
Milliyet bu adı alıyor -Milliyetin geni adıdır 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. 

Tutmalı mı? 
Harcamalı mı? 

Tutum yedigünü için Ak,am ar
lcadaşnruzda çıkan bir yazı bize 
aykırı göründü. Bütün gazeteler 
tutumun gerekliği üzerinde duran 
Yazılar yazarken Alqam' da çıkan 
N. S. turalı bir yazıda buna taban 
tabana karşı olan bir tez ileri &Ü

tühnektedir. Yazıcı, bütün yeryü
tü ülkelerinin çektiği sıkıntının tu
tumluluktan ileri geldiğini, lngil
terenin para harcamakla sıkıntı
dan kurtulduğunu IÖyledikten son
ra Tüıic yurtl.afla.rma fÖyle bir ö
ğüt veriyor: 

Sakla biriktir değil, harca geli
rin gibi giderini de artır. 

Akta.m' daki yazıcı bu tezi salt 
orijinal bir söz söylemit olmak için 
ileri sürmüyor. Fransa'da ve baş
ka ülkelerde ökonomik sıkıntıya 
kartı gelmek için tutum yerine pa
ra harcamak gerek oldıığu söylen
llıi,ıir. Ancak bu ülkelerin ökono
llıi.k durumu bize benzemez. 

Geçen yıl Londra acun ökonomi 
konferansına gittiğimizde ökono
lni adanılan ile sıyasa.l aıd.amlar a
rasında karşılıklı bir yapmacık du
'ufma yapılmakta olduğunu oku
lnuştuk. Politika adamları acun 
ökonomiık sıkınbımdan ötürü öko
ııoıni adamlarının, ökonomi adam
~ da sıyasal adamların suçlu ol
duğunu söyleınektıe idiler. Bu an
~hk sonunda hakimli a
~lı yapmacıık bir dunıtmaya 
~ •. Bu durutna yapılırkendir 
iti biz de Londra'ya vannıtbk. 

DurufIDaya lngilterenin belli 
hatlı ökonomi.tleri çağnlmıftı. 
Ökonoıniatler kendi söylediklerini 
Yapmadıkları için aıyaaal adamla.. 
n suçlu görüyorlar. Sıyasa.l adam
lar da ökonomi adamının bir de
diği bir dediğine uymadığını ileri 
sürüyorlardı. Bunu göstem'ıek için 
•ıyaaal adamlardan biri durutma· 
da sorguya çekilen bir l.konomiste 
"'11U SOrMUflu ; 

- ökonomik ılkmtıya karşı 
~ayı tutmalı nu, yoka harcama
lı mı? Bir takım ökonoınistler tut
IIıalı, bir takımları da harca.malı 
diyorlar. Bunların hangisi doğru? 

Ökonomist buna kaqılık olarak 
tunu söylemitti: 

- Her ikisi de doğrudur. Semıa 
"<! ekaikÜği 1ra,..1.1ında tutmak ge
tektir. Sermaye çoık biriktiği ve . 
~i iflere yatırıiaınry.cağı çağ-
da ~a harca.ma.k gerektir. -

Akpm'da çıkan yazıyı okuyun
llliı. bu lngiliz ökonomistinin Lon
ıdra acun ökonomi konferansı ıı
"aında söylediği bu aözü a.ndık. 
F raıua' da sermaye, bir ökonoıni 
•llnotı.ı yaratacak kadar çok top
la.ıımıttır. Ancak biz bundan çok 
~ağız. Bataracak çok bayındır
lık itlerimiz büyük bir sanayi prog
ta.ın-ız vardır. Bunları yalnız 
"ergi ile başaıunak doğru d~ğildir. 
'I' utum ile banka.larda para toplan
lllalı. Bu pa.ra bankalar yolu ile ba
Yındırlık ve sanayi itlerine yerlef
llıeli. Hem özerile parayı tutan aı
la.rnıanır (fayda tenıiıı eder), hem 
İle ülke bayındırlarur. ökonomi i~
~rinde fransa'nm ve bizim kartı
iatbğIIIJiz aoraklar birihirine ben
~z. Benlenmit bir aözdür ki: 
.,Bir aıd.aıın için em (iliç) olan ~y 
~ bir adam için ağu (zehir) 
llllıı.bilir.,, Bu söz, en çok, ulusların 
Okonomik sıkınblarma em arar
lı:en yapılan itlerde doğru olabilir. 
~ıa'ya değil, kendimize baka-

A. Şükrü ESMER 

Küçük 

Öz Türkçe 
S .. 1 ··k oz .. u 
Bugün başladık. 5-6 ıncı 
sahif elerimizde okuyu
nuz ve kitap yapmak 

.., için kesip saklayınız ... 

' Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uııu MAHMUT. 
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Ulusal kurultaya 10 ka
dın saylav alınacak 

Yeniden 120-130 saglavın eskiler 
arasında ger alacağı umuluyor 

General Şükrü Naili, B. Husrev, 
Necmi, Kazım Nami, M. Mec-

dinin de Saylav seçilecekleri !Öyleniyor . 
ANKARA, 15 (Telefonla) - içişler Bakanl,ğına vilayet

lerden gelen malumata göre saylav seçimi için defterlerin hazır
lanması her tarafta bitmek üzeredir. Be,inci Büyük Ulus Kurul
tayının ne çehre alacağı etrafında ,imdiden birçok tahminler ya
pılmaktadır. Halk Fırkası Merkezine kadın erkek pek çok yurt
taştan namzet gösterilmeleri için müracaatlar devam etmektedir. 
Yeni ulus kurultayında aza adedinin 370 e yakınltıf'lcağı anla,. 
fılmaktaclır. 

Bu vaziyete göre Be,inci Uluı Kurultayında 120 ila 130 ye
ni sima görüleceği uuınedilmektedir. Halk fırkasının gösterece
ği kadın namzetler onu geçmiyecektir. Namzet gösterilecek ba
yanlar olgun yaflı, memleketin saygı ve sevgisini kaz.anmı~ Türk 
kadınları olacaktır. 

Fırkamızın Şubatın başında iliin edeceği namzet listesinde 
görülmesi kuvvetle muhtemel yeni isimler ,.,nlardır: 

General Şükrü Naili, sabık büyük elçi Bay Hiisreıı, Bay lb
rahim Necmi, Bay Kazım Nami, Bay Mustafa Mecdi. 

Tutum .Qedi RÜnÜ 

Yedi ay içinde dışarıya 115 
milyon kilo buğday sattık 

Ziraat Bakanının radyoda söylevi 
ANKARA, ıs. A.A. - Ulusal ökono-

mi artırma 7edigünü münasebetiyle Zi
raat bakanı Bay Muhliı bu ak,am radyc> 
da bir ıöylev.i söyledi ve dedi ki : 

Yurttaşlar, 
Bir üyesi ~mııkla ktvandığnn ulus•) 

ökonomi ve artırma kurumunun dileği, 
buyrıuğula, radyo batına geldim. 

Osmanlılar devre.inde ulusal ökono
mi diye ortaya çıkarılacak, kartıya alı• 
nacak bir varlık yoktu ki ... 

Lozan'da barıı konuımasında bulu· 
nanlar anlatır: 

1 smet lnönü, kendilerini osmanlı im
paratorluğunun iyeleri sayın.ağa ahım1,t 
ahttırılnuı olanlardan, daha da Öyle sa
yanlardan İstediklerini sökerek, kopa•a• 
ahrken1 bn-nR ıreçici. eireti diyenler, ye
ni doğan Türkiyenin de ergeç, ökonomi 
sıkıntılar karıuında zora gelüp, aldrkla• 
nru geri vermeğe boyun eyeceğene ıöy
leyenler olmuı .• -

Türkler kurtulu§ savaıını kazandı· 
lar, bafardılar. 

On on iki yıl ;çinde yapılan, hatan· 
(Devamı 5 inci sahifede) 

/\ C' 

JlLf VE. f.N MAN " ı 
A ASI '-

-

Utanbul •okaklarına asılan 
öğütlerden 

Kültür bakanlığı teşkilatı 
Bakanlıkta yeniden 4 kurum kurul

• • 
pro1esı 

maktadır. Kanun 
Millet Meclisine verildi 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Hü
klımet Kültür Bakanlığı merkez tef
kilatına eklenecek bir kanun li.yiba.u. 
ru Med..ise vermi§f<r. Bu ıl.i.yihaya gö
re Kültür Bakanlığında fU kurumlar 
kurulmaktadır: 

ı - Güzel Sanatlar Genel Müdür
lijğü, 2 - Ozel melrtepler müdürlü
ğü, 3 - Baum ve yayım müdürlüğü. 
4 - Jinınaatik, apor, izciler müdürlü
ğü. 

Bay Abidin 0.-..,n 

Giizel Sanatlar Gene<t M iidüriüiü fU 
iJleri görecektir: Türk ulwunun CÜ • 
zel ı.anatlann her kolunda önünneai 
için geregeo i~leri yapmak. Kültür Ba 
kanlığına bağlı Güzel Sanatlar kurum 
ve mekteplerin 1n her türlü itlerini gör 
mek. Genel müdüı<li.k cüze! aanatlar 
kollarile Uğr&fDlak Üzere iki bölüme 
aynLınaktadır. BöliSn.Jeırdeoı biri mek
teplerde "" mektepler dıtında drama
tik aa.natlar ve muz.ile. Otelci de plaa
bk ...,.t i.fleriıııin ulusal ülküye uy. 
aun olan yÜrÜnmeaine Ye ya,.-.tmevn•, 

(Devarnı 5 inci sahifede) 

Baro' da diin yıllık toplantı yapdJı. Resmimiz bu toplantıdan bir 
_ bucağı gi>steriyor 

Habeş- Italyanme 
selesi Cenevrede 
Habeş~er uluslar kurumu
! aun dikkat cazannı çektiler 

CENEVRE, 15 (A.A.) - Habeı 
hükümeti, ltalyan oomalisi ~ Habe

i&tan arasındaki 
vaziyetin ıimdili.k 
gösterdiği veha
met · üzerine ulus· 
far kunımu kon
.seyinin dikk&t na
_anru çekmiıtir. 

CENEVRE, 15 
(A.A.) - Habe
ıistan hariciye na-

j 
zırmdan alınan bir 
tel ya:zıoında Ha
beı hükümetinin, ı. 
tal yanın &algmı 
karşnında, uluslar 

Habeş ı.nıpa.ratoru .kurumu konseyinin 
dilikatin' vaziyetin 

ağırlığına çekmekte olduğa bildi-
riliyor. . 

Bu tel yazısında, son olan bitenle
rin, Habetistarun gÖTÜşüne göre, ma?i· 
yeti anlatıbnakta, hem de alımp verı

(Devaın: 5 inci sahifede) 

Ökonomi bakanı 
Ve Sovyet sefiri 
Kayseri de 
B. Celal Bayar ve sefir 

fabrikayı gezdiler 
KA YSERI, 15 (A.A.) - Okono

mi bakanı Bay Celal Bayar ve Sov
yet büyük elçisi M. Karahan, Sümer 
Bank umum müdürü Bay Nunıllah E
aat bugün saat 10 da Süme.- Bankın 
y.;tınnakta olduğu fabrikayı gez -
mitlerdir. F .Drikayı geune iki buçuk 
saat ıüımüıtür. 

Bay Ceıal Bayar i!ç.ilerie yakından 
alakadar olmuı, Ruıyadan ta:hsilden 
gcien Türk gençlerilc göriqmüştür. 

ıBakan amelenin yernıolderme va • 
rıncaya kadar teıkik eder'* yemekler
den keodisi, M. Karahan ve Nurullah 
Esat ta yediler. Çok beğendiler. 

Bundan sonra fabrikanın her yönü 
gezİ!mİ§ ve her İ§ hakkmda ayrı ayrı 
izahat almmıştrr. Soğuk srfınn altın
da 12 olduğu halde yapı iılttinde gece
li gündüz.lü çalıırlmasından ç<ık se
vinç duyan bakan müteahhidin beton 
gereçlerini {malzemesini) ıaıtaTak dök
tüğünü dakikalarca tetkik etmiş ve 
montaj işlerinde yakından görınüşlerdir. 

Bakan, bu muazzam eıerin kısa bir 
uzda meydana getirilmesmdcn ve ek
siklerin.in bitirilmesi İç.İn geceli gündüz
lü çalııılmasındım ötürü çok kıvanç duy-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dış işleri bakanı 

B. Tevfik Rüştü 
Aras Atinada 
Dış işler bakanımız çok 

hararetle karşılandı 

Ba7 Teolik Rüffii Arcu, iti. Maksintoa 

ATINA, ı5 {A.A.) - Tüırkı"ye Dıı 
Bek-ı Bay Tevfik R~ Aras bura
ya gelmiı, durakta Eı.e.ı Ot.§ B•lr•nı 
M. Makaimos, Türkıiye, Yugoslavya, 
Romanya elçisi, Dıt Bakanlık ve elçi
lilder yüksek memıuıfannca kBJ"§dan
llllfbr. l1r.i Dıı Bakan kucaklqnu}lar
da-. M. Makainıo., Bay Tevfik R~tü 
Ar•'ı Büyük Britanya oteline ıötür
ınÜ§, bundan eonra Bay Tevfik RiiJtü 
Ara.o, M. Makaimos'u ,.·.ı;p görerek 

(Devamı 5 inci sahifede) 

EN iYi TURK KUMAŞI 

y • 
dir 

Sabf deposu : 
Yeni Postahane caddesi, Tay

yare piyangosu kartı11nda 

Telefon: 20485 . .,._ .. 

T ı, { Müdür : 24318. Ya:r.ı i,1eri müdürü : 24319. e • ldare .... Matbaa : 24310. 

Tuna havzasının asaııiş ve inziball 

Avusturya Başbakanı 
Budapeşteye gidiyoı 

Bu münasebet.le Romada imzalanan proto
koller bir kat daha takviye edilmiş oluyor 
BUDAPEŞTE, ıs. A. 

9. - Avusturya Başve
kili M. Şuşniı: ile refika
ıı ve Avusturya hariciye 
nazın M. Baron Berger 
Valdenegg ve refikası, ., 
buraya gelmiıler, iıta.a
yonda Batvekil M. Göm-
böş ile hükürnet eritanı 
ve Avuıturyanın Buda
pette elçisi ve elçilik er-
kanı ta<afindan kar~ılan
mışlardır. 

BUDAPEŞTE, 15. A. 
A.- Batvekil M. Göm
böş, dün ak1am Avustur
ya Baıvckili ile hariciye 
nazın şerefine bir ziyafet 
venniıtir. 

-
M. Gömbö,, sefagel-

diniz makamında söyledi- M. Gömböş ve M. Şufnig 
ği bir nutukta iki milletin tarihi birliği- lığının ve bu iki milletin çelonit oldukln-
ne ve büyük harp zamanında birlikte rı iktisadi zorluklann Roma protoko-
yapt ıklan boğuşmaJara işaret ettikten lunun hazırlanması şeraitini vücuda ge-
sonra bu tarihi biriğin ve ilah arkadaş- (Devamı 5 inci sahifede) 

İnkılab dersleri 

Pazarlıklı inkılabdaha ilk 
adımda mahkumdur 

Çünkü eskiliğe belini doğrultmak için 
bir nevi fırsat vermek demektir 

lnkı!5.p küraüıü derıJerine 
dün de Universite konfe
ranı salonunda devam e
dilmiıtir. Dünkü d::=-•i iz 
mir aaylavı Bay Malunut 
Eaat vermiıtir. Bay Mah 
mut Esadın denini ay .. 
nen koyuyoruz: 

"Bayanlar, Baylv, 
0 Bugün dersimizde ge 

çecek bir iki ıstrlalu önce 
den not ettinnek istiyo
rum. Düzen: Sanayi mu 
kabi;i. Alııvenı: Ticaret. 
Köknel yasa: Teıkilatı e
a.siye. 

Bugün de devrimlerin; 
ihtiliıllenn felsefesine de 
vim edeceğiz. Bu bahis 
üzerinde hiraz fazla dur: 
mayı Tü<k devrimini tah 

Bay Mahmut Esat .dersini veriyor 

ı;ı ederken bize kolaylık göstereceğin
den fayda.sız bulmuyorum. Evvelki 
gün, Alman anaikloped. İoine göre ihti
li.lin felaefeNni ve tarihini anlamu§ • 
tan ... Buna göre devrim genel (umu
mi) ma.nuında yavaı yava.t açılıın.a, 
ya.vaf y&VA.f değqnıe ifade eden teka
mül h.i!Afma olarak, herhangi bir ha.-

Oz türkçe yazı örnekleri 

lin birdenb"re s.arsılmaaı ft köklerin
den değİ§mwdir. Bu mi.nada olarak 
tabiatta yahut ökonomide mak* va
uta11 ile yapılan devrimlerden bahao
lunahilir. Me-.li. tabiatta birdenbire 
hu•ule gelen değ" ~iklikıler clağlann 
çökmesi, karalann ııular altında kal-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

KONUŞMA DİLi 
Bafbalcan ismet lnönünün ı:eçen gün 

Ankara Halkevinde söylediği sözleri 
ben yalnız ulus itlerine verilen düzen 
balmnından değil, konuflJJa diline gös
terilen özen yönünden de çok değerli 
buldımı. Anka<a Halkevi söylevi öz dil
le konup:nanın çok ıevimli, çok 
temiz ve çok pürüzsüz bir ör .. 
neı:ı idj, Ağaçlann arasından •Ü
zülüp gelen bir su ufak çakıllarla be
zeımıiş yatağının üstünde naaıl tallı 
bir şırıltı ile akıp ı:idene Baıba.kanın 
anakaynaktan bulup topladığı söz!er de 
kafalarımızın itine ve yüreklerimizin 
d..-lnliğine öyle kolay bir akışla dökü
lüp bofalıyordu. 

Bıı da göateriyor ki (ATA TORK) ün 
bundan iki yıl Önce çok uzak bir gö
l'ÜJ ve çok engin kavrayııla açtığı dil 
.. vaşı yazı kolundan olduğu ıibi ko
auıma kolundan da özlüğüne doğru yÜ· 
rümektedir. l.ki kolu yan yana yürü
ten bu slkı arkaclathk, anlatıfla anla-
711 anısındaki bu düzenli uygunluk dil 
savaşında yarının atılmalarına yeni hız
lar verec:<ktir. 

Junet Inönünü dinlerken görüyor
dum ki ı:ünün • çetin itleri üze
rindeki düşüncelerini bize anlat
mak ister- &şbakarumız bu dilekle 
öz kaynaktan &Özler bulup çıkar

makta, bu sözleri dizileyip 11raya koy
makta, bunlara düzgün bir kılık ver· 
mtkte hiç zorluk çekmiyordu; çünkü o, 
Büyük Onderin ardmra yaptığı bütün 

n ve birbirine aykırı bilırilcr dejildir; 
bir yanda yazı dilimiz sevinç verici a
tılmalarla ilerleyip duru<ken öbüryanda' 
konuşma dilimiz.in osmanlılık çevresin .. 
de çöreklenip kalrnaaı yalnız ana dilimi
zin özleşmesi baknrundan değil, Öz var
lığımızın bıitünlepnesi yönünden de bir 
aykırılıktır. 

Konuıma dilini özleıtinnen.in yazı di
lini düzeltmekten daha giiçlü olduğunu 
bilmez değiliz. Ko•koca bir dil ölkesini 
hem içinden, hem dıtından ele geçirin
ceye kadar kerçi çok üzüleceğiz, çok 
yorulacağız, çok ter dökeceiiz. Ancak 
bugün ekilen çekirdek yarın gürbüz bir 
fidan kılığını alınca, bugiinün melez ko
nuşma dili yerine yarının Türk çocuk· 
lan oalt Öz dille konufup anlatmaya 
başlayınca ıörülecdrtir ki timdi çek
tiğimiz üzüntüler, timdi döktüğümüz 
terler bo§a gitmemiıtir. Bugiin ya
pılan it yarının tarihi için atılmıt bir 
temel taşıdır. 

Oz Türkçe yazarken melez osmanh
ca konupnak yabancı •oylar .!r;j.n devşi
nlmiı askerlerle ulusal bir savaıa gi
riımeye benzer. Dilimizde her yahancr 
söz bozguncu bir elemandır, buna inan 
getirmeliyiz. 

1 ııanan tutunur. 
"i'utunan yıkılmaz. 

l.mail Müştak MA Y AKON 

savaılar gibi bu dil savaıının da yüce- I iı'!l!!'JI.!•• 1 
liiine, doğruluğuna, ı:erekliliğine İnan· • 
mıttı. Zorluktan yumuıatan, yokuıları 
düzleıliren, engelleri kırıp geçiren bu f 
inan- dil itinde de anakaynağa giden 
yolun ta kendindir. Bu inanı gönülle- Mf LLIYET'in yeni 1 
rinde taııyanlar çok ııeı;meden görecek- I 

!erdir ki biz yabancı dillere avuç açmadan 1 adı olacaktır. 
Öz dilimizJe pek güzel konuıab>liriz; ~ 

yazı ve konupmı dilleri birbirinden ay- ~t••••--------... ,~ 
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TARiHi TfFR!Klı: 32 

Ittihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAK.TiCi VESiKALARA GORE} 

Her hakkı mahfuzdaT. Yazan: A. ~ 

ittihadı Muhammedi mensupları 
fena propağan

dalardan geri kalmayorlardı 
Fakat Abdülhamidin, Kamil pa

tanın, Arap izzetin ve lngilizlerin 
istedikleri olamadı. lstanhula gi
ren hareket ordusu bet saat devam 
eden ~iddetli bir müsademeyi müte. 
akiµ lstanbulu eline geçirdi, Ab
dü.hamidi h:ıl' ettirdi ve Sultan Re
şac!ın Padi~hlığını ilan eyledi. 

Bütün bu 31 mart vakası etra
f mda dönen hadiseler esnasında 
garip bir siyasi tahavvül husule 
gelmişti. Abdiilhamide düşman o
lan !n.,.il:z!er Abdü hamit dostu 
gelmişken Abdülhamide dost olan 
Almanlar da Abdülhamide düşman 
olmuşlardı. Bu da lstanbuldalri Al
man sefiri Baron MaretaJ.ın vaziye
ti iyi takdir etmesinden ileri geliyor 
du. Sefir çoktan beri Abdülhamit
ten ümidini kesmişti. 31 mart vaka
sıııda asi askerlerin idaresiz, itaat
siz ve zabtü raptsn: bir halde do
laşmalarını gören Alman sefiri, on
ların yakın akibetlerini tayin et
mekte güçlük çekmemiş ve Alman 
B~vekili Bülow Türkiye sularına 
harp gemileri gönderilmesi için 
Almanya İmparatorunu iknaa çalı
şirken Beıron M~ buna hiç lü
zum olmadığına dair mütemadiyen 
Alman hariciyesine raporlar gön
dermişti. 

31 Mart hadisesi hariçten bu te
sirler hasıl ederken memleket dahi- ' 
!indeki istipdat ve hürriyet taraf- ı 
tarları onu kendi kafalarına göre 
tefsire kalkı~mı,lardı. Bnların ma- j 
hiyetini anlatmak için o hadise Ü· 
zerine Rusya hududna yakın bil" 

1 mahalden Doktor Bahaddin Şakir 
beye eönderilmiş olan bir mektup ı 
neşrediyoruz. Müstebidlerin, hürri
yetperverlerin, okumu,Iarın ve ca
hil'erin böyle bir hadiseyi nasıl 
telakki ettiklerini pek güzel tasvir 
eden bu mek~upta deniliyordu ki: 

··ı~ta.nbuldaki müessif vakalar
dan Rusya tarikile haberdar olduk. 
Pek ziyade merak ettik. Bir takım 
cahiller "eyvah hürriyet elden git
ti!,, diyerek mahzun oldular. Fa
kat ben "korkmayınız, sonu hayır
lıdır, yarın öbür gün ne güzel ha
berler alacağız, görürsünüz!,. de
dim. Herkes bir dereceye kada~ 
mliteselli o!du. 

Fakat bir gün sonra Batumdan 
hain, müstebit Hacı Ali paşa gel
di. Yanında bir Rus gazeteıile istip
dat taraftarı olan bir akvam gazete 
si getirdi. Bunları kahvede açık o
kuınağa başladı ve "itte, dedi, ga
zeteler yazıyor, Sultan Hamit gene 
kuvvet buldu. Ahmet Rızayı ve me
buslardan otuz kadarını öldürdü
düler. Ve diğerleri deliklere gizlen
diler. Nüfuz Padi~m eline geçti.,. 

Bu haberi duyan duymayana 
haber verdi. Herkes müteessir oldu. 
Ben ise herkese : 
-" Korkmayınız, kat'iyen bir 

şey yoktur. Hacı Ali pa.- müstebit
tir. İlaveli söylüyor. l~lah mu
zafferiyet bizdedir!,. diye teselli 
vermekte devam ediyordum. Niha
yet bana da gazeteler geldi. Ahali
yi kahveye çağırarak haberleri 
okudum. Abdülhamidin muhuara
da olduğunu, Selaniğe nefyedile
ceğini bildirdim. Umumi ahali bu 
haberleri alkı~ladı. Aradan iki saat 
geçtikten sonra deli Hüseyin oğlu 
Ahmet ile mücadeleye giriştik. Ben 
söyledim, o söyledi. Herkes bize ba
kıyordu. Düşmanlarımız cemiyete 
kar~ı tecavüzkarane lisan kullan
mağa başladılar. Abdülhamit gibi 
adam olm z, onun bize yaptığı biz. 
metler çoktur, AbdüUiamide knrr,ı 
hiç bir kim:e bir şey yapamaz de
diler. 

Ben onların bu sözlerine çok kız
dım. Ağzıma geleni söyledim, söy. 
lemedik laf bırakmadrm. "Siz hür
riyete layık değilsiniz siz Acemista· 
na gidiniz. Siz ittihadı muhammedi 
cemiyetindensiniz, anl~ıldı.,, de
dim. Burada cemivet aleyhinde bu
lunanların hepsi ittihadı Muham
medi cemiyetine mensupturlar. Bun 
lardan b~ka bir takım cahil rezil 
hocalar var ki bunlar da kahveler 
'de söylemediklerini bırakmıl'.'orlar. 
Şerait me.elesini açblar. Eskı kafa!, 
adamlar başta, beyaz sarık gördü. 
!er mi, onlar ne söylerlerse inanır
lar. Bu hocalardan birisi diyordu. 
ki: 

"lslamla hıristi an arasında nıü
aavat olur mu?,. 

