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İki Yunanistan v enizelos Grid' de üçler meclisi kurdu Con ."' a_qmen Berline f!idigor 

B••t•• k ti . t J k Milletlerle kuvvetine göre 
iki gündür Yunanistan' dan he

lecanlı duyumlar gelmektedir. 
Önce bir kaç zabitin fatılacak el 
Çabukluğu ile Yunan donanmasını 
ellerine geçirmeleri biçiminde gö
riinen it, anlatıldı ki, bu komtu 
iilkeyi, bir kez daha ikiye bölen 
lıüyük ve dallı budaklı bir kımıl
danma imit· 

u un uvve erı op ıyara görüşmek devrindeyiz 
A tinaya sevketmek istiyor 

Bu kımıldanmaya Yunan politi
lıacılarr arasında bir çekitıne o
l11rak bakmak, itin ylllnız dıt yü
zünü görmektir. Doğru olan 9udur 
~. ortada iki Yunanistan vardırı 
8iri 1830 yılında erkinliğine (İı
tiklal) kavutan devlet. öteki de 
)'eni Yunanistan. Eski Yunanistan 
)'Üz beş yıl önce, Osmanlı hege
lllenliğini {hakimiyet) attıktan 
lonra özgen ve erkin olarak ken
di kendini çevirdi ve uluslarara
&ı geçiminde rol IJ"Jnadı . Bu Y u· 
llanistan'ın dıt siyasada güddüğü 
llJrıaç , Osmanlı · imparatorluğu 
lararına sınırlarını genitletmek, 
Rumeli'yi almak, Anadolu'da 
Yerleşmek ve tali yardım ederse, 
11-ki B izans imparatorluğunu can
landırmaktı. Bunun için Yunanis
tan , Osmanlı imparatorluğunun 
lor vakitlerinde bu amaca doğru 
Yiirümeye çalıttılar. Kırım aavatı· 
lla girmeye hazırlandılar. Ancak 
lııgiltere ve Fransa bu aavatta 
Osmanlı imparatorluğu ile birlik
te ol luklarından savata gireme
diler ve bir fey de elde edemedi· 
ler. Sonra doksan üç savatına gir· 
llıeye hazırlandılar. Ayastefanos 
llıiıtarekeai görütüldüğü ıırada 
Rirrnek üzre iken, Osmanlı lmpa
>~torluğu, barıttan sonra Yunan 
dılekleri yerine getirileceğini ada
~arak lngilizleri aracı koydu ve 

Seri kararlar almak için G. Kondilis, Metaksas ve 
Dusmanis'ten mürekkeh bir icra komitesi teşkil edildi 

l unanlılar da aavata karıtmadı. 
11.r, Yunanistan Tesalya ve Yanya

>'ı İstiyordu. Bunun için Berlin 
'-tıdlatmasına eklenen bir proto
lcoı üzerine üç yıl görütüldükten 
'°lll'a, Yunaniatan'a yalnız Te
"-lya verildi. Yunanistan bundan 
'aııra Balkan ıavatına kadar bü-
>liınedi. 

Demek oluyor ki, içinde Yata
~iıınız vakitlere kadar Yunanis

ıı, atağı yukarı, yüz bet yıl ön
~ erkinliğine kavufan Yunanis-

11 olarak kalmıttı. 

ıo Balkan sav~ında Yunanistan 'k büyüdü. Sonra büyük savatta 
ı ~ Batı Trakya'amı aldı. Arta
~nıya sınırları içindeki Yuna-
~ tan Makedonya'yı, Trakya'yı, 
\· l'İd'i ve adaları alarak büyük 
~Balkan devleti oldu. Yunaniı
~ büyümekle beraber, birbirine 
~l\nıİf iki parça olarak kaldı. 
'il ı Yunanistan ile Yunaniatan'a "il vakitlerde eklenen Yunania-
~ il arasında büyük ayrılıklar 
''r~ır. Biri çok siyasal denemeler 
~~ırınif, erkin olarak yaşamıt 
~·t ülkedir. öteki yeni bir ülke
~ Bir ulusun uzun vakit ayrı 
~ l'İınler altında yafıyan parça
~ arasında bir takım ayrılıklar 
)ıJ llneye hatlar. Bu, yüz yirmi 

• 

General KonJili• G. Dıl•manls 

isyanın son vaziyetine dair notlar ....... un ....... ·-·· Niki ve Leon torpilotlariyla bir tahtelbahir topçu ateşiyle 
hasara uğratılmıştır. 

Venizeloıun Giritteki evinin tayyareler tarafmdıuı bc>mbar
dıman edildiği bildiriliyor. 

Atinada liberal partisinin mer kezinde bir çok bombalar ve 
tüfenkler bulundu. 

Fransız gazeteleri isyamn Bal kan andlaşması üzerinde tesir
ler yapacağını yazıyorlar . 

PARIS, 4 (A.A. ) - Asi donanma- !eri toplıyarak Atinaya kartı nihai bir 
nın Kandiyeye vannası hakkında taf- te§<'bbü•te bulunmak üzere asi gemi-
ıilit veren Jurnal gazetesinin Yuna- )erle aevkedecektir. 
nistandaki muhabirine göre, B. Veni- Korsan kahramanı 
zeloa, Girid adaunı idare için bir Oç- ATINA, 4 (A.A.) - Röyter Ajan-
ler Meclisi tesis etmİ§tİr. Asi gemiler, 81 muhabirine beyanatta bulunan Baı· 
Giriddeki kuvvetler tarafından biç bir bakan Bay Çaldaria, isyanın bastınla-
mukavemete maruz kalmamıtlar ve cağına kanaati olduğunu bildirmittir. 
Suda l imanına serbestçe demir atmıı· Bay Çaldaris, Bay Venizelosun hare-
lardır. l<etlerinden acı acı bahaetmit ve onun 

Ada halkı ôsilere iltihak etti bir (Korsan kahramanı) olmaya layik 
Ada halkı aıi donanmaya iltihak el· olduğunu aöylemiıtir. 

miılerd i r. Donanmaya Amiral Demet• Şarki Makedonya isyanı 
tikas kumanda etmektedir. Girid rad- Şarki Makedonyadaki asi kuvvetle· 
yoıu, adadaki hükümet erkinıaın tev- rin hük\ımet kuvvetleri kartıımda ri· 
kif edildiğini ve Giriddeki kuvvetlerin cat ettiklerini bildiren bir telgraf, ia-
Venizeloıu takibe hazır olduklarını yan hareketine yalnız Girid adasile do 
bildirmiıtir. Zannedildiğine ıröre Ve- nanmarun bir kısmının değil fakat Yu
nizeloa Giridde mevcud bütün kuvvet- nanilotanın kara mıntakaıının bir k11-

' 

Selanikten bir manzara: Saat kulesi 

>11. Almanya, Avusturya ve Rus
~ il.tasında paylatılan Lehistan 
\ı;• de doğrudur. Bu gün Lehis
lli ı gezenler, vaktile Ruaya'nın 
~de olan parça ile Almanya'nın 
b rdiği parça arasındaki ayrılı- 1--------------------------------
~'_e~erler. Halbuki Lehistan on acun böyle sarsıntılar kaztıaında nanistan Çaldaria'le birliktedir. 
'i;l~~ıncj yüz yılın sonuna kadar kalıyor. Yeni Yunanistan'ın Venizeloa ile 
\ !ti pekletmit bir ulus idi. Yu- Kır al Konstantin eski Yunanı beraber olduğu anlatılıyor. Girid, 
-.;111~tan hiç bir vakit birleşme· temsil ediyordu. Yeni Yuna· Adalar, Makedonya ayaklanmıt-
~r. Eski Yunanistan küçük nistan Venizelos etrafında toplan- tır. Eski Yunanistan yönet ile bir-
~I k ve birbirini kıskanan dev- mı~tır. Eski ve yeni genelsavaf likte yürüyor. Bu ay:ı.klanmanın 
~~erdi. Bizans imparatorluğu içinde anlatamadıklarından ikiye sonu ne olacak? Burası pek oka-
~~ 118tıistan değildi. Ondan sonra ayrıldılar. Birbirine kartı savat dar önemli değildir. Yönetin bu 
~ llaııiatan Venediklilerin ve Oı- bile yaptılar. Konstantin lngiliz- ayaklanmayı bastırması yakın bir 
~lilllıların ellerine geçti. Bir çok !erin ve Fransızların baskısı ile olagan gibi gorunuyor. Fakat 
\i " Röçmenleri gelip eski nüfus Atina'dan kaçtıktan sonradır ki İt bununla bitm;vor. Yunaniı-

lle k tan' ın bugün kar•ıl;;,•tıg" ı en önem-.,.. llrıftı. 1830 Yunanistanı 1917 yılında iki Yunanistan bir- Y T 

''• ) · B' ı 1 k li sorum, fırka çekişmesinden po-ı, Yavao büyüse ve parçalar etlı. ır e~ti ama. ayrı ı süı·üp 
•.._t ...,. · · k k litika kavgasından daha derin ve llıar eklenseydi, sarsınhsız gıttı ve va it va İt patl"k verdi. h d ki 

1 1 da a dallı bu a ı o an ayrı ığı 
' 

0~urdu. Fakat hepsi birden işte l-ugünkü kımıldanma da g ·dere'• 1<, ulusal birliğini tamam-
' ~tğinden aradaki ikilik yir- eı '<İden her· sürüp giden bu ayrı- j lamasıdıı·. 

hldır sürüp gidiyor ve arasıra hgın yeni belirmesidir. Eski Yu- A. Şükrü ESMER 

G. Metaksa. 

BULGARİSTAN 

Serez ve havalisini gösterir harita 

mmın da iıtirak ettiğini ilk defa ola
rak meydana çıkarmaktadır, 
Serez hükiimet kuvvetleri elinde 

Makedonyaya aüratle kuvvet ıevke
dilmektedir. ihtiyat kıtaat siliılı alt"' 
na çağırılmııtır. Serez tehri hükfunet 
kuvvetleri tarafından i§gal edilerek 4'" 
silerin elinden geri alınmııtır. Asiler ta 
rafından Salaminde hizmet edemiye
celı: bir hale ıretirilmit olan yedi barb 
gemiainin tamirinin bugün biteceği ha
ber verilmektedir. (Vradbini) ırazete
ıi hükUınetin, bugün, tayyareler ile 
Venizeloaun Kandiyedeki evini bom• 
bardmıan ettirmeyi düıündüğünü yaz· 
maktadır. 

V erıizeloa vatan düşmanı gibi 
hareket etti 

ATINA, 4 (A.A.) - Havaı Ajanaı 
muhabirinden: BaJl>akan Bay Çalda • 
ria, Havaı Ajansı muhabirine yapbğr 
beyanatta demiıtir kiı 

- Bay Venizeloa hakiki bir Yataa 
dütmanı gibi hareket etmiıtir. Mem • 
lekele hizmetler ettikten aonra, dev· 

(Devamı CI mcı ııahlfede) 

ATATÜRK'e 
Devlet reislerinden 
Gelen telgraflar 

ANKARA, 4 (A.A.) - Atatürkün 
kamutayca müttefikan cum.orreiıliii .. 
ne tekrar intihabından ötürü devlet 
reiJlerinden aldıkları telgraflarla ce -
vah metinleri ıunlardır: 
Türhiye Rei•icümhuru Kamal Atatürh 

ANKARA 
Türk ulusunun aadık tercümanı o

lan büyük kamutayın müttefikan vaki 
itimadının size yüksek vazifeyi teyit 
ettiği §u anda, en hararetli tebriklerim 
le birlikte yenileıtirici faaliyetinizde 
mesut bir ıurette devamınız ve Türki
yenin refahı için olan temennilerimi 
arzederjm. 

Albert LEBRUN 
Frtınaız Cümhuriyeti Reisicümhuru 

Bay Albert Lebrun 
PARIS 

Cumur Baıkanlığına tekrar eeçil • 
mekliğim dolayıaiyle izhar buyurduk
)an güzel hissiyattan pek mütehaa!iı 
olarak hararetle tefekküre müsaraat 
ve ayni münasebetle ıahıi saadetiniz ve 
asil Fransız ulusunun refahı için olan 
temennilerimi tekrar erlerim. 

Kama! ATATÜRK 
Reisicümhur Kamôl Atatürk 

ANKARA 
Zatı devletlerinin Türkiye Cumur 

(l>evaıru 6 mcı sahikdc) 

I t • d • k •. Almanya eline daha bir kaç zves ıga ıgor ı. yüz tayyare geçirirse, hiç 
kimse ona şu veya bu hududa dokunmıyacakıın, diyemez. 
LONDRA, 4 (A.A.) - Bay Eden 

Sir Saynıenle beraber Pertembe ırünü 
Berline ııidecektir. 

BERLIN, 4 (A.A.)- Havaa Ajansı 
mubalHnden: Sir Saymen, kendiıine 
Mareı~ . Hindenburgun dairesini tah-
aiı etT:ı : ı olan Alman hükiimetine te -
JekkLr etmit v• fııkat bu tekliften iati· 
fade etıniyerek adeti olduğu veçhile 
hir otele ineceğini bildirmittir. 

Sovyetler v=iyeti nasıl görüyorlar? 
, MOSKOVA, 4 (A.A.) - lzveatia 

gazetesi, (Sir Con Saymenin Berlini 
ziyareti arifesinde) batlıiı altında 
yazını§ olduğu bir makalede diyor ki: 

Times aazeteıi, Almanyaya kartı o 
deı ace fazla nezaket ıröateriyor ki, 
arleta Fransaya karı• nezaketini kay
bctınite benziyor. 

Bay Hitler, Londra tebliğine verdi
ği cevapta evvela yalnız lngiltere ile, 
hem de yalnız hava kuvvetlerine aid 
mukavele hakkında gÖl'Ü§lnek temen • 
nisin.İ izhar eylemittir. Bunda muvaf
fak da olmuıtur. Bunun Üzerine Bay _ 
Hitlere 3 Şubat tarihli tebliğin yalnız 

(Devamı 6 ıncı sahifode) 

/ 

Con Saymen 

Ş. Meclisinin yeni l.nci ve 
2. nci Reisleri dün seçildi 

Daimi encümen azalık/arına da 
in ti lı a b g a p ı l d ı 

Belediye yeni bütçede yardım tahsisatı 
olarak 182,500 lira ayırdı 

latanbul Umumi Meclisi, dün öğle
den sonra toplandı. Eski zabıt okunup 
kabul edildikten sonra, müzakerata 
ıreçildi. Evvela, saylavlığa ae91en eaki 
Şehir Meclisi azalarından gelen aevgi 
telgraflan okundu. Bundan sonra, in
tihabata geçildi. Birinci Reis Vekili 
Bay Sadeddin Feridin aaylavlığa ıe -
çilmMİ dolayıaile münhal kalan hu 
makama azadan bir zatm eeçilmesi la 

:ııındı. 1 n · aba ta baılandı. Reye 68 
aza İ§tİrak elli. Taanif neticesinde, 5S 
reyle Bay Necip Serdengeçti aeç.ildi. 
Bay Halil Hilmi ve Bay Faruki birer 
rey aldılar. Bay Necib Serdengeçti 
kendisine gösterilen itimaddan dolayı 
te§ekkür etti. 

Bundan sonra, Daimi Encümendel 
münhal olan ÜÇ azalık için intibah ya• 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
' 

A 

(MlLLlYET), (TAN) ismıle, yakmdamemle· 
ketin haber, yazı, teknik bakımlarından en ileri 
ga.zeteıi halinde çıkmak için hazırlanmaktadır. 

TA N 
Haberlell'İne inanacağınız, 

Şeklini aeveceğinlz, 
Kendisini benimsi yeceğlnlz, 

O Z U S O Z U N E U Y G U N, S l Z E VE 
l\1EMLEKETE LAYIK BiR GUN
D E L 1 K H A L l N D E Ç 1 K ACA K T IR 
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' imparatorluğu 
--4!~-.:... ·---

yık. ı l d.ı 

Her haltlu mahlwulur. Ycuan: Son Yemen valiai Mahmut NEDiM 

imam Yahya ile yapılan itilafın 
gizli bir maddesine göre .. 

Hükômet imama her ay 20000 altın vermeği 
tq.ahhüd ediyordu. 

Buna karşılık kimlerden vergi almıyacaktı 
- Hayırlı bir İf yaptık, fakat kılmıftı. (2) 

it yapmak daİma biraz kolaydu. Bu sırada T ehamede Seyit ldri• 
Bir binayı kurmak güç değildir, &• ile de barbediyorduk. Bir aralık 
111 mütkülat onu hüsnü muhafaza imam Yahya ile anlatmıt ve elele 
dır. Bütün mesele buradadtr. Bu vermit vaziyette bizimle çarpıtan 
itilafnamemizin hiçbir aızıltıya Seyit idris timdi kıırtımızda yalnız 
meydan bırakmadan iyice, her iki kalmıttı. 
tarafı da daima memııun edecek imam Yahyayı da ldrisiye kartı 
bir tekilde tatbikine gayret etme- harekete geçirmek için Ahmet lz
liyiz. Bu işi sizin muktedir, liyakat· zet paifA, San'adan hareketinden 
li bir bekçiye tevdi etmeniz lazım- pek az evvel onunla bir ittifakna
dır.,, me akdeylemeğe. de muvaffak ol-

imam Yahya burada, elile beni ı muftu. Bu ittifaknamenin de tari-
göstererek devam etti ; hi bir kıymeti vardır. Unutulup 

- "Bu zat birkaç sene evvel Ye- gitmemesi için Yemen tarihinin 
mende vali muavini iken bizimle bu kıymetli vesikasını da buraya 
böyle bir itilafname akdetmek için kayderiyorum: 
çok uğraşmıttı, çalıfb. Fakat o za- " ldri11inin bir talum hafi mak-
man derdini kimseye anlatamadı. satlar altında ecaniple ittifak ak-
Eğer istipdat devrinde bu iti anla- dettiği, erbabı akıl ve izanca bir gii· 
yabilecek kadar olsun bir kiyaset na şüphe ve tereddüde mahal bı
ve maharet eseri gösterebilmit ol- rakmıyacak bir sureti vazihada in
salardı, o gündenberi beyhude ye - kişaf ve tahakkuk etmittir. 
re bunca masumun kanları akmaz- Bu makasıdın üssülesası da icra 
dı. Bunun vebali ne sizde, ne bizde edeceği harekatı bagiyane i e c. ı ı , 
dir. Mahmut Nedim Bey·o zaman ve vatana ter ve zarar ika ederek 
hüsnü niyetle yapmak istediği iti- bu zararla devletin ve hıttei Y ema
lafname ile b suretle Yemende niyenin ahvalini tagyir ve ifsat ey. 
sulh ve sükiin tesis etmek isterken lemek kaziyelerine müstenittir. Bü
bu hizmetinin mükafatı olarak la- tün alemi İslamiyete sirayet edecek 
tanbulda zindanlara atıldı, şimdi, ve süitesiri görülecek olan şu ha
aizden rica ediyorum, kendisine fev rekatı mefsedetkaranenin külliyen 
kalade bir itimat ve muhabbetim o- izalesi ehemmi um .. rdan görühnü~ 
lan bu zatı bütün Yemen balkının ve binaenaleyh Yemen kuvayi u." 
da ayni hissiyatla sevdiğinden ve mumiye lrumandam erkanıharbiyei 
saydığından emin olunuz ve buraya umumiye reisi mecliııi ayan azasın· 
,abancı bir adam gönderecekleri- dan atufetlii Ahmet izzet pata haz 
ne kendiaile pek kolay ve çabuk retlerik,lmam Yahya haz. namı
anlatabileceğimiz Mahmut Nedim na Seyit Abdullah ibni lbrahim 
beyi bırakmaları için icap edenlere beyninde - imam hazretleri tara
yazmız. fmdan tasdik edilmek üzere -
imamın bu itimad ve teveccühü- atideki maddeler t~arrür etmittir. 

ne teşekkür ederken, omuzlarıma (Bitmedi) 
yeni ve ağır bir yükün çökmek üze
re olduğunu da hissediyordum. 

Netekim oradan ayrıldıktan son· 
ra Ahmet paşa kendisinin de mu
vafık bulduğu lınamm bu arzu ve 
teklifini lstanbula yazdı .• 

Bırkaç gün sonra benim Yemen 
valiliğine tayin emrim Babıaliden 
geldi. Bu sürate hayret ettim. Fa
kat bilahare öğrendim ki, meğer 
lzze"l pata bir daha imam nezdine 
gitmeden evvel vekaletle idare edi· 
len Yemen valiliği için beni müna
sip gördüğünü Bab18.liye yazmıt ve 
zemini hazırlamışmış ... 

Emir gelince, ben de vali veka
let:ni yapmakta olan Recep bey· 
den muameleleri devraldım ve 
derhal i'e başladım. 

Halk ta, kabail ve aşair de bana 
iyi bir kabul göstermişlerdi. Uzak
lardan San'aya kadar gelen reis
ler, şeyhler ellerimi öpüyorlar, sulh 
ve sükuna kavuştuklarından dolayı 
dualar ediyorlardı. Bütün gayreti· 
mi, faaliyetimi imamla yapılan i
tilafnamenin hüsnü tatbikine, böy
lece susanmış olan aulhe biran ev
vel kavuşmağa hasretmittim. Bu a· 
rada Ahmet İzzet pafadan ve kıy· 
metli arkadaşlarından çok ve esas
lı yardımlar gördüğümü itiraf et
meliyim. Bu dostluklann kıymeti 
bence çok büyüktür ve daima böy
le kalbimde kalacaktır. 

imam Yahya ile yapılan itilaf. 
namenin gizli bir maddesile, ima
ma her ay yirmi bin altın vermeği 
taahhüt ediyorduk. Buna mükabil 
de imam bizim idaremizdeki Zey
dilerden vergi almıyacaktı. 

