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Türkiye Amerika 18alkan andlaşması bir kat1 Kra~iça 
Borç anlaşması b J k Marıa davası 

Lozan'da yapılan bir aıol~ma daha kuvvet u aca Marsilya cinayeti için veki 
ile Türkiye Amerikalıların büyük ı y l k b • • • Jetini P. Boncour'a verdi 
&avat içinde Osmanlı törüıünden Bay y evtiç in ugos av a ınesını MARSILYA, 20 (A.A.) - Yqoa-

(hükiimet) alacakları olan borçla- k "/ o b .. •• • kf • lavya kra)iç~i Marie, kral Alduarulrın 
n ··d • lamı.+. Bu anlat- f eŞ l efmesı U fUCU gefzrece lr katilinin ıuç ortakları aleyhine açslmıı 

O eıneyı onay T~· olan soruıtunnada davacı olarak yer 
1rıadan aonra ba,lıyan görütmeler J almııtır. 
bitti Dün Ankara'dan bildirildi- Küçük anlaşma ve Balkan and aşma- Kraliçe, Bay Peul Boncounı ken -
-. • .. T""rki Am "laı.lılara disine vekil tayin etmiıtir. 
:::;;:~ u; yü~ebin ~:ıar öde- sının alacağı gücle birlikte Yugos- Mocarutanın ununuıa Jokunufmatlı 

A 'k BUDAPEŞTE, 20 (A..A..) - Ayan 
Yecektir. Bu ııınlafDla ile men a lavyanJD içişleri de daha parlıyacaktJr mecl;.i, dıı <,ı.,.. encümeninde Bay 
'1e Türkiye arasında genel savat- Kanyu Cenevrede!U dunam ba.kkında. 
tan beri aünüp gelen pürüz orta- repn ••yasal mahalilinde büyük 
dan kalkmq oluyor. Türkiye'nin •«linç uyanchrmıtfır. Uz.ağı gÖTÜf, 

soğuk kanlı uluslar arası işlerini i-
Anıerika'ya ödeyeceği para tutarı '· yi kavramıf, Avnıa politikasım çe-
büyük değildir. Ancak büyük dev- virenlerle sıkı bağlar kurmu'!, ko-
letlerin Amerika'ya olan borçlan- lay ustalıkları ve kifi•el, rekıfunı 
Ilı ödemedikleri bir urada Türki- •evmez bir devlet adamı olarak ta-
Ye'nin bu adağını yerine getirme- nınan Bay Y evtiç'in Yugoslav Baş-
•İnde derin bir anlam (maına) var- bakanlığına getirilmesi, burada Yu 

goslavyantn küçük anla'!ma ve Bal 
dır. kan andl(lfmtmna daha büyük güç 

Büyük aavatı Amerika, lngilte- le .ardacağımn ve bu kabine de • 
re ve Fransa gibi büyük uluşlarla ğifiminin Yugoslavyaya iç ifler ba 
(devletlerle) biıılikte yapımftı. ilk lnmından da güc kauındıracağı -

mn parlak bir delili oıl:ırak karfı-
Önce Almanya'ya ~ı sa.vata gi- lanmaktadır. 
riten bu ulutlar, en çok aıkıldıkları BELGRA T 20 (A.A.) - Bay 
hlr çağda Amerika bütün varlığı Y eniçiıı ileride kat'i bir tdcil ver-
ile bu ulutlann yardımına kotmu, mek üzere timdilik bir intikal ka-
'Ye &a't'llfl onlara bzandırmışb. A- binesi kurmak niyetinde olduğu 
blerika'nm çağında yapılmıt bu .. IÖyleımıektedir. Bay Yevtiç, ulusal 

Yugoslav fırkasının parlamento 
)'ardımı olmasaydı, belki de lngil- mahafiline mensup yeni sıyasa a _ 
tere, Fra:nsa ve kendilerile birlik- damlarile parlamento dıtmda ba.t· 
te aavat yapan ulUflar yenilecek· Bay Y evtiç ka kimWere ba, vurmuttur· 
!erdi. Y ardını buııunla da kalma- BOKREŞ, 20 (A.A.) - Anado- l.titarelerini bu ~ ev -
blıt, Amerika, &aft.fi kazansınlar lu Ajammın B•Ucan husıni muha.. vel bitiremiyeceği mütaleaıında 

biri bildiriyor: bulunan Bay Yevtiç, Ceneral Jiv-diye bu ulutlara ödünç para ver-
lni.ttir. Bu ulutlar Amerika'run Bay Yevtiçin Yugo•lav kabCne- koviçiıı yardımını da elde edecek-
)'ardımına kartılık olmali: üzre sini tqkile m-ur edilmesi, Bük- tir. 
tinıdi ne yapıyorlar? Amerib.'nın 
-.vat içinde yapbğı büyük yardı
nu unutmak16 kalmıyorlar; savat 

~İnde borçlandıklan parayı da 

ödemiyorlar. Oa • Amerika güm
rük vergilerini artırdı da borçlar 
cıınun için ödenemiyor diyerek u

luslar arasındaki alacak verecek 

itlerinin kötü bir yola girmesinden 
'.Amerika'yı suçlu çıkarıyorlar. Bi
liyorlar ki Amerika'nm gümrük 

'Yergilerini indirmesi ökonomik dü

:telii.ni altüst edebilir. · Amerika 

bunu yapmıyacağmdan onlar da 
lıorçlarmı ödemiyeceklerdir. 

Amerika ile borçluları arasındaki 

-1acak verecek itlenle bir ilitiği
ııı:iz yoktur. Ancak bu borçlular 
'11!ardan beri bizi borçlarını öde

bıez bir ulua diye blnıtmak iıte
cliklerinden, kendilerinin borç ö
~emekten kaçındıkları bir günde 
Lizim borç ödediğimiz-in göz ö
nünde tutulmasını istedik. Bugün 
lıorç ödeyen ulus parmakle göste

rilir. Türkiye' de bugün böyle par

tııakle gösterilecek ülkeler arasın
da saytlacaktır. Türkiye ile Ame
rika arasındaki bu borç anlatması 
l'ürkleri Amerikalılara daha iyi 

tanıtacaktır. Türk özü gibi aözü de 

Cloğru bir ulustur. Cuıııurluk ça

imda borçlandığı pai-alan ödedi
ği gibi Onnanlı borçlarından pa
)'ına dülenlerini de ödemekten b.
$1nmıyor. Bir çok zengin uluşların 

lıorçlanru ödemekten kaçındıkları 
lrir urada Türkün adağım yerine 

tetinnesi, borç ödeme itinde bizi 

lllcuna kartı battan aavıcı gibi gös
temıek iıtiyenlerin yüzlerini kı
-.rtacaktır. 

'A. Şükrü ESMER 

EN iYi TURK KUMAŞI 

YÜN İ Sr;r 
~ 

Sabt depom : 
Yeni Postahane caddesi, Tay

yare piyangosu kartısında 

'-• Telefon: 20485. 41111--

Soyadlarının en güç tarafi 
halle ildi,nizamnameçık ı 
·Bir adı bir çokları al mı ya kalkışınca 

bunun önüne nasıl geçilecek? 
'ANKARA, 20 (Telefonla) - Soyadı nizamnamesi bugünkü Resmi 

gazetede çıkmıftır. Ni.zamnanumin 15 inci maddesini ehemmiyetine 
mebni bildiriyorum: 

Madde 15 - Bir köyde, bir luuahaJa, bir fehirde bir aoydan olma
yanlar ayni soyadım seçmi• olurlarsa bu ad bunlann ilk müracaat ede
ni için kabul olunur. Diğerlerininki değiftiri/ir. Değiftirmemekte urar e
denler oluraa bunların adlanna büyük küçük gibi bir çift veya herhangi 
bir ek ilavesile diğerlerinden ayırt edilir ve o auretle nüfus kütüklerine 
ve doğum kağıtlarına geçirilir. Müteaddit nüfus dairelerine aynlmıf e>

lan fehirlerde nüfus dairesinden her biri bu maddenin tatbikında bir 
kasaba addolunur. Ayni aile efradından biri tarafından bir mahal
de tesçil edilmiş olan soyadı o aile efradının diğer mahallerde bu!:ınan 
~rı tarafından taf1nması bu madde hükmünden müstesnadır. 

Londra deniz görüşme
leri büsbütün kesildi 

Gelecek sene başka devletlerin de işti
raki ile yeni bir konferans toplanac'!__ 

LONDRA, 20 AA. -
Dün alqam, deniz ifle
ri hakkmda.kri üç taraflı 
toplantı kat'i bir netice 
ye bağlanmrtıır. En ön
ce, görüşmelerin taliki
ni bildiren tebliğ okun
muı, ıoara M. Nonruın 
Davia ile M. Matoude • 
ria, hiç bir mütalea kat 
malu1%11l bu tebliii ı
vip etmiflıentir. M. Mac 
Dona.ld, demz ııöriipne
lerinllı •ffıalanru hüla.. 
.., ve bunla.rm iyice iler 
Jememiı olm.umdan ö
türü teesaüfünü beyan 
ederek, toplantıya ni -
hay et venniftir. 
T ebliiiJ• ne deniliyor 1 

LONDRA 20 A.A.. -
Neırolunan tebliğde mü 
zakerelerin tehir edild; 
ği bildirerek deri.yor ki: cLondra kıı>
nuJlllalarmda deniz meıeleeinin bü • 
tün veçheleri açıkça ve doatçıa gÖrÜ
tülmüt~. Bu iptidai müzakerelerle 
k&t'i biç bir netice e.lmak ınıılrMdı l'Ü· 
dülmem:ittir. Çünkü iat.,.."len teY ileri
de yapılacak konutmala:r - anla§ma 
için zemini hazırlamaktı." 

Tehir edilmedi, büabütün kc.ilJi 
Londra, 20 (A.A..) - Röt ... Ajan. 

urun 8İy aai muhahiri, Inır 1ltes-enin d~ 

Jolın Simon oe B<q Y aıı_,o 

nis l'ôrüfmeler.inin h!&ra:r be11M"'•ı 
ümitlerinm, öteki IDUl'..ı.has ııı..,..tıer 
nezdinde büyük bir Utinat bulmadığı
m öğrenmi§t".r. Umumi intiba& &'öre, 
deniz müzakereleri, aadece tehir edil
mif değil, faakt tamamen bitmit ve de 
niz müzakerelerinin gelecek aafhaaı 
&'elecek sene toplanacak, ve Franaa 
ile lta.lyanm da, lngiltere, Japcmya ve 
Amerika &''bi ittirak edeceii deoiz 

(Dcvanu 6 mcı sahifede) 

e A 

• 
• 

.. -
Kraliçe Marie Ve< Bay Paul Boncour 

etraflı malilrnat ve izahat vennijltİr. 
Muma.ileh, ulwılar lnuu:mmwı kıondi-
6İne yapılan bütün aızlamna.larda an
cak ıö:rle böyle iğreti bir luJ ça:reai 
bulabildıiğ 'ini aöyledikten amıra, bu yol 
verdiği ku>arm hiç bir al...ı- Ma.ca
riıtanm u!uaa.l enuru.mı bozm•d•fllll 
6Öylem.iJtir. 

Kurultayda kabul 
Edilen kanunlar 
Adapazarı ticaret banka
sı - Adliye harç tarifesi
Memurların tayin, terfileri 

ANKARA, 20 (A.A..) - Kurultay 
bugün Refet (Bursa) nın bqka.nlı -
ğmda toplanarak gÜndeliğUıde bulu
ne.n AfAğıdalci kanunlarla tefsirleri a
naınrtıır. Kurultay, 2041 &ayılı kamı -
nun birinci maddesinde yazılı - dai
mi ücreti; • tabirin mevcut memurlaraı 
me .. ~eki bilgisini arttırmak maluadiy
le açılan ve kura nıahiyeti.nde bulu • 
nan okulalarda muallimi.il< edenlere şÜ· 
mulü olmadığı hakkındaki tefa.ir ;Je 
devi&! memurları aylıklanrun tevhit 
ve taadülü için olan kanwıun tayin ve 
terfilerine dair fU tefsiri kabuıl· elımÖ§
tir: 

«1452 sayılı kanuna bağlı kadro 
cetvelinde derec~i göater.Jen bir me 
muriyette evvelce bulunanlardan - b -
serisine dahli derecelerden birine 1452 
&ayılı kanunun De§rİnden evvel tayin 
ediJmiı olanlann, evvelce bulUlllllW§ 

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Polis vazife 
Başında selam 
Vermigecek 

ANKARA, 20. A.A.- iç iıler balcan
lığı, vilayetlere ıu bildirimi &'Öndennit
tir : 

Reösicumbur Atatürk, Betbakan Ja .. 
illet lnönü, vuife batında polis amir Ye 
memurlanrun vıWfelerini iyi &'Örmeleri ;. 
sıin ıelim rmmi ile meığul olmamalarını 
tensip etomflerdir. ı 

Suf selim resmi yapmak üzre mii!Teze 
halinde çıkarılan poli& lntaa IDÜ•t- ol 
mak üun nöbetçi, noktada ~ 
de ,devriyede ve vazifeye ııiderken üni
formalı polM amir ve memurları vuif.,..,_ 
rini iyi &'Örebilmeleri için sel8m ifaai,.M 
mükellef deiilerılir. 

Şehir meclisinden 
iki istifa 

Bay Kadri ye Kemal 
çekildiler 

letınıbul uımmıi ır-.:liai uaımdan 
Be:roP-lım ıBay Kadri, Yalovadan 
Bey Kemal istifa el· 
mitlerdir. 

Bu iki azımm n.. 
M.oma cd>ep, me
m• bulunnaları· 
dır. 

Bay KaclriıWn ye
Iİne yedek •mıısm
dan eolri poliı mÜ· 
clürkrinden Bay Sa
detıtıiıı l'eçecd<tir. 

Y alovada miilbak 
bza olduğu için, 
burada Bay Kanalin 
yerine yeni bir mü
me1&il oeç.ilecektir. 

Fıri<mlın buradan 
Bay Kadri 

lıimi DM11Zet göstereceği beoüz mu
loalftl" değildir. 

• • 

24319. Tel. { Müdür : 24318. y a%J iı1eri müdti..rü : 
• ldare ..,. Matbaa : 24310. 

1 nkılab dersleri 

B. Recep Peker dün sını 
kavgalarının tarihini yaptı 
19 uncu yılın başlarından bugüne ka

dar geçirdiği değişimleri anlattı 
inkılap küraüsü den- . 

!erine dün de Üniversi
te konferans aaloound& 
devam edilmıittir. Dün
kü den.i C. HaJk Fo-ka
" genel yazana Bay 
Rec~ Peker vermiştir. 
Bay Recebin dünkü der 
&İDİ yazıyoruz: 

SınJ inkılabı 
- v .... yüzü iııJu\ap

ıannın en müh"mJ....mi 
&'Özden a-eçicdi.k. Metru 
tiyet i.nkıli.bmdan ba.h -
aettik. Bugün den mev 
zuu a.ıruf inkılab&da-. 19 
uncu yüzyıılm baılarm -
dayız. Y eıryüzü teknilr 
ve bilgi bakmundan bu
gÜDe göre çok geridir. 
O vakit fa.brike.da çalıt· 
ma kuvveti olarak Ör • 

... 

I 
/o 

Ule, dokuma qı.,.,·nde ve Bay Recep Peker der• verirken - ' 
topralı: elifleri örüDlerini tqıyaca.k 1 ıitleriain baılaıııgxı olan devir meydana 
yUJtaJa.nn çekici kuvveti Olanak in - Ç>IW. 
- hayvan, su Te ha.v& lru..--ti .,..,... ·- Fabrikalar çoialanca 
eli. Bugiin force motrice oılarak zencin &.ılarnı açılıp çoğalma11 o zaman· 
,,,., ...... f vutıalar var. O zamanlar ki vaziyete göre dafıa wlı bir tekle 
bunlar mevcut değil idi. ı- kolu eokuyor, toprağın ekinini zor bulanlar 
f&brikada ve her teYde çalı...,._ vaaı- fabrikalarda iıçi olarak çalıtmaia he · 
taıydı. Urünleri cötiiren kuvvetler yesJeruyorlar. Bunun IOnU fabrikalara 
g-Wer de ina.an ve ha- kuvveti!& çok itçinin ~i oluyor. 
&'idiyordu. iş az olup iıçi çoğalmca arz ve ta • 

lep kendini gÔıteriyor. Bu auretle pat
ronun i§çiye temin ettiii &'Ündelik ek • 
Uliyor. 

El tezıri.hlarmm dol<uma kuvveti~ 
ri yeter &'Öriinnıi;yordu. Sanayi müte -
§ebbialeri bu kuvevtleri bir araya top 
!ayarak b"rd- çok lıez&'i.hı bir araya 
toplamağa ba,Jla.dıdar. ilk fabrika ti -
pini vücude getirdiler. Tek tezgahtan, 

hm- &'Üın mikdan çoğalan bu tez&'i.h
lar bir araya gelince ;şçileriıı mukAd
deratnu dÜ§Ünınell: te doğdu. 

Tek tezgahtan çıkma devri fabrika
nın güzellildmni meydana çıkardı. I n -
aanhınıı ihtiyaçları ela ç.,.iıl.,.ıi. Bu 
ıınetle fabrikalar lritı. Şirndaü ıanayi 

Saat miktan arttırılryor. Bu ruha -
yet o hale geliyor iri i!Çiler bütün ça • 
lıpna gününün doğuflll>Clan bahama 
kadar çalıttrklan halde ancak kendi 
l"dalormı temin edeca< bir &'Ündelik a. 
labiliyorta... Ve ortaya bir fiSUr çıkıyor. 
Patl'Ola göre meaele ıudur: 

- Çok ~ az i<sranmak. 
l!Çi ise bınıun ak.mi i.ıiyor: 
- A:r. çalıpnalı, çok kazanmalı, ço!ı 

yevmiye almalı. 
(Deva.mı 6 ıncı ""1ıifedc) 

Kadınlar Birliği dağılırsa 
kadın kongresi ne olacak? 
Kadınlar birliğinin kendi kendisini feshi 

ihtimali idare heyetini telaşlandırdı 

/ 
-·--

Anloa:raıla balamın Birlik reisi 
Bayan L6tile Bekir 

Oz türkçe yazı örnekleri 

Kadınlar Birliği reial Bayan I..itlfe 
Bek"rin bugünlerde Anauırad.an f"hri
ııUze ~lıneai beklenmektedir. Kadın
lar Birliğinin kendi kendisini fedıe -
dip etmsneai meoel....i etNl.fmda dedi 
kodııl.a:r devam etmektedir. Birlik tda
re heyeti azalarına. göre, vaziyet, U.
tife Bekıi.ııin A.nkaradan dönmesinden 
aonra belli olacaktn-. Maamafı'h, bir
iiıl< azalan içinden bazı bayanlar da, 
birliğin, artık feshedilmek zamanı gel 
dijiıııi ıileri aiirmekt.edirler. Yalnız ıu 
.ar im 1935 se.-i mayumda latan -
bulıl., Yıldız aarayında beynelmilel 
Ka.cbnlar biriiği k~i yapılacak -
br. 43 muhtelif memleketten murah
haalar &'elecekt.ir. Eğ ... birlik o vakte 
bdar feahediım-, kanır"" garip bir 
vaziyet>e dütecekt·r. Şehrimize gele -
cek ecnebi ba}'&Jl murahba.aıar Iatan
bulda keo:ıdıilerini lcartılayaQOJc kimııe 
bulamıyacaklanhr. Kadmlar Birıliği, 
bu noktayı da dÜfÜnerek eo:ıdite duy
maktado-. Ancak bu end.İ§eye de ma
hal olmadığı Halk frlauınm ve ora
d&ki kadm azanın bu İ~i ba&fl'acaiı 
tenin edilmektedir. 

Dediğim gibi mi 7 
Unlü ıunımcımız Halit 2.iya, son ay

lar içinde qen ozanlarrn yazılarını göz
den geçirmeye, eski bir ur.ta gözü ile 
bunların beğenilecek yerlerini kötüle -
necek yönlerinden ayr:ı etmeye batladı. 
Y alruz usta romaDCJ1DJ2UJ ötedenberi bi
li.nen çelebillirinden mi, yoı1osa delikanlr· 
!arın doğru söz önünde urygıaızhk ya· 
pabileceğini düıündüğünden mi ileri gc
liJOT, bilmem, bu değerli ııörü~l"":de son 
aözü karıı....ıakine bırakan bir .uıcclilı 
var. 
~- gün de yeni bir Mim çıkar

mq okluğu adsız bir bitiği tıı yolda ö
nrkeın &'ördük: Okunan parçalar &'Ü
ze!. Ancak aöyleyitte düıüldük, ölçü
lerde b«Zukluk, ayaklarda yanlıılık 
aeziliyor. 

Bu ÖYÜ§ ıu ötküncü andırnuyor mu? 
Derebeyinin çok ıevcliği yağız at 

Derebeyi: ".Kim 'bana 6tnı öl
düğünü bildirirse boynunu vurduru -
rum !,, demiş. Demiı amm& art gene bir 
kaç gün ıonra ölmüı. Orada bulunan -
}ar bu ölümü derebeyine bildirmek için 
bir yol araıtırırlarken içlerinden biri 
baııru koltuğuna alar3" adamm katma 
ç::ınuı, söylemiı: "iki &'Ünden beri ab
nı<a bir tuhaflık geldi._ Ot veriyoruz, 
yemiyor; su veriyoruz. içmiyor; antüstü 
yatını,, bir türlü kaldıramıyonı2!,, De
rd>eyi: "Sö2ü umtacağın yerde ıuna 
öldü desene!,, deyince, ötel<i: "Ben de-

dim, . dedi . 1 d . me sız nız.,, emıı. 

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 

• • • 
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TARiHi TEFRfKA: 36 

İttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAK.TiCi VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahluulvr. YQ%an: A. C. 

Ruslar ve Fransızlar Bağdat hattının 
bir Alman • İngiliz iti olmadığını ve 

Avrupayı allkadar ettiğini söylüyorlardı 
İngilizlerin bu talepleri Babıali· tüphe bile ebnemek lazım geldiği 

yi mütkül bir nv.!vkide bırakmıftı. halde, ittihat ve Terakki dolayısi
lttihat ve Terakki erkanı harici si- le Hüseyin Hilmi paşa kabinesi, bu 
yasetle doğrudan doğruya alakadar galeyandan istifade ederek Türk -
olmadığı için vaziyeti layıkile kav- Arap anlatması için hiç bir te~b
rayamıyordu. lngiltere hariciye Na- büste bulunmuyordu. lngilizlerin o 
zırı Edvard Grey gümrük varidatı esnada takip ettikleri vı!'senelerden 
artmıyacak olursa Bağdat hattının beri husulüne çalıttıklan gaye, 
da inşa olunmayacağmı iyi hesap Türklerle Araplar arasına nifak 
etmi~ti. Çünkü Osmanlı hükUıneti- sokmak idi. Irakta lngiliz imtiyazı
nin parası olmazsa Almanlara kilo- nın mevzuubahis olduğu bir zaman
metre garantisini temin edemezdi. da Arapların bu imtiyazlar aleyhi
Kilometre garantisi olmadan da ti· ne kıyam etmelerinden İstifade et
m<'ndifer yapılamazdı. Babıali iki memek büyük bir hata idi. 
canıi arasında kalan bir binamaza Fakat Hüseyin Hilmi pa.p. o es· 
benzemişti. Bir taraftan Almanla- nada mali i,Ierde tamamile Maliye 
ra verildiği imtiyaza ve imzaladıiı Nazın Cavit beyin nüfuz ve tesiri 
mukaveleye riayete mecb\lrdu, di- altında bulunduğundan ve Cavit 
ğer t'l.raftan lngilizlerin teklifi bil- bey de, Bağdat meselesini Aldlan
hasaa mebuaan meclisinde bir me- ya ile müzakereye memur edilen 
yil uyandırıyordu. Çünkü,lngilizler lngiliz ser maliyunundan Eruest 
battı garantisiz inta edeceklerini Cossel He gayet samimi münasebet
söylüyor!ardı. Fakat böyle olduğu ler tesis etmi• olduğundan lngiliz 
halde lngilizlerin teklifini kabul arzularına lüzumundan fazla mü
etmeğe imkan yoktu. Çünkü Irak m~t ediliyordu. Hatta Ca.vit bey 
üzerindeki lngiliz emelleri herkes- ile Sir Ernest Cassel arasındaki 
çe malümdu. Bununla beraber in- münasebetlerin metrutiyet idareai
gi!iz teklifini büsbütün reddetme- nin "tamamiyeti mülkiyesi,, ile ka
ğe imkan yoktu. Sadrazam, hat İm· bili telif olmadığını söyleyen diplo
tiyazı meselesinin gümrük resmi masi mahafil lstanbulda az değil
arttırılm::aya kadar geri bırakılma· di. Bu münasebetlerden dolayı Hü-
sı ıçın İngiliz sefiri nezdin- aeyin Hilmi pıqa gerek tahsaıı tesir 
de beyhude t~bhüslenle bu- icra etmek, gerekse en tiddetli taz. 
lunduktan sonra nihayet bir yik vaartalanna müracaat eylemek 
hal caresini buldu~nu zannet- sayesinde mebuaan meclisinde ln-
mİftİ: Bu çare, lngilizlere Bağdat giliz arzularına muvafık bir ekseri. 
hattının cenup kısmına yüzde 50 yet teminine muvaffak olmUflu. Az
nif betinde i•tirak tekilfi yapmaktı. tık Fıra.t ve Dicle lngilizlenı vapur 
Bu hususta kendisine yardım edil-, itletme imtiyazı verilmek için l&zmı 
m~si için sadrazam Hüseyin Hil- olan mukavele akdedilmdı: üzere 
mi Pata Alman sefiri &ron Mare- bulunuyordu. 
şala müracaat etmitti. Bu vaziyet kartısında Almanya-

F akat Hüseyin Hilmi Patanın hu nm lngiltereye k~ı f.azla inat ve 
~~raca. tı uzun ':e Osmanlı devleti ısrar göstermesine hacet kalmıyor
'?ın yemden tehl~~ler doğuran ne- du. lngilizlere verilen bu imtiyazm 
tıce!er asıl etınıttı. Çünkü lngi- büyük bir bata olduğu Almanya
!iz erin ~z?e. elli nisbeti~d~ h~ttın nm lstanbul sefiri Baron Marep.J 
ınşasına ıştırak etmelerı fıkri or- tarafından Berlin hariciye nezareti. 
tava çıtınca Berlinde lngilizlerle ne gönderilen bir rapordan atikar 
Alm ar arasında uzun müzakere- bir surette anlatılmaktadır. Alman
l<'r b"~lamı tı. Bu müzakerelerde ya. hariciye nezareti tarafından 
lngilizler Bağdat ile Basra körfezi ne,redilen resmi vesikalar arasında 
":rasındaki kısmın tama~le İııgi- bulıman bu raporda sefir diyordu 
lızler tarafından ve lngılız malze- ki : 
mcsile inşasını ısrar ile istiyodardL 
/\imanlar buna yanaşmayınca orta

" Bizim için Türkiye hakkında in 
giltere ile anlatmamıza artık bir 
mani kalmamıttır. Çünkü yeni Tür
kiye vapur işletıne inhisamu lngi
lizlere vermek suretile lrakı lngi
lizlere teslim etmit oluyor. Çünkü 
bu imtiyazdan siyasi bir hakimi
yet doğacağına tüphe yoktur. Biz 
Almanlara gelince, bizler Türkler
den ziyade Türk olamayız. Türkiye 
tarafından feda edilen Türk mena
fiini müdafaa edemeyiz.,, 

ya derha;I ba,ka tavizler meselesi 
çıkryorc!u lnı::ilizler, taleplerinden 
vazgeç ~k ve Almanlara karşı 
müsaadekarane davranmak için . 
frak kıtasımn lngilizler tarafından 1 
işgal olunmasına Almanların mu
vafakat;ni istiyorlardı. Şayet Al
manlar İraktaki lngiliz menafiini 
tasdik ederlerse lngilizlerin de Al
manlara Bağdat meselesinde yar
dım ec!ecekleri ni sörlüyorlardı. 

