
Milliyet bu adı alıyor Milliyetin geni adıdır 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. 

Y evtiç kabinesi 
r 

1 Cenevre'den Belgrad'a döner 
Clönmez Yugo1liv dıt itler baka
nı Bay Y evtiç'in kabineden çe
lcilme.i ve Uzonoviç kabinesinin 
de kendisile birlikte devrilme.i kar· 
tısında bütün Avrupa ıeneloğu 
(efkarı umumiye.i) J&tınp kal
ınıttı. Yugoslav aavlağını (dava, 
iddia) ileriye ıürmekte ve sonun· 
c:a (netice) vardırmakta. bu kadar 
heceriklilfk gösteren ulut (dev· 
let) adamının ansızın çekilme

eindeki anlam (mana} ilk önce 
kavranamamıştı. Bunun Yugos· 
lav dıt sıyuasında bir değitiklik 
demek olduğunu M>yliyenler bile 
oldu. Ancak Atabey (saltanat na
ibi) Prens Paul, S..ba.kanlığı Bay 
Y evtiç' e verince dıt sıyaaada bir 
değitme olmıyacağı anlatıldı. Ger· 
çek Yugoala v dıt sıyaaası gibi dal

lı budaklı bir 11yasada anaızın bir 
değitiklik yapılması hem zor, hem 
de Avrupanın genel bantıklığı 
bakımından kötü olurdu. 

Bunun içindir ki biz Yevtiç'in 
çekilme.inden Yugoslav dış ııya
auında bir değitiklik anlamı (ma. 
na) sezenlerin bu görütlerini ay. 
km bulmu9tuk. Ata.bey Prens 
Paul'un ~bakanlığı Y evtiç' e ver· 

lne•i, bu duyumların (haberlerin) 
en açık yalanlanma:aıdır (tekzip 
edilmesi) • 

Dıt ııyasadan iç 11yasaya ge
lince; ilk önce tunu aöyliyelim 
ki bu, Yugoalav uluaundan batka 
kimseye ilitiği olan bir it değil
dir. Bu yandan Yugoslav dostla
rının dileği ancak Yugoıliv ulu

funun (devlet) pekletmeıi ve i
lerileınesidir. Yugoalavya'yı bu a
ınaca götürecek her düzen Yu· 
ı:oalav dostlarını aevindirir. 

. Yevtiç kabine.ine kimlerin gir
diği bilinmedikçe iç ııyasadak~ 
değitiklik için bir söz söylene

mez. Ancak iki gündür ırelen tel
yazıları, yeni ba'1>a.kanın, içine 
Hırvat ve Slovenleri de alacak bir 
ulusal birlik kabinesi yapmaya ça.
lı9tığ,ını bildirmektedir. Herkesin 
bildiği gibi, Yugoalavya'nın iç il· 
Yasa.amda ötedenberi iki akını 
(cereyan} vardır: 

1 - Altı yıl önce diktatörlü
ğün kurulutundanberl it batında 
bulunan ve Sırpları içine alan tö
rü fırkası, aruından ·kabine yap. 
inak. 

2 - Bu fırkamn dıtında kalan 
Hırvat, Sloven ve Bosnalı müılü
ınanları da alarak bir uluaaJ bir
lik kabinesi yapmak. 

Yugoslavya'mn iç aıyaıası için 
r:ıe töylenine söylemin, fUDU u
nutmamak gerektir ki, bu aıyasa 
Yillardanberi, Sırp • Hırvat ıreçi
nıi (münasebet) üzerinde döımıe.k
tıedir. Yugoslav ulutu (devlet) 
kurulduktan aonra dokuz yıl bi
rinci yol üzerinde yüründü. B.ı· 
nun çıkar bir yol olmadığını an· 
lıyan kral Alek-.andr, kurultayı 
kaldırdı, uluaal ayrıllklara daya
nan fırkaları da~ıtb ve bir törü 
fırkası yaparak ölünceye kadar 
.Yugoslavya'yı o yolda döndürdü 
(idare etti) • Kralın amacı, Yugos
lavya' da.ki Hırvatları, Sırpları, 
Slovenleri bir arada yoğurmak ve 
lıepıinden bir Yugoaliv uluau ya
ratmaktı. Bu aiyaaa, Hırvatları ve 
Slovenleri ırücendirdi. Bunlar bir 
Jana çekilerek, törü fırkasile e
nıek birliği yapmaktan kaçındılar. 
Sonunda Yuıroılav kralı Alek

aandr da bu eücenırinliğe kurban 
&itmittir. 

Ölüm yasının acısı içinde Yu
go.lav uluıu arasında eenel bir 
barıtma iateği belirdi. Bunu du
Yan Ata.bey Prenı Paul, bu isteğin 
:Yerine getirilme.i demek olacak 
bir ulusal birlik kabinesi yapmak 

İgtemitti. Manilya ağır suçunun 
:Yası arasında yapılamıyan bu it, 

anlatılıyor ki timdi yapılmakta
dır. Prena Paul'ün bu büyük iti 
ha,armak için Yevtiç gibi değer
li bir adamını aeçmeıi, çok iyi ol
ın~tur. Yevtiç son yıllar içinde 
Avrupa'nın en büyük ulut adam

larından biri olarak belirmi,tir. 
Bundan batka bir değeri de fU· 
<!ur ki kral Aleksandr'ın en yakın 
)'a.rdımcıaı idi. Belgrad' .Ja!l gelen 
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Saylav secimi Yunanistanda 

Defterler her mahallede Patlıyan 
bugün asılı bulunacak Bombalar 

Listelerde adlarını göremeyen yurttaılar on 
beş gün içinde heyete müracaat etmelidirler 

Seçim teltip he yeti faaliyette 

lntih&p teftif heyeti, dün gece >""' 
namdan oonraya kadar çalrtarak ~ 
ni aaylav aeç.iminde rey atacak v•tan· 
da,lann i8İmlerini teabit etmittir. 

Şehrimizdeki on kazada ka.d~ .,.-. 
kek kaç kitinin rey atacağı bellı ol • 
mU§tur. Her mahalleye ait dört def• 
ter vardır. 

Kadınlar, erkekler, rey ...hlbi o • 
tanlar, olmıyıuılar için ayrı ayrı def
terler tutulmU§tur. Bütün valandat • 
ların İ&imleri bu defterlerde sıra il• 
yazılmıttır. 

Defterim bu sabah bütün mahal • 

M. Göring diyor ki 

Felaketlerin en 
mOthlşl harptir 

Alman hava nazırının mü
him bir beyanatı 

LONDRA, 21.A. A. - Hemen bütün 
İngiliz gazeteleri, M. Görinıı;'in Röyter 

.janıının Bertin mu
~ıabirine munhaııran 

verdiği beyanatı gÖ.· 
teriıli bir biçimde 
yazmaktadırlar. 

M. Göring beyana• 
tında Almanya tara
iından bir hava hü
cumu tehlikesi fikri
ni gülünç bulduiunu 
söylemiı ve gelecek 
.. me, ıulh uıulleri ile 

J\1. \.Jor mg halledilemiyecek bey-
nelmilel bir mesele 

çılmuyacaiı hakkındaki ciddi kanaatını 
bildirmit ve demiıtir ki ı 

- M .. 'ullyet loiui ne kadar u olur-

lelerde ve nah:yel<rde halkm ıönbi
leceii münuip yerlere aaılmıt bulu • 
nacaktır. Defterler on be! sün uılı 
kalacaktır. 

Her vatand&f, mahalle.indeki bu 
defterde ismini anyacalı, iami :razılı 
olmıyan rey atamıyacaiı için, bu on 
bet gün içinde beled.iyede intı'ıbap tef. 
tit heyetine müracaat ederek iaiınle
rinin yazdırılmasını iatiyecekleo-di.r. 

lam.i y a.nlıt yazı llılllf olanlar da 
in~:Jıap teftiı heyetine miiracu.t ed,.. 
rek, yanlıılılı düzelttireceklenlir. 

(Devamı 6 ıncr oahifede) 

lnıull aleyhine --Bir dolandırıcılık 
davası açıldı 

lnsull yüz binlerce dolar 
dolandırmaktan suçludur 
ŞIKAGO, 21. A.A. - Saınuel ln

sull'e kartı açılan davada jüri h<>yeti 
gece ııaat 3,45 den 
itibaren müzakereye 
çekilmit ve kapalı 

kalımttır. 

Müdei ınnuml ln
sull aleyhine dolan
dmcdık ittibamında 

bulunmuıtur. 

lnıull "Midde-Vest 
Utiliti ., ıirketinin 

344 bin 729 dolarını 

dolandırmaktan ıuç-

hrdur. Samuell ln•ull 

oa olıun, "felaketlerin en müdhifİ o

lan,, harbi vasıta olarak kullanacak hiç 
bir hükiııneıt yoktur. 

Beşiktaşlılar dün Galata
saraylıları mağlup ettiler 
Lik maçlarının ilk devreai aonunda Beılktaı 
birinci, Fener bahçe ile Galatasaray ikincidir 

Dün çarpqan E;yüp ·Top /rapı ta/rımlan bir arada 

lıte miihim bir maç daha.~ Bunun için havanın fenalıima ve bir 
Geçen hafta Beıikt.ıı.ıı O • 1 yenerek diiziye İnce bir yaimur çiııelemeoine rağ-

az çok vuıiyetini düzeltmiı olan Fener- men Şeref ıtadyomuna hayli kalııi>alık 
bahçe için hele, bu maçın oldukça bir toplannuftı. 
kıymeti vardı. Maçın neticesi ne oluroa Talmnlar ıu ıekillcrde aıılıada yer al-
olaun ıimdilik F enerbahçenin bata geç- dılar: 
mek imkanı yokaa da neticeye ao··re va- Be·"·ta•• Ş-ket Hu""ınu·· Nurı" F • .,.. ,. ~· • ' • a-
:Uyetini biraz daha diizeltmiı olacaktı. 

telyazıları yeni Batbakanın Hır
vatlar, Slovenler ve fırkalarm dı
tında kalan adamlar ile görüte
rek ulusal bir birlik kabinesi yap
lı(;ını bildiriyor. 

Ancak geceye kadar henüz ye-

(Devamı 2. inci sahifede) 

ni bakanların adları bildirilme
mitti. Y evtiç kabinesinin Yuıroa
la vya'ya ve Balkan barıtıklığına 
kutlu olması biz Türklerin can di
leğidir. 

A. Şükrü ESMER 

Pire ağırceza jurisi 
azasından dördünün 

evine bomba atıldı 

Bu İf Venizeloscı yapılan suikaat 
maznun/arının muhakemesile 

alakadardır. 

ATINA, 21 (Milliyet) - Dün ge· 
ce saat birde Pire ağır ceza mahke -
meıııi jüri heyet.inden birinin evinin 
önünde bir bomlıa patlamıttır. Born • 
banın otomobilde bulunan iki kiti ta
rafından atıldığı tesbit edilmittir. 

1-{i.diae ahali üzerinde mühlm b'.r 
tesir yapmıt bunun Pire mahkeme • 
oitıde yarın görülecek °"an V eni:ıe • 
loaa suikaat wçlularının muhakeme
aile ali.kadar olduğu zannedilmekte· 
clir. 

Von.izeloa davası maznun1an müd· 
deiwnwru aleyhine temyiz mahkeone
.rııe tiki.yelle bulunarak bunun ceza 
kanumma mı&halif harekette bul\Hl • 
duğunu i.ddia ebnqlerdir. 

Temyiz mahkemesi. bu tiki.yeti 

.. 
Bay ve IJayan V eni:ı;elcn 

tetkik etımekteclir. Maznunların ....., • 
&ılleri mWıakeonenin t.&ikini istiyor
lar. 

ATINA, 21 (A.A.) - M. Veni • 
zeloaun hayatına kutetmekten auçl1& 
on yedi kitinin muhakem.,.inde ita • 
rar verecek jüri heyeti azumdan 
dördünün evleri yanında dört bomba 
patlamıtbr. 

Jüri azaları timdi kuYvetli bir mu
hafaza altındadırlar. Polia büyiik ih
tiyat tedbirleri almıttır. 

MWıa.keoneye yarın Pirede b&§la
nacaktır. 

Rıhtım umumi 
Heyeti toplanıyor 
Bugünkü toplantıda An-

kara mu
kavelesi tasdik edilecek 

Ankara' da Rabtmı Şirketinin hükil • 
met tarafmdmı aabn alınma11na dair o

lmı mukaveleyi İmza etmit olan ıiıt<et 
müdürü Möayö Canonıı;e dün sabah Ja. 
Unbula gelmiıtir. Şirket hi11edarlan 
ıamumi heyeti buırün toplanarak, Anka
radıa imza edilen mukaveleyi ta•tik ede
cektir. 

latanbul nhtım ve antrepolannm yıl
b&tandan itibaren hükumet tarahndan 
idareo.ine baılanacaktır. Şirkette bulu • 
11111'1 ecnebi memurlar çıkarılacakoe da, 
bu idarede senelerdenberi çalıfl1ll1 ve 
itleri öğrenmiı olan eaki Türk memur
lar itleri baıında bırakılacaktır. Çd<an
lacak memurlara bir aenelik maaıları 
ııiobetinde tazminat verilecektir. 

Rıhtnn ve antrepolar Maliye Bakan
biına bağlanacaktır. Bu daire müdür
lüğüne kimin tayin edildiği hakkında bu 
hafta içinde Ankaradan bir habeT gelme
ai bekleniyor. 

Gün dönümü 
-o-

Dün senenin en kısa gü
nünü yaşadık 

Dün, 21 birincikanun, gün dönümü 
idi. Yani •enenin en kısa günününü, dün 
yaıadık. Bugünden itibaren günler uza· 
mağa baıfayacak, dünyamız her gün bir 
dakika fazla güneı görecektir. 

Y evtiç kabinesi 
BELGRAD, 21. A.A. - Söylen· 

diğine ıröre, M. Y evtiç, kabineyi 

genit bir ulusal esas üzerine kur

mağa muvaffak olmuttur. Bat· 

bakanlık ile dıt itler bakanlığını 
M. Y evtiç üzerine almıftır. 