Biliyordum ki İmam Yahya için 
bu, çok mühim bir noktadır. Bu ta· 
alıhüde riayet etmezsek, öteki mad 
delerin hiç bir hüküm ve tesiri ka
lamazdı. 

izzet paf,& çok geçmeden lstan
bula avdet etmek mecburiyetinde 
bulundu. Esasen oraya muvakkat 
bir vazife ile gelmiş ve bu vazife. 
yi liyakat ve muvaffakıyetle ifa 
eylemişti. 

izzet paşa Yemenden ayrılırken 
kuvayi umumiye kumandan veka
letine Ferik Çerkes Said pasayı 
tayin etmişti. (1) ' 

Fakat Yemenin o zam>ınki çok 
nazik vaziyetini çok iyi kavramıt 
ve bu kavrayı~ını i~oaetli t. •~r ari 
le derbı l hiss~ttirmiş olan erk m-

1 

ıar binb ı.ş ısı ismet bey de ku" ayı u 
mumiye kumandanlğının en f.t.a l 
uzvu olmak üzere Yemende hıra- ı 

{l ) İki sene evvel lstanbulda vefat 
eden Sait paşa çok namuslu, değerli bir 
askerdi. Hatırasını burada hürmetle ya
dederim. 

(2) İsmet Bey - Başvekil İsmet İ
nönü - daha o zaman, Yemende iken 
kendini herkese sevdirmişti. İmam Yah
y;ı bile onun için: 0 ne yaman zeka ve 
nüfuzu nazar sahibi derdi, bu genç er
kanıharp muhakkak ki yakın bir zaman
da büyük işler görmeğe muvaffak ola
cakttr. Yemene her vakit böyle zabitler 
gelse, eminim buralarda sulh ve sükil. 
nun düzelmemesi için sebep kalmaz,. ya
zık ki İ s;net Bey de Yemende çuk uzun 
zaman kalamamıştı! 

Hudud teşkiıatının 
Vazife '.eri 

Yeni nizamname Bakanlar 
heyetinde k bul ediıdi 
ANKARA, 4 (Milliyet) - Eıki hü-

kümlerin tevhidi suretile hazırlanan hu
dut teıkilatının vazifelerine ve gümrük 
tq.kilatırun kaçakçılığın men' ve takibi 
hususunda mıntakalarındaki valilerle va. 
zile münaseDetlerine dair olan nizamna
n;ıe Bakanlar Heyetince kabul edilmit - • 
tır. Nızarnnamcye göre memleketin içi .. 
ne doğru ne kadar y erden hudut mmta .. 
kası sayılacl\ğı Bakanlar Heyetince tea
bit olunacaktır. 
Komıu hükumetlerin doğrudan doğ

ruya temasta bu lunduğu hudut mıntııka· 
larında iki taraf arasındaki iyi münase
betlerin muhafazası, ıükUn, emniyet ve 
asayiJi bozacak, ahaliyi rahatsız ede.:el< 
ve iki bükUmetin münasebetlerine fena 
tesir yapacak hadiselere meydan vennc. 
me.k için hudut ve gümrük kıtalan itiruı 
gÖ•terecek, hudutlarda karıılıklı sükun 
ve emniyeti bozacak yolda vukua gele
c~ tecavüz,_ ıekavet, gasp, müsademe, 
yagma, muzır propaganda, casusluk, ka· 
çakçılık, hır11zhk, öldürme ve yaralama 
gibi vakalann önüne geçmek gümrük 
muhafaza teıkilatının vazifesinden ola
caktır. 

Nizamnamede bundan baıka, ırümruı. 
ve hudut kapılan, geçitleri, hudut ve 
gümrük muhafaza kıtalannın teşkilat ve 
teftişi, hudutlarda gıdiı ve geliı atış ve 
avcılık şartları, hudut tecavüzü, yağma 
gasp, müsademe, ıekave:t, hırsızlık gibi 
hallerde yapılacak muameloler, gümrük 
muhafaza kıtalarmın vazifeleri baklunc!a 
hükümler vardır. 

Takas heyet 
lerinin yerine 

ANKARA, 4 (Telef'lll la) - 20 Şu
ba tta vazife leri b iten tRkas heyetleri
nin yerino E ~c~n'!:111i Bakanhğında ta
limatname yapılıncaya kadar muvak
L..ıt ticari it i ıafJ~-..r mucibi.nce yapıla
cak ihracat kıymetinin tesbiti ve kar
~ılığındaki ithalata a~d muamelelerin 
ifası İçin İ•tanbul, lzmir, Antalya, 

Asker sevki 
Devam ediyor 

-o--

İtalya Kra : ı Afrikaya gid n 
askerı gözden geçi:d. 
FLORANSA, 4 (A.A.) - Kral, ev

velce hiç bir haber vermeksizin, buraya 
gelmiş ve Şarki Afrikaya ıritmek üzere 
bulunan Govinena fırkasının bulunmak
la olduğu kıılalara giderek kıtaatı teftit 
ebnİ§tİr. Ktal, bundan sonra zabitleri 
kabul ederek kendilerile görüımüttür• 
Miiteakıben otomobille Piıtoiaya har.,,. 
ket eden hükümdar orada 83 üncü piya
de alayım teftit edecd<tir. 

ROMA, 4 (A.A.) - içinde bir piya
de tahuru, bet hafif topçu bataryası ve 
ağır topçu levazımı bulunan üç gemi 
bugün tarki Afrikaya gitmek üzere Na
poli'den kalkacaktır. Afrikaya ilk kuv
vetleri götürmüı olan Gange geri dön
müıtür. Yarın,. 700 piyade mitralyöz
cuıü ile gene Afrikaya doğru kalkacak
tır. 

FLORANSA, 4. A.A. - Kral, Alri· 
kaya hareket edecek olan Gavinona fır
kasını gözden geçirdikden sonra topçu 
kıtaatının re&mi ceç:idinde hazır bulun
mu~tur. 

İngi tere ordu 
Büdcesini artırdı --Bu mikdar geçen yıldan 

dört milyon fazladır 
LONDRA,4. A.A. - Orduya aid büt

çe ~ahminab 43.500.000 lngiliz lirasıdır. 
Yani geçen seneye nazaran 3.950.000 li
ra fazladır. Ordu mevcudu da 152.000 
dir. Geçen sene 149.500 idi. 

Bay Hailsham bu tezayüdlere rağmen 
bütçe .ahminabrun on sene evvelki tah
min'~re nisbeten bir milyon noksan, J>u 
seneki ordu mevcudunun 1925 ıenesi 
mevcuduna nazaran 4400 kiıi eksik ol· 
duğunu beyan emittir. 

LONDRA, 4 (A.A.) - 1935-36 harb 
projesinde tahsisatın 3,950,000 lngiliz 
lirası ve ordu mevcudımun da 2700 kiti 
çoğalblmaaı derpif edilmektedir. Bu ço
ğalmanın ıebebi Almanyarun tekrar ıi
la!ılanması ve Avrupa, Asya ve Ameri • 
ka devletlerinin silahlıınnı çoğaltması -
dır. 

B. La vale göre 
1935 yılı büyük h!r 
barış yılı o'.acak 

PARIS, 4 (A.A.) - Argon'daki Gari
baldiciıer Roma anlaımaları münaseı.... 
tile B. Lava) ıerefine bir ziyafet vermiı
ler ve bir Fransız - ltalyan nüınayiıi yap 
mışlardır. 

Bütün yüksek ıahsiyetleri bir araya 
toplayan bu içtimada bir ııöylcv söyle 
yen ltalya Büyük Elçisi Pinyatti di Kus
tazanun'dan sonra, Paris Garibaldicileri 
reisi yü;ııbqı Marabini ve ondan sonra 
Bay Lava! söz alarak demiıtir ki: 

- Garibaldicilere teıekkür ederim. 
Bütün Fransızların ltalya ile Fransanın 
yan yana bulunuılanrun ne kadar mani·
dar olduğunu anladıklarını ümit ~derim. 

Bundan sonra B. Laval, Marsilya sui
kastı, Sar meselesi, Macar - Yugoslavya 
ihtiliıtfının tehlikelerini hatırlatarak, harp 
tehlikesini beTtarai ebnei< üzere Sar' da 
Fransız askeri yerine Holanda, lngilte
re, ltalya askeı-lerinin korunası suretile 
uluslararası bir kuvvet te§l<ilinden do
ğan minnettarlığını unutmıyacağını bil
dirmiıtir. 

B. Laval, B. MuHolini'nin, bütün ulus
ların müı terek mirası olan büyük F ran
aız medeniyetini korumağa yemin etti
ğini oöylemiıtir. 

B. Laval 1935 aenesinin sulh için bir 
sena olacağını ümit etmektedir: 
"- Beo Fransa için çalıtacaiım. 8, 

Mussolini ltalya için çalıtacak ve hep 
beraberce ayni kalple sulh için çalııaca• 
ğız.,, 

Leipzig sergisi 
Mutantan merasim 
yapılarak dün açıldı 

LEIPZIG, 4 (A.A.) - Büyük pana
yır, mutantan bir surette açılıruıtır. Zi
yaretçilerin miktan elli bini geçmiıtir ki 
geçen senekine nazaTan yüzde 50 nisbe
tinde fazladn-. Belediye gerek Alman ve 
gerek ecnebi ziyartçilere mesken tedari
ki için birtakım tedbirler ittihazına mec
bur olmuştur. 

Amanlar ruzgardau 
e ektrik çıkarıyorlar 

BERLIN, 4 .A.A. - Berlinde, rüzgar 
kuvvetinden istifade ederek elektrik ce
reyanı verecek olan ilk büyük fabrika 
yapılmaktadır. 

On gün buzda kalan 
tayyare 

MOSKOVA, 4 (A.A.) - Tundra 
denilen buzlu Siberya çöllerinde on 
gün kalmıt olan Golubev'in tayyareai 
Arkangelden getirilmiştir. 

Merain, Samsun, Trabzon, Fethiye, Mİ· 
!as, Silifke, Bandırma, Çanak kale, iz. 
mit, Karı, Edil'n e9 Eliziz, Ardahan, 
Artvin, Eneı t~tuı lerinde ve başka 
> lerde de ihtiyaca göre heyetler tet· 
kifj ve teıkil c dilmi~ heyetlerin kaldı· 
nlma.sr aal.ihiyetinin Ekonomi Bal;:an .. 
lığına V<"rilme$i bakanlar heyetince 
kabul edilmiştir. 

Gömböş çekildi 
Ve tekrar geldi 

M&car kabinesinde 
değiş . kl,kler oluyor 

BUDAPEŞTE, 4 (A.A.) - Kabine 
istifa etmiştir. 

Yeni kabinenin teıkili hususunun 
tekrar Bay Göınhöı'e havale edileceği 
zannolunmaktadır. 
BUDAPEŞTE, 4 (A.A.) - Naip A

miral Horti Bay Gönlböt'ü yeni kabine
yi teıkile memur etmiıtir. 
BUDAPEŞTE, 4. A.A. - Yeni Göm

böş kabinesi es~inin aynıdır. Y alnı:ıı 
dahiliyeye Bay Koza, ticarete Bay Bor
nemizza ve maliyeye Bay Fabinyi geç• 
miıtir. 

Siyam Kralı tahttan 
vaz geçti 

SINGAPUR, 4 (A.A.) - Kralın 
tahtından vazgeçmeye karar vermeai 
dolayısile ıiddetli bir aansür tatbik e
dilmektedir. Telefon muhaberatı inkı
ta& uğramı§tır. Umumiyetle zannolun
duğuna göre, Baııgkok'daki vaziyetin 
endişeye nıeydan vermesi için hiç bir 
sebep yoktur. 

Mazaryk 
85 yaşında 

Lyon Ünı versitesinde 
bÜ)Ük bir top.tnu yapıldı 

L YON, 4 (A.A.) - Çekoslovak Rei
"icumlıuru Bay Masarykin 85 inci yıldö
nümünü tesit iç.in Lyon Universitesinde 
bir toplantı yapılmıştır. Bay Herriett'
nun riyaset ettiği bu mera•imde bir çok 
nutuklar söylenmiıtir. 

L YON, 4. A.A. - B. Heryo, B. 
Mazarik ıerefine verdiği bir •Öylcvde, 
Çekoslovakyanın istikl.ihni elde ~bnek 
için yaptığı mücadelelerden bah&etmiı
tir. 

Bundan sonra B. Mazarik'in hayatı
run büyüklüğünden ve yaıayışının sad&
liğinden bahsetmiı, geniş kültUrünün, on 
daki uJuıal fikir manasını yıkmad ; /:uu, 
fakat onu beşeriyete kartı bir a,kıa telif 
ederek kuvvetlendirdiğini •oylemııtir. 

Misaklar 
Bir Alman muharririn 

gözüne nasıl gorünüyor? 
BERLIN, 4 (A.A.) - Berliner Ta

gobila tt gazetesinde "misak dalaverele
rinin tehlikeleri,. başlığı altında bir ma• 
kale çıkmıştır. Almanya'run diplomasi 
hareketlerile yakından alakadar olduğu 
zannolunan makale mu.barriri, bu yazı .. 
smda miiıtehziyane diyor ki: 

"1914 harbine vesile vermiı olan ıey, 
ıulhün en müeııir zi.m.in ve kafili ola .. 
cak mıdır?., Makale muharririne göre, 
misaldar sistemi bütün Avrupa devlet
lerinin maruz bulundukları tehlikelerin 
müsavi bulunması esasına istinat eder. 

Halbuki bu tehlikeler, her devlet için 
müsavi olmaktan çok uzaktır. il ____ _ 

ismet lnönünün başilan
lığının onun u yılı ve B. 

Titüleskonuo nutku 
SUKREŞ, 4 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 

ismet lnönünün Baıbakan ve Tev • 
fik Rüttü Aras'm Dışarıiıleri bakanı o
larak onuncu yıldönüınleri münasebetiy 

• le, Balkan antantı baıkanı Bay Titüleı· 
ko bugün dıfan itleri bakanlığında bir 
öğle ziyafeti vermiıtir. Ziyafette hükıi • 
met aza11, ~kan antantı ve küçük an
laşma memleektlerinin orta elçileri, Fran 
sa ve Sovyetler birliği orta elçileri bu 
elçiliklerin ve Dıtartlıleri baıkanlığının 
yükıek memurları hazır bulumnuılar • 
dır. 

Bay Titüles&c:o nutkunda ıunlan söy
Iemiıtir: 

hm et 1 nönü ve Tevfik Rüt tü Ara•, on 
senedir, vatanlannın ve ıoyıal banıın 
büyük nefine olarak fasiliisı~ Batbal<an• 
hk ve dıtan işleri bakanlığını ifa etmek
tedirler. Eğer her tarafta Kamfil Ata• 
türk'e tarihe misli olmıyan ve bütün bir 
milleti değiştinnek, onun e&ki itikatları- ı 
nm yerine beşeriyetin bugün ittihaz e
dindiği enyüksek ülküleri ikame etmek 
ve her an en küçük teferruatına kadar 
ulus:ıl nezaret etmek olan eseri için en 
hararetli azimler ifa edilmemiş olsaydı, 
Aatürk tarafından tesis edilen istikrar, 
onun eserinin ve ebediyetinin vüsatine 
en beliğ şahittir derdim. Uzım siyasal 
hayatımda, her meseleyi ani olarak tah·· 
min ve ihata hasıasmı ismet lnönü ka· 
dar haiz bir adama tesadüf etmedim. 

J apon büyük elçisi 
Ankarada 

ANKARA, 4 (A.A.) - Japonya
nın Ankara hüyük elçiliğine tayin e-

l dilen Ba, lyemaaa Tokugava bugün 
.şebrimiı:e ktılmiş ve iataıyonda Dııarı
i~leri Bakanlığı namına protokol mÜ· 
dür muavini tarafından kartılanmıt .. 

tır .. 

T -

Yunan Reisicumhuru 
bir beyanname neşretti 

ATINA, 4. A.A. - Atina ajansı bildiriyor : 
Reisicümhur B. Zaimis ulusa hitaben "fağıdaki beyannameyi nq-

~~: . 
"Dört günden beri Yunanistan çetin bir siyasal zıddiyetin neticell 

olarak vukuu oldukça nadir bir mücadele sahasına dönmüştür. 
Bu vaziyetten dolayı yurdun az vakit içinde mü,ıerek vatanımızın 

nihayet kurban gideceği dahili bir cerihaya sahne olması müstebad 
değÜdir. ônümiU.Je cereyan eden hadiseleri görerek, Reisicümhur ••· 
fatiyle, tefriksiz bütün Elenlerin dikkatini önümüzde beliren tehlike
ye celbetmeyi ve gayri kanuni fiili ere sürüklenmiş olan kimse~eri va
tanseverliğin sesini dinlemeğe, bütün şahsi ve siyasal, ihtiraslan anut· 
mağa, vatanım kanunlarına itaate ve bu suretle yurdu tehdit eden 
müthif felaketin önüne geçmeğe Javet etmeği vazife addediyoru1TI· 

Siyasal rejimimiz için hiç bir tehlike mevcut değildir. Ve memle
ket pek ziyade muhtaç olduğu normal siyasal hayata bir an önce gir-
rru.lidir. Atina, 4 Mart 1935 

ZAIMIS 

Venizelosun Har g ıdaki evi hava 
hombardımanile tahrib edildi 
ATINA, 5 (Sabaha karfı) - Hükiimete sadık iki torpido keşif ko 

lu olarak Ciride doğru gitmiflerdir. Venizeloswı Hanyadaki evi hava 
bombardımanile tahrip edilmiştir. 

Averofa iki lomba isabet etti 
ATINA, 5 (Sabaha karfı) - Asi filoyu bombardımana giden tay

yareler dönmüslerdir. Pilotlar Averof zırhlısına iki tane 112 kiloluk 
bomba isabet ~ttiğini, geminin arka tarafında yangın çıktığını bildirdi· 
ler. Burada Averof gemisinde isyana nihayet vermek isteyen 225 zabit 
ve askerin kurfUna dizildiği, cesetleri denize atddığı söyleniyor. .... 
Asi gemilere karşı hava taarruzu 

ATINA, 4 ( A.A.) - Asi gemilere karşı büyük hava taarruzu bu sa· 
bah tekrar başlamıştır. Bu gemiler Girid adasına sığınmışlardır. Kısmi 
seferberlik normal bir şekilde devam etmektedir. Birçoh gönüllüler 
askerlik şubelerine müracaat etmektedirler. 

B. Kondilıs Selanikte. Asilere karş. 
taarruz başlamak Üzere büyük 

SELANIK, 4. A.A. - B. Kondi lis geldi, neşrettiği bir beyanname· 
de, seferber edilen kara kıtaatının Seliinik' de tahşidini müteakip kati 
büyük taarruzun baflıyacağını bildirdi. 

Plastiras Yunanistana gitmiş . 
KAN, 4 ( A.A.) - iyi biı membadan alınan malumata göre, Pl&tı· 

ras Fransadan Yunanistana hareketctmiştir. 

Dr. Reşid Galibin mezarında 
ANKARA, 4 (Telefonla)- Yann Dr. ReJid Galibin ölümünün 

yıldönümü olması münasebetile ark adaşları ve nnu sevenler Cebecideki 
mezarına gidecekler ve meztanna çelenkler koyacaklardır. 

Başbakan Sovget sefirini kabul etti 
AN KARA, 4 (Telefonla) - Bu sabah şehrimize gelen Rus büyük 

elçisi Bay Karahan Başbakan ismet lnönü tarafından kabul edilmiştir. 

Adliye Bakanlığı Müsteşarlığı 
AN KARA, ·4 (Telefonla) - Ailliye Bak<ETJıfiı Müilqarlı~ıa .,.il 

tayin edilinceye kadar Ceza işleri dairesi genel müdürü Bay Hasan ve· 
kiileten tayin edilmiştir. 

Terfi edecek hakimler seçilecek 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Yeni Hakim:er kanununa göre terfi 

edecek ha.kimleri seçecek Adliye ayırma komisyonu bayramertesi top• 
lantılarına başlayacaktır. Temyiz mahkemesinden ve Adliye Bakanlığın
dan teşkil edilmiş olan iki büro tar alından hakimlerce verilen kararla• 
nn kaçının tasvib, kaçının nakzedil diği hakkında hazırlanan cetveller 
hiikimlerin terliine esas olmak üzere ayırma komisyonuna verilecektir. 

' Eski P.T.T. müdürünün muhakemesı 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Bugün birinci asliye ceza mahkemr 

ilinde eski Posta ve Telgraf Genel müdürü Bay Fahri, muavini Bay SuP 
hi ve telgraf işleri müdürü Bay Ihı an Cemalin muhakemelerine vekillB" 
ri hazır olduğu halde devam edilmiştir. 

Bugünkü celsede genel müdürlük tel..fon müdürlüğii mümeyyizi 8-r'I 
Haıtlin şahadetine müracaat edilmiştir. Bundan sonra iddia makamı 11 
Ağıutos 1932 tarihindeki lstanbul Telefon prketi meclisi encümeni iç
timaında hazır bulunan ve halen hayatta olanların şalıit sılatile dinlen; 
melerini istemİftir. Mahkeme bu talebi kabul etmiş ve lstanbul Müddet· 
umumiliğine yazılmasına karar vermiştir. Muhakemeye 23 Martta Jr 
vam edilecektir. 

