
• 

Milliyet bu adı alıyor 
ve Başmuharriri: Sürt Meb'uau MAHMUT. 

FtATI 5 KURUŞTUR. 9 uncu sene No. 3197 SALI 1 IKlNCIKANUN 1935 

Yeni yıla girerken 1 

Bugün 1935 yılının ilk gününe 
girdik. 1934 yılının sonu olan dün 
ile 1935 yılının ba91 olan bugün 
arasında her günkü Yatayıtımız 
bakımından büyük bir ayrılık yok
tur. 1933 yılının sonundan beri la• 

çmıız bir kaç tel daha kırla,mıf. 
Yüzümüzün çizgileri azacık daha 
derinlefD1İ9 ise, bu da bütün bir 
yıl içinde olmuftur. Bununla bera· 
her, yıl dönümlerinde yürek çar· 
pınhaı duymamak elden gelmez. 
Sanki bütün bir yıl içinde olan bi
ten o gün içine aıkı9mıt gibi gelir. 
İnsan bir ya,ına daha giriyor. A
cun bir yıl daha yaşlanıyor. Her 
teY bir yıl daha eskiyor. 

Bunun içindir ki yıldönümlerin
de geriye bakarız. Bir bakıtta geç· 
mit yıl içinde yapılan iflerin bir 
pilançoaunu gözlerimizin önünde 
belirtmek isteriz. 

Uluslararası geçimi bakımın:· 
dan 1934 oldukça gürültülü bir 
yıl aayı!abilir. Bu yıl içinde A vus
turya ba9bakanı Dollfuaa öldürül
dü. Bu, az kaldı orta Avrupa'da 
bir savafın ba,langıcı olacaktı. 
Bir yandan İtalya, öte yandan Yu· 
goılavya, Avusturya sınırlarına sü 
Yolladılar. 1934 yılının zorba kı· 
mıldam9ları bununla kalmadı. 
Yugoslav Kıralı, Fransız dıt itler 
'bakani!e birlikte M ıilya' da bir 
Hıl'Vat'ın kur9ununa kurban gitti· 
ler. Leningrat'ta Kirof öldürüldü. 
Bu zori>alıklardan başka haziran 
tonunda Almanya'da Hitler reji
mine karfı bir kımıldanma oldu. 
Bu da kolayca önlendi. Zorbalık· 
la biç bir amaca vanlamıyacağı 
anl'atıldr. 

Genit uluslar arası geçimi ba
~ımından 1934 yılı içinde üzerinde 
ozenle duruJac:ak iki İf, beliksiz
lenme (silahsızlamna) konfe· 
ransmın bir sona Vanıtlj'acağınm 
anl;lfılmıuile V atington deniz be
liklerini azaltma andlatmaııının 
bozulmasıdır. Bununla beraber, 
1935 yılına büyük umutlarla giril· 
ınektedir .Bunun niçini de uluslar 
derneğini peklettİf'en bir takım O• 

lutlardır. Bu arada, acunun en ge
llİf ülkesi olan Sovyet Rusya'nın 
uluslar derneğine üye olması Sar 
Üzerindeki anlatamamazlığın or
tadan kalkması ve Marsilya'da A· 
leksandr'ın öldürülmesinden çı
kan Yugoslav savlağının iyi bir 
sona vardırılması sayılabilir. 

Bu. genit siyasal geçim i~inde 
Türkiye'nin durumuna gelınce; 
ülkemizin gerek iç siyasa ve ge•~k 
dıt siyasasının çıc>k iyi bir Y~.l 1!" 
zerinde olduğunu sevinçle soyh· 
yebiliriz. Kültür bakımmdan1 • -~ey 
rimimiz Atatürk'ün önder ıgı a • 
tında y~ni bir hız alınıt J"iriiY0 j'· 
Soyadı ve kıyafet türelen kurub: 

· · de ır taydan geçti. Dil devnmın • 
k · • d • adımdan aç ay ıçın e attıgımız .1, ••t•· " k ltukl kabarabı ır. o uru o arımız . 

da sıya· Kadınlarla erkekler arasın 1 k 
sal bakımdan artık hiç birdayr~ 1 

• 

kalmarnıttrr. Büyük Türk evn1 mı· . b""tü" 1 t" bu bA«arılıf ar· 111 u n et ıren ..,. d k 
dan ötürü ne kadar kıv~ .uysa 

• • J 1ınıze geyerindedir. ökonoını ıf ebr . 1 ·n· 
). T·· k" k dar u ıf erı ı 
ınce ; ur ıye a ul ktu 

iyi düzene koymuf bir ~! j 0 
.r 

denilse yanlıt bir söz şoy ~knmsıış 
1 .. konomı • 

• 

Başbakan fnönünün öz türkçe yazısı 

''Türk kadinlarının 
sıyasa alanına girişi,, 

Başbakan diyor ki: "Türk kızı son 
on yılda çok olgunluk gösterdi,, - trr. Mecmuanm bu ıayııında bafyazı o

larak "Türk kadınlarının aıyasa alanına 
ııiriti., bafbğı albnda lımet lnönünün öz 
türkço ıu yazm •ıırdır : 

"Türk kadınlan saylav ıec;ilmek Ü· 
zeredirler. Bu eri§lneden ıevinç duy • 
duklannı anlıyoruz. Yurdun her )'alllR· 

dan bize gÖnderdikleri telyazılanncla U· 

luaal kurultayın son yasaH dolayıaile 
çotkun duygulanru bildirmektedirler. 
K!:m•~ kadın!arım.?"' bu ı:örünüıü çok 
gonnıyecektır. Türk krzının en yülnek 
eıvinlik belgesini, ulusal kurultaydan al 
mıı olması ulusça, hepimi:z için, bayram 
yapılacak bir vanıbr. 

ANKARA, 31 (A.A.) - Ankarada 
geçen yıldanberi her ay muntazam çı • 
kan Halkevleıi mecmuası, "Ulrii.,niin 
23 numaralı ikincikanun sayısı çıkımı • 

Türk kızı oon on yılda çok olgunluk 
gösterdi. Kurtuluı çaimda doirudan 
doiruya savata değen çahtmaJanndan 
ıöz açacak değilim. Sanının ki, ulusal 
aavaıta kadınların yapbklan için clü • 
ıünctü.~l~i yeri geldikçe bir çok 
kez soyledik ve duyunnağa çalııbk. 

Savattan ooııra gelen çağ bize çok 

(Devamı 6 mcı ııahifede) 

r 

Bay Muuolinl ile Bay La"41 

Orta Avrupa meselesi .l/Üzünde;ı 
.. 
ltalya - Fransa anlaşması 

gene sarpa sarıyor 
Buna sebep Avusturyanın istiklali meselesi 

v-; ltatranın. muahedelerin yeniden 
tetkık edılmesıne taraftar görünmesidir 

ROMA, 31 (A.A.) - Paris ile Ro den d----•-- d -·--1-

d • sonra ............,..zm ...-am csune&• 
ma araım ak:i aıyasal k~alar ~_,, o·· F ~-- ı tali ·· ·· F firi" k • ........ r. un ırece ranaa....,.. ge en cuma gunu ranaa ae ont de Şun mat ·· · F --~· · ile JtaJyan 
b ·· ,.. M ı· · · ı • uze~ ranaa -'" ron un usao mı • e yapbgı görütme (Devamı 6 ıncı ııahifede) 

o maz. Acunun bu 0 d" .. ··ı ·· 
l<ıntrsı içinde bir ülke uf?n~ ds~-~ 
ki, 1934 yılı içinde yetıştır ıgı 
.. .. .. h tını•trr Dıt alım satı. urunu ep sa • : p d Vün gecaıin •ilentile rinclen blr görünüı 
mı ve bütçesi denktr· d arae .. t • 
~~!:i'.~..:!~-i. lstanbul yeni yıla neş'e 
la gösterdiği bır.~ «: ı~. d k" b ı·çı·nde gı·rdı• Ök omik duzenımız e ı u 

sa ·ı 0~ıg"ı famet İnönü fıükôme-
g am J" • L __ 

tinin uyanık ıgına ve ıt uecerme B .. f t k J 1 kJ d 
gücüne borç!~~· Ge~~k ~!uslar ugun Se are Ve OnSO OS U ar a 
arası ökonomısının bugünku karı- • k b JJ J k 
tıklığı için~~~~ ~~ekendi öko- resmı a u er yapı aca 
noıni bengısını ıyı hır yol üzerin· 

de yürütebilmek için it batında Dün gece nerelerde neler 9apı ''dı.? 
bulunan adamların çok uyanık Lı 
olmaları gerektir. Bu itlerin çok Dün aktam yılbaıı gecesi idi. Bu r lemne arzu ve iıteği olmaaıdır. Yıl • 
iyi ellerde bulunduğunu dütiin· ıene yılbaıı gecesinin, her seneye nia- baımın bu ııeneki hwuaiyetlerinden 
mek Türk ulusu içı" n her vakit bir betle bir husuıiyeti vardır. o. da bu ~e biri de bayrama yakın olmasıdır. Jki 

ne herkeste geçen seneden zıyade eg· (Devamı 6 ıncı sahifede) 
sevinç kaynağıdır. 

Dış itlerimizde; acunun her batkanhk yapmak için yola çık· yapılan itlerden ötürü büyük bir 
hangi ulutu ile aramızdaki geçimi mak üzredir. Bu, bile batlı batına, öğünç duyduğumuz gibi, 1935 y1• 

karartabilecek en küçiık bir bu- Cumurluğun uluslar arasında ka· ima da sonauz bir inanç ile gir-
lut bile yoktur. Dıt ifler hakanı zandığı yüksek inan ve derin aay• mekteyiz. Bu yılın Türk ulusuna 
Bay Aras, ulus!ar derneği konse- gıyı gösteren bir oluftur. kutlu olmasını dileriz. 

• J So"zu··n kısası, 1934 yılı içı"nde A. Şa'"kra·· ESMER Yınin bu ay ic:indeki top antısına 
----~ .... ..--~ 

1 Yunanistanın 
Payına düşen borç 
Komşu devlet bi:.ı:im yap
tığımız itilafa girmiyor mu 

M. Deaclauıiere dün Ankaraya 
gitmek' ve temaslar yapmak 

için Atinadan geldi 
Düyunu uımımİye eaki Franıız da • 

inler vekili M. Desclamiere dün Atina
~an fd>riıni:ze gel
mit ve dün aktaın
ki trenle Ankara • 
ya gibnittir. 

Verilen habere 
göre M. Desclauoi
Cre'in Atinaya git
mesi Oımanlı ben"!· 
!arından Yunaniı · 
tanın hissesine dü
ıen miktarın Y u • 
naniıtan tarafın -
dan kabul ünü te • 
mi:n içindir. Yunan 
hük. ume· b0 evveke B. Desclausiere 
Oaınanlı borçlan • 

nm Oımanlı imparatorluğu?d~ . ~ 
al devletler arasında taksımı ıçın Tur 
k: hükumeti ile hamil1er aresmd~ Y,a-

I itiıafnaıneyi kabul etmemıfbr. 
pı an (Devamı 6 mcı sahifede) 

yeni bir denizaltı 
Gemimiz 
ispanyada Kadiks li

.ınanına indirildi 
MAORID, 1. A.A. - Valanıiyadan 

• bildirildiiine göre Kadilude yapdan ·~ 
~ enlerde Türkiyeye sahlan E. 1. denı.z 
- ·~~ gemi.ine Türkiye elçiai ve_ mahalli 
· hükUınet erkim hazı_r ~ulund~gu halde 

Türk bayrağı çekilnııttır. ~eım yakında 
lılanbula hareket edecekJ!r. 

Balkanlar 
Ökonomi konseyi 
Atina toplantılarında bu
lunacak heyetimi:ı.: gitti 

Bay Ha.an Saka ve arlwd'lflan 
""purda 

Balkan devletleri ökonomi konseyi 
p...-,embe günü Atinada toplanacak • 
tır. Bu konseye hükumetimiz namına 
iftirak edecek heyetimiz Trabzon say• 
lavı Bay Haaan Sakanm reisliği aıltın· 
da dün Atinaya hareket etmiıtir. O • 
koaomi bakanlığı mÜStefarı Bay Fau< 
Kurtoğlu da Ankaradan tehrimize gel 
mit ve heyete iltihak etnnttir. Konae· 
ye iıtirak edecek Türk komitesinde, 
Dıı Bakanlığı ticaret itleri müdürü 
Bay Bedi, Türkofia başmÜ§aviri Bay 
Burhan Zihni, lı Bankası umumi mü. 
fettiti Bay Sami, aynca ek&per olarak 
Türkofi&ten Bay Huldi ve Bay Melih 
buluıunaktadır. Heyet, Rece! Karo! 
vapurile dün sabah saat 9 da Pireye 
harekeb etmiıtir. 

Atinada konsey toplantılannm on 
be§ gün kadar Wre<:eii tahmin edii • 
mektedir. 

~-------------· 
OSMANLI 
imparatorluğu 
Arabistanda 
Nasıl yıkıldı? 

Son Yemen vali.i 
Yazan: MAHMUT NEDiM 

Bugün başladı 
Bu pek meraklı ve kıy

metli eseri ikinci 
sahifede okuyunuz 

Milliyetin yeni adıdır 

Tel. { Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü : 24319. 
• Jdar• •• Matbaa : 24310. 

MİLIJ ·YET Sayın okurlarının 
geni yılını kutlular 

ve kendilerine iyilikler diler 

Yılbaşında kazananlar 
------~----------------------------~ SOOOOOlira 12199,2000 O 

, }ira364lnumaralaradüştü 

" 
Büyük ikramiyeyi kazananlardan 

birinin anası üç saat evvel öldü 
Tayyare pikaııyoaunun 1935 yılba· 

ıı ketidesi dün akıam Aıri sinemaıda 
yapılmrt§ır. Keıide esnaımda çıkan nu 
maralar ve kazandrklan ikramiye rad 
yo ile muntazaman Türkiyenin her ta· 
rafııw. n~miftir. Keşide eıuıaaııı · 
da 200 lira kazanan 9000 numara 
(09000) "Jd<linde yazıldığı ve terı tu

· tulduğu için evvela (00060) !İTa diye 
okunınut, fakat bilahara düzeltilmit· 
tir. 

500 bin lirayı kazanan 12199 numa· 
ranm elli yukarısında.o elli ~ğı&1na 
akdar 100 nuınara ile 200 bin .\Örayı 
kAzanan 3641 numaralı biletin 25 yu • 
kansından 25 qağııma kadar 50 nu• 
mııua aynca biner lira mük&fat ala • 
caklardır. 

(9) ve (1) ra.lramlarile nihayetle· 
._. bütün numaralar amortıi M cak • 
!ardır. 

500 bin lira kaz:a-n biletin 3 par· 
çaaı latanbulda, birer parçası da Sam 
aunda, Büldanda ve Kırlfaiaçta atıl• 
mıttır. 

200 b;n lira kazanan biletin 3 par• 
çuı lıtanbulda, birer parça" da An
kara, lzmir, Kırklareli ve Bayburtta 
aatılmıt,ır. 

100 bin lira kazanan biıletin 3 par
çası latanbulda birer parçuı da Sam· 
ıun, Kayseri ve Kütahyada sablmııtır. 

8 bin lira kazananlar 
7868 14978 

5 bin lira kazananlar 
20417 21175 21397 23536 23977 

3000 lira kazananlar 
1522 2657 3023 3695 4415 6748 
'7778 11468 24240 24545 

2 bin lira kazananlar 
818 1210 2450 3812 5064 7676 

8579 8878 9718 10273 11244 12553 
12712 15162 15229 19271215922325~ 

24422 24490 24728 

, ' Büyük ikramiyeleri 
kazanan numaralar 

14 
1679 
4496 
7716 

500 bin lira 
12199 

203 bin lira 
3641 

100 bi lira 
1094 

50 bin lira 
10999 

30 bin lira 
7945 

20 bin lir 
23253 

15 bin lira 
1883 

10 b. lira 
12007 

1000 lira hazananlar 
38 409 757 1529 

1837 2492 2943 3144 
4715 4986 5112 5685 
7966 8093 8118 9820 

1537 
4351 
7127 
9988 

1 z e 
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TARiHi TEFRiKA: 1 'HARİCİ H-ABER-L-ERI __ _ 
r' .Ara bist:a~cla.., --------

Osmanlı imparatorluğu 

=rI=a.=s=•=l=y=ı=k=ı=l=cl::==ı=?=~ 
Yazan: Son Yemen Valisi Mah~ut Nedim. 

l stanbuldaki göz hapsinden 
Mekke emirliğine! 

Sulfan Hamid'in tedbiri • Kamil Pş. ya bir 
tavsiye • Arap kırallığın1n ilk tohumu· Şerif 
Hüseyin ve ittihatçılar· Arabistanın üç baş• 

o,söz 
Hayatın ne garip cilveleri var

dır. 
Latif yaz aktamları Boğaziçinin 

zümrüt gibi kıyılarına bakan, akis
leri masmavi sular.la oyııayan ya- 1 
lısmda baş bata verip uzun uzun 
sohbet ettiğimi:<, bütün bir sami
miyetle kalplerimizi biribirimize a
çarak dertleştiğimiz ve bir gün Sul
tan Hamide karşı, beni evine kapa
yarak; 

- MahmDt Nedimi sana ver
m4;n diye hatta kendini tehlikeye 
:ı.brak. beni o günün zulüm ve is
tiodı.dına karşı mü~afaa eden Şe. 
rif Hüseyinle, timdi, Ceziretülara
b,~ bir kö""sinde ve biribirimize 
düşman, fakat gene karşı karşıya 
• ,.ı;ı,. 
ı_ .•. 

Hatta, her k:-ırşılaşışrmızda, 
"Amca, ::.men! •. ,, diye sevinçle beni 
i·fl<bal edip kucaklayan, okşayıp 
5c·,di~im 3İrin çocukları Ali, Ab
dullah ve Faysal (1) da fimdi ba
bdarını:ı yaı::ında ve ayni dü~maıı 
s<>fında ·bt· 1 ı;nııyorlardı. 

Sadece bir (Şerif) olarak İstanbul 
da m\;tevazi bir vatancl:ıs gibi ya
şayan - ve Sultan Hamitten gay
rı cşağı yukarı herkese - kendisi
ni sevdirmiş ve saydırmı~ olan Şe
rif Hüseyin, aklıma bile gelmez
di ki bir pün <'ZİZ vatarun haini, 
dü•mam olacaktır. 

Hatta bunun böyle olacai{ım o za 
manl .. r bizzat kendisi hile düşü· 
ne'llemiştir zannederim. 

Haris deiH'di, denemez. Fakat 
hırsı hep (Hicaz emareti) etrafnı
da •oplanır ve bir kere oraya kavu
şunca clinecek gibi görünüyordu. 
Ben onun bu hırsını mazur görü
yordum. Madem ki bir Şerifti, bir 
gl;'l Hicaz emiri olmak i•temesi o
rı~-ı. neden cok görülme•i idi? 

Fakat Sultan Abdülhamit onu 
sevmezdi, araları ne zamandanbe
ri bir cok sebeplerle acıktı, ve Şerif 
Hüseyin biliyordu ki Sult<"n Hamit 
kudretli, il.miri mutlak kaldıkça, o 
da Bo~aziçinde Hic~.zm sıcak rü
yalıı.rile avunmak l:!'ecburiyetinde 
kalacaktır. Bu sebeple Osmanlı lm
'<anına k11.r ı kin ve gar" hudut
ıuzdu. 

Me rutivet ilan edi'ince Serif Hii 
aeyin w·:rıi bir ümitle ye• i bir sevin
ce kapıldı. 

Ve derhal ~ö~süne, yakasına al· 
lı bevazlı kokardlar takarak, f tti
hatcılara vanaştr, cemiyetin belli 
baslı erkanile, nafiz ricalile tams
tı ve clost oldu. Ancak bu kuvvetli 
do•th <ayesindedir ki, onu Hicaz 
em'\retine intihap ettikleri zaman 
Sultan Hamidin sadrazam Kamil 
pa~aya: 

- Bu adamı oraya göndermevİ· 
·i · siz onu tanımazsınız. fakat 
b,. bilerek ıöylüyorum ki, Bu Şe
rif Mekkede rahat durmavacak. 
muhakkak devletin başına i•ler aça 
caktır. ! 

Demesine ve bu hususta haylı ıs
rar etmesine rağmen ittihatçılar o
nu (Mekkeimükerreme em?.reti) ne 
göndermekten vazgecmediler. E
ğer Şerif Hüsevin bu suretle Mek
keye gitmeseydi, muhakk ... k kede
rinden ölürdü. 

Hicaza müteveccihen lstanbu!
dan hareket ettiği giin, vapurda 
beni bir kenara çekmiş; 

- Seni de beraber götürmek çok 
isterdim, 

Dedikten sonra. bana (Asir) mu 
tasarrıflı ğmı teklif etmişti. 

Ben o anda neden bilmem bu 
teklifi reddedince, o gene; 

- İyi düflin, beraber çok iyi ça
lışırız, bilhasaa sen oraların ahvali
ni yakından bildiğin için hana çok 
yardrmın o'ur. Benden bu fedakar
lığı esirgeme, diye ısrar etmi~ti. 

Biraz sonra ise gene Sultan Ab
dülhamidin aleyhinde bulunmuş 
ittihatçılarla dostluğuna hareminin 
merhum sadrazam Retit patanın to 
runu olufunun çok yardımı dokun
duğunu ve bu dostluğu Hicazdaki 
hizmetleri ile takviyeye çalışaca
ğını uzun uzadıya anlatmıftı. 

Samimi, .evifen iki dost gibi, 

(1) Son Haşimi kralı Ali, şimdi şar
Etden emiri Abdullah, ve merhum 

kteh Faysal Haıretleri. 

Imparatorıuga ıu< Kıyam ve hiyanet 
kurşununu sıkan 

Şerif Hüseyin 

gözlerimiz Yatararak biribirimize 
san!mıf, öyle ayrılmıştık. 

Ve Hicaza vardıktan sonra uzun 
bir zaman memlekete, vatana mer· 
butiyetinden, sevgisinden şüphe
edilmesine imkan vermiyecek bir 
•--~ ,.,.. .,,..ı,;'de çalıştı. O zaman bu 
hareketinde samimi mi idi? Yok
s ,onradan açığa vurduğu haina
re maksatlarını çok ustalıkla, çok 
hünerle örtmek için mi böyle ha
reket ediyordu? 

Bu noktayı tenvir edecek bir İp 
ucu hala mevcut değildi. 

* • * 
Evet kim derdi ki Mekkeimü

kerreme emaretini gayeiemel say
dığını zannettiğimiz Şerif Hüseyin, 
doymak bilmez bir iştiha ile işi (A
rap kıralhğı) na kadar götürmek 
İsteyecek ve bu uğurda Türk kanı 
dökmekten bile çekinmeyecek ... 
Ü!manlı imparatorluğuna bir

denbire isyan ederek, Harbi umu
minin en buhranlı günlerinde düş
manlarımızla birlesen ve Mekke
de baskına uğrattı!iı Türk zabit ve 
nefer'erine zulmün envarnı yapan 
bu adam, •imdi yüzündeki maske
yi atmış, karşımızda bir düşman 
safı kurmuştu. 

Harbi umumiye girdiğimiz gün
denberi Bahriahmer bizim için a
şılmaz bir umman haline gelmişti. 

İstanbul i'c çöl tarikinden baş
ka bağımız ka lmamışt.ı. Bu çöl yo
lu uzun, arızalı, masraflı, tehlike
li, fakat nihayet gene bi: yoldu. 
Şimdi Serif Hüseyinin isyanı ile 
bu yol da kapanmı,tı. 

Artık merkez, İtsanbul bizim i
çin bir serap halini alınıştı. 

Ve böylece Yemen kendi yağı'e 
kavrulmağa mah!cfun bir vatan par 
cası idi. 
- Anlamıştım ki Şerif Hüseyin 
vatana bu kadar fenalık etmekle 
iktifa etmiyecektir. O yaydan fır
ladıktan sonra Yemeni kendi hali
ne bırakmıyacak, daha, Su!tan Ha 
midin dediği gibi (muhakkak başı· 
mıza işler açacak)tır. 

Hadiseler bu hususta aldanma
dığmıızı gösterdi. 

Ceziretülarabda o zaman ·biri 
düşman - Şerif Hüseyin - biri 
bitaraf - lbnissuut - diğeri de 
bizimle elele türüyen Yemen ima
mı Yahya olmak üzere belli batlı 
üç Arap reisi vardı. 

Şerif Hüseyin, Mılik'ül Arap, 
yani Arapların kralı olmuş, Lav
rensle teşriki mesai etmiş, bir eme 
le ve gaveve bağlanmış veya satıl
mı• gitmişti. 

lbnissuud, yanında peyda oluve
ren Şebpir, Pers Foks ve FibJi'. 
lerin aleyhimizdeki bütün teşvik 
ve telkinatına rağmen bize karşı 
hasmane bir vaz' ve tavır almamış, 
•bilakis müteaddit defalar cephele
rimize yardıma amade olduğunu 
bildirmiş, arzı hizmet etmiş, ancak 
Şerif Hüseyine karşı bir nümayİf 
ve mukabele olmak üzere (Necid 
ve mülhakatı sultanı) !il.kabım ta
kınmı,tı. 

imam Yahya bilakayt ve ,art 
harbin başından sonuna kadar va; 
kuvevtile, müşterek dü,mana kar
'ı bizimle - hatta vaktile aldığı 
halde şimdi para ve erzak vererek 
- ayni safta kalmıttn-. 

-Bitmedi-

Sarrede vaziyet Rusyadaki zcrbalık --
Katoliklerin önderi ağır 

surette yaralandı 
SAARBRUKEN: 31 (A.A.) - Bu

rada Hitlere muhalif katoliklerin yaptı· 
ğı bir toplantıda Hitlen:ilerle katolik • 
ler arasında kavga çtlmuıttr. Katolik Ön• 
deri lmbuş, kavgada ağır surette yara
lanmıştır. 

Nümayi,ler yasalı 
SARREBı~Ul(, 31 (A.A.) - Mün. 

tehipleri getiren busuıi trenlerin gelİ§İ 
ırrasında alaylar ve nümayişler yapıl -
ması yasak edilmiştir. Bu karan alan bü
kUınet komhyonunun gözetmekte ol • 
duğu makıat, b;r takını hadiselerin ge
cesi kestane fl§ekleri ve tabanca attlma
ıuu da yasak elıınİftir. Hal>uki g~ 
yeni yılı her zaman bu ıuretle ı.u tlular· 
dı. 

