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Beşinci Millet Meclisinde müstakil Üyeler • • 
ıçın 16 boş yer bırakılacak 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

''Serbest çalışacak samimi yurtdaşların ulus kürsüsünden yapacakları tenkitler ve 
söyleyecekleri mütalealarla milli çalışmanın kuvvetleneceği kanaatinde bulunuyoruz,, 

F' Önder Atatürk'ün Cümhuriyet Halk 
}' ırkası teşkilatına ve ikinci seçmenlere be-
arınarnesi : 

yellerin her birinde birer saylavlık yer için 
Fırkadan namzet gösterilmeyecektir. 

Cümhuriyetçi ve milliyetçi olmakla bera
ber Fırkamız programından başka bir prog
ramla ve fırkalı olmanın tabii kayıtları dı
şında serbest çalışacak samimi yurtdaşların 
ulus kürsüsünden yapacakları tenkitler ve 
söyleyecekleri mütalealarla milli çalışmanın 
kuvvetleneceği kanaatinde bulunuyoruz. 

Bu yolda geçirdiğimiz dört yıllık tecrübe 
fırka esaslarmuzın ve fırka hükfuneti çalış
malarının ulus önünde yapılan tenkitlerle 
karşılaştırılmasına fırsat vermiş ve yurt
daşların siyasal olgunluğunu artırmıştır. Her 
gÜn her vesile ile düşündüklerini ve yaptık
larını fırka içinde ve fırkalılar arasında oldu
ğu kadar eyi ve temiz bütün yurtdaşların da 
mürakabesine arzetmeği vazife sayan fırka-

mızın bu kararını bildirirken fırka teşkilatı
mızdan ve fırkalı ikinci müntehiplerden yu
karıda yazılı vasıftaki müstakil namzetlere 
rey vermelerini isterim. 

1 
Şubatın sekizinci cuma gunu yapılacak 

Ôl'lav seçimi işleri üzerinde çalışan fırka 
t ~Unıi Reislik Divanı yeni Mecliste de müs
i a. l Üyelerin · bulunmasına imkan vermek 
~ın__fırka namzet listesinde 16 boş yer bırak-

aga karar vermiştir. Aşağıda yazılı viliı-

Birer saylavlık yeri boş bırakılacak yer
ler şunlardır : Ankara, Afyon, Antalya, De
nizli, Eskisehir, İstanbul, İzmir, Konya1 
Kütahya, Sıvas, Tokat, Muğla, Niğde, Yoz
gat, Çankırı, Kastamonu. 

Yenı Bulgar 
Rejimine doğru 
~~11:1gariatandaki kabine değif
~ i~•n iç yüzü sün geçtikçe da-l: anlllfılmaktadır. 
lıfıııı e~en mayısta Georgiyef hü-
8ııı etı;'lin it hllfına geçmesi, 
ti ~~&\an' da fırkalar arasında
'l 0ıııışınanın yarattığı anartiye 

"'~ bir kımıldanma idi. Gerçek 
•1)-:a.n önce, Bulgariıtan'ın iç 

t •ı karma kantılm. HükU
. ~llrınak fırkalarla bir pazar

n::• İdi. Çetin uğratmalardan 
ld ~an hükumet ıağdan 
lld <il\ bir takım ıaldırıtlar kartı
iıı h kalıyordu. Tutwiabilmek i
llt~r Kiin kartılattığı bin bir 
· e bayı önlemekten devlet itle-

1 a~~cak vakit kalmıyordu. 
et ıçınde devlet kuran bir ta-

iilt· lİzli kurumlar zorbalıkJa 
d Urrıete İstediklerini yapbnyor-

'ıı ~ ~öyle güÇıüz bir hükWrıe
d Ilı bir dıt aıyasası da ola-

, ı. 

t ~ris kamunun çok sevdiği 
İt d·aJ olınakla beraber böyle 
i İsi ıı:ı:eni değittirmek iıtemedi

k Ya.~at yavat Bulgar genelo-
~ııllıı e?~ınden yüzçeviriyordu. 
lq ıçındir ki, 19 mayıı kı
ı,a.nına.sı batlıca fırka boğuf
~~na, kartı olmakla beraber, 
~ ta. krala kartı idi. 

~iıı'<>rgıyef hükWrıeti it batına 
~ ~ Parlamentoyu ve fırka
ıı.•1 ;ağıttı. Sekiz ay Bulgaris-

.. ıı, aıı.•tliğe _çok benziyen yol

.1'\iıı Çe~ırdi. Ancak bu çevrimin 
'la.ıı• ~•denıiyeceği açıktı. Bulga
lteııı· a. kurulacak olan devlet 
ıı~ ~erinde görütülmiye bat
\ı b b~r takım anlatanıamaz-

9 ııı, elırdi. Anlatıldı ki, batta 
tlç,?°1

' kımıldanmaamı yapan 
ı, 0·ınak üzere, bir takım a

ttı t kralın yetkisini (salahi-
• t k' &.ta.ltnıak istiyorlardı. O ka
ı tof Ye~i düzende krala hiç 
l\r ı"'11lnıiyordu. 
tiıı.: a bağlı bulunanlar bunun . ı·, k }'eni bir vurut ile Vel
tı \>'nan Georgiyef'i değiftir-

11 hii~- Yerine Zlatef'i getirdiler. 
~.dl kınet deği'1lleıile Bulgaris

l\teıı. tal Boria'in durumu her 
>~t. ~ daha çok pekletmif o
llıda. l'llaşdıyor ki, Bulgar uya
·, b~ol oyruyan askerlerin 
.\.~ük İnanları vardır. 
~lılaa. . bu hükumet değitmeııi-

• ~1lc!ir. rBlanda rejim iti bitmit 
't 1 hııtıii ulgariatan dün olduğu 

}'İikii n de rejim kurmak gibi 
ı 1'-ıl ~ ile kartılatmaktadır. 
~tıı ır rejim olacaktır? Bul-

·~ eaı/nın Yazdığına bakılırsa, 
1 .. e tıer~ Çok fırkalı devlet aiste-
1llı 1 g' d'l o k 1 ı emez. Gerçek bu 
jt~'•ııı~dar gözden dütmüttür 
tl\r hı an kimıe ağlamıyor. 
: ıı,r~everleri artılı: çok fır
'r, ,.. 8.lnentarizmden titaini.. "el'l 1 11lkele e .. savattan ıonra bir 
İd tıt&.ri:ı:r go&ternıitlerdir ki par-

' b 'ıı 'Yrtnden ayrılmak demok
'e. il İlti ılınak demek değildir. 

lı ~lhrr'}' biriıirinden ayrıdır. 
, ıt•let •t~ geneloyu bir fır
v il •iat •ıatenıine doğru gidi
'rilltıektn· içinde de kral'a 

'e. dır. ıatenildiği anlatıl· 
il hiik· 

"-. il lltnet d " · · d e b · . egıfmeıının ıt 
ır ılifiği olmadığım 

... • J '. i... ;. . .J ... ' :.· 

r --- -

Saylav ae çimi için latanbula çairdan bakanlar ffaydarpqa durağmd a Milliyet objektifi kartııın da ••• 

.. .... 1 Londra görüşmelerinden 
Onder AT~ TURK'~n Baş.lianlığında de bir şey çıkmayacak mı? 
toplanan Rıyaset Dıvanının karar!arı İngilterenin, bugünkü şartlar içinde 
Müstakil saylavlar arasında azlıklara mensup yurddaşlar- Fransa ile Almanyanın vaziye-

dan dahi saylav seçilmesi için fırkaca yardım edilecek tlerini telif edemiyeceği anlaşılıyor 
1STANBUL, 2 (A.A.) -

TebHğ:2şubat1935 
Cumhuriyet Halk Fırka&ı 

umumi riyaset divanı, umu
mi idare heyeti, fırka meclis 
grupu idare heyeti ve icra 
vekilleri 2 ıubat 1935 de Dol
mabahçede Önder Atatürk'ün 
başkanlığında toplanmışlar
dır. 

Yeni seçim esasları, mille
te arzolunacak beyanname, 
müstakil saylavlarm yerleri 
ve adetleri hakkında mühim 
müzakereler cereyan etmiş
tir. Müstakil saylavlar ara
sında azlıklara mensup yurd
daşlardan dahi saylav seçil
mesi için Cumhuriyet Halk 
Fırkasınca yardım edilmesine 
esas itibarile karar verilmiş
tir. Atatürk müzakerelerine 
3 şubatta devam edece.ktir. 

Bayındırlık ifleri bakanı Bay Ali Çetin Kaya ve iç iflerl bakanı 
Bay Şükrü Kaya Saraya giriyorlar 

• • • 
Fırka umumi divanı toplantı-

ama ittirak edecek olan bakanlar 
dün sabahki trenle Ankaradan la
tanbula gelmitlerdir. 

Dün gelen badcanlar, Dıt itler 
·bakanı Bay T evfi:k Rüttü Araa, 

(Devamı 1 inci sahifede) 

Uluslarartl8ı kadınlar birl[ii bQ.fkanı için dün Tokatliyanda verilen çayda. 
- Yazısı iç aayrfamızda -

önce de ıöif emiştik. Aradan ge· 
çen on gün bu görü9ümüzde yanıl
madığımızı göstermiştir. Bulga
ristan belli batlı bir dıt ııyasaaı 
güdebilmek için ön-;e iç itlerini 
yoluna koymalıdır. Bunu başar· 
dıktan ve güçlü bir hükumet kur-

duktan sonradır ki dı' ııyasasma 
doğru bir çığır verebilir. Şimdi . 
den tunu da söyliyelim ki bu dog--. ' ru ve iyi çığır da ancak Bulgaris-
tan'ı Balkan birliğine götüren 
yol olabilir. 

A. Şükrü ESMER 

fSeyrisefainin 
Tasfiyesi bitti 
Alacaklılara % 5 faizli ha

zine bonosu verilecek 
Eski Seyriıefain idaresinin taa

fjyeai itleri dün tamemn bitirilmit 
ve kl)miayon da
ğılmıttır. Bir bu
çuk aenedenberi 
çalışan taafiye ko 
misyonu, eski ida
renin borçlarını 
ve alacaklarını 
etraflı tekilde teı
bit etmif, buna 
müteallik vesika
ları toplamıştır. 
Bütün hesaplar 
yakında Maliye 
bakanlığına dev- Komisyon reisi 
redilecek ve idare- Bay Sadi 
den alacağı olan-
lara yüzde 5 faizli hazine bonosu 
verilecektir. Bu bonolar, bakanlık-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Franıa veya lngiltereye karıı bir harp olursa, 
iki memleket hava kuvvetleri birleıecek mi? 

LONDRA, 2. A.A. -
Reuter bildiriyor : 

1nııiliz ve Fransız na
zırları ... uınclalri gÖrii§
meler, fİmdiye kadar hiç
bir müsbet neticeye v~ 
mamııbr. Bu püpne
lere, cumartesi riinü de 
devam edilerek, akııam 
üstü nihayet verilmeai ve 
müıterek bi:r resmi teb
liğ netrolunmaaı muhte
meldir. 

Bay Laval, pazar giiail 
öğleden ıonra Londra'dan 
aynlmağı düıüniiyoraa da 
Bay Flandin, hafta tatili
ni Sir Berry'nin aayfiye
ainde ııeçWecek ve orada 
Bay Cbamberlain ile bazı 
~d meseleleri baldoıto 
da ııörütecektir. 

Dünkü görüımeler iki 
tarafın birbirine vaziyet 
hakkında noktai nazar bil
dirmesi teklinde ııeçınİt 

Flanden ve Mac Donald 

ve bir müzakere batianıııcı Jeklini alma- l 
mıfbr. 

l ki memleketin yilkıek idare adamla
rı, harici ıiyaoet meselelerinin açık bir 

Ôz türkçe yaz;ı örnekleriı 

bilançaaunu yaparak, silahlan azaltma 
müzakerelerinin yeniden baılamasına 
milaaid olabilecek ~ r fonnül aramıılar-

(Devaını 7 nci sayıfada) 

(La F ontaine) in masalları 
S • Kaplumbağa ile 

iki ördek 
Bot kafalı kaplumbağamn biri, bil -

tün vaktini kabuğunun içinde geçirmek· 
tem bıkıp 1Kanmq, uzak kentlerde bir 
yolculuk yapmağı lwnnuı. Otedenberi 
denenmiıtir: fromtunun tarlası komıuya 
parlak ııörünür, topala evi dar ııelir, o da 
hep ~kaldal'da dolaııp gezmek i&ter. 

Her ne iae, bizim luıplumbağanm iki 
ördek lromtu~u vamııı. Kaplumbağa ıri
clip iti bunlara aç11111. Ordekler: 

- Hay hay, daıniıler, bi.z ıize bu yol· 
culuğu istediğinizden daha iyi yapbra
biliriz. Şu başınızın üstündeki ııeniı yo
lu ııörüyor musunuz? itte o mavi gök 
yoluyla cizi Amenl<aya götürür, orada 
ıize türlü türlü cumhuriyetler gösteririz; 
bini erce ülkeler tanır, nice nice ulusların 
~tit Ç"fil .törelerini öğrenirsiniz. Vak . 

tile Yunanlı (Ulyue) te böyfe yapmıttı• 
Kaplumbağa: peki demit. p1'ZAl'lık bi. 

tirilmiı, ördekler ite koyulmutlar. kap
lumbağa için bir araba yapmıt!Ar; araba 
diyorsam sakın bir ıey anlamayın; bu, 
düpedüı bir değnektir. Ordelder değne
ği kaplumbağanın a~na geçinnitler ve 
birer ucundan kendileri yakalayarak 
yüluclmiıler; ancak uçmadan önce kap
lumbağaya: 

- Ditlerinizi sıkı kapayınız sakın ola 
lıö ağzınızı açmayınız... ' 

Demişler. Bunlar böylece ıriderlerken 
af'lğıda toplananlar hantal kaplumba • 
fayı, 11rtında lrulübes;le görünce aaı -
mı§lar, hep birden bağınruılar: 

- •Bakın çocuklar, ıaıılacak t•Y; kap· 
lumbağalar kraliçesi bulutlarda uçuyor .. 

Kendiaile böyle alay edildiğine canı il· 

(Liltfen sahifeyi çeviriniz) 

lamail Müftalı MA Y AKON 
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T ARIHt TEFRiKA : 31 

Sovyet!erin 
Doğu hududu 

Alman yanın 
Hukuk beraberliği Türk - Alman ticaret uzlaşması 

Her hakkı mahlıudur. Ya.wn: Son Yemen vaJai Mahmut NEDiM 

ANKARA, 2 (Telefonla) - A~manya, Türkiye ticaret ani~ 
Tahkimatı Japonlar nasıl Sulhun muhafazası ıilahla na bağlı 2 numaralı kontenjan tiste•i bir yenisi ile değiştirilmiı ve Jt 

·· ·· S J d• k · ld ~ •• ğişiklik bakanlar heyetince kabul edilmiştir. 
goruyor, ovyet er ne ıyor aım o uguna gore-.. Yeni listede eski listede olmıyan bazı tari/emzmaralan için kont~ 

Osman Pş. Mekke müşürü olarak 
Hicaza yerleştikten sonra 

MOSKOVA, 2 • A~. - Bay Molotof, ~ERLiN, 2. A.A. - Bay Goebbelı, jan verildiği gibi eski listedeki bazı tarife nıımaralarmdaki konterıJrıfl 
ıon nutkunda Bay Hırotarun Japon par- nazı fırkaıına mensub memurların ıpor "k d d B • l" • • • • • d ııııt 
lamentoaundaki beyanatım tahlil ederek ·g-yr d tıklan b" t 1 tıd 1 mı tarı a arttır mıştır. ıı yenı ıde 1 tefnnısam 1934 tanhın en . 

-· n a yap ır op an a, u U• t b l k B . • b "h b • . il 'l b • /it demittir ki ı ...ı sosyalistliğin iç ve drı siyaset..i hak· e er o aca fır. unun ıçın u tarı ten en getır en mo.: ar u yen!. ... 
" Bay Hirotıa, SoYyet Rusya ile doıt- kında bir nutuk aöylemiı, Almanyarun tenin kontenjanlarından mahsup edilecektir. Gümrükler genel müJurlP 

1 •••••• 1 

Ebülhüdanın adamları Meıihat kapısına emir· 
feri istida kılığında nasıl götü-

luğu azami surette teırik ve henüz hal- bilhMJa hukuk müsavatını elde etmeğe ğü yeni listeyi bugün telyazısile gümrüklere bildirmiştir 
·~~§_ola!' ~eseleleri h8;1 ~çin gay. karar venniı olduğunu ve mevcud veya I T.• ,. ,. • • • • • 
retl~ıkimısli.~tırarak. iki~e- ıre!ecekRoma,Paris,Londraiti.aflarrna vılayet UmUmı meclıslerl Seçzml 
ket m.un~ebetlerırun muslihane bır IU• iltıhakmın ancak bu §arta muallak bu-
rette .. ınki~~ teıri aızu&\Jnda olduğu. lunduğunu beyan etmiıtir. AN KARA, 2 (T elelonla) - Vilayet umumi meclisleri seçimi rrıett' r{ rl ~rdi? - Tarihin kaydedeceği mesuliyetler nu •0Ylerıt1§tır. .B~y Goebbels, ayrıca ıunlan söyle- leketin her tarafında bu ayın dokuzuncu cumartesi günü yapılacaktır· 

Ebü hüdanın adamlan da ken
dine yakın nüfuz ve kudret sahibi 
id. er. Mesela onun Ebülhayr is
nımde bir kahyası vardı ki, bu a· 
dam giinün ekser zamanlarım (Ba· 
bıme,ihat)ta geçirirdi. 

rabistanın dört bir köteSindeki 
M, şihate merbut rües.anın terfi, 
te.>dil, azil, becayif i~lerini takip 
eı.'.en bu adam 'eyhislamlara Ebül· 
hüdanın ıelamından sonra arzula
rım emir teklinde götürür, ve (E
fe 'ldi hazretleri)nin dilekdiklerini 
b : •er birer yaptırmasını bilirdi. 

, tüdürü umuri Trablusşamlı in
ce zade Abdü gani efendiye gelin
ce, bu genç ve çok yakıtrklı müdür, 
Ehü"hüJanın kardeşi ve oğlunun 
da mütemadi gayretlerine, ıararla· 
rın:ı. rağmen sonuna kadar mevkii
ni muhafaza etmi,, Ebülhüda tara
fı~ ~ ~ ı..~ı,. -~~en himaye ve 
müdafaa edilmi,tir. 

.. e. • ~- · _ zamanda Cemi
yeti rüsumiyeye aza olmuf, Ula ev• 
veli rütbesini almı-t, nitanlar, atiye
ler, ihsanlara garkedilmiftİ. 

Bunlar da muhit1erinde birer 
Ebülhüda kesilmi,lerdi. ..... 

Tarihin hükmü ne olacaktır, o
nu zaman gösterecek, ancak, be
nim gibi ömürlerini Aarabistanıla, 
Arabistanın yavaş yavaf elden çı· 
kışım, sırf sarayın ,ahsi menfaati
ni, memleket ve mektep menafiine, 
bilerek ve bilmiyerek tercih edi,i, 
çok sakat, çok muzır bir politika 
takip ederek, imparatorluğun bu 
geni~ aksamını kendi haline bıra· 
kı,ını adım adım takip edenler çok 
iyi bilirler ki; günah daima ve en 
evvel padişahlardadır. Otuz küsur 
aenel ik bir aa' tanat müddeti içinde 
Sultan Hamit bir gün bile kendi 
,ahsi menfaatini yurt menfaatine 
tercih etmeği, böyle aail bir hare· 
kette bulunabilmeği hatti. diqüne
memiştir, diyebilirim. 

Arabistanda da bir hadise, vaka, 
me.ele çıktı mı, bunu sebeplerini, 
illetini arayarak bir daha tekerrürü 
ne mani olacak şekilde çareler ara· 
~yerde (her neye mal olursa 
o' sun bu gailenin behemehal ve se
rian bertaraf edilmesi) istenirdi. 

Ve bu i~tek yerini bulunca, gene 
esl<i hamam eski tas, işler eski mec
r~ında yürür giderdi. 

Meseli, yukarıda izah ettiğim te· 
kilde, Ebülbüdanın eliyle oynanan 
bir oyun Hicazda bir hayli kan dö
külmeıine sebep olmuf, nihayet 
Müşir Osman paşanın gayret ve 
himınetile, çöle aalmıt olduğu bü
yük nüfuz ıayesinde it bastırıl· 
mıştı. 

Ya bundan sonra? 
Müşir Osman Pata Hicaz vali ve 

kumandanı olarak Mekkeye yer
leşmif ıs'ahat ile meşgul olmağa 
başlamrfb-

Mekke emiri Şerif Avnürrefik, 
lstanbulda Feraaet vekili Sait Eaa
da güveniyordu. Sait Eaada dayan· 
mq, onun nüfuzundan istifade e
denler arumda Ebülhüda da vardL 
Bu yoldan Ebülhüda bittabi Şerif 
Avnürrcfiki de elinde tuhıyordu. 

Mekkede Mü9ir Osman pap. gibi ı 
nam lu, afif ve gayyur bir ba~ın 
ha•ın bulumrııuı Şerif Avnürrefik 
in hiç te hotlanacağı bir it değildi. 

Bu o kadar basit ve açık bir key
fi yetti ki, on yaşındaki bir çocu
ğun bile derhal aklına yatabilir
di. Ve işte bu kadar açık bir haki· 
kati Sultan Hamide anlatabilmek 
gayrimümkün oluyordu. 

Hicazın, çölün rahat ve huzuru 
namına MU,ir Oaman pafllnm ora-

lalan laıphmıbaiaı 
- Ne sandıım: ya? demİf-. Kaplum

ba • aJar kralİ İ oldu"'--• kufkUıun g çes .. ~ .. 
mu nr? Siz benimle alay eclemezunn-

Kqke bir feY aöylemesydi... Ke"1;e 
ağznıt aıçmaaaydı ... Çünkü ağzını açınca 
boıta kalan göYdes:i ıök yüzünden düı
müş ve aıağıda kendisile alay edenlerin 
ayaklan dibine düşüp param parça ol· 
muf, bir bofboğazlık ona -tunu kay· 
bettirmi,. 
OGUTı - Olçüden aıın gitmek öte

de beride te"l'ezelik etmek, ap-
1&1 aptal böbürlenmek, olura ..__u burnunu ıokmatı bir 
eoyun çocuklarıdır: Hepıi bir 
yola çıkar. 

1-.ıil Müıtak MAYA.KON 

da kalması 18.zmıdı, fakat birkaç 
kesenin dolmasr, birkaç haris iftiha 
nın dinmesi için, Hicazın felaketi 
bahasına da olsa Osman paşanın 
oradan uzaklaşması lazımdı. 

Sultan Hamit, bir halife ve pa· 
dif&h sıfatile bu iki şrktan birini 
tercih edecekti ... Netekim etti, ve, 
Müşir Osman paşayı Hicazdan kal
dırıp başka bir tarafa attı. Bu o
yun da fi>yle oynanmıştı: 

Şerif Avnürrerfik paşanın oğ, 
lu, gene Ebülhüdamn gizli bir ter
tibi ile lstanbuldaki Feraset vekili 
Sait Esadın kızınr almıftL Böylece 
namuslu, temiz bir adam olan Sait 
Esat ta ister istemez, daha ziyada 
bi~miyerek Şerif • Ebülhüda partisi 
nin emellerine ram olurdu. 

Esirler hadiSe9i bastırıldıktan 
90nra Şerif Avnürrefik Müşir Os
man paşa ile geçinemiyeceğini an
lamıştı. Çünkü Osman paşa orada 
bulundukça, Hicazda ancak dürüst 
hareket edilebilir, zulüm mevzuu 
bahis olamazdı. 

Halbuki Şerif, Hicaz ahalisinin, 
kendisi tarafından haraca kesilmek 
için yaraddmı9 bir insan ıürüıü 
olduğuna kanaat getirmifti. Bu ka- . 
naatinde yanıldığını söyleyen Mü. 
tir Osman paşayı oradan uzaklat
tırmaktan başka çare yoktu. 

Fakat bu, Hicazın zararına olur
mu,, yeniden gaileler, hadiseler 
çıkar kan dökülürmüf, bu kimsenin 
umurunda bile değildi. 

Padişaha; - Mü,ir Osman paşa
yı buradan kaldırıp başka bir tara
fa atın, diyebilmekte, o zamanına· 
det ve ananelerine l."'YttJazdı, her ,e
yin bir yolu, usulü, adeti vardr. Hi
caz e,rafından en belli batlılan Sul 
tan Hamide Şerif Avnürrefikin a· 
leyhinde bir sürü ve imza ile süs'e
dikleri bir ariza yazarlar. Paditah 
bunu alınca, hu meseleyi, mevzuu 
bahis •ikayetleri mahallinde tah
kik etmek üzere Hicaz ve Bağdat 
valilerinden Nakieddin pafa ile 
Ahmet Ratip pafayı izzettin vapu· 
runa bindirerek Hicaza gönderir. 

