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T-RIHI TEFRiKA: 172 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYUI 

Her hakin mahladar. 

Terakki! 
BIRAKTJCI VESUCALARA COREJ ~ 

Ycazan: A. C • • .__ 

Dışarda çalışanlar içerde çalışan
lardan fazla tehlike içinde mi? 

Bundan sonra Dr. Bahaettin Şa
kir Bey, kendi inin ve Pariste bu
lunan diğer arkada,larınm Abdül
hamidin zulüm pens:esinden masun 
olarak çalışırlarken Türkiyede bu
lunanlardan daha ziyade tehlike • 
ye atılmalarını istediklerinden do 
layı y pılan tahtiayı reddederek 
diyor ki: 

"Bendenizin hususi ahvali haya 
tiyemi iyi bildiğiniz için bu zannı
nızda yanılıyorsunuz. Ben Abdül • 
hamidin ikinci derecede ehemmi
yet verdiği bir yerde değil, onun 
sarayının içinde çalıfırclım. Onun 
pençei hayatiyetine her zaman ma 
ruzdum. Mektepten beri Terakki 
ve ittihat Cemiyetinin en candan 
çalışan hadimlerindendir. Bu mü • 
na!ebetin kuvvetli ve samimi ol • 
masındandır ki Avrupaya geldim 
ve heyeti merkeziye erkanı arası
na alındım. 

Abdülhamit prens Yusuf İzzet
tin efendi vasıtasile tehditler ve 
tekdirler gönderdiği halde ben yi
ne korkmadım vazifeme devam e
diyorum. Mektepten çrkarıldım, 
vazifemden çrkarıldım, tehdit e
dildim, hatta sürgüne gönderil
dim. Bunların hiç birisi beni mes
leğime devilPıdan alıkoyamadı. 
Erzincanda menfada iken hiç bo' 
durm dım. Sonradan görülen lü
zum üzerine hem heyeti merkezi. 
yede bulunmak, hem de tahsilimi 
ikm 1 etmek üzere Parise geldim. 
Benim fedakarlık yapıp yapmadı
ğımı mazi gösterecektir. Pariste
ki heyeti merkeziye, memleket da
hilinde bulunan vatanda,larına 
kendilerinin maruz bulundukları 
tehlikelerin ancak onda birini tek
lif ederler. Amiyane bir darbime
sel vardır: "iğneyi kendine, çuval
dızı ba,kasına sok!., derler. Biz 
İşte çuvaldızı kendimizde tecrübe 
ediyoruz. 

Vatan Osmanlı Terakki İttihat 
Cemiyetinin değil bütün Osmanlı
ların olduğu için aile hususunda 
mütevekkil olarak vatanımızın 
kurtanlmau için çare aranılmaaı· 
nı herkese daima ve ebediyen tek
lif edeceğiz. İçimizde hayati kuve
ti ziyaa uğramış tek bir fert yok · 
tur. Hepimiz yıqıyoruz, hepimiz 
kavi bir azimle yatıyoruz. Hüla!a, 
dahildeki vatana ka11ı hissizlikle 
ittiham edilmemiz bizim için müt
hif bir azaptır. Her halde yakın 
bir ati bunun aksini isbat edecek
tir.,, 

Bu mektubun Trahlusa yazıldı
ğı zamanda, mayıs 1908 de, bü • 
tün T rablusgarbin vaziyeti gittik -
çe v him bir hal arzetmekte idi. İ
talyanlar gün geçtikçe ~raya yer
leşiyorlardı. Bankalar açıyorlar, 
husu i falııslar namına arazi satın 
alıyorlar ve arazi üzerine binalar 
huruyorlardı. O aralık Bin-gaziden 
Parise gönderilen bir mektupta 
deniliyordu ki: 

"Buradaki ahalinin, ltalya tara
fından yapılacak, istilaya karşı 
mukavemet işleri noktai nazarın
dan kabiliyeti askeriyeleri fudur: 
Halk biribirile kavga ederken ek
slf iya sopalarla yekdiğerini öldü-
rür. Yerliler cesarette kusur etmez 
ler. Fakat bunları bir araya top. 
)ayıp bir lrumıuıda altına vennek 
cehaletlerinden ve taaısupların • 
dan dolayı zordur. Şayet burada 
bolca muvazzaf asker bulunursa 
ve yapılacak harekat kısmen bun
larla tevhit edilirse ltalyan istila
sına kartı bir müddet mukavemet 
imkan dahiline girer. 

Ahalinin elinde tek tük mar • 
tin vardır ve kimilen denilecek 
derecede piyade ve süvari gra 
taklitleri ile müıellabtırlar. Fakat 
mevcut kuvvetler içeriye doğru 
çekilecek olursa bunların uzun 
müddet mukavemet etmeleri ka
bil değildir. Çünkü yerlilerin te
vekkü:ü me,hurdur. Her 'eyi Al
lahtan bilirler, ileriaioe gitmezler. 
Hatta esir dü,ecek olsalar bile bu 
nun da Allahtan geldiğini kabul 
ederek hiç ses çrkarmıyacakları • 
na fÜphe yoktur. Zaten iafe ve mü 
himmat celbi meseleleri de gayet 
mü,ki.ıldür. Dahilde hiç bir fey 
yoktur. Hariçten de hiç gelemiye
ceğine nazaran Mehmetçikler da
ha ikinci günü açız diye feryada 
ba,lıyacaklardır. Her ne kadar 1-
talyanların nufuz dairelerini tevsi 
etmeleri, görecekleri mukavemet
ten dolayı mü.ı«I olacaksa da bir 

kere Trablusa ayak bastıktan son 
ra "mali nüfuz etmeleri ihtimali 
çoktur. 

Bingazide .• i muvazzaf asker 
mevcudu fUdur: Bir taburu Der • 
nede olmak üzere beş piyade ta
buru, biri Cebel ve diğeri Sahra 
bataryası olmak üzere iki bölük 
topçudan, kale namı verilen ve 
Sultan Mahmutkari ağızdan dol
durulan iki tunç topla mücehhez 
bir harabezade topçu kuvvetini tef· 
kil eden mülazım Miftah ağa ile 
maiyeti olan beş topçu neferinden 
ibarettir. Beher tabur içinı bu defa 
gelen allıyüz mavzer tüfeğine ba
kılacak olursa beş taburun umum 
mevcudu üç bin neferden ibaret
tir. 

İtalyanlar memleketi istila et
tikleri takdirde Bingazi merkez o
lacağından buraya cenubu farki
de ve cenupta bulunan ahalinin 
kaffesi yardıma koşacaklardı-r. 
Bunların mevcudu ilk hamlede on 
bin ki~iyi bulabilir. Şayet Şeyh Sü 
nüsi kabilesi dahildeki Araplarla 
birlikte gelirse mevcudun yirmi 
biııe kadar cıkması muhtemeldir. 
Sunu~ilerin her halde ltalyanlara 
karşı bizimle beraber harp ede • 
ceklerire süphe yoktur. 

fakat bunların hiç birisi T rab 
!usun müdafaası için kafi değildir. 
Buranın idamesi için bazı yerle -
rin tahkimine ve kuvvetli bir do
nanmaya ihtiyaç vardır. Abdülha 
midin idarf'!i ortadan kalkacak 
V '! idaresizlik zail olacak olursa 
bunların tamamile temin edilece
ğini biliyoruz. Yalnız İtalyanların 
Abdülhamidin bu idare!izliği za
manında Trablusa el uzatmaları • 
dır. 

Bir iki gün evvel buraya ita! • 
yanların Varese krovazörü geldi. 
Biz de derhal mevcut ukere may 
zer tüfekleri tevzi ederek talim • 
ler yaptırdık. Fakat akşam üzeri 
bu mavzer tüfekleri yine askerin 
elinden alındı. Güya yarım gün 
askerin mavzerle dolatması kifi 
bir nürnayif imi• gibi! 

Hemen talih, hamiyetli ve na
muslu vali ve kumandanımızı üze 
rimizden eksik etmesin. Recep Pa 
ta sayesin le hürriyet havası tenef 
füs edeb;I yoruz. Afrikanın fU ha
fİn, çıplak sahilinde vatan iftirak
ları açılarını. bu garipnüyaz bü
yük zatın lütufkar icraati idili.ne 
sile tahfif ediyoruz. lstanbul gibi 
bir tiir ikliminde istibdatla pençe 
lcşmekten ise burada meliki hürri
yetle ha.bihal evladır. Rezilane 
mevcudiyetinin son devirlerini ya 
tıyan Abdülhamit hükümetinin 
mutat olan denaetkarane ef'alin
den cüret alan İtalyanlar küıtah
lıklarım ayyuka çıkarmağa batla
dılar. Cebren arazi İstimlakine te
,ebbüs ettiler, bahri nümayi~lerin 
bini bir paraya. İıtanbula kalsa 
Trablusu çoktan İtalyanlara sa. 
tar. Fakat Arap İzzetin inıtrika
larına burada metelik veren yok. 
Mahalli hükümetimizin mahirane 
bir diplomasisi sayesinde Arapla
rın dindarane hisleri galeyana ge
tirilerek İtalyan bankasına arazi 
atılmasının önüne geçildi ve İtal
yanlara da cevaben : 

-Bitmedi-

Arnavutluktaki 
Yunanlılar 

Tazyik iÖrmediklerine da
ir bir nümayiş yapıldı 
TiRAN, 25. A.A. - Arnavutluk ajan

sı tebliğ ctıniıtir : 
Art"irokastrb'cla sakin bir ıurette ga

yet büyük bir mitine akteclilıniıtir. Mi
tinge bütün Arnavut halkıyle Yunan e
kalliyeti iıtıralı: etmiı ve bir çok hatip.. 
ler söz alarak Yunan matbuatının ekal
liyet mektepleri meselesi hakkındaki 
tahrikiamiz neıriyatı ve Atinada aktedi· 
len mitingte söylenen nutuklar protesto 
edilmiıtir. Mitine neticesinde ittifakla 
kabul edilen bir karar suretiyle bu tab· 
rikat aleyhinde milletler cemiyetine mü-, 
racaat edilerek hakikatin olduiu gibi bil
dirilmesi kararlaıtınlmııtır. 

T ezabüratçılar, Arnavutluğun arala. 
rında hiç bir zaman ne ihtilif ne de mü
cadele zuhur etmemiı olan iki halkı ara-
11na ihtilaf •olanak istiyen huı · ecneJH 
mahafilinc ~.artı derin nefre ve infialleri
ni izhar etıniılerdir. 

Mitme eınasında biç bir hadise olma
mııtır. 

MİLLiYET CUMA 26 TEŞRiNiEVVEL 1934 

HARİCİ HABERLER 
Japonlar inat 
Edeceğe benziyor 
Vashington muahedesini 

feshetmek niyetinde 
olduklarını ihsas ettiler 

LONDRA, 25 ( A.A.) -Amerikan 
bahri heyeti, Japonlar bugünkü içt ima 
da tekliflerinin yalnız b ir ta•lağını 
yapmıf olmakla b eraber • m usirra nu ı 
Japonyanın hattı hareke ti ve Japon· 
!arın ile ri sürdükleri meta libatm e h em 
m iye ti karşısında ümitler ini kaybet • 
mi"lerd:r. 

Amerikahlann bahri kuvvetlerinin 
ş.imdiki ni&betinin değiştirilmesin~ mu 
halefet edecekleri söylen:ru>ktedır. 

Japon murahha•lan bugünkü İçti
mada vauh ve aarih beyanatta bulun 
makıızın Vaşington muahedenamesi .. 
ni feshetmek n iyetinde olduklarını ih 
aas etmislerdir. 

·Amerikalılar bedbin 
LONDRA, 25 (A.A.) - Japonlar 

tarafından tebliğ edilen wnum! malÜ· 
mat etrafında At!le ·ikan malı~ filin • 
de yapılan tefairat oldukça bedbin. ve 
gayri müsait tekildedir. Bu m..hafıl • 
d ••dece teknik noktai nazardan da ... , - " ·ı hi, hafif gemilerin ağır tonajlı gamı er 
le tayyare tafıyan gemilerin zaraı·ıııa 
olarak çoğaltılınası doğrudan doğıu • 
ya Japonlann Aıya aahilleri ve Ok • 
yanuı denizinde tefevvükunu intaç e· 
deceği gizlenmemekte ve Japon nı!'ta 
libatı kabul edildiği takdirde Va;ıng 
ton muahedesini imza etmit olan diğer 
ilu devletin de Anglo • Sakson devlet 
!eriyle müsavat talep etmeleri için mü 
muil delilleri ileri sürmelerine h;ç 
bir mani kalmıyacağı ilave edilmek
ledır. İngilizler, Japon tasavvurlar• VP. 

Amerikan aluülimelleri ha!<kında da.. 
ha z jyade !ol.failita intizare"· ihtıyctl· 
lı da., a. uıaktadırlar. Fakat lnıırıllc • 
renin t l tn1İ vaziyeti her !lal ~c tcıı.AY .. 

)' • ıı eln.ec\...t tiı . 

Arnavutlukta --Yunan konsolos-
hanesini taşladılar 

ATINA, 25 (Milliyet) -Yunania
tanın Tiran .efaretinden bugün Hari
ciye nezaretine gelen bir telgrafla 
Ereğride Yunanistan~ ve Arnavutlu~· 
taki Yunan ekalliyetine karşı tezahu
rat yapıldığı bildirilmektedir. Tezahü 
rata iştirak edenler Yunanistanı ta!> ~ 

kir ile Yun;-.nı konıoloshaneıını 
taılamıılardır. Zabıta menıurları yeti 
§İnceye kadar konaol<Mhaneye haylı 
2'İyan iras etmİ§lerdir. 

Alman .nalümata gore Yıı.nan hu
kümeti Arnavut hükümeti nezdinde 
tiddetli tetebbiisatt~ bulunarak ~~ 
yolsuzluklara bir nıhayet vennesını 
isteyecektir. __ ,___ 

İngilterede Faşizm 
aleyhtarlığı 

LONDRA 25 (A.A.) - lıçi fır • , . 
kasının icra komitesi, fıcka k<>ngresı 
tarafmdan Southport'da ittihaz edilen 
karar mucibince, faıiDne karıı mütte.. 
hit cephe tesilİ için komünist fırkası 
ve tol cenah müfrit teşkilatı ile müza • 
kereye eirmeğe karar vennittir. 

Lehistanda sahte pasaport 
teşkilatı 

VARŞOV A, 25 (A.A.) - Poliı 
bir oabte pasaport te§kilatı keıfetmiı • 
tir. T~kilat, Ldıistarun mııhtelif ıe • 
birlerinden başka Hanbure ve Triyes. 
tede çalıııyoNlu. 

Yüzden fazla teokifat yapılmıtbr· 
T eıkilabn reisi Moiz Zifman, tevkifi es· 
nasında bir damar çatlamasından öl • 
müıtür. 

Tuluzda İspanyol • 
aleyhtarlığı 

PARIS, 25 (A.A.) - Hnas ajmı.. 
urun istihbanna nazaran, İspanya se • 
firi dün ton tıılıız tezahüratı h.ı.tunda 
M. Lava! ile do.tane bir miili.kaUa bu
lunnıufhlr • 

M. Laval ııefırin navxine müc-acaa· 
tından dolayı · tqeldriir ve hadnelerden 
dolayı iihan teessür etmiı ve bazı Tu.. 
luz miifritlerinin iki memleket ara • 
undaki sıla münaoebat üzerine tesir 
edemiyecek mahiyette tezahürleri m.,.,· 
zuu bahtolduğunu temin etmİftir. 

İngiliz ordusu zaıf mış 
LONDRA, (A.A.) - Haıbi-ye na· 

zm, dün alqaa irat ettiği. bir nutukta, 
lngiltereni.n -.keri hazirhldanıun nok· 
sanlığını, f"Y&DI hayret bir israrla i. 
fade ebn" ve ordunun gerek efrat ve ge
rek levazım cihe~e zayıf bulunduğu
nu aöylemip. 

lzmitin imar planı 
ADAPAARI, 25 (A.A.) - Jzmit 

tehrinin .İmar plinıru yçacak olan mi
mar Y ansen , ... rimiz imar plim hak • 
kında belediye ile tmıasta bulunmak 
üzere tebrimiza geldi. 

Batb mı? 
SAN FRANSISCO, 25.A,A. - Nev• 

york limanına merbut Main vapurunun 
25 kiıiden_ ibaret olan tayfasının akİ· 
beti hakkında ciddi ıurette endişe edil
mektedir. Çünkü Mekırika · körfezinde 
bu gemiye ait bir takım anı.az bulun
maftur. _;t 

• 

Fransız radikalleri 
Toplandı 

Koni"rede bilhassa mecli
sin feshi meselesi ehem· 
miyetle müzakere ediliyor 

P A RIS, 25 ( A.A.) - M eclis radi
ka l aosya list grupu devle t ıslahatı me 
.sele sini tetkik etmiıtir. Grup eıaı iti
bariyle tcıkil i.tı eaasiycnin tadiline ta 
raflar bulunmuı ve fakat meclisin da
ğıtılması hakkının bir tek adama ve • 
rilmesine muarız b ul unan bir rap orda 
ki de lilleri tasvip eylemiştir. Bugiin 
Nant'da toplanacak radikal sosyaliıt 
fırkası kongresine verilecek olan bu 
raporda memurlara ait hükUmJerin 
teşkil&tı e sasiye kanununa konulma .. • 
aına da itiraz edilmekte ve fakat hu
kümetin iıtikrar otoritesinin takviye • 
sine matuf muhtelif tetbirler derpiş 
edilmektedir. Grup, M. Jorj Bone'nin 
fırka umumi ıiyaseti hakkındaki ra • 
ponınu dinlemiştir. Sabık Maliye na· 
zırırun Doumergue kabinesine müza• 
heret :iyasetine devaın edilme~ini ta
zammun eden bu raporu biç bir iti • 
raz tevlit etmemiştir. 

Von Kluk'un cenaze 
merasimi 

BERLIN, 2S (A.A.) - Umumi 
harbin başlangıcında Alman cephesini 
Paris yakinine kadar itlerlebnİJ olan 
birinci Alman ordusunun kumandanı 
ceneral Von Kluck'un milli cenaze me· 
rasimi Berlindc Stahnsclorfda yap"!mıı· 
tı<. 

Merasimde M. Hitlerin bir mii•nes
sili ile, büklimet erkanı, ceneraller, a.. 
miraller müteveffanın kumandası al • 
lmda h~rbetmit olan binlerce zabit ve 
efra.~ bıılumnuıtur. 

Aıkeri kıta aon ihtiram resmini ; .. 
fa ebniıtir. 

Yarışta 
Geriye kalanlar 
Dördüncüler, beşinciler. 

altıncılar, yedinciler 
MELBURN, 25 (A.A.) - Coı>ea 

ile Valker, Melburna dördüncü ola • 
rak gelmiıler ve tayyare meydanın • 
da ancak ıoo kip kadar görm<kle ıaıır· 
mqllll'C!ır. Halkın bu alakasızlığı, Yanı· 
ta tem.in olunan ıüratin fazlalığını 
gô•'trir. Ne ı England Air .·;wı ıırke
ıjnin direktörü M. Robenaon, l,&4r"';mun 
t ıy·: nin bu YAr'; binmi ot'~•·. •1 Dui 

la• imıindeki hava ıefineaini 20000 
JJff;-ı '• n~ira•h mukabılınde ıalı 1 aıma 

•· ı teklif etmittir. 
0 

Dokuzuncuya kadar 

LONDRA, 25 (A.A.) - Melburna 
dördüncü eelen Catcart J-eı ile vaı. 
!erden aonra, yarışta b~inci o1an 
Mak Groger ve Valker'dir. Bunlar 
Batavyadan Port Darvin'e doğru uç. 

maktadırlar. Bunların p~den Batav 
yaya gelip harekete hazırlanan Hevi 
ile Kay gelmektedir. Yanıta yedin • 
ci ve sekizinci olan iki Stodart ile i.-ian 
aen biribirlerile mücadele etmektedir
ler. Fakat Stodartlar Hıuuenden on• 
beı dakika evvel hareket etmiılerdir. 
Ve Raııgondan geçtikleri zaman ara
larındaki farkı 90 dakikaya kadar çı 
karmağa muvaffak olmutlardır. Şimdi 
Singapur yolunda Alontan iizerinde 
bulunuyorlar. 

Dokuzuncu olan Melroee Kalküta • 
dan ka.llmıııtır. Hendikap yarııınm ne 
ticeai henüz meçhuldür. Melburndan 
gene gayri resmi haberler ıürat ve 
hendikap yanılarmm ikisinin de Scott 
ile Blaok tarafından kazanıldığını bil 
dirmekte ise de nizamname mucibin • 
ce iki mükifatm birden kazanılmau 
olamaz. Pannentier ile Moinl aürat ya 
nıı mükifatındatı fazla olan hendi • 
kap müki.fatmı tercih ebneiktedirler. 
Fakat yanı kontroUan vaziyeti §Öyle 
teıblt ediyorlar: 

Pamıentier ile Moll'ün tayyarele • 
rindeki üç yolcuyu Albunde bıraktık· 
lan malümdur. Amerikalı Turner ile 
Panırborn hendikap yanıma girme • 
mitlerdir. 

Dördüncü eelen Jones ile Valler ise 
her iki yarıta ittirak etmiılerdir. 

MELBURN, 25.A.A. - Catcarl Yo
nes ile V alker'in rekonı dört gÜn 22 saat 
29 dakikadır. 

iki tayyareci tevkil edildi 
BASRA, 25. A.A. - Reuter ajansının 

İstihbar ettiğine göre, Amerikalı tayya
reci Vrayt ile Polonda, geçen salı günü, 
ikindiyin, Muhamnıere'nin garbinde Y"" 
re inmeğe mecbur olmuılardır. 

Ellerinde muntazam pnaportlan bu
lunduğu halde çartamba akıamına ka
dar tevkif edilmiılerdir. Bu sabah uç· 
mu~lardır. -----
Amerika filosunun Pana· 

mada bir tecrübesi 
K.riıs"!mal • Panama kanalı mmta • 

kıu.ı • 25, (A.A.) -· Bir Amerikan filo.. 
ıu kanalın 48 nat olan eeçme re1ro ...... 
nu kırmağa tışdıbüs etmİftir • 

88 gemideıı mürekkep olan filo dün 
ansızın kanalı geçmeğe baıWnıı ve ti-
cari münakalat dunnuıtur. • 

Yunanistanda geni dahiliye nazırı 
'ATINA, 25 (Milliyet) - M. Y anopulos istila•ını geri almamakta 

ısrar eylediğinden Dahiliye nezaretine M. Yorgi Hlorosi getirilmiştir. 

Müzeler için gelecek eşga 
'ANKARA, 25 (Telefonla) - Ticari mahiyeti haiz olmayan nümu

nelik eşya ile resmi müzeler için getiril en eski eserlerin memlekete ser • 
bestçe ithal edilebileceğini bugün gümrüklere bildirilmiştir. 

Belediyelerin gördükleri işler 
ANKARA, 25 (Tdelonla) - Belediye kanununun neşri tarihin. 

den bugüne kadar yaptıklan faaliyet etrafında Dahiliye Vekaletince 
belediyelerden istenilen malümat peyderpey gelmektedir. Belediye ir.
tihapları dolayısile birçok belediyelerin bu malümatı henüz gönderme· 
mif olmO:.:ırını nazarı dikkate alan Dahiliye Vekaleti ikinci bir tamim. 
le malümc.tın bir an evvel gönderilmesini istemiştir. 

• 
I cra Vekilleri akşam toplandı 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Heyeti Vekile bu akşam ismet Ptqa 
Hazretlerinin riyasetinde toplanmıştır. Görüşmeler geç vakte kadar sür
müstiir. • • 

lsmef Pş.mühimbir nutıık sögligecek 
ANKARA, 25. A.A. - 29 Birinci teşrin pazartesi günü saat 11 

de açılacağı bildirilen sergi evi bazı sebeplerden dolayı 30 Birinci 
Teşrin salı günü saat 15 te açılacaktır. 

Başvekil ismet PQfa Hazretleri açılma merasiminde mühim bir 
nutuk söyliyeceklerdir. 

Gazi Hz. ile Yunanistan Reisicum
huru arasında teati edilen telgraf la1 

ANKARA. 25 ( A.A.) - M. Zaimisin Yunanistan Reisicwnhurluğu
na yeniden intihabı dolayıırile Gazi Hazrederile müşarünileyh Hazretle
ri arası-,,da aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Yunanistan Reisicumhuru M. Zaimis Hazretlerine, 
Zatı devletlerini cumhuriJ,etin en yükselr.Jı ııkamına tekrar intihap 

etmek suretile Yunan milletinin zatı devletİerine karşı izhar etmif old;..ı 
ğu yüksek itimadı büyük bir memnuniyet!e öğrendim. Zatı devletleri -
nin dost milletin menafiine çok büyük hızmetlerde bulunmaya devam 
buyuracağınıza kani oldl!fjum halde en hararetli •tebriklerimin kabulü
nü rica eylerim. 

Gazi Mustafa KEMAL 
Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine, 
Zatı devletlerinin yeniden intihabım münasebetile göndermek liit • 

funda bulunmuş olduk:..ın hararetli tebriklerden fevkalade mütelıaui; 
oldum. En derin teşekkürlerimin ve asil Türk milleti hakkındak· ' :ı.t · 
luk hi•siyatımın kabulünü zatı devletlerinden rica ederim. 

