
İstanbul kadınları da fır
kaya girmeğe başladılar. Önü 
müzdeki nufus sayımı için ev
lere yeni numara konacak. 

' Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT, 

FtATI 5 KURUŞTUR. 

Ôz türkçe yazı örnekleri 

Topluluk saygısı 
L..Geçen gün, Ankara Halkevinde 
~Yük bir topluluk vardı. Ulusal 
ölı:onomi ve biriktirme kurumu do
~rıaiyle Bafbakan ismet lnönü
lliitı bir söylevini dinleyecektik. 

1
• Kadın erkek, bine yakın değer
i yurttaf salonu doldurmuftu. 

llllfbakan bize iç ve dı, siyasadan, 
lllusal ve soysal işlerimizden, öko
lloıııi alanında atılan adnnlardan 
'1llatacaktı. Yüreklerde sıkıntı ve 
~üntü blutlannın biriktiği bu gün-

.. rde Başbakanın serinlik verici 
'.'özlerini dinlemek pek gerekli 
idi. 

Çok geçmeden ismet lnönü gö
liindü ve yaptığını bilen, bildiği
lle inanan bir uluş adamı güveniy
~ söze bqladı. Bütün gönüller o
:ıa Yönelmişti. Onun sözlerinde bol 
oir kaynaktan t&fllll tatlı bir su 
lenginliği vardı. 

il Ben oraya " Milliyet ,, in değer
i okuyucularına işittiklerimi yaz
ltıak için gibnittim. Ancak lnönü 
'Öze bqlar başlamaz öyle can sı-
1cıcı bir iş oldu ki bugünki yazım
da bunu yana yakıla anlabnaktan 
kendimi alamayacağım. Bqbakan 
~~ze yurdun dört bucağındaki bin
uır işi anlatmağa başlamadan sı
~lliar arasından bir çocuk sesi işi
Clildi, bunun ardı 11ra bir ses daha 
tlktı, buna localardan bqka ço
tuk sesleri kartılık verdi. Şimdi 
$ocuklar bağnşıyor, anneler bu 
t\İrültüyÜ susturmağa çalışıyordu. 
Başbakanı dinlemek dilegiyle 

lı>planan bir kalabalık içinde bu 
~içimsiz çocuk gürültüsü bir say
tnaızlrk değil de nedir? Bir opera
ija_ değerli bir çalğı çalınırken ök
~rmeyi bile aayğnızlık sayan a
idamlann yanında bizim bu hovar
lılalığnnız ÇDk kötü bir iş olduğunu 
:nasıl olup ta anlayamıyoruz? Ço
cnklanmızı kendilerinin katlana
bıayacakları yerlerde . eli kolu 
f>ağlı oturmağa zorlamak güç olsa 
\)ile ana babalann bu ilk ııoysa) 
bilgi üzerinde özenli davranma
Jan da güç mıdır? 

1 
t Şurasını aöyleyebilirim ki ben, 
otendi paymıa, Batbakanm bir çok 
-<>zlerini anlayamadım; çünkü 
lnııaklanm ~ çocuk gürültüleriyle 
lıtrpalanmakta, gözlerim hep bu 
~an austurmağa çalışan suç· 
lu ana babalara. bakmakta idi. 

Sözümü burada keseceğim. U
"1arım ki bu bir kaç söz bundan 
llonrası için bir örnek olur. 

Sayğı olğunluktan gelir, ve say
~raızlık nerde olsa kötüdür. 

1. M. MAYAKON 

8. Tevfik 
Rüştü Aras 
Cenevreden hareket etti 

Atina yolıyla reliyor 
Cenevrede MilletJer Cemiyeti içti

.._..... ittirak eden dıı İ§leri bakanı T"'7-
fik Rüıtü Aras, Ce-
~ Yunıanir· ........ ~~ 
...... hareket elmiş 
lir. 

Tevfik <Rüştü A 
.._, Atinada Yonar 
LiikUmıet adamlarilc 
ltiiriiıtü.kten "°""' 
llbernleketıimize döne 
Celr.tir. 

Hariciye bakanı 
llırzm pazar giini 
lelırimize gelme. 
lıekıerm>ektedir. Tev·' 
Gic R;qru Aras bu
'-da kalmadan doğ- T. R~tü Arae 
t'ltca Ankaraya c-i-
tlecektir. 
AT~A, 13 (Milliyet) - Te.tik 

~ftii .An.s cmnaııtesi riinii burada 
Lektenmeı.tedir. 

iki gün burada kalacağı tabıniıı e
<tbneırtedir. 

.... 

• 

MILLIYET'in yeni 
adı olacaktır. 

9 uncu sene No. 3179 CUMA 14 K. EvıVEL 1934 

Bag Celô.l'in 0 M •• b t T S 
Bir söylevi• US e 8 rruf 
Milletin ökonomik erginliği 
1934 ilk 11 ayı içinde ihracatımız itha
latımızdan 2,5 milyon lira fazla dır 
Ökonomİ bakanı B. Celô.l'in değerli bir söylevi 

Türkiye teşkilatçılık ve yaratıcılık kuvvetinin yü·ksek bir 
örneğini daha vermek Üzeredir: Milletin tasarruf ettiği para 

ANKARA, 13. A.A. - lmar sahasına 
Okonomi bakanı Bay Ce- ıreçmeıi lazundır. 
la.t Bayar akşam radyoda Türk ba.nkalanna 
fU söylevi söylemiştir: Bu geçmeye detalet edecek müesıese-

Bayanlar, Baylar, ler, Jiiphesiz Türk bankalarıdır. 
Artırım yedi günü mü- Böyle yapılmıyacak olursa, memlel<et 

naaebetiyle, mikrofon ö- servetini memleket aleyhine baps olur 
nünde sizlere, aevırili din- ki, bunun manası tam deflasyondır. 
leyicilerime, hitap etme Pintinin hikayesi 
ıerefini ka:zandızım fU Bir pintinin hikayesini, 1 •piniz bilir-
mıda, ilk söz olarak, bü- &iniz : 
yük, küçük, her yaıtaki Eline geçen her alhn lirayı yıkar, gü-
her çağdaki, yurt çocuk- neşe gösterdikten sonra, 
larmın, bu mühim mev- Görüp göreceğin ı:ün yüzü budur. 
zuda gö•terdikleri, ergin- Seni müebbet küreğe mahkfun ettim. 
liii takdir ve sevinçle ruı- diyerek çömleğe atarmış. 
mak isterim. Bu çeşit para biriktirme, iptidai bir 

Para biriktirmek için :.ı:ihniyetin ifadesidir. Hutgamlıktır. 
bütün ulusça çalıııldığıru Memleketin, aervet, istihsal, vasıta ve 
biliyorsunuz. menhalarmı kurutmaktır. 

Bu çalışmanın netice•i- Cemiyet ökononıisi bir makinaya ben-
ni rakamla öl.....,ek iste-T·- zer, 
elim. Gördüm ki, 1923 de Bunda para, çaTklarm dömnesi:ııi kolay 
üç milyondan ibaret olan Jaştıran yağ gibidir. 
milli tasarruf hesaplan- Yağın taşkınlığı makinayı da istihsa· 
nm yekunu 1933 &onun· fi de bozar. 
da 73 milyona çıkmışbr. Bunu enflasyona ben7etebiliriz. 
Bence, memleketin, ban· '.A.zlığı ise dişleri aşındınr, makiınenin 

lıalarnnızda biriken para· büsbütün durmasına bile sebep olahilir. 
sı, sadece bUD<!an ibaret Enflasyon 
değildir. Deflasyon 

Cari hesaplara, bilhas- Her ikisi de birbirinden kötüdür. 
... küçük can he ... plara Asıl hüner, 

gÖz !'ezdinnek lazımdır. ôkonomi bakam Bay Celal BAY AR Ortasını müsbet şekilde bulmaktır. 
Bu takdirde, 1933 so- Pek çok mcmlcketkrı!e kimse üzerin-

mındaki, aluaal kredi hacmini genişleten aym yo!d~ hız alacak!ardır. d~ ~ô;değinJe para tubnaz. 
genel mevduat tutan 191 milyondan üs- Fi!hakika, memleket ba.knnındruı., para Bankası vardır, oraya yatırır. 
tündür. biriktirm~nin tam şuuru üzerinde kalı- AJacağını vereceğini çele yapar, para 

Göğsü:miUıü kıvançla kabarııan, mille- nabihnesi için biriken paralm-ı:n: da hak'ki ro!lfrıde kalmakta devam eder. 
timizin ökonomik erginliğ;ni gösteren bu lt sahasıııa, - Mati gelirin artması 
milyonlar, her halde gelecek senelerde de istihsal sa.hasma (Devamı 2 inci sahifede) 
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Sayan lxqınJa Evkal müJü rü söylevini yapıyor - Vali 
muavini ko rJelayı kesiyor, 

Taşdelen suyunda yapılan 
yeni tesisat dün açıldı 

Evkaf taşdelen kaynağından sonra 
Defne kaynağını da acıyor 

Dün geni tesisa
tın açılışı 

nasıl yapıldı? 
Yeni tesisattan 24 

saatte 800 da· 
macana su alınacak 

Evkaf idaresinin Alemd.ağmda Tq 
delen suyu kaynağında yaptırdığı yem 
teWatı, dün, gönneğe gittik. 

Mevaim, kıf ... HaTa çisenlıii... Bu 
-vıı.İlnde, Alem.dağı gezintisi dur 
mu 7 diyecekainiz. &m de olmaz Jııair. 
dim ama, meğerse pekala olunnu§. 

Iıtanbul Evkaf müdürü Bay Niya. 
zi. bu küçük yolculuk ög'n, - li.._, 
hazırlamıfb. 

VaCıi M-viN Bay Ali Rıza, Belo c1ıV 
J"8 reiai muavini Himit, Beyoğlu kay. 
makamı Sedatla ETkafm bellilıqh a,. 1

. Ym hıuineden m içiliyor 
den.lan, dün ...ı...Jı 9 .. ~ eeçıe köp
~ kalkan~ bizi de yanlan. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

i Adliyedeki 
Yeni tayinler 

Dün lstanbula resmi 
tebligat } apıldı 

Birkaç gün evvel gazctemizılc neı· 
rettiğim.iz yeni adliye tayinleri dün 
müddei ı.mnurn.ilige 
re.sın.en tebif e<l• • __ .,, 
miştir. 

lstıı:nbul ağır c~ 
za resa Bay Az; 
bakimliğin en yük 
""1< derecesinde ol 
duğu için Konyay; 
maaşı aslisi oL.ı !i', 
lira ile gitmektedir. 

Uçünoü oeza azı: 
amdan Bay Nusr<> 
balen elli bet liı. 
maaş almakta iken i 
ki derece birden teı· 
fi ettıirileT'ek 80 lira .ı>olu ağır ceza 
maaşla Bolu ağır ce- reisi Bay Nusrat 
za rei..tiğine tayin 
edilmittİ!'. 

Bay N usrat htaııııbul adliyesinin eıı
ki siıınalarmdandır. Kendisi uzun zaman 
Uslı.üdar müddeiumumiliğinde bulun
muş, .onra Istanbul dördüncü ceza re
isliğine tayin edilmrş, uzun bir müddet 
te lstaıılbul ağır ceza reis vekiUiğinde 
buhmmuıtur. ı 

Istanbııldaın muhtelil ~!er ağır 
ceza, ceza ve hukuk mahkaneleri reis
lilderine tayin edilen .ıiğer hakimler de 
birer derece terii etmi§ienlir. 

Bu meyanda ikinci ceza reis vekili 
Sakip, dördüncü istıintak hi.ıômi Salih 
~ birtt derece tem ile ve 70 lira asli 
maaı ile tay>n edilmitlerdir. 

(~aftanı~ sıya.saıı .yaxıs";'ı L 4 üncu sahıfcmn:de -

EN iYi TURK KUMAŞI 

YÜNİŞdir 
Satıf deposu : 

Yeni Postahane caddesi, Tay
yare piyangosu kar,ısında 

---~ Telefon: 20485. •-

Tutum haftasının bugün en 
canlı günüdür. Bugün tayya
reler meydanlara hediyeli 
kartlar atacaklar. 

Tel: { 

• 
1 li .. 

ır 

İnkılap dersleri 

Müdür : 24318.. Yazı it1eri müdürü : 24319. 
Jdare ve Matbaa : 24310. 

azife 

Dil bir milletin yarıs1 
değil, ta kendisidir 

Türk kadını hürriyetini ele almak 1a 
kalmadı, hürriyeti J?eriye bıraktı 

lnkılap kürsüsü dera
lerine dün Onivero.ite 
konferans aalonunda de 
vaın ediliniştir. Dünkü 
deni lzmıir aaylavı Bya 
Mahm.ut Esat ~tir. 
Bay Mahmut Esat salo
na girince talebe tara • 
fmdaın tidootle aılkıılan 
mı~tır. Mahmut E=<lm 
dünkü deralerini aynen 
yazıyonız: 

.. 

"Bayanlar, Baylar; 
''Derse ba~amazdnn 

önce bu derste aıııa dili
imzden alarak lı:u1lan • 
dığım bazı türkçe keli
meleri ve ıstılahları da 
ha evv.olden teshil ettir
mek istiyorum. Bu su • 
retle ders içinde telrer
rii:r ederken zahmet ç~ 
miyeı.iniz. Şimdiden 1 
noktaya ilişmek i.steıü 
Bu ke!Jııe!erin, bu "'" 
ıl.ahların bazıları alışkın 
olınadığınruz için biz.e ya 
banc1 gibi gelir. Fal· 
bunlar bizim malımı. 
dır. Bazan ağır olabiLr. 

Bay Mahnwt Esat dersini verirken 

Bazı kı ım.oele.re tuhaf ta gelebilir. Ben 
ce i§.in tuhaf ciheti yabancı kelimele
rin kullanılanuınm tuhaf gelmemegİn 
dedir. Bi!h.aua İstanbul Universite 

kürsüsünde türiı:çe ıstılahları kullan • 
mağı ben kendim için belli başlı bir 
borç tanıyorum. 

(Devamı S inci sahifede) 

l(anunlarda öz t•·rkçe {eli 

1 

eler lla • • .. n ı .. m S! ! 

Dün mecliste münakaşalar oldu 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Bü

yük Mille, Meclisinin bugiinkü toplan 
tı•ında kanunlarda Öz türkçe kelime
ler kut'.anılması hakkında Ziya Gev
her (Çanakkale) tarafından ileıı' &Ü· 
rülcn mütalea etrafmda münakaşalar 
olmuş.tur. 

Tın<z:me ait kamın layihası gÖT~Ü 
!ürke'> Bay Ziya Gevher söz clara.k de 
miştir ki; 

- Hocalar değil, gaze~eciler değ'.!, 
mektep çocukları su katılmaanıf tüı7.ı:
çe ke ~mE.l'f"ll"'le ya'.lt yaztp s .. z ş."-l-rle.tne· 

ğe başladılar. 
Hasan Saka - Zate.., L:z cnlar iı;ı n 

yap tik. 
Ziya Gevher - Biz bunJ.arı L"UJ'an· 

!ar arasında bul.ınuyc.-uz. B.,y<trdu • 
nuz; fdndi gelen kananu.., b~lığmu o
kuyahın. 

Hasan Sakn - A'lı da öy:ed;r. 
Ziya Gevher - Hep öyb d':rorlar; 

Hlı da öyledir. Fli"-nca kanunda böy 
le geç yoır. Arkada,'aı., biz bu kanun
da değiıt,ire•: ·n. Onlar <la d<-ğişcnİ§ O• 

( Dev~m- 5 j., i sah.;fedr) 

•o soz·· 

Ml.LLl.YEJokurların ihtiyacı 
nı gerine getiriyor 

Gazetemizin yapacağı bu sözlüğü [Lugat] hergün 
kesip saklarsanız bir c~p lugatına sahip clu;!.:unuz 

Ozdil değiıimimizin aldığı hız her ı bir çalışma ile meydana gelmi~ bir 
alan.da bütün varlığı ile kendini gös- •Özlüğün (lugat) sahibi olmu~ bu-

terdi. Her yurttaş özdili ile okumayı, lunacaklardır • 
yazmayı istiyor. Ancak bütün zorluk Tarama <iergisini a'amamış olanlar 

için her gün dört bitik (kitap) yap
rağı biçiminde ç~karacağımız bu söz
lüğü güder ve gazeteden keserseniz 
hem özdili çarçabuk öğrenmiı olur
sunuz. hem de kısa bir kuı·un içinde 
iyi, her yönden güçlüğünüzü gide
recek ve c<>be sığacak bir •Özlüğü 

(liigat) elde ebniş olursunuz. 

"dil tarama dergisinin., kamuca ko
laylıkla ele c-eçirilememesinde ve bir 

başka sözlüğÜn de şimdilik yapılma
uuş olmasındadır. Gazetemize koydu

ğumuz özdil yazı örneklerinde OS• 

manlıca karplıklan gösteriyorsak ta 

bu da okurlar için zorluğu bü'tün bü
tün gidenniyor. Bunun içindir ki çık
tığı gündenberi yalnız oayın oliul'- l!im•'•'M•ıi•ll11İıİİıy•e•tıi"iıı'11in-•Ö•z•d•il•lıııu11· glla•tı• 
lanmn yoluna çalışan MiLLiYET 

onların bu en büyük eksiklerini kar· 
şılayacak bir işe koyuluyor. 

•• 
Ozdil sözlüğü 
Yapıyoruz 

Gazetemizin 5-6 ıncı yapkralannda 
her gün 4 yaprak osmanlıca kelime· 
nin özdildeki karıılığını koyacağız. 

Tarama derğisini temel tutarak yap!'· 
cağmıız bu iş •onuna vardığı gün 
ısaym okuyucularımız özlü ve özen1i 

Felek Dr. Celal 
Muhtar 

ile karşı karşıya 

rugün 3 üncü sahifede 
Felek'in Paristen gön
derdiği bu yazıyı oku-

• • 
1 



2 

Okonomi bakanı B. Cela
lin değerli bir söylevi 
(Başı 1 inci sahifede) 

- Milli müdafaa bakımından lüzum• 
u kurumlann tez elden başarılması. 

- Verimli, güvemli, milli t"§ebbü•le· 
rin muvaffakryeti. 

- Vataıueverlik 
tasarrufun müsbet şekilde kalmasını İ· 
cabettirir. 

Müsbet tasarruf, milli bir vazifedir. 
Tasarrufun aradığı, istediği teknik 

şartlan biliriz ı 
- Rejimde ist;krar 
- Para kıymetinde istikrar 
- idarede istikrar 
- Verimli ve gÜvemli iş sahası. 
Bunlar, sıyasal bünyemizde yaıayan, 

kuvvetten başka bir ıey midir? 
O halde, 
Haydi yurttaılar, 
Hep beraber it başma, 

Harici ticaret 
Harici ticaret politikamızı başka za. 

man da söylenıiıtim : 
- " Malnnızı alanın malını almak.,, 
Şimdiye kadar yürüttüğümüz bu ulu· 

ıal ökonomik düştununuz üzerinde il• 

rarla duracağız • 
- Tediyat muvazenemizi ve paramı .. 

zın istikrar vaziyetini korumak. 
- Yeni ııanayümizi himaye etmek 

ve sanayiletmemizi kolaylaştırmak. 
- Gümrük tarifesi haricinde, en ziya• 

de müsaadeye ma:zinw her miHet Wdde
.mi, mutlak ıeldinde bbul elıttemdı:. 

1 

ranmaz bir memleket oldu. Menbasız 
ve vasıta.sız kalan böyle bir memleke
tin b'4 vurabileceği çare borçlanmak 
idi. 

Sürekli istikrnzlar, devrinin sebep
leri bunlardır. Okonomik kurtuiUJ kı· 
mıldanınalannı, le§viki oanayi kanunu 
ile baıılam:nış görüyoruz. 

Kanunu bu maksatla ele aldığnnrz 
zaman, Türkiyenin sanayil~e hare
ket" ni, iki ana safhaya ayırmak gerek 
tir; 

Sanayile§tne 
Birinci safhada sanayile§llle hareke 

tini devlet.in yüksek hinıayesi altında, 
hususi te§ebbiisler teJDSİ} ediyordu. Ka 
numm gayesi, hususi sermaye ve teşel> 
büslere sınai <*terde, engelsiz ilerle • 
me imkinları vermekten ibaretti. 

Teşviki sanayi kanunu, yararlı ol
, .ınamI§ bir İf değildir. 

für örnek; 
Kanundan istifade eden müessesele

rin adedi 1923 seıııes.iıule 340 iken, 
1932 de 1470 e çılanışt.tr. Artma nis
beti yüzde 74 dür. 

' Lozanı ta.kip eden, devre zaı·fmda, 
milli sanayilıı bu çabuk i.nkipfma rağ 
mec, Türkiyenin, sanayi cihazı elbette 
ki.fi derecede lwrulmamı§'lır. 

Bunun ana sebebi; 
Milli sermayelerin, çabuk ve maksat· 

la.rımıza uygun bir bünye alahilmemi· 
ze kifayet edecek kadar çok ve kuv-

Kontenjan tatbikatımız ,ticaret anlaş. vetli olmaın.uı idi. 
ma polôtıkamız bu ana batlan gütmekte Bir taraftan bu aehep diğer taraf· 
dir ve ııüdecektir. tan dünya ökonoım:ik tartlann.nı gc~ır· 

Bu sayede, ıimdiden elde ettiğimiz diği ütiha.leleır, devleti, sanayi itleriyle 
neticeleri oöyliyebilirim ı da.ha yakından ve radikal olarak uğ-
1-Tediyat muvazenesinin en mühim rafIDAYa ııevketti. Devlet, bu yem te· 

unsuru olan ticaret muvazenemiz, ezel· lak.ki ile ve kendi kuvvetine dayana, • 
elen beri açıkla kapanırdı. nıık, memleketin birinci derecede e • 

AÇÜ< bugün temamen önlenmiıtir. · 1-nm.iyetli sınai mevzularını tabak • 
ihracat fazla kuk ettirmek vazifesini üzerine aldı. 

2.- Harici ticaretimizdeki, seneden Devletin bu müdahalesinin tecellisi, 
aeneye Ye umumi buhrandan doğma m• kısmen husu.si te§<'bbüalerle İf bu-liği 
kut niıbeti azalmııtır. yapmak, fakat mühim bir kısmı itibari. 

Mesela: 1931 de, 1930 rakamlanna gö- le ele, kendi naım ve ~ma kendi 
re umumi ticaretimizdeki sukut niıbeti vasıtalarile memleketi ciha.zlandır • 
yüzde 15, 1932 de, 1931 e nazaran yüzde . mak kar~ ohn~tur. . • • 
Z7 1933 de, 1932 ye nazaran yüzde 8 i· Devletin bugun tatbila ile ugraş-
di.' Halbuki 1934 11 ay içindee 933 ilk ~ bet ~ aanayil~ programı 
11 ayma nazaran bilakis yüzd altı fazla· . böyıle dogdu. . 
lık vardır. . Sanayi programmm, do~ndaki 
3-1931 ilk 11 ayı içinde ihn.catmnz İt· gerekliği, sanayi programında ıöyle 
haliitunızdan 2,5 milyon lira fazladır. izah.~~ b.uhı".;-tY<>rl;'z; . 

Bundan bafka kliring hesaplarının 29 • Turkiyeyı'..m~takil milleıt_.YaJ?ma~ 
ikinci teırin 1934 tarihinde gösterdiği F"""' bu~~ manaaı, Turkiy~~· 
bakiyye, 24.5 milyon liradır. iktısaden mu&takil ve tam teşekkül~u 

Yani bize mal satımı olan ldiring veya bir vahdet haline getirmek demektir· 
tediyat muvazenesine dayanan anlaıma• Biz de bugiin, geni§ ımikyasta, l>ir ik.h 
)ar yapını§ olduğumuz memleketler da· aat inkıl&bmı tahakkuk ettirecek va· 
ha bu mıktar memleketimizden mal al· aıtalarm, ihtiyaca kili olmanıasr, dev• 
mava mecburdurlar. leti vakit kayebtmek.oizin, memleke •I 

·Memleketimiz mallanna pePn müt- tin iktJSadi ılerlemes.inin bağlı olduğu 
teri olmu§lardrr, tetbir ve çarelerle filen alaka.dar ol • 

Türk mallan satıı piyasası üzerinde maya emobur etmel.ıeılir. 
söylediğim vaziyetin yaptığı tesirleri bil- Bu sebepledir ki devletin bö:rle tÜ· 
bassa kayit ederim. mullü bir programı tatbika geçmesi, 

Bu yıl hem milli _enerii!erin tasamı~, hem 

Türk köylüsü ve müstahsili bir, iki 
ıstima&ile 1926 danberi kayf,ettiği 
fiyatlan ilk olarak bu yd bulmuş ve yÜ· 
zü gülmüştür. 

4.- Kontenjan ve kliring politikamı· 
zın planlı tatbikatı, memlekete lô.zım o
lan ithalat eşyasının, geçen yıllara naza· 
ran daha bol piyumnıza ginneıini. 

Ticaret ve fiyatlarda istikrar için lü· 
zumlu olan normal piyasa istoklarımn 
teesoüsünü fiyatlarda ve dolayisiyle ha• 
yatta ucuzluğu. 

Harici ticaret kredisinin yeniden diril· 
mesini temin ebnİ§tİr. 

1934 ilk 11 ayı içinde, 1933 ilk 11 ayı
na nazaran memlekete fazla giren emtea
nın değed 11 milyon liradan üstündür. 

Büyük bir kısmının '"rimli veya milli 
istihsale hizmet edecek neviden ıanayi 
malzemesi ve tesisatı olduğunu hatırlat
makta da ayn bir fayda vardır. 

Kontenjan 
5.- Kontenjan tatbikatımızın, birbiri 

ardı $ıra yaptığımız kliring ve te~iye 
muvazenesi esaslı anl31malarla takip et
tiği istikameti göstermek iç~'! şimdi ıi
ze bir iki rakam daha verecegmı. 

Kontenjan devreleri itibariyle, nisan
dan eylül 1933 tarihine kadarki devrede 
serbesçe girebilecek. eşy~ d~ğ~i 12 mil· 
yon lira olarak tespit edilmifb. 

Müteakip devrelerde bu rakam l& ve 
19 milyonlara çıkanldı. 

Halen mevcut vaziyette ise, kliring an• 
laıınalarmm serbeı hükmündeki listeleri 
dolayisiyle 26 buçuk milyon liradır.. . 

Kontenjan dahilinde memlekete gır~bı
lir eıya birinci teııin-mart 933 devre11n-
de 12 milyon li.<-a idi. . . . . . 

Şimdi bir milyon lıraya ındiril1t111· 
tir. Yok deıııilebilir. 

Milli Sanayi 
Kunr..aı1c istediğiırl 2 ve kurdugu .. 

muz milli sanayi, k....di kendine ayak· 
ta durabilecek, tediyat muvazencmiz 
n<mnıal olarak mütevazin kaJab~k 
kuvvete erinceye kadar polib kanuzın 
esaslannı muhafaza edeceğiz. 

Değerli dinleyicilerim, 
B~aya ka.dar size meınlekelin, ge 

nel ökonomik işlerinden kısaca mahi • 
mat verdw. 

Yapıcılık 
~(nıdi de m.illetıin, devletin baıar • 

ma~a karar verdiği büyük ve taı ihi 
bir adınıı anlatacağım ; 

Türkiye amai kalkımna hareketi ile, 
kendfaimn te~kilatçılık, ve yapıcılık 
kuvvetinin, yüksek bir öm.eğ·ni daha 
verm~k üzeredir. . 

Bilıı-siniz ki, Türkiye, bundan b.'ı a
sa ev,lol, dünya pi~asalanna sı~aı ma 
mul5.t ihraç eden bir meınle!<etti. 

El işine dayo.r.an değe~Li ~n.at §~· 
belerirniz, ~arbin büyi;!t tea:nık ınktla 
bı ncl.ices:ndc ev ·elTı dış I?a:ı:a.:tardan, 
son.ra da iç p.-ız~rlard"n s:l .nua. . 

Es.ki imper.ıtor .. n~n tanımak -r.ıllıaı 
tir.de bulunduğıı ah<lı ınüeyyıdcl~r bu 
yeni gidişe uyulmasına engel oldu. 

Tiiı·kiye sadoec~ h:r hrun maJJe mem-
leketi hz.!~oc g~rdi. . . .. 

Lakin cene f) devrin gaflet• yUL~n
dend:r ki, Türk.ye, dünyanın... 'Zlıraı te 

• ül" d .. - durnıac!ı. 

de, dünya iklısadi:vatının taayyun eden, 
•eyri karşısında milli iktısadiyatın ma
suniyeti nokta&ından bU- zarurettir." 

Sanayi prograımmm bir an evve~ tal 
bikma müesoir olan diğer mülahaza
lar da vardır 

Dış pazarlardaki satışların darlaş· 
ması 

Mahsul fiyatlarm.ın düşüklüğü ne 
ticeleri gibi. 