Tel: { Müdilr : 24318. Yazı j•)~ri müdüril : 
ldar• ve Matbaa ; 24310. 

2<319. 

Dıt itleri bakanı Bay Tmik Rüttü Aruın Ankaraya gittiğini 
dün telefon haberi olarak yazmıf tık. Ankara muhabiri.miz dı~ baka
nımızın Ankaraya varıtına ait bır reıim gönderınittir. 

Yukardaki klitede Bay Tevfik Rüttü Aras kendisini kru-şılıyanlai" 
arasında görülmektedir. 

•• 
Okonomi bakanlıiında .l/eni .IJasa 

Bakanlık kırtasiyeciliğe 
karşı tedbirler aldı .. 

iş sahiplerinin işi 
Sür'atle görülüyor 
Müracaatçının iıtediği 
bürolarda kendi kendi 
aine takip edilecektir. 

ANKARA, 21 (H. M.) - llr.baat Ve
Uleti teıkilabnın, aon bütçe ile, bu ve
ı.tlete diİf<'n mühim ulıHal ölıoDOITlıİ it
lerini lr.Br}Jlayabileceık bale getirildiği 
..., her balamdan tamamen modern bir 
hale aokulduğu - malıimdur. 

Vekalet ıubelerinin, her memurun va
zife ... ..-'uliyeti hakkmcla gayet te • 
femrath tafsilatı ih!Wa eden iç yaoala

(Devamı 2 inci ııahifede) 
-

ôkonomi bakanı Bay Celôl Bayar 

Talebe birliği kurultayı 
Dün bir gıl içinde yapılan işler konu

şuldu ve rapor onaylandı 

., 

Türk Talebe Birliti. kongruine iştirak edenler 

Milli Türk Talebe Birl"ti yıllık 
lwrultaymı dün Cağalollundak.i mer-1 
koz binaaında Y&PIDJftır. Kunıltay baı 

Oz türk~e yazı örnekleri 

kanlığma yiikaek İld:iM.t ve ticaret 
mekt.Oi talebeaindon Bay Nedim ae

(Devamı 5 inci sahifede) 

JVasıl mı olacak? 
Ben 1aıta bir arkadaıla konuıuy.,,.. 1 

dum. Bir aralık arkadaşım sordu: 
- Bu dil iti nasrl olac,.k? O:ı türkçe· 

ye na.ad alııacağız / 
Durmadan kar§ıl.ık verdjm: 
- Nasıl mı? baa bayağı ..• Hele bir 

kez dilimize gereği a-ıbi oüzen verilsin, 
göreceksin, Öz luı·kçe öyl e gU:zel )' .... u 
lar yazılacak, bu yazılar o k.~ar l<olay
ldda anlatılacak kı ... 

- Evet amma, biz yaıta adamlar için 
epeyce güç olacak? 

- Ha, bak arkadaı, önceden ıunu 
bilmen gerektir ki bu dil senin, benim 
için kurulmuyor. (Atatürk) bu dil iti
ne baılarken bugünün guçlüklerini de
iil, yarının kolaylıklarını düşünmüştü. 
:>en ben, ya4muzı batımızı aJ:mıf, unu
muzu eJ~yip eleğ"imizi a~m•§ adamlarız. 
Biz öz türkçe yazabilmiı veya yazama. 
mııız, <lamaklanrruz Öz kaynağın tadını 
alabilmiı veya alaınamıı, bundan ne çı
kar? . 

- Doiru ıöyliiyorıun; ancak osman· 
lıcaya çok alıımııtık ta ... 

Türk çocuğunu dil göçmenliiinden 
kurtarıp baylığa çıkaracak olan bu it 
bir 1aJJnma ıık.mtısına deimez mi? Kay
gu çekme arkadaş, bu, olacaktır. Nasıl 
mı dİyo . .-5un? Entari ve taJvarı atıp pi
j::.:na ve pantalonu nasıl giydıkse, kavu!c 
ve fesi çıkarıp kafamıza ıapka ve silin
diri nasıl eeçirdikse, Karagö~ü ve wta
o;rununu bırakıp o.inema ve tiyatroya 
nasıl gittilue, medreoelerde çöreklenen
leri okulalarda hah bilgileri öğrenmeğe 
nasıl göndeıdıkıe, salt..uıatın zorbalığı
nı cumhur1yetin pençesinde, hilafetin 
kofluğunu layikliğin türesinde nasıl 
boğduksa, kadmr kafea ~e peçe arkasın· 
mm alrp kurultay kapısına naaıl götür
dü~~$e, sağdan sola yazan ellerimizi sol
C:c,.ı sağa iılemeğe nasıl ahıtrrdıkaa, A
r.ıp alfabeaine arkamızı çevirip batı al
la;:,esini nasıl kendimize matettikıe oz 
türltçe için de öyle olacaktır. EskXlcn 
de her y~niliğin karımnda böyle .Oyl .. 
nenler, sızlananlar, aaçmı baıını yolan· 
lar vardı. hunlar o yenilikleri naaıl dur
duramadı iıe bugün ıenin benim bağlT'J\ 
çağırmamız, tepinip ayak dirememiz de 
dili itini öy 1ece durduramıyacaktır. 

liem, arkadaı, pek o kadar üzülme 1 
İş yoluna girdikten ıonra, göreceksin k~ 
bugün: "olmaz,, diyenler yarın öne ge
çjp kolbaıılık bile yapacaklardır. 

- Evet, tıpkı kiralık evde otunnağa, 
tıpkı il sofrasında 11ğıntı olmağa alışan· 
lar gibi ... Ancak yarının çocuklarını bu 
kira.ılıktan, bu sığıntılıktan kurtarmak 
bugünun borcudur. Onlar, Arapların ya
pıp Acemlerin si.:alediği iğreti ~~!enle 
deiil, kendi elleriie lcu~P .. ken.dı ıs_tek
lenne göre bezeyeceklen oz dıl evınde 
otvracoıklardır. Şimdi •or..rım sana: 

s;bneın, anlatabildim mi? _:ıl 
hmail Müftdı MA Y AKON 

' 
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TARiHi Tf FR!KA: 37 

lttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakin mahfuzdur. Yazan: A. C. 

I ngilizler Bağdad - Basra kısmını 
kendileri yaptırmak istegorlardı 

MiLLiYET CUMARTESi 22 KANUNEVVEL 1934 

Londra - Melburn seg.qahatini qapan 

Hollanda tayyaresi vahşi 
bir mıntakada yandı 

selefinin Liuç ve Vilkoks imtiyaz- lere, cephane teslimatına ve demir 
ları gibi mirasları bırakıp gitmesin- yolları infaama taalltik eden mü 
den dolayı Hakkı paşanın mütead- nasebetler kesilecekti. Bundan ~ Bu tayyare Amsterdamı Bata vyaya be~ 
d.it. mül~k.atlar esnasınd'.'- Alman se· ka bütün Türk maliyeai, bütçeR y 
fırıne ~ıkayetler serdettıği anla,ılı- nin idaresi Osmanlı Bankas~ günde bag" lamaya çalıştyordU 
yor. Hakkı pa,a Irakta lngilizlerin devrolun.acaktı. Ordu ve bahriye 
hakiın olduktan bir hatta tabam- için yapılacak sarfiyatı ihtiva et
mül edemiyeceğini söylüyordu. Bu mek üzere bütün Türk sarfiyatmm 
meseıede nihayet ittihat Te Terakki Fransızlar tarafından kontrolü 
cemiyetinin gözleri açılmıftı. Gerek demek o'an bu tartın müzakere bi
cemiyet, gerekse Hakkı pa,a, Bağ- le edilemiyeceği Babıali tarafın -
clat hattının şimdilik yalnız Bağda- dan bildirilmifti. Bunun üzerine 
da kadar in,a edilmesini, Basraya eyli'il l 91 O da istikraz müzakerele
kadar i~sinde.n .s~fınazar edile. ri durdurulmuflu. Fransızlar zafe. 
rek lngı~ız metalıb~nın atlatılm:ısını re delalet eden bir kanaatla: "Ber· 
ve.hat hır kere Bag.d'.'-ta kadar ın,a lin para veremez, Londra ise ver-
edılecek olursa İngıhzlere kartı da- ek · t ı d" k k h k tli b. t h k d" m ıı emez .,, 1yere ço rnem • 

a uvve ır sure te are et e ı· ·· ·· .. ı d B. aldı: 
1 b· ı · · · h nun gorunuyor ar ı. ır ar 
e ı ecegını ve o zaman attın Türk L d b k 1 · T" ki 
b 

.. k. · f . on ra an er erı ur yeye para 
u umetı tara ından ın,a olunabi- k · · t bb" ı d bul 

leceğini ileri sürüyorlardı. verme ıçın ete us er e un-
Vaziyet bu 

5 
ti d •. . Al mutlarsa da Fransızlar derhal In-ure e egışmce - .1 H . . . 

manya dahi tavır ve hareketini de- gı .. tere arıaye Nezareti vasrtasi'.e 
ği,tirmit ve lngilizlerin lehine Al- ~'.1ra~a~a ~ul~rak bu teşeb -
man f"· d .

1 
. buslen sondurmege muvaffak ol-

meru.. nn en vazgeçı mesı 1 d 
muvafık olamıyacağını aöylemeğe mut ar 1

• 

ba,lamıflı. Almanların maksadı, Türk · Fransız istikraz müzake
Almanya için fazla menafi temin resi kesilmekle beraber Berlindeki 
etmek üzere lngilizlerle doğrudan mali mahafil gene enditeye düt -
doğruya anlaşmaktL Fa:kat Babı- mekten kurtulamıyorlardı. Çünkü 
.ilinin muvafakatı olmaksızın bir Fransız istikrazı her hangi bir te
i~ yaprlamıyacağı için Alman . in- kilde akdedilecek olursa bunun 
giliz anla,masına da irnkin göre- Bağdat hattının elden gitmesi d& 
miyorlardı. Sadrazam Hakkı Pa- mek olacağını biliyorlardı. Onun 
•a: için Doyçe Bank hususi surette 

- "Bağdat ile Hasra körfezi a- Babıaliye müracaatla Alman ma
rasında yapılacak kısmı battım in- liyesinin yardanını arzebnifii. Bu
gilizlere vermekten iae bunu biz- nunla beraber Alman maliyesı 
zat hükumetin yapması bin defa Fran11zların yerine geçerek Tür-

mH~:t~·ı::ı:~!~~r t::::t:.:dar kiyeye para vermekten henüz uzak 
ehemmiyet vermiyorlardL Çünkü bulunuyorlardı. Çünkü Taziyeti. 
Almanya'nın buna muvafakat et- henüz çok bulanık görüyorlardı. 

. . . Her ne kadar lstatıbuldaki Alman 
mıyeceğını zannediyorlar ve diyor 
!ardı ki: "Sadrazam taYet Alman· Sefiri Baron Maretal Alman bay-
ların tazminat almadan Bağdat ııiyetinin korunması için böyle bir 
hattı imtiyazının son kısmından istikrazın aleti liizımgeldiğini Ber-
vazgeçeceklerini zannediyorsa lin' e yazdığı raporlarında bildiri-
me~nunlar sınıfında ya,ıyor gibi yorsa da Hariciye Nezaretini işgal 
gorünüyor demektir.,. lngilizler eden Kiderlen - Wachte yalnız hay 
Bağdat - Basra kısmını inta ettir: siyet ve şeref kurtarmak için, ls
memek için ayni zamanda Fran- tanbulda Almanlar lehine bir he
sızları da teşvik ederek Bağdat'- yecan uyandırmak için para veri· 
tan Humus'a kadar yeni bir hat lemiyeceğini ileri sürerek Alman 
İmtiyazını ortaya attırıyorlardı. Sefirinin müracaatlarını akim bı-

Maamafih, lngilizlerin ve F ra.n. raktırıyordu. 
sızların elinde Babı8..liye kar,ı kul
lanılmak için daima iki silah bulu
nuyordu. Bunlardan birisi lngiliz
lerin gümrük resminin tezyidine 
muvafakat etmemeleri, diğeri de 
Fransız.arın Türkiye tarafından 
akdedilmek istenilen istikraza si
yasi tavizler mukabilinde razı ol
maları idi. 

Yeni mefrutiyet büki'imelinin 
çok paraya ihtiyacı vardL Maliye 
Nazırı Cavit Bey bu parayı zengin 
ol ıı garp devletlerinden tedarik 
eyl;yebileccğini ümit ediyordu. 
Loııdra pıyasası bermutat muvafa
kat cevabı vermiyordu. Paris pi
yasası ise uzun ve mütkül müzake
re erden sonra Türkiyeye 125 mil
yon frank verebilecek bir mali 
grupu meydana çıkarabilmişti. 
191 O senesi ağustos ortasında. is
tikraz mukavelesi hazırlanmıştı. 
Fakat onda şu ,art koşulmuştu ki 
,ayet Fransız hükıimeti istikraz 
tahvi.k·:;nin Paris borsasına kabu. 
!üne muvafakat etmezse para ve. 
rilmeyecekti. 

