
Yeni gümüş paralar yarın 
piyasaya çıkarılıyor. Rus
yada staj gören talebe ile 
mütahassıı bir heyet geldi. 
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Yugoslavyanın dahili 
Ve harici siyaseti Gelecek Balkan konseyi Bükreşte toplanacak 

Kral Aleksandr'm Marsilyada 
vahfiyane katlinden sonra teşek
kül eden Yugoslav hükiimetinin 
Skopçina huzurundaki beyanatı, 
Lugün dünya tarafından merak ve 
alaka ile beklenmekte idi. Bu be
yanat nihayet dünkü gazetelerde 
çıkmıftır. Gerek Yugoslav hüku
metinin bu beyannamesinden ve 
gerek metni dünkü gazetelerde çı
kan naiplik heyetinin Yugoslav 
ınilletine hitap eden sözlerinden 
anlatılmaktadır ki, Yugoslavyanrn 
gerek dahili ve gerek harici siya
seti, müteveffa kralın brrakbğı nok 
tadan ayni istikameti takip ede
rek ileriye doğru yürütülecektir. 
Yugoslav devlet adamları bunu 
büyük krallarına borçlu oldukları 
bir vazife biliyorlar. 

Dahili siyasetin hedefi, Yugos • 
lav milletinin birliğini muhafaza 
etmektir. Sırplar, Hırvatlar, Slo
-Venlerden bir Yugoslav milleti ya
ratmak için Alekaandrın gösterdi
ği yoldan ayrılmak mevzuu bahis 
değildir. 

Harici siyasetin gayeleri de fU 
Yolda hülasa edilebilir: "Yugos
lavya imzaladığı mukavelelere ve 
dostluklarına sadık kalacaktır.,, 
Esasen bu harici siyaset meselesin
de Yugoslavyada iki fikir yoktur. 
Yugoslavya, emniyetini, bir takım 
dallı budaklı kombinezonlara da
Yamıştır ki yalnız kendi selameti-. ' 
Ilı değil, ayni zamanda Avrupanın 
da sulhünü tehlikeye koymaksızın 
hu yoldan ayrılamaz. Yugoslav 
harici siyaseti çok derine kök sal
ınış ve Fransadan başlıyarak Ka
radeni7de Romanyaya kadar Av
rupayı garpten tarka ve şimalden 
cenuba doğru kateden genişlik i
çinde tümullenmit bir siyasettir. 
Böyle derin ve genif siyasetler ko
lay kolay hedef değittiremez. 

Niyabet heyetinin teşekkülün -
den sonra Uzunoviç kabinesi, ka
nunuesasi iktizası, istifa ettiği za
man, yeni kabinenin tetkili vazi
fesi gene ayni Batvekile tevdi edil 
mişti. Bu vaziyette U zunoviç için 
takip edilecek iki yol vardı: 

1 - Kabinesini eski teklinde 
tetkil ehnek. 

2 - Eski fırkalara mensup o
lan belli başlı Yugoslav politikacı
lannı da kabineye alarak bir milli 
temerküz kabinesi yapmak. 

Milli vahdetin muhafaza edildi
ğini harice kartı göstermek için 
\Jzunoviçin bir temerküz kabinesi 
l':fkil edeceği tahmin edilm!tti. 
F ılhakika eski siyasi fırkalar ılga 
edilınit olmakla beraber, bu fırka
ların erkanı mevcuttur. 

Sloven katoliklerinin reisi Ko-
10tetz'in müılüman Bosnalıların 
liderleri Mehmet Spaho'mm, Ra
~ikal fırkaya mensup Stoyanoviç
ın Yeni hükiimete girmeleri mev
ıuu bahsoldu. Ancak Başvekil, te
merküz kabinesi yapmak yolunu 
lutmamıt, hükı'.imeti eski ~klinde 
Yani yalnız resmi fırka mensupla
rından tetkil etmif ve muhalefet
ten hiç kimseyi abnamıtbr. Yeni 
kabinenin, Kral Aleksandr zama -
nındaki kabineden farkr, Harbiye 
Nazırlığına Ceneral Milovanoviç 
Yerine, Muhafız alayı kumandanı 
Ceneral Zinkoviç'in celmesinden 
ibarettir. Bundan maada kabine, 
llezaretlerden hiç birinin başına 
&eçmiyen iki eski Başvekil, Ma
rinkoviç ve Sertkiç ile takviye e
dilmektedir. Anlaşılıyor ki Uzuno
,,iç, harice kartı cephe birliği var
mıt gibi bir manzara göstermek
ten ziyade bu birliği muhafazaya 
canla batla çalıtacak mütesanit bir 
kabine tetkilini tercih eımi,tir. Ya 
ili hakikati zevahire tercih etmit
tir. Yugoslav Batvekilinin bu cesa
retini takdir etmek lazımdır. Çün
kü bir temerküz kabinesi tetkil e
dilmit olsa dahi, yabancı efkar bu
llu, Yugoslavyada dahili ihtilafla
rın lamamile halledildiği teklinde 
t~lıikki etmiyecekti. Herkes bilir 
~· ~u ihtilaflar ÇQk eskidir ve çok 
enndır. 

d ~ir milletin hayatında bu kadar 
erın kök bulan ihtilafların halli 

:taınana mütevakkıftır. Kral Alek-
• d~dr bu yol üzerinde yürümekte k 1• Yugoslavya gibi bir memle-

ett.e ayni hedefe doğru yürüyen, 
~Y~ı mefkiireyi benimseyen, ayni 
"llııt -~trafında toplanan mütesanit 

nıutecanis bir milli varlık yarat. 

Konsey ayın 30 unda toplanıyor 
Ankara toplantısının mesai programı 

büyük bir alaka uyandıracaktır 
Romanya . Hariciye nazırı dün akşam Ankaraya gitti. 

Yunan ve Yugoslav nazırları bugün geliyorlar 
Romanya hariciye nazın Mösyö Ti. 

tuleıcu dün Perapalaı otelinde i•tirahat 
etmit ve öğleden sonra maiyetinde 
bulunan zevatı nezdine çağırarak bazı 
meseleler hakkında görüşmü§tür. 

Bu toplantıda Ankara Balkan kon
seyinde görütülecek meseleleri? mevzuu 
bahsedilmit olması muhtemeldir. 

Muhterem misafirimiz saat 11,30 
da Taksim cumhuriyet abideaine gide
rek bir çelenk bırakmııtrr. 

Mösyö 'fitu::>-ıcu dün öğle yemeğini 
F r:ınsız sefiri M. 
Karnmerer'in huıu· 
si davetliu olarak 
Fransız sefaretha • 

ı nesinde yemi§, ak
ıam dörtte Pet"apa
laı oteline dönmüt· 
tür . 

Möıyö Tituleı. 
cu saat altı buçuk
ta maiyetinde bu
lunan zevat ile bir
likte Perapalaı o.. 
telinden çıkımı ve 
hu•uıi bir mUJla 
Haydarpaıaya ge

çerek AnkMllya 
hareket etmi4tir. 
Muhterem miııaiir-

M. TitulHcu dün PuapalO'.lltan çıkıya 

M. Titulescu'nun 
dün aldırdığımız 

bir portresi 

ler Haydarpatada reııni zevat tarafın.. 
dan te§yİ edilıniş!et"dir. Misafırlere Ha
riciye memurlarından Bülent Bey re • 
fakat etmektedir. 

M. Y evtiç iletmiyor 
30 teırinievvelde Ankarada topla • 

nacak Balkan Hariciye nazırları konse.. 
yİnde Yuııoslavya Hariciye nazırı M. 
Y evtiç.i Hariciye nazır muavini Mösyö 
Puriç temsil edecekıir. 

Möıyô Y evt.iç Y ugoslavyada mev
cut umumi. mateaı ve kabinede mevcur 
yeni deği9iklikler dolay11ile Ankaraya 
&elemiyecek-tir. 

Yugoslavyadaki dahili vaziyet na· 
zmn Belgrattaki mühim vazifesini mu
vakkaten olsun terke mani olduğundan 
muavini Mösyö Puriç kendisine veki • 
!et edecektir. Yugoslav mahafi!inin 
kanaatine ııöre dört Balkan devleti •· 
rasındaki dostluk o kadar kuvvetlidir 
ki Ankara toplantısı Mösyö Y evtiçin bu
lunmamasından mütee11ir olmryacak -
tır • 

Mösyö Puriçe Hariciye hususi b.. 
.km müdürü Mösyö Slavl<o Koiç , mat
buat bürosu müme11ili Mösyö Ancio
koviç ile Politika gazetesi muharriri 
Möıyö Mihaloviç refakat etmektedir. 

(Devamı 5 inci ııahifcdc) 

M. Maksimos 
Diyor ki: 
Belgrat tebliğleri ne bir 
kimseye müteveccihtir, 

ne de bir ihtar teokil eder 
ATlNA, 27 (A.A.) - Hariciye na

zın M. Maksimos matbuata beyanatta 
bulunarak: cBalkan 
antantı ve küçük iti -~---~ 
laf tebliğleri biç bı 
kimseye karyı müte 
veccih değildir, r. 
bir ihtar tetki.1 ede. 
)er ve ne de altınd 

gizli husumetler v 
tehditler mevcuttur 
demiıtir. 

Bu beyanatın, me; 
kur tebliğlerin ayr 
olmasında bazı dev 
Jetlere kartı bir W. 
dit ve Balkan misa-
kını imza edenlerin M. Moksirnos 
taahhütieri çerçeve-
sini tecavüz eden ibtiliiflar tehlikesi 
tasavvur ı:den muhalil gazetelere cevap 
olması çok muhtemeldir. 

Bunclan b.ııka, nazır, tebliğin, me. 
auliyetin te ... itine çalıımaksızın, mün
hasıran Marsilya cinayetini tlddetle tak
bih gayesini iatihdal etttini beyan et. 
mittir. 

Sümer Bank tarafından tafuü için Rwyaya gönderilen 34 Elendi dün 
memleketimize döndüler. Resmimiz kendilerini nhhmda gösteriyor. 

- Y azm iç salıifelerimizde -

mak kolay it değildir. Bu ihtilafla
rm mevcut olduğu malı'.im iken, 
barice kartı mevcut değilmit gibi 
göstermek için zayıf ve tesanüt • 
süz bir kabine tetkil etmekten ise, 
Yugoslavyayı en kestirme yoldan 
bu hedefe doğru götürecek olan 
bir hükiimet tetkili elbette daha i
yi idi. ltte Yugoslav Safvekilinin 
de yaptığı budur. 

Yeni baştan tetkil ve takviye e
dilen Yugoslav hükiimetine bu ağır 
i,te muvaffakıyet dilemek bir va
zife teklini almı9tır. Çünkü Yu
goslav milletinin birliği, Avrupa -
da ıulh 9artlarının en ehemmiyet
lisini tetkil etmeğe batlamıftrr. 
Yugoslav birliği denildiği zaman, 
ekseriya bunun yalnız Yugoslav -
yayı alakadar eden dahili bir me
sele olduğu zannediliyor. Vaziyet 
hiç le öyle değildir. Yugoslavya
mn dağılması orta Avrupa ve Şar
ki Avrupanın anarti içine atılması 
demektir. Unutulmamalıdır ki bü
yük harbin en yakın sebebi, Yugoa 

lavya milletinin kurtulutunu ve 
birliğini temin için sadedilen gay
retlerdir. Bu kadar emekle ve bu 
kadar kan pahasına yapılan bir 
binanın yıkrlmaaı, Avrupaya ve 
dünyaya daha ağır bir pahaya mal 
olabilir. 

Kaldı ki Yugoslavya devleti, te
tekLiilü günündenberi, Avrupada 
bir ıulh ve müıalemet amili olmuş 
tur. Fransa ile yaptığı ittifaka ıa· 
dık kalmrttır. Küçük itilaf kombi
nezonuna girmekle orta Avrupanın 
aulhuna ve sükununa yardım et
m"tir. Nihayet Balkan misakrna it 
tirak etmekle Balkanlarda ıulhün 
ve müsalemetin takviyesine hiz • 
met ehnittir. Dahilde sükun ve is
tikrar, hariçte de sulh ve müsale
met hedeflerinden ba9ka bir gaye 
pe,inde olmayan bir hükiimetin, 
bu açık, doğru ve dürüst ıiyaıetin
de muvaffak olmasını dilemek, do 
layrsile sulhün kuvvet bulmasını 
temenni etmektir. 

Ahmet ŞUKRU 

M. Titulescu 
Diyor ki: 
Balkan antantı ile küçük 

itilafın birleşmesi 
mevzu bahis değildir. 

M. Titulescu hareketinden biraz 
evvel gazetecileri kabul ederek bazı 
beyanatta bulunmuştur. Romanya Ha 
riciye nazın siyuetteki mahareti ka· 
dar ııevimli, latifeci ve nazik bir zat-

' tır. M. Tituleacu fotoğraf objektifi 
kar(mnda gülerek danittir ki: 

- B•n ekseriyetle fiıman olarak 
görünüyorum, bugün hergünden fazla 
fİfman görüneceğim. Bu da yediğim 
baklava, börek ve imambayıldının te
airidir. Bunları •everim ve her zaman 
yerim. 

Sonra beyanatına batlıyarak dedi 
ki: 

- Geçen aene ve bu dela BÖrdüğüm 
hüanü kabulden dolayı kendimi bir ec 
nebi addetmediğim Türkiyede bulun
duğumdan dolayı hiauttiğim ""'mnu
niyeti izhara lüzum BÖrmüyorum. Bal 
kan itilôlının ikinci mecburi toplantı
•ının, daha u.zun müddet euvel Türk 
milli bayramına teaadül eden bir ta
rihte te•bit edilmiı olmasından dolayı 
bilhaasa bahtiyarım. Bu, bizim için de 
aziz olan muzaffer bir yıldönümünü 

(Devamı 5 inci ııahifcdc) 

Dört gazete 
T ati/ edildi 

Cumhuriyet, Akşam, Son
posta Ye Zaman gazeteleri 

10 gün tatil edildiler 
ANKARA, 27 (AA.) - Büyük 

Millet Meclinnin ırizli celsennde cercı 
yan e~en müzakereyi tahril ve neıret 
tiklerınden Cumhuriyet ve Akıam 11a. 
zcıtelerinin onar BÜn müddetle mu • 
ııakkaten tatillerine icra Vekilleri He 
yetince 26 Birinciteırin 1934 tarihin
ti• karar verilmiıtir. 

••• 
ANKARA, 27 (AA.) - Bü>t:ak 

Millet Mecliainin ırizli celsesinde cere
yan e~en müzakereyi tahril ve netret 
tilıle~den Zaman ve Son Posta gaze
telerının onar gün müddetle muvak • 
k_aten tatil!e~in!' icra Vekilleri Heye • 
tınce 26 Bırıncıte§rin 1934 tarihinde 
karar verilmiıtir. 

Katran 
Kazanı 

Yeni milli, edebi 
tefrikamız pek 
yakında başlıyor ----·------

11 nci Yıl 
Cumhuriyet hayra 
mı için hazırlıklar 

Bayram fevkalade tezahü
ratla kutlulanacak 

Cumhuriyet bayramı hazırlıkları bit. 
mek Üzeredir. Dün, bir çok yerlerde tak
ların inşaatı ikmal edilmiıtir. Bu sene 
çok zarif tekilde taklar yapılmaktadır. 1 

Beyazıt meydanında yapılan tribün
de (100) malul ve (100) ıehit ana11 
için yer hazırlanmış trr • 

Kazalarda bu malul ve tehit anaları 
tesbit edilmektedir. Tayyare Cemiyeti 
tarafından geçen ıene Ankarada oldu. 
ğu gibi bu sene de Tahimde balon u
çurulacaktır. 

Balonun uçurulması için Taksim 
meydanında hususi bir yer hazırlanmıı
tır. 

Balon gayet büy'.ik ve içi ırazla do-

Cumhuriyet bayramını kutlulamak 
için yapılan hazırlıklardan 

ludur. Üzerinde çok yükseklere uçtu. 
ğu zaman dahi okunabilecek kadar 
(yatasın cumhuriyet) ibaresi yazılı • 
dır . 
Belçika ı>e Macar sefirleri gittiler 

Belçika sefiri Mösyö de Raymond 
ve Macar &efiri Mösyö Yungerth cum
huriyet bayramında bulunmak üzere dün 
akıamki trenle Ankaraya gitmi§lerdir. 

3500 çocuk sevindiriliyor 
Cumhuriyet bayramı münasebctile 

Himayeietfal Cemiyeti anneler birliği 
(Devamı 5 inci ııabifcdc) 

Devam mechur~qeti 

Talimatname bu sene kati 
yen tatbik edilecek 

Rektör Cemil Begin .11eni beyanatı 
Falih Rıfkı B. "Hakimiyetimilliye,, gazete
si de diyor ki: "Sayı değil, kalite isteyoruz.,, 

Univeraite talebesinin dera.Jere de
vam mecburiyeti vaziyeti hakkında 
son günlerde gazetelerde çıkan bazı neı
riyat üzerine, Universite rektörü Ce
mil Iley, dün ıu beyanatta bulunmuı• 
tur: 

- Yeni Uııiversite talimatnamesi 
bu seneden itibaren tatbik edilmeğe 
batlanacaktır. lki •ene sınıfta ka
lan talebe bu sene tekn.r devam ede
bilecektir. Bu aene birinci sınıfa gire
cek talebenin, yeııi talimat-yi be
nimsemeai ve bütün hükümlerini tat
bik etmeai zaruridir. ikinci ve üçüncü 
amıf talebelerini Uııiveraite elinden 
&eldiği kadar koruyacaktır. Bunlar 
dıp.rıdaki vaziyetleri ve çahJtığı mü
eaaeaeleri, fakültelerine bildirecekler
dir. Bunlar hakkında Uııiveraite tara
fından yapılacak fedakarlıklar t ... bit ' 
edilecektir. Diğer fakir talebe ile de 
Maarif Vekili Abidin Bey yakından 
alakadar olmaktadır. Bunlar için 300 
kişilik bir yurt inşa edilecektir. Bu -
nun için mimarlar tetkikat yapmak
tadırlar. Fakültelere devam mecburi. 
yeti talimatnamesinin 1 Tetrinisani -
den İtibaren kat'i tekilde tatbikma ge 
çilecektir. Bunun haricinde Uııiveraite 
ce biç bir fedakarlık yapmak imkiru 
yoktur. Uııiveraite itleri hakkında U
niversite talebesinin murahhas ıra.ze
teler değil, Uııiversitenin ta kendisi • 
dir. Bundan sonra gazetelere müraca
at eden talebeler hakkında sıkı tet-

Görüşler 

Un;-,.aite rektörü Cemil Bey 

birler almmııtır. 
Yeni erutitüler 

Uııiveraite için bu sene yapılacak 
fizik, kimya, hayvanat, nebatat ensti
tüleri ve Gureba hastahanesindeki 

(Devamı S inci aahifcde) 

.. . 
Oz Türkçe hokkabazlık kaldırmaz! 

· r - :Ahmet Şükrü Beye -

(Milliyet) in 12-10-934 cuma 
saymndaki (Öz Türkçe yazıları
mız) bcışlı'klı yazınızı okudum. 
Doğru söylüyorrunuz 11e haklısı

nız. Ben ile sizinle kalembtıJı be
raberim: Öz Türkçe, öz Türkçe o
larak yazılmıyor, Ancak mantular 
(1) düi olan Osmanlıca noktası 
nokta&ına, sözgüsü sözgüsüne öz 
dile çe11riliyor; lirenkçeden, Ja
poncadan, Çinceden bir yazı çe11-
rilir gibi. 

Öz: Türkçe düzdür, temizdir, kw
raktır, kulağa müzik tadı 11erir, 11e 
daha .• Böyle bir dillerin dili - ko
lay 11e tezelden bir kalem perende
ıiyle - kakolonikleştirilemez. 
Çünkü Osmanlıcadaki yabancı söz 
lerin pek çoğu Türkün ne dilinde 
ne içinde, ne yaşayışında yoktur. 
Bir dürümde söyleyim: Türkün 
kök benliğinde dizyerelik (2), ku-- - . 

AkaGONDOZ 
lolurluk, yüUZftilık yoktur ki, dilin
de hokkabazlık olsun. Onun dizi 
gibi, alnı gibi, unuru gibi; Jiii de 
dimdik 11e üst perdedendir. Bir de 
mantular diline göz gezdirelim; o 
ne yerde ıürünÜp sürtünen, o ne 
yaltak 11e hokkabaz dild. öyle! 

Zaniibezemini tazarru! rumali 
' ubudiyet! serbehaki şükran! bus
dameni! zatialii veliyyünniami el
hamiler ! zatıülyanız! bendei kem 
terleri! kerime cariyeleri! mah
tum köleleri! daha ne bileyim ne· 
ler, ile daha, ve daha.. 

Türkte bunların hangisi 11ar? 
hangisi 11ar ki Türkçeye çevirip 
kullanalım? eğer çevirip yazarsak, 
Türkçe yazmış olmayız, yapsak 
yapsak,dalka11uk dilini, erkek 11e 
alnı yukarı dile çevirmek hokka
bazlığını yapmış oluruz. Bildirme 
liyiz ki öz Türkçe hokkabazlık 
kaldırmaz. Bunun en kese yolu 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Cumlıuri!J.et bagramın.a iştirak için 
beş Iran taggaresi geldi 

DIYARIBEKIR, 21. AA. - Onbirinci CumAariyet h)rranaı ,_ 
liklerine ~et ıdı mere lran ltarWye nnareti lıizva ılairui refi 
Cenenıl Alınıet Ndıeioam Harf/ilerinin lıunıanıl-..ltılti be, lr- tq. 
yaresi bugün pelırimiR ııelm ",tirı. 

Heyet, tayyare alaytıttlo miiletti,ıik oe oila;yet erkanı ile bir Solr 
zevat taralınılan karplannilffU'. 

Tayyareciler Hllflkevine ınüalir eılilmi,terılu. Heyet yarın sabala 
Anlıiıraya hareket edec:elıtir. 

Belediye intihabı hakkında dalıilige 
V eki/etinin tebliği 

:ANKARA, 27. A.A. - Dahiliye oelıôletinJen resmen tebl"ıi oı.... 
ın--ap""lw-: 

Belediye lıananana ıı8re bu aene fl)'liil .. birinci ,.,,u.Ie ~ 
Si lcUun olcın belediye intihabı Wlmi,tir. 

519 beleılip ka11ıaıaıw Biir• intihap lı , • .._ Ws (11'6SI04) 
lıemferiJen (1059158) hifi reye iftiralı etmİftİr. 

Reye iftiralı nisbeti Jört sene e1111ellrine göre "11ı ltuloJu. 
Bu ni.sbet bcız.ı beleıliyelerıl• Ankara, lslanbul, l;ımU, Aıl- si 

bi bir sok ıelıirlerimizJ• ılört mi.si ine sıiıını,ıır. 
Rey 11erenlerin yaruı lıotlutdu. 
Rqlerin 1wınıen 1ıe,,.i Cumhuriyet lıaUı lu'i ,. oerilrniftİr. BiJ. 

tiin belediyelerde Cumlnui;yet Htıllıt lırlıuuuı memiip ~.,. 
rilen bütün rqler 7UlJ ~epııemelrtedir. 
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lfELEK;N 
Aşk ve tuzruhu 

Bir akşam gazetesinde okudum. 
Muharrir gözünün önünde cereyan 
etmiş bir vahayı anlatıyordu ... 
Beyoğlunun çok işlek bir pasta

cı dükkanına derli toplu bir hanım 
gelmis, birinci kata çıkmış ve bir 
tenha

0 

köşeye oturmuş .•. Zaten üst 
katlar ekseri hissi alısverisler bor
•asıdır. Aradan bes o;, dakika geç 
miş, bir diğer han;m daha gelmiş, 
o da şöyle diğer bir köşeye otur
mus.. Gene aradan birkaç dakika 
geÇtikten sonra bir bey gelmiş, 
ikinci gelen kadının yanına git
miş, geciktiğinden dolayı özür di
İemis. Hallerine nazaran bu bey 
ile bu hanım orada herhalde bir 
defterhane alımsatımı için buluş
muşa benzemiyorlarmış .•• Beyin Ö· 
zür dilemeai biter bitmez ilk ge
len hanım ilerlemiş ve beye: 

- Buraya geç gelmenizin c hem 
miyeti yok! Eve geç gelmeni >den 
dolayı benden öııür dilemelisi.ıiz?. 
demiş ve diğer kadına da: 

- Kurt komşusunu yemez der· 
ler amma, Bİz komşulannızın koca 
/arını ayartarak bu darbı mesele 
istisna teşkil ediyorsunuz... Onun 
~n buyurun ıize de ••• 

Diyip elinde hazırladığı bir şişe 
tuzrııhunu hanunın mantosuna dök 
müş ve funu da ilave etmeyi unut
mamıf: .. 

- Şimdi gidip sizi babanıza soy 
liyeceğim ve ne vaziyette yakalan
a ığınızı anlatacağım ••• 

Alt tarafını izaha hacet yok .•• 
Bey bayılmış, kadın ayılmış, ve bu 
kötü iiçüzleme orada dağılmış ..• 

Bu vahanın kahramanlarından 
olan beyi tanısam: 

- A birader! Bir kere şu hanı
ma bayılmışken haremini birden 
bire görünce bir daha bayılmaya 
ne lüzum vardı? diye sorardım. • 

Kezzap:a, tııi.ruhile aşk ~ekelerı 
silmek usulü Avrupadan bıze he • 
nüz gelememiş bir usuldü. Ni1!4!et 
her kötü şey gibi o'!~ ~~. ı~yat 
sınırlanmızdan içen gırdıgım bu 
hadise ile öğreniyoruz •.• Yalnız b~ 
reket versin kezzabın Avrapadaki 
~bi rakip kadının BUTatına . ~~
iil de mantosuna dökülmesı ıpn 
tesirini azaltıyor •.. 

Ben karıkoca arasında sadakat 
taraftarıyım. Hatta değil karıkoca 
arasında, dostlar arasında bile ve
fasızlığa tahammülüm yoktur ve 
bunu bir ahlaki suç sayarım. Dost
larıma karşı kıskanç denecek ka • 
dar bağ:ı olmayı insanlığın şiarı 
addedenlerdenim .•• Ve eğer dün
yada üstüne ümit ve İnanç kuru· 
labilecek bir şey varsa o. da dost
luk olmalıdır imanındayım ... Am· 
ma böyle kocasını kandırdı dil'.~ 
bir kadının üıtüne de kezzap do· 
külmesini doğru bulanlardan de • 
ğilim... Bu harekette biraz (kıs
kanç kadın) kokuyor. Hakiki bir 
ev kadınının tuz ruhu ile alemin 
mantosunu harap edeceğine kaca
•ının baska kadınlara karşı abayı 
Yakm~asına gözkulak olması çok 
daha faydalıdır. Çünkü bu tuzru· 
hu mantoyu berbat eder, belki o 
kadını biraz korkutur amma da~'! 
ziyade mermer tasların lekelerını 
temizlemekte kull~nılan bu asidin 
his ı:ahasına girmiş aşklan aş~ı
np temizlediği hiç bir kimya kıta· 
bında görülmüş değildir. Bu hare· 
ketin yalnız bir faydası vardır.: 
Bir taraftan manto sarfiyatını, dı· 
ier taraftan tuzruhu istihlakatını 
arttırmak! 

iyi ki Bağdat'a gitmedi! 

Bundan üs: dört gün evvel Yalo· 
Pa iskelesinden aksam üzeri lstan· 
bula müteveccihe,; hareket eden 
yandan çarklı (Bağdat) nam va· 
purda bulunmUf olan bir dostum 
bana anlattı: 

«- Büyükderede otul'Urum. Yal ova· 
dan akp.m loa1kan vapunm tarifeye 
ıörc saat yediyi be§ geçe köprüy-c gel· 
mesi lazımdı... Büyükdeceye gidecek 
vapur da yedi buçukta hareket edece. 
ği için bol bol yetişebilerektim ... Y alo
vadaın vapura bindik ... Bu yandan ı;ark
h vapurlar o kadar ac~le gitmezler ... 
Aradan birkaç saat geçtı ... Saa;e. baık • 
tını yediyi bir hayli geçiyor, lakin ha. 
ıa köprüye varamadık. Yukarıya Ç~: 
tım. Gözümle köprüyü ara~tırdırn ... K.op 
rü yerine karşımızda tek tük ışıklı b~ 
karanlık kara ... Yahu 1 Buram neresı. 
Ada mı? PC!'dik mi' diye soruşturduk 
9e hayretle oğrcndik iri köprüye gele
cek vapur Bakırk ônlenne gelnuş ... 
Yolc<c!arın t rnş n e ttk~ y~tunu 
değı tirip İstanbul !"manına dondu· 

(Akay) ta ıf sınde Yalova vapuru· 
nun Bakırk yune uı;rayacagı yazılı .ol. 

ı ı denizd sis !at.an da go -
. den yolumuzu neden değiş
' anlamak içın tahkikıı.t yap
n im kı, vapurda bir takım 

çı ıngı sof· kurmuşlar ... ~agd~t 
vapuru <'a onların suyuna gideyım dı. 
Ye B · r1 uy önlerine düşmlis ... Ne der
sıniz hl h:ldiscye: 

--· Dua f'din ki; Baln~lınvüne 

MILJ::; 

Ş EH i R HABERLERİ 
EKONOlll 

Yumurta ihraç 
Nizamnamesj 
Kontrol edildikten sonra 

hıırice çıkarılacak 
Yumurta ihraç nizamnıune&İ önü -

müzdeki ayın 24 ünden itibaren tat
bika ba§lanılacağı için ioap eden ba· 
zırlıklara başlanılmıştır. _Her. rumur
ta ihraç limanında oldugu gihı Istan• 
bul için de birer kontrol ve bak em. be· 
yeti seçilecektir. Kontrol heyeti bu 
hafta zarfında işe başlryacaktır. Bu 
heyette bir reis, bir eksper! hll." de ;~. 
racatçdan tenuil eden bır mwnessıl· 
bulunacaktır. Maaşlı olan eksperi T;. 
caret odası seçecektir. Vukua gelecek 
ihtilafları halletmek için teşkili icap 
eden hakem komisyonu bir müddet 
aonra faaliyetıe geçecektir. Yumurta 
aandıklannm yapılacak muayenele -
rinden sandık başına büyüklerde. ~· 
küçüklerde 10 kurut etiket ve sertıf~
ka ücreti alınacaktır. Bu paarların Tı· 
caret odası ka.sasma yabn~aaı ta .. 
karrür etmiştir. Komisyondakı e~.•pe
rin muameli.tı reis tarafından mura • 
kabe edilecektir. 

Mısır zahire alacak 
Alakadarlara gelen haberlere gö

re Mısır hükılmeti memleketimizden 
mllhim mikdarda zahire almağa karar 
vermiştir. Bilha.ssa arpa üzerinde f":z· 
la istek buJunduğu kaydedilmcktedır. 

Bazı fabri kaların vaziyeti 
Ali\.kadarlarca fabrikalarda yapı· 

lan senelik muayenelerde bazı mües • 
aeaelerin muayyen mikdardan az ame 
le çalrşbrdıldarı halde birinci sn~ıf 
fabrikalara verilen muafiyetlerden.~ 
tifade ettikleri görülmüştür. Bu ll!u • 
easeselerin vaziyetleri lktısat V ekale
tine bildirilmiştir. 

Yumurta isteniyor 
Dün Ticaret odasına Aln:umyadan 

telgrafla müracaat edilerek yuım.urta. 
ihracı isteğinde bulunulmuştur. Bu şe 
kil<ieki talepler son günlerde eh~ • 
miyetli tekilde artmıştır. Bu aon ıstek 
te yumurtacılara tebliğ edilmiştir. 

lzmirden ne kadar uzam 
ve incir çıkardı~? 

Mevsim bidayetinden şimdiye ka· 
dar Izmir limanından muhtelif ecne • 
bi memleketlere 1,702,916 milyon li
ra kıymetinde üzüın ve incir ihraç e
dilııniştir. Hurda incir fiyatı inhisar 
idaresinin incir mıntakalanndan yap .. 
tığı mühim mikdardaki mübayaat do 
layısile yükselmiştir. 

ltalyaya ıhrıcatımızda 
değişiklikler 

Türkiye • Italya Ticaret mukave • 
lesine bağlı listede bazı değişiklikler 
yapıldığı haber verilmekted.iı-. Buna 
göre, kunı sebzeler, tütün, pamuk, 
deri, yulaf, afyon bir buçuk mhilyo~ 
ltalyan lireti mikdanna kadar ususı 
takasa tabi tutulacaktır. Madenler • 
den ihraç edilen kısmın yansı da. ta • 
kaa hesabına bağlanacaktır. Y enı an· 
la§mada ceviz kütükleri İçİn de husu· 
si §"!"tlar konulmuştur. 

Japonyaya afyon göndereceğiz 
Oğrendiğimize göre, Japonyaya 

takas suretile mühim mil<darda afyon 
ihraç edilmesi takarrür etmiştir. Bu • 
nun için hazırlıklara başlanılmıştır. 

Amerika tuıon çıkarıyor 
lopa,nya ile Amerika arasında yapı 

lan son bir anlaşmaya göre, Amerika 
hpanyaya 14 milyon liret kıymetinde 
tütün sevkedecektir. 

1 öOR~A 1 .__ ___ _ 
(it Bankasından alman cetveldir) 

27 T. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

tSTIKRAZLAR l TAHViLAT 
)•tikrazı daihili 99 Rıhbm 17,75 
1933 Ercani 97 An. Mümessil 50,30 
Onitürk 29,80 An. Tahvili J, il 46 

., 11 28,50 ft ]Jl -18,50 

" 111 28,75 
ESHAM 

lt Bankaaı Nama 10 l Reji knpon•uz 
" ,, Hamilin• 10 Telefon 

Müe•ıİ• 97 T erkoı R. ç· t Türkiye Cumhu· ımen o 
riyet Bankaıı 59 ittihat deJ. 
Tramvay 31,75 Şark d•J• 

2.25 
10,50 
19,25 
13,85 

13 
0,80 
ı.ss 
4,75 

Anadolu Hiııe 27,70 f Bal7a 
Şir. Ha7riye 15,50 f Şark ın. ecz.a 

ÇEK FiYATLAR/ 
19,02 
34,55 

Londra 
Pari• 
Mililno 
Nii7ork 
C.enevr• 
Atina 
Brilkael 
Anıaerdam 
Sof ya 

624 
12.06 

9,26,50 
79,55 

2,43,75 
83.30 

3,40,50 
1,17,34 

66.06 

NVKUT 

20 F. Franııa 
1 Dolar 

21 Kur. Çek 
1 Şile A•• 
1 laterha. 

20 Liret 
20 Le"V"a 
20 F. Belçika 
20 DrıJuni 
1 Florin 

Kurut 

169 
125 
98 

23,50 
627 
216 

23 
115 
24 
83 

Prai 
Belgral 
Moako-.a 
Berlin 
VarfoTa 
Budapeıte 
Madrit 
Bükret 
Viyaoot 

(SatııJ 

20 ]. laviçro 
1 Pezet.a 
1 Mark 
1 Zloti 

20 Ley 
20 Dinar 
1 Çerno'fiç 

Albn 
Mecidiye 
Bank.not 

10,.93,25 
1,97,60 
4,18,90 
3,92,Sb 
5,81,34 

79,21 
4,20.92 

.Kurut 

615 
ıs· 
43 
22 
16 
54 -.-

9,23 
36,50 
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düştünüz .•• y,. vapur, adının telki
nine kapılıp ...,ağdada gitmeye kalk 
saydı, haliniz ne olurdQ?. dedim. 
Ve kestim. 

FELEK 

I 

Diş tabipleri kurultayı •ergisinden bir intiba 

Diş tabipleri 
Kurultayı 

Dünkü celselerde de çok 
enteresan tebliğ:er vardı 

Jkinci milli diş tababeti kurultayınm 
beşinci ilini celsesi dün de Etıbba o
dasında açıldı. 

ilk rapor (orduda diı bakımı) mev
zulu idi. Raporu hazırlayanlardan diş 
ta,bibi Şemsettin Bey rahatsız olduğu i
çin diş tabibi Halil llyas Bey ayni mev. 
zu üzerine hazırladığı raporu okumuı 
ve münakaşa edilmiştir. Şemsettin B. 
raporunu bugün de okuyacaktır. 

ikinci olarak doçent Orhan AbduJ. 
lah Bey raporunu okumuştur. Mevzu 
(çarpık diş ve çenelerin İçtimai bünye 
üzerindeki rolii) idi. 

Abdullah Bey bu gayri tabiilik'erin 
t<d>iiliklerle hazım, teneffüs cihazı üze
rinde oynadığı müıhim rolü anlumış, 
ruhj, bedii, mevzii birç.ok arızal""" çı -
kardığını izah etmiş, ve bu gay~' tabiilik 
terle mücadele için bir laı·aftan hekim. 
lerin, diğer taraf.tan ann·! ve babaların 
bu işle yakından alakadar olması Iaznn 
geldiğini söylemiştir. 

Öğleden sonraki ce:sede, profesör 
Ahmet Reşit Beyin (hukuki bakımdan 
diş tababeti) m:>VZulu tebliği dinlen • 
di. 

Profesör Kazım E•at Beyin (bir 
diş eti dahhamesi vak.ası} dinleyenler 
üzerinde büyük bir iırtibah bıraktı. 

Üçüncü olarak doçent O .. tıan Abdul
lah Bey ş.imdiye kadar hastalar Üzerine 
tatbik ettiği ufak bir ameıiycyc ait muh
telif vakalar gösterdi. 

Diş tabibi Feyzullah Rasih Bey de 
bir alt çene kırığı vakası gösteı-di ve 
gayet basit bir müdahale ile kınğı ye
rine koymağa ve pekişti.nneğe muvaf
lalı. olduğunu aöyledi. 

Doçent Kazım İsmail Beyin (çene 
ve ağız kanseri teşhis).nde yeni usuller) 
mevzulu çok enterasııan bir tebliğinden 
sonra diş tabibi Halil llyas Bey (ilk 
mekteplerde diş ve ağız bakımı) tetkik· 
!erini müşir İstatistikli bir tebliğ yap • 
b. Ve bu tetkikllrini p"'jeksiyonla gös· 
terdi • 

Programda bulunan profesör Kanto
roviç Bey gelmediği için konferans bugü 
ne teıhir edilmi~•ıir. 

Bir hırsızlık vahası 
E trbba odası alt kat aalonlannda a· 

çılan diş aletlerine ve diş tedavi usulle 
rine ait sergide cuma günü bir hırsız
lık ol mu §'tin". 

Sergide dişçi alatı satan Mösyö Şer-

1 BELEDiYEDE 

Mülhakat 
Azal~rı 

Üç kazada intihap edilen
ler anlaşıldı 

Mülhak kazalarda ummni meclise 
iştirak edecek aza intihabatı bitmiş
tir. Silıvri kazasından Asmı JJey ipka. 
en seçilmi§tir. Kartal kazastndan Şe
rafettin Bey ipkaen seçilmi§tir. Y alo. 
va kazasından, Bakırköy Cumhuriyet 
Halk fırkası reisi Kemal Bey intihap 
olwımu§tur. Kemal Bey geçen sene 
Mecliste Bakırköy azası olarak bulu
nuyordu. Son defa da Eminönü kaza
amdan namzet gösterilmiş fakat ye • 
dekte kalmı§tı. Şileden ııeçilen bir, Ça 
talcadan seçilen üç azanın isimleri 
bugün anlaşılacaktır. 

Kok pahalı 
Haliçte yalmz kok kömürü imal 

eden bazı müesoesele-r belediyeye mÜ· 
esseseler belediyeye müracaat ederek 
kok kömürü satışında lstanbulda ha
vagazı §irketlerinin ihtikar yal.'tıkla
nnı bildiım>işlerdir. Havagazı şırket • 
leri kömürden ayrı ayn şekilde ;stifa
de ettikten sonra, kömürü aatmakta 
ve gayet ucuza mal edinmekıtedirle-r. 
Halbuki sırf kok kömürü yapan mües 
eeseler yalnız kömür satı§mdan kazan 
maktadırlar. Kömürün tonu §Ünd; 24 
liraya aatılmakta.dır. 

OskUdar tramvay şirketi yeni 
arabalar getirtecek 

Usküd.ar tramvay prketi yeni ge -
tirttlği 16 arabadan başka daha bir 
mikciar yeni araba getirtmeğe karar 
vermiştir. Çünkü tem<lit edilen hat 
çok rağbet görttnektedir. Yeni araba
lar bilh&N& otom.atik tertibatı haiz 
bulunduğunda.n, seyriisefer kolaylık • 
la tem.in edilmektedir. 

Hukuk işleri mUmeyyizligi 
Muhtelit mahkemeler Türk ajan

lığı muavini Ahmet Bey, belediye hu· 
kuk i§ICl'i müdürlüğü mümeyyizliğine 
tayin edilın.iş ve vazifesine başlaIDJŞ • 
tır. 

lerin şergisinden saat 18,5 raddelerin
de şık bir adam tarafından (50) lira kıy. 
metinde altın bir diş modeli çalınmış ve 
di1 taknru da Mösyö Şerler tarafından 
görülerek arkasından kotmak auretile 
~sız Eminönü tramvay istasyonunda 
yakalanmıştır. Hırsız çaldığı takuru ta• 
hibine verir vermez kaçmıştır • 

King Konk yaş.ıyot! 
Bu haltaki gazeteler meşhur silah nan ~emır parmaklıklı kcrpı~na ka . • 

fabrikaları patronu (Baz:il Zaharof) da! gıder. Fakat o kapıdan gırmek ım-
t b h t.:ı kanı yoktur. an a se .. er. N d "l b 

Bu bahae .sebep son aiyasi cinayetin e ~'!' ne .'!"!!' ~~ eı;; .e?ce. u f.,.'!," 
siyasi komiteleri kundaklayan ailah ta.nan ıçmde gorulmuş, ışıtılmiş degıl· 
I b "k ·· l · ld " · t"d" B'· dır · a n ator erı o ugu nvaye ı ır. ... B ... • • • • 
iddiaya göre bu fabrikatörler AtJru· urası adeta bır manastır l!{lbıdır. 
Payı ate•leyı"p artılı stok haline gelerı Se• yok, hareket yok, ışık yok. 

' Ki "hti l . k" b "/ silah IJe cephaneleri harcamak isti· m ı ma IJerır ı, u yeşı or • 
yor/armış. "!.an.lar, bu çiçekler bahçeler içindeki 

Akla ;yakın olduğu için ihtimal 1Je· sukun~t yutJasmda dünyanın tutuşma· 
rilebilir. aını mılyonlarca insanın ölüm kaınrga. 

Bu arada ismi geçen Bazil Zaharo· 
fun bir -man öldüğü, milyonlarca li· 
ra miras bıraktığı rivayeti çıkmlftı. 

Geçenlerde (Paris - Soire) gaze· 
lesinde bu adama ait uzwı bir yazı 1Je 
bir kaç resim çıktı. 

Paris - Soires1.11 bir muharriri öm~ 
rünü herke:J.en uzak bir ıatoda geçi· 
ren bu patronun izini bulmuı, bütün 
engellere rağmen onun re.imlerini bi
le almı,tır. 
Dumanlı hauadan hoflanan bu kur

dun ini Paristen ı;ok ıuah bir ıatoda· 
dır. 

( Ballincourt) şatoau inni 1Jerilen bu 
malikane ormanlar içinde §ÖtJalyeler• 
den kalmış eski bir binadır. 

Fransız muharririn dediğine bakılır 
sa d.ün~aya harp silahlan yetiştiren 
Bazı/ Zaharol burada adeta bir pa
pas hayatı geçirn ektedir. 

Erken kalkıyar, titlz bir temizlik 
içinde çok sade yemekler yiyor. Şato· 
şımun geniş bahçelerinde dolaşıyor 1Je 
ara 61ra kapalı otomobil ile kimseye 
görünmeden başında bulunduğu fab· 
rihalar idaresinin içtimaına gidiyor. 

Ballincourt şatosuna sokulmak 1Je 
girmek bir meseledir. Altı müaellah 
Hintli bu şatonun yalnu muhafazası 
;ıe mükelleltir. Hususi bir yol ıat., . 

lan içinde boğulmaı,.nı bekliyen bir 
adam yaşıyor. 

Fakat Fransız meslektaıın Baz:il 
Zaharof cenaplanııın haberi olmadan 
çekiuerdiği bir enstantane bu fÜphcyi 
güneş gibi aydınlatıyor. 

Bazil Zaharofurı Tripleks otomobil 
~amları arkasından endife 11e korku 
ıle bakan donuk gözleri hakikati ifşa 
ediyor. 

Bu bak'§larda insanlığın saadetine 
ka..<tetmif bir mahlukun 1Jehmi ile ı.zfı. 
rabı. bütün 11ahşeti ile belli oluyor. 

Bır ParUı seyahatimde Etoile'deki 
lokantalardan birinde cılız soluk be-, li , 
nız ue mumya kadar iğreti bir muse-
IJi ile tanışmıştım. Doğuşta farklı olan 
bu musetJi lngiliz tebaasından olduğu. 
nu Fransada harp silahlan komisyon
culuğu yaptığını (Viyana) da etJleri 
olduğunu lakat ailesini laoiçrede yer· 
leftirdiğini söyledi. 

ilk defa acıyarak baktığım bu a· 
damdan cepleri bombalı, elleri taban
calı ~ir komiteci görmÜf gibi ürktüm. 

Şuphe yok ki, gül ııe lale balıçeleri 
içinde, ıneşe ve çam ormanları arasın
da r.uhani bir manastır hayatı geçiren 
Bazıl Zaharof cenapları bu mıise11i. 
nin yanında insanları sinek gibi yutan 
bir Kink Konh'tur. 

Bürhan CAHIT 

1 MAARiFTE 

1 Millet mektepleri 
Açılıyor 

Mektepler perşembe günü 
tedrisata başlıyorlar 

Bir Teşrinisani perşembe günün • 
den itibaren millet mektepleri tedriaa 
ta başlıyacaklardır. Bu sene kaç den
hane açılacağı müfet!itler tarafından 
ıruntaaklarında tesbit edilecektir. Mil 
!et mektepleri için bu &ene talısiaa.t ol 
madığmdan, muallimler bu işi fahri • 
yen yapacaklardır. 

Lise mUdUrlerinin toplantısı 
Şehrimizdeki Hse ve orta mektep 

müdürleri dün Istanbul kız lisesinde, 
baş müfettiş Salih Zeki Bey riyaııetin 
de toplanmışlardır. Bu toplantıda or
ıa tedrisat talimatnamesinde yapıla -
cak bazı tadilat görüşülmüştür. içti
malar daha. bir müddet devam edecek 
tir. 

Dil derleme faaliyetleri 
ilk tedrisat muallimleri bu sene de 

dil derleıne faaliyetine girişecekler • 
dir. Bu husıuta bir program yapılIDJş· 
tır. Evvelce neıredilen tarama dergisi 
ı O lira mukabilinde ilk tedrisat mual 
!imlerine takaitle satılacaktır. 

Gençlik HilQliahmer teskil4tı 
' Maarif Vekaleti mekteplere bir 

tamim göndererek geçen sene, mek • 
teplerdeki gençlik Hilaliahmr te~k"la
tmm ne gibi faaliyetler gösterdiğini 
sor.muştur. Vekalet gönderdiği tamim 
de, yeni ııene için daha fazla çalrşıl
masını, bütün talebenin Hilalialuner 
işlerile alakalandırı!masIDJ bildirmek 
tedir. 

Kıdem zam mı almayan 
muallimler 

Kanunen ilk mektep muallinıleri 
her üç senede bir kıdem zamIDJ alır
lar. Son aenelerde bu müddet idareten 
dört seneye çıkarılmıt§ır. Bazı ilk mek 
tepler muallimleri vekalete müracaat 
ederek, altı yıldır hiç kıdem alımadık 
!arını bildirmişlerdir. Bu gibi muallim 
!erin sicilleri tetkik edilecek, hak.ika· 
ten bir mahzur yoksa kıdem zammı 
almaları için tetkikat yapılacaktır. 

Tıp talebe cemiyeti kongresi 
Tıp Fakültesi Talebe Cenıiyeti &e• 

nelik kongresini 2 T eşri.nisani cuma 
günü saat 10 da lstanbul Halkevinde 
yapacaktır. Kongrede bir sen lik me
aai görüşüleoek, yeni idare heyeti -. 
çilecektir. 

MAHKEMELERDE 

Kömürcüye 
Oyun etmişi 
Karşıki eve kömüru gön· 

dermiş 
ama parayı da aşırmış! 

Dün Adliyeye Mığırdıç isimli bir 
adam tevdi edilmi~tir. Bu Mığırdıç 
Efendi bir kömürcü dükkilrundan çok 
garip bir tarzda para çalmaktan suç· 
ludur. Mığırdıç Efendi Kumkapıda 
kömürcülük yapan Hamdi Efendinin 
dükkanına gitmiş, civarda bir evi gös 
tererek: 

- Şu eve on kilo kömür götür de
miş, eline de on kilo kömürün parası 
olan 40 kUl"U§ vermiştir. ' 

Hamdi Efendi kömürü tartmış, çu. 
vala koymuş, sırtlanmış ve gösterilen 
eve götürmüştiir. Dükkandan gider. 
ken de bir asma kilit takıp dükkiırun 
kapısını kilitlemiştir. Hamdi Efendi 
kömürü götürünce Mıgırdıç dükkanın 
k.apısma asılan kilidi kınnış, içeri gir 
mit ve Hamdi Efendinin asılı duran 
çeketinin cebindeki 4 7 lirayı aşırıp sa 
VUfllloUltur. Hamdi Efendi gelince gös 
terilen eve kömürü götürmüş, fakat o 
rada: 

- Biz kömür istemiyonız, yanhı 
gelmişsin cevabı ile karşılanmıı, ten 
yüzüne geri dönmüş, dükkana gelmiş, 
fakat kilitlediği kapıyı açık görünce 
işi farketmiştir. işte Adliyeye tevdi e
dilen Mığırdıç Efendi kömiircüye oyun 
eden bu Mığırdıç Efendidir. 

Heybeli faciası tahkikatı bitti 
Heybeli kazası hakkındaki istin • 

tak tahkikatı ikmal edilmiştir. istin •• 
tak dairesi bu husustaki evrakı ağır 
ceza mabkemeaine tevdi etmiıtir. Onü 
müzdeki hafta zarfında ağır ceza 
mahkemesinde bu müthiş facianın mu 
hakemesine ba§lanması muhtemeldir. 

Karf sını pıçakla yaraladı 
Aksarayda Langada oturan Fa.h • 

rettin Efendi iaminde bir adam dün 
ailevi geçimsizlikten dolayı kansı 
Ummiye Hanmn bıçakla aırtmdan a • 
ğır surette yaralamıştır. Ummiye Ha
nıın Iıa.tah•-ye kaldmlmış, Fahret • 
tin Efendi yakalanmış ve tahkikata 
b&§laıunıştır. 

Kaçakçılar 
Dün dokuzuncu ihtisas mahkeme

•inde bir kaçakçılık davası neticelen
miştir. Om>a.n ve Aziz ismindeki iki 
suçlu altışar ay hapse, 45 lira para ce 
zasına mahküm olmuşlardır. 

* Kopya kağıdı kaçakçılığından 
maznun bulunan Emin ve Eyüp ismin 
deki ik.i suçlmıun muhakemeleri dün 
dokuzuncu ihtisas m.ahkemesinde bi
tirilmittir. Bunlardan Emin beraet ~t
mit, Eyüp altı ay hapse ve altmış !ıra 
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Şehrin ha vaaı 

Şehrin havası, şehirlinin en bü
yük zevkidir. Fakat en büyük 
derdi de gene bu havadır. Bu gü
rültüdür. Ama, şehirli bu havasız 
yaşamaz. Çünkü bu hava olmasa 
şehir şehir olmaz. Onun için şe
hirli tıpkı su içinde yasayan balık 
gibi bu havaya alışıkhr. Zaman 
zaman şikayet ederse de pek fazla 
ileri gitmez, unutur. Gene bu hava 
ya tekrar intibak eder. Şehirli bu
nun için şehirlidir. 

Tabiattan ziyade insanları ve 
kalabalığı seven meıhur Sokrat 
bile tam bir şehirli idi. Milattan 
yüzlerce sene evvelki otomobilaiz, 
şimendilerııiz, ne bileyim ben, tam 
miinasile gürültüsüz Atina fehri • 
ne aşıktı. Şehrin havası onu çeki
yordu. 

Sokratın hakkı vardı. Çünkü 
,ehrin kendisine mahsus havasın -
da o havanın kokusunda başka 
bir cazibe mevcuttur. ' 

Bugün ise o kokuda o havada 
daha ziyade bir terakki görülü • 
yor: Her saniye ciğerlerimizi yıka 
dığımız havadaki o koku şehirde 
gittikçe kesil ve bulanıktır. Fa.
kat şehirli buna alısıktır. 
Ağzında sigara' olmadan yazı 

yazamıyan bir muharrir gibi, ıe· 
hirli de bu havayı tenellüs etme
den birşey yapamaz, yaşayamaz. 
O, havanın verdiği hafif baş ağrı
sına tiryakidir. içkiye müptela bir 
adamın her kerahat vaktinde aİ· 
kol araması gibi şehirli de bu hay 
huyıı arar ..• 

Otomobillerin benzin kokusu • 
nu ister .••• 

Sıcak günlerde asfalt caddeler • 
de uçan zift kokmunu arar .•• 
Dumanı sever, onun içindir ki 

kahvelerin sigara, nargile, püro, 
enfiye kokan havası, onu keyiflen
dirmek için en büyük bir sebep • 
tir ••• 

Sinemalann nefes kokusuna asık 
hr. Fakat iipk olduğunu bilmiye
rek oraya gider. Eğer seyirciler az 
aa içi sıkılır, eğer s=oksa, zevkine 
payan yoktur. Hatta bir müddet 
ayakta kalmayı bile gözüne alır .•• 

Evinde içmeyip meyhanede iç. 
mesinin sebebi de, oradaki ağır al 
kol havasıdır. Rakı kokusu, ana· 
•on kokusudur. insan kokusudur. 

Şehirli, gayritabii bir imandır. 
Çünkü tabiatten fazla zevk almaz. 
insan kokusuna koşar ... 

Belki tabii ömrü kasabalıya ve 
köylüye nazaran azdır. Fakat o, 
bunu bildiği halde şehirden ayrıl
maz. Çünkü şehrin tiryakisidir. 

Birkaç sene evvel göçüp gide
cekse ne ziyanı var? .• Nihayet şe• 
hirde bir gece, onca, kasabada bir 
sürü geceye muadildir. 

I stanbul da, böyle şehirTtnin a
radığı bir şehirdir. Tam şehirli için 
yapılmış bir şehirdir. Onda şehirli
nin istediği bütün evsaf vardır. 

Mesela lstanbulda her medeni 
ıehirdeki kokudan başka bir de 
gazhane kokusu vardır. Sokaklar • 
da bir süprüntü kokmu, gübre ko 
husu bile hissedilir ••• 

Yazın biriken tozlar, kışın yağ. 
murdan hasıl olma bataklıklar ko
kar ..• 

Kavun karpuz kabuklan kokar. 
Prasa lahna yaprakları kokar .•• 

Velhasıl birçok kokular vardır. 
Yalnız bunların içinde bir nok

san göze veya buruna çarpmakta
dır: 

Asfalt caddelerde hissedilen zift 
kokusu lstanbulda yoktur. 

Müml.az F AIK 
J 

ViLAYETTE 
~,--....;_;;;.;;..:::.;;.,..;;.::.. 

Roman yadaki 
Türkler 
Dün beşyüz kadar daha 

muhacır geldi 
Kendi isteklerile Roman.yadan g-. 

len m~ir kafileleri devam etmek • 
tedir. Köstencede an bin kadar muha.. 
cirin de gelm.ek üzere beklediğini yaz 
IDJştık. Bunlardan da bir kı&ım kafile 
dün vapurla gelmiştir. Sayııı beş yiiz 
kadardır. Muhacirler Trakyaya yerle\ 
tirilmektedir. 

Müddeiumumi vilayette 
Müddeiumumi Kenan Bey, dün vi

layete gelmiş, Vali muavini Ali Rı:aı 
Beyi ziyaret etmiştir. 

ikinci teşrin maa,ı 
lkincite§"rin ma&§ı perşembe günü 

verilecektir. 

Parlayan bavagazı. 
lstiklal caddesinde berber Vel! Be

yin atelyesinde çırak Cemal Havaga. 
zı ile su kaynatırken gaz musluğu • 
nun kapanmadığından havagazı par
lamıt ise de derhal söndürülmüştür. 

para cezası ödemeğe mahkUın edihnif 
tir. 



Uşak fabrikası Sümer Bank idaresinde. 
büyük muvaffakiyetlerle çalışıyor . 

U pa1t ,eker labrik asının Qlllaınİ göriinüfii 

Seyahatimizde durak yerlerinden bi
ri de U tak idi. Orada teker fabrikası 
ziyaret edilecekti. 

Utakta, fabrikanın genç ve değerli 
umum müdürü, aabık Ayıntap mebuau 
Remzi Beyin detaletlerile fabrikayı gez.. 
elik. Fabrikada kampanya, henüz ha,la
mamıştı. Fakat huna mukabil, fabrika
nın vel'İmi ayni maarafla daha ziyade 
arttırmağa matuf yeni teaisata ait in • 
!""t faaliyeti geceli cündiizlii devam e. 
diyordu • 

Bundan batka Melaatan teker al
mak iç.in, başlı başına bir fabrika man
zara11 arzeden büyük tesisat ilanal e. 
Gilmek üzere bulunuyordu. Yeni teaisa. 
tın birinci teşrinin betine kadar bitece
ii ve kampanyaya o tarihte batlanabile· 
ceği hesaplanıyordu. Nitek.im daha aon
raları aldığımız malômat, mezkur tarih.. 
te kampanyaya batlan,dıiı merkezinde 
oldu. 

Kampanyamn geci1mıesinden kırybe. 
dilen zmnanm fabrikanm artmıt olan ia
tilual kabiliyeti ile telafi edileceği ta
bii olduğu için ııerek müataluilin, ge. 
rek fabrikanın aoğuklardan dolayı za. 
rara ujnımalarma mahal kalmıyacağı 
ıüpbeaizdir. 

Şeker fabrikalrmıız araamda en bü· 
yUlderinclen ve en eakileriı>clen biri o
lan Uıak fabrikallnm ilk zmaaalarda 
lıir buhran devresi geçirdiği hatırlarda. 
dır. Fal>rikanm İçinde bulunduğu ida
ri mütkiillerden kurtarılabilmesi ..., i
tin İ<:ap ettirdiği yeni aennaye plasman
larının temini için mülga Sanayi ve 
Maadin Bankuı hisse ekseriyetine isti. 
nat ederek fabrika idaresinde hakim 
bir rol almağa baıladıiı tarihten itiba· 
ren halisa doğru yürüyen bu milli 
müeeıeıe=z, timdi, Sümer Bank ida
resi altmda gôğsümiizü kal>artncak bir 
tekamül saflwı11na eritmiı bulunuyor. 
Filbai.loı &f'liulaki ralcamlardan da an

lafdacağı veçhile fabrika İri::boalatmı mü 
t...,.diyen arttırmağa muvaffak olmuı ve 
ilk zemanJ..nn büyük zarar1-ma D!U• 

bbil kirlı bir sarette çalıflllağa batla
-ıtır. F alırikanın tea.i &arih.inden i 
tibaren istihoalatın takip tıttiği teyir ve 
Vıkitaf tudur: 
Seneler lstihoalat (ton) 

1926 114 
19'Z7 842 
1928 1290 
1929 3332 
1930 4MO 
1931 8780 
1932 1 J,266 
1933 15252 

Bittabi i•tı'hsalat, pancar ziraatine 
dayandığından yukarıki rakamlar ayni 
zamanda pancar ekiminin büyük inkişa
fını da göstermektedir. Maamafih fab
.-ikanın içinde bulunduğu ziraat muhi. 
tine ne kadar faydalı bir hale geldiği 
hususunda daha vazıh bir fikir verebil
mek için ilk ve son tenelere ait pancar 
istihaal ralramlar>aı kaydedelim: 
Seneler Pancar (ton) 

1926 
1933 

F abrikanm i•tihsalatı 

1,262 
98,984 

hakkında bu 

1 ktısat Vekili C eliil Beyin U ,alı. 
,eker fabrikasını ziyaretinden 

bir intiba 

maliimatı verirken 9una ela ilin -
Jiyiz ki önümüzdeki seneler zarfmda 
istilualabn mütemadiyen al'bnasmı bek. 
lemek doğru ohnaz. istihsal, maddeten 
na11l fabrikanın istihsal ....,iliyeti ile 
mahdut olmak lazım geline iktisaclen 
de memleketin irtilıLik kabiliyeti ile 
mahduttur. N itekiıın teker fabrikaları. 
mız, istlbsalleri ile istihlak arasında 

bir muvaaene tesisi zaruretini görerek 
istihsali istihlak nisbetinde olmak üze
re her fabrika iç.in birer miktar tahdit 
etmeği bu sene pancar zeriyat mevai
minden evvel kararlaıtımll§ bulunmak· 
tadırlar • 

Buna nazaran U ııak fabrikasının 
1934 • 1935 kampanyası ,.,...,.. imalatı 
geçen kampanyaya ıWhetle biraz nok
san olacaktır. 

U§8k teker fabrikasında biHıaaoa na· 
zan dikkati celbeden tefkilattan biri 
<le fabrikanın geoit zirai t"fkilit.bdır. 
Fal>rika, ancak bu te§kilat sayesindedir 
ki afyon ziraati yerine pM\car zit-aatini 
ikame ettireıbilmi§tir. Mamnalih, bu ne. 
tice, pek te kolay elde edilmemif, bir 
çok fedakarlıklara mal ohnll§Wr. 

Zirai teıJôli.tın iki mühim ıubesi 
daha vardır ki bunlanian biri pancara 
arrz olan haıere ve sineklerle mücade. 
le ıubesidir. 

Mücadele, esaslı bir laboratuvar m<>
saisi yardnnile haıere ve ıineklerın ha
yatı tet1cik edilerek alınan neticelere ·gö
re ıolah ediliyor. 

Diğer ziraat !lliıesi tecrübe tarlala.. 
nclır ki bun.da bir ecnebi müt ... ·"n ta· 

rafmclan -carın - taıaftaa iJdiın 
ve tabiat noktasından, diger taraftan 
zirai ameliyelerin muhite nazaran ge
rek tekil, gerek zaman itibarile pancar 
Üzerindeki tesirleri bakımından esaslı 
tetkikler yapı lryor. 

Bu tubede ayııi zamanda köylü ço
cuklarına bir sene gibi uzunca müddet. 
le staj yaptırılarak pancar :ı:iraatinin 
fenni esasları öğretiliyor. Bu delikanlı
lar köylerine dönünce köylü kendileri
ni ekimci ustası olarak aylıkla ahnakta
dır • 

Fabrikada içtimai bakımdan takdire 
değer faaliyet ve eserler de gördük. Fab. 
rikadaki ameleler kamilen okutuluyor. 
Ameleye giinde bir kap parasız yemek 
veriliyor. Fabrikanın bir kooperatifi, 

Milliyet'in Edebi Romanı: 20 -
İZMİR çocuGu 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
Yener yav&fÇ& yatağa eğildi: 
- Çok yoruldun Feriha yavru· 

cuğum.. Biraz dinlen.. Sonra konu· 

ıuruz-
Hasta yorullllUftu, yüzü bmbü-

tün solgunlllfmıttı derin bir nefea 
alarak devam etti: 

- Nasıl hastalandım?.. Nasd 
düttüm? Bana anlat&anıza buraya 
beni kim getirdi? .. - Feriha sar
gılı batını zorla kaldırarak korkak 
bir nazarla etrafını arattırdı -
Yener onun kimi aradığını ve ne
den korktuğunu derhal anlamıftı. 
Isıtıcı ve sükunet verici elile hasta
nın saçlarını oktıyarak: 

- Hiç bir teyden korkma Feri. 
ha! diyorcfu. Seni buraya ben ge
tirdim. Bir haftadanberi aramız
dıı. hiç kimse yok .. Yalnızız .• Sen 
yalnız kendini çok yorma! Artık 
ayrılmıyacağız. istediğimiz kadar 
'konutacak vaktimiz var .. 

Feriha Y enerin sözlerini zevk
le dinlerken anlayamıyor, ve garip 
bir ıztırapla ürperiyordu. Solgun 

dudakları titriyerek sordu: 
- Öbürleri neredeler? .• 
Yener hakikati söylemekten son 

derece korkuyordu. Annesinin ö
lüm haberi ölümden yeni kurtulan 
bu zavallıyı tekrar öldürebilirdi. 
Şa,ırarak dili dolqarak sözü de
ğittirdi. 

- Feriha timdi bllfka hiç bir 
•ey dütünecek değilsin.. Sen has
taydın .. Hem çok hastalandın •. 

- Evet biraz hatırlıyorum .• 
- Şimdi iyileteceksin .. Doktor-

lar yanına kimseyi sokmak isteme· 
diler .. 

Ferihanın; o halde seni nasıl bı
raktılar? Der gibi bakan gözlerine 
derin bir tefkatle gülümsiyerek: 

- Ben seni herkesten fazla sev
diğim için yalnız beni bat ucunda 
bıraktılar .. diye tekrar elini okşa. 
mağa batladı. Şimdi müsaade et 
le doktora haber vereyim. 

Genç adam kalbine dünyanın en 
güzel, en ürpertici bir saadetini ve
ren bu bq bata anlllfmanın zevkin 

Akşam gazetesinde bir karika
tür vardı. Beş birleşik (1) Balkan 
törüsü (2) bir elin beş parmağı 
gibi gösterilmişti. 

Tanıdıklardan bir lranlıya, bu 
karikatürü gösterdim: 

- Şimdi biz, böyle olduk ••• de
dim. 

Başını salladı: 

- Ben karikatürde bir eksik gö 
rüyorum. 

-Nedir? 
- Parmaklar, yumruk gibi sı • 

kılmalı idi. O birleşik parmakla • 
nn; sırasında yumruk olup bize 
karşı kötülük besliyenlerin tepele. 
rine inebileceği gösterilmi, olur • 
du. Sonra da altına bir Acem oza
nının (3) yazısını koymak gerek
ti. 

Sordum: 
- Nedir o yazı?. 
- Söyliyeyim de yaz .•• 
O söyledi. Ben yazdım: 

" Ma penç beraderim kez yek hoş
tım, 

Ender kefi memleket çü penç en
güştim, 

Çün baz tevim der nazarıha ate • 
mim, 

Çün Cem'i şevim her deheniha 
müştiml 

!,ıe türkçesi: 
"Biz bir soydan bet kardetiz, 
Yurdun avucunda bet parmak 

gibiyiz! 
AçıldığUDD da göze bir bayrak gi

bi gözükürtiı:, 
Toplandığımızda ise ağızlara yum 

ruk oluruz!,, 
Kimbilir, kaç yüz yıl önce bir 

:Acem ozanının ağzından çıkan bu 
söz bugünkü Balkan birliğini an • 
latmak için yazılmıf kadar laze ve 
yeni görünmiiyor mu? 

M. SALAHADDiN 

(1) Birleşik • Müttefıik (2) Tötil • 
Hükumet (3) Ozan • Şair • 

bir sütbanesi, bir sebze bahçesi, bir lo
kantası var. Memur evleri yapılım§, • 
mele evleri ve bir küçük hastahane ya
pılmak üzere. Fabrika pancar müoa • 
kalatmı kolaylaştıracak köy yollarının 
yapdmasma esaslı bir ...rette yardııu 
ediyor. 

Bir spor kliiloii var. Adı teker gibi 
tatlı: ş..ı..,,. klüp. Futbol, toaia, bisici
lik gilri spor faaliyetleri it saatleri ha
minde fııl>rika memur V'e amelesinin 
baılıca ınetgale&iıp t..pcll ediyor. 

Hüla.a, U tak §Cker fııııloriloıtsı, muvaf
f alayetli ellerin idaresi altıada kendisin. 
den beklenen hianetleri yapmakta olan 
büyük, milli bir sanayi müeweaesi hali
ni almıt bulunmak..adır. Eski vaaiyeti 
ile en ufak bir münasel>eti kahnam~. 
Bu glizel ncticeyi isti:ı.aal edenleri, 
bilbuw, fabrikanın <lı:ıierli müıtirü U• 1 
ımumiai Rem:i Beyi en Mi,.ük taıkdir 
ve tubrlldeı-e liiyik gôriirüz. 

M. S. 

Bugün bilmecemizin üçün
cü günüdür 

Milliyet, salı ~e cuma günleri 
olmak üzere haftada iki yeni bil • 
mece takdim eder. Salı günü inti
pr eden bilmecenin müddeti per
şembe günü akşama kadar, cuma 
günü dercettiğimiz bilmecenin müd 
deli de pazartesi günü ak~a ka 
dardır. 

Hediyeler cumadan maada her 
gün saat 3 ten yediye katlar tevzi 
olunur. 

Yeni bilmecemiz 
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Soldan sağa 
1 - Muktesit (6) Ben değil, o d<>-

ğil (3). 
2 - Kamer c2> • zam. (3) , 
3 - Amca (3). Nota (2). 

4 - Elem, keder ( 4), Arka (3), 
Ayı yuvası (2). 

5 - Çok değil (2), Bir renk (4), 
yet (2). 

6 - Katiyyaı ( 4) • Cdıt, eziyf.t ( 4). 

7 - Elem, istirap (4). Beyaz (2), 
rai>ıt edatı (2). 

8 - Asi (5). 
9 - Fidan (3). 

10 - Feraset, İzan (7). 
11 - Dalalet, hiOd<ıt (3), Firuze, JÖ

ziin üstüade (3). 

Yukardan qağı 

l - Ehemmiyetini t..ybetmek (8). 
2 - Aksi sacla, fikir (2). inti>a (2), 

çabuk , acele (3) , 
3 - Emare (2), meyan (3). 
4 - Dakik, hamur yapılır (2). py. 

ri meskun (5). 

S - Kırmızı (2). taze, civaa (4), 
6 - Siyah (4) • 
7 - Mısır ( 4), tahaıttur etmek (5). 
8 - Nota (2), y- (2), danıte1 (3). 
9 - Kerre, umekten emir (2), aJA. 

met, eımnekten emir (2), ahiz ( 4), 
10 - Arzu, istek (S). 
11 - Nihayet (3). fert (4). 

Dr. 1 H S A N S A M 1 -im! 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kartı 
pek tesirü ve taze aşıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbeı.i No. 189 

7101 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• u YON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 6i49 

den kendini alarak hafifçe zile do
kundu. içeri giren hasta bakıcıya 
kısaca hastadaki değitikliği anla
tarak doktora haber vermesini rİ· 
ca etti. 

Tekrar hastanm bat ucuna dö
nünce onun gözlerini kapalı ve yü 
züniin g\irünen kısmını çok solgun 
görerek çıldırır gibi oldu. 

- Doktor Feriha kendine geldi ., 
mı. 

Doktor mütfik ve ağır bqlı bir 
gülümıeme ile cevap verdi: 

- Kendine geldi telif etmeyi
niz .. Ve iyi olacağına da size ıöz 
veriyorum .. Fakat son derecede za• 
if .. ölümden yeni kurtulmuf bir 
insanın heyecana tahammül ede
miyeceğini elbette takdir edersi• 
niz .. 

Y enerle doktor koridorun ta ni· 
hayeti~de konufuyorlardı. Doktor 
tekrar ba,ladı: 

- Eğer onu bir an evvel ıihhat
te ve ayakta görmek istiyorsanız 
kendiıine biz müsaade edinciye 
kadar biç görünmiyecekıiniz .• 

ikinci bir heyecan buhranı onu 
öldürebilir .• 

Genç adam batını · ğdi .• 
- Anlıyorsunuz değil mi? Feda 

karlığınızı tam yapmanız lazım.. 
Sonra hayat ve saadet ıizindir. 

• • • 
Ferihanın güzel batı hala sargı

larla sanlıydı. Fakat çukura batan 
eli. gözleri yavq yavq Yllfadığı 

yeni i.leme daha yakından Lakma
ia '-9lamıtb. Öğle vaktine kadar 
süren uzun ve rahat bir uyl&Clan 
aonra gözlerini açarak mınldan· 
dı: 

- Hali. mı rüya görüyorum? 
Genç ve smmli basta bakıcı 

hemtire yanına yaklqarak cevap 
verdi: 

- Hayır artık uyandınız •• 
- Gördükleriıu rüya mıydı? 
- Neyi anlamak istiyorsunuz?. 

Hangi gördüklerinizi söylemek is· 
tiyorsunuz? 

- Beni biraz kaldırınız da sizin 
le konuşalım.. . 

- Büsbütün kalkamazsınız ... 
Fakat arkanıza bir yastık daha ko
yabilirim. 

- T etekkür ederim be1Dfİre •• 
Lutfen bana biraz izahat veriniz .• 

- Yorulmadan konutunuz .. Ko
nutmanıza doktor müsaade verdi. 
Fakat çok heyecansız olarak. 

- Heyecanlanmamağa çalıta • 
cağım .. 

- O halde sorunuz1 

-~·· -
.Cual.ıu LU 

Anadolu Şeker Fabrikaları Türk A
nonim Şirketi Eskişehir Şeker Fahri
~ Muhabere Şefi Bugünkü program 

ISTANBUL: 
18,30: Plik neıriyab. 19.20: Ajans haber

leri. 19,30: Türk musiki neıriyatı. (Kema.ni 
Reıat, Meıut Cemil, Muzaffer beyler ve Ve
<:İlıe, Vedia. Rıza hanıınlar.) 21: Ateı • Cü.· 
neı kulübünden nakil. Ajan• ve Lorıa hnber
herleri, 21,30: Radyo orkeıtraıı. Danı musi
kisi. 

C223 Khz. BÜKREŞ 364 m. 
11,30: Dini neıriyat. 12: Plak. 13: Muıaha- ' 

be. - Orkeıtra. 14: Haberler. 14,30: Pl;ik. 17! 
Köylü neıriyatı. 18: Çek ı:nuıikiıi. 19~ Haber
ler. 19,15: Romen muıilı.isi. 20: Üniverıite 
20,20: Tarannili Romen plD.klRrı. 20,45• Musa
habe. 21: Danı mu•ik.iıi. 22: Spor. 22,10: Danı 
muııkiıi. 23: Haberl•r. 23,25: Pl&k. 

223 V ARŞOV A 1345 m. 
l '/ ,20: Piyano refakatile ıarkılar. 17 ,45: 

Muhtelif bahisler .18: Vala muıikiıi. - Siya• 
ıi musahabeler. 20: Yohan Ştrauıun eıerl ... 
rinden orkestra konseri. 20,45: Muıababe. 20, 
50: Musahabe. 21: Senfonik popüler orkestra 
konseri. - Musahabe. 23,15: Reklim ve kon• 
ıer. 23,30: Londradan naklen danı muıikiıi. 
545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,15: lmre mauari çisan orkestrası. 19,20 
Neıeli ıöder. 19,50: Bertha salon taktmı. 
20,45: Spor. 21: Muhtelif. 21,50: Karıtık n.,. 
riyal. 24: Çinıene orkNtraaı. 

STOKHOLM, 428 m. 
20.30: Tiyatro. 22: Rad70 orkeatrau. 23: 

Popüler konser. - Gece musikiıi, 
LOKSEMBURG, 1304 m. 
lna-iliz süvareıi. 21: Be~chans konseri. 21,30 

Karıtık konıer. 21,45: Koro konseri. 22: Pal
moliv konseri. 22,30: Musahabe. 23: Karııılc: 
İngiliz musikiıi.. 23,15: Sesll film muıikiıi, 24: 
Karııık. konser. 1: Gece muıikiıi. 

713 Khz. ROMA 421 m.: 
18 Hafif musiki. Müsahabe, pli.k. 21,10 Plik 

21,45 Milanodan n1r.kil, 24 Habrrler, 
MILANO·TORINO-FLORANSA TRIYESTE 

18,lS Kat"ı,ık musiki. pille, Zl.30 Ta.gannili 
konser, 22,30 La Marcia su Roma, iıimli seı.ı .. 
fonik orkestra refakatli fantaz.i ~ .. neıriyat. 

Praı 470 m.: 
. Pro,.r•m aönclerilmemiıtir. 

TEPEBAŞI ŞEHİR 
TiYATROSUNDA 

Ak,am 
saat 20 de 

f\l:ft~Ul 8ı1Miıji\1 

$~hirTiyatrosu 
CORUM 

VE CEZA 
20 Tablo 

Yazan F. M. Doa-
toyevsky. Tercüme 
eden Retat Nuri. 

SON GECE . . -

111111111111111 
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Eski Fransız Tiyatroaunda 

Bu aktam saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besteliyen Y ohann StraUM 
Tercüme eden: Ekrem Rqit. 

fiyatlarda büyük tenzilat 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bakırköy Miltyadi gazinosunda: Bu 

akşam 

BU HESAPTA YOKTU 
Vodvil 3 Perde 

Yazan: Yusuf Süruri Bey 
Kadıköy Hale sinemasmda 

29 teırinievvel pazartesi altıanu 
ONLAR ERfvü'Ş 

Vodvil 3 Per<le 
Yazan: Bedia H. Vasfi Rıza Bey 

Üsküdar Hale sinemasında 
30 teırinievvel 1934 salı akşamı 
BU HESAPTA YOKTU 

Vodvil 3 Perde 

Darü a a 
ürlüğündenı 

Münakasası ilan olunan talebe 

ayakkabıları için mutedil fiat bu
lunamadığından bunların yeni nü

muneleriıti görmek ve 360 pamı.:.!4-. 

fanilanın da pazarlığına ittirak 
etmek isteyenlerin 1 T etrinisani 
934 perşembe sabahı saat 9 da 

Nuruo~maniyede Cemiyeti T edri

aiye Mahfeline müracaatları. 
(7191) 

- Ben ne zaman buraya gel • 
dim .. 

- Tam on ~ gün oluyor. 
- Bu odada hep yalnız mı kal-

dnn?. 
- Hayır efendim. Yanınızda 

genç bir adam vardı .• Galiba ni • 
f&lllınız olacak? 

F eribanın gözleri ıtıldadı "' 
kendi kendine mırıldandı: 

- Demek rüya görmemitiml 
Hastanın zaif gözleri kötedelri 

masanın üzerinde duran büyük bir 
çiçek demetine ilifii. 

- Çiçekleri kim getirdi 7 
Hasta bakıcı demeti alarak has

taya yaklaftırdı. Feriha onları eli
ne alarak baktıktan ıonra: 

- Solmutlar ! dedi. 
- Evet dört bet gün evvel Ye-

ner Bey getirmitti. F erihanın göz
leri ürkerek açıldılar: 

- Dört bet gün evvel mi? 
- Evet.. 
- Sonra? 
- Sonra artık görünmedi. 
F erihanın sargılı b&fl yastığa 

düştü. Fakat bayılmamıftı. Bir kaç 
dakika derince d'ütündü ve sonra 
hemtireye ıeslendi: 

- Karnım aç! •. 
••• Ferma üç ııündür artık hi,. 

AHMET HAMDI Beyi 
ani bir hastalık yüzünden kaybet
miştir. 

Bu kıymetli memur ve arkadaşı
mızın cenazesi bugün saat ondörtte 
sıra serviierde Alman Hastahaneıin
den kaldırılarak F eriköyündeki me
z:ırlığa müeııese ve mesai arkadaş
larının derin teeısürlerile gömüle
ceklri. 

Fakir ailelere yardım 
Cumhuriyetin 11 inci yıldönüd 

münasebetile bugün Topkapı fıka .. a
perver cemiyetinde 300 aileye yiye • 
cek ve yakacak dağıtılacaktır. Bun • 
dan baıka 200 kiıiye de giyecek veri
lecektir. Dağıtılacak erzak bir aile 
dört nüfus addedilerek birer kilo te
ker, yağ, sabun, tuz, fıuulye, pirinç, 
patates, un, makarna ve yirmihe§er 
kilo kömürden ibarettir. Yarın da ay
nca 15 aileye birer aylık iateleııine ye 
titecek erzak tevzi edilecektir. 

Türk hususi hastaneler 
cemiyeti senelik toplantısı 

G~en sene memleketimizdeki Türk 
hususi hastaneler ıahip ve m""ul mü
dürleri tarafından kurulan cemiyet, bu 
senenin ilk toplantısını Türk Tıp Cemi
yeti salonunda yapml§trr. 

Evvela katibi umumi, Ortaköy Şifa 
yurdu sahibi Dr. Ahmet Asım Bey ge. 
çen senenin faaliyetini hülaaa eden se
nelik raporunu ok11111uı ve aza tarafın. 
dan idare heyetinin geçen sene göster
diği faaliyeti takdir ile karıılanmııtD'. 
Bundan sonra yeni heyetin intihabına 
geçilmit ve reisliğe Dr. Ferit lbrahim, 
ki.tıbi umumiliğe Dr. Ahmet Asım Bey. 
ler seçilmittir. 

Cemiyet yeni çıkan hususi hastane
ler kanun ve nizarnnameai etrafında 
müzakeratta bulunmuı ve Sı:hhat vdra· 
!etinin talebi ve9ıile, yurtlar için dahi
li talimatname ihzar etmiıtio-. 

Cemiyet bu •ene de muntazaman iç. 
tiınalar aktederek, hususi hastaneleri ,.. 
lakadar eden idari meselelerle ve mü
seselerin daha fazla tekamülünii, halka 
daılıa çok hizmet etmı>aini temin ede
cek vasrtalarm ihzarile mefgul olacıak.. 
tır. 

1 Aıkeri Tebliğler 1 -----Beyoğlu askerfık ıubeıinden: 
330 doğumluların ve gerekse ipu 

doğumlularla muameleye tabi mükelle. 
finin yoklamasına 31 B.tetrin 934 akşa
mmda nihayet verileceğinden henüz yoW 
laınası ;çin müracaat etmiyen mükellefi• 
nin bir an evvel ıubemize müracaat•Ja., 
ilin olunur. 

1 AakerF fahı-i.kabr ilinları 1 
Bakırköy Barut Fabrikaları 

muhafız efradının Kanunuev • 
vel 934 İptidasından Mayıı 
935 nihayetine kadar altı ay 
zarfında iaşeleri için lüzum gÖ 
rülen aşağıda yazılı Et ve ...;eb
ze açık eksiltme usulile ayn 
ayn almacağmdan iateklilerin 
5 • T eşriniaan.i - 934 Pazartesi 
günü saat 14 de Fabrikada Sa· 
tmalma Komisyonuna müra • 
caat etmeleri. (638) (6804) 

Kilo Cinsi 
3200 Sığır Eti 
1190 Patates 
360 Kuru Sovan 
680 Pırasa 
680 Lahana 
850 Ispanak 
340 Taze Bakla 
340 Sakız Kabağı 

7~ 
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kimseye bir feyler sormuyordu. V• 
rilen. yemekleri iştiha ile yiyordu. 
Sargıları tamamile çıkarılmıth• <> 
dasında dolatıyor taraçaya kadat 
çıkıyordu .• Uzun süren hastalığın 
nekahati birdenbire tam bir ıiiıh' 
le dönmüftü. Artık her teYi bütiilt 
açıklığile hatırlıyordu. Kayala~ 

vurulan beynini saran duman ııf" 
rılmıttı. Bu hastahaneye niçin gel
diğini kimin tarafmdan getirildiıl 
ni hep biliyordu. Y enerin bü~ 
fedakarlığı karfıımda derin ve il' ır 
tangaç bir minnet hissederken k 
binin seven tarafı eziliyordu. Ge .. 
ve mert adam temiz kanqıın bü t 
üstünlüğünü göstermİf, biraz ııı- d 
bep olduğu büyük bir ölüm telı
likesini savuşturmak için çalışmıf 
her suretle fedakarlık yapmıtlı. 11' 
zifesi bitince de nihayet çekiliP 
gitmitti. 

Bunu anlamak için etraftan r' 
rup sorutturmağa hiç lüzum yolı
tu. Feriha her teyi anlamıfh. Gör' 
düğil fedaU.rlık ve yükseklik gli
zünün önünde idi. 

Artık sihhatlenmit ve kuvve~ 
mitti.. Daha fazla kimseye b-' 1 

olnuyacaktı. ı 
(Bitmedi) 



LMüTEFERRiK HABERLER) 

Gümüş paralar 

Bir liralık~gün piya-
saya çıkarılıyor 

I Yeni baaılan gümüş yüz kunıtluk
t'dan ilk parti dün bin beşer yüz lira.. 
ık torbalar ve a)lt'ıca &andıklar içinde 
/\,,karaya sevkedilmiştir. 

Bugün Ankara.da umumi maliye vez· 
ilesi tarafından piyasaya çıkarılacaktır. 
t.Yr~ca bugün lstanbulda da piyasaya 
ülliyeıli miktarda gümüı para verile

cek, Yarından sonra da her gün piya. 
d Ya gümüş yüz kuruşluk verilmeğe 
•varn edilecektir • 

Ilı .. Önümüzdeki hafta zarfında da gÜ· 
uş 50 ve 25 kuruşlukların basılma$1• 

Iıa baılanacaktır • 

Rıhtım şirketinin devri 
lı Rıhtım şirketinin hükiimetçe .atın a
~., iç"' lazım gelen muamele be· 

lriİ>; >kmaJ. Pdihnemi§tİr • 
Şiıi<et biitün demirbaı eşyasım ha· 

~ırlıunıı ve tesbit muamelesini ikmal 
•hııiştir. 
ti '?ğrendiğimize göre, Rıhtım şirke
f hıssedarlarım gelecek hafta içinde 
ti',vkalade bir toplantıya davet etmiş-

• 
. Bu toplantıda şirketin hükilmete de. 

..,,. muamelesi görüşülecektir. Kanuni 
r~~·im ikmal edildikten sonra resmen 
.~::;.nete devir muamelesine başlana • 

---
Bitaraf aza veda için 

Ankaraya gitti 
~ı V 112ifeıini bitirerek lağved}lmit y::a l\1uhtelit Mübadele komisyonu 
d., b' n heyeti reiai M. Foka. dün evin 
d •taraf aza M. Holstead ve M. An 
.:ıra.:n terefine bir öğle yemeği ver • 

ftir. Yunan başmura.lıbaaı ve bita • 
ıaf aza, Cumhuriyet bayramında _!>u· 
llnınak ve hükômete veda etıınek uze 
~ >'efikaJarile birlikte dün akaşmkİ 

enle Ankaraya gitmıiılerdir. Bitaraf 
!.~ A.nkaradan geldikten sonra ko • 
p;'Yonu.n gördüğü itler hakkuıda 

•lletler Cemiyetine verecekleri rapo 
~ bıo.zırlamağa baılayacaklardır. ~u 
ı::ıor gelecek ayın yirmisine kadar ık 

edileceklıir. 

Alınan gençleri abideye 
çelenk koyacaklar 

1 .Seluimizde bulunan Alman g~ 
'iti Yarın için N ipnt..,mda Jngilız 
~•ktebi spor sahaamda bir spor eğ • 
•ilcesi tertip etmiılerdir. Gençler ya 
tın Öğleden aonra Taksim abidesine 
lıit- çelenk koyacaklar ve akf"DU Teu-
1<>11ya, salonunda bir müsamere vere
••klerdir. 

Komserler kursu 
Poliı me<ktebinde dört ituçuk ay. 

<larıberi dovam eden komiserler kursu 
evvelki gün nihayet bulmuı ve 95 zar 
lııı., memuru kursu ikmal ederek çık· 
lııı§lardır. 

ı. ~irinciliği Ankara mürettebatından 
<>ıııiser Srtkı Bey, ikinciliği Istanbul 

:~tmdan üçüncü komiser Seyfi 
ey kazammıJarcltr • 

k Kursta birinci, ikinci, üçüncülüğü 
l:•rıan komiserlere muhtelif mükafat. 

"•rilecektir. -mümessillerinin l(Iup 
daveti 

li·· 1'. 1. C. 1. lstanbul mıntakası reis· 
gınden: 

C"-'- . md · g .......... uıunyet bayram a merasım 

.J~§~e iştirak edecek müttefik ku· 
~~ •··.~n birer mümessili 28-10.934 pa· 
k~ ln>nü tam saat 15 te ı~tanbul Mer· 
datu kuınandanhğınca üniversite mey· 
.ı., b ndaki yangın kulesinin kapısı önün· 
ed ulundurulacak memurlara müraoaat 
•i:~k. 29.10-934 pazartesi günü mera
leı-j lçın üniversite meydamnda kendi· 
t'iip ~.tahsis olunan duru§ yerleri~ gÖ
tebJi ?«renmeleri lüzumu ehemnuyetle 

g olunur. 

Miınar M. Holzmei.!!ter 
la.rı,, Ankaracla yeni yapılan bazı bina· 
~!anını yapmıf olan Viyanalı 
illi M. Holzmeister ıehrimize gel· 
ııJ Ve cumhuriyet. bayra.nunda bu bi· 

ann açılıt reanunde bulutun.ak üze 
1
" Ankaraya gitm.iıtir. 

~~----K_u_··-çu.·k ___ h_a_b_e_r_ıe_r _____ J 
* Etıbba. odası (Etıbba oda&ı) na.. 

llıtn.a me&leki a;rJık bir mecmua çıkar• 
ltıağa karar vermiştir. llk nüshası pa
Za.rtesi günii çıkacaktır • 
. * Et<i>ba odasının tıbbi eserler ser. 

r•i kanunusani iptidasında Etıbba o • 
asının Cağaloğlundaki merkezinde a

, ••1lac•ktır. Bu husus için teşkil edilmiş 
ı<>ank · d omııyon çalışmakta ır. 

' ltı k Ruam ruücadele!\,İne devaın :>::!il • 
, ı, e ledır. 27 gi.ın zarfında S bin küsur 
.:~anın kanı alınmııtır. 2 binı mıite. 
ı;/~ merkep, ptır muay ne e imiş • 

00· Bu ayın nıhayetınde Fatıh, Emin • 
ı..k· 'hBalıırkoy, Beyoğlu mmtakalarm· 
le~ ay nn muayenesi ıkmal edL 
<ekı ve Ü dar m makasına geçile • 
11 • ır. Üa < r ve Kad koy mıo!aka· 

ıçın • hı . ih edil ye m ktezi merkez ıtt a:z 
,,._ llcek Ve bu mıntakalardaki hayvan· 
-•n ınu • I ~Yene ı burada yapılacaktır. 
ii~.,.. ktısat v letı · 1e temas etmek 
ltıi;~ ı:nkaraya gıden Deniz Ticaret 
~ ~ Müfit Necdet ve fen heye!! 
ltıiiı~~ Hayrı Beyler şehrimize dön 

r, 

Rusyadan 
Gelen talebe 

34 Ef. usta oldu ve dün 
şehrimize geldiler 

Sumer Bank tarafından Rusyaya 
gönderilmiı olan stajiyer tal"'.!'el~ · 
den 34 Efendi dün lstanbula doısnıuş
ler ve Sümer Bank erkanı tarafından 
hararetle karşılanmışlardır. Gençler 
Rusyada bulundukları müd.det zarfın 
da muhtelif mensucat fabrika~armda 
bulunarak atajlarını ikımal etmışler ve 
usta olmuşlardır. Gelen gençler a~
başıncla.n i.tibaren Bakırk~y bez fa.b~: 
kasına yerleştirileceklerdir. Esasen Su 
mer Bank merkezinden bu. gençler_e 
dair gelen emir de; gençlenn . f:-~n
kada muvakkaten çalışması bıldırıl • 
mektedir. OğTendiğimize göre gençler 
Kayaeri fabrikasınm ,ikmaline kadar 
bez faıbrikasında çabşa.cakl~, ondaa 
eonra Kayoeri menaucat fabriJ<a,&ında 
vazife alacaklardır. Sumer Bank tar~ 
fmdan Ru.syaya ikinci grup _?larak l!'OD 

derilmit olan 30 talebe stapyer o~ 
rak Rusyadaki fabrikalarda çalışm 
tadırlar. Bu talebeler de anc~ı< ıl<I ay 
aonra şehrimize döneceklerd•!'· 

Rusyada staj gören talebe 
dün geldi 

Sovyet Ruayada staj görmekte o
lan aa.nayi talebesinden maadt; Kay: 
ı;eride mensucat fabrikası m.akinelerı• 
ni kuracak olan on ki~ili!' müteh~11 
bir heyet te dün şehr~ze gelmıftir· 
Sovyet mütehassısları ışe ~aşlamak 
üzer<ı Kayoeriye g.ideceklerdir. 

------o 
Belçikadan lrana gidecek 

heyet geldi 
Belçika Kralı üçüncü Leopold Haz 

reıtlerinin tahta çıktığını Iı;aıı Şahı ~
za Han Pehlevi Hazretlerıne teblige 
ı:nemur olan heyet dün Brükaelden şeh 
rimize gelmitşir. Yarın &abah Torna 
ek&preıile Tahrana gideceklerdir. He 
yet M. Gaeton Ithier, Mawice Vanc• 
quez ve M. Andre Vittouck'tan mü
rekloeptir. 

Bir şimendifer memuru 
kaçakçıl 

Gümrük muhafaza teşkilatı ta~afı_?• 
dan Toroa trenile kaçakçılık yapıldıgı 
lıaber alınmıı, tren tarassut eılilmeğe 
başlanılmıttır• 

Nihayet cuma günü gelen trende 
Vagonli memurlarından .H~ ef~nd~ 
nin vaziyeti şüpheli gorülmiiş, uzen 
'Ye beraberinde olan eşya aranmış 19,600 
ıtane Sefer oğlu ai.gara kağıdı, 4 - S 
okka şekPr bulunmuş, Hasan efendinin 
KÖ\-bakkaldaki evi de aranmış, orada 
da 1-0 metre kadar ipekli kumaşla ipek. 
li çorap ve masura ipliği ve saire bu .. 
lurunU§tur· 

Hasan efendinin kardeşi Ziya efen-
di ile EtMı efendinin de bu kaçakçı. 
!ık işinde iştiraki olduğu anlaşılmış, on· 
lar da yakalanmışlardır. __,,_ 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz aeviye

aine indirilmit b~e bu s..ı..oh "'":t 
7 rle 766, 14 de 766, hararet derecesı 
7 de 13 14 de ıs. azami hamret 17, a&• 

gari 13'. Rüzgar yıldızdan esmiştir. Aza
mi sürati b3.0iyeJ::: 7 metreye çıkm.ıştn·. 

Hava yarışı 

Bir tayyare 
Allahabatta yandı 
Yarışa iştirak eden tay

yarelerin vazjyeti 
ALLAHABAT, 27.A.A. - Pander is

mindeki Hollanda tayaresi bugün tamiri 
bitip te Avustaralya y~ı~~nı. ikmal içi~ 
havalandığı anda ot yuklu hır otomobil 
çarı>arak ateş almış ve bir kaç dakika i
çinde kül olmuştur. Pilol'lar zemanmda 
tayyareden atbyarak mucize kabilinde,n 
hafif yaralarla kurtulmuşlardır. Oto· 
mobilin ıoförü olan Hintli ağır yaralan-
mıştır. 

Yarışa iştirak edenler 
PORT-DARVlN, 27. A.A. - Cones 

ıle Valler 8 15 te buraya vasıl oldular. 
LONDİlA, 27. A.A. - lngiltere • 

Avusturalya bava yarışına iştirak edetı 
tayyarelerin bugünkü vaziyeti : 

Makgregor ile Valker, Şarlvil'e doğru 
yoldadırlar. Hervitt ile Kay, Poi't• 
Darvin'e müteveccihen Kopengt'an ha· 
reket etmişlerdir. Stodart'lat, Batavia'· 
dan, hareket etmişlerdir. Melrose, Singa· 
pur dan hareket etıniştir. Vrayf ile Po
land~>, makinelerindeki sakatlıktan do
lay1. e!~n Keraçide bekliyorlar. Şav, Bu· 
şıı-'dedır. Davea ile Bili Kıbrıs'tadırlal' 
Brook, Atina'dadır. ' • 

ŞARVIL, 27.A.A. - Melburn-Şarvil 
arasındaki mesafeyi saatte 209.SQO mil 
katcdorek bir rekor tesis eden ContPs 
ile Valler, saat 0,50 de buraya gelip1 
1.30 da hareket etmişlerdir. Ayni za
manda Makgregor ile Valker de saat 
5.28 de burııya vasıl olup Hendikap ya
rışında Şarlvil'e en önce varan bunlar 
olmuştur. 

Rekoru kırmağa çalılfanlar 
MEI.BURN, 27. A.A. - Dördüncii o

larak buraya vasıl olan Cones ile v;;"1. 
ler, Melburn-lngiltere ve dönüş rekoru· 
nu kırma!. teşebbüsü ile 21.0S te bur<t• 
dan h~reket dmişlerdir. 

LONDRA, 27.A.A. - Miralay Fitz
maurice, yarın kendi hesabına lngiltere .. 
Avustralya uçuşuna hareket edeceğini 
bi)djrmit tir. . 
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M. 1 .. itulcscu 
Diyor ki: 

(Başr 1 inci sahifede)' 
Türk dostlarun arasında geçirmek fır 
satını verecektir. Filhakika Cumhuri
yetin tarihi büyük işlerle o kadar do
ludur ve terakki fikrile o kadar bir
leşmiştir ki herkese bir hünnet ve hay 
ranlık telkin etmekten hali kalamı • 
yor. 

Ankaradaki toplantımıza gelince: 
Bazıları, Belgratta 19 Teşrinievvelde 
toplanmış olan Balkan itilafı bu ka
dar yakın bir tarihte niçin yeniden top 
!anıyor diye kendi kendilerine sormuş 
!ardır .. Bunun fzahı basittir. Belgrat 
toplantısı, feci Marsilya hadisesi kar
şısında dostumuz ve kederdide mütte 
!ikimiz Yugoslavyaya karşı bir hür • 
met eseri olarak, fevkalade surette va 
ki olmuştu. lfte bu sebeple Belgratta 
Fransa ve Yugoslavyanın baıuıa ge • 
len facianın siyasi neticeleri haricin
de kalan hiç bir mevzua temas etme
miştik. 

Ankara toplantısı bilakia bir İf iç
timaıdır. Bu toplantıyı, bilhassa bü. 
tün dünyaya karıı, baıımı.za gelen a. 
cıklı darbe ne olursa olsun, hiç bir 
şeyin Balkan itilafı gibi kuvvetli, siya
si bir taazzuvun tabii ve muntazam 
yürüyüşüne môni olamıyacağını isbat 
için, tehir etmemeği iltizam ettik. Me
sai programımız hakkında şimdiden 
bir şey söylemek istemem. Yalnız şu
nu söyliyeyim ki bu program büyük bir 
alaka uyandıracaktır. Filhakika Bal. 
kan itilıifının hat'i bir istatüsünü vü
cude getirmek için en iyi usulün bu
lunmaaı ve de-vletler arasında siyasi . 
münasebatın inkişafı ile bafb<J§Q yü. 
rümek mecburiyetinde olan iktısadi 
mübadelenin artırılması ve nihayet 
orta Avrupa ile Asya arasındc:ki eşya 
mübadelesinin artmasını temin edecek 
ve Karadeniz ve Twtadan istifade ede 
cek olan münakalat yollarının tesiai 
mevzuu -bahistir.,, 

M. Titulesou. burada durarak dedi 
ki: 

- Bu cümledeki (Asya) kelimesin 
den maksat Türkiye değildir. Bu kayıt 
tan lran ve sair memleketler kasde • 
dilmiştir.,, 

Ve sonra sözüne devamla: 

- Bütün bu mevzular etrafında 
mesaimizin sonunda lıizinle görü1ebi .. 
leceğiz;, 

Size şunu da söyliyeyim ki Ankara. 
da Büyük Şef Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerini ve Türk siyasi ricalini gö 
receğiınden mütevellit bir sevinç ile 
ııe mesaimizde muvallak olacağımıza 
ve Balkan itiliifınm sulhperver mu • 
kadderatına karşı mutlak bir itimat 
besliyerek gidiyorum.,, 

M. Titulescu bundan sonra Balkan 
itilafı ile küçük itilaf devletleri ara • 
sında bir birleşme mevcut olup olma
dığı hakkında. sorulan suale cevaben 
demit~r ki: 

- Hayır, bir birleşme ygktur. Çün. 
kü bu iki itilaf ayrı ayn mıntakalara 
münhasırdır. Fakat her iki itilaf aynı 
siyaseti talıip ettikl~Jerı aralarında 
teıriki mesai mecJctdtur. Her biri di 
ğerine mtivazi olarak yüriyor. 

- Bulgaristan Be.ikan itilafına gi· 
recek mi? Ankaradan avdetle Sofya 
ya uğrayacağınızdan bahsediliyor? 

-Bulgaristarunın itifafa girip ginniy• 
ceğini gene kendisine sgrmak daha doğ 
ruclur. Avdette Solyada birkaç saat 
kalocaiun· Maksadun Dal11ar Hcrici
ye nazırına bir n..-ket ;z;iyareti Jl'l9• 
maktır. Oı·adan doğruca Parise gide
ceğim. 

- Gelecek Balkan konseyi nerede 
toplanacaktır? 

Gelecek konsey, tarihi malum ol • 
mamakla beraber Bükret§e toplana • 
caktır.,, 

11 nci Yıl 
(Başı 1 inci sahiİede) 

bu sabah saat ıo da süt damlasında 
süt alan çocuklara elbise verecek ve bil
abara da cemiyet merkezi olan Cağa!. 
oğlundaki Hilaliahmer Cemiyeti ittisa • 
!indeki binasında (7db) çocuğa elbise 
dağıtacaktır. 

Cemiyetin Alemdar nahiye §Ubesinin 
aşevi merkezi olan Divanyolundalri şu• 
besinden (70) çocuğa elbise, ayakkabı, 
çorap ·kasket ve saire verilecektir. 

Himayeietfalin diğer şubeleri de dün· 
den itibaren mekteplerdeki talebelere 
elbise dağıtmağa başlamıştır. 

Ve bu suretle (3500) ü müte.:aviz 
çocuğu sevindirmit olacaktır, 
Cumhuriyet gençlen mahfilinin temsili 

Cumhuriyet gençler mahfilinden• 
.. ~u~h~riyet bQjT:ünının 11 inci ~

donumunu kutlulamak vesilesile 29 tef· 
rinievvel 934 pazartesi akşamı saat 20,30 
da mahfilimizin Beyoğlu Cumhuriyet 
Halk Fı .. ka&ı kaza merkezi binasındaki 
müsamere salonunda bir l'emsil verile· 
cektir. Temsil meccanidir ve herkes ge
lebilir. Salon dolunca kapılar kapana • 
caktır. 

Elektrik şirketinin yaptığı 
tenvirat 

29 Te~rinievvel cumhuriyet bayra
ID.lnm t-esıt p~ogramını tanzinı ile meı 
g;ul olmak uzere İstanbul bel d' 
.,~de teşekkül etıniı olan re:ı.nı: k~": 
mı&yo~ Beyazıt havuzunun etrafında 
fevkalade ımubteşem ve asr; h' k.l d b" . • ır şe ı. 

e n·. te~vıra~ yapılmasını lstanbul 
elektrik şırketınden temenn· ıın· 1-
ş. k ı e ış ır. 

ır et ~uazz~ sütunlar ve bu sütun
ları asrı tenvırat nıotiflerile teçhiz ede 
rek .~~yaz'.~ mey.danını bayramın yük 
seklıııılc mutenasıp bir şekilde masrafı 
kendı ta.rafından lemin edilmek üze
re fevkalade şık ve zarif bir §"kilde 
tenvir etmiıtir, 

Konsey ayın 30un Devam mecburiyeti 
da toplanıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
Yugoslav misafirler bu 11abahki eka

presle şehrimize geleceklerdir. Ve Sir. 
keci istasyonunda resmi merasimle kar· 
ş.lanacakıar ve hükumet namına Pera• 
palas otelınde misafir edileceklerdir. 

Yugo•lav heyeti bu akşam Y ugoı • 
lav sefiri Mösyö Y ankoviç ile beraber 
ve hususi trenle Ankaraya gidecekler 
ve cumhuriyet bayı·amında An.karada 
bulunacaklardır. 

Yunan nazırları da bugün geliyor 
Yunan Hariciye nazırı Mösyö Mak. 

si.mos ve İktisat nazırı Mösyö Pesmaz. 
oğı.u da. maiyetlerinde bulunan zevat İ· 
le bırlikte bu &abah şehrimize gelecek
ler ve lıiikümet namına Perapalas o. 
telin<!e misafir edileceklerdir . 

Yunan misafirlerin bu sabahki eks
presle gelmeleri muhtemel olduğu gi
bi hususi trenle gelmeleri ihtanali de 
vardır. 

Miıafirler , Yugoslav misafirlerle be
raber bu akşam lbariciye hususi kalem 
müdürü Refik Amir Beyle birlikte ve 
hususi trenle Ankaraya gideceklerdir. 

Ywtan na:zırlan hareket ettıler 
ATINA, 27 (Milliyet) - Yunan ha. 

riciye nazırı Mösyö Maksimosla Milli 
iktisat vekili Mösyö Pesmazoğlu Sela
nik ekspresile dün akşam saat 8, 15 te 
lstanbula müteveccihen hareket ettiler. 

Mösyö Maksimosun refakatinde ha
riciye nezaretinin siyasi kısmı müdürü 
Mösyö Rosetis ve Mösyö Pipinelis, M. 
Pesmazoglu refakatinde de ikti&at ne
zareti ticaret kKmı müdürü Mösyö 
T eodoropulos ve nezaret kati;ı>lerinden 
Mösyö Hacivasilo bulunmaktadır. 

Mösyö Maksimosa refikası da re • 
fakat etmektedir. Ayni trenle Roman • 
yanın Atina se6ri. fttikası Madam Ras
kano da lstanbula hareket ebnİftİr. 

Misafir naz<rlıır için hazırla • 
nan program 

ANKARA, 27 (A.A.) - Romanya 
hariciye na=ı Mösyö Titulescu Yu • 
nan hariciye nazırı M. Maksimos ve ik. 
tiaat nazırı M. Pesmazoğlu ve Y ugoa• 
lavya Hariciye nazsr muavini M. r'u
riç ile maiyetleri erkammn Ankarayi 
zİyaı:etleri münaoebetile tanzim edilen 
programdır: 

27 teşrinievvel akşamı Haydarpaşa· 
dan Ankaraya hareket edecek olan eka. 
prese bağlanacak hususi vagonla Anka· 
raya azimet edecektir • 

Misafir hariciye naz,nnın Haydar
paşa iıtasyonundan hini müfarekatinde 
istikbalde yapılan merasim icra edile 
cektir. Romanya hariciye nazırı ve mai
yeti birinci teşriniıı 28 inci günii saat 
9.50 de Ankaraya muvasalat ed~cak ve 
i~tasyonda hariciye vekili beyefendi , 
Ankara y.Jisi, hariciye vekaleti mnumf 
katibi, Ankara merkez kumandanı, ikin . 
ci daire tefi, protokol şefi ve emniyet 
müdürü Beyler tarafından istikbal edi. 
lecekl...-dir, 

Misafir hariciye nazırı ve maiyeti 
erklinı rülmp)arına tah&is edilen oto • 
.....ı.illerl• Ankarapalaa otelinde ken • 
dilerine h.azrrlannnt olan dairelere lll. 
celderdir. Misafir nazn· ıaat 11 de ha. 
riciye vekili beyefendiyi , 11,30 da 
Başvekil Paşa hazretlerini ve 12 de B. 
M. Meclisi reisi Paşa hazretlerini zi.. 
yaret edecektir. 

Hariciye veki.li Beyefendi, 12,15 te 
8aıfvd<ıl Paşa hazretleri 12,30 da ve 

uyük Millet Meclisi reisi pa§<l hazret
leri saat 1 de iadei ziyaret buyurac«k· 
!ardır. 

Bugüne ait programın mahadi Hari. 
ciye vekili Beyefendinin tensipleri veç· 
hile tanzim edilecektir. 

Yunan Hariciye nazın M. Maksirnos 
ve iktisat nazırı M. Pesrnazoğlu ile 
Yugoslavya hariciye nazır muavini M. 
Poriç ve refaketlerinde bulunan zevat 
birinci >teşrinin 28 inci pazar günü 
Semplon .Urat katarile Swkeciye vasıl 
olacaklar, müşarünileybim hudutta mih· 
mandadan ve Sirkeci istasyonunda. 
htanbul vali ve belediye reisi, merkez 
kumandanı, emniyet müdürü, Hariciye 
vekaleti hususi kalem müdürü tarafın
dan istikbal edileceklerdir. 

Bir ihti!'8lll krtası selam resmini ifa 
e~ecek ve muzika Yunan ve Yugoslav. 
ya milli maqlarını ve müteakiben is • 
tiklal marıını çalacaktır. 

Misafir nazırlar kendilerine tahsia 
edilen otomabillerle P erapalas oteline 
azimetle ikametlerine hazırlanan daire
lere ineceklerdi.-, 

Misafirler kararlaştırdacak saatte la
tanbul vali ve belediye reisini ziyaret 
edecekler ve Merkez kumandanına kart 
bırakacaklardır • 

htanbul vali ve belediye reisi bu zi. 
?'aretleri bizzat ve Merkez kumandam 
ıse ~rt bırakmak suretile iade edecek· 
lerdır. 

Mioafi~ nazırlar öğle yemeğini Pera
palas otelınde hususi surette tenavül 
b~yuracakla~ ve saat 17 de otelden de
nız yolları ışletmesi rıhtımına gidecek. 
lcr v_e orada~ rüküplarına tahsis edilen 
ba:hrı vaSlita ıle Haydarpaşaya geçecek
ler ve Haydarpaşadan saat 15 te hare
ket edecek o~an hususi katara rakiben 
Ankaraya azımet edeceklerdir. 

Misafir na.zırlar istı'khalleri v~l· 
teşyi edileceklerdir. ·-

Mis~~r ?azırları hamil olan hususi 
k_a~ ~ırıncı teşrinin 29 un''' pazarte
sı ~nu saat .10,45 ı., Ankara~ a muva.. 
sala~ _edecek!~~· Misafirler islasyonda 
Hancıye vekılı beyefendi iktisat veki
li h .. eyC:endi, Ankara v~Iisi, Hariciye 
vekaleti umumi katibi, iktisat vekaleti 
m·üsteşa'l"İ , Ankara merkez 1kumandanı 
ikinci ~aire şefi, protokol şefi, Anka.' 
ra emnıyct müdürü tarafından istikbal 
edilecekler ve istasyon peronunda mev-

(Başı l inci sahifede) 
cerrahi paviyonunun keşifleri bu haf
ta bitecektir. Universite bahçesinde ya 
pılacak rasathanenin münakaMUı da 
açılmıştır. 

Kontrol karneleri dağıtıldı 
1 Teşrinisaniden itibaren devam 

mecburiyetıi için hazırlanan kontrol 
karneleri bütün talebeye dağıtıl. 
:ruştır. Karnelerde umumi ders
ler için 330 sahife, diğer de,...)er için 
de 750 sahife konınuştur. Bir sahife
de 4 zımba vardır. Bunların her biri 
bir derse karşılıktır. Karneler muhte
lif renklerdedir. Talebe sınıflarda bu 
karneleri doçentlere verecek1erdir. 
Bu şekilde devam vaziyeti kontrol ... 
dilmi§ olacaktır. 

Üniversite talebesinin devam 
mecburiyeti ve Falih Rıfkı 

Beyin bir makalesi 
Dün gelen Hakimiyeti Milliye refiki. 

m; 'alih Rıfkı Bey, Istanbul üni. 
versite hayatında 
son günün en mü
Jim mevzuu olan 
levam meselesine 
.~mas ediyor • Di .. 
or ki: 

«Biz ciddi bir 
. riltür hayatının te. 

.• 1.ellerini ye . .: yeni 

...ı.tıyoruz. Bu sene
o<İ imtihan!"" ku 
çUk büyük r-.itün 
.nekteplerde tal:ıail 
jartlarının ne ka
du srkı bir inzibat 

Falııı Rıfkı Bey altına alırunası la-
zım geldiğini isbat 

etti. Liselerden çıkanlar zayıftırlar. 
Mükemmel bir lise tahaili olmıyanlarm 
iyi bir üniversiteli olabilmelerine im
kan olmadığına şüphe yoktur. Dünya.
da hiç bir ünivenitenin talebeai bu ka... 
dar güç, bu kadar ağR" vaziyette değil
dir. Hem lise eksiklerini tamamlamak, 
hem yüksek tahsil yapmak, hem de 
mutlaka bir ecnebi l.isanım iyi olarak 
öğrenmek ve bütün bunljll"I pek kıaa 
olan ünivenite müddeti içine aıkııtn-. 
mak için geceli gündüzlü çall§M&ktan 
bafka yol yoktur • 

Tam bir Üniversite tı>hsili istiyor 
muyuz, istemiyor muyuz? Mesele bundan 
ibarettir. Sıkılık ve sertlik talebenin 
boşuna gitemeyebilir. Onlar timdi bir 
ıtazyik gibi görünen bu inzibatın fayda.. 
aını ileride anlıya.caldardır. 

Talebeye hakikati söylemek lazım 
gelir. Cumhuriyet maarifinin aldığı ted
birler, ancak kendilerini yeni zamanın 
ve yeni T iirl<iyenin birinci aıruf fikir 
ve ihtisas adamları olarak bazırlanına
lanru temin etmek içindir. Yeni Tür. 
kiye sayı değil, kalite arıyor.» 

ki almı1 olan ihtiram kıta.sı tarafından 
selamlanacaklar ve lataya refakat eden 
muzika Yunan ve Yugoslav ve Ro • 
men martlarını ve müteakiben istiklal 
marıını çalacaktır. 

.Misafir nazırlar kendilerine tah-siı 
edilen otom0billere binerek Ankarapa• 
la. oteline nazil olacaklBl'dır, 

Mioafirler kararla§tırılacak saatte 
Hariciye vekili Beyefendiyi, Başvekil 
Paıa hazretlerini ve Büyük Millet mec
lisi reisi paşa hazretl..-ini ziyaret ede
cekler ve işbu ziyaretler iade edilecek. 
tir. 

Misafirler öğle yemeğini Ankara 
palas otelinde hususi sarelte yiyecek
leı-Jir. Yemei;i müteakıp, Yunan, 
Romanya hariciye nazırlarile Yu .. 
nan lktısat nazın ve Yugoslav
ya Hariciye nazır muavım ve 
maiyetleri Reisicuınhur Hazretleri
ne milli bayram dolayısile arzı tebrikat 
etmek üzere saat 1,45 geçe büyük mil. 
Jet meclisi binasını teşrif buyuracak
lar ve bunu müteakip geçit resmıru 
temaşa etmek üzere koşu mahallinde 
kendilerine tahsis edilen tribünleri iş • 
gal edeceklerdir. 

Sa.at 20,45 te Başvekil Paıa Hazret
leri tarafından misafir nazırlar şerefi _ 
ne Anadolu klübünde hususi bir akşam 
yemeği verilecektir. 

Birinci tetrinin 30 uncu -1ab gunu 
aaat 1 O da Balkan itilafı konseyi Hari
ciye vekaletinde encümen salonunda 
iQtima edecektir. Saat 13,45 te misafir 
nazırlar şerefine B. Millet Meclisi reisi 
pa§a hazretleri tarafından Anadolu ldü
bünde hu&usi bir öğle yemeii veril ... 
cektir. 

Saat ~0,45 te Hariciye vekili Beye. 
fendi tarafından misafir na.zınlar şere • 
fine Ankarapalaa otelinde bir aktem ye
meği ita edilecelctir. 

1 fbu yemeği saat 22,30 da batlı • 
yacak olan bir kabut resmi takip ede. 
cektir. 

Birinci teırinin 31 nci çarşamba 
günü mi•afir nazırlar tarafından bir öğ. 
le yemeğıi verilecektir. 

Saat ı7 de Reisicumhur Hazretleri 
tarafından köşklerinde misafir nazırlar 
şerefine bir çay ziyafeti keşide edilecek
tir • 

Misafir nazırlar ikinci teırinin bi • 
rinci günü Büyük Millet Meclisinin ic. 
ra edilecek küşat resmine iştirak e
decekler ve saat 18 de rüküplarına tah
&İt edilen hu•usi katarla lstanbula 
azimet adecekler ve istikballeri. veçhile 
teşyi olunacaklardır, 

Misafir nazırları Haydarpap istaa
yonunda teşyi veçhile istikbal edilecek. 
ler ve rüküplarına tahsis edilen bahri 
vasıtalarla deniz yolları işlebne rıhtı • 
mlna ve oradan Perapalaı oteline nazil 
olacaklardır. Misafıirler azimetleri veç• 
hile memleketlerine avdet edecekler • 
dir. 

Görüşler 
•• 

Oz Türkçe 
Hokkabazlık 
Kaldırmaz! 

5 

<Başı 1 inci sahifede) 
Türl•çeyi Türk gibi düşünüp yaz
m~ktır. ~ azınızda dediğiniz gibi 
Turk~e~ı Osmanlıca ve bizaiısça. 
nın butun karakterleriyle düşünüp 
T~rkçeye çevirmek doğru değ;[. 
~~r. Bana.~alırsa, Osmanlıcayı bü· 
tun geçmışıyle öz dilde yaşatmak 
kaygusudur bile derim. Bununrçin 
Osmanlı dil dergilerinde bulunan 
her sözü neye birer ahımşahımmış· 
lar gibi güzel dilimize çevirelim? 
bunun için deyilir deyilmez (3) bir. 
yasa yok ki. 

Geçen çağlann bütün geri kal
mış kurallarını kurultu(4) larını 
attık. Yerlerine kalaca, yürekçe, 
hızca yepyeni, ve acun olgunluğu. 
nun en üstüne varmak "lk ·· ·· ·· .. • u usunu 
guden bır Türkiye kurduk. Dilimi:.. 
de bu ülkü akınına çala üzengi ka· 
tılan bir atlıdır. Enstitünün, üni
versitenin öğrenme ve bilgi ava
danlığına derviş külahını rnuıl 
sokmuyorsak, öz Türkçeye de ka.. 
loş kunduralı, istanbolinL'; yedi 
yerden temennalı, palyaço dilin 
hokkabazca sözlerini so:t1ıayalım. 

Yabancı dillerden çevirmelere 
gelince, pek o kadar evetlemeyi
niz, (5) hele biyo[ Osmanlıcadan 
yolunca çevirme işini başaralım, 
o da olacaktır. Bu ülkede eli ka
lem tutan sade biz miyiz.? hepim~ 
az çok eıki çağların ayakta tutu
nabilen artıklarıyız. Bu yazı ve 
bilgi alanındaki Köroğluluklarımı
zı seksen yd bize bırakacaklar mı 
sanıyorsunuz? ben öyle bit Gazi 
gençliği tanıyorum ki, tuttuğumuz 
yazı ve bilgi kö~elerincle kalemle
rimiııi matrak gibi önlerine gerip 
(yasak!) deyemeyecek kerteye ge
lel~m. ortaya ne iilçülemez değer
lerın nasıl çıkacağını görürsünüz. 

Bu konu(6) üzerinde sürekli k0< 
nuşalım, duralisız yaztfalım. Çün
kü şu budunişinde ne biz yazarlar . ' ne su: gazete patronları henüz ö-
vünüp böbürlenecek bir iş göreme, 
dik. Bari şimdiden sonrası için bi
razıcık hıza gelelim. Yorucu ve 
kiirsız bir iş olmasa gerek. 

AKA GONDUZ 

. (1) Mantufar: Bir eski Türk eylence 
sınde kullanılan çömleg· in adıd B 

1 h 
" ır. u 

ey ence enuz evlenmemiş ergenkızlar 

arasında yapılırdı. İçinde blnbir türJU CŞ· 
ya bulunurdu. Aka Gündüz B. bunu bir 
şarkılı piyes olarak yazdığı jçin biz yal. 
nız bu kadarını bildirdik. 

(2) Dizyerelik: Zanubezemin oluculuk, 
korltakıık, dalkavukluk, v.s. 

( 3) Deyilir, _deyilmez: Maddi, manevi 
deymekten gelir. 

( 4) Kurultu: Teşekkül. 

(5) Evetlemek: Acele etme>k. Eski 
Rumeli Türkleri kullanır. 

(5) Konu: Mevzu. 
Milliyet -

1 _. __ Iş_v_e....;lş;.;.ç_i _ı 
Milliyet bu aütunda İf ııe ifçi uti· 
~e?lere tav~ll8tlt ediyor. lı ve iıçl 
utıyenler bır mektupla lı büro • 
mu.-a müracaat etmelidirlu. 

iş arayanlar 
Y eırmi yaıındayım mükemmel okur 

?'azarnn. Ehven ücretle her ne İ§ olur 
ıse olaun yaparım. Erenköy Etem efen. 
di caddesi numara 44 lsmail Hakkı. 

• • • 
Küçük sıhhı>t memunıywn. M

leğim dahilinde olmaaa bile her 
hangi bir iı anyorum. Gemlik demir
subaıı mahalleti 1 No. lı caddede 1 No, 
lı evde Hatice Etem. 

Türkiye Iı Bankası Mü
dürlüğünden : 

Cumhuriyetin 11 nci yıl dönü
mü onuruna 29 Birinci Tetrin 1934 
pazartesi günü Bankamızın lstan
bul, Beyoğlu, Galata subelerile 
Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ajans· 
larımızın kapalı bulunacağı say
gı değer ıılakadarlara bildirilir. 

Türkiye iş Bankası 
lstanbul Şubesi 

YENi NEŞRiYAT 

Nankör 
Nazım Kurşunlu Beyin (Nankör) 

isimli bir romanı intişar etmi,tir. Ka.. 
dın erkek bahsınde birliği ve erkekle· 
rin hodgamlığını tahlil eden bu roma
nı karilerimize tavsiye ederiz • 

C. H. F. Eminönü nahiyesi reisli. 
ğinden: 29-10-1934 pazartesi günü la• 

at 16 da nahiye merkezinde yapılacak 
merasime bütün fırka arkadaşlarımızın 
teırifleri rica olunur • 



Milliyet'in Romanı: 22 

Yazan: Mcırthe Riclıard. Tercüme eden: M. F. 

İspanyaya geldiğim gün kanaat ge
tirdim ki burada muvaffak olacağım 

Hülase 
[Martlı eRichard Franııa cas":"lu~ 

teşkilatı tarafından 1sveçe, gönderilmış 
ve orada meşhur Alınan casusu Mattna· 
zel Doktor tarafından te'§his olunarak 
lsveç palisi mariletile hudut haricine a
tılımştır • 

Marthe Rkhard şimdi, gene Fransız 
casusluk l~kiliıtı reisi M. Lodoux ta. 
smıncian İspanyaya gönderilmektedir. 
Kendiıı.i şimdi bu reisle kll]t kar]rya· 
dır.] 

Dedi ki: 
- Şimdiden haber vereyim 

Marthe eğer biraz muvaffak olur 
sanız, bizi terk edemezsiniz. Eğer 
yolunuzdan inhiraf ede~'. onların 
altınlarına kanarsanız, ışın ucun -
da ne olduğunn unutmayınız. 

Güler-k cevap verdim: 
- Vincenne ormanları .. 
- Hayatınız kendi elinizdedir 

diye bağırdı, onu iyice muhafaza 
ediniz. 

Kelimelerin üzerinde duraklı -
yor, harfleri bashra bastıra telaf
fuz ediyordu. Bana meydan oku -
yordu. 

- Benden 'üphe ediyorsunuz 
yüzh~ım, dedim. Bu doğru değil
dir. Sizin yanlış kanaatte olduğu· 
nuzu isbat edeceğim; Gelecek haf 
ta İspanyada bulunacağım. 

M. Delonne'ın yeniden canı sı
kıldı. Yeniden müşkül bir vaziye· 
te düştü. 

- Paranız var mı? diye sordu. 
- Hayır, fakat katibiadilden 

alnım. 
Cebinden sekiz yüz frank çrkar

dı. 
- üstümde hu kadar para var. 

Geri yanını Almanlardan alırsı
nız. Blri-n büromuz o kadar zen
gin değildir. 

Beyaz ekmek .. Şeker .. Ve kah
kahalar ... 

ParistP. herkes mITzayakada idi. 
Kimse aradığını bulamıyordu. 
Halbuki Temmuz güneşi altında 
parhyan Sen Sehastiyen hana bir 
ceıınet, fehri ayın yapan bir tehir 
hisini verdi. 

Herkes gülüyordu: Deniz, sahil, 
plajlar, sokaklar, ahali her şey 
.herkes gülüyordu. Her eşya güneş 
altında idi. Havada bir n~e akı
yordu. Sıcak bir rahatlık, bütün 
çizgileri burufuklukları endişeleri 
ıiliyoıdu. 

Geldiğim gün kanaat getirdim 
ki, bu hava içine muvaffak olaca
ğım. Herkesin denize koştuğu bu 
zamanda, İspanya kralından tu -
tun da bütün saray erkanının, zen 
ginlerin sahillere ÜŞÜftüğü böyle 
bir anda benim burada bulunu · 
fUm Stockholm' da olduğu giıbi 
kimsenin gözüne batmazdı. Hiç 
1'iphesiz o anda bir çok maceralar 
yaşayacağım aklımdan bile geç · 
miyordu. Öyle efsanevi macera -
lar ki, bugün hile düşündüğüm 

zaman rüya gördüğümü zanendi-

ı yoNlu. Fakat bununla beraber ga
yeme vasıl olabilmek için çareler 
arıyonnn. Tabii Okyanus üzerin -
de yolunu arıyan bir gemiciye dön 
müftüm. lık iki hafta zarfında 
kendimi ötede beride göstermeğe 
belli etmeğe çalıştmn. Aman Alla
hım ne muvaffakiyet kazandım ne 
muvaffakiyet kazandım. Bunu Ö· 
vünmek maksadile değil, belki ha 
kikati söylemek için yazıyorum. 
Her zaman takip ediliyordum. Da
ima jki üç yaverim vardı. Fakat 
bu defa benden şüphe ettikleri i
çin arkamda dolaşmıyorlardı. Yaz 
tatili yapan genç bir kadındım. Vi 
yaı-.-_. tatili yapan erkekler macera 
arıyorlardı. 

- Yarın sizi tekrar görebilir mi 
yim Madam. .. 

-Belki .. 
Kelebek gibi oradan oraya uçu

yordum. Hiç bir yerde duNluğum 
yoktu. Bu suretle tarassut edilmek
sizin herkesi tarassut ediyordum. 
Sen Sebastiyende her nevi adam 
vardı: Palaslarda iyice hayat sür
mek için Fraııısadan kaçan zengin
ler; İngilizler, Amerikalılar, Al
manlar ve bilhassa Almanlar ... 

Bir çok diplomatlar, sefaret 
memurlan, bahriye zabitleri, or
du zabitleri, casuslar, vardı. Bun
lann ekserisi ya.z tatilini geçirme
ğe gelen zengin adamlardan iba
retti. 

Plajda münasebet tıe • ·i etmek 
gayet kolaydır. Ve bu mımasebet
leri bozmak ta daima mümkün -
dür. l,,.te burası gayet iyidir. 

Plajda bir çok münasebetler te
sis ettim. 

Serazat bir kadın olmam. Spor 
vesilesile vücudümü hiç bir feye 
aldırıf etmemeğe alıştırmam, ha -
ııa beynelmilel muzafferiyetler te
min ediyordu. Fakat daima da hiç 
bir memleketle diğerinden fazla 
alakadar olmamağa itina ediyor -
dum. 

Concha plajında rast geldiğim 
Aı1manlar, bana dik dik, yaban ya
ban bakıyorlardı. Genç bir Fran
sız kadını kendilerini cezbettiği 
halde bu sivil dü,manlar, benden 
daima uzak duruyorlardı. Yemin 
etrafında dolaşıyorlar fakat bir 
türlü baş vurmağa cesaret edemi
yorlardı. Çünkü harp_ ediyorduk. 
Ve hana kur yapınağa utanıyorlar 
sıkılıyorlardı. Ekseriya davet edi
liyordum. Bu davetlere gidiyor -
dum. Fakat bir daha gitmemek i
çin tertibat alıyor vaziyeti ona gö
re idare ediyordum. 

(Bitmedi) 

lstanbul asliye mahkemesi üçün-
CÜ hukuk dairesinden: 

fulya Hanımm Beyoğlunda Kal-

7oncu kolluğunda Kit-az sokağında 
31 No. lu hanede mukim iken ikamet. 

yoAc~ha kumlar üzerinde yuvar- • g&lıı meçhul bulunduğu anla§ılan Ki-

'ıanan, denizi balıklama yaran, ve laartıos efendi aleyhine açtığı davanın 
bazen penceresinin önünde otura- gıyaben cereyan eden muhakemesi neti-
rak denizi seyreden, ayni zaman - c:esinde 21 ağustos 934 tarihinde Akdin 
da sade ve geniş bir hayat süren ia-a 'kılındığı tahakkuk etmesine bina· 
bu genç kadın benmi idim? 

Artık evlenecek bir genç kız gi
bi seyahat etmiyordum. Şimdi ka
dındım. Ha.kiki medeni vaziyeti -
mi takmımıştım. Çünkü ilk tecrübe 
den ağzım yanmıştı. Eğer hüviye
timi saklamazsam bir sürü müfkü
lita uğramaktan kendimi vikaye 
edebilirdim. Lilzu.msuz bir dala
vereyi kapamak için tehlikeli hi
kayeler uydurmağa sebep yoktu. 

Sen Sebastiyen' de sade Madam 
Richard'dım ... Eski Parisli bir tay 
yareci. Şık zarif bjr kadın, Pariate 
Rue de la Paix'de giyinen bir ka
dın. Dul bir kadın. Fakat dul kal
dıktan sonra ıervetini'kayhetmiş, 
harpten, meınleketindeki sefalet
ten, tahtelbahirlerin bomhardıma. 
nmdan, hudutlardaki tehlikeden 
lspanyoka bilmediğim halde Al
manca hile konuşmamağa karar 
'Vennittim. Fransızcadan ·başka 
bir lisan bilmediğimi söyliyor
dum. 

Bu suretle biraz kendimi kapıp 
koyuvennekle, biraz kahkaha at
makla, olmadık şeylere canımın sı
kıldığını belli etmekle üzerime hiç 
bir şüphe davet etmeme imkan 
yoktu. Artık kainat bana vız geli-

en ipu akdin subut ve tesciline dair 
verilen 9.7-934 tarihli karan havi 934 -
289 No. lu ilamm bir suretinin muma. 

ileyh Kilaariıos efendiye tebliğ maka-

mma kaim olmak üzere mahkeme di-

vanhaneıine talik edildiği ilBn olunur. 
(4065) 

mesinclen: 
Davacı Hafize hanım vekili avukat 

Ahmet Enver Beyin Beıiktaı Küçük 
Hamam 24 No. da mukim tütün inhi-
sarı Eren:köy sab§ memuru Hasan e.. 
fendi aleyhine ikame -..iı olduğu 78 
lira alacak davası üzerine ilanen vaki 
tebligata rağmen müddeialeyh gene 
mahkemeye gelmiyerek her ne kadar 
muoaddak rapor göndenniı iae de ev
velce ikametgahını Be§iktafta tayin et
miı olmasına mebni evveli emirde mah
kenıeye gehnediği veya bir vekil gön.. 
dermediği takdirde gıyabında muhake. 
menin görüleceği dercile ilanen adi gı
yap karanrun tebliğine karar verilmiı 

ve muhakemesi 17-11-934 tarihine mü . 
sadif cumartesi günü saat 10 na talik 
kılınmış olduğundan adi gıyap kararı· 

nın tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (4069) 

MlLLtYET PAZAR 28 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Gedikpaşadaki İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

J. Eşya ve levazım anbaril e müştemilatı için 148000 kilo 
yerli kok kömürü ile 1500 kilo yerli meşe odun kömürü 
1- l 1-934 Perşembe günü saat on birden on ikiye kad~a
zarlıkla satın alınacağından is teklilerin ııeraiti öğrendikten 
sonra ilk teminat makbuzlarile gösterilen gün ve saatta Ko
misyonumuza müracaatları. (7190) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. ' Vize kıtaatmın senelik ih
tiyacı olan ?189 kilo şehriye 
ve Pınarhisar kıtaatınm sene
lik ihtiyacı olan 1231 kilo şeh
riye ve 1380 kilo kuru üzüme 
talip çıkmadığından yeniden 
münakasaya konmuştur. İ
hale günü 20- l 1-934 salı gü
nü saat 15 dir. Talip
lerin belli -gün ve saatte Vize
de Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (530) (7208) 

• .. * 
25-10-934 perşembe günü 

saat 15 de İzmir Müst. Mev. 
Satmalma Komisyonunda ka
palı zarfla ihalesi icra kılına
cağı ilan edilen 579200 Kilo 
samanın ihalesi 3l=t0-934 
çarşamba günü saat ~5 e ta
lik edilmiştir. Taliplerın İz
mir'de Müstahkem Mevki Sa
tınalma Komsiyonuna müra-
caatları. (531) (7205) 

••• 
5957 kilo yoğurda muayyen 

eksiltme gününde yine talip 
çıkmadığından eksiltme gü
nü 31-10-934 çarşamba gii
nü saat 17 ye bırakılmıştır. 
Evsaf ve şerait eskisi gibidir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte teminatla
rile Çorludaki Komisyona mü 
racaatları. (529) (7206) 

* * • 

muayenesi için tahta tepsi. 
7000 

* * * 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

996 kalem afat ve edevatı tıb
biye kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. İhalesi 6 - l l -934 
salı günü saat 14 te icra edile
cektir. Talipler evsaf ve şart
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve müna
kasa~ iştirak 'edeceklerin o 
gün ve saatından evvel teklif 
ve teminat mektuplarile bir -
likte M. M. V. Satmalma Ko
misyonuna müracaatları , 
(449) (6772) 7282 . ,. . 

Çorlu ve Muratlı Garnizon 
kıtalarnıın ihtiyacı için 40,922 
kilo Tüvenan kömürü kapalı 
zarfla alınacaktır. İhale günü 
7, 2inci Teşrin, 934 çarşamba 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraitini görecekler her gün 
Corludaki Komisyonumuza ve 
fstanbul Levazım Amirliği S:ı
tmalma Komisyonuna ve talip 
olanların teklif ve tem'.natla
rile birlikte belli gün ve saat
ten evvel Çorludaki KonıHyo
numuza müracaatları. 
(448) (6773) 7283 

* * • 
On bin adet sahra ve Beş bin 

adet anot pili kapalı zarf usu -
Corludaki Askeri Hastaha- liyle satın alınacaktır. ihalesi 

nesi ihtiyacı için 82 ton kok l l _ l 1 • 934 Pazar günü saat 
kömürüne belli e""ksiltme gü- On birdedir. Taliplerin şartna-
nünde İstekli çıkmadığından mesini görmek için her gün ve 
eksiltme günü 31-10-934 çar- münakasasına girişeceklerin 
şamba günü saat 16.30 za hı- belli saatten evvel teklif mek
rakılmıştır. Şerait ve evsaf es- tuplarmı Ankara M. M. Veka
kisi gibidir. Eksiltmeye gi leti sııtmalma komisyonuna 
receklerin teminatlariyle bir-
likte belli gün ve saatte Çorlu- vermeleri. (485) (6974) 

1 ~ 7494 
daki komisyonumuza mü~ ••• 
racaatlan. (514) (7114) 

••• ' Vize krt'atı ihtiyacı olan 
45291 kilo kuru ot ve 96156 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı kilo arpa ve 11027 kilo gaz ya-
jçin elli ton kok kömürüne ' ğı ve Pınar hisar kıt'atırun ih-
belli olan eksiltme gününde tiyacı olan 9222 kilo gaz yağı-
İstekli çıkmadığından eksilt- nın 13-11-934 salı günü saat 
me gün\ 31-10-934 çarşamba ı • 15 te yeniden açık münakasa
günü saat 17 ye bırakılmıştır· sı evsaf ve şerait eskisi gibidir. 
Şerait ve evsaf eskisi gibidir• Görmek İsteyenler her gün öğ
Eksiltmeye gireceklerin temi- leden evvel Komisyona işti
natlarile birlikte belli gün ve rak için de belli gün ve saatte 
saatte Çorludaki Komisyonu- yine komisyona müracaatları 
muza müracaatları .(515) ilan olunur. (490) (7006) 

(7116) 7526 

• • • .. . . 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
lstanbul Umumi Meclis i kinci İntihap devresinin ilk t 

lantısına ikinci tesrinin birinci perşembe günü başlıyacakt 
gün saat on dörtte Azanın meclis s.aolnunda bulunmalal'I 
olunur. (7212) 

İstanbul Ziraat Bankasın dan maaş alır :ıkta bulunan 
halli ldare Tekaüt, yetim ve dullarının ikinci altı aylık y 
lama ilmühaberlerinin kabulü ne başlanılacağmtlan l T 
nisani 934 tarihinden itibaren alakadaranın resmi se 
maaş cüzdanı, tatbik mübürü ve nüfus hüviyet cÜzda 
ve doldurtturacakları fotogra flı ilmühaber ile Sicil Kalem 
gelerek yoklamalarını yaptırmaları. (7211) 

EVKAF MUDIRlYETI iLANLARI 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın oda başılığı 
kahveciliği teslimi tarihinden 936 senesi Mayıs nihay 
kadar olmak üzere müzayedeye konmuştur. İhalesi T. s 
yedinci çarşamba'günü saat on beştedir. Şartnamesini gö 
ve müzayedeye İştirak etmek isteyenler Evkaf Müdüriy 
de Varidat Müdürlüğü Müzay ede Odasına müracaatları. 

(7 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
50000 Kilo Sellüloz Kağıdı. 

50000 ,, (70) No. düz beyaf 
l 0000 ,, Birinci Hamur kağıt . 
25000 ,, İkinci Hamur kağıt. 

Yukarıda nev'i ve mıktarl arı yazılı kağıt ve karto 
l 0-11-934 tarihine müsadif cumartesi günü pazarlı.kla s 
almaca\ı:tır. Talip olanların şartname ve nümuneleri a 
üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve sa 
yüzde 7 ,5 muvakkat teminat parasiyle birlikte Cibalide 
azım ve mübayaat Şubesine müracaatları. (6833) 

2545 Metre Keten Hortum 
97 Çift Hortum Rakoru 
50 Adet Lans. 

Yukarıda isim ve mıktar lan yazılı yangın malze 
14-11-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat ·14 te P 
lıkla mübayaa olunacaktır. Talip olanların şartnamelerini 
mak Üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün 
saatte Cibalide Levazım ve m übayaat Şubesine müracaat 

(71 

DEVLF.T DEMJRYOLLARI iDARESi lLA.NLARI 

Cıvata, ~un, Vidalar, Kopilya ve rondelaların ka 
lı zarfla münakasası 24-1 1-934 cumartesi günü saat 15 
Ankara'da idare binasında yapılacaktır. Tafsilat Hay 
paşa ve Ankara veznelerinde ikişer liraya astılan şartn 
lerde yazılıdır. (7123) 7636 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhtelif tarihlerde l>eniz den çıkarılıp Boğaziçinde, 

lama, Kısır, kaya Moloz ve Ak pınar mevkilerinde me'" 
muhtelif cins ve eb'addaki kerestelerle On iki Bomba nüıp 
si dairede mevcut mazot ve üç köhne kömürcü kayığı 
cümle resim ve masarifi alıcısı na ait olmak ve mahallinde 
lim edilmek ve bedelleri def'aten verilmek şartiyle kerest 
toptan 153,5 ve yağın beher kilosu Yirmi kuruş ve sand 
da toptan bir lira bedel üzerin den açık arttırmıi usuliyle 
lacaktır. İsteklilerin ve malfun at almak isteyenlerin l 1-11 • 
pazar günü saat on dörtte pey akçeleriyle müracaatları. ( 

(6 

Deniz Levazım Satınalma Ko ... 
misyonu Reisliğinden 

25 Birinci Teşrin l 934 ta rihinde yapılan açık eksil 
lzmir Müstahkem Mevki Müteahhit nam ve hesabına •sinde talip zuhur etmediğinden bir adet Pileyt ve teferr 

krtaatırun 148500 kilo sığır e- 1900 kilo Zeytin Yağı pazar- 31 Birinci Teşrin 1934 tarihine müsadif çarşamba günü 
ti ihtiyacı kapalı zarf usulile lıkla satın alınacaktır. Pazar- 14 de ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek isteY 
münakasaya konınu§tur. lha- lık günü 31-10-934 çarşamba ler her gün ve eksiltmesine İştirak edeceklerin de o g .. 
lesi 30-10-934 salı günü saat günü saat 15,30 dadır. Şart- saatta Komisyona müracaatları. (7182) 
15 de yapılacaktır. Taliplerin nameyi görpıek isteyenlerin -------------ı 
şartnamesini görmek için bel- her gün ve pazarlığa iştirak 
li gün ve saatten evvel teklif edeceklerin belli gün ve saatte 
mektuplarını lzmirde Müstah- teminatlarile birlikte Çorluda
kem Mevki Satmalma Komis- ki Komisyonumuza müracaat 
yonuna vermeleri. (391) lan. (505) (7057) 

(6536) 7031 7571 
• • • 

Fırka yoklama komisyonu 
ihtiyacı için aşağıda cins ve 
mıktarı yazılı e§ya 5-1 l • 
934 pazartesi günü saat 15 te 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin teminatlariyle 
birlikte belli gün ve saatte ko
misyonumuza müracaatları. 
l525) (7156) 
Bir adet San Pirinçten hubu-

bat sondası. 
Bir adet sarı pirinçten Çağ 

muayenesi sondası. 
Bir adet san pirinçten Un son

dası 
Btr adet hassas terazi. 
Bir adet maden mesabe bir 

metrelik 

.• .. 
Cebeci hastanesinin deği

şikli yapısının kapalı bürü
nıüne istekli çıkmadığından 
pazarlığa dökülmüştür. Üze
rine bırakılması 4-11-934 pa
zar günü saat on birdedir. is
teklilerin bağlarını görmek i
çin her gün ve pazarlığına 
gireceklerin belli saatte An
karada M. M. Vekaleti satına! 
ma komisyonuna vermeleri. 

(526) (7149) 7659 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

...... tıeleri 1 Karakö,. ~ 
Tel. 4236Z - Sirkeci Mühürıilınacle 

Bir adet elek arpa muayenesi . . jll--· H-. Tel 2274(1 __ _ 

ıçın KARADENiZ YOLU 
Bir adet l.up perdesiz arpa ve 

KARADENİZ vapuru 30 B. 
unda mevcut bit ve haşa- Te~rin SALI günü saat 11 de 
rat muayenesi için Portsait'e kadar. (7168) Bir adet arpa ve hububat 1.iııı ___________ _ 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz için, asfalt yol İnşaatında kullanılmak .. 

1-3 santim kutur eb'adında taş kıran ve elek tertibatını 
bir konkasör 1 Kanunuevvel 1934 ta't'ihine müsadif c 
tesi günü Adana Belediyesi Daimi Encümeninde kapalı zar 
sulile satın alınacaktır. T alipl erin Belediyemize mürac:B' 
ları. (7209) 

lstanbul Ziraat Bankası Satış 
Komİ•yonundao~ 

Satılacaklan Komisyonumuzca gazetelerde ilan edi 
Gayrimenkullerin ihale bedeli eri gayrimübadil borıosu ol 
kabul edilmekte olduğu gibi kezalik satı§ları muhtelif g,.ı 
lerde ilan edilen g:ayrimenkull erin evsaf ve vaziyetlerile . 
raiti müzayedeleri hakkıliCfa iz ahat almak isteyenlerin ~ 
telerde yazılı dosya, sıra nuın aralarile Komisyonumu:ı:ıt tı 
racaatlarında taleplerinin i!'af edilmekte bulunduğu ta~ 
han ilan olunur. '(7137) 

Adana Belediye Reisliğindenı 
l - Adana şehri asfalt soka klarımn tamirinde kullanı= 

üzere otuz ton mayi halinde souk asfalt satın a 

2 

3 

caktır. .. ~ 
İhale kapalı zarf usulile kanunu· evvelin birinci giil' 
de Belediye Encümenin ce yapılacaktır. i 
Arzu edenler şartnamesini Adana Belediyesindeıt 
teyebilir. (7210) 
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·v ALET,, A-UTOSTROP TIRAŞ MAKiNESi 
Zaman ve paradan tasarruf ettirir. 10kiıan4i0ye5d0e · ı · A bıça a • bıçaiı bilenir ve temız enır. yıı.ı • k k 

.. k" d .. r Bıçagı ta ma defa braş olmak mum un u · . . k 
. k . . "külecek hıçbır şey yo -veya değiştırme ıçm so 

. · 'b ·ı "VALET,, Au-tur. lşte bu muhassenatı ıtı arı e . 
. . h ·e tercılıaıı. aran· tostrop Tıraı makınesı er yere. 1 maktadır. Sizde hemen bugün bir adet satın a ıoız 

"VALET., Safety Razor 

l ~ tmalma komisvonu ilanları 
İstanbul I" umandan ıgı sa 

" 

. ki kum~danlığı emtindeki kı· 
Çatalca Mustahkem ~e~ ktarları yazılı erzak V.:! . 

' "h . . . w da cınsı ve mı . . .. 1 . 
t at ı tıyacı ıçın aşagı T li l in ve nümunelerını go~e < • 
kömür satın alınac~ktır. a P\ liefr eleriyle beraber vaktın-
.. h . t ve te { nam 1 1 uzere er gun, temına. k . nda hazır bulunma arı. 
•len evvel F mdıklıdaki onus yo ( 6331) 

.. Münakasa tarihi Kilo C:insi 1 

Saat Gun . . l 934 20 000 Pılav· / 
Kapalı zarf 14 çarşamba 31 Te§rınıevve ' lık Pirinç 

,, 
" 

Açık mü
n kasa 

,, 
" 

14, " 

14,30" 
15 " 

Kapa , zarf 15,30 " 

.. " 
16,30,, 

. . 1 934 8 000 Çorı:ıa 
31 Teşrınıevve ' Iık Pir"nç 

şrinievvel 934 
31 Te 
31 T e şrinievvel 934 

14,000 Mer· 
cim ek 

25,000 Bul
gur 

3-1Teşrinievvel934 82,000 Tu· 
venan Kömürü 

31 Te şri,nievvel 934 162,000 Lave· 
. marin Kömürü 

6960 
e 

ııı•• dkikı . Kumandanlığı emrin ~ • 
-- C ) M"" tahkem Mev ki l · ·· akasa ıle sa• ata ca us w d lı Er.zak a enı mun h 
taat ihtiyacı için aş8:gı a. yaz~tnamesini9görmek üzer~ er 
t~ almaca~ır. Tfp~e~ ş vaktinden evvel Fındıklıda~~~) 
gun ve temınatları e l ( 114) 
rnisyor.ıda hazır bulunıı~J:~i Günü Saati • .. 

Kilo . g34 çarsamba 15 alem muna· 
5 000 ze tin danesi 14 2.teşrm · kasa 

, y 15,30 " " 
I0,000 Patates " 16 " 
R0.000 Gürsıen odunu " 7455 

MiLLiYET PAZAR 28 TEŞRiNiEVVEL 1934 7 

(o:·~::;: ~!;:::ı HASAN T rihofil Saç Suyu, Şam an 
Ruhi v~ii~::::: ve SABUN ile saçlarınızı kurtarınız 

Maayenehıııeler!nl İıtiklat cad- Hasan Trihofil saç suyu saçlardaki mikropları öldürür. Hasan Şampuanı 
desinde Parmakkapı tramvay saçların köklerini kuvvetlendirir. Hasan saç sabunu kepekleri izale eder. 
istaayo•unda İmana sokağında Bu üç müstahzarı kullananlar saçlarını yüzde yüz kat'iyetle kurtarırlar 
Nuri Bey apartımanıııa naklet- dökülen saçların kökleıi yeniden hayat bulur ve saçları uzar. 
mi• lu d · r. (3 'l 3 7) 7 5 97 ~ JıCZ::!".:S!:I'Jl~> f l'!ıııııı::ıım•c:ı:==::ı:=ıı:==~;;:ı;!J" Hasan Deposu: stanbul ve Beyoğlu 

llnıt:r lıLirun dua~ayı ZJ.pu,;.t nek içıu 
nasıl rroğtam yaptı? 

4 Tefrik ........ ım::ııır:ı:::ıımaı•ııızmm::ıı:ır"r.l=.:ıılEZlrımmm=-mRıı:ıııı:ı: ... -.:-==ı 
1 - Par;;rıak iıın.z.i tanırmıııııız. 

• • 
2 - 166i de Akdeniz! titreten Türk 
kc>r•ınlırı: 3 - Fransız crklnlharbiye•i 
Al .an erHoiharbiye !nin pl!nlarıru nası: 
çıl ·'· 4 - Sevenlerın A1ıı. 

4 

Sıra 
No. sı 
1384 

583 
1149 

1486 
1599 
1603 

2 - Çocuğunuz &üzel mi? 
3 - Bunları biliyormusnnuz? 

•• usa aka: 
4 - Öz Tllrkç fıkra mDsabaknsı 

Ziraat ankası Satış Komisynundan: 
Semti Mahalles.i , Sokağr C i n s i Hissesi Emlak Hisseye göre mu-

Eyüp Takkeci 
Arnavutköy Arnavutköy 
Eminönü Ahiçelebl 

Yeniçeşme 
Dere 
Limon iskelesi cad· 
desi 

Ahşap dükkan ve oda 
\hşap yeni iki hane ve bahçe 
Kagir dükkan üstü odalar 

Kumkapı Kazancısadl Patrikhane Arsa metresi 147,75 
Beyoğlu Yenişehir Papas Ahşap hane 
Anadoluka- Anadolukavağı l\llacar caddesi Ahşap hane altında kagir ka-
vağı yıkhane ve bahçe 

10/120 
3/16 
9/120 

Tamamı .. 
" 

No. sı 
19 

12-14 
8-10 

16 
30 

10-12 

hammen kıymeti 
150 T. L. 1 

1125 
950 

846 
1074 
4508 

" .. 
" 
" 
" 

2060 Usküdar Rum M~hmetpaşa Şemsipaşa Arsa metresi 45,25 1/2 49 er1.ri 272 ,. 
1925 Kasımpaşa Sururi lncekaş Arsa metresi 47 Tamamı 29 282 ,, 
1959/1 ,, ,, ,, Arsa metresi 57,50 ,, 33 346 ,, 
1952/2 ,, ,, ,, Arsa metresi 51,50 ,, 31 308 ,, 
2349 SultanahmetBinbirdhe1c Babıhumayun Kagir dükkan ve üstü oda 24 96 145 1246 ,, 

Mevkilerile evsafı yukar ıda yazılı gayrimenkulleri nmülkiyetleri banka mızın kapısında asılı şartnamedeki şartlar dai· 
resinde satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 8-11-934 perşembe günü saat 14 tedir. Alıcıların Galatada eski Kredi Liyone -Banka-
sındaki Satış Komisyonun.J. müracaatları. (6914) \ 

. . • • ikinci Teşrin 934 paza~ günü rliliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiilıilimuiıiililiiiiilliiiİİİıİİİİİİıİİİiiiüsniiiiiiiliiiiilııiiiiiiiiiliiıliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiillm._iiiiiiiiSlii(~--=---:--:~~--~-~;:--::--:---
Fırka kıtaatı ihtiyacı ıçın saat 14 tedir. Talıp~~rın şart- Av Lokanta Ve Birahanesi ~ 

300 ton Un kapalı zarfl": s.at1? naınesini görmek. uzer_e ~~r ş• k t• H • d 
alınacaktır. thalesi 31 Bır.~n~~ ~ve temin;-.tlarıle. o gu? )f e J ayrı ye en: Taksim meydanı Camlı köşk yanında 
Teşrin 934 çarşa.mba. gunu vaktinde Fındıklıdaki Komıs- Bu G u·· N Aç 1L1 y o R 
saat 16 dadır. Ta~p~erı?. şartk- yonda hazır bulunmaları. Cumhuriyet Bayramı dolayısile Te,rinievelin 29 ncu pa-

gorme (7199) zartesi günü ak~amı fazla olarak aşağıdaki seferler yapıla-
name ve nümunesını k (246) caktır. Ge~en seneki Kırmızı değirmen ve bu seneki Belvü babçui 
·· her gün teminat ve te - · ...., • * • saz heyeti - İlaveten: Tanburi ve bestekar Salihattin Bey ve ulı"zfneraemelerile beraber vaktin- iLi Gümüşsuyu hastanesi ihti- 71 nmnralı vapur donatılını~ olclu'ğu halde saat 19,05 de Ş k B 1 k k R 

F 
dıklıd Satmal• 10 k k k.. .. .. R. Kavağ:mdan harekelle 19,12 A. avağı; 19,25 Yenimahalle; kl.lrnet ü rO ey - A atur a ra ıslar - adyoda cok takdirlere 

den evvel m a b yacı için 1 ton o omuru. 19,29 Sarıyer; 19,358üyükdc.e; 19,45Tarabya; 19,55 Bey- moalzuhar MU'' ZEYYEN HANIM 
ma Komisyonunda hazır u- pazarlıkla ahnac_aktır. lhalesı koz; 20,03 Pa~abahçesi; 20,11 Yeniköy; 20,20 Çubuklu; 
lunmaları. (163) <6330) 4 İkinci Teşrin 934 pazar gü- 20,27 lstinye; 20,34 Emircan ve 20,40 Kanlıca iskelelerine Büyllk fişe rakı 17 5, "üçlik rakı 100, 1alon birası 90 m:ıezeler 

• • • 
6959 nu·· saat 15 ted"ır. Taliplerin · ı ı · 25 k h ı· t 45 k uğrıyarak 21,10 da köprüye ge,ece dır. , a ve, çay, gazoz, ımona a UTUf. 

şartnamesini görmek üzere her Aynı vapur gece yarısından sonra saat birae Köprüden ,.. Mildllriyet Dervit zade İbrahim B Ocünci! Kolordu Kuman
danlt~ı kıtaat iht~yacı içi~ Çor· 
luda teslim edılmek uzere 
(6000) kilo Benzin pazarlı~
la salın alrnacaktır. lhalesı 
30 Birinci Teşrin 934 salı saat 
14 30 dadır. Taliplerin şart· 
na:nes1ni görmek üzere ~~r 
gün ve teminatlarile • o g~ 
vaktjnde Fındıklıdaki Komıs· 
yonda hazır bulunmaları. 

g\lıı ve temjlatlarile 0 gün hareketle Üsküdar, Kuzgun-:uk, Beylerbeyi .. , Çengelköy, Vani-
vaktinde Fındıklıdaki komis· köy, Kandilli, A. Hisarı, R. Hisarı, Emirgan, ~~anlıca, lstinye, Mukaddema Aksaray Cer rahpaşa Mektep sokak....., numa-
yonda hazır bulunmaları. Çubuklu, Yeniköy, Paşa.bahçe, Beykoz, 'rarabya, Büyükdere, ralı hanede mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan 
(243) (7202) Sarıyer, Yenimahalle ve R. Kavağı iskelelerine uğrıyarnk A. Abdullah efendi kerimesi Fatma Hanıma 

r142) (7145) 
.\ 7699 

• • • 

V URCULU 
TURK ANONİM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICl 
liman Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon yolu 
S k vapuru 

İstanbul Kumandanlığına a arya 28 Te~rlnlevvel 
bağlı kıtaat ihtiyacı için 227 j PAZAR ııünü saat 20 do Galata 
ton kuru ot kapalı zarfla alı· j nbtımından kalkacak. Giditte Zon· 

İkin • T guldak, lneholu, Ayancık, Saınsun, 
nacaktır. İhalesi 21 Cl eş l Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö-
r!n 934 saat 15,3~ ~a~. Ta· 1 rele Trabzon ve Rizeye. Dönütte 
!iplerin şartnamesıru. gonn~k bwıİara ifav~n Of, vo Sürmeneye 
Üzere her gün ve temınatlarıle uğrayacakbr. 
vaktinden evvel Fındıklıdaki .__, 
Komisyonda hazır bulunmala- Zayi cüzdan 
rı. (248) (7197) 

• • • •Beyazıt ile Fatih arosındaki mevki-
Gümüşsuyu hastanesi ih· de askeri raporile teslimat ~bu~!dı· 

ti• • • 220 k k k.. u m ve muamele numaralan ~ cu~ eta• 
yacı ıçın ton o omu· ıUmı zayi eyledim. Bulanm. ınsa~:ı: 

rü açık münakasa ile alınacak· namına aşağıdaki adrese getınnesı rıca 
tır. ihalesi 21 İkinci Teşrin olunur. . N 105 ki. 
934 saat 16 dadır. Taliplerin Aksaray Sofular caddesı 0

• 

şartnamesini !fÖrmek üzere _reçç...:.:_i_F_e_tt_a_h·--------
her gun·· ve teminatlarile o gün · ahk A<:n latanbul ikinci ticaret m em- • 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazJr bulunmala-
rı. (247) (7198) 

• • • 
Fırka kıtaat hayvanatı ih· 

liyacı için 213 ton kuru ot pa
zarlıkla satın alınacaktır. İha· 
lesi 30 Birinci Teşrin 934 Sa· 
lı Y,ÜnÜ saat 16 d dır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
Üz re her gün ve teminatlarile 
o ün vaktinde Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı .(251) (7195) 

• * • 
Is anbul Kumandanlığı 

emrindeki kıtaat ihtiyacı için 
52,000 kilo Kuru Ot pazarlık· 
la satm almacakbr. İhale ' 4 

den: 
Mahkemece satılmasına karar veri. 

len 28 sandık matbaa hurufatından Ga
lata gümrük 2 ve 3 No. lu antreposun· 
da bulunanlarına bjrinci arttırmada ve
rilen fiyat tahmin edilen kıymete uygun 
görülıJ.cdiğinden mezkur hurufatın ikin.. 
ci arttuması 28-10-934 pazar günü sa
at 10 da ayni mahalde icra kılınacak. 

tır. Ve diğer Kuruçeşme gümrük an 
treposunda bulunan mütebaki hurufatın 
ise birinci arttmna suretile 5-11-934 
pazarteı;' günü saat 10 da satılaağı ve 
muhammen kıymeti bulmadığı takdirde 
ikinci arttınnanın 12· 11.934 pazartesi 
günü ayni saatle icra kılınacağı ve ta
lip olanların gösterilen gün ve saatler
de mahallinde hazır bulunmaları ilan o. 
lunw (4081) 

Kavağına dönecektir. <4osa) İstanbul ikinci icra Memurl•~undan: 
iiıııııım;ıı: ... mz:mı ..... 1 .. mııımmı:l!l! .. ır.:ııı:ıı ... 11:m .. _..__.ıuıi -o 

Mukaddema Kadıköy Moda Sarraf Ali sokak 1 numaralı Emnı·yet Sa d "" 
hanede mukim iken hale"l ikametgahı meçhul bulunan Riza n gına 
paşa kerimesi lkbal Hanıma Rehnetmek suretile mezkur Sandık idaresinden 23 K. 
İstnnbul İkinci İcra Memurluğundan: evel 931 tarih ve 50137 numaralı senet mucbince istikraz 

E S d eylediğiniz iki yüz doksan liranın tesviye edilınemesi hasebilc mniyet an ıg"" ına meblağı mezbur i?orcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üc 
~~misyon ve faiz ve komisyon ve masarif yekUnundan yüzd~ 

Rehnetmek surelile mezkfir Sandık idaresinden 5 ağustos ıki buçuk muamele vergisi v e masarifi icraiye ile maan tah· 
931 tarih ve 46359 numaralı senet mucibince istikraz eyle- sili hususunun temini zımnında merhun bulunan iki çift pır· 
diğiniz Üçyüz altmış liranın tesviye edilmemesi hasebile lantalı küpe bir pırlantalı pandantif bir pırlanta yüzük, bir 
meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç pırlanta bilezik bir pırlanta iğ ne bir altın incili kordon icra 
komisyon ve faiz ve komisyon ve masarif yekUnuri'dan yüzde ve iflas kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çev-
iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan talısi- rilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkUr San· 
li hususunun temini zımnında merhun bulunan Bir pırlanta dık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei 
yüzük, bir çift pırlantalı küpe icra ve iflas kanununun 145 kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tev· 
inci maddesine tevfik:an paraY a çevrilmesi İçin daireye mü- dian tarafınıza gönderilen öde me emri zahrına mübaşirinin 
racaatta bulunan alacaklı mez kfir Sandık idaresi tarafından vermiş olduğu meşrUhatta mez kUr mahalde ikamet etmediği. 
talep edilmesi üzerine olba::>ta ki maddei kanuniye dairesinde niz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay • 
tanzim ve berayi tebliğ müba ~irine tevdian tarafınıza gönde- müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olamkla tarihi ilandan 
rilen ödeme emri zahrma mübaşirinin vermiş olduğu meşru· itibaren 934-1619 dosya numa rasile müddeti muayyenei mez· 
hatta mezkur mahalde ikamet ~tm.ediğiniz bildirilmiş olma kil.re zarfında icranın durması m mutazammın şifahi veya tah· 
sma mebni tebligatı muktaziy enın hır ay müddetle ilanen teb- riri ola>? ak bir itirazı kanuni .sert veya borcunuzu eda eyle-
liği takarrür etmiş olmakla tari:hi ilandan itibaren 934. mediğiniz takdirde müddeti rn ezkUrenin hitamını müteakip 
1280 dosya numarasile müddetı muayyenei mezkure zar- berveçhi talep merhun mücevh eratınızm paraya çevrilmesi hu-
fında icranın durmasını mutazammın şifahi veya tahriri ola- susundaki muamelatı icraiyeni n gıyabınızda infazına İptidar 
rak bir itirazı kanuni sert veya ~rcunuzu eda eylemediğiniz kılınacağı malılmunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin 
takdirde müddeti mezkurenin hıtamını müteakip berveçhi tebliği makamına kaim bulunm ak üzre keyfiyet ilanen tebliğ 
talep merhun mücevheratmızın paraya çevrilmesi hususun- kılınır. (7177) 
daki muamelatı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılma
cağı malfununuz olmak ve bu husust8:ki ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim bulunmal< üzre keyfıyet ilanen tebliğ kılınır. 

lstanbul ikinci iflaı memurluğun. 

dan: Müflis Abdülkadir efendinin iflas 
işinin yenilemesi tekemmül ettirilmek 
üzere alacaklıların ellerinde bulunan ve 
saik asıl •uretleri ve vekillerin vekalet 
namelerbi alarak toplanma için 1·11-934 
te perıembe ırünü saat (14) te daireye 
gelmeleri gelmedikleri takdirde yenile
meyi kabul etmiı sayılacağı ilan olunur. 

( <!087). 

(7169) 

l.tanbul ikinci iflas memurluğun. 
dan: Müfliı Kemal Nasi efendiye ait if. 
las mul!Dlelesinin yenilenmesini teyit 
içi.o \\lacaklılarla vclcillerin yanlarmda 
bulunan ve İ!Iİn yenilenmesine yardan 
edecek vesaik ve vekaletnameleri bera
berlerine alarak (1) teşrinisani (9J4) 
perşembe günü saat (14) te daireye 
gelmeleri ııelmedikleri takdinle yen'le· 
meyi kabl.LI etmiı sayılacağı ilan olu. 
nu• ~) 

Yüksek Mühendiss Mektebi Sa. 
__ tınalma Komisyonundan: 

Mektep Elektri-Mekanik Şubesi için şartnamesi mucibin· 
ce bir adet Diyezel motörü 61 gün müddetle ve kapalı zarf 
suretile münakasaya konulmuştur. 

Münakasası 29-12-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 te icra edilecektir. 

Buna ait şartname (2) lira bedel mukabilinde mektep mu 
hasebeeiliği .veznesinden satıl maktadır. 

Taliplerin münakasa_günü mezkfir saatten evvel muvak
kat teminatlarını vezneye yatı rmaları ve teklif mektuplarını 
da komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. (7189) 



H A O Y O aktivite, 

HUceyrata hayat verir, mik
ropları ölUrDr, agrılırı keser, 
vucut için emsalsiz bir iksirdir. 

R A OY O un, 

Dişlere hayat yerir, ınikroplı
rı Oldurur, ağrıları keser, ağız 

için emsalsiz bir iksirdir. 

Kullanınız. 

,,----------------------------· 
YERLi MALI 

GISLAVED 

Ve sım moda 
l<ADIN-ERKEK-ÇOCUK 

~OSONlARI 

GISLAVED 

muta nrlyorlarl 

Aldanmayınız. ı 

GISLAVED 
markasına dik· 

kat ediniz! 
Tllrkiyedeki Yerli Mallar Puarlarında ve umum kundura satan 

mağaııalarda arayınııı. 7SS4 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI [ 

Kapalı zarfla Satılık apartıman 
T eşvikiyede Hamamcı Emin Efendi sokağında eski 3 

. mükerrer yeni 19 No. b 229 metre murabbaı bina yerini ve 97 
metre murabbaı bahçeyi havi ve 8 daireyi müştemil T eşvikiye 
apartmanı aatılmak üzere aşağıdaki şeraitle müzayedeye ko
.ulınuştur. 

1 - Müzayede "Kapalı zarf,, usuliledir. 
2 - İhale 6 1 eşrinisani 1934 sah giinü saat onda Bah

çekapısmdaki şubeinizde icra edilecektir. 
3 - Müzayedeye iştirak için 2000 lira teminat verilecek· 

tir. 
4 - Talipler h '<abilinde alacaklan şartnameyi 

teklif mektuplarile b.. ~ ve orada yazılı şekilde ihale saatin-
den evvel tevdi edeceklerdir. _ 

5- lhale birdir. Ve kat'idir. Teklif olunan bedel haddi 
Jiyık görüldüğü takdirde talih ine ihale edilir . 

6 - Uhtesine ihale olunan zat ihale bedelini def aten ve 
peşinen tesviyeye mecburdur. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak istiyenler şube-
mize müracaat edebilirler. (6764) 7292 

Adana Belediye Reisliğinden: 
' Vakit tayini için Adana aaat kulesine konulmak üzere On 
beygir kuvvetinde bir siren aatın alınacaktır. Satmalma müna
kaaa talimatnamesi mucibince kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
isteyenler Belediye yazı işleri müdürlüğünden şartnameyi a • 
labilirler. Teşrini saninin 10 uncu Cumartesi giinü saat On 
beşte ihalesi yapdacağmclan taliplerin teminat ve teklifleriyle 
birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilin olunur. 

MlLLlYEl PAZAR 28 TEŞRiNiEVVEL 1934 

C\ \\ !!~'. )..''--~ t:. - --"--! ~ 
Olll11)anı.n <:JtUU.rL cwnsecu:c1 ... 

BOURLA BİRA
D ERI.,. ER VE ŞU· 
REKASI IST AN· 
BUL - .ANKARA 

1934 modeli yeni TELEFUNKEN Hyesiııde berrak ve 

pÜJ'li:.ılz olarak ayağınıza k•dar gelecektir. Kııa, orta ve 

uzun dalgalı ne~riyab bu harikulade makine kadar 

1ZW.IR 

hiç bir marka t t m:n edememittir. • * 
Sümer Bank .. 

Umumi Müdürlüğünden: 
Kayıeri Beı fabrikan Montaj lılerinde çalqımelı: 
törlerin doğrudan doğruya Kayıeridekl Fabrika 

mllracaa tları. 

lstayea mon
Mll dllrlllğOne 

(7188,-' ' . '~ ··'*'!• 

OSMANLI BANKASI 
JO Haziran 1934 tarihindeki mali vaziyet 

~ktif 

W- senetlerinin tesviyesi talep edilmemiı olan kıllDI 
Kasada ...., Bankalarda mevcut nukut • 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
T ahftl olunacak aenelter 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesaı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

P a ai f 

,--· "' 
Sermaye 
Statü mucibince ifraz edilen ihtlyat akçesi 
Mevkii tedavülc1e bulunan banknotlar • 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve Ya deli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
K.ı.buller 

Mütti<nilt 

lıterlin Ş. P: 
5.000.000 - -
J.032.313 18 -

579.328 2 4 
4.807.652 - -
4-294. 127 4 10 
4.876.136 1 7 
%.039.212 13 7 /' =~~ 1~ 11 

27.553 18 5 

25.983.649 3 8 

laterlin Ş. P. 

~0.000.000 - -
.l.250.000 - -

379.468 10 -
256.145 3 9 

11.699.473 12 4 
1.546.600 7 1 

" 688.051 15 -
1 163.909 15 8 

. ZS.983.649 3 8 

_ ~ ./ Kuyuda muvafık olduiu tasdi!C olunur 
l"iirkie Ummn Müdür Muavini l'üıi<iye Umum M~ 

..._ _ PH. GARELU A.. H. RElD. -l 
Müdür 

' E. HODLER · 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

' 

· Mektebimizin elli birinci yıl dönümü münasebetiyle 
Cumhuriyet bayramına müsadif T eşrinievvelin 29 uncu pa· 
zartesi giinü saat (14,30) da mektepte tes'it merasimi 
yapılacaktır. İstanbulda bulunan Mühendis arkadaşlarımızın 
bu merasimi huzurlariyle şereflendirmelerini rica ederiz. 

(7165) 7708 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Şubemizde çalıştırılmak üzere Galatasaray Ticaret kıs • 

mmdan ve Ticaret lisesinden ve Yüksek lktısat ve Ticaret 
mektebiyle lise mezunlarından 75 liraya kadar ücret verilmek 
üzere bilmüsabaka altı memur alınacaktır. imtihan 4 Teşrini· 
sani 934 Pazar günü yapılacağından isteklilerin diğer şeraitle 
tevdi edecekleri evrak ve vesaik hakkında malfunat almak Ü • 
zere Bankamıza müracaatları. (6954) 76IY1 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

10000 kilo kuru üzüm: Açık ek siltmesi: 6 ikinci teşrin 934 salı 
günü aaat 14 de 

,, .. ,, 15de 4000 kilo Zeytinyağı: '· 
" 

,, 
8000 kilo Zeytin : 

" .. ,, ,, ,, 16 da 
12000 kilo Sabun : 

" " 7 ,. ,,Çar-
../ ıamba günü saat 14 de 

1500 kilo arpa ) \ 
2000 kilo saman ) : ,, ,. 7 ,, ,, Çar • 
1500 kilo kuru ot ) şamba giinü saat 15 de 

Deniz Levazım Deposu için liizumu olan yukanda cins ve 
miktan yazılı 7 kalem yiyecek hizalarında yazılı gÜn ve saatler 
de açık eksiltmeye konmuştur. isteklilerin şartnamelerini gör
mek için her gün ve eksiltrneY e gİreceklerin de o gün ve saat • 
lerde Kasımpaşadaki koınisyona gelmeleri (6703) 

7211 

~ırde bir Tariare 
Piyango bileti 

alınız 1 

ihtiyarlıkta zen
gin olmak müm
kündiiT. iğne ada 

köylülerinden 
Mehmet ağa Tay· 
yare Piyangosun· 
dan (10,000) lira 
kazaDIIIIfbr. 

,,. KADIKÖY TRAMVAYLARI., 
Yeni şebekenin açılış reami 

lstanbul V cıli ve Belediye Reisliğinden : 
Şehir sermayesile itletilmekte olan Üsküdar - KadılCôy ve 

Havaliai Halk Tramvaylan Türk Anonim Şirketi tarafından 
tesis ve inta olunan Kadııköy tramvay ,ebekesile Muhavvile 
mevlrifi binasının itletmeye açılıt resmi 29-1()..934 tarihine mÜ· 
aadif Cumhuriyet Bayramında, saat 16-17 arasında, Kadıkö
yünde Altyol'da Muhavvile mevkifi binası önünde olacaktır. 

l&tanbul' da bulunan Büyük Millet Meclisi Azasile Umumi 
Meclis Azasının ve resmi ve hususi te,eldrullere mensup zeva· 
bn ve matbuat erkanının bu merasime ittiraki rica olunur. Bu 
ilan, davetname mahiyetindedir. lstanbul'dan ~irak etmek 
isteyenler saat 15,50 de Köprüden "hareket eden vapurla Kadı
köyüne geçebilecek ve 17,SS vapurile dönebilecektir. 

MODA "° FENERBAHÇE 
Tramvay •eferlerinin iıletmeye açılııı 

Osküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk tramvaylan T. A. Şir· 
kelinden : 

Kadıköy tramvay febekemizde İnfaab bitin1en Kadıköy
Moda ve Kadıköy.fenerbahçe hatlan, evelc eilan edilen ücret 
tarifelerine göre, 29 Birinci Tetrin 1934 tarihine müsadif Cum· 
buriyet bayramında, tebeke için icrası mukarrer açılma zesmin· 
den. 90nra, itlebneye açılacak ve bu auretle Kadıköy - Altıyol -
&bariye • Moda ve Kadıköy - Altcy:ol - Ihlamur - Kalamıt • 
F enerbahçe arasında muntazam tramvay ııeferleri teaiı edile
cektir. ( 4066) 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Sigorta firketlerinin teftit ve miint kalıesi hekb><laki 25 Haziran 927 tarihli 

kanun biilriimleriııe ııöre Tiimye'de J-m Dırarta iılerile airqmak üzere 

tescil edilmit olan ecn..,i aiııorta fİrketl erinden (Helveçya - Helvetia) harik ıi
gorta fiıketi bu kere müracaatla fiıket nizamn-...min bazı maddelerinin tadil 

edildiğini bildirmit ve lizrm&elen kağıt lan venniıtir. Keyfiyet bmmi hiikümo 

lere u;nun eörülmüı olmakla iliıa olunur, (4085) 
(6963) '1510 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

,..... lstanbul Gümrükleri Başmüdüriyeti Dairesi tatbikat 
mektebinin bulunduğu aalon dahilinde yapılacak olan 681 li
ra bedeli keşifli kişe inşası münakasa ve ihalat kanununun 18 
inci maddesinin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla münaka • 
saya konulduğundan talip olanların 4 Teşrinisani 934 Pazar 
günü aaat 15 te lstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil Ko
misyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (6726) 

Umumi Ne,..iyatı ve Yazı 1, leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

Zafiyeti umumiye, i•tihası21ık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
~ i l faide ve tesiri görülen 

7263 

• 

Sıra Semti _ Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Ern18.1 Hisseye göre mu· 
No. sı ' No. sı hammen laymetJ 
1375 Ayvansaray Eski Mustafapaşa Sel ' Kagir ev 2/3 63 2800 T. L. 
1377 Galata Emekyemez · Mürver._ J\rsa unaım 7 903 
1379 Beyoğlu Hüseyinağa Eski Valde çeşmesi, Harap hane 1 /2 179 1008 

yeni Taksim 
" 
" 

1381 .ıtyvansaray Eski Mustafapaşa Bostan Dükkan ve ha"°ne ;-fama.mı 3 7 1350-
1383 Beyoğlu Kurtuluş B)!yzade Ahşap hane 1/2 13 654 " 

Yukarıda evsafı yazılı gaynmenkuller evvelce satışa çıkarılmış ve temdit te edilmiş olduğu halde talip l>ulunamaO:ş ol· 
duğundan emvali mezklıre pazarlıkla satılmak üzere 10-11-934 cumartesi gününe kadar bir ay müddetle tekrar aatışa çı· 
karılmıştır. 

Taliplerin Galatada Gümrük sokağınd!l eski Kredi Liycne Bankasındaki Satış Komisyonuna müracaatları. (6695} 

A a u sası 
Kullanınız. 
Her eczane .., 
de •atılır.~ 
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FlA Tl 5 KURUŞTUR. 
9 uncu sene No. 3132 PA .. ::AR Tel: { Müdür: 24318. Ya:u i,leri müdürü: 243la 

ldare ve Matbaa: 24310. 

Yugoslav ve Yunan heyetleri· bu sabah şehrimize gel 
-----==----------------------------------·--~::::=========-w--::::::~~~-------==----------

il er 
Ha ri ci ye ve iktisat nazırları, 

Yugoslav Hariciye nazırı muavini bu 
Yunan 

akşam Ankaraya hareket ediyorlar. 
Hey' et bu sabah abideye çelenk koydular. 

Balkan Konseyinin Ankara toplantısı öbür~Ün b~şl~yor. 

Yanan Hariciye Nazın Mösyö Maksimos istasyonda 

Balkan konseyi, mukarrer oldu- mir, emniyet müdürü Fehmi, ~ey 
ğu üzere, 30 birinciteşrin sah 5üıı~ !erle merkez kumandanı F~hmı :a 
Ankarada toplanacaktır. Şu dakı- şa ve Yunan sefarethanesı erkanı 
kada konseye iftirak edecek olan tarafınd:ın karşılan-.ı~J,,rdır. 
heyetler Türkiyeye gelmi' buiı:n· Asker ve pr.ı;, Nüfre,..,~...,.; !hti-
maktadrrlar. Romanya Hariciye ram resmini yapmıtlar ve muzıka 
Nazırı M. Titulescu Ankarad.ıdır. milli marşları çalmıttır. Misafir • 

Yunan ve Yugoslavya murahhası )er Perapalas oteline inmişlerdir. 
\eyetleri de bu sabah tehrimize gel Heyetl~r h.ükıİI?et. namı~a Perap.ı. 
ınitlerdir. lasa mısafır edılmışlerdır. 
Yag.,~lavya heyetinin gc.!nıesi Ziyaretler 

)'ugoclavyada mevcut umumi ma- Yunan Hariciye nazırı, lktısat 
lenı 'liE kabinede mevcut yem de· 
ğişiknkler dolayısile Ankaraya ge
lemıyen Yugoslavya Hariciye Na
zın J\1. Yevtiçi temsil eden Y ugr>s
lavya Hariciye Nazırı Muavim M. 

l>uriç ,,e m .iyeti P.rka.-:ı bu sabah 
7,50 de ektpretile SiTk.;eiye geln -, 
lerdir. 

Muhterem misafirlerimiz istas
)onda vali ve belediye reisi Muhit
tin bey, Hariciye hususi kalem mü· 
dürü Refik Amir, Emniyet mücliı· 
Jii Fehmi Beylerle merkez kuman 
danı Fehmi Paşa, Yugoslavya se • 
firi M. Y ankoviç ve aefareth.ıne 
el'kanı tarafından karşılanmışlar • 
dıl'. 

Muzik Yugoslav milli marşıru 
'Ve müteakıben istiklal marşını çal 
mı,, asker ve polis müfrezesi ih -
tiram resmini ifa etmittir. 

Muhterem misafirlerimiz otomo 
billerle Perapalas oteline inmişler 
dir. 

Yanan marahha&ları geldiler 

karfılanıyor. 

kasıle lktısat nazırı M. Pesmazoğ 
lu ve maiyetleri erkanı 10,20 de 
konvansiyonel trenile şehrimize gel 
miş'ı::rdir. 

Her ;ki heyet Sirkeci istasyon • 
nur.da vali ve belediye reisi Muhit 
tin Beyle Hariciye vekaleti hususi 
kalc.m müdürü Refik Amir Bey, em 
niyet müdürü, merkez kumandanı, 

Yugoslavya ve Yunan sefaretleri 
ı:: J.iinı tarafından kartılanmışlar, 

Muhterem misafirlerimiz Yu • 
Dan Hariciye nazın M. Maksimos 
ve refikaları ve lktısat nazırı Pes 
mazoğlu ve maiyetleri erkanı da 
bu sabah J'0,20 de konvansiyonel 
trenile tehrimae gelmi,Ierdir. 

l --~ "ıılavya hariciye nazır muavini Sirkecide kıtaah teltif ediyor. 

Misafiri~ istasyonda vali 
l'fl .oeleciiy nbi Mııhithn, Harici
Ye hususi kalam Daiidürü Refik A-

nazırı, ve Yugoslavya murahhas 
heyeti reisi olan Yugoslavya Han· 
ciye nazır muavini bugün öğleden 

. evvel vilayete gelerek vali ve be
lediye reisi Muhittin Beyi ziyaret 
etmişler ve Muhittin Bey de ziya · 
retleri iade etınİftr. 
Cümhuriyet abidesine çelenkler 

kon da 
Yunan murahhas heyeti bu sa -

hah saat 11 de, Yugoslavya mu • 
ra lılıas heyeti saat 12 de Taksim a
bidesine merasimle çelenkler koy-

1 

mu~lardır. 
/Jeyetler bugün gidiyorlar. 
Yunan ve Yugoslavya heyetle

ri lıu akşam saat 18, 15 te hususi 
tren.e Ankaraya hareket edecek • 
ler "" Cumhuriyet bayramında An 
kar<>da bulunacaklardır. 

mu:ı.ıka, milli martları çalmış, as • 
ker VE. polis müfrezeleri ihtiram 
reamıni ifa etmi,t:ir. 

Heyetler Perapalas oteline in
mi9lerdir. Akşam 18,15 de hususi 
trenle Ankaraya hareket edecek -
leıdır. 

Katran 
Kazanı 

Milliyet'in yeni edebi 
romanı 

Pek yakında Defre 
batlanacakbr. 

Fransız Ka-
• • 

.nun~sasısı 
1 

M. Doumergue 
Tadil projesini 
Geri aldı. 

PARIS, 28 (Hamsi) - Radikal 
sosyalist kongresinin kararı üzeri
ne Fransız Başvekili M. Doumerg, 
kanunu esasinin tadiline ait olan 
projeyi geriye almıştır. 

I B l d. -. -. e e ıye seçımı 
Tamamlandı 

--o--

Kazalardan intihap edi
lenler anlaşıldı 

Çatalcadan İsmail Şevket, 
lhsan Namık ve Hayrı Beyler \ 

kazandılar 
Mülhak kazalardan umumi mec

lise i~tirak edecek aza intihabatı 
bitmistir. Siliv
ri kQ;anndan A
sım Bey ibkaen 
seçilmiştir. Kartal 
kazasından Şera
fettin Bey ibkaen 
seçilmi,tir. Ya
lova ·kazasından 
Bakırköy C. H. 
fırkası reisi Ke
mal bey intihap 
olunmuştur. Ça.-
talca namzet- lsmail Şevket B , 
!erinden İhsan 
Namak Jsmail Şevket ve Hayri bey
lerin kazanmıf olduğu anlB,fılnnt
tır. ~ileden Fuat bey seçilmiştir, 
Yeni umumi meclis tamamen teşek
kül ettiğinden per~enbe günü ilk 
toplantıyı yapacaktır. 

Gümüş liralar 
lstanbul piyasasına çıka
rılması bir kaç gün gecilı:ti 

Yeni basılan gümüş yüz kuruf • 
luklardanilk parti dün bin beşer 
yüz liralık tol"halar ve ayrıca san • 
dıklar İçerisinde Ankaraya gönde • 
rilmişti"' Bu paralar, Ankarada 
umumi maliye veznesi tarafından 
piyasaya çdı:arılacaktır. 

lJugün lstanbulda da piyasaya 
bir mikdar gümüş para çıkanlması 

'mukarrer bulunuyordu. Fakat son 
dakikada aldığımız malUınata gö • 
re, gümüş paraların tehrimizde te
davüle konulması bir kaç gün da
ha gecikecektir. Darphane müdü • 
rü F!'at Bey bugün kendisile görü-

'en hır nıuharririmize kısaca demit· 
tir ki: 

" - Bazı sebepler dolayır.ile ye
ni paraların lstanbula çıkarılması 
gecikmittir. Bir kaç güne kadar ye. 
t~tinneğe gayret edeceğiz.,, 

Bir Sovyet 
Heyeti geldi 
Mütehassıılar bir kaç 

güne kadar 
Kayseriye gid~cekler 

. ~ün Odesadan şehrimize Sovyet 
nıutehassıs ve mühendislerinden 
m?t~şekkil on kişilik bir heyet gel· 
mıştır. Bu heyet, Kayseride kurul
makta olan ilk büyük pamuklu 
mensucat fabrikasının tesisatına 
nezaret edecektir. 

On gün evvel şehrimize gelen on 
beş kiş~lik ilk mütehassıs heyet, 
Kayserıye varmış ve işe başlamış 
bulunmaktadırlar. 
Romanyadaki talebelerimiz döndü. Ajansın tebliği 

15TANBUL, 28 A.A. -Yugos 
lavj a Hariciye nazır muavini M. 

' Pur;ç ve maiyeti erkanı bu sabah 
"""'-""" ~aat I ,50 de ekspresle, Yunan Ha-

y"'-""'= lidisat nazırı şe,lı,rimizıte 1 •• ;iye nazırı M. Maks:mos ve refi-

Milliyet'te bu heyecan~ 
dolu tefrikayı bekleyinb 1 

~ • l 

Sumer Bank tarafından Rusya
ya gönderilmiş olan stajiyer lale -
belerden 34 efendi dün lstanbula 
dönmüşler ve Sümer Bank erkanı 

(Devamı 2 inci sahifede) 

. ~ 

M. Titulescu Ankarada 
Romany~ Hariciye Nazırı İsmet Pş. 
yı ve Tevfik Rüştü Beyi ziayrct etti 

Romanya Hariciye Nazırının 
bugünkü mülakatları 

ANKARA, 28. (Telefc.n~a) -
30 birin"i te~rin ıalı ııfü.ü An
karadc. t..,pio.nacl\k olı.m &"ikan 
konseyine iştirak ede~e'k Roman
ya Hariciye Nazırı M. Titules
cu bu aabah Ankaraya va
sıl olmuştur. M. Titule~ıcu An
kara İstasyonunda Haricive Ve
kili Tevfik Rüştü Bey, Ankara 
valisi Hariciye Vekaleti umumi 
katibi, Ankara merkez kuman
danı ve diğer zevat tarafından 
karsılannııstıT. 

' ~ 

Misafir Hariciye Nazırı ve mai 
yeti erkanı binmelerine tahsis e
dilen otomobillerle Ankara pa-
las oteline inmişlerdir. 1 
M. Titu!escu saat 1 1 de Hariciye 

Vekili Tevfik Rüşt'-i B. 11,30 da 
Başvekil İsmet paşayı 12 de B. 

Yine bir hadise 

M. Titulescu ziyarete çıkıyor. 

M. Meclisi Reisi Kazım paııayı 

ziyaret etmişlerdir. Ziyaretleri
de edilmiştir. 

Zenci dÜşmanlığı 
Zenciler namına bir heyet Amerikan 

Reisicümhuruna mürcaat etti 
Halk, bir zenciyi hapishaneden zorla almak istedi 

polis amiri, mahsur bir haldedir ' 
'· ~ LAH~~SE, (Am,;<;ka), 27.A.A.--j yaıartıcı bombalar ııön~"..nlmesini iste

Flcnda valisı, halkın Cdkso.. hapisha- mitlerdir. 
J'erioe hücum ederek h'\ ·lıeı: henüz 

~nııit edilmiyen bir zenci mahpum zor
~. alnıaıına mani olmak i~i,1, Marian. 
ı.a'ya asker sevketmiıtir. 

Zabıta amiri muavini, VJty., telefon 
'"'erek hapishane içinde halim,.basarada 
bulunduğu ve amirinin de !!alJu dıtarda 
zaptetmeğe oğraşb;/ım hild'rmi<Jtir. 

Ahali, zenci mahal1eıerini •te~• ver
mekle tehdit ettiklerim:leu, Y..arianna 
h\ikl:met memurlan mühimmat ve ı;5z 

' 

Bu hadiselerin sebebi, bir beyaz ile 
bir zenci arasında geçen kavgadır. Za
brta amir muavini, kavgaya' müdahele 
etmiı ve balkın linç ebnek istediği zen.. 
ciyi kurtarmış olduğundan hücuma uğ
ramıı ve hapishaneye iltica etmiıtir. 

TALAHASSE, 28.A.A. - 200 kişi, 
Marianna ma:hkemeaine girip, zencinin 
kendilerine teslimini istemişlerdir. A
hali, mahkeme binasını yrlmıakla teb-

(Devamı 2 inci ·ııhifede) 

Büyük bayram yarın! 
Memleketin her tarafında muazza111 

_ şenlikler hazırlanıyor 
• 

Yannlstanbulda ve Ankarada 
neler yapılacak? 

Yarın, aziz Türkiye cümhuriye
tinin on birinci yıl dönümüne ra.st

layor. On bir yaşına basan genç ı:üm 
huriyetinıiz, yurdun her yanında 
büyük heyecanla kutlulanacaktır. 

Y alnııı şehirlerde değil ve hatta 
köyle .. c1e büyü!. h:\zırlıklar ya . 
pı!...l.ı;tır. Ankara, lsıtanbul, iz • 
mir, Trabzon, Adana gibi tefıirleri
mizde, müteaddit taklar kurulmus
tur. Gece tenviratı için de tertib~t 
alınmıştır. 

İstanbul bu sabahtan itibaren 
hakiki bir bayram manzarasını aT
zetmektedir. Bütün caddeler, bü -
yük küçük bütün dükkan1ar, bay • 
raklarla donanmı~tır. 

Yapılan hazırlıklara bakarak, 
Cümlıuriyetin on birinci yıl dönü-

mü bayramının, çok müstesna bir 
surette kutlulanacağı şimdiden tah 
mi nedilebilir • 

Binlerce kişi, Ankaradaki büyük 
geçit resminde bulunmak üzere 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Ankaradaki merasim, çok par -
lak olacaktır. Balkan konseyine 
i~irak etmek üzere memleketimi • 
zi ziyarete gelen Romanya, Yugos 
lavya ve Yunan siyasi ricalinin bu 
sırada Ankarada bulunmaları, 11 
inci yıl bayramına ayrıca bir hu -
susiyet vermektedir. 

lstanbulda yap,facak merasime 
ait proğram şudur: 

Cümhuriyet bayramına tesadiif 
e<len 29 birinci teşrin pazartesi gü 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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-:=_r -_-__ Lon_dr~_me.k_,;,~up_ları _ ____.) \HAR İ c 1 HABERLE RI 
lngiliz denizi ı -

_ V enedik kanallarında; sahillerdeki 
çalgılann, gondoll:ırdaki 9arkılann, ya
kınındaki çiftlerin ve altın rüya pen<.e• 
r eleri gibi bab ışJdar.ile perdelcoen ıu
lann §iriyetine dalımı görünen bir Jn
giliz, bir kolunu suya doğru uzahyor; 
yanındaki bafka milletten arkadaıları, 
onu ilk defa keudin'1en geçmek ve öm
ründe bir kerecik ohun bayatın ıiriyeti
ne da lma:C- üzeredir sanıyorlar; Sadan 
\ıkardığı elini ağzına götıiriip birden ! .. 
laklığnu tadan 1 ngi.liıııin yüzünde denn 
ve sim i lir g ülümseme çizgileniyor ve 
körükleşen göğ•i.inden bir muzaffer hı
rıltı gibi ıu .es çıkıyor: 

- " Bu su da tuzlu; demek burası da 
lngilteı-e ... Bu da lngi.liz $\IYlL,, • 

lngilize göre h<r tuzlu su, biraz lngi
li~ndir; her tuzlu eu olan yenle biraz 
lngil terc vardır. Ve lngilizler, dünyanın 
dörtte üçünün deniz oıduğımıı ilk coğ
rafya malıiınah alan çocuklanna öğre
tirler ken, gözlerini parlatarak: "Ve 
dünyanın en büyük dflDİ.z kuvveti bizim
dir ! " demesini unutnıa:ziaıı'.-

Bense, "lngiliz denizi,, derken ıulan
na b:rlik!e dainııı iki çift dolu dolu gö
zün aksini b;r arada tir türlü göreme
diııiui bi! Jiğiın, büyük Britanya adasını 
kıııatan ve iri çakıllar üfiiinde acemi 
<lıdgalarla dövünen denizden konuıuyo-
rum... 

Denizi altı aycbr görmemiştim; eğer 
ruhum l.ıan!>ulda enrıit ve deniz fıtıltı
ları ile dantelalar gibi qleomİf ol.,.dı; 
altı ayla bir ayrılıktan sonra. o-ize ka
vu,...ak be!lı:i gözleıiwi ;raprtabilirdi. 
Aııkaranın .Eniırlerimi dimdir n mııka· 
vemetli tutan o icil kuru bavuile geniı
lem.i, sıhhtali göğıiime bu .ı...,izin aaıip 
kokulu havası, bir neft _... gibi, hayati 
bir ihtiyaç olmlık tö,M ...... _ bir E... 
'lazi özenme cibi ıiiıtiinıiiwnli- Çakıl 
kenarlar, çıplııık çi(tlerle cluk; cla; Reı* 
..-ı. mayolar, ..ı.illmi PÇet. tarbl.ırına 
heuz~hniflİ; ,.. d • • iiatündeki be-
yaz kÖpüklü küçük dalgalar, yeıillikler· 
de otlamaya çılıımıı kıızular gibi, lazgm 
çcıbanlan serseri rüzgir tarafından ııırii
lerek kenarlara pliyorlar Ta aanıki ora· 
)arda yan yana uun-ı iki ayaklı ve er
kelr.l.i dişili panlarrn gözlerind.tri acaip 
ve iıtihalı parı}tılardan kcat..u• ilı:i ıı
ra dalga iltivasmm ı;1"11S>mlalı:i bir mev
hum ,..-. dalıftl"İyorı...dı-

Bahçe tuhlan gibi çiçekler ve fidan· 
lar, k•napeler ve kulübelerle aüılü ka· 
deme kademe sa!Wl..nn denize imşindeki 
düzgünlüğü ve buraı....da gezen ve yık.a
nanlara gö:tcrilen ~ kcMayıadarı İm 
rene imrene lamıldoıhna,..., ~ 
arkasında gözüme s-rı--ak her .,_.... 
gönlümdeki fırluımı gözlerimin önüne 
getiren "C. H.,. iı......ı.lerine dalnmya Ya· 

kit yokta; sabile -- ..... ;+-'·1·· 
hm dedik ••• 

Zavallı tm.I P"....._,I - kaç gÜll 
evvelki azgınca .ı.!goıUnn ırıdircliiıi ıs
laklığı bile iyice knru~t soğuk 
çıdal t.iı ikiııderi iiotiiade ,.........,.. deni
yorlar, günct banyOAına )'ııpma:ra "-" 
ruyorlardı; biraz cmwptmı gelen bir in
-sanın gözlerini La i •daB 1 

' 

1 

•ı F iri 
b;.. güneıti bu! Bu .... ile bir modent Ro-

Suikastlerin netitcleri 
Solyotla ç"-ı (lılir) ,,.._tai 7fJlttı 

ndaki baflılı altında 7fUUlıiı bir ,,_ 
kalede diyar ki: "Ba - i;:inde A· 
lJIUtm"ya.ıla, uhiatanıl.a oc Alman,_ 
da auikcutler tertip o~ oc bir 
çok deıJlet adamları öldiirülmüftür. 
Frazua, büyük Hariciy. ncuın Bartu
yu JJe YugoalaıJya, Kralı Alel<Mındr'ı 

kaybetmiıtir. Bu ..nluıatlerm sebebi 
ne olursa olsun, iyi tqlıil oL.ınmuf bir 
C'!miyette yerleri yoktur. Bu suikcut • 
!erin unuımi bir kantılılığı oe abüuı • 
dar deıJletlerin :uıyıllamıuuıı inlGf •· 
decekleri zannoluncmKU:. l/ilhalıilıa t· 
dan ~" balunaft bir adanun .)'Olı 
luğu hiuolunur, lakat laaliyct pren· 
aip!eri hal elleri tarafından tcıtbı fc o • 
lunmakta deıJam eder. Bur:ün, her :uı 
mandan ziya.de olaralı bir cleıJletin ai· 
ya•etİ arl bir clftlfet adamınut fQMİ • 
yeti ile kaim değildir. SiıJrumif bir 
devlet adamının gaybabeti ik o dev • 
!etin inhilal edeceği ümidi iae her :za· 
man l>of çılunqtrr. Bilalıia ba gibi ı .. 
ci ve lıanlı ı>aluıyi4- -- millclle
rin maneıJİyalı daima JIÜk•lmiı, itti • 
hat ııe itilıil ar:ııalan çoialmıJ JJe mit. 
letlcr bu auretl. inlailôı. lıar,ı tlahrı 
büyülr bir lı•ooctle hrp lıoymtqlar• 
dır. 

Marailya cinayeti 
Poıriate be,.... il-'-"- •iliiW 

taralıncfan çcluınfaa fl-led-i N~ 
&'azete.U.in 11 B. Tepin 934 tarihli 
nü.h-.falıi 6afmııluıle4• lılanilyc 
cina~tini ....,,_......,,_.,_,, diJW" 
ki : 

" 1 ki SlaıJ milleti "' vlri ,,.,1un. 
lapna i§i nilıa.redauıwlı iiwetlir. Ve 
bu hareket tam ,...m -.du. B-n 
netice.inin, Aunıpa oe c;•..ı.. 7"JPG• 

caiı t...mlen balı#tmtndea _..., çok 
crçılr olan bu 11a;ye haklundııı fU .-fi 

aormcıımı.ıı İcap cJcr. Btı§l- bu İf 
bir an:zaya uinınuf mulır 1 Bi~ bu ha. 
aıutaki likrimiıi. aöylcmif balunuyo• 
ruz. Y akınlapna pyui etrafındaki 
loaliyet deııam etlccelıtir. Bu lıantuıti
mi.ııi teyit edecek en 6-tfi deliller, 
Bulgar ıJe YugoalıuJ _,,_,,,,,, yo

lwı zamanlardaki n~ ile alalra
darların beyanatlarulır. • 8a yclnnlaı
ma iki millet taralın4an Utteaiyor • .,• 

Bu hareketi durdw nıaia -.ıllalr 
olanuyan cinayet, ,imıli ı.ı .. r.ir -r

. fİd ifareti si6i l'elİ70r-.. 
sa... Sof)-. 

benson <lüıae ve aig...-asım falan yalanııık 
için laznn olan ate~i elindeıki kuvv.,.tli 
pertevaizle güneşte.n ahnayı aklına koy
sa, bütün bir aguatoı baftaollll sahilde 
geçinneıi Jizmıgelir sarurım ... 

Kadınlar, vehimlerile kendi-lerini dah'l 
kolay aldatabildikleri ipn, bir taraftan 
giıya gii!lette yanarken bir taraftan da 
cllorindeki kutulardan deriyi tunç .ı.,... 
ken kremi! rengine sokan - <ludak de
ğil - kol ve bacak allığmdan, - yüz 
değil - vücut pudrasından ötelerine be-
rilerfoe •Ürüşt, mekte devam edi-
yorlardı .• 

Vücudumu yalanaya bende de var bu 
merak; 

Bir pl.'ijda değil de o bozkırda kala
rak! 

BelıÇet KEMAL 

( *) Bu başlığı başka ve toptan yckün 
bir intiba için kullanabilirdim : Geçmiş 
devirlerin korsanhk.ıarıru bugünkü bü
tün dünya denizlerinde - derebeyli:de· 
rini karada olduğu gibi - devletleştir
miş olan İngiltercnin deniz kuvvetlerin
den bahsedebilirdim ; derdim ki : "Muh
taç olan ve fazile tli bir iş bulamayan 
ihtiyar ve usta çarkçıları, mahir bir tel
kin ve iyi bir ücretle. kullanır gibi. ilmi 
bütün tekniği ve techiza tı ile gemilerine 
sır-.:k payan bu "'hiki şeriye,. li korsan 
devlet, fert korsanları gibi yordaınlama 
değil. tam canalıcı korkutma-
larla b ütün dünyaya aman ver-
memek te. alın tcrile kazanılmIŞ 
veya tabiatçe bahşedilmiş servet
leri soymakta ve bu hareketini hukuku 
düvele uydurmak lciyasctini göstermek- · 
teclirler ... 

"Mavi ve lacivert "ular üstündeki be
yaz ve boz gemilerin tıpkı mavi ve la
civert dağlardaki beyaz ve boz çığlar gi
bi zamanla ilerledikçe heybetleneceğini 
bir defa ıimdiki halini gören herkes 
fat'kedebilir ... 

"Ve mirasyedi genç İngiliz lordlann
dan sonra, lngilterede, en avantüriye 
zümre İngiliz bahriyclilericlir: Bir seya
hat gemisinde fantazi balık avına çıkmış 
mirasyedıler gibi ara sıra kıtalann ke
narlarını dolaşmaya çıkarlar ve avlaya
cakları karaya olta uçlarındaki küflü ka
rarmış yemler gibi Hint ve Zenci askeri 
dökerler ; Yunus balığı tutar gibi icabın
da herhangi bir nüfuzu çenırellerine ta
kacaklanna inanmaktadırlar; bir gün in
san emeği şebirlerden birini tahrip eder
lerken bir Mercan adas.uu gemilerine yol 
açmak için parçalayormuş gibi sade ve 
mütecessis bir keyif te duyacaklanna ka
ni olabilininiz ... 

"'Her sahil, hemen karşısın-
da beş on mevhum ada ve o 
adalarda müthiş bir tabşidat 
fan:edebilir: İngiliz gemileri seyyar kale 
!erdir, ne de oba ferot koraanlığı gibi dev 
lct knraanlığı da ergeç tarihe karışacak-
tır.,.. •.• 

Faka:t burada böyle bir sürü büyüle 
müUhazalar yüriitmcyi ehillerine bıra
karak, ben, İngiltereıı.in cenubunda altı 
aydmıberi görmediğim denize nasıl ka
VUftuğumu yazacak Te İngiliz denizini 
şöyle bir anlatacağım. .• 

Almanya da 
tütün 

sun'i 

Hannowr' de tabü tetkikat cıe tıp 
kongre.U.de Dr. Kocnig inninae bir 
.ııat nikotin.Ü tütün iatihsali haklnnaa 
yeni bir lrqlinden bahsetmif ıJe Al· 
manyayı tütün ilıtiyacuula ecnebi 
mcmleektlere müftekir ve tabi olmak
tan kurtarmak i!'in bu keılini hakiki 
ıJatan11eıJerlik saik<Uile Alman hükü
metine bahıetmi,ıir. 

Vatanseverlik bugün Almanyada iyi 
mükafa:landırılıyor. Hükümet, bıt 
İf!fÜ=r doktora bu "Alman ota,, nu 
J'Cliıtirmek için 3()() bin marka boliğ O• 

lan senelik bir tahsiııat ıJermİ§tİr. 
Tütün ü.ııerinde tetkikatı kendôaüw 

ihtiıuu aaha.n yapm!f büyük bir ecne• 
bi kimyager, b" - güya büyük - Alman 
ilıtirauun yüzlerce aenedenberi Şark 
tütün yetirtiricüerinin kullandıkları 
kaba bir aahtekiirlıkta.n ba1ka bir fey 
olmadığını ispat etmİ§Iİr. 

Şark'ta bu metod, yani tütünü tar
lada hile ile yetiştirmek tarzı umumi· 
yetle bir uaıldür. Tütün mahsulünü 
aslının on miııline kadar çıkararak art· 
tırmalı iı;in hilekar tü.'iin yetiftiriciler, 
tarlalan nın'i ttır7.da sularlar, bu ..,. 
retle tütün yapraklan daima yeniden 
oe 80n delaya kadar mahaıl ıJerccelı 
tcır.ııda büyür oe böyl«o« hilektir tütün 
yefİftirİci, aslından on mUli la.ııla tü
tün idnılı eder, lalıat tütiiniin ihtioa 
etfiii oe - tadını oe lıof içimini H• 

ren -.ldelcrüı miktarı bu birinci İd· 
rakten _,.. .l'diten JIGPT(llılar da o 
niııbette ııe niha7et on dela daha ıua· 
lır, çiinlıii nebat, -.'; aulama ile bü
yüne de birinci rnah-'den 80ftrcılıi 
yapraklar lıuıJıJetm ııc kc;ymetaiz olur. 
Bu yapraklann tütününiin taJı acııman 
gibiıılir. Saman İN • malüm olduğu 
aıeçlail e- nilıotauidir; ıJ• ba dokto
run icadı olan bu tütün de böyle ,,;. 
lıotiıui.ııdir. 

Tütün fabrilıalaruun tütün ekicileri 
ile aktettikleri tealimat kontratların
da fGyet tütün tarlalannın aun'i ola
rak aulanmıı olduğu İ8pat edilirse bu 
takdirde tütün labrilıalannm :zürraut 
getirdikleri mallan lıabulden imtina 
edebilecekleri fllrlt ıJardır. Bu tiddetfi 
kayıt ve §Orl -yesinde Şark tütün e
kicileri için bu kabil tütün ..,,,teklir
lığı ile gayri mepv ka.ııançlar elde el· 
mek im~ı ortadan kaldrnlmqtır. 
F alıat Dr. Kocrıig' • -.n verilen 300 
bin mark talui.at iııpat cdirr ki, ken· 
d iııi için bu imkıin malılu.ıı tutulmut
tur. 

" Mükeyyelat Enat.ıı müte/ıau,..,, 
•ılatil• Almanya.da İf g;;,.,,..lr rnuoal· 
lcılıiyetU bir iflir. Dr. Kocnİg'e Forch· 
Mim' e bir tütün :ııeriyot temerlıü:ıı 
.lrmnpc lıarmaftar. Zinı -1 lıl Aım. 

V arşova' da büyük , 
tezahürat yapıldı 

Yugoslav milletinin büyük şefi için 
yapılan tezahürat pek can1ı oldu 

V ARŞOV A, 28. A.A. - Beledi
ye dairesinde bulunan Leh-Yuğo~
lav cemiyetleri tarafından tertıp e
dilen mutantan bir içtimada mü
teveffa Kral Aleksandrın hatıruı 
tebcil edilmi,tir. 

Bu içtimada bir çok hükumet 
erkanı ve bilhassa ziraat nazırı M. 
Poniatovski ile posta, telgraf ve 
telefon nazırı M. Kalinski, Diyet 
reisi M. Svitalski, Yugoslavya se
firi M. Lazaroviç ve ortodoks 
kilisesi metrepolidi hazır bulun
muflardır. 

Müteveffa kralın siyah tiG erle 
örtülmüf olan foi.oğrafisinin iki ta. 
rafında Yugoslav birliği azası mu
h a. L°!.lık vazifesini ifa etmekte idi. 
Celse diyetin vis maretah profesör 
Makovtki tarafından açılmıf ve 
mumaileyh, hazır bulunanları mü
teveffa kralın hatırasına bir hür-

Bir mağarada 
lsadan 20 bin sene evvel 
yaşamış bir adam iskeleti 

VARŞOYA, 27 (A.A.) - Tarih
ten evvele ait bir mağarada hadan 
yirmi bin sene evvel Y"f'UD't bir ada • 
ma ait iskeletle bazı ilat ve edevat 
ve fil dişi Üze.--ine yaprhnıt bir kadın 
heykeli ketfedilmittir. Bu mağara Sov 
yet Ru.syada lrkutak civarındaki Mal
ta köyün.dedir. 

Riga<Ja mahkum edilen 
Almanlar 

RiCA, 27. A.A. - Hava• : Mümtın 
Alman ımıfma mensup 42 maznun bak
lmıda Letonya adliyesi bir aydan ı..,, 
•1• kadar değ-İ§en bapiı c:ezLn vermit
tir. Mzmınlar, Ain:a.ı devle~nden direk
tif n para alarak yeni Baltik devletleri 
~ Alınanyanm vaziyet etmesini 
hıızırlamakta olan "Baltilı: kardet:ik ee
mİyeti" ne menoup buhanu1or1-dı. 

Fransada devlet rad
yosunda yeni teıkil~t 

F rcuuur. hüküm etinin resmi ga;ı;cte• 
airu:le, l>ev!et radyoMJ.nun tanli:rmile 
yeniden tanzimini iatihdal eden dik· 
kate fa.)IGJI iki lıaıurname nef'cdilınit
tir. Bu lrararnamenin hüJıüml"'ri hul<i
aatan fU<lur: 

Verici radyo Utasyonlannm her bi· 
rinde on 6"' cuadan mürekkep mii
faJJeer mecliıı!cri bulunacak JJC bun · 
!ar iat_,,.,,.un mali ııe idari işleri, 
pro11ramların tupiti, hükümet karar• 
lannın tatbiki ile radyo nefrİyalının 
mürakabesi ıJez.aili ile iıtigal ed~cek
lerılir. Bwıanla beraber bu heyetlerin 
ittiha.ıı edecekleri kararlar inifQrİ ma· 
hiyette olup talbilıından eıJıJel op•ta 
nezareti tarafından tG6Vip ıJe tasdik 
edibnek la:umtlır. Müpcwere meclisini 
teşkil eden on beı a-tian be§i umu• 
mi hi.ıımetler fUHlerinin ıJeküleri, be
§i müşterekülmenfoa ıirke!lerm ıJo?· 
killeri ıJe beşi de radyo dinll'y;cifori· 
nin JJekilleridir. Bunlar Üç aene miitl
detle Poata Nı=ırı taralıncfan tayin 
olunur ııe bu memuriyet müddeti geç• 
tikten sonra tekrar aeçilebilirlcr. A1ü
ıavcre heyetinin teıekkül ettiıii iracıl. 
ist>asyanunda memuren veya ücretle 
çafıfanlarclan hi-.; bir kimse bu heyet• 
merbut değildir. 

Bıuıtlan bafka bu kararname ile i
kinci bir teıkilôt yaartılmaktadır. Bu 
ikinci teıkilatın ismi (Radya Nep-iyat 
Mecliııi) dir JJe bu meclisin hükmü 
bütün devlet radyo nefrİ)'al ıebekesin· 
ce mer'idir. Bu nep-İyat meclisi yıne 
Posta Nazın ttrNJlınılan tayin olunoın 
ota.ıı aa:zdan müt"f8kkiltlir. 

Bunlar ılahi üç •ne nıütldetUı tu• 
yin olunurlar. Bu radya nep-İyaf "!"'
lüi ayıla bir defa ya kendi karanyle, 
yahut Posta Ncuııraıın dGıJeti ü;ı;crİlie 
toplanır. Bu mceliain wızifeu proı;· 
ramlaruı tan.ııimi için ana hatları te•· 
pit JJe tebliğ ıJe bunlann tatbikini kont 
rol etmekten ibarettir. Bu radyo ncf• 
riyat meclisi ile birlikte üı;üncü bir lro
miııyon daha teıkil edilmiıtir ki bu· 
nun baılıca _,.;/qj devlet irsal istıı~
yonları arasında bir müf'IN'ket ~ a·. 
lıenk tesisine çalıf11taktır. Radya tflerı 
nefrİyat umumi kôtibi bulunacalıtır. 

. (Pariser Tageblatt)_ 

siycui mevkullaruı bulundurdukları 
diier temcrkü.ıı lramplarında iıuanlar 
,..,,._ gu/a ile üçüncü Reich için fay
dalı bir kınıııet halinde yetiftiribnek 
iııteniyorsa Forchheim'de de tütün 
me:zruatı ayni veçhile nokltan gıdcıl.ı 
olarak yetiftirilmelıtcJir. 

Tabii mlama tar.ııı ile tiilünün azotu 
nu yü.ııde 2 den yü.ııde O(l >"'. dü,ü~· 
lüyar aıe bütün -a ınlıılôp ~d!.Y~.'· 
lıte yeni JJe nilıotinft:ıı Alman tutunu 
budur I .. 

Bu tütün muelesi Hitla'in emrı ıle 
aahtekıirlann oc clolandıncıl- ncPi
ne olarak ilmi bir. kİ$JJeye aolra'
mcc:6uriyet halini alan bir çolr lltlhte 
Eraat.ıı maddeler laaklıındtıki icatların 
mahiyetini meydana çıkaran bir mi· 

saldir. ) 
-·· · .(Pan.er Tqeblatt , . 

met olmak üzre bir dakika sükuta 
davet etmiştir. 

Tiyatro enstitüsü talebesinden 
mürekkep bir heyet Sırp ve Hırvat 
lisanlarında Yugoslav marşını çal· 
mıstır. Bundan sonra M. Makovs· 
ki bir nutuk söyleyerek Kral A
leksandrın cenup islavlarının vah
detini temin etmiş olduğunu söy
lemiş, ceneral Berbecki de müta· 
rünileyhin askeri hayatından bahs
etmiş ve nihayet mebuslardan M. 
a Vlevski tarafından bir nutuk irat 
edilmittir. 

Bunu müteakip Moniuszk'nin 
mersiyesi ve Chopine'in marşı 
çalınmıştır. 

Bundan sonra Yuğoslavya sefiri 
matem içinde bulunan Yuğoslavya
ya karşı bir muhabbet eseri olarak 
yapılan bu merasimden dolayı te-
·, kkür etmittir. 

Sun'i göl 
Sanfransiskonun su ihtiya

cı nasıl temin ediliyor 
SAN FRANSISKO, 27 (A.A.) -

Sierra dağlarında, ttn"'fl"'r Y ......Ut va 
d.iaine yalan bir yerde tesio edilen 9 
mil genqliğindeki ııwı'i gölün ıulan -
nı Sanfranoiıılı:oy.a, ııevkedecek 150 
mil uzunluğunda bir bendin kiifat rM 

mi yarın yapılacaktır. Bu bendin in • 
tası, 20 sene •ürmiİJ ve 100,000,000 
dolara malolmu§tur. l"§&&t euıum· 
da 35 kiti ölmüttür. Su kıtlığı, San 
Fransiskonun ink.itafnıa daima engel 
olmuttu. Altın arayıcılarının bu hava 
!iye akın ettikleri aıra.cla auyun bir 
leğeni, bir dolara aattlırdı. 

Yeni bent, elektrik istihsalinde do 
kullanılacaktır. Bendi inta eden, 1r • 
landalı mühendis Moriı Oşang-Ness.i, 
eserinin hita.mından bir gün evvel öl
müştür. 

Ping - Pong maçı 
DANZ1~ rt.A.A. - ~aeı 

Ping-pong maçında Lehi~tan Almanya
yı ikiye kartı yedi sayı ile yenmiıtir. 

Lindbergin çocuğu 
mes'elesi 

NEVJERSEY, 27. A.A. - Mahkeme
n1n, H-ptmann'm bizzat küçfık Lind· 
berg'i kaldırdığına artık kati ıurel'le ka
ni bulunmadığı ve kendisini yalnız cÜr· 
me iııirak ıuçunda:ı muhakeme eclecei; 
bildirilmektedir. Bununla beraber, müd. 
dei umumi katille ithamda ısrar etmiı· 
tir. --

Madrit hapishanesinde 
MADRlD, 27.A.A. - 110 mevkuf i

çin yapılan Madrid bapilanesinde ıimdi 
3000 mahpus bulunmak!!Adır. 

iflas eden fabrikalar 
VESTON, 27.A.A. - 110 amele kulla. 

nan iki ram fabrikau ecnebi Te bilhassa 
Japon rd<abeti kutumda tutunıunı,...,...ı. 
kapulannı kapıımağ. mecbur kalmıttıT. 

Ankara belediye meclisi 
toplanıyor 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Be • 
lediye meclisi ı>erıembe günü saat on 
yedide <Ik toplantısım y-caktır. Ay
ni gün reis ve.killeri ve encümen azaları 
ıeçifocektir. 

Sabık başvekilin vasiyeti 
MADRID, 27.A.A. - Yüluek mah

keme sabık bap-elı:il Azana ile aol cenah 
Cwnbııriy.ıt fırkaıma meıuup mebuı 
Lui Bello'nun tetrii maıuniyetle.ıinin 
kaldırılmasm.ı mec!isten İsternİftİr. 

lngiliz • Alman ticareti 
. LONDRA, rl. A.A. - lngil.iz • Almaa 

lic.ıri müıı.aıebatmı l'aıızİm için yapıl. 
makta olan müzakerelerin pek yakında 
memnuniyeti mucip olacak bir tekilde 
bitecefi Loodra mahaf"ılinde ümit edil
mektedir. 

Yine bir hadise 
(Başı l inci sahifede) 

dit etmektedir. 

Zabıta imiri, zenciyi baıpidıaneden 
•endi m•kamrna naldebneie muvaffak 
olmuttıır. 

Halk, bütün zencilere, ıelıri terket. 
mek iç.in bu geceye kadar mühlet tayin 
etmiıtir. 

ATLANTA, 28. A.A. - Hem beyaz 
hem de zenci Uası lıulu .. Ye ırldarm 
telifine çabpn beynelmilel tep-iki mo

aai komisyonu, Reincuınhur Ruzvelt'e 
n oulan itliıf e11i,.eıalere brtt. bükü. 
metin mümkün mertme müdahale etme 
Iİllİ dileıııııitl-ıir. - - - -

Her Bayram Hazırlıklaı ı 
Tara/ ta Bitiyor 

KONYA: 28: A.A. - Cunıhıır iyet bayramı hazırlıkları bitmiştir 
BaY_ram !?ecesi _halkevi. bir balo verecek ve muhtelif yerlerde eğlencele; 
tertip edılecektır. 

TOKAT:.28: A.A. - Vilayet merkez ve kazalannda cumhuriyet 
bayramı şenlıkleri içi'! bütün hazır [ıklar bitmiştir. 

Merkezde cumhurıyet meydanında ve hükumet önünde vesair ma. 
h'?llerde taklar k_urulmuştur. Vilayet merkezinde umumi kütüphane 
bınasının ve sıfat ıstasyonunun açılma şenliği cumhuriyet ba ramında 
yapılacaktır. • y · ~ 

Yüzde Elli Varidat 
T<}KAT '.. 28,A.A. - Tokat vilayeti maliye varidatı, dört ay ofmast· 

na ragmen yuzde elliyi tecavüz etmiştir. 

1~sar~gda i}ğlegin yangın çıktı 
. ugun saat bır raddelennde Ak sarayda tramvay garajı arkasında 

bır evden yangın çıkmış, ateş etrafa sirayet etmeden sörulürlmüftür Eo 
ahşap olduğundan kamilen yanmıştır. Zabıta tahk!kat yapmaktadı:. 

Siam kralıl tahtından /eraJ!al edigo r 
LONDRA, 28. A.A. - Siam kralının katibi Bongkok hükiimett· 

ne kralın lerağat arzusunda bulunduğunu bildirmiştir. 
Bu kararın, Kral ile millet meclisi armındaki karşılıklı haklara 

müteallik çıkan ihtilaftan ileri geldiği tahmin ediliyor. 

Tayyareciler dönüyorlar 
PORT • DARWIN 28,A.A. - Cones ile Valler Melburn. ınpce

re dönüş seyahatine devam etmek üzere dün alqC:,. 21,20 de Singapur 
dan hareket etmifierdir. 
• ~ELB_URN, 28, A.A. - Magkregor ile Valker. 21,59 Ja kanzya 
lltlmflerdır. ı 

Hindistanda itaatsizlik bitti mi? 
BOM BAY, 28 AA. - Kongre, medeni iı-ısizliğin hitanum ııe kon

gre cizalannın. gel~e~ intihapta na'!'-'iiklerini tasvip eylemiffir. 
Kongre, Hıntlı ftllre madam Naıdunun medeni ilaatsWife nihayet 

verilmesini ve gayrifetlit muhalefet usullerinin mefruİyetine itimat edil· 
mesi hakkıındaki tekli/ini maııalık görmüştür. · · · 

Bu teklife yalmz, Gandi muın-ız bulunmaptur. 

Büyük bayram 
(B"4I 1 inci sahifede) 

nü resmi daireler tatil edilecektir, 
Ticarethaneler, hafta tatili kanu • 
nuna tabidir. 

Bütün daireler, müesseseler, hu
susi binalar, deniz ve kara vasıtala
rı, gündüz bayraklarla, gece de 
fenerlerle donatı'ac:aktır. 

Bu aaıbe.btan itibaren tehrin he
men her tarafında bayraklar asııl
mı' bulunuyordu. Büyük caddelere 
Vf' geçit yerlerine inkılabımızm 
kutl.retini ve ilerleyit hamlelerini 
gösterir afişler ve vecizeleri ~ı • 
yan bantlar asılmıftır. 

Bayramda muhtelif yerlerde, is
tiklal ve inkdapçı!ık mevzuu etra· 
fında konferanslar verileceği gibi 
halktan istekli olanların söz söyle
mesi için Cümhuriyet Halk Fırka-

sı tarafından kürsüler tesis olun • 
muttur. 
Yarın, saat (9,5) tan (10,15) e 

kadar vilayet konağında, Vali Mu
hittin bey tarafından tebrikler ka· 
bul edilecektir. 

Saat 10,30 da Vali, lstaııııbul ku
mandanı, Halk Fırkası enoüıı ve 
diğer devair rüesası, Taksimdeki 
Cümhuriyet meydanına gidecekler
dir. 

Bu esnada ıİıuzika İstiklal marşı· 
nıcalacaktır. • 

Maryı müteakip ıeçit resmine 
başlanacaktır. Geçit re~mine sıra. 
aile ordu, malUlgaziler, ihtiyat za
bitleri, polis, üniversite talebesi, 
yüksek mektep talebesi, tehir ban
aofu, lise talebesi, orta mektep, 
talebesi, mualim mektepleri tale· 
besi, ekalliyet mektepleri talebesi, 
itfaiye, s~rcular, Hilalialımer, Hi
mavei Etfal, tayyare, Türk maarif 
ır.P ·. iktisat ve tasarruf cemiyetle
ri, sanayi birliği esnaf cemiyetleri 
ve halk ittirak edecekler, Beyazıt 
Sultanalımet, Sirkeci, Köprü, Şi,_ 
hane yoıru.u, Tepebqı, lıtikJal 
caddesi yolile T abim meydanına 
geleceklerdir. 

Saat 9,30 da.-. itibaren tramvay. 
lar güzergah haricine çıkmı9 ola
caklardır. ı 1 ı · 

Geçit resmi bittikten sonra, vali 
kumandan ve diğer davetliler, 
Taksim abidesine bir çelenk koya· 
caklardır. 

Diğer müesseselerde müteakiben 
abide için hazırla.dıklan çelenkle • 
ri, koyacaklardır. 

Saat 14 te Edimekapı haricinde 
ki tehith1ı: ziyaret edilecek, aziz ~e 
bitlerimizin ruhları taziz edilecek
t: .. 

Saat 15 ten (15,30) a kadar, va
li, vilayet dairesinde ecnebi konso· 
losların tebriklerini kabul edecek
tir. 

Saat 16,50 vapurile Kadıköyü
ne geçilerek. Oaküdar - Kadıköy 
ve havalisi hal ktramvaylannın 
yeni tebekeleriaiıı küpt resmi ya-

\ Hukuk fakültesi 
Dekanlığı . 

ANKARA, 27. (Hususi) - Hu· 
kuk Fakültesi Dekanlığının me
buslukla birletfuileceği hakkında 
Batveki.let tezkeresini tasdik et.. 
ti. 

Esasiye encümeni bugün top. 
landı ve bu iti görüttür. Meseleniı 
halli bir ikinci lefrine bıralaldı. 
Dekanlığa Mahmut Esat Beyin ta· 
yini kuvvetler söylenmektedir. 

Fakültenin ikmal imtihanları 
yarın bitecek ve ikinci tqrinin i· 
kisinde denlere batlanacakt:ır.· 
lk haftasında mutat merasimle 
mezunlara tehadetn•meleri dağı· 
blacaktır. 

Bir Sovyet heyeti 
(Bap 1 inci sahifedej 

tarafından hararetle karfılanm19 • 
lardır. Gençler Rusyada bulunduk 
ları müddet azrfında muhtelif meli 
sucat fabrikalarınclr.. bulunarak ısta 
j !arını ikmal etmitler ve u&ta o! • 
ım&flardır. Gelen gençler aybqın· " 
dan itibaren Bakırköy bez fabrika " 
sına yerleştirileceklerdir. Eu.sen " 
Sümer Bank merkezinden bu gen!i 
lere dair gelen emir de; gençlerin • 
fabrikada muvakk•ten çalqmuı 
bildirilmektedir. Öğrendiğİmı.E"il gi 
re gençler Kayseri fabrikasının ik· 
maline kadar bez fabrikasında ça
lıtaealdar, ondan M>nra K.ayseıi 
mensucat fabrikasında vazife ala· 
caklardır. Sümer Bank tarafmdaıı 
Rusyaya ikinci grup olarak gönde
rilmit olan 30 talebe stajiyer ola • ·· 
rak Rusyadaki fabrikalarda çalıf· 
maktadırlar. Bu talebeler de anca 
iki ay M>nra tehrimize dönecekler
dir. 

Kayseri fabrikaaının 
işletilmesi 

Pertembe akpmı iktisat V ekale
tiRde Sumer Bank umum müdürii 
Nurulalh Eaat beyin İftirakile bit 
toplantı yapıllDJftll". Bu toplanbd• 
bef yıllık sanayi proırramile, Kay• 
seri fabrikalannm ifletilmesi itlerİ' 
ve yeniden kurulacak Nazilli, Eret · 
li dokumacılık kohinelerinin kır 
men &iparif edilmesi, aiparit edile
cek makinelerin fiatleri ııörütülm · 
tür. 

pılacaktır,. 
Bundan maada, Cümhuriyet baf 

ramı miinaaebetile tehrin muhtelif il 
semtlerinde, fener alayları tertip 
edilmittir. 

Eminönü, Fatih, !\eyoğlu, Betik
tq, Kadıköy, Oıküdar kazalarl 
dahilinde iı;ıkılibımıızm ehemmi,.. 
tini canlandıran konferanalar, ve 
hitabeler söylenecek, Halkevinde 
Alay kötkünde parasız temsiller ~ 
rilece!W 



Gülhane parkında u~un 
bir seyahat! 

•••••••• 
Bir cuma günü Gülhane parkında 

gezerseniz neler görürsünüz?. 

liavamn güzel olduğu bir gündü. 
•anıvayla önünden geçerken baktım ki 
&!hane parkı hıncahınç dolu. .• 
Durak Yerinde atlayıp parka girdim. 
e.~llUn önünde çıplak ayaklı bir çocuk 
tlip ııeçenlerin yüzüne bağrıyordu: 
.;: Kebabı yeniyor elendi... Hani ya, 
R.llil. •• p!_ 
~!r rut geldiğim &ırada, pııbıyık bir 

1 .oturınuftu. Elindeki elcmeği, küçük 
il" kağıt içindeki peynirine katık eder· 
1~ arada bir keyifli keyifli söyleniyorı 
ô a~ı~ asker, şan alır 

PUCükJe can alır 
lıakına ih . 1 • z tıyar ara, 
Gençlere nişan alrr 1 ••• 
Sonra ela ayaklarile, hafiften tempo tu

IYordu: 

- Ne dedi? Ne dedi? 
- Biz 9nun ağzmrn kaşığı değilmişiz! 
Ôlıeki güldü: 
- Yürü ı:-iddim. Karıya baksana, ucu 

körllO§t11İş çatala benziyor. Bir yerimize 
saplanırsa kırk yıl ııcısmı çekeriz! 

Yolların birleıtiği bir noktada, esurı-

~ ralalam... lam... lam. .. 
erde bir başka köşe: gö:ı:lüğü burnu- ~ 

: <iii§lnüt altmıtlık bir kadın, sağında ""' . •. " 
ı,. beı~k bir kız, aolunda yirmi beşlik ' • _,,.;:Z~~ 
le delıkanh ... k.oeak:arı belliki, arada ı·· ·~ 
iı{arıeci ... Kalı kıza bir ıeyler anlatıyor, 
- erkeğe. •. Fakat atqle baruh>n ortası-
e;ıaçalı gibi gınniş, ikisini bir araya 
ı_., ~Yor. Kız, erkek, uzaktan uzağa 
"'lllırle · bak .. ... • • 1 lC rıne ıp ırogus geçınyor .~· önde giden kadınla arkasına düşen iki 
1, 

0 ca. kıınnm .eaı, perde perde yüksel- erkek ...-asında şöyle bir dalapna: 

1- Iıte benim diyeceğim bu kadar. l ~ ..... kabul ettim de. •• Bu iti bayırlııile 
tireJinıı •• 
"'1aıu.., ya, evladım... Ben de bu bir 

atta çocuğun eline bakıyorum .•• Gül na
~}:oJlabi öyledir. Elin ellenip dillenmİ§ 
"1U'arına mı benzeri .. 
't azede hafif bir kırıtma... Delikanlı 
belli belirsiz bir yutkunma ..• 
ICocakarı devam etti: 

. - Hey kuzum, hey •.. Bu zamanda, be
~ıtık:i gibi, g&ü açılmamış sığırcık yav· 
ı.'~ zor ele geçer. Tanrım sonuna iriş
ı.İ~n, talili çocukmuşunl.. Bu sırada 
lo anlı başmı çevirmişti, beni görünce 
.~~arı~ı dürttü. Seslerini alçalttılar. 

Iİiliid"bır şey duymuyorum. Kalkıp 
Utn. 

11 l!itaz elcrdeki çeıme başı, başka bir 
ı.ı°';··· l<ıtytu yerleri s-ev<?11 çiftler, bura
lıt oplarıınışlar. Pek fazla hararet bas• 
ti.b! olacak ki durmadan avuç avuç su İ· 
•otlar. 

Çe!ınen' ki•-L.' d ki · k ın LaDCSın e yazıya ınan-

le .. 
1 
lazınısa, su da pek içilmiyecek su 

gı. l·t ,_. bed . "11.b • e outa eki yazı: 
"AS.:. hayat_ın aynı olan işbu çeşmenin,, 
.,,,, geçti varmadı hir kimse farkına .OUld :ı n 

u Eınanct eyledi ihya mücadele-

•ıv den,, 
erdi hay t d - .. lCend· ,_ a . ogrusu Gillhane parkına,. 

1 ..:endım.e: an: Sakın, dedim, Evliya Çelebinin bal-
ıra ballandı eth' · .. · · tein' ra m ını ettıgı aym 
un 111YU, bu olmasın? .. 

lliediıni be .• d h ·ı 
ı.. m a em, seyya ı a em old11-

n11 ki b ~ 
1
. ta ıııın. her satınnda tekrar eden 

• v ıya ÇeJeb. 
I ı, ayni şem'un'un nasıl mey-

r~na çık..,.ıldığım hatırımda kaldığına 
ore .. 1 

• I foy e a~latır: Bir zamanlar, istan .. 
u da, en hafif ~u hangin olduğunu öğ
~llJnek iatemitler · Şehrin dört tara
~da akan yüzlerce ıulardan ayn ayrı 

liiınuneler ıretirtilmif. Fakat elde vasrt"· 
•r Yok ki ıimdiki gibi; kimyevi bir tah
.' Yap~larak itin içinden çıkılsın, O dev. 
~~ üleması, düşünmüşler taıınmıflar; 
loyle bir tedbir akıllarına gelmiş: 

Bütiio sulardan ayni ölçüde yamıışar 
bardak 111 alıp ayni tartıdaki pamuklara 
lyrı ayrı damlatmışlar. Rüzgarlarlı bir 
ferde, bırakılan pamuklar bir kaç gün 
~~nra, yemden tartılmış, T~bii hepsi de 
f;nde su olduğu zamankinden daha ha-

gelıniıler. Bt1nlar, tekrar tartıldıkları 
an görülmüş ki yalnız içlerinden biT 

tanesi P • ._ , anıugun Kendi tartısından ne 
azla, ne eksık geliyor. Ve o zaman bu 
aınu· d ' ga amlatılan suyun, htanbulun 

•n hafif 
ıi kalın •uyu oldugunda kımsenin ıüphe-

J:: • _ı,. 
gel" vlıyanın bu hikayesi oracıkta aklıma 
Ve .ınce, bi avuç dolusu ıu da ben içtim. 
dı:nı ~e Yalan ıöyliyeyim bıç te fena bulma. 

•y Evliya Çelebinın kitabında bahsettiği 
ni::' !eın'un Gülhane parkındaki çeşme 
•ra •uyu mu, değil mi? Orasını tarihçiler 
la •tırıp bulsun. Biz, parkın köşe bucak-

'_tıtı dolaımamıza devam edelim: 
"Peye çıkan patika yolların birinde 

- Baksana bana ... Ben, sizi'n ağzını • 
zm k"!"ğı değilim! 

Erkeklerde bir duraklama. Hatta, ka
dının fena boyanmış buruşuk suratını, 
dişlerini görünce ikisinde de farkedilir 
bir tiksinme. Sağda giden erkek, solun
dakine sordu: 
engiz eJ"kek ve !kadın gölgeleri ve arada 
bir fısıltılar: 

- Nah ... şu taraftan geçtiler .•• 
- işte geliyorlar ... 
Mevsim, ma1Umya, av mevsimi ... Kimi, 

Çekmece gölü kıyı!arında örd~!< avına 
çıkar. Kimisi de böyle şehir içindeki or
manlarda kadın avcılığı ile gönül eğkn· 
dirir. Fakat park bekçileri fırsat veriyor
ınu ya .•• ikide bir; ubiz buradayız!,, der
gibi: 

- Fıvvvvv .•. bir düdük sesi ... 

Ayağındaki yazdan kalma alb last]<, 
ii!ıtÜ ke .. ~n §Ipıtık, ökçesiz kundura1arını 
göstermemek için rengi uçmuş elıekliğjni 
indirmeğe çalışan yatak örtüsündan boz
ma, mavi mantolu kart şıll.k, yanı başın
dan geçen hamal kıyafetli birine yavaşça: 

- Hu ... Murtaza efendi Murtaza efen• 
di .•. diye seslendi, .1· 

- insan, eski dostu~ böyle çiğner de 
geçer mi ayol? .• 

Mul'taza efendide hiç ses yok. Efendi. 
]~ği üzerjne almamış oiacak ki, .ba;tını bi .. 
le çevirmeden, yürüdü, gitti. 

Cam sıkılan bir adam, tatil gününü 
Gülhane parkında geçirirse gönül eğlen· 
c!irecek böyle daha ne sahnelere rastlar, 
ne sahnelere ... 

M.SALAHADDlN 

1 ~UR.SA 1 -----(!, Banka11ndan alman cetveldir) 

27 T. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 T AHVILA T 
lati.krazı d•ibili 99 Rıhtım 17,75 
1933 E.raaa.i 97 An. Mümeııil 50 30 
O nitürk 29,80 Ası. Tahvili 1, 11 '46 

., il 28,50 ff 111 -18,50 
H llJ 28,75 

ESHAM 

H ·ı· f!IJı uponsuz 
., " •mı ırıe 10 T 1 1 
lı Bankası Nama 10 l R .. k 2.25 

10,50 
19,25 
13,85 

M .. . e e on " " Utt•••• 97 T k 
Türkiye Cumhu- ç·er 011 

· B ka ımento 
r.1et an il 59 ittihat de 
Tramvay 31,75 ş k d 'T· 13 

0,80 
1.55 

Anadolu Hisıe 27,70 i e:Jya ey. 
Şir. Hayrjye 15,50 Şaı·k 

m. ecza 4,75 
ÇEK FiYATLAR/ 

Londra 624 Prağ 
Paris 12.06 Belgrat 
Milino 9,26,50 Moskova 
Nüyork 79,55 Berlin 
Cenevr-e 2,43,75 Vartova 
Atin& 83,30 Budapeıte 
Brüksel 3,40,50 Madrjt 
Amıerdam 1,17.34 Bük.ret 
Sofya 66.06 Viyana 

N U K U T (Satıı) 
Kuruı 

20 F Fransa 169 20 1. ı.,.i~re 
1 Dolar 125 l Pezel:a 

21 Kur. Çek 98 1 Mark 
1 Şile Av. 23.50 1 Zloti 
1 Isterlin 627 20 Ley 

20 Liret 216 20 Dinar 
20 Leva 23 1 Çeı-:no•is: 
20 F. Belçika 115 Altın 
20 Drahmi 24 Mecidiye 

1 Floria 83 Banknot 

19,02 
34,SS 

10 .. 93,25 
1,97,60 
4,18,90 
3,92,86 
S,81,34 

79,21 
4.20,92 

Kurut 

815 
18 
43 
22 
18 
54 

-.-
9,23 

36.50 
237 
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____ ş_E __ H_İ~R ___ H __ A_B __ E~R--L~E_...R_i __ ) 
Yumurtacılığımız 
inkişaf ta --
Yeni nizamnameye göre 

hazırlıklar başladı 
Yumurta ihraç nizamnamesi önü -

müzdeki ayın 24 ünden itibaren tat· 
bika başlanılacağı için icap eden ha
zır!ıklara başlanılmıştır. Her yumur .. 
ta ihraç linıanınıla olduğu gibi Istan
bul için de birer kontrol ve hakem h~
yeti seçilecektir. Kontrol heyeti bu 
hafta zarfında işe başhyacaktır. Bu 
heyette bir reis, bir eksper, bir de ;h. 
racatçıları tem.sil eden bir mümessil· 
bulunacaktır. Maaşlı olan eksperi Ti
caret odası seçecektir. Vukua gelecek 
ihtilafları halletmek için teşkili icap 
eden hakem komisyonu bir müddet 
-=a faaliyete geçecektir. Yumurta 
sandıklarının yapılacak muayenele • 
rinden sandık başına büyüklerde 5, 
küçüklerde 1 O kuruş etiket ve aertifi· 
ka ücreti alınacaktır. Bu paaTlann Ti
caret odası kasasına yatınlması ta • 
karrür etmHir. Komisyondaki ekspe
rin muamelitı reis tarafından müra -

kabe edilecektir. 

Dört gazete 
T ati/ edildi 

Cumhuriyet, Ak~am, ~on
posta ve Zaman gazeteleri 

10 giin tatil edildiler 
ANKARA, 21 ( A.A.) - Büyük 

Millet Meclisinin gizli celsesinde cere 
yan eden müzakereyi tahrif ve neşret 
tiklerinden Cumhuriyet ve Ahşan.. ga
zetelerinin onar gün müddetle mu .. 
vakkaten tatillerine icra Vek:lleri He 
yetince 26 Birinciteşrin 1934 tarihin· 
de karar verilmiştir. 

* • * 
ANKARA, 21 ( A.A.) - Büy-iik 

Millet Meclisinin gizli celsesinde cere
yan eden mü:zakereyi tahril ııe ne§7et 
ciklerinden Zaman ııe Son Posta gaze
telerinin onar gün müddetle muvak .. 
katnı tatillerine icra Vekilleri Heye • 
tince 26 Birinciteşrin 1934 tarihinde 
karar verilmiştir. 

Açıkköz bir hırsız 
Yakalandı 

K Ör.1 :.ircüyü nasıl 
dolandırmış 

Dün Adliyeye Mığırdıç isimli bir 
adam tevdi edilmişt:r. Bu Mığırdıç 
Efendi bir kömürcü dükkanından ço!< 
garip bir tarzda para çalmaktan suç· 
ludur. Mığırdıç Efendi Kumkapıda 
kömürcülük yapan Hamdi Efendinin 
dükkanına gibıuiş, civarda bir eV'i gös 
tererek: 

- Şu eve on kilo kömür götür de
miş, eline de on kilo kömürün parası 
olan 40 kuruş vermiştir. 

Hamdi Efendi kcmürü tartmrı, çu
vala koymuş, s_ırtlanmı§ ve gösterilen 

eve götürmüştür. Dükkandan gider• 
ken de bir asına kilit takıp dükkarun 
kapısını kilitlemiştir. Hamdi Efendi 
kömürü götürünce Mıgırdıç dükkan:n 
kapısına asılan kil:di kırmış, içeri gir 
miş ve Hamdi Efendinin asılı duran 
çeketinin cebindeki 47 lirayı aşırıp sa 
vuşm.uştur. Hamdi Efendi gelince gös 
terilen eve kömürü götiinnüş, fakat o 
rada: 

- Biz kömür istemiyoruz, yanlı§ 
gelmişsin cevabı ile karşılanmış, ters 
yüzüne geri dönmüş, dükkana gelmiş, 
fakat kilitlediği kapıyı açık görünce 
işi far1"'tmiştir. işte Adliyeye tevdi e
dilen Mığırdıç Efendi kömürcüye oyun 
eden bu Mığırdıç Efendidir. 

MAHKEMELERDE 

Heybeli faciası 
Tahldk2lt bitti, muha

kemeye başlanıyor 
Heybeli kazası hakkındaki istin • 

tak tahkikatı ikmal edilmiştir. istin • 
tak dairesi bu husustaki evrakı ağır 
ceza mahkemesine tevdi etmi§tir. Onü 

müzdeki hafta zarfında ağır ceza 

mahkemesinde bu müthiş facianın mu 
hakemesine başlanması muhtemeldir. 

MahkOm olan kaçakçılar 
Dün doku~uncu ihtisas mahkeme• 

sinde bir kaçakçılık davası neticelen• 
rniştir. Osman ve Aziz iunindeki iki 
suçlu altı§ar ay hapae, 45 lira para ce 
zasına mabkii.m olmuılard .... 

* Kopya kağıdı kaçakçılığından 
m~n~ bulunan Emin ve Eyüp ismin 
dekı iki suçlunun muhakemeleri dün 
dokuzuncu ihtisas ımahkemu;nde bi· 
tirilmiştir. Bunlardan Emin beraet et• 
mi17 Eyüp altı ay hapae ve altınıı lira 

MAARiFTE 

Kıdem zamları --Bir kısım muallimler 
müracaatte bulundular 

Kanunen ilk mektep muallimleri 
her üç senede bir kıdem zaınını alır
lar. Son senelerde bu müddet idareten 
dört seneye çıkanlmıtşır. Bazı ilk mek 
tepler muallimleri vekalete müracaat 
ederek, altı yıldır hiç kıdem almadık 
!arını bildirmişlerdir. Bu gibi muallim 
!erin sicilleri tetkik edilecek, hakika
ten bir mahzur yoksa kıdem zammı 
almaları için tetkikat yapılacaktır. 

Millet melı.tepleri açılıyor 
Bir Teşrinisani per§e"mbe günün • 

den itibaren millet mektepleri tedrisa 
ta ba§lıyacaklardır. Bu ıtene kaç ders
hane açılacağı müfettişler tarafından 
nııntaaklarında t""bit edilecektir. Mil 
!et mektepleri için bu sene tahsisat ol 
madığından, muallimler bu işi fahri • 
yen yapacaklardır. 

Lise mUdUrlari toplandı!ar 
Şehrimizdeki lise ve orta. m~tep 

üdürleri dün lstanbul kız hsesınde, 
baş müfettiş Salih Zeki Bey riya.setin 
de toplanmışlardır. Bu toplantıda or
ta tedrisat talimatnaın-inde yapıla." 
cak bazı tadilat görüşülmüştür. lçtı
malar daha bir müddet devam edecek 
tir. 

Genç"ik teşkilatı 
Maarif Vekaleti mekteplere bir 

tamim göndererek geçen sene, mek • 
teplerdeki gençlik _Hilaliah~r tet~!a~ 
tının ne gibi faalıyetler gostercligını 
soI'!lluştur. Vekalet gönderdiği tamim 
de, yeni •ene için da?a fa~)~ _çah~ıl
masmı bütün taleberun Hılalıabmer 
işleri!.' alakalandırılmaaını bildinnek 
tedir. 

Dil derleme faaliyeti devam 
edecek 

ilk tedrisat muallimleri bu aene de 
dil derleme faaliyetine giriıecekler • 
dir. Bu hususta bir program yapıl~ş: 
tır. Evvelce nep-edilen tarama dergısı 
ı O lira mukabilinde ilk tedrisat ôual 
limlerine taksitle satılacaktır. 

Çocuklara 
Yapılan yardım 

Bugün 420 küçüğe yardım 
yapıldı 

Himayeıetfal cemiyetinin anneler 
birliği tarafından bu sabah Saraı;
hanebatındaki süt damlasında 150 
kimsesiz ve fakir çocuğa elbise tev· 

zi edilmiştir. 

Öğleden sonra da Himayeietfal 

cemiyetinin Alemdar şubesi tarafın 

dan ·da 70 küçük yavruya elbise da

ğıtılmıştır. Bundan başka anneler 
birliğinin Cağaloğlundaki merkezin 

de de 300 fakir mektep talebesme 

gene elbise verecektir. Kadnılar 
birliği cemiycl.i azaları bugü.ı muh

telif ilkmektepleri heyeti halinde 

dola9mışlaı:. ve fakir talebeye muh

telif hediyeler dağıtmışlardır. 

pOLISTE 

Bir araba 
kazası oldu 
Üsküdarda bir otomobille 

araba çarpıştı 
Dün akşam üzer~ Osküdarda bir 

otomobil kazası olmuştur: 
Bulgurluda oturan Şevket efen

di isminde bir zat araba ile Kut-ii
line giderken toför Reşidin idare
sindeki otomobil ansızın karşıları
na çıkmıştır. Şevket efendi derhal 
dizginleri çekerek arabayı sağa 
kırmak istemiş, fakat, sademenin 
şiddetini azaltmak mümkün olama
mıştır. Bu esnada beygirlerden bir 
tanesi ağır surette yaralanmıştır. 
Nüfusça hiç bir zayiat olmamıştır. 
Kaza hakkında tahkikata baslanıl-
mıştır. ' 

Do'andırıcılık 
Suadiyede oturan Şükrü efendi 

iki g.ün evvel Mercandan geçerken 
manıtacılık suretile 35 lirasının do
landırıldığı iddiasile polise müra· 
caat etmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde Is
mail Hakkı itinde bir sabıkalı ya. 
kalanmış ve şeriki hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

Bir yaralama 
Aksarayda Langada oturan Fab • 

rettin Efendi isminde bir adam dün 
ailevi geçinuizlikten dolayı kansı 
Umıniye Hanımı bıçakla sırtından a • 
ğır surette yarala.mı§tır. Ummiye Ha
nım basta.ha.neye kaJdmlmq, Falıret • 
tin Ef.endi yakalanııııı vıe tahkilr,ataı 
batlanm.ıt,. 

Tramvay şirketi yeni vaz~
ye1~ten memnun olmalı 
Yapılan tetkikler şirketiu lehinedir 

• _Tram~ay :şir.~etinin .bil~t t.aı:!fe. ü~retleri eylülden ltibaren değişti· 
rıln.!ış, bılet ucretlerı ındırumıştı, bunun üzerine Tramvay şirketi 
Şura_yı d":_vlete müracaat eıle~ek_iti-razda bulunmuştu. Halbuki, Tram-
va~ şır~etı son zamanlarda bır ıstatistik yapmış ve evvelki tarife ile ye
nı tarıfe arasındaki kazanç nisbetini tetkik etmisti.. Alınan netice 
Tram~.ay şir~eti~in le_hinedir. Çünkü tarifeler indikten sonra yolcu mik 
t~r~ dortte bır nısbetınde artmıştır, Bu miktar_, bilet başına yapılan teo 
zılatr karşılamaktadır. 

Diş tabipleri 
Kurultayın Bugünkü 
celsesi hararetli oldu 
Diş tabibleri kurultayı bu sabah 

saat 10 da Etibba odasında yedinci 
toplantısını yapmıştır. Bugünkü 
celse, profesör Kazım Esat bey ta ..... 
fından açılmıştır. Doktor lsmail Su
at bey "hamilelerde diş çıkarmalı 
mı?,, mevzuu üezrinde, 

Doktor M. Rıza bey de "kanal 
tedavileri ve bugüne kadar geçir
dikleri sahfalar,, mevzuu etrafında 
ilmi tezlerini okumutlardır. Bu sa
bahki celse epeyce münakaşalı ol
mut ve muhtelif mütalealar serde
dilmi,tir. Kurultayın sekizinci cel
sesi bugün öğleden sonra tekrar 
toplanmıştır. 

Erzincan buğdayı 
Himaye isteyor 
İhraç imkansızlığından 
undan ucuz bir şey yok 

ERZINCAN,(Milliyet) - Erzincan 
ne i~lek bir ticaret şehri, ne de in
kişaf etmiş bir sanayi merkezidir. 
Memleketin ekime müsait olması 
tabii teraite boyun eğen halkın yüz 
de doksanını ziraate sevketmistir. 

8 • 1 O senedir zirai itlerde görü
nen inkitafa rağmen henüz mem
lektin bir çok yerlerimle e:lı:i usul
lerle ziraat yapılması, toprağın fen
ni bir surette kuvvetlendirilmeme
si beklenilen müshet neticeleri 
vermemittir. Bütün ziraati mahdut 
bir kaç nevi mahsul üzerinde top
layan halk eskidenberi toprağı ye. 
ni bir mahsulle tecrübe etmemiş ve 
buğday, arpa, fasulye, nohut ve 
emsali gibi mahsuller üzerinde se
nelerce emeklemiı;tir. 

Memleketin iskele ve istasyon
lardan uzak olması, hudut vilayet
lecı~en Erzunım ve Sıvas gibi yer
lerın zaten büyük hububat minta
kaları bulunmaları ve Erzurum yj. 

1 ~yetine Tabi Tercan kazası hubu
batmın da mühim miktarının mah
reci Erzincan olması bu memleke
tin hububatçılıktaki normal inki
şafını kazanma:ıına mani olmuştur. 
~asd~t_ı~ yüzde 75 şini buğday leş.
kıl e~gınden malumat vereyim. 

Erzıncanda h~r sene ekilen huğ. 
day 230 • 270 hın dönüm arasın
d~ ve ah.nan mahsul ise 45 . 50 
mılyon ·kilo raddesindedir. Bu mik· 
b~;;. T lllıcaı;ı buğdaylarını da ilave 
edersek, miktar 60 milyonu geçer 
Hal~uki nüfusa nisheten huyda; 
sarfayatı hesap edilirse ancak 35--
40 milyon kiloyu geçmed'·· nl 
1 B' k I ıgı a aşı-

ırrk. lır aç mi yon da civar mem-
e et er almakta ise de 3 -4 d" 

mah I.. sene ır 

1.. su unk normal olduğu dütünü-
urse sto tarın yekunu d 
Çık G k b mey ana 

ar. ere uhranın ve gerekse 
~u _stoklar:ın tesirile bir kaç senelik 

ugday P1Y~ını kaydedelim· 
1929 kilosu 7 5 k · 
1930 Kilosu 6 5 ıc:ı' 
1931 kilosu 6 k Uf 
1932 kilosu 5 ıc:::' 
1933 kilosu 3 ku ' 
1934 kilosu 2 k nt! 
B . k Unlf 

b • u va:ı;ıyet artısında Erzincan 
?gdayları hükumet tarafından 

hıınaye edilmezse daha müfkül ve 
felaketli bir hal arzedeceği asikar. 
dı~ . 

Ziraat .bankası tarafından 
1 k • . mem-
e etımızde bir alrtn merkezinin bi. 
ran evvel tesİ$i belki köylünün 
bu ıs~bını tahfif edecektir. 

Erzıııcandaki alelade bir ticaret 
v~ ma:hallibaanatlardan ~ka va. 
rı at mem aı yoktur. Buğday hi. 
~ye .. e~_ilm~zse halkm ve köylü
nun buyük hır yekun arzetnı' d'. h ıyen 
ıger ma sullerle iktisadi bir var-

lık göstermesine iınkan yoktur. 
Memlekette stok harici buğday 

alan yegane müessese un fabrikası. 
ru tesis eden tirketti~ 

Rakipsiz bulunan bu şirketin bir
çok cihetlerden memlekete fayduı 

Yeni tedbirleı 
Alınıyor 

Yiyecek, içecek madde1eı 
memlekete nasıl sokulacak 

Birincite rinin birinden itibaren 
tatbikine ba,Ianan kontenjan ka
rarnamesinde Türk.iye ile mal veya 
döviz esaslı klering anlaşması ya· 
pan memleketlerle, iktisadi muva. 
zene olup Türkiye ithalatına karsı 
hususi hiç bir çember koymam;, 
memleketlerden getirilecek eşya
nın kontenjan dışında memleketi
mize girebileceği iktisat Vekaletin 
ce gümrüklere bildirilmiştir. 

listede adları geçen memleket. 
ler ,unlardır: Almanya, Avustur. 
ya, Macaristan, Norveç, Yugoslav
ya, Yunanistan, Filistin, Suriye, M) 
sır, Amerika Birleşik hükfunetleri. 

Gjimrük Vekaletinin müsaadesi 
alınmadan ·kontenjan harici geçiri
lecek eşya hakkında vekaletin ver
diği bir emre göre, sahipleri tara· 
fmdan gümrüklere terkedilen ve 
kanunen satılması lazımgelen efya
nın, kazaya uğrayan gemilerin yük. 
!erinin, veya gümrük anterpolarm
da zedelenen eşyanın; kokacak 
bozulacak, yİ1ecek, içecek maddele 
rin mutlak olarak Vekaletten izin 
alınmadan mazbatası yapılarak 
doğnıJan doğruya kontenjan dışm 
da memlekete sokulmasına izin 
verilmi~ir. 

C. H. Fırkası muhafız gücü 
biaikletcilerine hediye verdi 

Türkiye turunu iki yılda muvaf· 
fakıyetle bitiren Mumafız gucu 

bisikletçilerine Cumhuriyet Halk 

Fırkası katibi umumiliğince güzel 
bir plak hediye edilecektir. F otoğ. 

rafisini derceylediğimiz bu plak, 
Mahorulan yapılmış bir setin üzeri 
ne oturtulmuş gümüş bir levhadır, 
Plakm üstünde Ankara kalesi ve 
Halk Fırkasının remizleri ve altına 
da Anadolu haritası kabartma ola· 

rak oturtulmuş ve bisikletçilerin yil 

rüdükleri traje altın bir hat ile gös
terilmiş ve daha aşağisine de isti. 

rak eden hisikletçil~rin adları h~k. 
kedilmiştir. lstanbulda Saryan mü· 

eseseine yaptırılan hu pak, Muhafu 
gücü bilisiklet taknnının çetin se. 

yahatini takdir eden ve fırkanın 
memleket sponına olan alakasını 
canlandıra nnefis bir eserdir. 

Yeni tramvay arabaları 
getiriliyor 

Uıküılar tramvay ~il'keti yeni ge • 
tirltiği 16 arabadan başka daha bir 
mikdar yeni araba getirtmeğe karar 
vermi~tir. Çünkü temdit edilen hat 
çok rağbet gönnektedir. Yeni araba· 
lar bilhassa otomatik tertibatı haiz 
bulunduğundan, seyrüsefer kolaylık • 
la temin edilmektedir. 

Poliste bir terfi 
Emniyet müdürlüğü müteferri

ka birinci komiseri bulunan Meh • 
met Bey merkez memurluğuna ter 
fi etmittir. ..J 

l 

Belçika heyeti geldi 
Bdçika kralı üçüncü Lepold 

Hazı ellerinin tahta çıktığını Iran 
Şahı Rıza Han Pehlevi Hazretleri• 
ne .cbliğe me mur olan heyet dün 
Brükselden şehrimize gelmişler • 
tir. Yarın sabah Toros ekspresıle 
Tahrana gideceklerdir. Heyet M. 
Gaston lthier, Maurice Vancpue:ıo 
ve M. Andre Vittouck'tan mürek • 
keptir. 

dokunduğu inkar edilmemekle be
raber piyasada ne dereceye kadar 
müfit olacağı anlaşılsa gerektir, 
Bugün 75 kiloluk birinci unun çu
valı vergiler dahil olduğu halde 
750 ve ikinci ise 550 ye satıldığını 
bildirirsem daha iyi bir fikir ver· 
mİf ol!lrum, 
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HİKAYE Radyonun 
Babası 

-o-

Sinema dalavereleri 

Bugünkü program 
lSTANBUL: 

Asri nişanlılar 
Süheyla köşkün peronundan annesine 

ellerini salhyar. k: 
Allaha ısmarlad k anne, akşama! diye 

bağırdı ve bir serçe gibi nişanlısının ka
pı$ın ı <~ığı otomobilde direksiyonun ya
nına otur j u .. 

- Côvarda memba suyu Tardı da on-
dan .•• 

- Yabancı otların kokusu ciğerleri
mizi doldurur, kalplerimize başka kuvvet, 
hayalimize başka vüs'at verirdi. 

Alim Branlg dok
san yaşında 

r-

18,30: Pl.lık neıriyatı. 19,20: Ajanı haber
leri. 19,,30: Türk musiki neıriyatı. (Kemani 
Reşa t, Mesut Cemil, Muzaffer beyler ve Ve
cihe, Vedia Rıza hanımlar.) 21: Atef - Gü
n e9 kulübünden nakil. Ajanı ve borsa ha ber· 
bc rl e ri1 2 1130: Radyo orkestrası. Da na musi- I 
ki si. 

Görünmiyen adam mev .. 
zuu nasıl filme alındı 

Görünmiyen adam filminin bh· çok sahneleri 
abode hokkabazlıktan ibarettir 

Nişanlısı Cemil, başı açık, spor yapılı 
f>i r genç i.i ve etti: 

- Bugün kendi rekorumuzu kıraca
ğı>.. Kck tcy saatine yetişiriz. 

Fıtnat hanım: 

- Çay saatine! dedi. Bilirsiniz ki 
ltöşlrte kokteyl diye bir şey yok. 

Genç~er otomoHle yerleştiler. Sühey
la elile son defa ancak veda işareti vere
bilmişti ki, otomobil motör ve glakson 
gürültüsü a•asında dumana kanttırarak 
gözden kwboldu. 

Fitnat hanım içeriye gİrt . Kocası 
Ruhi beyi !.>essiz sadasız bi koltukta 
kahvesini İçmekle meşgul bulıi . 

- Çocuk~ar ner de? 
- Gittiler •.• 

-Her halde otomobille gi~erdir. Ne 
tuhaf şeyler, kahvemi bitirinceye kadar 
bik btklemediler. 

- Eee, zamane çocukları bunlar ..• 
- Öyle ama biraz da büyüklere kar-

şı saygı faz m değil mi ya? Bir genç be
nim bildiğim ba.sas olmalı .•• 

- Ayol bunlar modern gençler ... Oy
le olduğu için Süheylanın hoşuna gidi
yor ya .. . 

- Orası da doğru... Hani akluna ne 

geli)lor, bilir misin? on beş gündür ni
ş=lad k. Bir defa olsun biribirlerini sev
diklerini söylemcmiılerdir zannederim. 
Zaten Cemilin spordan, otomobilden, 
tayyare rekorlarından ba§ka konuftuğu 

b'.r şey yok ki .•. 

Fitnat hanım içini çekti: 

- Bari otomobillerinde iki kipden 
fazla yer olsaydı, ara sıra bizi de alırlar• 
dı. 

- Onlar otomobilde de konuşamazlar. 
Acaba kızımız me.s r ut olacak mı dersin. 
Ben böyle nişanJ.lığı da hiç anlamıyo
rum. 

Fitnat hamının gözleri daldı: 
- Bizim nişanllığmııza · benzemiyor, 

dedi, •en benim için tiirler yazardın. Ben 
korsajıma sa.klar, gizli gizli okurdum. 

- Şairane gezintilerimiz olurdu. Oyle 
dak:lıada ilci kilomel're gitmez, adMı a• 
dnn yürürdük. Bazan bir ağacın altına 
oturuı•, kabuğuna i.simlerimizin baş har
fini kazarclık, 

- Etrafına da bir kalp resmi çevirir
' dik. 

- O ağacı hatırladın değil mi? Hesn 
o taraflarda ne kadar çok kut tal<ırdar
dı. 

• • • 
Bir akşam Rubi Bey eve erken geldi. 

Hava o kadar güzeldi ki kendisini adeta 
gençleşmiş hissediyordu. Karısına: 

- Fitnat, dedi, şöyle bir gezmeğe çık
sak •.• Bu hava her zaman bulunmaz ..• Ha
ni o ağacı biliyorsun ya, İstersen oraya 
kadar yürürüz. Çok uzak değil ... 

Bu teklif Fitnat hanımın da hoşuna 
gi~ti. Kan koca dışanya çıktılar. Yürü

dükleri yol adeta kendi!..rine pek kısa go 
ründü. Epeyce gibnişlerdi ki, ağaç yap
raklarının arasında biraz ileride, yol ke
narında bir otomobilin durduğunu gördü
ler. Ruhi Bey: 

- Bizim Cemilin otomobiline benzi
ycw, dedi. 

- Ta kendisi... Galiba ınotörde bir 
bozulduk falan olacak. Her balde Cemil 
şimdi arabanın altına ı:irmiıtir. Elleri, 
yüzü yağ içindedir. 

- Allah verede bir kaza obnasa. .• 
Oyle •üratle gidiyorlar ki •.. 

Karı koca şimdi ağaçlıklı bir yere gel· 
mişlerdi. isimlerinin baş harflerini bir a
ğacm kabuğuna kazarak, etrafmı bir kalp 
resmi ile çevirdikleri yer ... O mesut gün
lerin babraaı Fitnat hanımın kafasında 

canlad<. Gene o kuş bolluğu, gene civar
dan ak .p giden memba suyunun ıe.rinli-
ği... 

Bırden kulaklarına sesler geldi. Yap
raklarm arasından sesler;n geldiği tara
fa göz ati'ılar. Tam bundan kaç sene ev
vel kaç defa gelip otUJ"dukleri yere gel
mişlerdi. ileride bir ağacın altında bir 
delikanlı ile bir genç kız oturmuş konu
şuyorlardı. Delikanlı diyordu ki: 

- Bilsen, seni ne liadar seviyorum.. 
Süheyla. Bu -saçlann, bu gözlerin kimse 
de yok. Yeryüzünün en gÜzel kızısın bil
lahi! 

Genç kız baımı nişan]»ının omuzuna 
dayaıruııh: 

- Cemil, ben de seni o kadar, o kadar, 
c, kadar seviyorum ki ... diyordu. 

- Oyle iıe §u ağacın kabığuna isim
lerimizin ba§ hanini kazalım... on beş 
günlük mpnUığımızın hatırası olsun. 

Süheyla cevap verdi: 
- Ben de etrafına bir kalp resmi çize

rim. Biliyor musun, ben liaede t"esimden 
birinci idim ha! 

Ruhi beyle Fitnat hannn nefeslerini 
tuttular ve gayri ihtiyari müşterek bir 
bareketJe ayaklarının uclarına basa basa 
oradan 9ekildiler. 

SEM 

Alim Branly 

Karlı bir kıt akşamı, yorgun ar 
gm işinizden dönüyorsunuz. Hava 
dehşetli soğuk. Fakat soba çıtır çı 
tır yanryor. Soyunuyorsunuz, pija 
maruzı, terliklerinizi giyiyorsunuz. 
ve ateşin başındaki kotluğa uzam 
yorsunuz ... 

Bu esnada radyodan keyifli ne 
vardır? Kim sizi burada radyodan 
daha iyi eğlendirebilir? 

Size işte böyle uzun krıt akşam
lan tatlı vakitler geçirten radyo • 
nun habasrnm kim ol<luğunu hiç 
merak ettiniz mi? O adam şimdi 
hala yaşıyor ve icadının eserlerini 
bugün seyrederek manevi zevkini 
tatmin ediyor. 

Radyonun bahası Branly bu. 
gün doksan yaşında bir ihtiyardır. 
Ve Pariste bulunmakta<ltr. Buza
tın en büyük zevki tahahlarr Lük 
senburg bahçesine gidip orada bir 
sıraya oturarak çocukların oyun • 
larınr seyretmektir. Bir Fransız 
gazetecisi ahiren kendisile bir mü 
lakat yapmıttır. Alimin şimdi en 
çok istediği f.-"Y dört beş senlı da
ha yal'ama~ ve ilmi tetkiklerine 
devam etmektir. 

Branly ezcümle demittir ki: 
-Tasavvur edin ki elli set<iz se 

ne işime yarayabilecek bir labora 
tuvar elde etmek için çalıthm. Hal 

Kamaşhrmıyan bir ziy&: ile 
Müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Mağazalar~an olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaştırıcı 
lambaları uzaklaıtırmak lazımdır. 

Hülasa olarak 
ıyi Dağıtılmış V e~amamen Mün
teıir Bir Ziya Vasıtasile Ve 
İvi Opalin Camdan Diffüzörler 

Veya 
Latif 

( Jndirect) Tenvirle 
Bir Ziyadar Muhit 

Meydana Getirmek lazımdır. 

~ Tö ~ 
iyi 1 enviri VERESİYE oiarak yapar. 

G223 Khz. BÜKREŞ 364 m. 
11 ,30: Dini n e t riyat. 12: Pli.k. 13: Musaha

b e. - O r-kes t ra. 14: H a b erle r . 14,30: P l8.k . 17 : 
K öylü netriyatı . 18 : Çe k muıikisi . 19: H a ber
ler. 19,15: Romen m usikisi. 20: Üniversite 
20,20: Tagannil i Romen plak ları . 20,45: Muaa• 
h abe. 21: Dans musikis i. 22: Spor . 22, 10 : D ıına 
m uaiki'Si. 23: liaber ler. 23,25: Plak. 

223 VARŞOVA 1345 m. 
17,20: Piyano refa kat il e , arkılar. 17,45 : 

M uhtelif bahi&le r .18 : V ala m usikis i. - Siya • 
s i m usaha b e le r. 20: Yoh.an Ştrauaun eserle
rinden orkestra konaeri. 20,45: Muaahabe . 20, 
50 : M usahabe. 21: Senfonik popülel" orkeat ra 
kon seri, - Musahabe. 23,15: Rekl&m ve k on• 
ser. 23,30: Londrada n naklen dana muaikiai. , 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,15: İmre r •B"Y•rİ çigan orkeatrası. 19,20 

Neı eli sözler. .,,50: Bertha salon takımı. 
20,45: Spor. 21: Muhtelif. 21,50: Karıtık neı
riyat. 24: Çingene orkeatrası. 

STOKHOLM, 426 m. 
20,30: Tiyatro. 22: Radyo orkeslraaı. 23: 

Popülel' konser. - Cece ı .-ıuaikiai. 
LÜKSEMBURG, 1304 m. 
İngiliz aüvareai. 21: Be~chana konseri. 21,30 

Karışık konser. 21,45: K o ro konaeıi. 22: Pal
m oliv konseri. 22,30: Musahabe. 23; Karııık 
lna:iliz muıoikiai. 23,15: S eali film musikisi. 24: 

1 Karıtık kons er. 1: Gece musikisi. 1 
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Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20 de 

YARASA OPERET 
3 perde, Best~liyen Y ohann Straus.a 
Tercüme eden: Ekrem Raşit. 

Fiyatlarda büyük tenzilat 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bakırköy Miltyadi gazinosunda: Bu 

ak tam 
BU HESAPTA YOKTU 

Vodvil 3 Perde 
Yazan: Yusuf Sür·/i Bey 
Kadıköy Hale sinemasında 

29 teşrinievvel pazartesi akşamı 
ONLAR ERMiŞ 

Vodvil 3 Pe...d.e 
Yazan: Bedia H. Va.fi Rıza Bey 

O akü dar Hale ainemaaında 
30 l"§"İnİevvel 1934 salı akşamı 
BU HESAPTA YOKTU 

Vodvil 3 Perde 

buki şimdi çok ih\iyarnn. Labora
tuvarım var, fakat çalışmak için 
zamanım yok. Dört beş sene daha 
yqayabilsem. Laboratuvarı M. Co
ty sayesinde vücude getirebildim 
O zaman zengindi, bana yardım e
diyordu. Fakat geç kalmışhm ... 
Eğer T. S. F. i icat ettiğim zaman 
iyi bir laboratuvarım olsaydı, bu -
gün daha başka olurdu ... 

Şimdi onun için bana T. S. F. 
den 'bahsetmeyin. 

- Fak.at üttat bu sizin çocuğu· 
nuzdur. Çocuğunuzu inkar mı e • 
diyorsunuz? 

- Hayır, fakat ••• dedim ya bah 
setmesek, daha iyi o1ur ... 

- Hiç olmazsa ilk tecrübeleri
nize dair biraz i(ufsilat vermez mi
siniz? 

- 1889. yahut 1890 senelerin
de idi. Laboratuvarımda yaptığım 
tecrübeler muvafık neticeler ver • 
mi~i. Bunu daha ziyade temin et
mek istedim. Calvados'ta küçük sa 
kin bir plaja gittim. Neşreden ma 
kinemi kumların üstüne koydum. 

ı Kendim ahizemle beraber bir ka
yığa bindim. Sahilden ne kadar u 
zaklaşırsam uzaklaşayım, mevce. 
lerin ayni kuvvetle _geldiğini duyu 
yordum. Çok memn,,dum. Deh -
şetli sevinç içinde idim. Fakat bu 
esnada bir komiserle bir gümrük 
memuru kayıkla yanıma yaklaştı • 
lar. Komiser makinelerimi zaptet 
ti. Beni mahkemeye sevkettiler. 
Ve hatta 20 frank cezayi nakdi 
vermeğe mahkum oldum. G~rü -
yorsunuz ya şimdi radyo üzerine 
konulan vergiden ben mesul deği
lim. Ben de vergimi o zaman ver
dim. 

- Televizyon hakkında ne dü. 
şünüyorsunuz üstat? 

- Bu icadın bu kadar az ilerle
meainin sebebini anlayamıyorum. 
Bununla ben de meşgul olmuştum. 
Bundan kırk sene evvel, resimlerin 
elektrik sayesinde uzak mesaf~ 
de görünmesinde kullanılabilecek 
makineyi bulmuştum. Bu makine 
şimdi tavan arasındadır. 

Her şeyi daima tetkik etmek, ye 
niden yapmak, asrileştirmek lazım 
dır. Daha icat edilecek asrileştiri
lecek b_!rçok şeyler vardır. Fakat 
benim zamanım yok, gençler ça • 
lrşsm ! 

Sinema ıeyircileri umumiyetle 
iki kısma ayrılırlar: Bazdan sine
ma .tekniğinin yapabildiği dalave· 
releri öğrenmeğe meraklıdır, bazı· 
ları ise Üzerlerinde büyük tesirler 
bırakan sahnelerin ne kadar baait 
birer dalavereden ibaret olduğunu 
görmekle onlara fevkaladelikleri· 
ni kaybettirmek istemezler. Biz, 
burada, bütün görenleri hayretler 
içinde bırakan bir filmin, "Görün
miyen Adam" rn, bazı sahneleri· 
ni:ı içyüzünü anlatarak meraklıları 
tatmin edeceğiz. 

Wells'in bu eserini de Franken~ 
tein'i sahneye koyan James Whale 
film almıthr. Şu halde filmin en 
mühim şahsiyeti olan görünmeyen 
adamı filme çekmek vazifesi ona 
düşüyordu. 

Edebi 'bir eserde, eşyaların, el
bi&elerin, onları tutan, kaldıran 

bir kimse görünmeden yer değiş -
tirmelerini, knnıldamalarını tarif 
ve tasvir etmek kolaysa da ayni şe 
yin beyaz perde üz.erine naklinin 
o kadar kolay olmadığı tahmin e
dilebilir. 

Ja:ınes Whale bu eserin filmini 
yapmağa karar verdiği zaman A
merikan sinema sanayiinin en muk 
tedir operatörlerini toplamış ve on 
lara çevrilecek olan muhtelif sah
neleri anlatmıştır. llk evvela seyir· 
cilere, görünmeyen adam rolünü 
yapan Claude Rains'in, görünme· 
diği halde beyaz perdede mevcut 
olduğunu bildirmek icap ediyordu. 
Bunun için James Whale ile ope· 
ratörleri hususi sinema tekniğin

den ziyade umumi hokkabazlık da 
laverelerine müracaat etmişler
dir. 

Görünmeyen adamın mevcudi
yetini bildirmek için kullandığı eş 
yalar kameranın önünde kımrlda
tılmıştır. Mesela Claude Rains gö
rünmeyen şeklile bir odaya giri
yor, derhal bir iskemle sallanıyor 
ve bu suretle görünmeyen adamın 
geldiğini anlıyoruz. Diğer .bir sah
nede görünmiyen adam otur
makta ve başka birisile konu~
maktadır. Claude Rains'in sesi giz 
li bir şey söylemek için yavaşlayın 
ca üzerinde görünmeden ohırduğu 
iskemle de hafifçe ilerliyor ve bu 
suretle görünmeyen adamın muha 
tabına yaklaştığını anlryoruz. 

Bazı defalar odanın içinde do
laştığı sahayı göstermek için gö
rünmeyen adam oradan buradan 
bazı şeyler kaldırıyor, hatta bir 
kere görünen bir cigara bile alını-

yor, yakıyor, dımıanıru savuruyor 
ve bu suretle bize mevcudiyctiul 

, bildiriyor. 
Bu filmin son sahnelerinin ya• 

pılması bilhassa güç olmUftUr. 81lf 
lar, görünmeyen adamın kar üze
rinde yürüdüğünü "Ve yerde yalm:I 
ayak iz.lerinin göründüğü sahne 1 

!erdir. Görünmeyen adam koşuyot 
yerdeki izler de sıklaşıyor. Jame• 
Whale Nevyorkta kendisine bu lnı 
susta sualler soran gazetecilere 
sırrını katiyen kimseye bil<lirmiye
ceğini söylemiştir. Fakat öğrenil • 
diğine göre filmin bu kısmının md 
vaffakıyeti dekordaki maddi bit 
dalavereden ibarettir. Filhakika 
bu sahneler stüdyoda çevrilmiştir. 
Şu halde yerdeki kar sun'idir. A• 
yak yerleri önceden tesbit edilmif 
ve aşağıya, yerin altına yerle9en a 
damların o parçaları kendilerin• 
doğru çekerek izleri vücude geti
rebilecekleri bir tarzda tanzim e
dilmittir. Ayak izlerinin sıklaşma• 
sı ve seyrekleşmesi aşağıdaki a • 

damların mahut parçalan çabulı 
çabuk veya ağır ağır kendilerine 
doğru çekmeleri ile batarrlabilmif 
tir. Yukarıdan görüldüğü zaına1ı 

bwılar bir adamın kar üzerinde 
yürüdüğü hissini veriyordu. Bun• 
dan başka James Whale'in görün• 
meyen adamda en ziyade baş vur· 
duğu hilelerden biri de hokkabav 
!arın tiyatrolarda kullandıkları bit 
hiledir. Baştan aşağı siyahlar giy• 

miş olan bir adam sahnede siyah b" 
perdenin önünde durursa seyircilef 
tarafından katiyen görünmez. Fil~ 
de Claude Rains birçok defa bu şe 
kilde görünmez bir hale konmuş • 
tur. 

"Görünmeyen adam,, da en zi· 
yade hayret uyandıran sahnelerdi 
Claude Rains'in yüzünün bir kıi' 
mınm göründüğü ve bir kıamııuJI 
da görünmediği sahnelerdir. Bil• 
hususi bir makyaj ve hususi bit 
aydınlatma sayesinde elde edilmif 
ve operatörler bütün meharetlerİ· 
ni bu sahnelerde göstermişlerdir: 

• Hususi bir makyaj, hususi bir :ı:• 
ya ile fotoğraf alındığı zamaıt 
arriere • plan'larla imtizaç etme1'· 
te ve tabiatile·yüzün makyajlı k•1 

mı görünmemektedir. 
Filmde kendi kendine yer ;le

ği~tiren · e,yaların kimse göriınnıe
den kımıldayabilmelerı de bir ku~ 
lacı maharetinden başka bir ~~1 
değildir. Bu eşyalar da ar riere pi~ 
la imtizaç eden aicimlerle oynatıl 
mıştır. 
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Aydında ticaret işleri 
Ziraat Bankası incirlerden başka şim
di ze,,tincileı-i de ellerinde~ tutacak .. .......---

Aydın Eğinova;ı satt1 kooperatifi idare meclisi · banka müdürü ile 
birtırada 

AYDIN, (Milliyet) - Ziraat ı daha timdiden meyvesini verm~· 
bankamızın bafına geleli henüz iki tir. Milli müdafaa ve Maarif vekii· 

. ay olan Müdür Muhterem Kaya be- Jetleri nezdinde tavusutta bulun• 
)'İn, banka ile iti olanları çok sevin· ması hakkında banka merkezi nez
diren bir çok kolaylıklar ve banka dinde yapbğı tetebhüs neticednde 
itlerinde de epeyce yeniliklere mey Maarif Vekaleti 59 yab mektebine 
dan aldırdığını duyuyorduk. Hem zirai kredi kooperatiflerinden İn· 
bunları öğrenmek ve hem de da- cir ve üzüm aatınalmalarını emret. 
ha evvel kendisinden aldığım bazı mittir. 
malUaıatı tamamlamak üzere ken- Şu hal de gösteriyor ki kredi ko 
disine b~vurdum. Öğrendikleri· opt-ı-tiflerinin kurulması memleke
ıni okurlanmıza bildiriyorum: timizin zirai ve iktisadi hayatında 

Alhn karfılığı ödünç para ver- çok faydalı neticeler vermit ve 
lne itinden alman faiz miktan yüz- cumhuriyet hükfunetinin müstahsi
de 7 ye indirilmekle bu işe bir ge· li tetkili.tlandınnak hususund:l
llitlik verilmiftir, hergün yapılan ki yüksek ve çok ~ym~tli. gö~ıle
lrıüracaatlar bu rhtiaycı kartılamak- rinin hayırlı netıcclen tımdıden 
la memleketin mühim bir isteğine görülmeğe baflamnıttır. 
cevap verildiğini gösteriyor. incir itini bu suretle halleden .ban 

Tahvilat kartılığı ödünç para, ka; timdi zeytin müstahsillerini de 
evvelce yüz de 12 faiz ve komia- ele almıf, zirai kredi kooperatifleri 
)'on alınarak verilirdi. Şimdi yüzde ortaklannın zeytin mahsulünü de 
9 faizle veriliyor. Bunun iki türlü tortu ve iy: bir fiatle aatrtını te
faydası görülüyor. Hem bu türlü iş min için fimdiden ali.kadar mües
Çoğalmıf, hem de istediği zaman seselerle temadara girmİflİr. Bir 
elindek\ tahvili bankaya koyup taraftan zeytin müstahaillerile lı:o
lcolayhlda ..-e ucuz fiatle para alın- nutulnıakta ve bir taraftan da kre
dığını gören halkın tahvillere karfı di kooperatifleri ortaklanna elle
rağbeti çoğalmıştır. Ergani tahvil- rindeki zeytin maıhsullerini ellerin
lerinin A ve B serilerinden 400 la· den çıkarmamaları tebliğ edilmek
ile satılmıtken C tertibinden 584 ta tedir. Bundan maksat müstahsilin 
ne satılmasında bankanın gösterdi- zeytinleri en yüksek fiat verecek ih 
•ii bu kolaylığın büyük faydası gö. racatçıya toptan satmak ve aracıla
l'iilınüftür. Bundan memleket hesa- rın nlacakları yüksek komisyonla
bına duyduğumuz hazzın büyülüğü- rm müstahsilin cebine girmesini te-
llij anlatamam, min ebnoktir. 

Memleket çocuklar1D1 daha mek- Müdür Muhterem Kaya bey, çift 
tep çağında iken taaarnıfa alı,tır- çilerimizle temas ve konufınalar 
~ak için evvele~, iki liraya ~la~ yaparak borçlulann borçlannı 
ıtap feklindekı kumbaralar bır Jı. muntazam ödemelerini temin et

r11.ya indirilmi' ve bunlardan yalnız m~tir. Borçlular ihtiyaç zamanında 
ll:ıektep çocuklarının değil, mnum istedikleri parayı kolayca alabile. 
)°lırt~lann istifadesi temin olun-
~~tur. Talebenin bu kolaylrktan ceklerine inandddan için borçlan. 
ıctifade ederek tasarrufa alışmala- nı •eve teve bankaya yatırma'kta
rı İçin icabeden telkinlerin yapıl- dırlar. Bu kartılıklı İyi niyet ve 
~ını banka mektep idarelerinden diişünce tabii bankanın olduğu ka
tica etmittir. dar çiftçimizin de lehine bir kazanç 

incir i'i: Banka b!J ifle daha sı- tir. Çünkü borcunu val..-tinde ödeyen 
~lığını kaybebneyen bir güçle müstahsil daima ihtiyacını banka
U!lJ'a•ıyor. incir mmtakasındaki dan kolaylıkla temin edecek bu 
~ırai kredi koope:atifleri ortakları suretle milli iktişat terbiyesi kökle-
1\ııı mallarının yok pahasına fU ve ,ecek ve yerletceektir. 
Yll bu mutavassıta kapbr • Bıyıklı çiftliği işine gelince, ban-
tııalarının onune geçmek ve ka köylüye yapacağı kolaylığı yap-
~Yni zamanda 'büyük ınillet mıştır. Şimdi Maliye Vekaletin· 
tneclisinin önümüzdelci top • den hazineye ait olduğu tahakkuk 
:llııtı devresinde kabul edeceği bek- eden kısmın satılığa çıkarılması i
a~en •atıf kooperatifi teşkili.tına çin emir beklenmektedir, 
~ kanun _çıkar çıkmaz derhal bu Muhterem Kaya Beyin Aydına 
. nunun ıcaplarma uymak üzere geldiği iki ay gibi kısa bir zamanda 

flllldiden Aydın Eginovası satın ko- gerek bankacılık ve gerekse koope
rP~ratifine, bütün kredi kooperatif- ratifçiliğin ilerlemesi ve yükaelme
Brı Ortaktan talıaen ııirmitlerdir. si ve muhitine kendisini sevdinne-

u koopertifin idare merkezi Aydı- ai .~uau~unda elde ettiği mühim ve 
~'\ getirilerek bankanın fili müra- ~abet muvaffakıyetler çiftçimiz 
""lıbeıi altında kurulmut ve hesapla ıçm olduğu kadar Türk milli ban
l'J tamamen bankada to_planmışbr. kacılığı noktasından da çok m ... 
. Halen bu koopertif ortaklarının him bir kazançbr. u 
ıncirlerini alarak iç ve dıt pazar
lara göndermektedir. Bu suretle 
~uller!nin akibetlerile çok ya
'lllndan ali.kadar olan mmtahsiller 
bu kooperat ifin verimli çalıtmala
~dan bankanın aaınimi mürakabe
'111den çok memnundurlar. 

. Sat., kooperatifi 29 birinciteş
~~~.de Ankara da açılacak sergiye 
aa,·'tak İç in dutı.inüyor, vakit mü • 
'e 1~ olur ve hazırlıklarını bitirirler-

B u İftirak te temin olunacaktır. 
P.t tından batka banka müdürü 
ıi ııhtereın Kaya beyin, incirlerimi· 
~ 11 YU:ı:ünü giildürccek ve piyasa-
·•ın canı -~ anmasında buyük fayda 

e leairi ııörulecck bir tetel>büaü 

Aydında tahvil satışı 
A YDJN, (Milliyet) - Ergani da. 

hiU istikrazı tahvillerinin A ve B. 
serilerinin aatıtlarında vilayetimi
ze 1000 kadar tahvil gönderilmiş 
ve buı:ıl~r da tamamen satılmıştı. 
C tertıbınden daha fazla gönderil
diği halde yeniden tahvil istenilmiş 
ve vilayet itibarile 1460 tahvil aa
tılmıttır. Merkez Aydına A terti
binden 400 B tertibinden 409 C ter
fibinden de 509 gönderilmit biı.iha
re buradan yazılıt üzerine 75 dııha 
gel.mit ve hepsi de tamamen Ntıl
mıtt,rr. 
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Bir azmak 
Daha kurutuldu 

..........,_ 

Aydında 
Yeni ölçüler 

Merzif onda eskilik ve 
yenilik bir ~rada 

Aydın mıntakr.sında hiç 
bi r bataklık kalmıyacak 

AYDIN (Milliyet) - Aydın sıt
ma mücadelesinin bataklıklan 
kurutma hususundaki çalışmaların 
dan bundan önce bildirmiştim. 

A YDlN, (Milliyetı - iktisat Ve-r 
k aleti Ege mmtakası ayar ve ölçü
J.,r Bafmüfettişi Osman zade Lem'i 
Bey evvelki gün A~dına gel.erek a- Şehir 
vıır ve ölçüleri tetkik ve teftışe baş-
İamıstır. Lem'i beyle görüştüm. Ba· 1 

ça ışkan idare amirlerinin elinde 
gün geçtikçe güzel!eşiyor 

O yazımda kurutulmağa ba9lan 
dığını yaz·dığım Kadı Beyler Az. 
mağının kurutmağa batlandığını 
yazdığım Kadı Beyler Azmağının 
kurutma İfİ tamamen batarılmıt • 
tır. On birinci cümhuriyet bayra
mında açılma resmi yapılacaktır. 

Bu Azmak Mendrea nehrinin 
mecra değİftinnesinden kalan bir 
oyuntudan olmadır. Kapladığı a· 
razi kışın 500 yazın 420 dönüm-

' dür. 
Kurutma için 4263 metre mik'a. 

hı toprak kazılniış ve 1800 mükel
lef amele çalışmıştır. Bu azmak 
Karapınar naiıiye! İnin Sandıklı 
Geren Kova, C.~üçük Kürtler, Os
man Bükü, Hacı Ali obası ve A
carlar köylerini sıtmalı bir hale ko 
yardı. 

Bataklığın kurutulmasından el
de edilen maddi ve n:ıanevi ka • 
zanç çok büyüktür. 

Yine bundan önceki yazımda 
sözü geçen ve fen memurur tara
fından proje ve proje ve pli.nlant1. 
yapılmakta olduğunu J.?ildirdiğim 
koçarlarının Sobuca gölünün ku
rubna itine 18-10-934, Bıyıklı gö
lünün kurutulmasına 19-10-934 ve 
Haydarlı bataklığının kunıtulmaaı 
na da 20.10-934 tarihlerinde sıtma 
mücadele reis vekili Dr. Ziya ve 
nahiye müdürü Osman Beylerin 
huzurlarile ve merasimle ba9lan
mıftır. 

Sökenin akçakaya gölile Nazil
linin Kendirli bataklığ1D1n ve köşk 
bataklığının kurutma itlerine de 
iki güne kadar bulanacaktır. 

Buralarda mükellef ,ameleler ha 
zır!anınıfbr. 

Hafik su iş. 
HAFiK, (Milliyet) - Hafik 8U 

itine kullanılacak olan su borulan 
Samsuna çıkanlmıttır. Bugünlerde 
Hafik' e ula,tırılacaktır. 

na, Ege mmtakasına bağlı 9 vila-
yr·t ve kazalarında bilhassa grup 
merkezi olan belediyelerde ayar 
muamelatını tetkik, kontrol ve 
ırürakabe ebnek ve aynı zamanda 
ö!rüler kanun ve nizamnamesi hü
kÜmlerinin tamamen tatbikini te
min etmek için bir teftit turnesine 
çıktığını söyledi. 

Lem'i bey_. Aydında ölçüler ka
nun ve nizamnamesinin tatbikinin 
çok kantık olduğunu, yeni ölçüle
rin başmiifetti,likçe muayene! İ ica
bederken buna riayet edilmediğini , 
bir çok hububat ve akıcı maddeler 
ölçeklerinin müsadere edilerek sa
hipleri hakkında kanuni takibat ya-

pıldığını anlatarak menşrusuz tera~i 

1 
ve damgasız ölçek kullanılmanın o
nüne geçilmek üzere memurlara e- 1 

mir ve talimat verdiğini halbuki 
resmi müesseselerin bile bu gibi 
ölçüler kullandıklarından bu halin
tamamen önüne geçilebileceğini ve 
halkın aldatılmasına ka~'iyen mey
dan verilıniyeceğini ili.ve etti. - . 

Aydında orta tahsil 
"AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti

miz ortamektebine bu sene yeni
den 150 talebe yazılmıştır. Bu yüz. 
den geçen sene iki tubesi olan bi
rinci sınıfına bu sene bir üçüncü 
şube daha katılmıttır, Kyıt müd
deti içinde müracaat ebnediklerin
den kayıtlan yapılamayan 18 tale· 
benin cetvelleri de vekalete yollan
mış ve yazılmaları İçin buyruk is
tt"nilmiflir. 

--~-
Sivasta su yolu 

SIV AS, (Milliyet) - Bir çok ta
raflardan Sıvasa meyve gelmekte
dir. Bilhassa Tokat, Malatya. Ada
na, IU,Mthri cihetlerinden bergün 
trenle, kamyonla atan, akın meyve 
geliyor. Bu sebeptendir ki Sıvasta 
bu yıl meyve ve Mtbzeler bol ve u
cuzdıır. 

-edirİıe karaağaç istasyonu 
••••••• 1 

Cümhuriyet Türkiyesinin Avrupaya 
karşı ilk istasyonu bitirilmek Üzeredir 

--

.. 
·----~ ----~~--

Edime Karaağacı Ütcuyom 

Mimar Kemalettin Bey merhum l Bu tekilde ~ olara.1:' ipkası ve 
tarafından planlan hazırlanan ve [ katarlara ve ıstasyona aıt umum 
temelleri attınlmıt olan Karaağaç muamelatın diğer küçük binada ya 
istasyonu, Nafıa Vekaletini deruh· pıl~~ı ~aas maksadı ifa edemiye
te buyuran Ali Beyefendinin yük- ce;:ı gıbı yeni binanın muhafazası. 
sek hiınmetlerinin neticesi olarak nı d.a miiııküllettirecektir. 
per',.-anlıktan kurtulmuf, Avrupa· B.ı.na~m tamamen yapılmuı için 
dan vatana giren trenlerin ilk uğ • bugunl_'.1.k mübrem bir ihtiyaç mev
rağı olmak •erefini hakki.le tqıyan c~t degılıe de fimdi.lik muamele 
değerli bir sınır istasyonu haline gor~ekte olan ve bugünkü ihtiyacı 
getirilmittir. temın etıınekte bulunan küçük istas 

Garın, münakasa suretile ihale yon ~adar ınünaıip bir mahallinin 
edilen harici kısmı tamamen yapıl- ( yuuı '-,tının ve hatta bu katın 
mıttır. Bet ay devam eden bu inta- yalnız bir kı •... , .,, ) kıttan evvel 
atm Nafıa Yeki.Jeti tarafından tas- y~tml~~sı bugünhü maksadı te
tik edilen pli.nlara ve faı"lnameye mıne ki.fı ge!~.e b~r.ı.:.. cr F: clir . 
muvafık bulunduğu Ankaradan D:~ed be• 0~ ışçı aıleıınin ge5inme. , 
gönderilen mühendis tarafından ıını .. e t~shıl edecektir. 
tespit edilmit olduğu gibi Şark De- B~ylelıkle katarlara ve istasyo
miryollan ba,şmühendisi Mösyö :;a '!(t ~~;uneli.t yeni gar binum
Krist'le Nafıa Komiseri Sali.hattin T~ ık~ e .ı ~ek suretile Cumhuriyet 
Bey binayı ıon defa ince bir tcftif . utasr ıyesınınl Avrupaya kartı iJk 

ed . 11 yonu o an Karaa • t • ve muayen en geçırerek matluba d aks ~aç, opragı 
muvafık bulmutlardır a Edm • ut olan terefı kazanacak 

• ve ımeye yüksek bir teref daha 
Şu kadar va~. ki binanm İç kııım ve~mİf o)~ır. 

lan, ~eeaauf •. yap~mııtır. ·. Me~~t BFJ;ICET 

. ' 

Merzilondrın bir manzara 

ÇORUM., (Milliyet) - Merzifo· 
nun bağları görünürken, çok geç
meden kendisi de göründü. İğde a
ğaçlarının serin gölgeliginden geçe 
geçe Merzifon adlı kasa.baya girer
ken, aandnn ki, büyükçe bir köyde· 
yim. Toprak sıvalı, basık, yayık ya
pılar, ot bibniş, saman döşenmit 
dar sokaklar, tahta minare!; cami
ler, ·belleri ku~lı, arkı zı:bka, ~1-
varlı, kat kat gümüş köstekli. renk 
renk yün çoraplı yiğitler, siyah çar· 
~flı, yüzleri ırkı atkı kapalı mah. 
lUklar, bu görütleri hakikatleftirir
ken, yüzleri podralı. ftk mantolu 
hanımlara, kılık, kıyafetleri düz
günce -delikanlılara rastlamakta, 
iki cami arasında kalmış binamaz· 
lar gibi, beni bunalttı; durdu. .. 

• • • 
Biribirlerine dolanarak uzanan 

dükkanların yumuJak tetrine bağ
dat kurmuş babayani Nbcılar, u
zunca paltolan, vaktinden önce bı· 
rakmıt sakallan ile birer bazirginı 
andırıyorlar. Bunların tuhafiyeci 
mi, bakkal mı, yoksa manav mı ol
duklarını •nlam•k mümkün değil.? 
"Derde devadan gayri, her ne arar· 
aa.n bulursun,. hatta mızraklı ilmü
halden Lagarıona kadar? .. 

Bu. garip çartının satıcıları gibi, 
alıcıları da gariptir? önlerinde e
tekleri, urtlarında heybeleri, elle
rinde nodullu değnekleri, bol bol 
l:~;ilmit donlan, allı, yetilli yazma
lar. Hazreti Öıner kiri &balan ile 
kadınlı, erkekli köylüler geçmit de
virlerin ç~it çefit insanlarını ha
brlatıyor. Ve bu, benzeri az bulu
nur çarfının sesi ııbna görmemit 
bir de tellalı var ki: 

- Duyduk, duymadık demeyi~ 
haaaa ... diye boz e,eğin kayıplara 
karıııtığını yayarken, boz eşeğe u
ğurlar olsun deyip, bu, yeniçeri ta
vırlı, kırçıl sakallı adamcağızı sey
re dalıyorum. 

" . . 
Bu, isli dekor, Cumhuriyet cad

desine çıkarken, yavat yavaf gider 
gibi ı,ıklaşır, aydınlatır gibi oluyor. 
Bu, genit cadde uzun yollar. yapıl
dığı gibi kalmııı, yer yer çakılmıf 
olmasına rağmen, gi~im yerinden, 
bitim yerine kadar uzanan ağaçlık
ları, sağına, soluna serpilmiıı yeni 
yeni yapıları, kulesi, küçük parkı, 
bir kaç otel, lokantası ve nihayet 
GAZI HEYKELl'nin ICurulacağı 
meydandan ile, şehrin şehrin en se
çili, süsü, güzelliğidir. Ve denile
bilir ki, .bu, cadde il 1erzifonun iki 
bölüme ayınnıf gibidir. Eski ve 
yeni Memfon ... 

• • • 
Yeni Merzifonu kuranlar arasın

da Kaymakam İbrahim Rüttü beyi 
öne sürmek lazımdır. Cumhuriyetin 
bu, iyi itler bapran idare adamı, 
her ,eyden önce, kudretli ve inanlı 
bir g_ençlik kaynağı kurmağa mu
vaffak olmu9tur. ileri gidit ve hızla 
mfın kademe kademe ;zleri görü
nürken; okuma isteği r , ı de tatgan 
bir şe) gibi önüne ı: c;ilemiyeceği 
söleniyor. 

Cumhuriyet cadc!•sinin genit yol 
lannı kalab~ıklı- c .ı ran cumhuriyet 
ı:•r·ı ' · ' · n, r·-' .. ,ak ki Merzifon
luların en dcgerli güvenleridir. Da
vamızın somuzluğuna. kuru, küflü 
kafaları ermiyenler bu Gazi Kay. 
naklarınm ten kahkaJaraı önünde 
ne kadar bitkin ve ölü kalıyorlar. 

• • • 
Bağlan, bahçeleri, panayırlarile 

ünlü olan J14erzifonda çalı~n bele
diye var dediler. Şehre elektrik t. 
ıiaatı kurulu}'or. Y akm bir ıiinde, 

·- -
Merzifonun • caddeleri de gündüz 
gibi olacak, yangın afetinin acısını 
tatmıt bu kasabada itfaiye tetkili.· 
tı da tamamlanmıf. .. 

Yokluk içinde, varlık fıtkırtan 
bir memlekette, Merzifon belediye 
sinden umulacak ne kadar çok di. 
lekler var •.. 

Bu aatırlan nihayetlendirirken, 
Merzifonun varlıklı gençleri tara. 
fmdan tem9il edilen (V ASIYET) 
adlı piyeain heyecan dolu salınelerl 
ni hatırlar gibi oldum. Bana öylı 
geldi ki, "V ASIYET,, kahramanla. 
rınm, hemtirelerine vasiyetleri h.,. 
nüz bitmit değildir. 

"V ASIYET,.lerini sık sık tekra· 1 
lamaları, bir teselli de en ziyade 
bahtiyarlık olacaktır. 

Cevdet YAK~ --Gemlikte Maarif if,ari 
GEMLiK, (Milliyet) - Maarif 

memurluğuna Bursanm değerli ma 
arifçilerinden Cemil Bey tayin edi
lerek ite baf1-uftır. Yedi muallim 
bafka mmtalml.ıor kaldırdmıt ve co 
ğunun yerlerine batkaları getiril: 
mittir. Değerli mualimlerimizden 
Halim ve Nedim Beyler de Tirily• 
ve Y enitehirde .birer haf muallim 0o 

larak gönderilıniflerdir. 

ilk tedrisat b&fJllüdürümüz Ali 
Rıza ve Bursa Maarif Müdürümw 
F akiz Beyler yanlarında umumi mi 
dürümüzün hanımları olduğu halda 
bir kaç gün evvel Gemliğ-3 kadar 
gelerek Gazi mektebinde muıJim
lerle bir saat kadar konUfmalarda 
bulu~Uf ve muallimler tarafından 
maar'.~ memuru beyin söylediği Si• 

cak sozlere başmüdürümüz çok öz. 
lü bir hitabe ile cevap vermiştir. 
~yni gün Küç~ Kumla köyüne gİ 
dıle.!'.ek oradaki mektebin vaziyeti 
tetkik edilmittir. " 

Siirt Halkevi atlı'arının 
gezintileri 

SltRT, (Milliyet) - Geçen CU• 

ma günü ~afta_ valimiz A. Sakip 
beyefendı oldugu halde halkevi re
isi Mir'at B, ve evin idarecilerile 
spor komitesinin altı tubesine ya. 
zı!ı yüze yakın atlı saat 8 de tehri
mızden hareketle Alenzök, Finik ve 
Gerze köylerine uğradıktan sonra 
yeni yapılmakta bulunan Siirt • Sı-
vas yolunun giizerııi.hı olan Bada 
Köyüne giderek Şirvanda köylüler 
tarafından kartılamnı,lardır. Bada 
köyünde bir kaç saat iıtirahat edil· 
dikten sonra dönüt istikameti ol~ 
rak tayin edilen Salamas, Saros,. 
T om ve Halonze köylerine uğra. 
dıktan ıonra geç vakit tehre avdet 
ederek halkevi binası önünde lop.. 
lanan halkın alkıflarile ka'lılan. 
~tl~'.r. G~~inti dolayııile her g;.. 
dılen koye koylülerle yakından te
~as. ederek arazi vesair mevzular 
uzerıne tetkikatta bulunmutlardır, 

Nazilli belediye reisliği 
AYDIN (Milliyet) - Nıtzilli 

kazası, belediye meclisi fevkaliıd• 
olarak toplanmıt belediye reisliği. 
ne yine Emin beyi aeçmittir. Mf'C. 
liı azaları Emin beyin dört aylık 
reisliği zamanındaki çalıpnaları. 
nın neticeleri dikkate alarak rey
lerini tamamen. Emin Beye v .. r. 
mitlerdir. Daimi encümen bal.k. 
ları~ eski vekilelrden SaiL B-:y. 
le ~ı~t bank müdıirü lhsaa a.,,. 
aeçilmışlerdir. 
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o'.duguna anrledanler çoktur 

H S N 
TIR.AŞ BIÇAGI 

• 

ViT~]İN 
ALORİ 

GIDA 
KUVVET 
KUDRET 
KAN 
HAYAT 
SIHHAT 

1 

Çavrlar ÖZÜ 
Nişast1 ÖZÜ 
Arpll özU 
Yulaf Ozli 
Pirinç ÖZÜ 
Pıtates ÖZÜ 
irmik ÖZÜ 
Turlu ÖZÜ 
Mercimek ÖZÜ 

Beyaz Mısır ıızu 

Ş'mdiye kadar icat olunan blltlln tıraş bıçakları 
arasında en mllkemmel ve ea fevkalida oldu., u 
tahakkuk etm· ştir: Piyaaada mevcut tıraş bı
çaklarını ıatırtmıfbr. Hasan brq bıçağının 

1-2-3-4 numaralı gayet keskin ve hassH tiraflan 
vardır ki her lıir tarafile liakal on defa tıraş 
olmak kabildir. Bu heHpla beş kurutluk bir 
adat Hasa• tıraş bıçağı ile kırk defa va ıslak 

bardak ile bilendikto yü:ı: defa tırat yapılmak 
mümklladür ki dünyanın biç bir bıçağında bu 
me:ı:iyat yoktur. Haaaa bıçağı iıtediğiniz halde 
b:ışka marka verirlerae aldanmayıaı:ı. Taklitle
rinden aakınıaız. Fiata 1 adedi 5 kuruıtur. 1) 

adedi 45 kuruştur. Ha1an ecza depoıu: 
İıtanbul • Beyoğlu. 

Çocuklannıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deıi§tire değiştire yediriniz. Vitamini 

ve kalorisi çok olan bu mükemmel özlü unrarla yavrularınız neşeli sıhhatli, tombul, kanlı canlı olurlar. 
Çabuk büyürler, çabuk diş çıkanrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARlLE 

YAPILAN MAHALLEBl ve ÇORBALARlN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. 

Hasan rc1a depnsu. Taklitlninrlen SRkmmı7.. HASAN m11rkasınıı dikkat. 

Büyük Gazete • 

4 Müsabaka: 
1 - Parmak iıı..o.zi tanırmısınız. 

2 - Çocuğunuz güıı:el mi? 
3 - Bunları biliyormuınnuıı:? 
4 - Öz Ttı•kce f·kra mlinb'llcası 

Şirketi Hayriyeden: 
Cumhuriyet Bayramı dolayısile T etrinievelin 29 ncu pa· 

zartesi günü akşamı fazla olarak aJağıdaki seferler yapıla· 
caktır. 

71 numralı vapur donatılmı• olduğu halde saat 19,05 de 
R. Kavağından hareketle 19,12 A. Kavağı; 19,25 Yenimahalle; 
19,29 Sarıyer; 19,35 Büyükdere; 19,45 Tarahya; 19,55 Bey
koz; 20,03 Paşabahçesi; 20,11 Yeniköy; 20,20 Çubuklu; 
20,27 lstinye; 20,34 Eınirgan ve 20,40 Kanlıca iskelelerine 
uğrıyarak 21,10 da köprüye ge'.ecektir. 

Aynı vapur gece yarısından sonra saat birde Köprüden 
hareketle Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi.•, Çengelköy, Vani
köy, Kandilli, A. Hisarı, R. Hisarı, Emirgan, Xanlıca, ı~tinye, 
Çubuklu, Y eniköy, Pa,abahçe, Beykoz, l'arabya, Büyükdere, 
Sarıyer, Yeni mahalle ve R. Kavağı iskelelerine uğrıyarak A. 
Kavağına dönecektir. (4086) 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi lSKENDERIYE 
'IÜRKlYE iŞ BANKASI tarafından tesi• edilmiıtir. 

lTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

fSKENDERlYE de satılmak iizere emaneten mal 

gönderenler, hesabımıza, TÜRKİYE lş BANKASI 
ıubelerinden avans alabilirler. 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
it görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'.i tercih e~meleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgı-af adresi: MISIRIŞ • İskenderiye 
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KADIKÖY TRAMVAYLARI ., 
Yeni ıebekenin açılış res.mi 

latanbul Vali ve Belediye Reüliğinden : 
Şehir ıermayesile itletilmekte olan Uaküdar • Kadıköy ve 

Havaliai Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi tarafından 
teıis ve inp. olunan Kadlköy tramvay tebekesile Muhavvile 
mevkifi binasının itletmeye açılıt resmi 29-10-934 tarihine mü
sadif Cumhuriyet Bayramında, saat 16-17 arasında, K.adıkö
yünde Altyol'da Muhavvile mevkifi binası önünde olacaktır. 

lmuıbul'da bulunan Büyük Millet Meclisi Azuile Umumi 
Meclis Azaamın ve resmi ve hususi teteldriillere mensup zeva
bn ve matbuat erkanının bu merasime ittiraki rica olunur. Bu 
ilin, davetname mahiyetindedir. lstanbul'dan iftirak etmek 
isteyenler aaat 15,50 de Köprüden hareket eden vapurla Kadt· 
köyüne geçebilecek ve 17,55 vapurile dönebilecektir. 

MODA ve FENERBAHÇE 
Tramvay 11eferlerinin itletmeye açıhıı 

Osküdar-Kadıköy ve Havaliıi Halk tramvayları T. A. Şir
ketinden : 

Kadıköy tramvay tebekemizde illfllatJ bitirilen Kadıköy. 
Moda ve Kadıköy-F enerbahçe hatları, evelc cilan edilen ücret 
tari~elerine göre, 29 Birinci Tetrin 1934 tarihine müsadif Cum
hurıyet bayramında, tebeke için icrası mukarrer açılma resmin
den ~nra, İfletmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy - Alhyol • 
Bahanye • Moda ve Kadıköy - Alh>:ol - Ihlamur • Ka1amıt • 
F enerbahçe arasında muntazam tramvay seferleri tesis edile
cektir. ( 4066) 

4 Tefrika: 
1 - llıııer uucun duayayı upıeıwek ıçııı 
nasıl proll;ram yaptı? 

2 - 1661? de Akdenizi titreten Türk 
korsanları: 3 - Fransız rrkaniharbiyesi 
Alman erklniharbiyesinin plinlarını nasıl 
c~ı iJ. 4 - St>\'~f'l)Prİn ~hl. 

tı 

Av Lckanta Ve Birahanesi 
Taksim meydanı Camlı köçk yanında 

BUGÜN· AÇILIYOR 
Geçen ıeneki Kırmızı değirmen ve bu seneki Belvü b:ılıçeai 
s~z heyeti • 1:aveten: Tanburi ve bestekar Salihattin bey n 
klirnet Şükrn Bey • Al ıturka rakıslar • Radyoda co'< takdirlere 

m~ı::ar MÜZEYYEN HANIM 
Büylik § 'şe rakı 17 5, Küçük rakı !00, ulon birası 9.'.l meztler 

25 kahve. çay, gazoz, limo!lata 45 kuru7 .. 

> Müdlıriyet Deniı zade İbrahim 

AN KASI 
Türk Anonim Şir eti,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lirası 

Türkiyenin baılıca §ehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
6656 

Gedikpaşadaki İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

J. E§ya ve levazon anbaril e mÜ§temilatı için 14800,. kilo 
yerli kok kömürü ile 1500 kilo yerli meşe odun kömürü 
1-11-934 Per§embe günü saat on birden on ikiye kad~a
zarhkla satm alınacağından is teklilerin şeraiti öğrendikten 
sonra ilk teminat makbuzlarile göıterilen gün ve saatta Ko
misyonumuza müracaatları. (7190) 

Üsküdar Bukuk H&kimliğinden : 
Üsıküdarda Çamlıca da Bulgurlu 

caddesinde 86 'No. lu hanede sakine 
Fatma Saliha Muzaffer H. vekili '1· 

vukat Hasan Hilmi B. tarafından Ay. 
ni hanede sakin Kocau MuaWa Ne
cip B. aleyhine açılan b<>!aııma da 
vası üzerine berayi tebliğ müddaley
he gönderilen dava arzuhali sureti ika
metgi.lınını meçhuliyeti haaebile bila 
tebliğ iade kılınmakla müddeiye ve
kilinin talebile ilanen tebliğı.t icruı· 
na karar verilmit ve bu bapta yazı
lan davetiye ile dava arzuhali aureti 

mahkeme divanhanesine asdınıt ol
makla davaya kartı tarihi ili.ndan iti
baren 15 gÜn zarfında cevap venneı.. 
ve tayin olunan 12-11-934 pazartesi 
günü aaat 14 te Üsküdar Hukuk 
mahkemesine gelmek üzere keyfiyet 
ayrıca gazete ile de ilan olunur. 

(4070) 

Kad köy Sulh icrasından: Bir bor
cun temini istifası zımnında mahcuz o
lup paraya çevrilme•i mukarrer bulu • 
nan mUlıtelil cins ev eıya11 3.11-934 ta 
aıilıiııe müsadif cumartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar Kadıköy pazannda a• 
çık arttırma ile satılacağımlan yüzde 
iki buçuk resmi dellaliyeııi müıterisine 

ait olmak iizel"O taliplerin mezkur ııün 
ve saıotte mahallinde hazır bulunacak 
m-ura müracaat eylemeleri ilan olu • 
nur. (4118) 

lstanbul 6 ıncı hukuk mahkemesin
den: Hayrünnüsa Hanımın vekili avu. 

kat Mustafa Kazmı Bey tarafından 

Etyemezdc Samatya sahili sokağmda 63 
numarada mukim M. Y akop efendi a • 
leyhine açılan boıanma davasına müte 
dair arzuhali mumaileyhin ikametga • 
hının ıneçhuliyeti hasebil" 15 gün müd
detle ilanen tebliğine karar verilmiı ve 
bir nü.Jum mahkeme divanhanesine a • 
ıılırut bulunduğundan tarihi ilandan 
itibaren on beı gün zarfında cevap la 
yihası verilmesi lüzumu tebliğ makamı 
na kaim olmak üzere ilin olunur. (4119) 

lstanbul beıinci icra memurluğun -
dan: Mahcuz ve merhuo olan yazıhane 
qyasıru t bir borçtan dolayı aatııı mu
karrer olup taliplerin 31.10-934 çar

ıaımba günü saat 9 dan 10 a kadar Ga· 

lata Melefı Han 24 numarada satılacak 
tır. Taliplerin memun1na müracaatları. 

(4077) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cacıı \' akıf Haıa f ıtanbıal 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır . .. ., 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

'l lirl. iye lı tiankUI tarafından leıldl olunmuıtur. lclare mecllal ve mlldllrlu 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Tllrk Sigorta Şirk_. 
tidlr. 'Ilirklyenln her tarafında (200) fi geçeıı acentalarınuı hep•I Tllrktilr. Tiir• 
IUJenln en mlihim mUesseselerinln vebankalanmıı siııortalanııı icra etmeldedlı'. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiııorlalarını an iyi ıuaitJe yapar. Hasar nıkuunda zararları ıilr'at ve kolaylık.I. ısdıt. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 6650 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENT ALICl 
Liman Han, T.Iclon: 22925. 

• Trabzon yolu 
S k vapuru a arya 28 Teşrinievvel 

PAZAR a:ünü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte Zon· 
guldak, lnebolu, .ı\yancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 1 
uğrayacaktır. ·--------= htanbul Üçüncü icra Memurluğun. 

dan: Tamamına 1380 lira kıymet takdir 
edilen Keçecilerde Karahat mahalle • 
sinin yeni bahçe (Vatan) caddeJinde 
8 • 10 - 12 No. lu iki ahın müıtemil 
bir bap hanenin msıf hisseleri açık art
tumaya vazedilmiş olup 10.11-934 ta
rihinde §arlnameai divanhaneye talik 
edaerek 26.11,934 tarihine müsadif pa. 

z~rtesi günü saat 14 ten 16 ya ka<lar 
lotanbul Oçüncü icra daireainde açık 
arttırma suretiyle aablacaktır. Arttır • 
maya iıtirak yüzde yedi buçuk temi • 
nat akçesi alınır . Müterakim vergii« 
le belediye resimleri vakıf karesi müı 
teriye aittir. 

Haklan tapu sicillerile sabit olını • 
yan ipotekli alacaklılar ile diğer aJika. 
darlann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususiyle faiz ve masari
fe dair olan iddialarım ilin tarihinden 
itibaren yirmi ııün içinde evrakı müı 
biteferiyle bildirmeleri l&zımdır. Aksi 
halde haldan tapu sicilleriyle sabit ol. 
mıyanlar &ab§ bedelinin paylaıbnlma • 
cmdan hariç kalırlar alakadarlann 1424 
No.lı icra ve iflas kanununun 119 un
cu maddesi hiilmriine tevfikan hare • 
ket ebneleri ve daha fazla malümat al 
mak isteyenlerin 930.796 dosya noauy

Ja dairemize müracaatları ilin olunur. 
(4076) 

~~~~~~~~~~ 

Adana icra dairesinden: iflastan mf 

kaıddem alacaklanıı bildirihnesi ve kon-
kordato: • ' 

1 - Tetkik merciince konkordato 
talebi kabul edilerek iki ay mühlet ve • 
rilmiı olan borçlu Giritli Ahmet Ham
di efendide alacakları olanların ilan ta 
ıihinden itibaren 20 gün içinde Adana 
icra dairesine müracaatla alacaklarını 
bildimıeleri ve hilifma hareket eclenle
rin konkordato müzakeresinden barit 
bınlalacMrlan. 

2- Alacaklıların 12-11..934 ta·İ· 
hinden itibaren V"ikelan tetkik edelıô
lecelderi ve borçlunun konkordato tek • 
lifi müzakere edilmek Üzere 24.11°1934 
cumartesi giinü saat 15 te lua daire • 
sinde akdi mul<arre rtoplanmada hazır 
bulunmalan ilin olunur. (4080) 

---.A K B A411m .. 
MÜESSESELERİ 
Ankaranm modern her türlü kitap, 
ııazete ve mecmua ile model ve fotoğ
raf levaznnı ihtiyacına cevap veren 
yegane müeueaelerclir. 

Merkezi ; Maarif Vekaleti kartı· 
smda Şubesi : Samanpuan. Telefon: 
3377. lstanbul ıubemizde Ankaranm 
neıriyabnı bulabilirsiniz.- ikdam 
yurdu ittisalinde. 

......................... 
7144 
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................................................... ~ il 
Umumi Ne,riyat ve Yazı ı,ıeri 

Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş 

Zafiyeti umumiye, ittihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve te11iri görülen fatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız • .,. Her eczane~ 

de &atılır. 


