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Gazinin adı geçtikçe salon 
tuf aniyle sarsılıyordu 

alkış Maarif 
Vekili 

Abidin Bey çekilecek, 
yerine Kemal Zaim bey
mi yoksa Nevzat bey

mi gelecek? 

ltalyanın sulha taraftar
lığına inanılmıyor mu? 
Çünkü bunu alkış- :""·--............................................... : 

' ! Parllmentolar konferansı : 
J ıyan bir tek i a~ıht toplanmasından ve i 

: ziyafetten intibalar i 
kişi bulunmadı : .......................................................... : 

Otuzuncu Beynelmilel Parla -
mentolar konferansı dün saat on 
bet buç.ukta Yıldız sarayında açıl-

. dı. Saat iki buçuğa doğru murab • 
haılar Yıldız sarayına gitmitler -
dir. Saat tam üçte Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kazım pata kürsüye 
ç.ıkmıt ve franaızca olarak bir nu· 
tuk irat etmittir. 

Kazım pa§& hazretleri Otuzun· 
cu Beynelmilel Parlamentolar kon 
gresini meserret duyguları içinde 
açmakla bahtiyar olduğunu söyle
dikten sonra dem ittir ki: 

- Dünya tarihinin çok ehem· 
miyetli bir devrinde bulunuyoruz. 

Bir kardetlik havası içinde ser· 
best ve tereddütsüz çalıtan parla
mentolar birliği bütün dünya mil· 
Jetlerinin ekseri.Jeli ızimeaini tem 
sil ediyor., Mil~ tqriki mer 
Ai fikrinı ku tlendirmek için 

(AdıMI ....... ) 

1 .. -- ---, .,:_~kara Te!=lôn~ 
Bakaloryada 

Muv•ff•k olan11y•n tale
belerin Hlr•zlar1 

Ankara, 25 (Telefonla) -Ma· 
arif Vekili Abidin bey bakalorya· 
da muvaffak olamıyan talebele -
rin imtihan evrakınm yeniden tet· 
kik edileceği meselesi hakkında 

ırazetemize fU beyanatta bulun -
du: 

- Bakalorya imtihan evrakla • 
rmm tetkik edileceiine dair bir e· 
mir verilmit delildir. Mesele fU • 
dur: Şimdiye kadar birçok tale
be suaUere iyi cevap verdikleri 
halde aldıkları notlann ftl'Clllde-

Birkaç ıün evvel Maarif Vekili 
Abidin Beyin rabataızhima bina• 
en isitf a edecejine dair Ankarada 
bir ıayia çıktığım muhabirimiz 
bildirmiıti. Yalnız bu taYiayı tev
sik edemediğimiz için yazmamıt • 
tık. ~u sabahki aktam gazetele
rinden biri Ankara telgrafı ola • 
ra~ Abidin Beyin iıtifa edeceiini 
ve yerine Ziraat Bankaıı umum 
müdiri Kemal Zaim beyin münhal 
Konya meb'usluğuna seç.ilmek su• 
retiyle getirileceğini haber ver • 
mektedir. 

Bizim itittijimize ıöre, ~idin 
Beyin yerine ıeç.ecek olan Anka· 
ra valiıi Nevzat beydir. 

ri cevaplarla münasebeti olmadı • 
ğına dair itirazlarda bulunmuf • 
lardı. Adetleri lazlaya baliğ olan 
bu itiraz evrakının vekalet tube -
lerince tetkikine imkan ıörüle -
memit, evraldarm ait olduklan 
mekteplere iadesine karar veril • 
mittir. Mekteplerde tetekkül ede
cek heyetler muayyen müddet zar 
fında itiraz eden talebelerin ev • 
raklarını tetkik edecektir. 

Ankara haberlerfmlzln ieftlltl ' 11(!( -~ 
fadadrr. 

Iranda sarık 
A saran kadınlar 
yşe kız G.. ·· ··ı k d. ı · · ·· k 

N ·d b·ı· ? orucu er ızın ış erını gorme ereye gı e ı ır • · . . h . fık 
ıçın angı rayı 

Kugu_ga gömleğini anlabrlar? 
kım atmıı? 

Bugün Harp Akademi
sinde merasim yapılacak 
35 zabitimize dip-' Cinayeti Borsada 

lomalar tevzi işliyen 

Dün öjleden sonra Gedikpa• 
ta civarında bir evde, ev halkım, 
zabıtayı ve hatta. itfaiyeyi hayret
te .bırakan esrarengiz bir ~ybol· 
ma hidisesi.olmuttur: Gedikp&f&
da Tiyatro caddeıiİıde Kanlilli ao 
kaimda 16 numaralı.evde mobil· 
yeci Burhaneddin Efendi oturmak. 
tadır. . . . 
Bu ailenin Ayte isminde on yedi 
yqlarmda güzelce bir hizıuetçisi 

edilecek 
Bı11ün, kara ve deniz Harp A· 

kademilerini bitirerek bu sene er· 
ki.nıharbiye stajına ayrılan zabit· 
Ierin diplomaları verilecektir. 

Bu merasim, saat üçte, Yıldız -
da:ki IHarp Akademisinde yapıla -
caktır. Merasimde ordu erkanı ve 
sivil mahafilden birçok yüksek 
zevat hazır bulunacaklardır. Mü· 
tir Fevzi pafa hazretlerine ve ki • 
leten merasiıne, Birinci Ferik Ce
vat Pata riyaset edeceklerdir. 

Merasime istitdil martınm ça· 
lmmaaiyle batlanacak ve ıeref sa· 

•nanda Cevat Pata, mezunlara 
Clip1oma1arını dağıtacaktır. Bun -
·1 k ~n sonra me tep kumandanı fe-

(Arkuı 8 mcıcla) 

Dün lstanbulda köprü 
üstünde yakalandı 

Bir kaç gün 
evvel Buraada 
birini öldürüp 
tehrimize kaçan 
izzet lıminde 
biri, dün Köprü 
üzerinde Emin • 
önü polisleri ta· 
raf mdan yaka -
lanmıftır. 

23 yaılarmda 
kadar olan ka- Katil izzet 
til izzet, cinyetini bir muharriri
mize ıöyle anlatmııtır: 

Ben Buraada kanallarda çah91· 
(Arkuı 8 mcıcla) 

vardır. Ayteyi lspartanDı Bar- · 
la köyünden yedi yatmda iken al
mıflardır. 

... Şimdi kız on yedi yqma ıir -
mit ve bu .. in itlerine iakmakta 
imiı. Ane görünütte aiır batlı, 
seniz •ir kızdır. 

Dün öğleden sonra ev balkı 
gezmeie çılmiıtlar, AyteJİ evde 

1 yalnız bırakmıtlardır. Alqam ol· 
muf, gezmekten dönmüf, evin 
haıumı kapıyı çalmıt, çalmq, ses• 
lenilmit içeriden sea veren olma
mııtır. 

Nihayet bir çilingir getirilmit, 
kapı açtınlmıt ise de ·Ayte evde 
bulunamamıflır • 

Evin hanımı, Ayweyi çok sevdi
fi ve Aytenin timdiy~ kadar hay-

(A.r1Euı8mmia) 

lranldarın eski an'anelerinde 
ka'ıve bir matem ipretidir. Meae

. la evde ölü, baı
talık aibi bir teY 
olursa eve gelen· 
lere kahve ik • 
ram edilir. Bu· 
na mukabil çay 
meserret alime • 
tidir. Bugün bi· 
le bütün lranda 
resmi daireler· 

den tutunuz da Bir •ran gUzeli 
en fakir evlere J 
b•1 -:. •• • leri daha ıariptir. Battan ay-~a 

ı e • .._nız mu· -. 
hakkak çay ik- kadar ıiyah bir örtüye büründük-
ram ederler. ten sonra alınları hizasmdan bel· 

Bugünkü yazımda lranda kadın 
kıyafetlerinden ve izdivaç adetle
rinden babeetmek istiyorum. 

Kam.ılar ekseriyetle Çador de
nilen bir nevi çarpf ııi1erler. Bu
nun için resimde görüldüğü ıibi 

evveli b&f& cokeylerin f&pkaları· 
na benizyen önü dik duran bir tak 
ke ıiyilir. Ve bunun üzerine de 
battan itibaren ayaklara kadar 
cühbe misali bir çartaf atdır. 

Bu kıyafet en ziyade Tahran, 
T ebriz taraflarmda kullanılır. 

Isfahanda kadınların kıyafet -

lerine kadar sarkan beyaz bir pe
çe t.akarlar. Şeklini görüyorsunuz. 

Peçelerini açmak için bu uzun tü

lü hatlarına bir sarık misali dol· 

yorlar. Ve uzaktan tıpkı aanJr 
mıt hiaaini veriyorlra. Dilde· 
tim, bilhaaaa ibtiyan:a iv 

(Arka' 

Grev yapılr 
tavsiy' 

s Gncü .. ,.. 

ıtltununr 



Milletler 
Cemiyeti 
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iz mir 

Perşembe günü bu içtima s ti •• ı d • 
::~:.s::i<:.~~;i•o:&Y.. ovye er, munazaa ı emır-

~~--~~~:::ı~dBnü· yolunu Mançukoya sattılar tu, muhım dıplomatik müzakere-
lerin 1enilenmeaine ıebep obnuı J 

ve bu ıuretl~ ~kvam Cemiyeti u· Satış bedeli 170 ''G Al B d• t' 
muml heyetının IOD ıafhumı aç• • • enç manya u IS -
mıftD'. mılyon yendır 

Heyet, bqün üçüncü haftuı • ı • v • k b ı h d ' 
na ıirmektedirve pertembe ıünü Tokyo 24 (A.A) _ Röyter ıgı, a U e azır Jr,,, 
dafılmaıı ihtimal dahilindedir. · 'h b" · d • • • • aıanıı mu a mn en: 

Halıhazırda, 18rülen ıılerın tu 
ıuretle huli1atı mümkündür: Nitiniti Şimbun ıueteainin M· 

Biri, Jnıkuki ve e1atl meaele • ber aldıifaa ıiire, Japon Ye 5"· 
lerle, diferi iktiaadt, malt ve tek • yet hükametleri, tarkt Çin demir· 
nik itlerle metrul olan iki komiı • yolunan aabı bedeli lurlnde an• 
yon itini bitirmittir. laımıılardır. Gene •:mi ıazete-

uda mezliebinden olanların kongre
. de Alman murahhası böyle söyledi 

Dördüncü, bütçe komiıyonu, nin tauih etliiiM t.alalıraa, Ja· 
büyük mütkülit ile karıılatmadı· pon hariciye llUll'I M. Hirota ile 
iı için, beteri Ye içtimai meselele- SoyYetlerin Tokyo büyük elçili 
re bakan betinci komiıyonla be- M. Yurenev, bu bedeli 170 milyon 
raber, ıalıya kadar itini bitirecek· yen olarak kararlatbrmıılardır. 
tir. 

Bilindiii gibi, ıilihlan bırak • 
ma konferamme. rekabet etme • 
mit olmak için, üçüncü komi.,on, 
hu defa toplanmamııtır. 

Komeyin aah ıünkü içtimaın· 
da Sar meselesinin mevzuu hah
aeClilmeai ihtimali vardır. 

Kabinenin müttefikan taavibi· 
ni haiz bulunan M. Bartu ıerek 
Tuna havzaıı ve ıerek ıarkta mü· 
tekabil müzaheret miaakı mese
lelerinde iııkıtaa ujrıyan ıörüt· 
melere devam aalihiyetinıe malik· 
tir. 

lngilterede büyük 
bir fırbna •• 

Batan bir vapurda 200 
kişi boğuldu 

Londra, 24 (A.A.) - 1927 ae· 
neaindenberi miali ıöriilmemit, 
çok tiddetli bir fırtına, dün ıece 
Lankaıayir timal ıahillerinde, ba
lıkçı ıemileriyle yatlara pek bü· 
yük zararlar vermiftir. Yatının 
içindeyken fırtmaya tutulan bir 
adam, karaya çıkacağı eanada öl· 
miif, diier biri de aiırca yaralan
mıttır. 

Sahil, ıemi enkaziyle doludur. 

Lonclra, 24 (A.A..) -HaTU a· 
jaııaı bildiri1or: 

Biittin memleketlerden ıelen 

80 m\P'ahhu, Londranm kalaba • 
lık mahallelerinden bbi olan 
Kamdentam'daki Badiat merke • 
zinde toplınmqlardır. A'f'l'Up& • 
nın 1eabe Bada puan Ye Bu .. 
dinbıe dlnmfit bir Alman •M 
Taoc\m\'a hama ile topl•mnıt 
1>uıa.. ironpe Amapuua lna 
dine dllMliriihiaell çarelerini 1.9' • 
kiı&..,lemipir. Ba içtima Ama• 
panm Hfr Bada konferamrdır. 
Mmahu1ardan her biri muhtelif 
memleketlerde Buda dini hareket· 
leriDcleki terakki T9J& tedenni 
hakkında. bahat vermiftir. 

Marablaulum laer Mri ~ 
bl~ 'Jloclnm ~takdim 
edilmittir• 0Mrble aafqa 'ND • 

Şark miaakma ıelince, Almüı· 
~ r.ed ceTtlm\d&n uJa tevkle
ri lDnlmıyan taraftarları, bu hu· 
auata daha büyük ıayret1eri aarfe
deceklerdir. 

• 
Bazı yerlerde, evlerin alt katlarını M 

Salahiyettar Polonya mahafili, 
Almanyanın cevabi muhbrumda 
M. Bek ile arkadqlannm malum 
esbabı macibenin serdedildiğini 
söylemektedirler. 

IU baumtbr. 
Londra, 24 (A.A.) - Hindiı· 

tan orduıu cenerallerinden Harry 
Pereırine ile kaymakam Harri· 
ıonun rakip oldukları yat Devon• 
tayr kıyıları açıimda batımı Ye 
her iki zabit boiulmuftur. Yalnız 
kaymakam Harriaonun ze'Yceai 
kurtulabilmittir. 

Hlndlatandalll lraza 

Atim. 24 (H....t) - HlllA.· 
metle ...a.lif farblar anı.aa 
hiç l>ir yakmlqma Ye anlqma o
lamamıfbr. lki taraf araımdaki 
zıddi1etia en ıöze priiDür delili, 
riyueticumhur araymda ineç 
Velialadi terefine tertip edilen 
ıüvare eanumda hükOmet erklnı 
ile muhalefet reiıleri eraamda hiç 
temas olmayıtıdır. Hattl reiıi • 

811 muhtıra belki de takit ma• 
hiyetinde olacaktır. Fakat mutar 
aner miıalun partrerleri tara· 
fmdan derin IHr allb ile ı.klen· 
mekteclir. 

Poona (Hindiıtan) 24 (A.A.) cumhur iki taraf arumda bir te-
mas teminine bile tetebbüa etme-

Ka--1. lar d - Bomhay cİTannda Krİfll& neh· ~---am arasın a miftir. 
ri üserinde bir nakliye ıemiti ala· 

&.-'-- 24 (Husul) - Orha- M. Venizeloıun Giride aitmeai 

sinde bir kumat 6rtmiit Ye batmı 
uatma ile traf etmlt olan Taochun 
her murahbum natlamu tam ha· 
reketais bir halde dinliyordu. Sı· 
ra kencluiae ıelince, din ve itika· 
dm lldQünden ve IRmwa 1..uıi 
bilsinin İfpl ettiibulea bahaet· 

: .. : . m.,.-r. 
Nutkunun IOll clmleti fU ol • 

mutturı Bqln6 imanları inan • 
mak delil, bilmek iati1orlar. 

