunu C. H. F. •ı umum 
idare heyeti a:zaaından Necip Ali Be
yin bir nutku takip edecektir. Müte -
akıben "O ve Biz" revüm gösterile -

kişaf tarihinde mühim bir gündür. Bu 
ırün memleketin her tarafında Halk
evlerinin kurulu~unun ikinci yıldönü
mü lrutlulanacaktır. ~ehir, kasaba, 
köy he rtarafta fırka ve Halkevleri 
bU..:ları gece gündüz donatdac&k ve 
aydınlatılacaktır. Bugün memleketin 
muhtelif yerlerinde 25 Halkevi daha 
açılacak ve bu suretle Halkevlerinin 
aaym seksene çıkacaktır. Ankara, bu
gün ıaat ı4 ten itibaren bütün mem -
lekete hitaben radyo vasıtaıile neşri
yatta bulunacaktır. Ankara Halkevi.nr cektir. de söylenecek nutuklar memleketin ._ ______________ _. 

her tarafında dinlenecektir. Nutuk -
)ardan sonra Münür Hayri Beyin o 
ırün için yazdığı ''O ve biz" iaimli mil
li revüsü Ankara Halkevi temsil fU -

beai tarafından aa.hneye konacaktır. 
Eserin rejisörlüğünü Fazlı Bey yap • 
maktadır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Belçika kralına dün son 
yapıldı 

~~--------~~ 

• 
merasım 

Yeni kral bu2ün tahta çıkıyor 
BRUKSEL, 22. 

A.A. - Bütün aiya
ıi mümeı•iller, rea• 
mi ünifonnalarile 
Kral Albert ' e aon 
hürmetlerini yapmıı 
lardır. Tabutun et
rafına toplanmıı o
lan aefirler, birkaç 
dakika au•muılar, 

sonra muazzam bir 
çelenk koymutıar
dır. 

BRUKSEL, 22. A. 
A.- Fransa reiıi
cümhuru M. Lebrun, 
refakatinde harbiye 
nazın mareıal Pe
tain ve hariciye na• 
zrn M. Bartbou ile 
riyaseticümhur er
kim memurini oldu-Bugün tahta çıkacak olan Kral üçüncü Leopold ııe 
ğu halde bu aabah Kraliça Aıtride 

1 
ı buraya ırelrnitt~- . 1 PARIS, 22.A.A. - Kral AJ'bert'in ce-
1 M. Lebrun, ıataaıyonda Pı:e?• Şarl ta- naze meraıimine ıriden binlerce Franuq 
J rafından laartılanmıı ve kendısıne beyanı ve bilbaua eaki muharipleri nakletmek 

ı taziyG~;~ş/er (Devamı 6 mcı sahifedr) 

Bana hak vermiyebilirsiniz 

- 'Ah fU doktorlar, ah! 
- Ne olmuş ki? 
- Ne olsun isterain? Bursacfa yol 

soyğuncuları bir! Pariste Stavisky 
iki! Amerikada Alkapone üç! lstan
bulda doktorlar dört! 

- Ne yapıyorlar ki? 
_Daha ne yapsınlar? Apa~tı· 

man yapıyorlar! Hem kat k"!, daıre, 
daire süslü süslü, püslü püslu / 

-' Birader! Galiba o apartıman
lann bir penceresini sen yaptırmak 
istiyorsun? 

_ Ne münasebet? I 

- Çünkü ae~in b?"~z kafa~an, 
biraz kalpten, bıraz sınırden, bıra.a: 
da psikolojiden bronşit olduğunu gö
rüyorum, Tedavi için onlara gidecek-

4 Aka GUNDVZ 
$İn ve farkında olmıyarak bir pence• 
relerini sen yaptırmıf olacaksın/ 

- Alay mı ediyorsun? 
- Alay etmiyorum. Sadece bu çe• 

§İt zihniyetine kar§ı olan tee .. ürüma 
göstermek istiyorum. Hem neden kı%ı
yorsun? Neye köpürüyorsun? Niçın 
bir doktorun bir apartıman yaptırdı
ğını çekemiyorsun? Bir türlü anlaya
mıyorum. Bu memlekette ahır çanıa
runu ekmek, paspalı Francala diye 
satıp saray yaptıranlar vardı. Bu 
memlekette ananın, kızının, kısrağı.• 
nın gÖ:zyaıını pırlanta edip yabanın 
İneklerine gerdanlık diye asanla~ 
çıktı. Bu memlekette metelik serma
yesiz kaşane kuranlar görüldü. Bq 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz). 
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Hergün bir gazı 

Gramofon öldü, 
Yaşasın radyo! 

Radyo salgını İstanbulun en hücra 
köşelerine kadar girdi 

Gramofonun papucu çoktan da. 
ma atıldı. Şim.Ji varsa radyo, yok
sa radyo... B:len alıyor, bilmiyen 
a.ıyor. n.ullanabilen alıyor, kulla
namıyan alıyor. Zevkine varan alı 
yor, zevkine varmayan alıyor. Hot 
lanan alıyor, ho,Ianmıyan alıyor. 

Geceleri bet k tıkırtı11, ninni se
si, köpek havlayıtmdan hqka ses 
duyulmayan kenar mahallelerde, 
aktam o .muyor mu, bir cümbüt -
tür batlıyor. Vızıltılı, cazırtılı, ha 
rıltılı •e patırtılı bir cümbüf.-

Çamatır asacak ipi olmıyan ev
lerin damında kangal kangal an • 
ten tel.eri sarkıyor. 
Akpmları boza için külde kes

tane kavurmaktan bqka iti olma
yan ihtiyarlar, mangal kenarında
ki minderler:ni radyonun önüne 
çektiler. Gelsin Eftalya Hanım • 
Çalaın, Mahmure Hanım ••• 

Sokakta, evde, dairede, yazıha
nede, hep radyo bahsi: 

- Acaba filan markalıyı mı al
sam, yoksa filanca markalıyı mı? 

- Aman, onu bırak.. Müthit 
parazit yapıyor! 

- Parazit yapmıyan makine 
var mı? En büyük makineler bile 
parazitten kurtulamıyor •• 

- Ben timd lik radyomdan 
memnunum! 

- Kaç lambalı? •• 
- Dokuz .•• Ama, bütün dünya -

yı alıyor... Vaşington, Nevyork, 
lutokholm •••• 

- Aman, Mon,er ••• Dün gece, 
Budapeştede bir Çigan müzik din-
i d. - h" t"' e ım, mut ıf ı ... 

- Butlape1te bir fey mi? Ben 
her gece Hahefiatanı dinliyorum. 

- Amma yaptın .. Habetiatanda 
istasyon b He yok •• 

- Kulaklarıma mı inanayım, sa 
na mı? Burası Adisababa diye ba
ğırıyordu. 

- Rüya görmüt olmalıım ... 
Radyo satan mağazalarda he -

men de hep huna benzer muhaY~ 
relere ,ahit olursunuz: 

- Fena .• Çok fena... Bütün ev 
halkı, biT haftadan beri hastayız 1 
Makineyi sizden aldığımız günden 
beri, geceler i ikişer üçer aıpirin yu 
tuyoruz. Ne kafa kaldı, ne beyin ••• 

- Efendim .• Bu kabı:ı:hat, maki
nede değil. Belk m eYinizin ıemti 
bu paprazitleri yapıyor! •• 

- Tral!'.lvay caddesine yakın 
mısınız? 

- Tramvay üç yüz metre ileri -
mizde kalır .• 

- Elektrik enstaluyonunu:ı:u mu 
ayene ettiniz mi? 

-Yoooo ..• 
-- Gördünüz mü ya ••• Bozuk e • 

lektr"k cereyanı da parazit yapa • 
bilir. • 

- Siz, biraz gayret etsen·z, kırk 
yıllık evimi de bana yıktırıp yeri • 
ne bir ba,kaaını yaptıracakımız. 
Sizin makineniz, Papa Hazretleri 
değil ki hata etınesin ••• ,, 

Henüz b"r makine almıt değil -
ren· z ve eğer bir radyo intihap et· 
mek üzere ilk defa girdiğiniz bir 
mağazada bulunuraaru:z muhavere 
nin ~kli deği~r: 

- Beyefendimiz.. Bizim malı • 
mız reklamı kendi yapar ••• Son sis-

memfehette para .. s unin paltona, 
parcurs benim papacuma 11tuıbedenler 
tiiredi. V • bunların hiç biri aldıktan· 
na harfi millete hiç bir fCY vermedi· 
lcr. O zaman korktuğun içiıa mi acu· 
tun, yolua ~öplendi.ğin için mi? 

T ürh doktoru acına hiç olma:ua 
bir arhhat lleriyor. Hiç olmaua bir 
reçete oeriyor. Hiç olmQ%1a ...,. o ilı:i
crn yüzde bir olsun iyifliini görüyor
a-un. 

Türk doktoru 1ıcuta bakmıı. oi .. i
te partUı almrf. O paray, getirip Jo
~elin Bakerin meıin çantaaına •erp. 
memif te biriktirmif. Türk oatanmda 
bir, bef, on apartıan karmu1. Bunu 
mu k.rskan!yorsun? 

Ktıkanacak mevzu anyorsan geç 
köprüyü I Dal Gala tay'! 1 .. Çılr. Beyoğ· 
luna! Yürıi ileri/ Yura aaga sola! 
Dön Büyükadaya/ 

Kala kala dört buçuk Türk dokto· 
runun dört buçuk apartrmanına mi. 
kaldın gözü çrkmayasıcat? 

Hem doktor ap:ırtıman yaptrrdıy• 
•a günaha mr girdi? Memleketin 
gayri menkul aervetini, bu •ervetin 
~mleket hesabına kaydettiği m:Ui 
serveti oe mali itib:ın bir a:acık da• 
lıa arttırdı ise cinayet mi İffedi? Bir 
memleketin Milli aerlleti, milli itiba· 
rı , ın illi teminatı ne olabilir? Senin 
enayilikten yrtılmıı •akanla benim 
salaklıktan dclinmiı cebim mi? 

Yani .. Türk doktoru ne yap.,n ia· 
tiyorsun? ~enin, . beni'?' gi~i elleri 
~Jiiründe, ıcra daırelerı kondorlann. 
la rnı )'GfG&tn? 

Yani .. Ne yap3,n? Ka;ı:andığınt, mem 
ılketinin ipotek serllet oe itilHınnı 

tem 934 modeli •.• Selokt'Yiteıi kuv 
vetli.. lıtasyonları biribirino karıf 
tırmaz. Yalnız toprak teli.e dunya 
nın bir ucundan öbür ucuna kadar 
alırımız. Hele birkaç gün tecrübe 
c:ııın. Bakm, nasd memnun kala . 
cakıınız. 

Müşteride küçük bir tereddüt 
farkediline: 

- On gün, on bet gün, biray 
devlethanede dinleyin. Beğenme
diğiniz halde iade ederıiniz ! 

Radyonun eve girdiği gece, ta -
rihi bir gecedir. Çoluk çocuk, - ta• 
bii kotnfularmki de dahil - makine 
nin batma toplanırlar. 

Saat yedi ••• Düğme, hafifçe çev
rilir. Tokmak, zil, tambur, çalpa • 
re, davul •• Hepıi b r araya karıt • 
mıt gibi korkunç bir senfoni bat • 
lar. Tahammül kudretini kendiniz
de bulursanız, Mesut Cemil Beyiıi 
tatlı tat'ı söylediği çocul.: mualım 
dinler iniz. Bundan sonra, başlar 
alahırka saz faslı... Bütün radyo 
sahipler· nin her gece sabır11zlrkla 
bekledikleri ve bitınesinden kork -
tukları fasıl budur! 

İstanbul Radyo tirketi, program 
!arma - doğrusunu söylemeli • g t
gide çefni veriyor. Klasik alaturka, 
yeni tarkılar, Garp musikiı"1 mo -
noloğ, masal, konferans, ders, re· 
vü, bir radyonun neşir vazifesine 
dahil olan heı· fey kıymetine göre 
yer vermeğe elinden geldiği kadar 
ça'ıtıyor. 

Bundan daha fazla~.ını iatemeğe, 
ne bizim hakkımız var, ne de Rad 
yo tirket nin mali kudreti bunu 
yapmağa müsait! •• Şimdilik oluri
le kanaat edeceğiz. 

Dün, radyo merakhlarmdan bi
rile konufuyordum. Gayet hassas 
bir makineden bahsetti: 

- En kısa dalgalan hile alıyor. 
Sonra mülhit bir vuzuh.. Seı!eri 
yanında g bi ifitİyorıun. 

Böylesi da lıa görülmüş fey 
değil. 

Birisi sordu: 
Nereleri dlnliyor? 
- Nereleri, dinliyor deme .•• Ne 

releri dinlemiyor de! •• 
Geçen akşam da bir yerde rad

yo d nliyorduk. EY sahibi, elinin al 
tındaki düğmeyi müth"t ısıklar çı
kararak •a~a sola dö"dürüyord1L 
Nihayet birden havkır~ı: 

- Hah! işte Viyana! •• 
Kıaık bir ae ., anıatı.maz teYler 

mırıldanıyordu. 
Ben sordum: 
- Viyana olduğunu nereden an 

ladın? 
- Bu muzik Viya.nadan başka 

nerenin olur? 
- Sen Viyanaya gittin demek 
Dedi ki: 
- Hayır! V"yanaya gitmedim •• 
Sonra ilave etti: 

- Viyanaya gitmedim amma, Vi 
yanayı odamın içine getirdim! 

Vakıa, bir radyosu olan bütün 
medeniyet alemini evine get'rtm., 
oldul(unu iddiaya bak kazanır. Yal 
nız, bu medeniyet evlere yalnız gel 
miyor. Bütün ıı:ürültülerile, azap -
lan, ıztıraplarile birlikte geliyot. 

M. SALAHATTlıV 

arttırıcı ıevler1• yatırma•"' da.. S öyli• 
yeyim mi dersin? •. Peki.. Biraz aöyli
yeyim .• Memlekette kazandığmı - ne 
olur ne olma: diye • Hol'anda, Dani
marka, lakandinaoya oe laviçre Ban
kalarına mı kaçırıp yatırsın'! Ne isti
yorsun'! Ne yapsın? Beni ıa .. la 6ÖY
letm~ A f/n'ı aşkına/ 

Apart:man yapan Türk doktoru; 
memfeketinin sağlamlıiiına, iatiklı:il'n'n 
aai.flamlığına, bugünkü paranın aağlam 
lığına oe iş'eyiciliğine İnanmtf. A· 
mentü demİf adamdır. Yü:ııde 
dokaan dokuz hıuetçi iaen yÜzde bir 
de realiot ol a:r;izim. 

AkaGUNDUZ 

Beraet edinte salıveril
meyen Bulgarlar 

LONDRA, 22 (A.A.) - ' 'Times" 
gazetesinin Reischatag mahpuslannm, 
devam eden mahpusiyetlerine kar•• 
protestom lngilterede efkin umumiye 
de büyük bir alaka uyandmnıştır. 
"Neva Chrumiclo., Times"i bu hareke· 
tinden dolavı tebrik etmektedir. 

Lord Oxford and Asquith, Timea 
gazetesine yazdığı bir mektupta, bu 
maaumlann bırakılacağı güne kadar, 
Alman hükiiınetinin samimiyetine inan 
mıının ıayrikabil olacağını yazmak • 
tadır. 

Aşık prens 
LONDRA, 22 (A.A.) - lıveç 

prensi Siırvard'ın yakın bir dootuna 
göre izdivaç mera.imi 8 martta Lon· 
drada Caxton Hall'de yapılacaktır. 

MiLLiYET CUMA 23 ŞUBAT 1934 

HARİCi HABERLER 
Karada da 
Denizde de 

-o--

Fransız ayan bahriye ko
misyonu~un kararı 

PARlS, 22 (A.A.) - Ayan bahri
ye komisyonu , hava ve ordu komis
yonlarının ıeçenlerde almıt olduldan 
kararlara benzer bir karar alarak, deniz 
silablarmm unıunıi bir azaltılması i • 
çin beynelmilel bir tesanüt rejimi ol • 
madan Franaanm tedafüi bahriye kuv
vetlerinin azaltılmak imkanı olmadığını 
bildirmiştir. 

Komisyon, Fransız bahriyeıini mil
li müdafaa ihtiyaçlan seviyesinde tu• 
tacak deniz programlarının süratle ta:ı
zinıi ve hallini de iıtemiıtir. 

Amerika Mançuri'yi 
taniyacak mı? 