Metr Sa/em yeniden mahkum o/dil 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Bugün birinci ası~ye ceza mahkeme> 

sinde temyizce nakzedilen karardan sonra cereyan eden muhakeme rıır 
ticesinde rüşvet vermekten suçlu M etr Salem ve Leon Faraci hakkınJll 
karar tefhim edilmiştir. Karara göre rüşvet verdiği sabit olan Metr Sır 
lem 20 lira ağır para cezaaına, rÜflle te vasıta olduğundan dolayı Le0fl 
F araci de 12 lira ağır para cezasına kabili temyiz olmak üzere mahkiitfl 
olmuşlardır. Müdafaa vekilleri bu kaı<arı temyiz edeceklerdir. 

Yüksek iskan komisyonu toplanıyor 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Yüksek iskan komisyonu Trakya il' 

mum( müfettişi Bay lbrahim Talin de iştiraküe bugünlerde toplarıa • 
caktır. Komisyon Trakyada iskan ve muhacir vaziyeti etrafında görüle> 
cektir. 

ltalga ile Habeşistan anlaştı mı? 
LONDRA, fJ. ~.- Dışan işleri bakanlığına gelen bir rap0rtl 

göre, ltalya ile Habepstan araııınd a bitaraf mıntaka iTicf>ası hakkınJll 
anlClfrJla hasıl olmuştur. - - ~ 

Maks Braun tutunamadı Lyon fahri konsolosu i>Id~ 
ekO,,. 

FORBACH, 4 (A.A.) - Sar ııoa· 
yalistleri reiri Bay Max Braun, ıimdi· 
ye kadar alk tarafından maruz kal
makta olduğu humane nümayiılere 

m-.,i olmak için F ol'bac.hi terkebneye 
karar vermittir. 

ANKARA, 4 (Telefonla) - S Jİ' 
nedenberi Lyon fahri konsolosluk v• Ol• 
fesini yapmakta olan Bay Yaı kot'.~"kıa· 
düğü teessürle haber almmıtbr. 1 U!. .... 
ğe doğrulukla hizmet etmit olan bu 1 

" 

stun1&11 ölüm haberi muh:timizde ıy;t
ı .. rla karıılanmııtır. 
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Ali Nazima 
Ş EH i R HABERLERİ 

Türk irfan hayatının bir büyük 
'ltitabı dün kapandı. Ali Nazima,ya. 
ni bugünkü hocaların hocası, belki 
iki evvelki neslin hocası öldü. 

!~~ ....................................................................................... ... 
EKONOMi 

Ben bu büyük adamı, bu gayret· 
li, bu faydalı adamı son demlerin
de tamdım. Onda gördüğüm gay
ret ve intizam yaşına göre değil, 
en genç olankırımız: için bile bir 
Örnek olabilirdi. Kaç eser yazmış· 
tır. Bilmiyorum ama, çocuğumu
zım okuduğumuzdan fazla kitab 
Yazdığına şüphe etmiyorum. Ye • 
tiştirdiği ta:ebenin adedini binler. 
le cayarsak ancak yorulmayız:. 

Hayatır.ır. aon demlerinde ona 
bir (fazilet mükafatı) verilme8ini 
ne kadar özlemiştik; olmadı. Çün· 
kü bu fazilet mükafatı seçimi mev
zii tesirlere, mekteb gruplarının te 
•İrlerine bağlıydı. Maarif Vekale -
ti de çıkarıp bu büyük hocaya re· 
•en bir fazilet mükafatı veremez:· 
di. Ve bu fô.tıl adam bir fazilet 
11riikafatı alamadan fakat elli se
neden foz:fa bir saat gibi muntazam 
hocalık ettikten sonra göz:leTini 
Yumdu. Dün de onu gömdüleT. 

Elli aene bir memleketin çocuk
lanna öğretmek ne büyük hizmet
tir bilir misiniz:? .. Bu büyük ve mu 
kaddes çilenin ne olduğunu ölç • 
mek için siz:e bir ölçü: Kendi ci
ierpareniz:i önünüze alın ve ona on 
dakika der• veriniz. O zaman elli 
•enelik hocalığın ne büyük nefis 
leragati, ne büyük tahammül kud
reti olduğunu görürsünüz:. Gönt'iim 
İstiyor ki; bu büyük hocanın bin. 
lerce talebesi ona bir büyük me • 
.ıcı:r yaptırsınlar, Kültür Bakanlığı 
onun namına bir mekteb hediye et 
Iİn ve her okuttuğu mektebe onun 
lunç bir plakı konmasa bile bir fo. 
toğralı asılaın. 

Elli aenelik bir hocaya deymez: 
111İ bunlar? •• 
Fransız gazetelerinden birinde 

bir müessesede elli sene çalışan bir 
<ırneleye ( Lejiyon donör) nişanı ve 
ri:aiği yazılı idi. Elli aene hocalık 
değil, aacle İfçilik. 

Bıçak oyruyor ..• 
Cenubi Amerikada Gran Chaco 

İımini alan bir çöl vardır. Arian • 
tin, Paraguay ve Bolivya hudutla
rına düşer. Bu çölde hiç kimse ha
kim değildir. Orada sırtında tüfe
ği olmayanı tepelerler ve iyi atanın 
•öz:ü geçer. Buralarda yaşamak i. 
fİn mutlak silahlı ve iyi silahlı ol
ll'la~ıdır. 
Şimdi bu ulak paragraftan son

~~ bir müıahededen bahsedece • 
ılım: 

Gazetelerde okuyoruz: 
§ Ahmeot .Mehmetlc alay ettiğinden 

l\hınet b•çağını çekip Mehmedi ağır su
'ettc yaralamıştır. 

§ Hüseyin bir alacak meselesinden 
dolayı Ali ile kavga ederken bıçağını 
S<lı:ip Aliyi boş böğründen vurmuştur. 

1 
§ Stadyom kapıcısı falan adamdan bi

ct isterken kavga çıkmış ve biletsiz gir
llıek isttytn bıçağını çtkip kapıcıyı vur
llıuştur. 

, Böyle her gün birkaç bıçak va
~ası okuyorum ve görüyorum ki; 
0 rtacla bıçak oynuyor. Bu bıçak de
ilen şey kalem, çubuk, yahut kun• 
ılı,ra çekeceği gibi şahsi hizmete 
l'orayan bir avadanlık değildir. Bu 
t<lrz:da tafınan bıçakla yalnız adam 
111frıılur ve öldürülür. 

Bir insan bıçağı neden taşır? Ya 
lle/aini müdafaa için, yahucl btıfka 
~na taarruz için. Nefsini müdafaa 
:~İn lstanbulda silah taşımayı an
~am. Buna aklım ermez. Böyle 
~~.'fey fehrin emniyetine karfı bir 
~Plıedir, buna razı olamayız. 
(' Nefsini müdafaa için ancak Gran 
<I hQcoda silah aaşınrr. lstanbulcla 

1 _eğit. Londrada polisleri/_ bile sİ· 
<ı/i Yoktur. 

Ben bir mahll.emede müddeiu • 
:;'«nni olsam, bıçak taşıyan bir a-
CllJ1ın 11.atlini taammüd olarak sa

l'ıırım. Çünkü yanına bıçak alıp 
~~nıek, adam öldürmeye hazırlan 
4 
<lktır. Kurban bayramıncla seyyar 
~plık etmeğe değil. 

B.FELEK 

Üç aylıklar 

Dan Emlak bankasınıu 
0rıü m hşcre dönmüştü 

~İ• Duı, yetim ve mütekaitlerin mart, 
'" e.n. ınayıa üçaylıklarının verilmeai .. 
itiı, "1almüdürlüklerince dün sabahtan 
~- ~en baılanmıtşır. Emlak Bankası 
lıı._1 llziran, Temmuz, Ağustos üçay. 
l\~ "•mı iskonto etmektedir. Dün E.ın
~İt Bankasının önü mah§ere dönmü§, 
~,,Ço~. erkek ve kadı., •okaklara ka
~•n dokülmü,lerdi. K l:ı.balık yüzün· 
~. ı..!'"ra almak gün'.eri olduğu hal· 
h """'" gelen ln çok i!ını•ar ba • 
~~I "e mütekaitler geç vakte kadar 
ol;;~ "'.'.'itler ve maaşlannı alamadan 
d;;;:f'kılerdir. Buna mukabil Malmü • 
~,1 ' leri maat yerlerin<k pek az 

•balıia teaadüf edilmetkedir. ., 

Türk - Yunan 
Müşterek ofisi 

-·-
Bay Fufas Ankaraya gitti, 

bir toplan ' ı yapılacak 
Öğrendiğimize göre, Türk. Yunan 

müıterek ofisi yakında mühim bir top 
Jantı yapacaktır. Yunan lktıaat nazın 
ile temas etmek Üzere Atinaya giden 
ofisteki Yunan delegesi Bay Fufaı, 
ıehrimize dönmüt ve Ankaraya gİtmİ§ 
tir. Bay Fufasm geliıinden sonra ofia 
içtimaa çağırılacaktır. Bu toplantıda 
Türk• Yunan ticaret anlatmasının tat· 
bikatı hakkında bazı görüımeler ola· 
a..ktır. -.ı.IE 

Gumruk komisyoncuları 
kanunundl değişiklik 

Gümrük komisyoncuları kanunun • 
da yapılacak değiıiklikler için, tehrİ· 
miz komiayonculannın hazuladıklan 
proje bugünlewde Gümrük ve lnhiaar· 
lar Bakanlığına gönderilecektir. Bu 
proje, kanunun hazırlanmasında &Öz 
önünde tutulacaktır. 

Tutun tacirlerinin toplan tısı 
Dün Ticaret Odasında bir kısım 

tütün tacirlerinin ittiraklie bir toplan
tı yapılmıttır. Bu toplantıya Nemliza
de Bay Mithat başkanlık etmiş, bu se
ne tatbikına baılanılan tütün alma 
kanunu etrafında bazı görüşmeler ol
muıtur. 

in giliz lirasının dU ~üşü 
devam ediyor 

Jstanbul mali borsasında iaterling 
fiyatlannın aukutu devam etmektedir . 
Borsa dün aaabb 590 kuruttan açıl -
mı§, 588 e kadar dü§mÜ§IÜr. Bu vazi· 
yete nazaran, son bet gÜıı ir;eriıindeki 
tenezzül niıbeti 20 kuru~u bulmu§tur. 
Alakadarların söylediklerine göre, bu 
init daha bir müddet devam etmek İı· 
tidadındadır. -

Diğer taraftan, Yunanistandaki hi.-

diaeler dolayısile dün drahmi hakkın· 
da Yunan boraalarmdan hiç bir haber 
gelmemi§ ve muamele yapılmamı§IIT. 

Tiftik nakliye ücretleri 
tetkik ediliyor 

Hammallann, tiftik balyelerinin 
nakliye ücreti olarak fazla para al • 
dıkları yolunda Ticaret Odasına yapı 
lan tikayet, ehemmiyetli ıelı:ilde td· 
kik edilmeğe baılanmı§lır. Ticaret O
dası, bu mesele hakkında Belediyenin 
de nazarı dikkatini çekmiıtir. Ortada 
muayyen bir Ücret tarifesi mevcud ol
duğu halde, fazla para istenmesi ae • 
hepleri ara§tırılmaktadır. 

AJanad1 pamuk piyasası 
Adana borsasında pamuk alışveritleri 

son günlerde iıtahsız ve durgun gitmek· 
tedir. Pamuğun kilosu 41 kuruta kadar 
düşmüştür. 

Adı.nanın bir yıllık ökonomi 
durumu 

Adananın 1934 yılı ekonomi durumu 
hakkında Ticaret Odası tarafından bir 
rapor çıkarılmııtır. Buna nazaran Ada
nanın 1:133 yılı içinde ,ıkardığı esyanı11 
değeri 4.212.227 lira iken, bu rakam 934 
te 9.009.287 liraya yükselmiştir. 

Adanaya giren eşyaya gelince: 933 le 
3.956.951 lira iken 934 te bu rakkam 
3.219.009 liraya düpıiittür. Giren eş;a 
en çok benzin, gaz, ka~ve, çimento, şe· 
ı. ... ve makine yağından ibarettir. 

Afyon almağa devam 
ediliyor 

Uyuşturucu maddeler inhisarı ida· 
reai bir aydanberi iç piyaaadan afyon 
alınmasına devam ebnektedir. Bu müd 
det zarfında tüccar ve köylüden 200 
bin lira kıymetinde 400 sandık afy<Jn 
aatın alınmııtır. idare, mübayaaya de
vam edecektir. 

1 KOJ<.--.A 1 ..._ __ _ 
(it Bankasından alınan cetveldir) 

4 MART 935 
AKŞAM FiYATLARI 

lSTIKRAıLAR l TAHViLAT 
latjkraıı:t (\abi'i ~,50 
· r -"; Rıbbm 10.75 
Kuponıu:a 29,97,50 An. mümeaail 53.25 

., • 1 _ .. ,... An. tahvili 1, 11 47,80 

., 111 29,20 An. l&bvili ili 50,50 
ESHAM 

it Banlıı.aaı Nama 10 i Reji lıı:upon•.,:r. 
,. " Hamiline JO,ıa Telefon 

" " Mii•aia 97 ! Terkoa 

2,25 
14,10 
17.-
13,50 
9,90 
0.95 
J,65 
4.65 

Türkiye Cumbu· Çimento 
rİ\•.-t Banka b ittihat dey, 
ı Şark dey. 
A .. dolu hiııe 25,90 Bal,-a 
~.. . , ., • . ~ Şuk m. ecza 

Ç E K f' l Y A T L A R l 
Franaız. F. 12,06 Praj 19,05 
Londra 588 Belsrat 35,06,65 
Miliıno 9,48,81 Moalııo-.a 10,68,75 
Nü1ork 80,50 B~rlin 1.97,91 
Ceae.vr• !,45,70 Madrlt 5,81,40 
Atina 84,49 bua.apetle 4.64.M 
Brülı.ael 3,40,53 Varıo•a 4,21,34 
Amıterdaın 1,17,53 BUkreı 79~,45 
Sof ya 65,41,64 Viyana 4,29,75 

NUKUT (Satıf) 
Ku.ruı karuı 

20 F . Franıı:a 169 20 1. lı.;çr• 818 
J Dolar 125 1 p .... ta 18 
1 Kur. C•k 98 1 Mark 43 
1 Şii• A•· 2s.so 1 Zloti 22 
1 lıterlia 600 20 Le,. 17 

20 Lir•t 213 20 Dinar ıs 
20 l.na . 23 1 Çe"'o•ic -.-
20 F . Belçilıca 115 Alh• 9.32 
20 J)ra.bmi 24 MKidi:re 41 

l Flori• 83 Banknot 240 

Ankarada Bayan saylavlar ve ecnebi gazeteciler serefine Ulus gazetesi 
salonlannda bir çay verilrtliğini haber vermiştik. 'Resmimiz bu çaydan 

bir intibaı teı;bit etmektedir. 

l'OLISTE 

.Feci 
Bir kaza 
Bir amele sabun kazanına 

düştü ve kaynadı 
Dün ıabalı Kiiçükpazarda feci bir ka

za olmuş ve bir amele ölmü~ür. 
Küçükpazar sabun fabrika•mda çalı. 

f8JI iıçi Anclon sabun kazanını karııtır· 
makta iken muvazenesini kaybederek 
kazana düımüş ve derhal ölmüıtür. 
Tahkikata polis ve müddeiumumi mua
vinlerinden Bay Hikmet el lroymuıtur. 

Ka!p onluk 
Büyükada'da oturan Hiristo oğlu Ni. 

ko Ada vapur İ•kelesinden bilet alJJ'ken 
verdiği 10 kuruıluk kalp görülmüj ve 
tahkikata başlanmııtrr. 

Bir amele parmak:ırından 
yaralandı 

Sebze halinde çalışmakta olan amele 
Rıza demiri tesviye ederken demir ka. 
zaen eline dütmüş ve Rıza parmakların. 
dan yaralanarak Cerralıpafa hastaha • 
nesine kal Jırılınııhr. 

Kurşun boru hırsızı 
Galatada Karaoğlan sokağında oturan 

itçi Bahrinin evinden ıabıkalı Çamur 
Hayr.i kurtun boruları sökerken görül· 
müı ve yakalanmııbr. · 

BELEDiYEDE 

Hasekide 
Yeni pavyon 

-<>--

Bir doğum pavyonu 
daha yapılıyor 

Haseki hastahanesindeki doğum pavi. 
yonunun ihtiyaca kafi gelmediği anla • 
ıılmııtır. Birçok müracJtlaı·ın geri çev· 
rilmek mecburiyeti hasıl oımııktadır. 
Bunun ·İçin, burada yeni bir doğuın pa-
viyonu inşa edilecektir. ln~aata yakınôa 
başlanacaktır. 

Kuru bakkaliye maddeleri de 
hala alınacak 

Kerestecilerde inşa. edilmekte olan §e-· 
.bir muvakkat hali haz;raııa kadar ikmal 
edilmiş olacaktır. Ve•ilen karara göre, 
halde yalnız meyve ve sebzeler değil, 
kıtlık kuru bakakliy~ maddelerinin alım 
ıabm muameleleri yapılacaktır. Bu S'1·· 

retle bakaliye maddeleri de bir inzibat 
altına alınacaktır. 

Esııaiın hüviyet cüzdanı 
değiştiriliyor 

Eınaflara verilmek üzere 26 bin esnaf 
cüzdanı hazırlanmııtır. Bu cüzdanlar ha
zirana kadar alakadarlara dağıtılmıı ola
caktır. Bütıin eanafrn hüviyet cüzdanla
rı değiıtirilecektir. 

Dün tramvaylar saatlerce 
· işliyemediler 

Sebeb Beyazıtla Eminönü arasında 
iki mühim kablonun yanmasıdır 

Dün öğleden evvel saat 10 dan iti
baren bire kadar lstanbul cihetinde· 
ki Tramvay arabaları iıleyememi~tir. 
Saat 10 na doğru Sirkeciden Sultan· 
ahmede ilerleyen tramvaylar birden· 
bire cereyan kesildiği için durmuş]ar -
dır. Derhal Tramvay Şirketi hat me • 
murlanna haber veriJmiı, gelen mü -
fettişler ve bat memurları vaziyeti 
gözden geçrimitlerdir. Yapılan tel • 
kikatta Beyazıt ile Eminönü arasın -
daki elektrik kabloau ile tramvay kab 
loıunun biribirne temas ederek kon • 
tak yaptığı ve kabloların yandığını 
görntüılerdir. Bu vaziyet kartııında 
hemen araşhnna yapılmış ve kırblonun 
nereden nereye kadar yandığı teıbit e 
dilmittir. Bundan aonra §İrkete res -
men haber veri)mit ve yeni gelen teai
aat ile yanan tellerin yenilenmesine 
batlanmıttır. Ancak bu it yapılıncaya 
kadar iki aaat kadar geçmittir. Nafia 
ve Belediye komiserleri de Beyazııtan 
Eminönüne kadar olan hattaki vazi • 
yeti sözden seçirmitlerdir. Belediye 
komiseri ve Nafia komiserleri bundan 
aonra Elektrik Şirketine giderek mü
dürle görüımüılerdir. Saat 10 a 10 ka· 
la da Sultanahmed Parkının önünde· 
ki makasta bir tramvay yoldan çık • 
mıtıır. 

Belediye komiserliği bunun Üzeri • 
ne tetkikat yapmış ve bir de rapor ha
zırlamıttır. Öğrendiğimize göre tram
vayın yoldan çıkmasındaki asıl ıebep, 
latanbuldan Beyoğluna giden tramvay 
)arın seçtiği son hattın aıınması ve bu 
hattın yere gömüJmüı olmasıdır. Bun-

dan başka buradaki makasın ucu da 
çatlamıf ve kınlmıtlır. Uzun çalışma 
neticeıinde büyük kaza olmadan tram 
vay hatta konabilmittir. 

Dün üç saatten fazla tramvay ara
balarının i~leyememeıi yüzünden ge
rek lstanbuldan Beyoğluna, gerekse, 
Beyoğlundan latanbula ıridit ve gelit 
zorlaşmıttır. Her ne kadar §Oförler 
dört, b~' ki,i doldurarak 10 kuruta 
ıehrin en uzak yerl•rine kadar müı • 
teri götürmüıelrse de, lıtanbuldaki o
tomobil mikdarı az olduğundan nak
liyat tamamile temin edilememiştir. 

Dünkü bozukluk dolay11ile naza.rı 
dikkati celbeden en mühim meaeleler· 
den biriıi halkın çektiği eziyettir. 

Bilhassa Beyoğlu tarafından latan • 
bula ve şehrin uzak tarafalrrndan E
minönüne geçmek isteyen halk tram • 
vay iatasyonlarında saatlerce beklet
mi§lerdir. Hiç kimsenin tramvay itle· 
mediğinden haberi olmadığı için boıu 
botuna saatlerini ziyan edenler çok ol 
muttur. Son günlerde tramvay kablo
ları mütemadiyen bozulduiundan, tel 
ler koptuğundan Tramvay Şirketinin 
bu vaziyetler karşısında halkı haber
dar etmesi için tedbirler ahnmaıı la· 
zımdır. Bunun iç.in muhavvile mer • 
kezinden cereyan verilecek tekilde 
bir tertibat yapılarak bütün tramvay 
durak yerlerindeki direklere birer 
kırmızı lamba konur ve tramvaylar 
durunca bu li.mbalar yakılacak olur ... 
aa halk ta bo~uboıuna vakitlerini kay• 
betmemit olurlar. 