Sanayi programının umumi çizG"ile 
ri; 

1 - Mensucat sanayii; (pamuklu 
yiinlü, kendir) 

2 - Maden sanayii; (demir, sömi
kok, kömür ve mü~tekkatı . ., 

Bakır; kükürt. 
3 - Selilos sanayii; (kaat, karton, 

aeliloa, &llD'i ipek." 
4 - Seramik sanayii; (ti§<'; cam; 

-verrerie - porselen. 
5 - Kimya sanayii; 

Şeker sanayii 
Cuhınıuriyetin bir eseri elan ~oker 

aan.ayii programın dışında kalmıştır. 
Çünkü buna şiım.dllik tam ol:nıtıl} na 

zariyle bakıyoruz. 
Programı baııarmak için, sa.rfed"le • 

cek para 45 milyon liraya y.akmdEI". 
Bunun, memleket içinde harcana • 

cak olanı 25 milyon lira tutnı"ktadn·. 
Vaktinizi en az almış olmak için 

bu prog:ramm memle!tett<P. t"h· • 

halannda yapacağı iyi tesirleri gÖS· 
tereoek birkaç rakam vermek iaterim. 

35 milyon lira 
Programa dahil fmhrikaların, bir yıl 

da çrkaracaklan 'Iml.llarm ta.lu-ihi de
ğeri benzerlerinin ırif kıymetine göre 
35 milyon liradır. 

Bu sa.nayi:n kullanacağı yeı·li ham 
madde hakkında bir fü.ki>o vermek ıçin 
yal.ruz paım.k saı:ıayiin.in yeniden ku
rulacağı yıllık pamuk mikdarmm 65 
b"n baı'ye olduğunu oöyliyebilirim. Bu 
fazla pamuğu }'eli~L.-ınek için 35 bin 
hektarlık yeni zeriyat yapılacaktır. 

F abriliaların işlemek için yakacak
ları kcmür ve linyit mil.darı yarım mıl 
yon ten oilara.k hesapbnmıştır. 

Krsa.ca, bütün l>u yeni faaliyetin 
m.emleket i§ ve kazanç hacminde yapa 
cağı geni§ faydalar, bu büyük başarı
mın manatuu en açık bir surette orta 
ya koyacaktır. 

Mü/etin refahı 
Görülüyor ki, bu programı, tama • 

men başardığımız anda, devlet emniye
tinin ~onınması, milletin raahr, zirai 
İptidai maddelerimizin kıynıetlenme • 
si, kısaca memleketin emniyeti, gel.iri, 
refahı artmış ve aıbenkli bir ökonomik 
yapının sağlam temellen atılmış ola • 
caktır. 

Milli bankalar 
Sanayi programının, tatbikini bü 

yük mikyasta üzerine ahnış olan, mil
li bankalar ve bu arada Sümer Bank, 
lş ve Ziraat bankalanrun bu iş üzerin
deki başarımlarmı burada dinlcyiciJc. 
rin önünde anmak benim için güzel bir 
zevktir. 

Bu sanayi kunıldul<tan oonra, l!l33 
rakan1lanna göre, mamuJ ithali:..tnnı -

MiLLiYET CUMA 14 KANUNEWEL 1934 

londrada uz/aşamadılar 

Deniz müzakereleri niha
yet ilkbahara tehir ediliyor 
Japonlar da Vashington muahedesinin 

feshi metnini süratle hazırlıyorlar 
LONDRA, 13 A.A. -

lngitteren.in teklifi üze
ııine deniz müzakereleri 
önümüzdekıi ilkbahara 
tehir edilecektir. An • 
cak Japonlar müabet bir 
cevap verirlerse, müza -
kerelere devam. etmek 
ihtima:I.i va.rdır. Fakat 
Japon cevabmm mü.s -
bet olacağı za.nrı.ed.ilme
mekted.ir. Amerikan he 
yeti evvelce bildirdiği 
gibi Londradan ayrılma 
karar Verm:İ§tİr. Ancak 
hareketini &on dakika • 
da Noel yortularına ka· 
dar tehir etmİ§tir. 
Macdonald tehir kara-

nm teyit etti 
LONDRA 13 A.A. -

Reut.er AJ0aııs.mm öın-... _ Japon Bapmıraluıhsı M. Yamamoto ve lngıllz. 
etiğine göre, müzaJrere • B k"I· M M D ld 
]ere ayın 20 aine kadar Gflle ı ı . <ıc ona 

devam edilecek ve o tarihte M. Mac Do- 1 Amerika, konferansı tehir etmekle Ja-
nald da dahil olmak üzere bütün murab· ponya' nın deniz müsavatı talebine do. 
baslar Noel tatili yapacaklardır. kunabilecelderini ümid ediyorlarsa bun· 

AmerikaWar 29-12 de hareket edecek• da aldanacaklanru aöylemektedir. 
lerdir. Bir taraftan da Vaşington muahede-

Bu sabah M. Nonnan Davis, M. Mac 
Donald ile kısaca ıı:örÜ§mÜttür. Bu gö
rü§me esnasında M. Mac Donald, kabi· 
nenin tehir karanru teyid etmi§tir. Zan· 
nedildlğine göre, perıembe gÜnÜ görüı· 
melere son verilecektir. 

Japonya ferih karannı ayın 
20 sinci e bildirecek 

TOKYO, 13.A.A. - Reımi mahafilde 
oöylencliğine ıı:öre, Londra gÖrü§melerİ· 
ne devam etmeği iıtemekle beraber, Ja• 
ponya tehire mümanaat etmiyecektir. 

Japonya, müzakerelere ne zaman baş· 
lanabileceğinin tayin ed.ilmesini istemek· 
tedir. 

Resmi mahafil, lngiltere ile Birleşik 

mağa ba~amış olacağız. 
Bu sanayi faaliyete geçtikten IOD • 

ra her sene 5 - 6 milyon lira arasın
da bir kazanç bırakacağı da besaplan
auştır. Bunu .ı.. bundan oonraki sana
yi planlarmnzın, bül'çeye ve millete yük 
ohnaksızın başanhnasmda kullanaca • 
ğız. 

Ticaret 
Türkiyenin sanayileımesi dıı tica • 

ret imkanını daraltacaık mı? Bu sor • 
guya bir kaç defa muhatap oidum: 

Evvela mahsullerimiz arasında pa
muk g;hi, yiin gibi, tiftik , maden gi • 
bi bir çoklan var ki bunların yetişti
rilmesini rasyoneileştirdikçe, teknikle§· 
tirdikçe dünya piya.salann:dalci satı§ 
k,.,J,iliyetimiz durmadım artacaktır. 

Memleketin sanayileşmesi lstihsa • 
limizin istandardizaıyon ve teylorizaa
yonu da şamil manasile, rasyonalizas • 
yonunu kolaylaştıracaktır . 

Beynelmilel mübadele mevzuu ola
cak maddelerimiz adedi çeş;ı, miktar i
l-Üar~le artacak, istira kudretimiz arta· 
cak, yeni yeni ;;:, tiyaçlar doğuracak o
lan hay;ıt istandardnnız arlaçak. 

Bütun bunlar ticaret hacmi."Djzin art 4 

bracağını bilakis muihakkak gOsteren 
sebeplerdir. 

Hilnaye ve fiyat kontro1u nı.eısele .. 
sine de kısaca temas edecejim: 

Yapılan himaye ve alman konınma 
ted<>irlerinin uzun hesap ve teJciklero 
muster..it old:ığunu söylemem fazla • 
dır. 

Hedefimiz, ser havası .içinde yaşa • 
yabilir ne bir sanat ne bir :ııiraat ha • 
yatı yapmaktır. 

"1ıenlcli bir ·ökonoıni kımnak ve ma· 
liyet f.iatl"""1 en az zammı iç.inde 
dünya maliY"ti diınuna olmazsa hl· 
le hiç değilse seviyeoine indinnelııtir, 

En ileri teknik 
En ·ileri teknikle çalışır bir millet 

olmaık azminde olduğumuz için de böy· 
ledir. 

Her faaliyet şubesi, maliyet ve ka
zanç itibari.le admı adnn takiplenecek 
ve mühtaç olduğu himaye ona göre ka· 
darlanacaktır. 

Ne müstehliki, fabrilcacı ve müstah
eilin aleyhine, ne de fabrikacıyı ve müs· 
tahsili müstehlikin aleyhine himaye et
mek arzusundayız. 

Ulusal ökonomi 
Bizim için iki taraf yoktur. 
Bir tek ulusal ökonomi ve onun 

icapları vardır. Bu gayeyi tatbik ve ta
kip edecek mEJkanizma ökonomi bakan
lığı mekan;zmasma ilave edilmiştir. 

Isütün bu söylediklerimi şimdi günün 
meselesine bağlıyorum: 

Yerli malı 
Yerli malı pro1>2gandası yapıhruyan 

memleket bugün dünyada ihtimal yalnız 
Afrikanm ortasıdır. 

ner memlekeııte sebep ve saikler ay· 
rıchr. 

Sizdeki sebep ve büyük ulusal a· 
maç ise yukandaoheri v ... diğim iz.Mıaı. 
tan kolaylıkla çıkar. 

Bu bir ulusal ülküdür. 

Tutum haftasının 
ikinci günü 

Tırtımı haftasının ikinci günü de 
oldukça canlı geçmiştir. ak~am radyo
da, tutum ve yerli malı için bir kon:"e
rans verilımiş tir. 

Mekteplerde yazı müsabakala.-ma 
devam edilmektedir. Bu ıııüsabakala • 

sinin feshi metni süratle hazırlanmak
tadır. 

Gazetelere ı:öre, Japonya ayın 20 ve~ 
22 •İnde bu hususta kati bir tedbir a). 
mı1 olacaktır. 

Japon bapnuralılıası ne eliyor ? 
LONDRA, 13.A.A. - Havas ajansr'1111 

bir muharririne beyanatta bulunan Ami· 
ral Y amamoto, demi§tir ki : 

DPııiz müzakerelerinin tehiri mesele
sinin .ortaya çıkmasına çok müteessifim. 
Teknik müzakereler devam ediyor. Tok. 
yodan talimat istedik, müzakerelerde de 
hulunnıağa amadeyiz. Vaşington muahe
deruunesinin feshi keyfiyetinin evvelki 
müzakereler üzerinde biç bir tesiri ola
mıyacağı noktasında israr ediyoruz. 

dan sonra kiiğ•tlarrn ayrılmasına bat
lanacaktır. 

Haftanın en canlı günü bugündür. 
Ulusal tutum ve ölronoımi kumınu, en 
iyi Pl'opagandalann:ı bugüne saklamıı, 
ve İyi hazırlıklar yapmıştır. 

Oğleckn sonra, tayyarelerle 1 stası. • 
bul halkına propaganda kağrtlan atı • 
lacaktır. Herkes, saat 13 ten l'Dllra Be. 
yazıt, Taksim meydanlarile U sküdarda 
Doğancılarda ve Kadt:<öy kumluğunda 
toplanacaktrr. Tayyarelenlen atılacak 
propaganda karılan arasmda hediye 
kağıtlan da bulunacaktır. Bu kağıtlan 
bulup ulusal tutam cemiyetine getiren· 
lere yerli malmdan iyi ve çeşitli hedi
yeler verilecektir. 

Havada yazı 
Diğer taratan, Vecihi Bey bugün 

havaya Dumanla yazı yazacakbT. Bir 
yerli malı propagandası olacak olan bu 
yazı, hava müsait olduğu takdirde ge
ce de kalacak ve projektörl ... le aydın
latılarak her yandan görülmesi temin 
edilecektir. 

Vitrin müsabakası 
Vitrin müsabakauna girmek ıçm 

yeniden birkaç mağaza müracaat etmit
tir. Bu mağazalar da vitrinlerini yer• 
ti ma!ı ıile süslemiş.terdir. 

Seçilen jüri heyeti, tutum kurumu· 
nun lstanbuJ şubesi başkanı Bay Oa
nişin reisliği altmı:a yarından itiba· 
ren bu vitrinleri tetkik etmeğe batlı • 
yacaktır. 

* Tutum haftası münasebetile 18 
biJıincikanun sa.lı günü ak§aını saat 
20,5 ta kadınlar bidiği katibi umum.iai 
Bayan Aliye Esat radyoda bir konferans 
vciecekt.ir. 

Baskan Kazım ôzalp'ın tesekkürü 
ANKARA, 13.A.A. - Arttırma ve 

yerli malları yedi gÜnünün başlama•~ 
dan ötürü kurultay ve ulusal ökonomi 
arttırma kurumu batkanı Kazım Özalp 
yurdumuzun her yönünden gönderilen 
kutlulama telyazı!anna ayrı ayrı karşılık 
vermek imkih.,•·~H~ındm k~r.şıhklı kut· 
lama ve teıekkürlerini bildirmeye Ana
dolu ajansını memur etmiıt.ir. 

lzmir'dc 
lZMlR, 12. A.A. - Ulusal ökonomi 

ve tutum hnf:a., bugün başlamıştır. Şe· 
bir bayraklar1a süslenmişGr. Yerli ma• 
lı satan m~ğazafarda i•kontolar yapıl· 
mıştır. Ulusal öko::mı:ıi ve tutum hafta· 
6 mda ulusumuz yerli mz.hsüllerimizi !>ol 
bol yemek suretiyle onlarm fazla harcan• 
masına yardnn edecektir. Cuma günü 
öğleden evvel ulusal ökonomi ve tutum 
haftası münasebetiyle Cumuriyet alanın· 
da Atatürk'ün abakı önünde büyük le· 
zahürler yapılacaktır. 

Isparta' ela 
ISPARTA, 12. A.A. - Tutum hafta· 

sının b31langıcı olduğundan bugün saat 
12 de fırka muzikası önde olduğu hal· 
de bütün mektepliler büyük bir geçit 
resmi yaptılar. Çocuklar ellerinde tutum 
yazılan olan levhalarla bütün şehri do
laşıyorlar. HazırlanaR proğraına göre 
tutum baftasmın bu günü pek iyi geç· 
mektedir. 

Uşak'ta 
UŞAK, 12.A.A. - Ulusal biriktirme 

haftası bugÜn ba§ladı. Şehrin iki yerin• 
de yerli mallar se~ııisi açıldı. Bu hafta 
için Nazilli, Denizli, Manisa, Bur~a~ 
üzüm, kestane, incir portakal ııeldi. Bın· 
)erce halk 'sergilere yayılarak almı sa· 
tnn yapıyor. Bir çok resimler alındı. 
Evlerde ve kahvelerde bu hafta ihlamur 
ve adnçayı içilmektedir. Cuma günü 

"kte lilcr v ' s i e it a acak· 

Atatürk sogadını kimse alamaz 
'ANKARA, 13 (7elefonla) - Bay lbrahim (Kocaeli) nin Kemal 

öz adlı Cumhurreisimize verilen Atatürk soyadının hiç bir kimse tarafın 
elan öz ve soyadı olarak kullanılmaamsı hakkında kanun teklifi Dahili· 
ye encümeninden geçerek ruznameye alınmıştır. 

Edebiyat programları için toplantı 
ANKARA, 13 (Telelonla) - Edebiyat programlan üzerinde ko • 

nUf171ak üzere kültür bakanı Bay A biclinin başkanlığı altında Bay Ha • 
san Ali, Bay Beırim Atalay, Bay Mehmet Emin, Bay Ali Canip, Bay Ha
lü Vedat, Bay Necmecldin Haı'ılclen mürekkep bir komisyon bugün ilk 
toplanhsını yapmıştır. ikinci toplantı pazar günü yapılacaktır. 

7 3 kaçakçı gaka/andı 
'ANKARA, 13.A.A. - Geçen bir hafta içinde gümrük mh. teşkilô

tı tarafından birisi ölü, yetmiş üç kaçakcı ve birisi ölü 42 kaçakçı 
hayvanı yakalanmış ve üç bin 298 kilo gümrük kaçağı ve 1919 kilo in-. 
hisar kaçağı ile 198 mecidiye, bir altıın ve bir tüfenk ele geçirilmiştir. 

Agdııı demirgolları da hükumet 
tarafından satın alınıyor 

'ANKARA, 13 (Telelonla) - Bayındırlık Bakanlığı ile Aydın De
miryolları şirketinin Lonclraclan gelen mümessili arasında yapılan te • 
mas neticesinde hathn satın alınması üzerinde iki taraf aarsıncla clostço 
bir anlaşma hilsıl olmuşatur. 

Bu defa Lonrracla hattın idare emclisi reisi Lorcl Doııisten bcıkanl.ı ~ 
ğa gelen telgrafta satış müzakeresine Mıster Edinin murahhas seçücliro 
ği bildirilmiş ve müzakereye derhal başlanması karar/aşmıştır. lzmircle 
bulunan Mister Edin yakında buraya gelecektir. 

ltalgan Habeş çarpışmasının sonu 
ROMA, 13. A.A. - lıttefani ajansı bildiriyor : 
V alna taarruzu hakkında doğruluğu kontrol edilmiş olan tafsilat 

aşağıcl ad ır : 
ltalyan hatları önünde sayılan Habeş ölülerinin adedi 110 dur. 

V alna ile Aclo arasındaki erazi üze rinclen uçan tayyareler bir çok ölii 
ve yaralı görüşlerdir. 105 tüfenk, 8000 kurşn, 125 çadır, 400 iaşe çan
tası ve bir kamyon bulunmuştur. 

Afyon - Antalya hattı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Bu lıalta içinde Afyon - Antalya hat 

tının Aydın hattı üzerinde Karaku yuya kadar olan beşinci altıncı kısım 
/arının ihalesi ele yapılmıştır. Buraya kadar ihalesi yapılan Afyon. An 
ta.'.J.•a hattının hepsi 112,5 kilometredir. Ve bedeli 2700000 liradır. 

Karakuyuclan Baladiza kadar olan Aydın hatt,nclan istifade edecek 
bulunan Afyon • Antalya hattının Balaclızclan Bordura kadar olan 23 
kilometrelik kısmı ile lspartaya kadar 13 kilometrelik başka kısmının 
eksiltme, arttırma hazırlıklan yapıl makta olduğu ve Afyondan Burdura 
ve lspartaya kadar olan kısımlann önümüzdeki yı~ içinde mutlaka biti • 
rüeeeği haber alınmıştır. 

Bursa saylavı 
Vefat etti 

ANK'\RA, 13 (A.A.) - Bursa say· 
lavı Eay Emin Fikri fa·alp dün gece 
evinde anjin dö puvatrin hastalığın • 
dan öhnüıtür. 

Cenazesi yarın Nümıme hastane .. 
sinden kaldmılacaktır. Olen saylavı • 
mız kurultay başkanı Kazını Ozrup'ın 

amcası idi. 

Malmüdürlükleri arasında 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Kır· 

şe.'ıir tah&il müfettişi K.eım.aJ lstaııbul 
mınta.kası tahsil meumrluğwıa, E•ki· 
ıehir defterdan Rahmi Seyhan vilii • 
yeti tahsil müfettişliği ;n.e; F aıtih mal
müdürü Ragıp Beşikıtaş maıAnüdürlÜğÜ 
ne, eaki lst.anbul defterdarlığı tetkik 
meurluğunclan istifa etmiş olan Omer 
Huliis.i Fatih ma.lınüdürlüğüne, Te • 
kirdağ merkez nınlmüdürü Ali Hilmi 
]çel malınüdürlüğüne, Posta Telgraf 
muhasebesi birinci müm.eyyizi Musta.· 
fa Petrol arama ve işletme idaresi mu· 
hasebeciliğine, lznik malmüdürü lb • 
rahim Saray aımılmüdiirlğürıe, lsıanbul 
levazım iinürliği baıı katibi Şükrü iz. 
mir muhasebe müm.eyyizliğine tayin 
edilm'~lerdir. 

Şark 
Misakı yerine 

M. Musolini yeni bazı 
projeler ha:urlamış 

LONDRA, 13. A.A. - M. Mussolini· 
nin yeni bir taknn şiyasal projeleri ol
duğu habcrclrini alan Daily Herald gaze· 
tesi, düçenin şark misakı yerine altı 
devletin bir miısak teşkilini teklif edece
ğini ve bu misaka dörtler misakını im
za etmiş olan devletlerle Lehistan ve 
Sovyet Rusyarun dahil olacağını yazmak
tadır. 

Bu gazeteye göre M. Lavırl'ın yakın· 
da Romaya yapacağı seyahat esnasmd.ı 
Düçe, yalnız Fransız-ltalyan anlaşmasın
dan bahsemekle kalmıyacak orta Avrupa• 
ya ait bir takım projeler de teklif edecek· 
tir. 

Sovyet Rusyada saylaY 
• • 

seçımı 

MOSKOV A, 13. A.A. - Moskova 
Sovyet •eçimi devam ediyor. Müessese
lerin ekserisinde seçim toplantdarına 
seçicilerin yüzde yüzü iştirak etmektedir. 

Moskova'da Soyt ~aylavı seçilenler 8· 

rasında hariciye komseri M. Litvinof da 
vardır. 

Dün aynı zamanda Sovyet Rusya bil
gi akademisi seçimi de yapılmıştır. 

Sarre'a gidecek İsveç 
kıtaatı 

ISTOKHOLM, 13.A.A. - Sar'a ri· 
decek olan lıveç kıtaatı ,hali hazırda İ•· 
siz bulunan onbaşılarla gönüllü ihtiyat~
radından mürekkep olacak, bunlara bir 

Saylav seçimi 
Başbakanlığın bütün 
bakanlıklara tamimi 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Bat· 

bakanlık bütün bakanlıklara saylav 
ıeçimi hal<kmda şu tamimi yollamq 
ve vekill:iklerı:e alakadar makamlara 
bild>rilmiştir: 

«Yeni yapılacak saylav seçimi işi • 
nin vilayetlerde kolaylık ve çabukluk • 
la bitirilebilme•i i-çin geçen seçimde oıı.. 
duğu gibi, isimleriron yazılması ve e
sas defterlernin yapılması iılerinde bü
tun hüküm~t memurlarının vali ve kay 
makamlık'lar tarafından çalıştmlabiJe
ceklerinin alakadarlara bildirilmesini 
el.ilerim.» 

Dahiliye bakanlığına valilerden ge
len ma!Uınata göre memleketin her 
tarafında esas Uterlerin hazırlanma
sı işi süratJe ileııilemektedir. Ayın on 
al.bsmda defterler hazırlanarak teftit 
bey etlerine verilmiı bulunacaktır. 

Ankarada kar 
ANKARA, 13 (Telefonla.) - Bu 

sabah şehrimize hafif kar yağmıştır. 

Kayseride soğuklar sı· 
fırdan 12 aşağı 

KA YSERI, 13 (A.A.) - Şiddedi 
..,ğuk bqlamııtır. Uç güııdeııbeıi a.o
ğuklar ufır altı 12 dereceyi bulmuttU11o 

Çank1rıda soğuklar 
ÇANKIRI, 13.A.A. - Dört bet gün

dür süren kuru ayaz ekini durdurmu~ 
tur. Soğuklar oıfırdan aşağı 7 -8 kadar 
inmiştir. Gece başlıyan kar az yağmıj .. 
da havanın şiddetini kırmııtır. 

TiraD elçimiz itimat
namesini verdi 

TiRAN, 13 (A.A.) - Türkiye cl
çiti Bay Y akup Kadri, dün itimatna • 
mes.ini mutat mera.slmle krala takdim 
etmiştir. 

Hilaliahmerin yardımı 
ANKARA, 13. A.A. - Trakya mu· 

hacirlerinin en acil ihtiyaçlanna ıarfe
dlimek üzre Trakya umumi müfettiıi 
Doktor Bay lbrahim Tali emrine .!!il&• 
liahmerce yeniden ve telgraf havalesile 
bugÜn 3000 lira gönderilmiştir. 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır, 



' 

Doktor Ceı:İ~ıd:~';rıa 
görüıdüklerim! 

~AR/STEN - Onu kim tanıma: ... 
-.:;!"'Üf olmayanlar bile ... Her öho-
-..,. İffe gazeteciler ondan likir ao-
~. her içtimai me..t.ede düfiince· 
~enmeh Uterler ... Ve her lrrrnt· 

· lijinden bahsederler. Hilôlialı· 
~ temellerinden doktor Celtil 
lötıi an biz, hele ıon zamanlarda ne 
C bir zauiyeden görmeye baılamqtıh. 
ı::;"eci arhadO§ların maaleıel bircuı 
...,. ilç". çi.zdikleri onım bugünkü çeh· 
fib-. elinde a4ı aıhı tultuiu bir keaeyi 
d >"'Tek olıfQJIGll bir uki be:sirgôn 
1t"" botka bir f"Y değildi. Lakin Celıtil .J!:::nn her pyden e1J1Jel bir ilim 
"1ı ue bir hoca olduğuna çabucak 
~yordd •.• Ne de oba fantezi ha· 
1_ e her yerde üatiin geliyor ... Ya
""'1 doğraya tepelediği gibi ..• 

~ • -'-'•L•$ $ $ 
h-on.~ ""':"""'"" • ..,nra orada oldu· 
;.-::'.'.' bıle bile Cel&l lılalıtarla gÖTÜ§· 
:"""'k ıH fU mahut "Paıtör Enatitü· 
tıine uerdiği yanın milyon lraıık" tna• 
~ omın ağzından dinlen.emıek doi 

alnıa.zdı •• 
ı:.._ l>oktora Parüin hauaar en iyi oldu
•llllu daha 924 te büinı şpon:u1QNJI 
l-r- cırarlıen öircndiiim cıeııap kenar. t""'a ue (Orlean) kapısı civarında 
..._.(Palı:a) ta bulJam. Dalıa iUr gö
-,.e ıı~- aora oldııiu tutan

:" hareketkrinden anlaşıa~ Be· 
- 3'llzılaranla t<ınrmalJa h.ral.er I.!... 
•o~ değild;... -ı-

Geleceiimi bildiği için htaıtWdığı 
~-• ..ulemin izin ...,...__. yü. 
::;..e:ı;;t~kana reddettikten 

J .L-:- Bana, parayı senr, diyorlar ..• 
-.uan ben hayatımda parayı ııevmiye
tıe rast gelmedim. Siz geldiniz mi? şu 
ltıahut Pastör enstitüsü i§i:ııe dine 1·~~ul . gazeteleri beni bur!ıa ~ 
ltıU§lcüJ bır vaziyete aoktula.r. lgte 
~':'UPB - Tan) gazetesinin 17 teşrini
__, tarihli niidıas<- Balmıız lstanbul
~ aldığı bir telgrafla bu gazete be-

1 f:'.". Pastör enstitüsüne yanın milyon 
~ <titJ< v....,,,.,_, 
11 

-....,,....... yazıyor ... Halbuki bu-
dun ne.~ ~· ~ •ta?··· Mecbur ol
böunı, gtdip "'1 duzdtmiye... clsteriın 

.Yle bir iyilikte taı!nnmak amma 
111\Unkiln deği.b dedim... Sonra bizim 
ltazet~ler Pastör enetitüııünden biraz 
~ bahsettiler. Bu enstitünün en 
~ Türk talebesi aıfatlle buna çok Ü· 
•fil.diiın. Son günlerde orada çalışan üç 
'I'urk ta!ciıc vardı. Lki baytar, bir kim
Jager. Baytarlardan Kemal meı:hun:ı 
~Sakağı) dan öldü. Bu üç talebe Pas-

r Cllııtitiisünde kendi evleri gibi heı: 
~ ~e her hakka sahip olarak ~r-

Bu imtiyaz geçe"llerde ölen ve dün-
taıını en büyük a.lamlarmdan olan 

aotörün çırağ? hocam merhum dok
~ Roax'nım Türkleri çok sovmcsln -
<len ileri geliyordu. Tam kırk beş se
~ evvel ilk Tünk talebesi olarak · • 
lı:P dört sene çalı§tığım bu müesse~ -
lllıı halı:lı haksız ve benim yüzümden 
lıırpalamrıa11ma i.çerilcmedim desem ya· 
landır. 
. .. 922 de Paııtöriin doğu§unun yü
~UJıcü yıldöniimü münaııebetile yaptı
ı:ıın bir (müsahabe) de de bahsettiğim 
~e 9.~3 t~ ôastır~~ tedavi seririyatı 
rOŞ\lrlennden bınnde yazdığım gibi 
~r Roux kendini fenne vakfetmiif, 
d~nyanm en tok gözlü ve kanaat sahi
~ bir adamı idi. Bu şöbret!i adamın 
ltlyaret ettiğim yatıık odasmda yer t;ah
ta, pencereler perdeııi..z idi. .. Siyah de -
tnirden bir krşla karyolası ve bir tah
ta uıaaa ile bir de hasır iskemle bütüıı 
lllobilyasmı teşkil ediyordu. 

. 933 te lstaııhula gelirken vedaa 
C•tıniştim 80 yapnı geçmişti. Sırtında 
ıışağıruza verseniz güç alacağı bir lros
tüın vardı... Halbuki bu adam insan -
hğa serumları ve "§'larile ne bÜyülı: i
Yilikle:r etmiıti. istese ne çok para 
~zanabilirdL 

Lakırdının zeminini değiştirdik aın· 
illa, ben Roux'nun lişıla olduğum için 
&öylemedcn geçemedim. Bu sene 80 
Yaşım doldurduktan eoııra vefat eden bu 
adamın yeri güç doldurulur ... 