VAŞiNGTON, 22 (A.A.) - Bazı 
Avrupa devletlerinin yeni Mançu hÜ· 
kiiınetini tanıyacaklarına dair "YİA• 
larm çıkması üzerine b·~ fayial • • ta • 
hakkuk ettiği takdirde Amerikanın 
alacağı vaziyet ile meıgul olunmut -
tt- 1 Bugün Beyazevden verilen ma • 
liimata cöre, Amerika, Stiınson naza
riyesini otoma.tik bir surette tatbik e
decek değildir. Bu nazariyeye göre 
futuhat ve ,iddet yolu ile teşekkiil 
eden hükılmetler tanınmıyacaktır. A
m .. rika ıadece bu vaziyeti tetkik ede 
C~ttİr. 

Brezilyada kargaşalık 
BUENOS AIRES, 22 (A.A..) - San 

• Juan vilayeti valisinin kardeşi, bu 
viliyette C"ıkan kargaşalıklar esnasın 
da ölmü,ıür. Bizzat valinin de yarolı 
olduğu aöylemnektedir •• Hükiimet kuv 
vetlerinin yardmıile jeneral Jones, vi .. 
!ayet işlerini idare etmektedir. Vila -
yet saravı bir yan~ın neticesinde yan 
mı,tır. 15 kadar ölü vardır. içlerinde 
polia müdürü do bulunmaktadır. 

--~ ... --
Amerikada hava postalan 

mf'selesi 
VAŞiNGTON, 22 (A.A.) - Hava. 

postaaı nakliyatının askeri tayyareler 
le yapılması teşebbüsü akim kalmq 
gibidir. Bu İ• İçin 36 milyon dolt.r ll<ll'

fı icap etmitıir. Halb••ki mukaveleleT· 
le yapılan ban nakl'yatı için 14 mil
yon dolar ıarfedlimektedir. Zanne -
diliiğine göre nakliyat münakasaya 
konacaktır. 

F ransada faşizmle 
mücadele 

PARIS, 22 (A.A.) - S<Myaliat fır· 
kanın daimi idare komiayonu, 11 mart 
İçin, f8.§izme kartı mücadele ve siya • 
ai vaziyeti görüşmek Üzere Pariıte bir 
milli konsey toplamağa karar vermiı· 
tir. 

Amerikadaki fırtına 
NEVYORK, 22 (A.A.) - Dünkü 

ve evvelki giinkü fntma 1888 den be
ri kaydedilmiı olanlann en büvüğü 
idi. Fırtına NeTYork ile dıt mahalleler 
de 12 kitinin ölümüne sebebiyet ver • 
mittir. 

Amerikaya giden altın 
LONDRA, 22 (A.A.) - "Chanpfi. 

" 2 an_ va.~u.~ .290.000 lngiliz liralık 
altın yüku ıle Nevyorka gitmittir. 

Sar havzası 
Üçler komitesinin verdiği 

kararlar 
CENEVRE, 22 Anadolu Ajansının 

hususi muhabiri b:ldiriyor : 
Sar havzaaında icra ec.i.ecek reyi am 

esuMııu hazırlamak üzere milletier ce
miyell konaeyi tarafından teıkil edJen 
üçler komitesi İtalyan murahhası M. A
loisinin riyaseti altuıda iki gün devam e
den gizli bir toplantı yaptı. Komite bu 
toplantıda evvela Sar komisyonu bü'<u· 
metinin reiıi M. Kox'un reyi am hakkın
da yazdığı raporu tetkik ile reyi amin ic
rnıı eınasmda ethaıın scrbestisip:i ve ~y
lerin hafi olması için lazım gelen ted:,>r
lcri müzakere ve tesbit etmiştir. Kouü
la reyi am iıinin İcap eıtirdği bazı hu
k~kl noktalann tetkik ve tesbitini yedi 
bitaraf hukuk1inasa havale etmiıtir. 

Bu hukukşinaaların hangi mem!eket• 
l~den olduğunu ve iaimluini üçler ko
mıtesi henüz mahrem tutmaktadır. 

Komita, cemiyet konaeyi ile Sar komis
Y?nu hükUmeti ve reyi am icrasını tes
hıl maksadı ile ihdası tasavvur edilen 
beynelmilel bir polis teıkiliitı veya bu
na mümasil bir teşkilat arasındaki icrai 
idari ve hukuki selahiyetlerin tevziini d; 
tetkik etmit isede bu baphki kati kara. 
rını gelecek mart toplanlıama bırakmış· 
tır. 

Üçler komiU.si tetkikatını ikmal ede
rek raporunu konseyin gelccok mayıs 
toplantı•ına kadar hazırlaınıı olacaktır. 

Rusyada Türk musikisi 
MOSKOVA, 22. A.A. - Taa ajansı 

bildiriyor : Sovyet Ruayanm ecnebi mem 
lekeüerle harai münaıebat cemiyeti ta• 
!"!md.an !8 tubat akıamı Türk muaikisi 
•çan bır auvare tertip edilmiı ve bu aü-
varcde .Türki!e s~ri Ragip Beyle sefa· 
r?t erkanı Turk mühendialeri ve talebe
•~ hariciye komiserliği mümessilleri 
Türk ıefııret memurları, Sovyet best.= 
karları ve aair zevat hazır bulunınuşl:r. 
dır. Komentern telsiz istasyonu tarafın
dan neıreclilen bu konıer programı içe
risinde Türk beıtckiirlarından Ulvi Ce
mal ve Ekrem Zeki Be)'lerin eserleri de 
bulunuyordu. 

Berlinde 
Konuşmalar bitti --Alman ve lngiliz tezleri 

karşılaştırıldı 
BERLIN 22 (A.A.) - Alman iı • 

tihbarnt bü~ıunun bildirdiğine göre, 
Lord Eden ve Jngiltere sefiri Sir Eric 
Philipps ile hariciye nazın Baron Von 
Neuratch arasındaki miikilemeler, bu 
sabah hitama enniıtir. 

On sene yerine, alh ıene 
BERLIN, 22 (A.A.) - Correapon

dance Diplomatico - Politique Aile -
mande ıazeteai, henüz bir iyilik alamet
leri görmediği ıilahlan bırakma mese
lesinden bahsederken diyor ki: 

"- istikbalde yapılacak terakkile
ri kolaylaıtırmak üzere, muahedeye 
müddet olarak lngili:z mubtıraaırun tek· 
lif ettiği on seneyi değil, fo!rnt Mua
solininin isterıiı olduğu gibi altı se • 
neyi kaba! etmek iyi olur, bu müddet 
içinde, aiıaJılan bırakma meaeleıi, da • 
ha müsait bir hava içinde yapılmaaı 
ihtimali ile, tekrar mevzuu bahis ola
caktır.,. 

A vusturyanın istiklali 
ve lngiltere 

LONDRA, 22 (A.A.) - Bir ~~ale 
cevaben Sir Con Simon ayın 13 unde 
Londraki Avusturya ıefirine verilmiş 
olan muhtırayı okumuJ olduğunu, bu 
muhtırada lngilterenin Avuaturya is • 
tiklilinc kaT§t vaziyetini açıkça bildi· 
rilmİ§ olduğunu hatırlatmıJtır. 

Sir Con Simon'a ltalya ve Fransa 
hükiimetine açıktan açığa ' lng ·ı :ere· 
nin bugünkü Avusturya hükfunetini 
müdafaa için küçük parmağını bile 
kaldırmıyacağı" ihou ediHp edilmedi 
ği aorulmuı ve o da demi,tir ki: 

- Görüleceği veçhile, üç devletin 
yapmı~ olduğu beyanat bir umumi 
prensip beyanatıdır." 

Belken haberler! 

intihapta bomba 
SOFYA, 22 (Milliyet) - Yeni Zag· 

ra kazaıma tabi Omorcevo köyünde 
geçen pazar günü intihap neticelendik· 
ten aonra meçhul adamlar tarafından 
intihap oılaama bir bomba atılmıı -
tır. 

insanca zayiat yoktur. Suikastçıla
nn intihap heyetini kaçırıp rey puı • 
lalanm çalmak iıtedikleri tahmin edil
mektedir. 

Yugoslav kralı Atinaya gidecek 
SOFY A, 22 (Milliyet) - Belgrat· 

tan bildiriliyor: 
Nisan iptidasında kral Alexandre 

Atinayi ziyaret edecektir. 

Kral toris frUksele giderken 
SOFYA, 22 (Milliyet) - Beloı'rat· 

tan bildiriliyor·: Kral Boriı Brl'"<0ele 
giderken istasyonda bizzat kral A.Jxan• 
dre tarafından karşılanmı§tır. lıtasyo
nun intUar salonunda iki kral biraz ıö
rÜ§mÜşlerdir. 

Kral Alexandre Kral Borise Zag
rebe kadar refakat etrniştİT. Yolda iki 
kral Belkan misakı ve Bulgaristanla 
Yugoslavya müıuuebab baklanda konuş 
müılardır. 

Fulgar katinas·nda 
SOFYA, 22 (Milliyet) - Kral Bo

ris Belçikaya hareket ederken, Ba§ve
kil Gospodin Muşanofa kabinenin ala· 
cağı yeni ıeklin kendisi ıeyahatte bu· 
lunduğu zaman zarfında kat'i olarak ka
rarlatbnlmaaı arzusunu izhar etmiı • 
tir. 

Bir tehd"t 
ATINA, 22 (Milliyet) - Hükume

te mensup Elinikon Me.Jlon gazetesi, 
yazdığı baımakalede, eğer muhalefet 
yeni re.isicümhur intihabında M. Zai • 
misin namzet gösterilmesi huıuaunda 
bükiimetle mutabık kalmaz•a, bükılme
tin ayan mecliıini lağvedeceğini yaz • 
maktadır. 

M. Maksimosa nişa11 
ATINA, 22 (Milliyet) - Roman • 

yanın buradaki sefiri, Hariciye nıızm 
Möıyö Maksimosa hükumeti tarafın
dan verilen büyük salip nifanının tev• 
cih edildiğini bilclirmiıtir. 

Fırkalar liderlerinin tophın!ısı 
ATJNA, 22 (Milliyet) - Terakkiper-

ver fırka reiai Mö•yÖ Kafandariı, rei • 
ıicümhur Mösyö Zaimiai ziyaret ede
rek, Balkan miaakmı-n cörütüleceği fır
kalar rüesa11 içtimaına riyaset etme
ıini iltimas eylemiştir. 

M. Venizelos Atiaada 
ATINA, 22 (Milliyet) - Mösyö Ve

nizeloı dün Kandiyeden buraya gel -
mittir. Möıyö Verizehsu Pirede milli 
birlik reialeri, bir çok liberal mebus • 
far, ayan azası, halktan büyük bir ka· 
!abalık kaqılamıştır. 

Möıyö Venizeloa, öğleden sonra 
Mösyö Kafandarisle görüşerek vaziyet 
hakkında malumat almıtır. Müteaki • 
ben diğer fırka liderlerile görüımüı • 
tür. 

M. Venizelos Enis Beyi 
ziyaret etti 

ATINA, 22 (Milliyet) - Mösyö 
Venizelos dün saat yedide Türk aefa
rethaneıine giderek, sefir Enis Beyi 
ziyaret ebnİ§tİ.r. 

Bu mülakatta Balkan miaalurun mev
zuu bahaolduğu tahmin edilmektedir. 

Mösyö Venizelosun bugün ltalya• 
Ye belki lngiliz sefirlerini de ziyaret et
meai muhtemeldir. 

' . . " 
., ., • ,,. • ' •j. ' ' ' DAK..i 

Muhacirler tarafından getirilecek 
ticaret eşyası hakkında bir tam.im 

ANKARA, 22 (Telefonla) -Gümrük ve inhisarlar vekiileti isktitı 
ve muhacirin kanununun vera ği muafiyetten istifade ederek muhacir• 
lere para ikrazı suretile yaptınlan kaçakçılığın önünü almak için mtı -
hacirler tarafından getirilecek ticaret eşyasının Türkiyede piyasanıtı 
satıfı üzeı•nden heıap edilmek suret:le 5 bin liraya kadannın muaf ol~ 
rak, la:zlasının kontenjan harici ve resim vermek :;uretile geçirilme.ini 
gümrüklere tebliğ etmiftİr. 

Adliye yangını maznunları 
IZMIT, 22 (Milliyet) - lstanbul Adliye yangını maznunları olatı 

üç odacı bugün buraya getirildiler. Muhakemelerine yakında lzmit A • 
ğır cezasında bakdacaktır. 

• 
iptidai maddeler hakkında 

"ANKARA, 22 (Telefonla) -Teşviki Sanay: kanunundan i.tilaJe 
eden sanayi ı;:ıüeueselerin gümrük resimlerile munzam resmiden ve mtJ 
amele vergmnden muaf olarak getirebilecekleri iptidai maddeler hak
kında adı geçen kanuna müzeyyel 2261 numaralı kanuna göre hazırla
nan cetvel Üe tevzi surel0ni gö;;teren talim..ıtnamenin meriyete konma 
sı icra vekilleri heyetince kararlaşmıv ve talimatname ile cetvel bugün 
kü Remıi Gazetede nefrolunarak meriyete gİrmiftir. 

Yozgatta şiddetli kar fırtınası 
YOZGAT, 22 (A.A.) - Kırk sekiz saatten beri devam eden tipi 

fırtınası ş
0

ddet:m gittikçe arttrrıyor. Bütün münakalat darmuf, çarı• ka 
PQnnıış, mektepler yeniden altı gün tatil edilmiftir. 

Bir çoban soğuktan dondu 
AYDIN, 22 (A.A.) - Söke kazasına bağlı Doğanbey nahiyesinin 

iki kilometre cenubunda bir çoban, 40 koyan soğuktan donaı 'ı ölmüş· 
tür. Dün öğleden sonra ve gece fasılalı hafif yağmur yağdı. Soğuklar 
kırılmıt1ır. 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 22 (A.A.) - Bu ayın üçüncü haftcuı içinde cenup ha

Judunda ikili mü·ademeli 20 kaçak vaka:;ı olmUf.ur. Bu vahalarda iki• 
ııi ölü 24 kaçakçı ile 400 k"lo gümrük, 600 kilo inhiaar kaça[:ı 10 kaçalı 
çı hayvanı bir tüfek tutulmuştur. 

Muazzam bir otomobil fabrikası 
UFA, 22 (A.A.) - Tasa Ajansı bildiriyor: Büyük bir kamyon oe 

otomobil fal,rikasının projesi kabul edilmiftir. Fabrika seneC:e 100 bitı 
araba çıkaracaktır. inşaat 800 milyon rubleye mal olacaktrr. Fabrikada 
48 bin amele çalı,acaktır. 

M:ı.reşal Hindenburga Gazi Hz. nin 
bir portresi takdim edildi 

BERLIN, 22 ( A.A.) - Mareşal Hindenburg1 Türk'.yenin Bertin 
büyük elçm Kemalettin Sami PtJJayı kabul etmiftir. Pa,a, Alman rei • 
sicümhuruna gayet kıymetli bir çerçeve içinde Gazi Hazretlerinin b~r 
portresini takdim etmif ve Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yddönümii 
münaseebtile gerek kendisi, gerek Alman hükUmell tarahndcm rıöstll • 
rilmiş olan aliika ve teveerilhten dolayı teıekkür eylemiftir. 

Türk- Fiansız dostluğu 
PARIS, 22 (A.A.) - Anadolu Ajansının huauai muhabiri bildiri· 

yor: Büyük elçimiz Suat Bey dün Frarı·ız mebusan meclisine giderek 
Türk • Fransız parlamenlo grupu reulik divanına iadei ziyaret etnif ve 
samimi surette karfdanmıştır • Karfılıklı temenniler araııında iki millet 
münasebatının yeni tefekkiilden soma daha ziyade kuvvetleneceği kıı· 
naatı tekrarlanmı,tır. _ _.:..~~~------~~~~~~~ 

Millet mekteplerinin beş senelik 
faaliyetini gösteren istatistik 

ANl(ARA, ~ ~ (A.A.) - İıtatiıt"k 
umum müdürlüğü millet mektc;ı!erinin 
bet senelik faaliyetini gösteren iıtatiı· 
tiki biı: eser neıretmiftir. Bu esere na
zaran millet mekteplerinin bet senelik 
faaliyeti yekunu 1,247,149 dr. Yani 
mektepler bu kadar kiıiye yeni harflerle 
okuyup yazınayı öğretmiıtir. 