Hitln murahhu Gido ATı • 
ter'in ıu be,anab koaferamta he • 
yecaıı aJ&Ddırmqtır: 

''Genç Almanya Bada meale • 
kini kabule amadedir. Hiriatiyan • 
lık AlmanJUUD kalbini biç ltir 
sunan t.-amea banmamqbr 
la&nm tani)'e eltili taelliil kadar 
hiç bir teJ Alman J&l'adılııma 
muhalif delildir!,, 

Sellnik, 24 (A.A.) - Bu 
aene blJ6k raiW alnm n Jedi 
ecnebi tlnletia ..ıe ittirakial te • 
mİD eden Sellnik be,nelmilel pa • 
na1111111U.ki Terk pa~- blJ6k 
alaka UJ&Dclırmlftır, 

Dlakll telladhn o derece mit • 
hiı olnmttur isi, bir jand,....a mllf 
re.m bati•mı imdaalua iPn mtl
dalialqe mec1m blmqtır. Pa.-

yoa dalülbule ~ ohnt • 
tur. 

...._..., bora olmaıtur. 200 kadar \oiu-
neli -~ eskilerden lan ftl'dır. de hüktmetle muhalifler arumda Maarif Vekili te-tlcik 
N-, G8lpUan.. TaTf&D)ı biç bir •nlqma imklnı kalmadı· 
~ Oem•n Nuri, Derife, Ormanlanmı 21 uhafaza iı saıuunı kunetJendirmektedir. seyahatine çıkacak 
TOIJ&..,......Adil, lıht'a eı· k•t&b Ankara, 24 (HUIUSt) -

YolculuAu 
Yolda geçen zaman 17 

aaate indirildi 
Ankara, 24 (Huıuıl) - iz • 

mir - Kaaba Devlet demiryolla• 
nnın devletçe atın almarak ta • 
rife deiitikliii yapdmaıı, 1 -
1 O - 934 tarihinden itibaren iz • 
mir yolculuğunu on yedi aaate in· 
dirmektedir. Bu tarihten itlltven 
her hafta Cumartesi, Salı ıünleri 
saat on bqte latanhuldan kalka· 
cak Taparlar Bandırmaya sidince 
hiç beklemeden hemen kalkacak 
olan ebprea trenine binecekler· 
dir. Trenler Pazar, Çarıamba sün 
leri 8,5 ta lzmire varacaktır. 

Ankarada bakım ve 
koruma evi 

Ankara, 24 (Huaual) - Anka· 
ra Hillliahmer merkezi buradaki 
Sabrfa ıubesinde 25 yataklı bir 
bakım Ye konuna 71U'du açacak • 
tır. 

Yurda, muhtaç olan ve çalqa• 
mıyacak vaziyette bulunan harp 
malCllleriyle; kimıeaiz, bakıma 
liyik çok ihtiyarlar almacaktır. 

Yurdun yatak ve diler etçhin• 
tiyle, idare heyetinden doktor Ra• 

11p, Osmanlı Bankaıı ikinci mü· 
dürü Rauf Beyler uiraımaktadır· 
lar. 

Almaoya ve Ruayaya 
giden heyet 

Ankara, 24 (Huaual) - Al· 
man]ıa v.e Ruayaclaki talebelerin 

pılan makine aipariılerini te&ik 
etınek üsere Aynapaya P...iı olan 
Sumer Bank amam midUrii Na· 
ruDah Eaat 8-Jin reilliii altında· 
iri he1et 1 T...-ıe harada hala·, 
nacaktır. 

Mt,ısild m ilim mektebi 
mezun lan 

Ankara, 24 (Huaal) ~ 
ki m"9Ui• mektelti ,eni U11· 
larmclan x....ı ... c·· .. e 
orta mekteW.. F.thi Arn.· 
bk orta mektehme 1::: 
mmSnulm eMDe, 
lihattin Bey r)dareli orta mek· 
tehiae 1 Bey Mil&a orta mek· 
tebin.: akrü 8eJ Nadili orta 

ehine Mtlheccel Hanım De-
' J!LI • aizli liaeai iki muallim uuen• 

ne tayin edildiler. kileftlea .......,.. :At• OQ'&ya teı 1 
elemanlarla kunetlendirecek bir rif vekili Al,idin BeJin Orta Ana· 

Göre .. ,....., Şemeettin, Ar· Ankara, 24 (HU11111) - Ziraat kanun projeıi hazırlamaktadır. lu, Karad-.b, Adana mmtakala.. 2 amele toprak 
tonp Sallhll bymakamı Kerim Vekaleti, ormanlarmmm buPııa • Bu teıkilibn e1atlan kıamen sibn• nnda ima bir tetkik seyahatine 
Refi, Pazar'a Andirine kayma- kü muhafaza teıkilltmı tam._. rük muhafaza etfkilltma hemi· ~ıkmaıı muhtemeldir. alhnda kaldı 
kamı Şa~ J;leylerin tayinleri ya- ukerileıtirecek yeni müteııu. yecektir. • Londra, 24 (A.A.) _ Greaford 

pıldı. !•------------------------------------.. ! maden ocalmda ı&mülü kalaD · ·~ t J • ne dı•lJOT J nr? 102 ameleJi )mrtannak ümidi kal· Yüksek ikbsat meclisi .. ze eıerı ,..., • mamqtır. Bir çok çaküntü ye in-
Anbra, 24 CHuaual) - ilk- IL. _____ _.. _ _. ... _________ llllİll ________ -!_~~I fililt yüzünden, kurtarma ameli· 

baharda bazı aebeplerle toplana· COMHURIYET - Yunus Na- ı MiLLiYET - Ahmet Şükrü B. r feransm lstanbulda toPlanarak bu yatı durmuttm'· 1 
mamıı olan :ıübek iktiaat mecli· di Bey, Bofaıjçinin Rumeli layı- Belgratta, daha sonra da ls'"~bul· hususta ~ karar verilmesini tek
ainin kıt ortalarında bir toplanb smda yapılmakta olan yol8 tesa- da toplanması mukarrerken top- lif ettik; bundan da bir netice çık-
,..,...U bir kaç mühim mevzu tet· ' 
kili etmeıi ICararlqmııtır. Bunun· Oüf ettiği içm Kireç bumunda lanamıyacağı anlaşılan beşinci madı. 
la lieraber mecliı umumi lrltiplifi Memduh Paşa yalısındaki eski ka Balkan konferansmm bu sene iç • Şükrü Bey bunlan anlattıktan 
iN hUIUlıa henUz hüldbnetten bir vak ağaçlann,m kesilmek istenil • timalanm yapamıyacağmı söyliye sonra "Balkan konferansı çok iyi 
dinktif ..,. meeat mevnu alma· diğini yuarak bu hareketi ve zih· rek bunun neden böyle olduğunu olacaktı. Fakat toplanmaması da 
llQfbr. :iye~.ş;d~tle te~~ e.diy:ı:a?i anlatıyor: Her yıl başka bir mem- reemt ve daha şümullü olan Bal-

ey şoy e yor: ıssız n enn le kette toplanan Balkan konferan- kan devleUeri konseyinin mesaisi-
.. k k b b. elinde harabezara döndüriilmüt u s~ ayt!'r. mekte ıne Boğazın kenannda yol yaparken sı bu sene de Belgratta toplana- ne menfi bir tesir yapamaz.,, di· 

01rmek ıstiyenler ğ kesm k. ti .dare g"'er caktı, Yugoslavlar, Bulgarlann e- yor. 8 • a aç e ıs yen ı ye, e 
11

. • •
1 

.. .. . 
Ankarad, 24 (Huıuıi) _Yük- bunda musırsa bütün memleket ka ıyet meseleler.t bahanesı e mu- ZAMAN - Ebuzzıya Zade Ve-

aek baJtar mektebine timdi1e b· halkı birleşerek şöyle bağırabili· nakaşalar çıkardığım söyliyerek lit Bey bugünkji makalesinde bey· 
dar 11aüracaat edenler kulu bal- riz: ! siyasi meselelerin konferansta 1 nelmilel parlAmentolar birliğinin 
mufbır. Müe11eaeye bu ıene iki - Yoldan vazgeçtik, ağaçlara mevzuu bahsedilmemesini istedi - dünkü toplantısına ait intibalarını 
Avrupalı profesörün ıetirilmeai dokunma!,, ler; kabul edilmedi. Be§inci kon· paımaktadır. 
muhtellleldir 

lsmail Hikmet Bey 
Ankara, 24 (Huaual) - Maa· 

rif Vekileti yeni umumi müfettit
lerinclen lımail Hbet Be1 ıeldi 
ve ite bqladı. 

Gümrük muhafaza ku· 
mandanbğı hekimi 

ADİcala, 24 (Huauıt) - Gim· 
rük muhafaza umum kumandan• 
biı üçiladl tube hekmlerinden 
Necmettin Beyin maqı terfian 
4000 kuruta 5Jkanldl. 
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Grev yapılmama
sını tavsiye ederiz 

Süreyya Pata fabrikası İ§Çileri· 
tıin gönderdiği !ikiyet mektupları 
büyük bir doıya haline geldi. Bun· 
ların sonuncuıunda §Öyle yazılı· 
tor: 

"Bizden haksız yere mütemadi· 
ten büyük büyük para cezaları ke 
•iliyor. Bu paralar fabrikaya vari· 
da.t kaydolunuyor. içtiğimiz su· 
dan kokladığımız havaya kadar 
bütün §erait sıhhatimizi bozucu• 
dur. Fabrika, bu noktalardan kon· 
trol edilpıiyor.,, 

Ve bütün bu lavhalan çizenler, 
Rrev yapacakl~rını söylüyorlar. 
Bu hususta da bizim mütaleamızı 
&omıaktadrrlar. 

Kendilerine deriz ki: 
- lıçiler ! grev yapmayıntz. 

Bundan memleket iktiıadiyatınm 
~arar göreceğini bir tarafa brrak· 
&ak bile, ıizler ,ahsen mutazarrır 

olurıunuz. Zira, yerinize baıkaıı 
llmır. Kazandığınız para ierçi 
Sok değildir amma, onu da kaybe· 
derıiniz. Size tavtiyemiz: Azıcık 
daha sabredin.Ne!riyatımız,!Üphe 
ıiz ki, hükUmetin, Belediyenin, 
lialk Fırkasının dikkatini celbet
ttıiıtir. Şirketler hakkında yazdığı 
lnız yazılardan nasıl müspet netice 
sıktığını gördünüz. Demek ki, ha· 
trmızdakiler, ne§riyatı nazarı iti· 
bara alıyor. Sizin de şeraiti.niz dü-
2:elecektir. Hem de esaslı ıurette ... 
Unutm~ym ki, iı kanunu yakında 
Ç:ıkacaktır. Biz, devletçi ve halkçı 
tejimimizin, yeni iı kanunu ile, 
iktisadiyatımızın bel kemiği olan 

1 
itçiyi koruyacağına eminiz. Nete· 

1kim, siz de, mektubunuzda, buna 
,. i\cani o i:luğunuzu yazıyonunuz. 

Çoğu -gitti, azı kaldı. Di§inizi ıı· 

km. Türkiye, bünyesi sağlam, dinç 
\'e diğer milletlerin aaayİf ve ıü· 

kununa gıpta ettiği bir memleket 
tir. Grev iıe, cemiyetin nöbet ge· 
çirmeıi, haatalanmaııdır. Bizim 
gürbüz Türkiyemize yakıımaz. Bu 
bakımdan da, fikrinizden vazgeç· 
:n-nizi tavsiye ederiz. 

(Vl-nG) 
-.ıwmenmmıma~m11mttnttW1M111'f ••NiM nmmı•nnııwwwwı ..... 

Liman Şh·ketinin tasfiyesi 
Liman ıirketi heyeti umumiye· 

ai önümüzdeki perıenıbe günü fev• 
kalide olarak toplanacaktır. Bu 
içtimada, 12 ağllltos tarihine ka • 
d;r olan meıai bill~oıu gözden 
geçirilecek ve idare heyetinin ip • 
kası istenecektir. Bu seferlci heye· 
ti umumiye toplantısına en büyük 
hissedar olan maliye veki.leti na
mına tahakkuk müdürü Talat bey 
iıtirak edecektir. 

Şirketin tasfiyesi faaliyetine 
devam edilmektedir. Taıfiye itle· 
ri 11 ağustos 935 tarihine ladar 
bir sene müddetle devam edecek
tir. Maamafih liman itlerinin yeni 
kurulacak Hman inhiıan idaresi • 
ne devri gecikmiyecektir. 

Verilen malumata göre, teıri
nisani ortalarında yeni idare faa • 
liyete g~ebilecektir. • 

Rıhtım şirketinin tasfiyesi mu· 
ameleleri de o zamana kadar ye • 
tittirilebilirse rıhhm itleri de bu • 
raya bağlanacaktır. 

--o --

Ahmet Rüstem Beyin 
cenazesi 

Eski Vatington ıefiri Ahmet 
Rüstem bey evvelki gün etfal has· 
tanesinde vefat etmit ve dün ce • 
laazesi meruimle kaldınlarak Ka 
drköy mezarlığına defnolunmut -
tur. Cenaze meraıiminde Ahmet 
Rüstem beyin dostları ve eıki 
~eslektqluı buiunmuttur. ,/ 

MA6ER 

Nafıa Vekili Bey Ankaraya gitti 

Şirketlerin muka.vele ve plinçoları 
üzerindeki tetkikat bitti 

Nafıa vekili Ali bey dün akatm 
ki trenle Ankaraya gitmif ve Hay· 
darp&§& istasyonunda nafıa erka
nı, §İrketler müdir ve mümessille· 
ri ta~afmdan uğurlanmııtır. 

Şehrimizde bulun.an ecnebi tir· 
ketlerin mukavele ve bilançoları -

Dimitri Efendi ço
cuklarını istiyor 

Evinde çıplak 
0

gezen kocuı 
Dimitri Dokidiı efendi aleyhine 
dava açan Madam Sultananm mu· 
hakemeıine üçüncü hukuk mahke 
mesinde bakılmııtır. Dimitri efen· 
di Madam Sultanadan çocukları • 
nı iıtemektedir. Dokidis efendi 
muhakeme esnasında çocuklarını 
F eyziati mektebinde okutacağını 

söylemiıtir. Kadın da kocasının 
ahlaki vaziyetini ileri ıüreYek ço· 
cukları vermek istememiıtir. Da • 
va evrakı mahkeme heyeti umu -
miyesine sevkolunmuştur. Orada 
verilecek karara göre devam §ek· 
li tesbit olunacaktır. 

---o---
Fırınlarrlan alınan 

numuneler 
Fırınlar, bundan böyle pi9irdik 

feri ekmeklerden iki tanesini be· 
le.diye tahlilhanesine gönclermeğe 
mecbur edilmitleri:lfr. 