Ha,in ile dilıbQ§lı diye tanınmıı 
olan Dr. Cel&l Muhtar d" hocası olan 
l>r. Roax'nım hôtıranna kar§J bile bu r" pek a;;ı; talebede görülen Ffllacıılı 
ır bağlılık, bir ııaygı IJOT(/ı .•. Ne iyi 

olıı:rdu. Bugünkü gençlik te hocaları· 
"'2 karp OJlll• bağlarla, aynı h<IJ'Tanlık 
~ ııa.ygı ih bağlansalardı böylelikle 
""ltür künvmize M k11111Jetli bir an
..,, girmif olurdu. Umalım ki, bu bağ
lq.. timdi d• ealıia gibi ue iatendiii ka
tlar pektir ••• 

Doktora aordum: 
- Burada ne yapıyon;unıu? .. 
- Gözlerimi tedavi ettiriyorum. 

~ (atak) daha gelmesin.den korlrtu
iuın için memlekete dönemiyorum, 
diyeceksiniz lci burada daha mı iyi te
clavı ederler. BelkL.. Çünkü burada 
bir çok tedavi vasıtaları var ki henüz 
biaıde yok ... Umit dtlnyaoı ne yaparsı· 
lllz?. 

Bir taraftan tedavi olunuyor bir ta
~n da ilmi araıtırmafor yapıyorum. 
~zlorım okumaya müsait olmadığı i
Sin aylıklı bir (okuyucu) tuttum. Sen 
Lüi hastanesi kütüphanesıne gidip tıb
bi ••erlen okutuyorum. Sıze sade kendi 
besabnna değıl bır Türk için ÖV\ID.ule· 
Coek bır keşıftcn bahsedeyım: 

Ben bundan 4l sene evvel Pari~tckl 
(Seıı Lili) hası ne mde y.ıı:.tıı;mı ma
lljlarla ve yazdığım eserlerle el ve a• 
)ak islerinde husule gelen bazı yara • 
ları zannedildiği ı;ilıı frengiden riya de 
&açman nevinden paratitlerin yaptı· 
tnlı &ö.itererek bunu tetkik cunck 13 
aını gddiğini Deri aiırrc uştum. 

Bir çok meml<k tlorde b,. cescle 
tetkik cdildikttr sonr~ bugiln artık 
lıczıiın hıtldı ol<luğum meydana ~ıktı. 
Geçenek bu t.':ısc dair Almanyada ba

ionnıer ıi 
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Oda bütçesi 
Daraltılacak 

Yeni bütçe çarşamba 
günü görüıülecek 

Ticaret ve canayj odasRUll yeni 
......, bütçesi bazırlarnnıığa ba§Ianmq
br. Odamn önümiizdcJ.; yıl bütçeoi, 
biraz .w... daraltılac:aktı. 

BllllUD için ,,,..dan tetloildeır lıôtiril· 
mek üaeredir. Bazı lmmJarda iyiden i· 
;ıoiye -"" yapmak zarureti hasd 
almuıtur. 

Yeni bütçe, oda meclioinin bu çar
§&dıa ııüırii yapacağı toplantıda gÖ
riifiileak ve tasdik edilmek üzere ba
lambğa ~. 

Mecliıııin bu seferki içtinwmda, lıan
dan batka, IUtik • deri raporu, zeytin 
ihraç ni- p-ojeoi etnılmda ırö -
n· rı ' .-.....mr. 

Türk - Yunan ticaret anlaşması 
Tiirk - y,_ tic....t -'aım-ı ya· 

nndaıı itibıuwı tatlıik saı-.... trinı
cektir. 

Ar' ı -m taı!ıiki ôçiıı tu..n ge
len bütün bnıdık1ar ~-

Lehistan mal isteyor 
Ldıiotaııdan bir 6ıma, ........u.ıreti· 

lllÜJden üzüm, iııı.air, fındık ve zeytin 
:Jaiı almak ü..-e Tüıiı:ofiee miiıacMt 
etmipir. 

Bu 6rma, aıemldı:eliımiz ilıracalıçl· 
lan ile npü.u ... et teli& etmek ;.ı.ıcı;.. 
ğini lıildiımebo& • 

Muğladı tutun kalmadı 
MUCLA, 13. A..A. - Şimdi7e kadar 

vili;Jet içinde tütün lralm•mq gibidir. 
Iskartalar da aatm almaktadır. Bunların 
al ez eri :Jİnaİ lmnqtur. 

Ruam 
Muayenesi bitti 
Vilayet hudutları içinde 
ne kadar hayYana bakıldı 

Vila7et "'° beled.iye hodutları da • 
bilinde ilci a::rdan beri devam eden 
ruanı mücadelemi bitmjftir. Ş:imdiye 
adar 799 hayvana ~lin tatbikatı 
1'1PılmIJ ve zsı ester vıe emr kep te 
mıaycınıe edilmiJtir. Bu wretle Wl& • 
yet hudutları dahilinde 1050 hayvan 
elden ıreçirilmiJtir. Belediye hudutla.
n da.b.i.liDde de 8200 hayvanın kanı a· 
hnmıı ve 6 b"ııi mütecaviz katır ve 
emrkep muayaıe edilmiş ve belediye 
hudutları dahilinde de ı4 bini mü.ıeca 
viz hayvan elden geçi:rilmiftir. 

Vilayet tarafmda.n bu hayvan sa -
Jllplerine vooı"b. wrilmeğe batla.ıımıf
tr. Bu veoika.lar lıayvan alım ve aatı
nunda lml!andacaktır. Şüpheli hay • 
va.nlar bir daha elden ıeı;irilecektir. 

yani müessisi doktor Muhtardır. Diye 
yazıyorlar... Bir çok eserlerde bu baıı
talığm mahiyetini ilk keşf~ bir a
dam olarak ismim geçiyor ... 

Bu benim için şahsi bir mükafat ol
makla beraber, Türklük için de iyi bir 
şeydir. Ben her şeyden evvel dokto
rum ve hocayım. Hocalıktan istifa et
meme sebep Tıp fakültesinin ni
zamnamesine tecavüz ederek bir 
takım yolsuz tayinler yapılmasr olmuş
tur. Bundan 25 sene evvel ya ikdam, 
ya Tanin gazetesinde yazdığım bir ma
kalede binası ne kadar mükemmel o
lursa ol&un hastasız kalmaya mah
k\ıın olıın Haydarpaşadaki Trbbiye 
mektcbinjn mutlaka lstanbul tarafına 
geçirilmcııini istemiştim. Dediğim yirmi 
beş sene sonra kabul edildi. Lakin o 
zaman da yazdığım gibi tıbbiyenin 
Haydarpaşada oluşundan dolayı yapılan 

masraftan edilecek tasarrufun bir kıs
mını hastanelere gidip gelmeleri için 
talebeye vermelidir. 

Ben 1889 da Pariste iken bize gün
de gittiğimiz hastanenin uzaklık, ya
kınlığına göre birden üç franga ka
dar para verirlerdi. Şimdi 6 - 12 frank 
veriyorlar ... O zaman ben altı ayda 
178 frank almıştım. Hayatımda en çok 
hoşuma giden kazanç bu < .ıştu. Et
fal hastancsile Cerrahpaşa arasında 
gidip gelen genç tıbbiyelilere mutlaka 
gündelik vermek Uznndır. Yoksa ço • 
cuklar parasızlıktan kurlan takip ede
mezler.,, 

Doktoru selamlıyarak ayrıldım. 
Memleket hakkın<!" han-etle kan§lk 
hoyırlı dilekl•rde bulımdu. 68 yafU1· 

da, gö:deri pekcu. gören '"' ya.:uyı ,.Üç· 
lükle ue pcrtausl%1a ancak okuyabilen 
bu adamı b~ bir tamalttir, bir haais ue 
biriktiren bir paragöz .mırdık. Ne 
ymı/q görüf ! O bu halinde hala iliım 
"damı olarak yafıyordu. Ona yaban
cıların eıtİrgemediii saygıyı biRm kll· 
kanmamız abe. olurdu. 

Aranra zenginliğinden w hııaisli • 
iinden tutturarak halka dtıima: kötü 
qıklar altında gö.termade uuk bal • 
duğumuz Dr. Celal Muhtarı h<Jkiki 
çehreaile bir ilim adama, bir Türk ali· 
mi olarak halka ue yeni neııle tanıt
mayı bir vazile bilJim. Geç te kalmı§ 
ol.ak bu borcun öJenmİf olmruı bir 
kazançhr deiil mi? Zengin, hoais ve 
tamakiir meml•ketimade birden laz
ladır. Anuna har tune ilim kô§ili var 
kil 

B.FELEIC 

935 nüfus 
Sayımı 

Bütçeye para kondu, evler 
yeniden numaralanacak 

ı 935 yılında ynpıla.cak nüfus aayı. 
mı içı"n belediyede hazrr:hklar batla • 
mı~. Evlere konacak yeoi nwnara • 
lar için, fen Jı<,yetinde mülıaıdi...le.- a.y 
rılmıflır. 1927 nüfus aayımmdan beri, 
lstanbulun bina itibarile yüzü çok Oe
ğİ§nıiftir. Birçok yen; bina.lwr yapıl -
nıı.ş, evveloe bina odan yıerlcr, yangın. 
lar dolayı.ile ana haline ıelmİ§tİT. Ye
ni numara.tajda evlerin numaralan de 
~tir. Nüfuı aaymır ı"ti iç.in bütçe
de para a}Tllmıttv. 

Memurlara ucuz odun ve kömDr 
Belediye kooperatifi, memurlara 

la~k ihtiyaçlan olan odun ve kömür 
wınniıtir . .Kooperatif han ucuz fiyat. 
la, hem de ta.ksi!Lo vennektıeclir. Ko
openıtifin memurlara odun kömür dağıt. 
maaı, piyAMya tesir etmift!r. Geçen 
aenelerde, bu z..._J,ar odun k&ıııiir 
daha pahahya aatılıyordu. Bu yıl, 6 -
~ pek fazla bir yiik...!dilc cörül 
mıemektedr. 

ViLAYETTE 

Saylav seçimi 
Y ann akşama kadar def
terlerin yazılması bitecek 

Mebua intihabı kanununda yaprlan 
tadilat doilayu.i.le müntelıibi ....Wer\n 
kaç kişi niabetinde seçileceği hakkın. 
da batn vilayetlerce tıereddüt edilnıi§. 
tir. Dün D.a.lıı'liye Bakanhğmd.an vila
yete gelen bir emirde kıuıunun miin • 
tehihi ...mJere ait maddek:inin değiı.. 
tirilmediği bildirilmiJtir. Binaenaleyh 
Es.ki nilbet olan 250 müntehibi evvele 
karşı bir müntebibi aaıııi aeçileoektir. 

.lıWıhap defterlerinin do durulınaaa. 
na devam edilmektedir. Yarın akta. 
ma kadar deft.eıder bitirilecek ,.., pa. 
za.r ciinii netice Dahiliye V ek&.letinıe 
bildirilecektir. 

Bu yıl fidanlar parasız 
verilmiyecık 

Zira.at müdürlüğü, fidanlık eımtitü. 
aünden f.idan isteyenlerin taleplerini 
y.aztmektadrr. Ancak bu r.ene cnatit-j • 
den parasız fidan verilıniyoecekt2r. Y.,. 
mif ağaçlan YAf ve boylarına a:öre IS.. 
30 kuruıı-a ve asma çub<ıkJ.an 40 pa. 
raya verilecektir. 

* Sovyet Ru• Z ıra.at mütehaasw M. 
Zaraaki Ankaradan §dırimize gelmiı 
ve Büyükcl.eredeki fidanlık en&titüaü
nü ırezmittir. Mütelııua&S fidanlığı be
ğemııiştir. 

1 Küçük haberler 1 
. * ·~Çocuklan kıoruma kurumu) Şi1-

lı nahiye lııolu pazartai giinü saat 19 
da ŞR§lıi halk fırkaamda k....,...,..mi ya· 
pacaktır. 

* hveçin Moskova, Tahran, Bağdat 
elçiw olan Mösyö ıBaron Eric Gülleos
t.ima, T ahranclan 1 .tanbuia ıclip Ber
linc gitmıittir. 

* lsveç velôahtı prens Güatav Adol
fun §arkta yapmakta olduğu seyahatte 
maiyetinde b1>lunom Mösyö Pr;rtz Be -
rvttan btanbula celmiıtir. Buradan 
Berline gidecektir. 

* Çocukları koruma cemiyeti §dıri· 
mizdeki ilk mekteplerde fakir bulu • 
nan çocuklarden ( 80) taneaiııe kıtlık 
palto verrnittir. 

* Çocuk esire'enıe kurumu 15tanhul 
merkezince tertip edilen k<»tümılü ba
lo 22 ıuba.tta verilecektir. 

Mekteplerde 
Askeri dersler 
Zaif not alanlar sınıfta 

geri bırakılacaklar 
Maarif Vekaleti, bütün lise, orta 

ve mua.H":m mekteplerine askerlik 
denleri için mühim bir tamim gönder 
m.İ.§tİr. Bu tamime göre: 

ı - Şimdiye kadar ihtiyari olan 
askerlik deni bundan sonra mecburi. 
dir. 

2 - Her yaz tatilinde bütün talebe 
nin kampa ittiraki mecburidir. 

3 - Bütün clenleırden iyi numara 
aldığı halde yalnız askerlik deninden 
hafif not alan talebe UDifta Q>ka ka
lır. 

4 - Şimdiye bıdar yahıız ikinci dev 
rede göst«ikn aakıerlilı: deni ve tat
bikatı birinci devrede de gö.lerilecek· 
ıl'r. 

5 - Aııkeri denlerde talebeye, bil
ı.as.a, zdıirli gazların kullanma tarz. 
lan, bu gazlardan korunma çareleri 
öğretilecek, bu mevzular üzıe:inde kon 
feranıı.lar verilecektir . 

Yirmi muallimin ışına 
ni hayat verildi 

Maarif inzibat meclisi toplanarak 
devamsız muallimlerin vaziyetlerini 
tırattınzıı~. Ecnebi ve ekıa.lliyet mek 
ft'plerinde devamsızlık göateren 20 ka 
dar muallimin ipnc nihayet verilmiş
Cıir. Bunların yerine, Muallim mektebi 
mezunları tayin edilmi:ı-tir. Bundan 
amıra, nıeJN mazereti ol:nadan, de -
vıunaızılık göster- muallimlerin vazi· 
felerı"ıne nihayet verileoe.ktir. 

Mektap!ere f ıtır ve zekat 
zarfları gönderildi 

Tayyare Cemiyeti melrteplere her 
yıl olduğu gibi, oad•k"' fıtır ,.., zekat 
zarfları a:öndermittir. Talebe bu zarf
ların içine ayırabildiği kadar para ko 
Y'll calstır. Mektep]-erdeki fakir çocuk
larm gÖnlünü kırmamak için, bu gibi 
çocuklam da birer zarf vıerilecek ve 
onların da biç Qb:ıe.zaa kırk para koy
maları, mektep idareleri tarafından 
temin edilecektir. 

Gıdasız çocuklara yardım 
llk mekteplerde okuyıan 7 bin gı:

dMız çocuJ<f.ın bu __, ancak 2 bin 
çocuğa, baltada iki gün yalnız öğle 
yemeği verilehleoektir. Yemek veril
mesine önümüzddci ayb14mda ba+la
nacakhr. Hili.liahmer cenıi)"etine ha • 
yınever kim-1er teben-üd.e buhmur -
la.na, yardan geniıletilecektir. 

* Mezunen Ankarada bulunan, lı
tanbw Maarif müdürü Bay Haydarm 
bugiln tcbrimize dönmesi beklenmclı

tıedir. 

Tramvay parası 
Komisyon tarifeyi olduğu 

gibi bıraktı 
Tnmway tarifesi;ıi yapacak olan 

Nafia bapnüfetôti Bay lbraohim;n bıq
kanlığı alt.ıırdaki komi.yon ip.ıö bitir
miı ve edil tarifeyi olduğu glbi bı.rak
mağa karar vermiıtir. 

Binaenaleyh -.Way iicretleri ne 
azaltılmıı ve ne de çoğaltılmı~tır. 

Şirketin besaplarmıu tedcikfoden eJ. 
de edilen netice bud..-. Bu netice na
fia bakanlığma lıildirilmiıtir. Son söz 
nalianmdır. 

Kadıköy su ıiıketi tarifesini tetı.ik 
edecek olan komi.,on da a7 bqmda 
toı>l-caktır. 

Ezilen bir sınıf: Şoförler 
&r kcu; yıl evuel l8tanbul belediye

rinin numara111u t<l§ıyan iki bine yakın 
taksi otomobilinin yansı bugün gctNJtj• 
lorda çürüyüp gidiyor. 

Bu o demektir lıi Türk pcn-QIUU1I 
ıöu görünür büyük bir parçd.tı bir 
paslı demir külçeri h'1line 8'elmİ§, bir 
çok Türk aermaye «lhiplerinin elleri 
böğürlerinde kalmı§trr. 

Gazetekrin gelip geçici günlük h<J. 
uadisleri arasına karıf(m bu ""' hıUli
aenin ökonomih bir mesele oldağunu 
belki bu ifle uğr<ıFı ot.>riterler bile 
anlamantı§lardır. 

Sekiz yüz otaımt>bilin iıe yarar bir 
halde iken gar'1jlarda çürümeleri ue 
bugün piyasada çalıpn fOlörlerin de 
belediye vergilerindeTt fİ}Hiyet etme
leri ;yalnız bir iısizlik -le•i değil
<lir. 

Otomobil acenteleri her yıl yeni 
model otomobille pİY"U«ftın can nok· 
taaını auuçl<mna alJıhları beş alh :yd
danberi takai ifini meırlek tutanların 
tutıımu bozulmaı, iıleri bo:ıulmuıtur. 

Otomobil ticareti kontenjan ı:ibi 81• 
kı bağlarla bağlanmq değildir. Ser
beatir. BlBIDll için Türkiye piyasa.ıı. 
gücü yet•bildiği kadar otomobil r-
kebilir. 

Takri İfletenler acentelerin uzun 
uade uererek yaptıkları kolaylıklar
dan cesaretlenerek kalJırmmy«:ak • 
ları alır yiiklnin ..Uuwı Jüpniifler • 

dir. MÜfferinİn daha aüalü, daha te • 
miz arabaya düılıünlük gö..terrnni de 
bwıu körük'-'iftir. l§te ba iki kollu 
teflJİk (Talıri) maleiini kül kömür 
etmi,ıir. Bir ıehrin nakil uo.sıtalanı ih
tiyacını ölçüp ~k, ona göre piya
IOJll çeuirmek uazileai b<tna kalııWı o 
ıehrin beleJiyeaiııe düfel'. 

l.tanbul belediyeli iki yıl eı1lıel bu
nu kaoradı cıe tckliys Jlflfli otomobil 
çıkmawıı yaaak etti. F alıat bugün ıre· 
ne en aon model otomobillerin t'11ui 
de çalqmağa bafladıklarını görüyoruz. 

Tak.iye çıkan 1ıer yeni an:ııba ken
dinden eıwelkini garaja gönılaıecck • 
tir. Çünkü piyar mı ilıti,_a haddiıU 
"fl'Uftır. B..,.;in nöbet :yerl.rinJe ak -
f(lma kadar bekleyip günlük maımrh· 
nı bi.le çıkaramıry4111 otamDbil aalıip • 
leri pelr çoktur. 

Ben, belediye va-gı"lninin daymnl· 
maa derecede ağır olduğa likrirule 
deiilinı. Yalnız belediyenin tabiye 
yeıııi otomobil çıkartıp •kiberin hurda 
olmasına fır- Vflnliii için kendi ge
lirini kendi kayebltiğine kaniim. 

T aluiyi .lw tw mak, beleaqe geli
rini kaybetmemelr için ea <lfaiı Jört 
yıl lıiç bir bahane ile ue hiç bir dolam· 
baçlı yoldan taksiye yeni otomobil 
çıkmcuına meydan vermemeliyiz. Yok
aa ıolörler de "!' kalır, belediye de 11e 
lirinedn olur. 

B. Cahit KOROG.LU 

Adliye korido
runda bir dayak 
İki kadın bir kadını anahtar 
ve iskarpinle yaraladılar 

Dün Ml.l.i.ye koridorlannda bir dayak 
hadisesi olmu §, iki kadın bir ba§ka ka
dmr aıuıdıtar ve iskarpin ile yarolamrı
lardır. 

Yaralanan kadın, Ay§C, yAralıyanlar 
da Seher Ye Ane adb diğer iki kadm
cbr. 

Yaralanan Ay§enin laz kardeıi Sa
~e~ koa.ı araamda üçiincii h~~ 
mahkeıme&İ:ııde bir duruıma vardır. 

Yaralıyaıı Ane ıile Sdı« malıkem~ 
de Safiyenin aleyhine ve koca1>nm Je. 
hine pbitlik etmişlerdir. Mahkemeden 
çıkınca Safiye bu iki §Ahit kadmla ağız 
kavgası yapnwya başlamıı, Ane de 
kardqıi.ni arkalarnalı: için araya gİnnİf
tir. 

Buna kızan Seher ile diğer Ayıe de 
biri anahtar, diğeri ayağından çıkar • 
dığı iakaıpin ile Ay§Cye Lücwn etmit
ler ve lıadmcağa:ı kafasından kmılar 
fı]kırmcaya kadar dövmüflerdir. 

Nihayet adliye polisleri İle kanı
nuflaı-, daya )'İyen kadun da, dayak a· 
tan lradmları da alıp adliye jandarma 
karakoluna götürerek baklarmda tahki
kata baılamqtar.ıır. 

Hırsız 
Halı, çikolata ve ..,;..., çoılmelrt.an 

ıuçlu Hasan Ye Hiileyin diye iki acllı 
bir adMD1D dün ceza mahkemesin.le cfu. 
nıpmw :JAPl)mı,, ıuçu cabit olmuş, 
müdcMumumi Ceza&UU İstfmİıtİr. Mu
hakeme batlra gÜne bırakılmııtır. 

Dilenci 
Dilencilik yapmMıtan suçlu Ve,..eJ 

adlı bir ack:n dün sulh ceza mahkeme. 
tinde muhakeme edıilmiı, iki hlılota 
müddetle belediye lıizmetiııde çalııtı • 
nlmaya mahkUm edilmiştir. 

Yeniden tevkif 
Pul aatqmdan ihtilas yapmıııkt.ı 

suçlu olup evvelcıe mevkuf iken _.,,,.t 
baaıkılan Eıref dün ağır ceza malıke
._.j kararile teTklf edilmiıtir. 

Bir evlenme meselesinden 
çıkan cinayet 

Beıiktaşta bir evlenme m e'eaM,. 
den dolayı kendilerine kız kard"Jİnİ 
vermek istetniyaı Celili ötdiinnckten 
ıuçlu Hacı ve Hakkı isimli il<i kar<le
tin muhakemelerine dün ağır cezada 
devam edilmiş, Aliye adlı bU kadınla 
bir doktorun f'lbit olarak getirilmesi ._ 
çin dunlf1D3 ba§ka güne bıralalmııtrr. 

Fuhşa teşvikin cezası 
FuhU§ ve fulıp teşvik AI<;Undım 

dolayı birinô. ce:.a malıkcmesinde dün 
Galatada Ormıya Lily ve Sinyura ismin
de iki kadm lııiTer sene hapse ve elli
teır lira para cezasına mabkıim edil -
mitlerdir. Mahkeme masrafı da lre:ıdi
lerinden almac.ııktır. 

Dünkü hava 
lSTANBUL, 13.A.A. - Sıfır derecei 

hararete n deniz sCYiyeıine inmribnit 
barometre bu aabab saat 7 de 764, 14 tc 
765, derecei hararet 7 de 8,5, 14 te 12,S, 
azami hararet ı2,5, ua:ari 7,5. Riizg&.r 
mütebavYil ve sakin esmiıtir. Azami sÜ· 
rati 1'1niyede 2 metreye çıkmıştır. Dün 
akşamki yeğnıorun miktarı ı,8 milimeı.. 
redir. 

1 BORSA 1 
ı----(lJ B•nkumdan alma.n cet.eldir) 

13 K. Evvel 934 
AKŞAlıl Fll'ATLARI 

iSTiKRAZLAR. l TAHViLAT 
lıtikrau .ı..;ı,ıı 94,25 Rıhtun 17 so 
1933 ErsaPİ '11 An. Miimetıil 49,70 
Kuponıo.:s 27,95 Ao.. Tal.•ill l, il 45,55 

• 11 211,65 AlL Tal.vili ili 46 

- 111 26,85 
ESHAM 

it Ban.kau Nama 10 t Reji kuponaua 
,, ,, Hamilin• 10 J Tel~fon 

2,20 
10,60 
18,liO 
13,10 ,. • Miie11lı 95 ! T orkoa Türkiy• c...ı.a- Çimento 

riyet Baıohu 57,50 ittihat do7. 
Tram••7 30,50 Serk dey. 
Anadolu H isıe 28 lt.a.Iya 
Sir. Hayriye 16 Şark m. ec:r..a 

13 
0,87,50 

1,55 
4,65 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 622.75 Prai 18,97,90 

Par.iı 12,03 Belınt 34,95,32 

Milin o 9,29 Motlro•a 1Cl,88,5e 
NVyork 79,38,30 Berlin 1,97,63 

C.nnn %,45,25 Varıo•a 4,19,75 
Atiaa 83,89 Bud.apeıte 4,16,97 

BrGkMi 3,39,70 Maclrit 5.31.75 

Amaterd.am 1,17,32 Biikr .. 78,96,50 

Sofra 811,21,117 Viyana 4,29,86 

NUKUT (Sahf) 
K•nıt Kurat 

OF. Fraıuu 189 20 l. la't'icr• aıs 

1 Dolar 125 l P•eta ıs 

1 Kw. Cek 98 1 Mvk 43 

1 Sil• AT. 23.SO 1 Zloti 22 

l lıtarlia 825 20 Ley 17 

20 Liret 213 20 Dlaar • 20 L..,a Z3 l Çıerno"VİÇ -.-
20 F. Belçika 115 Altm. 9,32 
20 Drahmi 24 Mec.id.iyıe 41 

1 Florin 83 Bank.not 240 

TAN 
MİLLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

... 
Güniifi"w··;;-· -1 
Ç BWi'~. • ~JI 

Paı·a !;ıyasanıız 
Başbakan General ismet lnönü 

tutum yedigünü dolayısile çok dik
kate şayan bir nutuk söyledi. Ve 
bununla yırrdumuzun iç ve drş st

yasasındaki emniyeti, ökonomi 
varlığını gözümüzün önüne yay. 
mıı oldu. Btıfbakanın her sözü ü
zerinde ehemmiyetle durulacak ay 
n bir mevzudur. Onun için biz bu 
yazımıula yalnız alhn meselesini 
vs Türk parasının vaziyetini tetkik 
edeceğiz. 

BQfbakanur.u: diyor ki: 
"Cumhuriyet Merkez Bankası

nın altın mi.lıılcın bu aene zarlın· 
da da artmıştır. Geçen sene bu va. 
kid-er mevcut altın, ortaıla dönen 
ve tedavül eden kağıt paraya nü
betle yüzde 15 tutuyordu. Bugün 
aldığım malumata göre bu mikdar 
yiiule 16,5 ğa çılımıftır.,, 

Filhakika bu mühim bir teza. 
yüttür. Çünkü birçok memleketler
de, mesela Almanyada altın karfı
lığı aon zamanlarda artmıyor, bi· 
lakia eksiliyor. Soma mesela dün· 
yayı saran büyük ökonomi buhra· 
nı kar,mnda parası oynak olan bir 
çok memleketlerdeki altın sahiple
ri buni-an parası sağlam olan yer
lere ve bu meyanda altın esasını 
kabul eden memlekedere gönderi· 
yorlar. Banan irin FransaJa Poin
cıımi tara/ardan frangın iltikran 
temin olurulaktan soma bütün 
dünyanın altınlar, buraya toplan • 
mağa bcqladı. Ve Banque de Fran· 
ce bu altın hücumu karşısında ne 
yapacağını ŞClflrdı. Gene ayni se
bepten dolayı Belçikada Banque 
National'in çıkardığı kağıt para
nın mukabili olarak yüzde 68,5 al
tın vardı. Bu kadctT altın fazlalığı 
bu memleketler için bir serJet ol· 
makla beraber, büyük bir telJike
dir. Çünkü eğer dünyadaki ökono
mi buhrt!llı yavaş yava., ortadan 
kalkacak oluraa bu memleketler· 
deki fazla altın nihayet geldiği ye
re oeyalmt Jaluı ziyade emniyet ve 
İf göreb:leceği bir yere gidecektir. 
Altını çok olan memleketler, hari
ce altın mukabili kredi açmaılıkla.
rı müddetçe, bu altınların bekçili
ği vazifesini görmüf olacaklardır. 

