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son fıkruınıa 32 inci muıddel
nin (• J fıkrası mucibince verile 
cek avanslar mukabilinde yapıla
bilec~k emisyoo, 11 inci madde 
mucibinee hazine boıcuna malı- 1 

sup edi!miş mehaliği t< cavüz et
mtz şeklinde tadilini ve esas ni-
zamnamemizio 32 inci maddesi· 
nin muaddel (e] fıkrasını, baoka 
yukarıda zikri geçeu tahvillere 
hazine boaoları mukabilinde va· 
desi ve faiz nisbeti hazine ile 
banka idare meclısi arasında ta· 
karrür ttlirilmek ve 1931 senesi 
llibayetine kadar itfa edilen yüz· 
de bir faizli hazine bonolırıoın 
yüzde 80 ni nisbetinde olmak 
üzere maliye h•z;n•sioe ııvans ve· 
rebilir fıkrasının ilavesini teklif 
ediyoruz. 

Hisse sentıfatımızın devir ve 
ferağlarında tatbik olunacak mu· 
amele hakkında vaktiyle nizam 
namemizin !.!l inci maddesine koy 

doğumuz bir hükmün tatbikatta 
bir çok hisse senedi iptaline 
meydan verdiğini görmekte ol
duğumuzdan, bu toplantıdan isti· 
fade ederek bu hal ve vazivelte 
tashih etmek istiyoruz. 

Yanmış, çalınmış, zayi veya 
harap olmuş hisse senetlaıi gibi 
devir ve ferağ edilen hisse senet
leri içinde en son verilmiş hisse 

senedinin numarasını takip eden 
numarayı havi ayoi sınıftan ikin.\ 
ci nüsha bir hisse senedi yeni 
lehtara verilmek ve ilki alınıp 

i!iin edılmek usulü kabul edilmiş 
idi . Tatbikatta çr k sık ve had 
dinden fazla ferağ muameleei 
olmamış, olunsa idi bu usuliin 
şüphesiz eyi cihetleri görülebilir· 

di . Ancak bankamızın teşekkülü 
sırasında [ d ] sıaıfından hisse
dar kaydedilmiş olanlardan mü· 
bim bir kısmı hisselerini salmak
ta ve senetler ancak iki üç fcreğ- ' 
dan sonra bunları ellerinde tut- 1 

mak maksadiyle alanları geçmek· 
te olduğundan ferağ mua neliitı 
oldukç~ ehemmiyetli mikt ırlara 
varmaktadır , 

yor ve bu hutustaki tadile de 
müsaadenizi diliyoruz . 

Nizamnamenin 21 inci mıd· 

desi bükümleri kanunumuza do
kunmadığı cihetle tasvibi halinde 
Lu tadılat yalınız esas oizamıa
memizde yapılmış olacaktır . Bu 
itibarla esas nizımoamemizin 2in 
ci maddesinin de yukanki mad
de mucibiacft deviı ve ferağ olu
nan ve yahut intikal eden hisse 
senetlerinin arkalarına keyfiyeti 
ferağ veya intikal ile yeni sahi· 
binin ismi yazılarak selahiyartar 1 

imzalar Htılır . Bir senedin fera 
gı fazla tekerrür ederek arkasın
da yer kalmazsa aşağıki :fıkraya 
göre yeni bir şer.etle t~bJil olu
nabilir . Yanan , çalınan vaya sa
ir suretle harap veya zayi olan 
hisse senetleri yerine sahiplerinin 
müracaatı üzerine yapılacak td 
kik neticesiod~ ayoı sınıftan 'n 
son verilmiş hisse senedinin nü· 
marasıoı takip eden ııümarayı ha· 
vi hır hisse senedi verilir . Bu se 
senet e•ki senedin numarasını 
ve onun yerine kaim olduğunu 

gösterir ki bir damga ile damga. 
!anır şeklinde tadiliııi trklif edi 
yordz . 

Heyeti umuuıiye idare meclisi 
tarafır.dan esbabı yukarıda izah 
edilen tadilatı kabul ettikten son· 
ra alelade içtimaa geçmiştir . 

- Gerisi dördı111cıi flrllkte-

Romanyada 

Milli müdafaa meclisi 
kralın başkanlığında 

toplandı 

Ankara : 28 (A.A) - Dahili· 
ye Vekili Şükrü Kaya « Ana· 
dolu • ajansı mulıarritioe matbu 
at kongresi hal<kıııda şu beyanat 
ta bulunmuştur : 

Gaz maskesi fabrikasınınyapı işleri 
kışa doğru bitirilmiş olacak . 

İlk Türk Mıtbuat kongresi 
Ankerada 25 M~yısta toplanıc•k· 
tır . 

Umumiyeti her kongrenin 
hangi meslek adamlarını toplar· 
sa toplasın gerl'k bu muleğin 

il.rlemesi ve geırkse bu iltrleme 
yüzünden memleket hesabına fay· 
dalar temin etmesi bakımından 

nasıl ve ne derece müessir oldu· 
ğu malı1mdur . 

İşte bunu düşünen Cumhuri
yet hükumeti matbuat işlerimizi 
kendilerile görüşmek üzere gaze· 
cilerimizi bir kongreye çağrrı -
yor . 

Kuşku götürmez ki bütün 
kongreler gibi bu ilk matbuat 
kongresi de hem matbuat hem de 
memleket için hayırlı oeticrler 
v· recek tir . 

Ankara : 28 (A.A) - Hilali 1 

ahmer crmiyeti bugiin senelik he 
yeti umumiye toplantısını yapmış-. 
tır . 

Toplanııyı merkezi umumi 
başkanı Sıhhııt ve içtimai haşkıı
oı Dr . Refık Saydam açmış ve 
yapılan yokl;tmada . çokluğun bu· 
lunduğu aıılaşıldrklao sonra ni 
zımnımeye göre toplantı baş· 

kanlığı ve divan seçimi yıpılmış· 
tır . 

Murahheslırdan Antalya Say· 
lavı Dr . Fatma C.mal Tunca 
başkanlığı, Dr · General Ali Ça 
lımlı ile Edirne Saylavı Dr. Fat
ma Memik ikinci başkanlıklara 

Kocaeli !:aylavı S rlah Yargı ile 
Konya S1ylav1 Behire Bediz Ki· 
tibliklere seçilmiş ve raporların 
okunmasına geçllmiştir . 

Rıporlar okunduktan ıonra 
merkezi umumi Başkanı Sihhat 
Bakanı Dr . Refik Saydnm küısü· 
ye gelerek Hilaliıhmer'iu 1934 
Temmuzunun bidayetinden 1935 
Nisanınıo 26 ıncı gününe kadar 
yurdun ötesinde berisinde seller
den , yangınlardan ve yer sarsın
tısından fcliikete ağrıyanlar ve 
bazı yrrlerde kıtlık yüzünden ia
şe zorluğu çeken yurddaşlara yap· 

\ tıgı yatdımları birer birer sıya 
Antepde bir katil asıldı rık C•miydin bu yolda 65,244 

l lira sufetmiş olduğunu söylemit· 

Çok umulur ki milli kurtuluş 
inkiliibımızın ilk günündenberi 
Büyük Önderin emrinde çalışma· 
sını bilmiş ve büyük davanın her 
bölümünü canla hışla benimsiye 
rek onu balkı anlatılması ve ger
çekleşmesi iı;ib savaşmış olan 
matbuatımız ve bunda yer almış 
olan seçkin arkadeşlarımız bu 
ilk konğreye olgun bir anlayış 
ve taze bir heyecan getirecekler 
dir . 

Anttp: 28 (AA.) - Geçim· tir . 

dan sonra Hilaliahmerin y~ptır 
makta olduğu ğaz maakesi fahri 
kasının uzun bir tetkikten sonra 
ihale edilmiş olduğuııu ve kışa 
doğru fıhrikaoıu açılacağını bil 
dirmiş , Eıkişehirdcki Hilaliah 
mer anbarlarlarının eksiklerinin 
tamamlandığını bunları daha yı
ıundan kon tı ol edebilmek için 
bükunıctin eti mesutta parasız 

olarak verd•ği arazi üztrinde yc-
nid<n yaptırılma" .~tan Vt' i" 
şaatı önümüzdelu ) • ı d<! ı.e· 
<'<k pavyonlara na ledilec•ğini 
memleketin hasta bakıcı ibıiya· 
cı göz önüoe alınarak İsten· 
buldaki Bılaliabmer hasta bı.kı
cı mek tehini genişletmek sureti le 
talebeler adedınin iki defa daha 
artması temin edildiğini söylemiş 
ve büdçeye 180,000 bin liranın 
zımedilmeıioi istemiştir . 

Merkezi umumi başkanının 
dileği tesvib edildikten sonra 
1935 büdcesinin masraf ve gelir 
kısımlarını geçilmiş ve büdce it
tifaklı kabul olunmuştor . 

