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Milliyet bu adı alıgor 

FtATI 5 KURUŞTUR. 

_..,.. Ankara yolundayım. 
Deniz! alhmda •eril ... Dağ! önümde geçit oer: 
Ben Bozlnnn gerdiği, ok verdiği bir yayım! 
"Olenıp" in eteğinde bana imrenıin "Homer": 
Tarın, ölmez durağı Çankaya yolundayım! 

• • • 
'Atatürk soyundanım .•• En büyük adam, atam .•• 
Artık çölde tepinen "lmıail" i anlamam. 
Gönlümde, iter adımda COf'U "zemzem" gibi m/.M 
Ey "yefÜ değirmi" ye ko,an Kabe yolcusu! 
Yolunu faprrnıfsın; dur, dinle, çeuril artık: 
"Cerrup" tan döndü "kıble''; do;fudadır, bil artık! 
'.Acunun dört ucundan bir gün binekli, yaya.M 
Yönelecek sayısız adamlar Çankayaya! 
"Mavi kubbe" de tek ıes kalacak; onun ııesi.M 
Ne Elenin Olempi, ne Arabın Kabesi! 
Yeni kültür, yeni din, yeni deyi' kaynağı, 
Çankaya .•. Atatürk'ün, ilk ölmezin durağı! 
"Hügo" /ar "ilham" diye gönül verecek ona; 
"Bayron" lar can verecek bir gün onun uğruna; 
"Şek.pir" ler, "Göte" ler onda meuz;u bulacak ... 
"Çankaya" bir epiz;, Öz; "mitoloji" olacak. 
işlenecek mermerde oe telde İnce ince .•• 
O, kültüre, san'ate, bilgiye tam girince 
Bütün acunda yeni bir "röneıans'' olacak! 
Onu arma alacak yeryüzünde kaç •ancak.M 

• • • 
Ey atalar, ölmezler! bana bakın ..• Tann! bak: 
Sat/aka, ilıamlan ba,kalanna bırak: 
Gönül çarpıntıl'İle, kanın h~amasile, 
Almn parlamasile, gözlerin yanmasile 
0"1111Ç, kıvanç duyuyor .ayamam kendimi ben! 
Sen bana ver "Miraca" çıkana verdiğinden! 
[)alta "Kadir gecui" gelmemifmif ne çıkar! 
Efsiz; bir inanıfla Çankayaya çıkan uar ! 
"O" na bak, adamlığa biraz heveslen artık! 
~nkara yolundayım, ey Tann, seslen artık! 

16112/ 934 Behçet KEMAL 

.( .. "" ··t ·~ ... • ! ~ . . ~. ·... • if. . ~ 

FRANSA'NJN DIŞ SiY ASASI 
Uluslar derneği (Milletler cemi

Yeti) konseyinin Sar meselesi ve 
;yugoslavya davaaı hakkındaki ka
rarlarından sonra bütün dünya 
Fransız diplomıuıisinin takip ede
ceği istikameti öğrenmek üzere 
gözlerini Franaa'nın üstüne dikmif 
buhınuyor. Filhakika Büyiik harp
tenberi, hiç bir zım:ıan Fransız dip
lomasisi bu derece earar perdeai 
İçine bürünmüt değildir. 

F ransa'nın aiyaai hedefleri bel
lidir ve değitmemittir: lstatüko
llun muhafazasını istiyor. Ancak 
bu hedefe varmak için bugün han
ai yoldan yürümek istediği iyice 
•nlatılmıyor. Franaa'da ötedenbe
ti iki siyaset çarpıtmaktadır: 

1 - Bu siyaset yollarının biri, 
'.Almanya'nm Franaa'yı ezmek is
tediğini bir hakikat olarak kabul 
ediyor. Ve bu noktadan başlıyarak 
Almanya ile anl&fmak mümkün ol
lllıadığmı, binaenaleyh bütün ista -
lükoya taraftar olan devletleri bir 
_,.aya toplayarak Almanya'yı tecrit 
etmek laznngeldiği neticesine va
ll'lyor. Bu, Herriot tarafmdan tavsi
)e edilen siyasettir ki bunu Bar • 
~~. tatbik etmekte iken öldü. 
uaın:nou'nun siyaseti, Ruaya, Kü
çiik itilaf ve Balkan misakı dev -
letleri giıbi, i.tatükomm devamına 
taraftar olan devletleri Fransa et
l'afma toplamaktı. Fran&a, İtalya 
Ue de anlatacak ve İngiliz dostlu. 
hnu da idame ettirecek olursa, Al
lnanya tecrit edilmit olacak ve us
lu oturacaktı. 

2 - İkinci bir siyaset te Briand 
~mdan takip edilen yoldur ki 

u da Almanya ile doğrudan doğ
~ temas edeni< bir anlatmaya 
~· Bu siyasete taraftar o
""11.lar, Almanya ile Fransa araaın
ıdaki dütmanlığm ebedi ve ezeli ol
dun ~ kani değillerdir. Almanya 

e Fransa araamdııki ihtilafların 
~)edilebileceğine inanırlar ve 
A ~•ya ile beraber yürümekten ise, 
""manya ile anlatmak çarelerini 
~&ftımıayı tavsiye ediyorlar. 

Fransa' da bu iki siyaset cereya
rıı zaman zaman, takip edilmittir. 
~&ıpten sonra ilk yıllar içinde bi
~ci siyaset takip edildi. Bu fiddet 
;Yaıeti Ren mmtakasmm ifgali 

. rllnaa'ya bir fayda temin etme -
>İnce geride kalıyor. Bu siyasetin 
~ hararetli mürevvici olan Poin
~. 1924 seçiminde kaybediyor. 

•dikal aoıyalistl r kazanıyorlar L: 1924 yılından aonra Almanya ile 
~~r uzl~a siyaseti devri ba,lıyor 

1 buna Lokarrıo d vri de deni! • 
::ktedir. Briand'ın liderliği altın
d bu harici ıiyaaet zaman zaman 
d uraklamakla beraber, 1930 yılın-
1.ıı. Hitler'in bir siyasi kuvvet tek
•nde belirdiği zamana kadar de -

._.,nı ediyor. Bundan sonra Alman-

ya ile anlatmak siyasetini terviç 
edenler zayıflıyorlar. Almanya'yı 
tecrit ederek, ellerini kollanru bağ
layarak sulbü muhafaza etuıek ta
raftarlan kuvvetleniyor. 1924 yı
lında iktidara geçmesi Almanya ile 
bir uzl&fma aiyasetinin batlangıcı 
olan HeıTiot bile arada değİfiyor. 
Almanya'ya k!lrfı Rusya ile anlat
nıak aiya.aetini takip ediyor. Rus -
ya'yı ziyaret ediyor. Fransa ile Rus.. 
ya arasında bir anl&fma meydana 
gelmesine yardım ediyor. Nihayet 
Barthou'nun delaletile Sovyet 
Rusya Uluslar c!erneğine 8.za olu
yor. 

Şimdi M. Lava!, Fransız harici 
siyasetinin zaman zaman takip et
tiği bu iki yoldan hangisini takip 
etmektedir? itte burası pek iyi an
la,ılamıyor. Lava!, selefi olan Bar
dıou'nun siyasetini takip edeceği
ni söylemitti. Fakat bir kaç aylık 
faaliyetinden Laval'in bu yol üze
rinde yürümediği anl&fılmaktadır. 
BununJa beraber, Briand siyasetini 
takip etmeık istediği de an
lafılmamalrt.adır. Bir taraftan 
geçen hafta fi'lk misakı üz&
rinde Sovyet R~ya ile bir 
itilaf imzalamakla, Barthou'nun 
yolunda yürümektedir. Diğer ta • 
raftan da Sar meselesinde Alman
ya'yı tabnin edecek bir siyaset ta. 
kip etmekle, Briand'm siyasetini 
tatbik ediyor. Lava! bu iki a<lımı 
ayni gün içinde ve arkası sıra at
DUftır. Rusya ile imzaladığı itilaf 
çok tümfillüdür. Şark misaılcı imza
lanıncıya kadar Almanya ile bu 
mesele üzerinde . hususi surette 
müzakereye giritmemeği taahhüt 
derecesine kadar varmaktadır. Rus
ya da Fransa'ya ayni vaatte bulu
nuyor. Bu, Rus - Fransız münaae
~tleri?deki samimiliği tebarüz et
tıren bır anlafmadır. Bunun içindir 
ki Franaa'nm Sar meselesinde Al
man.ra'n~.g?nlünü kazanmak için 
her ıstedigını yapmağa razı olma-
11. hayret uyandırım,tır. Lava) fim
diye kadar ne bir Barthou, ne de 
bir Briand' dır. Her ikisinin talısi
~etini ~e bir araya toplayarak iki 
nyasetı mezcetmek mi istiyor? Bu
ruı belli değil. Filhakika devletin 
gayesi bütün devletlerle iyi geçin. 
meldir. Fakat herkese el uzatmak • 
la bu hedefe vanlamaz. Şimdiden 
Ruslar Fransa'nm manevra yaptı. 
imdan balısetmeğe bafladılar. AJ. 
manlar da entrika çeviriyorlar 
P>k bilen çok aldanır, derler. Çok 
1t~e~ yapmak isteyen de hazan hiç 
hır lf yapamaz, M. Laval tarafın
dan ıarfedilen mesainin de böyl 
Lir neticeye varınaınası Fransa na~ 
nuna temenniye fayandır. 

'.A. Şükrü ESM~R 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu J\.tAHMUT~' 
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Tunada 
Macaristan la 
Avusturya 
Arasında 

Avusturya Baıbakanı 
Budapeşteden çok 

meunun avdet ediyor 
BUDAPEŞTE, 16 (A.A.) - A

vusturya bafbakanı M. Şuı.U, Buda-
peıteden lwırdı:e
tinden evvel ıu 
beyanatta bulun
;nuıtur: 

« 1 ç UJ'U8JnlZI 
yalız ol.anık idare 
etmek istiyonmı. 
Bunun için heriıea
ten d..,a İyi mev
kide bulunuyon12 

, ve kendi evimizde 
b8kim oWuiumuza 
inanryonaz.» 

Obür yöoderı M. 
· Berger V alılen de, 

M. ŞUJnic MacarisUımn A..,.._ 
tıırya iıtikliJini ba· 

ftflll de.amı '"Tw. bav- öllo-
-8 • ...,.ti_ için ı-t ..ı....ı. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yunansitanla 
Aramızdaki 
Dostluk 
Atina konuşmalarının 

sonunda 
bir tebliğ neşredilecek 

M. Çaldaris 

ATINA, 16 (A.A.) - Jı.... • 
jaru;ı bildiriyvr: 

Dün buraya muv uıiat eden Bay 
Teriik Rüftii Atras, ...,_hleyin...., öğl~ 
den .onra M. Çaldaris ..., M. Makai
ııno. ile gÖl'Üf'DÜftiir. 

&,balcan M. Çaldaria, bu ııôrüşm~ 
lerin oamimiliğinden ötürii memnuni,..,.. 

(Devamı s inci tıahifede) 

Atatürk'ün ltık Iİ•esi· 
ne telyazı!ı 

4Jk 1 iı ·nin (eeki Feyziye) 50 in
ci yıldönümü nriin•...betiJe mü.dür 
Bory Eıref Binzet tarafından ReiM
cumhur Atatür!<e aöaderilen aay aı 
te)yazıama fU karfılık gelmiftir: 

"Okulanuıın ellinci ;yddönümü günü 
yapılan toplantula baıi andığuıudan 
doLıı;yı tcıekkür eder, ~ adı kutlu
larım. 

Remcamhur: K. AT ATVRK 

Saylav seçimi 
Hazırlıkları 

lstanbuldl\n 18 saylav 
çıkacak 

Saylav RÇİmine - olan delter
lerin doldurulması dün akf'llD bibniş 
n belediyede müteıeılıkil sayla.,. Wtit 
heyetine "f'<rilmittir. 

Mülhabtıan da Yalova, Şile, s;ıw. 
ri .Wterleri bitirilmittir • 

K.aııtal ve Çatalcadan haber beklen
mektedir. btanbul vôtayetinden 18 
uylav seçilmesi lizmı aeldiği anl&§ıl
maktadır. 

Merzifon' da seçim defterleri 
MERZiFON, 16 (Milliyet) - Mer

zifon saylav seçimi defterleri bitti. Be
lediyede tetkik ediliyor. 

EN iYi TURK KUMAŞI 

•• • y u N ısdir 

BAREM 
Değişiklikler 
Yapılacak 

Bay Karahan aıe Bay CelDl Bayar 
KAYSERi, 16 (A.A.) - Okonom.i 

Bakanı Bay CdiJ ile.yar -nı hmuai mi
..,firi olarak kendi.sile beraber dün 
fd>rimize gelmiş olaın mioafirimi:ı Sav 
yet Büyük Elç.iai Bay Karahan, biigün 
:Aıod:,Yenin verd<ği oğlo ıı:iyafclinden 

90lU'a vilayeti, lrolorduyu, ve C. H. fır
ka.smı ziyaret etmi~lerdıir. Bunclan -
ra Ok.oınomi Bakanı Bay Celi.I &;,-, 

(Devamı 6 mcı tıahifede) 

Kadınlarımız 
C. H. Fırkasında 

Oç günde 2,000 kadın 
fırkaya yazıldı 

Kaza hey' etlerine de ka
dın azalar seçiliyor 

Büyük Onderimmn llÇbğı inkilip 
'" ınedeniyet çığınnm en büyük eseri 
olan Türiı; kacho.wı Timciye ııyaaal ·oo 
11c>yaa) :rataYI!l'Dda eı4ı:eklerfe bir bak-

(Devamı 2 inci sahifede) , 
Küçük sözlük 

Osmanlıcanın ·özdildeki 
karşılıkları 

Okurlarımıza öz dilimizi öğ
rebnek için bir kolaylık olarak 
netrine batladığınnz küçük IU
gat çok rağbet kazandı. Dün bir 
çok okurlarımız tedarik edeme
drkleri birinci kısmın bugün de 
tekrarını istediler. Bunun için 
dün koyduğumuz kısmı bugün 
de tekrarlıyoruz. Bu tekrarlayıt 
okurlarımız için kitap halinde 

Satıt deposu : eöz)üğü kesip saklamak fırsatı-
Yeni Postahane caddesi, Tay· m da verecektir. Yann da aöz-

yare piyangosu kartısmda J l lüğün 5 - 6 - 7 - 8 inci ya.prakla
nnı netredeceğiz . 

--~ Telefon: 20485. ~- ı----------.ıı 

Milliyetin geni adıdır 

TeJ• { Müdür; 24318. . Yan iıleri müdürü: 24319. 
• Jda,.. .. M•tb.a : 24310. 

• 

Uç oenedeaberi Bulaari&tandan teh 
ırimi:ıe kaçak teker aetiren bir tebek.., 
nihayet dün yM.alanmıftn'. Muhafaza 
iatihba..a.t bürosu, Emniyet müdürlüğü 
...., muhafız te,kili.tı uzun zamandan 
beri böyle bir itin yapıltna.kta oldu
iuıııu haber ailmıta.a da bir türlü mey
dana çıkarılMDamııtı. M.emurlarm gay 
retli araflırmalan nihayet bütün te • 
bekenin ele aeır ·ni temin etmiıtir. 
Oğrendiiimize aöre, pebw.e töyle ça.
lqıy<Vdu: Bulg&Nta.nda Türkiyeye 
dönmek iç.in can atan muhacirlerin, 
bu arzulanm yerine getdmek baha -

Tuhmı haft&amın beıinci günü de 
canlı teza.hüratla aeçmişti.-. Tayyare
ci Bay Vecihi, havaya dumanla yazı 
yazma,L; içlıı dün yeniden deıM!Ulele
"' airiPDit. fakat bu 4 kullanılan du
manın ihtiva ettiği kimyevi maddeler 
bekm>mdan deği§tirilmeaıine lüzum Te 

iht.iyaç ha..I oldufu anlatılmıftn'. Bu 

Oz türkçe yazı örnekleri 

gün Vecihi Bey, yeni bir t~riibe yapa 
c:aktır. 

Vitrin müsabakaaı için, jüri heye
ti vi.trinlerini Yerli Mallan ile süsle • 
yen mağa:ıalan gezmeğe f>atlamı§tır. 
Yarın, 22 kifilik heyet toplu bir had
de bu mağazaları tekrar gezecek ve 

(Devamı 6 mcı sahifede) - ı 

Zekat, Fitre! ..• 
Ramcaan bayramına çok gün kal- , 

madı. Müslümanlar, bu bayrama 
girerken, "zekat,, ve "litre,, verir
ler. Dü,künleri gözetmek için eski 
din ulularının kurduğu bu türe, İn· 
sanlann biribirine yardımım kök
leftirmek uteğinden doğdu. 

Ancak bugün varlığı yerinde kim 
•elerden, yardım dileyenler o ka
dar çoğalm~tır ki, zekat ve litreyi 
kime vereceğimizi şaşırdığımız; olu
yor. Çoğunda da bu faşkınlık yü
zünden yanılıyor, daha yoksullar 
dururken, bu yardımı gelişigüzel şu 
na, buna yapıyoruz. 

Bir kaç yıl var ki, uçak (tayyare) 
derneği ile çocuk bakım yurdu (lıi
mayeietlal cemiyeti) ve Kızılay ü-

çü biraraya gelerek zekat ve litre 
yardımından toplanan parayı ara
larında paylaşıyorlar. 

Bu paylaşma işi, zektıı ve litre ve 
renleri günlerce düşünmekten kur
tardı. Göklerimizde kanat gererek, 
canımızı koruyan, bakımsız; çocuk. 
larımız;ı bir çatı altına toplama işi 
n · üzerine alan, en son kara pnü
müzde her bunalanın ça;'in,ına ko
şan bu üç dernek, yardımımızı en 
çok yerinde harcayabileceğimiz; ku. 
rumlardır. 
Zekat ve fitremizi, bu üç (kurum) 

a vermekle din, insanlık ve yurt 
borçlarımızı, en güçlü alacaklılan
na vermiş olacağımızı gönülden çı
karmamalıyız;! 

l\f. Salahaddin GONGöR 
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TARiHi ifEFR'KA: 33 

ad • 
1 ve 

HARİCİ HABERLER 
Terak ., 

ı. 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIN BlRAKTIGI VESiKALARA GORE) Habeş - ita/ya hadisesi 

Memlekette geni seçimde ne kadar 
saylav çıkacağı bugün anlaşılacak 

Her hakkı mahluzJUT. Yazan: A. C. 

evrenin bu işle meşgul 
olmayacağı anlaşı ıyor 

ltiihatçılar Çarlık Rusya ile iyi mü
nasebat tesisine çalışıyorlardı l 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Say,'.av seçimi defterlerinin hazırltlII 
dığına dair vilô.yetlerden iç işler Bakanlığına tamam haberler gelmiş • 
tir. Yann memlokette ne kadar saylav çıkacağı anlaşılcaktı.ar. Ankra · 
nın dört fazla mebus rıkaracC?ğı be ili olmu1tur. T elti1 heyetleri yann • 
dan itibaren defterleri teftişe başlayacaklar ve defterler memleketin her 
tarafında ayın 12 sinde 15 gün müddetle askıya asılacaktır. 

Abd ·ıh=üdin sukutundan son 
r geçen aylar zarfında btanbul • 
da c~lı 5İyasi tahavvüller olmuş
tu. Hüseyin Avni P~ sadare
te geçmesi üzerine lngiliz politi -
k I tara'tarlığı bırakılarak Al " 
man politil..uın:ı. aoğru bir meyi 
gorünmeğe b:ı.ş\anmı.ştı. Rusların 
boğazla.nn o.çılması mcşelesini tek 
rar ortaya atmaları ve istiklalini i-
15.n eden Bulgaristanm tarafını 'id 
detle iltizam etmeleri, Rus hima
ye3inde bir Balkan ittifakı ~iicude 
g _ timıeııe çalışmaları ve lngiltere
nin de bu emellere mütemayil gö
rünmesi bu talıavvüle sebep olu
yordu. Rusya Hariciye Nazırı Is • 
volski daha Kanunuevvel 1908 de 
ki bir nutkunda milli ve iktısadi in 
ki~<.flannı korumak için Türkiye
de dahil olduğu halde, Bulgar, 
Sırp ve Karadağın birl~meleri lü 
zumundan bahset.mitti. Bu fikri ile 
ri götürmek için Rusya,. ihtiy~lar 
dığı için büyük bir f!'"alı~e! g?llle· 
remiyen latanbuldakı sefın S~o • 
V'İyef,'i deği~tirerek onun yenne 
Çarikof'u göndermiiÖ. Çarikof'un 
Rusya Hariciye nezaretinden aldı
ğı emir Türkiyeyi de ihtiva edecek 
olan Balkan ittihadının husulüne 
bütün kuvvetile çalıpnaldı. Bu SU· 

retle Rusya Almanlığın Şal'ka. doğ 
ru nüfuzuna mani olmak istiyor • 
du. Bu suretle eski panslavism ga
yesi yeniden canlandırılmrt oluyor 
du. 

fakat, bu Balkan ittihadı fikri
nin ardında Hünkar iskelesi mua· 
h eclesi cizliydi. Türkiyenin Balkan 
itt:!:ıadına girmesi Türkiyenin ko • 
runma.sı içm değil, bütün Balka.n
larl beraber Timı:iyenin dahi Rus 
nufuzu altına girmesi için utenili
yordu. lslav devletler, iktısadi men 
fa:.tl t:r bekledikleri için, Rusla.mı 
bu f • r ne yana,rr gibi görünüyor· 
!. "ı, Bu esnada Rus propagandar 
s ı · r~iyeJe ve bilı'ıassa lı;tanbul
d;ı bu e ::neli husule getirmek için 
ın.ıthi' vasıtalara müracaatla açlı
tıyordu. Bir taraftan Petresbıırg 
ve Paris gazeteleri, Alman tehli • 
kc ... :nin Türkiye için ne büyük bir 
felaket olduğunu kıyamet kopara· 
ra..\ n~ir ve ilan ederlerken Meş
rutiyeti müteakıp Istaııbulda türe
yen, ittihat ve Terakkinin batına 
dertler açan ve karanlık hk.iTli fır· 
knlara hizmet eden gazeteler de 
Petresburg ve ParWıteki refikleri· 
ne yardmı ediyorlardı. 

Sefir Ç rikof ile tercümanı ve 
l'atibi maruf Maudelstam lstanbul
da mülhit bir faaliyet gösteriyor
lar, parlamentodaki muhalif mebus 
larla sıkıdan sıkıya temas ediyor
lar ve bol bol para sarfından çekin· 
miyerek Balkan ittifakının husu
le gelmesine müstenit olan Rus 
projesi için taraftar kaza.nmnğa 
çalışıyorlardı. 

Bu faaliyetin bir ta.iri olarak 
bazı Tütk ricali Rus dostluğu hak
kında şurada burada beyanatta bu. 
lunmağa başlamıflardı. Fakat Rus 
sef. retinin İstanbul muhitine akıt
tığı paraları hazmedebilecek çok 
kimseler bulunmadığından o beya
nat bir kaç kiti tarafından izhar 
edilmit arzuya munhasır kalıyordu. 
Rusların bo!;azlar hakkında ne nİ· 
yet ve emel takip ettikleri herkes
çe malum olduğundan onlar tarafın 
dan teklif c· ilen ittifak Osmanlı 
ricalinin ekseriyetinde memnuniyet 
de :il, knygu ve endite uyandm
yordu. Bu aralık 1909 senesi tet
rinnevvelintle Racconigi' de akdolu
nan Rus • İtalyan itilafnamesi bir 
hakikat olarak dünyaya ilan edılir 
edilmez, ittihat ve Terakki Rusla
rın emellerinin bütün çıplaldığıyle 
~.ı~.~~- güçlük çekmemişti. 
Çunkü ıtılafname mucibince bir ta
raftan Rusya Trablusgarbın kapı
larını ltalyaya açık bulunduruyor 
ve diğer taraftan da İtalya, Boğaz. 
!ar meselesinde Rusyaya serbesti 
veriyordu. Bu auretle Türk • Rus 
dostluğuna taraftar olanların ar
zu ve niyetleri tamamile suya düt
müştü. 