Türkiyemizin bütün acun para 
nya.sa.sı içindeki sağlam mevkii 
nazarı itibara alınırsa Cumhuriyet 
Merkez Bankasının bu altın mev· 
cudu çok iyidir. Ve bu artll para· 
mıza olan emniyeti göstermekle 
beraber, Türkiyeyi bi:r alhn bekçi· 
si vaziyetine de sokıııamaktaılır. 

Kaldı ki Başbakanımızın söyle· 
diği gibi "biz kağıt paralara kanu
nen henüz daha karplık ta ilan et
meJik.,, 

Eğer bU münhasıran alhn birik
tinnek, yani milletler an:uuiduki 
alıfVerİfte mümkün olduğu kcdar 
az satın alarak çok satmak gib: 
dar bir düşünce ile hareket ebe 
idik Jah" çok ııltın biriktirebilir
dik.,, 

Biz Colbert'in bir v'1kitler Fran· 
aada tatbik ettiği bu usulün mah
;ı;arlanm biliyoruz. Colbert'den ör 
nek alarak, Mercantiliııme'i tatbik 
etlen ' memleketlerin ne vaziyete 
tlü~tüklerini de gördük. Biz mcm· 
lekele yıılnız kıymetli madenlerin 
ve tafların girme<:ini düşünmiiyo
rıız. Biz memleket dahiline iş gir· 
mesini ve memleket dahilinden iş 
ı;ıkmasını istiyoruz. Ancak bu bi
ze ökonomik yolJa bir kar temin 
eJebilir. Altın bekçisi olan ır.e::-ı -
leketlerin vaziyetleri, gözi;müziın 
önündedir. Buna mukabil bizim 
"bu buhran senelerinde" lxışardı
ğunız ipler tle meydandadır. 

Onun için Türk parasıı sağlam· 
dır. Ve sağlam kalacağı da bir de
fa dah" BQfbakanur.ızın ağzından 
teyit eJilmif oluyor. "Ve müli 
paramızın kıymetini tı.tmak için de 
bütün farÜanmız vardır,, 

Bu Türkiyenin ökonomik uılıa • 
da emniyetini bir kat daha kuvvet
lendirmektedir. 

Mümtaz FAiK 

fstanbul kadınları da fırkıı 
ya girmeğe başladılar 
Kadda.nnmm da yeni aay.lav oe • 

~e kanpnalan için Cuniıuri7et 
Halk Fırkası yuasma göre, fırka aza. 
aı ola.lan lizmıdır. 

Fırka genel yaqanlığnıın tamimi ii
-W lc:admlarıml2 da fırkaya müra
caatla aza yazılmağa baıJamrılardır. 

Şehir meclisindeki kadm azalar. 
kacbnSar birliği azalan fırkaya giderek 
kaydolm"llardır. 

E!e:.trik tü.i~ kuHaaınız 

Alevi, dümanı ve tehlikeli ko

kusu yoktur. Her dakikada bizme-

~t. ı.. : . s~:-fiyatı ~aatte 1,5 

ila 3 kurut kadardır. 
10046 
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SaranlQJntmı 1 

IHI aılta arau toplanan Milletler 
Cemiyeti Konseyi dünya ban-

ııklığı babnmdan iki mühim karar ver• 
eli: ilk önce Sar meselesini. halletti. San.. 
ra da Yugoslavya ile Macaristan .. .....,. 
daki davayı her iki tarafça da kabul edi
lebilecek bir telde bağladı. H...- iki me
selenin ele mahiyet.İni saypleğer okuyu· 
cıulanmu bilirler: 

Sar' da 1935 yılı ikinci kanun aymm 
on üçücü günü araya müncaat yapıla • 
caıktır. Bu araya müracatta Sar l:.aHo tu 
üç tıklan airini l'ercilı edeceklerdir: 1-
Almanya'ya dömnek. 2 - Fransa'ya il
tıibak etmek. 3 - Şimdiki beynelmild 
idareyi dev.., ettirmek. 

Bu noktalarda bir ihtilaf yoktur. ASfro 
cak ariya müracaata kadar ve bilhassa 
araya müracaat 11r;olcmda uayİf bozu. 
lacak olursa bu aaayiti kim iade edecek? 
Sar on bet yıldan beri Milletler Cemi
yetinin ıdarui aibnda bulunduiuna gö
re aaayiıten mes'ul olan da Milletler c ... 
miyetidir. Ancak Milletler Cemiyeti 
1926 yılında bu asayİıi muhafaza vazİ· 
fesini Fransaya terkeımitti. Fransa o za
mandanberi, asayiıin mubafa:zau tc&p 
ettirirse Sar'a oil.üı kuvvatile müdahale 

· hakkını muhafaza ettiğini bildirmekte 
idi. Almanya 1926 yılından beri vaziyetin 
değiıtiğini lleri ıürerd< Fransız askerle
rinın Sar'a girmesine muvafakat edemi· 
yeceğini bildirdi. Fransa ile Almanya'mn 
arası açıldı. 

Milletler Cemiyeti namı- bu iti R.o. 
ma' da t ,tkik eden Uçler komi•yonu ta
rafından hazı,.anan rapor tetkik edilir· 
ken K.onsey, bu nazik mesele hakkında 
bir karar verdı. Daha öace üzerinde an
laııldığu. ıiiphe eılemiyecek olan bu 
karara göre, hansa aaayiı bozulacak o
lursa, Mılletler Cemiyeti namına yalnız 
başma hareket etmekten vazı;eçmekte· 
dir. Yani 1926 yılında kencliııine verilen 
hakkı l<:rkediyor. Bunun yerine Sar'a ı .... 
gillere, ltalya, hveç ve Holanda asker 
sönderec ~erdir. Hatta asayj1in bozul
masmı beıdenüyerek 1500 lngiliz, 1300 
ltalyan, 250 hveç ve 250 Holanda aske· 
ri Sar'a gitmd< üzere §İmdiden yola çık
mışlarclır. Sarda a.ayiıin muhaiazası Miıl· 
letler Cemiyetine düşen bir vazife oldu
ğuna göre, şMndi gönderilen ukeri kuv· 
vetin Milletler Cemiyetini yalnız Fransız 
askerlerinc!en ziyade temsil edebileceği
ne fÜphe yoktur. Sar itindeki bu anlat• 
ma fransa ve Almanya ...asındaki mÜDa· 
seoetler uzerınde iyi bir tea.ir husule g,.. 
tirnlİ.ftİr. 

• •• 
Yugoslav. Macar davaaı 

lib...MI illet er Cemiyeti Konsey'inin 
u w u dünya ıulbcı DNDIP? baf'U"dıiıı 

ikınc.ı muıum '! Yuırculavya ile Maça -
rutan arasındaki dava hakkındıt karar 
vermektir. Filhalci.ka dava henüz niha· 
yetlenmif değildir. Ancak ..., İçin .bir 
le "ike olmaktan çııkınıfbr. Karar ile 
hem Yugoslavya manen tatmin edilmit 
oıuyor, hem de Macaristan'm hayaiyeti 
renci<le edilmiyor. Es.... Milletler C... 
miyetimn de kartıılaıbğı vazife bu idi. 

Kra Aleksandr'ın ölümü hakkınde 
duyulan acı bütün devletler tarafıııoda.. 
bir dofa d<>ua tekrar edildi. Bu meoele 
Ü<e• .. ,de devletler arasında iki fikir yok· 
tuı·. uundaa sonra Yugoslavya'nm iki 
dııc;:ı üzerinde duruldu. Yugo&lavya'. 
lllD ıunlan utediği anlatıldı: 

l - Macari5lanm •uçlu. oldı.ıiunun 
kabul eclilmeııi. 

2 - llet"icie beynelmiW tethiı hare
ketlerine mulİ olma.k .için tedbir aı.ı
mau. 

ikinci mesele bir Yugoslav meseleAn
den ziyade bıitiiıD devietleri ali.kadar eden 
bir meseledir. Beynelmilel tetlıi§Çİler 
sulh için büyük ı.ir tcbWoe olmaia bat· 
!adılar. Bu tehU:.e ancak bütün devlelıle
rin elbirliği ile izale edilebilir. Bu mese
le ile meşgul obnak için on bir devlet 
murahhaaından mürekkep bir kcımiıyon 
teıkil ecLıdi ve bunun raportörlütüne de 
lngiliz murahhası Mr. Eden tayin edildi. 

MacariW...'ın mes'ul hltWmuı bak • 
!undaki Yugoslav talebine go!Iİnce; bu, 
oldukça hararetli münakataYA aebep ol
du. Fransa Yugoslav tara/mı, ltalya ela 
Macaristarun taraılmı iltıizmn ettiler. Jn. 

den gazeteyi kaptı. Ve o ilk .-.km
lığından kurtuluncaya kadar bir yıl 
dırım süratile 110n kısınma göz ııez· 
dirdi. 

-- Oooh ... çok tükür .. 
Rahatlanmı,tı. Gazeteyi hayretle 

kendisine bakan sahibine iade etti. 
- Çok naziksiniz beyefendi! -

diye mırıldandı - Terbiyesizliği· 
mi af buyurunuz ! 

Ve bir cevap vermesini bekleme
den tramvaydan atladı, çünkü mec
hfıl adamın gözlerinden sabrının 
sonuna geldiğini, hani nerdeyııe 
bomba gibi patlayıvereceğini anla· 
mıttı. 

Kendini daldırmış gidiyordu. Bir 
el göğsünden itince bir homurdan· 
ma i4itti: 

- Önüne baksan a be birader! 
Dalgmlrkla bir kadının ayağına 

basmıstı. Zavallının nasırı mı var 
dı ""? kıVTım kıvrım kıvranıyordu. 

giltere bitanııflığım muhal ... etti. Ar> 
cak nihayet bir formiil inı.lunda. Bu for
müle gön, Macaristan hüık ........... in SU• 

çu dePI. fakat G.zı M.car memurlarına 
ihmalleri ırörü.ldüğü teslim edilmektecia. 
Bn, Yqos.lorvya'yı -8n ettiği gibi, 
Macan.tanı ela rencide etmiyor. 

İsmet " lnönü,, nün son 
Trakya gezintiai 

Yugoslav • Macar dava11 Milletler 
Cemiyeti Kcmaeyinin bu brarile artık 
tebılikdi bir mesele olmalotan çıkıyor. 
Bir otunı§la iki nazik meseleyi hmlet· 
melde Milletler Cemiyeli Konseyi 
sulh ujinmda en hayırlı iki iPni yapmıf 
oluyor. 

• • • 
Frannz Siycueti oe Aurupa 

Ş imdi bütün diİDyMıın aJi. 
b ile beklediii §Udur: 

Aca bu iki meaele üzerindeki an
latma, Avrupa'mn büyük devlet• 
leri arasındaki miin••ebetler üzerine na
Al bir tem yapacal<tır? Bu ilıi mesele il• 
ya doğrudan doğruya, yahut ta dolayıai
le alikadar oı.n büyük devletler A1maJa. 
ya, Fnmı&a ve ltalya idi. Fakat büyiiılı: 
d<wletler eralllldaki miinuebetler biri. 
birinden ayn ve müstakil olarak tetkik 
edilemez. Fransarun Almanya ile müna
sebeU, Fransa'nın Rusya ile miinasebo
tine o da Ruıya'run Almanya ile müna
aebetine baj-lıdır. Beynelmilel münas,.. 
betlerin düğüm noktası, Fran&ıZ harici ııi 
yasetinin takip edeceği istikamettedir. 
Fransa'da ötedeıııberi mevcut olaıı ;ıttl 
cereyan vardır: 1 - Franıanm Almanya 
ile temas ederek aııiafmağa çalıımau. 
Bu, Briand'ın ıiyaset.i idi. 2 - Diğer ta
raf!= Herriot'nun terviç ve Bartbou'nun 
da tatbik ettiği bir siyaset le Fran&a111n 
Rusya ile be......,,. yürümesidir. 

Şimdi Fransa ltu iki yolun aynldığı 
noktaya gelmiş bulunuyor. Hariciye ba
kam Lavafin baıüz bir karar vermediği 
anlaııhnaktadır. Çünkü bir taraftan 
Rusya ile bir ôıilaf Eızalmııştır. Bu iti
lafa göre, Fransa ve Rusya ıark misakı 
imzalanmcıya kadar bu miııalmı aktini 
müıkülle,tirecek hiç bir harekette bu· 
lunmMnayı taahhüt ediyorlar. Gerçi bu 
Rusya ile imzalanmıt bir ıttifak dcğiıdir. 
Ancak heriıalde Fnuuanın Rusya ile 
çok iyi mW-ebette olduğUıD& delalet 
eder. 

Diğer taraftan M. Laval'in Sar itinde 
anlaşmak için gösterdiği cemile acncak 
Briand tarafından gö.terilebilirdi. Bu da 
Ahnanya ile anlaşmağa doğru bir t<Sna
yiil olduğunu göst-erir. Fransa Rusya ile 
Ahnanya yani garp Lokarnoıu ile prk 
Lokarnoau •asında N.ilanıyor. Bir veya 
diğer yolu takibe karar vennİ§ değildir. 
Awupa ıulıü bakımından en hayırlısı 
bunların her ikisini de telif edebilmektir. 

• * •· 
Hala beynelmilel borçlar 

arm l:ıirinci ki.mınun on v beti. A~ devletlerinin 
Amerikaya olan ~lannm tediye
sıi vadesioiıı geldiği gün. Bu borç
ların taıiıbiN UJU!ı-. okuyucula • 

Batlı"- lanet lnönii, Trakya'da üç 
&ün süren bir yokuluk y_.,.k Anb
ra'ya döndü. Bu yolculuk, Edirne'den 
·çodıı'ya kadar, bünin Tnakya'da, görii&
memit Lir sevinç uyandırdı. Jb.fbok•ND 
uğradığı yerlerda, kamu sanki yeni bir 
kurtulıqwı Oaynımmı yapar ıribi, gün
düzleri omuzda bayrak, geceleri, elde 
11.ı.; dıımet» ia geçtiği yollara döküldü
ler. Trakya, bu öeeni c:wnburluk kurul
d,.P gÜıle laıclar .ileri gelen beylik ... 
dmulıırıDID bİç Jıirinden gÖnnemİflİ. E,.. 
dirne, lıir üvey oiul giıbi, idi. KioMe ya
nma uiramaz, cNiceain?» diye sormaz
dı. Köylü arasında boy göst...-ler, jan
cluma çavuıu ile vergi ctahııöldar» lan 
idi. s...ı.r da yalnız bac a!maia, ı.aeı
ten kendilerini betletmeie gelirlerdi. 

Trakya köyliMü, -in ı- ovaJUll or• 
taamda, yan aç, yan tok, ya~ alıt
mııtı. Ancak, onun batlıca düfÜnceaİ, 
sınw boyunda:ıı ötürü .idi. Bu •ınır boyu, 
nk ..ı. değiF"; Edinıe üç bet yılda bir, 
yabancı pWneler altmda kalıp çiğnenir· 
eli. Köylücükleıin yal&Yl§I geceli gÜD • 
düzlü korkulu bir dıq içinde geçiyordu. 

Bu yüzden; ata yurduna, ~-~":'.'.· 
maz olmutlu. Trakya'da yıllar°"'"""'' 
süren, nasıl analatay1m, bir tedirginlik, 
bir yerleıememezliık vardı. 

Kulaklar kiritte, eller tetikte, bir ya• 
ıayıı ki, böyle sürüp gitseydi, Trakya 
ovasmda, taı üstüne t~ omuz üstünde 
bat kalmıyacaktı. 

«Atatürk» Tün.iyesi, yurda, her itin 
batı baysallığı (emniyet) soktu. Baysal· 
!ık olmadıkça; gönüllerde sürelııli bir ça· 
htına duygusu kök tutamıyacaktı. 

General ismet lnönü bu son Trakya 
gezintioi ile Trakyalıl.a ve bütün Tür
kiyelıilere bir daha ııöylemit oldu : 

- Bu topraklarda cBay» ıizııinizl 
Kiminiz ekip biçecek, kiminiz yapıcılık, 
kuruculuk edecel<Wıiz! Alııveriş.uıizle, 
itiniz gücünüzle uğraıınız. • • 

Yurdun büyük itleri bizim üurimiz· 
dedir! 

Cumhurluk çağı, bütün özünü ulustan 
alıp bütün güeü ile gooe o (ulus) a da· 
y~n bir varlıktır. Bu varlığın söyle .. 
diklerine inanmak, öğütlerini tutmak ge
rek! .. 

Yurdun baymdırbğı böylelikle bafarı· 
lacaktır. 

M. Salahaddin GUNGOR 

TESEKKÜR 
Avukat ve Madenci Ali Nihad'ın gerek 

cenaze merasimine iştirak etmek ve ge
rek mektup~ telgraf veıaire surette be
yanı taziyet eylemek lütfunda bulunan 
aile dostlarımıza ayn ayn cevap ver
mek imkansızlığı kartısında buyuk elem 
lerimi:ıe iıtiraklerinden dolayi en derin 
minnettarlığnn ,zla teıekkür ederiz. 

ls:net, Nebahat, Nahid, Nejat 

rowz hatırlarlar. Galip devletler Alman- --------------yadan tamirat borcu aldıkça Amenkaya 
olaa borçlarmı ela ödemekte idiler. Al
nanya tanıirat 6oraa ödemeyince lngil.0 

tere, Fransa ve ltalya da Amerl'.raya olan 
boroçlarını tediye eıta>enıeğe karar ver
diler. Ancak Amerika bu mahaıup mua
melnini kabul etmedi. Devletler buna 
rağmeo borçlarını tediye etmiyeceklerini 
bildirdiler. Amerika O.. borçları ölgt eclil
mit telaJdı:i etmediğinden her vade.ı ı:el· 
dikçe borçlularına hatırlatmaktadır. Bu 
deia sene hatırlattı. Onlar da fU cevabi 
verdiler: aTediye edemiyeceğoinıizi ilk 
dela olarak bildirdiğimiz zmnımki vazi
yet değipnemiıtir. Bımun içia bu defa 
da tectiye etmekte mazuruz.» 

Amerika borç1-ı f....tıedilmemit t,.. 
li.ldü etmek.le beraber, bu borçl81"1D 
bir defa daha Amerikaya tediye edileco
ii çok f iipbdidİr. 

• • * 

H ~ ltalya -"erleri i
le Habeıler arannda vuku& 

ırelen bir hudut ça11>qmaaı büyük he
yecan uyancı..dı. Bu heyecanm sebebi, 
hadisenin ehemmiyebııden ziyade ltaJ.. 

ftlüe.lifi: Na:ımi Şehap 
Ve bir adam, diflerini aıkmıt, küf
retmemek için kendini güç zaptedi
yordu. Bir "affedersiniz!., de onla. 
ra sarkıttı. 

Mahcup olm'-"tu. Bir ba.tka halt 
karı~tırmamak için etrafına bakın
dı. Y enicami tunelinin tam önünde 
bulunuyordu. Hızlı hızlı yürüdü. 
Bahçekapıdaki büyük mağazaların 
önünden geçerken hala; 

- Oh çok 4ükür ... çok fiikür ! -
diye söyleniyordu -

Gazete vakayı gayet mufassal 
yazdığı halde Calibenin hiç bahsi 
geçmiyordu. Hatta bu ölümü doğ. 
rudan doğruya bir genci harap e
den gırtlak veremine atfediyorlar
dı. Sandalda bulunan •itelerin en 
adi. en ucuz rakı şitelerindendi. Po
lis bunların tala.ttan çekilmi• ispir
tohrla yapı'mı• olmasından ,üphe 
ediyordu. Gazete muharriri Cavi
din zavallı anasını da aramıt. bul-

yanın öteded>eri Habqiatan haldanda 
bealemekt.. olduiu snellerdir. l<talya· 
mn Habepatanda bir takım emelleri ol· 
duiu maliiımdur. 8u yüzden geçen yüz 
yılm sonlanna doğnı ltalya ile Habe
tistan arasında bir harp l'e çıkmıfb. 
Ancak bu emellerin tahalı:k.auna mani 
Fransa olduğu zanneditiyordu. Son za• 
manlarda Fr-• ile ltalya arasında bir 
takım~ yapı.lmaktadır. Söy
lendiğine göre Habqistan da bu pa
zariık IDe'VZUiarmdan birini lqlıü edi. 
ycırdu. Hudu.t hi.disesi üzerine bu pa· 
zarlıklarm neticelendiği ve Franoanm 
Habe§iataıda ltalyaya sed>esti ftOIC!i
ği zımnedildıi. Ancak fİmdi anlqılıyor 

ki çıizilmiyen bir hudırt İtıalafmdan ÇI• 

kan bir lı.a.diseden iıbarettir. Hadise et
rafında henüz tahilit gehnemekle '
nıl>er, meselenin azıcık İzam edildiği 

de anlaı>lmaktadır. Her halde fİmdilik 
bir Habeı • ltalya harbi kartısmda ""'1· 
mıyacağrz. Maamafih bun.ı- ltaly111UD 
Habqi&tandaki emellerinden vazgeç· 
tiği giiıi bir neıbce de çıkarılamu. 

A. Şükrü ESMER 

mu,tu. Kadıncağız oğlunun bir a'1t 
buhranına kurban olmasına zerre 
kadar ihtimal veremediğini aöyle
mişti. Demek ki CaYit Calibeye kar· 
fı duyduğu ümitsiz sevgiyi hiç kim· 
ıeye çaktımıamıftı .. 

Buraya gelince beyninde bir •ÜP 
he kurtlandı: 

- Sakın Ömerofa aöylemit olma.. 
ım ! Eğer o gevezeye çıtlattıysa 
yandık. 

Sonra kafası yava.t yava.t bir ba.
ka tarafa saptı. Ceblerini yokladı. 
Arapkirlinin, bir Çin mandarininin 
fermanını andıran kart vizitini 
buldu. 

- Muıul hanı." - diye mırıl
dandı - Musul hanı birinci kat 
numara sekiz dokuz ... ala. 

Ve yüzüne lakayit, neteli bir 
hava vererek postahaneyi geçti, 
tütüncüyü dolandı. Üzerinde kırını. 
zı boyalı, kü ök bir tahta tabela 
sallanan bir kapıdan daldı. Geni4 
bir ta• merdivenden çıkarken, gözü 
ne trabzanlara arkalarını dayamıt 
iki kız ili,ti. Bunlar fakrak takrak 
gülüşüyorlardı. Onu görünce, cid. 
diletmeğe, mahcup bir eda takın
mağa çalıftılar. Fakat bu gayretleri 
pek beyhude idi. Genç bir bakısta 
markalarım tanmı,.tı. Karta bir da. 
ha bakh: 

-- Sekiz dokuz ..• Burası 011& l"e-

M E L E K uemasındL Dün görenlerin çok beiencliii, bugüıı görecelderiıı 
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ee 
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Oruç ayındayız, fitre 

ve zekat vereceğiz. Bun 
ları kimseye verme, 
Tayare cemiyeti topla
yacaktır. .... 

rek. 
Kapalı bir kapının buzlu canımı 

tıkırdattı. içeriden bir cevap çık
madı. Bir daha tıkırdattı. O zaman 
kı2lardan biri, uzunca boylu bire. 
mer, mide bulantısı veren ucwı bir 
lavanta kokusu yayarak ya.klqtı: 

- Kimi istiyorsunuz küçük bey! 
- Arapkirli Mehmet beyi istiyo-

rum küçük hanım.. 
- Ah ... Nazmi bey siz olacak11. 

nız galiba. .. 
- Evet ... 
- Buyurunuz efendim. .. timdi 

nerdeyse gelir. 
Ve sağ omuzunu gencin ağzma 

değdiren bir hareketle kapıyı açtı. 
Temiz ve debdebeli dötenmit bir o
daya girdiler. 

Yere çok güzel bir hereke halısı 
eerilmifti. Saray iti bir kanapeniu 
iki yanına, sebilhane bardağı gibi, 
tahtaları yaldızlı ve sırma saçaklı 
koltuklar, iıı:kemleler dizilmitti. Bü
yücek bir ceviz masaya hayretle 
baktı. Bunun üstünde neler neler 
yoktu! Küçüklü büyüklü, iğri büğ
rü bir takını titeler... kuru bakla 
taneleri ... Bir avuç mavi boncuk, 
bir ~ nazarlık. iki küçük kap
lınnbağ.a kabuğu, bir pergar. 

- Kuzum bunlar ne? Attar dük· 
kanı mr burası? 
. . Kız, karnını muanm kenarına 
dayaDUf kuyruk ucunduı ona beıla-

teın:i 'ltlı matine 

Bu hafta SARAY Sinemaaında 
CONl:ıTANCE BENNET •• FREDERİC MARCH 

ÇELLINl'nin MACERALARI 
Filminde parlak muvaffakiyet kaJ'anıyorlar. 

FOX JURNAL busuıi bir filminde: Pre•Hı Mariııa'nı Dllk dı 
Kent ile izdivacı mer11iml btUln teferruatile 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
12,30: Pli.k. 18: Çocuk ... ti; otel T okatliya.n 

daıı tra.nımiıyoL 19: Çocuk hiki.yelwi. 19,30: 
Dünya haberleri 19,40: Pli.le. tiyatro musikisi. 
20,30: Koa.fera.nı. Tasarruf •• yerli malı haf
tası. 21: Şiir. 21,15: Anadolu ajaaaı • borsalar. 
21,30: Orkestra, 22: Cu ....-e tanı• ork•tru1. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Plü:. 19: Spor. 19,10: Stenorali dor· 

ıi. 19.35: Şarkılar. 20,15: Dıt aiyaaaama bir ba- , 
kıt. 20,30: Sözler. 21,10: Senfonik koDM"r , 22,15 ı 
Haberler. 23,.25: Dana ıaaıiki.ai.. 24.:. ÇU:aae
muıikici. 

686 Khz. BELGRAT. 437 m. 
18: Çocuklara kültür fizik. 19,SS: Muhte

lif. 20,10: Pl&k. 20,20: Haberler. 20,30: Milli 
neıriyat. 21: Koaferana. 21.,30: Zain.pten na.. 
kil . 23: Haberler. 23,15: Radyo orke.trası. 

223 Khz. VARŞOVA. 1345 m. 
18,15: Solist konseri. 18,50: Söder, 19,15: 

Salon auıaikisi. 19,30: Konferans. 20! Şa.rkt
lar 20,20: Aktüalite. 20,30: Cuband. - Mull
telif sözler. 21,15: Senfoıı.ilc konMr. (konae,.. 
Tatu•ardan) 23,30: Şiirler. 23,40: K.onaerli 
rekli.ınlar. 24,06: Dana musikisi.. 

l: aıüıı 1 P E K Sinemaıında 

Heyecan Ye delıfetle dolu 
auaszam ıllparfflm: 

İSİMSİZ 
ADAM 

F ratı.1ııca ıllsll M, G. il. fil•İ 
Bao rollerde: 

ELIZABETH ALLAN. LEWİS 
STON ROBERT MONTGO· 

MEREY 

Buflin aaat 11 de tendllth 
matine Yardır. 

Khz. LEIPZIG. 382 m. lll------------·•11111 19.20; Şarkılar. 19,45; Mudolin Te .;tar •• 1111 
ıikisi. 20,45: Haftanın ıporu. 21: Haberl•r. 
21,15: Musikili. milli neıri.yat. 22,10: Ak..-.m 
kon.seri. ~10: Haberler. 23.30: Robe-rt Scba
maarun eserlerinden C - dur 1 7.i.Dci faa.taz:isi. 
24: Operet parçaları. 

Khz. PRAG, 470 m. 
16,55: Orkestra. 17.45: Sözler. - Kuartet 

konaerl. 18: Zira.at. 19,10: Anıele propamı. 
- Aktüalite. 20,10: Caz pli.kları. 20,30: Ha
fif musiki. 21.SO: Senfonik konser. 22: Hab.r
ler. 23, 15: P lik. 

592 Khz. BERLIN 357 ... : 
17 H~fif masilU, 19 Sözler, 19,30, Ş...lalar 

20 Küçük radyo orkeıtraaı, 20,40 Aktüalite, 
Haberler, 21,15 Şarkılar, 22,10 Eilenceli kon
ser, 23, Son haberler, 23,20 Gece lr..:>ouri. 

592 Khz. V!Y ANA 507 m.: 
lS,15 Çocuk, 18,40 Piyano konseri., 19,10 

Haftanrn bede-n apo ru . 1 J ,,35 De.11.izcilik, 19,55 
elıefe, 20,05 Ha.herler, 20,15 Noel faTkılan 
Koro ile tat-kılar, 21 Temsil, 22.JO Haberler, 
22,55 Piyano lı.onaeri, 23,30 Haberler, %3,50 
Neı'eli K.oD•er, 24,50 Kuartet konMrL. 

