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Milliyet bu adı alıyor 

J:°lATI 5 KURUŞTUR. 

Savaşı 
Kazançsızlaştırmak 

Bet altı aydan heri Amerika lru
tultayı içinden aynlan bir komiı • 
:fon, büyük savq içinde ve aavaf
la.n sonra yapılan belik (silah) a
lını satımı üzerinde a~tırmalar 
Yapmakta idi. Bu arafiırma gittik
çe açıkta kirli çamaşır yıkanmıya 
lıenzedi. Belik (ıilah) fabrikaları
llın savaş içinde milyarlar kazan· 
dığı anlatıldı. Amerika süleri (as· 
kerleri) Fransa' da kanlarını dö • 
kerlerken belik fabrikaları ile u • 
~a.Ictan yakından ilitiği olanların 
bol para içinde yü7ldükleri görül
dü. Amerikanın büyük a&VILf'l gir· 
diği yıl içinde önceleri züğürt olan 
birçok Amerika yurttqlannın mil
:fon kazanarak bu gelirlere göre 
'ergi verdikleri belgelerle (vesi • 
k.) ortaya atıldı. Daha korkunç 
teyler açığa vuruldu: Amerikanın 
&ılv!Lf& girm.,.inin bir niçini de bu 
-1ım satım olduğu anlqddı. O çağ 
~a Londrada Amerika elçisi olan 
Ray P..g'in Cnmurb•pral'll Wileon' a 
l9I 7 yılının b'"'ında çekilen bir 
lelyazıu okundu. Bay Page bu tel
>'azumda Amerika almı satımının 
lenitlemeai bakmımdan Amerika· 
blll sav!Lf& girmeai rerek olduğu. 
bu bildirmekte idi. 

1 
Savat.fan aonra da Amerika be

lik fabrikal..,.ının si-i çahtmala.n, 
, ~un barıtıklığı bııkımmdan kor
kulu olmağa bqladığı anlatıldı. 
helik fabrikaları biıbç kez (de
fa) beliksizlenme (sili.hsızlanma) 
lconferanslarını sonmz (neticesiz) 
bırakmıya çalıflllltlardu. Amerika 
ile savaş yapabilecek uluşlara (dev
let) bu fabr>kaların belik sattıkla
rını komisyon ortaya çıkardı. Açı· 
ğa vurulan işlerden biri de bu be
lik fabrikalarının acunu (dünya) 
aralarında paylaşmalarıdır. Şu ulu 
fil (devlet) sen belik aatacakıın, 
lıu ulu'8- ben belik tatacağım, di
)'erek, bu alun ..umlardan doğan 
ltazancı aralarında paylattıkları 
törüldü. 

1 Aylardan beri .üriip giden bu 
'1'attırmaların ortaya atbğı olmut
lar (hakikatler) k&1'9umda Ameri
ka geııeloğu (efki.rıumumiye} ta· 
tırıp kalmıtbr. 

1 
Gerçek ola.n omm,tur. Bu suç-

1-rdan dolayı kimeenin sorguya çe 
ltilme9i düşünülemez. Ancak Ame
tikanm bir kez daha _.,.. girme
ııine albn albn çalıplmaunın ÖnÜ· 
lle reçmek ve böyle bir savat 
lıa.,llll'INl, bundan büyük kazançlar 
>'apılmuına engel olmak için Cu • 
llrıur Ba.tkaru Bay ROMeVelt, bir ta· 
\ım yollar aramıya lroyulmuttur. 
ltooııevelt'in düşü:ıüp bulduğu bu 
>'ollara "savatı kazanç•ızlaştır • 
llQak,, adı verilmiftir. Henüz bunla
l'llı ne olduğu belli değildir. Ancak 
llıtnaç, savattan kimsenin paraka
~uıdır. Romevelt savat• ka 
tançsızıa.tırmak için töreler (ka· 
bunlar) yapılmasını istiyor. Bunun 
için de Bay Beınarıd Borach'ın 
'ba,kanlığı altmda bir komisyon 
loplatınıttu. Komisyon hiç bir A
bıerikalıya savattan bir dolar ka· 
tandımııyacak töre tulağı (ka· 
nun layihası) yapacaktır. Bu tas
laklar Amerika kunıltayınm 3 ikin 
\:İkanun günü açılacak olan oturu
llıunda (celsesinde) görütülerek 
Ooaylanacaktır. (kabul edilecek • 
tir). 

Amerika Cumur Bafkanı Roo • 
~velt bugün Amerika.da her iate • 
el.iğini yapabilecek bir adamdu. 
Bir kez arkasında Amerika gene
loğu vardır. Sonra Amerika kurul
tayında da Amerika ayinmda da 
liÇte ikiden çok üye (aza) kendi 
fırkasındandır. Yüz elli yıl içinde 
Amerikanın her iki lrurultağmda 
da böyle çokluk kazanan bir Cu • 
llıur Batkanı gelmemittir. Roose
l'elt artık bir Cumur Batkanı ol • 
llıı.aktan çıkmıt ta Amerika ulusu
nnn önderi olmuttur. Bunun için
dir ki dütündüğünü yaptıracağın 
~kil (tüphe) yoktur. 

, Roosevelt'in bu kımıldanmaaı 
(hareket) acun ban!ıklığı bakı • 
llıından alkıtlıın a değer. Be • 
'-k fabrikaları birçok ülkelerin at· 

nıriarı ic:inde kani (ıaltanat) 
lrurınutl~rdı. Roosevelt'in bunlara 
lrarşı açtığı savaşta salt Amerika 
eğil, bütün acun i:eneloğu kendi

•i ile birdir. 
~. Şükrü ESMER 

, Sahip ve Bqmuharriri : - Siirt Meb'uau MAHMUT. 
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Kurultay işlerini bitiriyor 

Buğdayı koruma kanunun 
da yapılan değişiklik 

Makarna, irmik ve şehriyenin kilo
,.~ından 2 kuruş vergi alınacaktır 

ANKARA. 22 (Telefon.la) - Dör· 
düncü Büyiik Millıet MeclUi yarınki 
toplantıunda eldeki acele itleri cöriit 
tülden _,.... daiılacaktv. 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Ku
rultayın bugÜDIW. toplantısında buğ
dayı koruma bnımuna ek kanun cö. 
IÜfÜ)iirken lzmir mebw.u Bay Halil 
eös almq, ba.zı teklif1enle bulunmut
tar. Sayl&Y Kitapçı Bay HÜU>Ü de ...... 
........... ,..hriye, ıİJ'mİk - p~ 
..-ıi algwnamp•mı ietemiftir. Maliye 
Bek• 0 • Bay Fuat aaylavlara cevap "Yer 
dikten ..,...... kanun t.-ip eclilmiftir. 
Buodan wıra 200 nühu yerine 400 
~ bir münt.ı.ib& ....; *"'Çin • 

Mali;ywı Bakanı Bay Fr»t 

Bay Halil (l:ıanir) Bay Şeref (Edirne) 

!Iİne dair teklif kabul edôlmiftir. 
Kabul edilen hanımlar 

ANKARA, 22 (A.A.) - Kurultay 
buırün Esat Savay (Bursa) m batkan
lığmda topla.narak giindeliğinde bulu. 
..an kanunlar üzerinde göriifmiiş ve o
naıı'anıl§tır. Bu g~elen:le Tüııki
yede i.kan:ıetgabı olan b"r yabancı~·" 
ııraaiyet ve miraa auretiyle geçen veya 
herhangi bedel&iz ve ivazMz bir ta.sar. 
ruJ ile kazanılan menkul ve cayri men 
kul mallardan yurd dıtmda bulunan. 
lardan veraset ve intikal vergioi alın. 
nuyacağı hakkında tehir fıkr&6ıru, bey 
nelm'lel alıt.kominikasyon mukavelesi 
iLe telmz telgraf ve telefon nizanuıa
meo.inin, deonir yollan ile beynelmilel 
qya ve yolcu nakliy..tına dair olan mu 
kavelelerin taııdiklcrine ait olan kanun 
layihaları ile Ankara da yapılan emnj 
yet i.bidea.i heyke•'.eri ve tefen-üatın • 
dan gümriik resmi almnıaınaaı hakkın 
daki kanunu onayll\DUJ ve buğday ku 
nmıu kanununun bazı ınaddelerjnde 
yapıbnası hükiımetçe teklif edilmit o
lan değişiklikleri taa>'lip eylem" ttir. 
Buna nazaran değİfell birinci madde: 

Nüfusu 10 bin ve da.ha yukan kasa
(Devaını 2 inci sahifede) 

lngiltereye yumurta ihracatımız 
• 
lngiltere yumurta tacirle-
rimize müşkilat çıkarıyor 

lagiltere yumurta ihracatımıza karıı kapılarını 
aıağı yukarı kapamıştır. iktisat veka. 

letinin bu itle sür'atle meıgul olması lazımdır 
Yumurta tüccaıAanmrz:, lngiltereye mannı temenni ederken tiiccariannu-

ya.p~ ~t dolayıai.le kartıl":f'1~k- zm dileklerini de burada açıkça yaz· 
lan mutkülattan uzun uzadıya til<.i. • mayı bir vazife biliriz. Tüccarlarımız 
)'et etmektedirler. Geçen cuma günü diyorlar ki: 
gazetelerde inittar eden bir ajans tel· - Son Ajana telırrafı lktıtat ,-cka· 
grafmdan öğreniyoruz ki lngı" llere letince bize ven' lmiı c:1..:Z. bütün ümit· 
Türk ~lan hakkında hiç bir !ere rağmen lng'ilterenin ithalat reji
ouhulet g0&ternı«nek taraftarıdır. Dün minde hiç bir değ4iJ<lik yapılmadığı· 
bu hu.usta birçok tacirlerimiz gazet... ru isbat ebnektedir. Halbukıi iki dev· 
mize müracaat ed~ bu Ya%İyetin bir Jet ara611lda ada bir ik:baa.di münaae-
an evvel u.lah ediı..-i için alakadar bet vardır. MalUmdur ki lngiltere biz· 
-kamm cleriud harekete geçıa ·,,; den, bize j.braç ettiiinden az satın a). 
temenni eblı.itler ve nazarı dikkM.i cel maktadır. 
behı-ııizi iat..niılenlir. lktıaat V eki,. Uateük ,....dumu.zda çalıtar&Jt pa-
letin:U bu itle eaaab aurette m~gul oJ. (Dn.m 6 mcı sahifede) 

Yorgi l...ıuJ;.., Katina, MiltiyaJi 

Bir beyaz düşman yuvası 
daha meydana çıkarıldı 

Bunların içinde af yon tacirleri de var 

Yakalanan eroinciler Eğrikapıda bir 
evde de eroin yaptırıyorlardı 

Emniyet müdürlüğü lı.açakçıl..tı: bü
roı<u fefliii ve memurlarının geceli 
giindüz:lü yaptıkları takibat neticesin
de eroin fabrikaauım meydana çık.acıl 
dığuu ve bu fabıı ka ile alak~ar ,.. • 

hu.lar ile aatıcılarından mıürelı:kep 3 7 
ki~inin ya.kadandığmı yazmıtt*. Bu ,.. 
bd<e ile alakadar alarak pi}'MMlllC 
meıhur afyon tüccarlarından Y orııi 

(Devamı 2 inci llahifedc) 

On iki adada 
ltalyamn tahıidat 

yaptığı 

haberi yalandır. 
ROMA, 22. A.A. - Stelani 

ajan81 bildiriyor : 
Oniki Adada ita/yan kara, 

deniz ve hava gü~lerinin birik
tirildiğine dair yabancı gazete· 
lerin verdikleri duywn (haber) 
doğru değildir. 

.... -----------------------~ Yugoslav yada 

Yevtiç kabinesin 
de kimler var? 
Yeni kabineye eski 
ınuhalifler de alındıı 

Bay Y evtiç 

BELGRAD, 22 (J\.A.) - On dört 
ki~en mürekkep olan Y evtiç kabine 
ainde 3 Hırvat, bir Suluven, bir Bo,· 
nak ve ikisi eaki muhaliflerden ol • 
mak Üzere dokuz Sırp vardır. 

BELGRAD, 22 (AA.) - Bay Y ev
tiç, gazetecilere tU b IJ:rimde bulun • 
~tur: 

D4 sıyuamızm açık olan özlüJd.,ri, 
daima bekleınek ve birlikte çalıpnak 
olnıııttur. Bunlar çok iyi neticeler ver 
miftir. Benim dil.,ğim İç uyua alanın· 
da elde ed lnıe<ıi i~tenölen vanml.ırın 
bir an evvel gerçekle_.ıdir. 

M. Yevtiçin gazetecilere sözleri 
BELGRAT, 22 (A.A.) -Yeni bllf 

hakan Bay Y evbç dün ~ gazete· 
cilere funlan &Öylemiftir: 

cHükiınıet;n çalıtma.aı hakkında be 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Uluslar kurumunda Bay 
T. Rüştü Aras Başkan 

CENEVRE, 22 (A.A.) - 11 Sonka 
nun 1935 te toplanacak olan ul...ı!ar 
kurumu konaeyine Tür!Uye Dıt itleri 
Bakanı Bay Tevfik R~tü Araa baı • 
kanlık edecetkir. 

İşte havanın 
Ayarı! • 
Odun fiati çeki başına 

20 - 40 kuruş yükseldi 
Evvelki alqam b&flıyan Yıldız fır· 

tmaaı dün de ..,rt &ayılacak bir p"d • 
cletle devanı etmitfir. Rüzgar aan.iye
de 14 metre süratle eemİ§. limanda ve 
bilhasaa Karadenizde tKldetini göster 
mittir. ffayanm b.ir hayli bozuk obı.a 
Mna rağmen, deoiz .eferleri fimdiye lı.a 
dar aluanıamıt§ır. Dün aktam deniz 
yollarının Vatan V1l.punl Karadenize 
hareket eılmİft.İr. Ayni idarenin Cum
huriyet vapunı da bugün Karadenıl.z 
aelerinden dönecd<tir. H.vaların iyi
den iyüye bozmıuı, kqm tam mevoi • 
mindc bafladığmı ırösteriyor. Raoat• 
hanenin ven:liğj rna!iımata göre, dün 
alqıuna b<lar yağı§lı ve kapah geçen 
bava buır\in de ayni etlOlde denın o
decektir. Havanın daha fa.zla eoğuma 
u ihtimal dahilinde ırörü!mektedir. 

Y aimurcla Galata köprüsünün üaürule 
Odun ve kömür li:,ya.t:lan ya>İden yiik 
eelmİftİr. Bir hafta evveline kadar 
290 • 300 kuruıtan aa.tılan odunun 
çelı:iııi 320 lı:u"lf& kadar fırlamıtbr. 

Milliyetin geni adıdır 

Tel• { Müdür ı 2.f.31& Yazı itleri müdürü: 24319. 
• ldar• •• Matbaa : 24310. 

Pi.re limamrulan bir ,,_,_ 

Pire heyecan icinde 
Evvelki gece gene bir 

bomba atıldı 
Şehir asker ve zabıta kuvvetleri 
tarafından muhafazaya alındı 

Bomba atan otomobil tespit edildl 
ATINA, 22 (Milliyet) - Bu ırece 1 

da.hi Pirede Trepait- caddesinde aa· 
a.t bir buçukta bir bomba daha patla
nuıtır. Bomba hürriyetperv...- fırluuıı
na meruup Troku, Pire beled.ye re.iıı.i 
Str&digia ve avukat Da.nilidi.a'in evle
n; önünde ahlmrtşır. Avukatın korku
sundan ve infitakin tiddetinden dili 
tutu!mut .. e hissiz bir hl\lde kabut • 
tır. Muhalif fırkalar reisleri ga..:et~le
re yaptıklan beyanatlarında bomba· 
cılar aelyhinde ~ddetL , lisan kullan • 
Inl§lardrr. 

Geçen geceki bomba!ar 
ATINA, 22 (Milliyet) - Dün gece 

P.irede muhtelif malıallerde atılan bom 

İnkılab dersleri 

balar hakkmda reıımi bir teblii lle§l"e 

ditıru.tir. Bu tebliğe ;öre atılan bom
baların adedi dörttür. ilk bomba Pi
rede Ven"zeloa cadd.,.inde Pire ağır 
ce7a mahkemesi jüri heyetinden Urfa 
nidia.in evinin kapıamda saat 1,50 de 
inflik ebnittir. lnfilakl mütea.kıp o ci
var aha]i5" kork:u'erından evlerinden 
dışanya çıkamaımışlar ve bir müddet 
sonra telefonla zabıtayı haberdar et· 
mişlerdir. Zabıta nıemunı yetifip te 
tahkikat ve tahribat yaptıkları eaaa
da aaat 2,10 da gene Pirede Kral Bt
rinci Jorj caddesinde Manuakinin e
vı:nin dıvarma ikinci bir bonıba atıl • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Biz bize benzeriz ... 
Bay Recep dün komünist, Faşist, 

Hitlerist inkilap-
larla Atatürk değişimini anlattı 
lnlali.p kiirsü&ü dere

lerine dün ele Oniveni· 
te kcılnferana aalomında 
devam ecflmi,ıir. Dün • 
kü den C. H. F. ırenel 
yazıcuı Bay Recep Pe
ker tarafından verilmit
tir. Dünkü deni yazıyo
nız: 

- y eryÜZÜ inkılabı • 
nm ikinci ana tipi olan 
oosy~z:mi, unıf inkıla
bını oöylemitfı"m. Bu ... 
rada amıf kavgasm:ı, bey 
nelmilelciliği, kollelı:tif 
düşünceyi de anla.tnuş
tmı. Bundan ıM>nra ko • 
müniat hükiınıetinin mu 
vaffak bör ibtilaJ hüku
meti netı'-c...i olduğunu 
aöylemittim. Smıf ihti • 

Bay Recep ,.eıter aersüıi ....-iyor 

laJi bu neticeye vardıktan ..,.,,.. yer 
yüzünün bir kö§Mİnde bir devlet ku
nımu tahakkuk edince bqka yurtlar· 
da amıf farkları olan yeıienle de ik
tidar mevki'.ı>e g~ için hareket
i...- ba.§hyor. Bu vaziyet Üzerine bü • 
tün dünyada amıf ihtilalinin aluüla • 
meli olacak neticeleri doimuttur. Bun 

)ar da .-k.ıı.iyuı olan devlet tipleri • 
CÜ. 

ltalyatla fafizm 
1912 Bal beya.nnameN büyük yer 

yÜzü M.Vllfmdan iki yıl evvel b.ir bar· 
bin doğacağını IÖ)"~emİftİ. Bu vakala· 
n gözden geçirdikten sonra bir harp 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Atatürke ötküler: 
GÜNEŞ 

Sana gÜneş diyorlar, gÜneş ..• Sularda oya, 
Dağlarda yel, dallarda çiçek yaratan güneş! 
Yılın dörtte üçünde çekilerek kuytuya 
Gün başında uyanan, sonunda yatan gÜneş! 

Sen ki en kara giinde Öne ~Ürdün varını, 
Sonsuz gÜne çevirdin sonu yok bir yarını1 
Görüp senin yılda bir sönmez ışıklarını 
Bulutlara bürünsün günde bir batan güneş! 

Soruyorlar, gördün mü o gÜneşi yakından? 
Nasıl göğüs dayanır kılıç sıyrılsa kından? J 
O güneşe bakınasam bir bulut arkasından 
Yaknıaz mı gözlerimi kordan ok atan gÜneş? ..• 

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 



TARiHi TEFRiKA: 38 

Ittihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BJRAK.TICJ VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Almanlardan alınan iki gemiye Bar
baros ve Turgutreis adları konmuştu 

Bu aralık Alman maliyecilerin
den Helfeıich de derhal Iatanbula 
koşarak vaziyeti iskandil etmİf ve 
yaptığı tetkikat üzerine Bertine 
gönderdiği raporunda demifti ki: 
"Maatteessüf Fransızların müra -
caatını ciddi telakki etmek lizım.. 
gelir. Fransızların maksadı Bağ -
dat hattı imtiyazını abluka altına 
almaktır. lstikrazm derhal kabulü 
icap eder. Yoksa Maliye Nazın Ca
vit Bey istifaya mecbur olacak ve 
yeni maliye nazırı owm protesto
larımıza rağmen muhtelif varidat 
denilen paralar ka11ılık gösterile
rek Fransızlarla istikraz mukave
lesini akdedecektir.,, 

Bu n.por üzerine artık Berlin 
maliye mehafili itirazlarrından ve 
tereddütlerinden vazgeçmit ve 9 
tetrinisani 1910 tarihinde on bir 
milyon Türk lira.aı için bir Türk -
Alman istikraz mukavelesi akdo
lunmuttu. 

Bu istikraz işinin muvaffakı -
yetle neticelenmesi, ittihat 'Ye Te
rakkiyi büsbütün Almanların ku
cağına abmştı. Hatti o zamanhr
da Almanlarda hasıl olan kan ı ı 
bakılacak oluna, Türkiyedeki Al
man nüfuzu Abdülhamit devrin
den daha ziyade artmıştı. Fakat 
ayni nisbette Rusların endişeleri 
ve tereddütleri de artmıt oluyor -
du. Çünkü latanbulda ~man _nü. -
fuzunun artması Rusya nın hıç ı~ı
ne gelmiyordu. Bu nüfuzun tesir· 
!eri demal kencfuini göstermeğe 
batlaımıştı. Meseli. hükilmet Kadı-. 
köy nhtımmın ın.uını derhal tatıl 
ettirmİftİ. Çünkü o nhtım yanın
daki Anadolu demiryolları şjrke· 
tinin rdıbmm.a rekabet edebilirdi. 
Ondan sonra, lıtanbul tramvay· 
!arının elektrikle itletilmefi itleıi
niıı. Alman tirketleıine devrolun
masına muvafakat edilmişti. Mat
buat ittihat ve Terakki mehafili 
ve h~lk hep Alman dostluğundan 
bahsediyordu. 

ı, böyle ufak tefek siı_ı~.şlere 
münhasır ka.lmamıftı. Y enı T urk -
Alman dostluğu Almanlann "Weis 
senburg., ve "Kurfürst Friedrich 
Wiıhelm., na.mındaki eski Alman 
harp gemileri de hükumet tarafın
dan satın alınarak "Barbaros Hay
reddin,, ve ''Turgut Reis,, naınl:ı"· 
le Osmanlı bahriyesine geçmesıne 
sebep olmuştu. Bu gemiler köhne 
olduğu ha.ide İstanbul, onların Al
manlar tarafından Tü~iyeye sa
tılmasınaan dolayı çok memnun gÖ· 
rünüyordu. Çünkü o günlerde Yu
nanlılar dahi ltalyadan bir kru.a
zör satın ıılmağa muvaffak olmuş
lardı. 

Bundan başka Omıanlı hükiime
ti Almanyaya bir çok silah ve cep
hane sipari~leıi vemıi~i. Bu sipa-

ritler hakkında cereyan eden müz~
kereleri o z~n Almanya sefaretı 
ataşe militeri olan binbatı Strep
pel idare ediyordu. Türk ordusu 
kuvvetlendikçe Ruayanm liiddeti 
de gittikçe artıyordu. Çünkü Rus
ya, Kan.denizdeki hakimiyetinin 
elinden gitmesine karşı tedbirler 
almağa mecbur kalıyordu. <;;ene 
Türk • Alman dostluğu yüzünden 
Osmanlı bahriyesine de İngiliz mu
allimlerine kartı hotnutsuzluk art· 
mağa batlamıftı. Bahriye nazın 
fngiliz amiralından memnun et .a
dığını ve Tür'.; zabitlerinin bir a<ıs
mmı olsun Almanyada tahsil ettiı·
mek istediğini açıktan açığa. ileri 
sürüyordu. 

Bu aralık Bağdat hattı i:-ıtaatı
.nm da süratle ileri götürülmesi ar
zusu uyanmıftı. Bu işin pürüzlü 
taraflaın halledilmit ve Türldye İ· 
le Almanya arasında 21 mart 1911 
de imzalanan yeni mukave'elerde 
hattın son kımu olan Bağdat - Bas
ra parçasının Türkiye hükumeti ta
rafından iJlfUı kararlattırılmıştı. 
Bu parçanın Tül'kiye tarafından in~ 
f&.Sm& mukabil tavizat olarak Al
manyaya Osmaniyeden lskende
rone kadar biT şube hattı ve isken· 
deronda liman intası imtiyazı Te-
rilmifli. 

1911 senesi batlangıcında Avru
panın m~rutiyet Türkiyeıine karşı 
vaziyeti tu idi: İngilizler, Fransız
lar, Ruslar Türkiyeden uzak kalmıt 
!ar, buna mukabil Almanya nüfuz 
kazanmıştı. fran hakkında bu an
lafmayı Türkiyeye de tetmil ede
cekleri ve Boğaz1ar hakkında aaır
lardan beri Rusya ile lngiltere ara
sın<la mevcut olan ziddiyetin orta
dan kalkmak üzere bulunduğu sÖy· 
leniyordu. ltttihat ve Terakki de 
bunu böy!e görerek Almanlar ve 
Avusturyalılarla bir ittifakı müsel
les akdini teklif ediyordu, halbu
ki Almanya, Türkiye askerlikçe 
kuvvetlenmedikçe müttefik o'arak 
bir tetekküle gİremiyeceğini dütü· 
nerek bu ittifakı atiye ait bir me.1e· 
le gibi telakki ediyorlar ve fakat o 
fikir üzerinde yürüyorlardı. Al
man sefiri Berlin nezaretine gön
derdiği bir raporunda diyordu ki: 
"vaziyetteki tehlik,.yi gören Türk
ler zamanı gelince ittifakı müsel
lesin yardımına iltica edeceklerdir. 
O zama~ bu müracaatçıları Alman 
- Avusturya sistemine ithal etmek 
lazımdrr ki Türkler lngiltereye il
tica etmesinler ve bu suretle Al
mıınlığa c.andan düşman olan İs· 
lavlığa teslim olunmasınlar • ., Al· 
manlar, &efir Baron Ma.rtalm tem
muz 1914 te haaıl olan vaziyeti bu 
raporla evvelinden görmüt olduğu
nu iddia. eder!er. 

(Bitmedi) 

Rıhtım şirketi işleri ıçın 
tasfiye heyeti seçildi 

••••••• 1 

Dün hissed:ırlar toplandılar ve imza 
edi1en yeni mukaveleyi tastik ettiler 

idare sekiz gün sonra Maliye bakanlığı em· 
rine geçiyor • çıkarılacak memur-

lara hizmetlerine göre tazminat verilecek 
hlanhul rıhtımları ve antrepolıan- ı vermi~tir. Verilen izahat kifi görül -

nın hük\ımet tarafından aabn alınma. miit ve idare heyeti raporu ile muka-
sına d.&ir olan ınıukavelenamenin An • velename ta...vip edilerek ıirketin tas-
karada iınzası Üzerine dUn ,irket his.- fiyesine karar verilm" ıtir~ 
..,darlan Oınıaniı Bankasında topla • Hisseda.rlar dört tufiye memuru 
narak satınalma muluıvel<:names.in.i oeçmqlerd.ir. Tufiro heyeti reisi mec-
tasvlp ebniı lerdir. lçtimaa tirket mü- l.iı idare azasından Burhaneddin Bey 
dürü ve m urahhas aza M. Canange dir. Dlğer tufiye memurları da M. 
reialik etmit~ir. Tc;ıl:ıntıda 40 binden Canonge Ye Pariste bulun"a M. Yivi -
fazla hi u eyi tem.oj( eden otuz kadar er ve M. Boiniere'dir. bt.&nbul rıhtım 
his.ae<lar bulunmuıtU<'. Hissedarların ve antrepoı!arı yılbaşından itibaren hü 
baılıcaaı Os.-nan'.ı Banka•• ile lngiltc- kumet tarafından idare edileceğinden 
re Devlet llc"lnkasıdır. Evveli mecliai ş,irketin tasfiyea'ne ue bu tarihten iti-
id:..re r poru sonra tuıalma mukave bar batlanacaktır. Dün ~irke-t mü -
Iest ckum"JJ.u; ~c 1\.1. CanGnl[O I:zahat dürü M. C..Ponge'i 'lya.ret..ederek ta.s 

MiLLiYET PAZAR 23 KANUNEVVEL 1934 

HARİCİ HABERLER 
Deniz görüşmeleri 

• ••••••• 
Fransa da Vaşington anlaşmasını hiç 

bir zaman dokunu maz .saymıyor 
Japonya Vaşingron andlaşmasının bozulmut 

olduğunu bir telgrafla sefirine bildirdi 
P ARiS, 22 ( A.A.) Reuter Ajansı 

muhabirinden: iyi haber alan Parla 
mahafili, Fransanın da, Japonya gibi, 
V 14in;:ton andlaımasırun bozulmaaı 
lehinde karar vereceğini aöylüyorlar. 

