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l urizimin 
İlerilemesi 
.
1 
[)lf ticuetini ıenifletmek her 

~k~ için en ileri ekonomik amaç
""";'an biri olmuştur. Her ülke ye
~tirdiği ve yahut yaptığı malı 
:'lka ülkelere aatmıya çalıtır. Ya

~1 dı9arıya mal çıkarır. Ancak 
b 1farıya mal çıkarmadan da ya
h a11cı ülke yu1'tta4larına mal veya 

1 •:tıııet satılabi)ir. Bu da ~bancı
ar111 ülkemize gelmelerine çalıt
~ yolu ile yani turizim ile yapı
it, Bir yabancının kendi ayağı
llt~ kadar ııelerek burada mal 
~tın alması ile o malı dlf&J'I gön
ererek orada satmak arasında ulu-
~! ekonomi bakımından bir ay
·~ık Yoktur. Bunun içindir ki her 
!0ııet (hük:Umet) turizim itlerine 
0ıeı bir önem (ehemmiyet) ver
llıektedir. Turistlerin bir ülkeye 
letil'dikleri paranın tutan aözö-
lt" o 
lllıde tutulacak olursa bu öne-

~İıı. rıe kadar yerinde olduğu an
'tılır. 1929 yılında Fransa'ya 
hıginlerin (seyyah) getirdikleri f ~a tutan on bet milyar frank 

1dı. Ekonomik aıkmb dolayııile 
.931 yılında bu tutar üç milyar ek
•ılerek on iJri milyar ve son iki 
~ İçinde daha da inmi~ ise de 
lıtıuıı bugün bile hiç azımaanmı
~~ büyük bir para tutarı oldu-
6 ac;ıktır, Fransa bu ite o lmdar 
~erıı vermektedir ki geçen hafta 
ı/ &aylav, Parlamento' da, vaktile 
t~aaya gelip te sonraları ltal

)11, Ya gitmiye ba,lıyan Alman 
teıginlerinin gene Franıa'ya geri 
tttiıilmeleri için yönetin ne yap-
ğını bilmek istediğini sordu. 

lıa 8atka ülkeler de turist itlerine 
r•ı çok yakın m,iklik göıtermi

~ başlamıtlardll'. Geçenlerde 
d llcaristan ile Lehistan, araların-
a ayrı bir turist andlatmaıı yap

~~lardır. Avusturya, Almanya, ı. 
:"'Ya, Bulgaristan ve Lemstan, 
~alı.dıkları ticaret andlatmaları· 
'lı."' bunun tak!\.ı için ayrı maddeler 
, jYıııaktadırlar. Bundan da anla-
11 ~Yor ki, turizim artık her dev
etırı ekonomik siyasasına girmittir • 
~ Bunun içindir ki ekonomi Ba
l ~11~ Bay Celal Bayar'ın önayak-
t 161 ıle, ekonomi bakanlığına bağ-

ı l'ürk Ofisin turizim itlerile uğ
~llııya başlıyacağmı itidince ae
~ 11dik. Öğrendiğimize göre, bir 
ı 'lı.ıın bakanlıkların memurları i
l~ T uring Klübün göndereceği 
tJke lllurahhaa bir araya gelerek 
t de turizimin ilerilemeııi için 
erek olan itlerin yapılmaaına 
~h'8.~aktır. Demek oluyor ki biz. 
' de turizim artık resmi ve yö

titi.ıı gözönünden ayırmıyacağı 
)oİ 19 biçimine girmittir. Böyle bir 
Q a girmesi de gerekti. Çünkü 
't \)~rı ekonomi andlqmaaında 
';1tı:ıime büyük bir yer verildiği 

80'"''1 
1 ·" ilyor. Balkan devletleri ara-
~~da turizim yalnız bir alıtverit 
\·~ 0hrıaktan çıkarak, Balkan ül-
11'İiıı.. ki . d d un ee etmeaıne yar nn e-

ti eıı. .hir barıt iti oluyor. Bunun İ· 
~dır ki Türk Ofisin giriteceği 
l\ıJerıi çalı9ınayı alkıtlamak ge
~1ır. Komisyon çalı,maları~a 
~ llYınca çok önemli sorumlar ıle 
ile~ılanacaktır. Gerçek turizmi 
~i ıletnıek çok dallı budaklı ve 
~t ~kanlığın yalnız ba,ına ba
~{'~lec:eği it değildir. Gümrük 
~rı bir bakanlıim itidir. Genel 
11·1 .eıı (umumi asayı'') itlerine •••• 1~1 olan bir takım sorumlar 
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Almanlar Avusturyaya karşı 
harekete mi hazırlanıyorl8r? 

Üç fırkaları hareket halinde imiş? 
İtalyan1ar da her hangi ihtimale karşı Avusturya 

hududunda iki kolorduyu seferber etmişler 
PARIS, 18 (A.A.) -Deyli Tel· 

graf'ın Viyana muhabiri bildirmek 
tedirı 

Almanyanın cenup hududunda, 
endite verici huırlıklarda bulunul 
duğunu zannettirecek sebepler var
dil'. Bavyera'daki ilk üç fRkarun 
hareket halinde bulunduğu bildiri· 
liyor . ., 

Muhabir, buna mukabil ltalya
nın da ltalya - Avusturya hududun
da ve bilhaaıa Brenner üzerinde i
ki kolordu ıeferber ettijjini de ila
ve etmektedir. 

Bay Mussolininin bu ani emrine 
sebep, 'imali Afrikaya lalyan kı -
taatmın gönderilmeıinin, Avustur
yada bir nazi İsyanını tetÇİ etmek 
ihtimali korkusudur. 

ltalyan gönüllüleri de Somali 
yolunda 

NAPOLI, 18 (A.A.) - Röyter 
ajansı muhabirinden: 

J 

2000 ltalyan askeri Somali'ye 
1 A•aıtur1a meaeleainde bamhatk. düıünea A9 t'Upanın. fki F .. iat welıh Ba7 Hltl•r Ro911a71 

. gitmek üzere vapura binmit erdir. ıi.raret ••na•ında Ba7 Muı•olini ile bi.. arada bir m•n•"rayı seyredi.rorlar ..• 

NAPOLI, 18 (A.A.) - Havas /talyoda aelerberlik geni,ıetiliYor Romada, Afrikada ltalyanın em 
ajansı muhabirindenı k led mu?. niyetini ve müstemle e inin gcı. 

Şarki Afrikaya gidecek iki gö- PARIS, 18 (A.A.) - Büyük fa- ni,lemesi için büyük mikyasta bir 
nüllü milis taburu Romadan bura- tiat konseyi müzakereleri için Ma- hareket olacağım hnsettiren bir 
ya gelmittir. Hararetle alkı9lanan ten, fU mütaleayı yürütmektedirı hava vardll'. 
taburlar, ,arkılar aöyliyerek kı,la- Bu müzakereler, tedafüi tedbir- 200 Ton harp mal:zemesi 
ya gitmi,Ierdir. Bugün Piyemon ler kadrosunun açılmıt olduğunu l 

ed 
k göstermektedir. NAPOL , 18 A.A. - Bugiin 

prenai_;aburlan teftit ece ve Dün eevld inkar edilen kıta'fttın aaat 12 de 200 ton harp malzemeıi 
aonra vapura bineceklerdir. gönderildiği bugün resmen tabak- ai ve katır yüklü Ganj vapuru ile 

ilk tabur, pazar akşamı hare • kuk etmi,tir. Seferberlik genitle • Eritreye hareket eden miliıliler 
ket etmi,tir, mektedir. halk tarafından alkıtlanmı9tır. 
•...........•.•• ,,., ..... ········~········ ..... ······ ······················~·· ...... ·········••··• 

Kalbinden gara/anan mahkum ümid
siz bir halde hastahaneye kaldırıldı 

Ölüm halindeki bu yaralıdan 
başka 3 yaralı daha var 

Dün öğleden aonra lnanbul tevkif
haneıinde kanlı bir kavp olmuı, bu 
kavga neticea.inde bir kiti ölüm halinde 
hapishane baatalıaneaioe kaldmlmıı, 3 
kiti de yaralanmıılardır. 

Kavaa llônci koiufta olmuıtur. Alır 
..,rette yaralanarek ölüm halinde ha
pishane haatahm.rine kaldmlan idam 
mahkfunu Hacı'dır. Hacı, Bqiktqta Ce-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

1 

Atatürk 
Büyük Önder dün An
talyayı ıereflendirdi 

ANTALYA, 18 (A.A.) - Yiice 
CumhurreisinıU Kamôl Atatürlt 
buırün saat 14 te Alanyadan lten
limi:ıi ünlendinnirlerdir. Sayın lto
nuiumu:& Büyült Ulus Kurultay. 
B'lfltanı General K.Uım O:ııalp, Va
li, Liva laumandanı, Belediye .,. C. 
H. Fırkaaı b'lfkanları, knıtimiııde 
bulunan uıylaolar, ihtiram taburu, 
oltullar aıe binlerce bayan, bay ta
rafından •vinçle kar,.lanclı. 

Denide tertipli clunnuı olan ~
y.klarda ela karpla~Wır bekliyor
du. Atatiirlr halkın yafa .uleri 11e 
.-rclı keailmiyen allır,Ian _,ncla 
nhtuna çı:khlar. ANıer, okulalrlar, 
kent mıuilraaı ue halk tanrlrnclan 
canJan uUimlanarak clileklerile bir 
laytona bindiler 11e köıklerine lro-

(Devamı 6 mcı sahifede) 
.... ı .............. lll!!!İİ 

Yüksek sıhhat 
Şurası toplanıyor 

lıtirak edecek doktorlar 
~İt hele) vardır ki, bunları ba,k~ 
~akanlık görür. Döviz ı,ıen 
~ 11 .hakanlığın çalıtmaaı ara-
ltr l!ırer. Gezginin göreceği en- kimseler olmalı. Yükümlerini 
ı,~1111 feyler arasında anıtlar (vazife) yapmalı; ancak kibarca. 

man gezgini geliyormuf. 
Bunlar Edirne' de bir gece geçi

receklermit. Ancak otel bulama· 
dıklarından otomobilleri içinı:Je 
uyuyacaklarmı,. Bu turistler bir 
otelde kalsalardı, Edime o kadar 
para kazanacak demekti. 

cumartesiye gidecekler 
~İt •tel er) vardır. Bunlar batka 2 - Başlıca yollar bakımlı ol-
~11 uakanlığa bağlıdır. Sözün malı ve Avrupa'daki yollar gibi, 
l(,~1• her bakanlığa ilitiği olan dönemeçleri, kötü yönleri ipret-
~lıı?ılar vardır. Bunun içindir ki, lerle ııösterilmeli. 
'hı ~~l'onda bu bakanlıkların ayrı 3 - Turistler için bir takım a-
~t. lil'eleri bulunmıuı yerinde- ğır vergi bağları vardır ki, bunla-