VEFAT 
Abdülazizin ikinci Mabeyincisi Mer

hum Bay Fahri refikası eski Ziraat 
ve ticaret nezareti Maadin müdiri Bay 
Şevket ve avukat Bay Arifinin kayın 
valdeleri ve Anadolu ajanu hesap it!eri 
müdiri Bay a.mH Zühtünün n a..,.. 
kat Bay CeYdet Fahrinin büyük kayın 

valdeleri Bayan Tirendaz vefat ebniıti•. 
Cena:ıeai buırün &aat onbir ltuçukta Kı. 

zıltoprak Ihlamurda Kalamı§ cacld .. inde 
büyük damadı Bay ŞeYlı:etin köfkündela 
kaldmlarak cenaze namazı Zühtü paf& 
camiinde kılındıktan ıonra Erenköy Sah· 
rayı cedit Kabriıtanına defnedileeektir. 
Ailesinin duyduğu derin acı1- iıtirüc 

ederiz. 

rr.=-i-ll-ir-~-t1 
Asnn umdesi " MiLLİYET • tir. -
ABONE OCRETLERl: 

Türk.iye içia Hariç içia 
LK. LK. 

3 ayhiı 4- 8-
6 - 7 50 14 -
ız:~~·!....--...:14:::._.;....-..:ZB..=:.... 
Gelen. .n-aJc •eri TıM"ame:a..- Müdct.d 

seçen aüıhalar 10 kuruıtur.- C..Sete •• 
ınatb&a.ya ait itler içiıa müdiri:rete mi
racaat edilir. Gazetem.is il&nla.rm mea'•" 
liyetini. kab.I etme:&. t 

yordu; al b"l · · · L__ l l• _ Ç ıta ı mesı ıçın .,..n ar a-
zmı ..• - diye mırıldandı -

- Peki ama Mehmet bey bun
larla ne yapıyor? 

- Mehmet bey bir teY yapmıyor. 
O kazanca ortaktır. Baba çal!lD" 
burada. 

Nazmi bir sigara yakmıttı. Kan.a
peye yaslanırken lakayit-sordu: 

- Bu baba epey tuhaf bir baba 
olacak. .. Ne babası bu böyle? 

- Şam babası! 
Kalın, alaylr ve hnn bun bir ses 

bu cevabı vermitti. Nazmi istifini 
bozmadan kapıya baktı. Beyaz tak· 
kesinin üstüne kulaklarından ta
tan kocaman bir y~il sarık sarmı,, 
kolsuz hayderi hırkalı ve açık kah· 
ve rengi talvarlr bir adam sol elin
de bir teneke ibrik sağ elile ince bı· 
yıklarını burarak Nazmiyi istihza 
dolu bir bakı,la süzdü; 

- Y aa-. - dei - küçük bey, 
burada bir faıD babası hazretleri 
vardır i•te ... Bir tam babe.eı ki tatlı
dır ve her derde deva bulur, değil 
mi kızım? 
Eımer kızm gerdanını okflldı: 
- Söylesen e.- Bu küçük bey 

bizim tölıretimizi daha duymamlf 
gali.ha ... Hayret edilecek ~y! .. 

Kırk ~ yıı.fmdan fazla göster· 
miyordu. Çenesinde kırçıl ve sey
rek bir tekke akalı Yardı, Teneke 

Senuıin en btlyllk filmi 

ÇARDAS FÜRSTIN 
Dünyayı dolapn maıhnr opı"t 

MARTHA EGGERnl 

Uı ıağlamlığı koruma 
kurumu toplanbsı 

lıirkiye .. ~ ı.o...- kv
rumu (T~ akıl W rrl'- coasi
yeti) a- - '*luğu cibi 1ıu - ,,_ 
büyük bir ilmi lmraltay l"'IP"..ı....., 

PıU. Fabıettin Ksim <'.W ;m ıı.t' 
kaıılıiı alt.wla ıa; 'm -ı.- ...O 
toplanlnmcla kuıaltaym .ikAnci Jııilılt' 

nu.n ODllllCl1 pu :ceM>e ırQnii Y"'ll.ı.... 
na ,.n k ., ııi.ftir~ 

Kurultayda mamlekeda müt~ 
Unıir - ruh Jı.ekimleri, wt.Qoı-~ 
Ouhııw:al.ur. ~..... ......-.
~dr: 

1 - Sağı ....... ıı.a.ta ........... çw 
hpna ııiiciinün ~ prol, F.....,r 
tin Kerim ve Or. Al.i)'9 Rıza. 

2 - Ps~ det«i o... Ha.r 
yin i::mm 

3 - U. ·• ohgı" ......,_ W Ö; 
kola hekimüii Or. lbııııılııim Z.ı:i.. 

4 - IpennoeiOer (çoıbuk 1rn .. w> 
Dr. c..at 81. 

1935 tennnuzunda Brükselde top!aılll' 
cak Awoıpa ittbodı hijysı mental ..,... 
gresiııe .. da....t plmipjı-• 

ibriği yere bırakarak maganm ~I' 
na kuruldu. . 

- Niçin geldiğinizi sorabiliıo oıı• 
yim? . 

Kız Nazminin cevap vemıesiJtll 
meylan bırakmadan eiiJdi, kulaV 
na bir ~yler fısladı o zaman beb
hazretlerinin yüzlerindeki i~ 
birdenbire siliniverdi; yaltald~ 
bir sesle bu kadar genç olacajıl!!' 
zı nasıl tahmin edebilirdim? J(ı• 
zıın beyefendiye iyi bir kahve yaP;' 
Sonra een Dilber! Neye köy gelirı1 

gibi dıfe.rda durursun .•. Bu re.Y• 
gel .• 

Merdiven tıa,mdaki ikinci kJIS 
da esmerdi. Fakat birinciden da~ 
tatlı bir hali vardı. Bir nefes gib~ 
sessizce odaya girdi. Bir koltuğa 1' 

litti. 
- Bunlar benim yavrulanmdrt· 

Onlarsız olamam .. - diye deva'!' 
etti baba - gönlüm bir türlü ibtt· 
yarlamadı gitti. Çingene karrsrrı111 
dedikleri birbir çıkıyor. • 

Ve Nazminin gözlerinde bir al!" 
ka ıtıldadığmı farkedince derill 
derin göğüs geçirerek; 

Y d d. - küç" ··k beY··· -aa ... eı u 
Sizin nesliniz fala inanmıyor. lıt~ 
diğiniz kadar inanmayınız! Fal<~ 
biliniz ki bir çingene kan11 bir ıF! 
elime bakmıt benim istikbal11111 

bülbül gibi okum~tu. 
B·~-J·-- ıwıeuı 



t~RIHI TEFRiKA: 3V 

İttihad ve Terakki! 
1
/BAHAEDDIN ŞAKIR BEYiN BIRAK.TICI VESiKALARA GORE) 
er lıokkı ,_Afuzdw. Yazan: A. C. 

On üç sene meme/keti kavuran 
adam şimdi memlekete 

hizmetlerinden bahsediyordu 
~ olduğu halde ilim hükmü- vechile hamdol.ım esulı bir müs
b~ Zt.liınierin emellerini ve maksat lümanım. Onun için kendimi dinen 
~terviç eden mabeyine müra- bu borç ile mükellef bilirim. Fııklıt 
ıı..ı _il çıkarttığı irade ile feıhe eTVel ve ahır arzettiğim vechile ia-
ı:'."l_edir olmuttu. Bu wretle de titaatm adil - insaf ile telakki o-
~ kapmm bendelerinden ol· lımmaıı tiymeİ insaniyet ve müriiv-
'tl .u pek belli bir surette iabat vettendir. 
Jillı.ıfti, Bu adam geçenlerde Bendeniz on ay zarfında büyük 
~-~ cemiyeti merkeziyeainden, büyük felaket!ere uğradım. Param 
~eden ıeyyietinden dolayı ~yam ve mücevherabmla beraber 
~tet azaJığından resmen çıka- Y enimahalledeki evim yandı. Ne 
'Ilı· ttı. Yüksek insanr faziletlere kadar mutazamr olduğumu alem 
~ 1 !P olan zevattan tetekkül ebne- bilir. Ondan sonra mecburen Av-
~aıııngelen mebusan mecli.; aza- rupaya geldiğim ZJ1man satın aldı-
~d lrasında bu gibi rezillerin TÜ· ğım vapurların parasından do-
lııı 11 lıanıiyetperver mebuslarnm· layı ne kadar mutazarrır ol-
!t")'İijqek maksatlarını ihlal ede- duğum cümlenin malW:nudur. Nih.. 
ı.ı~en merkumun mebusluktan yet, karma karıtık bir halde Y&f&-
~ •1ııe ve tadına ait aüratli tedbir- yan bendeleri Te ailem efradı A .... 
Qtı. e.lmma91DJ rica ederiz.,, rupada, lskenderiyede, ötede beri-

ıj il_ ınektup Bursa heyeti mttke- de ne gibi masraflara muhtaç oldu-
j '~ı tarafından "Rasih efendinin ğumuz da küçük bir heaapla kolay.. 
~ ıalıık ferirlerine istinaden zu- ca anlatılabilir. Tafsilatı ta.sdii mu
lid !e itisafı son dereceye getirmit cip olacak daha bir çok zararlara 

1 ~~gu mütevatir olduğundan hak- uğradığıma emin olabilininiz. O-
~ a sadır olan mahkUmiyet ceza- nun için elimde, avucwnda bir ak
~taile ittihl1% edilerek mebusluk- ça nakdim kalmadığına cenabı hak 
~ tıkatı için li.zımgelen tedbirle- ka yemin ederim. 
~ te\Jeııtül olunmak üzere merke- Bununla beraber Avnıpaya gön-
le ~iye,, derkenarile Selaniğe derilecek talebenin tahsil masrafla-
~ tı.derilm~. Bu derkenar, merke- rma ve zatı samilerinin İnfa edece
)~'!'nuınide "Bursa heyeti merkezi- ği mektebe muavenet ebnekle ifti-
~'?deıı gelen fU tahriratın müta- har ederim. Bunu için yapılacak 
~~le - madem ki intı1ıap edil- masraflardan bir hisse ayrılırsa ge-
~ ır - mec:fıa:i mebusanda icabı- rek lstanbulda ve gerek Suriyede 
~ bakrlmalc üzere lstanbul heyeti bulunan varidatımın lüzumu m~k-
~k~iyesine,, diye bir derkenar tar senelerinin emre muharrer se-
~~ilave ederek lstanbula gönder nctl .. rini ve İl1•aatı bibnek üzere o-

ıı~· lan Halil pa~a hanı varidatmm bir 
j,ı.:,, 1.r taraftan mebusan meclisi ne .en<!lik senetlerini arzu buyrulacak 
~·"itleri belirsiz insanlarla dolar- bankaya ciro etmeğe ve bir de zatı-
I ej diğer taraftan istipdadın ileri devletlerinin in'a buyuracakları 
1~~~ falısiyetleri de memleket ah- mektep binası için de Yenimahalle 
'.iç 11l1. gerek dahilden, ııerekıe ha- de yanan evimin arsasile muhten1c 
IJ,t~ k.n:~tmnağa h3'1ıyorlardı. olmavan hamam ve mutpak vesai-
~lhanıit adamları birer birer re dairelerini de ifrağ eylemeğe ha-
'\Jıa eketten kaçmıtlardı, Onlraın zır ve müftehirim. 

lıı. i otu.rm~y~caklarma tüpbe yok lstanbula geri dönmek mechuri-
\hı. eni dılen~ı lstanbula getirmek yetine gelince, ,ifahen dahi aney-
ı.~- a eyhlerıne açılan davanın led" •· --L·ı ""bt 1 ld • 
ı"""led'ld'"' kad k ıgım v=ııı e mu e a o ugum 
~ı llııttni; t~gıl a~ c:::;et b e- bir iki müziç hastalık için yaptınl-
'1-dıuı b 1 J amaz 

1
' •• ıye1t u~- ması laznngelen ameliyattan dolayı 

dıkı.- Pazı larırdna b~u~~caat a.çıa • Londranın en methur tabiblerine 
GL ~ • ara a an ır Kiımını ıane -'-! .. . 
._tak _ ml k t • d ve ceril!ll arına muracaat ettım. 

G]lltı uıe e e e vermege avet 
ı, lllUf)ardı. Bunların içinde A- - Bitmedi -
tı.~l~zet te bulunuyordu. Fakat YENi NESRIY AT 
liııı· ıılbamidin on üç sene ikinci ka. 
~~ğini yapan, memleketi kas kas Terbiyede ahlak - · 
'd ran, bir çok paralar çalan bu • 1 i 
4 3lll ittihat Te Terakki erkanın- prensıp er 
da 11 birisine yl1%dığı bir mektubun- Bu günün en büyük terbiye filo-
~:U-asızlığından, hastalığından, zofu Amerikalı John Deway'drr. 
~et •Yet Ye nannııundan ve memle- _ Bu alimin bir kaç eseri dilimize 
~d' Yaptıirr hizmetlerden ( !) bah- çevrilmittir. Bu defa Belkis Ha-

"l!rek diyordu ki : lim onun "Terbiyede Ahlak pren-

~k :6<hdürr:ınman bendeleri yül(. siı_>l~ri,, adlı ese~!n.~ terceme et-
ı. ~ ııısayetınizin u!uviyetini tebliğ ~ı,ür. Bu eser küçuk fakat te"' 

be t.ebfir etti. Temiz kalbinizin ve bıy~i ~e ~ualliml.er için kıymetli 
1 ~ır niyetinizin derecelerini ilk de v~ buyu~~· T ednsatın ve mekte
a •eref' "'l"'--t 01· I . d • bm gayesını anlatan bu eseri her 
~ ı mu~ ı cuıye erın e ıs- muallime tavsiye ederiz. 
lııı.ı Ve takdır ıle vatanperverane Fiyatı 25 kuru,tur. 

te;arf~kıyetinjzi. ce?Ab~ haktan Foto vgraf haberleri 
ti;ı tnnı eylemıftim. Şımdı tekrar .. . . 
""Cl"an vacibesini eda ediyorum. • Bugun Y~cı sayısı çıkan (Fo-

l-{. toırral haberleR) mecınuaımda Hikmet 
~ le.az demiryolu için alınan çi- Feridunla, Naci Sa.dullaJını birer ...,_ 
lııı lltolardan dolayı iki bin aldığı- portajı, haloiıki bir hapishane hikayesi 
lıı il londrada tarafınızdan duyu). vardır. Mahmut Ye~ de (Kiralık 
~lif, olduğunu Abdürrahman ben- kavalye) mevzulu yem bır romanı bat-
~etı.ı:ı: tarafından ba.Wt. bildirildi. 1'!""'J~· Aynca ~ yakın yerli, hari-

11 lıı. .. b k h • cı badiaelerle spor, anema ve modaya 
lııUba u are attın ı°!.3atı~da ve ait hiç bir yerde çıkmamıı resimleri 
b~tekYaat~~~ nasıl m~stakımane (FotoğnıE ı...beNeri) mec:muaımda bu. 
!~ et ettıgnn aktarı alemce ma- lacaksıruz. Okuyuculanmıza tavmye o-
ba~! 01~uğundan zatıalilerine kaJ"fı deriz. 
de .e bır iftira aöylemeğe cüret e
le~'~ uydurma yalanını cerh ve 
de b 11> etmek zahmetine değmezse 

ı . b~ il gibi iftiraların mahiyetleri 
bir f'ı~da zatı devletlerince umumi 
1ıı; ıkır hasıl olmak için, müsaade 
~luna, bazı •eyler arzedeyim. 