Bu bocanın Fatih medresesinde 
tahsil eden bir oğlu var. ismi ha. 
fız Halim efendidir. Hoca oğlun. 
dan gelme bir mektup çıkarıp o
kudu. Ben de yavat yava' yanına 

giderek dinledim. Bu mektupta de
niliyordu ki: 

"Bir zabit ıukere hitaben bir nu
tuk söyledi. Ey arkada,lar, dedi, 
yarın İttihat ve Terakki cemiyeti 
bütün hocaları, mollaları süngüden 
geçirecek. ittihat ve Terakki cemi
yetinin ve mebusan meclisinin mak
sadı namazı ortadan kaldırmak, 
herkesi cünup gezdirmek, tehareti 
menetmek, kadınlardan tesettürü 
kaldırmaktır. Bundan sonra Müslü
manların taharet için hamama git
melerine de müsaade olunmaya
caktır.,. 

Ben bunları itilince fena halde 
kızdım, "Efendi, efendi, dedim, 
bu gibi mektupları okuyup halk a
ruında fesat sokanların derhal 
hapse tıkılmaları için lstanbuldan 
telgraf geldi ... Bunu söyleyin-.:c 
hoca derhal mektubu cebine koy
du ve kalkıp gitti. Allah böyle mu
taasnp hocaları kahretsin. 

Hareket ordusu lstanbulda har
bederken belediye civarında yara
lanan Abdülhamidin zabitlerinden 
birisi yaralı olduğu halde kaçıp bu
raJ.,,..a kadar gelmi,ti. O da fesat 
çıkarmak üzere iken kaçtığı için 
yakalanıp Trabzona gönderikli. 
Abdülhamidin hal'i haberi buraya 
gelirgelmez bütün Lazistan ahali
si son derecede memnun oldu. 
Herhangi bir köyde İ.fe yarar tü
fek varsa silahlar atıldı. Uç gün üç 
gece ,enlik yapıldı. Y 8..f&SID ,anlı 
ordwnuı:, bat ın iıtibdat ve taas -
sup!" 

(Bitmedi) 

Millet meclisi 
ANKARA, ıs (A.A.) - Bugün 

Haum (Tra.hzonun) batkanlığında top
lanan lrurultay toplanuSJrun batında 
Emin Fikri Ozalpın ölümü karflıında 
hidıraı bünnet=ı owulınuıtur. 

Bundan oonra kadastro ve yazımı i
ı;Zn olan kanun üzerinde görüıülmeye 
devam edilıniı ve onaylamnıftır. 

E}'ful ik.inciteşrin 1933 ve biriuci
kinun ı933 §Uhat aylarına ait rapor· 
lamı sunulduğuna dair maaatalan 
onayladııktan sonra asken hastarıelenle 
hastaların ia:ıe ve idarelerine, zabitan 
ve asken memurların tnaı4'1'tı haldun
daki kanunun altıncı maddesinin deifü· 
tmlmesi için olan kanunlar üzerinde 
ikinci göriiJnıe yapılarak onaylanmıf· 

br. 
Bun!a~dan baıka kunıltay, nüfusu

nun günden güne art:maaı ve öğrenme 
isteğinin gittikçe gaıiılemesi ve bu
nun neticesi olarak ta melrteplen: ge
ı- tal.t>e sayısının çoğalmaamdan ö
türü Ankara.da bir orta mektep binası 
yaplimasıoa !Ü.zum cörüldüğüoden be
deli kumen bu yıl ve kumen de 1935 • 
36 yıllarında ~ üzere taahhüde 
gİ.rife bilmeleri için maliye ve maarif 
baokanlıldannı memur lalan kanun ile, 
demiryollan ile, ulus.lar arası, qya ve 
yolcu tafınmasma ait kanımları göriit· 
mÜ§ ve ona:riamıftır. 

Kurultay pazsteoi cünü toplana· 
caktır. 

General Kazım Özalpın 
teşekkürü 

ANKARA, 15 (A.A.) - BurM say· 
lavı Emin Eralpm ölümü dolay1Sile 
her taraftan aldıkları taziyet tel yazı • 
!arma ayn ayrı kartdık vermek çse -
,.iz\iği mımnda kalan merhıanwı am
cası kurultay bafkanı ceneral Kazım 
Ozalp ile ailesi tqekkürlerinin iletil -
mesinc Anadolu ajansım memur ot • 
miı.lcrdir. 

Mudanyada nüfus deneme 
sayımı 

MUDANYA, 10: (Milliyet) - Kay
makam \'ekili Bay Ahdün·aıh.imin reisliği 
altında memur bay, bayanlarımızın gay. 
reılcrilc yapılan nıüus deneme iti mu
vaffakıyetle bat:ınldı. 

Nüfus sayımının geçen senelere gö
re daha fazla oldugu ·tahmin edJiyvr. 

Saynncla en düzgün delter tutan Ba· 
yan Servet Ayger takdir eı!ilmiflİr. 

Memcl meselesi 
VARŞOVA. lS (A.A.) - Hava• a· 

jansı bildiriyor: 
Bir taxaftan L.tıi&tan hül<Umeti 

Litvanya ile olan münasebetlerini nor
mal bir bale koymak ve bilhassa Vil
na mesel.esini halletmek için çalııırken, 
öbür taraitan Meme! hakkındaki Al
manya • Lltvanya ihıilBfı gittikçe da
ha fena bM- tekil almaktan geri kaJ. 
mamaktadır. 

Dün Kavnasta 126 k:~iniıı ınuhak.e
mesine I>aşlamnııtır. Bunlann Litvan· 
ya devletine karıı fesat hareketinde 
bulundWdan iddia ediliyor • 

Klaiped arazisinin Almanyaya bağ
lanması için nazil...ıc it birliğinde 
bulandul<lan ıabit olmuştur. Muhake· 
ıne Baltık .-nleketlrrinde hüyülı: 
bir alaka uyandıı·maktadır. 
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Silah fabrikalarının harpte rolü 

Amerika nasıl Almanya
ya harp ilan etmiş? 

O zamanki Londra se
firinin M. Wilsona gön

derdiği bir telgraf 

NEVYORK, ıs. ıs. A.A. - Ayan 
Üyelerinden Nycnin haber verdiğine gÖ· 
re, İngiliz hükUmetinin, Amcrikada a· 
janlığuu etmiı olan J. P. Morııan firma• 
sının acun savaıma para dökmüt olına· 
sının iç yüzü Brll§tınlacaktır. 

Bu arada Amerika'run Lorıdra elçisi 
Pago'm Cumhurreisi Vilson'a 5-3-9ı7 
günlemeçile çektiği telyaz11ı da ayrıca 
okunacaktır. 

Bunda, elçi • 
" Y akınlaıan darhğm giicü, Morgan'm 

paTa menfaatlarından üıtün olduğunu, 
sonra da ı 

" Amerikanın ticaretteki üstün vazi· 
yetini kormn.anın hem de bir paniğini ö
nüne ırcçmenin biricik yolu, galiba ge· 
ne A.!manyaya harp ilan etmektir.,, de
miıtir. 

Bir ay sonra, M. Vilson, kongre ku· 
rultayından Almanyaya harp ilan etme· 
sini dilemiıti. 

v AŞİNGTON, lS.A.A. - Silah tica· 
ı·etin..i tabkika memur ayan komiıyonua 
dünkü toplanlıaında, komisyon üyeleri 
ile, Düpon'de Nemur fahrika11 müme•
ıillcri arasmda bu fabrikan!n harp ka· 
zançlan yüzünden ıiddetli bir hadise ol· 
muttur. 

Üyelerden biri_, bu ticarethanenin 
Tcnnessee'deki ha!-ut fabrikalarından 

S.000 dolarlık bir sermaye payına ka»fl• 
lık yüzde 39,23 ı kazanç aldığını ileri 
sürmü~tür. Üyenin dediğine göre, bu 
büyük kazancı olagan eden, bütün mas· 
rafların hükumetçe ödeıımit oım .. ı, bir 
de Amerika' da yapılan barutlar için hu 

Saı.rre reyiamı için 

Amerikadan bin 
Alman geliyor __ .. _ 
Bunların topianması 100 

bin dolara mal oidu 
LONDRA, lS. A.A. - Sar topra,;•na 

gidec..--1< olan bir takım İngiliz Lölüklei, 
pazar, paz..rtesi hem de salı günleri 
Duvr'dan Kale'ye ıeçeceklerd:r. Ancak 
1 ngiliz a.keriniıı büyük kı&mı, perşeu.· 
heden önce yola çılmuyacaktır. 

Nevyorktan bildirildiğine göre Ame
rika.da oturan bin kadar Almaıı Sar' da 
rey vermek için bu gece Bremen vapu· 
riyle hareket etmiılerdir. 

Ney Post gazetesi, bunlar arasında, . 
Versay muahedesinin imzan eanasmda 
Sar'da oturduğu içfo §İmdi reyiima itti· 
rak hakkım haiz bir de Japon bayıa'ı 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Rey sahibi olanlann toplanmaR mas
rafı ıoo.000 dolara mal olmuı:tur. 

STOKHOLM, ıs. A.A. - Soır'daki 
Isveç &atalarına giııwdt iıçia 500 <km 
fazla gönüllü mün.caat etmitir. Bunla· 
rın yansına ~ cevalM vermek İcap .. 
diyor. 

Hava zabitası 
Uluslar kurumu bu işe 

kan~ıraa ne olur? 
LONDRA, 15 (AA) - UluaJ.r im

.........,. mii:abenıt lıir.lifinde söz söy
liyen M. Çed>eriayn demipir ki: «E
ğer, bütün ulusal bawa lr.un<etleriııi or
tadan b1dınp &a, uiwılar ...... ı.;.. ..... 
va zalKta lan-veti kmulac:oılı: olursa, 
uluıılar kuıumu, lııir .-vaı poıthık ....... 
diii takdirde buna katılacııldır. o -
man, onwı uluolar anwadaki bir çok 
davalan bu clenlü '-'fkan bir biçin>. 
de düzeltmeaine olağan eden manevi 
nüfuzu yok olacaktır.• 

Feci kaza 
M. Hitlerin bulunduğu bir 

tren bir otobüse çarptı 
BERLİN, ıs. A.A. - Ajana Havas'ın 

öğrendiğine göre, Bremen ile Verdun 
arasında bir trenle bir kamyon çarpıı· 
mı§tır. ı3 ölü vardır. 

BERLIN, lS.A.A. - Alman istihba· 
rat büro•u bildiriyor: Lanı:vcdel istas
yonu yakininde bir otobüslo çarpıfa1l 
tren, M. Hitleri Bremen'den Berline 
getirmekte olan trendir. Trenin içindeki· 
lere h.iç bir olmamııtır. Tren saat 23-37 
de Berline vannııtır. 

Hintte zelzele 
BOMBAY, ıS.A.A. - Sabah ıaat 

7,32 da çok tiddetli ve en 8f'lğı hq da· 
kika kadar süren bir zelzele kaydedil· 
miştir .Zelzelenin merkezi Bombaydan 
ı280 milde tahmin ediliyor ki buruının 
Tibet olmasr ihtimali vardır. 

Hindistftnda 
BOMBA Y, ıs (A.A.) - Karga -

4alık çı.kannak maksadile bir söylev 
veren Gafur han yakalanmış ve iki se
ne h ... "" ... mırhkUm c-dilmi~tir. 

M. Morgan 

iabrikaya bir yüzddik verilmiş bulun· 
masıdır. 

Bundan önce_, M. Dü90n, kazancın 
genel masrafın yüzde 1-4 ünü geçm·>di
ğini söylemiıtir. 

Baıka bir tahidin dediği- göra de, 
o valat harbiye müstqarlığmda bulu
nan M. Baker, Düpon dö Nemur tica· 
rethanerile olan ilk anlrımağr bozmuı 
sonra da ı9ı7 de yeni bir fabrika yap
tlr"p o ticarethanenin ,on para sermay~ 
koymalmzın, bir yılda 43,500.000 dolar 
kazanmasına sebep olmuıtur. Bunu ört· 
mek için de, düzme bir konturat yapı· 
!arak, bunda, Düpon firmasının kazancı 
salt 2.000.000 dolar gÖ;terilmittir. 

Denizde bir facia 

Bir vapur batmak 
Tehlikesinde 
r\ncak 11 kişi kurtarıldı 

diğerleri boğuldul<l.r 
NEVYORK, IS. A.A. - Denizde zo

ra uğrıyan lngiliz Uafort vapuruna yar
dun koıan ~karya ile bir batka vapur 
daha oraya vamuılardır. Deniz çok dal
galıdır. Kurtarma itinde çok zorluk 
çekiliyor. 

NEVYORK, ıs..A.A. - Kazaya uğrı· 
yan Uıfot vapurundan ıo tayfa kayıb
dır. Kurtarmağa giden Jan Jado adlı 
Belçika vapuru tayfalarından da iki kiti 
boğulmuıtur. 

Jan Jado vapurunun flikal'-"lndan bi
ri, Uıfortaun içindeki adamlardan ı2 ki· 
ti binılirmipe de, yolda devrildiğinden 
bütün içindekiler denize dökülmüşler
dir. 

Jan Jado vapuru, bunlardan bir ı.kı· 
mmı kurtarmıı iki tayfa öylece boğul. 
muıtur. 

Sonradan gemiyi parçalayan hem <le 
üstünde ne vw ne yok alıp götüren ulu 
dıılplar anwnda bocalıyan Uafort va
puru fırtuıa,.a bpılmıt. rast sele yüz. 
mektedir. 

LONDRA, ıs. A. A. - K..-rd Layn 
kumpanyumıa Aıkanya vapurundan en 
ıon aldığı haberlere göre Usfort vapu· 
rundaa kurtulanlar, 11 kiıiılir. Bualar
d:ın 9 u, Askanya, il<İsi de Jan Jad; va· 
purundadırlar. 

Bir Japon vapuru kurtarıldı 
LONDRA, lS.A.A. - Atlas denizin· 

~ ıiddetli hir fırtına mnaanda kaza.1a 
ugrıyan ~e kaptanı ile iki zabitini kay. 
beden Viktoeya Mary isimli Japon va
P,111'~ ~ •abalı Barryvas'e yedekte ııeti· 
rilmııtir. 

Tayfalardan yaralı olanlar Kardif'de 
hastahaneye kaldırtlacaklardır. 

Fransada 
Buğdayı ve şarabı koruma 

için alınan tedbirler 
P:A...~IS, ıs (A.A.) - Meclis, buğ. 

day ıçı:ı tc,.!>l,üo e:lildiği gıoi şarap 
ıçm de d vletçi bi~ ofis tesisi hakkın
daki soıya!.ist mul.:ahil projesini 200 
reye karşı 390 reyfo reddetmiştir. 

.. ~ükfunet te ~u projlj;(i rcddelmi~ti. 
Huk.:met, fazla ıstihsale mani olmak, 
ıarabın n<Mni ıslah etmek ve fa>U 
stoku teşkil eden lS milyon hekto \it. 
reyi takdir edebilmek için 10 hektan 
geçen bağlann tahdit edilmesini iste -
mİJlİr. 

1 Harici küçükhaberler f 
*ROMA, ıs. A.A. - Para meseleleri 

haıkmda bozguncu pyialar çıkaran fa
ıisder fırkadan çıkanlacaklardr. 

* Alman hariciye matbwıt bürosu mü 
dürü M. OllDml Pari•tıen Berline gel
mittir. Almanlar bu ~eyahatın, M. Hit
lerin feWWô.de elçisi M. !Wdolf Heas' fo 
geri bırakılan seyahatiyle ..nı..ı ol
madığım tenı.in et:mektedWler. 

* Lehistan ,Maaristan. Çekoslovak
ya l tal ya ve Litvanya elçileri de F ran• 
sız, ltalya ve B'clçika gibi harb borçla· 
rıru ödemiyecek1erine dair olan notala
tmı dıı bakanlığına vermiılcrdir. Yal-

Millet meclisi .işlerini bitiriyor 
ANKARA, 15 (Telefonla)- Büyük ulus kurultayı acele işleri bu 

arada buğdayı koruma kanununda yapılacak değişiklikler, yeni adliye 
harç tarifesini görüşerek neticelen dirdikteın sonra halta sonuna kadar 
mesaisini tatil edecektir. 

Tayyare resmi kanununa ek 
'ANKARA, 15 (Telefonla) - Hükii.met tayyare resmi kanunu· 

nun altıncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkrnda mecli.ae bir kanUIJ 
teklifinde bulunmustur. 

Fıkraya göre bedeli naktilerd en alınan hususi idarel,er hiuesi de 
tayyare re.mine tabi olacaktır. 

Maaşlı kadrolarda çalışan 
mütekaitler 

'AN KARA, 15 (T elelonla) - Hükii.met maaşlı kadrolarda ücret -
le çalıştırılan mütekaitlerin tekaüt maaşlannrn tamamen kesilmesi i
cap edip etmediğinin tefsir yolile hallini meclisten İstemiştir. 

imtihanlar talimatnamesi hazır 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Kültür bakanlığı imtihanlar talimal 

namesini hazırlamıştır. Buna göre hususi imtihanlann birincisi 15 kô· 
nwrıısanide, ikincisi 10 mayuta. yapılacaktır. 

iki sarhoş bir adamı yaraladı 
Dün akşam Galatada bir cinayet olmuştur. Cinayeti yapanlar sa · 

leyman oğlu idris ile Arif oğlu Muhittintir. Bunlar Unkapanında otur· 
maktadırlar. 

Akşam sarhoş oldukları halde Galatada Arap oğlan sokağuul• 
100 numaralı aşçı dükkanına girmifier ve birden bire kavgaya tuluf' 
muşlardır. Bu sırada dükkônda bulunan Bedros namında biri bu ltaD • 
gacı sarhoşları ayırmak istemiş ve araya girmek istemiftir. 

Kavga edenlerden ldri. araya girdiği ifin Bedrosa kızmlf ve lafl· 
dığı bıçağı kalasına yerlqtirmiştir. Bedros ağır yaralı olduğa halde 
hastaneye kaldırılmıştır. Hayatı tehlikededir. Suçlular zabıta taraluı 
dan yakalanmışlardır. 

Yugoslavya kabinesinde değişiklik 
BELGRAT, 15 (A.A.) - Ouzounovicth kabine.inde yakında d.

ğişiklik yapılacağı söylenmektedir. 
Salahiyettar mahalil kabinede yapılacak değişikliğin kral AlJı· 

sandrın güttüğü, "Yugoslavyanın birliğini temin,, aıyasaaını ~ 
müteeasir etmiyeceğini b:Idirm<!kte dir. 

Çapakçurda sarsıntı; şimdiye kada 
10 kişi öldü, 6 O yaralı var 

ÇAPAKÇUR, 15 (Milliyet) - Merkezi, kazamızrn Kosköyü olduğı 
aruaşılan ve 12-11-934 te başlayan yer oynamsı bir aydır devam etme• 
tedir. Dün gece de saat birde şiddetli yer oynamsı daha olmUftur Bir il) 
dır sık sık devam eden yer oynamsıneticeainde 10 kişi ölmüş 60 kadaı 
yaralı vardır. Kosköyüne mücavir birkaç köy tamamen ht:1rap ve bir lıt 
sım köyler de oldukça hasara uğramıştır. Harap olan köyler halkıtuı 
yiyecekleri toprak altında kalmış ve çürümüş olduğundan kendilerin< 
yard, '11 edilmektedir. 

Kıya/et kanunu nizamnamesi 
'ANKARA, 15 (Telefonla) - Bazı kisve1eı'İn giyilemiyeceğine do 

ir kanuruın tatbik suretlerini gösteren bir nizamname projesi hazırltuı 
mıftır. Proje yarın Devlet Şiirasına ıevkedilmek üzere Başbakanlığa ve 
rilecektir. Proje Dışişler Bakanı genel katibi Bay Nwnan Rifatrn reisli
ği altındaki komisyonca haz:ırlanmlftır. Komisyonda Dışipler Bakanlığ 
hukuk müşaviri Bay Ekrem, Emniyet işleri genel müdürü Bay Şükrii 
Maarif Bakanlığı ilk tedrisat genel müdürü Bay Ali Rıza bulunmuftıB· 

Buğday koruma kanununda 
değişiklik 

'ANKARA, 15 (Telefonla) - Buğdayı. koruma ktmrmanda. yapJ. 
cak değişikliğe dair layihayı tetkik eden muhtelit encümen ha UıboJ 
Mecliste Bay Mustafa Şeref Bordurun reialiğincle to,,lanmı,tır. Endi· 
men mazbata mluharrirliğine Bay Kemal Turan Isparta seçÜmİftV. ôi 
rencliğime göre encümende layiha görüşülürken Buğdayı konana Teaııt; 
nin un ii=rinden değü, ekmek üzerinden alınnKUını teklif edenlw ol· 
muştur. Bu teklif tara/tar kazanmamlJtrT. 

Öğleden sonraki toplantı geç vakte kadar devam etmİf ve netic«l• 
hükii.metiın. teklifi bazı ibare değişi kliklerile aynen kabul edilmiffir. Er 
cümen yalnız demiryollan-, iıkel e ve miibayaa merkezlerine ıızolı o 
lan yerlerde vergiyi yüzde elliye kadar indirilmesi için hükiinuık 61ll• 
hiyet veren bir fıkrayı layilıaya eklemiştir. 

istihlak ·vergisi 
ANKARA, IS (Telefonla) - Mult

tdif maddelerden alman iatilılik ver· 
gisi hakkındaki kanunUll neıri tari -
hinde mevcut mallar için verilecek 1-
yannameıM.r üzerine yapılacak harç mu
ameleleriniııı hangi uaule tabi olacağı 
gösterilmemit ve yalnız bu kanuna dı: 
olan '2546 sayılı kanunda bcyım-
verilmiyen veya eksik verilen eıyarun 
vergisi varidat idarelerince yapılacağı 
söylcmnekle iktifa eclilmiı bulundu -
ğundan bu suretle tahakkuk ettirile -
cek verginin muamele vergisinde oldu· 
ğu gibi itiraz ve temyiz safhalarına ta
bi olup ohıuyacağının tefsir yolile hali .. 
dilmesini hükUınet mcdisten iaternit
tir. 

Bütçe encümeni tatbikatta vaki o
laca!< tereddütleri önlemek "" kanu
nun yanlı§ tati>ika mahal kalmamak 
üzere fU tefsiri ı.M.ui etmittir: 

Muhtelif maddelerden alınacak is -
tilılak .._;.,; hakkındaki 30 mayıs ı934 
tarih 24S8 aayıh kanunun muvakkat 
maddesile bu kanuna ek olan 5 tem -
muz ı934 tarih ve 2546 sayılı kamı • 
nun 3 cü maddesi mucibince al.macak 
vergilerin tarz ve tahakkuk muamele -
)eri 25458 sayılı kanunun beıônci hük
müne tabidir. 

ruz Fenlımıliya ödeyeceğini bilclirmiıtir. 
• Londra, Heyettinas Prentice tara

fından dün keıfedildiği bildirilen yeni 
1 

yıldız §İmdiye kadar me\'cUt ve fakat an 
cak çok kuvvetli teleskoplarla görülebi
len ve şimdi birdenbire parlaklığı binler· 
<:e dela artan bir yıldızdır. Yıldız bu par· 
laklığnu lıaftırlarca muhafaza edecektir. 

Posta nakliyab için 
ANKARA, ıs (Telefonla) - Hii 

kiimet po&ta ve tdıınf kanununun S. 
üncii mMldesini deiiıtiren bir !iyi>ıı 
yı meclise veımiıtir. 

Layibaya l(öre, demiryoJlan TC .... 

pur idareleri tirbt kumpanyataxil 
vapur sahipleri postalar i~ ikin< 
mevki ayarında bir furgon bulması .,e 
ya vagon veya mahfuz ve muntaz# 
bir yeri meccanen postaya tahsise -
hur olacaklardır. 

Poıta ve telgraf tasarru. 
sandığı 

ANKARA, lS (Telefonla) - P.. 
ta ve telgraf ki:ıelerinde mektup ' 
telgraflara yapqtırılan damga, hilali 
alımer, himayeietfal ve emsali puUaı' 
bayilerinden ıimıliye kadar toplanıll 
olan paralarla toplanacak olan p..,.lı' 
nn idarenin taNSTUf ve muaveo< 
sandığına senna:ye olarak verilmetİI' 
dair bir kanun layihasmı bükiııP' 
meclise vermitıir . · 

Avusturya elçisi 
ANKARA, ıs (A.A.) - A~f:IJ 

yamn Ankara elçisi M. Buchberf' 
temsil için gittiği lraktan bugün ıdJ 
rimize dönmüştür. 

YURTTAŞ! 

Para biriktirmek için çok ka· 
zanmak değil, hesaplı harcamt'' 
lazımJır. 

Milli iktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti 

·----------------
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C•a..&c --,-
llıılli .. A.l!'la; 

Yaı meselesi .• ŞE H i R HABERLERİ 
&ıyanlanmızın mart ayında top 

lanaco:k büyük kurultayda yer ala- OKONOMI 
orıklannı hep biliyoruz. Aramızda, 
bir kaç ta bayan bulunan bir top· 
lıtntuia, kimlerin saylavlığa seçi
leceği meraklı bir münakaşa mev
:ıııu olmuştu. 