Türk • İngiliz dostluğuna gelin
ce bu da Kamil patanın sukutile so
ğuyuvermişti. Esasen İngiliz diplo
matlannın ve bilhassa lstanbuldaki 
İngiliz sefirinin Kamil paşa ile o
lan dostluklarını lüzumundan fazla 
meydana vurmaları Kamil P'4anın 
aleyhine olmak üzere gittikçe şüp
heyi davet ediyordu. Kamil pafa
nın sukut etmesi İngiliz politikası· 
nın bir hezimeti suretinde tel'.\kki 

muııhasıra.n Kiımil pa~ temsil edi
yordu. Bir de İngilizleri 31 mart 
hfıclisesini müteakip Abdülhami
din tarafını iltizam etmeleri lttihat 
ve Terakki erkanını İngilizlerden 
tamamile uzaklaştınmıttı. lngi iz 

Tunus meselesi halledidi 

lere kaqı hasıl olan tüphe o kadar 
ileri vardırılmıştı, 31 mart hadise ;. 1 1 
ne iştirak eden asilerin fö: rinde ~------------------------------! 
bulunan paraların İngiliz hükUm.eti 
tarafından verildiği bile iddia olun
mu,tu, çünkü deniliyordu, Hindis
tanda veaair müstem1ekelerinde ls
lıim tebaaya malik olan İngiliz, 
Abdülhamidi halife olarak nüfuzu 
altında bulundurmak istiyor. 

ittihat ve Terakki İngilizler h k
kında böyle düşünürken di,lo
matlan da genç Türkleri batka bir 
surette tahlil ediyorlardı: İngilizler 
genç Türk:iik hakkındaki düşünce
lerinde yanıldıklanm söylüyorlar
dı. Me,rutiyetin ilanını takip eden 
günlerde İngilizler ittihat ve Terak 
ki ricali tarafından netredilen hür
riyet beyennamelerine, demokrasi 
fikirlerine hayran kalmıtlardı. itti
hat ve Terakki bütün kelimelerinin 
Qsmanlı unsurlarına pmil olduğu
nu, hepsinin ittihadma, hepsinin 
terakkisine birden çalıtılacağını, 
genç Türklerin nasyonalizm ve 
Panislamizm fikirlerınden azade ol 
duklarmı zannetmişlerdi. Mısırda 
ve Hindiıtanda milyonlarca islim 
tebaaya malik olduklanndan, Ab
dülhamit tarafından takip edilen 
Panislamizm fikrinin ortadan kalk
mı~ olmasına ıevinmi,Ierdi. Halbu
ki itti-hat ve Terak'tinin Abdülha
mitten ziyade lslfun itti!1adı taraf
tan olduğu ve üsteltk bir de fazla 
milliyetperverlik gördüğü görülün
ce İngilizler giiya çok fena bir in
kisarı hayale uğramı,Iardı. Böyle 
bir iddianın doğru okluğunu kabul 
etmek için İngilizlerin, metrutiyeti 
müteakip Türkiyeyi taksim etmek 
fikr!nden tamnmile vru:geçmİf ol
dukıarma inanmak lazımdır! 
• Fakat ner ne hal ise Türk - lngi
lız dostluğu 31 mart hadiselerini 
müteakip suya dü,tükten sonra İn
giliz politikası da İttihat ve Terak
~inin b.a'ın:'- bela kesilmitti. lngi
lızler ı;ıyası maksatlardan ziyade 
Tüdı:iyede iktisadi gayeler takip e
diyor g"!:ıi görünüyorlardı. Halbu
ki bu i_ktisadi gayeler de Türkiye
dt: İngılız polif asm:ı kaqı hisse
dilen itimatsızlığı gittikçe arbn
yordu. İngiliz in~tı bahriye tez
gahlan hiç bir kar getirmeyen Mar
mara havzasmda vapur i'letme im
tiyazını alıyorlar, bu imtiyaz) rı 
Suıiye ve Kızı!deniz sulann;,. kad<.r 
uzatıyorlar, Makedonyaya, Arna
vutlui!a ve lraka giden deniz yolla
nnı ellerine geçirmeğe calr~ıyorlar
~h. Bu yollar Osmanlı ·dev'ctinde 
ısyan çıkabilecek olan sahalara gi
den aak~ri nakliyata mahsua yollar
dı. Aynı zamanlara İngilizler Fırat 
ve Di~le ?ehirlerinde de vapur İf
letm • ımtıyazının kendilerine veril
mesın, tehi:litler yaparak istiyorlar
dı. Esasen bütün İngiliz projeleri 
İralct~ tem7rküz ediyordu. Orta 
ya muhendıs Willcocks çıkarak bir 
!akını yanlıf tetkik edilmi1 hatfar 
ın~ı ve lrakın irva ve iıkasını Ü· 
z7nne almak istiyordu. fraka Hin. 
dııtalndan muhacir getirilmesi ar
zu o unuyordu. 

(Bitmedi) 

Kadınlarımız 
C. H. Fırkasında 

CENEVRE, 16 (A.A.) - Ha•ııs a· 
jausı 'bildiriyor: 

Habeş hükiimetinin bu kez uluslar 
demeğ inde yaptığı tcıebbüs, 1926 da 
ilk kanun 925 tarihli lnı:iliz • ltalyan 
antlaşmasına kartı yapbJ:ı pro estoya 
benzetilmektedir. 

Adisabaha, uluslar derneğinin dik· 
katini çtkmiş ve fakat Londra ve Ro
ma hiiA-iimetlerinden kendisini teskin 
ed~n mektuplar alınca teıebbüsünü tn· 
kip etınemiş ve uluslar konseyince mÜ· 
d:lhaleye l:izum görmeıniıti. 

ROMA, 16 (A.A.) - H;;ıbcş hüku· 
mcti .in ulu•lar derneği yanındaki te-
şehhüsü hal yan hüklımctinin V alval 
had.isesi haldmıdaki hareketini. değit
tirmemekteılir. 

Durum diplomasi bakımından şu 
ıe:cildedir: 

Habeıistan 6 ilk ki.nun tarihinde 
ltalyarun Aclisababadaki mıulalıatgü • 

Hint zelze esi 
Avrupanın bir çok yerle

rinde de hissedildi 
STUTIGART, 16 (A.A.) - Bura. 

ra&&thancsi bu sa.hah aa.a.t 3, 16 iLa 3· 
30 araı.mcia bir takım zeı'.ızeleler kay· 
dctınittir. Bu zeh:elel.erin merkezinin 
Hin<lis!anm ~imali şarki mmta.kaaında 
olduğu tahmin edilmektedir. 

LONDRA, 16 (A.A.) - Bonıbay· 
da hiuedilen yer aarsu::tısı, Londra, 
Dublin ve Siudgard gibi mühim. A~ • 
rupa i&tasyo.üa.rında da kaydodılmit
tir. Sarsınto.ın merkezi ya T~et veya
hut JimııJİ Afganio:.andadır. 

D niz görüşmeleri 
LONDRA, 16 (A.A.) - Jon Say. 

men ile M. Mat5Wdara ve Ncrm:m Da 
vis ve Amira l Stnndley aramıda yapı
lan bir golf oyunundan ııonra deniz 
meselelerine ait müza.lreratın • hatta 
Japonya hükı'.imetinin cevabı al ır.Lı • 
sa bile • önümüzdeki haftaya tehir .,.. 
dileceğİn<> kanar verilmiştir. 

Barış ın korunması kongresi 
PARIS, 16 (A.A.) - Barı~ııı ko • 

nmmau I .. ongres.i bug'Ü.n ulw.!.ıır der
neğinde yardnn kurumlan F nı.nsız fe 
d r yonu bclı:anı &aylav Bqrefuıin ha 
kanLğmda açılınıftn-. 

Bay Pol Bonkur'un bakanlığında u· 
lwl:ır arası kontr:>lu hakkmda müza· 
kere ba~!amış ve Bay B.m!ı ur, llay 
Picr Lav~l'ln mektubunu okuduktan 
ronra, ai:ıô.hlann okontrolu tam:ımen 
mi!rn.kiliı oldui:unu anlatara.k demiş · 
tir k.i: 

«Acınmaya değer lci artık •ilwız . 
lamnııyı değil sadeee silah yanı;uu dur 
duran bir mukaveleyi dinleyebiliriz . ., 

Sovyet Türkmen 
cumhuriyeti 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Mosko
valı bir çok renamlar, Sovyet Türk
men cuınuriyet..inin kunılufunun yirmin· 
ci yıl dönümü münasebetile T urkmen
lerin hayatım gösterea 150 kadar tab
lo hazırlamıılardır. Bu tablolar arasın· 
da atağıclakiler çok cleierlidir: 

Rı:u&am Ugeren4ıergin (halı doku
yan kadınlar), (Aoul'da bir sokak), 
milli Türkmen re .. amı Salian'ın (Bağ· 
b~umu) ve reseam Yakounine'in (ka· 
dm atlıları i§ bapnda) ismindeki tablo
lar. 

zarı nezdinde proteı.toda balunurkea 
ayni zamanda Ha.l>cşh taıu:1 Romadaki 
~lahatgüzan da I talyan hükumotine 
verdiği prote~toda Walwal ve War
derin Ogaden vilayeti içinde bulundu
ğunu ve SOO kişilik kuvvetli 1 tal yan 
kıtasınm Ingiliz • Haıbcş muhtelit komi•· 
yonuna taarruz ettiklerini bildirmcık
te idi. 

9 ilk kanun tarihinde Hahe§iıtım 
hakeme müracaat isteğinde bulunmut
tur. Adisıı4>alıadı:.ki ltalyan maslahat • 
güzarı, hiikılmetinin tarziye 'Ve tamirat 
iıteıliğini bildir.rıDştir. Roma hükıime
ti, hakem meselesinin ileri ıürükniye .. 
ceği kanaatindedir. Çünkü, bu hükume
te göre, hadise ltalyan toprağmda ol
muştur. Y arrn resmi I taiyan gazeteleri, 
ltalyan • Habeş mukavelelerinin ltal • 
yanın Walwal üzerindeki hukukunu 
iabata yeltenen maddelerini neıretmek
tedirler. 

Gürültüye karşı 
İtalyada bir susma haf

tası tertip ediliyor 
ROMA, 16 (A.A.) - Dündenberi 

Venedik sa.raymm. etrafmda 150 met 
relik yarını kutur için<le her tüı-lü oto 
ım.obil kornaları menecliİen bir auoma 
hafta.aı yapılmqtır. Bu hafta iç.inde 1-
t~lü aokak gürültüsü yasak edilmi.ş
tır. Dün Romanın merkezinde baı
lanan tecrübeyi önümüzdeki oon kA • 
nun ayı:nda yapılacak geniş tecrübe • 
'ler tak:ip edecektir. 

Bulgaristanda 
Hıılk elektrik fiatlarının 

yüksekliğini 
protesto ediyor .• 

SOFYA, 16 (Milliyet) - Sofya
run bir çok mahallelerinde, yük.ek e
lektrik fiatlanru prot<Uto etınok için 
ayrı ayn heyetler taplanmağa başlan : 
mııtır. 

Bu heyeti.,,., büyük bir toplantı 
yapmak için çalıpnaktadırlar. Ayrıca 
halkın seçtiği bir heyet, asıl fiatları göa
teren bir cetvelle b:rlikte bir beyanna. 
me çıkaracaktır. 

Bir i.k:i gÜne kadar bir murahhaa he
yeti halkın dileklerini Sofya belediye 
reisine bildiı-ecektir. Bir kaç gündeJ>o 
bcr~ belediyeye bir çok mahalleler bal
kırun imzaladığı yÜz)erc.. protesto tel
gra[lan gelmektedir. 

Bu telgraflıttda en kısa bir zaman • 
da elektrik fiatlannın indirilmesi, yok
ııa Belçika elektrik tirketine kartı boy
kot yapılacağı yozılmaktaclır. 

Çorlu· Silivri yolundaki 
köprüler 

TEKIRDAC, 16 (A.A.) - MCJDo 
Jeketimizle Avrupayı b'.rle§tiren Edir
ne • l~ul yolunun Tekirdai vi!ilyeo 
tine dü~en Çorlu • Silivri yolu arasın
da betonarme olarak yapılacak 25 
köprünün yapunı ba hafta ihale edilo. 
c:ek, fakat bu köprülerin münakasaouuı 
giren müteahhitlerin istenilen vesi.ka
lan ihale f'l&'tlarına uygun olmadığın
dan vilayet daimi enciimerJ bu köprü
lerin emanet suretile yapılmasına k .. 
rar vermiıtir. 

Kemaliye kadınlan çarşafı 1 Haricı küçiık haberler 1 
• Avusturya - Devlet bakanı ve atblar 

kıomiser ~cral Fay, kendisine karıı KEMALlYE, 16 (A.A.) _ Gece 
'-'-· --·"·-·t yapıldıgı" hakkmdaki haber-- ............ belediye ..alonund abchdiye heyeti, C. 
!erin astlsız ve uyclunna olduğunu bil- H. Frrkası azalan ve halk ara:ında bir 

(Başc 1 inci sahifede) dirmi;tir. toplantı yapılmı•, bu toplantıda kay-
ka sah" imal • •---''-- hazin-; F--•--,'yarun " ıp 0 an yurdun her y.ınında .tUDerDUI -. ..........., ıwıJ<amınuz Atatürkfuı yurdumuza ve 
büyük sevinçle kar§ılanmakta devrun 228,538 doları 15 kanunusani taksiti <>-
etmektedir. !arak tediye etmit olduğunu bildiruıek- ulusumuza verwği yenilik ve iyi! iki .... 

rin ana çizgiledni ve kadınla.rmııza 
. O,n yıllık cumhuriyet ya§'lyııımızda tedir. saylav seçme ve seçilme hakkı gibi u-

kultur kabiliyetlerini parlak bir ıuret• * Paria - Hava aergisi:nde gösteri- ya.sa:! ve r.oyaal Jıaidarmm verilr.nesi-
te ı:Ö•terıniı olan Türk kadınlığı bu len balon sepeti ile birkaç tayyare mo- nin sebeplerini gösteren aöylevind-
k~~. kar.ıılığı ulusal vazifeyi törüne ait küçük ölçüde birer nümune, M>lll"a çaraıf ve peçelerlıı kaJdırıl.nıa.u 

1 ıçın fı.nıdiden büyiil< istek Sovyet büyük elçisi tarafından bava na, yerli mallardan manto giyilmeai • 
"" toplulukla Cumhuriyet Halk F-'-- ne hep birlikte karar veribniı ve he • .,..... makamlıgı müzesine hediye edilmiıtir. 
•ma müracaat ederek fırkaya yazılma. * Fransa _ Hava bakanlığı, cennp ınen tatbikma geçilme suretiyle kaza.. 
ya batlamıılardır. • -·-"-- tlarının · l tilm mız kadınlan Arap tel&ldcilerinden kal .......,...;... ha ıı e esi için Fran-

ANKARA, 16 (Milliyet) - Vi lt'iyetlerden gelen defterler muhtevi
yatı olan rakamlar teabit edilmektedir. Şimdiye kadar alınan neticeler 
şunlardır: 

Ankara dört fazlasile 13, Denizli iki lazlasile 8, Sinop bir lazlasiu 
bq, Kastamonu 2 lazlasile 9 sayfo v çıkaracakhr. 

Bakanlar heyetinde görüşmeler 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Bakanlar heyeti tılUtf 18 de toplandı. 

Görüşmeler geç vakte kadar .U.dü. 

Türk parasının girebilmesi için 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Türk parasının memleket dahiline ser

beatçe girebilmesi hakkında Maliye Bakanlığı bir kararname projui ha
zırlayarak Başbakanlığa vermiştir. 

Ufaklık paralar kanunu 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Ufaklık paraların nümunelik pul:arı 

üzerinde askeri fabrikalarda tecrübeler yapılmaktadır. Maliye Bakanlı· 
ğı ulaklık paralar kanunile kabul edilen yüzde yetmiş beş nikel, yia,de 
yirmi beş bakırın ulaklık paralar için kullanılmasını imkamız görmiif 
ve kanunun yüzde yetmiş beş bakı r yüzde yirmi bCf nikel olarak tadil 
edilmesi için bir kanun projesi lıazırlamı1tır. 

Edebiyat komisyonu dün de toplan d 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Kültür Bakanı Bay Abülinin""' • 

kanlığı altındaki edebiyat komisyonu bugün de toplanmrtf17. Komisyon 
yeni dil değişimine göre edebiyat prolfTamlarınrn nanl bir ,ekil~ 
lazımgeldiğini tesbit edecektir. 

Mektep kasketleri hakkında tamim 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Kanunla tesbit edilen melttep kaııketle

rinin bazı yerlerde taşınmadığı, bazı yerlerde de istenilen 1ekilde giyil
mediği görüldüğünJeti en kısa bir zamanJa mektep hı.ketlerinin kaıw • 
na uygun şekilde sokulması lüzuma Kültür Bakanlığınca kültür müdür• 
lüklerina tamim edilmiştir. 

Sof yada 150 kişi yakalandı 
SOFYA, 16 ( A.A.) - Polis, bir komüni.t kurumu azasından 150 

i1çiyi yakalam11tır. 

Çocuk Esirgeme derneiİ· 
nin yardımları 

J\NKARA, 16 (A.A.) - Ço-
cuk esirı;eme kurumu himayesi etfal 
cemiyeti genci merkezi l birinci kanun 
934 den 6 ikinci kanun 934 tarihine ı....

1 dar 2323 çocuğa ya:rdım etmiıtir . 
Bunludan "274 hasta çocuk ve ka

dın &'enel merkezin polilikniklerinde 
muayene ve tdavj eJilmiş tir. Aynca dit 
muayenehanesinde de 477 çocuğun diı
ı ... ; muayene ve tedavi edilmiıtir. 1068 
çocuk ve anne genel m"2'kezin banyo • 
larmda istifade etmi tir. Süt damlası 
kısmında d aher gÜn 140 çocuğa 1074 
kilo ~dava süt ro.-zi edilmiıtir . 

Rakir talebeler için açılan "!hane • 
den her gün 190 çocuğa sıcak öğle y&o 
meği verilıui§tİr. Y ardını için müra • 
caat eden fakir talebelerden 74 Üne kıt
lık palto, 6 sına elbise, 5 ine kitap, 
5 ine ay..td<ahı ve 67 çocuğa da kasket 
vertlnıiştir. Ayrıca 25 fakir çocuğa i· 
!aç bedeli ve par yardımı oL:ı.rak 14 li
ra 52 kıınıı verilmiıtir . 

Romanyadan gelen 
muh cirler 

TEKIRDAG, 16 (A.A.) - Ana vao 
tamn Trakya eline kavuşan soy~ 
rımız, gündenğ'"';.ı.ne çoğalmadttachr. 

Son yedi gün içinde de Romany .. 
dan ıehrimize 664 göçmen gelmiı ve 
hemen yerleştirilıniılerdir. 

Daı:aimarka grupu tütün 
ihrac edecek 

ANKARA, 16 (h-lilliya) - Fevzi 
- • Diyanbekir hattım İı'f& ed
Dani:ınal'ka grupunuu faiz ve ta:nettii 
hi.sııeıi olarak 70 bin lirallk M&ara "8 

mamul tütüa ihraç edeb;Jmeaino Ba
kanlar Heyetince müsaade ..Wlmiştic. 

Bursad o çarıaf peçe 
kalkıyor 

BURSA, - C. H. fırkası vilayet 
kongresi yet:ıuiş ınurahlıasıı:un iflir.ıki
le toplanmııtır. 

Yeni heyet azahklarına doktor Sa
di Rasim, avukat Tevfik, Mudanyalı 

Vasfi, IR. hmail, ıaatı;.i Nurettin, d .... 
ğirmenci lhrıthim "" eczacı Tevfik ıe
çilmi§olordir. 

Kongre, bütün vilayet dahilinde 
çarıai ve peçen.İn kaldmlmasmı karar
la§tırmqtır. 

Tunada 

Türk-Yunan 
İktisadi ça ışması 
Yakında yeni f aaliye e 

geçilecek 
YUDllll iktisat nazın M. P

oji'lu ile ölloonomi bakannnn: S..,. Celil 
arasında Aııkarada yapılea ıırörit,...._ 

.ırasında, her iki memleket malısulii .. 
Iım tütün ve kuru üzüm ııabflan içim 
bir teşkilit yapılması i<.anlrJaıtınlm.ıfb. 

Bu iki maddenin gen* Mtıtmcla, 

ırerek nevilerinin diizeltjlmesinde ..a. 
mm rol oymyacak olan lıa Türk • E
len tqkilitmm başarılmur için ., .. 
kmda hazrrw.ı.a ba§lamlacaktır. 

Oğreııdiğ.imİ2ıe ııröı-e, ı... ayam -
mma doğru Aıılmrada Yunan w Tüstr 
ek,,perlerini:n qtirakile muhtelit lıir '-" 
misyaıı toplanacaktır. 

Bu k<ımiıyon, kunılmaa -rıa-. 
tqkilat için ı- l<i tarafça öd..,.. 
tetkikatı yapacaktır. YuDAD cbperle • 
rinin yakında ı<ılnimizıe ıreJıı 1 i be9o 
lenrnektadir. 

Ankarada Üniversite 
ANKARA, 15 - Ankarada ünôv-

6İte kun.tmaoı dütünülürkea, ziraat 
emtıtülerinin de bu ünivers.ite içine 
abnınaıu bat... gelmdttedir, 

Ziraat enst:itü.krincl baytar, ~ 
fakültelerinden ba§l<a zn. fakülteleri 
de vardır. Esasen Ziı-aat veWde'.i -
titülerinin yani baııada iktUat fakül • 
teH açmak için, baz2raD biitç.,.._ 1 
milyon 200 bin lira koymağa karar v
mitti. lktiaat faL.-ükCIİnin kurulutu ;.. 
file eostitilleriıııı rddıörii F .U.. uğr..
yordıı. 

Aııkaraclaki hukuk fakültesi İçİll, 
ötedenberi bir bina y_,.aı. dü~ 
mektedir. 

Tarih "" coğrafya fakiilteoi için dlı 
bir bina aranılmaktadır. Bwıun için, 
Atatürk en•titüsü hatıra gelmektedir • 

Ankarada 6iitün fakülteleri bir -
ya toplamak ve bir ünivenite mahan... 
si kurmak için, ziraat enstitülerinia 
bulunduğu .,.Jıa pek elverifli görıii!melr
teılir . 

Cun;>iı~riyet Halk Fırkası Iata.nbul sa ve Alman hava kumpanyalan ara • ma çar~f ve peçe esaretinden kurlu\. 
tubelerı l»r kaç giindür bayanl.an,,, muı &'ÜDefe ve havaya kavuflD'll" (Başı 1 inci aahifede) 
bu ·· ızm ıında bir anlatma yapıldığım tekzip 

muracaatlarile meıgul olmaktadrrlar. etmi•tir. tur. tmmnaaındaın clolayı mıutlu olduğunu 

Bu projeden bad>aedilirkeın, ziraat 
emtitülerinin üısiveri.te içine almaca
ğı, ...., kültür bakanlığına bail•_...iı 
oöylenmektedir. 

Fırk.a teıkilatı da bayanlarmuzı bir • M J 1 bilclinniıtir. 
an on<:e kendi aralarında görmek . . • Tan gazetesi dün Almanyaya gi • a arya la gına BUDAıPEŞTE, 16 (A.A.) _ Ata· 
kayıt itlerini gayet kolaylaıbnm•'Ç: derken mi.isaden> edilmiıtit". Bu aebehi KOLOMBO, 16 (A.A.) - Bir miid ğıclaki ıtd>liğ De§t'edilmittir: 
çabukla§brmııtır. Istanbul kaza idaro bildirilmeden toplanan üçüncü miisacfe. detten beri adada hüküm sürm..ı.te A'Y'USturya baıbakam M. Şuınia" i-
heyetleri seçimlerinde kadın Üyeler de redir. olan malarya hastalığı diğc- mm••- le M. Bager V aldenneg'in MacaT hü-
seçilmiştir. Türk kadrnlığının bu iler- ---o-- kalara &İrayet et:m.ilfir. Y armı milyon kWnetine yaptıkları iki ırünlük ziyu..t 
leme hıreketınde fırka kendine düten Muğla kadınları kadar halk bu hasta&'.ğa tubılm~. esnasında, ilı:i iilbniıı devlet adamlan 

1 .. azif Bilha.oaa. çocuklar nezdinde bu hasta. yo gostenne v esini büyük ün oya- MUGLA, 16 (AA.) - Saylav - ~ dft.,.~• <M-''--1
- yapmı·'--dır hji'a tutulanlardan bİrçcklan ölmilf • ,..... ~ •-'~""""" ...., " 

rak ba .•. ~=nakta. •• dır. Şimdiye kadar 0··g·. çimi öneninin kadmlara verilmesinden Bu go"ru··--..ıer Roma anla-·1-ı !erdir. Hastahan..ı!er ve klinlkler :tğa- i""""' ... ~ 
rendignnıze gore, muhtelif semt oc-'-. ötürü hR•R-•• ve tanınmamı< bırç" ok --" d ilham almıt ve iki ulus Ü 

.,.. -""""T ' farına kadar doludur. Pek müth'! o • ...,..un an · 
larrna kaydedilen bayanl.mmızın savı. kodınlar, hu orneg"ı" kendilerinft veren el . . tam "'ru'"• u-unluaunu tes 

TAN 
MİLLlYET'in yeni 

adı olacaktır. 

sı iki bini iti ' ' lan bu hastahk 20 gündenberi devam Y cruun go ~·r.._~,·=--~· ___ ·_J~~!ll--~~~~~~~~~~~ııııııl 
L.. ___ ......... ._.,,......._.__ı.ı..,..ı.""-_...~~i1.llJ.W.....J....::...:=:.~::!.J~!!!!lUU:'-~~~~~~.J..."""'ı.a.._._._.ı-.... ""'...ı......ıı..ı.-.~~.J....:;:;....ıı..,,...,,_.~-.:..._:_:...:.:~:.._::.:.:::=.....L..biJteJimlooin vermittir• 



- Gezgin ya;uları -

Bir kaç not! 
lliuıyayı vazife tashih eden bir ho

~ llÖ:ıi/e görmek ist~. Tatsız o
,"'· Böyle görsem efe okuyuculara öy
•. '.Ödermek laydcuı:zclır. Bilirim. He
~ uzun tal ailat ve derin anlatı§· 
k' ~ hoılanmazsınız. Onun içindir 

1> boyfe seyahaılerdc size H ors d' oeu-;re : ordövr tarz.mda notlar ı/ermeyi 
'"cih ederim. 