rı kaldırmak yerinde olur. latan-
ı._l'ııt'.:ı:imin ilerilemeıi iÇin yapı· bul' da onbe' gün kalan şu vergiyi 
~~ ı•ler de çok dallı budaklı- verecek, altı ay kalan bu vergiyi ve-
~'tl Bunlar komisyon işe bqlar recek gibi. . 
~~~z belli olacaktır. Anc_ak 4 - Döviz bağları turisti üzen 
~'tiltıı_n _ıtlerine kartı uzaktan bıle ve kaçıran en ağır bağlardır. Baş-
Ilı ııJtığı olanlar her işten önce ka illkelerde fÖyledir böyledir gİ-
.,~ tiklikler ile ujjratılması ge- bi feylere bakmıyarak bizde ola-

1 ° dultJrıu bilirler 1 bildiğine geni,letilmeli. 
l ..._ u 1 b Ik '" 5 - Otelcilik iti en önemli so-"'•ııı. rıer yo cu ir U ~re ayaK 
~llt)ll~ 8Uınrük ve pasaport me- rumlardan biridir. Bir kaç gün 
~,11 rıle kartılatır. Bu kanılaş· önce i~ittiğimiz bir duyumu tim-
~11 "' 'bıraktığı le · sürekİidir. di anlatırsak bu i§İn önemi ken-

. 'l\ıırı için güm ilk sır P.anport . diligiI'den anlatılır. Gelecek yaz 
lllı.ırtırı iyi r giyi::ıi,; kibar J lstanbul'a rlli otomobil dolusu Al-

' 

6 - T urizimi ileriletmek için, 
oteli, yemeyi gezmesi bir arada, 
gezmeler yapılabilir. Bir takım 
gezginler vardır ki, ülkeye girme
ainden çıkmasına kadar gezme
nin kendisine kaça mal olacağını 
önceden bilmek ister. Bu yolda 
gezme, Avrupa' da çok beğenilmek· 
tedir. 

T urizimin ileriletilmesi için da
ha dütünülecek çok ,eyler var. 
Şunu dütünmekten sevinç duymak
tayız ki artrk bu önemli i.,leı in ' 
l>r.tarılmaaına doğru adım atıl-
mı• oluyor. 

A . .Şükrü ESMER 

Sıhhat Bakanı Bay Relilı 
Yükıek Sıhhat ıurasmın önümüz -

deki pazartesi günü toplanacağı dün 
alakadarlara bildirilmiıtir. Şura aza
aı bulunan tehrimizdeki doktor ve 

(DevalDl ·6 ıncı "8.hifcde) 

.Milliyetin geni adıdır 
~ ..... ______ ... 

Tel: { Müdilr: 24310. Ya:r.ı itleri müdüriiı 
ldara •• Matbaa: 24310 

24319 

Umumi meclis toplantı cından bir görünÜf .. 

Umumi mecliste dünkü foolantı 

Esnaf bankası ihya mı 
edilecek, tasfiye mi? 

Banka idaresinin istekleri yerinde mi? 
Bina vergileri iki taksitte mi alınacak? 

latanbul ımıumi meclisi, dün öğle
den aobra, saat 2,50 de birinci reia .,.,.. 
kili Bay Sadettin F erit'in bllfkanlı • 
ğında toplandı. Eıki zabıt okunup ka· 
bul edildikten aoııra, ruzname muci
bince müzakerelere geçildi. Bina ver
gilerinin takait müddetlerinin yılda 
dörtten ikiye indiriJ....,.; hakkında 
Mülkiye encümeni mazbatuı okundu. 
Azadan Bay Suphi, geçenlerde bu me
ııele baldunda meclisin red karan ver
diğini, ayni devrede tekrar bu mev -
zuun tekrarlaıunasınm müzakere WU· 

liine muhalif olduğunu aöyledi. Bay 
Suphinin hu noktai nazarının tetlo'lci 
İçin meaele kavanin encümenine ha • 
vale olundu. 

Tiyatrolarda )'angın taNtiMıtı 
Bundan sonra, tiyatrolarda yangm

dan konmma için yapılacak teaisat11 
dair olan talimatname hakkında encü- ı 
men maııbataaı okundu. icra mak&"11 
namına Bay Nuri ba b.....- .c;. aia
rak: 

Belediye reis muavini Bay Nuri 

- Fen hey eri tetkikat yaptı. Bu t.,. 
mıabn yapılması için ıs . 20 bin lira

(Devamt CI mcı Mhifede) 

' Topralı altından ,ıkanlan •kl Ayaaolyaya ait eaer/ervlen bazı parpalar 

Ayasofya müzesindeki 
büyük levhalar indirildi 

Yedi buçuk metre kutrunda olan bu lev
haların nasıl çıkarılacağı düşünülüyor 

Levhalar kapıdan da çıkmıyor, çıksa bile 
sokaklardan da geçirilemiyor 

Ayuofya müzeainiıı ıı.iyaretçileri 
ırün seçtikçe artmaktadır. Son cuma 
sünü müzeyi gezenler bet yÜ:z kitiden 
fazladır. Diier pnlerde de :ıriyaretçi 
.. yı11 yüzden &§&fi inmemektedir. 
Bu rakamlara ıeyyahlar dahil deiil
dir. Seyyah ziyareti ili.ve edilince mü
zenin sünlük ziyaret vaaatiıi iki yÜ· 
zü seçmektedir. 

Müzenin d&hilindeld - kubbeıi et• 
rafındaki (lami Celil) ile, (lami Ne
bi) ve (Ç .. aryan süzin) ioimlerinin lıw 
halan indirilmiıtir. Bunların yerlerin• 
den indirilmeai çok mütkül olmuttur. 
Her biri yedi buçuk metre yükııekli -
iinde ve yedi bu9Uk metre eninde o
lan bu levhalar camiin içinde durmak
ta, dııarı çıkarılma11 mümkün olama· 
maktadır. Çünkü levhalar pek büyiik
tür. Kamyonla da olaa nakli mümkün 
deiildir. Caddelerimiz bu kadar bü • 
yiik hav&leli "!fa nakline müaait ol • 
madığı için levhaların naaıl çıkanlıp 
baıka yere -.kledileceğl dütünillmok
tedir. Şimdiki fikir levhal.an oökm~k, 
biliıhara nakledildiği yerd. r,enı~en 
mcnte etmektir. Fakat bunun mumkun 
olup olmadliı dütünülmektedir. 

Çünkü levhalar -velce A~aaofya
nın iç.inde yapdmıı ve yerlenne ta • 
kılmııtır. Bu ).,vbalann eaki yerlerine 
takılmuı da çok müıkül olacaktır. Bu 
büyük levhalar timdiki halele Ayaoof-

(Devanu 6 ıncı sahifede) 

lnclirilerı le11halardan biri: lffuharrin· 
mü 1,70 boyuna ra/men levhanın ön4n 

• de ancak bir 11olıta lıatlar 611riJna)'W. 
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Arat>lstarı.da , 

smaolı imparatorluğu 
nasıl -·yık.ıld• 

Yo.wn: Son Yemen ualUi Mahmut NEDl!ıl 
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HARİCİ HABERLER 
Almanyada iki kadın dün 

sabah idam edildi 
•••••••• 

İdam edilenlere en biri Fon Falken
hayn'ın bo .. a ımış karısı idi 

Tazminatlardan buhran 
vergisi kesilecek 

ANKARA, 18 (Telefonla)- Maliye bakanlığı vilayetlere •ir 1 

mim yaparak mülhak ve hunı•i bütçelerden devlete ve elratla ait '·,,at 
hıuuri bilumum müesseselerce hizm et mukabili olarak verilen ıazrrıı 
fardan buhran vergin kailmuini bildirmivtir. 

'Hayatınız tehlikededir, ben hiç bir 
mesuliyet kabul etmem •• ,, 

1 •••••• ' 

Bir Fransızla karıı karııya -Yemeıi'in a.sayiıi
kendi müatemlikeleri mi aanıyorlar 

BERLIN, 18 (A. A.) - Ldıli caıua j 
Sosnovıki'nia muhakemesi neticesinde 
ölüm oezaaına mahkUnı olan Anita Yon
berg ile Renate ?On Natımeı n hminde
ki iki kadın bugiin idam edilmişlenlir. 

dan idam hükümleri bu sabah infaz edil
miıtir. Tramvay şirketinin davası 

ANKARA, 18 (Telefonla) - lstanbul tramvay prketi tarafınd1, Nafıa bakanlığı aleyhine açılan da vaya yann aabah saat onda OeJJ 
Şura.ında başlanacaktır. Ba eefer, İf adamı, son çareye )ay mı ediyoraunuz, diye çıkı9ırlar, 

1ıq vurduı hiç yoktan İfi izim ederler, ekseri-
BERLiN, ı8 (A.A.) - Havas Ajan-

11 bildiriyor: 

Entransijan gazetesinin orta Avrupa 
muıbabiri bu sabah Berlinden telefonla 
fU malfımatı Yemıİftir: 

Lehli yüzbatı Sosnovaki bütiin Ber • 
!inde tanınmıt bir flllhsıy~ idi. Eski A
\-urturya erkanı harp zabiti olan yii.z
ba ı Berlinde liikı bir hayat ıiirüyordu. 
Et/ki asıl:ııadelerden Ye Alman ordusun • 
da daktilograf olan Bayan fon lena ile 
tanı~tı. Roman, fon lena'nın So•novski' 
ye bazı vesikaların suretini vermesile 
başlıyor. Sosnov>ki bu arada Simena 
müııs..,.esinde çalışan bir mühendi&in 
karısı o!an Baron fon Berg'e tesadüf et
miıfa-. Madam fon Berg, Sosnovski'ye 
koeaaınm Siınens fabrikalarındaki faa
liyeti lıakkınrla malümat vermittir. 

- ltlerimiz iyi gidene, sizden ya tazminat isterler ve alırlardı. 
ı ~ığumuz yardımı görürsek, Bir valinin; 
ceımediyor musunuz ki ıizi ihmal - Bu memlekette uayİf yoktur. 
adııceğiz. istediğiniz gibi gezip dol&Jamazsı-

Bu aalwdı idam edilen Anita fon F aJ. 
kenhayn, fon F alkenlıayn'm bofamnıt 
kansı idi. Bayın Renate fon Nat.zmer 
ile birlikte Lehli Soanovski'nin muhake
mesi e&nasında ıs ıubatta yapılan gızli 
bir cet..ede caııuslulda ithıım edilmiıti. 
Her ikiıi de Berlinli idiler. V c Mkeri 
esrarın ifşasından dolayı mahklım edil
diler. Bundan başka Lehistan tehaasm
dan Jorj fon Sosnovoki ile Bayan lren 
fon l ena aynı cürUn1den ötiıı·ü müebbet 
kiirek ceza .. na mahkum edilmitlerdir. 

Ve biraz da dütünür gibi durdu, ruz, hayatınız tehlikededir, ben 
&ve etti: mes'uliyet kabul edemem, demesi, 

- Hatta, emredeneniz timdi • bunu bir ecnebiye k&J"fı söylemek, 
den... onun ısrarları kartısında, fÜphele-

Bu çirtdn tekliflere alıtmıştık. rini izale için gene ısrarla nihayet 
Bunu yapanlar değil, onları buna (muktedir değilim) demek taham. 
ahttıranlar günahkardır. Osmanlı 1 mili edilmez bir itkencedir. B. Hitlcr af hakkım kullanmadığm.. 

ricali, valileri, kumandanları ara • Bir gün bu tarzda bir mükaleme 
•ında tertemiz kalmıf, mücessem esnasında, fazla hiddetlenen bir 
namus addedilecek nice insanlar Alman; · 
vardır. Fakat beri tarafta üç bet - Madem ki iaareniz altındaki 
sütü bozuk ve soysuz ortalığı kir . memlekette asa.yit yoktur, hayat 
letmeğe ifayet ediyord1L Omıan- mümin değildir, soruyorum size, 
lı toprak arına teveccüh eden ec • bu muvakkat bir hal midir, ve ne 
ne!>ilerin ilk aldıkları deni de bu vakte kadar devam edecektir, de-
küçıik ekalliyeti bütün bir memle- mitti. · 
kete t~mil etmeğe hatlardı. Bu Ben de kızmıt ve; 
sebeple ayni telkinler ve kanaat • - Hayır, demittim, geçici bir 
!erle gelmit olan bu gafil muhata- hal değildir, bu, böyle gelmif, böy. 
bıma kızmadım; le gidecektir. 

- Hayır, dedim, yanlq anladı
nız, ıizden riifvet istemiyorum, 
sadece ıize, gene bizzat kendi men 
faatinize hizmet edecek bir kü • 
çük tavsiyede bulunuyorum. Beni 
dinlemenizi, bana inanmanızı ri • 
ca ederim. 

Bu tarzda IÖz bir hayli uzadı, 
Fransız, nihayet ısrarla sordu: 

- Sebebini söylemek lutfunda 
bulununuz, rica ederim. 

Ben de acı o!makla beraber i
tirafta bulunmaktan çekinmiyece
ğimi anlamtflım. 

- Hayatınız tehlikededir. Sizi 
muhafaza edemem 1 

Hayretle gözleri açıldı; 
- Nasıl, dedi, siz, bir vali, bunu 

na11l ıöy)"yonıınuz, buruı Osman
lı İmparatorluğunun daha dün eli
ne geçmif bir kıt'a mıdır ki nınyİf 
teessüs etmemi\! olsun, kaç yüz ıe
ned'r buradasınız, bu nasıl olur, 
inanılır mı hıma? 

Adımı, doğru &Oylüyord1L 
Onlar için bu kadar uzun bir za

man elde bulunan bir kıt'a artık 
onlarındır. Afrikadaki, A.yadaki 

·· stemlekeleri akıllarına geliyor, 
ona göre ölçüp biçiyorlardL 

Dedim ki; 
- Burası, hiçbir yere benzemez. 

Halk garibdir, mutaassıptır, ele a
vuca sığmaz, Ecnebilere bot bak
mazlar, ıiz ise tehirde değil, iç ta
raflarda dolatmak, it yapmak isti
yorsunuz, sizi muhafaza edemeın, 
bu bapta hiçbir mes'uliyet deruh
te edemem. Paristeki sefirimiz Ye
menin içyüzünü bilmez. lıtanbul i
le bilse de ıefaretinizin ıararma 
bayır diyememiftir. Ben o vaziyet. 
te değilim. Size hakikati açıkça s6y 
lemek mecburiyetindeyim. Ve böy
lece size nafi olduğuma da kanaat 
ediyorum. 

F ranaız muhatıbrm, Uıanıb inan
m•m•kı• bir hayfi mütereddid kal
dı; ve inanmamıt olacak ki; 

- Bizi ô'liimle mi tehdid ediyor· 
sunuz, deyince; 

- Bırakın bu fUpheleri dedim, 
ıize açıkça .öyleyorum, maamafih 
iıteneniz buyurun, dolatın. ıezin, 
arzu ettiğiniz yere gidin, aerbeıtsi
niz, fU kadar ftU' ki hiçbir mes'uli
yet kabul etmiyorum • 

Bunun üzerine ad•ıncağız Ye
menden dönmeği tercih etti. 

Bunu Y&Zmaktan maksadım fU· 
dur: 

Pariııteki Oamanlı sefiri, ve latan 
buldaki BaLıi!i Yemeni lstanbul 
zannediyorlardı. Yemen çöllerin
de, cebellerinde, vaailerinde de 
lıtıurbul 10kaklarında gez diği gi. 
bi müsterih, uude, her tehlikeden 
masun dıola9ılahilir vehminde idi
ler. 

Aaayif berkemaldir. Buyurun, 
dola.Jınl .. 

Nereye gidiyorsunuz Yemen ne
yin nesidir, bunu dütü~en, bilen 
ne kadar az kimse vardı. 

Bir kelime ile idare ettiğimiz 
memleketi tammayorduk. 

Y ukanda kaydettiğim tekildeki 
vakalara ıık ıık tesadüf edilirdi. 
Hatti bu yüzden meseleler de çı
kardı. 

Adam, gayet haklı bir mukabe
lede bulunmtı~; 

- O halde 'burada ne diye otu
ruyorsunuz? 

Biz, buna da, naçar katlanrrdık. 
• • • 

Osmanlı tahtında oturan padi
tah, hilafeti sayesinde bütün lalam 
diyarında bü.kümran olduğunu zan 
nettiği müddetçe, bu zan ve veh
min cezasını Türk çekmi9tir. Pa
di,aba Cavadan, Hindistandan, 
Çinden veya Türkiatandan bir he
diye veya bir heyet arzı ubudiyete 
gelince halife mağrur olurd1L Onun 
bu gururunu arttıranlar az değil
di. 

Halifci müslimin olan paditahrn 
bir iJAret ve iradeaile bütün dün
ya müslümanlanru ayaklandırabi
leceğini zannettiği zamanlar, en 
felaketli zamanlarımızdır. Ittihad 
ve Terakki bile Harbi umuminin i
lim üzerine bu vehimden kendini 
kurtaramamıt bu hataya, bu fi.bit 
hataya dü9müftiir. 

Sancakı,erif çıkararak Cihadıek 
ber ilin ettiğimizin ferdasında Ka
be elimi:Men gitmitti. 

Biz, düpnan elindeki müslüman 
larm bayrağımız altına kopcakla
rını, cihad haberini duyar duymaz 
yeryer lalim kütlelerinin harekete 
geçerek isyan edeceklerini zanne
derken, yüzlerce aenedenberi ha· 
kimiyetimiz altında bulunan bir kı
tadaki Kiıbenin muhafazasına bile 
muktedir olamıyarak, orada baht
sız askerlerimizin yarlardan atıla
rak parçalanıtma ve Osmanlı ha
kimiyetinin sürülüp ahlmaıma ta· 
hid olduğumuz zaman aklımız ba
tımıza gelmit mi 1di zannedersiniz. 

• (Bitmeıli) 

Kral Aleksandr ile Bar
tunun yüz kahbları 

MARRS1LYA, 18 (A.A.) - Kral 
AJelcundr ile Bay Bartunua cinayeti 
müteakıp alıDIDJf olan yii2 kalıp)ıın, 
yerli bükUmet üyeleri ile Yuıro.lavya 
m•im'nilhırinin huzurunda Manilya 
müzesine tevdi edilmiftir. 

• Bükret ile Odeaa arumda 
telefon ıörütmesi 1917 1eDe1inden 
beri ilk defa olarak bqlamıflır. 
Yakında Moskova ile Bükret ara
sında doğrudan doğruya müki.le
me yapılabileceği ümid ediliyor. 

• Fuggentlenaeng gazetesi, ln
giltere veliahbnın Pette'ye gelib 
bir gün kalacağım yazıyor. 

"' General Karmona tekrar Por· 
tekiz Cumhurreialiğine intihap e
dilmi.ılr. Bu intihap evvelki in
tihaptan çok fazla bir ekseriyet 
temin etmittir. 

• Polonya • Bulcaristaa arıumd-. 
gelecek ay fikri tQfnki me:wıı ıtilatı • 
nm akdini müteakıp. her iki memle • 
ket kiiltür bakanlan biribirlerini ziya
ret edeceklerdir. 

"' N evyork a aoan orcüler gre<:i bü
yiimektedir. 10.000 asalUÖn:ü İtlerini 
bırakmı§lardır. 

Alman cevabı 

İngiltere iJe 
Doğru b'r 
Miızakere isteniyor 

Londra, ı8 (A. A.) - l~lız matıbu • 
atı ıngiltere ile Abnanya arasında bir 
ırörüımeyi temenni eder gibidir. Fakat 
matbuat fazla ecele™n, Alınan cevabı
..., ortaya koyduğu mıiipbem 'lliyet i
çin bir tehlike o.acağı kanaatmdadır. 

Alman ceuabı ue Sou;yetler 
r •• OSKOV A, ı8 (A. A.) - Havas A· 

janaı mubabirinden: • 
Pravda ııazetesi Alman ceyabını acı 

bir tidde e tenkit ederek diyor iri: 
· •.tserlin'üı notası, Atman taıizminin 

büyüklük taslamak ill.,tinin yeni bir i
fadesidır. lSu notanın i!ade tarzı diinya 
iıkıbetinin Alman fatızıninin vereceııi fU. 
veya bu karara bağh ol<luğunu ıröıter
nıeğc meyyaldir. 

Alman fqizminin tehdidi albnda bu0 

lu;ı-, cın Avrupa muletlcn emnıyetı<ll'ını 
temin çarelerini bulmasını bilccı:klcrdir. 
Kısacası, Almanya uzlaşma teklıflerini 
Fransayı tecrit edec, k bir iı.let haline 
ıretirmeğe çalıımaktadır .,, 

Romanyada endife 
BUKREŞ, 18 (A. A.) - Romanya 

aiyaaal mahafilinde, Almanya ile bab 
d evletleri araaında Alman cevııbı <l$Jl~I· 
na dayanan müzakereler ihtimalin:den 
dolayı en<Ü4e vardır. Bu mabalil bab, 
doiu ve Tuna emniyeti hakkında batı, 
iıç meselenin biribirinden ayrılma11, Kii
çiik anlarma devletlerinin hayati men
faatleri zaı-anna olarak Almanya'nın i
fİne yarayacağı kanaatındadır. 

Sovyet gazetesi ne diyor 
MOSKOV A, ı8.A.A. -lngiltere ile 

Franaanın tekliflerine Almanya tarafın 
dan verilen cevab hakkında tehiratt.a 
bulunan lneatiya gazetesi, nqredileıı 
belgenin her tiirlii bedbin talvninlerdeıı 
de ileri ııittiğini yazfYOr. 

Gazete Alman cevabının Franıız va 
JnıriJiz mathuab tarafından nuıl karı .. 
!andığını ıröaterdikten ..,.,..., AJmanya
ntn cevabmcla aldığı vaziyetiyle hükii· 
met maha!ilinin gÖrü§üne tercüman o
lan lngiliz matbuatmm bu husustaki 
telakki ve tefairatı araımda herhalde be
zı rabıtalar mevcud olduğunu bildir
mektedir. 

Sun'i altın 
Yapılacak mı? 

Polonyada 1apılao tec
rübe l:akk1nda bir iddia 

SAN REMO, 18 (A. A.) - Düni • 
konlııi, g..-çekten albn yapeiliJor mu7 

Maliimdur ki, Polcıınyalı miihendM, 
biıUlmn _...,e ı..'hipleriai, ııalıt......_ 

• mıııiri=e "ilradw ettiii için pçm 
yıl ııalıtekirlıkla ittilıam edilınitti. 

l>iiniı..voki, avukat Şıarl Löırran ila 
mahkemenin kimya ehli hibreai ve il"" 
ııetecilerin önıinde Kap Marten' den ııe-• 
tirilen 250 ırram topraktan 25 miligram 
albn çıkarmağa muvaffak oimuıtur. 

Elıl.i hibre: "yapılan ameliyelere na· 
zaran, Diinikovalri'nin tatbik ettiği siı
temin halen madenlerde kullanılan <:ev· 
her çıkarıcı &!etten daha yüksek verim 
temin ettiğini" ve aletlerin muayeneıin• 
den sonra da hiç bir hile yapılma11na 
imki.n olmadığım söylemittir. 

Gene bu ifadeye ıröre, (Z) ıualarma 
arzedilmiyea toprak hiç b.ir netice ver· 
mediği halde bu ıuaa arzedilmemit top
raktan biiyiicek bir parça altm alınmak
tadır. 

Tecriibelenı devam olunacaktır. 

Nevyorkta 16 aıansör-- .. . cunun grevı 
NEVYORK, ı8 (A. A.) - Nevyo,... 

kun en yiiluek binalarından biri olan 
Mid • Manhattan'ın on iki asansörü, 
mecmuu 16 kiııden ibaret olan biitiin 
l'.S &Ör memurlannm grev yz.ımıa11 do
l ı ile j§'ememiıtir. Asansörcüler, İfle· 
rıu bu ~!rtıkları zaman 500 kiti tarafın-

Bahıiliye; - siz muaaacie edi
yorsunuz, valiniz olmaz, diyor 
bundan makaad nedir? Bizimle a-

• Halk koııllaerleri mccliai komü • 
niat lırka11 merkez kocıitai. ı937 ae
~e Moakovada bi., zira.at <>erıırıai 
açmaia kar .... vermiflor.Mr. ı dan aHaılanmıılardır. 

Kıt orası 

Avrupada fırtına 
Orta ıığı allak 
Bul ak etti 

AMSTERDAM, ı8 (A.A.) - Şid
detli bir fırtın~ bir çok k zalara •e
bep olmuıtur. Olen 5 kitiden üc;iı bo
ğ.Umu~ ur. Aynca bir çuk yaralı var
dır. Gemi.er, limanlarda kalmıtJardır . 
lki çan kuleai yıkılmıştır. 

Lehistan da 
VARŞOVA, 18 (A.A.) - Pozman 

civannda Gorzevice mevkiinde, üç 
kiti, rÜzgi.rdan harap olan bir evin en
kazı altrnda kalarak ölmLi;tür . 

48 ııaattenberi, Lehiotanda kuvvet
li bir kaaırga hüküm &Örmekte ve bü -
yük huarları mucip olm:ı.ktadır. 

Varşo·ı .. da bır çok damlar uçınu~, 
antenlerin çoğu kop:n.UJtur. 

Kar ve buzların erimea.inden bir çok 
nehirler taşmı§br. Lodoz kuabasın • 
da, 60 amele ailesi, ıu altında \. .. a. an 
evlerini bota.ltmı;lardır. Seller bir çok 
kÖprülerıi alıp götünn ıi~tür. 

Alman;yada 
BERLlN, ı8 (A.A.) - Dün Alman

yada hüküm oüren tiddeUi fırtına ınü
lıi:n z~.rarlara ıebep olmuttur. 

Breolav'dan bildirildiğine göre, pa
zar yerinde bir kadın, yıkılan bir du-' 
Vll!" altmda kalarak ÖlmÜ§Wr. 

Muelheim .dı§ mahalle.sinde 36 ai • 
lenin evleri yıkılmtJ, yeni.z, yurdsuz 
kalmışlardır. 

Bir çok yollar, devrilen ağaçlarla 
kapanmı~tır, 

Ba.zı ağaçlar köklerinden aökülmiif 
•e bir çok damlar uçmllflur. F ırtma 
diiier bir takım tehirlerde de mühim 
lıaearlar ika etmiıtir. 

Otomobil lm"giırinlıı kapıaındaki 23 
ınetrelik ı§ıldı kule, fırtınadan devril
lriİJbİr. Yaralı yoktur. Baıka yerde yı0 
kılan bir ev itfaiye neferlerinden bir 
kifiyi öldiirmiİ4tiir. 

/ngilterede 
LONDRA, 18 (A.A.) - Hafta ta

tilinde lngilterede pek ti<!detli bir fır
tına olmll§tur. Rüzgar bazı yerlerde 
eaatte 70 milden fa.zla bir aüratle ea • 
mİ§t.İr. F ırtma ile '-'aber tufanı an • 
dınr yağmurlar yağmqbr. 

Ba.zı ovalan au bumıfbr. Y ain-ır 
ve f,rtma denizde ve kara.da zararla· 
ra aebe pohnllfbır. 

Kontenjanlar 
Kalkamaz mı? 
Bir lugili:ı gazetesi lngil

terenin bu işe 
Önayak olmasını isteyor 

LONDRA, 18 (A. A.) - Financial 
Tımeıı gazeteli, lngiliz liratile dolann 
istikrarı imkinlan hakkında yazdığı bir 
makalede, kontenjanlann lağvı ve mü
badele itlerUıdelı;i tabdidatın ref'i ile 
miiterafık bir ıurette 1 nıriliz linsı ve do
lann iıtikran için alınacak tedbirlerin, 
fİmdi İmkiin dahiline ıririp ırirmediği IU• 

alini irat etmelttedir. 

Böyle bir idealin huıulü, derhal ..,... 
mayeleri itletmek imkanlarım arttıra • 
caktır. Kralın 25 inci ıenei devriyesi mil 
naıebetile yakaııda Loııdra'da toplana • 
cak olan dominyon miiınesıillcrinin, ln
giltere'de bulunmalarından istifade edi
lerek Birlqik Amenb ve lngiliz liraaı 
blokuna dahil memleketlerin ınUmeıtil
lerini do Londraya davet etmek ve hep 
birlili:te iıtilırar, tahcli<Yt ve tarile me
lelerini mün•hıa eylemek kahil değil 
mi.dir? 

Avusturya başvekili Lon
draya gidecek mi 

LONDRA, ı8 (A.A.) - Avam Ka
maı-asmda Avusturya Baıvekili Schuıch
niııs'in lngiltereye reami itler iç.in n 
luıriltere hiilı:üm tinin davetile gelip gel 
mediği hakkında bir ıaylav tarafından 
sorulan ıaale Sir John Simon "hayır,, 
cevabım vermiı ve ıu ıözleri ilave et • 
mittir: 

"Tabii, Anaıturya Baıvekili v.e Hari· 
ciye Nazm Pııriıi ziyar« ettikten sonra 
Lonılraya gelmeyi arzu etme'ktedir. Ken 
dilerini bur nezaketle karıılamakla 
bahtiyar placaiız.,, 

Yeni kontenjan kararnamesi 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Yeni kontenjan kararnamui b _11 

lar heyetinin dünkü toplantısında kabu1 edilmiştir. Kararname ali taıv 
ke gönderilmiştir. Çarşamba günü resmi gazetede çıkacaktır. 

Halkidikgada şiddetli zelzele 
SELANIK, 18 ( A.A.) - Bu sa balı Halkidik Şibihceziresinde t 

saniye süren şiddetli bir zelzele olmuş ve iki ev yıkılmıştır. insanca! 
at olduğuna dair bir haber yoktur. Halk 1932 de olduğu gibi ecılerlJI 
kılmasından korkarak kırlarda otur maktadır. 

Buğday 
Talimatnamesi 

--o-

Def ter tntmıyaular ce
zaya çarptırılacak 

ANKARA, 18 (.Telefonla) - Mali-
ye ha.kanıttı L .................... u.az:u·lanan buğ-
day talimatname•i tabedilmiıtir. Yakın,.. 
da alakadarlara tamim olunacaktır. 

T ali:ınatnıomeye göre değinnen, fabri
ka, imaı.?,1ılıane sahip, miidür ve miimea
aillerinden kanuna göre tutulmaııı lizmı. 
gelen defteri tutmayan veya tulik et· 
tirmeyen veya bir kmm niimuneleri def
tere geçıinneyenlcrdcn bu suçlara taal
lii'k eden müddeiA> ait vergi resen tak
dir olunarak bir kat fazla.ile ve defaten 
tahsil ve kendilerine ayrıca ıoo liradan 
ıooo liraya kadar para cezaıı hükmolu
nacaktır. 

lJeıtLr tutulmuı olup ta ibraz edil
med gı takdirde tutulmanuş aayrlarak ce 
4a alınacaktır. Defterlerini veya mak • 
bu:ı:larını tahrif edenler hakkında iki ay
dan 3 seneye kadar bapiı cezası konula
cak ve vergi zıyaı iki kat fazlasile ve 
defaten tahsil olunacaktır. 

Makarna, ıehriye ve biııkimlerin ka
nunun mcr'iycti tar.ihinden üç ay sonra 
paketle 5atılma11 mecburi olacak, buna 
riayet etmeyenlerden kilo başına bet kat 
vergi taluil edilecek ve majlar muaade
re olunacaktır. 

Temyiz mahkemesi azalığı 
ANKARA, 18 (Tele/onla) -

Açık bulunan temyiz mahkemesi a
zalığına adliye bakanlığı teltiv hey 

eti reisi Bay Reşit tayin edilmiştir. 

Gümrüklere tamim 
ANKARA, ı8 (Telefonla) - Güm • 

rükler umum miidürliiğii gümrüklere bir 
tamim )-aparak beyannamelere yapıftı· 
nlan müdafaa pullannm IDl'vrid aümrük· 
lerde kalan nüaıbalara yapqtırılmumı, 
mahreç giimrüılderde kalan niiıılıalıın da 
tCl1h verilmeaini bildirmittir. 

Güneysu'yun ilk Zon
guldak seferi 

ZONGUWAK, 18 (A.A.) - Va
purculuk firketinin Güneysu YllP1Jl'U• 
aun ljmengmıza ilk gelıfı teretme sek• 
MD kitilik bir çay ziyafet verileli. 

Bay Çaldaris 
Kıımi ayan intihabatı 
hakkında ne diyor 

ATINA, 18 (Milliyet) - B"f"l<il 
nivnde yapılacak kıanii Ayin intihaıbı 
m umumi intihap pi kabul ederek bü· 
l<iimet mmzetleri kaybeltiii takıdirde 
kaıbineuin mevkiinden çekilme1ini tek
lif eden iıçi n ziirra partisi betkanı Pa
pan.utasyu'ya cevap vererek kanunu• 
aaoiye mı•b•lif olan bu teklifi reddetti
iini bildiraııittir. Ahali partili reiıi bu
lunan Baıbakan bu iııtibabat için parti. 
sinin ileri ırelenlerile müzakerelerde bu
lumnuftıir. Geçenlerde Ziraat Bakanlıjı 
m,.kanumlan çekilerek Korlo'ya ıridea 
Ye hiikUmete muhalefet yapmak üzere 
Ahali pıartiainclen bazılannı beraberine 
alarak yeni bir parti tqkil edoceği IÖY• 
lenen T eodakiı Korio' dan dönmiiı ve 
hiikümete muhalefet yapacağı hakkm· 
daki f&YWan tekzip eylerniıtir. 

Sar hakkında imıa 
edilen vesikalar 

ROMA, ı8 (A.A.) - Reımi bir teb
liğe göre, bu ıabah Sar hakkında Na
poli' de imza edilen ve1iblar ıunlardır: 

Franaa'nın Sar'da madenler, demir • 
yollan ve diğer gayri menkul mallar ü
zerindeki haklarının Almanyaya devr• 
dilme&i hıikkındaki anlaıma, 

Soysal ıiırortalar hakkında mırvakkat 
anlatma, 

Husuıi Fransız ıİgortalan hakkında 
anlqma, 

Sar idaresinin devri ha.klanda hiilai0 

met komiıyonu ile Almanya arasında 
anlatma. 

Mısır dıı işleri bakanı 
LONDRA, ı8 (A.A.) - Roytcr Ajan 

ımm Kahireden öğrendiğine ııöre, Mnı· 
nn eaki Londra elçisi Aziz izzet Paıa 
.ıı,. itleri btbnlıiana tayin edilmittir, 

c • 

J Yurdda hava 
Durumu 

Cenub Anadoluda yağ'JJI 
diğer yerlerde kar yağıY 

ANKARA, 18 (A. A.) - z;nvıt 
kileti meteoroloji autitüaiiodmı 
malıimata ıröre, llOD 24 aaaı iç.ind• 
nup Aoadoluau ile orta A.nadol 
Konya çevresi ve doğu Anadolu~ y 
Erzurum çevresi yağıılı geçmiıtir• . 
ğış cenup Anadoluıunda yağmur, 
yerlerde kar tekfuıdedir. En fazla • 
mur Siverekte 33 milimetre öl ·· 
tür. Diğer yerlerde yağıf miktarl 1 
12 milımetre araınııdadır. Trakya 
Eğe mıntakalarile cenup Anadolıd" 
ve Karaedniz kıyılannda en düıiik ~ 
suhunet dereceleri ıı:fınn üıtünde ı 
8 derece araımda kardedilmiıtir· 
dütiik suhunct aı:fınn altında oı.ııal' 
zere Karwta ı3, Afyonda 9, 
S derecedir. 

En yiik~ 11caklık Antalya, A 
ve Dörtyolda ııfınn iiıtündo ı6 
kaydedilmiştir. 

Ankarada bugün ıaat 14 de ha~ 
cakhğı ııfınn üstünde 4 derece ka>'d 
mi~r. 

lSTANBUL, 18 (A. A.) - Sıfır 
raret derecesine ve deniz ıeviyeoio81 dirilmiı barometre bu oabah oaat 
762, ıaat ı4 le 763; hararet der 
de 6.S; 14 te 9.5. En yukan ıo.S, eııı 
f&ğı 4.5. 

Riizgi.r lodortan eomiıtir. En 
ıiirati saniyede S metreye çıılanıttıf 

Kars damlarında kat" 
lar bir metre 

KARRS, 18 (A.A.)- iki giitı 
•el yağan ıiddetli kar yüzünde~. 
binanın çatuı kamı ağırlığından ç 
müıtür. 

Belediye bütün çatılarm ten:ıi:ıl, 
meai ivina emir vermi§t.ir. Evleritı 