Meksikada ihtilalciler 
MEKStK.'l, 31. A.A. -:- lqjselerden 

birinde ayin yapılırken ıırtlarmda kırmı· 
zı gömlek lafıyan yüz kadar genç ihti
lalci kliseye girerek tabanca atmağa 
b:ışlamıılar ve dört erkek ile bir kadını 
öldünnü§ler ve bir çok kimıeler de ya• 
ralrut.""DJ§ l;ırdır. 

Avusturya hükumeti 
aleyh'.ne çalışan İşçiler 
VlY ANA, 31. A.A. - lstiryadaki 

Donavitz de Maadin ve sanayi müesse
sesinin 55 memuru ile 365 işçisi, hükü· 

met aleyhinde siyasal faaliyette bulun
muş olduklarından dolayi işlerinden çı· 
kartlmışlardır. 

Beş parasız 
--o-

İşe başlıyan hiç mektebe 
gitmiyeq bir direktör 
LONDRA, 31. (A.A.) - "Hillmans 

Airvays,. şirke6 müdürü M. Milman 
birdenbire ölmüştür. 45 yaşında idi. 

ı ""oıaıun bayatı ve yükselişi çok 
hayrete değer. 

Beş parasız işe başlamış olan bu a • 
dam lngilteı-enin en mühim nakliyat şir 
ketinin mü-dürü olmuştur. Hi.ma."?, ln
gilterede hava hatlarını ilk kuran olmuş 
ve bu hatları tu.ke İle Parise uzatmıştır. 

Hilman hiç mektebe gİbr.emiş olmak
la iftihar ederdi. 

Balkan konseyi maçları 
ATINA, 31. A.A. - Balkan kupası 

maçhrına bugün de devam edilmiş ve 
Romanya milli takımı J..2 Bulgar takı. 
mıru yenmiştir. 

Birinci haftaym vaziyeti 3-1 Romanya 
lehine idi. 

Çin sahillerinde 
lş:eyen gemi &L y .Arileri 

grev ılan ettıJer 
HONGKONG, 31 (A.A.) - Çinin 

yakın sahillerinde sefer yapmakta olan 
gemiler-in süvarileri grev yapmı§larclır. 
Gemilerin sah-ibleri ruunma ıöz aöyle
ıniye saliiılıiyettar bir zat, bu gemiler Mi· 
variJerinin grevine - Bunların yerine 
Almanya, kusya, Norveçli süvariler kul 
lanmaiı. ve bu gemileri kanton li... mnda 
tescil etmek suretile - bir nihayet ve-• 
rilmiye çalışılmakta olduğunu bildi~. 
tir. • 

Diğer taraftan süvariler, cemiyeti, 
grev halinde bulunan süvarilerin tekrar 
iş başına getirilmesi talebi kabul edil • 
mediği takdirde - daha kırk gemiyi atıl 
bir iıale getirmek suretile grevi genİf • 
)etmek tasavvurunda bulunmaktadır. 

Hali hazırda ihtilaf, ücret meoelesin
den ziyade süvarilerin tekrar işe alm • 
maları mesele•indendir. 

--o--
Belçika - Kongo seferi 

BRUKSEL, 31 (A.A.) - Belçika
Kongo gidi§ ve gelişini yapan tayyare
ci Valler dün L;ymune'e alanına inmif 
ve halk tarafından alkıtlanmııtır. Kral 
tayyarecile Afrika arılan ~nmı v .... 
miıtir. 

ÇAPAMARKA 
Pirincunu fabrikası saygı değer 

sevik vatandaşlarına yeni yılın sağ
lık, uğur ve huzur yılı olmasını 
candan diler. 

Moskovada yeni bir 
Dava görülecek • 

Mnhakeme aleni olaca
ğından yardım eden 

ecnebi konsolos
larını da alakadar edecek 

MOSKOVA, 31. (A.A.) - Kirof'a 
ynptlan sui'kaıt neticesinde kurıuna di. 
zilen ııı<;lular §Unlardır: 

Katil N(lrolaief, ırrkadaılan Kotoli • 
nof, Şatiski, Humaiantsef, Manclelstam, 
Miasnrkof, !evin, Sokolof, Lusin, Zivez· 
dof, Antonof, Kanik ve tolmazof. 

MOSKOVA, 31. (A.A) - Lenin
grat suçlulanrun kur§una dizilmeaile 
Kin:ıi'un öldiirülınesi İ§i bi:tıınit olmu • 
yor. Hükilmet merkezinde meydana ÇI• 

kan gizli teşkilat mensuplannı da içine 
alacalı olan ikinci lbir muhakemenin hu· 
rada yapılması m~temeldir. Bu mul:ıa
keme, Leningrat mıııhkemesi gibi gizli 
yapdmıyacağı için adı kapalı surette ge
çen yabanct konsolosu da alaka.dar ede· 
cektir. 

Sovyet matıbuatı Leningratta veri • 
len hükümden .lalayı büyük bir rnem • 
nuniyet göstennekte ve Sovyet Birliği. 
ni yıkmağa çalrfanlann ayni aktbete 
uğramasını İstemektedir. 

İki haydut 
--o-

Silahla bir bankanın ka
salarına hücum ettiler 
BUOAPEŞTE, 31 (A.A.) - Macar 

Ticaret Baııkasınrn bih şubesine silah
la kasadarlardan birini öldürmüşlerdir. 

Bunun üzerine orada bulunan miiş· 
terilerden biri de hemen silaha sarılarak 
mutaarrızlardan birini öldiuunüştüı·. Ui 
ğer mutaamz kaçmışsa da bir ıey gö • 
türmiye muvaffak olamamıştır. 

--o--

Atinada telsiz İf:tasyonu 
ATlı~A, 31 (MiUi:vet) ..:.. Markoni 

müesıesesi tarafından Atinada büyük 
bir telsiz istasyonu yapılması için ya .. 
pılan mukavelenameye diin münakalat 
nezaretinde sah çekilmi§tİr. 

1 nane kuçuk r.aoerıe 1 
'·' Lehistan dışarı işleri bakam Bay 

Bcck, dün akşam Daniınarkadan Stok
bolme gelmiştir. Oğle yemeğini dışarı 
işleri bakam Bay Saındlerle b.irlikte ye
miştir. 

* Japo'l imparatorunun soğuk algın
lığı dola) ile ıarayda merasinı yapıl • 
masından ,Şarfınazar edilmiştir. Maama
fih >bükı'.h ıdarın ırhhi vaziyeti hemen 
hemen sal5ıh bulmuş giıbidir. 

" Mekdkoda Danuo nclırinde bir 
mavna devri11ni~ ve içinde bulunan 25 
kadın ve çocuk boğuhnuttur: Erkekler 
yüzerek kenara çıknırşlaı·dır. 

* Londrada ta~hike başlanacak pi • 
yangolar kanunu, piyangoıar neticesile 
kazananların is.imlerinin nepedilmesin.i 
yaoak etmektedir. ......................... 
Buğdayı koruma 
Karşılığı 

-o-

Maliye bakanlığının vi• 
!ayetlere tamimi 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Yann 
meriyet mevkiine girecek olan buğdayı 
koruma karşılığı veııgisi kamınunun ta
dil olunan tekli halclwıda Maliye bakan
lığı valilere telyazı.ile bir tamim yap-
mıştır. Tamime göre buğday istihsal .;. 
den yerler üç mıntakaya ayrılmıştır. 
Birinci mıntakada elekli değirmenlerde ö
ğüdülen buğdayların yüzde yetmiı be
ti birinci, yüzde on altt11 ikinci nevi, i
kinci mmtakada yüzde al lmr§ beti hi • 
riooi, yüzde on alttsı ikinci nevi, üçün· 
cü mıııtnkalarda yüzde albnıt beıi bi • 
rinci, yüzde on dördü ikinci nevi sayı
lacaktır. 

F abrmadan çıkan unların bir-inci 
mıntakada yüzde doksan biri birinci, 
yüzde dokuzu ikinci, ikinci mıntakalar
da yüzde sekseni birinci, yüzde yirmi-
si ikinci, üçüncü mmtakalarda yüzde 
seksen ikisi birinci, yüzde on sekizi i
kinci nevi addedilerek ona göre vergi 
alınacaktır. 

Tamime göre Istanbul, lzınit, Bile
cik, Eskişehir, Ankara, Çaııkm, Kay • 
seri, Adana, Mersin, Kütahya vilaye"1eri 

1 
birinci, Edirne,Tekirdağ,Kırklareli,Çanak 

· I kale,Bursa, Burdur,Antalya, Muğla, Ay· 
Wn, Denizli, lzmir, Balıkeıir, Manisa, 

Irak Hariciye Nazırı General Nurinin 
Ankaraya geldiğini haber rıermifl.ih. 

Resmüniz mİ•alirihıizi Ankara.la 
ı:öateriyor 

Afyon, Isparta vilayetleri ikinci, Bolu, 
Kastamonu, Sanuun, Amasya, Tokat, 
Çorum, Sıvas, Kırşehir. Niğde, Yozgat, 
Maraş, Malatya, Madrin, Urfa, Diyar
bekir, Hakkari, Erzurum, Karı, T•ab • 
zon, Ordu, Giimü§lıane, Erzincan, Gİ· 
reson, Zonguldak ,Sinop, Ayıntap, Ba
yazıt, Sürt vilayetleri üçüncü mıntaka 
addedilmişlerdir. 

İstihlak vergisi 
ANKARA, 31 (Telefonla) Mırhte • 

! 
lif maddelerden alınacak istihlak vergi
ıi kanununun muvakkat maddesine ırö
re almacalı vergilerin tmfı ve temettü· 
ünün muamele vergisi kanununun 6 in-
ci maddesine göre yapılması lizım gel
diği Maliye bakanlığı tarafından vali • 
tiklere tam.İm edilmiftir. 

B. lbrahim Tali Ankarada, iskii 
komisyonuna iştirak edecek 

ANKARA, 31. (Telelonla) - Dün şehrimize gel~n Trakya um 
mülettişi Bay lbrahim Tali bugün mıntakasına ait işler hakkında 
kiiletlerle temasa başlamUFtır. Bay lbrahim Tali yarın iç işler baka 
Bay Şükrü Kayanın bafkanlığında toplanarak Trakya iıkiin vaziye 
görüşecek olan lskôn komisyonuna iştirak edecek ve yarın başbak 
ismet lnönü taralından kabul edilecektir. 

Bay lbralıim Tali bir hafta kadar şehrimizde kalacaktır. 

S yaşında çocuk öldüren baba 
IZMIR, 31. (Milliyet) - Menemende öveyi çocuğu bef YQfında 

rahimi döverek öldüre!' Hıııan yakalanmıştır. 

Irak veziri Ankaradan ayrıldı 
ANKARA, 31. A.A. - Irak dı fıırı işleri veziri Nuri PQfa fere/i 

bugün lrıık elçüiğinde bir öğle yemeği verilmiş ve yemekte dışarı 
içeri işleri bakanları Bay Tevlik Rüştü Ara., ve Bay .Şükrü Kaya, 
şarı işleri bakanlığı ileri gelf!nleri bulunmuştur. 

Nuri Paşa öğleden sonra sihh at müesseselerini •1zmif ve akı 
trenile şehrimizden aynlm(ftır. 

Durakta dıfart ifleri bakanı Bay Tevfik Rüştü Aras'la balıanl 
ve Irak elçiliği ileri gelenleri bul lunınuştur. 

Yunanistanın askeri teşkilatı 
ATINA, 31 (Milliyet) - Harbiye bakanı Ceneral Kondilu gazete 

lere beyanatta bulunarak muhalif! erin daima çıkardıkları müşkü!le 
-..ağmen memleketin askeri teşkil/it ında çok mühim işler yapıldığını 
hükumetin Yunanistanın askeri kuvvetini yükseltmek kararında 
duğunu söylemiştir. • 

lstanbul Vali muavinliği 
ANKARA, (Tele/onla) - lstanbul vali muavinliğine kimin tayi 

edileceği henüz belli olmamakla beraber kuvvetle tayinleri muhtem 
olarak valilerimizden Denizli valisi Bay Fuat, Kütahya valisi B.Hazı 
Muğla valisi 8. Cevat, Kast.ımonu valisi Bay Fazdın isimleri söyle 
mektedir. 

Yeni yıla büyük ökonomi 
kazançları ile giriyrruz 

' 

Alış verişimizde yurda sevinç ve ka
zanç getiren bir yükseliş vardır 

Onbir ayda geçen yıldan 11 mil
_11on liralık bir çokluk var 

Yeni yıla girerken, 
1934 yıln;a ait harici ti• 
carct raüva.zenemizin 
memleket lehine büyük 
bir farklıı kapandığım 
memnuniyetle kaydet • 
mek 18.zımgelir. Dört ıe 
ne evveline kadar daima 
aleyhte kapanan ticaret 
müva'?enemizde 1930 dan 
beri görülen leyhteki kü 
çük forklar bu yıl, sevini 
lecek bir nisbette ço;<al· 
mııttr. Bu çoğalış, belli 
başlı olarak son kler-ing 
anlaşmaları ve "sattığı • 
mız kadar mal almak,, 
siyasetinin feyizli netice 
leridr. Harici ticaretimiz 
de görülen inki:I 21ar d~
layuile, Türk köylüsü 926 

r 

dan beri kaybe:,tiği fiyatları ilk olarak 
bu yd görmüş ve yüzü gülmüştür. Kon
tenjan ve klering siyasetimizin planlı 

tatbikatı, memlekete laznn olan itb:ılat 
eşyasının geçen yıllara nazaran daha 
bol piyasamıza girD'esini, ticaret ve fi. 
yatlarda istikraı için lüzumlu olan nor• 
mal stok!arın teRİsini ve fiyatlarda ucuz 
luğu temin etmiştiı. 

1934 yılına ait ithalat ve ihracat 
vaziyetimizi tesbit eden rakaınlar he· 
nüz neşredilmemiştir. Yalnız, 01' yı • 
im ilk on bir ayı içerisinde, geçen yı· 
im ilk onbir ayına nazaran memleke
te giren emteanm decğri 11 m:.tyon fi .. 
radan fazladır. Tabiatile ihracat vazi 
yetimiz de ayni nisbet dahilinde art -
mış bulunmatkadır. 

1934 yılında ihraç maddelerimizin 
dıf piyasalarda iyi satış temm ettiğini 
de memnuniyetle loaydebneliyiz. 1934 
yılında bellibaıh olarak buğday ıhra • 
catmıız, esld senelere nv..aran rekor 
teşkil ıedcek bir nisbet dahilinde art
nuşttr. Son neşredilen bir istatistig<> 
göre, bu yılın ilk beş ayı içerisiııd<'> 

Maliye bakanlığında 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Mali. 

ye bakanlığı varidat umum müdür mu. 
avinliğine inhisarlar idaresi müfettişle
r.inden Bay Hayrettin tayin edilmiştir. 

Şarki Karahisarda kar 
ŞARl(I KARAHISAR,31.A.A.- Dün 

ıehrimize kar yağmıştır. Bugün de ha• 
fif bir kar fırtınası vardır. 

Ru;vet alırken 
yakalandılar 

IZMIR, 31 (Milliyet) - Milli em
~ak memurlarından Bay Fevzi, 'Bay 
Tevik ve Bay Hüsamettin Bay Saraç 
Rızanın borcunu yok etmek için yirmi· 
ıer lira rüıvet alırlarken zabita memur· 
lan tarafından cürmü methut halinde 
yakalımmıtlar~. Suçlular tevkif edil • 
mitlerdir. 

yabancı memleketlere yalnız limau· 
mızdan yapılan buğday ihracatı 35 
bin 716 tonu bulmuştur. Buğday ıhra 
ca tonızın artı§ vaziyetini daha iyı te• 
barüz ettirmek içıin 1933 ııenesının ay. 
ni aylarında yapılan buğday şevkiı a
tmm ancak l, 128 tona vaı·dığını kay. 
detmek kifayet eder. Bu da, buğday 
ihracatımızın geçen yıla nisbeten yii2 
de üçyüz nisbetinde çoğaldığıru goa • 
terir. DiğeT ihracat maddeleri ara.sm· 
da tiftik sahşlarmuzı da misal olarak 
gösterebiliriz. Bu yılın kı:rkı:n meni • 
mindenberi geçen dört ay i9"ri•ınJ• 
yalnız htanbuldan Dış piyasalara. 
4, 113 ton tiftik yüklennıiştir. Halbuki 
933 ün ayni aylanndakıi ııevkiyat mik· 
darı 2832 tonluk bir yekiina varmıı 
bulunuyordu. 

Buğday ve tiftik sat<ıları Üzerinde 
gösterdiğimiz bu rakamlar yalnız ih· 
racat mikdanıun artıı vaziyetini te • 
barüz ettinnemetkedir. 934 yılmnı 
bir hususiyeti de iJıracatm artınaııma 
karştlık o maddelerin e&kıi yıllardan 
birkaç kat fazla değerle aatılmt§ Qİ • 
masada. 

Bütün yurdda --Çarşaf ve p~çe ile 
mücadele ediliyor 

ÇANKIRI, 31. A.A. - Dün gece 
bütün kurumlar, ffalkevi, faka koınite 
ve üyeleri ile yüzlerce halk, Halke-.incle 
büyük bir toplantı yapmı§tır. 

T oplanttda, Atatürkün açlığı yeni 
yollarında Çankırılıların ;ı,era~r bulun• 
ması için J.adınlartmızın geyun usulü· 
nün değiştirilmesine peçe ve çarfa.flann 
kaldırtlmas<na karar verilmiş ve bu ka· 
rarın derhal tatbikine geçilmiştir. 

Yılbaşı dolayısile bu gece Halkevin• 
de Kadınlı, erkekli bir toplantı yapı • 
lacak toplanbya herkes ailelerile birlik· 
te gelecektir. 

Çerkeıte de kadınJ.orm peçe ve çar• 
ıaftan kurtulması yolunda karar v••il 
mittir. 
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(FıcLc~ 
Noel 

Ş EH i R HABERLERİ 
.... 'ft;s"'Aı . . .. 

f Günü·----1 . ~.,,., 
- Londradan -

OKONOMI 
Bide (Noel) bir iskele maddesidir. 

<o iskele maddesi ki ne idigÜnü ge. Yenı· oda 
Fenlade araşhrmıf ve • saklamıyalım • 
ha sözün biraz; :zoraki bulanma§ bir M 
hiktiye ile guya bir idam mahkumu 1 eclisi toplanıyor 
kayığına yanılarak binen bir hocanın 1 
idamına ıebep olarak gösterildiğine ı B 
dair çeke çeke giydirilmi§ bir fıkra ugünkü ilk toplantıyı 
balmuftuk. Bence iskele maddesi de- vali açacak 
nilen §"Yin zaten kuııııeti ne olduğu Ticaret ve Sanayi odasının yeni mec-
belli olmayışındadır. ) ' füi yarın ilk toplantısını yapacaktır. Bu 

Sözün kısası: Noc ::ule anlaşılıtUf . toplantıyı, Vali ve Belediye reisi Bay 
bir ıey değildir. Bana sora.bilirsiniz: Muhittin Üstündağ bir söylevle a~acak, 

Bay Habip zade Ziya cevap verecektir. 
- Nerede anlaşılmıştır?. diye.. . Bu ~timada Oda reisleri seçilecek, yeni 
Ummam ki size kırnacağını:r: birce- idare heyeti ayrılacaktır. 

oap verebiles ;.. Çıi • ı.ı .1n el 
aile alakadardır. denen No l I 
ince de ııarmış. O halde?. Bu f" 

lerin doğruluğ- } ~ • ç olur 

"ma 
1 1 

;JC• 1 
el • 

aınJI İ§İn ben a 1a11-: ... aığııı- Janı, 
Noeli bı.: ·m ntd<cn kut ul <lıgo. :z.dır. ı 
Bunu b na anlctcbilenin .... a~nını ka
nılarL~... .~ ar.ıya:-um ki; ba::a lokun· 
fa, bG:- gibi eğlence yerleri tutanların 
bidck; ( modemi:r:m) akıntıaından is
ti/ad,. c<ferek bize de Nod yaptıı·mak 
Utemesinden ileri gelmi§ bir görenek
tir. Bu böyle ola durşun goelel'm bu,·a
daki (Noel) e ... 

Dünyanın (Noel) en çok bayram • 
landığ, J•er neresidir di:ye sorarlarsa 
A;r çekinmeden: 

- ln;;ilterc ııe hele Londradır ... dl- ı 
)ebilinini:r:. Lakin gelin de bir de ba
lla aorun..-

Noel. yabancı '"' ltimaesiz, hele ı\ 
Hıriatiya."ı olmayan bır kimse için , 
Londra bir beladır. ( A.zçok yerlisi için 1 
tk beladır ;ya I) Noel pnü, 
öiltten ..,nra otobüs h"am • 
ııay, tünel İflemez. Pek cu lokantalar- 1 
dan ve ça;yhanelerden bClfka hiç bir f 
dükkan açık değildir. Sokaklar ten • J 

lıad.,.. Bu ,.hrin maıısaraıı ... 

Oda bülçasi 
Ticaret ve Sanayi Odası 935 bütçe• 

ıi öıkonomi bakanlığınca taıdik edilıniş
tir. 

* Fransanın kestane kontenjanı -
Fransa hükiimeti, 1934 yılının dördün
cü üç ayına ait kestane kontenjanını 
25 bin k°""'ale çıkannıştır. Bu konlcn • 
jan kiloda 65 adetten fazla gelen kes • 
taneler içindir. 

* Palamut - lzmirde palamut piya
ıa:sı iyiden iyiY" bararetlemniştir.Bu ha: 
raretin hafta içerisinde fazla i$tek olu • 
şundan ileri geldiği anlaşılmaktadır. Bu 
:.al, fiyatlara tesir ebnişse de, daha zi • 
yade satışların çoğalma~ını temin etmiş
tir. 

* Yumurta piyasası canlanıyor -
Atinada yumurta piyasasının yüksel -
mekte olduğuna dair haberler &'elm 0 
tedir. Yortularm yaklaşması ve mcvs~'ı 
icabı olarak yınnurta sarfiyatı artacak
tır. Yumurta !hracatcılanmr.z Yunanis
tana yınnurta sevketmek üzere hazırlığa 
baılamı§tır. 
------~·,------~ 

Şeker kaçakçılığı 
Yapanlar 

/. 

G~lim itlere Gelen muhacırlan bu İşe 
',,.,!;.::;.; !,";,';Jn!:!ı~e amafma' nasıl ale ediyorlardı? 
S~ bazı rakamları Dün yazdığnnız §eker kaçakçılığı 

hakkında -''--'"· muhafaza müdürlü · lngiltae bGnlıaıı para alaverc.miıa .. ~~~ 
• lazlalıiuulan dolayı Noel günl,eri cİ· ğünce tahkikata devam edilmektedir. 
oannda 30 miiJıon Jngili;r; tralıJı la:r:la Dün gece ve gündii:zyakalanan su9"u-
IHuıknot pakannaya mecbur olmaf. , larm tatmin edici cevaplar _,..,,,.,.; it-

Bu una N-lde Londra halkı için !eri kolayiaıtmnaktadır. Bir iki güne 

)'anm milyon hindi ke8İlmİf/. Sekiz kadar şebek.enin diğer azalan da ya-

, buçuk milyon halk için çok değil!. kal~tır. 
lngilterenin (Hol) fehri :enginlerin Bu i1le alakadar olan §ebekenin 

den birinin g<IZfltelerde resmini gÖr • töyte çalıştığı anlaşılmrştır: 
·diiın. Fakir aölelnin çocuklaruıa No- Bulgari..~da bulunan kısım ora • 
• •lda oyuncak ııermek için 300 bin in· dan hicret etmek isteyen muhacirlerin 
6İlU lirası bıra~. ( Bİ21İnı para ile az kcyn>ette olan mallarına çok pant. 
iki milyon liraya yakın) Ba paranın vererek aatın alıyorlar ve Bulgar tapu 

ııümasile oyuncak alınacaknııg ••. ya • auna bu çok kıymeti kaydettiriyorlar, 
kında bide de bayram geliyor. Ne O• muhacirler, buraya §dı:eri serbest so-
lur birkaç zenginimiz; birleıse de la • kabilmcsi için Bulgaria.tand·a o kıy . • 

"kir ailelerin çocuklarına bayramlık mette mal satmış gibi gösteriliyorlar. 
lıir geyler almak için 3 bin Türk lirası Fakat Bulgaristandaki kaçakçdarm a 
bıraksa f damlan köylerden m.aılı aatm alırken, 

Dikkat ettim: Siz de bakın/ So;yadı 
Jılanb he,. sert, ;yılmaz, :ıorla adlar 
aeçiyorlar, fakat hiç cömertliğe dair, 
meaela ( eliaçık) lalan gibi isimler 
koymayorlar •.. Yun aeumek .ade latla 
olmca. Biraz fakir lıkaraya ııc mem
leket mühtaçlarma para vermeli de • 
fil miyal .. 

Bu da bittikten aonra gelelim dün 
ak§amlıi baloya ..•. 

Oturdağumu;r; (berhane) nin alt ka 
tında geni§ bir holü ııe bir lokantaaı , 
ııardır. Gece bu lokantada bir balo ııe 
rildi. Ben §Öyle kenarda seyrettim. Er 
keklerde biraz ıimokin, çok mikdarda 
Irak ... Kaduılann yüzde otuzu genç, , 
onu orta YQflı, ;yüzde altmı§ı ihtiyar •.• ı 

mesela: 100 liralık şeye 2000 lira v&
riyor ve diyor ki: (Sen bu parayı ala
calmn ve hepsi ile teker abp Tiirki
yeyc götüreceksin, orada bi:ııirn adam
lanmız bunu oenden oatm alacaklar 
ve sana 300 lira verecekler) Cahil köy 
lü tabii 100 liraı!rk malını 300 liraya 
aatmaktan mcı:nınundur ve bilmeden 
kaçakçılık yapmış olur. Fakat sıkı tet 
Lıiklerden sonra bu iıte muhalaza 
müdiriyet.inin gözünden kaçmamı~tır. 