• • • • 
F'ronsada ~imdi pol'tika alemini 
~l eden fey buğday i~idir. Buğ • 
d fkJ/ ihtiyaçtan faz.la. Ekmek Fran•a
t Q P<ıhalı. Hükumet faz.la buğdayı sa
h::ı, alıyor. Fakat bu -ırn alıı ona pa
t ya mal oluyordu. lı ortaya çıktıkt:: oOnra münak..,alar oldu. Şimdi İf 

lene için halledilmiı ı;ibidir. Hüku
llıet buğdayın 100 kilosunu 95 franga i""' almaya Je.-n edecek. Lakin 
~ası ne olacak? ihraç etmeleri çok 
ııı.,htemel. O ~ buğday piyasası 
~ çok bundan müteessir olabilir. Bi
ı;,,, piyasa da bu meyanda. 

• • * 
<Sar) ne olacalr?. Katoliklerle Hit
~ aleyhta.iarı yüzde elli reyimüı var. 
IJ!orlar. Hitlerciler ise yüzde Mk11nı 
~ıJlorlar ••. Bitaraf '"-'""··· Yiim• 
~k Aın-.,.., yü:<de kırk Ak.-n Ce· 
;:ı;.veti, yüzde bef Fran«ı, yü;ı;de an 
Of İatikl&l reyi oerilecek eliyorlar. 
Bence ve Fraruudann hayale kapıl-

~.Yanlcınna tröre (Sar) Alman.)'Q)'Q 
0ııecek, Franınzlar madenleri -a • 

["lııır .•. Ve Aln.-lar (Sar) da keneli 
~ "Yhlerilıe çab.fmıf olanlara :zulme • 
•~kler ... 

••• 
~ Bilmıem bizimkiler takip ediyor ;,,u? 
.:jat (Stavilrsi) ifincle adt çıkan ve 
l>o • i luzpüte olan (Bonny) diye bir 

ı;, ınemunı oar. Herifi bundan ev
~llti Adliye Nazın M. (Cheron - Şe
~":!>. tatııyar, 11a:ı:eteler de '-ııın bir 
""'Jldut olduğunu yaz:1.yorlanlı. 

Bu nefriyat ,,.,_.,.ela (GrenflUcıar) 
fQ:<efuinin y.=darına karp ( Bonny) 
~"'1ni kadeh davan açmıJtı. Gazete 
~et etti. Fakat ertclsi trünü (Banny) t deliğe tıktılar. Çünkü bir kadm, 
İd ~İ6ine bu adamın ,antaj yaptığını 
.d~ etti. Herif koteııte. GeUin &OTflU, 
!~~ ~11u. Bütün uirafttkları (Sta
/> • i) ıfU1e mamur edilen (Prens • 
~'::l::::J.. i11mindeki hQki.min katilini 
,.,.,_,. Herif bir feY biliyor tribi trö
-nıyar. Ummni kanaat pıdur: Eğer 
~~L~) karlunlmadığmt görürse bil
~erini .c>yc;,.-J. ıııc bir takım bü • 
Yük politikacıları habf!'r verecek ... 

Pan.mer, Prince'i bundan ecıcıelki 
B"fve/.;Uerden bir büyük Fran Ma.so
nun öldı;~- • - - .. ı·· l • , ._._U6Uflu aoy uyar ar. 

Bır )'erattı fimendilerinin dwartn • 
da: 

Y (Prenr in katili Bonny'tlir) 
• a:<ılı itli. OraJa da abdesthane dı
-~ edebiyatr baılamrı. B<qlanaq de
t~/, <lbdesthaneden dışarıya çtkml§. 
~"'1di herka Bonny'nin baklayr ağzın 
<ın çıkarma:suu bekliyor. 

• * • 
Akcıam Cemiyetinde Fransızlann 

~aziyeti ırüç. BU tara/tan Yugoslav 
ç":!'asuu trüfnıek ınwcburiyetindeler. 

11 
"1ıkü hem müttefikleri, hem de ci

I "Yet Marmyada oldu. Diğer taraftan 
/alY<rn/an ve lntrilizleri ;ı;orlamak İ&· 
L~"'İ!"r~. Macarlar da bu vaziyeti 

1 '4Uoıennden bayağı kala tutuyor -
~..,.· Franşa Hariciye Na:ııırı (Laııal) 
ll<ı bre çalıııyor. Ne neticeye varacak? 

elli değil. eliyorlar ki: 
- Şu tethifçiliğe bir çare bulalun .•. 
Bana sorsalar teklif eedrim: 
- Siyaai müllecikrin iade edilme

:;ıe.; hakkındaki lıukuku düvel cidetin 
~ıı canileri ve cinayet müteşebbisle

·~,,; çıkarmalı. Bunlan cidi wçlu gibi 
~ıırüın ifleclikleri memlekete iade et-
•eli. Kan dökmek ve adam öldürmek 

lıırlaı.,., &iyari cürüm «ıymaktan vaz 
tefıneaek bunları ayıp/canaya dili -
"1i2 nQ111f varır?. 

Simdi bu ıatırlan okuyanlar: 
o'\ -Bak fU fodul (Felek )te kalkmıf 

kvam Cemiyetine akıl öğretiyor ... di 
)ebi/irler. Fakat inannnlar ki, bu Ak
:;an. Cemiyetinde ba=n çocukların 
1 
eıniyeceği lôflar :ıöyleniJ.'Or ve fikir. 
er ileri sürülüyor •.. 

• • • 
Oyle kr:zclım. Oyle İçerledim ki; 

t1>fen 11ün yeraltı treninde b:let alı • 
Yordum. Biletçi kan verJiiim bakır 
llıeteliklerden birini İtli: 

- Bu 11eçme:ıı .. dedi. 
'f - Bana da vermifler, yabancıyım. 
<ınımam ki; dedim. 

1 - Gö:ünü açma:ııaan böyle aldaı:r
"'··· dedi. 

Bu sefer, içimden: 
- Artık Pari8' tanıdun. Kimse ba

ıı.. kül yutturamaz diyordum. /fte 10 
<Q,,timlilr bw ltalyan par<1$t1U Fransu. 
l>o

1 
•ası diye •oktular ... lı parada değil, 

"donmada ... 
B.FELEK 

General Hüı;oü Emir 
Bir müddettenberi ticaret için Ati· 

~·~ bulurımalrta olan ıen<>ral Hüınü 
"""r'in htanlrula gddiği haber alm
tllııtır. --Dünkü hava 
l>un ırfır derec:ei hararete ve deniz Mri 

~eıine indiTrinut barometr bava tazyiki 
59 Jcrece ıdi. En fazla srcakbk 15,3, 

13,7 ve en u 11 dercaı idi. 
Rü="ı- atte vasati olarak bq lci

~ l•c esmiıtir. Cenubi Anadohıda 
;:'"~ yağıılı ~trnek'te, orta Aııadolu

ı~c açıktır. 

1 tanbul Ticaret ve Sanayi O
da ı intihabatı 17, 18 Kiinunu • 
ev vd 934 P11zar.t>Si, Salı günle
tid" r- :ncı C:ııki ilana 

' 't 
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Ş EH i R HABE LE R t 
OKONOMI 

Tiftik yerine 
Av derisi 
Deri fiatları yükselmeğe 

başladı 
Tiftil< ve yapağılarnmzm en büyük 

müıtcrisi olan komrumuz Rusya, fiat
Jarııı boyuna yükselmesi dolayasile pİ
yasanıızda değeni alış v.,..iş]er yapa
mamaktadır. 

Ancak, mevcut klering uz]aşmasm· 
da mavazene temini maksadile Sov
yetler, memleketimizden tiftik ve ya
pak yeri~ av ıderisi sabn almağa baı
lamıştır. Düny.a av derisi istihsalatının 
yÜz<le otuzu Sovyct Rusyanın elinde 
olduğu halde Türkiyeden mal aahn al
maaı, klering uzlaşmalannuzın memle
kete temin ettiği büyük faydaların en 
kuvvetli delilidir. 

Av derisi, bugünler ölü menim sa
yıldığı halde, bu abm dolayısile piyasa 
canlanmıfttr. Erzıırwn tilkileri 10,5, 
küçük boyda kunduzlar 9, büyük boy
dakiler 13 liradan satılmıştır. 

Alakadarlann verdikleri malümata 
söre, önümüzdeki av derisi mevsiminde 
hararetli muameleler yapılması ve yük
ıaıek fiatlara vanhnası muhakkaktır. 

Dış memleket: ere L ugday 
satışımız 

Bu hafta ~eriainde bta,.,wa 9440 
ton buğday gelmiı, ,,.,_er memleket
lere 680 ton mal yUklenmi.ıtir. 

Yalnız J.imanmuzdan yapılan İbra· 
cat alb ay içerisinde 53277 tona var
mı,tır. 

KGop .. r.:tif işlerini yUrütmek için 
Ziraat bankası, zirai kredi ke>optta

tjf)erinin daha iyi idaresi için yeni ka
rarlar venniştir. 

Koopeı-atif i}lerinin iyi yürümesi, 
kooperatif idare meclislerinin, müdür • 
!erinin ve .-mlD'larmm iyi çalıpnalan 
için bazı tedbirler alrnmı§br. 

Banka, memleketi yedi bölüme ayı
rarak bu bölümlere müfettifler ve yar
donct miifettiıler aeçmöpir. 

Piyasada l.ıraretli muamele 
bekieniyor 

Son günlerde ıelirinıiz piyasasında
ki alış verişler gözükür bir durgunluğa 
uiramışbr. Eski hararetli aatqlar azal. 

DUşbr. Alakadarlar, bu durııunJuğun 
yakında giderileceğini ve istekli mua· 
melelerin artacağrru tahmin etmekte
dir! .... 

Sevkiyatt.a rastlanan bazı giiçlükle
rin de izalesi için, bir kısan tacirlerimiz 

:Türicofise ve ticaret ..., •anayİ odasına 
müracaat etıniılerdir. 

Bu pünwerin halledilmek üzere ol
duğu .öylenmektedir. 

Şirketlerin yeni tarifeleri 
Nafıa Yeki.Jeti lstanbul Baı mü • 

fettiıi Bay lbrahimin reioliği altmda
k.i komiayon tramvay ve elektrik tir· 
ketlerinin yeni tarifelerini tetkik et
mektedir. Bu tetkikat aybaşma kadar 
bitecek ve tarife hazırlanarak vekA -
lele gönderilecektir. Y ekfiletin ta.adi· 
kından aonra Tramvay şirketinin yeni 
tarifesi tatbik edilecektir. Ay başın • 
dan itibaren de Kadıköy Hav.agazı §ir 
ketinin tarif.,,.i tetkik edilmeğe baş • 
lanaca.kıtır. B14müfettşlik Havagazı 
ıi.rketine gönderdiği bir tez.kerede ta
&arTUf projc&inin nihayet aybaıma ka 
dar ha>:ırlanm.agmı bildirmiıtir. 

·-------------'\· Fitre ve zekahnı.zı bir kip ye 
vermekle, ol•a olsa onun en çok 
üç bef günlük yiyeceği çıkar. 
Aıncak bunları Tayyareye verir
•eniz ulusal işlerimiz başarılır. 

._I __ H_O_R_~._A __ , 
<it Bankaamdan alID&D cetvelılir) 

13 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHVIL>.T 
latikra:u daih1i 94.25 RJbt:ın 17 IO 
1933 Ers~i 97 Aıs Müm.es•il 49.65 
Kuponauz 27.85 An Tah..-ili J,JJ 45~ 

,. il 26,65 ~n. TU.,.jli 111 46 
.. 111 26.80 

ESHAM 
it Ba•ka•ı Namı• 10 i Reji k•peıaau 
" " Hami.liae 10 Telefon 

,. ,. Mü•nio 951 T ••ko• 

2,20 
10,60 
18,60 

Türki:re Cwnh•· Çimento 
riyet Banlıat1 57.25 Jttihat d.,. 
TramT&J' 30,50 Şark a.,.. 
Anadolu Hiaaa 28 Balya 
Şir, HayriJ• 16 Şark m. ecaa 

13 
13 

0,87,50 
1,85 
4,16 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 625 Prai 18,98,68 
Paris 12.03.!:0 Belsrat 34.9&75 
Milin o 9,28 Mosko-.a 10,89,50 
Nürorlı. 79,:u_..., Berl.U. 1.97.45 
C.-"...-r• 2.44.90 Varıo•a 4.19 93 
Atina 83.53 Baclapeı .. 4.17 
Brüktel 3,39,46 Madrit 5.79.87 
AmateTdaa 1,17,33 Bilhet 78,99,84 
Sof ya 68,08,60 Viyana 4,Z9 

NUKUT (Salıf) 

K•ruı ıt.r.t 

OF.F ........ 198 20 ı. lnlçn 815 
l Dolar 12& 1 P .. eta 18 
1 Kur . (;ok 98 1 MuL: 43 
l Şii• ,.,.,. . 23.SO 1 Zloti 22 
l lıt•riia 625 20 ı...,, 17 

20 Liret 213 20ou..r • ZO Le•a 23 1 Çe.rno•İç -~ 

20 F Belclh 115 Albn 9,32 
20 Orahmı 24 M.eidiye 41 

l Florm 83 Banllnot 240 

1 

MAHKEMELERDE 

ı Beraat 
ı Ettiler 
1 

jYapılan isnadlar tahakkuk 
etmedi 

; 

Seyyar esnaf la m;icade!e 
Belediye seyyar satıcılaTla esadı şekilde uğraşmaktadır. Bi/.ıassa 

büyük caddeler üzerinde, gelip geçmeyi zorlaşhran seyyar ııahcılar, be
lediye zabıta memudan tarafından toplanaralı, haklarında zabıt tutul -
makta ve ceza kesilmektedir. Bu arabada gördüğü .üz efya seyyar satı
cdardan toplanmtffır. Ve~~clediye polislerinin refakatinde merkeze gö
türülmehtedir ! 

ViLAYETTE 

Memurların 
Soyadları 

İç işleri bakanlığından 
yeni bir emir geldi 

Soy adlarının yazılması hakkında iç 
itleri bakanbğından vilayete oyenİ bir 
tamim gelmittir. Buna göre resmi me
murlar hemen '°Y adı alarak te•cil et
tireceklerdir. 

Köy muhtarları da bu itlerde çalışa
caklardır. Soy adı oluıp ta tesç:il edilen 
memurların listeleri münasip vaarta.lar
la Def1'Cdilecck ve listeler ırörülecek 
yerlere asılacaktır , 

Namzet memurlara mühlet 
Yeni hakimler kanunu nmcİflİnce 

üniversite ve yüksek mektepler me. 
zunlarmdan olup ta namzet memurluk
lara tayin edilmelı: için müddet bu ayın 
.onuna kadar tuatılmııtn' • 

Bu ayın 60RUDa kadar müra
caat etmiyenlerin tayinleri gelecek ,.... 
neye kalacaktır. 

Galatasaray polis merkezi 
Galata...-ay polis merkezi binasının 

satılması i9-n toplanan komisyon itini 
bitirmiştir. ıBu binanın satılması e.as 
tibarile kararla§tırrlnuı .... 20 bin lira 
kıymet konulmuıtur . 

Galataaaray polis merkezine ba§ka 
bir yer bulunacaktır. 

BELEDiYEDE 

Beyannamesiz 
Otomobil 

-o-

Garajlara beyannamesiz 
otomobil konmıyacak 
Garajlara g-irip çıkan otomobfleı-

den beyanname alınması kanırla~tırıl
mqtır. Her garajda ;,.a[an arabalının 
sahipleri, ıoförleri, bu i>eyannameler· 
de yazılı olaoak!:ır. He,.hangi bir me
se-Je üzerine bir otomQb~·:in aranması 
Hizan geldiği vak.it, kolaıı<:a bııluna· 
b"Jecektir. Hiç bir garaj beyanname. 
siz otomobil kabul etmıyecektir. 

Köprü mahallesi 
Eminönündoki Şeyh Meh.""'°"t Gey

lani mahallesinin adı Köprii malıallc
si olarak değişt.i~r. Galata köp
rüsü de tamam.ile Em"nönü kayma -
kamıhğına bağlanrruftrr. 

ODADA 

Ticaret odası 
Üyeleri 

Seçime bugün saat on 
beşte başlanıyor 

Ticaret ve Sanayi Oduı Meclisi a
zalığr aeçimine bugiin aaat 14 te baı
larulacaktır. Seçime, odaya kayıtlı bu
lunan miiesoeae ve tacirlerden dördün 
cü &ırufa kadar olanlar ;ştirak ede -
ceklerdir. Bugünkü ııeçm.de, oda aza. 
lan birinci müntehip oalrak 40 ar 
kiti aeçcceklerdir. Seçime, yarın da 
öğleden Aiqama kadar devam. edecek, 
neticede birinci müntehipler belli o
lacaktır. Okonomi bakanhğmm bildi
receği 20 müutehip le buna eklendik 
ten sonra çll1'f&Dllba veya pertemhe 
giinü oda.da >kinci bir tdplanb yapıla
cııık ve g.izli rey venne ıuretile 30 asli 
meclis az:aa .._ynlacakbr. Oğrendjği -
mize göre, intihap ~le uğraıan ko 
mayon, azalıık için namzet gÖStenne
ie karar vermİ§tir. su.·nci müntehip
ler seçildikten aonra i:ıu namzetler bel 
li olacak ve ilin edileceldir. Bu, ay
ni zamanda birinci m.üntebiplmn va
zifelerini kolııyl~bracıak ve reylerin 
dağılınıuna.o.ınr temin edecektir. Yeni 
meclis, Kanwıuaan.inin hafta.smda ilk 
top~antısını yapacaktır. 

1 Küçii ' haberle:· 1 
H:ılit Ziya gidiyor 

Tapu ve kadastro başmüfettip mü
hendis Bay Halit Ziya Beşken, Pariste 
topla..acak olan Coafouro complimen
taires looııgı-esine iştirik etmek için 
bugün hareket edecdrtir . 

Bu kongnye 800 mütehassu ve a
ı.a,, gİrectkt;r. Bizim i}tirakimizden 
maksat sırf orada yapılacak tecrübe 
ve elde edilecek tecrübelerden ist.iiade 
ederek memleketimizdeki kadastro işle· 
rinin düzeltilmesidir. 

* Bay Hüsameftin ge.'di - Sıhhat 
Yeki.Jeti miiMeı-an Bay Hüaamettin 
dün &aahh Cenevreden :ıehrimize gel
m· ştir. Bay Hüsamettin öğleden ..,.,. 
ra vilayet aıhhat müdürüne ı:iderek 
müdür Bay Ali Rızayı ziyarete~. 
Bugün Ankaraya hareekt edecektir. 

• Etibba oda&1 toplant1111 - Etibba 
odn.sı heyeti umu:niye.si cuma günü ae. 
at 14 le Oda merkezi olan Cağalo/j" -
]unda.ki binasında l>"r toplantı yapa -
cıJrtrr. Bu toplantıda heyeti idarenin 
t~ ebnif olduğu bütçe görüıül&
cekbr . 

ı.rean. 
Dedi kodu/ara dair 

Arkadapmı:ıı Felek Pariste Bay Ce
lôl Muhtarla görüpıüı. Gözlerinin 
&ırğlığı için birkaç ayJanberi Pari&te 
oturan Bay Celôl Muhtan bilmeyen
ler de onun nasıl bir adam olduğunu 
öi~mif/erdir. Biz.de biraz sivrilnıif 
adamlar için çıkan/an laflar yerinde 
alının o/mıuuı halk arasında yayılır, 
kalır. 

uDün paranın değerini bilmeyen 
Türk değildir., diye ortQ)'<I koyduğa 
tutumlu cıe değerli vecizesi ile tanılan 
Bay Cel&l Muhtarı biz eli 11ıkı, hasi&, 
tutumluluğu kendine iıkence edecek 
kadar cimri bir adam 11anrn:ıı. 

ArluıtlQfU11Uı Fe~k bu Fikrin de•' • 
tirilme•ini İf<Zret ederek bu değe~ 
Türk doktorunun 69 ycqaula ve 11ö:z
leri olru;yamıyacak kaJar sağlrlt11ız; ol
drığu halde Pa:rUte panı ile olrutucrı 
tutup yeni ilim lritaplannı dCIJirrneğe 
çalıftığuı, haba veriyw. 

Baı detlikodul.am kıılak amam. 
&ıy Celal Muhtarı ela bir ha.si&, bir 
pinti olarak değil, iJim Jünywaıa ça-
1ıpnı, bir ad-. olarak bilirim. Fakat 
pı lıraatla fik<iyet etmek iderim ki 
bi:zcfe fikir adamlarına, q adamlarına 
onuru ve :ııektiJı ile çaltflp bir varlılı 
olanlara karft hasi& trönüflerden lllf'lll 
hödükçe bir kin vardır. 

. DuytrUlanmız, düşüncelerimiz daha 
:<ıyade menfidir. içim.izden birinin bir 
~ kemiklenmuini, parlama•ını, var. 
lık haline 11elme.sini çekemeyiz.. Ona 
karıı tröz.lerimiz gülerken dişlerimi:& 
trıcrrdar. Ve ilk fırsatta onun fena ta
rall!:'"rını aramağa, olmcua da uydur
tnaga çalqın:ıı. Bir adamı kötülem<!k 
için. can ve 11önülden merber oluruz;. 
Me,er ki o adam bizi tükürükle boğa. 
cak kadar yüksek bir makam aahibi 
olsıın. Fakat vaz:iyeti deiiıti mi, o nülu 
z:a kalmadı mı &il<ihtm1:ııt çeker ve han 
çerİmi;ı;i daha Ü11tün, daha keskin bir 
yönden ~rkannağa .avapru;. 

Şöhret ve aervet kimde olıır•a olmn 
bizdeki kadar hiç bir yerde düıman 
kauznmarnqhr. St!llİlmek, lıoı trörün
mek isteraeniz: tzlrrap çekin, yerlerde 
.ürünün. Trıtantnt;ı; olnuua bile üatü
nü:ııe çamur &rÇratacak düpnanınu; ol
"""'· Fakat hayatuıu;a biraz varlt.k 
yüzünüze binu N!nk 11eldiği ırün, v:. 
1.evki bu Bizin hakkınız ol&un, bilin ki 
etralrnızda gönüllü bir düf7RG11 kali

. le&i aaJ kurmuıtur. 

. Bu iğrenç illete kar,. bari YD!i ye
tİfenleri koruyÖlım ve onlara yurtta§
lık ttVtruini temiz bir aeromla apla • 
yalım. 

Burhan Cahit KOROGLU 

KÖprüler bapniihendisi iken köprii 
amelesini ücnıtlerini belediye Y.ıeseıin
den ödeyerek evlerinde çalı§brmak is
n:>dile maılıkemeye çekilen Bay Galip 
ve lhıarun durutmalanna dün ağır ce
zada devam edilmiştir. 

Belediyeye sorulan suale gelen ce
vapta isnat edilen tarihte köprüde in
ıaatın tatil edilıniş olduğu, İsn.~datm 
asıl ve es:ıstım ari bulunduğu, muhbirin 
de sözüne itimat edilir takımdan olma
dığı bildirilmiıtir. 

Bunun üzerine iddia makamı beraet 
>stemit, mahkeme de müzakereden ..,.._ 
ra ittifakla beraet karan vennİft:İr. 

Vi.ayet a!eyı:ine ~ç:lan dava 
Evvelce neşriyat suçundan mabl<üm 

edilmiş olan Mahnn:t Saim dördüncü 
huAruM ma8kemesinde yjJayrt aleyhine 

bir clava açnuıtı. 

Ga>:eteleri kapatıldığı ~ lll bin 
l<üsU.- lira tazminat i.ştiyordu. Diin bu 
davaya dördüncü hukuk mahkM•esind~ 
baluhıuıtır. Vi.layet avukatı lrfm1 E
min, dünkü mablccmede vilayetin Mah
mut Saimin mecmualarını matbuat ka
nunundan aldığı salabiyetfo luıpadığnu, 
çunkü Maıbmut Saimin bu mecmualan 
ncıretmekle suç işlediğini, &UÇ işlediği 
sabit olduğu iç>n de birinci ve ikinci ce
za mahkemelerinde ayn ayn ma:ıı.üm 
oldugunu, bunun i9-n tazminat istcme
ğe ve dava açmaya hakkı olmadığını 
oöylemi:ıtir. 

Mahmut Saim buna CC'VllP verettk 
vilayetin !"ıı.lna mecmuaları kapamak 
hakkına malik olduğunu, halhuki m«· 
mualanndan başka idare•.anesinin ve 
malıbaasınm da kapatıldığını, zarara so
~duğunu, bunun için dava ettiğjnj ve 
16 b:!l küsür lira tazmin'1t i&tediğini 
söylemİ§-tir. 

fvlllı.aheme viliyct avukntmın mu
f as.sahm Ye tahriri cevap vcrmcai için 
1 kanurıusaniye bırakıhnııtrr. 

Şofdrün mu ıa . emesı 
htanhula gelmiş olan bir Amerikalı 

seyyahın ya.-ala.nmaı, kanamm da ö
lümü ile neticelenen otomobil kazası
na sebep olmaktan suçlu şoför Kegam 
ile vatman Me.'ımedin duruşmalarına 
dün de ağır ceza mahkemeıindo ba
kılmış, şahlı dinlenmiş ve muhakeme 
bitmiıtir. 

