
Milliget bu adı alıyor Milliyetin geni adıdır 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. · 

Dilimizin yabancı 
Sanılmış varlıkları 

(Ve) ııe (Kadar) •ö:deri 
türkçedir; bunları yabancı 
dilden alınmı' saymak yan
lıfhr. 

Oz dil aJaıının aldığı geni§ yol üze
rinde yürürken, ayağımıza takılan bir 
iki bağlantı sözü var. Bütün ülkede o
kuma yazma bilmezlerin bile ılilinde 
Yer tutınuı olan bu &ibi sözlere karı.tık 
aramağa kallutınak, dil yürüyüıümüzü 
duraklatacak bir iı oluyor. Hele eskiden 
dilimizde bolca .kullanılır h.,.- söze bir 
..-.apçaJ*, yahut fançaJık takmak, san
lıi o söze bir soyluluk verecekmiı gibi 
bir yol tutulmuı olması, kendi Öz dil 
l'aılıklannuzm bir t.ı..mna bile yaban
"' damırası vurdurmuıtur. 

Bugün bunlardan ilci tanesini okurla
nn gözü önüne koymak iıotiyonun: bun· 
lano biri "Ve", öte.ki de •Kadar> .öz .. 
feridir. 

Arapçacı düıüni&§, "Ve" yi arap di
linden gelmit aayınıf, bu İnaıruJ ta yer 
tutmuıtur. Dillerin öz kaynalılarmı bi
lim yollariyle ara§tırmadan, •apçadan 
batl<a bir ana dil düıümneden ortaya 
konan bu inanın köksüzlüğü, bilimin 
11Ydnılatıcı ııığıyle ar-.tınlınca, çarça
buk görülür. 

iki sözü biribirine bağlamak, iki dü
tüncenin bir itte ortaklığım gÖ$tennek 
İçin Uyıpır türkçesincle "ma'', •me• 
kullanılırdı. Kutadgu Biliğ'in ıu ölçülü 
OÖzüne bakınız: 

"Yaratkan, töretkcrı ma kadir kemal" 
T annyı all!atan bu aöz bugünkü dille 

JU demektir: 
'"Yaratan, t\Jretm ve elinden tilin gelen" 

Görülüyor ki burada "ma0
, ekıikaiz 

olarak eve» yerinde lcullarubnıfbr. Mo
ıolcada geno bu anlamda kulılanılan 
'lbe" sözü de •me• nin ba§ka kılığıdır, 
Dilimizde, yalnrz dilimizde değil, bütün 
dillerde tludak •esleri biribirinin yerini 
tutar. «.Ben• sözümüzü bir çok Türk 
oymaklan «men» kıltğında da oöyler. 
Bunun gibi «me» de ebe• olmuttur. 

«M» ıesi «h• olduiu cibi, eh» ıesi 
de «v• olur. Orneği, cbar» kimi Türk 
uruldarmda «var» demektir; «vannak• 
yerinde cbarmak•, evermek» yerinde 
«hinnek» te böyledir. 
~ılıyor ki Uyg...-canın «mu si, 

ebe• ~e eve• olarak türlü Türk ağızla
nnda, hep bir deyime gelmektedir. A
rapların kullandıkları na», cfa» una» 
sözleri de hep bu «ve» ve «ma» dan 
kaynaınuftır. 

Oz dil.i.mizin Öz varlıklarından olan 
.-.e» yi yabancı saymağa hiç bir g«ek
.lilı: yoktur. 
Şunu da söylemeden geçmiyel.im: 

• V eıo türkçe olmakla ba abeı, bunu 
- bir aralık bir takım yazarların yap
~. gibi - bol boi kullanmağa yer 
Joktur. cVeo türkçedir; gerek görüldü
ğü yerlerde bunu lcullanmz. Ancak 
türkçedir diye yerli yersiz kullanılma11 
.ta gerekmez. 

•Kadar• sözüne g .. elim: arap dilin· 
de bu 11Öze iki kök veıirler: biri, «ka
dero ki hem calm yazısı» demeye gelir, 
Lem de aayı, baaama, kerte oylannı 
anlatır. Oteki clıadr» lı:i bu da hem yük
..oı.bk, hem de ... yı demektir. 

Oz tiirkçede clıat» sözü, arabm «de
rece• ve «mertebe• sözleriyle anlattığı 
oyu anlatmalctadır. Şeyh Süleymanın 
•Çağatay Lügati• ile Pave de Kurtey'· 
in d>oğu deyiıleri .özlüğü» bunu göa
termektedir. Tarama Der!Psinde «dere
ce», «mertebe• oözleri.ııiıı kartılıklan u
~umda yazılıdır. 

Bu d<ab kökünden cbtar» ve «ka
dar• .özleri ürer «kadar> sözü türlııçe 
olarak arapça •ekran lmrtılığmda T e
leüt türkçesinde lwllanı)maktada, Bu 
ct~ar> düıüncesi ile derece ve mer
tebe oylarının yakınlığı göz önündediı-. 

Türi<çe ckadw• aan «kadarlamak• 
diye bir de it sözü yapılmıttır ki bunun 
l'arlığı sözün ~ürkçeliğini basbayık ırös
tenneldedir. 

Dilimizdeki yabmcı sözkre karşılık 
tırarken, böyle «ve» gibi, «kadar• gibi 
Öz türkçeden b.ynaımı kendi oözleri • 
lllİ.zi de yıi>ancı saymamak en doğru 
lııir yol olacaktır. · .l. 

J. Necmi DiLMEN 

45 Vilayetten 
32 saylav 
Fazla çıkıyor 

ANKARA, 11 (Telelonlıı) - lçiı
ler Bakanlıiı hasulanan ıuıylav uçi
nıi ua•ı defter yelııinlarc etra/uıda 
uilyetlerden rlcn rakamları tetkike 
devam etmektedir. Bu akfCll"G kadar 
45 vilôyettcn ır•lnı maliimattan anla· 
pldığına ıröre bu vilôyetlerin geçen 
devre •çimine ni.tbetle 32 fazla say. 
lcrv çılıaracalıları anlQfllmalıtadır. Bu 
.)'Qpılan cetvele ıröre Bordur vilôyeti 
bir la:ıda.ile 3, Trab:.on, 2 lazlaile 9, 
Tokat 2 la:alame 1, Sanuun 2 fazla • 
.;ıe 8, Seyhan 1 itala.ile 8, Manua 
2 la:alaşile 11, Malatya 3 la:ala.ile 9, 

(Devamı 2 inci sahiftde) 

GUN IŞIGI. .. 
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Bay T aluin (Aydın) Kültür Bakanı Bay Abidin, Kitapçı Bay Hüsnü 

Ulus kurulta.qında kültür işleri 

Kültür bakanı Kurultayda 
sorgulara cevap verdi 

Say lavlar muallimler talebe ve imtihan
lar işleri etrafında çok sözler söylediler 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Orta 
tahsil mekteplerinde yardımcı mual
lim çalı9tınlmaaı hakkındaki kanun 
layihuile bir muallim vekillı;:ıne ta • 
yin olunacak memW":·ara ver Jecek ve· 
kilin maa .• ı he.klonda.ki layih~nm uluo 
kurultayında görüıühne&İ hararetli mü 
za:kerelere veıiJe ol~uştur. Bu müna· 
aeebtle aöz alan Kitapçı Hüsnü (iz • 
mir) d~tjr ki: 

O kumalı için 
- Cumhur yet hükümetinin Tür • 

kiyeye verdiği saygıdan hiuement ola 
rak köylü, tehirli var kuvvellerile tah 
ail okullarına yüklenmektedjr. Biz bu 
nu int hap ınıntaaklarında gezeııken 
canlı sahnelerine aıhit olduk. Mene • 
menden 32 talebe otobfue biıuniıler, 
lzmire gidiyorlardı. Anladık ki, Me • 
nem.ende orta metkep olmadığı için o.. 
kumak için lzmire kadar gid,"p geli
yorlar. Bu qkı baltalamak bizim eli
mizden gelmez. Orta mektebi olma • 
yan yerler daha iktıaadi »aziyetlerini 

aöylemeden önce orta mektep Uı.tiyor. 
Halk • ime, irfana bu derece bağlan
mııtır. Bunu körülı.bmek elbette la -
zımdır. Büyük Bi4bak&D büyük ir • 
fan ocaklarının talebeye dar gelme • 
ainden değil fazla ve genİf olma.aın • 
dan korkarım demiıtir. Bina ve mual
lim itibarile orta tah&il müesaeealeri
miz daralınıfbr. Bunun önünde irk 1 • 
mek yaratmaz. Cumhuriyet hükUıne
timizin he rİ§te olduğu gibi hamle ile 
bunu d" halletmelidir. 

Orta melıetp muallimlni 
Fakat nasıl yaapcağız dediler. Een 

de • ze sorayım. Bu kanunu na.aıl ge • 
tirdiniz? Demek ki, imkin vannı§. E
ğer bu mektepler açılma:aaydı. Bu ka
nun da gelmiyecekti. Dün daha An • 
karada orta okul açılmuı için 200 bin 
lira verdik. Diğer vilayetlerde de açıl 
maaı için neden bir iki milyon liradan ka. 
çmalım. it buna kartı tetbir alıınaktır. 
İlk mektep muallinıleri fazla mikdar-

(Dcvamı 6 ıncı sahifede) 

Gayrimübadiller toplandı
lar, di eklerini anlattılar 

Maliye Bakanlığının vereceği 
karar sahır ;ızlık!a bekleniyor 

Ankaradan S!e en heyetin izahatı 

Mutlu bir 
Hadise 
Tahsilat 16mi1yon 

lira fazla 
ANKARA, 17 (A. A.) - Maliye Ba

kanlığı içinde bulunduğumuz maıli yılın 
ba§langıcı olan hazirandan ikinci teırine 
kadaı olan ahı aylık tahsilat yekünlaıı
nı geçen yılın ayni devreıiJe mükayeıeli 
olarak neıretmiıtir . 

Yarın müfredatlı oland< bildireceği • 
miz bu listeye göre, bu yılın ilk altı ayı 
içinde yapılan tahsiliK tutan geçen yılm 
ayni devreoine nazaran 16 milyon 641 
bin 326 lira fazlasile 97.933.070 fo·a ola
rak elde edilmiıtir. Geçen y.ıki tahsilat 
81.291.744 lira idi. 

Tahsilatta görülen bu artmayı, ülke 
ökonomioinin günden güne genliğe doğ
ru gittiğini göstermesi itibarile mutlu 
bir hadue ol;orak kaydediyoruz. 

Bu mutlu hadise, hükumetin uluaun 
genliği ve !ilkenin bayındırlığı amacına 
hızla varmak yolunda açmıf olduğu Ö· 

konominin ~:r neticesidir. 

B. Tevfik Rüştü 
Aras geliyor 
Gazeteler konuşulan şey
lerin çok ehemmiyetli ol
duğundan bahsediyorlar 

ATINA, 17 (Mill yet) - Türkiye 
Dıt Bakanı Tevfik Rüştü Aru ile P ' 
Bakan ve Hariciy
Bakanı aruındal 
kon~aiara dün p 
zar olduğu halde d: 
vam edaıni§tir. Tü 
kiye Bakanı bugi: 
Ankaradan gelece 
talimatı beklemek". 
dir. Belki de bu al 
famloi ltalya vap 
rj)e hareket edece! 
tir. HiikUınet tara' 
n Vradini gazo' 
.iki devlet baka:: 
nın kOftUftukları •y ..ı •• IiÜftÜ Ara• 
lerin çok ehemıni-
yetli olduğunu yazıyor. HükUm«e 

( Devanu 6 ıncı sahif;de) 

Tutum haftası 

Bugün bir geçit resmi 
ve bir 

toplantı yapılacak 

Bakan B. Zekai'nin 
konferansı l 

nin vereceği cevabın beklenmesi zaruri 
görülmüştür. Fakat gayrİmiibadiller bu
gün bonoların günden güne düttüğün
den dolayı sızlanıyorlar. Bundan başka 
bonolara karşıiık gÖsterilmit olan kaçak 
emlaki de az miktarda aatılryor. Bu da , r----~~----..,...--.-~~--, 
bonoların bir kat daha ılüfl"'e&İne oeöep ' 
oluyor. Alakadarların bundan do.ayı ıi· 
kayetleri ve Maliye Bakanlığından İ•tek ! 
leri ıu suretle hiilaoa edilmektedir: I ' 

• 

Bay Hüsnü 

Gayrimühadiller C<miyeti idare heye
ti dün toplanmıttır. Bu toplantıda ce
miyet reisi Bay Hüsnü ve umumi katibi 
Bay Şahap, gayrimül>adillerin dilekleri 
baklanda Ankaracla Maliye Bakanlığı 
nezdinde yaptıkhm teşebbiHleri mılat
mıflardır. Ancak, Maliye Bakanlığı bu 
dileklerin kabul edildiğine veya edilme
diğine dair müobet ve menfi henüz bir 
cevap vcınnemiıtir. Bu sebeple maliye-

K"'i:ak emlak gayet az sarılığa çıkanl
ılığmdan böyl~e bu iti bitirmek için 
daha uzun müddet beklemek lazım ıre
lecektir. Malların satıımda bir va1Jta o
lan Ziraat Banka.,, verilen emirleri ve 
ihzari komisyonun kararlarmı dini~ 
diğinden hem sat.ş ip uzuyor, hem de 
malların IUralaın a)mmnıyor. Bankanm 
idare etmekte olduğu bir çok müllden 
ayda ancak bir .iki bin l.in irat alınmak· 
tadır. Vaktile cemiyetin idare ettiği Yu· 
nan emlakinden az masrafla çok para 
tahsil ed.ôlmitti. Bugün banka bu iti ırör· 
mek için bir çok .,,..raf ihtiyar ettiğin
den eıde edilen fayda hiç derecesine in· 
mektedir. 

Halbuki kaçak emıaıön mutlaka Zİ• 
raat Bankası tanfmdan aablma.sı için 
ver.ilmit bir emir ve kanr yoldur. Bu 
a<Oeple Maliye Baıkanlığmın bu iti Zi· 
raat Banluuından alarak pyrimübadil
ler komisyonuna vennes.i daha müna .. 
siptir. Bugünkü ihzari komisyonun ı:ı., 

>ti giinnesi luııbilılir. Sonra bu mallım ' 
(Devamı 6 mcı aahifedc) 

B- tutum balt.aunm son ııünüdür. 
Bunun için lıir geçit remni yapılacak, a• 
bideye kadar gidilerek çelenkler konu• 
lacalr.tır. Geçit resmine resmi müessese
ler, ve milli bankalar iıtirak edecekler, 
baıta tehir bandosunu taııyan kamyon 
olduğu halde, otomobillerle Taksime gi
dilecektir. Alay aaat 14 te Beyazıt mey
clanmda toplanacak ve oradan hareket 
edecektir. Taksimde, çelenklerin konu• 
luıundan soma ~im yapılacak ve 

(Devamı 2 inci sahifede) 

EN iYi TURK KUMAŞI 

YÜNİŞdir 
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4 üncü yüzde okuyunuz !--1 1 

Yeni Postahane cadde$İ, Tay
yare piyangosu kartısında 

Ticaret odasında a:ı;alık uçimine dün l>Oflandı - Ya..uı iç .ahifnni:ı;.dedir - ~·-•Telefon: 20485. 1 

Tel. { Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü : 24319. 
• Jdare .... Matbaa : 24310. 

"llafqan - Habeş savaşı 

Son çarpışmada Habeşler 
yüz on ölü bırakmışlar 

İtalyanlar da haklı görünmek için Mil
letler cemiyetine nota verdiler 

ROMA, 17 (A.A.) - ltalyan hü
kıimeti, uluslar kurumu umumi katip
liğine ltalyan • Haheı hadisesi hak • 
kında bir nota venni§t.ir. Bu notada 
taarruzun Habe~ler tarafından 7apıl 
mıı olduğunun iabatına çalııılma.kta 
ve bilhaas.a Valvalin lıalyan sam.aliai
ne ait olduğu ve uzun yıllardan beri 
ltalyan kıt&11.tı tarafmdan itgal edil • 
mekte bulunduğu beyan olunmakta • 
dır. 

Haheı komi.aeri, ltalyan kumanda
nına kartı bu mevkiin Habeıistana ait 
olduğunu idd'.a etmit ve bu nıınta.ka
da ilerlemeye ha.k:kı olduğunu iddia 
eylemi9tir. Ancak ltalyan kumandam 
bin kadar kiıiden mürekkep olan mu
hafız Habeş ktıuının geçme.&ine mü • 
sa.a.de etmem.ittir. lta:;yan notaa.ınde
sınır tahdidi komisyonunun bu mıın • 
takayı terkebn"t olduğu yalnız muha 
fız Habeı kıtaa.tmm Vavalda kalarak 
yerli kıtaa.t efradmı kaçmaja leşvik 
eylediği beyan olunmaktadır. 

Bu nota, Habeşlilerin, 5 ki.nunuev
nl tarihinde hiç bir tahrik olmadığı 
halde ltalyan garnizonuna hücum et
miş oldukları, birçok telefata. xbebi
yet verd kleri, garnizonun kendiaini 
müdafaa ettiği ve takviye kıtaatı gel 

Milletler Cemiyeti umum lıôtibi 
M. Avenol 

dikten sonra mütearrrzlan pillküttü • 
. ğü ilave olunmaktadır. Bu pü..kiirtme 

hareektine tayyare ve tanklar da i~ti
rak etmittir. 

İtalyan bükümeti, Adiaahaba hü • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Rıhtım şirketini satın al
ma mukavelesi imzalandı 

rasfiye işlerine bakmak için bir 
komisyon teşkil edilecek 

ffp,,.,,p,. r'a hükumete sre~ivor 

Rıhtım Şirketmin hükı'.ıaıet tarafından 1 
aatın alrıı<nasma dair olan mukavelena
me bir :ki vüne kadar Ankarada imza e
dilecektir. Satm alına bedeli yüz milyon 
franktır. Bu para .enede iki buçuk mil
yon frank besabile lori< senede ödenecek
tir. Bu suretle nlıtmılann iıletme bede
linden ba§ka ıirketin alakadar olduğu Çi 
nili ve Merkez Rıhtmı hanlan, 9irk..tin 
deniz binası ,.., depolan ve arazi bükü· 
mete geçmdı:tedir. 

O:r. türkçe yazı örnekleri 

Rıhtım itlerinin yılba.pndan itibaren 
hükümet tarafuıdan i-dareşine, bundan 
oonra da ıirketin tasfiyesine batlana • 
cakbr. 

Taaliye itlerine bakmak üzere tiıi<et 
müdürü Canonge'ün reisliği akında bir 
komisyon tC§kil edi:ecdrtir. Canonge bit 
müddet dahd burada kalacakbr. 

Komisyonun vaziiesi, g5rülecek lüzu
ma göre bir veya iki sene sürebilecektir. 

Güzel yazı isteriz •... 
Krzgm bir güneı altında 5USUzluk

tan dudakları çatlayan çöl yolculan 
uzaktan görünen bir pınara na.aıl htz· 
)anıp giderlerse Öz varlığınm aletiyle 
tututan Türk çocuğu da (ATATÜRK) 
ün bulduğu öz dil kaynağına öyle atılıp 
koımaktadır. 

Biz yurdun tarihi kadaı eski, topra• 
ğı kadar zengin olan bu kaynakta gür 
bir çağlayanla karşılaıacağmuza inanı· 
yoruz. Bu kaynağın batına bizden Ön<e 
varmıı olan dil hocalanmızla aranra ıre· 
tirip sundukları suyu ;çtikçe bu inanı· 
mız al'l!yor ••• Ancak ben, kendi payı
ma, bunu yeter bulmıyorum. Bence bu-

günün dil bilgiçleri gereği gibi verimli de 
ğildirler.Bunların yazılannda ne umdu
ğumuz kadar özlülük var, ne de iste· 
diğimiz kadar sevimlilik .• , Beri 
yanda ise Türk çocuğu, susuzluktan 
çatlamıt dudaklariyle bekliyor. Bu çocu
ğa ana dilin iç ve dit zenginliğini o bil
giçlerin örnekleri gös.terip aevdirecekti. 
Türiı: çocuğu, onlann öz kaynaktan ge
tirecekleri temiz suyu kana kana içmek 
iıterken özensiz ona bir taı .içinde ba .. 
yatlamış bir kaç dam),. ile sunuyorlar. 
Yeni dil son veriınini değilse de bile, 
ilk güçlü hızım bu bilgiçlerin yazılarm· 
da bulumak gerekli iken bir çok dil hoca
lanmız yazı alarunda bağdaş kurmuı, 
oturuyorlar ... ll.u>lar ıuıtulı.lan jçindir 

ki Öz dil timdi gündelik itlerde çıraklık 
ediyor ..• 

Geçen gün bulutlar arasından görü
nen bir yıldız gibi lngilterenin aahiLle
rinden çıkıp gelen (Behçet Kemal) le gö 
rüıtüm. Bu Türk ozanı yaband illerde 
yurt aevı-iayle yazmıı olduğu bir kaç 
parçayı okudu. Diyebilirim ki iç d"'gu:ya 
Öz dille bundan daha güzel kılık verile
mez. Ana dilin yerine göre nuıl hay
kırıp coıtuğunu, en uysal bir kıvraklıl<la 
ne düzenlere !Prebildiğini aalamak için 
bu Türk a;encinj din:emenizi pek Uter .. 
dim. 

İflemeyen topraklarda yağmur yal
nız bataklık yapar. 

Dil kaynağı da böyledir: bunun da su. 
ları yerli yerine akıtılmazsa ortalık ça
mur içinde kalır; bu da ergeç dil anar
ıisini doğurur. 
Osmanlıcaya örnek vermiı olan her 

dil hocası Öz türk~ede de hocalık edebi
lir; elverir ki gönlünde istek olsun. .. Ko
ca Sinan sağ obaydı bugün bize kübik 
biçiminde de bir Süleymaniye kurabi
lirdi. 

Suçsuz Türk çocuğunun karıısında 
auçlu hoca olmayalun. 

Bilgiye en çok yakıtan kılık cömert
liktir. 

Güzel yazı isteriz .... ! 
lmıail Müıtalı MAYAKON 
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t ihad ve T erak i! 
HARİCİ HABERLER/ 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan : A. C. 

Meşrutiyetin birinci yıl bilançosun
da ittihat ve Terakki cemiyetini 

küçük düşürecek hadiseler vardır 
lngilizler tarafından sarfedilen 

bu mesai her teYden evvel Alman
ların Bağdat hattı imtiyazına kartı 
alınmak istenilen tedbirlerden iba
retti. Fakat Türkiye ricali, bu nok- j 
tayı ikinci derecede telakki ederek , 
lngilizlerin, evvelce Mısırda, Aden
de ve Küviyt'te takip ettikleri ga
yeleri timdi lrakta da tatbika kal
kıttıklarını kabul ediyorlar
dı. Doğm veya yanlı, olan bu te
lakki yüzünden gazeteler 'iddetli 
nefriyat yapıyorlar, Fırat ve Dic
le vapurlarında çalışan İngiliz ge
micilerinin Arap kabilelerini isya
na teşvik ettiklerini ilan ediyorlar 
ve lstanbul meclsi mebusanmda 
bazı mebuslar hep lngilizlerin fasit 
niyetlerine kartı kıyamet koparıyor 
lardı. Fırat ve Dicle imtiyazları 
hakkında Babıali tarafından mute
dil bir lisanda hazırlanan cevap 
bu kıyameti teskin etmeğe kafi de
ğildi. Bununla beraber İngiliz doıt
luğu zail olduğu halde lstanbulda 
ki lngiliz nüfuzu azalmamıfh. U
mumi harpten tonra netredilen dip
lomasi vesikalarından birinde bu 
nüfuzun korkudan ileri geldiği id
dia olunarak deniliyordu ki: "Tür
kiye bugün lngilizlerden korktuğu 
kadar Ruayadan bile hiç bir zaman 
korkmaıruth.,, 

Bu korku, Fransa ve Rusya dev
letlerinin, yüksek vaitlere rağmen, 
ciddi ihtilaflarda Babıaliye müza
heret etmelerinden dolayı artıyor
du. Mesela Girit meselesi bu husus
ta acı tecrübeler venni,ti. Bahıali
nin şiddetli protestoları büyük dev
letlerin hiç birisi tarafından naza
rı dikkate alınmaıruftı. Bili.kis dev
letler me,rutiyetin ilanından tam 
bir sene sonra, Giritteki askesleri
ni çekeceklerini resmen ilan etmit
lerdi. 1909 senesi nihayetinde Türk 
·Yunan ziddiyeti çok gerginle,tiği 
zarrıan Fransa, Başvekili Klemanso 
nun Yunan taraftarlığından mahi
rane bir surette sıyrılarak lstanbul
da gene Türk dostu olarak meyda
na çıkmasına muvaffak olmuştu. O 
nun. için ittihat ve Terakinin bütün 
düşmanlığı lngiltereye döımıü' bu
lunuyordu. 

kip kıymetli bir müttefik te olabi
lir . ., 

Fakat Türkiye tarafından yapı
lan bu teklif Viyanada büyük bir 
ihtiyatla kartılanmı,tı.Çünkü Avus
turya hariciye nazırı hu meselenin 
lstanhulda ifta edilmesinden ve 
böyle olduğu takdirde Londra ve 
Petresburgta mütkülat çıkarılmasın 
dan korkuyordu. B=nla beraber 
Ereutal her iki memleket harici si
yasetinin mütterek menafi takip e
dildiğini müdrik olmasını istediği
ni ve fakat Türkiyenin merkezi Av
rupa devletlerine iltihakı anının 
başka bir zam•TU1 taliki muvafık o
lacağını zannettiğini., söylemitti. 
Almanyanın lstanbul sefiri Ba

ron maretal ile Bu hususta fikri so
rulan Fon der Golç pata dahi ata
ğı yukarı ayni fikirde bulunmut
lardı. Türk ordusundaki ıslahatın· 
henüz yapılmaırut olmasından ve 
devletin vaziyeti karıtrk bulunma
sından dolayı askeri ve diplomasi 
noktai nazarlardan düfiinen bu 
zevat, Türkiyenin henüz ittifaka gi 
recck kadar olgun olmadığım aöy
lemitlemi. Avusturyalıların ittifakı 
batka bir zamana talik etmelerine 
İtalyanın Trablusgarp üzerindeki 
emellerinin henüz tahakkuk ebne
mit olması ve ltalyanm Avusturya 
ve Almanya ile ittifakı müsellesi 
tetkil etmesi de !ebep oluyordu. 
Diplomatlar yalnız ipin kopanl
mamasını Türkiyenin avutulma.smı 
ve münasip bir zamanda bu ittifak 
teklifinden İstifade olunmasını is
tiyorlardı. Bu münasip zamanın u
mumi harp pe.tlak verince hullı.I et
mit olacağı tabii o zaman dütünüle
mezdi. 

