
İç işler bakanlığı Beledi
yelerin ilerde yapacakları ve 
başaracakları işler için yeni 
bir düzen kuruyor. Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Deniz müzakerelerinde Ja
ponya vaziyetini değiştirme
miştir. Vaşington itilafının 
feshi bir emri vakidir. 
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Dil değişiminde 
Milliyet 

Dün "Matbuat Umum Müdürlü· 
iü" büyük Gazi'nin bir dileğini ga
zetelere bildirdi. Gazetelerde öz 
türkçe yazıların baş.yazı yerinde, 
bölünmeden ve öteki yüzlere atıl
madan yazılması büyük önderimi· 
zin gazetelerden dileğidir. Bu dü
zenin en uzak yedi gün içinde ba
yarılmasını Gazi'miz gazetelerden 
beklemektedirler. 

Çıktığı gündenberi büyük Önde
rin buyruğu ile yürümeyi bir öğünç 
Lilen Milliyet, yedi günün de geç
llıesini beklemiyerek, bugünden 
haşyazısının çıktığı yeri öz türkçe 
Yazılara bırakmıştır. Bundan böy
le bu yerde yalnız öz türkçe yazı
lar çıkacaktır. Bu yazılar, iç ve dı! 
İflerinin sıyasal yazıları olacağı gi
hi, gazetemizin dil değitimine 
Yardım olarak bir çok yazıcılara 
Yazdırdığı öz türkçe örnek yazılar 
da olacaktır. AlfM>e değipminde 
Milliyet, öteki lstanbul arkadaşla
hnın önüne geçerek, Arap alfabe
.nıden Türk alfabesine geçen ilk 
&azete olmuştu. Alfabe değişimin
de olduğu gibi, dil değişimi sava
•ında da Milliyet her gazetenin ö
nüne geçmeğe çalıtacaktır. 

"Milliyet" in amac'ı (hedef), ga
zetenin her yazısını yavq yavat 
türkçelettirmektir. Saygı değer o
kuyucularımız gazetemizin yazıla
rında bugünden başlıyan türkçe • 
leşmeğe doğru gidişi sezmitlerdir. 
Bunu her gün artıracağız ve çok 
geçmeden gazetemiz Türk alfabe
aile basılan ve Türk dili ile yazılan 
bir gazete olacaktır. 

Şimdiye kadar gazetemizin baş. 
Yazılarını yazan arkadqlarımızın 
her günkü aıyasal yazıları öz türk
Çe yazmaları zor bir it değildi. Bu 
Yazılar eskisi gibi bir tura (imza) 
ile yazılabilirdi. Ancak dil değişi
llıinde her YllZıcı arkadatın elinden 
geldiği kadar yardım etmesi ge • 
.rektir. Bunun için eskiden başyazı 
Yazan arkadqlarımızın, sık .. k ya
zacakları sıyasal iç ve dıt itler üze
rindeki yazılar kendi turalarile bu
~da çıkacağı gibi, Milliyet yazıe
"finin her yazarı da öz türkçe ör-· 
'1ek yazılar yazacaklar ve bu yazı
lar bu yerde baulacaktır. Bqyazı 
tıyasal olmayıp ta yalnız örnek ya
:tı olduğunda sıyasal yazı gazetemi
zin içinde batka bir yerde çıkacak
tır. 

Türk ulusu için çok büyük olan 
l:ıir kültür işine bqlıyoruz. Altı yıl 
İince Arap alfabesini bırakarak öz 
liirkçe alfabeyi aldık. Şimdi de 
Oaınanlıca sözleri bırakarak türkçe 
•özleri alıyoruz. Alfabe değitimi • 
ili bütünlettirecek olan dil değişi
llıidir. Türk alfabesini almazdan 
Örtce, okur yazarlar ulusun yüzde 
Onunu bulmadığı gibi, şimdi yazı· 
ela kullandığımız oımanlıcayı anla
)anlar da yüzde onu geçmez. 

Acun'un (dünya) hiç bir yerinde 
l:ıir dil yoktur ki o dili ulusun an • 
~ yüzde onu anlasın. Dün Türk 
lıluauna yeni alfabe bulmak borcu 
ile kar,ılaştığımız gibi, bugün de 
'türk ulusunun kendi öz dilile yaz
tlıaaı itile karşılatıyoruz. Büyük 
~~derine sonsuz inanla bağlı olan 

Urk ulusu, alfabe değitimini ba
!ardığı gibi, bunu bütünlettirecek 
01an öz türkçe değitimini de bata
tacaktır. 

Ahmet ŞVKRlJ 
..__ ~~~~~o-~~~~~~ 

Roman yada 
'1. T ataresko hükumetine 
karşı açılan mücadele 

. llOKREŞ, 18 (A. A.) - Skod:ı itine 

1 ol rak b ı v ' vetl;n c us-
~l . h 1 . 

l' u > ren r u n ırı uze-
1. c, M 'ı , Ko lu rkası Tataıesco hü -
t "?et ka • m ır mu deleye 
ırı ıncge dave c ,lmı tir. 

Dünya sulhü için 

M. Hitler Fransa ile an
laşmak taraftarıdır 

M. Bitler diyor ki: Almanyanın harbin dehıe· 
tini anlamadığını zannetmek tam bir deliliktir 

- PARIS, 18 (A.A.) -
Maten - Matin - gazete r 1 
ıi, gabık muhariplerden 
mebus Goy ile Paris l:.e 
lediye azasından Monni 
er'nin M . Hitlerle il'i aa 
at yaptıkları bir müla -
katı neşrebnektedir. M. 
Hitler ezcümle diyor ki; 

iki oJll'İllet arıo.aında su 
itefebhüm mevcut ola • 
maz. Hali hazırdaki mÜ§ 
külit, Sarre meael~sin . 
den ileri gelmektedir. 
Almanyanın, harbin deh 
ıetini anlamadığını zan 
netınek tam bir deliiik
tir. iki menıleketin mü
nevver sınıfları, gaJip -
)er de buhrana mani oll\ 
maksızm harap olmu~ 
!ardır. Yeni bir içtımai 
nizam te&isine çalışma.k 
li.znndır. Eğer, Franaa ~\ 
ve Almanya anlıqrrlar • 
aa, bütün Avrupada ı:C -
tıaadi vaziyet düzelecek 
tir. Bu rüyanın gerçek
leımesi iki milletin ta -
kip edeceği hattı hare
kete bağlıdır. Sabık mu 
hariplerin dünyaya sul
bü kabul ettirmem""i 
mümkün değildir. 

Romadaki görüpneler 
ROMA, 18 (A.A.) - Pel'fCJDbe 

gününden beri çalı9an San-e üçler ko 
miteaı, ıtini dün akşam bitirecekti. 
Fakıo.t, Alınan mütehaaaulan, muhte
lif mali meaelelerin taf&ilatma giriş
meyi kıo.bul etmekle beraber Beırlinden 
aldıkları tallınıo.t kafi odma.dığı için 

M. Hitler 

yeniden talimat iııtemiılerdir. Pazar • 
~ rünü bu talimatın gelmeaine inti
zar edilmektedir. Diğer cihetten Ce • 
nevreden öğrenildiğine röı-e, bu ayın 
21 inde yapılacak olan konsey içtimaı 
da, üçleı- kOimİtesine bir neticeye var
mak iınkirunı veımek için gecikecek 
tir. 

Londra - Melbourne yarı
şının ikincileri Ankarada 
Başvekil, Milli müdafaa ve Maliye vekil
leri Ankara üzerinde yarım saat uçtular. 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Londra- Melbum yan,mın ilcin~ileri 
tayyarelerile saat on üçte tehrimize geldiler ve merasimle karfılandılar. 
Tayyare meydanında büyiık bir kalabalık toplanmıştı. Tayyare yolda 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Avustur_qa istiklali 

Roma mülakatında İtalya 
bunu bir daha teyit etti 
Mösyö Muı s:> ~· ... ~ l'l\. usLurya Baıvekili M. 
Şuınig'in l om ıda irat ettikleri •utuklar 

ROMA, 18 (A.A.) -
htefani Aja.nıu bildiri • 
yor: M. Muaaolini dün 
akşam Avuııturyıo. Baş
vekili M. Şutnig ile Hıo. 
riciye Nazm M. Berger 
Valdeneg ıerefine bir zi 
yafet vennittir. M. Mu.s 
aolini irat ettiği nutuk
ta ıniaafirlere hot geldi 
niz dedikten sonra §tın· 
lan aöylenllıtir: 

"- Zatı devletlerini .. 
zin Romada bulunu9u i
ki memleketi birle§tiren 
Clostluk münaaebatırun 
yeni bir delilidir. Bu mü 
na.sebat ileride inkişafa 
mü.aaittir, çünkü, müşte 
rek m-faa.t ve ülküle
rin heyeti meamuaıımda 
emin bir e&&a bulma.kta 
dır. Bütün ltalyan mil
letinin büyük bir heye· 
canla takip ettiği son ha 
diaeler, ltalya ile Avua
turya arasındaki dostlu 
ğun Avrupa tesanüdü -
ııün icabatına tamamen 
uygun olduğunu ve bi
zim için ve herkeı için 
emin bir sulh ve huzur 
zi.m1DJ olduğunu göıter 
miştir. Bu dostluğun di
ğer memleketlerle olan 
müna..ebatın geni9!etil -
meaine m.ô.ni olmadığı a 
ıikirdır. Memleketleri -
mizden her birine ait 1 

menfaatlerin bu anla -
yış ve takdiri iledir ki, 
lıa lya, Avu urya ve 
Macaristanın dahil bu -
lun u ıy sal, ökono-
m ve harai uzla~mala -
rın heyeti m muaaı teesa.üa ve inl'litaf 
etm.ş tir. Bu uzlafmalar muayyen §e· 

M. Musıolini 

raiti kabul ederek ayni ülkü ve ayni 
lDcvamı 6 ıuc sahı.cde ) 

İsmet Pş. Hz. 
Scyahata çıkıyor 
Ba~vekil Hz. yarın Kon
ya Eretlisine gidiyor 

Yarın pamuklu mensucat 
fabrikasının temel atması 

Yapılacak 
ANKARA, 18 (Telefonla) -

Konya Ereğlisinde kurulacak 
pamuklu mensucat fabrikasının 
temel atma meraı;;,,.i salı günü 
yapılacaktır. Merasime riyaset 
edecek olan Başvekil Paşa yann 
akşam saat on yedide hususi bir 
trenle buradan hareket edecek -
tir, 

ismet Paşaya lktısat Vekili 
Celal Bey, Konya meb'uslan Sü
mer Bank erkanı refakat edecek
lerdir, 

* * * 
ANKARA, 18 (Telefonla) • 

Başvekil Is.met Patanın ay so • 
nuna doğru Trakya' da bir tetkik 
seyahati yapması ihtimali kuv · 
vetlidir İsmet Paşaya Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Beyle Fırka 
Umumi Katibi Recep Beyin ve 
Trakya meb'uslarının refakate
flerek!PTi .-Ovlenivor. 

Riyaseti cumhur 
Umum katipliği 

-·-
Hasan Riza Bey umumi 

katip oldu 
Anlfara, 18 (Telefonla) - Açık bulu

nan Riyaseticumhur umumi ki:lipligine, 
vekaletinde bulunan Riyaseticumhur hu· 
ausi k.aleım müdürü Hasan Rıza Beyin 
tayini icra Vekilleri Heyetince taıvip 
ve kabul olunmu+tur. 

Bern elçiliğimizde 
lsviçre reisicumhuru ve 

rafikası Elçimizlc 
beraber yemek yediler 

CENEVRE, 18 (A.A.) - Anado
lu ajansmm husu
si muhabiri bildiri
yor: 

Iıviçre reıİsicum· 
buru M. Pilogolaz 
ve refikaları bu· 
gün öğle yemekle
rini Bern'ddci elçi· 
liğimizde , Cemal 
Hüıırü Beyle bera
be.- yemİflerdir. 

Pek samimi bh 
hava ;ç;nde geçer 
bu yemekte Hari· 
ciye nazm Mösyö 
Motta ve Berndeki Cemal Hüsnü B. 
bazı elçiler de ...,_ 

1 fikalarile hBZll' buhmmuılarda-. 

İnhisarlarda 
: Tekaütlük 

1 

Devlet memurlarıaa veri
len bir çok 

haklar onlara da veriliyor 
ANKARA, 18 (Milliyet) - lnhi· 

aarlar idareri memurları koruma ka • 
nun layihası Maliye Vekaletince tet
kik edilmektedir. Bu l<iyihaya ınhisar 
lar memurlanna devlet meıncıri-.ırına 
tekaüt kanunu ile 11erilmif birı;ok hak 
lan aynen vermektedir. 

Türk- Elen 
Dostluğu 

Ökonomi Vekilimizle M. 
Pesmazoğlunn telyazıları 

ANKARA, 18 (A.A.) - Elen mil
li iktisat nazın M. Pesmazoğlu ile ik
tisat vekilimiz Cel.il Bayar Beyefendi 
araımda a~ağıda!ô tel yazıları teati edil
mittir: 
iktisat vekili Celal Bayar Beyefendi 

Hazretleri 
ANKARA 

Arkadatlarımızın Ankarada Balkan 
itiliiiı konseyinde ortaya atmıJ olduk
lan iktisadi meselenin hallinin ilk 
merhalesini gösteren sıkı bir Türk • 
Yunan teşriki me&a.isinin temellttini 
zatı devletlerinin münevver yardımla· 
n ile attık. Bu fırsattan bihstiiacle be-
niın ve arkada!flar· mın ma.2.İıar olmuş 
olduğumuz unutulınaz nıisafirperveı·lilı· 

(Devamı 6 ıncı sahiledo) 

Büyük bir kaçakçılık işi 
meydana çıkarıldı 

''Neft sanagi ,, şirketi müdür
leri tevkif edildiler 

Yapılan kaçakçılık· cezasile bera her 
350 bin lira tutuyor 

Seki~ci ihtisaş mahke-me•İ iatintak 
hakimi Hakkı Şülrrü B"Y 

Gümrük muhafaza te§kilatı mühim 
bir kaçakçılık hadisesi meydana çı • 
ka.rmıı§, mesele sekizinci ihtiaa.a mah .. 
kemesine intikal etmitşir. Aldığımız 
malfunata göre, yekunu 81 bin lirayı 
bulıo.n bu kaçakçılık hadisesinin içyü
zü şöyledir: 

Gaz ticar<.tile meşgul bulunan 
"Neft Sanayi şirketi" ne ait (Çıo.nkaya) 
i&mindeki gaz vıo.punı geçen nisan ayı 
zarfında yük almak Üzere Köstenceye 
hareket ederken, Umuryerindeki tran 
sit deposundan ihrakiye olarak 6,366 
kilo gaz ve motörin yıo.ğı almıştır. Fa
kat, vapur hareket eıd .. .:eği sırada bir 
yangın çıkmış, bu yüzden aeferden re 
ri kıo.lmak zarureti lii.aıl olmuttur. An 
cak, sonradan bu ihrakiyenin Türk su 
larında oarfedildiği ve gümrük resmi· 
nin birbuçuk sene m :iddetle ödenıne
diği anlaşılmış, konulan mühürlerjn 
koparılarak açıldığı teıbit edibnittir. 
Bunun üzerine meaele ihtisas mahke -
mesine intikal etıni, ve Hakkı Şükrü 
Bey işe vaz'ıyet etmiştir. 

Bu tahkikat devam ettiği •ırada 
diğer bir mesele nazarı dikkat çel • 
mit ve tahkikatın derinlettirilmesine 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Memlekette okur yazarlar 
gün geçtikçe artmaktadır 
Umumi sayım gelecek sene cumhuri
yet bayramından önce yapılacaktır 

ANKARA, 18 (Tdefonla) - lıta
tistik Umum Müdür vekili Celal Bey ga
zetemize ıu maliimatı vermiıtir: 

- 1935 senesinde yapılacak mnumi 
aaynne hazırlık olmak üzere, tecrübe 
mahiyetinde, memleketin muhtelif yerle· 
rinde ıayılma yapmaktayız. Şimdiye ka
dar Ünye, Gemlik kazalannda tecrübe 
sayımı yaptık. Alınan neticeye göre Ün· 
)'e'de ıoenede binde yİTJoi üç, Gemlikte 
15, Pmarbaşmda 21 nisbetinde nüfuı te
zayüdü bulundu. Buna nazaran nüfusu 
umumiyede binde 18 - 20 fıo.zlalık t<eapit 
edileceğini tahmin ediyoruz. 

Yapılan tecrübe saynnlarında okur ya
zar adedi 1927 senesine nazaran bir uüıli 
erttıit görülmüştür. Bu ay nihayetinde 
Isparta viliyetinin bütün kazalarında ve 
Muğlamn Mervis Kazasında bir tecrü
be yapılacaktır. Bu tecrübelerde lsviçre
clen muvakkaten celbedilen lıviçreli mÜ· 
pvir Mösyö Kurs bulunacaktır. 

lıviçreJ.i müşavir nüfus müdürü ile bir 
liktıe bulunacağım. Şimdiye kadar tecrii· 
be sayılarında tatbik edilen uıüller tam 
bir muvaffakıyet vermi!tİr. Tecrübeler 
içia lmzırlanan muvakkat talimatnameler 
tecrübelerden alınan neticelere göre ıslah 

(Devamı 6 ıncı sahifede) latatütik müdür vekili Celıiil B. 

Yugoslav yanın Ünlü Kralı için dün 
yapılan din toplantısı 

Yugoslavyanın ünlü kralr Alel;san
dr Hazretlerinin ruhu için dün l- ener
deki Rum Patrikhanesinde dini hır me 
raaim yapılmıştır. Bu rnera.1-ı1t.:le ls • 
tanbuldaki bütün ortodoks cem:.ati ile 
Sırp ve Yunan sefaret f'rkanı bulun -
mu.tur. Paır;k vekili efondi bu dini 
me. asimi idare etmiı ve i\.rc:l Alek • 

I 

1 ıandr Hazretlerinin ölümü üzerine 
kederli diıı.daşlarmın teeasüı lt:lini tek 
rar lamıtşır. Bundan sonra uzun ve J e .. 
airli bir dua ckıımuştur. Merasim iki 
saat ka dar sürmüş ve mera.:.un sonuo .. 
<la bütü<ı or '.odokslar Patrık vekili c· 
fendinin elini öperek ve hayır dua~ını 
alarak ayrılauşlaı-dır. 



'l. 

TARiHi TEFRiKA: 9 

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

Jler hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

• 
/ ngiliz düşmanlığı karşısında 

Alman dostluğu ... 
lngilizlerin Genç Türklere kartı 

dostluk ilan etmelerinden Alman • 
lar bir dereceye kadar memnun olu 
yorlardı. Çünkü meşrutiyetin ilanı
na kadar Türkiyeye dost görünen 
yalnız bir Almanya devleti kalmıt· 
tı. Diğer dev!etler, Fransa, lngilte· 
re ve Rusya devletleri Türkiyeyi 
aralarında çoktanberi taksim ebnİf 
lerdi. lngiltere ile Rusya aruında 
mevcut olan zıddiyet te Reval mu· 
lakatından sonra ortadan kalkınca 
Almanya büsbütün tecerrüt etmi.t 
oluyo.·du. Onun için lngilterenin 
de Türkiyeye dost görünmesini Al
manlar o tecerrütten bir nevi kur· 
tulut tarzında telakki ediyorlardı. 
Alman Sefiri Baron Mareşal bu 
hususa dair Berlin Hariciye Neza
retine gönderdiği bir raporunda di
;yordu ki: 

Almanya ile lngiltere, siyasi sa
bada tuttukları yolların biribirine 
zıt olmasına hacet kalma
aan Türkiyeye dost kalabilirler. 

Bir kere açık kapı prensibi ve 
lleı'best rekabet usulü tatbik edil
meğe başlanırsa koskocaman Os
manlı devleti dahilinde iktisadi 
sahada her devlet için çok mey
Clan Tardır. Biz batka yerlerde ln
giliz rekabetine mukavemet etti
ğimiz gibi bunu Türkiyede yapa· 
biliriz.,, 

Alman sefiri Türkiyede lngiliz 
Clostluğuna mukabil bir Alman düt
ınanlığı mevcut olmasından dolayı 
:Almanyanm Türkiyedeki istikbali
ni karanlık görüyordu. Bir kere 
kendisinin metrutiyetten evvel ha· 
fiye Fehim Paşayı lstanbuldan at· 
tırmağa nnıvaffak olmasını ittihat 
'V'C Terakkınin kendisini dost bil
meli için bir sebep telakki ediyor
du. Bir de ordudaki yüksek zabit
lerden bir çoğunun Almanyada tah 
•il görmüş olmaları Almanlara em· 
niyet veriyordu. Esasen 1908 ağus· 
tonında ittihat ve T erakkının yük
•ek mahafili Alman hükUınetile 
aoğrudan doğruya temas etmeğe 
başlamışlardı. Bu temasa delalet 
eden yegane vesika Alman Başve
kili Prens Bülov'un neşrettiği hatı
ratıdır. Prens bu hatıratında 3 ey
IG.l 1908 de Nondemey'de Ahmet 
Rıza bey ile vaki olan mülakatın
dan bahsetmektedir. 

metine de bildirınitti. Tabii Alman 
yanın, müttefiki Avusturyaya sadık 
kalacağından emin bulunuyordu. 

Bu ilhak hidisesile hemen ayni 
zamanda vukua gelen Bulgar istik
lali Avrupada müthit bir galeyan 
uyandırnııttı. Bir taraftan Sırplar 
harp sözleri söylerken Ruslar ve in 
gilizler de tehditkar bir vaziyet 
alıyorlardı. Londra gazeteleri "te· 
kavet,,ten ve "beynelmilel ahlaki 
kaidelere vurulan ölüm darbesin
den,, bahsediyorlar ve Berlin mua
hedesini bozduğundan dolayı Avu, 
turyayı mes'G.l tutuyorlardı. 

ilhak hadisesi Rusyada dahi 
büyük bir galeyan uyandırmıtlı. ls
liv ittihadı taraftarları ilhaktan 
dolayı kıyamet koparıyorlardı. Fa
kat Avusturya hariciye nazırile an
laşmış olan Rusya hariciye nazırı 
lsvolıki bu galeyana karşı hiç bir 
tey yapamıyordu. Fakat bütün bu 
galeyanlar ve tehevvürler en ziya
de Almanya.ya karşı temerküz edi
yordu. Herkes Avusturyanın Al
manya tarafından teşviık edildiğini 
ileri sürüyor ve Almanyanın bu su
retle cerınanlığı şarka doğru yü
rütmek istediğini söylüyordu. Ta
bii Avusturya hükumeti bu fikri 
tekzip etmek için hiç bir teY yap
~rdu, yapmak ta zaten hiç itine 
gelmezdi. 

Bor.na ve Herseğin ilhakına dair 
Almanya hükumetine gelen rapor· 
!ara imparator Vilhelmin yazdığı 
derkenarlar çok 'ayanıkayıttır.Im
parator bu derkenarlarında ''Tür
kiyeyi bir koyun sürüsü zannedi
yorlar, itseyen o sürüden bir koyun 
çalıp götürüyor!,, "Hele •u yalan
cı iki yüzlü Ferdinand'a bakınız! 
ihtiyar imparator Eransova Josef
le birlikte, mehtap kibritlerile ten· 
vir edilen bir sahnede Türkiyeyi 
soyan hırsızlar rolünü oynıyorlar.,, 
gibi yazılardan sonra hep Türkiye. 
nin çok sıkıtacağı ve bu vaziyette 
mukaddes harbi ilan edeceği kay
guları görülüyordu. imparator di
yordu ki: "Paditah cihadı mukad
des ilan ederse o zamanlar Balkan 
hıristiyanları günlerini görürler!., 

(Bitmedi) 

Tay:un felaketi 
MANILLA, 18 (A. A.) - Son Tayfun 

esnasında bütün Filipin Adalarında ö • 
!enlerin miktan timdi 236 kiıi olarak tes
bit edilmi,tir. Haıar miktan; bir milyon 
iki yüz elli bin .:!olar tahmin edi:mekte
dir. 
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HARiC" HAB LER 
Deniz J!Örüşmeleri ve Japonya . . 