Şimdi iddia makamı 
söyliyecektir. Muhakeme 
başka güne brralulm:şbr. 

mütaleasını 
bunun jçin 

Altı ay hapis ylhcak 
Dün 9 uncu ibtioas m::hkemesinde, 

Galata Necatibey caddesinde Berazgül 
biralıanesinde bir şişe kaçak konyak 
bulunınMı dolayııile zan altına alınan 
birahane sahibi Yakup davas{na ba
kılarak 6 ay hapse, ve 250 kurut pa
ra cezasına mahkUm edilmiştir. 

MAARiFTE 

Romanyaya gidecsk talebe 
Söme&tr tatiı~nde Romanyaya tel -

kik seyahatine gidecek hukuk fakül
tesi talebeleri için, na.kil vasrtalann -
da yüzde elli tenzilat yapılma.&ı temin 
edilmiştir. Talebeler GO kitilik b;r ka
file halinde gidecekler ve Romanyada 
bir hafta kalaca.kı'.ardrr. 

Faktiltd!errle ııin'.lyici tıiebs 
Fakültelerde uıl tal~ler gibi, 

dinleyici talebelerin de, iısteı-leroe, de
vam karnesi ala.bilecekleri ve her dera 
te bu karneleri kontrol ettirebilecek- 1 
!eri aı'akadarlara bildirilm4tir. Sıızı 
fakült.elerde dinleyjci talebelerin ocm.i 
nerlere kabul edilmediii yolunda ,i. 
kayc:lcr olımqtur. Dinley:ci talebeler, 
&eminıerlere girmek için fak;.ilte Le • 
kaıiııklan nezdinde t.,.ei>bwl r Y•P -
maktadırlar. 

* Bay Sıddik Sami - Uruve;-•ite 
Hukuk fakültesi dekanı profe:-Or Bay 
Sıddik Semiye teanyiz mahkemesi aza
lığı teklif edilmişti. Bay Sıddik Sami 
fakültedeki itini tercih ettiğinden, 
Temyiz azalığını kabul edemiyeceğini 
bildinnittir. 

* Bay Haydarın maaıı - lstanbol 
Maarif müdürü Bay Haydarm aali 
ma&§ı 8 binden 9 bine çıkanJmıF. 
Bay Haydar maarifçilerimizin en ün
lü ve nuıvaffak olanlanndan biridir. 
POLiSTE 

Eyipte yangın 

Ütü yaparken yangın çıktı 
Eyüpt.e Bahariye caddeaindc Ba · 

yan Adviyenin evinden yangın çıkmış 
mezk\ir e.v tamamen yandıktan aonra 
ııöndüriilmıii§tür Y angrnru aebebi Ba -
yan Adviye evde ütü yapmakta iken 
manıralm kenarında bulunan benz:n 
Jiıesi parlıun:ıı ve yanııma sebebiyet 
vennİ§tir. Beyan Adviye hakkında talı 
kik&ta baılanmıtbr. 

• Bir palto hır111%ı - Kaa.ımpatada 
Hacıahmet mahalleainde Hasanm kah 
vesine miifteri olarak gelen Kunnpa 
talı Kıpti Fehmi 350 kunış kıymetin
de bir palto· çaldığından yakalAJUJUJ
tır. 

• Cü:<danı mr aflrmıf? •. ~ N'şan
tqmda Birinci Ayazma aokağında 
oturan sebzeci Haydar sebze halinde 
içinde 14 ~ra.sı bulunan cüzdanını dü 
türm.üı ve bunu sebzeci Şerafettin na 
mmda birinin aldığını iddia eım·,ıir. 
Poliı Şerafettini yakalamıttır. 

---------

utumu '..o ay ç ı.n ali 
nasıl müır.. ün olur? 

Tutum yedi g:inür.Jeyiz; Türh 
u::ısu her tarafta tutum ve yerli 
mallar için tezahürat y.:ı;;ıyor, tu
hunun ve yerli malı kullanmanın 
iyiliği herkese, hatta en laf anla
maz dik kafalara bi.le anlatılıyor. 
Bu suretle bütün yurttaşlar tutu • 
mun iyiliğini, faidesini öğreniyor. 

Fakat acaba tutımı "tasarruf" i
çin yalnız propaganda kiili midir? 

Onun için bi.r taraftan Ja bu tu
tumu kolaylaşhracak çarC:eri ara
mamız; liizımt!ır. Ulıaal tutumu 
(milli tasarrufu) ne temin eder? 

Tutum biri miinevi, ikincisi mad 
di iki kuvvet alhndadır. 

Manevi kuvvet inançtır; iman
dır ve emniyettir. Türk ulusu bu 
vadide ne kadar ileri gittiğini gös
termiştir. ve hiilii da göstermekte
clir. Fakat Türkiyenin ttaarTUf ka
büiyetini ve kuvvetini birkaç em
sd ile darbetmek, yükseltmek için 
daha bqko şeyler de lazımdır. Bu 
maddi sebep, paradır. 

Para olmalıdır ki tutum hiısıl o
:•abilsin. Yoksa herkes kazandığını 
yemek mecburiyetinde kalırsa, tu
tumu ncuıl yapabilir? Nasıl kazan
cından bir parçasını bir yere ayır
mak imkanını bulabilir? 

Bunu temin etmek ise gayet ko
laydır • 

Bir "inllation" yani parayı faz. 
lalaştmnak usulünü iler! sürmek 
bugün Türkiyede kimsenin aklın
dan geçmez. "inflation" a düşen 
memleketlerin vaziyeti meydan . 
dadır. Kaldı ki bu usul, qya ve maı 
fiyatlarını yükse.'-lmefden ba~ka 
bir işe de yaramaz. Fazla para ba. 
sılırsa, paranın kıymeti düşer, eş
yanın kıymeti ise, bazan bu düşüş
ten faz.la artar. Halbuki Türk pa
rasının bugünkü mevkii sa{Jlamdır. 
Müstakardır. Dünyanın en iyi, en 
kuvvetli paralannda biridir. 

Bagün tutumu · kolaylaştırmak, 
fa:r.lalaştırmak için yapacağımız 
şey piyasadaki gayri tabii yüksek 
liyatlraı tanzim etmektir. Kaç ke
re yazıldı, /:aç kere çizild; ve kaç 
kere konuşuldu. Fakat bütü-ı bu 
gayretlerden neden:e hiç b·r müs
bet netice alınmadı!. 

Bugün bir yurttaşın bir mal için 
bazan bir kuruş yerir.e :nrl bu g~ty
ritabii vaziyet Jolqyısiı'e, iki ver
diği vakidir. işte bu yüzden piyasa 
birçok kim•elerin kazancını hiç 
lüzum yokken yutuyor r>e t:ıtı:m 
~·apılmasına imkan bırakmıyor. 

V iikıa bu suretle para gene mem 
leketin dalülinde kalmakta Ahmet 
teki para Mehmede geçmektedir. 
Fakat Mehmedin de kernlisine gö
re başka ihtiyaç/an vardır. O da 
b:ı yüksek fiyatlardan dolayı me
sela Aliye faz.la para ödeyor. işte 
bundan dolayı yurt dahilinde kii • 
çtik tutam "küçük tcsarral" yapa
bilecek himse!crin elindeki para, 
yü,'nek bir hacim üzerinde dönü
yor. Ve bu yüzden birçoklarımız, 
para artlınp bir tarafa koyamıyo
ruz. 

Bu vaziyet b;;iıa.ssa geliri sabit 
oları kimselerin tutumuna fazla fe
cir etmektedir. 

lfte görüyoruz; ki, tutumu kolay
la1tırmak için de gayritabii bir su
rette yükt:cltilen eşya fiyatlarına 
kar:p ciddi bir cavaş açmalt gerek
tir. Ancak bu suretle ulusal tutu • 
mu korumu1 ve karşılamı, oluruz. 
Bu zarureti bugün her zamankin
den daha çok hiuediyoruz. 

. Mümta .. F/ılK 

Türk muhtelit Yunan 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk - Yunan ma.hkeme
&inde .on bir ay iç.inde 8 davnya b~ • 
kimıl!ır. Bu da.avlarda hükfry,etizı!cn 
İsi.enen tazminat mikdarı 250 bin lira 
dır. Faka.! bu davaların bepıi, mah -
keme tarafından reddedilmiıtir. 

• 

TA 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

Muhabir Bay Ragıba 
Anado!uda gazetemizin muhabirliğini 

yaptığınız sıralarda namımıza kaydetti
ğiniz abonelerden zimmetinizde tahak
kuk eden hesabatı tasfiye etınek Üzre ida 
rchanernize müracaatınız, adresinizi ~il· 
mediğimizden, iki defa ilan edilmiıti. Bu
günkü tarihten itibaren bir hafta La.t!ın
da matbaamıza gelmediğini~ takdirde 
kanuni yo!lara münı.caat mtcburiyetinde 
kalacağımızı bir kt're daha be-ynn edcı-i~ 

• 
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Senenin en büyük filmi ÖNÜMÜZDEKİ ÇARŞAMBA MELEK Sinemasında 

Bütün acunun her yerinde en ÇOK j 
beğenilen fındık bizim Karadeniz 
kıyılarında topanılm.ı' olanıdır. Q. 
nun için fnMhk, yurduınuz'Ull her 
yıl yabancı ülkelere gönderdiği, 
kartılığmda haylice para aldığı de
ğerli neaaelerden biridir. Bizim Ka. 
radcniz upklannm mal mal Fım
duk ! denteleri de elbette fmchğrn
kendilerine para kazaneınnum· 
dan, hem de batka necneler gibi, 
satıtında arada sırada durgunluk 
olmamasından ileri gelmiftir. 

Karadeniz-den gelen fmdıklarm 
en çek beğenilmesi, fındık ağaç· 
!arının ilkin Karadeniz kıyıların· 
da cörülmüt olmasındandır. Eıki 
çağlarda Karadenize, An&dolunun, 
Karadeniz kıyılarına Pontos denil
mesi de "Funduk,, sözünden çık· 
mıfh. l,in iç yüzünü bilmiyen bil
giçler Funduk sözünün Pontos sö
züneen çıktığını söylerlerse de doğ· 
rusu onların söylediklerinin teni· 
nedir. 

Eski Roma İmparatorluğunu lı:u
ranlann atalan olan Etrüskler A
nadoludan ltalyaya geçtikleri çağ. 
larda, orada fındık ağacı dilmıqler, 
sonradan onların torunları Latinler, 
timdiki İtalyanlar fmdığın türlü 
türlü çe,itlerini yetittinnitlene de 
hiç birisi Karadeniz fındıkları gi
bi tombulca ve yağlıca olamamıt· 
tır. 

Bununla beraber, fındık ağacınm 
güzel, sık yaprakları İtalyanın Jcız. 
gın güne,inden yanan Latin ozan• 
!arının (~irlerinin) itlerine yara
dığı için fındık ağacmm gölgesi 
ni göklere çtkarm!flar ve güzel gÜ· 
zel düzC"ulisözler söylemitlerdir. 

Fındık ağacının bir değeri de yc
raltında gizli olan su pınarlarının 
ve para çöınleklerinin meydana çı· 
kanlmasma yardım etmesidir. Şa. 
tılacak teYdir ki, bazı yerlerde pek 
ünlü (methur) mühendiıler en mü
kemmel aletlerile, yeraltındaki bir 
suyu bulamadıkları halde, hiç bilP" i 
si_z köylüler elinde yalnız çatallı 
bır fındık çomağı ile onu bulmus
lar Vf' meydana çıkarımtlardır. · 

Su pınarı bu!anların bu ustalık
laı:na imrenen, eski kurun biiyücü. 
len de fındık ağacını, büyüden il .. 
Tİ gelen hastalıklan meydana çı
karmak için kullanırlardı. Ancak 
onların o güzel fındık ağacına yap
tırdıkları it burada anlatılamaya
ca4c kadar kirli ve çirkindi. 

ka,.Mhır. Kmu fındıkta yüzde on 
albdan çok azotlu madde!CT, yüzde 
altımı üçten çok yağlı maddeler 
vardır. Bundan dolayı fındık, c:o
Tizden daha iyi besler. içinde azo. 
tun, yağın çok olmasından peyni
re benzetileltilir. F &kat fındıkta 
teker yapabilecek maddeler olma
dığı için, fdcer hastalığından kor
kanlara da sağlık verilebilir. Bu 
yönden de peynirden üstün sayılır. 

Fındık taze olsun, kuru olsun yo
mit diye kıtır kıtır yenildikten bat
ka tatlılı yemeklCTde de çok kul
lanılır. Hele bu ramazan günlerin
de fındıık.lı gülliç, bizim ideta ulu
sal yemeklerimizden biridir. Bak
lavanın arasında ceviz belki daha 
ziyade yaraşırsa da, fındık ta hiç 
yabancı gelmez. Aturenin üzerinde 
ise kavrulmtıf fındık, badem İçinin 
ve ceviz içinin yanında hiç unutul
maması gerek olan bir yemittir. 

Bunlar gibi lezzetli, fakat onlar
dan daha zayıf bir fındık tatlısını- . 
da hekimler sağlık verirler:Bef yüa 
gram fmdıkiçini yüz gram teket'
le birlikte havan<la döğünüz, iyice 
toz olduktan sonra dört defa ağırlı
ğında iyi bir krema ile iyice kanttı 
ruz.Evde kalabalığınız çok değil de 
bu kadan fazla gelirse, hepsinin 
yansını, dörtte birini alırsınız ••• 
iftarda misafirleriniz çokça ise fın
dık içini de, tekeri de, kremayı da 
iki katına çrkanrsınız. 

Herhalde, bu lezeztli tatlının i· 
çinc koyacağrnız nesnelerin hepsi 
yurdumuzdan çıktığı için bu tutum 
yedi gününe yakıtacak bir yemek 
yemit olursunuz. 

G.ATAÇ 

Tiyatro kursuna alınacak 
Bayankr 

Halk erinden: 
1 - T ans.il §Ubemizin birinci tiyat

ro kurıuna ortata hailini IMtin:r.iş Ba
Y• V<> !saylar alı-cakt.ır • . 

• 2 - Giizel san.tlar ıubemiz:in tezyi
Dl kolunda da Bayanlar için giyme ve 
~ .süıl~e y.....,_ elitleri .için t
ynu reunı dertleri verilecektir. 

Bu iki kura ta parasızdır. Iıtiyen!a
~ gün u.at (16) dan (22) ye kadar 
Gulıane pıırlmıdaki Ala ıro..ı-': · i ı · • • y; ,...uıç fen 
çenrenıne baı vurarak yazılabilirler. 

Eminönü kazası Fırka 
kongresi 

Cwnhuriyet Halk Fırka&ı Eminönü 
kaza.sı kunıltayı evvelki alqam kaza 
D>M"kezi olan Şehzadei>aşında.ki Leta. 
fet aparbmarunda saat 21,5 ta top].,. 
mış ve yeni idare heyet ""Çımİnİ yap 
mıştır. 

YENi NESRIYA.T 

Kırıkçdar, çıkıkçılar da, bir fın
~ı~ dalı alırlar, bunu iki budak ye. 
nnın arasından birdenl1ire keatik
t~~ sonra, balmumile yapıftırırlar, 
böyle yapış.mıt dalı kemik kmklan, 
çık•' .lan Üzerinde gezdirerek onları 
iyi ~ 'tiklerini sanırlardı ... Kimisi de 
fınd ğı oyar içerisine bir örümcek 
kapadıktan sonra onu verem hasta
larının boynuna muska diye asardL 
. ~u far)atanların muvaffakıyetle
nnı kıskanan Martin Ruland adın
:la bir hekim de fındık dallann<lan 
çıkardığı, Herakleıı yağı diye töh· 
ret almış bir yağı sar'a hastalığına 
kartı ilaç olarak kullanırdı. Böyle
ce fındık hekiınlikte mühim bir ilaç 
olmuf, fazla fİtmanlan zayıflat. 
mak, kum hastalığım iyi etmek 
böbrek sancılarını geçirmek içi~ 
meflıur olmuftu. 

Yeni adam Çoc~k kitap!an 
(Yeni Adam) aıeanuaıaım ç:kar

dıiı (Çocuk !ılkiyeleri) adlı kitaplann 
5 incisi çılanııtır • 

• • • 
Bu zar.ıanda fındık artık iliç di-

ye kullanılmazsa da en iyi besle
yici yemitlerden biridir. Taze iken 
içinde bulunan yüzde üç buçuk nis
betinde su, kuru fındıkta büsbütün 

Milli tefrika: 46 

Her perıembe bir kitap çık.... Ta· 
....i 5 kunııtın-. Ta...tye ederiz. 

Satılık 
Şiıli Buigar Ç&l'1Nında 1700 metnı 

anızi üzerinde fabrikaya el<reriıli, k... 
yu, oarmç, havagazı, terim&, garajı ha
,.; her iki dağa nanr büyiilı: bahÇ&
li on od.lı ve -milyah bir Villi.: 

~itlide terb& ~ dımın yanın. 
ela cepheoi iki ıokaia nazır 2250 met· 
relik bir ...,. kı.,._ veya tamamen 
Mlhlıktar. 42238 -aya telefon. 

9561 

alrc-ın 

~t• z 
Falcının odasından dar bir ara

lığa ve oradan kapısına tıarı boya i
le "Hususi,, yazılmıt bir odaya gir
diler. Burası daha debdebeli döten· 
mit ve duvarlarına açık havai ma· 
vi ipek kaplı ko!tuklara uysun 
diye o renide bir kağıt kaplanmıt
tı. 

Kanapeye yan yana oturdukları 
zaman Arapkirli gence bir sigara 
uzatıp hemen kibriti çaktı, 

- Şimdi civanım..- - dedi -
sana mükemmel bir projeden bah
sedeceğim. 

- Söyle bakalım, ama fazla dil 
dökme de, esasa gir. Benim çarık
lı erkamharplcre pabuç bırakmı
yacağnnr artık anlamı• olsan gerek. 

- Seni tongaya dütürmek aklım-
dan bile geçmez. 

- Dinliyorum. 
Ve duvardaki saati göstererek: 
- On dakika sonra buradan 

Müellifi: Na:r:mi Şehap 
çıkmıf olacağım. - diyerek kumu 
kurnaz güldü - Ayarlı konut! 

- istediğinden daha kısa söyle
yeceğim. Azizim sen paralarım 
hangi bankaya koyuyonun? 

- Hiç birine .• 
- Ha ..• Anladım, faize yatın-

yorsun? 
- Ne münasebet? 
- Ne yapıyorsun öyle ise? Yok-

sa hepsini eritiyor musun? 
- Aklnnı kaçırmadım tabii .. 
- O halde? cebinde mi tatıyor-

sun. .. 
. . . . . . 

- Anladım .. mala yatırıyorsun. .• 
Halı mı topluyorsun? 

. . . . . 
- Ev, apartıman alıyorsun mut

laka? 
- Canım. .. bundan sana ne? 

Farzet ki bir yerde saklıyorum. 
- Nasıl? İtletmeden, faizsiz 

o....ı.... ~ ,.u.ı.;- ı..r .. 
...ı--. öoı mı. .. •nılıabillwi.U bularak tok· 
limİllİll .... l.a.el...tı .. y•l .. tiri.U .- k ... .ı.: 
'"MiJtiyetı llilnMc. ....... ıuiuoa" aöaderiaia. 
Bilm- ....... ı.aıı..ı-ı. aruuoda "
~~,.... Ye ba....lara IM.a.iJ'eler YerİJ'Or.a. 
M~cldet: n..w ıı1q_. 1uı.-... 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
H 
11 

Bil11ıcemiz 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ıı 

1 1 1 1 1 ı • ı 1 

1 ,., 1 ı • ı 1 1 1 ı• 
'• I i 1• '• 1111 1 1 

,. 
ı • ı 1 1 l• I 1 1 1 1 
ı • ı 1 1 ,., l•m! ı • 

J!I i ı • ı 1 1 1 1 1 illi 
• 

1 1 ı::ıı 1 ~ - ı 1 l•i 1 1 ., ,.,., 1 1 1 l• I 1 

~ı• I 1 1 1 l•i•I l• l 
• I 1 1 1 1•1 1 1 1 1 -

1 1 1 • ı 1 1 1 in i -Soltlaa Saja.: 

1 - Mü.dür 8 i.taret sıfab: Z. 

2 - S.yt 2 Rabıt ed.ab 2 N&a1l 4.. 
3 - Nota 2 Afrikacla bir nehir 3 
4 - Zi7Ue 3 Resim, cis,-.. harç &. 
5 - Mısırda bir su 3. 
6 - N ed.ret. Aba clitiai 6. 
1 - Mey .. 3 Ayı. :ru•-• 2 Şart Mab 2. 
8 - Ha.nç• 4. K.amw 2. 
9 - Abus 4 

10 - Dünya 4. Gurap 5. 
11 - C.ret, büc••• taarr111: 4. bar renk 4. 

Y uk:ardaa A,.iı: 
1 - Muıaci ileti S 
2 - Hane 2 Arka 3 Be7a.a 2 
3 - lıim, ıölu·et 3. Tatlı deiil 3. 
4 - Alilr.a, m•but 8. Selimülkalp 3. 
5 - Nota 2 Maniı, a.lıcortlu, idmaab 7 
6 - Beyaz 2.. 

7 - Geniılik 2. mahıol 5. bir harf 2. 

4 - Cedde 4 Valide 3. A~ m .. akkat, ma .. 

·-· 2. 
9-Arı3.halyapılt'l'3. 

10 - Delil. iıM.t 5. Şart ec:lab 2. 
11 - Mebua. ıeçilmiı 6. 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR ' 
TtYATROSU 

r\IJft&Ul Bıfi1fıınl Bu akf&ID 
$ehirTüıatrosu Saat (20) de 

ııııııııııııııı H ~ :r~e E T 

/'' jl 
Yazan: 

IV. ŞEKSPER 
ı Tercüme eden: 

Ertuğrul Muhsin 
9778 

• * • 
Eski Fransız Tiyatrosunda , 

Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 
12-12-934 tarihte Çlll"laınba giinü ak· 

fllDU ııaat 20 de cwna günü ıfuıdüz 
saat 14,30 da 

DELİ DOLU 
Operet 3 perde ı 

Y azmı Ekrem Re~t, befloel.,,.... C.. 
._ı Reşit . 

10104 

Ur. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumauan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kqlık telefou• 22519. 
9560 

ardas Fürstin 
Perıembe matinelerden itibaren 1 P E K ve M E L E K sinemalarında birden 

SILVA VERESKO rolünde MARTHA EGGERTff 
Çarıamba ıeceai Melek'de verilecak olan ıinıma mllsamereal için biletler 1atılmaktadır. 

ÇARDAS F0RSTIN filmi Çarşamba akıamı İSTANBUL RADYOSU 
tarafından neırolunacaktır. 

Bugünkü program 
1 S T N BUL: 
18: Franarzc.a ders. 18,30: Plak, orkNlT'a. 

19,30: Dünya hal.erleri. 19,40: Tasarruf •e
yerli mallar baftaaı, koaferane 20: Oni•eraite 

aanuaa koaferana 20,30: Plak, neıeli mu•iki· 

21,15: Anadolu ajanu, borsalar. 21.J(): Türkçe 
aözlü dan.a ha•aları. Bayan Bedriye Raaim, 
radye C&JI .. ta.nao orkestruı. 

823 Kb.L B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 - 15: (Güncl~ nqriyah.) 18: Sözler. 18, 

15: Sar.aa lcuarteti. 18.45: RadJ'o orkealraaı. 
19,20: Piyaao fantasileri. 20; Oni•eraite. 20,20: 
Pli.le. 20,45: Konfer...._ 21,05: Soliııt konıeri. 

(1..iaztia eserleriad .. pi7ano ile.) 21,45: Kon• 
feranı. 22.: Şarkılar. 22,20: Viyaaa ıchrammel 
kuarteti. 22.,50: Haberler. 23,0St Gahvehane 
konseri. 

23 Kh .. V A R Ş O V A, 1345 m. 

18: Piyano - kem.an konseri. 18.25: Sözler. 
18.35: Saloa. musikiai (Plak). - Söaler. 19, 
15: Piyan.o konseri. - Çocuk neıriyab, 20: 
Aslıteri natrıyat. 2C,30: KoaforMts. - Mu.L.telif 
21: PoPüler son(onik. konaer. - Hah•rler. 
22: Kl•sik Leılı muaikial, (15 inci asra ait m•· 
.siki.) - Sözler. 21.,15; Daa• der•İ. 23,35: Daaa 

muaikiai. 1 
686 Kb.L 1\ F. L G R A T, 437 m. 
lR: Kral AleLa"-•dr 1nektebiadea aalEU, 19,10 ~ 

Söıı:l,,r. - Haberler 21,.SO: T;yatro •eya ope-
1 

re.da'l nakil 

545 KŞhs. B U D A P E Ş T E. 550 m. 

17: Operadan na.lrlea: Gounod'nun "FAUST., 

opet"ası. 20,45: Şea netriyat. 21,15: Plılk. 22, 
25: Sözler. 23: Orkestra koaseri 24,10: Al · 
manca .,U•ıarische Stim1111unıen,, adh konfe

rans. 24.30: Farkas ç.İnaene orkestrası. 

ROMAMA-NAPOLl-BAlll 
18,30t Fi.lhat"monik konser. ta,SS: Sözle" •• 

plak. 21,45: Ca mpariden nalle.. zenıin musiki 
parçaları. 22,45: Söıı.ler. 23 : Varyete. 24: Ha.
~rler. 

Khs. L E 1 P Z 1 G, 382 ... 
17: Hafif musiki . 18,30: Ö kono m1k pro•ram. 