Bu şarttan maksat, Fransız hü
kumetinin para verirken Türkiye
den siyasi imtiyazlar koparması i· 
di. Bu aralık bilhassa Petersburg 
bükıimeti Fransaya müracaatla 
Türkiyeye para verilirken Türk tes 
lihatınm tahdidi için liizımgelen 
tartların teminini müttefiki olan 
Fransa'dan istemişti. Rusya hüku
meti gelecek harbı gözönüne geti
rerek Parise karşı diyordu ki: 
"Türkler Iran ve Kafkasya hudut· 
larında askerlikçe ne kadar kuv -
vetlenirlerse Rusya'nın garp hudut 
larmdaki kuvvetleri de o nisbette 
zayıflamıt olur.,, 

Bunun üzerine Fransa Hariciye 
Nazırı Pişon istikrazın kabulünü 
siyasi iıntiyazlar verilmesine mu
allak bırakacağını Rusyaya vadet
mişti. Paristeki Rus maslahatgü
zarı tarafından Rusya Hariciye 
Nazırı Jsvolski' ye gönderilen bir 
raporda "istenilecek imtiyazların 
itilafı müsellesi teşkil eden üç dev
let için mü.avi derecede müsait 
olduğu,. yazılı bulunurordu. iste
nilen bu imtiyazlar mucibince Türk 
siyaseti Alman siyasetinden ayn. 
lacaktı, Berlin ile lstanbul a. asın
da mevcut olan ve ashori muallim-

Fakat Fransızlar, Almanların 
para vermelerine mani olmak icin 
Babıaliye müracaatla eski ,artla
rından vazgeçtiklerini ve ban va
ri..lat karşılık gösterilmek üzere İs· 
tikrazm aklına razı olacaklarını 
bildirdikleri zaman vaziyet deği•
mitti. Çünkü Fransızlann istedik
leri bazı Türk varidatı, Bağ lat 
hattının in,ası için kartılık göste
rilen varidattan ba,ka bir tey de 

'ğildi. Her ne kadar Maliye Nazırı 
Cavit Bey Bağdat ba:-:ı ic.tiyazıru 
mahvedecek bir müzakereye giri
~e.,iyeceğini söylemi:;se de htan
bul 'daki Alman Seflri, ,ayet Ber
lin istikraza razı olmazsa, Babıali
nin Fransız teklifine yan8.f?Dağa 
mecbur olacağını biliyordu. 

- Bitmedi-

Ma 1arya salgını 
--o--

Kolombiyada vaziyet gün
dengüne fenalaşmaktadır 

KOLOMBO, 21 (A. A.) - Malarya 
oalgmma tutulmuş olanlara yiyecek ve 
içecek dağıtmak i;i gün geçtikçe güçle
şen bir mesele oluyor. 

Uzak bir çok köylerde oturan bü!ün 
halk bir yerden diğer bir yere gidemi
yecek kadar halıizdir. Böylece açlrk ta 
kendini gÖstemliı ve hastalara iyi olmak 
ihtimallerini de hemen hemen yok et -
miştir. 

Fazla ölümün önüne geçmek için tek 
çare, şimdiki halde yüzlerce yardmıcı 

bulabilmek ve parasız olarak büyük 
miktarda yiyecek ve içecek tedarik et
mektir. 

Şimdilik hükümet ulusal yardmı için 
iane tıoplamağa çalıpnaktadır. Hükiımet 
26.250 Ingiliz lirabk kinin ısmarlamıı
mıftır. Bu kin.inler ırelin<eye kadar ki
nin pahalılığı sürecektir. 

Salgına tutulmuı bütün vili.yetlerdea 
acıklı vakalar olduğunu bildiren haberler 
gelmektedir. 

Arnavutlukta karışıkiık 
yok 

TiRAN, 21. A.A. -Arnavut!uk 
matbuat bürosu, Arnavutlukta karı· 
tıklıklar olduğuna dair yabancı 
kaynaklardan çıkan haberlerin doğ 
ru olmadığını ve bütün ü·lkenin 
tam bir sükunet içinae bulunduğu. 
nu bildirmektedir. 

BAGDAT, 21 (A.A.) - Holaıı-ı· 
da tayyaresi henüz bulnmnamıt -
tır. Endite edilmektedir. Dün 24 
lngiliz tayyaresi aramaya çıkmış • 
lardır. 

KAHiRE, 21 A. A. - Holan -
da tayyaresi Rutbah kuyulanmn 
garbında askeri lngiliz tayyarele· 
ri tarafından görülmüttür. 

KAHiRE, 21 (A.A.) - Resmi 
olmıyan bir habere göre, Holanda 
tayyaresi yanm.ıttır. 

Askeri tayyareler, Holanda 
tayyaresinin yanma ineınemitler -
dir. Fakat, tayyarenin dütmüt ol
duğunu görmütlerdir. Tayyareci • 
!erin ne olduklarına dair bilgi yok
tur. 

KAHlRE, 21 (A.A.) - Tay -
yarenin içinde bulunan üç yolcu i
le dört tayfanın sağ buhnması İ· 
çin pek az umut vardır. Çünkü 
verilen bir habere göre tayyare kav 
rulmuttur. 

Tayyareye bir yıldırım isabet 
ettiği tahmin ediliyor. Tayyarenin 
bulunduğu yer Rutbahdan oo mil 
unupta tamamen vahti, yalçın kar 
yalarla dolu bir yerdedir. 

Öyle ki, buraya inmek muhak
kak ölüm demektir. 

Tayyarenin Kahiredea k•U. e 
mıdan biraz IODJ'& müthit bir fo-
bna olduğu haber veribnifti. 

Yirmi dört ıuıkeri tayyare anat
tsrmalara iftiri.k etmittir. Bu mm
takadao uçan ve buruım tanıyan 

Sarreiçin 
Cenubi Amerikadan da 

Almanlar getiriliyor 
BERL1N, 21. A.A. - Sar plebis

tine i,tirik etmek üzere 32 Sar'h 
Alman cenub Amerikasmdan bu
gün Hamburıı'a gelmiflerdir. 

Sarre'a giden /ngilizler 
LONDRA, 21 A.A. - Kmla za

bit olmak üzere 980 kişilik lngiliz 
kuvveti Sar'a gitmek üzere bugün 
Uuvr'dan vapura binecekler, CU• 

marte&İ günü Sarbrinken' e Varmtf 
olacaklardır. 

STOKHOLM, 21.A.A. - Sar'a 
gidecek İsveç kuvvetleri, dün saat 
21 de alkışlar arasında yola çık
mıştır. · 

Deniz mes' eleleri 
Japonyanın Vaşington 

muahedesi 
iç:n cevabı bekleniyor 
TOKYO, 21. A.A. - Japonyamn 

bu::;ün bir telyazısı ile Vaşington 
muahedesinin feshini bildirmesi 
bek:eniyor. Tel yazısı , Vaşington 
sefiri M. Saito'ya, Amerika hüku
metine verilmek üzere gönderile
cektir. 

Amerikanın vaziyeti 
. V ~ŞİNGTON, 21. A.A. - Dıt 
ıflen bakanı Bay Hul, demittir ki: 

"Japonya Vaşington muahedesi· 
ni kati olarak fesih edinceye kadar 
Amerika hiç bir harekette bulun
ıruyacaktır. Fakat büyük bir uya
nıklrk göstermekten de geri dunnı
yacaktır. 

Murahhaslar Kralla konuırtıdar 
LONDRA, 21. A.A. - K;al dün 

akşam deniz konuşmalarını yapan 
üç Amerikan murahhasmı kabul 
ederek kendilerini yarım saat ka
dar alı koymUf ve murahhasların 
k~rşı~'.'"f~ış oldukları meseleleri gö 
ruşmuştur. 

Kağıt drahmiler 
ATINA, 21 (Milliyet) - HükUmetin 

kağst drahmileri bölmek suretile mec
buri bir ist!faaz yapacağı hakkında çı
karı.lan §ayialan tekzip eden DevJ.,t 
Bank~ı . Umwn Müdürü bu gibi tafia
ların ihtıkar ve borsa manevrası olarak 
çık<L ıldığını, hükümetin hi~bir suretle 
böyle ~ t:ısavvurda bulunmadrğnu be
yan ebnıştir. 

1 Haric küçük haberler ' 
• Londrada, i~sizlere yardım için ofis 

kurulm•H hııl<kınd .. hükiıme•ın V'el'd 
i!:i proje ~ortlar kamarası taı-afıııdan :-.. 
l'ik edıhruştir. 

pilotlar, buralarda patlıyan ve ba,. 
zan çöldeki kwnları sütunlar ha
linde havalara kaldıran fırtınala
rın korkunçluğunu bilirler. 

İngiltere ile Melburn arasın -
daki UÇUfU yaptığı zaman içinde 
olan tayfalardan başka tayfalar -
la bu uçufa girİfmİf olan bu { u
çan ate!) oldukça ağır bir post& 
da taşıyor ve Amsterdam ile Ba
tavya arasıodaki gidip gelme yo
lunu bet günde yapınaa.: istiyor -
du. • 

Kazanın olduğu yere, bir sah
ra karakolu olan Rutbahdaki zırh· 
lı İngiliz otomobilim gidebilir
ler. 

Fakat, bardaktan bo,anırcası
na yağan yağmurlar yüzünden O• 

tomobiller kumlarda ilerliyeme
mekted irler. 

KAHRE, 21 (A.A.) - Tay • 
yarenin dört yolcusu ile dört tay
fasının öldükleri artık te}'it edil • 
mektedir. 

AMSTERDAM, 21 (A.A.) -
Kazaya uğrayan tayyarede yalnız 
üç Yolcu vardı. Bunlar, Aneta a
jansı müdürü M. Berctt, brr Ho
landalı it adamı olan M. Kort ve 
Batavya ünİTer&itesi tıp bocala -
rmdan M. V alt idi. 

Amsterclamcla matem 
AMSTERDAM, 21 (A.A.) -

Holanda matem içindedir. Reıuni 
ve hususi müesseseler bavrakla -
nnı yarını çekmişlerdir. • 

Silah ticareti 
Tahkikatı İngiltere de kral

lık komsiyonu yapacak 
LONDRA, 21. A.A. - Avam ka

marasında, İngilterenin silah sana
yii ile ali.kadar ve bunda menfaat 
sahibi birazanın almmıyacağm 
dair teminat vermesini istiyen bir 
meb'usa cevaben M. Mac Donald 
tahkikatın krallık komisyonu tarıı'.
fından yapılacağını söylemi,tir. 

Meb'us, komisyonun, İngiltere
de mütemadiyen ~üphe tohumlan 
saçan kimseleri davet edip kendile 
rinden iddialarını isbat etmelerini 
istemeğe selahiyeti olup olmryaca
ğını sormtlltur. 

M. Mac Donald, buna "'üphesiz 
b . . " ceva ını vermıştır. 

Yunanista~da 
Memleketin ınüdafı:.a'5t için 

hazırlanan layiha 
ATINA,21 (Milliyet) - Memleketin 

milli müdafaası için yapılacak teslihat ve 
saireyi müzakere eden komisyon dün 
Ba~anrn reisliği altında toplannuştır 
Bu mecliste Milli Müdafaa Bakanlığı • 
Müsteşarı devletin bütçesinin müsaade 
ettiği de~ memleketin teslihatım en 
kısa bir zamanda yapmak için yapılan 
kanun l~~aımın meclise &'Önderildiğ:iııi 
n bu layİlıannı ahkamını teırih ebniı· 
tir. 

fngilterenin hava postaları 
LONDRA, 21. A.A. - Büyük 

Britanyaı!a yeni tatbik edilecek ha
va projesine göre, bava postası 
Londradnn Hindistana iki doğu 
Afrikasına iki buçuk, Singapur'a 
dört, Kap'a dört ve Avusturalyaya 
da yedi günde gidecektir. 

Haftada_ Hindistana be,, Singa
pur ve Dogu Afrikasına üç, ve ce 
nub Afrikasiyle A vusturalyaya iki 
posta yaprlacajctır. Seferler geceli 
ve gündüzlü olacaktır. 

Böyle genİf hir i, için zaruri o
lan alanların ve filolann yapılma
sı iki seneye bakar. Projenin tat
bik edilmesi için alakadar hüki'i
metlerle konuşulmaktadır. 

Zinovief yoldaş tevkif mi 
edildi? 

MOSKOV A, 21. A.A. - Röyter 
ajansı?Jd~ : Dıt işler bakanlığı, 
Zinovıyevın tevkif edildiğine dair 
dönen haberleri teyit veya tekbip 
etmekten çekinmittir. 

Vapur yangını 
BOSTON, 21. A.A. - Ambarla

rında yangın çıkan Amerika bandı
ralı Ontaris vapuru yedekte lima
n'.'" getiri)mİftİr. Yangın devam & 
dıyor. 

DA&i 
. Bir şa11ianın asılsızlığı 
'ANKARA, 21 (A.A.)- ismet lnönü kabinesinde her hangi biı 

anlaşamamazlık çıktığı ve kabinenin istifa ettiğine dair çıkan fayiala · 
rın tamamen a11dsız olduğunu bildirmeğe Anadolu Ajansı izinlidir. 

Yugoslavya kabinesi 
BELGRAT, 21. A.A. -Avala ajansı bildiriyor : 
M. Y evtiç kabinesini fU suretle tef kil etmiftir : 
J!ogozip Y e_vtiç, bQfvekil ve hariciye r1azın, General /ibkouiç, 

harbıye ve bahrıye nazırı, Koyia, adliye nazın, lszoyadinoviç maliye 
".azın, Popovfç! ormanlar ve madenler_ nazın, Velimir Popo:iç, dahi· 
lıye nazın, Çınç, maarif nazın, Vu yiç, münakılcit nazırı, Kojul, nalia 
nazırı, Maru~iç, müaveneti içtimaiye nazırı, Urbani, ticaret ve sanayi 
nazırı, Y ankoviç, ziraat nazın, Aar, bedeni terbiye nazın Hasan-
beyoviç, vekalet heyetine memur nazır. ' 

. Yeni nazırlar saat 18,30 da yemin etmiflerdir. Yeni ktıbinecle esk 
r~ıkal muhalefet fırkasına mensup M. lsz:oyaclinoviç muhalif Radyo
sıç lırkaaına mensup M. Kojul ve köylü demokrat birliğine meruup M. 
Yankoviç bulunmaktadır. 

Beşiktaşlılar 
Galatasaraylıları 
Mağlup ettiler 

{Başı l inci sahifede) · 
ruk, Ali, Feyzi - Hayati, Haı.kı, Nazım, 
Şuef, Cahit. 

Galataearay: Avni - Omnan, Lütfi -
Suavi, Nihat, lbnılbim - Necdet, Münev
ver, Sııılihattin, Fazıl, Danyal. 