Umumi harpten evvel Avrupada 
ki büyük devlet'er arasında cere
yan eden diplomasi muhaberatına 
dair o devletler tarafından netro
lunan reşmi vesikalardan iktibas et 
tiğimiz bu hakikatlerde en ziyade 
nazarı dikkati celbeden fey, ittifa
ka dair Türkiye tarafından yapılan 
teklif hakkında Berline gönderilen 
ve imparator Vilhelme gösterilen 
raporlara imparatorun yazdığı der
kenarlardır. Bu derkenarlara bakı
lacak olursa Türkiyenin Avustur
ya ve Almanya ile bir arada hare
ket etmek istemesinden dolayı Al
manya lmpar tonı r"k memnun gö
rünüyor ve diyordu kiı 

"B" b . . k nd ız u ıfın ar ası ayı!,, "siya. 
si ittifaklar değil, askeri 

-Bitmedi-

Atinadaki Ermeni 
piskoposu 

ATINA, 17 (Milliyet) - Erme 
ni ser piskoposu aKrabet Mazliim
yanm evrakı ve arzuhali tekrar göz 
den geçirilmittir. Piskoposun hu . 
dut dıtına çıkarılmıyacağı söylen
mektedir. 

Yugoslavya aleyhine pro
paganda risaleleri 

Metrutiyetin ilk birinci senesinin 
blançosu çıkanldığı takdirde, Bos
na - Herseğin ilhakı, Bulgaristanrn 
istiklali ve Giridin Y unanistana 
verilmesi gibi ittihat ve Terakkiyi 
çok küÇük düfiiren üç hadisenin 
o blançoyu doldurduğu görülür. 
Bundan başka Avrupanm, liberal 
Avrupanın dahi, Abdülhamit dev
rinde olduğu gibi Türkiyenin dahi
li i,lerine karıtmakta devam ettik
leri de anlaşılır. Metrutiyetin ila
nına rağmen Rusya gene Türkiyeyi 
yutmak isteyen bir Rusya kalmıt, 
F ransaya, Girit meselesinde olduğu 
gibi, itimat edilemiyeceği anlatd
mıt ve lngiltere de genç Türklüğe 
ihanet eylemitti. Bidayette dost gi
~i görünen bu üç devletin metru
tıyet erkanını derin bir inkisarı ha
yale uğratması üzerine ittihat ve 
terakki ricali bu üç devletin tetkil 
ettiği grupa hasım olan tarafa bat 1 

yurınağa mecbur kalmıfb. Bu taraf 
ıse Almanya ve Avusturya idi. ilti
cada bot bir iltica idi, çünkü me,ru
tiyete ilk darbeyi vuran Avusturya 
olmu~tu. Almanya ise Avusturyaya 
sım11kı bağlıydı. 

BELGRAT, 17 (A.A.) - Zağ. 
repten alman haberlere göre sını
rı geçmek kolaylıklarına malik bu
lunan zengin Macar etrafı Yugoı
lavyada tatilci ve Yugoslavya a • 
leyht.an bir risale dağıtmışlardır •• 
Bu rısale, Hırvat lisanile yazdmıt 
ve Budapeştede basılmıştır. 

45 Vilayetten 
32 Saylav 
Fazla çıkıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
K.a.tamonu 2 lazkutl., 9, Gümiifhane 
2 lazlıuile 5, Çankın bir fazlıui[., 5 
Bursa 2 lazhuile 11, Aydın 1 lazlari: 
[., 6, /,,,,..;, 2 lazlıuile 13 MZy[av Çlka
racaktır. 

Kiitahyada 
. ~~T~YA, ı1 (A.A.) -Vilaye

' limizm nüfusu 353 bini buhrwf Te 9 
~:rlav çıkamıqtır. Şindiye kadar 33 
bm &'İzli nüfıu kaydedi'.lJWıtir. 

Fransız rejimi 
--o-

Hükumet 
Otoritesi 
Kuvvetlenmeli 

P ARiS, 17. A.A. - Reisicumhur 
M. Lebrun, Be!ediye kanununun 
50 inci yrldönümü müna.sebetile 
binlerce Belediye reisinin huzu
runda söylediği nutukta, Fransız 
ruhu için - ciğerler için hava na
sıl elzem ise - o derecede elzem 
olan hürriyetin muhafazası lüzu
muna itaret etmit ve fakat bu hür
riyet memleketin takviyesini arzu 
etmekte olduğu otoriteye ve hüku
met istikranna muarız olmadığım 
söylemittir. 

Başvekil M. Flandin de şöyle de
miştir : 

HükUmet muhtelif meslekler 
mensuplarının temennilerini dinle
mektedir .Ancak kaygusu yalnız 
milletin menfaatlerinden ibaret o
lacaktır. 

Hükumet parlamento encümen
lerile beraber icra kuvvetinin is
tikrarını takviye ve temin etmeye 
matuf teklifleri dinleyecektir. 

Selanikte 
Açlık grevi 
Dört yüz amele dört gün

dür bir. ~ey yemiyor 
SELANIK, 17.A.A. - Tütün i

mali.tfıaneıi amelesinden 270 i ka
dın olmak üzre 400 kişi dört gün
denberi hiç bir şey yiyib içmemek
te ve imalathaneden çıkmaktan im 
tina eylemektedirler. 

Sebebi ücretlerinin artırılmama
sı, dileklerinin yerine getirilme
mesidir. Bunlar tütün balyelerini 
yığınak auretile imalathanenin bü
tün kapılarını kapamıtlardır. Za
bıta, bir takım vukuat ve hadisata 
meydan vermemek için menfi bir 
vaziyet almıttır. 

içerisine yiyecek sokulmasına 
mani olmaktadır. Aynı zamanda i
malathanenin suyunu ve elektrik 
ceryanmı kesmittir. Amelenin du
çar oldukları bu mahrumiyetler 
dolayisila her halde vaziyetleri pek 
vahim olsa gerektir. 

SELANIK, 17.A.A. - Tütün 
yapma evleri itçileri atölüelerinden 
çıkmamaktadırlar. 

Kendilerine yiyecek içecek ve
rilmesine izin verilmiflir. Düzen 
yerindedir. 

Amerika daha 
Kuvvetleniyor 
Askeri tayyareleri iki bia 

üç yüze çıkaracaklar 
VAŞiNGTON, 17.A.A. - Har

biye encümeni hatkanı Bay Dem 
vermit olduğu raporda, 11. 750 o
lan zabit sayısının 14 bine ve 
117,517 olan asker sayısının da 
165 bine çıkarılmasını istemekte
dir. 

Rapor, 60 milyon dolar harcana
rak kıtlalar yapılmaıını istemekte 
ve hava güçlerinin berkitilmesi i
çin askeri tayyarelerin iki bin üç 
yüze çıkarılmasını tavsiye eden 
tayyare encümeni raporunu ona
maktadır. 

NEVYORK, 17 .A.A. - Harbi
ye nezaretinin yıllık raporunda, 
hemen 600 tayyare ismarlanma11, 
bunların da fU üç yıl içerisinde ha
zır olması salık verilmektedir. 

Kisve kanunu 
Romanya gazeteleri lehi
mizde neşriyat yapıyorlar 
BOKREŞ, l 7. A.A. - Anadolu 

ajansının huıuai muhabiri bildiri
yor: 

Bir harbin hatırası -
Bulgarlar Plevne 
İçin tezahurat 
Yapacaklar 

SOFYA, ı7 (Milliyet) - Bulgarlar, 
ı877 Osmanlı -Rus muharebeleri hatı
ratuu ihya etmek için Pilevne'de yapı
lan zah.itan yurdunun açılıı merasimi 
miinasebetilc heyecanlı te?.alıüraıta bu
lunmağa karar vcrmiılerdir. 

Zora gazetesi bu muharebenin belli 
b3.1lı simalarından olan Pilevne müda
fii Gazi Osman Pata ile Pilevneyi muha 
sara eden Rw ordulan kumandanı Ge
neral Sk~lef'in fotoğraflarını ve har
bedilcn tepelerin mtnavver resimlerini 
neşrederek Pilevnede yapılaeak olan te
zahürata ait programın bir suretini yaz-
maktadır. • 
Ayın 18 inci salı günü Pilevneye çı· 

kac:ak olan misafirlerin istikbal m ..... i. 
mine tahsis edilmiştir. Bugün zarfında 
nazırlardan miihim bir kmnmm ve Baı 
vekil M. Gorgiyefin Pilevneye gelmele
rine intizar etdihnektedir. 
Ayın 19 uncu ÇIU'l3l1lba giinü sabahı 

yapıl""* iyini ruhaniyi mütealap zabi
tan yurduna kadar umıuni bir halk yü
rüyüıü icnt edilecek ve saat ı 1 de yurt 
binası önünde toplu bir halde t.ulunula. 
caktır. 

Yurdun açılıf merasimini müteakıp 
9 uncu Pilevne kolordusu mensupların
dan o1enlerin hatma&Bm dikilecek olan 
abidenin teoıel atma merasimi yapılacak 
ve söylenecek nutuklan takiben asker 
geçit -.i yapacaktır. 

Aynca bir de prıııp ve tütün ıergiai 
açılacaktır. Çar Ha=etlerinin de bu me
rasimde ıbazr bulu...,cağı söylenmekte
dir. 

Sarr ebruck'ta bir lngiliıı: 
zabitini dövdüler 

SARREBRUCK, 17. A.A. - Ev
velki gece saat 3 de zabita işleri
ne memur zabitlerden biri ile halk 
arasında tüfenk ateşi teatisi ile 
neticelenen bir hadise olmuştur. 

iki arkadaşını otomobille götürmek 
te olan bu zabit yanlıt bir manevra 
yüzünden otomobili yaya kaldırı
ma çıkarmış ve bir kadının yara
lanmasına sebebiyet vermittir. 

Bu kazayı gören bir çok kimse
ler, kadrom tarafım iltizam etmiş
ler ve sivil kıyafetinde olan zabite 
fena muamelelerde bulunmuşlar
dır. Zabit kendisini ölüm tehlikesi
ne maruz kalmıt zannederek rü
velveri ile ateş etmi' ve orada bu
lunan virini kamından yaralamıt
tır. 

Bunun üzerine vakada hazır hu 
lunanlar, zabite hücum etmişler
.dir. Zabitin hastaneye kaldırılma
una mecburiyet hasıl olmu~tur. Ya 
ralı kadmm adıbi vaziyeti ağır de
ğildir. 

LONDRA, 17.A.A. - Sarbruc 
sokaklarından birinde vuku bulan 
feci hadise üzerine, buna aebep o
lan lngiliz polis gönüllü zabiti, 
baslanılan tahkikatın neticesine ka 
d~ i'inden geri almmıfbr. 

Verilen habere göre, bu zabit 
otomobilini yaya kaldrrnnına bin
dirmit ve bir kadını yaralamı,tır. 
Bunun üzerine ahali birikmi, ve 
henüz belli olmayan bir sebeple 
zabite ve otomobilinin içindeki di
ğer iki kitiye kartı tehtidtkar bir 
vaziyet almıstır. Neticede siliıh a
tılmı' ve halktan bir kiti yaralan
dığı gibi zahitte yaralanmıs ve has
tahaneye kaldmlmıttır. 

Polis, meselenin bütün şahitlerin 
dinlenmek süretiyle rnesullerin fark 
gözetilmeksizin mahkemeye veril
mesi için sıkı talimat almıştır. 

1 Harici küçük haberler ( 
• Solya Universitesind~ Sofya 

17. A.A. - Üniversitenin yeni 
rektörlük ve kütüphane binaları
nın açılma merasimi Kral ve Kra
liçe hazır olduğu halde dün yapıl
mıttır. 

• Belgratta bir köprü - Belg
rad, 17. A.A. - Sahanat raibi 
Prens Paul, Kral Alekaandr'ın is
mini tafıyacak olan ve Belgrad'ı 
Zemoun'a bağlıyan köprüyü mera
simle açmıftır. 

• Romanın nulasu - Roma, l 7 
A.A. - En son resmi istatistikle
re göre Roma fehrinin, ikinci tet
rin sonunda, umumi nufusu 
1.333.000 dir. 

Bununla beraber ittihat ve T erak 
ki Bosna - Hersek hadisesinden do
l~yı !ürkiye ile Avusturya arasına 
gırınış olan soğukluğu ortadan kal
dırmak için elinden geldiği kadar 
çalı ryordu. Bu aralık, yeni sadra
zam Hüseyin Hilmi pata Türkiye i- j 
le -':< vusturya arasındaki münasebet 
lerın Y:Jnız iyi değil, ayni zamanda 
fevkalade olduğunu ilan ediyordu. 
İt yalnız bu gibi beyanata da inhi
sar etmiyor ve Türkiye ile Avustur
ya arasında bir ittifak vücude geti
rilmesine de çalr,ılıyordu. Bu mak. 
satla Berlin sefirimiz Oıaıan Niza
mi paşa Avusturya hariciye nazı
n Baron Ereutal'e müracaatla iki 
devlet arasında bir itilaf akdini tek 
lif etmi,ti. Babıali daha evvel Ro
m.'.'llya ile ~e bir ittifak akdi için 
Bukrete muracaat etmi' olduğun
dan bu yeni itilafa Romanyanın 
~ ~kul~sı teklif olunmuştu. Bu 
ıtılafı tasvıp edenlerden birisi de 
Avusturyanın fatanbul sefiri Palla
viçini idi. Bu diplomat daha Bos
na meselesinde demitti ki: "Türki

MfLLfYET'in yeni 
adı olacaktır. 

Türkiyede, ruhanilere ait kiyafet 
yaaasının kabul edilmesi, Romanya 
matbuatında hiçbir suretle gayrı 
müsait bir tesir uyandırmamıftır. 
Hatta, en mühim gazetelerde çıkan 
bir sıra makale ile, Türkiye hüku
metinin aldığı bu kararın isabeti 
üzerinde devamlı ne,riyat yapıl
mıftır. 

Giritte tayyare limanı 
ATINA, (Milliyet) - Giridin 

~yrakliyon limanında bir tayyare 
lımanı yapılmasını ecnebi bir şir -
ket hükumete teklif eylemiftir. Bu 
teklif gözı:!en geçirilmektedir. 

• Amerikada faiz - V atington 
17. A.A. - Son kanun 1935 den 
itibaren bütün bankalar, bankalara 
yabnlacak paraların faiz miktarı
nı yüzde 3 den yüzde 2,05 e indi
receklerdir. 

yenin kuvvet~er.m~si bize kartı ye- 1... 
,,.; bir rakip doğurabilir, fakat bur" , ••ı••••••••••• .. 

• lspanyol kabinesinde - Bay 
Lerroux'nün önümüzdeki yedi gün 
içinde başlıyacak olan egitlerinde 
- t til - kabinede değişiklik ya
pacağına oran verilmektedir. 

I zmir 200 evlik bir muallimlik ma
hallesi kurulması için anlaşma 

IZMIR, 17 (Mil~iyet) - Ankarada bulunan valimiz General Kôzırn 
Dirik'den gelen telgraita Ankara byi kooperatifinin 200 evlek lzmir mu 
allimler mahallesini yapmağı kabul ettiği bildirilmiştir. Kooperatif, ev
lerin bedellerini 15 senede ve aylıkl::ır.'-..ı alacaktır. iz.mir memurları ko
operatifi de muallimler gibi bir memurlar mahallesi kurulması için i~e 
g.irişecektir. Belediye muallimlere ucuz taksitli arsa, parasız taş verecek
tır. 

ANKARA, 17 (Telefonla) - lzmir valisi General Karım Dirik ba
kanlıklarla temaslarına devam etmektedir. Vilayet İfleri için bir müd • 
det daha burada kalaedhr. 

Amerika borçta da rekoru kırdı 
V AŞINGTON, 17 ( A.A.) - Amerikanın genel borçlan 28 milyar 

400 milyon dolan bulmuştur. Bu rakam yeni bir rökordur. 

Roma civarı su altında kaldı 
ROMA, 17 ( A.A.) - Tibr nehri t(lfmış ve Roma civarının bir in.

mı su altında kalmıtp.r. 150 kişi şimdiden evlerini boşaltmı,tardır. 

Açık maaş alan memurlar 
ANKARA, 17 (Telefonla) - 1777 sayılı kanuna göre açık mcuqı 

alanların memur sayılrp sayılmayacaklarınnı ve 25056 sayılı kanunuıt 
yedinci babında mevzu hükümleri vekôlet katip ve meurlarına da lef • 

mil edilip etlilmiyeceğinin tefsir yolile hallini hükiimet Meclisten iste• 
miştir. 

lzmir barosu heyeti çekildi 
IZMIR, 17 (Milliyet) - Baro ret.ile iılare heyeti istila etmiıtir, 

lzmir-Balıkesir telefonu 
IZMIR, 17 (Milliyet) - l:z:mir, Maniaa, Balıkesir doğru otomatik te 

lefon hathnın bütün malzemesi hazırlanmıştır. Hat mayısta açdacakıır. 

T otum Haftası 
(Başı 1 inci sahifede) / 

oando milli marşı çalacaktır. Y ed4rün 
bu ıuretlP. kapanacaktır. 

nan i~ biriktirme olunca paramızm d• 
ğerini korumalryız ki lı-. birıkea pa 
ranın deeğri azalmaaın heıın blriktiri 
cilerjn İnanı ve güveni çoğalmuıma Vitrin müa.-.bakaJ.ı.run sonu da bu ak

ıam belli olacaktır. Haftanın ilk günün
denberi müsabakaya giren mağazaların 
vitrinlerini ayn ayn tetkik eden jüri he
yeti bugün saat 16 da toplu bir halde do 
)aşacak ve her vitrin için rey toplaııa -
caktır. 

Bu heyete Ulusal Tutum ve Okonom i 
Kurumu Başkaru Bay Daniı ba§kanlık 
edecektir. Reyler akşam geç vakit tas
nif olunacak ve üç m.ıntakaıun da birin
ci ve ikincileri aynlacaktff. Bunlara ve
rilecek diplomalar ha:.ırlaunuştır. 

Kuruımın tayyarelerden attırdığı pro
paganda kağıtları arasındaki hediyeli 
kartları bulup ulusal tutum kurumuna 
getirenleı e yerli mallarından güzel ve 
ÇCiitli h diyeler verilmesine başlamru~
tır. 

Tutum kumbaraları alanlarla, hafta i. 
çerisinde kumbaralarını boşaltanlarm i
aimleri bugün te•bit edilecek ve bunlar 
arasında klR''a çekilecektir. Kur'a neti
cesi, yaırın anlaşılabilecektir. 

Dün akşll.D) radyoda Bay Hakkı Nezi
Jıi tarafmdan tutum ve yerli malı mevzu
u üzerinde bir konferans verilmiıtir. 

ilk ve ortamekteplerle fueler.ıe yapı
lan yazı müaaba.kalarmnı neticeleri bir 
kaç gün içerisinde anlaıılabilecektir.Her 
mektepte yapılan müsabakaların sonu a
lmddctan sonra taanii yapılacak ve ka
zanan talebelere hediyeleri verilecektir. 

8. Zekai' nin konferansı 
ANKARA, 17 (A. A.) - Milli Müda

faa Vekili Bay Zekai bu aktam radyoda 
aıağıdaki konferanu vemıiı ve demiıtir 
ki: 

"Biz İ§ adamı mı yoksa biriktirici mi 
olmak isteyeceğiz? Bu iki yönden han
gisine akmalı, hanglıi için anıklanmalı
yız.? 

Kurluıwnu:zun, tutumumuzun yönü 
bu .iki amaçW> hangisine doğru hız al
malıdır? Hangisini aeçmeliyiz ki ul .. u
muzun yöndemine uygun gelain v.. da
ha verimli, mnatlu olsun? 

Biz ilkönce ıunu biliyoruz ki iti ço
ğaltmalı, ulusal ürünü arttırmak, için de 
ona gÖre düzen kunnak gerektör. Bu 
düzeni gerek tarım al-ında gerek baş
ka ökonomik alanlarında kurmak için ;. 
ıe önce para sonra da teknik gerektir. 

Teknik işi de en son bir para iıiwr. 
Buna göre parayı nerden bulacaiız? 
Bunu ya yurdun içinde ulutun ve u!u
şun biriktirmelerile bulacağız, yalıut ta 
dı§ardan ödünç almalrla Odünç iııe iıte 
rnc.kle bulunmaz. Onsuz yap.ınak yetik 
Uğıni göstermek gerek. Yoksa bddeme
ğe kalınca beklemek durmak demek, 
durma da geri kalmak ve gerilemek de
mektir. Bunu onaylayamayız. Bundan 
ötürü bizim ulusumuz için tek esen yol: 
Biriktirme, artırma yoludU1', 

Atalar sözüdür: işten arbnaz diıteıı 
artar, derler, pek doğrudur. Yapacağı
mu: da budur. Ne kadar az kazanımak 
k•zanalnn en gücü onun biç olmazsa 
onda birini arbrmadmı baıb güvenle 
tutulacak yolumuz yoktur. Günde 10 ku 
ruı kazanabilen bir iıçi dahi on kuruıu
nun bir k:uruıwıu artbnnııkta büyük 
bir yurt borcumu ödiyor, ukcrllk ıribi 
kutlu bir yülriimii yapıyOnnufÇUlll& 

kendiainde bir sevinç bulmalı 'H an -
cak bu güzide de çoauldarmru e&enlı
ğin.i yaratacağını bllmelidr. Ka un • 
cm onda birini harcamayarak l>ioiktir 
mek demek Türkiyenin tüm ulusal ürü 
nü bir milyar Türk lirası olduğuna &ö
re yılda yüz milyon Türk lirası birik 
tirmek demektir. Bakm birer beefl' ku 
nııtan neler dôğar? Franaızlannkiai 
de tıpla böyle doğmUJtur. Bunu yap
madan bqka. inan ve gÜvenle gide -
ceğimiz yol olmayacak paramı:r için •ı 
yuamızın ne olacağı kendiliğinden bes 
belli oluyor. Demek ki b'.ün için de, 
Öz olan ve ilk ya.ptlması gerekli bulu-

Şimdi de fırkamızın Özgü inanı o
lan demolmni ile ulusal ökonomi ara
ıındak.i karşılıklı gerekle~me • İnler• 
dependaru:e - Üzerinde daha doğ~usu 
ulusal ökonomi bakımından deonokra
ai için birkaç söz daha ekliyeyim· 

Ulusal ökonomi aıyasasının a.m.aeı. 
ulusça en büyük randananı almak i<iu 
ulusun ayrr ayrı her kişisinde en verim 
ti çah,ma yolunu a.=klayan ve ulu• 
bütünlüğü içinde b"ribrini tamamlayaJt 
bir ökonomi yaratmaktır. 

Bunda en büyük rol - volonte • de 
dikleri istek, ırk ve buyruğudur. Ba ÜÇ 
türkçe sözün ayr ıayrı anlam.alannı 
seçiyorsunuz. 

Söz buraya Nansi üniversiten ulusal 
ökonomi profösörünün prensib olarak a ... 
ri ıürdüğü bir ana düıünceyi de söyliy .. 
yan: 

" Uzun uzalar arasında ucuz ulaflll"
""' ve tanışma için d<-miryollar ıolma.q 
clı bugün b!r ilim olan ulıısııl ökonomi. 
s:;zün tam ,.nlami.yle, kurulmaz, yer yii
zünde tutunamazdı., diyor. 

c .... çekten bir uyrdun her yanı demôr
yollariyle birlmine bağlanmmn'! oluna 
onda bütün yurdu •anın ve birbirini ta
mamhyan ulusal bir ökonomi kunılufll 
yaratmağa yol bulanmaz. Biam de oa 
bukaclar ıenedir hep kaygumuz, aavap
mız bu değilıni? 

U !usa! ökonomi proföwlerinin böyle 
prensipler koyciuklarıru da görünce .. 
dam bizim ulusal sıyasarnızm nekaıl.. 
eyi tağtlmıı oranmq olduğunu düfii
nerek öğünüyor. 

Bütü nhu varlığı büyük öndere, Ata
tüı-k'e borçluyuz. 

Demokrasiye ıı:elince onun da anmcı 
nekadar olabair.se o kadar çok ak -
denkliği - huku kberaberliği - yap 
mak bir yurd i~inde yurd ıeverier .....; 
11ndaki geçinme, anıldık, kültür ayrı.lı)p. 
!arını azaltmak her kiıiye en çal< ve • 
verimli çalışma yordamı ve buna göre • 
eyi yaıama kolaylığı bulmaktır. 

Bunun en kestirme yolu uluaal öko
no~dir. Çünkü bu sist= her yurda -
verın denk kertede ber:maediği ulap 
- devlete - bağhdır. Uluıun ise ber 
yurd severi en yiiksek değerde yetiıtiro 
mekte ancak aaı, (Caydaaı) vardır. 