Mallarımızı 
Propaganda 

Bayanlardan biri atddı: 
- Beni seçecek olurlarsa, göre- Komite için teşkil edilen 

eelrıriniz, kurultaya ne tahrirler ve-
receğim!.. heyet dün toplandı 

- Sorabilir miyiz, dedik, neye Mahaullerimizi ve ihracat fiıpnala.-
:.;,_. bu _.L~_ı nmrz:ı clrt memleketlere tanıtmak ve 
Güldüt~er- • 8'ıcıya ıdiier memld<et mallarile mal-

mlllll2 ar•amdn bir miikayeae imka- . 
- Şimdiden •öylemem- nmı veırebilmek için, Tii..kıofisin mii -
Ben de güldüm: him bir karar verdiğini y~bk. Ofi-
- Müsaade eder misiniz, ben ain, dıf ülkelerde açılacak s:ergıi ve pa

nayirlere iftira.!< i.şlerini idare etmek-
IÖJl/iyeyim.., ·· bir milli ,_ •.. l • ı uz ere -.omite kunılmaıı yo-

- Büuweniz söy e~. Jundaki bu kararı için bazırbklara gi-
Dedim ki: ı ıoitilmiıtir. Şehrimiz Ticaret ve Sana-
- Birinci takrir, datlak boyala. yi oda.ama bağdı olarak çabpcak olan 

luıın gümrüksüz olarak memleke- bu kmnit.e için oda umumi katibi Bay 
Cemal, tetkikat tubeai müdürü Bay 

lıe girmeleri lıalJanJ.a. .. ikinci tak- Hakkı Nezihi, Tiirkofia Isıtas>bul tu· 
rir, eıılenecek erkeJJ.er için yemek besi müdür vekili Bay Hayreddlıı ş;;.•,. 
Pİfirme, orlalık süpiirme, çantaflJ" rü, Sana:yo.i müfettiıi Bay Dani§ ve pro 
~ rmıllerini öğret.en bir mek- feaör Bay Muhlia Elemden mfııtefelcir;J 
fıep açılnıasmcı dair-. bir heyet ayn}m.ı§!D'. Heyıet dün ..da-

Urüncü takrir kadınlara. saylav da toplanmq..., milli komitenin e&&s-

....:ı_ L-LL (30) d .J<:I (20) larnu çizmeğe bqlamıfbr. S.md•n 
•~~..,,.e 1U1RR1l1ln egu böyle, dıı pa.zarlarma. iftirak i.şleıi bu 
~an itibaren verilmeai için... koml.te kıar.arile ve yolile yapdacaktır. 

Sözümü kesti : 
-Böyle bir takrir vermefe han Yeni TUrk - Yunan ticaret 

ri noktadan lüzum görebilirim? anlaşması 
- Nü/us bakımından bir aykı. 

rılığı ortmlan kaldırmak için. .• 
-Ne demek? 
- Şıı demek ki, kamın fıktığı 

~ndenberi, biitün bayanlarımız, 
( 30) ar yıafl1lll giıdiler. Ne lazla 
ne eksik! ••• Bir memleketin bütün 
kcıdınlan 30 YQflnda olUfU biraz 
~~mı? 

20 ytqında .eçme hakkını alır • 
l<lnız, arada biraZ ohun Yt1f oynar, 
Ciinkü diinyamn her yerinde m 
'-aduılar, ancak 29 )'Qflna girebili
)'onmıuz. Ondan ötesine varınca 
ren geri güliyor•ıımız! Bırakın da 
20 Üe 30 'Y'lf armurJa birkaç yiU 
bin ba.)'CIJUIJU% bvl-.uı! .. 

ICulakmüaliri 

VIIAYETTE 

Şaki kovalarken 
Malül kalanlar 
Mevcut muafiyetlerden 

istifade edecekler 
Eıkiya müsademesinde malw obm 

~tler ve mkeri memurlarla Jradm 
İlctİuldi lıulıran wraUi muaiiyetlerin -
elen "M inhisar qya11 beiyelerinden 
harp malüJJeri gi>i iathde odetdderi 
'rila,...te bildiNluıiftir. 

• Oaa7 - Büyük Millet MedMin
ce (kıılnıl) yerine ~ öz tüıkçe 
(Onay) m remıi qlerde kullmıılmau 
.. .ilaııete bildirilııü.,ar. 

• Tekaüt boıiıamun tefairi - .A.. 
lr.eri ve mülki tekaüt kmıunllll1ID 26 ve 
S2 ci maddeleri mucil>ince yapılım top
ta.. tedi,...ler, iıllmet """'""m tamn. 
aıat hükmündedir. 

Şark hattı 
Antrepoları 

Gümrüğe devri için dün , 
bir toplantı yapıldı 

DUn öğledmı ......., Şaık Demir
Yollar, tdal'eli:ııde mfıbion bir cçtima 
Yapılmıfbr. Bu içtim.ada, htaııbul 
rimriilderi bqmüdürii Bay Seyfi, ı..,. 
Dııiifottit velıili Bay s..18.lıa.ddin, Şirket 
direktörü M. Paa.kal, Hareket daLreai 
>'eilİ M. Kıristi ..., ba.fkatip Bay Kenan 
Jıll.Zll" bulnnmııfl.ardD'. Bu toplantıda, 
Şvk hetbn<laki bazı antrepo binala
.._.. günııüie devri ve f'U"k hattiyle 
bu antrepolara gelen maddelerin mu
Yeoe edilmeleri i~fın tanini io.lıenilen 
l.oıaylıklar üzerinde cöriipr ' ol -
ıtıll§tur. Gümrük i.ıaı-i, Şark Dsnri
Yollan kmnpany.a.ama ait bulunan, fa 
kat gümrük antrepo olarak kulla-

ço '- - -~' . d .. llılan bazı binaların .......... s.me ~ını 
İ&temekted:ır. Bunun için dün yapılan 
r ·· ·· ede bazı -..Iaır teobil: edilmi.:ı-Ol'Ufl" • . -
tir. T cıipluıtıya gelecek hafta ıçuum· 
de tekrar devam olwacaktır. 

Mektuplarda 
Eski ünvanlar 
Posta idaresinin bunlan 

1abul etmediği doğru değil 
Yeni kanun mucibince bey, pata. 

'ia, efendi, hanım, beyefendi b.a.zret. 
lor; gibi ünvari!.arın kaldınldığmı b.ili· 
Yomz. Otede beride itit:ilen bir hahe
..., göre, güya poot.ah.aneler adrealeM· 
de bey, p&f'I, ağa v oaire ÜlıTanlı bu
lunan mektuplan yerlerine venniyoır
lamuş. Yaptığımız tahkikata gÖre bu 
doğru değildir. P.-ta b1i11Düdürlüğü • 
ne bu yolda bir emir verilmediği gibi, 
Po.ta ııiıeleri mektupların adre.len'ni 
loetki:. etmcğe mecbur değillerdir. Gi· 
lder yalnız pul aatar, mektup gön -
derecek olanlar pulu zarfa yapı,tınp 
lllektubu k'Utuya atarlar... Şimdilik 
lııım.u adresleri istediği gibi yazı
Y<ır, bey, pata d yenler o~duğu gibi 
'ba.Y ve bayan ünvn.nlarmdan &orıra 
bey, be efendiy; ilave ederek gülünç ' 

Tün<. Yunan ticaret e:n:f•§l""H dün 
den tiabaren tatbik eclilmeğe baılan· 
m.tfhr. Bu eıuretle, eıllki anlapnanm 

hü.küınlui ortadan kaldınlııut olmak 
tada. Dün. Takas heyetine yeni ...,.. 
l&§DUL es•slan dahilinde Y uıııı.ni&tao
dan mal getirmek üzere müraca&tlar 
:rapılmq!D'. 

Hindistanla ticaret anlafması 
feshedildi 

Hizı.di•tenla yapdaıı ticaret ani~ 
mıuı. ırö.rülen tiizum üzerine, üç ay 
a<*ıradan itibaren h&§lamak üzere, r
hedilmi§tir. 

Yunanistanla 
Sınırımız 

Ardanın iki kıyısındaki 
pürüzler dü:z:eltilecek 
Türic ·Yunan hududunu ayıran 

Arda nehri üzerinde ve Maraı köprii
aü ismi verilen mahallin ci.varmda 
nehrin, aykın akı§r yüzünden gayri -
tabii bir girinti vücude lf'l'lmektedir. 
Bu &irinli hiıdiıe•mi mahallinde tet -
kik etmeK üzere, Nafıa Vekfiloti mü
nakalat dairesi reis muavini Bay 
Şevketin rei&liği altındaki bir heyet, 
Şarık Demiryoıl.ıarı Nafıa Ba.,<müfettifİ 
Bay Sali.h.a.ddinfo ben.her Edinıeye 
&'itmq ve <WVeliai gün febrimize dön· 
ıınüttür. Maraş köprüsü o::va:nnda Yu
nan heyetinin de i§tirakilo yapılan tet 
kıikat neticesinde, bu ııirinıtinin önüne 
geçilmeai huauawıda esas i.b barle mu· 
tahtlı: kalmmrştır. Oğrendiiimize göre 
bunun için bir proje tanzim edilecek 
ve bu proje mucibince nehrin bu. lm
mmda.k.i her Jki Jalıil boyu &ağ!~ 
tırılacaktır. 

MILLIYET'in yeni 
adı olacaktır. 

1 
__ H_....O..;ı;R;.;..;;..S ..;;.;A;__ı 
(İf Banka.omdan alman ce™ıldir) 

13 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
latikras.ı da.ihli 94.25 Rıhtna 17 50 
1933 Erııu>i Y7 An MümesaiJ 49165 
Kupoa•az 27.85 An Tah'l'ili IJI 45,50 

• il 26,65 i•.o, T a.h•ili ili 46 
" ili 26.80 

ESHAM 
it &nkuı Nama 10 i Reji lı:a119•na 
" " Hamiliae 10 Telefon 

~ " Müuaia 95 ı T erkoa 
TU.rkiye Cu-.)ıu. Çimwto 
rİ}'•t Baaka.r 57.25 lttibat de1. 
Tramvay 30,50 Şark dey. 
Anadolu Hiııe 28 Balya 
Şir. Hayriye 16 Şark m. ec;&a 

2,20 
10,60 
18,60 

13 
13 

0,87,50 
1,55 
4,65 

ÇSK FiYATLAR/ 
LorH.lra 625 Prai 18,98,68 
Paris 12.0.1.•o Bel ırat 34.91'..75 
Mil&no 9,28 Moılr.o-.a 10,89,50 
Niiyork 79,3~,4<' Berlin 1.97.45 
Cenevre 2,44,90 Vartova 4.19 93 
Atina 83,53 Buclapeıte 4.17 
Brülıı.ıel 3,39,46 Madrit 5.79.87 
Amıterdam 1,17,33 Biikreı 78,99,84 
Sof ya 68,08,60 Viyana 4,29 

NUKUT (Sot-q) 
ıc: ..... ıc.,.. 

o F. Frua.a 118 20 l~ la-...icre au 
l Dolar 125 l Paet:a ıa 
1 Kw. (:elr. 98 1 Mark '3 
t Şii• A,., 23.SO 1 Zloti 22 
1 laterlia 8Z5 20 Ley 17 

20 Liret 213 20 Dlıı&r ili 
20 Le•a 23 1 Çernoft; 
ZO F. Belcik• !IS Alım 9,32 
20 Drabmi 24 Mec:idiJ'• 41 

l Flori• 83 Bankııot 240 

................... ı ..... 
EHEMMiYETSiZ BiR MASRAF 

Havaga:r.ı ü üsü için vergi ile 

MAARiFTE 

·r ercümanlar 
İçin kurs 
Vesikası olmıyanlar iş 

göremiyecekler 
Seyyahlara ten:iimanlık edecek 

kimseler için yenl açılan laırsta yıl
başında denı:ere b14lanacaktır. Kur&
lara kaydolma zamanı geçmiftir. Mü
..acaat etmeyen teraümanlar hakları
nı k.a.ybediyorlar. Kunlarda b.ir imti
han yapılacak, muvaffak olanlara bi
rer vesika verilec<;ktir. V e$İ.lı:uız te.-
cümanlar il§ göremiyeceklerdir. 

Üniversitenin ilk hukuk doktoru 
Avukat Hal.it Arif, dün Hukuk fa

kült""inde "lıakıız fiil ile bakkm IUİ-
iatima.li arasındaki 

""'"'-..,;· nninıuebetler,, adlı 
bir doktoıra tezi mü dal-""" . piır. Jü
ri heyeU profeeör 
Bay Sıımim, M. Hi-
1'!. Bay Ali Fua.t, 
Bay Hıfzıd.an mü
reldreı> id1 Tezde 
billiıuıu. Fran..ız ...., 
Türi< enıdeni ka • 
nun!an:ndaki hak 
leliklci&i kar§ılaıtı 
rılarak birinı"n fu-t 
çi, diğerinin tama

- cemiyetçi bir hnlp>ka &Kİnat ebo 
t'.ği ve bu eebeple Türiı: medeni ka.. 
nmıu.nda h•kkın wiWienali nazariye
-- lüzum olmadığı, bu nazariyenin 
h•kaz [illi 1mnmıi nazariyesi i9°ınde 
dahil bulunduğu iddia ve miidafa edil 
miştir. Müdafaa (en iyi) ........,·yonla 
kabul edilenok kendisine hukuk dok
toru ünvaru vcribiıtir. 

Haydarpaşa lisesi kadrosu 
HaydarpA{a liaeN kacıı-u t&mam

lanmı~ gibid r. Mektebe yeniden Bay 
Retit tarih muaUimi. olarak kabul e
dibnittir. Mektepte '4mdi. bir riyaziye 
b' .. tarih hocalığı münlıaldir. 

Maarif mUdürU geldi 
Bir müddetteaberi izinli olarak 

Aııka.rada bulunan lstıanbal Maarif 
miidürii Bay Haydar §elhrimize dön
mii§tür. Bay Hay<lann izni da.ha bit
mediğinden, cm ıı\in ...-... vam......., 
başlayacaktır. 

Maarif mUdUrlükleri 
talimatnamesi 

Oğrend;ğimôze göre, Maarif nilidiir 
tükleri taliamtnan-' değ.i§tirilmekte
dir. Maarif müdürlerine ba.zr yeni aa
li.hiyetler verilmekte, huna karşılık 
i>ir kıınn i§!e.1; almma.ktadır. Bundan 
aonra, Liae ve Orta mek:t.ı>plenle Ma
arif müdürlükleri V<Mıhmile vek.aktle 
temas edeceklerdir. 

Resmi mekteplere alınacak 
t lsbe 

Ecnebi ve ek..aiyet mek.teplerin· 
den reomi emktcplere naklen gelecek 
talebeler ıiçin b'.r yenıi tal matn>mc 
yapılmı~lrr. Talimatnameye göre, ha· 
riçten gelen bü ün talebeler, ,..,..ui 
mekteplere nlmırken imtih:ına tabi tu 
tıılacaktır. lmbhanlann ne tekilde ve 
hangi deı-.terden ola.cağı taılıima.tname 
de gÖ>teriL-n".ştir. 

* ilk poliklinik açan kadın dokto· 
ru - Tıp fakü!te&inin çıkardığı ilk 
kadın doktorlarımızdan kadın ha.ota· 
hklan mü.tehasauı ve opera.tör Bayan 
Pakize Cağaloiill!nda b.ir polikliı>k t.e 
alo etmi.ştir. Bayan Pakize, bizde i'.k 
huMı&İ poliklinik tesis eden ka.dm dok
tordur. 

Et kantarı 
E 11.,.-clen alman mezbMuı realDIDlll 

kilo üzerinden almmağa başlanmın.ı j. 
çin otomatik kantarın nokaanlan ta
mamlarımrttır. 

Bu buauataki talimatnome de, §<'· 

bir mecliaioin tubat devresi toplantıam
cla konuıulup kabul edilecektir. Mez· 
baha reami kilo üzerinden alınınca, 
me:d>aha varidııtmcla mühim bir değiıik· 
lik olmıyacakbr • 

ADLiYEDE 

Baroda 
Senelik toplantı 
Dün bir a;enelik hesap 

raporu görüşüldü 
ht:mbul nvuk.a.tlar bıu-o.u dün sene

lik toplaıııtmru balkevinde yap1D1§br. 
Toplantıda yeni sene baıı münaıe -

betile tertip edilen büt>çe lı.onuıulmuı, 
idare beyet:İnin bir senelik raporu o • 
kllDIDU§, bir .enelik hesap bliınçoau a
zaya &'öaterilmittir. Gerek rapor, ge • 
rek blüço ve gerek yeni aene biitçesi 
tuyjp edİlmİf, kongre idare heyetin • 
den bir takım dileklerde bu4unmuttur. 

&re idare heyeti .açimi iki aenede 
bir yapıldığı için bu mevzuu bahsolma
mı[br. 1 
Çapakçur değil, Samsun hukuk 

reisliği 
Asliye ceza _.a,ı.,,,,....; re0a vekili 

Bay Saki>in ~ hukuk rmliği
ne tahril edildiği yazılmıftı. Bu haber
de bir yanhtfık varclrr. 

Bay Sakip halen aldığı 55 lira ma
atJa değil, terfian seksen Ira ma.aıla 
Samsun hukuk rei•liğine tayin edilmiı
tir. 

Adliyede maaş verildi 
lsta:nlnıl adliye kadro..unda aon ya

pılan değişiklik üzerine adliye men
oupl.an - hikimler müatcana - maat· 
larım alamamııl.arclr. Dün bunların ma
atlan verİlmİ§tİr. 

Yalnrz icradllD açıkta kalan 14 me
mur h·enüz maa§ alamamıılardır. Bun
lara ela açık maaşı verilecektir. 

Kaçakçılık davaları 
Dün seKiz:inci ihtisas mahlı.emeıı& 

de afyon l<açırmalı:tan auçlu F~, lspi
ro ve Koçonun davaı.ma devam ediJ. 
mİf!İr. 

Geç- celeede adli tJp qlerincl ..... af
y.onlarm m....,_i ve değerleri bak
landa malinmıt istenmişti. Bu mdii
matın gelmemİt cılmasrndan dava &alı 
ırününe kalmı[br. 

Ayni mıııbkemede eı.rar ve eroin sat
ımıktan <111çlu n.niı, Hakkı, Maldıoı
le ve Nusratın davalarına balalıırak, ge
çen celsede Hakla ile Mald>ufenin e-.
li oJduldamıa dair nüfus memurluğun· 
dan istenilan malıimııt ııelmediği için, 
bu davanın da 18 kanunuevvel sair 
güniiDe bırakı:hn:ıuna karar verilmiş· 
tir. 

Bir oroinci mahkOm oldu 
9 wıcu ihtiOM mahkemeşiode de, Ta

wkpazannda kahvecilik eden Abdülie· 
rit oğlu Ahdü5'1elam.-n eroin sattığı 
~ğmdan bir seııe iJri ay b.aps.ine 
bu mGdcictin altı a;-mı hastahanede te
davi albnda geçirmesine bu cWaki 
suçu mük..-rer olduğu için bir aene 
Kastaınoıxıya aürühnesine, 233 lira da 
ağır para cezası alınmaama karar ve
nlmittir . 

Kutubarı cinayeti 
Kutubarrnda çalgıcı Snmiyi öldiir

mekten suçlu Adilin muhakemeaine diin 
ağır cezada devam edilmiı ve dunıpna 
bitmiıtir. Bu;ıiin bu davanm iddia ve 
müdafııası yapılacaktır. 

Başk"sının parası 
Sahtekarlık yaparak maııf almak

tan auçlu Usküdar mabnüdürliiğü oda
cısı Hayrettinin muhakemesi de dün a
i;ır cezada b.itirilmittir. Bu durupna
run da bugün iddia ve müdafaası ya
pılacaktır. 

1 Küçiik haberler 1 
* Dul, yetim ve tekaütlerin üç ay

hklarnun malmüdiirliiklerinoe verilme • 
aine devam eclilmeldıedir. Aybk ile bir
likte maııı yoklamalamu vaktinde yap
tmmyanlann da yoklamaları yapılmak
ta ve maaılan verilmektedir • 

* Çocuk esirgeme kunımu 80 mdı:
ı..., tal.._... poılto verettiini maarif 
müdürliiğüne yaznuşb. Maarif müdü
riyeti miihtaç çoculdM için mektepler
de tahkikat yıııptınnMrtadır. 

* Bir miM!dettenberi Roınanyada 
bulunmakta elan Noneç aefiri Möayö 
Bentzon, ı.tanlıula dönnüıtür. 

Odada seçim başlıyor 
Evela altmış birinci müntehip ayrılacak 

ve bunlar meclis azasını seçecektir 

POLiSTE 

Bir sandal 
Devrildi 
Beş kişi denize döküldü 

iseler de kurtarıldılar 
E vvelli giin Kasımpa? iokelesin<le 

bir ıandaıl kazaı: ohnuş ve dört yolcu 
denize dökülmüı iae de gÖriilerek kur
tarılm.ıılardır. 

Kaza şöyle olrnıı§tur' Saat 20 de 
Kasımpaıa Ukelesinclen Rizeli Alinin 
sandalına Fenere gitmek üzere dôrt ki
§İ binmiılerdir. San<lı:d demze açılır a
çılmaz hu Arada Kasımpa§A vapur İl• 
kelesin. yanAtmakta olan -.apurun dal
gasmdmı ve içindekilerin telişmdan san
dal devrilmit ve dört mii§tıeri de de • 
nize dökiilmiişle...ıir. 

Bu sırada iskele civannda bulunan 
Haak.>y mürettebatından 703 numaralı 
polia lsmail derhal bir sandala binerek 
denize clöloiilenJerin yardmıma kOflDU! 
ve eancl.alcr Aliyi ve dört miişteriyi bc>
ğııhnaktan kurtararak sandala ahmt ve 
karaya çıbrmııtır. 

Sandalda miişteri olarak bulunan
lardan birinin .Fen erde T ahtaminarede 
Kiremit aokağmda 84 numaralı evde °" 
turan madam Eleni, diğerinin de Edir
nd<apwla Tekiraaraymda oturan Apos
tol olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan di
ğer iki kitinin hüyjyeti heırüz anlapla
mamış ise de Fenerde oturdulılan IÖy· 
lenilmdı'tedir • 

Kol unu makineye kaptırdı 
~epnede Altıparmak deri fab.. 

rik.asmda Serlı.iai makinede çalııırireoa 
gol kolunu pervaneye !caPtınnıt ve kolu 
kınlmrıtır. 

SeriDai tedavi için o civarda bulu
nan Ermeni hastıme.iııe yatırılmqtD'. 
Serkiai be vakaya u..ta.sı Dikranm -
bebiyet verdiğini iddia etmektedir. 

* Ayağı kayınca - ~tada 
tamirde bulunan Bartın v,...: 
rwıda çalıf'Ul marangoz yırım 
yatlarmda Rizeli .lbrahim vapurun baı 
tarafındaki anhara inerken ayağı kay
mıı , dÜfEl'ek muhtelif yerlerinden yar 
ralamnq.tır. 

* Tramvaydan atlan.- - Fatih 
18 ci ilkmektep talebesinden 13 yapn
• iNari oğlu Haısan Saraçh,_,,..şmda 
ermıvaydıın atlarlı:en diipnÜf> yii:ıünden 
yaralanmqtır. 

* Kaçak el - Nipntapnda Tema
nın evinde yapıian .-amada ( 60) kilo 
kaçak et ile iki deri bulumnuttur. 

~ Yük arabasına çarpan tremray -
Kııbataı cadde&irıde Aamıın kullandığı 
tramvay anıbaaı Al.inin yük anrbawuı 
çarpmış, arabanın ön kısmı parçalan
mıflıT. 

Rıhtım memurları 
Tazminat alarak Yı başın

da işten yrılıyorlar 
Rıhtmı şirketi müdürlüğü memur

ı.nna gönderdiği bir tamimde, tiri<et 
teaisatr hülnimet tarefmdan ııetm alın
mış olduğundan §İrketin yrl batından 
itibaren kendilerinden aynlmak mecbu· 
riyetinde olduğunu bildirmiıtir. 

Şirket bet aene hizmeti olan me
murlara ~ ıenelik aylıklan, daha az 
hizmeti olanlara da altı ayldı: aylrklan 
nitbetinde tazminat verecektlr. 

Deniz seferlerinin taksimi 
için görüşmeler 

Küçük kabııtajda yeni oene için d~ 
nizyoHan ile vapurculuk ıirketinin ya· 
pacaklan aeler adedini teshil etmek ii
zere topl.anan komisyon çalqmasıru bi
tinniıtir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, yeni yıl 
ifletmeai için bir 90k batlanla ilaveler 
yapıCmııtır. 