Alexandre ZAIMIS 
ANKARA, 25 ( A .A.) - Reisicumhur Hazretleri, Yunanistanda kô

in Astacoş şehrinin uğramıf oı'Juğu felaket dolayısile aşağıdaki tazi • 
yet telgrafını göndermişlerdir: 

Yunanistan Reisicumhuru M. Zaimis Hazretlerine, 
Yunanistanın başına gelen ve dost milletin valanda,Janndan bir ço

ğunun hayahna mal olan felaket haberinden çok müteessir olduğum hal 
de zatı dev:etlerinden taziyetlerimin ve muhabbet ve ihlasımın müker
rer teminatını kabul buyurmanızı rica ederim. 

, Gazi Mustafa KEMAL 
M. Zaimi• Hazretleri ,a cevabı vermiflerdir: 
Astacos şehrinin uğramış olduğu felakel dolayısile bana iblağ et -

mek lütlunJa bulunmuş oldukları dostane hissiyattan dolayı zah dev • 
~et:erine bütün kalbimle teşekkür ederim. 

Hudutta iki 
Şüpheli adam 
Makedonya ihtilalcilerin
den oldukları anlaşılıyor 

SOFY A, 25 (A.A.) - lki ıahıa 
Bulgariatandan Türkiyeye geçerken 
hudutta Bulgar karakollan tarafın • 
dan görülerek yakalanmıtfır. Bunla • 
ın Makedonya ihtilal cemiyetinin mer 
kez kcıaniteai azasından Dra.gof ve Naı 
tef oldukları zannedilmektedir. Zabı
ta bu iki a.dıun.ı tiddetle aramakta idi. 
Mevkuflar hüviyetlerinin kati olarak 
teabiti için Sofyaya eötürüleceklerdir. 

Bir çiftliğe hücum 
ZIVIKAU, 25.A.A. - (Almanya) iki 

maskeli ıaki bir çifliie hücum ederek 
çiftlik binasmda toplanmıı olan blr köy
lü alesine tabancalarla atq etıniılerdir. 
Kö,.lü ile kızı yaralanmıılarsa ela ailenin 
diğer efradı sopa ve ııandalyalarla taki· 
!erin üzerine yürümüılerdir. Bunlardan 
birisi kaçabilmit fakat diğeri ağır ıuret· 
l<ı yaralanarak bir müddet sonra ölmüt· 
tür. 

Yeni bir köprü 
HAMBURG, 25. A.A. - •rambure 

limanını Elb nehrinin aol sahiline bir• 
lqdiren büyiik köprii dün açılmııtır. Bu 
köprünün ortası gmnilerin geçebilmeli 
için 35 metre yükseğe kaldınlabilmekte
dir. A vrupadaki bu cim köpriilerin en 
büyüğüdür. 

M. de Chambrun 
Pariste 
Yeni Fransız Hariciye 

nazırı selefinin 
siyaıetini takip edecek 

ROMA, 25 (A.A.) - Stefani a
jımsmm Paris muhabirinden : Harici.. 
ye naza-ı M. Lava!, Framanın Roma -
firi M. de Clıambrunu kabul ebniıtir. 

M. Lavalin , M. Bartunun bqladığı 
Fransa • ltalya yaldqması eserine de
vam ebneılı: arzusu ile faıist hükUmetin 
orta Avrupanın sulha kavutturulmaaı i. 
çin teıriki meaai aiyaıetine devımı ira • 
deai malı1m oldui-ına eöre bu ziyarete 
bü.rük bir ebemmİ)'et_ !orilmdı:teclir. _. 

9am2a resmine tabi 
olan bordrolar 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Bazı 
maliye dairelerince ticarethaneler ve 
müeaseselcrde müstahdem olanlar hak· 
kında maliye dairelerince kazanç 
~.nüstabdcmin bordrolarının damga res
mine tihi olup olr.ıadığı anlafılama• 
dığından Maliy<> vekaleti bu bonlrola.--ı" 
drunga resmine tabi olduğunu tamim 
etti. 

Yeni bir kararname 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Ma

liye vekaleti hariç memleketlere eön
derilecek dividantlar hıııldanda bir ka
rarname projesi bazırlamıflır , 

Türk - Amerikan 
metali batı 

ANKARA, 25 (A.A.) - 24 kina • 
nuevvel 1923 tarihli itilifnamedea mü· 
tevellit olup lıtanl>ulcla müzakerata ze
min t~ etmi-ı olan Türk. Ameri -
kan metalibatı meselesi, kat'i bir -
ticeye iktiran etmiı ve buna ait ma • 
kavelename bugün Ankarıırda Hariciye 
-veületinde imza edilmittir. 

Küçük Lindbergi kaçıran 
adam inkar ediyor 

LEMlNGTON, 25 (A.A.) - Neot• 
jeney-Hauptma.nn, Llndbea-Fıı çocuğu· 
nu kaçırmak ve öldürmek töhmeti!" 
ittiham edilmiıtir. . 

Kendisi, mücrn olmadığım iddıa 
etrnipir. Dava, 2 kanunusanide blıfl .. 
yacaktır. 

Abone dolandırıcılığı 
ANKARA, 25 (A.A.) -: Çıloma:P" 

mecmualar namına bazı abone ciolaJ>dı• 
ncıları muıbtelif makamlara münıcaat 
ederek abone ve yahut ilin bedeli is • 
temektedirler. • . 

Bunlara katiye para verilmemesıt11 
~ e bu eibi müracaatllll'C!an haberd•! 
edilmesini matbuat umwn müdürliiii' 
bildirmektedir. 

Çoruh üzerinde asına 
köprü 

RiZE, 25 (A.A.) - Hopa • BorÇ· 
ka yolu ve Çoruh nehri üzerinde yapı• 
lacak büyük asma köprünün demiı; "j 
sair malzemesini Hopaya getiren bıt; d • 
talyan vapuru iki gün devmn eden.:.,; 
detli fırtına yüziinden ncal< d 
ri hamulesini boıaltmat• ba tırL.• 

Bu köprünün demir kmru 72 """ 
küıur liraya bir lıveç erupun.a ve ... 
yakları Rizeli bir müt,,.bhıd e e. 
dilmiftir. , 
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Çatmak? 

Bana herke• soruyor: 
- Neden belediyeye çatıyor -

•un? 
B~ biraz lıiübali suale ben dai

ma cevap veriyorum: 
- Ben belediyeye değil, yapıl " 

m<rmı~ işlere çatıyorum .•.. 
Ve böylece hemen hemen ha~ta

da üç dört gün latanbul fehnne 
ait •ıZıltıları sayıp döküyorum. 
Bundan kariler memnun oluyor, 
belediyeciler memnun olmuyo~. -
lar ••. Herkesi memnun etmek mum
kün mü? 

Mt!$ela ben birkaç azmandır ~ 
gürültü mücadelesini elime aldım. 
Bana bir tek belediyeci: 

_ Sen haksız ve yalancısın! 
Şehirde bu senin söylediğin g~rül
tiüerden eser yoktur... demıyor. 
Halk bir taraftan gürültüyü işiti -
Yor bir taraftan yazılanmız oku· 
Yor' ve karfı tarafta Ja seıı.ı. ·z bir 
belediye görüyor. Bu muhtelıf !"an 
zaralann onun üzerinde yaptıgı te 
riri tahmin pek kolaydır. Bu İf ha_· 
kikıaten latife hudutfonnı geçtı. 
Şehir gürültü içinde ve ıehirlini!' 
ayhusu tamamen tedirgin edilmıf 
bir haldedir. Birkaç gece evvel sa· 
crt on birden sonra Beyoğlu cad • 
derini mitralyöze tutar gibi çahr -
dı ile giden bir motosikleti orada 
otomobillere yol gösteren bir me -
mara göstererek sordum: 

- Bu gürültü yaMJk gürültüler· 
el~ midir?. 

• - Evet! Jetli.- Ben Jevam el -
tim: 

• .1: • , 
- Neden menetm-ımz. ·• 
- Gaflet ettim. ceı11abım oerdi. 
Ben mertçe ekftğini itiraf «!en 

6ıı ntemura bir fey söyliyemeJım •• 
Karako.r.ara belediyeye, zabıtaya 
gİİriiltü aleyhine müracata edenle· 
re fU cevap veriliyor: 

- Ne yapalım! O sizin şikayet 
ettiğiniz saatlerde memurlar laal 
değildir. Yahut: 

- Elendim! Her adım bafına 
I.• ki' <>1r memur koyamayız • ·• 

ilk balnfta ne halılı lal değil 
mi? Lakin nihayet lal!. Daha faz. 
la kıymeti yok! Ve bunu söylemek 
belediye nizamlannın ha.'k tarafın 
elan kendi kendine meta olmadığı
n. itiraf etmektir. Bir kere bu id
dia ile taban tabana zıt bir fey 
oar ki; o da gürültünün mernurla
nn reınıi mesai saatinin haricinde 
ki zamanda yasak olmcnıdır. Gü -
riiltü ile mücadele nizamını koyun 
ca onan tatbikı için liızımgelen 
Dıemurlan da icap eden saatlerde 
f<liı1tırmak en tabii bir fCYdir. Ge
ce yansından .anra belediye zabı
IQaına rastgelmiyeceğini bilen her 
kea ııiiriiltü ile mücadele nizamıw.ı 
~a)'İr hareket edebilir. Bu adam 
lan nizam yoluna kim irca edecek 
tir? Sonra nizamm her tatbik edil
ırıeai lCizlmgelen ve her ihlal edil
meai ihtimali olan yerlere birer po 
liı koYmak dünyada ne kümenin 
lıatınna gelmiFir, ne de böyle ıey 
)/tıpılabilir. Her hırsızlık o.' ... ıası ih 
tİmali bulunan, her cinayet yapıl· 
maaı mümkün olan yerde bir polis 
mi var ki; cinayetler ve hırsızlık
lar bu haclar az oluyor?. Kanun 
bir feyİ meneder, onan pefine bir 
'-; cezcı t4kar. Buna yapan üç beş 
kİfi cezalanınca üst tarafı ibret a
lır Ve o cürmü yapmaz ..• Böyle her 
)!erde bir belediye memura bulun
~arulamaclığı için gürü:,ü edenle -
l'tn menedilemediğini söylemek 
belediye nizamlarının maalesef ha 
lci halk tarafından metahale getiri
~emecliği 11e belediye otoritesinin o 
İflerde tesis olunamadığını ikrar et
mektir. Muhtelit semtlerde oturan 
farla konu,tum &ıe konufuyorum. 
Kinıi.i gece et t~ycuı mezbaha 
kamyonlarının gürültüsünden, ki
mi.i hala kloluan çalan ve cadde
leri klokıan çala çola geçen oto
mobtllerden kimisi dükkanların 
kepenklerinin açıf ve kapanı
flndan, kimisi sabahlara ko
Jcrr çalgı çalanlardan, kimi
ıi gece yarısından ıonra kaldınm, 
&ıeya yapı yapanlardan pkiryetçi
Jirler ve bunların hepsi zabı:aya 
müracaat ettikleri halde hiç bir ne 
tice alamadıklannı iddia etmekte· 
dirler. Şu halde sormıya!ım mı?. 

Haniya urultu ile mücade • 
le?. Hanıya h ' n ahalı ve harı· 
Ya beledıyenin laalıycti?. 

Bu yazıyı okuyanlar, fımdi ba • 
na: 

Bel ıyeye çalmlJ·· derle~ .• 
Eğer belediyeye çatmak bu ue 

b n bunu bir adamı etekliyerek o
'1-':.latmaya tercih derim. Böyle -
İ.., e ne onu aldatmıf, ne kenôimi 

rlatmı, olurum... 1 
FEtE1' 

~ 

ŞEHiR HABERLERİ 
EKONOMi 

Buğday ihracatı 
Her sene artıyor 

Bir kaç sene evveline na• 
zar an mühim fark var 

Buiday i.stihsalatımızm aeneden se
neye artmakta olduğu ~ün~d'?-. ~u 
artıı vaz:yeti son nqredilen bir ısta . • 
tikle ve ıu rekolte ni betleri ile t t 
cdılmektcdir: 

1925 te 1 milyon 80 bin tıon olan re
kolte 1927 de 1 milyon 333 bin tona, 
1930. da 2 milyon 862 bin tona çıkmıf, 
1933 te 2 milyon 235 bin ton olarak kay 
dedı1mittir. 

Bu oene için benüz r .. mi rakamlar 
Defredi.lmemiJ olmakla berabe~~. ~ 
ve piyasa matıafilinde söylendıgıne go. 
re· bu sene maluulün 2,5 milyon tonu a. 
~ğ'ı muhakkak sayılmaktadır -, . 

Bir kaç _,., evveline kadar ıstihsa· 
Jatmuzın msnleket ibtiyacma kili l!'el
mecliğİ dütünülürse bugün buğday ~ • 
racatçılan arasına ginni1 olutumuz ik~ 
tisadi balumdan eh<nwniyetli • .,,.ıacak 
..... hadioeclir • 

KalkUtada demir sanayii 
KAt•üıt..ıa Hinııli tacmer tanıfındmt 

lmnılmalrta olan demir .... , iiuiu se -
Jec:ek sene faaliyete batltyacağı hıııber 
veıilmel<tedir. 

Bu aanayi için limm oı.n m•ki=e 
Jer ..., miitehu..ı.r Japo..,...ı.. setir -

b~~tir. 

lngiltereda krom resmi 
Jnııiliz hüluimetimn ithal edilec~ 

Türk krosnlarma 7 tilin siimrük reomı 
lı:oycluiunu yazıruttrk. Londra bo& • 
....ı oda.sının Londra mümesailliğimize 
_...uı; malümata söre bu ~ kaldı 
nlmıftır. 

Ankara sergisi 
Ankara oanayi -wiıııinm açılma.u 

ya.klaıtığı için, şehrimizden giden !'" 
uayi eri>aDa ile t~arın miktarı b.,.. 
d-ı.U-.. çoğalmıştır. Sergiye itlirak e
deoeldcrini bildiren müe-ler bu • 
sün akf"'D& kadar Ankare.ya harek~t 
edebileceldet'<lir. Yarma kalacak mu
-ler kabul edilmiyeceldir. 

Zeytin ihraç nizamnamesi 
Zeyt& ihraç nizamnamesini tetkik 

eden tacir - ihracatçılar dün de oda
da toplanmı.tlardır. Bu toplantıda fi. 
.Urler tesbit edilerek raporalrm hazır 
lanmaMDA batlanmışbr. Netice, hafta 
içerisinde alınacaktır. - ·•------
GUMRUKLERDE 

Hareketteıt evvel muayene 
Gümrük muhafaza umum kuman • 

danlığı yeni bir karar vermiftir. Bu 
karara ıöre, bundan oonra bütün ge
miler, motör1er, yelkenli ve yelkemiz 
kayıkları hareketlerinden evvel ııümM 
mufıafaza tetJıilitı tarafından kontrol 
edilece4'tir • 

Bu ıuret.le muhafaza t.,.ıötiıtı, liman 
idaresi olmayan yerele bu vazifeyi ıö • 
recektir • 

Eğe mıntıkası tDtün piyasası 
lnhiıar idareoi Ege mıntakası bat 

drKperi Haydar Beyle mülhakat ekİs· 
perleri inhisarlaı umum müdürlüğünün 
daveti üzerine ıel>nmize selınöfler ve 
burada temaslarda bulunduktan sonra 
döıvnütlerdir. 

Umum müdürlük ... isperlere tütün 
piyasa1Jnı ehemmiyetle takip etmele • 
rini tebliğ etmİftİr. Yakında açılacak 

olan Ege mıntakası tütün piyasasından 
bu ıene inhisar idaresi tanıfmclan mü
him miktarda müb")'aatta bulunulacaAı:· 
tır. 

1 HORSA 1 
Ot Bankaımduı alman ceheldir) 

25 T. Evvel 934 
AKŞAM FIYATLARI 

tSTIKRAZLAR l fAHVILAT 
Jstiılcraz.ı daibili 99 .Rıhtnn J7,75 
1933 Erıaıu 97 An.Müraes•il 49,85 
Unirürk 29.55 An.Ta.bwill 1,11 45,85 

• il 28,20 " 111 48.50 
~ 111 28,50 

ESHAM 
1, a. .... ._ Na .. a 10 Reji Jtapoasu 2.25 
,. •• ll•ıniline 10 TeleEorı 10,50 
n .. Miie•aia $7 T~rkoa 19,25 
·ı-Urlıı.17e Cumlt.a .. Çilllleato 13,70 
ri7•t Bankası 59 Jttihat d.,.. 13 
Tra11tY•7 31,75 Ş.rk d07. o,az,ı;o 
An11d-. lu Hiaa• 27,SO Bal7a J 55 

ıl'. H•1riye 15,SO Şark m. e-c::sa 6.50 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 627,25 
Paras 12,06 
Mılano 9.28,2'; 
Nuyork 7ll.&.l 
Cene\lre 2,43.75 
A ın11 82.56,SO 
Brülı.ıel 3 40,Gı 
An:ııerdam J,17,46 
Sof ya tG.06 

NUKUT 

20 F. Frant.Q 
1 DoJ.,. 

21 Kur Çek 
1 Şile A.-. 
1 J•tt:rhn 

20 Urrt 
20 Leva 
20 F. B•l<ih 
20 Drala-.ııı 

1 Florı• 

.Karut 

169 
ız:; 

98 
z:ı.so 

627 
211 

<.J 
115 
24 
a3 

Prai 
Belırat 
Mo.&ı:owa 
Bwlin 
Varıo.-a 
Budapeıta 
Madnt 
Bük ret 
Viyaaa 

(Sahı) 

ıo 1. '•••Çl"e 
1 Pneta 
J Mark 
l Zloti 

2.0 Le7 
20 Oınar 

l Çe-rno•ic 
Albn 
MttMfiye 
Baalı:aot 

19,G2 
34,ss 

10.,93,25 
1,97,67 
4.ıa.•o 
3,92.b& 
5,8ı,34 

79,21 
4,Z0,9Z 

815 
18 
43 
22 
18 
54 1 
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1 Diş tabipleri 
1 Kongresi 
Dünkü celselerde kongreye 
enteresan tebliğler verildi 

ikinci milli dif tababeti kurultayı. 
nm birinci meaai cel&e6i dün aabah aa 
at 10 da Etibba odasında ve diş tabi
bi Suat )ı=ail Beyin riyueti altında 
açılmıtlır. 

ilk tez olarak kurultay reisi Pro
feaor Kiu:ım Esat B<>fin doçent diı ta· 
bibi lunail Şevket Beyle müştereken 
ha:zıTladığı ı çocuklarda raşitiımı, diı
ler ve çeneler Üzerine te&İri) ve Şev • 
ket Bey de muhtelif raıitik çocuklara 
ait mulajlar gÖ•termit ve tez aliıka 
ile dinlenmiıtir. Bundan aonra dit ta • 
bibi Ounan Burh~nettin Beyin (dit 
entanları ve ahvah umumiye üzeri· 
ae te6İrİ) mevzuu üzerine haztrlanıış 
olduğu raporu okunmut ve bu rapor 
münakaşalı geçmiştir.ikinci celse sa
at 14 te Profesör Kaz- Eaat Beyin 
riyasetinde açıhrut ve bu celsede dok
tor Şemsettin Nusret Bey (Alt çenede 
dikkat~ f&Y&n bir gizli dİJ vakası) do
çent di, tabibi Pertev Ata Bey (lrn
ron ve köprü imalindeki endikasyon • 
lar), Celal Halit Bey (dit ve ağız mu 
bati gıtasının metilen mavisi ile teda
vi&i) lıalr.kında kıymetli tebliğler yap 
mıılar, bu tebliğlerde birçok dit tabip 
leri aöz almıtlardır. 

Günün en mühim tebliği Profesör 
Dr. Tevfik Salim PILf&Dlll (dit fokal 
enleksilonlannın dahili tıptaki ehemmi
yeti) mevzuu Üzerine hazırladığı cici
den enteresan tebliğdir. P-... bu teb
liğinde dahili hastalıklanla helcimler. 
le diş tabiplerinin beraber fÜrWneleıi 
Jiı.,. ııeld.iğini iJai aünniiftü. 

Bu mevzu üzerinde Profesör Dr. 
Ziya Cemal, dit tabibi Şevket lımail 
Bey, ve Celal Halit Bey aöz almışlar _ 
dır. Kurultaya bugün de devam edile
cektir. 

Kurultayda aergi 
Kurultay münaoebetile Etibba oda 

u alt kat aalo'nlanncla bir de 9ergi a
çılnu§tır. Bu sergiye yerli v.. ecnebi 
mü......-lerden 13 firnıa ittire.k et • 
mittir. 

Kongrenin devam ettiği müddet zu 
fmda bu ııerııi de açık kalacaktır. 

POLiSTE 

Tutuşan oaca 
Bityiılnıdacla Kaptan Nuri ocıl.ağın.. 

da Çarli Seranto efendi.Un evinin mut
fak bacHındmı yangın çıkmıt, bağda. 
diler yandıktan sonra ateı sôndiirühnüı· 
tür. 

Hamalın sırtındaki sandık 
Eminönünclen aeı:me&.~e ,J 

i..,.incle1&.i çocuğa hannnal Y aışann 
aırtındaki 5Anclılc çarpmış ve çocuk ba
pndan yaralanm11tır. 

AcJmi rı.otosikletçi 
Suhanahmetıe motosikletle dolat

makta olan DarüHafaka tal..,_..den 
Nuuat efendi Mehmetp&"1 meclre .. • 
ıinde oturan 60 yaşlarında Münire ..,._ 
ruma çarparak yaralanmaS1na sebep 
olm"ltur. 

Müıüre Hanım ted.vi için Haseki 
hastanesine kaldınım,.tır. 

Dünkü hava va:ıı:iyeti 
JSTANBUL, 25 (A.A.) - Sıfor de

recei hanırete n deniz seviyesine in. 
dirilmit barometre bu ıabah: 

Saat 7 de 765,5, 14 te 766,S, hararet 
derecesi 7 ele 14, 14 te 15. AZMni ı.... 
raret derece6i 16,5, aapri 13,S. 

Rüzgar poyrazdan emıİftİr· Azmıi 
sürati saniyede (8) ........,,.e ~. 

BELEDiYEDE 

Kurbağalı ya 
Tramvay 

-o-

Belediye balkın istidasını 
terviç etti 

KurbağnlıdCTe haikı, bundan bir 
muddet evvel, beledôyeye dört bin im· 
zalı bir istida vererek, Kadıköy tram • 
vayuıın kendi mıntakalarına kadar uza
tılmasını ist~lerdi. 

Kurbağahderdiler, evvelki müracaat. 
tan bir netice ç.kmadığıru görünce. be. 
Jediyeyc tekrar müracaat etmiıle,-dir. 
Verilen istida belediye tarafından ter
viç edilmif Ye tramvay tirketiM hava· 
le edilm' ştir. l\'<iracaat üzerinde, önü • 
müzdeki ay, le :.ıkat yapılacak •e hat
tın Kurbağalıdereye kadar uzatı•ma11 • 
na çalıplacaktır • 

Tenvirat istatistiği 
Belediye 1923 ıenesi ile 1932 lene'Si 

arasında geçen zamana ait, lıtanbulun 
tenvirat ıeb&esine dair bir istatistik 
yapmıfbr. 

Bu i.tati•tİI< basılmaktadır. Bu se
neler içinde lstanbulun ne tekilde ten.. 
vir edi)diği, tarihi bir Alsile halinde, 

ııüzel resimlerle ;österilmektedir. 

O.ç~ ve ayarların teftişi 
Ölsıü ve ayarJann tefl:İJİ müddeti bu 

ay nihayetinde bitmektedir. Dün de, 
Beykoz, Küçıükpazar, Şehnımiıü nunta
kalannda teitiıler yapılnuıtır. 

Ay oonlHUl kadar ölçülerini mull)'ene 
ettinnemİf kimseler hakkında ceza tat· 
bik edilecektir. M;a,let salı günü bit
mektedir. 

Kadıköı tramvaylarının 
açılma resmi 

Kadıköy tramvayının l<öıat resmi 
29 teıriniCYVel pırzartesi ırünü yapıla • 
caktır. Reımi küıada sfdecek davet· 
liler saat 15,50 ele kalkan vapurla JCa. 
dıköyüne hareket edeceklerdir. 

Menııim altıyol ağzında olacakbr. 
Yola ııerili bulunan kurdeli kesildiktea 
-.ra nutuklar söylenecek ve davetlile
re çay ikram ohınacak, müteaki.ben 
tahsis edilen arabalar Bo.tanctya kadar 
sidiı> ııelec ... tir. 

Şoför ehliyetnameleri 
değiştiriliyor 

Belediye, esasen muvaldıaten veril. 
mit olan şoför ehliyetnamelerini daimi 
ehliyetnamelerle değiştimıeğe karar ver
miştir. 

ıÜ. Jiyetn-..elefta belediye mM. 
l>aaoında ınb'ı ikmal edilmİftir. Tebdil 
muamelesine dünden itibaren batJan • 
mııtır. Müteaddit kazalar yapmıı olan 
..-e bdediye nizamnamesindeki evsafı 
haiz olmryan ıoförlere yeni ehliyetna • 
meler verilmiyecektir. Tebdil 'ti sürat· 
le intaç edilecek ve bundan sonra e.ıci 
ehliyetnamelerle otomobil kullanılma • 
ırna İzin verilmiyecektir. 