Bu heyet daha lstanbuldan ha
reket etmeden evvel planlar hazır
lanmıftır. Çünkü Şerif Avnürrefik' 
İn arzuları yerine getiriiecektir. 

lstanbulda Yıldız civarındaki fira 
fet vekili Seyit E&adın tekkesinden 
toplanan bu heyet fU kararı veriri: · 
"Mü,ir Osman paşanın aleyhinde ' 
kuvvetli bir rapor verilmelidir.,, 

elt_~~B uynlgunb olabean buBbeyaHn.ab =,~tıArl: .10 L 1 uh be iç işler bakanlığı bu hususta vl:iiyetlere tebligat yapmıstır. 
ı d.lıwu-ız. unu a eT r, ay ıro.. manya S'J an anmayı, m are ~ 

ta, hududlanımzı himaye için uzak do- yapmak için istemiyor, fakırt, mademki, l • l b k l ""' l 
ğuda aldığunız müdafaa tedbirlerinden barış ancak kuvvetle muhafaza edilebi- ç lŞ er a an ıgı memur arı 
bilhassa bahsetmeyi lüzumlu addelmiı lir, Almanya da diğ« azası gibi ayni ANKARA (Tel I l ) I · l b k l • l • • b~ 
ve aynı zamanda 1905 Rus-Japon har- hukuka •ahib olmak suretile uluslar der- , . . ' 2 . e ?n a - Ç ış er '! an ıgı mem~! '!." ıçın ~ 
binden sonra imza cdibnit olan Ports- neğine girecektir. sıcıl ve terlı kanun proıesı hazırlamıştır. Proıe bakanlık mudurler erı 
mouth muahedesine de iıaret ederek bu Almanya, Avrupada banşa yardım et· meninde gözden geçirilmektedir. Bu proje ile iç işler bakanlığı meıll~ 
mualıe~e ~d~elerine uymadığımızı kas- meğe hazırdır. Çünkü ke.ndiıi ıulhe muh lannın muntazam sicilleri tutulacak, müdafaa bakanlığında olduğu gr 
etmek ıatemı§tir. taçtır., • bi memurlann terfileri bu siciller önünde tutulmak suretile Barertt lı' 

ı:akat Bay Hirota ısöylediği ~ddele- nunu hükümleri dairesinde yapılacakhr. 
re ı~aret ederken bu mualıederun başka Avrupa barışı · 
=~d~~c~e.:1..~';ı!;i~:i:::;:~:t;:;,.,~ Maarif müdürleri talimatnamt!Sl 
yarun bütün Mançuriyi aynı zamanda İngiliz başbakanına göre ANKARA, 2 (Telefonla) - Kültür bakanlığınca hazırlanan ıııJ 
boşaltmayı ve mualıedenin imzası ttu'ihin l k • . .1. aril müdürleri talimatnamesi taı'im ve terbiye heyetine verilmiştir. f 
!e dRub ;•ya Jba~t.? ":!~bn~ı i~~i ~- nası pe ıştın ır imatnamede maarif müdürlerinin viliiyetleri dahilinde ilk tedrisatt0~ 

n a u unan u un "'"nçur1 .... ııamı- LONDRA, 2. A.A. - Havas ajansı- b k d · d k b d · (" · - k dil rirtl nin idaresini münhasıran Çine b:'rakma- na >.i.diriliyor : "Amer"can Litterary , aş aorta te rısatın a mura a e ve te ns mesu ıyetinı en e. •/ıl 
yı ~~üd etmişlerdir. Yedinci madde Digeıt,, mecmuasına hir mülôkat veren ı vermekte ve .murakabenin ne tarzda yazılacağı hakkında hükümlen 1 

mucıbince, Rusya ve Japonya Mançuri- başvekil B. Mac Donald, demiştir ki : va etmektedır. 
ye.kendilerine aid bulunan demi.ryollan- " - Hiç bir tecavüz fikri bealeme- 1 Ed b • t h kk J f 
nı askeri ına1<aad1ar1a değiı yalnız ticart dikleri meydanda olan maıetıerin .;1aıı. ı e ıga ve f!ramer a ın a rapO 
ve sanai maksadlarla iıletmeyi taahhüd lan diğer millelolerin silahlarına nazaran f 
etmİ§Icrdir. daha çok azaltılması liızım ge eceği mu· AN KARA, 2 (,Telefonla) - Kültür bakanlığınca ıe,kil edilell , 

Japonya bu hükümleri temamen unut- t.aleasmda değilim..,. debiyat komiayonu azalarından bir kısmı yeni dii değişimine göre eJeb~ 
muıtur. ·• iyük Britanya ile Amerika Biıletik yat ve gramerimizin nasıl olması hakkındaki fikirlerini ayrı ayn tetk 
. ~OSKOVA, 2. A.A.-Taa ajansı bil- hükumetlerinin de •ilaJılaırru azaltmalan ederek birer rapor halinde bakanlığa vermişlerdir. 

cliripy~daı tc . Ba .. , __ • ___ be ihtimaline dai.- olan suale B. Mac DQg Komisyon reisi Bay Falih Rıfkı Atay ve bir kısım Türk lı'.igatini hl 
rav gaze sı, y ruruuıuun Y• nald ıu cevabı vennittir : aJI 

natma aid olarak Bay Mo'.otof tanıfm. " - Böyle yapmakla sulhe ne 11uret'e zırlanan komisyonda mefgul olduklarından bu komisyondaki çalışm 
dan Sovyetler kongreıinde bir ademi yardım edileceğini anlıyamıyorum. Si- nnı bitirerek Ankoraya döndükten sonra raporlarını vereceklerdir. /' 
tecav.'iz. m. isakı. ak .• eli bakkmdaki Sovyet. liharzlaama meselesi ancak uluılar arası Komisyon bu raporu toplu bir halde tetkik ettikten sonra esas ~ 
ler birliğı teldifının Japonya tarafından bir andla§ma ile halled:Jebilir..,. kirlerini tesbit edecek ve ondan sonra okula/arın edebiyat ve ..... aııı~; 

dded'P'""-' bild. tuktan bah ... b• ~ k ~ ....,.İii ıren nu •e- müfredat programlarını ve bunlan tatbike yarayacak mütaleasını 
~erke~f: bil~ği gibi Sovyetler birliği Sar sosyalistleri dağıldılar raporla bakanlığa verecektir. 

harbi düşünmediğine göre bundan Ja- SARRBRUK, 2. A.A. - Mahalli,..... Bir deve "k • k • • • l d 
pon militarist malıafilinin hali hazırda !'mınali.tl=~n~yları,gunmolar~;~vfeırka.sa- ı l ış1gı gara a ı 
tecavüz lüzumu mesel...UU t.ıetkik etmek- - " 
te olduğu manaımı çıkarmak liızım gelir. Ya§ kaybedilm;ı olduğu için, bu f.rkanın IZMIR, 2 (Milliyet) - ôdemifte Cemalin devesi sahibinin iisttJ 
Sovyetler bir'.iğinin Sovyet-Mançuri hu- azasını dağrbnaya davet etmiılerdir. çıkarak ağır surette yaralamış ve busırada Cemali kurtarmak istiyen 
dudu araımdaki tahkimatı ancak Japon- Bir tamimde "Sanmız artık mevcud de- leyman adlı birini de altına alarak onu da ağır yaralamıştır. Deve 
yanın_ Sovye~ uzak doğusuua kartı bet- ğildir. Buna binaen soıyaliıt fırkama fahede altına alıınmı,tır. Yaralılar hastahaneye kıhdınldılar. 
an mütemadıyen Ye açık ıurette hazır. hikmeti vücudunu kaybetmişt'.r., denil-
Wdar yapmaımdan mütevelliddir. mektedir. 

Venüzelos suikasdı 

Gizli eller 
Bazı dosyaları 
Ka1dırmışlar 

ATINA, 2 (Milliyet) - Meç. 
hul kimseler busuai aletler kulla • 
narak ikinci istintak dairesi yazı
hanelerini açmak suretile Venize
los suikuti suçlularına tebliğ edi
lip te imzalarının sahteliği iddia 
edilmit bulunan celpnameleri or
tadan kaldırmışlard.,-. 

Bu davanın Pire ağır ceza mah
kemesinde ilk görüldüğü gün, 
suçlular bu imzaların sahteliğini 

iddia ederek muhakemenin tali -
kine muvaffak olmutlardr. 

Herkes bu itin mevkuf suçlu· 
larrndan eski emniyeti umumiye 
müdürünün adamları tarafından ya 
pıldığına kanidir. 

Venizelos suikastini muhake • 
me edecek olan jüri heyeti reiıi 
de hastalık bah1J.11esile bir aene i· 

Doğru mu? 

On iki ada 
Rum arı hicrete 
Hazırlanıyorlarmış 

ATINA, (Milliyet) - On iki 
adalardan scl.ı alınan haberlere 
göre ahali toplu olarak adaları 
terketmeği dütünmektedirler. 

İtalyanlar büyük mikyasta is
tim,8.k yapmaktadırlar. 

Yolculardan alınan haberlere 
göre, Kalminosta örfi idare §iddet
le tatbik edilmektedir. ltalyadan 
daha asker getirilmektedir. Leru 
adasının bütün muhafaza askerle
ri de Kalminosa getirilmiftir. 

ATINA, (Milliyet) - Yugos
lavya ta~~be bir.iği on iki adalı 
gençlere _gönderdiği iki telgrafta 
kalben kendüerile beraber olduk
larını bildirmitlerdir. 

Marmara adalarında zelzele 
BANDIRMA, 2 (Milliyet) - Marmara adalarında dün gece 

şiddetli ve oğultulu 12, gece de Erdek ve Bandırmada iki fiddetli Y 
sarsınım duyulmuştur. Hasar yoktur. 

Tununsta kanlı hadiseler, Polislert 
yerli askerler çarpıştı 

TUNUS, 2 ( A.A.) - Sarhoş yerli askerler arasında flkan eh 
miyetsiz bir gürültü, kavgacılan yatıştırmak istiyen zabıta memtJ 
larının müdahale etmesi üzerine kanlı bir hadiseyi mucip olmuştııt• 

Yerli askerler zabıta memurlarına hücam etmişler ve bunlar 
detleri az olduğundan çekilmiflt:rdir. Askerlerden ve memurlardcı~ 
birer kişi ölmüş ve bir kaç memur da yaralanmıştır. 

Hiidiııeden •onra yerliler Yahudi mağazalarını kırıp geçirmişi~ 
dir. Asker kuvvetleri müdahale ederek asayişi iade ve bir kaç kişıJ1 

tevkif etmiştir. 

Ankara belediyesinin 
otobüsleri 

İsviçre ile ticaret anlaşrJJIJ 
ANKARA, 2 (Telefonla) / 

lsviçre ile hüklımetimiz arasıııd' 
mevcut bulunan ticaret anla 
sı müddeti 10 9ubatta büküııııl 
kalkacaktır. 

Onun yerine geçmek üzere ! 
viçre ile bir ticaret uzlatrnası 
zalanmıt,tır. , 

Hicaza gelen Nakieddin ve Ah
met Ratip patalar bu karan tatbik 
etmek için zahiren bazı tahkıkat 
yaptıktan sonra mabeyine uzun bir 
rapor göndermitler ve bu raporda 
Şerif Avnürrefikin gayet dürüst, 
dindar, namuslu, hilafet ve saltana· 
ta, sadık bir bende, buna mükahil 
ise Mü,ir Osman paşanın hilekar, 
padi~a derecei sadakati metkUk, 
bir ite yaramaz bir adam olduğun- zin istemiştir. 

ATINA, (Milliyet) - Atina 
Pire ve Seli.nik ve daha bir çok 
tehir1erin belediye meclisleri ve 
belediye reiıleri ittihadı on iki a
dalarda devam etmekte olan taz • 
yikleri protesto etmek için pazar 
günü bir toplantı yapacaklardır. 

ANKARA, 2 (Telefonla) 
Ankara belediye meclisi bugün 
toplana\rak, ba9kanlrğın bir tez
keresi üzerine Rusyadan getirtile
cek otobüsler halclcında görüşmüt 

1 
ve Rusyadan kredi ile getirtile • 
cek ~ya arasında ArL;:ııra beledi· 
yesi hesabına (100) otobüs ve 
(20) kamyonun alınmasına karar 
verilmiştir. 

Yeni uzlqma bakanlar here1 
tinde tasdik edildikten sonra l 
9ubattan itibaren mer'i ola 
tır. 

dan hahsetmitler ve neticede Mütir ...,"""""'""""""'"""""""""""""""""""...,""""""'""' 
Osman paşanın buradan aldmlma- Iccek, bu isyanı bastmuı batka 
ıı lüzumunu i'eri sürmütlerdir. k' l bil" ? ım o a ır ••• 

Sultan Hamidi can damarından M .. · O .. t · b" 
vurmasını bilen ellerden çıkan 1 t ~fır d nnan :O~· mu eeuır ır 
bu rapor, esasen lstanbulda Sait 

1 
avır a, .. ev~ e . 1f .1: • 

Esat ve Ebülhüda efendiler tarafın - ~~rmuf geçırmıt hır ~d~ım. 
dan gayet mahirane bir tekilde Kendın.11 dev aynasında gormuyo· 
takip edildiği için derhal teıirini rum. !Iı~azda.m~vaffak oldumaa, 
göstemıit ve Hicazda büyük biz. kendımı sevdır~ımse, saydır.~sa 
metleri görülen ve beklenen Müşir bunu tek sebebı adaletten, ıstika.. 
Oıman pqa, iki satırlık bir telgraf. metten ayrıln;ı~t olmam~ır. llaş· 
la vazifesinden çekilmit almmıtb• ka yerlerde hır ınaanda goz kulak 

Gene 1.tanbulda kuruİan planla- gibi tabii görülen bu haller maale
rm neticesi olarak Mütir Osman pa aef bizde timdi bir fazilet, bir feda· 
pnın yerine de Ahmet Ratip pata karlık olarak tanınıyor ve itte bu 
tayin olumnUflur. sc·~ebledir ki berkesin yapabilece 

Mütür Osman pafa bu haberi al- ği bu iti yalnız benim yapmağa mu· 
drğı zaman çok sakin görünüyordu: vaffak oluşum, ötekilerin (yapmak 

- ... Ancak, diyordu, itiraf ede- İstemediklerinden) dolayıdır. Her 
rim 1'~ fU ıırada bunu biç te bekle- isteyen insan bunu yapabilirdi, be
miyordum, bu, Hicazdan ayrıldı- nim kanaatim budur. Fakat ne olur 
ğnn için duyduğum bir teesür eseri aa olsun mademki ben yapabilmi
değ~ldir. Biliyorsunuz ki buraya za- tim ve yapıyorum, günah değil mi 
ten 11teyerek gelmiş değilim. Sade- bu memlekete, bu halka, bu aske
ce ben kendimi, bu karar ve emri re ki, onu gene felakete ıürükle- 1 
verenlerin yerine koyuyor ve dütü- mekten başka bir tey iıtemeyenle
nüyorum: Hicaz kıyamı henüz bas- rin eline bırakılıyor ..• İtte ben bu
tırrlmı,tır. Buna hatta tamamen ol- na acıyor, buna hayıflanıyorum ••• 
~Uf bitmiş ıavu,turulmu' nazari!e haksız mıyım?., 
bıle bakıla~. ~an _ka?lar daha Pata. biliyordum ki, fU anda 
kurumadı. Şımd!. ışlerı bıraz yolu- düşündüğünden, hissettiğinden bat 
na ko~ak, tabu hale avdet edebıl ka bir :ıeY söylemiyor. Samimi Jco. 1 
mek lazım~ı. Ora.da ~u •.ükun ve ıu ı n"'uyordu. 1 

duru hakkile ve layıkıle ıade edebi- - Bitmedi - 1 

Büyük bir ~et bitirildi 
BOULDERDAM, 2. A.A. (Nevada)

Colorado ıulanna hakim olmak için 1930 
eenesinde inıasma batlanmıt olan 222 
metre yüksekliğindeki büyiik sed temam· 
lanmııtır. 1200 tonilato ağırlığındaki çe
lik kapılar sayesinde, Kalifornia ovası 
sulanm..ı.tadır. 

Seddiu kapanması ile meydana gele
cek olan auni eölün vusatı 3 milyon hek· 
tar, derinliği de sı metre olacaktır. 

Sofyada kaçırılan bil' 
Yunan tüccarı 

ATINA, 2. A.A. - Yunan matbuatı, 
Sofyada sakin olan Yunan tüccarından 
Jlyadiı'in meçhul tahtalar tarafından 
gÜpe ıründiiı ve sokaktan alınarak orta
dan kaldırılmaaı hakkında hiçbir hava
diı alaınaclığmdan dolayı hayret etmek· 
tedir. 

Yunan elçiliğinin tqebüılerine Ye 
Bulgar bükiimetinin Yaidlerine rağmen 
llyadis'in nerede olduğuua dair hiçbir 
haber almampmıfbr. 

TAN 
MILL ~ ET'in yeni 
adı olacaktır. 

Ankarada ortamektep 
binası 

ANKARA, 2 (Telefonla) 
Kültür bakanlığı Ankarada yap • 
tıracağı orta mektep binasını it • 
faiye meydanında yaptırmağa ka. 
rar vermittir. 

Meydanda bulunan ansa •e hi· 
nalar bugünlerde kültür bakan • 
lığı namına imar müdürlüğünce 
·istimlak edilecek ve ondan ıonra 
binanın ihalesi yapılarak intaata 
başlanacaktır. 

Bina 1935 • 1936 derı aene • 
ıine bitmit olacaktır. 

Orman mühendisleri 
ANKARA, 2 (Telefonla) -

Orta orman ameliyat mektebi 
mezunlarından Şükrü Köyceğize, 
izzet Mecit üzerine, izzettin Ge
dize, Tevfik Kadirliye, Hadi ve 
Mehmet Ankaraya, Asrın Zongul
dak Ereyliğine, Müeyyet Afyon 
Aziziyesine, Ömer Sandc:rkiye, Sa
lih lıpartaya, Mürefteli Aarm Ke
fenliye, Necati lzniğe, Rasih Bo
ğazlıyana orman mühendis mua • 
vini olarak. orman amanezman 
grup bat mühendialerinden Bay 
Rahmi de ziraat ba'canlrğı ırJ1· 
fettişliiine tayin edilmırf,,rdir. 

Kontenjan 
/ 

ANKARA, 2 (Telefonla) f 
Son kontenjan kararnamesinin b 
rinci tetrin 934 ili mart 935 de 
resine ait olmak üzere ıeııbest ,J 
listesine tarifenin 389 n~ 
pozisyonu ithal edilmittir. 

Adliye müfettişi 
/ 

ANKARA, 2 (Telefonla) . 
Adliye bakanlığı ikinci sınıf ~ 
fettiş.iğine üçüncü sınıf müfetl, 
lerden Bay Atıf terfian taytıı 
dil mittir. 

·ı'~ Ziraat Bakanlığı teşkı ~ 
ANKARA, 2 (Telefonla) ıJııl 

Ziraat bakanlığı barem kanuJJ 
tevfikan bir bakanlık teşkilat 
nun projesi bazırlamıfbr. eJi 

Proje martta meclise sevk 
lecektir. 

Zıngal şirketi / 
ANKARA, 2 (Milliyet) ,r 

Bakanlar heyeti Zingal omı;,.iıl • 
Türk anonim tirketi esas oi:ı:1' 
namesinde yapılan değitiklii• 
bul etmqtir. .JI, 

Değiten maddelere göre tıt~ 
tin sermayesi 500 bin liradall ,tıl 
ter liralık 80 bin biueye ç$ / 
mak auı ..tile 2 milyon lira olıtl 
tadır. 



Dürıff_.ala o kafa! 
"<idi&/ ~u gazetelerin telpal ha
bi, lı ~· arasında üç dört satırlık 

l' kıWdı~ er Vardır. Hatırımda 'öyle 

riu;~A.HJRE,, ( A.A.) - Şehir 
o/ııı •rıda bir fİmendifer kazcuı 
!qtı/"f Ve sekiz yolcu ölmÜftÜr. 
ltııil~~n b~ri ltalyan biri de 
dır ır. Bır çok ta yaralı var.,, 

Cöz"" .. &ir k urıuze çarpıyor değil mi? 
ı.kq cı;cı olmu,, bir çok yaralı ve 
ftQ/ e ölü varmıı. Fakat tel-

r· ue ötrca anlatıyor ki bu yaralı 
ue it~ erden yalnız ikisi lngiliz 

B Yatıdır. 
.,;ıun ye.-ine muelô: 

\r ııı'fl al~ Yerde bir fırtına çık
&q ır. Bınlerce hayvan ölmüştür. 
lır °;,~a iki İnsan da yaralanmlf
ıt;; •Ye bir haber okusanız o Jıa. 
orı ;(111ctzsınız. Çünkü iki insanın 
)>i;İı. k'i~ yüz hayvandan daha 

8~ bır değeri vardır. 
IQ,j " tren kazası oluyor. Bir rok 
)o, ~aralanıyor sekiz kİfİ de ölü
bq ·,1 ,~nların değeri yok. Fakat 
ıcııy0 ulerden biri lngiliz, biri 1-
~lıClrıdır. Bu telgrafta aynca 

'· ediliyor. 
/il Oliir aralanan o bir çok insanla 

~e/rden geriye kalan alh adam 
Çer~ lellôh ve yaluıt Mısırlı Arap, 
'1ıı es her ne ise onlardan ••. Bi
ue e::ıeyh yazmağa, telgrafa ilii

C rııeye lüzum görülmüyor. 
Oğ/ eçenlerde Avrupalı bir kral 
1,;1 

evlendi diye radyolar, tel
OQıJ· ar, gazeteler, sinemalar ha
"fa .. vermek için birbir/erile ya.. 
lı, 0~ktılar. !J~nya yerinden .k~k
liııerıı rdu. Bızım gazeteler, bızım 

b~ fİiııl alar, hatta bizim radyo bile 
4,Q[ er~e bundan bahsettiler. Bir 
ılq, 0~lu evlendi, düğüne fil Jıa. 
~ıı ~lyonluk hediye geldi. Ge· 
'gqldü. damat öksürdü. Kay

·~ eeı· . 0tıırdu, yenge divan durdu, 
li ,trıırı 350 ıapkası, damadın el
le,:k~rrı, elbisesi vardı diye gün -

-e "'l1IT • • 
amız flflı. 

te ~vrupalı kral oğlunun gerde
fıf:'Ttneainden bana ne, bize ne? 
~ rııara adcuında yüzlerce yurt

Y~ ~r a~kta kaldı. Taymü gazetui 
satır yazdı mı? 

e ~ ~alde Anadolu ajansı Mısır
'eıt flmendifer kazcuından bah
~ti ~hen ölenlerden biri lngiliz 
Öte •1~Yan diye niçin ayınyor. 

fll' I~ olenler insan değiller mi? 
vr "ı Q[ ~e ita/yanın canlarını Tan

'cııı 'Yor da Mınrlınınkini Şey-
IJ' lltı alıyor. 

~ ltcı:ı.kalayı onlar bırakmıyorlar. 
le,i ı:z o köklerden gelen haber-

~ :Yazarken gözümüzü açalım. 
-.......__ Burhan CAHIT 

Şoförler b
0

ir tayyare 
ıJ· S all\caklar 
/ ~l eYyabları gezdirmcl< için fO· 
cJı )eti il? Cemiyeti ile Tayyare cemi
,. ~ilt •rasında yapılan mukaveleye 

eJ 1\1~ evvelki gün şehrimize gelen 
~ n seyyahları cemiyet tarafın

Jr ttıd~l.ınan tertibat dairesinde 
jJf, ıı.ı.rllttılınit, otomobil sahiplerinin 

arı derhal verilmittir. 

' fiir\IllJ.ndan çok memnun olan to
tqjt ha,Iarında idare heyetleri 
~) ~1 olduğu halde Tayyare ce
!lıf0f11e aza kaydolunmutlar ve 
~{ er namına bir tayyare al-

~ 
1
...:..:•detmitlerdir. 

1 e( ......._~...,B.....ı;P;...;R,;..;;S_A~--
1'1 lltıı -
~· l\nkumdan alınan cetveldir) 

2 ŞUBAT 935 ' 

~ 
~-
l 

ı ls~ı~ Ş A. M F l Y A T L A R I 
ı::!~• .. llAZLAR 1 TAHVILA T 
~ .... ı::. d•h•ı; 94,25 

,.._,"..,••ni 97 Rıhtım ız 
" ~l 30,37,50 An, mümeı•tl 53,45 
't it 28 An. tabwil J,ll 47,90 

1 29,35 

ı, ' ESHAM 
Ilı '""-. 
1ıı .. li.,lll j~ Nıuna 10 i Rejı kuponau.z 2.20 
't-ı. .. ~ti~'"• 10,15 Teleron 14 

,,~ •• ,~ n i '•••• 19,80 
't, tt ll..,1 ı:'trıL.u, ~imento 13,SS 
.._tı'~~,,. 4 ••ı 64 ttihat dey. 11,SO 
~,'~•I• hl 30,SO Ş.rk dey. d.90 

~ı .. )ri •ıe 26,10 l?aJ1a 1,5!. 
1• lb Şark m. ecıı:a 4.65 

t, ç ı:" FiYATLARI l .,._ 
~'\el .. t 

"~ ı .... 18,95 ~· '• h flırı.o 618,SO Belsrat 34.95 

~~ 9..l().50 Moıkova 10,9.Z.75 

"ı..,..'• 78.-<n .50 Berli" 1,97,58 

-'ii~ 2..45,ız Madrit 5,80?1.ı 

~ .. ı 83,82 Bud ... petl• 4,36,92 
~f ..... 3,40 10 Viyana 4,24,75 

>• ... 1,17,20 1 Bukreoı 78.89 
b"7,h.2. Viyana .t,21, .. a 

IVUKUT (Satıı) 

lo Kurut Kuruı 
l t t -l bo.ı..~•tıa1z 169 20 1. la'Viçr• SiS 
1 ıc,, ı211 1 Pezeta 18 
1 Ş;ı; c.ı.. lo ı,, ..... 98 1 Mark 43 

lo l.ı "I.• 23.So ı Zloti 22 

l "•t 6ıs 20 Le1' 17 

lo t"'• 2JJ 20 Dinar 55 
lo ıi ıı.ı 'k 23 l Cerno'fi' -.-

l "•' Çt • tıs Albn 9.32 ,, 
Mecidi7e 4ı 

"•.,knot 240 
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Ş EH i R HABERLERi 
OKONOMI 

Cava Türk 
Tütünü istiyor --Bir firma Cavada Türk 

tütünü iıliyecek 
Hindistan ve Cava ile daha ba

zı Asya memleketlerinden bazı fir 
malar yeni müracaatlarda buluna
rak Türk tütünü almak istedikle
rin{ bildinnitlerdir. Cavadaki bir 
firma orada Türk tütünü itlemek 
üzere'bir fabrika açmağı da teklif 
etmektedir. 