·• 
lılAARIFTE 

Mektepler tatil 
Bayrt1m ertesiy~ kadar 

dersler kesildi 
He~ içininde bir tanen ııartlı: lna• Yılbaıı dolayısile bütün mektep • 
ıouı ! Tıpkı Mis Yalo&1aya ben:r.iyordu~ le~ ~ün ak§amdan itibaren tatil edil· 
O;yle gürn "d" k"· -1 L L L"f llUftir. Mekteplerde deralere bayram 
de. "ld" Ku ç 1 1 

'
1
• fIU memd~,. Ha'.:ı · erteai carıamba günü b&Jlanacalrtır. 

B' ı. epa.ze o mayayım ıye yu • 1 
aüme elimdeki gazeteyi kapattım. La 
lıin üstünde en QfOğı 20 bin liralık el
,,,... "'"· Kocakanlar elma.da kaldı • J 

ırımlanmıı. Bide olaa, lıatta Parine ol 
N böylelerini ala;ya alırlar. Fakat ba
roda kadın için süılenme ;yönünden ;)!Of 
,,..lıl. Halbuki bizde 11C1ktile kadın hak 
kuıda söylenmif fÖyle bir aö:ı; ııardır: 

20 sinde konca gülsün kokarsın 1 
30 unda revak balsın akamıı. 
40 ında sızı girer ıhzinc ! 
50 &inde perde iner gözüne 1 
60 ında kimse bakmaz yüzüne 1 
70 inde koy çuvala vur duvara pat-

lauı. 

Sanırım. bunun içindir ki lıaduılar 
lnr türlü kırka ııarm.a:zlar ••• 

Tabii bu aö:ıoler bir ıakadır. Fakat 
ltaJuıuı, cins Yani diıilik erekklik nok 
t-...lan en iyi Ölfiiaü de l<lnınm bu-

""'· Ba;yanlar, bana diyebilirler: 
- l'a erkekler?. 
Onları hiç sormayın/. içlerinde da· 

ha otuzunda iken çııııala girecekleri 
çoktur. Zaten - Allah rıuı 01-n - ço
iu erkekleri kadınlar kıih çııııale, kcih 
kaine koymaktadırlar. Onlara da me 
heldir. 

.~~ 

.. * 
Seugı/j okuyucularım. 

He,,O.Ue uğurlu, karlı, sağlıklı, tat· 
lı .veni ;yıllar ııe mutlu uzun ömürler 
dilerim. 

B. FELEK 

,, __ ıs ..... u_K_~._A __ , 
(1, Bankumdan aJman cetveldir) 

31 K. Evvel 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
lıtihazı dailııli 94,25 R.dtlım. 17 50 
1933 Erp~i 97 An. Mümuail 50,40 
K11PG••m 28,12,5(1 Aa. Tü•ili 1, 11 45,40 

" il 2tl,7l5 An. Tah•ili ili 4$ 
" ili 'J:1 

ESHA.M 
it Ba.nkaıı Nama 
,, " Ha.miliae 

10 Reji kuponıtaa 
10 Telefon. 

2.ZO 
ıo.eıı 
18.40 
13,10 

u " Müeııiı 
Türkiye Cum•• 
ri:ret Baalraıı 
Tramvay 
Anadolu Hl.ae 
Şir. Hayrİ7• 

95 Terk.ot 
Çimento 

70 ltt.ioat d.,. 
30,SU Şark d•J'· 

28 11a1,.. 
ıe Şark•·-.. 

13 
0,97,50 

1,55 
4,65 

Ç fi K FIYATLA.RI 
Fran.ııs F. 
Loadra. 
Miliao 
Nü7ol'k 
c ........... 
Ati na 
Brükael 
Amıt•rdam 
s.ı,.. 

12,04 
821 

t,28,111 
79,60 

2,45,50 
13.a&.88 

3,39,60 
1,17,50 

te,93,44 

NUKUT 

20 F. Franıı:ı 
l Dolar 
1 Kw. Çok 
1 Şii• A .... 
1 lıı.rlin 

20 Liret 
ıo ı. ... 
20 F. Belçika 
zo Dra.lunl 

l Floria 

ıc .... , 

169 
12S 
9& 

:u.so 
825 
213 

23 
115 
24 
a:ı 

p,. •• 
Belsrat 
MoıktrTa 
Berlin 
Varto•• 
Buclapeıte 
Madrit 
Biilrreo v., ... 

(Satq) 

20 1. ı ....... 
IP-
I Mark 
ı Zloti 

20 ı..,. 
20 Dinar 

l Çern.o•i.s 
Alba 

Mecidi1e 
Banllnot 

19,02 
311.111 

10,89,50 
1,97,85 
4,20.31 
U7AO 
9,Sll.':'5 

'rt,35,39 
4,29.:M 

ıtanıı 

a1a 
11 
43 
u 
17 
15 

9,32 
41 
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BELEDiYEDE 

Yeni bisiklet 
Talimatnamesi 

-·-
Ehliyetnamesi olm1yanlar 

dan ceza alınacak 
Yeni bisiklet talimatnamesinin bu 

gÜnden itibaren tatbikma baılanacak 
tn-. Bugün seyrZsefcr meınurları lıü .. 
tün mmtakalard:ı teftiıler y~pacaklar
dır. Ehliyeln""1lesi olmayan kimsele • 
rin bisiklete binmeleri menolunacak 
ve ce.za ke.s.ilecelttir. 

Sular idares' mü ürlilğU 
Belediye fen i;leri m dürü Ilay 

Yusuf Ziyanın belediye sular idaresi 
müdürlüğüne getirileceği !Öylenmek
tcdir. Bu takdirde fen müdürlüğüne 
de imar şuebsi müdürü Bay Yusuf Zi
ya iyin edilecektir. Sular idare"sinde
ki Bay Ihsan gene muavin olarak ka
l acalı.tır. 

Mezb.ıhaya götürülen hayvanlar 
Hayvan borsıısma gelen ve kesil • 

mek üzere mezbahaya götürülen hay 
vanlar bakında yeni çıkan sürek tali
matnameainin tatbikına bqJanacaktır. 
Talimatnameye göre, tehre giren bü • 
tün hayvanlar, Hayvan borsaamda.n 
geçecektir. Karaağaçta mezbaha yanın
da lstanbul piyasasına gelen bütün 
hayvanları alabilecek şekilde büyük 
bir bekleme yeri yapılmatkadır. Bu 
taıliıma.tnaıne İyice tatbik edilirse et 
kaçakçılığının önüne geçilecektir. ' 

Rüam muıyene3i 
Fatih hayvan hastahanesinde bir 

müddettenberi tatbik edilmekte <>lan 
rüam aım bitmek Üzeredir. Şimdiye 
kadar 7 bin hayvana aıı tatbik edil. 
:miftir. Mua)·enelerde, hastalıklı görü
len hayvanlar itlaf edilmiştir. Maaına 
fih lstanbuldaki hayvanların sıhhi va
ziyetleri taYaru memnuniyettir. 

Temiz ~ül 
Belediye lktı ... t müdürlüğü Istan. 

buılun temiz süt ihtiyacı etrafında ye
niden bazı tetkikler yapmağa başla • 
nuştır. Bu huswta alakadar ba:u §ir • 
kelerle temas ve müzakereler yapı). 
maktadır. Söylendiğine &'Öre btanbu
lun temiz süt ihtiyacı önümüzdeki yaz 
ınevsiminde halledilıniı olacatkır. 

Bu çocuk 
Nerede? 

Poliı;in aramaları şimd:rık 
hiç ~ir son vermedi 

Şehrimizde on gün evvel esrarengiz 
bir im ·holma hadise&i olmuştur. Yap

Vahdettin 

tığrnı.ız tahkikata 
göre, bu hadi·e fU 
dur: Kıı.mnpaıada 
Eşrefp"§a yo.ku;un 
da 33 nwnaralı ev 
de oturan 15 yaşla
rında Vahclettin is 
minele bir çocuk, 
bir müddettenberi 

fabrikalar ve ha 
vuzlar müdürliiğiı· 
nün KasımpaşaJ~· 
ki tezgahlann<la İ:" 
!:pnaktadır. Vah -
dettin, on gün ev
vel, bir tamır i§i 

için,. u.s.tuının yanında çalışırk~n, ba
zı aletleri ıôp getirmek Üzere çalış -
tıkları yerden ayrılmıt, fakat bi" Ö· 

ha dönm.emiıtir. Çocue-un kaybo · u~u, 
orada çalışanların dikkatlerini çclmı•. 
akşam eve dönmediği anlaşılınca "'c 
sele polise bildirilmiştir. On ı;ii.-ıden 
beri yapılan tahkikattan bir netice çık 
mamış, V ahdettinin nere,.., gittiğj ve 
ne olduğu anlaşılamamqtır. Dört gün 
evvel, havuza dalgıç indirilmiş ve bu 
raya dÜ§mesi ihtimali gözönünde tu 
tuJarak cesedi aranımştır. Fakat bun· 
dan bir IGD alınamamıştır. Vahd""t;nin 
bir kazaya veya kasde kurban gittigi 
tahmin edilmetkedir. Polis, araştır -
m.alarına devam ediyor. 

Dereceli kadehler 
Meyhanelerde dün akşam

dan itibaren 
kullanılmağa başladı 
OlçÜler kanununun 168 inci mad· 

desi mncibince bugünden itibaren lo
kanta, bar otel, meyhane &'İhi yerler 
dereceli tifeler ve kadehler kullım • 
mağa bllflayacaklardır. Diin alıtam 
yılbatı olduğundan ve aae.t 24 IA!lı iti· 
blU'Cn yeni aene de b8Jllamıı bulunda 
iandan birçok müeueealer dereceli 
ti_ıe ve ~ehltt kullanmıılardır. r.ı.at 
hır. çok mues..,ıeler kanunun tayin ... ti. 
ii ıekilde ve kifi derecede fİI" ve hlll'
dlılı: bulanıamıılardır. Bu sti• 
o.:..a vennemelı: ıpn dün ak. 
tam aaat 24 te lıaplUIUflarclır. Bazıle.
n da verdikleri aipari§Jeri beldiyerek 
ellerindeki tite ve bardaklar üzerine 
deı-ece taksimatı yapmı§lardır. 

Dün birçok müeueseler komi•yon
culara müracaat ederek kanunun göa 
terdiği tekilde ıite ve kadeh aramıt
lardır . 

Verilen habere &'Öre bundan aon • 
ra Avrupadan geleeek §iıe ve kadeh
ler ölçüler müdürlüğü tarafından tef
tiş edilecek ve kanuna uygun olma • 
yanların giimriikten &'eçmesine izin ve 
rilmiyecektir. 

MAHKEMELERDE 

Bir çalgı 
Aleminde cinayet 

Bir köyde iki kişi ölmü~, 
üç kişi yaralanmıştır 
Çatalcanın Kızılca köyünde Latif 

ve Hü.mıeni öldürmek, idris, ve Seyyi
di yaralamaktan suçlu Halit, Muhtar 
Kadri ve Eteınin dcru§IJllllarma diın 
ağır cezada devam edilmiştir. Dün on 
kadaı· ıahit dinlenilmiıtir. Bu ıahlt • 
!erden bir krsmı Elemin çalgı çaldıra
rak köy içinde gürültü ettiğini, mııb
tar Kadrinin buna mani elması isteme 
si üzerine kavga çıktığını ve bu kav
gada Latif ile Hümıenin öldüğünü, 
3 kişinin de yaraılandığını, fakat aila
bın kimin tarafından atıldığını görme 
diklerini söylemişlerdir. Bir kunn ıa
hitlet" de ınak!uller vereseıile yaralıJa. 
rm Muhtar Kadriyi muhtarlıktan at
tırmak ve malıkıim ettirmek için §a· 
hlt tedarik etmek istediklerini söyle 
miılerdir. Muhtar Kadri bir istida ~e· 
rerek kefaletle tahliyesini istemi§, m>ık 
tüllerin varisleri de iıtida ile 50 bin Ji. 
ra tazminat talebinde bulumnuııru dır. 
Mahkeme keyfiyeti müzakere etmiş, 
Muhtar Kadrinin kefaletle tahliye iste
ğini reddetmiş, ve muhakemeye gelme
yen şahitlerin getirilip dinlenilmesi için 
başka giine bırakım ıtır. 

Muhtelit mahkem3·e~de yılbaşı 
tatili 

Yılbaşı münaaebetile muhtelit ha· 
kem mahkemeleri birkaç &'ün için t3· 

til edilmiştir.Türk-Yunan muhtelit hakem 
mahkemesi bazı davaları yerinde ı;ör 
mek için muvakka.tcn lzmir, Selıinik 
ve Atinaya &'İdecektir. Mahkeme rei· 
6İ bu işle meşgul olmak üzen> evvelki 
gün At'naya gitmiıtir. 

* Bir müteam;r; - Yangın yerinde 
12 yqmda Retat adlı bir çocuğun yo
lunu keserek tecavüz eden, fakat ço 
cuğun devamlı iatimdadı üzerine yet'.
~er tarafından yakalanan Zek. il • 
yas dün Adliyeye teslim edilmiş, Lırin 
ci istintak hakiminin huzuruna çıka • 
nlmı~tır. 

~-~··----~-~ 
iN HiSARLARDA 

Afyon satışları 
Çoğala'cak 

--o-

Yeni mukavele bugün 
meriyete geçiyor 

Türk • Yugoalav afyon mukavele -
namea.i bugünden ih'baren meriyete 
girıni§tir. Yeni mukavele, Millet Mec
lisinin önümüzdeki toplantısında tas • 
dik edi1ecdctir. Bu suretle, Türk • Yu
godav afyon birliği her iki taraf için 
daha faydalı yeni bir çalı,ma saha•ma 
girmiş olacaktır. 

Son buğday görü~meleri mucibin • 
ce, Uzak Şarka yapılacak afyon aatıı
ları da bugünden itibaren Türk - Yu
go.s!av ı.a.tış bürosu tarafından yapıla 
cakhr. Yalnız, uyuşturucu .maddeler 
inhisarı idaresinin tark satııları içı.in 

anlaştığı gnıpla yaptığı nıuakvele 15 
ikinci kanunda bitecektir. Ayın 15 ine 
kadar olacak satıı!arda Türk - Yugoı 
lav bürosu namına yapılacaktır. 

------o-- -- ---
ViLAYETTE 

?.y ·ık bugün veriliyor 
fülnci kanun aylığı bugün verile • 

c:eklir. Ucrc.t'i memurlann birinci ki
ntm ay· ığı dün verilıniştir. 

Askerlik mükellefiyeti - Asker· 
!'k mükellefiyeti kanununun 36 ıncı 
maddesinin sonuna §U fıkra ilave o -
lunmuıtur: (Bunlardan ihtiyat zabiti 
yetişme şartlarını haiz olanlar birlik· 
te muameleye tabi oldukları doğumlu 
farın celbi beklenmelu.izin talep ve 
müracaat vukuunda ilk açılacak hazır 
Jık kıta veya ihtiyat zabit mektebi dev 
resi bllflangıcmda i§bu kıt<ı veya ı-1c 
tepte buJunmak Üzere ıevkedilirler.) 

* Bulgaristandan gelen muhacir • 
fer - Bulgaristandan hududumuza 
kırk muhacir iltica etmİ§tir. Bunlar 
tütüncü olduklarından Kütabyada yer 
leıtirilecektir. 

1934 - 1935 

ŞiRKETLERDE 

Rıhtımda yeni 
Çalışına başlıyor 

-o-

Antrepolardaki eşyanın 
gümri.'ığc teslimi işi bitti 

Rıhtım ve liman idaresi, bugün • 
den itibaren çalıımağa ba§lıyaca.ktır. 
Dün de limanda Maliye müsteşan Bay 
Faı1dn rclsE.ğinde bir toplantı yapıl· 
mış ve son vaziyet tekrar görüşülmüş 
tür. Bn sabahtan itibaren limanda talı 
mil ve tahliye, emteanm antrcpo!ara 
girit ve çıkış i~leri yeni idare tarafın
dan görüıülccektir. Rıhtmn şirketi, 
antrepolardaki eşyanın gümrüğe tes • 
limi i~ini tamamen bitirmi~tir. Bugün 1 

antrepolara, alınacak ~yaya ait ma· 
lfunat, umum müdürlük tarafından ı 
görülecek, gümrükçe tesellüm edilen 
emtea iae, giimrüğün mcsuliyeti altın
da kalacaktır. 

Diğer taraftan, Liman §irketinin he ı 
saplarını tetkik eden tasfiye heyeh ça 
lı§'Dalarına devaın etmektedir. Tas • 
fiye i~leri daha altı ay kadar devam 
edecektir. 

Danizyollarında sefer 
taksimatı 

Vapurculuk tirketi ile deniz yolla- ' 
rı arasında yapılan bir aylık hat tak
simatı bugünden itibaren tatbik edıl • 
meğe ba§laıunqtır. Vapurcu'.uk firke
ti bu ay yüzde 32, Deneizyolları ida 
resi de yüzde 68 ile çahşacaktıır. Şu· 
battan itibaren, Vapurculuk tirketinin 
yeni aldığı &'emilere göre ikinci bir bö 
lüm kararlaştırılacaktır. Bu bölümde 
vapurculuğun bi ..... ine düıen tonaj 
ınikdan yüzde 60 a dütecek.tir. ikinci 
bölüm için bu aym on be§:İnden sonra 
Denizyolları idaresinde bir toplantı 
yaprlacaktır. 

POLiSTE 

Paşa bahçede 
Bir ev yandı 

Sobadan çıkan ateı 
koca bir evi yaktı 

Paşabahçede dün bir yangın çık • 
mış ve T epeköyde arka sokakta cam 
fabrikası mennmlarmdım Bay Rehanın 
oturduğu ev yanmıı, etraftan yetitile· 
rek yangın da aöndürülmüıtür. 

B:ıy Rehanın kansı dün sabah ha· 
va çok soğuk olduğu için üst kattaki 
sobayı yakmak ist~ ve pelt çok ağ 
rapnııtır. Bir aralık sobadaki ateıler 
birdenbire parlamıt ve dıtanya sıçra
yan bir kıvılcon yangın çıkmasına &e

behiyet vermiştir. Kadının feryadı ü
zerine etraftan yetitilmit iae de niz. 
gar fazla estiği için söndürme& zor • 
laşmı§ ve nihayet yandaki evlere 11 • 

rayet etmemek için tetbir alınnıl§tır. 
Bu tetbirler neticesinde yangm genıı
lemc ; :ı söndürülmüştür. 

.. Iwırçarşı8!nda tatuşan pamuk· 
lar - Eminönünde Mısır çartısmda 
ambarlı sokağında yorgancı Velinin 
dükkiınında tezgahtar Ahmet ile 
hanunal Ki.:r.mı sigaralarını yakmışlar 
ve kibriti de dikaktaizlikle pamukla· 
rm üzerine abnışlardır. Pamuklar bir 
denbire parlamış iae de itfaiye ye~
miş ve büyük bir kazanın önünü al • 
mıştır. 

Hava 'raporu 
Sıfır hararet derecesine ve de· 

niz seviyesine indirilmif baromet
re bu sabah saat 7 de 768, 14 de 
767, hararet derecesi 7 de 1.5, 14 
de 3.5, azami hararet 3.5, asgari 
O. Rüzgar poyrazdan emıittir. A
zami sürati saniyede 10 metreye 
çıkmıştır. 
-------··-------
SPOR 

Sipahi ocağı yılbaşı 
atlayışları 

Sipahi ocağı yeni yılına &'İrerken a
zalan anıomda bir ak!am yemeği terrip 
etmiı ve ba U"ada memleketimizin en 
güzide ıiril kadın ve erkek blnicilerin 
i§tirakile dün aktam aaat yirmi
de atlayiflar yapılmııtır. Yeni 

· seneye at üstünde girmeyi bir meılek 
aşkı olarak duyan biniciler kuvvetli e • 
lektrik ziyalan altında güzel tertip edil. 
mit manileri büyük bir maharetle aşar
ken •eyirc:ilerde pe'k haklı bir heyecan 
uyandırdılar. • 

Bayan Mel&.hat Sezer, Bay Siirena 
Kazanova, Bay Hicri Kurt, Bay Dunu> 
Akmeıı P,i t•nılmıt bi.nieilerimiz birer 
biret" atlayıılarmdan sonra lıilhana Ba
yan Meli.bat Sezerla Bay Süreyya K.a
zanovanın çift atlayışlarda &'Öderdik • 
ri maharet pek takdir kazanmııtır. 

Kutup ıeferi hatıraları 
1911 de Fran11z ki.fili Dr. Cbar~ 

ile beraber ıimal kutbüne gitmif olan 
Fransız sefareti ata§eDAvali lıuman • 
dan Roach, ikinci ki.nunnn betinci &'Ü· 
nü Unyon Fnmaezde, kutiip ııeferinin 
hatıraları hakkında bir konferans ve
recektir. 

Tayyare Cemiyetinden ba,lıa
sı sizden litre ve zekatınızı is
terse sakın vermeyiniz. Bunları 

1 
Tayyare Cemiyeti toplayacak
tır. 

Yeni yıldan temenniler 
• ister yeni yıldan medet umalım, 
•stersek hiç buna kulak asmıya _ 
lırn, ne olursa olsun bugiin içimiz. 
de mutlaka garip bir his vardır 
Bu, belki gecenin yorgunluğunda~ 
gördüğümüz neşe manzaraların . ' 
dan, eğlenceden sesten g·· '"[t•• d d • • , uru a • 

en ?gu• · Fakat muhakkak 0 • 

ha
lan bır şey varsa o ela bir yıl cla

kocadıjjımızdır. 
· F kEvet bir yıl daha ihtiyarladık. 

a at sac/e b" d ··1 l .• • ız cgı ası" arın 
kiircsı, asırların kainatı da İçinde 
Ydanan afe,ten hiç olmazsa birkar 

crecesm · l.-.b · B · ~ " d ı nwy ettı. ıraz claha 50 
gu u. Biraz daha yıprandı. 

Fakat ebediyetten gelip eb di 
rete giden ihtiyar küre içi,; bir yı-

lın nüe ehemmiyeti vardır? Asıl biz 
an er d"" .. l" b • • upı!!c ı~, iz kocıyoruz. 
v_~ ·~.tı?'."':. kiirenın bir yJlık ömrü
nu gozonune alark gilya teselli bu 
luyoruz. 

"._e gariptir ki her giclen şeyin, 
her ölen mahlUhun, her kırılan ve 
atılan maddenin arkasından sızla 
Yan, "!iiteeıair olan, ve hatta ba • 
::;:::, aglayan. insa'!I":, hayatların • 
•
1 

ka-ı;bettiklerı hır seneyi neşe 
1 e, sevınçle, eğlence ile uğurla • 
yorlar... Ve hayatlannı b · daha • ır sene 

• kemırmeğe gelen yeni •ene • 
Y• gene ayni hislerle kar,.lıyo-:lar. 

!!ir ~ene bu! Jile !ıolay •.. Cün
ya uzerınde ya~ayan iki milyar in
san, tam iki milyar sene kaybedi. 
yor. Ve bu aeneler milyonlarca a. 
damın hayatim beraber sürükle • 
yİp götürüyor ••• 

• • Biz!m. buna karşı koyabilmek 
•fın elımizcle ne var ki? Onun için 
umıırlamıyorıı:z, onun için kulak 
asmıyoruz. Geleceğe ve geçmişe 
de~, hr:Je bakıyoruz • Ve her gün
-~' ~azıyetimizi düzelterek geleC'e· 
~n •lıtı!"alleri!2i daiı.:ı .;:>k kendirr •• 
zın lehıne çevırmeğe çalı,ıyoruz. 

lıtihbal ne saklıyor? Bunu bi • 
len var mı? McıUyi tetkik etmek ta 
ri~çUere ait olduğu gibi İstikbali 
gormek te peygamberlere mah • 
ıuatur. 

Onıııı için ~ndifeye sapmadan 
daima nikbin olmanın çarelerini 
arayalım, Ve İBtihbali İyi fekilde 
görmeğe çalışalım ••• 

Viikıa nikbin olmak, bedbin ol 
makf"'! '.ok zordur. Çünkıi dünya 
dahi ~,.eler daima nikbinliği yı 
~'!' Y"!"'e bedbinliği ikame etmek 
ıçın ugrOfır. 

Bir Franırz yazıcıauıın aöyledi. 
ği gibi, size eğer istikbalde hiç bit 
harp olmıyacak, insanlar canciğer 
kard~ haline gel.ecekler. Sıkıntı °' 
nuyacak, buhran göriinmiyecek 
kavl!a olmıyacak. Kims;: kim•eniı 
maluıe göz dikmiyecek derlerse j. 
nanır ml6ınız? 

.H'!'buki eğer birUi çıkıp ta Bİ· 
ze uıtiJı_bald~ kıtlık olacağım, harp 
çı~cagını, ıruanların biribirlerini 
yıyeceklerini, biriblrlerinin malla 
nnı kapıp üzerine konmak için ~·a 
reler arayacaklannı iddia ederse 
b~na 0anmak gayet kolaydır. Çiiı 
kii tanhte hem emsali vardır hem 
~e görül.,n •mareler ve d~'iller 
ımanı böyle feylere inannır;rc da 
h~ çok teş~i~ edebilir mahiyette. 
d~~·. Onun ıçın yeni •eneden gül 
gülutan bekleyemeyiz. Fakat te • 
mennimiz, böyle beşeriyeti sar·a
cak. lelôketlerin, bu sene olır.-;."!'last 
Ve ınsanlaT1n biraz daha refaha v~ 
saadete kavuşmalarıdır. 

1936 ya geçerken de 193? ye ge 
çerken de temennimiz bu olacak
tır. 2935 te de torunlarıxuzın de. 
vam eden zincirlerine takılı olan • 
lar gene ayni feyi iıteyeceklerdir. 

Mümtaz FAiK 

Çankında peçe ve çıırşaf 
· yasak 

ÇANKIRI, 31 (Milliyet) - Fırka 
~a kalabalık bir toplantı yapıldı. Ya
lı, belediye reisi fırka reiainin ııöy"ev
lerinden ıonra lıadınlarm peçe ve çar
ıaflarmın kıiTilrnlmaıına karar verileli. ----
lzmirde mahkôm edi ~n 

komünistler 
IZMIR, 31 (Milliyet) - Komiiniıt

lik tahrikatı yapmaktan suçlu model
ci Keri.ın, Süleyman Sırrı ve Bayan 
Melek balıkmda ağır cezada verilen 
dörde.. ._elik hapiı cezası temyizce 
taadik edildi. 