Nizamnamenin 25 inci madde
sine göre kıdem sırasile müdet
lerini bitiren merkezi umumi aza 
!arından Çorum Saylavı Dr. Mus
tafa Cantekin , Tüccaıdan Hasan 
Alemdar , Tekirdağ Saylan Şa
kir Kese bir , Siirt Say lavı Mab· 
mud Saydan , İeparta sıylavı 
Mökerrem , Üoal tekrar merkl!zi 
umumi azalıklarına seçilmiştir . sizlık yüzünden babasının yanında Merkezi umumi başkanı bun· 

vaşıyan karısı Sabihıyı cadde ' ---------·-------------------
ortasında öldüren Halepli Düse- 1 
yin bugün cürüm yerinde idam ı Türk heyeti ' Süvari zabitlerimiz 
edilmiştir. ... Moskovadan Leningra- Nisdeki yarışleırda U-

Brüksel : 29 (AA) -Milli mü K" d 1 k" 1 da gitti 1 çüncülüğü kazandılar 
dafaa m<clisi; kral ikinci Karo ım emış 1 
luo riyasetinde toplanmıştır . Bu J I ı Moakovıt : 28 (AA) - Tiirk Nis : 28 (AAı - "Anadolu., 
toplantıya bütün hükumet erkaor, d" ? misafirler Lcoingrada gelmişler ve ajansıuın busuıi muhabiri bildi· 
askeri makamat mümessilleri ve Kad n asker olmaz ıye. dışarı işleri komiserliğinin Le- riyor: 
teslıbot meselesinde siyaset bir ningrıd mümessilı ile Sovyet Rus 27 Nisan günü Nisd~ yapı· 
Jiğini ve devamlıl gını teıoio mak· • ya ecnebi kültür cemiyeti mu· lan uluslar ekip müsabakalarında 
sadile b.>şbakan Tataıtsko ı.ra· rahhasları tarafındııo karşılan· ekibimiz üçüncülüğü almıştır . 
fmdan tanzim edilmiş olan yeni mışlardır · Misafir !er Leningrad- Bugünkü müsabakaya iştirak e · 

da üç gün kalacaklar , Şehri ve d ı 1 k d • d 1 
Kuponları ile birlikte bu se· 

netlerin ınulıafaz sı zorlukların

dan sufınazar edi'se dahi keyfı 
yet ayni zamanda mühim mas· 
raf urı d, int..c etmekt bulundu 

knnuıı abkamı mu~ibince bu mec ki en u us arın azın ıgı erecc er 
mÜ<Sseseleri geztce erdir . 1 d 1 lıs azuından olan eski başbakan· şöy e ir : 

1 <l f F l·ngı'lfere hu" ku"' mefı" Birinci Portekız, ikinci Al-

ğu cihetle h~m işi basitl•ştirmek, 
Jı, m senet s.rliyatıoı önlemek iç;n 
hiss~ ser.eılatımıııo devir ve fe 
rağ muamelelerini imkan olduk 
ca ayni hisse senedini~ arkasına 
yürütmeyi daha muvafık görü-

·--
KJagce~ (~ağda) Japon mikadosu tarafındın 

"' an pı o es ör oı ga, Mironesco, 
general V ditsyano Dokor Ange- man üçüncü Türk, Dördüncü 1-
le,ko iştirak etmiştir Takip ve bombardman talya, beşinci Fransa. Altıncı Hol-

B•şbabıı Tat.res'o ile nıi ii tayyarelerinİ artırıyor landa, yedinci Romanya, sekizinci 
ınü·l•faa Lalrnnı Ge.e al p .ul İspanya , dokuzuocu Helçika, o-

Aog.desro ahi en s~li\lıiytt ar 
kimselu ve mü s.esılo,'c is•iş.rı 
eılil re~ vüı•u1a getirılmiş o':ıu 
mili miiclafu p oğrauıı fnkkııı 
da izdıat v rmiş!e ılır . 

·. - nuncu İYviçre , on birinci İrlanda 
Londra: 28 (A.A.) - Birir.ci olmuştur. 

An tal yada 
Bayanlar çarşaf ve 

peçeyi attılar 

Ar talya : 28 (AA) - Belcdiye 
meclisinin lrnrarile nihu somıu 
da ı itibaren çuşaf ve p ç~lerin 
g•yılıııPsi yasak edilmiştir . 

Habeşistan imparatoru geçen
lerde verdiği h .. yecanlı söylevde, 
"bir harp çıkarsa kadınları da 
asker alacoğız ve bunun için de 
beyaoluımız şimdi,len askeri ta 
limler göreceklerdir,, demişti. Bu, 
eksık t!ekleri epeyçe kuşkulandı 
racak bir haber, doğrusu!,. 

Bayeıılarımız bu yas.k b•ş 
laı·gıcından evvel 'ıl ri bir hızla 

giyimlcrioi düzeltmişlerdir . Mal 
durumları yetişmiyenlerin elveriş 
li çarşaf! <rıoı mantoya çevirmek 
ve yeniden manto yapmak için 
vali bayanının başkanlığında C 
H. partisillde bayanlardan bir 
yardım heyeti ve ayrıca dıkiş 

kolları kurulmuştur • 

lfobcşistan ile İtalyan Soma 
!isi sınır mıntakası sakinlerinden 
nefis (!) ve genç bir kadını gös· 

1 

teren yukarıki resim, "Kadın as. 
ker olabilir mi?,, anketine veril· 
miş en güzel bir cevap olea 

=geıek! 

saf bava orduBu hemeo 500 seri Brnd"n başka bu güne kadar 
tayyare ile takviye edilrcektir. 

Y aı>ılan müteaddit müsabakalar
Bunlardan 400 li takip, 100 ü 

de bombardmao tayyaresi olacak da ıüvari söbaylarımız (zabitl~-
ve her biri saatte 480 kilometre rimiz) muhtelif dereceler kazan· 
sür'ata malik bulunacağı gibi iki mış ve bu derecelere mahsus mü-
yrrine üçer kişi t~şıyabilec•ktır. kafatlirı almışlardır . 

r , 
F ırkalıların kır gezintisi. 

Cumhuriyet H alk partisi üyeleri .M•y•sın üçüncü Cuma günü 
k,odı aralarında bir kır gezİ•ıtisi yapmağı lcaror vcrmişleıdır . 

Bu gezintiye Fırkalı vo Halkevli her kişi iştirak ' ' itir . Ancak 
bu gezinıiye i~tirak etmek istcytnl .. rin 30 Nisan 935 •b., • ın ı kdıhr 
adlaıını ve isteklerinı m.rkn nabiyesi muhasibi lbrabım Burdur'a 
yozdırm . )arı ve bildırmeleri liiz mdır. Buodan başka her Fırk:ılınıo 
kendi ocak idare beyetine müracaat etmesi d~ kafidir . 

Geziotiye gidecekler Cuma ~.babı ~aat yt'dıde Cumhuriyet Halk 
partisi merkez nahiyesinde bulunacaklar ve hususi nakil vasıtaları 
kendilerine bazır bulundurulacaktır . 

C H. P. Merkez 

Nobiye R. 
Ş. Bozdoğan 



Kadınlar hakkmda 
Geçmiş büyüklerin düşünceleri 

ve bir tahlil •• 
~--------~·---------~- Çeviren : M. Ô 

Homer " en m6kemmel kıdıo, ı yoksa, onlara hiç olmana anla-
koca1ıaı ve evini seveo kadındır,, mık zevkini bırakmalıdrr • Bu 
demiıti f. Meıhur Molyeri11 kah· pek ili kadmları Röneaaaıda ve· 
ramanlarJDdao "Cbrysole ,, df', en rilmi§ti . On beıinci asır oibayc. 
İJİ kıdıaı bu dereceden bir mut · tind~ İtılyan kadmlırınrn üniver· 
bala ocağının önüne indiriyordu. sitelere nasıl hücum rttiklerini 
Pek çok lcimeelere göre, kadın bu unutmımalıdır. Hatti bunl•rdan 
ocak 6n&nde kılmalıdır . Çtıokü Ooiversitelerde hocalık edenleri 
bir çok kimselerde kadıo yüksel- de bulundu . Oa beşinci aıırda 
dikçe zerafetindea , hoıluğundan Fr1nı1z şair kıdınlarıncfan "Cbrie-
kaybedeceti zihniyeti yerleşmiı - tine de Pısan,,-belki kalemile ge· 
tir . K11dıa ne kadar ız budıla çinea ilk kadın- Bologae pro· 
oluna o kadar cazibesi eksilir , feıörleriadea birinin güzel bir 
o kadar biı cephesinden kıybe kızının zaman zaman babasına ve 
eler . Bu zihniyette olanlara bir kilet ettij'iai ve gDzelliği , dinle· 

iki mlHl zikredelim : yenleri meşgul etmesin diye de 
lstokbolm darülfünununda '1ir yüzOne bir nevi 6rtil koyduj'unu 

klrıl iııal eden meşhur riyaziye . anlatır . 