Fakat memlekette yeni harflerle o
kuyup y112ma bilenlerin yekunu bunun 
üç dört miıli fevkindedir. Zira mil· 
!et mektepleri haricinde öğrendiği mu
hakkak olan yekünu mütecaviz, dev • 
let, buıuıi idare ve belediye memurla
rile ı8 bin küıur muallim ve yeni harf· 
!erin tatbiki esnasında bütün mek • 
teplerde mevcut olan 2 milyonu mü : 
tecaviz talebe, ordu ve jandarma z":'.>•• 
tanı ve orduda okumak öğrenen yuıı 
binlerce kur'a efradı, bilılmum ~n • 
kalar ve mümasil müeueaat ve t•rket 
memurlan ve aynca balk araaıncla ken· 
di kendine okumak yazmak öğrenen• 

-St~ viski davasında"-bir 
şahidi öldürdüler 

PARIS 22 (A.A.) - Dün, Dijon 
civarında,' deıniryolu üz_!'rin~e, .Paris 
Temyiz mahkemesi .muşavırlerınden 
M Pruice'nin ceıedı bulunmuıtur. 
C~din kafall kesilip koparılmııtı. 
Sahte bir •elgrafla haata olduğu bil • 
dirilen Dijon'daki anneıinin yanına 
çağırılmıf olan M. Pruice'in bir cina
yete kurban gihniş olması muhtemel· 
dir .• M. Pruice yakında Staviaki me • 
selesi tahkikat komisyonunda taba • 
dette bulunacaktı. 

Tehlikeli bir set 
VITENBERG 22 (A.A.) - BiTkaç 

ıenediT. Elbe nehri kenarlannda ya• 
§ayan kaatorlar, Cloeden civarında, 
nehir setlerinde genit delikler açmış· 
lar ve bu setlerin ııağlamlağım izale 
edip feyezan vukuunda vahim biır teh 
like vücude getirmitlerdir. 

Setlerin tanini için acil tedabir a -
lınDH§tır. 

İtalyanın nüfusu 
ROMA, 22 (A.A.) - Remni 11aze· 

te, korporaayonların teı;kilatı esasiye· 
si ile vazifelerini ınutıtzammm kanunu 
ve ltaly:a nüfus yazi:vetini neıretınek· 

1 ler bu yekuna dahil değildir. Bunla!" 
1 da nazan dik.kate alınına türk harflerile 1 

kuma yazma bilenlerin yekUnu küç~ 
bir hesapla Üç milyonu tecavüz eder· 

Halbuki 1927 ıenesi umum nufuı ı-" 
ririnde arap harflerile aadece okuma bİ' 
!enlerin yekunu 1 milyon 11 bin kiıidd" 
ibaretti. Bu bet ıene içiııde hiç oku>"'!' 
yazma bilmeyenlerle, yalruz arap h~· 
rini öğrenmiı olanları okur yazar hııI
getirmeğe mahsus olarak aç,Jan d.,...r 
neler. 11,996 kaclmlara, 23,123 cü de et· 
keklero mahsus olmak üzere 44,119 bıI 
derıanelerj idare eden muallimler adodl 
45,094 dir. Keza bu deraaneleri bitir
miı, okuyup yazma öğrenmiı olanlarla lı" 
yat ve maiıetlerinin Ye vatandaıhk 1ıak• 
!arının iktiza ana bliğileri öğrenıne~ 
~hsua deraaneler adedide 2,023 ti lı•• 
dınlar ve 7,876 11 erkeklere malııus ol: 
!""-1< üzere 9,901 dir ve bu deraanel~rt 
ıdare eden muallimler adedide 8,984 dıt· 

- - - - -===· 
1 ~- Doumergue 
itimat istedi 

Bütçenin ayın 28 ine kadıı: 
kabülünü istiyor 

PARIS, 22 (A.A.) - Bütçe mii,.-ıı:. 
keresine devam eden meclis, yardd' 1.,.. nunlarmılan istifade tartları ınad ~ 
rinin tefrik edilmesini 150 reye ef• 
440 ı-ey ile reddetmiştir. Hükumet t .,.. 
rik aleyhinde bulunmuı ve itimat "' 
selesini ileri ıürmüttür. .. 

Müzakereler esna11nda M. poıı •t 
mergue bu maddelerin suiistimali ~ 
ve tasarruf yapmağa matuf olduıru 
aöylemiı ve demittir ki: 

"- Hükumete itimat etmek i•~~ 
sanız, ıonuna kadar itimat e~eli ,., 
Umumi nizam ve iyi bir m~lıyeye • 
bip olmak aleyhine fedakarlıklar Y~.,.. 
marn. Eğer bütçe 2-28 e kadar kab •ıılİ' 
clilmezae • erteai cün çakacak me• 
yetleri üzerime alamam.,. tilıl"° 

Meclis tefrik talebini reddet . • 
sonra mezkur maddeleri kabu etııllf 
tir. # 

. ' . . tedir. B.;- resmi malılmata nazar,.O ..,iJ' 
talyanın umumi niifuau, balell 42 
yon 730 bine baliğ olmaktadu"~ 
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(EELE~- -~ • 
ŞEHiR Suçluların teşhiri 

lır Ak,~ gazeteleri hilenin karış • 
b· ıcılıgın önüne geçmek için güzel 
~r Çare teklif etti. Bu gazeteye gö-

esnafın hile yapmasının önüne 
:sınek için Yunanistanda hilekar 
Ilı. llafı gazetelerle teth'r ediyorlar 
S ':: !'d~sela: Son teftitlerde sütçü 
ç kırının sütleri yüzde 25 karıtık 
~ b. Bakkal Vasilin yağı yüzde 
tebf-ınağfuş bulundu. Şeklinde 

ıg~er yapılıyormuf. 
te:t~rusu bu usul fevkalade gü • 
l'a.d ~r ~ey. Burhan Cahil Bey bi • 
lıır."unız, bizde böyle bir feY o • 
le •'il arbk gazeteleri makalesiz 
laf;oınansız bile çıkarmaya mu • 
l-'ilh ak. oluruz. diye latife ediyor. 
l>d akıka bizde böyle bir tey ya • 
ti hrsl~ ~azeteler bir esnaf salname 
Yl" a ını alır. Ben bu usulü sade 
~i ~da, ıütte ve peynirde değil fi • 

r erde de tatb'k etmek tarafta • 
~· Bir mütehassıs heyet fikir
~e içinde hangisinin atağı 
lıitb ne nisbette karışık ve ne 
it h ~tte saf olduğunu kestirir ve 
~ ır ederse halk fikir esnafının 
ltııı?anıriıinde mağfUf hangi~inde 
li? ız ınal bulacağını evvelden bi
lıi' Evvelden bilir diyorum. Çün
oftıı hu fikirler int ·tar eder etmez 
~ıS'c~ kütlesinin amansız hü • 
h11.ıı ~~me uğrar. Hangisi samimi, 
dıı • ırııı yaldızlı, hangisi yağlı ol • 
~il& derhal karar verilir. Bu 
Ilı r vakıa ala.kadara tebr ğ edil
h·e:ı:. Fakat zamanla bunun tesiri 

11
1
jSedilir. Acaba böyle bir şey ya
~ 'ıı._ kaç fikir yüzde yüz saf ve sa
ı;:ı çıkar?.. Pek merak ediyo • 

lat~hul için propaganda mı? 
hir l>ü°;kü Son Posta gazetesinde 
h11.ıı karıkatör gördüm. Birisi ya • 
l· . cı •eyyah, diğeri tercüman iki 
lllfı ,.. •. .. s ah 

orutuyor.. eyy soruyor: 
~ ..._ latanbulun coğrafi ahvaline l ınalumat verir miriniz?. 

ercüman cevap veriyor: 
~ ..._ Yağmur yağınca Venedik, 
~ Yağı?ca Siberya, ııcak olunca 
diııı.fabıatandan nümunedir efen-

di:u lca!ikatörün tuhaflık olsun 
di't: ~? Belediyeye tariz olaun 
telıtı ltıi? Yoksa lstanbula kimse 
1rıiy0~~ diye mi? yapddığıru bil
feı.cı; "'il? Vaktile bazı yabancı 
~~ llıanlarm seyyahlara İstanbul 
dilci . da fena fena feyler söyle • 
~ıı ~~kde~. tiklyet edilirdi. Yoksa 
' ı atürdeki tercüman onlar-