Topu ağırlaıbracak kadar çamurlu 
b.ir sahada oyuna Betikl:af başladı. Fa
kat bu akın çaibuk kırıldı. Bundan son
ra Galatasaraylıların oldukça güzel hü
cumlarını gördük. Ancak biribirini kova
layan bu hücumlar, daima Beşik:aş mü. 
dafaasiJe muavin hattı aruınıJa kırıldı. 
Galatasaray muhacimlerinin genç ve cüs 
sesiz olmasına mukabil Beşiktaş müda
fileri Hü•nÜ ile Nurinin daha iri yapılı 
ve boylu olmaları, çamurlu bir sahada 
daha kolay ve daha rahat oynamalarına 
imkiıı veriyordu. 

Oyunun yirminci dakika11nda Beşik· 
taı sol muavmi Feyzi, soliç Şereie ilki 
Galatasaraylı arasından mükemmel bir 
pas verdi. Bu p,.ı o kadar güzeldi ki bir 
sayıya değerdi. Nitekim Şeref bu pası 
alrr almaz topu pek az sürdükten sonra 
güzel bir şüt çekti. Avni atıldı, topu an

cak karıılayabildi. Bu karşılayışta ıleri 

düşen topu Nazmı yakaladı ve yarnn 

yükseldikte bir ıütle Galatasaray ağlan. 
na taktı. 

Beşik'.'§ O· l vaziyete girdikten son
~a daha ıa.kim O)·namağa başladı. Ve 
büyük bL· tehlike geçirmeden ilk devre
yi böyle bitirdi. 

Hakem Bay Nuri'nin, Beşiktaş golün· 
den sonra idaresi berbatb. Uyle aykırı 
fırvuıı ... çaldı ki biı·çok seyircileri haklı 
olarak güldürdü, bir kısınmı da kızdırdı. 

ikinci devre, oyun itibarile hemen he
men birincinin ayni idi. Gene yimli da· 
kil<a kadar Galtasarayın brihirini kova
layan, fakat daima Beşiktaı müdafaasile 
muavin hattında kınlan hücwnlannı 

gördük. Gene yinnim:i dakikada uzun 
bir pası alan B-şiktnş sağ~çığı Hayati 

avut çizgisine y.ıkın bir yere kadar Gala
tas.aray kalc.i,ıe doğru akfl ve oradan 

gol olma11 hemen hemen imkansız bir v:ı 
ziyette bir şüt çekti. Fakat Avtti'n.in bir 

hatası bu yandan gelen tütün gol obna· 
sını mümkün kıldı. Avni bir plonjonla 

topa atıldı ve yakaladı, ancak koltuğu

nun altınd.'\D tekrM kaçırarak Beıiktap 
ikinci goı.ü kazandırdı. 

Begiktaş O - 2 galip vaziyete gir.ince, 
Galata>aray artık iyice gevfedi. Böyle 
olmakla beraber Beşiıktaş başka sayı çı

karamadan oyun bu netice ile bitirdi. 

Avni, kendis:.ne fazla bir iı düşmediği 
halde iki gol yemekle iy.i bir gününde 
olmadığını gö.tcrdi. 

Galatasaray müdafilerinin iJcisi de 
muvaffak olamadılar. Fakat Osman bu 
muvaffaluyemizlikte Lütfiye üstündü. 
Galatasaray muavin hatb takımın eoa 
muvaffak olan hatb idi. Bu hattaki oyun 
cu..lar hiç oynayamayan müda.filuine ve 
beceriksizlik gösteren mühacimlerine 
nazaran vazifelerôni. tamamile yaPlJllf 

sayılırlar. 

Galatasaray muha<:iınleri, dediğimiz 

gibi, kısa boylu, aceleci kimselerdir. Bu· 

nun için Hüsnü ile Nuri'nin karıısında 
muvaffak olmalan epeyi giiçtü. 

Beıiktaı ta kaleci fe.. değildi. Müdafi 
Nuri ide H ümü çok iyi idi. Bilhassa 

Hii•nÜ çok muvaffak oldu. Muavin hat
tında Faruğuu mükenmel, Feyzinin or-

ta oyununa milk:ahil merkez muavin Ali
nm hiç oynayamamaaı B.,pktafuı sayıla
nnı arttınnasna engel oldu. 

Hücum hattında Nazımla Şeref i:ri, di 
ğerleri vasattı. 

Dünkü maçtan ..,..... ilk devre lik 
maçllll'I bitmiftİr. Beıiktat hafta gel • 
mEkte, F enedJabçe ile Galatasaray birer 
puv"'1 noksanla ve müsavi puvaıııla ikin· 
ci olm:ıd< Bqilı:tap talDp etmektedirler. 

Dünkü maçı Gala! ry h:7ıMWl!ıf ol-

Ökonomi 
Bakanlığında 
Yeni yasa 

(Başı 1 inci sahifede) 
n l:lmaınen hazrrlanm"f ve tatLb bat" 
lamnıı ve yalnız, bu yasalarda İf takibi 
ve ziyaretlere ait umumi ve mürten* 
h~iirnleri ihtiva eden kısımlar, veület • 
daırelerinin halen müteaddit binalarda 
bulunmaaı dolayuile, tatbik edilemİy• 
rek ka.lmıttı. 

Yeni •ene batından itilı ıen mut .. lı 
şekilde tad:tilana geçilecek olan bu hü
kümlerin de bir kısmı Pndiclea tad>ilana 
başiımmıt bulunuluyor. 

lktuat V ekileti, lüzunaıa it' ar Mlite"' 
ve her nevi kırtasiye t .... nll!erini tali
matnamelerile malıkiim elmiş bulunmaıl< 
tadır. ileri sürdüğü umumi prenaip bfr 
muamelenin, en az zamımda, fakat dik
kat ve ciddiyetle, intacıdır. Bu ncıı.m • 
dan '<havale, nidiyeÜ cıihetile talııdim,, gi
bi muameleler yasak edilmiıtir. 

En orijina.J köşelerden birisi: .........,. 
le ve evrak müfettişliğidir. Vekalete ge
len kağıtlar ister resmi bir daireden is
ter fertlerden gelmiı olsun, derhal .,., • 
rak tarafından bir kartla oah.ibine malü· 
mat verilmektedir. 

Ondan sonra evrakça, bu kağııtlar 
matbu bir kağıda iğnelenerek, havale 
edilen daireye gönderilmektedir. Eski 
s' stem evrak varide sadire kayrtl..-ı, lmr
totekı usulile ıı:ayet seri ve ı...K hale • 
kulmuştur. 

Muamele miifettİ!i masaları dolaşa -
rak, bu kağıt saye.inde zaten kendi ken
dini kontrol eden İp sık sık le.flit ett.iği 
ı:'"''· İmza anında amir de bu kô.ğrt üz.,. 
rinde muamelenin kaç günde çdmuı ve 
kimlerde sürüklenmiş olduğunu konmıl 
ediyor. 

T elkika muhtaç itler haricinde gelen 
muhaberat cevapları günü zarfmda v... 
rilmiş ohnak laznndır. 

Ş.ikayctçi olanlar doğrudan doğruya 
muamelat müfettişliğine müracaat edi
yor. 

Müracaat ve z.iyaretçilere gelince; 
muamele takibini bir sanat haline getir
mit bir smıf mevcut bulunduğıı malüm
dur. Elden it takibi, blemlere ginnd< 
yasaktır. Her dairede bir müracaat od
vardır. Bu oda müracaat edenlere deırbal 
cevap venlmektedir. 

lt için müracaat ve ziyaret <1aatlan 
tesbit olunmuıtur. Acele qler müstes,_ 
drr. Saylav ve devlet mcmurlaı-ı !>ariç 
olmak üzere ıı.,,,kes müracaat odasmııı 
tavas.sııtuna müracaata mecburdur. 

Şİmdiye kadar bu uıul pren~ itibari
le memleketimizde Büyük Erk.iniharbi
ye ve Milli Müdııfaa'ca talhik edilmekte 

idi. 

Avrupanın her tanofmda bu, böyle • 
dir. Ve iı sahibi ve iş noktamvl•n ehem
miyet ve kıymeti 8fİl<irıhr. 

sayılı ilk devreyi birinci olarak bitlımit 
bulırnacaktı ve eğer lıu ~ fuıi>ol bey• 
tinin ilan ettiği "eçhile Taksim ıte<fmd.a 
o,,_ydı galip gelmek ihtimali de "'
vetli idi. Çünkü Taksôm stadı alıttıiJ bir 
-saha olduğıı için Galatasaraym o sahaDa 
OynmnMl yüzde yirmi bir &-j !et

ki! ederdi. Halbuki Beşİktaf keneli alıt' 
tığı Şeref stadmda oyr.aymca bu yüzdo 
yirmi avantaj Beşiktaıa geçtL 

Böyle olduğu halde maçın niçin TaJr.. 
sim stadında yapılmadığını tahkik ettik. 
Söylendiğin<> göre, Taksim stadındaki 
hi&Sesi ma!ıçuz bulunan Galatasaray ora
ıını hasılatuıdaıı para alamıyacağmı dü
ıünerek Şerei stadında oynamağı ve Be
§iktaıla anlatarak Beşiktaım biuesine 
dü§CC"k atat hasılatının yansını aJmağı 

tercih etmtı. 
Neyse, bura11 bizi fazla alakadar et-

E. H. SAVCI 

TAN 
MiL~ IYET'in yeni J 

adı olacaktır. 

.................. 



- Gu,.U. yaaılan -

fngilterel 
"'6iltere sözünün muhakkak itııtl• 

)a,,.,man almıp%. Çünkü ltal;yanlar• 
dcıı onı;ııa ba uı oenrla. Fransucası• 
na ı..ı..raaar ( Angleterre) IMıra lıö,ai 
11-.lıfir. lntrili>ıl.er bancr England di· 
)'orlar '"' /ngiliz coğrafya.mıda (En· 
llland) büyük Britan)'a <Ulasımn ce
""P ltôpaine düıen parçanın /adıdır. 
itiz İM /ngilt4're cmlını Büyük Britan· 
JI«, l.Jtoçya ve lrlandadatt miirekkep 
-t,.,. birleplı krallığa rJermekteyiz ... 
. Şimdi co{:raf)'a deraini bınrkalım da 
lfirnize bakatm. 

(Douvre - l'lrıı1r'}9 fıkar çıkmaz in· 
lanı hf!men pataPfl'f. Yoklama dairHi
ne ı:önderirbor ..• Rıhtımın üatünde bir 
>'•rdir. Bir taraftan da euı<>nız ı:üm· 
1iilı dairesine gider ..• 

Bilmem mektuplarımda ai;ı;e yazını§· 
ıııJı ıydım. Bu yolcalukta altmlf )'<lflftda-
i cınam da ~nnımda idi. O Y"f4 kadar 

değil Avnıpaya, latanbul dqaruına 
~kmamı§ bir kadının birdenbire böyle 
flmendiierli, ı1<1purlu bir aeyahate çık· 
llıası, anun yafQ)llfl iaerinde fOk gÖZo? 

~Jı~pacak tesirler yapmalıydı. lncının 
ı; böyle olmadı ııe hepimUin ilk gÖ

tiiıl•rimizde f<Jflıirmız, hatta ba%lm a
lalladığımız yf!rl.,rde anam büyük b;r 
olıfkanlık göstf!rdi. Neden? .. Merak 
ettim ve sordum: 

- Böyfıe olduğunu tasavvur ediyor· 
dtnn. Tau.n'Ul"Wlllım iillünde tür §CY 

tÖnnediğim için fA§IJladım ••• " dedi. 
, Böylece pa.Nport dairf!sinde, anam 
0rıd., ben arkada sıraya Ji>ıiltlik ..• Bu· 
"<ula bir fey gö:r:üme battı: lntrilizteri 
"YTı Vf! yabancrlan ayn bir yere 
tecık,,Jiyorlar. Yananütanda da evııe
~ Yunııın tebaasının pasaportlarına ba
«<ıırlar. Bizde nanltlır bilmiyorum a
"'" hahaltle biı:im de kendi tebaamı;ı;ı 
diğ,,rlmnden ayrıt .,tmemi;ı; doiru o· 
ı,,;., 

Çiller çilt.,. ..,..ya ılizilmiflilı ... 
(kalt!)ıle Franauı memurlarının elimi· 
&e verdikleri basılmq •orgu kartlarını 
r•aportlarımı;ı;a göre doldurmuıtuk. 
ıramız plJi. Bir kaç memurdan bir 

tflısının önüne düıtük... Pasaporta 
1ı lıtı, bana baktı. Ve lnırili:: konsoloa
• arıesinin uüıeye apar ledfl'Ta:tyonu re· 
~ olduiıanu y<lZlfl herifin gözüne iliş
ti. /ngilizce sordu: 

- Federasyon reisi ntisini.2? 
- Eveti 
- Hangi feduaayon? 
- Atletilı ... 

l 
- Bura.la •por itimle mi mefgul 

• acakınnız?.. • 
- Her vakit değil ... Ayni :annanda 

l'aa:eteciyİm •.. 
- Gazetenize mektup mu yaz.acak· ..,,.,.? .. 
- Ecıet ••• 
- Burada nerede kalacaksınız? 
- Falan yerel"··· 

ttu. -.. lnlfİ/.tf!re de Üç ay loalacak mısı-

- Ha)'lr, daha az ..• 
-Emin mdini2? •• 
-Emin.im ... 
- Pekalô .. 

ti Pasaportlanmua birer damga var
ular. Damgada (Drror - muhaceret 

>:abitliği) yazılıydı. 
Cümriilııe qya1'tnmı;ı;a bakıldıktan 

~onra onlar trene, bU yola revan ol~ 
uk.-:. ll!~fl ceı;o;rlıen lazım o/ıır di}'e 

Pardoaumun ceb ne koyduğum birkaç 
Portakal ve mcındalina, gümrük kapı
·~da !'~ran muhtıfa;ı;a memurunun gö
:sune ılıfti. Cebimi gôs:ererek: 

- Nedir? .. clf!di ..• Ben de tabanca 
rek.,, ıribi portakalı çıkarıp: 
l>. - Y emİf.. dedim... Geçtik... Ve 
~ Lonılraya götürecek trene bindik 

llu trenler bira;ı; dar rıe alçak lavan." 
~ır. Kompartimanlannda ikişer hifi· 
>ur. Çoiu birffT aandoviç ile yörıek ba:t
,...,.,.lıklı iki koltuk vardır. 
Jı Manfl g~rlıen nideai bulanmaktan 
orlıanlar Kale'ye gelirken trende sa. 