ci '' Sopbie Kowalt ski ,, rivayete Hiç 1Dphe yok ki, Röneıans 
aızıran,~sevilmediiiadeo , bgoun kadınları pek bilaili kimselerdi . 
verdiii iztarabdaa ölmü§tü . Ka- Mlikemmel tarih biliyorlur , li-
dında bilginin bi11i öldüreceği tincenin her taraftı bilgili iaaan-
bnaatinde olanlar mOteselJi ola lana lisanı diye sevildiii bir za · 
bilirler 1. manda mükemmel litince okuyor, 

Volterin aziz ahbabı olan yazıyor, bıtti bu dilde tiirler ya · 
meth11r Franııı kadın ediblerin· zıyoılardı • 
den "Madame du Chitelet ,, in , Bu bahtiyar güolerde , ilim 
kıtaplar, prüklrlar kadar elbi· ve fende kudretleri yettiği kadar · 
eelerdea , elmaılardın , pudra· muvıffı"iyet ıösteren kadınlara, 
du • operadan boşlaıtatını bunu bütün hocaları, 6ğreamekte , mı· 
hir baoka büyük kadın ı6yler • lekmat 11hibl olmakta , erkekierin 
Aıai zamanda bu " Madıme du botuna gitmek için devam etme· 
Chitelet ,,e Praıya kralı bllyllk leriai tıniJe ediyorl1rdı . 
Fredeıik " Venilı Novtun ,, di-
di,ordu • On yedinci a~ır Fraaıiz ede-

bi yatı içinde b•yll mllblm yeri olan 
Bunlar kadar calibi dikkat baı bir roman vard1r . Princea1e de 

b kadınlar da fen ile meııul ol · Cleveı, bunu bir kadın .. Madam 
dalar : Semiramis .. dünyaya yedin· de la Fayette ,, yumııtı . 
ei harikayı verdi ; asma bahçeleri 
ppbrdı • Madam de Seviıae büt&a dil. 

Tarihte bize daba çok J&lnn ıündlklerioi açıkça a6ylemekt6n 
Wm ılmalan var ki , fendeki çekinmiyen bir fikir kadınıydı , 

wukofl11rı inklr edilemez ; lngilte her zaman biç bir ıeye ıımarlama 
1 Lıplaı'in "Mecanipue celeıte,, b6rmet b11li1emiyecetial slyltr 

ai ilk defa taaıttıran bir kadı11 , ve bu ceıareti de pek ili zarafe· 
llarJ Sommerville olmuıtur. Ma- tinden ' mempatiıinden bir teJ 

ekıiltmeıdi • e IJDd, kamerin içindeki vol-
... ı .... , Caroline Heracbel kur . O halde bdlDID bu fikri 11r• 

la ydclaaları , Mia Aıaea Cla- beıiiıiai hoı bulmı7anlara •• di· 
üalır(tetlrik ve mütılia yelim ? Her halde onlarm bu te 
lercl~ Fakat bütün hualara kimül neticeıi kazıaclıldırı ıer· 
• , hattl Madam Gfirinin beıtl çekilemiyor • Buna Napol· 

' '9---"- ) ketlflerindea sonra bile yon çok iyi ılrlemit!i • Oa aekl· 
.,.. ... fea ilemiade hiç bir ıey linci aarın ea ıeki kadıalarmdan 

•11 , r•p•catını da amma biri olu Madam ee Stal' •• otlu , 
•ıc11r ,, denildi • Nıpolrona a•Hainia affedilme-

Bir çok kim11ler, kadınlara •ini rica elmeğe ıittlti zaman , 
defa Hrbeıtl veren Rlneanıda onun artik aiyaaetle mrtgUI olma· 

bir alim kadın yetiımediğiai, racıtını vadedi1ordu • Nıpol10• 
bir ••1etılnaı , ne:bir fizikçi, buna blyle cevap verdi; .. _ Siyuet 
de bir meıhur ri11ıiyeci, kı edtbi7attan , ahlaktan , her ıeJ · 

• te11d8f edilmediğini, ne de den babeedilirkea de yapılabilir . 
mimar ve ~ya•ad Heylrelhraı Ne yapalım , kabahat kendinin , 

glrllmedfğini ortaya ko1du· çok, pek çok ze"lsı Yar . lıtt onu 
Kadınlarda yaratma kabiliyeti ltaıtıiı yıpın yeıine ı•Y .• ,, 

Montekarl~ . otomobill iyanıı 

~~ ~~ 

e ı r u y u a r ı 1o.ı::i:-:~:1~:--~;:;--=-ı.t": ~ 
- tık teşrindı' yapılll ıadJ. 

sayımı için hazırlıklar. ~~I ~ 
- VilAyet meclisi ışın lir•dı'·~ 

Annelere ibret 
Bir çocuk :çamaşır 
legenlne düşerek 

yandı 

Yortan mahalleıinde otur.o 
Mebmed adında birisinin bir ya
ııadaki oğlu Sezıyi anneıi tara· 
fından blfalnlan çamaıır leğeni 
nin içine düımDı ve suyun : çok 
ııcak olması yliıünd'bn omuzun · 
dan ehemmiyetli surette yanmış 
ve tedavi edilmek üzere mf'mle· · 
ket hastaae1ine gönderilmiştir • 

Bu kazanın kidınlD çamaıır 

leğenine rııcak flUJD koyduktan 
sonra . bı§k• bir itle uğreımaaı 
yüzünden ileri geldiği anlaşılmıı· 
hr' 

Mekteplerde yazı 
ile imtihan 

11 Mayıs 935 Cumartesi gü
nlinden itibaren orta tıhail mek
teblerinde yazı ile ikinci yokla
ma imtihanlarına bıılanacaktar • 

Defterdarhkta komis .. 
yon toplandı 

Muam~le vergiıi tetkik itiraz 
komiıyonu düa öi1eden soora 
11ıt on beşte Defterdarlıkta top· 
laamıı ve itiraz istidalannı göz· 
den geçirmlıtir • 

Mektepliler bayramı 

4 MaylS Cumareteıi ,nnü orta 
ta.hail Mektepleri talabeleri Bay
ram yapacaklardır. 

Bunu• lçia erkek liaeıl, erkek 
Muallim ve Ticaret Mektepleri 
müdüı leri düa biı leımiıler ve ta· 
Jabelerin Bayramı dilberler seki· 
einde Japmalıranı oaamıtlırdır. 

Bilindiği üzere tılebeler ba1 · 
ram münasebetiyle erteei Pazar 

ri•il de tatil Jıpacak ve Pazartesi 
dersler~ devam edeceklerdir • 

Erkek liaeainde 
Evvelki gOn akşam muvaf. 
fa~ıyetli bir te1D1il verildi -- ~ · 

Erkek liuainde eY'elki akpm 
talebe tardnadan hasırlıoaıa ~ok 
güzel bir muıik Mti1&1Dereıile ay 
rıca bir de facia temsil edilmiı 
ve en aooundı çalgıla çok güzel bir 

Koşular birincisi • • 
gumuş 

•• 

200 den fazla koşu kazanmış ve 
25 bin lira ikramiye almıştır. 

Geçen Cuma gün6 yapalan 1 
ilkbahar at koşularında meıbur 
ıümüıtin yine rakiblerioi yenerek 
birinci ıeldijiai y.zmıthk • 

Glm&şün buralarda girdiği 
koıuların yeldina hatırımdı kal· 
dığıaa ıöre iki yilıden fazladır . 
Bu koıularda baıtılığı dolayı 

Yeni bütçe 1,663,00o ,.,.-
ni okullalar için 75 okutan 

caktır . . eJiy• ._., 
-lzmir belediyesı bel .

08 
g'! 

nunan on beşinci madde•• .,. 
~ karar-~ 

pazar yerleri açm&e8 ,ef1.,. 
-lzmire 215 Fransıı 

1
,b f 

gelJi. lsta?buldo~. da 
1;{ıd~ 

leceği Turıng kulupten . 1,~f 

Gümilı&n timdiye kadar ka · 
zındığı koıular ve aldığı ikrami· 
yeler bıkkaoda 11hibi , Gerdanlı 
Hü1eyin bize ıu bilıileri vermiı· 
tir: 

siyle llçlloü bitirmiş , Oçllnclllük 
bir kaç tane olmık üzere hemtD 
hepsinde bOyük bir kısmı birinci· 
lik ve ıeriye kalanını da ikinci 
ıelmek suretiyle kazınmıştır • 

t ir. Sivrihisar yörüklerıb bl~ 
çıkıyor. lzmirde Osınank .. b&t., 
sın dan imza taklit ede~e dıltf ,.. 

no ile b eş bin lira dola~d~r ,..ı ~ 
mıntakasında tütün ekıfl\ U 1ar 

• "zeD dl' ba şladı. Bu yıl ekıın ° ,1,rd• 

- Gümüı 923 dopmludar • 
Babı11 Hımdani Semeri ve ~ana-

11 da Muanneki Cüneydidir . Elim· 
de ıeç~rHi vardır . Haliılcao arap 
atadır . 

