
Milliyet bu adı alıyor Milliyetin geni adıdır 

FlATI 5 KURUŞTUR. 

Bay Celal Bayar'ın 
Söylevi 

Ulusal ökonomi ve tutum yedi
KÜnü dolayısile ökonomi bakanı 
Bay Celal Bayar, General İsmet 
İnönü törüsünün (hükumet) öko
llomi yolunda b"'ardığı itleri bir 
kez daha açtı (İzah etti). 

llkönce Radyoda söylenen bu 
&Üze! söylev, ertesi gün de bütün 
ıazetelerde çıktı. Biz bu söylevi 
lıem dinledik, hem de okuduk. 
Dinlerken de okurken de sevindik. 
Ökonomi i,lerimizin yolunda git
tiğini biliyorduk. Bay Celal Ba
)'ar'ın söylevi bu inancımızı pek
leftirdi. Bu yüzden sevindiğimiz 
gibi, ökonomi itlerimizin ne yap
tığını, ne yapacağını, hangi ama
ca doğru yürüdüğünü bilir ellerde 
olduğunu görmek te bizi aynca se
vindirmittir. 

Eski bir Yunan filozofu devlet 
adaınlarının üstünlüklerini sayar
ken, filozofluğun batta geldiğini 
hildirmitti. Yeni Çağ törülerinde 
d:ıvlet adamları için filozofluğun 
bir üstünlük olup olmadığını bil
llıiyoruz. Ancak bir ökonomi ba
kanı iyi bir İf adamı olmak gerek
tir. Bay Celal Bayar'ın söylevini 
dinleyen yurtt.,, büyük bir törü 
adamı, büyük bir it adamı, büyük 
lıir devlet adamı kar,ıaında oldu
ğunu anlar. Kamunun tutumu, bu 
tutumun bankalarda toplanması, 
bunların ne gibi itlere yatırılması, 
iç piyasa, dıt piyasa, para değimi, 
kredi durumu, mal satımı bütün 
bir ulusun ince ökonomi mekaniz
Dlaaının her yüzü gözünün önün
den hiç eksik olmaz. 

Bay Celal Bayar, tutumun deği
lllini her ~ın anlıyacağı bir 
dil ile anlattı. Tutum ile para top
lanıyor. Bu para bankalarda biri
kiyor. Bankalar bunu veriınli it
lerde kullanıyorlar. Hem parayı 

b
tutan özerini alıyor, nem de ölke 
ayındırlaruyor. Tutumun u1usal 

ökonomi bakımından ~laınlı 
(faydalı) olması için, pinti ada
ıtıın yaptığı gibi, toprağa gömme
llleli; bankalara yatırmalı. Ban
kalar da kasalarında ıaklamamalı: 
~ eriınli itlerle kullanmalı. Bay Ce
Iaı Bayar'ın anlattıiı bu ulusal tu
tum iti nasıl yürüyor? Yine kendi 
eöylevindeki sayıları alalım: 1923 
Yılında bankalardaki tutum üç 
ıın~ly~n li~ iken, 1933 yılmda yet
llıif uç mılyon liraya çıktı. Genel 
tutar iki yüz milyona yakındır. Bu 
~ bankalar ka.ıuüı ile it ve ba
)lndırlık yollarına akmaktadır. 

Para tutumundan uluslararası 
alım satım itlerimize geçen öko
ııoıni bakanı; Cwnurluk törüıünün 
fU amacını bir kez daha anlattı: 
dıfan sattığımız mal ile dıf&l'dan 
98.bn alıp İçeri getirdiğimiz malı 
~~~ getirmek. Bunu yapmak için 
IQJnng anl-.maları yolunu tuttuk. 
1934 yılının ilk on aylık alını sa
tıınmuz llf8ğı yukan denktir. Hat
ta dıfarJ çdcardıiımız mal değimi 
d~~dan satın alıp içeri getirdi
lımiz mal değiminden iki buçuk 
~ilyon lira daha yük.sektir. Bizi ae
-.ındirecek bir İf te fUdur ki 1934 
)l)mdaki alım satın 1933 'yılma 
lrÖre yüzde altı da.ha yük.ektir. 
.. Ökonomi bakammn en çok ü .. 

tünde durulması gerek olan eöz
le?. sanayi programvnrzdır. Hepi.. 
llllızın bildiği gibi sanayi itine ön.. 
Celeri yalnız )'UJ'ttaflar · ifıııi 
lerdi. Ancak bir yandan ':.ma~ 
~lığı, öte yandan da dağılık ça
lıtma ile bu büyük · · '-----) 1111 " 1flI1 ...,...... .. 
~Yacagı anl-.ılınca, devlet dört 

el ile buna sanldr. Kırk bet mil
J'onluk büyük sanayi İfİ tıörii, Sü
tııer Bank, ve it Banloı11 anmııda 
Payl&fıldı. Bn programm bittueei 
Yakl8fllllttır. 
. . Bütün bu çallf1Da}arın ıımact-. 
dır ? Bay Celal Bayar'm bu sor. 
C\ıya kal'fllığı (cenbı) fl>yle b.. 
aa.lblabilir: 

- Ulusal korımmayı (müdafaa) 
Pekleftirmek. Genel göneçliği (re
fah) artırmak. Doğru yol üstün
de bu amaca doğru ileriliyonız. 

A:Şükrü ESMER 

Mlt..LIYET'in yeni 
adı olacaktır. "----... ~ 

· Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT. 
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Bay Recep Pekeıı'i söylevi 1 Sa.11.lJah na.sıl l!~tirilebil:r 
" ı Beş senelık hır turızm 

Ulusal ökonomi işleri yalnız devlet programı hazırlanıyor 
tedhirlerile iyi ve çabuk başarılmaz,, 

Ôkonomi yolundaki amaca varmak için bütün ulus bir 
anlamalı, bir inanmalı ve birlikte hareket etmelidir 
ANKARA, 14 (A. A.) - Uwııal ö • 

konomi artbnıla yedigününün baılama
aı münasebetile C. H. F, genel yazganı 
Bay Receb Peker bu alqam ra<lyoda a
J8ğıdaki söylevi söylemiştir: 

«Saygın yurtdaılanm; 
Ulusal ö.lmnomi ve arttınna hareketi 

yeni Türkiyenin kurtuluş ve dirilifi ça
lı§lll&Smın anakollanndan biridit-. Yw-du
muz dü§manlardan temizlenerek kurum 
güçlüklerile yenildikten sonra yeni dev
letin özlepnesi, kuvvetlepnet<i ve ı.onn.. 
ması için ökoncmi yolunda hız almak ge- . 
re.kti. 

Ulusal ölı:onomi işleri yalıu:ıı devlet 
te<lbirlerile iyi ve çabuk b.....,Iamu. B>ı 
çahımada bütün u1us bir an.lamalı, bir 
inanmalı '1e biTlikte hareket etmelidir. 

Okonomi ve arttırma kunmıunuıı .ı.v. 
Jetin çalıtma1ı yanında bu anlayıfı yay
ma ve maletme yolundaki lıi:zmctlerini 
,,e 11cak, metotlu çalıtmasını öğmeğe li· 
yık bulunun. Yurtdaılan bu kuruma 
yürekten yardım için tef'•İk ederim. 

Y urtdatlar, tek insanın ve mukaclde
ralla b.irlefmit insan yıjpnllll'IDHI, u1--

S., Recep . Peker 

lamı• 7'Üce--=- -9 ıAı ''•r, ._. 
lıldı olmelctr, Giiq-ı •, yiinılı: acwz tetı 
v. gülery\i.dü bir ,.ai-a .naıl< bu t-t· 
larla mümkün olar. Yemi d<Met yorpn, 
düflıa1n .. bitkin l>ir impanılıarluİlpı kül 

Haftanın 3 üncü günü 
Dün tayyareden hediye kartları atıldı, 

mektepliler geçit resmi yaptılar 

1 
1 

Tat.- yeiigünij propag-1• sı 7"PO'I tay)'Or'der ~ • 

Okcınomi ""' Cuhmı ~üııııü. ÖÇÜI> ~ toplanai yiizlerce halka 
CÜ güni olan .tiia - - buçukta tay- bit)= ... hediyeli brdm- atı!...ııtır. 
yareci S., Vecihi tayya1'e9ile lrir UÇllf Bay Veclıi .,,.. ıamıuıda dumanla 
yapmqtır. Ba UÇUf eanaaında ~ Ol ı.ı w T- lı:mumuaun - ırü-
Takaim, ~. Kadıköy ~ (Dwaa. 6 mc:ı aahifc<le) 

Fenerbahçe 1-BeşiktaşO 
Dünkü maçtan sonra Fener pıroan 

vaziyetini düzeltmiş sayılabilir 

DiinJrii tna!;I- bir en stanlane ve kal.abaiılı 

00. Şeref ve Feoeobrhçe etatlannda nlyınm ulusunu oldukça iyi bir stat ha· 
&ı maçlanncl.a ilWi daha .,,,.....ı.. line oolanuılar. Şehir llladı bulunrnay-

Bunlardrm nifıjn.rıi, ıiiplıHU, ş.,r.,ı l:ıir ,mirde lıu noksanı az çok telifi eden 
.tadında o.vmıı- Beşilıt&f • f' enerbabçe gayretleri bıkdir ...-aı haksızlık o-
maçı idi. Çünkü, perf"mbe günkii &pot' hır. 
•Ütıml........ıa ya:odığımız ııibi, efer Fe- S-t on dört bu.çuiu biraz ıreçe iki ı.. 
neırt.abçe lıcı nmçta yeno1ae ,..,ya ba ol:e- lam alkıflar araoncla ...tıaya çı:kb. 
re kalsa yüzde dolu., §'llDPİ,,..,nluk nam Betiktaılılarırı layafetiınde lıir hmuat. 
zetliiine .,,eda edecekti. yet göze ça11>ıyordu. Siyah • beyazlılar, 

Bu maçın ehemmiyeti Şeref atadma bir buçuk ııene kadar evvel Alet " Gü-
bq bine yakın seyirci toplamııb. net futbolcularırun ortaya attıldan bir 

Evveli ıunu aöyliyclim ki Beşiktaılı- modaya uyaraık fonnalarmın arkasına bir 
lar çalıpnı,Jar ve elbirlifile Çrağan aa- (Devamı 2 inci sahifede) 

yıimlan üzeriınde itlere el koydu. llköu
ce yurdu ve onun bütün varlıklarım kor
ku albnda tutan dü9man ayağı 
kırılrnalı idi. Etek c;ekuı bütün t-a 
ırerilemıe unourları iç çalıtJll&da enırel 
olacak güçten ve değerd«ı düşürüıl • 
meli idi. Ancalı: ondan Mllll'a ileri a • 
blına ve yükaelıne <ç.Uı alan açılıy..-· 
du. 

Ana topraklarımız ü.tünde biz bt
:ıoe kaldığmuz ilk günlenle var kuvve
ti ökonoıni çal..,...lanı. veremezdik. 
Bin zorluktan d..,.,. a.lımq kafalanmı • 
_, kazandığı tecrübe olgunluğu i · 
çV.de ;,'.k ~i - yurdiın korumnaeı -
tedbirlerinde bulduk Yan duvarları 
çevrilmen>9 bir tarlada de~~li ürün 
yet.İttirilernez. Bunu, onlu ıç.ın mas • 
rafı k.arşılıkaız, geliroiz sayan yanlıt 
ırörii9lerin aşılamıak is!.diki zanarlı 
iaanlara yol -..........U içUı. eöy~'yo -
nım. 

OWınoawik plin, ökoncwnik pro-

cray ı)!ardanberi sı sıcak dileklerle 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Papas kisvesi 
Ve Yunanistan 
1\1. Çaldaris diyor ki 

Türk dostluğunu feda et
mcği aklı başın-

da hiç kimse düşünemez 

ATlNA, 14 (Milliyet) - Mösyö 
Vanizıeloaun hiik\lı:nel:iııi dıt ı.iyue
lıİnl tıenitiıt edio • beyan.atma cevap ve
ren BqYekil Mö.yö Çaldaris dem.ittir 
lti 

- M. V enizelds hüki'anete kartı 
dıuyduiu muhalefet dolayıe.ile yaptı· 
ğı beyanabn memlcıkete zarar ~ ; 
ceğini takdir etmiyor. Esasen d•nı bır 
mahiyeti olınıyan papa.a ı.»vesi do.la
yııı.ile Türkiye d0&tluğunun feda e· 
clıilmes.ini aklı b&1mda hiç bir l'.DMD 
düşünemez.,, 

M. Ç~ bilab.ara .. ._ ı.-cii.ai-

M. Çald«rU M.Ven~ 

Dİn vaktilo Tiir'k • Yunan do..tluğlınu 
tsnin edebilmek için ımıbadrterin 
aonoetlerini feda ettiğini. eöylemipjr.., 

Dıt itleri bakanı 

Tevfik Ruştü Aras 
Atinada iki 
Gün kalacak 

ATINA, 14.A.A. - Türkiye dıt it
leri bakanı Bay Tevfik Rüıtü Araa'ın 
yarın buraya gelmesi beklenilmektedir. 

Kendili. burada iki gün kalacaktır. 
ATINA, 14.A.A. - Türkiye dıı itleri 

hakanı Bay Tevfik. Rüıtü Araa'ın Atina· 
ya gelmesini beklemekte olan Yunan ga
&eteleri Türk uluı adamının Yunan ulut 
adarnlarile yapacaiı görüımelerin iki 
ülke arasındaki dostluğu berkiteceğini 
yazmaktadırlar • 

BELGRAT, 14 (A.A.) - Türkiye 
dq işleri bakanı Bay Tevfik Riiftü A· 
raa bu sabah Atinay& gibnek üzere 
Bdgrattan ııeçmiştir. 

Kendiı.iıni istasyonda hariciye ba • 
karu muavini M. Puriç ile Türk, Ro
men , Yunan ve Arnavutluk ııcfirlcri 
karşıl.amıtlardır. l&tıuyonda da.ha di
ğer bir çok zevat buhınmuftur. 

EN iYi TURK KUMAŞI 

YÜNİŞdir 
Satıf deposu : 

Yeni Postahane caddesi, Tay
yare piyangosu kartısında 

---• Telefon: 20485. ~-1111 

Bu program beı senelik ökonomi programı 
içine girecek, onunla beraber tatbik edilecek 

Tiiriôye Turing n O
tomobil Kulübü beı aene- I'"" · 

lik tıırllm faaliyeti için 
bir program hazırlayıp hü. 
l<umete vermeli kararlat
bnnı§br. Bu program bet 
senelik iktuadi PJ'OIT'l• 
mın İç.İııe cirecek ve o
nnnla beraber tatbik edi
lecektir. Turing Kulüp 
bu programda kabul edi
lecek esaalann yapılma
sı için Okonomi Bakan
lığı ile beraber çalıp.cak· 
tır. Bu proırramda Türki· 
yenin turizm bakımından 
ın.rı ııöz önünde bulun
dW"ulacakbr. Turing ,.. 
Otomobil Kulübünden a]. 

dığmuz habere göre, bu 
programın mühim laum
Jarı ıunlvdır • 

1 - Memleketin kap. 
lıca, plaj ve ya.zhk yer
lerine memleket içinden 
ve memleket dıırndan ai· 
den yoHann bqlıcaları
nm •ıraya konul.,.. ta-

Linwwnmu:a gelen büyiik bir seyyah vapuru: 
ı.. Repüblik traınsatlantiji 

miri ve asri bir hale konulma•L 

2 - Nakil vaartalanrun bu yerl•e en 1 3 - Kaplıca, plaj ve yazlık yerlerde 
fazla ve en ucuz yolcu getiı-ebilecek bir ırüzel, rahat ve konforlu otellerin buJun-
hale getrı1meai ve bilbaısa ucuzluğa .., maıı. 
benımiyet verilmeıi. (Devamı 2 inci sahifc<le) 

Emperialist emeller .110/unda 

Akdenizdeki on iki adanın 
askeri ehemmiyeti nedir? 

Elen büyük erkanı harbiyesi sabık baıka· 
nının çok mühim bir risalesi 

Akdenizin şark hav 
zası emperialist 

• 1 • • 
sıyaset1er ıçın me-

zar olabilir 
Le Meuagcr d' Athenes gazetesinde 

okunduğuna göre, Elen Büyük Erkam 
harbiyesi ıabık Ba~ıı.,ı General Duıma
niı " On iki ada sev.kelciş,. atlı kı
aa fakat f8Yaru dikkat b;r tetkik risaleai 
neşretmittir. 

Eserin b~langıcında General, bu tet
kiki. url on iki ada Elenlerinin hürriyet 

(Devamı 2 inci sahifede) 

•• 
Oz • 

1 
-

Rodo$ ve civannı gösterir harita 

lôgati 
Okuyucularımıza bir söz 
lük '' LU.gat ,, veriyoruz 
Yarın bu sözlükten dört yaprak 
basacağız. Bu parçalar hergün 

kitap sayfası gibi çıkacaktır 

Bunları kesip sak!uyın kısa bir zaman· 
da bir cep lu~ati elde edersiniz. 

Dil aavatınm iyiden ıyıye 
hız aldığı fU günlerde bir çok 
okurlarımızın ellerinde bir söz
lük (liigat) olınamuı, onları 
güçlük içinde bırakıyor, "Dil 

tarama dergisi,, ise kolaylıkla 
ele geçirilemiyor. Bunu göz ö
nünde tutan "Milliyet,, okurla
rının bu yönden güçlüğünü gi
derecek bir İfe koyuluyor. 

BiR SÔZLÜK VERiYORUZ 
Y ann ve arka günlerde ga

zetemizin 5 inci aıe 6 ıncı yüzle
rinde dört yaprak onnanlıcanın 
öz dildeki karr!ığını koyaca • 
ğız. Bu ifte de tarama dergi.i
ni temel tutacağız. 

Okurlarımız her gün gazete

mizden bu parçayı ke&erlerıre, 

en sonunda küçük bir bitik (ki
tap) gibi bir sözlük elde etmiş 
olacaklardır. 

YARIN BAŞLIYORUZ 

• 
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2 MiLLİYET CUMARTESİ 15 KANUNEVVEL 1934 

Emperialist emeller yolunda jHJ\-JiiCI H-AB-E-RLER 
k e izdek· onikiadanın Bulgaristanda Makedonya komitesi 

aske İ ehemmiyeti nedir? Mektep talebeleri Azası aleyhinde 
.. c~a" ı in~• . • sahif:d•) memıek.etin işıı:aı ru:.u~unu1;1 hanı:i_ar~zi- Arasında komünist Açılan davalar 

ve utikl · ı ,, ulusal ııı ile aliıkadar oldu- ye tevcih edebilecegını tayın etmııtık. 
ğu için yazdığmı tasrih ettikten ve Ak· Şunu kabule mecburuz ki Kemal Ata-
d _ mzin Şark havzasında mii!Wn bir me•- türk, memleketi himayesiz bıralmııya• 
ki it~al eden Yunani lan:n bu havzada caktır Ye esasen memleketi müdafaa et-
doğrııdan do!ruya veya bilvasıta bir mclc ve zorla ask ... ihracına mani ol-
h:ırcketle me:ıafi temin etmek isteyenle- mak için icap eden tedbirleri çoktan al-
ri:ı her taraftan ılırb.lerine maruz bu- mıştrr. 
lu-lC! ';unu teb rüz ettirdikten sonra, bu ··· Bütün bu söylediklerimizden ve o. 
havuda bir k-smı arazinin Türkiye elin· kuy~cularım'?'ın k:1ffosinin bizzat ~ahkik 
d K. nsm ln..;Jtere ve on iki adanın edc!>ıleceklerı hadiselerden ıu netice cı-
da ltalya ı ~ ' ~:le olJuğunu sôyLiyor layor ki. on ~ adanın sırf askeri mak-
ve bu risalede yalnız on iki ada me:;ele- aatlarla ııgalı faydasızdır ve bu adalara 
ıini mevzu bahs edecei;-ini bildirerek temellükü başka maksallru-la idame et-
d, or ki : mck İsteyen devlet bütçesi için bu te-

.1" Cu risaleyi yaz,:naktan gayem, e- ınellükü ~ir nıası:nJ menbaıdır. 
b o iki da Y unanistana ıeçerse Aııado Wl\11\ ba- kmmnı veh!eten ~-
yun nısbm bir müstemleke siyasasına g"! e!mek,bu~dan blr kaç sene evvel, 
veya bir serırüzcıt siyaı:asına atılabilme- Turkıyc kendi dahili ih!:Lili ile mq-
ıindcn kcrkanlann haksız olduklannı is- gut iken, kabil clabilirdi. Mamnfi!ı bu da 
b3t eylemektir. ılalırü telaki olunamazdı ; citeklm l!ll9 

Her kim, on ilci adayı bu ı:ibi teteb- mayısında, Sevr muahedesi ile bize bı· 
büslu içiı -· ·•ülhareke gibi kullanmak '""!Wan yerleri vehleten inalimiz de d:ıi-
ist '"böyle bir siyasadan netice ola- ıru o!ı:madı. Eğer Yunanistan veyahut 
rak keneli !erefi ve siyasal ökonomiıi her hanrıi baıka bir devlet, bizjm 1919-
için ancak kayıplar elde eder. Beai ali· 1922 de yaptığımız hatayı tıkrar ederse 

• ka:! eden yalnız Elen noktai nazarıdır er ECÇ bWm düştüğümüz alı:ibetc uğra-

Bir mektepte 19 kişi yaka
landı sorguya çekildi 

SOFYA, 14 (l\'1i1Liyet) - Son giinJ..-. 
de Tatarpazarc•k zabıtası, lise talebeleri 
arasın<IA yapılmak iııtenilen komünilt 
propagandasıııı iyice aydınlatacak bazı 
veşikalar elde etmiştir. Bu gizli tetlcilii· 
ta kanşan adamların evlerinde yapılan 
araıtınnalar sonunda, Pazarcık lisesinde 
gi:ı:liden gİzliye çalııan bir komünist teş
kilatı .hulunduğunu anlatan bir çok ka· 
ğıtlar bulumnuştur. Bu teşkilatta bütün 
soa ıiruf talebelerinin aza bulunduğu an· 
lqılını~ ve bunlardan en önde çahfan on 
dokuz ki§i yakalanıp sorguya çe.ôlmek 
Üzere Filibe polis müdürlüğiine gönde
rilmİJtİr. Komünist .talebe hakkında ya· 
pılan tahkikat bir kaç gün daha aüre<ıok 
Ye bunların tahkikat evrakı yeni adliye 
teıkilatı kanuna muc:iıine istinaf mah
kemesi miiddemmumiliğine verilecektir. 

ve muhe!if meaeleleri sD"f bu bakımdan yacaktrr. 
tetkik edeceğim. En evvel tetkik edece- ··· !'-kd_enizin Şark havzasınm ıiyasal ı 
ğİm mesele, on iki adayı ilhak etmenin ebemıyetı. çok büyüktür. Fakat bu sebep 
bu adalar karıuındaki araziye hasm•ne ten dola7'! bu havzada veyahut bu hav-

Alman iıaberlere göre, o.baaiye ka
sabasında gizli bir komünist teıkiliıb 
meydana çıkanlllllJ ft bir çok gençler 
yakalanmıştır. Tahkikat devam etmekte
dir. 

bir duhul veya bu araziyi zaptetmek ni- "" vasıta.,yle menf~t elde etmek isle-
yetleri ile miinasebcti olup oı.-dıiı key- yenler çok dikka~ cb~nlcr, Çünkii bu 
fiyetidir. havza, Emperyalıst sıyasalan için bir 

• • • mezar olabilir. 