1 MİLLiYET' in 
adı 

• 
y~ •. ı 

olaca · .. t· . 
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1935 Yılbaşı ve bir bektaıı ılmecemız 
1 Yalnız en bUyU~ filmleri gös!ermekle fbhret kazanan: 

MELEK sinemasında 
- Yazan: B. Cahit Köroğlu -
Geçirdiğimiz gecenin yarısı, iki 

yılın payla,ma ve bölüm geçidi ol
du. Cebimizde, duvarlarımızdaki 
saatlerin yelkovanla akrebi (12) 
nin üstünde kavu,tuğu vakit 1934 
dün denilen o derin karanlığa eö
müldü ve yarının aydınlığı 1935 
in üzerine doğdu. 

Her yılın dönüm gecesi bizim i
çin taze umutların beslendiği bir 
ı,ık, çiçek ve ıönül avutma gece
sidir. 

Sanırız ki acılarımız, zorlukları
mız bu göçen bayat yılın sırtına 
yüklenip gidecektir. Ve sanınz 
ki gelen yılın taze günleri yorgun 
yüreklerimize can katacak, kırık 
gönüllerimize sevinç atılayacaktır. 
Bütün bu istekler ve arzular bu ge
cenin çiçek ve alkol kokulu göğ
ıfüıde bize bir yudum umut sunarak 
gelip geçecek, gülmeye,eğleruneye 
çalıtacağız. Fakat yarın, gene bir 
gün evvel bıraktığı yerde kulağımı
za yapı,ıp bizi sürükleyecek. 

içtiğimiz bir kadeh tarap, kokla
dığımız bir konca çiçek dinlediği
miz bir parça müzik bu gece bizi 
belki de avutacaktır. 

Fakat kim söyleyebilir ki yarın 
daha yenilmez güçlükler, daha da
yanılmaz acılar bizi beklemiyor. 
Büyük savat dünyayı kasıp kavu
rurken bütün umutlar bir yere top
lanmıttı: 

- Bir savat bitse 1 
Evet, savat bitse, dünya cennet 

olacak. Me,e dallannda güller aça
cak, DP'liz suları limonata olacak 
ve insanlar gökten yere inmit mela
ikeler gibi esiri birer mahlılk ola
caklar. Savat biteli tamam on altı 
yıl oldu. Ve insanlar hali o rüya
yı görmektedirler. Bugün yeryüzün 
de kavga yok, kan yok sayılır. Fa
kat insanların gene kendi elleri ve 
kendi kafalarile bir zehir çanağına 
bir yangın yerine çevirdikleri fU 
dünyanın hangi köşesinde rahat 
var. 

En uyanık, en ileri, en keskin ka
faların içinde parlayan zeki. ıfığı 
yalnız bir ülküyü aydınlatıyor: 
Yenmek, yenilmemek. 

Milyonlarca insan yenilmemek 
için diditiyor. Hem bu yerunek ve 
yenilmek eski kelimelerle galip 
-:elmek. mağlup olmamak mana
sında değil. Tam türkçe manası i
le yenmemek ve yemek... Çünkü 
dünvanın yeni bir karıtmıuı sonun
da y•nik,,düfecekler tıpkı yenenle
rin r '?zında abur cubur gibi yenip 
yutı acaklardır. 

nn altı yıldır bu içli sava, sürüp 
gi ·yor. Her yıl dönümünün gecesi 
me leni yet dünyasına giren İnsan
lar yeni gelen yıla gönül bağlayıp 
bu tükenmez içli savaşın sonu gel
sin diye bekliyorlar. Bunun icin 
fenlik yapıyor, gülme~e çalışıyo-;.. 
Fakat artık gökten gelecek mucize
ler kalmamıştır. Yarın bu savat da
ha hızlı, daha korkunç bir kabus 
gibi kartımıza çıkacaktır. Yarına 
bel bağlayıp bir gecenin sarhoşlu
ğu ile kendilerinden geçenlere 
bunu hatırlatmak ve ı 

- Yarın, dünden daha karanlık
tır. 

Demek İsterim, Yoksa bütün yıl 
acı, ağrı ve ıstırap çeken insanlara 
bu bir gecenin zevkini, hatti. çıl
gınlığını neden çok görmeli? 

B. Cahit KöROCLU 

Milli tefrika; 56 

<S s 

Dörl bet aJım ötede uzun boylu, 
endamı f evka!ade güze!, kara ~
lı, büyük karı vözleri abanoz ka· 
rası uzun kirpiklerinin arasından 
insana yiyecekmi• gibi bakan bir 
kız, omuzundan ~arı meşin kılıflı 
küçük bir fotoğraf makinesinin ka
yıfı sarkan açık kahve rengi kos· 
<ümlü bir genele kon~uyordu . 

Onlara doğru kalabalığı ya
rıp ilerlemek istedi. Fakat buna 
imkan bulamadı. Bir elite bacaya 
yakın bir tente demirini hltmut o
lan gencin arkası Nazmiye dönük-
t 
.. u. 

- Benı:eaiın mi? Yoksa o mu? 
fakat iyi l';örd;;,,.. gibi geliyor ba
na ... Mel'un bir ı!uha dönsen e bu 
tarafa! 

Bu beyhude bir intizar ol<lu. 
Vapur Büyükada iskelesine yana
fıp adam akıllı boşanmcava kadar 
ge11r ......... ; ... ,_... .. ~ ... · 1 -- · .., ... -'• Ki-., hi-

Kutlu ol 935 Yılı!... f k Geçen defaki bilmecemizi dofra hal edonlor 
935 yılmın günlüğünden (tak- ı rası ar ... nda çokdôi ômb kur'ada bi.inci!;i i o •. 

b 
- Yılbnunda ne yapacaksmız? ükdar, c .. izlik No. 7 Bay H ..... ikinciliih 

vİm) ugün Ük yaprağı kopanyo- .,.. Fmd,k!ı, Molla Baytr No. ı3 Bayan Ne•min 
ruz. Fransız arpağ (kahin) leri, l- Kaç gündenberi, bunu herkes bi- Ka man kazanm•ılardu. 

Yarın akşamdan itibaren: 3 milyan lira sarfile 
yapılan ve seıli sinemanın hakiki şaheseri: 

çine girdiğimiZ yılda, neler olaca- ribirine soruyor. Bir aralık bana Ceçen defaki bilmecemi-
- l l b" • ' l da soracak oldulardı. Önce ben an-

lbii~N 
gını an ata an ata ıtıremıyor ar. zı· n halledı'lm ı·ş şeklı' 

Ben bir arpağ olmadan da söy- lara sordum. 
leyebilirim: - Siz ne yapacaksınız? 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1011 

Bu yıl, Türkiye bayındırlık yo- Birisi, falan barda masa tuttuğu-
lunda; en verimli adımlannı ata· nu, sabaha kadar eğleneceğini söy
cak. Bafkanlarımız, geceyi gün- ledi. Öteki, eşi dostu evine çağırdı
düze katarak ülkemizde bollu- ğını, bir bcqkası, otomobille, Be
ğun artması, darlığın ortadan kalk- yoğlunda dolcqacağını anlath. 
ması için ellerinden geleni yapa- Nihayet sıra bana geldi: 
caklar. - Sen yılbaşı İçin ne düşünüyor 

Y annı gözümle görmü, gibi bi- mn? 
liyorum: 935 yılı sona erdiği gün, Güldüm: 
yurdun, ötesinde berisinde yeniden - Sizi dü,ünüyorum. 
bir çok fabrika bacaları yüksele- - Bizim nemizi dü,ünüyorsun? 

k Dedim ki: ce • 
Erganiye işliyecek trenin düdü- - Müsaadenizle budalalığınızı •• 

ğünü işitir gibi oluyorum. Yollarda, Sonra gülerek devam ettim: 
dağ gibi yığılm., bakır külçeleri - Dunın da size bir fıkra anlata 
var. Katar katar y{iklenip yola dizi- yun. Vaktile, BektQfının birine 
liyorlar. sorm~lar: 

Bu yıl içinde Erzunım. Sır.ıas - Baba, oruçlu musun? 
demiryolunu epeyce ilerlemi, bu- Demİf ki: 
lacağız. Nice kentlerin elektrik ı- - Allahın bildiğini kuldan ne 
pğına kavuştuklannı, susuz kasa- saklayım? değilim evlat ... 
balarda gürül gürül sular aktığım, - Ya, Ramazan olduğunu unut-
yeniden yeniye limanlar kuruldu- tun mu? 
ğunu, ekim işlerinin arttığını, or- - Unutmadım ama, evlat, de-
manların üıet!iğini göreceğiz. mif, Ramazan, her yıl gelir. Fakir 

Gençler için bu yıl, çalışma yılı i.•e dünyaya bir kere gelirim. 
olacak. Yeryer, yeniden okulalar - Peki, fimdi bu Bektaşi fıkrası 

l k b nın yılba'" ile münasebeti? 
açı aca , ir çok gençler ,Avrupa- Dedim ki: 
ya gidip orada kafalarındaki bo,. 
luğu dolclı:racaklar. - Yılbaşı, yılbap, deyip avuç 

Söziin kısası yeni yıl, bizi biraz dolusu masraf ediyorsunuz. Ydba
daha aydınlığa, çıkaracak. Bakını- şı, her yıı~n başında gelir. Bizim gi-
lılığa götürecek, verimliliğe ka- bi fakirlerin bütçesi ise bir kere 
vuşhıracak. Kutlu ol 935 yılı!... sarsıldı mı, bir daha yerine gel-

M. Salahaddin GUNGöR 

Nişanlanma 
Srvas saylavı ve Aktam arkadaşımızın 

ba,yazıcm Bay Necmeddin Sadık'm kı· 
zı Bayan Necla ile Üsküdar ceza reisli
ğinden mütekait Bay Mazhar'ın oğlu 
Bay Velid'in ni,anlanma11 gelecek cu
martesi günü yapılacaktır. Bu nişanlan
manın kullu olmasını dileriz. 

OSMANLI BANKASINDAN: 
Osmanlı Bankasının Gal ta, Yeni

cami ve Beyoğlu daireleri, Şeker bayra
mı münasebetile ik.inciki.nunun 6, 7 Te 

il inci ııünleri kapalı bulunacakhr. 

ESEFl.l B1R lRTtHAL 
Selanik ep-afmdan Bay Hafız Ali müb

tıela olduğu hastalıkdan kurtulamıyarak 

Fatih'de Lastik Şirketi arkasındaki ha
nesinde vefat etmiıtir. Cenazesi bugün
kü Salı gÜnÜ öyle namazında hanesin
den kaldmlarak Eyüpde aile kabrine 
defnedilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili aziz babamız tüccardan K• 

maliyeli Bay Hacı MJatafarun cenaze
tıinde bulunarak unulmaz teessür ve ke
derlerimizi paylatan çok değerli ve muh· 
terem dostlarnnıza candan ıükran ve 
saygılarumzm kabulünü rica ederiz. 

Merhumun bütün ailea 

lat&nbul Beıinci lcnı. Memurluğun

dan: Bir alacağın temmi için evvelce 

haciz edilip ve bu lrere aatıtma. karar 

verilen hane efya.sı 5-1-935 tarihine 

mü...dif cumartesi günü au.t 9 buçuk 

ta Beşiktaıta Cihannüma malıalleain.

de Bost&ncıbatı adkak 2 No. hanede 

açık arttırma ile aatılacağmdan talir
leriıı mahalli mezkıirda hazır bulun
maları lüzumu ilan olunur. (6475) 

IY.üe,111,; Nazmi Şehap 
lir kıza ne diller döküyordu 1 

Nazmi bütün gayretine rağmen 
yerinde duramamı,, merdivenler
den akan insan aelin~-ı anaforuna 
tutularak, itile kakıla iskeleye çık
mıştı. Oradan üst güverteye bak
tı. O zaman; 

- Eyvah ... - dedi - çıkası göz
lerim iyi görmü,ler meğer ... o imif. 
Fakat bu mel'un n.aaıl oluyorda 
kendisine verilen nasihatleri dinle
memezlik ediyor? 

Yukardaki çift timdi yava~ ya
Vaf merdivene doğruluyordu. Kah
ve rengi elbiseli genç çok şıktı. 
Kim derdi ki bu bir hanın dar ve 
yarı karanlık koridorunda o kapı
dan bu kapıya kofan bir hademe
dir. 

Hademe Ali ... 
Evet, uzun fılık fesi, esmer yüzü 

ve her halile bir Mısırlı zenginini 
andıran bu fık gene, komisyon ha-

mez! 

Bugünkü 
ISTANBUL: 

Kulakmisafiri 

program 

18 Almanca ders. 18,30 Jimnastik Ba
yan Azade, 18,50 Dans musikiai, plak, 
19,30 Haberler, 19,40 Ses murikiai plak, 
20 (Yurdumuzu bilelim) Bay Selim Sır· 
n Tarcan, 20,30 Gotama Caz, 21,15 Son 
haberler, Borsalar, 21,30 Radyo orkestra. 
11, 22 Radyo caz va tango orkeatralan. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Dan•. - Sözler. 19,151 Hafif muaiki. 19. 

45: Sözler. 20: Hafif musiki 1'.o n ~e ri. - Ak· 
tüalite 20.J(): Plak. 20,45: Haberler. ••· 21ı 
Robert Stolzm, "Bir tek •ec•,. iaimli operet 
temaili 23,15: Re- kIAm konıerl. 23,,.30: Danı. 
24: Sözlet'. 24 ,05: Danı. 

ıo31 Khz. K O N 1 C ! B E R C. 291 ıa. 
16,45 : Orkestra. t8,30ı Şürler. 19: Ar&u neı• 

r iyatr. 21. • 001: Danı ve kanıık seca 11\uıikiıi. 
686 Klu. B E L G R AT, 437 m. 

20: Plik. - Haberler, - Milıi neıriyat, 21t 
Radyo orkeıtraaı. 21,50: Reklimlar, 22ı Rad· 
yo pİJ'••İ. - Haberler. 23,30: Kab.,.ebane kon.• 
ıeri . 

740 Khz. M O N 1 H, 405 m. 
18,35: Sözler. 19:. Sk:~. Waı Eucla sefaellt,, 

211 Ha•a v• ıpor haberleri. 21,10: Güzel ıar· 
lalar a1'.ıamı. 23: Haberler 23,.20: Gece muıi• 
kiıL (Schraınmel.) 

638 Kb:ır. P R A G, 470 •· 
17: Kemaa refakatil• koaıer. - Sö:ır.ler. 

18,55: Alrnaaca proaram, 20,05: Pl&k. - Söz
ler. 20,20: Plik. 20,30: "Secret., iıimli Smeta· 
nanın operaıı. 23,15: Pli.it. -Haberler. 23~ı 
Pli.k. 23.30: Hermann Sclarammel takımı. 

175 Khz. M O S K O VA, 1714 m. 
17,30: Parti prosram.L 18,301 Kızılordu neı· 

riyatı. 19.30: K..Jkos n•ıri7ab, 22: Almanca 
neıri,.at. 23,051 Pranıısta. 24,051 Felemenk· ... 

832 Khz. M O S K O V A, (Sı.lia) 361 m. 
171 Oda muıilciıi. 18,211 Bir osara temailiıU 

nakil. 22,30: Daaı 't'e k.arııık konıer, 24: lapan· 
J'Olca dil neıri,.atı. 

7815 Khz. L E 1 P Z 1 C, 382 m. 
171 Senfonik konıer. 18,20: Ş.r1'.ılar, llh 

Vaı Euch sefaellt" iıi.mli •keç. 21: Yeni ıene 
konıerl. 22,40: Edebiyat. Zl: Haberler, ıpot. 
23.20: Danı. 

P A R 1 S, (K,.a dolca) 19 m. 68 
14: Konser nakli. tSı Haberler, - laailizc:a 

bab•rler. 15,40: Deniz haberleri. 15,.50: Pariı 
hayatı. 16: Soder. 16,30: Henry Tomaııaın 
idareıinde büyük konıer. 

demesi Aliden ba,kuı değildi. 
Nazmi bir taraftan orıun, bir gö

zile de annesinin çıkı~ını bekliyor
du. Nihayet anuesi yanına ıeliver
di: 

- Haydi evladım ... 
- Haydi anne ... yalnız ... 
- Ne oldu gene bir fey mi var? 
-- Yook.. Ben bir arkadaşla üç 

dakika kadar konufacağım. Seni 
arabaya bindireyim, git... Arkan
dan geleceğim. 

Valide hanımın herbaldı:ı iyi da
man tutmut olacaktı bir fey deme
di. Nazmi onu bir arabaya atınca, 
hemen Yat kuliibe doğru yokutu çı
kanlara karıştı. Hadem~ Ali ile gü
zel kız bu kafilenin arasında idi. 
Hem yürüyor, hem dütünüyorduı 

- Ne yapmalı? • 
ne yapıp yapıp bu kızı kurtarma
lı ...... Bu herifin hastahğmı söyle
mek ki.fi ....... Hem giyini~nden, 
konututundan kızın ;yi bir aileden 
olduğu da anlatılıyor .... Tuhaf feyl 
Vapurda bu kız çarşaflı idi ... Şim
di hafı açık ... Nasıl olmu' bu iş? an 
ladnm ... Pelerinini çıkamııf ola
cak ... Nereden çatmış bu pis, has
talıklı herife? Vah yavrum vah ..• 
Taliin varmıt ki ben rastladım si
ze. . . . Y llksa, Ada, çıun
lar, ay ıtığı ve ... gençlik. .. oh yav
rum yanacaktın .. 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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Yanı Biimecemiz 

Fransızca sözlU büyük U. F. A. sUperfilmi. Başlıca rollerde 

BRIGITTE HELM-PIERRE BLANCHAR 

l::Su Perşemb ~ akşamı SA N.A Y sınemaaında 
Sinemanın en fazla eğlendirici artisti 

EDDlE CANTOR tarafından temsil edilen ve 
Fransa'aa Altı aydanberi bütün hasılat rekorunu kırmıt olan 

ER MEYDANI 
- Gayet neteli ve canlı büyük film bi41ıyor. 

Oımanı.ca karı•hlkannı yozd•i •m,. keli- Bu filmde muhte~em bir çerçeve içersinde dünyanın en güzel 100 
meleriD Öz türkçe mukabillerİnİ teklimizİa bot kadını Ve mükemmel bir bug" a g lire•i sahnesi göreceksiniz. 
Lanelerine yerleıtirerek kesip "Milliyet ·: Bil· Y 

mece memurlui una u gönderiniz. Doi ru hali ... •;::;;;;~ ;;;·i;;;:;;;;;;;;;;;; denlor araaanda kura çeki,.oru.z ve kazananla-
ra hediyeler veriyoruz. 

Müddet: Perıembe sünü akıamına kadar -
dır. 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 İttihadı Milli 
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1 111 BI 1 • I •• ı Hı: ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
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Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi ı Galatada Vnyon Hanında 

• .,., 
1 1 · ' • I 1 1 1 -

ı • ı 1 ı • ı 1 1 1115 1 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
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1 1 • ı ı • ı ı••• ı 
Telefon ı 4.4887 + 7 .... 

ı a ı 1 1 • ı 1 i• ' -
1 l• '• I 1 1 ı • ı 1 

1 
., 1 1 • ' - SODAN SAGA 

1 - Huauıi (4). Matbu.at (5), 
2 - Cemiyet (5). Dem (3). 

1 ' 

1 

ı a 
1 

3 - H endek, tel, zama n, (2). Eıp (2). 
4 - Batına ( u) •onuna (un) aetirince 

uzar ( 2). Çevik (4), mani, duvar (3). 
S - Bir meyva (S). çi(t deiil (3). 
6 - Bal yapar (3). Geniı ( 4). 
7 - Tok deiil (2) . Güç, kuvYet (3), A .. 

J"I yuvaaı (2), 
8 - Ku .. et (3). 
9 - Valide (3). Ahbap, Alul (2) . Ye

mek (2). 
10 - Alul (2). Aktörün yaptıjı (3), J. 

ıim (2). 
11 - İıti'fham (2) . Huzur, İnt, nezt (3), 

cari, çefme (4). 
YUKARDAN AŞACI 

1 - lneiin erkeii (4), Kitip (6). 
2 - Bir çinsene çalsıaı (SJ, latifham (2). 
3 - Erkek 2, meyan 3. 

4 - l•imleri luya•İ ııfat yapaa .dat (2). 
Hedef. 

il - Dilbe• (5), Bir renk (4). 
t ·- lbtimanki.r (S). Ateı, Ha,..,.anra 

yediii (2). 
7 - Beyaz (2), Mektep ( 4}. 
8 - Şöhret (3). ücr•t, vücut ıuy• (3), 
8 - Ay yuvaıı (2). Ben deiil, • deill 

(3). Beyao (2), 
10 - Yamalı 4). Cezi•o (3). 
11 - Lezıı:et (3), Yokuı deiil (4). 

YENi NESRIYAT 

Varlık 
Ankarada 15 giinde bir çıkan aa

nat ve fikir mecmuası V ARLIK'ın 1 
linunuaani 1935 tarihli 36 mcı u.yı11 
çılanıştır. Bu aayı:da birçok kıymetli 
yazarların makale ve ıiirleri vardır. 

Clmı)etin asılları 
Me~hur Engels'in eseridir. Eıki 

Tanin baıpnuharrirlerinden Bay Muhit
tin tarafından ..ilimize büyük bir muv..f· 
fakiyetle çevrilmiftir. Okonomide, içti
maiyatta yeni ufuklar açmıı bir eserdir. 
Diğer dillere bU çok ıalhsiyeder tarafın
dan defaatla çevr:İlmİ'ftir. Tavsiye ede -
riz. 

HU ~umdar millet 
Roael'in en canlı eseridir. Bu zat hii

kllınetimizce Kanunu Medeni ve Borç • 
lar kanunu hakkındaki eserleri tercüme 
ettirilerek mahkemelerimizdo dağıtıl -
ınıı olan Roaeldir ki, hviçrede temyiz 
reisliği ve başvekilet yapmııtır. Edd 
Moskıova elçisi Bay Galip Kemalinin çok 
muvaffakıyetli kalemile tercüme edil -
mittir. 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

Umumi Merkezi Paris'de " 32 Rue de Lisbonne ,. de bu
hman " Sociere Alsacienne de Construction Mecaniques ,. Mües
seaeainin vekili olduğunu aöyliyen lstanbulda : 

Türk Makine Yurdu Firması 
sahibi 

Bahaettin Molla Zade 
nin, Bankamızla baderna hiç bir alaka ve irtibatı kalmadı~ ve 
kendisinin tavassutu ile vaki olacak müracaat ve tekliflerin nazarı 
dikkate alınmayacağı görülen lüzum üzerine ilan olunur. (8880) 

Bu sırada Ali ile kız yolun sağın
dan soluna geçmiflerdi. 

- lsplandide mi girecek acaba? 
demek pelerinini bunun için çı
kardı. Evet evet. .. 

Otelde orkestra bir Viyana valıl 
çalıyordu. Kabak kafalı Alman za
bitleri, tek gözlüklerini çıkarıp ta
karak, buzlu ayran içen fİfman ve 
yorgun Bulgarlar gibi ikide birı 

- Yır.ıh! Yaaah ! 
- Deyerek sazlarla limonata 

içiyorlardı. Saçlarının taranma fe
k.illerinden yeni yeni fırça tarak 
sahibi olduktan anlatılan bazı mü
barek zevat ta çalgıyı dinleyecek
lerine avaz avaz bağnfıp "menih
tikar,, komisyonunun biç bir fey ya · 
pamıyacağından bahsediyorlardı. 
Anlatılan, bunlar bir takım tüccar
cıklardı ki bu komisyon kurulurken ı 
hakikaten ihtikarla mücadele edile 
ceğinden korkmutlar, ve fimdi İf 
tavsayınca sevinclerinden Adaya 
hep birlikte eğlenmeğe gelmitler
dir. 

Ali ile kız, sağ taraftaki terasa· 
da oturanların arasından geçerek 
büyük salona girdiler. Nazmi, he
men sol tarasadan yemek salonuna 
daldı. Burada bir garsondan bat
ka kimae yoktu ı 

- Piıt ! - dedi - ıel buraya .•• 
Ve defterinden kopardığı bir k&. 

ğıda ıüratle fU üç bet aabn yazdıı 
- Hanımefendi; 
Beraber geldiğiniz genç erkek

lerden kadınlara ve kadınlardan er 
keklere ıirayet eden en korkunç 
hastalığa - maalesef - bir hafta
danberi tutulmuş bulunuyor. Bu
ruı Adadır. Sakın kendisile çam
lara gideyim, sandala bineyim de
meyiniz ... yanarsınız. Sözlerime e • 
min olmak isterseniz alt dudağını 
açıp bakınız; orada bir takım çı
ıbancıklar ıöreceksiniz ki bunlar
dan büyük delil olamaz . ., 

"Sizi biç tanımayan ve tanımall 
istemeyen biri,. 

Garsona bir bet liralık toka etti. 
Sonra eline mektubu tututturarak 
kulağına bir feyler söyledi. öbür 
salonda bir hasır koltuğa oturan 
kızı ve fesi ile fotoğraf makinesini 
sol elinde tutarak bir garsona bir 
9eyler söyleyen Aliyi gösterdi. 

lki üç dakika sonra kartıda ce
reyan eden sahneyi bir pandomina 
gibi seyrediyorduı 

1 - Garıon .içinde bir limona
ta bardağı bulunan bir tepsi ile A
linin muasına yanattı. 

2 - Garson Alinin kulağına me· 
ruimli bir eğilitle bir feyler fısıl
dadı. 

3 - Ali yüzünde bir hayret be
lirerek yerinden kalktı. Kıza 'bir i-· -

TEPEBAŞINDA ŞEHlR 
TtYATROSU 

fııı•~uı Bıli?ııiftl Bu aktam 
$ehirTiyatrosa Saat (20) de 

111111111111111 H A~ =~~ E T 

1111 .. lll 
W. ŞEKSPER 

111111111 

Tercüme edenı 
Ertuğrul Muhsin 

9778 
• • 

Eskı l' ransız Tiyatrosunda 
Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 

12-12-934 tarihte çarıııınba ııünü ak· 
tamı saat 20 de cuma ıünü sündiU 
saat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perd. 