Giimfıü 928 yılanda Tarsuıua 
Hıcıbozan köyünden Ariften do -
lcuıyQz liraya aldım • O valuttan 

bu güae kadar yarıı ve iılih en· 
cllmeni tarafından hazırlanan ve 
Adına, Konya , Buna , lıtıa· 
bul , lzmir , Ankara , Kırklareli, 
Sımsua , Diyarbekir ve Sivasta 
yapılan koıularıa hepıiae ıirmiı· 
tir. 

Muallimler maçı 

Talebeler hocalarını 9-1 
sayı ile yendiler 

Muallimler arasından seçilen H· 

ki futbolculardan teıkil edilen ta 
kımla Erkek muallim mektebi tfl· 
kamı arasmde dün öğleden sonra 
yapılan maç çok heyecanll ve zevk· 
ll geçmit ve talebeler hocalarını 
9-1 ıayı ile yenmitlerdir, 

Sıcak art.yor 

Şehrimizde ıicaklar ghden 
güne artmaktad1r. Dün hararet 
dertceei ıabıhleyia saat yedide 
ıölıede 13 ve IUt onikide 27 
olarak teıbit edllmlıtir. 

Din piyaada 234 kalıp kana· 
ra buzu harca•mııt1r. 

Ocretli me murlaran 
maaşı 

Ocretli memarlann NiMn mı• 
ıılırı Defterdarblcça temamea 
vırilmtıtlr • 

Hukuk hakimllOI 

Husuıl ıurette yıpalaa koşular 
bu yekekna girdirilmemiıtir . Hı-

cıbozanlı Arifin yanında iken de 
koıulara girdirilmiı ve kazanmıı· 
tır . 

Bu atan ıimdiye kadar kazan
dığı ikramiyelerin yekuau yirmi 
bet bia lirayı geçmiıtir . 

Önümüzdeki Cuma günll ya· 
pılacak olan ikinci koıuyu da bi
tirdikten ıoıara Konyada yapıla· 
cak koşulara girdirmek üzere 
aümOşQ Kooyaya ve ondia sonra 
da ıır11 yle koıu yıpılıcık olan 
vilayetlere 16t6receğ;m • 

Tavzih 
Türksözü gazelesl mıidür

lüğılne: 

Muhterem gazetenizin 28-4-
935 tarih ve 3207 numaralı nüs
hanızın ikinci sahifesinde Ahmet 
Cavit imzala bir yazı gördüm . Bu 
ytzıde gPr~k müeıseseme ve gerek 
1ah11ma karşı asıls ı z bir takım is· 
natlar ve yakışıksız sözler bulun· 
duğu içfo mukabeleye mecbur ol 
dum. Matbuat kanununun olbap· 
taki maddesine tevfikan benim ce
vabımın da ilk çıkacak nüshanızda 
neşrini rica ederim. 

1 - Fabrikamızın kullanılmıı 
ıuları ; senelerden beri h ıııuıt bir 
lağım tertibatile ıehir haricine 
gider. Mahalle aıasmdaki göle dö
külmes, bu la~amı her kim ister1e 
görebilir. Bundan baıka bu ıene 
belediyenin tavsiyesi üzerine mez
ktlr lağam tevei ve temdit edilerek 
daha ııhhi ve daha mazbut bir ıek· 
le ıokulmuı ve alAkador üç fab 
rika bu it için bin kttıur lira 
aarfetmiştir . 

mıştır. Verim erden fiya 
ğeriode olacaktır. r. -,,,t 

lzmirde güreş yapoı• • , 

lanıyorlar • gtullP~ ... 
C ıllat gölünün kur l'rt P"' 

·ı on ı 
ne baılanıyor. 3 mı Y ' 
sisat konmuştnr. tıklarO• 

Köylerde bağ hasta 

vgş başladı. .. as\İS ~~ 
Orta mektepler 3ıınD bi,ıJ"' 

11}erı • 
ramı yeı.ıldı. At yarı.. _ ,J 
yarışları yapıldı. Nit•o ~·· 

-Geziantepten 23 koJltf . e o 
bayramının Hal~evı v ~ 
faaliyet gösterdıler. asel 

Sakarya ilk okulası g j 

müsamere verdi. enf••u•~ 
fakır çocuklar rıı • (f<6t r 

. bne•ı 
mayısta llalkevı sa tir· 
yeıini ) temsil edecek 1110 ~~· 

Çocuk esirgeme k~~~e çerdt 
yaptı . Bu da HalkeVl valiPİO 

23 Niaauda çocuk. ar: f 
katine değer :dilekler• 

1

0ı8rık-' 
Şehrimizde ınek\ep Bi.. fr 

pılmış bir bina yoktur ' diyotı ; 
kemmel bir okula yap•~1goP_1.,. nep sularının sağlığa 

8 
y•fV' 

madığından asri sulalP , ~ 
sanı istiyor . p,ç•1'1f 

Kadınlar çarşaf ve k bel (J' 

d d. çocu ... . 
dırmalı ır ıyor. . eoelı ... ,. 
reisi de şehre su ge!:~ıarı ~ .

0
;' 

nel esnelgi bozan. ~ ,yrı f 1 

cağım. Çocuklar açın s't 
yapaca~ım diyor. . de ( 11 

Mersin-Halkevın . Cif 
d·ıaıiıtıf· 

piyesi tomsil e ı aldı· 
nü idman ıenliği y•P 

İran!""~ 
_ Mızendera• el PJI'~ 

Bıbil Te Şahı AdJ ,;.., 
Egrikin vesairede se ~ 

kem.,di de yapılmııtır.Bu mtisamertt 
Bakim Bamdiain almuiyle açılı 

kılaa ırhrimia birinci aaliye hukuk 
hakimlillne Llllcburg11 adli ibtl· 
... malakemeai eaki lllddci umu 

2 - Vasiyet böyle iken Nuh 
zaman1odan kalma , ve her yağ 
moru müteakip kabarmağa mü
heyya bir gölün mevcudiyetinden 
efkArı umumiyeye karıı bizi suçlu 
göstermek , izanlı ve insanı bir 
adamın yapacağı iş değildir • 

tur. • al~~ 
- lrısıda yl!P~ik• t1fl"' . •. 

ve \emıilde batta Valimiz Tevfık 
Hadi Ba1aal, Generel Salih Avıın 
olmak bere Saylav, büyük aake
riye, mülkiye ve adliye memurları 

v., diğer davetliler buluomuılar ye 
çocuklarımıııo muvalfakı7etleri u
zun usun alk•flanarak takdir edil
mittir. 

Ayni müumere Te temail dün 
gece de talebe ·~lileıi önünde mu 
vaffaluyetle tekrarlaomıf tar . 

Kafil Mehmed 

Oç yd ağır h•P•• 
mehkOm oldu. 

Yeni köyden lbrahlmi 31dür· 
mekted ıuçla ve metkaf Ahm . ı 
oğlu Melunedia ajır crza m .. lıke· 

meıinde yıpılmakta olan du• L § 

meıında Cumhuriyet Müdd i 
umumiliği tar.fando1n ''"' b k 
kında müta•ia yapalmıı ve lca ·a
rıa ınlıtılmaıı düne bıralulaııttı. 

Düa öğltden ıonra ıuçlu 
mıbktme)'e ıetirifm:ı ve hakk ın· 
ılı verihn karar okunmuıtur. 

mlıl İbrahim Seaih tayin edilmiı· 
tir. 

Ceza b•tkltipllii 
Şelarimiz aza baıkitiplijiae 

tayla ediled aza muavinlijiaden 
açekta kalmıı olan Oıman Nuri 
aehrimize ıelmiı ve ödevine baı· 
lam•tbr. 

Oıum -
Alman fabrikııı mildürü Le 

oa Roditi ölmGı ve cenazeei bir· 
çok dottları ta,ıfından kald1r1lı
"k Y abadi •enrlrAıoa ıömttl 
•lflilr. 

Kayserida hayvan 
panayırı 

1 Hıaitaadın bııhrarak eo
nuna kadar devım etmek üırre 
Kayıeride bir bayyan J•anayır DID 

açtlıcaiı •iliyele bildirilmittir • ,-
Mete 

3 - Bo göl yüıüoden bu sene 
belediyece iki defa para cezasına 

çarpıldığımız iddia olunuyor, böy
le bir 19y vaki olmamııtır . 

4 - Ahmet Cavit belediye· 
den ceza yediflimiz halde balen 
uılanmadığımııı söylüyor • Asılaıı 
vo uydurma iddialarla müe11ese
miz ve şahsımıza dı l uzatan mu-

maileyhi kanun huzuruna çoğırılı · 
ğımaz z11 mao uslanmağıt kimin ih 
t iyacı bulunduğu b :ili olacaktır. 

llUrmetlerimizi Bllnorız . 