Bu aralık Paris ve Petresburg 
dahi İş kanşıyor ve Almanlarla 
lngiliz1erin kendi kendilerine an
la,mağa kalkqmalarına itiraz edi
yordu. Ruslar ve Fransızlar, Bağ
dat hattı meselesinin Avrupayı a
lıikad r eden bir İf olduğunu ve 
kendilerinin muvafakati olmadan 
o i•in halledi emiyeceğini hatırla
tıyorlardı. Onlann muvafakati de 
gene Osmanlı devletinin sırtına 
yükletilecek bir takım metalipten İ· 
baretti. Devletler, Türkiyenin güm
rük resmine yü:?de üç zammı ile 
vaki olan bir müracaatı üzerine bu 
suretle biribirlerine girivennitlerdi. 
Onlann anl~amamalan yüzünden 
Türkiye mali müzayika içinde çır
pınıp duruyordu. Esasen anlaşma. 
lan da o mali müzayikayi kaldıra
~ m~iyette değildi. Çünkü güm
ruk vnndntını fazla ı Bağdat hat
tının kilo etre garantisine yatırıla
calctı ve dah mühim olan cihet, 1 
bu anbşm.:ı, lrakın lngiltere tara
fından zaptın Almanya muvafa
kat eyleınes·ni ve ayni zamanda 
F ransaya ve Ruoyaya da vaitler ya
pılmastnı intaç eyliyecekti. 

Vaziyet hu merkezde iken 1910 
senesi kanunuevvel sonlarına doğ
ru Hüseyin Hilmi paşa .m istifası 
ve onun yerine Hakkı pafanın gec. 
mesi üzerine Bağdat hattı mesel.;_ 
si yeni bir ,ekil almıştı. Çünkü Hü
seyin Hilmi paşa İngiltere tarafta. 
rı görünürken yeni sadrazam Hak
kı p34a Almanya tarafını iltizam 
etmeğe başlamıştı. Hakkı paşa es
kidenberi Alman sefiri Baron Mare 
fal. ile dost ~di .. Onun için lngiliz
lerm frakta ıktısadi menfaatlar is
temelerindeki maksadın hakikatte 
siyasi olduğunu biliyordu. Baron 
Maretalın o günlerde Berline gön
derdiği raporlara bakılacak olursa 

-B
. , 
ıtmecli-

Yakalanan kaçakçılar 
. AN~A, 20 (A.A.) _ Geçen 

b?".hafta ıcmde ı;iinrük muhafaza t 
kilatı tarafından birisi ölü b;..:.· "f 
aJ d 

' .. ~ı ya • 
r ~ on. ,okuz l<aa.çkçı ve aynca muh
tel ı f mıl !erden mürekkep b" ki 
·ı·ı L,_ • on ır 

~· ı . wr eroın kaçakcı ~ebekesi ve 27 
kaç~kçı .. hayvan'. yalı: anmış, 579 ki • 
lo gümrük kaçagı, 332, 108 kilo inhi 
sar kaçağı, 6990 defter sigara kA • d -
62 .kil'? ~fyon, 50 kilo esrar, b'r ghll~ 
eroın, ıki balıkçı motörü, bir tabanca 
;;, 70 Arnavut frangı ele geçirilmiı-

Romanyadaki Türk 
mektepleri 

. BOKREŞ, 20. A.A. - Anadolu A
ı~nsırun Balkan hususi muhabiri bildi
nyor: 

R Türkiye elçi.i Bay Suplıi Tannöer 
omanya kültür bakanı Dr. Ancelesko l

le Romanyadaki Türk mektep! · · · · 
görüımüştiir. en ııını 

Dünkü hava 
IST~BUL, 20.A.A. - Sıfır hararet 

dereceaınc ve deniz seviyesine indirilmi 
barometre bu sabah saat 7 de 755 14 dş 
755, hararet derecesi 7 de 10,5 İ4 d e 
J(l,5, a:ı:ami hararet 11.5 as;;.ari 'ıo R ·· e ı 
gar ~ı'd d . . • • • u:ı:-

Görülüyor iti dahilde fırkalar 
f!ıristiyan unsurlarla çarpıtan ft
tı.ha~ ve Terakki haricte de herban
gı hır meselede kolunu bile kaldır
mağa im.kin ve ihtimal göremüyor
du. Cemıyet yalnız Hüseyin Hilmi 
pa~ayı tazyik ile iktifa ediyordu. 
Halbulcl bu tazyikten bir fayda ha. 
sıl olmasına imkan yoktu. Çünkü 
Hüseyin Hilmi paf& fngilizlerin 
teklifinde ne g;bi maksatlar gizlen
diğini anlevamıyordu. An!ayama
dığı için o f.,:;iliz tP!difi aleyhinde 
bulunacağı yerde lngilizleri mem
nun etmeğe c:ılışıyordu. ln:::ilizler 
tarafından lrakta İstenilen imti
yazlar oradakı Araplarda büYiik 
bir galeyan uyandırdığı ve ga ;ya
nın fr.,ilterl' aleyhine olduğuna 

ni ed . ız an esrnıştır. Azami s~ati sa .. j 
1 

Y e 9 metreye ç lmıışt.~. 
' 
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HARiCI HABERLER 
Habeşistan 
Yeni nota verdi 
Haksızlığın İtalyanlarda 

olduğunu teyit etti 
CENEVRE, 20.A.A. - Habeıiıtan hü

k<ımet, uluslar kurumu genel katibliğine 
vemtlı olduğu yeni bir notada ltalyanm 
halihazırdaki ihtilafta hakeme müracaata 
lüzum olmadığı mütaleasmda bulunduğu 
nu kaydettikten ıonra Valval mesele&in· ı 
de taarruzun ltalyanlar tarafından ya· 
pılımı Mduğunu Ye V alval'in Habeıis
tan anu:iı.inde kain olup bak&t2: yue [. 
talyanlar tarafından iıgal edibnit bulun
duğunu bildirmektedir. 

Maksat Almanyayı tecrit 
etmek değil 

MOSKOV A, 20.A.A. - lsvestia ga· 
zetesi, "Fransız .. Sovyet teıriki mesaisi,. 
ı...tığı altında yazdığı bir ba11azıd:ı 
So.yet Ruıyarun hiç bir zaman Alman
yayı tecrid ebnek arzusunda bulunma
mıı olduğunu S k.i.nunuevvel 19J4 tarİ· 
hinde Cenevrede Bay Litvinof ile Bay 
Lava! arasında İmza eclilmiı olan proto
kolun sulhun tanininden bqka bir ıraye
si bulunmadığını yazmaktadır. 

İngilt~re mili! kuvvetle
rırıı ihya etmeyor 

LONDRA, 20.A.A. - Harbiye baka
nı bir ıuale verdiği cevabta demiıtir ki: 

"1914 deki milis lrunetlerini yeniden 
teıkil için iki ikibuçuk milyon ioıterlin 
lizmıdır ki, buna imkin yoktur. Ordu 
bugünkü mevcucliyle de 19ı4 de miliıl&
riıı yaptığı iti azÇ<li< görmeketclir. 

Aslı çıkmadı 

Bulraristanda •hükumet 
darbesi bazırJıgı yok 

SOFY A, 20. A.A. - Bulıar tel,ııraf 
ajansı bılcliriyor : 

lhiyat miralay Velçef'in Bıdcaristan
da yeni bir hükUmet darbesi anılmakta 
olduğuna dair Loaılra'da çıkan Deyli 
Herald gazetesinin verdiği ve yabancı ga 
zetelerin de bu gazeteden alıp yaydık. 
lan haber temamen ıısıln:zdır. 

Georgief hükilmetinin faıi.st diktatör
lüğü rejimini kabul etmek niyetinde ol
dağuı. dair aynı cazete tarahndan or
taya çıkarılan haber de asılsızdır. 

Linç edemeyince 
Halk mahkeme salonunu 

dinamitle uçuracakb 
Ameftkada Sellevil'de 14 Yll§mda Lir 

beyaz kıza taarruzda bulmmıalc töhmeti. 
le muhakeme edilm'*te olan bir zen.ciyi 
ele geçirmek için mahkeme wonuna zor
la girmek isteyen halkın üzerine a5ker a
t"I açmııtır. Birçok lcimseler yaralı düı· 
müıtiir. 

Hacliscde yarah dü~erden biri öl
müttür. lkiıi de can çelriftllekteclir. Ya· 
ralıalr arasında, taarruza uğramıı olan 
genç kızın er.kek kardqi da Yardır. 

Biraz sonra, halk mahkeme salonunu 
dinamitle uçunnağa kallattığı bir sırada, 
müttehem zenci, kiyafeti değiştirilerek 
batl<a ,.ere kaçırılınııtır. 

Arnavut çeteleri bir 
Yunan köyünde 

ATINA, 20 (Milliyet) - Gazete. 
l~ Y a.nyaılan aldıkları habaiere 
gore Anıavut çeteleri Yunan hudu • 
dundan içeriye girerek bir köyii ı.
mıtlar, bi:r takım kanlı hi.Woe!....., ao
bebiyet vermi§lrdir. 

İhtilalci asuriler 
GIJON, 20.A.A. - Suel bir idatiaQ. 

ke göre, 7347 Asuri ihtilil &areı.e&iae 
karı-1<tan •uçludur. 

İki Yapur çarpıştı, 
biri battı 

LONDRA, 20 (A..A.) - Riodon 
bildirildiğine göre, Riodan geçmekte o
lan Orania ismindeki F elemeınlı: vapu 
l'U ile Luand nammdalri Portdüz y,; 
puru çarpqmqlanlır. 

Orania batmıJbr. ı22 lcifiden ibaret 
olan yolcularile ı58 kişilik tayfası kilr• 
tanlnı.,tır. 

1 Harici küçük haberler f 
* Londra ile Melburn hava yantını ka. 

zanan Skott ile Blok ıerefine Londra 
~ ~ava klübü tarafından bin kiıi
lik bır zıyafet verilmiştir. 
. * Batavya ile Holanda arasmda yeni 

bır rekor resisi için kalkmıt olan Ho
~dalı tayyareciden 12 aaattenberi hiç 
hır haber alınamamıfbr. ·---.. 

AN 

Sarre'a 
Giden kıtalar 

-o--

İngiliz neferleri gittikleri 
yerde evlenemiyecekler 
SAARBROKEN, 20.A.A.- lngiliz 

kuvvetlerinin ilk kafilesi dün akıaırn iki 
trenle buraya gelmiıtir. nu,,ıar zabitle
riyle birlikte ikiyüz nefer ve yrmİ tank· 
tan mürekkeptir. 

ROMA, 20.A.A. - Bay Mussolini 
Sarre gidecek alan kıtaata yola çıkmadan 
önce bir geçit resmi yaptırmıştır. Duça 
söylemiı olduğu kııa bir söylev de bu 
kıtaata verihnit olan vazifelerin ehem
miyeti Üzerinde durmuıtur. 

.LONDRA, 20.A.A. - Sarre aönderiJ. 
mıı olan 1 ngiliz askerleri, Sarı. kadınlar· 
la evlenemiyecelderdir. 

' • • .. ~ .,.. -""V D 
Cumartesiye defterler asılıyor 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Vilayetlerde işçiler bakanlığına ğe· 

len tel yazılanna göre saylav seçimi teltİf heyetleri esas del terler üzer 
lerincleki tetkiklerine devam etmektedirler. Teltif heyetleri cumartes 
günü tetkikleri bitirecekler ve ayııi gün ele/terler 15 gün müddetle a•kı 
ya asılacaktır. 

Kurultayda görüşülecek yasalar 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Cumartesi günü Büyük Ulus Kurul 

tayıncla buğdayı koruma resmi yasasına ek yasa ile bayanların genel hu 
rıJtaycla üye olabilmeleri için mecl iai umumi vilayet yaııaaında yap~la_ 
cak değifiklik tayihıuı ve saylav aeçimi layihasının 23 üncü maddesini' 
değiftİrilmesi suretile müntehibi sani aeçenler sayuının 200 erlrekter 
4200 kadın erkek olmıuı hakkındaki layiha görüfülecektir. 

Agasof ya müzesini gezmek için . 
ANKARA, 20 (Tele/onla) - Müze yapılan Ayasolya camiincle Jı 

Yunanistan ğer müzelerde olduğu gibi 10 kuru, duhuliye alınmcoı Maliye BakatJı 
ğınca kararlaştırılmış ve bu alakad ariara bilclirilmiftir. 

Rumları istemiyor MetrSalem, Faracinin muhakemeleı 
B d •d• y . ANKARA, 20 (Telefonla) - Metr Salem ve leorı Faracinin t~ 

Ura an gı ıp unaDIS• yizce nakzeclilen davalanna bugün asliye birinci ceza mahkeme.inde O< 

tana yerleşmelerini menetti killeri hazır olduğu halele devam edilmiştir. Temyiz mahkemui. Farac_ 
ATINA, 20 (Milliyet) _ y una.n nin ~ e.tr Salem ~le suçta .berabeı· tu_ tulm~ına ve Zo'!gulcl.akta.~aden ::ıı 

hükümet: lata.nbul, Kıbns .-e ~i E- henduı Bay Galıp ismetin şahadetıne muracaat eclilmesıne luzunı goa · 
pirden Yunani,.tana gelen Rumlarm termişti. Suçlu vekit~ui ise suçun m.evcut olmadığı noktıuıncla ısrar et 
orada yerleşmelerini menetmittir. 1930 mişler ve Galip ismetin fahadetine lüzum olmıyacağı etralıncla müJaltı 
~nden ı934 aeneai ki.ıuınuaa.ni ip alarcla bulunmuşlardır. Neticede mahkeme Galip lMnetİn ütinabe sare 
tidasına kadar gidip orada yeırleJen • tüe iladeainin alınmaırı için ZongıJ dak ceza mahkemesine bir tezker• 
lere ik.a:metgi.h ves.ikası ver"leoe.k, ,,_. yazılma.sına karar vermia ve muhakeme 1'1 ikincikanuncla devam olı.ın· 
letmiyenler ;ı., 934 ~ .iptiduından mak ü:z:ere talik "olunmuitur. 
SOIU'a gidenler ia.cle ediJe<:ektir. Bun • 

dan """"" Yuna.n.istana anc&k haa~- Tu••rk parasının kıgmetz" 
hk, tüccarlık ve tahsil aebebile giden-
lere müsaade ed lecek sa.ir surette ırit AN KARA, 20 (T elelonla) - Bakan:ar heyeti Türk paraatmn kıy· 
nıek ve orada is.kan etmek i&teyenle- metini koruma hakkındaki 14 numaralı kararnamenin 20 inci madcl,.İ 
rin Pıu&portlan vize edilmiyecektir. nin son fı~rc:ıında Türk para.sının memlekete it/ııılinin maliye fxıkanlt· 

Atinada casusluk 
ATINA, 20 (Milliyet) - Dün yar 

blaıup tevkif edilen casua Vuça.s ve 
Petropulodan ba§ka Salamiıı tersane -
~en bazı kimseler de hap....dilmiJ. 
tir. Hiç bir plin aşınlm.anııttıT• 

Sitroen şirketi 
P ARiS, 20.A.A. - Sitroen ıirketinia 

vaziyeti, fabrikaların kapanmasının y.o 
pacağı mali, ökonomi ve soysal tesirleri 
•ebebiyle bir çok bakanlıldan alakadar 
etmektedir. Bu sabah toplanan bakanlar 
meclisi bu ip tetkik ebniflir. 

İran - Efgan 
Hudut hidfıesinin iç yüzü 

KABlL, 20.A.A. - Ecnebi ajanılarm
da ve matbuabnda, Efgan ve lran hu· 
dudunda bet gün evvel cereyan ettiği bil 
dirilen hadisenin aslı tudıır : 

Eai Efgan idarelerinden memnun ol
ımyarak lran topraklanna geçmiş olan 
Efgaıılı llfİretler Efıı:anistanda yeni ida
renin teessüsünden sonra memleketleri
ne dönmeğe baflamıılardır. Son gün. 
lerde 600 hanelik bir kafile de bu suret
le hududu geçerek Efgarmtana iltica et
miştir. Buna benzer hadiseler birkaç ay
danberi devam etmektedir. Yoksa Efgan· 
hlar tarafından Iran hududunun tecavi"" 
edildiğ, Ye lran jandarmalarının katedil; 
diği ve lranltlann cebren Efı::anistana 
nakleclilcliği haberleri doğnı değildir. Ef. 
gan hudut muhalızları veya memurlan 
hududta biç bir hadiseye sebebiyet v•
memişlcr ve lran topraklarına ayak bas
mam•ılardır. Mültecilerin henüz İran 
to!?raklarında _iken Iran muhafızlariyle 
musademe edip ebnedildm hakkında 
bittabi malWııatımız yoktur. 

Soyadlarımız 
Ve Romen er 
Bunu da büyük bir deği
şim diye gösteriyorlar 
BUKREŞ, 20 (A.A.) - Anadolu a. 

jammm Bal.kan busuıi muhabiri bildi
riyor: 

Adverol '&'azeteııi, "Tüıkiyenin her 
,..,. .bahasına T~eıtirilmeai,, baılık
b bir 7azıstnda eliyor ki: 

"Türkler, arab harfleri yerine !.itin 1 
harflerini aldıklan zaman "Büyük de- 1 
iifme,, cledtk. Bımun bu ' da:rlıkla kaJ. 
mıyacağmı hiç kimse akbna getirme
miJti. Halbuki, ıimdi onlu adları, ye
rine eski Türk tarihinden çd<an.lınıı ad
ları koyuyorlar. Dil tem.izleme savaım
da haklı olan dost Türklerin bu soy a
dı ip de yeni ve büyük bir değ:işim cı... 
ha yapmaktadır. 

Bugünkü Kureotul gazetesi de, 
"Kemal,, baıf.ddı güzel bir yazı yaz. 
mııtır. Bunda deniliyor ki: 

"TürkiY"nin "°Y adı kanunu, bun
da bir çok kimsenin t.aacciibünü uyan
dırdı. Falıat, Türkiyede bizim buralar
dakine benzenUJ- bir realite olduğunu 
bilenler , Kemal Atatürkün her teşeb
büsünde bir filozof ve bir tarihçi gibi 
hareket ettiğin.i takdir ederler. 

Dmnokrasiniıı tenbol, - miskince 
ııallaruıı arkasından gitmeğe mahküm 
olan bizler için, Atatürkiin her tqei>
büsü, bir ıtık gibi doğmaktadır.,, 

ğının mezuniyetine bağlı olacağına dair mevcut olan kaydı kaldırmlf 
tır. 

Yeni ticaret uzlaşmaları gapılıl/or 
ANKARA, 20 (Telelonla) - 1 Kanunusani 935 le müddeti bite 

çek olan Rus ticaret uzlaşması ile 20 Kanunusani 935 te müddeti bite 
cek olan I tal ya ticaret uzlaşması or tdan kalktıktan sonra meriyete gir 
mek üzere yeni ticarc! u:z:laşmalart yap.,ması etralıncla Sovyet ve ltalY' 
selaretlerile D., Bakanlığı araoıncla görüfmeler yapılmaktadır. 

Kubilay abidesinin açılma resmi 
ANF ARA, 20 (Milliyet) - Vilayette fırka reisi Bay Avninin iftİ· 

rakile bir toplantı yapılmışhr Toplantıda Kubilay abidesinin açılmc 
resmi programı tesbit edilmiştir. Abideyi ayın yirmi alhıııncla fırka ge
nel katibi Bay Recep Peker açacaktır. 

Dış işleri hakanı Ankarada 
ANKARA, 20 (A.A.) - Dlf i,Zeri Bakanı Bay Tevfik Riqtü Aras bf; 

sabah ekspresle Ankaraya gelmif ve durakta bankcüarla saylavlar Jı 
ifleri )akanlığı ileri gelenleri tara/ ından kar,ılanmlf ve poli. mülrezu 
taralı 1clan da selamlanmıştır. · 

Kadınlarımız ve sıgasal işler 
ANKARA, 20 ( A.A.) - ôğrendiğimize göre C. H. Fırkası genel 

kiitbi Bay Peker bütün kurumlara yeni bir bildirimde iradının bütün ıri -
yaai işlere daha geniş olarak karı, tırılmasını istemitşir. Bu bildirime gö 
re şimdiden sonra bütün scçimlerd e kadınlar daha geniş bir yer alacak 
lar, yeni v~ayet ve belediye meclisleriyle köy ihtiyar heyetlerinde lrrı • 
rumlar bu isteği yerine getirmeğe çağınlmaktadır. 

Bütün vilayet meclislerinin birden 
yenilenmesi istendi 

ANKARA, 20 ( A.A.) - Öğrendiğimize göre umumi meclislerde kıı 
dın üye bulunması için hükUmetim izce kurultaya bir kanun Uiyiha:ıt ıra· 
nulmuş, bütün vilayet meclialerini n birden yenilenmesi iatenilmiftir 
Bu yenilenme yeni ikinci miintehipler seçildikten aonra yapılacaktır. 

Y eni ikinci miintehipler, kurultayca yapılan ve yakında çıkacak o· 
lan kanun hük.-nüııe göre 200 yerine 400 olarak seçilecektir. 

Uluslar arası derneğinin gündeliği 
CENEVRE, 20 (A.A.) - 11-I .!J35 tarihinde toplanacak olan ulu•

lar derııe{.ri konseyinin 84 üncü toplantı devresine ait muvakkat günde 
lik neşredilmişlir. Bu gündelikte, Arnavutlukta azlıklann korunması, 
Preııs Pless'in i.tidası ,:., ortaya çıkan Lehistan aile:tyasında azlık me•e
leııi, Irak Asurilerinin yerleflİrilme si ve 13-14 gecai Cenevrecle ilan etli 
lecek olan Sar reyiamı meselesi var dır. Gündelikte, Yugoslav müracaa • 
hnclan bahsedilmemekte ise ele, Bay Eclen'in Budapeşte hükUnıeti tara
fından stre kararlan hakkında yapılacak muameleye dair konseye i:uı
hat vereceği sanılmaktadır. 

Kaymakamlar 
A asında 

Köy yasasına ek 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Hii

kümet köy ya.sa.amm 13 üncü madde
si.ne bir fıkra ekleortınea hakkında bir 
yasa layiha ha.zrlanu§tır. Bu layiha· 
ya göre hariçten yanlanna ~elenleri 
köylüler · tiyw heyetlerine bildirme • 
ğe mecbnr tutnlacak ve ihtiyar heyet" 
leri bu bildirimleri mmtaka raporlari
le en yakın mülkiye iimirlerine bildi • 
rileceklerd'r. 

Türk malları için 
ANKARA, 20 (Telefonla) -Türk 

mallarmm tağfiıini yasak eden yasa 
hükümleri dairesinde gülyağı i.tanda 
nnı korumak için fabrika kurulan yer 
!erde i..di inbiklerle yağ çıkanlmasmıJJ 
önüne geçecek bir n°'Zamname ökono
mi bakanlığınca hazırlanmaktadır. 

" Her,, kelimesi Türkçe 
ANKARA, 20 (Telefoınla) - H<I' 

kelimesinin türkçe olduğu tabak.kul< 
etmiştir. 

Urla ka:Jınları İxmirde 

ILLİYET'in yeni 
adı olacaktır. 

lzmirden 13 saylav çıkacak 

ANKARA, 20. (Milliyet) - Ergani 
madeni kaymakamlığına baıkil kayma. 
kamı B. Hamdi, Baskil k11ymakamlığ1nll 
Hozatta.n ll. Ali Riza, Anamur kayma
kamlığına, Mardin emniyet müdürü B. 
Necati, Anılrine Fekeden B. Cevdet Tur· 
gutluya Kuladan B. Sait, Kulaya hukuk 
mezunlarmdım B. Cemal, Bunyana vila
yetler idaresi genel müdürlüğü memur· 
]arından B. Faik, Şarkı§laya Boğazlıyan
dan B. Basri, Bozlıyana nüfus genel mü· 
dürlüğü memurlarından B. Necmi, Hoza
ta Mesucliyeden B. l mıaiJ Hakki, Göre
leye Bo:ı:kırdan B. Hamit, Küreye lnce
sudn B. Muzaffer, lzniğe Karadeniz 
Ereğlisinden B. Emin, Karadeniz Ereğli
ne Gençten B. Mınntaz, Gence Cermik
ten B. Hayri, Kiziltereye Gebzeden B. 
Ridvan, Gebzeye Gölpazarıodan B. Os· 
man Nuri, Gölpazarma Siliriden B. 
Mehmet Ali, Fekeye Anamıırdan B. ls
mml Hakkı, Beytüş~ebaba Samsundan 
B. Cenap, Kozana B. Halilin istifa.sile 
yerine çarşamlıadan B. Muzaffer, birinci 1 

gPnel müfettİflik lski.n müdürlüğü mua
vinliğine Samur kaymakanu B. Naci ta
yin edilmişlerdir. 

IZMIR , 20 (Milliyet) - Urla kır 
dınları yarı!l şehrimize gelerek t z.a • 
hüratta buiunacaklar ve Atatürk hey • 

....................... 

IZMIR, 20 (Milliyet) - Vilayetin 
470,000 kiisiir nüfuKI olduğuna göre 
13 .aylcırv çııkaracağı kat'i surette an
hlılmışbr. 

keline çelenk koyacaklar, Atatu 4< 
annesinin m-.?Za.rını ziyaı·el od ce!m. r
dir. 



lıyak bir propağanda 
fırsatı! 

- Gugin yo:ıılan -
Batkalan nasıldır bilmem. Fakat 
~ adeta ha.talılr derwcMnde ,,.,. 
~ ııan:lır: Hf!1' geçtiğim yerde 
r.wiik, Tü,.k • t'e Türkiye haklunJa 
ile biliyorlar, ne dü§iinüyorlar? onları 
-..ıuam... Ballıanlanla ba merala
._ ıloyuracak neticeln elde ediyorum 
....... daha dlf'IT'l'/a, büıim anırlard
lle ltııdar u~ bu t<DCllJt o lra
<lcır artıyor rle ne ya:ızk ki aldıiun 
llliİlbet neticdcr o nisebtte a:uılıyor. 
O de,..,ce ki AÜno;ınnın bıi:ıden en ırnık 
~ kenan ..._ Manı yabUmnda bi
llİ bilen, tcmı)'ID'I, İfİlen yoktur. Zaten 
~ b;,. millet rıe.)'11 bir ülke ile 
"-fgul olmaııı için orada modern dü
f'ı!'e veya taaalara göre dünyayı ala
"!'""ar ~ İfler )'('pclmaa gerek
tir. Biiyük bir apo,. hareketi, bir tayya.. 
" )'CD'rfı, otmnohil aürat rekoru, w tıp 
~ bir lıatop aeyalıati, bir ilatiLil ;JG 
~ "'1ırp. BU pplaui:ı, filemi f'llf"lan. 
_.. inJıılcip 70ptılı. F alıaı ba inmıal.ııın 
tlhyayı fllôlıaı/a,. eden ( dilı noktası) 
feçti w acun bu h&liaeye artık aiqtı. 

Bi2önl. ........ n ;sal ""' için 
~ •hpt.r bi.ıun. Ben (onıa.. bi:ıa
"'m... m ıaal olovn istn olmaauı) Ji
lllloı ,_, - •:re ......,_. r1e ,,__ lıalı-

....... bir aös ~· yorpmam bae. 
Ba _,.,,. M...,. gflÇf!t'ken bi:ıimle ln-r:: e, F~ hatta diğer mea:tdeket· 
• bile mıııgal olman için bir lrnat 

le:ıdint. Bana ba melrtabamla okuya· 
ctdanına r1e Tiirk _,.....,, ya:ııye. 