PARIS, 22 (A.A.) - Dıişleri ha· 
kanlığı bildinnittiT: F rllll$ıZ hükiim,.. 
tinin Vaıington andl~mı bozma• 
yı tuarladığına dair ol«n du:rum asıl· 
ıu:dır. 

PARlS, 22 (AA.) - Dıı ve d<miz 
encümenleri deniz Jı:on-1arma. da
ir ayan mecli•inde yapı:!mıf olan bil
d'rimden sonra ala.kadar bakanlan bu 
mesele hakkında dinlemeye karar ver 
miıhrdir. 

f ranaada buıl olan kanaate göre 
Japonyanın aldığı karar Vatington de 
nİ.z aıadlapna.sma M>D vermek için ye-

Avustu alya ycrlundalril 

Tayyare kazasının 
Feci tafsilatı 
Yo'cular birdenbire kö

mür haline gelmişler 
BAGDAT, 22 (A.A.) - Rııtba

dan gelen bir telyazuı, kazaya uğra • 
yan Holanda tayyaresinin içinde bu -
lunan iki yolcu ile üç tayfaya ait ceset 
!erin, tayyareden birakç metre ötede 
bulunduğunu bild'riycw. Uçüncü :rol • 
cunun ceaedi kamara.sının içinde u <an 
mış olarak, mühendisinki de anluz al 
tında buı:unmuftur. Hepai de 8.ni bir 
sureUe ölmii.§ hiu'ııi vermektedirler-. 

Tayyarenin bir tekerleği, bir de pet' 
vaneai, yere konma tertibatile birl.k
te, biraz uzakta bulumnuşlardır. Y ul -
cularm pua.portlan, üzerlerindolu pa 
ralar ve sair kıymetli eşya, b'rçok ba
vul'arla birlikte muhafaza altına alın 
ınışlard ır. 

Kazaya uğrayan tayyarenin :ranma 
a.s.keri tayyareler gelnıiftir. 

Princ'in katili etrafındaki 
tahkikat 

P ARiS, 22 ( A.A.) - Stavia..k.i me
aeleai hakkında tahkilca.t yapmaya mo 
mur komisyon, aıhhiye elupa-leriniıı 
ve bi:hassa profesör BalthaAar'm ra • 
porlarını dinleımittir. Profosörün Yer· 
miş dduğu raporda miif&,{r M. Prin
ce'in kendi keııdin.i öldü.nn~ olnıaa
nm tıbben mümkün olmadığı ve ken
disinin demir yoluna bağlamnudan ön
ce zehirlenmiı bulunduğu bildirilınM
tedir. 

Londrada sis 
--o-

Sis yüzünden bütün seyril 
seferler boxuldu 

LONDRA, 22 (A.A.) - Dün in -
giltere'nin merkez, şark, ve oenubi şar 
kisini kaplıyan s s, bugün de devaıın et 
mektedir. Londranın bazı dıı mahalle 
!erinde dün gözgözü görmüyordu. 

Yolda :;iden otomobillerin wati ya 

ya gidcr.ı'.«inkini geçmiyordu. Otobüs 
!er, önlerinde meşalleır tutan adaınlar 
olduğu halde ileıo]eyorlardı. 

Deniz seferleri de çok güçlükle ya 
pılahilmektedir. 

İtalyn - Habeı mes'ele&i 
PARIS, 22 (A.A.) - H&bistan el 

çüiğinin bir bildiriminde l 908 yılm -
da ltal:ra ile Hab~iMan arasmda ya
pilan bir anlllflllA ıröre Valval'in Ha -
beı topraklan içjnde olduğunu ve bu 
y..,,'.n deniz kenarmdan 400 kilometro 
uzakta bulunduğunu, ltal:ran ıuurmm 
iae denize 300 k.il<ımctre uzakta bu -
lunduğunun t...bit edildiği bildirilmek 
dir. 

dik edilen mukavelename ha-lr'k-da 
a hat iatedik. M. Canonge bize dedi 
ki: 

- Mukavel_a_ bugiin 'W'eya ya -
nn kurultayca tasdik ed lecek Ye Rea 
mi Gazete ile ilin edilecektir. Ahka
mı eaaaen ııizc:e de knmen biliniyor. 
Esuaıt, lzmirde Gölciiıkte Bay Saraçoi
"1 Şükrü ile birlikte imza ettiğimiz 
protokolün hemen de aynidir. Şiritet 
ı.a.fiye iılerile m"ffll) ohna.k üzere bir 
müddet burada kalacağmı . ., 

Yılbaşından itibaren Utanbul nh
ı.n antrepolarile ber..ı.e.- Ç'nili rıh • 
tnn hanlan ile merkez nlıtmı ham, ve 
o civarda bulunan birkaç ban şirketin 
Galatadaki merkez binaaı 5, 6 antrepo 
bina.ar hep hükiımete geeçcekt.ir. 

Şirket.in bugün 260 memuru var • 
dır. Bunlardan birkaçı ecnebidir. o · . 
ğerleri kim.ilen Türktür. Ecnebi me -
murlann vazifelerine nihayet verile -
cck ise de Türk memur!ard n billıa.asa 
bu idarede uzun müddet çalı,mıı tec
rübeli kimseler •az. felerinde bırakıla 
caktır. Çıkanlacak memurlara hiz • 
met müddetlerine göre tazmıinDt ver: 6 

lecektir. Y en.i idarenin Maliye Bakan
lığına bağlanaoaft anla~ılmaktadır. 

ter. Şimdiki halde bilinmesi lazım ge
len şey, Fransız hükiimetinin i leride 
yapılacak deniz konferansları dolayı
ıile kendisinin bu İ•teki durumunu • a 
naçizgileri ba.lunun"dan - tarif edip et
ID.İyeceğ." dir. Çünkü Fransa, Vqinı: • 
ton andlapnasmı, hiç bir zaman bayık 
ve dokunulmaz aaymamııtır. işte ulu -
aal bildirimde yapdacağı aöylenen te
tebbüslerin amacı budur. 

. Bay Laval iJe Bay Pietrinin iki -
cümen önündeki aözelrin'n anlam ve 
tiimulünün bu merkezde olduğu söy • 
lemnektedir. 

TOKYO. 22 (A.A.) - Japonyanm 
V~tnn andlqmumm bozulmuı ol 
duğunu hir telgrafla Vaşingtondaki 
Japon aefiri M. Saito':ra bildirilmekte
dir. M. Oka.da, dün imperatordan bu 
karan onam•gmı l'l.ca ebü.ıtir. 

Sarre'da bir hadise 

Pencerelerde 
Binlerce Alman 
Bayrağı 

Komisyonun tebliği bay
rakla protesto edildi 
SAR.BRUKEN, 22 (A.A.) - Röt ... 

Ajansı muhabirinden: Sar hükUmet.i 
komisyonu tarafından neıredilen bir 
emir, bugünden itibaren herhangi bir 
bayrağın çekilmeaini ya...a.k etmekte -
dir. (Alman cıepheai) bu emre cevaben 
bütün halktan, proteato makammda 
Alınan bayraklan çekmesini .iatemiı· 
tir. Netice olaral< , bu sahalı bütün Sar 
briikon'de pencerelercle binlerce bay
rak görülmekte idi. 

LONDRA, 22 (A.A.) - Sar'a gi
decek baılıca lngiliz kuvveti, dün ge
ce Franaız toprak!larıııdan geçıniıtir. 
Bugün öğleden aonra Sarbrüken'e gel 
mesi beklenmektedir. 

Kale' de lng.iliz ukerleri aa.."tl.İıni 
hir şeiklde karıılanmıılardır. Birina 
Fransız kolorduau kunıandaru Gc.,,eral 
Muasel ile birçok Franarz zabitleri ln
giliz askerlerini rıhtımda k&.rlılamı~lar 
ve kendilerine trenin kallcmaena ka • 
dar yer bulınutJanlır. Kale belediye 
reiai lngilizlere bir kabul reı.mi yap • 
mış ve zabitleri yemeğe alıkoymuştur. 
General Musael, lngilliolıerle Lil'e ka
dar gibn~r. lngiliz kuvvetlerinin mo 
törleşmiş kt!;ım(an karadan gitmİ§ler 
ve dün Meç telırine varDUflar, NCnİmİ 
bir şekilde karfılan.mqlardır. 

Kokainciler 
--o-

Macaristanda uyuşturucu 
maddeler ticareti 

BUDAPEŞTE, 22 (A.A.) - UYUf
turucu maddeler ticaroti gii."lden gu
artınakta olduğu:ıdan :zabıta, bütün 
hastane ve aanatoryomlardan kola:r -
!ıkla zebirlenebilecek ha.ataların &ayı
sını bildirmesini istsniıt·r. Geç-.de Ü· 

zerlerinde koka.in bulunan ctuz kadm 
yakala.ımqtır. Kokain ve buna ben • 
zer maddehr kullanılan otuz kadar ev 
meydana. çıkanlDUflıT. 

1 Haricı küç "' k haberler 1 
KOLOMBO, (Serendip adası) 22 

(.A.A.) - Gayri l'OGllİ rakaınlaroı gö
re, Serendipte hüküm aüren Malarya 
salgını fimıl:'J" kadar 2000 kitinin ölü 
müaü mucip olmıqtur. 

• Almanyada aeyahat etmekte olan 
Lord Rothemı.ere, Hitlercilerin topl«n 
dığı konağı zi:ranıt etm.İf ve orada 
Bay Budolff Hess tarafından kabul e-
dilmiJt'r. ~ 

• bpan:ra aay.l.avlar meclili, Aatmi 
anın bayındırlığı için 60 milyon peçe
ta tahıiaat kabul etmiştir. Düum.in k<>
runması uğurunda ölen ~i aile!...,._ 
azalan baremine göre ölünceye kadar 
tekaüt ıma&fl bağİanacaktır. lhtilalci
ler tarafından öldüriilmüt olanların ai 
lelerine de ,..Jda 1500 peçet& ID""f -
ri!ecektir. 

* Avam kamaraaında aöylemit ol -
duğu bir aöylevde Maliye nazırı, ln -
giliz ın'lletinin alon kabiliyetinin art• 
bğı ve piyasada dolaıan banknotlarm 
yeni bir rekor rakaknu tetkil ettiğini 
söylemittir. Son istatistikler bu gÜn 
ortada 402 milyon lnı;ı'll:iz liraaıı oldu
ğunu göstermiştir. 

MiLLİYET'in yeni 
adı olacaktır. 

Pil kurumu yeni bir çalış
ma ya girişti 

•••••••• 
Dergi1e ortaya atılmış türlü karşılıklar 

içinde bir danesi seçilecektir 
Yarın Ankarada bir komisyon toplanacak 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Oğrendiğimizc göre dil kurumu yeni 
bir çalışmaya girişmiştir. Bu çalışmanın amacı Tarama dergisile orta;u a 
tılmı~ türı'ii karşılıklar içinde bir ta nesinin seçip onu kullanışa koymak
tır. Bunun için önce düşünümleri yetişkin bir dilden almak bu düfünüm 
fere uyan öz türkçe sözleri bulmak yolu tutulacaktır. Yetişkin dil olarak 
lransızca ele alınacak gerek olan yerlerde almanca, İngilizce sözlere 
de bakı:Ucakıır. Her bir Fransız sözünün anlattığı düfiinceler ııralana -
cak, bunlar düfiince familyası da gözönünde tutıJarak her düşüncenin 
türkçede nasıl söylenebileceği belli edilecektir. Türkçe sözler kondukça 
bunların o:nnanlıcada karplığı olan yabancı ıözler da )llClnında gösterile· 
cektir. Karşılığı bu~makta güçlük çekilen sözler daha sonraya bırakıla
cak, karplığı büyük bir güçlük olmaksızın belirtilebilen ön sıraya alına.. 
caktır. Öylece konulan karşılıklar dil kurumu genel özegince bir daha gö 
rüldükten ıonra beğenilenler gaz.etelerde onar, yirmifer sözlük listeleı 
kılığında bildirilecektir. Bu İf için lıtanbuldan da birkaç kifinin çağırıl 
dığı anlQfılmaktadır. Bu meyanda Bay Köprülü zade Fuat vardır. Ko -
mİ8yon ilk toplantısını pazartesi günü yapacaktır. 

Defterler lıer yerde askıya asıldı 
ANKARA, 22 (Telelon:a) - lçifler Bakanlığına vilıiyetlerden ge. 

len telyazı/arına göre memleketin her yerinde esas defterler bugıin askı 
ya asılmıştır. Defterler ikinci karıu nan beşine kadar askıda kalacaktır. 

I zmirde acıklı bir kaza oldu 
IZi'lllR, 22 (Milliyet) - Bu sabah kordonda acıklı bir otobiU kaza 

sı oldu. 55 yaşında Mustafa bir oto büıün önünden kaçarken alui taraf
tan gelen diğer bir otobüsün altına düşmüştür. Mustafa o dakikada öl • 
müşt r. Otobüs şoförü Ce:at yakalanmıştır. 

Kayaeriden 8 sayiav 
çıkacak 

KA YSERI, 22 (A.A.) - Geçen dev 
rede beı qylav çıl<anuı viliiy<!limiz son 
tesbi.t edilen nüfusa eöre bu kez stkiz 
.say'lav çıkaracaktır . 

Göçemenlere tohumluk 
ve yemeklik buğday 
TEKIRDAC, 22 (A.A.) - Göç

menlere dağıtdınak üzere ziraat banka
sına yeniden 870 ton tohumluk ve 500 
ton yemlik bui;day gelmifti.r. 

Çinede yangın 
Ay· JIN, 22 (A.A.) - Dün akşam 

gece v nsınd:ı Çine çarıısında bir yan
gın çık :uı, iki dükkan bir fırm yan • 
nuştır. 

Telefonla çağırılan Aydın it.faiyesi 
yetişerek yangını söndünnüıtür. Ka -
saba büyük bir felôıketten kurtulmuı -
tur. 

Mordovya Sovyet sosya
list cumhuriyeti 

MOS:KOVA, 22 (A.A.) - Mor
dovya mmtakMında, hallan isteği veç
hile, m~ sovyct sosyalist cwnbu • 
riyeti kurulmuştur. .ı~ 

Orta Volga mmtakasına dabil bu • 
lwıan bunlann bir ç.>ğu M.,...ıovyalı 

ve Tatardır. lnk.ilaptım evvel bu mm
taka çM: geride idi. 

.................. 1 ........ 

Bir beyaz düşman 
Yuvası daha 

(Başı 1 inci sahifede) 
lsaki<l.is.in de ismi geçmiıti. Yor;ri lsa
kidis hakkında yapılan tahkikattan 
bir fabrikanın daha mevcut olduğu an 

laplmı§tır. Bu •: kinci fabrikayı da mey 
dana çıkarmak için büronun bütün me 
murlan muhtelif anmtakalara d:ığıl • 
mıtlar ve -ıicede yeni eroin fabrika· 
aınm (Edirnekapıda) Eğrikapıda M· 
yazefendi aokaimda 32 numarada otu 
ran a'rkeci Miltiyadis namında bir tah 
am evinde old'ueu anlatılımı "" bu ev· 

de 8.ni bir arama yapılmq, bUl'ada da 
eroin jmaJiıM malı.sus kimyevi madde 

!er bulunm.Uftur. 
Bunun üıoerine airkeci Miltiyadia 

ile k.arw memurlar tarafmdan yaka· 
lamnı;ılardır. Burada buluna.n eroin yap 
mağa ımahsus maddeler Emn·yet mü
dürlüğüne eetirilmiıtir. Sirkeci Milti
:ra.diain ötedenberi Baklacıoilu Y orgi 
lsakidis', Dimitri A...slanidia ôle müş • 
tereken bu fahrik&yı i§lettikleri anla
tıldığı gibi, evvelce hiikiim.et tarafın.. 
dan kapalılDUJ olan Kı.u:guncı.ıktak 
oczayi kim.yovi:re fahri.kasını İ.§leten 

ve halen Yunanistanda bulunan şebe-
1< .. >n komiayooauu Va.aiJ. Conyum da 
bu fabrika ile al8.kadar olduğu anla
şılmıtfll'. 

Tal>kikat .i)ef-led>kçe febekeııin bü
yüklüğü meydana çıkmaktadır. Talı • 
kikat henüz aona ennediği için auçlu
lar henüz ihtisaa mahkemesine eönde
nlmemiştir. Tahkikatm hir iki giine 
kadar neticeleneceği ümit edilmekte
dir. Bu memurlar ile büro tefi Bay 
Mazharın geceli gilndü;r.lü çalışarak 
ikinci bir fabrikayı da meydana çıkar 
maları Türk polisnin ne kadar takdi
re • taltife değer bir yolda çalıttık
lar1nı gösterir-

Kurultay işlerini 
Bitiriyor 

(Başı 1 inci sahıl ede) 
ha ve tehirlerdeki t.:.ıuum değirmen ve 
fabrikalarla nüfusu 10 binden a~ağı 
olan yerlerdela' fabrikalarda yapılan 
veya ecnebi memleketlerden getirilen 
her tür1ü buğday ve çavdar unları vo 
irmik. 

Nüfusu 1 O binden 14ağı olan yer
lerdeki, fabrika tabiri ile i.§letici kuv
veti ne olursa ot'sun vals veya elek 
tertibatını veya her iki.ini havi olan 
fa.brika ve değ'irmenleri kasdedilıniş • 
tir.,, 

Memleket içerisindeki fabrika vo 
imalathanelerde yapılan ve yo.banc.ı 
memleektl"rden ge-~irilen her türlü pia 
kii'4% ve makarna ve telıriy~. 

Buğday koruma kar~ıl:ğı verı;isine 
tabidir. 

Nüfua mikdarlarınm tayinhde, 28 
te; rinievvel 1927 tarilıli nufu• sayırıu 
eaa lır. Şehir banliyo ve sayfiyeleri be 
led ye hududu dıtında bulunaalar dalu 
~ehir dahilinde aaydırlar. Kôylülerin 
nüfusu on binden yukarı ka.aa.balar i -
çindeki değirmcn!erde öfüıecekleri u. 
lar vergiden milıtesnadır. 

Vergi, buğday ve ~avdar unların
da 72 la loluk ı;ayri~afi s'Jdettc birin
ci nevi un için çuval başına 150 im • 
ru§. bu neviden sonra gelen neviler i
çin çuval batı.Da 100 kuruııw·. Birinci 
nevi unun cvaa.fı :i.ktısat ve ziraat ve -
kaletlerince mii.§terekt'n ta}" n edilir . 
Makarna, ıehriye, pimriivi f&brlk11ları 
kullandıkları unları k endileri yap~.r • 
!ar:sa bu unlardan da birinci nevi itı
bariyle vergi alınır. 

Makarna, §eluı'ye, iıınük ve pi:kü
vilerin veı·gi•i kilo başrna iki kuruştur. 
Vergiye tabi un fabrika ve deg:nncn· 
elri çuvall:ırını 72 kiloluk olarak ha -
zırlamaya mecburdurlar. Bu ~u -
riyet'n ta.tbikma imkan görülmiyen kıı. 
saha ve §ehirlerde Maliye veH:i hükün 
t&tbikuı.r münuip müddetle geci.klir
meye .US.hiyetıardır. Bu takdirde 72 
kilolu.klan artık veya eksik çuvalların 
vergiai yukanlai nisbete göre hesapla-
rur. 

ihraç ve sevk lstaoy:>nlanna ve mil
bayaa merkezlerine uz&-k olup icra ..... 
killeri heyeti karal'iyle tayin edilen :reı 
!erde, vergi niabeti yüzde 50 ye kadar 
ind rmeye hükıimet aalahiyettardır. 

Kirof'un öldürülmesi 
- mesele.si 

MOSKOV A, 22 (A.A.) - Kirofun 
öldürülmesi meselesinde i!.k ınbkikat 
20 k.iı.nunuevvelde bibnit ve iş Sovyet
ler birliği yüksek ıurannın ....keri kol
lcjine verilmi'1ir. 

Tahkikat aonunda, 1-12 tarihinde 
menfur c:inayclıi yapan N il<olaefin Leni. 
gratta es.ki ZinoYyel muhalefeti azaaı 
tarafından kurulan gİ2ıli bir Sovyet a
leyhtan tellıiı grupuna meruup oldu
ğu anlaplmıştır. 

Kirofun öldürülmesi sebebi, bu 
grupım hükiimet idaresini bozmak "' • 
retile Zinovyevist ve Triçkist fikir ;.. 
çinde bir değişiklik yapmak isteğidir. 

Kirofun katline gelince, • .-lalıi 
hususi sebep, Kit-ofun eslu ,yel 
gurupuna fikir ve .a.İyasa it.iıbarhe mey· 
dan okumasıdır. 

İnsüll'ün kardeşi bcrael 
etti 

. ŞIKAGO, 22 A.A. - Banker Sa· 
muel lnsul'ün kardeşi Marton lnıul b< 
raet ettnit~ir. Marten lnsul, b ka ır 
zimmet i•inden ötürü, 15 kanunusaai 
de bir dal11." :&-:>r2uva k;1_.cktir-. 



- Gezgin yazdan -

Londra! 
Dokuz milyon nüfusu olan Lon

Cl1lıyı iiç dört gün içinde anlayıp 
bir aıpirin komprimesi şeklinde 
gize yutturacağımı ıımma:uınız sa
lllrrm. 

Benim yapabileceğim, ilk bakış
ta gözüme Üİ.fen - bize yalıut ln
"1izlain (Kontinan - kıta) de
tliklai denize çıkmadan ulaşılabi
len ve lngiliz adalarından gai lm
IQn Avrupaya, mcNia Parise göre 
Cl)>kın görünen rolai sayıp dök
nıeden ibaret olaıcaktır. . .. . 
Dünyanın en büyük şehri oldu· 

hnu bilmesem Londra bana ük 
~ta tenhaca bir şehir tesiri ya
PabüirJi. 

Zaten bir şehrin kalabalığına 
tokakta gördüğünüz halkın nkışık 
Veya seyrekliği ile hükmetm~ la
%rmgelse cmrıa günlai Beyoğlu 
caddesine baletıtnak, l.tanbul diin
'.Yanın en kalabalık fehridir ••• Ona 
bırakalım Ja Lonelramr.za bakalım. 

Victoia istasyonu Lonelrayı yal.ı
>ra bağlayan demiryolunun (gar )ı
Clu. Hava pus... kenannelan geçli
'iimiz (Hayd Park)taki ağaçlar 
Yapraksız ve çıplak. Klf 1'1KllUDJ"Q-...... 

Lonelraıl.a, Moant Royal adını af. 
"11f kocaman bir (berhane) ye in
'iik. Burası kırmızı tuğlaclan yapıl· 
"11f m-u:am bir ff!Y· Öğrendiğime 
töre bir :ıengİn, mahallenin bütün 
bir adasını satın al.mlf. Evleri yık
tırmış veba bCiyük binayı kurmuş. 
Vç çeyrek milyon lngÜiz lirasına 
ınal olmuf olan bu bina, altındaki 
kocaman ve iki katlı garaj ve yirmi 
otıu; mağaza hariç olarak sekiz kat 
'iizerine yapdmış bir konakhr. Bu 
Bibi btnaların etrualine bizcl e tesa
düf etlilmez, anlatayım: 

Bu binada elöşenmif olarak 600 
aparhman varelır. 'Apartımanlar 
hemen hemen orta.sınelan birer per
'de Üe ikiye böliinebilen bir büyü
cek oda. (Brrna lngÜizler salon· 
Yatak odan eliyorlar). Yanı ba,ın
da abdesthane, banyo ve lôvbo bir
araela bir küçük parça. Omaı karfı· 
sında ela elektrikli lınn, ocak ve 
•oğııtma dolabını havi küçücük bir 
mutpak. Odanın, matpağın ve ban· 
Yonun köşe bucağında bir sürü do
lap. D~eme bir büfe, bir masa, bir 
kaç sandalye, iki koltuk ve iki ya· 
tak, tabii bir iki kiiçüh gece masa· 
h ve etajer •.. 

Dört tane ek.pres asansör dur· 
madan i,liyor. Binada bin oda var. 
Kapıdan içeri girdiğimiz zaman 

ortasından çifte ve parlak alumin
Yom korkuluklarla aynlmıf bir sa· 
11 somaki uzunca merdivenden 
çıkhk. Aynalı ve uzun, kanapeler 
ve lmltuklarla dola hole geldik. Ka
pıcılık dairesi kalabalık ve büyük 
bir büro halinele idi. Giren, çıkan, 
• b' ınen ve ınen .•• 
Binanın içinde loka.-?talar ve ba. 

rı vardır. Bar deyince bizcleki 
(Gülbahçe) yahut (Papağan) gibi 
Yeri~ tasavvur etmeyin .... Vere ve
re en kabaelayı bira ve biraz şarap 
veriyorlar. Gece saat ondan sonra 
İçki satmak yasak .... Onun için, İs· 
teyenler ona bq kala içkisini ısmar. 
lıyor, önüne koyuyor ve o zaman 
istecliği aaate kadar içiyor. Barda 
daha riyade yemek yiyorlar. Paris
te yemekte arı içene dik dik bakar
laı-. Burada yemekte nı bizcleki ka· 
dar tabii içilir ve ~arap yahut bira 
içen çok değildir. 

Londra, i,ten çı~ saatlai mÜS· 
tesna, Parüe nazaran daha tenha· 
'dır. Çünkii sehir Parise göre çok 
'daha genif.:. 

Londracla gidiş istikameti bütün 
'dünyanın aksine olarak soldandır. 
Y oyalar soldan gider, otomobiller, 
otobüsler, solelan gider ..• Onun i
fin sağa al.ışmıf olan bizim gibiler 
ilk minleri alallarlar. 

Loımlracla tramvay azclır. Lô.kin 
iJıi katlı otobüJeri var ki ejder gi
bi feylerdir. insanın wtüne doğru 
gelirken bizim Çelebi zaele Saidin 
Pari:rteki otobiislerden: 

- Aman! ben önlerinden geçe-
mem .... 

- Korkma! elUTuyor •.. 
- Durmaz ..• ya yürüyüverirse ... 

İliye ürkmesi aklıma geldikçe hep 
riiliiyorcrm ... 

Londrada yiyecek liati, Parute . 
kine nazaran yüule elli bi:ıe naza
ran yüule yirmi bef ucuzdur. 

(Bu 1'atler lolmnta liatid:r )._ 
• • • 

Güya b~r brıçrıh sene İngilizce 
okamuf tum ve sanki ingilızceyi an· 
larelım .... 

lnJi "imi · odanın ka~ı&ı vuruldu 
ve gir dememi beklemt.clen yakası 
lrolu yd-'ı" '•, •q;l elbiseli l>ir iri 
d • • • J' F." ,l b" • cı am ı-c'."'t r;. r r ..... ı:n ... e er ıaı~m 

11amar ar .... harıl J>arı! ııöy!ıiy<>•· 
da_ .K• lr'ı •erelim anlamanın im-
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Ş EH i R 
J 

HABERLERi 
ODADA 

Yeni Ticaret 
Odası meselesi 

ilk müntehipler yarın 
asli azayı seçecekler 
Oda mcclir.inin asli azalarını seçe-

cek olan münt>riıipler tamamen belli ol-
• muıtur. Okonomi balranhğınca gönde
rilen listede de bulunduğu için değif
tirilmesi istenen Bay Nemli zade Mi
tat ile Bay Reli Celalin yerine Bay 
lamail Suphi ve Bay Omer $<lÇİlmitler· 
dir. 