Bu istekler tetkik edilmektedir. 

Finlandiya ile ticaret 
Türk - Finlandiya ticaret anlaş

masının haziranın 5 ine kadar tem 
dit edildiği dün alakadarlara bil
dirilmiftir. 

Fındık satı şiarı 
Bu yıl fındık aatıtları oldukça 

canlı bir manzara göstermektedir. 
Fiyatlar da iyi ve tutumludur. Bil
hassa tombul kabuklu fındıklar 
fazla revaçtadır. 

Afyon mubayaası başlıyor 
Afyon alımı hazırlıklan bitiril

mi9tir. Uyutturucu maddeler inhi
sarı, bir iki güne kadar piyasadan 
afyon mübayaasına ba9lıyacaktır. 

Komi•yonlar 

Satış müddetleri 
Tehir edildi --
Gayrı mübadillere ait sa hş 

işleri ne halde? 
Gayri mübadillere ait itlerle 

metgul olan Bay Faik Nüzhetin re 
iıliği altındaki komisyon dün de 
toplanmıştır. 

Komisyonun ilk yapacağı it, he
yeti vekile kararı mucibince met • 
riik mallar satıtını Ziraat Banka • 
amdan devralmaktı. Komiıyon bu
nun için bir satıf heyeti tetkil et • 
mit ve bafkanlığna esbak umum 
tapu müdürü Bay Sala.haddini ta
yin etmittir. Bay Sal:8.baddinin, 
başkanlığı altında ve general Re
fik, Bay Talat ve Suaddan mürek
kep heyet metr\ık mallar ıabt it • 
!erini Ziraat Bankasından devra
lacaktır. 

Komisyon evvelce Ziraat ban
ka.aı tarafından müzayedeıi ilan e
dilip bugünlerde müzayede günü 
gehnit ve gelecek olan malların sa
tıt müddetini bir hafta sonraya te
hire karar vermittir. Bunun sebe
bi, Ziraat Bankasının bu itten el 
çekmit olmaması ve komisyonun 
da bu itlerle metgul olmak içhı ha 
zırlıklarını henüz bitirmemiş ol -
masıdır. 

Bu sebeple bir hafta müddetle 
ıatıt yapılmıyacaktır. Metruk mal
lar ıabt itleri Ziraat bankasından 
devralındıktan sonra satıtlar ko -
misyon tarafından yapılacaktır .. 

--·--
Soyedlarının tcsci'i 

Soy adı kanununun tatbikatı et
rafında hummalı hır faalıyet var
dır. Bütün nüfus daireleri yeni soy 
adlarının tescili ile metguldür. Bu 
iti daha ziyade kolayla,tırmak i -
çin talimatname ve nizamnamelef 
dahilinde bazı tedbirler alınınıt -
tır. 

Dün vali muavini Bay Rüknel· 
tinin başkanlığı altında toplanan 
kaymakamlar bu huıusta · mühim 
kararlar almıtlardır. 

Her mahalle yeni bir müme»il 
tayin edilecek, mümeasiller ev ev 
dolaşarak mahalle halkının soy ad 
lanm tescil edecek birer liste ya
parak bu listeleri nüfuı dairelerine 
vereceklerdir. Nüfus daireleri de 
bu liste mucibince soy adlarını tes 
cil edecek nüfus tezkerelerine ya
zacaklardır. Mahalle mümessille
rine bu it için bir ücrd: verilmesi 
muhtemeldir. Mümessillerin dol · 
duracakları listelerin birer nümu
nesi de hazırlanmaktadır. 

Avrupa postası geldi 
Avrupa ekspreı ve konvansiyo

nel yol .. uları dün de aktarma su -
retile şehrimize gelmitlerdir.. Bu 
aktarma iti başlayıncaya kadar 
Karaağaç ile Sivilingart arasında 
uzun bir kara yolculuğu yapmak 
zarureti olduğundan Avrupadan 
posta gelmemekte idi. 

Dün doğrudan doğruya vagon· 
)ar araaında aktarma yapmak su -
retile nakliyata başlandığı için bi
rikmiş olan postalar gelmittir. 

ŞJRl(ETLERDE 

Mevsim 
Durgunluğu 

Büyük vapurlar yerine 
küçükleri kullanılıyor 

Mevsim durgunluğu dolayısile 
vapurculuk tirketi ile denizyolla
n idaresi hesabına çalıpn vapur
lardan bir kısmı seferden çıkarıl
mıJbr. 

Büyük vapurların yerine küçük 
ve az masraflı olanları salıttırrl
dığı için bu gemilerin tayfaları da 
muvakkaten itlerinden çıkarılmıt
lardır. 

Vapurculul< tirketi umumi mü
dürü Bay Mustafa, dün kendiıile 
görüten bir muharririmize tunla
rı söylemiştir: 

"- Masraflı gemilerin muvak
kat olarak seferden çıkarılmaaı 
<lolayısile, bir kısım tayfa açıkta 
kalmıttır. Fakat, bunlardan bir 
kısmı diğer vapurlara yerleştiril
mif, yerle,tiril.ıniyenlere de yarım 
ücret verilmesi kararlaştınlmıttır. 
Bunlar, bir ay sonra tekrar işe a-
lınacaklardır.,, -~ 

Gemilerin yaşları 
ökonomi bakanlığı iki aene 

evvel verdiği bir kararla Türk ti
caret filosuna iltihak edecek yeni 
gemilerin en çok on bet Yatında 
bulunmalan kaydını üç sene için 
kaldmnıttı. 

Bu müddetin ilk yılında isti • 
yenler 27 yatına kadar gemi ala
bileceklerdi. Bu müsaadenin ver
diği bir yıllık ilk müddet kanunu
sanide sona erdiği için 935 sene
sinde alınacak gemilerin 23 yatın
<lan büyük olmaması lazım gele
cektir. -------o-- - ---
BELEDiYEDE 

Şehir meclisi 
Dün toplandı 

Mülhak bütçeler dün 
meclise verildi 

lıtanbul umumi meclisi, dün öğ 
leden sonra, saat 14,20 de tubat 
devreıi toplantılarına batladı. 

Bu toplantıda Beyoğlu azasın
dan Kadri, Y alovo. azasından Bay 
Kemalin istifaları okundu. Meclis 
bu istifaları kabul etti. 

Daimi encümen, konservatuvar, 
Şthir tiyatrosu, Darülaceze, Kara· 
ağaç mezbahalarına ait 1935 yılı 
bütçesini meclise ıundu. Bu bütçe
ler, tetkik edilmek üzere bütçe en
cümenine havale edildi. 

Periye bankasına belediyenin 
evvelce yaptığı borca dair iyi bir 
anlatma vücude getirilmeıine ta
vassut eden Adliye bakanı Bay 
Şükrü Saraç, nisan devresinde 
gönderilen letekkür mektubuna ge 
len kar~ılık dünkü içtimada okun
du. Adliye bakanı cevabında di • 
yor ki: 

"Mektubunuzu aldım. İstanbul 
şehir meclisinin hakkımdaki yük
sek duy';'ularina teşekkür ederim. 

Adliye bakanı Şükrü Saraç 

Bundan sonra, bütçenin muhte
li= fasıllarından tasarruf suretile 
Periye bankasına borç taksiti ola
rak (47,500) liranın veri!mesi bak 
kındaki makam teklifi kabul edil
di. Çatalca istasyon caddesinir• te
mizlenerek tamiri için tetkikat ya
pılması muvafık bulundu. 

Meclis, perşembe günü toplan
mak üzere, saat 15 le toplantıya ni 
hayet verdi. 

Eski Maarif nezareti binası 
belediyeye verildi 

Muhtelit hı-.kem mahkemeleri -
nin iti bitınittir. EskKlen maarif ne
zaretine ait olan ve bugün muhte· 
lit mahkemeler tarafından itgal e
dilmekte olan bu binayı belediye 
istemit, hükumet nezdinde yapılan 
tetebbüı müsbet netice vermittir. 

Binanın belediyeye verilmesi i
çin dün Dahiliye vekiletinden vi
layete emir verilmittir. Keyfiyet be
lediyeye bildirilmittir. 

Amerika ceaeral 
konsolosluğu 

Birletik Amerika hükumetleri 
lıtanbul ceneral konsolusluğuna 
tayin edilen Bay Bay Maxwell Mo
orehead yarın tehrimize gelecek • 
tir. Yeni ceneral konaoloı timdiye 
kadar Johansburg'ta ceneral kon
solosu idi. 

MAHKEMELERDE 

icrada sahtekarlık 
Yapanlar 
Yen iden bir kaç kişi ve 
bir avukat tevkıf edildi 
Bazı alacaklılarla uyuprak ic

ra dairesinde sahtekarlık ıuretile 
suiistimal yapan icra katibi Bay 
Kadri hakkındaki tahkikata ehem
miyetle devam edilmektedir. 

Bu tahkikata el koymuş olan 
müddeiumumi muavini Bay Ah
met Muhlis çok mühim İp uçları 
elde etmiftir. Yeni den bir kaç 
kiti tevkif edilmiştir. Bu arada 
bir de avukat vardır. 

Suiistimal pek kurnazca yapıl
mı9, borçhılann verdikleri para 
yalnız icra kayıtlarında fazla gö .. 
terilmek ıuretile değil, icra muha· 
ııebe defterlerindeki kayıtlarda da 
tahrifat yapılarak devam ettiril -
mittir. 

Bu işte muhasebe katibi Bay 
Refetin de suçu görülmüJ, o da 
tevkif edilmiştir. Tetkikat devam 
ettikçe iş bütün vuzuhile meydana 
çıkmaktadır. Şimdiye kadar tea
bit edilen miktar 3 - 4 bin lira 
arasındadır. 

Suçluların evinde arafbrma 
yapılmıf, bir çok evrak bulunmUf, 
bu arada bot tapu suretleri de 
çıktmıttır. Evlerde yapılan arama
da elde edilen evrakın tetkiki he
nüz ikmal edilmiş değildir. 

Bunların tetkiki bittikten son· 
ra suçlular yeniden sorguya çeki
leceklerdir. D;ğer tevkif edilenler 
komisyoncu Herant Manavyan, 
muameleci lstavri, Orozdibak sa
tıcılarından Viçen ve avukat Sa
lahaddindir. 

Avukat Salahaddin evvelce Ve
lora hanında yazıhanesi olan, 
fakat bilahara ya:.:ıbanesini terke
derek serbest surette avukatlık e
den zattır. )ıtibasa maballı kalma
mak üzere resmi dercedilmek iıte
nilmişse de 1930 baro levhaaında 
dahil olmadığı, 1934 baro levha
sında da yalnız ismi yazılı bulun
duğu halde resmi konulmadığı gö
rülmüttür. Tahkikatın bir kaç gü
ne kadar neticelenmesi muhtemel
dir. 

TOrh parasını koruma kanu
.nu. a mut.alil hareket edenler 

Türk parasını koruma kanunu
na muhalif hareket etmekten suç
lu l!ya, Zaharya, Nesim, Davit, 
Salamon, Oziyel, Mordebay, Moiz 
Y abni, Loizi, Samuel ve Moizin 
durutmalarına dün ikinci ceza 
mahkemesinde devam edilmi9tir. 

iddia makamı tarafından kıs -
men beraetleri, kısmen de cezalan
dırılmaları istenilen suçluların 
dün müdafaaları yapılmıttır. Mu
hakeme k&rar tefhimine kalmış
tır. 

Eir dip omasız dişçi 
Diplomasız ditçilik yapmaktan 

suçlu Bay Ahmedın dün birinci 
ıulh ceza mahkemesinde duruş -
ması yapılmış, 15 gün müddetle 
hapse konu masına karar veril
mi~tir. 

b e "c.lı.r.a balerliye arasın
a kı inti.lt bıtti 

Sinemacılarla belediye arasın
da Darülaceze hissesi yüzünden 
.bir dava açı.mıttı· Bu dava bele
diye lehine neticelenmiş, sinema
cılar da kanuni müddeti zarfında 
itiraz etmedikleri için hüküm ka
tiyet kesbetmiştir. 

Belediye resmin tahsili ciheti -
ne gidilmesi için avukatlanna sa
lahiyet vermiştir. Darülaceze his
sesi ihtilafı bu suretle kapanını' 
olmaktadır. 

Eroin davası 
Sekizinci ihtisas mahkemesin -

de dün Dimitri Arslanidis ve aatı
cı arkadatlarının davalarına de • 
vam edilmittir. 

Yorgi lsakidisin yazı makine -
!eri mahkemeye getirtilmit ve ya
zılmıt olan yaz~ ile makinede 
çıkartılan yazıların biribirine eş ol 
duğu görülmüştür. 

Yorgi lsakidis, Remington fab
rikasının o modelde yaptığı maki
nelerin hepsinin ayni tekilde yaz· 
dığını ileri sürerek daha esaslı tet
kikat yapılmasını istemiştir, bun • 
dan sonra diğer şahitler dinlenmit 
ve durutma lsakidisin yazı maki -
nesile ayni cimı ve model bir yazı 
makinesinin mukayesesi için 6 fU
bat çartamba gününe bırakılmıt • 
tır. 

POLiSTE 

ihtiyar bir 
Kadın yandı 

Beslediği köpeklerden bi
ri de ölü olarak bulundu 

Dün sabah Lalelide T&J han
da 8 numaralı odada yalnız ve 
kimsesiz olarak oturmakta olan 
70 yatlanndaki Bayan Feridenin 
adasından duman çıktığı görül -
müt ve poliae haher verilmiftir. 

Gelen poliı memurlan odada 
yangın olduğunu anlamıtlar ve 
kapıyı kırarak içeriye girdikleri 
zaman tahtaların yanmakta olilu· 
ğunu , Bayan Feri1lenin yanaıak 
öldüğünü gönnütlerdir. 

Kadının köpek beslemeğe me
rakı olduğu da anlatılmıştır. Ka
dının beılediği yedi köpekten bir 
tanesi de ölü olarak bulunmUflur. 
Yangının naaıl çıktığı henüz ma
IWıı değildir. Polis tahkikat yapı-
yor. 

Kalb durguni uğımdan 
Haydarpafa istasyonunda de

miryollan tesviyecilerinden Meh -
met kalp sektesinden ölmüştür. 

Bir kadın arabadan duştu 
Yük arabacılarından Hüseyin 

namında biri arabasına Behiye 
iuninde bir kadını bindirerek fa
tihe getirmekte iken kadm yolda 
muvazenesini kaybederek dütmüt 
ve muhtelif yerlerinden yaralan • 
mıştır. 

Zorbalık 
Albert isminde biri Galatada 

oturan Moiz isminde birinden 25 
kurut almıt, bu parayi vermediği 
gibi evvelki gün de tekrar Moize 
giderek bir lira vermediği takdir
de çanta~ındaki kama ile öldüre
cegini söyliyerek tehditte bulun -
mut ve yakalanınıtlır. 

Kaçak eşya mı? 
Hayfadan gelen Neptün tilebi 

çarlıçısı Rahmiye ait etya araıın
da, muhafaza memurları tarafın
dan yapılan aramada bir çift ka
dın totonu ile bir kaç çift erkek 
liatiği, bir kaç kutu siyah hav
yar , bir kaç metre .adakor ku
maf, yüz ve banyo havluları bu
lunmuftur. 

"" Dün lskenderiyeden gelen E
ge vapuru atetÇilerinden Hasan 
ve kamarotlardan Mehmedin va
ziyetleri muhafaza memurları ta
rafından tüpheli görülerek üzer • 
)erinde ve kamaralannda arama 
yapılmıştır. Bu aramada kirli sa· 
matırlar aruma saklanmıt 6 la· 

ne kıymetli kadın el çantası ve 
6 - 7 metre kadar da kostümlük 
ipekli kunıat bulunmuttur. 

Suçlular hakkında lazım gelen 
evrak derlenerek gümrük batmü-

' düriyetine verilmiftir. ----·-------
Küçük haberler 

Üç ağaçlı köy oluyor 
" Oç ağaçlı köy oluyor - Kar

tal kazasına bağlı Samandıra na • 
hiyesindeki Üç ağaçlı çiftliğinin 
köy haline getirilmesi takarrür et-
mittir. . 

" Y eniköyde pazar yerı - Ye-
niköyde, Simitci sokağında bir pa
zaryeri kurulması hakkında bele -
diyeye vuku bulan müracaat tel -
kik olunmaktadır. 

" Evkaf müdüriyeti heyeti fen
niye müdürü Bay Nih~t Bursad~
ki bedesteni ve oradakı evkafa aıt 
binaları tetkik etmek üzere Buraa
ya ııitmittir. 

" Evkaf mülhaka kalemi mü • 
meyyizliğine terfian Oıküdarlı Bay 
Ahmet T ulusu ve Ahmet Hulusi -
den açık kalan muhasebe memur
luğuna da Bay Zeki terfian tayin 
edilmiştir. 

" ökonomi bakanlığına bağlı 
müesaeıeleri teftit eden bakanlık 
müfettif ve murakıp komiserleri 
bu aktam Ankaraya dönecekler • 
dir. 

" Kadastro meslek mektebi ta
limatnamesi mucibince yoklama • 
)ara başlanmıttır. Yoklamalar 7 
tubat perteme aktamına yetiteeek 
ve mektep cumartesi günü tatil e
dilecektir. __ .,__-

Ermeni yurddaşlar bin 
lira verdiler 

lstant>u,lu günde ne 
kadar et y ~r? 

l:stanbulda et fiya •. '~rını de[:il 
munzam vergilerle yükseltmek, 
hatta çok düşürmek lazım geldiği
ni burada bir kaç defa izah etmiş
tik. 

Bir defa lstanbullu ne kadar et 
yiyor ona bakalım; geçenlerde bu 
sütunlarda bütün yurdun va..--iyeti
ni tetkik etmif ve rumi mezbaha
larda kesilen etlere bakarak, her 
yurtta1ın a1ağı yukarı günde 11 
gram et yediğini çıkarmı1tık. Fil
hakika doğru vaziyet bu değildi. 
Çünkü bir çok kaçak etler, taıJuk· 
lar, hindiler, av hayoanatı ve ıai
renin bu yekıinu kabartması lazım
dı. Biz bütün bu ihtima':leri göz 
önüne alarak, bir JUTtta11n Ofağı 
yakarı c,·:imle 33 vam et yiyebil
diğini meydana çıkardık. 

lstanbul hakkında bir tetkik 
yapacaktık. Fakat elimizde buna 
aair bir istatistik yokhı. Geçen gü. 
nü bir arkadllf bu hunuta tahki
kat yapmıf ve bize neticeyi bildir
miftir. 

Ba tahkikata nazaran lstanbul
da senede vasati olarak 35 bin sı
ğır hayvanı, 550 • 600 bin koyun 
ve kuzu kuilmektedir. Bunun ha
ricinde maalesef 3 bin sığır, 100 
bin kayun da kaçak olarak piya
saya çıkarılmaktadır. Bir sığın, 
danasını, irisini ulağını nazan iti
bara alarak vasati yüz kilo, ko
yun/an kuzularile beraber vasati 
10 kilo kabul edersek netice fU o
lur: lstanbulda senevi 

3.500.000 Sığır 
5.000.000 Koyun v.s. 

300.000 Kczrak aığır 
l .000.000 Kaçak kayun 

9.800.000 Kilo et 

Demek latanbulun senelik sar
fiyatı 9 milyon 800 bin kilo ettir. 
Gündelik aarliyah Üe 365 kere nok 
san yani 26.515 kilodur. Bunu bü
tün lstanbal ahalisinin nüfusuna 
yani toparlak hesapla 850 bine 
taksim edersek görürüz ki her ls
tanbııllu günde vasati olarak 31 

gram et yiyor.lstanbul gibi büyi!k v. 
umumi refah seviyesi nisbeten yülı 
sek bir ıehirde günde 31 gram et 
çok azdır. Tavuk, hindi ve saire bu 
yekıinu ancak 35 grama kudur ka· 
bartabilir, bu da yine çok <Jfağı bir 
rakamdır. 

Şehrimizde vaziyet böyle olur
sa, geliri az kimselerin oturduk
ları yerlerde vaziyetin ne olabile
ceğini siz hesap edin. 

Bu, halkın gıdası üz.erinde ne 
kadar hasaıu bulunmamız lazım 
geldiğini bize bir defa daha isbat 
etmektedir. 

Mezbahada kesilen hayvanların 
kilosuna .zam yapacak yerde kaçalı 
etten yapılan ihtikiira miini olacah 
tedbirleri almalıyız. Kaçak et, ls
tanbulda sığırda onda bir, koyun
da befte bir derecesindedir. De
mek ki kaçakcılık gözle görülür 
bir' ,ekil alm•fhr. Asıl bunlara ma· 
ni tedbirleri almalı, diğer taraftan 
etin fiyatlarını indirmeğe çalı,ma· 
lıyız. Ta ki şehirliler, daha çok et 
istihlak edebilsinler, ve köylüler 
de daha çok kazansınlar! 

Mümtaz FAIK 

Grip ve nezle 
Mektebe gitmeyeıı talebe

nin çoğu hasta değ ı 
Şehrimizdeki grip ve bilhassa 

nezlenin çoğaldığı ve mekteplerde 
deraanelerin yarı yarıya boşaldı -
ğı ya.zılmı,tı. 

Bu hususta sağlık müdürü Bay 
Ali Rıza Baysan diyor ki: 

- Mekteplere kaza ve hüku -
met doktorlarını gönderdim. Has
ta haberi vererek mektebe gelmi
yen talebeden bazılarının evlerine 
de doktorlar gönderdim. Aldığım 
neticeye göre, mektebe gelmiyen 
talebenin çoğu hasta değildir. An
cak hava değitikliklerinden korun 
maları için velileri tarafından gön 
derilmemektedir. Hastalık haber a 
lmıraa, bittabi biz de icap eden 
tedbirleri alırız. 

TAN 
Bir numaralı Ermeni yurtt-.

lar derneği tarafından evvelki 
gün tayyare cemiyetine bin !ita ı 
yalırılmı,tır. 

• 

MiLLiYET'in yeni 
adı olacaktır. 

f 
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r BENCE ll_Qz ___ l' _ _ dilimizle _ 
Kitaplarınız Niçin pahalıdır? Dilimizin zenginliği ... 

Ôz dilimizin yeni büyük kılavu
zunu yapmağa uğraşan Dil derne-ilk önce soruyu şu ,ekilde for

müle etmek gerektir: Kitaplarımız 
pahalı mıdır? 

Fransız eserlerinin orijinal batı
lariyle bizim kitaplarımızı karşılat
tırırsak netriyatımızın pahalı de
ğil belki ucuz olduğu neticeı~ne 
varmamız mümkündür. Halbukı ba 
zı şartları hesaba katma.dan verece 
ğiıniz böyle bir hüküm bizi ya.nılta· 
bilir. 

Her teyden önce F ranıada telif 
ücretlerinin yüksekliğini gözönün
de tutmalıyız. Yeni çıktığı ve bu 
yüzden fazla telif hakkı ödendiği 
için 15 franga satılan bir kitabın 
basılış itibarile ayni olan bir ba,
ka. kitap, müe'.lifi yarım asıı:.dan 
önce ölmüş ve telif hakkı düşmüt 
olduğu için 8, hatt 6 franga sat'.~ı
yor. Müellifi hayatta olan bazı yuk
sek tirajlı eserlerde de fia.tin 5 
franga kadar indirildiğini görüyo
ruz. Kaaıt ve basıda daha az müş
külpese;t davranılan ayni hacim ve 
de<Yerde bir kitap fiatinin 3 franga 
kadar indirildiği de vakidir. 

B:zim netriyatımızda, mektep 
kitapları bir yana bırakılırsa, te
lif ücreti hesaba katılmaya değme
yecek kadar ehemmiyetsizdir. Te
lif hakkının bası masrafını geçtiği 
pek seyrek, hiç ödenmediği pek sık 
görülür, bu itibar:a kitap fiatlerin
de büyük bir rolü olmamak lazım
dı r 

\kinci olarak dikkate alınması 
gereken nokta, bası masraflarının 
bizde Framaya bakarak pek dütük 
olmasıdır. lstanbulda öyle matbaa
lar vardır ki adeta itçilerinin bo
ğaz tokluğuna çalışırlar. 

Bütün bunlar gözönünde tutulun
ca kitaplarımızın maliyet fiatinin 
F ransaya bakarak çok dütük oldu
ğu görülür. Kağıdın bizde biraz da
ha pahalı olduğu söylenilirse de e· 
sasen eserlerimiz az tirajlı olduğu 
iç· n bu husus, kitap fialeri ara-
sındaki büyük farkı mazur göstere
cek mahiyette değildir. 