..__ V. elim deyrlik9" bu İf halrlanJa 
111'.,ar-lar YoJXP fÜruli aise anlata
toğım .ı-,.; ltol.aylaftırma;yo re
~ 

111-Ze pıJ ... : 

F,.,_ ile lngiltwc - ,..,i ICaJe 
İle Daor.,,.-aoJra MIDlf lıonalı 21 rali 
tlir. Saray6anw ile Yclolıa - 22 
-.ildir. 11.-lelere JİIUNll edelim. Bü
lliiloaJa 1_1 milılir. Den.ek Sanrybıırnu 
il. Y cdacıcı )'('lıaı araamlaki arılrlıiın 
lOoıraı. Biliraiıta ki lltlllf kaıuılaıı yü:ıe. 
"ek llCOf;mek Arınrpa, hele ln,.ltere için 
•lıemnıiyctli b;,. spor hareketidir. Ara· 
...... -.le ı.;,. iki dela bunu .sm<rJ'CUl

lq,. -*· S- ba İf w-ine bi:ıim Yİİ· 
ıiicülıerin dikkat etmelnini dilerim •.. 
~ ı..wr<R)'Otl..,daki arkada,· 
larıa Wii bafh mrzliavemet ;yü:ıücüleri 
6cı ifi «Mıü•ebilirln. Bi:ıde çok u:ıcm yü 
._,n gençler var. Biliyorum: Onların 
)iUJükleri mlar da/ta ~ ve alnn
ea..a.ı.r. Falıat içkrintle ~Falı daya. 

~-" 1• rıartlır. Banlıar, boğa:u yuhan 
-.ru sıltmak ınıretile bir teuiye ve ~ 
kcıaıu ~ bir kaç ay idman 
•ttilıtm ve bir iki halta (Kale) de ka
larak d.nıiaüo -'arı, ~ı tec
>iibeli bir iki Ulareeile tetkik ettikten 
101ıra Manşı geçmeye teıebbüs etmeleri 
buralarda çok ama çok büyÜk gÜrültü
lcr yapar rıe biıim için çok büyÜk bir 
'ropagrında vnilellİ olar. Bu likrim: bel 
iti ayl«rn bulanlırr ve bunu tatbik edile
llaİJ'ft!O'k katlar gÜf bir sınama sanan
ı..r """'1-r. Fakat iirkmeyin 11encler !. 
&,. if giiftiir - iirkiiceiini:ı kadar, 
~Jr lraılar 6Üf değildir. Ben 
bımda bi:ıim İçİıı çok büyÜk bir propa
tıuwla Odlileai 6öriiyoram.. 

Bu mektulnıınlıı apor yıa:ıcılarının 

'Por t.,~:an, deni:ıcili.Jı lederas
Jıııonmaın oe ,,.,Aıoa: ernd yiUiicülerimi~ 

ıin diklıat na.aarlannı bu i§ Woerine 
fekerün • Ben bunıda onların İateyebi
~cekleri lıi:ıırmlu malıimatı toplayabi
'irim.. 

B.FELEK 

Fırka kongreleri 
Cıınfıırriyet Halk F ırkaoı kam kmı· 

r...ı..i Doı ay _,na kadar l»ımİ§ ola
...ı.tm-. 

~ bqıncla vilayet kongre
.. Y91>dac:ektır. Viliı.yet kongresinde o
......... rapona, t.ıı..m m•i Bay Ali 
~ ı.zu.Jımıaid:adır. 

1 BQR:-,A 1 
(it B• ] •rz dan alma.n ceheldir} 

20 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

ISTlltRAZl.All l TAHVILA T 
l.ttı..ram daibli 94,2.5 Rıbbm 17 50 
1833 Er • .,.İ 97 An. Müme,ıil 50.10 t--- 28,07.iO Aa.. T•b•ili 1,11 4S,GS 

• ıı :al.SO Aa.. Tahvai ııı 45 
• ili 27,06 

ESHA/11 
J. Bankaaı Nama 10 ı Reji kmpeaa.a 2.22.50 
• .. Hamilln• 10 T ıelefon 10,60 

~ MiiHıiı 95 ı T orkoı 18,60 
T6',kiye Cumlnıı- Çimento 13 
liı ... t Banka•• 57,SO lttllıat d•J· 13 
'tram .. y 30,llO Ş.rk doy. 0,87,50 
4-..ıolu H;,.. 2110S Balya 1,55 
lir Hayriye 16 $ark m . e~xa 4,65 

ÇEK FiYATLAR/ 
lorıJra 623 Praj; 18,98,68 
••ria 12 OJ.75 Belpat 34.96.75 
'rilano 929 Moako•a 10,90,7& 

ltt1ork 79,45,50 B-Tlin l.fj7,l!i7 

t.;e.,r• Z.45,14 Varıo•a ol.19 93 

A.tioa 83,86,75 Budapett• 4 .17 

lilr;;i. •• ı 3.39,56 Maclrıt 11.79.81 

#unsıerdam t .17,48 Bük ret 18.811,84 
lor,. 66,06.60 \ı •1• n.a. 4.29 

NUK.UT (Satlf) 

it- lt.maı -• F. Franua Ul!I 20 1 •••icr• 815 

1 Dolar 125 iP- ıa 

1 ıt .... C.k 18 ı Muk 43 

l lôl• A•. Z3,li0 1 Zloti 22 

la &.torlin 625 20 IA:r 17 

Liret 213 20 Dinar 55 :I..?· 23 1 ç .... .mc ---•• JWçlloa na Alba 9,32 .. .,. ...... 24 M.idiya 41 

l Ftorhır. 113 Baak.ot 240 
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Ş EH i R HABERLERİ 
öKONOMl 

Yerli 
Plaklar 

---
lthalatıD tahdidi Ôkonomi 
bakanlığından istenecek 

ŞehrimizcWri pliılı: -,.M:ıilerirıin 
ökonomi liakanhğma müracaat ettik
lerini ve pli.k ithalatıımı ta.lult edil
mem •ı imde a.uhmduldan& yazlDJt
tık. Al~ yaprJan tıetılOJder, 
plak aana;piimi:Dn ihtiyacmı k.arplaya 
bilecek oı.uniuia -..ardığmı g~ 
lia-. Bunun~ NP« ~ 
dır. lthalatm ta.bdıidıiıne W- ı:&te • 
recek oı- bu :npor, ökonıımi bakan· 
hğma gönderiJec:ektıir. Bu İ! üzerinde 
bir plik ıipariıçiai, dün ıkendioi:le gö
riiı- lıör nmharr.Js. . ' ıuııları aöyle
miftir: 

«-~ ~ penıkendecil&
..., ftl'dıiğimiz pl&kları &ki ,,...ıen te • 
darik ...ı.,.'*"7. Bir ku.mmı burada 
~~yaptırıyoruz. Bir lus -
mmı da baıtıçtıen ıreıtftiyoruz. Bura -
da yapdazıılıır, ~li okuyucu vo çalıcı 
lera bizim doldurttuğuırnu pl.iklar • 
dır. Hariçten getiı-tlıiJderimıiz plil nü 
muneilıeri - blıplandır. Bu kalıp.la
n buradaki r.Jınkada çoğaltmalı: da
ha uaıza ..-,_. Pliık ıithalatmm tah 
didi, yalnız niiın..._ olarak got.-rtilen
lere dolmnnlnwmak üzere, faydalı • 
ı:br . ., 

Yunanistana yumurta 
ihracatımız 

YnnenUtana ol""' yumurta ihraaı.
j;muz acıa zarmnlnda biraz gevtemiı
tir. iç plyeum•zda fiyatların yiilnek 
bulunm.aamm. bunda bqlıca 8ım.il ol
duğu aöyleniyor. 

Oda dUtcesi 
Evwı!ki gÜn oda rneclilindo konu

§Wan vo kabul edilen Tı.lcaret ve Sa
nayi oda.u 935 bütçeo.i t&&dik edilmek 
üzere b•kanlığa gö:n.derilmiftir. 

ŞiRKETLERDE 

Kayışlar koparsa 
Tüne ne olur? 

Tünel arabalarmm kayışlarının kop
,,_, halindo> arabaların elektrik moto
rile ı-ne.ı durdurulma•• kabil olup 
olmadığ1nı anlamak ;.,; n dün gece Na
fı:ı beşnüfcllİJİ lbrah:m ve k=ı.iter 
Ihsan tramvay ve Tüııel şir
keti müdürü M. Gin.dcorf hazır olduğu 
halde bir tecrübe yapı~=ştır. 

• Tramvay tarifesi - Tramıray tıa 4 

rife kcım·eyonu geçen hafta ya.p! ı ğı 
tetlril'3l neticeııindc eski tarifeyi ol • 
duğu gibi bıra.kmağa karar ~ti. 
Komisyonun buna c!air haz1rladığı ra
por dün Naf"' Bakanlığıruı göılderil
m "f tir. 

• Tünel §İrketinin binası - Tünel 
~irıu.tinin muir.. 1-eleoıi mucibince Ga -
la tada yaplDUWlğa mecbur olduğu ki.
gir bina hal.kında 01>reyan eJ!....,. mü
za.kereleo- bitmiş, ş t·kc t, bu h-.nanın 
yaplırıı'ımasını ~ "tibn:le kabul et
miştir. 

1 K · c feı 1 -------Dördüncü konser verildi - Kon~ 
servo-.tııvar tarafmdan bu sene veril· 
mekte olan komet"lerin dördüncüsü 
dün Bay Cemal Reşiclin idaresi altında 
Fransız tiyatro:.unda verihniıtir. 

"' Bay Hicabi - Un.iver•ite teılr:i
-t JUheM nu:Würü J:l.ay Hicab! Konya 
ka.zalanndaıı birine müddeiumumi ta 
yin edilmitt.ir. U...ivcn-•ıte tedrisa: şu -
beei müdürlüğüne kadro mucib nce 
55 lira ıu.li ına14!a başl<a birigi tayin 
ediı:ecektir. &ay Hicabi eaki g&.i.cled 
arkııdatlannuzdandır. Kendisine yeni 
vazife&nde de muvaffakıyetler dile -
.riz. 

* Bay Faik Döndi' - Seyriiaefer 
AkJDCı tube müdürü Bay Faik Viya
naclaki tetlıd<Atmıifııı tehr:.Oize dön . 
müştür. Bay Fail<, yaptığı tetkikler 
hakkında belediyeye bir rapor vere -
cektir. 

* E.r.:">iyel müdürlüğü şubelerinde 
bulunan aivil memurluklardan bazda. 
n r-.ü anıecnu.rlııklara geçirilmiı ve 
Anadoludaki münhal emniyet -.ur· 
luldan kadr-.na ge•;:"rilmiftjr. Terfi 
eden memurlarla yeniden hariçt- a
lmmı~ poli. namzetler:ile bot yer
ler kapatılmıttır. 

• Eınnıiyet müfettişleri polis mer -
kezlerini ve müdiriyet kalenı1erini her 
-.e olduğu gib' bu sene de mutat tef 
tiılerine baf)81l11"9lardır. 

• Etibba oda.urun M>nelik mnumi 
kurultayı bugün saat 14 te E.tibba o
duında yap~acakbr. 

" Cumhuriyet Halk fırk-ı Fatih 
kazaeı lı.on~si bugÜn aaat 14 te Leta
fet apartımanındaki merlt..zinde top. 
!anacaktır. 

• Geçen hafta ekseriyet olmadığın 
dan dolayı yapılanuyan T..ıebe biriİ· 
ii kongre.; bucün aat 14 te Birlik 
meke:ıind.e yapılac.Uıtır. 

Tayyare Cemiyeti evinize yan
lıflıkla zari bıralmuımış olaa 
bile, m ulak bir emekle fitre 
ve zekatınızı Tayyare Şubesine 
verebilirsiniı. Uluıal iflerde ne
lerılen reltinilir ki '! ... 

P..OLISTE 

Balyadan 
Çıkan barut 

Polis bir ameleyi zan 
altına aldı 

KazLıç.,.._ıe iplik fabrikaamda 
balyeler arasında hıqala benze.- ve 
dört parçadan. mün:ldtep kabili i§tial 
bir banıt haımını bulunduğu ve bun
ların ~ teelinı edilmğini yazmq • 
tık. P..,_ bu huau&ta tahkikatı derin
le§t:inni§ ve bu patlayıcı maddenin fab 
rikaya. ne suretle girdiğini ve ne ya
pılmak iatendiğin.i ve bunun hakikaten 
balyeler arumdan çıkıp çıkmadığı hu 
,_mımde tahkikata b&flaı:ıulfır. F ah • 
rikanm malcinistlermden ve ameleden 
baularmm malUınatma müracaat et • 
mitt·r. Bunlar arasında balyec!e11 çık. 
tığmı söyleyaı amele ı- imıinde biri 
zarı altına a.ltnmıtfır. 

Otobüse taş atan çocuk 
3338 numaralı otobüs ile Ey\jbe git 

mekte olaın Tramvay t" .. laıti ınıemurla.. 
rmd- Bay Hü.eyin Hüsnü dqandan 
Mu.ata.fa iaminde bir çocuk terafından 
otobüaün camma atılan bir taı ile gö
zündaı yarıJanmıttır. Çoculıc yMcalan 
ODl§tı.r. 

Kazaen eli yandı 
Galatada Mwnhane cadd.,.inde o

turan lhaan Haliç F encrinde tantinle 
balwan Ciiret isınind<eki römori<örün 
ka.zan ve kömürlük kııırnında limb& 
ile çal~ iken kazaen e'~a yannut 
tır. 

Palto hırsızı 
Hala.kar Gazi cadde.inde Çinici 

Polün dükkfuunda asıh bulunan pal -
tosunu seyyar eslı:"ci Rote isıninde bi.ri 
çalmı§ ve yakalanm~tır. 

Çlrp -n tramvay 
Beyazıt • Kurtulıq aeferini. yapan 

vatman Şalcirin kuJlandığı tr.unvay sey
yar satıcı Melunede çıu-pıııq ve aol ka 
§mdnn yaralamı~tır. 

Bay Recep Peker 
ayın 24 ünde 

Menemene gidecek 
lr.:kliap şehidi Kubil.iy namma Me

nem, n de diki.ie.oclı: i.-,kil&p abide•i me
rMİmİnde C. H. F. genel yazanı Bay 
Recep Pd; •• de bulunarak miifıim liir 
süyk:v verec ktiı-. 

llay Re<:ep Pdı:.,.- ayın 2.4 ünde 
Jzmir yolu ile Menemene gicleceı.tir. 
Saylavlardaıı .day Hasan R~t te Bay 
Recep Peker ile birfil<tc Menemene 
gidecektir. 

MAHKEMELERDE 

BELEDiYEDE 

Yeni 
Konservatuvar 

Pian ve maketlerin juri hey 
elince tetkikine başlandı 

Yeni konoevatuva:r evüıin yapd • 
ması için açılan plfuı müs'•'ka•ım 
yerli ve yabancı 70 kadar ma-,. İ§
tink e•mifl'ir. Bıirılar ~esinin pli.n 
l.arı ve bina yapdchktan ....,.,. ala.cağı 
§ekli ırösteren miiceuem maketleri 
göndermi§lerılir. Ma.kıetkr, pli.nlar, 
-ri.!İıyetin büyük ..Imıuna lı:onu!mnı
tur.Kaz•necak ueri ~· owk üzere lir 
jüri heyeti te§ekkül etmiftir. Bu be -
yot, dün toplanarak pli.n ...., maketlo
ri tetk:i.k eltmİftir. Tetıalder daha bir 
müddet Mirecektir. 

* Belediye lktısat Müdürlüiiine 
yeni bina - Belecl.iye iktııwı.t müdürlü
fünün ifgal etrnek•-e olduğu eıık! bina
JUD yerine y8>İ bir biı. yaptın}muı 
dii§ünülmektedir. Şimdiki bina, bel ... 
diye §ubeleri için çok dar ıelmdttedir. 

Saylav seçimi 
-o--

Dün kazalarda top
lantılar yapıldı 

Dün kaza kaymakanılannm riya
.mnde, -.. mmta&ada rrwJı.aU.., mü-
1nea811eri bir toplantı yaparak yeni 
mylav ..,,çiıml hazırlıkları etra.fmda 
g~ii§lerdir. Mahalle mi•ı ·ııe . 
rino li..uın gelen direktif veri.lınitti.r· 
Vatandaılann iaimi'.eriıı.i tapyan def • 
terlerin cumarles.i günü aarlmaaı üm•t 

· edilmdttemr. intihap tefti§ heyeti, ~ 
terler üzerindeki teduilr.lerini bu ak • 
tam bitıirznıit olacaktır. lhçok dJ . 
teri.erde bu- kısım vatandqlarm dİnı· 
!eri miiken.... ve yanlıt oı.....ı. yazıl -
11Uftır. Bunlar düuJ.tilmipir. 

ViLAYETTE 

Fidanlar yılbaıında 
ıablacak 

ZU-t müdiirliiiü, yemit fidanlari.la 
auna çubuğu fidanlarmı dağıtmak j. 
çin büyük .Lazrbl.ı.r y~. 

Fakat bu ..,..., fidan ve - çu
bukları az para mukabi.linde verilecek. 
lir . 

Bel. diye hududu içinde yemiş fida. 
nı ve asma çubuğu almak iatiyenlerin 
müracaatlarının arl<aaı almnuştır. 

Belediye hududu dııındakilerin mü
racaatları ay aonuna kadar laıbul edile
cektir. 

Fidanlar yıl lıa§mdan sonra veril -
mcğe ba§lanacakbr. 

* Ziraat itleri yoNndadır - Mii.1-
hakatt- Yilayet ziraat müdürlü;ü
gelen 11lporlara göre, :ilİraat iıJ.eri Ç<ıK • 
yolundadır. Elıim ber taraka iyidir. 

h arısı mı zehirledi 
Adamın zeh· rlenerek öldüğü anla

şı .dı, fakat ortada 
delil o .ınadığı için kadın beraet etti 
Çatalcanın Karaağaç köyünde ko

c.uı Ahmedi zehu' eycre.k öldünnek -
ten suçlu Müriivveı kızı Rnluycnm du
rUJJlla.&1 d\i:ı &glT cezada bitirihnia.br. 
Dc..vaya ... azaran Ahme! ölm~, aradan 
bir iki ay geçt •kten IOl!ra Rukiyenin 
Ah:nedi zehirleyerek öldürdüğü f ayi 
olmuı ve bu dedikodu müddeiwnumi
nin l<u"ağma kadar gitmiştir. B\Blun 
iUerine Ahmedin cesedi ııömüldüğün
den ki ay sonra mezardan çtkanl • 
.m,, bağırsak!an al.ınımt ve Morg kim
yahaneoinde tahlil edilmiıtir. Bu taJı. 
lil neticesinde Ahmedin bağır>ak.la • 
rmda en şiddetli zehirlerden arsenik 
a.dı verilen zeh r buJunmtıtlur. Bu ne
tice almını:a da Ahmedin zehir).,.,., • 
rd. oldüğünde §Üphe ve tes-ecldüı b.J. 
manuş, karısı Rukiye koauımı zehir 
leyip öldfuı:n..Jde ittiham ohmarak ya 
kalanmıf ve tevkif olunmuştur. Ruki
ye ilk önce kooalllll öldürdüğünü in • 
kil· etmi§, sonralan da arada bir ko
cas le kavga ettiğini, bu kavg-alardan 
müı-~ o~an ihtiyar kocaemın kah
ve cezve&inde sıçan olu kayna.tıp içti
iini ve bu 5uretle kendıi kaıdiıni ze • 
hirlediğini söylern ftir. Bu tekilde ze
hirleniıin tekidi ve Ahmet sıçanotu i
çip kendisini zehirleyince tedavi5ine te
tdıi>m olonmamaaı, ölünceye kadar ve 
ölümünden sonra da köydeki kOlllfU
lara bri §eY söylenmeme&.İ ~i Ru
kiyenin öldürdüğü şüphelerini arttır
IDl§lır. Şahitlerin hepsi Ahrnedi Ru • 
kiyenlıı zehirlediğ "ni ıö.ım.ecliklerini, 
Ahmedin de ölümünden .....-wıl bu va· 
dide kendisini :l.iyaret ode~ere bir§eY 
aöy~iğini söylemi§lerd'r. Düu de 
.iddia makamı mütaleumı aöylerken 
Abmodin bağıraaklarmda a.--ııik bu
lunmaımm Rukiyenin kocıunı zehirle 
meııine delil tetkil edenıiyeceğ-:n.i ve 
Rukiyenin: 

- Ahmet kendi kendini zehirledi 
,..ki indeki • didaamı l'ecl - cerh ede
cek del'ller mevcut olmadığı içm bu 
iddienın kabulüne mecburiyet o!du • 
iumı .öyliyerek beraet Utemqtir: 
~eme müzakereden sonra Rukiye 
hakkında beraet kararı veımittir. Ru 
kiye bu karan itilince çok ... vİınmİfı 
..... ..nneinden lıünırür hüncür ağlaıı
ya ha,Jal!llfbr. 

1 E oin kaça :.çıları mahkemeye 
veriidi'.er 

Eroin ima! .. e ııabn•kuın suçlu o -
lan D illütri AnlanMIU, lbrahim., Do -
rıı,. Frıuo, Apcı.tol ve o ğer auç ortak
larmı.n diın de arıniy<ot mücliriyeti k.a
çakçt~ık ve u)'Uf(urucu maddeler ta -
kip büı·osu memurlan tarafından te • 
ferrüat üzerindeki sorgularma devam 
edifınittir. Suçlular cumartes.i günü 
haklarında tanzim edi:en evrak ile 
beraber ae1c· zinci ihtiaas mahkemeai 
ııı:.üddciwnumiliğine teslim edilc.:elı: • 
ferdir. 

* Bunlar da bafka - Eroin kaçır
makta.n auçlu Ceva.t, Fazlı ve Cevadm 
karısı lu;netin mub.kemelorine dün de 
9 uncu ibtiaa& mahk-inde devam 
edilmift-r. Bu dava geçesı cehede bir
leştirilen iki da ..... dan ibarettir. Dava· 
run birinin suçluları Cevat ile Fazlı 
diğerin"n suçluJ.arı Ceva.t ile lı.anaı U. 
mettir. Cevat her iki suçla da bulundu 
ğu için geçen muhakemede tevkifine 
karar veriJmiıü. Bu celaede Cevadn 
dava.ana mevkuf e>lar.a.k: balulmqtır. 
Ça.ğınlaıı f&bitlerden bazıı.rınm. 11el
memeai yüzünden mıa.hı.- 27 ı.:rinci 
Jıı;i.nun per§elllbe gününe bırakılmı§ • 
lır. 

• Duru,,- bafka ııün• bırakıldı -
Bakırköyünde itl>ettiji bir loi.-eç oca -
ğuıda emniyet tetbirleri almıyarak ilci 
kız çocuğunun ölWnüne sebep olmak
tan suçlu Hü.e,inin dunı§IDUma dün 
de ağır cezada devMlı edim:lplir. Dün 
dinlenilen tahit çocuklardan b"fka 
müdafaa §ahitleri de dmı-u-ine lü· 
zum görülmii§, m.ı...- ba§ka l/iİnıe 
bırakılmlfbr. 

* Beş ay hapaedilec.el< - Samoı ol
duğu halde bir içki deposundan zorla 
1"lıiri istematm ısuçlu Muba...emin de
po ulı*siııııi tehdit ettiği sabit olmuı, 
bef ay miicfdetle hapse lııonalınauna 
karar Verilmİf Ur, 

* Gardiyan HasibYı muhakaııai -
Kansı Hüa.niyeyi öldiinndrten suçlu 
prdiyan Hıısllıin dunrpnaama dün de 
devam edilmiıtir. Ancak bir §ahit gd
mit. diğer şahitler gelınemiı olduğu i
çin dunı f1Uil batka iÜDe bınılolmıt
tır. 

ODADA 

Odada yeni 
Meclis seçimi 
Ôkonomi bakanlığı mün-

tehiplerini bildirdi 
Oda mecliai azalannı seçıınS üzere 

ayn.lan 40 birinci müntdıip için düa, 
seçim moubatalannm hazırlanmasına 
lıqlamnrfbr. 

Okonomi balranlığı da, teabit ettiği 
20 lııirinci müntehibi oda mcdisiue biJ. 
dirmiJlir. Bu listede, Anadolu sigorta 
firi<etim~mü&yRabbaııi, Akay 
müdürü Cemil, Zümre zade Şakir, Re
fi Celal, havuzlar müdürü Cemil, Nem
li zade Mitat, Saat Kara Osman, 
foto Süreyya, i1inıırt §İrlletiaılee Kemal 
5 ·P · • n daha bazı tacinerin isimleri 
buL +wıwelrteifv .. 

Yalnız, balmoılığm gönderdiği ba 
20 IDtilik listede ilıi gün eyyeJ biten 
-ı;mde 1 inci miiatehipliğe ayrılan &y 
Nemli :ıade Mirat ve Bay Refi Cel.a • 
lin de isimleri llıahmmaktadır. 

&mm için oda, dün tdgraflıı baluın
lığa müracaat elmİ§, bu iki birinci miin
tehip yerine yenilerinin bi.ldirilınelini 
dtemİftİr. 

60 hirinci mfurtdıiıp halta içeriom. 
de toplaı ' Jıer, asli meeli• azüanıu 
aeçec ....... 

MAARiFTE 

Talebe kongresi
nin yenilenmesi 
200 talebe bir mazbata 

ile seçimin 
tazelenmesini istiyor 
Hukuk iakWteai talebelerinden 

(200) kiti lııir ırw h la ile talebe ce
miyeti>M ııniira.-t ederek, evvelce ya
pılan konrgreoıİn yenilerımeoini ve idare 
heyetini:n yeniden .eçilmesini İ61emİ§
lerdir. 

Konanı yakında yen.iden toplana
caktır. 

Güzel yazı mUsıbakıları 
Tubm> haftatı dolayı.aile moktepler. 

de Y .......... güzel yazı müaabobsmm 
neticesini tellak .içiıı ~ ilk teılri· 
saıt müfettiılerindeıı bir komi.yon ay. 
rılmıttır. Komioyan yolunda mükafat 
alacak talebe:ri belli edecektir. 

Bir ~alebenin muvakkat tardı 
Pamrtesi 11ünü hukuk {.kültesi bi

rinci suuf91da hukuku umumiyei dü
vel deninde bir iııi.dise olmu,tur. 

Cevat isminde bir talebe lıalkarak 

profesöre, derıohanelerde talebeler için 
kifj yer bulurımadığııu, 5ababLın ıaı... 

bderin yer lmpı~makia olduğuııu eöy
lıemiJIİr. 

Bu hıW>e üniveraite medisine ve

rilmiıtir. MeclM talebeyi bir ·- müd
detle fakülteden tarda karar Yennİf

tİr. 

F aı.t h.&uk fakülte.i ınecliW, Uni
veo-site meclisinin bu laıranıu lı.alıul et• 
mediğinden rnıdaetmiştir. Hadise yeni
den tetkik edilmektedir. 

Yalova köylerindeki mek· 
hpleri te!tiş 

Maaril müdür muavini ŞeW.et Sü· 
reyya ve Adil Yalova köylerine gi
derıılı tef~lerde baluıınıuılard,,.. Y alo
va köyleri ımrıımİyet itiıarile iyidir. 

Boğaziçi lisesi 
A.,..,,..tköyünde F eyzii.ü liAeoi a· 

dmı Boğaziçi JMeoine çevirmi!'lir . 

Binbirdirek ocağında 
konferans 

Cumhuriyet halk fırl<ası Alemdar 
nalıiyeaöne bağlı Binbirdirelı 5emt oca
ğı tanılmdan fn4uıdııflann bDbirlerile 
ıan....-lıın için h..- <m be§ günde bir 
,...,ılmoıkta olan topı..t.lardan ı.m... 

cio.i yannl<i cumartesi ak§Allll saat 20 
de Divanyolunda oeıılı:lıır meri<ezinde 
y•plec ....... 

Toplı lıda gmııç bulmkçularmınduı 

Bey Rasih Yigengil tarafından (Türk 
töreUnde aeçim L 'd-mm ilerleyiti) 

ba4donıla bir konferans verecektir. 

Nairiyeniıı Jııiı..yeai.nckki ııençler 

tarafı.nıı- maMki ı-ça1arı ç..ı.ı-..k

tır. 