Bu :iki zat, birinci müntebip seçi
minde kazananlar ar.uında bulumnak -
1-clırl...-. 

Balranlığın aeçtiii namzet listesin • 
de fU isimler bulum:naktadır: Bay Mi
tllt Recai, Bedri Nedim, S- Kara O.. 
man, Zümre zade Şakir, Basmacı zade 
L:zet. RM>arıi Fmmi, Ram•""' zade 
Cemal, Tevfik Ali, l.haan Sami, havuz
lar müdürü Cemil, l•li.m zade Ibrabim, 
Süleyman Süreyya, Akay müdürü Ce
mil, Zeki Rıza, Kemal Salih, Haydar, 
Hayri, 1 unail Saplıi ...., Omer ... 

Verilen malıimata ıröre, 60 birinci 
müntehiııin yann odada toplaııınası ve 
hafi rey kullanarak asli meclM azala • 
rmı ayırması muhtemeldir. 

Esnaf murakıbı bürosu 
hızlanıyor 

Ticaret müdürlüğü lağvedildikten 
.....-a, esnaf cemiyetleri müralı:abe bü • 
rosmıan vaziyeti ı..yyün etmit, ticaret 
odas""' bağlı olması Jazmı aeldiiii ne
ticeoine varılmııb. 

B- ınaunuı, büronun o.ı..,_ devri 
icap etmektedir. Ticaret odasında bir 
komisyon tetkil edilmit, bu tqkiliitm 
muamelat ve hesaplarını gözden geçir
meğe haşlamıştr. 

Tetlôbtın sonunda, ~ kadar 
ticaret odaunm yalnrz tahsisat veresek 
yarclmı ettiği bu tetkiJat, doğrudan 
cloğnrya odaya bağlanacak ve o ~
de çahıacaidır. 

"D,, grupu 

DördUncU sergisini Galatasa
raylılar yurdunda açıyor 
( D) gnıpunun yeni bir sergi açaca· 

jıın ya:ınuıtık. 

Henüz kurulalı bir yıl olduğu bal· 
de dördüncü sergisini ııçmağa muvaf
fak olan (O) grupu, 27 birinci lıBnun 
per~ günü Beyoğlunda Galatasa· 
raylılar yurdunda dördüncü aergilerini 
oıçıyoriar. 

Sergide Bay Abidin Dino, Cemal 
Sait, Bedri Rahmi, Elif Naci, Nuru! • 
lah Berk, T urgvt Zaim, Zeki F a>k, 
Heylı:eltrat Zübtünün eserleri bulur.· 
eaktır. (D) gnıpu bu deiaki $eıı:isinde 
daha zengin bir varlıkla kendisini gös
termektedir. Sergide elliyi müt""'8m 
eser bulunacaık ve ..,rg; on gÜn müddet· 
le umu.- açık bulunacaktır. Sergi her
keı tarafından paruız gezileceldir. 

(İ§ Bımlaumdaıı alman cetveldir) 

22 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lstikra:n daihli 94,25 Rıbtam l 7 50 
1933 ErP"'i 97 An. Müme•ail S0,05 
Kupon•az 28 An. T ah"Yili 1,11 45,65 

" il 26.62.SO An. Tah•ili 111 45 
• ili Z1 

ESHAM 
it Baa\ca•ı Na.illa 10 i ~eji kuponaux 2.22.50 

Hamiline 10 f el~fon 10,60 

" 

0 

Mün•İ• 95 1 Terko.. 18,40 TG'""IUJ• Cumlau- Çimeı:ıto 13 
riyet Bankuı 57,50 ittihat d.,.. 13 
Tramwa1 30,SO Şark dey. 0,87,SO 
Anadolu H;••• 28.05 Balya 1,55 
Şir. HayrİY9 16 Şark m. ecza 4.65 

ÇEK FiYATLAR/ 
623,50 Praj 18,96,25 

9,28 Bel ırat 35,0J. 
Loadra 
Mili.Do 
Nüyork 
Cane•J>e 
Brüktel 
Atina 
Brükael 
Amaterdam 
Sof ya 

79,43,JS Moakova 10,93 
2,45,10 Bertin 1.97.SS 
3,39113 V•rto•a 4,20.SO 

83,86,75 Budapeıte 4,17,60 
3 .39/'.f Madri.t 5,97,81 
1,17,45 Bükreı 79,02,25 

67,13,67 Viya... 4,29,64 

' NUKUT (Satıı) 

K""'t X.•ruı 

OF. Fraoau 119 20 1. 1s•içre 1119 
1 Dolar 125 1 Peseta 18 
1 Kur, Çek 98 1 Mark 43 
1 Şlle A..,. 23.SO 1 Zloti 22 

1 ı.t ... lin 625 20 Le7 17 

20 Liret 213 20 Dinar 55 
20 Le•• 23 1 Çenııo•İG -.-
20 F. B.lcika 115 Albn 9,32 
ZO Drahau 24 Mecidi1• 41 

1 Florin 83 Banknot 240 

kônı yok ... 
N • . ? d d" - c ıstiyorsunuz. c ım ... 

Tekrar söylemeye boşladı. Bıı se· 
fer ecnebi olduğumu ve yaı a~ 6Öy· 
le.-nezıe anlayamayacağımı söyle
dim .•• Lôkırdılarım biraz lı:ıneledi 
ı•e elinele arkası zamklı nıımclTa· 
lardan birini yalayarak yüzüme dik 
dik bakmaya başladı ... Sanki alnı
ma )apıflırcah gibi ... Nihayet güç
bPlô anladım hi; o gün gelen ba
:;ı:ıjlan istiyornııış. Gösterıli.'t ••• Bi
rer numara yapı~tı·dı. Neden? ora· 
ıı 11aliım değil ... Kapı.nı hapaelım 
Vt' Londradaki ı.rlamcla yalrıız kcd· 
ılım ... Pencereden dı,c.ı ııı, oturdu-

k ' ' . . r:ı•muz oca .ıer- anen•!l ı:enıf ay-
dıı,/ıklı boşlukl ı• ırdan birisi idi ... 

B. FELEK 

POLiSTE 

Büyükderede 
İki yalı yandı 
Havanın rüzgarlı olması 
itfaiyeyi haylı uğraşlırdı 

Evvelki gece saat ikide Büyiikde
rede bir yangın ç~, rüzı:ann ıidde. 
tine rağmen itfaiyenin aldığı tertibat 
sayesinde bir yalı tamamen, diğer bir 
yalı kısmen yand*tan aonra aöndürii). 
mü§tiir. • 

Yangım haber alan emniyet ınüdürü 
ıBay Fehmi Vural Büyükdereye gide • 
rek y11111g111 neticeıine ka.lar orada kal
mıfbr. 

Yangın Büyükderede piyasa cadde. 
sinıtle Konya saylacvı Bay Tahsine ait 
bulllD&D aıhpp yalının orta katından 
çdanı§br. 

Orta katta bekçi olarak oturan Dra
malı Say Rahminin aileai 60 '.fatlann
da Bayan Nadide sahur yemeğini ıııt
mak üz.ere pzocağmı yakmıı '" öyle
ce bna&.:ıp uyumuftur. Bir aralık gazo
c:ağı parlamıı ve alevler pencere per -
d .. eriı:ıi oarmıt. ondan ...,,.,. da arta -
bk ıtutuımuftur. 

Bayan Nadide odaıma fula dınnan 
girince UyamnJt - cJeri>al mlıağa fB" • 
ıamı,br. o vaAıMe kadar itfaiye rel -
miı bulunuyordu. 

Emniyet Müdürü Bay Fehmi Vu
nJ da yangm etrafında icap eden ter
tibab aldumıttır. Havanın rü:ııgarlı 
olmaar itfaiyeyi fazla uğra~ftır. 

Bir ...Jık ate, y.-n yalının akın
daki Karlo tokatlıyanm yalısına da yu. 
kandan sirayet etmiı ve bu yalırun Ü· 
çüncü katı tamamen ve ikinci katı da 
kısmen yandıktan aoma ateı güçlülde 
ıaöndüriilmiiJtür. 

&ay Talııünin yaba qyası ile lıirlik
~ yaıumıtır. Yapılan tahkikat nelice
aônde yalının eıyası ile birlilııte (16) 
bin liraya aigor1talı olduğu anlatılnııt
br. Nadide torguya çekiJmittir. 

• yedi lnımrui>az yaka!aıwlı - K.. 
sımpaıada Büyükcami yanındaki Ye • 
mcniciler 11olmğmdaki 12 numaralı es
kici Mdımedin düklinı üzerindeki O• 

daamda kumar oyna1ıtığı hal>er alınnut, 
'Ye memurlar buraunı ani olank bas • 
D>lf]ar, ka:h veci Mevlut, Ahmet, y uauf, 
Kamil, diğer Melımet, Ali Elılıer, Ali, 
Mustafa iairulerindeki 7 ki§öyİ oyun 
oynarlarken yakalamııardır. 

Borsa acentaları 
Toplantısı --Yeni idare heyeti seçildi 

ve bir çay verildi 
Menkul kıymetler ve kambiyo bor • 

sası acentelerı birliği umumi heyeti dün v.-. hanındaki merkezinde .enel.ilı: top
lantıaBU yapmıtbr. 

Bu ~op!antıda, yeni idare heyeti 
genel yırzanlığına Bay Nedim Akçcr, 
baıJmnlığa Ba)' Ali Fuat Çeltik, akça 
tut&nlığa M. Veı>tora, üyenlild<re Ba; 
Arif Etem ve M. hmgoçyan seçilmiş· 
!erdir. 

SeçimJen &0nra, bir çay venlmittir· 
Burada, gcn~l yazan Bay Nedim bona· 
nın bir çok bakım!ardan ol;m üstünlü -
ğünü anlatın:,, halkın menkul kıymetle
lere olan hağlılığ-nun nrltrğma İ'8ret 
etmiıtir. 

Bay Nedim, Anadolu demiryolları 
hiMe senetleri ve talovilleri ile Türk 
borcu hazine bonolanrıın ve .ıiğer tah
villerin yılda net olarak yüzde 10 - 12 
gelir getiı·diğini ilave etnüıtir. 

MAARiFTE 

Mekteplerde 
Y ılhaşı tatili 
Bu sene köy mekteplcri

de tatil yapacak 
Mektepler 1 Kinunusanlden itibll· 

ren üç gün yılbaşı tatili yapa,.,,klar • 
dır. Bu sene köy mektepleri de yılba§ı 
ta.t.ili yapacaktır. Ecnebi ..,., ekalliyet 
mektepleri dünden iti.haren tatil yap
mağa başlıımqlardır. 

Bir tal ebe için verilen tard 
kararı 

Univeraite Hukuk fekülıea-in.ı.. bi
rinci aırufta Himit Tuğnıl iımiııdeki 
bir talebenin, dershanelerin fazla ka· 
)abalık olmıuından dolayı rektöre fi.. 
kayette bulunduğu için bir yıl muvak· 
kat tanl cezur aldığmı y~ Fa 
külte talebeleri 200 ~. bir takrir
le fakülte dekanlığına müracaat ede
rek bu arkadaflannm affedilmeııini 
istemniılerdir. Bu tarcl kararı UıV--
atecle yen\den tetkik ediJec.elctir. 

Pr. Malche bekleniyor 
Urıiveni.tenin ı•laJu >çin ~ 

tirilen Profeııör Bay Malch'in ımuka 
f:ı....; mucibince, tekrar memleketimi 
ze celerek iti ay ka.lmuı ve ıslahat 
net.ioe!eri üzerinde tetkikat yaparak 
bir rapor wnnesi lazımdır. Prof...ör 
Malche bekelnınekteclir. 

Bede11 terbiyesi komisyonu 
işlerini bitirdi 

Maarif Vekileti umumi müfettit • 
!erinden Bay Beaim Ankarad.ı tehli· 
mlze gelmiıt"r. Ankarada bir müddet· 
temberi toplamnakta ola.n beden ter • 
biyai komisyonu i,ıenn; bitirmq, lıir 
rapor hazırlayarak vekalete venn.iıtir. 

Oniversita de LAtince 
Salı giinü Hukok fakütı...i tal.ebe • 

&i 0çı· .. latince denleri ~lıya.ca.ktır. 
Bu derıılloer, Edebiyat FakiilteMnde .,.._ 
-' laüııc.e almtmalrta olan Dr. Bar
talini'ye tevdi edilmİfl:lr. Dr. Bartali.
ni aynı zamanda hukuk doktoru oldu· 
ğu içı"n tal.Oelere, latince hukuk ıstı
lahları hakkında lazım.gelen malu -
ma.tı verebilecetlcir. Talebenin den 
proı:ramlannm ki.fi derecede yüklü 
olduğunu nazarı itibara alan Dr. Bar
tal.ini, birkaç ayda liıotince Roma hu • 
kuku Mhlah)armı anJıyabi)ecek f eki.J• 
de,_.; b"r kur yapacaktır. 

Roma hukuku kürsüsünü iş.gal eden 
Profesör Honig, talebelerine, kendi! ... 
ri için tc.J.a edilen bu l&tince denleri· 
ne devam ebnelerini tava'ye et:mifl.İr· 

* Maarif müdürü iznini bitirdi -
Bir müddettenberi izinli olan latanbul 
Maarif müdürü Bay Haydar yarından 
itibarca vazifesine baıhyacaktır. 

General Seyfi gitti 
Bir miiddettenheri §eh"' m.izde tet -

kik ve tefti~lenle bulunan General Sey 
fi Ankaraya gitıniştir. 

Tüne!de bir tecrübe 
Tünelde, tren kayılmın kopması 

halinde tttni elelctrilı: freni ile durdur. 
rnak k<bil olup olmadıı;-ını anlaınak için 
nalia başmüfettişi Bay J~ komi • 
ser lbsMı vo tramvay ve tünel tidceti 
müdürü Mös, ö Gindorf tarafından bir 
tecrübe yapılacağını Y87ll'llllbk· 

llu tecrübe yapıhnıı ve müsbet ne· 
tice verm4 tir. T iinelde her hangi bir 
tclılJı.e vuk;ıunda an.bayı ni~>ayet bet 
metre ileride elektrik freni ile durdı.ar
mak kabil olacakbr. 

Defterler asıldı 

Bazı m;hallelerde. kadın
lar erkeklerin iki misli 

Noksanlar tamamlanmadığı için İstan
hulun kati nüfusu daha anlaşılamadı 
Yeni saylav oeçimİ i

çin, rey atacak va.tan • 
daşlann isimlerini la§ı
yan defterier, dün sa • 
bahtan itibaren mahal
lerde, nahiyelerde, hal· 
kın görebileceği müna
aip yerlere aulmıttır. 
Defterler 15 gün müd
detle aaılı duracak, bu 
müddet içinde va.tanda§ 
lar bu defterlerde İaİın· 
lerini arayaca.klardır.1-
•iınler:İ yazılmamı! olan 
lar, beled'.yede intihap 
teftif heyetinıo müraca • 
et eclerek, iaimlerini yaz 
d.ıracaJdar, yanlıf yazıl
mrı ise düzelttirecekler- · 
dir. Her mahallede def-
ı.der, rey ealribi olan • Dün açılan tlelterlertle bayanlar adlarını arıyorlar 
larla olınıyanlara, kadınlarla erkekle- ba2ı mmt•kalanla kadın nüfwu pek 
re ait olmak üzere ayrı ayndır. Bazr fazla olarak nazarı dild<ati ce1lıet • 
mıntak•larda defterler y~ aok mektedir. Bu gibi mahallelerde lıadm 
aan yazıldığı, birluamı evlerin, aparlı lar erkeklerin iki m.islid.ir. Defterle • 
manlarm unutulduğu anlaplnııftır. Bu rin nokaanbm henüz tamamla.,,.,...ıı. 
nokaanlar, bu on bet gün iQinde ta· fi için, latanbuldaki va.tand&§larm ha· 
mamlana.cakbr. Kalabalık bazı yatı kiki aayıaı, henüz meydana çıkanla • 

mamıqrr. Kadın, erkek itib&Me nüfu· 
mekteplerindeki nüfu& ta a-*e ilo ya aun kat'i mikdan Ye bu mikdar ii2&-
zılamamııtır. lntiha.p heyeti tehifiye- rine latanbuldan seçilecek saylaY ade-
ıi, bütün bu nokaanlan her ıün çalı· di, ancak bir hafta sonra belli o!a.ca.k-
tarak taınamlayacaktır. Şehrimizde, tır. 

MAHKEMELERDE 

Suç o kadar 
Ağır ki ... 
Sulh ve asliye mahkeme

leri davaya bakamadı 
Mliba W..inde bir . ka.clmın önüne 

çıkarak boynundaki be;il>ıiryenleyi 
koparıp a.lma.ktan auçlu olan ve J<a • 
amıpaşada cturan ı..m..:-lin dUJUflDAU· 
na lllllh ceza ma.b.L ;g in-de baflaml· 
mıt41. Mahkeme bu davaya bakmayı 
aal&hiyeti haricinde gördü ve suç bü. 
yük auçlardan olduğu için Aailye mah 
1ı:--. aönderilmea.i içôn doayayı 
müddeisam-il\ie iade etti. Müddeiu· 
mıwnilik davayı bu a.efer &&)iye üçün. 
eü ceza mahkemesine gönderdi. !lu 
davaya -ıi}"9 üçüncü oeza -mahkeme· 
ııinde de baJland<. Fakat bu mahkeme 
de daıvayı kemdi ealabiyeti har :cinde 
gönlü. Çünkü 4IUÇ büyük suçtu ve ağır 
ceza tna.hhwı-min bn davaya bak • 
ınıaaı lazw.eliJorcla. Mahlceme bu ka 
rarla dosyayı tekrar müddeiumuıWli· 
ie iade et:nııiqir. Mahkemenin kararı
na göre Lmail Ağır Ceza mahken-.i 
~ edecelrıtir. 

Bir alacak yüzünden 
75 kurutluk bir alacak yüzünden 

llairiidar t.mrifhaneoıinde mahküıınlar
dan Anp Hasanı bet yaWnclerı yanıla 
yan Kürt Haaanm dunıfmuma dün 
ağırc:ezada batlammqır. Dınupna.da 
Kürt Haaan auçunu inkir etmiı, bazı 
gard"ıyanlar ile mabkiimlar falıit ola· 
ralı clıinlenmif, fabt daha e!mıe.-ıeı. 
bası tahitler olduğu içOn d..._... bat 
ka ıriine b~tır. 

Kadını zorla almak isteyenler 
Peod.ik yol.unda Nebile •-inde bir 

oyuncu kadının otomobilini tqlıyarak 
durdunnak ~ N~ içinden almak 
iıateyen M.~ ~aiııı, Hakkı "" .• Meh
met adlı uç lripmn clw b§P u dmı a • 
ğır ceza mahkaneeinde b.itiriJmiıtir. 
BunLarın bu &UÇU iJledi:kleri aab"t ol • 
nıuı. iki Mehmedin ilciter ay, SıWııle 
HNrkmm da üçer ay onar gÜne müd
detle bapee konulmalarma kanır •e -
rilmi+tir. 

Sahte rapor 
llttilM J">i* alıtaıı suçlu alarak mev

kufen muhakeme edilen pul DMmlUJU 

Etrefi'rı bir &alııte rapor tanzim ede • 
ı-5 mabMııııeyi aldatbğJ anlapldığı 
yazılmıqı. MüdcleWm.•nnil'W tarafın • 
dm bu husuata yapılan tahılıibl: .ikmal 
edilm.i~ir. Ra.ponm sahte oldui;u azı.. 
laplmıflır. Tahkikata nııızaran Eıref 

•bu r a porun müneddesini tevkifhane· 
de hazırlamıt. b-. bir v...ta ile ha
riçte dakt fo makinesinde yazdırtmıt. 
g..- hariçten bir TMıla ile p<»laya 
vererek mahkemeye göndenni~t.ir. Eı 
refin bu snçtan dollayı da ayrıca hak· 
kr,nda takibat yapılacak, müddeiuınu 
milikçe hazırlanan tahkikat evrakı is· 
lin tak hik.imliğı"ıne verileoei<tir. 

Kaçakçılı~ daviları 
Dün sekizinci ihtisas maıb.lıemesin • 

de arar ve eroin kaçırmaktan .uçlu 
Hakkı, Daniı, Nusıat •e Malıhulenin 

dava)..,. Mkılm•ı, fakat suçluların 

vdüli bula olduğu için muhakeme 
salı gününe bırakılmı§br. 

Ayni mahkemede eroin aabnaktan 
suçlu Süleyman ve arkadapmıı ilk du
rlJ§maSJ yapılıruşbr. 

Suçlular mahkemeye mevkufen &ev· 
kedilmiş aelcr de cumhuriyet müddei
lBllUllÜsinin muhakeme~erinin ıayri mev· 
kuf olarak devamını istemeai üzerine 
mahkeme makamı iddiaaın talebini ka
bul etmiş ve muhakemeyi 29 kanunu
saniye bmııkmıtbr. 

Gene ıekizinci ihtisaa mahk.._jnde 
eroin sahnaktım Mıçhı Mustafa Nacinin 
clanı1'J'8S' yapılınıfbr. 

Taci suç•u:z olduğunu, kendisini 
blli>er veren Lefterin Abıblı bir adam 
olduğunu ve lıendiaine garezi olduğu i
çin iftirada bulunduğunu aôylemqtir. 

Mahkeme mu!hbir Leitenn suçlu 
olup olmadığının sonılınası için batka 
cüne bıralolmıtlır· 

54 lira için 5 sene 
Ma*l>uzlarda tahrifat yaparsk zim.. 

met.ine 54 lira para geçirmekten suç· 
lu Çatalcada idarei hususiye tahailda
n Muatafımm clurupnuı da dün aiw 
ceza ımıııl4 ıruinde hitllilmiftir. 

Muıtııfıumı aaçu aahil: olmllf. Det 
aenc müddetle hapse konulmasına ihti
las ettiği parayı ödemesine ve mahke
~ masrafını ödemesine karar verilmit
tir. 

Afyon heyeti döndü 
Türk • Yugoala.v afyon ııwkavele

aindeki bazı maddeleri değitürmek Ü· 
zere Belgrada giden afyon heyetimılz 
bu aabaJı §ehrimize dönecektir. 

Fitir ve Zekat 
E.aıi'Yi iyi Son 

Jluiday ıl3 11 10 
Arpa 20 16 o 
Uzüm 104 78 6S 
Hurma 312 260 O 
Hava kuvvetimizin yükaelme ve art 

mail • • ı.er türlü yardımın yapılıma· 
ıçm il . e1enl 

aı yurt borçlarımızın en erı g e-
rinden olduğundan Diyanet itleri ,..,.. 
isliimden verilen fetvaya göre aada • 
imi fıtrr ve zek&t ile mükelttf olan • 
}arın tayyare cemiyetİT>e yarclanda bu 
ıunma.ları ilan olunur. 

btanbul MüftiUÜ 
M. Fehmi 

.......... , .-• ;::> 

1 
J'I 

Zenci düşman . .. "". 
Gün geçmiyor ki Birleşik Ame

rika devletleri içinde yeni bir zen
ci diipnanlığı hôdl>esine ,ahit ol
mıyalım. Bir zenci ulak bir kaba
hat ;,ıue cez.ası hemen linçtir. Aha 
:ı derhal hapishaneye veya mahke
meye lıücwn eder, biçareyi zorla 
jandarmalann elinclen alır ve ona 
sürükleye sürükleye bir ağaca gö • 
türiip taaTlar ve öldükten sonra 
da hınçlarını daha iyi almak için 
üzerine mütemadiyen l:urşrın n • 
harlar... .. 

öldürmenin zeıJki bu kadarla 
kalsa gene iyi. Eksaiya ağaçtan 
yarı çıplak bir 'ekilde sallanan, 
dili dışarıda, gözleri dışarıela kan
lı et külçesinin dralı bir panayır 
manzarası alır. Ve binlerce b"flı 
tek vücııtlii ve tek kalpli kalabalık 
elenilen korkunç mahlük, intikam 
harp.sında fü ayağının altındaki 
hannca lmclar küçülen bu ölünün 
etralınela müte:macliyen şarap içe· 
rek Jansederler ve eğlenirler ... 

Başkasına vailerı t,hence ve a· 
zaptan zevk almanın fehvetini bir 
linç vakıtuuu sürükleyen ahalinin 
gözlerinden ba,ka hiç bir yerde 
görmek kabil değildir. Kanumm 
idama mahkiim ettiği bir adamın ki 
fasını kesen cellôdın bile, hazan iti 
yolla silinen ilk vicdan az/.apları llfl1 

dır. Fakat lüzwnauz ve fuzuli mü
dahale ve kinle bir insanı, heniU 
mahkUm olmaclan, henüz mesuliye 
ti meyelana. çılunaıclan parçalamak 
Üteyen bir hallı kütlesinde bu vic· 
dan azabı, diğer mahlüklarda bile 
emsaline rastgelinmiyecek bir vic
dan huzanma ve hatta zevkine in
kılap etmektedir. Bundan elolayı
dır ki, çıplak ve kan kokan bir ölü 
nün karfuanıla içilen rarabın vere
ceği _.hofluk, çıplak ve levantcı 
kokan bir kadının karşısında içi
len farabın sarhoşluğundan fark • 
sız oluyor •.. 

Dün gene ga:r.etelerde ohadrık 
ki halk, genç bir kıza tecavüz et • 
mehle maznun olan bir :zencinin 
üzerine hiicam etmiş, janelarma • 
lar süngü hullanmağa ve süah at
mağa mecbur kalmışlar ve halktan 
iki kifi ağırca yaralanrmı! 

"Amerikada kanan ve nizam yok 
mudur ki ahali bizzat intikam al
mağa tefebbüs ecliyor? Eğer bu ka 
nan ve nizam vana halkın buna 
emniyeti yok maıtlıır ki böyle har
hanç bir maceranın içine kendisi
ni sürüklüyor. 

Eğer emniyeti yoksa, neden ne· 
ticeyi kendisi, malıakemesiz, delil
siz, f'lhitaiz ve isbatsız tayin ecli· 
yor?. Ve belki de hiç suçu olmıyan 
bir günahsızı böyle feci bir akıbe
te atıyor? 

'Amerika gibi demokrasiyi, hat
ta Fransız büyük ihtilalinden çok 
evvel tatbika başlayan, halkın hô.· 
kimiyetini vatandaşların hukuku • 
nu, tanıyan bir diyarda, renk farkı 
gibi basit bir endişenin büyük ve 
leci bir kin haline gelmesi insanı, 
hakkile müteessir etmektedir. Fa
kat bereket versin, idare ve ikti • 
dar mevkiinde bulananlar buna 
karF geç te olsa, sıkı tetbirler al
mağa başlamı,lardır. Son hô.clise
de ringii hallanmağa mecbur olan 
jandarmaların mukabil vaziyetle -
ri bana delildir. 

Peki öyle i.se bu düşman,'ığın se-

bebi nedir? 
Bana iyice tetkik edersek görü

rüz ki arkasında bir ekmek kavga· 
aı saklıdır. Çünkii zenciler daha ka 
naathô.r, daha mütehammil olduk
ları için yok bahasına ve iş saatle
rinden çok fazla çal1fabiliyorlar. 