-ı on bir bufukta verilen Yf!meği ye
bıezler. Kale' de de yiyecek vakit yok. 
::· Çoğu birer ıurndoviç ile börek bas-

rlar. 
,. Vapurda yiyenlf!r nadirdir. Maama
ih bir tanellin.i gördüm. Anlaşılan ka

llalın alqkınlanndan olacak ... bil'i Çf!Y· 
~lı ge~e <!'-r )a çıkılır. Bütün pasa• t:,t gumnılı mııam-:.leleri, la'fan lipne
flt; )'CITrm •aat •urer. Lond ra treni 
.1.~ re çeyrek kala hareket eder. Sa
~leyin erken yediiinftz kahoalhnın 
- çoktan geçtiği için içimiz ezil. 
~ğe başlamıftı. Trende yemek iste
'!ih· Bu trenlerin bir kolaylığı· hemen 
Oniimüze bir portatil ........, koyarlar ' 
lııe üstüne aofrayı lııuarlar. 
&i,.Yedik, ne yf!dik? .. Orannı bir ahp 

• de Allah bilir. Pekmez renginde :?-.rorba, .at~f!stanesi renginde bir et. 
uiuJa Pll"fllf patateslf!T ... piflıin ek

~lı kabukları. .• Sütlü "" tatlılı bir ir
'lli/ı e:onesi, tabii anam gibi kUf hafı 
:!··· plav, :silkme, türlü yemeye alı§m'# 
....,. kadına cinn cibilliyeti malum olma
~ bo kalın eti ;yuır-1< zor ı:eliyor. 
1': u. On_un için gelsin ekmekle tereyağ •.. 
r':,Yagı da birkaç aümiilılü böcek lıa
~· insan krem cliyf! eline aiirse y,,. 
........,yf!cf!k Karnımızı guya doyurduk
~ "1nra kahve getirdiler •. Anam, Ö· 
~~ gelen fincanın çatlak olduğunu 
•orwıce: 

- Söyle fu her"./e bu çatlak linca-
11111 ~uk deiiıtirıin ... 
. -;-:Aldvma canım •.• ~edim. Çünkü 
lrtgi~e 'i".tlak ~incan nasıl elenir bil· 
tıı.dıgım ırın .bu ıf zoruma g;diyordu. 

O deprenclı: 
t - lstf!mf!m, Onlar mütarekede la• 
ı::f"~a geldikle'!"İ za~ biıim mahal-
1. <;!ft h<tcının flf"ltfi lıahve:sine gitti• 
d"' df! çatlak lıncan bahanf!aile a
,;:;,•ec<iızdan beı lira cna alrfU§lardı. 
1: onu unutmadım. Vn g"riye fU 
...,_,/ J.,Ji •.• 
/:';Anamın ~_ic~(lnmı halılı buldum. 
~<'l!lnı df!gı!tırttim. Onun içi rahat 
~ama ıabıı ı;ara0<ı bir "'l' anlamadı. 
S Yan tok yan aç yürüduk, yürüdük. 
I.....,,.. ulalt ve Y•f:l yerlerden ıreçtik ..• 
Ofanbulılcn Kale'ye kı:d- r-.fiilrni11 

MiLLiYET CUMARTESi 'Ll KANUNEVVEL 1934 

ŞE H i R HABERLERİ 
. ' 

Antakyalılar 
Dün toplandılar 
Son hadiıeden Atatürke 
teeııürlerini bildirdiler 
Şclırimizde bulunan Antakya ve Is· 

kenderonlular oün aaat 13 te HalkeYİn• 
de bir toplanb yapmıtlardır. Bu toplan. 
bela memleketimizin her tarafmda teee
süfle kar§ılanaıı Antakyadaki b.idi&e ko
DU§ulmu§tur. Malfundur ki, Antakyada 
bir Kürt Jıoce camide vazederken Türk· 
lük aleyhinde söz sôylemiı ve bu emada 
camide bulunan dört gencin pıpka giy
diklerini görerek halka §&Pka giyenlerin 
gavur olduklarını ve bunların öldürül
mesi laznngeldiğini .öylemİ§ ve haBa 
tahrik ederek gençlerin üzerine saldır· 
mı§tır. Netfoede bu eençler yaralanmıı· 
lardr. 

Bu hadi&eyi duya:n §"brimiz Autııkya
lılan teeaüflerini 18z.ımgelenlere bildir
miıler ve bazı teıefıbiislerde buluıımuı
lardır. Aynı zamanda Atatürke de tees· 
aürlerini bildiren bir tdyazısı gönder -
mitl...-dir. 

Kadınlar birliği 
Dağılma yor 

Yalnız baıka bir ad altın
da çalı~acakiar 

Türiı: kadınına mebus ~ve -
s:iJme hakkının verilmesi üzerine alaka
dar .-kamlarla temas etmek ve le§ek· 
kürde bulunmak üzere Aııkwaya ır;itmİ§ 
olan kadınlar birliği reisi ı.atife Belör
den idare heyetine gelen habere göre, 
lıirlilr. r.ui daha bir kaç ııiin Ankarada 
k•'•cakbr. ldare heyetinden bir aza 
diyor ki : 

.. - Gazeteler Latife Bdörin celcli
i'ini yaznuı ise de yanlııtır. Mevcudi
yetine lüzum kalmadığından ba· 
lüslekadınlar birliğinin dağıtılacağına 
dair de bazı ııazetelerde havadisler çıkı
yor. Halbuki;; idare heyeti böyle bir şey 
diiıiinmüt deıPJdir. Kadınlar birliği bir 
hayır müessesesidir. 

Bir)jği dağıbnıyacağız, belki ismin! de 
iitlireceğiz. Llıtife Belıirin Ankaradan 
avdetinde kati karar vereceğiz. 

BogRzlar için rapor 
Boğa:ı)ar Komisyonu, 1934 senesine 

ait olan rııponmu hazırlamağa hafla • 
mı§lır. Rapor iki aya kadar bitirilecek ve 
Mılletl.,.. Cemiyetine gÖnderileoStir. --
Bir transatlantik seyyah 

a-etirecek 
ngiliz bandırNı Transatlantik .,,_.,. 

-.ından Arandora Star vapuru bu se
ne de bir seyyah gnıpu ile ~ 
gelecektir. Bu vapunm lneihere'nin 
Southamton limanında yanılıiı haldan
cla bir haber çıkmıı111 da bu ~ e
hemmiyet.iz olduğu anl&§ılmıfbr. Yan
gın v_.,-un gövertesinde çMmııı ve tay· 
fa tarafından göriilenık büyük bir urara 
sebep olmadım söndüriibniiıtiir. 

._f __ B...;O;,.,.R_s • ..;..A;__ı 
(İı B•nkaamdan alman ceh>eldir) 

20 K. Evvel 934 
AKŞAM FlYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
İ•tikraz.ı dailıli: 94.25 Rıbbm 17 50 
1933 Ersa,.i V7 An. MümesaiJ 50. 10 
Kuponauı • 28,07.SO An. Tahvili J,11 45,66 

,., il ~.eo An. Tahvili ili 45 
• ili 27,0S 

ESHAM 
it Ba.nlıs••• Nama 10 f Reji kuponau-. 2..22.50 
" ,, Hamilin• 10 i Telefon 10,60 
,, ,. Müeıaia 951 'J:" erkoa 18,60 
Tü.rl...i1e Cam \l• Çimento 13 
ri1et Bankuı 57,50 lttilıat d.,. 13 
Tram••J 30,50 Şark ~y. 0,87,50 
Aa.adolu H~aae 28~06 Bal,-a 1,55 
Şir. Ha7ri7e 16 Şark m. ea-. 4,66 

ÇEK FiYATLAR} 
Londra 623 Prai 18,98,68 
Parit 12.03,75 Belırat 34.96.75 
Milin o 929. Mo•ko•a 10.90,75 
Nü7ork 79.45,50 Berli.n 1,117,67 
Cene•r• 2,45,14 Varıo•a 4.19 93" 
Ati na 83,86,75 B•uhpetl• 4.17 
Brükael 3.39,56 Madrit 5.79.87 
Amaterdam 1,17,48 Bühet 78,99.114 
Sof ya 6',08,60 Viyana 4,29 

NUKUT (Satq) 

ıı:: ...... ıc:.,.... 

O F. Fraeaıs uıe 20 ı. ... ~ 115 
1 Dolar 126 1 P...te 1a 
1 ıc: .... Çek 98 1 Muk 43 
1 Şile AT. 23,50 l ZJoti Z2 
1 Jaterlia - 20 LeJ 17 

20 Liret 213 ZO Dinar 55 
20 Le•a 23 1 C--o..ic --:ZO F. Belçw 115 Altno 9,32 
20 Drabmi 24 Mecicli1• 41 

l Flori. 83 Ban.bot 240 

bütün demiryolu gü•ergahında ba ka
dar yefil yer görmetll.n... An~lan 
buralarda yağmur bizdf!n çok daha 
la;ı;la ... Üçe çeyrek kala Vilıtoriya ls
ta.yonuna geldik .•.. Gene birtakım ha
mallıar efyalanmı= sanldılar .•• Biz de 
tavanı yüksek ve emııaline Aonıpanın 
hifbir yerinde tuadül edilmeyen Lon
dra tak.ilerinden birine INınıümizi at
tık .•• Saat Üf baçuia doğra gl!ffiiimüı 
cocld.,lerdeki fİll kollu elektrik liimba· 
larının birer teki yanrmfh. 5.üı yoktu, 
haoa da arık··· 
Yakında otarduiumu:ıı Hayri Parkla 

bap Qflk bir heril önündeki alımıı )'ft· 
mİf kifilik kalabalığa •Öz söylüyordu ... 
Göltte ay •anki Londrcınuı :sisli olupı 
ıöhretin' yıthına çıkarmak if(n adeta 
gülüm.ıüyordu. Hatırladım. Bu ay Ra
mazan ayı idi. Ben Rama;ı;an ayını Lon. 
draJa ,.örüyordum. 

B FELEK 

Etibba odası bütcesi 
1 ••••••• 

Dünkü toplantıda görüşüldü, kazanç 
ver~si yeniden münakaşalara yol açtı 

Doktorlann dünkü toplantısı 

Etibba Odası dün saat ıs te Cağaloğ
fandalı:i merkezinde bütçesini konupnuı
tUT. Tophnbyı Hlare heyeti reİ•i Dr. Ni· 
yazi ismet açıruş ve yıllık bütçe toplantı
aı üzeri.ne izahat venni§ ve bazı azalar 
IÖz alarak tekliflerini yapmışlardır .Dr. 
Sii!-eyya Kadri doı.tor'lann aylık kazanç 
lanına göre ımııflara aynlmasmı ve ay. 
da 100 lira kazananların iki, 300 lira 
!.azanımlann 6, ve bondan fazlcıı kaza • 
nanlar.n da yılda 12 lira ka:ıanç •ft'ır;İei 
..,ermelerini teklif etmİ.§, bu tdılif müna
ka§aiaN yol aç mı ıtır. Neticede teklif tek 
rar müzakere edibnek üzere idare heye
tine havale edilmişt:•.·. Bundan sonra 
Dr. lbrahlm bütün Eti'bba Odalarmm 
bir araya toplanarak bir merkez vücuda 

ptirmelerini istemiı, bu i..ııek &ı:abaJ e
dilmi§tir. 

htanbulda mcayenehane açmak iste
,..,.. taJradan selmiş dcıktorlarm EGlıba 
Odasından ves*a alrnadlkıça muayen<>
hane açamamaları teklif edilmif ve bu 
teklif de heyeti umumiyece k.ı.ul edil· 
ııÜttİr. 

Bundan sonra Etibba Oclasımn dit 
kıcmmm tamir.i ve binanın altmda bulu· 
nan ıtükki\nlann boşaltılarak kütüpha
ne yapılması ve burada da Tıp Fakiike
u talel>elerile diğ ... aynı ,,_J.,k mektep
leri talebesinin istifade etmai kabul e
dihniştir. Bu iı için de S bin lira tahsisat 
ist..ulmişti'r. Heyeti idarece tan=ıı edil 
mi~ olan 45 bin küıur liralık yeni yıl büt· 
çeai kabul edilmi§!İr. 

Ankara lisesinden yetişenler 
Dünkü kongrede cemiyetin kapatılmasım 

isteyenler oldu, münakaşa 
)ardan sonra bu istek kabul edilmedi 

Ankara lieeainden yetİtenler cemiyeti 
dün Halkevinde yıll.lı konıı ı etiıw dımını 

ebniflir. 
Dünkü kongrede oemiyetin lrapımma

eını i.teyen izaların bu iatekleri iizeria.. 
de şiddetli ınünakaplar cıhnut ve 'bu İt
teH kahul edilmemi~. Bundan ...,. 
cemiyet.İn ya§&lllftflı için izaı.ı. ellerin-

den ğelen her fedakirlıiı yoıpacaklarma 
söz 'Vemıişler ve yeni idare heyetini seç 
miılerdir. 

Bqkanlığa U•tiin, Gesıel ya:zıcıbğa 
Muzaffer Alogüıı, muhasip ve veznedar. 
lığa Haıün, izabldara da Sopbiye, Bed
ri, Enver, Ha.yıettin, miirakııbe heyeti
ne de Salihattin Kaynak, Şe.bı. Aan 
oeç:.ı. • fitlerdir. 

Galatasarayda Talebe konseri 

.Jün Gala.~ Jiıı ti••k> ıma). 
liln Bay Sezai A.aaf ve Seyfettin A
aafm iıd.areei altında talebe tarafm • 
dan bir ~ verWni§lir. 