Şimdiye kadar birer ekmek 
gönderiliyordu. Bundan batka pe· 
rakende ekmek ıatanların dük • 
kanlarında noksan ve kalitesi bo· 
zuk ekmek bulununca dükkan sa· 
hibinden ceza alınıyordu. Bundan 
sonra bu ceza, dükkan sahibinden 
değil, ekmeği piıiren fırıncıdan 
alınacaktır. 

---0--

Mühendis mektebi 
imtihanı 

Yükıek mühendis mektebine 
alınacak leyli talebenin müıaba • 
lia imtihanına tetrinievelin ikinci 
salı günü başlanacaktır. imtihan, 
rıyaziye, fizik, kimya ve türkçe 
derslerinden yapılacaktır. 

-0--

Şahitler gelmedi 
Gehze havalisinde halkı tet -

hit etmekten suçlu Kara Ali ile ye• 
ğeni Halil ve Kara Ahmedin mu • 
hakemelerine dün ağırceza mali • 
kemesinde bakıl mı§, fakat tahit • 
ler gelmediğinden mahkeme bat· 
ka güne bırakılmıtlır. 

Y eniJeme bürolarının 
hizmeti 

Adliye yangınında yanan dos· 
yaların yenilenmesi itiyle meııul 
olmak üzere kurulmuı bulunan ye 

nileme büroları, müracaatları ka • 
bul müddetini bitimıi,ler ve tet • 
kik itine batlamıtlardır. Bürola • 
rm hizmetleri ıene batında bitmiı 
olacaktır. 

Haber alındığına göre adliye 
binasında icra dairelerine ayrılan 
kısımlar az geldiğinden yenileme 
bürolarında hotalacak odalardan 
ikiıi icra dairesine, biri de baro 
heyetine verilecektir. 

nm tetkiki bit~iı, komiserler he • 
yeti her ıirket üzerinde yaptığı 

tetkikatın neticelerini gösteren bir 
rapor hazırlıyarak nafıa vekiline 
vermittir. Bu raporların tetkikin -
den sonra lüzum görülen tedbirler 
alınacaktır. 

Nafıa vekaleti bir taraftan 
böyle lüzumlu tedbirleri almak • 
la beraber, diğer taraftan tirket -
lerle yeniden müzakerelerde bu -
lunacaktır. B~ müzakerelerde tir· 
ketleri temıil edecek olan heyet • 
ler ay ıonunda Ankaraya gide • 
ceklerdir. Ankarada görütülecek 
itler arasında yeni tramvay tari
feıi, elektrik ıirketinin sermaye İ· 

Yakalandı 

Fındıklıda oturan Süleyman e· 
fendinin evine Hasan iıminde sa· 
bıkalı hırsızlardan biri girerek e§• 
ya çalacağı 11rada Süleyman efen
di tarafından yakalanmııtır. 

Zehirlendiler 
Feriköyünde marangoz Hayri 

ve Hasan yedikleri yemeğin kabı 
bakır çalığı olduğu için her ikiıi 
birden zehirlenıniıler ve polis ta· 
rafından hastaneye kaldırılmışlar· 
cffr. 

Doland ırlldı 
Tahtakalede Muıtafanın ote • 

linde oturan Yusufun it bulacağı 
vaadiyle Ali isminde biri on lira· 
smı dolandırmı,, Ali yakalanmış· 
tır. 

Yandı 
Fenerde oturan De§ yaıın·daki 

Rıdvan, dün evinde oynarken man 
gahn üzerine düşmü§ ve birçok 
yerlerinden yandığından Etfal 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Mekteplerde kooperatif 
Yeni ders senesi ba9larken, bü· 

tün ilkmekteplerde birer talebe 
J<ooperatifi tesisi takarrür etmiş • 
tir. Bu kooperatiflerden talebe ki· 
tap, defter, kalem ve sair ihtiyaç· 
lannı temin edeceklerdir. Koope • 
ratiflerde maarif cemiyetinin ef • 
yaları satılacaktır. 

Talebe harice nazaran bu eıya· 
yı çok ucuz alacaklardır. 

·-O-
Baş muallimler nasıl 

seçilecek 
Maarif vekaleti tarafından 

maarif müdürlüklerine gönderilen 
bir tamimde baımuallimler ıeçi • 
lirken nazarı dikkate alınması la· 
zımgelen noktalar işaret olunmak 
tadır. Buna göre, başmuallimlerin 
ayni mektep muallimleri araaın • 
da ıeçilmeıi tart değildir. Vilayet: 
dahilinde bulunan muallimler a -
rasrnda muvaffakıyeti görülmüt 
muallimlerin de başmuallim seçil· 
melerine emir verilmektedir. Kı • 
demleri bulunan, teftiı raporla • 
rmda muvaffakıyetleri işaret edi· 
len, fakat ailevi sebepler dolayı • 
siyle baıka vilayetlere nakledil • 
mit batmuallim ve müfettifler ev• 
veli tercih olunacaktır. Müracaat 
~ok olursa isimleri ve rüçhan ıe· 
beDleri v~ile e bidlirilecektiT. 

ıi, telefon şirketinin mukavele hü· 
kümlerine riayeti ve tarifesini ye· 
niden tesbit etmesi, tramvay !İr • 
ketinin yeni hatlar inıa etmeıi, 

Tünel tirketinin vaziyeti, fark de· 
miryolları tarif eai meseleleri en 
ön safta gelmektedir. 

Tifo vak'aları 
çok azdır 

lstanbulda tifo vak'alarının 
çoğaldığı hakkında ortaya çıkan 

§ay~lar etrafında sıhhat müdürü 
Ali Rıza bey tunları ıöylemİ§tİr: 

"- lstanbulda ıöylendiği gibi 
tifo vukuatı yokutr. Şehrin sıhhati 
tabiiden dahaiyidir. 

---o----
y eni paralarımızın şekli 

Yeniden baıılacak nikel bet ve 
on kuruşluklar için açılan müsa • 
bakaya iştirak eden eserler ara • 
sında en güzelini seçmek üzere 
teşekkül eden jüri heyeti, parala· 
nn yüz kısmı için reasam Mazhar 
Nazım beyin, arka kısmı için 'de 
mimar Nurettin beyin yaptığı ıe • 
killeri kabul etmittir. Bu karar 
maliye vekaletince tasdilC edildik· 
ten sonra bu iki san'atki.ra biner 
lira mükafat verilecektir. 

Ressam Mazhar Nazım beyin 
çizdiği ıekle göre yeni paraları • 
mızın yüzü §Öyle olacaktır: 

Daireyi saran istilize edilmiş 
zeytin yapraklarının ortasında 
on rakamı, onun altında kuruş ke· 
limesi ve paranın basıldığı tarih 
vardır. 

Ressam Mazhar Nazım bey, 
Paris tezyini san'atlar yüksek 
mektebinden mezun olmuş, Pariı· 
te yapılan müstemlekeler sergisi • 
ne İ§tirak ettiği eseriyle büyük 
muvaffakıyetler kazanını§ bir 
TürK san'atkarıdır. Pariste moza
ik ve cam tertibatı üzerinde 'de üç 
sene çalııarak ihtiıaı sahibi olan 
Nazım bey, ıimdi Selçuk ve ak • 
şam kız san'atlar mektebinde mes 
leKi ve tezyini resim muallimidir. 

- 0 --

Tayyareler gelmedi 
Irak hükUmeti tarafından ln • 

gilterede inıa ettirilen dört harp 
tayyaresinin dün ıehrimizden ge· 
çerek lraka gitmeleri muhtemel • 
di. Tayyareler dün gelmemiştir. 

Üniversitede ders 
başlangıcı 

Üniversite Tıp ve Edebiyat fa· 
kültelerinin mezuniyet imtihanla· 
rının erken bitmesi dolayısıyle 

tedrisata teşrinievelin birinci pa· 
zartesi gilnü, hukuk ve fen fakül· 
tesinde de on altı teırinievelde 

baılanacaktır. 

-<>-
Zıraat Vekili gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Ziraat Vekili Muhliı bey 
dün akıamki trenle Ankaraya ha
l'eKet etmiıtir. 

Kongreler 
Musiki san'atkirları 

yetinin ıenelik kongresi 
saat 14 te toplanacaktır. 

. . 
cemı· 

bugün 
• 

Sütçüler cemiyeti idare heyeti 
intihabatı da a>:ın 3 ünde yapıla • __ ,_a._ .... - . -- - . -
?ll&.U'• 

25 EylUI 1924 
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. SİYASET· . . 

Mıntakavi gruplar 
Yukarıdaki serlevha ile bir baıma

kale neşreden "Temps" gazetesi son 
Cenevre hadiseleri yüzünden ikinci 
derecede kalan mıntakavi gruplar 
meselesini mevzuu bahsetmekte ve 
§Öyle demektedir: 

" .. Her noktada tamemen hali iti
lafta bulunan Romanya, Yuaoılavya 

ve Çekoılovakyaya taalluku olan Av
rupa m~ıeleleri hakkında harici ıiya
ıet esaı tartlannı teıbite memur bu
lanan Küçük itilif daimi konıeyi; Ce
nevrede ruznameye dahil bulunan 
meıeleler ve bilha11a Ruıyanın Mil
letler Cemiyetine girmeıi, karıılıklı 
yardım Şark minkı, Polonya tarafın· 
dan ileri sürülen ıekli daireıinde 
akalliyetler meıeleıi, Avuıturya hadi
seleri yüzünden Orta Avnıpada mey
dana çıkan vuiyet ve Küçük İtili· 
fın İtalya ile münaıebetleri meselesi 
hakkında mühim kararlar almakla va· 
zifeder bulunuyordu. Daimi konıeyi 
teıkil eden üç devlet Hariciye nazır· 
larının içtimaı sonunda neıredi1en res
mi tebliğ, muhtelif noktalar hakkın· 
da ittihu olunan hareket battınm ne
den ibaret bulunduğunu açıkça ıöa
termektedir. 

Romanya, Yuaoılavya ve Çekos • 
lovakya, Ruıyanm Milletler Cemiye- , 
tine kabulü lehinde rey verecekler· 
dir. Zaten Ruıyanın davetine dair o
lan vesikayı da imza etmiı bulunu • 
yorlar. Bu karar, Ruıya ile reımi 
müna•ebata giriımek huıuıunda ev· 
velce verilmiı olan karann mantıki 
çerçeveıine dahildir. Bilitefrik bütün 
devletlerle iyi geçinmek arzusunda 
bulunan Küçük itilaf, İtalya ile Fran
sa ara11nda husule gelen yakınlapna 
huıuıunda, memnuniyetini izhar et· 
mektedir. 

Balkan anlaımaıı daimi konıeyi 
de ayni meyilleri göıtermiıtir. Bu 
konıey de Ruıyanın Mmetler Cemi· 
yetine kabulü lehinde rey vermeyi ka· 
rarlaıtınnııır. Balkan anlaımaaı kon· 
seyi, ileri sürülen ve yahut ıimdi ha
zmanmalıta bulunan mın\akavi emni· 
yet miaaklannın haiz bulunduklan e· 
hemırO:yeti tebarüz ettirmek lüzumunu 
hissetmiı ve mesela, müıterek bir de
niz kıyılannda birbiriyle komıu bu • 
lunan muhtelif Avrupa devletlerini 
yekdiğerine bağlıyacak olan bir Ak • 
deniz misakının ıulhü temin haıuıun
da nederece haizi ehemmiyet hulun• 
duğu huıuıunu da dikkat nazarına 

koymuıtur. Konsey, ıırf Balkanlara 
müteallik itlerde alakadar bütün 
devletler arasında İş birliği vücude 
getirilmeıi huıuıunu karar· 
laıtınlmııtır. Konıeyin Yuaoılavya 
Kralı AJekıandr'm müıtakbel aeya • 
halinden mütevellit memnuniyetini 
izhar etmeıi keyfiyeti, Balkan zümre
sinin Bul;ıariıtan ile iı birliği husu
suna azami ehemmiyet izafe ettiiini 
göıterir. Konıeye riyaset eden Yuna• 
niatan Hariciye Nazın Atinada Ro
manya, Yuıoılavya, Yunaniıtan ve 
Türkiye araıında imzalanan misakı 
Milletler Cemiyetinde teıcil ettirme • 
ğe memur edilmiıtir. Bazan ötede be
ride ıöylenen sözlere rağmen bu hal 
Balkan miaakınm Milletler Cemiyeti 
ruhuna tevfikan hazırlanmıı ve ak
tedilmit olduğunu ve Balkanlarda auJ. 
hü ve iktısadi iı birliğini teminden 
baıka bir gayeye matuf bulunmadı

ğını iıbat eder. 
Oç Baltık devletini, yani Litvan• 

ya, Leonya ve lıtonyayı birbirine 
bağlryan anlaıma, Küçük l tilaf ·ve 
- :.!kan paktlannın haiz bulunduktan 
mahiyette d--tlldir. Bu bir anlqma ve 
iı birliği muahedeıidir. Coğrafi va
ziyetleri dolayuiyle harici tecavüzlere 
bilha11a maruz bulunan Litvanya, 
J ıtonya ve Letonya mütesanit bir ıİ• 
yaıi zümre halinde birleımekte çok 
menfaattardırlar. 

Baltık devletleri bloku mıntakavi 
bir telakkinin mahsulüdür ve karıı· 
hkh yardım, Şark misakı mefhumu
na tevafuk eder. Esasen, lemina't ve 
emniyete en ziyade muhtaç olan de.. 
Jetler, bu üç genç cümhuriyettir~" 

....... UUif .. llUWBIMU*4RiiilMH&UU&riHUIQUllllll11Ulltll•umaııu ..... 

Galatasaray karakolu 
Milli emlak müdiriyetince Ga· 

lataaaray karakolu binaıı satıla • 
caktır. Bir heyet binaya kıymet 
takdir etmektedir. ı 

• 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 76 
Doktor Müıtak Bey teşkilatçı 

bir adamdı. Selanikte esaslı bir 
hareket yapılamazsa, o, lstanbul
da bir ihtilal hazırlığı yaparak 
iti filiyat sahasına dökecek ve 
ilk planda Abdülhamit ricalini 
bombalarla devirmeğe çalıtacak -
tı. 

Abdülhamit saraydaki adamla
rından bazılarının Jön Türklere 
yardım ettiği §&yiasmdan §Üphe -
lenmekle b'!raber, bu hoıberlerden 
bir !kısmnın uydurma olduğuna 
da inanmağa başlamı§h. 

Kızrl Sultan bir gün, Mabeyin
ci Celil Beyin gönlünü almak mak 
.-adiyle: 

- Senin kalbini çok kırdım, 
Celi.1 ! -dedi- bugün seninle uzun 
boylu konuşmak isterim. Bu Jon 
Türkler günün birinde bizim başı
mıza bir çorap örerler mi dersin? .. 

Celil Bey, Padiıahı Jon Türk
ler aleyhinde tiddetli tedbirler al
mağa sevketmekten çekindiği için, 
ortalığı süt limanlık göstermeğe 

mecburdu. 
- Beyhude endiıe ediyorsunuz, 

Şevketmeap !- diye söze baıladı.