Memleketimizde basılan kitapla
rın pahalılığını haklı göstermek i
çin ileri sürülebilecek en mühim 
sebep, hiç fÜphesiz ki, ıatıtın az ol
ması keyfiyetidir. 500 nüsha bası
lan bir kitabın maliyet fiati 50000 
nüsha basılan ayni kitaba bakarak 
birkaç m!sli pahalıdır. Çünkü ikin 
ci takdirde maliyet fiati hemen he
men kağıt değerine kadar düter. 
Fakat en az baaılı eserlerimizin 
bile fiatleri maliyet fiatlerinin 3,4 
mislidir. Halbuki kitaplar arasında 
az veya çok basılı olduklarına göre 
büyük bir fiat farkı olmadığı için, 
3 4 bin ~atan eser erde bu nisbet 6, 7 
misline çıkmaktadır ki asıl bunu 
mazur gösterecek bir fey bulun
maz. Yeni işe başlayan bazı bası 

kurumlarımızın kitap fiatlerini bir 
hamlede yarıya kadar indirebilm)t 
olmaları da bu dütüncemizi haklı 
gösterecek bir delildir. 

Memlekette muntazam bir kitap 
dağıtma teşkilatı yapıldığı, eserle
rin hem genit ö!çüde dağılması, 
hem de satılan kitaplar ücretleri
nin emniyet altına alınması başa
rıldığı zaman bugün en atağı sa
yılan fiatlerde daha çok dütürüle
libecektir. Kitaplarımızın Anadolu-
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da okunabilmesi için memleketin 
hayat standardına uygun fiatler ta
tıması tart olduğunu unutmamalı
yız. 

Netriyatımızın fazla fiatleri ol
masında rol oynayan b-.ka bir nok 
ta daha vardır ki bunu da kaydet
meden geçemiyeceğiz. 

Kültür Bakanlığının neşriyatı 
koruduğu ve bu itibarla bazı eser
lerden birer miktar satın aldığı ma· 
lumdur. Talim ve terbiye dairesi 
eserlerin iç değerini tetkik ederek 
muayyen miktarda satın alma ka· 
rarını verdiği ve üzerindeki fiatle 
meşgul olmadığı için, kitaba ne ka
dar fazla fiat konursa o kadar faz. 
la kar temin edeceği aşikardır. Dı
tarıda sahtı az olan bazı kitapla
rın bütün masrafı bakanlığın alaca· 
ğı 200 vey 300 nüshaya yükletil
mek istendiği için kitaplara, ona 
göre hesap edilerek, yüksek fiat-
ler konulmaktadır. Zahiren meşru 
olan bu hile yolundan istifade edi
lerek öyle eserler basılmı,tır ki yal
nız bakanlığın satın aldığı miktar 
kitabın bütün masrafını temin ettik 
ten batka sahibine kar bile bırak
mıştır. Bu takdirde ayni eseri ba
kanlığın niçin bizzat basarak karı· 
nı da kendisine ayırmadığı akla ge
len bir sorudur. Bu ihtikar yolunun 
ne dereceye kadar suiistimale uğra 
dığını göstermek için, "Kültür Ba
kanlığınca mekteplere ta va iye edil· 
mittir . ., ibaresini taşıyan 3- 4 for. 
malık bir kitabın ü:erinde bir lira 
fiat görmüt olduğumu söylemek 
yeter sanırım. Bir dostum, bazı ha
sarların kitaplarının bakanlığa sa· 
tılacak nüshalarile piyasaya, çıka
rılacak nü•halarına ayrı ayrı fit
ler koyarak bu suiistimale daha bü
yük bir genitlik vermit olduklarını 
anlattı. 

Bu mülahazalardan da anlasılı
yor ki bakanlığın koruma ıist;mi 
bugünkü tarzile halkın ve okurla
rın zararına bir netice vermektedir. 
Halbuki bunun önüne gayet basit 
bir usulle geçileblir. Bakanlık sa
tın alacağı eserlerin ücretini üze. 
rindeki fiate göre değil, eserlerin 
bası ve yazı mahiyetlerine göre 
önceden tesbit edilmit formüllere 
bakarak ödese, kitaplara değerin
den çok yüksek fiatler konulması
nın önüne geçmiş olurdu. Kültür 
Bakanlığının satın alacağı eserler i
çin böyle bir usul koyması hem kı
sa bir zamanda kitap fiatlerinde 
hissedilir bir dütüklük temin ede
cek ve hem de hiç bir değeri ve hiç 
sahtı olmayan bazı kitapların sırf 
•bakı>;:lığa satılmak üzere basılma
sının önüne geçecektir. 

Yasar Nabi NAYIR 

ğinin bulduğu türkçe karşıliklar 
arasında gerçekten çok güzelleri 
var. 

Sözgelifi "erkinlik,, kelimesi "j,. 
tiklill,, karşılığı olarak ele alınm!f. 

istiklal sözündeki yüksek ve de
rin anlam, "erkinlik,,Je, hiç olmaz. 
sa istiklal kadar belli oluyor. Uste
lik., erkinlik'in, Öz oluşu, ötekinden 
çok bizi kendisine bağlıyor. 

"Hürriyet,, karşılığı olan özgen· 
lik'i ele alalım. 

Hürriyet derken, göğsümüzün ,i, 
tiği de gösterir ki bu kelimede bir 
kabına sığamamazlık, içten gelen 
bir genişlik var. Geniş'in kökü o-

lan gen ile öz kelimesinin birleş
mesinden doğan özgen, bize bu ge
nişliği, aratmadan veriyor. "Ben 
hürüm, yerine ben, özgenim,, deme 
nin şimdiden tadına doyulmuyor. 

Kulaklarımızın bir duyuşta alış
tığı kelimeler dilimizi bize birkat 
daha eevdirecektir. 

Geçen gün, bir yazımda kargaşa 
sözü geçti. Kılavuz üstünde çalışan 
dil kolunun bu sözü anarşi karşrJ..ı
ğı olarak ele aldığını söylemişlerdi. 

Demek, böylelikle, dilimizden 
düşürmediğimiz şözlerden biri, be
lirsiz bir değişme ile, yalnız sonun
daki "lık,, eki atılarak en çok kul
lanılan bir Fransız kelimesinin ye
rini tutacak. 
Kargaşa ve kargaşalık köklerin .. 

den alınma olduğunu sandığım yer'ı 
kargı' sözü de vardır ki Azeriler 
arasında beddua derneğe gelir. 

Eski saııa,larda kullanılan kargı
nın da, karg"f<l ile yakından bir 
ilişiği olsa gerek. 

Diyeceğim, araştırıldıkça, dili
mizin köklerindeki zenginlik orta
ya çıkıyor. 

Türkçede karşılığı olmayan tek 
kelime yoktur, derken, hiç te ileri 
gitmemiş olduğumuzu şimdi daha 
iyi anlamağa başlayoruz. 

Salahaddin G{JNGöR 

MOESS1F B1R 1RT1HA~ " 
Bay Ernest Hoffer, bay Eınanu'el 

Hoffer Bay ve Bayan Daut Moto
la, Bay ve Bayan Saül Dvek · ve 
çocuğu sevgili refikası, anneleri 
ve kayın valdeler 

BAYAN EMMA HOFFER 
İn vefat ettiğini büyük bir e

lem ve keder içinde bildirirler. 
Cenaze merasimi bugün saat 2 

de Yüksekkaldırım Atkenazit si
nagonunda icra edilecektir. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Ki.in 
O N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
U·N YON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 815 

a t ı~c11 JJ1. 

Parkın kenarına dizili banklar
dan birinde oturan üç arkada,, 
kendilerine bakıp gülüten iki kı· 
zın arkasına takılmıtlardı. Onların 
yerine otur.unca Haydar yerde du
ran bir gazeteyi alarak; 

Cagaloğiundan Nuruosmaniye 
ye saptı. Çarşıyı geçti. Beyazıt cami 
inin içinde tespih ve hacıyağı sa
tan sarıklıların arasında dolaftı. 
Sonra yavaş yavaş Şehzadebatına 
gitti. 

Küçük çaycı dükkanlarının ~~ 
penkleri açılmağa batlamı,tı. Bın
birine sürtünerek piyasa yapan ta
ze çartaflılarla hovarda kafalıları
nın arasına katıldı. Fatih parkına 
doğru yürüdü. Orada koyu nefti , 
bir çarsaflıya söz atan Bahriyeli 
Haydarla kartılaştı. 

Haydar onu görünce kızın peşini 
bırakıvermitti; iki elini uzatarak; 

- Be birader. Hangi cehenne
min dibindesin .. - dedi - r~ni a
ramadık yer bırakmadım. Nihayet 
kardP;ine sordum. Seyahate çıktı
ğını anladım. 

- Kardetim, benim 
crktığtmı mı söylüyor? 

ıeyahate 

- Hayır öyle demedi ... Valizle
rini aldı, gitti demitti. Eh ben dese
yahate çıktığına hamlettim. Sana 
bir haber .. 

- Hayrola ... 
- Bizim Ulvinin karısı gebe ... 
-Deme ... 
- Hem karnı öyle •itmit ki za. 

vallı ikiz doğuracağından korku
yor. 

- Korkuyor mu dedin? 
- Öyle ya .. ne ile besleyecek? 

İhtiyat zabiti, yarın, öbür gün ter
his edilecek ... 

- Çalr,ır ... 
- Kolay zannediyorsun galiba. 

İ, nerede? 

'-1 ~rkes simdi bunu düsünü
Y(\r. Ordu terhis edilince ~illet 
hep ·, ınayacağı için, i' bulmak 
güçle,ecek ... Gel turaya ilifelim ı 
bari, 

- Bak ... - dedi - gazeteleri
ni de unuttular. Ne ise biz okuruz. 
Bu da gazete değil ya ... mendil ... 

İkisi birden gazeteye göz gezdir
meğe batladılar: 

- Alman tebligi resmisi .. Baka
lım Parisi gene zaptetmitler mi? 
- diye mırıldandı Haydar - dört 
senedir palavra okumaktan imanı· 
ınız gevredi. Gene mevzii muvaffa· 
kıyetlerden bahsediyor. Bulgar teb 
ligi resmisi.! ! Her tarafta vaziyeti 
muhafaza ediyoruz . ., buyuruyor 
!ar; itin yoksa inan! 

Gazeteyi elinden atacak oldu. 
Nazmi; 

- Bana ver tunu... Haydar -
dedi-

Ve kıvırıp cebine koydu. Bu sı
rada Haydarın az evvel petinde do 
!attığı kadın, yirmi otuz adım öte
de durmut, peçe&İni açıp kapamıt· 
tı. Bunu gi:'ıen Haydar eteği tutuf· 
mu' gibi yerinden fırladı; 

- Şimdi gelirim Nazmi ... 
Genç bir müddet onun giditini 

dall!'ın dalgın süzdü, sonra yerden 
aldıkları gazeteyi çıkarıp arka say 
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HİKAYE 
Bugünkü progranı 

GÜZEL YALAN, FENA DOGRU 
ISTANBUL: . .., 

18 Otel Tokat:iyandan tran•m•~Y ... 
Çay saatı, müzik tel<iz caz. 10 J•j., 
tik Selim Sım Tarcan, 19,30 Haber ' 
19,40 Zekeriya ve arkadaşlan Hav•r;:. 
loitar, 20,10 Ziraat Vekaleti namına k 
ferans, meyvacıhk ve ağaç sevgisi ~ 
caat, 20,30 Bayan Nimet Vahit Şan'ı,ıl 
yano ile, 21 Operetı parçaları plak, 2 
Son haberler, horaalar, 21,30 RadY~:.;: 
kestruı, 22 Radyo caz ve tango or 
ra1arı. 

Cemil, Nazıma sorduı 
- Dün ne yaptın? 
Nazım cevap verdi: 
- Sabahleyin kalktım. Sütümü 

içtim. Yazılacak mektuplarım var· 
dı. Öğleye kadar onlarla meşgul 
oldum. Öğle yemeği bittikten son· 
ra evden çıktım. Yazıhaneye gel
dim. Yazıhanede bekliyen iki ki
şile işleri hakkında kısa bir görüt
meden sonra çıktım. Galatada 
bir ressamla randevum vardı. O
nu da buldum. Bir kaç bira içtik. 
Ayrıldık eve döndüm. 

Cemil - Sen bir budalasın. 
Nazım - Niçin? 
Cemil - Bana bunları niye an

lattın?. Senin sütünle, yazılacak 
mektuplarınla, öğle yemeğinle, 
yazıhanedeki bekliyenlerinıe, res
samla o an randevunla, içtiğiniz 
biralarla benim ne alakam var? 

Nazım hafif tertip bozuldu: 
- iyi amma dedi. Sen sordun 

da söyledim. 
Cemil - Cidden budalasın Na-

zım!. 
Nazım-? .... 
Cemil - Bak söyliyeyim. Ger

çi sana "dün ne yaptın?,, diye 
soran bendim, fakat. 

Nazım- Fakat?. 
Cemil - Fakat bu cevabında 

gerçi doğruluğun güzelliği var am· 
ma faydasız ve beni alakadar et· 
miyen bir iyilik. Halbuki. 

Nazım - Halbuki. 
Cemil - Halbuki... Sana bir 

hikaye anlatayım. Dinle. 
"V aktile bir balıkçı varmıt. 

Her gün deniz kıyısına, kumsala 
balık avlamağa gidermit- Oltası
nı durgun suya salar ve bekler • 
mİf. Ak,am olunca torbasındaki 
diri, taze balıklarla pazara dönüp 
onları satar ve parasını cebine yer
lettirdikten sonra her zaman ar
kadatlarile buluttuğu bodrum mey 
hanesine gelir ve atıttrrmağa baş- 1 
larınıf. 

Arkada,ları ona sorarlarmıt: 
- Bugün ne yaptın bakalım? 

Balıkçı onlara neşeli, tatlı, se-
vinçli bir sesle gülerek başlarınıt 
anlatmağa: 

- Bugün mü? O ... Bugünü 
hiç sormayın. Sahile indim. Ol
tama balıklar düğüne gelen da
vetliler gibi geldiler. Onları tut • 
makta uğra,ıyordum. Birden mu· 
si.ki sesleri itittim. Denizden ma
vi sulardan tüllere bürünmüş 
üç deniz kızı çıktı. Dans ettiler. 
Dans ettiler, dans ettiler ve yor • 
gun, terli vücutlarını köpüklere 
bıraktılar, suya daldılar, kaybol
dular. 

Arkadaşları gül ütüyorlar. 
- Aferin baba, aferin baba, 

ne bahtlısın, derlerdi. 
Ertesi gün gene bodrum mey -

hanesinde buluştular. Arkadatları 
ona: 

- Bugün ne yaptın bakalım? 
diye sordular. 

Balıkçı: 
- Bugün mü? O ... bugünü 

hiç sormayın sahile indim. Olta-

fasının son sütununa gözlerini dik
ti. Burada dört bet satırlık şu kü· 
çük ilan vardı: 

"Muhbir arayoruz - gazetemiz 
tahrir heyetine yeniden iki muhbir 
alınacaktır. Müsabakaya girmek 
arzusunda bulunanlar yarın öğle
den sonra tahrir müdürümüzü gör
melidirler. Lisan bilenler tercih 
edileceklerdir.,, 

- Yarın, .. - diyor - acaba bu 
gazete bugünkü gazete mi? 
Ba,hğına baktı: 
- 15 Tetrin 334.. .Çartamba. 

Eğer bugün çarşamba ise bir ümit 
belirdi demektir. Y ook .. bugün per
tembe ise bu itin yandığının resmi
dir. 

- Affedersiniz birader; bugün 
çartamba mı pertembe mi? 

Bu yirmi yirmi iki yaşında bir 
gençti. Evveli. "benimle alay mı e· 
diyor., gibilerden ~~miye sert sert 
baktı. Onun ciddi bir sual sorduğu· 
nu anlayınca güldü: Ve cebinden ı 
bir muhtıra defteri çıkardı: 

- Vallah biliyordum ama, unutu 
verdim. Şuna bir bakalım. 

Bir iki yaprak karıttırdı, sonra 
parr-'lını bir kelimenin üzerine 
bastırdı. 

Nazmi bu kelimeyi zevk ve nete 
ile okudu: 

- Cartamba ... tefekkür ederim 

ma balıklar dü,tü. Birden musi • 
ki sesleri itittim. Sudan üç deniz 
kızı çıktı dana ettiler, dans etti • 
ler, danı ettiler . Ve yorulunca 
suya daldılar. Kayboldular. 

Arkadatları gene gülüştüler: 
- Aferin baba. Ne güzel ta • 

lihin var dediler. 
Balıkçı ertesi gün gene sahile 

balık tutmağa indi. Oltasını deni
ze attı. Balık bekliyordu. Fakat 
o ne? Hakikaten musiki sesleri İ· 
titıneğe batladı ve hakikaten de • 
nizden üç deniz kızı çıkarak danı 
etti, dans etti ve suya atıldı. 

O akşam bodrum meyhanesi· 
ne geldiği zaman arkadatları he
yecanla ona: 

- Bugün ne gördün bakalım. 
Anlat kuzum dediler. 

Balıkçı kaşlarını çatarak cevap 
verdi: 

- Hayrettir. Çocuklar bugün 
hiç bir şey görmedim. 

Nazım! Sen hakikaten buda • 
lasın bana işime yaramıyacak 
doğru yerine tatlı ve güzel bir ya
lan söyleseydin şu balıkçı kadar 
zeki bir adam olurdun. 

Makbule ADNAN 

Bu aktam 
Saat (20) de 
insanlık 
Komedisi 

4 Perde 
Yazan: 

BALZAK 
• * • 

Fransız Tiyatrosunda 
Bu akıam saat 20 de 

DELl DOLU 
Yazan : Ekrem Retit. Beotıeleyen ı 

Cemal Reıit. 
6 ---------· 

Jlilliy~t 
Aarın umdeai " MILUYET " tir. 

ABONE OCRETLERl: 

1 ., .. ,. 

• • 
ız -

Türkı,.. içi• 
L. ıc. ,_ 
7 IO 

14-

Hariı; içi.11ı 

L. ıc. ·-14 -
ZI-

Gelen eTra.lr pri •erilm•a.- Maddetl 
ıeçen n.üab.alar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaa.ya ait ltl•r İç:İll mOıdiri7ate mi
racaat ecHlir. Gazetemia llinlarıa •••'.., 
liyetİllİ kabul etm... ' 

1 

V A R Ş O V A, 1345 m. ,,, 
18: Dana muaikiai. 18,50: Konferarı~· Si'' 

Sö:z;ler. 20: Hafif muıiki. - Sözler. 21. ...,.,. 
fonik orkeatra konaeri. - Sözler. 22:

1 
r ıl

berrten nakil .22.45: Sözler. - Rekliııı • ' 
30: Dana muaikiai. 

175 Kh•. M O S K O V A, 1714 m. k•~ 
11,15: Kolkozlar için yeni tarlalar ~e . .;ı 

muaikiai. 15: Sözler. 18,30: Kızılordu ıçırt ,ı' 
••musiki. 19.30: Karııık konser. 22: Altı1•cl' 
konferans. 23,05: lnıilizce. 24,05: Alın•tı 

832 Kh•. M O S K O V A, (Stalôn) 361
1 
~ 

d 11 ( fl .. t • 00 
17: Orkestra tarafın an •a •ar u k;ott 

ıarkılar), 18,20: Bir opera temsili (Mo• 
operasından nakil.) 22,30: Karı tık kon•;~' 
BUDAPEŞTE, (k"a dol,a) (HAS 3) 1 I~ 

15: Aktüalite. - Mandits caz bando•"· 
Neıriyat sonu. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 '°!! 
18110: Salon orkestrası. 19,20: Sözler(:,1~rt 

Macar tarkıları. 21: Konferans. 21,35: '9., 
orkestrası. 22,40: Haberler. 23: Bando td kıl' 
24,10: Charly Gaudrio cazı. 1: Çinıene or 
trasr. 

785 Kh•. L E 1 P Z 1 C 382 m. ıl 

20: Tuhaf hiki.yeler. 20,30: Aktüalite. ~l'-.1 
Spor haberleri. 21: Dana musikisi. 22.~0~1 h aletler konseri. 23: Haberler. 23,ZO: 
maçı haberleri. 23,35: Dana. 

686 Khz. B E L C R A T, 437 m. ~ 

19,45: Kuartet konseri. 20,15: Haberi•~~ 
30: Ulusal neıriyaL 21: Şundan, buııdatl· . P 
Haberler, spor. 23,30: Kahvehane konıefl' 
10: Dana plaklal'ı. 

638 Kh •. P R A C, 470 m. 
17: Bratisla.-adan: karııık koro as" 

18.30, Sö•ler. 18,45, Pli.k. ıs,ss, Alm•·~~ 
riyat. 19,55: Almanca haberler. 20,05: s;ıı 
21: Beethovenin eserlerinden konser. ~ 
Sözler. 22,05: Celr: operalarından P*r..lr"' 
23: Hahel'ler. 23,.20: Pli.k. - Almanca 
ler. 23.30: Dans musikisi. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 384 m. il' 
12: Kilise korosu. 12,30: Radyo orlı•'.-! 

sı. 13,30: Söxler. 13.35: Populer Rom•"' tf. 
silr:iai. 14,15: Haberle"· 14,40: Orke•~riJ. 
Konferans. 17,15: Popüler Romen m\UJ ~ 
30: Sözler. - Köylü haberleri. 18: Ja~ 
ko orkestrl\!ı. 191 Hafta 1ıa.1un-lerL - , 
tranın deYamı. 201 Konferans. 20,.20: P~/ 
Tiyatro. 21,45: Senfonik konser. 22,30J~ 
ferana, 22,45t Radyo orkeatraaı, - ifa 
23,40: Neıell plaklal'. 

674 Kb•. S TUT T GAR T, 623 ,..~ 
19,30ı Neıeli kabara neırlyatı. (Mo• 11~ 

20,40: Parten ldrcbndea. lcıı operası. ztı İ" ~ 
tan ile kemancı OJ'UDU) adlı Pasaaiol~ 
balladı. 22,30: Leipziıdo11ı nakU. 23: H~ 
23,20: Partenkirchenden •por haberler .. 
Da.na. t ... J Gece konaeri. 

Yarınkı program 
l S T AN B U Lı .,J 
18: Frnoızca dera. 18,30: IatanboJI•"' 

kev aoysafı yardnn ıubeai naınJ1ll' 

ferana. (Çocuğun ameli ha~ata -~ 
tittirilmeai Selçuk kız meld.;bl ıuil 
Ahmet Asnn) 19: Dana mualkid. ~::J 
Haberler. 19,40: Neman aolo • pl>'ll 
Bayan Kizmı. 20: Konferana; Se~ _.J 
rı Tarcan, 20,30: Bayan Rita ~ 
şan: Piyano ile. 21: Müzik Lejer. y 
21,20: Son haberler. 21,301 BayaJt ı 
rİye Tüzün tan: Radyo caz ve taJ11° 
kestraıı ile . 

KIYAMET ·GÜNLERi 
Büyüle harbe •id yegAne ve müsıesna bir raportaj olup tenkidi. CLAUDE: 

FARRERE"in sert kalemine medyundur. 

KIYAMET GÜNLERi 
yaşanmış bir dram kuvvetini haiz ve bütün dünyayı alAkadar edecektir. 

KIYAMET GÜNLERi~,, 
filmi studyodın değil cepheden gelmektedir. ve sizi de son derece memnun edece 

KIYAMET GÜNLERi 
Pek ainemasınd1 SUMER yakında _________________________ ,,,,,, 

efendim. . • . 
Ve Bozdoğankemerıne dogru hır 

yıldırım gibi uzaklattı. Unkapanın 
dan Şithaneyokuşuna ve oradan 
mektebe nasıl gitınitti? Bunu ken· 
diai de anlayamamıştı. Sanki o ye
rinde durmuş ve kaldırımlar ayak· 
ları altından bir terit gibi kayıp ge
çerek mektebi ona yaklaştırmıtlar· 
dı. 

Müthit bir sevinç içinde idi: 
it bulmuttu İf !.. 

Tahsin bey rakı masasını buse
fer kendiliğinden kurmuf, onu bek· 
liyordu. Nazmi kapıdan girince, 
kadehine bir buz parçası atarak; 

- Haydi arslanım ... - dedi -
tam zamanında geldin. 

- Şerefe! 
- Şerefe ! yapacağımız büyük İt· 

lerip, kazanacağımız yüz binlerin 
şerefine! 

- Hay yatayasın Tahsin bey ... 
Şiteler gene birer ihiter geçit res 

~ne ba,ladılar. Kafalar tütsüle::ı
diı<çe bahisten bahise atlayorlardı. 
Bir aralık Tahsin bey; 

- Azizim ... - dedi - sen be
nimle ol aldanmazsın .. Benim gir
mediğim kalıp kalmadı. Ben neler 
yapmadım i Nahiye müdürlüğü oıü. 
kaymakamlık mı, muallimlik mi? 
cazetecilik mi? 

--~ 
- Gazetecilikte yaptınııı:J: 
- Hem senelerce ... Huk 

gazetecilik sayesinde bitirdi;:i 
zetecilik zaten darülfunun 
)erine mahsus bir aıfattır· ,il 
doğrusu fakir talebelerin taf'ı ııl 
ni bitirebilmeleri için kurulJJI 
aanat ... 

- Anlayamadım .. 
- Senin. anlayacağın, ~'\i 

nun talebesinin az paraya }lı ıil" 
olur. Yani batka adamın yuıı: · 
yapacağı i,i darülfununlul~, 
liraya yaparlar. Gazete • 

1çı 
iıe ucuza adam çalı,tırmağ~I 
rırlar, bunun için bizim ıııe ı' 

te gazetecilik ya açlıktan ölJJle ıl, 
dedenlerin, yahut "ne yapalı~ 
ailimizi bitirmek için bu '"'··il' 
katlanırız,, diye dütünen falı" 
!ebelerinin elinde kalmıttır· 

- Zor mudur? li 
- Aslına bakarsan bir ha:ı' 

alması lazım. Fakat bizde ıı:~ 
ne gazete müC:,'.rleri, ne de"'' 
gazeteci mütkülpesent olıııa 
için bu it bir nevi havadll~ 
kazanmak iti olmuttur. f~rı;,.; . 
meyyjzler yorulmamak içııı . ,/ .. 
te nöJ>etleşe çalışırlar. X aıı~ ·~ 
anlayacağın her mümeyyıı r.J 
iki gün çalışır, diğer güıı'erıl~ 
daşlarının topladıkları ha>';.,, 
kopya eder, İşte bu kadard. , / 

- Bitme 1 



,.. 