MAHKEMELERDE 

Bu dolandırıcı 
Hepsini bastırdı 

Evlere giderek saf yurddaş· 
ları nasıl dolandırıyormuş? 

Dün rniiddeiumumiliğe Şahin Nuri 
adlı bir adam teslim cdilmi;tir. Bu a
dam evlere giderek yalan söylemek au
retile dolandmcılık yapmakla suçludur. 

Bayan Sabiha, Nermin, Necmiye ve 
Selviyc ile Bay Reıat, Sabahattin ve A·· 
sımın evlerine -giderek ·her birine ayrı ay
rı yalan söylemek suretilc dolandırıcılık 
yapmıştır. Şahin Nuri bu bayan H>ya 
baylardan birinin evine gitmeden evvel 
o evin efhasını sorup öğrenmekte, sonra 
eve gidip: 

- Ailenizden falan, yolda bir kaza 
eeçirdi. Otomobil albnda kaldı. Yarası 
hafiftir. Merak ebneyiniz. Şimdi kendi. 
sini eczahaneye g0türdük. Birazdan da 
otomobille eve getireceğiz. Fakat ecza. 
haneye vermek ve otomobile bindirmek 
için bir kaç liraya ihtiyaç var. Şu kadar 
lirayı vermenizi rica ediyor. Demekte 
ve parayı alıp savuımaktadır. Aileden 
falanın geçirdiği kazanın ıekilleTİ de de
ğiımekte, bazan üzerine fenalık geldiği, 
bazan yolda parasıru dütürüp lokantada 
rehin kaldığı velhasıl adı alet edilen ıah· 
sın ııthsiyet ve mahiyetine gÖre bir ba
hane bulunup söylenmektedir. 

Polis bu yaman dolandıncyı uzun 
müddet aramıı, taramıı, nıhayet son do
landırıcılığını yaptığı sırada yakalamaya 
muvaffak olmuştur. 

Dün adliyeye teslim edilen bu tık gi
Yİnmi§ kibar, fakat yalancı dolandırıcı 
kendiıine isnat edilea suçu ret, cürmü
meşhut eınasında yakalandığım da tevil 
etmektedir. 

Müddeiumumilik ıuçluyu üçüncü is
tintak dairesine sevk ve tevkifini iıte • 
mittir. Sorgu hakimi ıorgusunu yaptık
tan aoııra Şahin Nuri hakkında tevkif 
kararı vermiştir. 

Em ııiyt.tı un.umiye nezaretinden 
kaçmış mı ? 

Dün üçüncü ceza mahkemeıinde bir 
mahkumun muhakemesi yapılmııtır. Bu 
malıküm Ihsan adlı lıir sabıkalıdır. Ev
velce bir ıuçtan dolayı hapse mahküm 
edildiği zaman, hakimler hapisten çıktık 
tan wnra da emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına karar vermi§
lerdir. Emniyeti umumiye nezareti al -
tında bulundurulmak demek, mahkü • 
mun bulunduğa mıntakadaki polis kara
koluna eiderek akJam, ıahah bir deftere 
İmza koyması demektir. 

Halbukı İhsan bir aralık bu mecburi-
yete riayet etmemiş, defteri imzalan1aya 
gitmemiıtir. Bir müddet ıonra defteri 
imzalamağa gittiği zaman da yakalan
mış, Lmnıyeti umumıye nezaretinden 
kaçtıj;ı İçin mahkemeye veriımiştir. Ih
san dün mahkemede demi§tir ki: 

- Filvaki ben 15 gün kadar karakola 
defteri imzalamağa gitmedim. Ve bu 
bir batka münasebetle o zaman Emni
yet Miıdiırlüğünde nezaret altında ol
mamdan ileriye geliyordu. Serbeıt de
ğildim ki gidip karakoldd def teri imza. 
laya bileyim? .. 

Mahkeme bu cevap üzerine iddia ma· 
kamına mütaleasını sormuş, iddia ınaka .. 
mı da keyfiyetin tah..'<ikı içın tezkere ya· 
zılmasını İstemiştir. Muhakeme, keyfi
yetın tcl:kki ıçın başka bir güne bıra· 
kılmıştır. 

20 evi deQİı 7 ev, soymu3 
Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde 

Kemal adlı bir suçlunun sorgusu yapıl
mıştır. Kemal yirmiye yakın evden hır
sızlık yapmaktan ıuçludur. Fakat Ke • 
mal mahkemede: 

- Yalan! demiştir, bana iftira edi • 
yorJar. Ben bu kadar çok eve nasıl gire
rim? Ben topu topu yedi eve eirdim. On
ların da kapısı açıktı. 

Bu cevap, mahkemede yalnız dinleyi
cilerjn değil, 1hakimin de gülmesine se
bep olmuttar. Hakim, Kemal hakkında 
tevkif kararı vermiştir. 

lı<i kumarbazm duruşması 
Dün Sultanahmet ikinci sulh ceza 

mahkemesinde Nuri ve Hakkı isminde 
iki kumarbazın duruşması yapılmıttır. 
Bu iki kumarbaz yüzük oynarlarken 
cürmü meıhut halinde yakalanmıtlardır. 
Fakat suçları sadece yüzükle kumar oy
namağa ınhisar etmemektedir. iddiaya 
göre bunlar yüzükle kumar oynarlar • 
ken oyuna iltihak etmek iıteyen birinin 
beş lirasını da çalmıtlardrr. Fakat ıuç· 
!ular bu ikinci iddiayı reddetmekte, ku
mar keyfiyeti için de : 

- .Eğleniyorduk, demektedirler. Mu
hakeme cahil celbi için baıka süne bıra· 
kılmııtır. 

Bir kıçakcı kadın ma;.kom oldu 
Gümrükteki sekizinci ihbıaı mahke- • 

meainde dün bir kaçakçı kadının muha·· 
kemeıine bakılmıştır. Fatma adındaki 
bu ıuçlu, 2 kilo esrarı htanbula eetirir
ken Yalovada yakalanıruf ve evrakile 
beraber ihtısas mahkemesine tevdi odil. 
mittir. 

Dünkü celıede sorguya çekilen ;uçlu 
kadın, kaçakçılığını gözyaıları di>kerek 
itiı;af ebniJ 

- Bir ıenemlik ettim .. Çok dar va· 
ziyetteydim. btemiye iıtemiye bir it ol· 
du. Elinizi ayağınızı Öpeyim, bana ceza 
vermeyin.,, diye hünsür hün;ür atla • 
mııtır. 

Mahkeme, kadının da ltirafile ıuçu 
sabit görmüı, mevkufen muhakeme e• 
dilmekte olan Bayan Fatmarun 1 ıene 
hapıine, 1902 lira para cezası ödemesine 
karar vermiftir. Yalnız, hafifletici ıebep 
ler gözönünde tutularak bu ceza, 8 ay 
hapiı n 1268 liraya indirilmiıı.ir. 
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Pabuçla radyo ara
sındaki münasebet 
Şu Amo.rikalılar yaman insa 

larclrr vesselô.m. Herşeyin çaresi 
ararlar, ve basitten mürekkeb 
doğru giderek çaresini bulurla 
Bu çareler ekseTiya akli olmasa b 
le mantıkidir. Çünkü akıl oyun 
olmaz, fakat marrtıfi "yunu olabı 
lir. 

Şu aşağıda anlatacağımız hacl 
se buna bir misaldir: 

Son zamanlarda Amerikada şi 
detli bir ayakkabı krizi ban:öste 
miı, bunun üzerine ayakkabı la 
rikatörleri, birçok ekonomistlf?T 
turmuşlar bunun sebebini düşü 
müşler ve nihayet keşfedebilmiş 
dir. Bu hususta New-York'ta neş 
redilen bir rapor bize kafi derece 
de maliimat vermektedir. 

Bu rapor, Amerikada mevcu 
radyo meraklılannı tesbit eclen b 
İstatistiğin üzerine bina edilmılf!fır 
Bu istatistiğe naz.aran radyo .. e 
rakı heTgün 40 milyon dinleyiciy 
vasati ikişer buçuk saat eıılerind 
tııtmaktadır. Binaenaleyh 11.rizi 
sebebi gayet basittir: Eğer bu 4 
milyon dinleyici hergün evinde 
çıksa ve iki buçuk saat yol yürüse 
ayakkabılan daha çabuk eskir 
Ve ayakkabı sanayii, in~af 
mazhar olur. Hiç olmazsa bu,'an 
duğu sıkıntılı mevkiden çıkar. 

Hatta raporcla, krize karşı bi 
tedbir olmak üzere bütün Ameri 
ka postalarının 24 saat tatil edil 
mesi ve bu suretle ayakkabı sana 
yiine ve ayakkabıcılara bir inkişa 
lırsah verilmesi de zikredilmiştir. 

Geçenlerde gene Amerikada bu 
na benzer bir fikir söylenmişti. 
Bir Oniversiteli, Amerikada mev 
cud erkek nüfusu hesab etmiş ve 
herkesin tıra, olmak için günde 10 
clakika sarfottiğini ileri sürerek bu 
on dakikaların bütün Amerika mil 
;eti için senede yüz:lerce asır ziyaı· 
na sebebiyet verdiğini isbat etmiş
ti. 

Bunun için bir tek çare vardı: 
Sakal bırakmak ... 

Ve bu zaman mehdisi, etrafın
daki tümiz:lerile beraber derhal 
sakal salwermişti. Sanki tıraltan 
kazanılan ::amanı herkes hüsnü İs· 
timal edermiş gibi. 

Görülüyor ki Amerika.da herşey 
için gayet pratik usuller keşfedil· 
mektedir. 

iyi ki ayakkabı krizine çare a· 
rayanlar yalnız radyoyu nazarı dik 
kate almıslar. Ben kendi hesabıma 
eğer bu ;aporu yaz.an Amerikalı· 
lar arasında bu~ansaydım dal-rı 
b<lfkt. t;arf'ler bulu ,;;r,ı .. D::ıiıa a!.~. 
merikçe düşünürdüm. 

insanları evlerine bağlayan ve 
iki buçuk saat sokakta yol yürü •• 
melerine mani olan şey yalnız: 
radyo mudur? 

Bana kalırsa bilcümle telefon 
muhaberatını bir gün m;i,/ htle 
kesmek lô.zımgelir. O zaman her
kes bir iş için birisini görmek la
zımge,'Jiği :zaman koşsun clursun. 

Otomobil, tramvay seferlerini 
durdurmak ve hatta yüz katlı bü
yük apartımanlarda ~ ·.:ır ;;r :ı~
vislerini kısmak İcab eder. Bu bir 
hamiyeti milliye olacağı, daha doğ 
rusu ayakkabı çok satılıp herku 
bir çift rapuç için f. - ·ıı pJrn vera 
ceği İçin kimse buna ses çıkarmaz. 
dı ... 

Fakat belki, bütün bu tedbirler 
İf hayatını sekteye uğratır, halbu
ki radyo istasyonlarını 24 saat ,,. 
letmemek nihayet bir keyif mese
lesidir diyenler bulunabilir ... 

Bu takdirde ainem~ı.1rın ve ı· · 
yatrolann 24 saat kapanma•ı;;ıı 
teklif ederdim. Amma, raclyoların 
durması radyo sanayiine tesir etti· 
ği gibi sinemaların kapanması da 
sinema alemine tesir yapar ... 

Bu tall.dirde claha mutavaaaıt bir 
çare bulurdum: 

Sinemalarda erkekle !tadının 
yanyana oturmalarını meneder • 
dim. O zaman karanlıktan istifade 
edemiyen birçok afıklar dağ, tepe, 
bayır dolaşıp dururlarclı. 

Ve ayakkabı ıanayii de inkİfal 
edercli. 

Mümtaz FAiK 

Bel ıraddaki toplanh 
geriye mi bırakılacak? 
Bu ayın 10 unda Belgradda yapıla· 

cak toplantıya hükiimetimiz namına 
İ§tirak edecek heyet azaundan .B~y 
Ayet Altuğ, dün Ankaradan ıehnmı • 
ze gelmiıtir. Diier azalann da bugün 
lerde Ankaradan gelmeleri beklenil • 
mektedir. Yunanistandaki son hadi
ler dolayıaile, Belgrad toplantısınıa 
seri bırakılacağı a.öy)enmektedir. 
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Sürmenede spor Çorumun şifa kaynağı: 
Memleket Hastanesı· Gençlik spor yurdu büyük 

--
h SURMENE (Milliyet) - Sür. 

1 

varlıklar gösteriyor 

1~eyazık ki bütçe darlığından bedbaht- :ı:: ~:~i:ç:ı;:ur;~~~;1~;;!~~ 

c 

lara daha genı· c kol U t nı yapmıftır. Bu toplantıda bir ıe-
Y za amıyor nelik hesabat tetkik edilmiş ve bu 

- Çorumdan muhabirimiz yazıyor_ sene içerisinde idare heyetinin ça
lışması takdirle karşdanarak ibra e 
dilnıittir. Bundan aonra yasaların
da bazı tadilat yapılarak intihaba 
girişilmiştir. intihap bir parça 
münakaşalı geçmiştir. 

ldare heyetinde az lilr değifme
ler yapılmış ve idare heyeti yedi ki 
ş i olarak seçilmiştir. idare heyeti 
üyeleri kendi aralarında müesse -
sandan reis ve murahhaslığa Ham
di Ulusman, ik inci reisliğe Ziraat 
Bankası memuru Ali Haydar, ka -
tib ve mühasipliğe muallim Osman, 
veznedarlığa müesses'andan Mah -
mut, genç idare müdürlü~üne mü
essesandan lbrahim Kız umumi 
kaptanlığa Ahm-:ıt Bulut azalığa En 
ver KuJ.aç vazife taksimatı yap • 
mışlardır. 

ı;:.llrrı M•mleket haıtalıaaesi idare Jıı..~yeti : SolClan ıaia idare memuru Haaan Ö:dcan .... ·· • 
••rıı Saffet Akı";~• B•ı.~olr:tor Operat&r .Sü reyy.a .::ta ruhan, liathemıire Na kiye D~n.:!.ıı::Ud.. 

hdıye muteabısııı Sadeddın. K.oınbo ı:, Eczacı Mitat Sınır 

idare heyeti arasında müesse
sandan çok çalışkan ve yorulmak 
bilmiyen Hamdi lbrahim ve Mah
mut spor sahasında 934 senesinde
ki çalışmalarında büyük varlıklar 
göstermit ve bu yüzden Jıütün arka 
daşlarının teveccühlerine mazhar 
olmuştur. Bu arkadaşların 935 se
nesi idare heyetinde bulunması ge 
ne büyük varlıklar göstereceği kuv 
çetle ümit edilmektedir. Yeni ida
re heyetine çalışmalarında kolay • 
hklar dileriz. 

d ._ Doktor, Bay Süreyya bura- mormuş. Bu, delikanlı bir gençlik 
' 1IU? hastalığına tutulmuş. Yanındaki 

l -;- Vali, Bay Anr Aykaçın diş- renksiz gencin kabadayılığı tut -
'l'iııi tedavi ediyorlar. mut, kavga etmiş, başka kabada-

1() ._Efendim, ben, doktor, opera- yılar da rastgele yerine babrmış _ 
ittr B~y Süreyya Saruhanı görmek lar bıçağı ... 
• erdımı dit tabibi Bay Süreyya- Kö•ede inleyen zavallı, I>ir ya-
'1 de""l Y f\.f gı • pıdan düşmüş. Kolu, bacağı kırıl-
b· uhatabırn besbelli, benim bu mış. Kadınlar koğuşu daha feci ... 
dgisizliğimle ııJ_ay etmek istedi: Çoğunun gözteri görmüyor. Tra • 

t ._ Anladık, dedi, başka da dok- hum hastalığı .bilhassa lskilip, Os • 
or Bay Süreyya yok ya... mancrk mıntakalarında salgın bir 
~Ve 1hiz de anladık ki, kıymetli halde imiş. Fersiz fersiz yatan be-
~· !!ratöriin Çorumun sayın valisi- nizsiz, kansız, •arı sarı insanlar. 
~ ditlerini tedavi edecek, baka- - Geçmiş olsun! diyoruz. Mırıl-
bıı .k;ı-dar ditçilikte de görgüsü, damr gibi, inler gibi, kesik kesik 

eiıı vardır. söyleniyl'lar: 
.,, N.e hikmettir, bilmem. Bir hasta S • l ""ıü h - ag, ... 
>ii .. ' astane lafı olsa, lahzada * * • 
ol ıtıınün sarardığı, renksizleftiği 
~lll-• IBu, •belki yüreğimin pek yuf. 
tiı·olutundan ve belki de çok aev
b· 1 doatları, genç çağlard'a birer 
be~ehr ınezara gömmek, kaY'betmek 