IDıdır? .• 

~~~!i~ü; dünyanın bavasma, ta· 
ı_ ~·~ zenginliğine, suyuna gıp
~ı;;!l• bir tehir için o ,ehirde çı
~ eh,ır gazete böyle yazı yazana 
>l' ır hakkında aksi propaganda 
Ilı l>~arm ve buraya seyyah gel. 
it eııne • nedense • miini olmak ia
~enJer'n e.lin~ ölçülmiyecek ka • 
1ı; loymet11 bır vesika vermif 0 • 

~il· Ben İstanbulluyum. lstanbulu 
~rcümanın tanıtbğı gibi tanı: • 

--..... FELEK 
\, o 

f.. 1 f' . . .. gos av se ınne nışan 
~~uıoalnyanm Ankara ıefıri Dr. 
~v Y ankoviç Yuıoslnya kralı 
':'>, ~ hazretleri tarafından St. 
lif •d~run büyük kordonu ile tal
ı '!.\;; .~tir. 
;~~o Yankoviç Türkiye ile Yu -
~ !ıiı- -..Umdaki münasebatm aami-

llıı.~1~1 almaamda çok hizmeti do
Ilı; .. 0 ir diplomattır. 

.. l~ı.,. lıut.uınet ara11ndaki muallik me
'-ıı. ltı~leclildiği gibi aramızdaki dos

Unasebat kuvvet bulmuıtur. 
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Ekonomi 

İspanyol 
Heyetile temaslar ---ispanya yumul'ta ithalat

çıları ne isteyorlar? 
Şehrimizdeki yumurta tacirleri dün 

ticaret odasında bir toplantı yapım§ -
!ardır. Bu içtimada latanbulda bulunan 
lapanyol ticaret heyeti de bulunmuş ve 
tacirlerimizle lıpanyol tacirleri arasında 
temaslar yapılmııtır. 

Ticaret oda11 erkanının da İttirak et
tiği içtimada ispanyaya Türk yumur
talannm ihracı etrafında iki tarafın ar
zu ve noktai nazarları tetkik edilmiı • 
tir. 

fapnaya ithalatçıları Türk yumurta• 
alarmdan bilhassa ambalajların daha 
muntazam bir ıekle konulmasım yu .. 
murta sandıklannm 1440 lıktan iso ta
aeliğe in~esini, ~urta talaılan
nın daha ıyı olma11nı ıstemiılerdir. 

Türk yumurta tacirleri bu teklifleri 
müsait bir ıekilde karıılamı§lar ve la • 
panya için bunları yapılabileceğini bil
clinniılerılir. 

lspanyol vapurlan hariç limanlara 
sefer yaparlarsa bükfunetin prim ver • 
mesi icap etmektedir. lspanyol hüku
meti bu primi timdi vermeyi muvafık 
görmediğinden ispanyaya Türk vapur
larile nakliyat yapılmasını muvafık gör
mektedirler. 

lapanyol tacirleri memleketimizden 
yalnız yumurta almak için değil, arpa, 
balı, fasulya ve barsak almak için de 
teıebbüsler yapmaktadırlar. Yarın tica
nt odaaında zahireciler, baraakçılar ve 
balı ihraç tacirleri bir içtima yapacak
lardır. 

Bu içtimaa lspanyol heyeti de gele
cek ve temas yapılacaktır. ispanya 
Türk barsaklanru Hamburg, Türk ar
pa ve fasulyelerini Marsilya yolile al
maktadır. 

Yeni ofis teşkilatı 
Yeni ticaret ofisi teşkilatı hakkında 

dün alakadarlara malUınat gelmiştir. 
. Yeni ticaret ofisi kadrosu Heyeti Ve

kileden çıknııttır. Ofis merkezi Anka
nıdadır. lzmir ve lstanbulda ıui>eleri 
bulunacaktır. 

Evvelce de yazdığımız gibi lstan • 
bul ve .;<\.~a~a _büyük bir teıkilita lü
zum !l'orulmemıı.ti~. ls.tanbul ve lzmir ıu 
helen altııar kitıliktır ve azami maaı 
ıso liradır. Ofis müdürü Cemal Beyin 
lstanbulda kalması çok muhtemeldir. 

Merkez ofisinde maa§lar 75 liradan 
600 liraya kadardır. Ofis reisi 600 li
ra maa~ alacaktır. 

Harici ticaret mümessilleri de ofis 
kadrosuna dahildir. Hariçte dokuz ti
caret mümeısilinıiz bulunacakbr. Mü .. 
me11illikl<;r Paris, Berlin, Londra, Nev
yor!'ı Atina, Moskova, Bükre§, laken
derıye ve Romada bulunacaktır. 

Halen Triyestede bulunan ticaret 
mümessilliğimiz Romaya nakledilecek • 
tir. 

Ticaret ofisi 1 martta Ankarada faa
liyete geçecektir. 

TUtuncuter kcn ·nsi 
ıs nisanda Ankarada toplanacak tÜ· 

tüncüler kongresi hakkında alakadar 
dairelere malilmat gelmi§tir. Kongre 
tütün ekimi ve alıcıları arasındaki mü
nasebetleri, her iki taraf menfaatlerine 
en çok uyan tekillerde tesbit ve tan· 
zİm için çalııacaktır. 

. Bu kongrede lktıaat, Ziraat ve fn-

Baladlyada 

Tramvay ücretleri 
Dün umumi mecliste bir 

takrir görüşüldü 
lıtanbul Umumi Mecliıi dün öğle

den ıonra Sadettin Ferit Beyin reisliği 
albnda toplandı. Muhtelif dairelerden 
gelen mazbatalar ait oldukları encümen
lere. havale olundu. Bu meyanda büz 
sarfiyatı hakkında daimi encümen maz· 
ba_tası okundu. iki senedenberi §ebrİ -
mızde buz yap.ma ve yemek soğubna 
makineleri artmııtır. 

Bu ıeheple belediye buz müteahhidi 
mukavele mucibince buz satamamak .. 
ta ve belediyeye taahhüdünü ifa ede • 
memektedir. Müteahhit senede 753 ton 
buz sarfiyatı hesabı üzerinden beledi
yeye para vermeğe mecburdur. Müteah
hit ton miktanrun tenzilini istemek -
tedir. Daimi encümenin buz bayiinin 
bu talebi hakkındaki mazbatası ık • 
tısat encümenine havale edildi. 

Bundan sonra azadan doktor Hulusi 
Ertuğrul Beyin evlerdeki kafeslere 
dair verdiği takrir okundu. Takrirde 
kafeslerin sıhhi ve içtimai bünyemizde 
muzir tesir yaptığı, pencere kafesleri
nin artık kaldırılması zamanı geldiği, 
belediye balkın sıhhati ile alakadar ol
duğundan bu iıe teıebbüı etmesi iste • 
niyordu. Bu takririn makama havalesi 
muvafık bulundu. 

Bundan ıonra azadan Senihi Beyin 
tramvay ücretlerinin pahalılığına dair 
verdiği takrir okundu. T ahirde bir 
çok izahat vardı. 
d • Bu meyanda fiyatlann pahalı ol • 
ugu~. arabalann kalabalık bulunduğu, 

b~. Y•tzden halkın sıkmb çektiği zikre
~ıyor, tek biletle tehrin bir ucundan 
bır ucuğa gibnek kabil olmadığı ak
tanna u~ulünün ihdası isteniyordu: 

~ akrır sahibi tramvaylar hakkında 
tetki1!a~ Y~Pmıı, :•ide ettiği neticeye gö
r~ bırıncı mevki arabaların ikinci mev
ki ~rabal";'"a ~•betle iki üç misli fazla 
oldugu netıce11ne varmııtır. 

Gene takrir sahibinin iddiasma ıö • 
re, halk birinci mevki arabalara bin • 
mek mecburiyetinde bulunduğundan bi
let farkı 3 kuruı o!duiuna göre, İstan
bullular, senede bır mılyon lira faz! 
para vermektedir. • a 

Takrirde İstanbulda 333 tramvay a
rabasının işlediği , 93 arabanın Şi§li 
Tünel batbnda faaliyette bulunduğu 
kaydediliyordu. 

• ~nibi Bey izahatında bu tekilde 
Şıılıde oturan bir kimsenin İstanbula 
gelmek için Şiıli arabasına sonra da, 
Tünele ~indiği ve tekrar Karaköyden 
baıka hır araba almak mecburiyetinde 
kaldığım ifade ediyordu. Takrirde, Tü
nel idaresinin de tramvay ıirketine ait 
bulunduğu, bu kombinezonla halktan 
daha fazla para almak gayesi takip e
dildiği ifade ediliyordu. 

Takrir okunduktan sonra makama 
havale edilmesi muvafık bulundu. 

Bu~.dan s.~ınra azadan Kemal Beyin 
Bakırkoy dogum evine maddi yardnn 
yapılma~ı hakkındaki takriri okundu. 
Bu ~ır ?"Ütaiea edilmek üzere büt
çe encumenıne havale olundu. 

Ruznamede müzakere <"dilecek baf
k:- '!'adde olmadığından meclis tatil e
dildı. Salı günü tekrar toplanılacak • 
tır. 

Mahkemelerde 

Vllılyatta 

iskan işleri 
'~ 

istatistik tutulmak üzere 
kayıtlar çıkarılıyor 

Nüfus umum müdürlüğü i&kan ida
resinden timdiye kadar yapılan mua
meleyi, tefviz doa.yalannm mikdarmı 
sormu§tur. iskan idaresi eski kayıtla
n bulmu§tur. 

Bu kayıtlardan isattistik çıkarıl -
maktadır. Kayıtlar oldukça munta -
zamdır. Bütün tefviz mikdarı teabit e
dilerek nüfus wnuın müdürlüğüne 
cönderilecektir. 

Kazalara karşı 
Dahiliye veki.leti, otob\U ve oto • 

mobil kazalarına karıı ıiddetli cezai 
tedbirler alınması ve kazalann önle • 
rine ne suretle geçilmesi 18..zrm geldi .. 
ği hakkında tetkikat icrasını Mülkiye 
müfettiılerine bildinnİ§tİ. Tetkike me 
mur edilen müfetli§ler tetkiklerini bi
tirerek raporlarlDI Dahiliye vekaleti· 
ne göndermi§lerdir. 

Mart maaşı 
Mart maaıı önfunüzdeki per§embe 

gÜn.Ü 't'erilecektir. Dul, yetim ve mü .. 
tekaitlerin üçer aylıklan da martta 
Yerilecektir. 

Nedim Nazmi Bey 
Garbi Anadolu Mülkiye baımü • 

fetti,i Nedim Nazmi Bey lzmirden 
telırimize gelmiıtir. Nedim Nazmi B. 
bir ay ıehrimizde kalacaktır. 

Ateş güneş 
Ateı - Güne§ klübü bugün tertip et

tiği ilk çocuk gününü açacakbr. Bu· 
ıün İktısat vekili Cel81 Beyin namına 
İzafe edilmi§tir. 

Müsamerenin çok güzel olması i • 
çln büyük hazırlıklar yapılmııtır. K.lüp 
reisi Bolu meb'usu Cevat Abbas Bey 
çocuk gününü açacak, çocuklara ve 
annelere bitap eden bir nutuk söyli
yecektir. 

Çocuklar için muhtelif eğlenceler 

tertip edilmiştir. __ ..,_ __ 
Hasan B. Ankaraya gitti 

Şehrimizde bulunmakta olan Büyiik 
Millet Meclisi ikinci reisi ve Trabzon 
mebuau Hasan BeJ dün akfJllllki tren
le Ankaraya gitmiıtir. 

Maarifte 

Tevfik Salim Paşa geldi 
Tıp fakültesi reisi doktor Tevfik Sa· 

lim Paf'I Avrupadan ıebrimize avdet 
ebnit ve dünden itibaren vazifesine baı
lamııtır. 

Calatasaray mUdUrU Ankaraya 
çağırıldı 

Galatasaray liaesi müdürü Behçet 
Bey vekaletten vuku bulan davet üze
rine bugün Ankaraya gidecektir. 

Behçet Bey, Galatasaray lisesinde 
yapılacak 11lahat ve yenilikler hakkın
da vekaletle temas edecektir. 

bıaarlar Vekiiletlerini üçer m.. ·il 
temsil edecektir. umc. ..... 

Her mıntaka için İntihap dil ek 
aza mahalli odalar tarafından e .. ect . 
1 k ı gos eni kn!'lllZeBt enir ara11ndan valilerce se
çı ece tir. u ar mıntakalanndaki .. rf 
ve taamül ve mıntakalarına ait dil~
leri tahriren kongreye bildirecekler _ 

Dosyalar da gönderildi 
dir. 

Bu kongrenin bir husuıiveti de kon
greyi berkesin takip edebilmesi ve fi. 
kirlerini tahriren kongreye an:edebil • 

Adliye yangın davasına lzmitte 
yarın başlanması muhtemeldir 

mesi olacakbr. 
Kongre ruznameıi ıudur: 

.. ı -: !"'"!'telif mmtakalanrmzda , tü
tun ekıcilennden doğrudan doğruya 
yapılan mübayaalarda cari olan örf ve 
teamül?. 

2 - I akarla ve iıkonto muamele • 
sinin, muhtelif mıntakalarda doğumu ve 
bugünkü şekli ve istibsalleri? 

3 - Muhtelif mıntakalar itıöarile, 
ekicin.::.. mahsulü ne tekilde ve ne esas
lar dahilinde iılemesinin abcılar bakı
mından daha muvafık olacağı? 

4 - Her iki tarafın karııWdı dilek
leri? 

lıtanbul Adliye yangını maznunJa
n ile bu davaya ait evrak dosyaaı iz • 
mite gönderilmiıtir. Bu davayi takip 
için kendisine lstanbul müddeiumumi 
munini salilıiyeti verilen lzmir ihtisas 
müddeiumumisi Arif Beye lzmit müd
d.eiu?'umi muavinliği salahiyeti de ve
ril'".'t vo; m~leyb davayi takip için 
lzmıte &'•tmittir. Mobak-enin yarın 
baılaması muhtemeldir. Davanın 33 
ıabidi vardır. Bu plıitlerin İzmite 
celbedilerek mi, yoksa lstanbuldan iı • 
tinahe ıuretile mi dinleneceği henüz 
malUın değildir. 

Neşriyat davaları 

Koçuk itilaf devletleri arasın- Son Posta gezetesinin Cümburiyet 
gazetesi aleyhine açbğı hakaret davası-• 

daki ticaret na mukabele olmak üzere Cümburiyet 
Küçük itil.ifa dahil devletlerin lkb· gazetesi de Son Posta gazetesi aley • 

sat meclisince kabul olunan mukarrerat bine bir dava açmıftır. 
ahi~en ne§redilmiıtir. Bu tebliğde oku· Bu dava birinci ceza mahkemesinde 
d~!l'~.muza göre aktedilen uzlaımalar diğer dava ile tevhit eclilmiıtir. Pa • 
Ku.çuk itilaf devletleri arasındaki tica- zartesi günü muhakemeye baılanacak • 
redeti 1934 senesinde yüzde 40 nisbetin· tır. Maamafih her iki gazetenin de yek· 

arttıracaktır. diğeri aleyhindeki davalarından vaz • 
Çe~oalovakya ile Yugoslavya ara • geçecekleri ve aralanndaki ihtilafı mea-

llnda. ınızalanan takaa itilafnamesi ı934 leki bir tekilde hallederek banıacaklan 
~eneaınde ~75 milyon kron kıymetin • haber alınımıtır • 
eli:. mal mubadelesini derpi§ etmekte • Adli yen in yıkılan duvarları 
s Jialbuki geçen sene iki devlet ara • Yanan adliye sarayının bir !asım 
ı::' a l'.aı;ıılan takaalar 200 mılyon çek duvarları son karda yıkılmııtı. Bu yı-
da~n~~dı. Bu uzlaımada Yugoslavya- lolışın sikleti ile tevkifhanenin su te-
t .. tü ~l. edılecek ı 7 milyon kronluk si satı bozulmuı, telefon hatları kırıl-
u n •çın aynca ahkam dı B" mı•, bu inhidam dolayısile de bunların 

naenale h k . ... var r. ı- ,. 
kr lah Y.". andakı yekuna ı7 milyon tamirine imkin bulunamamıştı. 

0 R a ı~ve edilmelidir. Emlaki milliye müdürlüğü bu yıkı-
d 2;;;uın.ra ıle Çekoslovakya arasın· lan kısmın enkazını kaldınnağa ka-

a ?" YOn kronluk bir takas uz- rar vermİ§tir. Bu enkaz bu hafta içinde 
laşması. ımza ed.ilmiştir ki geçen sene kaldırılacak, bundan sonra da bina ia-

u yekun ıss mılyon krondur. keletinin yıkılmaama batlanacakbr. 

Sadettin B. Ankaraya gitti Ceza ve hukuk ~.ahkemelari de 
.. Devlet. Denizyollan umumi müdü • nakledıfıyor 

ru Sadettin Bey lktısat vekileti tara
fından vuku bulan davet üzerine dün 
aktam Anl<araya gitmiştir. 

Adliyenin postahane bina11na ye 
)eşmcai i1i martın ikinci gününe ka~ .. 
ikmal edilmiı olacaktır. Bu haft · .ar a ıçın-
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ele evvelA ceza mahkemeleri, sonra da 
hukuk malıkemeleri postahane binasına 
naldeclilecektir. 

Yeni kisveler yapıldı 
Yangından sonra ilk defa dün ağır 

ceza mahkemesinde hikimler • müddei
umumi ve avukatlar resmi kisve ile 
mahkemeye çıkmıılardır. 

Bu hafta içinde diğ.er mahkemeler 
de reami kisve ile muhakemelere batlı· 
yacaklardır. 

La!ezar cinayeti 
Şehremininde Lalezar bostanında 

babçivan Muradı öldürmekten auçlu 
Arnavut Kenarun muhakemesine dün 
devam edilecekti. 

Fakat ölen Muradın banııi çapta bir 
tabanca kurıununun ölümünü intaç et
tiği Tıbbı Adliden sorulmuftu, bu su· 
alin cevabı henüz gelmediği için mu· 
hakeme baıka güne bırakılmııtır. 

Marmara Şakir 
Anadolu banliyosunda kahveci Sali

hi öldürmekten ıuçlu ve muhtelif ka
tillerden sabıkalı Marmara Şakirin mu
hakemesine dün devam edilecekti. An· 
cak getirilmesi icap eden §alıitlere teb
ligat yapılamadığı anlaııldı , muhake
me tebligat icrası için bqka güne bı
rakıldı. 

DUğUndeki cinayet 
lstanbula civar köylerden birisinde 

bir düğün esnasmda Hasan isminde 