-· " On iki adayı sırf ve yalnız bu •· 
dalara sahip olmak için, işgal etmenin 
maletlayin en ufak bir memmiyelİ dahi 
halı olamaz. Çünkü ne mes•h• u• ne de 
teşelıtkülü itibariyle bu adalar zenPı te
lakki cdil=ezler n kendi kendilerini 
doyurduktan sonra her banııi hir ecnebi 
Eatihc, mesela lngiliz, Fransız, Belçika 
ve tfalya müstemlekelcriıade olduğu gi
bi, hiç olmana İ!eal masrafını makul 
gösterecek derecede t.ir istihsal faalalı
gı veremezler. Bu adalar, diğer taraftan 
işı:al eden momlckote, bu memleketin 
muhte!if ıenayiini takriye edecek mü
him mikdarda ham madde de yolliya
ruazlar. Sonra, aevkelciş vuiyetleri iti
barile de oı> iki adamn hiç bir ehemmi
yeti yokıur. Mesela lngiltere, Ame.-i.ka 
veya Ja!looya ve uire ı:ibi Pa.sif.ik ile 
~tlantik arnsmda bir faaliyet !cra etmek 
ısteyen b .. ıka bir devlet, aynca bu ad,.. 
larn benzeyen baıka adalar si~· eminden 
iıtii tle " ez. 

Fakat, mf askeri bir inal olarak on 
'! d ı ~ a. cıt.n:n clde bulundurultnası yalnız 
Türldye aleyhine ha ınane hir harekete 

. " ' yanı ·amıu. As~ sahiline bir a&ker çı-
kz.r~ runclayesı yapacak olan bir ordu
yu hazırlamağa ve desteklemeğe yaray -
biJj.-. 
Muh~rrir bundaa son:-a bu adaları üç 

k nna ayınnakta ve Ler birisinin ırerek 
ök--uı., sahada g-erek ulı:eri noktai 
nazardan ehommiyetini aalabnakta ve 
funlan söylemektedir: 

.• Bu üç gruptan en miüıiıni, gayet ta. 
bu olarak Rodoı adasını ihtin eden bi
ri:><:i ~tur Ye Asya sahiline çıkartı
lacak ııgal ordasunıın en büyük kısm!Dı 
burada temerküz ettirmek kabildir. Da
~a ~.z. clı_ • yetli olan öteki iki ıırup 
•• • ıkına d..-eee hareketler için yardım
~' mahiyette lrullanılabilirkr. 

- Rodcscn ka~ısınd.l bulanan arazi, 
R<>elos tcl:.rinin Hinterlıı:nch ı:ibi telakki 
olunabilir. Çünkü, b:ışka suretle, Rodo
ıun İnkişaf ve terakkisi pyrı kabil Yd· 
i1ut çok eüçtür. 

Bu makalenin gayesi ba}ka old,, •un
dan bu m_ vzoJ üzerinde daha fazla dur
mıyacağtz_ Bu noktai nazarı tetkikten 
~alı;sadanız, 5"r muahedesi gibi ba4ka 
bır muaf.ede Y unanistana bu tarzda im
tiyazları verine bunlann Yunanista-ıa 
ne bdar lüzumsuz olduğunu isl>At 't
mek idi. 

Bazı arazi iıı;al etmek fikri, ba:ff<ala
rmın kalasında, bundan bir kaç sene 
eVT<:I bazı siya:al adamların d~üğii 
gibi yer etmi, olabilir. On iki adayı 
elinde bulunduran bir devletin qgal edo
bileecği araziyi, yapılacak ilhakın ebcm
mİyetsiz!iğini ve memleketin sahibi bu
lunan Tiirı.iyenim arzusu hi!ifuaa kune
te ~Üra~a~ ~tyle yapdacak bit- iıgalin 
tehlikclerım ısbat etmek icin teshit ve 
tayin ettik.,, - -
Şimdi • baıb bir noktai aazan, )'1lkrn 

Şarltta bir ilhak cİya&aSI ile aJ;ı...ıar baş. 
b menfaatler gÜden bir gaye ile veya. 
but bafka bir devletle veya baıka bir 
Ne için tevilci mesai ebnek niyetiyle 
on · adıuun işgali nokta:i nazamu mii
lllıkaıa edelim: 

- Biz de. Tiirlciyeye karp ı919 dan 
1922 ye kadar yııpmıı olduğumuz harp· 
te. anacak Türk donanmasının ortadan 
~I olması ve bizim denizlard. ha
kim bulunmamız saye:ıinde bu memlekete 
asker çık:ırahildik ve orada tutunabiJ. 1 

elik. Aksi takd:rde, daha evvel denlzlere j 
hakiın olmak ve ondan sonra karaya aş. 
ker çıkıınnak mecbııriyetinde blac:ık
tık. Türklerin doa•mnau yalctuı taY« 
dooanmalan bulnma idi ihtimal ki biz bu 
~e bu kadar kolaylıkla karar veremez-

_2n .aa -.laya gelince, Tüıi<iyenin ee-
neu1 bır ck-anm•nın harelcitma . 
Locak bir filoya aalıip olmadığı c1e":':":' ~ 
di değHclir. Zira Türk:iyenin, kara aske
ri hazırlıklannı bitirdikten sonra, bir 
deai:z kuvveti hazırlığına doı!nı tevcih 
edeceğini nazarı dikkate :ımatı: lizım 
geldiği pbi buı>dan eayri, Türkiye lıöy
le bir vaziyete, müıterek menfaatler İs· 
temek için kendi&ine ibtyacı olan de'O'let. 
/erle yapt1cağı başl.:a kombinezonlar ile 
de karfı koyabölir, 

Şimdi, bir memleket İçin Türkiyeye 
karp denizlere hakim o)m.,k veyahut bu 
memleketin on iki ada yo(iyle TÜrkiyeye 
k~ yapa~· t.oşebbüslerde ruğer bir 
den12 devletı tarafından iz'ac edil
memek imkanının tetkiki muhfık olur. 

Bu =zkelenin bq'·-C"c:mıda, ........ 
nok:.ai nazarımıza zôre, ecnebi bir 

Seyyah nasıl 
Getirilebilir? 

(Başı 1 inci sahifede) 
~ - Bu gibi yerlere gelecd< kim.e

lerın oralarda otunnak için isteklerini 
uyanılırn.k maluadıle manleıket dıtm
da ı>ro~and~ yapıbnası ve bunun dı,a
nda bu ışle alakası olanlarla birlikte ba
ıarılması. 

Türkiye Turi.nır ve Otomobil Kulü
h_ü bunun için Fransa, ltalya ve Maca
nstandan önıekiik turizme ait bazı bro
ıürler getirtmiı ve bur&cJ.. hazn-la.nac..k 
brofwler için l&uıngelea malümatı top
!a.mışlır. ,Bu usulün Türkiyede tatbiki 
ıpn rcsmı makamlar nezdinde teıeb>üs
te bul._ğa bafı.auttır. 

ı,te yukanda saydığımız bu dört 
maddede .Öylenilen iıler ahenk ile ba.-
rıldığı takdirde, memleketimma ı:i2el 
kaplıcaları, latif yaı:lık yerleri yabancı. 
lan kendisine çekebilir Ye o yerler de i
lerliyohilir. 

Avrupanm bir çok yerlerinde bugün 
turizme çok eı-mruyet veriliyor. O ka
dar ki; bugün ltalya ve Almanya üui -
veraitelerinde birer turizm kürM.iıü var
dır. 

Ucuz fİmendiler 
Geçen yazda demiryollan ücretlerinin 

indirilmcsiaden memleket S1111rları için. 
de turizmi artırmak için mühim faydalar 
elde edilmiptir. Meaela Isunıılıula yakm 
bir gezinti yeri obn Sa;>ancaya, lf"Ç"'1 

yaz Türkiye Turing ve Otomobil Kulü
bünün tavsiyesi üzerine Devlet Denıir
yolları Umwn müdürlüğünce yapılan u-

ı cuz gezinti trenleri idareye çok menfaat 
getinniştir. Sapanca köyüne bu r:izdcn 
15 bin Lira fazla para girdiği haber ve
nliyor. Bu, Sapanca gibi küçük bir köy 
için az değildir. Sapancalılar bundan 
çok memnundurlar. Mesire sahipleri pa
ra kazanmıt. halk meyvelerine her sene
den çok alıcı bu!nıuştur. Sonra ucuz 
tı-enler yüzündea Devlet Deıniı-yolları -
run bfitün hatlarmda gelirin arttığı da, 
Devlet Demiryollan istatistiklerind 
anlaşılmaktadır. 

Liman resimleri 
Türk limanlarırıa ginon vapurlardan 

alınmakta olan liman resimlerinin indi .. 
rilınesine dair olan kanunun bu sene Bü
yük Millet Mecli.;inden çııkması ümit e
diliyor. 

Manilya, Napoli ve Pire gibi liman
lantan gelen 'l'BpUl"lardan tıoıı haıına a
lınmakta olan liman resimleri, bu !--. 
larda alman reaimler<len bq mioli f~ 
lacln-. Bu resimler 1iınaıı, pmııncbr.., aıla
hiye, kılavuz, tahlisiye, fener gibi resim
lerdir. Bazı seyyah npırları, Pireye b· 
dar ~ldılderi halde, resimlerin fa:zlalı. 
iını dütüııerek htaabula uğr-n-nolr
ta idiler. Bu sebeple Türkiye Turing ve 
Otamdbil Knlübü lçiıler Bakanlığı ve 
diğer 1ıu iıletle uir&fml b•karılıklma 
ııôrii:ımü1, bu resiı:nlcrin iadirilmesi için 
bazı tekliflerde bulunmuıtur. HükWr.et
çe bu resimlerd"11 bir kıllDllllD ı1)'V>.b 
getiren '-apurlardan biç tılımnamasına 
ve bir bmıaım da inclirilmesine dair 
Buyu!< Millet Mecli in_ bir kaııun layi-

ı verilmİftir. o.konooü Enc:lıncni la· 
> , müzakere etmiş, Biltçe Enciııne
IÜn<> ııöndenniitİr• Onıdım mcclia heyeti 
umurııiyeıine gönderilecektir. 

Ba kanunun memleketimize da.ha çok 
seyyah ı:elmesinde faydası görüleeelı:tir. 
Geçen ıene l stanbula celen seyyah va
purlarının sayışı ens tutulacak olt•rJa 
seyyah aceatekrinin bundan ea az iki 
bin lira artıracakları anlaplıyor. 

Soa yıTiarda htanbula gelen seyyah
lann saym artımştr. Fakat bun!arm 
meml•kette bıraktıkları para azalmıştır. 
Herkes ucuz seyahat ediyor, ıittiği yer
de az para sarfcdiyor ve ucuz surette gez 
mek yollarını anyor. Hatta bazı Avrupa· 
lıılar yazm tatıl ı:ünliırini geçirmek için 1 
yab cı bir memldtete gid..rı.-, sarfe. 
deoeldı:ri paramn kendi evlerinde arfet
tacleri parayı çok •ı.mamasına dildr:at e. 
diyor! r. Bu sebeple grııp ı:nıp -.eyyah 
kafilesini taşıyan vapurlara bugün "Ge
zici pansiyon,, adı Tcriliyor. Vapur acen
teleri de vapurlarını boş bırakıp limanda 
bağlamaktansa, ucuz yolcu taıımayı üs
tün görüyorlar. 

DöoU maeı1.
Meın1dıetiınize ~ eenehilerin, fıu. 

M. Zaimis 
-o-

Ayan ve meb'usan mec
li&Itr; önünde yemin etti 

ATINA, 14 (Milliyet) - Bugün sut 
GD birde milli meclis halinde toplanan 
meıb'uaaın ve iyan izalan huzurunda ye· 
aiden C..mhurreisliğine intihap edilen 
M. Zaimis mııbıt yeminini yapmıftır. M. 
Zaimis tam saat on bir buçukta Meclioe 
ırelmiı, baıve'.ı:il ve nazırlar tanafmd.an 
istikbal edilerdı: kiir)üye çıbrdmıı ve 
orada Atina metnopolidinin okuduğu ,..._ 
ınin suretini teknıl- etmiıtir. M. Zaimis 
mecliste oldui:u :;ihi gidip gelirken a· 
lıali laı-afaıdan ıla aikışl:ıcrn:ıtır. 

Reisicumhur M. Zaimis, mcra~~min so .. 
nunda Riyaseticümlıur sarayında hüku
met crkanımn ve sefirlerin tebriklerini 
kabul etmiştir. 

Bu akşam gerd< Atina tebn ve gerek 
Acı-opole dooatılac:aktır. 

Savaş ihtimali 
Fon Pnpe::ı Alman Fransı;ı; 

an' aşması için oe diyor? 
PARIS, 14 (A.A.) - M. Fo.n Pa.

pen, Pöti JoumaJ ll'azet6':."1e bildi.r:.m
de bulunarak d"'1llr.ir ki: 

Fra.naız - Al:nan çalı:ıma ı:.er..ı.er. 
IJğinin zanı.rctir..e ka..~ tn. Bu çalıpna 
bera.ber'.·'.fi olmıyaıcalt cluna Avrupa 
ve dünya çöke" lrtir. 1914 lu.tliiın
larını ı:örmiif olan nesiller ya;ad -
ça bir ıavaı çıkması ihtimali y ktur. 

BERLIN, 14 (A.A.) - Alınan ba
k.anlarından ve Hitlet'

0

n mu!lvinle • 
rinden M. Rudolf Heosin 12 ve aonra 
l 7 ~iki.nanJ.a Parise yapae&gı ae· 
yahat sonraya bmıkılmıttır. 1 

Onrnlandığma göre Alman dıt iı· 
!eri bakan! ğı mzlıafili, bu seyahate 
büyük bir ehemmiyet veıımdtte ve bu 
seyahatin Sarre reyii.mmdan sonra 
yapılab leceğini ve bu suretle hwuai 
bir zö:varet mahiyetinde almaktan ÇJ· 
kaaaiım aöylenıekted ir. 

Roman yada 
Kredi ile ithalat hususi 

müsadeye tabi 
Romanya tic:attt bakanlığını bir kara

n neticeainde, bwıdan böyle ecnebi tiic
carlar tarafından verilen krediye istina
den Romıuıyaya ithalat yapılması evvelce 
alınması mecburi bir miiaaadeye Ubi bu· 
lımaealmr. Bu müsaade, her defasmila 
konturatın İmzasından evvel, ticaret ka
kanlığı d-ş ticaret miidür'üğW.den ate. 
necek ve evvelce böyle bir müsaade alın
m.:ıdan Romanyaya krediye miistenid h:( 
bir ithalat yapılamıyacal.-tır. 

. Litviaof Berline de 
uğrıyııcak 

BERLIN, ı4 (A. A.) - Berlinin Rm 
malıııfiline gôre M. Lihincıi, Cencvreclen 
dönerlcen Berlinc uğrayacak iae de dip. 
lomatik zevalla lüç bir ı:öriişme yapm1• 

yacaktrr. 

Arnavut çeteleri 
ATJNA, 14 (Milliyet) - Arnavut çe

teler:inin Yunan toprakalrma tecavüz et
tiklerine dair gazetelerin neşriyatı, fıiç 
bir taraftan resmen teyit edilmcmiıtir. ................................. " ......... -.............. __ 
dutlardan gireı:hn iizerlerinde 25 lir .. 
dan fazla pon. lıulunmasnn. izin veril • 
memektcdir. Ec:ncbiler, mevcut parala
rmdan 25 liradan fazlasım gümrüğe ver
meie mecbUTdm-lar. Fakat ı:idcrl<en bu 
paranm geri alrnmasmda bazı gÜçlükler 
olmaktadır. Meseli yolcu, trenle ııelmit
se, vapurla giderken, vapurla gelnıiıse 
trenle gideı-lrett parası geri almakta ba
zı güçtüklerle karplaşıyor. Turing ve 
Oııamobil KulübGnün t"§ebbüsü üzerine 
'bu güçlük ortadan .kaldınLmıtır. BWl· 
dan sonra her Yl kunun memlekete girer 
ı.... iimrükte bırakhiı para pasaportu. 
- yazılacak ve çıkarkea ister ka-adan, 
ist ... denizden Ç&kwı, bırakbğı parayı 
kolaylılda alabilecektir. 

Bir çok komiteciler için 
ölüm cezaları isteniyor 
SOFYA, ı4 (Milliyet) - Petriç b ... 

valisinde eskiden Makedonya komiteci
lerinin öldürdüğü birçok kimselerin ya
kınlan hükıimete müracaat etmiıler ve 
böylelikle koınitecilcre kartı askeri malı· 
keınede bir kaç <lava aç-ılıruşbr. Bu dava
llY'da yalnız doğrudan doğruya öldü
renlerin değil, kapat·lan Makedonya ;b. 
tili.J teşkilatının merkez komitesi azala
rı olan 1 van Mihailof, Kiril Drangof vo 
Joro Nastef'in ölümle oezalandınlmalan 
iıtenilmckteclir. 

Şimdiye kadar .dıp.rıya sürülmüı olan 
ı60 Makedonyalı serbest bırakılmı,br. 
Geı·i kalan!ar da ikinci ki.IMIDun birine 
kadar _...,,t brr..ıaJaaklardır. 

Eski siyasi fırkalar 
SOYA, 14 (A. A.) - Neıredilen bir 

karamaıne, eski siyasi hrakalarm bütün 
mallaruun hükümet tarafmdan müsadenı 
edilmesini emretmektedir. 

Harp vesikası 
Eir gazete mühim bir 

vesika neşrediyor 
LONDRA, 14 (A.A.) - Monıing 

P~t gazetesi bugüne kadar ortaya 
çıknaı:nış ve M. Baldvinin (lnırilte -
renin hududu Ren nehri önlerindedi<) 
.özleı>tnden ııoıua bilhaaoa dikkate do
ier gizli bir harp veoôkaM nepoetmek. 
teclir. 

Bu vesüoa 1918 ~ Alman 
a.mica.Ii Şer tarafından yazı!m.ış ve 
Ludenilorlfa gör..derilınİ§tİr. 

Ve L'<anm gayea,i Alman a&k:eri 
maka:n'arın.ı Heligoland adasmm ln· 
11'-ltereye ka:rfı bir hücum üsaü ola
rak çok uzak olduğunu ikna etmek· 
ti. 

Antiral Şer, Fla.ndr :uıhillerinin, 
lngiltereye öldürücü bir da:rbe vur • 
mak için Alman donanmaaınA çok mü
aait olduğunu aöyliyor 'l'e diyor loi: 

"Bir hava hücumu (çin de bu böy
ledir.,, 

İngiltere ile 
Türkiye arasındaki ticari 

münasebetler 
LONDRA, 14.A.A. - Avam "-"' 

sınc!A b;r mebus Tiirkiyede lngiliz me
ııafünin kafi derecede temsil edilip e
dilmediğiai Ye ba vazifenin iyi ifa edilip 
edilmediğim sormuıtur. 

M. Coville - evet - cenbını .. .,... 
ıniştir. 

Ba;ka bir mebus ticaret nazaretinden 
T falı tı:rifeleriain fark gözeten mahiye
tini gözden uzak tutmmaumı istemi1W-. 
M. Colvil e cevap olarak : 

" [nı;:iltt ticaretinin halen maruz kaJ. 
dıi:ı riiçhannz vaziyetini temamen göz 
önünde tutuyonız ve bu.nan içindir ki 
Türkiye ;ıe faal bir surette mÜZakerata 
girlıtik . ., demiştir. 

Fransa ve Belçika da borç 
lannı • 

vermıyor 

PARIS, 14. A.A. - Framrz hük\i. 
mcti borçlar nıeıeleıindc evvelki hattı 
lıattketinin muhafazası sebebini bildiren 
notayİ bu ak?JD Amerika hüki'ımetin~ 
,.erecektir. 
VAŞiNGTON, ı4. A.A. - Belçika 

lıükumeti 15-12 taksidini ödemiyeceğini 
reımen b:ldirmi§tir. Şimdiye kadar yal
nız Finlandiya bu tabidi öd-eğiai 
bildinni§tir. 

İniiltere ve . ökonomik 
buhranı 

LONDRA, 14.A.A. - Avam kamara
sı, ökon<mıik bulmuıdan zarar giiren mm
tııblara iki milyon lııgiliz lirası verilme
,.jni teklif eden bııun liıyİlıaum üçüncü 
olaınnıunda S3 reye karı• 221 reyle o
naylamqtır. 

Roma yada milli mü• 
daf aa vergisi 

Romanya bakanlar heyeti, son yaptığı 
müzakereler esnamıda prensip ih1ıariyle 
bir milli müdafaa vergUi ihdasını karar
laftJTDUşbr. 

Bu vergi, İsminin de delalet ettiği gi. 
bi orduya lii.zımgelen teçhizat ve tesili
tın all1JD1"5ııa tahsis olunacaktır. 

Türkiye - lsveç 
CENEVRE, 14 (A. A.) - Türkiye ile 

hveç, 26 eylül ı928 tarihli ı:enel misa
lmu kabul etmİ§Jerdir. 

B. Emin Fikrinin 
Cenaze merasimi 

ANKARA, ı4 (A.A.) - Saylav 
Bay Emin Fikrinin ölüsü bugün kal
dırılmqtır. 

Olü alayında kurultay b•fk•nı K&. 
zmı OzaJp, batJ>ak&n ismet lnönii, 
iılıe bakanlar, saylavlar, baıluuıJtklar i
leri ee}erJeri ve çok ka.labalık bir halk 
buJ.ıwvnnfUr., 

Alayda aaker, muzika da bulun • 
malda ido'. Oliiniin mezaı-ma çelenkler 
konm ... tur. 

Iran-Efgan hududunda bir hadise 
TAHRAN, 14. A. A. - Pars ajansı sivil ve asker Afganlı bir ta· 

kım asilerin Afgan - Iran hududun da Jourababa taarruz ettiklerini 
25 kasabayı yağma eylediklerini, 2000 lranlıyı rehine olarak alıp gö
türdüklerini, 12 lranlı jandarmanı n silahlarını ellerinden aldıklarını 
ve bunlardan iki tanesini de öldür düklerini bildirmektedir. Hasar b~ 
milyon tahmin edilmektedir. 

Benzin yüklü bir yelkenli yandı 
ATiNA, 14.A.A. - Benzin yüklü bir Yunan yelkenliai, Carystos 

açıklannda afef almıştır. Kaptan ile tezi.fa luırtarılmış ise de gemi bat
mıştır. 

ltalga - Habeş meselesi 
LONDR.A, 14. A.A. - Habeş istım ulusal sınır hadisesi ltalya ta· 

rafından hakem kuraliyle halledilmek istenilmediği takdirde mesele· 
yi uluslar derneğine götürmek iste diği haber verilmektedir. 

Bir vapurdan haber gok 
MARSILYA, 14.A.A. - Maı·s ilya - Ceııair arasında işliyen Schial· 

fino ismindeki vapurdan pazar gün ündenberi hiç bir haber al.ınamıı
mıftır. Bu geminin taifeşi 21 ki,Pd ir. 

M arsilya limanın yakın sahiller inıl e bu gemiye ait bof fıçdar bulun· 
muştur. Ara~tırmalara devam olun uyor. 

Elazize yerleştirilen muhacirler 
ELAZIZ, 14.A.A. - Romanyadan son bir ay içinde gelen 643 

haneden ibaret 2453 göçenin ukiin 4leri ehemmiyetle ilerlemekteılir, 
Bunlara sıcak yemek verilmekte ve utirahatları her surette temin edil· 
mektedir. Şehirde kurulan misalirh anelerde ikametlerinden sonra mun
tazam bir plan dairesinde kazalardaki mahal.ti müretteblerine otomo
billerle yollanmaktadır. Vilayet bu i,Ie bizzat alakadar olmakta ~e 
iskiirı mıntakalarında teftişler yapmaktadır. Muhacirlerin SihJıi vazİ· 
yetleri de daima mürakabe edilmektedir. 