rindeki karın kalınlığı bir 
yakındır. 

Kok fiatları 
Ekonomi bakanlığının 
mir ve lstan bula bir tebl 

ANKARA, .18 (A.A.) - Ek. 
bakanlığı, latanbul ve lzmir valil 
ne telgrafla birer teblii gönde 
kok fiatlann.t. ilttikar yapıldılt 
landa karplaşbğı fildyetler iİS 
yaptırdığı tetkikat netic:eaine ıı~ 
li kokların fabrika ıe.Jimi top~ 
nu azami 16 buçuk ve perak-..ı' 
buçuk ve muayy- -& hais 
koklannm da lat.anbul anırepo 
mi tonu 21 buçuk liradan ful•1'° 
tılmamur, bet ton •e daha yuk 
lıt ... .n,ı-;n toptaa .... daha 
nm ~akende oayılmaaı lüzuıll.,ıı 
memurlar kooperatif"ınin de . 
• Ahnan koldannı yukandal<i . 
ta Mbnaia batladığmı bild" · 

Ekonomi veklleti bu teblii~ 
•urette harek t edeceld..r 
1913 numaralı kanunun ceo.ai biil' 
lerinUı tatbik ve yerli kok üzeriıı"~ 
zu himayenin kaldınlacafıru da 
etmektedir. 

Şuşnig, söyliyO 
Her De kadar AvustıJ 
Alman memleketi ise 

VIY ANA, ı8 (A. A.) - !3-et 
Şuınig, Linz tehrinde ıot)'..ı;.tl -~ 
fından öldiiriilen Heimvehren'lf' 
tıraaını tebid için konulan b.~ ~ 
açılma mera:aiminde nutuk ooY1_.l 
yeni Avuıturya'nm dahilde ~~ 
tem.İn etımğe karar verdiğiııı 
rek demiı tir ki: J;. 

"Avusturya, bir Alman ıneJi?1 ' 
malda beraber, hiç bir vakıt b•' !> 
veya müstemleke olm1Yııcaktır• 
turya'mn alubetini bizzat A '(IJ 

milleti te..,,it edec-.cktir .,, 1 
Şiddetle alkql.ı.nan ~~·-' 

., ..... tı ~ 
karf111oda anavııtanm ıe--
keai birleımeğo davet etıniJtiı-. 



Para biriktiriyor 
llııtı$1iph.iz, gazetelerde okudu
'ı;; Hatta ben bile Londradan yaz 
lıııı 111 mektuplardan birinde anlat-
ii/ :~rtık tel•izle yalnız •es de
~ Yal de alınacak ve Londra 
~ müdürlüğü bu •onbahardan 
~ en fİmdilik 25 mil nınl kut
" a bir •ahadan başlamak üze
~ (T elevision) televizyon neşriya
a_)"~acak. Bu icat böylece ticaret 
'lıı "".ın,e ve wnumi istilade sahan
IQdflrınce artık yalnız •esİ alan 
~ Y~ların moda.. geçm4 feyler o 

"rtna da fÜphe edilir mi?. 
~Zaten fimdi bile radyo ôleti diin 
'!-rwJ. a bir eıı için süpürge makine
li,; e~ daha lüzumlu fakat et ma-
8 ~ınden daha ucuz bir feydir. 
~ ~ dlet ycdnız bizde hala lüks eşya 
·~rıdan ~kamamıştır. 

'Qoj l.ondrada herkesin evinde bir 
~Jio var•a bu zenginlikten değil 
'-ıit·erin ucazluğundandır. Orta 
~1 bir radyoyu 15. 20 Türk li
, .. l'lcz alabilirsiniz. Şimdi burada 
"'ıılım. .. 

• • • 
~ ~rkadaşlardan birisi '.Avrupa-
1o ielirken beraberinde bir rad
~ ietirrnif. Bu radyoyu - paTanna 
.,,":"'f -bizim akçe ile 10 liraya al 
, "f, Yol da gümrük yoklamasında 
~)lo getirdiğini •öylemi,, aleti al
~ <11' ve gümrük ambarına ver -
'!ırırer. Yol yorgunluğu geçtikten 
~ a radyonmu almıya giden ar -
~ <lfın gözleri lal taşı gibi açdmlf 
~halde gümrükten çıkırna rart-

llıı, 

/iıi ..._Ne o, dedim. Telôşlı, ıinir
rı? -

,,_ ....... Sorma, dedi. Bir radyo al -
t;;,' 10 liraya. Lakin fimdi gümrük 

rıkaramıyacağım. 
.._Neden? 

~ Çünkü gümrük, oktruva, in
ııı 

4 
•anha minha tam 137 lira ver 

•q' liizım. Bende de bu kadar pa-
l'olı .. . 

..._ ... E ne olacak? 
,._ ..._ Bekliyec. eğim .. Para birikti
-.:el<!_ 
~~ ııun, 137 t'ira olunca radyoyu 
aracağım. 

jf 8 ~er ~ söyledi ve bana fU hesabı 
ııı : 1• Buna bir tek kelime ilave et

,, 1~ en "fağıya naklediyonım: 
5 

Kilo (Aletin akleti) 
"---- Beher kiloda gümrük res-
9() mi 

9 

l&,65 
l~.so 

~ 
~.ıs 

Oktmııa gümrüğün 
de 10 u 
Muamele vergisi 
inhisar resmi 

(ı85 Ordino, hamaliye. ardiye 
ı.ı;-- lalan 

,O() 

IJ~~etin kıymeti 70 lira vergisi 
ıra 

l~ad~ bütün dünyada halkın 
~ "ıcı4 '!İ açmak, onları aydınlat -
~ )Qıl 1~ kuımılan bir alettir. Rus 
J ~t Q köylerde bile bedava radyo-

a'!'"dır. 
liıı J:ı:de radyosu olan aileye :ı:en
~~rler. Eskiden erkelı ~~ ve 
libi_ ı olanlara zengin dedikleri 

l»· Adı lizım değil 
~ Yeni fehir meclisinde (im
~e f t) bir celse oldu. (Bu. c_el
lıl~ terıkçe bir ıılat venrm 
LııjPelikten değil. Tam türlıç,esini 
~t <lttıqYıfımdandır. Buna "müe.«
"~' Vakıu,, diyebilirdim. Fakat 

& lıir kapıya çıkardı.) . 
\ı 11 celıede riyaset, rahmetlı Eı-
1~ lıllnkasına dair bir fezleke mi, 
~~ ete mi hulasa bir mersiye oku
~ue QZQnın fikirlerini sordu. Her
,~~ bir huşu ile önlerine bakıp 
~t · l' •Pkı büyük ölüler ruhuna 

,; 0 1aun diye •uıulduğu gibi .. 
lı 'tı Vakur ıiilmtun önünde reis 
~ l?ııkie münasip bir ağır ve dur

.ıf '11 
1
1l11tr alarak evrakını top

r ııe Qiır ağır ... Salondan çılıtı .. 

B.FELEK 

~· '·tepe vapuru esaslı 
,ı.ı.. ~aaı·r görüyor 
~ııı/b.ıdaresi (Maltepe) vapuruna 
~ ır laınir koydurmuıtur. Bir ay
~ doğ' lialiçte duran vapunuı kazan
~tit 'thrilıniı, yeni ıeıiıat ilave edil-

0,1 
~; J\.t~•) nin ıürati 16 mili bulacak
' Y ıdareşj bu vapurunu yaza A

'e!cıine k~yacaktır. 

(l lata. yolcu salonun
~·dııki yeni İnşaat 

~·~ 1 letiltneıine ba§lanılan Galata 
la;", lıiı ~~~undaki inıa:ıt, marbn 15 in

haı •~ur. Salon yeni td<Jile modern 
\ acıı.ı., yolculann ı;Uecekleri ve 

•an Yer er tamamen aynlacak • 
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OKONOMI • BELEDiYEDE 

Halı antreposu 
Kiraları 

Oda tedkikatına göre bir 
mikdar indirmek lazım 
Halı antreposu kiralarının pahalı ol

duğu yolunda halı tacirlerinin yapbğı §i
kayetler tetkik edilmiıtir. Ticaret Oda-
11 bu tetkikatta, kira üttetlerinin bir 
miktar inclirilmeıi lazımgeldiği neticesi
ne varmııtır. Bu vaziyet, alakadarlara 
bildirilecektir.. 
Diğer taraftan halı antreposu kira 

ücretlerini.n daha fazla indirilmesine im· 
kin görülmemektedir. Esasen antrepo
daki daireler, tacirlere net bir ücret kar 
tılıiı olarak muayyen zamanlar için ki
ralanırn.\;tadır. Bugünkü kira iicretleri 
normal addedilmekte, yeniden tenzilat 
isteği makul gÖriilme.ınektedİı-. 

Şişe fabrikası baharda işliyor 
Türkiye it Banka11run Pll§lll>~e 

kunluğu tiıe fabrikası mayıata qleme
ie baıhyacaktır. Fabrika evvela inhi.ar 
idaresile ııütçü ve suculann ıiıe ihtiya
cını temin edeceık, daha ıonra faaliyet 
.abasını ııenitfeterek ampul ve diğer 
cam mamulib da yapacaktır. 

Çikulata bisküvi 
Çıkulata ve bisküvi fabrikalarının bi

rikmiı dört senelik muamele vergisinin 
alıınna11, bu fabrikalar ıahipleftııi hayli 
teM§e dütünnüı ve bunlar Ankaraya da 
bir heyet göndemıİ§lerdi. 

Mete le fimdilik halledilıniı gibidir. 
Dört aenelik müterakim vergi ahmnıya· 
caktır. Ancak bu aene baımclan itibm en 
vergi yürütülecektir. V erai yiiııde on oJ. 
mak it;harile çıkulataların maliyet fiatı 
üzerine tesir yapacaktır. 

Çıkulatacılar huyiinlerde toplanarak 
bu iıleri ır.öriiıeceklerdir. 

Bununla beraber çıkulatacılar, kanu
nun kendilerine fiimulü olmadığı kana
atındadırlar. Bunlar Büyük Millet Mec
lisi açıU.ıca yeniden t"iebbüılenle bulu
nacaklarını sö)'iemiılerdir. Bu itibarla 
ve tqei>bıüleri mü•bet netice vcrirıe çı
kulatacılar timdiki fiatlan muhafaza e
deceklerdir. 

Bui'daYı kıoruma kanununa gore bis
küvilerden kilo batma alınan iki kuruı 
resme itiraz yapılmaınııtır. Ancak bis
küvi paketleri üzerine bu reaim için ne 
kadar pul yapııtmlacaiını teabit mak
ıaıdile felwikacılarm bir miimesıili Mali
ye Baka;.lığı ile temuta bulunmakta • 
dır. 

Fransa ile takas 
,fnunn ticaret müme111ili Bay l'ffle

ran dün a1<!"mki trenle Ankarırya git
mittir• 

Evvelce de yazdığımız veçhile Franaa 
hülı:umeti, Türkiyenin Fraına<lm> yapb· 
ğı ithalata mukabil, bizden mal almak 
medıuriyetinde olduğu halde, aramızoda 
mevcut takaı mu\:aveleıi.ne muhalif ola
rak, bizden mal almamaktadır. Bunun 
üzerine hükilınetimizce Fransaya mu
kabellibilmisil yapılmaama karar veril
..U.tir. Paristen ;ehrimize gelen Bay 
Peueran bu hususta Fransa hükilmeti
nin talimatını hiımildir. Bu meselenin 
halli için Ankarada Okonııımi Bakanlığı 
ile müzak ... eye giriıeccktir. 

Yunaniııtanda bloke kalmış 
matlubat 

Türk - Yunan takas anlaşmuma bağ
lı nota mucibince, Türl<iyede bloke Yu
nan ticari matliibatı ile Y unanistanda 
bloke Tiiı1< ticari alacaklarının karıılık
lı olarak taka. mua~elesi.ne yakında 
lıaılanacaktır. Yunanistanda bloke kal
mıı ticari alacak!arı olanların bu ııatlu
batlannı menıe, tarih ve miktar itibari
le Türi<ofia'e bildirmeleri lazımdır. 

B1lıkcılar toplanacak 
Buııfuı Balıkçılar cemiyetinde umımıi 

bir toplantı yapılecak, balıkçılık i!leri 
etrahnda görüşülecektir. 

Afycn alımında canlılık 
devam ediyor 

Uyuıturucu maddeler iphisarının pi
yasadan afyon almağa baılaması, altı 
aydanberi uyuıuk bir halde duran ~n 
piyasaunı canlandmnıftır. Geçen bır 
halta içerisinde, Borsada 524 kuruıtan 
1583 kilo afyon aatılnuıtır. 

Halı ·yerine çuval 
Denk haline koy11ukları bot ve eol&i 

çuvalları halı diye ıigorta ettirmek ve 
sonra Marsilyaya ıönderilirken halılar 
çalındı diye ıigorta kumpanyasını yüz 
bin küıur lira cloland~n .uçlu A
gop Ambalyan'm duruımasına dün ağır 
cua<la devam edilınittir. Diin bazı !"
bitler dinleımıiştir. Bu ;ıohitlerden biri 
bot çuvallann Manilya'ye ~önderilme~ 
üzere denk yapıldığını, bu ıtte Luarı 
isminde birinin komisyonculuk yaptığı· 
ru, kendi yanında Lazari'ye Agop Am
balyan tarahndan beı bin lira teklif edil 
diğini, fakat Lazari'nin 10 bin üra iste
diğini aöylemittir. Muhakeme daha bazı 
f&hitlerin getirilmesi için lıaıka güne 
bırakılmııtır. 

Kadaatro!arı biten yer:er 
Memleketimizde yeni kadastro iıleri

ne on mıntakada baılanmııtı. Denizli, 
Manisa, Mudaınyanın kadastroları tama
men yapılmııtır. lstanbulda Büyülrada· 
nın da kadastrosu bitmittir. 

Bu sene sonuna kadar Ay11ın ve gele· 
cek aene de Bursa ve Konya'run kada ... 
troları bitecektir. Kadastrolar yapılır
ken 2 milyon küsur lira kıymetinde giz. 
Ji ve mahlul emlak te meydana çıkmış
tır. 

Niimerotaj 
İlerle yor 
Belediye yeniden tahsisat 
ayırmağa lüzum ırördü 
1935 yılı içinde yapılacak umumi aa

ymı için, nınnarataj iti ilerlemektedir. 
lltanbulda numarataj, ancak 15 niııında 
bitecektir. Fakat bu hu~us için a)'1'ılan 
talııiaat kafi gelmemiıtir. Belediye ye
niden (18500) lira tahsisat ayırmııtır. 

Tercümanlar imtih.:ın edildi 
Bir müddettenberi devam etmdıte o

lan leyyM tercümanların kursu tedri • 
...,tı bitmiıtir. Dün tercümanların imti
hanları yapılmıJbr. lmtı1ıana (60) ka
dar tercüman girmiıtir. Netice biıi<aç 
güne kadar belli olacaktır. 

POLiSTE. 

Vapurda ölüm 
Bir tayfa eoba:yı 7akarak 
uyudu, bir daha kalkmadı 

Fenerin Yeıükapı limanında demir
li bulunan Kısmet vapunmun ateşçi 
tayıfa&ı Rizeli Ahmet gece saat l O da 
yatmak üzere geminin üat tarafındaki 
kamarasına. dı§anda bullll>lln ta§ kö -
mürü soba11D1 sokarak yakbktan oon
ra yabnıf ve yanan kömürden zehir
lenerek ölmüıtür. 

Kalp sektesinden 
Tahtakalede Tahmis cadeainde sey 

yar aabcı Arapkirli Mehmet kalp sek
teainden ölmiiftiir. 

iskeleden çıkarken 
Motör bekçisi Süleyman sebze iııke

leainden dıfAJ'I çdrnıak•· iken uzeen 
diiJerek dirinden ağır aurette yaralan
mıı, tedavi için Curahpa§& haataha
neaine yatırılmı,tır. 

Kanlı kavga 
Fenerde Saliha, Tomrukta fırıncı 

Ahmedin yanında çalı§8D Arap Şev
ket fırında bulunan hayvanlardan b.i
r.inin kuyruğunu k.....Uı ve bu yüzden 
çıkan kavgada Arap Şevket bıçakla 
Ahmedi bacağından ağır aurette yara
lamıftır. Yaralı Balat haatahaneıine 
kaldmlmııtır. 

Evde kumar 
Fındıklıda Hamam aobğmda otu· 

ran kömürcü Celi.I polise müracaat e
derek, Fmdıklıda Salihin evinde ku
mar oynatıldığını ve bu evde lbrahim, 
Fut, Süley:man, Riittü, Enver tarahn· 
dan dörl lil'&amm alındığım iddia et
miıtir. 

Polia tara.fından yapılan taraaaut 
neticesinde ev sahibi Sa:lih ve karde
ıi Ömer yakalanJDJf, üzerlerinsde ya
pılan aramada 922 kuruş bulunmut • 
tur. 

Ev sahibine iftira 
Kurtuluıta Açık yolda oturan Salih 

polise müracaat ederek, evde bulun
madığı bir •ırada gramofon ve aaireü
nin çalmdıiını söylemİ§ ve bu hırsızlı
ğı ev aahibinin yaptığını iddia etıru.
tir. Yapılan tahkikatta evine hırıız 
girmediği, iddia edildiği gibi graın<>
fonun çalınmıyarak bahçıvan Haııanm 
evine saklandığı anla§ılmıstır. Ev aa
hibine iftira eden Salih hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

M.4..4.RIFTE. 

Fındıklı mektebi 
-o-

Oyun l;;ahçesi daha bir 
p rça genişletilecek 

Bir muddettenberi Fmdıldıda inşa e
dilmekte olan, asri il~ep binası ilk
bahara !.:adar ancak tamwmlanacııktır. 
Y alruz mektebin oyun bahçeı.i için ev
velce istimlak edilen arsa kafi gelme -
mittir. liunun için, binanın yanıbaıın
da yeni bir araa istimlalı: edilecektit-. Bu 
hususta bir komisyon tetkj) edilnnıtir. 

lstanbul 38 inci mektebda 
himı) e heyeti 

E vvelisigün lstanbul 38 inci mektep
te bir müsamere verilmiı, müsamereden 
oonra tald.e velileri anuından himaye 
heyeti seçilmiıtir. 

Mektep bapn-Uimi Bay Feyzullah, 
geçen yıl Hililialnnerin doyurduğu 45 
çocuk yerine bu aene ancak 20 çocuk 
doyurabildiğini, geride kalan otuz kırk 
yavrunun yemek masaları etrafıında aç 
bir vaziyette dolaftıklarmı uzun ve he
yecanlı bir ı'*ilcl.. izah etmİ§tir. Çok sa
mimi bir lisanla ıöylenen bu sözler kar· 
ııaında veliler ellerinden ııelen yardnnı 
esirgemiyecclılerini aöylemiıler ve der
hal teberruda bulunmuılardır. 

Yapılan intihapta, tald.e himaye he
yetine, ıdiı doktonı Bay Fazıl, değir -
menci Kemal, mahkeme memurlarından 
Bay lnnail Haldu, mütekait Bay Şükrü, 
mezbaha memurlarından Bay Halil lb
rahim ve Bay Ne§et aeçilmiılerdir. 

Ü!liversitede konferans 
Çarşamba günü (20.2.935) saıat 17.30 

da htanbul l.iniveniteoinin büyük kon
ferans salonunda Prol. Lipodıutı tara
fından uzviyeti.1 maden metobolisması 
hakkmda bir konferans verilecektir. 

CEMiYETLERDE 1 ŞiRKETLERDE 

Limanda yapılacak 
Yeni rıhtımlar 

Hilaliahmer 
Kongreleri 
Alemdar nahiye kolu da 

evvelki gün toplandı 
Hilaliahmet Cemiyeti Alemdar nahi

ye kolunun kongresi evvelki gece Di • 
vanyolundaki C. H. F. naıhiye ve ocak
lar merlı:ezinde yapılmıştll'. Kongreye 
Hilaliabmer Ceniyeti latanbul merkezi 
baıkanı General Ali Çalnnh, HilaJiabmer 
Eminönü kaza bafkanı Bay Cemal, A • 
lemdar fırka nahiye başkanı Hamdi 
Gençay, nahiye çocuk esirgeme kurumu 
baıkaw Mahfuza Biringen ve fırka he
yeti idareleri ile ocaklar bıqkanları ve 
idare heyetleri, mahallat heyeti idarele
ri ve yazılı üyeler ittiriik etmiflerdir. 

Kongrede §dbir medil'İ üyesinden 
Dr. Bay Ali Rıza da bulunmu§tur. 

Kongreyi Hilaliahm!'I' nahiye bafka
nı Bay Sabit Gemerbaaigil 8Çllllf, gelen 
Üyelere tqekkür ettıikten ııonra nizam
name mucibince, bir batkan ile bir ka
til>i.n aeçilmesini teklif etmiı ve kongre 
batkanlıiına Hilaliahmer Cemiyeti h
tımbul merkezi baıJ<anı General Ali Ça
lımlı ve bir katip seçildikten oonra Ge
neral Ali Çalımlı Hilaliabmerin bir ta.
rihçesini yapmııtır. 

Biliıhere nııi>iye lıaıkanı Bay Sabit 
Gemeıbariğil bir yıllık çal ııma raporunu 
okumuş ve rapor alkıılarla kabul, idare 
heyeti tebrie edilmif'lir. 

Nahiyenin heaaplanru ela Bay Kazım 
ve Bay Çağlar te tkik ebnİf, hesaplar 
muvafık görülmüştür. Nizamname mu
cibince çekilen kur'a neticeıoinde eski 
idare heyetinden Bay Sabit, Burhan, 
Celal, Fuat, Hasan T ahain azalığa oeçil
miıler, bundan aonra üyeler eöz alarak 
bazı tekliflerde buhmuıuılardır. 

Halk evinin 
Yı~dönümü 

22 ~ubat cuma günü halk
evlerinde kutlulanacak 
22 ıubat cuma, Halkevlerinin yılclö

nümüdür. O ııün Halkevlerinin bayram 
günü olacak ve lıütün Halkevleri f"D· 
tikler yapacaktır. 

Ojrendiğimize göre Halkeıvinin yıl.. 
dönümünü kutlulamak için Halkevi o
lan her yerde iki program yapılacaktır. 
l:lunl81'Clan biriıi umumi programdır. 
Bunu Halkevi merkezi hazırlayacalıtır. 
Bu programa göre cuma ııünü teııbit e
dilecek aaatta Baıbakan Jımct lnönü 
K.utlulamanm ilk söylevini oöyleyecek, 
bunu Halkeıvleri namına reisin söylevi 
talıip edecektir. Bu söylevlerin biitün 
Halkevleri tarahndan dinılenmeıi için 
radyodan iıtifade edilecektir. 

Ankara radyoou bu söylevleri etrafa 
verecektir. htanbul radyosu da bunun 
bütiin latanbul halkı tarafından dinle
nerek i•tif.ıd, edilmesi içın tertôbat ala· 
cakt.,. 

Bu söylevlerden ...,nra her Halkevi 
de kendi E"Yinin ,yıldönümünü kutıula
mak için aynca bir program hazırlaya
caktır. htanbul Halkevi kutlulama prog 
raıruru hazırlamıJtıT. Buna göre 22 ıu
bat cuma günü biri Halkevi merkezin.. 
de, diğeri de Alay kö~ndcki Temsil 
şubesinde iki tenlik yap~lacaktır. . . 

Halkevi merkezinde bir Halkevının 
9 ıube&ine menıup azalarile latanbulun 
ileri gelen memuTlan ve diğer davetli
ler bulunacak ve evvela Ankara Halke
viodeki söylevler radyo ile dinlenecek
br. Bundan sonra htanbul Halkevinin 
reisi Evin bir oenelik çalıpnası hakkında 
bir ııöylevJe bulunacak ve bunu türler 
ve konser t.ıkip edecektir. 

Alay köşkünde de o gÜn iç'n büyük 
bir müsamere hazırlanmıştır. Kona.er .. 
vatuvar muallimleri Cemal Reşit, Ali 
Sezai, Orhan, lzzet N~ Mesut Cemil 
taref111dan bir konıer verıl«:ek ve Tem
,;ı komitesi reiıi Dr. Celal Tahsin tara
fından bir ııöylev söylenecektir. 

Bundan sonra Halkevi Temsil ıubesi 
aıuatörleri tanılından lbnin"eıfdı: Ahmet 
Nuri'nin (Himmetin oğlu) piyesi tem· 
ıil edilecektir. 

Küçük haberler 

Halkevinde konferans 
HALKEVıNOEN: 
21 - 2 . 935 Perıembe günü ıaat (16) 

da E vima Med<ez ıalonunda ProfeaöT 
Dr. Akif Şakir tarafından (~~~ keaar
larınm ve deniz hava ve ikHminin çocuk 
Tiicudıınun muhtelif ıiıtemlerine fizio
loji teıirleri) hM<kmda projeksiyonlu 
bir konferans verilecd<tir. Bu toplantı 
herkese açıktır. 

* Çoeuk Esirgeme kurumu Anneler 
Birliği mutat toplantısını dün saat 14 
te yapmıı ve yardıma muhtaç anneler
den ( 15) bayana çocuk lohusa takımla
rı verilmiı ve daha bazı yardımlar ya
pılmııtır. 

* Tapu ve kadaatro müfettiılerinden 
Bay Lütfi Can ıehrimize gelmif, tapu 
oicil muhafızlığının muamelatını Bay &
ınin Cevdet ile birlikte teftiıe baılamış
tır. . 

* Beyojlu 29 uncu mektep t~Jebesı 
Marmara adalarındaki felaket gore.nle
re yardım olmak üzere aralarında topla
dıldan 1383 kurutu Hilaliahmere "er· 
mitlerdir. 

• HilaJialımer Şiıli ıubeıinin 16 - 2-
935 cumarteai günü toplanan 1935 yılı 
kongresinde ekseriyet olmadığından 
nıezkür şubeye yazılı azanın 23-2-935 
cwnarte•i günü saat l 7 deki toplantıda 
bulunmaları rica edilmektedi1. 

• Türk kadın hastalıktan birliği dün 

Bir buçuk milyon lira tah
sisatla işe ririşilecek 
Liman ve rıhtnn umum müdiirlüiü· 

nün hazirandan itibaren baılayacak o
lan yeni bütçe ve kadro haZD'lıkları iler
lemektedir. Doyduğumuza göre, tefl<.i
!Mta bugünküne nazaran bazı değqme
ler olacak, kadro ihtiyaç niıbetinde bir 
az daha genlıletilecektir. Bu arada, ili
ve olarak bir fen heyeti müdürlüğü ib
daı edilıneoi de kararlaımııtır. Diğer ta
raftan, ıümrük ambarlarının antrepolar 
gibi bir elden idaresi için umum müclıir
liiğe devri dütünülmel<tedir. Bu tasa..,.. 
vunın, çok yakında tatbik saıhaama gi
receği umulmaktadır. 

Liman itlerinin inlı:i§&f ve ıslahı için 
bazı tetkikler yapılmaktadır. Okonomi 
Bakanlığınca hazırlanan bet senelik de
niz programından ayn olan bu tetk.ikııt, 
Galatadan Salıpa:z:arına, SWkeciden Sa
rayburnwıa kadar yeni nh tım in§Ml 
meseleaile de alilkad:ırdır. Bu it için, 
1,5 milyon liralık taiKiıat aynlacağı ve 
ilk önce rıhtımların inıasma ıreçileceği 
söylenmektedir. 

Liman ve nhtım umum müdürü Bay 
Ali Rıza Çevik, esas bütçe ve kadro ha
zırlanclık:tan oonra Ankaraya giderek 
Maliye Bakanlığı ile temaılarda buluna
cakbr. 

Yani liman ücretleri 
A1clığmıız maliimata göre, yeni liman 

ücretleri tvifeai, Okonomi Bakanlığın
da teşlu1 edilen bir heyet tarafından tet· 
kik edilmektedir. Bu tarife! ... üzerinde 
liman tarife lwmisyonunca yapılan tet
kikat, bundan böyle bu heyetin de tas
dikından geçecektir. 

Komisyonlar 

Metruk mallar 
Devredildi 
Satısa tekrar başlanaca

ğından bonoların 
yükselmesi beklenebilir 
Gayrimübadillere ııit olan metruk 

mallar cloıyalarmm, Ziraat Bankasın -
dan, Gayrimiibadiller kıomiıyonuna dev
ri iıi bitirilmqtir. Şimdiye kadar devre
dilen dosyaların miktarı on bin kadar
dır. Devir ve teslim muamelesi dolayı
aile bir miiddetteul>eri durdurulmuı o
lan salı§ iperine y0>niden baılanınııtır. 
Müzayedeye konulan bir kıson mal, per 
tembe ıünü ıatılacak.tır. Komisyonun 
elinde 10 bin dosya mevcut olduğuna 
göre daha aırtılacak pek \)Ok mal var de
mektir. 

Şimdiye kadar 2000 dosyada mevcut 
mal satılnuıtır. Bu malların kıymeti va· 
..,ti olarak 1500 lira kadar tahmin edili
yor. Bu takdirde ancak üç milyon lira
lık mal aatılmıı ve ayni miktarda bono 
tasfiye edilerek tedavülden kaldmlmıı
tır. Son defa gayrimübadillere yüzde 
yirmi bet niııbetiııde ı..vzi edılen bono
!aTm miktan 10 milyon lira olduğuna 
göre elde yedi milyon lira kadar bono 
kalmıflır. 

Komisyonun Ziraat Bankaımdan te
ıeltüm ettiği 10 bin dosyada mevcut 
malların da vasati olarak bin liraya 511-

tılacağı ta!ımin ediliyor. Bu takdirde 
daha satılacak on milyon liralık kadar 
mal var demektir. 

Vaziyet böyle iken, bonoların layık 
olduğu kıymeti bulmama•• için hiçbir 
ıebep yoktur. Bu ıcbeple bonolar,., ya· 
kında yüiuelrnesi bekleniyor. Hatta ınev 
cut bonolar kiunilen itta edıldık • e.ı u .. • 

ra elde satılmamıı daha birkaç milyon 
liralık mal kalacağı da anl. ı hyor. Bu 
takdirde mevcut bonolar itfa o>dilılikten 
IODl'a gayrimübadillere, satılmaırJ§ mal 
lan karıılı.k gÖ•tcrerd< yenidcrı muay
yen bir nisbet dahilinde bono dağrtmak 
kabil olacaktır. 

Satıı muamelesi durdurulmu1 oldu • 
ğundan bir mücldettenberi .~nolar üze
rine muamele olmamakta ıdı. Bonolar 
diine kadar 21 kuruıtu. Birkaç güne ka• 
dar .. ıqa iıaılanacağmdan yeniden ırük· 
selmesi ümit ediliyor. . 

Bay Saliıhaddinin reiıliği "!b~da ~ 
Junan aabf koanıyonu_na ıaynmüba~
Jerden eski Sadaret Mutıt.eıan Bay Emın 
ve General Eaat memur eclilmiıleNlir. 

Irak sefiri gitti 
lrak'ın Ankara Sefiri Bay Na.ci Şev

ket dün Toroı elupresile, izinli olarak 
Bağdada ıitmiırir. -----
Çocuk esirgeme kurumu 

balosu 
Çocuk Eıirgeme Kurumu latanbul 

merkezi her sene olduğu ıibi bu ıene de 
21 ıubat per§elDbe ak"'1"' Makıim sa: 
!onlarında kostümlü bi• balo ~erec~-
1 cap eden hazırlıklar ikmal edilmek U· 

zeredir. Balo heyeti teı1il>iyeai balonun 
güzel olmasına 90k ~.emmiye! ~emıek· 
tedir. Bayanlardan murekkep bır grup 
kurum merkezinde bol kotİyon bazıda-
makla me§gul olmaktadır. 

Herkese kotiyon verilmeıi temin edil
miıtir. 

akıam, Profesör Bay Tevfik Remzinin 
baıkanlığmda aylık toplantıaını yapnuı
tır. Dünkü toplanb Porf. Dr. Bay Tev
fik Remzi tarafından açılmıştır. Bundan 
sonra, muhtelif ilmi tebliğler yapılmıı, 
münakaıalar olmuıtur. 

Lindbergin çocuğu a 
acıdığım kadar Ha

uptman 'a da acıyorum 
Kim ne elerse desin ben Haupt-
, L' db " man a acıyorum. m erg ın ço-

cuğu öldürüldüğü zaman ne kadar 
üzüldümse, Hauptman'ın idam ka
rannı duyduğum zaman da o de-
rece müteeuir oldum. 

Belki bunda suçlunun sempatik 
güler yüzlü, narin bir adam olma
anın da tesiri vardır. Fakat kim 
ne söylerse söylesin, ben de Lind
berg'in kansı haclar Hauptman'a 
acıyorum. Çocuğunu her halde ben 
den, - yani benim minimini Lind • 
berg'e karft olan muhabbetimden
bin kat fazla seven bu ana bile, 
mahkeme huzurunda suçludar. hiç 
bir şahsi davası olmadığını sö;;- :<!
memif mi idi? 

Mahkeme aalahahnı Avrupa 
gaz.etelerind e bütün talailatile o -
kuduk. Filhakika Haaptman'ı it
ham edecek deliller ııar. Fakat bu 
Jelüler acaba bir adamı elektrikli 
sandalyeye götürecek kadar mü -
him ve ciddi mi? Bunu bıuada u
zun boylu münakaşa edecek deği
liz. Fakat ıuçluyu kurtaran delil· 
ler ve ıahadetler olduğu da ~kar
dır. 

Belki bu Alman marangozu. 
Lindberg'in küçücük yavrusunu 
kaçırmışhr ve hatta öldürmüftür. 
Bu takdirde dünyanın en şeni mah 
lükudur. F akct bunun tamamilc cr
taya çıkarılması ve mahkemede 
maznunun mçu tamamile tetkik e-
dildikten sonra "Elektrikli sandal
ye,, hükmünün verilmesi gerektir. 

Yoksa Lindberg'in çocuğunun 
ka~nlmaandan dolayı heyecan ve 
hatta galeyan halinde bulunan A
merika efkarı umumiyeıini avut
mak için yüzde bir dahi masum ol
maıı ihtimal dahilinde bulunan biı 
adam naııl idam olunur? 

Fühakika Lindberg'in lic!yei 
necat olarak verdiği numaralı do
larların bir kısmı bu adamın evin
de bulunmuftur. Kezalik Haupt
man'm marangozluğu vardır. Ve 
çocuk kaçınldığı zaman bulunan 
merdivenin kerestesile bu adamın 
evinde bulunan keresteler ara~ ın
da müfabehet görülmüştür. 

Fakat acaba bu kôli mi? Belki 
paraları alan Hauptman'dır. Fa -
kat çocuğu kaçıran o mu? 

Kerestelerin müşabehetine ge -
lince, bu her yerde kabildir. 

Ne ise, azan lôlın kısası ben 
Hauptman'a acıyorum. Zaten A
merikadaki ahalinin bir çoğu da a
cıyor. Onun için kararın istinalı i-
çin açdan ianede bir günde 70 do
lar toplandı. Ve bizzat Lindberg 
bu karar karfuında hiç bir şey s5y 
lemiyeceğini bildirdi. 

Fakat karann daha üç kere tet
kik edilmesi ihtimali var. Belki o 
zaman kurtulur ... 

l,m en garip taralı ,udur: 
Jüri az.ası, haftada üç yüz do

lar mukabilinde, bütün Amerikada 
bir turneye çıkmak teklifini tetkik 
ediyormUJ. Ve belki de çıkacak
m11. Aad ,acınacak nokta bıı değil 
mi? 

Mümtaz FAiK 

-Yerli mallar pİyan17os 
Çocuk E .. irgeme kurumu ile Miil i ik

tisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafın ~d" 
müıterelum tertip edilen yerli mail..,. pi 
yangoau 25 JUbatta Ankara:da çekile -
ceiıtir. Piyangoda 25 bin liralık yerli 
malı hediyeler vardrr. Biletler 50 kuru
§8 sabhnalrtadır. 

1 R O~. 1 
(it Bankaaından alınan cetveldir) 

18 ŞUBAT 935 
AKŞAM FJYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
lıt.ilr.razs dahili 96,50 
'"31 Er•"ni a; Rıhhm 10.iS 
K•pou• 30.27.50 Aa. •'1.ra•••il 53,40 

,, 11 28.~7;0 An. tah,· ıl 1, il 47,85 