Göstenceden 
Gelen muhacirler 

• 
Ellerindeki malların çoğu

nu Bulgarlar alıyorlar 
Bükreşte çıkan Universul gazeteoıi 

Dobrucaclan hicret eden Türklerin .-. 
lak ve arazilerme kartı devletin emlilı: 
nezareti tarafından göaterilen al.ikası> 
lığı mevzuubaluetmekte ve bu emliık 
ve arazinin ucuz fiatlarla Dol>nıcadaki 
Bulgarlar tarafından satın alınmakta ol
masma nazarı dWlcati celbetmdrtedir. 
Bu gazetenin verdiği malümata göre ._. 
gÜne !radar Tiftiyeye hicret eden Türk 
!erden 60773 :lıd<tar toprakla 376 .,. 
metrü.k kalmııtır. Bunlardan 66 ı2 hek
tar araz.i ile 200 .küsur ev Dobnıcada o
turan Bulgarlar taralından satm alm -
mı~br. BulgarLır ba ev ve arazileri l154 
Tiiıtmm almrılardır. 

Şimdiye kadar 10.000 kifi IUcret t!ltmİf 
tir. Köatence'delr.i Türk konaolosban .. 
eine giden aolraldr kimilen muhacir • 
!erle clolmuftur. Hicret edenlerin onda 
dokuzu çiftçidir. 

Von Papen Sarre'a gidiyor 
LONDRA, 17 (A.A.) - Daily 

Mail gazetesi Bay Fon Papenin Vi 
yana elçiliğinden ayrılarak Sarrc
da Alman komiserliğini üzerine a
lacağına dair ortada dönen bir fA• 
yiayı yazmaktadır. 
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1 Günü.ar-!?""'"''·•._ 
/ :a "M& . ~ ·İ_\_~ J': 

- Gezgin yazıları -

Biz ve onlar 
Bir ya!Yıncı için en tabii duygu bu· 

lunduğu yer ile kendi yurdunu müka· 
:Ye.., etmektir ... Bu ölçüleme her va
kit bizim lehimize olmuyor, çünkü 
?tukayeseye ilk uğrayan ,eyler §ehir 
'f!eri, mağaza vitrinleri, sanal ve zen· 
ll!ınlik bahisleridir. Bunlarda da Pa
~le olan nisbetimi:;ı;i benim ırize an • 
<lfnıama lüzum yok ... Bununla bera
ber lehimize olan şeyler de yok değil. 
Af,..ela şu bahşiş derdi. 
Bahşif diye bu biz.; ":m icat ettiğimi:;ı; 

fey Parisin tiyatrolarında mecburi bir 
•~rgi şeklini alml§tır. Bu paranın ve
r~mesini temin eden ikıi şey var: Bi-
1"1.ıi isteyenin utanmamaaı, ikincisi si
zin utanmanız... Y en'nizi aize göste • 
ren kokana: az para verdiniz veya hiç 
Oıerntedin~ mi? 
, - Mösyö! Biz burada aylıklı deği

li.ı ! der ve yüzünüze hakkını yemi§si· 
"İz gibi bakar ... Ayakta.sıruz, arkanız 
da bir takım adamlar sizin oturmanızı 
~klerler. Tiyatroda veya sinemada 
ı..l%metçi ile atl§mak muaıeret töre • 
l<ne uygun deiiülir. Onun için (kart) 
""' istediğini verirsiniz. Lakin insan 
lorsa gerektir: 

- Be kani Mademki; san& aylık 
l"onn:i,yorlar. Ne diye buraya gelip be
lıinı, ötekinin, berikinin yakuma yapı· 
§iyonun? 

Hül&sa edersek; Fransa, hele Paris 
R!""•on, hametpi ııe u§Gkları bah§i§ i
fuıde dünyanaı en yüzsüz adamları· 
dır. Bi:;ı; onlara imkcDıı yok yetifeme • 
>'iz. 

* • • 
Ya:;ı;ılarımı okuyanların içinde Pa • 

rise gitmifler çok olabilir. Bunların 
f Fot; berjer) denilen hele yabancılar 
'Sin çok meşhur olan ( Mu:;ı;ik hol) Ü• 
llÜ gÖrmiİf olmaları ihtimali de pek 
foktur •.. Görmeyenler de bu ismi ifit· 
mitlerdir. Burası senede bir revü ya· 
Par •.• Milyonlar döker ve o revü bir 
sene sürer ..• Girme biletleri de bir 
lıayli bahalıdır. Şu gecelerden birinde 
oraya gittim... Revü çok :;ı;engin ile 
ırih:sü!i •.. Bu size ne anlatılır, ne de 
<>nlatılmalıdır. Lcikin o araJa bazı si
Jıcıoi m&nalı eğlenceler gördüm ... Me· 
~lci ..W ce:nahı tern$1 eden Tardieu 
ıle Radikal Sosyaliatleri temsil eden 
(Hemot) nun çehrelerine benzeyen 
maskeleri tQflyan iki artist ile Fran • 
•ayı tem.sil eden gijzel bir kı:;ı;cağı:;ı; 
fano.)'CJ çıktılar. Bu iki adam o kızı öy
le hırpaladılar, öyle gülünç ııa:;ı;iyetle
re 11etirdiler ki gülme,,..,}ı ve :zaman 
:tcıman kısa aamamak kabil d eiild i. 
Böylece Franaanm fırka adamları e • 
lindc naaıl hırpalandığını halka gös • 
terdielr. Bundan başka aynca (Bur. 
bob. ~ _.ayı baletleri) ismi altında her 
ırı F-., /llebııaan Meclisinin ma. 

ruf falıaiyetlerinıı benzeyen maskeler 
ıtiymİf Iraklı fakat pantalon yerine 
bole etekliği gİymİ§ kızlar o kadar tu· 
ltQf danalar yaptı1- ki; gübneden ka
tılmamak kabil delildi. Hele sonunda 
flı geçenlerde Doumergue kabinesin • 
den iatilaya mecbur kalan mefhur 
fifınan Adliye Nazırı ( Şeron) un tek 
lıaıına yaptığı danslar ömür ıeylerdi. 
ŞirnJi fU düşüncedeyim: Acaba bir 
rıtemlekette bu kadar .serbestlllı karlı 
"1ıdır? •• Ve halk böyle kepaıe edilen 
lıüküznet adamlarını dinler mi? •• Am· 
l'llQ aonra diyonrm: 

«Eier bu bir hakaret olsa herifler 
dava ederler. Halbuki gülüp geçiyor• 
lar. Belki kendi de gelip görüyor.,, 
Mesele hürriyet nw:fhumunun iyi kav
''1nışmda ve alay ile ciddiyeti biribiri
"" karıştırmamaktadır. Bunu yapamı· 
llon milletler yapanlarınki kadar bir 
hürriyeti hak ednne:;ı;kr ve isteyeme:;ı;. 
ler. 

• '* * 
Pani.ste bir neııi ainema ııar ki, he • 

llÜ2 bi:ıde yok. Bu sinemalar ( Aktüa
lite) yani (ta:;ı;e havadia) sinemaları
rlır. Hiç durmadan ifleyen bu sinema
lara halk çok rağbet ediyor. Bi:;ı;Je 
İkinci göster.iı filmler veren sinema • 
l<ırJan birisi buna bir kere denerse hiç 
fena olmaz... Her ıeyden el/ile! ıunu 
•öyliJ"'yİm ki; lstanbuld,fı böyle her 
fiin filmi çekilecek b.:r sürü hadiseler 
ol.,,.. Zaten bu filmleri 5"sli çekmiyor
la:r •.• Alelade ulak Röportaj makine
leri!e çekiyor ııe aonradan i:;ı;ahatını 
•eafi olarak veriyorlar. Böylece film 
Oealeniyor. Bide her gün program de
fİ#iımıeğe imkan olmasa bile ha/tada 
İl,i defa deiiıebilir. Buna bw de ula
<rık komedi ilave edilr11e fena mı o • 
lur ! Binlerce lira verip dıfCITldan ge· 
!iri/en filmler yerine memlekette hcr
~esin görmek isteyeceii had:Seleri u
•u.zca gösteren bir ..ınema kar etmez 
..,. dersiniz? .. BJrkaç salonu olan lir
'>lalar tanı:y9rl1111. Bunlardan birini 
lleden (Aktüalite) salonu yapmazlar 
bilmem? 

Bu ainemaların kapısında bi:ıdeki 
fİbi bir alay kalabalık, ll!İnomanm, 
lt1aliyenin, Darülci.cezenirı. memurları 
)'oktur. Bi:ıde sinema kapılan bir ha
P:ı.hane kapıın gibidir. Adamı ite ka
~a, biletini ve ınıratıru tetkik ederek 
•çeri alırlar. Sanmayın ki Fransada 
•inemalar az vergi verir. Fakat onlar 
•ergi.!'. bizim gibi tahsil etmiyorlar ..• 
e ... :.,, memlekette C"eTgt niıbeti baı • 
~Q yerlere na:;ı;oran ağır olmadığı hal· 
d~ neden bilmem bu tahsil ifimn tek
•;;ı:.ni en İptidai usullerden yukarı çı-
oramamııı.z "'! 

I Okuduğum ga:ı;etenin ince harfler• 
c .. basılml§ bir yerinde fU ulak haber 

, l'ozüme iliıti: 
''91 S senesinde idam e"ılen onbaıjı fa

lanın iadei namusu !çın yapılan muhake
lbc sonunda mahküıniyetini mucip olan 
~leri bir srnır buhranı scbebile yaptı
~· tahakkuk ettiğinden iadei namusuna 
~n mal::kemece karar veri:miş fakat 
:_,n fil~ıılar hakk nda ayni şekildeki 
liidci na:nııs t~lef. rı re ldtdil:nistir.,, 

19 .,",, ''''Jel kur una J;z lm .s b!r 
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Gül yağı 
Fabrik s ı 

Yeni fa 'Jrika önümüzdeki 
yaz· işliyecek 

lspartada kurulmağa başlanan büyük 
gülyağı faıbrikaaı, önümüzddci yaz işle
meğe başlryacaktır. Gülden gülyağı çe • 
kecek olan bu fabrika için yapdan çalış· 
malar bir hayli ilerlemiştir. 

Gülyağı fabrikasının kurulması, çok 
gelir getiren bu maddenin barptan ev· 
velki iyi vaziyetine çıkarılması için sağ
lam bir başlangıç sayılmaktadır. Bu fab
rika ile her §CYden evvel bugünkü gül
yağı çekimi tanıları değiştirilecek, da
ba fenni ve praıtik ~ilerde çalışıla<:ak
tır. 

lstanbul gümrükleri varidatı 
Hazirandan ikinci tep-in sonuna ka

dar aılb ay içerisinde lstanbul gümrük
leri varidab 25 milyon lirayı bulmuştur. 
Gümrülı: varidatmda geçen yıla nazaran 
sekiz milyon liralık bir fazlalık vardır. 

Adres kit ıhı 
Türi<ofiı, bütün ithalatçı, ihraatıçı ta

cirlerimizle ~yici.lerimizin adre•lerini 
içine alacak olan bir adres kitabı basrna
ğa karar vermiştir. Bu kitap, u.Juıal men
faatlanmıza faydalı olarak kullanılabil
mek için yabancı dillere de çevrilecek \"e 
dış ükelerde ticaret ataşelerimlı:e, sela
reUerimize, yabancı memleketlerin bü
tün ticaret müesseselerine gönderilecek
tir. 

Ofis, bu adres kitabı için bir çok tacir
lerden ma!Unıat istemi§l:ir. Memleketimi
zin ticaret ve sanayi erbabını tanıtmak 
hususunda mühim bir rol oynayacağı 
muhakkak olan bu kitabın süratle hazır
lanabilmesi için, kendilerinden sorgular 
sanılan tacirlerimizin çabuk ve doğru 
cevap vermeleri bcl<lenmcktedir. Bu ısor
gular için Ticaret Odalarına fişler gön
d..-amiıtir. Türi<olis, bu fişlerin bir an 
evvel gÖnderilmesi işine büyük bir ehem 
miyet vermektedir. 

Elli pengalu:dar deyiştiriliyor 
Borsa ve Osmanlı BanL:m Komiserli

ğinden: Macaristanda tedavül etme!<te 
olan koyu kurşuni renkte (eüi) Pengö
lük kağıt paraların piyasadan alınarak 
yerine fmdıık renginde elli pengölülder 
ikame edildiği ve eski elli pengoluklarm 
31 Mart 1935 taı-ilıine kadar pi:yınada 

tedavül edebileceği, bundan sonr.ı 31 
Mart 1935 tarihine kadar da ancak Ma
car Milli Bankası gqeleri tarafından l<a.
bul edileceği aliı.kadarlan:a mal Um ol
mak üzere jlin olunur. 

* Yımaııistana ba.'ık sevkiyatı azaldı 
mı? - Yunanistana yapdan balık sev
kiyatı bir miktar azalnuttJr. Bu azalma, 
Yunanistana ithal edilen balıklardan a
lınan munzam resim!erin arttınlmıt ol. 
maudır. Son vaziyetle bahklarımı:zın ki
ldsu 47.25 oantime tabi tutulmuştur. 

* Odaıun yeni bütçesi. - Ticaret ve 
Sanayi Odası meclisi, ytnn bir toplanb 
yapacaktır. Bu toplantıda, Oda'nın 935 
aenesi bütçesi, !.istik • deri rekabeti işi 
ve zeytin ihraç nizamnamesi projesi üze· 
rinde görüşülecektir. Toplantının ruz
namesi te>l:ıit edilmiş ve 57.afara bildiril
miıtir. 

Şeker kaçıranlar 

Suçluların dün de sorgu• 
larına devam edildi 

Bulgaristandan memlekctimi:;ı;e kaçak 
teker aokan ıd>eken.İn lstanbuldaki öye
lerinin gümrük muhafaza istihbarat iınir 
lifinde dün de sorgularına devam edi}. 

miı tir. Bunlardan ba:ı:ıiları suçlarım in
kar etmek istemişkt-, fakat yapılan mu
vacehclerde müşkül mevkide ı..aJaraık 
ıuçlarını gizliyememişlerdir. 

Suçlular yakında, hakların<la tan:ı:im 
edilen evrakları ile beraber, ih'tıll3S mah
kemesine gönderilecektir. 

1 BORSA 1 ._ ___ _ 
(lı Bankaaından alınan cetveldir) 

17 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
latikrou doibli 94,25 R>bbm 17 50 
1933 Erp.Pİ 97 An. Mümeaa:l 50.20 
Kaponauz 28,75,50 An. Tah~ili. ), il 45,60 

n 11 26
1
90 ,. n, ı ahvılı JJ.J. .,., 

• ili 27,25 
ESHAM 

lı Bankası Nam• 10 i Reji kapo•auıı: 
" " Hamilioo 10 Tele fon 

» " Müessis 951 T erkoa 

2,20 
10,60 
18,60 
13,15 Türkiye Cu.mhu· Çimeı:ı.to 

riyet Bankuı 57.SO lttibat deJ. 
Tram••Y 30,50 Şark de7. 
Anadolu Hiıae 28 Bal7a 

13 
0,87,50 

1,55 
4.65 Sir. Hayriye 16 Şark m. ecza 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 623,50 Prai 18,98,68 

Parla 12.03 Belsr•t 34.96.75 

Mil&no 9,28,20 Moako•• 10,90 

Nüyork 79.40 BerlİD 1,97,56 

CeneYI'• Z,45 Varıova 4.19 93 

Atina SJ.53 Budapeıt• 4.17 

Brükael 3,39,50 Madrit 6.79.87 

Amaterdaa 1,1,35 Bükref 78,99.114 
Sof ya 66,08,60 Viyana 4,29 

askerar namusıınu düfünen akrabalar 
ve bu gibi namus haksızlıklarmı te • 
mizleyen mahkemeler ııar. Si:;ı; benim 
bu küçük görüşüm üstünde Jüıüne dü 
ıüne İfİ derinleftirebilirnnl:;ı;. 

13 Bir"ncikcinun 934 
B.FELEK 

Ticaret odası 
Seçimi 
Seçim dün başladı, bu. 
gün de devam edecek 
TicarEt ve Sanayi Odası Meclisi i'lzalı .. 

ğı seçimine dün öğleden sonra Ticaret 
Odasın<la başlanmıştır. Rey sandığı tam 
aaat 14 te meclis salonuna konulmuş ve 
intilıap heyetinin huııuru ile reylerjn a .. 
tılmasına batlanmıştır. Bay Nemli zade 
Mithat, Bay Sadettin, Bay Cemal, Bay 
Hacı Recep ve Bay Gani'den teşekkül 
eden intihap he~ reylerin atılmasına 
nezaret etmişlerdir. <><la nizamnamesi 
mucibince, intihahala iştirik hakkını 
haiz olan azalardan muayyen bir mikıa
rının seçime girmesi icap etmd<tedir. 
Bugün de devam edecd< olan seçimde 
bu muayyen miktar dolmadığı takdirde 
seçim müddetinin uzablması icap etmek
tedir. 

Dün, Odaya kayıtlı birçok tacirler ve 
ibracatçıla.r reylerini kullanmışlardır. 
Sandıık şaat 17 de seçim heyeti huzunm
da kapatılmıştır. Bugün 14 te tdcrar ay
nı merasimle açılacak ve rey atılması ak
şama kadar bitmiş olacaktır. Seçime işti
rak edenler, undığa 40 ar kişilik listeler 
atarak aul meclis ô.zalanru ıeçecek olan 
müntehipleri ayınnıtlardır. Ablacak rey 
)erin kifayetine göre, seçim bugün bitti. 
ği takdirde yann bu müntehip1er topla. 
nacaklar ve asıl azalan intihap edecek
lerdir. 

Yeni Oda Mecfuinin kanunusaninin 
haf.tasında yapacağı ilk toplantı için ha
zırlıklara başlanmı~tır. 

iN HiSARLARDA 

Temiz afyon 
Çıkaranlara 
İkramiye 
f nhisar idaresi yeni ted

birler aldı 
Uyuıturucu maddeler inbisan idaresi, 

afyon müıta.bsil.lerinin afyonları temiz 
olarak toplamalan.ıu b!mİn için mühiın 
bh- karar vermlıtir. Geniı mikyasta pro
paganda yaprlarak ve teıv.ik edici tel"li
bat alınarak mü•tahısile malıd temiz 
toplattmlacaktır. Bunun iç.in de temiz 
afyon çıkaranlara .ikramiye verilecek, lü
zum göriilürse bir yaıak konacaktır. Bu 
suretle, afyonlanmızın vasati morfin 
derec:eoi yül..eltilecs, uzak prJun iate
,!iği sokt afyon miıktan da çoğaltılacak
tır. 

750 bin liralık satış yapıldı 
Uyu§lunıcu maddeler inhisarı idareol, 

son jkj ay içerioinde (750) bin liralık ıtl
yon satııı yapmı§tır. Son ıkla, uzak §Btiı:· 
tan 200 sandrklık yeni bir sİparif da.ha 
gelmiştir. 

Bay Cevdet Kerim 
İnce dayı 

C. H. Fırkası umumi heyeti ilzaundan 
Cevdet Kerim, kardeıi htmul Univer
site•i deri frengi hastalıkları doçenti Dr. 
Cevat Kerim ve Balat fabrikaG1nda ma
kinist Halit esasen aile adı olan "lnce • 
dayı" yı soyadı olarak almıtlardır. 

Adliyede 

Dişçi mektebin
deki hadise 
Bir talebe 10 ay, öbürü 4 
ay muvakkat tard aldılar 

Diıçi mektebi ikinci sınıf talebele
rinden Bulgaristanlı Sabri, gene ayni 
mektebin ikinci snufmda talebe bulu· 
nan Hayim isminde, Türk tc!>aas.r ol • 
mayan bir talebe ile bundan bir müd
det evvel kavga etıııiJtir. Sabri ile Ha
yiın kavga esnamnda vunışınuşlar, ara 
ların<la bazı münakaıalar olmuştur. 
Oğrendiğimize göre bu münakaşala
rın mevzuunu bazı ım.illiyet ve politika 
meseleleri te§.1<'1 etmiştir. Diwi mekte 
binde hô.dise olan bu vuruş ve müna
kaJa, nihayet, mektep inzibat meclis.i
ne ak.sebnittir. lru:ibat meclis.i iti tah
k "k etmq, neticede Sahrinin 10 ay 
Haymı'm da 4 ay muvakkaten tarde ~ 
dilmelerine karar venni§tir. 

iki ilkmektep mUfettisi mu-
' allimlige indirildi 

1 stanhul & tedrisat müfettişlerin • 
den Bayan Kıyınet ve Bay Ziya, gö
rülen lüzum üzerine ıniifettişlikten çı 
karılmq ve ;Jk mektep muall"mliğine 
ıindiri1m4tir. Bayan Kıymet Beyoğlun
da bir mektebe"' Bay Ziya da Yalova 
köylerind- birine tayin edilmiJtir. 

* Köy mektepler."nde tedrisat -
Köy mekteplerinde, ınaha.lı:i İİLtiyaç • 
!ar gözönünde tutularak, zirai tedri • 
aat yapılmağa başlamnıtıır. Zirai ted 
risat hem na.zari, hem amelidir. 

* Oğleedn sonra okutulacak ders
ler için - Hukuk fa.kültesi birinci sı
nıfında, öğleden sonra okutulmakta 
olan ameli denlerin öğl~en evved o
kutulmaa.ı »çift, talebe, dekanlığa mü
racaat ebniştir. Fakülte talebeleri, öğ
leden sonra aerbe&t kalmak ve cıleri
ne d~vam ~ için bunu rica etmİ.§
lerdir. Fakülte dek:uılığı bu tekJin 
m;imkjin olup olmay~ tetkik i . 
çin, Roma hukuku doçenti Bay Şem • 
settı"n Talibi memur ebnİ§tir. Cumar • 
tesi günü vaziyet anlqılaca.ktr. 

Köprünün 
Açılıp kapanması 

Bir çok halkı ve iı sahip
lerini müşkülata sokuyor 

Son günlerde lııöprünün açılıp kapan. 
ma u.atlan değiftirilcliğinden nakil va
sı.talan köl!rii_den .geçmekte *"üçlük çe
kiyorlar. B>r üci gündür köprü saat y~ 
diden sonra kapamyu'. Tramva)'Ur ve 
halk köprüden geçemediği için erken
den iıleri bqında bulunmalı: ~riye
tinde olan kimseler, mektep çocukları oo 
~-da beJdetip dunıyoı<lar. Bilhassa 
Fatihten hareket eden tramvaylar Har
biyeye gelemediği için Fatih ile Harbiye 
arasmda doğru tramvay bulmak kabil o· 
laınıyor. Bu yüzden h..ıon çektiği ılkm
tıya bir nihayet vermek l.iıznndır. K.öp. 
rü, halkın izdi:lıam balinde .,.lcaklarda 
bulunmadığı bir :zamanda açılıp kapan
malı, herkesin iıi.nden gücünden kalma
sına meydan verilmemelidir. Unulmama· 
lıdır ki, köprü, btaıııl>ulun iki yWasııu 
biribirine bağlayan biricik yoldur. Bu 
yolu sıı!>ableyin, herkesin itine gitmekte 
olduğu bir urada kötürüm bir bale ıretir
mdc doğru olmasa gerektir. 

Cür'et dedikleri şey bu 
kadar olur! .... , ... 

Müfettişin imzası taklit edilmiş, 
sahte rapor getirilmiş 

Pıt! satı§ memuru iken tevkif edilen, 

1 

ticelenmiı, dördüncü hukuk rnahlı.emesi 
aonra tahliye olunan, bir ~ gün evvel· kat'i kararını venni§tir • 
tekrac tevkif edilen Eıref'in bv tutulup Mahkeme Siirpacop'taki mmekkafabn 
bırakılıı macerası hayli gariptir: Ermeni cemaatma, mezarlığın da belecli-

Eşref meV'iıufen muhakeme e<Jilirlren yeye ait olduğuna karar vennittir. Bu 
bir gün m;ıılı.kemeye Eırefin muhakeme karar da kabili temyizdir. Mamafih artık 
altına alınmasına lüzum gösteren tahl<i· davanın temyiz edilmiyeceği söylenınek-

Çocuğu 
Çiğnememek için 
Bir otomobil dükkanın 
camlarını parçaladı 

Evve&i gün Necatibey caddesinde 
gitmekte olan §OfÖr Alinin idareain • 
deki 2442 numaralı otomobil önüne 
çıkan küçük bir çocuğu ezmemek i9'.n 
yan tarafa sapnu§, faakt Cevat Efen
dinin dükkB.nına çarparak camlarını 
kırmı§tD'. 

Lağım patlayınca 
Anadolu Kavağının Sütliioe mev • 

kiindeki ta§OCaklarmda çalışan Mclı· 
met Usta tftl kırmak için ablan lağım 
patladığı e.ırada etrafa sıçrayan laf· 
!ardan ellerinden ve gözünden yara· 
lanmıtşır. Tedavi için Cerrahpafa hu 
tahanesine kald~ımıqır. 

* Y ank"8ici - Kuledibince sakin 
Eftimyanm cebinden 2 lirasnu yanke
sicilik suretile aşıran Muata.fa yakalan 
DU§lır. 

* Kim kimi dövdü - Perş.ın.be 
pazarında Anlan hanında oturan Jo
zef Ta.hm.iste kuruk.ahveci Di.kranm 
kendis"ni dövdüğünü ;Jeri sünnii§, Dik 
ran ise Y aseften dayak yediğini anlat
nuqır. 

,. Yere düıen tabanca - Kara.güm 
rükte bakkal Sami dün gece Ç~ık.a
pıda tramvaydan inmekte iken cebin· 
deki tabanca yere dii§mÜ§ ve nokta 
memuru larafmdan görülerek ruJıaa. 
tiye,.; olmadığından müsadere edilı'Di§ 
tir. 