da tl"vela, Hicl1% hattının intasın
dı· llgiltereden çimento satm alın
~e~k~t'iyen hatırıma gelmiyor. 
da<l 1 F ransada ve galiba Romanya. 
'lı a bulunan fabrikalardan satın 
~~~rıııf~ır. ~n~a? son~a bu müba
ıle ' •aırlen gıbı alenı münakasa 
k~rra~ddı. Bu babtaki malum!\tın 
b~~ eaı ~af~ muhasebecisi RC?at 
di. Şltlarıfetıle toolımdı ve bildiril-

i •~ıı •Yet Re,at beyden iz hat alrr-
0!1 ıı llek muvafık olur. Retat bey 
iııı lln, konıiıvon heyeti olsun velev 
bira ~~rikile bu iftirnyı teyit eden 
ltıı ~:ı: sövlerler•e bu ~ibi iftinıla
~e <:ııınlesini kıı.hul ederim. Fakat 
~"~ 1 t!11. t,.ı; l-.öyle imiı. 

.... , uh erP'll ittihat ve Terakki Cf'

.., Yer • bii I •nın hayırlı ve vatA"İ teseb-
1~ e~ne İane c!e b ılunm~k hPr fs-

Vıcdanı kin mecburi olmalıdır. 
"'nİ:ı: ;.,. sifrhf!n de arzettiğim 

Yeni Adam 
(Yeni adam) m 50 ci sayı11 çıkmıt· 

tır. Bay lımai) Hakkı "Baaım kunımu 
toplanacak,, batlıldı yazısında kültür 
yayımı dütüncelerini anlatıyor. Dr. Sa· 
dettin V edat'ın "Bulma ve Bulan,, 
Bay Abdülcebbann, (Ulusal edebiyat) 
Vahdet Gültekin' in "Topluluk Edebiya
tı,, iııaılıldı makalesi, iffet Omer, Niya
zi Remzi, Balıacioğlu ve Doğan Hüs
nü imzaiı dört hikaye, "Siyasa Acu
nunda olanlar,,, cinıiyet terbiyesi va 
daha bir çok değerli yazdar bu sayının 
topladığı yazılardandır. 

Nıfia işleri mecmuası 
(Nafia itleri mecmuası) nm (6) er 

say,.ı çıkmııtır. Nafia vekB!eti tara • 
fmd.ın çıkarrlımakta olan bu değe-li 
mecmuanın bu oon aayıımda (Nafia 
bakanlığ:ınm açılıma meraıimi) baldan
da bir çok resimlerle berllber, BaJl>a
kanm açrlıt nutku, nafia bakanmm 
(Vekilin emri) aerlavhalı bir yazısı, 
yeni vekalet konağmm planlan, re.m.
leri, emniyet abide..i hakkında malilrnat 
n: resMnler, Sıvaa - Erzurum demiryo
lunda Kızıl Irmak köprüaüne dair iza
hat ve resimler, umum müdürlüğün fen 
heyetinin uzun bir t"apoMI ve diğer kıy
metli yazılarla .-imler, tamimler ve 
saire vardır. Bu deierli mecmuayı ka· 
rilerimize tavsiyeyi bir vazife biliriz. 

MiLLiYET CUMA 14 KAl'ftJNEVVEL 1934 

1 Dil bir milletin yarısı 
değil, ta kendisidir 

(Başı 1 inci aabifede) 
Dil bir milletin keruluiJir 

1..-k .ihtilalinin aon ve en kuvvetli 
v~ birisi ele ı.-Dn .....,,.,,_ 
ma göre, Türk dili tezi olmU§bır. Bu 
l'ez ı.tanlıuI ÜniW>r&t . .,.inin elinde bea 
lenecektir. Dilimiz o kadar .._ın k.i 
bizim için yabancı dillerden yardım 
beklemek lr.adar tuhaf feY oılamaz. 

Çocuk iken ben tunı.da burada arap 
çaıun zengin, fariaınin zencin oldugu
nu, ...-apçada devenin yinni iami oldu 
ğunu cl.uyaı-dım. Şimdi göriiycr ve .,._ 
lıyonmı ki el.ilimiz bepaindsı zeogin 
ve hepa"rnden üstündür. Ne yazık ki 
zengin dilinW:e karıı gafil lr.almıfız. 
Osmuılı edebiyatı hiiJi. devam etaey. 
clıi, türkçeden bugiin .,..,.- kalmayacak. 
t•. Anıer adındaki Alman, (Dil bir mil 
letin yans.dır) diyor. Ben daha iyi 
aöylüycıru.m: Dit bir milletin kendisi· 
clir. Dilini kaı1betıııit bir nıilletin -
zar tafmdaki isim kadar bile tarihte 
Umi kalmaz. 

Edebiyatı lı:uwetli olıta mil-
letler en .,_in milletler ... 
canlı milletler ve em diri milletlerdir. 
Demin baJuettiPn loelimel... .unı-. 
dır. Mütehaun encüm<n daha iyisiai 
buluna bunlar yerlerini l'elıl<edeırler. 

Devrim: ihôlil, önen: hak, ötkünç 
taı-ih, Seki: künü, Kcınııu: mevzu, .ı.a.. 
mu: cemiyet, kamwal: iç.timai, &ıya
sal: ıiyasi, ekanomsal; iktisadi, alaıa, 
aaha, tümlemek; tamaınl...-k, güç; 
kuvvet, görii§; nazariye, ulu•; millet, 
kuruMay; meclis, kent lnmılu; ıeOir 
meclisi, sora!; 1Dltıbkaııe, öğreıııç; elen 
<lfİn; mazi, -.ç; gaye. .• 

Türk deurimi bir yel gi.bi uçuyor 
<Bayanlar, Baylar 
cAtatürioıün buynığu ie bu yıl da Iİ 

:oe Türk devrimini önea bakımmdan aa 
latmağa çalı,acağmı. 

Bu sekide bu k.üroüde bıua 1'iiteD 
konıru Türk ele" imiui öoen ötgiinc:ü • 
dür. 

Fakat Türk denimi lıu aon günlerde 
ymıi ba§tan o kadar ı..z al&rak ileri! ... 
yor ki onun önen bakımından anlatacak 
olan profeoörünüz bile gerilerde, ifin 
yüzünde kaldı. Klau bakımdan söy
lemek lii.zımge}irse devrim l:ıitmiı, tü • 
melenmiı olacalotı da bizler sUıe onun na 
Al ha§Jadığau aasd durduğunu anlata
caktık. 

Hal>uki Tiirk devrimi bir yel ıribi u
çuyor. Bütün bir iLİ§İni toza dumana lıa 
Uınık ilerliyor. 

O b.dar lıma ilerliyoruz ki dönüp ar 
kamıza balan.ağa gücümüz, takatimiz bi 
le yok. Mesafeler yılltır Türk devrimi • 
nin önünde dei'im!eriui, minalanıu kay 
betmiı P,idirler. Daha ileriye giderek eti 
yeceğim .ki, Aynıitayn Türk devriminirı 
içinde Yllf'U&Ydı, ortaya attığı tezin yal
nız riyaziyede değil, kmnuısal sahada da 
•oğru olduğunu ırörür ve M>lardı. 

Biz bu kadar hız alan Tiiri< devri -
mİnİıı prensiplerini baıanız dönm ,den 
önümüze katarak tesbit edeceğiz. Onu 
eleyip tahlil edeceğiz. "Ve onun değ.,,-ini 
formüUer halinde orıtaya koyacağız. 

Bakmrz görüşümü size isbat için ye 
ni bazı vakaları hatırlatayıım. Daha dün 
bir hayal gibi konuıtuğurnuz ıeyler ıim 
eli birer h"1<ikat olu)"OZ'. Dün Hukuk fa 
kültes.i selcilerincle hayal gibi lronuıu • 
lan t..Uer bugü:ıı hakikat oldular. Haki 
katler bJlyafteri geçtıiler. Söz gelip bu 
ya. • • 

Türk bayaıılarm saylavlığı 20 gün ev 
ye6j•me kadar bir hayal idi. Ardrndan i . 
rifilıınez ıbir çöl -ah· glbi o bugün ha 
kikat oldu. Nerede ise uluı kurultayı se
kisinde Türk analarmm yükselen ....te
rini duyacaiız. 

Tıpla bugün kent kurullannda yük 
selen Türk analarının sesleri g.iıbi. •• 

Soral ıelıilJerindeki gibi. Devrim yıl 
dırım hızı ile ilerliyor. Bütün bir eılııô
lik yıldH111.ın aıtmda yok olup gidiyor. 

Saylavlık bayanlarımıza çok görül -
meaiıı. Onlara saylavlık azdır bile •.• Gü
nün b:rin.Jc l>ayr..tarm bakan, ba§ba • 
kan olma!arı ı~ın oda.da bir engel kal
mMDif trr. 5'2e dayg ı!anmı ba§ka bakım 
dan aöyle."nCjc çalııacağım. BugÜn kör 
bir ıtık alt;nda yeni T ÜTk haıilerini he
celeyen kıiçı:.k ı urk l>ayları kadar 1 urk 
bayanlar..-ıın da yarının Reisicumhuru 
olacağrr>a kim inanmaz. Yollar açıktır. 

Makatıla keırilen çarşafw 

«Bayanlar Baylar,. 
cOlan biten ıeyler bizim için bat dön 

dürücü olmak §Öyle dırıun, >"'"" yüzü 
tarilıiınin başuu döndümıii§ bir milletiz. 
Btzim ba§ınuz dönmez. Buna inanmayan 
lar Türk ~eriminin ...,. devrimini. k.,... 
dilerinden takat buluyorlarsa mütalea et 
smler. 

Biz asırlar ve asırlar içinde dünyanaı 
ha§mı defalarca döndünnÜ§ÜZ. Türk mil 
!eti tarihini bilenler için bu tabii görül
melidir. 

Son yapılan iıleri.n ne kadar büyük 
oldujıunu bir batıra ile anlatae&imı. 

1914 te htanbul hukukunda ıon sı
nıfta idim. Poliı çartaf içinde biraz yü
zü açık bayana rutıayınca tak<p eder -
di. Meıbuoluğu, saylavlığı, azalıkları, ö
yelikleri bırakınız. UniverNteye deva • 
nu da bir tarafa bıralwuz. 

Hele çartaf biraz tık olursa sokak or 
taamda makasLa kesmek gibi iskaııclal -
lar da olUNlu. Bir gün Ankara cadcles.in 
de nuıtladım. Kesilen çartaf o devir hü
kilmetinin uıl>ıtasr eli ile keUliyordu. 
Hila bu iokandalı utana utana hatırla
rım. O devrin telakkisine göre Türk ka 
dınrrun halda dünyaya kara bir )1izle 
bakmaktı. 

914 ile 934 Ü dütününüz. 
Bayan kulluktan hürriyete değil, hi -

kimiyete ıreçti. Hümyet genlerde kal
dı. 

Şimdi bir ele zabıtayı düıününz. Za
bıtaaııu yobaz ooftalarm gönlünü alma • 
ğa icra vaaıt.uı yapıyor. 

Bunu böyle zannetmek Türk tarihini 
...ı.maına1c demelı:!Sr. Abdülıanıidin yap 
madığı İfİ de Meputİyet hük"'-ti Y•-

l 
IDlftı. Oııza kanununda oruç ,.,._ lıir 
ay hapsolur diyordv.. 

Zabıt& ranıazanlvda ""iÇ )'iyaıJ.a 

taılı:ip eder, ""' hapislere tık.ardı. 
Daha fazla W.riye gidin. Softalığa 

boı görünmek i\:ôn faziiet ikm-ı biroçıak 
itler ele yaparlardı. Namaz kılmayanla 
n takip ederler, kamçı ile camie götü • 
rürlerdi. ... dest.iz DMD"'W gidenler ta • 
bü çcık olurdu. 

Bu suretle balla eon derece riyaür
lığa daha doiruıu riyakiriıiı ikinci ta
bıat haline kaymağa alııtı.r.-clıı. 

Türk ihtilali mevzü kııl<Mnıtl;ıı 
Bu küçük batlaııgıç içinde sizlere bir 

intibannı daha it-UJemek istiyorum.. 
20 İDc:İ asır ortasında bir çıralnıa gi 

bi yanıp tutllf"ll Türk devri, Türk ib~ 
li1i mevm kalamaz. At.türkün eliada 
yanan çıratma (Mqale) Y• 
ıadığmıız yıllarda aydınhğa ..,._ 
&amıl kimsesiz milletlere laır-
tıduı yolunu cöılıen>oektir.. Bu çi-
ratma Atatürkiiın elinde kurtuluı yolu. 
nun ipretıçisö olacaktır. 

Ben yarının ovrensel ötkünoiinüu la 
.-.mi §Öyle ıröriiyonıın. 

Ataturk çn-ammyı dinde tutuyor. Bu 
Tüd< devrinin sembolüdür. Kimsesiz yı 
ğm yığın milletler onun elinden avuç • 
vuç aydınlık içiyorlar. Yerlerinde elen • 
diliklerine kavuıuyorlar. Türk prenıip. 
leıindeıı ilham alıyorlar. Yer yüzünün 
kimsesizleri dirim öne.nlere kaVUJUYOJ'o 
lar. 

Sonra birçok sevimli yiiz.I... beliri -
yor. Bunlar Türk köylü bayan ve bay. 
landır. Bunlar saban ha§ında, giiııet al
tmda ..ım terinden rengini kaybetmiı 
keçe kıuketleri ile istiklalıen- ka-ı
mut milletl.,.-i selÔmlıyo.-.lar. 

Tüıi< genci: 
Türk devrinin )"'"" yüzündeki millet 

)ere Türk v..-iminin bu da lııir hediyeııi 
olacağından endİfl'Dl yolctm. 

Onlara Türk milleti bağırıyor. 
lstildilleriniz ı...tlu olsun, yer yüzün 

ele esir kalrnaam.. diye onlara, o esirlik
ten kurtı.lanlara bağırıyorlar. 

Belki bütün bunları görmeğe bemn 
ömrüm yetmiyecektir. Belki bunları gör 
meden gözlerimi bpatac.ığıım. l- ak.at ne 
çliıar? Türi< gençliğme buırün çizdiğim 
a.blonun hakikat olacağına ve lıakika -
tin olduğuna o kadar inancun var ili .. 
Bunları görecekla-le yarın beraberim. 
Çünkü onların yvm göreceğini ben 
ıimdiden görüyonım. 

JnanU. yenilir 
Türk genci: 
Türk devrimi senin ellerinde bu ka

dar geniılemeğe bu lr.adar gemi§ sahalar 
içinde y« almağa namzettir, Ne mutlu 
ıana. 

Kongumuza (mevzwnuza) iılo-
mezde:n evvel senin vefalı hi.tırıma bir 
inancımı daha bıralmuık isterim. 

Y ıkılaıı bütün bir eskilik inanaWı
ğm yarattığı ölümler yığmıchr. Bqün:, 
bütün eo«lerile inancın ve.tmidir. laan 
ki: Amacına vanuın. 

inan ki: iıanıulan mudaka yeoesin, 
yok edesin. .. Firdevsi tehnaıneıinde fele 
ğin yüzüne tüküre dursun. Çöllerin A· 
rabı tahtları Uıa:nla ,U.tı. T lllhtı... inan • 
ıızlıkla :yıkıldı. 

Türkler gö~ gunır haykıran Bi
zans ve l:ıirlıiri arı.a.- yiiderce taçta
n inanla yıktılar. 

Hıriotiyanlık azametini, .-iı= Ro
mayı ç.amıı:ha gerilnüt tefin inanoile yık 
tı. 

Fransız inkılibı feodaliteyi inançla yık 
tı. 

Son Ruı inkılapçılan R.u Çarbimı 
inançla yendiler. 

Deurim nedir? 
Bu küçük ha§langıçta.ıı sonra ....,,. • 

zuumuza girel>iliriz. Size önce geçea -
oe ele yaptığun gi!>i d&ha ba§ka mahi • 
yette devrim felsefesini anlatmak iste • 
riın. 

Devrim nedir? ihtilal nedir? Devrim 
bir öoen, bir hak ııudır? Devrim bir U· 

luıun, bir milletin öneni olabilir mi? sa 
)ere bütün bu soırgulann karıılığmı bir 
çak uluelann görütleri ve filozofların 
görüşleri ile izıiha çalıfllcağım. Devrim 
felsefesi lıUe yer yüzünde "'1kıa gelen 
~ mahiyetini, değerini anla • 
mak iı;İD bir ölçek olacaktır. 

Sue önce İngilizce aaıildopediden 
balısecleyôm. 

Buna gÖre clewim halkın birletik Y"1 

aı;çok fırtmalı bard<eti ile memlekelıin 
baylığm hü:kUınU..tin iç örgülerini (~ 
ıülat) değittiımesidir.,, 

Sıma göre taNl.ıır: 
A - Halkm birletik lı:ımıldaıu§L 
B - Bu lamUdanıtm uçok fırtmah 

olonası. 

C - Bir elin, baylığına bükUınetiııııe 
...... ,. olması. 

E - lç örgülain bu devrimden -
r& değiıtiriJmİf oknuL 

B41kalcuının tfırili 

Franuz aıuiklopedisine gelince: 
Bu ihtitaıi bi2"' klaıik tekilde tab1i1 

etmiyor. Çok §eyler söylüyor. Fakat !ek 
ııi< bir tarif venniyor. Y alnı:z vaktile 
Takvil'in yazdığı habralar admda eoe • 
rin bir fıkraımı tahlil ediyor. 

Şunları söylüyor: (De...tmler kendi 
liklerinden doğarlar, bu cloğuft-ıa ııd>o 
halele bulunan sebeplerle, bunlara in
:ı:iıınam eden hadiseler bais olur. Devrim 
!eri yalnız birincilenlen çıluınnak, ya • 
but münhasıran ikinci'lere, hadiselere 
yüklemek ansiklopediye göre iti bozuk 
ırörmek olur. • . _ . . 

Buna göre Fran.ız ihtilili eski .
jimle izah olunabilir. Fran112 devrimi 
kendisinı başka türlü anlatamaz. 

Ansild*ediye göre; . 
Franaız ,:JıtiliiJi.nin patlak ,,,.,._. 

ne malilm hi.diseler balı olmasaych, 
gebe sebeplere geoıe bqka hi.cliaele
rin karlflll&aı ile patlak wrbnif '*"' 
e&ktı. N aad olduğunu izah edeyim. 

Bir çıban patlamıaım diye son de
rece itina edir.ycr. Fakat bu g- d't 
- .iç ...bep1-le loendi k.,..dine patlı· 

Bir çocuk 
Sergisi çöktü 

Hafif ve ağır olarak 
300 kişi yaralandı 

LIVERPUL, 13.A. A. - Buradaki 
bir mektepte açılan sergi ..-e bu münase
betle Terilen konıer esnasrnda, birinci ka· 
tın birdenbino çölaneıile 300 kiti yara
lanarak bJlıtahaneye götürülmü9lerdir. 

Oniki metreye yakm bir yükseklikten 
yere düıenler 400 kiti kadar vardır. 
Telafi& düıen anneı ... ,çocuklarım almak 
için polis kordonunu yarmak istemi§ler
dir. 

Saat 22 ele, itfaiye ve polis efradı, en• 
kaz albnda kalan kimseleri kurtarmak, 
için, baltalarla kaim direkleri kırmaya 
çalıııyorlardı. 

içlerinde pek çok çocuklar da vardn·. 
LIVERPUL, 13.A.A. - Soa dakika

da haber alındığına göre, yaralıların sa
yıaı, önceki tahmin olunandan ağırdır. 

Hindistan 
Dominyonu 
Mesai fırkası mebuıları
nın teklifi reddedildi 

LONDRA, ı3.A.A. - Dün, mesai fır
kasına menıup mebuslar, Hindistan ka
nunu eaaaiıinin tadilini istihdaf eden 
her kanuni teklifin, Hindistana, bir 
"Dominyon,, nizamına malik obnak hak· 
lrnıı tannnaaııu ve bu hakkın tedricen 
temini için icap eden ahkamı ihtiva et
mesini teklif etmiılerdir. 

Lordlar kamarası da, dün aynı mevzu 
etrafında müzakereye giritmiıtir. 

LONDRA, 13 A.A. - Avam kamara
sı, mesai fırkaaı mebuslarının teklifini 
49 a karı• 491 reyle reddetmiftir. Hü
kümetin tekllii iıe 127 reye karıı 410 
rPyle kabul olunmuştur. 

Otlak 
Kavgası ---Arnavutlukta iki kasaba 

birbirine iirdi 
TiRAN, 13.A.A. - ArnaV11tluk a

jansı bildiriyor : 
Devricane ve Lazaretl kasaba.lan aba

liıri arasında otlak kavgası vardı. &rgeri 
mahkemeıi, cle'Vricane ahalisi lehinde bir 
hük\ım verdiğinden l.azarati ahalisi -
bu karardan memnun olmıyarak -
eskiıi gibi otlaklardan istifade etmek 
tqebbüıünde bulunmuılardır. Bunun ü
zerine jandarma, mahkeme karannı ta
mamen tatbik ettirmek için müdahele et
mittir. Bu hadise hakkındaki diğer bü
tün haberler ve mütalaaler yanlııtrr. 

yacaktU'.· B..- gön> her ı-.g; bir 
devrimi önleyebilms için yalnız ha, 
diaeleri bir tarafa bu-akmak ki.fıi 
değil&. Y apıl.a.c&k tedı: çıare aebepW.. 
rin icabatına ayak uydurarak kamu
nun zaman baknnmdan iht.iyııa olan
ları derha;l yerine koymaktır. Aksi 
takdirde devrimin patlak vermesi mu· 
hakkaktır. 

Ulua adamlar11Wl yapınuı li.z
gelen iı burada toplanır. Yoksa M• 
<liseleri bir tarafa bıral.arak wnumi 
aebepleri unuta....k bu umıunıi sebep
leo-i ortadan kaWı:nnanm imki.nı yok· 
tur. 

O sebepı..r neyi emir ed.İ)'l>n& o ya
pılmak icap eder. Bunu bir tarih b... 
kurundan izah edeyim. 

Eğer 16 cı Lüi Turgo gibi adam
ların aözl....UU clW...e idi, F l'ana&Z 

ihtilali belki haklı haksa bu kadar 
kan dökmeyecekti. 

Cunılıuriyet olacaktı. öı.o.-ni ba
krmmdan feodalite atılacaktı. Belki 
16 cı L~ başmı ki,..W.. altmcla kopart 
madan kurtulup gidecekti. Avu. • 
turya inıparatonı kızı olan luınaınm 
fikrine uydu. Şark ordusu ile yeni re
jim.i butınnak i.aıtiyordu. Ele g.
çince ka.fıuı koptu giUi. 

Ben tanlhi DetEO"minizm, yani ka
der, alm yazısı böyle imit d.iyenlerle 
hem fikir değilim. Ben ol- ola& ~ 
Marksın &Nadıiı kadar ~ 
tim. 

Kari Marka in.,.n)ara dünya ihtili.
linclen baı..ed'ıycr. Buna ıebep olarak 
ta liberal ilıtiaat rejimini gÖ6terİym'. 
Sett>estii mübadeleyi pteriyor. 

lngilt....ecle bile adı andmıyar. Knııl 
Markı demS ister ki acunun büyük 
durumuna eebep olacak Iİ.atıem libe
raıL sistemdir. Bu kalkmca ibtili! 
yoktur. 

Fakat fWN d ... haJ kaydedıeyim ki 
büyük ölroıı<ımi ve tarih profesörle • 
rinden bir Ç(aklan Kari Marluı ı
nim anladığmı ebi anlamıycırlar. E
ğer ben, anlayamadımaa ve if onla • 
rm anladığı gibi İle Determinizmi 
kabul M:miyonım. 

Davamız doğruyu bulmııktır. Is • 
tene aöyliy- adam komünıiat , aoa • 
yalist olsun, doğnı IÖyliyen;ın arkasm
daynn. 

Fl'&IWZ ansik.lopediıind- fU hii
li.aayı çıkarıyonnn; 

Devirimi bir taıkım aebepıloer hazır
lar. Bunlar elwnomal, aıyual, kamu· 
-1 aebeplerd.ir. Bunlar gizli gizli ya
vaı yavaı ıi~ler, kıabanrlar bu tiı
kinlikle, bu kabarıklıklar bir hadise 
li.hik olursa derhal pa.tılama verir. 
Mesele d-iıfbı baliai ahr. Fakat bi
raz önoe dediğim gibi bu ihtili.lia 
tarifi değildir. 

Meçhulü bih· gibi telakık.i ederek 
izah etınelıd- ileri geçmemıİftİr. AJ. 
-.ıca ans.iklopedi diycr ici; 

Devirim umumi manası ile ya-
'Vaıf yaYBJ açılma inkiıaf ve eleğifi • 
me tahavvül ifade eden evaluayon 
tekamül hili.fına olarak bir halin bir 
denbire saraılmıuı ""'kökünden &o 

aa.slarmdan cleğffl!lMidir . ., 
Denimi cumarte.iye bııWaycnım. 

Kanunlarda 
Öztürkçe 
ı. ... 

(Başı 1 inci sahifede) 
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Sevg,jli arir.ıı.daşıma '-"len anna. 
ian; "ithal" değİfernez mucibince de 
iitemez, memleket deği§<ımez. Y aı 
"muaf-" .kel:imMln.e ne diyelim. Size 
yalvarırım arkada.tlar, bu li.yihaya be, 
kan encümen alam. Artıık bu ite niJıa. 
yet verelıim. Bu it tiiJ,kçeletıLriW... 
Burada yapacak oluna.k yanar aı-~ 
yarı&ı fariai olacaktır. 
Hıuuı (Trabzon) - ETVeli. eaki 

türkçe konuıunam affm.ızı dilerim_ >.. 
k:adaımıız Ziya Gevherin endifeli J"6' 
1'1ndedir. Çok arzu ederiz kıi bu yeni 
İ.§e önayak olanlar meyanında mecJi. 
ain faaliyeti de bir esas t.,,ıa.ı etain.. 

· Fakat öyle ~yorum ki biz bura. 
da kuwn teklif ......,ken bir sarf ve 
nahiv hocaaı ıııi.bi kelime cleAiJdikle.. 
rini diif iinürsek vazÜ.•m{ zi ôlmıal et -
mif oluruz, Bendenizce belli~ bir 
noksan karfıaındayız. Çıkardığımız k.ı, 
nunlarda belki ihareleri muğlak ve iloi 
türlü anla.t•lmaları muhteen>J maddele 
ri vardır. Bana öyle görünüyor ki bu 
eaulı b ;r nizamname ile yapılacak bir 
tad.ili.t meaeleoiclir. 

SMiri Makaudi (Şebön K.arahiaar) 
- Beyler, Baylar (gül.Üfmeler) mak. 
aadmı Ziya Gevhere cevap vennedı:tir. 

.naluadım Ziya Gevhere cevap ver
mektir. Dilimizi türkçeleıtinnek, kut • 
ıi, tarihi bir iştir. Bu .it etrafmda hepi 
miz bu itin elıemmiyebııe sanı ile bağ. 
lıyız. 

Bu it ehanmiyeti kadar ağır çetin 
bir ittir. Her hangi bir adam, her 
hangi bir Türkün, her haogİ bir mebu· 
sun dahi fuan yaratabilmek kabiliyeti 
mevcut olduğunu, kelime yarabnalı: İ• 
tidadına malik olduğuna ben kani de
ğilim. 

Ziya Gevher - Biz kaniiz. 
Sadri Maluudi - Çünkü her iı gi. 

bi bununla da az çok uğraşıruı olmak 
lii.zımdr. Hepimiz müstelılikiz, r.k.ııt 
hepimiz iktisatçı değiliz. Hepİımizİn ına
liye ile alakası vardır, Fakat hepimia 
maliyeci eleiiliz. Her işin bir adamı 
vardır. O.il cemiyeti mü.bet tarrda ça· 
lıııyor, keliıııeler itleruniı, pİşmif, hal
de gazeteler vuıtaıile millete v. meo
liae gelmektedıiı • 

Onun için meclı..te müzakere ema• 
•mda kelime deiiftİrmeklen içtinap e
delim-

Ben Bay Ziya Gevherin değil, Bay 
Huamn teklifinin kabulüne tanılta • 
nın. E.asen bu mecliııCn hayatı az ı.:aı. 
mıfbr. Gelecek mecli•l'e behemehal 
bir lisan encümeni, bir telif enı:ümeni 
teıl<il edilmelidir . 

Bundan oonra Şeref (Edime) aöz • 
!arak Bay Ziya Geviıerin mütaleeıuııa 
ittir&.k ettiğini oöylemit ""' Bay Ziya 
GeWıerie Sadri Maluudi arasmda ayoi 
mevzu eb'afında kısa miinaka§alar ol· 
mut-· 

Kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 13. A.A. - Kurultay bu· 

gÜn Refet Borsanın batkanlığuıda top· 
lanarak hukuk uıulü muhakemelerinin 
bazı maddelerinde yapılan deği,ikliğe 
ait kanunu onayladıktan sonra, Türkiye 
Almanya ticaret mukaveiesinin meriye
tini.ıı nisan 935 sonuna kadar uzatılmaı 
ve Türkiye - ltalyan ticaret mukavele
sinin dört nwnarah liateainin değiıtiril
mesi hakkındaki kanunları da ikinci mü 
zakeresini yaparak onaylamıttır. 

Bunlar gibi Ankara tehri otomatik 
telefon kanununun yedinci maddeaiM 
iki fıkra eklenmeoi, ask.,.-lik mükellefi
yeti kanunun 36 ıncı maddesine bir fılaı 
~klenmesi kanunlarının i:lcinci müzakere
lerini yapmıftır. 

lspartadan baılayarak Aydın demiı 
yolunwt Kuleönü ile Baladız istaaJODla· 
rr arasında münasip görülecek bir mev
kide Aydm battı ile birleımek ve inta· 
aına batlandığı tarihten en çok iki yıl i
çinde bitirilmek ve Afyon-Antalya de· 
miryolunun yapılmasına ait kamınula 
verilen 25 milyon liralık tahıisattan mah 
ıup olunmak üzre nonnal genitlikte bir 
demiryolu yaptmlmaaı iç.ia 360 bin lira 
ya kadar ırelecek sen.tere sari taahhüt• 
!erde bulunmak üzre nafia vekaletine i
zin veren kanunu alkıtlarla onaylamıttrr, 

Bunclan sonra gümrük tarileıi kanu
nun hususi maddesi mucibince memle
kete maafen girmesi caiz taşmm Ta&ıta• 
lan arasına kara seyahatJaTına ve yolcu• 
!arına ait olnlardan -kid ve aenet te
mi.nah yerine uluslar araıı tunzm bi.r .. 
liğine mensup Türkiye Turing ve Oıo
mobil ldii>üniia veya gümrük geç;, kaı 
nesi ve hava seyahlarına ve yolcularına 
ait olanlar için de uluslar araaı bua fe
derasyonuna mensup Tiiriı: Tayyare C'.'" 
miyetinin triptiii veya gümrük ıı~ı\ 
karnesinin kr.hl!l n' ,.....,:ıı~ ı.~t-k1n'17!:k k:ı,. 
numm üzerinde ııöni§ülerd< kabul ...ıa 
miı, kadastro ve tahr?r ~~un lavib .. ı
nın müzakeresine geçı1ntıştir. 

Bu layihaıun bir kısım maddeleri ka
bul edildikten ıonra geri kalan maddt>
lerinin adliye bakanının önü!1de görü
tiilmeıine karar verilerek toplantıya ni
hayet yeriJmiıtir. 

Japonya filosu için bir 
Kanal açıyor 

NEVYORK, 13.A.A. - Norld Teleg
ram, Japonyarun Malezya yarım adasın111 
Siyama ait kısmında bir kanal kazmak i
çin Siyam bükümeti ile gizli müzakere
ler yapmakta olduğunu yazıyor. Bu ka
nal için otuz kilometre kadar yer kazıl,.. 
cak ve Japon fil01unu bu aayede Singapw 
run tehdidinden kurtulacaktır. 

Ukraynanın kurtuluş 
yıl dönümü 

MOSKOVA, 13.A.A. - Bütün mat· 
buat Ukrayna'nm kurtulutunun 15 inci 
yd dönümünü kaydebnektedir. 

Gazeteler Ukraynanın beyaz ruslar ve 
itgal ordulan zamanrnda~i vaziyetini M. 
Stalin'in harp planım takıp eden kızı! 
ordunun kahremanca ıavaıını ve yent 
Sovyet Ukraynasının terakkiyatıru uzun 
uzadıya izah ederek 15 sene zarfında 
Ukraynanm tanınmaz bale geldiğini UJ' 
dediyorlar. 
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MiLLiYET CUMA 14 KANUNEVVEL 1934 

l\1illiyet'in Romanı: 60 il Mü TEFE R R i K HABERLER) Taşdelen suyunda yapıla 
Yeni soyadı alanlar yeni tesisat dün açıldı 

:Yazan: Marthe Riclıard Tercüme eden: M. F. 

Fon Krohn'un mektuplarını ilaçla 
okur sonra tekrar kopya ederdim 

Şimdi Marthe Rkhard. Fon Krohn 

Herkes öz Türkçeden beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

• Gaziantepli Kiirlcçükapı haınal 
baıı Nuri (Ertiirk), Tıp talebe yurdu 

Hülasa 1 
[ l\tarthc Richard Fransa casusluk 

t•şkilatı tarafından ispanyaya gönde
nlıniştir. Vazifesi orada Alınan casuıı 

tcşkı.Utma girmek ve iki cihetli casus
ilılı: yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralıırdan ı;onra Alman casus teşkilatı 
reısi Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. 
Bundan bir çok maliimat almış Fransa
ya gitmiş tekrar lspanyaya dönmüş

tarafından Arjantine gönderilmektedir.] 
- Bana kalsa ben sizi getirti -

rim. dedim. Bana öyle geliyor ki 
casusluğun mütkülatını tamamen 
bilmiyorsunuz. Almanların hana 
verdiklerini size teslim etmeden ev 
Yel götürdüğüm ~yalan göster
mek istiyorum. 

lrutüphane memunı lunail Halıkı, ma
liye mem-.n-ı-.dan Ali Rıza, binbatı 
Ahmet Kerim (Aydın), Maçka Kağıt
hane caddeoi No. 4 Salıt>ek Oı•han (Ak 
al), Haydazpaşada Jbrah.im ağa mahal
lesind~ (75) No. lu hanede mütekaid:.ni 
askeriyeden Salfet (Alptekin), Galata 
inbisar ar wnum müdürlüğü umlDll ev .. 
rak kalemi memurlanndan Mitat (Gü
rer), Emniyet müdüriyeti memurların
dan .._-kw memanı Tevfik (Kork
maz), P. M. Kemal (Yai!ız), Ş. 4. bat 
katip Esat (Baskın), l$tanbul giriı 
pancr mal balru:m Büyükadalı Sadri 
(Çakım), lat. idıalat gümrüğü muayc. 
ne baımemunı Jôralıim Etenı (Alpki
ray), Tramvay §İri< eti i§letme müdür 
muavini lşınet ( Karadoğan), Galatacla 
inhisarlar ımıum müdürlüğü umum ev
rak kalemi :..niri Kemal (S"uncr), in -
bisarl..,. vezin memuru Şüln-ü (Atılgan) 
Yalova Haci Mehmetli köy rnım.lim -
!erinden NeanettRı (Atılgan), Galata 
inhiıarlar umum müclürlüğü umum ev
rak kalemi memurLrmdan Şenııfettin 
(Atılıgan), lst. umıunıi tevkifhane mü. 
dürü Reıit (öz demir) soy adlarını a]. 
mıtlarclır. 

Soyadı olabile
celc isimler 

ANKARA, 13.A.A. - Jçbakanlığ 
tesbit ettiği köy adlarından almıın 

ve soyda.ı olabilecek olan isimlerin lis
tesi aşağıdadır : 

KOY ADLARI 

tür. 

- Rüzgar bir alouelıte (tarla 
kutu) ndan daha uçucudur! .. 
Anladım ki, yüzb;qmı bu eefer 

sözümü dinlemit ve hana bir adam 
göndenni~. Artık fiipbeye mah.ı 
yoktu. Yoksa bu tifreli kelimeyi 
kimse bilemezdi. Sevincimden ne 
hal aldım, kimhilir ki, adamca -
ğız derhal bana tatlı tatlı gülüm -

Kaınaramdan çıktığım zaman 
aize raatgeleceğimi ve sizin de bu 
~ meur bir adımı olduğunuzu bil
miyordum değil im? Benimle ge
lin, hepsini görün. Hiç biris.ine el 
değmeİmftir. Bu suretle l'iizbatıya 
hepsini size teslim ettiğimi teyit 
edebilirsiniz. 

Çıkman, Çırakman, Çoğaı - lı -
Çoğra,, Çokal, Çiongar, Çontay, Çor
man, Çotıı!ay, Çuğun, Çukun, Dağan, 
Dalaman, Dalayman, Danııman, Day
sal, Dengiz, Dıragon, Dikmen, Di
men, Dogıda, Dongoz, Dölek, Dulka
dır, Dursun, Duymuş, Dündar, Ede, 
Edebalı, Eğdemir, Eğe, Eğmir, E
laldı Alebasan, Eldeı, Elemen, El
yagut, Emre, Emrecik, Enırem, En
giz, Ergi!, Erçek, Erçel, Erçik, Er