Vaşington itilafının feshi- Cevat Abbas Beye mu~~ssa tayyare . . .. .. .1 . k madalyası verılıyor 
nın onune geçı emıyece . 'AN~AR!<, 18 (Telefon!a) -. Ta?'Y':'!~ Cemiyeti umumi merkez he 

yetı Tekırdagı mebusu Cemıl Beym reıslıgınde toplandı. Toplantıda allı 
LONDRA-; 18 (A. A.) - Vaıington ı ubahsolan fikirlerden birini teşkil etmek· aylık blanço tasdik edüdikten sonra 16 Şubatta onuncu yılını bitirecek 
itilafnamesinin feshi artık önüne geçile- tedir. olan cemiyeti ilk kuran Ceııat Abbas Beye yıldönümü münaaebetile mu· 
mez bir Jıadise telikki edildiğinden dev· Diğer cihetten, İngiliz ~iyasi mehafili- raa•a Tayyare madalyası verı:mesini uygun görerek görü~melerini bitir 
!etlerin buna ıı:öre, hattı hareketleri me- nin mühim bir kısmının Japonya haklan- mirtir. 
selesi ortaya konulmaktadır. daki sempatilerini muhafaza ettiği İntİ· 

Japonya'nm, müzakerelerin baımdaki baı devamdadır. Bu intiba, bu hal iki eski 
vaziyetini değiıtinniyeceğini gösteren müttefik arasında ıı:erginlik hudusu teh-
cevabı ve Vaşingtonun da tavizlerde bu- likesi gösterdiği tali:dirde, lngilterenin 
lururuyacağmm muhakkak bulunması, Japon deniz inkiıafma mani olmak için 
müzakerelerin istikbalini büyük bir bet· hiç bir ıey yapamıyacağını zannettirmek 
binliklo mütaleaya sebep olmaktadır. tedir. 
Timeı gazetesinin dün ıabah Vaıington' Buna binaena İngilterenin iki sempatik 
dan aldığı bir telgrafta, M. Narman Da· cereyanı ve Amerika veya Japonya ile mu 
vi-s'in, üç taraflı itilafın imkansızlıit ha· karenet manevraları arasında tereddüdü-
linde iki taraflı bi ritilaf metni hakkında ne ş8lrit olunuyor. Bu temayüllerden hiç 
M. Roosevelt'i istimzaç ettiği bildiri! • birinin muzaffer olmaması ve Japon c& 
mektedir. vabı esa-sma müstenit yeni bir teıebbü-

Resmi mahafile göre, fevkalade sefirin, ıün tecrübe edilmesi ih!imali vardır. 
evvelemirde lngiliz heyeti murahhaı:suile Zannedildiğine göre Tokyonun ceva-
istişare etmeden, bizzat kendi hesabına bı Japonlar larafmdan İngilizlere izah e-
malumat utihsali için böyle bir teşeb - dilmesini mütealup Amerikaldann bir 
büste bulunmıq olması muhtemel bulun· daha istimzaç edilecekleri zannedilmek-
maktadır. tedir. 

Her halde Japon itilafe"irizliği oldukça VAŞiNGTON, 18 (A. A.) - Londra 
kanşık bir vaziyet ihtaı etmektedir. in- deniz görü:melerinin bir neticeye vara· 
gilizlerin Amerika ile Japon aleyhtan bir cağı ümidi burada çok azdır. Zira Ame-
müşt'erek cephe manzarası gösterebi!e- rika heyeti murabhasasr Japonya'nın iı-
cek ayrı bir itilaf prenslpini kabul ede - ted.iği müsavat hakkında bir karıı bile 
cekleri şüphelidir. Fakat lieride, iki ta · gerilememeğe karar vennittir. Daha ıim 
raflı itilaflar fikrinin derpiş edilmesi İm· diden Vaşington antlaıması feshedildiği 
kansız değildir. Bu itilaflar diğer devlet· takdirde buna kar~ı alınacak tedbirler dü 
lere açok bulundurularak İngi:izlerin ne ıünü!mektedir. M. No=an Davis"in hal. 
suretle alu~sa olsun içtinap etmek iste .. ya ve Fransa ile döı-'~ taraflı bir antlaı-
dikleri Japon ;.\oyhtarlığı intiba1na mani ma derpiş edebileceği ve Japonya'nın, de· 
olunabilecektir. nİ't: müsavatı iıtemekten sa--f:nazar ettiği 

Her halde iki taraflı anla'"'"" telkini, takdirde ileride buna iştinik edebileceği 
muvaffakıyet ihtimali ne olursa olsun, ha~kındaki telkini alaka ile karş,lanmak· 
siyaıi mahafilde halen hararetle mevzu- tadır. 

Marsilya faciası 

Macar gazeteleri 
Neler yazıyorlar 
Yugoslavyan1n yapacağı 

teşebbüs 
mülayim k:ırşı'anm1dı 
BUDAPEŞTE, 18 (A. A.) - Havas 

Ajans ıbilJiriyor: Manilya faciası hak · 
kmda Y ugoslavyanın Cencvrede yapaca
ğı l'Cşebbüsün muhtemel neticelerile m 1-
gul olan ckıct'İ Macar gaztteleri gibi Ma
jar Saz !"azete•İ de yazd:ğı hir makaleye 
büyük ha.r1lerle "Yugoslavya'nın kin mü
caddesi Üz rindeki örtü kalkmııtır,, h•ş
l :ğ ını koYtnu~tur. 

Azest ~az : lesinin d~ bu mese!e j'e dJ tr 
maka! · fU başl.kA çıkın ıtır: 

"Yugoslavya cihan sulhunu tehdit edi
yor .. ,, 

Yan ro; mi Pester L1oyd ga:zetesi ise 
vaziyeti tetkik ederek hiç bir şeyin Yu
goslavyarun bu t.'eşcbbüsünde Macarista
nı methaldar eöstercceğ:nı!! deJilet etTne
diğini ve fakat sadece aiyasi muhacir 
ve miil~cilerin kontrolünü isteycb:ilece. 
ğini kaydetmekte ve bu ta!<d~rde İse, Ma
caristan'ın protestoya hakkı olmıyacağı
n1 v ... bilakis Yu .,..oslavyanın bu yoldaki 
teıebbüsüne müzaheret etmesi llzunee!e
cegmi bildirmektedir. 

Belçikada 

Yeni kabineyi M. 
Theunis yapabi~di 

-o-

Kabıne libera·ı~rd!n ve 
kato\:klerden müteşekkil 

BRÜKSEL, 18 (A.A.) - M. The
un:S kabineyi t"'fkil için i11titarelerine 
devam etnıİ4 ve müzahereti her hü -
kô.met için li.zsm olan aosiete jeneral 
m:idürü M. Franqui'yi gÖ"'1\Üştür. HeT 
h lde progra.m.da mühim bir deği4ik
lik olmıyacak ve geniş iktuadi, idari 
ve m.ali ten.,.ikat ve menlieketin hali 
haz,rdaki m\4külat S<.l>ebi!e kabul e
dec ği tasarruflar &ay.,.inde Belçika 
frar kının istikrarını kat'i .aurette mu
hafaz:ı lüzı:muııa müstenit buluna -
cakta. S:ya..i ma.h• f ide M. Ja.ıp;ır ta 
rafından krala verilen formüle uygun 
ohr k dolaşan muh!emel kabine I~ 
te ·i tıuluır: 

B04vekil M. Theunia, (katolik), 
Mili D'.üdafaa: Deveze (liberal), Ha
riC:ye: Hyınans, (liberal), Hazine: 

1 Franqu·, (Ebeıal), Maliye: Sutt, (li -
beral), Dahiliye: Pierlc-t (katolik), 
Adli e: Eoveose. (liberal), Nakliyat 
ve P T. T.: Rubbens (deı:nokrat hıris 
tiyan) lkbe.at: Velze ( katoı ik), Me
rai: Van.a&aker, (katolik), Maarif: 
Go'd·n~, (rb•r&I) Müotem'ekAt : 
Char\c ı (ka.tolik), Ziraat ve Nafıa : 
Van Cauwelaest (k:.tolik). 

Buğdayı koruma kanunun 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Maliye Vekaleti buğdayı koruma 

kanununun bazı hükümlerini deği1tiren layihayı hazırlamaktadır. 
Halta sonunda Başııekalete ııerüecektir. • 

Bakanlar heyeti dün de toplandı 
ANKARA, 18 (Telefonla) - - Bakanlar Heyeti bu akşam toplan

dı. Görüşmeler geç ııakta kadar d eııam etti. 

Ankara sanayi sergisinde Lozandarı 
•• once ve sonra pavyonu 

ANKARA, 18 ( A. A.) - 1934 Ankara sanayi sergisi dün ak· 
~anı saat 20 de kapanmıştır. Sergiyi beşbini ilk, üç bini lise, orta ııe yük
sek mektep talebeleri olmak üzere 90 bin kifi ziyaret etmiştir. Sergiyi 
gezenlerin en çok dikkatlerini çeken paııyonlartn bcqında gelen, Müll 
lktısat ııe Tasarruf Cemiyetinin tertip ettiği "Lozandan önce ııe sonra" 
paııyonu halkımızın bu ya.kin alakası dolayısiyle bir müddet daha kaldı· 
rılmıyacak ııe bu suretle halkın daha genif bir surette istifadesi temin 
edilecektir. 

•• 
Okonomi bakanı Ankarada 

ANKARA, 18 (A. A.) - ôkonomi Vekili Mahmut Celal Bey, ip 
Bankası Müdür Vekili Muammer, Sümer Bank Umum Müdürü Nurul
lah Esat Beyler ile birlikte bugün pehrimize dönmüp, durakta banha -
lar müdürlerile, lktısat Vekaleti erkam tarafından karfılanmıflardr. 

Himayeietfalde 

Fakir çocuklara 
Yapılan yardımlar 

ANKARA, 18 (A.A.) - Himaye.İ
etfal Cemiyeti umumi merkezi 1 Tet· 
rinisani 934 tarihinden 16 ikincôteşıin 
934 tarihİr>e kadar 1702 ~ocuğa yar. 
dun ebrriştir . 

Bunlardan 295 hasta çocuk ve ka. 
dm umumi merkez.in po'.:!c.iliniklerinde 
muayene ve tedavi edilmiştir. Aynca 
dit muayenehane..rnde 481 çocuğun 

dif)eri muayene ve tedavi edilmiştir. 

Süt danılaıu lusmında da her gün 
15:> çocuğa ceman 914 kilo bedava ıüt 
tevzıİ edilmiştir. 521 çocuk ve anne u
mumi merkezin banyolarından iıStifade 
etmiştir. Yardım için müracaat eden 11 
Eaı:.ir çocuğa 103 lira 1 kuruş pua 
yardam yapılm1şhr. 

Umumi merl<ezde fakir talebeler i
çin açılan aşhaneden her giin 185 ço
cuğa sıcak öğle yemeği verilmiştir. 

53 fakir çocuğa palto, göğüslük, 
ka~ket, ve mektep l~azımı vermek 
surellle sevindinniştir. 

Kuma oturan vapur 
TRABZON, 18 (A. A.) - Kuma otu

ran A1man vapuru 13 saat uğraşmadan 
sonra yüzmüştür. 

Arnavutlukta 

Yunanlılara karşı 
T azyikat günden 
Güne artıyor 

ATINA, 18 (Milliyet) - Şi.nali E 
pirden gelen yeni haberlerde Ama 
vutluk hükümetinin Yunanlı ekalliyet 

karıı eski vaziyetini muhalaza etmek 
te olduğu bildirilmekte olduğunda> 

bura efkan umumiye.inin sertliği es • 
kisinden fazladrr. 

Mevsuk yerden almdıit temin edi 
len bir habere göre lı:ralm huJUSİ ını 
bafo:larmdan iki yüz elli kadar kep 
Yunanlı lan korkutnuıık için ( Hm-a, 
ya gönderilmiıtir. 

Bu haberde Arnavutluk hükİlmeti· 
nin ekalliyete kat-tı ı.lbik etmekte ol 
duğu usulde devwo ettiğini cöst«
mektedir. 

Diğer taraftmı Korfo adaunclan • 
lınan haberlerde Pmali Eprdelri ekaf 
liyetl..-e karı• talebenin grevi umwı> 
bir hal almııtır. 

Çocuk velileri Arnavutluk hükti 
meti muabedat ahkamına ria~ edill 
oeye kadar çocuklanru mektepL!re göt 
demıemeğe kanır vennİ!)erdir. 

1908 Eylulünde vukua gelen bir 
hadise bir aralık İngiliz dostluğu
na darbe vurmut ve ittihat ve Te· 
rakkınin tekrar Almanyaya mey
letmesine sebep olmu~tu. Bu hadi
aede Londrada akledilmek isteni
len bir milyon Türk liralık bir is
tikrazdı. lngiltere hariciye nazırı 
Sir Grey bu istikrazın akdini te
min etmek için çok çalışını, ise de 
İngiliz sermayedarları yakın tarka 
para yatırmak '5temediklerini kat'i 
.urette söylediklerinden hariciye 
nazırının bu te,ebbüsü akim kal· 
mıttı. 

,------------------------------------------------------------------------, 
L J 

Rusyada intihabat 
MOSKOVA, 18 (A. A.) - Bütii 

Bunun üzerine ittihat ve T erakkı 
erkanının nazarları gayri ihtiyari 
olarak Almanyaya dönmüttü. Bu 
fuaattan istifade edilerek lstan· 
buldaki Alman mevkiinin tekrar 
lruvvet!endirilmesi mümkün olaca
ğından Alman sefiri Baron Mare· 
tal derhal İstikraz itile hararetli 
bir surette metgul olmağa batla
mıttı. Fakat bu aralık siyasi ufuk 
birdenbire değitmitti. Bu değitik
lik te tamamile Almanya. aley -
hinde idi. 

5 Tetrinievvel 1908 ele Avustur
yaya Bosna ve Herseği ilhakını 
ilan eylemitti. Milli arzularını yeri
ne getirmeğe canla, batla çalışan 
genç Türkiye için bu hadise pek bü 
yük bir darbe idi. Çünkü genç Türk 
ler 1878 senesindenberi elden gi
diyor gibi görünen bu iki vilayeti 
metruliyetten sonra geri alacakla
rına kani bulunuyorlardı. Avustur
ya hariciye nazırı Baron Rehrent
bal Rusya hariciye nazırı lsvolski 
ile anlattıktan sonra bu ilhakı i 'an 
edivermitti. Rusya ile yapılan iti
laf mucibince ilhak esnasında Rus
yanın bitaraflığı muhafaza etmesi
ne mukabil Avusturya. boğazlar 
mesele!i ortaya atıldığı zaman Rus 
yaya yardım edecekti. Bu suretle 
ittihat ve Terakkı ilanı meşrutiyet
ten sonra yalnız üç ay kadar Tür
kiyeyi harici gailelerden korumağa 
muvaffak olabilmişti. Ondan gon
ra Abdü1hamidin çürük bir hale 
getirdiği devlet ina•ırrı temelleri 
yavat yavas ç· ·~.,,ei(e ,..1a""•"h. 
Avusturya lıari~iye nazırı bu ilhak 
fikrini 26 eylulr'e A'rnan•ra 1'üku· 

Frans-anın Surjyedeki 
vaziyeti 

M. de M<ırtel Şama eriır eri§mez 
Suriye Millet Meclisinin toplanmcm 
keyfiyeti yeniden geri~ bırakılmıf • 
tır. Bu da bi:U f"f&rtan bir ıey deilil
dir. Entir almaıı için Paritt gelen 
Frans:ının Suriye yük•ek komiııeri bi
:&e: ( 6iyaailerin l<ıhrikaıına her z.a • 

mandan ~iyade bugün ekmek aiycue
ti ile kcrıı duracağım. .. ) d~ıti. , 

Bu t:Ö%ler e•lıi F ran•~ an' aneıine 
uyan val.aırane •Öderdir. EktrU:k ıi • 
ya.seti yapmak, Franmnrn idaruini 
omuzlıu-ına yüklen.mi, bulunduğu halk 
kütlelerinin fizik ve maneııi aaadetini 
temin etmek demektir. Bu ayni z.a • 
manda nizam ve asayiıi hıikim kıl
mak demektir. Bu da, kendilerine 
reklam yaptırmak istiyen bir kaç tah
rikatçının iddic.ların1 dinlemekten da
ha mühim bir ı•ydir. 

Franıız idares~ne, aabır elm:İ.f ol .. 
mamak ve Suriye milliyetçiliği f:unpi. 
yanları diyz ortaya çıkanlarla if bir
liği yapmak dileğini son dereceye ka
dar tatbik etmiı olmamak ıerzenifi 
yapıl<ımaz. M. De Jouvenel ile M. 
Ponsot'nun gösterdikleri müsamaha
kıir:ıkbrdan lazlaaını yapmak kolay 
değildir. Bu tecrübelerden alınan ne· 
t:ce, tahrikitçdarın i11tihdaf ettikleri 
gayenin Fran8f.z vesayetinden kurtul .. 
maktan baıka bir şey olmadığını gös
termiıtir. 

Ye;oıi Suriye mecl~i mebuşanına a .. 
za intihabı suretile anlaşma makuz • 
dına matuf yeni bir teıebbüs yapıl -
mııtır. Fakat toplanır toplanm<ız bu 
mecliain seuk ve idaresi kabil olma
dığı görülmüıtür. Dütünebilmesi için 
mecliıe ilk defa bir tatil verildi. 
Şimdi de bu tatili M. de Mcrrtel uı:at
m'§ oluyor. M. de Martel Franaa tara
fından verilen tahs'11atın ke 'lmesi yü. 
zünden çok sıkıntılı bir hale giren 
Suriye lıütcecini tevazün c tirmek ; .. 
çin tü'uıa.mülıtactır. M. de Mertel 
a1n" :ramanda "'cmlek.,ti yola koy -
mall. luri;!'m; inhişal t:ltirmek, Hay. 

fa taralırıdan tehdit edilen Berut li
manını gen;§letmek ifile RV!fgul ola
bilmek için dahi bu süküta mühtaç -
tır. 

işte Suriye memleketinin menfaat
leri böyie korunab7lir. 

(Le Journal) 

ln~ilterc f{ı§ır 
münasebatı 

' Şimd.lik intizar devresidir. Zira 
lngilizleri,, Muırın ı•lalıı l.akhındaki 
tekl;fleri kral Fuada ar:z:edilm:ştir. 
B.ı tekliflerin k"bulü her akıllı M.aır
lı taralınıfan fÜkranla kar1ılanacak -
tır. 

Şimdiye kadar hiç b 'r zaman bu 
sefer olduğu gibi lngiltere • Mısır 
münasebatının Muır halkının arzula
rına gire halli gôz. önüne alınmam:ı
tı. 

iki milletin münasebatının esaslı 
temeller üzerine inıası ı..·esilzsi u.z:un 
müddettenberi bulunmam:ftı. tliha -
)'et kabine bugün toplandı. Fakat an
laşıldığına göre, yaln•z. Rutin mese
leleri görüşülmüştür. Kabine iatilası
nın da yakın olduğu h'ssediliyor. Zira 
Başı:ekil · Yahya Pafa, lngi/iz. ve Mı
aır hükumetleri arasında sıkı bir 
dostluğa her zaman lüzum varken 
b 

0

lhas11a M111ır düyunu umımıiye11i hak
kında çıkan münak"laların hallinin 
her gün görüfiilmeıini icap ettirdiği 
bir nrada komiser/ikle kendi ara -
nndaki münasebatı pek güçleıtiril
m:ştir. Ba,vekil kabinedeki arkadaf• 
lannın bir çoklannı da, son on bef 
gün zarfındaki mühim değiıiklikler
de kenJilerine danıımadığmdan gü • 
cendirmiştir. 

(The Timca) 

Rusyada ucuzluk 
Pravada ga:uteBi 1934 a nesinin 

dördüncü üç aylık ic:aretı hakkında 
yazdığı bir m<ıkalede, son iki sene zar
fında Sovyet Rusya ticaretinin pek zi
yrıde ÇOı> ldıfrını kaydettikten sonra 
diyor ki: 

'"Devletlerin elinde ş·nıdı e.'ıemmi
yetli gıda ve ı;a,nayi e.şyası vardır. DOr 
diincU trit1'M!stre ticaret pldnı 1933 se
nesin:n dJrdüncü trinM!~resinden 4 
milyar faz.la olarak 17 r>L/yar 251 m:ı. 
yon rubleye varm::ı~ta.iır. ihtiyat et 
miL tarı geçen szned.:!n yüzde 25, yeğ 
yü;;;;de 30 fazla ve konttrve miktarı 
ise on nı:slidir. Devletin halen elinde 
mevcuı gıda membaı t:caret §4!beke
ain ~n ehemmiyetli surette m: .. Z,alına 
imkan vermemekted:r. Uağazalar ek· 
m-l-, ıeker, tereyağı ve diğer yiyecek 
maddelerinin fiyatını indirmektedir • 
ler. Kolkoz piyasalarında ticaret her 
tarafta artmakta ve bu piyasalarda da 
fiyatlar mühim surette inmehtedir. 
Çavdar unu geçen se~eki fiyatından 
yüzde 38 ine, buğday unu yüzde 50 
sığır eti >Üzde 69, yumurta 
yüzde (6 ve p ltaleı de yüz:le 45 
eksiğine •atı!:naktc:dır. Sanayi eıya&ı
nın çoğclmaaı da bu derecede mühim· 
dir. Bu eşya ÜC"Üncü trime:ıtreye naza
ran yiizde 24;4 artmıştır. Bu meyan
da pamuklu ef_vadaki çoğalma yüzde 
42, trikotajda yüzde 12 ve ayakkabı
larda yüı::le 9 dur. Bisiklet imalatı 18 
dcla artmıştır. 

Gaz.ete, devletin el:nde mevcut mü 
hiln miktardal<i ihtiyat e~yanın ekmek 
teuziatı u.suli.inün değiftir:lmeBİ ve yi
yecek kartlarının kaldınlması mese
lesinin tetkikine imkôn "Jereceğini bil
dirrnekted ir. 

f{!. Titulesco'nun Sof ya
yı ziyareti intibaları 

L' Jndependance Roumaine gazetesi, 
M. Titulescu'nun Sof yayı ziyareti dola
yısile yazdığı baryazıda diyor ki: 

M. Titulescu, evvelce vermiı olduğu 
sözü tutarak, Ankara dönüründe Sof· 
yayı ziyaret etmif c;e bu ziyareti esna
sında Kral Boria Hazretleri tarafından 
kabul edilerek iki •aat kadar gÖrÜf· 
mÜftÜr. M. Tituleacu, Baıvekil ve Ha
riciye Nazırı ile de müteaddit müla· 
hatlcrrda bulunmuftur. Titulescnuun 
gerek Kral tarafından kabulü gerek 
Bulgar nazırlariy/e mültikatları etra
FınJa dırarıya hiç bir fey sızmmnıf ve 

buna dair hi: b ir tebliğ neşredilmemiş· 
tir. Bununla beraber bu mülakatların 
en mü.'ıim m~vzu~nu Bulgaristanın 
C:alkan it lı1fı mi&akına İştiraki mesele· 
sinin teşlı:l etm '1 olduiu ke•tirmek 
gayet kolaydır. Cenup komşumuz fıer· 
gün daha fazla teşrifli mesai ve uzlaş
ma siyasetine doğru yürümektedir. Yu 
goslavya kralı miiteveffa Aleksandrrn 
Sof yayı ziyareti hadiae11i de bu noktayı 
razanmızı tey 't edecek bir mahiyet. 
ted'r. 

Bubariatan :ı, Romanya arrunndak 
ih ila, lı meseleler b'.r çok defa derin 
•ı..relte tetkiJı edi!miı ve hattô bu hu
sus'a i.il:fl~r yapılm f ııe tatbik olun
muı~ur. 

Prensip itibariyle Bulgar hükıimeti
nin it:lal ve uzlaşmaya tarafta/ bulun
""'"• Bulgaristanın Balkan blokuna 
iltihalıının kab:l olduğunu ispat eder 
görünmektedir. 

Bu faraziye tahal.!wk ettiği takdir
de, Avrup.:ını,1 cenubu farki mıntaka
rında sulhün dalıa ziyade &ağl<ıml~· 
coğı gayet tab:idir. Ve bu suretle, 
Milletler Cemiyeti f:krine sadık bulu·, 
nan/arın ülküsünü teşkil eden beynel
m:lel tefrikimesa'ye bir n .. vi olta te1kil 
edecek bulunan ve ahenktar mahiyet· 
leri ile Avrupa ufuklarm1 aydınlatma· 
/ta yardım eyl:yecek olan bu itilıiflar 
ve muahedeler çevresi kapanmıf bclu· 
nacaktır. 

Fransa ve Sar 
Saar havzıuı hakkında Fransa hü

krimeti tarafından verllmiı yenı bir 
karar yoktur. Fransanın tecavi.i.: 
planların<ı ait Alman matbuatındu ya. 
pılan neıriyat, Fransız matbuatı tara
fından tamamile asılsız; olduğu için 
reddediliyor. Bugünkü vaziyet şu mel'· 
kezdedir: 

Fransa hükumeti Metz!deki altıncı 
kolorduya ve Nanc:y'deki yirminci ko
lorduya mensup birkaç kıtannı ani bir 
zaruret halinde kullanmak üzere hu· 
zır bulundurınaları emrini verm:ştir. 
Hülıu~t bu hareket hattını takıp et
mekle, gÖ•termek istiyor ki, zaruret 
halinde askeri kuvvetlerin hizmetleri-

Rusyada 16. 11 tarihine kadar köyler<l-
3572 Sovyet intihap edilmiıtir. Bu ınil 
tar bütün köy ıovyetlerinin yüzde Si 
sini teşkil etmektedir. intihap edile' 
meb'us adedi 81.866 dır. Nisbeti yiizÖ 
23.2 dir ve 18978 i kadındır. 