öbür yanda İse biftek peşinde 
koşan ve daima rahatını arayan 
milyonlarca ipiz beyaz vardır. 

lfte bütün gürültü baraclan ko • 
payor. Ve mahkemeye düıen bir 
tek zenci bazan linç edüereh mil· 
yonlarca ırkdaşına karşı duyulan 
kini öclüyor ..• 

Tıpkı memleketin refaha kavuş
ması için ilk çağlarda her sene me 
rasimle "Nil" e atılıp iliilılara kur
ban eelilen genç ve bakire hızlar 
gibi ... 

Mümtaz FAiK 

Muhabir Bay Ragıba 
Anadoluda gazetemizin muhalıirliğini 

yaptığınız sıralarda namımıza kaydetti
ğiniz abonelerd- zimmetinizde tahak
kuk eden hecalıatr wfiye etmek üzre ida, 
rehanemize müracaatınız, adresinizi bil· 
mediğimizden, iki defa ilin edi!ınİiti. Bt> 
ııünl<ü tarihten itibaren bir hafta zarfın. 
da matbaamıza gelmediğiniz takdirde 
kanuni yollara müracaat mecburiyetinde 
kalacağımızı bir kere daha beyan ederiz. 

10223 

FAYDALIHEDlYELER 
Havagazı ütüıü 300 kuruttan 

itibaren. 
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~aftadan haftaya 1 rôz . . . l' KUl.4& • _'Öz Türkçe ile 
I__ dılımızle - .......... • • • e·ı ·. =---·-------.- Duman! ı mecemız ARTIRIM 

ADEM, Bulunduğu yerden koğulmııı 
acuna cöç ediyvnlu. 

"Bir Türk, bütün hır Tatıım ve arlırm4 yedi minii i,.in. O!m~- ı..r,.w.ı..m•. ,.~ ........ k~I'.· 
d 1, o- ~ me1er111. 011: turkçe mukabılleruu ıeklmıu:m acun eter 1 de bir gündü. Sirkecide, hatın sa- boı banelerU.e ,. ... ıeıtirerek k••Ô•İs •• "Mil· 

Bir elinde iuar yapraiı bir elinda ~ 
dun, uzun yolcu.luiun yoluaa düımiit 
giderken, gaipten bir aes t<iyle ~: 

- .Ey ADEM! gittiğin yer darlık yeridir. 

Oranna ne derelerinden ıüt al.ar, - da 
gökleriuden hal P:ı.ar. Orada ahım tıesi&
mediıkçe lımmn aç, aırtm çıplak kalır. 

Orada, çalıfINan mhatm yolunu; ı;alıt

mazsan feliketin bolunu bulunun. 
ADEM, acunun kapısına ula§,_ İfİl:

tiıkleriniıı doğru olduğunu anladı. içeri 
ıırirdi; ve yerlefir yerleşmez çal'§,._. 
ba§ladı. 

O giiıı bugündür, ADEM oğullan dur 
madan çalıııyor. 

• • • 
Yaıamada sav"§, az <nıelde çok ihti-

yaç giderıne:>in yolu mı aramaktır. 

ihtiyaç ve emek ilci hayrat elemıuu
dır. lafoan da doğarıken batlayan, biİ7ür
ken artan, olürkesı biten iki eleman. 

Bırnlar ohnadan acunda Y"§"IDB olmaz. 
ilk insanda ihtiyaç ve emek dar bir çel'

Tenin içinde idi. ilk insan, biraz yiye
cek, biraz içecek buldu mu ihtiyaçları 

bıtmiş olurdu. Bunların arkasında bu
lunan diğer ihtiyaçları ıezecek çağda 

değildi. Zaten bu ilık ibtiya<;larm da 
büyük emeklere, ağır zahmetlere ka'tla
narak temıin edehiliyo.-du. Karnı acıJmı. 
<:a el.ine bir taş veya odun alır; önüne 
çıkan ilk avın arkasına takılır; yorun
caya kadar pe§İnden kof'll" ;yakaladığı 

yerde üstüne çullanarak baldmıdan g<>

lir; açlığını giderdikten ooura da aıbsı· 
na bak.nadan kalkıp giderdi. 

ilk insanda ne yann dütüncem, ne 
de al'l:ırım fikri vardı. ilk insandan çok 
aanra doğan bu fikirler onu bugiillÜR 
yüksekliğine ulaştrnuı sd>epler olnwı
tur. 

Antırım ve yarın düşüncelerinin ma
ıııfilanm arayanlar bu dütüncelerinde :ı:a

ınana göre değiımi§ olduğuna anlamq
Jaı,dır. 

Artırım ve yarın dütüacelerinin b.ı
günkü manalarında gen>ş bir içôooailik 
v.a.rdır. Bugünün wtırımı güınlük emeğin 
azı ile günlük .llıtiyaçlan karfdamak, 
ıroğunu yarının ulusal nılı.atlıiına ça· 
lışan kurumlara yatırarak ileri ıren]iğini 
hazırlamaktır. 

Bu fikri iyi kaVY<ll'.IU§ olan Türk ulusu· 
nun a:ı: zamanda, artırım uerunda attığı 
adnnlar aoınmn bile baımı döndürecıek 
geıriılikıtedir. 

Dürt rakam bu ıeniıliğin ölçüsünü 
venneğe yeter: 1920 de uJusun banka
lardaki arbrmu lıir buçuk milyonu geç
miyordu. 1934 te bu artının aHmıı mil
yonu geçmiıı bulunuyor. 

Bud ~mın dört keteıı.i.nde yi.iluelecelı: 
bacalar.a bu altını§ milyonun ul ... al gen ' 
!iğe g.l:İreceği açıklığı düıiindi.ikçe yü- ' 
reğin::ze tatlı bir serinliğin yayıldıimı 
duytı.Jonı-ı:. 

He.o ulu&al artırım ve yerli mallart 
yedit; Jnü befinoi ydmı lmtlulaıtı:en ban
kal...-.ruzm ııif"leri önünde lmynaşm 
yavıula.r b;.,,,, en büyük raı.tlığı müj
deliyor. 

N. D. 

E.ki Türk, çadırda doğar, çeri 
olıa, at üatünde ölünlü. Yeni Türk; 
kalasını balemeği bildiği gibi, 
ata.ının taşkın •CWGffl kanım Ja • 
marlarında tapdığını da öyle bil
melidir. Birçok ııarJ;klarumz, Os -
tna7llının gününde, ortadcaı yok ol 
Ju. Bunların içinde yal.ruz, yiğitlik 
elimizde kaldı. Türk, çıplak etine 
mlıçı bir lmfak gibi sarlp SGIHlf 
alanlannda, yalın ayak, başı ka • 
bak; göründüğü günlerde bile "ol" 
demedi. 

Tanınmlf bir Frcuvızın fU sözü 
ne yerindedir: "T iirkü öldürebilir
siniz, ancak ona yenemezsiniz!,. 

Çünkü yenildi sandıkları gün 
bile Türk, dapduru ayaktadır. Ya
ratılış değişmez. Attila, T emoÇ'l1n, 
Cengiz, torunları kılıklanm, değiJ 
tirdiler, halalarım değiştirdiler, 
düşüncelerini değiştirdiler. Fakat, 
damarlarındaki kanı değiştiremez· 
lerdi. Bugünkü, kan, o eski kan • 
dır. Bugünkü öz, o eski özdür. 
Bugünkü söz, o eski sözdür. Büyük 
ormanlarda, arslanın kükreyişi du
yulunca, nasıl ortalık biribirine ka 
nnr, irili ufaklı bütün hayvanlar, 
~d kaç~ak delik ararlarsa, Tür· 
kün gürleyişinden de yeryüzünde 
öyle kaçılırdı. T iirk korkusu gö
nüllere öyle ün salmıştı ki, lspan -
yanın bir ucunda bile çocuklan 
Türk '1Özile korkutarak uyuturlar
dı. Ancak, bu onların Türkü tanı
madıklarından ileri geliyordu. 
Türk arslan gibidir. Yalnız, kendi
sine saldırdıkları çağda korkunç 
olur. Vuruluruz, ölürüz amma, ye

re serilmeyİz. Bizi ışimdiye kadar, 
ya arkamızdan alçakça süngüle • 
diler, ya uyurken, apansız üzeri -
mize çullandılar. Kılıç elimizde i
ken ııaldırmağa kimsede yürek yok 
tıı. Bugün ki her günden çok daha 
uyanık, çok daha tetikte ve hele 
çok daha güçlüyüz, kimse, yanımı 
za sokulamaz. Buna inanmamak, 
Türkü tanımamak ve hele Atatür
kü hiç tanımamaktır. 

M. Salahaddin GVNGôR 

Matbuat Balosu 
(Basım Kurumu) 

Basım Kurımıwıun balosu bu 
eene 31 iıkincikammda Maıbim sa
lonlarında verilecektir. Matbuat 
balosunwı ne derece mükem • 
mel olduğmıu söylemeğe lüzum 
yolııtur. Birçak kimseler yalnız 
bu baloyu bedd~tedirler. Ha -
zırlıklara ba,tanı:lmıfbr. Balo yal
mz cemiyet azalarile da-':lileri • 
ne mahsusbır. 

H arik Hayat Kaza ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 9563 

Milli tefrika: 51 

yatağa yaklıqtı. Kızın uzanmı• VÜ· 
cuduna gözlerini daldırarak saçla
rını okşayarak seslendi: 

- Calibe! Calibe ... Uyudun mu 
yavrum? 

Kızdan bir cevap çıkmadı. 
- Şekerim ... Sonra seni gıcıkla-

rrm.. •• . • • • 
- Çimdiririm ..... _. = ısı~r:ı.. l~t ~tıne ! • 
Ve birdenbire sağ kolundan tu

tup kızı arkası üstü çevirdi. 
Calibe gene ses çıkarmamı~. Fa 

kat dudaklarının kenarlarından ve 
gözkapaklarının titreyi~nden uya
mk olduğu besbelliydi. Bunu sezin
ce Nazmi hemen kızı gıcıklamağa 
başladı. O zaman kız kımıldandı. 
bir ""ıi kere debelendi. Fakat gühne
di ve birdenbire gencin kollarından 
kurtularak zıpladı; yatak.tan atla-

ftıüeılifi: Nazmi Şehap 
dı: 

- Of ... Bırak beni! - dedi
git ba,ımdan .•• 

- ! ! .. 
- Y alruz kalmak istiyorum. 

Hem ... istemiyorum seni._ 
- istersin ... istersin ... 
Ve kızı belinden yalı:alamak 

için kollarını uzattı Calibe gerile
di; 

- Sokulma bana. .. - diye hay
kırdı - Sokulma .. artık aramızda 
hiç ... ama hiç ·bir bağ kalmamıstır 

- Sebep? Ne oldun? ne var.ki? 
- Utanmadan bir de soruyorsun 

d~ğil mi?_ Suratın bakır mı kaplı 
bılmem kı ... İnsan hata ettim der 
kend~sini affettirmek ister, gönüİ. 
almaga çalı,ır, yalvarır<. Bütün bun 
lar olmadıktan maada bir de ef d' . , en-
ımıkiz ~rduyhorlar: "Ne oldun? ne 

var · " a a ne olsun? 
-1? .. ········ 

yrlır bir kalabalık toplanm,,.tı. Me- lö,..t b!I'." .... memın"luiu ... " röaderinia. Bil-
• -Y •• mecemlS:J, doırra halled.mıJıer araıında kura ~ 

rak edıp yanlarına ıokulunca gor· lrili,or •• kazanaol..re hediyeler .. r;,. ........ 
düm ki hepsinin başı havada... BilmecemiaU. müddeti ,......,.teü ırüuii akt& • 
M~ b" •. d ...._ J.adenLr. ger•e, ır tayyaremtzın uman· . , 

la >'=• yazışını •eyrediyorlamırş. Bılmecemız 
Manzara o kadar hopuna gitti ki, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
İfİmİ gücümü bırakıp ben de ıeyre 
daldım. 

Havada kıvrıla kıvrıla dolaşan 
bıı azametli Türk kartalı, belli ki 
orada toplananların göğsünü öğiinç 
haııasile şİfirmİftİ. Tayyare duman· 
dan yazuını yazarken birisi, arka· 
daşının kulağına eğildi: 

- Bak, görüyor musun, nasıl 
duman atıyor? •• 

Bu sorguna cevabım kendi hen· 
dimize verebiliriz: 

- Bugün sadece duman atıyor, 
lakat, vay haııalarımıza göz koya· 
caklann haline .••• Türk tayyarecisi, 
duman atmasını bildiği gibi sırasın· 
da düşmana duman attırmasını da 
bilir. 

Kula:kmisafiri 

program 
1 S T AN B U L: • 
17,30: Univeraiteden nalcil - inkıli.p del'&lerı, 

Sayın profesör Yu•uf Kemal. 19.: Jimna•tik: 
Selim Sı:rrı. 19,30: Diinya b.aberleri. 19,40: Ki
tar orkeatra.aı. 20,10: Ziraat Vek&leti n.amına 
konferans. 20,40: Ewe C&S. 21,25: Anadolu •· 
ajansı - bor•alar. 21,30: Radyo orkestrası. 2,2.; 
Radyo caz ve taaco orkeatraaı, 

823 K"2. B 0 K R E Ş, 364 m. 
11,30: Ruhl neıriyat. 12: Ruh.i konser. 12,30: 

Hafif musiki. 13,30: Haberler. - Hafif musiki 
14,15: Haberler. 14~40: Plik. 17; Köylü prog~ 
ramı. 18: Hafif musiki. - Haberler. 20.1s: 
Konaerio devam.ı. 21: Konferans. 21,20: Plak. 
20,30: "VlCLEIMOL., iaimli popüler temı.il. 
21,30: Koro konseri. 22: Romen mu .. ikiıi. 23: 
Son haberler. 

S4S Khz. B U D A P E Ş T E, SSO m. 
18.20: Parakato konseri. 19: Konferans. 

19,35: Harpa musikisi. 20,15: Küçük radyo 
tiyatrosu. 21,10: Spor Ye kotu haberleri. 21.,30: 
Radyo popuriıi (Viyanedan nWI.) 23: Haber· 
ler, 23,.30: Çinırene ıru.ııikiıi 24,10: Danı mu~ 
aikiıi. 

686 Khz. B E L G R A T. 437 m. 
21: Piyano koa.seri. - Rekli.mlar. - Plak-
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1 - Cilıanıumul (8). 
2 - Nota (2), irat, ..,.aridat (3). 
3 - Geyiği meıburdur (3). Nota (2). Ra .. 

lnt edab (2). 
4 - Asap (5). zaman. Takit (5). 
5 - Kollektif, teavun.. muaveneti mutekabi

le (S). Nota (2). 
6 - Bir harf (2), Dünya ( 4). 
7 - Yeme.ık (2), Ben değil, o deiil (3). is-

tifham (2). 
8 - Futbol (3). 
9 - Cet (3), Duman lekeı.i, (2) Taraf (3). 
10 -.... Genitlik 2.. Aksi rnez'um 5. 

ll - Yet (2), Ah•t, yem;n (3). 
YUKARDAN AŞACr' 

1 - Erkek, ceaıur 2. Siyaset 6. 
2 - Feyzü bereket, m•hıül (5). Te1ırraf (3) 
3 - Zayif (4). Milliyetin 7eni adı (3). 
4 - Naul (4). 
5 - htifham (2). Nota (2), KU-li (3). 
6 - Asmaktan emir (2), Şart edatı (2). 
7 - Merkep (4), Meıafe, zaoıan (3), Bir 

harf (2). 
8 - Kra.a değil (4), Can.ip, taraf (3). 
9 - Ücret, vuciı.t auyu, (3), Bir rakam (4)-
10 - M;llet 4. 
1 l - Erkek 2. Büyük •nne 4. arkadaı 2. 

22: Radyo piyesi. 23,20: Radyo orkeatraaı. 
740 Khz. M O N I H. 405 m. 
18,tO: Çocuk maıalı. 18,30: Mu .. ikili çocuk 

•keçi. 19,30: Piyano konseri. (Beethoven.) 201 

30: Hava ve ıpor baberleri. 20,40: Noel prol'· 
ra.mı. 21: "Nikolauı und Compagnie, ,iaitnli 
musiki skeç. 21,50: Noel oyunu (Muaik.ilj_) 23: 
Haberler. 23,20: Ruhi küçük konaer. 24,.10: 
Gece musikiai. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: .5arkılar. - Sözler. 20: Orkestra konıeri. 

- Sözler. 21: Senfonik konser. - Haberler. 
22: Şen program. - Sözler. 23: Rekli.mh 
konıer. 23~: Danı muıikiai. 

Mukaddema Nişantaşı Meşrutiyet mahallesi Kodaman so
kağı 62 numaralı hanede mukim iken halen ikametgahı meç
hul bulunan Ahmet Beyoğlu Sezai beye (Fincancılarda 
Hüsnü zadeler mağazasında tezgahlar) 

IST ANBUL IKlNL~ iCRA MEMURLUGUNDAN : 
Emniyet Sandığına rehnefmek suretile mezkUr Sandık i

daresinden 25-11-930 tarih"ve 40833 numaralı senet mucİ· 
hince istikraz eylediğiniz yüz liranın tesviye edil
memesi hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz 
faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve masarif 
yekfuıundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi 
İcraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmmda merhun 
bulunan iki roza iğne,bir roza yüzük icra ve iflas kanununun 
145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye 
müracatta bulunan alacaklı mezkur Sandık idaresi tarafın
dan talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dai-
resinde tanzim ve berayİ tebliğ mübaşirine tevdi~n tarafınıza 
g~nderilen ödeme emri zahrma mübaşirinin vermiş olduğu 
meşrubatta mezkfir mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş 
olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ila
nen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 
934-2362 dosya numarasile nıüddeti muayyenei mezkfire 
zarfında İcranın durmasını mutazammm şifahi veya tahriri 
olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemediği 

niz takdirde müddeti mezlrurenin hitamını müteakip berveçhi ta 
lep merhun mücevheratmızm paraya çevrilmesi hususundaki 
muamelatı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı 
malfununuz olmıtk ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği ma
kamına kaim bulunmak üzre keyfiyet ilinen tebliğ kılınır. 

- Daha ne olsun? IŞ<in gücün 
beni aldatmak... Buraya geldikleri 
zaman beyefendi bize delidivane, 
8.fıktırlar. Fakat yalının kapısın
dan çıkar çıkmaz .•. 

- Ne olmut efendim? ne yapmı
tız? 

Calibe gayet ciddi koınutuyordu: 
- Bu kızı aldatırmı diy-e bey

hude çabalama. .• - dedi - Kendi
ni yomıu' olursun? Aliye hanım 
belki ıtana kanar, çünkü henüz dün 
bir bugün i:ki ..• Fakat ben artık ne 
mal olduğunu anladım ... 

- Aliye hanım mı? 
- Neye hayretle bakıyorsun 

yüzüme? Hele ıbir "tanımayorum,, 
de .. yemin et, ağla! bakalım inan• 
dıra.bilecek misin? Sofrada zor 
tuttum kendimi ... 

- Alman ~ektebine ' beni rezil 
etmişsin. Suratız karı! sanki sen 
bulunmaz Hint kumaşı imişsin gibi 
gittiği yerde "Nazmi beni seviyor, 
Nazmi benim için çıldırıyor,, diyip 
duruyormuf. 

..=-seni z;ki ;~~ed;rdi:n ~ma .. 
Pek yavanmışsm arkadaş. İnsan 
dumanını göstermeden gizli bir a
t~ş yakarsa onu düşmanı da beğe
nır. Fakat sen benim daha dün gi
dip geldiğim mektebin, en pasaklı 

(8652) 

kansına sımatıraan foyan derhal 
meydana çıkar. 

Nazmi, fimdi, kızın sofrada söy
lediği sözlerin manasını anlallllfb. 
Cali'be, "Jaleyi senden ha kıskan
mışmı, ha kısbnıııaınışım... Sen 
sokakta istediğin gibi ıqık atıyor
sun ya,, demek istemiş olacaktL 

Peki ama, kim gelip fitilleınİftİ 
bu kızı? Eski mektep arlı:adıqla
rından biri mi? Bu takdirde Aliye 
ile başlayan münasebetinin mek
tepte bir dedikodu uyandırmıt ol
duğunu kabul etmek lazımgeliyor
du. Calibenin sözlerinden anlatı • 
lan bu idi. 

Biran Aliyenin "bulunduğum yer 
lerde sizden sık sık bahsedildiğini 
işitirdim,. dediğini hatırladı. Aaca
ba ikK.i bir yerde kartılıqmışlardı 
da ötedenberiden konuşurlarkeır 
mesele kendiliğinden mi patlak 
vermişti.? Böyle de olabilirdi ... 

Calibe, şimdi karyolasının ayak 
ucuna dayanmı,, asabi asabi men
dilini ditliyor ve saklamağa lüzum 
görmeden ağlıyordu. Bir müddet j. 
kisi de sustular. N!.zmi gözlerini 
kunduralarının ucundan ayıramı
yor; biribirine zıt duygular içinde 
çalkanıp duruyordu. Kah kızın 
hıçkrrrklarından bir azap duyuyor, 
göğsünde bir yer, yanar gibi oluyor. 
du. Kih genç kızın bu hiddetin-

lıittilderinize dejil, 
i•anacakaıniıı?l 
Sinemanın keıfi11de11beri .. ncuda ı•
tirilen en muuııam, en mllthif, 
HARİKALAR ve MUCiZELER filmi 

TARZAN 
1'e 

SEVGiLiSi 
1 PEK alnemasının •n bil; ifa mıı1'affakiyetidir. Bl!yle bir 

Film ne gl!rlllmllıtDr ... ne de görD.l•cektir. 

GÖRÜLMEM!S • DUYULMAMIŞ blR GÜZELLİK ..• 
MEVSiMiN EN BÜYÜK MUSiKi· FİLMİ 

Yalıuıı •• bllyllk filmini ıröatermekle iftihar •d•• 

MELEK Sinemasının takdi11i ile şeref duyduğu bir film. 

ŞOPEN ve AŞKLARI 
gllzel bir ıaheHr ·pek 

-KAFESTE AŞK 
Küç6k sarıpn yıldı& 

ANNY ONDRA'nın 
Caftbedar aevimliliği ile iki rol oynadığı mllkamm•l 

ve nDktell ıın bir komedi 

Pek yakında S U M E R ıinemasıada 

MAKSIM'de 
Pazarteai 24 Birinci kl•un 

NOEL ARifESi 

NOEL AGACI 
MUHTELiF OYUNLAR 

1 K iD R K E S T R A 
BEDAVA PiYANGO 

SÜRPRiZLER 
Sofraların evelden tutul

ması rica olunur. 
..... ! .............. ~~ 

10261 

MAKSIM'de 
CUMARTESl 29 BiRiNCi KANUN 
saat 16 dan 19 a kadar çocuklar için 

Noel Ağacı 
SURPRIZLER HEDiYELER 

DANS 
Muhtelif oyunlar. (6030) 

ııuıııı • * 
Eski Fransız Til".atrosunda 

Şehir Tiyalro$u Operet kısmı 
12-12-934 tarihte ç..-ıamba günü ak· 

pmı saat 20 de cuma günü gündü• 
ıaat 14,30 da . 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Re~it, buteley.ın Ce 
mal R.,Pt. 

OZAN OPERETi 
(Eski Süreyya) 

Şef Muhlis Sabaha 
tin, Şehzadebaşı f, 
rah tiyatrosun<la, 
Fahri GüJünç, I• 
mail Dünbüllü, bı: 
gece 

PERDE 'ARKAS 
Operet 3 perde 

Pek yakında: AYŞE 

f •iJJiy~-~ 
............... ,............ Asrın umdesi " M1LUYET." tir. 
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PARA. TAKSiTLE 
Senel>k faiz komiıyon yüzde 12 
Ev yaptıracaksanız • Büyi.ik yahut 
küçük tamiratmız varsa saat 9 - 12 
de <Bahçekapı 4 üncü V akıfhao asma 
katta 29 No. ya uğrayınız. Para
nız yetişmezoe kolaylık gösterilir. 

-ABONE .ÜCRETLERi : 

3 .,.biı 
6 R 

12 R 

;Türkiye içia 
L. K, 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
LK. 
8-
14-
28-

Gele11 .... ra.L: aefllİ verilmez..- Müddeti 
geçen ni.iıhalar 10 kuruit111".- Ca.ze• •• 
matbaaya ait i9Jı.r için miidiriyet• JDii• 
racaat ed,jlir. Gu:etemis ilinlana. me•'U-
liyetin.i kabul etme:&. • 

den, gözy&Jlanndan, garip bir gu· ıbir dalgınlığından istifade edere 
rur hissediyordu. caketinin arka.smdaın elini sokmu 

Kıskanılmak ho'1Jna gitmifti. Fa. ve beline müthiş bir çimdik abnf 
kat Calibenin ancak timdi kendisi- tı. Sonra çılgm çılgın gülerek ge 
ni ·kıskanınıt olmasına da hayret geri kaçmıt, yumruklamn biribir 
ediyordu. Calibe, yalıya gelen ba- ne vurarak: 
zı genç ve güzel kadınlara, taze - "Oh olsun!! Oh olsun!,, -
dullara yap.tığı kompiliınanlara da diye bağırm.ıfb .-
zaman zaman tutulmuş., hatta bir Ve .•• dava bitiveımifti. Ama, •i 
kaç defa kızmıflı da. .. Hele Jale- diki hali, hiç te o günküne benz4 

nin sarkıntıhklarını gözlerile gör- miyordu. Kızın · yüzünde en ufıı 
düğü zaman bile nihayet meseleyi bir uysallık bile yoktu. Görulüyo 
ufak .bir sitemle savuşturmuştu. du ki dolduran iyi dolduım.ufbl-

Acaba neden o uman böyle kö- Biran kıza hak verir gibi oldı 
pürmemifti.? Fakat sonra; 

Onları kıskamnanıış mıydı? "- Bu kadar yese sebep ne? -
Yalnız ... batırlayordu; bir ııefer diye düşündü - Aliye ile beniı:ıı 

yetil gözlü bir kız yüzünden arala- ramda böyle sinirlerini oynataca 
n bozulur gibi ohnuştu. Bir gün, o- derecede bir münasebet yok iri,, 
turıırlarken, birdenbire sinirlenmif, Hele Aliyenin öğünmeğe na• 
fırlayıp yanından kaçmıştı. O za- · bir hakkı olabilir? Bir gün sokııkl 
man, evi altüst eden bir kovala- beş da!lcia konufmU'11z... Bunda 
ma<::a olmuştu.Her tarafı allak ibul- ne çıkar? Bilakis Aliyenin bana 1 

lak etmişler, dalıp çıkmadık delik nirlenmesi, CaliJbeyi kıskannıa: 
bırakmamışlardı. Nihayet, merdi- lazım... Kızı o günden beri ne b: 
ven altında, 'bahçeye çıkan küçük defa hatırladmı, ne de aradım. 
kapıyı açmağa çalışırken yetişip Y ook. .. Hayır hayır... Caılibe~ 
yakalayıvennişti. Kız kurtulmak, bu hakaretinde ve bu yesinde hı 
gene kaçmak için bir i!ki saniye ça- haklı bulmuyordu. Fakat ne diy 
·balamış.tL Fakat bileklerini pençe- bilirdi? "Aliyeyi ben tanımaY' 
lerinden kurtaramayınca yelkenle- rum,.. "Onunla bir yerde konut!'' 
ri suya indirmişti. · ğumu kim söylediyse, yalan ı.öyl • 

Nazmi nasıl öd .. ı.tiklerini de ha- mi,tir,, de diyemezdi. 
_,. 'ntnıeJ.i -tırlayordu. Calibe, ertesi gün ufak. -.... 