,, ııı ·s,"o 

ESHAM 
11 a .. ıı.a., Nama 10 ı R~j; kuponsuz 
., ., Hamiline 10,15 T .Jefon 

T ' .. t..:- ,. f ~rtmbu - Çi.m<ento 
riyı:t Bar.1.:\11 &l,60 ittihat de7. 
·l r•m\lay lu~ ~., ...... , 
Anadolu bi••• 25,95 Ralya 

2.,25 
14 

191\0 
13,'<S 
ıo.sıı 

. " 
l.SS 

..... us 

,. " Müe .. ia 97 \ ' 

Şir. Ha7ri7e 16 Şarlc m. eocu 
ÇEK FJYATL.4.Rl 

Fran•r& F. 12,03 Prai 19,01,64 
Lo•dra 815 Belsr•t ~.oz 

Mili.no 9.34,711 1\<fo ko•a 10.89.25 
Nliyork 79.20 Berl:n 1,97,68 
CeneTl'e 2.4S " Madrit b.&0.25 
Atina 83,90 Budapeıt• 448 
Brükıel ) Varıo•a 4.20.50 
Amıterda• 1,17,33 Bükreı 79.09 
Sof7a Sö,ı~ Vi7ana 4,24,57 

NUKUT (Sahı) 

Kurut Kuru. 

20 F. Franııa 1ti9 20 ı. ı .. ;.,.. 815 
1 Dolar 125 l Pezeta 18 
1 Kur. Cek 98 1 Mark 43 

1 fıil• A•. 23.50 1 Zloti 22 
1 ıterlin 615 20 Ley 17 

20 Liret 113 20 Din.ar 65 
20 Lna 23 1 Cernoviç - .-
20 F. Belçilıa 115 Altın. 9.32 
20 Drahmi z.c M.adiye 41 

l FlorİQ 83 Banbot 240 
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1 L 1 ( Öz dilimizle AYE 1 Öz Türkçe ile r-- Yann akşam MELEK sôn mas• 
Genç bedbinıer Bilmecemiz ! Senede yalnız bir filim çeviren sevimli yıldır 

Okulları kapatmalıdır! Cı"g"' er NANCY CAROLL tarafından amsalıiz bir ııurett• yarablan 
G.~ea defaki bilmecemiai doiru hallede•-

Kıraat kitaplarında okudukları nıan- G 
zumelerin tesirile mektep ııralMında bir rip salgını var, denildi. lstan- Bay Sadi bir türlü öksürükten ••• •••Hndo çektôiômôz l.u•oda b;,;nciliii' Ka· A y N A N 1 N s 1 R R 1 

b l -"l L • l il • l bataı Etebm P•t• konaiı Bay Yekta Suat, i-
defa olsun •İİr karalamaya teıebbüs ot- U un •- it< lf er e ugrCIJan ar, yakayı kurtaramamıştı. Bı"r aydır :r kinciliii Erenköy Kozyataiı Sait paıa L:öı -
memiş kaç talebe vardır. Bunlardan bü- bunu ilkin yalana çıkarmağa kal- kullanmadığı ilaç kalmamıftl. Na- künde boyan Lamia ZiJ• kazanmıtl .. d ... 
yuk bir kumı vezin ve kafiyesi bozuk kıı;tdar. Fakat arip, aün gu··nden f"I birkaç kıt'a çrrpııtwdıktaın sonra heve.. . • • 1 e.. ldarehanemiz:e kadar teırif ederek hediye-
erını alır ve illet fazla bulatmadan ondan çoğaldı. Ôteyeberiye dal budak sa· Ona katranlarm envaını söylemit- le•ônô almala" kendôle•ônden •ica olunu•. 
yakalarını kurtarırlar. Bir kısımlarının larak, her evde, birkaç kİfiyİ yere !erdi. öksürük bapları tavsiye et -
ise mahrem birer defterleri vardır. Bu yıktı. mişlerdi. Hardal yakıları, tentürdi-
dcfter uçları kesik ıeyrek satırlarla her Grip, bir yandan böyle sürüb gi- ot, kuru boynuz, hülaaa öksürüğü 
ıun biı·az daha kararır, kabarır ve niba- d L k l ki d k ı...._ kökünden söküp atacak birçok ilaç 
yet günün birinde mektep kitaplarile erRen o u çocu arın a abaR1.1-
bera!>cr bir anclık eli ine ablarak ora· lak, difteri başladı. ların hepsini de tecrübe etmişti. Fa 
da unw .. ılur. Bunlar da hastalıktan nis- Bunun üzerine, okulları kapat- kat hiç birinden fayda görmemişti. 
belen ucuz kurtulmuş olanlardır. Çünkü tılar. Sonra yeniden açtdar. Bir da- Karısı artık şaşkınlara dönmüştü. 
üçüncü bir kuım da vardır ki bu def - Kocası da artık bu kadar ilaçlar -
terlerden kopardıkları yaprakları ne ka· ha da kapatmıyacaklarm•f· Bilsek dan ve tedavilerden sonra iyi ola-
dar mecmua sahibi varsa hepsine birer ki grip salgınının, ark<Uı alındı mı? b cağına, büsbütün zayıflamıştı, üs-
defa sunduktan sonra bütün gayretleri Birrok yerlerde rncukların yaruı d 

h 1 1 
" .-- bütün harap olmu~tu. öksür üğü 

boşa çıkınca er ne o ursa o sun yazı. yorgan döfek, yatıyorlar. Hiç ol- ' larını basılml§ görmek arzusuna daya- zaman sanki ciğerleri yerinden SÖ-
namayarak nihayet son kalan çareye ma.ua öğreticilerin sağlığı yerin· külüyor, ağzına geliyordu. 
başvururlar. Ve sınıf aıraları üzerinde de olsa .•• Onlar da bitik.. Bu uzun, soğuk, yağmurlu kıt ge-

Ceçan defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 :: 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 INIL.r1•BA'fl 
2 NE•• OIL K E •AS 
3 Mil AN N El•.B l8 • L 
4 E1L DE E ı TIM E 1K IA 
S 1 A O L M A K,• AK 

Fransızca sözlü büyük filmi takdim edecektir. 
Evlilik hayatını - aık yüzünde• katil olan b'r kocanın iztıtab • 

nı, kııkançlıklarını en hissi bir pkllde göıteren nefis bir şaheli••"' 1 

Ayrıca: Paramount dünya haberleri. 

S U ~ E R SINEıt.ASıN N MUZAFFERIYI:. Ti 
Umumi talep üıerine ve hanllz görmemiş olanlann 

LA DA M'·m·o···İ ... i MEL f J 
Muhteıem ıabeaerinın gördüill fevkalade 

karalanıruı defter, günün birinde tabı Şimdi grip böyle sürüb gider- celeri hep uykusuz ve öksürüklü ge 
makinesinden taze mürekkep kokan ci- k d l b / Ö k ·ı· "b" cıili bicili bir cilt halinde çıkarak kitapçı en aha tür Ü u aşık dertler, ö- çiyordu. ksürük biraz esı ır gı ı 
vitrinlerinde boy ıösterir. Boşuna har- tekilere katılmıf iken okulları aç- olup ta gözleri kanlı, göğsü aızılar 
canmıt ne kadar emek, ne kadar ümit mak ne kadar yerinde bir iş olur, içinde, mecalsiz başını yastığa hıra 

6 Dllii,A L •EM,• N .,. 
7 t S U ı K A P A N E 
8 L •ART• • ı l R!At!S 
9 EK•DORES•M 
lC '(O RIU K i• N IEIL i 
11 ~ 'R F. A 7.11!1 A K' l'N 

~e karar vermiıfr. 

rağbete binaen SuP111 

kaç ıınn daha gllster· 

L:
sineması mıı.:iriyeti; bu mllıteına filmi bir 

(;idiniz e:orüniJz \'e dostlarınızı tll\'Stye ediniz. 

ve ne kadar para!.... diye düşünüyorum. Okul öğreticisi kınca, gırtlağını bir gıcıktır alır, o 
Bir tanesi bile satılmayan bu eıerle- l ad da azdırmamağa çalışıyor, fakat 

rin uzerinde imzaaı bulunmak insana o m ığun için, işten kaçtığımı mümkün mü?. 
naııl bir zevk temin eder, bilmiyorum. kimse söyleyemez. Ondan dolayı, . · · d l ld b k d Birden ta ciğerlerinin ıçe-
Nasıl olur da iyi bir ıey vücuda getir- ıçım en ge eni o uğu gi İ Ciğı a 
mclerine imkan olmadığını yazılarını bir döktüm. ri&inden kopan müthi' bir öksürük 
çok zevklerin ve otoritelerin mihengine hançeresini darmadağınık ederek, 
vurduktan sonra da bir türlü anlamak Bildiğimiz şudur: lstanbulda kendisine yol arayor, biçare bu es-
istemezler. Hayır buna asla inanmazlar grip salgını var. nada boğulacak hallere giriyor, göz 
ve sanırlar ki bütün mecmua sahipleri Çocuklarda difteri gibı, kabaku- !eri yerinden uğrayordu. Biraz ne -
ya yalnız arkadatlarırun yazılarını ha- l k 'b" b l k d tl fes almag"a ı"mkan bulabilirse, he -
tır ıçin neıreden ve kendi muvaffııkryet· a gı 1 u Cifi er er var. 
!erini kııkanan birtakım insafaızlardır Bunlara karşı, savaş açmak için men karısına: 
veya sanattan hiçbir ıey anlamayan ca· komisyonlar toplanırken, bu dert- - Aman hanım, bir yudum ıhla 
hillerdir. Ekserisi anl8ftlmamıı birer lerin ürememesi için açık birer ka- mur, diyordu. 
d~hi old.,klarına o kadar inanmıılardır l L_ı Fakat öksürük Bay Sadinin ci • 
ki onların sabit fikir haline ge'-'· bu pı o an OKWları yeniden birkaç gün ........, • • k t k d • d g" erlerinde bambuka bir kaaırga 
kanaatlerini yı .. mak adeta unkiı.nıızdır. ıçın apa ma en ogrusu ur. -. halinde idi. Ihlamur, katran, yakı, 

Bu heveskar kıtaplarının hacım ve Salahaddin GONGöR b 1 d epsi de vız ge iyor u. 
sayıları yazanlarının rnuha)·yele zengin- k 
ligi ve veludiyetile değil keselerinin im- O ;t,. O Sadi o gece sabahlara kadar Ö -
k.ınlarile ölçülmek lıizımdrr. Bir forma- D U N sürdü, ökgürdü, bir türlü gözlerine 
lık tek bir loitapla butün bir ömür geçir- Bayan izabe! Dikranyan ile Radyum uyku girmedi. En nihayet bitap dü-
meye mecbur kalnuı olanları bulunduğu ticarethanesi sılbibi Jan Emirze'mn oi· şerek kendinden geçti. Belki de en 
gibi, aanat uğrunda cömertliği her biri lu Bay Armand Emirze'nin düiünleri son içtiği adaçayı biraz tesir et -
kalın birer cilt olan kitaplarmın saym- her iki tarafın akrabası ve fdırimizin mişti. 
nı ona, hatta yirmiye çıkarmaya ve hat- bir çok mümtaz simaları huzurile Cuma Artık konsoldaki saatin tıkırtı • 
ta bu uğurda binlerce lira harcamaya gÜnü Perapalas otelinde icra edilmiıtir. 
ko.~ar vardırmı§ olanları da vardır. K..i. Tarafeyne saadetler dileriz. ları duyulabiliyordu. Lakin bu çok 
tap ba• ırr.ıak, onlar iÇ>in, kumarda pa· sürmedi. Birden Sadinin feci gıcığı 
ra kaybetmek gibi bir itiyat haline ıel- her yerin harap olması İcap ettiğine ka· tuttu. O ne ökaürüktü, o ne nöbet-
n." <tır. Şu kuçuk farkla ki kumarda ge- naat getirrniılerdir . ti. Nefesi sanki tutulmuş gibiydi. 
ne kazanmak iimidi vardn- ve oyuncu- Yükselen binalardan, kurulan fahri· Ağzından itibaren vücudünün bü -
laıı sürukleyen de bu ümittir. Halbuki kalardan, kurutulan bataklıklardan ve tün dahili uzuvları ihtilal halinde 
b~ heve•kar kitaplarına harcamnrı pa· bereketlenen tarlalardan bahseden tür idiler. Lakin bu son sarsıntı pek fe 
ranın onda birini bile ıeri almak imka- örneğini nerede gönnüılerdir7 Onlara nı o!madığmı &ahipleri pekila bilirler. öğretilmiıtir ki ııiro ne kadar Ç><ık göz- ci olmuftU. Acaba ciğerleri yerin-
P.ı.aamafih bunların araoında eıe dosta yaıı, acı ve elem konulmaya muvaffak den kopacak, son nefesi mi çıka;:ak 
zoı la kitaplarmı aatmak ıuretile hiç ol- olunursa yazının edebi değeri de o nis- tı? Karısı aciz, peri.an, harap bir 
maz~a ta.>< muraflacını kurtaranlar da bette yüka<;k olur. halde yerinden fırladı, sabahın ala 
y değildir. Bunlar heveskilrlarm zor- Bir yandan gazete muhabirleri her ca karanlığında bin bir ıztıraı>la,çır 
baıarıdır. gün scnlerini fotoğraflarla vesikalaya· pınan kocasına baktı. 

liu nevi ıiir kitaplarının birkaç tane- rak memleketin hir yanında yeni bır •·Dl karııtırınız, göreceksiniz ki arala- kalkınmadan, yeni bir bayındırlık işin- Perdelerden odaya hafif bir ıtık 
rındaki fark pek ehernıniyetsizdir. Sa- den bahsede dursunlar öte yanılan genç süzülüyordu. O esnada kadıncağı -
nır&•nız ki hepsi ayni kafadan çdmuf - ıairler ellerine birer kazma almfllar zın gözleri yorganın üzerine İsa -
!ardır. O kadar •tandardizedirler. Mev- bağları yıkmak, sürüleri dağıtmak, baoh- bet etti. Hayret ve korkusundan da 
zular hep sevgili vefasızlığı, ailamo, çelere baykuılar doldurmakla meşgul- dona kaldı: 
aı~lanma ve talihten ıikayettir. Hemen !er. Sonra bu barabezarm baıına geçe-
hepsinde ıuna benzer mıaralar bulabi- rek sıcak gözyatları döküyorlar. - Aman, diyebildi, efendi, ci -
lirsiniz: Bu da, bize gösteriyor ki yetİ§OD ne5- ğerlerin ağzından mı geldi, o ne 

Artık harap oldu verünli bağlar. le sanat hakkında yanlıı fikirler verme- öyle? 
Çeşmeler inliyor. bülbüller ağlar. yecek, gerçek edebiyatın ne olduğunu Sadi öksürüğüne rağmen gözleri 
Rıza Tevfiğin mahut ıiirinden beri öğ-reteeek, devrim rejimine uyg r bir ni dört açarak gösterilen yere bak-

her nede~'" bütün bağlar her yıl yeni- program lazım. h b b 
den harap olur, çıobanlar her yıl yeni· Dert köklüdür ve köklü olduğu ehem- tı ve akikaten göz e ekleri ye -
deıı ıürüsüz kalır, çeımeler yeniden miyetle ele alınmak gerektir. rinden oynadı: 
1- r. Niçin? Çünkü fİİr yazmak için Yaıar Nabi NAYIR - Eyvah, diyebilmitti. 

Nasıl bağırmasın ki, orada, ağ -
zmın eğildiği yerde biri kara, diğe
ri ak iki cıiğer, kendi ciğerleri se -
ritmi• duruyordu. Karısının hakkı 
vardı. Muhakkak öksürürken ciğer 
!eri yerinden kopmuş ve ağzından 
fırlayarak önüne düşmüştü. Tevek 
keli değil, bu son öksürük hepsin -
den zorlu çıkmıttı. Şimdi ne yapa

• 
ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirke ti 
Hcl'ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

Ac.,ntası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4887 + 814 

·q, f f'f rilra: 107 

Ev~ .. Nazmi de rüyasız• dalmıt· 
tı. Bu hal ııeceyarısından çok ıon
ralara kadar devam etti. Ancak sa
bah ezanları okunurken biraz ken
dine gelir gibi oldu. Ve o zaman 
ü 7 <.:rine battaniyeıini ve paltosunu 
örrtilklerini anladı. 

Dili dudakları biribirine yapıf
mıştı. Fena halde susamıştı, p~lan 
mıştı, doğrulmak ·istedi. Belınde 
bir ağrı v2'.•dı. Belkemiğinin boğum 
lan bir kale kapısmm paslanmıf 
rezeleri ı:ibi gıctrdayoı·du: 

- lfte bu tuhaf!.. - dedi -
Kolunu uzatmak istedi. Dirse· 

jinden de ayni gıcırtı çıktı. Etrafı. 
na baktı. Koca kovu,ta herkes ho
rul h""11 uyuyordu. Yanında yatan 
mabkfunUll ayaiı. ucunda duran tes
tiyi aldı. Bllküleıı her mafsalı ga· 
en - ıcnr ~!yordu. 

- Ulan ben yüz senelik bir yay
_ b uabaya uônmüşUm ... bütün vi-

rtıüe.uıı: tt.ız:ni Şahap 

daların berbad olmut··· diye ho
murdandı. 

Testiyi yavat yavllf kaldırıb du
daklarını dayadı. Kana kana bir 
ıu içmek iıtiyordu. Fakat daha ilk 
yudum gırtlağından geçer geçmez 
testiyi ağzından çekti. Gözleri deh
tet veren bir manzara ile karşıla,. 
mıt gibi açılmıttıı 

- Aaa... aa... diye bağırdı 
deliriyor muyum 7 ' 

Zavallı Nazmi, nasıl korkmaz 
ve_ bağırma~dı ki, o güne kadar gırt 
lagından mılyonlarca fey geçtiği 
halde bunların hiç farkına varma
mışken bu su yudumunun ağzından 
gırtlağına gidişini, sonra oradan 
yavat yavat midesine yaklattığını 
hiaaetmit ve ... ve sacaklarda topla
nan y~ğmnr suları teneke borular. 
dan sokaklara nasıl; 

- Şarrr! 
Diye akarsa, midesine botalu. 

caklardı?. Karısı: 
- Aman, hekim çağıralım mı? 

diye dövünmeğe başladı. 
Sadi gözlerini, yorgandaki ken

di ciğerlerine dikmiş, •atkın, ümit-

ken tıpkı öyle bir ıeı çıkardığını 
duymuştu. 

Hemen testiyi yere bıraktı. Ge
ne belkemiğinin gacırtılarını duya
rak ve h~r tarafı ağırarak yatağa 
uzandı. Korku ile açılan ııözleri 
tavana dikilmittl. Havada uzanıb 
yayılan bulut yığınları vardı. 

Bu hal epey sürdü. Bir ara aol 
tarafında yatan adamın Süleyman 
oldufunu farketti, onu uyandırmak 
İstedi. Fakat dirseği gıcırdamağa 
başlayınca ürkerek vazgeçti. Ka
nının damarlarında bir-ctva ağır
lığiyle dolaştığım hissediyordu. 
Kalbinin her atışında içi davul tok 
maklarile dövülüyormut gibi acı· 
yordu. 

Her tarafı kağıtlanmıt küçücük 
pencerelerden yalnız birinde bir 
tek cam vardı. Solgun kıt glineşi 
bu camın bir kötesinden kovu,a 
cılız bir ışık hortumu uzandığı 
zaman Süleyman pis pis esneyerek 
gerilerek doitruldu. Gözleri henüz' 
yarı kapalı iken yastığının altın
dan sigara oaketini çıkardı; bir si
gara tellendirdi: 

- Nazmi ... nasıl iyi uyudun mu? 
Şimdi dam ağası uyanmıt uzun 

yasemin çubuğunu tüttü~ekle 
me$guldü. 

- Kahveci! - diye bağırdı bey-

Oımanlıca kartı1ıklarını yazdıiımız. kelime

lerin ö11: türlı:çe muk11billerini yazarak ıeklimi

ır.in bot hanelerine yerleıtiriniz •• keser\'< 

"Milliyet Bilmece memurluiuna,, ıönderiniz. 

Bilmecemizi doğru halledenler araıında kura 

çekiyor ve kazananlara hediyeler veriyoruz : 
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1 ' '"I 11"1 • ,.. - SOLDAN SACA , 

1 - Koyunun çocuiu 4, Hakan 4. 
2 - Valide 3, mebus 6. 
3 - Nota 2. 
4 - Nota 2, intihap S. 
1 - Bir rakam 3, Trabzonlu 3. 
6 - Nota 2. Nou.. 2 
7 - Hücum 4, Oyu.k 3, 
8 - Beyıir 2, T epıi 4. 

9 - Sonuna ( x) ıelince kunu~,.Jik olur 2, 

mahıul 40 lıtifham 2. 
10 - Sonuna (r) ıelince kıt• mab.•ua bir 

buıusiyet olur 2, yama 2. 

11 - Rei•liLı: 8., 

YUKARDAN AŞACI ı 

1 - lifal etmek, ikna etmek 9. 
2 - Dakik 2, Liz kayıiı 4. 
3 - Ta•laya mahsus bir t•Y 3, Beyaa: 2. 
4 - Zük\ır S. 
S-Dem3. 
6 - Şark •ili.yetlerimiz.den biri 41 Ccniı 4. 
1- Kamer 2, Yet 2. 

8 - Kırmızı 2. N akuı 3. 
9 - lıte 2, Eıer 2, tekrar 4 

10 - Haıarattan bir;. 5. 
11 - Mıh. 

siz duruyordu. Gözlerine inanma.
mak ihtimali yoktu, işte beyazı da, 
karası da bütün ciğerleri gözünün 
önündeydi. Nasıl oluyor da, buna 
rağmen hala yafıyor, etrafını göre
biliyor ve hatta konu,abiliyordu 1 

Hayret! 
Tam bu esnada açık kalmıf olan 

kapı hafifçe gıcırdadı. Evin kedi
ıi içeriye girdi.ı Gözleri parıl parıl 
yanıyordu. Sadi son bir gayretle el 
!erini ciğerlerine uzattı: 

- Kedi kapacak hanım, ciğer -
!erimi kedi kapacak? diyebildi. 

Kedi pek merhametsiz, ııözlerinl 
ciğerlere dikmiş, için için myavlı -
yordu. Ciğerleri kendisinden sak -
ladıklarını hiasebnitti. Fakat kara-

lere iki çay .•. güvercin kanı olacak 1 
Ve tatsız bir gülümseme ile sor

du: 
- Naıd beyefendi uyuyabildi

niz mi? 
Gene, hiddetli hiddetli; 
- Evet. .. - dedi - sabah na

mazına kadar. Fakat uyandığım
zaman her tarafım gacır gocur edi
yordu. Ne oldu bana bilmem ki ..• 

Süleyman bastı kahkahayı •• , 
Dam ağası da gülmüştü. 

- Neye gülüyorsunuz.? 
- Sen mastur olmutıun da far-

kında değilsin. 
- Bu ma&tur dedijiin de ne olu

yor? 
- Anam ... herkes esrar içiyor. 

Pencereler kapalı olduğu için biz 
yatarken koğut duman içinde idi. 1 

Eh ... bu dumanı ıen de yuttuğun 
için keyif oluverdin.. 1 

- Keyif dediğiniz bu mu ? 
Süleyman bir cevab vermeğe ha. 1 

zırlanırken, kapı açıldı, bir gardi-
yan: 

- lıtanbulla efendiler! - diye 
bağırdı - içinizden birini müdür 
bey istiyor! 

Şaşı derhal k°'tu. Çaylar gel
mitti. Nazmi ıaatlerdenberi kımıl
danmadığı kollarından birini uza. 
tınca gacırtıdan eıer kalmadığım 
ııördü. Sevinçle doğruldu. Ve ça-

!lilliy~t 
Asrın umdesi " MlLLlYET " tir. · 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye i~la Harit; it;ia 

Lıt. LJC. 
3 eyhiı 4- a-
• • 7 50 14 -
ıı • 14- za-
Gelen e•rek .. ri yerUme:ı.- Miidd.d 

ıeçen nü•balar 10 kuruıtur.- Cazellı •• 
metba•J'• ait iılar içia mUdiri7ate mil
racaet edilir. Gazetemiz ilinları• •••'.,. 
liyetini kabul etm.aL ' 

YENi NESRIYAT --Holivut 
Holivut'un 10 uncu nü&hası resimltt 

ve zenıin münderecat ile intıitar etınit
tir. 

Hıristiyanlık va MUslUmınlık 
Doktor Miliıolı Bay Iıımail Hakkı ta. 

rafından bu nam ile bir kitap nefredil
miıtir. 

TEPEBAŞINDA ŞEHİR 
TIY A "TR OSUNDA 

Bu alı.tam saat 

20 de 

ZEHlRLl 
KUCAK 

Para11z biletleri Ü· 

.1iverıite Rektörlü· 
ğünden almır. 
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GARDENBARDA SORPRIZ 
GECELERİ 

Pek yakında Şehir Tiyatrosu bale 
heyetinin hazırladığı büyiik p...;gram 

rını vennitti. Muhakkak saldıracak 
ciğerleri kapıp götürecekti. 

Netekim puntunu getirdi. Bir 
hamlede cıiğerleri kaptığı gibi fır -
!ayıp kaçtı. 

Sadi, müthiş manzarayı girünce: 
- Eyvah, diye bayılmıştı. 
Ayıldığı zaman meseleyi izah et 

tiler. Meğerse o gün eve gelen bir
takım ciğeri kedi geceliyin mut -
haktan kapmıt ve açık kalmıt olan 
kapıdan Sadinin yatağına kadar ge 
tirmiş. O ıırada Sadi şidedtle ök
sürünce kedi korkup ciğerleri bı -
raktığı ııibi kaçmıf. ikinci defa o • 
daya geliti bıraktığı ciğerleri ara -
mak içinmiş! 

yından bir yudum alarak dam a
iasına baktı: 

- Be biraderi bu zıkkımı ne di
ye içersiniz 7 

o bilgiç bilgiç güldü: 
- Birkaç gece !>izim üç yaprak

lılardan birer nefeı çeksen ıen de 
zevkine varırsın ya. 

- Yerin dibine batsın zevkı bu 
mel'unun! .. 

Esrar ... 
Genç lstanbulda bir gece Ome

rofla Hilminin içtiği sigarayı ha
tırladı. Onlar da bunun tiryakiıi ol
muşlardı. Peki ama bu mel'unun 
zevki de neresinde idi? içinden: 
. - Hayvan herifler! Enekler 1 
sersemler 1 Deyyuslar! - diye ho
murdandı. 

Bu sırada Süleyman koğuşa dön
müştü: 

- Hafta içinde gidiyoruz ... -
dedi - Müdür bey hazır bulun
mamızı söyledi. 

Ve tabakasından kendi eliyle • 
çıkardığı bir sigarayı gencin du
daklarına iliştirdi. 

- Peki ama nasıl gideceğiz? 
Hangi vasıta ile? 

- Araba ile.. Kastamonudan 
naııl geldiysek, öyle. , 

- Yahu! Diyarıbekir, memleke· 
tin ta öbür ucundadır. Böyle bir 
ıeyahal için arabaya para mı da-

Bugünkil prograJll 
l S TA N B U Lı J<! 
17,30: Inkılab dersleri. Universi18!: 

nakil. Sinob sayliıvı Yusuf Kemal· 1 t1 
Jimnastik, Bayan Azade. 18,50: I>""' er 
oikisi, plak. 19,30: Haberler. 19,40• ""· 
hir tiyatrosu artistlerinden bayan ~ 
ha, 20: Maliye bakanlığı namına k ~ 
rans. 20,20: Demir caz. 21,201 Sond1" 
herler, 21,30: Münir Nureddin, t" 
tango ve caz orkeıtraıı. 

223Kbz.VARŞOVA,134Sm. ~ 
18: Orkestra. 18,ıBı Sözler. 18,351 $-', ~ 

- Sözler. 19,15: Radyo orkestraıı. t9,4''ş-r 
ler. 201 Sözler. 20,20ı Aktüalite. 20,301 ~ 
lalar. Sözler. 21: Hafif musiki. 21,45: ti•~~ 
ler. 21,55: Sözler. 22; 8.8.C, orke,ire•l I' ~ 
rı. 22,15ı Viyanadan nakil. 23ı Reklioıl•;.4,ot: 
ti: Danı muıikiıi. 23,45: Konferaıı•· 
Danı. 

174Khz.MOSKOVA,1724m· d•' 
17,JOz Fırka neıriyab. 18,3-0ı Kısılot ,,,. 

mi17onu. 19,30: Kolkoz neırlyatı. 19,P: _.tf 
Hr. 21; Akıam muıikiıl. 22: AJnıanea ıJfJ' 
7at. 23,0S: Franaızca neıri,.at. zc,oSı 
mekçe neıriT•t. ~ 

,ti, 
832 Kbz. M O S K O V A, (Stali~J ;lil 
17: Muaiki bahialerl. ]1!,20ı Opera t•~,,.. 

nakil. 22,30: Danı muıilUıi. 24: lıpaat0 
riyat. (kadınlar iç'lıa.) 

785 Kbz. L E fl' Z 1 G. 382 m. , -
19,10: Kerııık muıikl. 20,lOı Aktüali,~ .. .,-

40: Sözl•r. 21: Haberl•r. Zl,10: Pllk·,!' (1 
bar• havaları. 23: Haberler, tpor, 23,_. ... ı 
ce muıik.iıl. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 950 ~;ı-' 
18: Opera orkeıtra11nın konıerl. t9ı ~tll' 

19,30: Ca:ıı: orkeıtraaı, 19,55 Gü:ıı:el •• IJJj ~ 
20,25: Budapeıte operasından -'Fel•l'Jl..I 
Hollander,. operasının nakli (Varnet') 
Haberler. 23,35: Cinıene masikiıi. 

686 Khz. B E L Q R A D, 437 m. J. 
11,301 Radyo orkeıtrası. 19,25: Sö:Jcıt·,ô); 

Derı. 20: Rekl&m, pli.le:. 20,15: Haberler:~~~ 
Uluıal neıriyat. 21: Pli.k. 21,40: Seııfort• fi''°" 
ıer. (Belwrad filbarmonisi tarafından·) 
ler. - PliLı:. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. ~ 
19: Sözler. 19,4Sı Borsa. 201 CençUk; l/ 

ıöylüyor, danıediyor, 20,40ı Yaylı aasl ~ 
ıcri (keman ve orkeatra, Haydanın ••'',11.' 
den.) 21: Haberler. 21,10: "Haul nud f:dıı ~ 
lı muıilcili ıen ıkeç. 22: 'Fenlandiya • b'~ 
orkealraıı. tarafından konaer. 231 .H• 1. :r. 
23,25: Uluılar araıı maıa teniıi aetıc•• ~ / 
reportajı) 23,40: Musiki .• 24: Neıell IJlıJ' 
dana. 

950 Kbz. BRESLAU. 316 m.' ~/, 
17,30 Hafif muaikl, 19 Sisler, ıe,ZO ~ 

lı:onıeri, 19,50 Sö&ler, 20 Dıpn Atıo•• fi.,. 
halk hawaları, 20JS() Sözler. 21 CünÜll ~ ~ 
berleri, 21,10 11Heldan der Arbeit11 •d .,, "f 
2Z Keman muıikiıl, 23 Haberl•r, zs,,.. 
ler, 23,3& Danı muıikiıi. 

Yarınkı program 
1 S T A N B U Lı .J 
18: Fransızca ders. 18,30: J~,ı! 

Bayan Azade. 18,SOı Kinik mu.ııt~ 
19,30: Haberler. 19,40ı Bayan ~ 
monoloi. 20: Maarif lıakanlıit ~',i' 
konferans, Iatanbul Erkek lisoal 

1 
~ 

muallimi Nimetullah Oztürk. 20,30 ııl>":/ 
lalaykan orkestrası. 21,20: Soıı b~f İ 
21,30: Radyo orkeıtrau. 22: f{ıı 
ve tanıro orkeatrau. 

yanır? f_ 
- Parasını biz verecek.~~;ır 

ki .. Siyasi mahkUmlan meııı 
na kadar hükumet gönderir· 

-Yaa ... 
eıl~ 

O gece Süleyman gene kel ~ 
ağzım açmıf, paraya kıyııtlftı·1 
kumların arasında iyi bir aJi;lı 
dı. Ona blr koyun doldurUP 1 1' 
göndemılttl. Sonra .kendisi t 'f" 
!arını 11vamıf, güzel bir tat 1 

mıftr. 11, f. 
Günlerdenberi adam ~ lı'· 

mek yiyemeyen Nazmi UJ>:C
midesini doldurdu. Hele k tb''~ 
siniyi dolduran peynir tıı. ııe~ 
dörtte ,birini yemişti. So11ta~eııJ 
dinde bir ağırlık hissetti, et 
yatağını serdi, uzandı. 

. • . • ııı il 
Ertesi gün ancak akta 8~1ııı 

gözlerini açabilmi,ti. bir 
müthif bir ağrı midesfode / 
cı vardı: 1cıot 1 

- Aman ... bana bir do ~ı 
diye bağırdı. ıı•~ 

Dam ağası, heme11 bıı.f ~· 
gelmişti: ıııı''ıı 

- Hayrola bey .. hasta rı'' 
- Buram ağrıyor, aınıı.ll ') 

yor 1 Jı 
(Bilffl"' 
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Gribe karşı tedbirler 

t\' e grip olduğu zaman 
hastaya nasıl bakmalı? 

Fay dalı bir lcaç güzel nasihat 
~;İp her tarafta salgın bir hal- kalır, ve belki bu esnada üşürsü -
~ A.u sade bizde değil hemen bü- nüz. 
~di Vrupa memleketlerinde böy- Şayet konyak ve tarap içemez -
d'il·d~tip tehlikeli bir hastalık seniz o zaman kafirulu alkol kul-
Jıııı~ ır. Fakat ihtilatatından kor- lanın. Eczahaneden bet on kuruf
hilJı r, Onun için gripli bir hasta luk kafirulu alkol isteyin ve bunu 
tıı i;-j•a İyileştikten, daha doğru · yatarken oynak yerlerinize, bilek
ktnd~ :tnıeğe yüz tuttuktan sonra terinize, dirseklerinize diz kapak
iltd· 1' 1ne bakmak mecburiyetin- larınıza, atık kemiklerinize ve hat
~h h: Yoksa gribin sonu maazal- ta tabanlarınızın altına sürün. Va
lin 1~ z_atürree olabilir. Onun i • kıa kokusunu belki beğenmezsiniz 
~itıplı bir hastaya gayet iyi bak fakat ne yapacaksınız, nihayet i-
letd \'e onu her türlü haricı tesir- laçbr bu ! 
1ıı., 1'n korumak lazımdır. Grip es- Gripte ate• çok yükselir.. Ve 
leyj 11~~ ufak bir soğuk alma nez- hatta be.zan 40 ın bir z fevkine bi
~ .. gOgüse indirebilir. Ve bu, has- le çıkar. Ateşli zamanlarda hasta
~pi•ıı1 artnıasına ve uzamasına se !ara süt ve yoğurttan, portakal su-

o abilir. yundan ba,ka bir şey vermeyin. 

d
. Crip)j b' h t t yük' ld' Sonra ateş büsbütün artar. Atef 
'Ye de h ır, ~s a, a ef se ~- dü~ük iken de gayet hafif yemek

~lt . t al kının almamalıdır· Vu- ler, mesela püreler ve saire yeme
ltıij,h~ı _nıuzır maddeleri hafif bir si lazımdır. Hastalık geçince, mu
~i bıl ılacı ile dışarı atmalıdır. A- hakkak kuvvetli yemekler yeme -
ın .. 11• gayet iyi dütürür. Gribin lidir. Ta ki vücut ko.ybettiğini tela-
lıı~ı ilaçlarından biri de portakal fi edebilsin. Grip zamanında ağı-
ı, dur, Bet on portakalı sıkmalı zın temizliğine bilhassa itina et -
ltkonuıı ~uyunu içmelidir. Buna melidir. Ateşten ağız kurur. Dilin 
i~i :~ "eya su katmazsanız daha üstü paslanır, dudaklar kavlar. 0-
~r, h~t, ~~rtaka~ he_m ağızı te~iz- nun için ağzı arada sırada i~ine bir 
'1ıik ın ıçındekı aaıt vaaıtasıle katık karbonat atılmıt su ıle yı • 
"ı/0Pları öldürür. Hem de vücut- kamalı, boğazı gargara etmelidir. 
1:11~ llııızır maddelerin mühim bir Bu gargara tahaffuzi bir ted -
~~~:-idrar y~~arak dıtan ata~. bir de olabilir. Eğer evde hastalık 
~i .. gın seyrını beklemek ve bır varsa evdekiler de ağızlarını kar-
)~ı:;;: ve İcap ederse daha fazla bonatlı su ile daima yıkamalıdır. 