Oda umumi katipliği 
Şehrimiz Ticaret odaaı umumi ka

tibi Vehbi Beyin llıtuat ve Tie&J'et Ji
aeoincleki muallimliğini tercih -i 
dola~le oradaki vazifeıinden ayn • 
lacaıımı yaznuıtık. Verilen malUnıa • 
ta ıöre; oda umumi katipliğine Türk 
ofi.ı l&tanbul tubai müdürü c-ı 
Bey tayin edilmittir. Bu hususta he • 
nüz '-İ teblisat yapılınamıt olmak
la beraber, bu haber teeyyüt etmekte 
dir. Ofu müdürlüğüne kiınin etirile-
ceii -1\lm değildir. S 

Ziya Gökalp ihtifali 
Dün talebe birliği merasim yaptı, mer

humun kabrine çelenkler kondu 
Ziya Gök Alpın olümÜnÜn onuncu 

yıldönümü miinaııebetile dün l!alke • 
vincle, m!W T~rk Talebe fürliği tara· 
fmdan bır ıbtıfal meraaimi yapılmıt • 
tır. ihtifale aaat 14,30 da baılannuı • 
tır. Evveli., birlik rei&i, Oanan Nuri 
Bey rneraWni açarak Ziya Gök Alp 
hakkında duygulannı anlatmıt, Bun
dan ~ kür&üye Adnan Cahit Bey 
gelmııtır. Adnan Cahit Bey, .-irin ha 
yatını ve eseri rini anlabrut, fiirJ...;n. 
den bazı parçalar olu11mıttur. 

Bundan sonra Sıtkı Bey namında 
bir zat Ziya Gök Alp hakkında yazdı 
i• bir tiirini okwnuştur. Halkevinde 
mera.&İm bittikten sonra, talebe, hep 
birlikte, merhwnun mezan batına sit 
mıt ve orada da meraıim yapılmıttır. 

M~ar b14ı~a da. nutuklu söylen • 
"':""' bazı fıınleri okunmuıhır. Mera
·~e oaat 16,30 da nihayet verilmit. 
br. 

Ziya Gök Alpm a.ile&i namı-, da~ 
madı, edebiyat muallimlerinden Ali 
N~het Bey teşekkür etmektedir. Ali 
Nuzhet Bey teşekküründe demektedir 
ki: 

Milli Talebe birliğinin Gök Alpın 
onuncu 11h münuebetile Halkevinde 
Ye mezan başında aöyledikleri ııüzel 
aözlere ve Türklüğe has olan a&il ve 
ulu necabete kartı Gök Alpın ailesi 
namına teşelokürlerle sonsuz minnet 
ve ,ükranlanmı aileınıiz namına anecfe.. 
riım. 

M AH KEMELERUI!. 
ı 

1 Mas!ak faciası 
Davası neticelendi 
Otobüs şoförü dört ıene 

hapse, sahibi de 
tazminata mahkum oldu 

Maslak yolunda Üç kiıinin ölümü, 
bir kitinin aakat kalması ile n ticole· 
nen otomobil • otobüs müsademe&iıün 
muhakemesi dün ağır cezada ikmaı 
edilmiş ve karar tefhim olunmuıtur. 
Bu kazanın auçlulan hususi otomobil 
lllhibi Alber T aragano, otobüs toförü 
Hakkı ve otobüı oalıibi Niyazi efen
dilerdir. Yapılan muhakeme neticeain 
de Alber Taragano Efendi 10 lira ha· 
fif para eeza.sma mahküm olmuıtur. 
Bu ceza da mevkuf kaldığı müddete 
mahsup edilecektir. 

Şoför Haklu Efendi 4 aene hapae, 
300 lira da ağır para ~zasma mah -
küm obnu§hır. 

Otobüs sa.bibi Niyazi Bey de mesu
lü bilmal aıfatile ölen Semiha Hanı • 
nun verele9İne 1500 lira, ölen müez. 
zin Ali Efendinin verel"lrne 1000 li -
ra, ölen biletçi Mustafa. Efendinin ,,... 
reaeaine 1000 lira, aakat kalan Kemal 
Beyin vereaeaine de 700 lira tazminat 
venneğe mabküm olmuıtur. iddia ma
kamı karan temyiz edecektir. Şoför 
Hakkı Efendi de karan temyiz edece· 
ğini söylem.ittir. 

Kıra Ali için Jeniden karar 
verilecek 

Gebze ve bavaliaıinde halkı tethit 
etmekten, adam öldürmek ve öldürt -
-kten suçlu Kara Ali ile Kara Ah • 
met ve Kara Alinin yeğ-i Halilin mu 
bakemelerine dün ağır ceza. mahkeme 
ainde devam edilmiflir. 

Dünkü muhakemede davacılar •· 
vukatı Eaat Bey mahkemenin eaki ka
rannda 11rar ebneeini i&temjf, Kara 
Alinin vekili Vedat Bey de bir sa.at sü 
ren müdafaasını yaparak Kara Ali.Un 
suçlu olmadığını ve mahkUnı edil...U
yeceğini iddia etmit. beraet iatemiıtir. 
Muhakeme karar tefhimi için 1 Teı • 
riniaaniye kalmıfbr. 

Haşhaşla çocuk uyutulur mu? 
Tahslıı Efendi isminde bir adam 

bir kadınla miinaaebetinden peyda o
lan altı a.ylık bir çocuğu uyutmak mak· 
aadile hatlı.at suyu iç.irmit. çocuk z.e
birlenerek ölmiiftür. T ah&in Efendi 
müddeiumuınilik tarafından yedinci is 
tintak daireaine tevdi edilınittir. 

Hızır aleyhisselAm tevkif 
edildi 

Kendiaine Hızır al~yhiNelim aüaü 
nü vererek İbrahim Efendi İRninde 
bir adanun 3 bin lira.aıru dolandıran 
ve bu parayı Mimonun meyhanealnde 
yiyen Kizım i...UndelU adamın mu • 
hakeme&İne dün devam edilmi~tir. Dün 
lıü muhakeııı>ede Hızır Aleybiuelim 
deli olduğunu iddia etınitfir. Muhake 
me ııı.etic:eMnde kendWnin yeraix, yurt 

auz sünıhuncluı olduğu nazan dikka· 
te alınarak te..ı.:ifine Ye delilik iddia· 
smm da miifabede altına alınmak SU· 

rdile teabitine karar verilmittir. Hı -
zır aleyhit.aelam tevkif edilmit ve tev 
kifhaneye gönderibnittir. 

B r buçuk milyonluk dava , 
Türk • Yunan muhtelit mahkeme

&incle dün, Pertevniyal vakfmm Tasar 
ya çiftliklerine ait dava görülmü§tür. 
Bu dava bir buçuk milyon lirahktır. 
Pertevniyal vakfı müteveUui 01111an 
Beyin Tefab üzerine bu ....... a da Evka 
fa intikal etmiştir. Dün mahkemede 
bazı evrakın tetkiki için talik karan 
verilmiflir. 

llAARIFTE. 

Taşrayı giden ilk tedrısat 
muallimleri 

lstıd>ul ilk ledri.at muallimlerine 
ait üçüncü bir kaıdro bazırlanmqbr. 

Bu kadro, arzularile Ta>traya nakle -
dilen muallimlere dairdir. 

Bunlar 50 kadardır. Bu kadro ve.. 
kilet tarafuıdan biıbç ırüne kadar 
t•dil< edilecek ve al&kadar muallimle
re tebliğ edilecelrtic. 

Kadırga talebe yurdu 
Kadirsadaki talebe yurdu için ye • 

rDden ( 130) takım yatalı almmıttır. Ay 
laapndan itibaren )'11rt açılacalotır. Yur
da almacak yeni talebe hakkında bir ni. 

-- yapılm .. tır. 

On iversita rektör O döRdO 
On gün evvel Ani.araya gitmiı o -

lan ünivenite rektörü Cemil Bey. dün 
ıabah Ankaraıh;n tebriınize clönmüt· 
tilr. 

Cemil Bey Ankaracla, Hukuk fakül
teai ikmal imtihanlannda hazır bulun. 
mut. ünivenrteye ait bazı itlel'e dair 
Maarif Vekaletile temas etm~tir. 

Cemil Bey Ankara hukukundaki d ra 
!erini hır lamı, lstanbul Hukuk fa • 
kültesinde, hukuku umumiyei düvel der
ıini üzerine alnuttır. Cemil Bey 
ay batından itibaren derılerine ırirecelı:
tir • 

Üniversite fakültelerinde tetrini.sa.. ı 
nioden itibaren talebenin d.,.,,mn mecbu
riydi .ıe koatrol edilmese baılanacak
tır. 

=-- __ \ _..=-.;...,,, ,_ J'f 

Bizim Vio ette Naziere~ 
Ayşe kadın! 

iki buçuk yaşındaki çocuğunu 
sevdiğine kavuşmak için Kadıköy 
vapurundan denize atan Ayşenın 
leci ve tüyler ürpertici maceran. 
nı elbette gazetelerde okumu:s:su
nuzdur. Ayşe, lstanbulun Violettc 
Naziere'idir. Nasıl Parüteki bu 
sefih, ahlaksız kız tipklari
le beraber ra~atça para yemek için 
babasını zehırleyerek öldürmüşse, 
Ayfe de sevdiği sucuya varabil • 
mek için, kendisine engel olan za 
vallı yavrucağım Kadıköy vapu -
randan kaldırıp denize atmıf. 

Yalnız ikisinin arasında bir farlı 
var. Birisi hareket noktasından 
geri doğru gidip babasına kıymıf, 
öteki o noktadan ileri giderek ço
cuğunu öldürmiif. 

Fakat bence Ay;renin maceran 
Jaha fecidir. Çünkü o cinayetini 
kendisinin bakmağa mecbur oldu~ 
ğu, müdalacuu bir çocuğa karp 
yapm1.fhr. 

ikisinin ya,lan arasında da af" 
ğı yakan mutabakat vardır. Ayse 
de 18 Yflnt ikma1 edip 21 yap:.0 
henüz baamamıflır. Bunun içindir 
ki mahkemenin verdiği idam ka -
rarı 24 sene hapse tahvil edildi. 
Türk kanunlan gene fefkat göste
riyor. Halbuki Fransa jürisi, der -
hal sonJan yedi •'.lale "evet" ce
vabını verdi. Ve k:ıtil lnzın idamı
na hükmetti. Violette fİmdi idam 
mahlıfunlanna mahsus höcrede 
her sabah silindir ,apkalı menur
lann gelmesini bekliyor .•• 

Ayfe ise 24 sene hapishanede çi 
lesini dolduracak ve omlan •onra 
hayata tekrar çıkabilecek. 

F ııkat bir nokta var: 
Acaba atağı yuhan 45 )IQfi'ann

Ja hapishaneden lıartualdağu zer • 
man sucu Mehmet Ağa gibi birisi
ni bulabilecek mi? Evlenmesine 
eıkidm çocuğu miinidi, fİmdi se
neler mani alacak. F a!ıat bu •ene
leri, çoeuk gibi kaldınp t-:z denize 
atmanın. 

- Hadi sen git! Ben hayatım' 
YClfQyacağım! demenin imkı'inı ya/ 
ki ...• 

Evet Ayşe mahkemede: 
- O zaman aklım lxqımda de' 

ğildi; diyor ... 

O zaman aklı 00,ında değildi 
de çocuğun baba•ından annesine 
intikal ettiği devirde de mi aklı ba 
fında değildi?. Çocuğun babasını 
tanıdığı zamanda da mı ak!ı ba -
fında yoktu? Ve nihayet •on •~11. 
gilisine rastgel'diği vakitte Je mi 
aklı 00,ına gelmemifti? 

Pekala aklı vardı. Ötekinden 
berikine, gidip gelmeyi, bir sevgi
liden ayrılıp diğer bir sevgiliye at 
lamayı pekala biliyordu. Etinin ia 
teJiğini, canının İstediğini larkedi 
yordu. Onun içindir ki gözleri du
manlandı. Onun içindir ki zavallı 
çocuğunun gözlerine baka baka o
nu ka:dırıp dalgaların kucağına ol 
h .• 

Çünkü rahat edecekti. istediği 
ile eğlenecek, istediği ile yafaya • 
cakh ... Hapishanede hürriyeti malı 
bas, eti mahbuı, kemiği, ihtirası, 
sevgm mahbus bir halde YQfOYa -
cağını hiç düfÜnmÜyorda. Ustelik, 
san saçlı yavrucağın hayalinden, 
iki buçuk )'Qfındaki çocuğun, bü • 
tün hayatı müddetince gözünün ö
nünde canlanacak kabusundan da 
korkmamı;rtı. Erkek sevgisi, çocuk 
sevgiıine galebe elmİftİ. Ter koku 
suna, zavallı yavrucağın yüzüne: 

- Anne! diye bir cadının yüzü
ne bakan berrak ve temiz bakışla
rııtııı tercih etmifti. Şimdi mahke • 
mede sıkılmadan diyor ki: 

- O zaman aklım baıımda de
ğildi ..• 

Bekle Ayşe ... Bekle 24 sene bek 
le! .. Aklın o zaman 00,ına gelir .•• 
45 ya,ından sonra akıllanırsın. Fa 
kat o zaman sende ne aık kalır, ne 
heyecan kalır .•• Çocuğunun yi-.ni 
beı yirmi altı yaflndaki hali gözü 
nün önüne egldiği azman akılla • 
nının. Çünkü çocuğun gibi kabu
sun da •eneler geçtikçe büyüye • 
cektir. Akıllanacaksın! Fakat iş if 
ten geçmiş bulunacak .•• Ve akılla
nacak kalanı ipten kurtardığına o 
zaman hayıllanacakıın!. 

Mümtaz FAiK 
-------

ViLAYETTE 

Gizli nüfus 
Cizli nüfu&un yazılmuına devam 

edilmektedir. Son birbuçuk ay içinde 
10493 doğum, 466 evlenme, 4983 ö -
lüm yazılmıttır. Bundan baıka y~ 
doğanlardan 1114 kiti kaydedilmit • 
br. 

Geıta muhacir geldi 
Dün de Romanyadan bir kafile m'I 

hacir sehniştir. 

• 
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( Haftalık Siyasi İcmal ) 
1
( Öz dilimizle ) ı Öz Türkçe ile 

Heyecan sakinleşiyor 1 ~~~r~~~J:';:~d~r~ıV~~k~:-'"~:ı':!:!~: =---0·.·l·ü-m--k-a·r·ş-ı•s•ı•n·d-a_! __ 
Bilmecemiz 

sebep olan mülahaza bu olduğu eibi, her 
Yugoslavya kralı ve Fransız h_ari~iye. iki grupu da yürüten muharrik kuvvet Londra - Avusturalya yolunu 

nazırının katillerile meydana gel<;n sıy~sı budur. tepeden aşmağa kalkışan uçakçı -
heyecan sakinleşmektedir. M~sıl~a cı.. • • • 
nayetinin bir dereceye kadar yırm_ı sene !ar (1) dan sekiz kişi, uçakları par 

Fransız kabinesi ı k d.. "l Fak t b d" evvel irtikap edilen Saraybosna emay": ça anara uttu er. a u u-
tine benzemesi de alakadar devletierı şüş geri kalanları ürkütmedi. Bel-
müteyakkız davranmağa sevketmiştir. Fransız kabinesi tamamlandı. Katle- ki onların kezik (2) !erini arttırdı. 

· d b - - t d 1 run dilen Bartliou'nun yerine eski başvekil-1914 yaz;n a azı <levıe a am arı ı • 11,296 konaklık yeri üç gün İçin 
heyecana kapılmalarıdır ki, büyük harp erden Lava] geçmiştir. Dahilıye Mzare- k• (M I 
faciasını meydana getirmişti. Yirı_ni. -~- tine de Sarraut'un yerine Rheiıns beledi. de aşarak Avusturalyada ı e • 
ne evvel alınan dersten dünyanın rsbf.ı- ye reisi Marchandeau geçti. Marsilya cİ· bourne) a varan bu değerli uçucu-
de ettiği anlaşılmaktadır. nayetinden ziyade Staviski hadisesine !ar, geçtikleri yerlerden bol bol 

B h · · d y ı v hu··ku'me- kurban giden adliye nazırı Cheron'un I d I u eyecan ıçın e ugoı a . alkı• top a ı ar. 
Y 1 h 'k y 1 matbuab yerine de ayandan Lemery tayin edil • T 

ti, ugos av aı ı ugos av . • - Ölenler, öldü. Fakat ölmiyen • 
nın gösterdiği itidal cidden takdıre ~a- miıfu. b 1 
yıkbr. Faciamn akabinde memleketin M. Laval, son intihaptan evvel baıve- ler, bengi suyu (3) içmiş gi i, Ö -
bazı kısımlarında komşu memleketler kalete geçtiği zaman, Bili.bara bütün mezler arasına ikarıtmış oluyorlar. 
aleyhine yapılmasına teşebbüs edilen nü- Avrupaya airayet edecek olan buhran, Bu gelip geçici acun ( 4) da, a-
mayişlere derhal nihayet veril"'~ir. ~a- Avuıturyada baılamıı ve Almanyaya in- dını kökl-.tirebilenlere ne mutlu!. 
.ı . · y ı d Sırp u-•nle iikal etmi<ti. Bu aralık çok •iddetli bir -T ak b ısenın, ugos avya a ··~ ' ' Deg" ilmi ki, ne kadar yaşas , İr 
Hırvat unsuru arırsında yem hir müca· haricı siyaset takip etmiş ve Amerika • I nd b. 
delenin başlangıcı olacağı zannedilmiş- ya da gitmif oimakla beraber, Fransa gün ölüm var. Öy eyse, o an ır 
ti. Artık böyle bir tehlike almadığı da ile Almanya arasındaki münasebetlerin kaç yıl önce geldi diye neden kork 
-•-· lıru b Y ] d v•..:yetin wergin oldug" u bir sırada Berlini de ziya- I 1 a • .,...ı t r. ugos avya a ~· • ma ı •• , 

nonnat bir tekle eirmek yolunu tuttu- ret etmekten de kaçmmamııtı. Binaen-
ğu iddia edilebilir. aleyh belki Briand ve Barthou kadar 
Yugoslav kabinesinin iı'.ifasında hususi ıuplesi olmamakla beraber, ber halde 
bir mana yoktur.Hükumdarlar değiştiği çok faal bir devlet adamıdır. Yeni Fran· 
zaman, kabineler de istifa eder ve baş- sız hariciye nazırının Romayı ziyaret e--
vekiller de yeniden hükUmeti teşkile me. deceğinden balisedilmektedir. Oyle an -
mur edilirler. UzurfoViç'de bunun için laşilıyor ki, Lava], selefinin bıraktığı 
çekilmiş olacaktır. Nasıl ki, yeni hüku - noktadan işe başlamıştır. Bu ziyaret es-
meti teşkile tekrar memur edihnit ve bü · nasında Çekoslovak hariciye nazırı M. 
kumet, aşağı yukan, eski tarzda teşkil Beneş'in de Romada bulunacağı söylen-
edilmişfir. mektedir ki, küçük itilaf grupunun bu 

'f. 'f. 'f. çok salahiyettar ve dirayetli devlet ada-
C inayet etrafında tahkikat mının, Fransa ile ltalya arasındaki na-

zik müzakereler ırrasmda 1 tal ya payi

Cinayet etrafında yapılan tahkikat , 
bunun dallı budaklı ve bir çok memle
ketlerde kökü olan bir teşkilat tarafın
dan tertip ve tatbik edHdiğini anlatmak
tadır. 

tahtında bulunma,r, müzakerelerin iyi 
bir netice vermesi bakımından hayırlı
dır. 

Göklerde, toprağın üstünde, 
yahut altında insanlığa her gün 
yeni yeni yararlıklarda bulunan • 
!ar, ölümü göze almamış olsalar, 
çöpü bile yerinden kımıldatamaz
lardı. Sen, ben, biz, ölmeği hiçe 
sayacağız ki, batkalarını yatatabi
lelim. 

Londra - Avusturalya yolunu 
kut kanadile atan uçakçıların ö
lüme karşı gösterdikleri soğuk 
kanlılığı beğenmemek ve başar -
drkları işin önünde eğilmemek el
den gelmiyor. 

M. SALAHADDiN 
(1) uçakçı - Tayyareci, (2) kezik 

- cesaret (3) !bengi suyu • .Abrha. 
yat, (4) Acun - dünya. 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
12,30: Pli.k netriyatı. 18130: Plak neıriyab. 

19,20: Ajans haberleri . 19,30: Tür kmusi.ki 
nefrİyab: (Ekrem, Ruıen, Cevd~t Beyler ve 
Vecihe Naz.an Feridun ve Şükran aHnımlar, 
Ovrik ~fendi.) 21.,20: Ajanı ve bot'ıa haberleri. 
21,30: Radyo orkeıtraıı tarafından danı mu
ıikiıi, 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m. 

16,ıJS: Hafi.fi muıiki (tagannili.) 17,45: Has· 
talara mahsus neıriyat. 18,15: Piyano konseri. 
18,50: Musahabe. - 19,15: Polonya ıarkıları. 
19,45: Musahabe. 20: Pl.ik. - Mu•ahabe. 20,· 
30: Pli.k. (Çingene orke•tra•ı .. ) 20,45: Musa• 
ha be. 21, 15: Filbarmonik heyeti ta..rahndan 
senfonik konser. 23,30: Şiirler, 23,40: Rekli.m· 
•• musiki. 24: Musahabe. 24,05: Danı musi.· 
kisi. 

545 Khz. BUt>APEŞTE, 550 m. 

18,35: PliJ... 19,10: Spor. 19,35: Steno:o:ıfi . 
19,50: Taga11.nili konser. 20,30: Konferans. 
21: Budapefte konser orkestrası. 21,45: Harİ· 
ci siyas~te dair konferans. 22,30: Haberler. 
23,40: Çinsen• oriıı.eıtraaı. 

Khz. LÜKSF.MBURG, 1304 nı. 

Hol.i.nda aktamt. 21,35: Kabara numaralan. 
22: Dün1a haberleri. 22,20: Ta1rannili konıer. 
22,35: Bor~a. 22,40: TaKannili konserin de· 
••mt. 22: Karıf.ık konser. 23,SO: Radyo o.rkeı· 
traat. 24,30: Hille kon•eri. 24,45: Pl&k. 

Khz PRAG, 470 m. 

19.20: Almanc'l neıriyat. - Mu•ahabe. 20,45: 
Pli.k. 21: Smetananın e•et"lerinden iki opera 
te.mtili. 23,25: Pii.k, 23,30: Ru•(& haberler. 

904 Khz. HAMBURG 332 m. 

19: Oda musikisi. - Musahabe. 20. Hafif 
musiki. 20,45: Musahabe. 21: Haberler. 21,10: 
"Fellx contra U.S.A.,. isimli musikili temsil. 
22,15: Mo:u.rtm popüler e•erlerinden. 23: H \· 
herler. 23~0: Konser. 24: Akıam. musikiıi. 

592 Khz., ViYANA, 507 m. 

18,25: İtalyan tarlu1arı. - Muhtelif. 19,05: 
Musahabe, 20: Haberler. 20,10: Milli netriyat. 
20,30: Dan• musikisi. 22.20: Hafta haberleri. 
22,45: Beethovenin viyolonşel eserlerinden 
konaer. 23,10: 

0

8ar muaikiai. 23,30: Haberlel". 
23,50: Bar musikisinin devamı. 

Uç nazrrın değİşmesile Doumergue 
kabinesinin e--'.:isine nazaran kuvvet bul
duğ·u iddia edilemez. Fakat anlaıılryor
ki, batvekil kabinesine yeni nazırları 
alırken, geçen şubat ayından beri teessüs 
eden müvazeneyi bozmak iıtemerniştir. 
Filhakika Doumergue kabinesi, bir ko- 1 

lunu Tardieu'ye, bir kolunu da Herriot'a 
vermiş yürüınektedir. Bu müvazeneyi ' 
bulduktan sonra, baıvekil, ne bir, ne de 
diğer tarafa meyletmek istemiyor. 

'f. 'f. 'f. 

Fransa'nın karşılaştığı buhran 

~ İ "ERY A 
1 

MAHKUMLARI i 
LUPE VELEZ~'JöH~ BOLES .J 

F a~"it şimdi Fransız hüki'imetinin kar .. 
şılaştığı ehemmiyetli buhran, hükıimet 
te~kili hatta her Fransız !<abineıinin kar
şılaştığı butçc müvazenesi müşkülatı ı 
değil, i<anunuesasinin !adilidir. Dou -
meı·gue bunu yapmağa karar vennişl'ir. 
Baıvekil, Fran!:ız hüki'imetleri ... uzun 
bir ömür verebilmek için hükfunetin par
lamentoyu feshedebilmesini ıstıyor. !>on
ra maliye kanunlarının yalnız hüki'imet 
tarafından teklif edilmesini ve memurla
nn kanunuesasi ile grev hakkından mah .. 

GiZLİ S-EVDA 
İRENE DUNE 

Katilin i.k günlerde- zannedildiği gi
bi, bir Hırvat olmadığı, Makedonyalı ol
duğu anlaşılmışl1r. Malfundur ki, Yu
goslavya aleyhine çalışan iki teşkilat 
vardır: Makedonya ihtilal komitesi, Hır
vatlar tarafından teskil edılen Ustaca 
teşki.atı. Bu teşkilatların bir çok mem
leketlerde şubeleri vardır. Fakat Hırvat 
t<e,kili.tının en büyük faaliyet merkezi 
Macariıtandadır. Macaristanda Yu:;os -
lav bua'uau yakınında Yanka Puszta de
nilen bir çiftlikte geçen yaza kadar bir 
çok Hırvat milliyetçileri yerleşmiş bulun 
makta idi. Bunların Yugoslavya aleyhi
ne tedhiş hareketi yapmak için orada ta
lim gördükleri iddia edilmektedir. Mar
ailya cinayetini irtikap eden Georgiyef'in 
de burada bulunduğu söylenmektedir. 
Her halde anlaşılıyor ki, katil Makedon
yalı olmakla beraber, Hırvatlarla hare
ket etmekte idi. Yugoslav hükumeti de 
aylardanberi bu vaziyete Macar hükume
tinin nazari dikkatini celbediyordu. Yan
ka Puszta kampı geçen yaz kapanmış ol
makla beıraber, Hn-vatların Macaristan· 
daki faaliyetleri devam etmektedir. Bu 
yüzden Macaristan Fransızların da çok 
§İddetli tenkitlerine hedef olmuıtur. 

rum emlmelerini talep ediyor. Dou- Vahti hayyaalar ansıtı..ıa c-eçen filimlerln en ırUhlşi 
mergue tarafından ileri sürülen bu tek- b 

liUer, bilhassa sol cenah zümrelerinin iti-1 !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'.!:~~~~~ 
'f. .y. 'f. 