SiNEMA 
Bu haftaki filmler 

iPEK ve MELEKTE 

Çardat 
J!'ek :ve Melek ainem.a.lan bu hafta 
:~t aenfoninlıı unutulmayan re
~ Wıilly Fö1'81: tara.fmdan .idare e
l! ve aynı filıa>in fakra.k yıldızı 
. il>tha Eggerth tarafından oynanan 
J-..dat Füratin) imindeki almaı>u 
t'-llii filmi gö.tennektedir. ÇardA§ 
ı~ de bitmemit senfoni 'Q'armda 
'it filındir. GÜ2el bir IDe'VZUı& hikAye 
'de,.J.en aüriikleyiqi bir musiki dinle
~.ve Marthe Eggerth'in billiir ..,.;. 

lfıtnıek fD"-tı verilmqtir. 
k. ~udap"ite. M Jhtiyar Kont Feri 
~ evvelce genç bir kafe tantan yıl. 
~ olan Ma.tild K • -- iJ " · • &;.. ug..,.. e evu. anı§. •• 
~: ~ kadm kontu bırakıp gİtınİ§-· 
':"ildi zavallı kont Matild'in eakideıı 
~zlük ettiği bu kafe fanı:anm mü
:'Viınidir. TeaelU.'ni küçük bir da.n.-

l ıını.puna yardımı etmekte bu.im.ut
::: Bu gnıpun yıldxzı Silvia Vareako' 
'· · Silvia.'nm pereoot:İ§kirlan araam
~Vikont Bori de vardır. Silvia vi • 
t tun ll§k.ı ile hep alay etmekted.:r. 
L~at süvari zahiti olan vikontun ar• 
~"Jı Edvin Vaylerahaym'ı eevmek
~ . • EdW... hiç aevmediij p-. Sta. 
~ile nifAD)ıdır. Viyana.da olan Ed...:ın' 
d ba.buı oğlunun Budaı>ettede bir 
a illıoözle aeviıtiğini öğrenir ve de:rbal 
~da.ı>etteye hareket eder. 

( Vikont Borin'in eviınde ÇardA§ Fun 
.. ~ i~ verilen Silvia'ya raatlar. Ve O
L. Vikontea zanneder. Silv>a EdYin'.in 
;;':""• ile konutu"'- Edvinin niıanlı 
"luiww ve kıendiain:in buraya oğlunu 
~- ~feJ&Dtan danaözündeıı vazgeçir
""ııe l!"idiğini öğ"reoir. • 
'ii ~ç bir Pl'eDle& bi.r kaf.,.....man dan-
l\İ ile evlenir mi 7 M 

~ Netice zat- belli idi. Edv;in bir 
~le evlenmek için elbet bir 

tııı. Silvia'yı terkedeoekti. 

1..,S,~~via'ya Amerika için bir mukavel.e 
h"'f edilmektedir. Edvini serl>e.t 
; ~almıak için uzakla-ktan daha 
~bir çare olabı:Ji rmi? Edvin SiJıvia'· 
ı.. gittiğini duyunca J>l:'8D"Mle evl
""ie nihayet razı olur. 
\( i' o.kat prenaea Bori'yi aevmektedir. 
" "•ki aevgiliaile ka~tır. 

"1 Bu •ırada kont Fer ide -ı.i kansı 
a.tild'in ıinwk - Vaylenhayın 

dlduğunu öğrenir ve .kont Ferin'Jn mü
aha.IeaiJe prensea, Edvin'in Silvia ile 

•vl"'-eaiıre razı olur. 

~ B'enç n'.hayet mea'ut olurlar. 
Güzeli dekorlar içinde bu hikiye 

l<>k iyi canlandınlmıtt.... Mardıa Eg
'~erth her :z•m•nlci ti.rinliii ve fevka.
~d., aesile çok iyidi.-. Szöke Szakal 
f~ filmde de eeyir<ileri ırwdürmek 
ll'aatını bulmııttur. 

d Fotoğraflar mükemmeldir. BillıAMA 
'ns aahneleri çok güzeldir. 

• Ç...Uaı Füratin -.in görillmeğe 
••ietr filmlerinden biridir. 

SU MERDE 

Kazak kalbi 
~ _ .~ümer sineması bu hafta Kazak 
·~ ismlııde İspanyolca oözlü bir film 
~:ermektedir. Filmi kısaca anlata-

~ Vak'a 1910 ela Ruayada geçmekto-

Yüzbaıı Sergio tnnin bir kcmıpar -
~a, ıneOO kumandanı ieneral 
~viçin nitanlm pnınses Olga ile 

'ttllhat etrnektedİT. 
. Trende Petroviçin zulümlerinden 
~ almak iatiyeıı bir çete vardır. 
~e reis.inin karcleti Tanya Sergio'yu 
~!alar arkadaştan Olgayı kaçırırlar ve 
""•000 ruble fidye isterler. 
ı. Niıanlıaı.nın . ka.çrr~l~ığını öğreı_ıen 
•1ttııandan örfi ıdare ilan eder ve reıs • 
~•i ile birlikte haydutları yakalatmak 
'Sin bir müfreze gönderir. 

Bir müddet oonra kumandan tara • 

fından ta-tip edilen bir eğleo-.Je tı.du
..., Tanya onun botuna gider. T&ay11 
ı...r.ı.,.ini affetmeoi için kumandana 
yalnnr. Sergio da Tanyayı &eVDMıkt... 
dir. o da karcletinin affı için louman • 
dana tesir yapmağa çalıımaktadır. 

Tam mahpıulan seri>est bıraı.tını.. 
ğa llJU'Vaffak olacağı sırecla T anya ile 
kard"Ji kaçma.ğa tqebbüa ederler. ıPeıt. 
rov>ç kızar Tanya ile bütün çete tar,. 
rar hapsolunurlar. 

Sergio onları gene kurtarmağa Çlllı
tır. Fakat ihanet ettiğincl.. tüı>he edi
lerek o cı.. Jıapae atılır. 

Sergio bir aricad'"§ınm yardımile ku
mandana harbiye n&areti tıaınıfından 
azledildiij hiuini ...,..din:neğe muvııf • 
fak olur ve bu sUt"etle aeıi>est kalır. 
Tanya ile aricadaılanru ela ku..tanr. Pet· 
l'Oviçi iıa.tifaamr vermeğe mecbur eder. 
Kendi.sıi de TanyowYa kavuıur. 

Film Don Joae Mo;;ka'run gÜ2el 
eesini dinlebns malmadile yapılmııftır. 
Rooita Moreno'nwı da •elİ güzeldir. 

Fihn bu iki artisti ve aealerini ae
venler taralmdan zevkle seyredilebilir. 
F otograflar hazan çok gÜzel ve bezan 
da hiç İyi değildir. 

TORK'TE 

iki gönül bir olunca 
"iki gönül bir olunca,, ismi A.,,...... 

pada (New. Yoık. Miami) namı aJ.. 
tmcla göoterilen fimin terciimeoidir. 

Bu filmin Klodet • Kolber pi gii
nün en revaçta olan bir artisti ve Klark 
Gabi P,i erkeklerin en teYiınliai diye 
töhret bulan bir sanad<ir tarafmdan 
temsil edildiğini söyle""* bymeti da
ha çoık artar. 

Mevzu mete)jbiz bir guetecinİn ba
tından geçen bir ....,P maceraaırun hilrA· 
yeaidir. 

Bir gaızete muharriri Miami'den N.,,,. 
yorb giderken yolda zengin bi.- kızla 
tal1ıfll". Kız bu seyahati baıbasmm mü
manaatma rağmen çok aevdiği .IGog ; .. 
minde ha aktörle evlenmek için gizlice 
yapmaktadır. 

Baha&ı ise (banei pederi terk ile 
firar eden) bu kız yüzünden büyük bir 
endi§"Ye düımüı ve onu bulana mübim 
bir mükifat vadetmittir. 

Guel'eci yani KJark Gabi bunu öğ. 
renir ve gazetesine telgrafla malômat 
verir .•• Yolda bir arıza yüzünden yol • 
lanna devam edemezler ve iki genç, 
kendilerini karı koca g1b:İ ıröRerenıiı: 
bir otde giderlel' • Genç kız gazeteci.
den o kadar boılamr ki babaun.m ken
disini affettiğiru öğrenmel<İne rağmen 
evine döıuneıo. 

Fakat gazeteci bundan babet-dar de
ğildir. O krzın muhakkak King'le ev • 
leneceğini zannetmektedir. Bunun için 
gece gizlice kaçar ve macerayı gazete • 
sine 1000 dolar mukabilinde satar. 

Ka uyanır. Bir de ne bakım? Ga • 
zeteci meydanda yok! 

Eyvah ki eyvaiı! 
itte macera bu Mıretle en çetin dev

resine ginniştir. Bir çok vaziyetlerden 
sonra nihayet genç kız tam evlenece
ği oırada düğWıü terkedip aevgillU
kavuıur. 

Onlar ermİ§ muradına biz çıkalnn 
kerevetine. 

Zaten bunun böyle ola<:ağı gazete • 
cile genç kızın ilk rastlaıtıkları anda 
anlafllryordu. Fakat o zaman evlense • 
!er fiim mevzu•uz kalırdı. 

Heyeti umumiye itibar.ile film gÜ· 
zel temsil edilmittir• Klari< Gabi her 
zaman.ki gibi sevimli fakat ekseriya ha
tan, sinirli bir delikanlıdır. 

Yaramaz haşin bir çocuktur. F'*"t 
ne yalan aöyliyelim o Dugfa.s vari bıyık
lar kendisine hiç te yarapnamıftır. Ori
jinal bir tip olan Klari<'m gene orijinal 
kalmasmı ve mukallitliğe düpnemesini 
gönül çok arzu ederdi. 

Klodet Klober ge- kuvvetli ve 
kudretli bir sanatkar olduğunu ishal el· 
mittir. 

Yeni Soyadı alanlar 
Herkes Öz türkçeden beğendiği 

güzel bir yeni soyadı r '1yor 
"' Balıkpazannda dit tabibi Hilmi, Murat ve kerimesi, posta memuru bmet 

~İı-aderi Hakim Nazif ile hemıireleri ve mabtumu Kabataş lisesi 8 ci sınıf 
li..yrünnioa (Can), imar bankası idare talebesinden Nafi% Ahdiirrahman, bira-
llı,,clisi reüi Bay Halit Tahir, demİTyol· deri MeJiun<,t Ziya Şiıli Terakki lisesin· 
~ inıaat mütealıolıidi ve mühendis de muhasip, biraderi zaman mağazası 
~ Asını ve aileleri (Güven), Ka- lzmir ıubesinde Mustafa Murat (Boy. 
~ılcöyWıde Selna Cudi ve Cudi Tahsin daı), ünivel'Sİte fen fakültesi hayvanat 
(_lınur), Fahriye Rasih ve Ummeha Ra- aaistaru Senime (pmar), prof. Hasan 
'ilı (ildem), tramvay ıirketi No. 15 kon- Hamit ve kardqi Mesut (Sayman), 
ıı.oı Cemal ve Harbie matbaası litoğraf E. M. kaçakçılık bürosu 2 ci komiseri 
~1tabaıısı lbrahim Hilmi (Sunar), bt. Hikmet (Esen), E. M. tetKiki hiivi-
1~alat gümrüğü veznedarlarından Az- yet tefi Halil, oğlu E. M. telefon komi-
lııi, Loit T rieatino memUTlanndan Sa • seri Rifat (öge), Beyazıt Na. belediye 
~ttin (Akar), lal. ithalat gümrüğü P. Ekrem (karacor), Beyazıt Na. B. 
:"ttveznedan Ahmet (Aydemir), Iat. P. Ba.lıaettin (gürbüz), B. Na. belediye 
1~~alat gümrüğü veznedarlarmd n Hay- P. memuru Ahmet Rıza, kardeıi Anka· 
~ ( Öı;demir), Er oy Suadiye camu ra .fili.yet nafia garajında Cemal, An
'cıkağmda 14 No. da komi yoncu En • j kara askeri konak utü memuru Eıref, i:• (Karabulut), üçiık sıhhat memur- An.kara erkek lisesinde 13365 lbrahim 
""1 ınektrıbi talebes-nden No. 306 Meh- (bulut), Bey&ZJ! Na. P. 1770 No. lı 
llıet (Güvenç), Divanı mulıes<ibat mü- Rıza ve ka.rdO§leri Sadık, lbrahim 
~p muavini rinden Sweyman eski ( Cotkun), laı. merkez telefon mulıa • 
~Yadı olarak (K avıın), Hasköy ma- bere me. Kemal, Eskit<hir ıimendife • 
"Ye ıubes.i T. M. Suleyman (Tetik), rinde marangoz montörlerinden Adil, 
ltaydarpaf& devlet demıryollan Hay- ka.rdeıleri E. M. kaçakçılık bürosu 
~aıa makasında Mehmet (Taman), sivil me. Servet (kıvanç), Gönan Ka • 
't. levazım imirli&'i levazım 1 ci kı- raağaç alanında oturan Şükrü, oğlu E. 
""ıcı. aınıf 6 hesap Me. Oıman ( Gi- M. kaçakçılık bürosu ko. Niyazi, kar-
"'?) aoy adlannı almıılardır. deşleri Davut, hemtiresi Esma (akael), 

• Zaman mağuası tahsildan lbnııhim Yeniköy NL Po. Me. 168 Tevfik kar· 

ViLAYETTE 

Soyadları 
Nasıl yazdırılır? 

Nizamname gelmemekle 
beraber 

müracaatlara bakılıyor 
Soyadlarınm yazıılma İf)eri gittik

çe hız almaktadır. Nizamnamenin rea 
men gelmesi beklemnekle beraber iç
qler bakanlığının önce gelen emri ü • 
zerine müraceatlara bakılmaktadır. 

Ancak birçok ı..·....ı-, nuıl ooyadı 
Dl teaçıil ettireceklerini bilınedökelrlı.. 
den kazaJara, nahiyelere, nüfua m.e • 
mur6uklarma ayrı ayrı müracaat ede 
rek gÜn geçiıunektedir. Şimdilik itle. 
re §Öyle bakılmaktadır. Soyadı ala • 
caklar, muht.,,,,,'yatı bir olarak iki su
ret iatida yazacaklardır. latidaJara 
pul yapııtırılmaz. llu ôstidalar, o kim
aeni.n bağlı olduğu nüfu. ıube&inin 
mmısup bulunduğu kaymakamlığa ve 
rileoektir. Kayınakamlıkllarda deRer 
açılmı§tır. llu deftere aoyadr yazıla • 
oak ve ayni zamanda nıiifua cüzdanı • 
na da itaret edile...k o .kimae aoyadmı 
almq olacaktır. Kaymakamlığa veri. 
len ntidalardan biri .kaza ııüfua me • 
mmırluğunda kalacak, Wnci niiahaaı 
da teaçil için ait olduğu N.hiye nüfua 
idarea.in.e gönderilecektı:r. 

Soyadı almak için daha fazla Bey. 
oğlu kayınakanihğına müracaat var • 
dir. Beyoğlu kaymakamı Bay Sedat 
Erim aoyadr itlerinin çabuk yapılma. 
ama bakmakta Ye nüfus memurluğu 
da iyi çahpn.a.ktadır. 

80fka kolaylıklar 

Sa,yadı nizamname&i ll"ldik:ten aoııı
ra ma.lıaJle miim illenl vaısıtalarile 

defterler tutularak haılıka ba ,kaca ko 
)aylıklar gösterileceği anlatılmakta • 
dtr. 

Zayiden vergi cUzdanı verilecek 
Vergi oüzdanlarmı kayi>edenler 

hakkında ne auretJe muamelle yapıl~ 
cağında tereddüt görülmüttür. Mali. 
ye Bakanlığı zayi.inden ..erıri cüzdan.
lan verilebileeeğinıi bildirmiftir. 

* Talebe birliğinin bir fefebbüsü -
Tal ebe birliğinin Çanakkale de abide in
ıaaı için iane toplamak hnaı•ındaki 

müracaatı muvf.fık görülmem.iflir. 

YENi NESRIY AT. 

Büyük gazete 
Büyük gazeten.in dokuzuncu sayıaı 

bugün çok güzel ve reııkli bir kapak i
çinde çıkmııtır. Bu 18'.)'ıda eski lotan. 
bulun iç yüzüne dair ıtarilıi resimlerle, 
sü.lü krymetli bir yazı vardır • 

Döııt meraklı teirika, muhtelil bil • 
meceler, müsabakalar, •İ:nema, spor, 
kadın sahifeleri, hikaye ve Mire Büyük 
gazetenin zengin münderecatı arasında 
yer bulmaktadır. 26 sahife 7,5 kurut
tur. Okuyucularnnıza tavsiye ederiz. 

Varlık 
Ankarada 15 günde l>ır çıkan bu 

sanat ve fikir mecmuasının 15 ilkkanun 
tarihli 35 inci oayısı çıkmıfllr. Bu .,.. 
yıda Neci> Ali, Hasan Ali, Y aıar Na
bi, Mahmut Ragıp, Prof. Leo Spitzer, 
Reıit Saffetin makaleleri, Cevdet Kud. 
relin piyesi , Şillnife N ihalin bir ıiiri 
ve daha bir çok yazılar vardır. 

Mimar 
Her e.y çııkmakta olan bU mecmua

nın 4 7 nci ıaym çıkmıı tır. Bu aayıda 
mimari ve tezyini san'atlara ait bir çok 
mesleki yazı ve eserler vardır, tavsiye 
ederiz. 

TAN 
MiLLİYET'in yeni 

adı olacaktır. 

defi Necati, Nuri, Besim (ıröral), Ye
ni.köy Na. ikinci ko. Kiıii (Gö11gen), 
Kadıköy Po. nıe. polis memurlarında:n 
1187 Kemal (Aksoy), E. M. miôtefer. 
rika 1 ci ko. Salih eaki aile ismi olan 
(Çu'bukluoğlu), E. M. mütelen-ika po. 
Kizun (Türianen), E. M. po. Halim 
(Erciyq), E. M. M. po. Muammer 
(Saka), E. M. M. po. Ali (Can), E. M. 
M. po. 1716 Abdullah ve kardeıler 
Halit, Abdürrahmaın, (karul) *>Y ad . 
!arını almıılarclır. 

* Alanya malmüdür mütekaidi Tev
fik, oğlu avukat Münip, hafidi Recep 
ve Cemal, zevcesi Saiiye ve gelini Malı. 
mure (Ersoy ), küçük s. memurları 
mektebinde 309 No. lu Erzincanlı Ka· 
dir (Çevik), cevahirci Feridun (ıpl· 
dl\r), Kadınlar birliği baıkaıu Latife 
Bekir, zevci Ankara telefon i§letme 
müdürü Bekir Vefa (ııık doğdu) Sü. 

. ka ' van ymak.ımlarından mütekait GeJi. 
bolulu Ahmet Kemal ve kardeti Raşide 
ve yeğeni muharr·. 'erimizden Ekrem 
Nejat ( öuü), Ekrem Nejat evve' 1 

özer adını oeçmİJ&e de timdi ozauyü 
tercih ebniftir. ht. kız liaeai riya.zjye 
muallimi Omıan Nuri (Gül) aoy adla
rmı almıılardır. 

BELEDiYEDE 

Öztürkçe 
Sokak isimleri 
Belediyede bir komisyon 

te~kil edildi 
Cadde, ııokak iaimle:rinin öz türi<çe 

olarak değitti.ııi.lmesi iıçin, beled;yede 
mütehaaaıa bir komisyoın teııkil edilmit 
tir. Bu komisyon öz türkçe iııimleri bu
lacak ve teal>t edecektir. Bu Uimıler, 
Şehir Mec!Uiııin fubat devresi içtima
mda müzakere ve kabul olıınecak, OD.• 

dan aonra levhalara yazdırılarak yer• 
leııine konacaktır. 

Mecidiye köyU tramvayı 
Ş.ifli tramvayının Mecidiye köyü 

içine kadar ve T a.koı'm tramvayının da 
GümÜ§auyuna kadar uzatılması için 
tirk.etle anlA§m& h4ıl ohnu.:ıtur. Ma.ç· 
ka tramvayı, Maçka mezarlığı önüne 
kadar uzatıldıktan sonra, bu kısmıla.
nn inıaaana da batlanacaktD". Tram • 
vay tirketi, bazı hatllarda aerv.ia tabe
lalarmın rengini değiştirmişt'r. Şifba· 
~ Ka.annpaıaya hattın indirilme • 
.si de dÜ§Ünülmetkedir. Bu takdirde 
Kanmpaıarun büyük bir dileği lcarp • 
lanmıı olacaktır. Hattm Kaa1n1pA§aya 
ıiındirilmes.i §İrket için bir külfet t~l 
etmiyeceği gibi KaannpA§&yı kua bir 
yokuıu inip çıkacak, batti bir araba 
ile Beyoğluna ve dıiğe.- tramvay hat • 
!arma bağlamak mümkün olaaııkhr. 

Çamlar kesiimiyecek 
Noelin yaklapnau üzerine çamlar 

kesilıneğe batlADml§tU". Belediye ıube 
!ere b"rer tamim gönd_,. çamların 
keailmeainin önüne geçilmeaini. bildir • 
mittir. Sokaklarda çam dalları aatan· 
)ar da aorguya çekilecek, çamları ,_ 
reden kestikl....i. tahkik edilecektir. 

*Haliç fİrketi ııe belediye daııa&ı
Haliç tirketi ile beı!ediye arasındaki 
dava, bu ayın 29 unda birinci hukuk 
mahkemesinde neticelendirilecektir. 

Mahkeme Haliç tirketinin vaziyeti 
hakkmda son kararını Vet"eCektir. 

* Usküdarda Ttqdelen auyu -Tat· 
delen suyunun Uaküdara indirilmeM 
için tetkikatta bulunan fen heyeti, tet 
kikatnu bitiıımiı ve bu husuo.taki ra· 
porunu hazırlam,.tır. Rapor~ be 
lediyeye verilecektir. 

Uluslar arası 
Kadınlar Birliği 

Kongre için hükumet her 
türlü kolaylığı gösterecek 

Türk Kadınlar birliii batkanı Ba
yan Ll.tife Bekir ltıkdoğdu dWı An • 
karadan Jehrimize gelnıİ.ftir. Bayan 
Utife Bekir B'rlik evinde dün kendi • 
aini ziyaret eden bir arkadatımıza de 
mittir ki: 

- Ben Ankaraya hwıu.ai itlerim için 
gibn"ttim. Fakat orada Nisanda latan· 
bulda toplanacak olan Ulu.slararaaı ka 
dm birlikleri kongreainin itleri ile de 
metgul oldum. icap eden makamla .. ile 
terna.a ettim. Kongrenin toplanması i· 
çin gördüğiim kola}'ilııklara ve yardım
lara alenen t"f8kkür etme~: bir borç 
bilirim. Kongre 18 Nisanda Yıldız aa
rayınm meraaim kötJriindeki konfer&IM 
aalonunda toplanacaktır. Birlik büro
su 14 Nisanda hta.nOula gelecektir. 
Bazı azaların da daha evvel fehrim.İ· 
ze gelmeleri muhtemeldir. 

- B'rliğin kendi kendi.sini fe.Jıede
ceği veyahut ismini değiftireceği gibi 
dolatan havadisler hakkında ne diyor
sunuz? 

- Birliğin fe&hi hakkında söylenen 
bütün sözler asılsızdır ve böyle bir f8 
ye lüzum ve aebep yoktur. 

lamini değqtinneğe gelince, daha 
benÜz böyle bir feY de dÜ§Ünmedik. 

·----- • 

HABERLER 
Galatasaray 
Kulubünde 
Dayak mı? 

Mühendis mektebi sporcu• 
lan dayak 

yediklerini bildiriyorlar l 
Ta.lebe cemiyeti vaziyeti gÖrİİ§mek 

ıiçin kongre yapıyor. Yükaelı: Mühen • 
dia mektebi talebe cemiyetinden dün 
metnini atağıya koyduğumuz mektu • 
bu aldık. Bu mektupta da bildirildiği 
gibi Galataaaray ldübünde voleybol 
maçları eanaamda bir bad.iae olmuf, 
Galatuaraylılarla Yüluek Mühendis 
mektebine menaup aporcu gençler ara 
ımda bir hi.diae olmuştur. Spor muha
birimizin t.ahkik•tı da hi.diaeyi teyit 
elmektedir. Mektup §Udur: 

cMemleket.imizde aenelerden beri 
voleybol sporunun yükaelıneane hiz. 
met eden ve aahalarda oportmen h.ı.· 
reketlerile hallımırzm aevgisini topla • 
yan arkadatlarmıız, klüplerde de bu 
apanın yer alınaamı t$nin ve temiz 
gayretlerıine k!Üp rekabetlerini de aok 
mak için takon halinde girdikleri F .,. 
nerl>ahçe • Galataaaray klüplerinin 
dünkü resmi lik maçında karfıllattılar. 
Çok teeaaüfe p.yandır ki senelerden· 
beri büyük bir karcletlik ve samimiyet 
havası içinde cereyan eden bu nezih 
temas ıporumuz ve mekrebimiz için 
pek aeı olan had1aelerle kapandı. Mü
llllbaka esnasında kulüp gitmiyerek iç.. 
!erinden muvaffak olanı ta.lır.dir eden 
mektebim.iz talebea.inin Fenerbahçe ta 
rafındaki arkada§lannı takdiri, yuva

mız harici Galataaaraylılar tarafından 
çok çiııkin ve burada tekrarı iıınkaıuıız 
olan hitaplarla mukabele gördü. Va • 
zıiyeti kavrama.k istemeyenlerin ıhdaa 
ettikleri bu iğrenç giditin fena neti • 
ceaıni hiNeden mektebimiz aon .. nıf 
talebesinden (Tevfik) para.larile hile 
olaa miaa.fir bulundukaln bir sahada 
evaahipleri tarafından yapılan le<:avüz 
leri görerek bu terait dahilinde oyu • 
nun bırakılıp gidilmeal hakkındaki ih 
tarı üzerine hareketlerini kontroldaıı 

aciz bazı kimaeler korkunç bir ıokil· 
de bilfiil onun üzerine hücwn etliler. 
Vaziyetı'n korkunçluğunu gören ınek
teb.İlniz sporcularından Y &f&Mn ayır
mak için müdahaleoini fıra&t bilen di
ğer bazı Galataaaray men.&11pları te • 
cavüzlerini pek ıileriye götürdüler. 
Nezih bir spor aaha.aı ollDU( lilzımge. 
len Galataaaray lokal'ni kavga mey • 
danma çevirdiler. müdahalelerden 
hırelannı yenerne)"ell ba.zı kimaelet·, 
köşe beklemek, kapıyı tutmak gibi 
pek adice hareketlerde bulunınU§lar • 
dır. Bu sırada pali&İn müdahalesine 
müracaat olunmuıtur. Ma.çm hitamın 
da aahayı terlı:ederken tahkire uğra • 
yan ve dayak yiyen arakdatlannın 
vaziyetinden pek müt-U- olan aon 
sınıf talebesinden Servetin (burayı lo
kal bildik le geldik) demesi ikinci bir 
taarruza vesile addolunmllf ve dört 
bet kitiden ibaret olan talebe arka • 
daşlarmuz ancak polia ve kendilerine 
tetekkür edeceği miz birkaç Gala.ta.sa
raylı arkadat tarafından kurtanlmıt· 
tır. Bu hadiseden :!olayı bütün arka
datlarmuz büyük bir teeaaür içinde • 
di:r. Vaziyet meoul ıınakıunla.ra ak.etti 
rilıniştıir ve bundan aonra bu gibi ha· 
diselerin tekerrürüne mini olmak için 
Mühendis Mektebi talebeleri fevkala 
de bir kongreye davet okımnuttur. 

Talebe cemiyeti, arkadA§larınm bu 
gibi aporculukla katiyen t.Eilifi olma • 
yan hareketlere manız kalmasından 
dolayı mütecavizlere, Ye bu vaz;yetle 
rin önüne geçmiyen idarecilere ale • 
nen t-üflerini beyan eder.,, ı 

ôKONOMI 
• 

Sovyetler niÇin 
Palamut almıyor? 