ahtlığına uğradığımdandır. 
~Soğuk, ufırların kimbilir kaç 
~l'te albndaydı. Yüzümü, kulak
t~llıı sert sert kırbaçfayan bir rüz
~ • ellerimin, ayaklarİmm par -
·~ klarını acı acı ıızla~an bir ayaz 
~ dr. Bu, kocakarı fırtınalı günde 
d~~llıleket Hastahanesinin bozuk, 
~i ~eıııiz yolunu tutarken, 'kafamın 
~ilde çeşit çetit fikirler peydah
~r 1l'or, tlil!lü türlü görüşler, seziş
~~~lanıyordu. Uzaktan uzağa 
~ ını duyd~ğum Çorum, Memle
~~ 1-Iastanesı bana nasıl görüne-

' flasıl ses verecekti? 
~a_stahımenin ıevimli, kibar hat 
~ tıresi Bayan Nakiye Dönme:;, 
~lıırd pırıl yanan temiz koridor
~tı, hölmeleri gez~r, derin ve ince 
~~~Zevkle yeri ettirilmiş eşyaları, 
l!ıııc a.~arı, aletleri, çiçekleri ı:ıörlir' 
~~ ~ız uçuk .benizlerde ateşlenen 
~'ltııti, .•aygı izlerini sezerken, inan
~! kı, Memleket hastahanesi ö
~~~ek ve buna hak kazanmıt oir 

lltıriyet kurumudur. 

l * • • 
~~ hastalıklar pavyonundan gez 
~r haşladık. Her dairesi, lier 
~Y•k~tı ne temizdi. Korktum ki, 
·~~rrmm çamuru yerlerde leke 
l k diye .. 
~tbhoratuvar bermutat hamızlr, 
~l\ı 0~lu amonyaklı mayilerle, cins 
~ İıl.~tıpler, tecrübe al~tleri ile do
,~ ~: llkbakışta zengın ve rengin 
ııtlı;~zemk gösteriyordu. Dıt has
'~i. Ş ar koğuşu tıklım tıklım dolu 
4)•t 11, saçı sakalına bezenmiş ih-

ı köylüler dövmüşler, sırtı mos 

Röntgen dairesine giriyoruz. Ka
ranlık, kat kat kara perdeli bir o
da. insanın röntgeni alınacağı va
kıt, yüzüstü fU masaya soyunur ya
tarmıf. içinize bir korku, halecan 
gelirmit ama, değmezmiş. Bir de 
bakarmışsınız ki, bir elektrik ya -
nar söner, tekrar yanarmış .. Ne o? 
Ne olacaık, röntgenlo resminiz alın 
dr gitti. Her tarafı beyaz 'beyaz, ' 
par par yanan çinilerle çevrelen -
miş bir oc?aya daha girdik. Kork
tuğuma uğradım. Ameliyat oclasın
da durala:mıthk. Gözlerim lahza -

• da, ameliyat masasına, yanlarında
ki camlı dolaplara, gazlı pamukla
ra, saf saf ııralanmış pıçaklara, ma 
kaslara, kıskaçlara ilişiverdi. So
ğuk soğuk ürperdim: 

- Yetişir, Bayan Nakiye, de -
dim. Çıkalım. Sevimli başhemşire 
benim bu yüreksizliğimi sezmiş gi
bi: 

- Buraya kimseler yatmasın a
ma, dedi, eksıldiğini, yokluğunu da 
göstermesin." 

* * • 
Çorum me!{'leket hastahanesin

de bu yıl bütçe darlığı varmış. A
kın akın gelen hastalarına istediği, 
dilediği giıbi geniş kollar açmıyor
muş. 934 yılı içinde, 600 dahili, 
552 harici, 212 göz hastası yatırı
larak tedavi edilmiş, bunlardan 
449 una ameliyat yapılmış, ölenle
rin yüzde nisbeti pek azmış. Rönt
gen şubesi mütehassısı olmadığı i
çin kapalı imiş. Çorum, memleket 
hastahanesinin yeni kurulaca!( o -
lan vilayet umumi meclisinden bek 
!edikleri, diledikleri, hayati dilek
leri varmış. Umuluyor ki, Çorum 
çevresi ve ıbu çevreyi de taşıp aşan 
şifa kaynağına vilayetin değerli 

•• :ı 

• 

üyeleri tam ıbir genlik katacaklar
dır. 

'f. 1(. 'f. 

Şimdi, hastahanenin değerli bat 
doktoru Bay !::üreyya Saruhanla 
kıı.rşı karşıya ve baş bafayız. Saç
larına ak düşmüş ve fakat yüzü 
dolgun bir gençlik kanıyla kayna
yan muhterem operatör-: 

- "Buhastane, dedi, cumhuri. 
yetin eseridir. Bütün löhretini ve 
bütün ülküsünü c11mhuriyetıten al
mıştır. Hastahanemiz 75 yataklı -
dır. Göz,dahili, harici, röntıken şu
beleııi vardır. Bize en çok göz has
taları ve adli cürümler işlemio_ 'has· 
talar geliyor. Bununla ıber.;,ber 
komşu vilayet, kaza ve köylerden 
akın akın gelen hastalarımıza yer 
bulamadığımız, onlara daha geniş 
kollar açamadığımız için mütees
siriz. Hastahanede yeni bir motör 
dairesi yaptırdık. Yeni l>ir cenaze 
arabası almak üzereyiz.,. 

Doktor, operatör Bay Süreyya 
Saruhan sözünü şöyle bitirdi: 

- "Çorum memleket bastaha • 
nesini asrın, fennin bütün ihtiyaç
larına cevap verebilecek modern 
bir müe~sese haline koymak bizim 
en ıbüyük arzumuz ve emelimizdir. 

'f. 'f. 'f. 

Dünkü Çorumu kafamın içinde 
belirtmek, canlandırmak istiyorum 
Görüyol'Um ki, bahtsız, unutulmus 
toprak sıvalı, toprak kokulu bir bu'. 
cak. Ve onu sülük gibi emen ağa
lar, hacılar, hocalar, yeşil kavuklu 
şeyhler ... Bu, öyle bir dert ki, deş
mesi yazması bile insana üzgü, ıs
tırap veriyor ... 

Bugünkü şen ve bahtiyar Çoru
mun size, mutlaka bir senaryosu
nu çizmek lazımsa, diyeyim ki 
sayısız okulları ve okurları Hal -
kevi ve türlü türlü ülkü çatıları, i
leri görüşlü halkı, doğumevi, mem. 
leket hastahanesi gibi sağlık ku -
rumları, günden güne artan bayın. 
dırlığı ve nihayet taşkın ğençliği i
le Çorum, Ata yoluna katılmanın 
Atatürk'e gönül sunmanın mutlu
luğunu tatmış bir diyardır. 

• * * 
Kıymetl<i başdoktorla, sevimli 

başhemşireye teşekkür ederek has
tahanenin hendesi hatlarla şekil -
lendirilmiş bahçesinden Çorumun 
yolunu tutmak istiyorum. idare 
memuru Hasan Özkan'la karşılaşı· 
yorum: 

- Gezdin mi? Bay Baykal, di-
yor. 

- Gezdim, dfyorum, Bay Özkan 
- Nasıl buldun? 
- Enfes ... 
- Öyleyse, hadi güle güle ... 
- Mersi, size de Allah kolaylık 

vere ... 

-

Elaziz Halkevi bir yıl 
içinde neler başardı? 

Balı kesirde 
Basılan gazeteler 

Halkevinde bir gazete ve 
kitap sergisi açıldı Elaziz Halkevi örnek olmaya layık 

bir ulus üniversitesi gibi çalışıyor BALIKESiR, (Milliyet) Evvel
ce de bildirdiğim gibi Halkevlerl 
yıldönümü teait edildiği gün Balı
kesir Halkevinin alt kat salonun
da 'bir kitap sergisi açıldı. Sergid& 
yalmz IBalıkesirde basılmış kitap 
ve gazeteler yer aldı. Onun için 
sergi vilayet irfan ve neşriyat ha
yatını kuvvetle aksettirmektedir . 

Elazizde 

il 

Hal.kevl 

tür varlığını çoğaltmak gayesile 
yapılan kütüphane de 5488 cilt o
lup bir senede 4045 tane kitapla 
yüzlel'Ce mecmua ve gazete okun
muftur. Merhum Abdullah Cevde
tin Elaziz kütüphanesine hediye 
ettiği kitapları da yakında getiri
lerek heykelile bir kösede ebedi -
!ettirilecektir. Altan , adlı bir de 
mecmua çıkarılacaktır. 

Kurslar şubesi 
Tahsil zamanını geçirmit kül

tÜl'Ü noksan kalmış insanları haya
ta daha iyi hazırlamak gayesile 
türkçe A ve B kursları açıldı. Bun
lardan 225 vatandaş yeni yazımızı 
öğrenerek vesika aldı. Yabancı dil 
!er için almanca, fransızca kursları 
ile ortamektep talebes.ine riyaziye 
maarif dairesi tarafından d·a ilk • 
mektep muallimlerine kurslar açıl
dı. 

Temail 
53 azaaı tarafından Kahraman, 

Mete, Akın, latiiaAl, Beyaz kahra
man, Ergenekon piyeslerile şiir ge
celeri tertip edildi. 1 O tane müsa • 
mere verildi. 6000 den fazla kadın 
er',ek bu piyesleri ıeyretmişt\r. 

Müze ve sergi 
Tarihi ve milli kültürümüzü yük 

seltmek noktUından kıymetli olan 
mumyalar, para, halı, heykel, yaz
ma taşlar muhafaza a:ltına alındı. 
153 azasının faaliyetile 4 yerli mal 
!ar sergisi açıldı. 4890 dan fazla 
gören olmuştur. 

Spor 
Milletimizin bedenine ahenk ve 

tenasüp vermek, ferdi sıhhat kültü 
rümüzü yüıksehmek arzusu ile spo
run gaye değil, milli terbiye vası
tası olarak kullanılmasına çalıtddı. 
Hayata daha becerikli insan yetiş
tirmek sporu muayyen kabiliyete 
değil bütün halkın yapabileceği şe 
kilde kollara ayrıl.arak futbof, "' vo
leyıbol basketbol, tenis sahalarile 
çalışıldı. Bilhassa Malatyalılarla vo 
leyboİ futbol maçları yapılclıı. 300 
kadar oyun yapılabilecek bir halk 
stadyomu in~sına başlanarak 
800 kişilik tribünleri bitirildi. Atlı 
spor, ata binmek •hakimiyet ve me
haret derecesni yükseltmek ulusal 
oyunlarımızı ihya maksadile 25 cu
ma cirit oyunu yapıld1. Ciridi sey
retmek, temiz hava almakiçin bu 
ciritlere gelen halkın adedi 40000 

Açıldığı günden beri bir çok va• 
tandaşların, hele mektepli gençle
rin etrafını ku~ttığı sergi müte
vazı fakat iyidir. Sergi hakkında 
bir fikir vermek için aşağıda sa
yılarla tarif edeceğim : 

Gündelik gazete. - Türk dili, 
Savaş çıkmakta devam ediyorlar. 

lzmire doğru. Sahibi Hüseyin 
Vasıf. Hartada 3 gün çıkardı. He· 
yecanlı ve kara günleri yaprakla
rında saklayan bir gazete. Gençlet 
o kara fakat heyecan, inkılap ate
şile dolu gazeteyi okuyorlar. iz -
_mire doğru devrim günlerinin çolt 
değerli vesikasıdır. 

Zaferi milli. Sahibi Müftü zade 
Abdüştekur. eski harflerle, çıkmı· 
yor. 

Açık söz. Sahibi lsmail Suphi 
Soysallı. Arap harflerile çıkmıyor. 

Mecmualar: 
Kaynak: Halkevinin, çıkıyor. 
Karan: resmi vilayet gazetesi. 
Gençler yolu: Eminettin, çikmı· 

yor. 
Irmak: Esat Adil. Çıkmıyor. A

rap harflerile. 
Çağlayan: Orhan. Çıkmıyor. A

rap harflerile. 
Sergideki kitaplar: e 
3 arap harflerile, 20 Türk harf

lerile. Bu kitapların 8 tanesi ilmi
dir, diğerleri edebi, roman, piyeJ 
vesairedir. 

Şu suretle anlatılır ki sergideki 
gazetelerden Türk dili, Savaş, Ka. 
rasi, mecmualardan yalnız Kaynalf 
çıkmakta devam ediyorlar. 

--o--

Sivas umumi mccl:s1 
SIV AS, (Milliyet) - intihabı ye. 

nilenen umuıni meclis 35 azasile ya . 
pacağı içtimalarına bayramdan son .. 
ra batlayacaktır. 

den fazladı. iki de bisiklet yarışı 
tertip, avcılık seyahatı anzim edil
di. 

içtimai yaı-Ü•m 
194 azası olup kızamık mevsi . 

minde beş konferans, kurban etle
rini 4000 den fazla muhacire ya r . 
dım maksadile dağıtılıp Erzuruk, 
Bızmişin, Holvenk gibi köylerde 
295 hastayı muayene ve tedavi, 
1600 ilkmektep talebesini muaye. 
ne etmittir. 

Dil, Tarih, Edebiyat 
Türk tarihi ana hatları ve mi!li 

merasimlerde 20 nutuk ve konfe
rans verildi. 1434 köyümüzün i mi 
ni türkçeleştirmeğe çalışmaktadır. 
200 azası dilimizle Elaziz tarihini 
hazırlamaktadır. 

Köycüler 
357 azası olup köy hayatını yük 

seltmek, yarının çocuğuna neslin
den olduğunu kahraman köylü'e
rimizin köyünü sevdirmek emelile. 
çalışılmaktadır. Ekincilik köy ka
nunu ve köy yaşayışı hakkında 
konferanslarla köylü ve kentli ara 
sında karşılıklı samimiyet uyandır 
mağa çalışılıyor. 

Naair ULKU 

Egeı her şey sizi sabırsızland ırıyo r \' C t mzlend ı r iyor s a , eger ufak bft 
aksıl i k fikirlerinizi alt -üst ed iyorsa, eger geceled uyku tutn1ayorsa, ı eş h i ~ 
pelt basitt ir : sı n irlerinizin ıenepbli hlyef1 arlrnıştır. henUz vakı l varken ba 
fena lı~ı ğıdern1eğe acele ediniz 

Bromural .. ıcnoıı . 
bı1 ırı~ düny.anın tanıdığı bir nıi:ı se kkl n olup k ;ı ybell i ğlnfz rahalı, uykuyu 
ve a f ı )• elı s ıze iade eder. - Tesiri g i\ )' fl seridir. - Bro ın u roıl'ı•ı hic bit 
ll rıu·. '""ı l.-tn r, 

10 ve '20 Sı onı pr im ryi l ıil\ ı tuı• 
lrrdt rl'ıınr l r r dr ı t' ~ rlt' •i t ) #ıl ı l ı r 
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ATA TÜ~K'~ Venizelos Girid'de üçler meclisi kurdu 
Devlet reıslerınden (Başı 1 inci sayfada) sama gtitjği an~aşılır.ıştır. c::r. ·,·.ıun ko-:ıı ''"·"'ve dostumuz ol~n 

let adamı ve bir parlamentocu ıeref icra komitesi Yu~anis.ıanın geçirn:.tkte ol~.uı;u toJ.lı-Gelen telgraflar ve haysiyetin! leke!emektedir. Veni • ATINA, 4 ~Milliyet) - Hükümet kelı .va.:•ı:~~ bugun h~ç bı: .Turkun Mza-
zelos, halkın ıradesıne ve kanunu esa- tarafından ittıhaz olunan kararların rı dı.~katını çek~eh.t:n !ıa1ı kalmu. 

(Başı 1 inci sahifede) 
B"§kanlığına tekrar seçilmesi münase
betiyle en hararet1i tebriklerimi ve 
dost ulusun refahı ile onun büyÜk bat 
kanının ıaadeti için olan en iyi temen 
nilerini kabul e'mesini zatı d-tikt.Je .. 
rınden rica ede m. 

PAVL 
Yugoslaı,ya Krallıgı naibı Prens P;ı.:ıl 

BELGRAO 
Zatı aa.lanclerinin, cumur reialiği .. 

ne tekrar ıeçilmekligim münasebetiy
le ırııal buyurdukları tebrik telgrafın
dan dolayı pek mütehassis olarak, en 
hararetli teıekkürlerimi ve doat Yu • 
goslav ulusunun refahı için olan en 
iyi temennilerimi kabul buyurmalarını 
kendilerinden rica ederim. 

Kamal ATATURK 
fürkiye Reisicümhuru Kamal Atatürk 

ANKARA 
Zatı de•letlerinin, asil ve kıymetli 

Türk halkının müttefik reyile, yeniden 
ulusun mukaddeı•atına baıkanlık et • 
meğe davet edildiği şu anda, hürmet 
ve ihlaskarane tebriklerimi ve zatı dev 
letlerinin şahsi saadetleriyle dost ve 
müttefik Türkiyemn büyüklük ve re • 
fahı için olan temennilerimi arza aıü
aaraat eylerim. 

Bafbakan YEVTIÇ 
B~ıı,ı.c,. La,. Yevtiç 

BELGRAD 
Reisicüınhurluğa tekrar seçilmekli -

{. :m münasebetiyle ;zhar buyurduğu
nuz gÜzel hiNiyatlan dolayı pek mu
tehaasia olarak, en samimi teş.ekkürle
rimin kabulünü rica ederim. 

Kamal ATATURK 
Reisicümhur Atatürk 

ANKARA 
Zatı devletlerinin devletin en yük • 

aek mevküne tekrar seçildiğini en bü .. 
yük b\r ıevinçle Öğrendim. Bu vesile 
ile en hararetli tebriklerimle şahsi 
.saadetiniz ve dost ulusun refahı için o 
lan samimi temennilerimi kabul etme· 
nizi rica ederim. 

Elen Rei.sicümhuru 
Aleksandr ZAIMiS 

Elen Reisicümhuru Bay Aleksandr 
ZAIMIS 

AT/NA 
Zatı devletlerinin nazikane tebrik 

• telgraflarından dolayı pek :mütehassis o
larak, en ııamimi teşekkürlerimin ve şah
si ıaadetiyle dost elen ulusunun büyük
lük ve refahı için olan hararetli temen
nilerimi kabul etmelerini kendiJerinden 
rica edel'im. 

Kamal AT ATVRK 
Türkiye Reiaicümhuru Kamôl Atatürk 

ANKARA 
Zatı dev1et1erinin tekrar Reiaicüm

hurluğa ıeçilcliğini en büyük bir mem· 
nuniyetle öğrendim. En samimi tebrik
lerimi ve şahsi saadetleriyle Türkiyenin 
refahı için otan en iyi temennilerimin 
kabulünü kendilerinden rica ederim. 

Reisicümlıur Miklôs 
Avusturya Reisic:ümhuru B. Miklas 

ViYANA 
Turkiye Reisicümburluğuna tekrar se· 

çilmekliğim münasebetiyle olan nazik 
t 'Jt r arJı:tr.ndao dolayı .ı.a ·ı de\l"letle,.i.ne 
samimi olarak teşekkür eder ve şahsi 
saadetleriyle Avusturyanın refahı için o
lan en hararetli temennilerimi kabul et· 
melerini kendilerinden l"İca ederim. 

KamalATATORK 

Şehir Meclisinin 
Yeni Reisleri 

(Baıp 1 inci sahifede) 
pıldı. 58 den 57 reyle Suphi, 56 reyle 
Bican 51 reyle Sadeddin seçildi. 
B.ından ıonra, Meclis ikinci Reis Ve

kili için intihab yapıldı. 57 reyle eski 
Şehremini Bay Tevfik seçildi. Bay 
Halil Hilmi 3 rey aldı. Bundan sonra 
muhtelif makamlardan gelen mazba • 
talar okunarak, aid olduklan encü • 
menlere havale edildi. Çatalca köp • 
rüsünün in~sı için teklif edilen 12930 
lira tahsiıat kabul edildi. 

Bay lsmail Şevketin teklifi üzerine, 
ıaylavlığa seçilerek Şehir Meclisinden 
aydan anya birer tetd<J<ür ı..cktı.bu 

yazılması uygun bulundu. Mecliı Per
f<!mbe günü tekrar toplanacaktır 
182~00 li,cıJık >«rdım tah.i:ıatı 

Belediye 1935 yılı bütçesiımı •• ı
mai mua-l &.Jın .. lgı,soı; !.ira tab • 
ıiaat koymuştur. Bu paradan 15 bin 
liTuı Darun .. akt.ya, bet bin lirası 
Hiliıliahmer Cemiyetine, 20 bin liraaı 
hayat mekteblerine, lS bin lirası Bü
yükada sanatoryomuna, 2 bin liraaı 
Türk Maarif Cemiyetine, 1 O bin lira· 
•ı gayrimiialim ve ekalliyetler hayir 
cemiyetlerine, 30 bin liraıı zührevi 
hastalıklarla mücadeleye, 26 bin lira-
11 Halkevi içtimai muave·ıet ıubeı:no. 
lS bin lirası Halkevinin tevsi ve tan
zimine, 2SOO lirası Erenköy Verem sa· 
natoryomuna, SOO lirası Diıtabibleri 
Cemi1etine, 6 bin lira11 müllıakat ka
salarının imanna, 2 bin liraıı idman 
Cemiyetlerine tabıis edilmittir. 

Con Saymen 
Berline gidiyor 

(Başı 1 inci . sahife~•) . . . 
bir hava misakı akdı teklıfını ıbtıva 
etmeyip batka teklifleri de muhtevi 
bulunduğu hatırlatılmıştır. Berlin hü • 
kumetinin Fransa • Jngiltere teklifle· 
rinin heyeti mecmuaıından bahsetme• 
ye tenezzül eylemeıi için Fransarun 
tazyikde bulunmaıı l&zım gelmittir. 
Fakat o zaman lngiliz matbuatının bir 
kısmı Berlin hükômetinin hotuna git
miye~ birtakım tekliflerin zikredilme
ıinden do~ayı rencide olacağını düıü
nerek t~ıa.,a dü,mü~tür. lngiltere hü
kUmeti, Fransa hüki'ırnetile birlikte 
resmi bir veaika imzalamıştır. 

Bu vesika, bir şark misakile bir J?~ 
teJ.ı.r.bil y1trd:JT1 miaakı ak-li t.ı=ol~h_ını 
mW!tcvidir. Sir Co.1 Sa;menin Cerh11e 

si hürriyetine karıı tam bir istihfaf tatbikı için hududauz bir salahiyetle D.ı.m Loyd T~ıye•tıno kumpa~yasının 
göstermektedri. Bay Çaldaris, iıyan ha Harbiye, B.,hriyo bakanları Kond,iis Adrıa v~puru lımanır>ı~a l!'el.mış ve. 2S 
reketinin nihayet baıtınlacağına ka - ve Düsmaı~s ile nezaretsiz nizır Me- kad3r Pı~e yolc~su getırnıış~ıı·. Ver~len 
naatini bildirmittir. HükUmet, isyan,ı takaaatan mürekkep bir icra heyeti te- habere gore Adrıa V""puı·u Pıreye agra-
bastırmaya devam ediyor, fakat dü~ şekkül etmiştir. dığı zaı_nan ~lh~ıma y.,n·1şan1arnıı \le açık 