F erierbahçe 1 - Beşiktaş O 

Martan bir 
( Ba§l 1 inci aahifede) 1 

de:a - lıille kadar beyaz nıımanılar lı:oy
muılank. 

Bir t.uçuk sene evvel A-, · Cü.ııeflil ... 
Tmııqvar takıınile maç yaparken dos
tum Eıref Şefik, Met • Giinet futbol 
laıptanma formalann ............ laıgiltere 
lmpe. fiaallerinde olduğu ııibi numara 
konmasını ilh-.. etmiıti. Fakat 10Dra A
teı • Giinet T AIDlf'Vara 6 • 2 yenilcliği za. 
man tatb ve alaycı bir münalıKit olan Eı 
nl: 

- Az kalım, sırtınızdaki numaralar 
kadar gol yiyecektiniz, diye alaya ba~a
mııtı.. 

Eırefin meğer hakkı vannıJ ve bu nu
maralı formalar futbolculara yaramıyor
muf. Dün de Bcşmtaı F eoerbııbçeye ye· 
nildi ve eğer F enerl>adıçe birçok hraatla· 
n kaçırmasaydı ve hakem de, ofoaytla a
laka&ı olmıyan bir sayıya ofsayt verme
seydi ,sayı farkı epeyce olacaktı. 

F enerbalıçe dünkü maçı ı - O kazandı. 
Bu g.a.iyetiııi, maçm etı..ımniyetini an
lamıı ve her zaman:Ci oyununa biraz da 
enec-ji ı.-rıhnnl§ olmasına borçludur, 
Eğer F eneri>ahçe 2 - 1 ycrıilıliği Vefa ve 
O - O berabere kaldığı Calatıuaraya kartı 
aynı enerjiyi gösterel>ilıniı obaydı, bir a• 
ralık f&OJPİyonluğa veda edebilecek bir 
vaziyete düpııÜ§ obnazılı. 

F eneri>alıçe oyunculan dün, umumi -
yeüe iyi ve ekseri zaman failı: oynadılar. 
Buna mübbil Beşiktaş futbolculan ara.
anda iyi oyıuyanlar bulunduğu gibi fe
na oynayan.lar ve mı.ıvaffak olamıyanlar 
da vardı. Hüsnü, Nuri, Fan& ve Şeref 
iyi oyıuyanlardır. Şerefin daima oyunu 
açan ve derinleme pasları kart• taraf için 
çok trlılikeli olabilirdi. Fakat yanmclakj 
oynncalarm, bilhassa sağaçıkla çok acemi 
olduğu hissini veren aolaçığın bu güzd 
paslardan istifade edemem<>si ı:İhayet Şe
rcii de ıab•i oyuna sevketti. 

Bir de Betil<tal takmuıun dünkü oyu
nunda tenkit edeceğimiz nokta, bir çok 
zamanlar lüzumsuz yere favuUü oynama
aıılır. Ba yola &apınaml§ olsaydı BeıiktaJ 
War mııha4rlrak ki çok fazla muvaffak O· 

lurlardı. Y aJnız bundan çok temiz oyna· 
yan Be,tilrtaı sağ muavinini hariç tutmak 
ve takdir ebnek !ilzandır. 

F eneıbahçe takımında .herkes az çok 
vazifesini yapmakla ~r, bizce, en 
iyi oynayan ve hücum vaziyetlerinde ta
kmıma faydul dokunan Niyazi idi: yal
ıuz fazla oisayt vaziyetine düşmeseydi._ 

Oyunun yegane golU..ü, ilk devrenin 
ortasına doğru, güzel bir akından sonra 
Namık yapb. Namık ayağına geçen to
pn, bir iki çalımdan sonra kaleye gön -
derdi. Sol zaviyeden ıı:eçeu topu Beıik
taş kalecisinin tutuıuı pek lcolay değil
di. 

Bir müddet sonra, Fenerin seri ve gÜ
zel bir hücwnı nda Beıiktaı kalecisi to- 1 
pu tııttu ve elindem kaçmlı. Niyazi be • 1 

men yetiı...d<. ~ Beıiktaş kaleoine 
soktu. Hakem buna ofsayt .,..-eti. Eğer 
son z........ı-da ofsayt kaideM cleiiıme-

enstantane 
aüıse, kaleciden gelen bir topa vuran o
YllDCU hiç bir zaman ofsayt olmaz. Bey
nelmilel fvtlıol ni:zam!U'IDI daima )'alan
cı- takip ediyorıı.z. Ofsayt bideainin 
değiftiğine dair bir malumabmrz yoktur. 
Dü~ maçtan sonra Fenerbadıçe pa

van vaziyetini hayli <lüzeltti. Böyle ol
malda beraber Bqi.ktatın tür, Galaı...a
raym iki puv- fazlaaı vardr. Ancak 
ııelecek hafta Beşiktaı • Galatasaray r.
çı oynanaa.kbr. Eğer bu maç bir bera
berlikle bitecek olursa Beıi<taıla F...,... 
bahçenin puvauları müsavi, Calatasara· 
yınki ise onlarınkinden yalnız bir puvaa 
fazla olaca.k.tır. 

E. HAMDUN 

lstanbul spor • Vefa maçı 
Dü.n F eneri>ahçe •tadmda O)'llltDaQ 

Ist:anbulspor • Vela maçı ı • 1 beuıber
likle bitıniıtir. V efanm golünü Muhı. • 
fEID, htanbulsporun goliitıü Nevzat yap
mı§lardır. 

Bu maçtan evvel y..,..ı.m ikinci küm... 
nin Hilil • Bey.leıt>eyi maçı pel ft bil· 
kim oynayan Hilal lelılne 4 • O bİlımİJDr• 

Taksim stadında 
Taksim m.d.nda J'l!Pda<:aiı futbol ı... 

yetince ilin edilen üçüncü küme maçla
"• dat ıalıiplerile mmtaka ..asında mu
kavele imzalanamNmı olması dolayuile, 
oynattmlmamıştır. Taksimci~ federe ol.o 
mayan l<Wüpler arasında hususi maçlw 
oynaumıfhr. 

Fenırbahçe kUçOkleri 
Şeref &tadında F eıı:ıerbahçe B t.ıılamr 

Beıiktaı B takımına bükmen galip sa -
yılmq ve bu iki talamm yaptıl.ı hususi 
maç 4 - 2 F enerli:e.: lehine bitmittir • 

Befİldat gençleri de F eneıbthçe geı19 
lerine 2 - ı yenilmİjlerd.ir. 

İtalyanın Sarre'a gönde
receği asker 

ROMA, 14.A.A. - ltalyanın Sarre'a 
göndereceği kuvvetlere General Paska 
kumanda edecektir. Bu kuvvetlerin ytr 
kiınu 1300 kiıi olacaktır. 

Otel yangınında ölenler 
LANSlNG (Mi~igan), 14.A.A. - Bir 

otel yanıpnında ölenlerin sayısı, timdi 
otuz kiti olarak tespit eclilmiflir. Alt
mıt Iı:qi daha kayıptır. 

MILLiYET'in yeni 
adı olacaktır. 
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qs ~~.,_, 

Buranın hali! 
- Gezgin yazılan -

P4Tiste dört gün oturmakla 
"F"-anın wnwni gidişatını an
ladım,. demek budalalıktır. Amma 
fÖy#e üstünkörü bir likir edinmek 
olabil" ır. 
, Buradaki tanıflanmdan birile 
ıliin görüfürken, geçen seferkine 
llcı:zaran - yani iki yıl e1111eline 
~ınca - bu sefer Parisi daha 
CQAfı gördüğümü, bundan da iş
ler.in açılmakta olduğuna hük
fl'lettiğimi söyledim. 

- YanLıyorsun 1 dedi. Paris git gide 
IOnnıe1rtedir. Bakma bugünlerdeki can
lılı~ Yılbaşı yaklaşıyor da ondandır. 
Yoksa Parise artık tek.vabancı ayak at
llııyor. ' 

- Neden? 
- Neden olsun? Çok pahalı da ODdan. 

&clki kiralar pahalı değil. Bell<i bazı Jıa. 
liın fi&tanlan ve harcıalem urbalar ucuz. 
~ hayat topyekQn pahalı. Eğlen<:e 
Pahalı, yiyecek pahalı.. Halbuki altı sa
at uzağıını:zda Londra buraya nazaran 
)\izde elli daha ucuz. Herkes budala mı, 
l>rayı bırakıp ta buraya gelsin ı .• 

Bu sözleri dinlerken lstanbula 
leyyah getirmek yollarım düpinen 
belediyemizin te,kil ettiği bir ko
rrıisyonun lstanbulda (ihtikiiı- yok· 
fıır) dediğini Iıatuladım ... 

Size ulak bir misal: Fran.ada 
İ)'i elma yoktur. Yenecek gibi 
ellflalar~KalU~niyatlan )l'G1Iİ. 
1-an ııe demzi hesap edilirse 
11\arşandiz vcmtalanmn yallGflı -
ğ. ile belki. 20 gü.-.lük yoldan ge
lir... Kilosu JJUDWD)laraa, bakkal-
4ırda 4() - 45 ltıuuştur. 

Bu yemİf bizim memleketimiz. 
eli çıkar •.• Kalilorniyanın bu gü. 
~ elmalarile aw:ak bizim Ama:s
Ya elnuısımn birinci kalite« boy 
ölfiifebilir. Onun da kilom l.ıan-
6q1da - manavlarda - 45 • 50 
kul'Uftur, fİmcli gel de bizim mem· 
lekette ihtikılir yoktur sözüne i-

• llQ,n?. , 
• • 

Zaten benim anlamadığım me· · 
•ele bu komi.yanların ne fekilde 
~alıfhklan ••• 

Diyeceksiniz ki; otırnrrı'ar, si
llar<ı içer, lal eder, kalkarla ••• 
Öyledir amma ne görü.pirler acıı
ba? •• Ben olsam bep, on, yirmi 
%arıni ihtiyaç maddesini ele alı
nm. .• Bunların geldiği yerlerdeki 
il_k liatlarım, lıtanbulclaki Ntq 
lıahnı karfl]QJtınr aradaki larkın 
•ebeplerini arar ve bu /arkı müm
kiüı mertebe eksiltmeye ça/ıfı • 
rını , lstanbıılcla ( 45) kuruşa ıah
lcuı ebnanın Amaayaıılaki liatı her 
halde 30 kurııf değildir. Belki bu
nu köylerden 5 - 10 karıqa top
'""lar. Amasyıcula da 15 hurıışa 
~lar ••. lstanbulda bu liat ne
den üç müli olar? .. Parüte dı,a
rıdan gelen Jeylerin bile pahalı • 
lığından fikciyet ediyorlar. Biz hen
di yurdumuzda yetifen yemişlerin 
liatlannda dalavere yapılmasına 
bile mani olamıyoruz. Benim kes
kin kanaatim var: istesek miini o
luruz. Yanılmak, i1lemek istemi • 
YQruz. 

Pariıli arkadaşımla gonıfur
ken sözün politikaya geçmemesi
tıe imkan yoktu. Franıada hühU-
111etin bir türlü istikrar alamama
•ından ~hliyet etti. Sözlerinden 
"11ladım ki; (Burju11a) denilen 
orta halli halk tabakası orada sağ 
tarafa daha yakındır. Radikalleri 
Pek tutmaüar. Sordum: 

- Tardicu'yü severler mi?-
- Hayır, maalesef ona kaYJI pek sem-

Pati yoktur. 
- E, ne olacak? .. 
- Ne olacağı belli değili Bu sıralar-

ıia bir Poincare olmamaııı ne yazık 1.~ 
Şimdiki Başvekil (Flandin) silik bir a
damdır. Geçici bir kabinenin başında ne 
Yapabilir? .. 

Parisin büyük vakalan üze
rinde lôllar ettik •.• 

Me1hur otomobil fabrikatörü 
f Citroen) Ula. etm4, mete

·liksiz kalmıp .•• Bütün fabrikayı 11e 
ltnnayı Fransız lli8tik lirma.n 
(Michelin - Miflen) satın almıf··· 

Hep tanıdığınız me,hur ko
"1cu (Coty-Koti) de top atmış ... 
b kadar ki yiyecek ekmeği yok
blllf ... Vaktile kendisinden bo,an
-.., olan karısı bütiin kokuları 11e 
~kalan satın almtf ... Zaten bu a
İfcıırn geçenlerde ölmüftü ... 

Görüyorum ki, bu büyük zen
llİııler, günün birinde bir yuııar • 
lızı.yorlar 10; bir daha kendilerini 
toplamalarına imkan kalmıyor .. 
8elJri de yuvarlanırlarken /arkına 
._,,ııyorlar. Bu münasebetle bir 
l.ıııili:ı: sözü aklıma geldi: 

lngiliz dermiş ki: 
- Bir yerden dü,crken hi~ bir 

fey duy:iluyonım. Fakat yeri bu • 
~ır 10 acı hi&sediyorwn. 

Bunlar da böyle sanırım. Yeri 
bulınacJan acınnı duymuyorlar ki 
fwıtiAı daııronıutılar da clü~mesin-
1~ / 

B.FELEK 

BELEDiYEDE 

•• 
Unvanlı 
Mahalle adları --Değiştirilmesi için ~ehir 
meclisine teklif yopılacak 

(Pata, bey, efendi, ağa) gibi ÜnY&n
lar kaldırddıktan sonra lstanbul posta
neıi de, bütün Türkiye postalan gibi, 
bu kelimelerle yazılmıt mektup zarfla
nnı almamağa ba§lamııtır. 

Bir yandan ünvanlı adlar taııyan semt 
!erden bir kısmının halkı fırla. tetlrllBb 
yolu ile buraların isminin de değiıtiri). 
mesini istcmiılerdir. Fakat bu isimlerin 
dejfümesi iç:in Şehir Mediunin karan la 
zam olduğundan Lelodiye meclilinin p 
bat toplantrımda buralara yeni isimler 
verilmesini meclisten istiyecektir. 

Balıkçı sandallarından 
belediye resmi 

Boğaziçindeki balıkçı sandallarınm 
mevsim geçtikten sonra, bilhassa yazın 
diğer sandallar g;ibi müşteri ve göç eı • 
yası tapdddan anlaıdı:mı, bu gibi san· 
dal ve kayıklardan belediye resmi alm • 
masma karar verilmiıti. Şehir Meclisinin 
tastikinden ı;:eçen bu karar tatbik edil • 
meğe baılıımnııtır. 

934 aene&ine ait belediye resmi bu gi
bi '8Ddallardan nısıf olarak alınacaktır. 
Bu resim •andal baama elli kunııtur. 

Apartman merdivenleri 
Yeni yollar ve yapdar kanununun 

bir maddesine ıöre umumi binalardaki 
merdivenlerin basaoak ıı:eaitliii bir bu
çuk metre olacaktır. Kanunda U11lumİ ht
bit izah edilirken tiyatro, linema, ffll>. 
rilıa gibi biıalar unurnda (apııııtlnwl) 
kelimesi de vardır. 

Belecliye, bu kanunun tatiıikine Jıaı· 
laymca apartıımnlara da bu maddeyi 
tatbik etmiı, daha dar basamaldı proje
leri taodik etmemişti. 

Fwt kanunun batka bir maddesine 
söre aileye mahsus binalarda baaamak 
genitiiği bir metreden baılıyailecek ve 
bina kaç katlr ise her kat içjn on &antİ• 
metre hesap edilmek itteTe basamaklara 
ona göre geniılik Yerilecektir. 

Belediye aparbmanlardalri merdiven 
basamaklarmın da bir metre geniıliğin
den bqlamasma emir verilmesini dahi
liye vekaletinden istemiıtir. Müracaata 
henüz c""ap a-elmemİ§tir. 

Eczanelerin 
Nöbet cetveli 
Saat 21 den sonra açık 

kalacak eczaneler 
Pratik Farmakoloıılar Birliği Sıhhiye 

Vekaletine müracaat ederek eczanelerin 
saat 21 de kapatılmasını iıtemiJ Vekalet 
te bunun belediye tarafından tetkik edil
mesini bildirmişti. 

Belediye daimi encümeni eczanelerin 
uat 21 de kapamn"1armın muvafık ola
cağını k:ırarlaştınnııbr. lıtanbul Sıhhat 
işleri müdürlüK\i eczanelerin saat 21 de 
kapamııalamu bütün kaza hiikUınet dok 
lorlarma tamim etmiıtir. Bu km-ar mu
cihlııce eczanelerin nöbet cetveli tanzim 
edilmi~tir. Bu cehele göre her mıntaka
da ıaat 21 den sonra bir eczane sabaha 
kadar nöbetçi olarak kalacalrtrr, Beyoğ
lu kazasının nöbet cetveli töyledir: 

Gece nöbeti Taksim 11e Merkez: 
Nahiyesi 

Cumartesi: itimat eczanesi (Bostan 
&Jı) Kinyoli, ecznasei, (Tepebaşa K. 
Kabristan), Tarlaba.p eczanesi, 

Pazar : Galatasaray eczaneti, Viniko
pulo eczanesi (Yüksek Kaldırım). 

Pazartesi Matkuviç eczanesi (Tünel), 
Kemal Rebul eczanesi (lstiklBl cadde~. 

Salı : Kanzuk cezan .... Karekin Kürk 
cian ,(Pangalti). Güneş eczanesi. 

Çarıamba : Della Suda eı:zanasi, Er
tuinı! eczanesi, S. Barunalcyan eczane
si (Yenitehir). 
Perıembe : Garih eczanesi (Kumba

racı), Liınoncian eczanesi (Misk so
kak). 

Cuma : Taksim eczanesi, Beyoğlu ec· 
zaneai (Kalyoncukulluk). 
Galata nahiyesi gece nöbet ced11eli 

Cuma Mi~! Sofronyadiı ec::zane!i 
(Mahmudiye caddesi). 

Cumarleei : Kapı içi eczanesi (Kapı 
içi). 

Pazar : Hilal eczanesi (fmdıklı). 
Pazartesi : Merkez eczanesi (Galata 

Doğru yol). 
Salı: Hidayet eczanesi (Galata). 
Çarınmba : Karaköy eczanesi. 
Pel'§embe : A•ri ittihat eczanesi 

(Okçu musa cadclasi.) 
Şifli Nahiyeii gece nöbet ced11eli 
Cuma : Halk eczanes( (Hamam). 
Cumartesi : Ma~ka eczanesi. 
Pazar : Şiıli eczanesi • 
Pazartesi : Şark merkez eczanesi. 
Salı : Necdet Ekrem eczanesi (Kur-

tuluı)-
Ç&r§amba : Nargileciyan eczanesi 

(Şafak ıokağı). 
Per§Cmbe : Kurtuluı ttzaneai (K'ar

tUhıı caddesi). 
Kasımptlfa nahiyesi 

Merkez ecnnewi, her ayın tek rakam
h._günleri, geceleri her aym loirinci üçün
cu curnaıı. 

Yeni.'!""'!' eczane!i, her aynı ç.ilt nı
kamlı gunlen ı;:ecelerı, hu ayın ikinci 
dördüncü C\WJ'Hnr. 

Hasköy Halıcıoğlu 
Halk eczanesi, her ayın tek rakamlı 

ırünlennin geceleri, her ayın birinci ü. 
çüncü coması. 

Yeni Türkiye eczanesi ,her ayın çift 
~~lr .. K.~nl!rinin geceleri, her aym 
birınc ucuncu cuma.aı. 

Dünkü kongreler 
' ...... . 

Dün bir çok talebe cemiyetleri yıl
lık toplantılarını yaptılar 

Dün toplanan Edirneli talebeler 

Edirne lise>inde yetiJcnler cemiyeti j 
dün Halken ulonunda yıllık kongrele
rini yapmıılardır. Kongrede cemiyetin 
bir yıllık çalııma raponı okumnut ve ka
bul edilmiıtiT. Bundan so11ra yeni yılda 
cemiyetin yapacağı iıler ı;:örüıülmüı ve 
bu an.da izalardan bazıları söz alarak fi. 
kirlerini aöylemiıler, yeni idare heyeti se 
ç:İlmİftİr. 

Neticede reisliklere Fahri ve Nuri, i
clare heyetine Sami, Omer, Eşber, Tn
fik, mürabbeye Kiıü, lsmail Asrm seçil
miılerdir. 

Kıbrıslı Türk talebe birliği 
Kıbrıslı Türk talebe birliği yıllk top. 

lanb11nı dün saat on buçukta Halkevi sa 
!onunda yapımıtır. Konırre Bay Mehnıct 
Alinin reisliğinde açılmıJ, evvela birliğin 
bir yıllık çalışma raporu okunmuı, ekse
riyetle kabul edilmittir· 

Bundan sonra birlikte yeni yılda yapı
lacak itler görüıülmüıtür. Birlik &zala
nndan Bay Galip Bingöl birlik izalarma 
llOyadlarma dair bir konferans vemıiıtir. 
Bu münasebetle yeni soyadı alan &zalar 
lıiribirlerine ıoyadlannı bildirmek için 
bir tanınma merasimi yapılmr§o. yeni ida
re heyeti ıeçilmiıtir. 

Reisliğe Feyzi, azal"=lara ela Münür, • 
Nihat, Mdmıet Ali, Nazif seçihniıtir. 

Muhtelif fakiilte talebelerinden ıı:elen el
çiler ekseriyeti teıkil edemediiinden top 
lanb ıelecek haftaya kalmııtır. 

Yüksek mühendis mektebi 
Yüksek mühendis mektebi talebe ce

miyeti ydlık kongresini evvelki ııün Be
yoğlu Halk ~ı s_alonunıla ':8f""ltn'• 
Konıırede ceruıyet ruzamname11nın bazı 
maddeleri dciittirilmiı ve yeni idare he· 
yeti eçimi yapıhnıştır. 

Reisliğe Kemal, ıenel yazıcılığa Mu-
hittin, azalıldara da Faruk, Sada ilah, 
Methi seçilmiıtir. 

Güzel sanatlar akademisi 
Mimarlık ~ubesi 

Güzel sanatlar akademisi yüksek mi
marlık ıubesi yıllık toplantrsmı evvelki 
ııün mektep .alonunda yapmlftn'. Top· 
lanbda bir yıllık çalıpna raporu olıun • 
mııt ve sömestr tatilinden istifade edile
rek bir Romanya ıeyahatı yapılmasına 
karar veıibniıtir. 

Bundan ııonra da yeni idare heyeti se
çilmiftir. Reiıs.liie Fazıl, a-enel yazJCI!ığa 
Süleyman, muhasipliğe Hakkı, izalıklara 
da Re§M, Hasan, Muhittin seı;ilmiıtir. 

Hulııık tal.hesinin çay ziyafeti 

Talebe Birliği 
Milli Türl. Talebe Birliği dün topla. 

narak yıllık hesap raporunu okuyacaktı. 

H'*1ık fakült.esi talebe cemi
yeti dün, bu eene fakülteye giren 

' arkadqları terefine, Perapalaa ote

lmde bir çay ziyqr.feti ftl'l'llİftİr · 

Elli -yıllık bilgi yurdu 

Nipnta.tmdaki Feyziye lisesinin 50 ci yıldönümü dün mektepte 
heyecanlı merasimle kutlulanmı,tır. Sabahley)n saat onda, mektep na
mına, Taksim cumhuriyet abidesine bir çelenk konmUfbır. Öğleden 
Mlllnı. mektıepte (Turgut reis) ve (Konanlar vatanı) isimli piyesleri 
oynanmıtl:ır. 

Mektebin ellinci yıldönümü kutlularurken , mektebin 
öz tü.rkçe olamk deği.ftirilmit. (ltık li.esi) i11ni verihnittir. 
reden &<>nra davetlilere çay verilmittir. 