~ lznıi:-de 
• Pat'h k • • •1..1U vazıyetı 

ı· Elde kalan atok ancak iç 
,, ihtiyaca yetişecek 
' h,~MIR, (Milliyet) - Bir ka.ç 
2'- tı .\ evvel lzmir borauı salonla-

llt \'rupaıun belli batlı borsaları
torllı<ld ıracak bir manzara gösteri -

~ il. 

"' p "" tiri :rııuk simsarlarmm kulakları 
~İtı!·e, gözleri salon kapısına di -

~ ı.11 h' bekliyor, pamuk itile uğra
': ta.t er hangi bir satıcı veya ihra

iınt~ ~ccarın .alona giriti ortalı
~ç ed:nı bir aükiinet bulmasmı in 

p 1Yordu. 
ttıı k:1ıık piyasaaının 37-38 kurut
~ ıa bir zaman içinde altmıt 
len b a fırlamaaı esnasında görü -

" tar l~ haller, her gün itidilen ha-
a!i et 1, llıiinakafalara ve sonra ta -
~P k~ılen ti<;_ari ıstılahlar! mü~.e~

~ nııı i.h asebı ve hırçın, kah mula
"" çin telefon mükalemeleri bugün i

dır, ltıa.ıiye karıtmıt bulunmakta -

bllfl~ir iktisadi çevresinin belli 
lllııltJ ıhracat eşyumdan olan pa -
~eı· ~ bilhuıa 1934 kanunu ev
llıı llliıı son ve 1935 senesi son ka
fi Uıııııın ilk haftalarında geçirdi
)o~~at hakikaten tetkike ta -
~ ır mevzudur. 

Pdııu ahsulün idrakinden evvel ya
tiıı. 9~olan tahminlere göre lzmi

,rı' lQ 
3 

•enesi pamuk mahsulünün 
~ ta,~ k5 bin balye raddesinde ?la -

telli UVVetle ümit edilmekte ıken 
~ind! ve kuvvetli te,kilatları ~aye
u~, . Yapttkları ketıf ve tahminler 
b-ı~~ne bu mildarm 40 bin balyeye 
tet~' olacağına kuvvetle kanaat 
~en lzmirdeki iki mensucat fab 
~ 1 (Şark sanayi ve pamuklu 

~ ~llcat) ilk piyasa olarak 36 - 38 
~ bllfl araıında fiyatla muameleye 

fi) t!B.rııı:tlar ve bazı ihracatcılarm 
~'. a.rı bir miktar yükseltıneleri 
~:tıne fabrikalar mühayaatı ke -
ti~ ek seyirci vuiyette kalmağı ter 

.; etrııitlerd i. 

""' •ip -'?cak Almanyadan vaki olan 
ji! d~11tler üzerine fiyatlarm biraz 
~il fırlaına11 keyfiyeti nazarı dik 
I~ . ıı.lrııak mecburiyetini hisseden 
~, ihİltalar tekrar piyasaya çıkmış 
ille! r~~atcrların piyasadan çekil • 
~ltıerı ıçin fiyata bir miktar daha 
~Yaparak bu suretle piyasaya 
•ıt'4 °!mak iıtemitler ise de, bu 
'Pe!tiıı ~ır iki kuvvetli sermayenin 
~ f llsyon için mübayaata atıl • 
~11&~1.~ln-ikaların bu arzularının 
lıı; ' llne mani tetkil eylemiş ve 
)onc llrttle ihracatcılarla apekülas-
4.ııı: arnı kartı kartıya gelmesi 
S7 ~ nyaya bir kilo pamuğun 56 -
"ııte/llt fiyatla teslim edilmesi za 
~tııı1

1ne kartı lzmirde fiyatların 
11tt11ç' kuruta kadar fırlamasını 

l' eylenıitti. 
if tilııı'bit olmıyan bu vaziyetin uzun 

&$9 er devam etmesi ve borsada 
~lt&.~ 60 kuruş üzerinde hararetli 
~t,n;le!er cereyan eylemesi bir 

1 leıı, n ıhracatcılan diğer cihet -
~ ~ekiilaıyoncuları dütündüre -
tt ik·r mahiyet arzeylediğinden 
~e)d 1 taraf ortadan çekilmiş ve 
bql1111'nı Yine fabrikaya terketmiş 

ı~ ~aktadırlar. 
•tıı,,~ır iktisadi mıntakasının 934 
b: ~a.~·~arııuk mahsulünün en son 
111 b 

1
1 tahminlere göre 38 - 40 

~e b11' Y~ raddesinde bulunduğuna 
6
3 • ı tııı~tardan şimdiye kadar 
· 7 b~bın baiyesinin Almanyaya, 

t~ 'di('\~~lyesinin Japonyaya ih
~ıı l~ ~ıgıne ve ismi yukarıda ge
~<ı~t11 tııırdeki Şark sanayi ve pa
la.htııin:ensucat fabrikalarınca da 
~qba}' n 10 - 12 bin balye pamuk 

de ltı ıı.a edilmiş olduğuna göre 
~dd,,~cut istokun 7 - 9 bin balye 
e~~~~de bulunduğunu göster -

ır. 

le ll11g(j 
~il fi}' tl Alnıanyadan teklif edi
li qtıı,11 at arın beher kilosu için 52 
ı·' ~'r• ';Cavüz etmemekte olması
d~~atla./ ~ İzmirde en son piyasa 

1 ltıi, h l kuruş olarak tesbit e -
ti ~11\ ~ Un maktadır. 
t~:l}'ıı.tı' j nazaran bugün için ca
li eıııeı:r k mal ihracına imkan gö 
l-.:a t kt ete ve ancak dahili ih
~ alal\ e abüi edecek bir miktar
}j t11 erıı ltıevcut İstokun tabiiliğe 
te ~": da.h~ldleri gösteren fiyatlarla 
tıkan 1 ~ sarf ve istihlak edile

' ll11l\11;.":ı .tevlit etmektedir. 
~, l~rınd Çın su aırl\da borsa sa
,,)tliıle~ artık kulakları giritte 

tca.:ıı balon kaoıaına dikilmiş 
a er hangi bir alıcının 

• 
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Sök ede Aydında 

) 
~-B 

Çankırının toprakları Sivasta 
Halk evi Dokumacılık Seçim 

. . Zengin madenler sıra bekliyor. Ancak _ _ . . 
Gençlığın senelerce bekle- • • • Koyluler kendı ihtıyaçları- Kazalarda ne kadar erkek 
diği ev nihayet açılıyor ışletılen hır kaya tuzu memlahasıdır Dl kendil~rİ temin ederler ve kadın seçildi 

SöKE, (Milliyet) - Kazamı • SIV AS, (Milliyet) - Sıvaa AYDIN, (Milliyet) - Rey verme 
zın her tarafında saylav seçimi ikin ve çevresinde yıllardanberi inki - hakkını haiz M. Aydın kaza11nda 20533 
ci müntehip seçimi bitmiftir. Halk tafını gözetlediğimiz feylerden bi- kadın 19690 eıi<ek olmak üzre 40223 
seve seve seçim yerlerine kotUP risi de (Dokuma) cılıktır. Bugün yurttaı tesbit edilmiı, bunlardan 17049 
reyini fırkamız namzetlerine ver• Sıvaı (Ökonomik) cephesinin da- kadın, 12787 erkek olmak üzre 29838 
di. Bütün seçim yerleri bayraklar- " yandığı yerlerden olan sanatlar e- yurttaı ikinci müntehib seçiminde rey 
la, defne ve Menin dalları ile süs- vinin çahtan tezgahlarıdır. vermiıler, 44 kadın, 148 erkek olınak 
lü idi, Halk gece, gündüz milli çal- Bunlar her yıl artan bir çalıt - üzre 192 ikinci müntehib ceçmiılerdir. 
gı ve oyunlarla bayram yaptı. Yet• ı ma ile güzel şayaklar, elbiselikler Bozdoğan kazası 7865 kadın, 7142 
mit yedi namzet arasında on ha· çıkarmağa uğratıyorlar. Ve üzer- erkek olmak üzere 15007 birinci münte-
yan vardır. !erine aldıkları iti de her tubede- hipten 5681 kadın 4581 erkek ol"nak 

Halkevi ki başardıkları muvaffakıyeti bu üzere 10265 yurddaı ikinci müntehip ıe

Senelerdenberi Sökelilerin bil
hassa gençliğin beklediği büyük ih 
tiyaç halledildi. Bu da Sökemize 
tubatta bir Halkevi açılmasıdır. Sö 
ke gençliğinin sevinç ve oruncu 
çok fazla ve yerindedir. 

Sökede park 

Belediyece bu sene yapılmasına 
karar verilen parkın plan taksima
tı, çiçek ve ağa.ç yetiştirme ame • 
liyesine başlanmıştır. istasyona gi
den kartılıklı iki cadde arasında 
yetittirilecek olan bu park güzel 
Sökemize bir kat daha güzellik ve 
teref verecektir. 

Pazar yeri 
Çalıtkan belediyemizin park i

ti ile müvazi olarak ikmaline ça
lıttığı itleroen biri de pazar yeri 
dir. Çarşıya yakm bir yerde istim
lak edilen arsaların toprak tesvi -
yesi ve temizlenmesi bitmek üzere
dir. Bu ıene içerisinde bitecek o -
lan bu pazar yerinin üstü ıkapalı o
lacaktır. Halk muhtelif pazar yerle
rini dolaşmadan zahmetsizce her 
ihtiyacını bir yerde ntemin etmek 
imkanını bulmuş olacaktır. 

Şiddetli ve korkunç yağmur:ar 
Dün öğleden sonra timdiye ka

dar burada hiç görülmemiş ekilde 
yağmurlar yağdı. 

Yağmur o kadar kuvvetli yağ -
dı ki bütün esnaf dükanlarını ka
patıp evine, çoluk çocuğumm yanı
na gitmeğe mecbur oldu, Oç saat 
fasılasız ve çok kuvvetle yağan bu 
yağmur kasabamızın tam ortasın -
dan geçip Menderese dökülen çayı 
kudurttu ve bazı sokaklara kollar 
saldı. 

Su bir çok evlere girip bazı et
yaları sürükledi ise de nüfusça za
yiat olmamıştır. Belediye amele ve 
arabaları sokakları temizlemekle 
metguldürler. Yağmur dindikten 
sonra çalıtkan belediye reisimiz -
le fırka reisimiz bizzat su basan ev 
lere giderek kazazedelere teselli 
vermişler ve yardımda bulunmuş
lardır. 

Mülhakattan henüz etraflı ve 
toplu malumat alınamamıştır. Yal
nız şimdi Menderes ovasını tetki
ke giden belediye amele çavuşla -
rından öğrendiğime göre Mende -
res nehri bir yerden taşmış ve ova
ya doğru akın etmeğe batlamıştır. 
Belediye suyun önüne geçmek için 
buraya da arabalarla insan ve vesa 
it göndermittir. 

/zmir valisinin tetkikleri 

lzmir vilayetinin en hücra bir 
köşesinde bulunan Kutadası kaza
sına bağlı Davutlar köyüne geçen
lerde İzmir valisi general Kazım 

Dirik giderek bir iki saat köylüler 
le hasbihalde bulunmut ve köylü
lerin dileklerini dinledikten sonra 
soy adı alıp almadıklarını sormut 
ve kendileri bizzat köylülere birer 
soy adı vermişlerdi. Bazılarmı bil
diriyorum: 

Baka! Mustafaya Zeytun, Arif 
oğlu Mustafaya Başıran, berber 
Mustafaya Çotkun, nalbant Süley
mana Kalkan, bakkal Alişana De
mir ve bahçıvan Hasana Çelik soy 
adını vermi,lerdir. Söke pazarına 
gelen köylüler valinin bu yüksek 
iltifat ve hareektini sevinçle an -
maktadırlar. 

teklif edeceği fiyatı bekliyen pa -
muk simsarlarının çehrelerinde a
ni husule gelmi• tahavvüller görül
düğü gibi, alıcı ve satıcılar arasın
da memlekete servet ve refah ge
tiren kuvvetli ve hararetli müna
ka9alar da i,idilmiyor ve stokun 
her gün azalmasına rağmen fiyat
lar tedricen düşüyor. 

A. ABiDiN OKTAY 

Çankından memlcı ha nrtlanna baklf 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çan- vaziyeti tenevvür edecektir. 
kırının iktisadı hayatında ele alı- Memlehaya gidilecek yola ben-
naca!lc feylerden biri de tabii ser- zer bir yer yoktur. Hepsi patika ha 
vetleridir. lindedir. Ancak hayvan nakliyatı 

Çankırı tarihte çok eski bir te- yapılıyo,. Araba ve otomobil gi -
hir olarak kalmıştır. debilecek derecede olanları da var 

Fakat zamanla bir çok değişik-
lilder geçirmittir. Çankırı tarihi - ise de yağmurlu günelrde bilhassa 
ni pek güzel ve sarih bir surette kıtın gitmek imkansızdır. 
ayıdınlathğı bu istihale devirlerin· Binaenaleyh en itlek hayvan yo 
den sonra tehir küçülmüf, harap - lu Çankırının farkından Acıçay 
!atmıştır. köprüsünü geçerek tepeye tırman• 

Çankırının tabii servetlerini an-
latmak için her tarafta görülen ve maktadır. Bu tepe atıldıktan son. 
bulunan muhtelif madenlerile or- ra tarlalar içinden 15 kilometre bir 
manlarını hatırlamalıyız. Çankırı- mesafe katedildikten sonra idare 
nın hangi madeninden, hanki or - binalarına varılarak memlehanın 
manlarmdan ne derece kadar isti
fade edebiliyoruz? Bilhassa hazır 
açılmıt "Kayatuzu,, memlehasın -
dan verdiği nedir? Bu tarihi tuz o
cağının her tarafını dolaşarak Mil
liyet okurlarına bunun bakında bir 
malumat vermeyi bir vazife bil -
dim. 
''Çankırı tuz madeni,, memı'aha 
Çankırının cenubundan ba.l}lı -

yarak tarka doğru uzanan bir sil
sile halinde batlı bir tepe hemen 
şehrin kartıaında üzeri yetilliksiz 
bir halde görülür. 

Bu silsile eteğinde kıvrılan 100 
metre genitliğinde yatağa malik 
"Acıçay,, uzanmaktadır. 

Acıçay tuzlu ve kükürtlü suyu 
havidir. Bu çay "Terme,, vasrtasi
le Kızılırmağa karıtmaktadır. 

itte Memleha - Tuz madeni bu 
silsile tepeyi tetkil etmektedir. Hat 
ta bu çaya yakın eteğinde memla
hanm bir ağzı vardır. 

Memlehanın vüsati hakkında bir 
malumat verebilmek için derhal 
kaydedelim ki: 

Memlehanın farkında bulunan 
90 kilometre bir mesafede bulu -
no.n İskilip garben de Yerköy istas
yonu taraflarında memlehanın a
ğızları olduğu ve Çankırı idaresin
deki muhafaza memurları tarafın
dan beklendiğini zikretmek kafi -
dir. 

Bu meralehanın vüsati ve kıy
meti görülmedikçe, içerisi gezil -
medikçe tahmin ve tahattur edile
mez ve ancak hayallerimizde ba -
aıt bir kaya koğuğu şeklinde teres
süm eder. Halbuki asırların bırak
tığı ve bugüne kadar atılmış ve za
manımıza intikal etmit olan bu ye 
rin içerisi bir battan bir başa do -
l141larak tutulan saat hesabınca 

150 kilometre murabbaı itlenmit 
bir saha olduğu görülünce bu mem 
lehanın asırlarca evvel bulunduğu 
iddiasına da kafi ve vazıh bir delil 
teşkil edebilir. 

Bu memlaha hakkında şimdiye 
kadar da uzun bir tetkik yapılma
mıştır. Bir çok tarihi seyahatlar ya 
panlar şehrimize uğradıkları hal -
de burasını görmemişler ve eserle
rine "Çankırıda bir memleha var
dır senevi •..• fU kadar tuz istihsal 
etmektedir.,, deyip geçmişlerdir. 

Halbuki memlehamn kıymeti hak
kında tetkikler yapılmadığı ıçin 

şüphesiz ki buranın mahiyeti öğ -
retilmemit buhmmaktadır. Yalnız 
Çankırınm jeolojik teşekl<ül devri 
göz önüne alı. ırsa, memlehanın 

ağzı görülür. Bu ağız 44 sene ev • 
vel yapılmıştır. 

ldare binaları üç beşi geçmiyor. 

Memlehada çalıfma hayalı 

2 - 3 metre genişliğinde bir tü
ne kapısından ellerimizde elek -
trik) gidiyoruz. Karanlık Ye çü -
rükçe~ fena kokıılu bir hava burun 
larunızı burutturuyor ve böylece 
100 - 150 metre bir dehlizden iler-
liyoruz. Nihayet önümüze bot ve 
geni9 bir meydan çıkıyor. 

Her taraf kubbeli. 10 metre kut 
runda biribirine bağlanan sütun -
!ar tuz .. ve her tarafımız tuz ... Bo -
ğazımız gıcıklanıyor fakat biz çe
kiç seslerine doğru ilerliyoruz. 

Radyum li\mbasının aydınlattı
ğı bir köşede bet on amele çalışı -
yor. Bir kısmı yerde bellerine ka
dar çıplak, bir kaçı iskele üzerin
den kubbeye çekiç sallıyor. Birkaç 
merkep te dışarıya tuz ta.l}ıyor. Fa
liyetin hepsi bu kadar. 

Asırlarca işlenen ve içinde sa -
atlerce gezmekle b14 olmıyan bu 
kıymetli kaya tuzu madeninde 
timdiye kadar böyle İptidai bir ça
htma devam edip gidiyor. 

Bu İptidai faaliyet tuz parçala
mak, kaya koparmak, lağam at -
mak gibi çahtmalardan ibaret
tir. Fenni alat dedikleri iki metre 
uzunluğunda bir burgudan ibaret
tir. 

Bunu iki amele tuz kayası içine 
sokarak çevirir ve bir delik açar, 
açılan bu delik içerisine barut ko -
narak üzeri kapatılır ve fitili ateş
lenir. Bu suretle tuz kayası parça -
!anır. Bu tehlikeler içinde çalışan 
ameleler 30 - 90 kitiden ibarettir. 

Altı ay faaliyet 
Bu tuz ocağında senenin altı a

yında faaliyet vardır. T etrinievvel 
ayından ite bathyarak nisana ka
dar çalışmaktadır. Bu faaliyet es
nalarında amele adedi çoğalıp a
zalmaktadır. 

30 - 90 amele buranın faaliyeti
ne kafi gelmekte ve 3 milyon kilo 
gram tuz çrkarılabilmektedir. 

Tuzların maden içerisinde çı -
kartılmasınde., hayvanlardan, bil
hassa merkepten istifade edilmek
tedir. 

Merkeplere yüklenerek dıtarı 
çıkarıldığı gibi yine civar bilhas
sa Boyalıca köylüleri merkeplerile 
bu tuzu şehre getirmektedirler. Bu 
köylülerin başlıca işleri budur. 

btihsal olunan bu 3 milyon tuz 
Çankırı ve civar vilayetlerine sar
fe:lilmekte:lir. 

yönde de pek bariz olarak göster- çimine rey vermişler. 9 kadın 70 erkek 
mektedirler. olarak 79 ikinci müntehip seçmi§lerdir. 

Geçen yıl ve ondan evvelki yıl- Çine kazası rey vet"me hakkına haiz 
larm verdi ği kuma.l}lar ile bugün- 9044 kadın 7571 erkek 15615 yurddat· 
kü kumatlar mukayese edilemiye- tan ikinci müntehip seçiminde 6023 ka
cek derecede bir inKİşaf göstermı'- dın 6164 erkek olarak 12187 yurddat 
t • rey vermiıler, 11 kadın 59 erkek 70 ikin. 
ır. 

Sanatlar evinin çıkardığı bu ci müntehip seçmişlerdir. 
elbiselik lrumatlar, yurltatlarunı - Karacasu kaza11 4750 kadın 3541 er-
zın seve seve sırtlarına giydikle - kek 8291 birinci müntehipten 1358 ka-
ri ve ilk okulların fakir yavrula - dın, 1558 erkek 2916 yurddaı rey vere· 
rına , çocuk esirgeme kolunun ver- rek 8 kadın 28 erkek 46 ikinci münte· 
diği elbiselikler de bunlardan se- hip seçilmiıtir. 
çiımittir. Nazilli kazası 12513 kadın 16588 er-

Srvas çevresinin bu yapıcı kol- kek 29101 birinci müntehipten 9521 ka-
larm mey<lana getirdiği dokuma dın 12622 erkek 22147 yurddaı rey ve-

b 1 ret"ek 9 kadın 141 erkek 150 ikinci mÜn· itlerine artan ir ıevgi, çoğa an 
bir istekle kartılandığını görüyo- tehip seçilıniJtk 
ruz. 

Yıldan, yıla yapılacak ve çoğa
lacak tezgahlar ve ilerliyen inki
taf sayesinde Sıvas ve çevresinde 
yer alanların hepsine yetecek ve 
seve seve sırtımıza giyeceğimiz 
bu yurdun çıkardığı bu kumatla
ra kartı artan sevginin tatmini 
için muhakkak surette .bunun da 
fazla kumaş çıkarabilmesi ancak 
artan tezgahlarla kabil olacak
tır. 

Ondan sonradır ki Sıvaılıı 
Kendi çıkardığı kumatı kendi ıır
tında görecek ve bundan da ne 
sonsuz bir haz duyacaktır. 

(Görünen köy kılavuz istemez 
derler) i9te kumaflar , İfte onun 
sevgilisi. 

Sıvasın sağına, soluna serpilen 
köylerimizin hepsinde de köylü 
kendi, giyeceği ve çoluğunun, ço
cuğunun elbise rhtiyacım kendi 
köy odalarının bir köşesine kur • 
duğu hususi tezgahlarda temın e
derler. 

---<>-

Köylerde yeni mektebler 
GUMUŞHANE, 2 (A.A.) -

Elmalı köyünde yapılan Etem Ay
kut mektebinin açılış merasimi 
dün parlak ve coşkun tezahüratla 
yapıldı. 

Köylü tarafından vali ve bü -
tün daire çevirgenleri, soysal ve 
ulusal kurumlar. başkanları ~avet
li idi. 

Davetliler otomobillerle köye 
geldiler, köylü tarafından sevinç
le kar9ılandılar. Merasime saat 12 
de istiklal ve cumhuriyet martla
rile batlandı. 

Atatürk'ün önderliğile yükselen 
cumhuriyet Türkiyesinin kültür 
alanındaki ilerleyişine dair bir 
çok söylevler söylendi. Vali Bay
kut mukabil bir nutuk söyledi. 

Köylüyü tebrikle kordelayi 
keserek mektebi açtı. Köyde elli 
kitiıik ziyafet verildi. ~ütün kö.y 
halkı vilayet büyüklerıle ten bır 
gün ya.l}adı ve çok geç vakte ka
dar kalan heyet samimi tezahü -
ratla uğurlandı. 

Mersinde altı kiıi deniıe 
yuvarlandı 

MERSiN, (Milliyet) - Evvel
ki gün denizde bir kaza olmut ve 
gümrük iskelesi civarmda Ebu 
Islah vapuru sahiplerinden Os
man, Liman tirketi anbar memu
ru Osman, makinist Ihsan ve Kal
kavan zade vapurunun ikinci kap
tanı ile diğer iki tayfanın bulun
duğu sandal üstüste çarpan üç dal 
ganın teairile devrilerek denize dö 

külmütlerdir. 
Büyük ölüm tehlikesile kartı -

laşan bu altı kişiden bir kısmı 
yüzerek sahili bulmu9larsa da 
diğerleri denizin ortasında dal -
galarla pençeletmeğe batlamıt -
!ardır. 

Bu acı hal sahilden görülerek 
liman şirketi sandakısı lsmail ve 
!\' • 1fa tarafından derhal yeti -
ti erek kurtarılmışlardır. Anbar 

Söke kazası 8016 kadm 7557 erkek 
15573 birinci müntehipten 193 kadın 
4461 erkek 8844 yurddat rey vererek 
10 kadın 67 erkek 77 ikinci müntehip 
ıeçilmiıtir. 

Vilayet itibarile 61721 kadın 62089 
erkek 123810 birinci müntehipten 44025 
kadın 42166 erkek 86191 yurddaı rey 
vererek 91 kadın 513 erkek olmak Üz&
re 604 iki~ .. : müntehip •eçilmiıti~. 

Aydında millet mektep'.eri 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti

mizde bu yıl 45 millet mektebi a -
çılmıştır. Bunlara 71kadın1412 er 
kek olmak üzere 1483 yurttaf de -
vam etmektedir. 