19: Sözler. 19,20 : Karı t ık konser, 20,30: Kon
ferans. 2J~ fi ~\. r le r, spor. 23,20: Yeni. Almao 
eserlerinden par-çalar. 

Khz. P R A C, 470m. 
18,20: rtıi.k. 18.ZS: Söder. lS.SS: Koro L:o•· 

aeri. 19,10: Ziraat. 19,20: Alrnaoca provam. 
19,55: Haberler. 20,10: Pl~k. 20,45: Plak. 20.SO 
Brünoda.n nalıı.:iJ. 21,30: Kon•e ..... t••ardaa nak
len ko1Mer. 22,30: Vi7olonael - keman düno 
seri, 23: Haberler. 23.15: Plak. 23,30: Alma•• 
ca haberler. 

592 Khs. VIY ANA 507 -.: 
18,45 Hafif muaild, sözl ... , 19,40 D-. 

20,05 haberle.r, 20.25 Cosifan hrtte isimli Me
zart'1n ope;ası, 23 Sonradaa bildirilecek, 
23.30 Holze.r radyo orkeatra.aı, 24,50 Da.o• 
plaklara. 

• -T l ~ ,, ' . "• . . 

)ııı- Bu Çarıamba akıamı 

SUMER (Eski Artistik) Sinemasında 
Şarkılar kralı ve 

kadıalann mahbubu JOSE MOJICA 
Dilber dans6ı 

ROSITA MORENO 
lıe baraber 

v• 
temsil 

Şayanı pereatif 
MONA MARIS 

ettikleri 

KAZAK KALBİ 
ıiir ve lıiı filminde ı&riinıceklerdir. 

iLAN 
Umum Müdürlüğümüzde çalıf mak üzere Türkçe Daktilo ve,:;. 

nografiyi iyi bilen ve bun<lan bafka Fransızca yazıp çevirmeğe _ J,ı) 
tedir bir Türk memur Bankamıza imtihanla alınacaktır. Frıınııu:~ 
ıb&fka ecnebi lisan bilenler tercih olunur. lmtihaa gününü ve f.ıtl~ 
nnı anlamak için mektupla ve açık adres ve tercümei hal ile uıJlllll' 
Müdürlü2e müracaat olunmalıdır. 

Uhim 

TORKIYE iŞ BANKASI 
UMUM MODORL01' 

ilin 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

1 

Yeni ve eski senelerden odaya borcu olanların sene niha~ 
tinden evvel gelip oda veznesine borçlarını vermeleri lüzumu ve 
aksi takdirde icra dairesi marifetile tahsiline tetebbüı olunaca
ğı son defa olarak ilin olunur. 

ltbu ilan resmi tebliğ hükmündedir. 

lST ANBUL BELEDlYF.SI 11...ANLAJU 

Garaj sahip ve müdürlerinin her hafta Emniyet 6 mcı SO' 
be Müdürlüğüne vermekte oldukları beyannamelerden ayrı O' 
larak yaprakları mezkUr 6 ncı Şube Müdürlüğünce mühiir'W • 
necek bir de defter tutmaları gerek olduğuna Umwni nıeıı: ~ 
lisçe karar verilmİ§tİr. ilan olunur. (8533) 

MATBUAT ALMANAGI Çıkb 
iÇiNDEKiLER 

1935 de neler ola• 
cak • y armki harp • 
Eski ve yemi gazeteci
lik - İktısadi buhran 
ne zamana kadar Mi· 
recek. 

Ambalaj Sandıkları 

Ahi-din Daver, Ah
met Hida}'et, Ercü • 
ment Ekrem, Muhar
rem Feyzi, Refik Ah
met, Selim Sırrının ya 
zdan. 

Kültür, sıhhat, ev, 
ilim, dünya. spor, sa
nat bahisleri, ameli ha 
yat bilgileri, faideli 
maliimat, haıımılan. 
eli,lcri ve .aire ve sa 
ire, miikemmel bir 
takvim ve muhtıra. 

Gayet aağlam ve inşaat itlerine de elverişli 
muhtelif boyda makine tahta Ye sandıklarından 
ibaret ambalajlar her ıün kaldırılmak şartile 
isteklisine derhal ihale edilecektir. Miktarı oa 
ton kadardır. İdarehanemize müracaat edilmesi. 

maizsiz ... öldürüyor musun serma· 
yeni? 

- Öyle, yahut böyle ••• Ağzında 
gevelediğini anlayalım bakalım: 

Böyle deyince Arapkirli bir par· 
ça durakladL. Parmağını kanape
ye sürterek önüne baktı, bir iki sa
niye düfÜDdü, sonra; 

- Biz... - dedi - Bir kaç ar· 
kadat bir banka kurmak istiyoruz. 
Ticaret nezaretine mü~ ettik, 
nizamnamesi bugün yarın gazete
lerde çıkar. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet.- Bu banka çok it yapa-

cak. .• hatırıma sen geldin? Bu kir 
yabancıya gitmesin diye dütün
düm. 

Nazminin dudaklarında gene 
o kurnaz gülümseme belirmişti, a
laylı alaylı burnunu çekerek ayağa 
kalktı: 

- Anlatıldı ... Bana hisse senedi. 
yuttunnak istiyorsun.- Eline böyle 
yağlı bir İf diifünce beni hatırlamıf 
olmana tefekkür ederim. Tabii sen 
müeasisler ara.sındasm. Kendiniz 
anafordan hisse senetleri alacaksı
nız, banka iki ay sonra iflas edince 
on para kaybetmeniz fÖyle dunun, 
kısa günün karı az olur deyip yatı
rılan paralardan sekizer onar bin 
lira da ceplerinize indireceksiniz .• 

Ve selim vermeden kapıya doğ-

ru yürüdü: 
- Bu it benim ayağımı sıkar 

arkadq! •• 
Arapkirli arkasından "gel! git

me! dur!,, diyecek oldu. Fakat Naz. 
mi hiç oralı olmadı. önünden se
çerken; 

- Bizi unutma! gene gel evlat 1 
Deyen falcıyı lutfen seliınladı. 

Kızlara da gülerek bqmı aallamıt
b. Koridora çıktı. Merdiveni iner
ken; 

- Beni enai zannediyor budala.. 
- diye söyleniyordu - buldun his-
se senedi satacak adamı! Bankaya 
para yatırayım yarın dahili istikraz 
var de•inler, çeksinler paralan.
Faize vereyim, sonra işim yoksa 
o mahkeme senin bu mahkeme be
nim dol&fllymı' ... Emlak biraz sağ
lam a.ma. •• ate, bahası. Halı alayım 
desen, yarın yollar açılılnca Acem 
de Bü!Uç te bugünkü fiatinin dört
te birine dütceek... Dangalak A
rapkirli! Beni.ın param sağlam yer
dedir sağlam. 

Doktor sırtını han kapısına da
Y&mıf, kapıcı ile konufuyordu. Gen
ci görünce; 

- Gidiyor musunuz? - dedi -
- Evet efendim, 
- İhtiyacınız olursa artık b&.f" 

ka yere gitmezsiniz değil mi? Mu
ayeııd:ıanem her zaman emrinize 

Her kitapçıda bulunur. 

iımadedir. 
- Aman doktor". Ağzım hayra 

aç... • 
- lnsanldc hali bu ... Siz olma

DUfSınız da arkadatmızm birisi o
luvermiş... Bana gönderirsiniz. Şa 
tamdığıntz genci dütünüıı bir ke
re onun frengiye tutulacağını ... 

- Frengiye mi dedim? Tcthi-
sinizden emin misiniz? 

- Yüzde bet yüz. •• 
- Zavallı Ali! 
- Artdc ona acımanız beyhude. 

Tedavi ederiz, geçer gider. Fakat 
tedavi olununcaya kadar. 

- Neye durakladınız dolctor'l'" 
Dayanamaz nu? ölür mü? 

- Y ook canım. •• Parası çok ol. 
duğunu d~düın de... Bunu yü
zünden kim bilir kaç genç kızm 
canı yanacak! Haydi seni yolundan 
alıkoymayayım genç adam! Allaha 
ısmarladık. •• 

- Allaha ısmarladık doktor! 

Nazmi y&V&f y&Vllf Babriliyi çık
mağa bati~. Kitapçı dükkii.n
larınm önünden kabalaklı, kalpak· 
lı, fesli kılıçlı, bastonlu bir kalaba. 
ide akıyordu. Bir kırtasiyeci diiJıı. 
kanına daldı. Batka batka tekiller
de, bıqka ba,ka renklerde fantazi 
zarflar, mektup kiğrtları aldı. 
Cağaloğlunda bir müvezzie sor-

du: 1 
- Oğlum Tasvirieflir vat~ 
- Kalmadı ağabey" T erc::P""" 

verelim ••• 
-Ver. .·~ 
Gazeteyi alırken bq yüz P;J

hık bir kağıt uzatmq 'ftl ü~~ 
mak iateme~ti. Bundan~ 
kalan müvezzi hemalde ''tcr"'_.j 
ederim,, mini.aına olacak._,...-
ayrılırken bağırdı: ~it 

- Kötedeki bakkalda 1-' . 
efkar bulursun ağabey! 

Bakkal dükkanının önÜJl~e ~ 
pantaloıılu dört bet çocuk ~~ 
bağıra koşuyorlardı. HepsiJJJSI_ • .-' 
rer bisikleti vardı. Bunlar"! ~11' 
dan harikulade yaramaz b~~ 
on bir Yatlarında bir esmeri 1° 
ce; 

- Hamit 1 - dedi -
- Ne var ağabey? .,,11" 
- Gel.:. Bir tey söyley~ ; 
- Hamit bir zaparta Y tıft i< 

korkuyormuf gibi çekinerek ı 
yan yanattı: 

- Buyur ağabey." ŞtS 
- Y alvarınm sana çoeuk-•• ! f:-

bisikletin lastiklerini patlatJJlll> ıer 
fendi efendi dolat··· Bazı geee bil 
birdenbire bineceğim tutufo.r •• d 
de ne göreyim lastiklerin ı~11 

sönmü,... - Bitmetlı -



Gltlı~eu y<§l~o 
l k"l. iisa baka.:ı:"I-ı.ı..z 
Bir haftalık dahili ve harici vakayÜ takip ediniz 

en ıayaru dikkat bulduğunuz hadise baklanda 
bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmıı makalenin sahibine: 

5 lira 
İkinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri i,tirak 
edebilirler. Y az:ılann gazete yazısıyla azami 15 ve asgari 30 
ıcıtır olmaaı, kiiğıdın bir taralına yaz:ılmıp bıılunmaaı liizımılır. 

Bu yazılar cuma günü ak,•mma kadar elimize &eçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
~Geçen haftaki güzel yazı müaabakcmncla birincüiği (ltalyan. Ha
~ kavgası) serlevhalı yazı ile Galatasaray' dan Faruk, ikinciliği (Ulu
~ futum ve biriktirme yedigünii) serlevhalı yazı ile Ameli Hayat't-

Cevat kazanmı1lardır. 
e,,_~endilerinin hüviyet varakaları ile birlikte idarehanemi:u miira. 
""f ederek mükiilatlannı almalannı rica ederiz.. 

ltalyan Habeı kavgası 
il. l!iitün acunun bant için aavqhğı nubi Sudan taraflarına uzanmak laeve-
lı. Çağda Afrikanın orta yerinde bir •ini gÖ•terdiler. Bu ela kabul olun-
~"i ııürültüaü patladı. Habetistan mach. ltalya için en iyi ç..... kendi ko-
ll; Jeti ile ltalyan çerileri çarpıttılar. loniai olan Eritre ile 1 talyan Somali.U 
ı,, J~ndan çok ölü ve yaralı var. İıı'n araamda bulunan c.buti ile, lnırfüz so-
~ toze batan yeri, bu aavq iç.inde malisini ge- Londra antlapnası içinde 
tı; 11t, Uçak, top kullanılmış olmuıdır. kabillenm.,k ve orada büyük bU ltal -
~ b~ Habe,iotanm altındaki dağlar yan kolonisi yapmaktı. 
it,.. u- zaman içinde birdenbire bir Netekim gelen haberierden ımladı-
~"'f alanı gÖ•teriıini aldı; ve bülÜıl ğmuza göre, ltalyan güçleri, lngiliz 
~~hunu genel bir saV1l41D b&f1-!I'" ıomalisinde lngilt ... e .ile Hıı.beı>stan •· 
0--nasından korktu. rumdaık.i. ıınrrJarı ölçen ve ayıran bar 

il: liaı,"fiatanJa İtalya arıumdaki anla.- koıni&yonun bulunduğu yere ndmqlar-

1.;'~lok yeni değildir. E..kiden de dır.Şimdiki halde kimin •uçlu, kimin 
~·-1

1 kurultak biribirile çok çarp••· ::...ı old • an] ı dı 
_;:ı-atdı; h<:l'.e bundan epeyce b r za• g~ü ugu a'I' ama • Hu iki 
"'il 1 1 al kuru.kak ta biribirinli protesto eııti. Bu 
!tt;ı e~e HM>et çerilerinin t yan ô.Un ;..ine 1--''terenin de .n-: u. 
I._ erıne kartı yapılan bir ""Yattaki ~ ""' '""" •-···-
~~çları hiç bir kim•enin aldmdan mudu vard ... 
~ID'. Diğer taraftan, Fransa ile ltalya a-

\ 'labeıiatan gibi af&iı yukarı aekiz, rasmdaki bu karıı•k Koloni itleri henüz 
L il> lyon nüfuslu bir Afrika kunılta- sağlam bir köke baılanmamııtır. Fran-
~~ İtalya gibi 40 milyon insanlı •ız d1t i§leri bakanı M. Lavalin yalı:m-

vru.,,. kurultakına kartı koymur da Romaya giderek ötedenberi pamuk 
!\Jbakı§.ta biraz ırarip görünür. Fa.kat ipliğine ~)anan bu pÜrÜzlü İ§{erİ dü-
1, Yanm kUVveti ne oluna olawı H• zeltmeie çalışacağı bir hengamda bôy-
riler kendi varlıklannı relılikeye dü- le bir SM'A§ batJangıcmm gözükmesi 
ı~"". bir yabancı alana kartı lrorn- acunu hayli fA!ırlmıJbr. 
ı. ~ kesmi§lerdir. Kaldır ki Habe- Hiç ıüpbe yok ki Fransa bu taraf-
~ "'1ıın iotiiklMi, bu yurdu ak tamfm- !arda ualya için bir feda.ki."*: y..,mak 
'• ı l.oioıülerile saran ltalya, F.--a istemiyor. Çünkü Cibuti limanana ve 
lı\( "&'iltere kurultaklan tarahadan bir bu limana Habet imparatorluğıı nıer-

~!lna ile tanmmıılD'. kezinden eelen yeıriuıe ıimenıliien -
'ı\ı Onun için ltalya ile Hıııbet çerileri hiptir. Onun ökon<ımik yapılııı tJkınn. 
>ıı.,'nda çıkan bu iı, ba üç kurukala dadır. 

,~dan aliıka.!andırarak güçtedir. lncilten de, HaibeJ»tanın ak tarafı 
L. """""" bilir ki 1 tal ya, Afrikadalıa H orta Afrika ile ökonomi ç•ı-lar 
~t>İlerini daima geni§lelmek .i.Neğtn. yapmaktadır. S.. ilci lwrultainı Somali. 
1ı;ı •t. Hıııtta büyük aaırata ııiredı:ea de ve Haıbetiatanın etrafında meaiaat• 
'• l.oı.cıra antlaf'lllUı ile bvp ıonm> leri büyüktür. Aynca J;ııponya da H .. 
ıı-..'6ni koloniler almağı tart kıopDUt- beşôetanla yapbğı bir -1.apna ıonunda 

bu memlekette pamuk tarlalan ekimi. 
it r..ı.at ltalya harp bitince iotediiii- ne batlarnıtlD'. Bu noktadan ltalyanm 
'-t;o:""ttımadı. Fransnhr, lngilizler ıre karpaında yalnız i.atik.liü temia edilen 
~ Belçikalıl.. bile Almanlardan _.. Hab"fİstım değil, ayni zamanda üç bü-
~ l.aıan kolonil<ri paylaımıılardı. F• yük devlet te vardır. 
~ ~talranm etine fazla bir f<IY geç- Bu noktadan Afrikada batlıyan bu 
~!ti. Bunun ii>ıerİne ltalyanlar U. ııinıirli oSavaım baıladığı yerde biteco-
~ gniılmnek iotediler. F raımzlar ğini ummak gerektir. 

"azı olmadı. Diğer tanııftan C.. Galataaaray liaesinden: Faruk 

Ulusal Tutum ve biriktirme yedisıünü 
ı, ~ç Tiirkiyenin uluıoal i:ikonomide 
~~ğı yeniliğin verimli neticelerinden 
ı~""'1>i kuııluluyor. Uluaal tutum b.irik
'~e Yedi giinündeyiz. 
'lı.. ~a on aene evvelisine değin toha 
~en tekere kadar dqardan alan 
~:'.."'Ye, 'bugün dlf&l'dan almak değil 
-.Ya gôndeı{lyor. · 

l .a;,YÜI< Onder büyük bir inlö!ibla 
~dığı Türkiyeyi ikinci lıir inkilil>
a-~ ökonomik tutaaldılrtan kurtardı. 
111,.._~ kurtulma aavaımda emea bir iki 
~ ve bir kaç yuz kilometre de
"I f olu olan Türkiyede buğüıı yüzler 
ı~ 'htika ve binlerce ıa:Iometre demir 
~·•ardı. 