Otedenberi memleketimizden bw 
yıl v .... ti 8 • 10 b'n ton palıunut alaa 
kC>Dl§umuz Sovyet Ruaya, bet oened
beri al11111 kemı:ı.İf gibidir. iki sene.,.. 
veline kadar, Ruayaya yaptığunız -
!amut hüli.aaaı ihracatı da b.ilmittt.I. 
Alakadarların venlikleri maJUma.uıı 
göre, Sovyet Ruayanm memlıelı:etimiz
d ... palamut ,.., palamut ı.m;_, a). 

maınaama aebep, bu madde~ d.ı 
hilden Yetİe§n bazı aia.ç kabuk ""' kii 
tükleııinden iatifade edil._ğe baflan
mıt olmaa..!ır. Bundan bqka Rıuya iılıı 
tiyacmı uzun vadelerle ve mübadele 
eaaaı üzerine Cenubi Amerıikadan ge
tirttiği Kübraço denilen lıula.a ile te
m" o etmeğe çalıpnakta.dır. 

Zahire navlunu 
Devlet Demiryohn idareü geç.en 

Haziranda zahire taoirım- yardım ol 
mak üzere iyi bir karar venniJti. Bir 
aene içeriande, demiryollan ile en .., 
§Ağı 50 bin ton zabio-e nakleden tacir 
ve müesaeselere navlun ücnıtinin yii> 
de otuzu iade edilecekti. Bu karadan 
beri, zahire qlerile uğrafAD)ar muay>o 
yen mikdan doldunnaya bA.f]amıflar
dır. ş·mdiye kadar bir kıaon zahirec». 
ler bu ınikdarı doldurı:rwJlardır. 

* Dün;ya patatea rekolteai - Romııı 
ulualararaaı ziraat enı>titüaiinün hesap 
larma göre bu yı)m dünya patatea re
loolteıi bir milyar üç yüz on bet milYQll 
ton tutacakt.... Bu miktar geçen Ytl
kinclen yüzde 40 fazladır. 

* Yunanistan Soıı;yetlere tütün -
;yor - Y uaniata.n, 2 milyon kilo tütiiD 
aatmak üzere, Sovyet Rusya ile bir an 
!atma yapmıttır. Tütün ihracatına y.., 
kında batlanaca.ktır. 

* Aııunıırya buğday alıyor - A,. 

vu.turyarun Macar"&tana timdiye ka
dar l.İpariı ettiği buğday milrtarı bir 
mil~ kentaıli bulmu.ftur. Alikad ..... 
lara gelen son haberlere göre Maca -
riata.nm, Avuoturya.run bir aenelik bui 
day ihtiya.cmı karşılayamryacağı v. 
hariçten buğday tedari.ki icap ecleceii 
muhtemel göriilmektedir. 

* Arpa piyasası iyi - Son baf~ 
zarfında MMırda arpa fiytltlarınm 

yükaeldiği haber verilmektedir. Bu vaı 
ziyet memleketimizi yalandan alaka • 
dar ettiği için tacirlerimiz arpa iJuı.. 

catı için hazırlık yapmağa giripniıJ.,... 
dir. Şehrimiz ...,,a piyuaaı bu hafta.,. 

ki canhlığmı bu'lmııt. fiyatlar değeri
ne yükaelmiftıir. 

Hiç okuma ~ilmeyealere 
bedeva kurs 

latanbul Halk.evi okmna yaz,_ 
bilmeyenlere mahsus bir laı1'I açını~ 
Bu kuralar tehrimizin muhtelif i!ık: 
mektepleıo"ndedir. Bu kUNlanla h<9 
okuma yazma bilmeyenlere bedavaı 
dera verilecektir. 

Köprü üzerinrla tramvay 
teli koptu 

Dün alqam saat on sekizde köpri 
üzerinde tramvay elelotrik tellerindev. 
biri lropmuıtur. 

Bu yüzden Beyoğlu • 1 ııtad>ul tran> 
vıııylarile, Aksaray • Ortaköy, Fatih • 
Bqiktaı ve Bebek • Eminönü tr..
vaylan 55 dakika kadar itliyememiıtir. 

1 KüçuK haberler 1 
• Gülhane müsamere,eri - Gülh& 

nenin mutat tıbbi llniÜsaınereo.i bugüıa 
aaat 4,30 • 6,30 dadır. . .............•.... ,, ........................................................ ~ .................................. ~.~·~·~·~·~· ... ·························••·· .. . 

.................................. _.!!!!!!!' ............... .,,,,.~ ...... 
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BiRADER, 1. Ata, Aiabey (Büyük birader man.) 2. 
Çece, 3. Eci, 4. Ecin, S. Ede, 6. Gada., 7. Gıdıı, ı . l&a, 9. 
Kada, ıo. Kade, ıı. Kardett 12, Karmdaı, 13. Tum. a, (Ku .. 
çük birader man.) 

BlZAR, l. Bczirin, 2. Bıkkın. 
BiZAR ETMEK, 1. Bezdirmek, 2. Bılrtırmalı:, 3. Çer

letmelı:, 4. Usandırmak, 5. Yalıkrtmak. 
BiZAR OLMAK, 1. Bezmek, 2. Bıkmak, 3. Çqkımalı:, 4. 

irkmek, S. Ocumak, 6. Tarcı~"l~k, 7. Usanmak, 8. Yaka· 
ıilkmelı:, 9. Y alılmıak, Y alıkrtmak. 

BOSTAN, 1. Çıtembilı: (Seb.e bahçesi), 2. Çitli.lı: (Se().. 
r:e ekilen yer), 3. Dirlik, 4. Kökenli.k, S. Kavun karpu: 
Kavun karpuz ta.rlasL 

BRODORI (Broderie), 1. Çıttlgı 2. Güloya, li;ne oyası, 
3. Gergef işi, 4. işleme, S. Kasnak işi, 6_ Oya. 
BRONŞiT (Bronchite), !. lnci, Enci, 2. ingin, Encin 

(Nede man.) 3. Tuma&ı, 4. Yelpik. 
BUDALA, (Balı:: Ahmak, Aptal). 
BUHAR, 1. Bai, 2. Buiu, 3. Bııhıı, 4. İmi%, (Pus, yeri 

kaplayan baiu man.) 
BUHAYRE, (Balı:: Bahr "Bahir.,) 
BUHRAN, 1. Bunasalık (Darlık, yokluk man.) "Bıuıa· 

ıalılı:ta bal da katık olur.,. 2. Bunluk (1 • Zaruri ihtiyaçla
rın temin olunamamasmdan ileri gelen darhlc; 2 • Hava· 
nm sıkmtdı ve boğucu halL) 3. Darlık, 4. Kargaşa (Ana.r
ıi man.) 5. Korışılı:lılı:. 

BUHRAN iÇiNDE. (olan) : 1. llunpn. 2. Dacda. 
BUHOL, (Bak: Bahil.) 
BUKET, 1. Beylem, 2. Hüiül, 3. Kültem. 
BUKET YAPMAK, Koçetmek. · 
BURÇ (Yddız), 1. Gök kapıs~ 2. Ocelı:, 3. Öiek, 4. O

tel, 5. Okelı:. 6. Ukelı:. 
BURÇ (Kale, istihklm man.), 1. Baru, 2. Erk, 3. Sanır, 

Seni.r, 4. Siner, S. Sinir. 
BURUDET, !. Salknn, 1 - şiddetli rüzclr; 2 • sıcak ha

vada serince rüzgir, 3 • ıoğuk, 2. Sotuk, 3. Soiukluk, 
4. Soğurgu, S. Soğuma, 6. Tuktuk, 7. Tumhi. 

BUSE, 1. Güveş, 2. Müçelı:, 3. Opücük, 4. Optij, 5. Op
me. 

BUS ETMEK, Öpmek. 
BUUT, !. Ahslılı:, 2. Çekelge, 3. Enböy, 4. lralı:Jılı:, S. 

Urk, 6. Uzalı:lık. 7. Yıralthlı: (Balı:: Ebat.) 
BUY, 1. Is, 2. Iş, 3. ld, lt, ls, 4. lti "Şarabın itisi0 S. Ko-

ku. (Bak: Rayiha.). 
BOFE, ı. Serelc. 
BÜHTAN, ı. Cala, 2. t:dtak, 3. Kuruğ yalan. 4, Stltav, 

5. Şdtak, 6. Tddat. 7. Ostüne atma, Ustünc yükletme, 8. 
Yala, 9. Yongaf, (Bak: lftira, laııat.) 
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BIAYNIHI, 1. Ginem, 2. Oldutu cibi, 3. Tıpatıp (Balı:ı 
\ym, TıpkL) 

BIHAKKIN, 1. Gereli cib~ 2. Kirtiili.lı:le (Kirtü - ıı.. 
kikat) (Bak: Halı:.) 

BILAKl,S. 1. lnçiıı, 2. Karııu, 3. Tersine, tersine olaralı: 
(Balı:: Akis.) 

BILBEDAHE, 1. Ansızm, 2. Düıünmeksizin (Bak; Boo 
dahet.) 

BILCUMLE, 1. Bütün. 2. Hep, 3. Kamu, 4. Kamul. 
Kamuk (Balt: Cümleten.) 

BiLHASSA. 1.Ayrata, 2. Ayrıca, 3. Baıkaca "Mektup 
celmeyince başkaca adam gönderdim". 4. Hde. S. Hep. 
ıinden üstün, 6. Oirağu, 7. Yurı (Bak: Alelhusus.) 

BILIL TIZAM, 1. Bilerek, 2. Çerile, 3. lstiyerelı:, 4. 11 
edinerek:, 5. Tıyana, 6. Yerle (Bak: Dtizami, Ankutin.) 

BILKOLLIYE, 1. Büsbütün. 2. Bütün bütüne, 3. Di(Je. 
!ek. (Bak: Külliyen.) 
BILMOŞAHEDE, 1. Bakarak, Bakıp, 2. Görerelı:, 3. Ka. 

rap (Karamak - müıahede etmek "obıerver,,), (Bak: 
\!.üıahedeten.) 

BILMOVACEHE, 1. Yüzleşerek, 2. Yüzleıtirerelı, S. 
Yii%üne, 4. Yüzyüze (Bak: Vicahen, Müvacehetcn.) 

BILVASITA, Dolayısıyle. 
BINNEFS, BiZZAT, 1. Boyum, 2. Calı:, 3. Kendi, kendi

si, 4. Ok, Ok, 5. Ozcü (Bak: Şahsen.) 
BİTTAHSIS, Ayrıca, Ayırarak (Bak: Tahsiscn.) 
BITTAMAM, 1. Bütün bütüne, 2. Eksiksiz olarak, 1 

Hepsi, "Hepsini verdi,, (Bak: Tamamen.) 
Bl, Siz (Yolduk anlatır), (Aşafıdaki mürekkeplerin ilk 

c;ilztldür:) 
BIAMAN, 1. Paiırsı:z, (Bafırsız: acımaz, kalpsiz man.) 
BIAR, 1. Çarmalc, 2. Kaşmer. 3. Smnap, 4. Sıyırdı:, 5. 

Utanmaz, 6. Yüzsüz (Bak: Ar, Bihaya.) 
BIBEKA, 1. Savan (Muvakkat, süreksiz man.) 2. Sil" 

reksiz (Ba.k: Beka, Fini.) 
BiÇARE, 1. Acınacak, 2. Basmcak, 3. Emsiz, 4. Gora, 

~- Kanayakh, 6. Korana (Bak: Çare, Bedbaht, Talihsiz.) • 
BlDERMAN, Eneze, (Bak: Derman, Takat, Bitap). 
BIEMSAL, 1. Benzersiz, Benz:eri yok, 2. Eşsiz.. 
BiGANE. 1. Ayrulc, 2. El. 3. Yabancı, 4. Yat. S. Yu, 

(Bak: Likayt.) 
BiGÜNAH, Suçsuz (Bak;; Günah, Masum) 
BiHABER, !. Boşank, 2. Gözü bağl~ 3. Sanayır (Sa

naiır; daha çolı gabi man.) (Bak: Haber.) 
BlHAT, 1. Aynukea, 2. Bitmez, Bitmez tükenme~, 3. OJ.. 

c:üsüz, 4. Saysız, S. Sayısız, Sayıya gelmez, 6. Sonsuz, 7. 
Uçsuz bacakııx, 8. Yer cötürmez, (Bak: Hat, Hudut.) 

BIHAYA, 1. Çıtak, 2. Utanmaz, 3. Y ... tılı:, 4. Yırtlaz, (Bak; 
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B:z bize benzeriz ... Jngi:tereye yumurj Pire 
ta ihracatımız Heyecan içinde (Başı 1 incı sahifede) 

yıkmıı netic . <le ....,-alizm:n i.htili.l 
ile iktidar mevkii.ni tutma.ıı da karar
laşnpştı. Savaş bit:tninin ilk yıllan es
nasmda Rusyada hard<..t ~arı.-
başka ya-de de hareketler ba§ladı. 
Bunwa r....&s·y,.nu ltalyada oldu. Bii • 
yük savaş yenenleri ve yenilenleri aar
-=k bir iılabdle bitti. 

Herkeste bir ıztırap ve istikbal i
çin bir _.ıqe vanılL Bıı kanfıl.tdclar 
iır;ı nele nmf .ihtililiae taraftar fikirler 
hMı> ~iı ye,.;_ omıflarm biri
börile b.ygaıım ileı-iye attılar. HariNn 
iyi Yt"ya 1<ötii <bir netice ""'"1>e&i Dek -
Jommecl- harp aleyhtarlığmı p.._a • 
canıfaya b~dılar. Cq.heden d;;
yarah harp kahramanları ltııJ,,..da bü 
yiik tehlrierde tahJcir edildi. De-.ıle • 
&ia otarit...m; loozacak aıuu-Pk va:ıai -
yeller doidu. Demiryollar itle --z bir ha.le &" d.. Sanayi m.üesae
eeleri yapına v-.Iarmı yapaa 
.:rerlerde ı- bir t.o-kluk botl..Lı 

Deniz aşın Tautaloırdoıkİ İJÇİler Vllr• 

tbkbrı yaban iokdelerde cliobti ~ 
cek anarıi InllnZanl&I P.teriyordu. 1 -
talyada liberal hülcimet iktidar mev -
lüinde idi. 

Hürriyet tdiıklôsinddri zararlı ifrat
tan S09Yalizm; ;~ediyordu. Hat. 
ta mlh müzakereleri oluri<en: ltalya 
yenen devlet ..-asmcla olduğu halele 
konferanstaki muratıhası Orlando diğer 
üç duvlet nruratihasma gôre SÖZÜ geç
mez, manevi yaziyette istihfafla telak
ki edilir Taziyette balanayordu. 

Bir yurdan iç yaıayıımdaki kuv-..et 
birliği ve ıaeri!igi gösterccPfi kuvvet 
birliği bozulUT o milletin butiin va -
uta!arı bclL lup daitldıiı gibi memle
btin dıı aıyasada ..._.fl'ak almumı 
gÖst""""'* iıler yapamaz.. l fte bu hal, 
lt.alyaıun yenen devlet arasmda oldu -
p t.alde muralıhasıam ~a.uyetin.i rö.-
terir. 

ltalya bu kan!'klıklar içindedir. 11<
tidardaki parLiman r devlet bana ça
re bu!amı,_. Bu luıy""i'D'l anısı da 
-- ihtilili filcr".n. ı.ıu;ı. yiiriiyüıii
Dİİ yani .Bal bey-namesinin ih tilil ile 
iktidar mevkiine geçmesini bcldiyen
lere kaı]ı iktidardaki plilnmantere bir 
J<'Y yapamıyor. 

Hatta o zaman bir sefir baıvekile 
90l"Dyor: 

- Bn ~ lere nasıl ç...., bv • 
lmyırak? Romanollardan eonraki kan -
t*Jıık Ranaya da sirayet edecek? 

.Başvekil pencereden bakarak zey • 
tin ağacmı gösterdi ve dedi ki: 

- lta}ya yan ıtropikal memlekettir. 
1 taJ.yıı iklim>ndc pek güzel ,-etiıen zey
tin afaanı Rıuyada dikıeniz yetiş ti -
rehilır mis.iniz. Nitekim Rıayada l>üyü
;yenı lromiinizm ıığacınm ltalyada büyü
meaine imkan yo'ktur, diyor. 

Uatvekil dünyanın eserleri ile tnnm
anı adamlarından olduğu için bu ıfii
fi-cocbde &amimi oI-nazdt. Zira U ... 
&ikaı maaz&ı"8DUJ .akl.i idi. ltalyada ko
münizm hareketi yefİllenme.k üzere bu
Wnuyordu. 

Benito Musaolini 
Bu zamanda Po lı.avalisinde bir ba

nket ahıyor. Beuito MU5IO!ini lıq -
tadır. Smıf ihtilali kartısında bulunan 
Mu ssolini ııe ona, ne de buna benze -
1Dİyat lıOr fikirle criaya aıılı).or. ( Po) 

- R...,a yiiriycır. 
Ve F.,.ist d""letinin ~erini 

bm.ıycw. Herke& yurtta ,;;ı,,,· rt ..-er, 
ftk'alara lo:arp keııdiıııinİıııı maılllliyeti
ui muhafaza edecek bôr de...let formiilü 
arar. itte ba deTlet mütaleası nokta -
.,.ı:1aa Sezarimı tetakkisiue uyar bir 
hale giriyor. 

AlmmıyadaJıi hareketler 
Nihayet Almanyada da reakaiyon -

bır .ı-eketi ~or. Sınıf ihı.ilftlinin 
ııyaklanma halini reaksiyon olarak ye • 
Ailmiı Jnılunan Almanyada ıı:O..üyo
ruz. 

DMlet kunılmuştu. Şimalde Kil 
febrinde ve bu civarda 1 talyada oldu
iuna benzer lhtildller başlıyor. 

Bal beyan,.,,,.,.in.i gene hatırlaya -
miız. Manevi vaziyette düıJriin bulu -
aaıı Almanyada bu dı.lıa çabuk genİfli
:rocek •==-dilirken Almanya bu ayak
lanmalara kartı .buauTI, loendi vaziyeti 
icabı olarak karı• çareler buldu ve 

BlV 

hareloetleri söndürdü. Sınıf ihtilalini 
IÖlıdÜrdÜ. B11 ilk ı-eketJer yaiau Al
maayamn ıimal ıelıirlerinde değil Ber
linde de göze .çarpıyor. 

Al.-nanyanm vaziyetini bu n<ıktacla 
mütalt;a ederken savapm cereyan etti • 
ği zamanlara ılöı>elim. 

Büyük aa,v~ büyük itler halinde 
devam ededı:en BerliAdeki Rayittacda 
siyasal fırkalar birbirlerile boğazla§• -
yarlar. 

BUIDlm yanındaki komı• clcvletle -
rin haline bakarsak Franıada parliunen· 
to vaziyeti Almanyaya nazaran daha 
sakin ve daha intizamlı idi. Bunun ilk 
ııdNııbi sirayetlerin forıawte..i almalı: 
aevdas.ında J,uJunur. 

Ahrw.nya iti baıtmı yanlıı tutmuilı•. 
Almanya Bi.mark devrinin parlak za -
maıılarında Almanyaya birleıtirici kuv
Tet ile biribıirini tutmUJlu. llWıci Vil
helm iktidar mmKüne çıkınca Rayiıt.ır
da fikirler meydana çıluyoc. lmpara
tor d<mir pnııuiplerini ileriye götüriir
Mc.:ı parl.iımeıato po~jdjlcacrları koridorlar· 
ela Bıkİflll buluyor, ı.u nihayet muharebe 
devanı ederir.en bile .devletia .luıVTelİ
ni, idarenin ôirliğini tııhrip edici Uf· 
mekeş oluyor. 

Almanyaya göre cumhuriyet olma • 
sııun, hanedaıun tazyikinden değil, tıalk 
adamı olarak gelmİf ealunan Klenuın
- zıııferi ileri,e .doğru giMıiiriirkea 
asker memleketi olan Almanya aayıfh
.:ror. 

F.-aıua bi.- hürriyet munleketidiı·. 
Ve harpte muv.Ufaktu. Bunun sebebi 
taklidin iyi olmawdır. 

Bundan anlıyoruz ki milletler, dev
letler bir çok yeni ıeyl.,.. aht-. Fakat 
başka fonnülleri alı~ keneli ıalıaiye
tine kendi -.arlığma uydurur. Yoku. 
filiın yerde l<iyle bir .Jevlet -ıekli V&l'

mış diye ..kendi varlığına uymıyan bir 
idare alrrsa kendisini dııarıda bırak
IDlf olur. Sın:f ihtilalinin vaziyeti Al
manya tarafından bastınlm. 

Sulh vaziyetinde ikimci Reıidı Veimar 
da kuru . v eimu- 1uımm.. esasisi 
geçmi.ş.tea b!r ibn:t almamıı tır. Bu 
ruhta devlet taraf kuvvetlendirici bir 
kaç noktadan başka umumi surette 
hurriye-t ihtilalin.in getirdiği ~t
likleri açık brrnktı. 

Kil 'Beriin - en-arlan ayaklanma
lan outınlınca Vaymar bıwmı es&· 

•isinden ıonra iıçi sıruf ve ittihadı ge
niı ir neiea aldL Bunda berkesin i.5-
tecliğini yapabilmesi vardı. Sınıf kav
ga11 gene başfadı. 

Vaymarda:ı nasyonal -yalianin 
iktidar mevlciine geçmesİoe bdar, mem· 
leket bin türlü politilm cereyanları i
çiade kaynattı. Almanyımm dıı oiya
sada güçliilder.i vardı. 

Komıu devfotlere i<arıı haklardan 
{erag"t etn-ıit oluym-du. Ona karıt Al
manyanın ödemesi zor ohm bir borcu 
ödemek vaılyetinde bulunuyordu. Al
man sanayiim yqata,--k pazarlar kapa
nıyordu. Bu esnada Almanyamn umu
ıni vaziyeti zayıftı. 

Her türlü cereyan bu hava içıinde 
beslendi. Nasyonal sosyaliHlerin ikti • 
dar mev.kiine geçmeden evvelki ae
çimde komü:üst fnkaısma rey v.,.,.,le
nn adedi o kadar çoktu ki-. 

Bugünkü lwmiiuist ideafut ıel.lerin 
iGaresinde yaılİ Sovyetl..- ittihadıncla 
mİ.}yonca nüfusa malilı: Ru.yada kayıtlı 
kcımıiinist fırkauam adedi cI.ı.a azdır. 

Yani AJm-yada lmmiini•lere rey 
Yerenlerin yd<üııu lromüniat fırbu a
zaunden daha fazla idi. 

Komüai:otlerden fazla so•yal de-
mol<nııtlar diye sl')'asal Enim vaırdu. Bu 
_,,.ı deauılast giloi iki bı.iyiik filıri 
lııiribinae bağlayan böyle bir hrkaıım 
aldığı rey de smıf ihtililinin ilerile -
.-iı:ü iotiym ı.üt.leııııin ı..ı.. olduiu 
nu gö.tenyırclu. 

Bu hikayeyi bir bôtimle göstermek 
istiyonını. 

H itllrci.lilr 
Nihayet Almanya.da aınıf ilııtdiıli 

fikri büyük ...,,aıın bitiminde olduğu 
~ memleketin umumi politi.lrum.ı ..,.. 
sacak ~1de bir lıal ....... bulunuyor
du. 

Nasyonal sosyalist fu4.ası Hit1arin 
önder oldoğu fırka iktidar ..-iciioe 

........... tıı•• •• 
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(Başı 1 inci sahifede) 
ra kazanan birçok lngiü ımi.,.eo oe -
leri, lngiliz vapur acentaılan kendi 
vatanlarına yurdumuzdan muntaza -
mn para ve temettü göndermektedir • 
ler. Şimdi bütün bunlar ki.fi değilmif 
gibi liıgı"ltere yeni bir politika tuttur
du. Kamınen -.ıt olmadığı halde, 
gfunriiklerinc verdiği idari emirlerle 
mecburi konten i.antman uaulü tatbik e 
diyor. Buna ~ olarak ta geçen se
ne son üç ay zarfm.da&i Oihalat ,ruk
danru eıas tutmakı:adır. Bunun bize 
taallUk eden cih..ti vanlır; o da bu u
aul tatbik edildiği takdirde lngiltere
..:n fiilen yumurta ihracatımıza kartı 
kapılarını kapam.ıı o".ma..dır . ., 

Tüccarlarımızın bu huaua.ta yerden 
göğe kadar hakkı vardır. Tüı-kiyenin 

ln&iltere)'<! yaptığı .ihracabn en mü -
hiın bir kısmını da yumurta tetkil e -
der. Bu dıı. eğer m~ülata maruz bıra 
kılmıa yu"'W"ta. tüccaı<&nmıznı .hali 
ne olur? lktnat veki.!etimizin bu ite 
bir ... OTTei bir çare arUllARDI Ye tıet
Dı'rier ittihaz etn bi beldem.ek hak
lmn•zdır. 

reçti. Fakat iktidar ıınevtôine geçinoe 
üçüncü Reid\,.., temel.ini atar4<en esiri 
h-etli •niyetleri göz önünde tu-•! 
oldu. 

Fırl<anm can haı dütmanı olan sı
rul ihtilalini yenmeyi dü~ündü. Alman
yada da ltalyada olduğu ı:ibi ımıf ib -
tilaline kary kuvvetli bir devlet ikti
dar mevkiine geçmiı oldu. 

Bund- başka ~tanda da l:ıöy
.le bir har..ı.et oldu. Yem deTlet kura
luri<en böyle bir i&ar daha fazla 
genişlemosine mani ol:teak tedbirl<r a
lındı. 

yeni <•irler&e .ı.r.ayi eüdücü o!an 
fnb. bir ...... lt'.i ııömlel< giyiy..... Bi
ribirini bir ~ıh:le selamı.,_. Meffnm>. 
lan, duygulan .bir oesle a.arıılryorlar. 
Bütün bunlan güdecd< ""° yenilik gibi 
"bakanlar oluyOf". 

Unlforman:n dış benzerliğin yeri o
lur. Fakat ıına meS1umlann birliğin
de !>inli:me ~nzerlıh fı>~lan ol
dış teza.'riiratı -be.. bır avutma gbi ~ 
lakki ediyorum. 

( f~ransi.stlcT J ler 
Bugü 'Ü Franı;ada tanı blr hürriyet 

ol<luğu l.alde idarenin birliğini ve yülı
sd<liğini bozacak bazı iskandallar mey
dana çıkı)'<JI". Gazeldıır her ıeyi yazJ
yor. Parliımentoda ber feyi .öyle
mek imkaru olduin halde bir çok M
kandaıtar ta.-n manası ile nç1ğ;ı vuru
luyor. Demdı: ki :İlıllatiann i .. ediğin.i 
yazıp ıöyleyebilmesi anında idarenin 
birliğini düıünm<k te lazımdır. 

Fl'ansada fa~izme, nasyona.I &0.Y•· 
lizme çaliln yeni w l<ı!•kkül kunnak 
vaziyetinde (fr-a•tıer) diye Air top -
lanb oluyor. Bunler bir çok harp ma
lüllerini tinesine akmttJr. Bıı ktn-umun 
etrafı..da taplaaryarlar. 

ıBımlar f&§ist bir ma-ara arz• 
yor. ltalyanlarm siyah, Alın.-. ....... Daz 
gömteklerine lmrp mavi gömlddi 
"bir fırb oluyoriu. Selimlan f>iıibiıiai 
brplamalan fonna taırmalan ıelcil -
)erinde benzerr& vardır. l.man y:ığmla
nnm ruhunda bir tezahür Tardır. 
BaıtııaJannı laldit etmeffri. •• 

Bunu zaraırh taklitteıı pbnp ileri 
ön _. fikirleri kendi aluoanwı bmu
si tekillerine göre alması olu- vazi.. 
fesidir. 