Kanoere iatikliı.J llWU"§t ole bqlan • 
dıoktan sonra orkestra, keuıaıı, viyo • 

Yuııanlılırın hUkOmetimiz ıley-ı ltalyanın Aı:a~a~a büyük 
hindeki davaları elçılıgı 

T 
.. k y ___ '-~-'" ,_ _ ._ mah lt:alya'nın münhal bulunan Anbra 
\il'. • unan lllUll<"1it ....._.,... • n::....'!'I. E'-:ı:•• n...ı~ .n...._ rı.:...: '----· _,,_, _,,_...,, __ , __ _,_, p ~ .. - .,.....gıne, ........ - ..,.,.., ~ 
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--'-'-'- te<fil mi"-'--' d 1 .,.., ... .., """'~ e ur. • ,.......... zap en e .....,...en o ayı · ~ ,_,_ · · _......___ -'-"-• 
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uaumet e .o:ıe açbgı ta nımwıt • fdt · · de l>ekı......el<tedir 
'--'--- ti" ed T" ,t..!- h'" ...... nz • 'V'UlllA Q.a:IUIJ.lf, ne c e ur-.y~ u-

k\imeti tazminat venııeğe rnahl<ôm 
obnufhır. 

Mu:raitakia ile Alibertiınin ır-e 
TU..k hü.kUnıet.i aleyhinıe açbldarı taz. 
mina.t davası reddedilmı',.tir. 

Mahkeme, madam. Vafyadöain Türk 
hükiimeti .leyhıirıe açtığı davayı da 
ba+ka ıüne bıralanı§olır. 

Hava raporu 
Sıfır dereceıi hararete ve deniız tevi• 

yesine indirilmi! barometre bu aıılıah 
saat 7 de 757, 14 de 757, hararet. dere
cesi 7 de 9, 14 de 10, a:ıami hararet 11, 
aıgari 9 göstermi§tir. Rü:ıgiır poyrazdan 
eomittir. Sürati 12 metroyu bulrnuth>r. 

BELEDiYEDE 

Yeni gaz. 
Depoları ---Çubukludaki bostanlar 

istimlak ediliyor 
Çu.buld'Dda ga.z depoları yanmda 

Neft -.dikat gaz Priııeti tarafından 
yaptınlıu:ak olan depolar için bele • 
di:re buradakıi bo&tanlıın ıı.ahilden i -
çeriye doğru istiml&k etmeğe te§d>· 
lıüa ebnif Ye mahkemeden bir karar 
abıttr-

MaJW ... enin verdiği miMtacelôyet 
kararı üzerine evvd.ki gÜn bir heyet 
mahalline giderek tetkikat yapmı§ ve 
iotimlf.k eılilecek arazm.·n tayini mu· 
nmııhei yapılmqtır. 

Şimdi belediye tahmin ed.ilen kıy. 
metin yÜzde yirmi fazlasile tuıtann.ı 
banka.ya yabracak ve tstiml&k mua. • 
meleai yapılacaktır. Bundan soora ya
ni gaz depolarmın kuruhna.sma baş • 
lıyacaktır. 

Tercümanlar kursu 
Şebıiwılizdeki eeyyah tırc:üm.anları

- m•h.,• bir lrun açrlacağmı ya:ı: • 
mıtbk-

Yinni beJ k.anunuevvelde açılllC'lk 
olan kurs için hazırlıklar yapılıruı • 
tır. Ten:ümanlara gü.zd Mnatlar aka· 
dem.i.ai profesörlerinden M. Mamburi 
lsta.nb>ıl tar•ılıi ye abideleri h•kkuwla 
den verecek.tir. 

Bu dersler, her abide yerinde o a
bideyi gÖ&tennek, izah etmek ınıreti
le yapı.la.c:a.k.tır. 

Bundan aonra k&n..ıusanide im • 
tihanbr yap&ac:aıktu. Bu imtihan so
nunda muv-affak olamıyanlar tasfi)"e
ye tabi tutulacaklardır. Kuralar h• 
seae devam edecek ve her kinunwa• 
n"ıde imtihanlar yapıla.c:aklır. T ercü • 
mMI o!ınak icin miirau.at edecekler 
asacak )'Jlda bir kanunusani ayw>da im
tihan edileceklerdir. 

M. Mamhuride:ıı h"""" Eıniroğlu 
Ziya da adabı m~ hakkmda ter
cümanlara ders verecektir. 

Florya plajı 
Anda çıkan l!htil&fdard.an doJ..yı 

istimlak edilemiyen Florya plajına 
belediyenin ınahkeme vama.sile bir 
·kıyın.et takdir ettinne« ia.tediği ya:zıl
mjf'~I. 

T ~kil edilen lıaJıem hey~ mahal· 
liode tetkikat yapını§ ve i.otimlik fi. 
atını kararlaftırmak için araziyi ölç
IDÜ§t'ÜT. Haıkem heyeti raponınu ya • 
kında verecektir. 

RapCll' alııı>dw•an som-a bel....ıiye 
i&t'mı.&k 1-lelini bankaya yatıracak 
ve plajın istimlak i.§in.i bitirecektir. 

Konservatuv r binası 
Şeıhzadebaımda yap.lacak olan 
~var binası ile cın altı mart 
§Ohitleri Abidesi tıçin açrlan plan mü
lilll>ak- yerli ve ecnebi llÜnar ve 
...,...tk.Brl.ardan yüzden fazlaaı İ§ti· 
rik elmitti. 

BunLa.r jüri heyeti tarafından tet· 
kik edilmeğe bqlıımDJ!tır. Eaeıt.'erden 
birinci ge1- m.ükaf.aı verilecekUr. 
·Jüri henüz .kararını venrı~. 

Tünel arabaları muayene edildi 
Tünel arabalarını çeken tel kayıtların 

ımıayenmine b"§laımıııtır. Bu ara, ara
balaniaki elektrik frenelri de gözden ııc· 
çiriliyor. Kayış koptuğu zaman bu fren
lerin iı görüp görerniyeceği girkeıJer bat 
miifetıtipyle şirket direktörü tarafından 
denenınektedir. 

Bundan başka, tünel ıirketinin muka· 
vele mucibince tünelin alt batında y
maia mecbur olduğu binayı yapması ka· 
rarla!Dll§bT. Baı miifetıiılikle firket bu 
yolda uzlapmtlardır. 

Tramvay tarife komisyonunun bugiin· 
kii ücretleri olduğu gibi bıralmıak haJı. 
landaki karan, tasdik edılınek üzere 
nafia bakanlığına ı:önderilınittir. 

llAARIFTE 

Sömestrde Atina seyaha~i 
Tıp ve Hukuk Falriiltelari a.'"6oleri 

aömıeslr talilinde Atina'ya hir eeyabat 

"'""""' nİyetindedirler. 
Mühendis mektebi imtihanları 

Yübek Mühendis mektebinde devam 
eden huousi imtihanlar perşembe günü 
bitmi,tir. Tald>enin 1ıa imtibandalr.i mu
~ bir kaç triine bdar belli oJa,. 
aılııtır. 

Pr. Kemps Ankarada bir 
konser verdi 

Ambnıclan Terilen bir ı.+ eo e cöre 
Anlıaruya gitmİf olan Alınan mu'*ip • 
nMlaımclıın Pnılesör Kempft, Ankara 
Hallı:evinde bir konaer vermiftir. Koo· 
serde, Ba~ Geııen1 1- Inöoü 
ile A1*ara sosyetesine menlUI' birçok 
lıimseler ve bayanlar hazır bulurunut· 
!ardır. Halkm ..Jonu, - yerlerine ka· 
dar kibar halk ile dolmuflu. Hestr.e. pro
fesörü allatlamlfbr. S.ıbııkan Iımet J. 
nönü Profesör Kempf'i çok takdir et
mit ve kendieile U%U1l uzadıya göriipnüı 
tür. 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 
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Ne bekliyorlar? 
Kadın Birliğinin artık hiç te 

lüzumu olnuyan bir teşkilat oldu
ğu açıkça görülmektedir. Gazete
lerin yazdıklarına bakılırsa, onun 
için birlik idare heyeti de kendi 
kendisini feshetmeği düşünüyor • 
muş. 

Kaclınlann 8aylav seçip ııeçile
bileceklerine dair O:an kanunun 
çıkması dolayı.sile Beyazıt meyda· 
nıncla yapılan mitinğcle değerli ka
dınlarımızdan Bayan Nakiye bu
nu pek güzel anlatmış ve bir kaç 
genç kızın <elinde tuttuğu levhayi 
ifaret eJ erek: 

"- Bu bayrağı artık indirin. 
Kadın birliği yoktur. Yurt birliği, 
yurttaş birliği vardır!., elemişti. 

Bu, Kadın Birliği için tecrübe 
görmüş, anlayıflı bir kadınımızın 
güzel bir işareti idi. Bundan ötü
rüdür ki Kadın Birliği kendi ken
disini feııhe karar verecek olursa 
prncliye kadar verdiği kararların 
en iyisini en güzelini vermİ1 ola
caktır. 

Zaten kadın birliğinin iddialı 
ismine rağmen büyüklüğü ve ge
nişliği hemen yok gibidir. Birlili 
diyince, insanın aklına bir defa 
ulusal bir büyüklük, bir topluluk 
geliyor. Halbuki kadın birliğinin, 
değil bütün yurt kadınlarını, lı· 
tanbal kadınlarını bile, hatta hat· 
ta lııtanbulun bir tek mahallesi· 
nin kadınlarını bile içine aldığı iJ.. 
Jia edilemez. O halele birlik iıımi 
neye? 

Kimin nenin birliği? 
Ben tutup, dört bef arkadafl°' 

bir cemiyet kur.mn buna Türk gı» 
zeteciler birliği İlmini verebilir ; 
miyim ? ı 

Bf!l on doktor bir araya gelse, 
yaptıkları İfe "Türl. doktorlan bir
liği,, iıımini verebi.~rler mi? ı 

Kadın Birliği ele vüs'ati olmı· 1 

yan, dar bir teşkilattır. Bu itibar· 1 
la, dağılmasını istemek hakkımız 
olduğu gibi, memlekette kadın ve. 
erkek ayrılığı olmadığı noktasın· 1 
dan da bunu beklemek hakkımız
dır. 

Kadınlara karrı memlekette 
bir erkek birliği mi vardır ki kadın 
lar banan için mukabil bir birlik 
te1kil etsinler? 

Vakıa her memlekette kadın 
cemiye~eri mevcuttur. Bu cemiyet. 
lerin gayesi kadınlara siyasi hak
lar temini için çalıpnaktır. Bu ça· 
lışma çok kere sade sözle değil 
lilen de olmaktadır. ı 

Fakat biz, memlekette her tür· 
lü ııınıl /arkını kaldırdığımız gİ· 
bi ıiyaııi hak noktasından da ka
dınla erkek arasındaki farkı da or· 
tadan yok ettik. Bugün Türk l.'tl· 
dını da Türk erkeği gibi kanun • 
lann müsaadesi dahilinde her tiir· 
lü haklara sahip birer yurttaştır. 
Erkeği, karrsında mücaclele için 
hasım olarak görmesine ve ona 
karşı tedbirlere tevessu": eyleme • 
sine môna yoktur. 

Yeni kanun bu itibarla bir çok 
medeni memleketlere misal lCfkil 
edecek büyüklüktedir. 

Buna Kadın Birliğindeki ~ -
lar da açıkça gördükleri için (Bir· 

. lilı) in leıhi cihetini düşünüyor
lar, fakat 1935 senesi mayısında 
şehrimizde toplanacak olan ulus
lar aran kadın lwnleransı iı;in 
emlife ediyorlarmış. 

Bize lealıraa bu enclişelerimı de 
. sebep yoktur. Çünkü Yıldızda top

bznacak olan bu lwnleransın ifi 
yalnız Kaclın birliğinin ifi değil
dir. Hem zaten bu, kadınlan ala· 
kaclar eden bir mesele ele olsa, o 
zamana kadar büyük ulus kurul
tayına girecek olan, seçme ve de
ğerli kadınlarımız buna önayak o
lar ve ifi her halde daha iyi ba -
ftl"rlar. 

Mümtaz F AIK 

lzmir telefonu 
Balıkeürle Izmir arumda çekilecek 

telefon battmm biitiin mal2'mesi hazır> 
Jamnııtır. Şu günlerde hattın ç<kilme
sine hıltlanacalı ve hu iı ilkbahara lradaı 
lıitmlıni§ bulunac:aıktır. 

Balıkesir • lmrlc telelon hatb Soma,. 
KırCı:ağaç, Akhisar, Manisa, Men"men 
merinden gııçmelııte ve bu şehirlerin de 
telefond.n İ6tifadeu temin edilmektedir. 

Şimdi Balıkıııoirle Bura, lttanbul v• 
hattı ngeçtiği diğer kasabaları.. munta
zaman telefon ıröriiıınesi yapılmaktadır. 