20- 4 -935 
Fabrikutor Krif oAlu 

Asım 

NikAh merasimi 

nu çıkmıı ve tat 

br . b'f 1-dJl'/!~.J 
-Tahra•d• 

1 
, . 

yı 1ıpılmaktaclır ~siki 
_ Tahran Pi r · ~ 

bir ihtifal yap~ııU İ~ ~ 
_ Mekteblıl~~ fildllt' ~ .·' 

dı tiriyoı ve tabii ~ 
terilmiıtir • 1 _..ıeıl ~~ 

- Tahra• g• 0 , .. 1' 
· d ıugır _.Ja 

lar için Keoı b tkıP-
nın faydaları • 

11zmıktad11 • ~ 
aral• ~ 

OöğOlenler • '4JI'~ 
~11,ll•! ~' 

MehlDed oil:. bit ... ~ 
m•d otlu A~:.,o ~ 
m~selelİ ynzu • i d;,l• 
d• ,y. kdğ·~·:;: .... ı~ 
den ' Seyb• d oğlU 
ran Mehau ç ~·· .. öoden .. 
mira• yus ot11•• 

b Ued• . ·e J 
ayDI m•. " i dtll'•r r.jeP 
lc ı zı bancey ~ursa ~ 
ıdığındsD ' •il b8 1 
ballı @inde oıor • 511.b• ~ 

1 ter•• ... ,..-:-.;,,j 
d A ·i ot u 1 ctık .. 
• •'' • d• omtAzur.dıo Y b kl•tıO dal 

ve • ,,.-
kalanm 1 ' dJ'f •• 

Bu. ,aratd• Merıedea Benz otomobillrle iftiralı edt n Fapoli birincil 
ve bü7fik. mükifatı ılmııtır. · 

Bu ka• ara ıöre ıuçlu Mehmet 
rıııadan ,. basa aebebleıden :ı 

tifade et.-d& 11ıretiyle iç •~n• 
.,., bapee mılalcftm olmuıtar. 

Türk kahramanhğının 
canh bir örnelidir, 

Kini Aa.ıınlla lıızı Meziyetle 
Hidi Gllc pınarın nikib mera· 
ıimi din öğleden ıo•ra s ı at on 
d&.ıtc bir ço'c giizide bayan ve 
b.ylaraa önünde btltd ye rt ıkih 
,.ı~•tında J•ptlmıotır . 

Kutı.ı •• uz• yıllar mt J'at 
tHf taıyıı geçlıme!~rioi dlleıiı , 

muamele yapı .,e • il 
tedavi edilmek JJll et•• 
b11taPeti•• ,.uı• 

• 
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duyuklar 
.td-::i .... rn_e_d_e ____ T-ii-rk-iy-;de / Maraş Belediyesi · ,J 

Son 
'~~ 

rnusabakaları N .. f · b. 1 
u us sayımı üzerıne r Şehitler namına güzel 

tı;,n, ~1 yayım bir çeşme yaptırdı .. 
~k · (A.A) - Edirne Ankara : 29 ( A.A ) - Aldıgı-
S . P•rl,k bir spor günü mız malumata göre 1935 umumi 
'lı.h nüf1:1s sııyımı hazırlıkları her ta-

••ıt 1 r ı Ort O da Lise , Sa rafta hararetle d~vam otmekteJir. 1 

hıe,j t' ve Kız MuulJim Soa iki hafta zarfında istatist·k 
CGtıd ~rafıııdan Vali Özde· umum müdürlüğü Ankurn , Çaa 
lt aYtnh· 'dy0 ıaıayt'Sİ altında kırı ve Hsk:şehir v ll\yl'tleri <lahi-
"-litiıı~Unda yapıl&ao jimnas linde numarutaj teftişi y3ptırmış· 
"-•Qıi ~l~ğledcu sonra Trak· tır. 1 
~ L.' Ufettiııi T ı· ö .. o·~ t { J> k'l İ t 1 ?lıtıayes· -ı a ı ngo· ıger ara tan Jaşve ı smc.ı 

~~ti lar.r \ı altında Edirne lnörıü vilftyetlore verdiği hir emirle . 
•lleı;~ll tlb tertib edilen sayım hazırlıklarının ve bilhassa 1 

~,1 nı bayramı takib uumurııtaj işlerinin ehemmiyetle \ 
ab,lık b. takibeJilmesi lüzumunu tobaruz et-

nııdıt b·· lr s'yirci kitlesi 
t hp1ı~~~ bir muvaffa-

11 a0 J•ınn,.stik hareket 
''• 8 ~h~~labık aat 14,30 da at-

~ h alaruıa başlaodt . 
l'!ıGııaı e! altı bin kişiye ya 

ernış l . 

tirdikten sonra s:ıyını işinin mu
"affakıyetle başarılmas·nın mcm · 

Jekote temin e<lec9ğİ faydalar ka· 
dar idare mııkinasının kııbiliyet "e 
kudretini ifııdo edocoğiai de biltlir
ıui~t:r . \t >ır seyirci var · 

. ~ ,, b•lkı 
1 

1n11 O rııo ınühim bir kıs 
~cbçfit rta h'ltktebler talebe· 

Yine bu tumim<le Buşvokil ls-
ın~t lnönü,sayım lıakkın<l:ı istatis. 
tik umum müdüaliiğüntlen verilo· 
cak talimat ve eruirl riıı önemlu ta
kibi Lütün iJa.ro roislerinJ~n isten-

il\( it d .. 
, •ları , or~ s.a t süren bu 

~ ~la se ,denn bir alaka ve 
Us•h Yreı ti . 
bıi ,'~•la, E'd • b" .. l e 8' . ırnenın ulun 

~~ ~kitda~nl k~lüblerindtn 
ı t 1§titakg, kt1lubleriodco de 
;, ~~ ttrntş hulunuyor-

~::•~•l•rda b' . . .k. . f ~ 11 g,1 ~ ırıncı, ı ıncı 
1.ı: Qa~ illere umumi .Mü· 

· ~•rı 1
'' Ba ·· · ~, ~ıJ ş,h· b fmuşıwır, ve 

-~.br•hinı 111 ıış ve brka 
~ 'f•tlar •kıncı tarafın 

,, ' 'tı •· l verildi t Yoı;l} l • 
~· ~ ttt~11. 1 cri Edirne hal

1· ,, 
llıaa111 1 v~ eğlenceli bir 

• "~sil~ oldu . 

m iştir . 

Dinarda kahvelerde 
oyun yasak 

Dinar : 29 (A.A) - lleltdiyc 
1 Haıirau 1935 den itibaren bi 
lardo v~ satranç oyunlarından 
başka kahvelerdeki oyunluı ya· 
sak etmiştir . 

JaPonyanın nüfusu 
Son tahrirde Japonyanıu müs

temlikelerile beraber nüfus ye· 1 

kiinu 90396043 sayılmıştır . Her 1 
yıl iki milyon artma görülmektedir. 

Maraş: 29 ( AA. ) - Maraı 
harbinde çalışan ve varlıklarını 

bu uğurda yok ~den kahraman 
ların namlarını anmak için Bele

diye tarihi bir çeşme yaptırarak 
üzerine [1920 Maraş kahramanları· 
nı analım] cümlt sini yazdırmıştır. 
Bu çrşme halk arasında milli te· 
sirler ve derin memnuniyetler 
uyandırmıştır. 

icra ~ekilleri heyeti 
toplandı 

Ankara : 29 (AA) - İcra ve· 
killeri heyeti bugün başvekil İs 
met loönünüu rt isliği altında 
toplanarak muhtelif işleı üzednde 
görüşm~lerde bulunmuş ve bu 
işleı e ait kararlar vemıİ§tİr . 

Amasya muallimlerinin 
bir kararı ,..._ 

Amasya : 29 (A.A) - Awas 
yanın bütün ılk mektrb muallim· 
leri b~r ay maaşlarının yüzde bi. 
rini alınacak Kültür tayyareeine 
bırakmak suretile yüksek vatan 
severlik göıtermi~'erdir . 

Iran murahhasları 
Moskovada 

Moskova : 29 ( A.A ) - İran 
tic"ret ve aanayi heyeti murab 
basası Moskovaya gelmiıtir . He
yete ticaı et bakanı başkanlık et· 
mektedir . 

~ 
,·ara : 291 Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 

~,. ~ 
c, --------------------n .. ı 

~.~t~ o ilk, takım 
~ : •'e t Ilı ~k ve fevc - Bölük 

~lt~t l(Q 

·~ •ıı •t, F k 
, te ·~ ırnıa 

~ ...._ J;' L 

Fırka er kani har biyni 
Tüm kurmay - <Fr.) Etıt major 

de dıvision 

Örnek : 1 - Fikri mesainin 
verdiği yorgunluk - Diişünscl ~alış· 
malarıo verdiği yorgunluk . 