Yazan Ekrem Reıit, besteleyen C.. 
mal Rqit. 

10104 

OZAN OPERETl 
(Eski Süreyya) 

Şef Muhllı Sa
bahattin Şehzade. 
batı Ferah tiyatro
sunda bu gece 
ÇARESAZ 

• Operet 3 perde 
Fahri Gülünç, la -
mali Dümbüllll. 

Pe\ la ilk opera Kırmızı Ay ,. 
1 Jltlliy~ı 

Asnn umdesi " MiLLiYET ,. tir. 

ABONE 

a aylıiı 

• " ız 

ÜCRETLER! ı 
Türkiye içia 
L.~ 
4-
7 60 
ı4 -

Hariç içla 
ı.. IC. ·ı4 -
18-

C.len evrak seri y_.dmea..-- Müddeti 
seçen uüı1ıa.lar 10 kuruıhlr.- Ga&ate ... 
matbaaya ait iıler içia m.Udiriy•t. m& .. 
racaat .dllir. Gazetemiz i.lhlana. m••'•· 
liyetini kabul etmes. • 

ki kelime söyledi ve masalann ara
sından geçerek uzaklatb• 

4 - Garson Alinin arkasından 
baktı; ve onun iyice uzaklatbğııu, 
artık kendisini göremiyeceğini his
sedince ... 

5 - Genç kızın eline pusulayı 
tUlufturuverdi. 

6 - Garson süratle uzaklaşırken 
kız, Alinin gittiği tarafa dofru çe
kinıen bir bakıt attıktan aonra pu
sulayı acele acele açb, okudu, yü
zünde evvela bir hayret, sonra bir 
kızgınlık, daha M1<1ra bir korku be
lirdi. Ve pusulayı koynuna soktu. 

7 - Ali yavaf adımlarla geldi! 
omuzlarını kaldırarak kıza gene 
bir kaç kelime söyledi. 

8 - Bu arrada ilk garson masa
larına yanatmışb. önlerine bir bira 
fİteıi iki bardak, bir ekmek ve bir 
katerpeynirl tabağı ile ik çatal iki 
peçete ve kırılmıf buzla dolu uzun
ca bir üçüncü bardak bıraktı. 

Bunun üzerine Nazmi, derin bir 
rahatlık duyarak; 

- Ooh ! - dedi - bundan ötesi 
kendi bileceği it·· Artık deli değil 
ya bu kız! ne ise, bir gencin haya
tını kurtardım. 

Ve ... Seri adımlarla otelden u
zaklaftı. 

-Bitmedi-



1 

MiLLiYET SALI 1 lKINClKANUN 193& s 

Geçenyıliçtevedıştaneha "si roldu? 
DAHiLDE HARiÇTE 

Geçen y:l memleket her zamankinden sağlam adımlarla 
çaıdiği ilerleme yolunda yeni hızlar aldı. Ökonomik 

ve soysal sahalarda memleket hayrına iyi neticeler alındı 
İkinci Kanun 1934 de gelerek K'ôstence yolu ile Cenev- kem ııöaterilmit ve 29 temmuzda bize 

reye gitti. Bu ayın bap ııelir mesele- bildirilen bu karar üzerine Ordu mÜ· 
Bütün memlekette yeni ölçülerle tart 

ınıya baıladı, bakanlar heyeti ikhaadi 
programı görüıtü, Kayııeri fabrikasının 
plAnlan hazırlandı. Tefecileri meydana 
Çlkaracaldara ikramiye verilmeaine ka
nr vorildi. Y ollıırm yapılmnı ve mu
hafaza eclilmea.i için tedbirler almdı. 0-
konomi bakanı bmirde tetkikler yaptı. 
Okonomi ·bakanı hükUınetin ikhsadi ka
rarlarını anlattı. Burdur valisi makamın
da t<fıit edildL . 

Şubat 
Geçen yı1da Türkiye cumhuriyeti hiikil 

meti biU-ıa b..vnelmilel siyaset sııhuın 
da ıimdiye kadar em 
oali kaydedilmiyen 
muvaffakıyetler ka 
ZaJllDlftır. 9 Şubat 
ta Atinada Balkan 
tilafı imzalanınıt
:ır. 23 Şubatta hii
kUınet ıiyaai ve ik· 
tısadi cepheden çok 
büyük ehemmiyeti 
oolan Trakyada u. 
mumi bir müfettif• 
lik ihdaa etmiftir. 

• vazifeye evvel
llay lı>ralUm Tali oe Şark müfettitli· 

tini yapmlf olan 
Bay İbrahim Tali tayin edil.mit ve ni· 
san içinde t.fkilat harekete ceçiril • 
mittir. 

Mart 
1 Martta Millet Meclm içtimalan • 

na tekrar baslarnı§l:ır. Fransız parla-

BaylnMll 

mentosunda bü • 
yük d0<1tumuz M. 
Heriyonun t....,ı. • 
büaile tetd<kill e • 
den Türk. Fransız 
IJl'UPUnun telgrafı 
Mecliate bu dost • 
luk h•kkmda sa • 
munı tezahürata 
v .. ile olmuı ve Tür 
kiye Büyük Millet 
Meclisinde de der
hal bir Türk. Fran 
••• gnıpu meyda • 
aa getirilmittir. 

173, 780,000 lira 
olar..ı. huırlanan 934 bütçe.inin mil 
zake.,..lerine bqlenwlmıt H 28 -yıa 
ta Milli MiidafeemSWlll tabi,...ı içia 
tütün, içki, tuz, petrol, elektrik ve mu 
amele verııilerine yapılan zamdan el 
de edilen 20 milyonluk yeni varidat
la beraber kabw olunmuttur. Yeni tah 
aiaat, zaten vatan müdafaasına yük • 
aek kabiliyetile muktedir olan ordu • 
muzun teçhizatça aarileftirilm..U.. 
haarolunmuthıP. 

Mut içinde memleketimizde yan 
aiyaıi bir hadise olarak lnaul meaele
•i talıaddiia etmiftir. 200 milyonu mü 
tecavi.z bir para ihtili.aı cürmile Şi • 
kago adliyesinde tevkifine karar ve
ril- elektrik kralı Samuel lıuul k1 • 
numıuni içinde Ama-ikadan kaçarak 
Yu-niııt•n• iLtica etmit, ı 7 martta 
Miotia jpninde bir Y unuı tilebini ki· 
ralıyarak Pireden keçm•t. bir müd • 
elet denizlerde dolqarak, ııonra !ima 
nmııza ııelmittir. Amerika derhal hü 
kıimetimize müracaat ederek i..ıe.i • 
ni iatecli. Amerika ile imzalanan müa 
rimhri ııeri vennek mukavelesi, taa
clıik edilmek üzere, Mecliste bulunu • 
yordu. Banker vapurdan alınarak üçün 
CÜ cezada muhakeme edildi, auçunun 
idi cürümlerd,•_. oldufuna karar ve
rildi ve Heyeti V ekil-U. iade karan 
üzerine 3 niunda tevkif edilerek ıs 
nisanda lzmir kara .Warmda Ameri· 
ka hükümetilM teslim olundu. 

Nısan 
Niaanm ilk haftasında Reioicum • 

hur Hazretleri lzmiri fe'"eflendirdiler. 
lzmir, Çanakkale wı Balakesir ııarni • 
zonlarmdaki kıtaab teltif bu;rurarak, 
büyük mdumm kudret Ye kabiliyeti 
hakkında yeni intibalar edindiler. E
ka:lliyetler derdi bu ay içinde tiddet 
kesbetti. Bulgariatanda bulunan, ya· 
pılan zulüm arlıımf Ye kaçmak mec • 
bw-iyetinde kalanlar ölümle tehdit e
clilmiflerclir. ıs Niaanda kadm ve er· 
kek on bir pomak Bulııar hudut mu
hafızları tar!fından öldüriilmüttür. Mü 
teakıp aylarda Türk ıı.lıaliye kartı ZU• 

lüm ve tazyik daha fuılıııl•pnıftır. 
Mayıı ortauncla M.......,f hükUmeti 
ui devirerek yerine seçen Georciel, 
Makedonya ve bil&bara Trakya ko • 
mitelerini daiıtarak bize kartı d
görimmeie çallfllllt ise de, hakikatte 
tazyjJı. durm•m•ıtır. 

Mayıs 
Harbiye bu !.'I orduya 25~ genç za· 

Memleketin h• ta· 
rafmda ııcaklar ve 
kuraklık devem e
diyor. lzmitte ku· 
rulacak fabrikala· 
rın yeri teabit edil 
di. Yunan Harbiye 
Nazın Ceneral Kon 
diliı geldi ve tez&· 
hüratla karşılandı. 
Atatürk Ankara • 
ya döndüler. Cene 
·al Kondiliıi k•~?l 
ttiler ve üç lll;"f 

::alara!< muhtelı 
rner Jno.ıu meaeleleri konut. : 

tu. Hariciye vekil• 

lerinden biri de Esnaf Baııkaaı için fettiıi Fahreddin Patanın riyaaetinde 
Şehir Meclisinde geçen müzakereler bir heyetimiz tefl"inievvelde lran ve 
ve bunun uzun ııünler devam eden "'" Efııımistana haraket etmiıtir. 
kisleridir. Tıbbiyeliler bayramlarını Agustos 
kutluladılar. Rusyaya sid- Tayyare • 
filomuz döndü. Marailyadan bir Fraa 23 Ağuat-a Fahreddin Pqanm 
uz ticaret heyeti ııelcli. riyaaetindeki aakeri bir heyet Kızılor 

Bu ay Nafıa Vekaleti de yeni tef- du manevralarına iıtirak etmek üzere 
kilatı ile faıııliyete geçti. Şirketler tef Ruayaya gitmiıtir. 
tiı edildi. Halkm lehine birçok ı.ar.r Eylul 
lar verildi. 

Kayseri menoucat fabrikumm le • 
meli atıldı. Bu münasebetle Batvet.11 
memleketin sanayi programı etnıfm. 
da mühim bir nutuk söyledi. Atatür
kün Samauna ayak bastığı ııün yallllZ 
Samsunda değil, memleketin her la· 
rafında candan tezahüratla kutlulan· 
dL Bu ay Meclise verilmek üzere ye
ni mali kanunlar hazırlanmııtı. Bun
lann içinde hükılmetin varidatmı art• 
tıracak noktadan mühim olanlan Yar 
dır. 

Her aene olduğu gibi gazetemizin 
otcıl, moto, velo yanşı, ayni gün de id
man tenlikleri yapıldı. 

23 Mayııta Millet Mecliai doet Yu 
nan mebualannm trenlerimizde bed&
va seyahat etmelerim tezahürat ara• 
ımcla kabul etti. 

Haziran 
Haziran içinde Tilrl<İyenin büyük 

ıiyaat -.:hariyetlerincleııı biriai, bü • 
vük Şark kcımıu • 
'DUS lranm hüküm 
lan Rıza Şah Peh 
evi Hazretleri Bü 
ük Reia.icumhuru
nuzu ziyarete ııel
miıtir. 3 Haziran
da Tahrandan ha
reket eden Şehin
f&h Hazretleri a • 
ym 8 inde hududu 
muza vi.aıl olarak 
fevkalade mera • 
simle iatikbal olun 
mut ve Trabzon • 
dan Yavuz dritno 

tumwı.a ::..mauna çıktıktan aonra ı& 
haziranda Ankaraya vi.aıl o~lDU§tur. 
Şah Hazretleri hükümet merkezimiz
de büyük meraaim ve tezahüratla kar 
ıılanmq ve Gazi Hazretlerinin misa
firi olmuftur. ~ - altıamcla iki 
devlet reiııi trenle 1-ur. sihn;ıı.-,. iz 
mirde ve Balakeairde kara ve hava kuv 
vetlerimize büyük manevralar yaptrr
mrflardır. 26 Haziranda latanbula ge 
len aziz miaafirimizle Ulu Reiaimizi 
ıemr eımıahiz ı•ilde karıılamıthr. Rı
- Şah Hanetleri burada da Rei
ıicudur Hazrederi Baıvekil w ku· 
mandanlarımızm refakatile kıtaatı 
teftiı etrniı, harekat yaptmnıt, tehri 
gezmiıtir. 2 Temmuza kadar Dolma. 
bahçe sarayında Reia.icumhur Hazret 
!erinin misafiri olarak ikamet huyu • 
ran Şehillf&h Hazretleri Giilcanaıl va 
purile ve ııene T rıııbzıon tar ikile lraıa 
hareket ehniş ve teıriflerinde büyük 
meraaimle teıyi olunmutlardır. 

• ı .. ()UZ 

' Temmuzda harici ve dahili Iİye. 
setimiz hakkında Meclise izahat ve • 
ren Baıvekil lunet Pqa ittifakla iti
mat reyi almııtır. Ayni tarihte, Trak
yada bir yahudi meaeleai tehaddüa et 
mittir. Kırklareli, T ekirdeğ ve Edir • 
neden, tazyik ııördükleri iddiasile pek 
çok yahudi aileleri latanbula muhace 
rete batlamrılardır. Bu vaziyet kartı· 
ıında ıüratle harekete geçen bükii • 
met tetkikat için derhal Dalıiliye Ve
kil ini Trakyaya ııöndenni§l:ir. Netice 
de cıırtada tazyik denilecek bir tekil 
olmadığı anlatılarak yalıudiler yerle
rine iade ecı~l:lllflİr. 

ı4 Temmıızda lnailtere ile aramız 
da, ..ki zamanlarda olaa tehlikeli mü 
dahale ve tecavüzlere veaile aayılahi 
lecek kadar mühim eiyaıi bir hi.diae 
çıkmıt. fakat genç Türkiye cümhuri· 
yetinin beynelmilel mevkii, dürüstlü
ğü, açık kalpliliği seyeııinde dostane 
bir neticeye bailanmııtır. lngiltere • 
nin Sisam adasını ziyaret eden De • 
vonshire kruvazörii zabitlerinden mii
Jizım operatôr J. V. Robinaon bir -
dalla Kuf&daaı aalilllerinde memnu 
mıntakaclan Dipbumuna yııklatmıt. 
aahil muhafızlarımızm u&ald&flD& em 
ri- riayet etmediğinden all!.an kur • 
twıla vur..tup ölmüttür. Bu hadise et
rafında lnııiliz hükUmeti ile ı 9 tem • 
muza kadar cereyan eden •eani•i mü 
zaker<0lerden sonra, hak'ı oldufumuz 
anlqılarak vaka mahalltnde mütterek 
tahkikata dahi lüzum ııörülmiywek, 
20 temmuzda lnııiliz ııemileri ve bir 
torpitomuzun ittirakile meraaim ya • 
p•'.mıt ve denize çelenkler atılmııtır. 
Türk hükümeti ıırf kendi arzuaile mü 
teveffanın ailesine 2000 aterlin tas • 
minat Yennİ§l:ir ve bu hareket bilhaa 
aa lnııilterede derin bir ll«llpati uyan· 
dırmııtır. 27 temmuzda fırtınaclan 
Fethiye kazasının Zeytiııburnuna ilti
ca eden ltalyan bandıralı bir yelken· 
!iye İfa.ret için sahil muhafızlan tara 
fından bota atılan kurfUll]ardan biriai, 
bir ııemiciye teaadiif ederek öldürül
müştür. Hiç bir kaate müatenit olnu
yan bu hi.cliae dostane d;plomui mÜ• 
zakerelerle halledilmiıtir. 

Doat Efgan ve lran hüklimetleri a
raaında uzun zamandır dw- eden 
hudut ibtilafmıa halli içia Tiirlri"9 ha 

Eylıll içinde büyiilı: bir aiyui mu
vaffakıyet daha kazanarak 48 rey ııibl 

kllhir ekseriyet· 
•I. Cemiyeti Ak • 
vam konsey azalı
ima seçildik. Yine 
eyliil içinde Make
donyw. komiteai rei 
Iİ Mihailof bize il-
tica etti ve Kaata
monuda ikamete 
memur edildi. 

2S Eyliilde bey
nelmilel parlamen 
tolar konferansı la 

Bay T. Rü,ıü Araa tanbulda Yddız aa 
rayında toplandı. 

İçtimalara Büyiilı: Millet Mecliai iJoin. 
cı reisi Bay H....., riyaset etti. Konfe
rans demokraai usullerinin ulalu, tah 
didi tealihat itleri bekknul" yeni mu• 
karrerat ittihaz etti. 

Birinci Teşrin 
lsveç veliahti Prenı Güatav Adolf 

Hazretleri ile refikaları Luiz ve keri-
meleri Prenses ln
!!rit latanbula ııel· 
Ji. Erteai günü An 
<araya ııiderek Re 
isicumhur Hz. nio 
nisafiri oldu. l1U 
gün aonra Bursa ta 
rikile tehrimize 
döndü, bet ııün ka 
lrp muhtelif ziy• • 
retlerde bulundu. 
Buradan lzmire ha 
reket etti. 8 T etri· 
nievvelde l:rmir ve 

Güatocı Adolı latanbulu ziyarete 
. . • •eleceii bilditjlen 
iki F .... ,,. torpıtıoıunun, h..,, linirnı 
elduju için -ehi hup ..-ilerinin 
sirmeaine müıaade edibıdiii lzmiri 
ziyaret edemiyeceği, fakat lstanbula 
maaı1memnuniye ııelebileceii bildiril
diği halde ııemilere aon talimat vak
tinde yetiftirilememiı ve tOl"J>İtolar da 
lzmir aulanna yaklaımıılardır. Uı.kin 
kuru ııkı topla verilen itaret üzerine 
çekilerek l}manımıza gelmiılerdir. Bu 
hadise de dostane bir tekilde halledil 
miştir. 

Bu ay harici meseleler her yerde 
haaaıuıiyet keabettiğinden, hiilu'.imetin 
Meclisle yakından temaaını muhafaza 
için mecliai fe,.kali.de toplantıya ça
ğırmııtır. 

Muhtelit Mübadele komiayonıı bu 
ay içinde meaaiaini bitinrek daiıl
llllftır. 

Cumhuriyetimizin on hirinci yıldö
niimii bu aene de her tarafta fevkali· 
de tezahüratla kutluılanmrıtır. Anka
radaki meraaim Balkan nazırlan da 
ittira.k etmiılerdir. 

İk.nci Tesrin 
Bu ay Mecliain dördüncü toplantı

•• acıldı. ll'e" ,:cumhur Hazretleri mec 
liate söyledikleri 
mühim -.ddarm 
da alaturka muai
kinin ııeriliğine ita 
ret ederek, c..,, 
tekniğinin benim • 
aemeai lizımgelcli
ğini ııö,,lediler ve 
bu nutuk üzerine 
Ankara ve latan • 
bul radyolannda a 
laturka kesildi. Y • 
ni Türk mua.ikiai de 
bu suretle ilk hızı 
nı almıt oldu. 

Birinci Kinuı.1 
ıı ay memleket heaalıma kıvanç du

yacağımız miibim oluılardan biri ele, 
T etkili.tı Esas.iye kanununda değiıik • 
lik yapılarak kadınlara ela aayllrV MÇ • 

me ve aeçİlme hakkının verilmif olma
ııclır. Bu aıretle Türk kad1111 ecuncla bir 
çok ınemleketlen nasip olmamıt bir ker
teye Yiibehniıtıir. Bu münasebetle -
leketin her yönünde kaclmlar tezahürat• 
ta lıulurunuılar ve bu yeni varımlara
dan dolayı Atatürk' e içten cluyııularuu 
yüks.ltmiılerdir. 

Bıı fy'ln ikinci miilıiin hicliaea.i de 
Mecliıte loyüet kan--n luıtıu1 e • 
clilmiı olmaaıdır. Bu kanunla bocalann, 
rahiplerin ve paı>azlann oalr•klarda .,._ 
bani kiıvel•ile dol"fl'lal ... ı menedil • 
mittir. Rılhani kisve encak aımilerde ve 
kiliselerde ibadet ve ayin eanaaında ııi
yilecektir. 

Mecliı bu ay içinde de yenileme ka
rarı vererek daiılmııtır. 

Batlıaluın 1- lnönü ayın ilk tı.l
tasmda Ankaredan ırelerek Trakyqa 
ıı:itmit ve o mıntakanm belli batlı kent
lerini •&den •eçİrmİftir. 

Bu ay içinde Adliyede 7.aİ tayinler 
almuıtur. Hw yıl alduiu cilıi yerli ....ı. 
ı... Ye "ikcırııı mi lıaftw .... yıl ..... cuılı 
olıınılı: • • • • .... 

Geçen yıl sarsıntı arla geçti. Avrupa barışı bir kaç dafa 

Suikastlarla 
tehlikeler karşısında kaldı 
tanınmış siyasi şahsiyetler öldürüldü. •e 

İkinci Kanun 1934 1 Mart til, nazımı siyasetine muhalif oldııiu 
için bıı cinayeti yaptıiım ııöyledi. 

Bu yılm har.içteki ıiyaai vakalan Bu kanııklıldar içinde ltalya vazİY"" 
hayli aarsmhlarla doludur. Ve denebi ti kendine göre düzeltmek için, Peıte Temmuz 

Stavisky 

lir ki Avrupa aul • 
hü bir kaç defa t .... 
•• geçİnnİftİr. 

Bir clcia roman
ya BafTI'lıill M. 
Duca bir kaç ııün 
evvel Sinayadan dö 
nerken öldüriil • 
.nüıtür. Bu hadiae 
üzerine Batyeü • 
ıete gelen M. Ta
tareoco ıuikastin 
mürevvici olan de
mir muhafız teıkila
tmı daiıtmııtır. 

Bine yakın kim· 
ee mt.if olunmuttur. Nihayet kralm 
ve hükı'.imetin otoriteoile sükun temin e
clilelıilmiıtir. 

Alman • Leh bükiimetleri anlatarak 
Berlinde bir edemi tecavüz misakı im· 
zalaclı!lar. Bıı misak Avrupanın ııeçen 
yılki mühim aiyaai belııelerinden biri sa• 
yıbr. 

Be ey Franada Stımaky nızaleti 
meydıma çıkh. Bu adımı Bayon beledi
ye .._..., ile bir çok 1-aka ve mııli mü
e-elori 600 milyon franlı dolandır • 
ımttı. Bu rezalet aki.n umumİyeyi sars
tı. ıc.bine cliİftİi. Du.clye Bqvekil ol
du. Steviaky öldü. N<hayet kinunuııaııi 
aon1armcla Daladye kalııineıi de iıtiia 
etmeie mecbur kaldı. Eaki Reiıicum • 
bur Bqvfli<iUiği kabul etmediği için ka
bineyi yine Daladye t"fkil etti. Fakat 
Batvekilin Stavisky rezaletini kapalma· 
ğa matııf icraatı ve bilhusa Pariı polia 
müdürü Kiyap'ı azli e&in wnumiyeyi 
heyecanlandırdı. Eski muharipler, oos· 
yalin ve komünistler biiy<ik nümayitler 
tertip ettiler. 30 bin toför grev yaph. 
Pariı aokaklannda kanlı çarpıfmalar ol
du. Daladye çekildi. Eaki Cumburreisi 
M. Doıımerııue ııeldi. Yeni bqvekil mec 
liae bilhaaaa pek tılıemmiyet verdiği ma• 
li kanunlan kabııl ettirdi. 

Şubat 
Bu ay Balkan anlaıtması dalı• aık· 

laftı. Türkiye, Romanya, Yqr.slavya, 
Yunaniıtan ha • 
riciyf' -urları BeJ. 
ır•tta tıoplanmıt • 
....ı.. Müzakere· 
urcle bulundular. 
Müıterek budu • 
J.,.. müıt'ireke.ı 
ınüdafaasmı ıstil • 
zam eden pakt A· 
tinada imzalandı. 
Bu .., ıA vuıturya
da kantıldıldar çık
tı. Dollfuaa büku
ı-ıi deriıal örii i
dare ili.n etti. ı .. 
yanı topla, tüf•te, 

mitnılyözle ı..e'tırdı. A ~ cl<!rİn bir 
heyecana düpnıüftÜ. Yüzlerce inaan öl
dü. Binlerce inun y...ı-dı. 

Bu kanlı bi.diaelerin feci bir aeticıeai 
de çc* beklmnecli. Avusturya bqvekiU 
Dollfuaa ~ürülclü. Prenı Stabren • 
berıı derhal vanyete hikim olmıaia ça
hftı. Bütün memlekette kanlı çarpıtma· 
lardan sonra •ilkiln iade edildi. Haricin, 
bilhaau 1 tal yanın müclalıate.i bertanf 
oldu. Bu suretle Avn1pa eulhü t.iiyük 
bir tehlike daha ııeçinfi. 

ı8 ıubatta Belçika lmJı Al.er bir dai 
ııezintiıinde kayadan ılü,erel< öldü. Ye
rine oilu Leopold ııeçti. 

U.H 

lık. 

.. ~nissut 

•e Viyana ile tema
sını aıklettırdı. 1 • 
talya h ... iciye nazı. 

n Peıt~ ve Viya ." I 
nayı zıyaret etti. 
17 martta Avustur- 1 
ya ve Macar Bat • 
veıkiUeri Romacla 
M. Muuolini ile ıi· 
yasi ve iktısadi iki 
protokol imzaladı • 
lar. Bunlarla 1 talya 
tarafından iki kü • 
çük dev1ete ıiyasi 
müzaheret taah • 

lıüt ediliyor ve iktisaden bir çok kolay
lıklar ııösteriliyorılu. 

Bu ay Mançuri imparatıoru Pu-Yi 
Qç ııi)"Cli. 

Gene bu ay içinde Y- ve Hicaz 
arasında harp batladı. lbniaautun oi· 
lu Emir Faysalın kumanclaaındaki Hi • 
caz kuvvetleri Yemene tecavüz ederek 
ıidıletli harplerden eonra Y omene doğ
ru ilerlediler. Hicazı 1.,.ilwerin, Y
Emiri imam Yahyayı 1 talyanların tut
tuğu aöyleı:tiyordu. Hicaz kuvvetleri Y • 
mene ııirdiler. Bu muharebeler müza • 
kereler için bir müddet durdu. 

Nisan 
ltalyw. Betvekili Muaolini çok mani

dar bir nutuk irat etti. Faıtin reiıi ltaJ.. 