Haftada iki ders 
Türk muailü 5anatkirlan cemiyeti 

baynımdan sonra on bet günde bir 
halka koD&erier venneğ-e karar ver -
miftir. Bu kona.erler cemiyet binaanwla 

. verilecektir. Kcınaerleri 15 • 20 kitilik 
bir orı.-tr& heyeti idare edeceklir. 
Cemöyoet ileride kırk k.itilik bir orı.:
tra heyeti t.,Pjl etmek için çalıımak
tadır. Ala.turka musiki ,ma.lara ve • 
rilmekte olan gup musiki lwnlanna 
devam edilmektedir. Bu lruralanlan 
.yalnız nazariyat lı:ııım.ı hakki.le çalıp.
biliyor. Sez ve "'-ria lasrmlıın, ders alan 
lar araaında. çıkan anlquııam.azlık 

yüz~- ,imdilik ser: kalmııtır. Na
zariyat kısmında 7 k'4i dene devam 
etmektedir. Haftada iki den ....nliyor. 

G' 'nü. 

Sulh güvercini 
Kral Aleksandr'ın leci surette 

katlinden sonra ortalıkta kara bu
Hztl.ar belirdi. Bütan Jurlaklarda 
harp .özü dolQfmağa baş-
latlı. Nereye git.eniz., lwın-
gi gazeteyi açsanız bir harp te
ranesidir gitliyorda. Derken yaı!'lf 
ycZvCZf mesele aydınlandı. Harp la. 
kırdın eski gürültülü tonuna kay. 
betti. Ve hattii sonra büsbütün işi
tilmez oldu. Y ııgosla1Jya ile Macc»
ristan araırınJaki. ilıtüôl Cenevre • 
de tatlı bir pekilde bir dü:une bağ. 
lamnca, 1-lbinlerin iimüli kınldı. 
Bunun üzerine her yerde banı söz.. 
leri daymağa basladık: Salh ••• 
Sulh •.• Sulh! • 

Bütün acunun dikkatle Ü.Zerine 
göz diktiği Sane reyİômtmn bile 
ulmlar anı.o bir kııvııet taralın • 
dan emniyete alındığı görülünce 
sulhün - fimtliki halde - tehlikeye 
ginnesine sebep yoktu! 

lngillere, ltalya, Hollanda gibi 
devletlerin top yekUn Sarre'a gön
derecekleri üç dört bin a:akerin, 
Fransa ve Almanya gibi iki yan- · 
dan iki lıavvetli baskı ~tında bu
lrınan ba küçücük toprak parçası . 
İçin ne dereceye kadar müeuir o
labileceği aynca düpinülmekle be
raber,. yakanda söylediğimiz gibi 
fİm.dilik • bir tehlike olması ihti
tr..al dahilinde ıleğildi! 

Sulh güvercini, Cenevrede dip
lomatların toplandıkları sarayın 
baJ.sui.nden bir zeytin dalı kopar
mıf, bafına da telneJen bir çelenk 
takm11 ol'aıığıı halde bütün Avnı
pa yurtlarını dolCZfJyordu. 

Sulh &ÖZÜ harp sö:tünün yerine 
g~. 

Bu aırretle beynelmilel asabiyet 
termometresi rok ini,li çıkı1lı bir 
hararet kaydettikten sonra tekrar 
aulh derecesi ü.zerinde karar kıldı • 

Fakat ıınutmıyalun ki Londrada 
lngili.%1 Japon ve Birleşik Ameri· 
ka mıualılıaırlarının görüşmeleri, 
aralannJa oynadıkları goll parti
kri kadar bir netice vermedi. 

Ve ne yazık ki bütün acunu ala
kadar eden aulh düfiincesi ve harp 
enılişui, LonJrada birçok defalar, 
bu goll partilerinin yargunluklan
nı gidermek için - 'T -li lomat-

• ıann imrahal mevzuu o d J • 
Dün gelen telgrallardan öğrenİ· 

yoruz ki, Fransa Mebusan Meclisi, 
bizim Türhfeye "hazır ol cenge 
eğer isteraen sulh ve salah!,, diye 
tercüme ve hulasa edebilccci' ·.,. -
birçok müzakerelerden sonra l •· 
biye bütçesi için 800 milyon f:c. •< 
yani aşağı yukarı bizim paramızla 
72 milyon lira fevkalôJe bir fazla
lık kabul etmif. 

Bunun sebebi Almanyanuı Ver
aay muahedesine rağmen silahla -
nnı fevkalôJe yükseltilmiş ve giz. 
liden giiliye harp olması imiş. 

Diğer taraftan rami ağızlardan 
lekzip edilme.ine rağmen Fran a 
ile Sovyet Rusya arasında aktedi
len askeri ittifaka dair şayanı dik
kat in,,.m yapı°':tyor. 

ôbür taraftan öğreniyoruz ki, 
Amerika, bir harp olduğu takdir
ıle bitaraflığını ncuıl muhafaza e· 
ıleceğine ilair bir lormül düsünür
ken, M. Roosevelt Bir!efik. dev· 
/etlerin acunun en kuvvetli devle· 
ti olması için yeniden harekata geç 
rniş... Diplomatların sulh sözleri 
~kiyi. lnuının yüreğine su serpi
yor. 

Fakat öyle iae bu harp hazırlığı 
ne? 
Kıl~ar bileniyor, tanklar ha • 

zırlanıyor •.• Ta.yyareler yapılıyor. 
Fakat beri taraftan mütemadiyen 
tatlı ıralh sözleri sar/ediliyor. 

Fakat korkulur ki sulh güverci
ni Avrupanın iUtünJe dolcqırken 
yoralmımn Ve dinlenmek için bu 
silah ve süngü ormanının bir da
lına Jı.onJuğu zaman yaralanma -
nn! 

Mümtaz FAİK 

TAN 
MILL1YET'in yeni 

adı olacaktır. 

Muhabir Bay Ragıba 
Anadoluda gazetemizin muhabirliğini 

yaptığınız sıralarda namımıza kaydetti· 
ğiniz abonelerden zimmetinizde talıalı
kuk eden hesııbab taafiye etmelı: Üzre id< 
relıanaııize müracaatınız, adresinizi !:ıil
mediğimizden, iki defa ilin edihniıti. Bu 
günkü tarih len itibaren bir hafta zarfın· 
da matbaamıza gelmediğiniz takdird& 
kanuni yollara müracaat mecburiyetinde 
kalacağımızı bir kere daha beyan ederiz. 
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ÇARDAŞ FÜRSTİN 1-M= - Yugoslav davaan-

dan•onra 

V ugoshrvya - MKM'İ.tan da\'Ml 
hskkmda W..dar Denaeii 

konseyi tanıfmdMı veril-. brw ı
YueoaJ.avyoa, hem de Macar .,....._. tara
fından iyi kabul edildi. Y ugoolllV bumı 
bu laıran Yugoslavya - lııü7'iı; 
lıir mvvlllfalayet telild.i edİ)ı«. ~ 
ı:Utan'm Dıbayet ,ola ııeldiiini bildiri • 
yor. Diğer twııitan Macaristmı guet&
leri de brann M.car biikWneti için bü
yük hir zafer olduiumı iddia ediyor. 
Her iki tanıfm da karar h.MwwWri te
lildı:isini öğrendikten ...... uı ... ı
Derneği kODSe)'ini tel>iriı: etmektıeo bat
ka yapacak bir teY .kalmıyor. KoJMeJ 
kararı verdiği zaman t.wıun tiıunwiye
tine iıaret elmİ.ftik. Aracı- geçen lıir 
baka, on güıı içiode Y ~oslavya ""' Ma.
caristan gazetelerinin yudıklarnu oku
duktan sonra kooseym yaptığı İ§İn ilk 
once zannedildiğinden de ~ büyük ol
duğu anlaıılmMotadr. 

• • • 
2- Yugoslavya'da kabine buh-

rant 

V ug~sikila~J'l'.~. 7.:ç ~Bi-
nesı cun o:nce elti. u 

istifaya stıbep nedir? henüz belli değil. 
Bu, anuk yeni kabine tqkil edildikten 
aonra anlatılacaktır. Ancak bu Utifadan 
naip Preno Paul'un Yugoslav policıı.
•ında faal bir rol oynamak i&tecliğj neti
cesi çrkanlabilir. l<.ral Alexandre'm ölü
münden sonra Uzunoviç kabinesi istifa 
ettiği zaman, hükumet içine Hrrvatlann 
ve diğ ... muhaliflerin de aluvnuı Paul 
tarafından iltizam ediJmitti. Anı:ak böy
le bir yol, Kral Alexandre tarafından 
takip edilen iç sıy...ayı ölümü akiobinde 
tenine çevirmd< clemelı: olacağından ka
bine eslu ıddönde tetekküi etti.. Y ooi 
muhaliflerden kinue içine abnmadı. ~ 
cak bu kabine t"flı:ili tanmcla naip P-1 
'le Baıvelı:il Uzunoviç ,.._mc1a iıbtiliıf 
olduğu da wylendi. Paul'un kendi fikir
lerine uygun bir tarzda kabine teıkilin
de rsTar ebneıine Y ugoslavya'nın dıt ıı
yasa vaziyeti müsait değildi. Çünkü 
Uluslar Derneğ-mdeki .ı... sürüp gidi
yordu. Şimdi bu dava bittiğinden Paul 
kabineye muhaliflerin de alırunasllll isto
rni! olabilir. Son haberlere göre, yeni 
kabinenin teıkili Hariciye Bakanı Y <r'f• 
tiç'e brralı:ılm.ııt.ır. Bu da gösteriyor lü, 
Y ugoılav kabineainia değipne9indeıı 
dıt sıyuada b ... !_.; bir değitiklik 
manaıı ç•kamaz. U™viç kabinesiırııiın. 
istifasından ç.lı:an mana hu olmakla be
raber, her balde vaziyetin iyice anlatı
labilmesi için bir kaç gün bekHmek go
rektir. 

• * • 
3 - Londra deniz görüşmeleri 

fi=='\\ eDU iı.Jı w-so....aol;!...erinİ.n IOllU KÖ

~ ründii. Wa§io&"ton cı-i% Mliıh
ları nuahedesi haldanda karar verecek 
olan L.ı görü~erden bir netöce Çlk
mam. ftr. 1:..:ın.sen Japonya mü.vat iı.te
diğ: .• 'en, Amerika da hu müsavatı tam
mıy~.agmı bildirdiğinden böyle bir -
tice ılmıryacağı ilk günden anlatıbnq
tı. şu •. di Japonya'run bu ay çdanu
dan önce Wafington muahedesini ~ 
belmelO cerektir. 31 ilk lı:inun a11 _,.._ 
na kaı!ar feshedilmezşe, npı,alıecle yeni
den tecdit edilııniı aıldedileeektir. Bu
nunla beraber muııfıecle f.,...ecliloe cWü 
bülı:üml..-i dalıa iki sene _,i kalacak
tır. 1936 11h sonundadır iri Watiaglon 
mukaveleNni imzalay- devletler, deniz 
.naJu yanımda 1amam;ı. _.._ kal
maktadırlar. 

• • • 
4 - ltalya - Habqütan 

11 talya ile H...,.._stan arumdaki 
U hudut hidi&ehnin mahiyeti 

bAli anlaşılamamıftlr. ltalya ~ 
mn hududu geçtiğini bildiriyor. Habe
fİıtan iae, 1 talya'nın bugün bile Habef 
hududu içKıde bulunduinnu IÖyliiyor. 

Milli tefrika: 49 

Ve bu sefer Nazmiye müstehzi 
müstehzi bakarak derin derin içini 
çekti: 

- Nerede 'imdi o talebeler ... 
Nererle bir tane bile göremiyorum. 
Şimdikilerin on tanesi onlann bir 
tanesi ..• 

Bu sözleri Ticaret nezareti mü
dürü umumisi bey nalıncı keseri gi
bi kendine yonttu: 

- Haamefendiciğim ... - diye 
kırıttı - billahi bu kompilmandan 
hisse mi alacağım efem. .. O sıralar 
da bendeniz de darülfununlu idim, 
efeeem! 

Nazmi dayanamadı: 
- Refika hanımefendi - de

di - son zamanlarda darülfunun 
fakültelerinden hiç birisinin kapısı
na uğramamı• olsa gerek. .. 

Gencin kendisine hitap etmesi 

H .. oıwı.. go'lıi, llılılya ile mukar
ed.ilecoiı: ........ atyıi ....... lıir .ıe-.letiııa 
durup clunulo.ı ltıUya•,.. -..Z ed&
cei:iııe ikimel venmiı: eüçQir. Bu biıdi-
" uacık kurt ....... ı;ı.. )eaiıaıi ....ıı.. • 
y«. Bununla .......... = leWn lıoir ı... 
dut ibtöliıhndom -... oldufll mı1atı1.ı.. 
ı- aoma dcin lıir -'- Uaııic IUmıp. 
liyor. Çüakii A&ilııa ,,Pi•!erl*eleri -
...ıe.mde F...,.. ile ftalya .......- lıir 

...ı..,_ meydua ..,&diii eö,.ı-diii bir 
•ırada bu hi;f . çııkman, .......... ltal
ya tanıfmdaa ~ ..... fWm1llii bir 
tqt4ıbiia olduğu • • nı hatıl eıtJııiıti. 
Ancak fÖmdi bu meMie -' ı.-ııacaı.1 
J.talya ffabeti•tan'a iıir nota aöndennit, 
tazminat, tamirat, tarziye Utiyor. Ha. 
IJeıjlllan'm meseleyi Uluslar Denıej:ine 
havale ettiii büdiriliyOI". Bu da kimin 
ıhakh, mum baluız olduğunu aöstenne
ie yardun ecı- bir delil olaırak lı:al.ul 
.>!l.J..!1" ......._.. .... . . ~ 

5 - Karnı hlllrp 

A mwilı:a Cumhurnıili Roosevelt 
barin ıkirb ohn*ı- çıkaracak 

kanun Jayibalan hazırlamak için bir ~ 
misyon t"!kil et.ınİ§lir. Bunun manas .. 
Al anlamak için §UIIU hatırlamak lıizm>. 
dır ki bir zamandan beri Amerika silC 
fabrilı:alannm yapbkları tıİalret Ayin 
immdan Nye'in bafkanlığı altmda bu
lunan bir koıni.y<m tanıfmdarı ted<ilı: 
edilmektedir. Bu komisyon Amerika ef. 
kin umumiyeırini heyecanlandıran bir 
takını hakilı:atlar meydana çıkanruıtrr. 
Anlaıılmıptv ki genelaavqtan oonra ya. 
pılan ~oızlarcna lwnferwlarmın ne
Uoe.iz kalmasına silBh fabrikaları çahı
llllflardrr. Soırra Amerika'mn genelsa
V&? g.İnnesinde de si!ih f...nı.aiarmm 
ve bazı banlı:ala.-ı.n tairi görülmüıtür. 
Bunun için R009eVelt bir hml) çıkacaK 
olu.-, bu harptan hiç loıir ferdin ve hiç 
bir miie.ısos.:ın.in kar temHı etmemesi için 
ıiınd;.ıen te&.ir almak iatiyor. Cwnhur
reisi bu ted!Mrle 1917 yılmda ol.duğu 
gibi bir takım hasio menfaatlar:m ~ 
rika'yı harba ıüriiklemeleri- de mani 
olac:ığma inanmaktadır. 

. ' * 
6 - Büyük devletler nereye 

doğru yürüyorlar? 

JE5> üyük devletler araımdaki mü-
19' nasebetlerin hangi hedefe doğ-

ru yürümekte olduğu vizıh surette an
laıılamıyor. Uluslar arası siyıuasmdaki 
vuzuhsuzluk hiç bir zaman bugünkü ka
dar belli olınamııtrr. Ancak bu vuzuh
ouzluk içinde ıu temayüller de gorim
mektedir: 

1 - Fransa ltalya ile anlqmağa.,... 
bpnaktadır. Afril<a' daki. ihti.Lillarm hal
line doğru adımlar ablmıı bulunuyor. 
Ancak &i devlet arasmdalı:i en ehemmi
yetli ihtili.f mevzuu Alrika'da değil, 
Avrupa'dadır. Avrupa meselesi üzerin
de kolay kolay anlaplab;Jir bir meRle 
değildir. Bununla a-aber, F ....... bir 
anlaımzy• varmalı: için ciddi tetebbüs
ler yap• !_tadır. 

2 - Fıwua'ıun Ru91a ile olan müna. 
MDeti üç ay öncey• nazımın daha mıüp. 
hemdir. Bartbou :zıamanında Fraru.a doğ
n>dan doğruya R .. ayaseti ta.kip edi
,.,...lu. Şimdi La""1 §&rk ile garp arasm
da sall- durınalotadır. Bununla bere. 
ber R\Myoı' yı kaçınnıık ta iıiıne elver.... 
diğinden Almanya ile prk L<*arno'su 
.... tmlikeye düıürecelıı: h......t müzake
reye giripniyeceği haldanda Rusya'ya 
teminat -.-..iştir. 

3 - lngiltere'nin dq sryasasında Av
rupa işlerine loarp claba yelmwlan lıir 

ilitilı:lilıt göatennelı: temayülü vardır. 
Sar itinde lngiltenı Avrupa latasına as
ker gÖndenneğe razı o!muıtur. Bu, lo
ıiliz hariciyeoinİ:rı )'lllardan beri takip 
ettiği .oy-dan bir aynbftır. Bundan 
-..da Y..-oılavya - Macar ihtilafında 
da Ingiltere hak~ rolünü OynaDUt

tır. lngiltm"9'niııı Avrupa iıleri- karıı 
göoterdiği bu y;.ı... alika belki de 
Fraıua ile Sovyetler arasında bir ittifa
b mani olmak mııluadına matuftur. 
Çünkü F ..--.., garpta lngikere'nin ali
luwzlığı dolayııriledir ki ııırka dönmüt
tü. Her halde lngiltere bir R ... - Fran-

Müellifi: Na:ımi Şehap 

olgun kadının yüzündeki penbeliği 
koyulattmh. Genç cevap bekleme
den ve onun gözbebeklerine gözle
rini dikerek ve sesini yükselterek 
devam etti: 

- Eğer eskisi gibi darülfımunlula 
ra alaka göstennif olsalardı. Şimdi
ki gençlerin eskileri pek aratnuya
caklarmı anlamıt olurlardı. 

Kadın; 

- Hahaa ! - diye ağız dolusu 
güldü - a yavrum timdikiler tale
be mi ... Bunlar Erzats talebeler. 

- Fakat ..• bunlardan çoy iyi a
,,klar, amanlar, sevgililer, yeti,tiği
ni ve hepsinin pek çok sevildikleri-
ni de biliyorum. • 

- ltanma yavrum inanma •.. On
lann amanlrkları da Erzaudır ... Ya 
"~· öbüTgün, askere gidenler dön
duler nıi bütün bu saltanatlar tuz-

Süs değil, öz iateriz! ... 
Dilimizin kentli kenJine yanrt-

1711f, nice - dilleri doirznmq, yer 
yüzünde en çok kollllfUlan Jill,_ 
kaynaklık etmif bir dil olduğunu 
anlaıft.k i.temiyenler, yeni bir )'G

.zı o/ıayunca; omıu .Ukiyor: 

- Bu bir yapmacılt dildir, diyor 
lar. 

Böylelerine, "•iz de bizim gibi 
dü,Wnünüz!,, demek, gözü ııörm• 
)'eri bir adama: 

- Y efÜl• lnnnızıyı aycrt eti 
derneğe benzer. 

Onlar, onun dilinden anlamadık 
lan gibi, bugünltü dilin inceliğini 
•okulganlığım, cana yalanlıitnı dcı 
•~ez/er. 

Osmcınlı dili ifin: 
- lflenmi1ti, yüzlerce yıl üzerin 

Je çalıpbnıfh, diyenler var. Doi· 
ru! .•• lşlenmifti. Uzerinde çalıııl
mı tı. Ancak, bu bir ince İl değil
di. Bu çal1fma, özençli, verimli, 
yerinde bir çalışma olmadı. 
Oomanlı dili, kaba bir ha•ır ör

güsü idi. Türk dili ue, en aeçme 
ipekten örülen bir halı olacaktır. 
Hasırla halının dokunu1ları, bir o
lur mu? Sağlamlıkları bir olur 
mu? 

O•manlı diline verilen emekler, 
nıuıl bo~na gitme:uli ki bir avuç 
.., bulmak için, yüz kulaç derin
liğinde bir kuyu kazmağa kalkışıl
dı. Kuyudan çıkan su, kandıncı 
bir au olaa, ney•e.. .• Bağrunı.zın ya
nıklığını gidermedikten btıfka, o
nu içtikçe ausuzluğunwz arttı. 

Yalan değil, osmanlıcanın kendi 
ne ııöre süsü vardı. Ancak, bu SÜ•, 
bir kalay parçası idi. Çarçabuk a
ıındı. Şimdi eski bitilerin sarar
mlf yapraklarında yalancı bir ta1 
sırıtkanlığı ile gözlerimizi üşüten 
sözler, bize arapça bir •Öğme gibi 
geliyor. 

Anlamadığımız dilin, süsünden 
bize ne? En güzel dil, en •üslü dil, 
ondan önce en zengin dil, bizim 
dilimiz olacaktır. 

Alh yüz yıl kira evlerinde dola
f'P kendisine göre ne bir il, ne de 
bir dil edinemeyen "mira.yedi,, O• 
mantıdan, bir toplu İğne büe iste
miyoruz. 

M. Salahaddin GONGöR 

sı.: ittifuknu iıtemİ)'Ot". 
4 - Abnanya siyuasımn bütün ağır

lığı, ilk önce Sar, aanra da NJah müsa
vatı meaeleleri iizeMnde toplanmııtrr. 
Aln-nLınn her iki meselede ele mu-val
fa olacakları -1.attlmalctadır. Sar iti 
artıık bitmiı telilıki ediliyor. Silah mü
.. vatı da fileo mevcuttur. lngiltere de 
bunu resmen değilse de filen tarumıı 
bulunuyor. Fransa'nm ,..n. Lokanıosu
nu y~ paoha.ma Almanya'run ıilah
lanmumı tanıyacağı talnni n edilöyor. 

5 - Sonuna.ı ot.ak 1 talya dlf Nya
..,_._ gelince; Mu&SOI>ni bir c!Eia daha, 
uluslar -· geçiminde diktatörlük kur
mak i.Miyor. iki yıl önce dört büyük ulut 
diktatörasmı kurmak M.temiıti. Şimdi 
bunu geniıletip iç.ine Sovyet R ... ya'yı, 
batt.i büyük devlet .eyrlmakta ısrar 
eden L.histma'ı da alanıık alb taraflı bir 
cliktatora kurmak iatiy«. Keadi ül.k...i
nôn itlerini &ıatıörliiide hallettiğine 
inanan Muaolini, uluolar aruı iılerinin 
ele dilı:tatör}ijlde balleclileceğine lıaniclir. 

itle büyük devleti ... tarafmdan bugün 
takip edilen dıt ~ anahatlan 
böyle hülsa edilebllir. 

A. Şükrü ESMER 

buz olur •.. 
Sonra Nazmi ile fazla konutma

ğa tenezzül etmiyortmıf giıbi bir ta
vır takınarak tekrar Ticaret neza
reti müdürü umumisine döndü. Bu 
sefer hafif bir sesle ve kulak kula
ğa konutmağa başladılar. 

Bu gece pokerde pek yüksek oy
nanıyordtı. Son anaforla bir kat da
ha tit~m cüzdanlar, göğüslerinde 
çıkmıt bir "ur,, gibi bu efendileri 
rahatsız ediyorlardı. Herhalde ... ki, 
eline kötü bir çift papas dü.türen 
hemen; 

- Açtım... - diye bağınyor
du - Yüz lira. .. 

Ellerinde biç bir teY olmadığı 
halde oyuna girenler ise bunu az 
buluyorlar ve ardarda bağınyorlar
dı: 

- Yüz elli lira. 
-Gördüm. .. 
- iki misli ... 
Ve oyun büyüdükçe büyüyor, ba

zılarının önünde yirmi betlik. yüz 
lük banknot yığınları birikirken ba
zıları da çek defterlerine !atılıyor
lardı. 

Ticaret nezareti umumi müdürü 
bey, Calibenin annesi, koca göbek
li Rüstem bey ve mütemadiyen 
kaybeden ablak yüzlü bir b8.fka mi 

SILVA VARESKUrolilıade: MARTHA EGGERTH 
Bap 1aat 11 de teasilltb ••tin• •udır. 

Filmi ralıat ça gllrmelı: için 11, 1 de ve 2,30 Haasluı1\a ~elmeııiri ten1ye e<lerir. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geç• defalci bilmecemi.s.i doirv ha.11• • 
denler araaınd.a çekilen kurada birinciliii: la
ta.nbul aıhbi müeaaeaeler mub.uebedai km 
Bayan Refia. ikinciliii: Vefa liaeal aon anuf 
talebeaiaden Ba,. Nejat Waamıılardlr. 

Matba.anu"&a kadar ttıırif ederek hediye
lerUai alm.alan kendilerinden rica olunur. 

Ceçan defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 ~it IT1•1TIMIB1A N IK !A 
2 AIN.A ı • I A.C,U N • I AıÇ 
3 GiE Ç i ITl•l•,K O NIU 
4 - iZi K•t ı B . Aırfri 
5 Y •.LI 1 ı•I T:A R AN . 
6 A\R, I •öl!:I S 'A P 'Alk 
7 S i•~ K I O N U K 1! A K-A 
8 Al z •1• 1 A Ti-. ___ J:!_ 
9 l•KU/YU•S .ON .U 
10 Gi&.Am'A.m S A1ViA Ş 
11 () R N E K U N A .; -Osmanlıca kar,ıhkl11.rını y.._zdıl(lmu; keli-
melerin Öz türkçe mı..kabillcrini teklimi1in 
bot hanelerine yerleıtir~rek keainİL ve "Mil
liyet bilmece memurluiun~" sönderiııiz. Bil
mecemizi doiru halledenleı' arasında kura çe

kiliyor .,.. ka.zananl,ra hediyel..- •eriyoruz • 
Bilmecemizin müddeti pazartesi .-ünü alc.ıa • 
mına kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 .., 8 o 10 11 

1 ll:ıi I:.• 1 2 n ı • • 1 
3 • 1111 ı• 111 
4 1 1 

5 1 1 1 
6 •ı 1 i:ı 
7 ı• 1C1 t:;ı 1 1 lı.l 
8 111: 1 ' ~ ili ~ 1 
9 1 1 a. 'ı;a 
h 111 1 

1 1 Ll 11 ııııııı - SOLDAıi .-:>AuA : 
l - Cihant•.:mul (ti). 
2 - N OJL ( 2), irat, varidat (3). 
3 - Geyiji meıhurdur (3), Nota (2). Ra· 

b.ı ed.b (2). 
4 - Asap (5), ıı:aman, ?akit (S). 
5 - Kollektif, te..vun .. muaveneti mutekabi

le (5), Nota (2). 
6 - Bir harf (2), Dünya (4). 
7 - Yemek (2), Ben değil, o deiil (3). la· 

tifham (2). 
8 - Futbol (3). 
9 - Cet (J), Duman leke•İ, (2) Taraf (3). 
10 - Geniılik 2. Aksi mez'um S. 

11 - Yet (2), Abıt, yemin (3). 
YUKARDAN AŞAGr' 

1 - Erkek, ceaıur 2. Siyaset 6. 
2 - Feyzü bereket, mahsül (5). Telıraf (3) 
3 - Zayif (4). Milli7etin yeai ac!ı (3). 
4 - Naod (4). 
5 - htilbam (2). Not.s (2), ıc;,.ı; (3). 
6 - Asmaktan emir (2), Şart edatı (2). 
7 - Merkep (4). ~ •• re, :r:amaa (3), Bir 

harf (2). 
8 - !Cua deiil (4), Caoip, taraf (3). 
9 - Ücret. vucUt ı1ı1JU. (3). Bir rakam (4). 
10 - Millet 4. 

11 - Erkek 2. Büyük aane -4. arka.el ... 2. 