dal, Erdöğmuş, Ergat, Encek, Ensen, 
Erkmen, Erküt, Ermin, Ernez, Eı'ten, 
Ertoğan, Ertoğdu, Ertuğnıl, Eıen
buğa, Evren, Eymırr, Ceylan, Geç
men, Getizmen, Gükcen, Göçeri, Gök· 
bük, Göksün, Gükta§. Gönen, Gönenç, 
Göreğen, Gözmen, Güden,. Güder, 
Güldez, Giinen, Gümren, Gündeı, 

Gündoğmuı, Günci, Güneri, Gyüney, 
Güvem, Güvenç, Halman1 Haz.ar, He• 
gül, Hotamış, Hozman, lldın, Ilgaz, 
idem, Ilbasan, llbaş, IJ.bcyli, llçin, Il
gın, ilhan, Himen, ilmin, lllaJ, lme
cik, lmen, lmert, lmir, lmük, lnaç, 
inal, ine, ine.;, Iregiir, lremet, lte
mur, Ivrendi, Kaba!ak, K:ıçar, Ka· 
gan, Kalabak, Kalcan, Kaman, Kan
damıı, Kandikot, Kapçak, Kaplan, 
Aracan, K.aracaoğlan, Karaçor, Ka .. 
rakoç, Karalrurt, Karamtın, Karamur, 
Karıssar, Karasatı, Karaş, Karataf, 
Kara'lay, Aratekin, Karaturok, K.-ı

raymir, Kargı Kargın, Kamııt, Kar
a), KM-tı, K.uman; Kaya; Kayı) Kay 
dan, Kaymas, Kaytannış, Kerçin. 

sedi. 
- Bu &aatte vapunın barı ten

hadır. Hem orada oluttımuzdan 
kimse füphelenmez. isterseniz ora 
ya gidelim. 

Ben bu sözleri fransızca söyle -
miftim. Derhal cevap venli: 

- Maalmemnuniye. 
Bunu aöyler söylemez büyük bir 

nezaketle kendisini takdim etti: 
- Müli.zim Marie 
Bu mülazim harpten evvel U2UJl 

müddet Arjantinde kalmıftı. Ve 

Hep beraber kamaraya girdik 
Efyalanmı açtığ,m zaman kendisi
ne sordum: 

- Fotoğrafla !Defgul olmasını 
bilir misiniz? 

Kafama bir fikir gelmift.i. Bu su 
retle her feyi kurtarabilirdim. 

- Evet, dedi. 
- Ala! diye cevap verdim. Hiç 

fÜphesiz vapurda kara.nlık bir oda 
vardır. Bir yere uğradığımız za • 
man gelatino - Bromure d'argent 
ve çini mürekkep satın alırsınız? 
Bereket venin benim yarumda 
collargolium var. Bu suretle bütün 
sırları götürmüf, yüzb;qınm v be
nim İstediklerime itaat etıni~ ve 
benim de yoluma devam etmeme 
imkan vermiş olursunuz. 

timdiki harpte de topçu zabiti iken 
yaralanınıf. birçok hastalıklar ge
çirmit ve sonra bizim tefkilata ay 
rılmıttı. Fakat gene huta idi. El
macık kemikleri nöbetten aarı ve 
kırmızı bir renk içindeydi. Esasen 
kendisine malıvolmut bir adam na 

Hala vaziyeti anlamıyordu. Ken
disine izah ettim: 

• Koyulhisarda Orta mahallede Şanı
h oğlu §(ibretini taıryan Mehmet ile 
l&t. asliye 3 cü <>eZa mahkemesi aza -
ımdan Tahir Hilmi ve Ankara vil.l -
yeti maiyet mem..-larmdan Ahmet 
Şalıabettin, tefenni sorgu hakimi Ahmet 
Oemalettin (Tannı), hı. müddeiumu
miliği muavinlerinden Ahmet Mulıl:is 
(Gönen), ailiye 1 ci ceza ma!ıkemeu 
zabıt katihi Envet', kard.,P ta)'Yare pi
yango müdiırlüğ"unde Hulusi (Uran), 
Gilı:nrük hukuk bürow memuru Hü
yin ve eıi aa.liye birinci c,,;;za ırıai..;.,k;:ine. 
si zabıt katiplerinden Makbule (Ada
mir), asliye 1 ci ceza mahkeme&i wıı 
kitiple.-inden T a.hs.in ( T üzün), Tarihçi 
Ahmet. Refik (Altmay), Rontgen mü. 
tebassısı Dr. 1'.1ahıir (lpldar), Dr •• A
kil Muılıtar muayencllane..inde Bekir 
(Börü) soy adlarını almıılardır. 

zarile bakıyordu. 
e * • 

Vapurun barında bir erkek ve 
bir kadın vardı. Ya Arjantinli ve
yahut l.panyol idiler. Biz köfede
ki bir masayı intihap ettik. Müla
zime seyahatimin sebeplerini, aldı 
ğım talimatları, göze aldığım teh
likeleri, hepsini hepsini anlattım. 
Ve yüzha,ımın ne gibi euıirler yol
ladığını sordum. 

- Gelatino Bromure'le, kağıt
ların İçinde ne yazılı olduğunu 
meydana çıkarırız. Collargolium'la 
ben onlan tekrar kopye ederim. 

Mülazimin önünde termos fİşe
lerini bof&ltmak ve içindekileri 
kendisine göstermek üzere idim. 
Tam hu eenada kapı birdenbire a
çıldı. Kısa boylu kırmızı suratlı 
kısa bıyıklı fıldır fıldr gözlü bir 
bahriyeli içeri girdi ve mülazim 
Mari'ye hitaben dedi ki: 

Mülizim fÜphesiz bu casusluk İ· 
tine yeni bllflıyordu onun için bana 
saf aaf: 

- Er.keklerin kadınların ka.ına
raama girmesi memnudur. Bunu 
bilmiyor musunuz? 

- Sizde olanların hepsini Fran
aaya götüreceğim dedi. 
Bu saçma fikir beni yerimden 

fırlattı. Naad olurdu. 
- O balde dedim Arjantine git

mem de hiç bir mana yok. 
Oyleya, iki elim bof oraya nasıl 

giderdim. 
- Yolda çaldırdığıruzı söylersi

niz dedi. 
Omuzlanmı silktim. Bu i'in içine 

airmiyenler isterler&e tef veya mü
dir olsunlar,vaziyeti kavrayamaz
Jar. Ve iti hu kadar basit zannede
Rk böyle kesip atarlar. 

- Yok dedim, Arjantindeki Al
manlar zannettiğiniz kadar budala 
i:leğildir. Ve intikam alınaaını çok 
iyi bilirler. İsterseniz kamarama ge 
lin, liize Baronun verdiği h~yi 
vereyim ben de vapunmıuz Kanar
ya adalarına uğradığı zaman vapur 
dan iner, Fransaya dönerim. 

Bunun inerine Mülazim Marie 
öziir diledi: 

- Bu kadar çabuk hıralanmayın. 
.Askerlikte İf böyledir ne yapayım. 
Aldığım emri ifaya mecburum. 

Hem sabırsızlanıyor hem inat e
İliyordum. Görünü,te hu itlere oka
'dar kulak asmıyor görünüyordum. 
Fakat içimde fntmalar COfUyordu. 
Neden biraz sabredip roliimün bü
tün icaplarından istifade etmek 
varken yarı yolda bırakacaktım. 
Tilkiyi yüzmüt yüzmüt kuyruğuna 
getirmittim. 

- Arjantine, Baronun verdiği e-
-.ııetleri götürmeden gidersem 
.Almanların beni öldüreceğine em',, 
olunuz. Yüzhatım hunu istiyor mu 
•oranın size? ... 

Akf&JD çayı zamanı gelmi~. Va
purun barına çifter çifter insanlar 
geliyordu. Kimisi aakin kimisi de 
rürilltücü olan yolcular ... İngilizler 
yav~ yavaf konufUyor lspanyollar 
Arjantinliler bağıra bağıra görü~ü
yorlardı. Fransızla gülümseyerek 
dinliyorlardı. Mülazime, gelip ka
maratr'd~ rı .. manetleri almasını tek 
lif etmİftİnı. Bunu hiç istemiyor
dum. Fakat askerlikte casuslukte 
ôa olduğu gibi, itaat lizımgelirdi. 

. • . Bereket versin bu esnada 
termos titeleri elimizde idi. Niçin 
bu adam gelip bizi rahatsız edi -
yordu? Acaba Fon Kalley'in veya
hut Fon K.rohn'un bir adamı llill "d" L._., • 1 1 uu. 

Her teYden emin olmam,herkeı 
ten füphe etmem lazımdı. Kendi
sine hitaben dedim ki: 

- Bu zat benim dostumdur. 
Haatalanmıf, ve yanında gecele • 
yen sıcak bir teY bulwımasmı iste
di. Kendisine bir tİfe çay hazırla
dnn. Vapurda hastalara yardım 
etmek te memnu mu? 

Cevaben nizamın ırizam oldu -
ğunu söyledi. Hiddetinden, gaza -
hından bu itin içinde bafka itler 
olduğu zannediyordum. 

- Beni takip ediniz ! dedi. 
Mari'ye termos ti~ini verdim. 

Ve biraz sonra gelip heni güver -
tede bulmaamı aöyledim. 

Kışa boylu, ima bıyıklı adam 
heni bürosuna götürdü. Lüzumsuz 
münakaf&lara girmek isteıniyOt" ve 
bana yalnız nizamnamenin madde 
aini okutmak istiyordu. 

- Birçok dillerde yazdmıt olan 
!ar var. Hangisini iatiyol"6Wluz? 

Bana Almanca bir tercüme u -
zattı .. 

Niçin almanca veriyordu? 
Yoksa Fon Kalley'den para al

Dllf ta hana ilk ziyafette yapılan 
tecrübeyi mi tekrar ediyordu? 

Hemen cevap verdim: 
- Almanca bihniyorum! 

Vapurumuz Kanarya adaların • 
da yirmi dört saat kalacaktı. 

- Bundn istifade edelim müli· 
zİln Mari dedim. 

Vapurdaki kırmızı suratlı hah -
riyeli gözlerini üzerimizden ayırım 
yor ve mutataıl bizi dikiz ediyor -
du. 

Mariye: 
- Hayır, dedim. Siz yalnız gi

diniz. Ben burada limanda yolcu
larla bearber kahrım. Bu kabak 
kafalı herifin hakıtlarından bir mi 
na çıkaramıyorum. 

* Türkiye lı B. ht. ıu!ıea kambiyo 
servisi memurlanndan Tevfik ŞMr.ir 
(Evrensel), M. Kemalpaşa kazası cuın
huriyet müddeiumumisi Kazmı, Türk 
islim müzesi batyazam Fehmi, San -
yer 36 a mektep ba§muallimi Baha • 
ettin, yüzbaşı Kamil, Jı B. manurlann- j 
dan Tevfik soylannm yafryan en bü
yüğü olan mütekait kaymakam Cafer 
Sadıkın aldığı 90y adı olarak ( Göyc:nç) 
aoy adlanm almıılardır. 

dar kazıuı hükıimet baylan Muhar -
rıııın oğL.ı Yunua Muharrenı, kardeJi 
Aama.altı tüccarlarından Ta.hain (Gü
ney), Daday jandarma lnnnıııvlaru 
Talu.in, Emniyet M. 3 cii kcıımiser Zi
ya, babalan Nuri, kardetı' lbra.!Um 
aoy adı olarak (Akan), aakeri müte
.kaitlerden Abdullah kardeti topçu bin 
bqıs . Musta.fa, Beyazrt mektepliler 
pazan F a.ik, Gillba:ııe dahili asistanla. 
nndan Dr. Nedim, Vefa !Ueai talebe
ainden Turgut ve Muzaffer (Akün), 
Ked'köy orta mektebi müdür muavi
ni Recai ve amcaaı ticaret odası me
murlarından Necati ve bütün ailesi (Şe 
ren), Elektrik firketi veznedar mua -
vilıi Fuat, .kardefi ayni firketin ambar 
müdWii Sadi, amcalarının oğlu üni -
venı"te hukuk fakültesi profesörlerin
d.., Omer Ceiai (San:) aoy adlarını 
abrutlardr. 

• Emniyet müdürlüğü ahlak za
bıtası peli Abdülmennan (Eren), tapu 
ve kadaatro umum müdürlüğü m ~ -
meyyizleıiııden Mustafa oğlu Hü..e -
yin Remzi ve ~ Hamidiye krü
vazörü bir'rıci çarbç1&1 b~ Haaan 
T a.bsin (Ertan), tapu idan>&i Kadı -
köy mümeyyizi Cenap (ışıldak), ta
pu idaresi Kadıköy tapu .katip!eııinden 
bayan Sabire, karde!leri Ankara 
gÜmrÜk: müdüriyeti aııbar memcıru 
Sa.dık, lzm"r inhisarlar .id...-....i z.iraat 
Nın memuru Feyzi, valde&eri Sabiha 
(Değim), Alemdar semt ocağı bqkan1 

Nevıebirıi Ha (Biiyükkol), Ulkü -

POLiSTE 

Tramvaydan atlarken 
F atibte Makada Şekerci hanında o

- kmıduracı çırağı 13 yatlarında 
Mu .tafa oğlu Abdullah dün aııbıılı V o.· 
necilerde tramvaydan atlarken dü,müı 
'" lıapnclan yaralammfbr. • 

C:eli vapur • öldü 
lzmir meml-..ıt ı-tane.inden Be

larlmy akıl haaUılıklan ı. ... !W56ie ae 
yatrimak üzere .lnöııü vapuri1e ıreti • 
rilmekte olan Anıp Mehmet vapurda 
kalp .art..-..ı-. ölmüttür. 

Toslıfm. 
Beyoğlundan Eminönüne gihı ekte 

olan (217) numaralı vatman Kimj!jn 
kul:landıiı tramvay arabası H"ıkmetin o
t....,.,.,,e çaıpmJ -ve çamurluğu par • 
s-1-mfbr· .ı.. 

Ayağı kay.ırna 
htildal caddesinde Hümü Tobiat 

lolamtası aıçuı Cemal mutlakta yemek 
pİJ.İrmekte •n ayafı kayaralr: clÜJmÜ! 
.,. eli çoma tene ıs eoıine aha"* hll! • 
bmmıJtır. Aw bMbıhaneyc lı.Udırd· 
mq.tır. 

Hırsız hizmetçi 
Kıuımpa§Ada Divanhane meydanm· 

da mektep ittisal.inde bakkal N urilllin 
bimıetçiai Saclullalı evdaı hir halı, • 
giimlek ve aaİr<e çalarak kaçmakta iken 
söriilmüt ve yak•laıwn•tbr. 

Gizli randevu evleri 

lNHlSARLARDA 

Kibrit fiatları 
Ucuzlayınca sarfiyat aiı

beti de haylı arttı 
KL-it fiatlan oon defa indirildikten 

oonra ~ aarfiyatı bir miktar çoğal
DUfbr. Fiatıar bundan üç "'Y evvel in
dirilmifti. K.!>rit -6yabıun artma 
aioheti:m boı kadar az bir zaman ,._. 
fında ı..t'i llUl"ette kestirmek bhil 
oRn.malda bama, lıwıuıı §imdilik yüz. 
ele oın bet olduğu tahmin ediliyor. 

K.eıt'i aiobet ancak alb ay oonra 
anlaıdacaktır. Fiatlar indirilince köy
lü daha fazla kibrit ı.arfetmeie batla
IDlfbr. 

Şid.et bıma rağmm ba _,e gene 
-da olduğuıru IÖyayor. Bu .-ıeki 
- 200 bin liradır. Geçaı aenelıi --
.... 250 bin lira idi. 

Şirloet bu oeheplc memur aylıklarıru 
ft emele &iindelilderini in.dinnei<ı 
mecbur oMnU§ ...., ancak bu aayede a
rar 200 bin liraya düfiiriilmüftür. 

Hilaliahmer sanatevi 
• • 

sergı.5t 

Hililiehnıer cemiyetine bağh sanat
eri tanılmdan ber aene olduğu gibi 
bu aene de bir sergi açılacaktır. Sergi 
16 IWinc:ikan .... pazar günü .aabah ııaat 
10 da Hililiahmer cemiyeti binasmda 
açdacaktır. 

Sergide yetim, dul, fa.kir aileleri ta
rllhndan yapılım§ olan eöıleri tqılıir 
edilecek Te arzu edenlere ucuz fiatla 
.ablacaktr. 

1 Harici küçük haberler f 
Emmyet müdürlüğü ahlak zab.wı 

meuıurlan Taksim TC civannda evvc!Mi 
sün yaptıkları kontrol es-aıncla soluı&
ta gezen uygunsuz kadınlan yakal:nnıı 
ve bunları zührevi hastanesine göndcr
miıtir. 

Bunlardan ar çoğunun hastalıklı ol
duğu anl8Jılmıştır. Ablak zabılaaı !İm" 
diye kadar gizli fuhut yapılan ilki yüzü 
mütecaviz randevu evini kapabm§tır. 

• Fran1a borcunu venniyecek - Pa
riı, 13. A.A. - Fransanm 15 kanunuev
vel taksi:tini veremiyeceğine dair An.e
rikaya vereceği nota belki 14 kinunuev
velde gönderilecek ve eski notalardım 
fW!ı olmıyacaktır. 

Vali muavınt, bel etliye reisi 
Beyoğlu kaymakamı 

muavını, EvkaJ mütlürii, 
Buya gidiyorlar tı>ıİI 

gi kahraman, fıçısına altını§, yt _., 
kuruı almak "çin bu l>alçık dcrY 

(Baş: 1 inci sahifede) 
ne alarak Kadrköyüne &"eçLJ.,,. 
Kadıköy js.kel sinde, otomobiller 

bekliyordu. 
dan geçer!... __ ..-fi. 

San P0&tacı Ha.lil l.Utfi ile ben, bun 
Cardan birine yerlelfik. 

Bostancıya kadar uzayan asfaltı 
krza.k kayar gibi geçtikten aonra, top 
rak yollar batladı. ilerledikçe yol da 
kötüleıiyordu. Derken uzakta b r köy 
belirdi: 

Biz böyle konuşurken, bir~ ı,;jlİ 
dabma daha tutuhnu~uz H.ıJ 
heyecan iç.inde bağn-dı: ıdi]ı! 

- itte dediler, Bakka.lköyüne gel-
d>k .•• 

Ben güldüm: 
- Çok e"k.i bir köy oh., g-.ek .. 
SorduJar: 
- G.örmedaı nas.rl anladm? 
- Bakk.alköyü diyorsunuz. Şimdi-

ki bakkadlar, k.azançla.rile koca koca 
:ıpartımanlar yaptırıyorlar. Eski bak
kallar, demek yalnız köy yaptır.ahili -
,..,..Jartlı. 

Deıi.zi, tepeden kuşbakıır, seyred.i
yonız. Görüniif o k...dar gÜzel ki, yo
hın çetinliğini duymuyoruz l:ıil.e •.. 

Bekkalköyd.,,. sonra, Samandıra kö 
yüne uğradık. Bu köy de tirin bir köy. 
Yolun ağzında çocuklar oynuyonlu. 
Otomobilleıı durdurup huni.arla ko • 
n1lfl11ollia daldık. Ben içlerinden biri
ne sordwn: 

- Adın ne aenin? 
Mini.nüni baııru kaldrrdı. 
- Güııgör ... 
- Anlamadım, bir daha söyle ..• 
- Güngör ... 
Soyadları kanunu çııki:ıktan soara. 

önüne eden Güııgör oldu, diye fiki
yet edip durdum. Şu beq yaıındaki ço 
cuğa da: 

- Neden ben"rn .adımı aldm 7 diye
mem ya. •• Bayan Güngör, da.va et-, 
hak ka zanecak. 

Arada bir farkımız var: Ben erkek, 
o kız ..• 

Otomobiller homurclamağa batlar• 
k- biz.im foto Cemal, Mi.k davranıp 
Bayan Giin:görle benim bir arada ,_ 
mimizi çıkardı. Tekrar yola düzüldük. 
az gittik, uz gittik, defttepe, düz git· 
tık. nihayet uzaktan bir .köy daha. boy 
gösterdi. 

- Sultan çiftliği. .. 
- Ay, dedim, bura.oı eaki Türk.iye 

mi? 
Anlamadılar: 

- Ne "-1< imyorsun? 
- Carum, eski Türiciye, Sultani• • 

rm çiftliği dej'J miydi ya! .• 
Bu köyd ... AJandaim.a yo.l yok. .L

ttt istemez, otomobilden ineceiiz. Ha
lıil Lutfi ile ben, öyle rahat yerJıeşmi. 
tiz ki, canmuz çıkmaamı Utemiyor .• 
Hele, ilerideki patikanın çamurları 
hakkmda ıoförün venliği deh,.,ıli izıı. 
.ı..tı dinledikçe, büobütiin ce811J'et:imiz 
kırıldı. Bele ka.dar çıkan çamurlu bir 
yolda, yanın saat süren bir yolculuk, 
pek hoJ& gider bir §<'Y değildi. 

ç.az-iz, ı'mdik. Tqdelen &UJUJlUD ö
teki misafirleri çoktan yolmııu tmnan
mağa ba§lamıtlardı. Tınııııınıy...U,. -
dı. 

Bet on adım, yiirüdü.k, yiiriimediJc. 
iki atlı .kdnıcu, yanımıza ıreldi: 

- Baylar •.• Arabaiarmız hazır .•• 
Bir de ne görelim, içine, pufla min

ckrler, keçeltt döıcnmiı, alb köy ara-
bas. .. 

Doğrwıu, E.vkaf müdürii Bay Noiıra.
zinin bu rirprizine diyeeeK Yoktu. 

· Yayan yüriiyeceğDıizi diifünere!i 
içimiz titrerken, böyle dört bqı ...... 
mur, köy arabalanna kurulmak, Alem 
dağmm dağ yolunda. unıulmıyacalr: 
bör teYI 

iki kvn-etli mandanın ç.ektı'ii odmı 
..,,ı. • ...,, m-tmıızı dayayıp bir &"iizel
oe ,....Jndık. Gacır gucur, çıamurlarm 
İçine bata çıka gidiryoruz. Ben ömrüm 
içinde çoık, bata kld.ılar geçtim. Nice 
çamurlu yollar gördüm. Fakat fU Alem 
dağı ynkmım çanıuna gi>isine, - ,_ 
lan .öyl:iyeyim, raıtlamadım. 

Ha.lil LUt:f"ı, ikide bir .öyleniyor: 
- Çamur, buna deri.er ... Ozlü ça • 

IJJUI" ••• Yağlı çamur •.. Kuvvetli çoamur ••• 
Bu ka.darballanclu-a ballandıra. met 

hedilecek bir çamur eiduiunu ben de 
derhal teal.im ettim: 

- Çamur da olll!"M bu kadar olur! 
Oyle yoerkırden geçiyorduk ım. man· 

daılar &ile inim inim inliyorlardı. Bir 
... aı.ı., ~. o kadar ba.lçsldqb ki, 
olduğumuz yerde lmia bldık. 

Hayvanlar artık kamçıya da aldır
maz olm~ardı. Giıçbeli, bunuıııı da 
aökünce bana fÖyle bir kanaat geldi: 

- latanbulda T...,delen ni,.,üne iç. 
tiğimiz •ulann hiç biri Taıdelen de
fil! 

Buka-afoni açığa vuruıw:.a, Bay Ha 
lil LUtfi aordu: 

- Nereden biliyorsun ? 
Dedim ki: 
Geçtiğimiz yolun halinden ••. Han 

-

A.A. - Siyam kralı, Bangkoktan gelen 
heyeti kabul etmiıtir. Heyet, Kraldan, 
memlekete dönmesini iatiyecektri. 

- Mazul")·a hataklıklarm'! ;:~ b' 
Sanırııa.m Alemdağı ba~~tl' 1" 

m~hur bat.JCıktan pek gen Jaı' 
ri yoktu. Hepimiz tıepeden lı71"" ~ 
morlu.. bulamnııtık. Y akus bil Jıl i 
nııın, öyle keyôfli b.ir tarafı ....,r 1 

ze anlatamam. · .• ti 
Parla bulv...-1.armd.a ~~ ~ 

bu kadar neşeli olemez, G~r 
bay.lıyonız. Ama ne için gükl 
zü içimizde bilen yok... I>" • 

Böyle güle aöyıllye, çıamurlııP ye
lana bulana '"T&§delen" ... yuısııı' 
ni ka.ynağma geldik. _ . _.ı,ııl 

K.ayna.k, "d·~ geç.cmyin. ~1"' 
Ev.kıaf idarecinin özenile~ · 
bir .kayna.k yapılmış ki ımUlinİ ~ 
bul aularınm -K~ müat.,.... 
birinde göremezsiniz. ...ıı tııl 

Henüz arvaları bile kuruzııı&/_;;. ,_. 
temt".z kaynağın içine ginnek ..-;;-8ıf 
brnozlaruyorduk. Evkaf müdiiı" ı.M" 
Niyazi, bura.da, konırk.l.ı-ma T"'; )!' 
..,yunun yeni te6İaatı ı.Jrkında 
- aözleri aöy1edi: I" 

Halkın esenini eözönüne alaJI._, ti' 
nel idaremiz ünü .acun tutmll§ uv 
da.n herkesin jyi ..., tem.iz bir ~ 
fa.ydaJa.rnna •mı ı'.ıatemİ§ - çalJfll':'" ~ 
da. yaz ve lap bak.anıdan i§i.il~ ,; 
türmüı - tu ~örd~ y~ ~ 
mqbr. K.aynagm eakisile ~ ... 
f~tırdığvuz zaman aizin de bil" !jıı'. 
vinç duyacağınızı ~~ ·,.ıı 
yun bugünkü giiçliilde değt'J, ~1" 
:la -.1rı;.,; de dii§ünen ~ ı:; 
pıhna.lrta olduğunu aönlüğül>ü" ,... 
metrelik §OSeyi 2300 metre oı.,.,.ıı 1f,. 
mak üzere hazırlıkta bulumıyOI"• f 
kında ite ba§layacaktu-. ENkaf lı~ b'f 
yalnız bunu deiil, ı..-,..,_ yjrlO' _,.. • 
dalciıl<a uzıakta Defııelik denilen. 1'; 
de bulunan güzel bir au ôsr"ı> de"'"' ti 
vindirecek bir yapı ye.pungta'.,. ·~ 

E.vkaf müdürün.ün aöylevi ~ ~ 
Tali muavini Bay Ali Rıza Çeri]c. 
nağın bqına geldi: iri 

- Şöhreti bütün a.cuııoa ya~ 1 
.arık suyun ysıi kaynağı kutlu ~ 
diyerek kordeliııunı bati. EJjpe ~~. 
len anahtarla kaynağın demir Jı.al'1 
nı aç.b. İl' • 

Y apalan kaptaj aneliyeai ao~~ 
de Tqdel.., auywww tıebif ~ · 
toplandığı bu yeni kaynağın ~ •°' 
dem su tıee.ise tnnızdan biri oldui'J 
rülüyardu. ı,ır 

Billıir mahfaza ıiçincle top~J,f 
!ıar, hiç el değmeden, ana ye -"""..w r 
içinde, a13iıdır.ki mıululdara -:"'"' .ıJ 
niyor. B.rada, ıraıe kio •ınin eıi . 
meden dama.canalara deidurı-'n1"" .... 

Eak.i T&§deleııı kaYnaimd.an ~ f 
lar teneke ile tapıımnq. Şimdilı!' ~ 
nağaı her yam kapalı oWuiu il;!"' w 
kes, içtiği auyun tenıizl.ifine ~"' 
bil:ecektiı . ~ 

T&§del- membaına yalan :t.:· 
iıyi ... daha wır: ~i .. yu, 
ve)li auyu... da f.1' 

Bunlardan Defneli aı;rtmda ti1'. 
bf müdürü Bay Niya.z:io:in ~ 
y~ bir hazine ;raptınlmı;ıtJr. di;ııf" 
•aya, radyo aktivite itı"harile 
nm .., lwvwıtli aıyudur. pi • 

Biıbç ay ooora. bu suyUll .ı-j;f ' 
yaaaya çakanlnıaama sıaJıPıYOI': ~· 
kaf ic!~ T&§del~ - .~ ;efJ 
rmı bir kür .yu ~ ~..ıf 
.... civarda bazı t....iuııt ~ .... 
tiadeclir. ~ 

Tafdeleoderı, yirmi dört ~ • 
lciloıluk 800 damacanıı au dol~ 
biliYQ!r. Em kaynak ya:inıJ,en b~ _w 
dar ... doıdunnak imlrinaa<fı. Çili"" 
aular teı...ı.eiletafJDIYDl'du. T~ 
de iki koldan su aiay<ır: Bai _.g, 
ki aol... ,,..11· 

Sağ kol, aol koldan daha giir-j,it 
0nce bir koldan 70 WJİY~ , t_..., deiannıf. Yeni tesiat • ~ 

dwtan aonra, bu .....,.;,.. 60 ~ clıiiı' , 
inmİt- T•fdohn, mnbekk•k ki 
yanın en iy.i .Wanndan biri... ~İ' 

Ancak, bunun ne yazık ki ı )JJ'' 
ni, özünü, daha doğnuu yahao ,.ı 
npram•tmı bulmak çok güç... ~ıl> 

E.vkaf idaresi, bu teoiab yap. ;iti:'}_ 
tan ..,.,.. ... Tafdelaı auyunu ~-·~ 
de üzerine alaa, bu auyu daha " 
bir snniyede içebilıec:ejiz. . fil w 

- Bakıyonmı: Herloeste, ~, 
me rekonı lurmaJı: iç.in cleh§e 
var. -· gç 

Cei>incle tu.zlu kabakç~ıl~r"''' 
~ğine piıman olanl&no: ...... ~ıe' 
!adım. Kaynak bap™'a bil« ~ ' 
bardak su içtikten ac!nra, sofra tef" 
na oturuldu. Evkaf müdürü Ba~del' 
tip ettirdiğı". güzel kır yesnekl cıo ' 
tlka basa yenildi. Ve binı.z daha cld • 
lafhktan aonra, tekrar o çafDIU" 
yası geçilerek otomobillere binı1d•· 

Mülazimin de içi pek rahat de
ğildi. Bu işte yeni hiqlıyordu, son
ra kurnaz değildi. Söylediğim bü
tün tedbirlerden ürküyordu. Hal
buki bizim meslekte kabadayı ve 
küstah olmak tehditlerden kork
mamak lazımdır. 

Ben nimreami surette yüzhtı rüt 
besini aldığımdan miilaziın itaat 
etti ve öğleye kadar bütün sokak
ları dört döndü. Fakat Fon Krohn 
un mektuplarını meydana çıkara -
cak ilaçları bulamamı,tı 

-Bitmedi-

Otelde yananlar 
LANSlNG, 13. A.A. - Kenns oteli 

yangınında telef olanların saym 24 ola
rak te.O;t oiunmu~lur. 

* Londradaki mühim maç - Londra, 
13. A.A.- Kanıbric üniversitesi ekibi i
le Okaford ekibi anumdaki futbol ma· 
çı, Kembricin lehine 1-0 ile neticelen
miş tir. 

Siyam kralını istiyoıfar - Londra, 13. 

• Bir gazete Odarehaneııine hücum -
Havana 13, (A.A.) - Polis A.ceion 
gaızeteai bineama hücum ederek içeri
ye g.izmia. muharrirleri tevirif etml § -

tir 

Taıdelen suyunu, kaynagınıı:;:..# 
meliymiş meğerse... latan bula~ 
dan, hepiın'zde açlık başgÖ t 

aöylersem ba"" inanınız. uNGOfl 
~ 5. G 



UCUZ HEDiYE 
Mahkemece tasfiyesine karar verilen P ATE Şirketinin meşhur 
taıııofon plakları toptanbeheri-2S (yirmibet) kuruştan 50 (elli) 
l'llfa kadar sabi maktadır. 
Şehir ve Tatra ıabcılarınm bu fırsab kaçırmamaları menfaat

ti iktizasındandır. Perakende &atıf da yapılır. 
İiracaatmahalli: Yeni postane caddesi . Yünit mağazasmm 

üstünde Mercanof Han No. S. 

lstanbul ithalat Gümrüğünden: 
. Manifesto evrakının saklanması için lstanbul Gümrük
Başmüdüriyeti binası üzer indeki tarasada evrak mahzeni 
, :z olunan odada 92 lira 85 kuruş bedeli keşifli sabit raf
~a[i pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Talip olanla-
1\llnunuevvelin 29 uncu cumartesi günü saat 15 de Istan
ltha'at Gümrüğünde müteşekkil satmalma Komisyonuna 
a.caatları. (8494) 

A. U ~CULU r 
~ÜRK ANONİM ŞiRKETi 
l1ANBUL ACENTALICJ 
•rııan Han, Tele/on: 22925. 

1' rabzon-yo ~u 
J J; R l \apuru 16 

i-\ ı..· anuouevvel 
~: l:A I{ ;rüoü saat 20 de Galata 

1 tnıncan kalkacak. Gidişte Zon· 
~ d;.ıc, lnobolu, Ayancık, Samsun, 

~·· Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö· 
,, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

lat'a İ]iıveten Of, ve Sürmeneye 
~~ ,ca',~t-r. 

Saı.ıhl~ 
~:\.i Bulear çarşısın& l 700 ın~tre 

u2ninde fabı·ikalfa elveriıli, ku· 
b '~rnıçt havagazı, te.rkos, gaıajı ha- j 

tto iki sokağa nazrr büyük bahçe.. 
0 rı. oda!ı ve ınobilya!ı bir Villil: 
~•ıl'de terkos havuzu duvarı ra:u,,. 

~•Phesi iki sokaiin nBZn" 2250 met-
kı bir ar.sa kısmen veya ~"?n 
"l.ktıc, 42238 numaraya telefon. 

9-~ı 
......... --~~--~--~~_..;:~ 
lıtanbul Altı:>cı icra c!aireıinde-. : 
a· 

•t borçdan dolayi Ga!ata' da Y enı Ca-

Zincirli sokak 9 numaralı teneke ku· 

fabrikasında haciz edilen bir adet taz· 

tnakinesile bir adet torna makinesi 

12-34 tarihine müsadif çartamba gü. 

ıaat 11 den 13 kadar açık arttırma 

'•tile mahallinde satılacağından talip 
' .a.rıtarın gün ve ıaatinde memuruna mÜ· 

"'-at etmeleri ilan olunur. (5835) 

1•tanbul ikinci icra memurluğundan : 

;•~cuz paraya çevrilmeai m~~r 
kılo kendir halat 18-12-934 tarihine 

~'•dif salı ııünü saat 10 dan 12 ye 

t ar açık ıırttınna ıuretile Galata'da 

"ınenedler caddc•inde 126-128 mı

~'•lı dükkanda satılacağından talip· 

~ mahalli mczkt rda hazır buluna

~ memuruna müracaatları ili.n olunur. 
'- (5845) 
........._,~~~~~~~~~~ 

~ 1•tanbul üçüncü icra ınemurluğunılan: 
ı 'mıoa üç yeıninli ehli vukuf tara· 
~"1darı (1380) lira kıymet takdir edilen 
-~ kapuda Babı Cafer dahilinde 
/•tem pata mah..Jles!nin ipçiler cadde
~l\de çatı altında b1r odayı muhtevi bir 
~ ahtap dükkanın 3-8 hisseıiyle yine 
!ııı 8ıtuna (1300) lira kıymet takdir edi
~ . -Yru çatı altında ve mezkur dükkan 
ıl;~inde 23 numaralı bir bap ahpp 
f~nın 1-2 hiııesi ve vinc tamamına 
~160) lira kıymet takdir edilen aynı 

'1.alde Buğdaycilar çıkmazı sokağında 
~i 8 yeni 12-14 numaralı eski tarzda 
i ~gir ve zemin katında zeminden aıa
~ ~İyede zemiru çimento sıvalı ve üst 
. tı kireçten kArgir dükkanın 5-8 hisse· ,, 
~çık arttırmaya çıkarılmııtır. 20.12-934 
ı. .ltmb~ günü ıartnamesi divanhaneye 
~le edilerek 12-1-935 t rihine müıadif 

~arteıi günü saat 15 den 16 ya ka-
1 lto l&tanbul ücüncü icra dairesinde ıa .. 
"~taktır. Art~nnaya i~tirak için yüzde 
10

di buç ·k teminat akçesi alınır. Müte· 
~akim vergi belc<liye resmi ve vakıf ica .. 
~tıi mÜ'!Ctriye aittir. Arttırma mu· 

l\ıen kıymetinin yüzde 75 şini bulduğu 
~dirde ihale yapılır. Aksi takdirde art
~ 1l"la on beş gün daha temdit edilerek 

1.935 tarihine müsadif pazartesi gü. 
~ .. 
~ ~ •vnı oaatte yapılarak arttırma bede-
l llıubammen kıymetinin yüzde 75 şini 
~\ınazsa (22&0) numaralı kanuna na

>a. 
. arı satıı geri brrakılır. 2004 numaralı 
ıtt-a k dd • r· anununun 126 ıncı ma e11n.e tey .. 
;. kan ipotek sahibi .. ıacklılarla diğeT •· 
d•k~darlarm bu f:ayri menkut•t üzerin· 
d ~' h.1ldarını husıniyle faiz Ye masrafa 
• ıı;, olan iddi alrmı evrakı - biteleriy· 
~~ lıirlilıtc 20 gün içinde icra dairesine! 

1 
ıldir:nelcri akıi halde h kları tapu ıicil

<!l'iyle sabit olmad kça satı~ bedelinin 

~~:tlaşrnasından hari kal cakiAJ"ı ve .. 

~darlann i bu madde'i kanuniye ah

h •na levfilıi hareket e meleri v• da· 

~- fazla malumat lmak iat yenlerin 
"omi2in 931-1619 numaralı dosyasına 

.,._\lra~3"" l"tm.-l~r; i1~n oltın"r. '5';J,;?2) 

TEPEBAŞINDA ŞEHİR 
TtYATROSU 

:h:;t:n m ,tine ı4,30 da 
fo:"~uı 8ılilıvnf Bu ak,am 

~ehirTlİjatrosu Saat (20) de 

ııııııııııııııı I A~ ::~~ E T 

111 111 W.,:e~!t!!P::ı~n: 
111 i tuğrul Muhsin 

9778 

* * 
E ki Fransız Tiyatrosunda 

Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 
Bu:;ün matine 14,30 da 

12-12-!)34 tarihte çar,amba günü ak· 
ıamı saat 23 de cuma günü gündüz 
saat 14,30 Ja 

DELtDOLU 
Op re! :ı ı;crde 

Y azruı Ekrem Reşit, beırtde)'<'n Ce
mal Reşit. 