birisini öldürmekten suçlu Nazminin 
muhakemesine dün devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede Nazminin veki
li müvekkilinin mütevahhiş., müteveı .. 
via bir adam olduğunu bildirmiı, bu hu
susta bazı vesikalar da göstererek ma
lilliyeti dimagiyeıinden dolayı asker • 
likten ihraç edildiğini iddia etıniıtir. 

Bu iddianın doğruluğu tetkik edil
mek üzere maznunun Tıbbı Adliye 
sevkine karar verilmiş ve muhakeme 
baı!<a güne bırakılmııtır. 

Pollata 

Pullar sahte 
Değilmiş 

-o--

Sahiplerinin pul meraklısı 
oldukları anlaşıldı 

Kalyoncuda Simitçi sokağında Ma 
dam Mari ve oğlu Alexandrm sahte 
pul yaptıklan ve evlerinde bu iıe ait 
bazı aletler ele geçirildiği yazılmıı • 
tı. Zabıta, bu husustaki tahkikatını 
bitirmiştir. Ele geçen pullar, damga 
matbaasına tetkik ettirilmi§ ve diğer 
mütehaeıslara da muayene ettirilmit 
tir. Neticede, bu pulların sahte olma
dığı anlaıılmııtır. Üç çuval dolduran 
ve Türk ve diğer muhtelif memleket
lere ait bulunan bu pullar, sahipleri· 
ne iade edilecektir. Madam Mari ile 
oğlunun pul kollekıiyonu yapmak m.e 
rakında olduklan tahakkuk etmi§tir. 

Kumar 
Tophanede Giyaaettinin kahvesin

de kmnar oynamakta olan Hasan ve 
Salamon cürmü me§hut halinde yaka 
larunı§lardır. 

OfUrUkçll 
Karagiimrükte Sultan mahallesin· 

de oturan Arap Cemil Efendi, evin • 
de üfürükçülük yaparken derdest e -
dilmiıtir. 

Kiracıya dayak 
Takainıde oturan Todori, konturat 

yapmak ia.temediği iç.in ev aabibi Yu
suf Efendi tarafından fena halde dö
vülmüştür. 

Çikolatalarda çıkan maniler 
beyitler 

Bazı çukulatalann ambalajlan 
içinde uygunsuz mealde maniler, be • 
yitler görülmektedir. Bazı talebe ve • 
Ji)erinden bu hususta tiki.yetler va.ki 
olmuıtur. Bu gibi çukulata firmaları 
teabit ve haklarında takibat icra edi
lecektir. 

Bir günde hırsızlıklar 
Son 24 saat zarfında ıehrin muhte

lif &emtlerinde &§ağıda yazılı irili u • 
faklı hırsızlık vakalan olmuftur: 

ı - Galatada Necati Bey caddesin· 
de Hamayak isminde birinin tabanca 
satmakta olduğu görülerek yakalan -
mı~ır. Üzeri aranınca birkaç albn yÜ 
zük ve bir luymettar yüzük taıı ile 
bir kerpeten bulunmuftur. Hamayak'm 
bunları Kemeraltında Madam Mar -
yanti ve Anjelden aıırdığı anlaıılmıı
tır. Mesruk mücevherler sahiplerine 
iade ve mütecasiri hakkında tak.ihata 
tevessül edilmqtir. 

2 - Dün saat yanında Nuruosnıa
niye caddesinde Ali Rıza Efendinin 
8 ı numaralı evine giren aabıkalı Os
man derdest edilmiştir. 

3- Evvelki gece Ortaköyde Dere· 
köyde Hulusi Efendinin 97 numaralı 
dükki.runa, bahçe kapmndan bıraız 
girerek çekmecesindeki 50 lira çalın 
mışbr. Hulusi Efendi, sirl<atin tanıdık 
lanndan Hamit ve Ziya tarafından ya 
pıldığını iddia etmİ§tir. Tahkikat ya
pılmaktadır. 

4 - Dün saat 11 de Sultanahmette 
Firuzağa camiine bitişik manav Arif 
Efendinin dükki.nında bir ti§e rakı 
alarak kaçmağa te§ebbüa eden toför 
Mehmet yakalanmıttır. 

5 - Fındıklıda Sabri Beyin depo • 
auna evvelki gece girerek ampul aök
mek;te oldulu görülen Şülcrii derdest 
edilmiştir. Üzerinde 20 ampul bulun -
muştur. Merkum, müteaddit apartı • 
manlarda yapılan ampul hınızlıklan
nm faili olduğu anlaıılarak Adliyeye 
verilmi§tir. 

6 - Şiılide Hatip sokağında mimar 
Rıdvan Beyin kümesinden 8 tavuk, 
bir horoz çalmağa teıehbüs eden Ali, 
Leonida Abdullah ve diğer Abdullah 
yakal~ıılardır. Bunların o civarda
ki müteaddit tavuk lursızlıklanrun 
faili olduklan te•bit edilmiştir. 

7 - Kadıköyünde manifaturacı Hik 
met Beyin dükkanına, Anadoluya gön 
dennek üzere muhtelif eıya alacağıru 
aöyliyerek müracaat eden bir t"1na, 
dükkan sahibinin meşguliyetinden bil 
istifade birkaç düzüne gömlek aımp 
oıvıpnı§br. Yapılan tahkikat neticesin 
de bunun Rasim isminde müteaddit 
airkatlerden sabıkalı biri olduğu an • 
la,ılmıf ve derdest edilmi§tİr. Aıırdığı 
ıömlekler de müsadere olunmuştur. 

8 - Büyükderede Kıpti Saidin ku
lübeoinden bir yatak ve aainı aııran 
Bayram yakalanmııtır. 

9 _ Firu:ancılardan geçmekte o • 
lan Mehmet Efendinin karııama, elin 
deki sigarasmı yakmak babanMile çı
kan sabıkalı Hasan, mumaileyhin ce • 
binden g'ÜmÜ§ saatini apnp kaçarken 
derdest edilmiıtir. 

Tramvıy çarpması 
Beyoğlunda istiklal caddesinde bir 

yandan karşı yana geçmekte olan sa 
kinlerden matmazel Hermina, vatman 
Mebmedin idatesindeki 209 numaralı 
tramvayın sademesine uğrayarak ha· 
fifçe yaralanmı§tır. 

Köylu sigarası 
Sabıkalı Kamil, Unkapanmda Te • 

kirdağı iskelesinde köylü sigarası aa• 
tarken derdest ve sigaralar müaade -
re edilmiıtir. .. . ... 

Karaköy sakinlerinden Koprulu 
Mustafa da asker ve köylü sigara11 
aatarl<.en yakalanmııtır. 

Kaçak esrar yakalandı 
Karadeniz, Akça§ehİr iskelesinden 

bir motöre binen Deli lbrahimin Üze
ri muhafaza memurlan tarafından şüp
he üzerine aranmış ve yarım kilo esrar 
bulunmuştur. İbrahim ihtisas mahke • 
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Ahşap bina, saç mangal 
Adliye sarayı yanıp kül oldu ve 

bu hususta gazetelerde bir çok 'ey
ler yazılıı;ı çizildi. Acı, tatlı, hayır
hahane blr çok şeyler söylendi. Bu 
arada biz de yazmıt olduğumuz bir 
fıkarda her feyden evvel de ı lm 
kiracı vaziyetinden kurtarılması 
lazrmgeldiğini mevzuub:ıhis etmi~, 
devlet müessesatmm şe: efi!e müte
nasip güzel bir çab altında değil, 
köhne, ahfap veya nim ahfllp bir 
takım evlerde vazife görmekte ol
duklarından fİkayet eylemi,tik. 

Koca Adliye sarayını gözle kas 
arasında enkaz ve kül haline kal
beden müessir, bir mangal olmuş• 
tur. 

Devlet dair;leri, çarpık, çürük, 
delik de,ik binalarda müsteciren 
mütemekkin oldukça, karikadim 
mangal, en za:,,ri teshin vanta!ı 
olarak kalmakta devam edecek
tir. Bugün eşhas sermayesile yapı
lan apartımanlarda bile, kalörifer 
tesisatı, en ön safta mevki almak
tadır. Efradın bile apartıınan '·•'
carında kalö.iferli olanlarını tercih 
ettiği nazarıitibare almıısa <.oev ıet 
memur'Ullun, hala karıkadim man
gal kömürü veya saç odun sobasi
le ısmmağa çalışması ne kadar 
mi.nasız ve sakat bir harekettir. 
Hiç olmazsa bu haileden ibret a
larak bundan sonrası için olsun sa9 
sobaya ve mangala ah~ap evlerde 
mütemekkin olan devlet kapıların
dan içeri girmek imkan ve fırsatını 
vermekten çekinelim. 

Asri bir devlet, sonra mangalla 
teshin •. Bunlw ne kadar biribirle
rine aykırı şeylerdir. 

Yapılacak tey, bütün masrafları· 
mızı kısarak, dişimizden tırnağı
mızdan ayırarak dağınık bir halde 
olan devlet dairelerini mümkün ol
duğu kadar kalöriferlerle teshin 
edilen muayyen ve kargiı• devlet 
çabları altında toplamak ve onu 
mangalla ısınan müstecir vı:.ziye-
tinden kurtarmaktır. Bu hususta 
yapılacak fedakarlık. en ziyade 
mahalline mosruf fedakarlık ola
caktır. Hatta o kanaatteyiz ki biz
ce bu, bir fedakarlık değil, kat'i 
bir zaruret ve mecburiyetti:- bile. 

Salahattin ENiS 

Çöplükte bulunan 
Kafa tasları 

Dün Salkımsöğütıeki çöp sandıkla -
nrun birindeki çöpleT kaldırılırken "'"" 
dık içinde üç, dört İnsan kafatası bu
lunmuı, hadise ağızdan ağıza yayıla • 
rak civar halkı arasmda heyecan ve 
merak uyandımuJ, bir çok faraziye -
le~ ~urulmuş, cinayetler tahayyül edil 
mıştır. 

Nihayet h&dise zabıtaya da aksetti
ğinden derhal tahkikata baılanmıı, ne• 
ticede kalataılanıım M~r&'ta otopsi ya. 
palan eski baılar oldugu ve hademe
ler tarafından çöplüğe atldığı anlaııl • 
mııtır. 

--<>-
Almanlar bugün matem 

tutacaklar 
23 ıubat tarihi Almanyada büyük 

harpte ölenlerin amlması için umumi 
matem günü ilan edildiğinden ıehri • 
mizde bulunan Almanlar da umumi ma
temi bugün tutmağa karar vennitler
dir. 

Bugün Alman konsoloshanesinin bay
rağı matem alameti olarak yarıya ka
dar indirilecek ve Aynalıçeşmedeki pro
testan kilisesinde ve St.Georgea ki
lisesinde birer iyini ruhani yapılacak
tır. 

Bundan sonra Alman ceneral kon
solosunun riyaseti altında bir heyet Ta
rabyadaki Alman mezarlığına giderek 
harpte ölen askerlerin mezarlarına çe
lenkler koyacaktır. 

meıılne tevdi eclilmiıtir. 
* Muhafaza ve polis memurlan dün 

":ani isminde birinin sahip olduğu 17 
kilo esrar bulmu,lardır. Yani ve ar• 
kadaşı Memedaki yakalanmıştır. 

iskambil kağıdı 
Kmalıadada Odakimyan efendinin 

kötkünde yapılan bir aratbrmada 40 
deste iskambil kağıdı , 4 !İte §8rap 
ve sair içki nevinden kaçak eıya bu
lunmuıtur. 

Rakı parası 
Beyazıtta Medrese sokağında otu

ran Zekeriya Efendi, zabıtaya müra
caatla Necati Bey caddesinde Meh
met Efendinin meyhanesine girerek 
az mikdarda içtiğa rakı parası olarak 
kendisinden 300 kuruş İstenildiğini ve 
\Utelik bir de döğüldüğünü iddia et -
miıtir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Neden öldü? 
Kuşdili sakinlerinden Hacı Halil 

Efendi yatai:ında ölü olarak buhınmuı 
idi. Ailesinin vaki o]an mÜrl\Caatı Ü • 
zerine cesedi Morga kaldırılmış ve o 
topsi yapılmıştır. Kadıköyünde bir a
partımana ve bir de muhallebici dük
kanı'1a malik olan Halil Efendinin Ö· 
lümündeki eararı Morg raporu tenvir 
edecektir. 

Pencereden aşağıya! 
Şehit Muhtar Bey mııballeaindeıı 

70 numaralı apartıman kapıcııı Mev • 
lUt, camları silerken pencered~n Jü • 
şerek ağır surette yar 1 :ır .. 





liaftanın filmleri 1 
Artistik: Fındıkçı kız 
ipek : Kartallar uçarken 
Melek: Kız mısın, erkek misin ? 
Saray: Yataklı vagon cilveleri. 
Türk : Ben fahişe miyim? 

~R.TISTIK 

Fındıkçı kız 
( İngilizce ) 

l Oynayanlar: Liliyan Harvey, 
ew Ayres. 
Bu film sevimli artist Lilian Har 

~~y'~n Amerikada çevirdiği ik:nci 
ılırııdir. Eğlenceli ve neşelidir. Lil 

Yan bu filmi ana lisanı olan İngiliz 
ce oynamıstır. 

Mevzuu 
0

bir güzel ve fakir kızın 
z~ngin bir gence tutulması, bu gen 
Qnd -k e amcasının ısrarına ragmen 
,ızla evlenmeye tenezzül etmeme

sı1ve bunun üzerine izzeti nefsi kı
tı an kızın birçok maceradan son
radtekrar emel: ne muvaffak olma
ıı ır. 

iPEK 

i(;rtallar uçarken 
( Fransızca) 

Q Oynayanlar: Frederic March, 
arry Grant, Carol Lombard. 
Bu film harpte iki rakip tayya

~e zabitinin maceraları ve bunlar
a.n birinin rakibinin ölümü kartı· 

11lıda gösterdiği mertliği hikaye 
h~er. Tafsilatı geçen haftaki sa-
~-feınizde verilmiftir. Bu filmin 

lloaterilmeıine geçen hafta batla • 
~a~ iken bir taraftan ondan ev
" elkı (Şeytan Kardet) filminin 
hok tutulması diğer taraftan da 
havanın bozması üzerine ancak bu 
afta gösterilmeye başfa. mı,tır. 
~ELEK 
;--
<ız mısın, .., 
C.r kek misin? 

0 
( Fransızca ) 

Cor ~ıı."}'anlar: Meg Lemonier, 
e,ıe 

he nu s~ne gösterilen filmler içinde 
bi)~~n h.-men en şirini budur diye 
z ırız. Esasen fransızca ve man • 
buın olarak oynanmıt olmasından 
~ a~ka .. a~rapa eğlenceli bir eserdir. 
tı:ı rı ~uh~m rolü almıf olan Meg Le 
d 0nıer ısmindeki genç Fransız ka 
z •rı1 ı hem güzeldir, hem de çok gü 
e oynamaktadır. 

l' Filmin mevzuu, bir artist komis 
ı:rı büros~nda biribirini tesadüfen 
b nıyan hır erkek ve bir kızm it 
t Ulaınayıp dönerlerken ekmek pa 
t~!t çıkarmak için buldukları ga • 
-.,
1P bir çarede muvaffak olmaları 
~ bu yüzden her birinin h.-m zen 

trı, hem de mesut olmalarıdır. 
ılm cidden güzeldir. 
Sı\RA.y ,..___ 

Yataklı vagon 
tilveleri 

,., ( Fransızca ) 
lar11.t·ruf Fransız aktriıi Florelle 
S1!rı hlldan oynanmıt olan film ııe
e~ 

1 
afta gösterilecek iken ondan 

'1>11, h lı~sterilmekte olan Kazano
h11.f~ llıınin temdidi üzerine bu 
dille· Ya kalmıtşır. Bu film haki··~ 
feııı.! llıalUınatı geçen haftaki ıahi
hir izde Yazmıttık. Filmin mevzuu 
l Pten . . d' •. b' e e 

1 
sın ısteme ıgı ır prenses-

tilp v enecek yere tesadüfen gö • 
iit •evdiği bir kadınla evlenmesi-

~l( SiNEMASI 

(l·-----
lzlenen ıztiraplar 
0 

( Fransızca ) 
lı_llı. :rpaYanlar: Kay Francis, Wil
'ttiar awell bu filme iki muktedir 
t11. 111ı ın gil:ı:e) oynadıklan, heye -
~ereııı."e .güzel b"r eserdir. Mevzuu 
o:ı[r hır kadınla idama mahkiim 
•e.., :~iteği? .biribirle~ine rastl~yı~ 
~.\vı1 elerıdır. Filmm asıl umı 
!!llrıa et .. ediJmiyen seyahat) oldu -
~il) ll'ore mevzuun hazinliği der
dril~~latılır.. Ciddi ve güzel bir 

~ 
~ ~~~~·~------

f, Saray B · lldan .. oına' da Prençıp tara-
~ilıı' ırı 0 1dürülen Artidük Ferdi-
<l.tıırı 0 •ırada rakip olduğu ara
~oıı:r:enj Çevrilecek bir film için 
{ A.vı.ı 0~d'a götürü'düğü yazılmış 
e!~if) at rya hükUıneti bu haberi 

'< .\ e ınişfr. rk ı.ı::eri~a11 firmalarının 1933 
'aııg1 b uınl ı rnaarafları bir milyar 

u ınuıt"· 

En mesut yıldız: 
Joan Harlov 

Hoolyvod'da son zamanlarda 
dillere destan ettiği bir yıldız da
ha var: Joan Harlow. Bu genç ka
dının diğerlerini kıskanacak he
men de hiç bir teyi yoktur. Atlet 
yapılı gençler onu da bir gün kaçır 
dılar, onun için de bir kaç delikan
lı kendine kıydı. 

Fakat onunla diğerleri arasında 
bir fark varsa, o da Joan Harlow ' 
un, diğerlerinin eri,ilmesi gayri 
kabil addettikleri "saadet,, tahika
sma yükselmiş olmasıdır. 

Daha 16 yatında iken bu kabına 
'sığmıyan haşarı kız "kimyevi müa
tah:ı:erat kralı,, nın oğlu M:ıc Grew 
e af ık olmaz mı? 

Kız daha leyli mektepte okudu
ğu, binaenaleyh sıkı bir nezaret al
tında bulunduğu için, bir gün ken
disini bu del.kanlıya kaçırttı ve az 
sonra da düğünleri yapıldı. 

Fakat acele ite f"ytan karı•ır
mıf. O zaman Harlean ismini ve
ren Joan Harlow, hayatını bağla
dığı adamın ıslah kabul etıne:ı: bir 
ayyaf olduğunu gördü. Ya1':1ız ay. 
yaş olsa iyi, müstahzeratı kımyevi
ye kralının oğlu kafayı tuttu mu, 