Bi;ıı; '"- beııu-riı 

Kendi iıleritnizi kendi mese&eı.n. 

miz olaral< onaya ltoyup te&ik ettiği
miz umumi amaç her bir fonnü1iin 
kopyası olnwnek h....uiyetiıı:ıi arzıe • 
der. Bu rejimin bq kurucusu devlet 
rejiaünin b"!mda C. H. Fnfmsmm ön
deri olan (Atatürl<) e f>ir laırıtık ipe 
sonnllflardır. 

- Biz fUDA, butm k:İme benuriz? 

Atatürk bana ıu c""abı vermiı
tir: 

- Biz bize henzeriıE... 

• • ,,. ' ,,,,, o,,,,.,, ... , •• 

lliar Hayi.) 
BiHESAP, t. Bursak. 2. S-sıE, 3. &ayam. 4. Tümen 

(A•d manaoı: on bin; tümen tümen - pek çok). (Bak: 

BİAT, t. Boyun venoc, 2. m verme, El bltma, 3. Ta
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Bl LÜZUM, 1. Boşuna, B°' Y"T•, 2. Ça!kanıya, 3. Don

uk. '4. Gercknttıı:, Gereksiz. 
BIMANA, 1. İpsi• upsız, 2. Saçma. S.çmuapaıı, 3. Ya. 

n.o (BU: Hene, Hez•nu, TUrrelmt.) 
BIMECAL, !. Eneze, 2. Talık. 3. T~kaıı. (Balı: Bider-

-;İ~HABA, ~n. çel<inmiyud<. 
BINAZIR, 1. Bcndeısiz, 2. Benzersiz, Be112cri ym, 3. 

Eşsiz. 4 KCTinCSÜ (Bak: BicnsaL) 
BINIHAYF.. BIPAYAN, !. Aynuba, 2. Bitm ... Bitmez 
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BtPERVA, 1. Cdrinmcc, 2. Korkusuz, 3. Sakmmaz, 4. 
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armak _• yorulm.?ı.k). 4, Bitelik, S_. Bitik, Bitkin. 6.' ~yuk, 
. Dınıı:in (Dinmi • .WWocıe cnn.ı.1 mn..) 8. Da"tkun, 9. 

Jrgm, 10. Y-cui:r. ı ı. Yorcua., YO'l"'g1tl! arcın. 
BiTAP OLMAK, t. Arnnak. 2. Cüdemck. 3. Ebn. :.rk 

1. f!a~olmık, S. KOıühnek 6. Polannak. '1 Yo !rnak. 
1. Yo;um~k. (Bak: Tabt, ~>il. Klldr.t. Ku-.v'1) .. 

BITEEMMUL. l. 'D".ımiik=. 2 D•nm .. , D "n· 
<...-.. <BsJr: T_........ J.fiili!ıa.r) 

BiVEFA, l. Donek, 2. So;ıundc durmaz: (Bo:.lo:· \re!a J 

BIDAR ETMEK, !. Uyandırmak, 2. Uyarmak. 
BIDAR OLMAK, !. Uyaıımak. 
BiD'AT, 1, Türüme, 2. Y«ıi Çlktı, S. Yr:ıai çıla:na. 
BiDAYET, 1. Baı. "itin baımila OOJmAO diitiiamell .• 

2. Başlama. 3. Başlangıç, 4. I!ki. 
BiDAYETTE. 1. Aş"" (Sıımen:e q - bir. Her .. ,.ıkıl 

evvel, evvell mım.) 2. Başta, Ba~. 3. llkiıı, 4. On
ce, En önce, S Kabaltmda (Ba.k: İptida.) 

BIHUDE, !. Aygak 2. Boş, 3. Bot111111, 4. Boı yere. 
BIHUDE SÖZ SOYLEMEK, t . .Botuna ııöylemck, 2. 

Xakçamak (Yanşamak). 3. Saçnıa!amak, 4. Sentermcl<. 
BIHUDE YERE, 1. Boı yere, Boımıa. 2. Salbrar.ı. 
BlHUDE YORULMAK, Alı:mtıya kürel< çelımek. (Bak: A 

bes.) 
BIHUT, (Bak: ıı.mı.) . 
BiKiR, (Bak: Bakir, Bekaret.) 
BlLA, - Siz, • Si2iL (App!aki mürekkeplerin ilk cüzü

dür:) 
BILA f"ASILA, BILA INKITA, !. Arunu k._edcn, 

2. Aravcrmcden, aravermcksizia, 3. Anmad-, 4. Bir diiaü· 
n. 5. Knüksüı:, 6. Sırtı sıraya. 

BILA HAREKET, Kımıldamakıııızm. 
BILA iHTiYAR, 1. istemeksizin (1la1ı:-: Gayri iradi. 

G:ıyri ihtiyari.) 
BILA ISTISl'CA, t. Anpız. 
BILAŞEK. BILA Şt)PHE, !. Bayık. 2. Tamam. 
DILA TEBEDDUL. t. Deiifmebizin. 2. T;trü. 
BILA TEEMMÜL, 1. Düşünmelı:sizin. 
BJLA TEREDDÜT, 1. DaraH•m•lrsum 
BILA OCRET, BILA BEDEL. 1. Caba, 2. Geçitinolne, 

'- Yalsız (Bslr: Meccaaes.) 
BILA VAS!TA: Doinodan doinıya. 
BILA VELET, !. Çocuksaz. 2. Dö!siis, 3. Keoi!ı: (Bale: 

Fasıla. Harclı:eı. İhtiyar, 1Dbta, lstiona, Şek, ŞiiJ>lıe, Tebed
dül, Teemmül. Tereddüt, Ucret, Bedel, Vasıta, Velet, Bi, 
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BiNA, I. Bark. 2. K•ai, 3. X:unmı, 4. Orel<. 5. Orü, 
i. Tura (Ev. meııkaı Te bina maıı.) 7. Yapr. 

BiNA ETMEK, 1. Ui aa1ma!t, Z. Xıı.rpmıalı:, 3. Yapı 
.,.pmak. (Bak: tnıa.) 

BiNAEN, ı. Dayanarak, 2. Dolayı. "Bımdan dola,., -
Bnm. blnaew.,,. 

BiNAENALEYH, 1. Bana cöre, - tzera. 2. llD' 
di. 3. Oyle ıse, O:rk olwıca. 

(~ ı inci sahifede) 
~. Bu arahk yeti.fen fazla nllkdar
da polis ve jandarma efradı bummla 
metgul olurken birisi Pirede Pa~ima 
nında Sokratoı caddeııin~ diğeri de 
gene Pirede Dr. Zvolopulos'un muaye 
nehaaesine olmak üzere biribiri ari<a
ıına iki bomba daha ablrnıfl:ır. Şim
diye kadar yapılan tahkikatta bu bom 
balan atanların otomobil ile dola~uk
lan teebit eclilı:nif ve otcıinıibilin 26069 
numaralı olduğu bo"r polis tarafından 
farkolunnnıttur. Yapılan taharriyatla 
bu otomobilin Dr. Balaa.lcidise ait ci du 
ğu anl'4ılmış ise de ele geçiri!eme • 
m~tir. Dün gecedenberi biitün Pire a
halit.in" bi.r korku almıthr. Hükümet 
fevkaHide tedbirlere müracaat ed.,...ek 
Pireyi zab!la ve asker kuvv-etlerile dol 
durmuıtuT. Jüri heyeti azalanrun e.,_ 
leri ôilhzuoaa nıuhafaza altma almmıt
tır. Efkiırı uınumiye, bu tethit itinin 
buıı:ün P rede yapılacak olan MIİI: : 
mutıakcme&i ile ali.kadar olduğu ka -
naatindnlir. Fakat Taziyetten istifade 
etmek illteyen anaJ"!İıtl~ veya kcı:nÜ· 
nistlrin de böyle bir ıeye t~w et
tiklerine ih,·mal verilmektedir. 

ATINA, 22 (Milı'.iyet) - Bakanlar 
heyeti dündenberi mütemadiyen ba 
bomba tn"4'leaini müzak~ ebnit ""' 
bu gı1> halkrin önünü almak için la
z-.gden tetbirleri almı~. Pire Agır 
cea mahkemesi jüri azalan Dahiliye 
Bakanlığına müddehunumiye tnüraca
at ederek hayatlan temin eclilmezoe bu 
günkü mahkemede haı:rr bulunmıya -
caklarmı eöyl-U;-•erdir. Başbakan 
Bay Çaldaria her türlü tedahiı1n alm
dığıru ve muhakemenin bugiin bebe -
.mahal cöriileceğini beyan etnıİflİr • 

ATINA, 22 (Milli~) - Maznun
lann muhakemd rinin taliki İçin Y"P 
hklan nıüracaah t&tkik e)nek üzere 
dün öğleden sonra temy1z mahke~ai 
heyeti fevkalade e>larak topla.nın.ış ve 
~ y. pi.an ta.lılcikat neticesinde :ui
kut mu.ha1'em.e ;nin bugün görülı.ıe~i 
ne ka.rnr verm f!İr. 

Yugos'avyada 
(Başı 1 inci sahifede) 

yanatta bulunamam. Hülnim«in beyan 
name&i bu hususta lüzumu o1a..n m•liİ· 
tnah vt!T"Cektir. 

Kabine,,· genif ...ı&hiyetleric kur
mak vazifeNai iızenme .aldığım daki
kadanberi şiın.diye kadar bir kenua 
veya muha:!efote çekl)mİ.J olan .ıyasal 
adamlarında da it b"rliğini te.ınfo için 
bütün imkanla.n +eıı meğe çahftnn. Ken 
dileri}ie Eiiriittüiüm bütün ıa.b.uyetle 
ri, ır~erdikleri teJ:ıalük ve iyi niyet -
!erinden ötürü tazimle yadetmdiyim. 
Şura<>ı ehemmiyetle kay-da deier IU, 
bu görüpneler eona.atncla devletin teı
kilitrna ve devlet ve uı'"us sıya113.sının 
ana hatlarına dair zihniyetlerd-. fark 
görmedim. Bu da hültümetift ılerideki 
faaliyeti~ olan nik.l)oilğimı bilha.<
aa kuvvetlendinnektedir . ., 

Bay Y evtiç, iyi yol takip etıınekte ol 
duğnna eı:nin bulunduğunu kaydettik
ten aonra .özlerini fU suretle bi~'rnilş
tir: 

<Ani._ ve it birl.iii fİmd.İ)·e ka· 
dar Yugoslav dq ynumm b~hca va 
aıfları olmut ve iyi neticeler vermiş -
lıir. Arzmn en kısa zaman zarfında iç 
aya.aada bekleıııen neticelere erjımek
tir.,, 

Olü kocam Gümrük muayene me
muru Ahmet Kemalden bailaııan ma 
8fa &İt resmi aened.im ziyaa uğrarnış
tr. Y eni8i çrkarılacağmdaıı ..-Uinin 
hülımü yoktur. Zoiçe 

ZA Yl - lsbmbuJ itlıalat siimri· 
iüne aid 22985 numara Ye 19-3-34 ta
rihli beyannamenin birinci ve ikinci 
nüshaları ile müfrez ordinoou kaza.., 
kaybettim. Yenisini almaK üzere güm. 
rüğe müracaat eylediğimden hükmü 
ohnadığı ilin olunur. A. Ciinbüıy-
'ff A. K_,_ (6142) 

Kadıkö aııJlı icra. memurluğundan: 

IBir borcun temini is.tiluı zımnında 

mahcuz ve satılarak para.ya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif cins bakkaliye 24-12-
934 ı--tesi günü aaat 10 daa 12 ye 

kadar Kadııköy pazar mahallinde aça: 
arıtırma ile satıı.c:aimdan yüzde iki 
buçuk ftmıİ delliliyeai müıterisine at 
olmak Ü2ere taliplerin mezkıir gün wı 

ııaırtte mahallinde bulımıw:ak memura 
münoc:aatl.. ilin ohmm-. (6124) 

Kadıköy sulh icra memurluğund-: 

Bir O...cuıı tanini istiiaaı zımnrnda 
....ı.cuz wı aatıı....ıı: paraya ~lmeM 

BMJioan-er mdlwtelif cins - .. yası 26-12-
934 çarıamba günü saat 10 elan 12 ye 
kadar Kadıköy pazarında aı;ık arttırma 

ile $lllılacağından yii:zde .ilü buçuk res
ıni delliliyesi mütteriıiac ait olmak Ü -

_.., taliplerin menwr ciin ve saatte 
a.hallİıııde bulunacak memııruna mü • 

racaatları ilan olunur. (6125 ) 

Aıliye mahkemeleri üçiincü hukuk 
amhkemesiııdea: RatHfin Bedriye a· 
Jeytaine yenikme suretile açbğı bopı
- ...._.. yenileme büroauodaa ıpalt -
loomeye tevdi lalm.muı üzerine .malıke-

me ırünü olanıl< 21-1-935 pazartesi 
.at 14 tayin olunmufhır. Yevmi rnez
kiirda gelmediği takctirde gı:rmıncla 
muhakemeye devam olunacağı iliıı o-
lunur. (6127) 

ZAYi - 1934 ..-inde lnkilip li
-i OD lııİrinci sınıfından aJdıimı talclİk· 
-yi zayi etıtinı. Y eııiı.ini çıkaraca -
iJından eskisiniıı hiiknıü yoktur. Cihan· 
ırir Bakraç sokak Hayri apartıman 4 ı 
daire Şevket. 

ET 
Aydın ürünleri 
Satış kooperatifi 
Zeytinciler e rtık alıcıya 

boyun eğmiyecek'er 
AYDIN, (Milliyet) - Zeytinle

rimiz zeytin alıcı~arrnın söz birliği 
ederek fiati kırmaları ve düşürme
leri üzerine zeytincilerimizin top
lantılar yaparak kurumlanmak için 
kon~malar yaptıklarını yazmış
tmı. Bu toplanttlar sonunda :ı:eytin
cilerimiz yüksek makamlara ba, 
vurdukları gibi Ziraat banka~ma 
da giderek kendilerine bu yönden 
yol gösterilmesini dilemişlerdir. 
Banka yaunm çıkmasından sonra 
bu işleri e~e alabileceğini bildiT
mekle beraber müstahsillerin bu di
leğini de yerine getirmeği faydalı 
bularak (Aydın ürünleri satış koo
peratifi) kurulmufbır. 

Bu &atıf kooperatifi timdiden 
hazırlıklarına batlamış ve ortak
lardan aklığı zeytin tanelerini hu
susi "'rtlar ve pazarlıklarla bağ
landtldarı fabrika!arda yağa çevi
rerek bnka elile toptacı ve dıt işi 
yapan tüccarlara satmak yolunu a
ramağa koyulmuştur. Şunu da yaz
mak isterim ki, ziraat bankası bu iş
te yağ üzerine büyük kıvanslar aça
rak müstahsilin yağını hemen elin
den çıkarmasını önüne geçmif ve 
İyi piyua beldeyebilmelerini temin 
etmiştir. 

Konuftuğumuz zeytinciler, bu 
kooperatif ve banka elile yapılan 
bu işlerden zeytincilerimizin eline 
iJı:i Kat çok zeytiıı parası geçeceği
ni ıöylemektedir'er. 

Siv·sh saylav seçimi 
SiY AS, (Milliyet) - Saylav se

çim işleri sıkı bir surette cevam e
diyor. Belediyede defterlerin ya
zılmasına bunlara ait talimatlar 
iler!!yor. 

İnhisar r U. 
•• 

Şarkta kuduz 
Müessesesi 

·Bir çoklarının hayatın 
kurtardı ve l:ur~arıyor 
DlYARIBEKlR, (Mil iyet) -

Şehrimizde 926 senesinde a~!!1 1 

bir kuduz müesııesesi vardır. ;e 
sese muvazenei umumiyederı İ f 
olunmaktadır. Muhite pek çak d~ 

• 1 
dası c!okunan bu müessese tıın 
kadar birçoklarının hayatlarınt 
tarmıttır. Hastahanenin binl\51 

neliği 600 lira icarla tutulnıufl'I'" 
Kapıdan girince büyük ve g_e 

bir ta,lık,ortada gayet güzel bJ 
vuz,sağ tarafa müessesenin ~u j, 
yanında katip odası, karfuınıla~. 
deme odasile, tavşanları besle.-' 
!eri oda vardır. 
Tavşanların bulunduğu oda ç 

güzel ve temizdir. Bumda dolaP 
içinde yavrulu yavrusuz birçok 
tanlar vardır. 

Yirmi bet yataklı olan bu 
~e her şeyde bir intizam •e 
mizlik ~·ardı. Birinci Umuoıİ 
fetti'1ik mıntakası olan DiY 
kir, Mardin, Urfa, Siirt, Mut• 1/ 
Karalı:öse, Elaziz Te sair Ga.ziaııt 
Malatya vilayetlerinden gelet! 
duz hastalan derhal tedavi altı 
alınmakta ve yirmi bir gün Ol 

tazamao kuduz aşısı yapıl 

dır. Hastahanenin labura~rf 
gayet muntazam ve bir çok fe 
aletleri havidir. Müessese bir . 
dür, müstahzar hanım, bir kW 
dört hademe ile idare ediloıeklı" 
lcabettiği takdirde müesseee 
tonı Te sıhhiye memuru bullJJI 
kaza ve nalıiyelere kuduz atısı 
derilmektedir. 

Zayi cüzdan 
11-266 ıioiı! numaralı Liman c ·· 

nnru 'kaybettim. Y eniMni alac:.ağ,..d 
eeJWinin hükmü yoktur. Ka 
Mehmet oilu Muu«fa 

5.000 kilo Ustüpü 
idaremiz için satm alınacak bu malzemeyi vermek isl 

yenlerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazar).ığ 
girebilmek için yüzde 7,5 teminat akçeleriyle berab 
2-1-935 çarıaınba günü saat 14 le Cibalide Levazım Mübıı 
yaa Şubesine müracaatları. .(8665) 

Mukaddema Eyüp Nişanca mahallesi Arpaemini caddeııİ 3 
numaralı hanede mukim ike.n halen ikametgahı meçhul bulıl 
nan Halit Bey zevcesi Fatma Sabriye hanuna. 

ISTANBUL iKiNCi ICRAMEMURLUGUNDAN: . 
Emniyet Sandığına rehnet mek suretile mezkUr San~! 

daresinden 5-10-931 tarih ve 48212 numaralı saıet nı&J'l 
hince istikraz eylediğiniz elli beş liranın tesviye eeJil 
memesi hasebile mebliğı mezbur borcunuzun yüzde do . 
faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve maııa. 
yekônundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masa 
icraiye ile maan tahsili husus unun temini zımmmda merb 
bulunan bir roza iğne, bir çift roza küpe, bir pırlantalı bir r0 

za yüzük, beş mıskal inci icra ve iflas kanunUJl 
145 İnci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireY 
müracatta bulunan alacaklı mezkiir Sandık idaresi taraf . 
dan talep edilmesi üzerine olb3.ptaki maddei kanuniye dııJ 
resinde tanzim ve berayi tebliğ mübqirine tevdian taraf , 
gönderilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermiş oldu. 
meşrubatta mezkUr mahalde ikamet etmediğiniz bildiribJ'! 
olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilıı 
nen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilAndan itibar 
934-2815 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkii~ 
zarfında icranın durmasını mu tazammin şifahi veya tahtı, 
olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemedi 

niz takdirde müddeti mezkUrenin hitamını müteakip berveçhİ t 
lep merhun mücevheratmızm paraya çevrilmesi hususund • 
muamelatı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacıı 
maliimunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği JJ111 

kamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ kılmıT·, 
(8649) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI J 
Gönderenler isterse, her türlü zarar ve ziyan kendileriı' 

ait olmak üzere, Zahire, palamut ve çam kabuğu nakliY11 

için açık vağon verilebilir. Bu vagonlara örtülecek muşaP11'11 
lardan para alınmaz. istasyonda muıaınba bulunmaz ve 1<11 
palı vağon da beklenilmezse muşambaların gönderenlere " 
kendi hesaplarına bulunup örtülmesi mecburidir. Bu muşal1' 
balar geriye parasız gönderilir. ( 8626) 

Istanbul ithalat Gümrüğünde~.:, 
Manifesto evralarun saklanmuı için Istanbul Güınrıl~ 

leri Başmüdüriyeti binası üzer indeki tarasada evrak mahzeW 
ittihaz olunan odada 92 lira 85 kuruş bedeli keıifli sabit raf: 
lar imali pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Talip oı.aıılJ, 
rın Kanunuevvel.in 29 uncu cumartesi gÜnü saat 15 de fııtııl'I 
bul ithalat Gümrüğünde müteşekkı1 satınalma Komisvonuıı;z 
müracaatları. (8494) ıoı 



Fevkalade hissedaran heyeti umumiyesi zabıtnamesi 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Deniz yolları 
Aclt~lr .EıJ:!ly 7'~1qı 

Nafıa Bakanlığından: 
ıı 

l-lissedaranının 25 Birinci Te§rin 1934 hükümlerine tabidir.,, tarzında, 

~r:ihine müsadif perşembe günü aaat 14 
ııŞ le Adapazarında Banka Merkezinde fev
fs· kı.!ade olarak kanununun ve E5aS mu
re kavelenamenin tarif atı daire•inde bir ay, 

1 - 25 1. Teırin 1934 ıtarilili 
tadil kararının tescil ve ilanı ta
rihine kadar yapılan muıuneleler
den dolayı şirket sermayesinin 
tenkisi lazım geldiği takdirde bu 
tenkise yalnız A tertibi hisse se
netlerinden yapılacakbr. Şirke
tin 1Ticaret kanununun 442 inci 
maddesinde yazılı şebepferden bi
risile tasfiyesi halinde ayni hü
küın tatbik edilecektir. Üçüncü şa
hısların haklan mahfuzdur. 

J - 35 inci madde : Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna mücavir Doma
niç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda veya 
ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim edilmek 
sartile muhammen bedeli 54,000 lira olan 40.000 adet nor
~al kayın traversle muhammen bedeli 1306,50 lira olan 390 
adet makaskayın travers kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 10-1-935 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü O
dasında yapılacaktır. isteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk mu· 
vakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına da!r olan 
makbuz ve Ticaret Odası vesikası ile birlikte teklif erin 
10-1-935 perşembe günü saat 14 de kadar Bakanlık 1\-falze
me Müdürüne tevdi etmeleri lazımdır. istekliler bu husustaki 
şartnameleri 275 kuruşa Ankarada Bakanlık Malzeme Müdür
lüğünden satın alabilirler. (8579) 

"'ve! 23 Eylül 1934 taribli Milliyet ve 
l3 Eylül 1934 t.arihli Son Posta ve 24 
tylül 1934 tarihli Aktam ve 24 Eylül 
1934 taribli Cumhuriyet ve 24 Eylı!ı 
1934 tarihli V akıt ve 25 Eylül 1934 ta
tİlıli Zaman ve 25 Eylül 1934 tarihli 
llaber ırazetelerile ve hwusi teklüname 
'• davetnamelerle içtimaa davet edil • 
diği ve ruzname ve esas mukavelename 
ladilatına ait teklifnamel.,rin aynen n&
ıir ve il.an olunduğu bir hisse sahiple-

0Jı tİr>in dahi içtimaa çağırıldığı iktisat Ve-
lcaıeti Celilesinin 183 numaralı ve 

lal' 24-10-1934 tarihli mektubu mucibince 
~· 

\' ekaJeti Müprüniieyhayi temsilen Mu-
~p komiser Cevat Nizami Bey ile l-

e!' dare Meclisi reisi Osman Nuri Bey ta-
ıe· '-fmdan ırazete nüshalannm ve davetiye 

•tdvellerinıin ve posta makl:ıu7larının 

letkikile anlaşılmıt ve içtinmda 194, 648 
~İısenin etınsil ettiği 973,240 liralık ser
llıayeyi temsil eden 249 zahn hazır bu 
lunduğu ve bitse mikdarınm fevkala-
de içtimaa ve tezyidi sermaye karan i· 
Çİn meşrut olan üç rubu mikdan geç· 
liği hazirun defterlerinin ve imzalarının 
tetkikile taayyün etınit olmakla en çok 
lı:isse sahibi l t Bankası Adapazarı Şube· 
•i Müdürü Sabri ye lzmit tüccarından 

liacı Şefik •Beyler ara cem'ine ve Umu· 

2 - Temettü taksiminde B 
tertibi hisse sentleri muaddel 35 
\nci madde mucibince ruçhan hak 
'unı haizdir. 
3 - Hissedarlar Umınni heyeti
"l.İn içtimaında 8 tertı"bi lıİs&e &e
netleri sahipleri muaddel 24 ün
cii maddede yazılı bak ve inıti
yazlara maliktirler. Umumi bey&
tin işbu sermayeyi bir midi tez
yide seıabiyeti olacaktır. Tezyidi 
sermayeye karar verildiği zaman 
Hükıimete malı'imat verilecektir. 
Sermayenin bir miılinden fazla 
tezyidi evvel emirde Hükümetin 
muvafakatının istihsaline müte
vakkıfbr. Ş~etin ihraç edeceği 
hisse ıenetlerinin nümuneleri tasw 
dik edilmek iizere iktisat Veka
letine verilecektir. A tertibi his
se senec!ah birlik ve be! ve on ve 
yirmi adedi bir arada olarak ve 
B4 teJ'I .. ~bi hisse senedatı meclisi J. 
darenin teshil edeceği mikdar •·e 
tekilde bastırılacaktır." suretinde 

C - 6 ıncı mad'denin 3üncü fıkrası: 

Şirketin senelik safi teınettüün· 
den evvela mezkur temettüün 
%10 nu nisbetinde adi ihıtiyat 
ve bundan sonra B serisi hisse 

senetlerine ~~G nisbeüinde b~rin .. 
ci temettü ayrılır, artan ınikdara 
A seri hi•se senetlerine de %6 
nisbetinde birinci temettü ayrıl
dıkdan sonra bakiye temettü aşa
ğıda yazılı şekilde taksim olunur: 
% 10 idare Meclisi azalanna 
% 2 Murak•plar heyetine 
% 5 Müdürlere ve idare memur

larına 

% 3 idare meclisinin tens·i!> ede
ceği mi!li ve hayri i§lere. 

% 10 Bankanın 929 senesinde u

mumi heyet kararile mües
sislerden ittira eylediği 

1100 adet itibari kıymeti 

muayyen olmayan müessis 

hisse senetlerinin iştira be
dellerinin itfasına, 

% 75 ikinci temettü his.sesi ola
rak ayni nisbet dairesinde 
A ve B serisi hisse senetle

rine 
Müessiı hisseterinin iftira be

dellerinin itfaımdan sonra tesiı 
halda aynlmıyarak hissedarana 

ikinci temettü hissesi %80 nisbe
tinde dağıtılır. Senelik temettü
den hissedarlar umumi heyetinin 
karar ve tasd:ikile fevkalade ihti
yat akçası dahi tefrik olunur. ,, 

şeklinde, 

l•---Han. TeL 22740·--•I 

SKENDERIYE YOLU 
KARADENiZ vapuru 25 Bi
rincikanun SALI 11 de Isken
deriye'ye kadar. (8633) .................... ._... 