ı..: '!>it.iye tapraklan emaaılme nadir 
~ edilen münbit ve Yel"İmli bir 
~~~4.tır. Fakıı,t kendi zevk ve rahıt· 
~ b~a bir py diifünmeyen 
ı, nlı paditahlan Ye •aray, m'Uet 
'~leketin halini dütiimnemiıler 

I
' f Verimli toprakların bakımeızlığı 
li..'~ idaresi yüzünden Türkiyenin 
>~en . mahvolmuş ve pek az hal 

· d, ~ de yabancılar tarafmdan el 
"d.ibniftL 
'~~ önder ve arlı:adatları genç 

• ~ ~ Türkiyenin ticaret Ye ökonomi
~ '-ilam Ve UatemJ; eaular Üzer:ne 
~·Ular. 

ı1' 11\~lt';'>emleketin zenginliği o memlo
lııı ı paranın çokluğu ve kamusu
' h~nli;:i ile ölçülür. Bugün acu-
~lly\ik devletlerinin hepai kamu
llıft Para tutumuna ve ı. riktinneaine 
~dıkları için gayet zengU.dirler. 

~t,, ilterede hallmı tutumu pyet ge
~" biiyüktür ve bine yalun birik
lıı l>\il bankası vardır ve bunun laymeti 
~·Yon Inı:-iliz Iirauclır. Fr ve 
1~ 1 lcada ayni hal göriileOilir Bu 
~de ameleden büyük devlet a· 

t kadar para biriktirmeoini bi. 
~ı "" bunu ulusal bir va~fe olarak 

"tım.i~lerdir. 

~un sayılı zenginlerinden olan 
'·o ailea nin baniai fakir bir aokak 

'" İda. Sebat ve para tutumundan 
" 1 b- \ ·ı· lgun acunun aayı ı zengın era 

arasına ginniş ve ırenel aavqta Fran
aa Törüaüne para ikraz etmiftir ki bu 
uluM&r arası maliye taı>:hine ıreçmiı. 
tir. 

Ulusumuz' da Büyük Önderin a.çtıiJ 
bir iyi ve verimli yolda ilerlenıeği ulu
oal bir borç bi~ ve bilecektir. 

Ulwıal tutum yalnı• para b"riktinne 
ile olmaz. Yerli mal'.ar almakta par~ 
birik.tinne deuıekıtir. Çünkü yeıii mal
lara verilen para memleketimizin için
de kalıyor ve bilnet'.ce memleketimiz
de para ve zenginler artıyor. Bu para 
ve zengi.nl>lrten iatifade edecek ırene 
halktır. 

Ulwaıl tutum ve biriktinneye ulwu
muzu alııtıran Önder bu ifi b&f'll"an u
luaal bankalaruruzı da tebrik ederiz. 

Am"li Ha;yat 14 C .. oat 

Yunanistan! 
Aramızdaki 
Dostluk 

(Bap 1 inci sahifede)' 

tini ve neticenin semereli ve mesut Qo 
lacağıru bildirmiştir. 

ATINA, 16 (Milliyet) - Türki~ 
dıt bakanı T evf& Rüıtü Araı burada 
mül&katlanna devam etmektedir. Dün 
öğleden evvel ve aonra olmak Üzere 
iki defa B"fbakan ve dıt itleri baka -
nile uzun ue<un gÖl"Üf'l'IÜI ve bugün ele 
bu lronuımalarına devam etmiılerdir. 

Gazeteler bu ırörüıme netice.inde 
il<i memleketin bütün münasd>etlerini 
daha fazla yaklatbracak kararlar elde 
edileeeğuıe muhakkak nazarile bakmak
tadırlar. 

.. Gene gazetelerin istihbaratına göre, 
Ruıtu Araı ve Ruten Eıref dün aktam 
telefonla Ankara ile görüşmüflerdir. 

Bay Tevfik Rüıtü Arasın bl!l'adan 
gitmesi çarıaınbaya kalacak gibidir. 
Gitmezden evvel Atina müli>katlan 
hakkrnda bir renni tebliğ D"fl'edil&-
cd<tir. 
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~ümüş mecidiye Akşehir - Konya 
Yeni Soyadı alanlar 

ihtikarı Yolu 
Yeni paralar Şarktaki ka- O kadar bozuk ki Akşehir 
rarsızlığın önüne geçecek liler Afyonu isteyorlar 

Herkes Öz türkçeden beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

GAZiANTEP, (Milliyet)- Şeb AKŞEHiR, (Milliyet) - Kasa-
rimizde tedavül etmekte bulunan bamız yürekleri acıtacak, kalpleri 
paralardan birisi de saltanat devri- kıracak derecede bakımsız bir hai
ne ait gümüt mecidiye ve eczası- dedir. Yıllardanberi Konyaya bağ
dır. Şark ve cenup vilayetlerimizin lı olan kasabamız bir ağır ceza 
iktisadi bünyesinde oldukça zarar- merkezi olmasına rağmen çok inü
lı ve menfi bir rol oynayan bu para- him ve elzem olan bir hükumet bi
nın piyasada kalması yüzünden za- nasile hapishanesinin mevcut bu
rara uğramaımt tek bir kimse yok- lunm~ı kasabaı_ııı~~ ~e d~.receye 
tu B ·yasası 0 derece mü- kadar ıhma! edıldı•nı gosteren 

t hr. ":l~~k~ıb ·· k k altı ..;;_ bir delildir. Bundan batka Konya 
e avvı uır ı, ugun rr o- ·ı dak. b k ı kt 

mü' kuruta geçmekte bulunan bir ~-te .. a~amız tı fdose kıa ımsıÇz ı an 
banknotun yarın elli ve daha fazla 0 uru y~ın oz. an şı~ amur-
ku km ··m1ı:·· ld • .,,; dan geçılmez bır haldedır. Bu yok-

rufa çı ası mu un o ugu .... llukl d .. ·· Ak eh. rı b' 
bi kırk altı kuruttan apğıya inme- auk d farlı Ubfunedn b" f ıhr .~ke~ ır 
· d d · k b'ld" B ·· d d" ço e a ar ura a ır u umet 

51 e aıma a ı ır. uyuz en ır b" . · · bb·· b 
ki b h 1. t · 1 · • eı· ınası ınfası ıçın te\e usatta u-u ava ı acır erının serınay ı 1 · • d h" · 

·· d 50 k ·ı · d bT B ur.mut ıdıae e ıç bır yerden yar-ri el e ; 1 llllib tt ı;;e iı;i'L. u dun görülmemesi yüzünden bu te-
a ga anma an e -~ e 1 

• ~e şebbüs nP.tİcesiz kalmıştır. 
memur da z_arar ~or~ektedır. Bır Son 'Zamanlarda şehrimiz halkı 
bankn~t ellı be' f!Um~ kurup geç- bu bakımnzlık karşısında; coğrafi 
mekte ıken :veresıye yapan halk ve vaziyeti iti~ arile daha müsait bu
memurun bılhaaaa ay sonlarında lunan fi fyonkarahisarma bağlanıl
banknotun elli kuru!a düşütünde_n ması için Başbakanlığa ve lçbakan
ne derece zarar etınış bulunacagı lığa isteklerini sundular. Çok arzu 
aşikardır. edilen bu işin biran evvel ba"'rıl-

Bu kararsızlığa Türkiyeye güm- masını candan gönülden dileyen 
rüklü veya kaçak eşya satan bazı Ak,ehirliler imar ve intaat hususun 
Suriye tacirlerinin sebep oldukları da mülhakatma iyi bakan günden 
söylenmekle beraber her vilayette güne güzellt>ten ve yarın Akdeniz
türemit bazı sarafların da amil ol- le karaden;zi biribirine bağlayacak 
dukları anlaşılmaktadır. Nitekim olan ve Türkiyemizin nümune şehri 

olmak için bütün hızile ilerleyen Af 
&eçenlerde şehrimizde kırk kuru' yonkarahi,arına bağlandığı hakkın 
banknota geçmekte bulunan bir gü. daki haberine sabırsızlıkla kulak aa 
mü' mecidiye ansızın 45 - 46 kuru- maktadır. 
fa yükaetilmiş ve müddeiumumilik- ---·----0-------
çe va.z'iyet edilen meselede saraf
ların parmakları olduğu görülmü,. 
tür. Tanzim edilen evrak vilayet 
makamınca meni ihtikar komisyo
nuna tevdi edilmiş ve defterdar 
Bay Bahanın batkanlığında toplan
ma yapan komisyon ihtikarı teabit 
ettiğinden muhtekirleri mahkeme
ye vermiştir. 

Halk, yeni gümü' paralarla bu 
kararsızlığı değittireceğini ümit e
derek sevinç duymaktadır. Zaten 
bu para yenilerile tebdil edilmek 
auretile piyasadan büsbütün kaldı
nlmaz veyahut sabit bir kıymet 
takdir edilmezse zarar gün geçtik
çe ehemmiyet keıbedecektir. 

Yerli alıcılardı hile 
GAZiANTEP, (Milliyet) - Yur 

dun ulusal menfaatlerini gözetme
yen bir kaç para diifkünü alacacı 
tarafından yapılan ihtikar, Antep 
alacalarırun ünlü adını lekelemeğe
batlaını,tı. Bunu gören ticaret oda
mız geçen eylül ayından beri aldı
ğı tedbirlerle itin önüne geçmeğe 
çalışını,t1r. Şehir İçerisinde ve ci
vardaki tezgahlan kontrol etmesi 
iyi neticeler vermiş ve hile yapan
ların çarptırıldıkları cezalar tah
sil edilmiştir. 

Oda meclisi aynca ,bir talimat ta
bettirerek bunu Türkiye ticaret o
dalarına dağıtacak ve Anadolu ta
cirlerinden alacalarımızda görecek
leri fenalığın odaya bildirilmesini 
rica edecektir. 

Akşehirde genç!ik fıaJiyeli 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Ken

timizde bulunan kulüpler arasında 
gençler birliği spor kurumu üney
leri hatlarında batkanları Avukat 
Bay Mustafa Şeker olduğu halde 
övnıeğe değer bir surette çalıt
maktadırlar. Bu gençler evvelki 
gün toplu bir toplanma yaparak İç· 
!erinden Taceddin Necmi, Bedri, 
Kazım Abdullah, Haydar, Abdur
rahman, Ahmet Bozkır, Ahmet Ve
li, Mehmet Akif, Etem, lbrahim, ve 
Saim beyleri temsil grupu seçerek 
faaliyete geçmitlerdir. Gençlerimiz 
yalanda bir müsamere vermek üze
re hazırlanmaktadırlar. 

Sfvasta bir kerde yUkselen 
nıua !imler 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvas çev
resinde ilk tahsil için uğraşan mu
alliınlerimizin muvaffakıyetle yap· 
bkları i,lerine kartılık olmak üze
re 1880 numaralı kanunun ikinci 
maddesince 934 eylülünden itiba
ren bir kerde yükselen muallimle
rin adlan tunlardrr: 

ismet paşa ha.muallimi İbra
him, Muallim Lfıtfiye cumhuriyet 
batmuallimi Ali Rıza, Ziya Gök 
Alp muallimlerinden lbrabim, Zeh
ra,Şarkıtlanm Gemerek mailimi 
Hatice, Veli llyas muallimi Veli O. 
man,Ortaköy muallimi Ali, Görün 
merkez muallimi Hamit,Telin mual 
!imi Mustafa Sabri,Çelikin mualli
mi Tahsin, Yav-e muallimi Hilmi, 
Merkez cumhuriyet muallimi Ab
dullah Hilmi, Kedik ören muallimi 
Emye Aralan, Za Cumhuriyet mual 

Galataı az sy !i.esi muallimleri .....-
ğulaki soy adlarını almıtlarıhr: 

Bapnuallim Bay Saffet (Rona), B. 
muallim muavini Mithat (Artun), Dr. 
Celil ve kardefi orta kısmı almanca 
muallimi Mecdi (Onat), tüıt.çe mwı.l· 
!imi Yaıar (Tuına), T. m. Şevket (Kı
nay), T. M. Hüaamettin (özsoy), T. M. 
Şeref (Alpar), T. M. Zeki (EVt"eDScl), 
T. M. Nuri (Yöney), T. M. Lütfü (Ka
rul), T. M. Nazım (Eren), T. M. Ha
ıan (Hazar), T. M. Bdıçet (Ilgaz), 
T. M. A. Hikmet (Bilik), T. M.; M. 
Fanık (Tunca), T. M. Vahdi (Yu
mer), T. M. Eover (Annan), T. M. 
Nusret (Tezel), katip Hüseyin (Aksa), 
Divanyolunda Kutlu apartunaru sahibi 
Dr. Hakkı ve aile efradı (Kutlu), E
minönü merkezi emtia memuru 678 
No. lı polia Niyazi ve kardep Ahmet 
(Akın) ıoy adlarını ainuılardD'. 

* Sümer bank mürakibi Abduilaıh, 
biraderleri, Ali, Zeki, oğlu doçent dİf 
tabi>i Orhan, yeğenleri, 1 ı Banl<uı 
Beyoğlu ıuhesi müdürü Tahir, Bürha
nettin, Hakkı, Hasan ve Mümin (Ok
yay), soy adlarmı alımılardD" • 

• Eski gümrük memurlanndan Ma
h.ir, oğullan ve kızı soy adı olarak (Vu
ral), l:i/oki ev.kaf miidirlerinden Salih 
Suphi, oğlu A. Feridun, kardeti ve kar
deıinin oğlu (Orgunu), I.tanbul evıu.f 
müdürü Niyazi ve reiıkası Leyli, ço
cu'klan Muzdhher, Nafize, kardeıi eaıki 
Şile kaymakamı VaSJf, refikaaı F erhu.n
de, çocukları Nihal, Vedat, Neyyire, 
Hayrünnisa, Fahri, Fikret (Yücel), Ev
kaf mahwlat müdürü Ihsan (Sari Do
ğan), Evkaf müdüriyeti mimarlann
dan Vasfi (Ege), E. M. iD§Aat muha
sebeciıi Avni (Altıruıık), E. M. l. 
mutemedi Ali (Tardelen), E. M. fen 
itleri bafk"tiıbi Cel&l (Şen), vilayet 
baytar müdürü Etem (E.levli), baytari 
mücadele miitebaasısı Abdürrahman 
(Varol), vilayet mti<:adele baytarı Şem
si ( üzek), F atib polia merkez memu
ru Mehmet Ali (eski aile ismi oya• 
Kaya), soy adlarını a1mıtlardır. 

~--~- -
!imi Necati Fehmi, Çırçır muallimi \ 
Ihsan Yıldızeli muallimlerinden Sa 
diye, Ramize, Sıvas istiklal mualli
mi Rıfat, Eminmektebi muallimle
rinden Nilfıfer, Hafikten Nihat, 
Divriğin kesme muallimi Şakir, 
Koylihiaar maarif me~uru Tur~t, 
muallim Turgut, muallım Bedrı, 
Su şehrinden Nevzat.. 

Uşak şeker fabrikası 
semt ocağı 

UŞAK, (Milliyet) - C.H.F. l!
şak merkezi~iz U_şak_ •?k~r -~~rı
kasmm hususı vazıyetını gozonune 
alarak orada da bir semt ocağının 
açılmasını kararlattırllllf ve senelik 
kongreye kadar bir mütetebbi• he
yet tarafından semt ocağının ida
resini dü~nmüt ve fabrika muba.
aebe müdürü Bedri Güvençin idare· 
sinde iki aydan beri çalıf&D müte
şebbis heyet 232 aza kaydetıni,tir. 

Bugün fabrikadaki C.H.F. semt 
ocağı salonunda toplanan atetli fır
ka azalan semt ocaklarının kütadı
m ve senelik kongrelerini yaparak 
yeni idare heyetlerini intihap etmİf· 
!erdir. idare heyetine Bedri Gü
venç, Afif lhıa:n ve Cahit Te mu
rahhas azalığına gene Bedri Gü
venç ve Afif lhaan seçilmi,lerdir. 

Sivaata aoy adları 
SIV AS, (Milliyet) - Bugünler· 

de Sıvaata belli başlı günlük ko
nuşması her yerde olduğu gıDi bu 
rada da soyadı etrafında dönüp do-

Soy adı 
ANKARA, 16 (A. A.) - lçiıler 

Bakanlığnnrzın çıkardığı (Köylerimiz) 
biliğinden saylav Besim Atalay'ın so
yadı olarak seçtiklerini yazıyoruz: 

Sirem, Solcak, Soman, Somay, Sor• 
gun Sorkun, Bonnan, So)"ftl, Soysalı, 
Sökmen, Suçin, Surgun, Süklün, Süle, 
Sülecik, Sülmenli, Süliimer, Sülün, Sü. 
ne, Şahna, Şahnalı, Şaman, Şana, Şa
rakınan, Tağal, T anuı, Tan, T lllllftnan 
Tan!<oı, Tanur, Tanzı, Taptık, Taraz, 
Tarhan, TA§temür, Talay, Take, Ter
kin, Tekmen, Toramıt, Tilmensap, 
Timurtat. Timzen, Todurga, Toğaç, 
Toğuç, Tokuç, Tokuı, Toman, Ton
gur, Toptaı, Topulca, Toraç, Tora • 
gan, Toraman, Ton, TorP.n, Toamur, 
Totan, Tolaf, Toygar, To:rıun, TOT
muı, Toyran, Toytemür, TomıMI, Tuii 
raf, Tuğut, Tulay, Tuluntq, Turan, 
Turırut Alp, Turhal, Turnalı, Turuns• 
bek, Turıin, Tuta, Tuta,,, Tutuı, Tür
ken, Türkemit. Türkmen, Türtük. 

• Halkevi idare müdürü Bıar-
hanettin (Yula), lat. evkaf müdüriyed 
evrak kalemi memurlarından mütdöt 
Hamdi (Geçe.-), Ankara caddesinde Y .. 
ni Türkiye taı>ka tamircisi Kamil (Yaı.. 
tili), Sirkecide Amuya nakliyat am
barı aahJ>i Fahri (Yal1m), ~ 
hamallar kahyası Mu•tafa Nuri (Çe
lik) soy adlarını abnıılardır. 

• Söğütliiyab ikinci kaptanı Namık 
(Ydma.z), Galatasaray belediye pol.iaıi 
2428 No. h Ahmet, kardeıi Liitfi ve .. 
ile.M ( Güriıan), Y İizhaf• Münir ve "'" 
filıası Nuriye (ö._), ropoğnl birind 
mülİlzmıı Burlı- (ÖHl'OI) "°Y adlanm 
almışlardır. 

!aşıyor, Herkeı gazetelerden, ki
taplardan, kendisine bir soyadı bal 
mağa uğraşıyor. Her eş, dost biri~ 
rini karşıladığ anda a.<>rdufuı 

- Soyadın ne? 
- Soyadı buldun mu. •• 
Ba,kaw yeni aldığı aoyadında. 

daloyı--doıtlannı tebrike hazırlam
yor. Diğer iki arkadat biribirlerinia 
haberi olmadan ayni soyadlarmı al 
dıkları için münakata yapıyor. BöJlo 
lece günlük lii..flar soyadı etrafında 
dolaşıyor Sıvaata soyadı alanlana 
sayısı ilerlemiştir. Almayanlar de 
kendilerine ad aramakla ınetaııldGI 
ler. 

Sivasta Atıturk heykeli 
sıv AS, (Milliyet) - Sn-as be&. 

diye meelisİDİD son toplanıtmda 
verdiği en mühim kararlardan bm 
de "Atatürk,,ümüzün Sıvasın balo 
rmda yücelmesi çoktanberi özlıe. 
nen heykelinin rekzedilmesi h
aunda azadan lcareci oğlu Kimila 
Kadı oğlu Kamil, Çıtbıl oila lbraı 
him, ve eczacı Şevket tarafmdau 
verilen takrirlerİDİD kabul edilme
sidir. 

Riyaset tarafından izahat Terilclil 
ten sonra Sıvaı tarihini ifade ede
bilecek bir, tekilde Atatürkün ha 
heykelinin konulması ve ite batlaD 
mak üzere Te bütçeden tahsiıatm 
nereden ayrılması lazmıgeldiğiııi 
araflırmak ve bu yolda çalıtmak f.. 
çin bir heyetin ayrılması lüzum gö
rüldü ve bu heyet seçildi. Bir katil sandık içinde 

ya kılandı 
..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., 

DlYRIBEKIR, (Milliyet) - Ge
çen sene Diyarıbekirin Silvan ka. 
zuının Hazre nahiyesinden Hüse
yin oğlu İbrahim İsminde birisi ara
larındaki düfmanlık yüzünden ayni 
köyden Abdullatif isminde birisini 
öldürmü, ve kaçmıttı. Bir ıeneden
beri firar halinde bulunan ve dağ
larda gezen katil İbrahim kıt mev
siminin gelmesi münasebetile dağ. 
!arda barınamadığından Diyarıbe
kire gelmeğe cesaret göatermit ve 
Fatihpafa mahallesinde oturan 
amcası Rezzan Hazrolu Mehmet A
linin evine saklanmıttı. Katilin 
saklı bulunduğu yeri haber alan 
zabıta memurları Mehmet Alinin 
evinde yaptıkları arattırma netice
sinde katil lbrahimi evin üst katın
daki ufak bir odada bulunan büyük 
bir sandık İçerisinde bularak tevkif 
etmitlerdir. Katili evinde sakladığı 
için de ayrıca Mehmet Ali hakkın
da takibata batlanmıştır. 

Sivaslı evlere numara konacak 
SIV AS, (Milliyet) - Belediye

miz tehirdeki evlere numara koy
durmak için çalıtmaya batladı. Ve 
numaraların yapılması müteahhide 
ihale edildi. Şubat ayına kadar nu
mara ifi halledilecek ve bütün ma
halle isimleri de öz türkçe olarak 
tesbit edilecektir. 

AKI 

AHiREN, ı.. Ea ıon. en ıoııra. 
AHiRET. 1. Gidinld, Acua, 2. Ob6r &C111l. 
AHiZ (Ahz). 1. Alq. 2. Alma. 
AHiZ ETMEK, Almak. 
AHZi SAR, Oç alma. 
AHZO iTA, A!q Yeriı, alım.-. 
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AHLAF, 1. Arda. 2. Gelecelıl~ (-den ıonn>-) 3.Gelikll. 
4. Sonra.kiler 

AHLAK. 1 Yoruk. 2. Onat. 3. Sat cöaüllil. 
AHLAKSIZ, 1. Yonıkoaz. 2. Onataız. 3. Battan çılanq. 
AHLAKI iFSAT ETMEK, 1. Baıtaıı çıkarmak (K.T.); 

Z. Bozmak. 
AHMAK, 1. Aldı:. 2 Aılpt, Aıılı:ııt 3. Böa 4. Mankafa. 

5. Salalc. 6. Şavıırşıık. 
AHMAK AHMAK BAKMAK, 1. Bön bön bakmak. 
AHSEN, 1. En güzel, pek cüul. pek ciiul. çok cıi>d. 
AHŞA, 1. Bağırsaklar. 
AHŞAP. 1. A&aç, 2. Tahta, 
AHT (ahit). 1. Ant. 
AHETMEK, 1. Göiüs ceçirmelı. 

mck, 
AHTLAŞMAK, (Ahitleşmek), 1. Aatlaıınat. 
AHTŞIKEN, 1. Antbozan. 
AHTŞIKENLIK ETMEK, !. Antbozanlılt etmek. 2. Aat 

bozmak. 
AHU. 1. Ceylan, 2. Elik, 3. Geyik. 
AH (ve enin, • ve figan - ve zlr), 1. inleme, inilti. 
AHETMEK, 1. Gkiüs ııeçirmelc. 
AiLE. 1. Çoluk, çocuk. 2. Bark. EY bark, 3. x..ı .. 

(Bir evde oturanlar man,) 4. oba, 5. Ocak. 6. Oymak, (Ka
bile man.) 

AiLECE, Evce, Evcek. 
AiLESiNE MERBUT, Evcimen. 
AiLE TEŞKiL, ETMEK. Barklanınalr 
AiT, 1. l!ôıilili. 
AKAMET. 1. Kısırlık. 
AKAMETE UCRAMAK. 1. Bailanmalı:, 2. Kmrlaımat. 
AKDEM, 1. Erterclc:, Irterck.. 2. Once. 
AKIL, (Akl).1. An, 2. Anc (Zeki, anlayıı man.). 3. Anla

yış, anlama, 4. Arga (Aklı selim, ihtiyaç, çare, ya.rdnn man.) 
5. Ay (Zeki, analyq, kaide, izah, mana, muhteva mıuı.) 

6. Baı (me<:: "Başnn yerinde deiil,,), 7. Bilir, Bilik (ilim· 
den teşmileo), 8. Dii~üııme. · 

AKILLANMAK, 1. Usaymalr, 2. Uslanmak, 3. Us11k
mak, 4. Uilenmek. 

AKILLANDIRMAK, Ualandırmak. 

ICOCDIC 

'SÖZLÜK 

Osmanlıcanın öz dildeki 

karıılıkları 

.·····~·· .... • • • 1 • • • • • • 
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1 Ökonomi Bakanı 

ile Bay Karahan 
Giiniine •• f!Ore 

Hamallar nasıl yaşar, ne 
yer, ne ile geçinirler? 

Kay seride 
(Başı 1 inci sahifede) 

misafiri Karahan ve beraberindekiler· 
le börlikte müzeyi gezımişler ve kıy • 
metli eserler hakkında kültür çevir • 
geni lrkılatadan izahat aılnuflar ve 
müzeyi çok beğenmi}lerdir. Burulan 
aoııra arttırım yedi ıünü miinewbeti
le ııinem.a binasında aç>lan yerli mal

Kendileri anlatıyor: En cılızımız günde 
iki üç somun 

ekmek yer ... Katığı da •• ona gore •.. 
lar aergisini ge~lerdir. 
Bay Ce:al Bayar ve misafir döndüler 

KA YSERI, 16 (A.A.) - Olronomi 
Ba.ka.ıu Bay Celhl Bayar, Sovyet bü
yük elçisi Bay Karahan, Sümerbank 
genel çevirgeni Nunıllah Eaa.t. Sümer 
ve diğer konukı!.ar bugünkü tren.le 
Ankaraya döndüler. Geliılerinde oldu 
ğu gibi gidiılerinde de candan uğur. 

iki ham.mal, sırtlarını gÜmrugun 
duvarına verm.iı, çiaelcyen Yaimur 
altında konutuycırlardı: 

- Vre Hıuo. •. S- kaç parça ta-
tıdm 7 -

- Bununla aha on iki parça oliyi. .• 
- Ağır mı •<li ? 
- Y oh. .. Ağır değildi. Heresi yüz 

- yÜz yi.gir mi eaki oh.ha ırelir. Ya .... 
ninlıciler? 

- Benimki bütün bütüne heç .•. El-
1,qu- QhJuı bilem değiL .• Ama ,çoh yor
di beni. .• 

- Neye yo'ruliyisin? 
- içinde kırılacak qye vardı. Cam- j 

dl, bardabti, neydi_. Sırtm>da getirir
ken y ... ler ı.alah, aya.ğan kayar düter
__, hepi lurılacak deyi horhiydim. .. : 
Mal &&ha.buı bir aksi adam.. Topunu 
ödetmeğe kalkar .. 

- Yorgwıluk a.'.mca n"reye gidecek
.ııin?. 

- &baliyeye. . . Kağıt taııyaca -
ğnn. •. Ya sen nireye gidecek&in? 

- BirinUı evine dötemelik "9Ye gÖ
türeceiim. .• Ondan aonrMmı Allah bi
lir ... 'ı e.>.İ bir •f çıbana çalııunıh ... 

Bu iJU luuna.I arıuındak.i konUflDA
run bir &Özünü kaçırmadan dinle~
tim. Kendi kendime: 

- itte kalem oyna.tmağa değer bir ' 
mevzu daha .•. decliın, hamalların Y"f8· 
Y't'··· Ne yea- ne içerler, nerelerde ge
zerler, m~kin tuttuk.lan yer nereJer .. 
dir 1 Kaç kiloya kadar yük kaldmr . 
lar? Geceleri nerelerde toplanır, ara
larında ne konuıurlar? filiuı ve falan. 
Kafamın içinden geçen bu düıünc<c 

ile hmnen aralarına sokuldum: Beni 
biraz yadırgar gibi oldular. Sonra aon· 
re açddrlar. 

llk:in dedim ki: 
- Siz gaJ b:ı, gümrük haınnllanoı 

BiZi 
- Beli.. • gümrükte çallfıyoruh. .. lı 

olanda ba+ha Ydre de giderükl 
- Gündelik kazancınız ne kadarı 

bulur? 
- Arha.lığı bilür efendi •.. Kaç arha· 

bh ta§ırıak, o kadar para aluruk. Yü
küne gOre, a.nlıyon mu? Söz teımili, 
ben on bet arka.ilk tafıdmı. Ark.ahğı 
-uz kuruttan heoabmı yüriiL.. Dört 
yüz elli kuruş mu eder, ne ider. Ama 
bu paranın bepisi bize kalmaz. Cemi
yetim:z var, ôraya verirük. Y ıu·dmı 
aandığı var, oraya virirük.... Zati on 
b.., arka yükü ka.lduacah hamal nir
de 7 Olsa da bu kadar yükü nirden bu
lup ta§ıyacağız? lıtuıbul 'IOkaJdann
cla boı-ta gezer hamınaJ mı aran? Ar
kalığı &ırtma vur.an hama.lmı deyi orta
ya çihıyi. • . Bugün en kabadayı h.a
malm kazancı bir buçuk iki lirayı geç-
mez. 

iki lira para, bizim neyimize yi
tec:d.? 

- Ya.. .. demek, maaırafmız çok? 
- Çoh ya... Bir kere, hamal kımu, 

a.z ıeyle doymaz. En cıhzı gÜnde iki 
to;..:;ını, üç aomun ekmek yir. Katığı da 
ona göre ... Beni, önüne koy: Zabahlan 
kalkar ka~kınaz yarım ohha !ahan hal
vaaı, bir ohlıa ekmek, üç baı aovan, 
y~ gözümü açamam. Sovan, bi
liy mi.in, insanın gücünü artınr. Çiy 
pırua da üyled r ya ... 

- Kahvaltıda bunlart yedin.- Gele
lim, Öğle yemeğine ..• 

- Bir somun ekmeğe, yağlıca bir yi. 
ııneği .• Yanında bol pilav .•. .Ari.adan 
tatlı .•. Sttı ne oandım beğum ... Hamal
lar, boğa.zmı •ıkıca doyunruua, çahu· ı 
ca.k dern>ıuu keşilir. 

Ağır bir yük ta~ıyanda bizi görme 

ADE 

A 
• 

• 
1 

misin? Cigerlerimiz, sanırız ki atz-
za gelecek! .. Boynıonuzun damarlan, 
aha fU ba§ ba.nıağnn gibi gabariyir, 
Yük albnda beli kınlan az ını? Ge • 
çen yıl, Hasankiften, on sekiz yatın· 
da bir çocuh geldi. Ta§ı a•haa suyunu 
f'harırdı. Y anaklarmdan kan dam -
lardı. Ama zorlu yüke dayanamadı. 
Altı ay aonra, haataha.na köfe$inde 
canrirdi. Hamallıkta k~er, i:r:ce 
pipneli. Tazeler çokluk yüke gelemez
Ler. 

- Yemekten ba.hıecliyorduk. Lafı 
dei'ittirdin ... 

- Diyeceğim, bani ya, ım..sarif:iımıi:z 
çohçadr. Allahm hikmeti, kanlanmız 
cı. bizim gibi çoh yirler .• iki çoeıığu, 
bir karnı olan ı..m.ım e-.ine, gÜncle 
heç b lemedin&e, i.ki ohha et, üç obba 
'IOV&n, dört beş ıomun ekmek girer. 
Şöyle böyle, kazandığımızı boğazam
aıa ftririz. 

Bu zamanda üat batı kim düşiin&
cek? 

- içinizde en fazla yüke dayllD&D 
hanginizdir? 

- Orasını heç _.,,,._.. Çünkü lri
me sorun, kendini ırör..br-!.. Eskid -

bu gunırülcte b r Halil Ağa varuı, • .... 
folu idi. Ben bele yuk ta§İyam daha 
gönnemıem- Korkma, vurıırtma. •. Uç 
yüz, ÜÇ yüz elli, dört yüz ohha .. Bana 
mııın dimezdi. O zamanlar elli Ya.tın· 
da olmalı idi. Anıma, her bir pazı, aha 
clccnuz kaf&&ı kimin. .. Bir oturutta i.ki 
.-:m baklava, dört tencere pilav yirdi. 
Şimdi, öyle hamallar nirde? 

- Akıamlan bir araya geJjp ei'Jen
ti filan yapar Jlll$UlJz? 

- Bize en büyük eğlenti uyhu. . .J::y. 
jere gidiru:e, dabanlarımrzdan ateş 

çdıar. Kafamızı yere koyduhlaym &ı· 
zanz. Eğlenceye kim gidecek? 

- Toplandığmız bir yer yok mu? 
- Var, her mahallede, hamal kab-

.,..ıer; bulunur. Bazı bazı, iıin arkası 
kes.ilince oralarda toplanırız. 

- I~ içer misiniz? 
- Hamal kumı içki içe.-ae, mezar-

laim yolwıu çabuk bulur. Arada bir 
hovardalığmıız tutana, biT-er yüzdir
heml;k atarız. Emıne, pek aeyrek. .. Ay
da, yılda b1r ••• 

- Hafta tatili yapmaz mnmız? 
- Hafta tatili nedir? 
- Diyeceğim, cuma günleri de İ§e 

•idennôoiniz, yoksa o gün iotirahat mı 

2 AHI 

landırlar. 
KAYSERi, 16 (A.A.) - Okonom.i 

Bakanı Bay Celiıl Bayar ve aaygm 
miaafiriımiz Sovyet büyük elçisi Bay 
Karahan bu Mf"m fabrikanın lokan
taamda ,ereflerine verilen :zöyafete ge 
!erek şenlendinniılerdir. Ziyafette 
Ba.y vali, kolordu kumandanı, Cuınhu 
riyet Halle fırkası ba§kanı ve Kayseri 
aaylavı Reıit , Sümerbank genel çevir
geni bulunmakta idiler. Yem.ek oonsuz 
bör ne§e içinde geçmif, Türk • Ru& 
gençleri milli oyunlar oynamışlardır. 
Yemekten llOllTa Okononıi Bakanı Bay 