Küçük itilaf ve Balkan misakı 

devletleri 

Kral Alekıandırın cenaze merasimin
de bulunmak üzere Belgrada gelen kü
çük itilaf ve Balkan misakı devletleri, 
merasimden ıonra bir içtima yaparak, 
kralın ö.ümile meydana gelen vaziyeti 
tetkik etmişlerdir. Müzakereden sonra 
neıredilen iki tebliğ, küçük itilafla Bal
kan misakı devletleri arasındaki münase
betlerin yakınlığım göstermesi itibarile 
dikkate layiktir. Bu vesile ile iki t'ebliğ 
netredilmiş olmakla bçrabfr, tebliğlerin 
metni biribirinin aynidir. Yalnrz birinde 
driiçük itilaf», diğerinde de «Balkan pak 
tı devletleri» tabirleri vardır .Tebliğler
de her iki grup ta aralarındaki münase
betlerin yakınlığını tekrar teyit etmek
te ve cinayeti de takbih eylemektedir. 
Kral Aleksandırın yası, küçük itilafla 
Balkan devletleri arasındaki yakınlığı 
tebarüz ettiren bir hadise olmuttur. Fil
hakika iki grup ayrı ayrı amiller ara
sında vücut bulmuştur. Fakat vücut bul
malarına sebep olan bu amiller esasla
rında değişmediği gibi, her iki grupun 
da hedefleri biribirlne uymaktadrr. Ge
rek kuçük itilaf ve gerek Balkan dev -

razlanna hedef olmuştur. Esasen hüku- - vaziyetinde yaşamışlardır. Bundan sağ. ve değişecekse, yeni mukavelenin ah-
mete muhalif olan sosyalistler, bunları lann ve bilhassa faşistlerin istifade etti- kamı na olacaktır.? 
faşistlik telakki ediyorlar. Sosyalist li· tiğini anlıyan komünistler, şimdi barış-
deri M. Blum yazılarile ba•vekile hücum ber h k işte Londraya gelen Japon ve Ame-, mai?ı ve faşizme karşı aber are et 1 1 l ·ı· ı d ediyor. Daha mutedil olanlar, demekra- - rika muralıhaı ari e ngı ız er arasın a 

etmeği teklif ediyorlar. Bu, esasen Fran- afi ı d b il sinin tehlikeye dü•tüğünü &m]iyorlar. yapılan iki tar ı temas ar a u sua e-
' _, sada filen -dana gelmiı bir vaziyettir. ·ı • lı 1ın kt d ilk Ba•vekilin müessesan meclisini topla- ~-, d d A re cevap verı mege ça şı a a ır. 

< Isıı»nyada da ve bir ereceye ka ar - k ·h ilo"-- b ·· mag"a karar verdig"i bildiriliyor. Eg"er ~~· temaslar bir ta rm ı t ..,,n le aruz et-
vusturyada da olmuştur. Şimdi bu teşri• · · V · d · meclis tekliflerini kabul etmezse, Dou- - • tirmıştir. Japonya, aşıngton a tespıt 
ki mesainin beynelmilel sahaya da teş- · kab mergue istifa edecekmiş, Geçen •ubatta edilen 3-5-5 nisbe~'lnİ ul etmiyor. Her 

• mili teklif ediliyor. d ] - ] b ı, · k" · Fransız nükumetinin hin bir mü•külat . ev ete g o a yanı toptan ye un tonaı 
' Evvelce Almanya da faşizme karşı bir- · · d ile teşkil edildig"ini hatırlıyanlar, Dou- tahsis edilınesım ve her evletin bu mik-

leımeği sosyal demokratlar, komünistle-
mergue'in bu kararı kar_sısmda endişeye F k dar içimle kahnak şartile istediği hacimde re teklif etmişlerdi. al<al o zaman o- - · · · S dücmüşlerdir. Bu kanunuesasinin ıslahı gemi ınşa etmesıni ıstıyor. onra tayya .. 

' münistler bu teklife cevap bile verme- k ·ı · ·ı meselesi halledilmezse, Fransada birinci re na leden gemı erın ı gasına· taraftar-
mİ§lerdi. Şimdi teklifin komünistler ta- d D. f d · t ·ı · · derecede ehemmiyelli bir buhran mey- ır. ığer tara tan enız a b gemı erırun rat1ndan ileri sürülmesi çok dikkate ;a.. 1 

dana gelebilir. d arttınlmasını da irtiyor. ngiltere gemi-
yandır. Brükselde yapdan bir içtima a ferin hacimlerini azaltmak, fakat adet-

'f. 'f. 'f. 

Sosyalistlik, Komünistlik 

Birçok memleketlerde faşistliğin kuv
vetlenmesi, sosyalistlerle komünistler a· 
rasında bir yakınlık meydana getirmek
tedir .. ikinci ve üçüncü enternasyonal, bi· 
ribirine uygun Prensiplere inanan iki ( 
ekol değildir. Bununla beraber, nihayet 
her ikisi de bir veya diğer fekilde sog. 
yalizmi kabul etmiştir. Binaenaleyh me
"ela muhafazakar veya liberallere naza
ran biribirine daha yakındırlar. Fakat iki 
kardeşin kavgan pek müthiı olacağı gibi, 
bunlar da harptenberi bit<birinin düşmanı 

go'l-üşülen bu meselenin ne netice vere-
ceği meraka değer bir meseledir. !erini artırmak istiyor. Amerika ise, in-

'!- 'f. 'f. gilterenin aksi olarak, gemilerin ha. 
Deniz silahları müzakereleri cimlerini artırmak, fakat adetlerini a-

zaltmağı daha muvafık buluyM. Hüliisa 

Gelecek sene toplanacak olan deniz 
silahlan konferansının zeminini hazırla
mak için Japonya, Amer.ika ve lngiltere 
araımda temaslar baılamıştır. 1935 se
nesinde deniz silahları konferansının 
toplanmasına rıebep, 1922 senesinde Va
§İngtonda imzalanan deniz silahları mu· 
kavelesinin mukadderatı hakkında bir 
karar vermektir. Bu mukavele aynen de
vam edecek mi? Yoksa değişecek mi? 

her üç devlet te karşı tarafı atlatmağa 
çalışıyor. Her üçu de ayni derecede kur
naz olduğuna nazaran birinin diğerini 

atlatmasına a- imkan yoktur. Her halde 
uzan tarkta ıiyasl vaziyetin karışması 
uzak ,şarkta siyasi vaziyetin karıtrnası 
lan Vaşington deniz silahlarını tahdit 
mukavelesinin tekrar tecdit edilebilece· 
ği çok şüpheli eörünüyer. 

Ahmet ŞUKRU 

Milliyet'in Edebi f omanı: 18 - Bana onlardan timdi biraz 
olsun söylemez misiniz? 

dcrek odasına çekilmiıı ve bir da
ha görünmemitti. Servet B. arada 
bir şeyler döndüğünü anlamakla 
beraber her ne bahasına olursa ol
sun Ferihaya malik olmağa karar 
vermitti. Parasının kalbine verdiği 
bir gurur ve cesaretle bir izzetine· 
fis meselesi yaptığı bu itten muzaf
fer çıktığım anlıyarak seviniyor
du. Feriha gibi genç ve çok güzel 
bir genç kız da her zaman ele ge
çen fırsatlardan değildi. 

-
İZMİR çocuGu 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
Feri hanın· cevap vermesine kal· 

ma<lı baıı uçlarında pey.da olan bir 
garson: 

- Hanımefendi - dedi - sizi 
telefonda bekliyorlar. 

dargın mısınız? 
- Size dargın olmak kabil mi? 
- O halde bana bir zaman ta-

yin ediniz .•. 
- Peki Yener bey. 

- Peki söylüyeyim... Sizi sevi· 
yorum Feriha ••• Sizi ne kadar çok 
sevdiğimi daha derin anlıyorum ... 
Ve bana o gece sizi sevmeme müsa
ade ettinizdi değil mi? .. Hislerime 
inanırsınız değil mi Feriha? 

- Oh... Ne diyorsunuz? Beni. 
seviyor musunuz? .. Yener... Yener 
bey ... Oh yarabbi!.. 

- Ne oluyorsunuz Feriha? .. 

Bilmecam:zin halledilmif şe~li 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 IA ı R,A M . A ı K . • ı O ı L ı AI 
2 P IE 1K l• ll ı • ı E • ,T A,N f 

3 A•:A•KIO·R,KU•IA 
4 ÇiA,NITtA• Gü z .mlY 
!) 

6 
7 
8 

1 I• • • A
1

• iP • • IU 
:< A İ z i A . N •"N• ö -A---R 

iN.• R.• IA mK 1 Ş_'[ 
ıli ı T I A I T l • I L •AŞ•• 

9 Al•• I A l• I M I E1T ı • I A I G 
10 DIEiNIKl• .A\T\• Sl• IO 
11 A, T • ı• • K i V AN c;. -Geçen defaki bilmecemizi doğru hal-
ledenler arasında çekilen kur' ada bi -
rinciliği: Galata~aray lisesinden 929 nu
maralı Bülent Bey, ikinciliği: 1..umıbul 
ıeker ıiri<etinde daktilo Nehire Refik 
banan kazanmrılardır. 

1 darebanemize müracaat ederek he. 
diyelerini almaları kendilerinden rica 
olunur. Hediyeler cumadan maada her 
gün saat üçten yedi~ kadar tevzi olu-
nur. 

:1(. * ~ 
BugÜn, geçen haFtaki bi.hnecemizin 

halli ile yeni bir bilmece daha takdim e
diyoruz. 

Milliyet, haftada iki bilmece derce -
der ve doğru nalledeıtlere kur'a netice. 
sinde hediyeler verir. Bilmecenin biri 
salı güııü, ötekisi cuma günü intiıar e
der. Taşradan aldığımız mektuplan 
nazan dikkate alarak ~.al müddetini tem
dit ettik. Bundan böyle salı günü tak
dim ettiğimiz bilmecenin müddeti per -
şembe günü akıamı nihayet .• V~) e _ka
dardır. Cuma günü dercettigımız bil 
mecenin müddeti de pazartesi akşamı 
gene (18) e kadardır. .... 

Osmanlıca karşılıklannı yazdığıımz 
kelimelerin öz türkçe mukabillerini ye
ni şeklimizin boş hanelerine yerleştire.. 
rek gazetemizden kestiğiniz ıekil ile 
birl,ikte (Milliyet bilmece memurluğu
na) gönderiniz. Kur'a neticesinde ~a -
zananlara gazetemiz hatıra olarak bırer 
heıdiye verecektir. 

JI. .. ;,. 

Geçen defaki bilmecemizi halleden
ler arasında çelı.ilen kur'ada birinciliği' 
kazanmış olan Üsküdar kız sanat mek -
tebi fransızca muallimi Semiha hanımın 
idarehanemizden hediyesini almaiarı rı
ca olunur. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Yeni bilmecemiı 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 1 1 ı • ı 1 
1 

Soldan sağa 
1 - Muktesit (6) Ben değil, o de-

ğil (3). 
2 - Kamer (2) . Zanu (3) 
3 - Amca (3). Nota (2). 
4 - Elem, keder (4), Arka (3), 

Ayı yuvası (2). 
5 - Çok dıoğil (2), Bir renk (4), 

yet (2). 
6 - Katiyyen (4) , Ceht, eziyet (4). 
7 - Elem, istirap ( 4), Beyaz (2), 

rabıt edab (2). 
8 - Asi (5). 
9 - Fidan (3). 

10 - Feraset, İzan (7). 
11 - Dalalet, hiddet (3), Firuze, gö

zün Ü•tünde ( 3). 

Yukardan aşağı 

1 - Ehemmiyetini kaybetmek ( 8). 
2 - Aksi sada, ffkir (2). intiba (2), 

yayılıyordu. Saadetten batka dü • 
fÜnecek hiç bir bulanık nokta yok 
tu ... Bu mesut dütünce ile köprü
ye çıkar çıkmaz bir taksiye atlı
yarak doğru Beyoğlunda Bohor 
efendinin müesesesine gitti.. iki 
arkadaş uzun uzun görüştüler. Ni
hayet karar verildi. Y enere haber 
gönderdiler .• 

-! .. 
Feriha derhal kalktı... İçi içine 

sığınıyordu. Telefonda bekliyen 
kimdi? Ahizeyi eline alıp kulak 
verince sarsıldı. Bu Y enerin sesiy
di. 

- Nasılsınız Feriha hanım? •• Si
zi dün gece rahatsız bıraktığım i
çin ben de rahatsızım, bu gece hiç 
uyuyamadım ..• 

- Yarın sabah gelebilir miyim? 
- Elbette gelirsiniz... Sizi bek-

lerim •.• 
- Fakat nerede. Sizinle yalnız 

konuşmak istiyorum. 
Feriha parmağında parlayan yü-

züğü gayri iradi elinden çıkar-
mıttı: 

- Sizi Yorgoluda beklerim. 

Ben o gece sizin o kadar sıcak sa
mimiyetinize kartı soğuk davran
dnn. Sizi gücendirdim biliyorum. 
Fakat kendimi affetireceğim ... 

- Yener bey ••• Ben ben başka 
şeye karar verdim. .. Dinleyiniz be-
ni ..• 

- Yarın Feriha ... Yarına kadar 
sabredelim... Yarın Yorgolu tam 
saat ikide F erihıı: ••• 

Servet bey vapurun lüks kama
sında kendi kendine birçok projeler 
çiziyordu .•.. Evvela bugün ni,anlı
sına bir çok kıymettar hediyeler a. 
lacaktı. Kadın kalbinin böyle cici
lere karşı ne kadar zayıf olduğunu 
biliyordu. Sonra ona ulüvvücenabı 
nın büyük bir nişanesini de göste
recekti .•• 

Yener üç vapuruna yetİfmek 
için elindeki işlel'i tamamlamağa 
çalışıyordu. Müdürün kendisini is 
tediğini haber alınca hayret etti. 
Acaba yeni bir iş mi havale ede· 
ct!klerdi. Yahut işten çıkarıldığı -
nı mı söyliyeceklerdi. 

Müdürün odasına girince şaşır
dı. Servet Naim Bey genit bir kol
tuğa kurulmuş kendisine cali bir 
tebessümle bakıyordu. 

Zengin adam azemetle. Y enere 
hitap etti: 

- Hasta değilim Yener Bey •.• iş
te apareyin başındayım. Bahçe
deydim. 

- Çok sevindim ••• Sizinle görüt
mek mümkün mü? 

F erihanın titreyen seai cevap ver
di: 

- Ne zaman? •• 
- Ne kadar çabuk mümkürue o 

kadar çabuk ... 
- !!. 

- Cevap vermiyorsunuz? bana 

- T e~kkür ederim ••• Yarın sa· 
at dörtte oradayım ..• 

- Saat ikide geliniz Yener bey ... 
O zaman mutlaka serbest olabili
rim ••. 

- Ne kadar erken oluna o ka
dar memnun olurum. Size kararla
rımı söyliyeceğim. Zannederim ki 
onlardan şikayet etmiyeceksiniz ... 

- Kararlarınızdan ını bahsede
ceksiniz? 

- Evet Feriha hanım ... Fakat 
sesiniz ne kadar çok titriyor •• 

Telefon kapanmıştı. Feriha düş· 
memek için koltuğun arkalığına 
dayandı. 

• • • 
Ertesi sabah Servet Naim Bey 

öğle vapurile lsı.-anbula iniyordu, 
Telefondan sonra sapsarı bir çeh
re ile yanına avdet eden nitımlısı
nm solgun hali son derece tecessü
sünü celbetmekle beraber hissiyatı 
m meydana vurmağa ces..ıret edeme 
mitti. Biraz sonra Feriha itizar e· 

Ondan sonrası kolaydı. Bir ke
re evlendikten sonra kız tamamile 
kendi malı olacaktı. Onu istediği 
gibi kullanabilecekti. Hatta bir da
ha ona lstanbulun yüzünü bile gös
termemek kabildi. Zaten Feriha 
biran evvel evlenmekte kendisin
den ziyade i\cele ettiğini anlatma
mıt hatta sarahatle söylememit mi 
"d'., 1 ı. 

F erihanın bu sozunu hatırla • 
malc onu müsterih ediyordu. Ah • 
lak çehresine genİf bir tebessüm 

- Yener Bey bugünkü kararı
mızı tebliğ etmek için arkadaşım 
Mösyö Bohor bana müsaade etti. 

Yener büs.bütün şatalamıştı. Mü 
essese namına yabancı bir ada -
mm söz söylemesi garipti. Fakat 
o intrikalı menfaat i,lerini bili
yordu. Cevap vermeden bekledi. 
Servet Bey: 

- Sizi müesesenin bütün işle
rini kontrol etmeğe memur ettik. 
Şimdi bat müfettitsiniz •• Maafı -

' l ugün MELEK siuamasııı Ja 
Zevk ve saadet kraliçesi 

FRANZISKA GAAL 
tarafından temsil edilen 

fLK BAHAR 
Resmi Geçidi 
iki saat mütemadi 

ltlve olarak: 

kahkaha 

Manilya'da ıulkasta uirayan 

Yuğoılayya kralı, ALEK· 

SANDR Hı. ile M. BARTHOU' 
nun yefatı, Marsilya Ye Paria'te 

yapılan bilumum merasim. Bu

i'lln ıaat 11 de tenı:ilith matine 

Osmanlı bankasındanı 
Yüzde 5 Faizli, 1918 tarihli Dahili 

istikraz tahvilleri hamillerine· 
1 T etrinisani 1934 vadeli ve 34 

numaralı kupon bedelinin 1 T eşrİ· 
nisani 1934 tarihinden itibaren 
Osmanlı Bankasının Galata ve 
Ankara idareleri ile vilayet mer-· 
kezlerindeki bilômum şubeleri gİ· 
şelerinden tediyesine başlanacağı 
ilan olunıır • 

20.- Türk lirası itibari kıymeti 
beher tahvil kuponuna mukabil 
kağıt para olarak 50.- knrut ve· 
rilecektir. 

Meccani lisan dersleri · 
C. H. F. Şi§l:i nihayesinden: 
Fırkamız binasında 3 ikinci Tqrin 

cumartesi gününden itibaren tkari he
sap ve muhasebe ile fransızca, alman. 
ca, İtalyanca , İngilizce lisan dersleri 
ücretsiz olarak verilecekt İr. Arzu eden 
heııkea akşamları saat 17,30 da ~aya 
müraeaa tla kayıtlarını yaptırabilirler, 

YENi NESRIY AT. 

Damlalar 
Genç şairlerimizden lmıail Safa 

Beyin «Damlalar» isimli bir ıiir kita, 
bı daha çıkmıştrr. Prüzsüz ve temiz 
bir lisanla yazılmı§ olan bu kitap, 
(Zindan) dan çok daha muvaffak bir 
eserdir. Bu gÜzel şiir mecmuasını ka~ 
rilerimize tavaiye ederiz. 

Kurtuluf ve kuruluş savaşı 

Uzerindeki yanlarım 
Halkevi reisi Ali Rıza Beyin, Kur. 

tulu§ savaşındaki hatıralarını, ve kur. 
tulu§ ve inkılap sav"fıınızm muhtelif 
yıldönümlerinde, muhtelif ınevzulan 

üzerinde açık türkçe ile ve herkuin 
anlayabileceği bir dil ile yazdığı ya
zıları "Türk kurtuluı ve kuruluı sa 
va.§ı üzerindeki yazılarun" adı ile bir 
kitap halinde çı:kmıtlrr ..• Kurttıluı sa 
va.§ında Büyük Erkanı Harbiye ınbe 
müdürü olarak, ve son on yılda da 
Harp akademiai harp tarihi hocası o
larak bulUDJilU§ olan Ali Rıza Beyin 
Cunıhuriyetin on birinci yıldönümüne 
a.nnağan ettiği bu kitabı okuyuoola, 
rmuza tavsiye ederiz. 

HoliYut 
Holivut'un 24 teırinievvel nuıhası çok 

güzel resimler ve birçok film mevzula 
rı ile intiıar etmittir. 

çabuk , acele ( 3) • 
3 - Emare (2), meyırn (3), 
4 - Dakik, hamur yapılır (2). gay. 

ri meskun (5). 
5 - Kırrnw (2). ta:re, civan (4). 
6 - Siyah (4) • 
7 - Mısır ( 4), taılıattur e'tmek (5) 
8 - Nota (2), yama (2), danıtel (3). 
9 - Kerre, ezmekten emir (2), ali.• 

met, emmekten emir (2), ahiz (4). 
10 - Arzu, istek (5). 
11 - Nihayet (3). fert (4). 

mz da iki misli artmıftır .• Dün ge
ce F erihadan itittiği sözlerle bu 
sözleri mukayese edince genç a • 
dam birdenbire hayret etti. Feri• 
ha o kadar içten samimi idi ki, 
sözlerinden şüphe edilemezdi. 
Mutlaka bunlar kendisile istihza 
ediyorlardı. Hakarete bile tenez• 
zül etmiyen bir gururla gözlerini 
bu garip adama dikti'. Servet Bey 
devam ediyordu: 

- Hakkınızda çok iyi fikirler 
uyandıran da nişanlımdır. 

Bu adam mutlaka delirmiş saç· 
malıyordu!. Kimdi bu türedi ni • 
şanlı? O Servet Beyi bekar olarak 
biliyordu.Bu sefer gülümser gibi 
oldu. Fakat Servet Bey izahat ve
riyor ve kendi aklınca genç adam
dan intikam alarak onu ezdiğine 
ayni zamanda büyüklük gösterdi
ğine İnanıyordu .• 

- Nisanlmır tanırsınız.. Mar • 
mara klÜbünde arkadaşmışsınız 
Feriha Hanımefendi! .. 

Bu ismi isidince sendeledi. Bir· 
denbire me~elenin içinden çıkamı 
yordu. Hiç bir cevap vermeden 
arkasını dönüp odadan çıktı. 

Odasına girince kendini toplı
yarak dü,ünmeğe ba,ladı. Demek 
Feriha bu sersemle nişanlanmıştı 1 
Kendini para için satmağa karar 

-Bitmedi-



Yeni gümüş liralarj Mecliste hafi 
(Başı 1_ inci sahife?•). Ve aleni celseler 

Fuat Bey, bır arabk dedi ki: 
- Öteki gazetelerden de gelecek 

lli<adaşlarıruz var. isterseniz, yukarıda 
biraz bekliyelim. Sonra hep birlikte ge

(Başı 1 inci sahifede) 
bu sözlerim gerç.-i biraz gayri münasip 
gibi görünürse de mevzua intikal ede 
bilmek için bir muk3ddeme olduğıın -
dan onları söylemekten çekinmedim. 

ıetiz ... 
- Nasıl merseniz •.. 
Henüz birer sigara içmiştik k4 ar

kadaşlar da geldiler. Fuat Beyin reh· 
lıerligile darphaneyi dolaşmağa başla • 
dık. ilk girdiğimiz yer, dökümhane of.. 
ılu. Burada iki büyük pota var. Birin
?e altm eritiliyor, birinde gümüş ... Her 
iki pota, 1400 kalori ha..aret neırediyor. 
Altın ve gümüş, bu potaların içinde 
~rçabuk eriyerek sulu bir macun kıva· 
rnını alıyor. Sonra bu macun - olsa 
da bol bol yesek - hususi kalıplarda 
aoğumağa terkediliyor. Kalıptan çıka • 
l"lldıklan zaman da birer uzun çubuk 
lıaiirü alıyorlar. 

Elimizdeki kanun sulh ve müsaf,.. 
met aleminde Türkiye Cumhuriyeti -
nin ne dereceye kadar amil olduğu • 
nu gösterdiği için ehemmiyeti elbet -
te pek fazladır. Bu kanunla akitlerin 
mütekabilen temin ettikleri menfaat 
hepsinin birer, birer kadirtinuhğma 
taalluk ettiği için her birerleri bu ka 
nunun aktinden dolayı §ayanı tebrik· 
tir. Fakat bizim için ayrıca iftihara. 
tayan bir cihet vardır ki o da . l~t 
Paşa hülr.Uıneti ta Lozandanben daıma 
elinde cihanı medeniyete kartı defne 
dalile yürümüıtür. Bu alameti sulh • 
tur. Her yerde bunu elinde taımııştır. Altın erittılcleri kazan, yahut potada 

lıiiyük bir parti ziynet altınım eritmek 
İizere getinnişlerdi. içinde çok eski al· 
bnlar da bulunan bu servet yığımru, 
biiyiik kepçelerle alıp alıp potaya bo • 
talttılar altınların sahib~ bu arada bize 
-..!attı: 

- Paraların hepsi Sıvas mab.- O-
radan toplayıp getirdim. Şimdi, eritip, 
•Yar raporunu aldıktan sonra külçe ha.. 
linde Merkez Bankasına götüreceğim! 
Ne madrabazlara boyun eğrneoi var, ne 
de uğraşması ... Götür altınlarını, al pa
tanı ... ,, 

. Altınlar, gözümüzün önünde eritil· 
dı, soğutuldu biraz sonra, sahibinin eli-
11<>, kiremit büyüklüğünde sarı bir kül. 
Çe l!Zattılar: 

- ;ıunu biz de görelim, diyecek 
0 1duk. Fakat sıkı tutmasak yere düşür.., ktik. Meğer ki tam 9 kilo 60 gram 
lilgırhğında imiş. 