.,üsiolin 

y anıa A'Yrupada i· 
i olmadığııu ica • 
bında bir kaç sa
•tıa, hava ve deniz 
- . A&ıile ııeçelıi • 
eceği Aıya ve Al • 

rikaclan balıaetti. 
iekat Aıya ıahil • 
erinden kaıti -

olcluiu- bıtaha • 
. a tavzih ederek 
:nemleketimizi .. • 
ıilıclam etmıecliii • 
ni ııöyledi. Bu ay 
silahlar meaeleai 
etrafmcı.ki müza • 

kerelerde ... enımiyeUi aıı&aı.. ııeçir • 
di. Alımanyanın hukuk birlijinde ayak 
cliıremeai Fransa ve lnırilt-yi rnetırul 
ecli:pordu. Küçük dnletler ailahlarm ta 
didi ............. kat'i bir -- ...mıı.
ai için beya- netretıiler. Bu be • 
yarmame Londrada müsait kat-tdandı. 

:r ekrar ırörütmel• bqladı, fakat netice 
Çıt.u adJ. 

Mayıs 
Her aene olduju ııei dünyanın hw 

yerinde komünist nümayiıleri yapıldı. 
Fakat bu seneki niimayiti- cWıa lum
ıız ııeçti. 

Bulııar Beıvekili ı4 nuıyıata iıtifa 
etti, telıırar kabineyi t.,.ı.il etti lae ele 
ömrü dört ııünden fazla •Ürmed'a. 

Kimon Georııief ..ı.eri bir kabine tet· 
lı:il etti. Sofyacla iclani örfiye ilAa edit
di ve rünlerce askeri mulıaf- devam 
etti. Bu hareket üt devreye airen fır. 
ka mücadelelerinden ailkinmek, ayni za. 
manda memlekette bot ııörülmiyen ha· 
rici 9İyueti değiftirmek için yapılınıı· 
tıı. Muvaffak oldu. 

30 Mayısta Japonya milli kalı-. 
nı Aminııl Toııoyu kaybetti. 

Haziran 
Bıı ay içinde yine bir ıiyasi ıııikast 

yapıkh. Polonya .ı..lıilil"' nazın M. Pi
eracki tabanca kurfUllİle...öldiirüldü. Ka-
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5-ia en ı..,.-ı. ve kanh lıi
diıelerinden birisi bıı ay zaıfmcla Al • 

Hitler 

-yada oldu. 29-
30 haziran ıı-i. 
nai fırkuı kıtal-. 
Miinihte iıyan etti
ler. Kıtaat erünı • 
ı..t.iye reiai Y üa
batı Röm aıbclat
larile beı Lor Hit • 
ere kartı yeni bir 
ıareket yapmak i'" 
.ediler. Hidiaeyi 
aaber alan Hıtı.r 
1ece yanar tayyare 
e Münibe eitti. 
Yü..tıaıı Römu e

vinde bizzat tevkil 
etti ve ııenit m.lryaıta tevkifat yapıldL 
Röhm ve arkadaılanndan bazılan idam 
edil dil•. Bundan ııonraki idmnlar iH 
yüzleri ıreçti. 

Bu ay y unenntanda da bir taklibi 
hükUınet korkuau geçirdi. Geçen kıt bir 
ııece ıüren diktatörlüğünden aonra Ro • 
doa tar ikile Fren saya kaçmağa muvel
fek olan C-ral Plastiras tanıftarlan
nın hiikı'.imeti devinniye tetebbüı ettik• 
leri hısbet- verildi. Tevkifat yapddıiı P.. 
bi louvvetli tedbiri• de alındı. T8f8b • 
büı alUnı .ıralclı. 

Ağustos 
Almaa Cumhurreisl Hinclenburııun 

yada teeuürle kar

Hindenbur& 

tıiandı. ihtiyar ..
rqalm bıı ölümü i
'e Almanyımm büe
>ütün b&f&IZ kal • 
:nasmdan lııorkulıı • 
,.,...ıu. Fakat Hit • 
er kimsenin bek • 

.emecliği bir vazi • 
yet ihdas etti. BCr 
uuıunla Cumhur • 
·eiıliğini ff bafve • 
:illiği ulıdeoincle 
ıirlettirdi. y apılaa 
reyi amda da k
diaine yüzde dok· 
un müsbet netice 

aldı. 

Eylul 
Bu ay SoYy.t Ruı1a Milletler Ce

miyeti clııimi lıoomeyi azalıiına bl>ul e
dildi. Bu ıuretle dünya ıu.. nizamma 
yeni bir unsnr clalıa iltihak etmit oldu. 

Birinci Teşr:n 
Bu ay Avnıpa için p metum ol • 

m,,., .... " Avın ıkiıinde Romanya kabi

A!ebandr 

ıea.i istifa •• ,U.. 
.'1. Tatareako nya· 
setinde t•kkiil 
,>tti Ye hariciy" na
-'" M. Titülftko 
Ja mevkiinde kal • 
Jr. 

hpanyada ka • 
•İne iıtifa etti. M. 
wÖruDUD riyatetİD • 
le elneriyetle radi· 
allerden tetek· 
.. ül eden ,..i bil-

amet ildicı.. -
kiine ııeser ııeç
,_ amele teık:i • 

lah deriıal umumi grev un etti. c.
anartiatler tarafından kan ve 1rt911e bü-

( l.Uff en ,a}ai(eyi çeoirinü:) .... 
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KATRA,Damla, 
KA VM, 1, Aran. 2, BoJ'. 3, Budan. 
KAZA, 1, Cört, cörtllllr, 2, Uirü. 
KEDER. 1, Acık. 2, Antar, 3, Dank, 
KELAM, 1, AJ'(ir:f, a7t11, ayda, 1, DeJ'lt, 
KELiME, !, Deyim, 2, Lakırclı, 3, Söı. 
KEM, ı. Ekailr:, 2, Kötü, 
KEREM. 1. El açıklıiı, eli açıkhlr, Z. KayrL 
KERRE, 1, Gez, 2. Kat. 3. Kez. 
KESAT, 1, Bıınlıılı, 2, Dnrpnlulr. 1, Geçm•lllr, 4, 11-

rilmaüdiik, 
KESiR, 1, Bol, 2, Çok. 
KEŞF, !, Açan. aç11, açma, 2. BW .. 3, Balp. 
KETUM, !, Ajnna pek, 2, Abı ulu, 
KIRAAT, -, Olı:ııma, 2, Olnı1111 
KISM. (Kıaım). 1, Bölek, 2, BiHev, :0. Bölce, bllllre. 
KISMET, (takoim man.) 1, Bölqiik, 2, Pa,, S, uı .. 
KISSA. !, lrteki, 2, Otilk, 
KIYA~T, 1, Biçim. 1, Kd•, 
KIYMET, 1, Dejer. 
KIN, 1, Bos, 2, Hmç, 
KiTAP, !, Biti, 2, Bitli, S, Bi6 
KOŞE, 1, Bııcak, 
KUBBE, 1, Köpriigeı, 2, Yumnı. 
KUSUR, !. Aidık, 2. Aimaıı. 3. Eklik, 4. Ebl!rlik. 
KUVVET, 1, Baran, 2, Barım, 
KOFR, !, inanmama, 2. inanmazlık, 
KULFET, ı. Alırlık. Z, Yorpnlıık. 3, Zorıakililr. 
KUME, l, Birikinti, 2, Ukilm, 

L 

LABIS, 1, Giyen. 1. Giyimli, S, Ol:rlnmlt, 4, Obmlt. 5, 
Qiylnllr, 

LAF 1, Atıp ta-. a, Bot ıMls, 1, LelanSı. 4, Sk 
LAHlıt, l, Bir'-' 1, Kadıa 1, il 'R ' 4, W.... 

S, Yeııl. 

• 

ISAR (etmek). ı. Bel bol vermek. 2. Dat-U. 3, 
Eaircemeden vermek, 

ISK.>.N, iL Jtondıırma. 2, Otartma. S, Yerlqtlrme, 4, T.-
nlık. 

ISKONTO, 1, Kırdırma payı. 2, indirme payı. 
iSMET, 1, Anldık, 
iSPAT, 1, Belıe, . ~ 
ISPASMOZ, 1, Gerııin!ilı, ıinir cercinliti. :1, Titr.,.._ 

titreklik. 
iSRAF. 1, Savraldak. 
IST AS YON, 1, Beklenti, 2, Durak. J, Etlek. 
iSTATiSTiK, Sa)'&lcı, 
iSTiANE (etmek), 1, Arlı& istemek, 2~,,Yardım .....-., 

:pardan dilemek, yardım istemek, S, Yan .... emeıı. 
iSTiCVAP, 1, Sorp, 
ISTIPDAT. 1, Oirelt, Z, Yıtkmlık, 1lltPL ~,_ ~
iSTiDLAL. 1, Anla)Jll. ıuılama, 2, Balma. - -· 

ına, 3, Çıkar11, çıkarma, 4, lleaİI. -
iSTiF, 1, Dizi. 2, Sıra. 
iSTiF A, (etmek) 1, Çekilmek. 
iSTiF ADE, 1. A9lam, 2, Kannç, 
iSTiFHAM, 1, Sora, 2, Soralr, 
ISTIFRA<l (etmek.) 1, Bnl•-lı. le hılenme!r, lııılantoo 

:ra uııramak, 2, Kuumk, S, Opnııelı, 
iSTiFSAR, 1, Sorma, 2, So .... 
ISTfGFAR (etmek), 1, 8rıç dilemek, 2, Tanndan baflle 

Irk dilemek, (Bak: pfran, mailıret, teYbe, latifa:rı lı:naar.) 
ISTIGNA tmek.) 1, Aldırmamak, alclınt etmemek, 2, 

Bılcmımık 3, ÇelrjnmeJr, 
ISTIGRAK. 1, Dalıımlık, 2, Dalma, S, Kendindm -
ISTIGRAP (etmke), $apkalmak, 2, llaıırmalı. S, PflP 

kalmak. 
iSTiHALE, (Tahavvül man.), 1, Bqbla- 2, l>etı.-

me, 3, DönUm. 
iSTiHBAR, 1, Dııyma. 2, Oi<enme, 
iSTiHKAK, 1, Alacak. 
iSTiHKAR (etmek). 1, Al&fılamak. qalı tlltlmlı. .. 

Arrrııamak. 3. Saaınmak. 4, Horlamak. s. Y enemok. 
iSTiHLAK (etmek), 1, Blı!rmolı. 2, Tllketmllr, 
ISTIHMAM, 1, Çimmek. a, Yıken-lr J, Y-'<, 
iSTiHRAÇ (etmek.) 1, Çılıarmalr, 
iSTiHSAL (._ı.), 1, .... etıMk. 1, Sle 11;1& ' 
llTIHZA. 1, Alq, 
JITIHZAa, 1 A•+I• 1. • '7 ka •• AA--
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;rültüldü. Reami binalar, kiliseler her • 
a...va ediliyordu. Hiikı'.imet askeri hare
ki.t taıbi&ıine ırıecl>ur oldu. M....bzi Bar
aelon olan Katalonyamn ilan ettiği muh· 
tariyet topla boğuldu. Ba ibtili.1 de bin
lerce vatandaşm kanı pahasına bastı • 
nldı. 

Senenin en uğurauz bir h8.diaesi de 
bu ay içinde olmuştur. Yugoslavya kra
lı Al sandr ve Fransız Hariciye nazırı 
M. Barthu Mar&ilyada bir ıuikaste kur
ban gitmiılerdir. 

Kral, yanında Barthu olduğu halde 
yarım açık bir otomobille belediye daire 
sine giderkeo hali< arasından fırlayan 
Makedonya koımtesinden Vlada Geor • 
ııiel isminde bi.ri, otomobilin basamağı • 
na çıkarak, tabancalanru içeriye bo • 
taltmıt. vurulan kral ve M. Barthu al • 
dıklan yaralardan çok az sonra ölmüı· 
)erdir. Kralın aon .OZU ıu ohnuıtur: 
"Yugoslavyayı muhafaza edini.:<,,. Bu 
hadisede bir iki kiti ölmüş bir genemi 
yaraLınnuıtır. Suikastçi de otomobilin 
önünde öldıirülmıiştür. Suikast Avru • 
pada buyuk bir teessür uyand rnuştır. 

ıDerlıal tahkikata g · fCD Fransız za. 
bitası evvela bu itle a11ıkadar olarak he
men üç kişiyi yakalamağa muvaffak ol
muştur. 

Cinayeti Macaristana iltica eden Hır
....ıların yaptıkları kanaatile Yugoslav • 
yada Macaria tan aleyfiine rnimayiıler 
yapılıyordu. Hükümet eikiin teskine ça· 
bıtı. 11 Yatındaki veliaht Piyer derhal 
kral ilin olum!u ve müteveffa kralın va· 
aiyetnamesine tebean Prens Pol'iin riya
aetinde bir niyabet meclisi teıkil edil • 
eli. 

Zabitanın muhafazasına rağmen kra
lm ve bartunun öldürulmesi fransada 
LükUmete kırrıı itimatsızlık uyandır • 
1111Jtı. Dumer&'İn mali nlabat için mil • 
Jcıtin mü281ıeretine müracaat ettiği bu
cünlerde Marsilya suikasti kabinenin 
mevkiiııi sarıımıb. Dahiliye nazırı İatİ· 
faya med>ur kaldı. Adliye nuın Şeron 
çekildi. Barthunun yerine La-1 geıi • 
rilcli M do Dahiliye, ı.am..ti Ad-

' arfAD ,_, dildi liye Nazırı oldular. Bubnn ..... a e • 
Suikaa t tahkiıatı ıüratle devam e • 

diyordu. ltalyan :zabitası Torinoda iki 
pipbeli adam tevkif etmitti. Bunların 
Manilya suikastini tertip eden grupun 
reisi Knmıer ve mefiıur Hırvat hrkası 
Ustaıinin reitıi Pavliç olduktan anlatıl· 
clı. Ayın on aekizinde Belgratta müte • 
....Ha kralın cenaze merasimi pek ınu • 
tanlan ..,ırilde yapıldı. Bü\ün Avrupa 
mümeasilerile bizzat Franaız Relaicum • 
lnını bulundu. HükUmelimiz de Hari • 
ciye "Yekilinin riyasetinde bir heyetle 
muhafız alayından bir bölük asker aön· 
derdi. 

Bu vesile ile Romanya balının riya. 
.etinde toplanan küçük itilaf ve Balkan 
ltllan konııeyleri ayn ayn birer tebliğ 
ııeıı edeı e&r sn.ikaı ti erle dünya n sulh 
snüvazenesiııi bozmaia çabfanlara karşı 
devletlerin müıterekesı tecl>ir elmalan 
lü:ıumunu ilan ettiler. 

Bu ay içinde Fraıuanın bü,.W. dev • 
Jet adamlarından Poincare de öldü. 

Gene bu ay Yunan Reisicumhuru M. 
%aimia tekrar Reisicumhur intihap e • 
clildi. 

İkinci Teşrin 
Tepinİ6ani içinde Arnavutlukla Yu· 

n -.istan ıırasında bir hadise çılı:b. Az • 
navutluk yeni bir 
kanuna iıtinaden 
Şimali Epirdeki 
Yunan ekalliyet 
mekteplerinde yu • 
nanca tedrisatı kal· 
dn-dı. 

HMeket protes· 
to edildi. Notalar 
taati olundu. Yu • 
nanistanda bü • 
yük nüınayitler ya 
pıldı. Nihayet Ar • 
navutluk hükimıe • 
tinin hadiseyi tav • 
zib eder mahiyette 

bir tebliği sinirleri yalr§ın.h. 
Bu ay Yugoslavya Milletler cemiye

tine bir nota verdi. Yugoslavya hüku
meti, Manilyada Kral Alduandnn ve 
M. Bartlıunun ölümünü intaç eden su • 
ikaatin Macaristanda hazırlanmıı olma
ımdan ileri gelen vaziyet üzerine Maca
ristanı pı.ayet ediyor ve Macar hiıkü • 
metinin ._suliyeü hakkında bir takım 

lTl 

Yeni Soyadı alanlar 
' ...... ' 

Herkes Öz türkçeden beğendiği 
güzel bir yeni Soyadı .alıyor 

B06tanbaşı polis mevkii 3 üncü ko 
miser Hakkı ve kardeti Kanzuk ecza. 
neai laboratuvar tefi hmail (Çakan) 
Bostanbaıı polis mevkii efradın.dan 
Ferit (Yurttaı) ııoyadmı a.lıruılanlır. 

* lstanbııl Univerıiteai hukuk, içti 
maiyat ve iktnacliyat enstitüsünde 
1333 Dr. Danit Hikmet Yurtsever ııoy 
admı almı§tır. 

Harbiye mekt hi kumandanı Mi • 
ralay Rauf, ailesi ve yegeni Net.det, 
oğlu Jerfi, kızı Gülaelli, amcazadesi 
Nuri ve Necmeddin Yener aoyadıı ı al 
mı}lardrr. 

Miralay Dr. merhum Cemi! luıns • 
Reşide lncemen ııoyadmı almıştır. 

lıtanbul kumandanlığı baş eczacısı 
kaymakam Mustafa ve ailesi K.ibeı ao 
yadmı "1mıılardrr. 

latanbul: Tramvay firketi Betik • 
taş tebekesi müfettişi Nihat (Tnran· 
cı) latanbul Tramvay tirkcti Beşiktat 
deposu müdürü Hilmi (Yetman) Ereu 
köy Maliye tahnkkuk memurlarmdan 
Şinaai ( Çetinkaya) latanbul Vilayeti 
Milli emlak mümeyyizJerinden Ali uı 
vi, kard~ Divanyolu Maliye f'lbeaı 
tıebliğ memuru Abdülkadir (Eren) 
F.mniyet Sandığı mcmurlanndan E 
tem (Uysal) Gemi kurtarma T. A. Ş. 1 
Ekonomi bakanlığı komiseri Malunut 
(Bilgin), kard~ Mehmet, amcazade 
Jeri Yusuf Ziya, Hahz Rifat, Tevfik 
( Bigin) Maarif sıhhiye müfettifi Ha. 
lil, karısı Riltcliye, oğlu Dr. Mücip, or 
man kontrolü Hakkı, Şemsi, gelini Ne 
r.imaıı, iffet, torunu Türker, (Kara. 
mızrak) HB.kimiyeti Milliye yatı mek. 
tehi müdürü Fehmi, kardefi Lı'.itfi, o· 
ğ'uları Semih ve Melih (Caner) Kü. 
çükpazar Maliye tubesi tahakkuk kıs· 
mı memurlarmdan Abdullah (Uğur) 

vesikalar ibraz ediyordu. 
Macaristan Milletler cemiyetine mu

kabil bir nota vererek meıelenin cemi
yette müzaı.tte edilmesini iaımifti. 

Gene bu ayus oon ııünlerinde top. 
)anan Fransız meclisi, harp bütçesini 
müzakere ederken radikal sosyalistlerin 
naf"ız mebuslanndan M. Arşambo mü • 
h.im beyanatta bulunarak Almanya 
Franaaya tecavüze kalktığı takdirde, 
müt:lıif bir kuvvet olan Rus ordusunun 
Franaaya ylll'Cbmınmın temin ...!ilmit ol
duiunu söylemittir. Fakat bu Framıız 
Hariciye nezaretince tdı::zip edilmiftir. 

Birinci Kanun 
Bu ayın harici vakalarınm mühimle

rinden biri Lcningradda Merkez komi· 
lıe yaz;:aı-.ı ve icra komitesi Üyesi Kiro
fun bir suikast neticeıinde öldürülmüı 
olmasıdır. Tahkikattıın genif bir tebe • 
kenin bükümdi devinnek istediği anla
tıJnuı, ıncsuller derhal tevkif eclilnUıtir. 
Katil Nikolayel ,,.. ıu-kadaflan muhake
me edildikten aonra idam oclilmi§lenlir. 
Ayni mesele ile alakadar olmak üzere 
eski Bolfev:i&ı: başlarından Kamenef ile 
Zinoviyef te tevkif oluımıuJllD'. 

Bu aym sayılı harici hadiselerinden 
biri Sarre madenleri için Almanlarla 
Fransızlar arasındaki anlatmadır. Bu 
anlaşmaya göre eğer reyiam neticesinde 
Sarre Almanyaya dönerse, madenler i
çin Alınanlar Fransaya 900 milyon ve· 
receklerclir. 

Bu ay Habeıiıtanda Valval mıntaka
aında ltalyanlarla Halıeıler arasında 
mühim bir çrpışma olmuttUT. Neticede 
her iki taraf ta oldukça zayiat verıııİ1 • 
)erdir. Muhasemeye hangi taralın se
bel>iyet verdiği anlatılamamııhr. Her 
iki taraf ta M:illetler cemiyetine gön • 
derdilderi ıikayeıte kabahati biribit-leri
ne yüklemşlerclir. Bununla beraber 1 • 
talyanlann Habeş topraklannda bazı 
yerleri işgal etmiş oldukları haıberleri 
de gelmiştir. 

Yugoılavyada kabine değiıikliği ol
du. Hariciye bakanı Yevtich yeni kabj. 
neyi tqkil etti. Bu suretle Yugoslavya· 
nm daıhili birliği daf.a kuvvetlenmiş ol
du. 
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1 
Küçükpazar tahakkuk kısmı memur • 
lanndan Hasan Tahain (Sunar), 
tahakkuk muavini Sefahattin (Ekren) At 
tariye mağaZMJ veznedarı Mahmut 
Hamdi ve kardeşi avukat Hikmet SÜ· 
leyman (Güven) Avukat M. Münir ve 
bütün aile~i Onar, Univenite rektörü 
Bay Cemil Bilge, Profesör Omer Ce • 
lal Sercel, doçent Muhlis Etem t;te 
soyadl:ırıru almıılardır. 

• Haydarpaşa askeri haatalıaneai 
diş hekimi Vehap, Ak:ıy idareai avu 
katla nndan Hüsamettin, biraderleri 
Alaeddın, Akay idaresi inf&&l ıube . 
ainden Haydar, Büyükdero polis me 
murl nndan Akil ve bütlin efradı at• 
lesi (Duran) ismini almıtlardır. 

Istanbul yeni yıla 
Ncş' e içinde girdi 

(Başı 1 inci sahifede) 
gündenberi latanbul piyasasmda goze 
çarpan bir canlılık görünüyordu. Müa 
lüma.n , hıristiyan hemen herkea bay· 
ramlık ve hediyelik eşya almak.lame§ 
ırul oluyordu. Dün gece otel salonlan, 
barlar, birahaneler gibi umumi yer • 
!erden ba}ka klüpler ve evlerde de eğ 
lenceler tertip edilmi§tir. Büyük ve 
küçük barlar battan atağıya kadm ve 
erkeklerle dolup dolup bO!falmıttır. 
Gecenin konuf1Dalarmdan başlıcası 

da yılbaıı piyankosu ikramiyesi olmuı, 
radyo ile de dinlenmiıtir. Saat tam 24 
le 935 yılına ayak b:uılırken ba!1!ar· 
da birer dakika elektrikler söndürül· 
mÜ§, yeni yılm r«nzi olan Noelbaba 
göaterilmittir. Barlarda, klüplerde, 
o:ııuhtelif eğlenceler tertip edilmittir. 
Y alruz barlar ve otel aalonlarmda ye 
mek ve içki fiyatı oldukça yüksek ol· 
duğundan yemek yiyenler az olduğu 
gibi, ıa.mpanya gı"bi yüksek içkilerden 
içenler de parmakla göıterilecek ka
dar azdı. 

Sabaha doğnı, Beyoğlu aokaklarm• 
da yüzleri yorgun eğlence yerlerinden 
dönenlerin çokluğu görülüydrdu. Mı 
delerinin son yorgunluklarını çayha • 
ne, pastahane ve hatta j§keınbeci dük 
kanlannda di'1direnler de çoktu. U • 
mumi tekilde yılbatı sevinçle geçmİJ, 
yeni yıla güle ııüle girilmiıtir. 

KonJoloshanelerde tebrikler 

Konsolo&lıanelerde resmi kalıüller 
yapılacak ve td>aanın yeni sene teb • 
riki kabul edilecektir. Fransız &efiri 
M. Kammerer bugün saat 11 de Fran· 
aız tebaasını kabul edecektir. Yunan 
konsoloshanesinde bir ayini ruhani ya 
pılacaktrr. Ayni zamanda Sainte • 
Marie kli•eainde ve Pangaltıda Saint 
Eoprit kliseıı.inde birer iiyin yapılacak 
tır. Bunda sefirler ve konaoloo.lar ve 
ecnebi tirk.etler erkanı bulunacaktır. 
Ayinden sonra Yunan, ltalyan ve Al· 
man Koıuolloohanelerinde bat konao • 
Jo..:ar tarafından tebaanın tebrikatı 
akbul edilecektir. 

ANKARA, 31 (A.A.) - Anadolu 
Ajansı, yeni yıhn o!<urianna ve bütün 
ülkeye kutlu ve mutlu olmasını diler. 