2 - İnsanların fikri kndrdıi 
- İnsanların fikriğ erki • 

italyan başbakanı 
Venedik alanında bir 

söylevde bulundu 

Roma : 29 (AA) - İhlyan 
milli i~ boyumı münas~betile 
düe Veoedik mtydaoJnda siyah 
gömleklilerdeu mütrşekkil muaz
zarn bir kütleye hitaben bir nu · 
tuk söyliyerek geçen sene siya 
sal ufkun aydınlanmış olduğul\U 

ve siyaset iktiudiyata yardım et 
tiği yani Avrupaya daha uıuo bir 
sulh devrrsi temiu t'dildiği tak 
tird~ bu ufkun daha çok aydın· 

laoacağını ancak milletleri bir 
takım vahim sürprizler karşBmda 
bulundurao sulhperver lerin boş 
ideolojilerine kapılmamak icahe
decc-ğini söylt'miştir . 

Mussolioi netice oluak bil 
bassa eski siyah gömleklilere bi . 1 

tapta buluı..arak faşist inkılabının j 
bugünde yarında kt'rıdileriae isti 
nat etmtkte olduğuı.u beyau et ' 
miştir . 

r , 
Mayıs haftasında 

Mete 
Evkaf müdürlüğünden : 

Siptill i civa rındl\ evkofö ait ta
mire rnühtoç M -;tan hamnmı mev 
cut keşifnamesine göre evkafça 
tamir cttirilJ ı kten sonra müstecire 
Lslim tıdilmek ve teslim tarihindPn 

! 
1 
1 
! 
1 

itibaren kirası işlemek üzcro üç 
senelik kirası artırmıyıı konulmuş 
tur. Artırmu müddeti 27-4-935 
U.en 18-5- 935 turihioo kadar
dır. 18-5-9:l5 cumartesi günü 
saat 15 de evkaf tloiresinJe iha
lesi yapılacaktır. futmak istllyen
lerin ovkof Jairesino gelmeleri. 

~8-5-12-17 5354 1 

' kılavuzu 

Fürce - Aralık, delik 
Fü u - Aşığı 
~erfüru etmek - Başc~ğmek 
Fürulıt - Satma, satım 

.flrtik : 3 

Asri sinemada 
29 Nisan pazartesi günii akşamından itibaren 

Mevsimin en neşeli filimi 

Canım Parls ~ 
ilave : Umumf arzu Uzerine : 

'' Venedik şarkısı -,, -
pek yakında : Boğaziçi şarkısı 

5357 

' • • • Pek yakında 

Asri sinemada ••• 

~;.Kurşuna dizilen 
Pola negri 5360 

-------------------------------------!Iİ-.-..-------------
,'ieyhan defterdarlığından • • 
Kuryesi ve movkii 
Knrntaş deniz sahili 
Sünnetli 

Boholi 
Danişment 

Avrat mezarı 

,, .. 

Cinsi 
Pilllj 
Tarla 

Tnrlamıı nısfı 
.1 

Tarla 
,. 

,, 

Dönüm 

80 
600 
490 
80 

1200 

300 
,' 300 üçviiz " ,, J 

llazineye ait yokıırula cins vo miktarı yazılı pildj ile tarlaların iki 
senelik icarı 1-5-935 tarihine mfüıadif çnrşa.mba günü saat 15 de 
ihule edilmek iizoro 15 giin müdJ..:tlo n<·tk artırmağa çıkarılJığından ta
liplerin °!o <lo 7,5 teminat ukçalarile birlikte Milli Eml:'\k idaresine mü-
rııca11~Jıırı ihln olunur.5221 18-23-26-30 

'1,ı 1 fllırık, döner 
'-....o 
~ •t 

(ltL 

Fırsat - Fırsat [ T. Kö. ] 
Fıtrat [ Hilkat, cibillet ] 

Yaradılış · 
Fıtri - [ Hilki, cibilli ] 

Doğun sal 

Fikri takib - Güderge 

Örnek : O, fikri takib ile ha· 
reket eder bir gençtir - O, güderge 
ile hareket eder bir geııctir . 

Fürumaye - Alç11k soylu ı 

Füıuş - Satan 1--------------------------------
Örnek : Maili mat füruş - Bil· 

gi satan tıı, ": !( 
tııı ısını fevkani -
'•tı· ltı 1 t,ht A 

'l a.,ı - Altlı üıllü 
ı \)d ...... l( 
~ '' Çık aybetrnek, ka 

r iullı arrnak 
~rtL 
4a~u • ı._ ı:, 
~ıL llfir ~· ırsatı fevt edı·n •111,, - p 

,,. \ •ıı ) 
8 

ıreutı kaçırcın 
(t( lı,~ . urıra dövünür . 

,ıi ~ '·) ~ . Petret ] - Kar· 
~'tı tıarchi 
t ....... 't e 

t1td' Cu l •ıın. 
~t :t ...... o ük 
~-~ lıllb,~ regell 

~' , 
1
"Yzdar olmak -

~ t ....... 
tk, [ Car b 
ı, li,k '. I erelsetli 

lıaı ı_. ccn .. ı, hulasa] 
tt[ - ( \L Fr.) Pa· 

1 {" : )' 
~. ''~tıı •ııllı~, .. .. 
. 't'tıb •tıda ) ~ uçııncü lıl>-
~ e de v arıs le troiR 

, Olre . 
1 ı~ 1\ arııc " • 

illa tık 
1 ·~ - ( Fr.) 
1 ı : N 
d 1~111 u reudirı 

(1 b 1 ) lıocamn 
ta [ 0dfa - L'nnrcdı>tc 
'•ı· r eti 
ıt ~~t lQ ı 
~' t - Boğunı -
~ 1 ~err ' '•k l [ 'J' .. ~ ltr 'tlik . K.o. J 
~ ~ ) D· . te ı ın i J il"' ''ıs: (t lıııl ·Ota 
~ t ) "rıı - 'j' 
~ Con ünıko 

~il ltnandaot de 
''l "1,tıtl il 

tıı ..... 
~t.ili~a _ 

( Doğunaal iu sonundaki " l " 
ince okunur . ) 

Örnek : Kendisindeki anlayış 
ve çabuk kavrayı.§ sonradan olma 
değil, f ıtridil' - Kendisindeki anla· 
yı~ ve çabuk kavrayış sonradan ol· 
ma de~il, Doğuıısaldir .. 

Fiat r-- Paha, eder 

Örnek : Bu ılefterin fiatı kaç 
paradır - llu defterin edc·ri koç 
paradır 

Fidfei :necat - Kurtulmalık 

ô.rnek : Haydutlar yakalan
dıkları zeogioden Liiyük hir fidyei 
necat iste-diler - Hoydutlur yakala
ladıklsrı zenginden büyük Lir kur· 
tulnıalık istediler . 

Figan [ Bak : Feryad J - Hay
kıu 

Figar - Yaralı 

Öroek : Dilfigar -- Yüregi 
yaralı . 

Fihrist - Bulmaç 
Fikdan - Yokluk, bulunmaz· 

lık 

Fikr - Fikir [T. Kö] - (Fr) 
Pen.see 

Fdkr - Dii:iünce - ( Fr. ) 
Avis 

Ürnı k : Hu iştı• lıcrıinı fıkrim 
şıııJıır - Bıı işı.... lırııiııı <liişUncı'm 

~uılur . 

Fıkr - İde 1 Yakutçıt ] -
(Fr.) ide! 

Ürnı'k : Fikir, ıliııııı~ın i~l· • 
1111• irırlrn <logıtr - lıl··, dimağın i~· 
leıne:,İndı•n ıloğıır • 

Fik i - Düşüıısd , ideye!, 
fikıiğ 

Filhakika - Gerçekten 
Firamuş etmek - U"utmak 
Firar - K çma 

Firar etmtk - Kaçmak 
Firari - Kaçak 
Firaş - Döşımek, döşek 

.Firak, firkat ( iftirak ) - Ay· 
rıhk 

Fitade - Düımüş 

Fitne ( fesad anlam.na) -Bo· 
zut - ( Fr. ) Corruption, seıfiıi 
on, peı tur L.ıtion 

Örnek : Orıaklıkıa fitne ala
nıeıl"ri gfüiilii}otdu - Oıtakhkta 
tıozut lu·ldcklt'ri görülü} oı dıı . 

Fitne (n ı fak arılamıoa) -Ara
lıozaa 

Örnt·k : Aramıza fitııc soktu
Aramızı lıozdu . 

Fitııı cu ( hak : müfsit) - Bo 
zu'çıJ 

Ürııı ·k : Bilnll':t:Siııi:r, o rıı fıı· 
nı•rıı h ı r .ııl ııııdır - Bılıııı z ... iııiz. o 
ııı• lıozuıc'ıı lıir odamclır. 