Pariıte toplanan bir avuç haıara
tın, ateş olsa cürmü kadar yer ya
kacağı ,üphesizdir. Koskoca bir 
devlet teıkilatmın bu heriflerden 
korkar gibi görünmesi, maazallah 
bizi daha büyük tehlikelere dütü· 
rebilir. Onların mesaisine ve u
çurdukları balonlara omuz silke
rek, alaka göstermemek en kestir
me tenkil yoludur. Keskin sirke
nin daima kabına zararı olduğunu 
söylemeğe tüztmı vıtr mı, Şevket

meap? Omar'hir gün su ustünde 
dağılan dalga köpükleri gibi, göze 
görünmeden a'önüp gidecekler. 
Müsterih uyuyunuz, efendimize 
verilen raporlara kulak vermeyi
niz! 

- Ben zaten bu raporların hep
sine ehemmiyet vermiyorum, Ce
lil! Sen maiyetimdeki kimselerin 
en akıllısı, en fazla uzağı göreni
sin ! Seni dinledikçe içime serin 
sular serpildiğini duyuyorum .. Ba
na bugün gene geniş bir nefes al
mak fırsatını verdiğin için sana 
teşekkür ederim! Gene eskisi gibi, 
duyduklarını bana açıkça anlat .. 
Etrafı boş brrakmağa da gelmez .. 
Göz kulak ol.. Bana günde iki de
fa rapor ver .. Sana itimadım çok
tur! 

Celal Bey tekrar Padişahın gö
züne girınişti. Huzurdan çıkacağı 
sırada Necmiseherin vaziyetini 
kartarmağı da ihmal etmedi: 

- Gece gündüz efendimizin 
sıhhat ve afiyetine dualar eden ve 
odaımda göz yaşı döken cariyeni
ze de iltifat buyurunuz, Şevket

meap ! Efendimizi candan seven-
1erden, uğrunuza hayatını feda e
denlerden biri de Necmiseherdir. 
Kulunuz ömrümde bu kadar temiz 
yürekli bir kadın görmedim ... 

Padişah Necmiseheri hatırla
yınca kaşlarını çatmıştı: 

- Nuri Bey onun hakkında çok 
fena şeyler söyledi, Celal! Necmi .. 
seher, Kazımı seyiyormuş.. Onun 
Parise kaçacağım biliyormuş. 

- Kabil değil Şevketmeap ! 

Y ann: ishak Ferdi 
saadetini kendi eliyle yıkacak ka
dar budala bir kadın değildir, Şev 
ketmeap! 

-Sahi mi söylüyorsun? Gerçek 
benim ona hüsnü nazarım vardı. 
Nuri onun aleyhinde neden bana 
sık sık raporlar veriyor? 

- Padi§ahım, Nuri Bey habbeyi 
kubbe yapmakta mahirdir. Nec
miıeheri istiçv~p ederken, Nuri 
Bey onun zekasından korkmuıtu. 
Kendisine siyasi ıeyler sorunca, 
Necmiseher de ukalalık ederek o
na f Üphe uyandırıcı cevaplar ver
miş, Nuri Bey bundan sonra Nec
miseher Hamını parmağına dola
dı: (Bu kadının zekasından kor• 
kulur ! ) diyerek, efendimize bu 
masum kadın hakkında bir takrm 
tahminlerde bulunmak istedi. 

- Tahminlerde mi dedin? 
-Tabii, Şevketmeap ! Nuri Bey 

şimdiye kadar efendimize vesika
ya müstenit bir şey gösterebilmit· 
midir? Her şey gibi, b.u da bir tah
mindi. 

- Desene zavallı Necmiseher 
bir tahmine kurban gitti! 

Celal Bey bu cevaptan bir §ey 
anlıyamadı. 

Padişah izah eder gibi bir vazi
yetle gülümsiyerek: 

- Biraz evvel Nuri Bey beni 
ikna ederek, Necmiseherin zehir
lenmesine muvafakatimi istihsal 
etmi§ti. Ben de: (Gebertiver şu 
karıyı!) demiştim. 

Celil Bey o sabali Necmiıeheri 
görmemitti. 

Necmiseher bir gün evvel sıh
hatte idi.. Odasında oturuy&rdu. 
Paditah: Kurban gitti!) diyince, 
Celal Bey hiddetinden az kaldı 
küçük dilini yutacaktı. 

-Neticeyi efendimize arzetme
dUer mi? 

Diye sordu. • 
Kızıl Sultan, Celal Beyin yüzü

ne baktı: 
- Nuri Bey onun ne kadar a

leyhinde bulunuyorsa, ıen de o 
nisbette lehinde gorunuyorsun, 
Celal! Anlaşılıyor ki bu kadın 

hakikaten §Üpheli bir mahluktur. 
Ben, zekası bu derece keskin ka
d mlardan korkarım. 

Kızıl Sultan, Necmiseherin öl -
dürülmesinden memnun olacak 
gibi görünüyordu. Celal Bey yal -
vardı: 

- Onu affediniz, şevketlim! 

Necmiseher yarın efendimize bu 
affı hayatile ödiyebilir. O, çok ze
ki bir kadındır. Fakat, zeki.ıı, ik
bal kadar korkunç zekalardan de
ğildir. Efendimizi şerefimle temin 
eder!m ki, Necmiseher, zatı şaha • 
nelerine yarın değilse öbürgün la
zım olacaktır! . . . • • 

Bir akşam, sular henüz karar
mı§tı .. Mabeyin başki.tibini Seli. -
nikten makine başına Çf ğırıyor
lardı. 

Rumeli vilayetleri umumi mü -
f ettişi ve Selinik kumandanı tel
graf başında bekliyorlardı. 

Başkatip Paşaya ilk söz olarak 
telgrafla şunları söylemişlerdi: 

" Zatı şahaneye hemen anzedi
niz: Selanik, Yanya, !şkodra, ~fa
nastır vilayetlerindeki asker müt
tefikan (Meşrutiyet) in ilanını is
tiyorlar. Kendilerine ayrı ayrı tel
graflarla icap eden nasayihte bu -
lunduk. Fakat, ordu zahitanı ayni 

ıldi6astac 

Silahlanma mas
rafları artıyor 

"Pariser Tageblatt" gazetesine 
Cenevreden bildiriliyor: 

" Milletler Cemiyetinin Umumi 
katibi bu günlerde silahlanma yıllığı 

kitabının onuncusunu neıretmiıtir. Bu 
kitapta muhtelif devletlerin müdafa
a tedbirleri hakkında resmi ra1'amlar 
münderiçtir: 

Yedi devlet, yani Fransa, Alman
ya, İngiltere, İtalya, Japonya, Ruıya 
ve Birleıik Amerika devletleri sene • 
lik bütçelerini bir hayli arthnnışlar· 

dır. Bir çok memleketler gelecek se· 
nelerin teılihat bütçelerini, şimdiden 

borçlandrrmıılardır. Fransa, lngilte • 
re, l talya ve Japonya hükumetleri, 
müdafaa tedbirleri için birer program 
neıretmiılerdir ki, bunlann tatbiki 
üç ila beş sene devam edecektir. 

Fransanın şimdiye kadar mevcut 
olan askeri bütçesinden baıka hudut 
istihkaınlarıru takviye için bu sene 
daha 2 milyar franga ihtiyacı vardır. 
Ayni zamanda "Milli teçhizat" namı 
altında aynca mahsubu yapılan aske
ri masraflar da vardır. 

İtalyanın 1933 • 34 te dört milyar 
Jiret!ik bir askeri bütçesi vardı. Bu 
bütçe 1940 senesine kadar 2 milyar 
liret daha arttmlmııtır. Bu para de
niz ve hava filosunun ikmaline sarfe
dilecektir. 

Japonyeda bu seneki askeri bütçe 
için dahili İstikraz akti lazım gelmiı
tir. Gelecek sene için tasavvur edilen 
askeri planlar dolayısiyle, milletten 
-Şimdiye kac!ar hiç bir suretle va

ki olmıyan yüksek derecede .._ feda· 
karlıklar istenecektir. 

Almanyada ordunun resmi masraf
tan geçen seneye nisbetle 1 - 3 ve ha
va filosu masrafları 1-2 arttırılmıştır. 

Alman teslihat masrafları, Alman u
mum bütçesinin 1-6 nisbetindedir. 

Sovyet Rusyada askeri bütçe 
yüzde on nisbetinde artmııtır. Aske
ı:-i makıatlar . için yapılan masraf, 
1800 milyon rubleye baliğ olmak su
retiyle bir rekor rakamı teıkil etmek
teldir. 

lngilterede askeri masraflar 4 mil
yon 795.000 İngiliz lirası artmııtır." 

ZA Yt - Malatya Orta Mektep 
sekizinci sınıftan 561 numaralı 

18 - 9 - 932 tarihli tasdikname .. 
mi zayi ettim. Eskisinin, hükmü 
yoktur. Nazım (260) 

9flllMfllft11mm1M1 .. ınumnııınnnmıNannn1•11t111ıınnıımımttınuımt11nınwunı. 

mışlar .. (ölüm var, dönmek yok!) 
cevabile bize tehditkar cevaplar 
veriyorlar. Vaziyeti çok tehlikeli 
görüyorum. Orduya verecegım 

cevabı makine başında bekliyo-
rum.,, 

Mabeyin başkatibi, yanındaki 
Hünkar yaveri binbaşı Arif Beyle 
beraber derhal Abdülhamide koş
tular. 

- Rumelideki asker ayaklan • 
mı§, şevketlim! Müfettişi umumi 
ve Selanik kumandanı makine 
başında cevap bekliyorlar. Ordu, 
kendilerini tehdit ediyormuı. (Ö
lüm var, dönmek yok!) diyorlar-

mı!· 

-- Ne istediklerini sormadınız 
mı? 

Başki.tiple- Yaver Arif Bey te
reddütle birbirlerine bakııtılar. 

Ordunu!'l istediğini Abdülha
mide naııl •öylesinlerdi? 

Mabeyin başkatibi önüne baka
rak mırıldandı: 

- Hürriyet istiyorlar, §evket
meap ! 

(Devamı var) 

• Yazan: 

• • KADiR 
CA" 

rto. 6 
ŞAHIN REiS~ 

1 BUyUk macera, aşk ve harp rom anı \ 

Şeyhin kızını kaçırmıya 
karar verdiler 

Papanın gözdesi olan Kardinali para vermeden 
kurtarmak için başka çare bulamamışlardı 

Türk korsanı Şahin Reis seneler
ce Barbarosla beraber çalışmış bir ge· 
micidir. İtalya sahillerinden Cezayire 
giderken bir Ceneviz gemisiyle kar
şılaşarak topa tutuyor; fakat büyük 
bir Ceneviz filosu gelince kaçıyor. 

Diğer taraftan Papa en 
sevdiği adamlanndan mürekkep bir 
heyeti deniz yoliyle Fransaya yolla
mış, heyet yolda fırtınaya tutularak 
Cezayir sahillerinde Neaderya şeyhi 

Ebüssaidin eline düşüyorlar. Elçi hey· 
etin teslimi için Şeyhin kırk bin altın 
istediğini haber veriyor. 

Senelerdenberi Türk 
kumandanlariyle el ele vermiş, 
garpta İspanyollara, şarkta Ve -
nediklilere göz açtırmıyordu. Ka
ra atlara binen sayısız süvarileri, 
beyaz ehramlarına bürünerek s.al
dırdığı zaman, kasırga esiyor sa· 
yılırdı. 

Onun üstüne bütün Avrupanın 
donanması ve orduları gönderilse 
kardinal Daskari ile arkadaşlarını 
kurtarmak mümkün değildi. . 

- Uluç Ali paşa lstanbula git· 
ti. Dört beş aydan evvel gelmez. 
Şeyh Ebusait şimdi onun da ve· 
kilidir. 

Papa, içinden şöyle düşündü: 
- Cezayire bir donanma gön • 

dermenin tam zamanıymış! .. Li • 
kin .. 

Sonra elçiye baktı: 
- Peki!.. Üç gün için misafiri

miz olunuz, biraz dütünelim .. 
Elçi çıkıp gitmedi: 
- Şeyhim bana buralarda kal

mak için izin vermedi. Bugünden 
ba§lıyarak istediğiniz kadar düıü
nebilirsiniz. Yalnız bu düşünü§ bir 
aydan fazla sürer, o zamana ka
dar kırk bin altın fidye verilmez· 
se, Ebusaidin, söylediği sözlerden 
kıl kadar şaımadığını bir defa da· 
ha görürsünüz!.. 

Geri döndü. Bevaz harmanisi• 
nin sarkan ucunu omuzundan a,. 

kasına doğru attı. Türk leventleri
nin palalarından aldığı kuvvetle 
sert sert yürüdü. Salondan çıktı. 

(Devamı var) 

Söylediğini yapan, düşmana 

karşı insaf bilmiyen bir adam ol
duğu için oyalama siyaseti de fay
da vermiyecekti. 

Biricik çare, kırk bin altını tı _ lıtanbul asliye mahkemesi bi· 
rinci ticaret dairesinden: kır tıkır •&ymakb.~;;;:,,..-~;~,_.,-;;;~:,,,,ı~~~.-

fakat papa hem hasiıti, hem de Valademir Mırmır oğlu efendi 
hazine tamtakırdı. tarafından Galatada Havuar ha • 

Etraftan dilenerek toplamak i - nında 12 No. da mukim Sava Ve• 
Jet Haralambos Patrikiyadis efen· çin uzun zaman lazımdı. 

Papa şaşkın bir haldeydi. di aleyhine 934/ 54 dosya numa-
rasiyle ikame olunan 2480 lira aElçiye sordu: 
Iacak davasında ikametgahı meç· - Şeyh Ebu Sayit istediği pa-
hul bulunan müddeaaleyh hakkın· rayı biraz indiremez mi? ... . 

_ Madeyra §eyhi de, bütün is- da ilanen tebligat yapılmak sure-
li.mlar da yalnız bir sö~ söylerler. tiyle tahkikat gıyaben ikmal ve 

evrak mahkemeye tevdi edilmiş Çünkü Allah birdir. d 
d 1 · · ve mahkeme günü olmak üzere e 

Papanın yüzü kızar ı; diş erını d 
6/ 10/ 934 cumartesi saat 14 e ta. sıktı. 
yin kılınmıı olduğundan muayyen 

- Uluç Ali paşa, bizim için il- olan günde Sava ,,elet Haralam • 
timas etmez mi? Ne kadar olsa es- bos Patrikiyadi• efendi mahke -
ki dindaşımız ve soydaıımızdır. meye gelmediği veya vekil gön -

Papa bu sözlerinde yanılmıyor- dermedisi takdirde hakkında gı • 
du. yaben muamelesi yapılacağı ilin 

Uluç Ali pafa sahiden İtalya- olunur. 

nın cenubundaki Kalabriya yarım --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adasında doğmuıtu. Asıl adı Ut· 
yali idi. Dinini ve adını deği§tir
miş, Barbarosun yanında, cesareti 
kadar da denizciliği bilen, tedbir
li bir adam olarak tanmmı§, son 
zamanlarda Cezayir beylerbeyi 
olmuıtu. 

Madeyra şeyhi ile arası çok İyi 
idi. Cezayirden şarka ve garba 
doğru yaptıkları akınlarda hep el 
ele verirlerdi. 