Bundan batka, Gelibolu ile Tnıkya 
•ebilinin ~11111 temin edecek ye> 
ni bir hat iibdas edilmiftir • .Kanımuaa
ııideıı itibaren, her batta limanunızdan 
kallı.arak bir posla vapuru, Tekirdağ 
yolile Karıılııiga, Mii.relte, Şarköy, Ge.
iiboiuya gidecek ve omdan tekrar T~ 
lı.irdağına gelecektir • 

Diğer taraf.tan, yeni aene içeriainde 
yapııla.cak seferlerin adedi çviı.\iği i
çin bu ..ferlerin iki deniz müessese&i 
araaıncla böliifülmesine ba§lanılmıtbr• 

Bunun için de dün denizyallan İ· 
daresinde bir toplanb yapt}nuıtır. Bu 
ııörüımeler bir hııita kadar awecektir. 
Eğer iki miiessese bat ve aettr bölü
miinde ıuılaıamazl- o zmnan it öko
nomi bakanlığınca tetkik eclile<:ektir. 

lstanbul - lzmir telefonu 
Geçenlerde d_,,_i )"llpılan lstan· 

bul • lzmir telefonu elin eıç,lmamıtbr• 
htıml><>I ile Balıkesir arurncl..ı.i devre 
iyi ifliyecelı. bir baldeclir • 

Buradan ıeçecek olan latanbul -
lzmir teWoDUDUn yalanda açolacağı 
ümit ediliyor. 

htanbul ile Zonguldak arasında ya
pıJacak olan telefon hattının biitün mal
zemeıü hazır o>duğu halde infaata M
nüz batlaım-mı[br. Bunun ......,; kı
ım her tarafta bqlmnı§ olmaarclır. Bu 
hattm yapılmaama ilkl>aharda baılıma
cağı aı>la§ılıyor • 

Ticaret ve Sanayi odası meclisi a
zalığı intilıabatına yarından itibaren 
başlana.caktır. Bu iıin hazırhklarile 
uğraşan komisycm çalıtamlarmr bitir
miftir. Oda meclisi azalığı intihabı nİ· 
:ıamname mucibince iki denıoeli ola
rak yapılacaktır. Rey &andığı yarın 
aaat 14 te Tic=et ve Sanayi odur 
Mecl.Wne konularak seçime baılana.· 
caktD'. Odalar nizamınameUnin 26 m
cr amddeainde yazılı aeçD h•kkmı U. 
tıyan ve odaya kaylt)ı bulu.nan bütiin 
tüccar, ihracatçı ve müeaaeıeler inti -
habata ııirecekLerdir. Intihap, aalı ıü
nü öğleden sonra da devam edecek ve 
mecliı azalarını seçecek olan 60 bi
rinci müntehip ayrılmış olacaktır • 
Bu ( 60) l inci müntebip, hafta i<;eninde 
yapılacak bir diğer toplantıda meclis 
azalıklarını oeçeceklerd"r. Nizamna • 
me ~ucibince, 20 namzet azanm öko 

zmıgelmektedir. Baluınhk, bu nam -
zetıkri düne kadar odaya bil~ 
tir. Listenin bugiin geleceği tahm:ın e
dilmektedir. Seçim hakkını haiz olan
ların U.yüı ve tefriki için odaca tutu
lan aioil defterletlınin tıeııkikine devam 
edilmektedir. Bu lru-.t.a yapılacak 
itirazlar, müddeti bittiği için bundan 
böyle kabul edilıniyecektjr. Söylıendıi
ğinıe ııöre, yeni Oda meclis azaları 

araamda bazı değifiklilder al:ıı.c:aktır. 1 •••••••••••••••• 
Bu değiJiklikler hakkında ıündiden 1 

' 
kıa.t'i talminler yürütülememektedir. 
Ticaret ve Sanayi oda.amm yeni mec • 
J.isi aoçildikten aonra yapılacak ilk İç· 
timada ihtisas komôayonlan aynla • 
cak, divanı riyaset, haysjyet divanı ae 
çilecektir. Dört senede bir yenilenen 
bu seçime kayıtlı bütün azanın iştira
k!.ni temin. i?n ayn ayn davetiyeler 

Elektrik UtüsU kullanınız 
Alevi, düınanı ve tehlikeli ko

kusu yoktur. Her dakikada hizme-

te amadedir. Sarfiyatı 

ili. 3 kuruş kadardır. 

saatte 1,5 

10046 
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--. . ~.,, 
Türk tutumu ve ulu al 

fabrikalarımız 
Türk ulusu tutumun iyiliğini 

gözlerile görüyor, kulaklarile dıı • 
yuyor ve ellerile tutuyor. Gözlerile 
gördüğü fabrikalar, kırlaklarile i~ 
;ıittiği makine gürültüsü ve fabrika 
düdükleri, ellerile tutıığu fabrika 
alet ve makineleridir. 

Tutum ona o kadar yakl~mı;ı 
ve onun o kadar içine gİrmİftir. 

Türk ulusu biliyor ki Türk pa
rQSı en sağlam paradrr; en müsta
kar paradır. Bıınu •ade büyükleri
mizin ağzmdan değil beNn en yiik 
•ek Aıınrpa maliyeci/erinden bile 
duyduk, ifittik. Geçenlerde Lon -
drada toplanan 0$11UD1lı Bankası 
heyeti umıımiyesinde okıman •ene 
llk raporda ve bu vesile ile yapı -
lan mııhtelil beyanatlarda da mil
li paramızuı kıymeti ve Mğlamlığı 
yabancı kimseler tarafından bütün 
cihana ilan edilmemip miydi? 

Tutıımlu Türk ulımı onan için 
biriktirdiğini seve •eve milli ban -
halara yatınyor, ve bu bankaları • 
mız, bir taraftan bu paraya iyi la
ü: vermekle kalmıyor, diğer taraf
tan memle/retimizdeki •anayi ha • 
reketini de destekliyor ve perçin -
liyor. 

Bıuw:n için Türk ulusunun tutum 
lu olmasında iki cihetten layda 
vctrdır: Milli labrikalanmızın çı • 
kardığı mallar, bizi harice borçlu 
olmaktan, harice pua çıkarmak -
tan kurtarmakta beraber, aynı za
manda ucuza da mal oluyor. Ve 
Türk ıılıısu birçok ihtiyaçlarını 
hemen eskisine ve hariç rekabetin~ 
kar;ıı yan yarıya ucııza temin edi· 
yor. 

Görülüyor ki milli bankalarımı
za, milli i;ıletemlerimize yatırılan 
paranın faizi sade alela -
de •enelik alınan yüzxle birkaç de
ğildir. Memlekette yeni kurulan 
ve istiı..ale baflıyan fabrikaları· 
mız acaz çıkardığı mallarla bıı fai
zin mikJannı bir hayli yükseltmiş
tir. 

Bu itibarla tutvm sahiplerinin 
içtimai yardun noktai nazanndarı 
da memlekete büyük iyilikleri do
kU11111Uf, ve birçok yurttaşlarunızıı 
ihtiyaçlarını, kolayca ve ucuza te· 
min etmeleri imkanı hiisd olm.ur 
tur. Bu tutum, istihsal kuvvetleri· 
mizi, kamçıladığı, lazlai.bştırdığı 
İçin ~e vaktile büyük sanayii te
•is etmiş, işlerini hkınna koymu~ 
memleketlerdekinden daha çok 
laydalufır. 

Diğer bir nokta daha var: 
Memleketimizdeki ökonomik i . 

lerleyi, sade dq pazarın rekabeti
ne karp bir dıvar, bir engel delil: 
dir. Bu hamle, bu hız, Türkiycnin 
ihracat amllarını düzcftmekte ve 
fimdiye kadar tekniğe yabancı o
lan birçok ihracat mallarımız clalu: 
temiz, daha iyi ve daha ucuza md'I 
olmaktadır. Bu ticaret miivazene· 
miz ve binnetice tediye müvazette
miz için az bir kazanç mıdır? lşfo 
bunaJlardım eden fey yurttaşların 
tutrmırı, yarttavların elbirliği il, 
bu ökonomik savaşta ilerlemeleri· 
dir. 

Güzel Türkiyemiz, gerek coğr .. 
fi vaziyeti, iklimi, gerek tourat ı 
altında ve üııiünde sakladığı bir 
çok •erııet mcmbalarile en zengin 
bir yurttur:. Bunu karış kc:rı:f işle

mek ve birçok servet membaların· 
dan •tilaJe etmek hepimize bo.ç
tur. Bıınun için hiç bir şeyimiz nok 
san değildir. Türk zekidir, çalı; -
kanıdır anlayışlıdır.,, ancak impera 
torluk devrinde kötü bir zihni.>·etin 
bir idarenin kabımı altında kalJı
ğından nele. alamam11tır. Şimdi 
ise cıımhuriyet hükUemti ayesin
de hürriyetin ve çalıpnanın haııa
anı tenellüs ediyor; ve her neles 
binlerce lııalöri yakarak fabrika 
dumanlan şeklinde dıfarl çıkıya~. 

Onun içindir ki Türk en ev1Jelô 
"isti.hıal vasıtalarını,, kendi m•ılı 
yapmıf ve yapmakta devam etmif
tir, Bıı hürriyetin ve istiklalin ken
disine verdiği bir hızdır. Tutumlu 
Türk yalnız İfİne tutunmuf hür ve 
müstakil, medeniyet yolunda iler-
liyor... ) 

Mümtaz FAiK 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 
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Ankarada ramazan .._D_i-1,-b-i-r-(u_I_u-s)_u_n-ta.....ı 
Ve davul ke disidir! 

Geçen gece, bir aıbdatla bera- Bay Mahmut E.at Bozkurt, Vlli-
ber sokakta yürürken, birdenbire, ver.ileJe "ders" verirleen aırocla fll 
9erefesi elektrikle aydmlatıl.ınJ9 bir ııözleri de söyledi: 
minarenin önünde hayretle durmut, - Dil, bir (ulıu) un yarı.n J .. 
ancak uzun dütüncelerden sonra, ğil, kendi.idir! 
ramazanın ilk gecesinde olduğumu- Ben bu ıözün ü&tünde durmak 

iıtiyorıım. Dil, neden ba kadar dezu ve minarede gördüğümüz qıkla-
rın buna delilet ettiğini anlamı~ık: ğerlidir? Şundan ötürü: Dilsiz u-
Ramazan Ankaraya bu kadar ses- laııUıır YCZfcıyamazlar. Hangi u
ıiz gelmittL 1111 ki ixıfkannın dilini ıöylemi,, 

bQfkaaınm dilini, kendi dili gibi 
Ramazanın ilk ıahahı, rahat ve kullanmı,ıa 0 ulus, ııy<OQl alanda 

kesilmeimş bir uykudan sonra göz- (ıaha) ıNUlılt gösterememi,,yaban
lerimi açınca, bir yıl önce ayni ayın cılann kültürü altınJa ezilip or
otuz gecesinde saatlerce beni uyku- taJan kıalkmıştır. Firdeoıiler, 
suz bırakmıt elan sahur davulunu Şirazlı Halızl.ar, Socliler olma
hatırlayarak genit bir nefes alnut- saydı, Acem alıau banca güç
tım. Ruhani kılıkların sokaklarımız lü ko"'fUları cırasınJa çolt
dan kalktığı bir devirde, elbetteki, tan kalıbı dinlenıtlirmip buluna.
demi~tim, bül3nnet merkezimizin caktı. 
gece kılığına bu manasız gürültüle- Bir Firdevai, dili ile Acemi di • 
ri kanştıramazdık. Ve sevinmittim, riltmeğe ~tti. Attıtürkün, bizi, çö
davul da, hoca ve papas kıhklarile kük, hınk dökük bir dilden, ünlü, 
beraber, bir kanun maddesine (ü. öz bir dil kaynağına iletmeğe çq· 
zum kalmaksızın tarihe katıfb di- balayışında:, kurtardığını bütünlq
ye. tirmek, perçinlemek ülküsünü ıe • 

Ancak bu sevincim ne yazık ki zenler çok doğra düfiinüyorlar. 
çok sürmedi. Ramazanın ikinci ge- Osmanlı dil kalıbı içinde, bir 
cesi, rüyalarımın en tatlı yerinde, varlık olduğumuza ileri süremiyor-
ıinirlerimi yerinden oynatan gürül- duk. 
tülerin bu en korkuncile, davul sesi- Birisi çıkıp ta: 
le yerimden fırladım. Bu çirkin ve - Siz nasıl Türksünüz ki türlt-
iptidai ses, kah uzaklaprak ve al- çe konufmuyor, türkçe yazmıyor
çalarak, kah yaklatarak ve büyü- ıunuz! dese, verecek karfılık bula
yerek saatlerce beni, orta çağın di- nuyorduh. 
ni mahkUm!an gibi yatağanda it- Osmanlı dekoru, yıkıldıktan son 

kence ile kıvrandırdı. Önümüzde, ra, onun örümcekli çatuı altında 
daha buna benzer 29 itkence gece- daha uzun yJlar kalamazdık. 
si olac~jı dütüncesi, aoğuk bir dut Kalaaydık, benliğimiz elden gi-
gibi beni titretti. debilirdi. Doğra söze ne denir? 

G 1 Dil, bir uluı'un yansı de::.:1,kendi-
ürü tü mücadelesini, belediye- ıidir. 5

" 

lerimiz, halkın istirahat ve uyku ih· Btıfkalart, "dil, bir ulıu'un yan-
tiyaçlarını gözönünde tutarak actı- mlır,, diyebilirler. 
laı · Sabahleyin saat sekizden ö~ce, Çünkü, onlar dilden alacak!arı
zavallı kısık sesile bağırması yasak nı aldılar. Ona vereceklerini ver • 
edilen satıcının suçu ne idi madem diler. Alıp verecekleri kalmadı. 
ki böyle on, yirmi satıcını~ birlete- Biz ise daha derlenip toplanma 
rek çıkaramayacakları kadar bü- çağındayı._ Dilimizi eskiye bağla • 
yük bir gürültünün bem de gece- yan bütün geri yolları yıktı '·. Gö
ninen koyu uyku saatlerinde yapıl- zümüz, yalmz ilerisini görüyor. Ge 
ma&ma ses çıkarmayacaktık.. riye dönemeyiz. Arkaya bakama. 

iki liralrk bir çalar saatin, oruç yrz. Dilimizi kurmağa yarayan ne 
t~an e~ler~e peki.la görebileceği varaa, dağılanları yeni baftan top.. 
hır vazıfeyı böyle, bütün ,.ehri u- lıyartık, bozulanları, yeni baftan 
yandıTacak, umumi bir vasıtaya düzerek, prçalcınanlan biribirine 
gördürmeye ne lüzum var? ekleyerek, göçen çatıyı yeniden ıiv 

rüteceğiz. 
Şark tesirinden ve çefnisinden u- Atatürk, özdili ba,arma işine, 

zaklatmaya bütün varlığnmzla ça- bof yere mi bütün giicile uınldı? 
baladığımız bir devirde böyle, hat- Gazeteler, b(Zfyazılarım gelişi gü
ta dinle de bir alikan: olmayan kö- zel mi öz türkçe ile yazıyorlar? 
tü göreneklerin devamında bir ma.. Herlea bildi, anladı, gördü ki. 
na c öremiyorum. Sank gibi, cü1>- bizim için dil işi, yarı T ürklüğiin 
be ;:ibi, zaran onlardan çok daha değil, bütün Türklüğün ipdir! 
bü -k olan, sahur davulu da artık M. Salahaddiıt GVNGôR 
tar"he karıtmahdır. Belediyeler, 
bence, böyle küçük teferruatta da, 
kurultayın kanun çtkarmaamı bek
lememeli, doğru ve iyi olan ifleri 
kendi kararlarile halletmek yol~ 
gitmelidirler. 

Ankara gibi kesif çah9ma tehrin
de, yurttqlar, yüklü ııe yorucu bir 
günden sonra, rahat ve ka.buHU.Z 
bir uyku uyumak hakkını kazan
mıtlardır. Onların bu en tabii hak
larına hürmet edilmeai, sadece da
vul denen gürültü aletinin hükUmet 
merkezimizin göbeğinde, gece ya
rılarında birdenbire bir orta çağ 
havası yaratmasına meydan veril
memesi doğru olmaz mı? Bu be
nim biricik ramazan dileğimdir. 

Yaşar Nabi NAYIR 

MHli tefrika: 4S 

Yatında iken belki ben de onun an
nesine timdi baktığın gi.bi bakmı-
9ıındır. Felaketler hep o yüzden 
geldi batıma ya! bak ..• Benim elim
de de senin elindeki çizginin ayni 
vardır. Görüyor musun? Zühre da
ğında bir yıldız ve onun kalp hat
tı üzerinden uzanan ucu •.. efen
dim? Nereye gidiyor? Taaa tali 
hattının nihayetine kadar ... 

Ve parmağını sallaya sallaya bü
yük bir ciddiyetle; 

- Amaaan delikanlım. .. Ama
an ! - dedi - ömründe biran kadı
na merhamet duyayım deme, yanar 
ım! 

Odada bir sükfuı oldu. Hepsi Sul
tan Hamidin e~ki yaverini sırma 
kordonlu üniformadan kolsuz der
viş hırkasına ulaştıran tesadüflerin 
muammasını çözmeğe çalışıyorlar
mıf gibi susmutlardı. Nazmi batı
nı önüne eğmif, kunduralarının u-

DOGUM 
Trmnvay, tünel ..., e!ddrik ıirketı.. 

ri maliye işleri nriiteh...., SAMI KA
ZIM'm hir oğlu dünyaya ıelmiftir. 
C-Ç ana b.bayı ı...tiular ya'ft'Uya uzun 
ömür .,. mısvaffalayetler dileriz.. 

Türkiye İ§ Bankası lıtan
bul şubesinden : 

Mülıra itibarı ınii ı..nı.aımm Ha
a Halil oğlu Hacı Mahmut iomine y~ 
zrlı 31737 ve 31818 •yılı muvakkat 
ve 347081 - 347083 ve 347223 aayıh 
aslı ve Hacı H...U oğlu Hacı Onnaa 
ismine yazılı 31738 ve 31819 aayıh 

muvakkat ve 347084-347085 ve 347224 
oayılı Mil biase senetleri luıybolmut
hlr. 

Yenileri verilıeceğoindea eolıilerinia 
hükmü olmadığı ilin olunur. 

rt.Lel iti: Naımi Şehap 
cuna bakıyordu. Bu sırada çekin
gen bir ses i9itildi: 

- Doktor bey! Doktor bey! 
Gözler kapıya dönünce genç, 

komisyonun o hamarat hademesi A 
)iyi gördü: 

- Hayrola dost! ne var? 
Doktor ayağa kalkmıştı. Ona doğ 

ru yürürken; 
- Bizi~ yağlı müşterilendendir 

- diye mırıldandı - gene teptir-
mit olacak ! isterseniz, biraz da 
benim odaya geliniz Nazmi Bey •• 
Burada hülya, orada hakikat var
dır. 

Bir batkası için, belki 9u iki es
mer kızı bırakıp yerinden kımıl
danmazdı; ama Alinin bu garip 
doktora niçin gelip gittiğini pek me 
rak etmitti. Falcıya; 

- Şimdi gelirim Beybaba .. 
Dedi ve doktoru takip etti. 
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KUVVET 
Bay Adil biı- ımiieu on müdüriidür, 

Ahlôm tdikkileri zayıf olduiundan 
miieı.eamin DBllltaıwtbecisi ile uyuıaraık 
anı ınra fukara için toplanan paradazıı 
mühim ltir kıllllUIU cebine inclinnekte 
bir beis côn>ıez ve bu paralan mev
hum fuıkara ailelerine verilmit gi>i gö .. 
tererek uydunoa u.-Iar atar. Gene 
ıiinün biriDıle mubaoebeci ile birliltte 
bu mMııı:rm beoaplan cördülderi unda 
odacı içeriye .-irdi: 

- Bir zat ııeldi, aizi görmek isti. 
yor. Bu vakit kimoeyi kaloul edemİy ... 
ceğinizi aöyledim. (Kartımı ver, ıayet 
mühim bir İf için ıeldiğmu aöyle, o ,_ 
Dİ bbul eder) .ıedi vekartı uzatb. 

Bay Adil kartı okudu: cMeclisi ;... 
danı azaarudan Refik.» 

MWıal<i>ec:ıi. ile bid>irlerine bakb· 
lar. Hiç bira.in bu zat ile hıuuaiyet
leri yoktu. Bay Adil: 

- Söyle, buyur•unlar, dedi ve mil• 
hurıbec.iye dönerek ili.ve etti: 

- Siz de hurada bulununuz. Beüııi 
heoapla met1u.l olduğumuzu cWiir de, 
ziyaretini uzabnaz. 

Bay Refik gayet ...bi bir tavıria 
içeriye girdi. Her ikiı.ine de ba§lle kı
oa bOr ...ıaın verdi, Bay Adil<ı: 

- Swnle biraz hususi görüfmek i .. 
tiyorwn, dedi. 

Bu oöz üarine muha&eheci derhal 
defterleri kapatarak odadan çıktı. Bay 
Adil tatırdı. Acaba bu zat bir 19yler 
mi duymuttu Hesapları tetkike mi 
gelmiıti'! Meclisi idare azaıuım ıald -
hiyeti <>lduiuna göre bu ihtimal hiç te 
uzak değiJdi. Bay Adil, gelen zata bir 
koltuk gösterdikten ve bir oigara ikram 
ettikten ı10nra: 

- Emirlerinize muutazmm efendim, 
dedi. 

- Sizin hakkmızda bazı ıeyler itil• 
tim. 

- (Fena halde boaılarak) ue gibi 
19yler efendim?. 

- Vakıa bu ipttiklerime inanmq 
değilim, yokoa meııeleyi başka mecra • 
,ya lroyanlım. Biı- ci<ia meoele çok na
zik. Talık.iki çok güç, onun iç.in Wn.at 
ıizin.le gôriqmei:i tercih ettim. 

- l'ek isabet etmiı&iniz. 
- Mesele JlUiur: lieninı bir melre-

Mn:ıı var. Ouunıa s.i:ziıa de miin·ebeti
niz varmıı. 

- (Geoit bir nefes alarak) ha, te-
1;,ımm timdi erıledmı Lltki.u böyffı iı
dı k.ocirw.oc yfuıwıoen haurlı adamlar 
araunda dargınlık olur mu? 

- (.liidd i.le) hayır efendim, benim 
met....Hın adi. bir kadm değildir. Onu 
kandınnak için ha çok fedakarlık lar 
etmiı-'niz. Süheyii. ile biç münaı.<>uette 
nlunmadını-.< mı? 

- (Gülümsiyere.lc) bir iki dda gö
rüttüm. Lakin metresiniz olduğunu 
bilmiyord""1. 

- uJıeydiniz, clerbal selimı keoer
cı;....,. öyle mi? 

- Pd< tlıDii değjl. mi? Siibey(i. i
çin sizin ga muhterem liir zatm batı
n kırılır mı? 

Bay Refik bu cevaptan pek -
DllD oldu: 

- OyieyM alııclen bir r:ic.n var. 
Süheybiya bir meirtı.., yazeceksmn:. U.. 
l<ia beıı oöyiiyeceğim, aiz yazacalmnız. 

Bay Adil bir kağıt aldı, biri oöyJe
cli, öteki yazdı: 

cSiıheyla Hammoieadi, 
c:Do.tunuz Bay Retik'e bm.imle 

ıöriitmelruı olduiunlbU ifham eder 
tarzda bazı aözler aarfelmİ§siniz. Biln.. 
Iİniz ki aizinle ıxW)iılgıUmız bir iki de
fa 'Vaki olım.ı,tur. O da Bay Re6kle ı
r.._. olduiunuzu bilmediğimden ile
ri ,....,;,tir. Ma.lem ki aiz beni de o
nu da aldattm.a, artık anunı"Mla hiç bir 
nıbota laılmMDıJlır.» 

Bay Re!* mekbılıu poetaya attı. 
Ertesi günü Sübeyliya cidip teeMiirü
nü wıl_..!r iotiyordu. Filvalci ertari 
&ÜD Sübey.laya cittiii uman, ı...dmı 
pek hiddedi b..Idu. K.ecba mebıp <> 
linde bir "f'liı, J.ir yubn gezİnif«du. 
Bay Rdik hiç l>ir f'IY.dıım luııberi yok· 
IDUf ciıi göoıiindü: 

Pek külüstür döteli ve yan luı.
ranhk bir bekleme odasından mua
yene haneye girdikleri zaman, d• 
tor kapı ardında bir çiviye takıb 
beyaz gömleğini aldı; 

- Söyle bakalmı pitkin bovaJlo 
d11-•• - dedi - gene ne oldu? aa
na bin defadır söylüyorum. Oç ay 
ağzına rakı koymayacaksın. Zeytin, 
zeytin yağı, sirke memnu. •• Fazla 
baha.rlı, tuzlu, biberli yemekler ya
sak ... Söz dinlemiyorsun ki. .. 

içi, ölü yılan yavruları gibi yan 
yana uzannu9 kıvnk sondalar, iğ
neler ve garip garip aletlerle dolu 
ve her tarafı camlı bir dolaptan kü· 
çük bir tit• çıkardı; Nazmiye bak
tı: 

- Elinize biraz alkol dökeyim 
mi? 

1 . 1 - ıtemenı. .. menı. . 
- O halde siz bana dö1cünüz.M 

Mükemmel... kafi .•. Şuradan bir de 
kibrit çakarsanız çok meımnım ol,a.. 
cağını. •• ili ... 

Alkol parlayıp sönünce ellerini 
oğu9turarak Aliye yald&flı: 

- Eğer geri teptiyse bu sefer 
tedavi uzun sürere-. Hem timdiden 
söyleyeyim ..• Pek pahalıya mal o
lur. Soyun bakalım. 

Nazmi, töyle böyle tanıdığı bir 
adamın bu kadar mahrem bir mu-

- Ne var, pek uıııbi 
rwı? 

- Benim yerimde ol da kızma. o G.. 
zin Bay Adil denilen miidiirünüz ne e
deps~ herifmit. 

- Hayır ola, ne oldu? 
- Utamnpx ademın bana. ya7.dığı 

ıu mektuba bak. Guya ben onun may
mun suratına i§ıkmqon. Bir daha rast 
ıeliroem yüzüne tüküreceğim. 

Refik Arzuauna art.ık tamamea 
nail olmuıtu. . . . . . . . . . . . 

Bu vak'adan bir kaç ıün aonra Sü
heyli. apartımanmda yalnızdı. K.epı ça
lındı. Adil içeriye cirdi. Süheyli bir
den yerinden fıriadı: 

- Ooğruou, baım geçen ıüııkü 
mektubu. yazdıktan oonra, evime gel· 
meloteki ceNreıiıııİ:ze hayret ediyonım. 

- (Gülerek) müsaade et Sülıeyii, 
İp anlatayım, bu mektubu Bay Refik 
tehdit etti de yazdım. 

- Y a}an, yalan, artık hiç bir .;;,,.._, 
Düze immmıyacağmı. 

- Peki amma, elimde kuvvetli bir 
delil var. 

- Nermi! o kuvvetli delil? 
Bay Refik cüzdanından iki adet el

liter liralık kayme çıkardı, cenç kadın 
derlW~: 

- Eğer bôyle kuvvetli bir delil ile 
ıelmemiş olaaydm, halin haraptı, de-
di. SEM 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

O•m-.ahça karııWJarını yazdıinnıa keli
melerin O:ıı:: tii.rlılçe mukabilleria.i bularak tek
limizin bot haaelerin• yerleıtiriniz •• keswek 
"Milliyet: Bilmece emmurluiwaa" ıönderini..:ıı:. 
Bilmecemizi doiru ba.lleclenlet" araıında kura 
çelıciyor •e ka.zananlara bec:liyeler •eriyoruz. 
Müddet: Pazarte.i sünü akıamma kadardır. 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 

9 1011 

2 1 111 1 ı aı 1 
3 ,il \ 1 111111111 
4 111 1 1 8 1 1 

~ l ll ı 1 1 1 1 
6 ~ i ' ~ 1 1 
7 il 1 
8 111 . 111 -:--1 -Tl-7:1 ::-:---+-ı 
9 11111 1 I I IB :&I 
H ili 1 1 I 1111 1 1 
11 1 1 1 1 1 -Solcla. Saia; 

1 - Miidür 8 itareıt a.1fab 2. 