- Kaç lira eder? diye sorduk: 

<u.: 
Altmlann •ahlıhi, hafifçe gülümse

- Eh ... on iki bin lira eder etmez. 
Arkadaşlardan biri, dayanamadı, bu 

on iki bin liralık külçeyi, koltuğu altı· 
lla alıp fotoğrafçının karıısma geçti: 

- 1' tbiimde bir de böylesi bulun • 
•unı ... çek bakalım ... 

. Dökümhaneden •onra kimyahane ge. 
:ı:t1q,. Burası, havagazr, kok kömürü, 
•e elektrikle işliyor. Asri tarzda yapıl· 
lrıış tahlil fırrnlannda her nevi madenin 
jn. doğru, en yanılmaz şekillerde talılil· 
•tı Yapılıyo.-. 

k Fuat Bey, vezne dairesinden geçer. 
h •n bize bir terazi gösterdi: O kadar 
~ssamıış ki bir gramın otuz ikide biri• 

~~- !artarmış. Kılı kırka yarar, diye işte 
""Ylesine derler. 

Fuat Bey, kap16ı kapalı bir odanın 
a.na.htarıru çevirir en: 
. - lşte, dedi, pantoğraf dairesine gi· 
tıyoruzt 

Burada, alçıdan başlıyarak pirince, 
lıaı,.,.a kadar çe§İt çeşit, irili ufaklı k ... 
~ı>,lar var. Son •ist~ bir makinede b_u 
Glıp, en ince teferrüatma kadar, tesbıt 
;,ııiliyor. Biz makineyi tetkik ederken, 

U;.t Bey gülümsedi: 
- Bir ölüm vak'ası, az kalsın. :yeni 

ıtaralann basılmasm.ı, en aşağı birkaç 
ay geciktirecekti! 

- Ölen kimdi? diye merakla sor • 
duk. Fuat Bey anlattı: 
•· - Leon efendi isminde bir Ermeni .. 
•••eğerse koca lstanbulda bu adamcağrz
d;"' başka, alçı kalıptan, pirinç kalıp 
a .'>bilecek kimse yokmuş. Leon efendi
;"0 di;irt ay evvel öldüğünü öğrenince 
"Petnızden vurulmuşa döndük. 

C 
1 
Şakası yak. Paraları basamıyacağcı. 

d~ırrnak işten değil. Günlerce .. d~ş~n
ı·. · Nafıle ... olmıyacak. Artık uırutsız. 
'.f:e düşmek üzere idim ki kafamın İ· 
Çınde b' • b l'rdi ır ız e ı : 

lıa - Acaba Galvanoplasti usulile pirinç 
lıp dökülemez mi? 

Artık bunun üzerinde işlerneğe ko
l'u!.1..._ F-'- • b'rk .. lıe, ~""'· -at yaptıgmuz ı aç tecru-
h 

1 
lllenfj netice verdi. Balmumu ka • 

/' ar, Ya eğriliyor, yahut ta parçalaru• 
ı:du. Nihayet uğra§a uğraşa, alçı ka
~ ·~ kenamu kapatarak, bahnumunu Ü· 
d "l"lne dökmek suretile pirinç kalıbı el. 

e ebneğe muvaffak olduk 

Fııat Bey sözünü burada keserek 
"otaı.••ı Tah . ·' d" ' ·· d" -Y sın e.1en ıyı gos1er ı: 

b - Şu gördüğünüz ikinci makine, 
"taıın~a. adam olmadıkça işlemez<d.i. 

alıaııı Efendi, bunu da öteki gibi otx>
llıatiJı bale getirdi.,, 

SilıJı Nihayet teksirhaneye giriyorUJ:, 
e kalıplarımn çoğaltıldığı yer bu • 

~ası ... Fuat Bey, bize burada bir Q<ıik 
alrpfar gönerdi; arada bir izahat ta 

\'eriyordu: 

- Bu erkek kalıp .. 1 Şu diti kalıp ... 
Meierse, kal~lann da erkeği, difiai 

"•rımt· Sonunda dedi ki: 
- Fakat asıl İfe yarayan kalrbm eli-.. , 

t•ıı .... 
Arkadatlardan birinin kulağına fıNI. 

dadım: 

- Yuvayı yapan dişi kuştur, derler. 
I>eıııeı.. ki parayi dıt yapan dip kalıp ... 

Kadın pannağı, kalıp teklinde de ol
•a, darphanenin içine kadar girmiş ... 

I Gu ilit çubukların tcl halinde ge-
1~~ k pul halinde çıktıgı darplı neyi do
-tırl.en kendı kendime: 

- Paralar, burada ıe!Jenip pullaıu.. 
f<>r ..• diye dü undüm. 

ti, I>&rpbanedelu m ineler içinde İlki· 
i' Lonclra darphanesinden geıtiıtilmiı. 
y..,.

1
. 1 T •İn efend~ bunlara bakanık, 

,, ı veaaııle, birer eşlerini de burada 

'"'"'"~ --..a muvaff k olmuş. 

d Put Paraların tıırtıldığı makineler 
e, to . 1 
~» ru ecek ıeyler ... Bu makineler, 
"'lU! ter zil h l t.)' a er, er pu u ayrı ayrı, tar-

~..:d•: -~afifini, orta siklettekini, ağmnı 
. ilıa-d d' N. . 
' :3>"' .. en ayırt e ıyor. ızamı tar-

noksan çıkanlar, tekrar eritilmek 

Hariciye vekilimiz · herhangi bir 
ııoayeteye girmiı olsa mutlaka. rozet 
yerine göğsünde defne dalı l&§ımıştır. 
Bugünkü netice uzun müddet sarfolu
nan m.esainin neticesidir. Eğer ben muk 
tedir olsam bugün defne dallarından 
müteıekkil bir eklili ismet Pap.ya he 
diye etmek istedrim. (alkışlar) 

Sın Bey kürsüden ayrıldıktan oon 
ra Iiyibanın maddeleri reye ko!'du ve 
ittifakla kabul edildi. Kabul edılen ka. 
nunun birinci maddesi aynen §Öyle • 

dir :At inada 9 Şubat 1934 tarihinde 
akit ve 8 mart 934 tarihi ve 2381 nu· 
maralı kanun ile tasdik edilmit olan 
Balkan misakı ve lahikalannın ihtiva 
ettiği bükümleri tatbik }'?'in büyük mil 
!et mecli&inin ittilaı dahılınde olan ta
ahhütler kabul ve ta.sdik edilmiştir. 
Meclis cumartesi günü saat on beıte 
toplanacaktır. 

Ajansın tebliği 
ANKARA. 25 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün öğleden evvel Kazım 
Pata Hazretlerinin riyasetinde toplan 
mrıtır. Celsenin açılmasını rnüteakıp 
Hikmet Beyin çekilmesi üzerine mün· 
hal kalan Maarif vekaletine Abidin 
Beyin tayin edildiğine dair riyaııetİ· 
cumhur tezkeresiyle Ali Şuuri (Balı· 
k~ir), Emin (Samsun) Rahmi (Siv~s) 
Mustafa (Tokat) beylerin vefat ettık 
!erini bildiren Başvekalet tezkereleri 

okunmuştur. 

Reis Kazım Paşa Hazretleri ölen 
nıebus arkada~luarın ailelerine riya • 
set divanı tarafından meclis namına 
taziyede bulunulacağını. bild~rıniş .~e 
hatıralarım taziz. için bır dakıka su • 

kut edilmiştir. 
Müteakıben 18 imza ile verilen bir 

takrir üzerine gizli celae yapılma&ı ka 
bul edilerek aelni celııeye nihayet ve
rilmiştir. 

üzere clökii.ınhaneye gönderiliyor, tart.. 
maıı tamam olanlar da , doğruca baslcı 
makinelerine! Baskı makinelerine de • 
dik amma acele ettik, daha pulların gö
rülecek iti var. Kenarlanna, hafif bir 
meyil veren hususi makinelerden g~~
cek ondan sonra da tavhaneye gırıp 
tavİanacaklar ... Tavhancde, pullar, ilk 
önce sodalı sular içinde yıkanıyor, ko. 
lay ba11lması için, fmnda yumuşatılı • 
yor 11cak hava tem"batı ile kurutuluyor, 
ve ~ncs bundan sonra, sikkehancye 
gidebiliyorlar. 

Yeni paralaruı, başlıca hususiyeti, 
kenarındaki yazılardır. Bu yazılan ila· 
ve etmekten maksat, taklitl.,..ini imkan
sız hale getirmektir. Çünkü, bu iş İ. 
çin Fuat Bey, en emektar ustabaşıları
nı, seEerl>er ettiği halde anca\( ÜÇ ay son· 
ra neticeyi alabilmiştir. Londra darp· 
hanesinde ise, kenarı yazılı para bas • 
n1a:k için tamam altı ay, geceli gÜndÜZ· 
lü çalışılmış. Paraları bu şekilde çıkar· 
mak için bütün makinelerin göbekleri· 
ni çıkarbnak ve hususi bazı teribat ila.. 
ve etmek laznn geliyordu. Bunu ba • 
ıarınak ise, kolay değildi. 

Fuat Bey, diyor ki: 
- Kenar yazılar, dişi de olabilil'di. 

F ak..ı biz erkek olmasını tercih eLtiık. 

Çünkü, dişi yazının çukurları, zaman
la mikrop yuvası haline gelebilinli. Bu
nun bir tek mahzuru düşünülür: O da 
aşınmasıdır. Fakat yaptığmuz tetkikat. 
tan anladık ki yazıların aımmasr için 
yirmi beş sene ister. Yinni beş seneye 
kadar da nasıl olsa, yenileri basılır . ., 

Nihayet işte sik.kehanedeyİz. Ma!D
nelerden şimdilik bir tanesi itliyor. Fa· 
kat, yakında, 25 makine, hep birden faa· 
liyete geçecekler. Makinelerin her biri 
dakikada seksen lira basıyor. 

İlk olarak piyasaya çıkarılacak olan 
gümüş liralıklardır. Daba sonra, yarmı.. 
!"': liraLk ve ymni beşer kurutluk gü. 
muşler, 10 - 5 - 1 kuruıluk nikeller 
ve on paralrk bronzlar basılacaktır. 

Dün akşam yeni liralardan ilk parti 
torbalar ve sandıklar içinde Ankaraya 
gonderilınittir. 

Cumhuriyet bayramında ve onu ta· 
kip eden günlerde, lstanbul piyasası da 
gümuş liralara kavuıacak. 

Çok çalışkan ve çok değerli müdü
rü Fuat Beye veda ederek darphane • 
den ayrılıırken içimde küçük bir endişe 
belirdi: 

- Allah vere de, şu güzelim gümÜJ 
liralann ötesini berisini delip, bronz 
beıliklere döndürmeseler! ... 

Yeni liralarımız, o kadar güzel ki 
insan harcamağa değil, bakm~ğa bile kı· 
)'amıyor. 

Öyle ıanırmı ki, halkımız.da para bi
riktirme isteği, bu gümüş liraları g~r • 
dükten sonra bir kat daha çoğalacak! ... 

Hayırlısı olsun ... 
M. SALAHADDiN 

MiLLiYET CUMA 2o 'ff.:;>.KlNır.v vl'..L l~.W 

11 inci yıl şen :iği 
(Başı 1 inci sahifecle) 

le, şehrimizde bulunan sefirler ve se. 
faretler mensupları Ankaraya gitmeğe 
ba§lamışlardır. 

Amerika sefarea müsteşarı Mösyö 
Shaw Ankaraya gitmiştir. Amerika se
firi Mösyö Skinner ile lngiltere sefa. 
reti ateşemiliteri miralay Sampson bu 
akşam gideceklerdir. 

Vali konağında balo 
Cllfnhuriyet bayramında, vali ko

nağmda, vali Bey tarafından bir balo 
verilecektir. 

Polisler bu akıt1n1 gidiyor 
Bayramda Ankarada yapılacak ge. 

çit resmine iştirak etmek üzere bura • 
dan gidecek olan polisleri dün emni • 
yet müdür muavini Hüsnü Bey teftiş 
etmiştir. Poli•ler bu Akşam hareket e
deceklerdir. 

Halkevinde balo 
Halkeviuden: 
Cumhuriyetin 11 inci yıldönümü 

onuruna 29 birincite§rin pazartesi gü. 
nü: 

Merkez salonunda saat (22) de ba
lo, Beyoğlu kısmında saat (15) te tem. 
sil, Alayköıkünde saat ( 20,30) da tenı
sil verilecektir. 

Beyoğlu kı•mında yerimiz mÜ$ait ol. 
duğu için arzu edenler davetiyeıiz gi. 
debilirler. Merkez ve Alayköşkü için 
davetiyeler her gün idare memurlukla
nndan alınabilir. 

Edirnede hazırlık 
EDiRNE, 25 (A.A.) - Edirne 

cumhuriyet baypllnt hazırlıkları bitmiş 
ve takların kurulmasına baılannuş. 
tır • 

Vali Özdemir Beyin reisliği altın. 
da çalııan kutlulama komisyonu dün 
bir kere daha toplanarak te&bit edilen 
program ve §İmdiye kadar yapılan ha
zırlrkları gözden geçirmiştir. 

Edime balk .. vi köycülük ıubesi ge
çen sene olduğu gibi bu sene de orta 
mekteplerden birer grupun köylere da. 
ğılması ve bu grupların bayramı köy. 
lüleriınizle bir arada klltlulamalarr hu
susunu temin etmiştir. Pazar günü 
muallimlerile birlikte yola çıkacak o
lan talebe grupları bayramı köylüler a. 
rasında geçirecek ve köylülere temsil. 
ler ve konferanslar verecektir. 

M. Titulesko 
Bugün geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
co, Balkan antantı toplantısına iştirak 
için Ankaraya hareket etmiştir. 

* * * 
SOFY A, 25.A.A. - Filibe ve Svi-

lengrade yolu ile Ankaraya gitmekte 0 • 

lan M. Til•ulesco, beraberinde iki katibi 
olduğu halde dün sabah Rusçuktan geç. 
miştir. Aynı trenle ·ı ürkiyenin Bükres 
sefiri Hamd.uılah Suphi Bey de Tiirkiy.;_ 
ye gitmektedir. 

ATINA, 25 (Milliyet) - Hariciye 
Nazm M. Maksimos ve Milli lktısat 
nazm M. Pesmazoğlu dün Ba vekıl 
M. Çaldariale Anka.raya yapacaklar• 
aeyahat hakkında gÖl"Ü§mÜflerdir. M. 
Maksimos ve M. Pesmazoğlu buradan 
cuma günü trenle ha.re ket edeceklcı, 
pazar günü sabah htanbulda buluna
caklar ve Türkiye merkezirule yapı • 
lacak olan Cumhuriyetin yıldönüınü 
bayrarmnda hazır bulunmak için ay• 
ni günde Ankaraya. hareket edecek • 
!erdir. 

Nazırlarla beraber Hariciye nezare 
ti şube müdürlerinden M. Rosetİ•, M. 
Maksimosun hususi katibi M. Pinelis 
lktıaat nez~eti müdür muavinlerin • 
den M. Teodoropulos ve lktısat neza
reti ticaret muahedeleri şubesi müdü
rü M. Haciva.silyo da Ankaraya gide· 
ceklerdir. 

Türkiyeye ait resim 
T ürkiyenin tarihi ve tabii güzellik

lerile aktüaliteye ait Türkiyeden gönde· 
rilecek resimler fransızca (Ankara) ga.. 
zeteısinde neşredilebilecektir. Neşredi • 
len resimler için iki liradan başhyarak 
layik oldukları kıymet verilecektir. Ar· 
zu eden resim sahiplerinin isimleri de 
neırolunacaktır. 

Üsloüdar hukuk hakimliğinden: 
Hat:er hanımın kocası Oıküdarda 

Atik Valide M. Caıni sokağında 9 No. 
lu hanede sakin Araçlı Ali oğlu Emin 
Ef. aleyhine açtığı boşanma davasının 
cari tahkikatında müddeialeyh Emin e
fendinin kaybolduğundan mumaileyhin 

hayat ve meımatından maliimatı olan • 
Jann maliimatlarıru !"ahkemeye bildir. 

m5 üzere ikinci attı ay müddetle ila • 
runa 18-10-934 tarihinde ilanen telıli. 

gat ifuına karar veri!miı olduğundan 
müddeti mezkür zarfında malumatı 0 • 

lanlann bu baptaki nıaliimatlarıru bil. 
dinneleri lüzumu ilan olunur. ( 4014) 

lstanbul asliye 1 ci hukuk mahke
mesinden: 

Bahçe.kapı Taş hanında 42 numara. 
da mukim Kavalalı İsmail Hakkı Beyin 
bir kıt'a mukaveleye müsteniden Sela
nik Bankasına terhin eylediği 76 adet 
1920 senesi kl"edi nasyonal F r&nse tah

".ilatına m~kabil istikraz eylediği 2683 
!ırayı tesvıye etmemesi hasebile mer-

hun emvalin satılmasr hakkında Selanik 
Bankası tarafından uıulen aehkeden ta.. 

lepte ikametgahı hazıraaı m~hul bulu
nan mumaileyh 1 smail Hakkı Beye Ti

c~r~t k~~nunun 767 inci maddesi mu• 
cıbınce ılanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan munuuleyh işbu iliiııın fer. 

dasından itibaren üç ırün zarfında satıı 
talebine karıı bir güna itiraz mevcut 
olup ta bildirilmediği takdir<le kanunu 
mezkurun 766 ncı maddesi mucibince 
emvali merhW1enin aatrbnaıına karar ve-
rileceği ilan olunur. ( 4026) 

(MÜTEFERRiK 
Ankara radyosu 

HABERLER) 
SPOR 

Bugünkü maçlar 
Futbol heyeinden : 

26-1(). 1934 cuma ııünü yapılacak mın· 
taka birincilik müsabakaları: 

lstanbul kumandanlığı sa • 
tınalma komi~vonu ilanları 

ANKARA, 25. A.A. - ikinci t<e~rinin 
birinci gününden itibaren faaliyde baş· 
lıyacak olan Ankara radyosu cazip bir 
programla işe başlıyacaktır. Radyo şim
dilik 19,30 dan 21 ekadar çalııacaktır. 
Bu müddet içinde fikir ve kültür hare
ketlerine ehemmiyet verildiği gibi, çok 
güzel ve cazip bir musiki programı da 
h~zırlanmıştır. Musiki programı İçinde 
Necdet Remzi, Ulvi Cemal ve F erbunde 
Cemal, Nurullah Şevket Beyler gibi 
mu~iki muallim mektebinin değerli Ü·3· 

tadları için yerler ayrılmıştır. Genç sa
natki.rlar Ankara radyosu için yeni e .. 
serler hazırlamaktadırlar. 

1 - Taksim stadında : saha komiseri 
Muslih Bey, Galata•aray-Vefa genç ı. 
saat 10,30 hakem Ali Rıdvan B. Gala· 
~asaray • Vefa B. t. saat 11,40 hakem 
Ali lbrahim B. Topkapı. Hilal A. t. saat 
13,20 hakem Saim Turgut B. Galatasa· 
ray· Vefa A. t. saat 15 hakem Adnan B, 

Yerköy istasyonunda Va
gonda teslim edilmek ve Hay
darpaşada Vagonda muayene 
edilmek üzere Yozgat kıt'atı 
için 20 büyük ve 20 küçük oı · 
du tipi veya kule markalı ma
den kömürü sobası pazarlıkla 
satın alınacaktır. ihalesi 27 
Birinci Teşrin 934 cumartesi 
günü saat 16 tadır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve teminatlariyle 0 

gün vaktinden evvel Fındıklı
daki komisyonda hazır bulun. 

Radyoda fikirleri, muf.aleaları. klasik 
şekildeki nutuklar halinde eşibniyecek
ler, cazip muhavereler, diyaloglar şek .. 
linde •eve seve dinleyeceklerdir. Gülünç 
fıkralar, Türk edebiyatının en güzel 
rnanzunı ve mensur parça1annı .Ankara 
radyosunda dinlenebileceği gibi, hocaları, 
talebeleri, kızları, kadınlar ve yaılıları 
da cidden alakadar edecek mevzular An· 
kara ra.dyosunun iıtigal mevzuunu teş .. 
kil edecektir. 
Radpd~ı y;ılnız münevverlerin değil, 

bizzat halkın da sesleri dinleııecektir. 
Nitekim birinci haftanın mevzuları ara
sında mehmetciği radyo başında dinle
yenler kıtlanın Türk halkının ruhunda 
ne kı.dar büyük tahavvüller yapt,ğını 
kolaylıkla dinleyeceklerdir. 

73 kaçakçl yakalandı 
ANKARA, 25 (A.A.) - Bize ve 

rilen malUmata göre, bu ayın on seki
zinden yirmi dördüne kadar gümrük 
muhafaza teşki!atı tarafından 73 ka • 
çakçı ile 48 kaçakçı hayvanı ve üç a· 
raba tutulmuş, 1351 kilo gümrük ka. 
çağı, 1553 kilo inhisar kaçağı ele ge • 
çirilmiştir • 

Sovyet sanatkarları şeh· 
rimizde sergi açıyorlar 

Venedikte açılan beynelmilel sa • 
nat sergisine ittira.k etmiş olan Sov -
yet heykeltraş ve ressamları lstanbul
da da bir sergi açacaklardır. Venedik 
le takdirler kazanmış olan bu eser • 
ler ~ehrimizde de takdir ve hayret kar 
tılanacakhr. Bu sergide 80 kadar eser 
teşhir edilecektir. Bunlaraı on iki&i 
heykeltra§larm eseridir. E•erler meya· 
runda Sovyet ricalinin &anatkD.rane bir 
suertte yapılmıı portreleri de vardır. , 
Eserleri teşhir edilecek Sovyet sanat· 
karları meyanında bilhassa Sovyet 
Rusyada ve Venedikte eserleri takdir 
!erle seyredilmit olan ressam Diyen • 
ka vardır . Bu sanatkar büyük bir ıöh 
rete maliktir. Bundan maada l'C&&am• 

lar meyanında Brodcku, Gerasimof, 
Petrof, Votkin, Villiam., Lariyan, hey 
keltra§lar meyanında da Çaykof, Mu
§İma Vera ve Lebedva. La.ra vardır. 
eserler şehrimize gelmiştir. 

c r' standaki Hırvatlar 
BUDAPEŞTE, 25 (A.A.) - Ma • 

car telgraf ajansının istilıbarına göre 
Macar memurları, Macariıtanda ya;:ı. • 
makta olan bir çok Hırvat muhacirle • 
rini isticvap etınijlerdir. 

Bunlar poli:iln neza.·eti altında bu • 
!umnaktadır. Tahkikat devam ediyor. 

Bir tevkil 
BUDAPEŞTE, 25 (A.A.) - Bazı 

ecnebi gazeteleri ecnebi membalardan 
almıt olduklaı·ı haberlere istinaden Bu. 
dapeşte zabıtasını Yugo•lavya sefare. 
tinin 22 teşrinievvel tarihli notası ile 
vaki talebi üzerine bir şahsı tevkif et
mit olduğunu yazmaktadırlar. 

Macar telgraf ajansnun Budap~te 
polis müdüriyeti nezdinde yapmış ol· 
duğu tahkikata nazaran Budapeşte za. 
bıtası, bu ş I! ll meydana çıkannak ve 
tevkif etınek için hemen bir takım ted. 
birler almıştır. 

Yan hakemleri : Halit lbrahim. Ek
rem Beyler. 

2 - Beşiktaş (Şeref) stadında: saha 
komiseri Necıni B. Istanbulspor • Sü
leymaniye genç t. saat 10,30 hakem, Ha· 
lit Galip B. lıtanbul G. - Süleymaniye 
B. !. saat 11,40 hakem Halic B. Beyler. 
beyi-Ka•mıpaşa A. t. saat 13,20 hakem 
Emin Fuat B. lst. S.-Süleymaniye A. t. 
saat 15 hakem Suphi B. Yan hakemleri: 
Sinan, Bahaddin beyler. 

3 - F enerbahçe ıtadında: ıaha komi
seri Kemal B. Fenerbahçe-Beykoz B. t. 
saat 11,30 hakem Ahmet Adem B. Af. 
tınordu • Anadolu A. T. saat 13,İ5 ha· 
kem Mehmet Reıat B. f" enerbahçe
Beykoz A. l. saat 15 hakem Sadi B. Yan 
hakemleri: lsmail Rıfkı, Zarif Beyler. 

Cihan rekoru 
VARŞOV A. 25. A.A. - Japon spor 

mahafilinin daveti üzerine Japonyaya 
gitmiş olan ve halen orada ikamet et· 
mekte bulunan kadın Leh ~ampiyonu Va
lru.ievicz, yeni bir 250 metroluk yarı§ 
cihan rekoru kırmıştır. 

Dalma rekoru 
TARANTO, 25 (A.A.) - Bir de

nizaltı gemisi .bütün dalma rekorlarını 
kırmııtır. Gemi 109 metre derinliğin. 
de dalarak bir saat deniz altında kal. 
mrıtır. 