adı da 
Müaame-

MAHKEMELERDE 

Veraset ve tasarruf davaları 
Veraset ve diğer taıarruf hukukuna 

taalluk eden davalar, §İmdiye kadar as
liye hukuk mahkemelerinde görülmekte 
idi. Fakat ıon zamanlarda bazı kimse
ler sırf gayrimenkullere ait davalarla 
meşgul olan kadııatro mahkcm~lerine mü 
racaata ha§lamıılardır. 

Kadastro mahkemelerinin ancak ka
dastro yapılan mıntakalrdaki tasarruf 
davalarına bakacaklarına dair emir ı;:el
diğinden bundan •onra kadastro mmta· 
kası haricindeki davalar kadastro mab· 
kemeleri el sünniyeceklu ve bu davalara 
aıliye malıkemelerinde bakılacaktır. 

Neşriyat davaları 
Milli Türk Talebe Birliğinin evvelce 

çıkardığı (Birlik) gazetesi beyannamesi
ne ununauz ıiy--.1 netriyat yaptığı için 
hüklimet tarafından mahkemeye veri!miı· 
ikinci ceza mahkemesinde ı;:örülen muha· 
keme neticesinde gazetenin mes'ul mü ... 
dürü ile Birlik reisi üç ay hapse, elli lira 
para ce:ı:asma mahklım edilmişti. 

BumahkUmiyet kararı temyiz mahke
meıince matbuat kanununun on sekizinci 
maddesine istinaden bozulmuştur. Yakın 
da ;ekrar davaya bakılacaktır. 1 

Bu ayda Tayyare Cr-ni · ~·· 
11inize zarf bırakacaktır. Fitre 
11e zekatınızı bunun ıs:erısı;ı, 
koyunuz, adınızı ,sanını:ı:ı yazıp 
rreri veriniz. 

OKONOMI 

Zeytinyağ fiatları iyi 
Memleketimizin bu ıeneki zeytin

yağ rekoltesinin 30 milyon kilo olaca
ğı tahmin ediliyor. Bunun 15 milyon 
kiloıu iç iatihlakler için sarfedilecek, 
üıt tarafı yabancı alıcılara verilecektir. 
Geçen yrldan hiç stok kalmamı§tır. 

lzınirde son bir hafta zarfında kilo
su 25 kuruştan 100,000 kilo mal aa· 
trlmıştır. 

Bilhaısa ltalyanlarla Almanlar fazla 
zeytinyağ istedikleri için fiatlerin daha 
ziyade çıkacağı umuluyor. · 

Cam kırıkları toplanıyor 
Bet senelik sanayi programı ile temci

leri atrı.. f.brikalann ilk verimli netice 
!erinin alınacağı günler yaklaşmaktadır. 
İn§Utı lı Bankasına verilen Papıbahçe· 
deki pfe ve cam fabrikasının kuruluıu 
da bu arada ilerlcmiıtir. Şimdi fabrika
mn ihtiyacı olan iptidai maddelerinin top 
!anmasına baılanmıtbr. Fabrika mücrıir
lüğü bütün htanbulda camı parçalarını 
toplıyacak bir teıkilit yapmalda meıgul
diir. Hatta bu tetkilat diğer büyük tehir
lere de teşmil edilecektir. Bu kırık cam 
parçalan toplanarak yeniden §İte v~ caın 
yapılacaktır. 

Şehrimizde timdi oldukça İptidai ıekil
de çalı,an iki §İşe fabrikası vardır. Ev • 
velce Deftudar ve Balatta da iki fabri
ka mevcut olduğu halde bunlar sonradan 
kaoanmıılardır 

POLiSTE 

Toprak 
Altında ölüm 
Çukur açan iki kişi feci 

surette öldü 
Büyükderede Zingal şirketi müdürü 

Tevfik Aliye ait ve yeni yaprlmakta 
olan e'Oİn bahçesinde akJ81D üzeri işçiler 
ıu yolu içia büyük bir çukur açmıtlar 
ve Emin, Mehmc ' adlannda iki itçi 
çukunın içine girip kazmağa başlanmı§· 
dır. . 

lıçiler çukurda çalışırken birdenbi..., 
kenardaki taf1ar ve topraklar kopup 
apiıya yuvarianmq, Mehmedle Emin 
altmıla kalnypardır. Bu iki iıç:i la§ ve 
toprak yığınlarının altında ezilip ölmüş
lerdir. ölüler çukurdan çıkarılarak tah· 
kikata baılanmııtır. 

Bir çocuk tramvay altındı öldü 
Beyazıdda Şerifı>aıa hanında kundu

racı çıraklığı yapan A!>dullab adında on 
üç yaılannda bir çocuk Beyand tramvay 
caddesinden geçerken vatman Hasanın 
sürmekte olduğu çift arabal ıtramvaym 
uhanlığma asılmak istemiı ve •r•kı 
kayıp düpnüıtür. Abdullah hızla gıden 
tramvayın iki vaııoaunun arasına aıkıı
mıı ve batından ağır yaralanmıtlrr· 

Hemen tramvay durdurulup yaralı 
çocuk hastaneye kaldırılmıısa ~. y~a
lan ağır olduğundan biraz sonra ohnut• 
tür, Zabıta kaza etrafında tahkikat ya· 
pıyor. 

ihtiyar bir kadın diri diri yandı 
Fatihte Haydar mahallesinde otun.n 

Ayıe adında ihtiyar bir kadm . ~~aha 
kartı sahur yemeii hazırlamak ıçın kal· , 
kıp odaamda mangal yakını! ve yemek _ 
mtmağa br · lamıttır. 

ihtiyar Ay19 mangal batında ol""'!• 
ken ıene uykuya dalırut ve ınanıı:alm U· 

zerine düımüttür. Devrilen manııaldan 
odadaki eıya tutuımut ve kaclrnla be· 
ral>er her taraf alevler içinde almıştır. 
Biraz IOl'U'a yandaki odada µyumakta 
olan oğlu Hasan .dumandan _uy~~~· 
anne•inin odaarnclan ateş çıktıgını gonın· 
ce koımuıtur. Odanın kap~aı ~a ~!er 
içinde kaldığuıdan Hasan ıçerıye g'!"e· 
memiı ve hemen sokağ~ ~!ayıp polıse 
ve itfaiyeye haber ve..-,ın: . 

Biraz sonra itfaiye yetışmıt ve evm ya
nsı yandıktan sonra ..c>ndiiriilmüttür• 
Yanımda ilıtiyar Ayıe odadan çıkama· 
drğından alevler arasında yanıp ölmÜf, 
soııradan ölüsü çıkanlmııtır. 

Uç k~çakçı 
Nuri, Osman ve Rıza adlannda üç 

.dam ispirto kaçırmak isterlerken yaka· 
lanmrtlerdır. Uç kaçakçı .,... .... ı.ıarile lılr
likte .acizinci ihtisas mahlı:emetine ve· 
ri.lmitlerdir. 

Bir bavul kaçak eşya 
Süleyman adında bir adam Oıküdar

da elinde bir bavulla Doiancrlar tarafm· 
dan geçerhcn poliı kendisinden kutku· 
laıunq ve yakalamı§lır. Karako~d~ Sül~>:· 
nmnnı elindeki bavul açdmca ıç:ındc ,ki 
yüz tıme çakmak taıı v_e Y\i;' ~ili .!'~et 
kaçak eigara clohr oldugu gorub:nuşt\ir. 
Sigaralarla taı!arı polis alr.uı ve kaçakçı 
SiileymaJI evrakile birlikte sdilzinci ih· 
tisas mahkemesine vmlmiıtri. Süleyma· 
mn bunları nemeıt aldığı araıtınlryor. 

K myon altında 
Şolör Mebmedin sürmekte olduğu 

kamyon Sirkeci caddesinden geçerken 
yolun kartı tarafma geçmek iıtiyen A-' 
rif Tekin admda bir adama çarpmıştır. 

Arif Tekin kamyonun altında ka
larak batından ve vücudunun birçok 
yerlerinden yaralanmıştrr. Şoför Meb
med yakalanmıftu'. 

De~inin attığı ~urşundan 
yaralananlar 

B.bıiılid.e vilayet bineNJ>m karıı 
k~eki Rüstemin kahvesinde ba§
layıp sokakta biten vaka haadanda 
pcıW i:kinc:ı'. ıube mü.dürlüğüDce ya
pılaaı tahkikat dün bi~ bu buswta 
hazıNanan ewak dün adliyeye veril-

. tir 
DU§Bu• vak.anın adliye tahkikat.ile müd
deiumumi muavinleıı'mdeın Bay Celili 
:metııul olmaktadır. 

Ahmedin kahvede oturan avukat 
Melety06U yaralama.ar ve zabıta me • 
nıuı una kartı celmeai, ilni bir cinnet 
buhranına tutulm.ası net!ceı&i olduiu 
.wlatılmıfbr. 

I'aliı ıu«nnru Bay Yqarm gözü 
y;ınmdaki laır§un yaraaı b.panmağa 
yüz tutmu§tur. Şimdilik gözünde bir 
an:ı:a bırakmıyacağı anlaı,lmakta.dır. 

Bacaklarmdan yaralanan ııeki:ı: ya
tında Mürvetle mektıep talebeoıi Hay
rini.n de yaralan iyile9uıoL tıedir. 

V a.:ı:ileaini hakki le yapan polis me
muru Y 8.§U'ID takdir edjdme&j ve keın
clli.ine nakdi mükafat ~~i karar· 
lqmqtır. 

MAARiFTE 

Fakir çocuklara palto 
Çoculdan esirıı.,._ kurumu Istaııbul

daki fakir çocuklardan sebmıine lafbk 
pa!to vea eeektir. Mekteplerden fakir ço
culdarm adlan isteıımİftir. 

Atina Üniversitesinden bir 
kafile geliyor 

Milli Türk Talebe Birliğine gelen ha
bet"c göre, Atina Universitesi talebesin
den 30 kitilik bir kafile, bu ayın 23 Üs· 
de şehrimize geleceklerdir. Yunanlı ta
lebeler burada Türk talebe arkadatları 
tarafmdan karşılanacaklardır. 

Sermaye ya atılırken 
Tutum yedigünü bütün harare

tile cle11am ediyor. Kendi ökonomi 
11~ığını hendi yaratmakta olan 
Tu~h ulusunun bu yec/igün do.'a . 
yısıle_. tutum için göstereceği inanç 
?e gu11en ona sade bir yıl değil 
ılerdeki yıllar için de kılavuzluk 
yapacakhr. 

Tutum yedigününün işi ona 
yalnız bütiin hayahnda tutumlu 
olmayı hatırlatmaktır. " yedigü 
?~n manasın, "Ak akça kara gü,, 
ıçmdir,, sözünden de daha üst&;n 
anlamalıclır. 
. Tutumdan maksat, para birik

tirmek değil, biriken parayı kullan 
maktır. Onu harekete getirmektir. 
Teker teker sermaye olamıyacak 
paralan, para cüz'ü fertlerini 
!renklerin "epargne,, dedikleri 
ve ounanlıcada Jıar,ılığı t<Uarrui 
olan şeyi yani muhtelif tutumları 
birle,tirip sermaye yaratmakhr. 

Ba, gerek teker teker yurtt(lfla. 
n, gerek bütün ulusu ile yurdu 
sanayi/epne yolunda yükseltecek 
ile kazanJıracak bir iftir. 

v Y o!"a vaktile ecdadımızın ya.p
hgı gıbi, 11e hlilli Hindistanda bir 
çok kimselerin haf vurduğu gibi 
par~, alhnlan gümü1~eri, dola: 
ba kilıtlemek 11e yahut toprağa 
gömmek değildir. 

Bu manada tutum gerek lercle, 
gerek ulusa büyük bir fenalık yap 
mı, ofur. Yurtta para azlığı yüzün. 
~~n ışler taıısar, paranın , iflencli
gı zaman yurttaşlara temin edece
ği kar yok olur. 

Deste deste banknotlar, yığın
la altınlar taııan arasına atılmı1 
ski bir ot minderden farksız 
bir hale gelir. 

Bugün bütün acunun çektiği ö
konomik sıkıntının bir sebebi ele 
budur. Her yerde tutum (ttuar
nıf) sahipleri, "kriz 11ar, ifler taıı
sadı, paralar tehlikeye girecek,, 
Jiye fena ve bilmemezlikle yapı . 
lan bir propaganda neticesi para
larını i1ten çektiler. Ve yalnız: he.
dilerinin bildikleri bir yere hap
settiler. 

Suçsuz: paraya 11unılan bu zin
cir suçs= 11aland(lflara ııumlan zin 
cirler kadar uı':imanedir. 

Birçok yerlerde para 11e kredi 
darlığından işler yall(lflanııf ve 
korkulan (kriz) in daha büyük bit 
heyula gibi dünyanın iUtüne çök
mesine sebebiyet 11erilmiftir. Bu
gün, hele aermayesi olmıyım 
sanayi memleketlerinde milyonlar
ca ifsİz bu pinti dü,üncelerin acı
sım çekmektedir. Halbuki bu iş
sizler , bu labrihalann iflemesile, 
henüz if sahasına Clfl:mıyan birçok 
yerlere yeni makine alat ve ede
vat yaparak bu belôclan kurtula
bilir/ :reli. Fakat neylersin ki pa
rayı bucak bucak saklayan kötü 
tutumlular buna engel olmıqlar • 
dır. 

Böyle pinti düşünceler, yalnız 
Hindi.tana, şurada burada, dııha 
doğnısu ıanayi yo:.ında ilerleme • 

. mif memleketlere mahsus değil • 
dir. Bugün Fransatla bile teda11ül 
eden )Jaranın 40 milyar frangı 
ortadan kaybolu11ermif 11e bu yüz
den i~ler aksamıştır. Çünkü kırk 
milyar frangın yoksulluğu onun 
temin edeceği krediyi ele beraber 
sürüklemiş ile büyük bir para 
ku1111etini eterle~tirerek uçurmu1 . 
tur. 

Bu ııaziyet ka.rfıstnda Türkiye. 
nin tutum yolunda ilerleyifi çok 
fCZYam takclirı:lir. Ulusal bankala • 
rımı.za yapılan me11duat her sene 
mi:yonlarca artmaktadır. Bunun i-
çin göğsümüz; kabararak diyebili
riz ki: 

Türkiye, büyük aanayi planını 
baJarırken, büyük hü~k herhesin, 
her kumbaranın gayretile serma
yesini de elbirliği.ile kendi yarat
maktadır. Bundan hem kendisi is 
tilade etmekte ile hem de bütün 
ulusıı 11e yurdu istifade ettirmek -
tedir. 

Mümtaz FAiK 

Maarif cemiyetinin eşya 
• 

pıyangosu 

Maarif Cemiyetinin büyük eıya pöyan· 
gosu dün Aııbrada çekilmiıtir. Piyanıı:o
nun en büyük hediyesi üç bin lira kıy • 
metindedir. Piyanıı:oda kazanılan eıya • 
lann hepsi yerli malıdır. 

TAN 
Mf LLiYET'in yeni 

adı olacaktır. 
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Bir yanıt 
Bilmem nedendir? B. Y~ N. 

Nayır'la çok güç anlaşıyoruz. Ge
çenlerde Peyami Safa'nın V arlık'ı 
ülkemizin biricik saverdemel cöngü 
diye sayması üzerine Son Posta'da 
yazdığım bir bitüde bunun niçin 
böyle olduğunu araşbrmak istemiş
tim. Bunun böyle olması birçok 
yüzdendir; ben ancak bu yüzler
den birini göstermeğe çalıştım, a
tağı yukarı tunu söyledim: 

Evet, Varlık bugün biricik aa
verdemel cöngümüzdür; ötekilerde 
saverdem üzerine araaıra bir iki 
yazı çıkıyor. Ara.sıra, pek araaıra ... 
Bundan ıaverdem!e uğr~anların 
hepıi, hepimiz az çok wçluyuz. He
pimiz dedim; itte bir örnek: Peya
mi Safa. O öteden beri aaverdemle 
uğrafır; bir çağda kendini • bütün 
bütün ona bağlamıt, vermitti. 
Halta adlı bir cönk çıkaracağını 
duyunca sevinmittik; çünkü onun 
birkaç sepinin olsun aaverdeme ay
rılacağını bekliyorduk. Öyle olma
dı; niçin? Çünkü saverdemel yazı
ların okurları azdır. Bu yüzden Pe
yami Safa gibi en çok ıaverdemci
liği ile tanınmıt bir adam bile öz 
işini bir yana bırakıyor, okurlarına 

• batka işlerden söz açıyor. Demek 
ki saverdem yazılarının okurları 
yoktur savlağına o da ses çıkarmı
yor; bunun böyle olmasını onaylı
yor. 

Onaylamasın mı? Saverdem ya
zılarının okurları çoğaldı da duyan 
mı olmadı? ... Demem o deme değil. 
Saverdem yazılarını okuyanların 
sayısı g rçekten azdır; ancak on
ların çoğalması önce güzel yazıla
rın çoğalması gerektir. Önce okur
lar çoğalsında sonra ozanlar düz
gülerini, rorıancılar romanlannı 
çıkarır denir mi? Bir nesneye orta
ya çıkınca alıcısı bulunur; olınıyan 
nesneye alıcı aranır mı? 

Demek ki Peyami Safa gibi sa
verdemciler, okurlarına başka i•
lerden söz açmakla öz itlerine ar
kukluk etmiş olurlar. Kaçmıf sa
yılırlar. Oysaki onların yılmamala
rı, çıkardıkları cöngün en güzel ye
rini aaverdeme ayırmalan gerek
tir: Bu yazıların okurlan az olsa, 
bütün bütün olmasa bile. Çünkü o
kurların sayı11 ancak böyle çoğala
caktır. Okurların ı>averdemi sev
mesini İstiyorsak ona önce biz ina
nalım, onu ör.ce biz sevelim. 

Bilmem söylemeli mi? burada 
Peyami Safa'yı ancak bir örnek di
ye anmı.tım; onun gibi yapanlar 
çoktur. Az çok hepimiz •uçluyuz. 

B. Yatar N, Nayır: "Hayır, Pe
yaır' Safa suçlu değildir, diyor. 
Cör.!<ler satılmıyor, onun için sa
verdemciler de ekmeklerini başka 
itlerden çıkarmağa uğr~ıyor. On
lara Kültür bakanlığı yardım etme
li... Buna benim bir diyeceğim yok; 
ben İfİ batka bir yönden anlatma
ğa çalışmıttmı. Peyami Safa'nın 
tatlanması gereken bir suçlu oldu
ğunu öne sürmedim. Biliyorum ki 
bugünkü durum benim gibi, B. Na. 
yır gibi onun da içini yakıyor. On-. 
da suç diye gösterdiğim, hepimizin 
içimizi kemiren kurttur. Hem o da 
durmadr, •averdeme küskünlüğü 
çok sürmedi, Ha/ta'da öz işi üzeri
ne yazılara ba,ladı; daha da artı
racaktır. 

Okurlarımız yok diye sızlanmı. 
yalım, onları çoğaltmağa uğrılfa. 
lım. Hepsinden önce de saverdeme 

MiJii tefrika: 44 

Genç, sigarasının dumanmı ha
vaya üflüyerek güldü: 

- Ben de tıpkı sizin gibi gül
miiftütn. Fakat sonra seneler o 
günkü kahkahamı parça parça gırt· 
lağıma tıkadılar. Bana bir sigara 
verir misiniz? Her zaman içmem a
ma, dertlerim kabannca bir tane 
yakmadan olamıyorum. 

- Buyurunuz! 
- Mersi! .. 

• O H O 

- Ne o? Sam babanın bir züb
be gibi tefekkür etmesine hayret mi 
ettiniz? .. 

. 
- Hay,.et etmı-yniz, ben bir ka;,; 

lisan bilirim. İmparator Vilhem 
lstanbula geldiği zaman mihman· 
darlığına tayin edilenlerden biri 
de bendim. 

Sigarasını yakmı.tı, zarif bir e
da ile t.lumanırıı üflilyerek: 

Arttırmanın tadını 
duymalıyız! 

Tutum yedi günürrün içinde bu
lunduğumuz fU sırada, yurttaşlann 
kalasında fÖyle bir takım düşünce
ler dolaştığında kUfkum yok: 

- Uç kazanır•ak, iki harcaya
lım! Ne yapıp yapıp tutumlu bulu
nalım •.. Yarın, başımıza neler ge
leceğini bilmeyiz. Vara yoğa akçe
mizi kaphrmayalım •.• 

Bu düfiincelere kapılarak, tutum 
yedi gününde, bir yanına üç bq 
kuru, atanlar da eksik olmasa ge
rektir. 

Ancak, bu kadrı yetmez. Tutum 
günlerinde, bildikler, tanıdıklar, 
allf veri.,te görsün diye, daha doğ
naıı bir gö.teri, yapmak isteğile 
yapılan bu gelici, geçici atılganlık
lar sürekli olmadıklan gibi, sonun
da bir yararlıkları da dokunmaz. 

Sözgelİfİ., yılın bir tek yedi günü 
içinde biraz para biriktirilir, dişten 
hrnaktan arthrılarak ölüm dirim i
çin bir yana bq on kuru1 konur. 
Ancak bu biriken paranın ne için 
biriktirildiği arası çok geçmeden 
untulıu. Ta gelecek yıla kadar üstü
ne on para konulmaz Böyle tutum
larla, Türk ôkonomisine, aradığı
mız genişliği veremeyeceğimizi u
nutmamalıyız. 

Bize yılın tek bir yedi günü değil, 
(52) yedi günü ve (365) günü, bir 
teviye, ardı arası kesilmeyen bir 
tutum gerek. 

"Bu tutumu, bugünkü darlık i
çinde yapabilir miyiz?,, diyenlere 
kar1ılığımız sudur: 

- Şimdiye kadar harcamaktan 
duyduğumuz tadı unutup, kazan
mak ve kazancı arthrmaktan tad 
duymağa ba1larsak bugünkü dar
lık içinde de çok para arthrıla
bilir. 

Yeter ki bu tadı duyalım! 
M. Salahaddin GONGöR 

Vefat 
.. Hukuk fakül!-; mezW>laM:>dan, 

Nukhet, Sıvaa Erzurum demiryol iıı
§&atı mühendislerinden Neylanm n 
yük.sek mühendis mektebi talebe.in
den Mehmet Orharun babalan ealoi 
Hünkar Y&Yerlerinden defterdar oğlu 
Bay Hasan bakılmakta olduğu Cerrahpa
f& hPataneorinde ölmüıtür. Cenazeaı 
bugÜn aa.ıı.t 11 de Ceo-rahpa§& haata • 
nesinden k&IdD'llacalr.br. Cen.a.bı hak 
ra.hmet eyleye. 

küsmiyelim; ona biz de küsersek 
okuyan olmadığı gibi yazan da kal
maz. Suç küsendedir; çünkü küstü. 
rende olsa bile o aldmnaz, yine or
tada saYerdemin durumu kötületir. 

Nurullah AT AÇ 

Arkuk - ha.in. Bitil - ınakale. Çönk 
- mecmua. Durum - hal; vaziyet. O
naylamak - kabul C'tmek Oy - fikir. 
Saverdeın - edehi.yaıt; aaverdemel _ e

debi. Savlak - iddia, dava .Sep - say
fa. Yanıt - Cevap. 

• 

Talihliler 
Her ayın on birinci günü alqamı, 

gazetelerde, piyango bayilerinden 
telefonlar yağar: 

- Efendim, bizim .attığımız fa
lanca numaralı bilete fU kadar bin 
lira vurdu. Piyangoyu kazanan da 
falan yerde oturan fipnekan zathrl 

Ertesi günü, gazetede bu fiıme
kan zatın bi~ resmi çıkar. Altında 
da şuna benzer bir yazı: 

" Piyago talihlilerinden Bay ..• 
falan!,, 

Piyango çıkmasile bir adamın ta· 
lii değişir mi? Bunu pek kestire
miyorum. Eğer bana soracak olsa
lar piyango vuranlann renni alh· 
na: 

" Piyagon talihlilerinden .. .,, 
Diye yazmam ... Falan talihliye 

pıkadar lira çıktı,_,, diye yazarım. 