karısını pataklamaktan hiç te çe
kinmiyordu. 

Daha o yaşta inkisarı ha:v:a~e uğ
rıyan zavallı çocuk günün bırınde 
evden kaçtı ve talak istedi. işte 
ilk a,k ta böyle batladı, böyle bitti. 

Fakat aşkta kavbeden ..• başka 

Fındıkçı Kız filminde Lilyan Harvey 

thy mezarda kocasına iltihak edi
yordu. 

günün birinde artık dayan°amıyan 
Hal içini açtı, ilam a,ketti. 

Zaten içten içe anlaşmıtlardı. 
Iki gün sonra evlendiler. O za

mandan beri Joan Marsh bayatını, 
İf s.-yahat ve kocası arasında geçi
riyor. 

Siz artık herkesin Joan'ı teselli 
edeceğini zannedersiniz. Ne mü
nasebet? Bilakis neler, neler söylen 
medi. Genç kadını nelerle itham et 
mediler. A:ı: kaldı, sinema alemin
deki mevkiini bir daha ele geçmi- Sinemalarda biraz hareket 
yecek suretle kaybediyordu. Çün- 1 . . · ·· 
kü sinerna ·ı · b"' 1 d' Gecelerı yırmı uçte kapanmak a emı oy e ır. b · · ·· · b' k O z . . . . . . mec urıyeti u:ı:erıne ır aç zaman 

aman, nınesının bır naaıhat!- dır durgunluk ve zaaf geçiren si -
nemalarda bu hafta biraz hareket 
batladı: Bu hareketin üç sebibi 
vardır: 

1 - Halk yav!!.f yavaş bu saat 
meselesine alışmaya batladı. 

2 - Sinemacılar asıl filme do -
kuz buçuktan evvel haşlamıyorlar. 

3 - Bir aralık pek hafifleyen 
filmler de düzelmeye başladı. 

Bu hafta geçen haftaya nazaran 
daha fazla seyirci hareketi olmu.
tur. Halk esaı:en matinelere daha 
fazla rağbet gösteriyorlardı. Film
ler hafifleyince evvelce görülme -
mit iyi filmleri ikinci gösteriş ya • 
pan ucuz sinemalar da görmeye 
bafladılar Şimdi de artık yavq 
yaTaf norma! sinema hayatı av • 
det ediyor. 

Bu haffta şehrin birinci film 
gösteren bet sinemasında bet gü -
zel film vardır. Bundan üç tanesi 
eğlenceli, nefeli ve prkılıdır. Ve 
üç maruf kadın artisti tarafından 

.. ~-.a- - ... 

lf. Pariste Yedinci Edouard tt· 1 
nemasının kapıcısı yaman bir sine
ma münekkididir. Görüşlerine ve 
hükümlerine herkes inanıyor. 

* Courteline'in meşhur "Saat 
8.47 treni" ismindeki romanı Fran 
sada filme alınacaktır. 

lf. Almanyada Reicha Filmkam
mer en iyi kıf sporlarını gösteren 
iki film için biri 1000, diğeri için 
500 marklık iki mükafat koymuş
tur. 

'~ Almanyada bir sinema firma
sı, Sahrayikebire bir sinemacılık 
seyahati tertip etmiştir. 

lf. "Dört ailahşörler,, bu ay Ber
linde çevrilecektir. 

* Jean Harlow romancılığa da 
başladı. "Gündüzden geceye,, is
minde ilk romanım neşretmiştir. 

"" Dubarry filme alınacak. Wer
ner Bross bu film için baş rolü E
mile Jannings' e teklif etmi,tir. 

,,. lngiliz film imalatı arttık· 
ça artmıştır. Hatta mevcut r.tüdyo
lar kifayet etmemektedir. 

"" lngilterede Charles Langhton 
"Tahtelbabirde bir kadın,, ismin
de bir film çevirecektir. 

* Fox Japonyada Çin - Japon 
muharebesi hakkında bir film çevi 
recektir. 

:ı. 1933 senesinde lrlandada yü:ı: 
filmin gösterilmesi men':'dil~itt~r. 
743 filmin de bazı yerlerı kesılmıt· 

tir. 
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"" Fransız rejisörlerinden B. de 
Mille Amerika Cümhurreisine bir 
ist;da göndererek, Üzerinde yüz 
altın dolar bulundurma~ına mü~a
ade edilmesini istemiştir. 

• Apandisitten kendisine ameli
yat yapılan Joan Blondell fimdi 
nekahet halindedir. 

:;. H'ndistan Hükumeti altı yüz 
bin köyde harsi film!er göstermek 
için seyyar sinema teşkilatı ya;>
ma"k niyetindedir. Bu filmleri a~a
ğı yukarı iki yüz elli milyon kiti 
seyredecek. 

* Mary Pickford'un Moskovaya 
geleı;eği ve orada bir kaç film çe
vireceği söyleniyor. 

"" Fransada Jaques Haik ve A
dolphe Osso firmaları iflas veya
hut tasf;ye halindedirler. Bu se
bepten dnema sindika odası ikin
ci ı· ~ısliklerinden istifa etmişlerdir 

:ı. Cari Frevilich Almanyada "Bıı 
har şarkıları,, isminde yeni bir 
film çeviriyor. 

"" lstat~stiklere göre, Amerika.
da film f:rmalarının 1933 hasılab 
1932 den fazla olmuştur. 

:ı. Laura Laplante ve Regiııalde 
Denny için yeni b:r film hazırlan
mıştır. 

'-' Methur muııanni Karuzo'nun 
oğlu da sinemada artist oldu, Şim
di Amerikada yeni bir operet fil
~inin lıpanyolca versiyonunu çevi 
rıyor. 

oynanmıttır. Bunlardan ik:si Av· Kız mısın, erkek misin? filminden bir sahne 
(Gizlenen ıztıraplar) filminden bir sahne Am 'k f'I 'd' 

rupa filmi birisi erı a ı mı ır. ,,. lvan Petrovitch yakında Var• \ "" 1933 te Amerikada 4635 ıin• 
seylerde kazanırmıf. Joan sinema- ni hatırladı: Dig"er kalan iki film de dramdır k anmıftır 1932 d i 5895 
~ fak B ı 'd" ·· tovaya gelecek, bet film çevirecek- ma ap · . e ~e ya girdi, ilk zamanlar muvaf ı- - ir kız sevda pefinde kotma- ve ikisi de Amerika fi mı ır. ve gu . sine kapanmıştı. Tabıi yenı açılan. 
yeti görülünce, 1928 de birinci mu- malıdır. Sevda öyle bir teydir ki, zeldir. tır~Columbia'nın 1933 teki ıafl kl- l:.:.ar:.:._d_a_b_~~k_a_'_ ... -;-<~--;;:::;-------
kavelesini akdetti. Gerçi haftada en dütünülmedik zamanda g.-lir, Geçenlerde de ye,zdığım.ız gi • 
300 frank alıyordu, fakat servet ve seni bulur. bi sinemaların çalıtmamasına yal- rı 241778 dolardır. 1932 de 202 Yaman bir figüran 
,öhret yolunun ucunda bulunuyor- Artık Joan kendisini ıinemaya ruz ha!kın gelmemesine değil, bir bin 207 dolardı. d birin taavir 
du. Platin sarısı saçları herkesin te- vermİftl. O sırada stüdyo arkadllf- az da filmlerin zayıf olutu ve he- • Tolatoi'nin "Baaıbadelmevt,, Pariı aokakların an 'hf ba-

tah 1 d H 1 R b 1 h aal b . d b' bo uJ •1n·ı Rouben Mamoulian niaanda için bir küstah satıcıya 1 ıyaç 1 c.-aaüsünü rik edecek kadar gü- arın an a osson ile ir ilde le av nn ır en ıre z u'u • k ta e ıatan ar 
zeldi. Hali. çocukluğu üzerinde ol- çalıtıyordu. Hatta muvaffakıyeti- sebep oldu idi. Şimdi bir taraftan Anna Sten ile beraber çevirmeğe sd olmuf. Par19te es n k t bU 
d • · · b' ok ı batlıyacaktır. o tehre cahil tiplerdir ve pe a ugu ıçın, o zamana kadar kimse- nin ır ç taraflarını ona med- halk, bir taraftan da sinemacı ar b ) ak ta b,. 

· d ğ l d Y ti d'' b ı d "" Paramounth uzun bir müddet bunlardan birini u m 0 

nın y~pa~a ı ı. fey eri yapıyordu. yun ur. ava, yavat bu arkada,- eıki itiya arına onmeye aşa ı- için Joan Marach'ı angaje .-tmittir. dar güç olmamıf. Mahdut fikirli, 
Mes'!la pıJama ıle plaja çıkıyordu. hk daha samimi bir hal aldı. Ve lar. y 
Artık kıskananlar mı aranınız gıp -~~;;~.-~;.;;;..;.;;;;.;;;;..;~.;;~-----~~~-~-~~~--~~~~~~--~~-- sade ve mütevazı bir adam.. apa• 
ta edenler mi ? ' • } d ld •• •• •• b •• t • t d" }" cagı it te filmin dekorları içinde, 

Kızı or unun teşekkülünün yı onumu ugun esı e ı ıyor ba, kadın artiste bir paket kestane 
Bilhassa kıskananlar neler, ne- satmak .• Sanki her gün yapmadılt 

ler uyduruyorlardı? Hele eski ko- · ., .. 
cau da, izdivaç hayatına ait mah- Fakat rejiıör ona rolünü izah e-
rem nıektupları netretmeğe başla- diyor. Diyor ki: 
yınca, diller bir karıt olmutlu. - Bütün yapacağın it, her za-

Joan Harlow'un kendi hüsnü ni- man bütün kadın mütterilerine Y&P. 
yetinden başka güv.-nec.-k feyİ tığın ııibi, bu kadına da kestane 
yoktu. Çünkü maddi geliri azdı. ıatmak •• O kadar .• 
Bir müddet fırtınanın geçmesini Adamcağız ba,ım •allamakla, 
bekledi. Her fırtına gibi, bu da ge- kendi'llne verilen rolü pek iyi an-
lip geçm' tli. ladığını ifade etmi9. 

Halbuki timdi bütün dünyanın Kestııneci bağmyorı "Haydi il• 

tanıdığı belli başlı artistlerdendir cak, sıcak .. ,, T abil filmde figüran. 
ve artık zengindir. Yalnız "Saa- !ar <la var. Hepıi ııc:ık kestanele-
det,, i arıyordu. Bu da rejisör Paul rin başına gelince, her biri alabile-
Bem'in siması halinde k~tısma ceği kadar almıt. Sıra filmin bllf-
çıktı. kadın artistine gelmif. Fakat kes-

Fakat bu itte de bir diken vardı. taneciyi yerine koydunaa bul.. A-
Bu diken de kim? Dorotby Mil- damcağız bütün kestaneleri figü-
lette. • ranlara sattığı için, pılıyı pırtıyı 

Bu kadın 1920 ye doğru Bern toplayıp evine gitmit. 
ile evlenmitti. Bir gün kavga et• 
mişler, kadın kocasını bıraktığı gi
bi meçhul bir delikanlı ile kaçıp 
gitm'tti. Aramalar bo,a çıkınca re
jisör artık kendisini "bekar,, addet
meğe ba,lam.ış ve yeni bir izdivacı 
kafaaına koyınuJtu. Ve Joan'la ev
lenmitti. 
.T~~ o sırada Dorothy etile, ke

mığı ıle, d'pdiri kartısına çıkmaz 
mı? Bu kadm kocauna diyordu ki: 

- Geç olsun, güç olmasın. Ben 
an~~dım ki, aend.-n vazgeçemiye
cegım. 

Zavallı Bern'in halini tasavvur 
e~in._ ~i~ aklına gelmediği halde, 
t mdı ıkı kardı bir koca vaziyetine 
dütmüştü. Ne yapsın? Vaziyet için
den çıkılır bir şey olmadığı için 
bir gün Bern'in tabanca kurşunu i
le vuru1mut olarak, cesedine tesa
düf edildi. Çok geçmeden de Doro-

Bugün KıZ>lordunun teıekküliinün yıldönümüne te•adül ediyor. au mÜna•ebetle So11yet Ruıyanın her tara~~ta aske~i 
mera.im yapılacakt·ı.r. Bugün dünyanın en muntcaam ve kuvvetli orduları araaında bulunan Kızılordun~n 1 aasa SU• 

ııari teıkilatı ıimdiki Harbiye Komiseri ııe ordu kumandanı Voroıilolun eseridir. Kı:ıı;ı/ordu her sene b_ır derece dah? 
tekemmül etmekte ııc gittikçe daha ziyade malıineleımektedir. Yukanki ,,.,.imler Kıztlordunun muhtelıf sınıflanna aıt 

/ut'aların bir geçit rr.smi esnasında alınmııtır •• 

&rom ur al 
• Kno\\• 

25 senede~beri 
sinir\erı 
teskin editi 

. h.erval<it 
tehlil<esıı ve 
en c;o\t istimal olunan 

bir ilac;tır. 
ıakV1J't tdil• 

sromura\, bl.tk.~mJı~raftn blr v•· 
fl\\t vt bü,'oilt .':.ıdır. 
\tr1an milıtalu: 1 havi tüp· 
\O ve 10 kornprhnt~ıcllt••''"'' 

d 
-ı.ındudt rtÇ; 

\tr t .... 
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MllllYET CUMA 23ŞUBAT1934 

!(arı mektupları 1 .. ---·U-Om!K.•.1!11•. O ... KJl!lll--•.11 ·-... Dr. IHSAN SAMI 

Hasta bir talebenin niyazı Rusçu'klu Hakkı 8~~~ı1;~~JI ı 
ka~•rı, annemden küçük Y"§ta mahrum Galatasarayda Kanzük eczahaneti Umumi kan tablilatı, frengi noktai 
betti"" babam ı da umumi harpte kay• · Urtllmda Sahne sokağında 3 numa- nazarından (Wasaerman Te Kahn 
tiik nı. ~ayatta ac,il milletim ve onun 1 ralı apartnnanda 1 numara. teamülleri) kan küreyvah ıa,..Imaaı. 
}ok •ek ıdarecilerinden başka künıem ı lı•••llıi•••••••••• Tıfo ve mtma lıutalrklan tqhisi. 

631 lıa ~ur. Vücudüm b:r çok hastalıklarla 
..,ı •şa kald .. Bu hastalıklar i~inde bu- idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ııı 
d• dını, çırpındım ve nihayet bu yüz- A E G ı tahliliôtı, Oltra mikroıkopi, hususi a-

n zayıf d'' t.. dar • "h Kanda k 
8 uı um. Tu'·rk Anonım· Elektn"k ' t1tı zan. üre te er. 

ı. Ugürı veremle kar~• karııyayun-. Va· ı Klorür. Kolleaterin miktarlannın ta-
l~a h.kadar hasta değilim? Fakat bu iyi• Şirketi umuıniyesinden : yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 
•• it Veremin iyiliğidir. Belki de b:.-
b.'~d'? döıeğinin ro<hatıl lıte dört aydan Şirketimizin senelik hissedaranı he· 1 (12838) 771 
h;ı" 

1
'._"_ bu halimi kimıeye anlatmak lra- yeti umumiyesi 19 Mart 1934 tarihine --------------- ı 

lca 0""'118dı. Maarif vekaleti yüksek ma- müaadif pazartesi günü saat 11 ele Şirke-
to ~ına 13-10-1933 tarih ve 1081 nume• tin Voyvoda caddesinde eski Galata poa-
~. ~·~ takdim kılınan evrak Mektep ida-
• •ınıa müteaddit tekitlerinc rağmen ce- tahanesindeki idarei merkeziyesinde top-
ı_'t•z ~aldı. Şi"'di istirham ed<rek an- lan.atağından içtimada hazır bulunmak 
~~·nak ıstediğim nıdur ki : Bu tedavi isteyen hine sahiplerinin içtima tarahin-
ıı; tın~i vazifert'dc;, fazlamı? Yok.sa be- den liakal bir haftıa .,...eı bisae ıenetleri· 
nı Çın tedavi kay· !arı kapalı mıdır? 

Edirne : Erkek mnallim mck. ni ıirketin yczneaine tevdi derek mal<
puz almaları ve yevmi mezkU..da içti· 
mada tı..zır bulunmalan IW:umu ilin olu-

relabelerinden okuyucumu 
SA1PAYHAN 

T cmsil ve konser 
nur. 

Ruznanıei müzalo:erat : 
1 - Meclisi ldııre "ve Murakıp rapor

larının kıraati, 

"ŞARK" 
Sigorta Anonim Şirketi 

lstanbul 
" ŞARK " Sigorta Anonim Şirketi 

Hiıııedarıuu efendiler, 25 Mart 19c4 ta
rihine ınüsadif pazar günü saat onbirde 
Şirketin Galata'da, Şark Hanında üçün
cü kattaki merkezinde alelade in'ht e
decek heyeti umumiyeye davet olunur. 

RUZNAMEl MUZAKERAT: 
1 - Meclisi idare raporunun lma:ıti, 
2 - Murakıp raporunnu kıraati, 

VAPURCULU~ 
TORK ANONiM ŞlRKETI 

IST ANBUL ACENT ALiCi 

Liman Han, Tele/on: 22925 

Karadeniz yolu 
SAKARYA Yapuru 25 Şubat 
PAZAR saat 20 de Galata nbtı
mından kalkacak, gicliıte : Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sam.sun, Ün
ye, Ordu, Kireoon, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye. Dönüıte bunlara i
laveten Of ve Sürmeneve uğrar. 

KANDIOTI. RIKARDI • FILIPIDIS 

Yunan Operet Heyeti 

Fransız Tiyatrosunda 
Bugün birinci matine ıaat 14,30 te 

Yineka Tou Dromou. ikinci matine saat 
17,30 te Bal im Savoy. ı\kf8DJ suvare 
ıaat 20.45 te Cocktail. Cumartcai akta· 
mı büyi'.ik gafa olarak Soldat de Choco
lat. .. lialk gençler mahfeli tarafndan bu

:u~ •aat 14 te Şehzadeba.t fırka ıner• 
">inde umuma bir temıil Ye konser 

'••ilecektir. 
2 - Senlik bilanço Ye karüzarar hesa

batuun tetkik Ye tasvibi 

3 - 1933 devrei heıaabiyesine ait bi
lanço ve kanızarar hesabının tasdiki, ge-
çen devrei hesabiye zarnnda uayi vazı- -~uderris Dr. Rasit Tahsin-

Daruşşafaka'ı!ar kongresi 
%.Darüaafakalılar cemiyeti ttisliğÜıden: 
d rtı., i!k cumasında toplanması icap e
ı.•" kongrenin b-uı zaruri sebepler do
h' Y•sıle nioanın ilk cuma gününe te-

;• olanduğu idare meclisi kararile ilan 
<> tın•ır. 

Fakirlsre yardım 