~-~---~•o•~---~--

Ş ü k r ü Naili Pş. 
(Başı 1 inci sahifede) 

veda ziyafeti verilmit ve bu ziyafet 
hararetli tezahürlere vesile olmuttur. 

Aldığımız hususi mal Um.ata naza. 
ran Sükrii Na.ili Paıa. münhal mebus-

.. 

"Ali Hikmet Paşa, Hüsrev Bey 

luklardan birisine namzet gösterile • 
cektir. Halk fırkası divanı bugünler• 
de münhal mebusluklar için tespit e• 
deceği namzetleri ilan edecektir. Di. 
ğer namzetler arasında gene kolordu 
kumandanlarmıızdan Ali Hikmet Pa
şa ile sabık Tahran büyük elçimiz 
~ü.srev Beyin bulunmaları da ağlebi 
ıhtimal görülmektedir. 

Maamafih tahkikatın verdiği ne • 
ticeye nazaran bu talın 13 teşrini • 
evvele doğru ikametgahından ayrıl • 
mı1 ve kaybolmuştur. Kendisinin ne. 
rede olduğu §İmdiye kadar keşfedile
memi1tir. Yakalanması için çok geniş 
mikyasta tedbirler alınmıştır. 

Yazan F. M. Dos. 
toyevsky. Tercüme 
eden Retat Nuri. 

Amerik1tda grev 
PATERSON, 25.A.A. - Nev Yer

$ey - ipek fabrikaları amelesi grev ilan 
etıııi§.tir, Greve 30 bin amele iştirak eyle· 
mişlir .Mamafih fabrikalar, polisin hi
mayesi all'ında açılmııtır. 

Nobel mükafatı 

Salıdan itibaren 
son haftasıdır. 

••• 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bugün matine 14,30 da 
Bu aktam saat 20 de 

YARAŞA OPERET 
STOKHOLM, 25 (A.A.) - 1934 

senesine ait tıp nobel mükafatı, Mi • 
not Hurphy ve Nhipple isminde üç A
merikan doktoru arasında tevzi edil • 

3 perde, Besteliyen Yohann Straus• 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. 

miştir. 
Fiyatlarda büyük tenzilat 

her harıni,bir çe~le sltıfrted tyi çaıı~anııy;uırarı ıcuriaraa 

6romural dır: 
Bu n1Ustahzar-çocuklara bile verilnıekten çekfn r tmi)·ecek derecede· zararsrı 
olup sinir hallerini giderir, rahat bir uyku getirir ve uzun ı:aman .ıhnsa 
ila alışıklık 41ennez. Bromurat sinil ilerin_. tehcyy~lulerin v..e uyuyanta.yarı-
ların illcıdıJ. • 

10 w 'lG lıompı"imr,-( ll.1vf tiİ(lt 
1trde eu.1nrlerde rr(Cle ilt u.ııtı. .. 

KJ1ı;ıll A.-0 .. kimyevr ma<fdeler fabrikaları, Ludw1gshafen s/Rhin. 

6897 

maları. (135) (7044) 
7617 

••• 
Fırka ihtiyacı İçin 400 ton 

Lavamarin kömürü pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 27 
Birinci Teşrin 934 saat 15 teo 
dir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve te
minat makbuzlariyla o gün 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (119) (6991) 

7565 "' .. 
Çatalca Müstahkem Mevki 

Kumandanlığı emrindeki kı
taat ihtiyacı için 11,000 kilo 
çubuk makarna pazarlıkla alı
nacaktır. İhalesi 27 Birinci 
Teş~in 934 saat 14,30 dadır. 
Talıplerin şartname nümune
s~i görn;ıek üzere her gün te
mınatlarıle o gün vaktinden 
evvel Fındıklıdaki Komisyon
da hazır bulunmaları. (118) 

(6992) 7566 
• • • 

Fırka Kıta'tı ihtiyacı için 
96 ton kuru fasulye kapalı 
zarf usuliyle ııatın alınacak
tır. İhalesi 21 ikinci Teşrin 
934. Çarşamba saat 15 tedir. 
T_alı~ler, şartname ve nümune. 
rı gormek Üzere her gün ve 
ıhale günü vaktinden biraz ev. 
vel teminat ve teklifnameleriy, 
le Fındıklıdaki komisyonda 
hazır hulunınaları. (120) \ 
(7035) ""'7'------

R a mi idman Yurdu 
BugÜn saat 10 da azalannı kongr&. 

ye davet eder. Heyeti İdare 

İstanbul dördüncü icra memurlu. 
ğundan: 

Yeminli ehli vukuf tarafından ta
mamına 7876 lira kıymet takdir edilen 
Balatta Hacı lsa mahallesinin mplıkema 
altı sokağında eski 82 82 ük' 

. 78 ' m ener 
yenı • 80/2 numaralı bod~ıını katı ;.. 
1': ber~ beş katlı ve şahniıli ve me~ 
dn:eıu.~~~ mozayik, balıçeJe aynca kii.. 
mur!u~ ve elektrik ve terken tertiba
tı ~argır apartımarun tamamı ile yine 

, Fatıhte Atpazarında Manisalı Mehmet 
Pa~a malıall~sinin Yukarı Meydan ..,.. 
kagınd~ eski 12, yeni 12, 12/ 1 No. 
2115 _lira kıymeti muhammeneli zemin 
katı ıle beraber dört kaUı beden du 
varları kagir kayden ma dükkan ely.,: 
vm ma arabalık hanenin tamamı açık 
a~t!ımıaya konulmuş olup 1-11-934 ta. 
r~nde şartnameleri divanhaneye talik 
edılerek 28-11..34 tarihine müsadil 
ıamba gÜnÜ saat 14 ten 16 ya kad,.;i;. 
tanbııl dördüncü icra dairesinde açık 
arttırma sureti ile satılacaktır. Arttır. 

maya iıtirak için yüzde yedi b•~·k t 
. -·- ... 

rmnaı. akçesi al~nır. Müterakim vergi, 
~eledıye, vakıf ıcareleri mÜ§teriye ait _ 
lır • Arttımıa bedelleri muhammen !ay. 
metlerinin yüzde 7S !erini bulduğu tak. 
dirde ihaleleri yapılacakhr. Aksi haL 
de en son arttıranların taahhütleri ha· 
ki kalmak üzere arltırma 15 gün daha 
temdit edilerek 13-12-934 tarihine mG. 
ıadif pel'§emb;, günü ayni saatte mu.. 
hammen kıymetlerini yüzde 75 !erini 
tutmazsa 2280 No. kanuna tevfikan ..._ 
tış geri bırak.ılır. 2004 No. icra kanu • 
nunun 126 inci maddesine tevfikan 
İpotek sahibi alat:aldılarla diğer aJaka
darlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi g .• yri menkul Üzerindeki haklarııv 
ve hususi ile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile yimıi 
gün içinde icra dairesine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicil. 
!erile sabit olmadıkça satıı bedelinin 
paylaşmaoından hariç kalırlar. Alaka. 
darlarının işbu maddei kanuniye ahkii· 
mma göre hareket etmeleri ve daha f,.,,. 
la malumat almak istiyenlerin 934 • 
2744 No. dosya numarasile memuriye. 
timize müracaatları ilan olunur. ( 4022) 

İstanbul 5 inci icra memurluğun • 
dan: Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen sabun, ve fasulya 28-10. 
934 pazar günü saat 12 den itibaren 
lstanbulda Tahtakale telefon §İrketi 
caddesinde 34 No. lu cedit han önünd .. 
satılacağından taliplerin mahallinde ha
zır bulunmaları ilin olunur. ( 4042) 



' 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

MlLLlYET CUMA 26 TEŞRiNiEVVEL 1934 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Tekirdağ ve Malkaradaki kıtaabn ihtiyacı olan ll§ağıda cina 
ve miktarları yazılı İaşe madddeleri hizalarındaki tarihlerde 
münakasaya konulmuştur. Münakasa T ekirdağında Fırka Sa· 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini öğren
mek istiyenlerin her gün ve münakasaya girmek için belli gün 
ve saatlerde teminat ve teklif mektuplarile Tekirdağında Fır
ka Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

---------------·--------------------·~! İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo 
Türk Şirketi Hissedarlarına ilan 

Ticaret Kanuaunun 361 aci maddesiııe ve nizamnamei dabi i 
ahkamına tevfikan lıtanbul Rıhtım, Dok v• Antrepo Türk Şirketi 
hiHedarlan 28 Teşrinisani 1934 Çarıamba günü aaat 12 de fstan· 
bul'da Galata'd•, Oımaalı Bankası Müdiriyeti umumiyeıiade fev
kalade h•yeti umumiye halinde içtimaa davet olunurlar. 

Cinci Bu Efendi/erle polis dairesine gi
deceksiniz, sizi tevkife geldiler Kuru fasulye 

!er ve harbin sonuna kadar bırak· Kuru fasulye 

(461) 
Miktarı Ait olduğu Münakasa nevi 

(6865) 
İhale tarihi 

60,000 
35,000 
25,000 
14,000 

yer 
Tekirdağ 

Malkara 
Tekirdağ 

Malkara 

Kapalı zarf 12-11-934 Sa. 14 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Devletle imıa olunan mühayaa mukavelename1inla tasvibi 
2 - 1 Klaunuaanl 1935 tariblade Şirketin tasfiye haline 

konulmaaı. 
3 - Ta1fiy•y• memur zevahn Tayini ile llcretlerinin tesbiti, 
Hiasedarlar, nlzamnam•i dahiliain (27) nci maddesinde muharrer 

hisse tevdii muam•lesini Ticaret kanunuııua 371 nci maddesine 
tevfikan yevmi içtimadan laalı:al bir hafta avYel icra •daceklerdir 

Hisaedarların auusuna gllre iıbu hisseler, lstanbul, Pariı •eya 

Hülasa 1 
[Marthe Rithard Franı;ız casus teş

Jcilatı ta·~ fın<lan İsveçe gönderilmiştir. 
Vazifesi orada Alman casus t~kilatına 
girmektir. Orada Gerda isminde bir Al
man kadını ve Tadee, Charles isminde 
iki kardeşle tanışmıştır. Bu kadının Al. 
manların meşhur casusu Matmaze' Dok
tor olma91 ihtimal dahilindedir. 

Marthe seyahatinin sebebi olarak 
Karl Mather isminde bir İsveç dokto
runa aşık olduğunu söylemiştir. Fakat 
Almanlar bunun Almanyada bulundu
ğunu ve isterse ken<lisini oraya sevke. 
debileceklerini iddia etmektedirler. Fa
kat Marthc Almanya'ya gitmemek ta
raftandır, 

Buil1ln üzerine Gcrda ile arkadaşları 
lı:cndr.rini poli5e teslim etmek üzere bir 
manevra yapıyorlar. Ve iki polis me
muru ilo odasına girerek kendisini it. 
bam ediyorlar.] 

- Eğer casussanız, bu bitaraf 
memlekette vaziyetiniz ne olabi
lir, biliyor musunuz? 

Azıcık kurnazca hareket ederek: 
- Hiç olmazsa, sevgili Gerda, 

batkaları ne söylerse söyleain,sizin 
buna inanmamanız lazımdı. Benim 
kimseden korkum yok. Anlıyor mu
•unuz? Buraya nasıl geldiği mi bi· 
liyonunuz. Siz beni davet etti· 
ı:ıiz. Ben otele gitmek istiyordum. 
Buraya gelmem için ıiz ısrar etti· 
niz. Eğer lsveçte casus varsa, her 
halde o ben değilim. Herhalde ls
veçte bir kimseyi, bir delil olma· 
Clan kimseyi mahkUm etmezler zan
nederim. 

O zamana kadar sakin görünen 
Gerda düf111ancaama bavulumu aç
tı. Ve içinden benim hiç tanımadı
ğım bilmediğim iki zarf çıkardı: 

- Ya bunlar dedi? Bunları ne i
le izah edebilirsiniz? 

iki İsveç polisi bu vaziyeti alaka 
ile takip ediyorlardı. Onlar için 
ben bilakaydü farl mücrimdim. 

- Çok ileriye gidiyorsunuz! di
ye bağırdım. Demek buna da cesa· 
ret ettiniz. 

İki zarfı aldım. Birisi Almanya. 
Clan geliyordu. Ve Stkoholm' de 
Astoria oteline gönderilmitti. Diğe
ri Fransadan idi ve üzeri doğrudan 
doğruya W esteras villasına yazılı 
idi. 

İçinde yazı ilaçlı yazı idi. Bir i
laçla muamele gördükten sonra 
meydana çıkııuşb. Okumağa bile 
tenezzül etmedim. Çünkü Alıe i
di. Ve içindeki cümleler beni hiç 
te alakadar etmiyordu. Almanya 
dan gelen mektubun üzerinde Al
man pulu, Fransadan gelenin üs
tünde Franaı,z pulu vardı. Fakat bu 
son mektubun F ransadan gelmesi
ne imkan yoktu. Çünkü ben ancak 
bir haftadanberi W esteras villasın· 
da idim. Yeni adresimin Fransada 
malüm olmuı için asgari bir ay la
zımdı. Rakiplerim tarihte hata et
mitlerdi. 

- Fena bir dolap kurmuşsunuz 
arkadatlar, s)edim. Evet bu mek
tuplar benim namıma yazılmıt fa. 
kat bana ait değil imal edilmif uy
durulmut mektuplardır. 

Kartımdakiler bir dakika tered
"düt ettiler. Ellerinden kaçıyor mu 
idim? Daima hiddetli ve istihfaf. 
kar bir sesle ilave ettim: 

- Bırakın giyineyim. Elbette 
Westeras'da Fransanın bir konso
losu vardır. Bu hadiseyi onun önün
de görü~ürüz. Bu münakatayı de
vam ettirmek için kafi derecede iyi 
almanca bilmiyorum. 

Cerda; sadece: 
- Çok geç dedi. Konsolos bu 

zaman uyumuftur. Zaten bu efen
dilerle beraber polis dairesine git
meğe mecbursunuz. Sizi tevkil için 
gelmislerdir. 

Bu 'efendiler dediği adamlar 
bu iki bodur, kısa boylu adamdı'. 
Fakat benim casus olduğumu nere
den anlamıtlardı? 

" " 
mazlardı. Nohut Açık münakasa 

,, ,, '' ,, 15 
12-11-934 .. 15,30 

Bunlarla mücadele etmek mecbu- · Nohut ,, " " " ,, '' 16 
riyetinde idim. p Pirinç 

- Bir dakika beni yalnız bırakır- p. p· . 
21,000 
11,000 
21,000 
11,000 

Tekirdağ 

Malkara 
Tekirdağ 

Malkara • 

Kapadı zarf 13-11-934 .. 14 

. . . d d" . ınnç 
mısınız, gıyıneyım , e ını. . . 

Biraz duraladılar. Sonra çekildi· Ç. Pınnç 
ler. Yalnız b3Jıma bir dakika Ç. Pirinç 
durdum. Pencere açıktı. Uzaktan ekirdeksiz 
kasabanın ıtıkları görünüyordu. K. Üzüm 
Ay, gölgelerin arasında çamların 

.. .. ,, ,, " ,, 15 
.. .. " " 15,30 
,, ,, '' " 16 

Londra'da Osmanlı Bankasına tevdi edllebileceklerdir. .. .. 
1 .. 

.. 
" 

" 
14-11-934 .. 14 

İıtknbul 26 T, Enel 1934 
iDARE MECLf Si 

1 " ,, tepe erini yaldızlıyordu. Y avaf ya- Mercimek 

21,000 
11.000 
21,000 
11,000 
24,000 

Tekirdağ 

Malkara 
Tekirdağ 

Malkara 
Malkara 

,, '' 
'.Açrk münakasa 

" .. .. " 14,30 
" " .. .. 15,30 
,, ,, ,, ,, 16 

1 DEVLET DEMlFjYOLLARI lDARESl iLANLARI ·ı 
İdaremiz için pazarlıkla sa tın alınacak olan elektrik hır

davat, bezli ve içi telli hortum, İşaret Bayrağı, Pis gaz, kontr 
plak, göztaşı ve 14 kalem laboratuvar aleti gibi 30 kalem muh· 
telif eşyanın 31-10-934 çarşamba gÜn üsaat 11,30 da pazar· 
lığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkur saatte mağazaya müra 
caatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı 
listede X işaretiyle malzeme İç in nümune getirilmesi ve nüınu• 
siz tekliflerin kabul edilıriiyece ği ilan olunur. (7163) 

V3f giyiniyordum. Kaçabilir miy-
dim? Odr,."TI ikinci katta idi. Eğer Mercim$ 
pencerelerden atlasam bacaklarım Bulgur 
kırılabilirdi. V1! sonra kaçarsam 

.. .. ..... 
.. .. ,, ,, ,, ,, 15 

7359 

bu bir nevi itiraf yerine geçebilir
di. En iyisi kartı karfıya mücadele 
etmekti. 

Güzelce podramı sürdüm. Mina
yı aldım. Bavulumu aldım ve dıtarı 
çıktım. 

Korkunç dostlarım salonda bek
liyorlardı. Evin sahipleri olan M. 
Adam la madam Adam da orada 
idiler. 

Evvela kadının yanma gittim; 
- Madam, dedim, bana kartı 

gösterdiğiniz hüsnü kabulden dola· 
yı size çok t~eldriir ederim. Son. 
ra iki polis memuruna döndüm: 

- Hadi efendim, gidebiliriz. 

Saat belki on olmUflu. W esteras' 
m sokakları bombottu. Bütün evler 
kapkara görünüyordu. Hiç bir ıfık 
kalmamıfb. Yalnız bu mnumi süku
netin içinde ayak seslerimizi duyu
yordum. Eğer ertesi L ·• "l lsveç poli
si beni bir zindana atacak olursa 
kimse benim ne olduğumu bilmiye
cek beni aramıyacaktı. F ransadan 
çok uzakta idim. Ve biliyordum ki 
eğer kaybolsam bile, teflerim be
ni arayıp sormıyacaklardı. Sonra 
hiç bir dostum nerede olduğumu 
bilmiyordu. Yalnız kendi kendim
den °kuvvet alabilecektim. 

İki polis memuru gene nazik dav· 
randılar. Ve komiserliğin kapısını 
açtılar. Kötedeki sıranın üstünde 
bir adam uyukluyordu. Bizim içeri 
girdiğimizi duyunca uyandı ve ken
disini topladı. 

Zavallı köpeğim mahzun mah -
zun bana bakıyordu. Vaziyeti an
lar gibi bir hali vardı. 
Odayı geçtik. Batka bir odaya 

girdik Burası diğerine nazaran 
daha karanlıktı. Yalnız tepedeki 
pencereden içeri biraz mahtap gi· 
riyordu. Mobilye namına bir tek aı 
ra vardı. lsveçteki karakolların ka 
pıaltı, Fransadakileri hiç te arat -
mıyordu. 

Komiser gitmitti. O zaman an
ladım ki geceyi burada geçirece -
ğim. Hiç istifimi bozmadım. Çan
tamı açtım. Terliklerimi, gecelik 
entarimi çıkardım. Ve mümkün ol 
duğu kadar rahat etmek için ne 
lazımsa hepsini yaptım. Uyku kuv 
vetimi tekrar iade ederdi. 

Kafam bir hümma içinde yanı· 
yordu. Saatler bu yanan kafamın 
üstünde ağır bir su gibi akıyordu. 
Ümidi kemıemeğe çalıtıyordum. 

Tepedeki pencere yavaf yav&f 
tafakla beraber aydınlanınağa bat 
!adı. Bu esnada içeri bir polis me
muru girmitti. Beni bir ba,ka oda
ya götürdü. Çünkü burasını erken
den temizleyeceklerdi. Böylece bir 
kaç saat daha geçti. Karnım çok 
acıkmıftı. Mina olduğu yerde döıt 
dönüyor ve kıvranıyordu. Öğleye 
doğru saat on birde bir polis me · 
muru geldi ve beni bu vaziyetten 
kurtardı: 

- Şef, dedi sizi bekliyor. 

-Bitmedi-

VAPURCULUt 
TORK ANONİM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALiCi 
Lim«n Han, r.ı.ıan: 22925. 

Trabzon yolu 

Cinsi Miktarı Temdit müddeti İhale giinü 
Pirinç 15,000 Bir hafta 28-10-934 Pazar 
Pirinç 15,000 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalemde otuz bin kilo 
Pirince 16 Birinci Teşrin 934 tarihinde yapılan münakasası 
neticesinde verilen bedelleri pahalı olduğundan 21-10-934 
tarihnden 28-10-934 tarihine kadar bir hafta müddetle 
temdit edildiğinden taliplerin Edirnede Satmalma Komis-

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonundanı 

1 - Selimiyedeki lot'atın ihtiyacı için 310000 kilo ekınelı 
lik un kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İstekli• 
lerin ihale giinü olan 15-11-934 Perşembe günü saat 14 dt 
teminatlariyle birlikte satına ima komisyonuna müracaat 

eylemeleri. 

yonu Reisliğine müracaatları. (507) 
(7063) 7578 

• • • 
Cebeci hastaneainin deği- adet Klayton sistemi Otoklav 

şikli yapısının kapalı bürü- - 1sterilizatör ve Lavabosu 
nıüne istekli çıkmadığından kapalı bürüm yolile satın alı- 2 - Arzu edenler şartna n"teyİ satmalma komisyonund' 

pazarlığa dökülınüştür. Üze- nacaktır. Üzerine bırakılması 
rine bıralolınası 4-11-934 pa- 18· 11-934 pazar gÜnÜ saat 
zar günü saat on birdedir. ls- 14 dedir. İsteklilerin bağlılığı-
teklilerin bağlarını görmek i- nı görmek için her gün öğle· 
çin her gÜn ve . pazarlığına den sonra eksiltmeye gİrecek-
gireceklerin belli saatte An- lerin de belli gÜn ve saatından 

görebilirler. (6958) · 

re bir hafta temdit edildiğinin 
ve talip olanların Liva Satınal
ma Komisyonuna müracaat
ları .(509) (7060) 

7573 
karada M. M. Vekaleti satma! evvel pey akçeleri ve dilek o- • • • 
ma komisyonuna vermeleri. kuntularıru M. M. V. Satmal- Tekirdafmdaki lotaat ih-
(526) (7149) ma Komisyonuna verilmeleri. tiyacı İçin açık münakasası o-

• • • (524) (7155) lan 13000 kilo ve Malkaradaki 
Fırka yoklama komisyonu "' * * kıtaat ihtiyacı için 5000 kilo 

ihtiyacı için aşağıda cins ve Burgaz lot'atı için İki yüz Zeytin yağlarına ihale gÜnÜ 
mıktarı yazılı eşya 5-11- ' yetmiş dört ton Un kapalı olan 20-10-934 tarihinde ta-

zarfla satın alınacaktır. lha· l. km dıw d hal 934 pazartesi günü saa 5 e ıp çı a gın an i esi 
lesi 25 Teşrinisani 934 tarihin- 28 10 934 .. ·· t lik pazarlıkla satın alınacaktır. - - pazar gunune a 

Taliplerin teminatlariyle de saat 16 _da yapılacaktır. er!ilmiştir. Evsaf ve şeraiti gör 
birlikte belli gu"n ve saatte ko- Kırklareli kıtatı için üçyüz mek isteyenler her gÜn ve mü 

sekiz ton Un kapalı zarfla aa· k · · Ak ed kJ misyonumuza müracaatları. na asaya ıştıra ece er de 
•525) (7156) tın alınacak, ihalesi 25-11-934 belli gün ve saatte teminatla-
' tarihinde saat 16 lork beşte ·ı b" lik T ki d w d F 
Bir adet Sarı Pirinçten huhu- rı e ır te e r agm a ır-

yapılacaktır. l"aliplerin şartna k S t im K · 
bat :\ondası. 8 a ma a omısyonuna 

"" günü saat on dörttedir. Şart· 
namesini görmek üzere her 
gü.• ve ihale günü de vaktind~ 
evvel teminat ve teklif mektııf 
larıru makbuz mukabilinde M 
karada Levazım Amirliği sll' 

tınalma komsiyonu Riyasetirıt 
vermeleri. (383) (64~~ 

.. ,. . 
İzmir 3 Tay. Alayının ihtİ't 

yacı için 145200 kilo ekmeğİ 
kapalı zarfla satın alınacaktıl' 
İhalesi 28-10-934 pazar güııii 
saat 15,5 tedir. Taliplerin şat' 
namesini görmek için her güıı 
ve nıünakasasına iştirak ede· 
ceklerin belli gün ve saatte b' 
mirde satmalına komisyonuıı' 
müracaatları. (384) (64J~ 

melerini görmek için her gün ·· I (508) ( ) 
Bı'r adet sarı p1°rinçten Cagw · idil · muracaat arı. 7061 ve ıste erın belli gün ve saat 7574 '!· * • 

muayeneai sondası. ten evvel dilek okuntularıru • " • Beş yüz elli bin kilo un b 
Bir adet sarı pirinçten Un son- Lülehurgazda satınalına ko- Edirne Liva lotaatı ihtiya- palı zarf usuliyle ihalesi 6 'fe4 

dası misyonuna vermeleri. (528) cı için iki şartnamede sekizer rinisani 934 salı gÜnÜ saat ol 
Bir adet hassas terazi. (7151) bin kilo sade yağının yapılan dörtte yapılacaktır. Şartnafl" 
Bir adet maden mesabe bir • • • münakasa neticesinde pazarlı- sini görmek üzere her gÜn 

911 

metrelik Karamanda bulunan lot'a- ğa bırakılarak 20-10-934 pa- ihale günündeki vakti mua1' 
Bir adE>t elek arpa muayenesi tın ihtiyaçları olan 200,000 ki zarlık münakasasına verilen yeninden evvel teminat ve tıı> 

için lo Unun 15 İkinci Teşrin 934 bedeller pahalı görüldüğün- lif mektuplarını makbuz JJ1&1' 