Fakat Papanın bu ıon ve pek 
düşküncesine sarıldığı çare de 
boşa çıktı. Çünkü elçi ıu cevabı 

vermiıti: 

Bu akşam Harbiyede 

BEL '"ü 
Bahçesinde en maruf san

atkarların ve bilhassa 

SAFiYE 
Hanımın iştirakile büyük, 
muhteşem musiki ıiyafeti 

Yar.n matinelerden itibaren ELHAMRA sineması lstanbul sinemacılığının en büyük yeniliği 
- olarak her hafta programına bir büyük yeni ve bir büyük ikinci film koyarak ve fiya.tl~rım birinci 
koltuk 30-Balkon 40-Maroken koltuk 50 kuruş olarak tespit ettiği halde yeni sinema mevsımıoe başlıyor 

Kadın Parmağı 
Franıızca sözlü büyük film oynıyanlar: KAREN MORLEY· WALLACE BERRY-RICARDO CORTEZ ve 

GRANDOTEL Oynıyanlar: ORETA CiARBO·JOA" CRAWFORD· 
JOH" BARRYMOR (2850) 

Bunların hepsi Nuri Beyin uydur
malarıdır. Necmiseher (hürriyet) 
in en büyük dütmamdır. O, saray
da, efendimizin sıhhatlerinden baş 
1<a bir !ey düıünmez. Fena fikirli 
k•dınlarla daima münakaşa eder, 
ki1111eye söz söyleme%,Necmiseher ifillir ve maksat etrafında toplan - ı .ı:.--~;...-..ı..-. .. -. .... _ .. ______________________ _ 



HABER"lnl 
hlklyeal 
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VahdetJ!b, ltiı ttidi ~ 
Ysemi,vrdu. 

Dostu Halide Hamm, ona, alb 
a7dan berieaJDI ukaratı tekrar
laJJp dunvordu: 

- Sen, yalnız yqayamazım ! 
Bir ~ kendi batma hayatını 
temin edebilir mi biç?... Kapıcm, 
lünaetçin, ~m, seni aoyup 
eoiana çeviriyorlar ••• 

Haydi bunlar neyıe ••• Fekat, asıl 
b7bettijin adıbatindir ! O yediiin 
~lder a;ıza konulur teY mi? 
Rmain .apsan, vah zavallı yav
l'IQD ! Ah, eler iateaeydin ! 

Halidenin ıbu beraber yqamak 
teklifine kartı, V ahdett,• dalma 
bir dolambaçlı cevap verirdi: 

- lnpaıllah ileride dütiinürüz ... 
~•ıcık abır ... tmir&n hasıl olur 
olmaz, dedıal vallahi •.• Ben de ya• 
m f>atımda daima ıeni görmek iı· 
te • • , 

mez mlJllD.,, . 
Hakikatte iae, hekirhk, damar· 

larma itl~it, onde·, jJdnci bir ta
ltiat halini almİfb. Hattl pek hoı· 
lmdıtı Halide Hatiımla bile bir
lepnekten bplJ6rdu. Ondaki ev 
kadını muiye}teri bile, Vabdett 
Beyi cezbedemiyordu. 

Beraber ;.ıamala razt oluna, 
hu ev kadmlığı, ona kaybettili kıy 
metli hürriyetini arabrııyacak 

miydi? ... ~ ı-.. tUlemiyordu. 
Fakat; Haıw.ım ......... 

salebe çalıyor aihiycli. Zira, lcıa
dm, elceiiyle öyle ~fiı yepelder 
pjıiriycmlu ki ... 

Vahdeti'yi ılJ.r davet editf,e: 
- Yavracutw.a ! SeQi hiraz fı• 
m~ ıa..ı .-cliı:orda.- Sen, 
........ ~ --..ffnun! O ye 
meltler" yeoir teJler mi? 

•bataa, bu yemekleri nasrf pitir· 

tiyle anlatıyordu. Bu denler bir 
•üddet daha devam etle, Vahde
lt, ahçılık ~yelermde iit\at 
kesilecekti. 

Halide, e~ tEa4mlıimı, bu has
lete pek meltun,ofaıi V ahdett•yede 
falarla iapat ettikten ıopra, bir 
IÜD, fil cdtiG .... mdi: 
-Ya~Mtf.a7 ~i eYine 

~tıtir,aia; yahut da 'iri~ pi· 
mek yok. •• 

] 
r- Pek il&, Halideciiim ••. Öyle 

iae, ıeninle küçük bir aeyahat ya• 
para ••• Bu sıcakta, tabii, timendi· 
fer ittemem. Qtomobile bineriz ... 
Sonra, o\el yemeklerinden \>eni il· 
rendirdin._.ıc.mp bayatı ;apnz ••• 
Şimdi, bu, tı!oda oldu. .. Hoı da bir 
ıey ... Aynı zamanda, tuarrtaf• ri· 
ay4;l etmit oluruz ••• Yallah ••• 

V ahdeıt, ıpor otomolilinin u
ka bavuluna bir kamping çantalı 
yerlettirdi. lçlnde altpninlum •· 

Yeni ·bir tip mek
tep haline geldi 

Gaıi lisesi 

Bilhassa lngilizceye, fen ders-

lerine ehemmiyet ver.ileeek 
hanlara liad'ar her f9/ tamam... • Mektebin kont_.. ... Alonu 
Bu takım taklavatı, ıurur ile, Ha• iki JJI önce, AnlsanKla "Gai T... J ı..ı.rm. ~, umni istifa. Jıılarutttır. Talebe 1111 puoc:1u cama stbded 
lideye ~erdi. biye EnıtitiiıGn isinde Wr LiH kil • ...W llllllıiae pisi.........._. de f8We edelıllMtkUr. 

Fakat bdm: ralmaıta. Blrhad devre birinci ve Ormct anutta ~ ~ ldanülD • b&JUtr n vertm: 
E11 Mi~ Til'kün atlnb aı.. U... IJ)'&ll bu .s.tem, bel' w bir ıuJrarı aııutta U bir ~ mtle•1•11d olarak clotan (aut 

- Bu ıünlük sucuk, jambon nia ..,.,,.;.,. :;iilaek d,pri. w- tatbik edilmeJt ...uıe bir bO' Jı1--. o.- uwt> .AnküaDm oo1t Jdluda' lıeldedlll lılr 
filin yeriz ... -.dedi. neek Wlttt -. ~ w... zl 14N-bdn blltlkl ten tedrJatr İqlllw oku· lrfa 1'D'dlldV. 11a ,.ı ~ aJB1 ... 

- Likin cdcıun y:emeiine nefiı tuvar....._ atöl,..J.-i, ileri ~· tulacaktır. Cllmhurb'etln bu )'eDI mO.H•e•ıı. manda MuıU Weu .Aıakand& mektep 

b • d ı·ı .ı.:.;: • _.;..,ı.......!....!11 !1--! &-1-!L •• _..,ı__;__ lllllde ırautt VeJrtWbdn bu ll8Mden ıtnıa- bubrummı &ıbe pçmJf olUJOI'. 
İT teYler p:'}irirım, e 1 uu, CI• .- ... --r--- uwn - __. ....... 

d• • ... - .. ~ Li1e ilk ..... ~·nca· - •a- ren t:attılb .. .,.,. 'lıa ..._ bllylk bir .; Qocülarm& ecmelııl dlU atretmek 1ltl,Jm. 
cim? l·•e OD lira. •• Hav ı, gı\: ne ...... - 11

- _.. .... tlk1ıa1 ~ &Del ..... -· P ' kinci .............. W... mufı olanık a- • , er uu .,. ....... mtl1•1eıle aımım tatml· 
lizımsa al .•• Ne yapacakım, söyle _,._ ,,.__;,....... .._ INtia --------=--- aut u..lııde ko.IUll' denlerbd idare ede- Dille lmkAD baJaeaJdarclJr. c;anJdl ecme111-
ba1_ ? H • '---...; !.I- et ~ ~ ~ cek 'l'Urk -·111-- de lleÇbnlne Jıla&rlt JeketlertDde 1ılle -... ...__. ---- -

:aaYJllJ ... aDI ·UlllHL IJU"&Dl • taie1ııe ..,..... t9fkilib ~ VelrlleU ~~ veı"llllfUL ._.. - - -
tilin dilli dühara tatl111 aıu? ... Bu paa itihnfa ....._ apı CJu1 Urtfrln )'ati fleıeU m llr&dır. N;.. 

- Canım, ~ pyler bu kırlık liir tip olarak d....ı.r. ı..,~. had talebe lçbı Nalla VekAlett tren .m.terl 

yerlf!l'de ohu'. mu? ... Omlet yapa· Birinci _. ~ w taw. Wr t.19 etiqtlr. Bir a1'* talebe ,..,.. ııtr 

nm, doyarız, tamam... mftddet lnsilizca iJel'Wikt.- IOlll'a --!11~~~~~.._~1 ~~.~--~~--------------F.t, Omleti de ~-·emedi... len doralerW «folr1ldaa Wna,a -9• ilkle ( etere&) Türk ve taeiln ve taafiye memmlan • 
~ ın...ıll!....- _,_ • J Anoaiaa ıirketiıad•: nm ihruı. • l Cayır cayır yaktı. .. ....... Vlnl)'Mal.tır. Banan ipn n-

siJt-.eden, Oklfart o..ı-.;...; .. ;.. ri- ....... Türk Anonim tirketi l.i•k-1 elli hiue .... L=-ı-·m1n - Kabahat, ıaz llm.1taımm... -·-.... ~ ,... ..uqn ... 

Fakat, kömür ateıinde de külbal· =;; ı:::~=--~-: h~maiyeei 27 tetrinievel ~;:!~ :~~ e~~L~ 
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Ankara telefonu Iranda sarık Salon alkış tufan ile 
sarsılıyordu Akalllyet mekteplerinin 

Ucretleri 
Ankara, 25 (Telefonla) - A· 

kaili yet mekteplerinin fazla üc • 
ret aldıkları etrafındaki netriyat 
üzerine Maarif vekaleti erkanın • 
dan bir zat dedi ki: 

't •• saran kadınlar 
(Bat tarafı ı incide) 

l:iuraCJa sarfedecekleri gayret, in
saniyet .ve medeniyeti maruz bu· 
lunduğu tehlikelerden kuratrmağa 
hadim olacaktır. 

Bu nutuktan ıonra ikinci reis • 
lik intihabı yapıldı. Muhtelif mil· 
Jetlerden reiıi ıani seçildi. Konfe
ram ruznameıine geçmezden ev· 
vel umumi katip hatiplerin on beş 
dakikadan fazla söz söyliyemiye· 
ceklerini bildirdi. 

'""4 ' 1 '*' (Bat tarafı 1 incide) 

bu beyaz tülleri gençlerdekinden 
daha uzun. Sebebini sordum. de • 
diler ki: 

Milletler camiasının menfaatleri 
ni •ulh yoluyle kurmak emeli ıizin 
bu içtimamızın bariz ve iftihara 
<leğer vasfıdır. 

Bundan sonra Macar, Fransız, 
İtalyan, İngiliz, Romen murab -
hasları da birer nutuk söylemi9ler· 
dir. 

- Vekalet akalliyet mektep • 
)erinin idari hususatına karıtma • 
yı prenıip itibariyle muvafık gör· 
memektedir. · 

- Hangi kadının peçesi diğe • 
rinden daha u~un olursa o kadın 
diğerinden daha namuslu, baıka 
bir tabirle daha iffetli addedilir. 

Laik ve demokratik Türkiye 
Cumhuriyetinin ıiyasi umdesi 
Y,Urlta sulh, cihanda sulhtur. Hu· 
.zunınuzla çok müte§ekkir kıldığı
mz Türk millletinin ıamimi hür
met ve mlihahbetini ve Türkiye 
Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Ke· 
mal Hazretlerinin tehassüı ve se· 
18.mlarını iblağ ederim. "Sürekli 
alkıılar,,. 

1 Kazım Pa§anın nuriiundan son· 
ra Romen parlamentosu reisi M. 
Savano küraüye çıkarak bir nutuk 
siiylemiştir. M. Saveano Türkiyede 
kongre azalarına kartı gösterilen 
!fevka1ade hüsnü kabule teşekkür 
etmiıtir. 

\ Bu seneki kongreye İran parla· 
mentosunun da iştirak ettiğini söy 

·)edikten sonra ltalya mebuslarına 
beyanı hoş amedi etti. İtalyanın 
ıulh yolunda çalıştığını ilave etti. 

M. Saebano Gazi Mustafa Ke· 
mal Hazretlerine bir teşekkür ve 
tebrik telgrafı çekilmesini teklif 
etti ve bu teklif alkı§larla kabul 

edildi. 
Bütün bu nutuklar söylendiği 

esnada şu cihet şiddetle dikkate 
çarpıyordu: Gazi Hazretlerinin 
ne zaman isimleri geçse, yirmi iki 
milletin murahbasları büyük bir 
alkış tufanı koparıyorlardı. Sanki 
bunlar, Türklüler de, kendi reisle· 
rini alkıtlıyorlardı. Maamafih, 
Gazi Hazretleri, sulh fikrini ileri 
sürmekte, bütün milletlerin önde· 
ri olmamış mıdır?. 

Buna mukabil, konferans aza· 
'ıı, alkış hususunda hiç de cömert 
aeğildi. Zira, mesela, İtalyanın 
sulhperverliğine dair sözleri al • 
Jcıslıvan olmamıştır. 

. Kongre reisliğine müttefiken 
Büyük Millet Meclisi ikinci reisi 
Hasan bey seçildi ve Hasan hey 
de bir nutuk söyledi. 

1 

Saat altıda celseye nihayet ve· 
· rilmittir. 

BugUnkU konferans 

Bu sabat saat 9 da tahdidi tes· 
lihat ve emniyet komisyonu gizli 
olarak toplanmıttır. Müzakereler 
öğleye kadar fasılasız olarak de· 
vam etmittir. 

Diğer taraftan umumi konf e • 
rans saat 10 da konferans reisi 
Hasan beyin riyasetinde açılmıt • 
br. Uk beynelmilel nutku parla • 
mentolar birliği Türk grupu reisi 
Necip Ali Bey söyledi. Necip 'Ali 

Bey çok alkı§lanan nutkunda Mil· 
Jetler Cemiyeti ve sulh meselesin· 
den sitayitle bahsetti. Bugünkü 

vaziyeti 1914 ten evvelki vaziyet· 
le mukayese ederek bunların önü· 
ne geçmek için çareler arandığını 
da ilave etti. 

Bundan sonra İngiliz murab· 
h"aslarmdan ve amele fırkasından 
Sir Con Davis kürsüye gelerek bu 
günkü dertleri tahlil etti. Ve dün· 
yanın bugünkü halini 1914 • 1918 
arasındaki hale benzetti. Sözleri· 
ni: "En iyi idare tarzı demokrasi· 
dir,, diye bitirdi. 

Sir Con Davis' den sonra Po· 
lony~ murahhası Loven Herç söz 
aldı ve Polonyada en büyükten en 

küçüğe kadar herkesin Türkleri 
sevdiğini söyledi. Ve sulh yolun • 
da gayretlerinin Türklerinki gibi 
olduğunu ilave etti. 