* Çarpı§ma - Vatman Felmıinin 
idar~deki tramvay Sirkecide toför 
Zekinin idaresindeki boş ot.omobile 
çarpmıştır. Otomobili hasara uğramıJ 
tır. 

* Vitrine çarpan araba - ld...-in 
deki arabayı Sultanhamamda Gündoğ 
du mağazasmm camına çarparak 144 
liralık zarar çıakran arabacı Ahmet 
\•akalanmııbr. 

• Kaçarken çukura dü§IÜ - Bey • 
kozda oturan Mw.tafa isminde bir şa 
hıo Salıpazarmdan geçe.-ken tramvay 
dan kaçmak iatemiı, fa.kaıt kanalizas
yon çukunuıa dü"°rek ayağından ya
ralBnml§tır. 

Saylav seçimi 
Yeni saylav aeç;ııninde, latanbulda 

rey atacak vatandaşların a<ledi dün 
a.lqam geç vakte kadar çalı.tılaralc lea 
bit edilrniıtir. L.tanbulda, kadm, er • 
kek ne kadar vatanda§m btihaba İJ
tira.k edeceği, bugün anlaşılacaktır. 

BELEDiYEDE 

Pazar yerlerinde satış 
Şehrin muhtelif yerlerinde hafta • 

dan haftaya kunılan pazar yerlerin· 
de satılan pırasaların mii§teriye çöp • 
leri kM.ilm.!- verild·~ ve çÖplerin 
tartılarak para.sı alındığı hakkında 
belediyeye i,kayetler olmu~. Bele
diye bu nokta üzerinde kaymakamlık· 
hınn :na.zarı dikbtini cel.bebnİftir. 

Kadıköy tramvayı çift 
hat olacak 

Kadıköy Tramvay hattının çift o
laral< in§a.sı için yapılan projeyi §İr -
ket idare mecli&i tasdik etmittir. Bu 
Jıuou&ta hazırlıklara başlanınıttır. Ya
kmda in§aata geçilecektir. 

Yeniden numarıtaj yapılıyor 
1935 senesi mayısında yapıla.cak 

cenel nüfw. sayımı için, ıehrim'zde 
dünden itibaren mmıarataj yapılı:ıı.ağa 
ba§lanmıt§U". Evvelce fen heyetinin 
hazırladığı krokiye göre, her eve ve 
anaya yeniden numaralar konmakta· 
dır. Numara.taj İp birkaç ay sürecek
tir. 

Bisikle içil erden beyanname 
alınıyor 

KıTa ile bi&iklet veren diild<in.cı • 
•Lardan, belediye birer beyaıınaıne al
mağa karar vermİ§lİr. Bi&ikletçiler be 
yannamelerini doldunnağa bqlamq • 
!ardır. Bundan sonra, hangi dükki.n • 

kalı yapan müfettiş lsmail Hakkı in>u· tedir. 
sile bir rapor gelmiştir. Bu raporda Eş· 
ref baklanda yapılan ilk ttiıkikatta sah· 
tekarhk görüla-ek tevkifine ve muhake
me altına alınmasını lüzum görüh:nüııe 
de bilahare tahkikat genişleyince böyle 
bir sahtekarlık olmadığı ve yanlıılığa 
meydan veren şeyin hesaplardaki bir de
ğiıiklikten ibaret olduğu, bio:>acnaleyh 
Etreiin suçsuz addedilme.il icııp ettiği 
yazılmıştır. Bu rapor üzerine mahkeme 
Etrefin gayrimev<kuf olarak mubıı.keme

Öldürmek için mi atmış? 
Balatta Karab&§ Mehmedi öldiinnek 

maluadile üzerine silah atmaktan suçlu 
Hurhaneddinin duruımasma dün başla
nılmırtır. 

• larm. bu kadar bisiklet kiraladık!~ 
ve Jıı"mlere kiraladıklan 8ıontrol edile
cektir. Qn yqmdan küçük çocuklara 
biıııtkılıet kirala.nmıyaca.ktır. 

sine karar veımiıtir. 
Fakat bilahare bu raporun da sahte 

olduğu, rııporun taııdığı tarihte müfettiı 
lsmail Hakkının ba.tka tehirlerde bulun· 
duğu, bu gaybubetinin iki, üç ay de,•m 
ettiği ve raporun uydurma olarak tan· 
zİm edildiği anlaşılmış, müfettiı Iunail 
Halda da kendi imzasile böyle bir rapoi" 
verildifini duyunca hemen adliyeye mü
racaat ederek kendiainin böyle bir rapor 
vermediğini bildirmiıtir. 

Bunun üzeri.ne Eıref tekrar tevkif o
lunmu ıtur. Şimdi de bu raporların naul 
olup la sahte olarak tanzim edildiği ve 
nasıl bir cüretle mahkemeye kadar geti
rildiği tahkik edilmektedir. 

Sürpagop mezarlığı 
Sürpacop davası dün kat'i surette ne-

Budıaneddin Kare.bat Meb.medin Alu
kalı olduğunu, polislerin kendi.•ine Ka
rabaş Mehmedi yakalayıp getirmesini 
tenıl>ih ettiklerini, Karab:ış Mehmet te 
kaçmağa teşebbüs ettiği için yanmda bu
luruuı ve yalnız ses gı.kanp adam yarala
mayan tabanca ile at~ ettiğini sôyle • 
mittir. 

Karabaş Mehmet te mahkemeye bir 
iıtida göndererek tabaııcamn öldürme 
kastile atıldığını ve bunu §ahitlerin gör
düğünü bildirmiş, bu tahitlerin getir
tilmesini istemiştir. 

Muhakeme bu taiıit:leıin ve mahkeme
ye gelmeyen Kanıllıq Mebmedin getirtil
mesi iç.in ba§ka güne bırakdmışbr. 

* MUDDEIUMUMILIKTEN. - 35 
lira ma&§b Gaziantep müdeiumumi mua· 
vinliğine tayin edildiği Yüksel. Adliye 
Bakanlığından telle bil<'lri.le·• Kulp ha
kimi Reşad'm 934/6463 numara ile me
muriyetimiıe gelmesi. 

* Yalnız kapalı fif"den para alına
cak - Lokantalarda, m~ye a.çık 
JÔ§e ile verilen 6Ulardan, aynca su pa
rası alındığı ycıılunda belediyeye tika-
yetler olmU§tur. Belediye kayma.kam
lıklara bir taminı gönderet"d<, lokan
tadıann, yalnız kapalı şi§derden s.u 
parası alabilecdderini bildinnipir. 

1 Küçük haberler 1 
* Sinop valisi gitti - lz.iıii olarak 

lstanhuld abulunan Sinop valisi Abdül 
hak Sava§ izni bittiii':nden dün vaz.i • 

, feoi batma dönmiiftür. 

Elektrik UtUsU kullanınız 

'.Alevi, dümam ve tehlikeli ko

kusu yoktur. Her dakikada hizmc-

te amadedi~. Sarfiyatı 
ila 3 kurut kadardır. 

saatte 1,5 
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Ressamla k«dııı 
Bir yabancı gazetede okudum. 

şimdi Amerikada yeni bir moda tfı 
remiş: Kadınlar, balolara gider • 
ke~, veya süvare elbisesi giydik • 
lerı zaman açık kalan sırtlarına en
va çeşit resimler yaptınyorlarmıs. 

Moda garibeleri namına ifittiği. 
miz bir bu kalmıtşı. O da oldu ni
hayet. 
• Şimdiye kadar kadınlar yüzle • 
rınden maada bir de tırnaklarını 
boyayorlardı. Ve bu boyanın elbi
se renginde olmasına bilhassa iti
na ediyorlardı. Mesela tuvalet ma
vi mi, tırnaklar da mavi olacak. 
Tuvalet krrmızı mı, parmaklar da 
kasap çırağının parmaklarına dö
necek. 

Ecnebi gazetenin yazdığına gö • 
re sırt boyamak işi de böyle imis. 
Hatta bunda ihtisa8 sahibi olm,;ş 
ressamlar bile varmış. Elbue ne 
renlue ııırta yapılan re8İmler de o 
renk oluyormuş ••• 

Kadınların nedense boyaya kar
şı olan büyük bir zaafları var. A • 
caba güzel saantt'arın zevkine er· 
keklerden ziyade vardıkları için 
mi dersiniz? 

Bu meseleyi bir arkadaşla konu· 
•uyorduk. O bu noktai nazarı der
hal kabul etti: 

- Kadın dedi, güzel s.nattan 
erkekten daha çok anlar. Onun z:v 
ki daha incedir. 

-.- Fak.at, diye cevap verdim. ôy 
le ıse neden bana bu vadide er. 
kekler kadar büyük şöhretler yap
mış kadınlar gösteremiyorsun? •• 

Arkadaşım dudağını büktü: 1 
- Kardeşim dedi, ben anlarlar 

dedim. Yaparlar demedim. Belki 
üşenirler de ondan ellerine lıçayı 
pek alamazlar .•• 
Konupnamız devam ediyordu: 

Ben ilave ettim: J 

- Ya dedim, ıu boyanma me • 
selesine ne dersin?. Yüzlerini göz. 
lerini, tırnaklarını, daha ne bile • 
yim ben, şu son :zamanlarda oldu
ğu gibi sırtlarını boyamasına ne 
dersin? 

- Söylediğin doğru, fakat bos 
ve temi:;ı; bir tuval üzerine resi,;. 
yapmakla, bir fotoğrafı rötüf et • 
mek arasında fark olduğunu da u· 
nutma... Öyle kadınlar var ki boş 
bir kiiğıt üzerine alelade bir dudak 
resmi yapamazlar, fakat kendi da 
daklannı boyamakta orta bir res -
samdan daha ziyade maharet gös
terirler ••• 

Bence bir kadınla bir re:.sam a
raaındaki lark bu değildir. Ressam 
heyecanı olan bir sanatkardır. O 
tabiatin renklerini göriir, kalbini 
onunla hal ve hamur eder, gözleri
ni o renkle, o nisbetlerle besler ve 
sonra bütün görüşlerini çizgi ve 
boya ile bof bir tuvalin üstüne yer 
leftirmeğe, tesbit etmeğe çalışır. 
Peyizaj, yapan, portre yapan, kom 
pozisyon yapan her reuamı hare • 
kete getiren şey tabiattir. Heye. 
candır. Ve tabiatin renkleridir. 

JokonJ'un tebeuümünü çizen 
Leonar dö Vinçi hiç şüphesiz ki 
gördüğü veyahut muhayyeleainJe 
yarattığı. kadın tipini canltmdır • 
mak için fırçaaım eline almı1tır. 

Grupu gösteren bir tablo, gru· 
pun karşısında yapılmıtpr. Sonba
harı yapan ressam, paletini, fırça· 
ların, boyalannı alıp, ısoluk yap
raklan düşen ıuın benizli bir or • 
manın veya ağaçlığın gölgesi al • 
tında çalıJmıftı.r. 

Reısam tcıbiati akaettirmeğe ça
llfan bir ııanatkiir, kadın tabiati 
beğenmiyen bir sanatkardır. Onun 
için tabiatin verdiğini kuvvetlen -
clirmekle kalmaz, ekııeriya onları 
bozar değiştirir, bunların yerine 
kendisinin, Jalıa doğrusu, cemiye
tin keyfine uygun giden çizgi.'eri 
ve renkleri ikame eder. 

Mümtaz FAiK 

TAN 
MİLLIYET'in yeni 

adı olacakhr. 

Muhabir Bay Ragıba 
Anadohıda gazetemizin muhabirliğini 

yaptığınız sıralarda nammuz>. kaydetti
ğiniz abonelerden :ı:imınetinizde tahak
kuk eden hesabab taafiye etmek üzre id• 
rehanemize müracaatınız, adresinizi h~!. 
mediğimizden, iki defa ilan edilmişti. g.., 
günkü tarihten itibaren bir hafta zarfın• 
da matbaamıza gelmediğiniz takdirde 
kanuni yo?lara müracaat mecburiyetind4t 
kalacağımızı bir kere daha beyan ederiz. 
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l _________ ı 1 f Türk ökonomi ve tutumluluğu . 
$ 

Öz dilimizle 
) ı Öz Türkçe ile 
J Bilmecemiz 

"Tutum yedigünü bakımından,, 

Her iyilik, her doğNlulc ve her güzel· 
ti!< gibi, "Ulusal ökonomi", cUlusal tu
tum» düıünceleri de bize Cumurluk ile 
b<:ı-aber gddi._ Cumurluğun son dört 
yılı içinde, gerçekten hızını aldı, kamu· 
nun yiiceğine kök salmağa başladL •• 

Bilirsiniz ki dört yıl Ör>e<> vatlak vere
rek bütün yeryiizün\i kaplamağ-. baıla·· 
yan ökonomi varlığının yurdumuza da 
dokunması yüzünden ulusal paramızın 
değeri tutunaııııu: bir iniıe kapılmı1tL
Yurtda1lan derin bir korkudur alm11tı. 
Bunun üzerine Cumurluk törüsü, he
men işe el attı. 

Ulusal panumzm d ğerini koıumak 
yöndemlerini buldu. Bunun ~ dokunak· 
b tutamakları olan: "denk bütçe", •dÜZ· 
ııi.n ôdcm~» ~emellerini P~tt~di. (Al· 
tın) biriktirdı. Kamunun yuregınd• pa• 
raınızın değeri üzerinde sarsılan gÖV.,n· 
Jeri, yerine getirdi-. Ki bir paranın de
ğen ;çın yurtclaılarm göveni kadar, do
kunaklı bir nesne yoktur. Sonra dış alış 
variılerimizi düz nledi. •• Uluslar arası a
lışveritlerd , dı1& sattrimıız ürünlerimi· 
zin değerinden Ü•tÜn değerde yabancı 
malı almamak kurallarını kurdu. 

O dcnlu ki, cmnurluk törümüzün 
tuttugu bu yol, yabancı ülkeler için de 
bir ;)rnek oldu diye öğünümek, biç te 
yersiz bir övünç olmaz ... 

Netekim biz değil Avrupa ökonomi er
lerinden bir çoğunun yazıları bile, 
''Tüı4< Başbakanı ismet l oönü'nün da
ha ör>eeden aldığı bu ökonomi yöndenı
lermin doğruluğımu gösterdi", diye ister 
i&temez, övüyorlardı._ 

• • • 
Bu kısa baılangıcı uzabruyarak as• 

konğınnuza, konuıuğumuu (mevzuu • 
muza) geçiyorum. 

Bir yandan ( il) ce bö~ ökonomi 
yöndemlerine bafvuru~en, bir yandan 
da yurtdaılann ökooomke bilgisizlikle
~ gidernı.ık, yollarnu, kamunun öko
nomİce, tutwnlukça, ~ve yetiıti
rilmesi yollan da aranmağa baıladL 

llce alınan ôkonomik yöndemler, n 
t..tulan tutum yollan ne denli doğru ve 
ne el& verimli olursa olsun, tek yurt • 
daşlarm da bu yolda yetipnesi ve yürii
meai ile elele verilmedikçe, istenen ama· 
ca, istenen kısa yoldan, ve az bir (Uz) 
içinde varılamazdı. Onun içindir ki gene 
dört yrl once idi.- Ba§hakan General ı .. 
met lnönü'nün ,(Büyük ulus kurultayı) 
n<la söylediği bir söylev ile, (Büyük U
lwı Kurultayı) Bafk:am General Ka
zım -zalp'm batkanhğı altında (Ulusal 
ökonomi ve tutum kurumu) kuruldu. 

Bu kurumun güttüğü ülkü: 
a - Kamuyu, yeniz para savunrıak· 

lan korunmak, tutumlu y~ yolun· 
da yetiştinnek-

h - Yerli ürünlerimizi kamuya tamt
mak, sevdirmek ve kullaındırmak, 

c - Yerli urunlerimizi çoğaltmağa 
ve benzeri olan yabancı ürünler kertesi
ne çeıitli, guzel, ve ucuz yetiftirmeie 
çalıl"'aJllDl öviitlemek.-

Bu kurumun, bu üç ana tutum yolan· 
da bugüne kadar, yaptığı iıler, gerçek
ten övunmeğe değer bir kertededir. 

Biz :;.. yazımızda yalnız yersiz para 
aavut'::ıaktan konınmak, tutıımlu olmak 
yol u r. • a kamunun yetİJmesİ uğrundaki 
aavaı.run verimine laaa bir gÖz atacağa: 

19:..J te ulusal bankalarda birikebilen 
tutum paralarının tutan 3 milyon iken, 
ba kurumun kurulduğu yıl • 1928 • bu 
küçük biriktirmelerin tutan (22) milyo
nu ve geçen cumurluğun onuncu }'11-
dönümüncie ise (70) milyonu buJmuıtu , 

Demek ki yurtdat!arm ulusal banka
lardaki küçük tutumlarmm tutarı yılda 
af8ğı yukarı 9.5 milyon birer artıı ile ka
barmaktadır. 

Tutumlu olmak ne demektir? 
Tutumlu ohnak, para biriktirmek do

mek: az yiyerek, eliften arttınnak, Teyll 

çıplak gezerd< giyeceğindesa lapnalr yo
lu ile çok para biriktirmek değildir. Böy 
le ...tını yersiz, asqsız ve yanlq bir -1:· 
tını olur. Arttııımm diriliği, cağtığı ve 
aağLmılığı üzerinde i<ötülüiü olur. Bu 
arttını tembel arttıntı olur. Bu yolda 
arttmş düfiinceai, bizi ''bir lokma, bir 
bm<a" sözüne geri götürür. 

Onun için diıten ~ qten arttır • 
mak, daha çok çalıtarak, daha ç<4 b · 

Milli tefrika: 47 

- Peki ağabey •.• 
-Terzi getirmedi mi elbiseleri· 

ni? 
- Hayır... . 
- Al bunu.- Arkadatlarmla 

sarf edersin. 
Kimseye göstermeden kardetinin 

cebine iki lira atmıftı. 
Bakkaldan gazete alıp Binbirdi

reğe saparken çocukları durdukla
rı yerde bulamadı. Gülerek; 

- Piç kuruları! .. - dedi - pa
rayı ezmeğe gittiler. 

Ayşede surat bir karıftı. Gensin 
Cloğru üat kata çıktığım görünce is
temeye istemeye seslendi: 

- Yemek yiyecek misiniz küçük 
bey? 

- Yukarı çıkar ..• 
Valde hanım öğle uykusundan 

kızın bu bağırtısile uyanmış ola . 
cakt•. ikinci kattaki odalardan bi-

- O:z: türkçe ile -

zanarak arttırmak... lıte güdükıcek art
tırma yöndemi bence, bu.ı .... _. 

Bu yolda ça!J§an bir itçi, bir çiftçi, bir 
ayrıık satıcw, bir dükkancı, bir mağaza
cı ve hir alıı verişçi ve bir aylıkçı, gün
delik, ayld< veya yıllık gelirinin, kazan. 
cmın onda birini, "Ak akçe kara gün i
çindir" ala sözünü tutarak, arltınnazsa, 
o tutumlu değil demektir. Hele biitütn 
emei!ini verdikten sonra dine geçen para 
nm claba çoğunu harcarsa, ona tutumsuz 
elemek te az gelir. Ona ( savunık) demek 
daha yerinde olur. 

Şimdi yurtdaşm, bu yolda arttn-dığı 
parayı ne yapsm? Yalnız kendi yanında, 
kendı çıkınuıda, veya eskiden olduğu gi
bi bir küpte mi aaklaını? 

Böyle yapılırsa, gene tutumluluk yap
uuş olmaz. •• Bu yoldaki biriktiri}in bat· 
ka bir kötülüğü de vardır". 

Bir kez, bu yurtdaş hem kendi çtkan
m bilmiyor demektir, he= de ulusal gü
cümüzden, kendi payına düşeni esirgiyor 
demelrtir. 

Kendi çrkarmı bilmiyor demektir; de• 
elik. Çünlui kendi yanında, kala$Illda, Çt· 

kınında ve kilpündeki para, biç bir iyi
lik getiremez, a ğ getinı:ez, üremez. 
Donuk ve kısır kalnuı bir paradır. Ulu
sal gücümüzden üstüne düıeın payı esir
giyor demektir, deci&. Çünkü bir uluıal 
bankaya koysa veya bir iç ödüncıi ve
ya bir Ergani Odüncü alsa, hem kendisl, 
verdiği paranın 7C4 .. 5 İne ya:km asıi 
alacaık, hem de o para ulu.sal ökonomi 
işlerimizin güciınü arttırrrut olacak iken, 
hunu yapmıyor demektir. 

Dernek salt para arttırmak, tutumluluk 
demek değildir ; onu hem kendisi için. 
hem ulus için, yııri için verimli, asiğ'li 
ve değerli olacak kaynaklara, hiç olmaz· 
sa, ulusal bankalarmnzdan birine yatır
mak g erektir. 
Şunu iyi bellemeli ki: 
T ürk yurtdaşı, fürk kamwıuıum gü

cünü, kendi gücün den, Türk uhu unun 
çıkarını keneli çıkanndan üstün tutar 
ı.;,. erginliğe ulaşmadıkça; Tiiri< yurtda
ıı, Türi< yurdu içinde ı ü& ulusunun bir 
teki olarak kendine dii§en uluu l borcu 
kawayacak kertede yetitmedikçc : ulu
sumuz, kendine yaraşan yüksek ve en
gin ökonorni genliğine ve geniJiiğine, is
tenilen kısa bir uz içinıle, varamaz. 

Onun için, çocuklarımıza, yurt· 
daşlarnnıza durmadan, dinlenme
den verecegmıız öğüt: Okono • 
mice zengin, uyasaca zorlu bir Türk U· 

luıu arasında, bayındır ve bezeli bir 
T üri< yurdu içinde göğsü gergin, abu 
yükoek, gövdesi gürbüz, karnı tok, urtı 
pek bir Türk olarak yll§amak için, ölro
nomi ve geçim alanında bilgili, çalışkan, 
becertldi, doğru ve tutumlu olmak fil. 
küsüdür. 

Y eıilköy: A. RIZA 

Bugünkü program 
I S T N B U Lı 
18: Alma..Qca der•, 18,30: lstaubu.l koa.ser

T&tVT&rı kon••ri: Fra.naa tl7atroau.ndan. treaı• 
miıyoD. 19,30; Düaya haberleri. 19,40; Jimn••· 
tik: Ba r a • Asade. 119.SO: Şiir (NKat Cemil.) 
20: M aliy• bakanlıiı na.mm& kouferan.ı. 20,30: 
Tasarruf .,.. yerli mallar la.aft~ koofel'&ll.I.. 
20,50: Mada.m Volina MÖ17Ö Arzamanof tara
fmclan t••· 21,15: An.aclolu. ajaa.&1 • borsalar. 
21,30: Orkeatra. 

823 Kbz. B 0 K R E Ş. 364 m. 
13 • 15: Plik. 18: Pli.iL 20: Konferanı. 20, 

20: Plak. (Oda musikisi.) 20,45: Konferans , 
21 ,05: Senfonik konıer. 22: Konferauı. - kon .. 
•erin de•am.ı. 22,30; Haberler. 23.,15: Kah•e
haıM konseri. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Şarkılar. - Konferans. 18,35: Salon aa

•İki pl&klan. - Sö2lar, 19,15: Moza.rba ••-
lerindea konser. - Sö:sler. 21 : ••Beya.ıı: Ma
zurk~. isimli Frall.% Lebann opereti. 23,15: 
konsıeorli rekli..mlar. 23.30: Plak. 23,45: Lela 
musikisi. 24.06: Piyano • Keman koaıeri.. 

686 Khs. B E L G R A T, 437 m . 
19,30: Sözler. 20: Reld&mlar. 20.10: Plak. 

20,15: Haberler, 21 : Kanıık tarlalar. 21,30: 
Belsrad filbarmonisi tarafındaa k••••r. 23: 
Hahf'rler, 23,30: Plik. 

545 Kbs. B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18,30: Piyano yardımile popüler ıarkılar. 

19: Sözler. 19.30: Plü. 20: Sö2ler 20,30: Koro 

Müeılifi: Naı.mi Şehap 
rinde bir karyola gıcırdadı: 

- Nazmi! Nazmi oğlum! 
- Ne var anne? 
- Gel bak ne diyeceğim. .• 
Maamafih Valde hanım, onun 

gelmesini beklememit ve kapıyı a
çıp sofaya çıkmıftı. Şitkin gözka
paklarını oğuthırarak; 

- Yavrum ... - dedi - Cuma 
günü için kimseye söz vereyim de-
me ... 

- Neye anne? 
- Sadun beylere gideceğiz, ha-

nım bugün u,.ağıru göndennit per
~mbe günü aktamı gideceğiz, pa
zar günü sabahleyin döneceğiz. 

- Ya mektebi ne yapacağız an
ne? 

- Artık iki gün asrverirsin •••• 
ne olur? 

- Söz veremem ... 
-- Ne demek istiyorsun? Kadını 

gene yüzüstü mü bırakacaluın? 

Toprağıma düşen gün 
ışığı! 

Öz dil, gönüllerde yerini yapı
yor. ~ski sarsaklıklar, eski bocala
malar gitgide azaldı. En ağdalı 
yazanlmımızda bile, bir yazış kısa
lığı, bir kavrayış inceliği, bir anla
tış değişikliği var. 

Eski dilden, yeni dile doğru baş· 
layan bu yürüyüf, bir kızak yanfı· 
nı andırryor. Kaymağa alışanlar, a
yaklarına kayağı geçirdikleri gibi, 
ortaya çr kıyarlar. 