Sovyet R~ya merkezi icra komit...., 
merkez İntihap komisyonu kararına le' 
fikan köy Savyetleri intihabab 10. 12 t 
rihine kad.- ve tehir Sovyetleri inti!ıal 
tı d.. 15 • 12 tarihine kadar uzatılmııtJI 

Çekoslovakyanın lstanb 
konsoloıu 

PRAG, 18 (A. A.) - Çekoslovakf' 
nm lıtanbul Bqkonsolosluğuna M. Gı 
ıı:or tayin edilınittir. 

ne müracaat edilmen lıizımgelirıe, ' 
/arı hazır bulundurmak nıretile .aıJ 
ce ihtiyati bir tedbir <ılnuftır. 

Böyle bir zaruret h.Uıl olur•« Fr#
aa, Scıar'ın ni~ ve ti&ayifile ayni " 
re«de alakadar olan diğer millelll 
rin hiç olm<ıua manevi müz.aheretl 
rine nail olacağını ümit ediyor. Sort ~ 
manlarda yapılan Roma mülıikalı il 
Frcma:ı'nut Londra Sefiri M. Gordil' 
John Siman'u ziyareti, bu gayeyi I< 
min maksadile yapılm.,tı. 

Anladığıma göre F ranaa hükıit111 

ne lngilterenin ve lta/y<ı'nın mat1C 
müzahereti vcdedilmif ise de, bunJ< 
baıka hiç bir fili yardım vaadi yıJP 
mamıı~ır. Mamafih Paria'teki kati" 
ta göre, St!ar'd<ıki ve hariçteki ijıİf 
çı•ar piyade, süvari, topçu ve ta• 
müfreze/erile makineli nakliya! f:ıl 
tının bir ôn içinde Saar'a girebi[~C 
lerini c;e Saar'ın Alman ı.ı~ya FrP.11

: 

olacağını veya Mill.tler Cerrı1-~· 
kontrolü altında kal::rca:ını ı,_.r"'.10 
tıracak elan Plebisitten Önce ofı.tıl ,, 
kadcrr, ondan sonra da bu kuv• 
o haualide z ·ıhur rdecek her h 
iğt'ş:ı'şı bastırır.ağa h (ayet eJece~ 
bildir'yorlar. (Da' ly ~~ 



l:LE ,.._ ... ..:::::.::::.:~::;;ıı:...ı 
tiinıe ilişen şeyler! 

- Şehir Meclisimize al"maja• -

lce sa.at dokuzJ.a sinemaya gi
dıım. iki tane belediye poli
bir sokak köşesine sinmiş, 
;.iiıtündeki bir manav dükka
,ıkiz ettiklerini gördüm. Ma-

• •Q kurnaz adam imis ... Nas -
~.Efocanın türbesine benziyen 
Q~ını hemen kapatamıyaca -
lildiği için yalnız ışığını sön
q Ve kırmızı yanaklı elma:.:ı -
İİıfiine piı bir çuval örttü. •• 

J::ı ıoma da sergisini toplama
..,ıııdı. Kapanma saatlerinin 

ıırtık korunmuş olduğuna 
~belediyeciler çalımla pıuu -
~ ~cın çıkıılar ve kapanan dük-
1.~n _önünclen geçtiler. Ben İf· 
)~ama fikrine tutkun ( mef-
1'~.r adamım. Belediyecilerin 
i,/'flerini beiendim. "Aşkol -
~fe bilir adamlar!,, dedim •• 
~":"la<&rn çıktığım :ı:aman sa -
ıiri çeyrek geçiyordu. Oto -

L.~r bozgwulan kaçan bir ağır 
. "'lfllıdalti lxııpbo:r.uk hallere 
ııL. bir kargaşalık içinde idi. 
,"lllt) önündeki otolar, sine -
llıı ~ardan bir müfteri a

elt için kördüğüm olmıqlar 
~Q yürüyenlere yol bırakma

dı. J\ldırına.z ııe gözleri kız 
flılorler aralanndan geçen ya-

! 
l'ok sayıp yürüyorlardı. Ba· 

lııı,baJıındım. Saatdokuzda 
:İilıkan araytrran belediyeci -
~un ••• BoJuna aradım. •• Kim 
~oktur. Belediyenin masTal 

·ıı;~.. b" .. ef --'d • , ~ ... e ır seynu er m- esı 

"1Jıma geldi. "Acaba! de
' &eyriMeler servisleri nere-

~~tn ve aç otomobWer araıınf ~lükle çıkıp büyük cadde -
~erııa çıkışı saatlerinde görü-

r/u akıntısıno: kendimi attı
~ yolun ortasından ge • 
::::ıobillere ürkerek baktım. 
. "'Cl 35 - 40 kilometre gidi-

ve giderken hani şu geceleri 
~ ı yqsak olan klaluonlarım 

~
tırabaıına taş çıkaracak ka

lııııtla bağırıyorlardı ••• 
~lıma geldi. Bu caddede 10 
efreden hızlı gitmek ile saat 
•onra klakson öttürmek ya-

• "Besbelli dedim bir yabancı 
ıliir. Şehrin düzenini bilmi • 

" 
•. ~. İn, bu ne katlar yabancı ıo

~oyle! •• Bütün taksiler biribi -
Qrıf edercesine kopryor ve ba 
~lardı". iki. saat önce açık 

n dikiz eden memar:ara 
_, ltİrini OOJWUI ar-aşhrdım. Ne 

• 

e 

~I • , E _IJ• ne an.... ve gaaım. •• 

\;ı. on ikiden sonra hiç saygı 
..... ~ bilmeden birer f4rapnel 
"'<l/atarak inJ irilen mahalle
~acı, berber ve lokanta ke
~İnin gürültülerinden uy • 
· ıısmı,tı •.• O sırada on seki • 
'ıi ~ıl~~da olan belediye polis • 
14 "Jündüm... Sanki gürültü 