M. Aydında 10 dershane açıl
mıt 340 erkek; Bozdoğan da 10 
dershane açılmıt 45 kadın, 316 er
kek; Çinede il derr.hane açılmıt 28 
kadın 333 erkek, Karacasuda 6 der 
aane açılm19 168 erkek, Nazillide 
4 dersane a.çılmıf 76 erkek ve Sö
kede de 4 dersane açılmı• 176 er
kek yazılmıtlardır. 
:kadın 

........................ 
Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamanlıca k•rtılıklanaı J'aadıiırnn lıc•lim .. 
]erin Ö• türkçe mukablllerlal 7azaralıı: t.kllml
ı:in. 'bo' hanelerine yerlaıtiriniz •• keaereılıır: 
"Milliyet Bilmece memurluiuaa,, •iAderinl&. 
Bilmecemizi doiru UUedea.ler • " •'ında kura 
çekiyor '9'9 kazan.aAlara becllyaler · l"i1oruzı 

M~i.d.let p--.ı tesl ılinl alı-t .. m• İJ&d•rdı-.. 

ı 
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Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 ' 10 l\ 

1 1 1 1 ı •• 1 1 

1 1 i•l•l• I ı •I 1 ! 

•I ı•ı 1 1 1 1 • I 
1 1 1 1 l•I 1 1 I•· 
1••1•1 ,., 1 I••, 1 

1 1 1 1 ı•ı l•I 1 1 

•1 ı•ı ı• ı l• ı • I :• 
•• 1 

1 ı • ı ı • ı 1 ı•• 1 

1• 1• 1 \• ! 1 1 ,., 
1 1 I• ı • ı• ı • 

1 ••• 1 1 -
SOLDAN SACA ' 

1 - Taharri etmek &. 11laun 3. 

1 

2 - Sulp, Şedit, sert 3, Milli1etin yeni adı 3 
3-Ha•fl. ' 
4 - Elde t&tınır 5, Kıt 3. 
1 - Sicim 2. 
6 - Büyü.k tencere 5, Cenit deiil 3. 
8 - Lez•et 3. Y em.k z. 
9 - Parlak deiil 3, Dlm. Şebeke 2. 

10 - Balya, ayar, muadil 4. 
11 - Be71ir 2, Fabr, sevinç 6. 

YUKARDAN AŞACI ı 

1 - Aıiki.r 6, Cesire 3 
2 - Nota 2, Yemin 3, Lahin 2 . 

3 - Cari 4. 
4 - Ceride Kalan 5. 
5 - Hakan 4. 
6 - Ahzetmek 5. 
1 - Y etiımi.ı 5. 
8 - Büyük su kabı 3, Beyıir 2. 
9 - Bir rakam 4, Sin 3, Şarl edab 2. 

10 - Nota 2 . 
1 l - Vatan 7, Kolay deiil 3. 

memuru O•manla makinist Ihsan 
fazlaca su yutmut olduklarından 
bitkin bir vaziyete dütmütler ve 
derhal hastaneye kaldırılarak le • 
davi altına alınmıtlardır. 



!. ILLl '\ E T'in Tcfr;kası: 12 Nakleden: M. F. 

Size bir hediye var, altın bir kutu 
A· uf unun içinde de 11eşil elmas! 

Hülasa 
[ Fantoma - Hırsız namile maruf o

lan Marten Dal busu•i bir baloda da
vetli bulunmaktadır. Bu baloda Fanto
m~nm düşmanı fakat Martenin dostu 
bulunan polis hafiyesi Sumers de var
dn . Yani Dal ik . ~siyete sahiptir. Fan
tomarun gözü ev sahibinin yeşil müc:ev
berine takılm ştır. 

Meğer bu mücevheri bir genç kız a
ş.rm rş ve bin z sonra skandal meyda
na çıkınca va ıiyctini kurtarmak için el
ması Dal'e vcrm ştir. Polis hafiyesi Dal'i 
ittiham etmi' fakat mücevher onun üze· 
rinde de bulunamayınca Dal polis hafi
yesinin hakiki h rsız olduğunu söylemiı 
ve üzerini aramağa başlamış. ve mü
cevheri bu1mu~tur.] 

Gene bz der;n derin İç çekiyor, 
O ~I ı:üıü:nsüyordu. 

. . DP. ınek bu aktam evvela siz
de:1 ,üphelenmekte hakkı varmıt. 

- EvP.t, ı:ğer broşu hu kadar 
kitinin arasmda tatımasa teh ike o 
kadar bi\yük olmayacaktı. Fakat 
hu aktam ilk defa bu kadar davet
lin.n önür.e bu ı_,o,la çıktı. Onu gÖ· 
rı r:ce ak'ım hatıradan gitmitti. On
clan Eonra ne olduğunu hiliyorsu-
ııuz. ( 

- (,t'I . bwşu, aahibinin rızası 
olmadan satın aldınız. Parasını ya
rın gönderecekdiniz. Fakat neden 
buı ,u uerhal yok etmediniz veya
hut h:r kuyuya atmadınız? 
- Düşündüm ... Fakat yok etmek 

için h:çbir çare bulamadım. Hiçbir ı 
yer gözüme emin görünmüyordu. 
De~ken size tesadüf ettim. Nasıl 
oldu bilmiyorum. Derhal size ver- 1 

dinı. Siz bana emniyet telkin etmit-
tiniz. ı 
-Teşekkür ederim. Fakat o za

man mateeuüf bütün bu tafsilatı 
bilmiyordum. Bir çekiç bulur ve 
onun'a hrotu tuzbuz ederdim. Fa
kat siz bana bunu iyice saklamamı 
söylediniz. 

- Evet, kaybetmenizden ve ha,
ka birisinin eline geçmesinden 
korktum. Size anlatacak zaman 
yoktu. Zaten sizi de lazımgeJdiği 
kadar tanımayordum. Eğer size 
bunu parçalayın tuzla buz yapın 
demit olaa idim, heni çıldırmıt zan 
nederdiniz. 

- Evet, burası da doğru. Fakat 
sonradan pitmanlık bir fayda ver
mez. 

Dal bir sigara yaktı; ve dütünce
lerine devam ederek dedi ki: 

- Eğer aldanmıyorsam hrot tim 
di Koverlihin elindedir. Bir teyden 
tüpbe ettim; neden telefon ediyo
rum derken yalan söyledi? Kover
libin sizden bir hınç alması için 
sebep var mı? 

Genç kız hayır manasında kafası 
nı salladı: 

- Yahut hrotu tekrar ele geçir
mek için herhangi bir sebep? 

- Hayır, zaı:ı:ctmiyorum. 
- O halde bu habis üzerinde 

durmağa değmez. Yalnız bir tey 
kafamı kurcalıyor: 

Nasıl oluyorda Sumers bu aktam 
brotu gördüğü zaman tanımadı? 

- Tanımadığını size kim söyle
di? 

Dal, Brinaya takdirle baktı: 
- Aferin, Brina, dedi. Filhaki

ka buna dair hiçbir fey söylememe
si gayet tabi. Vaziyeti bülasa ede· 
lim: Biz, eğer hrotu bulsak batta 
onu bin parça bile etsek polis ıi
zin hu tekilde bir brota evvelce 
aahip olduğunuzu isbat edebilir. 
Bu çok sıkıcı bir fey olur. Fakat e
ğer hrotu bir türlü ele geçiremezse 
kırılan parçasının hu brota ait ol
-duğunu i.ba.t edebilmesine imkan 
yoktur. 
. O~anın içinde dolaşmağa başla
dı. Bıraz sonra dudaklannda hafif 
bir gülümseme belirdi. Genç kızın 
önünde durdu, lakayit bir tavırla: 

- Yarın bir yemek ziyafeti ver-
meğe niyetim var. dedi. 

Brina hayretle: 
- Sahi mi? diye sordu. 
- Triyanon lokantasında saat 

bir buçukta... Kenarda, sakin bir 
kötede bir masa tutacağım. Davet
liler çok mahdut ve güzide olacak .. 
Ve yalnız bir kişiyi davet edeceği
mi zannediyorum. 

Brinanın gözleri faltatı gibi açıl
dı .. 

Dal devam etti: 
- Davet edeceğim kıza bir de 

hediye vereceğim: Peçetesinin al
bnda küçük bir kutu bulacak. Bu, 
altından bir kutu olmayacak ve ı -
pağının üzerini hiçbir elmas sü 1.e
•• iy~cek. He~halde a!e!ade muk • 1 
va hır kutu o :-cak. .. ıçınde ... Br na, 1 

1 

davetlimin hu kutunun içinde ne 
bulacağını keşfediniz bakalım? .• 

- Herhalde otuz tane gümüş pa
ra olmadığına eminim. 

- Hayır, davetlim bu kutunun i
çinde 2 parçayı da bulacak, biri bü 
yük, bir küçük. Bunları bulacağını 
ümit ediyorum. Daveti mi kabul e
diyor musunuz Brina? 

Genç kız derin derin içini çekti: 
-. Evet, memnuniyetle Marten, 

dedı. 

Yedinci kısım 

lnsan elbise ile 
Papas olmaz! 
Sabahın saat ikisinde balo salo

nu hemen tamamile bofalmıştı. Da
vetlilerin bir kumı, büfenin etra
fında toplanrnıt, bir kısmı da bah
çede do1~ıyordu. Bir kaç dakika 
evvel Dal ev sahibi madamın, sarı 
benizlı bir gencin kolunda uzaklat
tıgmı gum ,tü. Kover.ib'le, Sumers 
meydan,arua yoktu. Kütüphane -
<leKı mü _akattan sonra Brina'ya da 
bıç tesadüf etmemitti. 

Lıikayt bir ~ekılde, sanki bacak-
larının uyufukluğunu gidermek 
mak_ac.ile evın etrafını dol~tı. Bu
raaa oır çok otoı.ıohiller duruyor
du. Kendı otomoım.nın yanına git
ti. Arkasındaki sandık gjbi yerden 
bir bavul çıkardı. Etrafına bakındı. 
Sonra otort'ooilın içerisine girerek 
perdeleri kapadı. l arım saat sonra 
tamamile b&.~ka bir adam teklinde 
otomob,Jden çıkmıştı. Üzerinde az 
eskimit boz renk bir elbise, batın
da boz renk bir şapka vardı. Ka.m 
çerçeveli gôzıüğünüİı arkasından 
mahçup bir nazarla etrafa bakıyor
du. Omuz an kalkıktı ve hafif to
pallayarak eve doğru yürüdü. Yol· 
da biraz aarh~a bir delikanlıya 
çarpmıttı. ltizar etti. Bu aes hiç te 
Marten Dal'in sesine benzemiyor
du. 

fantoma - Hıraız'ın bu aktam 
gayet nazık bir iti vardı. Ve kim
senin onu Marten Dal olarak tanı
maması lazımdı. 

_,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Evin içine gırdi. ikinci kata ka
dar çıktı. Ve bir kapının önünde 
durakladı. Burası Koverlib'in oda
sı idi. Kulağını verdi, dinledi, ga
yet yavaşça tokmağı çevirdi. Hiç 
bir tehlike yoktu. içeri girdi ve he
men kapıyı kapadı. Oda karanlık
tı. Yalnız pencereden ok gibi bir ay 
ışığı süzülüyordu. Bir kaç dakika 
durumsadıktan sonra ilerledi. Bir 
tarafta gö.gede bir saatın tiktakla· 
rından başka bir fey ititihniyordu. 
Cep larnbaunı aldı ve açtı. Köte
de üzeri mavi yorganlı bir yatak 
vardı. Koltuğun üzerinde bir rop 
dötambr duruyordu. Bunun yanın
da oir küçük masa vardı. Masa
nın üzerinde açık bir kitap, bir tü
tün kutusu ve bir pipo göze çarpı
yordu. Elini tütün tabakasına dal
dırdı. Hayır; yetil elmaslı brot bu
rada değildi. Onu, ne koltukta ne 
de yatakta hula.bildi. Tuvalet oda
sında da görünmüyordu. 

- Bibııedi-

lstanbulda dünkü hava 
Sıfn harartl derece.ine ve deniz se

viyesine indirilmiı barometre bu sabah 
ıaat 7 de 756, 14 te 754, hararet derece
ai 7 de 2, 14 te 6, en yukan dereceıi 6,S 
en a,ağı 0,33. Rüzgar karayelden eımıiı
tir. En yukan süratı saniyede 6 mrh'e· 
Y• çılımııtır. 

15 bin yıllık kütükler 
KARSRUH, 2. A.A. - Ren nehrinde 

yapılan bir ctirenaj ameliyesi esnaımda 
bulunan bazı ağaç gövd~ ve kütükleri
nin ıs bin yıldan beri ıu altında kaldık· 
lan anlaşılmıftll'. / 

-o--

Yun an bor elan 
ATINA, 2 (Milliyet) - Dıt 

itleri bakanı Maksimos Yunan dü
yunu umumiyesi ve bunun tasfi -
yeıi hakkındaki fikirlerini ve ken
disinin daha uzun müddet Paris -
te kalmak mecburiyetinde oldu -
ğunu başbakana bildirmi,tir. -·-Harici küçük haberler: 

• Bir otomobil kazasında yaralanmış 
olan FraMız Generalı Villemin'in ıjh. 
bati hakkında ne~rolunan raporda, b:ığ
ründc b rçok k•rıklar olduğu, fakat ş"m· 
dilik s.ihhi vazıyctinde veharnet olnwdığı 
bı!d ri mekledir. 

.. 
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Mü.TEFE R R İ K ABERLER 
İstanbul un imar planı han-·uluslar arası Kadınlar bi 
gi şehirciye yaptırılacak? liği başkanına çay veril 

Son karar pazartesi günü veri~ecck Başkanı dün dış işleri bakanı Tevf 

Dünkü toplantıd~
00

·Ergüz'ün raporu- Rüştü Ar~~:.~.'!.kabul etti 
nun dahn u11gun görüldüğü anlaşıldı Dünya kadınlığının Atatürk'e saygıl 

lhti•as komi•yonunun raporunu 
tatbike daha uygun ııe elııeripli 
gördüğü Alman ııehircisi B. Ergüz 

lstanhulun gelecek planını ya
pacak mütehassıs mimarı tayin e
decek olan jüri heyeti, dün öğle
den sonra, saat 15 te, vali ve bele
diye reisi Bay Muhittin Ostündağ'
m ba,kanlığında toplandı. Dünkü 
toplantıya, heyete sonradan iftirak 
etmi' bulunan Bay Yahya Kemal 
de iştirak etmiştir. 

Jüri heyetinden evvelce ayrılan 
ihtisas komisyonu, dünkü toplantı
da, üç ecnebi mimarın verdiği ra
porlar üzerindeki tetkiklerini bil
dirdi. Komisyon Agache, Lamher, 
ve Ergüz'ün raporların tahlil ve i. 
zah ediyordu. 

Bu üç müteba.1111 mimar, birer 
ay lstanbulda kalmıtlar ve lstan • 
bulun müstakbel planının nasıl o
lacağı hakkında birer rapor hazır
lamıtlardı. Bu raporlarda fehrin 
güzellik, sıhhat, lkti.at, ticaret, li
man, timendifer, tarihi abidat, 
seyrüsefer, nüfus ve .aire bakım -
!ardan mahiyeti anl~ılmaktadır. 

Jüri heyetine, di.in izahat veren 
ihtiaas komisyonu, bu üç mimarın 
da noktai nazarları arasında ınu -
kayeseler yapmıfbr. lhtiaaı komis
yonu, Alman mimarı Ergüz'ün ra
porunu muvafık bulmaktadır. 

Jüri heyeti pazartesi günü tek
rar toplanacak ve son kararım ve
recektir. 

Öğrendiğimize göre lstanbulun 
planı Ergüz' e verilecektir. Er güz' -

Mussolini iskrim mÜ'Sa
ba\calarına girdi 

I 

ROMA, 2 (A.A.) - Milis zabitleri 
arasında tertip olunan eskrim müsa
bakalarına Bay MuasoliDSi de iJtirak 
ebnit ve çok parlak bir mnvaffakıyet 
göatermittir. 

Venizelosun çekilmesini 
iıteyenter 

ATINA, 2 (Milliyet) - Ziraat 
bakanlığından istifa ettikten son
ra Korfo adasına çekilen T eodo
kis gazet~ilere beyanatında Ve
nize!os aleyhtarlarını etrafına 

toplıyacağını, Venizelosun da bu 
memlekete ancak siyasi hayattan 
kat'i surette çekilmek suretile bir 
hizmet yapabileceğini ıöylemittir. 

Silahları azaltma konfe
ransı dört yaşında 

CENEVRE, 2. A.A. - Silahlan a
zaltma ve tahdid konferanaı bugün 4 ya
ıma giriyor. Konferans, ıubatın ı8 inde 
toplanacakbr. Ruznamede, Litvinof pro
jesi mucibince, daimi barıı konferansı 

halinde toplanacak olan konsey meıeJ.,_ 
ıi vardır. 

Y.ongolların lrandaki ha
yatlarına dair eserler 
PARIS, 2. A.A. - Güzel onatlar a

kademisi Franaız, B. Godard tarafından 
yapılmakta olan tabarriyata, Iran hüku
metinin raporunu dinlcmiıtir. 

B. Godard ,tarihi binaların tamiri ile 
uğraşırken, merkezi Asyan'ın 13 ve 14 
üncü aıırJarı için büyük ehemmiyeti haiz 
olan Mogolların lran'daki hayatlarına 
da;r ~ok kıymetli vesikalar bu!mu,tur. 

ün raporu, lstanhulun bugünkü ib. Şehrimizde bulunmakta olan \ Dün öğleden sonra Türk 1'• 
tiyaçlarına en uygun olarak hulun beynelmilel Kadınlar Birliği lar birliği tarafından Bayaı>. 
maktadır. başkanı Bayan Corbett Ashhy ve ve Manus şereflerine Tokatlı 

Mesela Agach raporunda, Is - ikinci başkanı Bayan Manus dün telinde bir çay verilmittir •. 
tanbula yepyeni bir çehre vermek- sabah lstanhul cihetinde A •eri- Çayda birlik azasile tdıfl 
te, her ,eyin yerini değiştirmekte- kan dershanesini ziyaret etmişler- tanınmış bir çok bayanlar 
dir. Muazzam asma köprüler, met- dir. Burada misafirler terefine bir bulunmuştur. Ziyafette kad!0 

ropolitenler yapmaktır. Agach'a öğle yemeği verilmiştir. Yemekte !iği reisi Bayan Latife BeJciı' 
pliinının tatbiki, lıtanhul belediye- Lamia Refik bir nutuk söylemit bir nutuk söylemiş ve BayaJI 
si için çok ağır bir yük olarak gö - Bayan Ashby buna mukabele et - bett Ashby ve Rosa Mauus d' 
rülmektedir. Bundan batka A - mittir. lilere takdim etmit ve keli 
gache, planmı, 2 milyon nüfuslu Bayan Asbby dün Perapalas o- hot geldiniz demittir. 
bir tehir hesap ederek yapmakta - telinde hariciye bakanı Bay T ev- Bayan Ashby bu nutka 1' 
dır. fik Rüttü Aras tarafından kabul e- vererek teşekkür etmiş ve )ıt 

Lamber de lstanbulun bugünkü dilm:ştir. Bayan Ashby silahsızlan milel kadınlar birliğinin fs 
ihtiyaçlarım kartılayacak şekilde ma konferansında lngiliz murah- ve 18 nisanda Yıldız sara~ 
tebrin bünyesi üzerinde değ işiklik- hasıdır. Bu sebeple Tevfik Rüştü A ~ılacak kongre hakkında 1 

ler yapmaktadır. ihtisas komisyo- ras ile Cenevrede komisyon içtima- vermiştir. 
nu, dün okuduğu raporunda bir larında tanıtmıştır. Tevfik Rüttü Bugün Bayan Lüsiyen 
çok noktaları reddetmittir. Aras beynelmilel feminizm kon - telde Bayan Ashhy ve Maıı 

Brezilyanın merkezi olan Rio dö gresinin lstanbulda toplanmasını refine bir çay ziyafeti vereC 
Jeneyro 'ehrinin planını yaptıktan kolaylaştırmıştır. Bayan Ashhy Bay S t kt b" d d b• 

0
-·lfle 

· h E T vf"k R"" A • kı- ana me e ın e e ır o sonra, bılbassa met ur olan r - e ı uştü ras a leşe ... ür et-
güz ise, bugünkü lstanbulun umu - mi' ve bilhassa cumhur başkanı meği verilecektir. 
mi vaziyetinde hemen hemen biç Atatürk'e saygılarının tebliğini ri- Misafir bayanlar 10 tuba 
bir deği,iklik yapmamaktadır. Me- ca etmiştir. dar lstanbulda kalacaklardıt· 
sela belli başlı caddelerin istika • 
metini aynen bırakmakta, limanın 
bugünkü mevkiini, büyülterek ih
ka etmektedir. Yalnız bugünkü 
yolların ve saire şehrin esas bünye 
sine taalluk eden noktaların ıılahı
ru teklif etmetkedir. Ergüz, Şişli -
den Aksaraya kadar yapılacak met 
ropoliten için şimdilik zaruri bir 
lüzum görmemekte, fakat ileride 
yapılması için de müsait saha ayır
maktadır. Bu zat yer altı timendi
ferini Haliçten geçirirken, denizin 
dibine dalmamaktadır. Çünkü de
nizin altından geçecek bir tren 
hattı çok fazla masraflı olmakta
dır. Ergüz Galata köprüsü yanına 
sıralanacak dubalann en üstün -
den, bu yer altı treninin geçebile
ceğini, Eminönünde tekrar topra
ğa sa.planabileceğini söylemekte -
dir. Alman mütehauıam fikirleri, 
ma..raf itibarile de çok muvafık bu 
lunmaktadır. 

lstanbulun planının uzun sene -
!erde tatbiki için, tatbikat kısım • 
lara ayrılmakta ve plan hiç bir ma 
hiyetini kaybetmemektedir. lstan
hul pliinının 50 senede tamamlana
cağı timdilik tahmin olunuyor. 

Bundan yüz sene evvel yapılan 
Parisin planı da, daha geçen yıl 
tamamlanmıt, bulunmaktadır. Şe
hirde seyrü seferin tanzimi için de, 
Ergüz, pratik, ve masrafsız bazı 
teklifler yapmaktadır. 

Kadastro komisyon mü
dürlükleri İşe baş1adı 
lstanhul kadastro idaresinde 

üç komisyonun müdürlüklere tah
vil edildiğini yazmıflık. Kadu
tro müdürleri yeni vazifelerine 
batlamıtlardır. 

Fakat müdürlere bağlı komis
yonlara yalnız ibirer aza verilmİf, 
belediyeden müntebip azalar he

nüz ite batlamıtlardır. 

Oç kadastro müdürünün em
rine giren eıki komisyon memur
lan kadrosu da timdilik yapılma
mıttır. Kadastro ve po&talan eski
si gibi mıntakalarında çalı,mala
rına devam ebnektedirler. 

Tokathyandaki baloda .. 
Geçen akşam T okatliyan ote -

!inde Avusturya kolonisi tarafın -
dan bir balo verilmit ve baloya Al 
man kolonisile bazı kimseler, Al
man ceneral konsolosu Bay Toep
ke ve Vis konsolos Bay Saucker 
bulunmutlardır ve Avusturya ko
lonisi tarafından pek samimi bir 
suretle kartılanmıtlardır. 

Baloda A vuıturya ve Alman ko 
lonisi tarafından bilmukabele 
dostluk hissiyatı gösterildiği ha -
her verilmektedir. 

Londrada Fransız ve İngiliz ba 
kanları arasında Almanya ve Avus 
turya meselelerinin müzakere edil
mekte olduğu hu sırada Alman ve 
Avusturya kolonisinin bilmukabe
le birihirlerine karşı dostluk hissi
yatını göstermesi fayanı dikkat gö 
rülmüştür. 

Lehistan ve 
Şark misakı 

Diyet mec .isinde diş 
işler bakanın sözleri 

V ARŞOV A, 2 (A.A) - Diyet mec· 
liai dıtarı itleri komiı.yonunda yapı -
lan müzakerelerden sonra dıt bakanı 
Bay Bek hatiplere kartı ,unlan aöyle
mittir: 

M!zakereler urumda bir çok hatip 
ler Lehistan ile dost devletler araaında 
yapılan 'liyasal konuımalann muhtevi. 
yatlı hakkında bir çok esanız iddialarda 
buıununlmuttiır. Bilhassa ıark miıakı -
na ait Romanya ile yaptığmuz noktai na 
zar taatilerile Baltık devletlerinden o • 
lan Letonya ve E..tonyaya seyahatim 
ımumda bu memleketlerle olan konuıma 
larun mevzuu bahis edildi. Bunun se • 
bebi kolayca anlatılmıttır. Mahrem si • 
yaai bir muhabereyi ifıa edemem. Çün· 
kü bu muhabereyi yaptığım biil<Uınet!e
re kllr§ı taahhütlerim vardır. Y ahıu: fU• 
nu söyliyeyim ki, gerek Romanya ile ge 
rek Baltık devletlerile yaptığım noktai 
nazar taatileri hakkında ·ıehirler hakika
ta katiyen mutabık değildir. 

Baltık devletlerini teminat altına 
almak meselesine geJıoce, ~ hı..t ....... 
düşüncelerimi kendilerine ın;dirdiğim 
hiiklımetlerle bu mesele tavazzuh et -
mittir. Faz:la bir fey ıöyliyemem. 

Ancak ıunu kaydedeyim ki, bu dev
letılerin topraklannı müıterelcen garan
ti etmeldiğimiz bize teklif edildiği anda 
Lehistan hükUıneti, ehemmiyeti, büyük
lüğü ve kuvveti her oe olursa olsun hü
kiimrani.ai olan ahır hiç bir devletin itle
ri hakkında karar veremiyeceiimiz; ce
vaben bildirdik ve Lehiıtan bundan böy
le de mümasil tekliflere ayni cevabta bu
lunacaktır. 