2 - Sa)'t 2 Rahıt edab 2 Nasıl 4. 
3 - Nota 2 Afrika.da bir ••bir 3 
4 - Ziyade 3 Reı•, a..,.-. harç S. 
5 - Mıaırda IKr •• 3. 
6 - Ned.ret, Aba ııliıiıi &. 
7 - Meyaa 3 Ayı. ,.,. ...... 2 Şart ........ 2. 
S - Hançer 4. Ka•• 2. 
9 - Ab•s 4 

10 - Düa,.a 4. Garap 5. 
11 - Gar•t, bile-. taarrn 4. ltir nalı; 4.. 

Y~- At•in 
1 - M•aiki i.leti. 5 
2-H.....,2A..ka3Beyu2 
3 - isim, ıöhret 3. Tatlı deiU 3. 
4 - Ali.ka., •erb.t 1. Selimülkalp 1 
S - Nota 2 Ma.aio, &kortla, itlmaala 7 • - s., •• 2. 

7 - Ceaöılik 2 . ...U.oal 5. Lir hari 2. 
1 - Cadde 4 Valide 3. Al&, ... .ı.ı..t, .... 
...... 2. 

9 - Arı 3. bal Japar 3 • 

ıo - Delil, iobat 5. Şort ..ı.t. 2. 
11 - Mebas. MÇ.ilm~ 6. 

Ba ayda Tayyare Cemiyeti e
vinize zari bırakacaktır. Fitre 
ve ukôtımzı bunan içeri.ine 
koyunuz, adınızı ,sanımzı yaz;ıp 
geri veriniz. 

ayenennde hazır bulanacağını tah
min etmemitti. Geri çekilmek iste
di. Fakat doktor ona alıkoydu: 

- Durunuz 1 durunuz! - dedi
BiT nezle, bir bat ağrısı bundan d .. 
ha tehlikelidir. 

. Elinden milyonlarca altın geçmit 
hır adam silik bir nikel kuruta bak
nıağa hazırlanrrken bu derece la
kayit olamazdL Bir mukavva ku
tudan gümüf çerçeveli bir gözlük 
çıkardı. Bunu burnuna yerlettirir
ken hafifçe eğildi. Alinin ötesine 
berisine üstün körü bir göz att: 

- Evet.. Evet. .. Söylediğim gibi. 
ihtiyatsızlık ..• 

Doğruluyordu. Hatta gözlüğünü 
kulaklarından aJmap da hazırlan
mıfb. Fakat "riicudunda birden bir 
ürperme, yüzünde müthit bir lwr
ku belirdi. T ekra:r eğildi. Bu sefer 
büyük bir dikkatle gözlerini bir 
noktaya dikmifti. Anlatılmaz bir 
•eyler homurdandı. Sonra çevik bir 
hareketle doğrularak Alinin &111'• 
tına dik dik baktı: 

- Aı; ağzmı 1 . . 
- Kıvır dudaklarım! 
Pannaklarınm ucuna bıuıp ywı:. 

aelmit, içinden zehiTli gaz fıtkmm 
bir mağaraya dÜfmekten lwrtaıyor
IDUf gibi, iki adım geriden, batını 
sağa, 90Ja oynatarak bakıyordu. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T AS 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafıuıla icrayı muamele etınekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 9563 

.. --• Öksürükler çok defa tehlikeli h11talıklar g5aterir __ .. 

KATRAN HAKKI EKREM 
fl u tehlikelerin önüne ıeçerek öksürükleri keser ve müzmiıı bron~ltler ile göfÜ' 
nezlelerini kat'iyyen geçirdiJti gibi nefes darlığın• da çok faydası vardır. 9772 

Bugünkü program 
1 S T N BUL: 
18: Çay Mati. Otel T okatli7and.a• tran•· 

mİ•7ou. 19: Ji..mnaatik Selim S.rrn 19,30: Dün.
ya haberleri. 19.40: H a••J'•n kitar takımı. 
20,10: Ziraat b.ka.nhiı lr.onferanaı. 20,40: Ta
Mrruf ve yerli malı baftaaı. , lr.onferaaı. Z0,50: 
Plik aea muaikiai. 21,.20: Anadolu ajann - hor
aalar. 21,30: OrL;estra. 22: Caz •• taıuco erkea
trası. 

.823 Kha. BOKREŞ, 364 m. 
11.30: Dini. neıriyat. 12,30: Orkestra kon"

ri. 13,30: Fan.i.ca Luca takımı. - H a berler. -
Konserin de•anu. 17: Kö ylü aaa ti. 18: Jean 
Marco orkealTası. 19; Haberler. 19,15: Koaae
rin de•amı, 20: Oni•eraite, 20,20: Pl~k. - Ha
berler. 21: Piyano konseri. 21,30: Cazband. 
22: Spor. 22,10: Cazband. - Haberler. 2.3,.30: 
Cazın de•amı. 

823 Kb.. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Şarktla.r . 18,50: Konferans. 19: Radyo 

piyeei. 19,45: Konferans. 20: Orı lıı:oa.ıer.i.. 20, 
35: Richard Taubı. rin pla.ldarındaft. 21: Leb 
danalan. 21,30: Hafi.f musiki. 21 ,45: Haberi .... 
21,55: Muhtelif, 22: Neıeli netriyat. - Sö•
ler. 23: Rekli.ın •• konser. 23,30: Da•• ma.si
kiai. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
18,30: Plak. 19,15: Kuartet konser4. (Do

orak) 20,15: H a berl"r. - M~lli netriyat. 21: 
Konıer ( op..-alardan.J - Rekli.mlar. 22,25: 
Radyo orkestrası. 23: S;>or, haberler. 23,29: 
Hafif muaiki. 24.15: Pl•k. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Mikrofon ıezia.tisi. 19,15: Ma.,ditı or

keıtraıı. - Sözler. 20.,.30: Spor haberleri. 20,.40 
Operet parçaları. 22: Bura Çinıea.• orkestra ... 
23,10: Haberler. 23,30: Danı muai.kiai. 24,lSc 
Bacbmann salon ku•rleti. 

ROMAMA . NAPOLI • BARI, 
18: Şarkılı M"nfonik moıUki. 19,15: So,ıdeT. 

•• plak. 21 ,45: Koro kooaeri. 23,30: Dana mu.
sik1aL 

Khs. LEIPZIC, 3~2. "'· 
18,35: Betik ,a rluları. 19,10: ş .. prosram. 

20,30: Sö:ıı:ler. 21: Ne,rli alı.tam m\lsİkiai. ~30: 
Beetho•e•İu eaerler•nd.. orkestra refakatile 
keman konseri. - -YENi NESRIYAT 

Büyük gazete 
Büyük Gazetenin bugün Çtbn 8 Ü 

oayısı, ......ı.ti güzel bir kaplık içinde 
hak*i bir Avrupa mecmunı ayarın -
dadır. 

·Büyük Gazetenin bu oayıamda .,_ 
raldı ve heyecanlı dört tefrika, mü
bakalar, bilmeceler, diinya v.ık..

yazılar vardır. Büyük Gazete 
1 Tüıkiyede en çok oatan mecmua .,._ 

muftur. Kanlerimize h............, tavU,. 
ederiz. 

Ayın tarihi 
Dahiliye vekaleti matfı.w umum 

müdürlüiü tıuıofından her ay netredil
mekte 00. (Ayın tarihi) nia 9 numa. 
ralı eylül M)'Jal da çıimıııtzr. 

Y alııız Tüııkiyemm değil, biitün diD 
7" hi.diseılerinin bir takvimini tetiDI e
cle:n bu 552 calıifdik kitapta o aya ait 
ökonomi, ayaoet, içtimaiyat, kültür " 
sanat hareketlerini vesikalaril• bulatıi
lirainiz. (Ayın tarihi) bütün menılek..t 
" dünya hicliselerinXı ltir aynaudr. 

llbmbul birinci iflU memurluiUD> 
d- - Kmııruııc:uf< eczayi tılıbiye f .... 
rikamıda. 1D11VCUt ~ birinci artın

da oatıbımıymı eczaalara " ecza ele -
pcıUrma ..,. ıaboratu ..... ıara liizunlu ..... 
Z1 .rça t.lamlarmm İl<İnc:İ arttıımul 

b11 ayın 17 inci paz.arte&i günü aaat 13 
te mahalli mezkUrlla oatılaaıp.daa a.. 
!iplerin ~ ilim oı ......... 

(5884) 

Nihayet hiddetli hiddetli; 
- Sıyır kolumı 1 - dedi - K

alacağmı. Beyhude zahmet ama. 
milyonda bir ihtimal ile yanıllJllf o
labiliriz. 

Ali ne olduğunu anlamadan c:. 
ketini çıkardı, gömleğiniıı lwlımm 
sıvadı. Doktor bir kaminetoyu to
tu,turmut, parlak bir madeni ç•nalr 
içinde bi.:,.ücek bir tınngayı ve bir 
iki iğneyi kaynatınağa batlamJfb. 
Bir taraftan da burnundan soluya. 
rak söyleniyordu: 

- Kimlerle dü9üp kalkıyonun 
bilmem ki ... Senin çok paran var. 
Genc.ain de. Galata sokaklarında mı 
dolatıyoraun? ne haltediyonun? 
Şimdi ayıkla pirincin tqını ba.ka.. 
hm. •• 

Bu sırada, d19anda bir ayak -
ai ititildi. Muayene odasının kaPl
smı vurdular. Doktor, birinin palas 
pandıraa odaya dalmasından ürfO. 
tüğünü gösteı:en bir atiklikle hemen 
kapıya dayandı: • 

- Kim o? ne iatiyoraun? 
- Mehmet bey geldi de- cWi-

. tor bey! 
Uzun boylu esmer kum _ini ta

nıyan Nazmi; 
- Beni istiyorlar doktor". - de

di - müaaadenizle ••• 

Koridora çJrtıiı uman esmer 

1111111 ••• 
Eski Fransız TiyatroaundB 

Şehir Tiyatrosu Operet knınl 
12-12-934 tarihte çarıaınbe. giinil 

tamı oaat 20 de cuma aüuü --;;,,..~ 
saat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Eknm Rept, bestıeleyesı 
mal Reıit. 

OZAN OPERETi 
Muhlis sa.bıdııat 

tin (eski Süre 
Şehzadebqı f 
rah tiyatrosUJld 
Fabri - Gülünç l 
mail Dünbülü b 
gece 

.ARLA KUŞU 
Pek yakında: 

COPPEG1TT1 

Sultanahmet üçüneii ı.ılı 

mahkemesinden: Mahmutpafada 20 

lu manifaturacı Aatiraniğin Roza 

maıda Çrnıı oilu Ennr fanili .... 
...., fabrikamnda müstahdem w N 
o-•niyede Küçük Nunaoı._w,. 

tan • ela 7 No. ela *amet eden 1:1 
ya ti aleJhi- mçbiı ( 68) lilıa 

daT&llaıdım dolayı Hay.ti tarıılma 

derilen ~ dıwa -eti..uı 
miiwpr tarafından wırıleu 

- -- mukaddem h 

1 

.... 

Mllllli meçfıul.e ~ ... ilı" ........ i!Jlll~ 

aıeçW cdcluiıa azıılaıılımt ""' ·+ 
kemece tebliıratm na- icr • !ılı 
rar ..nkırif ve tay.in olUIWI 12-1 

t.nhisııe nııin.lif --i .-
14,30 da mı44+ nede Hayatinin 

lıulo- ffJ11 tauıfmdoın 

bir -ı.il aıöndıırmeai ..... taluliıııde 
ktllDdlin 813'..,_ .ı.... edeceii ııı4ı 
malrwnma kaim olmıık üse ilin 

nur, (6871) 

kız can aı:kmti&ile söylendi; b 
- Aman." Bu adamdan da 

tık artık. .. Sanki oda.una ~
için bayılıyonnu,um gibi bir bı 
det- bir IUl'&t. •• ne oluyor 
ki .. 

- İçeride ziyaretçisi varch-· 
diyecek oldu Nazmi -

- Onun ziyaretçileri- AJı-b 
nun ziyaretçilerinden m~ 
huyunun- Hepsi zehirli Y" 

Ona gelenlerden birini 90keldll 
kadınla beraber görmiyor 
zavallı icadının yakasına }.;..il 
rılmıt sanıyonım. 

Esmer kızın çenesi açılınıfb. 
tası! söyleniyordu. 

Ma:amafih geoç 01111 f 
dinleyemedi. Y akasma bir k.a1 i 
fil dudaklarına bu lcaranfildeıt :ı 
d~ gözalıcı bir tebessüm ~ 
mut olan Mehmet •beyle kart 
mıttı, elini uzattL . 

- Gel bakalım benim veliııl 
tim gel... Ayran mı içersin. 
ve mi içersin 7 Limonata ı:ııı, b 
su mu? 

- Hiç bir teY Mehmet Be1,.. d 
- Oldu mu ya? Seni bu P 1 da beklettim. Ama bizim Jıı:ı 

baba, doktor sana yokluğun:# dıı 
durmamıtlardu. 

(Bitmedi) 
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ilk yazdığım 
Roman 
Artık bu sefer romanımı mutla.. 
~ llefrettireceğim. Fakat ah, bu 
lilzeteciler, ne her feYİ beğenmez 
'claıııiar... Şurası Matbuat kanu
llllQa uygun değilmif, fU fasıl uzun 
~· fu tarafta arapça, fança ke
lıııeler çoknıuf... Bereket versin, 
t ... ıın küçük olduğu için büyükle
~ l<lYmaamı ve sözleriri diııleme
&ıııi biliyorum. 
d On aene var ki bu romanımı yaz. 
tın. Görüyorsunuz ya, ne ka
~ eııken romancılığa batlamışım. 
ı.~ ki bende istidat Yarmıf. Za. 
::'il küçükken bana evde herkea 
0tle söylerdi: "bu küçük ileride 
t~ olacak" 
lloınaınunm ismi "Son aevda" 

dır. Son aevdayı bitirdiğim zaman 
'.:11 Yedi ya,mdaymı. Son aevdamı 
"l!ğil ha, yanlq anlaım.ıyalım, ilk 
~ demek i..tiyonım. Bir ae
~ imla yanlqlııklarmı düzelttim. 
liık dili arattırma kurumunda 
~ olmadığım için, onlar gibi bile 

, A~ fanıla yanlqı da yapamam ya ... 
:"tlk ondan eonrıa ba.tladım gaze
~-~~anelerini birer birer do
~a... IDı: gittiğim gazetenin 
;ırır müdürii olacak zat müsved-
1~\eriıne töyle bir göz e.ttı. Daha 
"il kelimesini okwnadan, romanın 
~~ uzun olduğundan bahsetti. 
"lltleıoe.ini unuttum, Yazdığım 
~~ on iki b.lm defter tutuyoc-

Ce.aretim kınlmadı. On iki ka,,. 
~Ilı defteri evıe getinlim, bu aefer 
~ lıatladmı kısalbnağa._ Teksif 
~lı ğe •.• Yeni anlayacağınız öz 
'1e getirdim. On iki kalın defter 

30() sahifeye indi. indi amma bu 
~fer artık eaki gazetenin tahrir mü 

0 Iİriinü gözüm tutnadı .. Gittim 
,,ilfka gazeteye.- Buradaki zat ta: 
hi:r defa okuye.lımn dedi. Uç ay 

lııiiaveddeleri yanında tuttu. 300 
ıahife üç a.yda okunur mu? En nİ· 
lıayet ne deee beğenirsiniz?. lçin
~e atk ve aenla<Rn fazla bahsedi-
1Yonnuş. Halbuki zıımanmıızda 
'\it ve sevda kalmanı,. im.it-

- Roman iyi amma., dedi, için
~ fÖyle meraklı bir zabrt:a va:ka. 
j1 olınalL Bir polis auçluları yaka
ôlınak için marifetler gölll:ermeli .•• 

Bu kadarcıık teY için de gene ce
~tinı kınlmadı. Defterleri gene 
~ltuğumuza alarak evin yol.unu 
~~ Ankara caddesinde ne ka
~ Polis romanı vana hepsinden 
'1dıın, birer birer okudum. Öyle 
4, Polis romanı ya:znwk için, bu 
~İt roman yazmak telcniğini bil
llıeli. Bu tekniği ö~ndim ve ro • 
~ ethutan bazılarını de 
ğjttirdim. Fakat romanmıın ismi 

1 t~ııe eaki isimdi: "Son sevda" 

., ilk gittiğim gazete tahrir müdü· 
~llün tavsiyesini de unutmamıt • 
d;1' Eş.hu değiftiriı-ken, romanmu 
b Yeniden hayli kısalttım. Hepsi 
lı sefer 103 sahifeye indi. 

. Gittiğim üçüncü gazetenin tah
~ tnüdürü de beni üç ay beklet· 
~ten aonra ne deae beğenirsiniz. 
~lnanımdaki vakalar hep lstan • 
d da geçiyormut· Halbuki Ana • 

01uyu unutmufum. 

Su kadarcıkla da gene ceare • 
:İtıı kırdmadı. Müsveddeleri aldı· 
!'tıı gibi eve döndüm. Dönerken 
~Ankara caddesinden büyük bir 
lti"la.dolu harituı ve bir coğrafya 
~ ~ı alımttım. Kitabı okudum. 
~ya göz attım. Artık roma • 

~1tııdaki vakalarm en çoğu hemen 
t l!tııen Anadoluda geçiyordu. ismi 
~ile eski isim: "Soa aevda" 

t' Su sefer bir ba,ka gazeteye git
'111. Bu gazetenin tahrir müdürü, 
10"'~- • • • k be~ d' Od -nın ısmını pe gen ı. a 
~İil\'eddeleri üç ay yanında tuttuk 
"il sonra bana dedi ki: 

f .._Mevzu biraz kanpk. .. Yaka. 
dl 4tanbulda mı geçiyor, Konya
~1 lllı, lzmirde mi, Erzurumda mı, 
'""!( helli olmuyor. Sonra günün 
~."kine uymalı. Şimdi l-iz ilerile • 
't l:ıir medeniyet asrındayız. Mev 

l1ııı, 'b' il! otomobil, tayyare, tren gı ı 

}'ler de karıttırmah ... 
~ llu kadarcık teyden cesaretim 
~t.ıldı mı, diyeceksini-ı? asla ... 
\>, li'"eddeleri koltukladığım gibi 
" ırittim. Tayyareciliğe ait kitap· 
~· mecmuaları eve taşıdım. Hep· 

okudum. Bu i' te on &ekiz ay 
Alllala romarumın itmini hi 
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Şimdiden elinizi kolay. resimler yapmağa alıftırınız 

Çocuk oyunları Eo oyunları 

Hesapla oyun 
Oyuncular bir daire halinde san

dalyelere otururlar. Herkes ayak
larının ucuna birer kutu içine gö
ze görünecek surette muayyen mik
tarda, mesela bet tane gaj koyar. 
' Bu oyun için hir de lastik top 
lazımdır. Oyuncunwı biri topu di· 
ğer herhangi bir oyuncuya atarken 
iki rakam söyler. Diğer oyuncu hem 
topu ttwnağa, hem de o esnada bu 
iki rakamın hasılı ceınini söyleme
ğe mecburdur. Eğer yapamazsa to
pu atan oyuncuya bir gaj verir. Sm 
ra topu kendim bir başkasına atar. 
Ayni zamanda da mesela üç bet 
diye bağırır. Öteki hem topu tuta
cak ve hem de sekiz diye cevap 
verecektir. Hangi oyuncımun gaji 
biterse, o, oyundan çıkar. 

Zarları bilmek 
Bir arkadaşınıza iki zar veriniz 

ve siz arkanız dönük olduğu haJ. 
de, maaanm üzerine a.tsm. Siz zar· 
lan görmüyorsunuz. Arkadatınıza 
ablan ZIUII söyleyeceğinizi iddia e· 
diniz. Kazanırsınız. Kazanmak için 
orada bulunaıılardan birine bir 
kağıt ve bir kalem vennız ve f1I 
söyleyeceğiniz hesap ameliyelerini 
yapım: 

- Zarlardan bir tanesi kaçsa 
onu yazınız. Ayni miktarı ilave e
diniz. YekWıa daha be' ilave edi· 
niz. Cemediniz. Çıkan yeklinu 5 ile 
darbediniz. Nihayet en son yekune 
öteki zardaki rakamı ilave ediniz. 
Ne yekun çıktı? 

Farzedelim ki aize çıkan yeku
nun 88 olduğunu söylediler. Sizin 
bütün yapacağınız 'ey bu yekun· 
dan 25 tarhetmektir, ki geriye 63 
kalır. Demek ki atılan zarın biri6 
öteki üçtür. 

la değittirmemiştim: 
"Son sevda" 
Bir defa daha deneyelim, dedim. 

Bir batka gazeteye gittim. Hani Is 
tanhulda gitmediğim gazete kal . 
mıyaca.k diye ödüm de kopmuyor 
değildi. Roman da altmq iki sahi
feye inmitti. Son gittiğim gazete
nin tahrir müdürü bu altmış iki sa 
hifeyi de uzun bulmaz mı? 

- Kısaltmız efendim kısaltmız, 
dedi, roman ne kadar özlü olursa, 
okuyucuyu da o kadar yormaz. 

Gene cesaretim kırılmadı. Eve 
döndüm. Bu sefer de öyle kısaltım 
fım ki tam öz bırakmış.mı. Koca 
roman iki &abifeye indi. itte buyu
run! (çantasından iki küçük yap
rak kağıt çıkarır). 

Fakat affedersiniz efendim. 
Fazla gevezelik edip başınızı ağ. 
rıttım. "Orhon" gazetesinin tahrir 
müdüründen telefonla randevu al· 
mıttım. Oraya gideceğim. Eğer bu 
adam da romanımı kabul etmezse, 
itiraf edeyim ki, bu sefer cesaretim 
kırılacak. Hani yazmaktan vazge
çecek değilim. Romannnın ismini 
değİftİreceğim. Çünkü hemen bü . 
tün gazetelerin tahrir müdürleri 
artık bu İsmi biliyorlar. Belki de 
bu yüzden beni atlatıyorlar. Roma 
nıma "ilk Sevda" adını verece • 
ğim. Zaten romanımı öyle lcalıba 
koydum ki, hangi imıi bulup koy
aam, mia ıibi yakı:pcak. 

Bir küçük tecrübe 
Bir arkadatınıza sandalyenin Ü· 

zl!ll'ine çıkarak aşağıya atlayıp atla. 
yamayacağını sorunuz. Tabii bu, 
pek kolay bir fey olduğu için yapa. 
bileceğini söyleyecektir. 

Arkadatınız sandalyenin üzeri
ne çıksın. O zaman eline bir dür
bün veriniz ve ters tarafından bak
mak şartile atlamasını söyleyiniz. 
Göreceksiniz ki arkada.tınız çok 
tereddüt edecektir veyahut atlasa 
bile pek becerıiksizce atlayacaktır. 

Tak gözle 
Bir ipin ucuna yüzük bağlayı

nız ve bu ipi yerden 75 santimetre 
yükseklikte asınız. Ayrıca bir ucu 
çengellettirilıni' bir tel alınız Bir 
gözünü bağladığınız arkada,laı>o 
dan birine bu teli veriniz Yüzüğün 
deliğinden geçil'meıine çalıtsm. Gö 
receksiniz ki hayli zahmetler çeke· 
cektir. 

Arada bul 
Evvela oyuncular aralarında sak 

lanacak bir fey kararla.ttırırlar. 
Bundan sonra bir oyuncu dıtarıya 
çıkar. Diğerleri kararlattırılan te
yi mesela bir sepete, dolaba, bir 
köteye, kanape altına, nereye olur
sa olsun, bir tarafa saklarlar. 

Bundan aonra dışarıdaki arayıcı 
girer. Oyuncular da bir kenara o
turarak, f&l'kı söylemeğe başlarlar. 
Arayıcı saklanan şeye yakla,tıkça 
şarkı perde perde yükselir, uzak • 
la9tıkça şa1'la da yavatlar. Ta ki bu 
lununcaya kadar. • • • Bundan son
ra bir ba9ka arayıcı dışarıya çıkar. 

Kalbimiz ne kadar çırptı 
Şimdiye kadar kalbinizin ne ka. 

dar çarptığını acaba hiç aklınıza 
getirdiniz mi? 

Ben geçen gün bunu hesap et • 
tim. On bir ya,ında olduğuma gö
re, siz de hesap ederseniz, kalbi. 
min on bir senede 416275200 defa. 
Buna senei kebiselere ait 4320 raka 
mını da ilave ediniz. 

Bu da asgari bir hesaptır. Çünkü 
ben kalbimin darebanmı dakikada 
62 üzerinden hesap ettim. 

Sofrada kıç kişi var 
Ahçı kadın sordu: 

· - Sofrada kaç kiti bulunacak? 
Şu cevabı aldı: 
- Bir baba var, bir anne var, 

hir amca var, hir teyze var, bir 
hemtire var, bir kardet var, iki ye• 
ğen, iki amcazade var. 

Bu tartlara uygun olmak üzere 
sofrada mümkün olduğu kadar as
gari kaç davetli bulunabilir?. 

Cevap: Dört kiti ! Bir kardef, bir 
oğlu, bir hemşire, bir kızı. 

Duvardaki resim 
Bir adam duvara asılınıt bir reı

me b'1;arken töyle konufuyordu: 
"Benim ne kardetlerim var, ne hem 
tirelerim ve bu gencin babası be. 
nim babamın oğludur . ., 

Acaba duvardaki kimin resmi? 
• • • 

- Baba, bizim hocalarımıza pa· 
ra veriyorlar mı? 

- Elbette çocuğum. 
- İyi ama, hep biz çalıtıyoruz 

JL • • 

_zg 

Tutum yedi günü Tuna havzasının 
Asayiş ve inzibatı (Başı 1 inci sahifede) 

lan itleri sayacak değilim. Ben yalnız 
sizlere ilci devre ulusal ökonomisinde la· 
rim bakımından bir iki sağıl okuyaca· 
ğmı. 

Osmanlı imparatorluğunda - bugün• 
kü Türkiye sınırlan içinde - ancak 
47-48 milyon dönüm ekilirken §İmdi 
65-70 milyon dönüm ekilmektedir. 

909 yılında 24 milyon dönüme kl.l'§ı 
931 de 38 milyon dönüm buğday ekil· 
mittir. 