Muhabir Bay Ragıba 
Anadoluda gazetemizin muhabirliğini 

yaptığınız sıralarda nammuza kaydetti· 
ğiniz abonelerden :ıimmetinizde tahak
kuk eden hesabab tasfiye etmek üzre ida 
rehanemize müracaatınız, adresinizi bil~ 
mediğimizden, iki defa ilin edilmiıti. Bu· 
günkü tarihten itibaren bİT hafta zarfın· 
da matbaamıza gelmediğini% takdird~ 
kanuni yollara müracaat nıecburiyetinde 
kalacağımızı bir kere daha beyan ederiz. 
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MİLLİYET CUMART;~.; i 
•• c wz. ı:ıı:aı:u 

( Oylar, kişiler ı ı 
"Hamlet ,, 

Hamlet'i Muhsin Ertuğrul oynar- j 
ken görmediğime çok üzülmüştüm; 

1 bu gez o dramın yeniden oynaya.. 
cağını duyunca iki türlü sevinımit
tim: hem o yüce erdem ürgüdünü 
türkçe olarak dinlemek, hem de 
Muhsin Ertuğrul'un Hamlet'i ne 
yolda anladığını öğrenmek tatım
larını bir arada bulacağımı ummUt
bmı. Öyle olmadı: Muhsin yerini 
Talit'a bırakmıf. 

meden, Shakespeare'in elm.den çık- , ,. .• _ .. 
tığı, daha doğrusu bugün bizim e

Talil ıungusuz bir aktör değil
dir; ifinde günden güne ilerlediği 
görülüyor. Bundan önce Cürüm ve 
cezc'nın Raskolnikof'unu bir yeri 
aksatma.dan oynadı. Ancak Sba:kes 
peare'in Hamlet'i, M. Baty'nin 
Raakolnikof'una benzemez (Dos
toyevslri'nin demiyorum, çünkü ti
yatroda oynanan Cürüm ve ceza'da 
romandaki Raskolnikof'wı içi de
ğil, yalnız görünüşü vardır.) De
mek istiyorum ki Talat bize Dani
markalı tiiini gösteremedi. Kötü 
mü oynadı? O da değil: oynamadı. 
Çünkü oynamak, hele Hamlet'i oy
namak, söylenen sözlerin arkasın
dan bir anlam ileri sürmektir; Ham
leli oynıyan aktör, İngiliz ozanının 
yarattığı kişide neler görüyor, bizi 
bunu anlatacaktır. T alit Hamlet'i 
düşünmüt. onun içine ginneğe uğ
ratmı~ mıdır? bilmiyorum. Ancak 
gördük ki büsbütün dıtandan oy
nıyor: o ayrı, Tiği.n Hamlet ayrı 
iki kiti oluyor, kaYDaıfDJzyorlar. 
Bir gez olsun kar,ımızdakinin Ta
lat olduğunu unutmuyor, Hamlet'i 
gördüğümüzü sanmıyoruz. 

Bunu geçelim. Aktörler için söz 
söyleme~ istemiyorum; çünkü çok 
uzun olur. Oyunun bütününe bakı· 
lınca, iyidir derneğe borçluyuz. Bir
kaç yer, hele üçüncü akt bekliye. 
bileceğimizden üstündü. Niçin Ü· 
çüncü akt, kralın kartısında oyna
nan oyundan ürlcüp kaçmau, Ophe
lia'mn deliliği gibi yerler, birin
ci aktta sürün gözükmesi gibilerin
den iyi oynanıyor? Çünkü birinci
ler dıt•al itleridir; ikinciler ise içi 
gösterir. Biz sür gözüktüğü, Ham-
1et' e olanların iç yüzünü anlattığı 
Horatio ile Marcellus andiçmeğe 
çağırdığı yerde Hamlet'in, arkada,. 
!arının içlerinde geçenleri, onların 
ürpermelerini sezemiyonız. Bu
na bir de kasırga sesini yan
sılıyan makinenin gürültü • 
aünü katın, dramın belki 
ana daman olan bir yer kar
makarıtık, melodramatik bir oyun 
oluyor. 

Öy1eki Muhsin Ertuğrul sür için 
çok iyi, çok çekici bir oy bulmuf. 
On· ~ göstermiyor. (Bunu ilk kendi
si r ' i deniyor, yoksa önce de dene
mi~ mi? bilmiyorum). Sürün gözük
memesi, yalnız sesinin ititilmesi 
bir buluttur; Çünkü onun gerçek 
olmayıp ta ancak Hamlet ile arka
da.tlarının içerlerinde sezdikleri 
bir duygu olduğunu anlatınağa yar
dım eder. Ancak Muhsin Ertuğrul 
un bu bulutu yetmez; aktörlerin de 
bunu anlamaları, hem de aı:rlata
cak güçte olmaları gerektir. Doğ
rusunu söyleyim: oyunu gördüğünı 
gün Muhsin'in yaptığım doğru bul. 
mamıftım, sonradan dütündüm, ne 
demek istediğini anladım. Sonra
dan düfiindüm. .. Öyleki bunu bana 
aktörlerin anlatması geırekti. Bunun 
içindir ki aktörlerimiz o güce gelin
ciyedek, Hamlet oynanırken sürün, 
bir gölge gibi olsun gösterilmesi 
daha iyi olur sanıyorum. Bir kaç 
yıl sonra Hamlet'i yine görürüz; 
o gez kısa:ltılınadan, bir yeri kesil-

Milli tefrika: SO 

Maamafih köca göbekli bütün 
korkusuna rağınen kaçamadı. Ar· 
kasından zorla itiliyormuş gibi bu
na da girdi. Umumi müdür önünde
ki para yığının çoktan itmiş bulu
nuyordu. Hemen kağıtlarrnı açtı. 
Refika hanım sevinçle ellerini çır· 
parak bağırdı: 

- Kare ruva ! Beşinci kağıt ta 
maçanın asosu ... 

Rüstem bey; 
- Yandım! - diye homurdan

Aı -dört taı1e kızla para kaybediyo 
rum. Ne uğurşuzluk ! 

Umumi müdür zaferinden emin, 
~ki elini uzatmı~. paraları çekmeğe 
11azırlanmı5tı. Hanımefendi alaylı 
ılaylı gülümsedi: 

- Pek acele ediyorsunu efen-
-iim ... sunları bir saysanız ... Hata 

limize geçtiği gibi oynanmasını di
lemek bilmem yeniz midir. 

Hamlet acunsal saverdem usta -
iflerinin belki en güzeli değildir; 
belki Shakespeare'Uı dramları için
de bile en güzeli değildir. Ancak 
o, bayık olarak, hepsinin gözü en 
çekenidir, çünkü gizlerin, ne idiği 
iyice kavranamıyan erdem ürgüd
lerinin güzelliği vardır. Tiğin Ham
let nedir? deli midir? uslu mudur? 
!>unun üzerine çok söz söylenir. Dra 
mm anlamı nedir? ne göstermek 
İster? Satl He.mlet gibi diifünmeği 
seven, ne görürse ondan birtakım 
gölgeli dütünceler çıkaran, bu yüz
den de bir doğruyu bulmak için çok 
kimseyi yakan (Polonius'un oldü
rülmesi, Ophelia'nm çıldırması) 
düzeni bozan bir adam mı göster: 
mek ister? Bunun üzerine de çok 
aöz söylenıni~tir, daha da söylen&o 
cektir. 

Bence Hamlet kitinin değil, bir 
ülkenin dramıdır. "Danimarka ül
kesinde bir çürüklük var.,, Bu söz 
bence o dramda, "Ohnak mı? ol
mamak mı?,, diye tanınmıf mono
logdan daha özlüdür. Eeki kralın 
öldürülmesi bu çürüklük içi.o ko
nulmut bir umdur. Sür, bu çürük
lüğü duyanlara gözükür, duyma
yanlar ise onu göremez (kraliçenin 
görmediği gibi.) Görenler o çürük
lüğü ortadan kaldmnağa uğ~ır
lar; ancak, değifim çağı olduğu 
için, kuru ile birlikte Y&f ta yanar, 
kraldan bafka iyi bir kız olan Op. 
helia da ölür; Laertes te çürüklüğü 
göremediği, onunla birlettiği için 
ölür. Ancak Hamlet'in de öl
mesi gerektir; çünkü o çürüklüğü 
kaldırmak için olanı yıkan, yürek
lere korku, acı salan gücün umu
dur. Onun yerine düzenin, sevincin 
umu olan Fortinbras gelecektir. Ka-
1,:' Tiğin ölüp yerine Ak Tiğin do
gar. Hamlet _yeni düzene doğru çır
pınına, F ortınbraa ise yeni c!:i.zenin 
lrendisidir. 

Bugün Hamlet'i böyle anlıyoruz 
her çağ onda yeni, kendine göre bi; 
anlam bulur. Hepsi değitir, çünkü 
hepimiz geçiciyiz; Tiğin He.mlet i
se bizim sözlerimize kulak asma
dan Helsingoer' de babasmın sürü 
ile, Yorick'in kafatası ile konufW' 
çünkü o, kalıcıdır. ' 

Nurullah ATAÇ 
--------
Anlam - maniı, Bayık - ŞüphC9iz, 

Erdem - Sanat, Oy - fikir, Sungu _ 
iştidat ; Sungulu - doue, Sfir - tayf. 
hayalet, Tatım - Zevk, Tiğ"in - prin
ce, Um - remz, Tiınsa.l, Ürgiid - eser. 

TEPEBAŞINDA ŞEH1R 
TiYATROSU 

f,,~"~ut Bıliliıjfıl 
$ehirTiyatrosu 

111111111111111 

11.Jll 

Bu aksam 
Saat (20) de 

HAMLET 
5 perde 
Yazan: 

W. ŞEKSPER 
Tercüme eden: 
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Eski Fransız Til~:atrosunda 
Şehir Tiyatrosa Operet kıımı 

12-12-934 tarihte çarıamba ciinü ak""°' saat 20 de cuma günü gündüz 
aaat 14,30 da 

DEL1DOLU 
Operet 3 perde 

Y .._, Ekrem· R..,tt, besteleyen Ce. 
mal Refit. 
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Müe'lifi: Naxmi Şehap 
etmemitim değil mi? 

Hepsinin gözleri kırmızı çoha ij. 
zerine pırlantalı parmakların ıeri 
bir hareketle yaydığı kağıtlara di
kilmişti. Bir saniye sonra her ağız
dan bir başka heyecanla, hayret i
fade eden bir ses çıkıyordu: 

- Ooo ! filef ruvayal._ 
- Olur fey değil ... 
-Vallahi bu olmaz ... 
- Ne tans ! Ne fans ! 
Doğrusu kağıt tam zamanında 

gelmitti. Koca göbekli alnındaki 
terleri silerek: 
-. Restimiz ne kadar dı hanıme

fendı? -dedi_ 
Mütliit bir uçuruma düşmekten 

kurtulmut gibi bir sevinçle ayağa 
kalkan ablak yüzlü banknotları a
cele acele saydı: 
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- hri bin yüz lira para._ Ye üç 
bin liralık bir de çek var. Yüz lira.. 
srnı atarsak toparlak hesap bet bin 

- Ne yapalım? .• ftreceğiz. "a
lahantur - alabotör,, oynayordum. 

Rüstem bey hemen bir çek dol
durdu. İmzalarken elleri geri geri 
gidiyordu. 

Ticaret nezareti umumi müdürü
nün yüzü mosmor keailmifti. Tit
reyen ellerile gö~üğünü düzelterek 
doğruldu; 

- Ben.. - dedi - Kavımla oy
ınayMdum. Önümde dört bin lira
dan fazla para vardı. Hatta şöyle 
böyle dört bin sekiz yüz lira kadar 
dır zannederim ... 

Ve kendisinden iki metre öteye 
uzaklafall Refika hamına ezgin ez
gin bakarak; 

Artık bana müsaade edeniniz 
değil mi efendim? Bu f&DSlZI~; 
sonra oyunun pek zevki kalmaz. 

- Ben de ayıni fikirdeyim.. • 
-Bende 
Hani haklan da yok değildi. Ha

nımefendi bir kalemde on dört bin 
lira kazanmıttı. Ablak yüzlü, bur
nunn çekerek; 

- Bu ınasaya kara " t" "rtm l' or u o e 1 •• 

- diye söylendi - hepimizin ke-

1934 

Öz dilimizle 
Ekmek ve kabk 
- Öz türkçe bizim katığımız 

d..:<.!l ekm • . . d' "'il u, egımı.z; ır. 

· Bunu kalamua iyice yerle,tirme
liyiz. imanlar, katıksız yaşaya.bi. 
lirler. Ekmek bulamazl:rra~ aç ka
lırlar. Onu, bir çokları, katık ııanı· 
Y?rlar. Yanlı, ..• Çok yanlı, •.• O bi
zını kafamız içindeki bo,luğu doyu
racak. olan başlıca azığımızdır. 
~z türkçeye, kendine yar<ıfan 

Yerı vermeliyiz. Dilimizi biz ister
sek, yüz milyon insanın konufaCa· 
ğı bir dil yapabiliriz. Ancak bu
nun için, ilk önce onu benimsemek 
dil i,ini bir varlık işi olarak ele al.' 
mak ister. 

Yoksa; gelici geçici, aürekıtiz bir 
akıntı yerine koun•aak kendimize 
d 

. _,_. , 
e eru:. 

Denilecek ki: 
- lananıyoruz. Ö:z. dil, bizi do

yuran ekmektir. Ancak, nerede bu
nun katığı? 

Ben de size karplık olarak de
rim k:. -. . 

Açlıktan ölüm sarsıntıları geçi
ren bir adam, eline bir somun ek
mek verseniz, katığını arar mı? 

Jlkin, karnını doyurmağı düfii
nur, Ancak, açlığını ı giderdikten 
s~~radır ki, katık aramağı düsü
nur. 

Biz de bugüne kadar karnı de
ğilse de beyni aç bir adama benzi
Y<:r'! '!k . • Önümüze Türk Fırınında 
pıp.rılmış arık mayalı bir ekmek 
uzattılar: 

- Al, bunu ye! .. A,.lım"ı gi'Jer 
dediler. "" .. -. . .. 

fl!r elimize ekmeği alıp öteki eli
mızı katık aramak için uzatırsak, 
0 ekmeği veren bize ne der? 

Türk dilinde kendi hamurumuzu 
~lduk. Şimdilik bu bize yetmeli
dır. Ekmeği yiyelim, katığını ara
mayı daha sonraya bırakalım. 

M. Salahaddin GüNGöR 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

17,30 Oai•eraitedea nakil. J•kilip der•leri, 
SaTltı Receb C. H. F, Genel yazaanı. 18 
Fransı:r:ca., 18,30 Jimna.stilıc: Bayau Aı:ide, 18,50 
Plalt:: Daas musilriai. 19,30 Diaya haberleri. 
19,40 Plak: Ka.nıdı mu.siki. 20 Maarif VeU.
lati nam.._ konferaaa, 20,30 Müzik •olo -
Bay Nejat, 20,50 Spor lr:oouıma•r: Bay Et· 

relıı: Şefik. 21,15 Aaadolu Aia».ıı, Borıalar, 
21,30 Radyo orlteatras., %2 Radyo .a& ve taa,. 

so orL:eıtraaı. 
823 Kb •. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündü.z n .. riyatı. 18: Romen ....... 