Çünkü, piyango oaran adam, e

sasından talihlidir. Talihli olma
sayclı, hiç yoktan bir kaç bin lira 
almazdı. 

T alill8İz olanın bağına, gökten 
mücevherle inci yağsa bir damla
sı dü1mez! 

Kulakmisafiri 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

O•maaiıca kartıhldannr yazdıiımn: keli
mel•rin öz tür&cç• ro.ukabillerini bularak tek· 
limiı.ia bot haaelerine yerl•ıtiriniz -.e keaerek 
"Milliyet: Bilmece emmurluiuna" •önderiniz. 
Bilmecemizi doiru halledenler araarnda kura 
çekiyor ... kazananlara ltediyeler veriyorUL 
Müddet: Pazartesi aünü ak1 .. ına kadardır. 

Bilmecemiz 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 111 1 
2 •ı 111 1 1 1 ı& 
3 ., 1 , .. , 1 1 • 4 iBI 1 ı• 1 1 1 
5 ı•ı 1 • ı••ı 

,. 
6 1 1 1 111 
7 I•' 1 1 1 1 

8 1 1 i ı•ı 1 
9 1 ım aı 

H mı 1 1 
1
1:1_, 

11 1 -Soldan. Saia: 

1 - Müdür 8 İ••ret srfab 2. 
2 - Sayt 2 lta.bıt edab 2 N•t•1 4. 
3 - Nota 2 Afrikada bir nehir 3 
4 - Ziyade 3 Re•İm, ı:~;,., .harı S. 
S - M111rda bi.r ıu 3. 
6 - Nedret. Atuı diıi•İ 6. 
7 - ~:eyan 3 Ayı yu•a•ı 2 Şart edab 2. 
8 lf•nçer 4. Kamw 2. 
9 - Abu• 4 

10 - Dünya 4. Gu.rap S. 
11 - Garet, J.üc111.m. taarras 4. bir r..lt 4, 

Yakardaa Ataiı: 

1 - Muailr.i. ileti S 
2 - Ha•• 2 Arka 3 Beyaz 2 
3 - J•im, ıöbret 3. T atl1 deiil 3.. 
4 - Ali.ka, merbut 6. Selimülka..lp 3. 
5 - Nota % Mua.ia, akortl•, idmanlı 7 
i - Beyaz 2. 

7 - Cenitlik 2. mala.al 5. bir Larf 2. 

8 - Ceddo 4 Vol;do 3. All, motald.at, nıa· 

·-· 2. 1 - Ars J.. 'bal yapar 3 • 

ıo - Delil, iobat 5. Svt odob 2. 
11 - Mebus, aeçilmiı 6. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcl'ik ve. hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sıgortalan halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idarui : Galatada Onyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon: 4.4887 +9562~ 

r. üel ifi: Nazmi Şchap 
- Ben. .. yani yaveranı hazreti 

ff'J.riyariden erk8.n.ıharbiye mirala
yı izzctlu Hulki Rıfat beyenfi ... 

Birinci esmer kız kahveleri ge
tirmitti. 

- Size iyi bir ikramda bulun
duğumu tahmin ediyorum ... - de
di - güzel bir kız elinden halis 
bir kahve... biliyorsunuz? kahve
ciler kahve yerine nohut sattıkları 
yetişmiyormu• gibi içine bir de ki
remit tozu katmağa ~lamıtlarınıf. 
Artık kahveyi Tahmiscilerden ken
ıli elimle alıyorum. İçebilirsiniz. 

Bu sırada oda kapısında temiz 
kıyafetli, yaşı ellilik bir adam be
lirmi~ti. Gülümsedi: 

-- Neye korkuyorsun doktor ... 
Gelsene! Seni büyü tutmaz artık. 

Ve onu gence göstererek; 
- Doktor Haydar Vedat bey ... 

- dedi - yazıhane ko~umuz. 
Genç tüccarlarımızdan Nazmi be-

yi tammayonun galiba doktor? 
Doktor bir koltuğa oturdu ve ga

yet laubali bir tavırla ayak ayak üs 
tüne atarak cevap verdi: 

- Hayır ... Bu @'CDÇ arkadq müt· 
terilerimden değildir. 

- Allah esirgesin! 
- Ağzını hayra aç baba! bizde 

geçineceğiz. 
- Kazancında gözüm yok. Fa

kat ne yalan söyleyeyim... genç 
genç çocuklar seni ziyarete gelmi
yorlar mı? içerim bir kere hop hop 
ediyor. 

Doktor ne,eli bir kahkaha at: 
- Een de bir genç kızın senin 

c 1 ':la girdiğini gördüm mü ... ey
vah diyorum zavallı yandı! baba 
kim bilir nasıl sızdıracak Bir tüt
sü, bir büyü .. çekiyorsun papelleri ! 
Fakat biz hiçte kolay para kazan
mayız. Onun için için hop etmesin! 

Nazmi söze karışb: 

- Ne ile mefgul oluyorsunuz 
doktor? Ticaret mi yapıyorsun.uz? 

Baıba doktordan evevl atıldı: 
- Evet... Sıhhat ticareti .. Dir

hem dirhem fİfa satar. Lakin ama 
da dolandırdık bahsi ha! Size çin
genenin falını anlatacaktım. Evet.. 
Bir yaz günü Kağıthaneye gitmif
tim. O devirde yüksek rütbeli bir 
saray yaveri mühim bir adam de
mekti.Erkekler önümden çekilerek, 

mı::ııı==mi2m1:am .. _. ... ~•------lll?I----.-.._--••----------------.-. 
Ki G.ÖNÜL İR OLUNCA 
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P~ yakında 
TÜRK 

SİNEMASINDA ( NEW YORK MİAMİ ) 

Hikayenin hikayesi 
Hayat ve tali beni aıırlık, kocaman, 

harap bir evin her yağmur yağdıkça ta· 
vaıu akaıı bir odui.le ve yatağmım ya
ıundaki camı kırık pencereden sonbahar 
gecelerinden tek yıwgan altında vücudu
mu titreten ıoğuldarla göğüs göi:rüse ııc
tinniıti. 

Bazı geceler uykum kaçıyor, ferıiz ya
nan bir idare kandilinin bat sallayan ıtı· 
ğmda düşünüyor, çok defalar da o camı 
kırık pencereden uzun uz.un &'eceyi, ses
sizliği ve hicranı dinliyordum. Bu kırık 
camlı pencereden yqil bir çayır ve tek 
katlı, dürüst pencereli bir ev görünüyor· 
du. Bu, bir barakaya, bir hastahane 
pavyonuna, biraz <la aııi bir kulübeye 
benziyıwdu. Uykusuz ııecelerimde elem
lerime qina bir arkadat gibi duran bu 
küçük evi ben çok ıeviyordum; fakat dik
kat ettikçe onda eırarıenıriz bazı mahi· 
yetler sezmeğe baflaınııtım. Ak§A!Dlan 
erkenden perdeler kaparur, ıııklar yanar 
ve gece yanıına doğru ıönerdL Bazı va
kitler gece yanımdan ıonra orada sıra 
ile turuncu, pcnbe, ye4il ıtıklar gönneğe 
ba4lam14bm. Bu, renk oyunlan dikkatimi 
celbetınitti. Bu merak, bende evin sakinle 
rile tanı§mak arzusunu doğurdu. içimi 
kocaman bir lokomotif kuvvetile iten bu 
arzuya mukavemet edemedim. lıimi, gİİ· 
cümü terkederek sabahtan aksama ka
dar pencerede bekledim. KüçÜk evde 
genç bir kadın oturuyordu. Bir de ihti
yar annesi vardı. Orta halli, namuslu, 
ll>aSum insanlara benziyıwlardı. Genç kı
za baınnla reveram yaptım. Mukabele 
etti. Artık bot zamanl.anmda onunla işa
retleşmeji'e baJlamıtlun. Bana a~k ve sev· 
da rolü oynayan bu orta boylu, kara 
gözlü, kesile ve kıvırcık saçlı kızı sev-
miştim. Kıskançlık tarassut ve 
tecesıüı biılerimi arttanuftı. Bir 
gece yanana tabancamı alarak 
evden dııan çrktun. Bahçe • 
duvannr yavaşça atlayarak hane yavrusu 
na yaklattım. Bı aırada cwnlar tatlı p•n· 
be bir ıtıkla taze dört gül gibi gülüyordu. 
Yavaş yavaı pencerelere yaklaıtnn. Bi
randa rül renkleri soldu. Yerine filizi 
•tıklar yandı. Y eıil yapraklara benzeyen 
filizi camlara gözlerimi yapıştırdım. Şiın
di perdelerin arasından içerisini görüyor
dt1I11. Yere •erilmit beyaz bir yatak için
de sevdiğim kız yatıyor, köıedeki abajur· 
lu lambadan serpilen yeşil ııık!ar içinde 
muhayyel bir mevcut ııibi görünü•ıod ı. 

Bu kızın aııkı erkeği r:özlcı.-• ...le oda
nın içinde arartr.-rrken ı~.klar turuncuya 
tahavvül c•ti, Göğsümde heyecan fazla· 
!aşını tr. Müheyyiç bir tiyatro seyreder 
gibi idim; bu heyecana mağlup oJmadun. 
Sevdiğimi bir rakiple görmeğe kat'yen 
tahammülüm olamazdı. Hemen camı 
kaldırdım. Ve biranda kendimi içeride 
buldıım. Tabancamı cekerek ıaordum: 

- Aııkın nerede Çabuk söyle ... Yoksa 
seni öldürürüm! 

O, hiç istifini bo2'Jladı. Kahkahalarla 
güldü: 

- Sevcliiim ancak sensin delika91ı, de
di. 

Tam bu esnada ortalık karardı. Oda 
kapısının açıldığım ve kuvıretli bir elin 
eliınden tabancamı aldığmı ve tekrar ka
pırun örtüldüğünü duydunı. Eyvah, ben 
bir tuzağa mı düımüştüm, ihtimal ki 
cannna kaıdedilecdı:ti. Bu zulmet, korku 
içinde yegine istinat edecek sevdiğim kı
zı bulmuştum. Ona ıokuldum. Böyle ... 
Sabaha la.d.ır yerimiz<bı kıpırdamadan 
biribirimize sokulmut olarak kaldık. Ve 
ltiribirimize aşk ,.. vefa yeminleri ettik. 

Kızı ben bu evden kaçıracaktnn. L.iklıı 
alifte bir kadın olduğundan tiiphelendi
ğim sevgilimi dofru yola çekmek (i.zım • 
dı. Bu, benim bundan on beı oene evnıl 
yazmıt olduğum bir hikaye mevezu11na 
bnziyordu: Suje pek orijiııal olmakla be
raber temiz kalp ve vicdan hislerine pek 
uygun bulunan bu hikaye belki ea eevdi
ğim bir eserimdi. 

Ertesi gün öğle vakti onu evinden bü
yük odama kaçırdım. Şimdi ikimiz de em
niyet altmdA bulunuy«duk. Y egine si
lihim olan biçağııaı çıkardmı. Ve hiki
yemde yazdığım gibi mukaddes kitapla 
yanyana ıretirdim.. Bir daha kötülük yap
mıyacağma nam\11 n vicdanı üzerine ye
min ve töbe ebne9İni, akai halde bu sivri 

iki büklüm olarak bana hulıls çak
mağa çalışıyorlar, geııç kızlar Yat
mak albndan ''kat göz ediyorlar
dı. Dere kenarında bir çingene ka
rısı eteğime yapıştı. Para verdim 
gitmedi; inat etti elime baktı ... 

Sigara11nı asabi uabi tabağa 
bastı. Bir saniye kadar sustu. Göz
lerini bir yere daldınnı,tı. Sonra 
rüı- a görür gibi söylendi: 

-Tahta kurusu gibi tırnağile e
zebileceğim bir adam, bir kadın 
yüzünden sırtıma bir bıçak sapla
dı, altı ay yatakta serili kaldım. 
Hürriyet oldu, rütbe, debdebe üni
forma ve fiyaka uçtu gitti. Büyük 
yangında iki evim kül old. Oğlum 
hem hayırsız çıktı hem hırsız oldu. 
Karım denizde boğuldu. Kız11111, 

kocası üstüne gaz döküp yaktı. 
Suratının bütün o kıvrak ifadele

ri kaybolmuftu. Alnı terliyordu. 
- Bütün bunlar yirmi senenin 

içinde,. biribiri ardı ııra gelip çattı
lar. Halbuki yirmi sene evvel çin
gene kansı Kağıthanede, dere ke-
narında bana bunları bit-er 
birer söylediği zıaman si· 
gara.mm dumarunı burnuna 
üflemit, mahımızlan tmgırda • 
yan parlak çizmelerimle böğrüne 
bir tekme vurmut, atıma atlayıp sa
raya yollanmıştım. 

• • • • • 

Bugünkü program 
ISTANBULo 1 
18: Franıus.ea 18,30~ Jimnastlk, Bayan Azade 

18,30: Plıik. dan<muaikiıi. 19,30: Dilnya haber
leri. 19,40: Konfpran*t Taıarru.f ve yerli malı 
haftası. ZO: Maarif baka.ıılıiı namına konferans. 
20,20: Mehmet ~~aoır l,;al'iton 20,40: Spor ko
nutma•ı: Etref Şefik Bay 21,15: Anadolu •· 
jan•ı • Borıa1ar. 21,30: Türkçe •Ö%lü ha't'a1ar. 
Baya.n Bedriye Ra•im. not (halk b.a't'aları) ZZ: 
Radyo cas ,... tanao orke•lra•ı • 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Çiter konıeri. 18,45: Sözler. 19,20: Ha· 

fifi muaiki. 20: Telefon &onatla.rından reporlaj 
20,45: lrnre Maıyari ç.inpne takımile beraber 
Anna Utry •• Coelenyi tarafından tark1lar, 
22: Radyo tiyatro•u. 23.,20: Haberler. 23,40: 
Da11• pl&klan . 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
18: Konferanı. - Muhtelif. 20,10: Pli.le. -

Haberler. 20,30: Milli aqriyat. 21: Radyo ore 

lr.eıtraaı. 21.,30: OtM:r• tema.ili. 

223 Kaz. VARŞOV A, ı345 .... 
18: Sonatlar. 18,50: Sözler. 19,15: Hafif 

orke•tra kon•erL 19,45: Sözler. 20: Şarkılı 
kon•er (opera parçaları • Puççini) 20.,20: Söz• 
ler, 21: Hafif muıik.i. 21,45: Haberler. 22: Sen• 
fonik popüler orke•tra konıeri. 23,15: Dana 
ma&İkİ•İ. 24: Sö.der. 24,35: Salon orke•traaı. 

Kbz. LEIPZIG, 382 m. 
18,25: Hjk&ye. 18,45: Yeni IUaat. 19: Şarkılı 

aö:ıler, 19,30: Pliık. 20,35: Tarih Te aüxel •a· 
aatlar. 21ı Haberler. 21,10: "Fantinit%e İaimli 
operet. 23: Haberler ,... apor. 23.,20: Daaı ma• 
ıikiai. 

Kbz. PRAC. 470 m. 
16,55: Sen tarlular. 17,40: MU:alıa. 18,05: Şar

kılar. 18,25: Popüler. ıarlular. 18,35: Pli.it. 
18,45: Sözler. 18,55: Amele ""triyat. 19,05: Al 
ma11ca mu&ilOli emi&yon. 20,10: Pli.k - Aktü· 
alite, 20,05: Askeri mızıka. 21,10: Sözler. 21,25 
Varyete. 22.0S: "Anaette •• Jea1111ot.1 iıim.li 
operet. 23,15: Pl•k. 23,30ı Senfoai.k cu. 

Khz. MOSKOVA, (Stat;o) 
17: ''Leı Contes. Hoffamann 11 operaaı. 18,25 

Bir temsilin nakli. 22,30: Dana naaaikiai ye bir 
tık konaer. 

Khz. STOKHOLM, 426 m. 
18.05: Pl.ik. 19,10~ Sözler. 19,30: Eaki dana 

mu•İkİ&İ. 2.0,30: Kabara netrİyat. 21.2$: Sözler 
21j45: AaL.eri konıer .. 23: Yeni daaa mosik.isi. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
18.10: Orkestra konseri. 18.SS: Sözler ,... 

plik ko11serleri. 21,45: "L'amico Frjta::., İ•mi:nde 
ki Mucasnin.ia opera temail.1. 24: Son haber· 
ler. 

592 Ki.&. BERLIN 357 m.o 
19,05 Milli danalar, 19.20 Der :ı:erhrochcDe 

Kopf iaimli te .. ıil, 20 Kema• Kon•eri, 20,20 
Şarkılar~ 20,40 Aktüa1ite, haberler, 21,10 
Fatinitza iıimli operet, 23 Haberler, 23.2() 
Dans muıikisi. 

592 Ku. ViYANA 507 m.o 
17,40 Hafif muıiki, aözler, 19,05 Halk f&r-< 

kılarr, 19,30 Aktüalite, haberler, 19,SS, 20,SS 
$arkılar, 21 Haftanın haberleri, 21,30 Hafif 
havalar, tarlular, 22 Radyo popÜri&i (Victor 
Hruby tarafından), 23,30 Haberler, 24 Bar 
••triyab, 1 Kuartet konaer.i. 

Kaza kurultayları başladı 
C. H. Fırkası ocak ve nahiye kurultay

lan bibnit, Kaza kurultaylanna batlan
mıttir. Eminönü Kaza kurultayı bu ak
tara saat 20.30 da Şehzadebaımda Leta
(et apartıı-nındaki kaza merkezindeki 
salonda topi&nacaktır. 

udu bıçai'm kalbine aaplanacağnu lıilme
sini ıöyledim. Kabul etti. Ay._. Jıiki. 
yemde oldufu gibi gözyaılarile beni tt.
min etti. 

O •D'ada kapı açddı. Çelıreaini bemen 
hemen unutur gibi olduğum zengince bir 
dostum içeri girdi. Şaıırmııtmı: 

- Buyursn Namık Beyefendi. •• dedim. 
Pek ehli dil olan bu zat tebeuümleri

le, mağnırana ııösterdiğim eski kanape
ye oturdu. Benim on beı sene ~ı yaz
mıf olduğum o pek temiz kalp -.e vicdan 
biılerinin makeai olan hikayem hoıuna 
gittiğinden fakru sefalet içinde yqadt
ğ1111 """ cün1erimi eös«ek müteessir 
olduğunu, •n'at namına yapbğı 
bu hizmeti kaıbul etawm; nca etti. 
Makbule hanım benim ismimi aldı. Bu, 
zengin ve elif bir kızclı. Aail bir ailey<o 
m-ııptu. 

Dostuına.n ttrtibeb sayeıinde pek he
yecanlı - adeta Iİnerna filmi ırı'bi başla. 
yıp bit- bu hikayemin hikayesi büyük 
bir qlmı " saadetin izlerini tıqıyor ve 
hikiyenin kahramanı ue bala evimde 
canlı bir timoal gibi )'llflYor! O. N. -

- Taliin erkanıharbiyesine mi 
menmptu? neydi kaltak bilmem. 
Bütün söyledikleri çıktL Doktorun 
gülümsediğini görüyorum. Metafi· 
zİ'ke ben de inananlardan değildim. 
Fakat a doktor ... Senin ancak "ne-
098.lvanwuı,, a yükselebilen müsbet 
ilmin henüz o kadar zavalli ki
Mukadderatı sezebildiklerini zan
nedenlere pek dudak bükemezsin! 
Ver çocuğc-. fU elini bana. 

O kadar inandırıcı bir sesle konu 
fUyordu ki, Nazmi bilaihtiyar elini 
uzattı. Şimdi Şam baba iskemlesln· 
den kalkmıttı. Masanın üzerine göğ 
sünü yaslayarak büyücek bir lılpu 
bu genç erkek elinin çizgilerinde 

. dola,tırmağa başladı: 
- Hımın! Tali hattı hayat hattı

na muvazi olarak gidiyor, ikisi de 
düzgün ... Demek ki hayat uzun ve 
tali mükemmel... Zühre dağı epey 
kabarık ... Üzerinde bir de büyüük 
yıldız görülüyor. Kadınlara kartı 
ebedi bir alakanız olacak ... Vay 
vay vayyy ! Bu yıl<l,zm biır ucu da 
kalp çizgisi üzerinden aşıyor, taaa 
tali hattının sonuna dayanıyor. De
mek ki hayatınıza iyi bir tali ve 
mükenmıel talie daima kadın hük
medecek .. O halde buna müteessif 
olmak 18.zmı-

Doktor bir kahkaha fırlatt: 
- Neye? .. 

CLARK GABLE 
CLAUDETTE COLBERT 
El\ gün! filmleri 

l~ ELi KlDI 
WİLLY 

( M8'keradc) 
FORST'un yeni ve bO· 
ynk temsili 

• • • 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Şehir Tiyatrosu Operet kısnaı 

12-12-934 tarihte çarıamba giinü ok,
§alllı saat 20 de cuma g'ÜllÜ gündii' 
saat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Elaem Refit, besteler- Cr 
mal Rcıit. 

10104 

ÖZAN OPERETİ 
(Eski Süreyya) 

Şehzadebqmcla fr 

rah tiyatrosunda &flılr 
liı Sabahattin, F ,.ı.ıİ 
Gülünç, lamail J:>İİI" 

~ büllü, bu ııece 

gecesi, Eiatlarda t.,..,;
lat GÜL FATMA' .... 

IOD teuısili, 

3 perde 

operet 

Yakında COPPE GITTL 

Satılık 
Şİf}i Bulgar çarırsmcla 1700 ıneır

arazi üzerinde fabrikaya elveritli. ~ 
yu, sarnıç, hanırazı, tedr.os, ırara.iı lır 
vi her iki solaığa nazır büyük boıılıç-e
li oa odalı ve mobilyalı bir Villi.ı 

Şiflide tertııoı havuzu duvan )'1lllUı>' 
da cephesi iki •okağa llllZD' 2250 .-t· 
relik lıir ana kısmen wy11 -
satılılrur. 42238 _.,,. tekloa. 

9561 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaıaııı 

Cumaılan bqka günlerde aaal 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbal 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve f1V telefoouı 
22398 yazlık ikametgih telefooıs: 

Kıtlık telefonu 22519. 
9580 

Asnn umdcsi "MlLLlYET • tir. -------- --
ABONE OCRETLERl: 

Türki:J'9 ~ Hariç iç;. 
L"- LL 

3 .,.ı... ' - 8 -
• • 750 14-

-2!...-~-~~~--'ı~·~----~211~-----
Gelen en-ak ...,l ..Um-.- MI 'dol" 

seçen aü.ab.alar 10 bnııtar..- Caz.ta .,.. 
matbaaya ait iti• için müd"ıri,.ta ... 
racaat edilir. Gazet..U:. ilblana _.•r 
li~bbal- • 

- Çünkü kadınla tali çarpıtJI)' 
ca, tali uçar kadın kalır. O zaJllll11 

ne olacak kestirilemez. Ba:&&D te
sadüfler pek biaman olurlar. 

- Peki ama canını, bir kad'f. 
insanın hayatına sokan gene ta ı 
değil midir? 