l>asaktı. Saat ondan sonra 
~~~mak, gramofon çalı~ıak gi 
~il •esleri bile yasak eden ka
~ Patlamalan i;fitseydi, geç 
ccık dükkanların istor koy

ij ~q gözyummazdı. 
,::ı1ı caddeyi yandan c<-ren 
ı1 ""İn önünde artık büsbü • 
I~ ~hcılafmış olan sokağa bakı
ı';· Uç tane pırtı/, hırpani 

Y<ışlarında b~ıbof çocuk, 
ı' yola üz.erinde kovalama. 
t Yor/ar ve utanmaz ,akala-
'cenin çınlayan boşluğuna 
~0rlardı... Bakınaım. Açık 
. ~ dükkanı arayan belediye -
110'

1
11 birisi geçse de bu seraeri

:lııyıp polise verse diye bo
.~edim. Ne gelen vardı, ne 

ı ~,O saatte hangi memur ça
&İt~ Çalışma saatleri belli! 
'tı~ ~ ıonra gene o caddede ü; 
~t/ kcıdın çatlak kahkahalcrla 
ı~trine yarenlik ediyorlardı. 
~ •k için bir kir olan bu mah-

1~ edepten, nizama kadar 
~Ve m.addi bütün mevzula
i .. eden cemiyet harici teliik
e0"ii?de düşündüm ... Ve ak

·~ eldı. Bir fuhu1la uğraşmak 
~1°<ırdı ... Ve hatu :.ulım ..• Biz
' ~:rna ve ifleklik saatleri gün· 
~te olsa olsa bunu manaJ 
~ <ırının kapanma saati olan 
~ kcıdar ancak uzatabiliriz. 
4 10nrastnı Tannya bırakır, 

\ e döneriz. Gürültü, serseri • 
İtı ~Yllunsu:z:luk kcnd i halinde 

.~ ~ Yİirütür. Gece ;yarısından 
"ik~ sokak başına bir bcledi-

ecek değ iliz ya! •• 
~~ FELEK. 
ltı<lrı d • ., Ya an gctırtı.eu 

bilg" ç 
1 

1 hakanlığınm A lmanyadan 
,: tnüt aa&ıs buradaki ara.ş -

ııı, bit:nniı ve lzm:ro ı:ibniı • 
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ŞEHİR HABER.LE R İ 
ôKONOMI 

Yabancı ülkelere 
Yumurta satışı 

Yumurta satı~ımıza düzen 
verecek yeni 

kurum çalışmaya ba:ılıyor 
Yabancı ülkelere yumuıta satı§mB· 

zı arıttırmıık jçin Türk ofisin yaptığı 
"yumurta iıraç nizamnımıesi,, nin tat
bilriııe önümüzdeki perıembe günü hı4· 
lal'ft"akbr. 

NUmnııameni.n kunılmaımı bildirdi
ği kontrol heyeti ~ ve ilk toplan
tılar da yapılarak ha:zırhWar bitirilnriı
bı-. 

Perıembe ırünü htanbul içinde o
laralı: bütün yumurtalar duqrulanan 
( teabit edilen) ç*ıı limanlanndan gön
derilecek yuuurtalar kontrol edilecek 
Ç"!İtleri (ciMleri), muflan iyiden iyi
ye ııraıtmJacalctır. 

Y •a.ncı ülkele,... yumurta gönde· 
re<:dder önceden kontrol heyetine b3§ 
'YUl'acakiarclır. Heyet, bu yoldaki io
tekleri 24 aaat içinde yerine getirer ... 
malların muayenesini yapacaktır. 

Avrupa sergilerine gitmek için 
Türkofis, Avrupa •ergilerine işa.... 

kimiz hakkında alakadarlara ve ticaret 
odalar: ın mü'him bir tamim göndemıİ§· 
tir . 

Bu tamimde, sergi.I...., i§tirik Je
killeri teobit edibniıtir. 

Ticaret odası seçimi 
Tiaret odası meclis.i ambiı ıçan 

teıddı:ül eden İn~ komisyonu işe 
baılamak üzeredir. Komisyonun çalı§
masrna, ticaret odası umumi &ıatibi Ce
mal Bey de o,tirik eclecektir. 

Komisyon, kısa bir :zamanda oda 
.eçimlerini tetkik edecek, .eçime g;... 
mek halda olan ve olmıyan ;azayı ayırt 
edecektir • 

Şirketler işi 
l•~rı 1 

Tramvay şirketinden alına 

t 

cak para iti ne oldu? 
Şirketkırin muamelatını tetkik et • 

mekte olan Nafıa müfettişleri dün 
öğleden evvel Nafıa Baımüfetti§inin 
reisliği albnda bir toplantı yapmqlar 
dır. Bu toplantıda muhtelif §İJketler
Cie tetkikatta bulunan müfettişler ken 
di tirketleri hakkında tnaliinıa.t ver • 
miıler ve t&ftiı netice&ini, tim.diye ka 
dar yaptıkları iıleri birer birer söyle
mişlerdir. Tramvay Jirk.eti müfettişi 
iae ı!ı:n<liye kadar yapılan itlerden bah 
aetm.İf , Şürayi devletten gelecek ce
•aba göre netice...in anlaşılacağını •ÖY 
4emiftir. Tramvay ıirketinin itirazı 
hakkında dün öğrendiğjmiz tudur: 

Tramvay ıirir.eti, Nafıa müfeıttiıli
ği.nin kontrolü neticesinde meydana 
çaka.D 2,5 milyon liraya yakın fazla bi 
!et parasını vermemİf ve Şüra.yi De-v • 
lete müracaat ebniltir. Şurayi Devlet 
bu meseleyi acele olduğu için derhat 
tetkike batlolDllftır. Tetki.katm niha • 
yet bu hafta içinde bitirilecei!i ve P.... 
kete tebliğ edileceği ümit edilmekte
dir. Tr-vay Şirketi Şürayi Devlette 
ıİzahatta bu:lounmak üzere salahiyetli 
bir memurunun Anl..araya gönderilip 
ıröoderilemlyeceğini Şürayi cieYlet riya 
setinden rica ttmittir. Fakat Şurayi 
Devlet bütün evrakı aldığı için icap 
edene bu hususta maliimat ahnaca[;ı
ru bildirmiıtir. Şirket le bunu'l Üzeri
ne ıimdilik Ankaraya meımc- gönder 
mekten ;c;.mi~tir. 

Hüsam.::ttın B-:.y bc'..tlcniyor 
Sıhhiye vekaleti müste~ Hüsa

mettin Beyin Ah.sn Cemiyetind<Kj 
toplantıya gitmek iç'"' salı günü htan
bula gelmesi bekleniımektedir. 

1 BOR~A 1 .._ __ w.-_ 

(İt Bankuawlan alınan cetveldir) 

17 T. Sani 93l 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
Jatikraa..1 dahili 94,.25 RıhtJm 17 50 
1933 Erıani 97 An. Mümeaail 49,30 
Unltürfııı: 29.05 Aa. T.t.. .. l.111. Jl 45,20 

,. 11 27,80 An. Tahvili ili 48 
.. 111 28,05 

ESHAM -

it Bankası Nama 10 l Reji kuponsuz 
,, ., Hamiline 10- Telefon 
,. " Müeıaia 97 T erkoa 
Ti.irlır.iye Cumltu- Çımento 
riyet Bankası 58 lthhat dey. 
TramYay 31.SO Şark dey. 

2,20 
10 

19,30 
13,85 

13 
0,85 
1,55 
4,75 

Anadolu Hiaıe 27,30 1 BaJya 
Şir. Hayriye 15,SO t Şark m. ecza 

ÇEK FiYATLARI 

Londra 628,75 i Prai 19.00,25 
Parıı 12,06 s .. ıvat 34,98,44 

Milano 9,.28.63 ... 10.90 

Üfof'k 79,4C BerlUtı l,97,81 
Cen...,re Z,44,90 .. 4,;l0.62 

Att11 83,64 l .. --ı>e> te 3,96 
Brükwl 3,40,86 Madrit 5,81,94 
Aotaterdam 1,17,GO Bükre1 79, 11,25 

1 Sol7a 
65$1:;.G Vi1ana 4,2<1,50 

NUKUT (Satıı) 

Kuruı Kuruı 

O F . Franns 119 20 1 ..... ~. 815 
1 Dolar 125 1 Pezeta 1a 
1 Kur . Çek 98 1 Mark -O 
J Şile AT. 23.fiO 1 Zloıi 22 
1 lıtcrlia 630 20 Le1 18 

20 Liret; 216 20 D&.n-.r 54 
20 Leo.a 23 1 Ç~rnoftç -.-
20 F. Belçjb 115 AltJn 9,23 
20 Drahmi 24 MttKliye 36.SO 

1 Florıa 83 Banknot 237 

• 

MAHKEMELERDE 

Türk parası 
Kaçırırken 

Kaçakçılık yapanlardan 
birisi kadın 

Hamdi Efendi ile Zahide Han.an 
adlı iki ki.§i dün salonda Türk parası 
kaçırırlarken yakalnmıılardır. Bunla.. 
rm üzerinde 470 lira kadaı: Türk pa
ra .. ile Merkez Bankası tahvilatı ve 
birçok bono çtknufbr. ikisi de Adli;r& 
ye verilmiştir. Müddeiumumilik aıçlu 
ları birinci istintak bikjmliiine ıröın

denniftir. 

Murat na iş becermiş? 
Dün müddeiıumımilije Murat adlı 

bir suçlu gönderiJm4tir. Bu ııtmı; 12 
yaımda bir kızı mektebinden evine dö 
nerken aldatmıı, yangın yeriı>e götür 
miiı ve zorla fenalık pJll"'&k İstem.§
tir. Müddeiummnilik auçluyu üç.üncü 
müstantikliğe göndenniftir. Hakim 
Murat hakkında ablmnulma karan 
VernU§tlr. 

iki bisiklet çarpması 
Ekrem Ye Ali adlı iki çocuk Aksa.

rayda Sofular aokağında bisikletle ge 
çerken Saadet adlı bir kız çocuğuna 
ÇarpDU§, ağır surette yaralamqlartlır. 
Sa.adet hastahaneye kaldırlmıt. Ek • 
rem ve Ali Adl.İy"f'e verilıni§lerdir. 
Müddeiumumilik wçlulan ikinci is-
tintak hakiıın.Iiğne göndenn.i~. 

POLiSTE 

Bir üfürükçü 
)'" akalandı! 

MAARiFTE 

Avrupaya gön
derilecek çocuklar 
25 çocuk okutturulmak 
için Avrupaya gönderiliyor 

Bilgiç yetipek üzere Avrupaya 
gidecek talebe birinci ki.nunun ilk ırü 
nünde Utanbuld.an ayrılacaklardır. 
Bu yıl ckumaya giden liseyi bitiren 
çcc:uklarm aayısı 25 tir. Riyaziye için 
5 taılebe Franaaya, iki talebe demirci
lik için Almanyaya. bir talebe Elek • 
bik okumak için Belçiıkaya, bir tale
be dökümcüliik öğrenmek için Ahnan 
yaya, bir hımnn f&pkacılık bilgisi yap 
m.ak için Franeaya, 3 talehe J!Nlkine 
mühendia.liği için Almanyaya, bir ta -
lebe .., mühendisliği için Alma.nyaya, 
bir talebe fizik ta.hali için Aılmanyaya, 
3 talebe hukuk okumak için Ahnan
yaya, 2 talebe istatistik için Amerika. 
ve İt&IJ"ll:y& ıridecelr.lerdir. 

Mecidiye köyünde ilk mektep 
Maarif müdürliiğü Mecidiye Jr.ö • 

Yİinde Ye KurtuJuıta y...oden iki ilk 
mektep açmıftır. Bu mektepler aç.ı • 
lmca, bu talebe teha.ciimü k•lmamıı -
tır. Maarif müdürlüğü kiralık büıa 
buldukça yeııideıı meld..,1- •çacak • 
tır. 

Dr. Şarletti geldi 
Pariı Oniversites.i rektörü Profe

aör Şarletti ıehrimize gelmittir. Pro
feaör dün İstanbul Un.iveni.teai.ne gi
derek rektör Cemil Beyle gÖriİllDİil
tür. Cemil Bey bu alqam konuk pro
feaöre bir akf'Ull yem.eği verecektir. 
Pariı Üniver•İtesi rektörü, İ&tanbul 
Univeniteıini gezmiı, çok beğennıit -
tir. 

MüôUrler de teftiş yapacaklar 

75 d k• d k d Maarif Vekaleti lise ve orta me.k
yaşın a ı a am a ın- leplcrc mühim b;r tamim gönderilmiştir. 

fara okuyormuş! Vekalet bu tam:.ninde, müdürlere tef 
tiı •alahiyetini vermekte ve muallim-

Kaıımpatada nalıncı Hasan mahal- !erin vaziyetleri hakkında bazı ma -
lesinde oturan 75 yaşlarmda Ali Rrza liimat istem.etkedir. Mektep müdürle-
efendi isminde birinin, Hasekiniııa hu- ri, her mualliınin vaziyetine dair birer 
tanesi önünde muayene için gelen l<a- fit hazırlayacaklar ve kimunuaaniye 
dınlan okuyup üflemek &uretile kan • kadar Maarif vek.Aletine gönderecek-
dırdığı ve para kopardığı anlaplmııtır. lerdir. 

Ali Rıza Efendi yakaianmııtır. Kadıköy Kız orta mektelinJe 
Atlatılan biı' kaza 

Evvelki gün Kavalda bir deniz kaza- ça Y -
11 olmuştur. Kavakta etki Macar tah- Kadıköy kız orta mektebinde ev • 
yalan önünde lalam kaptanın idare • velki gün, mektepten bu sene aynlan 
sindeki Arılan motiirü Cahidin kullan- mualli.mJer terefine bir çay verilmit-
dığı sandala çarpımı ve ııanclal devril- tir. Çay toplantısı çok güzel olmuı, 

· . ö:tlü nutuklar aöylemn.iıtir. 
mı ıtır. 

Sandal içinde bulunan Ca.hit ve ar- Maarif k&dros undaki 
kadaıı denize clüıımü;Jene ele yÜzmek 

bildikl<.-ri için .-bil: ça1omı,ı..- ve mu- loş! u kl<?r 
hakkak bir ölümden :kurtulmuılardır. 
Motör kaptanı hlam yakalanmıfbr, BJ ıene maarifte mevcut kadroya 

musiki muallim, yiiltaek muallim mdı;. 
Ayaspa şa~a da bir ev teplerile Gazi Terbiye enstitüsünden 

tı~ıandıl ebliyetnameli olanlardan ı94 kiti alın-
; mıtlır. Münlıaller ı24 tür. Ekse..Uini 

Şehrimizde tatlanan evierin aayıu ele resim, dikiı, bikçi, beden terlıiye-
...tmaya batlaclı. Kocanust~cla, si gibi dersler (qıkil ediyor. 
<Ahangirde t2ıtlanan evlerden sonra tim· Maarif vekaleti bu aç>klm-ı doldur-
di de Ayaspaıada lıir binanın taılan- mal< için maarif müdüriyetlerine emir 
dığına dair polioe tikayet yapılmıı, bu ttnniıtir. Emire göre ilk mektep ho-
iıe cüret edenlerin yakal"'"arak mah- calan arasındaki liyakatli muallimler bu 
kemeye verilmesi istemilmiıtir. açıklara yerleştirilecelderclir. 

Yaptığımız tahk:kata göre, bu son Münhal yerlerin dörtte birini emebi 
hadisede taşa tutulan bina, Ayaspaıada dili ve riyanye denleri tetkil ediyor. 
"l•tanbulyan ., a'~ırine ait bir evdir. Askere giden muallimler yüzünden bu 
Bu b:O.ya ilk olarak blXldan bet gün yerler boşalJll'!hr. Fakat evvelce gİ-
evvel taş ab!nu~tır. Bunun üzerine denJer döndükleri jçin bu )'erler de sa-
cüretkarlarm yakalanmaları için polis vaı y.ıtvaş dolmaktadır. 
Uırafmdan tertibat alınmış, fakat dört 
&ece bc,ı.Jeaildiği halde meçCınl taş a- binayi tel<nır taşa tvtnnı~ ve biritaç 
tıcılan oraya ugramaz o1m,.şlarchr. cam kıra:rak ~avuşmuşlardır. 

Evvelki akıam zabıta, artık terli • T aılar evin ark.'\ t;u afn.m.t.; arsadan 
bata lüzum kalmadığına kanaat getir- atı!mıştır. Bunun Ü7cnne zabrta ~ 
mit ev civarında gezinen poliı memu.. hul firariierin hüviyetlerini araştırmış, 
nı oradan aynlmııtır. Fakat o akşam te~bit etmeğe muvaffak O:mu~, fokat 
saat dokuz sulannda meçhul adamlır hmüz yd.alayamamııtı:r. 

~~=-~ ~~~~~=== 

BELEDiYEDE 

Ayasofyadakı 
Pis kahveler 
Bunların yerine kartpostal 

dükkanları açıldı 
Ayaaolya camii aVluswxlaki kahve

ler, pis göründükleri ;çin kapatıbnıı 
ve mühürlenmişti. 

O zaman it mahiremeye düpnüıtü. 
Belediye ma!hkemede bu düklin Nlıjp
len ile sulh olmvıtur. Şimıli burada 
brt poetal, §eker giıi teYler llll1lan 
dükkanlar açıla!ıilecıektir. Düldr.anların 
mühürleri kaldırılmı,tır. 

Belediy& göçleri de yapacak 
KöprÜnÜn Kacid<öy iskelesinde be

lediye yeni lıir emanet .ıu...,.; asmıı· 
tır. Tresı, vapur, yolc:ulan eıyalanru 
bvraya bırab.caldıır, çıkacaklan iatu
yon veya iolı:elede teslim aLu:aldar
c!Jr. 

Belediye, yuz mevsiminde ayfiye
kre göç edmı .olelerin e,yalS1111 da 
ırötiiriip getirecektir. 

Kent kurultayı bugün dağılıyor 
l«aııbul Qll1Ull1İ meclis.i (lr.mt ku

nıltayı) bugün ikinci tepin elen eciuin 
IGll toplanbsmı ~caktır. Meel.ia bu
ııün dağı;lac:ak tubatta yeniden topla
nacaktr. 

lstanbul pl4nı gözden geçiriliyor 
btad>ul pÜıru için ecnebi müttıhas

utiar tarafından vuilen raporlar vali 
ve belediye reisi Muhittin, fen ithri 
müdürü Yusuf Ziya, imar ıubesi mii
düİ-ü Ziya Beyler tarafmdan gözden 
ııeı;irilmektedir. 

Rapor!... jiiri heyetiıM verilmeclea 
bu plinlar hakkında bazı !<ar.nar ye. 

rilecektir. 

Sürpagı;p mezarlığı davası 
Sürp Agop mezarlığına ait beledi

ye ile mezm-lık mütevellileri arasında· 
ki davaya aym 26 smda bakılacak

tır. 

Haliç şirketinin davası 
Haliç §iri<eti ile belediye araomd.

ki davaya ait eYt"akın kanuni m.....,_ 
lesi bitirilmiıtir. Bu veaiblar asli bi
rinci hukuk mahlıenwsU.., verihniı
tir. 

Beton ~ol denemesi 
T ..abya ile Hacıosman bay.-ı ara

sındaki çimentolu beton §Oıenin iki ki
lometrelik büyük kı1m1 bitmiı, yol T .. 
rabyaya :rald~mıtbr• 

.Kalan sekiz yÜz melTel.ilı kmm da 
bir ôoki ay içinde taınamlmıacaktır. Du 
kısnn kaaaba içinde Muradiye mahalJe.. 
aine tesadüf ediycw. 

Beton yol, htanbulda çimento fmb. 
ril<alan tarahndan hediye edilen çİmsl
to ile yapıldığı için niimune bir yoldur. 
Yolun kasaba içindeki kısmı yapılırken 
buradaki lağım teaisatı ela yeni baJtaD 
;rapıılacaktır. 

Belediye, birkaç gün içinde bu yo-
lun ımukavsnet ederecıesini ölçecek, 
dayanıklı ve ucuz olduğu görülürse 
lstanlnıl içinde bir kıum yollar beton 
olarak yapılacaktır. 

B crberlerin 
Ustalığı 

Cemiyete yazılı o'anların 
imtihanları sürüyor 

Berberlerin ehliyetname almağa 
ZrT1 R ... TI"'alan üzerine berberler mek .. 

tebine mü:racııat c· 
lenter çof;almı~tır. 
1erberler derneği 

.( eisi ve mcl<tebin 
nildürü Mu•tafn 

I. ... P-~ 1 'l. ey diy2r ki: 
.& - .... '- 932 aeneAİn· 

.e mektebi açtık, 

Çözü!migen düğüm ,~:~~:;.;t~r~ 
i ve mektep ka • 

J.tanbul sokaklarında ne zamandan Büyük harp bizi Y'4Dn1Zwt en hava- .>>.ndı. Mektebi aç 
beri görmediğim. iki kuı-§uni kasket h mev..:minde yakaladı. Çanak.ak.le .naktan gayemiz sa 
ve iki demir haç tanı yirmi yıllık bir ıröğ&iimüzde Y&f&.d.ı ve çöl muharebe- ! , oatin terakkileri • 
aülu'.inettea aonra dün birder.I,;,.,, kar- leri gözler~İn İçinde oldu. Mustafa B. ni ta.kip ederek mo 
pma çıktı. Kul Jdoarıaıız top aes.ine, sin'r'cri _ denı ifçi yetiştire-

0..dumuza Aloıan ordusunun say- miz mitralyöz çatırtı.sına ve m!~dcri- 1 bilmekti. Çünkü ıelırirn.izde çalııan 
gılannı getiren ilci Alman Kuloncli ıni.z aüpürge tohumuna alı§ıl<tır. yabancılar Türklerden ziyade &ana • 

rniufir olarak lstanbuld& geziyorlar- tin yük.aelİ.§ini görüyorlardı. Çoğu da 
Kalem tutan ellerimizin silah kav- Avnıpaya gidip bilgiı..rini iledeterek 

dı. O kurtuni kaıketleri, ve göğüsle- ramak:tan aertleıen naarrları henüz ye latanbula dönii,...rlardı. Böyle kjm-
rin.de o demir haçları görünce gözle- rini kaybetmemiıtir. !erin yanına kalfalar yolladık.. F alut 
rim yirmi yılın bütün o heyecanlı la· J Otuz kilo ağn-lıkla arl<a --...t••ı ta.- Türk olanları kabul etmediler. şte 
rihini atladı ve kendimi t~imgah ku- ,.....,.- il d f •anasını balolarda kadın kürlcii ta•ı- bunun için mektebi açtık. k e a mu 
man.daru Kolonel (Robbe) nin ~ı- " • ı J ·ı H J • • d A maktan daha iyi biliriz. Belki saçlan- allim o arak iı a m nmm. e vru· 
•ında buldt1111. mızı aklar bastı. Belki gözlemmzde pada profesörlük etmiı bir sanatkar 

24 bin Türk genci cJ talimgi.htan ııık tükeneli. Bel.ki yrllarm ağırlığı be- gelmişti. Fakat küçük sanatlar luıınu· 
ııeçti. Bugüne kimler kaldı. l'lilemem. limizi büktü. Fakat bu kavf'lllllf gö- nu mucibince kendisinin mekteple a· 
Fa.kat o gÜn için bize verilen emir si- rünen harp n""li; altına bir beylik bi- liika.srru keamek mecburiyetinde kal • 
l.iı.hnnızm hakkını vennekti. Türk ne- le termeden siperlerde yatacak kadar dık. Şimdi erkeklere pazartetıi, çar • 
feri, Türk zabiti her zaman olduğu gi- fAJDha, kadınlara da pa%arleaİ, çar : 
bi 0 gÜn de vuruşna.s.mı ve ölme•ini dinçtir. §&lllba günleri Celepoğlu Mustafa, Alı 
bildi. Zaten öyle olmasaydı dört yıllık <:..- ve Adem Beyler tarafından munta • 

y alnrz kalanlann yüreğinde çözül- hennemden çıkar çdanaz ceylin ı:ilıi zam ders verilmetkedir. Mektebi ıkin· 
meven bir düğüm hi.la yapyor. aıçrayıp tekrar düpna.nm bağnna sap ci defa olarak bu aenenin ha.tında aç· 

Oz Türk va.tanı Sutehrine kadar ia- J.....,r mıydı 7 J111flık. Hali hazırda 15 kadın, ıG da 
"· • d o - ' rd Ara 1 • Bugünün ak saçlı eıl<l silih§Orlan erkek talebemiz var ... Her talebe Ü • 

tı aya ugra. ığı iuua a P çö len çer aylık üç kura görüyor. Bir ay d.a 
cehennem.inde, Caliçya'nm karlı te • borazan -ine, karavana kokwuna imtihan sürüyor, yani 10 ay oonra bır 
pelerinde ne için ve kim.i:n için vurut- ve silah ..,Jurtıama gönüllüdürler. Mı- berber yetİ§mİş olarak çıkıyor. Mek • 
tuk? aır kazınbamdan, süpürı:e tohumun • tepte elektrik ile altı a:rlıık ondüle u-

lıte dün ııördüğüın iki Alman ku- dan tayın yemeğe bile t~nedirler.Fa- aulüne ehemmiyet veriyoruz. 
keti içimdeki bu ukteyi gene detti. kat dört yıl içtikleri Alınan çorbuı Mustafa Bey be<-berler cemiyetinin 

Biz bir harp nesli çocuklanyn ki midelerini o kadar boznnıttur ki gÜ • vaziyeti hakkında da ıunları söyle • 
üç hafta içinde söneceği .iddia edilen. tnÜ •..en kepçe ile auraılsa gene içemi- ıniıtir: 
bir atef'le eençliğiınizin taptaze dört yece!ılerdir. - Cenıiyetllnizde 2800 erkek ve 
vılnu kül ettik, kömür ettik. Burhan CAHIT 750 den fazla kadın berbe.- mukay • 

-

•• 
Oz Türkçeye hız 

- Oz türkçe ile -
On bir yıl içinde başardıj;ımız 

işler bütün acun'u sasırtacak bü • 
yüklüktedir. Türkiyede yapılan de 
ğişimleri "inkılaplar" atalarımız 
ölum çukurfrırmda duysalar "1f • 
kınlıktan dona kalırlar, kulakları
na inanamazlarclı. 

Değisim sade kalıpta olmadı. Is 
te de ydpıldı. Bu büyük atılış, Kd.
mu'nun gönüllerine aşılandı. Şaplı. 
değifimi yalnız lxqların görünüfii
nü değiştirmedi. O şapkanın alhn
daki kalalw da baştan başa yeni 
bir biçim cıl~ı. Çalışkan batılı 
( garpli) düşünüşü, içimize yerl"f
ti. Yeni labrikalanmız, tüten baca 
larımız, İfleyen kollarımız bunun 
açık belgesidir (delilidir). 

Türk bu değişimlerden ötürü 
kendi kendisine kavuştu. Eski ça
llfkan, tuttuğunu ba,arır, bafardı
ğını koparır Türk olcla. 

Bütün acum en ileri hızla gider 
ken o yavaş yavaş yerinde ıaya • 
mazdı. Bundan ötürü ilerdekilere 
yetifti. Yurdunu, toprağını, gönlü
nü, kalasını, birçok kösteklerden 
kurtardı. Makineye kendisini uy • 
durdu. Ve maki.ne hızile ileri atıl
dı. 

Türk bunu yapmakla birlikte 
geçmiJİne de, o geçmişteki büyük
lüğe de bağlı idi. Damarlarında do 
laşan kan bütün enerjüini o geç
mişteki ululuktan alıyordu. Bun -
dan ötürü öz diline, öz ezgisine 
(musikisine) ve onun kaynakları
na döndü. Soysal (medeni) evren 
(.Alem) de ileri yürümek ancak 
kültür (hars) iflerinde gönlü geç
mife bağlanmakla birlikte gidebi
lirdi. Türk bunu yaptı. 

Ona yabancı olan (Elifbe) yi at 
h. Ona Soysal açıklıkta (sahada) 
yeni bir göz erimi (ulak) açan Al 
labeye kavuştu. 

Bundan ötürü bütün yurt için
de kara bilgisizler (cahiller) azal. 
dı. Yurttaşlarımız arasında yüzde 
doksan tutan bu bilgiaizler az gün
lerde bu yüzdesini düfiirdü. 

Bu da yetiFJlezdi. Okur yazar
larımız arlm1Jtı, amma yurtta.Jlar 
biribirinin ne Jediğini anlamıyor -
da. Arapça, farsça sözleri Anado
lamu:z:un bucaklarında bilen yok • 
tu. Köylü ile büyük yerlerde yaşa· 
yanlar aras111da bir dil ayrılığı var
dı. Köylünün okur yazarlarımızın 
sözlerini anlamaması doğru değil
di. Çünkü Türkiye, çalışan kolla
rile, düşünen kalalarile bir bütün
dü. Bu bütünü ise dil ayınyordu. 

lfte yeni dil değİfİmi, öz türk
çeye doğru ilerileyif bu ayrılığı or
tadan kaldıracak ve dille de birle
ıen yartt<Jflarımızdan ötürü yard,. 
muz çok güc bulacaktır. 

T anmmts bir sözdür: 
Birleşm~den giic doğar. 
Bu dil değifimi (inkılabt) Tür

kiyeye yeni bi~ güç kaynağı daha 
verdi. Kadınların çalışması, ı;;e a
tılması nasıl Türk yurdunda yaşa
yan Türklerin sayısını çoğalttıysa 
öz dil de bu royıyı bir kat daha art 
tırclı. Bu yüzden ne kadar kıv:ınç 
(sevinç) duysak yerid;r. 

Mümtaz FAiK 

Tayyare piyankosu 
Çekme yeri değiştirildi 
Şimdiye kadar Onivenite konfe -

rans aalooıuıda yapılan tayyare piyan 
ko k4'1ideleri bundan sanra Beyoğlu... 
da Aai ..o-nada yapılacaktır. Bunun 
oebebi Oniveni~e konferans sa!onunun 
d«slıane haline çewilmiı olması, 
denlerin de ber ı:W. ...ı.ahtan ~ • 
ma. kadar devam etmekte bulunma • 
udır. Piyan.ko keşideleri her ayın ı 1 
inci ve ı2 İnci gÜnleri yapılmaktadır. 
Konfera:m salonu meHUI olduğu iç.in 
bu ay keıide bir gÜnde bitirilıni4tir. 
Bundan ~ Aari sinemada gene ke
tideler iki günde bitirilecektir. Ancak 
her ayın on br'.nde öğleden sonra ya• 
pılan birin<:i keşide bundan oonra öğ
leden evvel yapr'acak ve bad<tma a
yın onunca günü a.k§MDmdan sonra 
bayiler p'.yanko bileti Mllıfl yapmıya
oaklardır. Piyanko müdürlüğü aym 
on birinci günleri saat ı 2 ye kadar 
bayilerin iade ettikleri biletleri ka • 
bul ederek İptal damga!I vunıyorda. 
Bundan aonra ayın onıın.ou gÜnü ak~ 
mı saat beşten sonra iade bileti kabııl 
edi'.:ra.iyece!Wr. 

yettir. Şimdi bunların birer birer İm· 
tihanlan ile meşgulüz. Hali hazırda 
800 ki~iyi imtihan ederek ehliyetname 
verdik. imtihanlar hem nazari, hem 
de ameli olarak yapılıyor. Belediye
nin ehliyetsiz kimseleTin çahşınalan
m menetmeaini cemiyet memnuniyetle 
karıılam.Jfbr. Birçok acemi kimsele • 
rin hati •arı bütün sanatkarlara doıku· 
nuyordu. Artık bundan da kurtulduk. ' 
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Vlevsim yemişlerinden: .. 

lı.411[ ............ ; 
Hile karışmadık bir 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

YENi NEŞRiYAT 

Büyük gazete 

PORTAKAL o~R!!:11:ii:=~~:y::~;!:~:: 
"Milliyet" te bir yazı yazdı. Fransa 
nın iç sıyasa (l)sını bize olduğu 
gibi göater"n bu yazı, öz dilimizle 
yazılmıştı. Hem de ne güzel yazıl
mıştı. Hiç bir kongu (2) üzerin
de iki çift söz edilemiyeceği ileri 
sürülen öz dille, demek bir gazete
nin b,1syansı bile yazılabiliyor. 

Bilgiçlik taslayan bazı tarihçiler, Hav
va anamızm cennette Adem babamıza 
yedirmiş olduğu yasak yemitin porta
kal olamıyacağını iddia ederler. Onların 
fikrince, portakal ilkin Çinde yetişmiş 
ve Filistinde ancak iki bin yıldanberi bi
linmiı olduğu için Tevratın anlattığı cen· 
net hikayesinde portakalın bulunmaaı ka
bil değildir. Onlarca büyük anamızın 
cennetten kovulmasına sebep ancak el
ma olabilir. 

Halbuki portakalın Çinde yetitmit ol
ması da yasak meyvenin portakal oldu
ğuna bir delildir. Çünkü, biliyorsunuz, 
Tevratın ilk insan diye tanıttırmak iste
diği Adem, yaramazlığından dolayı Çin
lilerin memleketten çıkardıklan bir kim
sedir. Zaten tabiatin yetiıtirdiği en güzel 
yPiniı olan portakal dururken, elmayı 
cennetten kovulmaya sebep göstermek 
bir gustosuzluk sayılmaz mı? Bu, oto
mobil altında ezilmek istiyenlerin kam
yon altına atılmalarına benzer, ııüzel lüks 
otomobiller varken niçin kamyon altına 
atılmalı? 

Cennetteki yasak meyvenin portakal 
olduğuna baıka büyük bir delil de kız-
lar kocaya vardıkları vakit ııelinlik es-
vaplarına portakal çiçekleri takılması 
değil midir? Bu da iıbat eder ki Havva 
anamız portakal ağacının ye-
mi tini Adem ile birlikte ye-
mış, çiçekleri de Yemİ.J yerken 
elinden düşmüş olduğu için ikisi birlik
te yeryüzüne kovulmuılat'dır. , 
Yunanlı dostlarunızın .. ki Zaman 

kahramanlarından en meıhuru Herlıtül 
de Atlasın bahçesi.nele Draııon'u öldüre
rek kızlarını haydutlann eline dütmek
ten kurtardığı vakit o üç güzel kız kar
detin büyük kahramana hediye olarak 
verdikleri yemiı te ııene fÜphesiz porla
kaldı. Zaten güzel portakalın öteki adı 
altın elma IAkabı da ondan kalmıttır. 

* * * 
Tevratın ve e.ı.i Yunanın masallarına 

İtserıeniz inanırım12, istemezseniz inan
mazsınız. Fakat heplmizin inanması za
ruri olan '..,.i.r hakikat vardır ki, bu da 
portakalın, manzarası ~el, yenmesi ne
fis, kibar bir yemiı olduğudur. Çinlilerin 
J'etİttirdiği bu güzel yemiıi Araplar Garp 
alemine tanıttırdrklan valrit portakal her 
yerde kibarlar yenuıı olmuı-
tur. O derecede ki büyük zi • 
yafetlere giden hanımlar por-
takalı konaklarına götürmek için cepleri
ne koymayı adet edindiklerinden buna 
meydan vermemek üzere portakaldan 
•alala yapmak usulü icat edilmiıtir: Por
tak ı soyduktan sonra - dilimJerini a
yırarak değil - ince tabakalar halinde 
keserek her tabakanın arasına ıeker tozu 
koyduktan sonra yeyiniz, bakınız ne ka
dar lezzetli aala:a olur. 

Eski zaman hekimleri portakala pek 
büyük rağbet gösterirlerdi. On yedinci 