'tüccardan Hacı Süleyman zade Hay

't " '"'" Bey tanfmdan Topkapı fukarape'l'-
~(7-inc teberı·ü edilen ş,eker ve ihlamur İ· 
• •ir kısmı Emlak ve Eytam bankası 
"'«kezi taraf .ndan yapılan nakli muave
~•t :•c bir ksmıda müeısese tarafından 
t~in edilen kömür bugün 215 fakir 
~11•v• dağıtılacaktır. 

Hazin bir irtihal 
. tüccarlanmızdan Sabur Sami Be-

~'." km Emel Hanımın vefat ettiği 
Uyüı, tee11i.irle haber alıonutbr. 

d Enıel Harum henüz 23 yqına giriyor
u. Çok iyi taluil görınüttü. Fran-

'1>ca ve lng'•I" • li--~· ..:&.: bi • 
ı· u:ceyı ana --- •-
~di. Yüksek zevki vardı. Mıııikiıi • 
at:lı'. gü,cl bir ıporcıı idi. iyi yüzer, 

bıner, tenis oynardı. 
lik En;ct Hanım bir kaç sene enel müh
. bır haıtalığa duçar olmuflu. la • 

••çreye v· d . . . ..~·~" tnü • ıyanaya te avı ıçın gouanu• 
_ ı. sanatoryomlarda kalmrı; fakat ..... ,, 
huın ... ! hayab kurtarılamamıfbr. Mer 

E: "" •ilesine beyanı taziyet ederiz. 
,.. t llıel Han:m, hazin vefatile ailesini 
k•d o.nıdıklarır.ı büyük bir boıluk ye 

"' er • · !! " ıçındc brralomşbr. Cenazesi bu-
d "~ • ._ .. ,ı il de Sahur Sami Beyin Mo
• ~ <lkİ kötkündeo kaldrnlarak Oııman 
•ı:a •. d ., camun e nama-ı.ı kılmacak ve Ka· 
dacaahmette tehitlilde aile kabristanına 
~ elrıolunacaktır. Allah rahmet eyle • 
•• 

TEDFiN MERASiMi 
.., 1 ı:abzo:ı ~rafından ve Sıunaun tücca-

trıutebereaındcn Y elkeııei Vapurlan fir 
lııa., bô.niıi büyük annatörlerimizden 
'>'eu . z d <"::ı._~ d <erır.ı a e, .,....,.. Beyefendi tahb te-
d a•ıidc n•tlunduğu Şişli Sıhhat Yurdun
b a •cfat elmiı .,. cenazesi bir çok ehib
~a ~e doıtlan tı..zır bulunduiu halde düıı 
/"Psultan'd.aki habigalu ebed.isine tev-

1 kılmmıtltr. Mevla rahmet eyliye.. 

3 - Meclisi 'iaare zimmetim.. ilıraaı, 
4 - Meclisi idare azaamılaa müddeti 

hitam bulan az&larm yerine aza 

intilıabc. 
(13598) 

Uaküdar-Kadiköy 

T. A. S U Ş 1 R K ET I 
Hissedarana ilan 

Şirketin alelade umumi içtimaı Kadı. 
köyünde Moda caddesinde kain merkezi 
idaresinde 24 Mart 1934 cumartesi günü 
saat 15 3/4 de yuJmbuJacağı bissedara

na ilan Ye ihbar olunur. 

Riimameai Müzakerat : 

1 -1933 senesine ait Meclisi 

idare ve Murakıp raporu, 
2 - Bilanço ile kir ve zarar hc

sabınm tetkik ve tasdiki 
3 - Müddeti hitam bulan idare 

Mecliaİ azasının tecdidi, 
4 - 1933 ıenesi için bir mura• 

kıp müli.ziminin tayini 

5 - Meclisi idare azalarmm ai
datı ile murakıplerin tahsiıatmın 
tayini 

Hiuedatn rey haklarını heyeti u 
mumiyede istimal edebilmek için 
ya hamil olduldan hiue senedatmı 
veya bunlara mutasarrıf olduklan

m müıbit vesaiki yeTinİ içtimadan 
asgari bir hafta evel yani nihayet 
17 Mart 1934 tarihine kadar ,ir

kete tevdi eylemeleri lazımgeldiği 
ilan olunur. 
(13600) Meclisi idare 

KOZLU KOMUR iŞLERi 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedaran Heyeti 

Umumiyesine Davet 

idare Meclisi Riyasetinden : 

fe eden Meclisi idare Azalımnm ibrası, Akıl ve sinir hıstzlıkl•rı hekim! 
ııenei heM>.biy .. kazancına ait teklifabn Kadıköy Bavrımyeri sokak No 6 da 
tetkik ve ta.adi.ki, h ·• r n-ii " ~lf- 1 ·rl " ı:: o .., .. • f 1 ~ ;:;~n · 

4 - 1933 devrei heaabiyeai için Mec- 1 ;••••••••••••••i 
liai ldanı azu-nın huzuriye ücretlerile 1075 
Murakibe ita edilecek ücretin tayini; 

5 - 1934 devrei hesabiyesi için Mec· 
!isi idare azasile Murakıbın tayini, 

6 - Gerek kendi namlanna Te gerek 
sair firketler Mecliıi idare azaaı v•:va 
rnüdiıieri l'.fatile tirketimizle icrayi mua 
mele huıusuna Meclisi idare azasile 
Miidirana mezuniyet ve selıniyet itası, 

iHTAR.- Esas mukavelena:nenin 
29 ncu ve 31 nci maddeleri mucib'nce 
heyeti umumiye içtimama İ~İr>k ede'>il
rnelı: icin liakal 3'> hi11e senedine malik 
hi11~aran !"endilttin biWıale veya bil
Y~a!e hamı! olduklan ıenedatı içti"'a 
tarihınden liakal on gün eve! ıirket vez
neıine veya lıtanbuldaki Ba.;kalardan 
birine tevdi etmeleri mukt~:zidir. 
( 13500) MecEai idare 

iTTiHADI MiLLi 
TURK ANONiM SiGORTA 

ŞiRKETiNDEN : 

ittihadı Milli Türk Anonim Sigorta 
Şirketi nizamnamei dahiliıi mucibince 
ve Ticaret kanununun 361 nci maddesi• 
ne tevfikan Hisaedaran heyeti umumi
yesi 24 Mart 1934 tarihine müsadif cu
martesi günü aaat onhirde Şirketin Ga
lata'da, Unyon Hanındaki merk•zi :.ıa
resinde alelide olarak içtima edeceğin
den i~bu içtimaa iştirak etmek için ı ıa
kal 10 hisse senedine sahip olan hiaae
daran:n mezkUr senedatı kan.unı.ı ti ... are
tin J7J nci maddesine tevfikan yevmi iç
timadan asgari bir hafta evel ıirket mer
Rez id~resine tevdi ederek mukabilinde 
diihuliye vanıkaıı ahzeylemeler1 rica .,. 
lunur. 

Banblann makbuz ilmuhaberkn dıJıi 
hiaac •~nedah gibi kabul edilecektir, 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare ve Murakıp rapor

larının kıraati, 

2 - Bilanço ve kinızantr hesa;>larıum 
kabul ve laıvibi ile temettiiatm tevz:i ve 
Meclisi idarenin tebrieoi • 

Fethiye Şirketi madeniyesi 

Türk Anonim Şirketi 
Hissedarana ilan 

Ticaret kanununun 361 nci maddeıi 
\te esas rnukavelenameıinin 47 nci mad· 

desi abkanuna tevfika'1 FETHiYE 
ŞiRKETi MADENIYESI Türk Anonim 
Şirketinin hisıedara" hf'}eti umumiyesi 
mevaddı atiyenin müwh.reıi zmınmda 

gelecek martın 21 nci çarp.mba günü 
saat 15 te Şirketin C..lata'cla Merkez 
Rıbtrm Hanının 2 nci luttında kain mer
kezi idaresindeaureti adiyede akdi içti• 
maa davrt olunur • 

1 - Meclisi idare raporı• ile Murakıp 
raporunun kıraati, 

2 - l 9J3 •eneai bcsal>~ bnın tasdiki, 
mezk\ıt ıene netayicine c!nir Meclisi lda· 
renin teklifi hokkrnda iltibazı karar ve 
Meclisi idare azasının tebriyci :r:immeti, 

3 - Meclia.i idarenin tecdidi, 

4 - M .. cliai idare tarafından seçilen 
azalarm hbulleri, 

5 - Meclisi idareye İla olunacak bak
kı huzur mikdarrnın tayini, 

6 - 1934 rcnoai aıuıımclesi için bir 
murakıp tayini •e ücretinin tespiti. 

7 - Şirketin idarei umwniyesinin ted 
viri ile miikellef Meclisi idare azalarilo 
mü düre Yerilecek ücra.lerin tesbiti için 
Meclisi idareye selihiyet itası, 

8 - Gerek pbsen kendi namlarile ve 
gerek sair ıirketlerin Meclisi idare azası 
yahut müdürü ııfatile ıirketle akdi mua· 
mel .. bususunda Mecliı.i idare azalanna 
mü...deituı, 

1 

ERGANİ BAKIRI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi Hiaaedarlar Heyeti Umumiyesi, dahili 
Nizamnamesinin 24 üncü maddesi bükmiine tevfikan, 24 Mart 1934 tarihine müıa· 
dif cumartesi günü sat on bir buçukta sur<ti adiyede toplanacağından, hiasedarla
rm o gün Şirketin Bahçekapmnda Tq H:.nda krun ldarei Merkeziyesini teırif 

etmeleri ve hisse senetlerini İçtimadan bir hafla evveline kadar Türkiye lı Ban
kasına, Deutsche Bank'a yahut Şirket veznesine tevdi buyurmaları rica olunur. 

MECLiSi iDARE 

Müzakerat Ruznamesi : 
1.- Şirketin 1933 senesi zarfmdaki muamelatının mübeyyin Mec!iıi idare 

raporunun· kıraab. 
2.- Muralopler tarafından verilen raporun kıraatı. 
3.- 1933 senesi Jlilanço ve Kar ve Zarar hesabırun tasdikile Mcc!iıi idare

nin ibrası. 
4.- Meclisi idare Azalarmm intihabr. 
5- 1934 seneıi için Murakıplcr İntihabı ııe ücretlerinin tayini. (13642) 

KONYA iKTiSADI MiLLi BANKASINDAN : 
Konya 1 ktısadi Milli Bankası Türk Anonim Şirketinin 933 seneıi al ela de ve 

Şirket mukavelenamesinin b:Cinci maddesi tadil edilmek üzre fevkalade olarak hlı
ıedarlar heyeti umumiyeai 22 Mart 934 tarihine müsadif perfembe günü Şirketin 
merkezi idaresinde içtimamı akdedcceğinden ve tadil için Yukubulan içtima müza
kerelerine bir hiısesi olanın da iştirak ve rey İwma hakkı olacağmdan bilı1mum 
hisıedarların ıirket nizamnamei esasinin 34 ncü maddesi mucibince hamil bulun• 
dukları hiıae senetlerini içtimadan oa gün mukaddem tirkcte teYdi ederek dühuliye 
kağıtlarını almalen ilin olunur. 

Alelade İçtima ruznamesi : 
1 - Heyeti idare lô.yıh.asile Murakıp raporunun kıraati, 
2 - 933 senesi bilanoçsunun tetkik Ye taadiki 
3 - Heyeti idare, Murakıp ve müdiranın ibrası, 
4 - T emettüat bald<ında müzakerat icrası, 
5 - Hisse senetlerinin iııiraar için Ticaret kanunun 346 nci maddesine teY; 

6kan heyeti idareye ıeliıhiyet itaıı, 
6 - Heyeti idare azalannm Banka ile muaınele yapmalanna daır mUsaaae• 

nin müzakere:i 
7 - Kur'a keıideıile inhilat eden üç aza yerine aza intihabL 
8 - 933 senesi için bir murakıp tayin ve ücretinin takdiri 

Fevkalade İçtima ruznamesi: 
1 - Mukavelenamei esasinin birinci maddesinin &f"ğıdaki tekilde tadili, 

Birinci maddenin ulı 
Madde - 1 - Konyadan Nakıp Zade Hacı lbrahim efendi, Aboğlu Hacı 

Mıı.tafa Ef. Kadı zade Hacı Ethem Ef. Atlar Halil ağa zade Eyiip El. Kelq zade 
f!a_cı Ahmet e!endilerle i~~ nİza;R'name mucibince mevkii tedavüle vazolunan ve 
bı~akanze~cek. olan ru:.:enn eohabı beyninde Konyada Türkiye Cii.mhuı·i
yctinın .• vanın ye nı"!'ma~ y~ ve mü,takbeleıine tabi olmak üzre Tüıiı; lir.ti· 

Ş~·"'ı Milk. lı Anonun Şirketi namile Bir Türk Anoninı Şirketi tqkil olunmuıtur. 
oy e \: 

. Şirketin mak&aıl:ı İkraz Ve İstikraz ye İndelİaop mali, tİeart Sinııi. madeni eın
vaJı menkule ve gayrı menkuleye müteallik kiffei muamelat ile ittipl eylemekdir 

Şıbrlr.~t bunlara dair tetebbüatta bulunup her türlü imtiyazın istibııali eababı: 
na t!'te bua .eder gerek keneli ve gerek ahan namına veyahut ittiralr. suretile bun· 
lan ııler •e ıılettirir. Münakasa veya müzayedeye ittirak eder eahamı umumiye a• 
lır ~e ıatar, her türlü lerhinat ve kefalet ve ciro ve aval gibİ teminatla cenk be>
lediy~~re ve ~erek ahada para ikraz eder, Vedia kabul ye çek heaabatı kütat eyler. 
Her turlü poliça ve havalename verir hül&sa bilıimum Banka muameliiıtiff iıtigal 
eder. Şirket kendi muamelatını ifa etmek için emlMc Ye akar iııira n deruhte ede 
bildiği gibi cmnli Gayri menkulenin vefaen feraği mukabilinde dahi Türkiye Cüm 
huriyetinin ilerde tanzim edeceği kavaııini mahsusa ahkimına tevfikan akça ikraz 
eyler. Velhasıl Balida zikrolunan huıuıat Ye buna mümasil her türlü mevad için 
Türkiye Cümhuriveti kavanin ve nizamatı alıkamma tevfikan fİrketler tesb etle&' 
vey:ıhnt diğer tirketlerle birleıir. 

Birinci maddenin tadil olunacak şekli ı 

Madde : 1 - KOf\yada Nakıp Zade Hacı lbnohim efendi ı Aboğla Hacı Mu,. 
tafa ef., Kadı zade Hac. Eth•m Efendi., Attar Halil Ağa zade Eyüp Efend;. K.,. 
leş zade Hacı Ahmet efendilerle işbu nizamname mucibince mevkii tedavüle va'ZO
lunan n bilahara vazedilecek olan hisselerin eıhabı beyninde Konyada Türkiye 
Cümburiyetinin kavani.n ve nizamatı halive ve müstakbeleaine tabi olmak üzre 
iktisadi Milli Bankaar Türk Anonim Şirketi) namile bir Tiirlı: Anonim Şirketi teı
kil olunmuıtur. Şöyle ki ı 

Şirketin maksadı ikraz Ye iıtikraz ve indelicap mali, ticari, Sinai, madenJ, 
emvali menkule ve gayri ınenkuleye müteallik kitfei mııamelit ile iıtigal eylemek
dir. 

Şirket bu maluatlarla her türlü imtiyazl~ı iater ye alır, Bunlar. iıletlr ve bat 
kal~ iılettirir vo;n devreder. Her türlü '."'!nakaea _n müzayedelere cirer, hcf 
çeşıt esham -.e tahvilat alır ve satar ve ledelılr.tixa ~omııyonculuk yapar ipotek, re
hin, temlik, kefalet ciro ve Aval gibi teminatla ve ıskonto ~suretile ferdi~ hükmi 
şahıslara ve devlet müeaaeıelerine ödünç para nrlı'. Her türlü vedia kabul va beta• 
bı cari kütat evler. Çek poliça ve haval~rıame iılerile Teaaİr bütün Banlı:a muame 
lelttile iıtigal eder. 

Şirket gerek kendi ihtiyacmm tedviri ..,,. gerek alelitlitk temellük ve ticaret 
kasıtlarile her nevi menkul ve ,...yr; menkul mallan alır ve aatar. Şirketler te.Iİ• e
der ve diğer şirketlerle b'rleşebilir. 

Bütün bu muameleler için Türk;ve Cümhuriyeti hükılmetince nqredilmiı "" 
ilerde neırolunacak kanun ve nizamat hükümlerine riayet eder. (13620) 

(13618) 

Şirketimizin 1933 hesap senesine alt 
alel&de heyeti umumiye içtimai 24 Mart 
1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
ıaat 15 de Ankara'da Şirketin merkezi 
olan Türkiye it Bankası binıumda ak
dedilecektir. 

3 - Çıkarı Meclisi idare azalarmm 
yerine diğed<>rinin intihabı Ye Mecfüi 
ldaro azalığına tayin olıınan Möıvö Ga· 
relli'nin keyfiyeti tayininin tasvibi, 

Esu mukavelenamesinin 52 nci madde 
sine tevfikan, liakal 250 hisseye malik o
l"ı> itbıı içtimada bilUale nya b!lvek&
le hazır bulunmağı arzn eden hiısedaran 
Ti.c:aret kanununun 371 nci maddesi mu
cibince malik olduldlıtrt seneclatı içtima 
gününden lô.akal bir hafta eve!, Galata•-
da Şirketin Mecli•i ldareıPne tevdi ey- ------------------------------

lemeleri ıazııngelir. Galatasaray Lisesi Müdürlü O-ünden: Askerl tebllOl•r 1 
Kısa hizmetlilere 

a~~clıköy askerlik ıubesinden : 316 • 
'»~ doiumlu kua hizmetlierden krt'•ya 
i~llıl .,.i .memiıler ile 328 ve 329, do
tep ~ kııa hizmetliler ellerindeki mek
teı~•"-'ıetnamdcrini alarak ıubeye 
~ •lor;. 

arp ınaıoııeri Şehit vetimlerine 
~•köy ukerlü ıubeainden : 

lerı '":- Harp maliili olan zabit Ye ne
~ıt •tın 934 senesi ikramiyesi için ka
ııtaı~Ük~arı.alan bqlamqtır. Her harp 
~uf, "1rı rnaaı cüzdanı, reami senet ve 
)'ok~ kağtdile bidkle bizzat eörünerek 

~ "'alanru yaptmnalan. 
"'"'• - Şehit yetimlerinin evvelce bat· 
~ •• 1 ola ,, k wı• ve yoklama muamelesi 

3..,.. •tın•ktedir. 
'"- .._ Mfü-ac • • t.arın 31 Mart 934 den 
·•tta- '-- • ........_ •( ~uı olunmaz. 

l ---~~----~~~ 
S"f A.NBUL BELEDiYESi 

Sehi:- Tiyatrosu 
Bugün gündüz 

saat 14 te 

Rüznamei müzakerat : 
1 - 1933 ıeneaine ait Meclisi idare 

Yt' Murakıp raporlarmın kırMt "" taa