- Ne münasebet? Kadın~ 
portauz dolapn bir mahlılktıır. Gil
zel bir tali insanı nasıl fU kazada.1' 
bu beladan konnnağa çabal~ 
kadından da öyle konunağa savr 
tır. Fakat netice sigorta edile:nı~ 
Civelek bir kadın, gözü o kadar ,,,. 
zerine çeker ki insan adeta kör "' 
lur; taliinin çizdiği yolu göreaJ".ı. 
Bu pek istenilen bir şey değild~ 
Fakat hazan da kaşarlanmıt bir 
tak öyle entrika çevirir ki: 

- Demek ben de .. 
- Evet yavrum sen de öyle P~ 

yorm ki, bir zaman gelecek ka:!! 
yüzünden büyük büyük .,.. 
lalara uğrayacaksm... ti~ 
sendeki kadm iptilasBenanlı ciJI"' . e 
nete yakın bir feY ... 
konuşuyorsun, gözlerin biziaı eli' 

mer kızda. 
Falcı gülümseyerek doğrul~ııt',. 

tu. Lılpıl bir kaplumbağa kahııgııl1 
dayarken; . 

- Neye yüzün kızardı - dedı-:
gencain, elbette bakacaksı~ !_~ı;o)ıııll 

(Bian-ı 



• 

bir defa 
) . oinemaoı bu hafta (Hayatta bir 
~deG almanca IÖdü fihni P.· 

-ı ~yet ......ıığında cenç bir 
ı..d~. Bir ownartes.i trünü Enmi
~&ındaı boınkaya ırötiirmek ü
~ -ura bq mil,- le.Mm e • 
. ~ Savai'e de o m m•ıra "'-kat 

· lıôldirirler. 
ı.:_-la Sa .. aı .,...lerine her ihı:m.le 
- bibmıca yerl"§tinrler ve yola 

· Bir otomobile atlarlar. Memur 
•"'•·- muay- edeyim derken ta-
~~tlaı-. Otomcbil clucur. Ahali biri
- ırelir ve memuru karakola p 
'lıoı l<argllf&Ük aruınd.> Saval bet 

. havi çanta ile uynlır. l>iğer bir 
ı., atlar. Fakat bu oo-obilia i-

l...~ ku vardır. KJZla tanıtır ve ak
""i İçin randevu almağa muvaffak 
~~bankaya giderler. Vakit 
"::*" .. için baınka kapaDllllJ. .. Ey -
' - :;aval pazarteoine kadar 5 
it.. ~nde .aklasın? •• Notere teı
C"I< i.oter. Not ... aeytılutta çrkmıı· 
.:"ltrin köpeği çantayı kapbğı iİl>i 
' Savaı köpeğin elinden çantayı a
' lıaôar neler çekmez. Nihayet çan
~ eder ama, kızla sözleı tiği saat 

""-~iti bu genç krz Lili İRnİnde i-ı< 
~. "e mankenlik ettiği 6r
,"llfölatını onu bir kontes olarak ta-

cönnüıtür. Lili yeai tahaiyeti
. ıçin kuvaföre götürülür. Ve 

~ardan oonra oradan ıık ve sa· 
' kontes olarak çıkar. B.irlepne 
"-'~ ıreçirmiıtir. 
l..._,, :>aval'e... Zavallı ırenç elin
:'! rnilyoala nerelere git.in? .. Otel 
· •le gid .... tsir çelik kasa l<irala
~r. 1' mt oteldon kasalann yalnız 

'""~-- kiralandığı btldirilir. Sava) 
•, olur otelin müşterisi olmağa. •• 

h kasaya koyar. Artık içi. rahat• 

~ kaaaama be§ milycn yabran ' 
elbette milyonerdir değil mi? •• 

llıiidürü ve hizmetlirlan onu mil-
~ımektedirler. Sava! neye 

hı.;' ıatll'll'·- izzet. .• ikram. .. ıece-
ı . ......,..· · · 
· ı._. talada Lili ile kartılaı,,. ... 
ttı>ç birihirlerini severler. Fakat 
lı;,. kontesin karşısında bulwıdu
~net:mekte, kendisi ufak bir m&-

'1d • k .. 1 -Ugundan ona at ını soy emcge 
ı ~memektedir. Lili de Saval'i 
'- zannettiğinden biriefebilmelo-
~n göranemektedir. 
ı,/~ Sava! Lili'oin bir manken -
· .!1... bir t"Y olınadığmı öırr~ni.~.Se-

&onu yoktur. Paı:artcsı ı:~nu o
Savaı çelik kasadan beş nulyonu 

bve bankaya ırider •. Bankanın <>
""Yiik bir k~lık i>ı.rikmi • • 

n İflas ettıiii»i ci renir- Para
~rteıi ıunu yatsnnadıfı ne İ•a· 

1 

. "' meğer! . _ 1 
~--;>le Emniyet .. ındığına gıtl«. Mu , 
:~ içindedir. bet milyonu batmıı l ...... 

lıeı milyo- PTİ cetiıiyor ve 
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• 
• etlerle çok güzel bir ıekılclc birlcttiril
mlıtir. 

Diyalogların çokluiu filmi biraz tiyat
cola brnuıtır. 

Arti•tler kendilerine düıerı vazifeyi 
çok iyi bir surette b..'tarınışlardır. Cclli
ni rolünde Frederic Marslı atletik, gÜ· 
zel ve canlıdır. Düıeı rolünde Can•tance 
Bennet çal< güzel ve çok ıinndir. F &kat 
Donte'nin bir vatandaımclan zjyade bir 
Hollywood kızına benzemel.tedir. Fay 
Wray iç.in bunun aksi söylenebilir. Sal 
bir ltalyan kızını çok iyi canlandırabil· 
miştir. Bütün artiıtler arasında bilbu
aa Frank Morgaıı, düf<'oin budala koca
sı rolünde çok muvaffak olmuttur. 

( Cellini'nin maceraları) filmi için te
reddiitaüz çok eflence.li, ıriiz.ei bir film
dir. diyebiliriz. 
MELEK'te 

Dan• riyası 
Melek am-ı bu hafta (Dana rü,.._ 

11) Umitıcle ltacuızca .özlü bir filin ıröa
tennekteclir. 
Danı rüyası, imıinden de anl"§ıldıiı 

ıriıbi, haıtan haf& bir müzikhol filmidir. 
Ciizei rövüler ve daD1 numaralan ara
aında bir ele hikayeai vardır: 

Jani kiOçük bir dansözdür. Para ihti0 

yacı onu ıiipheli kabarelerde .W-bM
ğe mect. ... etmiıtir. Bir gece kabceyi 
polis bıul)'OI' ve bütün danııözıeri kara
kola •evkediyar. Jani ele bunlarm arum
~. Par .. cezası .eriliyor. Fııka1 Jn'
ain bu p&nryJ Ödey [ L •ı ·- imkiıı Olııı:ıa 

Yukarda Amerilııanın sevimli arliatlerinden Ginger Goırera, ortada 'Alice Field bu ihtiyar lmhbetle 
QfağıJa: Müaaatlekiir koca lilmirwle Ketti Golian ve kabare arkaJQfiarı 

batık.ı.ın ifli•mı enelden talwnin etti- kikatıeo ziyade fantezi vardır. Cellini'oin dığından cezan hapse talıv!l ediliy .... 
ği İçin parayı yabnnadığıru eöylüyor... neıeai cidden oeyircilere de sirayet et - Jani'yi Önce kabared,, görmiİf ve ı.... 
Paranın yüzde yinnisini ona Veriyorlar. mektedir. rakola kadar onu takip etmİf olıan .._.. 
Ve onu Eınnıiyet andığına müdür tayin Benvenuto Cellini Floransa'da M&di- gin ve kibar bir adam, Tecl, kızm nalıııli 
ediyorlar. Artık Llli ile evle1W11e•ine hiç ciı'l.,.. ir;n çalı•an kudretli bir heykelt-
bir mô.ııi y.ıktur. '" ' cezasını ödeyerek h""'6ten çılaDamu ı. 

ra,br. Fakat fihncle P••see heyke'!..! mı· edı'yor 
Saval rolünde Güstave Frölıliclı --•- ~ '1Ill n • ..- nasıl vücuda getirdiği gösterilmemekte- iki bu ..ı..:u. •--

iyidir. Lili rolünde Camilla Hol'n gu.cl genç '"""""" tanıpyOI'-. 
fakat çok donuk ""'çok ooğulrtur. Fotoğ- dir. Filmdeki Cellini, vaktını meşhur Jani büyii< bir dsnsöz olmak hevesiD. 
raflar, mükalemeler ıriizeldir. Mevzuu eserlerini yonbnaktan ziyade kadmlar a- dedir. Günlerce müzikhol müdürü Paal 

ra•mdaki muvaffakıyetlerine yeni mu • Geleger'in ~inden kou• ....... Bir ...,,_..,,_ 
U •{,...tJ' Z 4 -:f .. r-~ "JI-.r-· UlrlU 

im bu fihn her nedense fazla hareketsiz vaffakıyetler ilave etmeğe çalışmakla lj'e· yanına (l'irebi'meğe imkan bulamıJ'DI'. 
oynanınııtrr. Buna rağmen oeyredilebi- çirmektedir. itte hu huyu yüzünden bir Nibayet Ted'in tavRy-eoi ile ei<IİJ'or w 
lir. gün darağacına gitmesine ramak kalır. angaje ediliyor. Müzikhol muhtqem lıir 
SARAY' da Fakat düıes dö Mediciı tarahndan kur- rövü hazırlamaktadır. Bu rövüye g.irl o-

tanlır. Ve bundan sonra düıeı de Celli- Jarak girmesi kararlaıtınlan Janıi'nia 

Cellini'nin maceraları 
Saray aineması bu hafta (C.,Uini'nin 

maceraları) İsmindeki filmi gÖ•teomek
tedir. Bu film için eğer uteroeniz ctari
hidin diyebilir.iniz. Fakat (Aiti kanlı 
Kral) İ1mİndel<.İ filmi ne k.adar tarihi ise 
bu ela o kadardır. Şu halde meVDJda ha-

ni'yi •even kadınlann aruma karışo-. çok güzel dansettiği ırürülerek bq <I... 
Bir çok tehlikeli vaziyetlere düşen Celli- ıöz yapılıyor. 
ni bunlardan hep zararsızca sıynlab.il • T ed Jani'yi sevmekte ve onunla nlea-
mektedir. mek i&temektedir. Fakat Jani'nin bayatta 

ltalya Rönesanı'ırun muhteşem de • bütüı< gayeoi meıhur bir dansöz olnr.ık-
koru jçinde o vakaI.ır biribirini takip et· tadır. Ted'e eğer rövüde muYAffak oı,... 
mektedir. Kavgalar, dövüıler, katilin, aa •an&tına devam edeceğini f.ı..t --..af . 
idamlar, oeyircileri zorla cülcıw-- -a. fak olamazaa ... uuı. evl--ıiioıi aöyli-
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Te ak tti ve a • 
(BAHAEDDıN ŞAKIR BEYiN BI RAKTICI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C . 

Arap izzet yazdığı mektubunda son 
derece parasızlığından bahsediyordu 
Bunlar kalbimdeki asapta görülen 
zaf kuvvete mübeddel olmadıkça 
yani kalbim klorforma mukavemet 
edebilecek bir hale gelmedikçe a
meliyatın caiz olmadığını müttefi
kan söylediler. Bunu da sürekli ve 
muntazam bir tedaviye muhtaç ol
duğunu müttefikan beyan ettiler. 
Şimdi onlar tarafından hergün ve 
her hafta muayene ediliyorum. Bu 
sebepten dolayı muazzez vatana ka 
vu,vak lezzetini geri bıraktığıma 
maateesaüf mecbur olacağım. 

Bu acizi çakerleri def'i kabil ol
mayan kaderin hükmüne umurunu 
teslim ederek ölümü ve bayatı asla 
nazarı ehemmiyete almamağı itiyat 
etmif olduğumdan, aleyhimde açı
lacak olan dava ba,ladığı takdirde 
kendimi bizzat müdafaa etmek üze 
re sıhhat ve afiyetimi düsünmeye
rek hervebaabad deyip lstanbula 
geri c:lönmeğe gayret edeceğim. Fa
kat doktorlar kat'i surette menede
cek olurlarsa, aile nazarında ma
ııen mes'ul olmamak için on üç ae
n~den beri tuttuğum meslekten çı
kan müdafaanamemi mahkemeye 
göndermek mecburiyetinde kalaca
ğım. 

Her halde muhterem cemiyetin 
hayırlı vatani t .. ebbüderine ru
hen ve cismen ittirak edeceğimi Ce
na.bıhakka tekrar kasem ile temin 
eylerim • ., 

Arap izzet tarafından yazılan bu 
mektubun gülünç taraflarını izah 
etıneğe hacet yoktur. Onun parasız 
olduğunu yazması paralarım iade
ye mecbur olmamak için uydurdu
ğu bir yalandı. Fakat para da ver
miyeceğini söylemiyor, bir miktar 
yardıma hazır olduğunu bildiriyor 
ve kendisine karşı açılacak muha
kemenin neticesinden bu suretle 
kurtulacağını zannediyordu. lstan
bula gelmek istememesi de tüphe
siz hastalıktan dolayı değil, kork
tuğundan ve bir daha yakayı kurta
ramıyacağına emin olduğundan i
leri &eliyordu. Bir de Arap izzetin 
A0bdülhamit saltanatında devam et
tikçe onun ve etrafındakilerin is
tipdat idaresini tekrar tesis edecek-

lerine muhakkak naza.rile baktığı ve 
onun için eski devrin geri gelmesi
ne kadar hariçte yafamağı muva
fık bulduğu hatıra gelebilir. Nete
kim yukarıda yazdığımız 'mektubu 
gönderdikten iki ay sonra 31 mart 
vakası zuhur edivermişti .. 

Bu vakada Arap izzet gibileri
nin mühim rol oynadıkları sonra
dan sabit olmuştu. Arap izzet ha-

yor. Röninün provalan ilet"lemeıktedir. 
Ya..aı yavAf Paul Gelger de Jani'yi 

sevmeğe batlarmştır. Fakat onun Ted'e 
verdiği •Özü bildiği iç.in bir şey IÖyliye
memektedir. Rövünün verilmesinden az 
evvel masraflan taahhüt eden adamdan 
bir telaı'af geliyor. Bir seyahata çıkmak 
mecburiyetinde kaldığı için rövüden wz 
ıreçilmesini bildinnektedir. 

Bu vaziyette müzikhol bütün dansöz
lerine yol veıÜyor. Jani de Ted il<! reo
men nif"Illanıyor . 

Jani ııittiJ.ten aonra Paul Geleger çok 
müteessirdir. Bir türlü onu unutama -
maktadır. Bir gün tesadüfen rövüden 
vazgeçilmekte Ted'in büyük bir imil ol
<luğunu öğreniyor. Janİ'nİn muvaffak ol
masını İ•temecl.ieWıden para mükabilinde 
rövlinün oynaıvnamasmı temin etmiş.tir. 
Çünkü Jani'yi çok seviyor ve Jani bir 
gün ona, ei ... muvaffak olursa evlen • 
mesıine imkiın olmadığını söylenlİ§tİr. 

Paul bunu öğreniyor ve rovüyü kend.i 
parnıle oynatmağa karar veriyor. Bütün 
dansözleri te.laa- angaje ediyor. Fakat 
Jani'uin ymne bir ba~ıru alıyor. 

ıP_. bir cece bir gazinoda Jani ile 
Ted'i p;yor. Sarhothıkla kaa Ted'iıa 
on·ı elde ed •il. ·k için miiramat etti· 

dise esnasında Londrada bulunu
yordu. Aıi askerleri susturmak ve 
ihtilali bastırmak için hareket or
dusu Selanikten lstanbula yollana
cağı zaman lstanbuldaki di.plomasl 
mahafilinde mühim bir taYia çıka
nlmıştı. Bu şayiaya nazaran lngil
tere devleti Abdülhamidin tahtına 
ibka olunmasını istiyordu. lngiliz 
gazeteleri meşrutiyetten evvel Ah
dülhamidi "kanlı köpek., diye tav
sif ederlerken hafta Times olduğu 
halde bir çok lngiliz gazeteleri tim. 
di genç Türklere ve hareket ordu
suna hücum ediyorlar ve ordunun 
İstanbul üzerine yürümesinin bü
yük bir cürüm olduğunu yazıyor
lardı. Hatta lstanbuldaki lngiliz 
sefiri namına Selanikte ittihat ve 
Terakki Prkanına müracaat eden o 
rada lngili.z bat!mnsolosu merkezi 
umumiyi korkutmak İçin hareket 
ordusunun lstanbula girmesi Türki. 
yenin tam bir izmihlalini intaç ede
ceğini resmen bildiriyordu. 

İngiliz politikası Abdülhamidin 
Paditah olarak kalmasında o ka
dar inat ve urar ediyordu ki Ah
dülhamidin hal' edildiği lstanbul
daki ecnebi sefirler tarafından hü
kıimetlerine bildirildiği gün ln~i
liz sefiri Sir Gerald Lowsber'in lz
mirdeki lngiliz başkonsolosuna göo 
derdiği bir telgrafname konsolos
hane binası kapısına asılmıt bulu
nuyordu. Bu Telgrafnamede sefir, 
Abdülhamidin tahtında kalmasının 
temin olunduğunu resmen konso
loshanelerine bildiriyordu. lngiliz 
politikasınıb hangi sebeplerden do
layı böyle hareket hattı takip ettiği 
anlaşılamamıftı. Bunun Arap izze
tin uzun zamandan beri Londra-
da oturmasile alakadar olduğunu 
:zannedersek yazmağa hacet yok
tur. 

31 Mart vakaıından bahseden 
bir raporunda o zamanki Alman se
firi Baron Mareşal Abdülhamidin 
tekrar istipdadı tesis etmek için 
lngilizlere bir takım vaitler yaptı
ğını ve bu vaitleri yaparken de bü
tün mazisini unuttuğunu kaydet
mektedir. İngilizler bir taraftan 
Abdülhamidi avuçlarının içine al
mağa çalışmakla beraber, diğer ta.
raftan kanunu esasiye muhalif ha
reketinden dolayı şubatta azledilen 
Sadrazam Kamil pafayı, İngiliz ta
raftan olmak dolayısile tekrar ikti
dar mevkiine geçirmek için de Ah
dülhamidin tahtta kalmasını iıte
yorlardı. 

-Bitmedi-

1 ği hileyi anlabyor ve ne paha..ına o'ur,.. 
olaun rövünün muhakkak v ... ileceğini ıle 
bildiriyor. 

Birden oanat afla kabaran Jımi, I~ 
eski yerini elde etmd< i?n uğr&§ıyor ve 
muvaffak oluyor ..• 

Rövü rec.esi ••• 
Büyük bir kalabalık. •• 
Jani baıdansöz. .• 
Çok muhte"""' dekorlar._ 
Mükeumıel nwnaralar ... 
Ve röN mülhit bir muvaffakıyet k.a

zanıyor. Ve tabii Jani'nin de bu muvaf. 
fakıyette hüyük hiueai vardır. 

TemliLden "°nra locasın;la Ted'e o
nunla evlenebilmesine imlUın olmadığı
nı, dansöz olmak için yaratıldığını anla
tıyor ve onu ikna ediyor. Sonra Paul'ıiıı 
locasına gôdiyor. iki 11enç biribirlerini 
ıevdiklerini nihayet anlıyorlar. 

Jani rolünde Joım Orawford çok iyi
dir ve haici.katen iyi danseb:ooktedir. Teıl 
rolünü Fnınchot Tone çok güzel başar
mıştır ve Paul TOi.ünde Clari< Galıle cid
den lr-dretli bir oyun göstenniştir. 

Fotoğraflar güzel, dek>orlar ırüzel, mü
kil...-oeler güzel, ve bilhaua aon rövü 
aalıneleri çok güzeldir. Bu film h""
an ve bilha•aa dans oevenlerin zevtde 
ae)'TCdebilecekleri bir filmdir. 

• 
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Yazan: Marthe RicharJ Tercüme eden: Jf. F. 

Size Bronun mektuplarını veriyorum 
bunları Ladoux'ga hediye edin 

Hülasa 
[Marthe Richard Fransa casualuk 

ıeşkilatı tarafından ispanyaya gönde
rilmiştir. Vazilesi orada Alın.an c.aııus 
teşkilatına girmek ve iki cihctli casus
luk yapmaktır. , iarthe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casus te§kiUtı 
reisi Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. 
Bundan bir çok malümat almış Fransa
ya gitıniş tekrar İspanyaya dönmüş-
tür. , 

Şimdi Marthe Ricbard, Fon Krohn ta
rafından Arjantine gönderilmdrtedir.] 

Fon Krohn kcndisile Arjantin'e Fran
saya gönderilecek buğdaylara komunak 
tızerc muzir böcekler ve gizli mektuplar 
göndermektedir. 

Marthe vapurda bir Fransız memuru 
olan miiliziın Marie ile gizlice temaslar 
yapmaktadır. 

- Mademki dedim tüccarlarda 
yok, o halde kimyagerleri bir do-
114ın ... 

Halbuki Las Palma.a'ta kimya -
ııer de yoktu. 

•.. Mülii.zim Mari ile çabucak 
anlıqmıf, iyi arkadaş olmUfluk. 
Fakat o kımuzı suratlı adamdan 
kurtulduğumuz yoktu ki. Guya yol 
çulann fazilet bekçisi İGİ kifir ! 

Reinc Victorya demir aldı. 
Buenos - Aires'e doğru yollandık. 
S. 32 yi nii.re yakmadan Alouette'e 
yardım etmeme imkii.n yoktu. 

Sıcak çok müthişti... Gece ka
maramın penceresini açtım ve ya
.ağıma girdim. •• 

Derin bir uykuya dalmıttmı. 
Soğuk bir tokatla uyandım. De
niz, pencereden içeri girmİf etrafı 
•ıruklam ebnitti. ~yalarım da 
eu içinde idi. Bu aoğuk dllf bana 
yeni bir fikir verdi • 

Ertesi günü mülii.zmı Mariye 
dedim ki: 

- Size Fon Krohn'111 mektup
larını teslim edeceğim. Bunları 
yiızbatı Ladoux'ya hediye edersi
niz. 

Mekrup kutusunun altındaki 
\ağıtları kendisine verdim. Üstün
dekiler boftu. Ozerlerinde hiç bir 
teY yoktu. Bunlara Collargoli\HD'la 
bir kaç Almanca llıelime yaz
dan ve kağıt kutu&unu tuzlu au
J'& batrrdmı. 

Mülii.znn Mari pş.kın bir vazi. 
yette bana bakıyordu: 

-- Endi~ etmeyiniz dedim, 
Buenos - Aire.'teki Alman etafe • 
navaline kamarama bir dalga hü
ı:um ettiğini ve kağrtlann hepMni 
.ala.ttığını söylerim. 

Sonra mülazınun 11efesini tek
rar y<.• ine getinndı: için yüzüne 
bağırdım: \ 

-- M. Muller, Baronun size 
ıazdığı feyleri asla öğrenemiye • 
ceksiniz. 

Mülıizım ~ tatkm beni aü
&Üyordu: 

-- Hadi dedim saa arlık size 
ıeldi. Şu böcekleri yak,p kavura
lım. Fakat acele etmek lizım. 
Çünkü gizli dü~mannnız bizi göz 
hapsinde bulunduruyor. Gizli diit
manuruz bu ku.a boylu, kısa bı • 
yıldı, dütmanımızdı. 

- Peki dedi, bu böcekleri na
aıl öldüreceğiz! 

- Gayet ba.si.t dedim. Boğa· 
nz! 

Jv.i.ı.iızım: 

Peki dedi, Ye küçük hayvan
&agızları lii.vahoaunda boğdu. 