asır hekimlerinden Roneıseuı bu yemişin 
iskorbüt hastalığına birebir olduğunu 
yazmqtı. Bu hasta~ığın vıtamin eksikli
ğinden i'eri geldiği, portakalda vitamin 
çok bulunduğu yeni anlatıldığından o es
ki hekimin sözü bugün sabit olmuş de-
mektir. Ba!ka hekimlerde portakalın 
ıoğuktan il ri gelen kann ağnlarına, 
kum hastatıJclarına, solucanlara iyi gel
diğini sôy!emitlerdir. Yemeklerden oon
ra kahve veya çay yerine, portakal yap
raklan kaynattırarak büyücek bir fin
can .. mtk mide ıancılanna pek yakın za
manlara kadar taV>Sİye edilirdi. 

Portakalın böyle, hastalıklara kartı 
bir ilaç olarak yedirilmesi yahut porta
kal yapraklarının suyu içirilmeıi bugün 
garip ııelirae de, yemiş olarak yendiği 
vakit çok lezzetli bir gıda sayılır. Porta
kalın suyundaki ıeker yüzde beşten da
ha az olduğu için teker hastalığmdan do
layı yemiş seçm•kte güçlük çekenla• ~ 
kıymetli bir ıııdadır. Portakalın içindeki 
vitaminlerin bolluğundan dolayı ~o.u ·••· 
ların seve seve yiyecekleri faydalı bir y& 
miş olur. Şişede sütle bealenen çocukla
ra günde bir, iki veya üç kııiıve kaşığı 
portakal ıuyu verilirse, vitamin eksikli
ğinden ii eri gelecek hastalıkların önü 
alınabi;ir. Ateıli hastalar için, hastalıktan 
yeni kurtulanlar için, ihtiyarlar için por
takal gene çok kıymetli ve lezzetli bir 
yemitli ... Bir rivayete ııöre, portakal ha
nımların gençliğini ve ı:üzelliğini muha .. 

MHli tefrika: 19 

OnJan önce de Ahmet Şükrü bt>
yin içinde yabancı söz olmayan bir 
başyazın çıkmıştı. 

Doktor Rmçuklu Hakkı beyin 
cağlık (3) öğüt (4)leri de kendi 
yolunda yazılmış yazılara örneklik 
edecek badar güzeldirler. Görülü
yor ki; işi epey ilerletttik. Sağlık 
öğüdü, uyaMl yazı, derken güniin 
birinde /izi/.., ~imi gibi bilgiler de 
özdilimizle okutulacak. 
B~langıcın üzerinde çok durma

Y'!rak ülkü (5) ye doğru koşmamız, 
bıze umulmayacak kadar kısa bir 
çağ içinde ilk verimini verdi. ôz 
dili, bir kuyumcu gibi işlemek işini 
üzerine alan yazıcılar, yolumuz 
bir çıkmaza saplanacak diye kork
masınlar. 

Türk dili, lftklıdır, özlüdür, 11 • 

rasında kaya gibi sağlam, sırasında 
ipek gibi yumufaktır. Bütün kalıp
lara uyar. Onu İstediğimiz gibi çe
kip çevirebiliriz. 

Hekimlere, okulak (6) öğretici
lerine ozan (7)lar; bilgin (8)lere, 
könülük (8) adamlarına ayn ayrı 
düfen işler var. 

Bu iş'eri, el birliğile benimseyip 
yüz milyona yakın Türkün dilbirli
ğini bafarma yolunu tutmamız ge
rektir. On dizi (9) lik yazı bile dil 
sav~ı yolunda yürüyenler için da
yanacak birer deynektir. Hiç bir 
varlığı azınsamıyalım (10) 

M. SALA.HADDİN 

(!) Sıy"'a - Siyaset. (2) Konl'u -
mevzu. (3) Sağhk - sıhhat. (4) Oğüt 
- nasihat. (5) Ulkü - ideal. (6) Oku
lak - mektep. (7) Ozan - şair. (8) Bil 
gin - alim. (9) Dizi - satır. (10) azın
samak - isti.sgar etmek. 

ZA YI. - Taıb;k mührümü kaybettim. 
Yenisini yaptırdığnndan eskisinin hükmü 
yoktur. Bakırköy Yenimahalle merhum 
Binbatı Arif Bey zevc.,.i NESiME 

(4921) 

fazaya da yardım eder. Suvarelerde, ba
lolarda kurulan büfelerde şampanyanın 
ve kôkteylerin yanma portakal ıerbeti 
ilave !!dilmesi de, portakalın hanımlara 
gençliklerini muhafazaya yardım ettiği 
için olduğunu söyleyenler de vardır. 

Hem portakalın muhafaza ettireceği 
gençlikten, hem de ispirtolu içkinin vere
ceği keyiften vazgeçmiyenler ikisini b"r 
araya getirerek ıöyle bir kokteyl icat et
mitlerdir: 

Gümüıten yahut ince faÇ;UTdan geniş 
ve derin bir kiıenin İçine yarını kilo şe .. 
ker koyduktan sonra iki portakalla iki li
monlRl suyunu sdınıız. Çelcirdikleri ayrk
ladıktan sonra, tekeri eritecek kadar buz· 
lu ıu dökünüz. Gümüıten bir katık ile 
karı~tırarak bir şişe Bordo tarabı katınız. 
S<lnra yarım şişe rom ili.ve ediniz, fakat 
yavaş yavat karıştırarak, daha sonra ya
rnn kilo kırılmı.t buz koyunz. On dakika 
dinlendirildikten •onra kaseyi bira ile 
doldurunuı ve hepsini birden karııtıra
rak mayii kÖpürttiirünüz! 

Bu l<antrk içki, kokteyl sanatı bakı-
mından belki mühim bir icat savıhr. 
Fakat o eüzel portakal suyunun ispirtolu 
içlci!~rle karı,tıktan ıonra, gene gençliği 
ve güzelliği muhafazaya hizmet edeceğini 
hiç bir hel«m temin edemez. 

Bu hizmeti, portakalın bir nevi olan 
turunç şerbeti yalnız batına daha iyi gÖ<
ıe ırerektir. 

G. A. 

a t JJ~c7L JJ1 

- Evet. .. bele ~izin adım çok 
'ıtittiğim bir insan olduğunuzu öğ
renince merakımın bir kat daha -
arttığını söyleyebilirim ... Bunda bir 
fevkaladelik yok ... !Üphesiz. 

- Insanlar hiribirlerinin adla· 
rıru bilebilirler. Hatta biribirile ko
nutabilirler de. Asıl mesele İnsanla 
rın biribirlerini iyice taruyabilme
lerindedir. 

Çok serbest konufuyordu. Bu hal 
Nazmiyi de biraz tabiileftİrmİf gi 
bi oldu. Havada bulutlar dağılıyor
du. 

- O halde - dedi - Bana ev
vela sizi iyice tanımak ve kendimi 
size iyiden iyiye tanıtmak imkanla
rını vermenizi rica edeceğim. 

- Demek iyice tanıtmamıza bü
yük bir ehem:niyet veriyorsun~_? 

Bu sözleri gülerek söylemı~ı. 

Müellifi: Nazmi Şchap 
Gencin dudaklarında da bir gülüm
.emenin ilk izleri belirdi. Bakrtlan 
birdenbire ç.apkıniaf tı. Gözlerini kı 
7f' dikerek; 

- Evet ... - diye mırıldandı -
-Tuhaf teY! Bunu bu kadar lü-

zumlu mu buluyorsunuz? 
- Zannederim. Fak.at görüyo-

rum ki siz bugünkü karşılıqma.mızın 
biribirimU:e bundan sonrası için bü 
yük bir hak temin ettiğine kani bu 
lunmayorsunuz. 

- Elbette ... Bugün biribirimizle 
konuftuk diye, yarın öte beride, 
fU veya bu it için sizin bana, benim 
size ne demeğe hakkımız olabilir? 

Bir berber düldcanmın önünden 
geçiyorlardı. Durdu. Parmağile, bir 
ağaç kakan kut gibi Nazminin göğ
süne vurarak; 

- Eğer bir erkekle yalnız konut
mUf olma.ar bir kıza büyük büyük 

bu kaldı! 
Bir "akşamcı,, dostum vardır. 

Geçen gün, kendi.sini görmeğe git
tim. Bakıım, güpegündüz, içiyor. 
bana da teklif etti; 

- Yaklaş masaya ... iki kadeh te . , sen ıç ... 
Dedim ki: 
- Ben gündüzleri rakı içemem!. 
Güldü: 
- Çok fena ediyorsun ... Sıhhati

ni düşünsen benim gibi yaparsın. 
- Tuhaf ~ey ... dedim, rakı içen

ler, sıhhatini Jüşünerek mi içerler? 
Kade!ıi elıne alıp, bir solukta yu

val'ladıktan sonra cevap verdi: 
- ı~tan!>ıılda hile karışmadık, 

bir bu knldı azizim ... Sular,' tort:ı-
lu ... Şerbetler boyalı ... Sütler sulu ... 
Halbuki ru mübareğe bir kere 
bak ... Elli derecelik ateş gibi iıpir. 
to ... /çinJe ne su var, ne de boya ..• 
Hiç çekinmeden emniyetle içebilir-

• 1 
sın ... 

Ben bu söze verecek cevap bula. 
madım. Siz, benim yerimde olsanız, 
ne derdiniz? Kulakmisa.firi 

Donanma Cemiyeti ikramiyeli tah
vilatı piyangosunun 15 lkincitef -
rin ·1934 tarihinde icra edilen 56 
ıncı ketidesinde ikramiye ve .lmor 
ti İsabet eden tahvil numaralarını 

gösterir cetveldir. 
Bu keıidede itfa olunan tertip nu

maralan: 1275, 8136, 3416, 9871, 28n 
9352, 9724, 5272, 3595, 7406, 3077. ' 

lbramiye isabet eden nıımeralar 
ikramiye T. L. Tertip No. Sıra No. 

1000 9724 18 
300 8136 17 
100 5272 46 
100 3416 63 
50 5272 81 
50 2877 71 
10 1275 31 
10 9871 30 
10 3416 95 
10 5272 71 
10 9724 6 
5 9352 13 
5 5272 16 
5 5272 16 
5 9352 40 
5 5272 77 
5 1275 32 
5 9724 20 
5 .._ 9871 83 
5 5272 88 
5 3416 72 

Baladaki tertiplerin hizalarında gös
terilen Sll';;ı numaralarından mütebaki 
ayni tertiplerin diğer arra numarala.ntıa 
ve 3077 - 7406 - 3595 numaralı L, .er
tibe kamilcn amO!'tİ isabet e~.ıftir. 

ikramiye ve am'>rli bedelleri 22 i
kincite~rin 1934 tarihinden itibaren te
diye edilecektir. 

Aı-:~n:.i bedeli beher tahvil için bir 
T üı k lirası ve on kuruştur . 

'Jlilliy~t 
Aınn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLER!: 
Türkiye İçin Hariç İçi• 

L K. L K. 
3 aylıiı •••••• • 4 - 8-
6 " ••••••• 7 50 ı4 -

12 " ••••••• 14 - 28 -

Gelen •Yrak a•ri ••rilmn:.- Müddeti 
ıeçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gasela .,. 
matbaaya ait ifler için müdiriyete müra· 
caat ecli.lir. Gazetemiz ilUl.ana mas'uliy .. 
tini kahul etmes.. 

Bugünkü program 
18: Fransızca der&. 18,30: Plaklarla 

neşeli musiki. 19,30: Dünya haberleri. 1 
19,40: Oda mırsikiıi, piyanolu kuartet 
(Cemal Retit, LaPniski, izzet Nezih, 
Mesut Cemil beyler.) 20,10: Konferans. 
(Doktor Ali Şükrü bey) tarafından. 20, 
30 Plak ile Macar ve Romen ve hafif 
musiki havaları. 21,15: Ajanı ve bor1a 
haberleri. 21,30: Bedriye Rasim hanım 
tarafından Türkçe sözlü tanııo ve valsler 
Radyo caz ve tanııo orkestrası ile birlik
te, (Hava müsait oldukça grap memle
ketleri neşriyatı proııramımıza ilave edi
lecektir.) 

545 Kt... BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: S.alon orkeatr-au. 19,15: Almanca de.ra. 

19,45: Caorba çinıene orkestrası. 21: Konfe
rans. 21,30: "Liszt Ferenc11 takımı tarafından 
konser. 23.30: Son haberler. 23.SO: Dans rnu· 
sik.isi. 

175 Kbz. MOSKOVA, ı7ı4 m. 
18,55: Kız.ılordu için konser. "orkestra Ye 

cazband" 19,30; Musikili neıriyat. 22: Ecnebi 
dillerle sözler. 

832 Khz. MOSKOV A "Stalin,, 361 m. 
18.ZS: Bir opera temsilini nakil. 22,30: Dans 

musikisi ve karıfık procram. 
223 Kbz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Koro konseri. - Pli.k. - Konferans. 

19,15: Piyano konseri. 19,45: Mus.ahabe. 21: 
Hafif orkestra muaik.iai. 21,45: Haberler. 22: 
Tarihi kıymeti haiz konser. 22,45: Konferanı. 
23: Konserli. rekli.mlam. 23,15: Dan• dersleri. 
23,35: Dans muaikiıi. 

Khz. LEıPzıc, 382 m. 
17: Hafifi musiki. 18: Teknik bahisler. 18,15 

Halk t•rkdarı. 18,SO: Muaa.babe. 19,20: Vi1•· 
n.a havala.rından mürekkep parçalar. 20,.35: 
Musahabe .. 21: Haberler. 21,10: Dan• muaİ· 
ki.si. 22: Ha.fifi masiki. 23: Ha.herler. Spor. 
23.20: Drestlen nakil, 24,45: Pli.k. .. neteli mu· 
aiki ve danı parçaları ... 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m, 
17: Hafifi muaiki. - Musahabe. 18,55: Ro· 

mantik ıark.ıla.r "Sopran muaa.nniye,,. 19,20: 
Romen tefrikasL - Musahabe. 20,20; Radyo 
orkestrası. "Serenatlar.,. Zl,10: Yeni d&na 
muıikisi. 24: Triyo konseri. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
A•uslurya akt•mı. 21,35: Akordeon musiki· 

ai. 22,40: Karıtlk konser. 23,15: Viyana ıarkı· 
ları 23,40: Senfonik A•usturya musikiıi. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
17: Hafifi musiki. - Muhtelif. 19,30: Piyo-

no musikisi. 20: Aktüalite. 20,20: Çiter • Man. .. 
dolin . Gitar konseri. 20,40: Akıa.m haYaları • 
21,10: Hermann Proebstin mikrofon müaaba
kaıı. 22: Yenı neıeli musiki. 23: Haberler. 231 

20: Romanlardan mürekkep akıam muaikiıi. 
1031 Klu. KNıGSGERG, 291 m, 
17: Hafif muaiki. 18,30: Muıik.i bahisleri. 

18,50: Çiter muaikiıi. 19,15: Ziraat. 19,30:0 
Danz.iıten reportaj. 20: Köylü neıriyah. 20,30: 
Kli.sik piyano konıeri. "BeethoYen, Mozart.,, 
21: Habarler. 21,15: Kaybolan Yala. 23: Ha.her· 
ler. 23,30: Dana musikisi. 

592 Khz. VIY ANA 507 m. 
17 ,45 Radyo ser~sinden nakil: .lkti

sat aleminde radyo sanayii, 1 7 .55 
Brabms'ın hayatı (konferans), 18,15 
Müsahabe, 18,40 Yeni san'atkarlarm e
serlerinden konser, 19,10 Tiyatro kri
tikleri vesaire, 20 Haberler, 20,20 Pi
yano konseri, 20,15 Brahms'ın eserle
rinden klasik şarkılar, 21,30 Viya .. a r.1.ı
sikisi, 22,30 Müsahabe, Z2,40 h.onserin 
devamı, 23.30 H. b _rler, 23.50 Kuartet 
konscrh. 2~,Sll Dans plakları. 

lstanbul Birinci Yenileme Bürosun • 
dan: 4 - Kanunuevvel • 933 tarihinden 
evvel ikame olunmuş lstanbul Asliye i
kinci Ticaret Mahkemesinde derdesti rü
yet ve lstanbul Umum Sigorta Şinı.eti ile 

Nadir Nail ve Ahmet Şükrü Beyler ara
llnda mütekevvin dava dosyasmın yeni- 1 

leıvnesi için verilen beyanname ve gön

derilen davetiyenin Nadir Nail Beyin ika

metgahının meçhül olduğu beyanile mü
batiri tarafından bilatebliğ iade edilmiş 
ve yirmi gün müddetle ilanen teb'.igat ifa

sına ve 16 - 1 - 935 çarşamba &'Ünü saat 

15 de yenileme muamelesine batlanılına

ıına karar verilmiı olduğundan mezkllr 

ı günde Y enipostahanede kain Birinci Ye

nileme Bürosuna gelmediği takdirde 

2367 numaralı kanun ahkamına tevfikan 

yenilemenin ıııyabında yapılacağı ililn o

lunur. ( 4916) 

Osmanlıca karşılıklarını yazdığımız 
kelimelerin Öz türk<;<o mukabillerini ıek
limizin boş hanelerine yerleştirerek 
(Milliyet bilmece memurluğuna) gön
deriniz. Doğru haJledenler arasında çe
keceğimiz kur'ada kazananlara hediye
ler vereceğiz. 

Bilmecenin müddeti: Buııün aktarna 
kadardır, 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

ll 1 1 • • ı• -ı 
11 Jl ı 1 111 1 1 • 

~----;.,;;-.,_...;,...;,_..;,,;....1 

Soldan sağa 
1 Ama (3), Ahı (3). 
2 - Ebeveyn (7). 
3 - Bir içki (4), iptida (3), uzak 

nidası (2). 
4 - Kamer (2), Ankarada bir semt 

(7). 
5 - Kuıun dudağı (4), İman (5). 
6 - Akıl, zeka (2), rabıt edatı (2). 
7 - Kalay değil, cebir (3), silahta 

nlf'lll yeri (3). 
8 - Rabrt edatı (2), Allah (5). 
9 - Emmekten emir ( 2), hal ra· 

bıtaaı (3), bir meyva (3), 
10 - Uf (7). 
11 - Piı (3), abus (4). 

Yukardan a§ağı 

1 - Tiyatronun babası (7), yet (2). 
2 - Müşevvik olmak (11). 
3 - Hal rabıtası (3), nota (2), 

rabıt edatı (2). 
4 - Hançer (5), çayır (3). 
5 - Nota (2), ücret (3). 
6 - Büyük bir rakam ( 3), bir bay. 

van (5). 
7 - Tahsin etmek, aferin ( 5), ees 

(2). 
8 - Dem (3). 
9 - istifham (2), harik, •tık (6). 

t:ı - Fecir (3). 
11 - Nota (2), kuvvetli (5). 

Büyük gazetenin ( 4) üncü sa rl 
çok dolgun yazdarla bugün çıkın'!. 
Bu sayının dış ve iç sahifeleri de 
renk Üzerine orijinal resimlerle 1 

lenmiıtir. 
Bu sayıda bilhassa bir Aınet 

milyarderin (35) milyar dolanna 
şayanı dikkat yazı çok enteressan41

'' 

Bundan baP,a bu sayıda üç ııı 
lı tefrika, muhtelif be§ müsabaka, h 
ye, kadın, moda, sıİnema, tiyatro 
feleri vardır. 24 sahife ve dünya '" 
kuatına dair heyecanlı yazı ve res' 
le çıkan bu sayıyı okuyucu! 
lavsiye ederiz. 

inanç 
Bu, aylık ilim ve kültür mec . 

nın ilk sayısı çıktı. Tarumnış billl' 
yazı ada.mlannın beraberliğile , Y 
tahsil gören gençler tarafından ç I 
lan bu mecmua , kuvvetli bir ge 
ğe hazır görünmektedirı Birinci .. st1 f 
üniverıitc rektörü Cemil, profesor 
at, Nurullah Ata BeyleTin nutuk •• 
zılan ve ""' ;;er kuvvetli kalemleriD 
ğerli tenkit ve tahlilleri bulunm~ 

Davet 
Erzurum Lisesinden yeti§enl"". 

miyetinden: 23-11-934 cuma güııU 
at 14 te latanbul Halkevô saloıı 
cemiyetimizin senelik top.J.antm Y 
cağsndruı azamızın gelmeleri rica 
nur. 

ZA YI. - Liman idaresinden ~ 
nesinde aldığım cüzdannnı kaY 
Yenisi alınacağından hükmü yoı.tııı'• 

lımail oğlu ALl 
1 .. (4912) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı. 

.Galatasara)da Kanzlık eczahaıt<IP 
karıısında Sahne sokaiında 3 n 

rah apartımanda 1 numara. 

JOSEPH SCHMID'f 
Pek yakındı 

SU M E R ıinemasın~ 

İLKBAHAR ŞARKU 
fil111inde taganni edecek ~ 

Szoke SzakaII 
Komik ta vırlarih seyirdi•~ 
• memnun edecektir. 

Sarışın venüı, Altın sesli 'H altın ıaçlı 

JEANETTE MAC DONALV 
tuafındıın emaalsi& bir surette yaratılaa, Franıı:ı:ca 

• ıllıtlll ve ıarkılı 

KEDi ve KEMAN 
En ıon ıiıtemde tabii reakll ıal:ne!eri havi bOyllk, :ı:eııgi~ 

ve muhteıem film 6n0mll• MELEKSinemuııı0' 
deki Çarşamba akıımı bil- takdi ... 
yük ıinema mll!Bmereai olarak l•dilecektil 

Numerolu mevkiler ılmdidea satılmaktadır. ... _______ , 
GEORGES OHNET'in romanından muktebes ve 

Hüyük ırajedlyen G A B Y M O R L A Y'ın fnkaltde temsili 

DEMiRHANE MODORO 
Bllyllk ve kuv.-etli dram filmi bu baftı 

S U M E R ( eski Artistik ) sinemasındıı 
kemali muvaffakiyet'a devam ediyor 

Gece Uçuşu Sinema tekniğinin bir harikası Gece UçuştJ pek yakında 1 P E K sinemasında 
CLARK GAllLI<: t;ı,;cr; U<,:u:)lı lll'..Lt<:N JIAYES 

GECE CÇUŞU 
G~:Ct<: UÇUŞU 
MYRNA LOY Gl!:CE _uçuşu JOHN BARKYMORE 

... ........................ - ......................... __ .ı_mlı ________________ ,,,~ 

ha.kla.r ka.zandınnıt olsaydı - de
di - Azi2lim Nazmi Bey, ti.mdiye 
kadar sizin eUi. a.Ltmıt parça olma
nız lazımgeliroi. 

Yarı sinirli, yarı müstehzi bir 
kahkaha attı: 

O :raman bir pa.rça.nız Ka.ddcöy
de, bir parçanız Osmanbeyde do
lafırdı. Belki ağzınızı Fatihe gön
derirdiniz de gözleriniz bi2lİm mek
tebin kapısında kıalırdı -. Haklı 
değil miyim? 

Ve ... delikanlının bir teY söyle
mesine meydan vermeden; 

- Artık ayrılmalıyız ... - de
di - Tabii gene gö~eğiz. Be
nim itımim Aliye ... Mektepten çıktı
ğım saatler de maliim. 

Birdenbire arkasını döndü. "Al
laha ısmarladık!,, demeğe lüzum 
görme.mitti. Tramvay yolu, dört 
00. a.dmn ötede idi. Köteyi dönün
ce, tunel istikametinde uzaklattı. 

Nazmi baka kalmıfb. Bir müd
det onun gidi,ini seyretti. Bu kız 
kalabalık caddelerde süratle yürü
menin fennine vakıftı. Bir titman 
kadının yanından kalçalarına sü
rünmeden geçebiliyor, kolkola gir. 
mi~ çiftleri biraz sağa veya biraz 
rola açılarak kısa bir kavis çizip 
arkada bırakıyor, sarkıntılık eden
lere kulak asmadan sarhof Alman 

neferlerinin çimdik abnalarına 
meydan vermeden geçip gidiyor
du. 

Nazmi bu koskaca caddenin ka
labalığı içinde ondan batka bir 'ey 
görmüyor gibiydi. ileride, çok ile
ride, artık fekli belirıizletmeğe 
başlayınca ve biri tifIDan, biri za
yıf iki uzun boylu adamın önünde 
gözden silinince, Galataaaraya doğ 
ru yollandı. 
Hem yürüyor, hem dütünüyordu. 
Bu kız neler neler söylüyordu ... 
Haydi, diyelim ki adının Nazmi ol
duğunu birinden öğrenebilmişti. 
Fakat Omıanbeyden, Kadıköy. 
den söz olsun diye, f<iyle gelitigü
zel bahsetmit olamazdı. Demek 
Osmanbeyde, Kadıköyde bir ala
kası olduğunu biliyordu. Bu takdir
de kızın söylediği gibi, isminden 
aık sık bahsedilen tanıyan bir mu
hit i'e temas ettiğini kabul etmek 
lazımdı. Maamafih... bu kız, bir 
gün Osmanbeye fÖyle bir uğramıt 
olamaz mıydı? Sonra bir ba,ka 
gün, Kadıköy vapurunda, yahut 
Kadıköyde bir yerde gene pekala 
kartılaşmıt olabilirlerdi. Acaba 
kız çok derin alakalarla bağlı ol
duğu bazı semtlerden niçin hah -
setmişti. Onları bilmiyordu da 
böyle basit bir iki hatırayı yan yana 
getirip J.if o~sun diye mi ortaya r t-

mıttı? 
Nazmi itte buna ihtimal veremi

yordu. Aliyenin bu sözleri söyler
ken ağzını yayan gülümsemede bir 
takım manalar sezebildiğini zanne
diyordu. 

"AlbnTf parça olurdunuz ... ,, der
ken kızın o parlak kara gözleri ni
çin öyle birdenbire donuklatıver
mitti? ya yüzündeki o ani değitik
liklere ne demeliydi? Bunların el
bette ki bir manası ve ... bir sebebi 
olacaktı. • 

Nazmi o halile kızı tekrar görür 
gibi oldu. istihza, hırs, kin ve acı 
bu mat renkli taze kız yüzünde bi
ribirini kovalıyor gibiydi. "Altmış 
parça olurdunuz ... ,, derken kız, alt
mış rakibesini bir arada görmüş 
kıskanç bir revgili gibi ıı;inir -
lenmit ve aaabiletmitti. Bu da gös
teriyordu ki Aliyenin bildiği bazı 
şeyler vardı, acaba bu şeyler tunun 
bunun söylemesile mi öğrenilmiş
lerdi? Bizzat görülerek, bizzat tah
kik' edilerek anlatılmıt neticeler 
de olablirlerdi ... Kız, her halde Ga
libe ile bıqlayan macerasını çok 
yakından takip etınite benziyordu. 
Fakat ... bu macerayı ihsas ederken 
gene az çok sinirlerine hükmedebi· 
liyordu. Aliye asıl Fatihten bahse
derken zıvanadan çrkıvermişti. 

Gayet iyi sezmişti. "Ağzınızı Fa-

• 

tihe yollardınız ... ,. derken ]cııı' 
zü içindeki bozgunu, olan~ 
hile, bir ayna gibi akaettirif 
ti. 

Fatih... ,il 
Acaba Fatihte nasıl bir b 

rıttırmıştı? 
Düşünüyor, düfünüyor, eJJ 

en karanlık taraflarda arkıf,,,ıf' 
tıraları kurcalıyor, lakin bir 
Fatih düğümünü halledeınİ 

Fatih ... 

Gö7lerini yumdu. Bir oto 
ön çamurlukları üstüne kıJ'f 
bir kameranın (1) opjekll 

1
1 

Veznecilerden Fatihe, orad•f 
Karagümrüğüne, Ayvanaar• Jı 
dar uzanan yolları hatıratJP ~ 
rayarak dolaştı. Büyük yolıl ~ 
kenarındaki evleri, sağa, solll ~~ 
lan bütün sokakları günün pli 
lif saatlerinde, tekrar tekraf 
gibi oldu. 1 

Hayır ... Hiç bir şey hatırl•~e 
du. Ne genç kızların mekteP e 
gidip döndükleri saatlerde. ~f 
pe halayıkların martlanrn•~ )ıfl~ 
kedi hırsile kaldırımdan İl~ 
ma zıplayarak, duvarlara 5 fi 
rek bakmaz gibi görü11e11

1 her şeyi eören gözlerle berJ 
-Bitme 1 

( 1) Sinema filmlerı .. •i ~I ' 
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(.MüTEFERRiK .HABERLER) M 
SPOR 

Ateşgüneş-Galatasaray 
Birkaç Galatasaraylı birleşme aleyhin

de takrir imzalatıyormuş 
••••••• 1 

Galatasarayın ileri gelenleri Salı günü topla· 
nacak ve bir karar vereceklermit 

Ateı • Güneı ve Galatasaray klüp0 11 birleıerek (Galatasaray Spot' klübü) 
lerini.n azami menfaatini bu iki klübün iomi altıı!da faaliyetine devam eder ve 
faaliyetlerini birleştirmekte bulan iki ta- biraz evvel söylediğim ( tdmik •P<ll" 
rafın iyi düıünceli, hüsnü niyet sahibi k "t ") ıar-'-d "d ed"lir 
ba -'-'-- b" el · h · oım esı Mm an ı are ı . zı enuuıı ır araya g mıı ve eyeti 
urnumiyelerinin kararını almak şartile 
bazı esaslar görüpnüşlerdir. 

Bu birleşmenin leh ve aleyh.inde bu
lunulduğu söyl.,ndiği bu sırada ipn aa
lrru öğrenmek üzere Ateı • Güneı klü
büne mensup salahiyettar bir zatla gÖ· 
rü~tük. Bu zatın verdiği malümatı ya. 
2Iyoruz: 

- Klübümüzü kuran arkada·'·r a· 
rasındaki eski GalatasarayWar, G.ıa • 
taaarayda iken, spor ve idare iılerinin 
ayrıLmasıru, sporcuların. idare işlerine, 
idarecilerin sporun teknik husus)..,.... 
karışmamalarını istiyorlardL 

Aradaki noktai nazar farkı o kadar 
büyük ve esaslı idi iri bunlar, kendi 
düıüncülerinde olanlarla birlikte, Ateı • 
Güneıi kurdular. 

Şimdi 5İze Ateı • Günqin idareme
lcanizmını.nı anlatayım: 

Alet • Güneı muhtelif spor ıubele
ri olan ve milli kültür ve ülkü dairesin
de ~timai hareketlerde bulunan bir 
ldüptür. 

Spor ıubeleri idare beyeti tamfın • 
dan seçi.lmı bat kaptanlarla idare edi
lir, sporla meıgul obruyan aza &pot" it
lerile metgul olmaz, sporcular da· S(JOI"· 

larmı yaparlar ve idare itlerine karıt • 
nıazlar. 

Son zamanlarda Galatasaraylılar 

araımda da spor ve idareyi ayımwıın 

çok iyi olduğu fikrine iltihak edenler 
çoğaldığmdan bunlardan bazıları ilci 
klübün faaliyetini biırleıtinnek için de
laJ.ette bulundular. 

Biz kendilerine, tabii iki taraE he
yeti umumiyesinin tasvibini almak ŞH
tile, fU esaslan teklif ettik: 

1 - Ateş • Cünet, esas nizamırame
&i mucibince faaliyeüne devam eder. 

2 - C:ılatasal"llyın sporcu olmıyan 

"Zail Ateş - Güneşin sporcu olmıyan 

'l:zall yanında ayni haklarla yer alır ve 
bütün bunlar Alet Günqin yeni idare 
heyetini seçerler. 

3-= Bu idare heyeti spor itlerini i· 
dare edecek (teknik spor komitesi) ni 
&eçer. 

4 - Galatasaray ve Ateı • Güne
tin bütün spor ıubeleri ve sporcu aza-

Danzikte 

lntihabatta naziler ekse
riyet ümit ediyorlar 

YARŞOYA, ı8 (A. A.) - Bugün 
Danzig serbest ıehrinin iki kazasında na
hiye intihabatı yapılacaktır. Şimdiden 

dört liste tevzi edilmiıtir. 

Nazil er, reylerin yüzde 75 ini kaza
"8caklannı ümil etınektedirler. intihabat 
Yapılacak olan iki nahiye evvelce Nazile
rin Volkstag için yapılmıı olan son inti
habatı kazarurut olduktan iki nahiyedir. 

Vatani hizmet mukabili 
maaşlar 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Ya· 
tani hizmet mukabili maaılann bazı 
<na.haller-de bir veya üç aylık olarak 
ı>etinen tediye edildiği evrakın tetki • 
kinde görülmüıtür. 

Vatani hizmet mul<abili olan maat· 
lann p.,Pn verilınesi için bir hiilı:iim 
<>lrnadığından bu maaılann birer aylık 
olarak ve AY sonunda verilmesi lizım 
teleceği Maliye vekaleti taraiıoclan def. 
l:erdarlıklara bildirilmiıtir. 

Havuzlar idaresi 
ANKARA, ı8 (Telefonla) - lldi

""t vekaleti Akay fabrika ve havuz • 
ı.,. idaresi nizanmame projesini ha • 
"'•laınıt ve mütalealanm almak üze
re vekaletlere göndenniıtir. 

Cenevre müzakereleri 
. CENEVRE, ı8 (A. A.) - Konsey 

loplantııının üç dôrt alin gerilemesine 
l"ağrnen Cenevred siyasal faaliyet azala
cak değildir. Salı sabahı aıl.ahnzlanma 
konferansı bürosu M. Henderaon'un bat· 
kanlığında top) nacak ve oğleden sonra 
Şako harbile meıgul olan assamble açıla
caktır, Bu arad Cnıcvrede bulunan dev 
leı a4amlaı evrensel uyasaya müteallik 
llluhirn meseleleri göruıeceklerdir • 

llELGRAT, ıs (A. A.) - Yugoslav· 
Ya Hariciye Nazın M. Y evliç dün akıam 
C ncvrcı'ye h..,- ket etmi&tir. 

Bütün bu söylediklerimden siz de 
takdir edersiniz ki tarafımızdan bundan 
daba büyük bir hüsnü niyet gösterile
mez. Fakat esefle söyliyeyim ki Ga
latasaray klübünde hali, idare ve spo

"' biribirinden ayırmak iıtemİyen bir 
kaç ki§i lralrruıtır. Bunlar, teldifimizin 
görüıüldüğü geçen çarJamba günü der
hal harekete geçrniıler ve genç sporcu
lar üzerinde müessir olarak bu birletme 
aleyhinde takrir imzalatınağa başlamıt
lardır. 

Diğer taTaftan öğrendiğime göre 
salı günü Galatasarayrn ileri gelenleri 
bir toplantı yapacaklar ve bu meseleyi 
münakaıa edeceklerdir. Bu toplantıda 

tabii bir bU.leıme aleyhinde bulunanlar 
da mooakaıaya iıti..ak edeceklerdir. 
Birleıme ip, z.ınnedersem bu toplantı-