İngiliz ve Franıız baş -
vekaletleri 

LONDRA, 2. A.A. - Franıız bat
hakanlığı yeni umumi Jıitibi Bay Leon 
Noel, lngil.iz kabiııeoi umumi kitibi Sir 
Moris Haııkey ile yaptığı mülakatta, ln
giltere baıvekalet teıkilatından Fransa 
için kabSli tatbik olanlan tetkik etmit
tir. 

Bir vapurda Çio korsanları 
HONC-KONG, 2. A.A. - Koraanlar 

T ungchov vapurunu zabtederelı, bir Ruı 
muhafızım öldürmüıler, bir.ini de yara
ladııktan sonra brrakmıılardır. Tungcbov 
vapuru, ıiındi harb gemilerinin refaka
tinde Y uııg bay limanına gelmektedir. 

Şimdiye kadar alınan malumata göre, 
kornnlar çocuklara dokunmadıklan gi. 
bi kimseyi de rehin olarak ıötiirmemit
lerdir. Bu vapur, ı92S •enea.i birinci r.a. 
nununda bir defa daha konanlar tarafın
dan yağma eclilmiıti. 

Yung Bay limanı, korsanlann me§hur 
yatağı olan Bias Bay limanı yanındadır. 

Franıada ecnebi doktorlar 
PARIS, 2. A.A. - Dün tıb fakültesi 

tal~i arMmda heyecan vardı. Diğer 
birçok talebeler de kendileri ile .. bir
liği yaıımıtlardır. Oğleden ıonra, sükun 
temamen teessüs ebnittir. 

Almanya - Cenub Ameri
kan tayyare postaları 
BERLIN, 2.A.A.- Alınan matbuatı 

2 §Ubat ı933 tarihinin ikinci yddönü
münü kutlulamaktadır. Cenub Aınerikası
na ilk muntazam tayare poıtaıı o gÜn 
hareket etmittir. Geçen ıene zarfında 
bu hat üzerinde hiç bir arızaıız S6 seya
hat yapdmıı ve ik.i milyon mektub nak
ledilmittir. Servis evvela onbet günde 
bir iken sonra haftalık olmutlur. 

Askeri rütbeler 
Türkçe karşılığ 
Çıkan haberler tama 

yanlıştır 
ISTANBUL, 2. A.A.- T. D· 

wnwni katibliğinden ı • 

A.kerirütbelerin turkçe kartılıS' 
kında bir iki giindenberi gazete! 
kan haberler tamamiyle yanlıştıs'· 

Askeri terimler için epi zanıaP 
akademisinde çalııdmakda idi. 1. 
k&r§ılıklarm bulunmaaında Türlı. 
kik ceuıiyeti ve harb akadesnİ';' 
türk'ün yiikıek ir!adlanndan i . 
miılerci:I'. Büyük erkanı harbiy 
kilı: etmekte olduğu bu karı 
smda gazetelerde netredimit al 
hiç biride yokdur. 

Harb akademiıinde ve muhafıı< 
nın bazı Jotalarında tecrübe, ol 
kik edilmekte olan sözler bu t 
tecrübe bittikden sonra makıllDl-ı 
men orduya tebliğ edilecekdir. --Hava vaziyeti 

ANKARA, 2 (A.A) - Zir"' 
ki.Jeti meteoroloij enıtitüsünde0 
ğımız malUınata göre, aon 24 
çinde yurtta hava doğu Anadol 
Karadeniz kıyılarmda yaiıtlı. 
yerlerde umumiyetle bulutlu 1 
tir. 

Bu ıece en dütük aühunetl~ 
rm albnda Kanta 27, ErzurU"' • 
Kaatamanu ve Yozgata ıo, .E 
ve Konyada 8, Ankarada 5 d ıİ 

En yüksek sühunet derecele 
nn üatiinde Adanada 16, I> .. 
ıs derecedir. 

Bugiin Anl<arada saat ıo,45 
haren hafif kar yağmaia bati 

Fransız Tıp fakülte 
talebesinin istedikte 
NANSI, 2. A.A. - Tıb r.ı.ült, 

beıi meclisi bu&iin kabul ettiii : 
rar ıuretinde ecnebilere doktOl"I 
mak için Franncla gösterilen ııo 
lann Fransız doktorlarının ın 
m ihlal ctmelııte olduğunu ka)' 
Franuz tabiiyetine alınacaldaf1Jl 
elini doktorluk yapacaldarm Dl.,.,ıı 
rak Franaada on sene oturmuı 
nı, aoktorluk hakkın<laki kanuııl 
bikini ve ecnebilerin haıtahanel 
fakültede hiç bir memuriyet 
nnı iıtemektedir. 

Talebe meclisi bu kararını tal<' 
çin bugün ırev ilan etmiıtir. 

Japon - Çin barıŞ', 
TOKYO, 2. A.A. - Tatan'<i' 

eden Çin ve Japon·Manço m .
1 

Chahar, Jehol ve büyük Seddi11 "' 
daki mıntakalarda yeniden ıulb11 

miılerdir. Sulh §81"tları ıunlar.ıı:ı: : 
Çin lıükUınetinin bir mümes••~ 

vereceği gibi buna miinıaail bacli 
bir daha tekrar ebniyeceği b 
minat da verecektir. Aym ~ 
Changlin'de ne de O.ahar ile J 

~-'-" h dud .. . d ,_.,_ ti 
•ınuctKJ. u uzerm e ~ 
Çin askerleri bulundurulmıyacaJı 

Hauptman lehine ye 
deliller ti 

FLEMINGTON, 2. A.A. .- ' 
man'ın muhakemesi eınaıınd•. ~ 
vekili tarafından davet edilın'f 
yazı mutahassm, Lindbcrır'in.1~if çin para talebine dair gönder• P ı 
tezkerenin Hauptman tarafınd~ 

. ııf· 
mamıt olduğunu beyan etmıı 



.... 

~~dr~görüşme. 
erınden de bir şey 
çtknıayacak mı? 
dır. Bu (Batı 1 inci sayfada) 

'ıt ıııııı ~etle Almanya, misaklara ilti-
~ "Fraımzlarm gözünde ıilih· 
~ tıııııi ıtıeıele•inin en eaasb düğümü 
"'ıı olan Y~t meselesinin halli için el
~ "Yllli inkitafı kolaylqbrmıf 

lo..:0° • 
"'· -.uq id..,. 'l . • F ' b" ~ htitii.q ecı erı ıae, ransa run u-

~I
' ~ .......... da batka bir yolda yürümek 

~1-dırı mu~afakatini istihaale çalış
ı.., Jollln ar. ~ılhassa Sir John Saymen, 
'· l>ratik cebhelerini Uaha çalış· 

liı ~Ya V ~illes moahedesine muha 
~ l'eniden ıilih.lanm•k.Ja bu mua• S •>!<en memnuniyetler kısmı işe 
~ ı.,. bi,. ':We gehniştir. Sir John Si
~·...:r"'t dahilinde Fransa ile in
' ııı Almanya hükümetine Ver• 

...ı )~ .~~hedesindeki askeri memnui· 
1' lle!ıtiıı; ""ldırı'masını ve yahıız Rhin 
~ .;~ı ~ahiline aid ahki:ınıın muha· 
~;'""7..,ıi teklif iç.in itilaf etmek 
~~tinde olduklarını söyleıniJlir. 

ı._, Yolda t! lııgiti~ - ktai ııaz .. nna göre 
"lıi, llıilJıi ır teklif ancak Cenevre' de S Ye~nden temaınile uzak bir 
~ lıila neticesinde silahlan tahdid e
~.ıı: uzla..,.. imza edildikten sonra 
lı; ~·· alanına girebilir. 

riıı.ı.., "I~~ ki, ileri sürülen tezler, bir
~~ ......,n bor • .ıretı; ay-ıdır. Fran· 
-.ıılQ darı azaltma konferansı esnaamda 
llıOicı.t,._•"letlerin kendi menfaatlarını 
~ ~U•uıunda ayni hakka malik ol
"'4,. ttenıektedir. Fakat, Almanya 
~l ~:l'tı.eğindeki mevkiini yeniden 
til~ t.,.;~ tnıdır ? Eğer değilse, ln
lıt? l{ ifi nı.•ıl 1,ir o..dyette kıJaca!ı:· 
~ ı._ı;~U.. Abnanya,, Cenevre'ye gelme· 
etlih•tın etse b'le yEni yapm·t olduğu 
~ieı h~ri bir neticesi olmak üze
':'.'llllo.. iikiimetlere nasıl bir ,;mniyet 
llİ!ıa" •eriloJ.ilecelrtir. 

0 ~ t Yet mühim bir mesele .. ardır ki. 
~"-l.~ bir hüsnüniyet ile imzasını 
;ıı~•'Vletlere bu anlatmayı kasden 
' ı..,;; . lıeblikelerine kartt mukavele
""- ._.. ..,..,, teminat ıiınza albna aldır-

' ı..Q- h .. esldir. 

rJ ~Ilı uau.ıa artık bir lngiliz-Fraruız 
~ ecıe,. tılı:a•e.l';'ini protuto etmeden ka
lıı;;~ngıliz efkarı umumiyesinde 
~~ edilcmiyecek dttecede me)'dan 
ı.. lierı,al eserleri görülmektedir. 
"'tııı İçi de d.,..let adamlarının, Avrupa 
~. n lazım olan birlik hareketlerin 
~ti ~ edebilmek Üzere acele her• 

Iİiplıe karar almaktan çekineceklerin-
. 1 İ . Yoktur. 

1 • ı.o';fgtere taahhüt almıyor 
• ~Jtt• ~· 2 (A.A.) - Dail M,.\ı 

'' ~ """b;nlikle mütalca edHek, 
~ly l' ta yaldaıtığmı yazmaktadır. 

Ilı, lı .!' ~grapb, tasavvur edilen iti
l 11'..._,,_,"'.,'.'Ylık kıamının ifıa edileceğini 

·:"'t. ekt&dir. Dai ly !skeç, elde edi· 
• 1 ıl"fnı 
ltıı.ı,ı/ lngillere tarafından ye• 

,,_....,,,i~i .. ut teminatlan ihtiva etmiye
lfıi '°Yleın.,ktedir. 

'tleznlehet hava kuvvetleri 
l()l'iD birleşince 

llıı lıifd·~A, 2 (A.A.) - Hava.; a• 

. t"•ni.;'~or: . d" k 
Qİialı ewı gazetesı, un a şam• 

~-~ • ~tnda, Fransanın bir hüc'1l!1a 
:"'ti •e ldığı halde lngilterenin as· 
"- ti;" lı_ahri kuvvetlerinin yatdunı· 
t~ bit •nılebileceği hakkında verile· 
f"t•tl t';'n•nata mukabil bütün hava 
'•ğ'eı-ile lngilterenin yardımına 
~ bi: kahut edeceğini zann.?tt.İre • 
ı...•!tı., "<;>~ esbap vardır. Bu ~kilde 
'""lilı,, k •ç•ıı hava cihetinden hiç bir 

F" alııuyacaktır. 
1ı. lo'ND'::!._sızların istedikleri 
ti...e tO,.,, , 2. A.A. - Bazı müşahid
~· aı1~".Ciliz kabi-:ıeainin a~~ızın İç· 
~d~ıı .~""lanına ışınde lngilizler tıı• 
~~eo; epsterilmekde olan teminatın 
.,.,.._. al l'anıızlarc:ı musırrane taleb 
~~ f~mdan ileri gelmiıtir. Fra.n
~ leı.f;L. •ne göre, Lokarno muahede
'tl •~zjy"""' Yapılan teahhüd er, buııün
~d ~~._.b'lhasaa hava silahlan me
ı. 'l\tı.~ °""' değildir. 
~~ h laı;m_delili ıudur: 
~lı' hpi'&'I bır Avrupa dev leti tarafın· 
•~'. l"tif<ak bir tecavüze, nıuı\h. dc mu· 
~ laı;~re harekele geçmczdtn ev
lı.,l'..dd• k3,f~ bulunma11nı İcab. tt .r cn 
1,, ~ ı.; ha değildir çünki tecavüz mu
~ ·~ 'Va tarikiyle olacak ve boy-
11•b~ette zaman meselesi hayati 

\,O'~ lı~, Y•ti haiz bu '. unacakdır. 
~""-illi ll.ıda, alınac:ık hakiki cmni) et 
S, Ilı~!~ tecavüz vukuu halinde der
\;id. lı~ ek .bir hava hareketini nıec:

'tilııı.ı.. ~'.r madde kabulü olduKu 
<4.~ -~""'1ır. 

0 4 rıoktai naz.arlar teati 
i; ~() ediliyor 
ı..,"' tiir il,\, 2 (A.A.) - Oğreruldi
.ı.ı~tı.; F"tanaız murahhaslal'J hava 
'ıl'~ıı)- •nıo !";hdidi muahedesmi ve 

;I ~~~i ı.'Un aı ;ab altına aldığı efrat 
~fti:.nuftnalarda mevzuu bah • 

'~if ... r"'nı; F --L-"li d .. 
~ "''iin _ ra.tsız IDiUltUl n e aoy-
~. ""l.d Q lore lngiliz . Fransız kon· 
~ "d' o.n ~lif ılıli&· tayanı kayıt neticeler eJ. 
\l~ ~.~,..,• lnevzuu bahoolmaz. Bu 
•• b•l'aiııd tanıllmen noktai nazar mü 
1,ı~~ı .,,:ıı baıka bir teY olmadığı 
'ilııı lı<>tıu elden te.bit edilmiş mese

•lctec1· !Qıak için toplandıiı bildi-

'" l() l'leşted"l 
ı.bli t;l)llA. 1 en bir tebliğ . . 
~fo ı:ii • 2. A.A. - Neşredilen blJ' 
~--~~ ı:.~ 8a Baldvin, Sir Con Say
.~ ı..;Qır S(o- .F'landen ve Lava! ile 
~)'ıo.~. ile.; bt• de. görüımüılerdir. V u
~. V""İI\ -~~-" müzakerede Avrupa 
~ ~t>lı;. -:--uıu hatlan görütülnıiq
~~ ,,;llht ~ıuai içtim.ada Fransız na
~~~ nokta'ar üzerinde müta. 
..., ~ ~L, •ceklerdir. Yapılan mü-°" "'1tın p-L • • d 

4' i.ç.illd ~ samımı ve o'tane 
, "°t l eı· geçmesi umumiyetle 
.,...,, ev ıt etnıittir. 

•- ·urrer . 
\ ~ftt)~erıırı bir teşebbüsü 

"tiıi~ ı..:.l. A.A.. - T ahmimere gö
-..1an Alm •ııların hukuk 

Riyaset divanının 
Kararları 

(Batı ı inci sayfada) 
ökonomi bakanı Bay Celal Bayar, 
Bayındırlık bakanı Bay Ali Çetin 
Kaya, Maliye bakanı Bay Fuad, 
Kültür bakanı Bay Abidin Öz· 
men, Ziraat bakanı Bay Muhlis, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet ba
kanı Dr. Refik, Gümrükler ve in
hisarlar bakanı Bay Ali Rana Tar
han, Adliye bakanı Bay Şükrü Sa. 
raçoğlu, Müdafaa bakanı Bay 
Zekai ve maiyetlerinde bulunan 
hususi kalem müdürleridir. 

Bllfbakan general lmıet lnö
nü ve iç itler bakanı Bay Şükrü 
Kaya da evvelki gün gelmitlerdi. 

Bakanlar Haydarpllf& istasyo
nunda vali, Emniyet müdürü Bay 
Fehmi Vural taraflarından karşı· 
lanmıtlardır. Bakanlar toplantıya 
ittirak etmek üzere doğruca Dol
mabahçe sarayına gitmi9lerdir. 

Umumi divanın saat 11 de 
toplanması mukarrerdi. Fakat top· 
lantı saat 1 7 ye tehir edilmit ol
duğundan bakanlar istirahat et • 
mek üzere otellerine dönmütler
dir. 

Bay Tevfik Rüttü Aras, Bay 
Cel5.I Bayar, Bay Fuad Perapa1as 
oteline, doktor Bay Refik, Bay 
Muhlis T okatlıyan oteline, Bay 
Şükrü Sr.raçoğlu Park otellerine in· 
mitlerdir. 

Bakanlar biraz dinlenmitler, 
öğle yemeğini yedikten aonra, öğ
leden sonra tekrar Dolmabahçe 
sarayına gitmit.erdir. . 

Evvelki günkü fırka riyaset di
vanı toplantısında Halk Fukası 
tarafından saylav ıeçim.inde nam
zet gösterilen zevat ve netredile
cek beyanname hakkında istifare
de bulunulmuttur. 

Dün akflUll saat on yedide ri
yaset divanı, fırka umumi idare 
heyeti ve meclis grupu idare he
yeti, bir arada ve büyük fırka 
divanı halinde toplanmıttır. Bu 
toplantı geç vakite kadar sürmüt
tür. 

Riyaset divanı umumi reisi A
tatürk ve reis vekili general is
met lnönü ve umumi katip Recep 
Pekerden mürekkeptir. 

idare heyeti de umumi riyaset 
divanından maada fU zevattan 
mürekkeptir ı 

Saffet Arıkan, Abdülmuttalip 
Öker, Cevdet Kerim lncedayı, 
Ziya Gevher Etili, doktor Fikri 
Tuzer, Hasan Retit Tankut, Ali 
Rıza Ertem, Esat Uraz, Necip A
li Küçüka, Sa.ah Cimcoz, Hüse
yin Rahmi Apak, Tahsin Berk, 
Salahattin Yargı, Cemil, Abdül
halik, Kılıç Ali, Damar, Rıuih 
doktor Fuad, general Ihsan, A
ziz, Hamdi, Rasim, Abdülhak. 

Bu heyet, Halk Fırkası meclis 
grupu idare heyetini teşkil eden 
zevat ile birlikte fırkanın umu· 
mi divanını tetkil etmektedir. 

Seyrisefainin 
Tasfiyesi 

(Başı 1 inci sayfada) 

ça yedi sene müddetle ödenecek
tir. 

Bay Sadinin reisliğinde çalı~n 
tasfiye heyelı, acentelere ait he -
saplardan batka bütün muamele -
leri gözden geçirmit ve bir neti -
ceye bağlamı,tır. 

Tasfiye müddetinin yeniden u
zatılma• ı mevzuu lrnhsolmadığı i
çin ıM:entelere ait ' ' a p işlerinin 
deniz yollarına devredilmesi muh
temeldir. 

Tasfiye komisyonunun çalışma 
ranoru da tanzim edilmeğe baş -
lanmı,tır. Rapor suretleri ökonomi 
v,. maliye bakanlıklarına gönderi
lecektir. 

müsavi1iği ta1ebiyle F ransızlann Alman· 
lar t;.raf'lldan emniyet teminatı verilme· 
sine da' r olan taleplerinin ayni zaman· 
da müzakeresi için Alman hükümeti 
nezdinde yeni bir teşebbüste bulunulma
sı hakkında İ•rar edeceklerdir. 

lstifare mahiyetinde 
PARIS, 2. A.A. - Gazeteler Londra 

konuşma'arırun şimdiye kadar ancak iı
titare mahiyetinde kaldığını ve bugün· 
kü müznkerelerden sonradır ki. 1ılerin 
daha ileri gidebileceğini yazıyorlar. 

Mühim müzakereler 
LONDRA. 2 .A.A. - lngiliz bakan

lan bu sabah başvekalett.ıe toplanarak 
dünkü içtimada Flanden ve Laval'in SÖY· 
lcdiklerini tetkik etmişlerdir. lngiliz ba· 
kanlanrun Fransız bakanlariyle tekrar 
tema~ gelmeden evvel topla ıak zaru
retini hissetmiş olduklarına bakıLroa 

diiu~ü toplantıda n.nıdcn ve La a:'in 
yaptıkları teklifler fevkalade mühim ol
mah<lır. 

B. !..?.v.ı] de ~. 1-Ic . ~! . .-•·sJıı ile gii
rü~ıneğe g:tmeden vvcl Franaıb bakan· 
!arı otelde uzun bir toplantı yapmışlar· 
dır. 
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Yeni Soyadı 
Alanlar 

·-.. Oeniz yolları 
lı. 1 S f:. E., !_!~:~ EK~J,.__ cen~en ı ftAnl&OJ' o.,. • ...._.. 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

3 

lnbisar:.-.r t•.! t~--=::;lüğünden1 
2089 Adet 7 M. Kurulu Düz Hat 

10 ,, 2 1/ 2 M. ,, " " 
* Haydarpaıa yatakl ıvagonlar 

kondoktörlerinden Osman Nuri, kar• 
defi komiser Sabri Te ailesi (Aka) 

Sökede soyadlan i tı••m. Han. Tel 22740 ~--
SKENDERIYE YOLL 

25,,1 "",,,, 
69 ,, Muhtelif bo y ve nısıf kuturda kurba hat. 
11 ,, Muhtelif yollu makas ve teferrüatı. 

SOKE (Milliyet) - Burada 'SOyadı 
alma iti büyük bir hızla ilerleyOI'. Bu
tün yut"tdaş'lar hemen hemen soyadı al· 
mı§ gibidirler, bazılanm bildiriyonım: 

Kaymakam Saclı Çıda!, Belediye reisi 
Eyüp Ozbaı, malmüdürü Süleyman Gü
nen, Belediye azasından Ali Demir, kar. 
dq'.eri Ahmed, Hü...,.;n ve oğlu Beledi
ye tahakkuk memuru Hıfzı Altümsek, 
Belediye daimi encümen azasından ec• 
zacı Halil Akman, daimi encümen aza• 
ımdan Mustafa, oğullan, Amcazadesi a• 
zadan Ziya ve aıncazadmi•evlef!.me me
muru Hakla Ersoy, azadan Aydınlı 
Necip Bozkaya, azadan uncu Abdullah 
Tannkul, Azadan elbiseci Hüseyin Kır. 
yar, azadan uncu Selim Akgün, azadan 
Hü..,yin Kocaöner, azadan Rahmi Ko
cagöz, azadan Cemal Ozbaı, tahrirat ka· 
tibi Lutfi Çakın, Z. Bankası memuru 
Mustafa Ozen, veznedarı Şükrü Mer· 
ıin, muhasibi Abdurrahman Gür, Be· 
lediye muhasibi Mustafa Döşemeci, 
posta müdürü F a!ıri ve kardeşi Ziraat 
odası başkanı Hilmi Ulağ, Müftü Omer 
Lütfi Ozsöz, Belediye yazı işleri memu
ru Muhsin Ki:imci, inhisar memuru Ke
mal Kılıç, Maarif memuru Rıdvın Al· 
pağut, mahkeme başkatibi Mustafa Kay· 
hanlı, zabitkatibi Nuri Tunçer, Belediye 
ebesi Bayan Arife ipek, Belediye tah· 
ısildarı Recep Çelik, B. T. Naznn Çu
bukçu, B. T. Osman Ozden, B.elediye 
Dellilli Hasan Dökmen, Belediye zabı· 
ta M. Mehmed Ali Gözüm, B. Z. M. 
Aksekili Mebmed Ali Ozel, Tayyare ce
miyeti müakkibi Hilmi Demirbaı. 

Uşak Şeker Fabrikasında 
soyadı alanlar 

UŞAK, (Mil iyet - Şeker fabrikaat: 
Fabrika katibi Asım Kabadayı, ticaret 
memuru Hilmi Tamer, muhasip Ali Ti
mar, aıhhat memuru Sunullah Y oldaı, 
hesap memuru Sami Bozkut, Haıerat a
sistanı Afif Gediz, h~p memuru E. 
tlıem Uğur, mmtaka amiri Avni Vardar, 
Nuri Timurtat, Y. Ziya Tuntaş, tecrübe 
asi•tanı Sua~ Fevzi Ozar, Ziraat fen 
memuru, Nazım Kalaç, Bedrettin Ans· 
lan, 1. Azmi Ozkan, zira:ıt müfettişi Os
man Sünter, ticaret memuru Sadık Ka
oar, Şeker pitirici ustası Halit Ziyat 
Günay, ziraat fen memuru Salih Ungör, 
daktilo Nadire Yazar, Santral memuru 
Hilmi Çınar, ziraat müfettifi Cemil 
Posinler, depolar şefi Recai Yılbar, kim
yaker Savni Okçu, hesap memuru Mus• 
tafa Yaman, hesap memuru M. Turgut 
Turgut, manipolant Mehmet D'.nçer, 
şeker pişirici u•tası Latif Sungur, Mu
bayaa memuru Kadir Can, Ressam Y. 
Ziya Tuncel, &icil memuru Fuat San§, 
elektrikçi Fethi, kardeti Saniye, Necmi 
Kutlay Laborant M. Ali Tamur, kireç 
ocağı u.tırsı Mehmet Gündem, tamirci 
Şefik iller, ooyadtnı almışlardır. 

"Sayman,, lar 
Eaki Tahran Büyük Elçisi Bay Sad

rettin, oğullan arkadaşımız Mecdi Sad
rettin ve Necip Sadrettin ile kardeı ço
cukları Muzaffer Sami, Muammer Sa
mi ve kardeşi Ali Tevfik ıoyaclı olarak 
"Sayman., adını almıılardır. 

ÇAGIRIŞLAR 

Milli Türk talebe birliği başkanlr
ğından: Şarki kurslarunız 4 :;uhat pa· 
z..rtesi günü saat 15 te lstanbul Hnl· 
k evi konferans salonundp başlıyacak
tır. Bütün arkadaşlann bu >aatte gel
meleri r j c a olunur. 

* Gülhane mÜ•amereleri : Gülhanenin 
mutat tıbbi müsameresi 3·2-935 pazar 
günü ıaat 16,30 • 18,30 a k~:lar devam 
edecektir. Arzu eden meslekdaşların gel
meleri rica olunur. 

* Halkevinden : 1 - 4-2 -935 pazar• 
tesi günü s..at 18 de Merkez "8.!onu
muzda Dr. Bay Şükrü Hazım tar::; ndan 
(çocuk arın r uhi terbiyesinde ana ve 
babaya düşe:ı vazife) mevzuu üzerin .. 
de bir konferans verilecektir. 2 - Yene 
4-2-935 pa7artesi günü ~aa 20,30 da 
Beyoğlu l<lsmımızda tems:l ~ ub<·miz t;,,.a. 
fmdan ( H immetin oğlu) piyesi temsil 
edileo•ktir. Bu konferans ve temsil her
kr..sc a~rktır. 

YENi NESRIYAT 

Bi yak g•zete 
Büyük gazetenin 15 inci ıayısı 

~ıkmıştır Her ayıda dah.ı zengin 
m"'nderİcAtl inti~ar edeı:t ~!Büyü:c "'"· 
zetenin bu sayısında Hüseyin A;ni 
P"'ıra AbdU18zjz önünde Sırp prensini 
ı a>.ıl Jö,·<lü? Kuleiı askeri lise•,nde 
bir san! . yarının harpleri nasıl ola -
cak, .n:ıny:ltizme dair ya7 .. l <4 ı cian baş
ka edet:.i roman, casus hiki.y .!•erJ mo 
da ve tın"uıa sahifeleri va · ·aır. Cku • 
yucularımıza tavsiye ederiz. 

H ı kuk pazet si 
. Cevat Hakla Ozbey tarafından netre

dılmekte olan "Hukuk Gazetesi,,'nln 7 a. 
numarası zengin mündeı-ecatla çrkmışıtır. 
Bu nushada Morg Müdürü Profesör 
Saim Ali Dile111Te'nin Tıbbi Adliye, Pro
fesör Muıtafa Retid'in Alman mahkeme• 
!eri kararlarına, eski icra reiı.i ve tem ... 
~.z .~zası Refik .. Onat'm icra itlerini gö
ruıune, Profesor Keıler'in Kapitalizme, 
htanbul Mektupçusu Oo.man Ergin'in 
Bel~~iyeceliğ~, Cevat Hakkı O .bcy'io 
lngmz T emyız malıkemeıi içti}.atlanna 
dair yazılarıyla, Şürayı devlet azas·ndan 
Cudi, İcra memuru Rasih Y eğengil ve 
ıairenin etütleri vardır. 

ZA YI - 3793 sicil numerolu toför eh· 

liyr.tnamemi., 3621 numerolu kamyoneti

me aid karnem; a5keri muayene evrakım 

ile Seyrü::.efer muavene cüzdanımı kay

bettim. Yenileri almacağından diğerleri· 

nin hükınii yoldur. Ali o!i;lu Te..fik 

EGE vapuru 
günü .,..t 11 de 
dar. 

s Şubat SALI 
I.kenderiyeye ka

( 540) 

İLAN 

31-1-935 tarihnde pazarlığı yapılacağı ilan edilen yukar
da yazılı dekovil hattı malzemesinin pazarlığı 10-2-935 pazar 

1 giinü saat 15 şe talik olunmuştur. Talip olanların yüzde 7 ,5 
teminatparalariyle birlikte Ci balide Levazım ve mübayaat 
Şubesine müracaatlan ilin olu nur. (537) 

Şark Demiryollan lşledici 
Kumpanyası Türk Anonim 
Şirketi Meclisi İdaresi, hisse
daran fevkalide İçtimaı umu· 
misinin 15 K. sanİ 1935 tarih
li toplantısında Şirketin hali 
tasfiyeye vaz'ına karar vermiı 
olduğunu bildirir. 

Binaenaleyh Şirketten bir 
matlubu bulunacak o!an ala· 
caklılarm Şirketteki haklarını 
isbat için bir sene zarfında lı
ledici Kumpanyanın Sirkeci'· 
deki merkezine müracaat et· 
meleri lüzumu ticaret kanu
nunun 444 ncü maddesine tev· 
fikan ilan olunur. 

Şark demiryallarından 
2 Şubat 1935 tarihinden itibaren 

Edirneden ilerisi için ve mütekabilen 
Beynelmilel Servise ait kayıtlı bagajların 
normal olarak kabul edileceği aaym hal
ka arzo~unur. 

Edirneden aaat 10 da kallcmıWta olan 
Edirne • htanbul hususi treni 3 Ş~t 
1935 tarihinden itibaren saat 9,10 da 
Edirneden kalkacak ve aut 10,54 de 
Uzuok:'.:-;ırüye var.acektir. 

lstanbul, 2 Şubat 1935 
MUDURIYET 

1 otanbul beşinci icra dairesinden : 
icra dairesince tahliye edilen bir gayri 

menkülde mevcut olub tebliğe rağmen 

aahibi tarafından alınmayan ve tetkik 

mercii hakimliğince de icra ve iflas ka· 
nununun 26 ıncı maddesine tevfikan sa• 

tdmaıına karar veraen mub!.ıelif adi es
ki keten perdeler kırık ve adi hasır san
dalyeleri, tablo, müstamel ve kırık kar
yo1a, çocuk beşiği ve müstamel çana. 
tırlar, müstamel yatak ve yorğanlar, 

Kayjseri kilimleri, mermerli maa ayna, 
lavumanalar, adi gaz sobalan müstamel 
ve noksan manikür hıkımı, renkli aba. 

jörl~, çiçeklik masalar to.bak ve osema• 
verJer- e air müstamel ve köhne ev et· 
yası tehri halin yedisine müaadif per
fembe günü saat 9 dan 11 e kadar Pan· 

ı:altıda Bilexikci sokağında 94 numaralı 
hanenin önünde açık artırma ile salda. 

cağından almak isteyenlerin yevm ve 
vakti mezkiırde mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaatlan ilin olunur. 

(7672) 
~~~~~~~~~~. ~ 