Tdı:rar geri geldiği uman ken
.ıuine dedim ki: 

- Çok affınızı dilerim. Bunla-
11 ıize hediye edemiyeceğim. Bu 
belki sizin için güzel bir habra 
olurdu. Fakat ölü veyahut diri 
bunları M. Muller'e götürmek mec
buriyetindeyim. 

Getirdiğim buğdaylarla böcek
leri karıştırarak, bu katliamı ört 
baa ebneğe karar verdik. 

Böcekleri önce güzelce ku • 
nıttuk. Sonra bu halita ile termus 
tifelerini doldurduk. 

Bu suretle üınit ediyordı.mı ki 
8uenos-Aires'teki Almanlar bö
ceklerin öldüğünü farkedemiyecek
ler ve hunları Framıa.ya giden 
buğdaylara kan~tıracaklardı. 

Seyahatin sonu sıkıntılı geçti 
bava çok sıcaktı. Ben sıcağa kar
tı mütebammildim fakat cb.ha zj. 
yade mülazım Mari bundan müte
essir oluyordu. Hastahuımıftı. 

Hatta bir aralık za valhnın lıat
b i.tivayi sağ aaJim geçeceğin-

den hile ümidi kesmittim. I 
Ne iae hattı istivayı geçioc.! 

1 
mü.lazımın yüzüne biraz hetheniz 
geldi. 

- Hangi otele ineceksiniz? 
diye sordum. 

Mülazım aldığı emri ifaya 
mecburdu; cevap verdi: 

- Siz nereye inerseniz, oraya 
inmeğe ve sizi terketınemeğe mec:· 
burum. 

Önce omuzlarımı silktim. Va • 
tanıma bu kadar hizmet etmeme 
rağmen hiç bir zaman bana fÜp · 
he ile bakmaktan kendilerini me
nedemiyorlar ve her hal ve hareke· 
timi böyle budalaca sım aıkı bağ
lıyorlardı. 

- Ben dedim Royal oteline i
neceğim. Siz de oraya gelehilir
ainiz. Fakat bir lspanyol ismi alın 
ve hana kur yapar gibi görünün. 

Arjantindeki Almanlar 
Buenos - Aires'te Royal otelin

deyiz ... 
Bıyıklan Kayset" Vilhelm'in 

bıyıkları gibi havaya kalkık olım 
patron bana almanca olarak s.!.· 

fa geldiniz dedi . Ben anlamamaz. 
lıktan geldim. 

Bana refakat eden Marie otel
ciye ispanyolca olarak benim F ran 
sız olduğumu anlattı. 

Otelcinin garip garip söylen • 
diğini fark.ediyordum: 

- 32 S. Fransız! 32 S. Fransız! 
Hayret! Hayret! 

Kapı açık kalmıttı. Sokağın 
kar'ı yakasında kıga boylu bir gö"· 
ge görüyordum. Vapurdaki adam 
mütemadiyen beni takip etmekte 
1ı11rar ediyordu. 

Marie de çok cananı sı.kmıftı. 
Namuslu olmayı o kadar itiya.t e
dinmifli ki, daima bana kur yap
mayı, ii.tıkane tavırlar talcmmayı 
ihmal ediyordu. Böyle bir komedi 
oynamağa hiç alı,ık değildi. Alıf -
mak ta istenıiyordu. 

Benim Royal oteline gelitim 
her ta.rafta heyecan uyandırdı. 
Eğer hüviyetim biliıwıe.e idi bu 
beyeoaoa mina yoktu, fakat hiı
Franaız casusunun Alman hizme
tine girmeai, 32 S. nin bir Alman 
hizmetçi.si olması, bir hadise idi. 
öteden beriden hak.kunda dediko
dular yapmağ.. bile batlamıtlar
clı. 

(Bitmedi) 

Bay R cep 
Peker'in söylevi 

(Başı 1 inci sahifede) 
islenen bu devreye do çoktan girmiş 
bulunuyonız. Berum içten ııörüıüm 
ve inaruınnla yeni Tü.ıtiye idaresi hiç 
bir zaman pli.nsız ""' progranısız ça. 
lqn>adı. Ta ~tan beri her bll§anlan 
it, her atılan adım yeni devletin ön
ce tuh•nma••, ~a. aüçlemne:li":, iler
lemesi, ııenit yaıaması amaçlanna u
la.ttıracak büyük tllAlrWl &ll"aladıir 
bir ana piarun bir p...,,..MIO'. 

11.k giWıerin ç"fitli ıüçlükleri, 
darlıkları içinde - önde &elen uı...ı 
konınma (milli müdafaa) duvarları. 
ıım örülıneaini I'~ 

MilJi müdafaa duvarları .•• 
Ondan sonra gWnrük duvarJ.nm 

ördük. 
Birinci duvar UDJn, yurdun toprak

larını, ikinci duvar zinciri yurdun pa
zarlannı koruyacaktrr. 

Yer yüzünün yeni ileri anla)'lfll\& 
göre uluaal bir pazann denldememif 
bir gen4lilde ya.han ma.nifa.ktüriine 
açık kalması uluaal bir toprağa ysıbuı
cı bir ordunun ayak bıı-asmcı- az teh
likeli değildir. 

Jıte bu yuardmı göriitiü kUTduğu dü
z~ ~çinde >:ur!la ulusal sanayi doğuyor. 
Buyük fabrikalar açıyoruz. Bir yımdan 
da ÇOfİUİ çiftçili. ilerliyor, ihracat mal
lanmız kıymetleniyor, bu yeni ııidiı Tür 
kiyede toprak ii&ıii ürünlerinde değeri 
artıracak, toprakaltı varlıklarımızı değer 
leııdirecek, it sahiplerini, çift aahiplerini 
alıcı Türkü, satıcı Türkü, yapan]..,, kul
lananları birden ııüldürecektir. Bu anla
lıfla bir yanlıı anlayı§ll yolaçmaktan u
lnruyonım. Onun isin ba ıözlere bafka 
ıözler eklemeliyim. 

Türk.iye kendi yaJ&yılJnın i.stedii"i 
ıeyleri kendi ilk maddeleri ile kendi fab
rikalarında kendi it adamları ve itçilen 
ile yapacak bir çizgi isinde sanayi mem
leketi olma yolundadır. 

Bu gidiş yurdıaı ziraat memldıeti ol
ması halini değiıtirecek, topraklarına it
leme ııücünü küçültecek değildir. Bunun 
tam aksine olarak yurdun yeni sanayi a
çılıtı toprağın itlenmeoini ııeniıletecek 
ve toprak emeğinin kartılıinu değer • 
lendirec:ektir. 

Yurtdaşlar, 
Yeni gidiıin hızı bizi, kendi kendim 

tamamlayan, kendi kendine yeten h.ir u
hn ohıağa götürüyor. ileri ulus, yalnız 
siyasal, yalnız kültürel bütün!ük (cüzi. 

Tutum haftası canlı ve 
hareketli geçiyor 

• • •••••• 
Memleketin her tarafında haftaya gös

terilen alaka yerinde genişliktedir 

Zongultlaıtta yapılan hafta 

Tutum yedigünü memleketin her ta- 1 
nııfmda candan kutlulanmakta ve yer yer 
~ yapılmaktadrr. Y edigünün ulu 
sal ökonomi bakımından fayda ve tesir 
}erini izah için nutm.lar söylenmel..te, 
fırka ve halkevlerinde müaamettler ve . 
rilmektedir. 

Zongulclakta 
ZONGULDAK, 14 (A. A.) - uı..ı., 

ökonomi hafta.aımn ikinci aıünü de çcJ .. 
canlı ve hareketli ııeçmiştir. Haıkevi sa 
lonlarıncla Kemal Ata! ürk nıd<tebinin 
verdiği müsamere yerli malı ve uhısal 
tutumun maksat ve amaçlarını halka yay 
mak bakanından çok faydalı o~ıtur. 
Viliyet fırka baıkanı Dr. M;that Alhok 
siyasal hakların en büyiiğünc kavuıan 
Türk kadınını bir kere daha kullulamıı 
ve ulu önder Atatiirkün yarattığı inlu. 
lain ileriye götürmek ;ç;n yurdun on mil
yon daha dütünen ve çalıp.n kol kazan.. 
dıiıru söylemiıtir. Halk Fırk•mın u.
lonlan fırkaya kaydolmağa ko!'ln kadın
larla clolmuftur. 

iz.mirde 
IZMIR, 14 (A. A.) - Buııün ulusal 

ökonc.ni ve tutum yedigünününlin üçün
cü günü olmasından ötiirü saat oıı birde 
Kordoı:ıda Cumhunyet alanmda büyük 
ıenlikler yapılmııtır. Butün okullulv ve ' 
eonaf kunımlan üyeleri ve büyük lıir ka
lahalık ıenlikte bulwımuıtur. Şenliğe is-' 
tikı:.J marıı öle baılımdı ve aonra bütün 
ok:ullann her bir ağızdan söyl~dilderi 
cumhuriyet marJı dinlendi, Maıılardan 
sonra Gazi i.lk:mekt.a.i okullularından Sa
adettin ve kız liseoiııden V eci!ı birer 
aöylev .öylediler. Kentba§l<am Behçet• 
Uz tarafmdan IÖyMaen aöylev çok alkıt-

. I~. 
Bu aktam bir çok &Özenler tanılın -

dan kentin birçok yerlerinde ulusal ö-
• koııami ..,. tıutumun faydalan üzerine .Öy 

)evler oöylenecektir. 
Ka6tamonuJa 

KASTAMONU, 14 (A .A.) - Ul..W 
ökonomi artbrma yedigünü burada çdı: 
canlı kutlulanmııtır. Dün bir geçit yapıl 
mıı bu geçide okullar köylü ve kentli 
binlerce ~i kanpnıı ve Samaııpazarm
da sözler söylenmiştir. 

Ticaret Odasında bir 7erli mallar aer
p.i açılınııtır. Mağazalar, diikkinlar 
yerli mallari.le sU.lenm.iftir. Y ed.iıgün i
çinde H&Uıevinde üç müsame.-e verile -
cektir. 

Buruıda 

BURSA, 14 (A.A.) - Okonami 
arlt.ınnıa yedigÜnü cumhuriyet alaıun
Lu.dı. 
da hinlerce yurtta.f minele kutlu-

lat.ikliıl ııııııarıı ile başlayan bu b .. y. 
ram.da kız Liseei müdürü Ye daha bir 
çok yurttaş aöylewlerile ln-cünün an
Iam.u: ve deierini enlathJ..ar. 

tmn) değil onunla ı.enı.e,. bir ölco,...,;ı. 
bütünlüktür. 

Türkiye hu bütünlüğün icleııl tezahü
rü olan ( ot&rtik) uluı o.lınanrn bütün ta
bii prtlarma sahiptir. Sade tekniğin me
totlu, ruyonel çalıpna.urun verimi IMı 
bakımdan bir yurdun yüzünü güldünnez. 
Müteharrik kuvvet (fors motris) >le ge
rekli aanayie yetecelr cins ve miktarda 
ilk maddenin ve hunların yanında bütün 
yeni besleyen maddelerin de bir toprak
ta bulunması gerektir. Bu yönden Tür
kiye birçok nrilletler için kıskançlıkla 
ııörülecek varlıklar içindedir. Girdiğimiz 
yeni yol ile geçmiı zamanların eksik bı
raktığı aanllyi tekniğinde yeti~tikten son· 
ra baılanmızı daha dik taııracağız. Yeni 
Türkiyenin ıiyasal rejimi. aanayileıme 
devrinin klasik sınıf kavgalarına yol aç
tırmayacaktır. Ancak bunl•rdır ki yurdu- i 

merasiminden iki resim 

Bundan sonra cumhuriyet maı\.ı 
hep bio- ağızdan aöylendi. Okullarda 
ıüsmnereler veriJd;. 

lnrbolucla 
INEBOLU, 14 (A. A.) - Bugün bu

ada ısa okullu mahalleleri clolaıarak 
i erli mallarunızın konınması ve aran -
,..,_~,. içm niimayi§ yaphar. Bu yediıgün 
hakkında talebeler tarafından hazırla • 

-:ın lev '")ar bi.r çok yerlere konu!mu,.... 
tur. ... 

MufrlaJa 
MUCLA, 14 (A.A.) - O!tonomi 

aclhrma hafla>ı dün:ienberi baııJamıt
tr.r. B:"ri!tt:.ı-:ne kunımun.u.n. ycJJadı~ı 
reaimler, lrn""'ılıuu, okullara ve hu 
yere dağı~ılc!ı. &a~.Bı öi;leden aonra 
ikinci oku' lar uf alı çoouklaı~z yOnün 
den mfu.amel"C "·crlJ.d.j. 

K.onyada 
KONYA, 14 (A.A.) - Dün a.k~ 

baikevll>de ökonomi ve yerli ınalla.r i
çin bir söylev dinlendi. Bugün de 
esnaf kuruımıunun ve oıkullan birliği
le. cumhuriyet alanında toplarulrnış ve 
aöylevler Yerilwku:n M>lll"a Atatürkün 
heykeli.ne ~ ve bir ııeçit yapıl
Dll§trr. 

Alyoncla 
AFYON, 14 (A.A.) - Ulu.oal ö

konomi ve arttırma haftaaı miin<ue -
betile buırün k..ntimizde yerli ma.1 -
lan ile dolduıulmu1 arahala.r, halk 
ve okurlardan tqckkül etmiı bir a
lay reuni ıı-ec;it yapnuf - haJkevindıı 
toplanmalar olmuş.tur. 

Bur.ada 
BURSA, 14 (H. M,) - Tuhmı haf. 

taaı c09kwılukla kut:Ulandı bükiımet 
meydanı kalabalık halk ...., mektepli· 
lerle dolmuftu. 

lst.i:lı.li.l ~mdan MlnJ"a luz liae
ai müdüni F.Mka bir söyiev aöylecli 
cmnhwi)oet martmdan aanı-. talehe 
tulumun faydala.nnı anlatan C..vha -
larla tehri dola.ttı. 

A.lqanı li9ede piyca!er , mıiaamc
rekr V'erilecektir. 

Edimecle 
EDiRNE, 14 (Telefonla) - Ulu· 

...ı biriktirme Ye yerli mallar hafta -
smıın baılan;:ıcı bugün cuma a"ı:n.a.k 
miinucôetile yapılan geçit reamile a
çıldı. Her taraf bayraklarla donan
dı. 

Halkm-i ÖllÜDde toplanan halk ve 
mektepliler buradan müzika ,,., tarkı
larla ve ellerde ta.ıaıan öğütlü lav -
halarb Atatiirkün heykeli öniioe 
vardılar. 

Ve u.ylavlar söyleyip dinlediler. 
Liseden , cırta mekteptaı, ııaııatlar 
mektebinden ... kız encek hoc.ı mek
tepleo iaoda1 Retat, H.kkı, Mel.ok ve 
Nadideain ve ilk hocalardan M-t 
-!h. ıdeieriiaözJeri &.ı.mwwn 
.....-.me ıur,.ı....ı._ 

"" muz ve alu11111n<rZ biriıbirini didildi,_ ve 
hüyiilı: varhıP dütküniettir.ı pbma 
yerine her çalrpııa UDSUnJ ö...a.;.; twıw 
laymı bir yüce bütiiıdiik olacaLt... 

Bv lronutmamm iAc söderini - llÖ:&
ler olarak taalacağan. T d< Y"!AJ"lllD ve 
uluııal Y"f"YJflD ideali... Onurlu Ye ._-. 
Irklı olma. 

Tiirki,.e en kısa yolcı- en geıllf var
hldara gidiyor. 

Y "§'Um milliyetıçi, halkçı, clevletç.i, &. 
kıliıpçı ve laik Türk.iye cumhuriyeti.» 

Ankaracla miting 
ANKARA, 14 (A.A.) - Okoı--" 

arttnıma yedigünü münaaebetile bu
gün t'caret ve sanayi okulları ve çok 
kalabeı'.•k b.ir halkın ve müzllk.anın 
i~tiralrile Atatürkün heykeli önünde 
bir toplantı yapılmıı ve söylevler ve
rilıniş.tir. 

Saylav seçim 
Hazırlığı 

Bir çok kazalarda kadın 
nüfus yoklaması bitti 
Dün cınna obnasına rağmen, beledi

yed.,, yeni saylav seçimi hazırlıklarına 
devam edihniştir. Defterlerin yazılmaaı 
için ayrılan daktilolar ve memurJar ak .. 
tama kadar, vatandaılarm adlarım cet
vellere yazmağa devam etmiılerdir. Di
ier taraftan, ayrılan meınurlar adları bi
rer bİı'el- gezerek kadın nüfusu uyınağa 
devam ebnektedirler. Bir çok kazalarda, 
kadın nüfus yoklama11 bitmittir. 

Samsunda 
SAMSUN, 14 (A. A.) - Samsun ka

dmları bu ıı-ece Halkevinde toplanarak 
kendilerine saylav seçmek ve seçihnek 
hakkının verilmesinden ötiirü sevı.nç le· 
zahüratı yapımıılarJır. Bir ağızdan istik
lal ve Cumhurıyet martları .Oylenctikten 
110nra Uayan !:>eyım ve Mezriye Moliıhat 

1 kadınlara bu halt.km verilmesinin ülke-
n.in iOyMkl varlığında bir dönüm olaıca-

1 ğma dair oruçıu (heyecanlı) söylevler 
verdiltt. 

To;>lantıyı geç vakla kadar süren bir 
eğıence tak.p etmiştir. 

Kasl111,ıonuda 
KASTAMOt~IJ, 14 (A. A.) - Şehir 

Meclisi inalmaz (levka!ade) bir toplan· 
ı tı yr,>arok sa;·lav seçimi için teftiş heye

tini •c,çmif tir. Seç4n aruklıklarınm tezel
den bitiritme.ınc çalışılm..ktadrr. 

Bolu da 
BOLU, 14 (A. A.). - Saylav seçme 

iı.Jcrini kooı..ol ede°""' t«tif heyeti ku
rolmuftUT. Heyet defterleri tetkika baş
layacaktır. Yeni yksaya göre seçme it
lerine karışacak Ola.> kadınlar i.IUnci se
çici olabilmeleri için C. H .Fırkasına ya
zılmağa başlaımtl11l'dır. Pek çok kadm
lar yazılmai< için fırkaya müracaat et • 
mışlerdir. 

Karahisarcla 
KARAHISAR, 14 (A .A.) - Bugün 

belediye meclisi inalmaz bir toplımtı ya· 
parak saylav s<:Çimi için kurulma11 ge -
reken teftiş heyeti ı.iyelerini ayınnıJbr. 

Ufakta 
UŞAK, 14 (A. A.) - Bugün Şefıir 

Mecliıi üyesinden Bayan Nedime Nuriııin 
~anlığı altında Halkevinde toplanan 
yüzkrce hayan saylav seçme ve seçilme 
haklaıım vcnlmeainden ötürü Atatürl<e, 
Kurultay Başkanı Genenıl Kazım Ozalpa 
Batbelı:an Geı-al lamel lnönüne, fWa 
genel kiotı.i Recıeb Peke T'e, oevinç ve uy 
gı.lanru bildirıni,Jerdir. 

Yeni Soyadı 
Alanlar 

• Sahil sıhhiye muhafızlarmdan 
Y a.lıya, ko.rde~i lzmir Küllükt.e <>
turan Hüse:ı-;n (Deger), E. M. iatih
barat memur1"""'1an k<>ınİll« Hüse
yin Hilmi, kardeş.i Mwıtafa (Erten), 
Eminönü polis merkezi d06ya mem.u
nı Sadullah (Uğurlar), Eminönü P. M. 
mutemedi Cevat (Yalçın), Eminönü 
P. M. poı!ia memuru Suı>hi (Ozay), 
Eminönü P. M. sevk mukayyidi lh • 
aan (Binici), Eminönü P. M. telefon 
memuru Ahmet (Timurhaa), Tantıs 
hu.tanesi göz mütc.'ı"ssw Dr. Arif 
Enver, kardeşi Dr. PJZA Enver ile 
anaları ve aileleri (Ünver), Tıp fakül -
teoi marazi teşrih doçentı; Dr. Besim 
ve ailesi efra.dı (T ... han), UŞJllk ıe
ker fahri.kası muha&ebe müdürü Be:!
ri, (Güveınç), Mİp Süleyman (So
kullu), Şükrü Kaya (Aktarı), Ferı
dun VaaJ (Moray), Tevfik (f;a.cak), 
Kadri (Erçetin), Rıza (Eron Vural), 
Naüıı Aziz '"Yenli,, Ekrem Kadri 
(c..n), Hayrett n (Çakır), Sami Ka
rahan (Çi.tim), Ali "Timar,, Muzaf
fer ( Y azalt), Aral an Sabri (Akdeniz), 
E-f (Tcmor yÜcc), Ha1il lbra.h.im 
(Güre Uygur), o· tabôbi Sarım Gök 
yüzü, SO'f adlannı nl:miardır. 

* Elektrik §irk...ıi hesap i§lerinde 
SüieymMı Mümtaz, ve Ankara Be -
lediyes.i laeoa.p menıunı Avni Mümtaz 
(Vanlar), EW.:trilı: firkeli 1-ap iıJe
rinde T..ı..in Fbmı (Akıoaıy), Elektrik 

MEMLEKETTE 

Sivasta yol ve ışık 
SiVAS, (Milliyet) - Bu. 

. vas içinde yapılan yol iflerı 
yete ennemittir. Devanı e . 
dir. Havalnn soğuk git;::ıe: 
bazı kısım!arda çalıtma du· 
Baharla ilerliyecektir. Gel 
bütün cadde ve mahalle ar 
parke ile döşenmesine faı!a 
miyet verilecektir. J~ığa )<a 
yan mahallere de tesiat Y 
mak için belediye bütçeye 
bin liralık tahsisat koyın~f 
nunla da diğer mahallelerıJI 
sisatı tamam1anacak ve Srv 
sız bir yer bırakılmayac 

Yardım 
SiVAS, (Milliyet) --

kültür bakanlığı bura hirJlllY 
cemiyeti fubesine 200 lira 
da bulunmuttur ... 

Akşehirda soyadları 
AKŞEHiR, (Milliyet)-; 

wyadı yeniliği bğüyük bır. 
ile takip edilmektedir. Şilll 
dar yüz:erce halk dilediği 
mn tanınması için kayııı 

dileğini sunmaktadır. Soy~ 
nenlerden tehrimiz CU!JP' • 
Halk fırkası reisi doktor 
mil Bay Aziz Engin; 
Bankası Müfettiti Musl 
Muıtafa Şarlak; Aktehir 
meclisi idare reisi 'f 
Taceddin Yaltınk, Aktehir 
sı mürakibi avukat Mustaf• 
Mustafa Şeker, ~ 
kası muhasebecisi Hüseyill 
Hüseyin Özdek, Akteh~ 
kası muhasebecisi TaceddıJI 
Taceddin Çetin, Aktehir 
veznecb.rı Mahmut Celal 

1 
mut Soysal, Aktehir ban)cŞI 
!etme tefi Osman OsuıaJI 
meci, Ak~ehir 'bankaaı 
memuru Halis, Halis 
Akşebir bankası memur! 
Halit, Halit Özyurt ve 
bankası memurlarındall 
Hamdi Ahmet Okudunı, " 
almıtlardır. 

Mey edebiyatı 
~ .lNKARA, 13.- Maarifte .. 

ta mektebler için edebiyat ve 
leri programlanın yapacak 
Falih Rı6:ı Atay, Besim AW-1• 
nib, tair Mehmet Emin, orta 
müdürü Hasan Ali, §Ube müdiirl 
Halil Vedat vardrr. 