~~~~~~~~~-.:.::ıoıo4 

OZAN OPERETi 
' ' Süreyya Opereti) 

Şchzadebatı Ferah tİ· 
·"trosunda Muhlis Sa
tı, alt:·n, Fahri Gülünç, 

nail Dünbüllü 
Bn gece 

GOL 
FATMA 

.,erct 3 perde 

Cu.11.a ma ine 15 de Beyoğlu Mulenrujda 

fstanbul ikinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi paraya çevrilmesi 
mukarrer olup, yeminli ehlivukuf tara· 
fından tamamına 2300 lira iki bin üç 
yüz lira kıymet takdir edilen Beyoğlun

da Feriköyünde Rus sokağında atik 32 
cedit 78 No. ile mura!<kam ve tevsii İn· 

tikallı methali müt~emil müfrez bir ha· 
nenin tamamı açık artırmaya vazecliJ. 
mit olup 15-1-935 tarihine musadif sa· 
lı günü saat 14 ila 16 kadar dairemiz. 
de birinci açık artırması icra kılınacak. 
hr. Artırma bedeli kıymeti mubammi
ncnia yüzde yetmİ§ beşini bulduğu SU• 

rette mezkur gayrimenkul mütteriıi u!ı
teıine ihale o!unacaktır. Aksi takdirde 
son artıranın teahhüdü bakı kalmak üz~
re 30-1-935 tarihine müıadif çartamba 
günü saat 14 ila 16 kadar dairemizde 
yapılacak olan ikinci açık artırmasında 

dahi artırma bedeli kıymeti muhami. 
nenin yüzde yetmit beşini bulmadığı 

takdirde satış 2230 No. lu kanun ahka· 
ınına tevfikan geri bırakılacaktır. Ar
tırmaya iştirak etmek isteyenler mez· 
kür ırayrımenkulun kıymeti mubamin
nesinin yüzde yedi buçuğu niıpetinde 

pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubunu hamil bulunmalan la
znndır. Haltları tapu ıecilile sabıt olmı
yan İpotekli alacaklılarla diğer alaka
darlann irtifak hakkı sahiplerinin bu hak 
!arını hususile faiz ve ıneaarife dair o
lan iddialarının ilan tarihinden itibaren 
yinni gün zarfında enaki müsbitelerile 
birlikte daireye bildirmeleri Iaznnclır. 

Aksi takdirde haklan tapu seciDerile aa· 
bit olmadıkça satış bedelinin paylaıma• 
ıından hariç kalırlar. Müterakkim ver· 
gi vakıf icariyesi tanzifiye ve tenvirattan 
mütevellit belediye rusumlan müşteriye 
aittir. Daha fazla malümat alınak iste
yenlerin 17-12-934 tarihinden itibaren 
her kesin görebilmesi İçin dairemizde 
açık bulundurulacak ıartnarncsile 
933-64 N o. lu dosyada ınevcut ve mahal

li mezkUre evsaf ve mesaha ve sairesine 
havi vaziyet ve takdiri luynı~t raporu· 
nu görüp anlayabilecekleri ilan olunur. 

(5828) 

lstanbul asliye mahkemesi üçüncü hu
kuk dairesinden ı Eleninin kocaaı Teo
dor aleyhine esas 934-1661 No. da mu· 
ka)'J"et açtıiı boıanma dava.urun dava 
arzahllli sureti hamurun ikametgiihının 
meçhul buluıımasmclan dolayi i!anen teb· 
liğ eclilmiı ve müdcl te e-eçtiği halde 
bir cevap gelmediğinden müddeilerin mü 
racaatı üzerine 29-12-934 cumırrteai ırü

nü aaat 11 yevmü tahkikat olarak tayin 

edilmiı ve bununla ilanen tebliğine ka

rar verilmit olduğundan yevmü ve vak· 
ti me-ıkurda müddaaleyb Teodor'un ve

ya göndereceği bir vekilinin mahkemede 

hazır bulu ımau lüzumu tebliğ makaını· 

na kaia olrn k ÜT.ere ilin olunur. 
(5837) 
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Deniz yolları 
A 

ı1s ı:- EKara.kT ~ EKöŞ I .... 
c:en Jen : oy P• ...,...ı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

---Han. Tel. 22740-m::ı::-:=:tl 

MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE vapuru ıs 
Birincikanun PAZAR gunu 
saat ıo da Mersiu'e kadar. 

(8501) 

KARADENiZ YOLU 
KONYA vapuru ıs Birincika
nun CUMARTESi günü ak· 
tamı saat ı8 de Hopa'ya kadar. 

(8502) 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru ıs Birincika
nun CUMARTESi günü saat 
ıs de lzmir'e kadar. (8503) ___ ,, ______ _. 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Ankara Harbiye Mektebi 
civarında mülhak kıt'aları 
için yaptırılacak bina kapalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmustur. İhalesi 17 -12-934 
pazart~si günü saat on birde
dir. İsl:e!dilerin şartnamesini 
görmek için her gÜn ve müna· 
kasasına gireceklerin belli 
gün ve saatten evvel teklif 
mektuplarını Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma komisyonu 
na vermeleri. (642) (8030) 

9653 
• • • 

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

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

(8210) 9705 
• • • 

Açık eksiltme ile 83146 
kilo yemlik yulaf almacaktır. 
Açık eksiltmesi 25-12-934 sa
lı günü saat 15 tedir. Bağlan
tılarmı ve nümunesini gör· 
mek isteyenlerin her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte birinci pey pa
ralariyle beraber Çorludaki 
Komisyona gelmeleri. (677) 

(8270) 9783 
• • • 

latanbul 2 inci if1M momurlağundan: 
Taluimde Lamartin c:addesinde otur

makta ve Tehtakalede Tabakçılıkla meı• 
gul bulunmakta olan 5..m Palikar'iııifla· 
aı, 8-12-934 tarihinde açılıp tasfiyenin adi 
ıekilde yapılmaama karar verilmiı oldu
ğundan : 1 - Müflisle alacağı olanlarm 
ve istihkak iddiasında bulwıanlamı aJa. 
caklarmı ve iıtihkolr!armı ilandan bir ay 

içinde 2 inci iflas dairesine ırelerek kay

dettrimeleri ve delillerini (senet n dekeT 
hülasaları ve saire) asd veya muaaddak 
suretlerini tevdi eylemeleri. 2 - Hilafma 
hareket cezai mes'uliyeti müstelzim ol
mak üzere müflisin borçlareun aym müd 

det içinde kendilerini ve borçlarım bil
dirmeleri. 3 - Müflisin mallamu her ne 
matla oulna olsun ellerinde bulunduran

ların o mallar ii21erindeki hakları mahfuz 
kıdmalı: ıartile bunları aym müddet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ye etmezlerse 

makbul mazeretleri balımmadıkça c:aai 

mes'uliyetıe uğrayacakları ve ruçhmı 
lıaldanndan mahrum kaJacalılan. 4 -

19-12-934 tarihine müsadif çllf!llDlba gii

nü saat 15 de alaaıklılann i11ı: içtima& 

gelmeleri '"' müflis ile müıterdı: borçlu 

olanlar "" kefillerinin '"' borcunu tekef.. 
fiil eden sair kimıelerin toplanmada ı.. 

J..-ıağıı haldan oldalu ilin olan ur. 
(5844) 

Kapalı eksiltme ile 278550 
kilo yemlik arpa alınacaktır. 
Eksiltme günü 25-12-934 salı 
günü saat 16 dadır. Bağlantı
larmı okumak isteyenlerin 
her gün Çorludaki komisyona 
Ankara ve İstanbul Levazım 
Amirliği satmalma komisyon
larına uğramaları ve kapalı 
eksiltmeye geleceklerini birin
ci pey paralariyle Çorludaki 
Satınalma Koınisyonuna gel-
meleri. (676) (82,§3) ı..,.""""",_,,....,....., ....... ...,....,..!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!! 

.,,84 meye gireceklerin belli saatte 
• • • l da birinci pey paralariyle Çor u 

Açık eksiltme ile 11 bin kü
sur kı1o sabun alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 27-12-934 per 
şembe günü saat 15 dedir. Bağ 
lantısmı görmek isteyenlerin 
her gün ve açık eksiltmeye 
gireceklerin belli gÜn ve saat· 
ta birinci pey paralan ile Çor
ludaki Komisyona gelmeleri. 

(701) (8385) 9965 ..... 
8-12-934 kapalı zarfla alı

nacak olan Pirinçe teklif edi
len fiat pahalı görüldüğünden 
bir ay müddetle pazarlığa alın 
mış ve ilk pazarlık gününde 
19-12-934 çarflUllba gunu 

saat 14 te alınacaktır. Taliple
rin belli gün ve saatte teminat 
lariyle birlikte lzmitte aatmal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(710) (8476) 10066 .. . .. 
Müteahhit nam ve hesabına 

2000 kilo sabun pazarlıkla sa· 
tın almacaktır. Eksiltme gü
nü 17-12-934 pazartesi günü 
saat 18,50 dedir. Bağlantııımı 
isteyenlerin heı· ITTİn ve eksilt-

satmalma koınisyonunda bu
lunmaları. (712) (8477) 

10067 
• • • 

8-12-934 te açık eksiltmesi 
yapılan Makarnaya verilen 
fiat komisyonda pahah görül
düğünden tekrar açık eksilt
mesi 18-12-934 salı günü 
saat 14 te yapılacağmm istek
lilerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve münakasasma 
gireceklerin belli gün ve saat
te İzmitte Satmalma komis
yonuna bq urmaları. (707) 

(8478) 10068 
• • • 

8-12-934 te açık eksiltme$i 
yapılan Nuhuda verilen fiat pa 
halı görüldüğünden tekrar a
çık eksiltmesi 18-12-934 sah 
günü saat 14,30 da yapılacak· 
tır. isteklilerin tartnameaini 
görmek için her gün ve müna
kasasma girecklerin belli gün 
ve saatte lzmitte satmalma 
komisyonÜna gelmeleri. (708) 

(84JQ\ 10061 

1 

• 

TASARRUF 1 
Oi RE~iNE 
SARI LAN 
FEL.JO.I( ET 

1 

·I 
1 

UÇURUMUNDAN 
l<URTUL..UA.• 

IOIOJ 

------------------------
Şark Demiryolları fşledici Kum. 

panyası Türk Ansnim Şirketi 
• 
ikinci Davetname 

BiRINCi iLAN 
12 K.. ene! 1934 tarihinde fevkalide ı 

olarak toplanmağa dant edilen Hey' e· 
ti Umumiye için ticaret kanunnnun 386 
mcı maddesinde gösterilen ekseriyet ıu.. 
sıl olmadığından Meclisi idare, Şark De
mİryolları lıledici Kumpanyası lıiıao
darlllJ"IM 15 K.. saai 1935 tarihinde ı .. 
tanbul'da Sirl<eci mevkifindetıi Müdüri
yet binasında öğleden evvel saat 11 de 
apğıda tafClitı gösterilen aynı ruzna· 
menin miizakeresine tekrar dant eder. 

- Rnzname.i müzakerat -
1 - Meclisi idare raporu. 
2 - Şirketin feailı ve taafiyeai. 
3 - Tasfiye memnrlaruım ta:vini ..., 

bunlara YwiJecek •elihiyet Ye tahsisatta 
tesbitl 

4 - K-trolörlerin tayini ...., bunlara 
Terilecelı; tahmatm teabiti. 

TlClll"'et lı:anunanwı 385 İnci maddesi 
ahkamı mucihince bilumum hiuedarlar 
hatta bir biueye malik olanlar bile it
bu i\tiıma ittinık edebilecekler n ado
de balnlmalcuzm malik olduiu bine ao
nedi adedince "7 utimal edebilecek
lerdir. 

lıbu fevlı:alide umumi içtimaa İftiralı 
edecek biuedmiarm nihayet 8 K. aan.i 
1935 tarihine kadar biMelerini tevdi et
meleri lizmııbrı 

TORKIYEDE: İ•tanbal'da Sirbca .. .S.. 
ki Kmnpanyıuwı merkezine. 

AVUSTURYA'DA: Vi:rana•da O.. 
teneichisdıe Crecli - Anatalt -
Wiener Bankverein. 

BELÇİKA OA: Brwı:elles'de NllDUI' -
kağmda 48 ıııwnaracla So.y:ete Je.. 
neral dö Belçilıı ,uı-u. ( eeld 
"Outremer" bankası). 

FRANSA'DA : Pari.t'e buiTar Dezital
yen, 16 nıunarada Bank Nasyoml 
poar le Commerce et rlncluotrie. 

HOLLANDA'DA: Amsterdam'da "Tdo 
xeira,, dö Mattos biraderler -
dinde. 

ISVIÇRE'DE: Bal'de Bank K-ai.fwıl 
dö Bal. 
- c:ı...-, Bal, St..c.ı " zm-a.... 

Kredi Saia. 
12 K. evvel 1934 tarihinde içtimu cı

Yet edilen fevkaliicle Hey'eti Umamiyw 
için yatırdmq olan hiase HDetleri depo. 
lan Ye Terilen ..,JahiyM= '= ifbı& • 
tima için de mutA!heum• 

içtimada gerek asaleten Ye ırerdı -
lı:ileten bulamcak biaedıırlara biue -
nedi ba~ bir lsTiçre Franlddı; 1ıir ı
Z111" lıaJda verilecektir. 
Şark Demir70Rarı fsiedici Kum.,an,..m 

MECLiSi iDARESi ·ı 

ISTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIGINDANı 

6- 12 • 934 tarihindeki Baro Heyeti Umumiye toplanbımda ekS&o 
riyet olmadığından, toplantı lS - 12 - 934 tarihine diifen cumartt!$İ ~ 
nü saat 1 S e kalmıttır. 

Dahili nizamnamenin 14 üncü maddesine göre yazılı günde top. 
lanbda bulunacak arkadatlaım sayısı her kaçı bulursa bulwıı ruzna,. 

me konutularak kararlar ittihaz olunacağı tabii ise de yazılı gün ve 
saatte lstanbul Barosuna kayıth bütün arkadq.larm Cağaloğlunda Hal-
kevinde hazır bulunmalarını rica ederim. (5677) 

10021 

•• 
Ayda 100 Lira Ucretle Bir fep 

Memuru Aranıyor 
Adana Belediye Riyasetindenı 

Aadanada Numerotaj iıinde kullanılmak üzere ayda yüz 
lira ücretli bir Fen memuruna ihtiyaç vardır. Gidip gelme 
paruı verilecektir. Taliplerin Nafia Fen Mektebinden mezun 
veya harita numerotaj itlerinden anlar ,veya askeri fen lason
larmdan mezun ohnau 13.zımdır. Taliplerin tercümei hallerile 
birlikte Adana Belediyesine müracaattan ili.n olunur. 

(8484) 10113 
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......... ıımı........ 
ava in da -Hadise yapan kitap 

- ·rupada - tcmob"l 
tle 9000 kilometre 

~er ku.ru.ş 
:Bir silah1:ı.r 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanui 

Yurttaş, Yerli Malı Al! 

Fiyatı: 50 kuruı 

ZAMAN 

Kitap b~tan sonWlA kadar 
adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 
, 

YERLi MALLARIN 
En sağlamı, 
En iyisi, 
En güzeli, 
En ucuzu, 

Sümer Bank Ahmet Şükrü Esmer arka 
daşımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hoş görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu
vaff akiyetle teshil ebniştir. 

AKŞAM 

Kibbı okurken insan bu 
meıdcket'cri c ziyonnuş gibi 
b. 1. d 
ır J.i•.S uyuyor. 

KURUN 

Y rli all r 
pazarlarında 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika
larda kendinizi seyahat etmit· 
siniz- zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek
ıiniz. 

MiLLiYET 

Bulunur 
Yalnız tutum haftası • • 

ıçın 

o/O 
• 
1 Her aile kütüphanesini ıÜS· 

l:yecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkeıia 
elinde gerekli zarif bir kitap o;. 
m ~tur. 

9962 
•c:mıı:=:m11 .............. -

Yü s k 
Satın 

ü endi§ ektehi 
ima Komisyonundan: 

Beyoi:lu ikinci noterliğine : 
Dairenizden yapılan 6-12-934 gÜn}Ü 

ıenet ile Galatada Hüdavendigar hanın
da 9-10 saydı atelyemde bulunan kutu ve 
saire yap:nağa mahsus olan Demirbaş •· 
li.t ve edevat ve talamlarmu tcıptan E. 
nmya Bromaya sattığnndan usulen ;. 
lanını İllerim. Galata Hüdavendiıir 
han 9-10 sayıda Ziğmund FU..el. 

C İ C İ DUDAKLIK 1 - Hademe kundurası 
Dünyıının ~n ıabit 

dudak boyan. 

FARUKl"nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te• 
maala atlinme:L Yı• 
kaııo.1a bile pls.maL 
24 ıaat dudakta &.alır. 
Tecrübeıi kolaydır. 

2 - Elektrik tablo vazi yesi 
3-Bakalit 
4 - Elektrik tesisatı 
5 - Fizik Alatı. 

• Depoıu ı Sultanhımamıada 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 

'-=--• mağua.oıdır. • 

Yukarıda yazılı mevat 15-12-934 cumartesi günü saat 
1~.te pazarlık sure~i~le .. alma~.ağmdan taliplerin bu baptaki 
mufredat cetvellerını gormek uzere mektep idaresine müra
caatları ilan olunur. (8346) 9914 

ZA YI - Galata lthalut Gümrüğünün 

27-11-933 tarihli 12543 numerolu beyan
namenin her iki nüshası ile orijinal fa.. 
tura ve menıe, tehadetnamesini zayi et· 
miı oldu1';umuzdan hükmü olmadığım j. 
lan ederiz. Avunduk Zade A. lımet n 
Şürekası. 

\ EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI l 
Esas No. Mevkii No. Cinai 

396 lzmir İstiklal mahal- 33/35 Asri sinema bi-
• lesi İki Çeşmelik caddesi nası ve dükkan. 

Yeri ve :iuınaraaı yukarda yazılı Sinema binasının sekiz 
senelik taksitle satışı - ihalesi 24.12.934 pazartesi günü An
kara' da idare Meclisi tarafından yapılmak üzere kapalı zarf 
Ue müzayedeye konulmuştur. İstekli olanların gösterilen de -
pozitoyu nakden vezneye yatır ması veya bu miktarda bir Ban
ka teminat mektubunu iliştirnı esi ve bir lira mukabilinde ala
cağı şartnameyi okuyup imza ederek teklif mektubu ile bir -
likte bir zarfa koyup ihale gü nü saat onbire kadar İzmir ve
ya İstanbul Şubesi Müdürlüğü ne vermesi veya bu saata kadar 
yetişmek üzere taahhütlü olar ak posta il~ göndermesi lazım
dır. Daha fazla maliimat iıtiy enler İzmir ve İstanbul Şube. 
miz Emlak Servislerine müracaat etmelidirler. (617) (8411) 

) 10019 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

r 1 - Aşada cins ve rnıktar ları gösterilen yiyecek maddele 
rİn hizalarında yazılı münakasa şekilleriyle gün ve saatlerde 
aatm alınacağından isteklilerin ihale günlerinde muvakkat te
minatlariyle Selimi ye ıatm alma komisyonuna gelmeleri. 

2 - istekliler şartnameyi h~r gün komisyonda görebi
lirler. (8044) 

Cinsi . Mıktan 

Nohut 33000 
Bulgur 39000 
Mercimek 13000 
K.Fasulya 50000 
Pirinç 49000 

Münakasa 
Tarihi 

17-12-934 
17-12-934 
17-12-934 
19-12-934 
19-12-934 

Gün 

Pazartesi 
Pazarter.i 
Pazartesi 
Çarşamba 
Çarşamba 

Saat Münakasa ,ekli 

14 
14 
14 
14 
14 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

9664 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
İzmitte idaremize ait iskeleden geçirilecek aleliimuın eş

yanın beher yüz kilo ve kesrinden alınmakta olan 12 kuruş 
ücret 10-12-934 tarihinden itibaren 5 kuruşa indirilmiş
tir. (8454) 10016 

15-12-934 tarihinden itibaren ; avlanma ruhsatnamesini 
ve av tüfeğini taşıyan avcıların, beraberlerinde götürecekle
~ . ağızlıklı iki av köpeği ve nizami bagaj hakkında ayrıca 
ıstifade etmek üzere, vurdukları avların 30 kilosu parasız taşı-
nacaktır. (8455) 10071 

Meyankökü nakliyatı ; 2-12-934 tarihinden itibaren ton 
başma : 100 kilometreye kadar mesafelerde beher kilometre 
için (3 kuruş) 101 kilometreden fazla mesafelerde de 100 
kilometre ücretine ilave edilmek ıuretile beher kilometre i
çin (2,5 kur•!şa) indirilmiştir. Bu tenzilat, asgari 5 ton olmak 
veya bu ağır' k üzerinden ücret verilmek şartile, tam hamule~ 
li vagonla y.· >ılacak nakliyata tatbik edilecektir. (8456) 

10018 

Ecnebi memleketlere ~den tüccar ve ıeyyahlara 

Banka [{ome1"çiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret). 

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

tekilde tertip ve ibtaı edilmittir. (5999) 956E 

-· MOBiL YA, KARYOLA va SANDAL YA -
Alacaksanız lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. lı 

ASRI 114:QB/.LYAMağaıa1ına uğramadan almayınıı lYl.. 1 Tel. 23407, AHMET FEVZi 

.. 
Elektrik Radyatörü 

TAM SICAKLIK 

Fiyatlarda Tenzilat 

S A T i E' d• 

VERESİYE SATIŞ 

,.. 

Askeri Liselerin 
9-10-11 ine· Sınıflarına 

Tale e A ınıyo : .. 
~ 1 - Askeri Liselerimizden İstanbulda bulunan kule•• 

Askeri lisesinin 9 cu sınıfına 183, Maltepe Lisesinin 9 cu sı· 
nıfma 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9 cu sınıf ıtl11 

116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirİJl' 
ci sınıflarına da bir rnıktar talebe daha alınacaktır. OnuııcıJ 
ve bilhassa onbirinci ımıfa çıkacak istekliler tercihen almacıı~ 
tır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep Müdürlüklerine müracaıı1 

ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ev· 
raklarmı tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe 111c' 
zun bulundukları sınıfların ~ütün derslerinden imtihan edilir' 
ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe ıılı 
nırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hakkında ayrıl 
muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve Askeri mekteplerdeJI 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil Liselerde ikmali olanlarla amıftan dönenler 11' 

lmınaz. 
6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi lS-19 

Oııuncu sınıfa 16-20 On birinci smıfa 17-21 dir. 
7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçülteJI 

mıktebe alınmaz. 
8 - Evrala mektebe giden talebe mektep tarafından dclıı• 

vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdir. e 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep ldarelerı. 
mes'ul olmadığı gibi avdet ma sraflarnu da kendisi vernıe'1 

lazımdır. 
9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey' et bulunııı11' 

maaı hasebiyle muayenesini ta marn yaptırmayan talebe meJ<le 
be çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır· , 

Ve Sıhhi halleri sebebiyle kah ule şayan görülmezlerse mek1~ 
be alınmaz. Bu gibi Talebenin dönmüş masrafları da kendi' 
lerin~ aittir. 

1 O - Taahhüt senedi vermek için velisi olmayan ve t 8 
yaşını bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşını bitiren talebe' 
nin kendisi taahhüt senedi verebilir. 

11 - Evvelce Askeri liselere girmek için müracaat ecle11 

ve müsabaka imtihanının da kazanamadığından dolayi mekteple 
re alınmayan talebe ellerinde bulunan evraklarını derhal e<I' 

velce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve oradan alacıı" 
ları emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:~ 

Istanbul 7 inci icra memurluğunda"' 

Dr. A. KUTIEL 
KaraklSy Topçular caddesi No. 3 5 

9724 

PU1lya çevrilmeıine karar verilen 'fıJI' 
ıhm'de Pol Garajında bulunan iki ,.d•~ 
faal bir halde bulunan Fiat ve Büil< ""· 
kalı otomobiller kinunevvelin 17 irı'' 

ZA Yl _ Galata Jıhalat Gümrüğünün ırünü oaat 12 den bire kadar Pol ı•' 
19-2-934 tairlıli 18646 numerolu beyanna rajında bulunan memuru tarafmdall .,.. 

me iki nüshası dahi zayi olmuı olduğun-

dan bükmü olmadığm1 ilan edem. 

Yusuf Kapancı Mahtumları 

tılacağı ilan olunur. (5846) _; 

Umumi Nepi.yat ve Yazı fpeti 
Müdürü Etem luet BE.NiCE 