't an çıkmamak lazımdır. 
>idir '1etici ilaçlar almak gayet i
~ dı~ erlemek te muzır maddele
~İn arı atan bir vasıtadır. Bunun 
•ıtokllıesela aktam yatarken biraz 

Sı farap içmek te kafidir. 
~~ b· tak farap nasıl yapılır? Bu • 
~h:rı:efa anlabnıştık. Kısaca bir 

l:ı· ktar edelim: 
•it~bır Cezvenin içine bir miktar 
\ ç~ı:arap koyarsınız. Bunun içi
p~ at uk halinde bir miktar tar • 
"\rda. 1,!> kaynatırsınız, sonra bir 
~~ gk boşaltır, üzerine biraz li
~t k 11 ar ve içine bir miktar şe . 
lı ı:ı a.~ıştırır, sıcak ııcak içersiniz. 
"Çt1: •ıısanı müthit terleten bir İ· 
1 'l'~tl 
'~d enıenin batka usulleri de tr. 
~-. 

!t~er L bır cezvenin içine bir tek 
'ttır,1 °Yaraınız. Bu tekeri iyice ı
~ bıı lıız adeta dumanı çıkar, ıon
~'lt b 1111n üzerine bir kadeh kon -
"lı d,0~ltırsınız ve yine ıaıtırsınız. 
l. t ,~11sanı müthit terletir. 
fl ttıııt terledikten sonra çok dik
·~. ı:ı ek ve üşütmemek lazım -
~ ~e u~~n için evvela vücudunu · 
~;~tle~kgıunüze ve arkanıza tül • 

1~ bıı111 °Yun. Ve terleyince, ya-
~. ar ıalanınca hemen çıkarıp 

''l'iilb 
~ lı~ d eııt koymazsanız aonra ça-

eğittirmek mecburiyetinde 

Şayet boğaz ağrısı varsa, o za
man biraz nane kaynatın ve bu • 
nun suyu ile gargara yapın. Nane 
mikropları öldürür. Ve bunun gö
ğüse, ciğerlere inmesine mani o -
lur. 

Hastalık zamanında sigara ve • 
yahut kahve içmeyin demeyece -
ğiz. Zaten gripten müteessir olan 
kimse imkanı yok, ne sigara ve ne 
de kahve içebilir. En müthit tirya- 1 
kiler bile sigaranın kokusundan 
kaçarlar ... 

Gomenol ve ökaliptüs'lti men
tol'lü alkoldan bir kaç damlayı kay 
namıt suyun içine damlatıp buha
rını teneffüs etmek çok iyidir. Bu 
genzi, boğazı temizler, Nefeı bo
rularına ferahlık verir. Nezleye 
mani olur ve nezle varsa geçirir. 
Bu mahlulü hangi eczaneden is -
terseniz ıize verirler.. Ve hatta 
(Koklama ilacı) derseniz bu ilaç
ların isimlerini saymadan ıize bu
nu yaparlar ••• 

itte bir ev kadının, bir aile ka
dının gribe dair bilmesi lazım o -
lan teyleri buraya yazdık. Sakın 
merak etmeyin, yalnız hastanıza 
dikkatli bakın, az zamanda bir fey 
ciği kalmaz. 

Hadi hepinize, hepimize geç • 
mit olsun. 

\tftt-1'\:• ~• •uh'• JWC • ttand .. ctc,layı ı:tm \'trimlo Çitlı~,11111. 
)'orıanız: bJuıtntım .,, ~ qtd lelıryt.blJirsıni;z 1 Unuınt~} ınızkl 

blrka., 'ocdllı ujib.auluı tin -.O .,,. ............ 

6,omural . (.n-o;ı. 
•rnmt-n ~. •yWJJ'll p.rh1r, ar.,.,.. ••"' hol vı eınnh·eıll bir ilAq 
olup •ınlı1crtıizln .tflr1Mlım• çatı ·-. * .awwwda tnde ve l..ı~ Siayede siıJ 
)'enıdrn cançt'•'trer~J4 '°" ~-ar·ı -... ...,, 

• • .. .. ~ ... , ;, ;1 ıı.'i ıtı~ 

.,._ .......... ,., . ., ·~ 
1-.,.r ~-

. · '"'YC•f 1n9cft1el•r folırik~ları. Lııdwlgsnarrn •ıınını. 