nm neticesine bağlıdır. 

Ateş - Güneılinin izahatını yukan • 
ya kaydettik!.., sonra bir noktaya do
kunmadan geçemiyeceğim: 

Geçen peTtembe günü, htanbul
ıporla oynayacak Atq - Cüneı takmu
nm ne ıekilde çıkacağım i~ttiğim ri
vayetleri teıbit ederek sırf bir spor ha-
vadisi vennİftİırn. 

Cumhuriyet gazetesinin ıpor nnı· 

harriri (iki klübün bi.-leşmesi mevzuu 
bahsolurken Milliyet spor muharriri 
pif'Dİı aşa soğuk su katıyor) şeklinde 

bir saçma sarfetti. Bereket versin ki 
efkarı umumiye, Cumhuriyet muham.
rinin zannetmediğinden çok daba anla
yıılıdır ve ne zaman olsa, belki de 
Cumhuriyet muharririnden evvel, pİf -
miş aşa soğuk tiU katanlarm benim ya
zımdan bir gün evvel birletme aleyhıin
de takrir imzalatınağa çalışanlar oldu
ğunu öğrenecektir ve öğrenmiıtir bi • 
le. .. 

Ben kendi hesahnna , makul düşü
nenlerm galebesile iki klübün birleı

mesinin en har taTaftanynn. Hatta bu 
taraftarhğnn yalnız, epor işlerine bu • 
run sokarak ıporcu aza üzerinde nafiz 
olmak surctile idare mevkiine geçecek 
bir vaziyetim olmadığından değil, etki 
ve terefli Galatasarayın iyiliğini istedi
ğimden ileri geliyor. 

EaatHAMDUN 

Stratcs~cr 

Picardla karısı 11 mil 
yüksek:iğe çıkmışlar 

DETROIT, 18 (A. A.) - Stratosfer 
hakkındaki tetkikatile tarunmıı olan pro
fesör Jean Picard ile zevcesi 23 teşrini 
evvel tarihindeki suutlan esnaıında tak
riben on bir mil yüksekliğine çıkmıılar· 
dır. Bu irtifa, kendilerine iilellerinin sıh
hati l'Ctkik edildikten sonra milli hava iş
leri cemiyeti tarafından bildirilrniıtir. 

M. ve Madam Picard'ın niyetleri an· 
cak dokuz buçuk mile çıkmaktı . 

Yıldırım felaketi 
IST LONDON (Ümit Burnu), ı8 (A. 

A.) - Klarksburg'da yerlilerden Gı ki
ti yıldırım vurmasile ölmüılerdir. Bu e
damlar, fırtına koptuğu zaman hep bir 
arada ve bir kulübenin içinde yemek yi· 
yorlardı. 

Şimendifercilerin grevi 
ATINA, ıs (MilHyet) - Dün -. 

at on birden on ikiye kadar bir -
bütün ıimendiferciler grev yapmqlar
dır. Şiınendiferciler istedikleri kabul 
edilınezse grev yapm&ğa muıraffak o
lacaldarmı göatennek >atesniJlerdir. 

Yeni Bulgar ceneral 
konsoloı;u 

Bulgariatarun İstanbul Ceneral kon 
solosu M. Baklaciyef, Bulgar Harici • 
ye ne:ı:aretinde yeni bir memuriyete ge 
çiril:miıtir. Onun yerine de M. Nil«ıola 
V an.çef getirilmi.Jtir. Yeni Bulgar kon 
M>losu 1 tanbula gelıniı ve dün yanın
da eski koMC>loıı M. Baklaciyef oldu
ğu halde vali muavini Ali Rıza Beyi 
re5111cn gönnüıtür. Eski kanaol.,. ya
kmda Sofyaya gidecektir. 

Kayaeride seçim 
hazırlıkları 

KA YSERI, 18 (A. A.) - Bele
diye yeni meb'us seçimi hazırlıkla· 
rma baflamıştır. Şehir Meclisi se • 

çim masrafı olarak belediye büt • 
çesinden münakalat yapmıttır. 

Belediyelerin 
Başaracağı işler 

iç işler bakanlığı yeni bir 
düzen hazırladı 

ANKARA, ı8 (Telefonla) - Be. 
lediye kanunile .War kanunu ve yapı 
ve yollar kanunu belediyelere bir çok 
vazifeler yüklemittir. Belediyelerin ha· 
li hazır haritalarını ve müstakbel plan. 
)arını tanzim ettirmek, içme sulanru 
ııetirbnek tenvirat için icap eden fen• 
ni tesisatın vücut bulmasına çalıımak 
belediye vazifelerinin en önde olanlar
dır. Bu işleri nazarı dikkate alan 
Dahiliye vekaleti beılediye kanununa 
zeyil olınak üzere mu1Wtı bir kanun 
layihası h;lzırlamıştır. 

Yakında millet meclisine verilecek 
olan bu layihanın ilıtıva ettiği hüküm
leri bildiriyorum: 

Layiha esaslarına göre, belediye ka. 
nunu tatbik edilen yerlerin harita ve 
müstakbel imar planlarını ve içme su. 
larile tenviratrru toptan veya mmtaka 
halinde yahut ayrı ayn münakasalı ve
ya münakasasız pazarlıkla yaptınna. 

ğa Dahiliye vekaleti mezun olacak
tır. 

Bu iıleı· için Dahiliye vekilinin ri
yaseti al tında Nafia, 1 ktisat ve Sıhhat 
ve içtimai Muavenet vetcaletleri miimes
•illerinden ve dahiliye müsteşarile ma
halli idareler ve belediyele.- bankası u
mum müdürlerile Ankara İmar müdü
ründen mürekkep bir belediyeler İmar 

heyeti tqkil olunacaktw. 
Yukarıda &ayılan itleri yapmamıı 

olan belediyeler bu işler için İcap eden 
tabsôsatı taksite bağlamak suretile 
kendi bütçelerine koymağa mecbur tu
tulacaklardır. Bütçelerin tasdikinde sı
rasında t~-ı.;.İsat ayınlmadığı görülür
se bütçeleri tasdike salahiyetleri ma
kamlar va11tasile bu tahsisatı koydur
mağa ve merkezce tasdik olunanlar i
çın de resen tahsisat koymağa Dahili· 
ye vekili salahiyetli olacaktır. 

Bu paralar belediyelerce Dahiliye 
vekaleti emrine belediyeler banka.,na 
gönderJecektir. Göndenniyen beledi • 
yelere ait mebaliğ mahalli en büyük 
rnükliye iunirinin it'an ve hazine vası -
tasile tahsil olunan belediye hisselerin
den Maliye vekaletince ve yüzde on 

son hisaelerinden O...'ıiliye vekaletince 
tevkif olunarak belediyeler bankasına 
yatırılacalotır. 

icabında bu itler kartıhğı bclediy.e
ler bankasında kanuni hükümleri dai • 
resinde me7kiir bankaca kefalet veya 
ikraz guretile remin olunacaktır. 

Belediyeler imar heyetinin yazı it· 
)erile fenni muamelesi Arıkara imar 
müdürlüğünce ve hesap itleri belemye • 
)er ba.nkasmca görülecektir. Bunun için 
imar müdift.lüğü teşkilatına mütehas
ııs fen memurla.rıile şehirci mimar ve
ya mühendisler ilave olunacaktır. 

Çalınan bonolar 
--o-

Ziraat bankasında ne 
diyorlar? 

lzınirde yapılan bono sahteki.rlığı 
hakkında tahkikat devam etmektedir. 
Çalman bonolardan 30 lcii.sur bin lira 
I. ğınm tehrimiz Ziraat Bank""mca a
lındığı hakkında verilen haberler hak 
kında ~&kadar bir zat bize ,unlan 
&Öylem· §tir: 

"- Bonolann mühim bir kıamı no

ter va&tıasile ve elden ele ciro edil • 
mek ııuretile son ma.l sahiplerine öden 
mittir. Sa.htekar!sk vaziyeti malüm 
oluncaya kadar bu bonolar için yapı
lan müra.catalar, kanuni tekilde oldu
ğu için, kabul edi'.mittir. Fakat, iz • 
mirde aahteki.rlığm haki.ki mahiyeti 
ni henüz bilmiyoruz.,, 

" Leylei berat ,, 
lstanbul Müftülüğünden: 
1934 senesi T. saninin 22 nci 

Pe11embe günü Şabanın 14 düne 
müsadif olmak!~ akflllllı (Cuma 
gecesi) Leylei berat olduğu ilan o
lunur. 

1 Küçük haberler l 
* Halit Bey Ankaraya gitti - Ma· 

liye bakanlığı para itleri müdürü Ha· 
lit Bey dün Ankara.ya gitmiştir. Halit 
Ber burada yeni giİmÜJ paraların ba
sılmasına bakıyordu. 

._I _Iş_v_e_Iş..._çi_f 
Mılliyet bu sütunda İf ve İfçi isti· 
yenlere tavassut ediyor. Iı ve işçi 
istiyenler bir mektupla Iı büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
Sanatim makinisttir. Ye her cins 

otomobil kullarurım. Ayni zamanda 
un fabrikalan t8§larından anlarım, elim· 
de bonservislerim vardrr. Şelıiremaneti 
Piyer Loti caddesi Çukur mektep 4ı 
No. Galip Bey va&ıtasile Sadi. 

İpsi le 
Türkiyemizin cennet kö

şelerinden biridir 
SiY AS, (Milliyet) - Bu mektu

bumla da "Milliyeıt,,in kıymetli ka
rilerine Hafiğin lp~ile nahiyesın· 
den bahsedeceğim lpsile veyahut 
halk arasında "Toza.nlı., diye am· 
lan bu cennet köşeye kadar da bir 
seyahat yaptım ... "lpsile., Hafiğin 
hemen, hemen timalinde ve Koy.it.İ
sar, Reşadiye, Yıldızeli, kazal,uı İ· 
le de huduttur. Ve tahminen 60 ki
lometre kadar uzunluğu vasati ola
rak ta yirmi beş kilometrelik t:ıir 
genitliğe maliktir. Heyeti umumiye 
si itibarJe nahiye ormanlarla, vak. 
tile arızalı dağlar, yaylalar a.·s.sın· 
da çevrelenmittir .. 

Hafiğe on iki saat mesafededir. 
Çaykurt, Özen, Yeni.köy, Ermenis, 
ve Gevelenin köylerinin üst kısmın
dan İpsileye inilir ... Nahiyenin et· 
rafında dumanlı, yakınlı, Asnıa 
dağları var<lır. Yazın o kavurucu 
sıcaklarında bu dağlar iizerinde 
durmak imkaru bulunmaz fazla so
ğuk yapar. Bu dağlar sık çam me'e 
ve gürgen ormanlarile örtiuüdür. 
lpsala arazisinin ekserisi dağlık ve 
arızalı olduğu için ziraate ei veritli 
değildir. Bu dağların etraflarrndaki 
yaylala.rda göçebeler bulunur 

İpsile denmesinin sebebi lpso
la tabirinden ileri geldiği ve bunun 
da ne mana ifade ettiği bilinme-. 
mektedir. Tarihi hakkında yaptı· 
ğını tetkikat müsbet bir netice ver
medi. Dünün ihmal edilen köy ve 
köylüleri bugünün kendisine kendi 
varlığını, tanıtan cumhuriyet ida· 
resinin ve a . ırlarm bi'e az gördü
yüce inkılabımızm hemen her sa
hadaki feyizli eserleri herkesi 
memnun uyandırmıftır. 
Dün askerde bulunan çocuğun
dan gelen mektubu okutmak için 
ya bir kasabaya yahut şehre kadar 
inmek ve etek sallamadıktan son
ra mektubunu okutamayan köylü 
bugün tarafsından döndükten son
ra mektubunu yazıyor, okuyor •.• 
Ve bir ağızdan da inkılap türküsü 
söylüyor ... Ve yaylaların arasın
dan "çıktık açık alınla on yılda 
yer sava,tan Türk önde Türk ileri., 
diye içinden gelen bir duyutla 
söylediği marşı doya, doya dinli
yerek evine dönüyor. O köylü kü 
boş zamanında b;Jrıediği, şeyleri 

• !amak için muallime koşuyor. 
Ve onuJ.t t:: .. ,ctıı ... 11 çevıriyor ..• 

Dünün yolsuz, bataklıklar için· 
de sararan yüzler, cüaseli vücutlar 
yerine bugün ilkılap hükılmetinin 
elemanları sayesinde sararan yüz. 
!er kanlaşmıt ve bugün yaylaların 
temiz havasında yetişen yüzlerin· 
den kan fışkıran delikanlılarla 
hastaltktan, derdinden tiki.yet et· 
tirmedi can, ciğer gibi konuşuyo

ruz. O yayla delikanlıları ... Ne 
canlı insanlar. 

lpsile köylerinde maarife faz. 
la ehemmiyet verilmektedir. Mer· 
kezde beş sınıflı bir ilkmektebi 
vardır. Ve mektebin 125 kadar 
da talebesi vardır. Ve iki muallim 
mektebi idare etmektedir. Nahiye

ye dokuz saat mesafede bulunan 
okturun köyünde de üç sınıflı bir 
mektep vardır. "Okturln,, tabiatin 
en güzel yerlerinden birini teşkil 
eder. Burası kimilen ceviz ağaçla· 
rile çevrelenmittir. 

Nüfus 
Nahiyede ehemmiyet verilen teY 

lerden biri•i de nüfustur. Nüfu&U 

.ahasmdad da itler düne göre kat 
kat ilerleyitlerle geçiriyor ... Evvel
ce gelitigüzel olan ve bir çok müt
kü.ıeri ıhtıva eden nüfus muamele· 
si bugün pek esaslı bir tekilde de
vam ediyor. Her ay doğum ve ö
lüm cetvelleri vermekle mükellef 
olan muhtarlar bu itin layık oldu
ğu kıymeti meydana koymaktadır. 
Bugünkü hal ile nüfus 15 bindir. 
Af kanunundan evvel 13 bin iken 
iki bin artmıştır ... 

Ziraat 

Bu da diğer kısımlar gibi dün 
ile mukayese kabul etmiyecek de
recede inkişafa mazhar olmuştur. 
Ziraat bankaları vasıtasile köylü
ye yapılan yardımlar, köylere ve
rilen boğalar cinsleri ıslah edilen 

hayvanlar ve hayvanlarda çıkan 

bir hastalığa karşı alman tedbirler 
yapılan fedakarlıklar. 

lpsile arazisi dağlık olduğu için 
ziraat bir ve dört beş • arasında
dır. Ziraat yapan 180 • 200 evdir 

• 
Isparta hastanesine rontgcn lazım 

Isparta hcuı: '!hanen 

lSPARTA, (Milliyet) - Guller J nan bu bakını evinin yatak adedıni 
diyarının havadar bir yeri olan ada çoğaltma.c noksan olan cerahi ik· 
kahvesi mevkiindeki otuz yalaklı mal etmek en önde yapılacak ifler
hastahane iyi bir sağlık evidir. Vali dendir. Şurası çok faciadır ki Ront 
Müfit bey zamanında yapılan hına- gen ve ele! tril~ tedavisinin hakinı 
ya elyevm başhekim Ethem bey ta- olduğu bu devirde böyle değerli bir 
rafından pavyonlar, parklar ılave sağlık evinin bundan mahrumiyeti 
ettirilmiş, iyi bir hale getirilmiltir. çok fecidir. Başhe!d:m iyi bir roııt· 
Dar bir bütçe içerisinde kalan has- gen mütehassıudır. Burada tedavi 
tahane Ethem ve Sami Süleyman edilen Eğridirli Şapçı zade Mehmet 
beyler gibi hazik ve gayretli doktor efendi Rontgen alınması için üç 
larm elinde çok temiz ve faydalı bin liraya söz vermittir. Ve sözünü 
bir haldedir. Doktorlar müracaat e· ifa için hazudır. Hususi idareden 
den bütün ha.stalar memnun edil- veya diğer zenginlerden yapılacak 
dikleri gibi, mekteplerin tatilinde yardıımla bu iş te bafa.rılır. Vilayet 
lapartanın çalışı!can çocukları olan büyüklerinin buna önayak olarak 
tıbbiyelileri de faydalanıyorlar. Bır bu bo l • kapa,tmaları çok hayırlı 
çok tehlikeli ameliyatları muvaff a- ş u~ • 
kıyetle batarryorlar. Merkezin ve ve tereflı olacagmdan ~nda ~-u 
mülhakatla beraber komşu vilayci:- hastahanede rontgen de gorecegt· 

leri.n bile biricik hastahanesi bulu- ne iman ediyorum. 

Edirnenil'i ku '-'uş gUnü \ Trakyada faydalı yağmurlar 
EDiRNE, (Milliyet) - 20 ikin· EDiRNE, (Milliyet) - Cumar-

citeşrin Edirnenin 13 üncü kurt~~ tesi aktaını başlayarak yirmi dört 
luş gününe rastlamaktadır. Bu mu- saat durmadan yağan yağmur 24 
na•ebetle tehirde büyük hazır!ık· .1. t d" T d ya-. · · ·ı · · y·ı· · mı ıme re ır. aın zamanın a !ara gırıfı m.ıştır. ı ayette, umumı • • ky 
müfettitlikte, fırka ve belediyede gan bu faydalı .rag~urlar Tra a-
hümınalı faaliyetler vardır. Fırka nın her tarafına yagmıştır. Bu yıl, 
ve halkevi bayrama ve bayramda Trakyadaki yazlık ve kıtlık ekimin 
yapılacak merasime ait programı geçen seneye niıbetle iki üç dere-
tamamile tesbit etmiştir. ce fazla olacağı tahmin edilmekt& 

Kurtuluş bayramı münaaebetile dir. 
Ankaradan Edirneye 60 - 70 kitilik D . l"d .. r·· .. 1 
bir heyet gelecek ve Edirnelilerin anız 1 B OZ UrÇ8 Şiir er 
sevinçlerine i~tirak edecektir. Bu DENiZLi (Milliyet) - Halkevi 
heyet meyanında Adliye ve l'Vtfia 
vekillerile fırka umumi katibi Re- salonunda güzel bir musiki eğlen. 
cep beyefendinin de bulunması cesi yapıldı. Musiki muallimi Mü
kuvvetle muhtemeldir. Bu zevattan beccel bey kemanile güzel parça• 
maada Trakyanın muhtelif yerle· lar çaldı. Öz türkçe şiirler okundu. 
rinden kalabalık heyetlerin de gel· Yeni mınikimiz hakkında faydalı 
melerine intizar olunmaktadır. sözleı le zeybek oyunları oynan-

T enziliitlı tren mıfhr. Halkevi bandosu güzel paıı 
Edirnenin kurtuluş bayramı mÜ· çalar çaldı. 

nasebetile bir tenezzüh treni daha Kemalpa!:l kaymakamlığı 
tertip edilmektedir. Şark demiryol- Y 
!arı kumpanyasınca umuru ticari- M. KEMALPAŞA, (Milliyet) -
ye müfettiti Rıfat bey bu işi temin Beş aydan fazla bir zamandanberi 

b k ·· Ed" e Vekalet.en idare edilen kazamız ve tes it etme mere ırney 
gelmi' ve alakadar mahafille te· kaymakanlığma Bulanık kayınaka· 
maalarda bulunmuştur. Tenezzüh mı Fahri bey tayin edilmiştir. 
treni 24 ikinci teşrin sabahı lstan· Yeni kaymakamımız tehrimize 
bulde.n kalkacaktır. gelmiş ~e vazifesine batlaınıttır. 

Londra - Melbourne yarı
şının ikincileri Ankarada 

(Başı 1 inci sahifede) 
Halebe inerek orada biraz kalı:!ığından Ankaraya teahhürle geldi. Tay. 
yarede bet yolcu vardı. Holandalı ta>?'areciler, tan:~ecile~~iz~. tayy• 
relerini gösterdiler ve uç~a davet ettıler. Saat on dortte Millı Mudafaa. 
Vekili Zekai, Gümrük ve lnhısarlar vekili Ali Rana Beyler sahaya gel
diler. Ayni sıralar<la hava itlerıne candan bağlı olan ismet Pll.f8 ile Ma
liye Vekili de sahaya vardılar. Batvekil tayylll'e(.ileri tebrik etti ve tay· 
yarey~etkik etti. Bundan sonra pilotun uçmak teklifini kabul ederek 
Zekai ve Fuat Beylerle tayyarecilerimizden mürekkep bir grup tayyare
ye bindiler ve Ankara üzerindto yarım saat kadar uçtuktan sonra indi· 
ler. Misafir tayyarecileri Hava mü•tetarı Cevat Pata, Büyük Erkanı Har 
biye Hava müstetarı Mecit Bey, lktıaat Vekaleti Hava idare.i namına 
tayyareci Avni Bey, Nafıa Vekaletinden tayyareci Hamdi Bey ve bey • 
nelmilel havacılrk federa.syonunun Türkiye mümeıısili olan Tüdt Tayya. 
re Cenıiyeti namına biT heyet karşılamıttu. 

Tayyare havada beş ııu.t kalmakta ve devamlı olarak saatte 295 ki
lometre hızla uçma.l«a.c:hr. En son hızı 325 kilometredir. 12 dakikada 5 
bin metreye uçmaktadır. Ve sekiz bin metreye kadar yükselebilmekte • 
dir. Her biri 700 beygir kuvveti veren iki motörle mücehhezdir. Perva -
neleri üç kanatlıdır ve pervane kanatlarını~ ayarı _kabildir. Tayyare. ya· 
rın sabah ~ekizde Eskitehir • lstanbul • Atına yolıle Amsterdama gıde
cektir. Bu tayyarenin Londra • Melbum yarıtında uçan diğer tayyare • 
!er arasında baflıca farkı ötekilerin. bu yarış içi~ bilhaua hazırla~ş ol
maları, buna mukabil bu tayyarenın normal hır yolcu tayyaresı bulun

ma.sıdır. 

bu da iki bin dönümlük araziye rada çalışır .. Diyebilirim ki bu na. 

1 · hiyede lstanbulu görmeyen yok yer eşır ... 
Hayvancılık fazla ileri gitmemiş- gibidir. _Halk çalı~kandır. Misafir. 

tir. En ziyade Zara hudut kısmına perverdır. 
düşen ovalar hayvan yetiştirmeğe ihracat 
elverişlidir. \ Yumurta, yağ, peynirdir. Gele. 

Halkın çalışma vaziyeti cek mektubumda lpsilenin '.!olla· 
Ziraatle, ve çobanlıkla geçinir. rından, ormanl~~mdan, yaylalarııt 

Bir çokları lstanblla giderler ve o- dan bahsedecegım. 



Pi. illiyet'in Romam: 37 

:Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Avusturyanın 
İstiklali 

(Başı 1 inci sahilede) 
malu.atlan takip eden heri<eee açık • 
tu. Fıqi&t hükilmeıti enerjioini ıiyaea
nm inki§Ahna tahais etmİ§ ve edecek
tir.,, 

Fransanın Bask salıillerini Alman 
talılelhahirleri bombardıman edecek 

M. ŞU§nig, cevabında, gördükleri 
hüs~ kııhulden ve M. Muaodininin 
haklarındaki &Özlerinden dolayı M. 
BergeT'le Avusturya hükllmeti ve mil
leti namına teıekkür ettikten eonra 
demiştir ki: 

"-Gerek Avueturyanm bu-... 
geçirdiği m~ül §er'&iti na.zan itiba
ra alarak ve gerek maruz kaldığı va.
hiın ziyam hatırası için, Avusturya -
nm dostluk anl~riyle bağlı bu • 
lwıduğu ltalyadan gördüğü tanı anla
Ylf ve müzahe-etten doıl.yı zatı dev • 
Jetlerine yeniden teşekkür etmek be
nim için bör mecburiyet idi. halya, 
Avusturya dahili iti.,..._ heriıangi bir 
teoir icraama bir kere obwı tefCbbüs 
etmeı..izin, •ulh davasına. bi:zımet ar
zqp•mın delilini bütün dünyaya nümu 
ne olacak bir tazrda venniftir. Genç 
Anısturyanın biricik arzusu müstakil 
m"""1diyeti ile barışın konınmaama 
çalqma.kbr. Y eırine ihtirası, bizzat 
kendi menfaatlerinin üstünde mede -
niyet ve terakkiye hizmet etmektir. 
Bizi dostumuz Macaristan ile birleşti
reoı ökonomik münaad>at, Duçenin ha 
airetli teşebbüsüne medyun olduğumuz 
misakJa kolaylaflırılnıqtır. Ve bu mü
nasebat, diğer devletlere kll?'Jı hiç bir 
suretle tecerrüt t~bbü.aüne matuf 
cl<.ğildir. Burada noktai nazarımız ( • 
talyarunkinin tamamen aynıdır. Tabi
idir ki, bizimle münasebete girmek ar 
zuaunda olan ve bize hürm.et etmeğe 
karar verıniş bulunan herkeoıle umumi 
menfaate hizmet çaresini araştrnnağa 
i.maıle bulunuyoruz. Bizim!e münase
bata girmem.ek lüzumuna inanana kar 
§t hiç hfr §ey yapamayız. Her halde, 
devletlerim.izin dostane münaaebatı 
ve kat'i meselelerdeki tel&kkilerimi • 
zin m~terek. hedefi, münakaşa gö -
tünr.ez bir vakıadır. Ve, kaniiz ki, bu 
kadar sarsıntı geçiren memleketim.iz
de ahvalin devamlı istikrarına hadim 
olmuttur. 

Hülasa 
[ Marthe Richard Fransa casusluk 

-teşkilatı tarafından ispanyaya Sen Se
bastiyen 'e gönderilmiştir. Vazifesi ora
da Alman C"5Uö teşkillıtına ginnek ve 
iki cihetli casusluk yapmaktır. Orada 
kendisine kur yapan Walter isminde 
şişman bir Almanla tanışmıştır. Bunun
la bir parkta gezerken Steplı.an ismin
de birisine rast gelmişlerdir. Stephan 
bir Alman casusudur. Onu Alınan ca
sus teşkilatı reisi Baron Fon Krohn'a 
tanıtmıştır. 

Kendisini bu teşkiLitın i~ine alıruş
lar ve casusluk yapmak üzere Fransa
ya göndermişlerdir. Marthe Richard 
Fransada casusluk teşkilatı reisi M. 
Ladoux'tan izahat almış ve tekrar is
panyaya Sen Sebastiyen'e ve sonra 
Fon Krohn ile beraber Madritc gelmiş
tir. Orada Almanlar kendisine ziyafet 
vermektedirler. ] 

Fransa: kadınlarına iftira edi -
yorlarclı. Bununla beraber bir F ran 
sız kadını onları kafese koyuyor -
dlL -

Filhakika bu muhavereren öğ -
rendim ki Baron Fon Krohn ile ar 
kadaşları Basque sahillerine bir 
bombardıman hazırlıyorlardı. Bu 
bombardımaru İspanyol sula· 
rında bulunan tahtelbahirler 
yapacaklardı. Birdenbire duşün -
düm ki derhal Fransaya dönsem 
bile ~.i.n bo~ olarak 1\1. l adoux
nun kartısına çıkmıyacaktıın. 

Etrafımda genç bir Alman be -
lirmitli. O da tayyareci olduğunu 
iddia ediyor ve bana mesleğime 
dair sualler soruyordu. Kendisine 
icap eden cevapları verdim. Fa· 
kat bir türlü peşimi bırakmıyordu . 
Anlafılan bu gidişle bırakacağı da 
yoklu. Bu vaı:iyet herhalde Baro
nun hoşuna gitmemişti.O da etrafı 
mızda dört dönüyor, kıskançlık i -
çinde kıvranryÖrdu. .Biraz yalnız 
kalmca derlıaJ yanıma yak!._.tı. 

- Marthe dedi, size refakat eı 
:n•m luı ... ..ıır. Size m:· ,~-;c.el "Ja -
zı söyliyeceklerim var. 

Annem! 
Ertesi gün Fon Krohn bana: 

- Sizi Fon K.Uey'in bir memu· 
ru takip ettirmit dedi. 

- Bir Alman! Ben kendimi Al
manya hizmetinde zannediyor • 
dum. 

Fon Kalley, Almanya aefare • 
tinde ataşemiliterdi. Rütbe.i Fon 
l(:rohn'un rütbesine muad'ldi. Fa -
kat asalet itibarile kendi&i:nden çok 
&f&ğı idi. 

- Baron: 
- Beni lrukamyor, dedi, ve siı: 

Üen ,üpheleniyor ... 
Fon Krohn bundan dolayı çolc: 

müteessirdi. Fakat ben bu teeuü -
rüne karşı hiç bir ~Y yapmadım. 
Her dakika, her saniye yeni bir teh 
li.ke ile ıu.r.ılaşıyordum. 

- Hiç olmaı:sa bana bunu ha
ber vermeliydiniz, diye mırıldan • 
dıın. Eğer vatandaşlarmz beni ta
kip ettiriyorlarsa elbette hunun bir 
aebebi vardır. 

Baronun alnında çizgiler hasıl 
olmu, , yüzü renkten renge girmi,. 
ti. Fakat ben de endite içinde i -
dim: 

- Acaba, onlar da dedim, beni 
lıizm e mi almak istiyorlar? 

Omuzlarını silkti, ve sustu. 
- Evet mi, hayır mı? diye urar 

ettim. Kendimi gözetmem li.zım 
•ını? vakti le böyle bir hadHe daha 
1>ldu mu? 

Fon Krohn bu muhavereyi kıaa 
\esmek İçin lakırdıyı bir b&lka 
'1Decraya dökmek ve bana duydu
.fu ~fkat hislerinden baluetmek 
btedi. Fakat ben, bu Cermen ro
ınantizmini dinleyecek va.z.İyette 
değildim. 5 inci büronun benimle 
teması kalmamr,h. Yalnız, yapa 
Y~nız kalrruşhm. Yüzbaşımla hiç 
hır. t~masım yoktu. Baronla başba
,a ıdım. Onun keyfine göre hare
ket etmeğe me<:burdum. Vakıa bu 
i~ benim karakterime uymıyordu. 
Fakat ne yapayım, ınechurdum. 
Koskoca Madrit'in göbe"inde teh
like iç.inde yuvarlanıyordum. Etra· 
fımda ne bana uzanacak bir el ne 
de yardım edecek bir kiınae vardı. 
Kendi kendime bile itimadını yok· 
tu. Acaba memleketime bir fayda 
temin edebilecek mi idim. Bu şüp
he fikrimi kemiriyordu. 

- Bu rakibi geri çekemez misi
tıiz? diye sordlllı.. 

Fon Krohn ne yapabilirim eibi
lerden başını &alladı. Ve içini çe
kerek: 

\ 
- Bunun için elimde bir delil 

olması lazımdır. Bir gün memurla
nmdan biri, bir Fransıı;, Sen Se
butiyen civarmda esrarengiz bir 
tekilde boğuldu. Kimin boğduğunu 
meydana vuramıyordum. Çünkü 
fÜpheden maada elimde delil yok
tu. 

Birdenbire üzerime bir ürperme 
geldi. 

- Demek, dedim, henden bıktı
ğınız gün ... 

Derhal söı:ümü kesti, ve bu ihti
mali fiddetle reddetti. Fakat ben 
sinirl1 görünüyor, bu suretle kalbimi 
avutabiliyorduın. Sonra kendimi 
top!adım. Ve eski ,en tavrımı üze
rime aldım. Bu vaziyetim onu büs· 
bütün hakir bir mevkie dütürmüt
tü. 

- Bir rureti hal ararız Marthe 
dedi. 

- Evet, dedim, hem de mümkün 
olduğu süratle ... Bu otelde imkan 
yok kalamam. Ko~um bile bir 
F ransıı: jeneralıdrr. 

Fon Krohn hergün beni görme
ğe geliyordu. Ve onun bu ısrarı be
ni aı:aba sokuyordu. Etafımda bir 
çok tehlike vardı. Ve bu tehlikeler 
bana nefret veyahut korku hisset
meğe imkan bırakmıyordu. 

Bir gün Fon Krohn gene geldi. 
Çok sinirli idi. Bu siniri daha ziya
de beni yabııtırmağa çabalamasın
dan ileri geliyordu. 

- Aklıma b~r ~ey geldi dedi. 
Paris'e Madrid arasında mütema
diyen gidip gelmeniz hakkınızda 
bir çok ~üpheleri davet edebilir. 
Size ayda 500 peçeta vereyim ve 
gidip hudut civarında bir yerde o
turun. 

Bu t~klif bir ıefin teklifinden zi
yade bir sevgili;,in teklifine benzi
yordu. Halbuki beni en ziyade ala
kadar e<len nokta "°fti. Ondan u
zak yaııayamazdrm. 

- Nereye gitmemi istiyorsunuz, 
dedim, Biarritz'e mi? 

- Hayır, dedi, Biarritz' e deği!... 
N .... • ıçın: 

Alman ı;ururu Fon Krohn'un 
yüzünde parladı: 

- Biarr;lz, diye mırıldandı. Bel· 
ki bir gün bombardıman edilebilir. 

- Ah, evet dedim. Tahtelbahir
li bombardıman yapacalclar ha. .•. 
Zanneder misiniz ki F ransıı: bahri
yes.i sizi rahat bırakacak? 
Gülmeğe başladı. 
Biarriu'te patlayacak olan yan

gın gözünün önünde canlanmıftı. 
Onun için keyfine payan yoktu. O
nun bu halini görünce büsbütün si
nirlendim. Bütün kinim kafama hü
cum etmi,ti. 

Yon Krohn böyle zalim biT eda 
ile konuştuğu zaman hen daha çok 
memnun oluyordum. Çünkü asabi
yetle ağzından bir şey koparmanın 
imkanı vardı. Vazüemin büyük1ü
ğünü ve İnceliğini o zaman daha i
yi anlıyordum. Fransız kinim, ka -
dın kinimi siliyor ve onun yerine 
geçiyordu. 

Keyfim yerinde idi. Çünkü ha -
ron bana son derece ifİme yarayan 
malıimat vermit ve hatta tahtelba
hirlerin ne zaman hücum edecek· 
lerini bile söylemitti. 

- Peki, dedim. Biaritz iyi değil. 
Bafka bir yer arayalım. Öyle bir 
yer olsun ki kolaylıkla gelip beni 
görebilirsiniz. . . Ve hem kimse de 
farkında olmasın. 

Yon Krohn: 
- Ben mi? diye haykırdL Ben 

mi F ransa'ya geleceğim. Bilininiı: 
ki bunun imkanı yoktur. 

- Yok onu demek istemedim. 
Siz seyahatte olduğunuz zaman 
ben gelip sizi göreyim. Çünkü sizin 