Yeni alıfmağa çalışanlar, biraz 
çekingen, ya düşersek korkusile tu
tuna tutuna, iki yanlarına bakına
rak ilerliyorlar. Kızak yan"na, en 
erken girenlerden biri de ben ol
muştum. ilk denemelerde, ne yalan 
söyleyeyim, öyle zorluk çekiyor
dum izi, bir aralık yolun yansına 
varmadan geri dönmek kalamdan 
geçiyordu. 

- Bu i~ yüriiriıez! •• BoFna uğra 1 
şıyorı<un! diyenlere karşılık verme
nin ı;üçliiğü de bir yandan beni 
uğrtıftırıyordu. Gazetede "öz dili
mizle,, onc-ak aekiz on yazım çık
mıştı. Bfr gün başyazarımız Bay 
Mahmut, beni çağırdı: 

- Öz dille aran nCl8ll? 
- Özeniyorum •• dedim. 
Gülümseyen yüzünde tatlı ve •ı

cak bir gölge vardı : 
- Yaz, dedi, Ankarada yazıla

rını beğeniyorlar! .• 
Çöl ortCl8lnda yapyalnız giden 

yolcu, bir su kaynağının fırıltıaını 
duyunca, nasıl bütün yorgunluğu
nu unutursa, ben Je bu bir kaç •Öz
le, çektiğim bütün güçlüğü unut
tum. 

O gün, bugün, Jaha özençli, da
ha candan, hepsi bir yana, daha ko
laylıkla yazıyorum. 

Arada bir; tanıdıklar arCl8lnda: 
- Gerçek, güzel yazıyoraun! 

diyenler, ekaik değil. Onlara: 
- Hayır! Jemek istiyorum, yan

lıfınız var, güzel yazan ben deği
lim. Toprak kadar değersiz olan 
varlığıma Ankaı-a güneşinden bir 
damla düftü de ondan. •• 

Yazılarımda benim değil, o "ör 
damla,,nın lflğını görüyorsunuz 1 

Yoksa günef görmemi, toprakta ne 
biter? 

M. Salahaddin GONGöR 

Ged'kpaıada cami sokağında (Evkaf 
müdürlüğü) altındaki sokakta 48 nume-

rolu HANE ACELE KlRA· 
LIKTIR 4 oda, 1 mutfak ve küçük 

balı~ ile teri<oc, elektrij; mncut olup 
görmek için Sirkeci' de eczacı Ali Ri· 
za Bey eczanesine ınüra.caan 

konseri 24,45: Haberler, 23.05: Çinpae .... 
ıik.iıi. 23,40: Asker mızıka.az. 

ROMA·NAPOLl.BARI 
18,lO:Ka.ntıkk koaıer. 18-55: Sözler •• pli.k 

21,45: Fantu.i klUik musiki 23: Radyo pİy .. L 
"JJ •orriso ehe yerr•• 24: Soa haberler. 

Kh<. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,20: P iyano kon.seri. 18.50: Okonomi. 19: 

Fenlaa.dya bak.landa •Özler. 19.20: "Aboi., ad
lı •keç. 20,35: Poraelacılık. 20.SS: Kültür 
propacandaıı. 21: Haberler . 21,15: Münihten 
nakil. 22: Şarlalı konıer. 23: Haberler. 23,20: 
Dans •• hafif parçalar. 

Kb"- P R A G, 470 m. 
ıs,os, Plak. ıs.ıs , Sözler. ıs.ıs, Pille. 18,35 

Ahnanca del'L 18.SO: Şarlular. 19,lOı Ziraat. 
20,10: Kaartet konseri. 20.35: Edebiyat. 21.451 
Senfonik konaer. 23: Soa haberler. 23,15: Pli.it. 
- HalMfrler. (lnıilizce der•.) 

592 Khs. ViYANA 507 m.: 
18,25 Piyano konseri, •Özler, 19,38 Der•, 

20 Haberler, 20,10 Milli netriyat, 20,35 Ka
nıık musikili provam, 22,15 Oı.ald Kabaı
ta'ant idu .. iade Umumi An-upa kon...-i 
(Se•fo•ik), 23 .. 05 sözler., haberler, 23.40 koa
feraa•. 23,55 Pli.le, l Kuartet koaseri. 

- Yook .. Pertembe akşamı gi· 
deriz. Fakat ben nihayet cumar· 
tesi sabahı ilk vapurla. •• 

Valide hanım oğlunun sözünü 
k~'erek tiddetle haykırdı: 

- Olmaz •.• Serketliğin bu kada. 
rına tahammül edemem. Ne söylü
yorsam o olacak!.. Unutma! Per· 
~mbe günü saat bet vapuııuıa ye
tifmemiz lazım. Anladın ını? 

Nazmi ilerisine varmadı: 
- Peki anne .. Peki anne - de· 

di - senin dediğin olsun. 
Odaya girerken annesi hali ho

murdanıyordu. Az sonra onun ah· 
çıkadına avaz avaz bağırdığını 
duyau: 

- Gene mi sirke? hanım kendi· 
ne gel ! On gündenberi belki üç 
yüz OOdı:a sirke aldırdın bana .•. aaa., 
delirdin mi kadın? 

Ayfe yemek tepsisini gene bir 
karıf suratla getirmişti. Fakat o
dadan ça.buk çabuk çıkmadı. Per
delerin inik olması, bir pantalo
nun halı üstünde Naznıinin ayağın
dan çıktığı gibi kalmıt bulunması 
havlının pisliği, gardirop aynası
nın üstündeki bir karıt toz, galiba 
hep t.imdi gözüne ilitmitti ki, per
delerı açtı, havlıyı değittirdi, ayna
yı sildi ... 

Bu işleri görürken gözucundan 

G eçen defaki b ilmecemizi doiru halleden~ 
ler çekilen kurada b irinciliii : $itli Terakki li· 
•••inden 212 numarah Bay Malik M emdu h., 
ikinciliii S üleymaniyeden Seniha R emzi Ha • 
a.ımlar kuanmıılartlır. 

Matbaamıza kadar tetrif ed•ek hediyel ... 
r in i almaları kendilerinden rica olunur. 

Ceçıın defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

Oımanhca kartW:kla.rını y z.dıiımı:ıı: kelim ... 
lerin öz tiirkçe mukabillennı ıekliıni:ıı:in bot 
yerlerine yerlll!ttirerek keıinı:z •• (J\,lılliyet: 
Bilmece Memurluiuna) ıönderiniz. Bilmec ... 
nuz.i doğru b.a.Uedenler ara•ıada kura çeki -
yor •• k~.anlara hediyeler •eriyoruz. Bil· 
mecemizın muddeti perıembe sünü akıamnıa 
kadardır. 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 -• ı • 1 1 1 1 

1 1 
,. 1 1 1 D ı 1 

1 1 1 
1 , .. , 1 1 1 
' 

111 1 1 l•I 1 1 :m m ı • 

\il' 1 ı•I 1 1 i 1 :• 
1 ıa 1111 1 1 1 1 ., 1 1 1 1 •ı 1 

ı• ., mı Ilı•., 

1 

111' ' 1 1 Jıgı 1 1 

~ ı' ı•ı .• 111 1 
11,._....;.._.:I__;;~----';;...;.~. 

S O L DAN SACA 
1 - K enar 31 P ar a e•İ 5 
2 - V a li.de 3., dünya 4, D i.m, ıebeke 2. 
3 - Gü.:ı: erg&h 5. 
4 - Ca n , haya t, ruh 3, Nezaket 3. 
5 - Eda t 2. Şayia 5 
6 - Bal ameles i 3. inhiraf etmiıt 5. 
7 - Mi•af ir 5 . Bir muh.arr irimiz 3, 
8 - Çok dei il 2. 
9 - Çah, •• hnnç 4. N ihayeti 4. 

10 - Cenk, h arp 5. 
11 - Ea.mu2eç 5. Deraka p 3. 

YUKARDAN AŞACI 
1 - Anr 3 Kaide, ka nun 4 Sada. 2. 
:l - Mec.al•İz 4. 
3 - Ülfet 7, Dem 3. 
4 - Bir adet 3, 
5 - Ecnebi, lezzet 3 Müı..-rik 6 . 
6 - Buy, kelp, miık. 2 . 
7 - lıaret 2 Mecburiyet, cender .. ta•yık S 
8 - Büyük hir •ilA7etimi.11 6. Laka p 3. 
9 - Cet 3. B a di7e 3. 

10 - Hun 3. Timıab 3. l t t• 3. 
11 - Sem , zehir 3. Kemer 5. 

lıtanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

3000 kilo Beyaz Peynir a -
çık eksiltme ile alınacaktır. Ek 
siltme giinü 22 • 12 - 934 Cu
marteıi günü saat 14 tedir. 
Bağlantılarını öğrenmek iste
yenlerin her giin, eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat· 
te birinci pey paralariyle Çor
ludaki aatmalrna komisyonuna 
gelmeleri. (667) (8233) 

9745 

htanbul yedinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolaya malıçuz olup panıya 

çevrilmeoine kanır veril<m eamyab ı.

yolalar, lavemanJ.. vesaire 19 • 12 • 934 

gÜnÜne müsadif Çarıeııl>a ..at 12 den 

13 e kadar Galatada Mumhane caddeain

de 35 -alı Yaldız banm önünde ha

zır buhm.....ı. ~ tarafından açılı: 

arttırma ouretile aatılacaiı ilan oı.-u-. 

hep genci süzüyordu. Fakat o bü
tün bunların hiç farkına varmı
yormut gibi tepsinin başına geç. 
mit, ittihalı ittibalı abttırıyordu. 
Bir taraftan da kiın bilir hangi 
kızın sapsan bir kağıda üzene bü
zene yazdığı ipkane cümleleri o-
kuyordu. · 

Nthayet Ayte dayanamadı; 
- Tabii •.. - diye homurdan

dı - hizim pabucumuz artık dama 
atıldı! 

Ve ..• devtirmek üzere eline aJ. 
."dığı pantalonu karyolanın üstüne 
fırlatarak, kapıyı vurdu, çıktı. 

Eğer, arkasından Nazminin kıs 
kıs güldüğünü ve sonra bu gülütün 
birden tiddetlendiğini, gencin az 
kalım boğulur gibi olduğunu gör
mü, olsaydı kim bilir daha ne küp-
lere binecekti. ! · 

Nazmi güldü, güldü güldü. Sonra 
cksürerek, tıksırarak doğruldu. Bir 
kaç yudum su içti. Bu sefer de hıç
kırığa tutulmllfhı. Arkasını yumruk 
)ayarak hir a,ağı bir yukarı dola+
tı. Neden sonra rahat bir nefes al
dı. Tekrar tepsinin baJına geçer
ken; 

- Oooh be! - dedi - boğulu
yordum. Ne kadar da güleceğim tut 
tu? Azıttıkça azıtıyor .• Nasıl kurtu
lacağız bundan? 

Bir et parçasına çatalı batırın-

- Büyük artiıt 

RONALD COLMAN 
Bu Perıembe akıamı 

s A R A y 
ıinemuında y e dilber yı l dız 

LORETTA YOUNG 
p R E N s A H M E T 

lunited Artist'in 

i
l ' Fraııaııc mllkalemeli 

filminde -Sinemanın keıfedildiğj gündenberi yapı lan filmlerin en muazzamı .. en müthi~i 
Akıllara hayret veren bir film : Hakiki 

T A R Z A N ve E Ş 1 
Bu filmin kuvvetini anlatabilecek cümleler bulmaktan aciziz. 

lstanbul ikinci icra memurlu undan: 
Mahcuz ve parnya çevrilmesi mukar· 

rer ( F otoğraflr ka.-ton mukavvalan ile 
mamul Itriyat kutulari) 20-12-934 tarİ• 

bine müsadif perşembe günü sııat 9 dan 
10,30 za kadar Galatada Hüdavendigar 

hanında ikinci katla Mühürlü bulun
dukları yazıhanede açık arttırma ıuretile 

satılacaktır. Ayni borçtan dolayi mah
cuz bulunan Bir adet elektrikle müte

harrik Pedal Biriyant Matbaa nınkina11 
ile ve&air eşyalar dahi 20-12-934 tarihi

ne muadif perşembe günü saat 11.30 
dan itibaren 12,30 za kadar Sirkecide 

Antalya nakliye anhan deposunda a· 
çık arttırma suretile satılacaktır. T a· 

tiplerin aynı gün ve <saatte mahallinde 

hazır bulunacak m emuruna müracaat
ları ilan olunur. (5967) 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi. mukar

rer bir adet yol halr11, bir adet zemini 

ktrm1zı hali, dokuz parçadan ibaret oda 

takımı, bir adet taban halr11, bir büfe, na

kışlı bir konsol bir gardrop vesair ev e1-

yası 24-12-934 tarihine müsadif pazar

tesi günü saat 10 elan 11 e kadar bi

rinci açtk arbrma ıuretile Nitantatın

da Rumeli caddesinde ahtap Afitap a

par trmarun birinci katında satılacağından 

taliplerin yevm ve mahalli mezkurda ha

zır bulunacak memura müracaatları ilin 

olunur. (5946) 

• • • 
Eski Franıız Tiyatrosunda 

Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 
12-12-934 tarihte çarfBDtba günü ak· 

f8I1U saat 20 de cuma günü cündü:ı 
saat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ehem R"fİI, beste!~ C.. 
mal Reıit. 