Sabahlıklar ne zaman ve nasıl giyilmeli? 
G•celikler ... EfJ kadının pz:ellili, 1 Fakat ıuraaına dikkat •fmek lci.ı:ım-

z:era/eti bu geceliklerin, bu pijamala- du- ki gelenlerin kadın olmaaı fJe çok 
rın içinde takdir edilir. Fakat bilmem •amimi olmaaı liiz.ımdır. Yokaa tanı-
ama buna gecelik demek doğru mu? madılıların ue yahut şamimi olmıyan 
Bence daha ııiyade sabahlık demeh ahbapların huzuruna bu kıya/etle çık• 
daha mufJalık olur kanaatiruleyim. mak abea olur. Ve hiç te kibar sayıl· 
Çünkü, gece yatıp kalkılan bir elbi8e ma.s. 
ile, öyle buruı buruı gündüz ll'ezilme11. Öğleden sonra bunu muhakkaJı çı-
Sonra mesela bu resimde gördüğünü.s karmak lazımdır. Bazı kadınlar fJar • 
gibi p;ı;el ;ı;arif kıyafetlerle :ııaten yor- dır ki öğleden sonra evlerindıı tertip 
ganın altına girmeğe kıyılma.s. Sabah- ettikleri briç partilerine bu kıyafetle 
lık nedir? Bir defa ona bakalım: Sa- çıkaı· lar. Halbuki bu hiç doğru değil
bahlık :ııarif bir "" kadının öğleye lra- dir. 
dar lCJfıdığı gü;ı;el bir elbiaedir. Bun • Sabahlıklar her neui kumaıtan ya
lar türlü çeıitten yapılmaktadır. Ba • pılmaktadır. Bilhassa muslin çok r• • 
.ıı:a.n u;ı;un entari ıeklinde, bazan pija- uaçtadrr. Hele bu muslin, akordeon 
ma ıeklindedir. Böyle giyinmİf bir ka· feklinde yapılmıı olur'"' daha güzel 
dının sabahleyin gelen ıurmimi misa • durur. 
lirlerini kabul etmesi hiç t• ayıp sayıl· Sabahlılrlar uz:un ue etekleri fJe /rol 
maz:. Belhi cok kibar bir harekettir. yenleri 11eniıtir. 

L. 

..... 

• 

1f . ' 

1 

Yukanda :ııınema yıldı:danndan 

1 

Fili:ıı Brok'un giydiği muslin bir 1 
gecelik. 
Ortada Marta Sleper'in geceliği. 
Solda: Gimin Roger 
Ortada: Maryam Hoplıin:ıı 
Afağıda: Francea Drake'in pija
mıuı. 

Sağda: Güzel bir kadife ve selen 
sabahlık. 

·\. 

Evli bir ltalyan kadını-
• • • 

nın evamırı aşeresı 

Faşist rejimi evli kadına nasıl 
ev muhabbeti telkin ediyor? 

Turin'de çıkan biF ltalyan g~ 
zetesi, evli bir ltalyan kadınına hi
taben on maddelik bir hitap, daha 
doğrusu avamiri atere neşretmit • 
tir. 

Bu avamiri işereyi buraya ay
nen tercüme ediyor ve alıyoruz: 

1 - Kocanı her teyin fevkinde 
ıev; hemcinsini elinden geldiği ka 
dar sev. Dütün ki evin, hemcinsine 
değil, kocana aittir. 

2 - Kocanı mükemmel bir ev 
sahibi, iyi bir dost gibi telakki et, 
onu hazan hayatının küçük srkın • 
tıları naklettiğin bir dost zannetme. 
icap ederse bu dosttan vazgeç. 

3 - Evin intizam dahilinde ol
auı> , ve kocanı karfıladığın zaman 
yüzün gülsün! Fakat eğer, o yüzü
nün güldüğünü farketmezae, kusu
runa bakma. 

4 - Eğer mümkünse, ondan e
vin için fazla bir fey isteme. On . 
dan yalnız güzel, sevimli rahat bir 
yuva iste. 

5 - Çocukları daima taze ve te-

ıniz olsun. Sen de onlar gibi temiz 
ve taze ol. Seni gördüğü zaman 
gülıün. Ve senin yanında olmadığı 
zaman da yalnız seni dütünsüo. 

6 - Onu saadette ve felakette 
ortak olmak üzere aldığını unut • 
ma. Eğer onu herkes terketae, sen 
onun ellerinden tutacaksın. 

7 - Eğer kocanın anneıi vana, 
koetlnı çocukken kollarının arasın
da sallıyan kadını ihmal edemez
sin. 

8 - Hayattan kim -eye vereme
diği bir fey isteme. Eğer kocana 
faydalı olabilirsen sen zaten me • 
sutsun! 

9 - Eğer ba•ına bir felaket ge
lirse, cesaretini kırma, ümidini kır
ma. Sükunet az sonra avdet ede • 
cektir. Kocana itimat et. Çünkü o İ· 
ki kiti için cesaret toplamak mec • 
buriyetindediı-. 

10- Eğer kocan senden uzak
lafırsa onu bekle. Hatta ~eni ter -
ketse dahi bekle. Çünkü sen sade 
onun karııı değil ayni zmanda İl· 

. . . 

Ihlamuru kıpkırmızı 
nasıl yapabilirsiniz? 
Kısa bir zamanda ıhlamurun çay 

gibi rengini çıkartmanın usulü 
Ihlamuru oe kadar kaynataanız di uzun lafı bırakalım da tarife ı• 

yine sarıdır yine sarıdır. Halbuki çelim: 
gribin bu kadar salgın olduiu bir ibriğin içine hir bardak kadu 
zama~d~ ıhlam~r d3: ne kadar çok ıu koyun. Kafi miktarda ıhlamut 
aarfedılıyor degıl mı? . 

1 · b' hl ld _,_ . . abn ve bır çeyrek kadar kaynatın. 
yı ır ı amur e e etm'"' ıçın h 

ti k tm
- '- ı· T· k' Da a doğrusu fokurdıyana kadar saa erce ayna ..... azım. a ı 

ıhlamurun hassası iyice çıksıo. kaynatın •.• 
Fakat bakın benim annem bir lalim çıkmata batladı mı bllf" 

çeyrek içinde nasıl kıpkırmızı ıh - ladı. Bunun üzerine hemen soğuk 
lamur elde eder: ıuyu boca edin. Yani ibriii ağzına 

içine çay atar diyeceksiniz ! kadar soğuk su ile doldurun ve tek 
Hayır, imkanı y~k. Ihlamura ıh- rar aletin üzerine koyun, kaynasın.. 

lamurdan batka bır feY kanttır - Kaynar kaynamaz, içine hiç bak-
maz ama usulünil bilir.. mayın hemen fincana botaltın. Ga 

Malum ya her yiğitin bir yoğurt recek;iniz ki ıhlamur kıpkırmızı 
yiyiti vardır. it usulü bilmekte. Şim ve hatta çaydan koyu çıkmıttır. Ve 

minin de terefisin. Ve bir gün o 
seni takdis ederek sana gelecek • 
tir. 

itte evli bir ltalyan kadınının e
vamiri aşeresi. Bir vesika olmak Ü· 

zere buraya aldık. T efıir size ait.
tir . 

ıhlamurun bütün hassalan da bu
nun içinde vardır. 

Öyle saatlerce beklemeğe ne ha 
cel işte size enstantane güzel bir 
ıhlamur. Afiyetle için ve yatağa ya 
tın .•. 

içine biraz da karanfil ataraa -
nız lobusa terbetinden hiç farke • 
demezsiniz. 
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Barenjer'in koltuğunda of uran Su
mers, Dal' e garib garib bakıyordu 

Hülasa çeyrek ıaat sonra Barenjerin apar 
tımanma çıkan merdivenleri tır
manıyordu. Dünyaya metelik ver
meyen adamların tavrile hızlı hız
lı basamakları çıkıyor<lu. 

[ Fantoma - Hın;ız namile maruf <>
lan Marten Dal hususi bir baloda ga
yet garip bir hırsızlık vakasının içine 
brı;mı;ur. Çalınan ıey ev sahibi Ma
dam Koverlihin ye;il elına&ldır. Bunu 
:Brbıa isınlnde bir genç kız a§ırıruştrr. 

Maksadı gudur: Çünkü bu yeşil el
mas Cimi Barinjer isminde bir adamın 
lratledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunınu§tu. Brina bu ~ü~ 
cevheri tekrar elde ederek kendisını 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir ıe
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Koverlih a;ımıasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak
tır? 

lıte Dal, ;imdi genç kız~ bir yar
dım olmak üzue KovCTlihın ukasmı 
takip etmiş ve onun da bir gece Cimi 
Barinjer'in katledildiği daire de aynı ıc
ki!de vurulduğ Jnu g .. rmüştür. Dal şim
d l"" ... ~,.."· •tı t'l P'İt,.,.-ıs vr- h=r erk 
maceralardan sonra mücevheri alarak 
ı;c etı:nştır ] 

- Ne tavsiye ederııin ., Marten? 
- Siz karar veriniz Brina. 
Dü~ünceli dütünceli dizinin üs

tünde durun çantasına baktı. Brot 
aklına gelince : 

. Ortadan kaybolmayı tercih e
derim • 

- Öyle ise, Kondonun da, poli-
6İn de gözlerinden uzak bir yer 
bulmalı. 

- Ben bir yer biliyorum. "Şen 
nrkad:ışlar ., lokantası... Annem, 
b::ıbı.m sağken bu lokantanın aa
h;hleri bizim evde çalı,mıtlardı. 
Ber.i cok severler ..• 

- Çok iyi bir fikir. 
Şoföre "Şen arkadatlar,,ın ad

re• ni verdiler. 

Xlll ine• kısım 

Sen arkadaşlarda .. 
Brinanın bir müddet saklanmak 

için gittiği "Şen arkadatlar ,,m hiç 
te ismine uyar yeri yoktu. Dal, 
ge ç kızdan ayrılmadan evvel bu 
küçük kahvede insanın içini aça -
cak, biraz netelendirecek hiç bir 
,ey bu!unmadı§ını gördü. Dar bir 
~okakta karanlrk bir yerdi. Fakat 
temizliğine diyecek yoktu. Mütte
rileri çok garip insanlardı. La
kin masum oldukları her hallerin
rlen belli idi. Kahve ve cıgara İçi
yorlar, dünyanın gidipb hakkın -
da bir çok münakaplara giritiyor 
)ardı. Bu küçücük kahvenin sahip
leri, ihtiyar bir kadınla kocası idi, 
İkisinin de namuslu ve iyi insanlar 
o duğu yüzlerinden anlqılıyordu. 
Brina'ya ellerinin erdiği, güçleri -
nin yettiği kadar ikram ettiler, dü
kanın üstünde bir odayı ona ver
diler. Dal, Brinanın gizlenmek için 

bundan daha iyi bir yer bulamıya
cağma kani olmuftu. Fakat bu 
giz!enme ne kadar devam edecek

ti?. Genç kızın etrafında çok bü -
yük tehlikeler vardı. Her halde 
Raif Kondon hırsından kendini 

kaybetmit ve Berenjer öldürlildü
ğü gece Brina'nın onun evine git
tiğini polise haber vernıifti. Bri -
na ele· geçecek oluna, en qağı sı
kı bir isticvaba tabi tutulacaktı. 
Bu yüzden bütün istikbalinin mah 
volması ihtimali de çoktu. 

Dal yavaf yavat yürüyordu. 
B~ının içini bir sürü kara dütün
ce kaplamıştı. Brina'nın vaziyeti -
ni dü,ünmekten, Fantoma Hırsı
zın da çok müfkül bir vaziyette bu 
lunduğunu unutmuttıı. Bu kadar 
az zamanda iki defa atlablan Su
mers muhakkak deli gibi olmuttu. 
Koverlih'in üzerinde bulunan kart, 
Fantoma Hırsızın cinayet ge::esi 
onun Barenjer'in evine gittiğini is
bat etmeğe kafi idi. P 0 lia hafiyeai 
muhakkak bundan İstifade etme -
ği dütünecekti. 

Dal birden adımlarını büsbütün 
yavatlattı. Gözlerinde bir ıtık yan
dı. 

Orada bulunana bir telefon oda
sına girerek Sumeni çağırdı. Onu 
evinde bulamayınca Raif Kondon 
un evini aradı. Oradan da bir ce
vab alamadı. Bunun üzerine Cimi 
Barenjerin evinin numarasını çe
virdi. Ve bu sefer telefonda sert 
ve hiddetli bir ses ititti. 

- Ne kadar hiddetlisiniz efen
dim. dedi. Biraz sakin olunuz. Sizi 
birazdan görebilir miyim? Sizin'e 
birkaç dakika konuşmağı çok arzu 
ediyorum. 

Telefondaki adam havretinr1en 
bağırmaktan kend;sini ~larn~..ı,_ 
Dal gü 1e•Pk t ı,.r .,,ı k~padı. B;r 

Barcnjerm koltıığunda oturmak
ta olan Sug:ıen ona, ka.Tfuında bir 
hilkat garibesi varınıt g'bi bakı
yordu. Dal: 

- Ne var? dedi. Bana böyle 
bakmayınız canım. Ben bir F anto
ma değilim ki. Bunu ıiz de biliyor
sunuz. 

Oturdu. Bir sigara yaktı. Su-
menin hayreti o kadar büyüktü 
ki ağzından bir kelime bile çıkmı
yordu. Nihayet: 

- Ne cesaret! ne cüret ! ... diye 
bildi. Şimdiye kadar hiç böylesini 
gürmemiştim. 

Dal gözlerini falta'ı gibi açtı. 
- Sözlerinizden hiç bir 9ey an

lamıyorum, dedi. Bu kadar cesa
retli bu kadar cüretli olan adam 
da kim?. 

Sumers doğrularak: 
- Siz, dedi. Bütün adamları

mın, şehrin her tarafında sizi a
radıklarını bi'miyor musunuz? 

- Ben mi? .. beni mi? .• 
- Evet, sizi .• Yahud Fantoma. 

Hırsızı .•• 
Dal içini çekti. Çok canı sıkılmıt 

gibi bir hal aldı: 
- Hep ayni fikri sa.bit. •• Fanto

ma - Hırsız size yeni bir oyun mu 
oynadı? 

Polis hafiyesi "evet,, manasında 
ba,ını salladı. Sonra: 

- Hakikaten çok cüretkaraınız 
dedi. Sizi bulana mükafat vadedi
yorum. Siz ise kendiliğinizden be
ni görnıeğe geliyorsunuz. Bir fCY . 
anlıı.yamıyorum doğrusu. 

- Ah .. evet •. siz Fantofama Hır
sızı arıyorsunuz ... peki ama, ııeğer 
adamlarınız F atnoma - Hırsızı arı
yorlarsa ne diye bana müracaat et
sinler? 

(Bitme-fi) 

Yüksek Sıhhat 
Şurası top 1anıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
profeıörltt cumarteai günü Anka.raya 
gideceklerdir. 

Sağlık bakaru doktor Bay Refik'in 
reislik edeceği toplantılarda, memle
ketin umumi aıbhat İ{leri ve buna bağ 
lı meseleler gôrütülec:ektir. Şüra top
lantrlarınm bir hafta kadar ıiireceği 
tahmin edilmektedir. Öğrendiğimjze 
göre, bu içtimalrda görüpnek Üzere 
alakadar makamlar tarafından bazı 
mühim raporlar bazırlanmıı bulun -
maktadır. Yüksek arhbaı şurasına ~ 
rimizden general Beaim Ömer, Gene
ral Tevfik Salim, Bursa aaylavı Bay 
Refik, Bay Akil Muhtar, Bay Murat 
lbrahim, Bay Mazhar Osman itlira.k 
edeceklerdir. 

Ayasofya müze
sindeki levhalar 

(Ba§l 1 inci sahifede) 
yada durmakta ve Sultanahmet cami
ine nakli çareleri dilJünülmektedir. Bu 
levhalar S..Jtan Mecidin ikinci imamı 
hattat Mustafa izzet tarafından ya -
ulmııtır. 

Müzenin mihrap kısmı olduğu g.ibi 
m11hafaza edilmektedir. Burada da 
Saltan MahmuJun el yaZJ.Ue yazd•iı 
20 metre murabbaı büyüklüğünde bir 
levha ile yine Sultan Mahmudan elya
zISı olan diğer bir levha indirilmif, fa
kat b11n.lanıi ~·ine yerine takıhr••ı la· 
karriir etmittir. 

Bu kısan cami halinde muhafaza e
dilmc!.tedir. Halıları da yerinde dur
r.- • ~ • ........ • - .. of alan da aynen 
muhafaza edilmiıtir. 

K na~u -....1ot!fmanın Budin muha
rebesinde rlr'~,. tiği tamdanlar da bu
rada durmaktadır. 

Camiin müezzin malıfeli arkaun -
dakj kısmında bulunan mozayık naJut
lı bir zemin de meydana çıkanbnıttır. 

A rJluda yapılan hafriyat 

Ayasofya avlusunda yapılan hafri
yata d1'vam edilmektedir. Hafriyat i
ki Alman arkeoloğunun nezareti al· 
tında yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
bulunan parçalar bir kenarda muha
faza edilmektedir. Dün de hafriyat 
yerinden 3 •Ülun başlığı çıkarılmıştır. 
Çrkan eserlerin dördüncü a•ırda yapı
lan ve bili.hara yanan eaki Ayaaofya
ya ait olduğu tahakkuk etmiıtir. Haf
riyat sahasında evvelce bulunan mah
zenden baıka bir de au yolu bulun• 
muştur. Bizans devrine ait olan bu ip
tidai •u yolandan hala istifade edildi
ği, Darphanenin sı::;r.ınun bu yolun i
çine konulan bc.rularla geçirildiği gö
rülm.liıştür. Yine hl'lfriyat sahasında eı .. 
ki Ayaıofyanın av]uıunun, methaileri
nin trmel!eri bul ınmu.ştur. 

Umuıni mec iste 
Dü kü top.antı 

(Ilaşı 1 inci sahifede) 
ya ihtiyaç &'Ör'jlüyor. Belediye kendi 
tiyatrolarında bunu yapacak kudreti , 
maLyede değild:r. Bütçemiz malüm · 
dur. Bir hal çaresi bulamadık. Bizim 
kendimizin yapamaJığımız bir feyi 
diğer tiyatro sahibi vatanda~lara tah- 1 

mil ebnek İ&e, hiç te doğru değildir. 
Onun için, bu talimatnamenin tatbiki .. 
nin iki sene tehirini teklif eidyoruz. 

Bunclan sonra Bay Galip Bahtiyar 
ıöz alarak her a:k~~ .b. nle_roe .. V~La~
daıın tiyatrolara gıttığını, eger acıl hır 
tehljke vana, tali:natnamenin tatbiki
ni istedi. Bay Feridun da ayni mealde 
aöz söyledi- Bay Fuat, tehl~ke varaa, 
hemen talimatnamenin tatbikin, 1 bu 
tesiaatı yapmıyan müesseşe)erin kapa .. 
tılmıumı istedi. Bay Halil tehlike var
sa tatb:k ediimeıini, yok!a, m1tkamm 
bu husuota teminat vermeaini diledi. 
Bay lama.il Şevket, talimatnamen.n e
aaaen 15 madde olduğunu, 14 mııdde
ain:n tatbik edilmekte olduğunu, sah
ne önüne çelik perde konmaıı ~a.kkı~
da olan çelik perdenin, ~i~dıl_ık hır 
fayda temin edeceğmi, çünku t.ıyatro 
binalarırun ahsap olduğunu &0yledı. 
Bay Faruk söz aJara.k Bay lam~il Ş~
kete hak verdi. Talimatnamenın çelık 
perdeye taallük eden birinci mad<le -
ainin tehirile, diğer 14 maddesini~ tat· 
bikine başlanmasına karar verılme .. 
sini ileri ıürdü. 

Daha bazı aza, bu mevzu üzerinde 
fikirlerini söylediler. Neticede, tali -
matnamenin makama iade edilerek ye 
ni.deu te.kik ve tadil edibnesi kabul e· 
dildi. Talimatname miiatacel kaydıle 
makamı riyasete havale olundu. 

Bundan 60nra, diğer ba.:.tı bazbata
lar okunarak kabul edildi. 

Eanaf bankannın va:iyetı 
Bunları müteakıp Esnaf banka11 va 

ziyeti hakkında makamın bir lezkerc
ai okundu. Makamın tezkeresinde, ban 
ka müdürlüğünden gelen bir me' .. tup 
mevzuu babsecliliyonlu. Esnaf ban -
kaaı mektubunda, makamı riyaıetten 
ve şehir meclisinden, banka hakkm -
da bir karar verilmesini istiyord ı .. 

Makam tezkeresi ve ilişik olan Eı
naf bankaaı idares.i mektubu aynen o
kundu. 

Banka mektubunda, bir müddetten
beri iç itkr bakanlığı heyeti teftişi -
yesi tarafından yapılmakta olan tah -
kike.tın neticelendiği söyleniy":r'. gaz": 
telerdeki netriyat, tehir meclisindeki 
müzakerat ,tahkikat ve oa.ire dolayı -
aile bankanın artık biç bir it yapamı
ya~ bir vaziyete geldiği kayd~lu -
mıyordu. Bankanın bu acıklı vazıyet
ten kurtanlmaıu için tedbir alınmaaı, 
memleket menfaati icabı olduğu ilave 
ediliyordu. ünk .. 

Ayni mektupta bankayı bu&' u 
-ziyetten kurtarmak için bazı ~a:tJar 
teklif edilmektedir. Bunlardan bin la,._ 
fiye karan vermek, ikinciai, mühôın ~
lacaklılan davet ederek onlarla bir 
anlaıma yapmak ve banka~ ~e~d_en 
ibyaaına çalı§<D&k. bankayı umıtuzlık
ten kurtarmak için, bankayı kapama
dan vel, ı...ıkadan alçalı:Wann, ala
calı.!arı rıiıbetincle yeniden bankadan 
bine senedi almalan ve bu suretle ban
kanın yeniden uy.anmasını temin et .. 
meleri tavaye ediliyor, bu tek.ilde ay
ni zamanda kendi lehlerifte hareket e
decekleri ilave olunuyordu. Abi tak
dirde bankanın bugünkü vaziyette, 
ahvali maliyeainin biç bir. muauı!'l.e 
ifaaına muktedir olmadığı ıtarel ed1li
yordu. 

Yine bankadan gelen tezicerede 
bankanın hesap vaziyeti kısaca hu.la~ 
ediliyor Mecmu itibarile ( 354) hln li
re. borc:ı ( 490) bin lira alacağı o'.du· 
ğu kaydediliyordu. 

Borçlarının mühim kıs~annm da_ 
(102) bin lira lstanbul vilayet hususı 
idaresine (27) bin lira belediyeye, 
(83) bin 'ı:ra tayyare piyango müdii;· 
lJğüne, ( 46) bin lira tahlisiye idaretı
ne (38) bin lira Mülga iktisat bank_a· 
~ (58) bin lira da mütet..rrik mu
eaaeae ve eıJıasa borçlu bulunduğu ya
zılıyordu. Alacaklardan bahsedilirken 
de kıunı küllisinin mahkemeye intikal 
etmit bulunduğu, mühim hir kıamı~ 
da kartılıksız c;~ı ~!le naknbılı 
tahsil bulunduııu kaycledilıyordu. .. 

Banka idaresi mektubunda, mu -
biın alaca.klılann davetinden ao~ 
banka idare mecllaniıı yeniden t.,..ıı.ı
ni bu suretle alacaklıların büsbütün 
bybetm.emelerini tav.iye ediyordu. 

Makanı tezkeresi ve banka mektu
bu okunduktan sonra, B&Jkan Bay Sa
dettin Ferit, bir söz olup olmadığını 
aordu. Bay Galip Bahtiyar kalkarak. 
bu beaaplan.n banka vaziyetinin 1$1/ -

velce mecliste uzun boylu müzaket"e 
ve münakata edıi.ldıijini, kat'i bir karar 
verilmesi Ji.zun geldiiini söyledi. Ab
dülkadir Ziya, bankanın taafiye tal.•· 
binin yerinde olup olm.adığıru tetkik 
için iktisat ve kav~. encümenl~n
den mür-ekkep bir encıınnende vazıye
tin hir ı...e tetkik edil~ istedi. 
GaHp Bahtiyar tekrar söz alarak bu -
na lüzum olmadığını, heaaplarm ev : 
velce tetkik edildiği makamın, meclı
ıin bu it hakkında doğrudan bir ka
rar venneaini aöyledi. Bazı aza da bu 
itin yeni battan tetkik olunmaaı i~in 
muhtelit bir encümen t~kilini teklif 
ettiler. 

Teklifler reye kondu. Muhtelit en
cümen teşkili kabul edilmedi. lktiaat 
ve kavanin encümenini, bankanın iı .. 
tediklerinin yerinde olup olmadığını 
tetkik etmeai muvafık bulundu. 

Bundan sonra, ru:uıamede batka 
madde olmadığından, toplanhya ni -
bayet verildi. Meclis pertembe günü 
tekrar toplanacaktır. 

Fırtına yedi balonu 
~ötürdü 

BERLIN, 18 (A. A.) - Darmstadt 
Alman balon müsabakası yedi balonu 
götüren bir fırtına yüzünden geri kal· 
mrştır. 

Leip-L1g'de fırtına mühim hasarlara 
sebep olmuştur. 

tal ürk 
(baş' 1 inci 

nukladılar. 

ANTALYA, 18 

sahıltde) 

(A.A.) - Ja. 
tanbulJan Ege vapurile ayın on al-
6:sında hareket buyuran Reiaicum· 
hur Atatürk dün Çeşme önlerinde 
saat 18 de :uzfer torpidoauna geçe
rek Al,ınyaya doğru yollarına de
uam etmi§lerdir. Zafer toı-pido$unu 
Aaatepe torpidosu da takip ediyor 
du. Alanyaya bu sabah aaat yedide 
mu()asalat edilmİf, Atatürk Alar.
yaya çıkarak üç saat kadar kaldık· 
tan sonra a):ni Va5:falarla Antalya~ 

yı teşr:f etmişlerdir. An:aly.ılılar 

i\tat:irk'ü ernsalsi;ı tez.aJıU.·ctla haı 
fılamtflardır. Şehir baftan bafQ do· 
nanm•f halk bJyük bir seı~nç için· 
dedir. Bir Fer.er alayı yapılmış ika
metgU.ılan önünden nı;lli marşlar 

söylenerek geçilm;şlir. Saat 19 do 
Riyaseticumhur heyetini hamil olaı~ 
Ege rJapuru da ı;manımı:uı geldi. 
Sevinç ve tezahürat devam etmek
tedir. 