Sonra konferansın umumi ka· 
tibi dün okunan bir senelik rapor 
hakkında noktai nazarını söyledi. 
En sonra da Amerika murahhası 
M. Robenson söz almış ve Ame· 
rikanın bugünkü hayatından hah· 
tehnittir. r 

Bursadaki cinayet 

lznık havzasının 
elektriklenmesi 

Ankara, 25 (Telefonla) - lk· 
tııat vekaleti memleketimizin e • 
lektriklenmesi için etraflı tetki • 
kat yapıyor. Bu itle metgul olan 
büronun mühendislerinden Hay .. 
dar, Rüıtü, Naim beyler imik ha· 
valisindeki suların elektrik istih • 
saline elveri§Iİ 'Olup olmadığını 
tetkik etmektedirler. Buralardaki 
sularla İznik havzası elektrikle • 
necektir. lıtanbul elektriğinin de 
su kuvveti ile takviyesi tetkik e • 
dilecektir. 

Ayşe kız 
(Baı tarafı 1 inci sayırada) 

le kaybolmadığını bildiği için çok 
aramış, telaıa dütmüı, doğruca 
Kumkapı polis merkezi~ giderek 
hadiseyi anlatmıştır. 

Polisler eve gelmitler, bir dalia 
arama yapılmıı, fakat kızdan bir 
eser görülememiştir. En sonra ııra 
kuyuya gelmiş, kuyunun kapağı ,. 
çılarak içine bakılınca bir elbise
nin suyun yüzünde durduğu görül· 
mü§, bu elbisenin Ayfeye ait oldu· 
ğu tahmin olunarak d.erhal itfai • 
ye çağrılmış, bir itfaiye neferi ku· 
yuya inmittir. 

Fakat kuyuya inen nefer Ayte
ye ait bir gömlekle, eskiden kuyu· 
ya düten eski bir kovadan maada 
bir ıey bulamamış, bunun üzerine 
de itfaiye çekilip gitmiştir. Ayte· 
nin ani olarak ortadan kaybolması 
ve gömleğinin kuyudan çıkması 
zabıtayı büsbütün alikadaT etme
ğe kafi bir delil olmakla beraber 
evde göze görünen hiç bir Jeyin 
eksik olmayı§ı kızcağızın muhak· 
kak surette kuyuda bulunduğu 

kanaatine varılmıttır. 

Zabıta memurları bugün için 
yeni bir arama yapmak üzere ev· 
den ayrılmıtlardır. 

Dün gece Burhanettin Efendi 
teliıla karısına kızın cihaz sandı· 
ğına da bakmasını, eıyalarından 

eksik olup olmadığını gözden ge· 
çirmeıini söylemiştir. 

Hanım, kızın sandığını açmıt , 
kızın yeni entarisi, kombinezonu, 
yeni ipekli batörtüsünün ortada ol· 
madığım görmüttür. Bittabi hunun 

üzerine it anlatılmış, artık Ayte 
nın dişarda tasarladığı veya temin 
ettiği bir yere veya bir kimseye 
kaçtığı tahakkuk etmiıtir. Burha
nettin Efendi meseleyi poliıe ha· 
her vermiştir. 

Orman yakanlar tutuldu 

Maamafih ıunu da ili.ve etmek 
isterim ki lranda bazı münevver 
kadınlar bizdeki gibi aç;ktırlar. 
Son günlerde Şehin§ah bir emir
name ne§retmiı ve mektepli kızla· 
rın açılmalarını temin etmittir. Ev 
velce yedi yaşından itibaren kız· 

lar bu Çadorlara girerlerdi. 
En son olarak ıunu da söy]iye· 

yim ki bütün İran köy kadınları a· 
çrktırlar. Yüzlerine kat'iyyen bir 
fey örtmezler. 

Evlenmek adetlerinde onlarda 
da bizde olduğu gibi görücülük a• 
deti aynen vardır. Yalnız görücü 
olarak geldiklerini imi etmek 
için: 

- Şirinlik yemek için geldik. 
derler. Şirinlik tatlr demektir. Ev 
sahipleri bu sözden kızlarım gör· 
mek için geldiklerini anlarlar. Fa· 
kat alelusul anlamamı§ görünür· 
ler. Oturduktan sonra görücülerin 
en yaşlısı, ekseriya müstakbel da· 
madın annesi, söze başlar: 

- Sizden bir çiçek almak isti· 
yoruz. 

Ev sahiplerin'de tecahül: 
- Bahçemizde çok çiçek var .. 
Hizmetçiye veya müstakbel ge· 

linin kızkardeşine: 
- Haydi bahçeden çiçek topla 

da hanımlara getir. 
- Hayır, hayır. O çl~ekleTden 

bizim evde de var. Biz batka türlü 
bir çiçek iıteriz. 

Bu zamana kadar kız gizlidir. 
Eğer ev sahipleri kızlarını vermek 
isterlerse kız bir çay tepsisi ve or· 
tada bir gülle içeri girer. Misafir· 
Jere takdim eder. 

Kızlarım vermek istemezlerse 
l>aıka birisi içeri girerek misafir • 
lere nargile veya kahve getirir. E· 
ğer getirdikleri kahve tatlı ise ev 
sahipleri rümüzle: 

- Maalesef kızımız başkasına 
sözlü. Onun için işi tatlıya bağla· 

mak ve bu arzudan vazgeçmekten 
baıka çare yok, demek iıterler. 

Acı kahve henüz kızlarını ver· 
mek niyetleri olmadığını ifade e· 
der. Nargile ise: 

- Size kız değil ancak hir nar· 
gile layıktır; manasına gelir. 

Eğer kızlarını vermek niyetleri 
varsa görücüler ellerine ayakları -

na bakarlar. Ve kızın ditlerini gör 
mek için fu fıkrayı anlatırlar: 

- Bir gün Şah Abbas sarayının 
penceresinden bakarken sarayın 

kartısında bir adamın mütemadi· 
yen penceresine baktığım görür. 
Merak ederek adamı çağırtır. Ve 
ne istediğini sorar. Ada.m hıkmık 
eder. Nihayet hakikati söyler: 

benim ölümümü bekleme. 
Adam alıp gitmİ§. FalCat bir ay 

geçmemiş ki gene sarayın kart11ı· 
na dikilmiş. Şah Abbas gene ken· 
disini görünce hiddetle huzuruna 
çağırmı§ ve neden dolayı tekrar 
geldiğini sormuş. Adam boynunu 
bükmüt: 

- Boynum kıldan incedir. Fa· 
kat neyliyeyi.m? Param bitti. Ben• 
de bu ümit ve sizde de bu servet 
varken ne kadar para verirseniz 
gene bir gün heni pencerenizin 
karşısındcı göreceks;niz. 

Müstakbel gelin hu fılirayı du
yunca derhal kahkahahrla güler. 
Böylece görücü hanımlar kızın dit 
lerini de görürler. Bundan sonra 
kız odadan çıkar. Görücüler mem· 
nun olmuşlarsa derhal talip olur -
lar. Ev sahipleri biraz nazlanrr1ar. 
Bilhassa kızın henüz çok küçüli 
olduğunu söylerler. Kız ister yirmi 
beş, ister otuz ya,ında olsun mu• 
hakkak surette evlenmek için he· 
nüz küçük olduğunu söylerler. 

Kızı beğenmemit iseler birden 
bire hanımefendinin midesi bula· 
nır. Hastalanır ve derhal eve git • 
mek lüzumu hasıl olur. . J 

Mahir Sellml 

Harp Akademisi 
(Baı tarafı 1 incide) 

rik Fuat paşa bir nutuk söyliye • 
cek, bunu Cevat paşanın bir hita• 
hesi takip edecektir. Merasimi 
müteakip hazırlanan büfede çay 
ve saire ikram olunacaktır. 

Bugün on biri yüksek levazım• 
dan, yirmi sekizi kara harp ve be· 
1 deniz harp tlkademllerinden ol· 

mak üzere otuz bet zabit diploma 
alacaktır. 

Mezun olan zabitler, evveli 
altı ay mensup oldukları sınıfla • 
rm •kıt'alarında, ondan sonra bir 
sene de büyük erkinıharbiye riya• 
setinde staj görecekler ve erkanı· 
harp zabilt olacaklardır. ' 

Süt işi hallediliyor mu? 
lstanbulun süt derdini hallet • 

mek üzere, !ehirdeki süt müstali· 
sillerinin aralarında hususi hir a1"' 
latma vücuda getirdikleri haber 
verilmektedir. 

Süt müıtahıilleri evveli ıehir· 
de mevcut 3 bin seyyar satıcıya, 

kendilerine halis olarak verilecek .. 
ıütleri hile yapmadan ve insaflı 
bir kara kanaat ederek ıatmağı 
teklif edeceklerdir. Çünkü müs • 
tahsiller kilosunu sekiz ku· 
ruttan sattıkları halis ıüt· 
lerin hileli şekilde ve 18 • 20 kuru 
ta kadar satıldığını görmektedir • 
ler. Bu teklif üzerinde anlatma 
kabil olmazsa müstahsıllar, ıeyyar 
satıcılara mal vermemek ve şehir· 
de depolar tesis ederek sütleri 
doğrudan doğruya satmak kara • 
rındadır lar. 

Bugünkü yangın 

(Ba1 tarafı 1 incide) f ti, Buraaya geldi. Hemtirem köy • 
riln, ve Bursanın Samanlı köyün • de yalnız kaldı. Bu defa· Latif A -
de otururum, Bahriye isminde ğa kızkardeşimin evini, barkını 
genç bir lkızkardeşim vardır. Kız· yıkhğı yetitmiyormut gibi kızca· 
kardeşim evlidir. Fakat kocası as· ğızı Bursaya gitmeğe mecbur ve 
kerde olduğu için kendisi köyde derhal köyü terketmesini teklif et· 
yalnız oturmaktadır. Ben de köye ti. Ben de dayanamadım. Taban· 
her zaman uğramam. Vaktimin cayı çektim ve öldürdüm, oradan 
çoğunu •Bursada hanlarda geçiri • buraya kaçtım, dün Köprü üzerin· 
rim. Eniştemin askerde bulunma· den geçerken öldürdüğüm Latif 
sından ve benim köye uğramamak Ağanın kardeşinin çocuğu Hasan, 
lığımdan istifade eden i<öyümüz beni köprü üzerinde gördü. Ne za· 
heyeti ihtiyariyesinden Latif Ağa, man geldiğimi sordu. Bir kaç gün 
bir gece zorla hemtiremin evine evvel dedim. Kendisinden saati 
girip ırzına geçmiş ve bundan son· sordum. (Herde saat var bak) de· 
ra kızı bir çok sözlerle tehdit ede· di, saate doğru gidiyordum. Ar· 
rek dllha bir müddet eve devam kamdan bir polis geldi ve aldı, ka· 
etmiş, neticede bir çocuk peydah • rak'ola götürdü. izzet bugün Bur· 
lamıştır. Hemtiremin karnındaki saya sevkedilmek i~zere polis tara 
çocuk altı aylık olduğu bir sırada fından müddei umumiliğe teslim 
enittem askerden gelmif, köylü edilmiıtir. 

Rumelikavağı ilersinde, Sarıka· 
ya mevkiindeki ormanlardan 2 
bin dönümlük bir saha yanmıttı. 

Yangının Süleyman isminde 
bir adamın kendi ormanında kö • 

mür yakarken dikkatsizliği yüzün· 
den çıktığı anlaşılmıf, Süleyman 

- Vallahi ben fakir bir ada • 
mım. Bütün kazancım ölülerin ar· 

kasından ağlamak ve ev sihiple· 
rinden para almaktır. Artık ihti· 
yarladım. Mahalle mahalle dola· 

Bu gün saat 13 de Bahçekapı'· 
da Nur Terzihanesinde yangın 
çıkını§, terzihane tamamiyle yan· 
dıktan sonra söndürülmüttür. 

meseleyi kendisine ıöylemitler, e· lf""""'"lttıHlfll'P'"tııııııııııııtıııııııırıııııııınınıtınııııııtllRlllll(nı 
niıtem hemıiremi mahkemeye ver it• 
'_]• B. 1 _ h k d ızar 
oı. ır Maç mu a eme en sonra 
mahkeme zina işini tesbit ederek "Aslanlı Hükümdar,, tefrika· 
kızkardetimin hapis cez~ıile koca mız yazımızın çokluğundan dola -
tından bot düşürülmesine karar yı konamamıttır. Öziir dileriz. 

-~rdi. Eniştem, hem!İremi terket· ı.ıllllllllllllllllll•lllllJlllllllll1111ı-lllllı111111ı1llllllllllluı 

ile kömür yakan Ahmet ve Hakkı 
tutularak mahkemeye verilmitler• 
dir. Müddeiumumilik bu üç kitiyi 

üçüncü istintak daireıine sevket • 
mit ve hakimden tevkifleri tale -
binde bulunmuıtur, 

tıp ölü evi bulamıyorum. Düıün • 
düm taımdım, dünyanın en zen· 
gin adamı sizsiniz. Elbet bir gün 
emri hak vuku bulacak. Ben de 
arkanızdan ağlıyarak beş on para 
alacağım. 

- Benim ölümümde kaç para 
kazanacağını umuyorsun? 

- En aşağı bir altın. 
- Al §U be§ altınr,defol git ve 

, ~ 

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

atölyesini Y enipoıtahane :kartı· 
11nda Letafet hanında açtığını 
muhterem mütteriJerine arze· ı 
der. 

L~.._ ........................ _~ 
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Emlak sahiJ>ltrine 
Epey zamandanblri mahtelif 
il Ye apartnnanlarü kapıcılık 

hptım. Hüınühal varalralanm 
ttrdır. Maçka pala.ta da lapıcı
ldt Ye halen Beyoilunda Meıruti• 
)et caddesinde Saadet apartıma • 
llıııda 88 5 numarada kapıcıyım. 
4rzu edenlerin adreıime müraca· 
'iları ilin olunur. 

HIRISTO (3127) 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Şirketi Hissedarlarına 

Eski ıekli 
7 inci madenin ikinci fıkrası: 

Hi..edarlar Umumi he1eti 25 T etriDieYYel 934 tarihine mll
aadif Perpmbe ,OnO aat on cllrtte Adapanrıncla Banka merke
zinde toplanmaja çajırıJm'fbr. Sa toplantıya bir hiue ahibi de 
ıelebilır Te ıelmlyenler Tekll tayla eder. Topfanhda kararlafhn· 
lacak busuılar 8f8iacla yudachr. Hiuedarlann f çtimadan on bet 
ıDn e•veline kadar Bankama Merkez veya ıabelerine mllncaatla 
dubaliye •arakuı almalan rica olunur. 

Beyoilu Birinci Sulh Hukuk Müzakere Ruznamesi 
hakimliğinden: 

Şirket bi11e aenedatmm beyü 
hibe ve veraset suretleri ·ile ahara 
devir ve ferai ve intikali caiz iae 
de beyü feraimda ve ahare hibe
sinde keyfiyetin eneli meclisi 
idarece tetkiki ve tirket defterine 
kayt ve tacili zımnmda beyan • 
name itaıı lazımdır. 

' • 1 - Şirketin ••li1eti •e ıermayenin artbnlma11 baklrıncla 1 - Muıtafa Leki efendi ile 
lfayriye, Naciye, Kevıer, Şükriiye idare mecliıiDin •• Murakabe heyetiaia raporlarınıa okuma11. 