• 
BİTME İŞ 
SENFON İ 

ILDIZ 
Sinemasında _..,,_ 

~~~-----__.._...- JJ11 
Evvelce Beyoğlunda Kamer hatun 

hal lesinin Fakır sokağında 12 No. lr ••· 
de oturmakta iken bugün nerede bulull" 

duğu bilinemeyen Melpomeni Alute. 

lıtanbul ikinci icra MemurluğundıJI' 
Amaliya Angelopulonun i111 olup ııe1· 

oğlu Birinci Noterliğinden taıtik t<ıJ.ı• 
nan 25-9-933 tarihli kira mukavelenııııı .. 
ıile ıahsiniza kiralamıı olduğu Bef' 

oğlunda Kamer mahallesinin Fakir~ 
ğında 12 No. lr eve ait mezkıir kir~. 
uz'un bitmesi ve kiralanan yerin bot• 
maması hasebile icraen boıatrlması dııİ' 
remize gelen kiralıyan avukatı tarafrll" 

dan istenilmiı olması üzerine icra jf)ô'. 
kanununun 272 inci maddesinin iJı:iııcl 
fıknuma tevfikan tarafınıza tebliği li• 

znn gelen bo1&tma emri bu günki bul<rı>' 
duğunuz yerin bilinememesinden ıel>li• 
ğatın bir ay halda itiraz tayin ediı..,.,lı 
~uretile ilanen tebliğine karar veriJrııİI 
olmakla ilan gününden itibaren mezkaı' 

uz içinde ve 934-7548 dosya n~~ 
icranın durması hakkında söz veya Y-" 
ile kanunlu bir itirazda bulonmad~ 
takdirde mezkı'.ır uz'un bibnesinden otiO' 
ra istek daireainde yapılmalı icap ede" 
kanuni muameleye baılanacağı ınalilol"' 
nuz olmak ve bolıaltma emrinin tarJı• 
ruza ebliiti yerin kaim bulunmak ~ 

keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (5919) 

Satılık 
şq1i Bulgar çarımında 1700 ~ 

arazi iiz<erincle fabrikaya elveriJli. "'*' 
yu, sarmç, han.gazı, t«tııoa, garajı lı" 
Tİ her iki eobia nazır büyük ~ 
Ji OD odalı ve moıbiJyıdı bir ViIJAı 

Şqlide terkoı bavu:zıu duvan .,.,, 

da cephesi iki sokağa ıazır 2250 ,,;.· 

relik bir arısa kısmen veya h.ı rtl' 

satılıktlr. 42238 numaraya tıeılel-cm. l 
956 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:l'ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idareai : Galatada Onyon Hanında · 

· Acentau bulunmayan tehirlerde acf!Dta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +9562 

~ 
~ 
~ 
~I 

~. 

' t~ 
ca bir iki saniye durakaldı. yerleftirildikleri katife yas~ ~ ~ 

kaldırmca odaya bir helyotrop lııl"" - Annem Sadun beylere bu ya
kmlanla fazla ısınnıağa başladı. 
- diye mırıldandı.- Bir keramet 
var bunda biz onlara geçen yaz. 
danberi gibnedik. Haydi diyelim 
bu kıt bir defa Beyoğluna gitmif 
olsun ••• gitmedi ya! Hanım da bi:ııe 
gelmedi. Anlatılan iki ailenin mu
habbeti yazdan yaza ka.barıyor ••• 

Sonra gene tepsiye saldırdı, Git· 
tikçe arta.n bir i,tiha. ile tabaklan 
silip süpürdü. Tabakasını çıkarır
ken bir pencereye yanaftı, ıslık ça· 
larak etraftaki evlere bir göz att: 

- Hiç kimse yok .•. Şu tatilde bir 
türlü gelmedi. Bu saatlerde hepsi 
mekteplerinde .•• Maamafih 
neden demin, annem, Sadun beyle
re gideceğimizi söylerken hiç bir 
heyecan duymadım? Ama hiç mi 
hiç •.. Halbuki geçen gece kendimi 
tulaınamlf, ağlayacak gibi olmut
tum ... Tuhaf! Bende bir fevkala
delik var ama ..• 

Bir kenarda dar fakat uzunca bir 
yazı masası vardı. Sigarasını yaktı
ğı kibıiti üfleyerek ona yaklaftı. 
Bir gözünü çekti. Ciltsiz bir kita
bın altında bir pergir kutusu duru
yordu. Onu aldı. Yavat yav~ bir 
iskemleye otururken açtı. Pergi.r 
parçalarını birer birer masanın Qg. 
tüne aktardı. Sonra bu parçaların 

su yayıldı. Bot kutuyu bumuna~ ~ 
yadı. Gözlerini kapadı, derin d ~I 
koklıtdı: 1 ~ 

- Oooh!. • • •• ~ı , il 
• • ne bangtı'j, 

ne bayıltıcı!.. • O güJI 
böyle kokuyordu •• 

Kutuda kirli yetil bir toz ~ 
Kurutulmuf bir Helyotropun ıv 
ları ..• 

Gözlerini sigarasının dum•Jtı,ıt' 
na daldırarak; 

- O gün nasıl da titremitti eli~ 
rim? •. - diye mırıldandı - r- f 
atet? Biran kavrulur gibi olırı~ 
tum. Sonra o kahkaha? Ne giiı ' 
ne takrak gülüyor. Aaah ah N-' 
mi •.. itık nu oluyorsun yoksa 1 

Bu çiçeğin fU kutuda saki~ 
sı zaman zaman hatırlanma•! ~, 
hayra delalet etmiyordu. Acab-~ 
panldığı bahçe mi yoksa kop-'' 
el mi unutulamıyordu. ·il 

Nazminin helyotrop kull~t
bu kuru, kirli ye'il helyotroP ~ , 
lan arasında bir bağ olsa ge,...... 
ti. ·r 

Kadife yastığı kutuya yeri'!> 
di. Pergir takımını yerliyeriJıe 
du. / 

-Bitmdİ 



1 Aşçıhaıı ae diyor? 1 

r osun kepçenin yemekleri 
Bisküvit - krema gibi muhallebi - düz 

pasta - Üzeri kayısılı pasta 
Aşçıba.tı Tosun Kepçe, (unut -

:aYınız ki benim soyadım kepçe
ır) gene kollan sıvııımıt ! Anlat -

•ııı bakalım: 
~ FaJmt ne anlatsın! Tatlı mı, tuz 
~ ınu, şekerli mi? ne istersiniz? 
.adi bakalım size bugün gtizel bir 

~ 'küvıt tarif etsin! Ramazan ge
;~cri geç vakit ktitur kutur yeme
' 1Yİ olur. 

Evvela sekiz veyahut on tane 
~urta alı Y ·~rtalan kırın. 
b ırırıauaıuz olmaz ha!.. Sarısını 
s't k~ba, b.,yazını bir kaba ayırın. 
D~~a bu rıları ıyioe çalkalayın. 
0ı:un, dbg.in, dôt;<iin !. Kaynana 

k ' İni n aıl döverse i:ıyle dövün 
~ huna zıcık rendelenmit porta- ' 

l kabuğu turusu karıştırın v .. .lSO 
t kadar c!a toz şeker koyun. 
ltne kanftırın, gene karıştırın. Bu 
01dıı mu oldu. Sonra öbür kaptaki 
· tanın beyıı:zlannı da il5.ve 
! " 
J,n ve gene kru-ı~mn. .. Bıkınca -

) katlar h~rıtşırın ... Fakat amma 

~ uk bıkmamak 18.znn. 
~0nra 200 gram kadar has unu 100 
h il.ın kadar sütle b~a bir yerde 
lli<l hamur edin ve elde edeceğ" · 

l •eyi evvelki ınahl&ta katın ... 
h ~ne kan•tırın. Artık pisküvit 
b• ~urunu elde etmit demeksiniz, 

1 'llılan ayrı ayrı kaplara dökün ve 
~ ı .1 ~ah ı . Ha bakın az kaldı u • 

1 
~lııyordum, fırına salmadan ey -

.:ı_ ilzerine biraz toz tekeri ekme
tı 1hına) ebneyin. 
,,,_Sonra fırının da çok sıcak olma 
""'&ına diıkkat ebneli. Yoksa ca -
~ 'l ı>i.sküviler yanar ve _yamıHf 

gram kadar halis sütü b ir teneoo 
rede kaynabn ve yumurta ile toz 
tekerinden hasıl olan ma.hlôta ka 
rıttınn .• 

Sonra bunu ufak ufak kaselere 
taksim edin. Fakat ağızlarına ka
dar doldurun. Sonra bu fincanlan, 
içinde sıcak au bulunsan yayvan bir 
tencerenin daha doğrusu derince 
bir tepsinin içine İstif edin ve bu
nu kor at~i dolu bir mangalın ü
zerine oturtun. 

Oturdu mu oturdu. Fakat it ela 
ha bitmedi. Bunları da , yani fincan 
lan da bir saçla örtün. Bu aaçm 
uzerine biraz kıvılcımlı kül koywı. 
On dakika kadar böyle pitsin. Kre 
manın hem İçi pİfer, hem üstü kay 
maık bağlar. Kaymağın daha gu • 
zel olması için fincanları sıcak su
dan çıkardıktan sonra soğuk suya 
koymak lazımdır. 

Fal.at ı:.: ,. n dikkat, fincanların 
veyahut kaselerin içine ne su, ne de 
kül kaçmasın! 

Kül kaçarsa karın ağrısına kar
tı iyi o'.ur amma, kremanın da ta
dı kaçar hani! 

Düz posta 
Hadi atÇıbatı Tosun Kepçe, • 

lin değmitken okuyucularına gü • 
zel bir de pa&ta tarif et! MalOm ya 
timdi pastanın tam yenecek za -
marul. 

Şimdi öyle ise dinleyin beni! 
Kulaklarınızı verdiniz mıi? -.di -
niz değil mi? Ha.di öyle ise batlı
yalım kollan aıvayalnn: 

750 gram kadar toz fdı::a ile yir 

1 

~ ....... ·-~- . 
Ski elbiselerin den bir gaç nümüne 

• ., I<ArI venr ... 
~ halde ne zahmet ettmiz, bu 
~ 11.l" çalIŞtınız. Bir kahve pİfİriP 
ı.. 1 Ydiniz daha iy iederdiniz de -
il ııı.·? ı. 

~ l>iski.ivi artık pi,.m.tir. Oılmllf" 
· Fakat? it bunun kalmaz. O • 

~ l'eıuek te )azımdıir. Hadi afi -
"t ol$Un ı 

~tema gibi mahalle hl 
~ ~ bet yumurtamn sarunu 
\.J~ toz fedcerile lca.n'1zrın. 1 yice 

I ~ lo_luncaya ka.d";'" döğün. Öyle dö 
1}1 tiyle döğün kı buram buram 

!ı ~sün! Sonra beri tarafta 125 

mi yumW'layı atet ürerinde iyice 
halledin. .. içine 250 granı pirinç u 
nu ve 100 IP"ftm kadar tereyağı ka 
rıftırm. .. Gene iyioe dövün, adam 
akıllı dövün. Bu it bitti mi bitti. 
Smıra bunları kalıplara döirun ve 
fırına salın ... 

Aman canrm aman yeme ele ya
nında yat!. 

Kayısılı pasta 
Pasta bir cins olmaz ya, adam 

sonra brkıverir. Onun için iııterse
niz açıbaşı Toeun Kepçe ai.ze bir 
başıka pasta daJıa tarif ediversin! 

Bir kilo kadar toz tdkm ile, yir-

~~ .. " ~ ~""" " ·~··· """ ... ~·" •"•·· yor1ıan ıı, 1 ~ t '" 1yi ~t:tM n 41 sı l 11ı tyebı hrıanu ı UnY.tmayınızki 
lu1kı(' a:c~ U•lı.•s-d•tı sı~ı t. h4e wwab•lır. 

eromural ·k:noll· 
''"''1erı y ' N; h ıu, .. ı--u ,.-., z...eAt.t. tcs.n huı; v~ enı n ı)·etli bir ır3:~ 
ctur ,....,.,e.1.-.. ç• n. •r ı ..a.aui. 1 .ı ı.ı Je ve l.Ju i .ı yeıJ c sın 

}·enı..hn d ı • ı.,,lotır- cL. O•n •> " -nı c-11 ede r. 

I• • f 2'I) l.o ~ı•' 1 i·I 1 lı1Po 
tır hr ı-c-.- r rı;; •IC' ıl~t ıtı lı t 

""'>il A -O. ki~ıyevi mad,1eler hh , ikaluı, Ludwigslıafen •!Rhin. 
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Markalar 

eene moda 
Olmaya başladı 
Pırlantalı markalar boş· 

lara her yerde çok 
tesadüf edilmektedir 

Bir zaman çok moda olan mar
kalar son zamanlarda artık itibar
dan dütmüt gibi idi. Hiç bir yerde 
markal'ft tesadüf olunmayordu. Hal 
buki eskiden her teYe marka atmak 
adetti. Hele biz de Latin alfabesi 
kabul edilmeden evvel bile, bayan
larımız, bu harflerle yazılmıt mar
kaları çok severlerdi. Güzel marka 
örnekleri bulmak için biribirile ya
rıt ederlerdi. 

Bir çeyiz takımı i,lendi mi mu
hakkak marka olacaktı. Hele kar
yolanın üstüne konan iki kırlanta 
muhakkak bayan gelinle bay dama
dın markaları itletilirdi. Hatta ya
tak örtüsünün üzerinde bile bazan 
yumurta biçiminde hazan yuvar
lak içinde biribirine geçmit iki 
Latin harfi göze çarpardı. 

Gelinin bütün çeyizi de mar
kalı idi. Kombinezonun ortası
na güzel çiçekleroen maada bir de 
marka itletmek adetti. Marka yaz. 
mak o kadar ileri gibnitti ki ka
dın ninelerimizin uçkurların -
da bile buna tesadüf olunurdu. 

O zaman bu Latince markaları 

mi bet yumurtayı iyice karıttırın. 1 
Ve on dakika ka.dar a.tq üstünde 
tutun. Sonra bunun içine 300 gram 
ka.dar pirinç unu ve 250 gram ka
dar eriımit tereyağı ilave edin. is
terseniz bir parça da vanilya ko -
yun. 

Sonra bu hamuru üzeri yağlan -
mıt ve un serpilmit bir tepsiye ha 
hamuru yaym ve fırına salın. 

Pastanın pitti mi pifti. Fırın
dan çıkartıp soğutun ve sonra üze
rine kayıısı ezmesi sürün. isterse -
niz biraz da döğülm~ fam fıstığı 

eleyin artık burası hamiyyetineze 
bağlı. Hay afiyet olsun, bay eline 
sağitk atçEbatı ! 

Tosun KEPÇE 

Bakırların temizliği 
Kayrıanam bakırları temizlemek 

için biraz üstübeç alır, bunu toz 
haline gelinceye kadar döver, içi
ne biraz sirke, biraz da karbunat 
koyar. Ve karbonat eriyinceye ka 
dar onları öyle bırakır. Sonra bir 
bez parçasile bundan bir mikdar 
alarak temizlemek istediği teYi o
ğar. Bakır parladı mı parladı. Ni
hayet kuru bir bezle siler ve bir 
güderi ile uğar. 

Bakır vallahi ayna gibi olur. 

Gece tuYaletlerinden üç model 
,, ••••••• ,, '. '. '' ••••• o o ..................... . 

AMA 8 

tilı: (itmek - etmeli: lı:ölriirıden mi?) 6. Kayıt 7. Kural, Karan 
8. -Pusat (Silih kaplı:acak, cimuı maıı.) 9. Sawt, 10. SaY 
11. Takım, 12. Tekiç, 

ALETIHARP, 1. Çeri yaraiı, 2. Yat yarai. 
ALEV, ı. Alav 2. Alev (Türkçe aslı olan 1'ala.v.,m pi.atı).. 

3. Calm, Çallan, 4. Yala!, 5. Yalaz, Yalaz~ 6. Yalmı. 
ALEVLENMEK, 1. Çoğlanmak, 2. Kaşlı:amak, (Saçuz ba· 

im parlaklığı maıı.) 3. Yalmmak, yatmamak, 
ALEYH, Ters. 
ALEYHTE BULUNMAK, 1. Çakmak. 2. Çelri,tirmek, 

Çekmek, Kınamak. 3. Karamalı:, 4. Koğalamak. 5. Koilamak. 
6. Kovu çekmek, Ko .. sokmak, 7. Yeldirmdr., 

ALEYHTARLIK, Ya.-anç. 
ALEYHTARLIK ETMEK. Yacanmak. (Bak: Husumet.) 
ALI, ı. Batulı:, 2. Bedük, Pedük, 3. Büyük. "- Tür, (Töc, 

Tür ihtiram mevkii). S. Uca, 6. Ust. 7. Yüce, 8. Yüksek. 
ALINECAP, Gönlü yüksek, Yüksek cönüllü. 
ALI • KADiR. • ŞAN, Deieri yüksek, Yüksek değerli. 

(Bak: Bili, Bülent, Ccij.l, Ulviyet, Ulüvvücenap.) 
ALiL, 1. Codar, Cudar. 2. Çot, 3. Çonak, 4. Düşkün, 5. 

lkçil, (Hastalıklı man.) (Bak: >.mı, Hasta. MalQI, Mariz) 
ALIM, !. Ata', 2. Bahşı 3. Bilecen, 4. Bilce, (Hakim, l

kd, "sal'e., man.) S. Bilgiç, Bilciş, (Bilgiç - bilei taslıyan, 
llimlik satan.) 6. Bilici. 7. Bilili, 8. Bilir. 9. Bil.-icü, Bilikçi, 
10. Bilikli, Bilik:Iilik, 11. Bilgili, Okumuş, 12. Biliklik, Bilim· 
lilr, 13. Çelebi, 

ALLAH, 1. Asracucu. 2. Bayat (Kadim man.) 3. İdi 
(Sahip man.) 4. Kutk.aruçu (KurtarıcL Gaffar man.) 5. 
Miınkü (Baki, ezeli man.) 6. Oian, Oiuıı. 7. Okan, Okkan 
8. Tanrı. 9. Tenri (Gök, sema man. Kazan lehçesinde "pat" 
man.) 10. Yaratkan (Hilik man.) 

ALLAHA ISMARLADIK. 1. Esen lal. 
ALLAHA ISMARLADIK DEMEK, Esenlemek (Balı:: 

Rab, llii.h, Hudi, Mabut, Veda.) 
ALLAME, 1. Bilecen 2. Bilce. 3. Bii&:en. Bileien. "- Bi• 

lirrek (Bak: Alim.) 
ALÔDE, 1. Boyanı:k, 2. Bulaşık. 
ALÜFTE, 1 Çiltik 2. Hoşuk. 3. Sürtük. (Bak: Aşüfte, 

Fahişe) 
AMA, 1. Karagu. 2. Kör. 
AMAÇ, !. Emeç. 2. Erişck, 3. (Bak: Hedef, Nişangii.h). 
AMADE, 1. Anık, Anuk. 2. Bayık, Bayull:, 3. Elüstü. 4. 

Yetiz. "' 
AMADE OLMAK, - BULUNMAK, 1. Anamalı:, 2. A ~ 

nunmak. 
AMADE ETMEK,-KILMAK, L Anılclamak, 2. Anut• 

mak (Bak: Hazır, Müheyya.) 

herkes beğenırdi, herkes sevetdi. 
Fakat SO<!radan nedense gözden 
dü•tü. Artık marka görünmez oldu. 

Fakat neden sonra marka fimdi 
gene itibar görmeğe ba.tlamıttm. 
Vakia eskiye rağbet olsa bitp~ 
na rahmet yağardı derler. Fakat İ8" 
ter rahmet yağsın ister yağmum 
marka gene salgın bir hale geın
ğe batladı. Gariptir .ki, bu modayı 
tekrar erkekler ortaya attılar. E .. 
vela ipek gömleklerin sol taraf! .. 
rmda biraz aşağı doğru, irıek IDlll'o 1 
kalar görülmeğe hatladı. Sonra bııı 
moda tuttu. Bir kaç sene devam ~ 
ti. Fakat kadınlar ge~ markaJW 
bigane duruyorlardı. 

Fakat durdular durdular ammlC 
nihayet turnayı gözünden vunhto 
lar. 

Kadınların marka iptilası çoll E. 
cidir. Ve çok pahalıya mal olmııJıı. 1 
tadır. 

Bu markalar ekseriya altrn üzeri. 
ne kakma pırlanta ile yapılmaırt., 
ve hazan brot teklinde ıöğıe asıl
maktadır. Hatta bunda daha ilen 
gidenler var. Bunlar sade marka 
ile kalmıyorlar. Mustatil teklinde 
iri bir lafın altına isimlerini de ~ 
tın harflerle sallandırıyorlar" ı• 

Bana kalsa tu el'kekler ipeli! 
gömleklerine marka itlebneği ~ 
raksalar da kadınlar bu altın pll'o 
lanta marka zevkinden vazgeçM
ler daha iyi olur zannederim. 

Diğer taraftan el çantalarmm ,.. 
hatta ayakkaplannm üzerine bile 
marka koymak günden güne taam
müm etmektedir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AKS s 
AKILU, L Anlayqh, 2. Bökil. 3. Çeten, "- Ece. (Kaıılıa 

~). ' 
AKILSIZ, ı. Anlayıpu. 2. Beyinsiz, 3. Könsiiloüı, 4. v .. 

rqsı:z~ 

AKLI BAŞINA GELMEK, 1. Ayılmalı:. f 
AKLI KAYBOLMAK, 1. Okü yaymıalc, 2. Uuu u ... 
AKLiNi KAYBETMEK, !. lrilmelı:, lrılmak, 2. Kcnıliı>o 

den ~eçmelı:. 3. Oiıiretmek, 4. Şaşalamak. Şaşırmalı:. 
[Bak: Zeki. Feraset, Dicayet, idrak, Muhakeme, ı..., 

Huı, Akil. Zelci, Müdrik.] 
AKIBET, ı. Bitim. 2. Hele (Zari: "hele celdi.). 3. S.. 

[Bak: Nihayet, Netice]. 
AKiDE. 1. inan (itimat, kanaat, itikat man.) 2. Nom, 

(Din, Şeriat, millet man.) (Bak: l.mıın, kanım, ıeriat, din.) 
AKIL, !. Açık cöz 2. Anlayışlı 3. Ayık (Sarhoşluk • .,.. 

baycmlıktan ayılmış, kendine celmiş manalarına celdiii 
cihlt müteyakkız:, mutedil hüşyar, açık cöz, aklı başmda ma-e 
nalarma da gelir.) 4. Bilge. 5. Bücü, 6. Düıünceli. 

AKiLANE HAREKET ETMEK, Eplemek (Tanzim ... 
mek tecrübe ve mülahaza etmek nwı.) (Bak: AlullL) 

AKiLE, Yenirce (Bak: Karha.) 
AKJ M, 1. Cor. Çor. (Cor - şakacı, cüldürücü man.) 2. 

Eremik, 3. Kısır, 4. Tuv. S. Tugur (Doiurmaktan kcsilmif 
man.) 6. Verimsiz, 7. Yoz (Cinsi boı:ulmuı, mütereddi man.) 
8. Yügürtmeç (Bak: Akamet.) · 

AKiS (Aks), 1. Çarpma, 2. Dönme. tersine döıum 
3. Vurma. 

BERAKIS, (Bak: Ber.) 
BiLAKiS, (llak: Bi.) 
AKSETMEK. 1. Altüsetmek. 2. Canptmalı:. 3. Çağışlaznai, 

4. Çarpmak, S. Dönmek, tersine dönmek, 6. Vurnıa.k. 7. Y~ 
lrulamak (Ses bakkmda), 8. Yurtarmak. 

AKSETTiREN, Yanratgaç. 
AKSETTiRMEK, Yanratmak. 
AKSI, 1. Karadamak (Ters. anut, maıı.), 2. Yapı. 3. y., 

naz, Yanız. 
AKSiLEŞMEK, 1.-enmck. 
AKSiLiK, !. Üne.-ülük, 2. Terslik. Yanulık. 
AKSiNE, 1. Çüyre 2. Tersine. 
AKSISADA, !. Banga. 2. Canpılı:. 3. Caran 4. Yanp, S, 

Yanı!anış. 

AKSISADA VERMEK, ı. Çağışlamak. 2. YancılanmaJı:. 
Y aııgulanmak. 

AKSI ZIYA, Küznek. 
AKSI HASIL OLMAK, İldırmak. 
AKSI TAKDiRDE, Yoksa, (Bak: İnikb, Zrt, Muannit. 

Maklls, Malı:es, İnat, Taannüt, Sada, Mıınakiı. Hilal.) 



:Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 
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Milliyet'in Romanı: 64 KHalkelvindel ~a~~~in~~!~!~ayın~nu~~~~!~~a~~!~~ışandanf Kays_e~ yatı 
1, ••. /" ış ça ışına arı da yetiıiyor. Acaba ı .. ıanbul, İzmir gi- 1 alınacak muallimlere verilecek m=şlarm Milyonerlerle do!u 

'( ,( .~ bi yerlerdeki nıuallim mekteplerine yetginsizl.iğini lieri sürerek bunun art· 
.... \ bir iki sınıf daha ilave.ile orta mek· tınmasmın mümkün olup olmadığını gör olarak geliyor 
~ '( .'( Bir spor ve bir de konfe- tep muallimleri temin edilemez mi? düğünü ve gö~l~ zaruret ~arşI'3lnda bu Sahd; Ahnanya imparatoru J{aY~, 

1 k Bana öyle geliyor ki orta mektep mu- muvaJ.kat muammlere venlecd< maaş Vilhelm'in saltanat )Blı, Ecyük barı>" 
raDS salonu yapbrı aca alliııırlerile lise muallimlerini ayn\ se- miktarmm üçte iki nishetine çliı:arıldığı· sonra Jnı:ilizLr tarn.mdaıı mı,,;aJcr• b;r 

latanbul Halkevi çalııma.sma ha§- viyede yetiştirmek zordur. Lise mual· ru ve bunun muvakkat mahiyeti dolayı- dilmişti. Bu yat ln:;.ı .zle, tara 11dan Jl· 
lamı, •tır. Evın' Beyog"lu •wıbe•inde be • !imlerine naazran orta mektep mual- sile daimi bir kanun olarak teklifinde ı· k' · •·'•.za e 

:ı :t __ lmana et: ~!.n!Ş, oı-ac.a ınu.:.-.· 1. ,__ terbı'y-·' •-··-1 g-·· bır' program limlerinin daha az maliımatlı olma.sın- zaruret görülmediğini bildirıniştir. · · N. d I ·ı· Jcı· ıar. ocn ~ llLLNll ~ T d mıştı. e en sO:ıra yat ngı ı.ı. tır. 

Gemideki düşmanlar: Marsilyalı 
ile çalı!!llla.ktadır. Haftanın belli gün- da b-'r zarar tevellüt etıniyecektir. e Bütçe encümeni mama.ta muharriri fından Norveç hı:!<Lunetine satrın:ıq .-
)erinde büyüklere, küçüklere ve genç ru usullerinde belki biraz daha çok Mükerrem Unsal kültür bakanı A. Q,. Norveçliler de bu yatı ,c,.,gi.ı .e. ""J,ı 
lere cCmak Üzere muhtelif beden ter.. vukuf gercgeçektir. Buna imkin olup m~1'in ileri sürdüğü aıkerı.ıjc; yü·kümlc .. ner seyyahlarn tahsis et -aış!crdır. r . 
biyeai kursları açılmqhr. Aynca vo • olmadığının bildirilmesini rica ede • rinin muvakkat olduğunu ve bundan sene, şimdi bu yat:a, birçok mifyo:.,ı0 • 

kadın ve müz'iç gemi komiseri leybol oyunları da yapılmaktadır. Bu rim. som-a kanunla tesbit edildiği gibi aske, ,er, dünyayı dolaşırlar. 'r atta, ır.ıP• b« 
nun için bir de program ha.zır~~~-§- imtihanlar işi ilk himıetlerioi görmemiş oıanJarın de. ra ait bütün eşyalar, salonlar aynen

1000 Hülasa di. Kadın yolcu çok azdı. Lüka mev tır. Bu Programa go .. re HaLkevı bu .. tun Bu vesile ile başka bir noktaya da let hizmet alınmayacağını ve artık dıs. :ır- ak im " 
1 

k sa 
d k r ı ışur. ınparatorun yem•. ..ı>• mekıepıı·ıer arasında hır' voley mUD.· ili•eceg" im. Tatilde gazeteler e o u • dan muvakkat muallim alınmasına ihti- k d . h 

1
. .. · ile rıı 

[Marthe Richard Fransa cas~sluk 
te§kilatı tarafından Ispanyaya gonde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman cas\15 
teşkilatına girmek ve iki ~ihe.tli. casus
luk yapmaktır. Marthe bır suru mac.e
ralardan sonra A~man casuslarının reı· 
si Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. 
Bundan bir çok malilmat alınış ve bun
ları Fransaya bildirmiştir. 

Sim<li Baron kendisini Arjantine 
göndermiştir. Marthe'in yeni V!'Zifesi 
bir takım kağıtları ve Fransaya gön
derilecek buğdaylara konacak muzır 
böcekleri orada M. Mul!er isminde bi· 
risine vermektir. Fakat daha evvel 
Marthe böcekleri öldürmüş ve bu ka
ğıtları bir Fransız mülaznnına tes
lim etmiştir.] 

Zaten buraya geldim geleli Ma
rie'yi hiç görmemiştim. Acaba 
nerelerde idi? Çok merak ediyor
dum. Fakat Buanos Aires'te ne bü
yük bir tehlike içinde bulunduğu
mu bilJi~im için ne onu ve ne de 
kendimi ele vermek istemiyordum. 
Yarın onu g~ne vapurda bulacak
mıydım? 

Gece bir apartımanın 12 inci ka
tında bulunan ve mükemmel bir 
manzarası olan büyük bir kahvede 
oturuyordum. Her halde çoktanbe
ri beni takip ettiği anla,ılan bir a
dam yanımdaki masaya oturdu. 
Az zaman sonra kalktı ve önümden 
geçerken fransızca olarak: 

- Aluet, dedi, bu gece yarısı 
Averrue del Mays'nın nihayetinde
ki F ran5ız otelinde beklenileceksi-
nız. 

Geceyarısı randevuya gittiğim za 
man ayni adamla kar,ılattım: 

- M. Marie'nin yarın hareket 
edebilmesine imkan yoktur. Hasta
dır ve yatıyor. Ondan sonraki va
purla dönecektir. 

Bu ne aksilikti. Marie Fon Krohn 
un mek~plarını Fransaya götüre
cekti. Fransa gizli t~kilatının ba
n:ı yaptığı muamele pek açık de
ğildi. Bundan ba~ka düşman stok
larını imha etmeğe yarayan Alman 
metodunu Paris daha bilmiyordu. 
Kurtları ta~ıyan adam yalniz ben 
olmayabilirdim. Yüzbaşı Ladoux' 
nun derhal bu itten haberdar edil
mesi icap ediyordu. 

- Ya kağıtlar? dedim, eğer 
mülizim gidemiyecekse liitfen ba
na kağıtları iade etmesini söyleyi