YENi NESRIY AT 

Kanunlar klavuzu 
Medeni Kanunumuz 

Eski Antalya saylavı, profesör A. 
Saki Derin tarafından hu ..,.. altMM!a 
olarak aunburiyet ana ka.nunlanmn 
bir çoğl>DUll Öz ve bükümleri topl_. 
iDi!. birinci kitabı çıkarr.lmııtır. 

Bu eserde i&t.eni1- h.e.- ..-ele için 
kamınumuJıUn .,.. 1..-içre kanım_,, 

maddeleri tahlilli. bir kılıkta ve bir a
rada gö.teroilmekl-edir. Hulnılda uğra
tanlara biiyiik yvclmı y_.,... olan hu 
faydah ew- bir bothalı: doldunnuıı.r. 

safir, bir masada oturınutlardı. Ye
mekten kalkarlarken hanımefendi; 

"N . ~ı B b .. - azını og um... u gece u-
yük oynayacağız. Yanımda otur ol
maz mı? - demitti - Genç adam 
taıuı bafka olur. 

Bunun için Ca.libenin surat et
nıt:sine ve hatta ortadan kaybolma
aına rağmen, Nazmi, bir iskemle 
çekip hanımefendinin yanında otur 
mağa kendini mecbur addebnifti. 

Refika hanım da, kim bilir ne 
den hiç petinden aynlmadığı umu 
mi müdür beyin arkasında ayakta 
duruyordu. 

Oyun yakarak yıkarak devam e
diyordu. Baf langıçta .bir parça ka
zanan Rüstem beyin yava.t yav~ 
fansı tutmanıağa batlamıfh. Bir 
defa Ticaret nezaretinin muhterem 
umumi müdürü ustaca bir blöf sa. 
•urmut, koca göbekli elinde anlan 
gibi "üç as,, varken oyundan çe
kilmifti.Bir defa da gene blöf yapı
yor zannile onım yüksek bir nılans 
ına tutulmut ve yüzde yüz kazana
cağına emin iken "üç papaa,, ma 
kartı müdür bey bir ''kare dam,, 
gösterivermitti. 

Refika hanım, önündeki para yı. 
ğını büyüdükçe iskemlesini müdür 
beye bir parça daha yald8.ftmyor-

Bugünkü program 
12,30 Pi.ak, karrıık musiki, 18 çay 

saati, otel T olı:atlıyandan tn.-n•yon, 
19 çocuk hikayeleri, 19,30 dünya ha
berleri, 0 19,40 nefir esnaamcla iliın edi - ı 
lecektir. 20 nafiıı. vd<ileti namma kon- ı 
feraıu, 20,30 soprano bayan Sabahat 
Hiimü, 21,10 Anadolu ajaneı, 21,30 · 
radyo oıir.eıotrası, 22 radyo caz ""' tan
go orlı:-ı. 

8Z3 !Chz. B 0 IC R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Plak. 18: Radyo orkeıtraıaı. 19: Ha· 

herler. 19,15: Radyo orkeıtraıı. ( operetlerdea.) 
20: Kortferaaı. 20,20: Pl&k. 20,45; Konferans. 
21,05; Senfonik konaer. 23; Konferana. 23.15: 
Konaerin de•a.1111. 24: Haberler. 24,.25: Plik. 

223 !Chz. V A R Ş O V A, 1345 ... 
tS.15: Maka Reıer.in eserlerinden trio koa· 

ıeri. 18,50: Sözler. 20: Hafif muıiki. - Sös· 
ler. - Konserin deYamı. 20,45: Sözler. 21,15: 
Senfenik konser. 23,30: Şi.irle1". 23,45: Rek· 
lim.h konser. 24: Haberler, 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
18: Çocuk. 19,15: Ders. 19,45: Piyano kon· 

seri.. 20,15: Haberler. 20..30: Milli netriyat. 
21: OiyaJoj. 21.30: ZArrepteo. nak.il. 23: Ha• 
berler. 23.15: Kahvehane konseri. 

545 !Chz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Hafif musiki. 19,55: Sözler. 20.30: Bir o· 

pera temsili. 23,30: Çinıene musikisi. 24: Plak. 
konseri. -

ROMA-NAP<:tLl-BARI 
17: Keman konseri. - Sözler. 21.10: Plak. 

21,45: Yunanistan iç.la rumca proıram. (Bari.) 
21,45: "Corn••İlle Kampanaları,. isimli Plan· 
quetteio. opera••· 24: Haberler. 

!Chz. L E l P Z l G, 382 m. 
18,.30: Spor haberleri. 18,50: Okonomi. 19,20 

Radyo orkestrası. - Sözler. 21: Haberle1". 21, 
15: Noel farlır.1lan. 22: Plilk. 23,15: Leip&ir 
senfonik orkestrası. (Solist keman•st profe•Ör 
Rei.tzın ittirakile.) 24: Neteli ıece konseri. 

!Ch .. P R A G, 470 m. 
19,10: Amele netriyatr. 19,20: Al•anca neı· 

riyal. 20,10: Plik. - 20,30: Sözler. 21: Spor. 
reportajr. 22,15: Brünod<ln nakil. - Sözler 
23,15: Plak. 

592 Khz . ViYANA 507 m.: 
18 Çocuk sa.ah 18,25 Piy•no. konseri, 

18,55 Haftan1n beden ıpor haberleri, 19.06 
Sö"Z.le.-, 19-20 Güzel san'atlar, 19,30 Milli net· 
riyal ,20 Haberler, 20,30 Hafta haberleri, 21 
Fran~ Schmidt'in f!lserlerinden Fredirandis 
operasT, 23ŞO Haberler, 24,10 Net'eli musiki 
1,15 Çingene musikisi Peıte"den. 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TfYATROSU 

B•_ı ... iin "'"tine 14,30 da 
foın~ul 8ıticfiıınl Bu aktam 

~~hirTiyafrosu Saat (20) de 

111111111111111 I A~ =~~ E T 

1 11.Jll ~~;:~~:~ 
111111111 • • 

9778 

Eıki Fransız Tiyatrosunda 
Bugün matine 14,30 da 
Şehir TİJ•tro.u Operet bmı 

12-12-934 tarihte çarıamba cünü ako-
pım saat 20 de cuma ııünü cündW. 
saat 14,30 da 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekran Rqit, ı-t.ılejdl C.. 
mal Rept. 

10104 

1")7 ~N OPERETi 
(Eılı:i SİİreJJ9.) 

Bugiin matine 15 de 
Beyoğlu Mulenrujda 
TARLA 

KUŞU 

Bu alqam Z0,30 ela 
Şeltzadebatı Ferah 

Tiyatroaımda 

Şef Muhliı Sabahattin, Fahri Gülünç 
hınail Dünhüllü 

CUPPE GiTTi 
Operet 3 perde 

du. Bir zaman ıeldi ki bir kolunu 
onun boynuna dolaması eksik kal
dı. Artık diz dize oturuyorlardı. 
Hanımefendi ihtiyatlı oynuyor

du. Bir aralık, koca göbekli kağıt. 
lan dağıtırken; 

- Ne varsa bunlarda vardır •• -
diyecek oldu - almu: müdür bey! 
size ıbir kare veriyorum. •• Hanıme
fendi size de bir renk verdim zan
nederim. 

Buna ki.ğıtlarmı dikkatle file e
den ablak ~ehreli gülerek cevap 
verdi: 

- Haydi hayırl11ı... Açtım... Yer
dekile. 

Yerde üstüste iki el kağıt açıl
madığı için iki yüz liraya yakın pa
ra birikmitti. Yanında oturan umu
mi müdür derhal; 

- iki misli ... - diye mırıldan
dı -

Ve gülümseyerek; "oo! oo!,, di
ye hayretle gözlerini açan koca gö
bekliye baktı. Meydan okuyonnut 
gibi bir vaziyet takmmıfh- Buna 
hanımefendi büyük bir aükUnetle 
mukabele etti: 

- Söylediğinizin üç misli! 
Masadakiler de taf ak atnııtb. 

Sırası gelen koca göbekli, bir yer-

MAKSIM'de 
Pazarteıi 24 liri11cl kl•U• 

NOEL ARlf ESi 
NOEL AGACI 
MUHTELiF OYUNLAR 

iXIURKESTHA 
BEDAVA PiYANGO 

SÜRPRiZLE~ 
Sofraların evelden tutul· 

ması rica olunur. 
.................... ~ıO:z6~1 

Canda11 gülmek •e heı iki ııat 
ıeçlrmek iıt .. yenler 

ŞIK SiNEMADA 
bOy11k mu-raffakiyetle ilSıt•· 

rilmekte olan 

FRANZISKA GAAL'iıı 

İLKBAHAR RESMİGEÇiOI 
-"Filmin! iİlrmellclirler, _.., 

MAKSIM'de 
CUMARTESi 29 BiRiNCi KA.NlJri 
saat 16 d- 19 a kadar çocuklar ~ 

Noel Ağacı 
SURPRIZLER HEDiYELER 

DANS 
Muhtelif oyunlar. (6030) 

10292 

Devredilecek ihtira beratı 
Zatülbareke eslıohai nııriye için bl'* 

sisteminde kapak tertibatı belrlnr d.ın ilı' 
tira için lkıt.isat vekileti Sana,Jİ müdiirl" 
ğünden istihsal edil.miı olan 8 Ş...-
1933 tarih ..., 1586 n-.Iı İbJİN ı--' 

tının iht.ive ettiii huldı lıa a.... aı-t' 
kumda devir veyahut icara •aile cJI 
teklif edilmekte olımldıı lıa a,........, ı., 
la mal&n.t ediım>elıı: i~ ae: Rı+ lr 
tanb.lda, Bahsebı>ula 'Tat t..nnıdı: ..,. 
48 numaralı idarehaneye ~ 
liiz1DDU ilin olunar. ( 6108) 

f •tUiy~t 
Asrın umdesi " MİLLiYET ,. tir• 

ABONE OCRETLERI: 
Türki7e içia 

L.K. 
3 a,.Iıjı ' -
• " 7 &O 

Hariç ;ç;. 
L it. 
a
ı4 -

~.~~"~~~--ı•"--~~....;;:za;;...--#' 
Gel- nrelı .... •eril- Ma.ı.t.,d 

aeçeo aii.sba.lar 10 bnaabn'- O..... .. 
matbaa,,a ait ifW içiıa mildir;,.. ıal' 
racaat edı1ir. Gasehmi.a lt"udana _..•r 
liyetini kabul etm-. ' 

deki paralara. bir elindeki ım.ııt'. 
!ara baktL Sonra iatemiye i.temi:re1 

- Çaresiz... -dedi - ı~ 
Kağıdı açarken göcderinde bir a 

mit kıvılcımlanmıf olmı ablak ~ 
reli ürkmüttü; 

- Ben çekiliyorum... diye rot 
rıldandı-

Şimdi hepsi uınımri müdüribı tJ' 
söyleyeceğini bekliyorlardı. O, tıl' 

zağına av dütiinniit ıtibi meJDD11l' 
bir tavırla; 

- Peki •• - dedi - bir ki.jıt .,e' 
riniz .• 

Ve dizile heyecanından ya:ıırJlf 
bir parça sokulan Refika hanıJl!fl' 
dizini dürterek Calibeııin anasırı' 
baktı: 

- Bin lira daha. .• 
Hanımefendi kendisine kağıt ~t 

meğe hazırlanan koca göbekliyei 

-Tefekkür ederim Rüstem S. 
Servi." 

Dedikten sonra, pırlantalı pal'' 
maklarile önündeki para yığmJll1 

itti: 
- Rest! 
- Vay canına! Ben ne yapac:JI" 

ğım •imdi! 
Riistem beyin yüzü öyle güliitlç 

bir hale girmitti ki, herkes güldıl 
(Bitmedi) 



f 
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Hafik suya kavuştu 
l' ertip edilen eşya piyangosu da ra~ 

görünce temiz su şehre indirildi 

flaRlıırıM fiir cıiıf'-.... 

HAFtJ:. ~:- 8aJak llir 
~ Gz a+ ~ Hafik'in 70 
~derl ıri teaDııı bir pplen malınım 
bqlunuyonln. IC&y11wbm Cı,kün 
hey kaZllŞ'& geldiği giiıııdea iti1-
~ bütüıı. itlıeri.le .,.kmdan alaka. 
dn olmağa Ye mühim ihtiyaçlan 
lealıit etmefe batJaclı. Nahiye Ye 
~öyleri de dol-.arak onların da 
isteklerini anladı. Dümdüz yefil bir 
O'\IOaJım aırtma uaanau. Hafik' in 
r.ooen .wıe pzelletmeai için 
~ imar lromnyonu te,kil edildiği. 

ili evvelce y~ 
ki Kazanın mühim ihtiyaçlanm tet· 

k ederken en başta au meselesi 
~ dikkati celbetmifti. Halkın 
"1ndi,.. kadar içtiği ırmak "' acı 
~~ lruıtanhnaaı için kazaya mu 

surette bir tıa getirmek 't'e 
bun.1111 için de fazla uğratmak li.
ınn reliyo..du. .. 

Kazaya getirilecek su bulunmllf
tu. Bu da bir iki kilometre meaafe
de L_•unan "Kızılyar ·· ·· 'd' uuı ,,onu suyu ı ı. 

s113'tuı kazaya gelebilmesi için la
ZllJaaelen teliaatm projeleri Sıvaaa 
candan bağlanan ve Sıvası Srvas 
Yapnıaja çalq.an belediye reisi Hik 
ınet bey ve mühendis Süreyya bey
le birlikte Hafik' e gitmitler ve mü
hendis Süreyya bey su projeaini tes 
bit ederek cıuyun 600 lira ile kaza. 
Ya gelmeıaine imkan olduğunu söy
leınifti ... Bu yekôıı kartısında hiz
~ bekleailen Hafik belediyesi
~ ancak bu lüzımılu İfe bin lira 
~e yardım edeceğini ve muhaıebei 

IUuaiyenin de ayni rakam1a kan-

Milasta kadınlar birlig1 
MiLAS, (Milliyet) - Büyük 

lllur kurultayının verdiği değerli 
bir karar ile kadınlarımızın say
lav seçme ve seçilmeye çağnlması 
Mila.a kadmlan üzerinde de, yurdu 
ınuzun ber yerinde olduğu gibi, 
derin bir tükran tesiri bırakmrttu. 
ICadınılanmız, kaymakam Bay Sır
ıt Bayanı bafkanlığında olarak 
halkevinde toplanmıtlar, burada 
İçli söylevler ı.öylemişler ve Ata
tiirk ile diğer büyüklerimize telya
~ıları göndenniflerdi. Kadmları
lnızdan Bayan Ulviye Hanımın 
aöylevi çok büyük bir heyecan u
'1lndr:nmt ve çok alkrşlanmıttır. 
Şinm, Mili.ata da hafta kayma
kam Bayan olduğu halde, muallim 
Şükriye, Ulviye Haruınlann önlü
ğü ile bir "kadndar birliği,, tefek· 
kül etmek üzeredir .Kadınl...rımrz, 
büyük kurulmyın son kararından 
IOnra yonıhnaz bir kaygı ile ile ça 
lıfDlllğa koyulırıutla.rdır. 

I 

"""' mlıaırıı Cop 
1 

il a. 
,....inn - ıeftyıe bhm 4 bin H· 
nmm tedariki rn eıe4esine pliuce: 
Bwuun için de bir teraftan Ytikraz 
JaJu•ğa imkan olmadığı anlaplm
ca ba4ka bir çare düfiiniUmü.flü. O 
ra badatı suya aaıfedilmek iiRl'e 
bir piyango tertip etmek.-

Bunda mvvaffaıluy.ıt harıl ohn.. 
ca biletlerin sabfma da Coykun be
yin fazla ehemmiyet vererek hepsi
ni elden çıkarmafa muvaffak oldu. 
Ve busüıı Hafik EU ~i intizama 
gİnnif günden, güne ilerlemekte
dir. 

Y alem zamanda Hafiklilerimiz 
ytllarde.nberi özledikleri ıuya ka
vuşmu• olacaklanlrr. Ne çare ki 
kaymakam bey kazaya ilk akacak 
auyu görmeden Hafikten "Kelkite,, 
tayin edilmiştir. 

Hafik'i suya kavutturduğu gibi 
nahiyelerin telefon iflerile de ala
kadar olarak kazaya en uzak bulu. 
nan köylere kadar telefon tesisatı 
yapbrmıştı. 

Geceleri ha.Ua karanlıktan kur
tarmak için de caddelere radiywn 
lambari diktirmeye de muvaffak 
olmuştı. 

Yol itleri hususunda da pek e· 
hemmiyet vererek Zara - Hafik, 
Sıvaa • Hafik arasında yolların bo
zuk krsrmlarmm kaza ile köy yolla
rının da yapılmasına bllflatrlmıştr. 
Hülasa bütün kaza işlerile candan 
uğr~n bir varlıktı. 

"Kelkit,,e hareket etmittir. Ora
da da canlı itler göreceği tüphe
aizdir. 

Çankırıda f;rıncılar şirket 
yaptılar 

ÇANKlRI, (Milliyet) - Şehri

mizde bulunan bütün ekmekçiler 
belediyenin tetvikile birleterek bir 
tirket kurdular. Mevcut 14 fırından 
7 ye indirdiler. 

Belediye fırınların "Fırın ni
zamnamesi,, mucibince betondan 
yaptrrı!masr için şubat içtimaında 
karar verecektir. Hakikaten timdi 
ki halde fırınlar harap ve örüm
cek yuvasıdır. Yeni fırınların he· 
men yapılmasına ihtiyaç Yardır. 

Y alnrz ekmekçilerin birletmesi 
halka iyi ve pişkin ekmek yapacak 
ümidini vennitken maaleaef bir 
hafta içinde ekmeklerin eski ha
linden fena çıktığı görüldü. Fırın· 
ların 7 ye inmesi bir çok işçiyi a
çıkta bıraktığı gibi halka da ekmek 
yetittirmemek gibi haller vuku 
buldu. Her halde belediye bir ted. 
bir alacaktır. 

htr hangi btr Kbtple ıfnlrk-rl iyi çalı$amıyanları L:url.\ra• 

Bromural dır. 
!u nı ust.ahzJ r ·('OCn l..lara bile verılnıeL:ten ç,k.n ı lınıyccek derecede· ıararııı 

n n'l ll)l n r tı a U erın g·dt·ır. r:ıh.tt bır uyku get ırır ırt u1un camın ılınsa 
d:. ı 1 k vernıeı Gromural ~ınıl ilerıo, lthtyyçlulerın ve uyuyaınıyan• 
1.t111 ı .ıcıJu. 

10 tt 20 lı.Odlprnnrtl .. .ıwı tGr.
lrrdr rrı.ıııır rrdr •rçrtc ılr ıaıılıt. 

KnC1ll A O ~ir vevl maddeler fabrıkaları, Ludwigshafen s/Rhin. 
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lzmir imar planını yapan 
mütehassıs anlahyor 

Yeni Soyadı alanlar 
Herkes Öz türlcçeden beğendiği 

güzel bir yeni soyadı alıyor 
* _B~?yoJos lıİnbllJı Sadık, kan- Ertan, ilk tedrisat müfettiıterind- A,. 

• Hwnı--, .._ Şekiire, kızı Su- dil de Giswia ~ achnı alauttır. 
na ...., kar.detioiııı lmı Moanez ( Gö- * Zaman mağazası uhlaün fhra. 
ren),_ ~ naıbi:~"'oıi po8a ..,..ı. mu- hm, kızı ismet, po.ta ..........., ofla 
byyidi Suphi (Yenilmez), Alimzade Abdiiınwılıman Naliz, Kel-+ı 1Uesi, Şôfo. 

Bir şehrin planını yapacak adamdan 
geçmiş eserlerini göstermesi iıtenmeli 1 

c\ımıedı !faaan aileoi N~ km Zü- li Terakki lileli mubaliplerinclm. MM. 
beyde oiuJian lbllll, ve Alim (Durllk), met Ziye, Izmiır Zam.. maiazaaı mu-
Balarlıöy ıüvaıri .. eri kaym·k- mü- haııipkrinden Mtllltafa Murat (·Bo_,.. 
tekMdl Hüseyin ..., aileei efradı (Can- dat), Kadıköy im cıl'la mektebi müclii-
lıay), ~~.nıruldak Ereğ_li maden. firl<"!i rii F ... idwı (üstünel), tarih M. Sıdrb 
~~ doktor A--, kardep Ealı:i- (Beqer), tiirkçe M. Aliye (Ulgen), 

lZMlR, (Milliyet) - lzmirin w 
Mıuıiaanm imar planım yl!plDJf o
lan Fransız mütehaaaırı mimar Pr. 
M. l>anger'le görüttiim.. Mumaileyh 
tehirlerimizin iman etrafındaki 
fikirlerini fÖyle hüliaa ediyor. 

- lstanbulwı iman hakkında 
fikinni aonayorrunuz. Dünyada ı.. 
mdığrm en güzel tehir olan latan. 
bul için nasıl bir plin dÜfÜDülebile
c:eğimi aoraraanız, böyle bir meıele
yi tetkik için aylara ihtiyaç vardır. 
Şehrin daha iyi bir tekil almaıı i
çin ne yapmak lizrmgeldiğini sorar 
aanız fU cevabı vereceğim: 

Herhangi bir tehirciden bir plan 
müsabaknna girmeaini istememeli, 
onun terci'hlerini v~ çlziklerinde 
ne gibi eaaalara dayandığını sorma 
lı, fikirlerini müaavi miktarda Türk 
ve yabancı telmisyenlerden mürek
kep bir ,ehircilik acentesi açmaıı
nı iatiyerek ve her üç ayda bir bele
diye tarafından aeçilmit bir müte
hassıs ve idareciler komisyonuna 
heaap Yermek tartile kendisi hare
ketinde ae:beat bıralulmalıdır. 

- İzmirin imarındaki pli.n na
aıl tatbik edilecek? 

- Biribirini takip eden beledi
yelerin hepsi yaptığım traseyİ milin 
kün olduğu kadar çizgisi çizgisine 
tatbika çalıtmrtla.rıdır. Bunun neti· 
ceei olarak eüzel genit caddeler mü 
kemmel bahçeler ve ezcümle ağaçlı 
sahalann çok dikkate taYan bir ru
rette teın;i edilmesi ve mezarların 
yerlerinin tayini meydana çrkmıt
trr. Bu meyanda çocuk bahçesi ve 
mahalle pazarları en basit ve en 
iyi şekilde tahakkuk etmittir. 

3 - Profesör Y ansen lzmiri zi
yareti münasebet:ile matbuata uzun 
tebliğler yollamıt ve Danger planı
nın felaketli, fikiraiz ve metodsuz 
olduğunu söylemi1tir. Kendisi için 
maalesef diyeceğim. Bu tenkitleri 
bir rapor ve bir planla bit;rmiştir. 
Bir filozof her hangi bir kimseyi 
kendi yazdıklarından bir tek satırla 
astırabileceğini söylemitti. M. Yan
aen on rayfalık bir rapor ve fena 

Trakyaya ge!en 
Göçemenler 

Uzun köprüde bir yardım 
cemiyeti teşkil edildi 
UZUNKöPRO, (Milliyet) 

Uzunköprüye bugün 125 e't' göç· 
men gelmiftir. Bunlar, Bulgaristan 
dan Y unanistana geçerek ancak 
canlarını kurtarabilen baht.uz soy· 
datlarımızdır. Sefil, peritan ve bt!l 
parasız denecek kadar yoksul bir 
haldedirler. Gerek bunları ve gerek 
ardı arası kesilmeksizin akın ha
linde gelip durmakta olan göç· 
menlerimizi kartrlayarak iniltileri· 
ni dindirmek için Uzunköprüde 
göçmenlere yardım, adı altında bir 
dernek kurulmut ve Batkanhğına 
eczacı kaymakamlığından mütekait 
Bay Kadri Tuna ıeçilmittir. Der
nek, kendiaini meydana getirenle
rin birletik yardnniyle timdilik he
men 30 · 40 lira devfirmit ve ilk ön
ce dört odalı ve genit aalonlu bir 
binayı hazırlatarak göçmenleri yer· 
leştirmeğe başlamıştır. 

Dernek, ayni zamanda, kendik 
hamamcııile uzlatarak adam b&fl 
na beş kurut ka('fılığmda göçmen
lerimizi temizletmİf, atılarını yap· 
trrmrf ve yiyeceklerini tedarikle
miştir. Bu göçmenler yerli yerine 
yerlettikten sonra demek, işlerini 
biraz daha genitleterek, çalıtmala
rına devam edecektir. 

Uzunköprüde kurulan bu derne
ğin göçmen uğrağı olan öteki kent
lerimizdeki kardetlerimize örnek ol 
masıru da candan dileriz. 

Aydın kadınları fırkaya 
ıiriyorlır 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
kadınları, 6 ilkkanunda halkevin
de yaptıkları ilk toplantıdan beri 
fırkamıza yazılmaktadırlar. Esa
sen her mahalle , ocağında yazılı 
kadın üyeler vardı. Halkevinde de 
birçok bayanlar idare heyeti ve 
komitelerde çalıtmakta idiler. Bu 
gez bütün Aydın kadınları fırka
ya yazılmak ve halkevine girmek 
için biribirini İsteklendirmektedir
ler. 

ızmiıUı fdıir i.flerirıde sonnız bir 
gayretle çallf<Zl' Belediye reift Dr. 

Bay Behçetlh. 

bir plinla kendi kendisini boğmuf
tur. Plinın sonunda yeni bir plan 
yapmak için 80,000 lira isteniyor. 
Bu plan da muazzam çemenlik aa
halan ihtiva eden bir işçi tehrin
den ibarettir. Mahalli bir teknis-
yen bin kelime ile buna dair hüküm 
vermittir: "Y ansen mikyaaını tatır
mış olacak!,, 

Şehircilik kimine göre bir fen, 
kimine göre bir aanat, her halde i
kisi birden olsa gerektir. Komtu 
tekniklerde ona dair bulunan teY· 
l_erin toplanmasile tehirciliğin dok
trinaaı da vücut bulmak üzeredir. 

Beliren ve ekseriya da., terakki i
çin elzem olduğu gibi kartrlatan 
fikirlerin heyeti mecmuasından 
bahaetmek pek uzun olur. Bu husus 
ta istenilirse, tehir topografisi, 
tehircilik tekniği ve lotisman tekni 
ği hakkındaki eserlerimden fikir
lerim anl-.ılabilir. 

Balıkesir kent işleri 
BALIKESiR, (Milliyet) - iç 

Bakanlık tarafından Balıkesir kent 
itleri batkanlığına Vali Bay Salim 
seçilmit ve ite başlamı,tır. Balıke
sir büyiik ıavllftan beri çabuk iler
lemit bir kenttir, amma burada 
başarılacak, düzeltilecek daha çok 
itler vardır. 

Necati muallim mektebi, Cumhu
riyet hıılk fırkası, tehir sineması, 
elektrik tirketi binaları ve bir kaç 
apartrman birer güzel yapı olmakla 
beraber, daha birçok mahalleler 
r.rl1hat kaidelerine uygUD1$UZ
dur. Birçok lağnnlar fena, su 
ye dek buraya y~ bir hüku
met binaaı yapılmamıttır. 