öğleden sonra Girid adasına gönderı- Pirede miting ta denıırle"?ıştJr. Bununli' b~ı·a_ber vi\pur 
len tayyare filosu havanın fenalığın- ATINA 4 (M"IJ' t) _ lsyıı.n • • yolcuları Pıre ve Alın~da r.ukunet oldu-
d · d.. ·· 'f · · • 1 ıye a ış - · 1 • 1 d" an gerı onmuş, vazı esını yapm::t.. tirak edenleri takbih için dün Pirede gunı:. ıoy cmı~ er h". • .• 
mlftır · · · ı Dun gene Loyd Tnycsono kuMpan• · ,.. ... • • muazzam btr mıtıng yapı mıştır. . . 

Şı:ırkı Makedonya asılcrı T k'f d'l l yasının Aventıno vapuru lımanrmızdan 
Hük\ımet kuvvetleri farki Make • ATINA 4e~ Aı A e) 

1 er;,~r b d k' Pire, Napoli, Brenılizi ve Marsilyaya 
donya asilerini ~rka doğru piıskürt • h l'f 'eb ·' . '. - 1 .ıdn uDralia ı harr.l;et etmiştir. Vapurun Pire'yc u~:a· 

r- • • • • mu a ı m us ve sıyaaı er en e ya· k 1 • y, 
müılerdir Hadiselerın ınkışafı ısyan · K 1 B kk iL · p t • ma11 m11 arrer o masına ragm"n 'na• 
hareketi~n sadece entrikacı 'birkaç :!'."• Mostop!' 

0~ ad'~ af'i'.Jac"o~::::· nıstan içın yolcu almamıştır. Kunıpan-
zabitiıı.., eri olmayıp iktidan ele al- 11'p an1 ıısu, • 1uraM~. 1 ~'• • Pn 1 s ya Pıre için bilet vermekle bcraOO,. yol-

, . ve apu aaın og u u azım pu a& l p· ıkarmak ın· b. t ah mak İçin Venizeloscular tarafından ı- 1 k ' f d.l · tı cu arını ıreye ç g ı u a -
• ev ı e ı mış r. b- al • kt d' K 

yice tetkik edilip hazırlanmıı bir pl.a- Venizelosun evini bombardımo.n ut tına g~rmemck e ır. 
1 
ump1~din,~. nrn tatbik• olduğunu ishal etmektedır. ATINA, 4 (A.A.) _ Vradhini gaze- yolcuların Pıreye. çı amama;ar! !a .. rın-

Asiler tarafından, başlıca harb gemı- . . b • b' t~' K d' 'd V de bunlan Napolı veya Brendızıye çık•-
lerinin ele geçirilmesi, Salamin teraa· t~sı~ın, uıus! . ır b" ~Ük-an :yte e e: racağından, bilet alacak yolcularda11 de--
nesinde yapılan bozgun hareketi yal- mzahe osdun evboınıban dır umd~ld'"~Y'.(Pbr~lsı pozito suretile bilet farkı olarak 25 • 30 

. . , tar n an m r ıman e ı ıgını J - • • almak d nız hükumet memurlarının suç ortak- d' kt d' lıra kadar bır para ta ır. 
1 ki ') 1 b'I · · H-k- ırme e ır. 'l • ı ~rı e y~p~ a ı mııtır. Hu lkumetd~er Bu habet res:"~" teyit ed;Jmemiıtir. Vize verı mıyor . 
kezınde ıukunet vardır. a en ııe- ATINA I (AA) _ A - f. h. Yıınan Konsoloshanesi de Yunanısla· 
· b" ti h' d d 1 kt d • · · · yanın •• ı 
~z 1 ır •:;re .e '~ ':' d lo aşl a .. .'.fi haberi to1'zip ediimektedir. na gitmek iıteyenler için vize verme -
'da nız,ld e~ye he~n ? aı~a ~':'• 0 ı Plastiraı; otelinden çıkh mektedir. 
ı are o ugunu ıuettırme te ır.. Bngün Jskenderiyeye hareket edecek 
ATIN~ 4 (A.A.) - Reuter Aıanaı meydanda yo~ . olan Devlet Denizyolları idaresinin va-

muhabırınden: . . KAN, 4 ( .\.A ) - Eskı Yunan dık- puru için Pireye bilet verilmekteclir. 
22 bombardıman tayyare!ı, ası ge- tatörü Gene~·aı Plastiraı oturduğu otel.. D.. Duchesıe Athold vapuru ile 400 

mileri bombar~ıman etmek uzere, ha- den dün saoah çıkmış ve hı.itün gün gö.. kad;nlngiliz seyyahı gelmiştir. Vapurun 
reket •tm'."'~edı~. riinmcmiştir. Fakat eşyaları ate.ide kal- Pireye uğraması mukarrer olmakla be-

Se/anıR lımanı kapatıldı dığına g';re Fransa'nın başka bır t•hri- be son vaziyet dolayısile uğramadan 
SELANIK, 4 (A.A.) - Reuter A- ne gittiğı w Fransadan ayrılmadığ. tah- ~·8 ar'ımıza gelmiıtir. 

jansından: Makedonya sahillerindeki min adilmektcdir. ım n J 'l'-' • b' teL-ı'b; 
·· ,. f ı · ·ı • . b ngı ı:uenn ır 1u. • bulun ener er geçen gec.e .ası gemı e- Plashnasın eyanah MALTA 

4 
A.A _ D · makarnalı 

rin muhtemel hareketlerını .şaşırtmak KAN 4 (A.A.) _ "Bir günlük dik- l ,.. h • · .
1 

• . . ~nı:m a1·ka-' 
Üzere söndürülmüştür. Selanik limanı tatör" Plastiras Pari; • Suar gazete•i· dnguız1 akarpygemı.erıt nın ı.12'__1~ ald 

b ·· ·· ·ı k ) k ı 1 
• ar o ar unanıs ana gıımane o u-gece, ulun ge:-nı ere apa ı a mıf ... nin muhabirine •unları sövle'ltiştır: ... kk daki h beri · t kz" d' or 

~ · gu ha ın a erı e ıp e ıy .. tı!.=..... - Ben Venizeloa'vn çok iyi dostu ... I 
Avarol mühim hasara uğradı yum. Fakat kendisilc ayni görüş tarzı- ar. 

Doğu Makedonyasında ATINA, 4 ( A.A.) - Tayyareciler na malik değilim. Ventzelo• parlamen-
tarafından verilen malUmata göre, tay tocudur, ben iıe askeY"im.,, 
yarelerden biri tarafından atdan bir Plii.stiras tunları ili\ve etmiştir: 
bomba Suda limanında bulunmakta o- - Şimdi Yunani•tana gidersem, ağ-
lan Averof zırhlısına isabet etmi~tir. lehi ihtimal beni katlederle<. Eğer gelip 
Tayyareciler zırhlının üstünden uzun bana iktidan teklif ct•cler, Yunanistanın 
bir duman sütununun yükseldiğini gör bana ihtiyacı olup olmadığ nı araştın • 
miiflerdir. Zırhlının ciddi surette ha- rım. Ben dahili harp ve mücadelelere ye. 
sara uğramış olduğu zannediliyor. n.i mevzular değil, sulh ve intizam unsur'-

/ki torpito tekrar bombardıman !arı götüreceğime em•n olmak isterim . ., 
edı'!di Plastiraa, Yunan ulusunu.1 <kıeriyeti 

ATINA, 4 (A.A:) -Asilerin elin- is~er~e iktidarı kabul edeceğ~ni bildir· 

de bulunan ve Serigo _a~ası e~rafında mıtı:NNES 4 (A.A.) _ Yunan bükü. 
cevelan etmekte olan ıkı torpıdo muh . . •. h k . · telki t 

"b' h-k · 1 • t f d metinın son ısyan are etinı n e • rı ı, u umet tayyare erı ara ın an . d .. h I d" .. G al Pi ti 
bombardıman edilmİJtİr. Netice ma - mesın en fU~ e en ıgı ~~er aı .. 
him değildir. Kitle halinde gönüllü ras Röyter aıansı m~ahınne. beyanatta 

BELGRAD, 4. A.A. - Avala ajansı 
muhabirinin verdiği malUmata göre, do-
ğu Makedonyesındaki Serez 'Ve Kavala, 
garnizonların hükiimet kıtaatile tiddetli 
bir muharebeden •onra, aıilerin eline 
geçmittir. 

General Kondilis 
SELANIK, 4. A.A. - Tenkil hareki.

mm bizzat baıına geçmek üzre harbiye 
bakanı General Kondilisin muvaıaleti 
beklenmektedir. 

Şiddetli muharebeler 
BELGRAD, 4 (A.A.) - Avala A· 

jansırun Atina muhabirine göre, iıyan 
hareketinin merkezi timdi doğu Make
donya11dır. ve orada muharebeler ol • 
maktadır. kaydedilmektedir. Bütün vilayetler • bulunarak ~n vekayıden k'.'t'ıyye.n ba-

den hükümete çoıkun telgraflar gel· ~ olma?•ı?nı ve asla Ve~ızelo~.il~ teı- Serez ve Drama 
mektedir. Ege denizindeki Yunana· rikı mesaıyı kabul . ey!emıyece_g~nı ".e ATINA, 4 (A.A.) - Havas Ajanu· 
dalarında sükun ve asayiı yerindedir. ~mle~~t~ a~cak ~il.Jetin davetı uzerıne nm muhabiri, hükumet kıtaatının Serez 
Bay Venizelo•un fesad ve isyan hare- ılönecegını soylemııtir. • . ve Dramada asileri muhasara ettiği ve 
keline itliraki, kendisinin Hanyada ya KAN, 4 .. <A.~) - ~e_neral Plastiras bu şehiTlerin hDgÜn iıtirdadı ümit edil-
pılan bir miting esnasında ıöylemiş ol- otele henuz donmemı§lır. Nerede oldu mekte olduğunu bildiriyor. Bundan baş-
duğu nutuktan da anlaşılmaktadır. ğu belli değildir. Gazetelerden kurtul ka bir bava filosu istikşafta bulunmak 

Makedonyaya aırker sevki mak için dağlara kaçtığı zannedil • üzere Giride hareket etmi1tir. 
ATINA, 4 (A.A.) - Atina Ajansı, mektedi~. • Bay Maksimos 

Siter adasına doğru giden iki asi tor- Hadıseler ve dış sıyasa ATINA, 4 (A.A.) - Havas Ajan11-
pido muhribini hükfunet tayyareleri• PARIS, 4 (A.A.) - Gazeteler Yuna- nın b11susi muhabiri bildiriyor: -
nin bombardıman ettiklerini bildir • nistan hadiselerinden uzun uzun bahset- Bay Maksimosun istifasına hiç bir 
mektedir. Neticenin ne olduğu meçhul mekteclirler. Bazıları dahili buhranın dıt uyasal mahiyet atfedilmemektedir. Zi • 
dür. Salamin tersanesinde yedi harb ıiyauya tesiri olacağını yazmakta, B. ra Bay Maksimos srhlıi aebebler dola. 
gemisi süratle tamir edilecektir. M~ • Venizelos'un kat'iyetle .müd~ii .?lduğu yısiyle iıtifaaım birkaç hafta evvel ver 
ekdonyaya asker sevki ve seferberlık Balkan antla§masına şıddetlı hucumlar mişti. 
süratle ilerle:nektedir. Kitle halinde yaptığını hatırlatmaktadırlar. -o-------
gönüllü kaydedilmektedri. Pöti Parizyen gazetesi diyor ki: Kurban derı' ve baniakları 

Venizelosun hedefi ''Vaziyet çok ağırdır ve gittikçe de a-
p ARiS, 4 (A.A.) - Pari-Suar ga- ğırlamak!adır. f.akat hükümet har~~ti 

:ıeteai Sırp • Yunan hududundan öğ- b":stı~maga katı ~urette . azme~~ıştır. 
rendiğinP göre, Girid isyan hareketi- Huk~t orduda u~, ~ahrıyede ıkı sınıf 
nin baıına geçmiş olan Bay Venizelos, aslcerı seferber etmıtlır. u 
Ati na hükUmeti tarafından kanun ha Maten gazetesi isyanın dıı manzaras-. 
rici ili.n edilmiştir. Venizeloa, taraf - üzerinde ıırar ediyor ve diyor ki: 
ıarlffırın•;1 yardımı ile Atinayı ve bü Ün "Uluslararası bakım.mdan, Yunan hi-
Yunanistanı hükmü altına alacaktı. diseleri bütün uluslar tarafından dikkat-

Suda limanında le takip edilmektedk. Çünkü dışarıda, 
ATİNA, 4 (A.A.) - Son haberle· b~ ar~da B~an antla~ması ,üzerinde a-

re göre Giridde Suda limaruna vasıl kislen olabılıT. ~· Ve~ızeJos un bu ant-
olmuı olan asi gemiler, Venizelosun i- laıma~a kartı tıddetlı hareketlerde bu-
kametıı:ô.hından pek uzakda buluyor- lundugunu unutmamalıdır.,, 
lar. Dün ıa:ıeblc)'<• 1.iiklin-<tiıı t&y- Krallığın iadeai mes'elesi 
yare kuvvetleri bu gemileri taciz et .. Ovr gazetesi, bu iıyanın her hangi 
mekte idi. Maamafib bunlara hasar uluslararası bir mesele çıkaracağını zan-
ve'~ rnrye ıh tlilıkat ed,,<1·Ja,dı. netmemektedir. Bugün için tahakkuku-

Bay Venizelosun hük&net al ey hin- na imkan olmamakla beraber krallığın 
de bir beyanname neırederek Giridin tekrar ihya Pdileuği far.ıedilse bile ln-
muhalefet fırkasına mensub ayan ve giliz kral ailesi ile akrabalığı bulunan, 
tııebuaan a~:mnı to.Janmay•ı d~vet •': Yugoslavya naibi Prens Pol'ün ve Ro • 
mit olduğu zannolunuyor. Atınadakı manya kraliçesi Mari'nin yeğeni olan 
liberal kulübünde hükfunet memurla- Koatanten gibi genç bir kralın idaresi i-
rı tarafır ~·an ara§tırmalar yapılmıt ve le Yunaniıtanın dıı siyaıaaının deiiımi-
muhalefet rüesa11nd.a!' Bay An~st~si- yeceği muhakkaktır. 
ou ve Bal'.. <'.'.'fa~d~nsın orada gızlı ol Uluılararaaı yegane akis, coğrafi va-
duklan gor_ulmuıt~r. Memurlar aynı ziyeti çok mühim olan bu ulusun tama-
zamand":. b~rçok tufenkler humbara • men zayıflaması olacaktır. 
kr ve muhımmat bulmuılar~ır. Figaro gazeteıi de tunları yazıyor: 

Hasara uğrayan gemıler "B. Venizelos büyük bir adamdır ve 
Maliye Bakanı Bay Peamazoğlu, Av Fransanın onun tafıaında naııl bit doıt 

rupadan dönmüıtür. Son haberlere ırö bulduğunu unutmıyacaji'12. Fakat Yuna-
re Niki ve Leon ismindeki iki torpito mstanın hayatını derin bir tekilde ka • 
muhribi ile bir tahtelbahir hükiiınete nıtıracak gibi olan bu isyanı yapmakla 
sadık topçu kuvvetleri tarafından ha- iyi mi etti? .. 
sara uğratılmıştır. Yunanistanın dıı &iyasaaına karışm.J< 

General Kondilu Makedonyaya iıtemiyoruz. Fakat Yunaıriatanı seven 
gidiyor b~t~n 'Fr~sızla.ı-._ Y!"'aniıt~ ıüratle 

ATINA. 4 (A,A.) _Gazeteler, Ge sukuna donmesını tıddetle utemekl 'c!.r-
nerai K.>ndilit:o aJın.lUf oll\.. aclceri ler.,, 
tedbirlere nezaret etmek üzere bu haf Vaziyeti düzeitmeh için te~ebbüsler 
ta içinde Makedonyaya gideceğini h~ ATINA, 4 (A.A.) - Havas Ajansı 
ber ·ı~ . .;.:~~··'•r. C.eııcrale gaybul>etı muhabirinden: 
esna11nda Bay Maksimos vekalet ede- Eıtiya gazeteıi, siyasi fırkalar dıtın· 
cektir. da olan birçok ıa.'ısiyetlerin. vaziyeti ay 

ATINA, 4 (A.A.) - Venizeloa par· dınlatmak ve dahili mücad•le tehlikesini 
tisi reis muavinlerinden SofukiŞin Si- bertaraf etmek üzere fikir teati ettıkleri

l>~tb ı•lifleri ııam:ı olcluğu balde 
gitmekte olduğunu ıôylemek kendisi
ni Fransız arkadaşlarına kartı ahlak
sızlıkla ittihıı.m eylemek olur. 

Bütün bu manevraların neticeıi, 
Almanyanın farki Avrupada emniye
tin tarıinine müteallik her türlü teteb· 
b;· ,., ınuhalefetini takviye e ,mek ola
caktır. Alman diplomasisinin böyle bir 
hattı hareketi, tarki Avrupada vaziye 
ti vabim~e~tirmekten batka bir netice 
vermiyecektir. 

Almanya elnie daha birkaç yüz tay 
yare geçirdij;i takdirde hicbir devlet 
it .--t~i!;ne 1·1 ve!·a ba hududa dı.>kun· 
mıyacaksın diyemiyecektir. 

ni haber almıştır. Bu phsiyetler, tabii 
vaziyete dörunek, kan c~kü!meıinin Ö
nüne geçmek ve ulıısal birliği tein-ar ye
rine getirmek üzere R,•isicumbur B. Za
ımia'in emirlerine am3de olduklarını biJ ... 
dirmeyi düıiinmekte ve buna hazırlan • 
maktadırlar. 

ATINA, 4 (Milliyet) - Yunanistan 
hükumeti Mora yarım~dası, Orta Yuna
nistan, Es-e ve Kiklad adaları ahalisin
den 1930 - 1932 ve 1933 ıeneleri efradı
nı sılatı altına çağırmıttır. Bu efrat mu
kayy~t oldu:ıları ıubrleı·de toplanacak
lar.ı.ır. 

Pireden fehrimize gelen yolcular 
Yunaniıtanda çılıan İsyan h.ıtrekcti 

ıchrimizdc de dikk.,lle takip edilmekte-

Kurban bayramlarında kesilen kur • 
banlarm derileri öle bğırsaklan Tayyare 
-.emiyeti tarafından toplanmakta ve üç 
kurum arasında taksim edilmekte oldu
ğu malumdur. Mahalle aralarında bazı 
açıkgözlerin bağırsakları topladıkları 
evv~lce de görüldı..,...ınden bu bayram 
buna meydan verilmemesine çalıııla • 
caktır. 

CENUBi DEMIRYOLLARI 
İşletme İürk A. Şirketi 

Hiııedarana llan 
Ticaret kanwıunun 361 ıve Şirket e

sas mukavelenamesinin 47 inci 48 inci 
maddelerine tevfikan CENUBf DEMIR

YOLLARI iŞLETME T. A. ŞIRKETI
nin hiuedaran heyeti umumiyeti atideki 
ruznameyi müzak•e etmd< üzre iıbu 
Mart ayının 21 nci Perıembe günü ıaat 
11 de ş;Netin Galata'da Merkez Rıh 
tım hanının ikinci katında 23 No. lu ıdai
reainde kiıin merkezinde adi ıurette top· 
lanmaya davet olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare ve murakıb rapor-

!arının kıraati, 
2 - 1930 senesi bilançosu ile lı8r ve 

zarar hesabının tasclilu 
3 - Mecliti idare azalarının ibrası, 
4 - Mecliri idareye aza tayini, 
S - Sureti hususiyede tirketin itleri

le meıgul olan müdürler ile Medisi ida
re aza1arına tahıiı olunacak ücret ve 
tahsisatları ve Meclisi idarede iabab vü
cud eden azalara hakin huzur tn1kdarı· 
n1n tayini için Meclise mezuniyet itası, 

6 - 193S senesi için bir Muraliıp ta· 
yini ve ücretinin teıbiti, 

7 - Sair ıirketlerle alakadar bulunan 
Meclisi idare azalıırııtıı vdr:İilet ve me· 
zuniyet itası, 

Laakal 25 hİHe ıenedine malil< olub 
işbu içtimada hazır bulunmayı arzu eden 
bissedaran Ticaret kanununun 371 inci 
ve esas mukavelenameıinin 51 inci mad .. 
deleri mucibince malik oldukları senet· 
leri toplantı gününden en azı bir hafta 

eve) ıirketin merkezine tevdi etmeleri 
İcab eder. 

Bankalar tarafından hisıe senetleri 
tevdi edilmit olduğuna dair verilen ve· 
•ikalar toplantıda hazır bulunmak üzre 
Şirkete verilmit senet makamında telak

ki olunac•ktır. 

MÜTEFERRiK 
MAARiFTE 

Yeni fl 00

)rt 
Umum müdürlük 

--o--

Kültür Bakanlığında yeni 

teşkilat için tedk.kat 

Verilen malümata göre, KuUür Ba • 
kanlığında yeni döl't umu,,-,i müdürlük 
1dası hakkında tetkikat yapılmaktaıbr. 

Bu arnda bir Güzel Sanatlar Umum Mü
dilrlüi;ü ihdası mevzuubahistir. Kultür 
B kanlıı:mın yeni teıkil~~ı hazirandan 
ıtibaren tatbik eclilee•ktir. 

Dun eıörl bin d ileri aş:sı yapı d1 
Dün ( 4) bin talebeye diften a~ı11 tat

bik edilm.iıtir. A~ı d..;n 15 g~n sı.İrccek
tir. Şimdiye kadar (30} bin kad ... ı.· tale0 

be aşılanmıştır. 

Vefalıların ~ecJsı 
Vefa Lisesinden yetişenler kurumu 

7 mart perşembe günü a.ktamı TaJ,s.ım 
Ayaspafada Park otelinde bir "Vefalı
lar gecesi" tertip etmiştir. Vefalılar ge
cesinin güzel geçmesine §İ..'"lldiden ça· 
htılmaktadırlar. 

Ankara Baytar faküıtesi 
ta!ete3i ge.i1o.· 

Ankara Baytar Fakültesi aon sınıf ta
lebeleri bugün Alman profesörü ile bir
likte ıebrimize geleceklerdir. 

Talebe mezba.hayı, gümrükleri, aygır 
deposunu gezecekler ve baytari itleri 
tetkik edeceklerdir. 

Dr. R.şid Ga.ib için ihtıfal 
lzmir lisesinden yetişenler cemiyeti, 

bu alqam saat 17 de Halkevinde mer
hum Maarif Vekili Dr. Reşit Galip için, 
ölümünün yıldönümü münasebetile bir 
ihtifal merasimi tertip edeceklerdir. 
Merhum Reşit Galip bu cemiyetin fahri 
reisi bulunmakta idi. 

DodoraLrını ~ermayıJn 
doçentler 

Universite doçentleri son tctkilatta 
kadroya alınırken, bunlardan lhenüz dok
toralarını yapmamış olanlara muayyen 
bir mühlet verilmişti. Bu mühlet önü • 