niz, ben onları gönderirim. 

Adam benden ayrıldı. Bir kaç a
dım ilerledim ve acele ile oralarda 
dola~makta olan mahut dü,manım 
gemi komiserini azkaldı yere de-
viriyordum. · 

Gemide düımanlar 
Hayret! ertesi gün mülazim Marie 

vapurda idi.Çok zayıflamıJh. Ate,. 
ten titriyordu. Frasaya bir ceaet
tt'n başka bir 'ey götüremiyece
ğinden korktum. Gelirken olduğu 
gibi dönü,te de vapurumuz dolu i-

kide iki ! :ındık. Arkadaşım Mar
silyaya dönen bir Fransız kadını 
idi. 

Buenos Ayresteki tehlikelerden 
Madritteki tehlikelere düşmek için 
kurtulmuştum. Ne diyorum daha 
Madrite kadar vapurdaki tehlikeler 
vardı. 

"Gemi konseri,, geldiğimi gör
dü, selaın.Iamadı. Fakat peşimden 
bir türlü ayrılmıyor, canımı sıkı
yordu. 

Hiç olmazsa bu seyahatte biraz 
rahat kalmak istiyordum. Vapur 
hareket ettikten sonra Marailyalı 
kadın pefime düştü. Beni yalnız 
gördüğü zaman yanıma geliyor ge
vezelik ediyor. Bin tane sual soru
yordu. Çok geçmeden o kadar sa
mimile~ti ki mü1izim Marinin kim 
olduğunu sordu, zevklerimi anla
mağa çalı~tr, erkeklere karşı nasıl 
davrandığımı anlamak istedi. 

- Biz biribirimizle anlaşmak i
çin yaradılmıtız diyordu. 

Gemi hiç yorulmadan, durmadan 
denizi yanyordu. Marsilyah kız ne
rede gizlenmek istersem beni bulu
yor her dakika, her saat karşıma 
çıkıyor hazan geceleri uykumdan 
uyandırıyordu. 

Ondan kaçmağa muvaffal; ola
bildiğim zaman gemi komiseri ile 
karşılaşıyordum. 

Hattıüstüvaya yakla~tıkça, sıcak 
gitgide yakıcı olmağa başlıyor ve 
mülazim Mari fenalaştıkça fenala
'ıyordu. Adeta boğuluyordu. Ona 
çok acıyordum. Benim himayeme 
sığınmıştı ve bana itimadı o kadar 
fazla idi ki kendisini kurtarabile
cegımı umuyordu. 30 - 34 yaşla
rında vardı. Mevcudiyeti bana hep 
harbi hatırlatıyordu... Karde,Ieri
mi, ölen kocamı düşünüyordum. 
Mülazim ümitsiz ve ne yapacağını 
bilmez bir hale düşmü,tü. Cehen
nem gibi sıcak olan kamasına gi
riyor ... güverteye çıkıyor ... boş yere 
biraz hava arıyor hava petinde ko
fUYordu. 

Bir gün öğleden sonra ona: 
- Siz kamaranıza giriniz, ben 

eczahaneye gidip vaıııtüz alacağım .. 
gelir size koyarım. .• d'l!dim. 

Hastaları tedavi etmesini pek 
beceremem ama yol arkadatımı bu 
vaziyette tam son vantozu koymlll
tum ki ihtiyaten aralık bırakınış ol
duğum kapının aralığındaki kemi 
komiserinin kocaman yuvarlak yü
zij belirdi. Bu sefer kıpkırmızı de
ğil sapsarı idi. 
Boğuk bir sesle: 

- Burada ne yapıyorsunuz? di
ye bağırdı. 

Mülazimin bir düzüne kadar 
vantuzla dolu olan sırtım göstere
rek sakin bir sesle: 

" - İtte görüyorsunuz ya ı de 
dim. .,, -

' · 'h yataı o ası vesaıre a ı as.:1s1 ı-~ bakıuı aç.mıtşır. Bu müsabakaya I~ • mUJtuk; bu sene çocuklan
1 

n ~:r..tıseban • yaç kalmıyacağıru bildirmişt.ôr. faza edilmektedir. Yalnız, ;mpara "'ı.,-
•-nbulun bu'' tun·· orta ve lioe dereces n- !arda muvaffak olamama arının ep Bu görüşmelerin sonunda kanun bük- d l b'l~L blata 
- · d ait ans sa onu, ı .,. .. are, seyya Çu"n~j deki lllekteplerı. dahı'I olacaktır. En !erini bakanlık ar~tırrnış ve netıce e münün 1934 • 935 seneleııi.ııe şamil ol-

1 
ak 

1 k '- mek sa onu olar ayn mıştır. _ı.J-"' rok puvan •·--anan metkep takmuna. . muallimler tarafından bazı ere ço"" dug" una dair madde, verilen bir takrirle ek , Y"'' .. -• ,...... d ·ı İmparatorun yem sa.:onu sey . mükafatlıar verilecektir. Halkevmın' aürad ba.zı kere çok yavaş ers ven kanundan çıkarılmış ve diğer maddeleri 
Beyog"lu •ub-·' yalnız ~ra tahsis e- mesinlı. buna sebep o'.duğu anl~ılmış oldug"u gibi onanmıştır. kafi gelmemıştir. bu y•1 

• ~ -r- d k Be · Hohenzollern adını taşıyan ·,; . dı'ldig"i için bu b'nada birçok sıcak ve tır. Bunu gazetelerde oku u · n~ Yardımcı muallı'mler J eflll 
d 'b · Ban ı dünyanın en ükıs ve müzeyyen g L.Jfn aoğuk ıu dut yerleri de yaptınlmıtıır. göriitüm bun an 1 arettırd. a ası.~: Orta tahs.ll okullarına heyeti vekilece clir. Tarihi kıymeti olan bu yat şu""jıı! 

Uc.uz bir fiyatla Halkevi azalan hu §İn temelini bkiz ihdas Me jyonı~ 1~~. ~ tayin olunacak mikta.-ı yani 60 lirayı geç ilk haftasmda içinde milyonerler ••,
0 

• 

dutlarda ınistifade etmetkedir. ~':'.yoğ. geliyor. Bu anunun ec '""' ge •gı memek üzere abnac.-ık yarduncı mual - seyyah olduğu halde )imanımıza g., 
lu merkezinde ayrıca bir de kutüpha tarihe baktım. Hükümet tarafından 26 !imler hakkındaki kanunun görütülıne-
ne açıhnılfır. Bu kütüpııa-de mü • Teşriniaanide l>ize gönderlhniş, m~ ~ sinde de bazı saylavlarm sorgularına kar cektir. 
hiın m· kdarda kitap mevcuttur. Ma- tepi er Teşrinievvel de açı•tıır. Bu ıki tıhk olarak Kültür Balı:anı A. Ozmen 
amafih kütüphane ve nep-iyat fubeaİ ay içindle ne yaptlmı§tır. Ni\)n bu ka ortamekteplere alınacak muallimler içi.n 
yeni çıkan kitaplardan da alarak ~u dar geç kalınmııtır? · kanunda muayyen f'lrllar bulunduğunu 
kütüphaneye göndennittir. Halkevı • Bay Hiianünün beyanatına Kültür ve bu okulla..m muallim ilitiyacını karşı-
nin deniz binası irin de bazı pl&nlar Bakanı cevap vennİ§Iİr. ı---•- · b -'-"') · ld 

• Bundan ·--·a Bay Tahsin (Aydın) dDlaA İçL'l u te>UU erm yapı ığını söy-hazırlanınıt§a. Bilha.saa toplantı za • ~ 1-J' B d b l d • ·'-t 
. d b'' -- Bu mu''zakere etmekte oldugum· uz ''"" un a zaruret u un ugu n.,.. a • manlarmda Halkev; merkezın e u- da eJ rek • 1 d k 

d 'k kanun go"rül' u··yor ki L,_ idarei masla- sın ısrar e <ıı<u arımız a çocu -Yük bir salon ohnadığını na.zan ı • ınr l a11· • kal · · l 
. . H 1 hat kanunudur. diyerek i!ave eıtmİ§ • arı.n mu unsız mamau ıçın sunu an 

kate alan Halkevi idare heeytını a • tir' • kanunun onanmasını islemittir. 
kevi bahçeıııinde büyük bir ııal~~ aç- Kültür Bakanı A. Ozınen bu fırsattan 

• k · · B 1 ikı kat Esaslı bir mewle maga arar vennıştir. usa on istifade ederek okullarımızda okuma 
lı olacaktır. Alt kabnda lsta.nbul aeın _ lht'ya.ç mübrem bir hale gelmit JWOgramlarınm verimli olması yolunda 
tindeki gençler n spor yapabilmeleri ve buna cevap verebilmek imkanı ola ahnmış kararlarla imtihan şekilleri etra- · 
için büyük bir beden terbiyesi ."aı!onu madığından dolayı naçar eın a.gari bir fmda iza:lıat verdi. Geçen yıl imtihanla. 
bulunacak, üst katı da büyük bir kon- l"Y yapabi!mek için yapılmoş bir ka • rında lisel.,.-in son smrllannda bulunan 
fera.ns salonu olacaktır. Bu yeni salon nundur. Ve bittabi kabul edeceğiz. Fa 1260 talebeden 456 tal<benin sınıfta kal 
lann keıifleri yapılmıtşır. idare heye- kat benden.izi ötedenberi düşündüren c1ı· 17 tal b · · ıı·.. · ed' • · 
ti. ilk f-atıa bu bı'nanın :-~•ma ha•- H • . . gını, e enın ım nana gırm .ıgı-

- - -...- • eoas.lı bir mesele vardır. ükwnetun.- · kalan 789 talebe · d · lattıracaktlr. Haıke-·-:n dı'g"er •ubele eJ'k b' ha ni ve gen run e geçti-
•. ·- • zin te~kkillünün 14 sen 1 ır ya- "· · -•- l d · 2128 ınıf 

.rı. de kn ı'çı'n hazırlaını• oldukları pro,w •- h . h gmı, ortaımoınep er e ıse son ı 
~ • ., tı vardır. Maarife olan i L-yaç er ta- d 11 O rf .... 

ramlarl tatbı'k etm· '-tedirler. "'er •u- •-· h" mevcudun an l unun un geçtıgıru 
,... 

0 
• rafat ve her kesçe anl~rı .... ş ve u • ·'-aki · · k ld • .. l · 

be az••ı umum.ı" hı' rtoplantı yapacak. di 'k ve müteu sının a ıgını .soy emıf ve 
- kUınet bunu mütema 'yen teşvı et • · 1 l' · · nl 

caktrr. Bu top'.antıda 0 ıubeı:ıin derhal mı§ ve propaganda etmiqir. Haı'.kuruz bu neticenın neden i eri ge uiğın ıa at-
yapması icap eden .,...,.)ar görüşüle • bir taraftan metkplere, maarife hü - mıştır. 
cektir. Köycülük şubeai pek yalanda cuın ed' yor. Evlatlarını cahil bırak - Kültür bakanı yeni okullar açılırken 
toplantısını yapacaktır. Bu toplantı • mama.k istiyorlar ve bize; (Nur, z.iya bina, okwna vasıtalan, muallim gil>i ih-
da azalar biribiri ile taıuştınlaca.k ve veriniz) diyorlar. Bu vaziyet karşısın- tiyaçlan gözöniinde bulundumıakla be-
köycülük ülküsünü güden arkad&.§la • da Maarif vekaletinin senelerden be- raber her yıl artan talebe sayısı karşısın-
rm f.kirleri tesbit edilerek bunların ri bunu derpi§ eıııne;.i ve ona göre tet· da mevcut okullarda sınıf adetlerinin art 
tahakkukuna çal!§ılacaktır. Diğer §U• bir alınası Jazımgeh'C!i. itte vaktile bnlmasmdan kaçınmanın imkaru olma-
belerde şubat nihayetine kadar top - her sennin ihtiyacına göre yapılma - dığıru ve her yıl da bunun tabii bir seyir 
lantılarıru yapacaklardır. yan ııeyler, düıünülemy""'; tetbi~ler tak.ip ederek al"tacağını söylemi§, 1933 

neticesidir ki bugün bu eılım vazıyet den yılında 141 ve 1934 ders yılında da 

vam etti: 

- Vapurun içinde bir doktor 
var ... Sizin yeriniz burası değil... 

Geminin içinde aynı zamanda 
doktorluğu da şahsında birle,tiren 
bir papas vardı. Kelimelerin üze
rinde dura dura sükfuıetle cevap 
verdim: 

- Efendim, bir kaç vantoz'koy
mak için ne diye papas efendiyi ra
hatsız edeyim. Mülizim harpte gaz
la zehirlenmişti ve 'imdi de ıstırap 
içindedir. Onu tedavi etmekte ne 
gibi bir fenalık olduğunu bilmiyo
rum. 

karıısmda bulunuyoruz. 127 sınıf açıldığını lrilılirmiştir. 

Milli Müdafaa V ekiileti bu müddet 
zarfında ordusuna 1 O binlerce zabit 
yetişt rmiştir. Niçin? Çünkü onun ba
tında hesaba, riyaziyeye istinat ede • 
rek çalışan ve yaptığını bilen ve ge -
Iecek &enenin ibtiya.çlanru vaktinde 
bilheaap tayin eden bir heyet vardır. 
Mesele budur. 

T '!lebe niçin kalıyor • 

Kanunun birinci, ikinci maddeleri o
kulllDU§ bu suretle alınacak muallimler
den liyakat gösterenlerin lrurslanlan ge
çirilerdı: daimi muallimler kadrosuna a· 
lmması için verilen bir takrir kültür en
cümenine verild:ğiııden diğec maddele .. 
rin görüşiılmasi bu yüzden başka toplan 
trya bınıkılmı§lır. 

Kurultay bundan sonra ölen Bursa 
saylavı Emin Fikri Ozalp'ın Londrada 
hukuk tahsil eden oğlunun tahsilini bi
tirinceye .kadar ve üç kıznun da ilk, orta 
ve liseleri bitirinceye kadar Kültü.- Sa· 
kanlığınca okıttturulmalan hakkınclalri 
kanunu kabul etmiı ve dağılnu§tır. 

Kurultay perşembe günü toplanacak
!Jr, 

Bitaraf aza gidiyor oı# 
Kaldırılan muhtelit mübadele 1' ,.~ 

yonu bitaraf azasından M. And,j .
dün Atinaya gitmiıtir. Diğer bita e'ıl 
M. Holstadt yarın gidecektir. Bu ı v< 
Yunan hü,kiinıetine veda edecdıl~ Jıl' 
ondan sonra komisyon işlerine ~reıiıı' 
zıriadıkları raporu Milletler Ceın1~. 
vermek için Cenevreye gidecekler 

İngiliz sefiri Berganıa~!~ 
Jngiliz Sefiri Sir Percy Lorain~;.;ı. 

atika tetkikatı için Berg:ımaya ıı .. 1,iii' 
tir. Sefir oradan avlaıunak için Go 
gidecektlr. / _____ .,_. 
Gayrimübadiller 
Toplandılar 

(Başı ı inci sahifede) pır 
tasfiyesi her ne ıelrilde yapılll'I• >'!!,,... 
sın, bunun için bir müddet tayin eı:\,ıı
li ve bu müddet zarfında bu iş rnıı 
bitirilmeüdir. . # 

2 - Muhtelit miilbadele Jronıl'Y oi" 
tarafından hükUnıete devredilen 30 .,, 
lngiliz lirasının gayrimübadiller cJşS 
tılması. ·ırııeıİ 

3 - Bonoların borsaya .kote edi .,ı;ıı.ı' 
ile gayrimübadillenn sarraf!""?. lı ...... 
kurtarılması. Zaten boraa medi&1 
kabul etmektedir. ~ 

4 - Muhtelit mübadele k~~. 
nun liğvi üzerine emlakin iadesı J,J 
kında karar vermek vazifeS;inin bıJll Jı' 
sonra gayrimübadill..- koırusyonuJl'I 

valesi. rııJ. 
5 - Rum kaçaklarından alınan 

!arın gayrimüLadiller komisyonun~. ı; 
ri. Çünkü miMi emlak müdürliiğıı' il 
mallan idare edemiyor ve iratl....,nı ~ 
toplayamıyor, alıcı çıkmadığından 
mıyor, bu suretle bir çok ınaor~ 
yor, bu mas.raflar gayrimii!ıadill~ Jı' 
hına geçirilmektedir. Irat ve ~ ~ 
saplarında ileride hazinenin borçlu "I, 
cağı anl"§Ilıyar.Bu ~ple beyb~d<ı,;ı; 
raf edihnemek için bu mallarm ı~ 
gayrimühadiller komisyonuna de..ı> 

Gemi komiseri sükWıetimi tah
kir telakki etti: 

·-· Fuera ... Fuera (dıtarı ! dıp
rı ! ) diye haykırdı. 

Bay Ta.M'.n beyanatına +cıevam • 
la) - Vekil dediler ki 2 bin talebe
den 1000 §U .kadarı geçmİ§, 9()() §U 

kadarı dönınÜ§. Bu koWwılıacak bir ııeY 
değil midir? Bu memleketin ""'ladı, 
Tür.k çocuğu o kadar gabi midir. Dün 
yanın en zeki milletiY.:... Avrupaya 
gönderdiğimiz talebeler mnıflarmm 
birinciai olarak çakıyorlar. (Okay 6el 

leri) 

Böyle bir ıınilletin taleebai kendıi 
memleketinde nasıl oılur da yan yarı
ya ıwufta kalır. Çünkü muallimleri la 
yik muallim değildir. Oyle muallim ~ 
ler böyle talebe çıkarır ve efradr mil
&et te mağdur olur. Meketplerde ge -
çen sene gayet tiddetli ı:oıtihanlar ya
pıldı. Talebeden biri bayıldL Müdür 

ha faydalıdır. 1, 
I·talyan - Habeş 6 - Hesap görüldüğü zaman .:.ti 

borçlu çıkacak olan hazinenin ~ 

Bu kudurmuş adamı büsbütün çi
leden çıkarmamak için hırsımı yen· 
dim. Vakit gecikdikçe Almanlarm 
işküzar bir adamile karşı kar,ıya 
olduğuma ve İspanyaya ayak ba • 
sar basmaz beni de mülazim Mari
yi de ihbar edeceğine kani oluyor· 
dum. 

Marsilyalı kız bir kedi sokulgan
lığı ile gün geçtikçe bana biraz da· 
ha sokuluyor ve kendisinden hiç 
bir sır saklanılmayan eski bir dost 
imişim gibi muamele ediyordu. Di
yordu ki: 

dedi ki: 
- Aıtm bunu dıf&J'lYa ... 

Savaşı ödemesi mü§.kül olacağmd~~ ı_., ~ 
bu itin tasfiyesine doğnı gicııJnlC"" , 
bu iıten anlar g"yrınıiibadille»de~:.JI' 

(Başı 1 inci sahifede) kitinin de ittirik edeceği bir kow· 
kfune.ti nezdinde te~bbüaatta bulu • teıkili. J 
narak taorziye we tazm'nat istemiıtir. 7 _ Anadoluda bulunan ~ _«~~ 

Bu notaya göre Habef hüıkUmeti, badillere ait olan Yunan emlakin>" 
meseleyi 1928 muaheedai mucibince ha d 1 ~ 

d. k t 1 b' tır:ılmauna evaın o unma11. 
.kem mahkem~·ne tev ı etme a e ın 8 - Müzayede iıle sahlan ma~ ~ 
de bulunmUJ ise de, ltalya hükfuneti tap uharcı alınmadığı gibi tellilıY" 
buna ceva.p vererek ortada hakem.in 

b b d - minin de alıruııamıw. ,Jf 
haledeceği ir mesee uunma ıgnı.ı 9 _ lzmir -vesair mahallerde ~'.~ 
.öyemiıt:ir. . 1 1 mali z· ı B~.ı.tı 

itaya hükfuneti, bu cevabında hi.- na çlkarı an arın ıraa ıt"'"~ 
. md lw devri ve Adanada Yunan tebaa' ~ 

disenin çok sarih ıeraıt at a vu a bir §ahsa ait olup satılan bir ma)ıJı 
gelmif ve binaenaleyh mahiyeti. hak· linin gayrimübadillere dağı~ '-
kında bir giina şüpheey mahal olma 

10 
_ Anadoılucla müzayedeye lı,...; 

dığını ilave eylemittir. i<ıyJIJCur. 
Küçük bacaklarının üzerinde zıp 

!ayarak YUJDruklannı sıkarak de-
~•M•~•H•~·~·~·~· .. , , ..................... ~•~•~M•H•~·~·~•~•~•>+• •• •• •• .. • • ...... • • • • • • • • •• • •' • • • •' ''' ,,,.,,,,,,,.,,, -Bitmedi-

Baylar, bu vatanın evladı, bu mem
lekete hizmet için, yetqmek için oraya 
devam ediyc.-lar. Bu kadar eene oldu. 
Hala talebeye kitap vermedik. HAia 
çocuklar, efendiler not yazım.ak SUl"e

tile vakit geçlriyc.-lar. Ne verdiniz, ne 
İ6tiyorsunuz bu çocuı!clardıııı. .. Evet ça 
lı§lllayan mahrum olsun, ezilain, tazyiık 
edilain, ölaün, cahillere verilmeo.'.n. Bu
na acımam. Tek memlekıette cahil a
dam yaipne•Uı demit ve bu - m.a. 
arjf içi nesulı tetl>irler alınması lüzu
munda ı.srar etmitt:ir. 

Roma hükUmeti, tarziye ve ta.zmi- lııp ta satılaınıyan ma1lann il" 'j 
nın. '--"rilerek tekrar müzayed"1" nat talebinde urar elımııddıe ve bunun """' 

acilen yapılma..ını talep eylemektedir. nuhnııısı. dil~ 

ALE 6 

AKIT (Akd). 1. Bağ. 2. Bağlantı. 3. Düğüm. 
AKDETMEK, 1. Bağlamak. 2. Bamak. 3, Bekitmek. 4. Düğ 

mck. 5. Duğtilmek. ti. Düğümek. 7. Düğümlemek, 8. Tüğ
mek. 

AKORT. (Accord). Diizen. 
AKORDETMEK, 1. Düzenlemek. 2. Diizmek .. 
AKORTLU, ı. Alışk.ııı. 2. Yatkın, yatı.un. 
AKRABA, 1. Adanaş. 2. Eğe. 3. Hısnn. 4. lçertiler. 5. llgı. 

6. Kab. 7. Kadaş. 8. Kayaş, 9. Kayın, Kazm, 10. Oma. Oınat 
Omak (Aile, nesil, soy man.) 11. Soy, Soy sop, 12, Toğmuş: 
13. Uruğ, Uruk, (NesH, Soy sop man.) H. Yabuk, Yabguk 
Yaiuk. Yavuk. • 
~KRABALIK, 1. Hısunhk, 2. Kan yakınlığı, 3. Töıöl, 4. 

Tugum, (Bak: Karabet, Sıhriyet, Ekarip.) 
AKRAN, !. Arka&ş, 2. Başdaş, 3. Bektaş, Bikuı;, 4. Den. 

deş, 5. Eş, 6. Koşdaş, 7. Kıır&ş, 8. Ofür, Ovür, Oyür, 9. 
Yanaşdt. 10. Yaşdaş,. 

AKRA.N MUAMELESi ETMEK, 1. Arkadaşça &vran. 
~· 2.Bır tutmak, 3. Taysmmak, (Bak: Emsal Hemsin Re· 
fik, Rüfeka.) ' • 

K
AKR.EP, ı. Böyü, Büyü, 2. Çayban. 3, Çayan, 4 Çir.ın 5 
uyrugu ôrü, Kuyrukörü, . • ' • 
AKSA, 1. lragıakl 2. Ucra ucrak. 
AKSA YI ŞARK, rak doğ{.. 
AKUR, 1. Esirik, (Sarhoş man,) 2. Kadurgıuı, 3. Kudur

m.111, Kudaz, 

ALA,.ı._Ar, 2. İyi. giizel, 3. Oflaz, Uliaz, 4. Yalı:ıi, 5. Ya
nz. 6. re&", Yen, 7. Yek. 
. ~LIYYOLALA, 1, Daha Yiik•ek, en yijksek en &ilzel . en 
171, çok ıy1, çok güzel. ' ' 

ALA, Göre, Üzerine, (Aşağıdaki tabirlerin ilk ciizüdür) 
ALAErYIHAL, 1. Nasıl olsa, ı .. asıl olursa olsun. ' 
ALAKULLlHAL, 1. Elden geldiği kadar 2. Oldukça 
ALAHALlH 1, Olduğu gibi, ' ' 

bi ~!;~,!tlHI TERK ETMEK, !. Boşlamak, 2. Olduğu gi. 

ALAMELElNNAS, Açdtta gözönünde. 
ALAMERATIBIHtM, Srrasiyle, 
ALEDD.EVAM, l. Artsız arasız, Geceli gündüzlü Sür-ek· 

tice. 2. Bir düzüye, 3. Birteviye, ' 
ALELACAIP, (Bak: Acayip.) 
ALELACl::LE, !. Srpandak. 2. Şippadak. 3. Terk, 4. Ya1ap. 

:PP, 5. Tez, Tez elden, 6. Yelycpclek, 7. Yclyeperck (Bak· 
Acele.) • · 

ALELAJ\1.Y A. 1. Kör körUne, 2. Körlemeden, 3. Kuturau 
ALELFK~ER, 1. Çoğu, en çoğu; (Bak: Ekseriya.) ' 
.AL.t:LGAi LE, ApOUJsıı. apansrzm. 

ALE 7 

ALEL,HUSUS, 1. Airak, 2. Ayrıca, 3. Başkaca 4. He · • 
ıen ustun, hepsındeo artık, hele (Bak: Bilhassa/Hassaf::) 

'BLEk~lMN.~lf~dT, l. A71'ı ayn, 2. Birer birer, 3. Teker teker 
. a . un en en.} ' 

ALELITLAK, Bağlanmıy;ırak. · 

U ALELKAIDE, · ALELOSUL, Yoluyle, (Bak: Kaidcten 
sulcn.} • 
ALERRESI VELAYN1 Baş üstüne 
ALESSABAH. Erkencıen. 
ALESSEHER, !. Tanlacak. 2. Tanlayuı, 

. ALESSEVIYE, !. Biribiri üstüne 2. Düzü (Bak: Mütesa
tnyen, sev1yen

1
) 

.,ALETTAHKIK. 1. Dosdoirusa, 2. Gerçelı: olarak (Bak 
~uhaklı:akan.) ' 

AL(EBTk1:AHMIN, ı. Aşarı :yukarı. 2. Oranlama, Yaranla-
ma, a . Tahminen.) 

ALETTEVALI, Biribiri ardmca. 
ALAIMI SEMA, J. Abrak, 2. Alkım Salkmı 3 Alku k 

1. A~ı gelın, 5. Ebe kuşağ~ 6. Ebem kuşağı, 1'. cİeşilc, Oök 
tupgr, 8. Kazan kulpu, 9. Tanrı kuc.a,;.ı 10 Tann ko·· ·· ·· 
il T · ku 12 y • • • • • Pru•u · en,.rı ru, · acnıar kuşağı, 13. Yeşil kuşak, 14, Yılan 
oalıncagı, 15. Yaygır (Bak, Kavsi kuzah.) 

ALAJ<:A, 1. Bat, 2. İlişik, 3. İlinti, 4. Koşkuiuk, s. Palcat, 
fi. Sevgı, 7. Takanak, Talcışik, 8. Tav. 
ALAKABAHŞ, 1. Kıziklı, 2. Pakatlı, 
ALAKADAR, 1. Eli var, 2. Sarlak. 

f ALAak K
1
ADAR OLMAK, !. Kızdtsınmak, 2. K:omamnk 3 

un ı mck, Kanca takmak, 4. Tırnak iliştirmek. ' • 
ALAKALANMAK, 1. Gönül ili~melı: 2 Ilıkmalı: 3. Paka 

tınıak, (Bak: Rabıta, Münasebet, Taaİıfiİt.) ' t-
~LAMET, 1. Anlık, anndt (Tarlalar& hudut ıöster 

alamet man.) 2. Beçkem, (Muharebede yiğitlerin alimeti ~n
!1ka olarak yaban Oküzü kuyruiundan veya onu taklid a 
ıpek~en mamul olmak üzere takm.dıkları şey) 3 Bel en 
Bclg,, Bclgü, 5. Bellik, 6. Bilgü 7 Bilik bilük: s' Bilg;·,!· 
9 D - ( ı· al" , . , J • &uı&" 
. ugan ses 1 amet "sigqa}u man. Baüa - de"'• d • 

• .. t k · · bi bo • .-men e ı_...e verme ıçın r ru) 10. Damga ıı Dü ek 12 E 
13. En. enek, 14. lrik, 15. İs, 16. lm,' 11." İz, ~a.' KÖrk~' 

ALEM, 1. Bayrak, 2. Calay 3. Sancak 4 Tuğ ' 
ALEMDAR, 1. Tuksavuı.' 2. Takçı Tu~cu (0Bak· L'ıva 

rayet.) ' .. ' · • 

ALEM, !. Acuıı. Açwı 2 Azun •3 Elgün "'alk 
4. Orta 5. Ortald< (Hallı: ~ "Ortalı.lı:' . · >;:_~ . ~.) 
lok, ' · BCYlD' •ı.--e,.,,, l"nn. 

ALENEN, L Açıktan açıia, 2. Tn711DL 
ALENi, 1. Açılı:, 1. Gö2önünde. 
ALET. 1. Avadanldt, 2. Anrt, 3. Cabıhk, 4. EluJaiı 5. I 

* * * 
ANKARA, 17 (A. A.) - Kurultay 

bugün Bııı-sa saylavı Üadm bat'kanlı -
ğında toplanarak değittirilmesi iıotenen 
asl<eriik mükelefiyeti kanununun ikinci 
maddesinin değişimine yer omadığı hak· 
kındaki mazbata ile mübadil, geyrimü
badil, göçmen (muhacir) vesair kanun
lara göre tefviz veya adiyen tııh.U olu
nan g'"YrimenkiıJ emvalin topll')'a bağ -
Janma.ına dair kanun üzerinde görüşü!· 
müı, mazbata ile kanunun onamnası vv 
mü§, mazbata ile kanun onarunıttır. 

Kültür bakanının karşılığı 
Meslek ·haricinden alınacak muallim

lere verilecek maaş hald<ındaki kanunun 
prüşülme.mc!e sorguya karşılık olarak 
Kültür Bakanı, bugünkü kanunla veril
melde olan maaşın bu it için yetmediği. 
ni ve a.ıkerlik yapmakta olan muallimle· 
rin yerlerini boş bırakmamak için hariç
ten muvakkat muallim alınmasında za. 
ruret bulunduğunu söylemiıti.-. 

Bay Abidin Ozmen, .kanunun külanü
aün 934 • 935 senelerine münhasır bı
rakılmasmın sebepleri hakkındaki sor
guya da kanunun hazırlanmasında yal
nız bu yıhn ihtiyacı gözönüne alındığını 
gelecek yıl için de böyle bir dunım olur. 
sa onu da karşılamak maksadile 1935 ge 
ne! denkleşme kanununa bugÜn kurul
·bı.yın onayına sunulan kanunun meriye
tine dair biT madde ıkonulması husuoun
da Maliye &wkaru ile anlaşmış oldukla
rı kartıhğım vermiıtir. 

Maliye Bakanı söz alarak Kültür Ba-

SaVQflll blcinçoau Iıte gayrimiibadiHenn ~ 
MOGADISCIO, 17 (A.A.) _Va! bathcalan bunlarclr. Gay il"': 

valdaki çarpı§Dla hakkında en eon ve Maliye Bakanlığuım bu ricalanılledi~· 