Yeni başkan Bay Salim itte bu 

BED 

f<!hir •thıİye kumandanı Hıfzı, karde§i tiirlr.çe M. Fiecibe (Kay.hay) ingiliz .. 
~ık icra meımunı Kemal, oiulları Me- muallimi Meliha (Söz.en), s'. te!Üy9 
tm, Vural (Tan), Şehzadebatı Balaban m. Semiha (Konıyucu) coirafya M. 
maballeoi ıüt?i ııobık . No. ~ da Aı.. Zehra (Demir), dikiı M_ &ıhriye (ö-
dulleb :zevce.. Necmıye, oglu Yuıuf, ge), ht. ticaret bonMu tevzi memuru 
ka~ .~eliha. ve diğe.- oilu ı.. ban.: Süleyman (Y alçm), D.,.,let madMuı 
kaoı ~)"el"~clm. ~yri Çetin (": nıuhaaebeaJ.ncl Münir Salih, Ha11ıa1r 
,....), yiik...ıı. ıtki- ve l.ICaret mektebi ziraat mektebi muallimlerindeıı Nezir 
talelıoırinılen Fahri (Tunç..-), ht. it- tüccanltuı E-ı ve tıp fakülteoi ta1..ı...'. 
~ ~ğü oabı katibi Tevfik, ı:e- )erinden Ahda.edi, kardetleri ( Gö-
fibsı Salaha, çocuıldan Oriıan, Berrin, ncnç), Ist. belediyelİ iktisırt mürakip • 
(Enlem) aoy adlarını almıılanhr. liğinclen mütekait Mehmet (Akyol) 

* Bandırma belediye ba'flram Kitif aoy adlarını almıtlıımlır. ' 
(Ac.r), B. B.. muhasibi Omeı (Sarı· • K danlık --~ 
aalbk) B. B katib" H"" .. (Gökmen) uman uyuıturucu ,.....,.. 

, . ı uınu , del .,.. •-'-'- .,- _,,._ı._ 
ağır ceza ,..,;s< Seyfettin (güven), müd· er Ul"O$U ~,. urosu nıu~ssı • 
deiwnumi muavini izzettin (Tedü), •• Hayri, karcleti Turgut ve Neanet • 
müıtaatik Nazif (Çelebi), jandarma ı.u- tin, lat. emnıyet müdürlüğü antr:ıl ,,,_ 
mandam Ragıp (Demir), idman mmta- murların.ı-ı ;;cref (Sezgin), Emniyet 
kuı baıkazıı Mustafa (Zeybek), güm- M. batheık:imi Dr. Hay-dar (Akalın), 
rük çevirgeni Hü.nü (Batı), P. telgnıf E. M. istihbarat memuru komiser Nec-
çevirgeni Ruim (Tuncay), Aı. tekaüt mettm (Akyıldız), E. M. telefon ma-
kaymakam Şevket (Azman), As. teka- kine memurlarından Halit ve kardeıi 
üt kaymakam Vehbi (Afp.r), Aıs. kay- Yenikapı<la odun tüccarı Nuri (Arin), 
ınpkam Şükrü ( özalp), binbaıı Ihsan E. M. ikinci tuıbe 3 CÜ kıssnda 3 CÜ , 
(Akgün), yüzbllf,ı Nevzat (Tozar), komiaer Mahmut (lTtem), E. M. 2 ci 
yiizbafı Saliaı (~), yili:baıı Nusrat tuf>e 3 cü kunnda 3 cü komiser Oımaa 
(Gezeo-), ekim yaaaulu Burhan (ııık), Nuri (.Erez), E. M. bathekiml.i.k kalo-
tapu yasaulu Hüseyin (Eıtem), nüiua mi memurlanndan Ihsan (Dinçer), E. 
yaaaulu Ata (Tiiriuınara), ...&at Bur- M. bapekimlik K. memurlarından Fer 
han (Yener), ziraat bankası çevirgeı:ıi zi (Göl<celı:), E. M. başhekimlik K. m. 
lbralıim (Somçağ), zn.-t bankuı Asım (Aydoidu), E. M. 2 ci ıube 2 ci 
yaaaullanııdan Necati (Biçer), Ziraat kılım ıivil memurlanndan Mehmet Ce-
B. yasaullenndan Ca'Vit (Barbaroa), mal (Oinçman), Ennnönü polis IVı.· 
eczacı Hikmet (Enölgen), Şevketiye 3 üocü konıüa-lerindaı Lami (özer), 
N. tahrirat katibi Neftı:ne (Ergin), o.. Eminönü P. M. 3 üncü komi.serlerindeıa 
nca N. tahrirat k.iriJ"l:ıi Haldu (ten), Muatafa (Soral), Eminönü .....-kezi P. 
Gaziantep 43 üncü süvari alayı bayta- mmııurlanndan ha (Oğuz), Eaninönü 
n binbaıı Cevdet {Atçı) aoy adlannı M. P. M. Fıohri (Oyııal), Emiuönü M. 
.aimıılardır. P. M. Maıhmut (Oofan), Eminönü M, 

* Maarif müdür muaYİDİ Adil n P. M. Safa (Torun) ıoy adlanru al.-
karclefleri Avni, ~ aoy adı olarak mıpardtr. J 

ekaik ve fena itleri ar&fbrmald:a Ye 
ite koyulmak için hazırlanmakta
dır. 

Atatürkün Sivıstaki heykeli 
SIV AS, (Milliyet) - Atatürkün 

Sıvarta dikileceğini bildirdiğim 
heykelin ilk kanunun on betinde 
müsabakası ilan edilecektir. Ka
zanana 400 lira hediye verilecek
tir. Beğenme yüksek kültür bakan
lığı tarafından yapılacaktır. 

Aydındı soyadları 
AYDIN, (Milliyet) - Aydında 

herkes soyadı almaktadırlar. Vali
miz Bay Feyzi. (Toker) Mektup
çu Bay Agah (Akkan) Belediye 
~anı (Karabudak) Ziraat mü

cadele müfettiti Bay Nadir (Bir
var) belediye yazı ;tleri müdürü 
Bay Aaaf (Gökbel) hesap itleri 
müdürü (Bircan) soyadmı alırut
lardrr. 

Orhangazi - Gemli~ yolu 
GEMLiK, (Milliyet) - Orhan

gazi ve Gem'.ik arasındaki ana yol 
çok iyi bir biçime girmittir. Hal
kın çoğu yolda çalıfIDaktan para 
vermeği üstün tuttuklarından üc
retleri itçilerle yapılan bu işlek ı 
şose tümaeksiz, çukursuz bir hale 
getirilrnittir. 

Çorumda odun yok 
ÇORUM, (Milliyet) - Çorum

da kıt belirmif bnlunma:ktadır. 
Kentin etrafım çevreleyen dağlar, 
aklara bezemn.ittir. 

Bu yrl, burada adun yokluğu gö. 
ze çarpmaktadır. Bundan ötürü o
dun araba v:e yükleri değerinden 
çok olarak satılmaktadır. 

Orman buyruğunun sıkı bir buJ 
ruğu ile dağlarda odun kesilmea 
yasak edilrnittir. Orman kokulan 
yön yön köylere yayıla.rak odun 
kermeğe alan vermemektedir. 

Bunun amacı maden kömürü
nün yakılması ise de, halk 20 • 30 
lira veripre maden kömürü yakam 
soba alamamaktadır. Bundan ötü
rü resmi kurumlar maden kömürü 
yakmakta, elgün bir kucak odunu 
yüksek fiatlerle almaktadır. 

Umarız ki, değerli bir gen9 olan 
orman buyruğumuz bu, ite bir g~ 
lik katar. 

M1LLİYET'in yeni 1 
adı olaca~tır. J 

".' .. ' ''''' ••••tıı•• . '''''''"" ... 

20 BAH 17 

BAST, 1. Açma, 2. Döıenmc. S. Döıetme, 4. Serme, S. AZIZ, 1. Amrai. 2. Onuk, 3. Sevcili, 4. Sevig, 5. Scvü.k. 
Sebük, 6. Tapbç (Balı:: Muhterem, Muaıze10, Mulradd ... ) 

AZM, 1. Kemik, 2. Sckülı:, 3. Söğlik, 4. Sön&ek, 5. sc;.,. 
ııülı:, Söjiık, 6. Sönlı:ülı:, 7. Söyek, 8. Sürık. 9. Sünük. 

Yayma. 
BAST ETMEK, 1. Açmak, 2. Dötemelı:, 3. Döıetmelı:. 4. 

Sermek, S. Yasmak, 6. Yaymak. 
BASTON, 1. Çöğenek. 2. Çöymcl, 3. Deiuelı:, Sopa, 4. 

El ağac~ S. El değneği, (Balı:: AoL) 
BATAET. 1. Ağırlık, 2. Ap davnııma, 3. Ya.vatlık. 
BATAET GÖSTERMEK, 1. Ağır davranmalı: (K. T.) 2. 

Oyalanmak, 3. Uuyu.ntulanma.lr:, 4. Yavaş davranmak. 
BATIL, 1. Boş 2. Bulıııatı yolt, 3. Yanl11, 4. Yokuıı, S. 

UrL 
BATIL iTiKAT, Ura. 
BATAILA iTiKAT ETMEK, Ura tutmalı:. 
BATIL TEDBiR, 1. U~rasa, 2. Uraaa. 
BATIN (Vücut uzvu), 1. Karın, 2. Karmdılı:, 3. Tumbalt. 
BATIN (Nesil), 1. Arka, 2. Bairak, 3. Göbek, 4. Kupk, 

5. Soy, 6. Töl 7. Uya, (Balı:: Nesil .. ) 
BATIN, 1. Gizli, 2. lç 3. lt yüz, (Bak: Denm.) 
BATI, 1. Ağır, Z. Ağırmaa, 3. A~, 4. Dinsin. 5. Geç, 6. Yl 

"''· BAYI, 1. Salan, SatıcL 
BAYTAR. 1. Ahlat~ 2. Tayar ot.cısı. 
BAZI, 1. Amarı. 2. Bir anca, 3. Birkaç, 4. Bir niçe, S.. 

Bir tak1111t 6. Kimi, 7. Tüşüre. 
SAZAN, 1. Ara, 2.Arada, Arasıra, 3. Ki.merde, 4. Kimba 
BAZANSI, 1. Kimcrai. 2. Kimi, Klm.isi, 
BAZIÇE, Oyuncak. 
BAZU, 1. Karaca, z. Karıca, 3. Kanı. 4. Kol 
BEDBAHT• 1. Çığan, 2. Çayiığ, 3. Çorlu, 4. Köysöz, S. 

Kutsuz, 6. Yatlı, 7. Yazpsı:z. 
BEDBiN, l. Kötü e-öreıı, 2. Kötülük arryan. 
BEDÇEHRE, 1. Kötü yüzlü,2. Yapaz. 
BEDDUA, 1. Almç, 2. Ilenç (içi miiDkeair, müteessir ol· 

malı:). 3. llinç, 4. llenme 5. llenti. 
BEDDUA ETMEK, 1. llenmek (Münlı:esir olmak, inlri ... • 

rmı e-östcrmek man..). 
BEDENDIŞ, 1. Kötülük düşünen, 2. Kötülülı: istiyen. 
BEDHAH, 1. Kara damakh, 2. Kötü dilekli, 
BEDHU, BEDHUY, 1, Çor, 2. Kötü ahşmş, 3. Yan.as. 
BEDMA YE, 1. Doğuşsu%, 2. Kıpık, 3. Yalımı alçak. . 
BEDMEST, 1. Ahsum, Ahsun, 2. Esrük. 
BEDNAM, 1. Yabani. sert huylıı; 2. Kötü adlı, 3. Kötil-

(enmi~. 
BEDNAM OLMAK, Adı çıkmalı:. 
BEDAHET, Bellilik. 
BEDAHETEN, 1. Ansızın, 2. Apaçık, 3. Apansız, 4. Bes

belli, 5. Birdenbire, 6. Düşünmehi.ziıı, (Balı:: irtical, Ya.km.) 

AZRAiL, 1. Alıcı, 2. Can alatan, 3. Can a!ICI, 4. Olilıa 
erkliii (Balı:: Melelı:ülmevt.) 

AZVETMEK, 1. Sıltamalc, 2. Ustiiııe atmak, 3. Yalı:.9-
tırmalı: (Balı;: l!tira, bnat.) 

IB 

BAD, 1. Göres, 2. Dün (Düa - ıece. Dün yeli yerinde ~ 
u. gerek), 3. Eser, 4. Esiı. S. Eskin, Eskön, 6. Yel 

BADi CENUBi, Alı:yel. 
BADi SABA, 1. Cenderelı:, 2. Hıılııca, (Çocağan rutu1* 

tini, suyunu emmek için kullanılan toprakj nıtubetlice ra.. 
ırir man.) 3. Sazaıı;ı.n (Bir manası da bataklık. aazlıktır).. 
4. Sazak. 5. Tan yeli. 

BADi SEMUM, lssıyel (Balı:: Rüz~). 
BADIHAVA, (Bak: Bedava). 
BADBAN, 1. llaik, 2. Yelken. 
BADANA, 1. Çarp~ 2. Çırpık. 
BADANALAMAK, 1. Borlamalı: (Bor bir ne>i alı: toprüe 

'ltt). 2 ..• Çarptlamalı:, 3. Çırpmalı:. 
BADANA YAPTIRMAK, Cabtıırmalı:. 

BA'DE, Sonra (Aşairdaki ıözlerin illr: cüzüdür.) 
BA'DEHU. 1. Andan, Z. Artça, 3. Basa. 4. Sonra, da.ba 

ıonra, S. Keyin. Kiyin, 
BA'DEMA, 1. Bundan böyle, 2.Bundan sonra, 

BA'DETTAAM, Yemekten sonra. 
BA'DEZZUHR, Öğleden sonra. 
BADE, (Balı:: Şarap) 
BADi, (Bak: Bais, Mucip, Sebep.) 
BADiYE, 1. Çöl, 2. lsik, 3. Karaıai, 4. Ova, 5. Yazı, (Balı:ı 

Sahra.) 
BAGAJ, 1. Ağırltk, 2. Ağruk, 3. Yülı:, (Bak: Hamule.) 
BAGET, 1. Çomak, 2. Çubuk, 3. Değnok. 
BACI, 1. Azgm, 2. Baş kaldıran, (Balı:: asi.) 
BACTETEN, 1. Ansunık, 2. Ansl%, 3. Anstzda 4. Ansrzda-

lık, S. Ansızın,. 6. Ans_urdadan, 7. Ansuzdayken, 8. Apansız. 
apansızm, 9. Bırden bıre, 10. Tavuşsuz (Sessizce man.) 

BAHA (Beha), 1. Art.anı, 2. Bul, 3. Deis. 4. Ertük, (Bala 
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f ili~ et 'in Romanı: 66 B. R cep Peker dü ın'ıf ı Ku_rultay~a kabul 
• • • Edılen kanunlar 

• 
Kok kömürü neden bu 

kadar pahalıdır? . 
·~CASUS~ 

"~· ~ 
HAYATIM~__. 

kavgalarınıntarıh~nı yapt~ 
(Başı ı inci sahifede) ı me ve fazla kar ııetırme zamanında bır 

Yazan: Mcathe RicharJ Tercüme eden: il. F. 

ip. bogüne kadar gelen yer yüzü- zara.rlı anlayıt yolu olarak meydana 
nün - mühim ökonomııal ip bu tunlt· 1 ç.ııkıyor • 
le meydana çıkıyor. Fabrika salıipl~ri. kendi . ~larını 

· lfçiliğin tan:z:imi ucuza mal ebnek ıçın kendılerını hak-

Fon Mü/azim Maire de artık 
Krohn 'un hizmetine giriyordu 

1819 İffi meselesinin halli için. Y~ b ııöriiyor~. . 
yüzünde i)k kanunun yapıldığı de"lllrd". Kolonılerdeki ham mıuldeler 
Bu kanun işçiye 12 saatten fazla sabi· Bunlar da ilk madde!~~ ••nır atı· 
mamasını gösteriyor. n ye.-lerd~n ucuzca temııune çalııı • 

1824 te luırıılıklı pazarlık kanunu yorlar. Bu vaziyet l.arıısmcla deniz ve 
çıkıyor. &mır atm istila fikri devlet adamla • 

Hülasa 
[Marthe Richard Fransa c:aMmluk 

lc§Jril.'itı tarafından Ispanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi ora~a. ~ caam 
teşkilatına girmek ve iki_ cih_et!:i caaus· 
luk yapmaktır. Marthc bır suru mac~-
ralardan sonra Alınan casuslannm reuıı 
Baron Fon Krohn ile tanışmqtır. Bun
dan bir çok malumat almış ve bunlan 
Fransaya bildirmiştir. 

Şimdi Baron kendisini bir vazife 
De Arjantine gönde~. Marthc bu 
lşte ek Fransa lehine çalı~arak Franaız 
hizmetinde bulunan Maric ismiode bi.:: 
ınül.lzımla Ispanyaya avdet etmiştir.] 

Gülerek: 
_ Bonjur dü'1Jlanım.. .. dedim. 
Bu küçücük, gürültülü ve tuhaf 

adam Barona çıkı'h ve derhal ge
miyi terketmesini söylüyerek: 

- Fuera ... Fuera. •. diye haykır
dı. 

Birdenbire, anladım... Fon 
Krohn'u gidi.te tanımıştı ... Çünkü 
Baron Madride gelmezden evvel 
Buenos • Ayreste çalıtınıttı. Fran-
11:zlara olan atkı ihtiras teklini a
lan gemi komiseri beni Franaaya i
hanet etmekle itham ediyordu. 

Fon Krohn bozulmuş, utanmıştı. 
Yalan yanlıt af dilemeğe çalışıyor
du. Komiıer onu h~lamakta de
vam ediyor ve gemiye çıkmağa hiç 
bir mezuniyeti olmadığı halde gel
diği için barbar bağırıyordu. 

Gemi sahile doğru yollanmağa 
basladı. Marie ortadan yok olmuf
tu.' Barona verebilecek hesaplamn 
vardı. ispanya sergüze,tinden tek
rar :zevk almağa başlıyordum. 

'' U. C. 52.,,nin üzerinde. 
Baron çok neteli idi. Gemi ko

miserinin bğırmaları nihayet onu 
da eğlendirmitti. Biraz kompilman 
yaptıktan sonra, tehiri elden bı
rakmıyarak Buenos - Ayres'ten ha
Tadigler vermeğe batladım. 

- Bana verdiğiniz paket kama 
ramda bir dalga yedi. Mösyö MuJ
ler' e kirli bir paket vermek mecbu
riyetinde kaldığım için öyle üzül
düm ki ... 

Bu itirafı yapabilmek için bu 
nete anından istifade etmeli idim. 
Fon Krohn'a verilmek üzere bana 
Terilen paketi olduğu gı"bi hiç do
kunmadan Barona teslim ettim. 

Raporun bu ~langıcmdan n~e
•i kaçmadı. Deni:ır: suyu onu endi~
fe düfiinnüyordu. Konuşurken ba
na Cadix' e limanına gelen bir de
nizaltı gemisini teftit etınek için 
geldiğini söyledi. 

- Mersi, dedim. Ben de beni 
lı:arşılamağa geldiğinizi zannetmit
tim! .. 

Kıpkırmızı oldu ... Özür dilemek 
İstedi. Beceremedi ... ben de onu 
ümitsizl~tinnek her istediğimi o
ua yaptırmak için biraz somurttum. 
Bana delice bir fikir musallat ol
mu,tu: Denizaltı gemisini gezmek. 

Otele g\derken, yolda, fU suali 
sordum: 

- ispanya gibi bitaraf bir mem
leketin sularına gelen denizaltı ge
misinin ~fi kimdir? 

Fon Krohn izah etti: 
- Bir kumandan gemisinin efen

disidir, fakat bu vaziyette ispanya 
deniz vekaletinin emri olmadıkça 
ycrinl deği,tiremez. .. Ve ben, sefa
rette a~e naval olduğum için, 
ispanyada, bu kumandanın ~fi sa
yılırım. 

En saf halimi takmmağa çalıta
rak, bağırdım: 

- O ... Ne iyi. .. Öyle ise bu de
nizalt. gemisini gezebilirim. Öm
rümde daha '1mdiye kadar hiç de
nizaltı gemisi görmemi.tim. 

- Kadın kaprisi •.. 
Baron tereddüt etti. 
- Bu aktam kumandanla bera

ber yemek yiyeceğiz, dedi, siz gidip 
giyininiz_. Sonra görürüz. 

Tam tuvaletimi bitimıittim. Oda 
hizmetçim içeri girdi, ve: 

- Bir kadın sizi görmek istiyor. 
dedi. 

- Bir kadın mı? Nasıl bir ka-
dın? .. 

- Küçük ve toparlak. 
Marsilya lehçeaile bir ses: 
- Tabii... Tabii.. benim ... Kim 

olacak?. dedi. 
Seyahat arkadaşımla, oda lıiz

metçimin pefi sı~ merdivenleri tır
manmı,, kapının aralığında duru
yordu. 

- Sizinle yalnız ufacık bir daki
kacık görüşmek istiyordum. •. dedi. 
Kapı kapandığı zaman çantasını 
açtı. 

- Size ilk i• üzerinden bir avans 
vermek istiyordum. .. 

- ıı it mi? 
- Bana güzel kızlar arayacaksı-

nız ve göndereceksiniz. Herbiri İ· 
çin on beş bin peçeta ... kabul mü? 

Gülmek ihtiyacımı zorla bastır
dım ... İnsanların asıl tahıiyetleri
ne vukuf etmeği o kadar severim 
ki. 

Marailyalı: 
- Sizi yemeğe davet ediyorum 

1 diye ilave etti. 
Yemek davetini ve parayı red

dettim fakat bana verdiği adresi 
kabul ettim. 

Buenos • Ayres'e döndüğüm za. 
man sizi haberdar ederim, dedi, bu 
•e kazanılacak altınlar var. 

a;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı -
Kumandanın terefine tuvaletime 

çok itina ettim. Siyah tülden bir el
bise giydim. Kırmızı bir kemer bağ. 
!adım ve göğsüme bir kaç beyaz ka
ranfil taktım. Bu suretle Alman 
renklerini taşıyordum. 

Fon Krohn bu inceliğimi takdir 
etti ve iftiharla beni lokantaya gö. 
türdü. 

- Kumandan K ... 
Denizaltı gemisinin kumandam 

otu:z yaflannda, tatlı bakışlı, sivil 
giyinmit güzel bir deniz zabiti idi. 

ltçi ile patron çalıpna saati üzerin. rmm da fikrine giriyor. Nihayet kolo-
cle karıılıklı toptan pazarlıklar yapı • nilerde&.i hallan elindeoı yok pahasına 
yorlar. ilk mad.ıel.eri almak ba§hyor. 

Sınıf hareketinin il< baılangıcı cleov- Kendi yurtları içindeki ameleleri 
!et meaeleci şeklinde kanun yolunda en ucuza mal etmdt: ve kendilerine faz. 
baılamıtbr. ilk trediyonlar lngiltere • la ~ temin etmcl< te patronların ga-
cle olmuıtur. Y- oluyo.-. . 

Bu iıçilenn patroıJarla uzla§bnp lçerıle amelede ıztırap başlıyor. Bır 
itçilere fazla ka:z:anma temin etmdı: o- de sanayi sahiplerini.. elde ettikleri 
hıyor. malları pahalıya satmak arzusu da ay· 

O :ı.wnanJar iıçiler sermaye ile mü- rıca biT ittir. . . 
coıclele etmiyorlar, _,_yenin çalııma· Bu üç bakımdan iktisa.J! liheraliz-
unı iatiy<ırlardı. iki iıçi ve patron a· nun kar§ı.sında mukavemet ınat ve kav-
rasmda bu çekişme ııiba.yet ba§ka ıe • ca cephesi kuruluyor. 
killere giriyor. Patron ve İşçi karı• kartıya 

Bu.hır devri bqbyor. insan Y•ta- Patroo1111 ezici . vaziy<.iİ karıısında 
yııına buhar girince, o zamana ~ "?"'1eler kuvv~nıyor, ıuurl~ bır !': · 
wvvet vasıtası, yerini bu.bara veo-ıyor. "!ide cephe tepru edecek va;oyete gı • 
Bu da makineyi doğuruyor, bunlar da nyorlar. 
fabrika bayatını geııiıletiyorlar. Cephe kartı karııya bogufup vuru· 

Buhar ve makine az emekle çol< it fUyor. Bu cephelerin idaresini temin e-
yapmağı meydana getiriyor. Bunlar~ decek sıyasal fırkalar ku~uluyor. Nilıa-
uzak "" deniz &§m yerlere götümıeaı yet iki tarafın l<avguı bırer cephe zap-
de baıbyor. Deoiz vasıtaları genitl.i • tetınek alll'etile uzunca sürüyüp gidi • 
yor. yor. Bu kavganın fonnüllepniş tekli 

Bunun neticesi de fM>rika mah•u· doğuyor. 
!ünü uzak pm:arlara götürerek fazla Lu.kavt siolemi doğuyor. lısil<;ri 
kazanç baılıyor. Fııl>ribtörlerin tama- toptan yduio aç b~. .. ~~~etile 
mı arttınyor bu ela ixi ile patronun oolan ucuza çalıııtırmak <lutunüluyor. 
_..mcWı:i kızıttıncı itleri meydana çı· Bunlara kartı grev eseaı meydana 
karıyor. çıkıyor. l:lu mücadelelerin aooırnda IOO• 

Britımyada Robert Ohm ismindeki yalizm leh.ine bir ç~ ~ı... koparılı-
bir patron itçiye !.arı• patronun .'.~: yor. lıçı sınıfına, aues>ne, çocukla~ 
katle hareket etmesi Ja:z.ım geldıgı"! bza)a "ğrayanta..a ya.rdon "Ve ......., 
söylüyor ve kendi duyguau ile kendi ye başlamyo<. • . . 
fabrikasmdalı.i iuilerin daha -ut ya- Bunun gemşkmeo.i ve nihayet pat • 
taına" imkanını temine çalıııyor. ronlar arasında ela bir birlik dofuru • 

Bu kazaocm yeter aayılacak kada • yor. Niha:Y"t . işçiler ile patronlar kar-
nnı düıünüyor. F...nkalarda çalı§All fi kmııya gdiyor. 
iııçilerine zamlar yapıyor. Amele çocuk· Şehir iıc;ileri tehir patronları ile, 
Iannı okutuyor. Hasta itçilcrine bak • memleket i~ileri ~eket palronlari-
mak için aermayedcn hine ayırıyor. le karıı kartıya geliyor. Bu auretle oen-

Makine dewi arttıkça kar art.ta~•: c1kı te~i.lat;ı bathyor: . . . . . 
• Rohert Ohm'un şefkatli eh gibı Sendilıalizm 5Hlllf ibtililinin ilk le • 

~ronlar azalıyor. Nihayet qçi sını • aanlit ve mukavemet vasıtaaıdır. Ev-
fıncfan patrona doğn.ı her: gün artan vela .Fransa "" .Italyada batlı!°'• 11<1n • 
bir intikam ve neiret bi111 ba§lıyOI": ra butun sanayı memleketlerıne yayı • 

Bu devir fabrilmlarm açılıp geni§le- byor. .. _ _ . 

Önümde iğikli: 
_ Sie sind Deutscbe? (Alman-

m11mız?) . 
ilk defa olarak beni ele verme

sine ramak kalan bir harekette bu. 
lundum. Fakat derhal anlamadığı
mı gösteren bir bakıfla iti düzelt
tim. 

Baron benim yerime ÖZÜT diledi 
Te dedi ki: 

- Madam Fransızdır. Almanca
yı anlamaz. 

Genç kumandan fransızca ola
rak elbiMımi methetti ve bu renkle
rin yegane sevdiği renkler olduğu-
mı söyledi. . 

- Bahriyelileri çok takdir ede
rim, dedim. Alman bahriyelilerinin 
kıymetini Barondan öğrendim. Bu 
elbiseyi sizin terefini:ze giydim. 

Mahcup ve hayran olarak bana 
t~kkür etti. Yüzünün aldığı kır
mızılık Fon Krohn'un rengini u
çurdu. 

Kumandan K ... Güzelliğime da
ha ziyade dikkat ediyor Fransız ol
duğum için herhalde tahmin etti
ğinden daha ~ık olduğumu anlı· 
yordu ve ayni zamanda da vatanı
ma ihanet etmemi hiç doğru bul-
madığını hissettim. , 

-Bitmedi-

1870 te yer yuzwıun aıyaaal vazıye
ti üzerine teaır yapan Alınan, Fransız 
mubarebesi oluyor. Bundan M>RJ'a it • 
çiler .....,.mda tedaliii, kendilerini ko
ruyucu bir tu.ıüt çııkıyor • 

Patronlara karşı bir vaziyet doğu
yor. 