Bursada 
BURSA, 31, (Milliyet) - Ulus işle

rini en önde &'Ören Bursa yeniyıl batı· 
nı da hayırlı bir toplantıya hasretmiıtir. 
Vali, fırka reisi kazaların fırka heyetleri 
belediye reisleri ve kaymakamlar hazır 
olduğu halde fırka salonunda büyük bir 
toplantı yapıldı. Toplantıda seçim itleri 
görütüldükten sonra fırka, hükümet ve 
belediyenin birlikte yürümelerini temin 
edecek umumi ilrtiyaçlardan doğan bir 
program hazırlandı gece belediyede ve
rilen yemek çok aaınimi oldu. 
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Davrantı. D · ı k 2 A 
ıs·rıKAMET, (Sadakat man.) ı, ocru u , . , nnaç: 
iSTiKBAL (Ati man..) 1, Gelecek, 2, Gelesı, 3, ilen, 4, 

iTi YAT, 1. Alışkanlık, 2. Alışkuılık, 3. AIJlllla, 4. Göre-
nek. 

iTiZAR, 1. Bağ•şlık dilemek, 2. Eksiklik dilemek. 
JTTIFAK, 1, Anlaşma, 2, Antlaşma, 3, Birlik, 
ITTJHAT1 1, Birlqme, 2, Birlik, 3, Elbir, 
iTTiHAZ, 1, Almak, 2, Bakmak, 3, Edinmek, 
iZAH, 1, Açık anlatma, 2, Aydınlık, 3, Belirtme, 
iZAM, l, Büyütmek, 

°t;TIKLAL, 1, Baş= buyrukluk, 2, Buyurecnlılı, (Amirlik 
ınan ) 3 Kmdi başına olma. 

iSTiKRAR, (etmek) l, Yerl .. mek, 2, Durıvlanınak. 
iSTiKRAZ ETMEK, 1, Borç almak, borçlanmak, 2, O • 

dunc almak. _ 1 • k 
ISTIMA ETMEK, 1. Dınlemek, 2, Duymak, 3, $itme , 
iSTiMDAT (etmek), 1, Yardım istemelr:, . 
iSTiMLAK (etmek), 1, Alıvermek, 2, Bonımsemek. 
iSTiNAF (etmek), ı, Baştan batlamak, 2, Boxdvrmak 

lıtemek. 3, Y miden başlamak. 
iSTiNAS, 1, Al11kanlık, Al11ma, 
iSTiNAT, 1, Arka bulma, 2, Dayanma. 3. Guven 
ISTINBAT, (etmek) 1, Anlaşdınak, 2, Çılramıak. 3, Sez-

mek., . k 2 ç lrlhnek 3 iSTiNKAF (etmek), 1, Baş çevırme , , e • , 
EJ çekmek, 4, Geri dönmek, 5, istememek, 
ısı~NTAK, 1, Sorgu. 
iSTiRAHAT, 1, Dinlenıf, 
iSTiRHAM. 1, Yakar11. 2, Yalvarış, 
ISTISGAR(etmek), 1. Ax bulmak, 2. Azmıoaınak. 
iSTiŞARE, 1. Danışık. 
iSTiZAH (etmek), 1, Sormak. 
iSTiZAN (etmek~ 1, Danışmak, 
iSYAN, 1, Azgınlık, 
iŞGAL, ı. Ahkoyınak, 2. Ç•lıitınnak, 3. ()yalamalı, 4. 

Tutmak, 
IŞGUZAR, Becenkli, 
iŞKENCE, 1, Etki. 
iŞTiGAL, ı, ÇaiJ$ınak, 2, lş edinmek, 3, it ışlemek, 4, 

11lemek. 5, Ui;;ra:jmak, 
IŞTIHA, I, istek, 
iŞTiRAK, 1. Blrlik, 2. Ortaklık. • 
iTHAF ı, Ar.nağ:an vermek, armacan s:unmalr. 2, Sun· 

ınlk. 
lTll .. \M, l, Ko\.uculuk, 2, Kovlayı1. .. 
iTiBAR, ı, Dcie:r, deier verme, 2, Guven, cuvenç, 3, 

ln:ı:ı manç, 
iTiDAL, 1. Olçu, 2. Yavaşlık, 
iTiKAT, 1, Batlaıuna. 2, lnao. 3, inanç, 
iTiLAF, 1, Barış. 2, Bu·lılı, 3, S6z birliii 
ı TIMA T, 1, Guvcn, 2, inam, 
JTJRAF, J, Aizlylc soylemck, 2, Bilinmek, 3, Sucunu 

aQ7lemelr, 
iTiRAZ, 1, Boxdurmalı, 2, Borınafa kalkışmak. 

JZDiVAÇ, Evlenme. 
iZHAR, 1, Açığa nrmak, 2, Belirtmek. 

JALE, 1, Çii, 2, Çilenti, 
JURNAL (etmek), Yonamak, 
JURNALCi, 1, Ayıü: (muhbir man.) 2, A:rrtkucı. 
JURNAL, (Yevmiye defteri man.) J, Bi"''- 2. GibıJn• 

lıitik, ıündelik. -. "" 

K 

Kahüat, 1, Atman. 2, Kamaı;uk, 3, Kötü i1t 
KABIH, 1. Çirkin. 
K,A.BlL, 1, Kılarhk, 2, Olabilir. 
KABiLE, 1, Aymalı:, 2, Boy, . 
KABUL, 1, Alıp kullanma, 2, Alma. 3, Baylav. 
KABUL ETMEK, !, Almü:, alıp kullanmalı, 2, Ona-

mak, unamak, 
KADER, 1. Alın yazısı, 2. Erdik. 
KADI, 1, Yargıçı, 2, Yarıcı, 
KAHRAMAN, 1, Alp, 2, Bağatur, baiatır, 
KANAAT, 1, Doyum, 2, Göztokluğu, 
KANAL, !, Algm, 2, Anf, 3, Arılı, 4, Ark, 5, Anıa 6 

Aruk, 7, Avgun, 8, Eirek, eirik, 9, Ernc, JO~ Harir lJ 'ı: 
macık. 12, lirik, ' ' 

KAR 1, Art.tm, 2, Ası. 3, A•ıi', asılı. 
KARABET, 1, Hısrmlılr, 2 

Yılbaşında Kazanan;ar 
(Başı 1 inci sahifede) / Bü ük "k · · k 1 

10284111931131512015 12100 13346 , ı ranııyeyı ız~nar. ar 
13473 13862 15439 15529 16106 161131 B:i;iık il.rarniyeyi kazanan y&.ım 
16986 17493 17650 17944 18060 18159 milyon lira 12199 numaralı biletin bir 
18323 18633 18889 19676 20147 20377 parçası Milyon gişesinin biletlerinden. 
21831 22939 23710 23739 23938 dir. Bu bilet Divanyolundaki Bay Esat 

500 lira kaz;ananlar 

430 502 688 1197 1322 1642 
1761 1810 1995 2341 3094 3363 
3930 3931 4138 4246 4391 4596 
4768 5567 5642 5989 6039 6239 1 

6577 6950 7023 7281 7485 7578 I 
7798 7956 7980 8541 9549 95691 
9959 10104 10242 10251 10643 10734 

10784 11018 11560 11693 11759 13760 ı 
13941 13974 13983 14081 14094 14373 
14418 15098 15296 15648 16785 16870 1 
168781693117251175551761917664 
18116 18338 18373 18479 18617 19313 
19637 20036 20103 20316 20633 20669 1 
21003 21073 21115 21970 21995 22248 
22538 22604 22672 22885 22994 23037 1 
23402 23519 23605 23967 24473 24774 
24907 24952 

308 lira kcuananlar 
569 601 610 958 1001 1112 

1275 1295 1437 1488 1777 1799 
1942 2324 2552 2593 2878 3277 
3504 3696 3699 4058 4094 4221 
4492 4653 4674 4681 4733 4785 
4788 4923 4977 5234 5398 5513 
5787 5840 5923 5969 5972 6108 
6260 6266 6286 6293 6716 6741 
6937 6948 7045 7176 8218 7267 
7306 7487 7549 7653 8165 8193 
8242 8290 8392 8967 9069 9250 
9487 9516 9555 9779 9843 10295 

10390 10623 10683 10840 10868 10987 
110561107211124112741141011524 
11667 11848 11914 12081 12246 12466 
12836 12859 12933 13114 13181 14067 
141731420614401145631497615026 
15320 15362 15839 16042 16103 161031 
16605 1674816753167621717717303 
174661753417565 191751918719284 
19332 19382 1957419834 19853 19865 1 

Muhlisin Umit gişesi tarafından satıl· 
mııtır. Bu bilete Umumi hapishanede 
Mustafa ile mahkumlardan 1 bralıim, 
Kara Mehmet ve Mustafa s~iptiı fer. 5 
liralık olan bu parçanın 2,5 liralık kısnu 
yalnız mahkum Kara M mede aittir. 
Diğerleri kalan kısımda ortaktırlar. 

500 bi.., liralık biletin iki parçası ls
taııhulda ıoatılmııtır. 

200 bin liralık ikramiyeyı kazanan 
3641 numaralı biletin bir parçası yine 
milyon gişesi tarafından aatılmı.tır. Bu 
bilet Standart uvil gaz kumpanyası mu• 
hascb cilerındcn isnıini sOylcmck iste -
mıyen ve lngiliz tehaasmdan bir şalıa • 
tadır. 

.Yılbatı olınası munasebetile dun ak· 
şam eğ lenm le iken ikramiye kazan • 
dığı kendisine haber verilm.iı ve lngi • 
lizlere lıils hir soğuk kanlılıkla (Sakın 
yaıılıJ olmasın) diye cevap vcnniştır. 

Bayi Bay Rauf tarııfmdan parasmı 
alması teklif edilmiş iıe de bu talili bi· 
net yarunda olmadığı için alamamıı bu 

"alı saat 10 da alacağını söylemiıtir. 

Bir tali ı . li daha 
500,000 liralık biletin diğer bir par

çası da Servet gifeai tarafından Kumh"· 
racı yı>kuşunda Camcı çıkmazında sey
yar satıcılardan Pqlôri isminde birine 
çıkmııtır. Kendisine haber götüren ba· 
yi parasını almasını teklif ebnit ise de 
bir kaç saat evvel annesinin öldüğünü 
aöyıliyerek parayı alacak vaziyette ol -
madığrm bildirmiıtir. 

20 bin lira kazanan 23253 numaralı 
biletin bir parçasına da Aznavur hanı 
oda başm Hamit sahiptir. 

20214 20303 20503 20804 21338 21580 O A 
22038 22143 22245 226112212122961

1 
rta vı upa 

23493 23495 23690 23709 23919 24020 
24024242452459724108 ı Meselesi yüzünden 

200 lira ka:ıumanlar 1 . 
2 78 410 549 544 558 (Başı 1 inci sahıfcde) 

580 603 635 660 792 1066 Dışarıiıleri müsteıan araamda noktai 
1107 1126 1133 1319 1416 2117 nazar teatileri yapılmı§tft". Frama ..,. 
2151 2330 2542 2787 2874 3053 ! liri, Bay Aloiai ile de konupıuqtnr. 
3151 3268 3295 3383 3439 3495 Gerek Fransızlar, gerek}tal.yanJar bu 
3730 4235 4289 4325 4542 4543 konupnalar hakkında hiç bir f"Y ...,. 
4554 4686 4820 4862 5008 5185 ~or!ar: Bununla berabı;r, her~ 
5330 5569 5764 5831 5915 6171 gı buawı hır nokta;nm hallinden zı. 
6311 6587 6589 GG:;S 6945 6989 ya.de,. anla~ya. ~k ."?':""Jel~ 
7031 7096 7169 7212 7263 7503 heyeti lDDUllllyeaınm teohıti ile uııra· 
7521 7541 7840 7891 7914 7414 tıldığı aanılmaktadrr. 
8430 8543 8578 9000 9052 9509 A · 'kl'l" el • 
9787 10233 1023710383 10510 10520 vuaturyanın ıstı a 1 meı esı 

10598 10703 10762 10814 10939 11105 PARIS, 31 (A.A.) - Franaız ·ita! 
11341 11304 113611160611740 11954 yan görüşmeleri başlıca Avusturyanın 
12035 12074 12112 12390 12527 12644 iatiklili ve orta Avrupada hanım ku 
22776 12843 12942 12992 13149 13213 - . 
13410 13446 13483 13705 13738 13909 rulması hakkındadır. Ve en mühım zor 
14030 14034 14427 14696 14875 15058 luklar da itte bu iki it üzerinde top· 
1!>360 15410 15431 15462 15482 15540 lanmatkadır. Son anda iyi bir değifik 
15794 15830 15864 15921 16280 16292 lik olmazsa bu güçlükler yenilemiy.,. 
1..:304 16514 16532 16903 16943 16958 ı cek gibi gözükmektedir. Ve Bay La.-
16979l7199 17244 173271747817566 val'in de ikinci kanunun ikiainde Ro-
175921767017771190411844918603 
19095 19096 19315 19675 1976119921 
1993619961 20025 20083 20160 20629 
20651 20895 20911 20973 21002 21260 1 
21299 21487 21782 21866 21908 21943 1 
21979 22066 22157 22173 22214 22259 
22479 22554 22683 22695 22697 22826 
23322 23425 23593 23696 23701 23816 
23859 23940 24084 24099 23114 24124 
24247 24252 24470 24880 24965 24977 

170 
457 
779 

1358 
1609 
2080 
2626 
3187 
3994 
4379 
4561 
4965 
5482 
6148 
6419 
6835 
743ô 
7701 
7908 
8151 
8639 
9342 

10181 
10701 
11499 
11905 
12286 
12452 
12744 
13035 
13335 
14036 
14656 
14886 
15480 
15749 
16116 
16249 
16378 
16593 
16808 
17240 
17576 
1'1814 
18075 
18282 
18544 
19058 
19522 
19841 
20410 
20750 
21477 
21657 
22280 
22836 
23467 
23707 
24343 
24588 

100 lira kazananiar 
190 246 305 
459 514 742 
852 898 1140 

1439 1483 1509 
1773 1870 1938 
215S 2138 2446 
2656 2806 2841 
3254 32fi9 3437 
4040 4109 4194 
4390 43!12 44~~ 
4643 4835 4886 
5097 5222 5372 
5750 5904 5932 
6247 6316 6346 
6470 6554 6724 
6857 6997 7164 
7510 7536 7598 
7715 7825 7856 
7967 8065 8098 
824? 8425 8458 
8875 8951 8997 
9578 9666 9830 

10194 10276 10373 
10986 11069 11088 
11746 11773 11797 
11908 12o56 12077 
12288 ,12305 12313 
12583 12566 12710 
12876 12932 13006 
13087 13106 13144 
13336 13490 13752 
J<t180 14348 14391 
1'4'758 14823 14836 
14856 15179 15239 
15611 15617 15728 
15769 l 5806 15808 
16147 16185 16191 
16281 16364 16365 
16449 16465 16530 
16598 16650 16761 
16806 17038 17089 
17287 17305 17408 
17642 17770 17782 
17821 17846 18001 
18122 18176 18181 
18287 18420 18469 
18711 18711 18770 
19108 19231 19248 
19549 19601 19691 
19857 19878 20064 
20421 20442 20603 
20892 20912 21117 
21493 21504 21506 
21670 21698 21701 
22346 22539 22871 
23008 23075 23152 
23&33 23538 23572 
23800 23928 23954 
24351 24365 24573 
24646 24680 24790 

438 
744 

1175 
1586 
1951 
2572 
2843 
3566 
4204 
4548 
4005 
5382 
6028 
6364 
6769 
7232 
7603 
7879 
81!99 
8518 
9203 

10074 
10610 
11179 
11819 
12118 
12423 
12738 
13008 
13146 
13776 
14482 
14847 
15399 
15744 
15895 
16199 
16371 
16582 
16766 
17128 
17432 
17803 
18017 
18186 
18472 
18816 
19369 
19729 
20343 
20678 
21418 
21512 
22076 
22913 
23257 
23599 
24123 
24587 
24936 

maya aeyaahti geri kalacaktır. Fran
ııa, Avusturya istiklalinin koınınmaaı 

;çın bir antl14ma tek.lif etmiştir. Fa • 
kat büyiilı: devletlerin garantiıini iat:. 
yen Avusturya, eak.i Avusturya • Ma· 
cariıtan imperatorluğunun toprakla • 
rmda kurulan devletlerin garantisini 
reddetmetkedir. Ote taraftan ltalya 
da Franırz projes--ine karşı yaptığı son 

t:ıdil tekliflerinde tadilcilik fikirleri
ne hala bağlı bulunduğunu göate~ş 
tir. 

Hudutlar meselesi 

PARIS, 31 (A.A.) - Deyli telgraf 
muhabidnden: Görünü~ bakılırsa bir 
Fransız • ltalyan misakı için görütm.:· 
ferdeki engel Avusturyanın istiklali • 
nin :zaman altına almrna.aı ile Ma:ariı 
tanın hudutların tekru tetkik iateğ-ine 
ltalyanm lehtar &'Öriinmeaidir. 

LONDRA, 31 (A.A.) - Fransa ile 
ltalya araamda yapılan görüşmelerin 
bildirilen umumi maksadı, Avuıturya 
run komıuları olan Italya, Yug06lav• 
ya, Almanya, Çekoslovakya ve Mara 
natarun, Avusturyanm siyasi istiklalı 
ile arazi tamamiyetini ve diğer hu • 
dutları, bir tecavüze karşı zaman al. 
tına alan bir misak yapmaktır. 

Bu taahhüde Fransa ile Romany~, 
Avusturyarun bet komıusu ııibi bi • 
tinci derecede bir mesuliyele aahip c.I 
maınakla bera'>=r, tasviplerini vererek 
ayn bir kıymet getirmektedirler. 

Deyli telgrafın s.iyui muharriri, 
Almanya ile Macariatanın bu misaka 
ginneleri ôhtimaline istinaden dıyor 
ki: 

Diier devletler Almanyanın t~riki 
mesaisinden hariç olarak pli.nlatı ta· 
hakkuk ettirmeğ-e karar venniı ol • 
makla beraber, herkea Almanya açık 
ta kahnağa karar verdiğj takdirde em 
niyetin kurulmıyacağı hususunda mu 
tabıtkı:r. 

lngiltere hükı'.imeti, bu noktaı n .. • 
zara ciddi surette b~lı.dır ve Alman· 
yaıwo Jıtirakini temin için bütün nüfu 
:zunu kullanacaktır. 

Bay Lavalin aeyahati kalıyor 
PARIS, 31, (A.A.) - Reuter mu· 

babirinden : Cumartesi günü, B. Lava! 
in 2-1 de Roma.ya ııitmeai pek muhte· 
mel ik-, bugün, bu ta.rihte Rcvrıaya 
•itmelc ihtimali azalmı§lır. 

Londraya gitmesi bekl•niyor 
LONDRA, 31 (A.A.) - Fransa· 

da bulunmakta olan Sir John Saymon 
Roma ve Paris ile daimi temas halin· 
dedir. ve Romaya gitmesi timdilik mev 
zuubahla değildir. 

Sir Saymon'nun gelecek hafta ba • 
ımda Londraya gelmesi beklenmek • 
tedir. M. Laval'in de bu arada Londra 
yı ziyareti İçin bir hazırlık yapılması 

\ Baş' akanın 
Öz türkçe yazısı 

l 'Sa§ı 1 inci sahifede) 
çetin yüz ile çatmıştı. Ben ifte bu ku 
runda, kadınJarnnızda beliren engin 
luğu öğmck istiyorum. 

Kadınlar, yaşan1a didinmesine pe 
yürekle atıldılar. Yalnız evde ve tarla• 
da kalmayarak, kentl ... in dolaıık ge 
ç.im bucaklanna sokuldular. Okula 
faküllelerfo göz yıldıran köşelerine g" 
diler. 

Yargıcı, avukat, hekim kadınlar, bar 
tar fakıiltesinin kılğı salonunda bıçak) 
çalışan, yüce mühendis okulaaında ye • 
tişen kızlarnnı:z gorüldü. 

Uni. eraitede kimya hocalığ n:!a 
dmlarunız vardır. Hoca okulası ı vt 
liselerde kadın baıkanlarırnızı ıJleri 
iyice ba§ rd.klarını gorm kle ögıinüyo
ruz. Y aşayııın her alanında ka 
kendi ekmeklerini çılıannak için arı aıf. 
lannı koruyarak ve aza katlanarak iş a• 
ramaktatrrlar. Ben h • n er gun bôy• 
le bütün yim:-kli T<irk kızlan ile karıı· 
laıımn. 

Unu m:ımalıyız ki, bi.ıtün bu gönı.n• 
meler, son on iki yılın özlüklcridır. Kıı· 
dınlar, cumurluk kurumuna koyu ka• 
ranlık bir tutsak ç:ığından geçtiler. Bi· 
zim cumurlukta kadınlıu-ınuza sağladı· 
ğımız, yalnız knranlık aııl3yııların on· 
!ara sa1dırmalarına yol ve yön bırakma· 
maktır. Bu kadar ilkçil ve en az bir yar
dmı, kadınlaronızın yükselt varlığını gÜ· 
ne çıkannak için yeter olmu§tur. 

Yeni Türk topluluğunda, yapyııın 
gerek bilek, gerek us ile bapnlan bü • 
tün iflerinde görgü kazanını§ aeıi gÜr 
kadınlan gözünüzün önüne getirir mi· 
siniz? Bu kadınların çevirdikleri ev 
klardan düzgün ocak, yetiştirdikJCTi ço
cuklardan sağlam ve erlıli dOI bulunur 
mu? Bu kadınlar ana olarak yuvalanmı• 
zın ve saylav olarak büyiilı: yurdun l.ıo· 
ruyucusu ve bekciıi olacaklardır. 

Yeni Türk derneğini bizim özledi • 
ğİmiz ve göz d.ktıgımjz kılıkta yelİf .. 

tirmek her nesneden Önce Türk k:ıclıru· 
nın jşi ve onun borcudur. Türk kadını· 
nın yurdun her köıesinde b~ yüce say• 
gı ile görülmesi için, onun tarlada ve 
kendi de biraz soluk alarak yaşaması i· 
çin saylav seçilmeıi gerek idi. Umanz 
ve bekleriz ki, kadınlarımız, yeni çık • 
bklan yüce c.rundan el uzatarak soysal 
Yltf&YIPD türlü alanındaki dütkün yurt• 
daşlan daha kolay yükselteceklerdir. 

Buyruk ıssı kadınların evlere, toplu
luklara kartı özleri eıi<eklerinkinden da· 
ha değerli ve daha geçerli olacağından 
durulı:aarıııyoruz . 

Bu yazılarım sevgili umutlarnndır. 
Bunlan, son günlerde ülkenin her bu· 
cağından bana tel çeken aayın kadınla
rmıız, kendi sö~lerine ve duyırulanna 
kartılık tutarlarsa, gönlüm gönenç ile 
dolacaktır. 

Yunanistanın 
Payına düşen borç 

(Eaşı 1 ı'1cı sahifede) 
Yunan hükumeti mali vaziyetiıün ayni 
itilafı kabule müsait olmadığmı ileri sür· 
mıit ve ha. .er ~ b~ t>u.un yeni şas-t • 
)arla yeni esa,.Iar. dahi!inde yeni bir iti

laf yapılmasını teklif etıniştir. Ycnar. 
hükümeti bu maksatla hamillere bazı 
tekliflerde bulunmuıtur. h~-niller na • 
mına Yunan htikiimeti ile müzakereye 
memur ecförniş olan M. Deıclauıiere A· 
tinaya giderek bu husuıta Yunan hti • 
kunıeti ile temas etmiştir. Fakat Yunan 
hiikuu>eti.ıin yeni teklifleri hamilitria 
Türkiye ile yapbğt itil.afoam<.yi alaka
dar ettiğind<n M. Deadauıiae, hükü
metimizle de temas etmeğe lüzum gor
müş ve bu m~ksatla Ankaraya gitmiştir. 
Vaziyet M. Declauaiere Atinaya don • 
mesindcn sonra anlaşılacaktır. 

Dün &örüıtUğümüı; M. D aclausj
ere bu huıusta beyanatta bulunmak is· 
temem.it ve demİ!tir ki: 

- Bir müddettenberi Atinada idim, 
Yılbatı münaaebetile izinli idim. fırsat· 
tan istifade ederek karıma Ankarayı göı 
termek istedim. işte bu akşam Ankara-
7a gidiyoru:ı. 

Osmanlı borçlarından Yunanistanın 
hiuesine düıen miktarın Yunanistan ta 
rafından kabulüne gelince: Buna dair 
söyliyecek bir fey yoktur. Yunanİ•lan· 
la batla.lığımız müzakereler Osmanlı 
imparatorluğu borçlarından Yunanis • 
tanın payına düıen kı11m etrafındadır, 
fakat henüz bitmcmiıtir. 

Yunan hükümeti mühim ba21 itlerle 
meşgul oluyor. Bu sebeple konuııma • 
lanlDIZJ henüz bitiremedik. 

- Acaba Yunanistan Türkiyenin ba· 
millerle akdettiği itilafı kabul ediyor 
mu, yok a büabütün yeni bir i tiJaf alı. 
dini mi istiyor? 

- Bugünkü vaziyete göre Yunanis
tanla yeni bir itiliıf akdi lizım &"eliyor, 
fakat ev.eke de söylediğim gibi henüıı 
ertada bir şey yoktur~· 

ÇAGIRIŞLAR • 

Halkevinden • 
3-1-935 Perıembe günü saat 17,30 

de Evimizin Gülhane parlo içindeki A· 
laköıkü binasmda ıebir tiyatrosu sanat• 
karlanndan Vash R. Zobu tarafmdan 
(Tiyatroda bir gezinme) hakkında bir 
k:onferanı verilecek ve konferanıtan 
conra temıil ıubemiz (Topr"kı pjyeıini 
temsil edecektir. 

Davetiyeler her ııün 17 den sonra A· 
layköıkü iç itleri çevireninden alına
bilir. 

Türk Farmakoloğ Birliğinden : 
Saygı değer meslektaılanmız onu· 

müzdeki 1 ,uhat 1935 gönemeçindo 
saat 14 te lstanbul Ha'k · 
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Norveçyanm halis Morina balığının D en.. o ı ı ar' 
dğcderinden ba~ mahsul olarak istih Z Y j 

ıal edilen ıııf ve gayet nefis İ S L E T M E S l 

Rİ A BALlK YiGI 
HASAN ECZA DEPOSU 

HAS N f iSTiK 
ÖZO YAGI 

Saf ve halis çam fıstıktan istih
sal edilıni,ıir. Zaafı umumi, 
kansızlık, bilhassa. astın olan
lara ve birinci derecede ve
remlere tesiri kat'i, hazm1 ko
lay, gayet lezzetli ve nefis ko
kulu bir yağdır. Bir tite Hasan 
fıstık özü yağile zayıflar Jil.. 
akal bir kilo vücudçe kazanır
lar. Şifesi 15, orta 125 büyük 
200 kuruttur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

H ASAN 
Hasta dereceleri 

Tam ayarlı ve gayet hassas 
olup kat'i harareti gösterir. 
Mütehassıs bir heyeti fenniye 
tarafından kontrol edilmİf o
lup kendine mahtus kolaylık
ları vardır. HASAN MAR
KASINA DiKKAT. HASAN 
Deposu. lstanbul ve Beyoğlu. 