müzdeki eylulde bıtmektedir. Bu hazi • 
randa, henüz imtihanlannı vermemiı do
çentler Avrupada, evvelce tahsil ettiJde
ri üniversitelere giderek doktora imti
hanlarını vereceldttclir. Muvaffak ola • 
mayanlar, Kültür Bakanlığı tarafından 
diğer vazifelere tayin edilecektir. 

Okutanlar Biriiği kurultayı 
Okutanlar Birliği yıllık kurultayını 8 

mart 935 cuma günü saat tıun (10) da 
htanbul Halkevi ıalonunda yapacaktır. 

Köy:erde nümerotaj iıi 
gec .ktir i imi y ecek 

Şehride numarataj işi dü•gÜn citm<k· 
tedir. Ancak mülhakatıa numarataj ışleri 
çok ağır yürümektedir. Bu işlere çok sı
kı bakılması kaymakamlık'ara bildiril
miştir. Ne olursa olsun numarataj i~leri 
genel nüfuı yazımından önce bjtınlmiş 
olacaktır. Kaymakamlar, nahire müdür
leri köylere kadar giderek bu işler;n ya
pılıp yapılmadığına bakacaklardır. 

--o--

Gızli nüfus ve ö;üm 

kayıdları 
2330 ve 2S76 numaralı kanunlara 

çizdiği ımır içinde gizli doğum ve ı:izli 
evlenmelerin nüfuı kütüklerine cezası.ı 
olarak yazılma11 haziran 935 sonunda bi 
tecektir. 

Bundan başka senelerdenberi dirili
jinden doyum olmayanların da iki kişi. 
nin şehadetile künyelerine (ölüm) kay
dı konulmaaına devam edilmektedir. 

Yal ovanın planı 
Yalova, gerek kaplıcalan ve gerekse 

kasabaaı ile gittikçe ilerlematte ve da. 
daha güzelletmektedir. Akay idaresi 
bundan önce Y alova'mn pliru için Fran• 
sadan bir mimar cetirtmi,ti. Bu mimar 
Franııada ıehircili.k mütelıassıaı olan bir 
mimarın muavini olup Y alovr..:,:ı. tetkikat 
yapını§ ve neticesini mütehasa11a bildir
mitti• 
Duyduğumına göre mütehaısıı, Ya

lovaya l>u ayın sonunda bizzat gelerek 
bıabada ve bilbaua kaplıcalarda tet • 
kikler yapacaktır. Ondan sonra plarunı 
vücuda getirecektir. 

SoYyet sefiri Ankarada 

Bir müddetten beri Moskovada bu
lunmakta olan Sovyet Sefiri Bay Kara
han evvelki gün ıehrimize gelmiı ve ak 
ıamı Ankaraya gitmittir .. 

Karnaval eğlenceleri 
başlıyor 

Tayyare Cemiyeti menfaatine olmak 
üzere .Beyoğlunda LALE salonunda 
(eski Mulen Ruj) verilecek Karnaval ha· 
!oları için yapılan hazırlıklar bitmittir. 
Bu perıembe aktamından itibaren eğ
lencelere baılanacak ve bütün mevıim 
her perıembe ve cuma aktamları devam 
edecektir. Varyete, eğlenceler ve sür • 
prizler vardır. Duhuliye yoktur. 

Halkımızın, lıem Tayyare Cemiyetine 
yardım etmek ve hem cüze! vakit geçir
me!< için bu karnaval eğlencelerinden İs· 
tifade etmek fırsatını akçırmayacaiıııa 
emin.iz. ----

Leh sefiri geldi 
Lehiıtan Sefiri Comte Potocki dün 

Ankaradan ıehrimizo gelmiıtir. 

İzmir telef on 
Şirketinin borçları 
Belediye Baş canı B. Beb· 

çet İsveçe gitti s.ıı 
I:ınıir Belediye Başkanı Dr~r;:n 1ir 

çel Uz, beraberinde Jznur T e )lın"il 
keti idare meclisi baıkanı B~y. b•I~' 
Hak:.ı ve th·ketin mıidürü ~I . ug~e ,,.iı· 
dUn Bandırma tarikile ıehrımıze 
Lir. d• 

· dekiler• Bay Behçet Uz b rabaın ı.et <1· 
ak aınki trenle Almanya'ya bar

1
•
1 

• ,c 
· · are ·· mııtır. Laypzıg sergııını ZJY )jet ıı 

ra derli.ne geçecek, bir kaç gun ttıı Dll" 

§ehircılık işleri hakkında tetkıl<• 
10 

••• ~· 
ıunacaktır. Oradan !:)tokholın a~ 'ie ı .. 
tir. Orada da 15 • 20 giın kala u•" "" 
mir ot<>matik telefon prkctının Y , 11k• 

ı:: ıt1on ' nisbetındt hıssedarı oıan rı mat .... t 

ile temasa geçecek ve ıznıır .~!0 6SJ bİtl 
lefon tirketinın istikraz ettıı:ı Jo· ,,,.. 
liranın faizinin zamana göre ha 

1
1ctl1'· 

kule indirilmcıini temine çaJış3C31 tJıt~ 
Dün akşam hareketınden e•~. ıı • 

Behçet Uz k"ndısini ziyaret ~tir' 
muha.rririmize şu izahatı verırııt ı::,:; ,,,,. 

- lzmir belediyesinin yüzde t7K ,eı • 
betinde ortak oulunuugu otoırta jJe ı~ 
fon şirketi 420 bin lira serma~e ·hıiy•· 
bafla;;:qtı. Bu sermaye i!~ lzınır :.,. ,.. 
cına cevap ,-~rcıoıeceK L~~,::;,n ~.ur .... ·~ 
imkanı olmadığı için tesi&atı çoS Jir''' 
gayesile sermayenin 1,100,00o -ve tİI"" 
çık~ılmasına zaruret ha~ıl old~ay•ııi! 
ket ıslıkraza karar verdı. Ser ,,, f:· 
yüzde kırk beşine hissedar balıci" ıııi'i' 
rikson şirketinden yüzde •0 • Jllll '! 
680 bin Türk lirası istikraz ~aP jbi ı;aı 
tesisatı lzmir tebrinde artıTdıgı .~ ... il ti' 
§ıyaka, Boca ve Bornovaya da t.,.-
mi ş tir. . 1>~0o• 

"lzmir otomatik telelon !irl<etı .ııı• <' 
için •cnevi yüzde sekiz faiz ve~ b,,ı4• 
abone adedi halen 2200 old~S e 0, b!~ 
para kazanamamakta ve be)edıY dır- Şjıll 
tahi temettü hissesi alamaınak1j,.tıııı'" 
di Stokholm •eyahatimizin ~ ıjıı• ~,. 
telefon tirketinin ETikson şırk•. 30 bıJI 
lan 37S bin lira borcunun sen~'.,..ıı~Jt 
lira tutan faiz miktarını bad~d gıı••"' 
indirmektir. Bwıa muvaffak 0 ku JŞ 
takdirde ti•ket ka'8Dacak, ~al-~ 1it ' 
iyi hizmet edebilecek ve talııatı alı 1>~!"' 
kette yüzde (55) nısbetinde o1r~ eııııil 
nan belediyemiz de temettü e e 
olacaktır.,, __...,.,. ____ .,._---

Küçük haberler 
. d~· 

• Doktor Fahreddin Kerı.ın.İe ça' 
alqam saat 18,30 da Hal!<ev:nf•"ııl 
cuk bakımı mevzulu bır k 
vermiıtir. b~I . . c . . tatııll .• 

• Hilalıahmer emıyetı bşıııı ' 
ınerkezine iımini aöylemiyen 1,ı • 111 
yetli bir bayan fakir çocukl.ar~ C• ' 
dım maksa~i~e SO lira ~ernıış~ı.'ted''j 
miyet kendısıne teşekkur t;tınl taııb~ 

'" Hliiliahmer Cemiyetı . srl< ~~· 
merkezi SO fakir çocuğa elbıte ' I 
maş dağıtmııtır. l t•pbO 

* Çocuk Esirgeme Kuruınu : ıS d' 
Heyeti Merkeziyesi bugün ,aıı 111ıııt· mutad aylık toplantısını yııp•c,_otı' • ~ 

·Y. Çocuk Evirgeme Kuruntu d ~·' ~ 
ler Birliği dün toplanmıf, nıu;~ )o~u· 
nuımalarını yaptıktan sonra i~ıif· 
aa anneye kundak takımı veJ'JI' t~:;; 

* Tüberküloz cemiyeti topl?"6 ll"'J
lstanbul Tüberküloz Cemiyet~, 6 30 d• 
1935 Çarıamba güııü saa J ~ııo 
Cağaloğlunda Etıbba Odası~· 0 

t 
aylık toplantısnu yapacaktır· ı11ıilı' 

* inhisarlar Miiste§anrıın d~ 
leri - Şehrimizde bulunaıı ,ar: il', 
ve inhisarlar Bakanlığı müsl• l 01tl'~ 
Adil dün de tedkiklerle metıı.11 lli)ıl b 
tur. Bay Adilin daha bir ik•dıf• ., 
rada kalacağı anlaıılmakta ııJ>•" 

'f. Hiliıliahmer Kadıköy k~ ~ cııff1 
nin yıllık .kongresi marbn 8 ın t• 
gÜnü taat (10) da toplanacak0 ~ 
.----·---ı:..~ p' ' 1 ;ııo . 

latanbul ikinci icra Memur ~ 
ipotek cihetinden paraya .se ~ ~ 

mukarrer olup tamamına ~ ~ 'f~ 
kıymet takdir edilen Beıilıtal ~p,.-_ 
kiye mahalles:inin UzuncaovaaJ<lıl"" ~., 
eski 4 yeni 4 numara ile mur art<".'.';;ı" 
aba!hçe hanenin tamamı a~ · n• ti' ~
vazeılilmit tir. 6 • 4 • 935 t8rih' ıG 1' 
elif cumarteıi günü ıaat 14 ten ,.etile ,r 
dar dairemizde açık arttınnl' 111 ıi ti';. 
tılacaktır. Arttırma bede!' iP~ ııal iif 
hammenenin yüzde yebnı~ ~111 ~ıJ 
iu takdirde mezklır gayn r . VJ; 
teri uhdesine ihale oluna~~ ~ lif 
halde son arttıranm taahh!' . e ,.,~.-~ 
mak üzere 21 • 4 • 935 tarib•n !<•~ ;! 
pazar gÜnÜ saat 14 ten 16 ya jlı~ eP 
za dairemizde yapılacak ol~ eaııııl . 
artbrma11nda mezkür ga~l•~ 
çok arttıranın üıtünde bıT_ tefef'I ~ıf 
Arttırmaya ittirak ebnek ı:,,....~ " 
mezklır gayri menkulün ınuh . ,ııetil' 

· · - de d' b uğu "' o ır mebnın yuz ye ı uç ,.,.,,ı r 
. b' ı.an" d• · pey akçesı veya ulusal ır . ljjltll Iİ 

minat mektubunu verıneleı-• . ...,teJI • 
1111 IY- Ay 

Halıları tapuya yazılı olın•Y _...., jtll' ır 
d . - alalı: darla>·- !Jıl1 alacaklılarla ıger a nJ ~e . (I' 

lıakkı ıaıhiplerinin bu baki~ ;d.ı;..J' r 
ıile faiz ve maııarife dair ':",.,ııi i 10.tl' 
nı ilan tarihinden itibaren ~ı ı,;ıı.te ~.ı' 
çinde evrakı müsbitelerile. bı:ıdo bııJl"',,r 
mize bildirmelidir)~. Aksı ,.'.:ıar .-V~. 
tapu sicillerile ıabit olm•Y . ~o 

delinin paylaımaım~~,ıe>'~ 
Daha fazla malUınat . tibare" d f'ı• 
10 • 4 • 935 tarihinden ı arttıtııı' ;" 
ıı.çık bulundurulacak o1'ın do•>'"dl-et;!', 
namesile 934/1454 ~o. Ju )<uliiı' ı~ 
cut ve mezkür gayrı 111;en ..,;yel ~,ıııl" 
meıaha vesairesini havı_ ~-p anJJı~ı) 
diri kıymet raporunu goru ( 
cekleri liın olunur. 



l 

il 

y 
r 

,. 
.e 

•• ,. 

il 

r-
il ,. 
'e 
,e 
~r 

~ .. 

HASAN 
·tsürük pastilleri 

Öksürük, Nezle, 
Bronıit, Boğaz ve 
Göğüs Hastalıklarile 

Sesi Kısılanlara 
Şifai teiİrleri çoktur. 

30 kuruştur. 

MASAN ECZA DEPOSU 

HASAN 
lnvvet ~urn~u 
Zaafı Umumi, 

kansızlık ve Kemik 
Haıtalıklarıoa ıifai te-
&irleri çoktur. Çocuk-
lar, gençler, genç kızlar 
ve ihtiyarlar her yaşta 

istimal edebilirler. 

HASAN ECZA DEPOSU 

• 

itana ve hakiki tabletleri 
' 1hhatlnlzl so§uktan ve bUtUn 
'IPılardan korur. 1619 

Mll.LIYET SXLI 5 MART 1935 

Trabzon Ziraat Bankasından: 
Sıra Mahallesi Mevki 

No. 
Cinsi Emlak Hissesi Eski sahibi-

No. nin adı. 

U. R. 
1 lskender- Erzurum Kagir 497.51 

paşa hane 
Tam Margopoll 

Politi Kan· 

Bankaca 
muhammen 
Kıymeti 
Lira K. 

15000 

Maliyece 
muhammen 
Kıymeti 
Lira K. 

12000 

diryati. _ 
Yüzde yedi buçuk pey akçasile ihale bedeli nakden veyagayri mübadil bonosile öden~ 

mek üzere yuk.,_rıda evsafı yazılı gayri menkul kapah zarf usulile satışa çıkarı~mıştır. ihalesi 
Martın yirmi üçüncü cumartesi günü saat onda yapılacakdır. Alıcıların bankaya bat vur· 

malan. (1141) 

lstanbuı Gayri J -.badiller Komisyonundan: 
D. Noı Semti ve lldlh.llesi f Sokafı Noı Cimi ve hiasesi Hiueye söre muhamme 

1361 Beyoğlu Tozkoparan 

1388 Beyoğlu Y eniıehir 

3138 Beyoğlu Kamerbatua 
3778 Boğaziçi Y enimahallf 
4124 Galata Y enicami 

4131 Ortaköy 
420S latanbul Bahçekapı 

Şeyh Mehmed Ge:vlanl 
4208 Beyoif u Kuloğlu 
4614 Beyoğlu Hüseyinafa 
4693 Büyükada Nizam 

-- -~\ Kıymeti 

Mezarlık Yeni 18-20-
... 22-24 . 

·Yeniıehir • 39 

Feeliyan 18 
Yenimahalle 44 
Kurıunlu han 4 

Katolik lôliaed '/9 
Kömürcü S2 

Külhan 8-8 
Yeniıehir 28 
Ak akçe 8 

iki hane ve arsan.m 3,60/14 
laiaeai 
Yarım kiPr hane ve bahçenin 
3/5 hiaseti 
60 metre an:ının tamamı 
112 metre ar~a:::ıın 1/2 hissesi 
Kurıunlu han içinde üt.t katta 
odanın 1/2 hissesi 

Lira 
1400 Kapalı urf 

758 Açık aıttnma 

240 Açlk ..tt:ınna 
224 Açık arttırma 

1000 Açık artıtırma 

38 metre ananın tamamı 38 Açık aıttırma 
Şapeı bam içinde odanın ta• 3600 Kapalı zarf 
mallll 

Ahıap hanenin 1/4 hissesi 1002 Kapalı zarf 
67 metre ananın 189/192 hissesi 132 Açık artbrma 
Bahçeli ahşap hanenin ıtamMD• 3166 Kapalı zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle müzayedeye çdc:ardmıı ve 14-3-935 tarihine tesadüf 
eden pertembe günü saat 14 den itibar en ihalelerinin icrası mukarrer bulun muştur. Sattı münhasıran Gayri 
Mübadil bonosu iledir. 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Cinsi Mikdarı Teminatı ihale günü Saat 
Li. Ku. 

Zeytin yağı 13,000 kilo343 68 7 Mart 935 14 
Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve 

mikdarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı bir kalem erzak 
hizasında gösterilen gün ve tarihde kapalı zarf uaulile münaka
saya konmuştur. istekli olanların ihale günü ve saatmdan 

bir saat evvel muvakkat teminat adları ile teklif mektubları 
ayn ayrı birer zarf içinde ve ikisi ayrı bir zarf derununda 
olarak Komisyon Reisliğine teslim ve şartnamelerini gör
mek isteyenlerin Komisyonumuzla lstanbulda Kaaıırıpaşa
da Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(844) 1651 

Deniz yolları 
Ace!t§.7 ,Eıc!.My Frc~lbata 

Tel. 42362 - Sirkeci Milhürdanade 

İstanbul Levazını Anıir-
li ği Satm Alına Komisyonu 

llanlan 

Asker;- fabı-ikalar ilanları 

Askeri Fabrikalar ihtiyacı 
için 900 lira muhammen be
del ile açık eksiltmeye konu
lan 300 aded bilye yatağının 
18 Mart 935 pazartesi günü 
saat 14 de eksiltmesi yapıla· 
cağından isteklilerin 67,5 li
radan ibaret muvakkat temi
natlarını Mal Sandığına tes
lim ederek alacakları mak
buzlar ile mezkôr günde Ba
kırköy Barut F abrikalarmda 
Komisyona müracaatları. 
(1143) 

Beykoz aulh hakimliğinden: 

.. --·Han. Tel. 22740. 41--· 
~1-s-tan-b-ul-H-ar-ic_i_A_a_k-er-i--. 1RABZON VOL.U 

Dereseki köyünde Hasan Arifin Be. 
yoğlu Tarlabaşı Keresteci cokak 39 No. 
lu evde oturur Beyk02un Dereseki kö

yünden Salahattin aleyhine açmı§ oldu
ğu yüz dokuz liranın masarifi muhake
me ile lıeraber tahsili hakkındaki dava· 

dan dolr.yı gönderilen davetiye M. aley
hin oturduğu yer belli olmadığından 
bahisle geri çevirilmiş ve mahkemece de 

ilanen davetiye tebliğine karar verilmi~ 
ve muhakeme de 27 -3 - 935 çarpmba 

Kıtaat ilanlan. VAT AN vapuru 5 Mart SALI 
5 l f b' saat 20 de Rize'ye kadar. (1102) 

'- 92 bin tane muhte i e at- 1712 

lstanbul 3. cü icra Memurluğund 

Emniyet Sandığı na 
3000 lira mukabilinde birinci derecede İpoteki 

minli üç ehlivukuf tarafından tamamına 4342 lira 
takdir edilen Boğaziçi Ortaköy eski Taş merdiven 
rakaş s. es. 36 m. Y. 14 No. lu ahşap bir ev 
tırma vazedilmiş olduğu 9-4-9 35 tarihine müsadif sa 
saat 14 ten 16 ya kadar daire de birinci arttırması i' 
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammin enin yüze 

bulduğu takdirde müşterisi üzerine bırakılacaktır. Ak 
de en 'SOn arttırmanın taahhüdü bakı kalmak üzere 
15 gün daha temdit edilerek 24-4-935 tarihine mü 
ıamba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemiz 
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıyır 
hamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde aabı 22 
kanun ahkamına tevfikan geri bırakılar. Satq pq 
tırmaya ittirak etmek isteyenlerin kıymeti muhan 
yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçe si veya milli bir bank 
minat mektubunu hamil buluilinaları lizmıdır. HakJ 
sicilli ile sabit olnuyan ipotekli alacaklarda diğer 
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu bak:larmı ve buat 
ve maaarife dair olan iddialar mı evrala müapİteler 
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfm, 
mize bildirmefari li.znndır. Aksi takdirde baklan ta 
ile ıabit olnuyanlar satıı bedelinin paylqmaamdan 1 
hrlar müterakim vergi tenviri ye, tanzifiyeden mQte 
lediye rusumu ve vakıf borçlan borçluya aittir. Da 
maliimat almak isteyenler 25-3-935 tarihinden iti 
kesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacal 
ma şartnamesi ile 934-206 No. lu dosyaya müracc 
kur dosyada me·.rcut vesaiki görebilecekleri ilan oluıı 

1nhi R~lar U. MüdürlüÇrüı,d .._ ________________________________________ ___ 

15000 Kilo Baş ipi. 
14000 Kilo Bel ipi. 

Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı ipler 26-3-93 
ne müsadif salı günü saat 14 de pazarlıkla satın 
tır. Talip olanların yüzde 7 s50 muvakkat güvenme 
le birlikte Cibalide Alnn ve satım komisyonuna n 
ları. (1128) 

Gediz Tayyare Cemiyeti Şubesi· 
Şubemiz tarafından Kurban Bayramında ıtop 

800 - 1000 koyun derisi 20 ve 800 • 1000 keçi de 
sığır derisi 100 ve 500 - 1000 barsak 5 kuruşda iste 
rinde olub 12-3-935 günü ihalesi yapılacakdır. Arttı 
teyenlerin Şubeye müracaatları. (1084) 

lstanbul Milli Em ak Müdürlüğünden: 
Yemişte Ahı Çelebi mahal lesinin Çardak aokağ; 

niz kenarında yeni 6 No. lı ki.gir üç katlı m 
111/ 120 hisse.si 11-3-935 pazartesi günü saat 12 
57 40 lira muhammen bedel üz erinden kapalı zarf us 
lacaktır. isteklilerin ve parasının tediye şartım anla 
yenlerin 445 ilralık teminat mektuplarile teklifnaı 
mezkur günde saat on bir buçuğa kadar Komisyon 
ğına müracaatları. (R) (971 ) 

~ , ~ Perçin çivisi 88 bin tane 
~- ~t gözlü pul 60 bin tane ya- MERS N YOLU 
~11· ~yuvarlakhalka 25 bin ta- KONYA vapuru 7 Mart 

!ki numaralı Dikim evı ı
çin bir sıyırgı, bir muhat, bir 
Zımba makinesiyle dört bey
girlik bir pres 7 Mart 935 per
şembe günü saat 14 de açık ek 
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2450 liradır. İsteklile
rin şartnamesini ve kataloğu
nu görmek üzere her gün öğ
leden evvel ve eksiltmeye işti
rak edeceklerin ,83 lira 75 ku
ruş teminatlariyle belli saatte 
Tophanede satmalma komisyo 
nuna gelmeleri. (737) 

günü ıaat 10 na tayin edilmiı ve bunun J b ) ""' t k 
hakkındaki davet kağıdı -da mahkeme stan u umum magaza, apar man a 

~· '-~çift dilli toka 147 bin tane PERŞEMBE günü saat 11 
/ " de Payasa kadar. (1138) 
,rt ı..;rı kesme kan.;a 127 bin tane - - ---
6' ~rülü sürgü 177 bin tane TRABZON YOLU 
~' ~rüsüz sürgü kapalı zarfla ERZURUf\1 vapuru 7 Mart 
Ji)_· ~~iltmeye konulmuştur. U- PERŞEMBE günü saat 20 de 
~ ~llınunun tahkik edilen bede- Hopa'ya kadar. (1139) 