1879 • 1888 MarNiytl "Ve Havr kon
grelerinden sonra iılıtililci bir amıf ha
lini ahyor. Çarpıpm azg•nlığını arttı· 
nyor. Bütün bu itc;i aımfmın kendi fay. 
dasını patrona loarfı tedbirler aldığı, e
debiyat yaptığı boiu§tuğu yol11n çizgisl 
uyasal lııolu olarak bütün oinıaaı ile 
meydana çıkı,..r. 

ıBu unıcla hürriyete taa...,p ile 
sarıbt kar§ınnda hiç bir fikir mUi 
buhımdaıı etrafa yayılınakbıdır. 

Çarpıfl'KI azıyor 
Sosyalizm de yer yüzünün politika • 

anın genq)ediği )Ulttde hÜn'İyebo 
bu kadar açık tuhffduğu günlerde ııe • 
ııişliyor. Serbestçe her türlü kuvveti 
alıyor. Eğer hüniyet -•ubu bu lıa • 
dar olmaaaydı, a0&yalizm bu kadar ğe
nİ§lemiyecdrti. 

Kari Marw -.e F redriıb Engers iki 
bmıllllUf SO&yaliK mektebi lidft'lerinclen 
ve lıaDalarmclanch. 

Bu iki köklü 11<1ayafut AhnMı oldu· 
iu halde Almanyaıla yaıayaımmuf o 
zaman hürriyet telMkilerinde mutaaıı
"'1 olan Jngiltereye giderek orada te
melleri kurmu§lardır. Sosyalizmin ııenit 
lemesiae baflıca sa...,.lerden biri de 
iHi insanJ.:m yalnız f'llllrlenle ya • 
pmalandır. 

ş.oirlenlc topluluk yerlercle inan• 
cima teairlu yapmak belli yerlerde .......... , ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, toplanmak kolaydır. 

Sermaye devri 
........ , ................•................. , .....•....... 
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Fiat. Esman.) 
BAHADIR. 1. Batır, 2. Batur. 3. Bocatur, 4. Bor, Boz, 5. 

Cılaam, Cılasaı~ 6. Efe, 7. Eren, 8. Erotlu, 9. Kaılıa, (Bak: 
Celideli. Dilaver.) 

BAHANE, 1. Coruk, 2. ltrıp, 3. Jldıreıç, 4. ~çamak. 5. 
Sılıav (isnat, iftira. bahane maıı.). 6. Sıltuv, 7, Tıldaii. 
(Geveze: dıl doken). 

BA:fANE BULMAK, KöJ'Dlt=ıek, Küymeıımek, (Bak: 
Vesile.) 

BAHAR, 1. ilkyaz, 2. Yay, 3. Yaz, 4. YazbaşL 
BAHAR GELMEK. Ya}'lkrnak. Yazıkmak. 
BAHARAT, 1. Avcar, 2. Kadık, 3. Otyam (Cal.) 
BAHIL, 1. Aim, 2. Cimri, 3. Eli sıkı, sıkı elli, 4. 

Kırnaz. 5. Kbmık (Daha çok tutumlu man.) 6. Pintı. 
BAHR (Bahir). 1. Deniz, 2. Tengiz. 
B_AHRI MUHiT, 1. Açık deniz 2. Amanteniz. 3. BuyUk 

denız, 4. Dış deniz, 5. Taluy. 
BAHRiYELi, l. Denizci. 2. Gemici, 
BUHAYRE, 1. Bölet (Su birikintisi man.) 2. Eirek, Eii· 

rik. 3. Goı. Gölcük. 
. BAHS (Bahis), 1. Cap (Mephas, fasıl. bap man.) 2. ]'ek

•nç (Fı11l, bap man.) 
BAHŞ (Etmek), 1. Bagışlamak, 2. Suyur13malr. 
BAHŞiŞ, L A.cıi. 2. Baiışış., 3. Belek, 4. Bölek, 5. 

Muştuluk (lyı hır haberi getirme verilen bab'i' man.) 6. 
Urun (Bak: Atıyye, Hediye.) 

BAHT, 1. Evren, 2. Kıv, 3. Kat. 4. Kutluluk. 5. Mut. 
BAHTiYAR, 1. Kıvlıi. 2. Kutlu, 3. Kutlu&'. 4. Kutluk, 5. 

Mutlu. 
BAHTiYAR OLMAK, 1. Gönenmek, 2. Kıvanmak. (Daha 

(Ok memnun ve müftehir olmak: man.) 3. Kutlanmak, 4. Ku
tulmak, 5. Kututmak, 

BAIS, (Bak: Sebep. Mucip.) 
BAIT, 1 Uzak, 2 Yırak 
BAKA l. Olmczhk, 2. Sürek, Sürgün. 
BAKAR, J. Sıa;ır. 2. Kuna. 
BAKI (Bakadan), 1. Bcna;ü, 2. Meneii. 3. OlgiısiU, 4. OJ. 

mez, 5. Öli.ımsuz, 6. Benice (ebedi, muhallet.). 
BAKI (Bakiye) , 1. Artan. 2. Artık 3. Kalan, 4. 

Kalık. 
BAKI KALMAK, 1. Artamak. 2. Artmalı 3. Kal • 

mak. (B•k' Bakiye.) 
D.4KlR, (B,,ki,.J 1. Arı kız. 2. Boy kız (Kar), 3. Enl•n 

4. Ergen (Evlenmemiş genç erkek vr kadm), 5. Kız 6. 
Krzoğlankız. 

BAKtYE, 1. Artan. 2. Artık, 3. Artun. 4. Kalan. 5 Kal· 
d" 6. Kalmtı. 7. O U'"duruk, 8. Sarkıt, Sar.kut (Yrmc.K .lttı 
~·\ 

BAS 

BAKiYE KALMAK, 1. Artmak 2. Kalmalı:. 
BAKiYESiZ. 1. Kalmçsız. 
BAKIYETOSSOYUF, 1. Kılıcartıh 2. KıranartıiiL 
BAKKAL, Tereci. 
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BALA., ı. Yukarı 2. Örü 3. Uıt, 4.Uatün 5. Uze, 6. Oney, 
1. Yüce, 8. Yiiksek. 

BALA PERVAZ, 1. Yükselten uçan. Yüksekten atan. 
BALA PERVAZLIK ETMEK, 1. ATUrtııatmalı:. 2. öri

lcmek, 3. Yüksekten atmalı:. Yüksekten uçmak. 
BALIC OLMAK, 1. Ermek, 2. Erismck, 3. lritmck, 4. 

Sinneınek (Viaıl olmalt man.) 5. Varmak, 6. Yetmek. 
BALINA, Deve bahtL 
BALKON, 1. Bakacalc, 2. Bakmacalı:. 3. Çelki 4. Çıkarım., 

5. Çıkma, 6. Gncnck, 7. Güneşlik, 8. Onye, 9. Yam. 
BALON, 1. Uçkaç, 2. Uçurtkaç, 3. Yel topa. 
BALYA, 1. DclJ)ı, 2. Yük. 
BALYOZ, 1. Kxlük, 2. Külünk. 
BANDIRA. 1. Alav (Ylc: Fr. Flıamme - ab.v). 2. Bayrak, 

1ı. Galav. 4. Sancak, 5. Yalav. 
llANKNOT. Çav (Kliirt para man.) 
BANLIO, Sapa. 
BANYO ETMEK, Çimmek 
BAP, ı. Esik, (Kapı man.) 2. Kapa. KlrpL 
BAP (Faaıl man.), (Bak: Bahis "mebhas man .•• ). 
BAR, 1. Ağırlık, 2. Götürüriik. 3. Şelek, 4. Yük (Bak: 

Hamule.) 
BARKEŞ. 1. Yüklet, 2. Yük çeken. 3. Yük kaldıran, 4. 

Yük tasıyan. 
BARAKA, 1, Bark (Yapı, bina, mesken man.). 2. Oba 

(Bian), Göçebe yurdu, Çadır, küçük mesken.), 3. Salaş, 4. 
Sundurma. 

BARAN, 1. Yafıl. 2. Yajim, 3. Y~ur, 
BARI, Hiç olınaz1a, Hiç deiilse. 
BARI, ı. Yarad1cı. yaradan. 
BARI, ı. Çen, 2. Dumlu. 3. Salkm, 4. Soğuk (Bak: Bil 

rudet.) 
BARIZ. 1. Belirik ,2. Belli, Belirli. (Bak: Zihir, Aiikir.) 
BASAR, 1. Görgi.ı. 2. Görme, 3. Görür, 4. Görq, 5. Göı 

(Bak: Ruyet, Nazar. Çesm, Dide, Ayn, Müşahede). 
BASIRA, 1. Çarca. 2. Görme. 3. Göri..lş. 4. Göz. 
BASiRET, 1. Bakmak. 2. Eldek, 3. Gönül eözü, 4. Kü• 

"Üm, 5. Saklık. 
BASiRETLE HAREKET ETMEK. 1. Adımını tek al· 

mak. 2. Tetik davranmak. 
BASiRETLi, Sak. 
BASiRETSiZ, Sabız. 
BASiT, ı. Açılr 2 Çımçık, 3. D•l. "' Düz, 5. Gewı;, 6. 

Kc:lay, '/,Sayaca,&. Ycılm kat. 

Fabrikalarda yapyan ııeo>ç ve dinç 
,...ur olarak bulunan insanlar patro-
1118 kartı miitemacl.iy- nelrete baılıyor
)ıır. 

Hayat ilerliyor, -ıDa)eleı ııenitli
'YO', nihayet tek knnaye değil, büyük 
-.nayeler ve Jirioetlerin kunımu dev
ri ıreliYor. 

Bu ildioadi liberali:mnin tatbi<abnm 
ııuıi§lepı:ıesine yardım ediyor. Bu da 
amıf kavgalarmı ziyadeleıt.İriyor. 

1 fÇİ amıfınm iı verenler smıfına 
iıarıı ka Y!lallDcia kuvvetiu>diriJmeaini 
temin edici bir edebiyat yavaı ya-rq 
revaç buluyor. 

Sosyalizm kendi yanında mukad • 
deratını kendine benzer aınıflan İfÇİ cep 
ı-inde toplıtyor. Köylü aınılı almak 
dtiyor. & yetipniyor. Bizzat patron· 
!ar, nml, mülk, sahiplerinden baıka in. 
.anlara da göz koyuyor. Kafaları itli • 
yenlere de dayanıyor • 

Köylü ve köylüden batka variclatsız 
imanlan bir müıterek cephede toplu
yor. Ve yeni bir tabir meydana çıkı • 
yor. ltçi ve patron ortadan bllnyor: 

- Proletarya ile burjuva. 
Yani fukara ile zengin amıf. 
Sosya)izm miil<.İyet lıaldı:ını tanı 

.-z. Herkeai.n biitün varlıkta mÜ§le 
rek olmasını giider. 

Köylünün istediği 
Çiftçi ve köylü smıl İlle bu sosyali-

211111 muı- giremez. Soellisn lıeyııe)mi
lelciliği illtediği halde köylü milliyet • 
perver ve ulu..ı bir fikir kovalar. 

Köylünün libenılizm ile mücadele • 
ainde bir takını i.tckleri vardJr. 

- Kredi kolaylığı ister. 
- Kendisine lazım mallan ucuz 

a1mak ioter. 
Köylünün bu i•ta.lerioe ceva~ ve

ren kurum soayalizm amıfmm takıp et-

(Başı 1 inci sahifede) • 
oldu:kı!an mcaıuriyet - a • gena.ı da
h:J derecelerden olduğu ve • b • seri
sinden • a . serisine terfi iç.in geçrneai 
icap e<len 15 sene müddet te dolmuı 
bulunduğu tak<lirde, • a • serisindeki 
bir deceye tayin edi'm"ş oldukların • 
dan dolayı haleldar olrnıyacağı gibö 
15 soene<len fazla olarak geçmiş me • 
murluk müddetlerinin knnune müsaa
dw niabetinde • a • seri i.nde. evvelce 
bulundukları derecenin daha yükseği
ne terfi edibnelerine ve terli ettikleri 
det ecenin maa~ını almalaen mam de
ğildir. > 

. Muhtelif maddelerden alınacak İs • 
tihli.k vergisine dair kanunun muvak
kat maddesine ait tefsirle menkul ve 
gayri menkul emval ile bunların · ntifa 
haklarının ve daimi .. ..-gilerin men
kullerini haber verenlere verilecek ik 
ramiyelerin intifa haklarının ve men
kullerin hazineye geçen miktarına 
göre tahsili taksitle yapıldığı takdirde 
.ise hu !aks.ite göre verileceği hakkın· 
ıl.ak.i tehir de onanmıştır. 

Kurultay bundan sonra 1934 yılı ce 
nel denldenme kanunwıa giren bütçe
lerin fıuıllan arasuı<la 125,237 liramn 
i.ndirilerek indirilen bu mikdanlan 118 
bin 370 ·liranın baıka tertiplere ve 
6,867 lirasının da yeruden açılan fasıl 
lara inalmaz • fevkalade • tahliaat o • 
larak konulma.sına ait k8'"1n layihuı 
ile inhisar genel mü<lürliiğü 1934 bÜl 
çes.itıde 50 bin liralıJ. münakale ya • 
pılmasına da."r kanunu olnanut,~. Di
ğer bir kanun ile de Ankara ~ 
ziraal eno.tihisü bütçesinde tU deği~ 
likler yapılmııtır: 

Buna göre 1935 mali yılı ekim bakan 
lığı bwçeainden gene bu yılın Ankara 
yüksek ziraat en•litwü bütçe•İne yar
dmı olara kverikn 50980 liradan 40. 
b'rı 980 lirası muhtelif tertiplere ko
nulmakta ve 10,000 liru:ı da yülu.ek 
onnan okulayı tarafından 934 hinnci 
teşrinine kadar yapılan maıraflar kar· 
ıılığı olarak açı:an fasla verilmekte • 
dir. Gene bu kanunla en.titü bütçe•,. 
nin faaı!lannda 34,500 liralık münaka 
le yapılnutıır. 

Adapazarı ticaret banka Rlln tez
yit olunan bir m'lyon liralık soennaye
aine 250 hin lira ile hazU... namına l· 
tirak etmek için Maliye b.ı..kıuıına H· 

lahiyet veren kanunun oınaıııınaauıdan 
aonra adliye harç tarifesi kanwıunda 
d-:ğişıltl'k yapılmasına dair olan la • 
u.ın kabul edilmiş ve toplanb bitiril • 
mİJtİJ". 

Meclis cwnarte&İ cünü toplanank
tır. 

Londra 
Deniz görüşmeleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
korııfU'an61 olacaktır. 

Anwrilıalılara göre Japonlar .au<ıf 
Muırlıym 

VAŞINGTON 20 (A..A.) )-Ayan 
azaamdan Bay Steixver, Japonyanm ta 

lanm'f olduğu dunımla acun b.ıımı 
tıehdit etme8le olduiunu ilan eylemi§ 
bulunduğunu aöylemİ§t:ir. Nqonl Poat 
gazetesi, Japonyanm acuna meydan 
olp"'Wkta oldu.junu y•zınalrtachr. 

Vorld telegram, Japonyanm yeni • 
<lem bir &ilah Yarı§' l1Çlll'f olduğunu 
yazmaktadır. 

Gii yollar değildir. Kooperatif tetki • 
!atıdır. Köylü kredi ve i6tiblak koope
ratifleri yapıldığı takdirde memnwı 0-

har. 
Köylüduı l>atka proletarya smıftna 

dahil edilmek istenen vıuurlıır üstünde 
teoirli bir propac-.laya ...._, etmek • 
tedir. 

Komünizm 
Sooyalizm telkini komünizme doğ • 

nı açılıyor. 1848 de ilk komünist be -
yıenıw• • ıiııı neşredildiği tarihtir. AJ • 
-.. • Fnmnz hariıinden iki - enel
di. Jlk enternaayonal Cenevrede top • 
loımyor, sonra il.inci Amstenlamda, Ü· 
çüncü M.,._acla toplanıyor. Ve niha • 
yel So.yetler ittilıeclr cumhuriyeti im
..,.,.,.. .,... bir çok lcaıwlıar ıılanık çahJ .. 
yar. 

Sor.yafu.m nazariyelerini.n birincisi: 
Smıf kavgasıdır. 

Sosyali$t olan herkes ilk anlayıı ve 
telkine göre itçi ımıflann patronl..-. 
"-fı ._....eti lizımdır. 

Bu mücadele nihayete kadar devam 
ede ....... Ve nihayet zaieri eline ala
cak insanlar idare odecektir. 

Kol.lektif hareket s<>&yalizm anlayı
tın.a güre darcadır. Komiini&te göre 
bİl'az <la geniflir. letihsal vasıtaların

da çalı.pnayı kabul eder. htihlak vası
talarmda her ferdi.n müsavi surette İ6· 
tiladesini İl.ter.,, 

Bay Recep cumartesi günü ders.ine 
devam edecektir. 

Geçenlerde gazetelerde cıkuadu ~ 
look kömürü ucuzbyacak, belediye bu ~ 
§İn Üzerine dütmüt uğn.~ryor. bunu fo
rünce hak ıcvina, f>ır çok ı.::nse" 
de kömür clmağı geriye bıraktı. . 

eçı· 
Günler, baltala!' hatta aylar ~ 

yor, bu işin •esi duyulmaz oldu. tik. 
Kadıköy gazhan&ine mü~ etlir" 
fiat sorduk, mahallinde teslım 24 

1)11111" 
20 kunış dediler. Bu nesnenin ya 

1. d ·ı· r Son· mı§ının tonu 8 • 9 ıra enı ıyo · aırns 
ra bunu yalap ziftini, ka1tanın•, g tıO" 
biL'lleRl daha nesini aldıkum ..,ııra ., 
nunu 24 lira b<Sn de bir de 20 kU':"' • 
ilave ederek ııatıyorlar. Bu .,.Jıli,.... 
§USU bUMJ ela 26 liraya mal oluycıl"•. , 

Kilosu )"Üz paradan fazlaya ~ 
Ş~~ -~ bö.yle olu"':'.'-~~ 
komuru aart!yatınm onune - ·,_-$ 

mi, dolay.aile de o f&DIDl ~

keaihneden kurtulur mu? . ııJI'" 
Bana kalırsa bu it bitirilme-' -'1'" 

ya, aya, değil, güne bile ~iil 
miyecek 

0

bir iıtir. ~;t 
Kadıköy Kurbaialıcle.-e aaii;; .. 

1 iş ve l~ .. J 
Milliyet bu ıütunda İf ve iffİ ~; 
yenlere tavauut ediyor. /f i:;,3 • 

üıtiyenler bir mektupl". I! •-. 
muza müracaat etmelıdır"'· 

İş aranıy~~ ,,;ıt" 
Ortııınd<tep mezunu, tüccal"• . afi" 

ahbit yanında çalıpmı bir gen<; ~P 
yor. Daktilo da yazar. Milliyet 
dar rwnuzile müracaat. . . . . ,,. 

Orta talıailli bir genç k~":.; lı'" 
naoip bir it anyor. M-illiyet ç-
mam nımuzu. ,_.,.,-

"1 
Kasımpaşa merkez ocııJ 

toplantısı .1 

C. H. F. Kasımpaıa Merk~ ~ 
başkanlığından: Ocağonızc!;: .. h"! I ıo9' 
günde bir yapılmakta olan kültür"__..,,,. 
lanblann,, ikinci•i 20-12-934 J>l" ... 'f_ 
be akpımı saa~ 20 d<; • baılıyarald~•\ _,, 
lanbya herkes ııelebilll'. Pı oıı•-~ 
Ökonomi: Sadi Abaç, 2 - Ok~ ;.ı,JıJI 
yiikse~ııimizde tutumun ve ~li #tıl' 
değen Yuauf Şml, 3 - Öz tiirkçe 
yÜğ,, !ar: Selahattiıı Aılan. 

Satılık 
ŞiıJi Bulgar çarpsında 17~ . 

....,..,; ü:ıa-inde f.brilıaya elTentJi: 
yv., ._, b..,.,.._,, terkoa, garaP 
vi her iki sokağa nazır büyük baıb 
li on odalı ve molıilyalı bir Villa: 

Şiılide terkos havuzu duftn . .t-
ela cephesi iki aokaia nazır 2250 f11"' 

relik bir ana kıomen veya ~ 
Mblıktır. 42238 numaraya telJ~j 

iL AN 
Osmanlı Bankası 

·cr 
o.manlı Bankasının Galata, Y eııı ; 

mi ve Beyoğlu claittleri Noel ~ ~ 
"" Yılbaı• dolayıaile 25 Birinoil<I!' ~ 
1934 .,... 1 lkincilWıun 1935 gjin)etl 
palı bulunacakhr. 

1
()314 

DOKTOR (ı 
Rusçuklu Hakkı Oı~ 1 

.Calataoarayda KaazUk -ı.aoe" . 
kar1111nda Sahne sokağında 3 Jl1IP"' 

ralı apartımanda 1 nıımuıo. 

Göz Hekimi 
Dr. s. Şükrü ErtaO 

Birinci umf nitd··
(Bi.bıali) Ankara caddeıi No. tJ 

-------95~ 
Devredilecek ~ti~a ~~ 
Tezyini memucat ıınalind<! mill;w-: 

tertibat hakkındaki ihtira için ~ 
Vekaleti Sanayi müdiriyetinılen • ~ 
edilmi~ olan 10 ikinci kanwı t933UJlll' <' 
li ve 1518 numaralı ihtira bera ~....,, 
hu berata ait bir kıta' ilave tasJikJIO'~ 
Iİnİa ihtiva ettiii h•ıkıık bu ke~ .~· 
una devir veyahut icara "VcriJecell' ıJ' 
lif edilmelrte olmakla lıv hususta I•' 
malümat edinmek i•teyen zcvaUI' ,.~· 
tanbulda Babçekapı, TAt han 43-'18 ıefl 
maralı idarehaneye müracnat etJI"' 
ilan olunur. (6105) 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 

Büyük ikramiye 
(500,000) liradır 

Dostlarınıza verilecek en iyibir 
YILBAŞI hediyesidir. 1019 
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1 Ş LE ·r M ES 1 
Acenteleri : Kara.köy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
l•m-ı:mHan. Tel. 22740 ___ _ 

ı.{Ai<ADENiZ YOLü 
VAT AN vapuru 22 Birinci 
• Canun CUMARTESi akta· 
mı saat 18 de Hopa'ya kadar. 

(8620) 

MERSiN YOLU 
ERZURUM vapuru 23 Birin· 
ci Kanun PAZAR günü saat 
10 da Mersin'e kadar. (8602) 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 22 Birinci 
Kanun CUMARTESi akta· 
mı saat 18 de lzmir'e kadar. 

(8603) 

bt. 1 inci ifliıa msnurlui-ındaa: 

Miifliı Arılan Freslm mahtumlan fİr· 
lceti ile ıürSaya ait yannuı iE1is dosya

sı ..-e m~eleıi iflas idare azalan a
TUbt Hilmi Rıza ve L-. Ziver tara
ftndan ihzar olunmUflur. Aiacakhlann 
İflia idare heyetince hllZll"lamruf olan 
tnuamele ye nıporu tedölı: Ye ı..dik et
tneleri ile aosya yenilenmiş olacak

ta. Bu ..,j,eple tda-caldıları bu aym 24 
üncü pazartesi. günü N&t 14 te memu .. 
riyetim önünde toplanmaya çağmyo

nun. Şuna dikkat etmeli lıi bu iıte ve
kil olanler vdciletmmelerini berıııber 

ııetinnelidirler. Yekiletna.-nesiz ı:-elen 
'Vekillerin müzaı.....eye kabul edilmiye-

ceği ilan olunlll". (6082) 

Devredilecek ihtira beratı 
Maden filizlerini ve humuıların mua· 

ınelatında iılahat hakkındaki ihtira için 

iıtiNsal edilmit olan 21 Birinci Kanun 

1926 tarih ve 533 numaralı ihtira be
l'Wtınm ihüva ettiği hukuk bu kerre baf· 
kasına devir veyahut icara verilmesi tek· 
lif edilmekte ohnakla bu hususta fazla 1 
tnaliımat edinmek i.teyen zevatın latan· 
hulda, Bahçekaprda, TAf hanında 43-48 

numaralı idarehaneye müracaat etmele· 

ri ilan olunur. (6108) 

Devredilecek ihtira beratı 
Solaba arzanı cihetten ıevk edilen 

şarjörlü otomatik eılahai nariye için imla 
tertibat. lıak.kııwlaki ibtira.a mahsus ikti
sat vekaleti SaRayİ Müdürlüğünden İl· 
tihaa) edilen 23 Şubat 1933 tarih ve 
1584 numaralı ihtira beratının ihtiva etti· 
ii hukuk bu kerre baıkaıma devir veya
hut ferağ olunacaı;,, teklif edilmekte ol
nıalda bu busu.ta fazla malümat edin. 
Dı<'k iseyen zetvabn lıtanbuldz, Bahçe

kaprda ; Taflıaııında 43-48 numaralı ida
rehaneye teıı·if buyurulınası ilan olunur. 

(6107) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı ı 

CumaJan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar htanbuJ I 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: ı 
22318, Kııl 1< telefonu 22519. J 

9560 

Ne garip bir SIRRA 
Vakıftır ki: 

Size bir ~aç gün zarfında er
kekleri teshir edeı güzel.iği 

vermeyi deruhts edi}or 
Bu sene arzunuza muvafık 

bir surette evlenmek ve pek 
az erkeğin mukavemet edebi· 
leceği güzelliğe malik olmak 
ister miıiniz? E•et, o halde 
bu tavsiyeyi hatırınızda tutu
nuz : 

l\.lethur bir alim tarafından 
ke,fedi'en yeni ve cazip bir 
formül aayesinde ; yalnlZ bir
kaç gün zarfında o kadar arzu• 
ladrğınn ı:-üzelliğe malik ola
bilirsiniz .Bu mühim ve son ke
fif o kadar müe .. irdir ki, le
keli, çirkin ve buru§4Jk bir 
cildde bile ıayani hayret ,.,. 
mcreler vermektedir. Bu esra
rengiz cevher timdi T okalon 
kreıni terkibinde ınevcuddur. 
Akşamları yatmazdan evvel cil· 
din unsuru gıdaisi olan pembe 
rengindeki Tokalooı kremini 
kullanınız. Siz uyurken, o; 
cildinizi ııcnçleftirecek ve 
güzeUeılirecektir. Sonra da 
sabahlan gene cildin bir un
suru olan (yağsız) beyıız 
renkte Tokalon kremini kı/;a
runu. Cildinizi kuvvetlendirir 
ve beyazlatırır. Ayni zaman· 
da siyah benlen ve açık men
matı izale eder. 

Yeni bir ~üzelliğe malik ol· 
mak, emekleri teshir etmek 
isterseniz, hemen bugünden 
Tokalon kremini lrullanmağa 
başlayınız. Cildiniz nekadar fe
na ve çirkin olursa olsun YSe
mcresinden memnun ve adeta 
mütehayyir kalacakımı:z. 

KIRA.LIK HANE - GedikpB.f'l Ca
mi aokağında 4 oda 1 mutfak ve kü
çül< bahçe ile terkos ve elektriği ha
vi 48 N o. lu hane kiralıktır. Sirkecide 
Merkez eczanesine müracaatlan. 