2 - Yeni idare mediıi azalarının memuriyetlerinin tucliki. 
hanımlann ıayian ve müıtereken 3 ş k i · · J 000 000 ı· tt J k 2 200 000 7 inci maddenin ürüncü fık· J,ir senetle mutasamf olduktan - ı ir et n ıermaaıaıa • • ıra ar m ara • • ~ 

liraya çıkarılmaaJ ve yeni bine ıenetlerinin ittirasını taabbllt ve rası: 
•e ıamamına 995 lira 40 kurut bedellerini tediye edecek hamillerine temin olunacak hak ve Şirketçe hiıaedaranın iımü 
la,nlet takdir edilen kuımpaf& • imtiyazı.raa kabulli. töhretini ve sahip olduklan hia-
da Eyy.hüm Ahmet efendi mahal· 4 - Sermayenin tezyidi neticesinde elU mukaYeleaamenin se ıenedabnm miktannı mübey· 
lesinde ufak köprü ıokajmda eı· 3, S, 6, 7, 11, 12, 24, 30, 35, 36, 37~ 47 inci maddeleriDİD teklif yin olmak üzere bir defter tutu· 
iri& yeni 6 8 numaralı bir çatı al· •eçbile ve •t•fıda ya21lı ıekilde tadıli. lacak ve aenedatm beJii ferai ve 
bnda kapıları ayrı iki k11ımdan S - 12 Mart 931 ve l Mart 934 tarihlerinde Yerilip tama· intikal muameleıi mqruhatr li.zi· 
ibaret ahıap ve arkada bahçeyi men tatbik olunam~yan ıermaye tezy.di kararlarının iptali. meıiyle mezkOr deftere ve hi11e 
havi hanenin tamamı ıüyuun iza• Eski Şekil yeni Şekil aenedine badelkayt meclisi ida· 
leıi zımnmda açık a~aya ft• re reiı ve azaıından bir zat ta· 

3 ·· ·· dd · b. · • fı1- 3 :~-ü maddenm· bı·riaci fık • b h &---'ik 1 '"'-..Jı·ımı"ıtı·r. 6 No: lu laıun iki uncu ma en:n ırıncı "· - rafından ziri ittem ir ~· o u· 
~ --L-- "' ...1 r••• •• Şirketin idare merkai lratlı üç oda, bir mutfak, tulumba, ruı: Şirketin mwnnai Aaapu& • - nacaktır. 
halidan ve Ş No:lu knma 6ç bü • rıdır. Ankara tehriclir. 1 l inci madde - Şirketin u • 

5 mc• 1• Madde• Şirk...:- -- • D.--ı·aci madde: Şirketin ter· l"h" h ti" • ~k ve bir küçük oda bir mutfak • ...... -· ...., mur ve meaa ı ı eye umumıye 
ma ... ,· bı·r mı·lyon Tur·· k ıı·rum • ma• ... ·ı· beheri bet Türk liruı f d d.d tulumba, ve hail.dan ibaret olup ' , _. tara ın an lll&DIUp ve ye ı en 

6 No: lu kııımda elektrik teaiaatı dan ibaret olup beheri bet Türk kıymetinde 440.000 hiıae aene • on bire kadar azadan mürekkep 
liraıı kı•metinde nama muharrer dinden mürekkep iki milyon iki b" -'=-· "dar "h l ı ınevcut •e diier kııımda yoktur. ' ır m~ı ı eye ı a e o unur. 
iki yüz bin hi11eye münkaaeıııdir. y6z bin Türk liraamdan ibarettir- M 1. • ·d h ti" • ··d 

Bl"r"ınci arık arttl"'9& 27 /10/934 ec 111 ı are e1e nm mu • 
~ He1eti umumiyenin itbu senu • Hiue senetleri A ve B olarak iki d ti. • ti · ·· e ı 

tarl.hı"ne müıadif cumartesi tünü . T • e memun1e en uçer HD o up 
•e•i bir miıli temt etm~e al&· tertiptir. A tertibi bir mil1.- iki ._ ı_ b" • · d f ·· t la •·at 15 ten 16 ya kadar Beyoilu , , -,. "'• anca& ınncı e amut esna o • 

- hiyeti olacaktır. Tezyidi serma1e· viio.ır bin liralık birinci lmıın ser- _ ı_ ı..-. d ·bar t 1---1-a._ 
ıulh mahkemeıi batktiip oduın • , - ra& .._, sene en ı e o ...aur. 

Y• karar verildiii zaman hiikt • 111&1eJi tem.U eden Ye 1 Dilan ilk bet sene müddet için teıkil 
da icra olunacaktır. Arttırma be· mete ma16mat verilecektir. Ser- 93Z tarihine kadar ihraç edilen olanacak meclisi idare uaaı mü• 
deli kıymeti mubamminenin yüz• ma1eaia &ir mitliad• fula tez 240.000 hiıae senedinden mite• euialer tarafmdan intihap olu • 

Anonim 

Yeni ıekli 
7 inci maddenin ikinci fıknnı 
Şirketin nama mabarrer .ı.-. 

aenetlerinin yi'bibe ve veruet 
ıuretiyle ahare devir, ferai ve 
intikali caiz iae d9, beJii fera· 
jmda ve ahare hibesinde ke1fiye
tin eneli idare mecliıinc:e tetki • 
ki ve ıirket defterlerine bJJt n 
teacili &llDDlllda firkete beyanna • 
me verilmeıi lizımdır. 

7 inci maddenin üçüncü fıkra· 
11: Şirketin nama muharrer his
ae aeaetleri sahiplerinin isim ve 
töhretini ve aabip oldukları hi11e 
aenedatmın miktarmı ıöıtermek 
üzere bir defter tutulacak ve se
nedatm beJii feral ve intikali 
muameleıi mttrubab lbımuiyle 
mezkGr deftere ve hiıee senedine 
kaydolunup idare mellİIİ reiı ve 
azamdan iki zat tarafından ziri 
imza• tudik olunacaktır. 

l l inci madde - Şirketin a • 
mur ve mesalihi hiueclarlar 11 • 

muml heyeti tarafmdan manaap 
ve yediden dokuza kadar asadan 
m6rekkep bir idare mecliaine 
lhale olunur. idare mecli~ na• 
lannm mtiddeti mamriyetleri 
üçer aeaedir. 

de 75 tini buluraa o aün ilıale edi· yidi enelemirde hüldbnetin mu· teJdcildir. Bunlardan bir mil10n nacaktır. 
lecektir. Bulmadıfı takdirde en vafakMinin iatibaalille..mitnak • yh bin liraya tekabül eden 220 12 inci madde _ Bet ıene 12 inci madde _. idare mec• 
eon artllraDID taalablWI bakl 1-1 • lnftır~ Şirketin ihraç eyu,.ceii bin hine eeaecli nama 111ullarrer müddet için intihap olunan aza· liıine hi11edarlar amaml heyeti 
lll&k auretiyle i,kin«;i arttırma 15 hi11e aenedabnm nümuneleri kab- ft Jis bin lira kıymetinde yirmi nm müddeti memuriyetleri hi • tarafından intihap olanacak aza· 
İllCi süne tesadüf eden 11/11/934 lelihraç lieclittaadik lktıaat Veki· bin hiıae ıenedi c1e hamiline mah· tam bulduktan aonra Mecliıi ida- nın ille teceddtidlnde kura ile ve 

)lııızal' -aünii ... t 15 ten ı~.6~~Yf~aüikai::-t-Ie11ti11nrelıt•elivd•iieiid~iile_.c11ektMir•.~Ş·iriıilkle~ti11n .. .,,....._ ... .,_.,..~1111~~~--+;riefieihijei4j°'fi .. iİıluimi8urmliyleİ111ll••ralf~1mid'-an••"1oJlndd1an11,_aw,_ a kadem itihui~le ı.-
dar icra olunacaN w ea illi 'Mtt ~ yerlwf• 
rana ihale edilecektir. ve Jİrmi adedi bir arada ol • tarihinde bir milton liralık M!r. düdünce kura ile ve ondan sonra ne ahari intihap ve taJin kılma. 

2 - Tarihi ihaleye lraclarki mak ijzere mecPıi idarece tenıip maye tezyidini temıil eden 200 iadem itibariyle ilk iki aene d&r· caktır. Şu kadar ki çıkan azanm 
ınaliye, belediye •erıileri •. e ftla. f edilecek miktarlarda dört tertip • bin imtiyazlı ve hamiline mahıus deri ve müteakiben üçü çıkan • tekrar intihabı caiz olacaktır. 

t te taboluna~tır. hiıae 1enedinden tetekkül eder. !arak yerlerine ahari intihap ve 
icareıi ve telliliye nriifterıye aı • Bu hiueler aıaiıdaki noktalar· tayin kılınacakbr. Şu kadar iri 
tir. -da A tertibinden farklı ve milm• ka '- • a..!.I... '- • 3 _ ArıtırmtJ& i§tirak edecek· çı n azanm teıuar mmıauı caıs 

'--- • 1 .. . tazdır: olacaktır. 
ler kıymeti ma ..... mme ennm ı _ 25 tetrinienel 934 tarihli 
Jizde 7 buçuiu nispetinde temi • tadil karamun tacil Ye il&nı 24 üncü made - Heyeti umu • 
ut akçeli yeya milli bir baakanm tarihine kadar yapılan muamele • miye vekaleten veya ualet9 
teminat mektubunu ıetirmeleri k · • ı~-1--1 Jırmı· • bi•••ye malik olan lerclen dolafl tir et Hnnayesmm ..,.. --
f&l'ltır. temiki lizrm pldiii takdirde iN hiuedaraadan mürekkep olacak· 

4 - Arttırma bedeli tarihi iha· teaıike yalnıs A tertibi hi.. ... br. Heyeti umumiyede ve ıerek 
leden bet sün zarfında mahkeme netleri tabi tutulacaktır. ualeten gerek vekileten hazır 
bu.ama tevdi edilecektir. Aksi il _ temettiliin taksiminde B bulunan hi11daraıun her Jinni 
takdirde ihale fesih ve farkı fiat tertibi hi... senetleri 11111&ddel hiue için bir reyi olacak ve fU 
zarar ve ziyan faiz bili hilldlm 35 inci madde mucibince rürhan kadar ki her bir lıiuedann ondan 
kendiıinden tahıil edilecektir. .. hakkmı laaizdir. ziyade reyi olmıyacaktır. Vekil • 

5 _ iki bin dört numaralı icra ili _ Hiaaedarlar umumi he- lerin hi11edarandaa olmuı meı • 
•• lflia kanunwaun 126 ncı mad· yetinin içtimalannda B tertibi ruttur 
deıine tevfikan pyri menkul G • hiaae aenetleri sahipleri muaddel 
Drindeki ipotek sahibi ala· 24 üncü maddede yazılı hak ve 
cakldar ile diler alAkadarlaruı imtiyulara maliktirler. 
l&Jl'i menkul üzerindeki haklan • Umumi he,etin itha sermayeyi 
nı hU1111ile faiz ve murafa dair o- bir miıli tesyide allbiyeti ola• 
lan icldialanm iıpat için tarihi caktır. Tezyidi aermafeJe karar 
Ulndaa itibaren 20 ıün zarfmda ,,.;hRll nman h8ktlllete mali· 
evrakı müabitelerile birlikte aabt mat verilecektir. Sermayenin bir 

.. em......... m:~-.. ·•t etmelidir. miıl:nden fasla tezyidi ft'ftl e • 
.... - -- mirde hülc8metin muvafakatinin 

Abi takdirde haklan tapu alcil • latibaaline milteYakkıfbr. 
ff71e .. 11it olmıyanlar aatq llede- Şirketin ihraç edeceii lıiaae se-
linin pa7lqqıumdan hariç kalır· netlerinia waGmaneleri ihraç edil • 

lar. mezden enel tuclik edilmek üze-
. 6- Şartname mahkeme divan- " lktuat Veklletine Terileceldir. 

lıaneıinde herkeain ıörebileceii A tertiW hilte ~ birlik 
bir yere uılmıtbr• Fula tafıil&t e bet ve on ve yirmi adedi bir 
almak iıtiyenlerin 931/21 numa• arada olarak ve B tertibi hls-
ra ile befldtahele mtiracullan i · 1e eenedatı mecliai idarenin teıbit 
lan ohmar. (ita) edeceii mikd•r ve tekilde baıtıtı· 

laoktır. 
ZAYi- 1342 aeaeainde lataa· -1 kıs liseıi 1 nci smıfmdan al • 

dıirm tudilmameyi zayi ettim. 
Y eniıini çılcartacatrmdan ealdıi • 
nin hülunli yoktur. 

ı mcı maddenin UçGacG flkra· 8 mcı maddenin üçüncü fık· 
sı: ruı: 

Hittedarlar Türkiye Cumhuri • Nama muharrer hi11e aenedatı 
Jeti tabii1etini baia olacaktır. sahipleri Tnrklye Cumhuri1etl ta• 

. • • tır. 

30 uncu madde - Her eene ak· 
ti içtima edecek olan heyeti umu· 
miye tirketin umur ve meealihi • 

ne clait mecliıi idare ve •uame
lit ve hisabata mütedair murakıp-
lar tarafmdan verilen raporlarm 
kıraatini ittim& ve healtatı ledel· 
müzakere ya kabul ftfa reddeder 
Ye •erilecek hiuei temettiU tayin 
kılar Ye tebecldGHl ildiaa eden 
meclisi idare anımın 1erlerine 
dilerlerini nubeder ve tirketin 
bilcümle umur •• haauatı bak • 
kmda bilmüzak .. karan kati ita 
ve mecliti idarenin icap e1lene 
ikticlarmı tnlİ eyler, fakat he • 
yeti umumiyede aaaleten Ye Tek&· 
leten tirket 181111&.,..inia 11\kal 
üç rubuna müaavi hisaeler eahal,ı 
meTcut olup bunlfrm sülüıanı l• 

(Latha ..,.,.,. ... lrllllliii) 

24 üncü madde - Hilledarlar 
umumi he7eti ualeten ve1a •• • 
klleten A aeriai hiue aenedatm • 
dan liakal yirmi ve B eerisi hi11e 
aeneclatmdan en u on hiaeye aa· 
hip olan hiaaedarlardan mürek • 
kep olacaktır. 

Hissedarlar umumı he1etinde 
ıerek ualeten ve ıerek Yeklle • 
ten hazır bulunan lıiueclarlardan 
A aeriti hi11edarlarmm her Jİrllli 
adedi ve B aeriıi hi11elerinin her 
on adedi için bir rey olacak ve 
ıu kadar ki her bir hiuedann on· 
elan ziyade l'IJİ obmyacaktır. 

Vekilleri binedarlardan olma· 
ıı metruttar. 

30 uncu madde - Her ıene 
topladan hiuedarlar umumi lıe • 
yeti ıirketin umur ve metGtihine 
dair idare meclisi ve muamellt 
ve heabatma mütedair murakıp
lar heyeti tarafından verilen ra • 
porlarm ve bllinço ve klrazarar 
heaap hül&alarmm lmaatbü iı • 
tima ve münkeredea aonra beta· 
tiab ,,. kabul veya reddeder •• 
verilecek temettü hiuetiai tayin 
ve tüedtlülü iktisa eden idare 
meclisi aasmm Jerlerine diler • 
lerini aup •• tirketin her tirli 
-ur ve hUIUl&b haldanü bil • 
müzakere kati karar ita Ye idare 
meclisini İcap eylene iktidatmı 
tevıi eder. Ancak aermaye tezyi• 
di kararı 42 inci madde lıüküm • 
lerine tabidir. 