Mekteblerde mey ve mahbUP 
ri ve tasavvuf fikirlerini üad• 
ki edd>iyata yer verilmi 
tarzda yazılan cd<biyat tarihi 
oluıtulmıyacaktrr. Bu edebiyat. 
talebeye verilirken içindeki yeOI 
zah Hilecektir. ---

Den.izyolları ile Vapurculuk 
raıında hat taksimatına baıı.ııı'' 

Yeni yıl için ınnumiyetle 
8

, 
larda ilô.veler yapılmıJlır. 
Trakya sahilindeki islı:elde--in 
ile muvasalasmr temin ~in 1 
yeni bir aefttr ihdas edilmitıfr;,ıı, 
dan kalkacak hlr posta, her b 
biga, T a.irclağ, Müreftc, Şar1<&1 
Gcliboluya gidecek ve tekrar 1 
na dönecektir • .Su batlann iki , . 
essesesi arasında bölüsübnesl •f' 
kında tamamlanacakta. 

§irketi heo.ap itlerinde Moİ' 
Umi Doğan, soy adı (Engiııl• 
bul gümrüğü muayene ,..e.....ı: 
Ya.kup Sabri (Acartiirk), 1 · 
oteli k·- Antoine (~ 
adlanru alınıılarliır. 

Haftanın Üçüncü Günü 

Crım/uniyct orta ..lıtJNtıle yapılan tezahürata İftirak 
eden genç lnzlanmız 

(Bap ı inci ııah.ifede) 

""" Y'CCİzeleriM- birini h-a.da Y"Z'D'§
tır. Bu yazı çok güzel olmuı .., haMı: ta
rafından dotlarla Wfllanmqbr. 

Dün aynı zamanda şehrin bir çdı: 
semtlerinde ilk oku 1 takl>eleri tanıhn
dan ogeçit resmi 711Pılrnı,tır. Bu ııeı;it ,..,.. 
mine okulların son amıf talel>eleri iftirii.lt 
ebrÜ§, Okıonomi ve Tutum kurumunun 
vecizeleri yazılmış büyük kartonlar ene
..inde olduğu halde Okonomi ve tutum 
yedigününne ait öğrendikleri şarkılar:ı 
söyliyerek bulunduldan semtlerde geçıt 

resmi yapnuflardrr. . _,ll' 
Tutum yedigünü müna~ı" 

Feyzjye lisesinde büyük bir_,.ıJ' 
verilmiftir. Gece de projei<!O 

virat yapılmış~ır: -· .. ti!'~ 
Tutum yedıgunu munnsebe 11J) 

köy nahiyesir.de de Tay}·ıu-C• . • e 1 
mer, Himayeietfal ce:ni)etlet' '!< ~ 
t~ilatının ve kal.~alık bir ,,. 
nüı ıştiraki)e m~·aıiın yapıtlın' 
liler martlar ıöyliyerd< yrl u 
lamı şiardır. 
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rar yolları hastalıktan müıcbas;ı;ı 

<voğlu lsıiklAI caddesi (Mulen Ruj 
karşısı) Vebap B. Ap. No. 61 -

latanbul Harici Askeri 
Kıtaat iJanlan. 

. 24588 kilo patates açık ek
,p ııltıne ile alınacaktır. Eksilt
oo llıe günü 18-12-934 salı günü 

ııır· laat 14 tedir. Bağlantısmı 
1 förrnek isteyenlerin her gün 

dtailtmeye gireceklerin belli 
~?- ve saatte birinci pey para
'(t(yle Çorludaki Komisyonu
Ilı( UZa gelmeleri. (655) 
8129) 9672 

• • • 
Niğde-le bulunan kıt'alarm 

~tiyacı için 100 ton sığır eti 
S e 24, 100 kilo koyun eti ka -

~lı zarf usuliyle münakasaya 
if ~nulmuştur. ihalesi 23 - 12 • 

d34 Pazar günü saat 14 te Niğ 
~e F. Satmalma komisyonun-

, "il yapılacaktır. İstekliler 
llı-t..,,"\meyi her gün komisyo
I •uzda görebilirler. lstekli
trin Ticaret Odasına kayıtlı 
~duklarına dair şehadetname· 
f rini teklif mektuplarına lef
thneleri lazımdır. Kanunu 
ilıahsusuna tevfikan verilecek 
t~kıifnamelerin ihale günü sa
lt 14 ten evvel komisyona ve-
~lınesi. (668) (8235) 

9747 . . ... 
ı. İzmir Müstahkem mevki 

· ~t'atmm 67,400 kilo Pirinç 
1ıtliyaçı kapalı zarfla almacak
lır. ihalesi 21-12-934 salı 
Fnü saat 15 le kışlada Müs
ahkem Mevki Satmalma ko
~syonunda yapılacaktır. Ta
,l>lerin şartnamesini gönnek 
ı,.;h .... k •:n er gun ve muna_asaya 
~receklerin belli gün ve saat
ten evvel İzrnirde Müstahkem 
~evki Satınalma komisyonu

, l\a verilmeleri. (678) 
( 8307) 98.12 

••• 

İzmir Reşadiye hangan ö
ll\ine beton anne ray meanet
/erj ve pist inşası kapab zarf-

ınünakatıaya konmutlur. 
Şartname ve keşiflerini her 
W.n öğleden sonra ve müna
ltasaya giu·ceklerin 31-12-934 
lla:ı:artf'&İ günü saat 10,30 da 
leıninatlarile birlikte Anka· 
tada Milli Müdafaa Vekaleti 
~cnatJan ve teklif zarflarının 

PEKTORİN. 
F anted bir müıtahsar değil 

Bir Devadır 
Yalaı:ı: 

öksürüğü değil 

Eıbabınıda 

iZALE ve TEDAVi EDER 
Kutusu 35 kuruştur 

Beşir Kemal - Mahmut Cevat 
Eczanesi - Sirkeci 

~hnalma komisyonuna mü- .. 11111 .. -=-------CEJıl 1hale saatmdan en az bir saat 
~vel Komisyona verilmesi ak
tı halde .zarflarının kabul edil
t'ııeyeceği. (692) (8391) 

9975 
l'~ ..... 

I İki takım ameliyat çadırı i
.ıe 46 adet 3eyyar hastane ça-
111tı kapalı zarfla aatm alına-
~ktır .İhalesi 31-12-934 pa
:artesi nünü saat 14 dedir. İs 
~ekJilerin Ankarada Milli Mü
'111.faa V ekileti Satınalma Ko
lııisyonuna müracaatları. 

( 699) ( 8396) 9976 

• • • 
. İzmit için 18 kalem ker~te, 

~ıvi, kireç, demir boru, demir 
~ru dir cği, musluk, kazan, 
~ıtnento, dökme ısgarn 27 - 12-

Deniz yolları 
Ac~ıll ,EıJ;!?y ~~!ba§ı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
··--•Han. Tel. 22740 __ _ 

MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE vapuru 16 
Birincikanun PAZAR günü 
saat 10 da Merain'e kadar. 

(8501) 10133 ------
KARADENİZ YOLU 
KONYA vapuru IS Birincika
nun CUMARTESi günü ak
'amı saat 18 de Hopa'ya kadar. 

(8502) 10134 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru IS Birincika
nun CUMARTESi günü saat 
18 de lzmir'e kadar. (8503) 

10135 
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Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
1 - Askeri Liselerimizden latanbulda bulunan kuleli 

Askeri lisesinin 9 cu ıoufma 183, Maltepe Lisesinin 9 cu sı
mfına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9 cu sınıfına 
116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin
ci smıflarma da bir ımktar talebe daha alınacaktır. Onuncu 
ve bilhassa onbirinci sınıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
tır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep Müdürlüklerine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ~v
raklannı tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe m6a 
zun bulundukları sınıfların bütün derslerinden imtihan edilir
ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe alı 
nırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hakkında aynı 
muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif sqretlerde sivil ve Askeri mekteplerden 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil LiselerCle ikmali olanlarla smıftan dönenler a
lınmaz. 

6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
Onuncu sınıfa 16-20 On birinci sınıfa 17-21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşmı büyülten veya küçülten 
mı ·ktebe alınmaz. , 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep tarat'mdan da
vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep idareleri 
mes'ul olmadığı: gibi avdet ma sraflarmı da kendisi vermesi 
lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey'et bulunma
ması hasebiyle muayenesini tamam yaptırmayan talebe mekte 
be çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır. 

Ve Sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan görülmezlerse mekte 
be almınaz. Bu gibi Talebenin dönmüş masrafları da kendi
lerinı> aittir. 

10-Taahhüt senedi vermek için velisi olmayan ve 18 
yaşım bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşını bitiren talebe
nin kendisi taahhüt senedi verebilir. 

11 -- Evvelce Askeri liselere girmek için müracaat eden 
·----- ve müsabaka imtihanının da kazanamadığından dolayi mekteple 

re alınmayan talebe ellerinde bulunan evraklarmı derhal ev
velce müracaat ettikleri liseleregönderecekler ve oradan alacak Hattı havai ve dekovil 

malzemesi satışı • 

lıtanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

928 senesi sonuna kadar gümrük aııbar ve antrepoların
da toplanan eşyalardan aşağıda cins ve miktan yazılı malze
melerden hattı havai malzemesi 22-12-934 iarihinde kapalı 
zarfla vagonet aksamı 29-12-934 tarihinde açık arttınna su
retile ve gümrük resmi aranılmamak üzere satılacaktır. Her 
isteyen satılan eşyanın cetvelini ve eşyayi görebilir. Satışlar 
7-12-934 tarihinde tatbik edilecek olan 2490 No. lı kanunda
ki ferait dahilinde yapılacaktır. Satı! şartnameleri her isteye 
ne meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplan
nm müzayede saatinden bir saat evvel Başmüdürlükte top
lanacak olan komisyona verilmesi ve yüzde 7 ,5 teminatı mu
vakkate akçesinin daha evvelce İstanbul ithalat Gümrüğüne 
yatınlarak makbuzunun da bu zarf İçersine konulması la
zımdır. (8288) 

Kıymeti 
Muhammenesi 

7325 

1281 

SATILAN ~ŞYANIN 
Miktarı Eşyanın cinsi Müzay~e 

•....ati 
15 2039Kap 

60kalemde 
9841 

Demir hattı havai mal
zemesi vesair aksamı 

Dekovil hattı malzeme
si vesair aksamı 

15 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğiinde!'1: 

ları emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

• 
Yüksek iktisat ve Ticaret 
Mektebi müdürlüğünden: 

1.-1933-34 ve daha evvelki ders seneleri nihayetlerinde 
mektebin evvelce kısnu sani ve ali isimlerini taşmıış ve timdi 
Yüksek iktisat ve Ticaret ismini almış bulunan lmmmm alb 
devrelik tedris müddetini doldurmuş olup mezuniyet imtihan
larmı vermemiş olan eski talebenin 1 Birinci Kanun 1934 tari
hinden itibaren altı ay zarfında bir istida ile mektep idaresine 
müracaat ederek mektep vaziyetlerini ve adreslerini ve imtiha
na girmek istediklerini bildirmeleri ve istidalarma dört tane 
fotograf iliştirmeleri. 

2.- Bu suretle müracaat edenlerin 1936 senesinin Eylül 
ayı nihayetine kadar imtihanlarmı behemehal vennek mecbu
riyetinde oldukları, 

3.- Bu imtihanların alaka~.ırlarm tedris devrelerini dol
durdukları tarihte mer'i olan talimatname hükümleri daire
sinde yapılacağı, 

4.- 1 numaralı fıkrada yazdı altı aylık müddet içinde 
mektep idaresine müracaat etmiyenlerin've müracaat edip 
te 1936 senesi Eylül ayı nihayetine kadar imtihanlaruu her 
::ı.e suretle olursa olsun bitiremİyenlerin bili.hara imtihana gir. 
mek haklarının düşeceği ve kayıtlarının bir daha yenilenme 
mek üzere silineceği ilan olunur. (8047) 9680 

Tayyare Piyango 
Müdürlüğündenı 

Şartnamesi veçhile basılacak evrak ve defterlerin 15 - 12 -
934 tarihinde münakaaası icra edileceğinden taliplerin komi .. 
yona müracaatları 1 (8376) 10017 

34 Perşembe günü saat 10 1 
~il. pazarlıkla alınacaktır. Kat'i 
tlninatı 150 liradır. lsteklile- 1 Ll:::=::::~:ı::::ı::;;:ı::I:s:ı=:ı=:===ı::=~ 

miktar ve cinslerini gör _ i F 1 

741 lira 15 kuruş bedeli keşifli Samsun Gümrük Baş 
müdürlük binası Şimal kısmın da inşa edilecek ihata duvarı 
ile 772 lira 31 kuruş bedel keşifli keza rnezkUr Baş müdü
riyette Rezerveli eşyanın hıfzı iç"n yapılacak anbar müna
kasa ve ihalat kanununun IS inci maddesinin A fıkrasına 
müsteniden pazarlıkla münakasaya konulduğundan talip o
lanların 15 Kanunuevvel 934 cumartesi günü saat 15 te İstan 
bul İthalat Gümrüğünde müteşekkil komisyonu mahsusa 

ek üzere her gün ve eksilt • 
\.eğe geleceklerin de belli gün 
Se saatte lzmitte Kara Askeri 
· 11.hnalma Komisyonuna mü -
~acatlan. (688) (8367) 

10008 

• $ • 

. Fırka birlikleri ha}'Yallah 
:Çın beş yüz adet lal yem tor
~aı 200 adet maa l' olan bel
kiı,ltıe Yiiz ndet araba ve mek
~l tc.> urganı beheri on metre 
~ ~.adet top atırları için şap
'tl koaeleden m::ımul tokalı tas-

a 1 7 - l 2-934 pazartesi günu 
~a~ 15 de satın alınacaktır. 
(\ alı~lerin Vizede Satmalma 
otnısyonuna müracaatları. 
(711 l (848t > ıoon 

' 

1 
1 

1 

1 

T OB L 
Dr. İhsan Sami 

Tifo ve paratifo haotalrklarına lu· 
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap-
landır, Hiç rahat&ızlık vermez. Her· 
kea alabilir. Kutusu 55 Kuruş. 

9773 

DOKTOR 
Rusçuklu -la. n: .Üz =-.-

.Galatasaratda Kanzülı ec:z•harw4i 
kıı.rımnda Sahne sokağında 3 numa· 

rah apartnnanda 1 numara. 

9558 

Goz Hekımı 
Dr. S. Şükrü Ertan 

•• • • 

Birinci sınıf mütehaısıt 
(B~lt .. li) Ankanı caddesi No. &O 

9::ı:>9 

1 müracaatları ilan olunur. (8037) (9597 

•• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 

t 
Satınalma komisyonu reisliğinden 

Cinsi Mıktarı Teminatı Münakasa Günü Saati 
Kilo Lira K. tarihi 

ı ı 

1 

Ekmek 350,000 2231 25 31-12-934 Pazartesi 10 
Sabun 33,000 594 00 ,, ,, ,, ,, 14 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve mdc
tarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak hi
zalarında gösterilen giin ve saatleri kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konmuştur. istekli olanalrm ihale günü ve saatin
den bir saat evvel muvakkat teminatlariyle teklif mektupları 
ayrı ayrı birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf derunundll 
olarak komisyon reisliğine teslimi ve şı,rtnamelerini görmek 
isteyenlerin komisyonumuzla lstanbulda Kasnnpaşada Le
vaznn sa';malma komisyonuna müracaatları. (8460) 

·-
Hanım etendi ! 

Para saadetin anahtarıdır. 

Mes'ut olmak için zengin olmaJt 
tarttır. 

Zengin olmak için de bir Piyan
go bileti almak lizımdır. 

Beheme hal bir Yılbatı Piyango bileti alınız. 
9571 

• 
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Şek erli ola.nlara ekmek, francala ve ni9astalı maddelerle ~eker-ve şcek:e!' mamu! fr1:ı xehirdir. Zayı:flamak ve şi~~anlıktan kurtulmak için mutla1ııa 
ve A 9 

HaunGlutea ekmeklerini va Huan Glutan blaküitlerini va Haun Gluten makarna, Has~n Cluten un ve tehriyel .. rini ve Has rı diyabet ıeker ile Has"" di.ıabetik ç:ko'atasını korkmadan bol bol ylyin'ır. 
2tıtnn dGaya un'at ve rekabetİllde muvaffak olan Hasan Gluten mauıulib Avrupa bllhuıa Romznya piyasasında mOth;, rol oynamaktadır. Huan depolu İstanbul ve 3eyoğ:u, Sjyü'c balı:kaliye ve ecunelerda bulunur 

1 

TASARRUF 
Di RE~iNE 
SARI LAN 
F EL.'°' I< ET· 

U t;URUMUNDAN 
I< U RT ULUR• 

t 

f ! 

-------·----- - ______ .... 
K A Ş E 

10102 

Grip· Nevralji ·Baş ve Dit ağrıları • Artritizm • Romatizma 
. .... .. .... ' '• . ' • .. t -. •!. ' ..,_ ""' ...... - ....... - ~ ' 9691. 

Selimiyede Askeri satın- VAPURCULUK 

ı K a d TURK ANONiM Şl.R.KETJ a ma omısyonun an: ıs~ı~~~J!:r:ıhl~1 

Hayvanat ihtiyacı için 60, 000 kilo Yulaf 22-12-934 cu
martesi günü açık eksiltme su retile satın alınacağından istek 
lilerin Selirniyede Satmalma Komisyonuna gelmeleri ilan o-
lunur. (8317) 9865 

1 inhisarlar Ue Müdürlüğündenı 
(50) tane (lstimare ölçüsü) satın alınacaktır. İsteklile

rin örneğini gördükten sonra pazarlığa girişebilmek üzere 
yüzde 7,5 pey akçeleriyle beraber 17-12-934 pazartesi günü 
aaat 14 te Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (8290) 9842 

idaremiz için şeraiti veçhile sekiz bin kilo gazın pazarlı
ğı 17-12-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te ic
ra kılınacaktır. Talip olanların şartnameyi almak üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin o lunan gün ve saatte Cibalide 
levazım ve mübayyat şubesine müracaatları. (8336) 9945 

idaremiz için lzmire teali m şartiyle ıatın alınacak birin
ci nev'i Jütten mamul iki buçuk librelik kalküte mali yüz bin 
adet tuz çuvalının pazarlığı 26- 12-934 tarihine müıadif çar
§amba günü saat 15 te icra kılınacaktır. Talip olanların şart
nameyi almak üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat teminat paraaiyle birlikte 

Cibalide Levazım ve Mübayaat Şübeaine müracaatları. (8337) 

Trabzon yolu 
TARI vaparu 16 

Klııaaaa·nel 

PAZAR cünü - 20 de Galata 
nhtımmdan hl -·k Gicliıte Zon. 
gulclak, lnebolu, A7anak. Saımun, 
0"7e, Ordu, Giı'eoon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon w Rize7e. Dönüıte 
bunlanı ilaveten Of, ...., Sürmene7e 
uira7acakbr. 

Karah~ ::a yolu 
CUMART ::-'. Sl ve CAR

ŞAMBA· günl 11 -t 20 ile Top
hane nbtmımclan Lir vapur kalkar. 
Giclit ...., clönüfte a..tat iılııelelere 
u ........ 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA. günlm bir npur 
aaat 9 da Tophane nbtnnmdan blker. 

Mııdanya yolu 
Bir npur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri aaat 9,30 ela ve Perıembe gü. 
nü aaat 9 da Topı.- nlrtnundan 
kalkar. Perıembe poatalari •7'U ıtiln
d.. Mudanyadan aat 14 de lıtanbu. 
la döne-, 

~~ .................. :. 
Hadise yapan kitap --
Avrupada Otomobil\ 
be 9000 kilometre 

---
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satı~ yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kuruı 
ZAMAN 

Kitap battan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
datımız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten hot görütler ve 
intibalar haaıl ve bunları mu
vaffakiyetle tesbit etmiş•ir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yr oturduğunuz yer
den gezmek, eğlenmek ve fay
dalanmak için bu kitabı alm o
kuyunuz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arda kendinizi seyahat etmİf· 
siniz zehabına kapılacakımız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süı
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erıkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol-
muştur. 

9962 

Her sabah 
DAHA GENÇ 

Hamın bu akşamdan siz de 
bu tadhiri tecruba adi niz 

Bu fll}'aDİ hayret ketif aa7~ 
oinde buruıukluklan hemen ta
mamen izale etmek ve cildin ta
ze güzelliğini bulmak im!.iim 

biad olmU§tur. 

Fen; 7ÜZ buruıulduklannın, ci1- ' 
<lln bazı anasmnın yıprarunaun
dan husule geldiğini keıfetmiıtir. 
Bu laymetli cevherler, hali ha· 
:arda ( Bioeel) tabir eclilen n 

Viyana Onivenitesi Prol .. örü 
doktor Stejslcal tarafından me7• 
elana çıkanlan müıtalızarla yıp
r&nmı§ unsurlarla yenileıtinnek 
kabildir. (Biocel) ise timdi cil
din unıuru olan pembe renğin
deki Tokalon kreminin terkibin· 
de mevcut olduğundan bu kre· 
min İstimalile buruımuf bir cil-
di pelı; llZ zaman zarfında genç
letmiı ol@ilir. Solmuı bir ten, 
ter, taze ve yumuıak bir hal alır. 
Hemen bu: alııaın Bioselli Toka
lon kremini kullanınız. Y arm sa
bahtan ibl>aren 7üzde calibi dik
bt bir faril göreceksiniz. Gün
düz için cildin bir unıuru olan 
beyaz renkte (yağsız) Tokalon 
lıreınini kullanınız.Bir aylık mun
tazam bir istimalden sonra on 
:faf daha geaç görüneceksiniz. --........................ -.... _..._,.," .... _ 

Ne11riyah idare eden : /.·~ 
MVMTAZ FAiK ' 

idaremiz için (3000) metre yeşil yağlı kaneviçe aatm alı
nacaktır. isteklilerin örnek ve şartnameyi gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere 26-12-934 çarşamba günü saat 
14 te Cibalide Satınalma komisyonuna gelmeleri. (8339) .. Bll __________ ılJ Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

,, 
Tenvir&tınız içh en bir nci nevı l&mba kullanınız. 

Umb-;.;nı kullanmakla ham ıııktan kaz~nır, hem da carayandaJI 

p nffari di. tuPuSdersUıL A • 8 A L A . R J 
Türkiye amumi mllmHsilliği : 

-~ Helios Müessesatı Galata, lstanbul ~"'*"" 

Elektrik Radyatörü 
TAM SIC _4-:KLIK 

Fiyatlarda Tenzilat 
• 

t de 

VERESİYE SATIŞ 
" • ....:. •• .,, ; • : :.ı .. ...... 'lı.- ' 1 • 10027 

' '. 
-~r~ 

r L.r:rıVERi -
~ • ! 

~. PARIS 

r - -- - ~ 
SfMAvf YARATAN -RAYlllADfll 

. .. 

)· 

'Reve~dbf; 
1f SAM S·l0S10ri 
\ Vf PUDQA.l -
~-

... _ ~ f 
ParfOıiıörl l. T .- P 1 v ER- A: ş .. Jslanbul Şutıesl 

$işli Ahmet Bey sokak No. 66. Telefon 143044 

MÜCEVHER 
isteyenler için 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Borcu lldaamiyen rahiıılar Sanclıiımız lıolG11da 

rlistarllmete batlanmııbr. 

Pırlanta, Elmas, Altın ve Gümüş 
llzerhaa lıar tarlı iıtetiniıri rldarmadan evvel bu zengin kol· 

lekıiyonları görııı .. k manfaatlanaıza uyrun dü9er. 

Sandıfımııın Sandalbadestenia~aki 1&tı1 rD.ntı ÇARŞAMBA dır· 

''8378,, 10073 