10305 

lstanbul Adiye Altıncı Hukuk 
Mahk..me:si.ııden: Ahmet Sill'eyya ta· 
rafmdın Tcplıano K.adiller yokutun -
da ve e..'<nıekçi ba~r mahalle6i canti 
aokak 2 nwnaralı hanede Meçhuliye
ti anlatılan Mürvct aleyhine açılan bo 

•anma da,·a:;mm mahkeme günü 4-2-
935 pazartcsı günü saat 11 de tayin 
ve bu bapta yazılan davetiye varaka· 
sr mahkeme divanhanesine t&ôk kılın 
nuş ve 15 g.in müddetle ilanen tebli· 
gat icraoma karar veriln:it olduğun -
dan mezkıir gün ve &aatte lstanbul u 
!iye mahkee:nsi altıncı hukuk daire -
o.inc!o heyeti lıalC.:.m~ huzuruna gelnıe
diğ-i takdirde gr.r.-..hen mahkemesinin 
icra k lmacağı tebliğ makıunma ka'm 
olmak üzere ilan olunur. (6075) 

lstanb l 7 inci le a ~ "'rr.urluğundan: 

Emniyet S .. ndığı 
Namına 1000 lira mukabilinde birinci derecede İpoteki 

o1up yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına (800) lira 
kıymet takdir edilen Burgazadasında Çar~ı ve karakol soka
ğında 28, 5, 7 No. lı Yekdiğerine maklup Fırın ve dük
kanı müştemil hanenin tamamı açık arttırma vazedil
miş olduğundan 23-1-935 tarihine müsadif çarşamba gunu 
saat 14 ten 16 ya kadar dai ede birinci arttırması icra edi e· 
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammincnin yüzde 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak
tirde en son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak üzere arttır
ma 15 gün daha temdit edilerek 7-2-935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
Yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
ınuhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakı .ır. Satış peşindir 
arttırmaya İştirak etmek iste yenlerin kıymeti muhammine
nin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları ta
pu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda diğer alakada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin buhaklarını ve hususile faiz 
Ye masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlik
te ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmıyanlar ıatış bede-linin paylaşmasından hariç ka
lırlar müterakim vergi, tenvirİye, tanzifiyeden mütevellit 
belediye rusun:ıu ve vakıf borclan borçluya aittir. Daha fazla 
tnalıimat alm k i teyen'er 1: 1-935 tarihinden itibaren her 
kesin gö•ebilmesi İı;İn dairede açık bulundurulacalc arttırma 
Şartn mesi "'e 93 -tı• ,7 No.lu dosyaya müracaatla mezki'ir 
dosyad mevcut v s ih.-i görebilecekleri ilan olunur. (8609) 

Y rlba~ı gecesi iç.in teırtip edilen eğ· 
lenceye gelecek azanm yeZ"lerini ha -
zarlamak için 28-12-934 alqaım.ma ka· 
dar ocağa bildirmeler· rica olunur. 

Ocak senelik kongreşi 2t:·12-934 de 
yapılacaktır. (6070) 

......... lliilill ......... ... 1 Goz~ k DEPOSU • 

Toptan satış: .ı __ 
1 

I 
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---------------- ı İstanbul Levaz:m Amir-
liği Satın Alma Komisyonu 

Hanları 

Dikim evi ihtiyacı için 300 
kilo ince makine yağı müteah
hit hesabına 22-12-934 cu· 
martesi günü saat 14 de pazar· 
lıkla alınacaktır. Kilosunun 
tutarı 38 kuruş olup teminatı 
17 lira 1 O kuruştur. Pazarlı· 
ğa gireceklerin belli saatte Top 
hanede satıııalma komisyonu
na gelmeleri. (685) (8610) 

Sulta.nabmet 3 üncü Sulh Hukuk Ha 
kimliğinden: Daavcr: Sala.monun 42 
lira alacağmm tahıiH için lıta.nbul Tah 
mis önü sokak Mı.sı.rçarşw kapm ya. 

nında ve Beyoğlu Akına dairede Kıh 

le ııokak 88 numaralı Çituri apartnna. 

nmda 2 nuınarah da.a-inde tüccardan 

madalm Ba.rteaev.a Kahen aleyhine aç

tığı davada: Mahkememı·.zce Bart

va Kohene gıyap karanrun ili.nen teb 

liğine kaııar veırildiğoim:len muhakeme 
günü olan 22 Kanunwani 935 aaat 10 

a taılik kılındığından mahkemeye gel

mesi ve mu1adda.k bir vekil gönderme 

ai aksi takdirde gryahmda muhalr.e· 

me icra edaeceji teblii makNm,. ka 
im olmak üzere ilan- gıyap kararı teb 

liğ olunur. ( 6085) 

ZAYi - Usküd.r em-1ıinde 5454 
liva No. aunda.n aldığnn maaşa a.it rea 
mi senedi kaybettim. Yenai için müra. 
oa.ıı.l ettim. Eakisiniıı hükmü yoktur. 
Maryam (6076) 

ı .. t. 1 nci iflas memurluğundan: 

Müflis Arslan Fresko mahdumları tir· 
keti ile fiirekiya ait yanmrı ifl&. dos
yası ve muamelesi iflas idare azalan a-

vukat Hilmi Rıza ve Leon Ziver tara • 
fından >hzar oluıunuıtur. Alacaklılaruı 

iflas idare heyetince hazırlarunrı olan 
muaımele ve raporu tetkik ve tasdik el· 

meleri ile dosya yenilenmiş olacaktı". 

Bu sebeple :ı.lacakhları bu aytn 24 ün

cü pazartesi günü saat 14 te memuri -
yetJtı önünde toplanmaya çağırıyorum. 
Şuna dikkat etmeli iri bu iıte vekil o
lanlar vcl<iıletnanıclerini beraber getir

melidirler. V ek:.l~name•İ.< gelen vekil· 
lcrin n :.izal< eye rabul ed.tıniyeceği i-

lan olunur. (6081) 

htanh:.ıl a•!iye mahkemeleri birinci 
yenUeıne bürosundan: Gözem Şayo 
ve Şcmma ş.İrl<eti ile Kaymak za<le bi
raderler §;;;.eti arasındaki davarun ye. 
nil..nunesi esnaı.nda: 4 kanunuevvel 
933 tarihinden evvel ikame olımup Is
tanbul asliye birinci ticaret mahkeme
sinde derdesti rüyet ve Gözem Şayo 

ve Şemına §İrketi ile Osnwn, R.aif, Ali 
nin arasındaki mütekevvin dava dos -
yasının yenilenmesi için verilen be.. 
yanname ve gönderilen davetiyenilı 

mıılıataplan Osman, Raif, Allnin ika -
n.-lgahl<>nnm nıeç!ıul olduğu bcy:ınile 

müba~iri tarafından h:Ia teblig iade e
clihniı ve yirmi gün miidclotle ilanen 
tebl?gat ifasma 13.3.935 tari.lıine müsa
dif çarşamb:ı günü oaat 15 te Yeni
poıtane binasıuda kZ.jn hirinci yenileme 
bürosuna gel.ned.klcri takdirde 2367 
inci kanun ahk.ımına tevfikan yenile· 
menin ı;ryahrnda yapılacağı lan olu-
nur. (6077) 

l.t. As. 6 mcr Hukuk mahkemesin· 
den; Kumkapr N~casmda çıkmaz 
cami aokak 1 7 numarada Ne-zihe ta • 
rafmdaın Kara Gümrükte ~li f8h 
Sultan mahaı!leainde: Civarcr Ali ao -
kak 19 da Şevk.et aleyhı"ne açılan bo
§anın& dava.sına mütedair davetiyenin 
ımezkıir haneden çıkını§ olduğu ve i
kametg&hmm meçhuliyetine mebni 
tebliğ edilemediği mühaşiı- tarafından 

verilen m.e~hattan anla§ılmıt ve on 
beı gün müddetle davetiyenin ·1aneııı 

tebliği..-ıe ve tahkikatın 13-1-935 aa
at 1 O a talikine karar verilmiJ ve bir 
sureti de mahkeme divanhane&ine uıl 
mıJ bulunduğu ve muayyen gÜn ve sa 
atte Aoliye 6 ıncr hukuk mahkemesin· 
de hazıT bulunulma11 lüzwnu tebrğ 
ımakamor kam olmak üzere ilan olu
aur. (6067) 

KARYOLA 
Ltkc, hrnnı.. nikel ve çocuk kıryolı1arının 
tnvaı çeşidini ucuz fiyatla l~tınbul Riza pa~·ı 

\Okuşundı 66 No. 
ASRJ MOI: iL YA MACAZASINDA 

nula'> lirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Taksit'e Satılık Arsa 
Esas No. 

458 

Mevkii ve Nev'i 

T arabyada Tarab ya Caddesinde 

Depozito 
Lira 
1020 

288 No. 3957,50 metre murabbaı Arsa 
(Arsanın 2717,50 metre murabbaı a-
ğaçlı ve setlidir.) 

Yukarda yazılı arsa ilki peşiıı olmak üzere sekiz taksitle 
ve açık artırma ile satdacaktır. Alıcdarm izahat almak için 
her gün, artırmağa girmek için de 29 - 12 - 1934 Cumartesi 
günü saat onda şubemize gelmeleri. (621) (8523). 

10201 

Kadıköy Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Hanımlara evlerinin idaresinde kolaylıklar göstererek 
aile refahıru yükseltmek ve icabında geçimlerini temin edebil 
melerine vasıta olacak bilgi ve maharetler kazandırmak mak 
sadile açdan Kadıköy Akşam Mektebi talebe kaydına başla
mıştır .Mektepte dikiş biçki, şapkacılık, çiçek, nakış, çama
şır takmıları, yemek pişirme, pastacılık, ev idaresi ve diğer 
nazari dersler öğretiler. Talebeden para alınmaz. Daha fazla 
maliimat almak için Kadıköy Bahariye caddesi Süreyya sina
ması yakınında bulunan mektebe müracaat etmelidir. (8574) 

10283 

İnhisarl11.r U. den~ 

(40) Metre mik'abı Çıralı Tahta. 
idaremiz için satın alınacak bu tahtaları vermek isteyen

lerin şartnameyi gördükten sonra fiat vermek üzere (yüz
de 7,5) teminatlariyle beraber 29-12-934 cumartesi giinü 
saat 15 te Cibalide alım, ıatım şubesine müracaatları. 

(8593) 

Nümunesi mucibince (24) numaralı (200) paket maki-
ne ipliği 29-12-934 cumartesi günü saat 14 te pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Talip olanların Cibalide Levazım ve müba
yaat şubesine yüzde 7,5 muvakkat güvenme parasiyle birlik 
te müracaatları. (8599) 

Adana Belediye Reisliğinden: 
1 - Dairede bulunan şartnamesine göre, Adana Şehrinin 

dört ila altı yerinde, 2 inci kutrunda, içi kalaylı borudan çak
ma tulumba yapılması, bir ay müddetle ,kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa, 15-1-935 salı günü saat on beşte Belediye 
Encümenince yapılacaktır. 

3 - Münakasa günü hiç bir teklif kabul edilmiyeceğin
den taliplerin, bir gün evvelinden yani 14-1-935 akşamına 
kadar tekliflerini Belediye Riyasetine yapmaları liznndır. 

4 - isteklilere, bu iş için 3apılmış olan şartnameyi Bele
diye Fen Hey'etinden parasız alabilirler. (8591) 

Galata lth lat Gümrüğü 
Çevirg nliğinden: 

Marka No. Kilo 
N S 1, 34 2079 Kendir halat ve ip 

17-12-934 den itibaren aç,k artbrma usulile satılacaktır.Is 
tel<lileri..-ı 1-1-935 salı günü sa ıt 16 ya kadar Satış Komisyo
nuruı gelmeleri. (8520) 

lstanbul 7 inci icra emurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına (300) lira mukabilinde birinci derecede ipoteki 

olup yeminli üç ehüvukuf tarafından tamamına (1200) lira 
kıymet, takdir edilen Hasköyde Hacışaban mahallesinde Ka
laycıbahçe karakol sokağında eski 41 mükerrer yeni 3 No. 
lu bir bap ahşap hanenin tamamı açık arttırma vazedil
miş olduğundan 23- 1-935 tarihine müsadif çarşamba gunu 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üzer"nde bırakılacaktır. Aksi tak
tirde en son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak üzere arttır
ma 15 gün daha temdit edilerek 7-2-935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmas1nda arttırma bedeli kıymeti 
nıuhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir 
arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammine
nin yüzde 7 ,5 nispetinde pey ·akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazı~dır. Hakları ta
pu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda diğer alakada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin buhaklarmı ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ewakı müspiteleri ile birlik
te ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında daire
mize bildirmeleri lazımdır. AI<si takdirde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmıyanlar satış bed'l;nin paylaşmasından hariç ka
lırlar müterakim vergi, tenvirİye, tanzifiyeden mütevellit 
belediye rusumu ve vakıf borçları borçluya aittir. Daha fazla 
malumat almak isteyenler 1-1-935 tarihinden itibaren her 
kesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma 
şartnamesi ile 934-4438 No.lu dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (8607) 

VAPU CULU 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

lSTANBUL ACENTAI.IGJ 
Um.n Han, Telelon: 2292!. 

Trabzon yo'u 
S k vapuru 23 a arya KiııuDUCYV!l 
PAZAR günü - 20 de Galata 
nbtıımndan kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Onlu, Gireson, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon n Rizeye. Dönüıte 
bunluıı iJ.iyeten Of, ve Sünneneye 
uğrayacaktır. 

lstanbul ikinci İcra menıurluğau
dan: Haczedilip paraya çevrilmesine 
karar verilen ve yem.inli erba">ı vukuf 
tarafından bütününe iki bin seksen li
ra kıymet takdir olunan Gedikpaıada 
Çad1TCJ mahallesinde Pilav oğlu soka. 
ğnıda eal&i 2 miiken-er yeni 2 N o. lıı 
bir evia clörl lıiwe itiıarile bi.- his
setıile yine mezlı:ıir mahalde Gedikpa
fll sokağında esl<i 88 yeni 104 numara 
ile kayıtlı ve bütününe dört bin ile; yii~ 
lira kıymet takdir edilen bir evin se
kizde iki hisoesi açılı: arttırmaya ko~ 

muıtur. 22-1-935 salı giinü saat 1'I ten 
16 ya kadar dairemizde açık arttınna 

ile aablacaktır. Arttırma bedelab me..
kUr cayri menkulitın takdir edilmiş o 
lan kıyınetin.in yüzde yetmiş beşini bu~ 
duğu •urette alıcısı üstünde bırakıla -
caktır. Aksi halele son arttıı-arun anlı 

yerinde kalr<ak üzere artbnnaya on 
beş gün müddetle uzatılarak 6-2-935 

çarıarnba günü ııene saat 14 ten 16 
ya kadar dairemiz.de yapılacak açık 

arttırmasmda, arttırma bedelleri kon • 
muı kıymetlerMı yüzde yetmİ1 betinı 

bulmadığı takdirde satıı 2280 No. lu 
kanuna tevfikan ıreri bırakılacaktır. 

Birikmi.t bina, vakıf icaresi, belediye 
vergileri borçluya aittiı-. Arttırmaya gır 
meık istiyenlerin mezkUr gayri 
meakuliota konulan kıymetin yüzde ye
di buçuğu nisbetinde pey al<çe•i veya 

ulusal bir bankanın teminat mektubu 
alırur. Hakları tapuya kayıtlı olmryan 
ipotekli alauk!ılarla diğer elakadarla
rm irtifak hakkı sahiplerinin bu haki::.· 
nnı ve hususile faiz ve maıı;arife d r 
olan iddialarını ilaıı tarihinde:> itilıa • 
ren yirmi gÜ•I içinde daiı·emize bildir • 
meleri laznndır. Aksi halde hakları 

tapuya yazılı olnuyanlar s:ıtıf bedoli • 
nin paylaımarma ı;irunczler. Daha çok 
bilgide bulunmak iatiyenlerin 27-12· 
934 perıcnıbe ııününden soıwa dairenıi~· 
de açık ve asılı bulunacak olan arttır
ma ~sile 934 • 1564 No. lu 
dosyaınıda bulunan mezkıir cayri mcn
kuliıtııı evsaf, mesaha ve sairesini ha
Yi vazi,.,t ...., toıkdiri kıymet raporunu 

görüp anlayabilecel.ı.leri ilan olunur. 
(6079) 

Se§iktaf icra Dairesinden: I.tan -
bulda lıaııır i.J.ıe!e&inde 25 numarada 
oturan Mehmet Na:Uf vekili avu· 
kat Cemil ve lstanbıtlda Sovan iıkele-

sinde 29 numarada Abdülgefh-
rın fayİan mutasarrıf· olduk -
lan BepJ.taşta Muradiye mahal 'n
de birincıi katta mükemmel bir aalon 
ve fmda üç oda ve ha.la ve ikinci 
k.a.tta gene bir salon ve etrafında bet 
oda, banyo ve hala ve tavanarau ka
tında baaık tavanlı üç oda ve zemin 
kıatında mükel1ef bir vaziyetle ıner • 
meır tıaıhk...., kuyu ve etrafında odun 

ve kömür depolarını havi ve lerkos ve 
elektrik 'teçhizatı ilıe bahçeyi ve bahçe 
de mutbağr muhtevi bir bap 31 nwna· 

ralı hu~nin taksimi kabil olmadığın
dan izalei fÜyu auretile aatılmaıı k -
rargİr olduğundan bir ay müddetle açıl 
arttınnaya konulmuıtur. De~l:ı.liY" ve 
ihale pul reoıimleri m~teNine ait ol
mak üzere talip olanlarm mulıam • 

men kıymai oian yedi bin liranın yüz 
de yedi buçuğu n"..betinde pey akçe
lerile ba""'1 24-1-1935 tarihine te

sadüf eden P"'""""'be günü "'""t 14 
den 16 ya kadar Beşikte.§ icra da" e· 
sizUn 934-1730 numaralı dosyasına m; 

racaat eyleaneleri ve artmna ıartna · 
mesini herkesin yirmi gün sonra göre· 

bileceği satışta muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulma.drğı t~kd·ı·de en 

oon artıra.run taahhüdü baki kalmak 

üzere ıatlf 15 gün da.ha uzatrlara'< 
11-2-935 tarihinde pazartesi günii ay 
ni saatte ·kat'i ihal.,..; icra kılınacağı 

ve mezkıir gayri menkul Üzerinde ipo
tek ve d:ğer hak sahi ' · ile faiz ve 

ııı..ırafa dair alaoakhlar evrakı müsbi 
telerile yinni gÜn içinde icra dai~ine 
müracaat eyler~cleri aksi takdirde 1& 

tq bedelinin paylafmasından hariç ka· 
lacakları ilan olunur. ( 6074) 

I.tanbul Yedinci icra M .. .murluğun 
da.n: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 

ka.ryo!a.lar ve lavmua.nalar ve aaire 

23-12-934 tarihine gelen pazar günii 

saat 9 dan 10 a kadar Galatada Mwn 

hane c"'dde•İnde 35 numaralı Yalda 

hanın Onünde hazır bulunacak mem.u• 

ru ta.rafından ikinci açık arttırma. su• 

ret ~e satılacağı ilan olunur. (6084> 

• 
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Şimdiye kadar icat olunan bütün braş bıçakları arasında en mükea:mıe) ve en fevkalade old~ğu tahakkuk etmi,ıir. Piyasaila mevcut tmlf bıçaklarını 1l4ırtmıştır. Hasan tırat bıçağının 1 - 2 - 3 - 4 numaralı ga~~t 
keskin ve hassas tarafları vardır ki herbir tarafile liakal on defa tmlf olmak kabildir. Bu hesapla 5 kurut luk bir adet ~asan tırat bıçağı ile 40 defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa tırat yapılmak mümkün· 
dür ki dünyanın hiçbir bıçağında bu a.ziyet yoktur. Huan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayıniz. Taklitlerinden aakınınız fiyatı 1 adedi 5 kuruttur.. 10 adedi 45 kuruttur. Hasan· 
deposu lstanbul - Beyoğlu. 

Radyo makinaları YILBAŞI hediyesi o? arak evlerin yolunu tuttular ... 
Çünkü timdiye kadar bir radyc almakta tereddüt P.denler en 

mükemmel ve pürüzt.ıüz neşı·iyetın ancak 
T E L E F U N K E N radyo makinelerile 
kabil olduğunu anladılar. 

LEF K 
. -.~ '"' -... · -.. . . . ~· ~~ ·:. ·-·· . ..... ,::... . 

Radyo tekniğinin vücuda getirdiği 
en aon f&heserdir. Bütün modelleri 
KISA, ORTA ve UZUN dalgaiı neş
riyab ,ayam hayret bir tekilde 
mpteder. 

Bourla Biraderler ve Şsı 
lstanbul- Ankara -lzmir 

Elektrik Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

' ; 

Fiyatlarda 1 enzilat 
S A T E' de 

RESİYE SA TIS 
. . . . -~~ •"4. ,.,... .. \ -" 

iLAN " 

Umum Müdürlüğümüzde çalı' mak üzere Türkçe Daktilo ve ate
nografiyi iyi bilen ve bnndan b~k a Fransızca yazıp çevirmeğe muk
tedir bir Türk memur Bankamıza imtihanla alınacaktır. Fransızcadan 
b14ka ecnebi liaan bilenler tercih olunur. imtihan gününü ve tartla
rını anlamak için mektupla ve açık adres ve tercümei hal ile Umum 
Müdürlüğe müracaat olunmalıdır. 

TURKIYE iŞ BANKASI 
UMUM MUDURLOK 

10220 

latanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 49 
kalem tıbbi ecza kapalı zarf u
sulile satın alınacaktır. İhalesi 
22-12-934 cumartesi gunu 
ıaat 14 tedir. İsteklilerin şart
nameaini görmek için İstanbul 

da Levazım Amirliğine İzmir 
de Müstahkem Mevki Satmal
ma Komisyonu Reisliğine ve 
eksiltmeye gireceklerin de bel
li gÜn ve saatte teklif ve te
minatlarile Ankarada M. M. 
Vekileti Satmalma Komisyo
nuna uğramaları. (665) 

(8210) 9705 
• • • 

Açık eksiltme ile 3000 kü
sur kilo Zeytin yağı alınacak
tır. Eksiltme günü 25-12-934 
salı günü saat 15,30 dadır. 
Bağlantısını göreceklerin bel
li gÜn ve saatte birinci pey pa· 
ralariyle Çorludaki Komiayo
numuza gelmeleri. (686) 
(8326) 9867 

• • • 
lzmir Reşadiye hangan ö

nüne beton anne ray mesnet· 
]eri ve pist inşaaı kapalı zarf
la münakas<>:'a konmuştur. 
Şartname ve :~eşiflerini her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya girf'c~ Jerin 31-12-93·~ 
pazart~si gfü1i.i saat 10,30 da 
teminatJarile birlikte Anka
rada Milli Müdafaa Vekaleti 
racaatJarı ve teklif zarflarının 
satmalma komisyonuna mü- ı 
ihale saatından en az bir saat 
evvel Komisyona verilmeıi ak
si halde zarfların.m kabul edil-
meyeceği. (692) (8391) · 

9975 ••• 
İki takım ameliyat çadırı i-

le 46 adet seyyar haıtane ça
dırı kapalı zarfla satın alına
caktır .İhalesi 31-12-934 pa
zartesi P,ÜnÜ ıaat 14 dedir. İs 
tekJilerin Ankarada Milli Mü
dafaa V ekileti Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(699) (~96) 9976 

Hadise yapan kitap 

Avrupada Otomobil 
ile 9000 kilometre 

----
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satı~ yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanai 

Fiyatı: 50 kuru§ 
ZAMAN 

Kitap haftan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CU.~fHURIYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka· 
<lafımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hof görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle tesbit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir his du:yuy<>'" 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer· 
den gezmek, eğlenmek ve fay
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuyunuz. 

HABER 

Kitabı okudugunuz dakika. 
!arda kendinizi seyahat etmiş
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek· 
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herke~in 
elinde gerekli zarif bir kitap ol
muttur. ~-· 

9962 

• 
C İ C İ DUDAKLIK 
Dhy•mn en •abit 

dudak boyan, 

FARUKl'nio CiCi 
allıA"ıd.,. Hiç bir te· 
IDA•l• ıTiinmeL y,_ 
kaınaa bile ;ıkm•&. 
24 nal dudak!.> kalır. 
T ecriibeai kolaydı:r. 
, Depoau ı Sultanbamamıada 

FARUKi 00ZEL KOKULAR 

.. :::::::.m:•:~·.•.•ıd•ı'•·m•ıı111 .. 11iı~ 
En mükemmel ve en makbul ı 
Yılbaşı hediyesi 

Sabı yerleri ı 

Ankara'da : Haıet kütÜphanesi. 

lzmir'de : Joısef Abajol. 
Iatanbul'da : Ankara caddesinde 

(Mebmet Sadık) Afitap ma
ğazasL 

Beyoğlu'nda: ffaıet kütüphanesi, 
Şark Pazarı (Eski Bazar Dü 
Le..an) 
J. A. Baker mağazası. 

Galata' da : Sidney Novil ve Şü:-ekiisı 

• • 
1 ın enan ..._ 

soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 
budur. İsmine dikkat buyurulması 

Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
~ 1 - Askeri Liselerimizden lıtanbulda bulunan kuleli 
Askeri lisesinin 9 cu ıırufma 183, Maltepe Liıeıinin 9 cu sı· 
nıfma 50 ve Bursada bulunan Buraa liseıinin 9 cu ıınıfll111 

116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirİll' 
ci sınıflarına da bir mıktar tal ebe daha alınacaktır. Onun'~ 
ve bilhassa onbirinci sınıfa çıkacak İstekliler tercihen alınacıı 

tır. 2- lıteklilerin mezkUr mektep Müdürlüklerine müracaııt 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul §artlarına göre e'I' 
raklarmı tamarnlamalan lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe ıııt' 
zun bulunduklan sınıfların bütün derslerinden imtihan edili~; 
ler. Bunda muvaffak olurlarıa o zaman talebeler mektebe_~ 
nırlar. Husuıi mekteplerden mezun olanlar hakkında a>"' 
muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif ıuretlerde sivil Ye Aıkeri mekteplerdetl 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil Liselerde ikmali olanlarla sınıftan dönenler ıı• 

Iınıı:,az_:_ Dokuzuncu ımıfa girecekler için yaş haddi IS-19 
Onuncu ıınıfa 16-20 On birinci mufa 17-21 dir. 

11 7 - Mektebe girmek için yaşmı büyülten veya küçülte 
mı ·ktebe alınmaz. • 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep tarafından . elde 
vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdir. 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep ldarelet> i 
mes'ul olmadığı gibi avdet ma sraflarmı da kendisi verllle' 
lazundır. 

11
• 

9 - Bulunduğu yerde tam teıkili ııhhi hey' et bulunıtte 
ması haıebiyle muayenesini tamam )".aptır!Dayan talebeme . 

be çağnldıktan 5?nra m~tepçe muayenelerı .. !amamlattırılırte 
Ve Sıhhi hallerı aebebıyle kabule şayan gorülmezlerse nıe~. 
be almmaz. Bu gibi Talebenin dönmüş maırafları da ket> 
lerinf' aittir. . • • • • ıs 

1 O - Taahhüt senedi vermek ıçın veliıı olmayan ve 1' • 
yaşını bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşını bitiren tale e 
nin kendisi taahhüt ıenedi 'lr'.er ebilir.. • . .. Jeti 

11 - Evvelce Askeri liselere ~ek ıçın mur~caat e ıe 
ve müsabaka imtihanının da kazanamadıgından dolayı mektel'\I. 

re alınmayan talebe ellerinde bu1unan evraklarını derhal e ~ 
velce müracaat ettikleri liselere gö~derecekler ve oradan ala~~ 

li\rl emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 99 .......... ~ ...... 
Ecnebi memleketlere aiden tüccar ve ıeyyahlara 

Banka Kome"çiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Litet) 

Travellera (Seyyahin ,ekleri) satar 

..... Çmi•tu•n···.B.ir•a•d•erl•~~· .... ~(5661!'1!11~)· 1 
10081 

Liret, Frank, İngiliz lirası _vey~ Doları Frank ~larak. satıl:: 
bu çekler ıayesinde nereye gıtıenız paranızı kemah emn.ıyetle I· 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehırde ".t~ 
)erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri .e!' ~ü.çük tediyat 1~~ 
nakit makammda kolayılıkla istimal edebılırsınız. Travellera Ç • 

Umumi Ne~riyat ve Yazı işleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . .Ş. 

!eri ha.kiki sahibinden başka kin;ııe1;1i~ kullanamayacağı f 66 
tekilde tertip ve ihtaa edılmıftır. (5999) 9 