Betikte~ su!h ikinci hukuk mah
kemesinden : Teyzem Feyzullah kı
zı Hat.içe Nadirenin alb sene ev

velinden beri her nevi irade ve tasar
ruf kabiliyetinin mevcut olm,.dığı Fen

nen sabit o'mU§ ve mahkemece hacir aJ. 
tına alınmıştır. Mahcur teyz=in Hacı 
Ahmet kızı Vesileden güya iki bin lira 
borç alarak Haydar hane mahallesinin 
yeni Tekye sokağında eski S mük-:rrer 
yeni 7 No. lu e\'inİ rehin gösterdiğine 

mütedair yapılan muamelenin kanuni 
bir kıymeti olmadığından gerek bu ve 
ger"k haberin-iz olmayan diğer muame
Iatından mütevellit olarak ihdas edilen 
hakların üçüncü bir şahsa, devr ve tem· 
liki husuıunun altı sene ev..e'ine kadar 

tanııunayacağı ve bu bahta hüsnüniyet 
iddiasmm dinlenemiyeceği i!Sn olunur. 
Hatiçe Nadirenin vasisi Gülbane basta• 

hanesi muallimlerinden Doktor Burha· 
netrtin Osman. 

Kartal İcra memurluğundan : Bir borç 
tan dolayı mahcuz olup paraya çevrilme
.ine karar verilen Pendikte Çatra mev• 

k'inde içinde 25 zeytin ağacı bulunan 

43!!0 metre ve beher metresi 6 kurut 
kıymeti muhıunmeneli tarlanın umumu 

38 lira bedelle talibi uhdesinde olup 

18-2-935 pazartıesi günü saat 14 te açık 

artınna ile satılacağından daha fazlaya 
talip olanların kıymeti muhanımenesinin 

yüzde yedi buçuk niabetinde pey akçesi 

le ve farh\amesini görmek hteyenlerin 

tarihi ilandan itibaren Kartal icra me

murluğuna miiracatlan. (7675) 

fatanbul n>liye mahkemesi ikinci tica· 
ret dairesinden : Türkiye it Bankası lı

tanbul şubesinin Rifat Abdullah aleyhine 

934·1414 dosya numarasile açdığı 450 

Türk lirası alacak davasından ötürü ye

ri belli olmıyan müddeialeyhe tebligatın 

Hanen yapılmastna mahkemece karar ve

ril~rek muhakemo 23-3-935 cumarteıi 

san~ 14 de bırak ldığından Rifat AbduJ • 

la 1 bel İ gÜ!l ve snatte "'!1a· iı.:cmeye gel~ 

mediği taktirde hakkında gıyap mua· 

me!eıi yapılacaiı ilan olunur. (767) 

1505 kilo çul parçalan : Ba bariye deposunda teslim oluna· 
cak numunesi komisyon da. 

20000 kilo toz ve larmb tütün Samsun ambarlarında 
34000 ,, toz ve lonntı tülün lzmir ambarlarında 

Mevcud olup amabalajı alıcıya aid olmak üzere Samsun 
ve lzmir'de mavunalara teali m ıartile satılacakclır. (Avru-

paya ihraç ıartile) yukarıda yaz ılı Üç kalem malzeme pazarlıkla 
satılacağından isteklilerin 5-2-935 gününde saat 14 de 
(o/o 15) güvenme paralarile b irlikde Cibalide 4.lım ve Sa ton 
Komisyonuna gelmeleri. (344) 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu yıl Erenköy Amerika Asma Fidanlığında yetiıdirilen 

aşılı köklü çubukların ambalaj ve nakliye masrafı alıcıya aid 
olmak üzere danesi ( 4) kuruş dan satılmaktadır. Aşılı köklü 
çubuk isteyenlerin Vekalete d eğil, doğrudan doğruya Fidan
lık Müdürlüğüne baş vurm.ala n bildirilir. (533) 

Bir Fabrikaya Marangoz Baş Ustası aranıyor, 
Belli bafh fabr:kalarda uıtabetılık yapımı bılfiil tezgibta çalışnuf tecrübeli 

ve tab'an halim, disiplin .sever bir marangoz baı notasına ihtiyaç vardır. Sanayi 
mektebi mezunu ve yabancı dil bilenler tercih o!unacaktır. Fotoğraf, bon aerviı, 

Tercümei hal, hüsnü hal tahadetnamesi suretleri lizı:mdır. Tekliflerin 15-2-935 ta• 
rihine kadar lıtanbul posta kutusu AFM nanuzile 176 No. lu posta kutusu adresi

ne gönderilmesi mercudur. 

1 ,, fab.-ikata 1 anları ı ı 
Askeri Fabrikalar Kırıkka· 

le Fabrikaları için Tornacı ve 
Tesviyeciye ihtiyaç vardır. ls
tiyenlerin şeraiti anlamak ve 
İmtihanları icra edilmek üze· 
re Bakırköy Barut fabrikala
rına müracaatlan. (303) 

856 

Doktor 

ıORHORU 
Eminönü V alde kıraathanesi yanında 

Tal ı 241 , • 

l stanbul 7 inci icra memurluğu::; 1 
Postahane arka11nda Türkiya hanında 21 
numaralı yazıhanede iken balen ikamet. 
gilıı meçhul Şan Röne Kotyaye. lstan
bulda Birinci Vakıf hanında avukat Şe

kip Adudun lstanbul asliye 4 cü hukuk 
malıkemesinden aleyhinize aldığı 5100 li
nuun tahsili için tütün lnhiıan idaresi
nin Cibal.i fabrikasındaki nukudunuzun 

ademi kifayeıi halinde mezkür fabrikad3-
ki emrinize amade bulunan sigaralarır.ı .. 

zın ihtiyaten haczi hakkında 36-6 numa• 
ra ve 16-1.935 tarihli haczi ihtiyati ka· 
rarı dairemize getirilerek 935-128 numa

ralı dosya ile fabrikad:ıki nukut ve siga· 
ralarınıza karar dairesinde ihtivati ha
ciz konmuştur. ihtiyati hacrz karar·nın 

1 ısureti tebliğ edilmek üzere dairenize 

y.;; 1,.,.;,. · "ed miibaıirin vcrdı~ ı deı-

ruhatta ikametgihmızın meçhul olduğu 
bı.~ • _ J ug edilemediğinden bir 

ay müddetle ilanen tebliğata karar ve
rilrniş olduğundan bu müddet zarfında 

bu karara kaqı bir diyeceğiniz olup ol
madığı ve itirazmızı bir ay :zarfında yap 

maruz aksi takdirde icraya devam edile
ceği ilin olunur. (7688) 

lstanbul '/ inci icra memurluğundan: 
Postane arkasında Türkiya hanında 21 
numaralı yazıhanede iken halen ikameb
gihı meçhul Şarı Röne Kotyeye. lotan• 
bulda birinci Vakıf hanmda avukat Şe

kip Adudun lstanbul aoliye birinci bulr..ık 
mahkemesinden aleyhinize aldığı (alt
mış bin) fransız frangının tiiri< parasile 
tutan olan (bet bin) liranın tahsili için 
tütün inhasn iclaresiırin Cibali fabrika
amda emrıniı:de amade bulunan sigara• 
larmuın ihtiyaten haczi hakkmda 935-11 
numaralı ve 12-1-935 tarihli haczi ihti· 
Ylltİ kararnu dairemize getirerek 35-62 
numaralı dosyıİ ile siııaralannızın karar 
dairesinde ihtiyati baciz konmuı olup 

ihtiyati haciz kararmm bir sureti yazı
hanenize tebliğ edilmelı: üzre gönderil

mit isede mubaşirin verdiği meırubatta 
ikametgilııruzın meçhul olduğu bildiri). 

mİf olduğundan haczi ihtiyati karanrun 
bir ay müddetle ilin etmekliğine karar 

nrilmiftir. Bu müddet zarfında bu kara• 
ra kartı yapacağınız itirazınızı bir ay 
zarfında yapmanız aksi takdirde icraya 
devam olunacağı haczi ihtiyati kararı

nın tebliği makamına kainı olmak üzere 

ilan olunur. (7687) 

Umumi N cui)'at ue Yazı işleri 
Mıidi.irü Etem izzet BENiCE 

Istanbul Levaz:nı Amir- 1 
liği Satm Alma Komisyonu 

Uanları 

Kuleli Askeri Lisesi için 300 
ton Lavemarin Kömürü 5 Şu· 
bat 935 salı günü saat 14 de a· 
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeü 4650 liradır. İs
teklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gÜn öğleden evvel 
eksiltmeye gireceklerin belü 
saatte 348 lira 75 kuruş temİ· 
natlarile Tophanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(730) (237) 849 

NEZLEYE ÇARE 

·• G O M EN O S T ER 1 L ,, 
'ir. Derhal iyi eder, Nezle 

grip ve bu ,ibi hastalıklar can 
korur. 30 kuruştur. [7394] • 

823 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakiın.i

ğinden : 1 - Şaziye ile lamail'in fayıan 
mutasarrıf olduk"an 250 lira kıymeti 

muhammineleri Kasımpa,ada, Yahya 
Kahya mahallesinde Sipahi fırın soka

ğında eski 6 yeni 12 No. lu ahşap iki 
kallı blri büyük diğı;ri küçük olmak ü
zere cem'an iki oda bir tavan arası, bir 
heli.dan ibaret binanın temamen fuyuu 
izalesi zımmmda açık arttırmaya vaze

dildiğinden 2-3-935 tarihine müoadif cu· 
martesi ~nü eaat 14 den 15 ya kadar 
Beyoğlu •ulb mahkemesi başkatipli ğ:n. 

ce bilmüzayede satılacaktır. Artt rma 
bedeli kıymeti muhamminenin yüzdo yet· 
miş bet nisbetini bulursa o gün ihale e

dilecektir. Bulmad.ğı takd rde en son 
arttıramn taahhüdü baki kalmak sure
tiyle ikinci artbr--ıa onbefinci eun."ne 
tesadüf eden 17-3-935 pazar gunü sanl 
14 den 15 e kadar icra olw1acak .·c , ,, 
ıon arttırana ihale edilect ktir. 2 ".ı· 

rihi ihaleye kadar ki maliye, bele.:! v~ 

vergileri vakıf icaresi deltaliye m;<~ı,, i

ye aittir. 3 - Arttırmaya iştirak ede· 
cekler kıymeti mubanıminenin yüzde 
yedibuçuğu nısbetinde teminat akçesi 
Yeya milli bir bankanın teıninat mektu

bunu ıretirmeleri f8rttır. 4 - Arttır
ma bedeli tarihi ihaleden beşgün zar· 
fında mahkeme kasasına tediye edilecek 
Lir. Alasi t.akdirde ihale fuh ve farkı fi
yat zarar ve ziyan faiz bilahükilm ken

disinden tahsil eclilecelrtir. 5 - 2004 No.. 

lu icra ve iflaı kanunun 126 ıncı maddesi 
ne tevfikan gayn menkul üzeriadeki İpo. 
tek sahibi alacaklılar ile diğer alakadar 
gayrı mtnkul üzerindeki haklannı husu
siyle faiz ve masarifi saire iddialarını i .. 
bat için tarihi ilandan itilsarea yj:-mi 
~D zarfında evrakı müsbteleriyle bir
likte satış memuruna müracaat etmeli· 

d>r. Aksi takdirde hakları tapu ıicilliyla 
sabit olmayanlar satıt bedelinin paylat
nıasından hariç kalırlar. 6 - Şartname 

mahkeme divanhanesinde her kesin gö
rebileceği bir yere aoılmrştır. Fazla ma• 
lumat ahnak isteyenloriu 934-26 No. iı. 
başkitabete müracaatla"' ilin olunur. 

(7679) 
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MiLLiYET PAZAR ~ ŞUBAT 1935 

ÜST AHZARATI ve ITRIY ATI Pek 
yakında Ankara' da bir deP0 

aç1yor• 

I 

817 

Ekşinozl u Ali Halid sevimli muşterilerine diyor ki: 
İstanbullularca 30 ıenedenberi tanımnıı olan Ek

tinozlu Ali Halid yoğurdu yeni mahsul mev
simi dolayısi]e piyasaya arzolunmuıtur. Bir taraf .. 

tan Marmara denizi, diğer taraftan Çekmece 
göllerine uzanan Dereköy ve Ektinoz çiftlikleri

nin temiz otlarile bezenmit mer'a ve çayırla .. 

rında beslenen koyunlarnnızın yağlı •Ütiinden 
fennin bütün temizliğe riayetile yapdan yoğur

dunu tanıyan mütterilerimizin ıahtelerinden aa
kınmalan için etiketimize dikkat buyurmalarını 

rica ederim. (7676) 

-- ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmit sermayesi: 

2,200,000 Türk Lirası 
TUrklyenln her yerinde fUbe ve muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lstanbul Şubesi: Telefon 22042 

Galata Şubesi: Telefon 43201 
. ~ ~ ; . . . , ~ "' ·~ . . ,. ~ 723 

Unutmayınız ki: 
Nöbetinizi kesen 
Sıhhat ve neşenizi 
Yerine getiren 
Yegane ilaç 

dır. ismine dikkat 
rerde arayıaıL 

edi~iz, her 
83) 

--- Ôkıllrükler çok defa tehlikeli ha1tahklar g6ıterir --• 

KATRAN HAKKI EKREM 

l~anbui Harici Askeri 
I_ Kıtaat ilanları. ,ti 

1 - Kırklarelindeki "Z 
için 14700 liralık Sığır 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Sığır Etinin muhaı:: 
men fiatı beher kilosu 211' 
ruştur. ~ 

3 - llk pey parası 11 oO 
ra Elli kuruştur. ıt 

4 - Eksiltme günü 1016 
bat 935 pazar günü saat 
dadır. 

5 - Eksiltme Çorluda 5" 
tmalma Komisyonunda ysf 
lacakdır. 

6 - İstekliler teklif Jtl~ 
tublarmı belli saatten bir Jel' 
evvel Komisyona verecek 
dir. 

7 - Bağlantılarını gÖ ,ili' 
isteyenlerin her gün ve el<_.ill 
meye gireceklerin belli !;; 
ve saatte Komisyonuı:rı~ 
gelmeleri. (770) ( ~ 

.. * • 

1 - 800 aded telefon dit" 
ğine istekli çıkmadığınd~,;4 
zarlığı 12 Şubat 935 Salı gll" 
saat 15 şe bırakılmıştır. -"" 

2 - Beherinin muha.Jll!'r.ı 
fiatı 150 kuruştur. Biri ı.cı 
parası 90 liradır. . 

3 - Şeraiti eskisi gibidi'' 
Görmek isteyenler her ~ıııli 
eksiltmeye gireceklerin."; 
gün ve saatte Çorludaki 
tınalma Komisyonunda 
nabilirler. (779) (45~ . . . ' 

1 - Kırklareli kıt'atı i, 
pazarlıkla 3640 liralık ke,ııı' 
makarna alınacaktır. 

1
. 

2 - ilk pey parası 273 
dır. el 

3 - Eksiltme günü 14 ".ı 
bat 935 perşembe günü IY 
15 tedir. 

j 4 - Şartnamesini g~ 
Bu tehi ikelerln ÖAüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler ile göğü> 

1 

isteyenlerin her gün eksılt 
nczlelrrini kat'ivyen geçirdi~ gibi nefes rlarlıjtın• da ço~ lavdası vardır 2~.5 ye gireceklerin belli gÜD 

-----...ıiıiıııllİİıııii.-------------•1 
saatte Çorludaki KomisY~ 

OSMAN L 1 BANKA S 1 muza gelmeleri. (776) ('1' 
30 il inci Teşrin 1934 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

Hi...e "cnetlennin teıvlyeai talep edilm emiı olan kınm 
Kaaada ve Bankalarda mevcut nukut 
K.a vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olnn•cak ıenetler 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
ıBorçlu beaabı cariler 
Rehin mukabilinde avan~ar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

Pasif 

Sennaye 
Shttıü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçe.O 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek aenetler ve va deli ~enetler 
Alacaklı henbı cariler 
Vadtli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuyuda muvafılc old uğu tasdik olunur 

hterlin Ş. P. 

S.000.000 - -
4.951.651 4 8 
1.129.866 1 7 
S.187.015 13 2 
1.990.778 17 4 
S.520.169 4 -
2.255.762 18 11 

592.980 6 11 
638.534 s -
182.720 12 2 

27 .449.497 3 6 

lsterün Ş. P. 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

368.614 13 9 
267.993 ıs 9 

12.961.714 1 1 
1.650.435 6 2 

592.980 6 11 
357.740 19 10 

27.449.497 3 6 

Müdür Türkiye Umum Müdürü 
E. HODLER PH. GARELLI 

1 l S ·r A N B U L B E L E D 1 Y E S 1 1 L A N L A R I 1 
Vefat edecek Belediye m emuru ailelerine yardım Cemi

yetinin senelik kongresinde ek seriyet hasıl olmadığından 9 Şu 
bat 935 cumartesi saat 11 de tekrar toplanacağı ilan olunur. 

(541) 

* * • . 
1 - Kırklareli kıtaatı 1 

3420 liralık Patates pazar 
almacakdır. . 

2 - llk pey parası 256 li" 
30 kuruştur. 

3 - Eksiltme günü 14 -.ı 
bat 935 perşembe günü fY 
15,30 dadır. 

4 - Şartnamesini gö . 
isteyenlerin her gün ve elı: 
meye gireceklerin belli gi!"..., 
saatte Çorludaki Satınall" 
Komisyonuna g.elmeleri. 

(774) (481) 
• • • 

1 - Kırklarelindeki kJl 
ihtiyacı için 8640 liralık A 
pazarlıkla satın alınacak~' 

2 - llk pey parası 648 
dır. 

3 - Ar!)anın tahınin 
li 6 kuruştur. 

4- Eksiltme 14 Şubat 
perşembe günü saat 16 da~ 

5 - Şartnameyi görı:rıe 1', 
teyenler her g\!n eksiltırıe 
gireceklerin belli gün ve il 
te Çorludaki Satınalma 

18
, 

misyonuna gelmeleri. (1 s1' 
(483) 

* * * ~ 
12088 kilo Koyuıı e · 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: nin açık eksiltme günü~!~ 
Muhammen bedeli v __ ··----ugroaan bir aY 11'; 

Lira de pazarlıkla alınacaktır· _,s 
Büyükada: Maden Ayanikola so!<ağmda eski zarlık günü 18 Şubat 935 Y, 

25/33 yeni 42/2 sayılı arsa, Madenku- zartesi günü saat 16 dadı~! 
yusu ve su deposu. 288 2-Tutarı 4835lira11 

Haydarpaşa : Osman ağa Riz a paşa çeşmesi kuruştur. lı" 
çıkmazı eski 24 ve yeni 13/15 sayılı hane 3 - Muhammen fiatı 
ve dükkan arsası. 180 her kilosu 40 kuruştur. ı; 

Galata: Beyazıt Mumhane sokak eski ve ye- 4 - İlk pey parası 36 
ni 11/13 sayılı dükkan ve odaların 1/2 payı 2250 dır. /.~ 

Yukarda yazılı mallar 3-3-93 5 pazar günü saat ondörde ka- 5 - Şartnameyi_ görıtl 1'. 
dar idaremizde müteşekkil satış komisyonunca ayrı, ayrı peşin teyenler her gün eksiltı:rıe ~ 

para ile ve pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin yüzde yedi bu- receklerin belli gün ve sııı#. 
çuk pey akçeleriyle bu müdde t zarfında pazar ve salı ve çar- Çorludaki Komisyona ~43J 
şamba günleri saat on dörtte müracaatları. (F.) (553) leri. (786) ~ 

-A-s-ip-i r-0----=-1--:N=-=-e-c-a-=-t-::i-G-ri_p_, _n_e_z-le-.-lı-a_ş _v_e-dı-. ,-.-ğ-rı_:_la_r_ı_n_ın_k_a_t_'i_ı_·ı-ac_ı_J_ır-. Ba~;:::;~da Salih Necati !~ 