Bir de Cumhuriyetin ilk yıllariyle son 
yıllan ekili!!lerini karıılattıralnn. Göl'Ü· 
lür ki: yıldan yıla büyük bir artıı, iler· 
leyiı vardır • 

924 de 931 de 924 Ü !)31 
Buğday 18.318.836 38.109.305 100 210 
Arpa 11.540.809 15.593.659 100 135 
Çavdar 1.245.142 3.601.619 100 300 

Patateı, keten ,pamuk, tütün ekilit· 
le<ınde büyük bir artıı vardır. 

909 yılında d. 931 yılında d. 
Patates 148.631 " 444.645 ., 
Keten, kendir 127,608 ., 302.043 ., 
Pamuk 1.636.374 ,. 2.162.668 ,. 
Tütün 418.055 ., 689.497 ,. 

Bunlarda da 909 ekili!!İnİ yüz ıayar· 
ken 931 doiliıi palateıte 300, keten, ken 
dirde 237, pamukta 132, tütünde 165 e 
çıkmıtbr. 

Cumurluk tekerini kendi yapmakla 
Türk köylüsüne de çok verimli, gelirli, 
yeni bir bitici, teker pançarını da kazan· 
dırmıı oldu. 

Osmanlılık devresinde sıfır olan ıeker 
pançarı ekimi 926 da 50.000 dönümden 
baılamıı bugÜn 250.000 dönüme çıkmıı· 
br. 

Bakla 
Nohut 
Fasulye 
Merci. 

909 
366.659 
405.835 
468.146 

931 
473.328 
575.939 
644.095 

909 
100 
100 
100 

931 
129 
142 
137 

ınek .ao2.387 259.374 100 128 
Hayvanlarda ela artıı vardır : 
933 de 923 koyun aayunma göre 

1.700.000 fazlalık görünüyor. 
928 de 4,5 milyonu bwlmayan 11ğır 

933 de 5 milyonu geçmiııir. 
Oımanlı imparatorluğu memlelcet ek

meğinin bile büyük bir parçasını dııan· 
dan alıyordu. 

Memleketin ekmeği 
enel savaıtan evvel yabancı ellerden 

bir yılda 80 milyon kilo buğday, 165 
milyon kilo un aokulmuttur. Bugün ise 
bunlan biz çıkarıyoruz. 

Yedi ay içinde dııanya yaptığımız 
buğday ıatııı 115 milyon kiloyu bulmut· 
tur. Bu yalnız buğdayda unda değil ö
bür ürünlerde de böyledir. Yediğimiz pi· 
rincin üçte ikili dııardan geliyordu. Şim
di dııarıya gönderebilmek yolundayız. 

Unutmamak gerektir ki l<arıılaıtmna
da örnek olarak aldığımız 909 yılından 
ıonra Tiirkiye bir çok savapar geçir
miı, bir çok yerini yağı basımı, son yıl. 
!arda acunu baftaa bata saran, çifciliği 
zodaıtıran evrensel, genel ökonomik il• 

kıntı ile karşıla,mı4tır. Bütün bu >:or· 
luklıır i<arfısmcl.. geri kalmamıı hep ile
riye doğru yürümüştür. 

Tarnn iıleri verimini çabucak gösferc• 
mez. Ondan ötürü yukardaki örneklerde 
görülen aıtıılar, ilerleyitlerin değeri 
büyüktür. 

Bu, ulueal ökonomiyi berkleıdirecek 
bir ilerleyifin çok umdunu:u baılangıcı
clır. 

Dördüncü giin 

Jüri heyeti bugün vitrin 
leri tetkik edecek 

Tutum hafta.mm dördüncü gÜnÜ 
de canlı bir tekilde geçınİft:İr. Dün, 
tyyarelerle telırin bir çok yerlerine pro
paganda kağıtlan atıhnııtır. 

Vitrin müsabaka• için, yinni iJri 
kiıil»c jiiri heyeti bugünden i~aren 
müsabakaya giren mağazaların vitrinle
rini tetkike baflrya<:aktır. 

Neti<:ede lstanbul, Beyoğlu ve Ka
dıköy mın1akalannın birinci ve ikin
cilai belli olacak, hazırl...-ı diploma 
ve madalyalar tevzi edilec ... tir. 

Uç gecedenberi, bir çok camilerde 
tulum, yerli malı ve ökonomi yolunda 
mahyalar kurulmaktadır. 

ADE 

A 

1 
Mekteplerde yapılan yazı müsaba· 

kalarınm neticeleri salı günü almacak-

l br. 
Tutum haftamun ıon günü oldu· 

ğu için, salı günü abideye çelenkler 
konulacak, bu merasime bankalar, mi.I· 
li müesseseler iştirak edec ... lerdir. 

Zonguldakta ökonomi haftası 
ZONGULDAK, 15 (A.A.) - Bu 

yılın yea<li mallar ökonomi ve arttır
ma yedigününü görülmemiı bir birlik 
içinde geçmektedir • 

Uç gündenberi hal.kevindeki sergi. 
ye halk yığınları akın akın koıuyor• 
lar. Serginin beı senelik programı kö
ıesile kadınların saylav seçilmemde 
ulusal arttmna demektir diyen köıe 
çok beğenilmiıtir. 

Ve halkı ala.ka ile kendisine çek· 
mektedir. Halkevinddri müsamereler 
yollardaki dikili levhalar geceleri ay. 
dllllatan direkler her yer, her hareket, 
her söz davayı aıılamaktadır. 

Bütün bu toplantılardan ikinci bir 
heyecan ve hareket menıbaı olarak ka. 
dınlığm yeni hakkma sanlııı göze Ç8111· 

maktadır. 
Kadınlığın saylav aeçim ve ıeçilıne 

ha!drma olan alakası çok derindir. 
Dün fn.kaya yiizlerce kadın kaydolun• 
mak için geldiler. Bugün kayıt için 
müracaat edenlerin sayı11 300 den faz. 
ladır. Verilen müsamereler lıal:lan ya
rma olan umutlarmı ve davaya olan 
bağlılığım arttmnıtbr • 

Muğlada 
MUGI..A, 15 (A.A.) - Okonomi 

ve biriktirme gününden ötürü sabahJe. 
yin okul çocukları yönünde, ellerinde 
dilek kağıtları olduğu halde kendi do
la§m!tlarılır. 

Oğleden sonra sinemada genç okul 
çocuklan yönünden bir müaamere ve
rilmiıtir. Müsamere çok kalabalıktı, 
Gençler çok analmıpar ve halk tara· 
fmdan üstün alkıfbrla karplanmıılar
dır. 

Kültür Bakanlığı 
(Başı 1 inci sahifede) 

ulwun bu yönden yücelmesine yetit

m~ çahf8cak ve bu ça.lqmalarm 
ulıuun soysal terbiyesi bakmımdan ge 
reği gibi verimli olmaaı yollarını ar&o 
ya.ca.k ve gösterecektir. 

2287 numaralı kem\IUın 12 ve on Ü

çüncü maddelerile orta ve ilk tedri&at 
umum müdürlüğüne verilaı itler özel 
mekteplu müdürlüğüne Yerilecek1ir. 
Bıumı ve yayım müdürlüğü fU itleri 
görecektir: Maarifin buma, yazı ve 
res.imlere ait itleri. Telif hakkı itleri. 
Devlet matbaasını gözetme ve kunı· 
mun vek.illiğe aC.t: itleırinin görülmeai. 
Devlet kitapları mütedavil sennayeaİ· 
nin qletilmelİni gözetmek. Mektep ki· 
taplan ve mektep kitapları N.ndığ'" 
nın itleri, özel bama ve r.........,.,i der
lemenin vekaletçe görülecek itleri. 
Vekilliğin türlü iııtatistik.lere ait yazı 
i§l!eri. Jom.nutik ve apor ...., izcilik mü
dürlüğünün göreeeği iti.er ıunlardır: 
Mekteplerde jinm•ııtik, izcilik ve &por 
i~e11i düzeltmek ve bir elden görmek. 
Mektepler c!ıımda jmmastik ve -
itleiinin vekB.lete dayanan itleri. Mek 
teplerde ukerlik yetİ!!tİrme itleri, mıuı
rifuı aeferberlı'k itleri. 

Bu layiha ile aağlık, müzeler, kü • 
tüphaneler, güzel sanatlar itlerile uğ. 
raıma.k üzere ayrılan müfettiıler en 
az bet sene muallimlik yapmıı olmak· 
tan, levazmı ve evrak müdürleri en az 
üç senelik tedrisat müfet~liği, maa. 
ıı"ıf müdürlüğü veya orta mektep mu
allimliği yapmlf olmaktan istiona edile
ceklerdir. 

Maarif §ııra.smm ta1iııı ve terbiye 
heyetinin işleri ve çalqmalan ilıe umum 
müdürlükler iıı.,,,·..m böliimleri ara
sında ne yolda ulatlırılacağı nizanın&· 
me ile te&bit olunacaktır. I..ayih.aya ye 
ni kunılan dairelerin k.a.drolan da bai 
iıammıttır. 

2 AHt 

l Başı 1 inci sahifede) 
tirmiı olduğunu söylemiıtir • 

Mumaileyh ,Romada imzalanan anlat 
manın hiç bir memleket aleyhine müt.,. 
veccih olmadığını ve bunu imza edenle
re büyük siyasal ve iktisadi menfaatler 
temin etmekte bulunduğunu IÖylemiıtir, 
Zaman, bu dütüncenin doğru olduğunu 
gösterecektir. Binnetice, Macar milleti 
Avusturya batvekilinin ziyareti müca
mele hududunu ııeçen bir hareket ola
rak telakki etmektedir. Avusturya bat
vekili M. Şu§nİg kendiıine karp 
yapılmıı olan hararetli kabul resminde9 
dolayi teıekkür e.ttikten sonra iki mem 
leketin zahmetli ıenelerda yqanılmıı 
müıterek tali aradaılığrnı ile ııkı sıkıya 
birbirine bailı oldulılarını söylemiıtir. 

Mumaileyh, iki memleketin &İyasetea 
beraber olduklan zamanda kaygıdarınıa 
Tuna havzaımda •ükün ve asayiıi ı .. 
min olduğunu ve buııün de bu kaygul .. 
rının devam etmekte bulunduğunu ili· 
ve ebniıtir. 

Avusturya baıvekili, netice olarak 
fÖyle demiştir : 
Şu h alde bir Romanya misakını yal. 

ruz bu m'sakı imza etıniı olan devleti .. 
rin menfaatlerine hizmet eden bir vesi· 
ka değil, belki diğer milletlere açık bir 
.iyasi ve iktisadi istikamet gösteren ve 
diğer komşularnnızın iılerine yaray ... 
cak olan bir ve•ika addederek ael&ı. 
hyonız. Avusturya ve Macaristan aıa
yiıi temin edecek bir ıiyaıel takibi ar· 
zusundadırlar. Ve hiç bir zaman kapalı 
kapu ıiyaseti ııütmiyeceklerdir. 

Dış işleri bakanı 
(Başı 1 inci sahifede) 

kendi.Ale bir ilk görü-e yapmıştır. 
ATINA, 15 - Bay Tevfik Rüştü ga.

zetecilerin muhtelif suallerine oeva • 
beft demiıtir ki: 
"- Size katiyetle aöyl'yebiHrim ı.:;. 

ruhani kisve kanunu Türiciye cwnhu. 
riyeti layikliğinin neticesidir. Hiç bir 
cr- ve mezhep ve bilhaaaa d0&t y.,.. 
nanİ&lan ve ortodoks mezhebi aleyhi
ne müteveccih değildir. E4uen Türk • 
Y unaıı d0&tluğunun kök.kri o kadar 
derin ve siy""i gayeleri o kadar yük. 
sektir ki, kod.aylık.la izale ediUbilecek 
su'tefehhümlerdeın mütee&air ol.oma,.,, 
lar. lıte bu ka.naa.tledir ki Atinay& 
gidiyorum . ., 

Rüttü Aras, Atinada Yunan dev
let adaınlarile yapacağı gör~elerde 
bu suitefehhümlerin orta.dan kalluıca· 
ğmc:Luı ümitli olduğunu IÖylemit, ..,... 
ra aoya.dı almak kanununun Rumlara 
taalluk etemdiğini, Rum'"r oçin bn hu 
susta bir mecburiyet bulıınınadıimı. 
&oyadı bulwmııyanların soyadı alaca" 
!arını ilave eyl~tir. 

Habeş_ ltalyan me 
selesi Cencvrede 

(Başı 1 inci sahifede) 
len diplomatik bitilerin tıpkılan -.ıl
maktadır. 

CENEVRE, 15. A.A. - Uluılar ~ 
neğinin özeni, halıbazırda Habeşistan 
sının üzerinde vukua &elen hadiseler 
dolayıs.ila Habeşiıtan hüki'ımet tarafın. 
dan veden nota üzerinedir. 

Adisababa hükıimeti, meseleden ulus
lar derneği ulutal ıurelle haberdar et• 
memelıle beraber Jtaiyanlar Habeıliler 
arasında vukua gelen hadiseleri saymak
la ve uluslar derneği ırenel katipli.ğin
den bu meseleyei kurumun bütün Üye
lerine bildirmes.ini istemektedir. 

Uluslar arası malıafili Habeşistanm 
notasını bir ihtar ıuretinde anlamak. 
tadır. 

CENEVRE, 15. A.A. - Ado ve Oe
robironun ltalyan tayyareleri tarafından 
bombard=an edilmesini proleılo ebnek 
üzre Habeşistanın uluslar kurumnna v .. 
mit olduğu'notA, kurumun Üye9İ olan bü 
tün devletlere bildirilecektir. Kurum g• 
nel kB.tibliği mesele hakkında Romay• 
telgraf çekmiıtir. 

Habeşistanın yeni bir teıebbüste bu
lunup bulunınıyacak bilinmemekte ise 
de ilk notanın tesirlerinin ne olacağmı 
belıleyeceği sanılmaktadır. 
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ADET, 1. Acar, 2. Çıiır (Yol, ibltlp, tan man.) 3. Gör.,_ 
, aek, 4. Toita, 5. Türe, 6. ttıZü (Olçü, kalıp, model ve &det 

kaide, ni%am man.). 
ADETA, 1. Eni konıı. 
ADI, 1. I;ayağı, 2. Aşağı 3. Deiersiz, 4. Deyimıis. 
ADIL, 1.Köni. 
ADiLANE MUAMELE ETMEK, Könelmek. 

ABES, t.lBoş, Boş iı, 2. Çürük 3. Saçma. . 
ABiDE, 1. Bengü 2. Bencütaı, 3. Bitik taşr (Yazılı ibide 

man.) 4. Smt~ (Bir sureti temsil eden taş man.) 

AF (afiT) 1. Başaltık, 2. Ötün (Şefaat manasma da ıeıt. 
yor), 3. Yarlık (Biyan). 

AFETMEK, 1. Bağqlamak (K.T.; Ç. L.; Dede; Az); z. 

ABIT, 1. Tapman. tapan, tapıcL 2. Tapıç, 3. Tapm.ıcı 
ABLUKA ETMEK, 1.Kabal, 2. Kamamak. 
ABONMAN. Bönk. ·• 
ABUS, 1. Asık, yüzü asık, asılı: yüzlü (K.T.); 2. Bıırtur, 

(Yk; burturma}, 3. Çatık, yüzü çatık, çatık yüzlü. 
ACABA, 1. Azu.2. lkia, 3. İrkin 
ACAYiP (Acaip). 1. Tans~ 2. Yavlak (Yaman, pek büyülr. 
pek, gayet gü:zel man). 

ACELE, ı. Çabuk, Çabulılalı:, 2. lvedilı, 3. Ivedi. 4. Yelgin. 
ACUL, 1. Tez canlı, 2. Ivecen. 3. Ivecek, 4. lvegcıı 5. Yt>

leğen. 
ACiLEN, ACELETEN, 1. Çabucak, çabuk çabuk. (K. 

T.); Çarçabuk, 2. Tez elden. 
ACEMi, 1. Çolpa, 2. Torlak. 
ACiBE, 1. Tansalı. 
ACiZ, (Acz), ı. Emsiz, 2. Emsizlik. 3. El yetmeme. 
ACiZ, 1. Alık, 2. Budala, 3. Alıı (Ahmak, budala man.) 3. 

Apışık, 4. Beceriksiz, S. Çolpa, 6. Çorlu, 7. Düşü .. 
nüksüz. 8. El.kit, 9. Emsiz, 10. Gev$ck, 11. Gücsüz. 12. Gü
cü yetmez. 13. Mrymmtı. 14. Pısırık. 15. Savşa!ak. 16 Sü4 

nepc, 17. Tutkun (tutulı1ulıtan), 18. Yılmış (T. D.) 
ACiZ KALMAK, 1. Apışmak (Bab.). 2. Gcv~emek, 3. Şa.. 

talamak. Şaşırmak. 4. Yumak (T. D.). 
ACUZE, 1. Cad~ 2. Sinaclı: 
ADALE, 1. Bulçun, 
ADALET, !. Könilik, 2. Doinılulc. 

ADAP, 1. ölçüm (Reviş. tavır man.) 2. Yordam. 
ADAVET, l 0.,,, 2. Yaidı&, 3. Yanırmak, 

ADDETMEK, 1. S•yıamak. 2. Saymak 3. Tutmalı. 
ADEMi llO~NUDI COSTERMEK, 1 Küarenmclı:. 
ADEMi lK l IDAR, Puluçluk. 
ADEMi INZIB"T, Boşsızhk. 
ADEMi NEZAFET, 1. Pislik, 2. Kirlilik. 
ADEMi TEN"SOP, Oranstzltk. 
ADET, 1. Baı ("Beı bat koyun, iki bo.1 aoP.., .• (İbi) • 

2. Saya. 

Boşlamak (Rad. IV. "Osm.,.); 3. Geçmek (birinin sııçandaıı), 
4. Otünmck 5. Yarlıgamak. 

AFFEDiLMEK, OLUNlllAK, 1. Koyııverilmek (Met.)1 
2. Yarlıgaıunak (D. B.) 

AFERiN 1, 1. Alkış! 2. Okay! 3. YaşaL 
AFET, 1. Krcün 2. Utun, 3. Yıkıııı. 
AFiF, 1. Arıi, arık (Tem.U nwı.) 
AFiTAP, 1 Gün, Güneş.. 
AFiYET, 1. Esenlik, 2. Sajflamlık, 3. Saflık, 4. Onmak. 

(tanrı ondurmasm &ibi). 
AFiYET BULMAK, 1. Eyileşmek. 2. Onalınak. 
AG;4H, 1. Ayık, (Aklı b-.aıda, dikkatli man.) 2. Uyan& 
AGAZ (ebnek), başlamak. 
AGNAM (verıpsi), 1. Saya, 2. Saymı (Rca.;,...-. kabul ol~ 

nan.) 
ACSAN, 1. Budaklar (K. T.); 2. Çellri 3. Dallar, af1 

~arı. 
AGUŞ. 1. BajfD', 2. Döş, 3. Göğüs, 4. Koyun, 5. Kucak 
AGYAR. 1. El, Il. 2. Özge, 3. Yabancı 
AHALI, 1. Kamu, Z. Elkün. 
AH"R. 1. Ayr~ • ca, 2 Başka, - ca (K. T.) · 
AHBAP, 1. Bildik, 2. Biliş taııq. 3. Konuı~k. 4. Scviil 

5. Sevdik. 6. Tanıdık. 
AHDAR 1. Yeşil. 

AHENK, 1. Dü:zeıı, 2. Eğlence. Eğleati, 3. Ezsi (Nııime, 
Wun nıan.) 4. Uyarlık. 5. Uygualulı. 

AHENKTAR OLMAK, !.Uygun cclmok, olmak, 2.Uymak 
(Bırbırioe). 

AHF..NKSlZ, 1. Düzensiz, 2. Uycunsaz. 
AllENKı.IZLllC, 1. Dtizensızl>k, 2. Uygunsuzluk. 
AHE~TE, 1. A~ı~, 2. Ar,-~, 3. Drıır, 4. Sav .. , 5. Yavq. 
AHE.,T!., AliL$ fE, L Aca afa, 2. Yanı yava.1. 
AHr:tTES OLARAK, 1. YaYafÇ.11, 2. Ya•OK&CIL 
AHFA'I, 1. Torwılu. 
AHIR. 1. Bitirim. ı. Soa.. 3. SomllDCll 



6 

J. iHiyel'in Romanı: 62 

Yazan: Marthe Richanl Terciime eden: M. F. 

Beni burada polisin nazarı dikkatini 
celbetmeden öldürebilirlerdi 

Hülasa 
[Marthe Ricbard Fransa casııalult 

tcşkilitı tarafından ispanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus 
tc§kilauna girmek ve iki cihetli caıswı
luk yapmakur. Marthe bir sürü mac» 
ralardan sonra A!Ynan casuslanrun rei
si B:ıron Fon Krolın ile tanışmıştır. 
BuccLın bir çok malümat almış ve tun
ları Fransaya bildirmiştir. 

Şimdi Baron kendisini Arjantine 
gondernuştir. Martlıe'in yeni vaz.ifesi 
bir takım kSğrtları ve Fransaya gön
derilecek buğdaylara konacak muzır 
böcekleri or~ "la M. Mul!er isminde bi
risine vermektir. Fakat daha evvel 
Marthc böcekleri öldürmü§ ve bu ka
fıtları bir Fransız mülanmma te&
lim etmi§tir.] 

itin en kötüsü Mari milliyetini 
aaklayıımıyordu. Lehçesinden, yü
zünun hatlarından Fransız oldu · 
ğu okunuyordu. 

Anlan terbiye eden ıMla.mlar gİ
bı kafamı arslanın ağzına ııokmut
tum. Fakat harp zamanında Al· 
man aralanmdan bihakkin fiiphe 
edild»lirdi. Ya. ağzını kapayıve • 
rirse? 

Mektupların yerli yerinde ol · 
n: dığını, böcek ordusunun mah • 
tt'dildiğini farkederlerae benim ha.
Hm nice olurdu? 

Uç haftadan evvel dönmek i
çin vapur da yoktu. 4te onmı İ· 
çin içime müthit bir füphe girmit
ti. Fa.kat bundan katiyoen Mariye 
bah$Cbniyordwn. O hiç farluna 
vamuyarak düfmana kartı aavlet 
eden bir aske:r gibi ilerliyordu. E
ğer ~eyi ona aı;..sam belki bir 
pot kırabilirdi. 

T ckrar yemek salonuıııa indik. 
Hayret: Bütün duvarlar büyük re
si.rnlerle süslenmifti. Bunlar ua
sında, Kayserin, Veliahtın, bütün 
Alınan cenerallerinin tabii ceaa • 
mette portreleri vardı. insan bwı
lara baktıkça helecanla.nıyordu. 

Yemek yerken mülaznn Marie 
tahammül edemedi; kulağıma eği
lerelc 
~Ben burada ~ğım 

dedi, boğuluyorum. Bana hakan 
bütün bu çehreler 1-ıi huta edi· 
yor. 

Bütün bu çehreler-. 
Bütün bu çehrelerin hepsi Al

ID&Jl ııura.tlan idi. 
Mülazım Marinin bıınlara bek

ma.ğa tal:ııunmü.lü yokbı. Kendisi
ne gidip Caınpo'da biraz gezme • 
sini ve icap edene bir b~ otel 
w.amumı söyledim. Ve dedim ki: 

- Hiç olmazsa bura.da bir 
F ramızla beraber ~ğmıı, kim
ee zaımedemez. 

Sonra ilave ettim: 
- Sizden bir ricam var; bana 

manzarayı, büyülten iri mavi cam
lı bir gözlük alm, çok kuvvetli 
olsun. Eğer ha.ur lmlemen•nız 
bir gözlükçüye sipari.t edin dönüt· 
te vapurda bana verirsiniz. 

Manzarayi büyülten bir gözlük 
etrafta hiç bir fiiphe uyandırma
dan bana faydalı olahilirdi. Eğer 
böyle bir gözlüğüm oüa idi, birçok 
defalar uzaktaki yazılan okuya.
bilirdim. Fakat bunu Madritte al
• idim herkes benden fiiphe eder· 
di. Gözlükçünün bir bot boğaz -
lığı beni mahvedebilirdi. _, __ _ 

Otelde Alman a.tatenavali Mul
leri uzun zaman beklemedim. Öğ
leden ıonra oda hiz;ınetçim geldi ve 
bir Möıyönün benim i.ımimi vere
rek beni görmek istediğini söyle· 
di. lspanyolca koDUfUyordu. Ben 
de her mmanki gibi alma.ncayı 
bilmemezlikten geliyordum. 

- Peki, dedim, buyraun. 
Kırk kırk bet Yllflannda uzun 

\.oylu, zayıf bir adam kapımı vur
mağa bile hacet görmeden içeri 
cirdi. 

Onun bu ,ekilde muamelesine 
epey içerlemiftim. Fakat sustum. 
Kapıyı kapadıktan sonra dedi ki: 

- s. 32.? 
- Evet, Fransızca bilir misiniz? 
- Nein ! (Hayır!) 
Kendisile İspanyolca konuftıık. 

Bu dili zaten çok az ve çon fena 
biliyordum. Onun icin kendisine 
Fon Krohn'ın verdi~ kiğıtlaruı ne 
va'."Iİyeie dii,tüğüne dair izahat ve
reme<lim. 

Evvela iki termos ti~sini ver
dim. Sonra ba71 hususi şahıslara 
ait mektupları teslim ettim. Bu a
damların kim olduklarını bilmiyor
dum. Bc!Jd c.asuı belki de propa-

1 
ganda aleti idiler. Arjantine tahtel
bahir le gelmitlerdi. Ve Almanya i
le ancak huıuai kuriyeler vasıtasile 
muhabere edebiliyorlardı. 

Melrt\ıp kiğıtlan kutusunu ara
mak için kendisine sırtımı çevir
dim. Bu suretle bir saniye gülmek 
imkanını bulm~. Sonra sinirli 
bir vaziyet takınarak ona döndüm 
kağıtları uzattım ve dedim ki: 

- Kamarama bir dalga girdi. 
Çok müteessirim. Fakat bütün mek
tup kağıtları berbat olmuş! 