Istanbul altın<:ı ü::ra memurluğun-

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz "" pa

raya çevrilmesine karar verilen Gala

tada Y eni""1Dİ Zincirli sokak 9 mıma
ralı te.ndoe kutu fabrika$mda bıılunan 

bir adet tazyk makinesi 27-12-934 ta• 

rihine müsadif pertembe günü saat 

16 dan 17 ye kadar mahallinde satıla

cağından istekli olanlann o giinü o sa

atte meıkiir fabrikada bulunacak o

lan meıınun müracaatları ilan olunur. 
(6133) 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Mukaddema Cağaloğlu Şeref sokağı 5 numaralı hanede 
mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Merhum Hü
samettin bey zevcesi Zibaya 

IST ANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUGUNDAN : 

lııi Müdür muavini ve lıtanbul Şubesi 
liukuk Müıaviri Atıf Beyler kitabete 
İntihap edildiği ve cedveller ara cami
leri tarafmdan dahi görüldü1ııten sonra 
keyfiy~ heyeti umumiyeye arz ve his
••darlar cedvellerinin bir sureti ·salona 
talik olunarak komiser Beyin muvafa
katile <Mman Nuri Bey tarafından saat 
on dördü ellide celse kü§at ve müzake
rata baıJanıldL 

0 Nama muharrer hisse tsenedatl 
sahipleri Türkiye Cumhuriyeti 
tabiiyetini haiz olacaktır. "tar
zında 

R. - 36 ıncı madde : 

Kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulan 26400 kilo kesme ma
karnaya belli gün ve saatte İs· 
teklisi Çıkmadığından bir ay 
içinde pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlık günü 5 ikinci Kanun 
935 cumartesi günü saat 15 
tedir. Muhammen bedeli 24 
kuruştur. Egreti tem1nab 476 
liradır. isteklilerin belli gÜn 
ve saatte Çorludaki komisyo
numuza gelmeleri. (714) 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkUr Sandık i
daresinden 3-3-931 tarih ve 42676 numaralı senet muci
~ince istikraz eylediğiniz altmış liranın tesviye edil
memesi hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz 
faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve masarif 
yekıinundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi 
İcraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmında merhun 
bulunan bir roza çıplak taş icra ve iflas kanununun 
145 inci maddesine tevfikan \':ıraya çevrilmesi. için daireye 
müracatta bulunan alacaklı mezkUr Sandık idaresi tarafın
dan talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dai
resinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza 
gönderilen ödeme emri zahrma mübaşirinin vermiş olduğu 
meşrubatta mezkiir mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş 
olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ila
nen tebliği takarrür etmiş olr.ıakla tarihi ilandan itibaren 
934-2810 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkıire 
zarfında icranın durmasını mutazammin şifahi veya tahriri 
olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda ey em ı·-;ı 

• 

. 
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Kaymakam Ağih Bey tarafından Ko
caeli Valisi Faik Beyin telgrafı okundu, 
teşekkürle karşılandı. Bunu müteakip 
fevkalade içtimaa ait ruzname, teklif 
varakası, M'"edioi idare raporu, Muraka· 
he heyeti raporu okundu. Badehu müza. 
kereye başlanılarak : 

1 - Şirketin vaz'iyeti ve sermayenin 
arttıralına., hakkında l dare Meclisinin 
ve Murakabe heyetinin raporlan ol:un· 
du. İtfüal<la tasvip edildi. 

2 - Yeni l dare Meclisi azalanmn 
lnemuriyetlcrinin tasdiki reye konarak 
istifa eden meclisi idare &zasmdan ls
liıail Hakkı Beyin yerine Cumhuriyet 
ll'lerkez Bankası idare Meclisi azasm· 
dan Nusret Namık Bey, Doktor Gaffar 
Beyin yerine Cumhuriyet Merkez Ban· 
lı:ası idare Mecliııi azasından Mahmut 
Nedim Bey, Kavalalı Kamil Beyin yeri
ne İş Bankası Umumi Muhasebe Müdü- ı 
rü Muvaffak Bey, Ahmet Asım Beyin 
Yerine Cumhuriyet Merkez Bankası l<la-
re Meclisi azasınclan Hakkı Saffet Bey, 
Eczacı Re~at Beyin yerine Smnme.a
Bank Umumi Müdür muavini Osman 
111 uri Bey, K!<öçü zade Şevket Beyin 
Yerine Ziraat Bankası müdürlerinden 
l.ıü.:ntaz Bahri B.y, •Hendekli Mehmet 
lı.sım Beyin yerine Müteahhit zade Ah-

> 
liıct Asım Beyin memuriyetleri ittifakla 
kabul edildi. 

3. - Şit-ket sermayesinin 1,000,000 
ha arttır;larak 2,200,000 liraya çıka
l"dması ve yine yeni hisıse senetlerinin 
i,tirasını taahhüt ve bedellerini tediye e· 
dece hamillerine !emin olunacak hak ve 
İmtiyazı ile nıznamenin 4 üncü fıkrasm· 
da yazılı olan sermayenin tezyidi neti
cesinde Esas mukave1enamenin 3, 5, 6, 
7, 11, 12, 27, 30, 35, 36, 37, 47 inci mad
dclmnin aşağlda yazıldığı şekilde tadili 
teklif olunarak, 
A. - Esas mukavelenamenin 3 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası : ( Şir
ketin idare M.,,.kezi Ankara Şeh

ı-id:r.) ş~klinde • 
8 - 5 inci maddesi riyasete verilen 

?.5-10-934 tarihli takrir üzerine 
cereyan eden rnüzakere neticesin· 

de, (Şirketin sermayesi beheri 
bo~ Türk lirası kıymetinde 

440,000 hisse senedinden mürek-
kep 2,200 000 Türk lirasmdan 
ibarettir. Hiue senetleri A ve B 
olarak iki tertiptir. A temibi 
1,200,000 fualık birinci kıınn ıser
ınav ~yi tetkil eden ve 1 Nisan 
932 ı,..rihine kadar ihraç edilen 
24'1,000 hisse senedinden müt.,. 
t"l'1<ildir. Bunlardan 1, 100,000 
liraya tP-l<abül eden 22~ his-

Dl -1 inci maddenin ikinci fıkrası : 
" Şirketin nama muharrer hisse 
senetJcrinin beyü hibe ve veraset 
sureti1e ahara devir ve ferağ ve 
intlkali caiz ise de beyü ferağm. 
da ve ahara hibesinde keyfiyetin 
evvela idare Meclisince tetkiki ve 
tirket defterlerine kayt ve tescili 
zannında Şirkete beyanname ve
rilmesi lô.zundır., şeklinde 

E - 7 inci maddenin 3 Üncü fıkrası : 
"Şirketin nama muharrer hi!.Se sa
hiplerinin isim ve töhretini ve 
•ahip olduktan hisse senedatmm 
mikdarını göstermek üzere bir 
defter u tulacak ve senedatın be
yü ferağ ve intikali muamelesi 
me!ruhatı liizımesile mezkilr def
tere ve hisıse senedine kaydolunup 
1 dare Meclisi reis ve azasın da ı 

"ki zat tarafından ziri imza vt 
tasdik olunacaktır. "Tarzında, 

F - 11 inci madde : 
" Şirketin umur ve mesalihi his
sedarlar umumi heyeti tarafından 
mansup ve yediden dokuza kadar 
azadan mürekkep bir idare mec
lisine ihale olunur. idare Meclisi 
i.zalar1nın müddeti memun

yetleri üçer senedir,, şcl~Jinde 
G-- 12 inci madde : 

" idare Meclisine hissedarlar u. 
mumi heyeti tarafından fotihap o
lunacak azanın ilk teceddüdünde 
kur'a ile ve ondan sonra kı .. 
de•n itibarile her sene üçte biri 
çıkan'arak yerlerine ahan inti
hap ve tayin kılınacaktır, şu ka
dar ki ç kan azanın tekrar inti . 
h1tbi caız ol~caktır~, tarzında, 

H - 24 Üncü rnadc!e: 
" Hissedarla~ Umumi heyeti a
saleten veya vekaleten A serisi his 
se senedatından laekal 20 ve B se
risi senedatından en az 10 his .. 
ceye sahi~ olan hissedarlardan mü 
rekkep olacaktır. Hissedarlar u· 
mumi beytinde gerek asaleten ve 
gerek vekaleten hazır llulunan 
hissedarlardan A •erisi htssedar
larınm her yinni adedi ve B se
risi bisse<larlannrn her on adedi 
İçin bir reyi olacaktır. Ve ~u ka
dar ki her bir hiuedann ondan 
>:İyade reyi olmayacaktır. Vekille
rin hissedarlardan olması m"§rut· 
hır. ,. .sur.etinde, 

I - 30 uncu madde : 

se senedi nama muharrer Ye 
100,00<> lil'l\ kıymetinde 20,000 
hisse sen di de bamiline mahsus 
t•- B. tert'bi 2.'i t. Te~rin 934 ı 
tarihinde 1 00:> 00() liralık senna-

" Her sene toplanan bissederlar 
umumi heyeti şirketin '""'ur ve me 
ııalihine dair idare meclisi ve mua• 
melat ve hesabatına mütedair mu· 
nkrpuplar heyeti tarafından veri. 
len raporlann ve bilanço ve ka
..., zarar hesap hülasalarmın kr
raatıru i• tima ve müzakereden son 
l'll hesabatı ya kabııl veya ret 
eder. Ve verilecek temettü hisse
ısini tayin ve tebeddülü iktiza eden 
ldıwe meclisi azasmm yerlerine 
diğerlerini naıp ve şirketin her 
türlü umur ve bususau hakkında 
bi!müzaker kat'i karar ;ta ve t. 
dare meclisinin icap eylerse ik .. 
tidarm tev•İ eyler. Ancak Senna. 
ye tezridi kararı 42 inci madde 

ye tezy"d"ni t r.ısil eden 200,000 
imtiyazlt yn 1'tl!""!l1° ne mah~us. 
hisse sen<>dind te•ekkiıl eder. 
Bu 1 iss ler a i nolrt l~rda 
A tertib.nde farklı ve mümtaz· 

\ 

1 
1 

(8664) " Adi ihtiyat akçası 35 inci mad
de mucibince senelik temettüler
den aynlan mebaliğin terakümün

de te§ekkül edecek ve muhtemel 
zararlan ve masanh fevkal'ade ve 
gayri melbuzaya karşılık tutula
cak ve işbu akçanın mikdan şir
ket; sennayesinin nısfma baliğ 

oldukta adi ihtiyat akça .. ayrıl
mayacaktır. Şu kadar ki ad! ihti
yat akçası sermayenin nısfma ba .. 

!iğ olduktan sonra ondan sarfiyat 
icrasile miktar1 mezkUr nisbetten 

aıağı düşene tekrar temettüat· 
tan tevkifat icrasına başlanacak

<ır . ., ıeklinde 

btanbul 6 ıncr icra memurluğun

dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi ınu .. 

karrer Sandalya, masa, ay·na ve avize 
açık arttırma &uretile 26-12-934 çar

~a giinü saat 10 dan 11 e kadar 
Taksim Canılrkö0k önünde $al:]acağm
dan talip olanlann mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaatlan ilan 

niz takdirde müddeti mezkurenin hitammr müteakip berveçhi ta 
lep merhun mücevheratınızın paraya çevrilµıesİ hususundaki 
muamelatı İcraiyenin gıyabınızda infazına İptidar kılınacağı 
rnalumunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği ma
kamına kaim bulunmak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. 

L - 37 ônci madde : 
" Senelik ~afi temettü hisse boşı

na %6 birinci temettü hisseei ve

rilmesine kifayet etmediği takdir· 
de noksanı fevkalade ihtiyat ak
ça•ından ikmal edilecektir.,. tar

zında, 

M - 47 inci madde : 

olunur. (6136) 

1 stanbul dördü.ncü ıcra me;n:ırlu

ğundan: Kalamışta Feneryolu cadde
~ sinde 33 No. la köşkte otunnakta i-

.. ken elyevm nerede oturduğu bilineıni· 
yen Zeyneb•'- Mühen<lio Aıl>dülkerim

den borç aldığınız paraya mukabil i
potek gösterdiğiniz yukanda 9dresi ya
zılı 33 No. lu köşke dairece 18-11-934 

tal'thinde mahallen vaziyet ve yeminli 
ehli vukuf taxafmdan tama11U11a 122:>:> 
on iki bin iki yüz lira kıymet kasilmit· 

tir. 2004 No. lu icra kanununun 103 
üncü madd<ı>ine tevfikan bu hu&us hak
kında yazılan zabıtna.me ve raporu i· 

lan tarihind~n itibaren üç giın ·,inde 

daireye gclcı·ek okumanız ve b:r itira
zınız v&l'sa bildirmeniz hakkındaki bu 

muhtıra tar~ınıza i13:nen tebliğ olu. 

nur. (6137) 

lstanhul ikinci icra memurluğun· 

(8650) 
Mukaddema Royacıköy Mürdüm sokak 6 numaralı ha

nede mukim iken ha1en ikan1etgahı meçhul bulunan Zürra 
dan Bay Mustafa Nuriye 

ISTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUGUNDAN: 

" Banlra Merkez ve şuabah ve te

sis ettiği w edeceği şirketler ve 
müsseseler için muktazi idareha

ne, ardiye ve imalathane olarak 
kullanılacak emlak ve araziyi i~ti
car, iştira ve İıstibdal edebileceği 

gibi banka matlubatının istifasını 
temin zımnında idare Meclisinin 
takdir ve kararile teminat 'OY.\ 
İpotek suretile her nevi emvali 
irtihan ve indelhacce teferru.ğ ve 

ferağ ve İpotek tesis eyleyebilir 
ve haczi ihtiyati, icrayı muvaktcıt 
ve sair bilcümle adil mesailde ka

nunen İtası liiznn~elen kefaletnd· 
mcleri ve dairelerin resmi ve gay· 

ri resmi müesseselerin müzayede 
ve münakasalarmda ~anhhüdat i· 

'dan: Mahcuz ve paraya çevrilınesi mu

karrer ""' eşyası 27-12-934 tarihine 

nıüsadif per~ernbe gü01ü saat 9 dan j .. 

tibarcın Beyoğlımda Tak&iın Recep 

Paıa sokağında Ege a.>artımanınm 4 

numaralı dairesinde a~ık artıtı:rma sure.

tile satılacağ.ndan taliplerin ayni gün 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık i 
daresinden 13-7-929 tarih ve 28591 numaralı senet muci 
hince istikraz eylediğiniz iiçyüz liranın tesviye ed ·1 
memesi hasebile meblağı mezhur borcunuzun yüzde dokuz 
faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve masanf 
yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifı 
icraiye ile maan tahsili hususunun temini zrmmmda merhun 
bulunan Bir zümrüt yüzCk icra ve ifla3 kanunu u -ı 
145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye 
müracatta bulunan a!acaklı me'!!côr Sandık idaresi tarafın 
dan talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanun~ye <lai 
resincle tanz!m ve berayi tebüğ mübaşirine tevdian tarafınız::ı 
g3n erilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermış o!duğu 
meşrubatta mezl<~r mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş 
o'masına mebn: teb!igatı muktaziyenin bir ay müddetle ili\ 
nen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 
934-1800 dosya numarasile müddeti , muayyenei mezk-Ure 
zarfında icranın durmasını mu tazammın şifahi veya tahrirı 

\ ?lara1
• ~:r it!r.~zı k~nuni s~ı·t ~ey?' borcunu.~u ed:ı eylemed!ğı 

nıi takdırde muddetı mezkilrenın hıtaınmı muteakiı;.> berveçhı ta 
lep merhun mücevheratmızm paraya çevrilmesi hususundaki 

çin İcap eden teminat mektup
larını üçüncü şahısların tavassu .. 

tuna hacet kalmaksızın bizzat 

banka usulünde tanzim ve İta c 
der.,, ~eklinde tadilleri ittifal<la 
karar altına alındı. 

4 - 12 Mar~ 1931 ve 1 Mart 1934 ta· 
rihlerinde verilip tamamen tatbik oluna
mayan sermaye tezyidi kararlannm ipta .. 

1i reye konarak mü!tefikan kabul edildi. 
5 - Heyeti Umuıniyede hazır bulu

nan zevat namına içtima zabıtnamesini 

imza etmek üzere reis ve rey toplama· 

ia memur zevatla katipler ve murakip
lere selahiyet verilmesi teklif olunarak 
ittifalda kabul edildi. 

Ruznamede müzakere edilecek madde 
kalmadığmdan içt.imaa saat 16,30 da ni

hayet verildi ve Şevket Mehmet Ali Bey 
tarafından vaki teklif üzerine bankaya 

himaye ve müzaheretlerini ibzal buyuran 
8qvekil Paıa Hazretlerile iktisat Ve

kili Mahmut Celal Beyefendiye heyeti 
umumiyenin şükranlannın telgrafla ar
zedilmeA alkıılarla kabul olundu. 

25 1. Teşrin 1934 

Reis Murakıp 

O•man Nuru Ahmet Behçet 
Murakıp Arii Camii 

Mustafa Osman Sabri 
Ara Camii Katip Katip 
Hacı Şefik Namık .Atıf \ 

işbu Zabııtn.amenin müzakeren!n ecre-

ve saatte hazır bulunacak 

mür.aıcaatlan ilan olunUT. 

nıemuruna 

(6140) ----- ·--------
7 inci icra memurluğundan: Bir 

borçtan dolayı mahcuz ve paraya çev

l'ilınesi mukarrer bakkaliye emvali 

26-12-934 taribine miisadif çarıam!ba 

günü sabah saat ondan on bire kadar 

Beyoğlu Kame"1:ıatun mahallesi Tutu 

odalar sokağı Balıkpazarmda 22 nu• 

maralı beklrnliye dükkô.ru önünde b>. 

rinci açık arttırma11 icra kılınacağın -

dan taliplerin mezkur gün ve saatte 
yerinde hazır bulunacak memuruna mü
racaat eylemeleri ilan olunur. (6118) 

yanına mutabık olduıjunu Tasdik ede

rim. 
25 1. Teşrin 1934 

iktisat Vekaletini Temsil eden 
Komi~r 

Adapazan Türk Ticaret Bankası A· 
noni.m Şirketi müdüriyeti ıunumiyesine 
ait olpp Odaya muta ve tescili talep olu
nan 25-10-934 tarihli üç nüsha olarak 
hissedaran heyeti umumiyesi zabıtna
me mukarreratı ber mücibi talep kanu· 
mı ticaretin mevaddı mahausa•ına tevfi
kan sicil defterine bil'kayt olsuretle bir 
nüshası dairedeki dosyasında hıfz edil· 
mek üzre zirleri harcı mukabilinde tas

dik kılındı. 
31-10-934 

Adapaz...v Ticaret ve Sanayi 
Od~sı RcLi 

muamelatı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı 
malfununuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği ma
kamına kaim bulunmak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kı'mır. 

(8651) 

Mukaddema Kzıltoprak Cami .sokak 31 numaralı 
de mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Bay 
hattin zevcesi Bayan Mihri.nura. 

ha.., e-
s ·~ :ı ol• 

IST ANBUL iKiNCi lCRA MEMURLUGUNDAN : 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkilr Sandık i-

daresinden 3-11-932 tarih ve 56513 numaralı senet muci
bince istiİ•raz eylediğiniz yetmiş beş lİ!"anm tesviye edil
memesi hasebile mebiağı me.zbur borcunuzun yüzde dokuz 
faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve masarif 
yekfuıundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi 
icraiye ile maan tahsili husus unun temini zımınmda merhun 
bulunan bir pirlanta tektaş yüzük icra ve iflas kanununun 
145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye 
müracatta bulunan alacaklı mezkilr Sandık idaresi tarafın
dan talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dai
resinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza 
gönderilen ödeme emri zahrma mübaşirinin vermiş olduğu 
meşrubatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş 
olmasına mebni teblig. '·ı mukta;ı:i_venin bir ay müddetle ila
nen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 
934-5569 dosya numarasile . müddeti muayyenei mezkUre 
zarfında icranın durmasını mutazammın şifahi veya tahriri 
olaralt bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemediği 

niz takdirde müddeti me:ıkUrenin hitamını müteakip herveçhi ta 
lep merhun mücevheratmızm paraya çevrilmesi hususundaki 
ınuamelatr icraiyenin gryabmızda infazına iptidar kı~ınn~-ii;ı 
m:ı'umunuz o'mak ve bu husuıı:tak; ödeme emrinin tebtiği wa
kamına kaim bulunmak üzre keyfi~'t i'aren tehlirr l'ı~mır. 

'3548) 
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lo yasının Be ütün Dünyada ulam azsınız 
Hasan kolonyasını Fransa, Alnanya ve lngiltereye beraberce gÖtüriiyorlar.Orada bulunan ecnebi dostları bu müateo- kolonya bütün dünya piyasasında bir eı1ne te•adüf edilmiyeceğini birlikte beya:ı ediyorlar. ltalyamn meıhur .e53~5 

fabrikalarından meıhur SandeMOD bile ba hususta kat'i olarak ~kolonyası kadar m:fiı bir kolcınya yoktur), demittir. Meb'ualar, Vekiller ve her büyük inıan Hasan kolonyaıı istimal etmekte.W-. Taklil-lerinden sakınınız. Osküdard• 
ıubeıniz yoktur. Hasan nam1ndan istifade etmek istiyenlerdeo ı•lcmmız Huan deposu : Babçdaıpı ve 8eyoilu. 

SİHHATİNİZİN KASASIDIRı 

Cigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri v.ar! 

Çünkü sabah, akşam RADYOLIN kullanıyor 
r 

utlı, rıyih alı bir ncles... işte RADYOLIN bütün bunları temin 
ettiği içindir ki bu kadar çok seviliyor ve bn kadar çok kullanılıyor. l 
Hayran edici bir tebessüm temiz ve pırlak dişler, sağlam diş etleri 

RADYOLfN 

Hava na kadar ıoğuk olursa olıun, bir Friııidair• lçlade muhıı.faza 
edilea ıllt, tereyaiı, pıynir ıibi ııdalar taulil.ı:leriııi aynen •e uzun 
müddet muhafu:a ederler. 

Friı:idaire ıoıuıı: nıva dolabıaın ılrdiii eve hastalık girmez, çllukD 
mikropların llrameaine bu emsalsiz alet kat'lyyen meydaa lırakma.1 

Dişlerin 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

IST ANBUL ACENT ALIGl 
Limmt Han, Tel.lon: 22925. 

Trabzon yo!u 
S k vapuru 23 

8 arya Kanunuevvel 
PAZAR gÜnÜ saat 20 dco Galata 
nhtımmdan kalkacak. Gi.Jişte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samıun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeyc. Dönüşte 

1 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Dr. lHSAN SAMI .,.
0 
__ 

BAKTERİYOLOJi 
LABOkATUARI 

Umumi kan tahlilab, frengi noktai 

Bourla Biraderler ve Şsı. 
lstanbul • Ankara • lzmir 

nazarından ( Wauerman ve Kahn len· 
mülleri) kan kureyvab sayılması. Ti
fo ve mtma haıtahkları leşhiU, id· 
rar, balgam, cerahat, kazurat, ve ıu 
talılilab, Oltra mikroskopi, husuıi a
tılar isllihzarı. Kanda üre, §eker. Klo· 
rür, Koli es terin milrtarlannm la· 

yini, Divanyolu No. 189. Tel. 20981. 

9918 

•-• Ôkıürilkler çok defa tıhlikell hutahklar gllıterir --1111111!!!! 
KATRAN HAKKI EKREM 

Bu tcblikclcria önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler ile (Öğü; 

nezlelerini kat'i•ycn geçirdiği gibi nefes darlıj!;ına da çok faydası vardır. 9772 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

r · 700 ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarfla eksiltmesi 
24 Birinci Kanun 934 pazartesi günü saat 14 de. 

Kadıköy Akşam Kız San'at \ 
Mektehi Miidürlüğündeni 

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

10288 

Adana Belediye Reisliğjnden: 

Deniz K.vvetleri ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan 700 ton Rekompoze kömürü yukarda yazılı giin 
ve saatte ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gÜn ve saat
te Kasnnpaşada Deniz Matbaası karşısındaki binada kam 
Komisyonumuza müracaatları. (8156) 9700 

~' ,)·(;.:;-' .otı ' : , "' •' ... '~'"··. • .- ........ . . ~ . . ' '• . ' ,.. . . . 

Yılbaşı Hediyeleriniz • • 
ıçın 

1 - Dairede bulunan şartnamesine göre, Adana Şehrinin 
8 dört ili 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 yapılacakhr. 

AHARİADİS 

MAGAZASINI 

ZiYARET EDiNiZ 
BÜYÜK ÇEŞiT 

UCUZveSAGLAM MALLAR 
10269 •• 

•• 
Universite Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık komisyonundan: 

I' 1 - Üniversite Teşrih, Ensaç binasında yapılacak olan 
tadilat, tamirat ve sabit, müt eharrik mobilya işlerile linol
yom döşeme kaplama işleri oibaptaki şartnamesine tevfi
kan toptan v«: kapalı ~arf u~qlile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Talipler bu ışe daır dosya ve resimlerini Üniversite 
Mimarlığından tetkik edebilirler. 

3- Eksiltme günü olan 23-12-934 pazartesi gÜnÜ saat 
15 te eksiltme Komisyonunda hazır bulunmahrı. 

4 - Taliplerin yukarda yazılı işin bedeli ke<fi olan 
20474 lira 12 kuruşun yüzde yedi buçuk teminatlar:W ihale 
günü saa~ 12 ye kadar Üniversite Muhasebesine yatırmış ol-

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

4 - isteklilere, bu iş için yapılnuş olan şartnameyi Bele
diye Fen Hey'etinden parasız alabilirler. (8591) 10320 

YIL AŞI ve BAYRAM iÇiN 
MaL".:>ul ve Faydalı Hediyeliklerin 

Zengin •e aıüntahap çeıitlırl 
Yeni bir i 'are altında yeniden tauim edilen Bıyoğlunda 

lstiklll caddesinde 314 No. 

Umumi Neşriyat ve Yazı ileri müdürü Etem izzet BENiCE. 

abıhayatıdır. 

Elektrik Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiyatlarda T enzila-t 
• 

S A T E' de 

VERESİYE SATIŞ 
10027 .. 

lstanbul Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

,~ Istanbul Akşam Kız San'at Mektebinin Beyoğlu Şube
sinde muktedir mütehassıslar idaresinde elbise, şapka, çaıııe.9 
şır, naloş ve kürkcülük atölyeleri işe başlamışhr. Her gfuı 
dan 16 ya kadar sipariş kabul olunur. Çok yüksek bir mute.' 
hassıs tarafından kürkcülük dersi de verilmektedir. OğreJJ' 
mek isteyenlerin Tepebaşmdaki mektebimize müracaatları· 

(8622) 

Nafıa Bakanlığından: 
135.000 adet normal ve 975 adet makas ~aym traversi J<ıl' 

palı zarf usulü ile eksilhneye konulmuştur. 
işbu traverslere : , , 

1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta ·sur&" 
Vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının T orkaldede o~' 
nmdan kesilüp Susığırlık istasyonunda veya ona mücavir ı&' 
tasyonlardan birinde vagon üzerinde teslimi halinde nor' 
mailere 189.000 ve makaslıklara 3363,75 lira, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta Jııe' 
göl kazasının T ahtaköprü ormanından kesilüp Karaköy i&' 
tasyonunda veya ona mücavir istasyonlardan birinde vagoı1 
üzerinde teslimi halinde normallere 270,000 ve makaslılc' 

· lara (4826.25) lira bedel tahmin edilmiştir. EksiltJ1le 
10-1-1935 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15,30 de. 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü odasında yapılıJ' 
caktır. istekliler tekliflerini Torkaldede ormanına göre ver' 
diklerine nazaran 10883.19 liralık ve Tahtaköprü ormanJJ1" 
göre verdiklerine nazaran 14743.05 liralık muvakkat te' 
minatlarmm Malsandığma yatınldığına dair olan makbuz .,e 
Ticaret Odası vesikası ile birlikte tekliflerini 10-1-1935 per' 
şembe günü saat 14,30 a kadar Ankarada Bakanlık Matıe' 
me l\.1üdürüne tevdi etmeleri lazımdır. istekliler hu hususlll' 
ki şartnameleri 960 kuruşa Ankarada Bakanlık MaizeJ11 