Fuzuli - Ho~urı · , huksz, ) e ı 
~ll 

Ür rıc k : Bu l.:01111~11111 ı 1 

fuzııli ıııii c l.ılı.ılı• ı•fıtıı · ııizı· ne ılı · ıı•ı 1? 
-- Bıı kcııııışnı ıı ) a l·o .,. 1111;ı ( ) ı · ı .. i, ) 

kurıı;rnıuıız•ı rıt• dr uwl ı '( 

2 - Bu p:ır,ı) ı fuzuli olarak 
aldılar - Bıı para)ı hakı:;ız. olarak 

1 aldılar. 
Fücden - Atısııın, bir<leı.birc· 

Ürnı·k : Fiicı·tı•ıı , ., fJı t·tti -

Füslıat - Genişlik 
F rsih - Gen, geniş 
Fütur - B~zginlik 

Örnek : Görüyorum ki fütura 
u~ramışsıoız - Görüyorum ki bcz
ginliğ~ uğramışsınız • 

Fütüvvl!t - Agılık, cömertlık 
Füzun - Çok, artık 

G 
Gabavet - Kalın kafalılık , 

mankafalık 

Örnek : Tembelliğe çare bu· 
lunur , gabavete Lulunmaz - Tem· 

belliğe çare bulunur, kalın kafahlığa 
( maukafalığu) bulunmaz • 

Gabi - Kılın kafalı, maoka· 
fa - (Fr. ) Balourd 

Örnek : Bu çocuk okuduğunu 
uolayamıyau lıir kalın kafalıdır -Cet 
t>ııfant est un Lalourd qui ne• com· 
prend pus ce qu'il lit . 

Gahg"b - Gıdı 
G ıboi fahiş - Aşırı aldatın"' 

Oı ııt>k : Bıı s.ılıil ı galıni fahiş 
\tırdır - Bu ııaıı~ta nşırı ald,1111111 
varılır. 

(,aılr - Yszk 

( Jrııı · k : Bu İ~lfl lınrııı ~ 111. 111 

ılu Bıı i ı; tl' lıurıu '11:1. ık oırlu . 

Gıulr. lıııek - Yazık f'lmlk 

Orrıı k : O :ııl:•rıııı rlf'drn lıu 
karl.ır g.ıdrf'llılcr - O .ıda ıı ı neden 
lw kau~ı ) uzık ı· uilı• ı . 

Gudro'mak Y .. zık olmak 
Gaddar, 14Jinı - Göcemen Aueızın ( hirc.Jenlıiro ) m.Jü . 

------~---------------------------,--------.--------------·-----------------------------..... 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

En güzel proğramlorından birisini takdim eJcr 

YİNE İKİ I•'İLM BERABER 

1 - Çılgın bayat 
Mümessili : ViLYAM BENS 

Fı:vkıılnde zevkli , neşeli Metrogoldvin Mnyer siipr fılmi 

2 - Tehlike adası 
Iliriuci kı ıın 

Fevkalade hoy cnnlı nvnntör film 

Gelecek proğram : KARAVAN 
5356 
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J:ı"irtik 4 

c. Merkez bankası 
Genel toplanhsı 

- Birinci flrlikden artan -
Alelade toplantsda idare mec· 

liıinin 1934 hesap yılına ait rapo· 
ru ile bilinço okunmuş ve his
sedarlardan bazıları tarafından 
vukulıulan i~tizabtara banka ge· 
nel müdürü Selahaddin cevap 

vermiştir . 
Bunu müteakip rapor ve bi -

lanço tasdik edilerek idare mec· 
tisi ibra edilmiştir • 

İdare mecliıinin 1934 üçün
cü buap yılına ait raporunda 
yurdumuzun ve dünyanın genel 
durumu tahlil edilmekte ve vur· 
domuzun durumu için şu izıhat 
verilmektedir : 

Hükümetimizin üretimi değer 

( 'fflrk SGzft) .10 N!f" t~ 

-
__ A_d_a_n_a~B~o~rs"""a_s_ı _M"""""u a,..m_~_le_le_r_i __ , ı. ___ za ___________ ---------_-_-_-, AdirlaSuTtl--hukuk Hakimlıl B e 1 e d i y e i 1 anı arı Dosya.: 16 .:ıjııdeıı' PAKIUK'. ve KOZA ., 

Kilo Fiyatı Adananın To.şcı karye şih1 1 

CİNSİ Satılan Mikdar · l il ğl Osmıının ,tt En az En çoL. K 1 d 57 59 61 6 tım sına o il ,., ç.ı kil r. 
ıc. s. K. s. KUo asap ar çarşısm a ' , • 3, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 40, 28, mahallosinıfo mukim ı 8~ ıısoı ı. 

1 ,~- - 10 30, 32. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 40, 55,87, 89, 91 , 93, 95, 97, 99, 101 zevcesi ~ır 
apıma ı pamua.: ' müteveffa hoca . 

0 
ve ogıı. 

Piyasa parlağı ,, -----ı-----·---------ı numaralı otuz adet kasap dükkdnı açık artırma ile ko.ra verilecektir. kızı Yusuf zevcesi ııatıch . ..., ,.0 I" 

Piyasa temizi ,, İhale 5--5-935 pAzar günü s•o.t on beşte Belediye encümeni oda- ları Osman ve Ahdurra 1
l" Ni5' 

laoe 1 sındıı yapılacaktır. İstekliler her zaman Belediye hesııp işlerinde şart- ıı · ı:nü ve ut" 
iane ıı {at ve Hüseyin ıt- .. ııen ıJI 
E

•- nameyi görebilirler. .
1 

.. t k n ve muŞ 1· 
• a.epres istekliler ihale günü teminatları le birlikte Belediye encümenine gel· 1 e nıuş ere e 1 A.daosnııı . ., J 
Klevlant sarrıf bulunduk arı • ıarııı 

meleri ildn olunur . 5227 19-23-26-30 · rken "oıl 
karyesinde kdın şa. j:ııeteıı ~r' YAPAGI 

Beyaz ---=-------------· 
Si ah 

Ç t G l T 
ı-;-tt""'-------=--Ekspres 

iane 
Yerli ''Yemıı·k 180 j 

-----===-=--·~·-=----·---·----1-------1--------------,, '·Toburolak., 1 
·---------------------..:....------.:.--------------· HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs ---------------
,. Yerli 

:--------------------------·------------~ 
Doktor Bahaddin Yengin 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası karşı tarafında dört yol 
ağzındakı muayenehanesinde. 

garben llokkı efenJı şl bbsr L· 

. wı Abı]uC• ıııp 
rıfe hatun og u ile d3 

1 t laları lr' 
nuben Musto 11 ar Joniit11 I' 
dut ve bilmesaha 43 :ıeıı ,,r ~ 

}ıur el J• ' 
metre murabb:ıı zu dı~ın ~r 
nın taksimi kabil olına 8rık 81 

·ıe ,,o ' e 
yuun izalesi surotı bedeli pıd ' 
mıı tarikile satılarak 'ıJlİ ~ 11, . 1 taks• ı~ 
şürekd baynınt 0 •• ·ıı 2 ...... ıs 

lendirmek, alış verit bareketlc· ,, Men tane 
Gündüz sabah saat sekize ka<lar 

Ögle saat 12-1 arasında 

sulh hukuk hakirnlığın• rı iJt 
1 kartı er 

934 ve 1570 No. u .. ıc~r 
rine hız ve genişlik, iç pazarla Arpa 
rımıza da canlılak vermek ve bD· ._,,...:ll',__as..,...u..,,;ly_a ______ 1 _____ ------ ----------
llsa ökonomik iıtikrara korumak •-=Y_u,,...,.ıa_f ______ 1 ______ 1 ______ 1 _________ ı , Üçten sonrada her arzu edilen zamanda müracaat eden haıtala-

gayeıile ~ bu alanlarda yapmaya Delice 1
1 

rını ko.bul ve tedavi eder.5174 16-30 Telefon numarası 63 
Kuş y~mi 

devam ettiği werimli müdıbeleai Keten tohumu - '---------------------------
neticesi olarak bu yıl geçen buh- Bakla 
ran yıllarına kıyuen ziraat ılı· •-=Si,....s-am ______ _ 

nımız için daha verimli 13nayi a-
lanımız için de dıha hareketli. 
geçınit ve ökonomik durumdaki 
bu iyilikten malt ve nakti_ılan
larımtı:da faydalanmııtır . 

İç ticaret niıheten iyi ve ha · 
reketli geçmiı yılın altıncı ayın 
dan itibaren tekmil devltt ti 
mendiferlerinde ve bunu takiben 
buıuıf §İmendiferlerde yapılan 

tarife tenzHitının bu banket ve 
faaliyete değerli tesirleri olmuı 
tur , 

Dış ticaret hacmi kiymeti 
itibarile 1934 d6 bir yıl önceki· 

.... Salih Efendi -.!:: .ı:ı .. 
.o "' -Düz kırma .. 
~·~·-~~----------
=' - Simit ""..,...------l-------t---------- ı:: -o - .. .,. Cumhuriyet 
~] ... ::s ,, 
~(.)o -n·· L r-. uz a.ırma .. 

Alfa .. 