Antalyada terlkik!er 
ANTALYA, 18.A.A. - Konuğu

muz General Kiznn Özalp, bugün 
'~Liyet makamında bir k•bul resmi 
yaptoktan sonra Liva "'-.-nandanlığını, 
Belediyeyi, Fırkayı ziyaret etmiıler, 
Lise ve Gazi ilk mektebinde denleri 
takib eylemi,Jerdir.Luenin ve bu :f.., 
mektebin talebegjndcn ald kları kar
ıılıklardan duygulanarak kendile
rini takdir etmi~lerdir. B~kanm şe· 
reflerine dün gece Belediyede b:r 
ıuvarc verilmiştir. 

iç İfler Bakanı 
ANTALYA, 18.A.A.- Yüce Rei

sicümhur Atalürk köşklerinde İstira
hat etmektedir. Halk fener alayları 
ve tezahürat yapmaktadır. Saat 17 
de iç işleri Bakanı Bay Şükrü Kaya 
gelmittir. 

l'evkifhanede bir 
İdam mahkumunu 
Yaraladılar 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

liıl isminde bir &'enci öldürmekten suç
ludur. Kız kardeıi Zeynebin kendisile 
evlenmesine izin vermediği için Celali 
öldüren Hacı ağırce:ıa mabkemesıiınde i
dama mahkllnı edilJniı, fakat leml?z bu 
kararı bazı usül noktalarından bozmuı, 
yeniden duruıınaya baılanılmıttı. Hacı 
bunun için tevkifhanede duruyordu. 

Hacı'yı böyle ölüm haline gelecek su
retle yaralayan Feriköylü lbrarumdir. 
Feriköylü ıbralıim de evvelce muhtelif 
hırsızlık suçlarınd.ım ve yol kesmekten 
dolayı biribirine eklenmek auretile 90 
sene hapse mahkWn olmUJ, fa.kat ka • 
nunda 30 aeneden fazla ağır hapis ceza
sı bulunmı>cJığı için ce:ıau 30 seneye in
clirihniş, aonra da muhtelil sebeplerle 
bu ~za azalblarak bq seneye inmit ve 
nihayet af kanunu çıkımı, lbralıim de 
tahliye oluıunuıtur. Hapio.haneden çı -
kar çıkmaz F enköyüne gidip bir kah
ve açan ve bir iki gün SOID'a da l>rtadan 
sır olan lbrahim Çatalca yolunda gene 
yol keseı-eK köylüleri aoymağa batla • 
mıt. fakat bir iki vakayı müteakıp ya
kalanarak tekrar çıktığı yere &'Önderil
mittir. ldmn mahkünıu Hacı'yı ölüm 
haline &'etİrecek kadar ağır yaralayan 
itte bu azılı s..,ıkalıdır. Fa.kat kendiıi 
de bu kavgada oldukça ağır bir yara al
mtftır. 

Kavgada yaralananlardan üçüncüsü 
F eriköytü lbrahimin kardqi olan ve ay
nı suretle yol keaa-elı: köylülerin parası
nı almaktan suçlu Y 11§3l'cbr. Y apr da 
bu kav&'ada ağabeyirine yardım etmif, o 
da mühim bir yara almııtır. Kavgada 
Arnavut Hacı'run tarafını iltizam t.-den 
me.kuflanlan Salim de yaralananlar a
raaındacbr. Salim tevkifhanede Bahriye
li Salim iakıd>ile anılmaktadır. 

Kavga bir yemek masaaı yiizünden 
çıkmıtbr. Hacı yemek yemek için bir 
masayı itıral etmeK istemiı, Feriköylü 
lbrahim hı.na m&ni olmuı, ve iki mev
kuf biribirlerine galiz küfürler savur -
mutlardır. itle bu küfürlerle baılayan 
kavga birdenbire kwımaı, evvela Feri
köylü lbrahim ile Arnavut Hacı biribir
lerile &'ırtlaklll§Tllltlar, sonra ela bahri
yeli Salim ile Yatar ite kanpnı1lardrr. 
Bunları da diğer mevkuflar takip etmiş, 
ikinci koğutla.ki mevkuflardan kundura
cı Kemal vesaire de iJe k:arıımıılardır. 
Bu arada gürültüye &'arcliyanlar :retit
mişler ve elinde bıçak olduğu halde Fe
riköylü lbrahimi yakalamıılardır. Feri
köylü lbrahimin elinden bıçağı alan 
gard;.y,,n Bay Şiikrüdur. 
Hacınm yarası kalbi üzerindedir ve 

çok ağırdw. Nakledildiği hapishane has· 
tahane.inde kendiaine ameliyat yapıl

mqtır. Umitsiz bir halde y•tmaktadır. 
Kavgacılar yakalamruşlar, prangaya vu
nılarak tecrit edilmiılerdir. Keyfiyetten 
müddeiumumilik haberdar edilmit, müd 
deiumumi muavinlerinden Bay Hikmet 
tevkifhaneye giderek tahkikata elkoy
muıtur. Kavgada ancak bir bıçak bulun 
muştur. Kavgadan sonra bütün koğuş· 
lar ve bütün mahkümlar aranmışlardır. 
Elde edilen bıçal' büyük bir sustalı ça· 
krdır. Bu sustalı çalanın tevkifhaneye 
nasıl •okulduğu, gardiı ':ıların &'Özün -
den nasıl kaçırıldığı tahk.k edilmekte • 
dir. Hacı'dan ba~ka diğer yaralıların ya
rnları hafiftir. 
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--M· Ü T E F E R R fi< 
Yunanistanda --

Alacaklılar yüzde 35e 
razı o!muyorlar 

ATINA, 18 (Milliyet) - Yunanis
tanın borçlan hakkında Londrada ya
pılmakta olan konuşmaların ne vaziyet. 
te bı.Jtunduğuna daır gazeteciler tarafın· 
dan &0rul.., suallere Hatbakan Çaldaris 
diğer haın'llerle de u~laıma konuşmala
rının keı.ild-iğ~ni tc~üfle söylcmıştir. 

Gazetolcrin ald,kları telgraflara na· 
zaran alacaklıların Yunan hükUmetinin 
teklif elliği yüzde otuz bet niabetini 
kat'i olarak kaibul etınemeleri konuıma· 
]arın kesilmesine sebep olmu§tur. 

Bazı haberlere göre de hamiller 1935 
senesinin nisanında vaktı gelecek olan 
bi;inci tediyeye kadar bcklıyeceklenniı. 

Y unanistanın hududt tahkimalında 
bulunmasının ve a.iJihlarını arttırması· 
nın hamiılerin daha z.yad~ mu~külat çı
karmasına sehtp oldugu Londradan bil
dırılmektedir. 

--o--

H u,>tn:anı nıc.1hkumlar 
ıs;,ıkla karşıııtdı 

TRENTON . New Jer•ey, 18 (A.A.)
Hauptman•ı brıgı.in hapiı.hanede gören 
cına) et mahkumları kendisini ııhkla 
karı.Jamıılar ve hapiıhane kantininde
ki 600 mahkum bu tezabüre iştirak et
mi§tir. Gardıyaıılar sükuneti guçlülde 
temin ed<.bilmi§lerdir. 

Tabanc:t ı uı hbu~lar 
Granite - Amerika • 18 (A.A.) -

Rüvelverlerle mii•ellah 20 mRhpus, 
bir gardiyanı öldiiroUkten sonra kaç
mıılnrJır. Bunlardan 15 İ yakalan -
mıştır. Bir çokları yaralıd1r. 

Baküde yenı bu neft 
kuyusu 

MOSKOVA, 18 (A.A.) - Ilakii'de 
çok kıymetli bir neft ~aynağı meıı:d":
na çıkarılm.ı§Ur. Gundelık vcrımı, 
3,000 tondur. 

--o--

İngiliz ask~ri tayyare
s· nde ölenler 

MESINA, 18. A.A. - 15 tubat· 
ta San Filipp:>da dü~n !~iliz askeri 
tayyaredeki 9 kit-inin ceıedi, Durb"n 
kruvazörü ile nakledilmittir. Hazin bir 
merasimden &0nra Ourban Napoliye 
hareket etmiştir. 

Cenub kutbunda 
DUNEDIN, 1 8(A.A.) - Ilyrd ile 

riyaseti altındaki sefer heyetinin bir 
çok azal:ıın bu sabah Y akob Rappert 

vapuru ile buraya gelmitlerdir. 

Byrd, Bay Of wbales'deki ikameli 
esnasında Amerikanın cenup kutbu &• 

razisindeki müatemlekelerin iki yÜz 
b ... n mll murabbaı arazi ili.ve etmitlır. 

Y apıla.n seferde nüfnsca zayiat ol
m.amıştır. Y akob Rapper, buraya e -
velce tahmin edilmiş olan tarihten iki 
gün evvel gelmiştir. Vapurdakilerin 
cümlesi aıhbattedir. Yalnız bazıları • 
nın yüzünde çekilen mihnet ve metak
katlerin ali.imi görülmektedir. 

Byrd ile arkadatları şarka :loğru 
yeni bir kefif seferi yapacaklar v., son
ra Valparais'e gideceklerdir. 

Cüretli bir dolandırıcıya 
olüm cezası verildi 

MOSKOVA, 18 (A. A.) - Havas 
bildiriyor: 

Moskova mahkemesi Grunapan ismin· 
de mühim bir aahtellmn ölüm cezasına 
mabkUm etmiştir. Muhtelif vesilelerle 
mahküm olmuş ve Moıkovadan sürüle
rek orada ikameti meoedilmit olan bu 
adam Moskova'ya tekrar ııelmeğe mu· 
vaffak olduktan batka muhtelif tröst
lerde Ye devlet dairelerinde mes'uliyetli 
mi.i1ıiın vazifeler ve vilii.yeılorde de daha 
az mühim ohnayan itler deruhte etmiş
tir. 

İtalyanlar iki golle fran
sızı yendiler 

ROMA, 18 (A. A.) - Fransa ve 1-
talya milli takımları dün çarpıımıılar, 
çok aıkı ve alakalı bir maçtan sonra 1-
talya, bire karıı iloi golle maçı kazan -
mışhr. 

B. Muuolini maçla hazır bulunuyor
du. 

Meksikoda taksi grevı 
MEKSIKO, 18 (A. A.) - Pazartesi 

günündenberi devam eden takwi grevi 
karnen kırılımşhr. Bin kadar otomobil 
ite çıkmıtsa da daha 8000 taksi henüz 
garajlarda dır. 

lst. as. 6 ıncı hukuk mahkemesinden: 
Annik tarafından Ayvansaray Lonca a
tik M us tafapap mahallesinde eski F u
run sokağında 3 No. lu hanede mukim 
ve balen ikaınetg8hı meçhul bulunan 
Haçik oğlu Aleksan aleyhine 934·2667 
Numaralı dosya ile açılan bopruna da
vaaının muhakemesi sonunda 28-1·935 
tarihinde boşanmaya karar verilmit ve ol 
bapta sadrr olan ilam sureti mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıt olduğundan 

tarihi ilandan itibaren on bet gün zar 
fıncla temyizi dava edilmediği takdirde 

mezkur kararın katileıeceği malum ol

mak üzre keyfiyyet ilan olunur. (8229) 

HABERL ER 

Kral Albert'in 
Mezarı önünde 
Yıldönümü münaseberi:;

1 
Belçikada merasim yapıb~ 

piiD 
BRÜKSEL, 18 (A.A.) - al<•'' 

tün gün, yurdun her yanında." . ..,,ifıdJ 
den Belçikalılar, Laeken ~ıldı gd 
kral A1bert•in mezan önun e 
resmi yapmışlardır. b'r ti' 

Ellerinde bayraklar taşıyan a:. sil 
kım ahali, &0kaklarda dolat!~: d 
ra mezarın önüne gelip aaygı 1 e 
mişlerdir. . b'1' 

Kralın feci bir •nretıe terkf,...,,, 
ettiği kayanın üstünde uçan I~ 
tayyareleri demetle çiçek atı;ı': y:.r 

Bütün binaların üzerindekı "' 
lar yarıya indirilmişttr. 1: ·ıırı 

Genç nesil harbin korkunç 0 

aur.u tanımıyor ~ 

PARIS, 18 (A.A.) - Belçi~• u"° 
birinci Albert'in ölümü yıldoniil>Jy• 
nasebetile Fransa başbnkanı, rJI ~r 
le ne§redjlen bir söylev yapmıt ~t 
mi,tir ki : i ~ 

" Peşinde getirdiği mateıııletolı çı· 
harp, insanların hafıza$ından P p 
huk silindi. Y eti.ı,en neailler bu lı~ Jel' 
k&bu!u taoımad1Jar ve onun fec~ b" 
!erini unulab:lirler. Bu tecrüb<tb ,ı 
§<?I'İyet:n ~ıl.acdığı hararetli _su ~,ıı' 
zu•u, bazen körlernyor gibid•~· de«' 
vi kuvvetlerin büyük birliğinı"•.,ı. bı 
bir kadere tabi olarak, mü1te~4' 
cinayetin tekrar kopmasına. nı_:.Jllf 
edecek fikirlerin inki~fına Jll.,_.. 
etnıemesi 15.zrmdrr . ., 

Amerikada altın 
Hakkında karar 11 
VAŞiNGTON, 18.A.A. - Reute' 

diriyor : d<; 
Yüksek mahkeme, mukavelclet ; 

deriç altın kaydının nazan iıjbılf' ı;r 
nıp alııunıyacağı hakındaki kararıtıl 
gün vermiştir. 

Bu karar iki kumıdu : IPl 
1.- Hususi aenedlerde altın_...,.~ 

nın hiç bir hükmü yoktur. KaTı;- V 
kısmı hükümetin ne§retmit oJdua" 
nunu taavib mahiyetindedir, ~ 

2.- Federal hükümeti bonolaJ1# ,ı!!. 
ğer mcvcud ise, alhn kayd mııteb< 
Bu kısrm hükiimet aleyhinedir. 

Sar'ı tesliın 
• 

F o• M ~ - kildlı 
ransız gumrugu çe ıs 

Almanlar geldi .. f 
NAPOLI, 18 (A. A.) - Sar!~ 

pılan muhtelif anlatmalar, dün 
mıtbr. frl 

SARBRUK, 18 (A. A.) - sar~ı.I ~ 
sız gümrük sisteminden çılmıı'1 ol il 
gümrük hududuna girmiıtir. f~ 
gümrük memurları, geceyarnıı "~ı;!'. 
Sar hudud .. ndaki yerlerinden •Y'p 'J. 
lar ve 500 Alman gümrük meınııtıl1~ 
zamnnda, FraJ.!:llz - Sar bududll I• 1 
yerlerini itgal ehnitlerdir. MuaJllc 

s 

künet içinde olmutlur. 

Bir vapur bindirdi -' 
ORAN, 18 (A.A.) - Jogili~ !?, 

dıralı King Edvard vapuru 8-~I 
vapuruna bindirmittir. Bu vaP"'. 6ı' f 
ban su ile dolmuttur. iki romor1' 1'1 
zaya uğnyan vapurun imdadııı
miştir. 

Sar' dan sonra... ' 
BERLlN, 18 (A. A.) - Fö~~ 

obahter gazetesi K.laipeda ~JI ~ 
kında Litvanya'ya kartı ıiddeıl<ı., , 
eden yeni bir makale netr~ttı~ff 

Frankfurter Çaytung da Lıı::ıir· 
leyhinde bir makale neıreıınek 

Bu!garistanda :ıeite}!~ 
SOFYA, 18 (A. A.) - BııA!""'"~ 

at 8.40 ta merirezi Safyaya µ.~ 
ınetra nzaklılı:ta bir zelzele bi•· J~ .w 
tir. Zelzele cenup Bulgariataııt'tii ' 
doplar mıntakasında daha kll'V"' 
seclilmiıtir. 

ti 

lngiliz S~nayi pa_~aı1 
İngiliz aanayı panayın dUJ> 1 ,ı:., 

da açılmqtır. Panayırın it~,,..il' 
yer, 5525,000 kadem mur eııı' 
1572 müe11eae, aergiye itı.iralı 
tıir. J• 

--o--- - p~ 

Zonguldak Halke"Jt> 
konferans t.; 

ZONGULDAK, 18 (A.J...) ~ ~ 
rimizde bulunan Erzurum ıı.a1 ~/ 
T ahain, Halkevinde idare ve ,..ıi. ~ 
mevzuunda bir konferan•. ~" bU il ~~ 
leketin bii-. :;n mü ı~vv.rlerı ,... 
ransta hazır bulundu. Konfe,... 
yük ali.ka ile dinlendi. 

Yeni 
Soyadı alanla~ od'~ 

* latanbul Evkaf müdirief ,.ıll~ 
nndan Hüseyin (Koç), Ev ~) .~ 
mat odacılarından A·bmet ~ f;ı.tİ ~ır 
zıtta Anadolu lokantası ,efı_ .ıeft ~ · 
gıner) tapu sicil muhafızJrgı ..ı•~' 
rinde.,; Fabrettin (Yalhi) soY ./ 
mrılardır. .. fetti~Jet' 

• Tapu ve kadastro mu ııaırtı"'.~~ 
Bay Lütfi (Can) soyadı~ :. ıl';:I 

• htanbul adliyesi istınt (Yıl 
mübatirlerinden Bay Mustafa 
soyadım almıthr. ker 

Barc Keresteci rn:ere'ı~ 
Afyon saylavı Bay Bere !(er" 

yan yeni soyadı ola~a~ BerC 
T'ürker İ&mini seçmıştır. 
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~ balmuz : 60 Y*flDI 
ıeçı,,;,, bir kadına benziyor 
llııı? Buna hiç kimse inamnaz. 
F'~ böyledir! Bu kadın, bü· 
~ valde olmaıma rağmen 
- rençlik heyecanlarmı duy• 
ııı.ı.tadır. Iıte kendiıinin biz. 
ıı.t Yllzdıklan: " Ancak bir kaç 
•1 evvel, cildim tamamen bıı
ııı,.,,Uf ve yüzümün bazı kı· 
~ çölimüıtü. Seksen. ya1-k"'da görünüyordum. Bır ar-
~ını, bana cilt için yegane 
~ olan (Biocel) Toblon 
~rü kullanmanu tavaiye et· 
t;; l>ecıiğini yaptnn ve cidden 
lıir llıucize oldu. Bütün bııru
~ııidanm zail oldu ve ciJ. 
....., bir genç im: cildi gı1ıi taze 

·~ -.Zip bir tekil aldL R .. 
'1ıiııı efe ,.U.,,iırac!l'ld pyam hay· 
"'t telıeddülü ı:çık bir ıurette 
~termelıtteclir.,, Fen ; yüzün 
·orıııııklulr1arı ve adalitm za• 
~ oi!t•eki Jliocel c:evlıe
l'lıı;,, ziyaa uir-mdan ileri 
hldiiin; ut.at etmiıtir. Viya· 
~ llniveniteai profeoörlerin
de., doktor Stejskal'ın uzun 
~ t.edcikab neticesinde genç 

1 J'Vanlardan istihsaline muvaf· 
.1'1c aldufu ve bütün dünyada 
"Uıı.aıi halda Tokalon tanfm· 
d'ltı t-n, edilen "Biocel,, na• 
lluııda!ci kıymetli cevher, tim· 
~~için bir unsur olan pe~· 

l'engindeki T okalon kreım· 
llİıı terkibinde mevcuttur. 

b~ · :.ıı:.n i~=~.:ı.:~:~: 

1 EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 
Alemdağmda Tefnelik myu kaynağı etrafına yapıla

cak dıvar ve pereli hendek inıaatı açık eksiltmeye konmuı· 
tur. Keşif miktan 1930 lira ve muvakkat teminatı 145 lira· 
dır. Şartnamesini görm~k isteyenle~ her~ saat o~ d~rt
ten sonra Hey'eti Fennıyeye ve ekaıltmeye gıreceklenn ıha
le günü olan 20-2-935 çarıamba günü İ11tanbul Evkaf Müdü· 
riyetinde İdare Encümenine müracaatları. (562) 

Arıntı veKazıntıSabşı ~ 
Beykoz Deri Fabrikumda bir sene içinde birikecek anntı 
mtılar aatılac:aktır. isteklilerin 2 Mart cumartesi günü aaat 

15 te Beykozda Fabrikaya müracaat1arı. 

Yüksek Balık Enstitüsündenı 
Yüz lira ücretli yabancı mütehıuıaıslara asistan alınacak 

dır. İngilizceyi, Hydrobioloji ve Hydrografi İıtilahlarmı iyi 
bilmesi ve Türkçeden lngilizc eye, İngilizceden Türkçeye ya
zı ve konuşma işlerini doğru ve çabuk çevirebilmesi şarttır. 
İstekliler cumadan başka her gün Balta Limanındaki Balık 
Enstitüsüne gelebilirler. (846) 

Tahlisiye Umum Müdür)üğündenı 
Tutulan nümuneıine göre 240 tane Iaciverd fanila pa· 

zarlıkla almacakclır. Muhammen bedeli 720 ve muvakkat 
teminatı 54 liradır. İhalesi 21-2-935 perşembe günü saat 
14 de yapılacakclır. İsteklilerin nümuneıini görmelC üzere 
Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğüne müra
caatları. (816) 

Keçi Kılı Satışı -c 

~ur ve 10-20 ya§ daha 
l•nç röriinebilir. Cinai 

h~ ... --•ııı::m;:;mıı;;aım::ı:ı:mllllllD Patate11 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Tahmini fiat Mikdarı Tarihi Saatı 

'( ~PU CULUK Soğan 
6.50 3000 7.3.935 14 
5.25 2000 .. .. 

Sabun ts l'oaK ANONiM ŞiRKETi Koyun eti 
l' AN BUL ACENT ALICI Un 

24 400 " 14,30 
46 3000 " 15 

~an Han, Telefon: 22925. 

l tabzon Postası 
AKARY A 'şPüs~r 
S4.Lı ııünü aaat 20 de Galata nh· 

~an kalkacak. Gidiıte Zongul
'-. lnoiıolu, Sinop, Samaun, Fat-
1' Or.ıu, Gireeun, Tirebolu, Görele, 
;:;-on, Rizeye uğrıyarak avdetle 
~ 41.eıelerle Siinneneye utnYa· 

-...::::.... 1279 

M~rsin sür'at yolu 
f •• •• vapuıu 21 

~ nonu Şubat 
ti ~~EMBE saat il de Sirke
'-! llblıiiıtndan kalkarnk (lzmir, An
~,~-- A.!anya, Anamur, Mersin ve 
~,>~) il azimet ve avdetle ayni iı· 
~e Tqucu, Çanakkale ve C... 

Q"" uğraye.eaktır. 

İSTANBUL 
OTOMOBİL 

'to~ ANONiM ŞiRKE-
~ TiNDEN ı 

\ ~ ~ 935 pazartesi günü 1aat 11 
>'•tin (Al eli de surette) umumi he
>ı" l>tin.u mukarrerdir.Vd<il':ten ve 

' ~ "len en az on hiueye malik o
~tl•d11rıarm içtimadan bir haf~ ev• 
ı,. "ı l.adar, ınalik bulunduklan hisse L"'I •ti l'. ı,._,lıi aynen veya mev~u bulunduk· 
~t~n mektubunu ıırk<t muhue
~ "• tevdi ve dühuliye varaksı al· 
' , •e İçtima gününde tirketin mer

't'i bulunan Takıim'de Mer· ...... 
1'1la gelmeler mcreudur. 