Evveli hiç ıesini çıkarmadı. Cid
di tavrını bozmayordu. Sonra, sor
du: 

-- Ne zaman dönüyorsunuz? 
- Beni getiren vapurla dönece-

ğim. Oç hafta sonra. 
Almanyanm kendisine "Alo

uette,, va.sıtasile gönderdiği kıymet 
H silahları kolunun altına sılnşlıra
rak gİ1ti. 

Oç hafta zarfında Buenos - Aairea 
teki Almanlar, benim vaziyetimi 
adam akıllı öğrenebilirlerdi. 

Roya) oteli kendilerine aitti. Bu
rada bana ne isterlerse yapabilir
lerdi. Hatta hiç polisin nazatı dik· 
katıni celbetmeden beni öldürebi
lirlerdi. 

Burada kalmalı mı idim? Yoksa 
oteli deği,tirmem mi lazımdı? Dü
tündüm. Bir müddet mütereddit kal 
dnn. 

Kalacaktım. 
Ortadan kaybolmak, oteli değit

tirmek Alman a~navalını hak
kım da tüpheye di.ifürmek demekti. 

Tabii bir tekilde hi.diıelere bo
yun eğmekten fakat bu esnada da 
ulu durmaktan bafka çare yoktu. 

.. "Fon. Krohn'ın Fran.sızr,, - çün
kü henı oteldeki komtulanm böy
le anıyorlardı- Mülizim Maribeni 
unutt~, ve Almanların bir çok da
vetlenne de usulü vechile pek pa
buç bırakmadı. 

Acaba bunlar benim Fon Krohn' 
la ne fekilde münasebettar olduğu. 
mu öğrenmi,ler mi idi? Bundan 
fÜphe edilemezdi çünkü hep.si bi
rer birer Baronun vekili olmağa 
ve beni ayartmağa çalıftı)ar. 

(Bitmcdı) 

Hava raporu 
. Sıfır clereoei hara ele ve deniz -

wyesine indirilmiş barometre bu -
W.: -t 7 de 761 14 te 759 hararet 
~ecesi 7 de 11, 14 te- 16, ~ dere. 
ceı hararet 18, aoııari 11. 
.R~ lodostan eom.ittir. Azami eü

nti saıuyede 2 metreye Çliamıtır. 

lsparlalıJarın sevinci 
ISPARTA, 15 (A.A.) - Isparta. 

mn Aydın demiryoluna bailanmaıu 
h' L '"ela lnınıltayca verilen karanlan 
ötüni büyük aeYinç duyan Isparta bal
la İçten ırelen saygı - duygulannr Bü
yük Oncler Atatiirb ...., yüksek btJa.. 
ra tel yazdarile biJdirmiıJerdD:. 

Posta ve telgraf 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Pos

ta ...., t.,jgraf idaresi tefki]B.t kanun 
projeaile memurin kamın projesini tet-
1.a. edilmek Üzere oa6a bakanlı vermittir. ğma 

Adapazarı Ticaret bankası 
ANKARA, ıs (Telefonla) - Büt

çe eoeümani ıennayesi 1 milyon fuaya 
Ç>kanlan Adapazarı Türk ticaret ban
~ ~ye&İne hazinenin 250 bin li
ra qtiriıki liakkındaki kanun liyiiıMı 
• ~I etm.İ§ ve umumi heyete -
Jı-§tir. 

Ökonömi Bakanı 
(Basr 1 ind sahifede) 

duldannı &:ıc!inni§ler.dir. 
Sovyet büyük elçie.j Karahan, Tün.ün 

fMııannakta olduğu bu büyük eaerin az 
bir kurunda gözöniine getirilmeaine lıoı
brak fevkalade memnuniyetini ve t8"
dirlerini saklayamıyordu. 

Fabrika gezildikten sonra lı:onul<lar 
belecliyenin verdiği ziyalette bulundular, 

htanbul 7 ci icra nıemuriuiundan: 

Bir borçhln dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesine karar verilen bir adet it

lemniı ve içi çinili sekiz ayaklı l<ütiip. 

&- 19-12-934 tarih.ine tesadüf eden 
çartami>a günü oaat 10 elan 11 e kadar 

Nİ§&nlaşında Vali konağr caddesinde 

Refah aparUmanmda birinci açık arttır-

ması icra kıltnacağından 

mezkUr gün ve saatte 
İ$tiycnlerin 

yerinde ru.z. 
bulunncak memuruna nıiirnaıathırı j .. 

MiLLiYET PAZAR 16 KANUNEVVEL 1934 

/Pazarlıklı inkilap daha ilki 
adımda mahkumdur 

Yeni soyadı alanlar 
• • •••• • • 1 

Herkes Öztürkçeden beğendiği güze 
(Başı 1 inci sahifede) ........ 

BU tarifi ekonun""l sahaya götüre
lim: Bunun söz gelimini eöyliyeyim. 
Edimburg dariilfünumı profesörü Bir. 
ni 1933 te çıkan eserinde, düzen dev• 
riıınıinden, aJq...,,..·ş dewimind<>D bahse 
diyor. Faı.ıllarm ba4lığı sanayi ihtiliıli, 
alqverif ihtilalidir. Buna gör>e aannyi· 
İn bir de..;rden ba§ka bir dmre baJka 
bir gjstemJc geçmesi ihtilaldir. 

On senelik l«rk 
Birni'nin görii~ü bir&z izah ede

lim: 
Türlcyemizde son düzec.l~mc ha • 

reketi bir teki=ül değil, bir devrim· 
dir. Bunun küçük bir mda1ini kendim
den vereyim • 

10 &ene evvclu.ine ka.dar ü&tüm ba
tım. maddi vaııtık yabancı memleket •. 
!erden gelmif maımuli.ttan ı'baretti. Bu 
gün cebimdeki oaa,tle kordondan baş
ka heqcy Türk malı, Türk 4çinin ma 
lıdır. Her taraf Türk kolkan maldır. 
Y akm bfr zamanda 1&&timle kordonu
mun da Türk olacağı mu!.aklraktır Bu 
bir tekiımü1 değil, devrimm çabuk ve
rişidir. Onun ·çın buna düzen devrimi 
demek hakkrmızdır. Biz bundan 10 • 
15 ıene evveline kad.. ekonomsal ba
kımdan yarı m.ü&tem.leke vaziyetinde 
idik. lktısat alimleri böyle d~r. Ben 
da.'ıa ileriye gideceğim. Tam bir mü.tem 
leke idik. V c biz çalışır geçinir mfu. 
temleke halkı idik. Düzen de'Vrimi il· 
yasal &abada ilk bak.r§ta biı,- birden
bire kurtardı. Bu bir u,kamül değil, 
Alman an.siklopedi&ine göre bir ihti • 
IA!dU. Konguınuzdan biraz uzaklaş • 
makla beraber burada hatırıma gelen 
bir clıleğimi oöyliyeceğim. Biz bugün
kü düzea devrimi alanında (aanayi
lqme &ahumda) bu kadarla iktifa et 
memeliyiz. Oyle arzu ediyoruz ki dün 
Muhaç meydanlarında, Bizans kalele
ri önünde at .koıturan lzonzoya ka
dar nt k~turan &Üvanlerin teçh· za.tı
ıu yapanların torwı:.an buı:ün de on. 
Lan yapaınlar. V aktile denizleri çal
kalayan gmoilerin büyük mimarlan ya
rmın Türk dcm.anmauru ve ticaret ge
mi..mi kendi elile yapsınlar. 

Seslerı: tarihe yah&n:ı olmayan Türk 
topları bu memleketin ilk maddeleri 
bugünkü torunlar tarafından yapılsın. 
Türk devrimi Pa<!Otahhk, Hilafet ve 
din rejimi yerine arya.sal bak.undan 
cumhuriyeti kdydu. içtimai be.kmılar
dan her ıeyıi. dcği~tirdi. Yeni bir ni
zam koydu. Saltanat yerine cumhuri
yet, h&kim:iyeti milliye geçti. Hili.fet, 
din nizamı yerine Jayiklik no'2ammı ge 
tirdi E.lı:onomal alanda libera!İ2:m ye
rine devlet müdahalecüiğini koydu. 
Kadınlarla erkeği 1-- MI.hada b'r tut· 
tu. Türle devrimi eski rejimle taban 
taba.na zıt yeni bir ...,;an vücude ge• 
tirdi. Alman ansiklopediaône göre bu 
tam bir dem"lndir. Halbuki Alman an
aiklopediai yalruz sıyMAI itlerden bah
-ıiyor. Haılbuki bu, Kölmel yaM<la 
kanun yo1u ile .,..:pdacak tadil&tzn o
radan olmayıp cebirle - zarla yapd· 
maaıdır. 

Bunun bellibqlı ...-.ıı .. iııdeı blııi 
1903 Meputiyetidir. Abdülhamit Ram 
elideki kıyam üzaioe 93 Kanunu-.. 
.;.;ro.. yeni battan tatbikım .ütedi. Bu 
kallat mahdut bir kitıleye jnhjgar cdİ• 
,..,nıu. Sonra mııonnileq;i. Portelciz -
lapanya i.btili.Jinde de böyle oldu. Dev 
rim aJ}'B6&1 Mhada bJdı. 1905 telci 
Çarl.arm Rusyaya bir Kanunu .....; 
ta&lağı ta.nHna.,, bir de Duma denilen 
Meclia taslağmm tanmmaaııcJU'. Bu da 
tanı değildir. 

Bu halıattan ..,...... •aziyeti hW&aa 
edelim: 

Deorim naaıl olur? 
Devrim tabiat, aıyaoaI lcemı••I, öia> 

JMllna&) bakımlardan olar. 
Bunlarda esaalı şartlar tunlarclır 
1 - Eaki lıaliıı köklerinden değif -

"""""' 2 - Bu dcfiıme halinin b~ 
olmaaı. Tedrici olmaya.c:ak. 

3 - E.aki halin yerini yem hal"n J.. ....... 
Saray i/ıtil&lleri 

Diier bir Almaı .....,;ı,lıopeı!iei ..., 
diyor ki: 

Buna. göre deVJtm ırenit m•n•H ile 
maddi iılemdeki her türiii cebri deği
,;Klikleri anlMır. Bütün ansiklopedi
ler bir nokta.da, ;ı.ni ceOrin ve Z<ll'UJl 
fArl]ığmda börleg.Dlııır. KCiılmel ya&& • 

nm hükiimet edenler ve hiikUmet ecli· 
lenler tarafından cebri mretıte iha.r bör 
,ekle oolmlmasr ele .. ~. 

Bu an&ildopedi i.htiliıli diğer bir 
noktadan tetkik ederek buna away ih 
til&li diyor. 

Bu da bir devlet tacdarmm cebren 
düfürülm...u&. Böyle bıir deulinde 
kanunu maaiyeihti;,aç }'Oktur. 

Oıımanlı tarihinde bu.na çak t.eea· 
dıiif ederiz. Vanıa nıeydan ımnha.rebe
.U.d~ e~~ ikinc.i Murat y~ 
... ileriye Mirerek çekildi. Man'•y& 
i..tirahate gitti. lkinc:i Muradın Mani· 
-ya çekilmesini dÜ§manlan fıraa.t bıl· 
di. Onwı yerine gelen <lcinci Mebme
din çocuk olduğu bir zunandı. Kara
man oğlu Oomanlı de•'1eti aleym
hıri&tiyanlarla liriefti. Vaktin veziri 
padişahı tahttan attırdı. T eknr ba -
bumı padip.h yapb. 

V amada ikinci bir meydan nwhare
beai yapddı. I,te bu bir aaray ihtilati. 
dir. 18 tnci pacfitah Deli lbrahim cel>
._ tahtmdan indirildi. Müftünün fet 
vaaı ile... Bu da bir saray ihtiliıliclir. 
lkiınci Genç 0.- Y ~eoıi luyamile 
cebren tahtı- indirildi. O da bir -
ray ilıtüilidir. Bunlar K'*-1 yasada 
kölmel öneninde bir d~ olma· 
IDlftır. 

Son zamanlarda Birinci Azizin ve 
Bcpnci Murad.m tahtlıarmdan indiril· 
mesi de bir ne"i ıaray ihtili.lidir. 

Deorim tam obnalı 
Şimdi devrimi kendi gö~ümden 

izah edeyim: 
Bence devrim bir cemiyetin devlet 

e."•temlerinde vukua getirilen ...-t ...., 
"ddetli de"i · likl · · •· · 

l likler hemen dıUma. sililıla baJa.n:lır. 
Devrim devlet ai&temle.,·nin, prensip· 
ıJ.erlnin birme kartı yapacağı gibi hep· 
aini birden de ıuna.çlayabilir. Sıyasal 
alanda kalabih·. Yahut bütün aahala· 
ra girer. 

Her sahaya ilipniyen devrim he.- oa 
ha.da her alanda kat'i ohnayan dev
rim eberiya tehlikededir. 

Bence devr:.min gayesi eaki• fi ta -
mamen yak etmek olma!ıdU'. D =im 
gaye&inde e&aS siira.tle yeni nizamı koy 
mak olmalıdır. Her sahaya girmemit 
ihtilaller neden tehlikelidir? 

Vazifesini tam bir ıüratle yapma • 
mı§ ıihtili<lin tehlikc!.i onun tconbelli
ğo":nde, cakil.iğin kendini derleyip top
lamağa vakit bulmumda ve yeni dev
rimin Ü•tüne çullaıımıuındadır. 

Tarihte umumiyetle tembel hare· 
ket etıniş, fırsatı kaçırmış, demir eli
ni her alana, lıer sahaya uzatmıyan dev 
rimler ekııeriya yeni bat§&Jl derleyıp 
toplayanlar, eekı liklerle karıtlafırlar. 

Zaman kollama 
Devrim için yapılacak şey fır&atı ka 

çırmamaktır. Uzlm ljÖriişlü ilıtiliılci • 
!erin gözöııünde bulundunnala.rı icap 
eden §"rtl'.ar bunlanhr. 

1 - Zaman kollama 
Zamanı gelmoden devrimcilerin ha 

rekete geçmesi bir tehliıked. r. Zaman
aız yapılan deıvrimler muvaffak ola • 
manu~ardır. Bunun en büyük ıniaali 
1878 Pario Kamünüdür. 

2 - Devrim icab.ıtmı tanı katiyetle 
yapmalıdır. 

3 - Siiratle yapmalı ve zaman ka
zaıunahdır. 

Devrimin ve devrimciler ·ş; o kadar 
aüratle yapmalıdır ki ee.ki ilifiıın acı
maksrzm del>k detik edilmeli ve ye • 
rinden kıpırdamıyacak b"r hale ıteti • 
rilmelidir. Erer biraz fıroat bulu.... 
vay ihtilalcilerin haline... Zira ikinci 
efor tehlikeli olur "" ihtilal t<i>likede 
kalır. Bu eaa.&lan gözönünde tutan 
devrim tefleri eııerlerini zaman za • 
man telilikelere &aktular. lhm.ııllerini 
kendi haya.tlarile ödedilıer. lrticaa 
mağlıip oldn!ar. 

Pazarlıklı ihtilal 

bir yeni soyadı a ıyor 
• * AlpuDu şci<er şirketinde &atış şefi 

Ahmet Kemal, oğlu Adnan ve kızı Be
dia (VRrını:a), Fen tatbikat mektebi 
muhabere yüzbaş1U11 Burhan, kardeşi 
Ş<msi (Süer), yeğenleri Feti (öw), 
musiki Üs.tatlanndan Topha,ıeli udi A· 
li (Ozan), Amedi hulcfalığından müte
kait Abdülkerim (Evren), ht. ithalat 
gümrüğü muhasebe ı.a•· !~rinden ) a • 
ıaır (ölmez), Posta ve tclrrraf mJfet
tişi Haşim, refikası Hayriye, oğlu mu
allim eczacı kimyager Abidin ve rcli-

Soyadı olabiıe
cek isimler 

Ir bı!k•"" ANKARA, 15. A.A. - • •••• de 
1 !!ının "kö1·lerimiz, adlı bıtiğtıl 

v ' ~-
soyadı olabilecekleri B. atalaY • 

• dııkr"le" rnektedir. BugÜn de aşsgy 

kası muall.im Kaniye, oğlu Turnn A.bi- yazıyoruz • "'1"' 
din, Hatim oğlu telgraf makiniıti Ai.i- Kertmen, Kdmamaıı Kınık, _, _,ı. 
ettin, kızı Felıimc (Bo,gut), iıt. güm- Kız) ın JUPo 
rük başmüdüriyeti itfaiye memuru Mus- gıl, Kırkıl, Kızılcın, 1 ç .' l{oÇİ· 
tafa ( Ertuş), Diyarıbekir nümune has- kaya, Kızılkoea, Koçak, KoÇJ, l{o-

tar.csi nisaiye ş.U ve ailesi (Berkan), baba, Koçkazı, Koçman, Koç•"ı,,ğu. 
Ortaköy • ·Be;i!ttaş 23 cü mektep mü· çur, Kodas, Kokc•ğaz, Kola, l{oıcon· 
dürü Nuri ve oğullan Ko21u kömür Kolpar, Koltan, Koman, Koaaç, 
it maden mühendisi Niyazi ile Beşik- doz, Kondupen, Konııul, l{arkJll"'' 
ta§ 18 ci mektep muallim vekili Orhan KotJ&ll"" 
( öztürk), Sağlrk ( aıhhiye) müfettiş.le- Kor, Kut, Ko§&c:a, Koşma!, •ke'J. 
rinden S:ıbri (Ertürk), Eminönü maJ. er, Kotumar, Kozan, Köbsen, Ko 1{11" 
müdürü Hüseyin (eski aile ismi olan Kökyar, Köremen, Kucak, Kula. 
değinnenci oğlu), Eminönü K. be1edi- Jaguz, Kultak, Kumsar, 1'~ 
ye yazanlarından Falıire (Bon.urt), Kumduzlu, Kura, Kurcan, l(url ~. 
Eminönü K. yazanlarından Halla es- K K • l(utlo~ 
ki aile Hm! (Duman), Eminönü K. tah- Mu§, urum, uıtegan, _ _ f>• 
mat yazanlarından Adnan (Tokay), Kuzgun, Küez, Kündüz, Kur!UO. 
Milas eoki hukuk hakimi Cevdet (öl- çio, Mağol, Malııaç, Mamak.~ 
cay), E. müfcttİ§lerindcn Mdımet Ali Manay, Menteş, Minteş, Moraıı. 
(Çulpan), Beyazıt polis memurların- gul, Mortgan, Mortoııan, r.1°~ 
dan (575) No. lı Tevfik (Doğan), B. Mugan, Murtoğan, Narman, 1'1000.,...Jı· · P. M. 373 No. lı Mehmet Ali (Cey- Norgaz, Obuz, Oğsar, Oğurlu, ~• 
lan), B. P. M. 151 No. lı Aziz ve re- O oı.--• 
f.İlı:alı Galata gümrülı: ıalon memuru tamı~, Okam, Ok~t, lgar, Ol>" 
Fethiye (Arılan Giray), Ulcli aparb· Olukman, Omaç, Onaç, Onal1• O· 
man daire 2 No. 17 Abdurı-ahman Tev· ıaar, Orman, Otar, Otay, O~Ok· 
fil< (Güney), lnhiaarlar umum M. ta- zan, Ozgur, Ozmut. Odeıniıt , 
kihat ıubesi meımırlnnndan Mu&tafa dem, Okmen, Olnıez, Onkür, ~ 
Naim (Algan) soy adlart111 almıtlardır. Orçen, Orek, Or-, Ozbek, 0zeıı, "" 

., lat. anniyet Ş. 4• K. 2. de poli& loo, Saltan, Saltık, Saluci, Salut• ~ 
..-nuru Ahmet ve biraderi Safranbolu ....-• 
evkaf memuru Melmıet (Erdc.ın), Em- lut, Samat, Samay, Samut, Sall Sı· 
niyet Ş. 4. K. 2. de poli• M. Hi.lonet Sapmaz, Saratlı Saranı, .sarıca. 
(Sezer), Emniyet Ş. 4. k. 2. de P. M. rız, Sarucan, Satı, Satılmıt. Sa: 
lhrahim (Karaca), E. Ş. 4. k. 2. de P • Savam, Savnm, Savrum, SaVUI'• sel· 
M. Iamııil (Sakız), Emniyet f· 4. k. 2. yaca, Sayır, Sekitmen, Selaı>eDt "İ· 
ele P. M. TeWik (Palandöken), E. f· • Se "-'-" "'--' ~. " 

Sizlere bizim tarihimizden bunun 4. k. 2. de P. M. Giyu (öztürk), E. cın, ncer, ~......, """ııgw--> 
bariz bir ıniaalini vermek uterim. Mi- 1. 4. k. 2. de P. M. Faik (Çetin), E. gan, Sincik, Sindel. t!!I 
tat Paşa lıa.nomu esa.ai yapb. Bunu ön- f• 4. lı:. 1. de 1 ci konıisc: Kenan (Ü&· -::ut 
ee devıl.n aoftalarma beğendirmek tün), E. f· 1. de polis I...W ..., bira- merl:ıank yerli mallar pazarı 11J1181"'"""V..,,.. 
mecburiyetinde kaldı. Hayli uğraftı. deri Fethi (Demir), E. f· 4. lı:. J. de M H t• . ~ "yıus&'o r 
Pa.zarlılı ede""1ı: u.zlqtı. Kin*rle?.. polis momuru c..fer (Aftan), E. t· 4. teli • n usı, ayyare pı lisesi~ 
lrtica ile... k, 1. de bayan Beria (iirıren), E. f· 4. ı:ifCIİ oıabi>İ On.er, ı..ı. Tiid< - .• • .111 

Bu ka.nwıu-.ai:rc röre Hili.fet bü- iı.. 2. ele polis m. Rıza (Puçin), lstan- besinden Burhan (Uğur), l~u 
tün sa.Jahiyetlerile baki idi. Moderni- ı...J ünWenitesi kimya enıbtüıünden: Sizt<eei Mtq deposu veznedan ~, 
ze edilecek Om>anh impera.torluğu Samim (Aksu), Hüaamettin (Çağiar), rahman Aamı (Ural) llOY adJıırlJll 
y-i kanunlarmı §eriat prenaiplerin • Omer (özkan), N.iı.at (ulwtık), Hüs. 
den alacaktı. mettin (Çetin), Fehmi (üçtui), Nev- ID'j du. ak"" 

Paditahhk devam ederelrti. Sadri- zat (esııc<i), Sezai (Kaygın), Sami • Malw zıııbitandan Enis (Y 'fı.Y' 
zam Şeylıi&lam P•.!if"h tarafmdan (Güngo""r), Emrazı akliye haataneain • kaya), paket poıtaneai miidiirÜ. - ı-
naabcdilecekti. Sivil ve uluııri lwmen de katip Hulıiai (Karaau), mübayaa yar (iiatiinuçar), Emniyet dördiiD"'!(S<' 
danını pad.i§ah tayin edecekti. m. Sabri (Tanca.). katip Kazım (Ar- 2 ci klDD mamırlarmdan ~ ?d; 

Sadri.zam da kabin..,.; PadişaJun tu da), hapm,,,..ıır Mehmet (Yılmaz), :ztr), Asliye 1 ci eeza ızabıt ~~ 
dikma arzedeoektıi MedUi dağıtmak, wh m. Muıtafa (Tomruk), yazıcı bule ile kocası gÜOU'u. ük hukuk ~ - .lı• 
.acıra açmak İçin hükümdar aali.hi. • ~ (Kmlkaya), §ef IBborant: Na- da Hüseyin (Adanır), Iat. 33 oı)";ı 
yettar olacııKtı. Bunlar U... ile telif ci- ("--), .Ist. .n.;1 panel eşya ba- tep moıallimlıwioden Faik (A"'° 
ed.ilemiyeaek -...la.rdır. b;u iü;.f.kadııl, ~ (Çıkım), Sü· adlıınm ıı!mqlardlr. ~ 

Çünkü mod&tize edilmek Ute:oil• - df 
O-anlı imperatcwluğuııuıı lı:annnl•n =:.~:.ı.ı: N.iba::ret Mitat P&f& ımiiatear iaim ile nep-ettiği kitaııU 
teriati söytiyecekti. Wni bir hjjkjinJe Taif zinda.nma götiıriMıdii. Orada boi· Y<# ki.: . ..v 
bir devletin idareUne imkin olm•dıit· duxWdu. Mitat 1'11.§& lı•numı -.ııiyi b&Y,i,;• 
m aöylemeğe lüzum ,..,k. 93 mağliibiyetinden aonra 30 aene mq, o denin biiyüklerinin bir~~· 

Mecıiı.i açmak ..., daj1bnak - beklemek l&zımgeldi. la 1908 e ı.... ne götiirmiif, bes-Jc.e wı ıı. "°" '°' ' 
da çok yanlqtı. Bu, millet hekimi,.... dar bekJ-wti. M-hloet ıun. yurdu - ..... ~ ırelmif. Fetva .,.,,,iJ>i 
linin be!Ihaşlı bir düpnanıydı. başlarmda bayrak.dar gı1ııi ilerileyen mııt · . . . .tıf> 

Bu lr.eııdi düpnanma kendioini kur - Mitat P&§au ile binlerce hürriyet te- _: Bu nedir? Rumeli ile ~~,,,; 
tannau için lilanlı bıçağı eline tıeMiJll bidıi verdi. etraki bi idrakini ııetiriı> te .--
etmesi gibi bir hal.. Bn kadar ela. lm\madı idare edecekmz? demi§.- ~· 

Milat P&f& y11rt ..,,erdi. BMak ha.. Memleket 30 ...._ daha hürriyet Mit&t Pt'4A na:ıik a<lam~ ,,1 ~ 
tindeki imperatorluğu ~a ça- aça.ı bekledi. Bô- deYirde iıltrate.ii ha.ti. memit. ipka kıılırıumm utah-~"' 
hpy.,.,.Ju. Once modern bir~ elde aı- Neler yapabilir?. menıif: ,. •' 
eılmek Ntiyordu. Yarmdan IUmaeı9e tıo. Mitat P"4" bafka ~ yapeb1ir - Senin etraki bi idrak dedilil'Je< 
mıİDa.t veremiyecek halde iıdi. Bunler miydi? damlar aayeoinde • ek yi~ 
pa.zarldda ~ ifl.erdi. Bence pa. s._... .,_.ı,ı, luri< ibtiW tarihini mq. . ~ • 
...-!ıia uymayan teY de ıimdiı. Pa- aJMreclar eder. Bana, göre Mitat Pa- M>t.aıt Pllf& o :ZMD•n T~...,t· 
zarlığa yan•pn ihtiW daha bqlar • fllDlll bir iyiliği oldu. Devrimi cLjpnek kir edenlerle iıt göm:ııeğe kıaJlıJ!'d~'..J 
lııeın teal'.m olmıq demektir. ıe ..., k--!iu tehiıt dü,......ıcıe beraber Böyle kafaları ortadan kal 

Net...ınm •••~· • ,,_... lıir ...ı.- itil lı:i oau kam ile li.zım. fı' ~ •UHB.< p&f& .......... _,_ ~ y-: _,___,_, y.··--" :,:.ı ı.-~ 
ilinin ik>beti bunu •Öll'erdi. n+ dı Buna da.ha iyi -ıamak içıin o - ...,_...... .._,.._ ...-. 

o • • • d'" .. 1 . --'- , _ _,,_ , .. ___ cdeb"-....I-•--'- .,ıı .,., A,bdülhem.jt k•mmu ea&ei M.e ()a • zamenJıı T&ZlJ'eti,Up1 nccen rn • ~ ~ ~-... , .. 
....u rnec5m daiıttı. Mitaıt P&fllyı ....,.. ıazım. vıenneli. Banu. yapmalı: ıaa..,.dJr· 
m h"lcıergeye ~ Olıiim cen•ma Şôpb. bıbnmmu General Süle,,...... pılenw:ra sejiın telılil Mediı'· /' 
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SÖZLÜK 

T.an basın evi 
1935 

AKI 

AHiREN, ı. En son, en sonra. 
AHiRET, 1. Gidinld, Acun, 2. Öbür ..
AHiZ (Ahs), 1. AIJI. 2. Alma. 
AHiZ ETMEK, Almak. 
AHZi SAR, 0ç alma. 
AHZO iT A, AlıJ veriı, alım satım. c;# 
AHLAF, !. Arda. 2. Gelecekler ( ... den 110Dta-) '-

"- Sonrakiler 
AHL}JC, ı Yonılı:, 2. Onat, 3. Sat cönüllü. ~ 
AH~SIZ, 1. Yonılı:sm. 2. Onatm, l .• 13_~ {'J-1 ' 
AHU!a iFSAT ETMEK, 1. Baıtan ~ .ı• 

1. Bozmak. _.,,. 
AHMAK, 1. Alık. 2 Alı&ut, Aıılı:ııt 3. Bön 4. )! 

$. Salak. 6. ŞavurıuJı. . • _.ıı. 
AHMAK AHMAK ~MAK. 1. Böo bön .......,-:..,ı. 
AHSEN, ı. En cüze!, pek süse!, pek cüzd. çalı: """" 
AHŞA, 1. B.ağırsalı:lar. 
AHŞAP, 1. Ağaç, 2. Tahta, 
AHT (ahit). 1. Ant. 
AHETMEK, 1. Göiüs geçirmek. 

mek, 
AHTLAŞMAK. (AhiUqmek), 1. Antlaşmıılı:. 
AHTŞIKEN, ı. Antbozan. ı. JıJ'' 
AHTŞIKENLIK ETMEK, L Antbozanlılı: euııefı, 

bozmak. 
AHU, 1. Ceylan, 2. Elik, 3. Geyilı:. . -"ıJ. 
AH (ve enin, • ve figaıı • ve zir). 1. inleme, ""' ,_. 
AHETMEK, !. Gk:iüs ı:eçirmek. 