Bir adet l.up perdesiz arpa ve Perşembe günü saat 11 de ka- den 28-10-934 te pazar günü kabilinde Ankara Levazun /.' 
unda mevcut bit ve haşa- palı zarf sureti:. le münakasa- saat 14 de tekrar pazarlığı ya- mirliği satınalma komisyoll" 
rat muayeneai için 11 icra edilecektir. Şartname- pılacağmdan taliplerin Edir- riyasetine vermeleri 

Bir adet ama ve hububat sini görmek için her gÜn ve ne Liva Satınalma Komisyo· <432) (6712) 
. • . h • münakasasma iştirak ede- nuna müracaatları. (502) • • • 

muayenesı ıçın ta ta tepsı. ceklerin belli gün ve saatten (70S8) 
7572 

Tekirdağmdaki lotaat ilı' 
* * * evvel teklif mektuplarını Kon- • • • tiyacı için açık münakasad'ııı 

Çorludaki lotaat ve mües- yada Kolordu aatmalına ko- Bayramıçtaki lot'at için bulunan 17 ,000 ve MalkarıJ ~ 
seselerin ihtiyacı için kapalı misyonuna vermeleri. (527) 21750 Marsilya kiremidi 780 taatı ihtiyacı için 7,000 ki' ıı. 
eksiltnıe ile 14900 kilo koyun (7150) mahiye kiremidine verilen bunun ihale günü olan 20-111 

eti alınacaktır.Eksiltme giinü cuu· 
1
• • * * fiat pahalı görüldüğünden tek- 934 tarihinde talip zuhur e~ 

15-11-934 perşembe gunu Kilosu rar pazarlığı 31-10-934 çar- mediğinden ihalesi 28-IOJ' 
saat 15 dedir. Şartnameyi al- Bulgur 18,500 şamba giinü saat 13,30 da ya· pazar gününe saat 15 e talilı, 
mak isteyenlerin her giin ve Bulgur 18,500 pdacaktır. İsteklilerin Bayra· edilmiştir. Evsaf ve şeraİ~ 
eksiltme mektuplarını verecek Liva lotaatİJlln ihtiyacı O· mıçtaki satınalma komisyo- öğrenmek isteyenlerin her gll 
olanların teminatlarile birlik- lup 16 Birinci Teşrin 934 de nunc. müracaatlan. (513) münakasaya iştirak edecekle' 
te belli saatten evvel Çorludaki yapılan münakasasmda veri- (7115) 7619 rin belli gün ve saat' 
Komisyonumuza baş urmala- len bedeli pahalı görüldüğün. • • • te lt-minatlarile T ekirdağınd' 
rı. (7153) den 21-10-934 den 28 Birinci Yü~ kırk bin kilo kuru fa- Fırka Satınalma Komisyoıı&I' 

• • * Teşrip 934 pazar günü pazar- sulye kapalı zarf usuliyle ihale na müracaatları. (512) 
Ordu Mhhi ihtiyacı için beş !ık münakasası yapılmak üze- si 3 Teşrinisani 934 cumartesi (7071) 7579 . _./ 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hi .. eye gör<~ 
N O • .111 N o. Si hammen l<J)' 

1361 Beyoğlu Tozkoparan Mezarlık Ahşap üç hane ve bir dükkan 211-2114 16-18-20-22 2316 'f. J..• 
1362 Samatya Hacı 1-lüseyİn Kalpakçı koltuğu Ahşap hane 3. 5 39 1800 •' 

İsveçli oldukları için, Alman ca
suslarının sözlerine, genç bir F ran- 1 
~·~ kadınının sözlerinden daha çok 
ıt~m:'t edebilirlerdi. Onun için be
nı dınlemiyorlardı bile. Bununla 
i~i defa oluyor ki İsveç polisi be-
nımle me,gul oluyordu. Bir hafta Sakar • vapuru 

1 k 
} & 28 Teşrinlcncl 

evve , endilerine gitmeği vadet-

1365 Eyüp Hacı Hüsrev Savaklar Bostan ve odalar 84/ 960 42-45-49-47 315 '' 
1366 Fener Abdisubaşı Kireçhane Kagir hane 1/2 3 2550 •' 

miştim. O zaman aleyhimde bir de- PAZAR ıı-ünü oaat 20 de Galata 
lil de yoktu; ne vesika ne de Char- rıhtnnmdan kalkacak. Gidişte Zon· 
les ile Taddee'nin liıburatuvarla- guldak, lnebolu, Ayanc•k, Samsun, 
rında hazırladıkları sahte mektu Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö-
lar. P 1 rale, Trabzon ve Rizeye. Dönütte 

Bu bitaraf memlekette kanunlar ı b~nlara ilaveten Of, ve Sünneneye 
•• 'ht' k"' '"k b' d l"J f k ı ugrayacaktır. 
_..n ı, en uçu ır e ı , en u a --------------1 bir emare ile beni hapse tıkabilir-

1368 Beyoğlu Yenişehir Kasap Ahşap hane 2/ 3 42 1244 •' 
1370 ,, Hüseyinağa Valde çeşmesi 115 metre arsa 2 ı 3 34 460 •' 
1373 Ayvansaray Eski Mustafapaşa Çınarlı çeşme Kagir hane f amaın 59 3900 •' 

Mevkileri ve evsafı yukarda yazılı gayrimenkullere 8-10-934 tarihli satışı da alıcı çıkmadığından satışları aynı şartlar1' 
bir ay müddetle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 8-11-934 Perşembe günü saat on dörttedir. Şartname Bankamız l<ll' 
pısma asılmışır. Alıcıların Ga latada Gümrük sokağındaki eski Kredi Liyone Bankası binasındaki saha komisyonuna ıniir•' 
caatları. (6646) · 

t 
t 
1 
f 

1 
b 
e 

ti 
r 

n 
1 
lı 

ı. 

b 
r 

ol; 



MlLLlYET CUMA 26 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Selinik Bank.aı 
Sicili Ticaret Memurluğundan: 
1 t bul ·ryetinde Galata semtinde Bankalar caddesinde nizamnamesinde yazılı mua:nelat işi ile iştiagl ettiğini be-

.~ d s an T.vı at ve Sanayi Odasında 31 sicil numarasında mukayyet ve (Selanik Bankası Türk Anoninı şirketi) un-
" an e. en .v~ . hıc~reb lunan anoninı şirketin İktisat Vekaleti celilesince musaddak muaddel madde Iayıhalarmm kanunu 
vanı tıcarısını aız u f'k · "ili · t d · · hf ik .. "d 18 10 934 arı"hın" de ticaretin ahkam ve mevadı mahsusasma tev ı an sıcı tıcare aıresınce ma uz vesa a mustenı en - - t 

tescil edilmiş olduğu ilan olunur. 

Selinik Bankası Hissedarlarının 8 !\lisan 1934 
tarihinde aktteyledik eri f ev kala.de içtimada 

Eski Şekil 
Madde 6.- Şirketin hali hazırdaki ~er• 

tnayesi beheri 500 Franklık 60,000 bıs· 
se ,;ncdinden mütelekkil olarak 
30.ooo.ooo franktır. . 

tadil edilen maddeler 
Muaddel Sekil 

Madde 6. - Şirket sermayesi, .be· 
heri 8 29 Türk liralık 200,000 hı>.e 
senedi.ne münkaoiın 1.658.000 Tür~ li 
rası olarak tesbit edilmiştir. Bu hı .. <; 
senetleri, (A) tertibi hisse ~n.':tle~ı 
ünvanını haiz olup yüzde 5 kumulatıf 
bir ilk hissei te:nettüe, ,irketin infi · 
.aahı halinde, sermayenin i~de~!ne, e • 
saa mukavelenin 29 ve 33 uncu m_ad : 
deJerinde musarrah bu~unan hısse' 
temettüe müstabik ~J~lar. .. . 

Kümülatif ilk hısseı temettu tabi· 
rinde"n maksat şudur: 

Eski Şekil 
!erinin is!mlerini, ve hisse senetlerinin 
a dedini gO~tcren bir liş lc tanzim cdil~
cek ve idaer meclisi tarafından musad
dak o~arak hissedcırların görebilece~ i 
bir mahall~ ilsak ve talik olunacaktır. 
Bu liste, heycli umuıniye müzakeratın\...c1 
başla,nasından evvel tallk edilmi§ ola• 
caktır. Mezkur listesin ikinci nuaha&ı 
heyeti uınumıye katicin> tevdi edile
cektir. 

Muaddel Şekil 
ya hunların vekillerinin isimlerini, ve 
l. iaıe &enetlerinin adedini gösteren bir 
l>te tanzim edilecek ve idare mecliai 
tarafından musa.ddak olarak hisaedar 
larm görebileceği bir mahalle ibak ve 
talik olunacaktır. Bu liate, heyeti u • 
mum.iye müzakeratınm batlamasından 
evvel talik edilmiş olacaktır. Mezlı:iir 
listenin ikinci nüshası heyeti umumi • 
ye katibine tevdi edilecektir. 

1 

7 
- -------- :s 

Mütercim ve Muhasebeci Aranıyor 
lııtanbu!da hir ıirl<et için, almancay a ve türkçe muhabereye ve türkçe • al· 

manca fenni tercümeleri yapmağa muk tedir ve muhasebeden anlar bir T"" k . . ur me-
mura .ihtiyaç vanl.ır. Taliplerin tercümei hallerini müı'ir mektuplarını al\ üt er 
cim» rumuzile lstanbul 176 No. lu posta kutusuna göndermeleri • (3945) 

Gayrimübadiller Takdiri Kıymet 
Komisyonundan: 

27 Birinci Teşrin Cumartesi 1 No.dan 908 No. ya kadar 
28 ,, ,, Pazar 909 ,, 2300 

Alacakları yekılnu 100,0 00 lirayı tecavüz,~den ;e karar 
numar~ları. yukarıd'.1 ~a~ılı olan Gayri Mü:ıaclillerin yüzde 
0,43 nısbetınde nakit ıstıhkakl arını almak üzere hizalarında 
gösterilen günlerde komisyona müracaat etmeleri. (7164) 

Güzel San'atlar Akademisi 
. Müdürlüğünden~ 

. C~~urıyet Bayramında Ankara'da açılacak İnkılap Re
~ım Sergısıne mevzuu inkilab a ait olmak şartile iştirak etmek 
ısteyen Ressam ve Heykeltıraşların 26-10-934 cuma günü 
akşamına kadar eserlerini Akademiye teslim etmeleri rıca 
olunur. (7133) 

lstanbul Mıntakası Tahsil 
Müdürlüğünden: 

Beher hisse senedi de beherı ~()() 
franklık 5 kısma münkasımdır. Taca• 
ret Kanununun 1749 Numaralı 22 Ey• 
lüI 1931 tarihli kanunla ı:a'dil o!u~ 
·nu§ 386 ıncı maddesi ahkam .. e §e~aıti 
nıucibince toplanacak olan H_ey'etı U· 
Rlllmiye, sermayeyi, bir veya bır kaç. ~e: 
f'ada tezytt edebiEr ve yahut ~enzılını 
kararlaştırabilir. Hey'eti Umumıye, tez· 
Yidi sermayeye veya tenzili sermaye tar
zını leıbit eder. 

Hey'eti UMtH'._ .. ; ~,mevcut hisse ıene
datının bir kısmını herveçhi ati (~) 
cinsinden hi!tıe senedabna ve (B) cın .. 
•İnden teme;tü senedatma tefrik edebi· 
lir. (A) «cİnıi• ünvarunı haiz bulunacak 
olan hisse ı:enedatı işbu esas muka':ele
nanıesinin 29 ve 33 üncü maddelerirule 
ınusarrah bulunan hissei temettüden 
ltıa'da yüzde 5 n>spetinde (cumulatif) 
bir ilk hissei temectüe istihkak kesped_e
cektir. Ve ayrıca §irketin infisahı halin· 
de scrnuıyesi iade olunacaktır. (Cumul:ı· 
tıf) tabirinden maksat budur: Teyzı 
edilecek temettü bulunmaz yahut bu 
1~mettiı yüzde 5 tevziine kafi g~ezse 
hısscdaı·lar "elecek seneler temet'tuatın
dan bunun l:.Wisini talep edebilirler. 
(B cin;İ) unvanını haiz bul"'?"cak olan 
temettü senetleri ise iıbu nızamname• 
nin 29 ve s~ 'üncü maddelerinde mu
san-ah olan bir hiısei temettüe müsta· 
hık olac~ktır. ( ;,.~) temettü senedatı sa· 
bipleri muamelatı Şirkete ~üdahele ~ 
tneyecek ve Heyeti Umumıyelerde sahı· 
bi rey olamayacaklardır. 

Tevzi edilecek tenıettü bulurmıaz 
yahut temettüat yüzde 5 in tevziine 
kifi gelmezse, hissedarlar, ge!~~k. se 

ler temettüünden bunun telafısını ta 

En cok bıs•eye ınal.ik olan h>ssedar
lal"dan. ha= bulunanlardan ikisi, yahut 
bunların adenıi kabualleri üzerine, hale
de su·asile hunları lak;p edenler, kabul· 
!erine kadar, tasnifi al"aya davet olunur· 
!ar. Heyeti umumiye katibi reis ile rey 
toplamağa meur olanlar tarafından ge
rek hissedaran ve gerek hariçten tayin 
\ ' C intihap olunur. 

ı;: n çok hisseye malik olan hissedal'
lardan haza bulunanlardan ikisi, ya• 
but bunlarm ademi kabulleri üzerine, 
li&tede saaaile bunlan takip edenler, 
kabullerine kadar, tasnifi araya davet 
olunurlar. Heyeti Umumiye katibi re· 
is ile rey toplaımağa memur olanlar ta 
rafından gerek hissed&ran ve gerek 
hariçten tayin ve intihap olunr. 

Mükellefin ismi Mahallesi - Sokağı Cinsi Kıymeti 
Lira 

Apartıman 16680 

Şu kadarki, Heyeti Umumiyenin te
ınetıü aeuedab sahiplerinin hukukunu 
tnuhil mahiyetteki kararlan mezkur te
nıettu senedatı şahiplerinin aktedecek· 
le..,i huıusi Heyeti Umumiyece tavsip 
edibnedikçe nafi>: olamaz. 

Bu hususi Heyeti Umumi· 
Yede temettü senedatı sahiplerinin nıs· 
fmın huzur ~ıra. Kararlar hazırunun 
ek•eriyctile 'erilir. (A) tertibi bisse se
netleri çıkarmak suretile tezyidi serma· 
yey ~ karar verecek olan Heyeti UmunÜ· 
ye ,bu lezyid-e itlirak edenlere mU.na
>ip göreceği (prim)i ilerde ihraç edile
cek yeni ( B) unıfı temettü senedatı o
larak ita edebilir. Heyeti Umumiye, Şir· 
lcet sermayesini, Frank yerine, mevzua
tı kıınuniyenin talep ettiği cinsten pa• 
raya tahvil edecektir. 

ne d .. 
lep edebilirler. Bundan maa a, ı~ı • 
bari hiç bir kıymeti olmıyan v~ mık_: 
darı (A) tertibi hisse senetlerıne mu
savi bulunan B temettü senetleri ih • 
das edilmiştir. Bu senetlerin esas mu .. 
kavelenin 29 uncu ve 33 üncü madde· 
leri..de musarrah karlara münhasa o
lan bir temettü hissesine haklan ol..eak· 

ta. Ticaret Kanununun 1749 No. ~ 1 

22 Şubat 1931 tarihli Kanunla t":dıl 
edilen 386 ıncı maddesi bükümlerıne 
tevfikan toplanmış olan Heyeti Umu 
ıniye, Şirket sennayeaiı;ü. bir veya bi_r 
kaç defada tezyit. c;dehılır veya tenzı• 
!ini karulaştırabılır. 

Heyeti, Umumiye, aenna?'eni~ _te z
yit veya tenkisi auret ve şekıllerını tea 
bit eyler. . . . . 

Sermayenin her hangı hır tezyıdı, 
( A) tertibi hisae senetleri çıkarılma· 
sı suretile vaki olur. • 

(A) tertibinden hisse senetler• çı • 
lcararRk ! f"nnavenin tezyidine karar 
verecek olan Heyeti Umumiye, te~ • 
yidi sermayeye it~ir:J< e~,f le~hr mu • 
nar.ip göreceği pr~ yenı .. en. 1 aç ~ 
dilecek (B) tertibı temettu senetlerın 
den verebilir. 

( B) tert:bi temettü senetleri sa.bip 
leri ~rket mu&melitına müdahale e
demezler. Heyeti Umumiyelerde reye 
i~tirak hakları yoktur. 

Şu kadar .. ar ki, Heyeti Umumiye· 
nin temettü senetleri sahiplerjnin lııı· 
kukunu muhil ,....ı.iyetteki kararlar 
mezkiir H:nctler aahipJerinin aktede .. 
cekleri hususi heyeti 18Dumİyede tas. 
vip edilmedikçe ~fiz olaıııaz. Bu_ hu· 
susi Heyeti Umunuyelerde temettu "" 
netleri sahiplerinin nısfınm buzu~ şart 
tar. Kararlar hazır olanların ekserıve
tile verilir, 

Heyeti umumiyer.ln kararlan bizzat 
yahut temsilen hazır bulunmuı olan 
hisscclarların ekser;yeli aı·asile ittihaz 
clunur ve bizzat yahut temsilen hazır bu .. 
)unmuş olan his•edarlardan her biri, ma
lik oldukları beher 500 Franklık 25 ya
lıut 100 zer franklık 125 adet hisse te
nedi parçası i~in bir reye maliktir. Ma
baza heyeti uınumiy~de Lazır bulunan 
azanın malik oldukları ı eyin adedi içti· 
maın akdı giinünde kanunen muayyen 
olan h:ıddı ;ızam:den fazla olamaz. Bu
nunla berabel'. t1ığer hissedarları tem
sil eden bir hissedar milveKkili için rey 
verebilir. Ve bu ahvalde, müvekki!lerh
den her birinin malik olduğu rey kadar 
reye malik olur. Şıı kadar ki, müvekkil· 
leriı \len hiç biri münferiden heyeti umu
miyenin içtimaı gününde kanunen tayin 
edilmiş olan adetl~n fazla reye malik ol~
maz. işbu esas mııkavelenamesinin al
tıncı maddesinde beyan olunduğu üzere 
eğ~r heyeti umumiye, iki nevi senet çı: 
karn·sa (A) ve \ B) senetlerinin malik 
olacakları rey adedi, bu nevi hisse se
netlerinin ihracına karar verınit olan 
heyeti umumiye<;e tayin olunacak, bu
nunla beraber, her hissedarın malik ol
du!1u rey, heyeti umumiyenin ıçtımaı 
J!ÜnÜndc kanun"n tayin edilmiş bulunan 
haddi azamı reyden fazla olamaz. 

MIMWe "'9 - H-ıat. gayri -,,..ıea 
mesarili umumiye ile bilcümJe teahhüdat 
tenzil edildikten sonra kalt\n hasilitı sa
fiye temeltüalı te!kil eder. Bu temet
tü•ttan a 

Evvela - lhf iyat akçesine tahsis edil· 
mek üzere yüzde 5, Saniyen - Tediye 
edilen ıeı·maye Üzerinden yüzde .S nis
petinde ilk hissei tem<".tü ifraz edildik· 
ten sonra baki kalan temettüat berveçhi 
8.ti tevzi edilecektir. 

Oibu muaddeı altıncı maddenin aon 
fıkrt·&ında yazdı mevzual'I: kanuniyenin 
talep etti"i paranın icra Vekilelri He'ye-
tince Tii;k Lirrsı olarak mütalea olun... Meclisi idare azasına tevzi 
duğu Hey'eti Müıarünileyhanın 2·12-933 Ü•el'e yüzde 10. 

edilmek 

tarih ve 15450 numaralı kararnamesini Hasta memurlar için bir teavün ıer-
tebliğ eden 13-12-933 tarih ve 6-113 nu· mayesi teşkili zımnında meclisin emrine 
D\4ı·alı Yüksek Başvekalet teskere>inde amade bulundurulmak üzere yüzde 5, 
taırihan ifade olunmut ve bu hususun ı B~ki kıllan tcmettüattan senei atiyc-
l'larıkadan alınacak ayrı bir mektupla . ye ilcvri veya hu•usi bir ihtiyat akçe-
leyidi de beyan edilmiş olmakla bu ci- , sinin teşkili idıı heyeti umumiyece ten· 

l
het 21 Teşrinievvel 933 tarihinde l<>p• sip eclilecek olan miktar tenzil edildik· 
a?an Bankanın fevkalade Heyeti Umu• ten sonra k;\lan miktar hissedaranın 

r•Yesinin b.~fcttiği setahiyele .. ~i':'.aen sahip bulundukları hisseler nispetinde 
daı·e Mech~ı azasından ve Mudu.ru u-

1 
bcyinlerindP !evzi edilecektir. 

"!urni Mosyö de Lavernette imzasile Ik- . Sermayenin (A) ve (B) &enedatına 
lısaı V ckô.letine verilen 1 Şubat 1934 . kalbi halinde lemetıüatm tevzii atide-
tarihli İ•tidada \icra Vekilleri Heyetin ki veçhi Üzere olııcaktır: 
ce verilen kararda zikredildiği veçhile · A.- yüzde 5 (yüzde beş) bir ihtiyat 
l:Devzuubahs mevzuatı kanuniyenin t:alep akçesi teşkiline ; 
j'f.ği paranın Türk lirası olarak Se. B - Yüııde S (yüzde bet) (A) his .. 

1 
nık Bankasınca da aynı şekilde müta- acnedatının taliye oJunmuı olan aerma-

(;- ve kastedilmekte bulunduğu ,eklinde yesine, cltıncı ma<!ılede muharrer olduğu 
eyan ve teyit edilmiştir.) veçbil~ cumulatif bir ilk hinei temettü 
Mıufa Madde 21 - Usulü daire•İncle ini· tevziine muktezi mebaliğe, 

d 
e 21.- U•ulü dairesinde inikat · b"l ·· l h"ı C. - Temettua'" tm L-'-'yeıı" v-hı" ati" e e h . . 1 kat eden heyeti umumıye, .• cum e. ı ......., -• 

d 
n eyetı umumıye, bi cümle hine· ed H t üzere tevzı" olunacak~ •• 

arla t 'I d H . sedarlan tem.oil er. eye t uınumıye, '" 
kal ~· ~:•be er. eyeti umunuye, laa laakal 8,29 Türk lir&lık 125 ~yüz.~r- % 10 (yüzde on) aralarında tevzi 

Y•rmı ' iaseye ve yahut 100 (yüz) d' 1 k b lu olunmak üzere meclı"sı· ı'dare ---•---
er franklık 125 (yüz yirmi bet) hisse ım.i bet) hi...., sene ıne ma ~- 1 

• ut .._.... ••• ~ 
Par• l"k b mwn h-· edarandan terekkup eder. ıo 5 (yüz<!~ be~) hastalanan memurlara 

ı ,ft11na ma ı ilmnunı hi11edarandan d d d lmak erclck .. ed H" Hı" ·---'aran heyeti wnumiyesin en. a yar ıın o üzere meclisi idare emrine 
. . up er. ıuedaran heyeti umu- """" · 1 t .. k rnıtesınden addolunmak hakkına malik dolanmak hakkına ınalik ol~!'~ '?n, o an eavun a çesine. 
o~~ ~çin ' hiu.,darların bine aenet1e- hiuedarluın hisse aenetlerını ıçtıına T ':"'ettüatın mütebaki si ıenei ati yeye 
rını ıçtima daveliy,..inde tayin olun davetiyesinde tayin olunmuş olan k!'· ~~vrı vey~ hu•u.i. İhtiyat akçeıi teıkili 
olan kaulara, Me, lisi idare taraf ;;;.u' aalara, Meclisi idare tarafından tayın ıçın he~etı umumıyece tensip edilecek 
tayin olunınuı olon müddeti- --~ n olunmn• olan mu·· ddetler zarfında tev olan mık tar tenzil edildikten sonra bil Ü• 
t d" im 1 · 1' - ~.ında ~ (A) B ev ı e e erı azım gelir Bu m""dd ı di etmele••' lizım gelir. Bu müddetler, mum ve ( ) senetleri arasında bili 
1 k • u e • •· t-<-"k .. er, anununun C'mrettiği müddetJerd.. kanunun emrettiği müddetl~en faz- :ı-r• ve musavat üzere tevzi edilecek· 

Heyeti umumiye.Un kararları biz
zat yahut temsilen hazır bulunmuş o
lan bissedarlann ekseriyeti aruile it• 
tihaz olunur ve bizzat yahut temsilen 

b 1 1 hi •• edarlardan 
hazır u unrnll§ o an 
her biri malik olduktan beher 8,29 
Türk li;ahk 125 adet hisse senedi İ • 
çin bir reye maliktir. Mahaza, heye· 
ti umum.iyede hazır bulunan azanın 
rnalik olduklan reyin adedi içtimaın 
akdi gününde kanunen muayyen olan 
haddi azamiden fazla olamaz. Bunun 
la be<abe.r, diğer hissedarları temsil 
eden bir hioaedar müvekkili için rey 
verebit:r. Ve bu ahval de, müvekkille
rinden her birinin malik olduğu rey 
kadar reye malik olur . Şu kaı!&r ki, 
müvek.ki\lerinden hiç biri münferi .. 
den heyeti umumiyenin içtımaı günün 
de kaırunen tayin edi\ırıit olan aıL>ıt
ten fazla reye malik olamaz. 