Yibi, 
2 - 1933 senesi bilançosunun n U.. 

ruzarar ve faizi muhassas hesaplarmın 

tetkik Ye kabulile Meclisi 1 clarenin Ye 
Murakıplerin ibraaı ve temettüün sureti 

tevzii, 
3 - Müddetleri hitam bulan Mecliıl 

idare azalıklarma intihap icrası, 

4 - 1934 ıeıui murakıplerinin ta

yini, 
5 - 1934 senesi alelade heyeti umu

mİyesine kadar muteber olmak üzre Mec 
liai idare azalarmın hakkı huzurlarile 
1934 senesi Murakıp ücretlarinin teabi

ti buıudarmdan iboırettir. 

4 - Murakıp tayini ile bunlara ait talı 
aisatm tesbiti, 

Hiuedarandaa her biri hiasedaran he- F<. 
r:~i.ll':d~ne dahil diğec bİT zatı 1 - Mektebimizdeki le •li talebenin üçüncü taksitleri 

5 - Meclisi idareye ait tabaisatm tea
biti, 

Hisse senedatının teYdi olunduğuna 1 Mart 934 tarihine kadar tediye edilmelidir. 
dair müesaesatı maliye tarafından muta 2 - Kanuni Müddeti za rfmda taksitleri teslim edilm~ 

6 - Şirketle muaınele İcrası için Mec
bi idare azalarma mezuniyet itası, 

Mecliıi idare 
(13606) 

veıikalar içtimaı nmumide hazır bulun- yen talebcnira kavrtları neharie değiştirilecektir. 
mak üzre mevdıa hisse senedatı gibi ka. 3 - Taksitlerin muayyen zamanda yatırılması lüzu-
bul olunur. 

(13597) Meclisi ldııre mu ilin olunur. (723) 946 

rzibanesinden: ~~ 
ulunan lbrahim Se:!at Ete~~ının i ı, 

o·madığıaı muh•·r~m m11tteriler'miY• 

arz ederiz. -(13619) . . 
• ı;. • ~ ' • 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhtelif kuvvet ve büyüklükte ( 17) tane Averi 

baskülü pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlık 26-2-934 Pazartesi günü saat 14 tedir. 
3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin yüzde yedi buçuk teminat 

ile belli saatte gelmeleri. (818) 1047 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Eslôşehir Hava Mektebi binalarına kalörifer tesisatı yap 

tırılacaktır. Bu işe talip firmaların tesisat projelerini yapmak 

ve teklifte bulunmak için lüzum olan umumi şeraiti öğren· 
mek ve 1 O lira mukabilinde mebani plaruarmı almak üzere 28 
Şubat 1934 tarihine kadar her gün M. M. V. Hava Müsteşar 
lığı inşaat şubesine müracaatları ilan olunur. (751) 

986 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

- - 38 kilo sarı sabunlu kösele ile 40 metre eğer astarlık 
bezi 24 Şubat 934 cumartesi giinü saat 14 ten 15 şe kadat
pazarlıkla satın alınacaktır. TRlipler mezkUr gÜnÜD muay

yen saatinde komisyonumuza miiracaatları. (852) OCJI ~a~~~:t: 
Kuc!ret 

muı aktamı ıaat 22 de 

Ticaret kanununa ve esas ınu

lı::avelenamemize tevfikan sahibi 
rey olan hissedarlarımızın asale
ten veya vekaleten içtimada hazır 
hulunmaları ve bunlardan hamili· 
ne ait hisse sahiplerinin li.akal bir 
hafta evel tirkel merkezine hisse· 

lerini tevdi ile mukabilinde rey pu- 1111••••••• -••••••••••••••••••••"il 
sulası almaları lüzuınu rica ve ilan olunur. Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara Nafia Vekaletinden: iSTiKLAL 

Piyesi meccanen 

......__~--~--------~ 
l ı~ 'rı - latanbul ithalat eüınrğünde 
l~•iıı· . "lllnaral, beyanname ile muame-
,,.. ' ıra c ı · ın · d •u.,,,... Y eyıp 14-11-933 tar ın e 
~ Ukterı ih J d' • • • ' • la a ait 1 raç "Y e ıgımız mruana • 
llı ... Pu 2399 numaralı gümrük depozao 
lı >unu za · J d. • · · d b tr~ h· Yı eye ıgımız en ve u 
~'ltl:un 1 İ,ij~r~ çı~aracağırr.ızdan zayi mak 

lllu o madığını beyan eyleriz. 

ANADOLU ÇiMENTOLAR? 
(13614~ Tiiı-k Anonim Şirketi 

(13623) 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve ıa

tılmaıına karar verilen bir oda takı 
mı ile bir büfenin 27-2-934 tarihi
ne müsadif salı günü sa.at 13 ten 
14 de Beyoğlunda ağa camii kü
çük kırlanğıç sokağında 12 No. lu 
hanede satılacağından talip olanla. 
rın yövmü mezkürda mahallinde 
hazır bulunan memura müracaat e· 
dilmesi ilan olunur· (13607) 1 

e 

Banka Komerçiyale Italyana 
Sennayeıi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi • 580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta. 
flf ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamın.d~ kolayıhkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. 
!eri hakiki sahıbınden ba9ka kimsenin kullanamayacağı bir 

~kilde tertip ve ihtu edilmittir• (5999) 

640 

Yerli Fabrikalarda ima' edilmek şartiyle (4030) ton 

galvanizli Tirfon kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. l irıfonlarm münakasası 5 Mart 934 Pazartesi günü 
saat 15 te Nafia Vekaleti Müs:eşarlık makamında yapılacak
tır. Taliol,.rio cari seneye ma 1sus Ticaret odası vesikası ve 
teınir. • 'inuvakkatelerile birlikte 5 Mart 934 Pazartesi gÜnÜ 
saat 15 şe kadar Komisyona müracaat etmeleri la~nndır. 
Şartnameler Beş lira mukabili lde Ankara Nafia Vekaleti Le-
vazım Müdürlüğünden ve Haıdarpaşada Liman işleri Mü-
dürlüğünden alınabilir. (744) 990 



f srarla 

ll!jrıların ve soOuk algınlı{lının sen. vo, 
tali tesirli devası, ambalaj vcı komprıme· 
!erinde EB al~meti farikasını taşıyan ha• 

kiki ASPIRINdir. · 

s 
'J ve20 komgrimeTık ambaı ajli.;da bulunur. 

.-.~..... Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde ffi 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

DEV .ET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan dalgalı 

saç, kalorimetre, elektrikli teklid fırmı, Kaol ve kaba üstü
beç, bez hortum gibi 17 kalem~ muhtelif eşyanın 28-2-34 ~ar 
şamba günü saat 11 de pazarlıgı yapılacaktır. lsteyenlerın 
mezkıir saatte mağazaya müracaatla tahriren teklife bu
lunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede (X) işaretli mal 
zeme için nümune getirilınesi ve nümunesiz tekliflerin kbul 
edilmiyeceği ilan olunur. (865) 

Denizyolları 
JŞLETMESI 

Aunteleri ı Karaköy Köprilıqı 
Tel. 42363 - Sirkeci Mihürdanad• 

Hu Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
SEYYAR vapuru 24 Şubat 
CUMARTESi 18 de Sirkeci 
nhblnmdan kalkacaktır. (867) 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 25 
Şubat PAZAR onda Sirkeci 
rıhtımından kaJkacak. Giditte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e. Dö
nüşte bunlar6 ilaveten Tatucu, 
Anamur, Kuşadası, Geliboluya 
11"-v,.,.,.J.:tı~. (~) 

.. -- Dr. Nuri Febmi --• 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
!allt 2·6va kadar. Telefon 23212 

633 

1 3 üncü kolordu ilanları f 
M. M. V. SA. AL. KOM. 

dan: 
Hava ihtiyacı için muhtelif 

cins boya, vernik, ve üstübeç 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin hergÜn öğleden 
ıonra ve münakasaya İştirak 
edeceklerin 3-3-934 cumarte -
ıi günü saat 10,30 da teklif 
ve teminat mektuplarile An -
karada M. M. V. SA. AL. Ko
misyonuna müracaatları. 
(3476) (620) 817 

Umumi Ne,,-iyat ve Ycw lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

•• um 
Umumi Miidüriyetindenı 
Bankamız ve müessesatı Muhasebe servislerinde is

tihdam edilmek üzere imtihan ile on iki memur alına
caktır. İmtihana iştirak için laakal Lise mezunu bulun
mak ve Al 1cerlik hizmetini ifa etmiş olmak ve otuz yaşı
nı mütecaviz bulunmamak şarttır. 

Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maaş 
asgari 80 liradan iptidar eder. Aynı derecede muvaf
fak olanlar arasında Ali mektep mezunlarile Banka ve 
sair müessesatta tecrübe görmüş olanlar ve ecnebi lisan
lardan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ve bu evsafı 
haiz olanlara iktidarları nishetinde maaş tahsis edilecek· 
tir. 

İmtihan 20 Mart 934 Salı saat dokuzda Ankara ve 
1stanbulda aynı zamanda icra edileceğinden talip olanla
rın imtihan programını ve sair ı;artları anlamak ve isim
lerini kayıt ettirmek üzere nihayet 17 Mart 934 ak~a
mına kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğün memurin 
subesine ve lstanbul'da Galata'daki Bankamız Şubesine 
;.., ·;r"<'-":>thn !1;.., "1''"""· (~'.:\7) 

' ' ' • -1- • • • } 

' lST ANBUL RE.LEDIYESl iLANLARI 1 
Tophanede kain Kılıç Ali paşa medresesi pazarlıkla 

kiraya verilecektir. Talip olan 1ar şeraiti anlamak üzere lev,:ı
zım müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 54 liralık term
nat makbuz veya mektubu ile 26-2-934 pazartesi günü saat 
on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (764) 

Çırçır yangın yerinde Manisalı Mehmetpaşa mahal
lesinde sandıkçılar sokağında Be1ediye malı 8,20 metre mu 
rabbaı arsa satılmak üzere temdiden müzayedeye konulmuş 
tur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlü 
ğüne, müzayedeye girmek için de 5 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 26-2-934 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (829) 

639 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

Türkiye TŞBankası 
inden: 

HEYETi UMUMiYE DA VETI 
Esas nizamnamemizin 45 inci maddesine tevfikan alelade hissedarlar heyeti 

umumiyesi 22 Mart 1934 perıembe gü ü saat on beıte Ankarada Bankam"''" 
Merkezinde içtima edeceğinden Muhterem hiuedarların muayyen gün ve saati• 
bu içtimada hazır bulurunalan rica olun ur. 

Esas nizamnamemizin 49 uncu m11.ddeai mucibince gerek asa1eten gerek ve• 
kô.Ieten 50 hisseye malik olan hissedarlar heyeti uınumiyeye iştirak edebilir. 

Ancak vekillerin de şahsen hissedar ve rey 3ahibi olmaları lazımdır. Hisse• 
dar]ar hamil olduklan hisse ıenetJerinin miktar ve numaralarım göıt.ercn bir cet" 
veli ve mezkUr nizamnamenin 50 inci maddesi hükmüne teb'an hissedarlardan 
birini tevkil auretile heyeti umumiyeye iştirak edecek olanlar dahi mevzubabs cet• 
velden başka merkezi idare ve şubelerimizden alabilecekleri vekaletnameyi içtim• 
gününden bir hafta evvel ıubelerimize verecekl~dir. 

Ruznamei müzakerat bil ahara ilan edilecektir. 1080 

Münakasa ilanı 
Nafıa Vekaleti Ankara Şehri 
İçme Suyu Komisyonundan: 
Ankara Şehri su isale işleri için font su borusu, hususi 

parçalar ve su saatleri mübayaası kapalı zarf usulile 24-12· 
933 tarİ1'1İnden itibaren iki ay müddetle münakasaya ko• 
nulmuştur. 

Münakasa 24-2-934 tarihinde saat 15 te Ankara'da h 
Hanının dördüncü katında İçme Suyu Komisyonu Dairei 
mahsusasmda icra kılınacaktır. Taliplerin aranılan vesaik ve 
muvakkat teminat bu hususta şartnamede izahedilen tarz ve 
mıktarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartnameleri Ko· 
misyondan 2 Lira bedel mukabilinde alabilirler. (7132) 

GG5 

1 nhi~arlar U. Müdürli" künden -----
A.- (5000) kilo yerli malı Demir Tel : 28-2-934 çar• 

şamba günü saat 15. 
B.- (2000) adet Bayi Levhası : 5-3-934 pazartesi gii· 

nü saat 15. 
C.- (7000) kilo Siklop Çenberi ve (250) kilo Rap· 

tiye : 12-3-934 Pazartesi gÜnÜ saat (14). 
D.- (6000) - Bandrol Kağıdı : 12-3-934 Pazartesi 

günü saat (15). ı 
Satın alınacak bu dört kalem levazımı vermek isteyen 

lerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığına İş· 
tirak edebilmek üzere her bir inin hizasında gösterilen gün ve 
saatte (% 7,5) teminat akçelerile beraber Galata'da Alım, 
Satım Komisyonuna müracaatları. (809) 

•• 
lstanbul Universite 

MübayaatKomisyonundan: 
1 - Fen Fakültesine bağlı Beyazıtta Eczacı mekte· 

bindeki inşaat ve tadilat toptan aleni münakasaya vaz edil· 
miştir. r 

2 - Mezkur inşaata talip müteahhitlerin asgari (5000) 
lira kıymetinde bir binayı muvaffakiyetle ikmal ve tesliın 
etmiş olması lazımdır. 1 

3-Talipler lstanbul Uni'versitesi Mimarlığına mü· 
racaatla ehliyetlerini gösterir evraklarını tetkik ettirecek• 
tir. Alacakları vesaiki Katibi Unıumiliğe işaret ettirdikte'? 
sonra bu işe ait mukavelename, !Brtname, lahika ve projesinı 
tetkik etmek ve suretlerini istinsah etmek Üzere her gÜn Mü· 
bayaat Komisyon kitabetine müracaat edeceklerdir. · 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri fiatm yüzde 7,5 u 
nisbetinde teminat muvakkateleri ile birlikte ihale gÜnÜ olan 
18 Mart 934 Pazar günü saat 14 te Universite Mübayaat 
Komisyonunda hazır bulunacaklardır. (855) 

Antalya Belediye Riyasetinden: 
1 - Bedeli keşfi (9778) lira olan Antalya'da inşa edi· 

lecek halk pazarı binası şartnamei fenni, şartnamei umumi 
ve münakasa şartnamesi evrakı keşfiye ve projesi mucibince 
15-2-934 tarihinden 7-3-934 Çarşamba günü saat 16 yaka 
dar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. ı 

2 - Münakasaya iştirak edecek zevatın yevmi mez· 
kıirda bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (733) lira 35 
kuruş muvakkat teminat mektubile Antalya Belediye Riyase 
tine müracaat etmeleri. 

3 - ihale 611 numaralıihalat kanununun maddei mah· 
susasma göre icra edilecektir· ~ 

4 _ Taliplerin bu işi yapabileceğine dair münakasa 
şartnamesinde yazılı ~vsafı h~ olınası şarttır. 

S - Evrakı keşfıye ve proJe ve şartname Antalya Be· 
lediyesinden beş lira mukabilinde alınabilir. 

6 - Taliplerin Antalya Belediyesine müracaatları. 
(817) t046 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olınamak Üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarmuz eskisi gibidir. yani Is tanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş va~on şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bed~~ y~de yirmisi ~eşin ve üst tarafı .. ha: 
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müsteriye aittir. Gonderılecek mal şırket tarafından muşterı 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon aipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
!'ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 1 • , 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 645 