Celal Bayar ve Karahan kartıhldı o
larak, çok kara günlerde baf'ayan 
Türk - Rua dostluğunwı minaaını ve 
aonsuz kıymetini anlatan ve çok al • 
kışlanan söylevler söylenıiılerdir. Bü
yük elçi, söylevinde Türk • Rus iş bir
liğinin güzel ve büyük bir eoeri olan 
Kayseri Bez fabrikasının ba§&rDDIR • 
l/lan doğan memnuniyetini .öyleon.iıtir. 
Saygın konuklar, ziyafetten &ürek<li. 

ı alkJ,§lar ve candan. aevinçler arasında 
~!ardır. 

Barem 
(Başı 1 inci sahifede) 

meaalesile uirCl§nuığa baflayacaklır. 
Haber aldığıma göre komiayon cu:a
ları arasında fikir mutabakati h<i&ıl 
olmUflıır: 

1 - Yülu..k mektep me;ı;unlarının 
terli müddetleri 3 seneye, liae ı.>c! di
ğer mektep me:ı:unlannın t.,...fi müd
detlerinin 4 aeneye çıkanlrnan. 

2 - l•tihkakı, liyakati olup ta Ba
rem kanununun nqri tarihinden iti
baren yani 6 ııene :ı:arimda herhangi 
bir nbeple terfi etmeyen/erin bir de
rece mafevk 11UUlf alabilimeleri, 

3 - Barem dereceleri, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, 10, 80, 90, 
100, 125, 150 olarak tashih edilmek 
auretile 15, 50, 60 liralık dereceler ih
daa edilmesi ve 12, 14, 16, 11 ,5, 22, 
45, 55 liralık derecelerin kaldınlma
sı, mevcut Tnr11Hlrlann derece ve hak
kı mükteseplerinin baki kalması, 

4 - 30 seneyi ikmal edip te tekaÜ· 
de aevkedilmeyen hizmette kalan me
murların ikramiyelerinin ve/atlan ha
linde ailelerine verilımesi. 

edersiniz?. 
Güldü: 
- Biz timdi, her gün öıtirahat edi

yik. iş n rcle k..i beğıun? Saloruı indiği
niz var ıım senin ... Yüz hıuııal111 bir ba
vula yapıfbğuu görmedin mi? 

O &ırada, dört ur-ık h.amab, bir ko
ca yağ fıçısını, cırnu.zlarmda ullaya 
&allaya geçiriyorlardı. 

Hamal bunlara bak.ıp güJ.Oü: 
- Bir iı yaptık sa.niyirler .. Smğın 

üstünde huni, kör ninem de götünır ..• 
Ben m gibi, yüz aek&en ohhalm demir 
potreli arhana vur da görem!.. 

Etrafımızdakı hanıallar, birer birer 
dağılıyorlardı. En ıona o kaldı. Otek..i
ler, kartılci kahvede loplanınıflardı. O
nu da çağırdılar: 

- Ula ... gel de, bir altırut altı atahl 
Dayanaınadı, o da yanJaT.tna aitti.. 
SR'ası geldiği zamMı, iıte bir ha-

malla bile konl>§l"lur, ve bir ha.maim 
d• &'2e anlata.ca.k §eyleri bulunur. 

M. S. GUNGOR 
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ADET, 1. Ac.Jr, 2. Cılır (Yol, üslüp, tarz. man.) 3. Göre
nek. 4. Toiu. S. Türe, 6. Ola-ü (Olçü, kalıp, mcdel ve idct 
taicle:, nizam man.). 

ADETA, ]. Eru konu. 
ADI, 1. Bayaiı. 2. Ap.iı 3. Deicraiz, 4. Deyimsiz. 
ADIL, 1.Köni. 
ADiLANE MUAMELE ETMEK, Könelmek . 
AF (afiv) 1. Ba?Jbk, 2. Ötün (Şefaat manasma da ccli

:ror). 3. Yarlık (Bıyan). ABES. ı.•Bot. Bot iş, 2. ÇürUk 3. SaÇlJI•· 
ABiDE. 1. Bengü 2. Bcngütaş, 3. Bıtık taşı (Yuılı lbıde 

-.an.) 4. Smta$ (liir &ureti temsil eden ta~ man.) 
ABIT, ı. Tapman, tapan, tapıcı. 2. Tapıç, 3. TaplDKI 

ABLUKA ETMEK, 1.Kabal. 2. Kamamak. 
ABONMAN, Bönk. 

AFETMEK, ı. Ilairıılamak {K.T.; Ç, L.; Dede; Az); 2. 
Boşlamak (Rad. T:V. "Oım . .,); 3. Geçmek {birinın suçundan), 
4" OtUnmek S. Yarhıamak. 

ABUS, ı. Asık, yüzü asık, asık yüzlü (K.T.); 2. Bul""tUr, 
(Yk; burturma), 3. Çatılı:} yüzü çatık, çatık :rüz]ü. 

ACABA, !. Azu.2. ikin, 3. rkin 
ACAYiP (Acaip), 1. Ta.na~ 2. Yavlalı {Yaman, pdı buyük, 
pek, pyet ırü.zel man). 

ACELE, 1. Çabuk. Çabııkluk, 2. lvedik, 3. ivedi. 4. Yelgin. 
ACUL, 1. Tez canlı, 2. ivecen. 3. lvccek, 4. lvcsen 5. Yc

lcien. 
ACiLEN, ACELETEN, 1. Çebuc:alı, tabak çabıık, (K. 

T.); Çatçabalı:, 2. Tez elden. 
ACEMi, 1. Çolpa, 2. Torlak. 
ACiBE, !. Tansal<. 
ACiZ. (Acz), 1. Emııiz, 2. Emsizlılı:, 5. El yetmeme. 
ACiZ, ı. Alık. 2. Budala, S. Alu (Ahmak, budala man.) 3. 

Apııık, 4. Beceriksiz, 5. Çolpa. 6. Çorlu, 7. Düşü
nölcıiiı. 8. Ellıit, 9. Emsiz, 10. G<Vlck. 11. Güçsüz. 12. Gü
di yetmez. 13 . .Mıymmtı 14. Pısırık. 15. Savşalak. ı6 Sü
ae~. 17. Tutkun (tatukıalı:tan), 18. Yılmı$ (T. D.) 

ACiZ KALMAK, 1. Apışmak (Bab.), 2. Gevıemelı:, 3. Sa· 
p!amalı:, Saıırmak, 4. Ytlmak (T. D.). 

ACUZE, !, Cadı, 2. Sinnek 
ADALE, 1. Bulçun, 
ADALET, 1. Könililı:, 2. Doiruluk. 

ADAP, t. Ölçüm (Reviş, tavır man.) 2. YordanL 
ADAVET, t. Oç, 2. Yatılık, 3. Yamrmal<, 

ADDETMEK, 1. Saylamak, 2. Saymak 3. Tutmak. 
ADEMi HOŞNUDI GOSTERMEK, 1 Künrenmck. 
ADEMi iKTiDAR, Paluç!alı:. 
ADEMi iNZiBAT, Başsızlık. 
ADEMi NEZAFET, 1. Pislik, 2. K.rlil;k. 
ADEMi TENASÜP, Oransızlık. 
ADET. t. 8 !t ("B~~ baş koyun, iki baş ao.: .. n . c 

2. Sayı. 

AFFEDiLMEK, OLUNMAK, !. Koyuvcrilmck (Met.); 
2. Yarlıganmak (D. B.) 

AFERiN !, 1. Alkrııl 2. Okay! 3. Yaşa!. 
AFET, ı. KrcWı 2. Utun, s. Yıkm>. 
AFiF, 1. Arıi;. arık (Temiz man.) 
AFiTAP, 1 Gün, Güneş. 
AFiYET, 1. Esenlik, 2. Sağlamlık, 3. Saflık, 4. Oııınak. 

(tanrı ondurmasm gibi). 

AFiYET BULMAK, !. Eyileşmck. 2. Onalmalı:. 
AGAH, ı. Ayık, {Aklı başmda. dikkatli man.) 2 Uyanık. 
ACAZ (etmek), baılamak. 
AGNAM (ver('isi), 1. Saya, 2. Sayım (Resmen kabul olu

ııa.n.) 

ACSAN, 1. Budaklar (K. T.); 2. Çellı:i 3. Dallar, aiaç 
da.JlarL 

ACUŞ. 1. Baiır, 2. Döş. 3. Göi.ı,, 4. Koyun, 5. Kucak, 
ACYAR, 1. El, ll. 2. Ozcc. 3. Yabancı 
AHALI, 1. Kama, 2. Elkün. 
AHAR, 1. Ayrı, - ca, 2 Başka, - ca (K. T.). 
AHBAP, 1. Bildik. 2. Biliş tanıı. 3. Konuşuk, 4. Sc-vük, 

5. Sevdik. 6. Tanıdık. 
AHDAR !. Yetil. 
~HENK. 1. Düzen, 2. E&-Jcnce, Ei?lenti, 3. Ezgi (Nağme, 

lihın man.) 4. Uyarlık, 5. Uygunluk. 
AH_E_NKTAR OLMAK. !,Uygun gelmek, olmak, 2.Uym.;ık 

(B:rbınne) 

AHENKSİZ, 1. Düzcnsi:r, 2. Uygunsuz. 
AHENKSlZLlK., 1. DUzensizhk. 2. Uyeun~uzluk. 
AHESTE, 1. Alır, 2. Ar,-ırı, 3, llcıt, 4. Savsa. 5. Yavaı. 
AHESTE, AHESTE, 1. Aıiır aj'ır, 2. Yavaş yavaş. 
AHESTES OLARAK, 1. Yavaşça, 2. Yavaşçacık. 
AHFAT, 1. Torwılar. 
AiiiR, l. Bitirim. 2. Son. 3. Somuncu 

Tutum haftasının 
5 İnci günü 

(Başı 1 inci sahifede) 
l&tanbul, Beyoğlu, Kadıköy semtleri
nin birinci ve ikincileri anlaşılaca.ktır. 
Bunlara, madalya ve diplomalar veri
lecektir. Diğer taraftan, tutum hafta
sı içeri.,inde bankalardan tutum kum
baraları alan!arla, tutum kumbarala. 
rmı ~!tanlar araaında çekilecek ku 
ra neticeleri çar§amba günü belli ola
caktır. Yarın haftanın aon gÜniidür. 
Bwıun için daha canlı tezahürat yapı
lacaktır. Reomi miieszeselerin ve ban
kaların iftirakile abideye gidilecek, 
çelenkler konu!acaktır. Abidede te • 
hir bandosu larafınd.aıı çalınacak m.il
li marttan ııonra hafta kapanıruı ola
ca.ktır. 

. iç iş~er bakanımızın söy~ev; 
ANKARA, 16 (A. A.) - Dahiliye 

V elci'.i Bay Şükrü Kaya, arttırma yedi. 
günü için Ankara rady01unda şu söyle
vi &Öylemiştir: 

"Bayanlar, Baylar; 
Yılın artırma ve yerli malı yedigünÜ· 

nü kutlularken birikt;nne ve yerli malı 
•ÖzJerini.n geniılediğini de görüyoruz. 
Bundan bet yıl önce yerli malı kullan~
lım. derken yiyecekten baıka mal!anmız 
pek azdı. 

Bundan he§ yıl Önce para biriktirelim 
derken para artırmanın ulusal değeri da
ha iyice anlaşılmamııtı. Yıllar geçtikçe 
bu sözlerin anlaıru çevre.t genitledi, ulu
ıal bir değer ve bir öz kazandı. Acunda 
bundan yıllarca önce libe~ ökonomi de
nilen düzen ya'!'ll"ken pazar tartları ulus
lar arasındaki ökonomik denkleımeyi az 
çok korurdu. Satın alma gücü azalan bir 
ülke ya az satm alır, ya da az satın al -
mana parasının değeri düıer veyahut ta 
dışarıya borçlanır, böylelikle dııanya sat 
tığı değerler'.e dı~andan aldığı değerler 
araırnda aşağı yukarı kendiliğinden blr 
denkletme doğardı. 

Bu yüzden Türkiye sultanlar çağlnda 
yabancılara karşı borçlu bir ülke oldu. 
Sultanlar da yabancılann ba~ı taçlı köle
lerinden ba,ka bir şey değildiler. 

Türkler boğazı tok!uğuna çalı~ırlar, 
&ultanlar da aldıklarının büyük bir paı· 
çasını yabancılara haraç olarak verirler
di. Uluıun yalnız seliri değil, bütün van 
yoiju düyunu :.umum.iye kanalı ile yabana 
akıp giderdi. Düşmanlarla beraber sul -
tanlıırdan da kurtardığnnız bu güzei ül· 
kenin ve çok çalııJ<an ve düzenli Türkle
rin 15 yıl önceki göze çarpan bakımsızlığı 
ve yoksulluğu yalnız ve yalnız bu yüz. 
dendir. Cumhurluk Türkiyesinin ilk ve 
baılıea kaygmu uluul geliri ulus i~in 
faydalı kılmak sıyasasını gütmek oldu. 
Bugün ııyaaamızın amacı budur. Ulusal 
gelirimizin ulusça ve ulu,ça tulumlu ve 
ver.imli ve yerinde kullanılması, aanayj .. 
!eşme yolunda büyük bir hızla ilerlemek
teyiz. 

Sanayileıme demek, ökonoınik bütün
leşme ve iç pazarın genişlemeıi demektir. 
Kurduğumuz ve kuracağnnız fabrikaların 
kamusu yalnız kendi hatlarına yeni birer 
it kaynağı olmakla kalmıyacaklar yurdun 
diğer iı alanlannda da yeni yeni itler ya
ratıı.caklardır. Bütün bu fabrikaların ilk 
rneddeleı:in~ kömürü, iıçiyi, mtayı, bu 
yurt Yebtlıirecek, bu ülke verecektir. 
F ab~~":1ara ı:iren ve çıkan mal~ann taşı
ma ıtıru deıruryoUarımız ve gemilerimiz 
?'ap":~tır. Fabrikaların kredi ve sigorta 
ı~len111 kendi paramızla kurduğumuz bi-
21'? ban!<af~ !l"ö~ccelderdir. lıçi, usta, 
muhend11 gıbı bınlerce ve binlerce yurt· 
daşlanmız çalıtacak, kazançlı ;. bulacak
tır .. ~ir kaç yıl içinde yurdumuz-un iş ç~v
rc&!run ne kadar genitleyeceğ!ni ve do!a
yısıl~. ~u~al eelirimizin ne kadar yük&e
leregını bız ke~di gözlerimizle göreceğ;z. 

Ku.~lan fabrikaların çıkaracağı malla
rın bı7:8D alım gücümüze uygun olma.at 
gerektir vı; bu böyle olacaktır. Bunun çı· 
kar yolu bır yandan geniı halk yığınlan
nın ve hele köylülerimizin alım gücünün 
artması, öbür yandan da fabrikalarnnızın 
verimli çalışmasıd.r. 

.. Bu fabrikalar bugünkü iç puaronıza 
~~re kuruluyor. Bugünkü iç pazarımızın 
ı~~ dar, gücü ?2dır. Ulusun sa.tınalma gij .. 
cu .arttıkça ıç pazarımız genitliyecek 
falmkaJ_arın verimi artacaJr. bu fabrika'. 
l_ar .. _bıze yetimiyecektir. Soy&al 
ülkun~ . .'olan. ~usun ve türlerin iyi 
;ı:ernesı, guzel gıyınmesi, esenle ve gen
likle yaşamuı gerçekleıince en uzak 
ve. ~ küçük köyümüz bile ahı verife 
gU.çlu v~ canlı olarak katılım:a, bugün
ku fabMka.ların yanına yeni yeni ve 
da.'ıa büyük çaplarda fabrikalar kuru • 
lacaktır. 

Bu duruma bir gün öoceden eriş
mek_ g-erektir. Çünkü her kurulan bir 
f ... rikamız ülkemize göz di.ken düt
manın lıarıısı:ıa dikilen bir kaledir. lç 
~zan~ bundan on yrl i>nce iılenme
mı_t b!r o~a~dı. Onu açmalı:, iılebnek 
T urkun ozled:iği ve gözettiği kutlu bir 
:'macı olma,ıdır. Yerli mal &Özü yerli 
ılk ~dd7, yerli iş gücü, yeri; para, 
yerlı demiryolu, yerli gemi gibi bütün 
ö.konomiyi uracak kadar geniı olma • 
lı.dır. ~tırma &avaıının bu geniılik i
çın~dı.i ve bu geniılemek yolundaki 
yer• bakınız ne kadar büyüktür. 

. Bankal--~aı.ı k .. '"- k- ük" tuV uç'°' uç , azar a .. 
zar biriktirilen paralarımız yetnD§ 
milyon lirayı aştı. 1922 yılında ancak 
bir milyon lirayı bulııl>ilen bu biriktiri
len paranın 12 yrl içinde yetmiı kat ,..t. 
ması öğünçlere arulma.ğa ve k3r§ılan • 
mağa değer sanınm. 

Küçük biriktinneleri verimli ve ka
zançlı iş kaynaklaTına akıtmak uluaun 
büyülı bir özenle güdeceği bir sıyaaa • 
dır. Ulusumuzun derniryollanna ve 
fabrikalara karıı gösterdiii candan bağ
lılığı gönençle anmak gerektir. 

Demiryolları işi, fabrikalnr iş.i bu i
nana değe<. Snnayileşme itimizı bir gün 
önce bitirmek bu inanı arttırmak için 
olduğu kadar yurdu düşman ıaldmna
ıından korumak, kendilerimizi ve ço .. 
cuklanınızı yabancılara ve yabancıla • 
ra kul köle olmaktan kurtano.O. ıçin de 
eerektir.,, 

Milliyet'in Romanı: 63 

Yazan: Marthe Richard Tercüme ede!J: r.t f. 

Birisi yanımdan geçerken barıa 
bu gece sizi 

otelinde bekleyorlar ded~ Fransız 
Hülasa daima ~üldüğü bir kadın hisşi ~;: 

[Marthe Richard Fransa casusluk muşlu. Sık sık Argcntine'i go u 
teşkilatı tarafından Jspanyaya gönde- duğüm için cok memnun olduğı:t:l 
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus söy:üyordu~ • .Bu suretle bir tde~~: 
teşkilatına ginnek ve ilci cihetli casus- düfiin casusus olduğum zanne 1 ~· 
luk yapmaktır. Marthe biı sürü mace- yordu. Eğer beni "gelirdiğiın ıne . 
ralardan sonra A!man casuslarının rei- ] yı 
si Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. tupların hali nedir., diye paY a·r· 
Bundan bir çok malümat almış ve bun- cak olurlarsa, Alman gizli tetkd: 
lan Fransaya bildirmiştir. tının deniz suyu kazasını ev'1el e 

1 Şimdi Baron kendisini Arjantine düşünerek göndereceği meJctupl~& 
göndermiştir. Marthe'ın yeni vazıfe.ı mahfuz bir yere kapaması icap e 
bir takım kağıtları ve Fransaya gön- ni söyleyebilirdim. 
derilecek buğdaylara konacak muzır 1 ııı-
böcekleri orada M. Mul!er isminde bi- Aatafe naval bir mü<ldet kart 
risine vermektir. Fakat daha evvel da ılurdu. , it 
Martlıe böcekleri öldürmüş ve bu kil- Gümüti gözlerini bende gi:ı:lı. be 
ğıtları bir Fransız mül5zımına tcs- fikir okumak ister gibi gözlerıJll, 
lim etmiştir.] dikti. Hikayemin doğruluğuna ta 

Onları bir araya toplamağa uğ- mamile kani olamamıfb. faJıal 0 

r~ıyordum. Bu benim her türlü iti kadar sakin bir tekilde ve o kad
1
r; 

me yarayabilirdi: Fon Kalley ile canım sıkılrnıf üzülmüf bir h1" • 

sefir Prens Rabbor'un bana çok konu,uyordum ki bir fey söyler 
faideleri dokunabilirdi. Benim var medi. iki hafta daha orada k3 aı 
ziyetimde herhalde birıkaç AL--nan caktım ve vapura biner binıtle 
tarafından muhafaza ve müdafaa de Fon Krohn'a bir cevap haZıı· 
edilmek yalnız bir tek Alman tara lamak için kafamı yormak icı<P e-
fından müdafaa edilmekten çok diyordu. 

•ıııı 
daha iyi idi. Eğer birisi beni da- Fakat Buenos Aires'te kaldı8 ·r 
vet edecek oba hemen: müddetçe ataşe naval'ın bana bı 

- Peki, kabul maalmemnuniye. oyun oynaması ihtimali mevcutlıl· 
fU M. Fritz de benimle berabes- Hareketimden bir gün evvel v' 
çıkmak is.tiyordu. diyebilirdim. tanım çok seven 'ışman bir Alın~~ 

Fransızcayı bilenler beni daha olan otelin patronuna bana götıJI'" 
iyi anlayabilirlerdi. mem için verilecek hiçbir cevabı ~ 

- Filanca adam gelecek .. diyor lup olmadığını sordum. SöyJiyece 
dum .• lspanyolcayı o kada:r güçlük bir şeyi yoktu. Gürültü etmeden ır 
le ve o kadar az a:nla~-,.biliyordwn dama çıktım. Uzaktan bir otel hiı· 
ki .. Bu oynadığmı oywı ç.ok zordu. metçisinin açık olan bavullarıf!ll 
ve kafamı çok yoruyordu. Öyle karıştırmakta olduğunu gördiiP1; 
adamların arasında yaşıyordum ki - Orada ne yapıyorsunuz? ı1: 
fikil'lerini ve sırlarını biribirlerine dim, hen size bavullanma dair hı~ 
almanca ile söylüyorlardı ve ben bir emir vermedim. 
bu lisanı anlıyor fakat anlamıyor - Yann vapura götürece(:iJJl . 
görünüyoroum. Hiç bir ı,;ey belli yanın esamisini kaydetmek i$l1" 
etmemeğe çalışıyord-.ım. Fakat Bu- yordum. 
enos Ayres'de geçen gecelerde talı - Bu gibi itlerin timdi sırası J!11 

sıma taallük eden neler ne metb- Siz gümrük memuru musunıı:ı 7 
kr işitmedim! Erkeklerin benden Alman ata~e naval'ı beni kont 
ne kadar kabaca bir arzu ile balı- altında t··:·ıyordu. 
ııettiklerini itittim. Kızarmamak, Bereket venin ki Marie Alınııll" 
titrememek, isyan ebnemek için 1:-.l"'dan nefret ettiği için benden Je 
kendimi ne kadar zorladım. uzaklaşmıştı. Belki oµun bavullaf1

" 

Reina - Victoria'mn gözlerinden nın içinde Fon Krohn'un gönder' 
atCf saçan hırslı komiserini gördü- diği mektuplan bulurlardı. Bu be-
ğüm ayni gün a"~~ naval M. Mul nim mahvım olurdu. 

•-r- (Bitmedi) 
ler'i de gördüm. _,, 

ölümden hiç ürkmüyordum. 
Hatta ıniinevi yorgunluk anlarmı -
da ölümü arıyordum. Hayır ölüm -
den korkmuyordum. Yalnız ve yal
nız bir tek ~eyden korkuyordum: 
Mağlubiyet. 

Büyük beyaz şehri hayat ve re
f ah ta.şan tehri Buenos Ayres'i do
lattmı. Buenos Ayı-es Jle4C)i idi. 
Gece kaba.relerinde, ağır ağır ça • 
lan akordeonlu asıl mesleklerini 
sahte bir dansöz veya aktris mas
kesi altında saklayan kadınlı bar 
}arında bir şey nazarı dikkatimi 
celbetti .• Bu gece kadınlarının ara 
smda birçok ihtiyarlaİna.ğa yüz 
hıtmuş Fransız ka.dmları da var
dı ... 

ilk haftanın sonunda otel müdü
rü dedi ki: 

- Mada:m, odanuıdan dIJarI çık 
mamanız için birisi rica etti. Bir 
adam gelip sizi göreoekmif ••• 

Hücuma k&rJı lroymağa hazır • 
landım. 

Gene ilk seferki gibi temiyeıiz
likl~ aqe naval hızla kapımı ardı
na kadar açarak içeri girdi. Hidde
tine mukabele etmek için müdafaa
ya geçtim hırsla gözlerim hiddetten 
pml prrıl yanarak ayağa fırladım. 

- Efendi, dedim, bir adamın 
kim olursa olsun haber vermeden 
odama girmesine tahammül ede • 
me-m. 

Kekeliyerek özür diledi ve: 
S. 32, dedi bize getirdiğiniz 

mektuplan okuyabilmemiz müm
kün olmadı. iki Thermos'un için
deki boğdayı ne yapmamız icap et
tiğine dair hiç bir malumatınız 
var mı? 

Ne güç geçit .•• 
Maharetle cevap verdim: 
- Bilmiyorum. Beni gönderen 

ac:!am herhalde size mektuplarında 
maliimat vermitti. Madride gider 
gitmez ona her teYİ olduğu gibi an
latırım. 

Sesimin ahengi, üzerimde harbin 
ciddi işlerinden ziyade fımartılma 
ğa alı~tırılmış genç bir kadın lakay
disi hali vazifemi kolayla,tırıyordu. 

Bu adamların üzerinde bıraktı
ğım tesir kafasız, hayatın yüzüne 

1,000,000 liralık 
Şeker kaçakçılığı 

(Başı 1 inci sahifede) 
para ilaveı.ile bir mikdar feker ,.J~ 
Türkiyeye gönderiljyordu. OradaJ<!.~ 
b~ h_er muhacire bir ımkdar ,e~ 
yüldedik.teo sonra buradaki ~ 
bu §ekerlerin gümrük itlerini halleO'' 
yor. Buraya gelen şek. ... leri muhaf"'' 
iç;n, Büyükderede büyük bir ~ııl 
kiralanmıştır. Yapılan bütün bu ı.J"' 
ler azmıt gibi muhacirler nunma ıı-',f 
dınla.n sahte mühürler ile 2 ônci .,e t• 
üncü noterlikten de -ddak şeıı• 
ler yaptınnıtJardır. Geçenlerde aJd•' 

Mtunwılardan biri •orguya 
ırötürülüyor 

·" ,., .. 
tıldıklarmı anlayan birkaç uyan- ~ 
hacir, ba§larmdan geçen~eri ın;.ı,..Jltİl' 
memurla.rma anlabnıılardır. Zater>.1;.. 
mevcudiyetini bilen muhafaza ~ .,ı.ı 
tı derhal aldığl ına.liimat üzcrı!'~ı.e)'İ 
arqtırmalara ba§lamı§ ve ~ııı"' 
meydana çıkanruftır. Dün -;__f•' 
hafaza istihbarat bürosunda ~..ıjJı 
za bq müdürü Ba.y H•aanm ri~.,ı 
de iatihbarat mem.urlan ve ~ , 
müdürlüğünden bir komi~ tr~ 
rekküp eden kom.iıyon ilk parti<!" el' 
kaı!anan 320,000 kilo tekeri t~ !>il' 
~tir. F ab.t kaçak tekerlerin S e • 
ki.loyu geçtiği anl14ıhrut"1"· Bu td< • 
rin vergisi ceza.aile beraber bir 1111 

yon lir~yı geçmektedir. ~ 
Dün, öğelden sonra istihbarat • 

Talat Beyin riyaaetinde, biı; ı.oıı:..
yon suçluları &orguya çelanıf ve ııt'• 
vacehe ederek tahkikata ba§la 
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Ace!t~l :Eı!!;!Y lfc~lbaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

l 1!iiıı::ıız::zı:s::11 Han. Tel. 22740 c:ı:ıı:mm:ıa9 

SKENDERİYE YOLl 
ANKARA vapuru 18 Birinci 
Kanun SALI günü saat 11 dC' 
lskenderiye'ye kadar. (8512) 

10176 

ARADENIZ YOLU 
lZMlR vapuru 18 Birinci Kii· 

nun SALI günü alqamı saat 20 
de Rize'ye kadar. • (8524) 

PARA· TAKSiTLE 
Senelik faiz kumıuyon yü:zde 12 
Ev yaptıracaksanız . Büyük yahut 

küçlik tamirat:ruz varsa saat 9 ile 
12 arasında Istanbul Bahçekapı · Dör
düncü Vakıf han asmakatta 29 nu
maralı ticarot:haneye uğrayınız. 

· .. BONO 
1 B,W< .. m M•koodiyo H•• No 3' 1 

., DerYiş Utur Tel. 23397 

' 
(5880) 

Iıtanbul 6 ncı Hukuk Hakimlii:inden: 
.ı\nnik tarafından Ayvansaray Yunca a· 
tik Muotafa paf8 m*allesinde eski Fırın 
•ol.ağında 3 numaralı hanede mukim Ha· 

çik oğlu Alekoan aleyhine açılan bo}an
llıa davasının icra kılınan muhakemesin· 
de: lkametga!ıınm meçhuliyeti hasebile 

~ ilanen teblicata raimen mahkeme
l'e ııdmedii:i gibi vekil dahi gönderme
llıit oldııia anlatılarak bittalep gıyabın· 

da mulıabmeye batlanmıt .,. gıyaben i
ı..,,,., olunan tahkikat zabıtnamesi kıra
'! v. daTael İlticvap olunmuı ve ifbu 
llıuameleden bahisle gıyap kararmın oa 

bct gÜn müddetle İlin• tebliğine - karar 
"erilmiı ve bu bapta gıyap karan mah· 
ıc_. divanhaneaône talik kılınmıt oldu· 

tundan t.-ihi ilanm ferdasından itibaren 
OQ beş a-ün içinde itiraz etmediği ve mu
lıakeme cünü olan 28 • l • 935 pazartesi 

llÜnü Mllt on birde yeni postahanede ls
tanlıul aı.liye mahkemesi altıncı hukuk 

dairesinde: heyeti bikiıne huzurwa gel· 
nıediği takdirde davacının iddia eylediği 

vakialan ikrar ve kabul etmiı adcüİe gı· 
Yabmda muhakemenin icra kılınacağı teb 
liğ makamına kaim olmak üzere ilan olu. 
~111'. (5921) 

lstanbul dördüncü 
İcra 
Memurluğundan: 

Tanunnma (2520) iki bın beı yü:z yır

llli Lira kıymet takdir edilen Server ma. 

lıalesinin MahmutpaJa caddesinde eski 
195, yeni 124 No. lı yaprak kepenkli %e
tııini toprak üzerine ah§ap döşemeli ve 
Yedi buçuk metre terbiinde ayda otuz 
""ı lira m • tazaman kira getinnekte o 
lan kagir çorapçı dükkanı açık artt.rma· 
l'a konulmuı olup 20 • 12 • 934 tarih;,,. 
de ~artnamesi divıuıhan:ye talik edilerek 

19 • 1 • 935 t:u-ihine müsadif Cumartesi 
eiinü saat 14 den 16 ya kadar lıtanbul 
Dördüncü lcra Dairesinde sablacalutr. 

Artırmaya i{tirik için yÜ%de yedi buçuk 
teminat akçesi almır. Müterakim vergi, 1 
Belediye, vakıf icareıi mü9teriye aittir. ' 
Artırma bedeli muhamm•n kıymetinin 
l'üzde yetmiı betini bulduğu takdirde İ· 
halesi yapılacaktır. Aksi halde en son ar
tn-arun taahhüdü baki kalmak üzere ar· ' 
lırma on be§ gün daha temdit edilerek 
3 • 2 • 935 tarihine müsadif Pazar günü 
ayni saatte en çok arttrrana ihale edile . 
ctktir. 2004 No. lı icra kanununun 126 n· 
cı maddesine tevfikan ipotek sahibi ala
caldılllJ' ile difer nl:.kadarlann ve irı:r l\k 
hal·kı sahip! riıWı dahi gayri menkul Ü· 

<erindeki hak!arııu ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı mÜ•· 
b.itelcrilc) İnni ırün içinıfo icra dairelcr:ııe 
Lildinnel ri L1zmıdır. Aksi halde haklan 

tapu sicillerile sabit almadıkça satıı be. 

delinin payla;masmdan hariç kalırlar. ,\. 
l..ıkaı.l ırlann ifbu m:ıcldci kanuniye ahk5-
<ııına &Öre hnrcket etıneleri ve daha fazla 

ııı2lümat almak isteyenlerin 934/3022 
dosya numarasile memuriyetimize müra-
<aatlan ilan olunur. (5940 ) 

UU 'lOR 

usçuklu Hakkı Üzer. 
0C4ıl.ıtasara}da KanzW. eczabaneıi 

karı:sında Sahne ıokeğında 3 numa• 
ralı apartnnanda 1 numara. 

9558 

öz H k·mi-
Dr. S. Şü tr- Erta.:ı. 

Birınci ımıf muteh.asıı• 
(Bah•ali) Anlc"ra caddesi No. 60 

9)59 .... 

MiLLiYET PAZARTESi 17 KANUNEVVEL 1934 

lstanbul Varidat Tahakkuk Müdmlüğünden: 
Sıra Şubeıl MDkellefia 
No. 
1 Hocapıp Mimırya• 

2 Emlnöall İıpiro 

!4 Emiııöall lak Koııa• 

Ticareti Ticaret ettiği yer No. Aranılan defter Glttiii malaal 

Ttıccar 

Zahireci 

Komiı
yoncu 

ve veaaik 
Emir mahal:csi Ral· 15 930 takvim yı-
ll Haa 17 h 
Limon lskeleıi dere başı 68 931 takvim yıh 

Yağ ilkelHi Kaıı
tar ocağı 

7 "16/7/931 do 
15/7/933 
kadar,, 

Avrupa ya 
rttml1tir. 
Arnavutluia 
gitmiştir. 

Filiıtine git
miotir. 

4 Ktıçtık Vehbi Cemil Komis- Orailoğlu bam 2 931 ye 932 Halebe git-
pa11r Hariri yoncu takvim 7ılı miştir. 

5 Küçllk Jozef HSIOD Komiı- Balkan Huı 3 931,932 Bağdada ılt-
puar yoııcu takv:m yılı miJtir. 

Hocapaı•. Eminlinll ve Küçlkpaur tubeıi mnkclleflerindea buradaki qleriai terkle yabıncı mem
lekete gic!en ve aclreıleri bulunamıyan yukarıda evleri ve ticarethacel~ri yaıı'.ı nıükellefleria verdikten 
beyannamel•riııin tetkiki için aeneleri hizasında göıterilen takvim yılına ait defterlerini ilinda itibarea 
il.d ay zarfında şubelerine ibraı etmeleri ve bu müddet zarfında ibraı etmedikleri halde haklarında 
muamelei kanuniyenia yapıl caj?ı ilin oluner. (8525) 

~ ,, 
~-l_J Q~;ye 