1 

RUHSATNAME 
İç Ticaret Umum Müdürlü

ğünden: 
Sigorta Şirketlerinin teftif ve muraka· 

besi hakkındaki 25-6-27 tarih ve 1149 
numaralı kanunun ahkamı mahsusuna 

• tevfikan Türkiye dahilinde Sigortacıhkla 
ittiı;al etm<k üzre ruhsatname talep ~· 
den lsviçre tabiiyetini haiz ve kanuni 
merkezi idaresi Bal şehrinde bulunan 
"La Baluaz., yangın •igorta kumpanya
sının maha.li kanunlara göre müteşekkil 
ve müseccel bugün hali faaliyette olup 
Türkiycde ifa etmek istediği yangın si
gorta muamelelerini umumi merkezi i
daresinin bulunduğu mahalde filen ve 
aynı ünvan altında yaprn:.kta olduğu 
ve 16 milyon lsviçre frangı itibari ser
mayesinin 4.000.000 nu tamamen tediye 
edildiği vekalete verilen reami vesaikin 
tetkikinden anlaıılmıı ve kanunun 2,16 
ve 17 .İnci maddeleri mucibince kumpan· 
ya tarafından verilmeıi lizımll'elen evrak 
ve teahhütnameler ile bu kanunun 9 ve 
10 uncu maddeleri mucibince sigorta 
muamelatmdan doğacak taahhüdatın ifa-
11na karşılık olmak üzre verilmeı: la
zımgelcn teminat verilmiı ve ka>ıunun 
4 üncü maddl)3i ahkamına tevfikan kum· 
panya merkezinin kain bulunduğu Bal 
fehrinde tanzim ve mahalli hükiimet me
murluğunca t:udik edilm~ olan bir U• 

mumi vekalLtname i:e kumpanya umu .. 
mi vekilliğine y:ıngın ıigortaailc iıtigal 
eto:nek ve Türkiye Cumhuriyetinin l<ava
nini h !iye ve mıiıtakbelesl ve bih\ nle 
nizanıat ve tal"nıntnameJe:i r' !W.n:u da
hili de tedviri 1..1rnur ctm k ve bu sigor
ta m:ıarncl.'..tınd:ın mes'ul olmak üzre l S· 

t '1hul' da Jozef Modi~no ve Mahdumla· 
rı tayin edilmiş olmak'n bu kumpanya
nın Türkiye Cumhuriyeti dahi.inde }"nn
gm ı~rta muamelez.ini ifaya izin ve
rildiğini nıüb~yyin bu ruh !ato.ırne veril
di. (G.:67) 

Kırklareli Asliye mahke:nesi As. 

H. da.ireajnden: Kırklarellnin Keıir • 

l;k köyünden Salih oğlu Apdül tara 

fın<!an akn•ı Hendek kazasının kurt 

n>.hiye..inden Soukau köyünden Celil 

kızı Emine aleyhine açmıı olduğu 
bo~anm• davaırnm tahkikatında mez

buren'.n ikametı:ahı meçhul bulundu

cund:ı.n ilanen tebligat yapıldığ< hal

dtı ge:memiı olduğundan bu defaki ve 

«len gıya~ kararrnm dahi ilanen tel>

J jf;~:ne karar ver~ldiğinden ve gıyabın .. 

da dav;ıcırun göoterdiği ıahitler dinle 

n t.ne:. üzere tahkikat 23-1-935 tari

l1:r..c mas&.dif çarıamba. günü &aat 14 e 
talik 1 ılındığmdan tarihi ilandan iti • 

barcn beı gün zarfında itiraz etmedi 
iiı lakdirde mahkemeye kabul olun • 

nuvacağı ve davayı kabul etmi§ sayıla 
cağı i' in <>lunur. ( 6469) 

·--------

Acentc1cri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirk.ci Mühürdarzado 

ftıa:s-am Han. Tel. 22740 ---:mı 

TRABZON YOLU 
ANKARA vapuru 1 ikinci ka

nun SALI günü saat 20 de Ri · 
ze'ye kadar. (8810) 43 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 2 ikin
ci Kanun ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(8869) 

MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE vapuru 3 

lkincikanun PERŞEMBE gü 
nü sa.at 11 de Payasa kadar. 

(8870) ___ , ______________________ ~ 

İstanbul Levaz:m Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

tlanlan 

Gedik'.i Küçük Zabit mekte
binin hamam ve bulaşıkhane· 
sinin ocaklarının kömür yaka

j cak hale kalbı 3 Kanunusani 
935 perşembe günü saat 14 de 

I pazarlığa konmuştur. Her iki. 
ocağın keşif bedeli 287 lira 55 

ı kuruştur. Şartnamesi parasız 
Tophanede satınalma komis-

i yonundan alınır. ilk teminatı 
21 Lira 57 kuruş olup isteklile 
rin Komisyona gelmeleri. 
(694) (8799) 6S . " ~ 

Levazun Amirliğine bağlı 
kıtaat için 4300 kilo Ispanak, 
43\iO kilo Lahana, 3000 kilo 
Kereviz, 1 1000 kilo Pırasa 3-
kanunusani • 935 Perşembe 
giinü saat 14,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. T ahılıin bedeli 
963 liradır.isteklilerin şerai • 
tini öğrenmek ve pazarlığa gir 
mek için 144 lira 45 kuruş son 
teminatlariyle belli saatte Top 
hanede Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. (701) (8859) 

70 • • • 
Levazım Amirliği kıtaatı i

çin 32300 adet Limon 2 - ka
nunusani . 935 Çarşamba gü
nü saat 15 de pazarlıkla alına· 
caktır. Tahm!n bedeli 484 bu
çuk liradır. ilk teminatı 72 li
ra 67 kuruş olup isteklilerin 
belli saatte Tophanede Satmal 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(704) (8860) 71 

• *. 
Levaz1m Amirliğ:ne bağlı 

lataat için 7000 ki~o Kuru so· 
ğan 2 • ilcincikanun • 935 Çar
şamba günü saat 14 de pazar
lıkla alm;-:caktır. Tahm!n be • 
de~i 420 liradır. Son teminatı 
63 lira o'up isteklilerin şart · 
names'ni görmek ve pazar ıi!a 
girmek iç:n beli saatte Top -
hanede Satınalma Komisyo -
nuna ,.,e:meleri. 
(696) (8861) 72 

~ • ·'f 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 14500 kilo lahana 
3 · kanunusani • 935 perşen
be giinü saat 14,30 da pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 435 liradır. isteklilerin 
şeraitini öğrenmek ve pazarlı
ğa girmek için 65 lira 25 ku
ruş son teminat!ariyle belli sa
atte Tophanede satınalma ko
misyonuna gelme' eri. 
(697) (8863) 

• • * 75 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 7 ton patates 2 ka
nunusani - 935 çarşamba gü
nü saat 14 de pazarlıkla alına
caktır. Son teminatı 63 lira o
lup istekliierin şartnamesini 
görmek ve pazarlığa girmek i
çin Tophanede satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

MiLLiYET SALI 1 lKlNClKANUN 1935 __ _.~---------~~~-----r_,.. ____ ~7!!!!!! 
SOVYET EIRLIG!NlN YEGANE FRANSIZC 

HAFTALIK GAZETESi 

LE ]OURNAL DE MOSCOU 
( Mo.l;-, ıa iazetes ) al OKUYUNUZ 

n~ 1 muhı:rr iri: S Loukianoff 
L J 1 D M .Siz~, Sovyet llirliEinin manevi ve ·çtimai ha• e ourna e oscou.,..tının :.am bir tablor.unu taL:dim edecektir. 

Lejour al De Mosco ~S_i~i. Sl\Yyet Birliiinia ilmi, od.e~i •• a\"lia~ 
D U.tık ha7•tınıdan Laberd•r edt"ct>lı:tir. 

Le Journal De Moscou·~İ.7.e, s~,7et hi_rl~ii~.İQ ~ahili ~~Y••••• •• aulh 
•ıçın mucadeleaın1 ıoaterecrktır. 

Le Journal De lY. oscou·Sôze, So·~··. ~irlôjini': be:rnelmilcl ,[7&aa 
• h.aldund•ki (ıkır •e mutaloaııw anlataca.klır. 

Sulhun bütün lıakilô doatlan •e Sov7et Bii-liiinin terakkiyatile alikadar olanların 

hep•İ ai7aai. iktu.adi. İçtimai •• edebi haf tal ık ( Journal de Mo•cou) ya abone olacak
lardır. 

ABONE UCRETLERI , 
1 aylık 0,15 Amerikan doları 
3 aylık 0,35 Amerikan doları 

6 a7hk 0,70 Amerikan doları 
l Mnftlik 1.20 Amerikan dolan 

Bir nüıba11nın fiatı : 1,03 Amerikan dol erıdır. 
Siparitle; ataiıdald adrese ıönderilir ; 

URSS .. Mejdounarodnaia Kniıa., 18, Kouınetı11d Moat. Mo•cou 
(Compte courant No. 263 i. il' Baııque d'Etat de URSS 

12. Nec:linnaia.. Moıcou) 
Du c•~ete lıtanbul'da Be1oilu lıtiklil ('addeıinde 4G9 No. lu Haıet kitaphane•inde 

ve Tünel me7darunda 523 No. l~idor Karon, ATman. kitaphane•inde dahi ıablar. V• aho
"" kaydedilir. 

Emniyet İ5-leri Umum .. 
r •. üdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarına yaptırı'acak 4500 · 6000 ta
kım resmi elbise 4550. 6000 Kasket ve 291 • 400 talam si
vil elbise ve 1300-1500 adet kaputun münakasası 18-12-934 
tarihinc'~n itibaren 20 giin müddetle temdit edilmiştir. 

2 - ihale 12-1-935 cumartesi saat 14 buçukta Ankara 
Emniyet işleri Umum Müdürlüğündeki komisyonda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Merkezde Emniyet işleri Umum Müdür 
lüğünde ve lstanbulda Emniyet Müdürlüğünden istenileceği 
ilan olunur. (8753) 37 

lstanbul ithalat Gümrü
ğü Çevirgen liğinden: 
Aşağıda yazılı 564 kalem muhtelif kaçak ve sahipsiz 

eşya her kalem ayrı ayrı satılacaktır. Satış 12-1-935 gÜnÜ 
saat 14 ten itibaren her giin baş1ayacak ve devam edecektir. 
isteklilerin şimdiden eşyayi görmeleri için 6 numaralı satış 
anbar memurluğuna baş vurmaları ve satışa gireceklerin 
12-1-935 günunden itibaren her gÜn mezkUr anbarda saat 
14 te hazır bulunmal n i an olunur. (8732) 

Adedi Adı 
5 Paket ipekli Pamuklu mensucat 
7 ,, Mürekkep ve gayrimezkur esans 
6 Balya Kendir sicim 
3 Sandık Demir Tava 

14 ,, Bir yüzü Boyalı kağıt 
3 ,, Sabu:n Tozu 
1 Balya Kasarlı Perdekli Tül 
3 Sandık Matbu kağıt 
2 ,, inci taklidi cam gerdanlık 

13 ,, Domates Salçaııı 
2 ,, Leke Sabunu 

B:r Yüzü Lastikli mensucat 
,, ,, ipekli last 'kli mensucat 

Bobin 
Boş Şişe 

,, ,, adi 
Demir Makine ve aksamı 
Zarf Kağıdı 
Boş Şişe 

Karbonat dö kalis yom 
Porselen Sigorta 
Yazı ve G~se lasti~i 
Hasır Şaşpa Şeridi 
Pamuklu ve yün ipekli mensucat 
nev'i Şapka ve örtü ve saire. 

Kilo Gr. 
35 370 
39 430 

293 
827 

1460 
153 

58 
236 

57 400 
1270 
255 
170 
84 
38 

107 
130 
744 
537 
121 
482 670 
253 

39 570 
28 350 

Otomobil Satışı 
lstanbul Gümrükleri Baş 

Çevirgenliğinden: 
Umumi Tesbit eşyasından 25 inci fasılda yazılı 

2303-230:; tespit No. lu Şevrole marka 3 tane yeni otomobil 
gÜmrük resmi aranılmaksızın açık arttırma suretiyle 
19-1-935 tarihinde saat 15 de satılacaktır. Otomobilleri her 

Nafıa Bakanlı~ından: 
Rutubet azami yüzde 5, kül azami yüzde 13, kükürt aza· 

mi yüzde 1,5 nisbetinde olmaL • c ı·a er .si ti:~o:> kalor .metre 
bulunmak ve Haydarpaşada vagon üzerinde teslim edilmek 
şartiyle muhammen bedeli 4~70 lira olan 200 ton yerli l:ok 
kömürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ek-
siltme 12 - 1 • 935 tarihine · rastlayan Cu· 
martesi günü saat 1 1 de A nkarada bakanlık mıılze ·1: 

müdürlüğü odasmda yapılacaktır. istekliler 320,25 lir : 
muvakkat teminatların mal sandığına yatırıldığına da!r o· 
lan makbuz veya Ticaret doası vesikası ile birlikte teklif.(.~ 
ni 12-1-935 cumartesi günü saat 10 a kadar Malzeme r ·:. 
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. istekliler bu husustak: 

şartnameleri Ankarada bakanlık malzeme müdürliığün• •_1, 

Haydarpaşada tesellüm ve muayene memurluğundan par.a-
sız alabilirler. (8754) 38 

1 tanb l Sıhhi e:s eseler S t n 
alm Komisyonu Reisliğinden: 
Bedeli keşfi 4579 lira 52 kuruş olan Heybeliada Sanator· 

yomu ameliyathane ve labu;atuvar kalörifer tesisatı İnşaatı 
açık eksiltme usuliyle münakasaya konmuştur. Münakasa 15 
ikinci Kanun 935 salı günü saat 15 de ve Cağaloğlunda Sıh
hat müdürlüğündeki komisyonumuzda yap~acaktır. Talip\~ 
rin tekiifnamelerini, cari seneye mahsus Ticaret odası ve fen· 
ni ehliyet vesikaları ve Istanbul Nafıa Bas mühendi~ğ:.ı.in 
vesikasını ve yüzde 7 ,5 nisbetinde muvf.!:~ ..ıt teminatın ve ne· 
ye yatırıldığına dair makb.uz veya banka kefalet mektubu İ· 
le birlikte aynı gün ve saatten evvel komisyon reisliğine ve
rilmesi lazımdır. Talipler bu husustaki şartname ve evrakı 
keşfiyeyi 23 kuruş bedel mukabilinde Sanatoryorndan alabi
lir' er. Tafsilat almak isteyenler de Heybeliada San to yo
muna müracaat edebilirler. (8771) 40 

Yeşilköy T'J um Islah 
İstasy u .. dürlü"ün en: 

Nev'i 

Deneme Un Değirmeni 

" 
Hamur makinesi 

,, Kül yakına fırını 
,, Glüten yakma aleti 
,, Ekınek pişirme fırını. 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 

Tahmini 
Fiatı 
L. K. 

2000 00 
160 00 
320 00 

70 00 
650 00 

Muvakkat 
Teminatı 

L. K. 
150 00 

12 00 
24 00 

5 25 
48 75 

3200 00 240 00 
1 - istasyonumuz laboratuvar ekınekçilik denemeleri i

çin yukarıda yazılı aletler 13 ·ikinci Kanun 935 Pazar günü 
saat 14 de Vilayet Muhasebeciliğinde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamelerini görmek isteyenler Y eşilköydeki mü· 
essesemize her gün gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler biçilen değerlerin 
o/o 7,5 ğununun ya aynen veya teminat mektuplarını ihaleden 
evvel muhasebe veznesine yatırmalan ve muayyen saatte ko
misyona müracaatları. (8685) 34 

• 

OSMANLI BANKASI 
ZA Yl - ltalyanın Venedilc lima

nmdan namımıza gelen A. A. marka 

,.e 91:0-981 No. iki sandık ka.aarlı pa· 
muk men•ucata ait Galata ithalat güm 

rJ Üne verd ":i m:z 13 Nisan 1933 ta . 
rih 'e 22334 No. beyan!1amenin hı • 

r:nci rtüsh :.sı zayi oldugunJan diğer 
n üıh a.sının aL:n.."lla:u iç, in mczklır gfun. 
rüğe müracaat eyl~J~ğirnizden mez .. 
k!lr zayi nüshanın hiç b!r b:i!unü ol • 
Dıadrfı ilan olunur. 

(699) (8864) 
••• 

kes gelip görebilir .Müzayedeyegİreceklerin 532 lira 50 kuruş
tan ibaret olan teminatı muvakkate akçelerini müzayede aaa
tiiıden evvel vezneye yatırıp makbuz almaları lazımdır. Mü 
zayede 2390 No. lu kanunla bedava verilen tartname daire-

76 sinde yapılacaktır. isteklilerin müracaatları. (8809) 

Türk Anonim Şirketi,-Tesis T•ribi: 1863 
Sermayesi: 10.000.000 lııgiliz lirası 

Türkiyenin ha,Iıca ıehirlerile 

Viktor, H......; T ani ve Da vi t Y e.•ula 
(6468) 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 20 bin kilo kuru 
Ot 2 • kanunusani - 935 çar
şanba günü saat 14,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1 ~00 liradır. ·Tenıinatı 
150 lira olup İsteklilerin belli 
saalte Tophanede satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(7c2) (8865} 77 

Borsa Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

3.000,000 lira sermaye ile teşekkül eden kozlu kömür 
işleri Türk Anonim şirketinin ihraç etmiş olduğu tamamı ö
denmit her biri on lira kıymetinde 300,000 hisse &enedi 
Şirketin talebi ve Maliye Vekaletinin tasvibiyle 31 Birinci Ka 
nun 934 tarihinden itibaren Borsa kotuna ithal edilmittir. 

(8878) 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

rr.ısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeJJ~ı 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'dl 

Fi yalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri vap ır. 

• 



• 

• 
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ADAPAZARI 

/ 

Tamamı ödenmiş • 
sermayesı 

2.200.000 Türk Lirası 

Türkiyenin her yerinde şube ve muhabirleri vardır. 

• Her nevı Banka muamelitı yapar. 

ŞİŞMAN Y ANKO 
Maöazası 

Yeni Postane caddeai No .. 39 

MANTOLUK Y• ROPLUK 
Şık ve sağlam yD.ıılD Ye ipekli kumaılar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaşlal"ı 

Tuhafiye dairemizde •• zengin çeşit. Hazır ve 6lçü llıı:erine 
GOMLEK, PiJAMA, ROPDOŞAMBR, KUANDOFO 

CiHAZ TAKIMLARI 
Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müıterl!erin teşriflerini 

J hassaten rica ederiz. 

~ 9461 -~ NEFASET • METANET - UCUZLUK 418 

~ E VKAF MUDIRIYETI iLANLARI 

r-
1 Boğaziçi, Büyükdere, 

Hacet sokak 13 No. lı Ev 
2 - Ramide Cuma mahalle
sinde 44 No. lı dükkan 
3 - Çarşıda bedesten kapısın
da 22 No. lı dükkan 
4 - Süleymaniyede tiryaki 
çarşısında 41 No. dükkan 
5 - Ramide Cuma mahallesin-

Kira Uzu 

935 Mayıs bitimine denlü 

93: 
" " 

936 
" " 

936 
" " 

de 42 No. lı dükkan 936 
" " 6 - Kartal, yukarı, sovanlıkta 

dükkan 
7 - Bninönü, Köprü meyda-

936 
" " 

nında 2 No. lı Mağaza. 937 ,, ,, 
Yukarda yazılı ev ve dükkanlar sıralarında yazılı uzlarla 

kiraya verilmek üzere arttırmaya konmuştur. Tutmak iste
yenier 12-1-935 cumartesi günü saat on beşe denlü Evkaf 
Müdüriyetinde/Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (8867) 

. Istanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
Alma Komisyonu Rislieğinden: 

f Erzurum Nümune Hastane~i içjn satın alınacak 2302 lira 
tahmin fiatlı 498 kalem cerrahı alat ve malzeme kapalı zarf 
yöndemile eksiltmeye konulrr,uştur. ihale zamanı 2 inci Ka
nun 8 inci Salı günü saat 15 dir. Şartnameyi görmek için her 
gün Sıhhat Mü.1ürlüğünde mutemetli~e ve eksiltmeye girecek 
lerin de belli gÜn ve saate kadar teklıf mektuplannı 173 lira 
muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile birlikte Komis-

lstanbul 'ubesl: 
Galata şubesi : 

Tel. 22042 
43201 

1~ 1 ANJSUL HAH.ILI ASKERi KITAA'l' ILANLAH.J inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
Aşağıda yazılı Toz Şeker açık eksiltme ile alınacaktır. Şart 

namesini görmek isteyenler her gün Eskişehir ve lzmitte satı
nalma komisyonlarına ve eksiltmeye geleceklerin de belli gÜn 
ve saatte lzmitte satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(715) (8688) 
Teminat 

Lira 
186 
113 
44 

Kapalı zarf usuliyle 19-12-934 tarihinde satın alınaca
ğı ilan olunan gazojenler 22-12-934 tarihinden itibaren bir 
ay zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. Vereceklerin on iki -

1 

gün içinde projelerini tetkik için getirmeleri, pazarlık için
de 12-1-935 cumartesi giinü yüzde 7,5 muvakkat güvenme 
parasiyle birlikte saat 14 te Cibalide Levazım ve mübayaat Verilecek 

Yeri 
lzmit 
Darıca 
Tuzla 

Kilosu 

6198 
3744 
1443 

Tarihi günü 

9 - 1 - 935 Çarşamba 

" 
" 

'' '' 
'' '' 

" 
" 

11385 YekUn 

• • • 
Miktarı ihale günü 

saat 

15 
15,30 
16 

Saab 

şubesine müracaatları. (8734) 

26-12-934 giinünde pazarlığı yapdacağı ilan olunan 
yüz bin adet iki buçuk librelik birinci nev'i Jütten mamfil Kal
küte malı çuvalın pazarlığı 3-1-935 perşembe günü saat 
15 te Cibalide Levaztm ve mübayaat ıubesinde yapdacaktır. 

(8765) 39 

Istanbul Belediye Sular 
idaresinden: 

Teminat 
akçesi 

Lira 
Un 166 ton 1500 20 lkincikanun 935 pazar 13 · 
Un 166 ton 1500 20 IkincikanUB 935 pazar 13 

""Belediye Sular idaresinin bir yıl içinde yaptıracağı her 
türlü kaldırım, karosiman, tut otuvar, bordür onarımları ka- 7 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1 
Yukarıda yazılı iki kalem unun gösterilen gün ve saat

lerde kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. istekli o
lanların ihale giinü ve saatından bir saat evvel muvakkat te
minatlarile teklif mektupları ayrı ayrı bir saat evvel muvak
kat teminatlarile teklif mektupları ayrı ayrı birer zarf içinde 
beher ikisini!· de ayrı bir zarf içinde olarak komisyon Reisli
ğine teslim,. şartnameleri gönnek isteyenlerin Efirne'de 
Komisyonun_uza müracaatları. (727) , _ (8790) 

63 
• • • 

Eksiltmeye girmek isteyenler, Taksimde Sıraservilerde· 
ki idare Merkezine uğrayıp bir lira vererek vezneden fenni 
şartnameyi ve eksiltme şartna mesini alabilirler. 

Teklif zarfları 14-1-935 Pazartesi günü saat on dörde 
kadar Taksimde Sıraservilerdeki Müdürlüğe verilmiş olmalı· 
dır. Bu saatten sonra getirilecek zarflar alınmaz. (8804) 
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MEVSİM 
Kolordu iç:n 800 adet Tele- 1 Müteahhit namı hesabına YÜNLÜ VE İPEKLİ MAGAZALARI 

fon direği alınacakbr. Beheri- 141060 kilo tüvenan kömürü 
lın k Tah 1 

Yılbaıını ıaygıh yurddaılarına kutlular. 
nin tahmin fiah 150 kuruştur. pazarlıkla a aca tır. - Beyoğlu, lıtikl11 caddesi No. 182 
Birinci Pey parası 900 liradır.. min edilen fiat beher kilosu iki lstanbul, Sultan Hamam No. 12 

Açık eksiltme suretiyle eksilt- kuruştur. Birinci pey parası ----··~~~~~~~~============1, 

.. 
n 
o 

me günü 15 il.kanun 935 salı 212 liradır. Pazarlık günü Her yerde ---il! -
.n; .. u·· saat 15buçuktadır.Evsaf l 3-l-935 pazar gÜnÜ saat 15 ROLI "k 1 t VAPURCULUK c 
;;-ş.eraitini görmek isteyenler dedir. Tekliflerin Ticaret O- . çı o a arını TORK ANONlM ŞiRKETi " 

dasından tasdikli ve sicillerile arayınız; Çünkü 
1 

lSTANBUL ACENTALIC.l k 
her gün eksiltmeye girecek- beraber gün ve saatta Çorluda R O L 1 Limlln Han, TeIJon: 22925. ~ 
lerin belli gün ve saatte Çorlu- ki Komisyonumuza gelmele· Kars sütlerimizle yapıl=ş 
da Sahnalma komisyonuna ri. (8744) (721) en nefis çikolatadır . 
gelmeleri. (8871) 53 Deposu: Ta,çılar 19 lstanbul 

1 
.. --------Bayramda yalnız--------- ___________ 2_2 

Hilaliahmer Gazetesi Çıkacaktır. 
Hilaliahmei Cami1eti lstanbul BUrosund .n: 

nanlarınızı Hilaliahmer gazetesine vermekle hem ticarethaneniz ıçın büyük 
bir faide temin etmiı ve hem de Hilaliahmere yardım etmiş olursunuz. 

Uanlannız için §U adrese müracaat ediniz : 

Yeni Postane karşısında Hilaliahmer Satı§ Bürosu TeJ. 22653 
Ankara caddesinde 00 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Mahkeer.uinden: Akıl haatalı;ma 

miipteli, Beyanta katip Sinan mahal· 
le.ınde Tatlıkuyu sokağında 11 şay.· 
lı evde 311 doğumlu Na:ı:if oğlu Fua· 
de, lstanbul belediyesinde yolla.· §U • 

besinde mühendis, amcası Ahıne! 'lf;• 
lu Rızanın vasi tayin olunduğu Kan.ı-

s" mu• 

Bartın yo1u 
BARTIN vapuru 2 

Kinunuıani 
ÇARŞAMBA ıaat 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkarak (Ereğli, Zon • 
guldak, Bartin, Amaıra, Kuruce§ile 
ve Cide) ye azimet ve avdet edecek• 
tir. 

n 

n 

iı 
el. 
d; 
T ________ , __ ., :, 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri lı 
Müdürü Etem izzet BENiCE Y 