Liverpul Telgrafları 
29 / 4 I 1935 

Kambiyo ve Para 
İt Bankasından ahnmıttır. 

ne niıbetle artmıştıştır • Ton i- l, __________ L..;;-~;;..ıL..,;;.;;.;;....:~~~--ı...-.--·~ 
tibarile ticaret hıcmi yıldan yı-
la kabarmakta ve :hu artıı he· 
men mOnhasıran ihracat cihetin
de tebarüz etmekte ve ancak 
daha zi)ade ağır eşyada k~ndi · 
ni göstermektedir . 

1933- 1934 malt · yılında dev
let maliyesi bütçe muvazeneıi ba
kımındao iyi .kapanmıf, bütçe 
gerek hazine muamelatı, gerek 
hesap yılı itibarile biraz da fazla· 
hk göıtermiştir . 

Bütçenin denk olarak yürü
tülmeıi yolundaki hnkumet pren· 
ıibi devlet mıliyesinio ileriıi hak 
kında da güven veren bir destek· 
tir; 1933 ıonuoda 24,9 milyon 

lhahk 17,695 kilo ıltunumuz mev 
cut iken 1934 de alınan altınlar
la ıene ıonunda bu mevcut 17 

' 
46 milyon liralık 19,522 kiloya 
varmı~tır . Bilfiil tedavülde 158, 
156, 903 liralık bankonot bulnn 
maktadır . 

Tedavülde bulunan hank-
notlerımız gittikçe eskimekte ve 
yıpra11makla olduğundan bunların 
yeniden basma masrafına karşılık 
olmak üzere geçen yıl olduğu gi· 
bi bu yıl da elli bio lira provizyon 
edilmiştir . Vadesiz taa hbüdal 
karıılı~ı olu:ık 158,156 903 mü· 
tedavil bankonot i'e 17,891.456 
liralık mevduatın yckftou olan 
176,048,357 liraya mukabil sene 
ıonunda bankanın kan ve iç ve 
dıt muhabirlerinde ceman 27, 
460, 043 liralık altım ılc 6,904, 
213 liralık filen altına çevrilebi
lir , döviz bulunmaktadır ki ye· 
künu 34,374,256 lirayı tutan bu 
varlığın bir kısmı döviz istikraz 
lan ve mevduat karıılığı olduğu 
na göre bundan 2,072,000 lira 
indirilerek geriye kalan 31,392 
256 lira yukarıda kaydtdilmiş 
olan 176,047,359 liralık vad( 16; 

taabbüdata nisbet edildiği tak
tirde bunun yüzde 17,83 ü bulJu
ğu görülür • Bu niıbet ise 1932 
de yüzde 12,30 te 1933 de yüz 

de 75,87 dir · 
Geçen yıllara nazaran bu 

Ukıeklik pırımızin istikrarı hı 
y • d .. b' 
kımtadın aevınmeye eger . ır 

neticedir • 1934 yılı muamelatının 

Adana: Milli mensucat fabrikası Limited şir
keti müdürlüğünden: 

Fabrikamızda son sistem makinalar ile techiz ettiğimiz Boyahane 
kısmında kasarlı kasarsız her nevi iplik ve bezler mükemmel bir su
rette va aızu edilen renkte boyanmakta olduğu gibi r~smi ve hususi 
her daire ve müesseseye, Bekçi, Polis, jandarma ve mektep talebelerine 
ve bütü halka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta olan fabri
kamız muhtereaı müşterilerimiz tarafından vaki olacak iplik ve bez 
sipari~lerini arzu edilen renkte boyamağı kabul ve taahhüt ederiz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işleyen iplik makinala
rında imdi edilen her numaradaki ipliklerimiz Avrupa iplikleri ayarında 
olduğu gibi Japon mııllarına faik nefasette bulunan C C C şapka mar

kalı kaput bezlerimiz ile yurdumuzun her köşesinde tanın';°ış Arslan 
markalı kRlın kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yen~ çıkan İp · 
lıklerimiz hakkındaki sözlerimizia doğruluğunu isbata kdlı geleceğini 
muhterem halk ve müşterilerimize arz ve talep edilecek nümunelerin 
memnuniyetle müşterilerimize yollanacağını ildn ederiz. 5146 

26-2-9 - 16-23-30-7-14 

bankaya bırakmış olduğ• kira 
gelince bu kar mikdarı 1,520, 
865 lira 61 kuruıtur . 

Bundan 304, 173 lira 12 ku
ruş ihtiyat akçuı ,.e yüzde alh
dan hissedarlara temettu olarak 
verilen 630,000 lira ki 5eman 934, 
173 lir 12 kuruş tenzil edildik 
ten sonra bakiye kalan 586,962 
lira 49 kuruttan yüztl~ be$ me

murlar hissesi olarak 19,334 lira 
62 kurut ve yüzde on fevkalade 
ihtiyat akçuı olarık 58,669 lira 
25 kuru$ ·ki ceman 889035 lira 
lira 87 kutl.ş ayrıldıktan son-

ra geriye kalan 498,688 lira 
62 kuruşun yansını teşkil eden 
249,344 lira 31 kurut hnioeye 
ve diğ"r yarısı da hissedar fara 
ayrılmıştır . Bu hesapla hıasedar• 
lara isabrt eden meblai yüıde 
8,37 oiıhetirı<le olan 879,344 lira 
31 kuruş tutmaktadır . 

Bundan tevkifi icabrden ka· 

zanç ve buhran veıgilerioin çi · 
karılmasmdan 11onra kalan 762, 
148 lira 26 kurut geçen sene kı 
nundan mOdevver 700002 lir ile 
birlikte her hisseye 508,57 ku 

ruş dağıtılacaktır . 
Ancak geçen sene hiısedırla 

ra temettu tevıiine başlandık
tan sonra haziran 1934 iptida· 
sıoda tatbika girl"n 2416 num
rolu kanun mucibince (8. C. D] 
sınıfı hisselerine ıit kırarlar için 
knanc vergisine zamimeten 14. 
86331 liralık buhran vergiıi ö
denmi§ olduğundan bunun mu

kabili hu sene [B. C . D. ] 11uıfı 'ı 
hisselere isabet edtn kiıdan ıla
konulmuş ve hissedarlar• kusur· 
ıuz teniat yapmak için 631 , 10 
lirada: srelecek lene beııııplarına 
devredi'miştir . 

Bu ıuretle bu sınıf biast dar· 
lar için beher hi11eye 4,95 lira 
ıafi kir düşmektedir . 

Bankanın müobal oLrn iki 
mürakipliği için yapılan ıeç·mde 

(B) ve (C) sıoıfı hissedar laı lar 
mürakipliklerindeo açık olan bi 
rine maJiye eski hıı müfettiş'c
rinden İsmail, (D.) sınıfı hiRae<lır 
lar mnrakipliklerinden keza'ik a
çık bulunan birine de devlet de . 
miryolları muhasebe müdüıü Ce 
mil seçilerek toplantıya nihayet 
ver ilmiıtir . 

-Kereste nakliyat.na mühim tenzilAt

Devlet demiryollarından : 
15-5-935 tarihinden itibaren yeni kereste tarifesi t!ltbik edilecek 

ve şimdi ana §ebekede ve İzmir hatlarında tatbik edilen kereste tarife
leri lAğvedilecektir. Yeni tarifenin ücretleri ton başına : 

1-100 Km.lik mesafe kısmında. beher Km. için 
101-200 )) • )) )) 
201 den fazla » ,, ,, 
Kuruştur. Nakil §&rtları istasyonlardan öğrenilubilir,5365 

Devlet demiryollarından: 

3 
2 
1 

Başhıtş, kett n ve ayçiçeği tohumlarile sisam, aspir, fıstık vo zeytin 
tanesi nakliyatına 15-5-935 tarihinden itibaret tenzildt ynpılmıştır. 

Tafsila.t için istasyonlara müracaat edılmesi. 5366 

D. demiryolları 
liğinden : 

işletme müfettiş-

Adana deposuna bir sene zo.rfınua gelecek kö'llürlerin vagonlarJan 
tahliyesi ile istifı işi için açık eksiltme günü 27 . 4-935 tarihinde 
istekli çıkmadığından kanun mucibi açık eksiltme 10 gün uzo.tdmıştır, 

Eksiltma 7 mayı 19J5 salı günü saat 16,30 da Aııana işletme mü 
fettişliğinde yapılacaktır. 

Şartnamesi işletme cer baş müfettişliği kaleminde bedelsiz olarak 
görülebilir. lsteklilerin 2490 No.lu kanun mucibince vesa iki ldztmeyi 
hamilen mulıammen bedel üzerinden 75 lira sağlamlık akçasile 7 Ma
yıs 935 sıılı günü saat 16,30 da Adana işletme müfettişliğine müra. 
caatları . 5367 30-2-5-6 -

~lakiki. ?rip iltlcını buldum 1 Birinci sınıf ccz cı Celdl Ergun 
beyın. on ıkı sonedeobıı ri yaptıg ( Nevrozin ) Grip hastalığının ye
gllne ılAcıdır. Kalbe katiyen znrarı yoktur. 

Baş ' diş ve romatizma ve bel ağrılarını hemen kesen Novrozini her 
belde alınız. 537 13 
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