ı\ ~llı:na.ınei müzakerat ı 
lı.ııı,' t.lecliıi idare ve M~rakıp rapor
a ~ teılc.iıu, 

ı• ....... 9 
'"i l.ı.. 34 hilançoıunun tasdik ve Mec:...,.,h, . 
C -ıı ı raaı ...... ş· ' '1,"1-ıı ırket;n tasfiy i ve taıfiye 
1) , ~Yİni hakkı:ıda karar ittihuı, 

'ı;i. Şırlcetin taaf.yeıine lüzum görül· 

~ lalcıiırde, yeni idare Meclisinin 

\...:"'ın •c Murakıbin intihapları ve '-..""etin· ) . ın tayini 

"''rı ------~·~ıııı "'; 1 •taı.ı.uı Liman idaresinden 
lı.~'1'1ı0.740o o.İci! nınnerolu liman 

"'' lı. ka~hettim. Yem si alınaca• 
"'l İİlcıllıii roktur. Hasan o&lu Mah 

15 1000 " 15.30 
Mekteb için yukarıda cins ve mikdarı yazılı erzak açık 1 

ekailtme ıuretile alınacakdır. İsteklilerin şartnameleri anla-
mak üzere her gÜn Komisyona ve eksiltme için de belli gün 
ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur. (837) 

Kuyruk Satı ı 

Beyo..., lu Tapu Baımemurluğundans 
1 Sütlücede Mahmut Ağa mahallesinin imrahor köşkü 

caddesinde mukaddema imalatı Harbiye Tapa Fabrikası el
yevm Zemre Zade Ahmed Şakir Beye emlaki vakfiyece satı· 
lan yeni 90 No. lı hilen kagir Fabrika bina ve yerinin tapuda 
kaydı olmadığından senetsiz tasarrufat ahkamına tevfikan 
muamelesi yapılacağından bu yer hakkında tasarn•f iddia
sında bulunanlar varsa tarihi ilandan 15 gÜn zarfında 
710/935 muamele No. aile Beyoğlu Tapu Başmemurluğuna 
müracaatları ilan olunur. (849) 

TÜRK GÜMRÜK KOMiSYONCULARI 
İstanbul Birliği İdare Heyeti Başkanlığından ı 

Umumi Heyetin Alelalde top! anbya çağırılması 
Kanuni vaziyetlerimiz, dahili nizam namemiz, edô ve yeni bütçelerimiz üze

rinde konuıulmak üzre Komisyoncu, Maiyet memuru, Şirket mutemedi, Tica· 
rethane müstahdemi birlik üyelerini 3 Mart 935 pazar günü oaat J 6,5 da C•· 
ğaloğlunda Halkevi salonunda renel topl antıya çağırıyorum. 

NASm llJ.C Na .. rtn\4 kokeınden a(ırı91z ç11ııardt 
SiZDE ONU KUUANINIZI 

lıtanbul altıncı İcra memurluğuna: 
Mahcuz ve paraya çevirilıneıine karar 

verilen ufak gem lonna makina, el hava 

ID9kina, açık arbrmn ıuretile 23-2-935 ta 

rihine müıac!if cumarte5İ günü saat 

16-17 ye kadar Galata Pertembepazar 

Tünel caddeli 91 No. lu mağaza önünde 
aablacağından talip olanların mahallin· 

de hazır bulunacak memuruna müracaat· 
lan iliın olunur. (8237) 

ZA YI - Adapazarı Türk Ticaret Ban
k,.sının 11.5.932 tarih ve 4Sl No. '0 hıs 
ıeli' m kpuzu zayi ettik. Y eniıir · :U. 
racafınuzd.ın eıkisinin hükmü yul • r. 

Nisım Kazes ve Mabtuınlan 

Diş Tabipleri 
ve 

Doktorlara 
Paris'Je H. VILLETTE liboratu· 

varmın yeni bir keşfi olup jenjevit, 

piore ve stomatitlerde büyük yarar

lığı cümlece takdir edilen 

Sanogyl ve Spirogyl 
bir zaman piyasamızda kalmamııken 
bu defa yeni mal gelmittir. Her ec
zanede bulunur. Umum acentalığı : 
ZAMAN Ecza deposu, lst. mecc.w 
nümuneJer V<"rilir • 

---·•==::m:ı------= li yoglu doruuncıi •ulh huı<uk mab-

kemerinden: Pangalbda Tavukçu Fethi 

sokağında (2) No. lu hanenin ikioci ka

tında oturmakta iken 6 - 12 - 934 de 

f "ran ız haıtahaneıuı-de ölen Iıtavro 

Bolonun terekesine mahkemece el kon. 

ıutı ~ J r. ilin tar"'~'.nden hc11la.ına.k ü"eı·e 

alacaklı ve verecekıılel'in BiR ay ve mİ· 

rasçılaran üç ay içinde baıvurınaları. 
(8231) 

lst. Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
D. No. Mevkii ve maballeıd Sokağı Numarası C i n ı i Mııhamnw'l luymeti 

1087 Kadıköy Osmanaia 

3306 Büyükada Karamd 

latanbut Bahkpaun 
Eski Çelebi 
lıtanbul B.ıılıkprmn -
Zindan bpru 

4184 .. " 

4190 lıtanbul Baldı:pazan 
Ahı Çelelıi 

• 

Ayvansaray eski Mua
tafa P&f'l 

4390 Kadıköy Ruim Pap. 

4445 Samatya lmrahur 

4614 Beyoğlu Hüseyinağa 

4668 Büyükada Karanfil 

4669 

4675 

4689 

lıtanbu! Balıkpıızan 
Ahı Çelebi 
Büyükada Karanfil 

.. .. 

Eski Hekim 
Yeni saı-,. 

Zindan bpı .. .. 
Kantar ocai 

Peynirci 

Fnm 

Uzun Hafız 

Temenna 

Helvacı 

Karanfd 

Lila Hatun 

48 

49 
63 

15 

8 

Eıki 9 
yeni 7 

211 

Eski 37 
Yeni 39 

28 

Eski 7 
yeni 9 
9-11-13-17 

2-12-13-14 

Hanenin 3/24 hisaeai 

Bahçeli ahtap hane va ka
yunun 69/144 hi11eai 
Kiiğir maiıız• ve üstündeki 
aama odanm 1/4 his1e1i 
Kagir mafaza ve üstündeki 
odaların '1./3 lıisııesi 
Ki.gir mağaza ve üıtündeld 
iloi kat oda ve müıtemilib 
sairesinin 1/2 hi11eai 
Kigir maii'aza ve iiatündeld 
odaların 7728/28800 lıiaseai 

Arsa metresi 44-50 

Kigir hane ve dükkanın 
85 / 456 lıisaesi 
Y anm kigir hanen.in 
yarını hissesi 
Arsanın metreıi 67 
189/192 hinesi 
Bahçeli ahıap hane 

Kigir mağaza ve üstündeki 
odalann 7 /112 hislel.i 
Kagir ev ve tarla metresi 
14166 
Arsa metresi 1018 

Lira 
600 

Açık artırma 

658 
Açık artırma 

1411 
Kapalımrf 

7251 
IC.apab_, 

7410 
Kapalımrf 

2830 
Kapalıud 

266 
Açık artJrma 

309 
Açık artırma 

785 
Açık artırma 

264 
Açık artırma 

434 
Açık artuına 

1341 
Kapalı za.rf 

3268 
Kapalı zlll'f 

1018 
Kapalı zarf 

:. 
N ... 
Q ... 
l 

-., ., 
"' 

4807 Eminönü meyduu 
Şeyh Mehmed Geylinl 

Yeni köprü batı Kigir Karakat ham •• 4879 
meyduu ve 68-70.14-15-16 altındaki ınağazalann Kapalr zarf 
arpacdar ve ııehzehane 1/24 hissesi • . • 

Zi Brınkas ijJ Sabf Komisyonunca müzayedeleri ilin edildiği balde mezkur Koınııyonun lagvından 
d 1 raat tla lıaıımym anıra ve mü.fred at ve evsalı yukarda ı:öıterilen ve Gayri Mübadillere aiıl emlak Gayri Mü· 

o ayı oa ıt n yapı Tali lan! ·· 
badill K • 0··nlDD·· üzdeki 23 Şubat tarihinde yani Cumartesi günü ..Wacaktır. P o ann o gun 

er omuyonunea • "ı:ılıa • Ga · 
saat ondan itibaren Galata' da Bahtiyar hanındaki komisyon dairesine müracaat etmelerı aabf mu sıren YM· 
mübedi.l bonoıu ile dir. 

lıtanbul Harici Askeri 
Krtaat il>tnlan. 

1 -Tahmin edilen fiatı 
on yedi bin altı yüz lark lira 
olan iki yüz otuz iki bin tane 
muhtelif renkte makara kapa
h zarfla ekailtıneye konul
muıtur. 

2 - İhalesi 24-2-935 pazar 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekle· 
rin 1323 liralık muvakkat ban 
ka mektubu veya Maliyeye ya 
tırılmı§ teminat karşılığında 
alınacak makbuzlara arttırma 
ve eksiltme kanununun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesika
ları getirmeleri. 

4 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek is
teyenler her giin öğleden son· 
ra müracaatları. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
teklif mektuplarını 3 cü 
maddede yazılı vesikalarla bir· 
likte ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankara M. M. V. 
ıatmalma komisyonuna ver· 
meleri. (788) (595) 1031 

••• 
Alpulludaki lataatı için 

135,000 kilo Un 3.3.935 pa· 
zar günü saat 16 da Lülebur· 
gaz Satınalına Komisyonun· 
ca kapalı zarfla alınacaktır. 
Ekailtmeye girecekler kanuni 
oturacak yer göıtermeğe mec· 
burdur. Ve Ticaret Odaların· 
dan tıuıdikli vesika ve şirket· 
ler namına girecekler vekalet· 
name bulunduracaklardır. 
Bunlara ve muvakkat teminat 
makbuzunu ve teklif mektu· 
bunu ekıiltıne açma saatinden 
bir saat evvel vermiş buluna
caklardır. Şartname isteyen· 
ler her gün ve saatte Lülebur
gaz' da Askeri Satmalma Ko
misyonunda bulunmalıdırlar. 
Tahmin bedeli 16200 lira olup 
teminatı 1215 liradır. (792) 

(149) 1185 

lıtanbul Levazım Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

llanlArı 

iki numaralı Dikim evı ı
çin bir ııyırgı, bir muhat, bir 
Zımba makiııesiyle dört bey
girlik bir pres 7 Mart 935 per· 
şembe günü saat 14 de açık ek 
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2450 liradır. İıteklile· 
rin şartnamesini ve kataloğu
nu görmek üzere her gün öğ
leden evvel ve eksiltmeye işti· 
rak edeceklerin 183 lira 75 ku
ru · tcminallariy e belli saatte 
T~phanede ıahnalma komiıyo 
nt a gelmeleri. (737) 
(280) 851 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve. 
kileti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden ı 
Trabzon ve Zonguldak sahil sıhhiye merkezleri için taka 

biçiminde yaptırılacak iki motör ile tamir ettirilece~ ?lan 
Trabzon ve Zonguldak motörleri hakkmdıı yapılan İkincı ek· 
ailtmede eksiltmeye girmek şartlarıru haiz istekli gelmedi· 
ğinden 25 Şubat 1935 pazarlıkla yapılac~~·.. . 

A - Yeniden yapılacak Trabzon Motorunun ınşıuıı ve 
eski Trabzon motörünün tamiri bedeli muhanuneni 3100 li
radır. Yeniden yapılacak Zonguldak motörü ile eski Zongul
dak motörünün tamirinin tahmin bedeli 4985 liradır. 

B - İşbu işlere ait fenni ve ldari şartnameler ve resim
ler İstanbul Limanı sahil sıhhiye Merkezi Levaznn memurlu
ğundan pıu-aıız alınır. 

C - Pazarlık 25 Şubat 1935 pazartesi günü saat 14 te 
Galata'da Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul Sahil sıhhi
ye Merkezinde iki Motör için ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat Trabzon Motörü için 232 lira 50 
kuruştur. Zonguldak motörü için 374 liraclır. 

E - İsteklilerden Gemi inşaatı ve Dizel motörleri tamira· 
tı işlerinde ehli oldukları hakkında ticaret odasında bu davet 
tarihinden sonra almmış bir vesika aranılacaktır. 

F - Pazarlığa girecek olanların reyler sürülmeye baş· 
laruldığı dakikaya kadar muvakkat teminat paralarım yatır· 
mış olmaları şarttır. (839) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Sahibinin lımi Hiııeıi Cinai Mevkii Köyü Vergi Borcu 

Lira K. 
7768 10 Salih Rauf lazı 

Hatice Adile 
12/3 Arazi latıuıyon Maltepe 

6148 00 
114 00 

Feyzullah Vakfı 12/4 Arazi ,, 
Salih Rauf kızı Ha- 12/3 Bina Hamam 
tice Adile 

.. .. 
152 00 Feyzullah Vakfı 12/4 ,, ,, ,, 
892 11 Viktorya kızı Vir- Tamamı Hane Rahman- Kar-

jini maa bahçe lar tal 
497 35 M ihran Un de- 'Bağdat Pen-

" ğirmeni caddesi dik 
Yukanda mevki ve cinsleri yazılı olan eml~~ .ve. araz! 

vergi borcundan dolayı satılığa çıkanhru§br. Bırmcı ihalesı 
7.3.935 kat'i ihalesi 16-3-935 günleri saat 15 de yapılacak
tır Taliplerin ihale günlerinde yüzde 1 ,5 pey akçelerile bir
likle Kartal Malmüdürlüğünde hazır bulunmaları ilan olu
nur. (848) 

Sirkeci Gümrüğünden: 
S. k · G" .. - ·· Mu'·du·· rlügun-de mevcud cam laboratu· ır ecı umrugu _ 

var e§yaıı şubatın 23 üncü günü aleni surette aatılacagm· 
dan talip olanlann mezkur Gümrük Satış Komisyonuna 
müracaatları. (835) 

M mara Üssübahri Kumandan. 
lığı Satınalma Komisyo.nundan; 

Cinsi Mıktan 
7 metre boyunda O, 18 lik 92 Aded 
" P. N,, potrel 
24 S/M boyunda civata 280 ,, 
Fincan 440 " 

inşaatı iıtihkimiye içinyufcarda cins ve miktan yazıh 
" k lem malzeme pazarlıkla satın almacakbr. İhalesi 1 Mart 
g~5 ~rşembe günü saat 11 de yapılaca~ır. İsteklilerin §.~rt
namelerini görmek üzere her gün Komııyonumuza mura· 
caatları. (g42) 



Yalnız bir kaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En •lddetll b•• •Orılerını 

derhal keaer 

Gripin bütiln ağn, ıızı •• ıancıları din i rir. Nezleye gripe diş, 
bel, aiııir, adele ağrılanna, Romatlımaya, tlfJl.ueden milteorellit 
ııtırablua kartı bilhun mlieasirdir. 

[!!J [!!J 

1 1 
R~ } o il dif macana fabrikasının Dıütehauıı ~ lmı aıı:erleri 

tarafında• imal edilmektedir. 
Har eczanede bulunur. Flatı 7 1/2 kuruttur. 

Üniversite Arttırma, Eksiltme ve 

Tahmin bedeli 
Mark Kiloıu 

220 100 

130 100 

100 100 

Pazarlık Komisyonundan: 

• 

Alınacak 
Kilo 

400 

1200 

1000 

Cinai 

40 derece aaf ve kriatalize aaid 
fenik 1 O kiloluk ambalajla. 
28 derece bilkimya saf gliserin 
25 kiloluk t\1llbalajla. 
40 derece formalin 50 kiloluk 
ambalajla. 

l -Yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem Ecza 28-2-935 
perşembe gÜnÜ saat 15 de Üniversitede ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile eksiltmefe konulmuttur. 

2 - Talipler yukarda yazılı üç kalem Eczanm yekUnu olan 
3440 Markm tutan olan Türk Urasmrn yüzde 7,5 te· 
minatlarmı ihale günü öğleye kadar Üniversite Muhase· 
be veznesine yatırını§ olmaları lazımdır. (743) 

1189 

Yeşilköy Tohum Islah istasyonu 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keıfi 2990 lira 34 kurut olan müeasemize aid 
makine hangarı inıası açık eksiltme usuliyle münakasaya 
konmuttur. Münakasa 20-2-935 tarihine müsadif çartamba 
günü saat 15 de Vilayet Muhasebeciliğinde yapdacakdır. Ta 
!iplerin cari seneye mahsus ticaret odası ve fenni ehliyet ve· 
aikalan ve yüzde 7 ,5 niabetinde 224 lira 28 kurut muvakkat 
teminatm vezneye yatırıldığı na dair makbuz veya banka ke
falet mektubu ile birlikde, aynı gün ve saatten evvel muha
sebecilikdeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Talipler 
bu husustaki ıartname evrakı keıfiyeyi ve projeyi 15 kurut 
mukabilinde müesseseden alabilirler. Tafsilat almak isteyen· 
ler de Nafıa Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (531) 

943 

# GRiPTEN KORUNUNUZ! 
Pastil Antiseptik Kanzuk 

Kaıtnık paıtilleri ı Teneffüı yolu 
ile l'eçen hutabkların koruyucu• 
ıudur. Grip, nezle Ye m..ürüiü 
önler, teneffüıü kolaylaıtmr ve 
temizler, 

Kanzuk putiUeıi ı Yolculukta 
kalabelık ve tozlu muhitlerde kı· 
am kapalı yerlerde buhmmakclan 
l'elen bulaıık haatahkların önüne 
geçer. Ses kmklannda ve boıiaz 

eczanede bulunur. 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Cinai Mikdarı Teminatı İhale gÜİıü Saat 
Li. Ku. 

Zeytin yağı 13,000 kilo 343 68 7 Mart 935 14 
Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve 

mikdan ile muvakkat teminatı yukarda yazılı bir kalern erzak 
hizasında gösterilen gün ve tarihde kapalı zarf usulile münaka
saya konmu11tur. istekli olanların ihale günü ve aaatmdan 

bir saat evvel muvakkat t : ... inat adları ile teklif mektubları 
ayrı ayn birer zarf içinde ve ikisi ayrı bir zarf derununda 
olarak Komisyon Reisliğine teslim ve şartnamelerini gör· 
mek isteyenlerin Komi~vonumuzla lstanbulda Kaaımpaşa· 
dl' " -="! L,-... - ~ , Komiıyonuna müracaatları. 

MiLLiYET SALl 19 UBA 

~ Oenız .r,oııan 
~.E~1~1.... 

Tel 42362 - !irbd Miibllrdanad. --·Han. Tel. 22740.~-~il 
TRABZON YOL\.J 

ERZURUM vapuru 21 Şttbat 
PERŞEMBE günü ıaat 20 
de Hopa'ya kadar. (843) 

Dr. 1 H S A N S A M 1 

1ST AFlLOKOK AŞISI 
iatafilokoklvdan mütevellit (ergen-
lik, kan çıbanı, kolluk akı çıbanı, 
arpacık) ve bütiln cilt haıtalıklanna 
kartı pek tesirli bir aııdır. Divan-

İiıll-• yolu No. 189. (6463) -ili 

htanbul ıı:;;.mci icra manurluğundan: 
ipotekten dolB')'I açık arttınna ile pa. 

raya çevrilmeaine karar verilen ve ta
mamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 
bin dokuz yüz sekaen altı lira kıymet 
takdir edilen EyÜpte Süleyman Suba§ı 
nıahalleaiııoin Kıtla cacld...ınde atik ve 
cedit 11 numaralı maa bahçe bir bap 
hanenin tamamı açık arttmnaya çıkarıJ.. 
mıt olup 14 • 3 • 936 tarihinden itilıa

ren f'U"lnameai herl<eain görd>ilmeai ). 
çin daire divanbaneaône talik edilecek 
ve 24 • 3 • 935 tarihine müsadif pazar 
günü aaat 14 t.en 16 J1l kadar latamul 
beıinci icra daireainde satılacaktır. ı rt. 
bnnaya itti.ak için % yedibuçuk temi. 
nat akçeoi almıT. Arttırma bedeli mu • 
lıammen kıymetin % yetmiııbetini bul
duıiu takdirde ihale yapılacaktır. Aksi 
halde en son artbrarun t •üdü haki 
kalmak üzere arlbrma onbet gün a 
temdit edilerek 8 • 4 - 935 tarihine mü
aadiıf pıızarteai ııünü a)'lll saatte muham· 
men lııymetin % yetmişbeıini bulduğu 
takdirde en IOll artlırana ihale edilecek
tir. Bulmadııia takdirde 2280 numaralı 
lıanuna tevfikan ihale geri bırakılac:akı. 
tır. 2004 nu..-alı icra ve iflaa kanunu. 
nun 126 ıncı maddeoine te"Vfikan İpotek 

U FACI I(' ~~\,~ IC.U M BARA DAN 

0fjNYA~·KADAl2 
BüV t.i K~\)··~ERVE-T~~··DO~C.A 

•ahilh alacaklılar ile diğer alakadarların 
n irtifak halda sahiplerinin dahi l'ayri
menkul üzerindeki haklarını ve huauıile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını .,.,. 
rakı müııbitelerile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildinneleri l&z.ndır. Aksi hal 
de haklan tapu ıicillerile aabit olma -
dıkça ııabt bedelin.in paylatbnlmaaın • 

d .. lıeriç kalırlar. Alilcaclarlann itbu 
mıaddei kanımiyeye göre hareket etme· 
leri ve daha fazla malUınaı almak iıte· 
yenlerin 933/502 .to.ya numaraıile me-

muriyetimize müracaatlan ilin olunur ... -------------------..,·---------------~ (8233) Snt veren annelere 

_U ...... mum __ i ..... Ne ...... ,riy.....,at -.,. ~Yazı!!'!!!lı-,ıen-· FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Müdürü Etem izzet BENiCE Kullanınız. Stıtllnlhl arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

Gazetecilik ve Matb:aa::cı:lı:k~T~.~A~.~Ş~.~~~~~~~~~--~-~~~_!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OSMANLI BANKASI Istanbul Sıhhat ve içtinı81 

tM .. d .. ı··"' ·· de Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 muavene U Ur ugun 
Sermayesi: t0.000.00C lngiliz lirası ı -.Tıp Faki!Iteainin İstanbul ~?reha Haatahan~ 

• • olan dera ve frengı hastalıklan ve aerınyatmda doktorlar 
Türkiyenin baılıca ~ebırlerıle frengi hastalığı tatbikat kursu açılacaktır. ' 

Paris, Marsilya Nis, Londra ve Mançeater'de 2 - Kursa batlama zamam Mayıs 1935 bqı olup tK 
' ~~ ~ 

Mısır Kıbrıs, Irak, lran Filistin, ve Yunanistan'da fUbeleri 3 - Kura nihayetinde yapılacak olan imtihanda 111 f 
' ' fak olanlara frengi mücadele tqkiliıtmda 180. 200 lir• 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da retle vazife verilecektir. 'I 
• · d 4 - Kursa seçilecek doktor sayısı 10 kiti olduğundıtJ' .J 

Filyallerı var 11
• 820 tekliler daha çok olduğu halde Bakteriyoloji ve laboratıı'' 

Her türlü banka muameleleri yapar. itlerine az çok vakıf olanlar tercih olunacaktır. . .J 
------

--- --- -

BÜYUK 
ayyare Piyangosu 

5 - Kursa seçilecek doktorlara kursun bqmdan itib". 
.. nihayetine kadar yada 80 lira ücret verilecektir. ,,1 

18 inci Tertip 5 inci Çekiı 

11 Mart 1935 de dir. 

Büyüt itramiye: 30, 000 Liradır ~ 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ik-ramİ· 

yeler ve 20.000 liralık müklf at vardır. 
1241 .. 

Ü .ıiversite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

· Bedeli keın Eksiltmeye konulan it 
887,60 Tıb Fakültesi T eıril. binasında ahşap iıler. 
1350- - Tıb Fakültesi Teırih bin~ıma kalörifer kazanı 

konulması. 
l - Yukarda bedeli keıiflerl yazılı olan iki it 28-2-1935 

perşembe günü 15 de Üniversitede ayrı ayfı ihale edilmek 
üzere aleni eksiltmeye konulmuşdur. 

2-Talibler bu ite aid doıyalan her gün Üniversite Komis· 
yon Kitabetinden tetkik edebilirler. . 

3 - T alibler yukanda yazılı itlerin yüzde 7 ,S niabetinde 
teminat1arrnı ihale gÜnÜ öğleye kadar Üniversitede Mu
hasebe Veznesine yabrmıı olmalan lazımdır. (742) 

lllla 

6 - İstanbul haricinden gelecek doktorlara gidit harc:ıı· 
hı verilecektir. J 

7 - Kura için memur ve serbest doktorlar müracast J 
bilir. Müracaat edecekler ya doğrudan vekalete veya b~~ 
duklan yer Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüifuıe 1:';ı1 
lacaktır. Mücadelelerde vazife görebileceğine dair fle1 ;;I 
Sıhhiyeden alınmıt numuneye muvafık raporun latid'a1'1.ı 

h bulunması §arttır. Mecburi hizmetini bitirmemit ol..,.. 
kabul edilemez. ,,,! 

8 - Kursu bırakanlar hakkında Teya imtihana gır) 
yenler veya imtihana gİripte kazanamıyanlar ve tayiıı _1; 

dikleri yere gitmiyenler veya bir seneden evvel çekil:;. 
den kura esnaamda afclıkları ücret ve harcırah geri a~~~'".,11 

9 - İstekliler yukarıda yazılı olan §artlar dahıJ.ı9"' 
Mart 1935 sonuna kadar müracaat etmeleri ilin olun:r· ı~ 

(756) ~ 

Türkiye Ziraat 
Ban.kasındaıı~ 

Ankarada Bankamız Fen servisinde çalııtırılına1' . 
1 fen memuru ile bir daktilo a lmacaktır. 1'' ~ 

1 - Fen memurunun me naucat, makine veya. bafrfl' 
fen tahsili yapmıt ve tecrübe görmüş olması ve eyı il .1 
bilmesi tarttır. · }.lı"'.I 

2 - Daktilonun orta tahsili yapmış olması ve ':yi rrıel"; 
ca bilmesi laznndır.llaveten Fransızca bi:enler ve Lı•be ~ 
lan tercih olunur. isteklilerin 21 Şubat 1935 perşe~~_,:,otl~ 
mına kadar Ankarada Bankamız memurin Müdürlus ... t,.. 
İatanbulda Şubemize müracaa.tları. (793) 