ıikiıi. 19t Haberler. 19,IS: Konserin denam..:. 
20; KonhTana. 20,Z(): Plik. 20,45: Koafera••· 
21: Romen operasL azanndan Lya Popnn. ıar
kılan. - Sözler. 21,45: Ca:m:b.and.. 22.45: Rad
yo orkeıtraıı. 

223 Kb .. V A R Ş O V A. ı345 m. 
19,15: Piyano - Kem.azı koa.Mri. 19,45: So.

yet i staıyonlarmdan a.akil . 20: Plak. (lnaiJis 
ıarlulan.) - Konferanı, Haberler. 21: Hafif 
111.uıik. 21,45: Haberler, 22: Pop"1er Hnlonik 
orkeat ... konseri. 22.45: Edebiyat. 2..1: Rell
ıamlr konıer. 23,35ı Dans rnusU..iai. 

686 Kbz. B E L C R A T 437 m. 
7 "T . ( ' 1 : ra•ıata., operası pl&lc. ile,) 19,ASı 

Sö:ıler, 20,15: Haberler. 20..30: Mi!li netri,.l • 
21: Kuartet konMrİ.. 21.30: Bir pi.yealn nakli. 

Khz. P R A C, 470 m. 
16,55~ Harmana Sch.rammel mu.ikiıi 17 40: 

Şiirler. 18,05: Dü.o keman konseri. - Sö:ler. 
18,35: Plik. - Amole netriyab. 19,0S: Alma.· 
ca çocuk neıri!'ab. 20,30: PopUler, Çek ıarlola 
n . 20,55: Bratiala .. d .. nakil 22: Haberler. 
23,30: K ... tıık mue.iM 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18: Orlr. .. tı-.. 18,5Sı Sözler •• plik, 21: Yu· 

naniıtaQ için. porpam (Baride•.) 21,lOt Plü. 
21,45: Pi:re&. 23: K-.n koa•erİ. 24: Son h..· 
herler. 24,10: Dana mnailciai. 

Tayyare Cemiyeti euinize yan
lı1lıkla zarf brrakmmrnf olııa 
bile, .U ulak bir emekle Fitre 
ve zekatınızı Tayyare Şubesine 
verebüirsinü.. Ulusal i,ıerde ne
lerden çekinilir ki ? .•. 

-------·ı--
sesine dan dikti. 

Hanımefendi bittabi gayet mem
nundu. Ve artık Calibe ile istediği 
gibi bqbata kalabileceği için Naz
mi de neteli neteli ayağa kalkmıftı. 

Refika hanım, gözlerini banknot 
yığınından ayıramıyordu. Birdenbi 
re sinirli bir kahkaha att: 

- Ne tuhaf! - dedi - eskiden 
erkekler kadınların tanıma oynar
lardı. Şimdiki gençler ise hanımla.. 
ra maskotluk yapıyorlar. 

Nazmi bu lafın altında kallDlllı: 
istemedi. Refika hanımı büsbütün 
çileden çıkartan bir tavrrla cevap 
verdi: 

- Ama hımnnefendi.. .. Bu da
ha doğru olsa gerek. Faraza hala
nız o gözlüklü bey rest verip kalkb. 
Halbuki yanında maskotluk edebi
lecek kadınların en güzeli vardı. 
Hanımefendi bu sırada kazandı

ğı paralan iki yığına ayırmıt bulu
nuyordu; 

- Vazgeç gevezelikten de fU 
hisseni al ... - dedi -

- Ne diyorsunuz hanımefendi? 
Vallahi olmaz-

- Haydi çocukluk etme! Oymıa 
otururken senin pnsma oynayaca
ğımı söylemiştim. Ne kazandıysa}[ 

HİK 
" 

Kayıp eldiven 
Seni bir gece altı yaıındaki mini mini banchn ağlar, inler, hıçkırır gibi çıkar

kızınla o büyük, köhne evde, kığılcımlı dığı sesler arasında ben de Neorinle be
bir mangalla ı•ınamıyan aoğuk bir oda- raber titrer, boğulur, dÜfer, sendeler ııi
da kederlerinle, acılarınla bat ba§&. bıra- bi oynadım. 
kıp, smokinimi giyerek traı olup çık • Yaıamak, ne acı idi. Talihe eğilen J>oY• 
tını. Beyoğlunda verilen bir baloya kot· nun bıçak altına giden kurbanlık bir ko
tum. yun giıbi kaafamdan farla ne idi? K~ij 

Kadaı.. Sen benim kafama denk, ru - dağıtıldı. Elime geçirdiğim beyaz · 
huma ahenk olamıyan bir talihsizdin. siyah bir lriilfilu batıma giydim. Turu~ 
T ann naul es.İrg<>miı te benim karımıa titme bir düdüğü ağznna aldım. Ve yef!J 
bir parça okumut, yazımı bir genç kız baılayan bir valıi oynamak için kobnn11• 

çıkannamıı, seni, bir yabancıdan çoc:u- timdi yumuk viiaulu, güzel lacivert ~· 
ğu olan bir dul kaduıı bana arkada§ yap- !eri toprıoklar altmda eriyen, Suat i.....,.. 
mııtı. de bir genç la.mı beline doladım. Dön • 

Onun için içimde baıı.ret kalımı arzu- dük ... döndük. .• Batım.ı:ı: dönünceye, vii
lar, tammnlanmamıı aık ve -si ru.lo- cutlarımız hırpalaruncıya kadar clöndiil<
rile daima genç ve güzel bir kızı kollan- Baloyu sabaha kartı t<d<ettim. Y~·. 
nun arasında sıkmak iıtiyalwıı bealer - sekkaldınmı aoele acele inerken ı.eadi"" 
dim. O gece de ayni hislerle ııİ2i aoğuk kaybetmiı bir vuİyetteydim. l{arllnıl 
odanızda yapyalnız bırakımı. ve kızım öldünnüı, cinayetinden korb" 

Beyoğluna çıktığım zaman ıaat dokuz bir suçlu gibi idim, Onları acaba sııi bd• 
buçuktu. Elektri.kleıle parlayan bol ıtık- lacak mı idim? Vapura atladnn. Bin tiir
lı caddede biraz dolaıtım. Hatta bir ara- lü vesveseler içinde karaya çıktun. 
Irk bir birahaneye girerek biraz içmek Kar, lapa lapa yağıyOO", donılk ıııklı bol 
istedim. Beyaz Örtülü masadan aldığım kıt sabaılu, rugan iakaıpinlerim, üy~ 
ilk kadeilı.i boşalttığnn zaman beynim melonum ve paltomla beni matemli bil' 
gözlerimin önünde bir tablo yarattı : lcırık hayal ~i gösteriyordu. 
karyolalı bir oda... Ayaklarına yamalı Kapmm çıngırağını halı hızh ÇlidnO
çoraplar giyiıımiı bir ana kız- Gazı di- Karım henüz yataktan bllımııtı. s~ 
binde kaldığı iç.in fazlaca kıaılmıı bir !im ellerile donmuı ellerimden tutarak ~ 
baron az ııığında, içinde kırmızı yıldız- aletli gögsüne çekti. Hıçlm-ıklarmıı diO' 
lar gibi kığılcımlar tİlrefCD bir manga- dirdi. Kollarmu boynuna attım: 
im ba§1Dda ellerini oğuıturup tit.ıiyor- - Aliıan, ellerin ne kadar üpiınÜI·' 
lar. Bu ana kızın bel.ki de karınları iyi dedi. 
doymamıtbr. Beliü de bunun için fazla O zaman diiJündüm: yeni ~. 
üıüyorlar. lht.ımal ki evlerinin erl<eği bi- içi faniMlı bir çift kahv~i elclLvenİ"" 
ricik dert ortakları yanlarında olmadığı vapurda unutmutlum, 
için böyle acı acı düşünüyOl"lar. Bir ara- Bunlara hiç acımadnn; çünkü~, 
!ık i<.ıdııı, koynundan çıkM"dtğı mendili bir çilt esmer eli, benim ılonmut el)eriıPI 
yüzüne götürdü. Ve ıiyah gözlerinde ütümüı ve ıaoğuktan katJlmıı k.U.imi ılr 
ıimsiyah YaDilll bir ateııten beyaz bir ha iyi wbp yum11!8tmıfbl - O. l'I· 
mendile biraz yaı içird.i. .. 

Garsonun tazelediği bardağı kaldır - r , 
dım. Bir hamlede içtim. Bu, soğuk ve Gllıllnü:ııle ıl!rmedea inaaa• 
sefil oda benim yuvam, bu acılar içinde mıyacaiınıı.~ 

tesellisiz titreşen, ... saı. ana ile çocuğu, Sinemanıa k••fiadeaberl -pı· 
benim karım ile lazımdı. ..,. ı -

Ben ne yapıyordum? Kaderin elleri • laa •• muu:ııam harikalar ve 
me tututturduğu bu iki ı,;ç;ıro donmüt mucl1eler filmi: 
eli, fırtınalı rüzgarlar uiuldayan bu ııo
ğuk kıt gec....inde siJke.ıey!p buakmıı ve 
terkebnittim. Bu iki zayıf ve esmer el, ı 
bu aolgun çehreler, bu yalvanm gözler 
benden ıefkat ve acımak dılemiyorlar ını 
idi? 

Ah ... hodbin, içindeki arzuıan, kahırla 
ölmüı insanların eteğini çienec gibi diı
lerinin arasında dolafbran içi paslı, küf
lü adam ... timdi ..• 

iki bardağı üst ü..ıe k:aflllDI. diktim. 
Ve eaz.inodan çıkıp baloya kotuun. Çift
ler, mes'ut ve gözlerinden Def8 fıtkınm 
çiftler biribirlerine sarıl.ımı dönüyorUr
dı. Kendimi bir koltuğa attım. Ahbap
lardan biri apnalık etti: 

- Efendim tebrik edem, hiç bai>eri. 
miz olmadı. Gazetede okuduk. 

- Evet öyle oldu Elendim. Aceleye 
geldi, biz.ç<4: dostlarnn da &izin gibi ba
na güocenmd< istediler. 

Oteden bir baıum trtıldı: 
- Beyef-di, hamınefeındiyi niçin p

tirmediniz? 
- Hastadırlar efendim ... 
Oradan, pembe elbirselerle bir lm"'Çİç• 

ği gi>i titreyen güzel bir kızı ııöğıüme 
çektim. ı erleyinciye kadar, yorulup bi
tinceye kadar dansettim. 

Tekrar koltuğa eömi.ilüp soluk ..,Juia 
kaldığını zaman homurdandım: 

- Kann basta ha. .. Aad basta sonsa 
aeiil ad--., Bafaramıyacağm bir~ 
yı neye açtın, güldürenüy.,oeğin göderi 
neden kendiıM çevirdin alçak-

Cazhant, ağır, hüzünlü, bir tangoya 
baıJamııtı. Bu .aeEer yeıiHer gi)'İnmit. or
ta ya~lı bir hanımın önünde eğildim. Caz 
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ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı:.rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyoa Hanında 

Acentası bulunmayan tefıirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4887 +9562 

}'&TiSi senin, yarısı benim. istenen 
bu iki kümeden birini al- lııt.ersen 
sayalım, yarısrnı alırsın. .. 

- Aman hanımefendiciğim ••• 
- Amanı zamanı yok. Ya al~ 

un. .• Ya hepsini yırtarım. 
Refika hanımda ini bir değitik

lik olmuftu. Gence yakla'8rak; 
- inat etme arslanım. •. al ••• -

dedi - binlerce lirayı yırttıracak
sın hanımefendiye?.. Aaa.. .. Val. .• 
lahi yazık. Hem ben size bir fikir 
vereyim mi? Şu iki çeki siz almr:ıı 
Nazmi Bey, bu kadar parayı tqı
mamz müşkül olur. 

- O zaman da hanımefendinin 
h'akkı bana geçer-. Çeklerin yekU
nn sekiz bin lira tutuyor. 

- Olsun varsın. Bet yüz liranm 
da adı mı ohır. 

Ve çekleri kıvınp Nazminin faz
la itirazına meydan vermeden men· 
dil cebine .oktu. Hanımefendi bu 
sırada ayağa kalkmış poker oyna
mak için arkad&f arıyordu: 

- Siz Hanunefendi ! gel
mez misiniz? Ya siz Necdet 
Bey... iliz de mi çdaniyorau
nuz? E vallahi ayıp ediyOl'• 
sunuz. Knk yılm ı.a.mda bir 
rest almamız hepinizi ürküttü mü? 

Kağıtlar ber zaman böyle kufı)at: 
maz ki efendim... Hem Nazmi~ 
yanımdan kallıtı Arbk neden lııo1" 
kuyoraunm:? • 

Refika hanım timdi gözlerini 
ıençten ay;nnayordu. Onu bir ke: 
nara çekip uzun boylu ko~ 
için fırsat arayor gibiydi. 

Fakat Nazmi salonda öf azla k-1• 
madı; sıvıtıverdi. 

Calibeyi bulmak için dört be9 Jca
raınlık odanın kapılarını açnlak. 
elektrikle11ini yakıp söndürmek la· 
zımgelmi,ti. Ne kütüphanede, ne 
sofada, ne de denizi gören odalat· 
dan birinde kızı bulamayınca; 

- Herhalde. .• - dedi - yatııııf 
olacak .. Kızdırmayalım yavruyu· 

Dar bir merdivenden yalının Ü· 
çüncü katına çıktı. Kapısı yarı a· 
çık bir odadan içeriye girdi. 

Tahmininde aldarunamıfb. Kız, 
elbisesini çıkarmadan yatağına yü· 
zü koyun uzanmıf, yatıyordu. