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--Anadolu Ajansmm dün gazete
lerde çıkan bir telgrafından anla
tıldığına göre, Cumhuriyet Halle 
S.,,kuı grupu Batvekil ismet Pa
ta Hazretlerinin ileri sürdüğü es • 
babı mucibeye istinaden Büyük 
Millet Mecli&i ~eçiminin yenilen
:ınesini kabul etmit ve bunun Mec
li.ae arz ve teklifi zamanının teabi
tini fırka rei&liğine bırakmıttır. 

Batvekil Pata Hazretlerinin fır
lrada izah ettikleri sebep tudur: 

Büyük Millet Meclisi T e,kilatı 
ee&aiye kanunu mucibince 1935 
)'ez mevsiminde normal müddeti
ni ikmal edecekse de beynelmilel 
siyuet ıilemi hıidiae ve ihtimaller
le dolu olduğundan yeni seçim için 
o vakte kadar beklemekten ise, in
tihabatı daha evvel yaparak hüku
ll)etin ve fırkanın müstakar vazi
)'etini milletin ılraaile meydana çı
kıaı-mak memleket için faydalıdır. 

Buna ilaveten ve pek haklı ola
rak, fU da söylenebilir ki hükumet 
1935 senesinde hidematı umumiye 
kartılıkla.rını te&bit edecek olan 
'Ve devletin gelirile giderini ihtiva 
eden 1935 bütçesini tetri vazifele
ri bitmek üzere bulunan bir heye
te tetkik ve tasdik ettirip bunun 
llıürakabesi" vazifesini yeni topla
Jııacak heyete bırakmaktan ise, 
Lem tetri, hem de kontrol vazife
ahıi ayni heyete yaptınnak daha 
llJQ'Vafrktır. 

Gene ilıive edilebilir ki önü • 
llıüzdeki tetri devresi zarfında 
Meclisin tıudikma iktiran ettiril -
llıeai icap eden birçok mühim ka
nun layihaları vardır. Bunları kıa
lnen eski heyete ve kısmen yeni 
toplanacak Meclise tanzim ettir -
lllek kanunlarda matlup ve mal< -
sut olan ahengi tefriiyi ihlal ede
bilir. Diğer taraftan bükiinıetin 
ınilli arayı temsil eden yeni heyet
ten alacağı direktifle kartılaması, 
hiç tüphe yok ki tarihe ve memle
ltete kar'ı vazifesini bitirmiş olan 
'bir heyetten pk•ceık az çok zayıf 
kararlarla kıartılamasma nisbetle 
akıl ve mantığa daha uygun dii· 
ter. 

Son sebep olarak, - ve fakat e
L~yet itibarile birinciler meya 
llında - fUDU da zikredebiliriz ki 
Y-1tında Halle Fırkasının umumi 
lıongrea.i toplanacak, hükiimet dört 
lleıııelik faaliyetinin bliinçosunu 
tÖsterecek bir taraftan ibra kara
lt alırken, diğer taraftan müstak
lıej faaliyetin ana çizgileriıni bu 
~ngre ile beraber tesbit edecek
tir. Binaenaleyh derhal hükmedi -
~ilir ki bu kongre tefrii vazife
""l'l nihayet bulmak üzere olan 
1ırica mebuslarından değil, bilıikis 
~kın Fırka programına göre ve 
"1cıat yeniden göndereceği mü • 
llıesstııerle akdolwıur. 
. Bu mülahazalar intihabatuı ye

t:!bnmesi kararının fırkaca hemen 
~ ul edilmit olması .ebeplerini 

laylıl<la ~eden, normal de -
~krasıilerde parlamento meka -
lıİaıııumın böyle sükfanet ve inti
~ ile çalıtması •İyuİ terbiyede 
il' olgunluğa delalet eder._ . 

\' tıkuıda vazifesi hitam bulacak 
~ Reldiği yere gidecek olan Dör
~~llcü Büyük Millet Meclisi hem 
~Yük vafsma, hem de millete iza
d~ edilmeğe layık hizmetler gör • 
t..~n sonra çekiliyor demek en 
~i bir haktinaslık icabı olur. 
... ~'?1a çıkan inkılaplar silsilesini 
~ ve Mmimiyetle kavrayarak 
~-~ icabatına uygun kanun ve 
~erle mülahaza ve tetviklerle 
~ti tenvir etmekten bir an 
~ kalmamıt ve ilık intihap gün
~ karıtıklıŞ'ı araaından müte
lııij)'İz bir •İma ITe çıkarak en müş
w.l_'esent tahminleri bile hakikat 
-:_~na çıkarmağa muvaffak ol -
'1" ?lan Dördüncü Büyük Millet 
'i \!clisine inlı:dip meclislerinin bi
"iı~-.lmı ™111Nniyd)e verebili -

~~ lllecliain sanayi kurumunda 
ı--ı~ı rol ve gölterdiği cesurane 
'ili 1Yet bu!!iin yer yer semereleri
llıil~etkecıir. Biz fUDa eminiz ki 
~ıp sene!erde sanayi progra 
~ . ın inki,afı devam ve buna 
~ 1nki,aflar ili.ve edilirken ge
ıııı,,.., hükümetin ağzında, gerek 
~.tın sahifelerinde ve niha -

efkarı umumiyede bu Dör Jün-

1 Yeni mebus s~ç!mi için intihap 1 
1 ~anununda tadılat yapılmıyacak 1 
1 ilk fili hazırlıklar başladı, Dahiliye Veka- ~ 1 leli Vekfıletletlere tebligat yapacak i 
ii Değişmesi muhtemel esaslar, alınacak tedbirler yeni i 
; meclis tarafından başarılacaktır - İ 
~ Namzetlikler için müracaatlar da kabul edilecek fi -- . 
§ I stanbul intihap encümeni tespit edildi 
S ANKARA, 15 (Hususi muhabirimiz - Kabinenir teşekkül tarzında ve idare 
:=den -- Telefonla) - Dahiliye Vekaleti yeni makinesinde yapılacağı söylenen değişiklik
E mebus intihabatı için hazırlıklarına başlamış lere gelince; bugün bunlar Beşinci Büyük 
:= tır. Vekalet Büyük Millet Meclisince intiha- Millet Meclisinde müzakere ve karara bağla--:= batın yenilenmesi kararı verilir verilmez be- nacak mevzular meyanındadır. Bi.hassa Ik -
E lediyelere telgrafla emir vererek defterleri tısat ve Maliye vekaletlerinde işlerin sela -
E hazırlamağa başmalarını, bütçelerinde inti - meile ve süratle yürümesini temin için yeni 
5 hap için tahsisat bulunmayan belediyelerin, müsteşarlıklar ihdasına lüzum gorülmekte -
E belediye mecl;slerini fevkalade olarak içti - dir. 

E maa davet etmek lüzumunu bildirecektir. İstanbul intihap encümeni seçildi 
iJ5 Dün de bildirdiğim veçhile önümüzdeki Dün lsta.nbul umumi mecliısi toplantısında ye· 
E intihap mer'i bulunan intihap kanunu hü - ni mebus intihabatı için bir intihap encümeni tet-
5 kümleri dairesinde cereyan edecektir. Kanu- kiline dair olan makam tezkeresi okunmuttur. Ma- _ 
§ nun Dördüncü Millet Meclisi trafından de - kam bu tezkeresinde, intihabın yaklattığını, hazıv- = 
§ ğiştirilmesi mevzuu bahis değildir. Geçen in- lıklara batlanması lazımgeldiğini, bir an evvel en- E 
5 tihapta olduğu gibi Cumhuriyet Halk Fır - cümenin seçilmesini teklif ediyordu. Bunun üzeri- E 
~ kasının yeni intihap başlayınca fırkaca nam- ne, belediye daimi encümeninin, intihap encümeni E 
55 zel gösterilmesini isteyen zevatın fırkaya olarak kabulüne ittifakla karar verildi. Daimi =: 
i: müracaat etmeleri lüzumunu ilan etmesi ih- encümen, intihabı teftit heyeti salahiyetile, bugün- E 
S timali vardır. )erde hazırlıklara giritecektir. = 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllll~ 

Yugosla vyadaki 
Macar tebaası 

) Çıkarılıyor mu? 
lli'.f!r!f ~ Macar gazeteleri 

. \ ateş püskür-üyor 

Deniz silahlarında muvazene 

3 büyük deniz devleti ye
ni muahede yapacaklar 
Japonlara tavizat verecekleri anla

şılıyor. Ancak son söz onlarda ... 
Amerik ada askeri tayyareler 2400 Ü bulacak 

, .. 
Japonlar istemiyor, Arnerilıalılar uırar 

ediyor 

Büyük devletlerin salahiy-ar dip
lomatları a.ğzmdan hari>in daha pek 
yakın olmadığı badduncLL ııöylenen ııöz 
lere rağmen, korkunun gün geçtikçe 
daha büyüdüğü anla.tıhy..-. Tehlit.ıe -
Din biç umulmadsk bir zamanda. pat-

cü Meclisin İsmi sevgi ile, takdir 
ile ya.dedilecektir. 

Parlıimantarizmin ÇOfkun te -
zahürleri milletlerin bünyesinde 
sarsıntılar yapmağa ba,ladığı ve 
millet vekillerile elele vererek 
devlet otoritesini kuvvetlendirmek 
lüzumu Avrupanın her tarafında 
yer yer bat gösterdiği bir devirde 
Türkiye Büyük Millet Mecli.inin 

lak venneai ihtiınalleridir ki, ..,.. za
manlarda ailahlanma yarışını ek.olt -
m.ek şöyle dursun, bilakis bu yan§a 
yeni bir hız verdi. 

Londradaki deniz konferansında 
lngiltere, Amerika ve Japonya deniz 
kuvvetleriınde yeni bir muvazene tesi • 
ai yollan &nyorlar. Bu konferansta da 
Japonlarm ağır bartekl....., _,gelen 
~.graflardan anlaşrlıyor. Deniz &ilah 
lannda İfİnc gelmeyen kayıtlardan 
kurtulmak iateyuı Japonların ayak 
diremeai üzerinedir kıi, V a.tİngton mu 
ahedesini feahetıneeeler bile, mühim 
taviz.at alaca.klanna §Üpbeaiz nazarile 
bakılıyor. 

Bir taraftan bu Londra konfenı.naı
nm a.on. wnumi manzarası, diğer tarıa.f 
tan ail&h kuvvet'.erinin arttırılmaaı yo 
lunda.ki y«ıi gayretlere dair dün ge -
len dikkate §&Yan telgraflar tunlar • 
dır: 

Uç ıık J.arf161nda 

LONDRA, ıs (A.A.) - Devam e
dilmekte olan deniz görül!11>el<ri neti
~e V&fington mua.hecI-i yerine 
ııeçecek yeni bir muahede hazırlan • 
maaı ihtimali vardır. 

Dün, yeni bir muahedeye yol ha • 
:nrlamak üzere lngiliz nnırahha.&l.arı 
ı..rafmdan Amerika murahba.a heyeti
- bazı ..,a}Jer ıontlmutlur: Bu aual
ler, Va.şington'a bildirilmiştir. Ve A
merika heyeti timdi talimat beklemek 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

devlet otoritesini ve içtimai niza -
mı takviye edici tetbirlerde bir an 
kusur etmiyerek tarihi vazifesinin 
tabii seyrini takip ettikten sonra 
gene tarihe terefle çekildiğini 
görmek, memleketin istikbali na -
mına gönüllere ümit ve intirah ve
ren bir hadisedir. Bunu bilhassa 
memnuniyetle kaydetmek isteriz. 

Ahmet ŞUKRU 

Belgrat gazeteleri de Macarİs· 
tandaki Yugoslavların tazyik 

gördüğünü söylüyorlar 
BUDAPEŞTE, ıs (A.A.) - Bü

tün Macar gazeteleri, Yugoslavyada 
yaşıyan Macarların 
kütle halinde mem
leketten çıkarılma -
lanna karşı pddetli 
bir lisan kutlanmak
ta ve b\IDU beynel
milel teamüllere ye
ni bir tecavüz telak
ki ebııdttedir. 

Macar matbuatı, 
Belgratta çıkan V re
me gazetesinin, Usta 
ti teşkilatına girmdc 
İstem.iyen Yugoslav 
tebaasına Macar ma-
kamatnun fena mua- M. Gömböş 
mele yaptıklan hak-

(Devanu 6 ıncı sahifede) 

Nafia Vekaleti 
Cevabını verdi 

Tramvay ıirketinin itirazı
na Vekalet cevap gönderdi 

ANKARA, ıs (Telefonla) - !&tan 
bul Tramvay tirketinin Devlet ŞU..aaı 
na vaki müracaatının bir auret.i, Dev
let şlirasınca Nafıa Vekaletine veril
ıınoiş, vek&let te bu müracaata cevap 
olarak, hazırladığı layihayı, Devlet 
fUr&aı vutıasile f.irkete bildinniftir. 
Şirketin vereceği cevapta Nafııa Ve -
ki.letinin cevap vermelinden aonra. 
dava günü, Devlet fUraamca toobit e
dilecektir. 

Trakyadaki 
Muhacırlar 
Bir taraftan yeni evler 
yapılıyor, bir taraftan 
toprak teyzİ ediliyor 
ÇANAKKALE, ıs (A.A.) -Trak 

ya umumi müfettişi lbrahlm T alt Bey 
yanında iki m~vir olduğu halde 
mmtakamıza geldi. Çanakkale ile Ge
libolu Eceabat kazalarında yerlqti • 
rilmi, olan muhacirlerin ~ziyetini tet 
kik ederek avdet etti. Köylere mu -
vakkaten yerleştirilen muhacirlere bir 
taraftan evler yapılmakta ve bir ta • 
raftan da toprak verilmektedir. Mu -
hacirlerin en kıaa zamanda müstahsil 
hale geçmeler.i ve o zamana l<adar da 
ih !İyaç ve sefalete uğramamaları için 
esaslı tetbirler almmqtır. 

Bükreı'te ve bütün Roman 
ya'da ıüpheli görülen unsur 
lar arasında geniş mikyasta 
tevkif at yapıldı. 

Tel: { Müdür : 24318. Yazı itleri müclürü ; 24319. 
ldar• •• Matbaa: 24310. 

M. Pesmazoğlu re.mi •elamı ila eJ en Türk zabitJerinin elini sıkarak 
Türk ordusunu •eUimlıyor 

• 
Yunan iktisat nazırı 

dün Atinaya gitti 
-

Memlekette daha bir çok yenı 
fabrikalar kuruluyor 

Nerelerde hangi fabrikalar açı
lacak - Celal Beyin tetkikleri 

Yunan lktrsat Nazırı 
M. Pesmazoğlu ve refa
katinde bulun.an zevat 
dün aaba.h Loyd Triyea
tino kwnpanyaaınnı Ad
ria vapurile Pireye git
mişlerdir. Muhterem mi 
aafirimiz C...lata nhtı
mmda l.ktıaat Vekili Ce 
l&l, protokol umum mü
dürü Şevket Fuat, Vila
yet erk&nı, Ticaret oda
., erkim, Yunan Cencral 
kon.solosu M. Ka.pıalis 
,,., birçok zevat tarafın· 
dan tqyi erulmittir. Bir 
ihtiram kıtaaı ıeli.m dur 
-tur. Atina ee6riıınia 
._ EpW Bey ele dün 
ayni vapurla Pireye ha
reket etmiftir. 

Celal Bey 
Yunan lktıaat Nazın 

M. Peıımazoğlu .ile be • 
raber tehrimize gelen 
İkiısat V ekilin>iz C..l&l 
Bey, dün husıni aurette 
meıgul olmuıtur. Aldı
ğmıız malUmata göre, 
Celİl'l B. İn yann aktam 
Ankaraya hareket ebne 
ıri muht.emeldir. 
Yeniden birçok fabriJ.q 

kuruluyor 

} unan lk"- Na:ııın M. Menmuoilunun ilün Mil
lıJ1et hıuıui fotoiral muhabiri taralındıuı sekilen 

bü- po rtreai 
Şehrimizde bulunan 

SQm.er Bank umum müdürü Nurullah 
E.sat Bey dün öğleden sonra bankanın 
l&tanbul tubuine gelerek Bankaya ait 
itlerle uğra~ıtır. Sümer Bankm ye
ni - içönde pek .,.,k faaliyeti ola • 
caktır. Oğrendiğimize göre Sümer 

Bank Konya Ereğlisinde yeni bir feb
rika İn"'8• için hazrlığa baılam'!tır. 
Ayın 20 ııinde bu fabrikanın tenıe.Iat
ma merasimi yapılacaktır. 3,S milyon 
liraya mal olacak fabrika.da ince pa-

(Dc~amı 6 mcı sahifede) 

Epir meselesi sarpa sarıyor 

Eski Yunan muharipleri 
gönüllü toplayacaklar 
Atinada yapılan çok kalabalık bir 

mitingde halk Şimali Epirin 
Yunanistana bağlanmasını istedi 

Arnavutlutun bir tebliği 
:ATINA, IS (Milli • 

,..,.) - Şimali Epinle
ki Yunan eka.lliyetinin 
An>avutler tarafından 
ııördülderi tazyik, Yu -
nan ef:kin mnumiyes.in
de gün &eçtiıkçe §iddeti
ni arttıran bir ahüia -
mel hasıl etmektedir. ş; 
mali Epiriölerin kurtarıl 
maıaı yolunda Selanikte 
te§ekkül edea cemiyet 
eski muharipleri toplan 
mağa davet eden bir be 
,.,.....,anıe """"fretmiıtir. 

ATINA, ıs (Maili • M. Çaldaris M. Malısimos 
yet) - Dün aktaın burada Olimpiya birler aJmaaı yolunda ka.rarlar veni -
tıiya.trosunda bütün Atma halkının İt· miş ve bu kararlar hükı'.ı:ınete tebliğ 
tirak ettiği muazzam bir miting yapıl- edilmi~tir. Birçok h tipler §İmali Epi-
mıştır. Arnavutluk hiikıimetinin "°1ıa· rin Yunani,tanla birleşmesi yolunda 
li Epirdeki Yunan ekalliyetine karşı karar veri!mesi için temennılerde bu-
aldığı vaziyeti protesto etmek Üzere lunmutlardır. Mitingten sonra nüma· 
birçok nutuklar aöyleruniftir. Miting yişçiler Arnavutluk oefarethan.ec.ine 
tinıdiye kadar yapılanlardaın daha zi- gibnek İ!lemişleı'ae de, zabtıa kuvvet 
yade kalabalık olmuş ve yirmi binden lcri buna iddetle mani olmuşlar ve 
fazla halk iıtirak etmitşz. Bütün dük m'tingç"leri zorla dağıtını !ardır. 
ki.nlar kapatılmıftı. Sefanikte gönüllü toplanıyor 

Mit>ngte Yunan ekalliyetinin kur- ATINA, IS (M.lliyet) - Selanik-
tarılmaaı için hükümeıin f,iddetli tet- (Devamı 6 ınc: sahifede) 



TARiHi TEFRiKA· 7 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yar.an: A. C. 

Avusfuryanın mali bir delegesi hü
kumeti namına konuşmağa gelmişti 
Bulgaristanın krallığını ilıin et- ! şin mahrem tutulması fevkalade 

mesi, Bosna e Hersekin Avustur- lazımdır.,, 
ya tarafından ilhakı ittihat ve Te- Se!Anik merkezi umumisinin Sad 
rakl.ı cemiyetini çok müşkül mev- razam Kamil Pataya pek büyük bir 
kide bırakmıftı. Selanik merkezi itimat ve emniyet gösterdiğine de
umumisi Babıalinin bu meseleler i- lalet eden bu telgr::.fnamedeki mah 
çin ne yaptığını mütemadiyen soru- rem tebligatın sonunda deniliyor
yor ve Istanbuldaki heyeti mebuse- du ki: 
ye talimat veriyordu. Bu münase- "Bir de Bulgarlarla müzakere 
betle çekilen telgrafnamelerden var mıdrr? Onlarla sadaret arasın
bazılarını aşağıya dercediyoruz: da mitz:ıkere cereyan ettiği için ce-

iz~!1o::~~:s:::e~~;1~:n:ıes~f:~. miyctimiz Bulgarlarla yapmakta 
zerine bu gece merkezi umumide olduğu temaslardan vazgeçmişti. 
müzakere edilerek cevap verilecek- Babıilice şimdiye kadar ne netice 
tir, ltalya ne meslek ihtiyar ediyor? hasıl oldu? Bizim Bulgarlarla tek
Rusya ile lngiltere devletleri Avus- ra'" müzakereye girişmemiz müna
turya ve Bulgaristanın muameleleri sip midir'' Buralarını: da Kamil Pa-ı 
ne ne yolda cevap verecekler, ne şadan ~orunuz. Bir de Babıalinin 
yolda muamele edeceklerdir? Sad- büyük devletlere verdiği programı 
razamın efkarı ne merkezdedir? j istey;niz. Sadrazam Paşa Hazretle-! 
Heyet izamile tabii zaman geçecek. rinin başka mütalealan var mıdır? ı 
Bu müddet zarfında biz yalnız pro- Sizce de söylenecek diğer bir şey 
testo ile mi iktifa edeceğiz? Bugün var mı? Bu gece isterseniz sabaha 
Bulgaristan, vaki hareketile yalnız ~adar muhabere edelim. Adiyö . ., 
bize değil, ayni zamanda Berlin Bu telgrafların münderecatın -
.muahede.ine vazıimza eden dev- dan anla~ılacağı veçhile Selanik 
fotlerin hukukuna da taarruz etmiş 
·oluyor. Binaenaleyh bizimle bera- merkezi umumisi kendi nam ve he
iber onların da şiddetle protesto sabına Osmanlı Devletinin dahili 
edeceklerini yazdık. Bunun kafi ol- ve harici siyasetini alakadar eden 
iduğunu zannediyoruz. Daha ,iddet meselefere müdahale etmeğe baş
li bir lisan kullanalım mı? Halkı lamıştı. Cemiyetin, doğrudan doğ
;tehyiç etmiyelim mi? Yoksa aksi ruya kendi adamlarını iş başına ge
ciheti mi iltizam edelim? Bura ga- tirmeye~ek uzaktan müdahale et
ıı:etelerinin yarın çanları nasıl öte- mesi ve bu suretle ileride birçok 
ceğini bilemiyoruz. Gazeteciler bi- kıylükallcre sebt biyet vermesi, 
:ı:im mütaleamızı ıormağa geldiler. meşrutiyeti takip eden ilk aylarda 

Sadra şafi bir cevap veremedik. ve yı.karıdahi telgrafnamelerin 
ittihat ve Terakki gazetesinin na- münderecatından anlaşıldığı veç
tiri efkarı olan gazete namına da hile başlamı~ olsa gerektir. birinin gönderilmesini bu gece mü-
zakere edeceğiz. ,. Bu ıııalık Abdülhamidi kaybet-

"Sadrazam Paşayı görünüz. Bu- tikleri için Genç Türkleri kazan -
rada Avusturya maliye delege!İ mak isteyen Avrupa devletleri ve 
Mösyö Rapoport hükUıneti metbu- bilhassa lngiltere, birçok işlerde 
asından aldığı emir Üzerine bizim- Genç T ürklf're yardım eder gibi 
le konuşmak istedi. Biz de ilhak görünÜ}otludı. ~ 
meselesinden konferansına konul
masından evvel aramızda anlaş -
mamızı muvafık bulduk. Kendisi
ne qağıdaki teklifleri yaptık: 

Bosna ve Hersek'in kat'i olarak 
terkine mukabil Avusturyanın dev 
!etimize, düyunu umumiyeden İsa· 
bet eden hisse de dahil olmak üze
re, vereceği mali tavizin tayini, 

Avusturyanın Yenipazar Eanca
ğı üzerindeki hukukundan kamilen 
vazgeçmesi, 

Avrupayi Osmani'de tamamiyeti 
nıülkiyemizin teminini Avusturya
nın taahhüt etmesi, 

Bosna ve Hersek'te bulunan 
Müslümanların hukuku medeniye
lerinin ve Vakıflar idaresinin tahtı 
temine alınması ve bunlara doku
nulmaması, 

Arnavutlukta Katolikler üzerin
Cle A vusturyanın eski ahitler ve te
amüller ile mevcut bulunan hakkı 
himayesini kaldırması, 

Türkiyede mevcut bütün Avus
turya poıtahanelerinin kaldınlma
u, 

Kibrit, oyun kağıdı, sigara kağı
Üı ve petrol gibi mevat üzerine 
Devleti Osmaniyenin inhisar koya

-Bitmedi-

Demir ve kömür 

Zongu dak:ılar bayram 
sevinci iç;ndedirler 

ZONGULDAK, 15.A.A.- Demir ıa
oayiinin memlekette kurulacaiı haberi 
halkı bir bayram sevinci içinde bırakmış 
tır .. Halk Cumhuriyetin ıanavi ı::rour-ı. 
mmın en ese.ılı kıınum teıkil eden de
mir ve kimya aanayiinin kömür haz.ne· 
!erinin içinde kurulmasını memleketin 
refah ve saadetine doğru atılnuı en ha
yırlı adnnladan b'~i ve Türk ıanayi prog 
raınının p~ı-lak muvaffakiyetlerindcn ad
detm ktedir. Memlekette sevinç çok ge· 
niş ve şümüllüdür. 

Parisle 6 şubatta ieçi
çirilen tehlike 

PARIS, 15 (A.A.) - 6 ıubat na
di.elerini tetkik eden komiıyon, rapo • 
runu hazulamıjbr. 

Raporda, 6 şubatta cumhuriyetin 
tehlikede olduğu, :r.İra parlamentonun 
istiklali tehd;t edilmiş bulunduğu ve 
hi.di~lerin umumi intihap prenıibine 
zarar v ... ebilecek tekilde olduğu bil • 
dirilmd<tedir. 

HARiCi HABERLER\ 
Balkanlarda sulh sağlam ---· __ _!!!!D~ 
temeller üzerine kuruldu Orta tedrisat programları 

. ' ...... . 
Romen meclisinde Kral Hz. nin nutku 

BUKREŞ, ı5 {A.A.) - Parlamen· 
tonun alelade toplantısı bugün öğle Ü· 
zeri mutat merarim.le açılmııtır. 

Kral söylediği nutukta , evvela kral 
Aleksandrı ve Bartuyu saygı ile amruı 
ve bütün Romen ulusunu birliğe davet 
etmiştir. 

Kral dış gıyasaya giriıcrck demiştir 
ki: 

"Romanyarun dış ııyasası sulhu tat .. 
mak lüzumile milli menfaatin birleı -
tiği bir yol Üzerinde yürüınd<tedir. 

9 ıubat ı934 te Atinada Balkan ant
latması imzalanmıştır. Bu antlaşma 
ıimdilii topraklarm luıtiyen muhafaza. 
sına ve Balkan emniyetinin müdafaa
sına müstenittit-. Romanya ile Bulga
ristan arasındaki sıkı dostluk münase
betleri ve keza istisnasız bütün Bal -
kan devletleri arasındaki itimatlı miı
n:uobetler gösteriyor ki, evvelce ıul -
hün en ziyade tclılikcde bulunduğu 
bir yerde bu sulh sağlam ~emeller fü:c
riı:ıe kurulmuştur. 

Mütecavizin tarôfi baklandaki Lon
dra ınu.kaveJesi Romanyarun otorite-
,; albnda buhman bütün topraklan 
her hangi bir ıiddet hareketinden ma
sun bulunduruyor. 

Memleketin hayati menfaatlerini 

,-----·-
Romanyada 
Geniş tevkif at 

BüKREŞ, 15. A.A. - Havas 
ajansı bildiriyor : Polis, dün 
öğleden sonra Bükret'de ve bü
tün Romanyada genit mikyasta 
tevkifat yapmtfhr. Dahiliye na
zareti, memleketin şüpheli ve 
yolsuz unsurlardan temizlen
mesi için tatbik edilen umumi 
bir tedbir mevzuu bahsolduğu
nu bildirmittir. 

lngiliz kömürü 
A'.<l!n·z piyasalarındaki 

rekabeti görüşecekler 
VARŞOVı\, IS.A.A. - lngiliz kö. 

mürü ae Lehistan kömürü arasında la
kandinavya ve Akdeniz piyasalarındaki 
rekabet o dereceyi bulmuıtur ki iki mem 
leket nihayet müzakereye gınımeğe 

mecbur kalmışlardır. Bu huıuıta Lond
rada başlanan müzakerata şimdi V arş.o· ' 
vada devam edilmektedir. Lehistan, ir
fanda, Portekiz, ispanya, ltalya, Maca
ristan Avusturya ve yakın prkt.a fngi. 
liz kömürüne kartı rekabete baJlamış 

ve hatta yakınlarda Melburn ve Şan
ghaya mühim miktarda kömür gönder
mittir. 

Şimdiki müzakerelerin .seri ve müsbet 
neticeye vannası muhte~dir. 

---o--

İngiltere:ie s ?fal et 
LONDRA, 15 (A.A.) - lş•izlikren 

Galin bazı mrntakalarmda aefalet hü • 
kUın ıürmektedir. 

Mesele dün avam karnarasmda uzun 
müzakerelere sebep olmuştur. Tasavvur 
edilen tı.bt..l.,.. araımda bu nuntaka
lardaki itsizlerin deılıa müreffeh mınta. 
kalara nakli mevcuttur. 

1 gözeten notalar teatisile 9 haziran ı934 
le Romanya ile Sovyet Ruıya diplo
matik münaseLetlere tekrar başlamış 
lard.r. ı 7 senedenberi kesik bulunan 
bu münasebetlerin normal bir şekil aJ. 
masında Romanya iki memleket ara • 
sında tinıdiki sulhün idamesi için 
en emin z.amanı görıncktedir. 

Cene-we müessesesi , bir çok arıza. 
lara rağmen sulhün' idamesi yolunda 
ewensel bir amil olarak gösterdiği çe
kici kuvvetten dolayı kendisine min -
nettarrz. 

Ho::nanya, M_ilktler Cemiyetinin 
mukadderatına olan imanmı bir kere 
daha teyit etmek i&ter. 

Romanya muahedclerden doğan bü
ti!n taahhütleri rtina ile yapmak, müt
tefiklerine kartı mutlak bir aadakat 
göstermek, bütün ınillctl le do:tluk 
bağlıı:rı kunnak ve lla!lrnn itilafı 'le 
küçük itilaf arasında hıl1' <et muvıızj -
!iği vücuda getirmekle gayesine eriş· 
md< için hiç bir gayretten çekinmiye -
CCJ'ınİ is.bat etmİftr. llu gaye şudur: 

"Her yerde fakat bilhassa hudutta. 
rnnrzda •ulh, öyle bir sulih ki, bütün 
uluslar arasında kurulacak, fakat her 
şeyden evvel keadi memleketimizin za
ruretlerini gözetecektir.,, 

Zeppelinler 
Geçen yirmi beş senede 
· bir hayli değişt;:er 
BERLIN, 15.A.A. - Gazeteler, 1909 

seneainde Frankfor .. ta üç ~iyon serma· 
ye ile bir bava şirketinin teşkil ve bu 
şirketin sonradan Freciirihsafen'e na.k
ledilmiı olduğunu ha!ırlatt.ktıan ıonra, 
bu şirketin Kont ' Z ·ppelinin idaresi aJ. 
tmda kabili ıevk ba.!on!o.r in1ası ile i,. 
tigal etmiş bulunduğunu yazmaktadır. 
Geçen yirmi beş ıenedenberi mühim 
terakkiler elde edilmittir, Kont Zepp'e
lin, ilk kabili sevk balonu ile yapmış 
olduğu Frediriıhafen Berlin ~eyahatmı 
iki günde yapmıştır. Ha:buki şimdi in
şa edilmekte olan balon ile katiyen iki 
günü geçmiyecck olan bir müddet zarfın 
da Atlas okya."10Su aşılarak cenubi A
merikay a giciifobilecclt:ta-. 

Hitlerin adamı 
Neler konuştu? 
Vaziyete yeni amil olacak 

bir teklif yapılmamış 
LONDRA, 15.A.A. - M. Anthony 

Edan diın avam kmnaraıonda M. Fon 
Ribbentrop'un Londra görüşmeleri hak
kında izahat venni~tir. 

Fon Ribbentrop pazartesi ve aalı gün
leri Sir Con Simon ' ye M. Eden ile yap• 
tığı görüşmelerde vaziyete yeni bir a
mil veya unsur ilave edebilecek yeni hiç 

. bir teklifte bulunmamııtır. 
M. Eden, görüşmelerin mevzuu halen 

Almanyanın tekrar silahlanması o!duğu 
h..kkmda gazetelerde çıkan haberi tek· 
zip etmiştir. 

Bir başka suale cevap veren M. Eden 
Sar hüki'ımet komisyonu ile Reisinin 
Almanların radyo neşriyatı va11tasile hü
cumlarına maruz kald.ğını bildiğini, 

pek tabii olarak böyle bücınnlardan ıi· 
k.lyetçi olduğunu aöylemiıtir. 

Bu hücumların son haftalar içinde a
zalıp azalmadığı ıualioe M. Eden : 

- Bilmiyorum - diye cevap ver
miıtir. 

Vekalet programları baştan başa de ... 
ğiştiren bir talimatname hazırlıyor 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Maarif Vekaleti, orta tedrisat ders 
programlarını baştan başa değiştiren yeni bir talimatname hazırlamış -
tır. Bundan başka Vekcilet, )'eni bir teşkilat kanun projesi de hazırla • 
maktadır. 

Dahiliye Vekaleti imar program ... 
!arı hakkında proje hazırladı 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Bazı belediyelerin plan, su, elektrik 

için lazım gelen mütehassıs ve mühendisleri bütçelerindeki az tahsısat 
:.:ı getirtemedikleri ve bu işleri görmekte müşkülatla karşılaştık -
lan Dahiliye vekciletince nazarı dikkate alınarak, be
lediyelerin plan, su, elektrik işlerinin Dahiliye Vekaleti tara· 
fından görülmesine salahiyet veren müzeyyel bir kanun projesi hazıria· 
mıştır. Dahı: ye Vekaleti imar programları hakkında bir kanun projesi 
hazırlamı,tır. Bu projeye göre, belediyelerce yaptırılacak imar işleri bir 
plan dalıilinde tanzim edilecek, Dahiliye Vekaleti muhtelif belediyele
rin imar işlerini mahallen keşfettirmek için mimar, mühendis tedarik e 
decek ve her sene yapılacak imar işlerini karşılayacak malzeme, müie -
ahssıslara mahal kalmadan, Belediyeler bankasınca temin edilecek ve 
yapılacak işlerin böylelikle teknisiyenler tarafından mürakabesins im -
kan verilecektir. 

Musikimiz etrafında tetkikler 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Bugün Maarif Vekciletinde toplanan 

bir encümen milt~ mıuikimize Cierilecek veçhe hakkında kararlar vere -
cek olan komisyonda görüşülecek mevzuları tesbit etmiştir. 

Ankara belediye meclisinin kararlar 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Ankara belediye meclisi bugün iki~ 

ci reis vekili Şükrü Beyin reisliğinde toplanarak bu içtima devresinin son 
toplantısını vapmı~tır. Meclis ruznameye dahil işleri görüştükten son· 
ra ntobüs i,.'_ri hakkında ar.adan Reşat Beyin temennilerine dair Reis 

vek.:. Mümtaz Bey izahat vermiş veazadan Veli Bey otobüs ücretlerinin 
tenzili için tetkikatt:ı bulunulmasını teklif etmiştir. 

Arttırma ve eksiltme kanunu 
ANKARA, 15 (Telefonla) -· Arttırma, eksiltme, kanununun oe • 

kaletlerin ayni mahiyetteki ihtiyaçlarının ne suretle temin edileceğine 
dair olan hükmünün, icap ettirdiği formülün hazırlanmtUı için, bütün 
vekcilet:er hukuk mü1avirlerinin işt irakile Başvekcilet müste~rının reis· 
liği altında bugün bir içtima aktedilmiştir. Komisyon, inşaat için yiye . 
cek, yatacak ve giyecek için ayrı ayrı olmak üzere iki formül projesinin 
evvel emirde hazırlanarak komiıryo na verilmesine karar vermiştir. 

Hariciye Vekili Sof yadan geçerken 
SOFYA, 15. A.A. -Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüftü Bey, 

ekspresle bugün Belgrat tarihile Cenevreye gitmek üzre Salyadan 
geçmiştir. Kendisini istasyonda Kralın mÜftWiri M. Groelf ile rahatsız 
bulunan hariciye nazın M. Batalol'u temsil eden hariciye katibi umu· 
misi M. Christol, teşrifat umum müdürü M. Stoikoll karşılamışlar· 
dır. Türkiye Hariciye Vekili bu zevat ile trenin hareketi anına kadar 
görüşmüştür. 

Kaymakamlar ve Bele
diye reisliği 

ANKARA, ıs {Teleıfunla) - D.olıi
liye vekiı.leti, vekilin lii•um gördüğü 
yerlerde belediye reisi vazilesini vali 
ve kaymakamlar uhtesine verilmesine 
ıalahiyet venm bir kanun projesi l:ıa -
zırlamı,ı.r. 

Emniyet abidesi için 
ANKARA, lS (Telefonla) - Emni

y<ot i.bideşinin hiU'içlen getirtilen bronz 
parçalarının gümrük re•mİnden mual 
tutulması hakkında bir kan .. n liyihaaı 
bazu-lamruıtır. 

İnhisarlar memurları 
ANKARA, lS (Telefonla) - Inbi

...,,1..,. vd<ileti; inlıiaarlar memurları ko
ruma kanumma mfuıeyyel bir lı:anun 
layihası hazırlamıp • 

Millet Meclisi 
ANKARA, ıs (A.A.) - Tüo4.iye 

Büyük millet mecliai bugün - üç • 
te reiı vekili Refet Beyin riyasetinde 
ı•andı. 

Hudutta zuhur eden ihtitaflann tet 
ki.k ve halline dair Türk.iye ile Sovyet 
cumhuriyetleri ittihadı arasında 6 ,... 
ğustoı ı928 brihUıde aktıohmmı mu • 
kavelenamenin yeniden altı ay 1-M!idi 
hakkındaki protokolün ~ ciııJı' 
ruznamede bulunan kanun layihaaı aza· 
ya dağıtılıımdan itibaren 48 saat geÇ· 
mediği iç.in müzakere edilemedi. 

Müzakere edilecek """"" bir pe1 
olmadığrndan cumarteai gÜırÜ aaat i.ıçl· 
top'lanmak üzere celseye nihayet ..-eril· 
~ .. 

Ziraat mektepleri için 

bilmesi, 
Gümrük resminin, ticaret mua -

hedelerinin aktine kadar yüzde on 
beşe çıkarılmasına müsaade olun
ması ve Rumeliye mahsus olan yüz 
(le üç resmin nazarı dikkate alın

r----------------------------------------------·-----------------------------, l EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 

ANKARA, ı5 (Telefonla) - Z"r 
raat enstitüsü ile ziraat mektep ve ıııiİ 
esseseleri için ecnebi mamldı:etJerde" 
get:irilec<K proieoör, mütebass .. ve ..... 
tal.arla üç ......, müddetle mularve1e JJ 
tedilebilmw iç.in Ziıraat vdUJe1:ine sr 
ladııiyet veren bir kamın layihası had" 
lanmqtır. 

maması, 

Kapitülsyonların yeniden tetki
kiki beklenirken patent rüsumu 
vaz'ı hakkının tanınması, 

Bu son iki madde Avrupalılar
-:lan istenildiği vakit Avu!turya'nm 
muvafakat etmesi, fakat diğer 
maddeleri timdiden kabul etmesi. 

Bu tekliflerimize mukabil Avus
turyalılar tarafından verilen cevap 
bizden evvel hükumetlerden almış 
oldukları atideki maddelerdir: 

Devleti Osmaniye lehine olarak 
Yenipazar sancağı üzerindeki hu
kukumuzdan vazgeçiyoruz, bu san
cak, diğer büyük devletlerle birlik
te tamamiyeti mülkiyesini tahtı te
mire aldığımız Memaliki Osmani
yenin ayrılmaz bir cüzüdür. 

Biz yukandaki maddelerin hila
fında bir mukavele akdedemiyece
ğiz. Bizim teklifin sair maddeleri 
hakkında Mösyö Rapoport'un ga· 
y • müsait davranmakta olduğu gö 
..Uluyor. Bu mükaleme gayet mah
rem cereyan etmektedir. Neticei 
r .'.llemenin Avusturya tarafın -
c' n vukubulm;ımış gibi cemiyeti - ı 
ı. ~ namma h ·· tu~ete teklifi mu
! ol-hığı:n:Lın Sadraz:ım Pa · 
~ ·a rla l • h••"IS malüm olarak i-

Bulgar gazeteleri va- j 
ziyeti nasıl görüyorlar 1 

Romanya hariciye na.ı;ın M. Titules
cunun Sofyayı ziyareti etrafınd« da 
Bulgar gazeteleri fU mülcihazalarda 
bulunmaktadırlar: 

Slovo gazetesi diyor ki: 
M. Titulescunun hükiimetimi.:zi An· 

karada olan neticelerden haberdar 
edeceğini ve ecnebi memleketlerde 
devran eden şayralann mahiyetini an
latacağını üm ·t ediyoruz. Bulgaristan, 
Balkan yarımadasının tam ort<uında
dır. Ve Bulgaristan .. z bir Balkan iti
lafı kabil değildir. M. Tituleacunun 
Bulgar nazırları ile mükaleme/eri 
hangi mevzu üzerinde cereyan eder
ae etsin, Balkanlarda aiyasi ufkun ay
dınlanmasının ehemmiyeti gayri kabi
li inkardır. Bu :ziyaret dolayısile Bul
gar ve Romen nazırlarının yaptıkları 
beyanat maleaef kafi mahiyette de· 
ğildir. Bununla beraber iki taraf na· 
zırlarının görüpneleri esnasında Ro
manya hariciye nazınnın, Bulgarista
nın Balkan itilafına iltihakı lehindeki 
delillerini izah eylediği lar:zolunabi
lir. Gene bu görü1melerde muhakkah 
olarak, Bulgari.stanla Romanya ara.sın
da muallakta bulunan meseleler de 
mevzuubah. olmuıtur. 
Bizinı bugün nazarı dikkatimi:ıi cel

beden bilhaşsa Bulı;aristanla Roman· 
) a arasır-daki bu rrıuallak meseleler· 
dir. Her iki memleket :zımamdarları 

müteaddit defaUır bunları yakın bir ı 
zamanda halletmek arzularını i%har 
ettiler. Fakat buna raimen bu meae- ı 
leler hala ycqamakta berdevamdır. 
Hat bu ki bu va.ziyet daha fazla u...,ya. 
maz. iki devlet reialerinin mülakahn• 
dan ve Romanya harici 8iyasetinin en 
mlahiyettar idareci$İ olan M. Titules
cunun yaphğı mükalemelerden son
ra Bulgaristan ve Romanya müsbet 
neticeler beklemekte haklıdır. Yerin• 
de saymak, bedbin fikirlere yol açar. 
ileriye doğru her adım ise, mühim da· 
lıi olmasa, nikbinlik yaratır, ve ümit 
verir. 

Her iki devlet adamlarının da bu 
İptidai hakikatlerden gafil olmadıkla
rını ve M. Titulescunun bu ziyaretinin 
bu yolda ileriye atılnuı bir adım tq· 
kil eylediğini ümit ederiz.. 

uzora11 gazetesi de 11Slovo,, gibi be
yanı mütalea etmekte ve bu .ziyaretin 
hasselen Bulgaristan ile Romanya a
rasındaki muallak meselelerin halli yo· 
tunda ileriye doğru atılmıı bir adını 
te1kil eylediği ümidini izhar eylemek· 
tedir. Bu gazete, Romanya hariciye na 
zınnın bu ziyaretinin aynı %amanda 
Balkan itilôfı konseyinin, Balkan iti
lafına dahil olmamq kom1ularla olan 
münaubeti hakkındaki karariyle de 
yakından alakadar olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

~'Mir,, gazetesi iıe fU mütaleada bu
lunuyor: 

"M. Titulucu, aulhün idaıneı;nden 
ibaret olaa bizim me•elelerimizle çok 

yakınlık gösteren meselelerin mii...,ke- ı 
re edildiği çok mühim bir konferans
tan dönüyor. Mumaileyhin Sofyayı zi ı 
yareti, yalnı:ı: kendmnin Bulgamtana 
lıarıı olan dostane hissiyatının bir de
lili değil, ayni zamanda Balkan itilafı
nın Bulgaristana karı• olan itimadının 
da bir delilidir. Bulgariatan Balkan 
itilafı miaakına dahil değildir. Fakat 
bu, Bulgaristanın bu misaka aleyhtar 
bulunması ve böyle bir iflafın iylikle
rini kabul etmemesi değ Uir. Atina
da imza olunan m.i&ak, aralarındaki 
münasebetten hiç bir şikayeti bulun
mayan devletleri b'.rleıtirmi§tir. Ro
manya ile Yugo11lavya, m"aakın imza
sından evvel de, müttefik ilıi devlet i
di. Türkiye ile Yunanistan da ayni 
tarzda çok sıkı r<llbıtalarda biribirine 
bağlı bulunuyordu. Her iki grup ara· 
smda ise daima mütekabil bir emniyet 
hüküm sürmekte idi. 

Halbuki Bulgaristanın vaziyeti da
ha ba1kadır. Bulgaristanın her şeyden 
evvel komluları ile münasebetlerini 
halletmesi lazrmgelir. Bu if te gayet 
iyi bir tarzda Belgrat ile Sofya arasın
da baflamıftır. Sofya ile Atina ara.sın· 
da da bir neticeye varılacakhr. M. Ti
tulescunun Salyayı ziyareti l,se bu hal 
ameliyesinin Sofya ile Bükref arasın
da da yapılma"' lüzumunu hatırlat
maktadır. Romanya il• Bulgaristan a
rasındaki ıraıallak rucseleler de halle
dilmelidiı·. 

Bu suretle llulgar:stan hendisini 
dost b<r muh:t iç:nde h ·ssedecek ı:e 
niyetlerini cebren kabul ettirmek is~e-

yen komıularuı taz.yikı altında balun
duğu intibamı gUlerecektir. 

Balkan itila/ınm laal zimamdarla
rından bulunan ve daha çok gen iı e
mellere malik olan M. Tituleacu, R~ 
manya ile Bulgaristan arasındaki bu 
meselelerin yakın zamanda ortadan 
kalılırılmdsının ve bir umumi al ilônı
nın, hizmet ettiği e3ere ne kadar mü
him bir surette yarayacağını bittabi 
takdir eder. 

Balkan gazeteleri ve 
Ankara nutukları 
Bulgar gazeteleri, Ankara konfe

ransının yalnız Balkan devletlerinin 
değil, beynelmilel sulhün temini ve ce 
nubu rarki Avrupada iktısadi buhra
nın izalesi için büyük bir ehemmiyet 
taşıdığını yazmaktadır. 

Belgratta çıkan V reme gazetesi de 
Balkan anlaımasınuı bugüne kadar 
bir Balkan blokunun lüzumu hakkın
da kati derece kanaat verdiğine işa • 
ret ettikten ıonra diyor ki: 

•Siya.si bakımdan, Balkan anlQ.f -
ması, Balkan milletlerinin Balkanlı ol 
mıyan kuvvetlerin mefum tesirlerin .. 
den ilk defa olarak kurtulduklarını 
gösterir. Balkan anlllf'"<J:rından bugÜ· 
ne kadar elde edilen neticeler, Balkan 
misakını im..., etmiycn memleketlerle 
daha sıkı bir teşriki mesai yolu aç • 
maktadır. Misak, diğer Balkan mem
leketlerin~ de mi&aka müsavat prensi 
bınc İftirah e~melerine imkc:in vermek 
tedir.» 

Gümrüklere tamim 
ANKARA, ı5 (Telefonla) - c,.rı 

huriyet Merkez BankasKm veril...,
meldupla..da eıyanm mıwmele v~ 
ne .-trah olacak la,.,_ıi ya-ine fi' 
krymetinin göaterilmes.i Iİİ2umu ııiiJıY 
rüklere tamim .. dilımiftir • 

Ziraat müsteşarı 
ANKARA, ı5 (Telelonl:a) - ~ 

ya ovası sulama vaziyetini tetkk it? 
Konyaya giden ziraat mii•teşarı A~ 
Bey şehrimize dönmüştür. _,,:; 

Atıf Bey tetkikleri hakkında ...,..
!ete bir rapor verecektir. 
........ ı ............ .-

MESAJ ER I 
NAKLiYAT! 

Nakliyeci 'k i,lerinde u.emleket11 

en muı>tazam ve ilmi wıullerle ça.l,.-ı 
ve bütün müesseael..-ce tarulan AP. 
talya Nakliyatı Umumiye Ş~ 
aenelerdenberi meaajeri sureüle .,....... 
yat yapmaktadll'. Şirketin bu defa ıJJ; 
aajeri ve ihracat emtiaaının nakh:Y3

1 için yeni ve geniı bô_r teşkilat yaptığ111ı. 
her a!m.a.ktayu. Bu t~latm ga'/~ 
ihracat eşyasmı pcık muntazam .,.. 
halde harice nakletm.c.k ve m.egaj..-i 1 

ret.ile verilen etyayı aa.a.ti .aaaıtinıe ,e• 
ketmektir. Halkımıza ve müesıc.ıele 
riınize temin e<!eceği büyi'J< kolaY lı.I< 
!ar do1ayısile bu t~büaten dol 
Antalya NakEya.b Umumiye Şırlcetll' 
ltbrik ederiz. 



Boğan analar! •• 
Hem1ircler! Biz.bize konuşuyo

ruz: Gazetelerde bir ananın çocu
ğunu denize attığını okudukça, 
Ya yavrusunu boğmus bir ananın 
mahkemede hesap ~erdiğini öğ -
rerıdikçe tüylerim ürperiyor. Ne -
dir bu anaların soysuzluk/arı?. Ne
~ir bu kadınların analık gibi en 
ılahi duygulara karşı olan sağır • 
lık:arı? !. 

Galiba biz kadını iyi tanımıyo
ruz, yahut onu hep güzel tarafın -
elan görmek İstiyoruz. Bu kusur, 
bizim kadınlara karşı olan zaafı
mızın bir neticesi midir acaba?. 
Filozoflardan psikologlara, ro
mancılardan doktorlara kadar her 
kea en çok erkeğin iyiliği, kötülü
iii, cani veya dahiliği üzerine söy
lemişlerdir. Kadından ne için bu 
kadar az bahsediliyor?. Çok sevil
diği ve kıskanıldığı için mi aca -
ba?I . . 

Biz anlamıyoruz, bari siz söyle
Yİniz: Neden bu analar yavruları
nı boğarlar?. 

Ana kedi yavrusunu boğduğu 
gibi mi acaba? •• Bunu dişiye karşı 
Zayıf olanlar sevginin taşkınlığı -
1IQ hamlederler. "O kadar seviyor 
ki kıskancından yavrusunu yiyor,,. 
derler •.• Yanlış fikirdir. Kendi, yav 
l'lfsunu yemez. Sadece boğar veba 
Zan başı dönmüş erkek kediler de 
~il boğuntuya iştirak ederler ••• Ne 
ı • , 
. 'i~ıı . •.. Tekrar yavru yapabilmek 
ıt;ın mi acaba? •• 
• An&ımıyorum ve anlamadığım 
ı~n ürküyorum. Nedir bu analann 
Yavrularına karıı zulümleri! ••• 

Siz, bari akıllı wlu hemşireler! 
Gezin, dolaşın! •• Analara analığı, 
llııalığın tadını anlahn! Bunu biz 
erkekler öğretmeye kalkarsak uy
durma olur. Tatmadığımız tadı na 
•ıl tattırabiliriz .•• lakin analık öğ
retilir mi, acaba, eğer tabiat bu 
duyguyu vermemişse! 

Elim bir ihtiyaç 
Bir elemli ihtiyacı burada yaz

lllama tanıdıklarımdan birisi fır -
SQt verdi. ôlüm hakkın emridir. 
Hiç birimiz bundan kaçamayız ..• 
Müstesnası olmayan bu yegane ve 
büyük kanunun önünde eğilmek • 
len başka çare yok! Bununla be -

raber gidene acımak ve gitmekten 

fekinmek İnsanlığın yaradılışı icap 
arındandır. Kanuna uyarak ara -
mızdqn gidenlere karşı kalanların 
birtakım vazifeleri vardır. Bunla • 
1lıı ba1ında gömmek işi get'ır ki; 
~nun sözü bile bana acı geliyor ••• 
!le bu işin bir güç taralı varmış; 

"mdiye kadar bilmiyordum: Cu • 
~ günleri veya per1embe akşam
arı vefat edenlerin cıımartesine 
kadqr defni mümkün olmuyormuş. 
Çİirıkü cenaze malzemesi satanlar 
~ma günü kapalı imiş ..• Fazla tal 
Iİ/<it vermiyorum. Böyle bir halin 
ferek acı s:ıhibi aileyi, gerekse ölü 

~ ne halle.-e koyacağını az bir dü
~rıce ile derhal tahmin edebilirsi
llız.. Acaba bu dükkanlar cuma ka 
114rıundan - vergisiz - istisna edile
~ez mi? •• lstanbulda bulunan bu 
eş on diikkana bedava cwna mü
~desi verilmesi, hatta onlan, cu
'llaları açık kalmaya mecbur edil
~eleri belediyeye pek zor mu ge -
•r acaba?. 
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Ş EH 1 R HABERLER ; 
ôKONOMI 

Tütün satışı . ._.,,...,.... 

Rekoltenin uçte ikisin· 
den fazlası satıldı 

Gelen haberlere göre, bütün Ege 
mmtakasında mevsim baılangıcından -
beri satılan tütün miktarı 8 busuk mil
yon kiloyu geçmiıtir. Buna nazaran, 
rekoltenin üçte ik.isinden fazlası satıl
mıı demektir. 

Tütün fiatlan bir çok mmtakalar
da yüzde 40 - 70 nis!>etinde fazla -
laşnuştır. Türkofisin yaptığı tetkikler 
geri kalan dört milyon kilo tütünün az 
bir zamane!.~ satılacağı kuvvetle umul -
maktadır. 

Yumurtaların kontro'.ü 
Yumurta ihraç nizamnamesinin tat

bikatı dolayuile baılanılan hazırlıklar 
bitirimliştir. Şclırimiz ticaret odası, ilı
raç limanlannd<ı teıekkül edc:ı. komiı
yonlar için lüzumlu olan malzemeleri 
hazrrlamrı ve bunlar dün sevkedilmiı -
tir. 

Her komisyonda, hava boşluğunu öl
çecek aletler, l:imbalar ve daha bazı 
mı:Jzeme bulunacaktır. 

Harice sevkeclilen yummtaların kon
trolıma önümüzdeki perşembe günü.ır -
den itıöaren baılanılacaktır. 

Afyon mu~u\'.e esinde tadll 
edilecek hüklm~er 

Tüm - Yugoslav af}'1>n mukavele • 
sindeki bazı hükümlerin ta-dili için a
yın 25 inde Belgrada gidecek olan he
yete iktisat vekileti müşavirılerindmı 
Haldun Bey de iıtirak edecektir. He
yetin gelecek hafta zarfında hareket 
etmes.i muhtemeldir. 

Prag t.carat mü messilligi 
Prag ticaret mümessilliğine tay:İn 

edilen Cemal Ziya Bey, bir iki güne 
kadar şehrimize gelerek yeni ..,aziiesine 
hareket edecektir. 

Yunanlılarla ticaret 
Ankarada imzalanan yeni Ti.iri< • 

Yunan ticaret anlaşması dün alakadar
lara tebliğ edilmiştir. 

lngilterel e ihracatımız 
Yapılan tetkikleı-e göre, içinde bu

lunduğwnuz senenin ilk altı ayında 
memlcketi.mizden 1 ngiltereye 378 bin 
İngiliz liralık mal i.'ıraç edilmiştir. 

Buna mukahjl, ayni müddt.1: içerisin .. 
c!e Inııilterdcn Tüıkiyeye yapılan it
halat 307 bin lngiliz l;rasıru bulmak
tadD'. Bu mi.\tar, g~eu yılm it:halatma 
nazar~ 72 !...:n ln,;i.iz lirası noksan
dır. 

AyrlırC:a z3~ tin i ooparatifi 
Aydı:-ı zeytin ınüstahıi::eri ve fahri. 

katörleri zeytin istihsal ve sah~ koo -
peratifi namı ile bir kooperatif teşkiline 
karar vennişlerdir. 

Aralarından seçtikleri bir heyet koo
peratifin eıaı mukavelenamesini ha -
zırlamak Üzere işe başlamışlardır. 

ihtikar komisyonu 
ihtikar komisyonu, dördüncü içti -

maını yann yapacaktlt'. Bu içtimada pi
yasada ihtikar olup olmadığı hakkında 
bir kanır verilecektir • 

Kontenjanda .degi,iklik 
Fi), <!eniz aygırı, kerkedan d:!Jcri i

le şimşir, abano.ı:, demirhindi, peresenk 
ağaçları kerestesi kontenjan kararna -
mesinin serbest liıtcs.ine alınmıştır. 

ita y, d Mn ç e"ilmeytn m.;:1 ar 
Ankaradan verilen malümata göre, 

mayıs ıilYI Lar!19da ltalyan kontenjan -
larını,ı tevzii ııraı;.nda be.Jelleri yanlış.
lıkla' Cumhuriyet Mtı!•cz Bankasına ya
tırılıp ta sıra!arı gelmediği için çc.ki
lemiyen maHarın ı ralarına bakılmak .. 
ıızın geçirilmesine müsaade edilmiş.tir. 

lzmir 1935 U usLr p_n1yırı 
ANKARA, 15 (A.A.) - Şe.'ıriıniz

de bulunan lzrnir bdediye rcisi dok· 
tor Be:ıçet Salih Bey lzmir ulu$la.r a
rası panayırının 935 yılı hazırlıklan i
çin yük>ek m3kamal ile temaslar yap· 
mıştır. 

Bu hususta faaliyetle b·•lunmak ü
zere T ürkofisle dtthal faa]ıyete geçile
ccl<tir. 

Sovyet hükümeti 1935 lzmir ulus • 
]ar arası pa.nayırına resmen iştiri.k ede
ceğini timt!iden bildirmiıtir. Yabana • 
lardan h!.lsusi müracaatıar da vardır. 

Rarr.azan hazırlığı 
Evkaf müdüriyeti ramazanın yak

laşması üzerine camilerde hu.lığa baş
lamııtır. 

Salkımıöğütteki Zeynep Sultan ca
mii ile Beyazıt camiinin tamirlerinin 
bir an evvel bitirilmesne çalııılmakta • 
dır. 

Vali muavini Yalovaya 
gitti 

Vali ıtıuavini Ali Rıza Bey, bazı İt· 
Jer,n tetkıki için Yalovaya gitmiştir. 

Yeni gümüş paralar 
ni güm\!ş paraların ba.sılması İş

lenne bakan Maliye V ekhleti nakit iş 
len mudürü Hart Bey, pazar günü 
Ankarayn gidecektir. 

Paraların basılrnaıma devaıın edil
mektedir Yeni paralar en çok bir haf 
taya kadar piyasaya çıka.nlacaktır. 

Doktor Cemal Bey geldi 
Bir miiddettenbcri Ankarada bulu

nan fırka Istanbul vilayet idare heyeti 
reisi doktor Cunal Bey f"hrimize dön
müştür . 

CEMiYETLERDE 

Kadın hekimleri 
Toplandılar 

Türk kadınının sıhhati 
ile a'.akadar mevzu:ar 

Üzerine tebliğler yapıldı 
Türk doğum ve kadm haaahklan 

he'<ir-1 r' bi li • i hükıiınetçe tud.ik e
~ildiğinden mem • 
loketimizdeki ka -
dm ha$talrklan he 
kimlerinin İ§tlraki
le ilk içtiına akde
di!•:nıiııtir. ilk sözü 
müteş.ehl>is heyet 
tarafından rei&ll -
ğe ôntihap edilen 
ordi~Profe • 
sôr Ueppmann B. 
almı§, Türk teha • 
a.sı oluncaya kadar 
• n.illi bir t~ül-

1'evf ik 'Remzı t,.. de reisl>k yapamı. 
yacağmı aöyliye • 

rek istifa etmiştir. Bunun üzerine tek 
rar heyeti idare intihabı yapılmıştır. 
Reiıliğe ittifakla Univcn.ıie kadın 
hıut.alı.kları seririyatı profeeörü Tev
fik Reınz.i Bey, katibi umwnilıiğe do. 
çent Niyazi Müştak, muhasipliğe de" 
Na§oit Beyler seçU:nıişlerdir. Prof~r 
Piman da fahri resliğe intihap edil. 
miştir. Bili.dıara reis profesör Tevfik 
Remzi Bey söz alıruı, kendösüne göste
rilen it:n.at ve teveccühten d<>layı te
fekkür ettikten sonra cemiyet.in müa
takbel mesai&inden bahsederek ezcüm 
le demiştir ki: 

- Bütün meslektaşlarmıızı ve pran 
ıjyen hekimleri birliğin aylık ilmi 
toplantılarına davet edeceğiz. Bu su
retle Türk kadmınc arhha.tile alaka. 
dar olanların mü~terek çaJrşmaları, 
beynelmilel ilim cereyanlanndan isti • 
fade etmeleri kolaylıkla tem.in oluna. 
cal<tır. Maksadımız Türk aıw>es.inin 
sıhhatini ve milli kültürünü yiib.,Jt • 
mektir. 

Reisin sözleri tiddetli alkı§larla tas 
vjp edilmiıtlıir. Bundan oonra, nuıhte-
1.if ilmi tebliğler yapılmrt§ır. Bu me • 
ya.nda §Wllar vardır: 

ALI ESAT B.: Tamiri imkanı olmı
yan ırenit bir mesane nasıınmda muvaf. 
fakiyetle yaptıi;ı Coffrey ameliyesinden 
bahsetti ve hastayı taktim etti. 

AHMET ASIM B. : Ameliyat:a çı
kard.ğı Üç meme kanserini gösterdi, 
Bunların hususiyetlerini anlattı; ve me• 
mo kans.,,.;nin hali hazır teda~isi hak
kında İzahat verdi. 

HADi IHSAN B.: Luteohurmon ile 
tedavi ettiği üç rahim kanama valcasının 
mü1:ıhedelerini 5Öyledi ve honnon tı:-da
vi.ı..inden bugün edilen istifadenin dere
cesini anlattı. 

NURi SULEYMAN B. : Dört muh
telif kusuru olan yedi buçuk aylık bir 
çocuk gösterdi ve bunun doğumda yap
tığı müJkilatı anlatır. 

Bu vaka?ar üzerine yapılan fenni mü· 
nakaşalara : Besim Omer Pıqa, ile Ke
naın Tevfik, Ali Esat, Ahmet Asım, 
Orhan Tahsin, Hadi Ihsan, Nuri Süley
man, Şerif ve Behar Beyler ittirak etmiı· 
tir. 

BELEDiYEDE 

POLiSTE 

Bulunan 
Kafatası 

Eski tıbbiye talebesine 
ait olduğu anla~ıldı 

,:.hırkapıdaki ev ve Cemil Bey 

Ahırkapıda giimrük memurlarından 
Çemil Beyin evinde bir kala tası hu • 
lunduğunu ve ta.bkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Ekrem Beyin vaziyet 
ettiğini yazmıştık . 

Alemdar komiserliğince evde yapı
lan tetk;kat neticesinde bu kafa tasının 
eski bir zamana ait olduğu ve bu evde 
vaktile tıbbiyelilerin oturdukları ve ka
fa tasları Üzerinde tetkikat yaptıkları 
anlı.şılmıştır. 

Kömürlükte yapılan tetkilcattan da 
esl.i bir cinayete a:it ize tesadüf edilme
mİJtir. 

Çocuğun üzerine düşen demir 
Fener de hurdacı dükkfıru önünde a

rabacı Rifat efendi tarafından istif e
dilmekte olan .hurda demirlerden biri o
rada oynamakla alan 6 yaşmda Fuat 
Beyin oğlu Naim ismindeki çocuğun ü
zerine düımüı ve batından yaralanma
ama ıebep olmuıtur. 

HaldJ hırsız 
Seb:ze hal>ne hırsızlık mııksadile g:i. 

ren Nuri İsmindeki şahıs hal bd<çisi ta
rafından yakalanmıttır. 

Hırsız 
Sebze halinde ol1ıran Hasan efen -

dinin 7 lirasını çalan Cafer oğlu Hüs
nü zabıtaca yakalanmııtır • 

Yumruk yumruğa 
KÖprünün Kadıköy iskelesinde Hey

beliada vapurunda yağcı Bahri ile ay
ni vapurda çalıfan Mehmet Ali e
fendiler arasmda kavga çıkmış , Bahr:i 
efendi yumrukla Mehmet Ali Efendi
yi dövmü,ıür. 

Apartımanda yangın 
Beyoğlunda Zembak sokağında 

&aat 19 raddelerinde bir apartonan -
dan yangın çıkmıf ioe de söndürül • 
mü§tiir. 

Periye bankasına olan 
borç işi de halledildi 

Şehir namına Başvekil Hz. ine, Saraç
oğlu Şükrü Beye teşekkür edilecek 

•••••••• 
Bisiklet sahipleri de imtihana tabi tutulacaklar 

lsta.nbul umuıni meclisi dün öğle • 1 borcu bitirecetkir. 
den sonra saat 15 te toplandı. Birinci Verilen izahattan sonra, mukave • 
reis Vekili Sadettin Ferit Bey celseyi lenamenin madde madde okunmasına 
açlt. Kara Mustafa zade Alunet Be - lüzum kalına.dan kabul edildi. Bu m.u-
yin yerine meclise ittinı.k eden yeni lcırveleyi tanzim etmek için, hamiller • 
aza Huaıı F elmı..i Beyi takdim etti. le olan müazlr.ereyi .idare eden Saraçoğ 
Bundan sonra, Meclisin bu devresinin lu Şiiıkrü Beye ve miizakera.ta ınüza-
uzatı~ına dair olan makam tezke- heret eden &ıvekil lıımet Polll}aya l}f>-

re!i okundu. Texkerede müddetin 4 bir namına te§ekkür edilmes.i ittifakla 
gün daha uzatılına.sma lüzum gö..te - lcahul edildi. Meclia pazartes.i günü 
riliyordu. Bu teklif kabul edildi. tekrar topla.nacaktır. 

Bundan sonra, biaiklet kullanan • 
lann da tıpkı otomolıil ıofö.-leri gibi 
İmtihana tabi tutularak, v-;ka al • 
malan hakkmdaki talimatname okun
du. Bazı aza, fikirlerini söylediler. 
Neticede talimatname kabul edildi. 
Bu müddet içinde bütün bisiklet sa
hipleri seyrüsefer merkezine müraca
at ederek imtihan olacaklar ve elle
rine vesikalarını alacaklardır. Müte -
e.kıben Adaların au ihtiyacını temin 
ebnek Üzere belediyeler bankaaından 
150 lira İ•tikraz yapılmaaına dair olan 
tezkere okundu. Bu tezkere Bütçe en 
cümcnine havale edildi. 

Belediyenin borcu 
Müteakıben Perrier bankasmda.n 

1913 ııene&'.nde yapılan iıotikrazın ö -
denmesine dair olan ve hilmillerle son 
yapılan mukavelename mazbatası o
kundu. Azadan Eanaf bankası müdü
rü Hamdi Rasim Bey yapılan mukave 
len:ıme hakkında izahat verdi. 800'cun 
Fransız frangı ile ödeneceğini söyle
di. Verilen izahata göre borç beşte bir 
nisbetine irunitşir. 23 milyon Tür:t li
ruı nokaan ödenecektir. 1913 • 1934 
oeneleri araoındaki müddete ait faiz 
verilmiyecektir. Belediye, ıenede 153 
bin lira ödemek suretüe on senede 

MAARiFTE 

Gazi en:.titüsüne ta -
lehe alınıyor 

Maarif ve4ı:aleti Ankaracla Gazi ter
biye enstitüsünün riyaziye edebiynt 
tabii ilimler ve tarih coğrafya şubele '. 
rine yeniden talebe almayı kararlaı -
tırnuıtır. 

lkinciteşrinin 22 sinde lstanbul, 
Ankara, lzmir, Adana, Konya ve Sı
vasta müsabaka imtihanları yapılacak. 
tır. 

Müsabakaya altı senelik muallim 
mektebi meZ'lnlarile lise mezunlan ka· 
bul edilecektir. imtihan şartları maa
rif müdürlüklerine bildirilmiştir. Ka
bul edilen tald>e tahsilden sonra orta 
mddep muallimi olacaktır. 

Hudutları yc.n:ış gösteren 
haritalar 

Maarif idaresi mekte?lere bir ta
mim göndererek Abdülkadir Sadi Be
yin Tür-kiye haritalarındıı, memleketi
miz hudutlarının yanlış gösterildiğini, 
ve hina"'naleyh hari~alaı·ın değİ§tirilme
sini bilı!: "IJl:ıtir. 

MAHKEMELERDE 

Hırsız mı, 
İftiraya mı uğramış 

---<>--

Naciye Hanım mahke
mede neler söylüyor 
Küçükpazarda Halil Efendinin dülı.-

karunm içinde yakalanan Naciye ham
mm muh~emesine dün ikinci ceza 
mahkei\J,,.inde bakıhruı lıır. 

Naciye Hannn dükkana hır11zlık 
yapmak için girmediğini söylemiştir. 
lddiasma nazaran Naciye hanım Halil 
efendinin karısı ile dargınmıı. Bir ak
şam düklıanırun önünden geçerken Ha-
lil efendinin karısı dükkanm kepen
gini açarak kendisini içeri çağmnış ve 
kardeşine varmasını tddif ebnİş, Naci
ye hanım da teklifi kabul etmemiştir. 

Bunun üzerine Halil efendinin ka
rısı ortadan kaybolmuı, Naciye haımn 
içeride l<abnıı, oradan da bekçi geçi. 
yormu~, hemen hırsız var diye haykır· 
mıtlar w Naciye hanımı düldıinın ı
çinde yakalabruşlarmış. 

Naciye Hanımın kendi idcliasmda 
kalan bu hile ve iftira şekli zabıta 
ta.'ık'.katında ıahit olınamııtır. 

Naciye banan mevkuftur. Muhake
mesi J'lhit celbi için başka güne bıra
l<ılmııtır. 

Yatmak için girmiş 
Hasan ve Hüseyin diye iki is.i..-n ta· 

şıyan bir adam Mehmet efendinin e
vine girerek hırsızlık yapark<'n yaka
lanmıı, adliyeye verilmiş ve ikincı ce
za mahkenıerine sevl<edilmiıt.ir. 

Dün ikinci cezada mımnkemesme 
başlanılan iki İ•İmıli adam eve hırsızlık 
mafuadile değil, yeri yurdu ohnadığı 
için yabnak maksadile girdiğini •Öyle
miıtir. Muhakeme şahit celbi ipn baı
lra güne bıralnlmııtır • 

Kadına söz atmanın cezası 
Halime Hannn isminde bir kadına 

söz atmaktan suçlu Mehmet efendinin 
muhakeme&i Sultanahmet ilDnci sulh 
mahkemesinde yapılmııtır. 

Mdımet efendinin inkilrme rağmen 
Halime hanıma &Öz attığı ""1.itlerle sa
bit olmuıtur. Mehmet efendi 15 gün 
müddetle hapse konulmaya ve mahke
me masrafını ödemeye mahküm olmuı
tur. 

Komünistlik propagandası 
yapanlar 

Komunis ilik propagandau yapmak. 
tan ıuçlu doktor Hikmet, Salahi ve ec
zaa Vasıf efendilerin muhakemesine 
ağır ceza malıkemeande dün de gizli 
olarak bakıl111J§ ve muhakemenin de
vaıru başka güne bırakılmıttır. 

Bir d;lenci [elediye hiz
metinde i.ulıanılacak 

lstarıbulda dilenen bir kadın yaloa.
lanmıştır. Dilencilik kanunen memnu
dur. Bunun için dileniriten yakalanan 
bu icadın adliyeye sevkedi.lmiıtir. 

ismi Eminedir. Hôkim muhakeme
sini yapmıf, dilenciliğini sabit görmüş, 
ve 15 gün müddetle belediye hizmetle
rinde çalıştınlmuına karar venniıtir. 
Dilenci Emine belediyeye gWıderil

mittir. 
ihtisas mr.lıkemeleri 

Uç seıne evvel bir karanwune ile İlı· 
das edilen, ihtisas mahkemelerinin va
zife müddetleri 1935 senesi ilıincikanu
nunun 12 İna günü bibncktedir. 

ihtisas mahkemeleri üç sene zarfın
da ellerinde olan salahiyetle maznunla
nn tecziyesinde cezri hm-eket ettiğin. 
den uyuıtunıcu maddeler kaçakçılığı 
oldukça azalmıştır. 

Ancak iki üç mahküm ayni suçtan 
iki defa mabküm edilmittir. Dığer 

mahküm olanlarm artık kaçakçılıktan 
vazgeçtikleri görülmektedir. 

Tarı dıvası 
Sekizinci ihtisas mahkemesinde dün 

Tan vapurundaki kaçakçdık davasına 
devam edilmiı, geç<:n celsede dinlenen 
müdafaa şahitleri tekrar ılinlenmişler -
dir. 

Şahitleı· ilk şahadetlerini teyit et
miılerdir. 

Muhakeme 25 teırinisaniye b ... alcıl
mıfbr. 

Bir kaçakçı mahkOm oldu 
Dün dokuzuncu ihtisas mahkemesin. 

ele es.-ar satmaktan ıuçlu, Talıtakalede 
kahvecilik eden Abdullah Çavuıun 
muhakemesine devam edilmiıtir. 

Abdullah Çavu§ dört ay hapse ve 
66 lira ağır para cezasına mahküm e-
dilmiJw. 

Eczaya narh 
--o--

Komisyon toplantısını 
ayın 24 üne bıraktı 

Eczaya ve ilaçlara konulacak nar
hı tesbit ebnek üzere Ankarada bir 
komisyon toplanacağını haber ver • 
mi~tik. Dün Sıhhiye Vekaletinden ali. 
kadaı !ara gelen bir emir, yarın top • 
!anması mukarrer komisyon içtimaı -
n1n ayın 24 düne bırakıldığını bildir· 
mittir. Bu itibarla şehrim.izden gide • 
cek murahhaslar hareketlerini tehir el 
mişlerdir. Narh komisyonuna latan -
bul eczacıları ve farm>kologhr bir -
liği namına Necip, Cevat, Ha.&an, Ni
zametlin ve Hüseyin Hüsnü, Ankara 
eczacıları namına da Muzııffer ve 
Hüsnü Beyler iıtirak edeceklerdir. 
Ayrıca lzmirtlen de bir mura.hhM gİ· 
decc1ttir. Narh kcmisycnu"."'un mcs.c: . .i • 
ıi on beş gü:ı kadar sürec~kt:r. 

Moda kelimeler 
Kelimzler:n de birer mo:lası var -

c.'ı~. Zaman zaman mütemadiyen fU 
veya bu kel'meyi işitirsiniz;. Her yer
de ayni fıkranın tekrar edildiğini du
yarsınız. Bunun için o kelimenin her 
vakit, kullanıldığı mônayi ifade et • 
mesi lôz;ım değildir. Fakat kullanılır 
işte!. işten anlayan da anlamıyan da 
o kelimeyi diline sakız; gibi dolamı§ • 
tır. 

Lüzumlu lüzumsuz aöylenen ve hat
ta bazan herhangibir noktai na.zarı is· 
bat etm..k için bir delil olarak ta kul
lanılır ... 

Her devrin, her &enenin kendisi.ne 
mahsus kelimeleri vardır. Mesela 
1924 senesinden ıonra daima duydu
ğumuz; (kriz;), (buhran) kelimesi, o 
tarihten beri her yerde ınk ıık tesadüf 
edilen kürklü mantolar gibi moda ol
muıtur. Kadın erkek, çolak çocuk tıp
kı yo - yo oynar gibi bu kelim.. üzerin· 
de oynamış, buhran kelim..si, beı 
kıta üz;erinde herkesin kolaylıkla an
layabileceği Fakat bir türlü mıinasına 
nüfuz; edemiyeceği bir parula haline 
gelmiıtir . 

- Dünyayi felakete cötüren kriz; • 
dir. 

- Kriz;den dolayı IH:rkes sıkıntı 
içinde ... 

- Bu kriz; zamanında fazla para 
harcanamaz .•• 

- Bu kriz; z;amanında fazla utihsa• 
lôt yapılamaz; .•• 

- Kriz;de hesaplı hareket etmek la 
z.ımdır. 

- Kriz.de vaziyet filıindır. 
- Kriz bilmem nesi böyle olur ... 
Kriz., Kriz; Kriz ... 
Bu kelimeyi o kadar çok duyduk,' 

o kadar çok işittik ki nihayet ( Kri:ı.) i 
duJ.·duğumuz zaman siinrlerimize kriz. 
gelmeğe ba§ladı ... 

Evet kr~in geçmesi için tıpkı top• 
layan bir yara gibi zamanını bekleme
si lazımdı. Hiç bir pansıman, hiç bir 
ilôç buna kôr etmedi ... Dinledik .•. Fa
kat bunu beklemekten artık usanç 
gelmİ§li. Onun için daima heyecanda 
~e tehlikede zevk alan beıeriyet bu 
kelimeye yeni ihtilôtat aradı; kriz 
yalnız; hazmedileme%di. Hem insan • 
lar bunu duya duya a§ılanmqlardı. 
Artık bundan heyecan duyulmuyor -
du. Onun İçin eski devirlere bakıldı ve 
tarihten yeni bir kelime alındı: 

Harp! •... 
Harp tehlikesi Avrupayı bürüdü. 

Bulutlar karardı. Fırhna bafgÖStf!• 
riyor ... 

Çok alıimetler belirdi ... 
Evet Filhakika alômetler çoktu.. 

Fakat bunların mühim bir kısmı atla. 
hldı... 

Avusturyada M. Do/Uu11'un öldü
rüldüğü z;aman, ltalya hudutta tahıi
data baılayrnca: 

- Eh dediler ..• Artık bu sefer harp 
mulıakkak! ... 

Derken Yugo.slavycının kıymeJli 
kralı ile Fransanın güz.ide bir diplo
matı katledildi. 

- Bu sefer harp yüzde yüz dıye 
düşünenler oldu. 

Asap gerindi. Vaziyet nazikti. Fa • 
kat hüsnü niyet galebe çaldı ve bu • 
luılar daiıldı. ' 

Derken fİmalİ Epir'de Arnavutlar 
Yunanlılann ü:ıı:erine taz;yikler yapma 
ia baıladılar .•• 

iki devletin arası fena bir ıekilde 
açıldı: 

- Bu iı bir patlak verecek diye rn
d iıe baılad ı ... 

Şimdi herkes~n ııö:zj Sarre ü::urin -
de: 
Re>İôm yaklcştı. Bu küçücük top • 

rak parçcısı Almanyaya mı gidecek, 
Fransaya mı geeçcek, kimse bilmiyor. 
Almanlar çalışıyor. Fransızlar çalııı • 
yer. Fransız hududunda tahıidat ya • 
pıldı. Eter bir kargaşalık olursa 
Fransız. askerleri çağırılacak. Fakat 
bu takdirde acaba Almanlar rahat du 
racaklar m:? ..• 

- Herhalde S:ırre bir harp doğu • 
racak gibi görünüyor... Almanyada 
300 bin tam leçhi:r.atlı asher tetik üs
tUnde du. uyor.71Uf. Kargaşalık m.:.1 -
hakkak ... Bu reyiôm Ö> le %annedildigi 
gibi •essiz &adosı:z olmayacak. Fakat 
b ·, harp patl::ıyacak olursa o .:zaman 
dünyanın hali ne o!ur? .• 

E vıt bir harp p:ıtlaması çok ihti • 
mal dahil:nde olab lir. Belki de pek 
kola>dır. Fal.at bugünkü devirde böy
le b:r harbin mesuliyctini Üzerine a
labile~ek bir memleket tasavvur et • 
mek pek o kadar kolay değildir. 
Harpten mağllip çıkanlan bir tarafa 
bırakalım ve galiplf!re bakalım. Bel
ki toprak kaz.andılar. Fakat bunun ya 
nında nelf!r kaybelm<!diler ki ... 

Buna rağmen gen• harp!en bahse
diyoruz.. Her tarafı karanlık görüyo
ruz.. Kulaklanmızda s:lôh sesleri ıim
diden çınlıyor. 

Çünkü: 
Harp kelimesi Tnodadır. Ve herkes 

bunu kullanıyor. 
Mümlaz FAiK 

Şark Demiryo'.ları 
komiser vekilliği 

Şark demiryolları kumµanya.sı nez 
dindeki Nafıa lcr.njstri F2ik Bey n 
vazife&ine nihayet verilm.şti. Fa.ik B., 
vekaletle temas için Ankaraya g;t • 
miştir. Yerine vekaleten hat kcm.i:.eri 
Salahattin Bey tay:n edilm'ıt.ir. 

Dün sabahki ..,., 
Dün sabah limanda kesif bir ıis ta

Nkası görülmüı, bu ı)-·~ .. ~cd 
ferleri intjzrunsızlığa ug • ıştrr. !. cyır 
esnasında bulunan bazı va > • lar uzun 
düdükler çalarak ycrlcnni b ili et :.ş
Jer, her ha:ı.gi bir kazaya mcyd;ın ve
rilmemesi için tedbir!i d vr 
dır. 

Akşam üzerine doğru tckr r h .tif 

bir sis tsba:rısı peyda olr.ıuş, fakat 
ıc. .. ri se.Cerc .!i kle venncm.ist r . 
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1 - Sarre Meseıesi 

Sarre meselesi, her gün geçtikçe Av
rupa için artan bir tehlike şeklini alıyor. 
Ma!Lımdur ki ı3 kanunusani ı935 tari -
hinde bu mm takada araya müracaat edi. 
lecek ve halk fU 3 ıd<tan birini tercih e
decektir: ı - Almanya'ya dönmek. 2-
Fransaya iltihak etmek. 3 - Şimdiki 
beynelmilel rejimin devamına karar ver
mek. Fransa'ya iltihak etmek mevzuu -
bahu değildir. Bir kaç sene evvelisine 
kadar mıntakanın Almanya'ya dônmeııl 
muhakkak telakki ediliyordu. Fakat Hit
ler iı batına geçtikten oonra Sarre mm· 
takasında Almanya'ya iltihak aleyhine 
bir cereyan başlamış ve bu cereya" kuv
vetle;miştir. Fransa da bu cereyanı tak· 
viyc ediyor. Çünkü Almanya ile kendi 
toprakları ara11nda bitaraf bir memleke
tin bulunu.11 Fransa için elveriılidir. 
Hitler ve fırkası bunu bildikleri içindir 
ki &raya müracaat ıı:ünü yaklattı.kça, 
SarTe'm Almanya'ya iltihakı lehinde ya
pılan propaıı:andaya şiddet Yermişlerdir. 
Bu propaganda o kadar pddetlenmiıtir 
ki Sarre'da da asayişin muhafazası husu
sunda bitaraf idare komisyonu müşküla
ta maruz kalmıı ve Milletler Cemiyetin• 
den lsviçre ıı:ibi bitaraf memleketler~e? 
polis ve zabıta alınmasını talep . ~ştı. 
lsviçre kendi tebaa11nm bu vazife?" al
masma ra:tı olmadığı için bitaraf ıdare 
komisyonunun bu teşebbüsü bir netice 
vermedi. Fakat son zamanlarda. Fransa, 
asayiıin muhafazası mülahaza11 ıcap et
tirecek olursa, Sarre mmtakasına asker 
ıevkedeceğini bildirmiş ve hudutta ha· 
zrrlığa da baş~amıştır. Fr3:"'":. ~926 ·~
nesinde verilen bir karar ıle araya m~
racaatrn bitıaraflıkla yapılmasını temın 
noktasında kend:sine bu vazifenin teret· 
tüp ettiğine kanidir. Filhakika o zaman 
Sarre mıntakaıındaki &riya müracaatın 
ıerbeıt yapılmasını temin için Fransa'
nm icabmda asker sevkedeceği kabul 
edamişti. Fransa ,imdi ihtiyat tedbiri 
olmak üzere. bitaraf komisyonun her 
hangi davetine kar'ı hazrrlanmaktadır. 

Almanlar Frama'run noktai nazarını 
kabul etmiyor. Almanlara ıı:öre, Sarre 
ibtitafında F ranoa bitaraf deiil, alakadar 
olan taraflardan biridir. Binaenaleyh 
Fransız askerlerinin müdahalesi asla bi
taraflığı temin edemez. Bilikll in~a~ıı~ 
tarafgirlik içinde yapılması netıceııru 
verecektir. 1926 senesinde Franu.'ya 
böyle bir vazife verilmit o~bil~. _Fakat 
o zamandanberi vaziyet degıJll11ttir. 

Bu meseleyi şimdi çarıamba günü top· 
lanaca.k olan Milletler Cemiyeti Meclisi 
müzakere edecektir. Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü Bey de bu maksat· 
ladır ki Cenevre'ye gitmittir. Almanya 
Minetler Cemiyetinden çekilmek için bir 
sene kadar evvel kararını bildirdiğinden 
henüz hükmen cemiyet i.zası olmaktan 
ç kmamakla beraber, içtimada bulunacak 
deiildir. Almanya'nın hükmen Milletler 
CemİyE-.t~ izası olmaktan çıkmasına daha 
on bir ~vlık zaman vardır. Çünkü bir aza 
ancak iki sene evvel haber vermek f&rlile 
c~miyetıen çıkabilir. 

• • • 
2 - Yeni Fransız hükUnıeti 

l>oumergue kabinesi ıı:eçen hafta izah 
•ttiğimiz sebepler dolayısile istifa etmiş· 
tir. t.umhurreisi Lebrun, bafvekilliği 
evvela Meb'usan Meclisi Reisi M. Boui
sson'a, sonra da Hariciye Nazın Laval'a 
teklif etti. He.- ikisi de kabul etmedikten 
sonra M. Flandin yeni kabineyi teıkil et
mittir. Yeni Fran.;ız kabinesi eskisi gibi 
milli temerküz kabinesidir. Eski kabine
den farkı, Doumergue, Petain ve Tar • 
dieu'nün yeni kabineye girmemiş olma
larınd3dır. M. HerTİot eskisi aibi. neza
retsiz nazırdır. Tardieu de eski kabinede 
ayni vaziyette idL Şimdi Tardieu yerine, 
Sağ' cenahın miimessili olarak nezaretsiz 
nazır ~,fatile Marin kabineye giriyor. 

Doumergueı'in çekihn.esi Fransız ıiya· 
si hayatında hiç bir sarsıntıya mahal ve .... 
memİ•tir. Yeni kabinenin gerek efkan
umumiye, erek Meclis tarafından iyi 
k"~·landığı anla~ılmaktadrr. Doumer -
guo'in c.-kilmesile Paris sokaklarmda nÜ· 
maviş yapılması bekleniyordu. Halk bu 
kabine de1işmesine karsı lakayt kalmış
tD". Kabine 423 rey gibi büyük bir 

Milli tefrika: 15 

) 
ekseriyetle Mecliste itimat kazanmııtrr. 
Fransa'mn bu defa buhranı kolay atlat
tığı anla~ılıyor. 

• • • 
3 - Amerika intihabı 

Hafta arası neticeoi kat'i olarak anla
,ıtan Amerika seçimi Roosevelt'in ve 
Demokrat Fırkasının büyük bir muvaf • 
fakıyeti şeklinde tecelli etmiıtir. Ameri
ka'da yapılan ara intihaplannda 
iktidarda bulunan hükumet fırkası dai
ma kuvvetinden azacık kaybeder. Bu de
faki intihap, Amerika'nm siyasi hayatın· 
daki bu teamülü tersine çevim:ıiıtir. De
mokrat Fırkası, kuvvetinden kaybetmek 
şöyle dursun, biliı.kis kuvveUenmittir. 
Şimdi hükümet gerek Mecliıte ve gerek 
Ayanda iki sülüs ekseriyeti temin etmiı
tir. iki &ene evvel, Roosevelt'i iktidara 
çıkaran cereyan hala bütün hızı ile de • 
vam ediyor. Bu cereyan banlralarm, yük
sek ıermayenin ve aanaY, menfaatlerinin 
devlet üzerine yaptığı tesire kartı bir 
aksülimeldi. Bu tesirler, Amerika'daki 
buhrandan büyük mikyMta mes'ıll tutul
maktadır. Roosevelt'in ikt:ıadi kalkınma 
programı bu tesirlerle mücadele mahi • 
yetindedir. Amerika halkı Cumhurreisine 
bu mücadelede müzahir olmakta devam 
ediyor. Mamaf:h intihabatın ı: • 'cesi gös
teriyor ki bu tesirlerle mücadele bakı • 
mından efkan umumiye daha ileri gidil
mesini iıtiyor. Yeni Meclis ve Ayan 
Roosevelt'ten de dalsa sol görünüyor. 

Muhalefet fırkasının hezimeti kartnm' 
da uzun :ı:aman Amerikanın mukaddeTa
tını idare etmi~ olan bu fırkanın istikbal
de takip edeceği yol hakkında birçok 
tahminler yapılmaktadır. Fırka, gerek 
Mecliste ve gerek Ayandaki liderlerinin 
en ınühimlerini kaybetmiş görünüyor. 
Yeni esaslar üzerine teşkilatlandırılma • 
yacak olursa, fırkanın büsbütün dağıla
cağı da bir ihtimal olarak ileri ıürülmek
tedir, 

• • • 
4 - Almanya'nın Silahlan 

Almanya'nın silahlanması meselesi 
Avrupa devletlerini ve bilhassa Fransa 
ve lngillere'yi meşgul etmektedir. Fran
sız ve lngiliz gazeteleri, her gün Alman
ya'nın silahlanmasından bahsetmektedir
ler. Geçenlerde Daily Telegraph gazete
si neşrettiği iki şayanı dikkat mekalede 
bu siliihlar hakkında en ince teferrüatı
na kadar malumat vermiJtir. Diğer ga
teler tarafından da teyit edilen bu yazı· 
lardan anlatıldığına !!Öre Almanya'nın 
bugün üç yüz bin askeTi vardır. Zab:tler 
ve diğer kadro da buna göre artırılmıt
lıı". Yani Almanya, bugün Versailles 
muahedesinin tahsis ettiği m 'ktardan üç 
misli fazia siliihlıdır. 

Almanya'nın silahlamna11 artık bir 
emrivaki olarak kabul edilmektedir. Hiç 
bir devlet buna mi.ni olamıyor ve Al
manlar da timdiki vaziyetten memnun 
görünüyorlar. O kadar ki fi~en mevcut 
olan vaziyet hükmen de kabul edilecok 
olursa, tekrar Milletler Cemiyetine gir
meğe hazır oldukla.."lnI bildirmiı!erdir. 
Almanya Milletler Cemiyetinden silah 
ınoktaıındaki müsavatı tanınmadıiı için 
çekilmişti. Şimdi artık siliihlanmıttır. Bi
naenaleyh bu silahlanması hükmen tanı
nacak olursa, Milletler Cemiyetine dön
mek için ortada hiç bir mani kalmı
yor demektir. Yon Ribentrop'ün Lond
ra'ya yaptığı seyahat, bu..,u temin gaye
sine matuf olduğu söylenmektedir. 

Anlatılıyor ki MilletleT Cemiyeti dıfın· 
da kalmak Almanlann işine elvermeme
ğe baflamıştır. Bilhassa Sovyet Rusya 
cemiyete ıı:irdikten sonra Almanlar dışa
rıda kalmanm mahzurlannı hissediyor • 
lar. Almanya geçen senenin teşrinievve
linde Milletler Cemiyetinden çekilmeğe 
karar venniş ve bu karanru da umumi 
katipliğe bildirmiıti. Misaka göre bir 
devlet cemiyetten çekilmek için iki sene 
evvel haber vermelidir. On üç ay evvel 
haher verdiklerine göre, daha on bir ay 
hükmen iızadııılar elemektir. Bu 
müddet zarfmcla da tekrar .,.._ 
miyete girmek imkiinlarm1 ara-
yıp bulac:aklan, bulriinden yapmağa 
baıladıklan teıebbüslerden anlatılmakta
dır. 

• • • 
5 - Deniz devletleri arcuında 

Wa~inıı:ton deniz siliihlannı azaltma 

a t .ı~rc11 JJ1 

- Açık kırem. •• Sonra. •• dikkat 
ettin mi ayağındaki kunduralara? 

Hem kotuyorlar, hem de yürür
ken aradaki mesafeyi kısaltmama
ğa. gayret ediyorlardı. 
Şimdi kız Tomtom camiile kara

kolunun arasında ilerliyordu. iki 
arkad~: yokuşun son basamağını 
indiler. 

Düz yolda, kızın taze serpilmit 
vücudu, bir kat daha göz çeken bir 
güzellik almıştı. Artık çantasını 
döndürmüyordu. Y almz bir kere ar 
kasına baknnşlı. Öyle dalgın ve du 
manlı :;r bakıtı vardı ki; Hilmi, 

• 
- Eğer bizi gördü ise Arap ola-

yım - diye düşündü • 
Fırının önünden geçerken, kız 

bir kere daha başını çevirdi. Hilmi 
dikkatle baktı, bu yüzü bir yerde 
gördüğünü hatır'adı. Nefti çarşaflı 
kızın arkadatı üzerindeki tesirini 
ökebild'. Kız baktıkça Nazmi ta-

Müe.ıifi: Nazmi Şehap 
hanlarından kaldırıma yapıtıyor -
mut gibi oluyor, duraklıyor, yerin
den kımıldıyamıyordu. 

Az ilerde yolun sağından soluna 
geçerken, adımlarım sıklaftırdı.Sol 
kaldırıma ondan evvel ula.tarak kı
zı battan aşağı süzdü: 

Çok gençti. Esmerdi. Gür kirpik
leri, ince uzun kaşları vardı. Gözle 
rinin biraz büyücek olan bebek!e
rinde bir kadife yumutaklığı sezdi. 
Elmacık kemikleri çıkık, ağzı bü
yüktü. Hovarda bir laübalilikle pe· 
lerininin önünü gerdanından bir 
karıf afağıya kadar açmıfh. Sol ya 
nağında dudaklarının bitiştiği yer
de büyücek bir et beni gözüne ili
tince Korbo: 

- Tuhaf fey. • • - diye mırıldan
dı - Bizim oğlan benli bir kıza tu
tuhun ••. Mutlaka büyü yapmış o
lacaklar. 

KUl...&.lt ........ 
Sanat aşıkı hırsız ... 
Başbaşa vermişlercli. 
Biri yaşlı ve eski mektebe men

sup, öteki genç ve D grupu iizluın
clan iki ressam konuşuyorlardı. 

Yaşlı ressam, bir kaç yıl evvel, 
evine giren bir hırsızın nasıl hiç bir 
şeye dokunmayarak en sevdiği tab
lolarınclan üçünü sessizce aşınp 
gittiğni anlatıyordu. 

Genç ressam sordu: 
- Yalnız tablo!annı mı aldı? 

Hayret doğrusu •.• 
Yaşlı ressam gülümsecli: 
- Ben de hiila, durur, durur bu

na ftqanm. Evde para edecek epey· 
ce kıymetli (?fya ela vardı. Hırsız, 
bunlara el bile sürmemis ... 

Genç ressam, ha/ilçe içini çekti: 
- Yazık! .• dedi, şimdi böyle sa

nat ôşıkı hırnzlar da kalmadı! .• 
Kulak MiSAFiRi 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda İ§ ı>e iıçi isti· 
yenlere taıJassut ediyor. Iı ıJe İ§fİ 
i.ıiyenler bir mektupla ip büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Sanatim makinisttir. Ve her cins 

otomobil kullarunm. Ayni zamanda 
un fabrikalan !atlarından anlanın, elim
de bonservislerim vardır. Şelıiremaneti 
Piyer Loti caddesi Çukur mektep 4ı 
No. Galip Bey vasıtasile Sadi. • 

muahedesinin mukadderatını tavfn ede
cek o~an Londra müzakereleri bir netice 
vermemi1tir. lngiltere, Amerika ve Ja -
ronya murahhasları arasında iki hafta -
danı...ri bu müzakerelere devam edilmek
te idi. Japonya, lngiltere ve Amerika'nm 
bet nisbetine karıı üç niıbetle iktifa et
miyor. Müsavat istiyor. Arada daha bir 
taknn ihtilaflar mevcut olmakla 
beraber, Japonya'nm bu müsavat talebi 
karşmr>da diğer ihtilaflar ikinci plana 
atılmıttır. Diğer ihlliiiflara geçebilmek 
ir,in Japonya'nın müsavat talebi üzerine 
tebarüz eden ihtilaf halledilmelidir. 

Müsavat meselesi halledilemeyeceğine 
göre, Waşington mualsedesi ı936 sene
ıiniın sonunda müddeti bittikten sonra 
temdit edilmiyecektir. Ancak iki sene 
evvel, muahedenin tecdit edilm.iyeceğini 
alakadar dev~etlere bildirmek lazımdır. 
Bunun içindir ki Japonya k.i.nunuevvel 
ayının ıonundan evvel, mua!-a deyi feı
hettiğini resmen bildirecektir. 

lngiltere, muahedenin temdit edilmi· 
yeceğini artrk bir emrivaki olarak kabul 
ettiğinden girişilecek yarıtı bir derece)Je 
kadar tahdit etmek için fU teklifi ya!) -
mıştır: 

lngiltere, Japonya ve /\-• rika, tonaj 
miktarı üzerinde arle·~madıkları takdir
de inşa edilecek 'lcmiİerin hacimleri üze
rinde an!a~malıdrrlar. Yani muayyen 
to ... ~; Jaa daha büyük harp gemisi yap
ı: :unayı kabul etmelidirler. 

Bu, W atington muahedesile girişilen 
taalshüdün bir kısmını devam ettirmeyi 
istihdaf eden bir tekliftir. Mıdümdur ki 
Waşington mualsedesile hem her devlet 
muayyen bir nisbet haricine çıkmamayı, 
hem de 35 bin tcndan fazla gemi inıa 
etmemeyi taalshüt etmitti. Birinci taah
hüde göre Japonya üç, Amerika ile 1 ngil
tere beş nisbette inşa edeceklerdi. Bu 
nokta üzeı-inde anlaşdamadığma göre, 
lngilizler ikinci taahhüdün baki kalma
•mı istiyorlar. Hatta büyük gemilerin 
hacimlerini otuz beş binden de aşağı 
indinneyi teklif ediyorlar • 

Ancak küçük gemi ek AmeTika'nın iti· 
ne elvermiyor. Çünkü lngiltere gibi, A
merika'nın açık denizlerde çok üssübals
risi ve kömür deposu yoktur. Amerika, 
kömür almadan uzun yol katedecek harp 
gemisi ist'iyor. Amerika için ehemmiyetli 
olan nokta, gemilerin hacimlerini indir
mek nokta11nda değil, her devletin inşa 
edeceği tonaj miktarını azaltmaktadır. 

Bunun içindir ki birinci noktada Ja -
ponya ile anlatılamadığı gibi, ikinci nok
tadada da Amerika ile anlaımak müfl<ül 
olacaktır. 

AhmetŞUKRU 

lan yana üç dükkanda mezarta· 
fI yontuyorlardı. Havada bunaltıcı 
bir rıcaklrk vardı. Cadde bombot· 
tu. Anl~:ı!an herkes serince bir ye
re sığınmı,tı. Hilmi yavat yava.ş yü 
rüycr fa!:'.'.t gözlerini kızdan ayır
mıyordu. Bu taze vücudun ahen.gi
ne o l:z,.,!ar dalmıttı ki arkada.şının 
seslend ğini duymadı. 

- Hi,t ! ltitimiyor musun be? 
Sana s3ylüyoruın ayı! 

• 
- Sağır mı oldun budala? Ba-

ğırıyorum... duymuyorsun? 
- Gürültüden ititememit ola • 

cağrm. 

Aklını fikrini kızın ardından ka· 
pıp koyuveren Nazmi, mezarcı dük 
kanlarının çekiç ve külünklerinden 
çıkan mülhit gürültünün o ane ka
dar farkına varmamıt olacak ki: 

- Vay canına be .••• diye ho
murdandı - Herifler amma da çalı
fıyorlar ha! .• 

- Tabii. •• kazanıyorlar. 
- Mezartafı çok para ediyor ga-

liba. .. 
-Yeni mi anladın? 
Yüzünde bir nefret, bir tiksinme 

belirmitti; Hilmi birdenbire değit
mişti. Hiddetle, adeta haykırır gi
bi: 

- Bizim mahalledJotı herifler
le alıtverit etmeyen kalmadı. - de-

Öz dilimizle 
Bu kadarı da doğru 

değil 
Geçen gün bir gazete yazıyordu: 
- lstanbulun bütün yağlan kat

kılı (1) ve karısıktır! 
Bugün bir baŞka gazete yazıyor: 
-- Bütün kaynak (2) sulan tor

tu/ndur! 
Size kestirmece söyleyim ki, ben 

bu lafların ikisine de inanmadım. 
Çiinkü başkasının sözünden çok 
kendi gözüme inanırım. Şişe için• 
de satılan sular ara<:ında öyleleri 
var ki turna gözü gibi. . • iç, iç • •• 
Şişkinlik vermez. Yağlar içinde o 
kadar iyileri de var ki yayıktan na
sıl çıktı ise öyledir. Uluorta, lafın 
nere.ve dayanacağını düşünmeden 
bilgiçlik olsun diye savurduğumuz 
bu yalanlann kötülüğü, dönüp do
laşıp bizim bapmızda patlayaca. 
ğını gözönünde tutamıyoruz. 

Geçende biri de: 
- 1 orik balıklarında ağu (3) 

var mı, yok mu? diye soruyordu. 
Bir yabancı, bun!an okuyunca 

kendi kendine şöyle düşünür: 
- lstanbullulara çok yazık ... Ne 

yi;yecek temiz ekmekleri var, ne ek 
meklerine sürecek yağları ..• Ne 
de İçecek suları ••• Baksanıza, de
nizden çıkardıkları balıklar bile a-
• 1 . 1 gu u ımış • ••• 

Bu söylenenlerin doğruluğuna 
;-alnız yabancılar değil, bizim içi • 
nıiı.de de inanan'ar var. 

Nasıl olur canım .•. Halep ora
da ise, arşın - yanıldım - metre 
burada.. . . Yağlarımız, sulanmız 
('Ö::.ônünde duruyor. Belki içlerin
de hatkılı ve tortulu olanlan da az 
değildir ama topuna birden: 

- Katkılıdır, tortuludur... cli
yip işin içinden çıkmak doğru olur 
mu? 
Ekmeğimiz hamur, yağlarımız 

katkılı, sütlerimiz sulu, sularımız 
tortulu ..• Balıklarımız ağulu . ..• 
Öyleyse, ne duruyoruz: yahu, hep 
birlikte başka bir yer bulup oraya 
göçelim ..• 

M. SALAHADDiN 

( 1) Katkılı - Mağşuş. (2) Kaynak 
- Menba. (3) Ağu - Zehir. 

YENi NESRIYA'.." 

r: red~n ge'iyorsun 
Zama.nmuzın em ku~U heyet a -

!imlerinden olan M. L' Abbe MAl'eUX 
un bu isim.deki eoeri Afqam kütüpha
ne:.i tarafından ™"redilıni~. 1878 
de MeA!ı Üzerindeki tetk.ilclerile ıöh • 
ret ala.n mumaileyhln birçol:ı: nefriyatı 
lll'a&mda bu eseri üzerinde Y8'&<fığı -
.mu: kürrenin doğ~u ve gid.ifi hak
kında okuyuculara en müsbet fikri ve
rebilecek ola.o bir kitaptır. Yer yÜzü
nün nihayetsiz karıııklıklarıru brraka
rak bir müddet olsun gökyüzüne ba.k 
mak ve ayni zamanda istifade etmek 
için bu kitabı okuınalıdır. Esere ayni 
zama-n<la birçok resimler de konulmut 
tur. 

Varlık 
Anltarada on beı günde bir çıkan 

sanat ve fikir mecmuası Varlık'ın ıs 
ikinciteşrin tarihli 33 Üncü sayuı Na
hit SDTJ, Cemil Sena, Yatar Nabi, Beh
çet Kensal, Ahmet Kutsi, Cevdet Kud
ret Beylerin ve daha bir çok imzaların 
makale, hikaye, ıür ve nesirlerile çık -
~ıtır. Okuyucularımıza tavsiye ede -
rız. 

Bugünkü program 
ISTANBUL: ı2,30 Plak neşriyatı, 

orkestra ve dans musikisi, ı8 Otel T o
katlıyandan nakil çay saati, ı9 Çocuk 
saati: Hikayeleri, ı9,30 Dünya habeT
leri, ı9,40 Plak ile neşeli musiki, 20,ıO 
Plak ile kla&ik ses musikisi, 20,40 Ne
şir esnasında ilan edilecektir, 2ı,ıs 
Ajans ve borsa haberleri, 2ı,30 Radyo 
orkestrası, 22 Radyo caz ve tango or
kestraları. (Hava müsait oldukça garp 
memleketleri neşriyatı programımıza i
lave edilecektir.)· 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Cündüz ne,riyatı. 18: Radyo or• 

lıre•lra.ıı. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkeı
lt.ı.~ının deYamı. 20: Univerıite. 20,20: Pl.ıi.k, 
( ıesli film yıldızları.) 20,45: Konferanı. 21: 
Konsere dair bir kaç ıöx. 21.15: Georseıcu• 
nun idaresinde filbarmonik konıer. 22: lıtİ· 
rahat. 22,15: Senfonik konserin devam. 23: 
Haberler. 23.20: Plik. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
16,45: Orkestra. 17,45: Musahabe, 18,15: 

Trio piyano konseri. 18,.50: Muıababe. 19,15: 
Şarkılı piyano konseri. - Musahabe. 20: Ha
fif musiki. 20,20: Aktüalite, 20,30: Danı m.u• 
ıikiıL - Musahabe. 21,15: Piyanolu ıenfonik 
konseri i'3,30: Şiirler. 23.40: Kon•erli reklim• 
lar. 24: Mu.ababe. 24,05: Dan• musikisi. 

545 Kh•. BODAPEEŞTE, 550 m. 
18: Salon kuarteti 18,35: Stenoırafi dersi. 

19,05: Tibor Polıarın idaresinde hafif musi
ki. 19,30: Spor haberleri. 20,10: Konfttaos. 
20,30: Operadan b.ir tem ıili nal.il. 23,30: Çio
ıene orkestrası. 24: Oskar mızıkau. 

841 Khz. BERLIN 357 m. 
18: Popüler Waınerin eserleri. - Musaha

be. 19,40: Şarkılar. 20: Şarkı •• sözler. 20.25: 
Aktüalite, aiyasi ne~riyat. 21,15: Milli netriyat. 
21,45: Kalıraman, fakat tarunnıamrfu isimli 
mikrofon netriyatı. 22,35: radyo orkeatrası. 
23: Haberler. 23.20: Neteli muıikinio de•amı. 

658 Khz. LANGENBERG, 456 m. 
18,15: Richard Trunkun tarkılarından -

muhtelif. 20,30: Plak. 21: Haberler. 21,15: Ro
bert Schum-annın eserlerinden senfonik kon
aer. 21,50: Neteli musiki. 23: Haberler. 23,20: 
Film. 24: Gece musikisi 

592 Khz ViYANA, 507 m. 
18,25: Scbumanoın eserlerinden konaer. 19: 

lkitisadi propaganda netriyatı. 19,20: Spor. 
l!J.30: Seyyah celbi. 19,45: Teknik netriyat. 
20! Haberler. 20,10: Haftanın haber icmali. 
20,40: Slav eserlerinden konser. (Kabaıtanın 
idaresinde). 22: Memleket servis netriyatı. 
22,20: Plik. (artiatik parçalar.) 23,10: Max 
Schönherrin idaresinde radye orkestraaı 23,30 
Haberler. 23,50: Hafifi musiki. 24,SO: Kuartet 
konseri. 

TEPEBAŞINDA ŞEHİR 
TİYATROSU 

PiYES KISMI 
lıtJn~uf 8ıltdiqf1İ Bu akııam 

~ehirTiyatrosu aat 20 de, Cuma gü-
saat 

llllllJllllllll ;~,30 ~:ndüz 

Ilı 11 
~ 1AD! •• V1 SAN 

ıu Kom~~~ Perde ı 
111111111 

başlangıç tablo. Ya-
zan Viktoryen Sardu 

ve Em.it .ı: .. Ioro .. Tercüme eden Seniha 
Bedri H. ..... 

Eski Fransız Tiyatrosunda ı 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 
Bu akfl!.m saat 20 de cuma günü gündüz 

saat 14,30 da 
BUBIR RUYA 

Operet 3 perde 
Yazan: Selma Muhtar H. Besteleyen 

Ferdi. 
8924 

• • • 
SÜREYYA OPERETi 

BEYOCLU MULENRUJ'da 

Cwna ve Pazar matine ıs de 
Bugün 

KIRK YILDA BlR 
Operet 3 perde ı tablo 
Yazan: Yusuf Sururi. 

Loca 200 mevki 40 - 2S. 
Bu akımn 20,30 da 

BEŞIKT AŞ SUMER Tiyatrosunda 
89'31 

iLAHI KADIN: 1 KEDİ 
Jeanette Mac Danald KEMAN 

.. ........................ ! ........ . 

di - Ve acı acı gülümseyerek ili.ve 
etti: 

- Senin gibi bir ili mektep ta
lebesi, yüksek iktuat nazariyele -
rinden imtihan vermeğe hazırlanan 
bir adam, nasıl oluyor da buna a
kıl erdiremiyor? Mütterisi çoğalan 
bir malın kıymeti artmaz mı? Hele 
bu mal hazan aranılır da buluna-
mazsa ••• 

- Vazgeç timdi ukalalıktan da 
itimize bakalım ••• 

- Ali\. • • Fakat kız nerede? 
- Tuhaf tey ••• Gördün mü yap 

tığın işi ..• 
Kızı gözden kaçırmıtlardı. 
- Bu tarafta mı oturur bu kız? 
- Ne bileyim ben? 
-Yeni mi takip ediyorsun? 
- He.yır ama. • • Buralara geldi 

ğini hiç görmemittim. Evlerden bi
rine girmiş olma~m ••• 

- Kimbilir? Belki de ••• 
- Gel bakalım. •• 
Acele acele yürüdüler. Yirmi a· 

dım ötede, &olda, bozuk Arnavut - · 
kaldırımlı, yokutuınıu bir sokağın 
batına gelince Nazmi rahat bir ne
fes aldı. Kız beyaz boyalı büyük 
bir ahtap konağın kapısını çalıyor 
ve gözlerini onun bulunduğu taraf 
tan ayırmıyordu. 

Uç dört çocuk köte kapmaca oy
nuyorlardı. Sıcaktan bunalan Kor-

bo; 
- Of be. • • - dedi - Yağacaban 

yağ. • • Y ağmıyacaksan kır boynu
nu git! 

Batını havaya kaldırmıf, yavat 
yavat, yayılarak, gerilerek gelen 
bulutlara bakıyor, ditlerini gıcır -
datıyordu. Bu sırada kız eve gir -
mit ve girerken de birçok terler 
vadeden bakıtlarını Nazmi'den a
yırmamıftı. 

- Gel. ••• , 
iki arkadaş meydanı bot bulnnıt 

bir akıncı kolu gibi, seri ve genit 
adımlarla yürüdüler. Evin önünden 
geçerken gözlerile pencereleri ta
radılar. Kızın eve girer girmez ka
fes arka5ından kendilerini gözetli
yeceğini mi zannetmi,lerdi ne? 

Bet on adım ötede Nazmi, sol e-
lini kakasına dayayarak durdu. 
Y orulmuttu: 

- Bakmadı he. • • - dedi • Naze
diyor kaltak ••• 

Hilmi, yeni bir harp açmazile 
kartılaşmış tecrübesi bol bir erki.
niharp tavrile etrafı gözetliyordu. 
Alaylı alaylı; 

- Zannederim ki sen bu kızın 
sesini henüz işitmedin. • • - diye 
mırıldandı-

- Onun gibi bir tey. • • Nere • 
den anladın? 

- Su!N! •• 

Kari mektupları 

Hoc paşa camiinin halı arı 
Idareha. .cn'zh ork ırıd1 Hocapaı• 

Camişerifinin soferb<rl.kte askerin iı· 
gali Üzerine halı ve k'.limleri evkaf ida• 
resi tarafından Y enicami anb:ırlarına nr 
kil edilmit ve bi'ahare tahl'yedcn sonra 
evkafa müracaat 1a caminin okdar halı· 
!arından ancak iki halı serdiri,e bilmiı 
V<' caminin ekseri yerleri açık ve çıplak 
bırakılmıştır. 

Caminin geniı ve mevki itibarile de 
cemaati çok olduğundan müslimanlar 
kuru yerlerde ve taş Üzerine namaz kıl· 
mağa mecbur olmaktadırlar. Bu bapla 
evkaf idaresine defaalla ıifahi ve tahri· 
ri müracaatla nazrı dikkatleri celp edil· 
miş ise de maalesef bir netice çıkmamı!' 
tır. Mezkiir caminin kendjsine ait hah· 
lan ve tasfiyeye tabi kapalı meaacidin 
halı ve kilimleri mahzenlerde çürümek· 
ten İıe mefruşattan mahrum ve peritaO 
bu mabede serilerekhem cürümekten 
muhafaza ve hem de cemaatin ihtiyacı 
tatmin edilse dalsa iyi olmaz mı? 

Sirkecide Hocapaıa Camiıerifi imaJll 
ve hatibi 

lsmail Hakla 

Elektrikçilik kursu 
Halk evinden: 

1 - Evimiz Cağa loğlu mer4<ez bi.,.. 
sında, kafi müracaat vaki olursa, bU 
sene de bir (ameli elekırikçilil<) kur• 
"" açılacaktır. Kaydolmak istiyenleriO 
idare memurluğuna müracaatlan. 

2 - Istanbulda Süleymaniyede ye
dinci lll<!lktepte, Kadırgada üçüncü ıneiı• 
tepte ve evimiz Cağaloğlu merkezind~ 
olmak üzere üç tane millet dershane•' 
açılacaktır. Dersler, cumartesi, pazar· 
lesi ve çarşamba günleri saat ( ı9) daJI 
(2ı) e kadardır. Kaydolmak istiyenle
rin bu günlerde derslerden yarını saat 
evvel devam edecekleri denıh.ıelet" 
müracaatlc:U"ı rica olunur. 

lotanbul üçüncü iCZ'& meınurluğuı>• 

daıı =' 
Satılmasına karar veftlen _,ya 

ve ya.tak yorğanlariyle beyaz 27 ..ıet 
karyola ı 9 T etrinıi ...U 934 ı...rihİJI'" 
ra.atlaya.n pazıarıe.i gümü aeat 12,S 
deın ı3,S kadar birinci açıık arttınna" 
retiyle Siri<eci Anadolu otelinde ....ıı· 
IM>ağmdan taliplerin mezkU.. gÜD "' 
oaatbe mahallinde bazD" bul....,.k tP1' 
munma mür&c:aatla.n ilin ol\lllUI'. 

(4850) 

• 
lnkilii.pların 

•• • 
Oğrettiklerı 

Vasfi Raıit 

Yeni çıktı, müracaat yeri Milli· 
yet matbaandır. ...................... ~ 

İVAN MOSJOU 

ve 

TANİA FEDOR 

tarafındaa temıll edilen 

Fraasııca aöılO 

KARNAVAL 
ÇOCUGV 

Bu,Oa 

MELEK 
Sinemasında 

EBEDiAŞIK 

Ramon Novarro 

- Bakıyor mu? 
- Evet. •• 
- . . • • • • • ır 

- Sen bakma. • • Görmeaıe% 
- l' ge ge • ıll· 

- Bırak tu eski usulü canını· • 
tangaçlığın modası geçti. Nerede. 

- ikinci katta. • • Kapının \İfil 
tündeki pencereyi açtı •• , Kafef 
altına bir teY dayıyor. . f 

- Gördüm. • • Parmağındaki 
ğün parıltısı dehtet. •• 

- Zengine benziyor. . -it 
- C-esur da. • • Pe!erinini atı"' 

batörtüsüz pencereye çıkıyor. 

- Arkamdan gel. • • ,. 
Evin tam kartısında yamntf• 'f ,ıı 

hut yıkılmıf bir evin, bir ken~1 11 
ankaz yığılmış, geni~e bir arfJ1. 

vardı. Nazmi soluğu orada ıı ··~ 
Şimdi kızı, ev kıyafetile ve I:ıöt" 
endamile görüyordu. .1 

Dar, küçücük bir oda. • • Ge11'·i 
iki koltuk ... Üzeri kitapla dolu 11•~ 
masa. • • Küçüklü, büyüklü bi~~ıt 
çerçevelerle bezenmit yeşil 1<ııS 
kaplı bir duvar. . • d'P 

Kız, bir aşağı, bir yukarı gi ;,~ 
geliyordu. Bir i.n durakladı. J(d,~ 
verir gibi oldu. Her halde dışıır ç 
çağırmış olacaklardı ki sofayıı 
tr. 

Jitmecli--

g 



ı• 
ı· ,. 
, ... 
1l 

ı· 

iı 
ık 

; 

·ı 

1 

Bir diş doktorunun anlattıkları 

aıııçu dişler tarihe mi 
karışıyor? 

MiLLiYET CUMA 1 f) 

Malatya da 
Pamuk tecrübesi 

M 

1 Köylerde 
Yeni mektepler 

1 Aydın Halkevi 
İyi çalışıyor Şimdi birçok zenginler, platine benzer 

bir maddeden ve alüminyum
dan takma diş yaptırmağa haşladılar ..• 

Elde edilen neticeler çok 
memnuniyet vericidir 
MALATYA, (Milliyet) - Zira.

at Vekaleti celilesinin müsaadeleri 
üezrine vilayet merkezinin bazı 

Çalışkan Kurşunlu köyün
de de bir ilkmektek yapıldı 

Muhtelif şubeler bir ayda 
neler yaptılar? 

AYDIN, (Milliyet) - Hali.evimizin 
son ay çalışmalarını yazıyorum. o;, doktorunun muayene odaaına gi -

•erken, heyecanlı görünmemeğe çalışı -
Y,<>;duın. Fakat o iner çıkar meşhur dit
çı ıskemJesini görünce birdenbire benzim 
~~t~. Köşede camlı bir dolap_ içinde 
~ili ufaldı yüzlerce kerpeten. • • Duvar
.a.. Çenelerinden henüz kopanhnıı tesi

rıın veren altlı üstlü aıntkan diıler .•• 

raya araya diti bu!uruz. Fakat dit değil, 
yalçın kaya ..• Oteki çürük d:şler, sanki 
bütün kuvvetini bu tek dişe bırakıp git
mişler. Hanım nineyi telaşe verip bayılt
mamak için bin dereden bin su getirerek 
perçinlenmiı dit-ini, acı duyunnadan ahr 
e]ine veririz. 

köylerinde Seyhan pamuk ıslah 
istasyonu mütehassısı Mister Klark 
tarafından tecrübe tarlaları tesis 
edilmişti. Bu tarlararda ekilen A
merikan pamukları kemale ermit 
ve şayanı memnuniyet net;celer a
lınmıttır. 

1 
\ 

ki Adeı., temel.imden aaraıldnn. O kadar 
1) !aı>l<amı çıkarmaiı bile dütünemedim. 

<>kı ... beni görünce; bir tek lif konut· 
:•~ ko.luı;ndan tu!"p i.ı~emleye oh~rt

. Gozlerum kapadıgım ıçın ne yapbgı
~1 e6nnüyorduın. Kerpetenin ağzımda 
ola§bğını duydum, duymadnn. Bir de Q: &Öreyim: Elinde kocaman bir dit .•• 

Derken, günün birinde, bakanıruz 
bir hanını eirer. Tuvalet filin, ne kad..'..
yolunda olsa Yllf kendini gösteriyor. 
Kırkını bir parça değil, epeyce qmıt- Ağ 
zında da, söz a.ramızda kala kala altı ye
di dit kalmıı .•• 

Bu neticeleri kısaca bildiriyo-
rum: Yerli pamukların 10 koza • 
smdan 20 gram halis pamuk alın· 
dığı halde ayni miktardaki kleve
lant pamuğundan 42; Ekpresten 
40 (Oklahumadan 44)den 42; 
(Sünsahine) den 43 gram baliı 
pamuk elde edilmiştir. Eskimalat
yada ekilen yarmı dönümlük bir 
tecrübe tarlası dört toplantıda 330 
kilo pamuk hasılatı vermiştir. As
gari bir hesapla 100 - 120 lira tu
tan bu varidat bütün köylüleri se
vindirmit ve pamukçuluğun ihya 
ve inki,afı uğrunda pek haklı ola
rak temenni'.er izharına sevketmit
tir. 

"- uzatırken gülüyordu: 

1_ •• - lıte .•• Hepsi bu kadar .•• Şimdi tü 
~\lrünü.z ! .. 

dı ~lçab~kluğunun nerelerde ite yara • 
&ını bılmem ama, dit doktoru için el

Çal>ukJuğu mutlaka !Azım .•• 

le Eli a~ır dit d~~torunun ağzı açık bek
h .Yen bir hasta ıçın ne demek olduğunu 
baç ?üt~ndünüz mü? Ha şimdi çekiyor, 

!ıındi çekecek!. Ne büyük azapbr ..... 
Ahılarım yatııtıktan sonra, 

teldi: 
aklıma 

e - Bir dit doktorunun günlen naıd 
akÇer acaba? diye dütündüm. Sabahtan 
d fanta kadar, yahut yan günde, bir dit 
r olı:toruna kimler gelmez? Ziyaretçiler a
ı '"nda ilıtiyarlar, sinir hastalan, ıar~ 
I;• tevezeler bulunur. Dit doktoru, bun-
1/"' her birile kim bilir, naıd ayn ayrı 
ı:raırr?., 

Düı'!ndüğüm ıeyi doktora da açtım: 
- Sıze nasıl hastalar eelir? 
Gülmeğe bafladı: ._,..... 

ri ':- Oraımı biç sormayın! .• Oyle günle
lıı ~ olur. ki, ainir doktorlarının yaptık-

tı lf te bize düıer •• , 

z Mesela bayılanları ayılbnak!- Hele ba 
t 1 hanunlarunız vardır ki, sandalyeye o-
1~r o.tu~, yddı~la vuruhnuı gibi, 
A uıtu duıup kendılerinden geçerler. 
d rtık, a>:ltacağım diye. i,in yoksa, uiraı 
I ~· • · Bır hanımefendi babrlarnn. Diı
ı:•ıni doldurtma~a ~elirdi. ~ akat, isl<em
A.'le oturunca bır gulme, hır gülme. •• 
ınan Allabım, kadın, gülmekten katılart" ··,·. Kime eülüyor, niçin gülüyor? Bel 

l{~•.ıııl. Sorsam, sebebini o da bilmez. 
"~uk bir sinir buhraru 

ıiı:İlıayet bir eün, güJe. ;üıe kaskatı ke-
B e,; ıu<'! Az telat etmedimdi hani ... 

lııek ~an da vardır ki, bize dit çektir
vaz •çın eeldikleıi halde, odaya giıince 
ler teçel~. Ters yüzüne dönmek ister
ı..; Ta~ıi zorlamak istemeyiz. Giderler,• 
Ilı ·~biraz sonra gene eelirler; keıki gel 
"llaeseı er. Çünkü, öyle ıeyler isterler ki, 

Pı amaz. 
ot - Kuzum doktor... Beni iskemleye ybna. •. Dif'İmi ayakta çek! 

alıut ta: 
k .. - Morfin kullanma. . • Kalbime do-
•llurı H . • k . k bi ık Y'o •·· anı, ıogu ıogu r ıey ı ı-

rı/'uııaz. Ondan da iıl~mem. . • Hiç a
.::.'jd.an ıöyle tutup çıkanver!.-
1) lüı, otur aşağı ••• 

\\ıııı ••.ken, bakarsınız, albnıtlık bir ha -
~lt IUne. •. El titrer, ayak titrer. Vücut 

• halinde. . • • 
d:;- Aman doktor, aha ıuracıkta bir kök 

attı kaldı. Onu da çek te kurtulayım ..• 
0 f çeneyi baılarcı: kurcalamağa ••• A· 

- Uıt çeneye mutlaka briç yapacak
ım! diye ıırar eder. 

Briç, malıimya, sağlam diıler üzerine 
kurulur. Hanonefendinin iae, üıt çene • 
sinde sağlam bir tek dişi yok. 

- Size bir takım diş yapalım. • • diye
cek olsak, kıyametin son günü kopar: 

- Aman, ben bu yaşta o pabuç gibi 
şeyleri naul ağzona koyanın! ..• 

Elile yaptığı i§&Ietlere göre hanmıe
fendinin ağzı hokka gibidir. Böyle mini
cik ağıza da doğrusu, takına diıler hiç 
yaraşık ahnaz. 

Peki ama, siz bizim yerimizde olsanız, 
ne yaparsınız... Teklifini kabul edip 
zar zor briç yaptınız mı, ditlerin hepsi al 
h ayına varmadan sö~lüp ağzına düı ... 
cek •.• 

Takma dişe eelince; hanımefendi buna 
bir türlü yanaımaz. Nihayet, uirafa uğ
raşa ikna ederiz. Ederiz ama, banımelen
di bu sefer de, birkaç nöbet baygmhklar 
geçirir. Hele o ağız ölçüsü yok mu, ağız 
ölçüsü. • . Kavuçuğu, birkaç yüz hararet 
derecesinde kaynabp ta yumutak yumu
tak ağızlara sokmaz mıyız, bir feryattır 
kopar ; 

- Aman, nefes alamıyorum!.. 
Nefes alamamak için hiç sebep yoktur 

ama, hastanın bir kere sinirleri bozuhnut
Durmaz, söylenir: 

- Çıkar, doktor fenalaııyorum. 
- Yutkunamıyorunı, a canım ••• 
Bereket versin ki, bu sinirli dit hasta

larının bağırıp çağınnasına aldırmayız. 

Aldıraak, it ıörmek mümkün olmaz. Dit 
hekimlerini en fazla yoran kadınlardır. 
Yalnız, ıunu da söyteyim ki bizde dişle
rine en fazla itina eden de gene kadınlar 
dır. Biz erkekler, rasteele, ne bulsak ça
tır çutur çiğneriz. Kadınlar, öyle değil; 
nıiıtemadiyen endiıe içindedirler: 

- Aman ditleriın bozulmasın L .. 
Bir hanıma, bundan yirmi sene evvel 

bir takım biıiç yapmııtım. Hı.la, ağzında 
taşıyor. Çünkü, biliyor ki biriçleri bzu
hrrsa, bu sefer, takma diş yaptınnağa 
mecbur olacak. 

Mamafih, son senelerde Amerikada bi
riç modadan düttü. Herkes, takma ditleri 
tercih ediyor. 

Kavuçuk dişler de bu gidişle tarihe ka
,.,~acak gibi. . . Çünkü b'r çok yerlerde 
§İmdiden pli.tin ve a!üminyüm damaklar 
kullanılıyor. 

lstanbulda da bazı zenginler Almanya 
dan getirttikleri platine benzeyen bir 
madde ile dişlerini yaptırıyorlar. 
Kavuçuğun rağbetten düşmesi, ağızda 

fazla durursa koku yapmasından ileri 
ı:eliyor. Madeni damaklarda İse bu mah
zur yoktur ...• Jt 

Yeni bir hastası ile yalnız b rakmak i
çin doktora veda ederek dışarı çıktım. 

M. SALAHADDiN 

l'ürk Anonim Elektrik şirketi 
MÜHİM iLAN 

le ( E:l~ktrik tirketi, memurlarının 1934 senesine ait (açık mavi) renk
t~ &e~ız dılılr) hüviyet kartlarının 1 Kanunusani 1935 ten itibaren İp 
(ın edıl~rek 1935 senesi için muteber olmak üzere (turuncu) renkte 
•rı:ı~atıl) tekilde kartlarla değift irileceğini muhterem mÜfterilerine 
il Yer. 

tik Ş~artl:--rın bat tarafında Şirketi n unvanı yani "Türk Anonim Elekt
y•rketı,, ve kutren büyük harfle rle 1935 senesi yazılıdır. 

li 
11 

~aı:da gösterilen evsafa uygu n olmayan kartlar sahte addedilme
e atnılleri polise haber verilme lidir. 

Cek Şir_ket, mütterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabile
netıcelerin mes'uliyetini kabul etmeyeceğini timdiden beyan eyler. 

...__ MUDIRIYET 

l'esisatıElektrikiye Türk 
Anonim Şirketi 

MÜHİM iLAN 
'en •. ;esisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1934 
ııu~ ıne ait (portakal) renginde (muslatil) hüviyet kartlarının 1 Ka
ltıa.ku~ani 1935 ten itibaren iptal edilerek 1935 aenesi için muteber ol
tııuı.1 zere (yetil} renkte (muslati 1) ,ekilde kartlarla değiştirileceğini 

~re rnmuslerilerine arzeyler. 

k;Ye T~rtartları':1 ba~ tar1!fında Şirketin u~.vanı yani (Tesisatı Ele~tri
lıdır. Anonım Şırket;) ve kul ren buyuk harflerle 1935 senesı ya-

t· Yuka•da .. .• f ı 1le ·~· .
11 

g~slerı en evsa a uygun olmayan kart"ar sahte addedilme-

ş• 'lnıı rı polise h.ı.b r verilmelidir. 
t k ırket m·· l ·ı . . b ·ı· . . e n r ı' . u• rı ermın u ı ana rıayel etmemelerınden çıkabile-

e ıce erın mcı'uliyelini kabul dırıeyeceğ.ni şimdiden beyan eyler. 
MUDIRIYET 

Bu mıntakada ekilen pamuk fi
danları 125 santimetre irtifaına ka
dar yükselmit ve her fidanda asga1 

ri 80, azami 120 koza görülmüttür.' 
Amerikan pamuğu ko:zalannı gör
düm. Bu kozalar mübalağanz ola
rak yerli pamuk kozalarından üç 
defa büyüktür. Malatya ovasının 
pamukçuluk için bu kadar müa-ait 
olmasına nazaran pamuk istihsali
nin artırılması için icap eden yar
dımların esirgenmemesi bütün hal
kın refah ve sa.adetini temin ede
cektir. 

Kurrznlu mektebinin bir görünüıü 

INEGöL, (Milliyet) - Kaza 
köylerinde bir iki sene evvel batla. 
yan mektep yaptrıma faaliyeti ha
raretle devam ediyor. Bunlardan 
Kurtunlu köyü mektebinin intası 
nihayet bulmut ve cumhuriyet bay
ramında remıi küpdı yapdmıttır. 

Kurfunlu; lnegöl - Karaköy to
aesi üzerinde ve kaza merkezine on 
beş kilometre mesafede büyükçe 
bir köydür. 350 hanesi ve 7600 nü
fusu bulunan köy balkı çiftçilik 
ve sebzecilikle geçinirler. Milli mü· 
cadele senelerinde köyün dörtte ü-· 
çü yandığı halde bir iki sene için
de yeniden yapılmıthr. Bu talisiz 
köy iki sene evvel de bir dolu hasarı 
na maruz kalarak bayii zarar gör
mütlerdir. O zaman resmen tesbit 
edildiğine göre dolunun husule ge
tirdiği zarar miktarı mahsulatın 
yüzde 98 nisbetinde idi. Bu yüz
den köy o senenin arazi vergisin
den üç bin küsur lira muaf tutul
muftu. Bu kadar maddi zarara uğ
rayan bu fedakar köylüler kıymeti 
altı bin lira takdir edilen bu mek
tep binasını bu yıl tatil müddeti i
çinde inf& ederek bu ders renesine 
yetiftİrmişlerdir. 

Gemlik muallimleri lznikte 
GEMLiK, (Milliyet) - Gemlik 

muallimleri lzniğe bir tetkik seya
hati yaptılar. Gerede, Orhangazi 
fırka binasında ve gerek lznikin 
belediye bahçesinde çay ziyafetleri 
tertip edilmit ve kar.ılıklı nutuklar 
la muallimler ve memurlar arasın
daki bağlar kUVYetlendirilmiftir. 
Misafirlere Orhangazi fırka reisi 
Mustafa beyle belediye reiri Mus
tafa İsmail bey jandarma kuman
dam bey, lznik kaymakam vekili 
Celal ve maliye müfettiıti Şaban 
maarif memuru Orhan beyler çok 
alaka göstermişlerdir. 

c orumd j hiç yüzünden bir 
cinayet 

ÇORUM, (Milliyet) - Dün ~b
rimizde bir biç yüzünden bir gen
cin mezara, diğerinin de hapse gir
me . iyle biten bir cinayet itlenmit
tir. 

Akif, Hüseyin, Abidin isimli üç 
kiti felekten boşça bir gece çalmak 
istemifler ve Arifin evinde kafa
ları duman1amaya baflamıflar. Ra
kı şi"1ede durduğu .gibi durmamıf, 
Abidin ile Hüseyin arasında bir 
kabadaylık bahsi açdmıfhr. 

Kabadaylık bahsi etrafında iki 
kifİ i,i evvela küfüre, sonra da bı
çağa havale etmi,Ier ve Hüseyin 
Abidini muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralıyarak öldürmüttür. 

Şurasını ilave edeyim ki Hüse
yin evvelce de, gene bir katil mad
desinden 15 sene yatarak hapisten 
henüz yeni çıkmıftı. 

Lise muallim mektebi maçı 
SiVAS, (Milliyet) - Her yıl 

Sıvaslılara bir spor günü Yatatan 
lise ve muallim mektebi kapak ya
zısında bir futbol maçı yaptılar ••• 
Ttakımlar sahaya şu tekilde sıra
lamnıftı. L·e: 

Rasih. Süleyman Fernrlı, Cahit, 
Nedim, Bahri, Yatar, Zeki, Kasım, 
Rıfat, Şefik. 

Muallim mektebi: 
Necati, İbrahim, Hasan, Hüse

yin, Halit, Nafii, Retat, Yusuf, A
ziz, Zühtü, Yusuf. 

Birinci haftayımda oyun mual
lim mektebinin hakimiyeti altında 
cereyan etli. Ve Yusuf efendi mu
a'lim mektebine bir gol atmakla 
birinci hatfayımda li"eye kar,ı ga
lip vaziyette bulunuyorlardı. ikin
ci haftayımda liselilerin çok güzel 
sağdan, soldan devam eden akın
ları, neticesinde ve lisenin eleman
larından Rıfat güzel bir çekitle 
muallim mektebi kalesine takımı
nın golünü kaydettirdi. Ve oyun 
sonuna kadar lisenin akınlarile de
vam ettise de birer golden ba,ka 
biribirlerine atamadılar. Ve iki 
kardet mektebin maçları beraber· 
likle neticelendi. 

Mektep küşat resmi, kaza merlce 
zinden giden Kaymakam Hatim , 
•ube reisi Galip, fırka reisi Şakir, 
eczacı Ali beylerden mürekkep bir 
heyet huzurile icra edilmiş ve köy
lülerle samimi hasbihallerde bulu
nulmuftur. 

Yeni Çorum Belediye reisi 
ÇORUM, (Milliyet) - Şehrimiz 

belediye reisliğine Doktor Pertev 
bey seçilerek yeni vazife·· ini gör
meğe batlamıftır. Pertev beyin 
Çorumu değerli ve güzel bir tehir 
yapmak için büyük emek ve feraga 
ti görülen sabık Reis Baha beyin 
çizdiği program dahilinde yürüme
sini ister, kendisine muvaffakıyet
dileriz. 

Söke tutu ıtleri 
SöKE, (Milliyet) - Geçen 

15 nisan 934 tarihinde Ankarada 
toplan.an tütün kongresinde teshil 
edilen kanun alıcı ve satıcılar hak
kındaki tatbikatı ve belli b8'lı ge
lirimizin birincisi olan tütün vari
datını yükseltmek ve ekicilere da
ha fazla kazanç temin etmek gaye
sile mıntakamızda tetkikatta bu
lunan iktisat Vekaleti Türlcofisi 
tütün raporteri Mümtaz B. bugün. 
fehrimize gelmişt'r. Mümtaz bey 
derhal faaliyete geçerek mıntaka 
tütünlerini tetkike koyulmuf ve 
gördüğü tütünlerde işleme usulünü 
çok beğenmiftir. Mütebassısımızın 
uğurlu ayağı tütün piyasasını da 
hemen açmak üzeredir. 

~ö-<:ı Fırka kongreıleri 
SöKE, (Milliyet) - Cumhuri

yet Halk Fırkası köy ve nahiye se
nelik kongreleri bir haftadanberi 
baflamıf bu!unmaktadır. Bütün 
halkın teveccühünü kazanmış o
lan genç ve çalıtkan fırka reisimiz 
Hulusi bey bizzat köylere giderek 
köylüleri tenvir etmekte ve köylü
lerin ihtiyaç ve dileklerini yakın
dan dinlemektedir. 

Dil, tadı ıubesi, Firdevıi gecesi yap
tı. Dil bayramı kutlulandı. liu tube öz 
dille lronferanslar verdi. 

Güzel sanatlar ıubesi: Yeni muallim 
get:irenık bandosunu kırvveelendirdi. Ve 
yeni un•urlarla takviye etti. Piyano kunı 
lan aksamadan yüriiyor, tatil dolayıııi
le ara veri.ten keman kursu da baıtaJı. 
Mandolin derslerine de bu ay baı1-a
cak. 

Temsil kolu: Cumhuryiet bay...mm. 
da Hiuanetiu oğlu pıiyeaini tsnıil etti. 
Halkovi salonunda aynca aanaıtl..- mek
tebi ve ortamektep talebeleri temsil v" 
müsamereler ver.tiler. 

Spor ıubesi: Mıntaka ile dele vererek 
memleket sporunun yürümesi ve gençli
ğin yükselmesi yolundaki çalı§IDiılarm
cla iyi neticeler alıyor. 

içtimai yardım ş.ıbeai: Bir çok aceze 
ve kimsesiz çocuklara beledi, e ve ba
yır cemiyetlerinden yardım tc.nin etti. 
Bu sene de kimsesiz mektep çocukları
nın kitap ve yemek, gece iılerini temine 
hazırlanıyor. 

Kurslar §Ubesi: Millet mcktepleıi, 
Halk derJhaneleri ve y.ııl.ancı dil kursları
m açmak üzeredir. 

Neıriyat ve kütüphane §'Ul>esi: Neşri
yat sahasında çahpnalannı muvaffakı
yetle yürütüyor. Kütiipbaneyi gottikçe 
zengônleytinruıkteıdir. Bnnciteırin ayında 
balkevi kütüphanesine 3282 yurttaf gel
mi>ttir. Bırnun 782 .; muallim, 1114 tale-
be, 694 me:nur ve 692 " uıir meslekten
dir. 342 yurttaı roman, 106 11 edebi, 
ı60 ilmi, 299 u ansiklopedik, 212 si 
ı.ilıi, ı 77 si sıh!lıi, 342 ıi muMelif eser 
ve ı544 yurttaş ta mecmua ve gazete 
okımnıflardır. 

Köycüler ıubesi: Köylülerle ırkı te
maıııu muhafaza etmekte kendilerine 
her türlü y.-ıdmda bulumnakta.dır. ( P a
muk ekicilere öğüt) adh bir bröıür bas
tı......ı. ın.lava dağmnııtır. 

Müze ve serei şubeoi: Halkın sıhhi 

ve içtimai terbiyesi üzerinde çok iyi t ... 
•ir ~ sıhhi müzeyi son ayda ı76 
kalın, 34ı erkek olarak Sı8 yurttq 
ziyaret etmİflİr. Kıyafet müzesi de zen
ginlepnektedir. 

Vilayet sıhhiye komisyonu dün vali 
beyin baıhğı altmda toplandı. Bu top
lantıda §ehir ve köylerm ıılıbatini ala
kadar eden bir çok faydalı kararlar v&
riLdi .Top yatağından gelen suyun ör~ 

tülmesıini, içine lağım kanfan ark ıula
rile ae.bze bahçeSerinin sulamnaaına mÜ· 
oaade edilmemesi, tehir içinden geçen 
ve içine lô.ğmı karııan su arıklarınm da 
üzerlerinin kapatılması, mezbahanın 

fenni ve esaııılı lıir ıekilde ıslahı. Bun
laI'clan başka komisyon izasmdan ser
best eczacı Ziya bey köylerde lô.ğnn çu

kuru olmadığından köylünün bu yÜ7xlen 
bir çok sıhhi mabzıurlara sebep olduğu
nu söyledi. Komisyon köylerde !İlğırn 
çukurlan kazdırılDlll'Sını ve bunun sihhat 
memurlan tarafmdan sıkı bir ourette ta
kip edilmesini karar altına alck. 

Sıvasla rasim sergisi 
SIV AS, (Milliyet) - Orta Ana

dolu yaylasının gençlerine lise tah
sili vermek için koynuna topladığı 
lisemiz gün geçtikçe daha ileri ha
reketlerle modern bir bale geliyor. 

Geçen yıldanberi lisede kurulan 
"sanat sevgisi,. adile talebe arasın
da sanat sevgisini kuvvetlendir
mek gayesile edebiyat muallimi 
Fazıl beyin iilareainde bir cemiyet 
kuruldu. Bu cemiyet Namık Ke
mal, Tevfik Fikret gibi büyükleri
ni anmak geceleri de tertip etti. 
Ve bunlara da çok muvaffak oldu. 
Bu yıl da yapacağı bir çok işleri 
vardır. Talebenin yaptığı resimse
ride toplayan bir sergi açmı,tır. 

Sanate kallı derin bir sevgi t&lı· 
yan ve buna doğru koşan gençleri 
tebrik ederiz. Sergide kuvvetli re
sim yapan sanatkarlara da tesadüf 
etmek mümkündür. ' 

~öke Belediye meclisi 
SöKE, (Milliyet) - Büyük bir 

sevinç ve istekle yapılan belediye 
intihabatı hitamını müteakıp fev. 
kalade içtimaını yapan yeni heyet, 
sekiz senedenberi reislik yapan ça-
1ı,kan gençlerimizden Eyüp beyi 
yeniden büyük bir ek'eriyetle reis 
seçmiştir. Meclis teşrinisani içtima
larma devam etmektedir. 

Gemlik Belediye reisliği 
GEMLi, (Milliyet) - Gemlik 

belediye reisliğine eski reis seçil
miştir. Gemliğe getirilen yeni su 
eski belediye reisinin çok rey alma
sına yardım etmiştir ki azalar ara
sında yapılan ikinci bir seçimde 
dahi kazanmasına buna benziyen 
ayni müessirler amil olmuştur. 

' 

Yumurtalar 
Nasıl çıkarılacak'! --
Nizamname ayın 22 s"nde 

tatb'.lr. ediliyor 
Memleketimizden ecnebi memle • 

ketlere ihraç edilecek yumurtaların 
•tandardize edilmea.i için bir karama 
me baz1rlanıru~tı. 7 T,.-mievvelde 
ne§.İr ve ilin edilen bu karanıanıe ID&l 

ci~ince, yumurtaların yahuz Tra.bzon, 
Gıreson, Ordu, Fataa, Saınaııın, lnebo
lu, lst~ul, Bartın, lzm.ir, Men.in, An 
talya b:nanlarmdan ve Uzunköprü i.a 
taayonıından ihraç ed:leceği.ni yu·rnıt 
tık. Ywnurta.ihraç edecek tüc:carm bu 
lunduğu mahallin Ticaret odaswı..ı.a. 
yumurta ihracat tüccan diye kayde • 
dilmesi §artır. lhraç edilecek )'Um\U'o 

talar tıaze ve konserve diye iki kuma 
ayrılacaktır. T11.zfl! Y1.,... .. . ._ ı .. _ .;"..,"' " e 
dil:rken muhakkak yıkanacak ve t0o 
mizlenecelcbir. Y umurı..a.J.ar K.il '-'Ç ı>u • 
yuna batmlmak iAU'etİle koımerve 0o 
dileceklenlıir. Taze yumurtalar da.bi • 
lindek.i bava hotluıldannm rnikdan i
lıe birinci - ikinci di}"e ıikye e.yrıLa -
ca.k:Jardır. 1 - 1 o mlimetre ıı-ifliğiın. 
de boşluğıı ola.n yumurta.(..,. bİ1'İncİ. 
i O • 20 ınıilDetre boşluğıı olan yumur 
talar da ilr.inci nev'i tefkil ebnekte • 
dirler. 20 milimetreden ziyade ha.va 
boşlu~unu ihtiva eden yumurtalar aa.
cak sanayide kullanılacak bozuk yu • 
murta.lar kvımma dahildir. Bu bozuk 
ywruırta.lar sandıkların üzeni.ne (aa.na 
yide kullanılacak bozuk yuınurta) d.ıuıt 
ga.aı vunı1arak ihraç edilecektir. Ta.
ze yuınurtalar sikletlerine göre 4 kıa
ma aynlma.ktadırl.ar: 

30 - 4S gramlık yumurtalar kü • 
çük, 45 - 49 gramlık yumurtalar or
ta, 50 • SS graı:nhk yumurtalar iri, S6 
gramdan büyük olan yumurtalar da 
ekstra. 

lhnıcat sandıkları da büyük, kü • 
çüJc: olarak ikiye ayrılmaktadır. Bü • 
yük aandoklar ı440 yumurta, küçük 
aa.odıklar 760 yumurta alaca.ktır. Kü
ç~ sa.ndıldar ic~bmda diğer daha kii 
ç~k •andık tekline aynlabilecek te
loilde yapda.cktır. Yumurta ihraç ni • 
zamnameıine muhalif ~ekilde hare
ket edenler, 1 70S numaralı ticaret -. 
tcalanm lagfi§ edenlere tatb:k edilen 
kanwı mucibince tecziye edilecelde:r-
dir. 

K...-...-mede neırinden itibaren 
4S gün soora meriyete ~ği ta.a • 
ı-ih edildiğinden 22 T eşrini.ıoan>deıı iti
baren faaliyete geçilecektir. 

Osmanlı banka!ı idare 
mecliıi azalığı 

ANKARA, ıs (Telefonla) - Mil
li Müdafaa vekaleti müst-hğından 
mütekait Şefik Pata Osmanlı Bankau 
idare meclisi azalığına ııeçilmiıtir. 

Y edl günde yakalanan 
kaçak eşya 

ANKARA, ıs (A.A.) - Geçen y&
di gün içinde mWıafaza tqkilirtı ıa.... 
fn;1dan ilmi ölü 85 kaçakçı ile 67 ~ 
çakçı hayvanı tutubnuş ve 1476 kilo 
giimrük kaçağı ve 19ı 7 kilo inhisar 
kaçağı, ı9345 defter si.gara kağ.dı, 169 
gümiit mecidiye, bir altm lira ve 60 
Türk kağıt lirası ile bi,. tabanca ve bir· 
tüfek ele geçinlmiftİr. 

Dünkü hav.ı 
ISTANBUL, 15. A.A. - Sıfır derecei 

hararete ve deniz seviyesine indirilmiı 
barometre bu sabah saat 7 de 769,. 14 de 
769, hararet derecesi 7 de 16,S, azami 
22,S, ase-ari ı4,S. Rüzgar lodostan es
miıtir. Azami ıürali saniyede (ı) metre
dir. 

Fenerbahçe Ankaraya -
gidiyor 

ANKARA, lS ("klefonla) - Fe • 
nerbabçe takımı, Çankaya takımı ;ıe 
karıılaşmak üzere aywı yinni üçünde 
burada bulunacaktır. 

Yunanistanda bir hiya
neti vataniye davası 
ATINA, ıs (Mil(;yet) - Geçen -

!erde darbei hükumete teıel>büı eden 
kaymakam Diamesi Zervos ve Avgeri
noı ile bir takım küçük zabitlerin hi
yaneti. vataniye cünnü ile mahkemeye 
aevWeri k.warnamesi çıkınııbr. 

Yalova felaketzedeleri 
Mıwn.arada boğulan otuz iki. kiıinin 

ailelerine verilmek üzere Cumhuriyet 
Merkez Bankası memurini tarafından 
Hilidiabmer merkezi umınniıi vezneoô
ne tevdi edilen yetmİf lira elli bet ku
l'Uf Yalova Hilalioimıer ıubesl ıiyaseti• 
ne gönderilmıif tir. 

Şehrimizdeki eıki İniiliz 
muhariplerinin ziyafeti 

Umumi harp miitarekesiniın yddö • 
nümü münaıebeıile f"hrimizde buıunan 
eski lngiliz muharipleri tarafından dün 
aktam Londra otelinde bir ziyafet ve
rilmittir. 

Ziyafette lstanbuldaki eski muha
ripler ile logi(;z seiiri Sir Per<:y Lorain. 
hazır bulunmuştur. 

lngiliz muharipleri her sene müta.
rekenin yıldönümü olan ı 1 teşrinisani 
yi takip eden ilk perşembe akşamı bu 
ziyafeti vermektedir. 

( __ ...... ~-u-·ç_u ... k ... h ... a_b_e_r_ıe_r ...... __.I 
• Ziraat vekaleti başerat mütehas

sısı J\.1o~yu Kastrev Ankaradan ıehri • 
mize gelmif, ve lstanbul maat mmta
kasmda tetkiklerine baılaımfhr· Müte
has111 Büyükdere fidan enstitüsünde 
tetkikat yapnu§"br. 

* Bir kaç gün evvel şehrimize gel
miı olan Yunan ayan meclisi reis ve!G 
li Mösyö Stamuliı dün *tam Ankara.
y.l gitmiıtir. 



lı' iHiyel'in Romanı: 34 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Ledi Mac Leod ismindeki kadın 
vazif ege giden Mata Hari idi 

Hulasa 
[Ma•thc Richard Fransa casusluk 

tClkıl.tı taraf -ıdan lspanyaya _se~ 
Seb ı yeıı'e. gonderilınıştir. Vazılesı 
orarl.ı At:nan casus tcşk:tatına gırmck 
ve ıkı Chl tli casuslL'k yapmaktır; 0.ra
da keıı<.! .• ıne kur yapan \Valtcr ısmın
de şişma.1 bir Almanla tanışmışttr. Bu
nunla hır parkta gezerken Stephan is
rnınde lıırıs.ne rast gelmişlerdir Ste
phan lıir Alman casusudur. Onu Al
ma ,ı ca. > :) te kild.tı re.ı.s.ıı Baron Fon 
Kro· .ı.ı.';ı taı...ıtmıştır, 

Kendisini bu teşkilatın iliine almrş-
1.lr ve c susluk }apmak üzere Fransa
ya g._.-:!!.J"'."U§lerdir. Marthe Richard 
l-r«nsa casusLık teşkilatı reisi M. 
J do x ta:ı ızahat almış ve tekrar ls
p nyay Se::ı Sebast:yen'c ve sonra Fon 
Kr '- . il beraber Madrite ge!..'1ll)tir. 

Bir ak~am, Metr Doteli tecrübe 
etmck için odamda yemek yemeğe 
karar verdim. ispanya! hizmetçi 
işten nnlar bir şekilde soframı kur
du ••• Yemeklerimi getirdi ... Yüzün
den bir tey nnlayabilmenin imkanı 
yok. 

Madritten misiniz? •• 
Si Signora (Evet madam) 
Otelde çok müfteri var mı? 
- Si (Evet) 
Her yemek getiri,inde bir tecrü

be yaptım ... Bunda fÜpheli bir teY 

göremedim. Fam Döta~~ı:a -~ikkat 
etmek lazım. Bunu da goruruz. 

Şarkılı kahkahalı gürültülü bir 
pazar günü idi. Elbiselerin çiğ v~ 
parlak renklerinin gözü aldığı bır 
lspanyol pazarı ... Her taraftan tet
kik edildiğimi herkesin bana neza
ret ettiğini zannediyordum. Bana 
her bakan gözün içinde tüpheli bir 
mana seziyordum. Fam Dötam
brım odaya girerek: 

- Madam yatağınızı düzeltebi
lir miyim? dedi. 

Güzel franaızca konutan bu es-
mer lspanyol kadınını yangözle 
tetk k ediyordum. 

- Paristen mi geliyorsunuz? .. 
dedi, orada her halde hayat çok 
neşeli geçmiyordur... (Geveze, di
ye düşündüm, dikkat istifade ede
lim.) 

Hıı.yır, dedim, hiçbir şeye 
fazla ehemmiyet verilmiyor, batta 
harbe bile. 

- Öyle mi zannediyorsunuz? .. 
Komtunuz bunu aksini söylüyor. 

- Komtum mu? .• 
- Evet ... Büyük bir artist.Bana 

Fransada hayatın tahammülfersa 
bir hale geldiğini söyledi. Hiç bir 
sey yokmuş, ne ekmek, ne ,eker 
~e kömür, hiçbir şey... Korkunç
mu, müthitmit··· 

Hayret ettim: 
- Bu artist te kim? .. Bir F ran

~ız mı? .. 
- Hayır! Ledi Mac Leod, bir 

Jn.,iliz dana.özü. 

1 

Ledi Mac Leod vazifeye giden 
Mata Hari idi. İkimizin mukaddera 

1 
tı da 1 panyada birleş' yordu. 

Fam Döşambr gitmek üzere idi .. 
Sonra birden fikrini deği,tirdi. Kor ı 
sajından bir mektup çıkararak ba
na uzattı. 

Okudum: 
"Gerr. vansı Cal!e Orlila 5 ege

liniz. V.K.,, 
Kağıdı masanın üzerine bırak

tım. Fam Dö,ambr onu oradan kal
dırırken: 

- Hiç bir ,ey ortada kalmama-
lıclır. Reisin emri böyledir. dedi. 

istediğimi öğrenmi,tim ... Muha
f ızımı tanıyordum. 

Fam Döşambr bana bir kere ma
nalı mfınalı baktıktan sonra mektu
bu ufacık ufacık parçaladı ••. 

Madritte Calle Orfilo denilen 
yer de nerede idi? .. Gece hiç tanı
madığımız b!r şehirde lisanını da 
bilmezseniz bir sokağı bulabilmek 
kolay bir i, değildir. Fazla ihtiyat
kar olduğumdan hiç kimseden sor
mak istemiyordum. Şehrin planını 
kendime rehber edindim ve gece 
yarısından çok evvel yanıamdan 
<'yırmadıi;ım Minayı da alarak o
tdden çıktım. 

Gezmeğe çıkan bir adam gibi 
yürüyordum. Arkamda ayak sesleri 
iş:ttim. Adımlarımı yavatlattım. 
Aynk se:leri de yavaşladı ••• 

Takip mi ediliyordum?. Peki 
amma kimın hesabına?. Yüzümü 
buruşturdum. Daha şimdi -
drn ı;üdü!.ler başlamıştı. Akv' 
lım:ı ilk e~·ve!a geri dö -
n ? kendisi ile hen:m aramda hep 
;- n Clf s feJti mu! .. af aza edc-n, bu 
r ı ı ~" u<m k "e1..:i. Sonra 

düşündüm ve hiç aldırıt etıneme
mn ve farkına varınamıf gibi 
davranmanın daha iyi olacağına ka 
ni oldum. izimi kaybettirmeğe uğ
ratmaktan vazgeçtim ve Colle d'Or 
fila'ya girdim. 5 numara hususi bİT 
oteldi. Zili aradım ... Yoktu .•• U -
zaktan beni takip eden adamın kı 
mıldayan gölgesini gördüm ... 

Beni gören bir serreno gelip 
kapıyı açtı. ispanyada serrenolar 
bir nevi gece bekçisidir. Ellerinde 
her evin kapısını açan bır deste a
nalltar vardır. Bu anahtarlarla ge 
leceği önceden kendilerine haber 
vcriLn ve tahıslan tarif edilen :zı
yaretçilere istedikleri evin kapısı -
nı açarlar. 

Baron bu adama benim gelece
ğımi söylemişti. Kapı üzerime ~
pandı. Kendimi :zifiri karanlık hır 
delikte buldum. Kollarımda Mina 
birisinin y.:ı.klaştığrnı haber vermek 
için hırlamıığa batl&dı. Bir el ko
lumu tuttu ve beni yavat yavat sü 
rüklemeğe başladı. Ve gene yavat 
yavaş, karanlıkta bir elektrik lam
bası bir merdivenin basamakları -
m teker teker aydınlatmağa başla 
dı... Bu basamakları görünce ben 
bir adamın refakatinde tırmanma
ğa batladım. 

ilk katta bu el, beni bir sahanlı
ğa sevketti. B;r kapı açıldı. Kendi
mi bir lambanın aydınlaıttığı bir 
antişambr'da buldum. Duvarlara, 
Üzerleri almanca yazılı ve bazı 
yerlerinde, herhalde denizaltı ge
milerinin iaşe ve teçhizat menzil -
!erini gösteren ufacık ufacık bay
raklar bulunan, deniz haritaları 
vardı: 

Tam benim vazifem!. 
Öyle sevindim ki... Herhalde 

Fransaya kıymetli malUmat gön -
derebilecek, vazifeme baflay~bi -
lecektim. ' 

Döndüm... Beni buraya getiren 
adam ortadan kaybolmuttu. Bir da 
kilca daha geçti... Baron Yon 
Krohn geldi ve beni yazıhane oda 
sına egçirdi. 
Doğrudan doğruya taarruza geç 

tim: 
- Takip edildim, dedim, sokak 

ta bir adam, ben buraya gelinceye 
kadar pe~imi bırakmadı. Durdu -
ğum zaman duruyor, yürüdüğüm 
zaman yürüyordu. Eğer, beni böy
le takip ettiren siz iseniz hemen 
Fransaya avdet edeceğim. 

- Hayır, emin olunuz, hakika
ten sizi takip ettiren ben değilim. 

- Bir kere pencereden bakınız. 
Bu adam herhalde hala oradadır. 
Eğer bu sizin adamlarınızdan biri 
değilse Fransızların adamlarından 
biridir. Benim vaziyetimde haki -
kati öğrenmenin katiyen elzem ol
duğunu takdir edersiniz. 

Sonra bir asabiyet göstermeğe 
çalıtıyordum. 

- Çok hiddetlenmeyiniz. Ne ol 
duğunu muhakkak öğreneceğim. de 
di. Zile bastı. Genç bir adam gö -
ründü. Baron almanca dedi ki: 

- 8 numaranın kapısının önün 
de bekliyen bir adam var. Madam 
çıktığı zaman Madamı takip eder 
gibi yapır.ız ve bu adamın kim ol
duğunu öğreniniz. 

(B<tmedi) 

Epir meselesi 
(Ba.' 1 inci sahifede) 

ten Ati.na ırazelelerine gelen haberle
re göre, Jinuli Ep'.rli eski muharipler 
Arnavutluktaki Yunan ekalliyet.ini kur 
tannak için harekete gelmeğe ve gö
nüllü t<>plamağa baılaınıtlardır. Hü -
kfune:, gayrdrıesul kimselerin velevki 
eaki muharipler ol&a b:Je, bu gibi te
tebbüalerinin önünü almak içi.n eaa.alı 
tetbi.rler ittihaz etmiştir. Hariciye -
zm M. Maksimoa, gazetecilere beya
natta bulunarak, hükıimeôn beyne! -
,,.,ı .. ı mevzuat ahkamına tamaınile ri
ayete karar venniı bulunduğu cihet • 
le, gayr:ıırı.-ul kimseler:n herhangi bir 
hareketine müs.aade eden>iyeceğini 
&Öylen~ttir. 
Arncvutluk hükumetinin bir teb/"iH 

TiRAN, 15 (A.A.) - Arnavutluk 
matbuat büroau bildiriyor: Kanunu e· 
aaıide yapılan ve huausi mekteple -
rin devletleıtirilmesini tazanunun e -
den tadilat üzerine Yunan ekalliyet 
mekteplerinde de bir talum değiıikl.i.k 
ler olmuş ve bundan dolayı mekteple
rin çalışmasında muvakkat bazı kan
tıklıkl r huaule gelmi§tir. Mektepler
de t~driutın ı;yakatlı muaJl.irnler ta -
rafırdan yapılmasını istiyen ve diğer 
lar11fton M·ııetler Ceır.iyetir.e karşı gi 
rişi miş olan taahhütleri katiyen ye • 
rin getirmek e:1dişeleriyle hareket e-

/ Deniz si.ahlarında 
Müvazene 

(Başı 1 inci sahifede) 
tıeclir. Amerika mahafili lngilizler ta
rafından çizilen yeni ihtimaller hak -
kında nikbindir. 

Yeni muahede bugÜnkü miizakn-e.. 
ler e..aaına dayanarak yapıldığı tak -
dirde hlor memleket için fedakarlık -
lar icap edecektıir. 

Prenaip itibarile Japoaıyaya mü.sa • 
vat verecek ve &affı harp knıvazörle
rin:n hadutlarını 30,000 ton olaral< 
t....ı.it edecek muahedede 5-5-3 n.iabeti 
muhafaza cd:Iecektir. Yeni muahede 
lngilizl<rin Utediği 70 kruvazörü ken 
dioine temin edecektir. Dün Amerika 
lılar ile lngilizler Japonlar tarafırt -
dan Vaşington muahedesi kaldırıldık 
tan sonra doğacak vaziyet hakkında 
görüşnuişlerdir. Bu muahede ka:"ktık
tan aonra üç yol orlaya çıkacakta-: 

1 - Vaşington muahedeainin yeni
lmr.nesi ' Amerika heyetı tarafından 
ileri süriılcn bu teklif, Japonyanın .U
te.rnedifri bu muahedeyi bozduğuna 
göre Japonyayı hJriç bırakacaktır.,, 

2 - lngilizler tar..Emda üç dev -
Jet için fedakarlık İcap ettiren vaaat 
lı b:r yol... 

3 - Hiç birmuahede. 
Dünkü müzakerelı.r b:lha11<.a ikin

ci yol üzerinde olmuştur. Bu hu1SUta 
geçe;ı ça11amba Japonlara t<lll'U)an au 
a.I r aynen Ameri.kalJara dahi aorul· 
muıt.r. Bu auıller, iki prensip itibtıri
ı~ Jap nyaya mus:ıvat ve ffı harp 
ge.uuleril3 yarduncı gem;knn gönde
nlmesi i.ii. 

Am •rika maha.fili 5-5-3 n.isheti tu
tuldu" u ttkdiTde, Amerika.run belki 
Japonya)4ı. pren!İp ;t.ibari'e müsava
tı verco_ğini sôylcıın*tedir. 

/ngilterede iki fihir ce,.-eyanı var 
LONDRA, 15 (A.A.) - Salahi -

yettar bir membadan b:Jdirildiğine rıö 
r e dün ög" leden oonra lngi"izlerl3 A

' kr' merikal.lar arıumda yapılan ve ta ı· 
ben üç ıaat devam eden bir toplantı
da geçen yaz1'..i deniz miikiı.leme) rin 
de, muallak <:!arak brraılu!mış olan me 
sele! er yenicen tetkik edil=*tir. 

lngilizler diinlı.ü müzak.ettfu hak
kında hiç bir teY söyle..-n.elerin.i A
merikalJardan rica etmötlerıe de iatih 
bar olunduğun.a göre, bu müzaı!.<.ereJe .. 
rin b,.şlıca mevzuunu zırhlı ve kruva
zör h3oimJ..-i ile toplarm çapı meeele
leri teıkil etmiş ""' Amerika:'da': bu 
husuıta nikbi.n!J<lerini izhar elmıtler 
di.r. 

Dünkü müzakere~..- eonasrnda ln
gilizler Japonlara ne gibi tavizat ve
rilebile~eği hakkında da Amerikalıla· 
n istimzaç etmişlerdir. 

Amerikalılar, Va~ton muahed.c
nameainde te&bit ed.ibn.iş elan ni.O.. -
tin muhafazası noktai na.zannı kati' 
&Urette iltizam ve müdafaa etıniş.ler
dir. Halbuki İngilizler bu -lede 
ikiye aynlıyorlar: 

Bazı murahhaslar, h...- halde ve her 
ne bahuına oluna olsun Japonyanm 
tatımin edilme&ine, bazılan da Ameri
kan noktai nazarına müzaheret olun
masına taraftardrrlar. 

Umwni meeeleler ve Japonların 
teklifleri bu müzakereler eeıuuında 
mevzuu bahiı edilemmiı "" hiç bir ka 
ntr almmaırul§ır. 

Deniz konfennamm OOürnüzdeki 
yaz zarfında toplanmam imkaru kay
dedilmiştir. Maamafih topla,nacağı mu 
hakkak değildir. 

Nihayet Japonyanın Vaf.İngton mu 
ahedenamesi.nin feshine müteallik tek 
lifi ve bu muahcdenin feohi takdirin
de takip edilecek hattı herdı.et müza
kere ed imiştir. lngilizler inkıta leh • 
•ike.s.i gÖ&te:en müzakerelerin devamı 
.imıki.nıru teı:n:ne çalı§m&ktadırlar. Bu 
gün Tokyodan gelecek cevaba göre, 
V~gton muahedeei yerine yeni bir 
muahede konup koınmıyacağı anlaşı -
laca.ktır. 

Amerikanın 2400 tayyaresi olacak 
V AŞINGTON, 15 (A.A.) - Ameri 

kan tealihatoun modenıleştirilme•İ 
hakkında verilen malUm.a.ta na..zaran, 
a•keri hava i.dareai bütçeye konulmak 
üzere 800 tayyarenin inta~ma ait bir 
program vermiı ve deniz idare.ıi de 
nisbeten küçük ebatta yeni bir kabili 
ıoevk balonun i~mı ta.a.avvur ettiği
ni bildirmiştir. 

Bu prograın kabul edi'diği takdir
de, Amerika ordusu en modern ve en 
kuvevtli bir ordu olacakbr. Diğer ci • 
betten öğrenildjğine göre, Harbiye ne 
zareti ordunun makine işlerinin mo· 
dennleıtirilme5i İçin 20 milyon dolar 
ve hava müdafaaamı yeni levazonla 
teç!Uz içiıı de 21 milyon dolar iatiye
cektir. 

Programa da.bil tayyareı-in 500 Ü 
eaki tayyareleri değiftinnek içindir. 
Yeni intaııila Amerikan ukeri tay • 
yanıNnin yd<iinu 2400 ü bulacaktır. 
Deniz kabili oevk ı...Jonlan takbiren 
7,500,000 kadesn mikabı olacaktır. 

/n~lterede g<ınçle,.., .-cburi ıukerlik 
t~bik ediliyor 

LONDRA, 15 (A.A.) - Deyli He 
rald gazetesine göre, Royal United 
.-ervice inatitution'un. umumi erk.inı 
harbiye reisinin riyasetinde aktettiği 
bir içtmada şu teklif yapılmıştır: 

Büyük Britanyada bütün gençl;, • 
rin askeri bir talime tabi tutulm.ı.ı i
çin 30 kadar Amiral ve cener.ıl bir 
beyanname imza edeecklerdir. Bu mec 
huri aı.kerli.k hizmeti sekiz ay içın 18 
den 35 yaşına kadar bütün gen~lere 
tatbik edilecektir. Buıtlara hükumet 
tarafından temin edilecek mutat mas
raflarından b~a gÜnde bir şilm ve-

den Arnavutluk hükfuneti 1924 be • 
yannanıe!linin, altrucr maddeM muci -
hince Yunan ekalliyet mekteplerinde 
bütün deralerin yunanca ve fakat Yu
nan.istanda iyi tahsil görm~ Arnavut 
luk tebaa.sı muallinıler tarafından ya· 
pılmaaını kararla§brmıştır. 

1 ]!)~4 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oz türl<çe ;Je terlip ettiğimiz bil
mecemize karşı günden güne rağbet 
artmaktadır. Bu buauıta gerek karile
rimizden aldığmuz takdirkirane mek
tuplara, gerekse bu rağbete karşı mü
teşekkiriz. 

Geçen delaki bilmecemizi halle-
denler arasıncid çekilen lrur'ada birin
ciliği: Unkaparu numara 4 Zeliha Is
mail Hanım, ikinciliği Vela lisesi on 
birhıci sınıf talebe.inden Nejat Rauf 
Bey kazanmışlardrr. ldarehanemize ka
dar teşrif ederek hediyelerini almala
n kendilet"ioden rica olunur. 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 

CEçJn !.aftaki bilm:c3mi
ziıı halledilm:ş şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

Oımanlıca karıdrklar yazdığııruz 
kelımdet"İn öz tiirkçe mı:kabillcrini şek
limizin boı hanelerine yerle;tirettk 
(Milliyet hilınece memurluğuna,, gön • 
deriniz. Doğru halledenler araıında çe
kecefri,miz kur'ada kazan~n1ara hediye
ler vereceğiz. 

Yeni bilmecenıizin müddeti: Pazar
tesi günü akpmma kadardır. 

bıimec3miz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 • .:·-1 2 1 1 
? .. 
4 1 1 ,• 
:ı 1 1 1 1 
6 1 • 1 • • , .. 
7 1 ı•• !• 111 1 

8 • 1 l•i 1 1 1•. 
9 1 ••• 1 I• mı _ı _._ 
1L 1 1 1 1 1 1 •,: 1 11 ., 1 ., - Soldan sağa 

1 Ama (3), Aht (3). 
2 - Ebeveyn (7). 
3 - Bir i-çki (4), İptida (3), uzak 

nidası (2). 
4 - Kam<O" (2), Ankara.la ıı,;,. semt 

(7). 
S - Kuşun dudağı (4), İman (5). 
6 - Akıl, zeka (2), rabıt edatı (2). 
7 - Kalay değil, cebır (3), ıilahta 

nİfBD y.,..; (3). 
8 - Rabrt edatı (2), Allah (5). 
9 - Emmdden emir (2), hal ra

bıta11 (3), bir meyva (3). 
10 - Lal (7). 
11 - Pis (3), abuı (4). 

Yukardan a§ağı 

1 - Tiyatronım baba11 (7), yet (2). 
2 - Müşevvik olmak (11). 
3 - Hal rabıtuı (3), nota (2), 

raıbrt edatı (2). 
4 - Hançe.- (5), çayır (3), 
5 - Nota (2), ücret (3). 
6 - Büyük bir rakam (3), bir hay

van (5). 
7 - Tahsin etmdı, aferin (5), ses 

(2). 
8 - Dem (3). 
9 - htilham (2), hank, aşık (6). 

10 - Feci.- (3). 
11 - Nota (2), kuvvetli (5). 

rilecektir. 

/ngiltere donanmasını da unı.lmuyor 

LONDRA, 15 (A.A.) - l.or\lar 
m~clio:inde Lord Mottistone, hukümet
t- deniz kara, hava kuvv ... llerı için 
lazım efrat miktarının tayin edi.lme -
.d için İmperatorluk milli m:iddfaa i -
caplarınm tesbiti.ni iatemiştu. Harbi -
ye nazın Loırt Hai}gham, ast. terakki 
ve inkAşafm eoki silahlann ehemmi • 
yetini ruç te azaltmadıgıru, deniz ve 
kara müdafaası ihtiyaçlarının da a -
>:almadığını aö,-lemi§lir. 

Saffı harp kruvazörleri, harp {ilo
-'1Ull e&aalı un.aurudur ve hu:ılardan 
kadro harici :zamanr ya.klatanların ye 
rine mümkün cılcluğu k.arl..r yenileri 
yapılmalıdır. Harp içinde yapılmış o

IAiı kruvazö..le.- yerine ye.nılui yapıl· 
maktadır. Bugünkü değ-işil<likiere gö
re, deniz yo11anmız için l&.c,m kru .. 
~a.zôrlerin sayıs.ı, dikkatle nazi.:, iti .. 
bara a.lınmalıdrr. Lort Haılah.ı.ın, de -
nir konferansının ge!ece-k sene topla

n"lıileceğini ümit etmektedır. 
Bir suale cevaben Lord dcmi~tir ki: 

- M. Baldvin hududumuzun Ren 
kıyılarında olduğunu tıÖylediiii zan1an, 
A•:rupada lngilterenin muh;..kkak bir 
ananevi düpnam mevcut oltiuğunu ııöy 

!emek istemitti. M. Baldvin b,,mbard
man tayyarelerinin yapacakları hü -
cumlann mÜeMİr ve şiddetli olmala
rında hücum merkezlerinin yakınlık 
ve uzaklığınm geni§ mikyas~s rol oy
nadığını d~yordu. Hücum merke • 
zi ne kadar u>:ak olursa kend; h.yya
relerimizjn cfuşmanm yollarını kesme -
]er; o kadar çok ihtimal içı:ıe [!!rt:r. 

Yunan iklisat 
Nazırı dün gitti 

(Başı 1 inci sahifede) 
muklu mensucat dokunacaktır. Şinıdi
ye kadar memleketimizde bu iş üzeri
ne kurulmuş ve çalışmış fabrika olma 
dığmdan Konya - Ereğli fahrika.srnm 
ehemmiyeti büyüktür. Sümer Bank ta 
rafından inşasına başlanmıf olan Kay
seri fabrikasının da dahili kısmı bit
miş gibidir. Mak:nelerin montajına b~ 
lanmıt~ır. Rus mühendisler;ni:n neza -
reti ve Türk işçilerin.in idareeinde ya
pılan montaj tem;rwza kadar bitiri.!e
cek ve fabrika 1 Temmuzdan itibaren 
işlemeğe başlayacakbr. Kayseri fab
rika31 6 milyon liray amal olacaktır. 
Sib:e~ Bank yakında Mal atyada jpek 
men!ucat fabrikası açmağa karar ver .. 
ıa~ ve hazırlıklara ba~ lamış. ır. Bu 
hazırlıklara göre pek yakında fabri· 
kanın temelatma merasimi yapılacak
tır. 

Banka bundan batka ımartm birin
ci güoü Naz:llide de bir fabrika aça
caktır. Bu fabrikada aun'i ipek inıal e 
dilcceklir. Fabrika yeri hazırlanmış 
ve b:narun inıası için tertibat ta alın .. 
mış,lır. Cene martın birinci günü Bur
s.ada bir İpek fabrikası da açılacaktır. 
Mevcut fabrikalar çalı~nuılanna mun 
tauıma" devam etmekted:r. Bilhass.a 
Bakırköy fabrikası son ay İçinde ge
ce ve gündüz çalışm•ktadır.Bu fahri· 
kad~ 300 den fazla kadm ve .-rkek a
mele vardır. Banka amelenin yevmi • 
ye&ine de ehemmiyet vennektedir. 
Yapılan bir he.aba göre ... ın.le yev -
nı'l e:ı.i natle 13 buçuk kuruıu geçme 
m<.kted:r. Sümer Bank fab:ikalanrun 
muntazam ~ yapl:'laları tacirleri de 
pek çek memnun etm;ştir. Bu sebep
ten banka har;çıen p.k çok ıipar.şler 
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aJma1ı:tadır. SJmcr Ba!l...~m gelece!c se 
ne için hazır!adığı projeye göre önü

müzdeki yaz demir sanayiine ait bjl" fab 
r:ka açılacakbr. Ancak bu fabrikanın 
yer: leJ.l:.it ed:lmem.i!'t0r. K~mıya &ana· 
yiinin de inkişafı iç.i:ı letlci.kat yapıl
maktadır. 

Kütahyada bir porsele:ı fabrikası 
aç.mal.< için proja yapıl:nış ve hazırlık 
lara da başlannııtşır. !zır.Üte ~ına 
ba,lan"JUş olan kağrt fabdkasının da 
1 Temmuzdan itib:ıren faaliyete geç
n-; kararlaşmışbr. Banka Alm.anya
da ve Belçikadaki fabrikalanla ıtaj 
görmek Üzere bu ay başında 30 tale
be &cçecektir. Bu talebeler banka he
sabına gönde.-Jecek ve memlekete dö 
n~lerinde bankarun fabrikalarmda 
çalışacaklardrr. 

Yugoslavvadaki 
Macar tebaası 

(Baş! 1 inci sahifede) 
kındaki iddwrru reddetmekte ve bu 
gazeten:in, Marsilya ıuikaaı;nden sonra 
Hrvat muhacirlerin; kontn>I için Ma
car makamatmın aldığı tec:ft:>irleri an 
kastin t..ltrif etliğini tasrih eylemekte
dirler. 

BUDAPEŞTE, 15 (A.A.) - Baf
vekil M. Gömböt Macaı- meclioi hari
ciye encümeninde Avnıpa vaziyeti et
rafında beyanatta bulunmuttur. 

Bafvekil üç taraflı Roma protoko -
!ünün ehemrniye!İnİ kaydederek, hanım 
ltalya, Macaristan ve Avuotllt')'ll ara -

smdal<i teşriki mesainin ve Avrupa nıl· 
biinün temelini tt§kil ettiğini ıöyle • 
mİ§br. 

M. Gömböş Manüya suikastinde 
Macar bii.kümetinin bir ıünü talui
ri olmadığım bir kere daha teyit et • 
mı.tir . 

BaJV'*:İI Macaristanın haklı dava
sında Mösyö Muasolinıin hararetli hia
ıiyatJa muttasıf olduğunu ilave eyle -
miştir. 

Söz alan eski B"fvekil, M. Göm
böşün Vartova, Viyana ve Roma ıeya
bat:indeıı aldığı neticel ... den dolayı mem
mm olduğunu ve hudut dıımdaki Ma. 
car ekalliyetlerine devamlı bn- dikkı.t 
atlebnek icap ettiğini söylemi1tİr. 

ADAPAZAR NOTERL1-
C1NDEN: 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
sabık unnımi müdürü AHMET ASIM 
BEY'in vukuu istilasma mebni tm.1• 

kaddema dairemizce 19 Kanunuevvel 
1933 tariıh ile 3296 - 586 numara ile 
tanzim kılınan umumi vekaletnamenin 
hüküm ve mahiyeti nihayet bulmu' ol
duğundan mumaileyhin bu tarihten 
sonra Adapazan Türle ticaret Banka
sına izafeten tedviri umur ve muame
lata mezun olmadığı ve bankayı her ne 
§ckilde olUT'aa olsun temsil hakkmın 
zail bulunduğu ve mevzuubahs veka
letnamenin verdiği kaffi!i hukuk ve aa
lahiyetin kendi•İnden nezedildiği malü
mu olmak üzere ilanı mezkur Banka 
Umumi müdürlüğünden talep edilmek-
le ilan olunur. ( 4793) 
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!,'"llll:llll!Ml111ıı.ı;a~s;:ıımı;1511;aııı~111:u~ """"' 
1 l"anıı Beyoğlu lstiklal CJdde 

sinde Hacopulo pasajı kar~ı~ı;l.':ı 

tf nwill Mağazasını ı 
kat'i tasfiyesi yapılıyor. 

Bütün dairelerinde 

o;, 60 lı:adar tutan 

Büyük tenzi a ~ -
Juven ve Alekrnndrin eldiven· 
!eri, Gui, Rex, Mag, Cevennes, 
Etam ve sair İpekli çoraplar. 
Viyana sahtiyanmdan mamul el 
cantaları, tütün içme levazımatı, 
hib!olar, parfümöri, Pari leva
zımatı, İngiliz gümüş takımları, 

vesaire... vesaire ... 
i::ı:::ıımm=::=m::g:;;;;c:;:ı::::ıı:;;;;:::ı•ı:::::llllil 

ADAP AZAR NOTERLİ· 
CiNDEN: 

Adapazarı Türk Ticaret Ilankası 
sabık idare meclisinin vulcuu ist:!'nsma 
mehni Banka uhdci tasarrufunda bulu
nan Demi,. ve Ağnç eşya fn~ası mü· 
dürü mühenı!i. OSMAN HUSNU BEY 
namına muka<ldemen d iremizce 19 
Kanunuevvel 933 tarih ve 2293 • 587 
numara tahtında tanzim kılman umu· 
mi veki.letnamenin in'iza!i tabiıye na
zaran ni.1.ayet bulmuş olduğundan mu· 
maileyh · bu tarih ten ıonra Ilanka ve 
Fabrika namına tedvjri umur ve mua· 
melata mezun olmadığı ve her ne tekil· 
de olursa olsun temsil haldu zail ol· 
duğu ve mevzuubaha vekaletnamenin 
verdiği kaffei hukuk ve salahiyetin ken
disinden neze<lildiği malümu olmak Ü
zere ilanı mezkUr banka umumi müdür
lüğünden talep edilmekle il:ın olunur. 

(4793) 

lstanbul dördüncü icra daireıinden : 

Cihangirde Soramagir çıkmazı eoki 

11-13 yeni 37 No. lu Loidi Apartnna· 

nında mukim iken elyevm ikametaihı 

meçhul lıpiro zevcesi Olimpiyaya 

Hüseyin Hayrettin efendinin alaca• 

ğından dolayı Galatada Bayzit cadde

ainde Kafeıci ıokağında mahcuz 2 No. 

lu hanenin dö.-tte biri ve yine hane itti
aalindeki 4 No. lu Araanın keza dörtte 
birinin satışı talep edilmİ§ ve claoyası 

yanını§ iken bu kerre yenilenerek ve ic· 
raya devam edilmeıine karar verilmiş 

olduğu mebin ikametgahnuza gönderi· 

len muhı;raya mahalli ikametinizin meÇ" 

hul bulunduğu gerek mübatirin ft pek 
zabita tahkikatile tesbit edilmiı olduğun
dan işbu muhtıra tarafınıza tebliğ olu• 
nırr. (4829) 

Istaııbul uliye mahkcı:n.esi üçünc:ıü 

hukuk dalresinden : 
Olü Om.er kızı Ha.tice Jıanwnm •e· 

ra.aeıtıinin tespiti hakıkmda kızı Sabih& 
hanımın mahkıememizin 934-1199 nd' 

marasmda muk~t dosya iiıe açtığı 
iapa.tı veN.aet dava.ııaun icra kdmmali• 
ta olan tahkikatında müteveffa Hllllke 
harunun kocası olduğu beyan oiuneo 
Kıuonpa~a Karaman mıı1rallmiınde 
Fesçi sokağmda 13 numaralı hanede 
ımukim iken halen ikametgaJu meçhul 
olan lıımail Ef. hakkında usulün 401 in
ci 111'8.dde&i mucibince giyap laırarı 

ittihaz ve ;Jiuıen telıJiğma 1...-.r veril• 
miş olduğundan muma.ileyh !mail Ef· 
nin veya ha vekaletname gön1 oceii 
bir vekilinin yevmi tahkikat olan 
20-12-934 tarihinde sa.at 11 de mah· 
kememıizde hazır bulunması lüzumıJ 

tebliğ makamına kai.m olmak üzere 
ilan olunur. { 4835) 

6 ıncı icra memurluğundan 
Bir borçtan dolayı tahtı ba· 

cize almıp paraya çevrilmesi te
karrür eden üç adet Aanadcılu halı 
seccad~ ve bir adet London nıaJ4<aiı 
piyano 18-11-934 tarihne mümdif P"' 
zar gün.ü sa.a.t 9-11 e kadar Beyoğluıı
da Aynalı Çepnede Sunıri Cami _... 
ğında 46 No. lu Çilyani apartımmunıı> 
önünde açık artınna ile pllJ'1lya çeviri• 
lecekt.ir. Taliplerin mezkiır günde ıına• 
hallinde hazır bulunmaları ilin olu• 
nur. (4831) 

KAYIP - 1 Birinci T eırin 927 tari· 
hinde Tak.simde Fikri Tevfik OtCllJO" 

bil mektebinden a:!mış olduğum 929 
numerolu ~hadetnamemi kay~ 
Bir diğer nü.ha..ını alacağnndan .,,,eıl' 
kıir şahadetnaroslin kıymeti yoktur· 

Hasan 

8. N. K A 1 A N C 1 Y A N 
1 Ü iy 

~iRi, T 
in en eski ve en tıı 1 Jk 
AKINELERI T c r tin esi 

\-" Makonnik » bıçcr-Laglar. orak ve çayır makincıları, ot- lıaşak tırm b·: 
ot ve saman balya yapan presler ; benzin motörleri - « D"abolo » lrrc ıa 

makinaları ve madeni yayıklar ; - « Lister »krema fıçıları, f""alaksi !-f"r, ~ -
yümler, pastorizatör takımları - « Kühne » ve « E:nil fti:ıro » trıv >r ar v~ 
t:ırarlar v. s .• « Zachariah Parkeı » İngiliz değirmenleri - « Vermcr 1 
pülverizatörleri - « Hudson » lı~dana makinalar:. « Wolf » lıahcr .ılct rİ 

c ffietache » arıcılı:k ~Jetleri. « Matavicol » tavukçuluk eşya • v. e. - v. 
Satış mahalli ve yazıhane : 

lstanbul, Galata, Tünel ca<l<l· si No. 74. Tclc'on : 4' 
Depolanmız • Galata, Kereıtccilcr No. ı.2, Samur ıo1< l: N . 6. 

i_.mıu•m•••••mr:ma~Yeşil sokak No. 7'!. """"m:ıc:ı:ı::,,:~.,,..:::ı::::::. ~;::;::::::-:::: 
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MILLJYET CUMA 16 TEŞRlNISAt:ı 1934 

• Vesika ve Bono 
Mübadil bonosu ve yurtluk ocaklık' 

vesikas:, tahvirer, mazbata vesair ve
sikaları alır satar~ Satmak istemiyenle· 
re emlfık ve arazi alır, hükUmet borç
larını kapatır. Balıkpazarı, Makıudi-
ye Han No. 35 Uğurlu Zade Derviş. 

- Telefon 23397 - (4679) -
8828 

Doktor 

HORHORUNi 
Bilcümle zabitan ve talebeler mecca

nen muayene ve yanın ücretle teda
.; edilir. Eminönü Valide kıraatha
nesi yanında. Telefon: 24131. 

--·-------111111!86,j!ll .... I 
Eski Osmanlı İmparatorluğu
nun Taksime Uğrayan Düyu

nu Umumiyesi Meclisi 
o/o 7 1/2 faizli 1933 Tütk Borcu 

1" ahvilleri hamillerine tediyat ilam 
Eski Osmanlı imparatorluğunun 

tal.rıime uğrayan Düyunu Umwniyeu 
Meclisi her üç lranl'l ait % 7 1/ 2 Ca-
1<.!i 1933 Türk borcu tahvillerinin 25 
1" eşıinisani 1934 vadeli olan 3 numara
lı kuponu tediyatma Ankaııa, htanbul, 
Pans, Londra, Berlin, Francfort s/ Mein 
Roma, AmsteNiaın, Viyana, Brüksel 
Anvers, Bal, Cenevre, Züri.h, ve Buda
Pefte piyasalarında mezkU.. tarihten i
tibaren başlanacağım alakadarlara ilan 
•der. Bu kupona gayri safi olarak 
F • F. 18, 75 Fransız frangı tediye olu
nacaı. ve muhtelif memleketlerde mer'i 
0 lan kamnılaı':ı göre icap ederse ver • 
&"iler bu meblağ üzerinden tevkif edil&
cektir. Hmniller bu meblağı Pariste 
! ransız frangı olarak alacaklar ve ıli
~er piyasalarda kendilerine itbu meb -
'"'ğuı kuponlarsn ibrazı tarihindeki ra
riç Üzerinden muadili verilecektir. Y <>
ı,; tahvillerin kuponları tediyeye va • 
<edildiği tarihten itibaren bet sene 
•onra Türlciye bülu1meti lehine miint
ru zamana uğrayacağı hatırlatılır. Sali
fiiniki.. tediyata muktazi altı aylık 
~~tılıldar birinci ve üçüncü tranşlar 
~tn Pariste Osmanlı Bankası ne:tdi.n -
de ve ikinci tranı için Berlinde Deu
bche Bank und Dis<:onto - Gesellsolıaft 
""•dinde tetkil edilmiıt.ir. Diğer taraf
tan, Mecliı 22 Ni51111 1933 tarihli iti
lafname mucibinee haiz olduğu salahi-
1'ıte binaen, Fransız ~nı 25 l\.1ayıı 
1935 vadeli gelecek kupon için tediye 
~çesi olarak muhafazaya karar verdi • 
&ıni hamiHere ilan eder. 25 T eşri.nisani. 
1934 vadeli kuponun Tü~yede tediy&
•ile muvazzaf müesseseler tunlardır: 

Birinci ve üçüncü lra~ar için 

Aınkarada: Türlöye Cumhuriyet 
Merkez Bankası; Osmanlı Bankası. 

latanbulda: Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası; Osmanlı l\;mkası; 
Deutsche Bank und Disc,;ıırto - Gesel· 
lsch.ıfı. "---· .ikinci !rant için 

Ankarada: Tüıi<iye Cumhuriyet 
P.lerı..,~ Bankası; Oananlı Bankası .. 

lstanbulda: Türiıiye Cumhunyet 
&ıerJı.ez Bankası; Osmanlı Bankası; 
Oeutache Bank w.d Dlıconto • Gesel
•lschaft. 

Eski Osmanlı imparatorluğunun taksi• 
tne uğrayan Düyuınu Umumiyesi mecliıi. 

Eski Osmanlı İmparatorluğu
nun Taksime Uğrayan Düyu

nu Umumiyesi Meclisi 
Tediyat ilanı 

l 
% 7 1/2 fa~ il inci rang 1934 

tirk Borcu tahvilleri. 
3 7 l ; 2 faizli il inci rang 1934 

tahvillerinin 25 Teıriniıani 1934 va
deli 1 numaralı kuponu tediyatına, ls
tanı.uı, Part>J, ve Londra piyasaların • 
da Oom.an1ı Bankasında mezkur tarihten 
itibaren baılanacaktır. 1 şbu birinci ku
ı>ona istisnaen gayri safi olarak F F. 
28, ızs Fransız frangı tediye ohmacak 
ve nıllbtelif memleketlerde mer'i olan 
~unlara göre icap ederse vergiler bu 
llıcblağ üzerinden tevkif edilecektir. 
l:ıu meblağ Parisre Fransız frangı ola
r~, ve diğer piyaoalarda ibrazı tari • 
lıinJek.i rayiç üz...inden muadili verile-
0oktr. Bu tediyata muktazl altı ayhk 
kaı-ıılık Pariste Osmanlı Bankası nez
d;nde teşkil edilmittir. 

Es!ı:i Osmanlı imparatorluğunun taksi
tll<e uğrayan Düyunu Umumiyesi meclisi. 
-
lıtanbul ikinci iflas memurluğun

dan , 

MüElis !sak Tavdi Dişvili efendiye ait 
llıuhtelif çorap, yazıhane çorap el maki
n~ıc..; ve banğolar açık arttırma ile sa

ılac.ı,tır. isleyenlerin 19 teır>nisani 934 
~te;i günü ıaat dokuz buçuktan on 

ki~·e kadar lslanbulda Marbuççularda 
"'-•»a ·ı d"· · E . ·1 h ... · PÇı og u nam ıgen mırog u a· 

llında 13-14 numaralı yazıhanede hazır 
bulunrna~arı ve yevmü mezkürde satı
;•n iknıa!i mümkün olmadığı surette 

1 teşrinisani 934 çarşamba ~nü ıaat 
IO d<t devam edileceği ilan olunur. 

(4862) -
lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
SAT1LIK APARTIMAN 

T!şvikiyede Hamamcı Emin Ef. sokağında eski 3 mü-
kerrer yeni 19 No. lı 229 metre murabbaı bina yerini ve 97 
metre murabbaı bahçeyi hav'i ve sekiz daireyi müştemil Teş
vikiye Apartnnaru satılmak üzere aşağıdaki şeraitle artll'
maya konulmuştur : 
1.- Artırma (kapalı zarf) usulü iledir. 
2.- İhale 3 Kanunuevvel 193 4 pazartesi günü saat onda 

Bahçekapıdaki şubemizd e icra edilecektir. 
3.- Artırmaya girmek için dört bin lira teminat verilecektir. 
4.- Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi tek

lif mektupları ile birlikte ve orada yazılı şekilde ihale saa 
tinden evvel tevdi edecek lerdir. - ı ' 

5.- Satış bedeli dörtte biri peşin ve dört senevi taksitle ö
denecektir. Ancak işbu taksitler İpotekli ikrazat faiz ve 
şeraitine tevfikan yüzde 9 1 / 2 faize tabi tutulacaktır. 

6.- tiki peşin olmak üzere sekiz taksitle satdacağma dair o-
lan evvelki ilanın hükmü· yoktur. 

·7.- Bu bapta daha fazla tafsilat almak İstiyenler Şubemize 
müracaat etmelidirler. (7791) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Esas No 
Meksube 

SATILIK E 
Mevkii ve nevi 

LAK 
Teminat 

Lira 

2 Nişantaşında Meşrutiyet mahal- 2000 
lesinde Habiye caddesinde 
115 117 No. lı Selşuk Apartrm.a-
nı (137 metro murabbaı bina ye-
rini, 90 metre murabbaı bahçeyi 
havi ve biri zemin kat olmak Ü· 
zere dört daireyi müştemildir.) 

3 Büyükadada Yalı mahallesinde 800 
Gülistan ve Ç<'~ebi sokaklarında 
28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. lı al-
tında iki dükkanı üstünde iki kıs-
ma müfrez odaları müştemil 
kargir bina (Bina 130 metro mu-
rabbaı üzerine mebnid:r.) 

4 Sarıyerde Raşit Bey ve Hüseyin 500 
ef. sokaklarında 1, 3, 5 5 ' l NoJi 
maa bahçe iki kısımdan mürek-
kep Hane (Sahası 175 metre mu-
rabbaıdır. Alt katta üç oda bir 
sofa, mutfak, kiler, hala, banyoyu 
üst katta dört oda bir sofa, bir 
mutfak, hala ve banyoyu havi-
dir. 

\' ukarda yazılı emlak bedelleri dörtte biri peşin ve dört 
senevi taksitle ödenmek üzere acık artırma ile satılacaktır. 
İşbu taksitler İpotekli ikrazat f~iz ve şeraitine tevfikan yüz 
de 9 112 faize tabi tutulacaktır. İhale 26 Teşrinisani 1934 
Pazartesi günü yapılacaktır. işbu emlakin sekiz taksitle 21 
Teşrinisani 1934 tarihinde satılacağına dair olan evvelki ila
nın hükmü yoktur. Tafsilat için her gün, müzayedeye gir
mek için de 26 Teşrinisani 193 4 pazartesi günü saat onda Şu
bemize müracaat olunması. (7792) 

A 

SA TILlK EMLAK 
Esas No. sı Mevkii ve Nevi Teminat 

Lira 

240 Ahırkapıda Seyit Hasan mahalle
sinde Ahırkapı meydanında 3/ 2 
No. lı 724 metre murabbaı arsa. 

458 Tarabyada Tarabya caddesinde 
288 No. 3957 .50 metre murab
baı arsa 
Arsanın 2717 .50 metre murab
baı ağaçlı ve setlidir. 

220 

510 

409 Kapalı Çarşıda Kalpakçılar ha- 270 
şmda 102 No. lı dükkan 

430 Kumkapıda Nişancı Mehmet Pa- 30 
şa mahallesinde Nişancı cadde-
sinde 16 No. lı Kargir Hane. 

Yukarda yazılı emlak bedelleri Pe§in ödenmek üzere a
çık artırma ile satılacaktır. Tafsilat almak için her gün, artır· 
maya girmek için de 28 Teşrinisani 1934 çarşamba günü 
saat onda Şubemize müracaa t edilmesi. (7793) 

1 EVKAF MODIRIYETI 11.ANLAltl 1 --------1 - Çakmakçılarda Vaid e hanı üst katında 34-35 No.oda 
2 - Mercanda Y ılclız hanı oda başılığmm dörtte üç 

hissesi. 
Yukarda yazılı emlak 9 36 senesi Mayıs nihayetine ka

dar kiraya verilmek üzere tem diden arttırmağa konmuştur. 
Tutmakisteyenler 19-11-934 Pazartesi günü saat on beşe 
kadar Evkaf müdüriyetinde Vakıf akarlar kalemine gelme· 
leri. (7788) 

1 - Şişli, Meşrutiyet, Ebekız Sokak 26-28 
Müddeti İcar 

936 Mayıs niha· 
yetine ka
dar 

2 

No. lı 1Valde Apartmanmm 7 No. lı 
Dairesi. 
Çarşıda Yağlıkcılarda 97 - 129 No. lı 935 
Dükkan " " Galatnda M.ıhmudiyc caddesinde 38 

:tunaraı, mağazada sobacı Antuvan Fos-

olo efendinin tasfiye dilecek baıka bir 3 
tna.ı. olınadıgından icra ve ifli.ı kanunun 
25

6 ıncı nıadd m dbince ıJlasın ka

ll•nınasına m k•mece 13-11-934 tarihin

d !•arar ve. .. iş ..ı du~u dan olunur. 

Çarşıda Hacı Memiş sokak 11-9 No. lı 935 
Dükkan. 
Yukarıda yazılı emlak hi zalarmda yazılı müddetler le 

pazarlıkla kiraya verileceğinden tutmak İsteyenler 21-11-934 
çarşamba günü saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde 
Vakıf Akarlar Kalemi.ne eelm eleri. (7786) 

" " 

(4 61) 

... ----·------mı! IVAPURCULUr, 
TURK ANONİM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
Lim.ı ff.,., Tele/on: 22925. 

Trabzon yolu 
TAR 1 vapuru 

18 T eşrioisaoi 
p AZAR günü saat 20 de Galata 
nhbmmdan kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolıı. Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

Istanhul Havagazı Ve Elektrik 
Ve Teşebbüsa_tı Sınaiye Türk 

Anonim Şirket; 
MÜHiM iLAN 

lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Tetebbüsııb Sınaiye Türk A
nonim Şirketi, memurlarının 1934 senesine ait (pembe) renkte (yu
varlak) hüviyet kartlarının 1 Kanunusani 1935 ten itibaren iptal edi
lerek 1935 senesi için muteber olmak üzere (koyu pembe) renkte (se
kiz dılılı) kartlarla değiştirileceğini muhterem müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların bat tarafında Şirketin unvanı yani "lstanbulda Ha
vagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi) ve 
kutren büyük harflerle 1935 senesi yazılıdrr. 

bunlara ilaveten Of, ve Siirmeneye Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addedilme-
uğrayacaktrr. li ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

-----------• Şirket, müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabile-

) 

cek neticelerin mes'uliyetini kabul etmeyeceğini şimdiden beyan eyler. 
anbul kumandanlığı sa· MUDIRIYET 
ima komisyonu ilanları 

Fırka Kıta'tı ihtiyacı için 
96 ton kuru fasulye kapalı 
zarf usuliyle satın alınacak
tır. İhalesi 21 İkinci Teşrin 
934 Çar~..-ımba saat 15 tedir. 
Talipler, şartname ve nümune 
yi görmek üzere her gün ve 
ihale günü vaktinden biraz ev· 
vel teminat ve teld:..fnameİeriy
le Fındıklıdaki komisyonda 
hazır bulunmaları. (120) 

(7035) 8111 

* * * 
Kumanaanlık kıtaat ihtiya 

cı için 6638 kilo makarna mü
!nıhhit nam hesabına talip çık 
madığından pazarlıkla satın 
tın alınacaktır. İhalesi 17 1-
kinci Teşrin 934 cumartesi 
günü saat 14,30 dadır. Talip
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gÜn F·mdıklıda Sa
tmalma Komisyonuna mü
racaatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Komis
yonda hazır bulunmaları. 

(284) (7689) 8857 

• * * 
Kumandanlık kıt'atı ihti-

yacı için ihale edilen 160 ton 
tüvenan kömürü kumandan
hkça pahalı görüldüğünden 
tekrar pazarlığa konmuştur. 
İhalesi 1 7 lkinciteşrin 934 cu
martesi gÜnÜ saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün Fmdıklıda
l<i satmalma komisyonuna mü 
racaatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin vaktinde komisyon 
da hazır bulunmaları. 

(7759) 8930 
* * * 

Catalca kıt'atı ihtiyacı için 
3 biiı kilo ayva reçeli pazarlık
la alınacaktır. İhalesi 19 İkin
ci teşrin 934 pazartesi saat 
14 dedir. Taliplerin ş:: rt;:ıa
meyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda :;atma1rr.a lmmis
yonuna müracaatları ve iha
leye iştirak edeceklerin de vak 
tinde komisyonda h:ızır bu-
lunmaları. (299) (7797) 

tanbul Levaz;m Amir- 1 
Satın Alma Komisyonu 

İlanları 

---~--------~---------
İstanbul Levaz:rn Amir!i

ğine bağlı Kıt'at için 80 b:n 
kilo İspanak, 30 bin kilo La
hana, 56 bin kilo pırasa, 14 
bin kilo havuç, 19 bin kilo 
karnıbahar, on bin kilo kere
viz, 28 bin demet maydanoz 
20-11-934 salı gÜnÜ saat 14 te 
kapalı zarf usuliyle alınacak
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gÜn ve münakasaya işti
rak edeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Satınalma komis
yonuna vermeleri. ( 480) 

(7069) 8126 

• • • 
İstanbul Levaznn Amirliği

ne b:-ih kıtaat için 5000 kilo 
sirke aleni münakasa ile 25 
Teşrinisani 934 pazar günü 
saat 15 de alınacaktır. İstekli
lerin Topanede 'Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(504) (7400) 8401 
••• 

IC'uleli Askeri Lisesi talebe
si için kumaşı ciheti askeriye
ye ait olmak üzere 600 kaput 
26 Teşrinisani 934 pazartesi 
günü saat 15,30 da yapılacak-; 
tır. Taliplerin Topanede Satm
alma Komisyonuna geln:eleri. 

(539) (7401) 8402 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Hukuk Fakültesi Doktar a sınıfı ile iktisat ve İçtimaiyat 

Enstitüsüne Kayıtlı talebenin ders programlarını öğren
mek ve derslere başlamak üze re cumartesi sabahı Fakülteye 
müracaat etmeleri. (7813) 

İstanbul l iarici Askeri Kıtaat ilanları. 1 -------
Aşağıda cins, miktar ve yctleri gösterilen erzakların 8 

Birinci Kanun 34 cumartesi günü saat 14 de açık eksiltmeleri 
yapılacaktır. İstelrlilerin şart nameletini görmek üzere her 
gün Eskişehirde Kolordu ve lzrnitte "Fırka i..evaznnlarma ve 
eksiltmeye gireceklerin de m uvakkat teminatlariyle birlikte 
tayin edilen gÜn ve saatte lzm itte Fırka satmalma komisyonu 
na müracaatları. (611) (7803) 

Nohut Pirinç MakarRa 
11000 17000 7000 
2500 2500 1700 
7000 9600 5000 

20500 29100 13700 
• • • 

İzmit için 
Tuzla .. 
Darıca ., 

YekWı 

64 ila 89 adet seyyar etüv · 
makinaları kapalı bürüm yön
demiyle 8-12-934 cumartesi 
günü saat 14 de alınacaktır. İs 
teklilerin bağlılığını görmek i
çin her gÜn Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyo
nuna belli saattından evvel di
lek okuntularını vermeleri. 
(612) (7802) 

* • • 

Ankaradaki kıtaat için 
45,000 kilo sabun kapalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 4-12-934 
salı gÜnÜ saat 14 dedir. Şart
namesini görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya iştirak i
çin de teminat ve teklif mek
tuplarmı vaktı muayyenin
den evvel Ankara Levazon 
Amirliği Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (7608) 

Ankaradaki kıtaat ıçın 
48,000 kilo zeytin tanesi ka
palı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 6-12-93\. 
müsadif perşembe gÜnÜ saat 
14 dedir. Şartnamesini gör
mek için her gün ve münakal 
saya iştirak için de teminat vt 
teklif mektuplarını vaktı mua~ 
yeninden evvel Ankara Leva· 
zım Amirliği Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(598) (7612) 8751 

• * • 
Bayramıç Ezine ve Kirazlı 

garnizonlarmda bulunan kıt'• 
larm ihtiyacı olan 219,000 
kilo arpanın kapalı zarfla 
28-11-934 tarihine müsadif 
Çarşamba giinü saat 13,30 da• 
dır. İhalesi icra kılınacağın
dan taliplerin Bayramıçta sıv 
tmalma komisyonuna müra-

8757 
caatları. (587) (7558) 

8753 

İstanbul Milli Em!.ak Müdürlüğünden: 

Fener: Hacı Isa Yeni Cadde ve karanlık 
meyhane eski 5-5 M. yeni 7-33 ?ıu· 
maralı iki hanenin 102 '448 his~esi. 

Y edikule : lmrohor llyas Bey lmrohor cad-

ı 
desi eski 118 yeni 132 numaralı dük-· 
kan. 

Çarşı : Kürkçü~er sokağı eski 36 ve yeni 36 
numaralı dükkan. 

Galata: Y enicami Keresteci sokak eski 12 
yeni 18 No. lu depo. 

Fener : Abdisubaşı Şerbethane sokak (10) 
12 No. lu hanenin nısfı. 

Haydaparşa : Osmanağa Riza paşa çeşmesi 
çıkmazı eski 24 yeni 13/15 numaralı 
hane ve arsa. 

Koca Mustafapaşa : Seyit Omer Sormagir 
sokak (16 M.) 21 numaralı arsa. 

Fener : Dabak Yunus Mismarcı çeşmesi çık
mazı ( 1) 1 numaralı hanenin 2/3 
hissesi. 

Fener: Karabaş vapur iskelesi eski 39-41 
yeni 49-51 No. lu iki arsa. 

Kamerhatun : Boyacı sokak eski, yeni 23 nu
maralı hanenin nısfı 

Kamerhatun : Kurtuluş Papasoğlu sokağı 
eski 15-17 yeni 7-9 No. lu hane ve 
dükkan. 

Muhammen 

Lira 
237 

972 

kıymeti 

256 50 

1170 

432 

432 

162 

621 

634 50 

415 

372 

Yukarıda yazılı emlakin mülkiyetleri 21-11-934 çarşam 
ba günü saat on dörtte satılac aktır. Taliplerin yüzde yedi bu
çuk pey akçelerile yevmi mez kurede müracaatları. (F) 

(7780) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden; 
Ankara Gazi Terbiye En stitüsü Riyaziye, Edebiyat, Ta

biiye ve Tarih. Coğrafya Şuh elerine Lise ve 6 sınıflı muallim 
mektebi mezunlarından müsa baka ile talebe alınacaktır. Ta
lip olanların kayıt ve kabul .ş~ rtl~rı~ı ldaremiz?e.n ö~renerek 
lstidalarına bağlı vesaiklerıy -~ bırlıkte 19 Teşrınısanı 934 
kadar müracaatl~rı i~an o!unu' r. (7811) 



,--------------------------------------111111 Bir tıraş bıçağı ile yoz defa tıraf 
• olduğuna ındedenler çoktur 

HASAN 
TIRAŞ _BIÇAGI 

Şimdiye kadar icat oluna• bltllıa tıraf bıçaklan 
anı1111cla en mlkemmel Y• ea fevkallde oldutu 
tahakkuk etmlftir: Piya1&da -Ycul braf bı
pldanıu ıqırtmıtbr. Huan tıraı bıçağıaın 
l-2-3-4 aumarah ıayet keslda Ye basau tlraflan 
YUdır ki ber bir tarafile llakal on defa brq 
olmak kabildir. Bu be1&pla bq kurutluk bir 
adet Huaıı brq bıçatı ile kırk defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yliz defa tırat yapılmak 
mlmkllıadlr ki dlinyaıua hiç bir bıçatında bu 
meziyet yoktu. Huan bıçatı İltedlifııiz halde 
batka marka 'ftrirler• aldu-yıaız. Taklitle
rlndea ukınıau. rıab 1 adedi 5 karuıtur. 10 

adedi 45 klll'Uftllr. Ha... ecza depoıu: 
latanbul • Beyoilu. 

Deniz yoıtarı 
İŞLETMESl 

Acenteleri : Karaköy Köprübll§ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
.. _ .. Han. Tel. 22740_ ...... 

KARADENiZ YOLU 
KONYA vapuru 17 lkincitet- · 
rin CUMARTESİ günü aaat 
18 de Hopaya kadar. (7808) 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapunı 17 lkincitet
rin CUMARTESİ günü aaat 
18 de lzmir'e kadar. (7809) 

MERSiN YOLU 
ERZURUM vapuru 18 ikinci
teşrin PAZAR günü aaat ıo 
da Mersine kadar. (7810) 

.... Dr. 1 H SAN SAM 1 .._ ... 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Olıoürük ve nefes clarbiı boimaca .,. 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 

• ........................................................................ ilaçtır. H~:.ıc:zanedeveeczadepo. 
iİll .. lannda bulunur. 4479 .._lllll!!ll!lllııi 

7268 Türkiye Ziraat Bankası Gireaon Şubesinden: 
His11ye ıilr• mu- Tarihi Numaraıı Mevkii •• Hududu Hiueai l Aıkeri fab.-ikalar iliillan 1 
U.men kıymeti 

Lira • 

Cinai 

55 Ağıutoa/1324 5 • 8 Glreaon F eaer mahallesi: 2304 ıu. .. d. 
420 hiueai 

Hane 
Bakırköy Barut Fabrikala

n muhafız takımı efradmm 
Kanunuevvel 934 den itiba
ren Mayıs 935 nihayetine ka· 
dar altı aylık iaşeleri için 
ı3000 kilo ekınek açık eksilt
me usulile bir müteahhide ve
rileceğinden isteklilerin ı3 
Kanunuevvel 934 perşembe 
günü saat ı4 de Fabrikada 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. (759ı) 

Fener ıokatı yemini san 
bq dğlu llyH hanesi y .. 
An çakır otlu Lefter laa· 
nui cephesi tariki im. 

Gayrimlbadillere alt Yunan eavalinden mevkile Hir evsafı 111karda ya&ılı gayri menkullln mlHld
yeti Bankamızı• fifesinde a11lı prtname ıuretindeki prtlar dairesinde açık arttırma nretile nakden 
Ye1a pyrimlbadll bonoıile 45 glln mlddetle satııa pkanlı1119br. Sabfın wku bulcluju nneye ait 
ba gayrimeakıdla ••rıiıile Belediye rlaamu miııteriye aittir. ihale 23/121934 Pazar fllnl saat on 
cllrttea ltibarm yapılacaktır. Taliplerin yizde yedi buçuk pey akç•lerbıi yatırarak Ziraat Ba:ıkasıııa 
mlracaatlan Dan oı-. (7783) 

Selimiyede Askeri Satın
alma Komisyonundan: 

1 - Haydarpaşa Hastaha nesi ihtiyacı için ı ı 788 kilo yo
ğurt açık eksiltme suretiyle münakasaya konulduğundan İ· 
bale günü olan 25 • ı ı • 934 Pazar giinü saat ı4 de isteklile· 
rin teminatlan1e birlikte Seli miyede Askeri satm•lma ko • 
misyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

2 - Arzu edenler daha evvel şartnameyi komisyonda gö-
rebilirler. (7486) 8649 

Naha Vekaletinden: 
Ankarada Yenişehirde Vekalet binumda teslim şarti

le 250 ton yerli Kadıköy kok kömürü kapalı zarf usulü ile 
münakasaya kbnulmuştur. Münakasa 1·12-934 tarihine mü· 
aadif cumartesi giinü saat ıs de \Vekilet Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Oduı ve· 
aikası ve 600 liralık muvakkat teminatlarının Mal Sandığı
na yatınldığma dair olan makbuz veya banka kefalet mek
tubu ile birlikte aynı gÜn ve saatten evvel Komisyon Riya· 
setine vermeleri li.znndır. Teminat çek olarak kabu ledilmez. 

Bu hususa ait şartnamele rİ paruız olarak Malzeme Mü-
dürlüğünden alabilirler. (7S94) 877S 

KESKİN TELEFON KOMİSYONU RİYASETiNDEN : 
Cinai Beherinin muham men kıymeti 

Lira Kurut 
25 lilı: santral 300 00 
Mua telefonu 35 00 
2.5 Mm. lik tel 12,75 

Adet 

1 
5 

Fincan ma deve boJ'DU 13 , 3000 

Kilogram 

Yukarıda cinı ve miktarlarile beherinin muhammen kıymeti göıte. 
rilen telefon ve malzemeRııe ihtiyaç görüldüğünden aleni münakaaa 
naulile mübayaaıı mü~'\kaıaaya konulınuftur, ve 17-11-934 tarihinde i. 
bale olunacaktır. Talivıerin yeYJDİ mezkUrda keıkin telefon Komisyo. 
Duna müracaatlan ilin olunur. , (7707) 8901 

Türkiye İş Bankası 
Cam ve Şişe Fabrikası 

Müdürlüğünden: 
Pa.-.bahçeıinde inta edilmekte bulunan tite ve cam fabri

kasında çabtmak üzere a.-.ğıda göıterilen evsafı haiz 14 efendi 
uatabatı ve uata namzedi olarak fataj yapmak üzere 2 ili 3 aY, 
müddetle Avrupılya gönderilecektir. 

1 - Türk olmak, 25 yatından ... ğı olmamak. 
2 - Sanayi veya buna mümuil mektep mezunu ve fabrika. 

larda çabfllllf olmak. 
3 - Aakerlilı: hizmetini bitirmit olmak. 
4 - Tahsiline ve bulundufu llitımetlere ve hayatına aitken• 

di el yazısı ile tercümei hali (Lilllln bilip bilmediği). 
5 - Tahsiline ve çalıftığı fabrikalardaki hizmetine ait taba· 

detname veyahut bunların mu•ddak birer sureti. 
6 - Huta olmadığına dair tam mevcutlu bir butane tara

fından verilmit sıhhat raporu. 
7 - Hakkında kimlerden mali'.imat almabileceği. 
8 - Talipler P.,.bahçe cam ve fite fabrilı:uında gÖlterile

cek YaZifelerde çalıtacaklanna dair taahhütname ve kefaletna. 
me vereceklerdir. 

9 - Yukardaki maddelerle tesbit olunan evaafı haiz talipler 
arumda tahriri ve tifahi imtihan yapılacaktır. Liaan bilenler 
tercih edilir. 

10 - imtihan 2 Kanunuevvel 934 Pazar günü aaat 15 de la
tanbul it Hanında Cam Fabrikaıı Müdiriyetinde yapılacaktır. 
Fazla tafsilat için bu adrese müracaat edilmesi. (4547) 

8681 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komlayonundanı 

Satuı alm•cak on ton araenikiyeti ruaaa, ı50 adet taz. 
yikli pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddetle 
ve kapalı zarf uauli ile münakasaya konulmuştur. Şartname· 
ler Ankara'da Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyonu ile Is
tanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Arsenikiyeti 
rusas 29 • ı ı -934 ve pülveriz atörler de 1 • ı 2 • 934 de ihale 

G •• •• k M olunacaktır. isteklilerin teklif mektupları ile tahmin edilen 
umru uhafaza Umum Kumandan- bedelin yüzde 1,s u üzerinden teminat mektuplarını yukarı " 1 t b } S 1 K • d da yazılı ihale günlerinde saat ıs e kadar adı geçen Komisyo 

Jıgı s an u atına ma omısyanun an na vermeleri ve kendilerinin de hazır bulunmalan ilin olunur. 
' ı -Muhafaza deniz teşkilib için Yetmiş ton ikinci nev'i (6ı28) 8151 

benzin kapalı zarfla 22-ı ı.934 perfelllbe giinü saat on dört· N f v k A ) t• d 
te eksiltmeye konulmuıtur. a 1]. e a e ın en. 

2-Tudikli prtnameai her aün lstanbul Gümrük Mu • 
' hafaza Baş Müdürlüğü bina11 ndaki Komisyondan alınabilir. S-ı ı-934 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan müna-

3 - isteklilerin hangi mü esaese aalıı"bi veya vekili olduk· kasa neticesin 'e verilen fiatlar haddi liyikmda görülmedi-
• lanna dair vesika ile muvakka t teminat olan bin yediyüz elli iinden 4 üncü parti Afyon ·Antalya batb için ı 7S,OOO adet 
~ dokuz liralık vezne makbuzu veya banka, kefaletnamelerile normal ve ıJG5 adet makas kayın travers pazarlıkla satmalı 

birlikte teklif mektuplarını belli saatten evvel Komisyona nacaktır. Pazarlık 20-11-934 tarihine müsadif salı giinü saat 
vermeleri. (7ı62) 8202 ıs delVekilet müsteşarlık makamında yapdacaktır. Taliple

Ecnebi memleketlere aiden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1"çiyale ltalyana 
Sermayem: 700,000,000 (llati7at ~ 1 580,000,000 Liret), 

Travellen (Sqyalıjn selıleri) satar 
Liret, Frank, .lqiliz lirası •eya Doları Frank olarak aablan 
bu çekler eayeeinde nereye gİtaeniz paranızı kemali emniyetle ta-
91r ve lwr uman isteneniz dünyanın her tarafmda, teJıirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük ttıdiyat için 
nakit makammda kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. 
leri hakiki aahibi~den batka kimaenin kullanamayacağı bir 

tekılde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) 8047 

Umumi Nqriyah ve Yazı lıleri Mii'1iirü ETEM iZZET 

rin 79ıS liralık muvakkat tem inatlarının malsandığma yahni 
dıima dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka ke

falet mektubu "Teminatı muvakkate için çek kabaul edil· 
mez.,, Ticaret oduı vesika.iyi e birlikte a]DU gÜn ve saatte ko
misyonda bulunmaları Iizufıdır. Talipler bu husustaki §artna• 
meleri ıs lira mukabilinde An karada Vekalet malzeme mü· 
dürlüğünden alabilirler. (710 9) 8903 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada aanatoryom unun Mayıs 93S sonuna kadar 
ihtiyacı olan ıooo damacana iyi su 20-1 ı.934 salı gÜnÜ saat 
ı4 de pazarlıkla ihale edilecektir. isteklilerin müracaatlan. 

(77ı4~ AR04 

Dünya Çatınızın Altındacl}r. 

Dünyayı çatmuın allına ıokmağa 
muvaffak olan harikulade cihaz 
PHILIPS 336 AN radyosudur. 
15-90 ve 200-2000 metre arasın
daki bütün dalgalan aynı berrak
lıkla dinleten yegine radyo 
PHILIPS 336 AN modelidir. 

• 

Biri Rödreswr olmak üzre 6 l&mba - HER DALGA UZERINDE AYNI 
DERECEDE gayet yüksek hasaaaiyet ve ayırma kabiliyeti - Otomatik aııretı-
te fading telüiai - Tek düğme ile ayar - sakin ahı - 103 den 253 volta im· 
d• bilümum mütenavip cereyan tebekelerinde itler - Gramofon pik-apı ve 
aynca ikinci bir hoparlör rap tına maha ua yerleri varda. 

itte dünya yüzünde en ziyade yayılmıt olan PHILIPS 336 AN 
radyoıunun batlıca huıuıiyetleri bunlardır. 

PHlllPS 
HER DALGAYA 
MAHSUS AHiZE 

•• 

Selahiyettar acen
talaımmzda t e c -
rübe ve •tıı 
Türk Philipa Ltd. 
Şiıtıeti, ı.tanbul. 

Marmara Uısübahrl Kuman. 
danlığı Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden: 

48000 Kilo Yaı Sebze 
' Deniz efradı ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle ı3 ikinci 

Teşrin 934 salı giinü ihalesi ilan edilen 48000 kilo yq sebze 
için teklif edilen fiatlar haddi itidalde görülmediğinden 2ı 
İkinci teşrin 934 çarşamba gÜ nü saat ı4 de aleni münakasa 
suretiyle ihale edilecektir. Taliplerin ye.vmi mezkUrda 0Nü• 
bahri satınalma komisyonuna müracaatlan. (7807) 

l DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI l 
7000 ton Linyit kömürün ün kapalı zarfla münakuaaı 

2. ı2. 934 pazar giinü saat ıs te Anltarada idare binasm• 
da yapılacaktır. Tafaili.t Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
ikişer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7655) 8823 

idaremiz için pazarlıkla satm alınacak olan Tuzla ku• 
mu, kereste, Sandalye, Hasta ne çamqm, Hırdavat, matbaa 
levazımı gibi (ı07) kalem muhtelif eşyanın 2ı-ıı.934 çar• 
ıamba günü saat ı ı,30 da pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerİJI 
mezkôr saatte mağazaya müracaat tahriren teklifte bulun• 

malan ve mağaza dahilinde listede X İ§aretli malzeme için nü• 
mune getirilmesi numunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceğİ 
ilin olunur. (78ı2) 

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Azumm 

Yeni intihabı 
Oda Meclisi Azuınm m .üddeti ı934 senesi sonunda b!1 

teceğinden yeni intihap yapıl acakbr. Birinci derecede intı"ı 
hap: 

17 Birinci Kanun 1934 Pazartesi 
giinü saat ı4 de bqlıyarak o "gÜn 17 ye kadar devam ~ec~ 
ve ertesi salı günü yine ı4 den bqlıyarak saat on yedide bi" 

tec:ektir. • • 6 d.l- • "b" b·..:-Odalar ııizamnameaımn 2 mcı ma U1CSI mucı mce ır ... . 
ci derecede intihap hakkmı haiz olanlar bu intihapta rey "'· 
receklerinden alikadarlarm .sicil defterlerinde iaimleri"nJJI' 
mevcut olup olmadığına dair icabeden tetkikatı oda sicil t"1 
besine müracaatla yapabilecekleri ve bu hususta bir itir~: 
lan vaki olursa 17 İkinci Teşrin 934 cumartesi giinünden ı 
haren 22 İkinci Teşrin 934 perşembe gÜnÜ saat ı 7 ye ka 
intihap heyetine hitaben verecekleri itiraznameyi odaya t 
di edebilecekleri beyan ve ilin olunur. (7789) 