kat'i ınalüm.at ıu merkezdedir: etıne.ini sahırıızlrkla beklemekt/ 

o "' Habetlerden 110 ölü vardır. Bun • t"I 
elan bafka, Valval ile Ado araamdalri B Teyfı"k Ru .. c ., 
aaJıa Ölü Ve yaralılarla doludur. ay y 

Sa.vllf meydanında 105 tüfek, 8000 ı• 
fiıek, 10 ha, mekkare, 98 kaltak, 125 Ar as ge ı yor 
çadır, 400 çuval erzak, bir de kamyon 
bulunmuştur. (Başı 1 inci sahifede) fı}J~· 
AtlüababaJaki ltalyan ıteliri Romaya menaup Proiya gazetesi Y~~ 

g<t:ltli metinin bu koDU§malarda ~ 
NAPOLI, 17 (A.A) - Adisaba • b'.r anla.pna yapilmaamr ~ ;._ti-' 

badalci ltalyan sefiri M. Vinci, buraya üzerine Türi<iye Bakanmm ~ 
goelmit ve hemen Romaya hareket et- dan talimat almak meclnıriY 
ıniştir. Her ne kadar resmi bir beya- kalınq olduğunu yazıyor. • ~-· 
nal yok ise de bu seyahatin Valval ımm ATINA, 17 (A.A.) -. T~pı 
takasında ltalyanlarla Habeıiler ara- riciye Bakanı Bay Tevfik Rutlll ,.p~~ 
ıınd" zuhur etın·~ olan va.klarla ala • bugün öğleden sonra RcımanY~ıi'' 

k1ar oldu7S;:~~~~ıed;.ELEDli;~;b~I~~: e J 
Darülaceze için Sakarya mahsulünden bin kilo paınııl' t 

zarlıkla ahnacaktır vermek isteyenler 75 liralık teminatı; Je 
buz veya mektubiyle 20-12-93 4 J)erşembe günü saat 1 
Daimi Encümeninde bulunmaları. (8543) ./ 

Galata ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğindeoı 

Adet Takriben Cinsi eşya 
3000 Üç binden fazla Granit parke taşı it' 

M~vcut taşların cüml~si. açık arttırm:ı ile satılık!ır~1" 
teklilerın bu taşların hepsını almak şartıle 3-1 -935 ~ f 
günü saat 17 ye kadar Satış Komisyonuna gelmelerı. S) 

(853 



Bir 
ı~ViC1'ELI 

Saat f.:; brikası 
Türkiyede 

Şu e çıyor 
Aynca yapdan ilanlardan da anl"§ıla· 

co frı veçhile İsviçre' de W aldenburg şeh-
' :ndo !:'ün Thomınens Uhrenfahriken 

A.. G. (REVUE saatleri fabrikası) An· 
kara'da iktisat Vekaletinden Türkiyede 
bir şube açmak üzre müsaade almışbr. 

MlLLIYET SALI 18 KANUNEVVEL 1934 

1ıl ___ ~ nbisarlar U. üdürlüğündenı 

1 - (5000) kilo Mazot 19-12-934 çarşamba saat 14 
2- (30) Sandık gayet ince teneke 24-12-934 pa::::ırtesi 

saat 14. 
Satın alınacak mezkUr iki nev'i malzemeyi vermek iste

yenlerin şartnameleri gördükt en sonra pazarlığa iştirak ede
bilmek üzere yüzde 7 ,5 temina tlariyle beraber hizalarında 
gösterilen gün ve saatte Cibal ide Levazım ve mübayaat Şu-
besine müracaatları. (8433) 10039 

Tahminen 300 adet Boş ispirto tenekesi: Paşabahçe Fabri
kasında. 

Tahminen 500 kilo Çul ve kaneviçe parçası: Cibali Levazım 
Ambarında. 

Tahminen 140 adet Birer kiloluk boş eter şişesile 
Tahminen 130 adet muhtelif eb'atta boş şişe: Cibali fabri

kasında. 
Bu üç kalem malzeme pazarlık suretile satılacağından İs

teklilerin 30-12-934 pazar günü saat 14 de yüzde 15 teminat 
larile birlikte Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesine mü
racaatları. (8529) 

MANGANEZ 
TÜRK ANONİM 
ŞiRKETİNDEN: 

Manganez Türk Anonim Şirkteinin 

hi<Se sahiplerimn umımı heyeti ;;;;]ıda 
yazılı ruznamedeki işleri konuşup kara

ra bağlamak için fevkalade surette top

lanmağa davet edilmesi idare Mecli•in

ce karar altına alınmış olduğundan bio

se sahiplerinin 935 senesi ikinci kanun 

21 nci pazartesi günü öğleden sonra 

saat onbeşte şirketein 4 Vakıf han 4 kat-

taki dairesine gelmeleri ve hisselerini 
toplanma gününden bir hafta evel şirlııet 

merkezine teslim ederek dübuliye vara· 

ka11 almaları rica olunur. 

1 - Şirketin feohi hakkında idare 

Meclisi teklifinin konuşulması. 

2 - Heyeti umwniyece taofiye kara
n verildiği takdirde tasfiye memur• 

larile mural<ıplarruın intihap ve ücret • 
terinin tayini (5957) 

latan bul Varid t TabaJ.r ll:uk Müdürlüğünden: 

Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
1 - Askeri Liselerimizden lstanbulda bulunan kuleli 

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. Onuncu 
ve bilhassa onbirinci sınıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
tır. 

2 - İsteklilerin mezkı'.ir mektep Müdürlülderine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre l!V· 

raklarını tamamlamaları lazımdır. 
3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe mo

zun bulundukları sınıfların bü tün derslerinden İmtihan edilir
ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe ah 
nırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hakkında aynı 
muamele tatbik edilir. 

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

REVUE saatleri fabrikası 80 seneden 
fazla bir zamandanberi lsviçrede işle

ln•kte ve tesisab İsviçre saat fabrikaJa. 
tı arasında model addedilecek bir dere

cede bulunmaktadır. Bir oçk tanınmış 

fen ve ilim adamlarının çalıımakta oldu

ğu laboratuvarlarında REVUE saatleri· 
llİ bugünkü mükemmeliyete eriştiren bir 

çok yeni yeni ö.cadlar yapılmıştır. Muh
telif aksamı ayrı ayn değiştirilebilen 
&aatlerin ö.malabna ilk defa bu fabrika
da başlanmıştır. Bu sistem bilahara bü
tiin büyük ve iyi fabrikalarca kabul e
dibniştir. Aynca kendi ihtirai olan saat
lerin bir saniyenin yüz binde birine ka
dar ayarını ölçmeye muktedir bir ma

lıi~eye aahipdir. Kendi icadı olan bu y& 
nil'lcierle en modern makineler ve fev
kalade iyi bir taliın rörmüş oaln müte

lıaasrslar sayesinde bu fabrika birinci sı· 
IUf preoizyon saatlerini ucuz fiyatlara ya· 
llalıi!meğe muvaffak olmuştur. 

Sıra 
No. 

1 

Şubesi Mükellefin ismi Ticareti Adresi No Aranılan defter ve vesaik 

5 - Sivil Liselerde ilonali olanlarla sınıftan dönenler a
lınmaz. 

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

REVUE ıaatleri dünyanın ber tarafın
da çok bÜ)ı'ük bir nam lrazamn'ltır• 
~EVUE oaatleri reımi kontrol heyeti ta
rafr.ııdan bir çok oergilerde, müsabalra
laı-da müteaddit cleEa mükafatlandınlmıı 
~e dünyanın bütün memleketlerinde bir 
çak patentlerle imalii:b talıb emniyete 
-1Iıınuıtır. REVUE fabrikaları yiilosek 

2 

3 

4 

5 

6 

Fener Salih 

il Rıfat Ihsan 

Hocapaşa Celal 

Yenicami 

.. 
Aleksandır 
Yu\"'anidis 

Fırıncı Balat karakaş 
Balat 

Turan fabrikası Cibali va9ur 
iskelesi 

Kahveci Karaki Hüda-
vendi gar 

Tüccar Hasırcılar 
caddesi 
Marpuççular 

112 

106 

110 
52 

1 
30 

2 Sabatay Kohen Tuhafiyeci 
ve mahdumu ve l 5 Alacahamam 

Eminönü 
şürekası 
Akça oğlu Mu- Komisyoncu 
zaffer Tevfik 

Yalı köşkü 
caddesi 

33 

930-913 

930-931 

930 

930 

930 

926 

takvim yılı 

• il 

, .. 
it .. 
" " 

11 Tem 
yiz komisyo

nu ka rarile 

İınalitla laviçre saat aanayiinin dünya
da kazanımı olduğu namı muhafaza için 
Yorulmadan çalıpn laviçre aaat fabri-
1.aıanndandır. Fabrika ınüıterilerinin 
Yalnız rağbetini kazanmakla iktifa et

t:niyerek bunu devamlı bir surette mu
hafaza etmeği bilmhtir. Mamulabnı an

calı: fahrikanuı her vakit göz önünde tut· 
tuğu ııilıi müıterilerini memnnn etmeai
tıi bilen ticarethaneler vasıtasıile piya
&aya arz etmektedir. Bu sebepten RE
VuE saatlerinin .atılmakta olduğu bö.r 

Sok memleketlerde bu saatlerin fabrika
ca teobit edihni§ olan aıgari fiyata ve 

en iyi mağazalarda ıablmasıru mütema
d. 

Fener, Hocapaşa, Y enicami ve Eminönü şubesi mükelleflerinden yukarıda adları yazılı 
ticaret ve ev adresleri meçhul olan şah ısların itirazları tetkik komisyonu kararile ve şubele 
rince bakılmasına kanunen lüzum görülen ve hizalann da gösterilen takvim yıllarına ait def 
ter ve vesaikını ilan tarihinden itibaren on beş güne kadar şubelerine ibraz etmedikleri takdir 
de kanuni muamele tatbik olunacaktır (8526) 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
•Yen kontrol edecek olan mutemedler ta 

Yİn edihniştir. Fabrikanın bu ana pren
siplerine memleketimizde de sadık kal
ınak istediğini burada açacağı tubenin 

tnüdiriyetine berkeoce çok iyi tanmmıı 
olan ve 56 aenedenberi sahibi bulunduğu 

Fatih Maliye Şubesi çevresin de bulunup ıasdarmın oturduğu yer belli olmayan arsala
rın mahalle, sokak ve kapı numaralarile konulan kıymetleri ve vergi nisbet ve miktarları 
~ağıda gösterilmiştir. Bu kıymetlere yarından itibaren bir ay içinde temyizen itiraz olu
nabileceği, arazi vergisi nizamnamesinin 35 inci maddesi delaletiel Hukuk usulü muhakeme
leri kanunun 141ve142 inci maddeleri ınucibince ilan olunur. (8536) 

J, Meyer firmasını Yll§atan Bay Emil 
~eyer'i tayin etınesile sabit olmaktadır. 

Mükellefin ismi Mahallesi Sokağı Cinsi l!obarnaıne Komısyoııca Vervi 

Böylelilde burada da RE VUE saatle
l'İnin tevzii ciddi ve iıine layıkile vakıf 
•ilerde bulunmaktadır. REVUE saatleri 
Bütün Türkiyede yalnız iyi mağazalar
da Ye lstanbul'da Türkiyede Şubesi mer· 
~••i olan Babçekapu'da Taş Hanında, bi
l'ınci kat 19 numeroda satılacaktır. 

Mehmet Zühtü Mollaahveyn 
ve Abdurrah-
man 
Riza ve hisse
darlar 
Mehmet Zühtü 
ve Abdurrah
man. 

Hocahayrettin 

Mollaahveyn 
Saygı değer okuyucularımız tarafın. 

dan hu havadisin memnuniyetle karşıla
>lacağma eminiz. Çiinki en ehven fiyata 
~arantili bir presizyon saati alabilmeleri 
1!iİn fıraat bulmuı olacaklardır. Bu §<U· tenin Kanunusanide 935 de açrlacağr ha- Fatma Tenasüp Hasanhalife. 

er almmıtbr• ', ,, 
Ferdane 

:ı--.,. B O N O Abdullah 

1,,,,,,.,.. M••••"ı·• H•• N'.,, , Emme . 
.,. Derviş Uiur Tel. 23397 Abdurrahım 

(5880) 10205 ve Emine 

" Manisalı 
Çıkırıkçr 
Kemalettin 
Hasanhalife. 

" 

Mimar Sinan 
Cami 

Y ediemir~er 

M:mar Sinan 
Cami 

Taksim 

" Gemiciler 
Musluk 

Taksim 

" 

C. V. N. takdir olu- nisbeti 

Arsa 6 20 

" G 49 

6 21 

" 
6 18 

" 6 19 

" 6 47 

" 5 76 

" 6 23 

" 6 22 

nan kıymet 

Lira K. 

87 00 

402 50 

59 95 

182 88 
151 88 
246 96 
519 00 

229 50 
229 Su 

5 

1000 

" 
., 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

Senevi vergi 
miktarı 

Lira K. 
o 44 

2 13 

30 

92 
76 

1 23 
2 GO 

1 15 
1 15 

-Is tan bul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cinsi 

No. sı No. sı 
1639 Fener Tahtaminare Köprübaşı 42 
~071 Eyüp Nışancı Mustafa- Değirmen: 2 

paşa 

Ayçiçeği 9 
Kilise E.Çagatay Y. 1 

Kagir hane 
Arsa metresi 70 

.. .. 54,50 

" " 198,50 
Üsküdar 
Paşabahçe 
Aksaray 
Boğaziçi 
Aksaray 
Kumkapı 
Üsküdar 

Kuzguncuk 
Paşabahçe 
Katip kasım 
Yenimahalle 
Tülbentçi Muhittin 
Tavaş.i 
Yenimahalle 

Bostan 134 E. 179Y. ,, " 29 

" Kuzguncuk " Kuzguncuk 
Yeşilköy Ümraniye 

Arnavutköy Arnavutköy 
Edimekapı Kariye 
Galata Top- Yahya çelebi 

Aziziye 
Sepetçi 
Küçük deııiz 
Fıstıklı b3fllr 

" 'Bahçe 
Bıldırcın ve Güver-. 
cm 
Yenimahalle 
Şeh Eyüp 
Tatarağası 

.?9 
(. ') 

E. 123 
26 
16 

5 
5 

36 
25 

2 

" " 40,50 
Kagir hane 
Arsa metrE!'sİ 82 

" il .. " 
" .. 
" " 

" " 
" " 
" " 

32,50 
69 
86 
79,50 

115 
64,50 
89 

Hissesi 

9 120 
Tamamı 

" 1/ 4 
Tamamı 

1 12 
1/ 10 
1/4 
1/3 

Tamamı 

" 
" 

" 
" 1/6 

Hisseye göre mu
hammen kıymeti 

153 T. L. 
50 

32 
50 
88 
20 

240 
42 
14 
82 
52 

158 

250 
195 
150 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
il 

" 
" 
" hane 

~506 Hasköy Abdüsselam Yağhane 11 ,, ,, 63 Tamamı 50 ,, 
~954 Büyükdere Büyükdere Çivici 45 ,, ,, 69 ,, 110 ,, 
aı 16 Kuzguncuk Kuzguncuk lcadiye 171 ,, ,, 46 ,, 158 ,, 
Yüzde yedi buçu~ pey. a!<ç~ler ile ihale bed~lleri. nakten ve!'a gayri"!übadil bono3 il~ öde~ek üzere yu~rıda evsafı yazılı gayri
llı.enkuUer birincı ve ıkıncı satışlarında muşterı bulmadıgından hır ay zarfında ıhalelerı yapılmak uzere pazarlıkla s'ltışa 
çıkurılmıştır. 

1639 da.-ı 2'.lZ:l numaray:ı {adar olanların son ihalesi 26-12-934 çarşamba ve 1473 numaralı 27-12-934 perşembe ve 2901 
den 2768 numaraya kadar olanlar 29-12-934 cumartesi ve 2770 ten 2949 numaraya kad~r olanrm 3-1-935 !)erşembe ve 1922 
den 3116 ya k::ı. :ır oalnlar da 5-1-935 cumartesi günü saat on dörttedir. (8341) 

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

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep taraiı:ndan da· 
vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep f dareleri 
mes'ul olmadığı gibi avdet ma sraflarını da kendisi vermesi 
lazmıdır. 

9 - Bulunduğu yerde ta m teşkili sıhhi hey' et 'bulunma
ması hasebiyle muayenesini ta marn ;y:aptırmayan talebe mekte 

, be çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır. 
Ve Sıhhi halleri sebebiyle kah ule şayan görülmezlerse mekte 
be alınmaz. Bu gibi Talebenin dönmüş mıurafları da kendi
lerinf' aittir. 

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

11 -- Evvelce Askeri liselere gİrmek İçin 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 

lan emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

1 EMLAK VE E't fAM BANKASI İLANLARI 1 
Esas No. Mevkii No. Cinsi 

396 İzmir İstiklal mahal- 33/35 Asri sinema hi-
lesi İki Çeşmelik caddesi nası ve dükkan. 

Yeri ve numarası yukarda yazılı Sinema binasının sekiz 
senelik taksitle satışı - ihalesi 24.12.934 pazartesi günü An
kara' da ldare Meclisi tarafından yapılmak üzere kapalı zarf 
ile müzayedeye konulmuştur. İstekli olanların gösterilen de -
pozitoyu nakden vezneye yatırması veya bu miktarda bir Ban· 
ka teminat mektubunu iliştirnı esi ve bir lira mukabilinde ala
cağı şartnameyi okuyup imza ederek teklif mektubu ile bir -
likte bir zarfa koyup ihale günü saat onbire kadar İzmir ve
ya İstanbul Şubesi Müdür~üğüne vermesi veya hu saata kadar 
yetişmek üzere taahhütlü olar ak posta ile göndermesi lazım
dır. Daha fazla malfrmat istiyenler İzmir ve İstanbul Şube -
miz Emlak Servislerine müracaat etmelidirler. (617) (8411) 

10019 

Istanbul ithalat Gümrüğünden: 
141 lira 66 kuruş bedeli keşifli Sirkeci Rıhtımı üzerinde 

kain 1 numaralı anbar dahilinde buhµıan nümunehanenin 
dahilinde nüınunelik eşyaların vaz'ı için olbaptaki keşfi mu
cibince sabit ahşap raf imali pazarlıkla münakasaya konul
duğundan taliplerin 27 Kanunuevvel 934 perşembe giinü 
saat 15 de lstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil Ko
miıyonu mahsusa müracaatları ilan olunur. (8482) ZIIOl 

lstanbul Liseler Arttırma 
Eksilt:me Komisyonundan: 

Komisyonumuza bağlı Muallim mektepleri, Lise ve Orta 
mekteplerle bu mekteplerin pansiyonlarının irmik şehriye, no. 
hut kuru fasulya, mercimek, bezelya, Grayyer peyniri, şeker, 
ha;van yemleri yemek ve elan ek artddan ile Erenköy Kız Li 
sesinin sebzesi, ve Kandilli Kız Lisesinin Ekmek ve patatesi, 
ve Çamlıca Kı:ı: orta mektebinin sebze ve patatesi, Galatasaray 
ve Kandilli Liselerile Kız Muallim mektebinin yoğurtları, Ga
latasaray ve Erenköy Liselerin in yalnız çekirdekli kayısı ve ü
zümü, Kandilli, Çamlıca ve Kız Mualilm mekteplerinin de ku
ru meyvaları : 

Bunalrdan sebze, patates, elonek, şeker, Grayye~ perniri, 
nohut kuru faııulya, mercimek, bezelya 9-1-935 ve ırmik, şeh 
riye ;oğurt, kuru meyva, hayvan yemleri, yemek ve elonek 
artıkları 16-1-935 çarşamba günleri saat 14,30 da kapalı 
zarf usulile arttırma ve Eksiltmeye konulmuştur. Arttırma ve 
eksiltme İstanbul Maarif İdare si binasında Liseler Muhasebe
ciliği Dairesinde yapılacaktır. İstekliler şartnameleri İstan
bul Erkek Lisesinde bulunan Komisyon Katipliğinden öğren 
meleri arttırma ve eksitmeye gireceklerin de teminatlarını iş
bu saatten evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatınnaalrı 
ve teklif mektuplarını da Komisyona vermeleri ilan olunur. 

(8538) 

-
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri müdürü Etem l=et BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 
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ö~s~rUk, nezle.i bronsi. ·9 · - · boğ._az 
Hastalıklarile sesi kısılanlara· şifai tesi:rleff çoktur. -.s·o ·kuruştıir. 

ve gijgUs · 

, 
.!~ 
ıf 
' 

Az sarfiyatla çok ışık veren 

Dostlarınıza verilecek en iyi bir 
YILBAŞI hediyesidir. ıot96 

• UCUZ HEDiYE..._ 
Mahkemece tasfiyesine karar verilen P ATE Şirketinin mefhur 

gramofon plakları toptan beheri-25 (yirmibet) kuruftan 50 (elli) 
kurup kadar sablmaktadır. 

Şehir ve T&fl'& satıcılarının bu frrsab kaçrrmamalan menfaat
leri iktizasındandır. Perakende sabf da yapılrr. 

Müracaatmahalli: Yeni postane caddesi Yünit 
üstünde Mer canof Han No. 5. ·J;tanbul ithalat Gümrüğünden: 

Manifesto evrakının saki anması için Istanbul Gümrük
leri Baımüdüriyeti binası üzer indeki tarasada evrak mahzeni 
ittihaz olunan odada 92 lira 85 kuruş bedeli keşifli sabit raf
lar imali pazarlıkla münakasa ya konulmU§tur. Talip olanla
mı Kanunuevvelin 29 uncu cumartesi giinü saat 15 de lstan
bul ithalat Gümrüğünde müte §ekkil satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (8494) 10132 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi, -Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 
Türkiyenin baılıca şehirlerile 

_Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançe~ter'de 

Mısır, Kıbrıs, lra~, lrın; Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunaniatan'da 

Filyalieri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
9569 

Hadise yapan kitap 

Avrupa da Otomobil 
ile 9000 kilometre, 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satı~ yeri: Ahmet Halit 
Kütüplıanui 

Fiyatı: 50 kuru~ 
ZAMAN 

Kitap hattan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı su içer 
ı;ibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
datnnız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten bot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu
vaffakiyet!e tesbit ebnittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormu~ 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. 
!arda kendinizi seyahat etmit
siniz zehabına kapılacaksmız. 
Aynı zamanda istifade edecek· 
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, eııltek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap oi. 
MUfNr• 

9962 

Hasan Ecza Deposu 

1.-Sümer Bank , ----
Yerli Mallar Pazarında 

Bu_gü!I ucuzluğun son gl)nOdür 

o/O Tenzilattan 

Deniz yolları 
Ace!til ,Eıc!!JYEJ.lbaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

l•--aHan. Tel. 22740_11!!m_l1 
KARADENiZ YOLU 

lZMIR vapuru 18 Birinci Ka· 
nun SALI günü ak19mı saat 20 
de Rize'ye kadar. (8524) 

10202 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 19 [i
rinci Kanun ÇARŞAMBA 

1 günü saat 19 da Ayvalığa ka
dar. (8555) 

lt1ERSİN YOLU 
ANAF ARTA vapuru 20 Bi
rinci Kanun PERŞEMBE 
günü saat 11 de Payas'a kadar. 

(8556) 

Dr. A. KUTIEL 
Karakl>y Topçular caddesi No. 3 5 

9724 

• 
istifade ediniz 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soOwlı 
algınlıOındaki çabuk tesirini ~ilirslni~l . 
ffi markasının tekeffül allfOı A~IRJN, sl;u ~ 
dan sonra dahi memnun adac:eldı .. 

Clsrarla 

Acele Satılık 

Ambalaj Sandıkları 

J 

Gayet aağlam ve inşaat işlerine de elverişli 
muhtelif boyda makine tahta Te sandıklarınd~n 
ibaret ambalajlar her iÜD kaldırılmak şartıle 
isteklisine derhal ihale edilecektir. Miktarı OD 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

kadardır. İdarehanemize müracaat edilmesi. 

~' 30 ikinci T etrin 330 tarihli kanun hükümlerine ıröre tescil edikniı olaJI 
ecnebi firketlerinden Metro - Goldwyn _, Mayer tirloeli Türkiyedeki faaliyetine ııi• 

ha yet verdiğini bildirmittir. Mezkür prk etle alakmı olanlaruı ıirkete - icabınd• 
İstanbul Valiliğine müracaatları ilin olunur. (3730) so56 

10223 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====-.:__~~-:--~~~-:--~~--:~~-:::--:-~-:-:~~~~~----

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi 
Haziran 1934 Bilançosu 

AKTİF 

iZAHAT. 

Banknot 
Dahili muhabir Bankalar . 
SENEDAT COZDANI 

Vadeüe üç ay b1an 
" üç aydan fazla lı:aJım 

J.425.750 34 • 

ESHAM VE TAHViLAT CUZDANI 
Borsada ' cote olanla.-

" .. olmayanlar 

AVANSI.Af! 

175.431 00 
688.993 90 

~ j 

Emtea v o vesaik üzerine anımlar 844.793 99 
Sair mütc.evvi avanslar 200.510 29 

BORÇLU HESABI CARiLER 
Kefalet mukabili kredileı: , 928.013 52 
Temjnath '1t 464.132 31 

Muhtelif borçlular 
1 pot ek mukabili avam!' 
lttiri.kl..- I 
MENKULLER 

• 
11.400 ()() . 
lo.368 41 
59.320 25 

:Türk Llratı K. 

251.464 06 
10.064 87 

1.425.750 34 

864.424 90 

L04S.304 28 

'l.392.145 83 

688.743 90 
310.112 59 
233.518 19 

.133.3&2 75 

Makineler 
Kasalar 
Tesisat 
Mefru§&t 

GAYRI MENKULLER 

• • --- 52.294 09 ) ~ , 

298.560 31 

110.985 66 
187.574 65 

Banka binalan .$ 
Diğer gayri menkuller' -

NAZIM HESAPLAR .. J.411.216 41 ·, 

PASSIF 

lZAHAT. , 

Sennaye ~ 

JHTIYATLAR 
t FeWalade ihtiyat 
f Nizami w kanuni ihtiya!i 

M..ıı.INr Bankalar 
ı Mevdüat 

Cari hesaplar 
l'ASARRUF MEVDUATI 

Vadem 
Vadeli 
Bir ay' bdar 852.561 80 
Bir aydan bir 81.901 17 
seneye kadar 
Bir sene ve 1.084.384 81 
bir &en&-

den fazla 
Tediye emirleri ' 
Sair muhtelif alacaklılar ' 
itfa tabsisab 
~alep olunmamıı t<mettii Ye 

NAZiM HESAPLAR 
• 

131.376 45 

-122.m 10 
2.018.847 711 

• • • • 

:Türk ı.;..... K. 

1.200.000 00 
131.376 !IS 

84.335 81 
249.608 50 

l.258.729 22 
2.141.119 88 

52.390 65 
1.321.069 84 

13.791 87 
101.049 80 

~l.411.216 41 

7 .964.688 43 

y ekün. • • • ' • , 7.964.688 43 

L,Biiiii&31~~--~---~~~~~e~~~~ 