.. Melek ve Şeytan,, roma
nımız yazı çokluğundan 
dolayı konamamıştır. 

Özür dileriz 

Eski şekli 
rasl hasd olmadıkça sermayenin 
tezyidine karar verilemez. 

35 inci madde - Şirketin te· 
mettüatı safiyei seneviyesinden 
evvela ihtiyat akçasını teşkil et • 
mek üzere temettüatı mezbu -
renin yüzde onu ifraz ve saniyen 
bilaistisna hisselerin cümlesine 
birinci temettü olarak bedeli tes
viye edilmiş sermayeye yüzde al· 
tı itasına kifayet edecek meblağ 

tefrik olunduktan sonra baki ka • 
lan kısmı sureti atiyede taksim 
olunur. Şöyle ki: 

Yüzde on meclisi idare azala-
rına, 

Yüzde iki murakiplere 
Yüzde beş müdiran ve memu

rini idareye 
Yüzde üç meclisi idarenin ten

sip edeceği umuru milliye ve hay
rıyeye. 

Yüzde on bankanın 929 se -
nesinde heyeti umumiye kararile 
müesseselerden iştira eylediği 
1100 adet hila kıymeti itibariye 
müessis hisselerinin imhasına ve 
mütebaki yüzde yetmiş ikinci his
sei temettü olarak bilumum hisse
darana tevzi olunur. Müessis his
selerinin imhasından sonra tesis 
hakkı tefrik edilmiyerek hisseda
rana ikinci hissei temettii yüzde 
seksen nisbetinde dağıtılır. 

36 mcı ma"dde - - ihtiyat ak -
çaaı otuz beşinci madde muci -
hince temettüatı seneviyeden müf
r~z mebaliğin terakümünden te -
şekkül edecek ve masarifi fev
knlade ve gayri melhuzaya karşı· 
lık tutulacak ve işbu akçanın 

miktarı şirket sermayesinin nısfı -
na müsavi bir raddeye baliğ ol • 
dukta ihtiyat akçası ifraz olun • 
mıyacaktır. Şu kadar ki ihtiyat 
akçası sermayenin nısfına baliğ 
olduktan sonra ondan sarfiyat ic
rasiyle miktarı nisbeti mezkurdan 
aşağı düşerse tekrar temettuattan 
tevkifat icrasına mubaşeret olu • 
nacaktır. 

37 inci madde - Hasılatı se • 
neviye hisse başına yüzde altı bi -
rinci temettü itasına kifayet et • 
mediği takdirde noksanı ihti -
yat akçasından ikmal edilebile • 
cektir. 

47 inci madde - Banka; mer
kez ve şuabatı ve tesis ettiği ve 
edeceği şirketler için muktezi 
idarehane, ardiye ve imalatha • 
ne olarak kullanılacak emlak ve 
araziyi isticar, iştira ve istibdal 
edebileceği gibi banka matluba· 
tının istifasını temin zımnında 
meclisi idarenin takdir ve ka • 
rariyle teminat, vefaen ferağ ve
ya ipotek suretiyle her nevi 
gayri menkul emvali irtihan ve 
indelhace teferruğ eyliyebilir ve 
haczi ihtiyati, icra~i muvakkat 
ve sair bilcümle mesaili adliyede 
kanunen itası lazım gelen kef a · 
letname ve teminat mektuplarını 
eşhası salisenin tavassutuna hacet 
kalmaksızın bizzat banka usulün
de tanzim ve ita eder. 

Yeni şekli 

35 inci madde - Şirketin se
nelik .afi temettüünden evveli / 
mezkur temettüün yüzde onu nis· 
betinde adi ihtiyat akçası ve hun· 
dan sonra B seriıi hisse senetle • 
rine yüzde 6 nisbetinde birinci te
mettü ayrılır. 

Artan miktara A serisi hisse· 
lerine de yüzde 6 nisbetinde bi -
rinci temettü ayrıldıktan sonra 
bakiye temettü aşağıda yazılı ıe· 
kilde taksim olunur: 

o/0 1 O idare meclisi azalarına. 
o/o 2 murakıplar heyetine. 

o/o 5 müdürlere ve idare me· 
murlarına. 

o/o 3 idare meclisinin tensip e
deceği milli ve hayri işlere. 

o/o 1 O Bankanın 929 senesinde 
umumi heyet karariyle müessis· 
lerden iştira eylediği 1100 adet 
ve itibari kıymeti muayyen olma· 
yan müessis hisse senetlerinin 
iştira bedellerinin itfasına. 

o/o 75 ikinci temettü hiısesi o· 
larak ayni nisbet dairesinde A ve 
B serisi hisse senetlerine. 

Müessis hisselerinin iştira be • 
dellerinin itfasından sonra teıiı 
hakkı ayrılmıyarak hissedarana 
ikinci temettü hissesi yüzde sek • 
sen nisbetinde dağıtılır. Senelik 
temettüden hissedarlar umumi 
heyetinin karar ve tasdikile fev • 
kalade ihtiyat akçası dahi tefrik 
olunur. 

36 ıncı madde - Adi ihtiyat 
akçası 35 inci nıadde mucibince 
senelik temettülerden ayrılan me· 
baliğin terakümünden teşekkül 
edecek ve muhtemel zararlara ve 
masarifi fevkalade ve gayri mel· 
huzaya karşılık tutulacak ve itbu 
akçanın mikdarı şirket serma • 
yesnin nısfına baliğ oldukta 
adi ihtiyat akçesi ayrılmıaycaktır. 
Su kadar ki adi ihtiyat akçesi ser· 
~ayenin nısfına baliğ olduktan 
SORra ondan sarfiyat icrasiyle 
mikdarı mezkur nisbetten aşağı 

düserse tekrar temettüattan tev • 
kifat icrasına başlanacaktır. 

37 inci madde - Senelik safi 
temettü hisse başına yüzde altı 
birinci temettü hissesi verilmesine 
kifayet etmediği takdirde noksanı 
fevkalade ihtiyat akçasından ik· 
mal edilecektir. 

47 inci madde - Banka mer· 
kez ve şuabatı ve tesis ettiği ve 
edeceği şirketler ve müsseseler i· 
çin muktazi idarehane, ardiye ve 
imalathane olarak kullanılacak 
emlak ve araziyi isticar, iştira 
ve istibdat edebileceği gibi banka 
matlubatmın isitfasını temin zım· 
nında idare meclisinin takdir ve 
karariyle teminat veya İpotek 
suretiyle her nevi emvali irtihan 
ve indelhace teferruğ ve ferağ 
ve ipotek tesis eyliyebilir ve ha· 
cizi ihtiyati, icrayı muvakkat ve 
sair bilcümle adli mesailde ka· 
nunen itası lazım gelen kefalet -
nameleri ve dairelerin resmi ve 
gayri resmi müesseselerin müza • 
yede ve münakasalarında teahhü· 
datı idn icap eden teminat mek
tuplarını üçüncü şahısların tavas· 
sutuna hacet kalmaksızın bizzat 
banka usulünde tanzim ve ita 
eder. 
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[ ESNAF VE iŞÇi ] 
Bakırcılıkta makine, el 

işini mahvediyor 
Bakırcılarda Fuat p~qa cad -

desinde balarcr İbrahim usta ne 
diyor: 

Esnafın içinde belki en zaval· 

lısı bizizdir. San'atımız ölmüttür. 
Biz de iflas etmeye mahkumuz. 

Sebebini anlatayım: 

Bu çartıda eskiden 400 itçi 
' \'ardı. Şimdi 16 İtçi kalmıştır. 1 • 
nanılmıyacak bir şey değil mi?. 

Fakat işte ~arşı burada, görebilir· 
siniz. Şimdi 400 itçinin işini iki 

fabrika yapıyor. Eskiden bu so • 

kaktan çekiç sesinden geçilmezdi. 

Bir dükkanda 7 - 8 itçi çalışırdı. 

Şimdi ise bir fabrikada 2 - 3 kiti 
çalıtıyor ve 400 kişinin ekmeğine 

mani oluyor. Velhasıl; 2 fabrika, 

400 i§çİyi dağıtmııtır. 

Biz niçin iş yapamıyoruz, fab
rika niçin it yapıyor?. Çünkü fab

rika ucuza mal ediyor. Fakat da· 

yanmıyor başka .. Ama müfteri u· 
cuzunu arıyor .• 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu· 
ğundan: 

Beyoğlu Rumeli han atik 11 ce· 
dit 7 numaralı dükkanda ve Kadı· 
köy Bağ sokak 5 numaralı hanede 
mukim iken halen nerede olduğu 
malum olmıyan Mustafa Sabri Be· 
ye: 

Şarıca Zade Şakir, Cemal, To· 
sun Beyin Beyoğlu Dördüncü No· 
terliğinin 7 - 11 - 933 tarih ve 
14161 numaralı mukavelenamesi • 
le aleyhinize yapılan takibatı ic· 
raiye üzerine 27 - 11 - 933 tari
hinde iktisabı kat'iyyet eden 108 
lira borçtan dolayı dairesinin 
33 - 283 numaralı doıyasile 31-
5-934 tarihinde ikametgahı ka • 
nuninizde mevcut ve menkul mal
lar gıyabınızda tahtı hapse alın • 
mış ve icra ve iflas kanunu • 
nun 103 ncü maddesine tevfikan 
gıyabı muameleye bir itirazınızm 
mevcudiyeti olup olmadığı hakkın 
da namınıza gönderilen muhtara 
ikametgahınızın meçhuliyeti ha • 
sebile bila tebliğ iade edilmiş ve 
zabıtaca icra edilen tahkikat ta 
bunu müeyyet bulunmuştur. İşbu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
bir ıay içinde diyeceğinizin beyanı 
aksi halde cebrü icraya tevessül 
olunacağı muhtıranın tarafınıza 
tebliğ makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur. '(259)' 
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HaaıJd.ıfı yarı (VAKiT) Matbaası 

Esnafın derdiyle 
uğraşan cemiyetler 

Geçen gün matbaamıza bahçı· 
van ve sebzeciler cemiyeti namı • 
na bir zat gelmişti. Bu zat, esnaf 
sayıfasmda terazi ihtikarından şi· 
kay et eden bir seyyar esnaf m ıöz· 
leri üzerine bize müracaat etmit· 
ti. Ve cemiyetin bu azası: 

"-Biz iki buçuk liraya men· 
ıurlu terazi satıyoruz, istiyen ge • 
lip alabilir.,, Dedi ve 2!-dresini de 
verdi .. 

Görünüşte tabii bir hadise .. Fa
kat gerçekte çok ehemmiyetli bir 
şeydir. 

Bundan biz tunu anladık. Demek 
ki esnafın derdiyle yakından ala
kadar olan cemiyetler de varmış. 

Vazifesini yapan bu cemiyeti teb· 
rik ve ona .teşekkürden başka ne 
denir?. 

Dileriz ki, bütün esnaf cemiyet· 
leri mensupları için ayni alakayı 
göstersinler .• 

A. Rı. 

Varidati gayri safiye 
üzerinden vergi 

Mısır çarşısında mobilyeci 1\1. 
Raci bey diyor ki: 

On be.1 senedir Mıaır çar§t1ın .. 

da mobilyacılık yapıyorum. San· 

atım çok seven bir adamım. Beni 

üzen bir şey var: 

San'atımız öyle bir ıan'at ki, 

herhangi bir yerde satış yapıla • 

maz. Dükkan mutlaka ve mutla .. 

ka muayyen olan yerinde açılma· 

lıdır. Buralarda ise dükkanların 

maalesef varidatı gayri safiyeleri 

yüksektir. Buna binaen varidatı 

gayriıafiye~i ayni olan iki dük • 
ki aahibinden birisinin sermayesi 

beş altı bin, diğerinin sermayesi 

üç yüz, iki yüz lira olduğu halde 

her ikisi de bütün zammile bera • 

her "110,, nar lira kazanç vergisi 

vermektedir. Acaba bu vergi va· 

ridatı gayri safiye üzerinden alın· 

masa da, sermaye üzerinden alını· 
sa daha doğru olmaz mı?. 

~•mınımıınw~ U M U M 
Kibrit Acentalarına 
ı .. ~.,. ı .t..~uj~iev el,1934. tarihinden itibaren perakende o!a· 

rak halka B her BOYOK KUTU KiBRiT 60 paraya ve b ıier 
KÜÇÜK KUTU KiBRiT 50 paraya .atılacaktır. 

2 - Acentalar, 30 eylul 1934 tarihinde, gerek ellerinde 
bulunan ve gerek satılmak üzere perakendecilere verilipte he
nüz satılmamış olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerin· 
de tophyarak miktarlarını aıağıda yazılı şekilde tesbit ettir· 
mek mecburiyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibrit· 
ler için perakendecilerine evvelce vermiş oldukları bedeli he
sap edecek ve mezkur bedel mukabilinde 1 teırinievvel 1934 
ten itibaren yeni satış fiati, yeni bey'iye ve ikramiyelerini he
sap etmek suretile kibrit vereceklerdir. 

4 - Acentanın gerek kendi deposunda bulunan ve gerek· 
se perakendecilerden geri alacakları kibritler 30 eylul 1934 
tarihinde mahalli malmemuru, malmemuru bulunmıyan yer· 
lerde mahalli mülkiye memuru huzurunda tadat edilerek 4 nüs-

~ 
ha zabıt varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve acen-
ta tarafından imza edilecektir. Zabıt varakalarından bir nüs· 
hası malm.murunda, bir nüshası acentada kalacak ve diğer 
iki nüshasını da ac~nta derhal taahhütlü olarak şirkete gönde
recektir. 

5 - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 30 eylul 1934 
tarihinde henüz satılmamı§ olan bütün kibritleri toplıyacakla
rmdan, ondan sonra kimin tarafından ve her hangi sebebe 
müstenit oluua olsun hiç bir talep ve iddia nazara almmıya• 
caktır. 

6 - Acentaların, gerek perakendecilerden 30 eylul tari
hine kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 teıri• 
nievvelden itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 teş· 
rinievvelden itibaren satacakları kibritler için perakendecilere 
verecekleri bey'iye ve ikramiyeler aşağıda gösterilmiştir : 

BÜYÜK KUTU KIBRlTLER iÇiN o/o 4 "YÜZDE DÖRT,, 
KÜÇÜK K:UTU KiBRiTLER 1Ç1N o/o 8 "YÜZDE SEKiZ,, 

(Bunun yüzde dördü bey'iye ve yüzde dördü ikramiyedir.} 
7 - Acentaların itbu muameleden mütevellit hesapları 

zabıt varakalarındaki mevcutlarına nazaran ıirketçe tesviye 
edilecektir. 

Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı 
~ımıııııoomımoonı~ıınııooıHooıınıı~mıı ımmrnmnıııımmmıı~mımıııı11WB1B-tl 
ZA Yl - Nüfus tezkere ve Kır· 

şehir orta mektep şehadetnamele
rimizi kaybettik. Yenisini çıkarta
cağımızdan eskileri~in hükmü 
yoktur. 
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