bir yerde oturduğunuz yok. 
Yavaş yavaş onunla beraber i.e

yahat etmek için çareler arryor -
dum. Çünkü bu suretle ne itler ya
pıldığını daha yakından tetkik et
mek imkanı vardı. 

Benim daha az vahşi olduğumu 
görünce geldi derhal yanıma otur
d_u. Mesele daha salim bir fekle gi
nyordu: 

- itiraf edin ki, dedim, benden 
ayrılmak istiyorsunuz. 

ROMA, 18 (A.A.) - Avustıırya 
Başvekili M. Şuşnig pazartesi gÜnÜ 
Pap~ tarafından kabul edilecektir. 

Büyük bir 
Kaçakçılık işi 

(Bası 1 inci sahifede) 
lüzum töı ülmüştür. O zaman, ayni 
vapu ru-:ı dört muhtelif seferinde Ro -
rn.3nyz,dan getirilen ı-az, benzin ve aa 
ireye ait beyannamelerin hakikate uy 
ırun ol,,.ı yacak şekilde tanzim edjldi
ii mühim bir lusmmm da ham pet
rolle karıştırılarak m-lekete ııokuldu 
au meydana çıkmıttır. Öğrendiğimize 
göre, bu dört aeferde ödenmiyen cüm 
ı ük resmi kıymet itibarile 81 bin lira 
tutmaktadır. 

Sekizinci ihtisas mahlc...,.,.; istin • 
lak h&kimi Hakkı Şükrü Be , bu · e 
Neft sanayi firketi müdürii İsal< t; 
bar ve tirket erkan.ruıan Y .,,...a Be • 
bar Efendileri al&b.dar ırönnüş, hak
•armda evvelisi gün tevkif kararı ve
rilmiıtir. 

Ba mmeleye ait enak, 8 :inci ilrti
aıu mahluımesine tevdi edilınif bulun
mak.tadır. Muhakemeye aynı 21 in -
de baıla.nılacaktır. Suç tahakkuk etti
ii takdirde ödenmesi iktiza eden re
aim mikdarı ceza.sile beraber 350 bin 
liradan fazla fvtmelctadır. 

Memlekette 
Okur yazarlar 

(Baş.ı 1 inci sahifede) 
edilecektir. Vali ile kaymakamlar da bu 
talimatname hakkındaki mütalealanru bil 
dinııektedirler. 

N umarataj ameliyesine bütün memle
kette baılanmıştır. Şubattan itibaren nu
maratajın teftişine baılanacaktır. 

Umumi ııay!l1Ull gelecek ııene tq
rinievvelde cumhuriyet bayramından bir 
hafta veya on gün ev.,..l yçılmas1111 
dÜfünmekteyİz. 

Bu sayımda almacak neticeler, ve 
daha ilmi tamife tabi tutulacaktır. 
Gelecek ay içinde Mudı>nya ve Krrklar
elinde bi~ tecrübe yapılması mukar
rert!:r. iki aya kadar bütün tedrisat 
zümrelerinde çalışmakta olan muallim
ler hakkmda umumi bjr iatatİ•t:İk neı
redilecektir. 

Halk okuma odaları ile kiitüphane
ler ista,ti.stiği de ilunal edilmiıtir. Neı
redıilmektedir. 

istatistiğin 1932 senesine ait olan 
kısmı tamamlanmıfbr. 1933 senesine 
ait olan kummın da ikmalini mütea
kip ~ İkili bir arada nqredilecek
tir. 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu akf'UU saat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma Muhtar H. Besteleyen 
Ferdi. 

8924 
SOREYY A OPERETi 

Şehzadebatı Ferah Tiyatrosunda aalı 
aktamı 20,30 da 

Kadınlardan Bıktım 
Operet 3 Perde. Yazan Yusuf Süruri 
Localar 200 • 150 mevki 30 Balkcn 40 

• • • 
Derhal itiraz etti: Çarfom.ba ~ Kadıköy Süreyya 

Tiyatrosunda 
- Buna imkan yok. Yalnız ben Kırk Yılda Bir 

sizi teh'ikelere kar,ı korumak iati- Cuma matine 15 te Beyoğlu Mulen 
yorum. • Rujda ve Cuma akşamı 20,30 da O .. 
Dü~ündüm: kiidar Hale tiyatrO&Wlda 

Kadınlardan .Bıktım 
- Bitmedi - 9030 

' 

Türk-E~en 
Dostluğu 

(Başı 1 inci sahifede) 
ten dolayı zatı devletlerine hararetli 
teıekkiirl..-irni arzederim. 

Sizinle beraber yapmtf olduium 
hoı seyahat, memleketinizin sanayiine 
venniı olduğunuz şayanı hayret hami ... 
yi hayranlıkla takdir etmeme müsaa
de bah§Olmuı ve büyük Tüı1< milletinin 
yüksek dehasmı nazarwnda bir kere 
daha isbat etmiştir. 

Pesmazoğlu 

* * * 
Milli iktisat 11<\zm M. Pesmazoğlıı 

Hazretleri 
ATINA 

Zab devletlerinin göndermiı olduk
lan telgraltan fevkalade müte4ausis 
oldum. Zatı devletlerinin tahıolannda 
feyyaz Yıman - Türk dostluğu zihniye
tinin bir timsalini bulmuı olmaktan 
mütevellit derin malızuziyetimi beyan 
etmeii bir vazife addedenm. Zatı dev
letlerinin pek münevver anlayıılan sa
yeMncle elde cdilmit olan ve Anka
radıı Balkan itiliifı konseyinde ileriye 
süriilmüı iktisadi meselenin hallinin 
ilk ınemaleaıi.ni teşkil eden sıkı teırik.i 
mesaiuıin •üratle ve muhakkak suret
te tahakkuk edeceğine olan tam ve 
sarsılmaz itimadmu beyan ederim. Za
tı devletlerinden Tünoyenin kendileri
ni daima cofkım bör surette karıılaya
cağından m:ôıı olmalarını rica ederim. 
Doatıuk hislerime itimat buyurunuz, 
aziz ıneslelrtaşnn. 

Celal BAYAR 

) 

8046 

Bu çocuğun bankada 25 bin lirası vardır. Ve bu parayı babasının k•"" 
disine hediye ettiği Piyanııo bileti eri &."\:O-esinde kı:;...-anmı,tır. Siz J~ 

çocuğunuı:u böyle 
zengin edebilirsi
niz. 

r , 

\ 

Çocuğunuza her ay bir Piyango bi
leti almayı unutmayınız. 

Ç61de kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
ve hedeflerine vasıl 

o!urlar 

iŞ BANKASJ 
Kumbara'ı 

da itlerini lıi!enlerln 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntılı glhler
de imdadına ko~an 

yol gll•teren odur. 

fC!J Q I< iY§ 

J ,. i4.N '<4.S i 

8526 
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Münhal Cer Dairesi Ressamlığı için 
Müsa~ata Şartlan: 

1 - Devlet Demiryolları Cer Dairesinde 128 lira Ücretli 
bir ressamlık münhaldir. 

2 - Bu münhale alınacak ressam tahsil derecesi itibariyle 
en aşağı bir san'at mektebi mezunu olacaktır. 

3 - En az üç sene ressamlıkta çalıştığını elindeki vesika
lariyle isbat edecektir. 

4 - Ressam, her hangi bir makine maktaını ve projeleri
ni hatasız yapabilecek fenni iktidarda olacaktır. Yalnız bir 
resmi kopye etmek kafi değildir. 

5 - Bu yukardaki evsafı haiz talipler Devlet Demiryol-
1.rı işletme Umum Müdürlüğü ne hitaben istida ve vesikaları 
nı şimdiden gönderebilirler. 

6 - Müsabaka giinü ayrıca gazetelerle ilan olunacaktır. 
(7826) 9045 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğündenı 

lstanbulda Sirkecide kain Antalya nakliyatı umumiye 
aıtbarı tarafından Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü 
ilamına yapdmakta olan Mes ajeri Nakliyatı için tarafeyn 
arasında mevcut mukavele müddetinin hitamına mebni mez
kUr Şirketin badema Umumi müdürlük namına hiç bir mua-
lhele yapmayacağı ili.o olunur (7820) 9018 

Selimiyede Askeri Satın-
alma Komisyonundan: 

I 1 - 12000 kilo hoşaflık kuru üzümün 25-11-934 pazar 
({Ünü saat 14 de açık eksiltme usulile münakasası yapdaca
fuıdan taliplerin teminatlarile birlikte Selimiyede Askeri Sa
bnalma Komisyonuna mürac aatları. 

2 - Şartnameyi daha evvel Komisyonda görebilirler. 
(7663) 9005 

lstanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Ce'ilesi Sıhhi Mües 
seaeleri için bastmlacak olan 38 kalem cetvel defter ve saire- • 
nin mevcut şartname ve numunesi veçhile ihalesi 29-1 1-934 

>ertembe günü saat 14 de Müdürlüğümüzde müteşekkil Komis 
fon Mahsusu huzuru ile icra kılınacağından nümune ve şart 
llıı.;nesini görmek isteyenlerin her gün Müdürlüğümüz Mute 
ltıetliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (7578) 8712 

Eskişehir Vilayeti Muhaıebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

ldarei Hususiyeye ait köprü başı mevkiindeki dükkan
lar yıkdarak arsası üzerinde yaptırılacak dükkanlarla halk e· 
\ri binası 8-11-934 tarihinden 28-1] -934 tarihine müsadif 
Çar~amba günü ı:::.at on beşte ihalesi icra kılmmak üzere yir
ıtıi giin müddetle ve kapalı zarf U>uliyle miinakasaya konul
ltıuı;: olduğundan taliplerin proje keııif ve şartnamesini gör
t\1ek ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin dain1i encüme 
tır müracaatları ilan olunur. (7752) 8!)<12 

EVKAF MODlRlYETl ILANl.~RI 1 
l - Bahçekapıda Uördüncü Vakıf hanm bırinci katta 24 

No. lı Oda. 
~ - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın ikinci katta 11 

No. lı Oda 
3 - Merdivenköyünde cami karşısında 4 No. lı ve ittisalin

deki dükkan 
4 - Merdivenköyiinde cami karşısında 5 No. lı dükkan. 

Yukarıda yazılı mahaller 935 senesi Mayıs nihayetine 
kadar kiraya verilmek üzere temdiden arttırmaya konmuş -
tur. Tutmak isteyenler 21 - 11 • 934 Çarşamba günü saat on 
beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kalemine 
~lmeleri. (7860) 

Safranbolu Belediye Re:sliğinden: 
Safranbolu Belediyesince yeniden yapılacak fenni mez -

bahanrn (3502) lira bedeli keşifli kargİr kısmının 9 • 11 • 
934 tarihi 1den itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulile 
ltıünakasaya konulmuştur. Taliplerin ve şartname ve keşifna· 
ll'ıesini anlamak İsleyenlerin 9 • 12 - 934 tarihine kadar Saf
~nbolu Belediyesine müracaatları ilan olunur. (787 4) 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Yalovada Cumhuriyet mc)'danında Muradiye caddesin· 

~e Murat ağa vcreselerinin tasarrufundaki Otel ve Gazino ile 
ueniz arasındaki 672 metre murabbaı denizden dolma ma
hal bedeli nakt n ve def'aten verilmek şartiyle beher metre 
ltıurabbaı Sekiz lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf 
Uaulile satılacaktır. İsteklilerin 9 - 12 • 934 Pazar günü saat 
On dörde kadar 404 liralık muvakkat leminatlarile teklifna -
lltelerini İstanbul Milli Emlak Müdürlüğüne tevdileri. 

...__ (M.) (7850) 

1'ürk Gümrük Komisyoncular Birliğinden: 
I> fvıııdd ti ıenel'k ·:iare heyeti ı çimi 2 • • 934 

l':llnu yapılacauından b rrı; kayıtlı bulun aza-
beh.,,,,.,hal r • (4911) 

ar 
İstanbul Levazım Amir

liği Satın Alma Komisyonu 
Hanları 

Deniz yo il arı 
iŞLETMESi 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 4346 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanlan. 1 
'-----------------~-------

1 Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Askeri Tıbbiye mektebi lale- T 1 42362 - s· kec' Mühürdarzade 

heleri için 630 takım bıçak 5 e · ~Han. ;el. ~740 ~--111!!! 

Babaeski kıtaatı için 245 
ton ton Kuru Ot kapalı zarf
la alınacaktır.İhalesi 8-12-934 
te saat 14,30 da yapılacaktır. 
Hayrabolu kıtaatı için 245 
ton Kuru ol kapalı zarfla alı
nacaktır. ihalesi 8-12-934 
saat 15,30 da yapılacaktır. j 
Hayrabolu kıtaatı için 232 ton 
Arpa kapalı zarfla alınacaktır. 
ihalesi 10-12-934 te saat 
16,30 da yapılacaktır. İstekli
lerin şartnamelerini görmek 
için her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarile Lüle
burgazda Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. (573) 

ya gireceklerin M. M. Vekale
ti Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (621) (7866) 

K.~n~uevvel 934 çarşamba fSKENDERIYE YOLU 
gunu saat 15 de alınacaktır. . . 
Ş · " ' · .. ANKARA vapuru 20 lkıncı· 

• • • 8 • 1 1 - 934 tarihinde kapa-
lı zarfla münakasaya konulan 
Pınarhisar kı.taatı hayvanatı
run senelik ihtiyacı olan 921 
ton 920 kilo arpaya talip çık
madığından bir ay içinde yeni· 
den pazarlığa korunuştur. İlk 
pazarlık giinünün 25 · 11 -934 
Pazar giinüne talikine karar 
verilmiştir. Taliplerin belli 
gün ve saatte Vizede Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

artnameyı ve numunesını go- . SALI .. .. 11 d p t 
eki , h .. .. aka t~nn gunu e or · 

rec erın er gun ve mwı • ite kadar (7849) 9049 
saya iştirak edeceklerin belli ...:sa..:._ ___ ....;__....;_ ___ _ 

saatte Tophanede satınalma KARADENiZ YOLU 
komisyonuna gelmeleri. 1ZM1R vapuru 20 İkinci T ~-

( 580) (7671) 8842 rin SALI günü saat 20 de Rize'-
• • • ye kadar. (7873)' 

Hastahaneler ihtiyacı için 
1600 çift terlik 4-12-934 salı 
günü saat 14,30 da aleni mü
nakasa ile alınacaktır. Şartna
me ve nümuneyi göreceklerin 
her gÜn ve münakasaya iıti
rak edeceklerin belli saatte 
Tophanede satmalma komis
yonuna gelmeleri. (574) 

(7672) 8843 
• • • 

Hastahaneler ihtiyacı için 
1692 adet sırlı kapaklı süt 
kabı, 200 adet sırlı kapaklı su 
kovası, 290 adet sırlı ördek, 
193 adet sırlı oturak, 100 a
det sürmeli oturak, 200 adet 
çinko su kovası 1800 adet ale
minyon su maşrapası 6-12-
934 Perşembe günü saat 14 
de aleni münakasa ile alınacak 
tır. Şartname ve nümunesini 
göreceklerin her gün ve mü
nakasaya gireceklerin belli 
saatte Tophanede ıatmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(575) (7673) 8844 ..... 
Hastahaneler ihtiyacı için 

600 adet lake karyola 4-12-
934 salı günü saat 15 te kapa
lı zarfla alınacaktır. Şartna
me ve nümunesini görecekle
rin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saat
ten bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede ıatınalma komis
yonuna getirmeleri. (573) 

(7674) 8845 1 .. . . 
Hastahaneleı: ihtiyacı için 

90 adet bakır hamam tası 100 
adet bakır kapaklı su kovası 
20 adet bakır kevgir 1 O adet 
çamaşır için bakır leyen 9 a· 
det büyük bakır yağ tavası ve 
905 çift hamam nalını 
5-12-934 çarşamba gÜnÜ saat 
14 de aleni münakasa ile alı
nacaktır. Şartnameyi ve nü
muneleri göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
!erin belli saatte Tophanede 
s<thna ma komisyonun ~el
me~eri. (577) (7676) 

eaw ., ••• 
Hastahaneler ihtiy~cı için 

8900 kilo yataklık pamuk 
4-12-934 salı günü saat 14 te 
aleni münakasa ile almacak
hr. Şartname ve nümunesini 
göreceklerin her gün ve mü
nakasaya gireceklerin T opha
nede satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (579) (7678) 

8847 
••• 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 7000 kilo tahin helvası 
6-12-934 perşembe günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girecekle
rin belli saatte Tophanede sa
tınalma komisyonuna gelme· 
leri. (592) (7728) 

8899 
• • • 

Kuleli Askeri Lisesi için 
2500 gömlek 8-12-934 cumar 
tesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Nümune ve 
şartname göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatten bir 
saat evvel tekliflerini T opane· 
de Satınalma Komisyonuna 
getirilmeleri. (591) (7729) 

8900 
• • • 

1stan ul Levazım Am"rliği
ne bağ ı k.taat için 1500 kilo 

lstanbul kumandanlığı sa -
tınalma komisyonu ilanları 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için 
pazarlıkla beı bin kilo merci
mek alınacaktır. ihalesi 22 

(7470) 8547 

••• 
İkinci tetrin 934 perşembe gü Çorum alayının ihtiyacı 
nü saat 15 dedir. Taliplerin olan iki yüz elli bin kilo Un 
şartnameyi görmek üzere 31-10-934 ten itibaren kapalı 
her gün Fındıklıda satmalma , olarak münalcasaya konul 
komisyonuna müracaatları ve muıtur. lbalesi 1-12-934 saat 
ihaleye iıtir&k edeceklerin de 15 tedir. Teminatı muvakka
vaktinde komisyonda hazır tesi 1687 liradır. Talipler şart 
bulunmaları. (296) (7794) nameyi komisyonumuza mü-

9009 racaatla alabilirler. (576) . . "' 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için 

7000 lôlo nohut pazarlıkla a
lınacaktır. İhalesi 22 ikinci 
teşrin 934 perşembe günü saat 
14 dedir. Taliplerin şartname· 
yİ görmek üzere her gün Fın
dıklıda satmalma komisyonu
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin de vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (291) (7795) 

9010 
• • • 

Fırka Krt'atı ihtiyacı için 
7 bin kilo kuru fasulye pazar
lıkla alınacaktır. İhalesi 22 i
kinci Teşrin 934 Perşembe gü 
nü saat 14,30 dadır. Taliple
rin her gÜn Fındıklıda satm
alma komisyonuna müracaat
lan ve ihaleye iştirak edecek
lerin de vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (298) 

(7796) 9011 

• • • 
Maltepe Askeri Otobüsle

rin tamiri pazarlıkla yapıla
caktır. İhalesi 22 İkinci teşrin 
934 perşembe günü saat 16 
dadır. Taliplerin her gün Fın
dıklıda satmalma komisyo
nuna müracaatları. Ve ihale
ye iştirak edeceklerin vaktin
de komisyonda hazır bulun
maları. (301) (7798) 

9012 
• • • 

istihkam taburu ihtiyacı i
çin elektrik tesisatı malzeme
si pazarlıkla alınacaktır. i
halesi 21 İkinci teşrin 934 çar
şamba günü saat 16,30 da-l dır. Taliplerin şeraiti fenniye· 
vi görmek üzere hPr gütt Fın
dıklıda satınt.ln.~ komi ... yonu 
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin de vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (300) (7799) 

9013 
• • • 

Muhabere Alayı kıtaatı ihti-

(7505) 8603 
• • • 

Ezine garnizondaki bulu
nan Jat'atın ihtiyacı olan 
200,000 kilo arpanın kapalı 
zarfla 26-11-934 . tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 
13,30 da ihalesi icra kılınaca
ğından taliplerin teminatı mu
vakkateleriyle birlikte Bay
ramıçta satmalma komisyonu
na müracaatları. (583) 

(7549) 8697 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka

palı bürüm yöndemiyle 300 
adet dolu sıhhiye arka çantası 
alınacaktır. Satınalma günü 
15-12-934 cumartesi giinü sa
at 14 tedir. İsteklilerin bağlılı 
ğını görmek üzere her gün 
ôğleden ıonra eksiltmeye gire 
ceklerin belli saatinden önce 
pey akçeleriyle ve dilek okun
tulariyle birlikte Ankarada M. 
M. Vekaleti satmalma komis
yonuna baş urmaları. (608) 

(7668) 8841 

• • • 
Bayramiçteki Fırka için 

60,000 kilo pirinç 4-12-934 
Pazar günü saat 13,5 da kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasma 
iştirak edecekler~n belli saat
ten evvel teklif mektuplarını 
Bayramiçte Satmalma Komis , 
yonuna vermeleri. (604) 

(7636) 81185 
• • • 

Malkara kıt'at hayvanatı 
ihtiyacı için 135000 kilo sa
man açık münakasa suretiyle 
satın alınacaktır. ihalesi 
4-12-934 salı: günü saat 15 te
dir. Evsaf ve şeraitini gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte Tekir
dağında satmalma komisyonu 
na müracaatları. (606) 

(7667) 8888 
• • • 

yaci için 300 adet telgraf direği Açık eksiltme ile alınacak 

(618) (7867) 
• • • 

Tekirdağ krtaatınm kapalı 
zarf suretile münakasaya ko -
nulan 60,000 kilo Kuru Fasul
yenin, Tekirdağmm 21,000 ve 
Malkara'nm 11,000 kilo Çe -
kirdeksiz üzümüne verilen fi. 
atlar gali görülmüş ve Malka· 
ranm 35550 kilo F asulyasma 
talip çıkmamış olduğundan 
15 - 11 - 934 tarihinden itiba
ren bir ay zarfında pazarlıkla 
almmasma karar verilmiştir. 
İhalenin son giinü 15 - 12 -
934 Cumartesi giinü saat 15 
tedir. Evsaf ve şeraitini öğren
mek ve nümunesini görmek is
teyenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin de iha
lenin son gününden evvel te -
minatlarile birlikte Tekirdağ 
Fırka Satmalma Komisyonu -
na müracaatları. 

(620) (7868) 
• * • 

Ankara kıtaatı için Otuz 
Bin kilo Zeytin yağı kapalı 
zarf usulile 1 O - İkinci Kanun-
934 Pazartesi giinü saat 14 de 
salın alınacaktır. isteklilerin 
'Şartnameyi görmek için her 
gün ve münakasaya girecek!c· 
rin belli saatten evvel teminat 
mektuplarile Ankarada Satı -
nalma Komisyonuna gelmele-
ri. (617) (7869) 

lıtanbul dördüncü İcra memurluğuo 
dan: 

T ananı na ehli vukuf tarafından bin 
yetmit aelW: lira kıymet takdir edile• 
Balatta Eğrikapıda Molla A!kı mahalle
sinin ıultanbamam caddesinde kayden ~ 

ki 46 yeni 56 N o.lı 1 bap hane halen 56 / 1 
No. 1ı ikiye tefrik edilmiş ahşap hanenin 
tam.-'Ultı açık nrttmnaya konulmuş olup 
şartnameıi 10 - !?. • 934 tarihinde divan· 
haneye talik edilerek 29 • 12 - 934 tari· 

hine müsadif cumart~i fÜnü oaat 14 den 
16 ya kadar lstanbul Dördüncü icra da
iresinde açık arttınna ile aatılac.~ktır. 

Arttınnay'I. iştirak için yüzd~ yedi buçulı. 
teminat akçası almrr~ Müterakim vergi, 
belediye tanzifat ve tenviriye ve vak f i
carcsi müşteriye aittir. Arttırma bedeli 

muhammen kıymetin yüzde yetmit beti

ni bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. 

Aklıİ. halde en •son artlıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere arttınna on beş gün 

daha uzatılarak 13 - 1 - 93:; tarihine mü

aadif pazar günü ayni aaatte ikinci art· 

tnması neticesinde muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş betini bulmadığı takdirde 

aatq ıeri lıcnlubr. 

2004 No. lı icra kanununun 126 na 

maddeıine tevfikan ipotek aalıibi alac:ak

hlar ile diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı ve cayri menkul üzerindeki hak· 

lannı ve hususile faiz ve maıarife dair 

iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün İ· 

eb'adı 7 metre 650 fincan ma Pilavlık pirinç için ilk belli ek
deve boynu 3 numara 32 kilo- siltme gününde isteklilerin ver 
metre galvanizli tele talip çık dikleri fiat pahalı görüldüğün
madığından oazarlıkla alma- den eksiltme günü 22. 11-934 çinde icra daiTe•ine bildirmeleri !az.andır. 
Caktır. İhalesi 19-11-934 pa• 15 l Akai halde tapu sicillcrile ıabit olmadık-

Perşembe gÜnÜ saat te O - ça aatış bedelinin paylaşmasından hariç 
zartesi günü saat 15 dedir. mak üzere bir hafta sonraya kalırlar. işbu maddei kanuniye ahkamına 
Taliplerin şartnameyi görmek bırakılmıttır. Bağlantısı ve ör- tevfikan hareket edilmek ve daha fazla 

üzere her gün Fındıklıda Sa- neği eskisi gibidir. Görmek is- malümat a!mak isteyeni rin 934 2986 

tınalma Komisyonuna müra- teyenlerin her gÜn ve eksilt- dosya No. ıile memur:yetimize müraca-

caatları ve ihaleye İştirak ede- meye gireceklerin pey parala • atlan ilan olunur. (4906) 

ceklerin de vaktinde Komis- rile beraber belli gün ve saatte V k 
yonda hazır bulunmaları. Çorludaki Komisyonumuza GDoktor amı2.J 

...,.. ___ <_3 
.. 
02_>_ ............ <7

_
85
_

4_> __ 904 
__ 

0 ....,.~ gelmeleri. (619) (7870) .'u~diye Ba~ iıt cıd ! <i, s. IO 

k . . ·ı f" t • • • 4673 8820 
aşar peyrurıne verı en ıa 500 ili. 1500 adet Dağ top _ -

pahalı görüldüğünden 21 Teş- ko.,umu katırlarının pazarlı - Doktor 
rinisani 934 çarşamba günü "' d Q UN• 
saat 15,15 de pazarlıkla alı- ğında istekli çıkmadığın an HO H R 1 
nacaktır. İsteklilerin Topha- tekrar pazarlığı 22 · 1 l • 934 Eminöniı Va"ide kıraathanesi 

d S Perşembe günü saat 11 dedir. yanında. Telefon: 24131. e e atınalma Komisyonu-
na ge?meleri. (S9S) ( 7770) İsteklilerin şartnameyi gör • 

S931 mek için her gün ve münakasa- ; 



• 

T E L ·E S: U· N" K E N 

HerkHİD •ğııııda dola~aa 
Radyo Makineıi ..• 

TELEFUNKEN 
Kın, orta, u:ıua dalgalı neşri· 
1ah em.alıiz bir berraklıkla 
nakleder. En mütkülpHent mu· 

aiki m ·H chaasısları ancak 

TELEFUNKEN 
1aycsindc rublarıaa ııda 

bulabilm ·şlerdir. 

TELEFUNKEN 
Radyolarını dinle
meden kararınızı 

Termeyiniıı. Arzu 
ctti&'iniz Ye hayaliniz~· •·•ut' ığını.z 

Radyo Malı:laeıl aııcak T, LEF JNKEN dir. 

BOURLA Biraderler v ŞI İstanbul • ~ne • kara - lzmır 

Nafıa Vekaletinden: 
Ankarada Y enişehirde Vekalet binasında te.lim şarti

İe 250 ton yerli Kadıköy kok kömürü kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmuştur. Münakasa 1-12-934 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 15 de \Vekalet Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve
sikası ve 600 liralık muvakkat teminatlarının Mal Sandığı
na yatırıldığına dair olan makbuz veya banka kefalet mek
tubu ile birlikte aynı gün ve saatten evvel Komisyon Riya
setine vermeleri lazımdır. Teminat çek olarak kabu !edilmez. 

Bu hususa ait şartnameleri parasız olarak Malzeme Mü-
dürlüğünden alabilirler. (7594) 8775 

lstanbul Nafıa Fen Mektebi 
üdürlüğünden: 

~ Mektebimizin 934 mali senesi ekmek ihtiyacı hakkında 
birinci teşrinin birinci günü yapılan münakasasma talip zu
hur etmediğinden bu kerre te kra" aleni munakasa suretile 
münakasasının İcrası tekarrür etmekle taliplerin yevmi ihale 
olan İkinci Teşrinin 24 üncü Cumartesi günü saat 14 de Gü
nıüşsuyunda kain Mektepte - münakit komisyona dipozito ak 
çelerile beraber müracaatları. (7294) 8213 

.f 
Hoıantse 

Ban k-C n ı ili• v; .' 

isTr.~ıauı. suaEsi_ 

Qeıata : KarakOY Palas Mevdanc:n• : ATaıemeı Ha!'.' 

"'•r .~ü aank!t f!!uer:_neıeıerı, Kasıaıar lc:an. 

UMUMl~OODRLDKI AMSTERDAM' 

Şuıı>eıerı ı ~msterdam, Buenos Alres, Hayfa. 

istanDut, Alo de .lanelro, Santos, Sao Pauıo. 

8052 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 

Esas No. 
Meksube 

SATILIK EMLAK 
Mevkii ve nevi ,Teminat 

Lira 

2 Nişantaşında Meşrutiyet mahal- 2000 
lesinde Habiye caddesinde 
115/ 117 No. lı Selçuk Apartıma-
nı (137 metro murabbaı bina ye-
rini, 90 metre murabbaı bahçeyi 
havi ve biri zemin kat olnl.ak ü-
zere dört daireyi müştemildir.) 

3 Büyükadada Yalı mahallesinde 800 
Gülistan ve Çelebi sokaklarında 
28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. lı al-
bnda iki dükkanı üstünde iki kıs· 
ma müfrez odaları müştemil 
kargir bina (Bina 130 metro mu-
rabbaı üzerine mebnidir.) 

4 Sarıyerde Raşit Bey ve Hüseyin 500 
ef. sokaklarında 1, 3, 5 5/ 1 No.lı" 
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. 1 / 

Yukarda yazılı emlak be delleri dörtte biri peşin ve dört 
senevi taksitle ödenmek üzere açık artırma ile satılacaktır. 
İşbu taksitler ipotekli ikrazat faiz ve şeraitin~ t~vfi~an yüz 
de 9 1/ 2 faize tabi tutulacaktır. İhale 26 Teşnnısanı 1934 
Pazartesi günü yapılacaktır. İşbu emlakin sekiz taksitle 21 
Teşrinisani 1934 tarihinde sat ılacağma dair olan evvelki i~a
nın hükmü yoktur. Tafsilat için her gün, müzayedeye gır
mek için de 26 Teşrinisani 193 4 pazartesi günü saat onda Şu-
bemize müracaat olunması. 579 (7792) 

8975 

Haydarpaşa Lisesinden: 
Mektebimize 6 müzakereci muallim alınacaktır. Nam

zetlerin lise veya daha yüksek mektep mezunu olmaları şart· 
tır. Bir yabancı dil bilenler tercih edilecektir. İsteklilerin ni
hayet 10 gün içinde kağıtlariyle mektep müdürlüğüne müra-
caatla diğer şartları öğrenmeleri. (7839) 9048 