~~~. 4,s, 

9565 

DOL 
Tür Şirke • 

1 Sigorta 
( ( ncll Vakd H&11 fatanbıd 

IhtiyAt ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama mı har.er hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

1ürldye lı i:nnk&ısı tıırafından teıkil olunmuıtur, ldara mecllal ve mlldilrlw 
l>e} eti \e n:ernur!an l<fmilen Tiirklerden mürekkep yegane Ttirk Sigorta Şirk .. 
t\dir. 1 ürkiyenin 1-. er f arafınds (200) il geçe:ıı acentalarını ıı h pıl Türktür. Tilr
ki} enin en miihim mU ın:eııe!erinln vebankalannı11 aigortatıt"uu icra etmektedlr. 

angın, Hayat, akliye, Kaza, Otomobil 
ıiı;o. talarını en iyi {traitle ! Epar. Haaar vukuunda Hrarbrı ıilr'al Ye kolaylıkla ödıı. 

Telgraf: i & TiY AZ - Te cfon: f st. 20531 

Sultanahmet sulh mahk~mw l inci hu· 

kuk hikimliğinden: 

Davacı: latanbul Evkaf müdiriycti ta· 
rafından Ayvansarayda atik Mustafapaşa 

mahallesinde Ayvansaray kapısı cadde • 

sinde 1 No. hanede Mehmet ve lbrahim 
aleyhlerine açtıklan 100 liralık haciz fek· 
ki davası üzerine müddeaaleyhlerin hak· 

lannda gryaben yapılan muhakemede 

müddei tarafından iddia ettikleri parayı 
verdiklerini i bat edemeyip müddeaa • 

leyhlere yemin teklif etmiı olınıuına hi· 
naen müddeaaleyhler Mehmet ve ibra· • 

h.im mahkemeye gelip 17 • 1 • 935 

tarihine müsadif saat 14 te mahkemeye 

g 1 İp yemin etmezler ise davacıların id .. 

d.ia ve vakıalnnnı Jıkrar etnıİf ve yemin .. 

den niık" I etmiş addolunacagından naıi 

haklarında ilanen yemin davetiyesi y11zı· 

lıp tchliı; edilm sin karar veri:Ji. (5912) 

nhi arJar U. üdürlüğündenı 
1 - lzmir Çamaltı tuzlası için fenni ·şartname ve projeleri 

mucibince 120 beygir kuvvetinde iki adet Gazojen ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeler Cibalide Levazım ve Mübayaat Şu
besinden almacakbr . 

3 - Münakasa 19 - 12 - 934 tarihine müsadif Çarşamba gii
nü saat 15 de Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde 

· icra kılınacaktır. 

4- Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar arasın
da yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin Heyeti fen
niyemizce tetkiki için münakasa giinünden laakal on be§ 
gün evvel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya İştirak edebilecek olanlar yukarıda tayin o
lunan giin ve saatte kanuna uygun olmak üzere fiatlı tek
lifname ile% 7,5 muvakkat teminat parasmı Komisyo -
na tevdi etmel"dirlPr. (7095) 

7 

Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
1 - Askeri Liselerimizden lstanbulda bulunan kulea 

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

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

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

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

5 - Sivil Liselerde ilanali olanlarla sınıftan dönenler a
lınmaz. 

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

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

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep tarafından da
vet vuku bulmadıkça mektebe gihnemelidir. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep İdareleri 
mes'ul ohnadığı gibi avdet ma sraflarmı da kendisi vermesi 
lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey' et buıunma
ması hasebiyle muayenesini tamam yapbrmayan talebe mekte 

be çağnldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır. 
Ve Sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan görülmezlerse mekte 
be alınmaz. Bu gibi Talebenin dönmüı masrafları da kendi
lerinf' aittir. 

1 O - Taahhüt senedi vermek İçin velisi olmayan ve 18 
ya§mı bitinniyen talebe alınmaz. l 8 yaşını bitiren talebe
nin kendisi taahhüt senedi verebilir. 

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

re alınmayan talebe ellerinde bulunan evraklarını derhal ev· 
velce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve oradan alacak 
ları emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

•• 
Marmara U süb hri Kumandanlı., ı 
Satınalma Ko isyonu Reiıli v in et 
Cinsi Miktarı Teminatı Münakasa Günü Saat 

Kilo Lira tarihi 
Kuru Fasulya 54,000 567 27-12-934 Perşembe 10 
Kuru Uzüm 20,000 255 ,, ,, ,, ,, 14 

Deniz Efradı ihtiyacı için sntm alınacak olan cinsi ve 
miktarile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak 
hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usuliylc 
münakasaya konulmuştur. istekli olanların ihale gün ve saa 
tinden bi& saat evvel muvakkat teminatlariyle teklif mektup
ları ayrı ayrı birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf deru· 
nunda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şartnamelerini 
görmek isteyenlerin komisyonumuzla Istanbulda Kasımpaşa
da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 

(8458) 10107 

İstanbul Milli Emlak l\'lüdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

' Kadıköy: Caferağa mahallesinin Bahariye 
caddesinde eski 33 mükerrer ve 
yeni 95 numaralı hanenin 3/32 

hissesi. 
Kadıköy: Caferağa mahallesinin Bahariye 

Lira 
375 peşin para 

ile 

caddesinde eski 33 mükerrer ve 175 " " yeni 93 numaralı hanenin 3/32 
hissesi. 

Uaküdar: lcadiye mahallesinin Saatçı Seh
pus sokağında eski 2 7 ve yeni 33 
numaralı hanenin tamamı. 

Usküdar: Karadavut paşa mahallesinin Ka
racaabmet caddesinde eski 165, 
167 ve yeni yekdiğerlerine mün
kalip 159 No. lu dükkanın 27 '160 
ve 121,5/2880 histcsi. 

Kadıköy: Caferağa mahallesinin Yaver a· 
ğa sokağında eski 1 ve yeni 9 nu· 
maralı hanenin dörtte bir hissesi. 

750 " " 

263.65 ,, " 

750 
" " 

Yukandaki mallar hizalarındaki kıymetler üzerinden 1 -
1 - 935 tarihine müsadif Salı günü saat on dörtte açık arttır
ma suretile satılacaktır. isteklilerin muhammen bedelin yiiı>
de yedi buçuk nisbetindeki pey akçelerile müracaatları. 

(M) (8522) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 

Eaa.aNo. 

458 

Taksitle S3tılık Arsa 
Mevkii ve Nev'i 

Tarabyada Tarab ya Caddesinde. 

Depozito 
Lira 
1020 

288 No. 3957,50 metre murabbaı Arsa 
(Arsanın 2717,50 metre murabbaı a-
ğaçlı ve setlidir.) 

Yukarda yazılı arsa ilki peşin olmak üzere sekiz tak5İtle 
ve açık artırma ile satılacaktır . Alıcıların izahat almak için 
her gün, artırmağa girı:ıek için de ~9 - 12 · 1934 Cumartesi 
günü saat onda şubemıze gelmelerı. (621) (8523). 
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ZAAFI UMUMi, KANS·IZLIK ve KEM.IK Hastalıklarına 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal-edebilirler. 

Şif ai tesirleri Çoktur 
HASAN ECZA DEPOSU 

•••••• 
o/O 10 tenzilA.t 

~iinıer Bank 
Yerli 

Mallar 
Pazarları 

Yerli Malların 

En iyisi, 

En sağlamı, 

En güzeli, 

En ucuzu. 

,.. 

Artırma ve Yerli Mallar Haf taaı ıerefine ucuzluk yapan 

Yer ı allar Paza la 
Yılbaşı hediyelerini ve bayramlıklarını almak İ!tiyenlerle 
böyle dolup dolup bo~anıyor siz de fırsattan istifade ediai:ı 

~,,,_-.,.-~~~.....--~~~ . . 

• 
,.Nlf: 

!/ ~ 
' el}. ,,, - • . ~ 

~eA~il 
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1 
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-
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TASARRUF 1 
1 

1 
1 
1 Oi REaiNE 

.SARI LAN 
F EL.'°' 1( ET 

U ÇURUMUNO.(·~N 
I< U R T U L U r,. 

, 
.~ , __ ... ------------· - _______ ,, 10102 

.....--- BÜYÜK TENZiLAT--. F atilı oulh 3 iiııcü hukuk biıkimlifin • 
den: 

Bu takım 25 li.-adır 

Şilte, yorian, yaatık hepli kUftlyft ylizle
rlle 25 lira yaatık 75 kurUf. Bir ldlo 

lruıtllyü 75 kur111. Kuştllyü kuma1larıııııı 

lı.er renrl vardır. Ucu:ı: fiatla aatılır yılbatı 

hediyelik aaloıı yastıkları 4 liradır. 

9956 

Aho l-tından lııcıca11 Antalya ........ 
fen memuru T alit aleyhine açılan nııfaka 
clavaaınm Talabn ırrYahında cereyan eden 
10 - 12 - 934 tarihli celaede tedbiri ihti· 
yeti olarak davacıya ayda 20 lira nafaka 
llıl<clir edilmiı ve _.,._,enin hüküm 
devresine geldifinden bahisle muameleli 
ııyap kan,nnın ili.nen teblifine karar "°" 
rildiğinden yevmü muhakeme olarak ta-

,. ___ 1 r,obul, Çakmakçılar Ba1i zade l\uştlhü fabrikası Tel, 23027 ---ı 
yin olunan 12 • l • 935 uat 10 da mah· 
kemede bulunmadığınız veya müddetin· 
de itiraz ebnedifiniz takdirde davanın in
taç edileceği muameleli ıtıyap kararı teb
liğ makamtna kaim olmak üzere ilô.n olu-

U4numi Ne,riyat ve Yazı iJleri müdürü Etem izzet BENJCE 
Gazetecili1• ve matbaacılık T. A. Ş. nur. (5941) 

Hadise yapan kitap 

vrupacla Otomobil 
le 9000 kilometre , 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Sahş yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanai ··~ · • t 

Fiyatı: 50 kuruı 
ZAMAN 

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

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Eaner arka· 
dıqımız bu yorucu faka.t fay
dalı seyahatten hot görüşler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu
vaffakiyetle teabit etmiftir. 

AKŞA!rf 

Kitabı okurken İns&ll bu 
memleketleri geziyormuş gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arıla kendinizi .eyahat etmit· 
ıiniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile lditüphanesini aÜs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarü bir kitap ol
muştur. 

9l'l62 
......... m:ııı .... s:I ... 

lıtanbul Harici Aıkeri 
Kıtaat ilanları. 

155,000 adet Pansuman pa- 1 

keti J;apalı zarfla alınacaktır. 
lhaleai 29-12-34 cumartesi gii
nü ıaat 14 dedir. Talipler §art
namesi görmek için her gün 
ve münakasaya girecklerin 
belli gün ve saatten evvel tek· 
lif mektuplarını Ankarada M. 
M. Vekaleti Satmalma komiı
yonuna eelmeleri. ( 680) 
(8309) 9834 

lotanbul Birinci lftls M~: 

Müflis V aı.-ı Sel>ahyan efeHİı!J'e ait 
ve er.-elc. ,._,... olan iflaı eTaılr n 

maamelesi yenilenecei:inde en'elce -
N)"' müracaat etmif olan ebcekld..,n 

ellerindeki ~ .,.. -*le ..., ffkil.i o

laıılann vek•letnemelerile bUlikte 934 

lenmİ 1 İDci lrinuaun 24 ÜJlcÜ puarteai 

liİDÜ - - baçukbo -uriyetimize 
miiracaatla byıtbnm 7ıopı.u.lan ..,. 
"71lli ııaatta y-1acaf< topl•mna araam • 
daılıd tetkikat ---a laazır bulmla. 

n " müflisin ele • ,;,, .. ;.,;z. müra-

caatı ilin olunur. ( 5928) 

Sultanahmet aullı mahkemesi birinci 
lou"'* lıikiıaliiinden: Davacı C.,...detin 
müddeialeyh Yusuf l:ı:zet aleyhine açtığı 
200 lira alacak dav•ıncla müddeialeyhin 
12 • 12 • 934 tarihinde mahkemede hazır 
bulunmasına dair ıazete ile ilinen tebli· 
ıat icra eclildifi halde ıelmediiinden 
hakkında ııyhen icra kılman .....ı..ı..
de müddeiler dabi -t IK>m 11 raa bina
en müddeiale7h imzas- inkir ederae tat 
hikat ve il1ilruıl>en sabit oWı.zaa yemin 

teklif eylemelerine ve muhakemmıin de 

24 • 1 • 935 tarihine müı&dif aaat 15,.5 da 

talikine karar verilmit n mezkiir cünde 

mahkemeye ıelmediği halde davaalann 

iddia ve vakıalarını kabul etmiı Te ye • 

minden nül<iıl ebniı uyılarak lıa.kkmda 

muamelei kanuniye yapılacağı ilanen teb-

lii olunur. ~ (5900) .-

-
T enYİratıııız için eıı birinci ııevi IAmba kullaııınııı. 

LA•basını kullanmakla hem ıııktaıı ka:ı:anır, hem de cereyandan 

Pııiİlarti. tf PfS~er.mL A • B A L A R 1 , 
Tftrldye amumi mDmeuilliii : 10168 

.__. Helios Müessesatı Galata, İstanbul "' * 

Elektrik Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiyatlarda Tenzilat 
• 

S A T 1 E' de 

VERESiYE SA TIS 

.t-to ı an ts e ,,..,o.,~ 

Ba nk~D n ı--._-v-=>-

(f9TANBU1. su•E•I -
C...e't• a tc•"•"Ov P•••• .,...;-'1t•VO•naa ı 4'ı.aı~cı Men - ~ - - - . 

~· u M , - M o o a A ı..,o K "7"'° A M STER DAN} 

•uDelerl a .ıt.mst9rGe,._ Guen-Atres ... eyra,~ 

stanDUı, wno - .ıanetro, aantoa. 9ao Pauıo. · 

. ."· - , " r. 

Ticaret Odasında intihap 
İntihap heyetinden: 

9512 

1934 .enesi nihayetinde müddeti bitecek olan latanbul Ti· 
caret ve Sanayi Odası Meclisi aza~ını yeniden intihap için tef· 
riki )bun.gelen kırk müntdıibi aaninin intihabı 17 ve 18 ICinu· 
nuevvel Pazartesi, ve Salı ıünleri aa'.at 14 ten 17 ye kadar icra 
olımacaktır. 

A - Türk olan Ye en atağı bir senedenheri lıtanbul'da 
ticarethane sahibi bulunan ve en ap.ğı dördüncü sınrfta kayıtlı 
olanların, 

B - Ayni evsafı haiz kollektif ve komandit ve Limited 
tirketlerin mukavelenamelerile salahiyettar bir terikinin ve ~o: 
operatif ve Anonim Şirketler ile resmi müe&aeselerin meclısı 
idarelerince tayin edilen murahhas Aza. ve müdürlerin, 

C - Adedi azası elliden ıqağı olmıyan cemiyet ve birlik· 
)erden Odaya mukayyet olanlann salahiyettar murahhaslarının 

Odaya gelerek 1934 senesine mahsus Oda hüviyet varaka· 
smı intihap heyetine gösterip reylerini iatimal etmeleri lüzanıu 

ilin olunur. ,(5930) 