3 
ıı.-:;: 

AiLE, 1. Çolıık, çocıık. 2. Bark, Ev tıark. -•k (I> ' 
{Bir evde otura:Alar man.) 4. oba, 5. Ocak. 6. Or>-' 
lıilc maıı.) 

AiLECE, Evee, Evcek. 
AlLESINE MERBUT. Evcimen. 
AiLE TEŞKiL, ETMEK. Bark1anmalr 
AiT, 1. llisikli. 
AJCAMET, 1. Kısırlık. ~· 
AJCAMETE UCRAMAK, !. Bağlanın.ak, 2. Kısır'• 
AKDEM, !. Erterck, inerek. 2. Once. ' ~) 
AKIL, (Ak!).!. An, 2. Anc (Zeki, anlay11 m=l 

)'21, anlama, 4. Arta (Aklı setim, ihtiyaç, ,aıe. yard 
5. ~ (Zekt, a=Wyııı, loidc, izah, mana, mubt""• 

6. Ba> (mcc:: '"Ba,ım yerinde dt,;il.,), 7. Bilic [. 1 
ilen t~ilen), 8. Düıünme. 

AKILLANMAK, 1. Usaymak, 2 U•bıı.ınal<. 
ıııak. 4. Uğl<nmck. 

AKILLANDIRMAK, Uılaııdırınak. 
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ıa!iyeti umumiye, ittihasızlık 
Ve kuvvetsizlik halatında bü
~iik faide ve tesiri görülen osfat ı arkM 

Askeri Liselerin· 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 

ı~--------------:::::m· 

1 - Askeri Liselerimizden İstanbulda bulunan kuleli 1 
ı\skeri lisesinin 9 cu sınıfına 183, Maltepe Lisesinin 9 cu sı
llıfına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9 cu sınıfına 
l.16 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin-
cı sınıflarına da bir mıktar talebe daha alınacaktır. Onuncu 
\'e bilhassa onbirinci sınıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
lır. 

2 - isteklilerin mezkUr mektep Müdürlüklerine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ev
raklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe m&
tun bulundukları sınıfların bü tün derslerinden imtihan edilir
ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe alı 
l\ırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hakkında aynı 
ltıuamele tatbik edilir. 

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

5 - Sivil Liselerde ilanali olanlarla sınıftan dönenler a
lıtın;az. 

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

7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçülten 
ltlı-ktebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep tarafmdan da
\>et vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 
ltlektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep İdareleri 
ltles'ul olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi vermesi 
~dır. 

9 - Bulunduğu yerde ta ın teşkili sıhhi hey' et bulunma
lltıası hasebiyle muayenesini ta marn yaptırmayan talebe mekte 
'it Çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır. 
Ve Sıhhi halleri ııebebiyle kabule şayan görülmezlerse mekte 
be alınmaz. Bu gibi Talebenin dönmüş masrafları da kendi
lerini' aittir. 

1 O - Taahhüt senedi vermek İçin velisi olmayan ve 18 
Yaşını bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşını bitiren talebe
l'lin kendisi taahhüt senedi ver cbilir. 

11 - · Evvelce Askeri liselere girmek için müracaat eden 
\>e müsabaka imtihanının da kazanamadığından dolayi mekteple 
re alınmayan talebe ellerinde bulunan evra!:larını derhal eY· 

'lelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve oradan alacak 
ları emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

Deniz Lev zım tın m 
Komisyonu Reisliğ~ n ien: 

700 ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarfla ekıiltmeııi 
~4 Birinci Kanun 934 pazartesi günü saat 14 de. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan 700 ton Rekompoze kömürü yukarda yazılı gün 
\oe saatte ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek iste
Yenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gün ve saat
te Kasımpaşada Deniz Matbaası karşısındaki binada kain 
l<.omisyonumuza müracaatları. (8156) 

9700 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Şişlide Ferilcöy Birinci kısım mahallesinin 

liacı Mansur sokağında elyevm Şişli Nahiye Müdüriyetinin 
oturduğu Sazanof apartmanı denilen ve altı katta altı daire
den ibaret bulunan 41 No. lı apartıman bedeli dört sene ve 
dört müsavi taksitte nakten ödenmek şartile 13620 lira bedel 
iizerinden kapalı zarf usulile satılacaktır. isteklilerin teklif 
tnektuplarile 1022 liralık teminat akçelerini 31-12-934 pazar 
iÜnü saat 12 buçuğa kadar Komisyon Riyasetine vermeleri. 

....._ (R) (8252). 
• 
lstanbul Liseler arttırma 
tksiltme komisyonundan: 

Haydarpaıa Lisesi Erkek Muallim 
kısmı talebeleri için: 

En az En çok 
f:Ibise!ik Kumaş 800 1000 metre: Ayrı sartname ile 
~1 lhise diktirilmesi 300 400 : ,, ,, ,, 
,...akarpin 300 400 Çift ,, ,, ,, 
'rOrap 600 800 : ,, ,, ,. 
~endil 600 800 ,, ,, ,, 

Uz Havlusu 300 400 ,, ,, ,, 
~~Uu Fanil~ A 300 400 : ,, ,, ,, 
l> lsuz F anıla 300 400 : ,, ,, ,, 
lion 600 800 : ,, ,, ,, 
aydarpaşa Lisesi Erkek Muallim kısmı talebeleri için yukaraa 

Yazılı eşya yanlarında gösterildiği Üzere şartnameleri mucibin 
Ce 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
tıulmuştur. Ekııiltme 2-1-935 çarşamba günü saat 14,30 da ls
tanbul Maarif idaresi binasında Liseler Muhasebeciliği dai-

t
resinde yapılacaktır. istekliler buna ait şartları ve numuneleri 
stanbul Erkek Lisesinde bulunan Komisyon Kitabetine mü

racaatla öğrenmeleri ve eksiltmeye girecekler yedlerinde bu 
ll°İbi işleri yaptıklarına dair 934 senesine ait Ticaret vesaikini 
tekJjf mektuplarile eksiltme saatinden evvel komisyona ver
tı:Ieri teminatlarını da işbu saatten evvel Lise!er Muhasebeci
ıgj veznesine yatırmaları ilan olunur. ( 851 1) 

Deniz yolları 
Ace!t~l ,~!\],. Ul.ıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzado 
---Han. Tel. 22740 __ _ 

!SKENDERIYE YOLU 
ANKARA vapuru 18 Birinci 
Kanun SALI günü saat 11 de 
lskenderiye'ye kadar. (8512) 

1 
btanbul asliye bjrinci hukuk mahke

mesinden: Jstanbul belediyesi:le Tak. 
&İmde imam sokağında 26 No. da El
maıyanın hanesinde mukim Kadri O.. 
man vo Bahçekapııla Hacı Bekir ba. 
nmcla mukim Ali Muhittin arasmdaki 
davadan dolayı Büyükad;.ı.. Dil mesi
resine ait icar ve ecri miail bedeli oJa. 
nık ceman ( 6257) lira (71) kurutun 
27-5-929 tarihinden itmaren yiizde bet 
faiz ve yii2ıde üç ücreti vekaletle birlik· 
ta emri istifa tekarriir e-...k üzo. 
ıre bilaaale ve bilvekiıle .eriyen mu
maileyh Kadri Os.m&n ve Muhittinden 
bittahöl clavacıya itaama ve masarifi 
muhakanenin müoafeten iki tarafa 
tahmijine dair 31-5-933 tarihinde ve 

tavzihan 16-7-933 tarihinde .,.dır olan 

ilaınlarm tebliği sırasında adliye bina • 

ımm yangmı dolayısile ziyaa uğrama· 

s.ı baıebile 2367 No. lu kanuna tevfi • 

kan yapılan yenileme neticesinde yu. 

karıdak.i hükmün ve tavzihin yeniden 

iliıma bağlanmaaıııa dair mahkemeden 

muta 6-10-934 tarihli iraımın, ikamet • 
gilu hazın meÇlıul bulunan mumaileyh 

Kadri Oımaıuı hukuk utulü muhakeme. 

len bnunımım 141 ci maddea.i muci

blı>ce on gün müddetle ilanen tebliği. 

ne karar verilmiı ol<luğundan muma. 

ileyh müddeti mezkıir-enin hitamından 

jti.baren on bet gün zarlmda temyizi 

dava ebnediği takdirde hakkındaki yu.. 

karıda yazılı hükmün kesbi katiyet ey. 
liyeceği ili.mın tebliği makamına kaim 
olmak Üzere il.in olunur. (5879) 

u.küdar hukuk hakimliğinden: ı.. 
tanbul belediyesi tarafından verilen ar
zuhalde Boğaziçinde Kanlıca m al;e • 
s ınin nostan solı:ağmda 2 ve 4 defa iki 
mükerrer sayılı Va.il oğlu Hiristo ve 
Atanat mirasçıları Ktıtine ve saire uh • 
tciİndeki gayri menkulün müvekkili 
namına i&timliı.kine lüzum hasıl oldu • 
ğundan istimlak hakkında da menlaati 
umumiye karan alındığı ve 4-~34 ta
rih ve 2497 No. lu kanun hükümlerine 
göre 840 metre muraıbbaındaft ibaret o
lan bu gayri menkulün beher metresi • 
ne 35 K. tan 1874 lira kıymet takdir 
edildiği ve bunun yüz.le 20 fazlasile 
kıymeti bankaya yatırıldığı ve mezkur 
kan:.ınun 14 cü maddesi hükmüne tev
fi:.ı.an biliıbara ihtilaf zuhurunda ha· 
kemler marifetile takdir olunacak kıy
mete eıas olmak üzere mevki ve vazi,.. 

yeti hazırasrnın tes1:>iti delail surotilf' 
tevıilci talep edilmiı ve mahkemece 
de iıbu istek muvaiılc görülerelc ehli 
vulcuf marifetile tesbiti deliile karar ve

rilmiş ve bu hususta 19-12-934 ta'.'İ· 

bine müıadif çaqarnba günü saat 9 da 
yövmü keıi.f olarak tayin lalııuruş ve 
belediyeden verilen muameleli evrakta 
ikametg:..hları meçhul bulunduğu hah • 
ıedilcn eşhasa da aynca ilan ve tebli
gat icras~na karar vcrİ:lmİJ olduğun • 
dan bunlardan Kanlıca mırlıailleıinde 
Bo•tan ıokajpnda 2 No. da sakin iken 
biliı.hara ikametgahlan meçhul bulu • 
nan Katine, ve ·rodori ve Oranya ve 
Panayotun kesilen gün ve saatte ha -
zır bulunmaları lüzumu ve e.lcsi taık • 
dirde muhakemenin gıyaplarında yapı• 
lacağı ilanen te!>liğ olunur. (5878) 

Uolcüdar hulcuk bıikimliğinden: Is· 
tanbul belediyesi vekili Hasan Fehmi 
tarafından verilen istidada Boğaziçin
de Kanlıca m&tıalle•inde Çubuklu cad
desinde eski 14 • 16 • 18 ve yeni 17 • 
18 . 19 No. brla murakkam Simon ve 
Tana§ ve <kmekçi Kigark ve Karabet 
ve Haçator ve R&JO ve Santu.'ıet Kero
te Okide, Hoyrat uhtelerinde mukayyet 
gayı~ mcnkıilün müvekkili namına is
timlakine lüzwn hasıl olduğu ve is
timlak hııkkmda menfaati umumiye ka
rarı da alındığı 4-6-934 tarih ve 2497 
No. lu kanun hülcümlorine göre 5460 
metre murabbamdan ibaret olan bu 

gayri menkulün be.'ter metresine elli 
beş kUt"Uştan 2369,40 ve içindeki bina· 
(ara 103 lira kıymet takdir edildiği ve 

bunun da yüzde 20 fazlasile kıymeti 

bankaya yatırıldığı ve mezkiır kanu-
nun 14 üncü maddwi hükmüne tevfi· 

kan bilahara ihtilaf zuhurunda hakem· 
ler mariletile takdir olunacak kıymete 
esaı olmak üzere mevki ve vaziyeti ha .. 
zıraımın tesbiti delılil suretile tevsiki 
t.tlep edilmiş ve ntahkemece de işbu. 

iıtek muvafık görülerd< ehli vukuf ına· 
ri.et&le tesbiti Jel8i1e karar verilmiş ve 
bu huıuota 19-12-934 tarihine müsadif 

çarıamba günü saat 9 yevmı keııf ola .. 

\ 

ı------

rak tayin kılınmıt ve belediyeden veri
len muameleli evrakta ikametgahları 

meçhul bul duğu teshil edilen eJhaaa 
da ayrıca ilanen tebligat icraısma ' arar 
verilmiı olduğundan bunlardan Ki
gork Karaıbet, Haçator ve Raf'> Santo
hat Kerope ve Ogida Hoyrabn Kanlı-

., 

Kullanınız. 
\O 

Her eczane~ 
de sat ı lır. 

TASARRUF 
o; REtir.iNE 
SARI LAN 
FEL.'°'I( ET 

U t;.URUMUNDAN 
I< u R T U L. U ~· 

1 

----------·-_______ ., ıoıoz 

ca maballesinde ÇuJıulda caddesinde a
ki 14 ve :W> ve 18 ve yem 17, 18, 19 
No. !anla evveloe ikamet ettiklerinden 
ke5ilen ııün ve saatte mahallinde hazır 
bulunmalan lüzumu ve aksi takdirde 
muame!enin gıyaplarında yapılacağı ;... 
l.incn tebliğ olunur. (5877) 

9S6S 

ZA. Y! - 3717 No.. ....,,.._... t 
plikamu zayi ettim. Yenıisini aı.. 
ğundım hülı:mii lmlmam•!'tJI'. 

Panayot oğlu Kıır...ı. (5876) 

U rr.umi Nepiyat V• Y ıuı lfleri , 
Müdürü Etem l:zzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A $. 
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Ya'.nız 
bir 

adet e , rs z Markaya 
dikkat • 

Şimdiye kadar icat olunan bütün hraş brçakları arasında en mükemmel ve en fevkalade olduğu tahakkuk etmiştir. Piyasada mevcut tıraş bıçaklarını ~ırtmıtın. 1-!asan tıraş bıçağ mm 1 - 2 - 3 - 4 numaralı gay~t 
keskin ve hassas tarafları vardır ki herbir tarafile laa.kal on defa hl'af olmak kabi:dir. Bu hesapla 5 kurut luk bir adet Hasan tıraş bıçağı ile 40 defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa tıra' yapılmak mümki.ın· 
dür ki dü11yanm hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayıniz. Taklitlerinden sakınınız Fiyatı 1 adedi 5 kuruştu:•. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan ea:• 
deposu İstanbul - Beyoğlu. r:-

1 DEVLET DEMIRYOLLARI ID~RESI 11..A.NLARI 1 
Izınitte ldaremize ait iskeleden geçirilecek alelfunum eş

yanın beher yüz kilo ve kesrin den alınmakta olan 12 kuruş 
ücret 10-12-934 tarihinden itibaren 5 kuruşa indirilmiş
tir. (8454) 10076 

15-12-934 tarihin~~n itibaren ; avlanma ruhsatnamesini 
ve av tüfeğini taşıyan avcılann, beraberlerinde götürecekle
ri ağızlıklı iki 'av . köpeği ve nizami bagaj hakkında ayrıca 
istifade etmek üzere, vurduklan avların 30 kilosu parasız taşı-
nacaktır. ( 8455) ,. ı 0071 

Meyankökü nakliyatı ; 2- 12-934 tarihinden itibaren ton 
başına : 100 kilometreye kadar mesafeler<;le beher kilometre 
için (3 kuruş) 101 kilometreden fazla mesafelerde de 100 
kilometre ücretine ilave edilmek auretile beher kilometre i
çin (2,5 kuruşa) indirilmiştir. Bu tenzil&t, asgari 5 ton olmak 
veya hu ağırlık üzerinden ücret verilmek şartile, tam hamule
Ii vagonla yapılacak nakliyata tatbik edilecektir. (8456) 

. 10078 

Adana Belediye Reisliğinden: 
1 - Hükfunet binası önünden taş köprüye giden yolutt 

parkeye "Kaldırım,, değiştirilmesi için toprak kale yalanın
daki taş ocaklarından çıkarılacak (110,000) taş kapalı zarfla 
eksiltıneye konulmüştur. Bu taşlar, otuz beş bin, otuz beş 
hin, kırk bin olmak üz~re üç aurup 9larak ayn ayn müteah
hitlere verilebileceği gibi iıteklisi zuhurunda bir kişiye de iha-
le edilebilir. _ . ·-

2 - Münakasa 1-1-935 salı günü saat on beşte Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, tekliflerinin yüzde yedi 
buçuğunu para olarak veya bir banka mektubu suretinde ve
rebilirler. 

4- Münakasa şartnamesi Fen daireıindeclir. Iateyenler 
oradan malfunat alabilirler. (8495) 10115 

• 

Hadise yapan i.:itap 
. 

A vrup d Otomobil 1 

e 9000 kilometre 
----

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphaneai 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

. 
Kitap baştan sonuna kadar 

adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka· 
datıınız bu yorucu fakat fay· 
dalı seyahatten bot görütler ve 
intibalar hi.sıl ve bunları mu· 
yaffakiyetle teabit etmittir• 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyonntıf gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okudugunuz dakika
larda kendinizi eeyahat etınit
ainiz zehabına kapılac:alumız. 
Aynı zamanda istifade edecek· 
11nız .. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphaneaini süs
liyec:ek olan bu notlar, biiyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol-
muştur. , 

9962 

Lğ~~·T~!!i~N!~~nda 1 L::: Mektep aokak No. 35 

9890 

lıtanlnıl altıncı icra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı mahGUZ ve 

paraya çevrim-ine karar verilmit olan 

ya:zlhane, balı, 'Ye yazıhane t.lmnı ~ 

...ttırma euretile 20-12-934 pel'fEIDbe 

l'iinü A8t 16 • 17 ye bdar Galabida 

Meri.ez Rıbt:ım hanı 3 cü kat 14 No. h 

yazıl,._ önünde sablaceğından t.q, o

ı.nı.m ""'1•ıı;.,4" hazır buhmac.ıı: 

mmwrıma münıcaatlan ilan oNnur. 
(5883) 

K 
c u 

M' E 
RİYE 

' · nın 

Elektrik Sergisini 
ziyaret ediniz. 

Bu sergide elektrik aletlerinin en son ve sc
çi:miş çeşitleri ile zarif avizeler ve faydalı 

bayramlık hediye'ikler bulacaksınız. 

!il- Dr. l H S A N S A M l -B!I 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefeı clarlıi[ı boğmaca ve 
kızamık ökıürükleri isin pek tesirli 
iliçtır. Her ""2Anede ve ecza depo-

- larmda bulunur.5414 ___ _ 
1 • 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALIG.I 
Liman H-, Telalon: 22tZ5. 

Trabzon yolu 

TARI Yapuru 16 
KlnaauaYYal 

PAZAR cünü - 20 de Galata 
rıhbmından k•lkec•k Gidiıt• Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Samıun, 

Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunla,.. iliveteı> Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

lııtanbul Harici Aıkeri 
Kıtaat ilanları. 

Şartnameainde yazılı mık
tanna yere teslim edilmek ü
zere Beyaz peynir ve pazarlık 
la alınacak kuru üzümü 
25-12-934 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile Ada pazar ma 
liye dairesinde alınacaktır. İs
teklilerin her gün Eskişehir 
Aıkeri satınalma İzmitte Ka
ra Askeri aatınalma komisyon
larına ve eksilbneye gelecek
lerin de muvakkat teminatla
riyle Adapazarı Askeri Satın 
alma komiıyonuna müracaat
ları. (673) ' ' ,. ... (8275) 

·ı .'[" 9788 
• • • 

Açık eksiltme ile 3000 kü
sur kilo Zeytin yağı alınacak
tır. Eksiltme günü 25-12-934 
salı günü saat 15,30 dadır. 
Bağlantıamı göreceklerin bel
li gün ve saatte birinci pey pa
ralariyle Çorludaki Komisyo
numuza gelmeleri. (686) 
(8326) 9867 

latanbul dördüncü iera meınurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı haciz altı
... alman bu kere aatılmasına karar 

verilen 400 lira kıymetindeki bir adet 
meth-.a makinesinin 22-12-34 c:umart&

ıi cünü aaat onda birinci açık anttır· 
ma ıuretile Cağaloğlu )"Ok.ıı§UDda 8 

No. lu Siomı ma!Lewmın önünde ub· 

Jacaiından taliplenn mezkUr cün ve 
uatte mahallinde bulunacak memuru-

". " ~. : • ~ J~ ~·· • ·~ • • f-' .. ' 

mı anrııı 
Bqka hiçbir 

•fn:ri ben
zemes 

~ 

-Dişlerinizin çürümemesini fstiyor;anız ağzınızı 
sabah akşam RADYOLIN ile temizleyiniz. 

Dişlerinizi bayazlataınx, ın ikrop1arı öldürecek, na fes 
kokusunu iza!e ıdecek, Diş etlerini kuvvetlendirecek 

en müessir diş macunu. 

YOLIN dir 

Sahip •• amilleri: Necib Cemil Biraderler Sirkeci 
Sanaaar an No.. 38 İstanbul 

• 
Tayyare Yılbaşı Piyangosul 

·k ikr · 
500,000) lir d r 

-;·. Dostlarınıza verilecek en iyi bir 
YILBAŞI hediye•idir. 

Üniversite Arttırma, Eksiltme 
"> ve Pazarlık komisyo nd • • 
·~- 1 - Üniversite Teşrih, Ensaç binasında yapılacak olan 
tadilat, tamirat ve sabit, müt eharrilc mobilya işlerile Jinol
yom döşeme kaplama işleri olbaptaki şartnameıine tevfi
kan toptan ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Talipler bu işe dair doıya ve resimlerini Üniversite 
Mimarlığından tetkik edebilir ler. 

3- Eksiltme günü olan 23-12-934 pazartesi günü ıaat 
15 te ekıiltme Komisyonunda ha.zır bulunmaları. 

4 - Taliplerin yukarda yazılı işin bedeli keşfi olaJl 
20474 lira 12 kuruşun yüzde yedi buçuk teminatlamu ihale 

. günü saat 12 ye kadar Üniver aite Muhasebesine yabrmış ol· 
malan lizımdır. (8149) 9709 

En son u•ullerle terbiye ~dilmiı gayet 
Ağlam ve güzel deırilerden yapılmııbr • 

Beykoz Fabrika•ımn son moda kadın i•karpinlerl 
en çok beğenilen ve aranan tık kunduralardır. 

Sümer 

Yerli Mallar 
Bank 

Pazarları 
Satış Yerleridir. 

• 
Beykoz Kunduralarının 

O/o 