Jl'f ~ 17731 lira 80 kuruştur. 1- iMROZ YOL_U_ 
~ 'ilesi 19-3-935 saat 14 dedir. KOCAELi vapuru 7 Mart 

&9\ıvakkat teminatı 1239 lira PERŞEMBE günü saat 16 
i' kuruştur. Şartnamesini da T opane rıhtımından kalka-
; ba.rasız almak ve örneklerini cak gidi~de Tekirdağ, Gelibo-
~ f~ek isteyenler her gün öğ- lu, Lapseki, Ç. kale, lmroza 
ıll'.' ~en sonı·a Ko. na uğ'rayabi- dönü9de bunlara ilaveten Şar-
,,-_ ~er. Eksiltmeye girecekler köye uğrayacak T eldrdağma 
~ ~akkat banka teminat mek- uğrampraca:kdır. (l140) 

~ ·--~ t..... ~ veya maliyeye yatırılmış 
~ ~İnat mukabili alacakları 
~ 'kbuzlarla arttırma eks "lt
' ~ \ kanunun 2 ve 3 üncü mad
:,,. ~~rinde yazılı vesikalarl~ 
'-. l.\ılikde teklif mektublarını ı
~ ~ e saatından en az bir saat 
~ L el Ankarada M. M. Veka
ı ~ ~i Satmalma Komisyonuna 
~..: ~İş bulunmaları. (1061) 
r~ 1~7 
ı" ~ ~ ~ Ji. 

~ '1>1 : 1 - Ankara Harp Mek-
tJf' tebine merbut kıt'aları 
~" binası keşif bedeli 
11 " 240652 Liradır. 
~ 2 - Ankara Harp Mek-
~ tehi Mülhak kıt'a ve re-
~ vir b"nası : keşif bedeli 
~ 268000 liradır. 
~" 3 - Ankara Harp Mek-

. tehi için üç ahırla bir 
hangar : keşif b.?dcli 

tt1 2 l 9824 Liradır. 
~ 4 - Cebeci Merkez has· 
~ tahaneni tadilat ve ta-
• '..ti' miratı : keşif bedeli 
1 ,.,. 4' 

ya dördü birden bir talibe i
hale edilmek i!zere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. Şartname ve projeleri be
cfolleri mukabilindr. Vekalet 
inşaat Şubesince verilecektir. 

ihalesi 21-3-935 Perşembe 
g<lnü saat on b"r':fe Ankara 
M. M. Satma1ma K omisyo
nunda yapı1acaktır. Muvak-
kat teminatları merbut kıt'a
ları binasının ( t 3282) lira 60 
kuruştur. Mülhak kıt'a ve re
vir binasının (14470) liradır. 
Uç ahırla bir hangarın 12241 
lira 20 kuruştur. Cebeci Has
tahanesinin 6519 lira 65 ku
ruştur. işbu teminatlar kanu
ni ~ekilde yazılmış Banka 
mektupları veya mal sandıkla
rı makbuzları olacakt. r. Ek
siltmeye girecekler 2490 No. 
lu kanunun 2 ve 3 iincü mad
deleriyle şartnamede istenen 
belgeleri teminat ve teklif mek 
tuplariyle birlikte ihale günü 

'280) 1646 ..... 
1680 adet battaniye 14 

Mart 935 perşembe günü saat 
15 de kapalı zarfla a'ınacaktır. 
Tahmin bedeli 19320 liradır. 
istekliler şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve kapalı 
zarfa gireceklerin 1449 lira 
teminat mektup veya makbuz
ları ile tekLf mektuplarını 
belli saatten bir saat evvel 
Tophanede satınalma komis
yonuna gelmeleri. (832) 
(922) 1654 

İHTı RA 1LANı 
" Çamurlu maddelerin ve bilhassa çi· 

mento ham çamurunun yakıhnası için 

tertibat ,, hakkında istihsal olunan 
2-7-1931 tarih ve 1196 numaı-alı ihtira 

beratı 'bu defa mevkii fiile konmak iizre 

devrüferağ veya İcar edileceğinden ta

litı. olanların Galata'da, iktisat hanında, 
Robert F erriye müracaat.an ilan olunur. 

Dü:zce İcra memurluğundan: 

Bir borçdan dolayı 933 senesi mahsu
lü 48590 kilo tütün satılıkdır. A.rllrma· 
sı 11 Mnr't 935 pazartesi günü saat 14 
de Düzce icı·a dairesinde yaprlacakdır. 
Mfü:ayedeye 'i§otİrak edenlerden mcrhun 
tütünler kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
rusbctinde teminattan başka tütünferin 
beher kilosuna takdir edilen yinnişer 

kuruşdan 10 bin lira satıt bedelini ve
recek kudrette olduklarına dair bir ban· 
kn m ktubu 'o'ı!ya resmi bi:- vesika ib-

tıncleri şarttu. Tütünleri görmek ~· .. \'hı~0~3~3 Lira~rr._!.. .._ _ 
-- ------~---1--....1 - -V - --~- :_, ______ -'~'--'- '- -- ı · 

diva~hane~i~e asıl~ıt ~lduğu.?dan M. a- 0dabaşılarl Ve pansİyOD esnafı Cemiyet. 
le.yhın bu ılanda gosterılen gun ve saa~- · • • . • .. .. 
le Beykozda sulh mahkemesi hukuk da- Müddeti bite.~ dı~art;_ hVeyakeıftı hseçımı ~/k ~/~35k ~ard§~ g';'"u saat ı 
. . altıya kadar Dor uncu anının ı ıncı a .... n AIU cemıyet mcr 
ıresınde 'hazır !bulunması l~bliğ yerine pılacaktır. Eınafımızm reylerini ~ullnnm ak üzere gelmeleri ilan olun 
geçmek üzere ilanen haber verilir. 

(8884) 

htanbut Dördüncü icra Memurluğun· 
dan: 

Beyoğlunda Feridya aokuk eski ll4 
yeni 130 numaralı evde oturmakta iken 
halen ikaınetgahı meçhul bulunan Ma
dam Marika Alekoya: 

Madam Elpinikiden ıborç aldığmız 
( 1000) liraya mukabil vefaen ferağ ey
lediğiniz Beyoğlunda Hüaeyinağa ma
hallesinde Feridiye sokağında eski 114 

yeni 130 numaralı maamüştemilit ıb4r 

bap hanenizin bin liranın </0 9 faiz ve 
yüzde on ücreti vekalet ve masarifi ic
raiye ile birlikte tahsilini teminen para
'ja çevirilmesi talebile alacaklı tarafın
dan dairemize vaki müracaat Ü.Zerine 

Lari"lınıza tebliğ edilmek üzere yukarıda 
adresi ,Yazılı ıikametgahmıza gönderilen 
Öut:mc emri arkasına mübaşirin yazdığı 
zabıto. Jan musaddak meşrubata nazaran 

ikametgahınızın meçhuliyeti ha~cbile 

tebliğ edileme<liği ve zabıta marifetile 
yapbrılau tahkikatta da ikametgf\hınızın 
meçhul bulunduğu tahakkuk etmiş bu-

lunmasına binaen ödeme emrinın tebli
ğine imknn bulunamamasından ilanen 

tebligat icrasına karar verilmi~ olduğun
dan işbu takip talebine karşı bir itirazı. 
nız varsa ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde ya bizzat veya vekil gönder-

mek suretile itirazınızı bildirmeniz ve 
mezkur müddetin hitamından itibaren 

' 
on gün içinde lborcu tamamen ödeme • 

niz ve aksi takdirde mezkur gayri men· 
kulün paraya çevirileccği ödeme emri 

makamına kaim olmak üzere tarafınıza 
te" 'iğ olunur. (8874) 

... mm ........ - .... --1111!!!!1 

1 
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Akhisar Belediye Başkanlığı 
Akhisar belediyesi Elektrik santralının ihtiya 

cem'an Bedeli yedi lira yetmiş beş kuruş muhamme 
tinde 8916 litre motorin 96 litre vakum, 231 li 
yağlar ılOO dane 25 lik 20 dane yüzlük ve 220 voltlu 
10 dane 12 santimlik dublu te putrel ve iki metre r 
kilingirit ,iki metre murabbaı amyant iki kilo irlik 
beş Kğ. eyi cins metal kapalı zarf usuliyle eksiltme 
muştur. istekli olanların 79 lira teminatı muva 
kanunun lüzum gösterdiği evrak ile 14-3-~35 tarihi• 
15 şe kadar Akhisar Belediye si Encümenine mürac 
lan olunur. ( 1085) 

Yüksek Mühendis Mektebi A 
ma ve Eksiltme Komisy nuı 
Cinai 

Patates 
Soğan 
Sabun 
Koyun eti 
Un 

Tahmini fiat Mikdarı Tarihi 
6.50 3000 7-3-935 
5.25 ; 2000 " 

24 400 ,, 
46 3000 ,, 

'15 1000 " 
Mekteb için yukarıda cins ve mikdarı yazılı er2 

eksiltme suret ile alınacakdır. isteklilerin şartname! 
mak üzere her gün Komisyona ve eksiltme için de b 
ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur. ( 83 

•• 
Marmara Ussübahri Kuma 

lığı Satınalma Komisyonun 
Cinsi Miktarı 

92 Adecl 7 metre boyunda O, l 8 lik 
" P. N,, potrel 
24 S/ M boyunda civata 280 ,, 
Fincan 440 ,, 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı Üç kalem mal• 

___ LL1_ --L·- -1~ ....... ı,...-.. tıı..'.:l 1,H; 7 M ...... a~ı::. .. ~~.,. 
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MiLLiYET SALI ~ MART 1935 

ı Mühim yanllik getiren 

1935 FORD V 8 
Görtllmek ve tecr(ibe edilmek (izere F O R D bayilerinde emrinize amadedir. 

G • 
1 p 

Niçin daima tercih 
Çünkii 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPll 

Bil tll• ııtn. 11sı •• 

ıancıları dlndirb 

GRIPIN 
Soğuk alııınhğına, DH 

leye, gripe, dit, be' 
sinir, adale ağnlarıaa, 

romatizmaya kartı 
bilhaaıa mQeuircllr 

GRIPIN 
1 

tecrübe ediıiı 

Botun eczanelerde bulunur. Fiatı 7 11:2 kuruşt11r. 
FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. İSTANBUL 1443 G R 1 p • N • Radyolin Diş Macuno fahrikuının müteha~sıı 
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Askeri Mekteplere OSMANLI BANKASI 
Muallim aranıyor. 

1 - Askeri Liselerle Kırıkkaledeki San'at Mektebine ve 
Askeri Orta mekteblere aşağıdaki yazılı dersler için muallim 
alınacakdır. 
a) Kuleli Lisesi içinı Felsefe, Riyaziye, Fizik, Kimya, lngi-

lizce. 
b) Maltepe As. Ls. için (Topkapu) : Fizik, Riyaziye. 
c) Bursa As. Ls. için : Fizik, Riyaziye. 
d) Kırıkkale San'at Mp.ı Edebiyat, Felsefe, Musiki, Riyaziye 
i) Erzincan As. Orta Mp.: Riyaziye. 

2 - Bu muallimliklere maarif liselerinde ve orta mek· 
teblerinde 926 senesinden sonra muallimlik yapm-v olan, ya
hut branşlarına göre okutmak selahiyetini ve kanuni vasıfla
rı haiz bulunan muallimler alınacakdır. 

3 -· isteklilerden başka yerde işi olmıyanlara mektebin 
bulunduğu yerin uzaklığına ve İstekli olduğu derse göre ay
da 84 liradan 126 liraya kadar ücret verilecekdir. Maarif mek 
teblerinde dersi olan muallimlere yine mektebin bulunduğu 
yere ve İstediği derse göre okutacağı her ders saatı için bir li
radan dört liraya kadar ücret verilecekdir. Ucret ınikdarmı 
Askeri Liseler Müfettişliği tayin eder. 

4-Aylık ücretle tayin edilen muallimler haftada 15 : 20 
saat ders okutmağa mecburdur. 

5 - istekliler istidalarına aşağıdaki kağıtları iliştirerek 
Ankarada Milli Müdafaa Vekaletinde Askeri Liseler Müfet· 
tişliğine gönderirler. 
a) F otograflı ve resmi makamca tasdikli fiş (hal tercÜ· 

mesi). 
b) Polis tahkikatı sonunda alacağı hüsnühal kağıdı ve ya

bancı kadınla evli olamadığını gösteren kağıt. 
c) Sıhhi hey' eti tam olan bir Askeri hastaneden alacağı tas

dikli 11hhat raporu. 
d) Ehliyet derecesini gösteren şahadetname, ehliyetname, 

tasdikname ve başka vesikalarmm tasclikli ve fotograflı 
suretleri. 

e) Noterden tasdikli teahhüt senedi bu senede ıunlar yazı· 
lacakdır. 

(Tayin edileceğim. . • . . . . . mektebin.. • • . • . • 
dersi muallimlığinden her hangi ders senesi içinde çekilmeme
ği, şayet tatil zamanında çekilecek olursam en az iki ay önce 
bildireceğiıni, böyle yapmazsam alacağım ücretin iki aylığını 
tazminat olarak bir defada öd eyeceğiıni, bundan başka tayin 
olunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yine ayni tazminatı ödeyeceğimi ve lle suretle o· 
luraa olsun Askeri Liseler Müfettişliğinin göreceği lüzum Ü· 
zerine her hangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım tak
dirde hiç bir hak iddia etmiyeceğimi teahhüt ederim. (1043) 

1656 

Yükıek Balık Enstitüsündenı 
Yüksek Balık Enstitüsü İç İn başka başka boylarda 102 

parça atvaryum kabl.nrı ile el ile işleyen ve saatta 100 ku
tu kapayan bir konserve kutu kapama makinaıı alınacakdır. 
Akvaryumların tahmini bedeli 425 makinanm 300 liradır. 
Şartnameleri Balta Limanında Balık Enstitüsünden bedelsiz 
olarak her zaman alınabilir.Yabancı tab'adan olan İsteklile
rin on senedenberi Türkiyede mukim ve ticaret sicilinde ka· 
yıdlı bulunduklarını gösteren vesikayı beraber getirmeleri 
lazımdır. Akvaryumlar için 3 2 kutu kapama makinası için 23 
lira muvakkat teminatlarını mal sandıklarından birine yatır
mış olduklarına dair makbuz beraber getirilmelidir. 19 Mart 1 

935 salı günü Balta L:manınd aki Balık Enstitüsüne gelmeleri ' ı 
ilan olunur. Açık ekıı"ltme suretile ihalesi vapılacakdrr. 

(1030) 1662 

Türk Anonim Şirketi, -Tesis Tarihi: 1863 
Sermayesiı 10.000.000 lngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançester'de 

Mısır, l<ıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 1614 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

j Dev-:eı Demiryollırı ve Limanları ifletme Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedelleri ile cinı ve mıktarı aşağıda yazılı 

mallar 16-4-935 salı günü saat 15 de kapalı zarf uıuliyle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek is
teyenlerin 1586,25 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü mad
desi mucibince işe girmeğe m anii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu İşe ait şartnameler 1 

parasız olarak Ankara, Haydarpaşa veznelerinde ve malze
me dairesinde dağıtılmaktadır. (102~) 

Cinsi Mıktarı Muhammen bedeli 

Delikli Bakır Antrtuvaz çu· 
buğu 
Bakır Boru 
Müşekkel Pirinç çubuk 

56.000 Kg. 

4.210 Metre 
100 .. 

Lira 
18.480 

2.650 
20 

1688 

Muhammen bedeli ile ınik dan aşağıda yazılı seyyar telg· 
raf makineleri 17-4-1935 çarşamba günü saat 15 de kar.alı 
zarf uıulile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 866,25 liralık muvakkat teınİ· 
nat vermeleri ve kanunun tayİ n ettiği vesikalar ve İşe girme
ğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklif
ler ile aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermele 
ri lazımdır. Bu İşe ait şartnameler parasız olarak Haydar· 
paşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankara' da Mal
zeme Dairesinde dağıtılmaktadır. (1047) 

Cinai Mikdarı Muhammen bedeli 
Lira 

11550 Seyyar telgraf makinesi 35 
1706 

Muhammen bedeli ile cins ve ınikdan aşağıda yazılı 
malzeme 17-4-1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binaımda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İsteyenlerin yerli mal İçin (1856) ve Cif
C. F. teslim için (784) liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4cii maddesi 
mucibince işe gİrn•eğe manü kanuni bulunmadığına dair be
yanname ve teklifler ile aynı gün saat 14,30 a kadar Komİs· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. -

Bu İşe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Malze• 
me Dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür}ji
ğünde dağıtılmaktadır. (1100). 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli 
Yerli Cif ve C. F. 

Lira Lira 
Uıtüpil 55ton 24750 10450 

1710 

Türkçe_ Osmanlıca_ Frangızca 

söz·LUK 
DICTIONNAIRE TURC • OTTOMANE - FRANÇAIS 

lsmıil Hami Danlşmcnd ıarahndan meydanı geılrllen bu IOgat öz Tilrk~ 
kelimelerin şimdi ye kadar lrullanılmakıa olan Osmanlıca ve aynı ı:aınan 

Funsız ' karşılıklarını göstermektedir. . 
Herkesin ve hatıa ecncbilen istifade edeceği bu SÖZLÜK intişar eımiıtır. 

1718 F 1A.T1 ~00 KURUŞTUR 

._ __ K A N A A T K 0 T O P H A N E S 1.-_, 

ı;ıPTEN KORUNUNUZ! 
Pastil Antiseptik Kanzuk 

ff
.. ..,.,ıu 

Kanzuk pa•tilleri ı Tene uı , 
cu• 

ile geçen haıtalıkların koruY 11 , , 
"J. •• iilU 

ıudur. Grip, ne:ıle ve ij,.şur .,. 
önler, teneffüsü kolaylaştırn' 
temizler. 

Kanzuk paıtillerl ı Y olcul~ 
ııı· kalabalık ve tozlu muhitlerde 

ıın kapalı yerlerde bulunınal<~ 
gelen bulatık baıtalıkların öıı~ 
geçer. Seı kmklarmda ve bo•-

eczanede bulunur. 

13~ 
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-Eskişehir Belediye Reialiğinde~ 
Eıkişehire takriben 40 kilometre mesafede ve kapl i" 

dağı Menbalarm~an şellre ya P~~cak depoya kadar ıu~j)ıiı'' 
lesi Font veya çelik boru olma k uzere 24 Şubat 9~5 ta ellet 
den 11 Nisan 935 perşembe günü saat on be§te heci )atlı 
haddi layık görüldüğü takdir de ihale edilmek üzere "oJI' 
beş gün müddetle v~ ka~ zarf usuliyle mün.akaıa~a ~· 
muştur. Mezkôr tesısat ve ınş aatm Font boru ıle keşıf tu.sıı 
nu 238182 lira 12 kuruş ve Çelik Boru ile keşif ye -1e 
227152 lira 72 kuruştur. Münakas~ 249~ No. lu arttıı:ı"d,ıı 
eksiltme ve ihale kanununa tevfıkan ıcra kılınac~ğıJ111"' 
teklifler mezlWr kanunun hük timlerine tamamen uyg~~·fl;,..i 
lunacaktır. Font veya Çelik borulardan gayri boru t~•.ı•t 
kabul edilmiyecektir. Talipler Münakasaya konulan 1~fel'' 
ve inşaatın projeleriyle mukaveleye merbut şartnaıne• biJiıı' 
ni ve milnakasa şartnamelerini on iki buçuk lira ınuka ııt• 
de Eskişehir Belediyesinden tedarik edecekleri ilan olu~~ 

(1070) ~ 

Ankara Emniyet işleri umuJll 
MüdürlüğündeJJ~ 

1 - Zabita memurlarına yaptırılacak 4500-6°?J' t"sP"t 
resmi elbise ve 4550-6000 kasket ve 1500-1550 ad~~ yıtP~I· 
ile 291-400 takım sivil elbise şartnamede bazı tadıla!, Jl'lild 
mak suretile tekrar 22-2-935 tarihinden itibaren 20 j Jb&' 
detle ve kapalı zarf uıulu ile °!ünakasaya k~~~uş au:ı· t5 de 
le 13 Mart 935 tarihine müsadıf ça~ş~~~~~nu sa ılscs~·j 
Ankarada Emniyet işleri Umum Mudurlugunde .{ !r,eterjlJ 
dır. Talihlerin bu müddet hit~~~n~.8!1 evve~ tekl:ı:ri 11e itl~: 
ve kapalı zarflarını Umuın M udurlu~e tevdı ~tm Müdi.İ~~il 
yenlerin ıartnameyi merkezde Emnıyet lşlerı . _!.!.· de gör"" 
ğünde ve lstanbuiaa lstanbul Emniyet Müdürlugu;) ı638 
birer nüshasının da alabilecekleri ilan olunur. (96 

. l • ··J .. .. Et izzet BEN 1cf. 
Umumi Ne,riyat ile Yazı ıf erı mu uru em 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