~~~~~~~~~--~~--:--:--.-:-:~~:---:-::----:-
ı. tanbul ikinci lffiı Memurluğundan: 

;...-.-. ~-- 'f .... - 'i+ •• • .. . 

Hasan ok.sürük 
pastiller· 

Öksürük, nezle, bronşit, boğa:ı: ve göğüs hasta
lıklarile sesi kısılanlara şif ai tesirlcrj çoktur. 

30 kuruştur. Hasan ceza deposu 

Hasan kuvvet 
şurubu 

Zaafı umumi, kansızlık ve kemik hastalıklarına 
şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

. . ·-'•·• ,.-,. .j,,.·. ' 1 

~ 

Çay yerine kaimdir. 
Çay yerine "HERVEA" tabir edilen ve 
fazla miktarda idrar veren nebat hulasa

sını eldığıruzda hamızı bevli ihraç ve uz. 
viyetinizde kuvvet hiNedecek ve bilhassa: 

Romatizma ağrılarından 
kurtulacalmruz. HeT nevi tafsilat ve •İp&• 
ript için Galatada Voyvoda caddesinde 
Ünyon Hanında 49 numarada B. Tubini
ye müracaat. Posta _Jtuau: 1139 Galata. 
Şark Merkez Ecza Deposunda dahi bulu-

Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünd~nı 
Adet Cinsi Eşya 

t Demir ile mürettep cam reklam 
2 Çocuk arabası 
1 Kılla mü rettep lastik sünger 
i · Müstamel portatif ağaç aandalya ' 

17 Kilo Yün ve İpek halı 
16 ,, Y-ün • şa rk halısı 

220 Gram İpek m ensucat 
200 ,, l Makine aksamı bir kilodan az-
600 ,, Resimli matbu ilan 

3 Kilo' Ma1Gne y ağı iki teneke 
6 ,, Kurşun kılişe 

· 3 Adet Beş - num aralı lamba şişesi 
<i ,, Lamba §İ§esi 

1 7 " ,, " 
-6 parça cam laborat uvar eşyası. 

Yukarıda yazılı 16 kalem muhtelif eşyanın 1-12-9'"34 gÜ• 
nüne müsadif cumartesi günü saat 14 de satılacağından talip 
olanlaram yevmi mezkurda Satış Komisyonuna pey akçeleri· 
le müracaatları ilan olunur. (7397) 8416 

t 1934 ..... 

STANDARD 
300 MUMLUK 

Benzin Lambaları 

\ :tstanbulda Mahmutpap alt batında ço • 
rapçı Hanında Müflis Hayim Kaplan 

Efendi ifla. maaasına müracaat ve kay· 

dedilen (487) lira (26) kurut hazine •· \ 

lacağınıu betinci sıraya kabulüne ve 11ra 

defterinin bu suretle düzeltilme.ine lflaa 

idare Heyetim:e kırrar verilmiı olduğu 

diğer alacakhlarca bilinmek üzere illn o-

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut İstanbul Kız Lisesinde yapı· 
lacak tamiratın 5-12-934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasa· 
ya konulmuttur. Taliplerin ke tif ve §artnameyİ görmek üzere 
İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon Kalemine ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate 
makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (7597) 

ispirtoya hacet kalmadan yalnız bir kibriti• yakılır 

KULLANIŞI GAYET KOLAY 

No. 2045 
Sağlam, i~areli ve ucuz ıam~alar~ır 

No. 2020 

J ' • • '-!f ~ -,,, • ... ,. ' 

ST NDARD FiT LLERİ GELMiŞTiR 
Depomuzda her ne'ti gaıı ile yanan ST ANDARD limbaları Te teferruab bulunur. Umumi depoıu 

ve toptan Yc perakende Htıf mahalli ROSENTAL Biraderler Kabrcıoğlu Han 
No. 51 lateabul • Taşra siparişleri kabul olunur. <ili( 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cncil Vakıf H- fstanbııl 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır, 
Nama muharrer hisse ıenetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

l"lirklye it Bankası tarafmdan teıkil olunmuıtur, idare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan klmilen Türklerden mürekkep yegane Tlirk Sigorta Şirk~ 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) U geçen acentalennıll bepal Ttlrktlir. Tilr• 
kiyenln en mühim mtlesaeaelerinln Yebankalarımn algortalmektanm icra etedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi1ıortalarını en İyi ıuaitle yapar. Ha1ar rukuunda zararları ıallr' at .,.. kolaylıkla öder. 

Telgraf ı IMTIY AZ - Telef on: f st. 20 5 3 l so4s 

111 

)unUT. (4918) 

t .. tanbul Mahkemei Asliye ikinci Hu
kuk Dait-esinden: Rüıumat Müdüriyeti 

umumiyesi tarafından birezente ve saire 
ile lıtanbut.la ikinci Vakıf banda 7 nu

marada lsak B Menahim Efendi aleyhle

rine 738490 kurut alacak davasından do
layı mumaileyh lsak B. Menahim Efen

dinin gösterilen mahalden çıkarak semti 
ıneshule ııittiği cihetle tebligat icra edile• 

ınediği mübaıiri tarafındrn verilen ıerh· 
ten anlaıılmıı ve müddei vekilinin mu • 
valıkı kanun ııörülen talebi vesbile ili.nen 
tebligat icrasına kırrar verilıniı ve yeni
den tanzim ve mahkeme divanhaneU.ne 

talik kılıruruı olan davetnamede yazılı 
25 - 12 • 934 tarihine müaaclif alı günü 

saat 14 raddelerinde tahkikat hakimliği 
huzurunda iabah vücut ebnesi ve aksi 
takdirde gıyaben tahkikatın devam olu
nacağı malümu olmak üzere keyfiyet ga· 
zete ile ilan olunur. (4908) 

ZA Yl. - pün Sirkeci ile Karaköy a· 
rasında cüzdannnı zayi ettim. içinde tah· 
ııma ait evrak ve 22 lira para ile ikinci 
Ticaret Mahkemesinden 934/ 234 No. 
dosyasında mukayyet bir senedim de var· 
clı. Bulup Polis ikinci Şube Müd.iriyetine 
teslim eden aynca memnun edilecektir. 

CEMiL 
l ' ı (4909) 

ZA Yl. - Kasımpata tekaüt ıubesin
den aldığon 1816 No. maaş cüzdamm 

8777 

İstanbul Valiliğinden: 
·- Hükiimeti Milliyenin tesisinden 932 senesi gayesine ICa
dar umumi emirnamelerin bi rinci cildi için 2000 adet kitabın 
tab ve teclidi 6-11-934 tarih inden itibaren 21 gün müddetle 
aleni münakasaya konulmuııtur. 

İhale günü olarak 27 T eşr inisani 934 salı gÜnÜ tayin edil· 
diğinden taliplerin mezkiir gün de Vilayet DaireAinde teşekkül 

edecek Komisyonuna usulü dairesinde müracaatları ve şartna 
me ve tafsilat öğrenmek isteyenler her gün Vilayet Daire Mii 
düriyetine müracaatları ilan olunur. (7489) 8615 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve. 
kileti Hudut ve Sahiller Sıhhat 
· · Umum Müdürlüğünden: 

64 kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı tarafımızdarı 
verilmek üzere açık münakasa suretile 29 İkinci Teşrin 934 
perşembe günü saat 14 te Ga latada Kara Mustafa Paşa so· 
kağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşek 
kil Komisyonda ihalesi İcra kılınacağından taliplerin şart· 
namesini ve numunelerini görmek için Ankarada Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği j)e 

mezkur Merkez Baştabipliğine müracaatları. (7537) 
s101 

kaybolmuştur. Yeni cüzdan alacağımdan ==============:===========~~=====' 
diğerinin hükmü yoktur. Umumi Neşriyatı ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Sanayii Harbiye Binbaşılığından müte • Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 
kait Ahmet KAZIM ( 4907) 