_Jdadde 29 - Ha,..latı gayri aafiye
den ıneaa.rifi ıunuı:niye ile biJdbnle ta 

l hüclat tenz;ı edildikten aonr& ka • 
lan haatlatı aa :iye tenıettüatı teşkil e
der. 

.u temettüattan: 
A - % 5 (yüzde beş) bir ih.tiyat ak. 

çesi teşkiline. ' 
B - % ( yü:zıd~ beş) ( A) hine sene

datının tediye olunmuş ol&n aerıınaye
sine, altıncı maddede muhatTer oldu
ğu veçhile kümülltif bir ilk hiısei te· 
mettü tevziine muktezi mebaliğe, 

C. - Temettüatın bakiyesi veçhi 
ati it .. -• tevzi olunacaktır: 

\ % 10 (yüzde oıı) aralannda tev· 
zi oıunmak üzere meclisi idare aazla· 
rına, 

% 5 (yüzde beş) hastalanan me • 
murlara yardım olmak üzere meclisi 
idare emr:ne olan teavün akçesine. 

T emettüatm. m:ıütebakisi aenei ati
yeye devri veya hususi ihtiyat akçe • 
si teıkili için heyeti umumiyece ten· 
aip edilecek olan mikdar teD%İl edil • 
dikin aonra hililmum (A) ve (B) senet 
leri &rasında bila tefrik ve müsavat 
üzere tevzi ~~':"ektir. 

: 

' 

fazla olamaz. Hiose senetleri sahipleri~ la olanıaz. Hisse senetleri, sahipleri • tır. 
ne nama muharrer bir makbuz verilir. ne naıma muharrer bir makbuz veri- Madde 33. - Şirketin müddeti mÜn· Madde 33 - Şirketin müddeti 
Bu makbuzlar kendilerine heyeti umu- lir. Bu makbuzlar, kendielrine heyeti kaziye oldukta ve yahut tekmil olmaksa- münkaziye oldukta veyahut tekmil ol 
•niye içtimaına girmek hakkını bahşe· umumiye içtimaına girmek hakkını zın f~~h?lund~kta c~iyeti umumiyeye ınaksızın feaholundukta cemiyeti umu 
~er. Heydi ~mumiyede hazır bulunm~k bahşeiler. Heyeti umumiyede hazır meclısı ıdarenın teklifi üzerine şirk fn miyeye meclisi ôdarenin teklifi üzeri· 
akkın;o ınalık olan her J.iuedar kendisi· bıılunruak hakkına malôk olan her hia suı·eli kat'i muamelat ve heıabatına ek~- oe ıirketin sureti kat'i mu&meliıt .. e 

na lemsi! cttiı ebilir. Ançıık temsil ede- sedar kendisini temsil ettirebilir. An- ~a.r ve_rccek ve. kat'i hesap muamelatı besabatma karar vere<:ek ve kat'i he 

hceukı··zat1 ırı heyeti umumiyeye hakkı du· cak tem&il edecek zatın heyeti umu• ıçın bar v.eya.bır kaç memur tayin ede- ıap muamelatı için bir veya birkaç me. 
u 

0 
b" h' d miyeye hıtk.kı duhulü o'lan bir hiaae • ek k t f ...... · d ., .au ır ıs•e ar olması şarttır. c ve şır e ın me ~unanın huku'ic ve .se- mur tayın e ecek ve şirketi mefsuha· 

ou ba"I ·ı 
1 

dar olmuı •&rttır. Bu bapta veri'-'· .ı 1 ı hh .. d 1 h k k 
1 

• r a vcrı mış c nn •elô.lıiyetname- • ~- dne a .. ~fe ea " akının diğer bir •irkete nın u u ve senedat ve taahhüatı • 
rırı h · • olan aali.hiyetnamelerin, heyeti umu· · - ı • d' • h" 

b
. • eyetı umumıy<nin içtimaından evru erag e me ve haiz oldug"u h • :ııın ıger ır şirkete devrü ferağ et • 
ır haf! aniyenin içtimaından bir hafta evvel k k d · · d .. · u k h · 

e . 
a evvel Meclisi idareye tevdı" kuff . a_ıkre_ıdın e muna,sıp göreceg' ı" saı"r me ve aız olduğu hukuk dairesin • 

d 1 Mecll·.,· ı"dareye tevdi edi1-'· olma.. - .. . 
1 
nı 

1 
,. 0 ..._ a eı ı lı ar ve se.ahiyet:i · · de munasıp göreceg" i sair kiffei ikti· 

. ıı o masa wzımılır Şu kadar ki iı· lazımdır. Şu kad&r ki i•tiınaen sağır ·ı h" "h memurını 

Nesim Taranto Kadıköy Cafer Gül sokağm
ağa da 5 atik 

11 cedit 
Yukarıda cinsi ve evsafı ve .kıymeti muharrer emlakin 

tz mamı vergi borcundan dola yı satılığa çıkarılarak keyfiyet 
~1-9-934 tarihinde ilan ediln1işti. Görülen lüzum üzerine 
ılıale müddeti ?.6-10-934 tarihinden itibaren bir hafta tem
~~ edilmiş. old~ğundan ~alip lerin kıymeti mukayyedenin 
yuzde 7 ,5 nısbetınde temınat akçasile yevmi ihale olan 
~ -11-934 tarihine müsadif pe r§embe günü Eminönü Kazası 
idare Hey'etine müracaatları ilan olunur. (7102) 

Gedikpaşada lstanbul JandarmJ 
Satınalmk Komisyonundan: 

iki bin seksen altı metre tavla elbiselik haki bez 
31·10-934 çarşamba günü sa at ondan on bire kadar pazarlık
la satın alınacağından isteklilerin ilk teminat makbuzlariyle 
gösterilen gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. 

(7113) 

Deniz Levazım Satınalma Ko_ 
misyoııu Reisliğinden: 

1800 Kilo Reçel: açık eksiltmesi: 17 lkinci Teşrin 934 cu
martesi günü 14 de. 

750 Kilo Şehriye: açık eksiltmesi: 17 İkinci Teşrin 934 cu
martesi günü 14 de. 

4500 kilo Makarna : açık eksiltmesi : 17 İkinci Teşrin 934 cu
martesi 15 de. 

1300 kilo Beyaz Peynir açık eksiltmesi: 17 İkinci Teşrin 934 
. cumartesi günü 16 da. 

Denız Levaznn Deposu ih tiyacı için yukarda cins ve mık
taı·ı. yazılı yiyecek, hizalarınd a yazılı ~ ve saatlerde acık 
eksıltmeye konmuştur. Şartnamelerini .!!C:;--.!k ve almak ·is
teyenler her gün ve eksiltmeye gireceklerin o gün ve saatlerde 
Kasımpaşadaki komisyona , müracaatları. (7028~ 

htanhul malıkemei asliye üçüne" 

hukuk daiı·esinden: Anna banma tara • 

fından Beyoğlunda Hammalbaşı cadde

s.inde 36 numarada mukim iken ika.. 

metgô.lıı meçhul bulunduğu anlaşıl&n 

Vasi! Alanasi efendi aleyh.ine açdan 

davadan dolayı mahkemeden aaclır o • 

lan ve kanunu medeninin 132 ve 138 

inci maddelerine tevfikan tarafların bo

!8D"lallırına mütedair bulunan 22-10..934 

tarihli karan havi 934 • 981 numa • 

rah ilamın mumaileyh V asil Alanasi e. 
feniliye ilanen td>liği tensip edilmil 

olmakla tebliğ makamına kaim olmalı: 

üzere ilin sureti maıhkeme dtvanıhane
aine talik edildiği alin oluour. ( 4024) 

TASHiH - lstan',,uJ Ziraat Baııka
aından: Düııkü Milliyet gazetesinin aon 
~abifesinde çıkan satrş ilanımızda 
1591/ 2 11ra numaralı mülkün emlak 
numarnı 249 • 251, hisseye göre mu· 
hamınen kıymeti de 3800 lira olacakta. 
Yanlışlığı ta•hih ederiz. 

Eski Şekil 
ra (A) hisse senedatı için tediye Ölun· 
muf olan sermaye tesviye olunduktan son 
ra geriye kalarak mebaliğ kari teşkil e. 
decek ve (A) hisse ıenetleriel (B) te
mettü senedatı aralarında bilalefrik ve 
müsavi bir surette tevzi edilecektir. 

Sultanabmet üçüncü sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Dırvacı Soc. Anonim Enka Olande. 
se şirketi tarafından Sultan Hamamın
da Havuzlu H&n arkasında Handan han 
8 No. lı mağazada kağıtçı Moiz Adınan 
aleyhine ikame eylediği davamn cer.,. 
yan eden muhakemeUncle müddeaaley· 
hin ikamcqiılıınııı meçlıuliyeti dolayı • 
ıiie ilanen yapılan tdiligırt üzerine yev· 
mi muhakeı:neıi 23-10-1934 tarihine 
müsadif salı günü saat 14,30 da ına.'ı • 

kemeye gelmediğiııizden hakkınızda gı
yap karan verilmiş ve on bet ııVn müd
detle ili.nen tebliıgat icraıına karar ve
riJmit olm.ıda istikt.ııp , tatbikat ve o. 
Jwn•na yemin etmek üzere yevmi mu
hııA<......, olan 19-11-934 saat 10 da SuL 
._..ı.-t üçüncü sulh hukuk m.Uke • 
me~ gdmenlz ve yahut bir vc:.ili 
kanuni bulundurmanız lazım geleceği 
al.si takdirde definimen sarfı nazar ve 
v*1ayı ikrar ve kabul etmiş addolaca. 
iınız tebliğ makanuna kaim ohnak ü-
zere .ilan olunur. ( 4019) 

--
MuaddelŞ~kil 

viye edildikten aonra ( A) hisse aene
datı için tediye olunmuş olan serma· 
ye teaviye olunduktan sonr& geriye ka 
laca.k mehaliğ km tefkil edecek ve , 
(A) hisse aenetlerile (B) temettü -
nedatı aralarında bili.tefrik ve müsa
vi bir surette tevzi edilecektir. t'. naen sa iT va•ılerıl 1 dınlar vekili.,. v••ilerile kadınlar vekillerile, alelu • m~?'aı ey ~me ~ ka~e. eylemek gibi cemi- dar veih•aleliıhiyeti memurinı mumailey rıle alet k • • - ye 1 umumıye şır etın mevcut ld - hime e eylemek gibi cemiyeti u· 

rn·' unu.am f i etler, tican ve ımaı mum tirket1er, ticari ve sınai müeue· manlarda olduıj-u gibi kat'i m 
0 

ufu za· murniye şirketin mevcut olduğu zaman 

111

" e eler eki rındt;:ı birıle reyleri· seler vekillerinden birile reylerini n.asın1 da dahi iktidar ve selah~yameteı'naı· 1 1·es~ Juda olduğu gibi kat'i muaımelat ea. 

16 Temmuz 1934 
SELANlK BANKASI 

de Lavernette Saint Maurice Ferid 
r ı 1 f hak verebilirler. intifa hakkına malik olan tim d d d d la 

1 
ır r. ntı a kına malik o- :' e ev~, e eceği ve hususile cemi- nasın a ahi iktidar ve salahiyetini 

n 8J' h 1 · d "lk" lar, heyeti umumiyede, mülkifet es • yetı uır · k • 1 hab Y umumıye e, mu ayet es· .umıye ~ır etin kat'i muamela' t jstima e devam edecP;;.; ve husu.sile 
"" t d 1 babını temsil ederler. ve he b t ~· n ı c r er. "" a ının t~•diki hakkı h · d" cemiyeti umumiye •irketin kat'i mua• M . . nı aız ır. y 

11•
M dele 25 _ Heyeti Umumi yeye Mec Madde 25 - Heyeti umumiyeye •. emunn_ı ~umaileyhiınin naap ve ta· mer.,ı ve he&abatınm tasdiki haldrnıı 
ı mecl'· "ı i.J--- reia veyahut reia vekille- y~nıle mechsı ıdarf!' azasının memuriyeti haizdir. 

•. are r ıs "' yahut reis vekillerinden ~ """'c hı tam __ bul .. ur. Altıncı maddede beyan o- M · "~ı Yah · rinden bir yahut m&nileri halinde m~ 1 d - emuı~ni muamileylılmin naap ve 
ut manileri halinde meclisi ida· un ugu u7.ere ( A) ve (B) kategorisi tııyinile meclisi idare azasının mmnu· 

•e •-··af d • ı b · lı'aı' ıd&re tarafından jrae olunan bir senedat çıkar ld • t kd" el • il" "41" ın an ırae o urun iı· aza rıyaset . . . 1 ıgt a ır e !İrketin hi.. riyeti hitam bulur .. 

• 
,_ __ ~.._e •• ·;.· .;H.;.e~e;ıt:ı,İ ,.ıu~m~uııım~i,ı:;e;r.":ı..:ı:ıtır~·.:;ak::__:e::d:ec:::;e~k-_;a;::z:;a.:...:r;.;iy:_a:,ae:.ı:.:teed.::.i.e.:.r;.:.1.a.ıHı.Je..iy.a.eMti"'· lıumu:lumı.u:ıı:ı:·İ..ye.lyt.ce~L~ni!ı~t~al~sf_•!!.y!!.~~··!!n!!~~et!Ş<~·!!.-k~e~ti~·fJmUü~n~fe~s~ih~a~n~ı=n~b~il~·-.m~Ş~ir~k~eht~in~hi~·nı~·Wta•fiyesinde tirketi ciım o dü unatı tesvi ' ik n- esib · iimle düyunatı teı • 

icra Vekilleri heye'tinin 27-8-934 ta rihli toplantmoda ka~ buyurular~ 
Türkiye Cumhu.-iyeti Riyasetinin ali tas dikine iktiran eden (Se~~ Bankası Tu~~ 
Anonim Şirk~ti) esaı muluıvelenameıiııi n 6, 21, 25, 29, ve 33 uncu ınaddelerına 
tadil eden bu layiha tatclik kılmd1. 

24 Eylül 1934 
1·. c. -

lktlsat Vekileti 
,. Tic:ant 1 tleri Umum Müdiirlüğ\ 

Jlı.tisat Vekili 1\ 
Miisteıar 

Hüınii Rin 



C>I1 -arcı l ........... ısa..I ı Butun dünyada fevkalade rağb~t 
kaıanmış _ ol e. ıı 

DA.DMO 
Pilleri ve Cep fenerleri 

POKE 
PLA Y tıraş bıçaklarını tercih edi
yorsa elbette bunun bir sebep • 

Gayet prati'ıı, iatimali kolay, teminatlı ve 
ıon derece lıtifa delidirler. Bilhassa karanlıkta 
ylız metre mesafedeki &nnntııü aydınlatarak 
yolunuza kemali huzurla devam edebilirailliZ. 

ve hikmeti vardır. P.llerin muhtelif boyları ve fonerlerill muh. 
telif ciıısleri vardır. 

veren 
annelere 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome"çiyale İtalyana 
Sennayeoi: 700,000,000 (ihtiyat akçeoi : 580,000,000 Liret). 

Traııellera (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz Jirası veya Doları Frank olarak aablan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta· 
•ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. 
!eri hakiki sahibinden ba,ka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. ( 5999) ı;ı;52 -

7307 .. 

Kullctnınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendir !r 1316 
• 

1 Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu· 
No. sı No. Si hammen kıymeti 
1390 Ortaköy Ortaköy Müezzinoğlu Ahşap hane maa bahçe 1/ 2 9 357 T.L. · 
2422 Beyof(.u Kamerhatun Kordelya Arsa metresi 71 Tamamı 62 1420 ,, 
1388 Kuınkapı Muhsinehatun Erdeklıöakkal ve Kagir iki dükkan üstü odalar 75/ 120 2-16 1251 ,, 

T elliodalar 
2050 Üsküdar Hacım eh met T optaşı Ahşap hane ve dükkan Tamamı 441 894 ,, 
1924 lstanbul Hocapaşa Hocapaşa caddesi ve Kagir otel ve iki dükkanı 3/ 16 9-11-17 2838 ,, 

hamam sokak olan hane ' 1 

1597 Boyacıköy Boyacı köy Koru Dükkan ve arsa 9/ 80 81-83 l2 " ,, Ahşap hane ve bahçe 
Hızırçavuş ve Çor· Kagir hane 

1596 ,, .. 
1932 Balat Hızırçavuş 

1/ 7 20 258 ,, 
1/ 2 13 1000 ,, 

bacı çeşmesi 
1991 Unkapanı Haraçcı Kara Tekke Kagir apartın~ ve mağaza Tamamı 1-3-5 14000 

" Mehmet ve ahşap hane 
2302 Kumkapı Bayramçavuş Kömürcü Kagir iki hane ' 3 / 6 16-18 1350 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri bankamızın kapıs'ında asılı şartnamede yazılı şartlar dairesinde ve 
1991 numaralı:sı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkanlmıştır. 

İhaleleri 6-11-934 salı günü saat on dörttedir. Alıcıların Eski Kredi Li~one Bankasındaki Satış komisyonuna mü· 
racaatları. (6806) 

• 
• lstanbul Ziraat Bankası Sat ş Ko i yo 

Sıra Semti Maballe1i Sokafı Cinsi Hisseıl Emlik Hiaseye g&re mu· 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
nk ra tınalma komisyonundan 

No. aı No.au hammın kıymeti 
1417 Beyojlu Feıiklly Kurtuluı Arsa metresi 194 Tamamı 115 Mı· 8730 T. L. 

Yukarıda evsafı yazılı ıayrımenkul 9/10/934 tarihindeki aatı911lda mfiıterl bulmadığından aatııı Bankamız kapıaında asılı ıartnamede 
yaıılı ıartlar dairesinde bir ay müddetle uzatılmıştır. Ve pazarlıkla 10/111934 Cumartesi gilnB saat on dörde talik olunmuştur. 

Alıcıların Galatada Gümrllk aokağında Hki Kredi Liyone Bankaaılldaki satıı komiıyonuna müracaatlarL 

Aşağıda yazılı (3) kalem eşya hizasında yazılı gijnlerde 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. İstekliler şartname ve nü
munelerini her gÜn İstanbul Jandarma Heyetile Komisyonu • 
muzda görebilirler. Eksiltme için gün ve saatinde ilk teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyonumuza gelmeleri. 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

1 - (2039) çift yemeni 5 • 11·934 pazartesi saat (11). 
2-(1797) çiftçizme3- 11 934cumartesisaat (11) 
3-- (22345) metre yataklık bez 4·11 • 934 pazar saat (11) 

(6665) 7288 

Sıra Semti Mahallesi Sokaia Cinsi HiHesi Emlak 
k11 N 0.11 

HiHeye g&re mu· 
hammen kıymeti: 

63 T. L. 1395 Ortakö1 Ortak&J Dere çıkmaaı Arsa metresi 63,25 1/3 8 
1398 Beyoilu Kamerbatu• Kızlar Kagir hane ve arıa 1/4 25-27 490 .. 

111 " 
ıartlar ile bir 

1399 ,, ,, Yeni Mavi, eski Tevfik Arsa metresi 34 1/2 12 
Yukanda DMvki ve evsafı yaıılı ga:rrımenkuıler 11/1(1/934 tarihindeki temdit aabııııda mllştıri bulunı:udıiıadaa ayni 

ay mtıddetle pazarlıkla sab9a çılrarılıiıqtır. İlıaloleri 10/11/934 Cumartesi gllnB saat on dllrttedir. (6719) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekiletindenı 

Trahom Hastane ve Dispanserlerine lüzumu olan (144) 
kalem eczayi tıbbiye olbaptaki şartname ve listesi mucibin· 
ce kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 30 Birinci 
teşrin 1934· salı gÜnÜ saat 15 te Ankarada Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinde mahsus komisyonunca ihalesi yapıla· 
caktır. Şartname ve listeyi görmek isteyenlerin lstanbulda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne Ankarada Hıfzıs
sıhha işleri Umum müdürlüğüne müracatları ve taliplerin 
şartnamesindeki tarifat veçhile hazırlanmış teklif mektupla· 
rını teminat paralariyle birlikte muayyen zamanda vekale
te göndermeleri veya komisyona vermeleri ilan olunur. 

(6610) 7118 

KARYOLA 
LAke, bronz, nikel ve çocuk karyolalaı:ınıa 
envaı çeşidini ucuz fieatla lstınbul Rlzı paşa 

yokuşunda 66 No. 
ASRI MOBiL YA MAGAZASINDA 

bulabillraiıılı. Telefon: 23407. AHMET FEVZİ 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Şubemizde çalıştırılmak üzere Galatasaray Ticaret kıs· 

mmdan ve Ticaret lisesinden ve Yüksek lktısat ve Ticaret 
mektebiyle lise n:ezunlarından 75 liraya kadar ücret verilmek 
üzere bilmüsaba!·a altı memuralmacaktrr. imtihan 4 Teşrini· 
sani 934 Pazar [':inÜ yapılacağından isteklilerin diğer şeraitle 
tevdi edecekleri e·rrak ve vesaik hakkında malumat almak ü. 
zere Bankamıza r.1üracaatlar.1. (6954) 7507 

, 
Dr. Ahmet Fahri 

(Operatiir) 

Dr. Hüseyin Kenan 
(Sinir hekimi) 

Ruhi Vamık 
(Dit tabibi) 

Maayeneha11elerlnl İıtlklil cad· 
d11inde Par•akkapı tram•ay 
istaı1oaunda imam ıokatında 
Nuri Bey apartımanma naklat• 
mifltrd;r. (3937) 7597 

1 Aıker7 fah.-ikalar ilan.Ian 1 
Bakırk"'Jy Barut fabrikaların

da müterakim 378 adet köhne 
bidon açık arttırma usulile sa· 
tılacaktır. Taliplerin 5 T e}ri • 
nisani 934 pazartesi günü sa • 
at 14 de fabrikada satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(634) ,(6699) 7210 ..... 
Bakırköy Barut Fabrikala-

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: fı~:f~~~~~:~~!~::ş~~~-
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak Hissesi Hiueye göre mu- cektir. İsteklilerin 1 Teşrini· 
No. sı No. sı hammen kıymeti sani 934 P~tşembe günü saat 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-nlai ı IC.uüö1 lt"p " ı~ 
Tel. 4ZHZ - 5'ıııLnl Millaürcı.wcle 

.. _ _. HM. Tel 32740.._ __ 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 27 B. T111-
rin CUMARTESi günü saat 
18 de lzmir'e kadar. (7134) 

KARADENiZ YOLU 
VAT AN vapunı 27 B. Tetrin 
CUMARTESi günü aaat 18 
de Hopaya kadar. (7135) 

MERSiN YOLU 
ANAF ARTA vapunı 28 B. 
Te9rin PAZAR saat 10 da Mer· 
sin'e kadar. (7136) 

r tl~:ti M. NECATi 
Taksim Kamer Palas 1 inci kat 
T elefon. 49313 7387 

iiımli ............ - ......... 

1492 Feriköy Feriköy Baruthane '.Arsa metresi 144 135 Mü. 1/ 2 216 T. L. 14 de fabrikada Satmalma Ko· Adalar tapu ıicil mu!hahzlığından• 
1493 Büyükdere Büyükdere· Elmadağı 92 12 1/ 2 92 ,, misyonuna müracaatları. Heybeli aclanın Mezik sokağında kain 
1494 ,, ,, Gülm" ez yenı', Es· ",, ",, 51 14 Mü. 1/ 3 68 ,, (7077) lZ numaralı evin Yunan tabasından kaP 

tan Yani zevcesi Madam Manyo binti 
kanavi eski 50 adet kaput Nikola vel'eıeıi tarafından senetsiz ta· 

1497 lstanbul U. Yavaşçaşahı Silandar hanı Kagir iki dolap mahalli 24-25" 2/ 24 34 ,, 30 takım kışlık elbise sarrufattan tapuya kayit edilmesi ist~· 
zunçarşı Ah.,ap hane ve bahçe 100 takım çamaşır nilmit olduğundan hu gayri menkuhn 

" T 1 100 Ç'ft k d ne ıuretle l'asarruf edildiği hakkında tab 1498 Kadıköy Rasimpaşa Aziziye 121 amamı 304 ,, .1f un ura ;; kik"t yapılmak üzre 1934 senesi T •. s. 
1499 Kurtulu_ş Yenişehir Demirhane Arsa metresi 30 11 eski ve yeni ,. 60 ,, 259 çı t çorap ayının beşinci pazartesi günü mahalhne 
1500 K dk Caf O ki 2612 40 adet yatak kılıfı. memur ,gönderileceğinden bu yerde a ı öy erağa Eski Divardibi ,, ,. 236,50 5 es " " benim hakkım var deyenlerin ellerınde-

Yukarda mevkii ve evsafı yazılı gayrımenkullere 23-10-934 satışında müşteri çıkınadığmdan satışları bir hafta müddeti~ -.............,.....,.,..,...,.. ......... ~ .......... 2~ ki vesika ile birlikte idaremize yahut ta• 
uzatılmıştır. 1498 sıra numaralı gayrımenkul nakden ve diğerleri nakcfen veya gayrımubadil bonoıiledir .İhaleleri 30-10-934 Umumi Ne,riyıd ve Y a.zı ı,ıeti yin edilen günde yerine gidecek ın mu· · 
Salıgünüsaatondörtt:edi~·~r • .____~(~7~12=4~),__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....:;;M~üJ:;;.;;iinı~·~· ~E~T~E~M~l-Z_Z_E_T~~"--"~m-W-_•_e•-•t_e_y_ıeme~leri~·bil-'-~-ri-llr-·~~-


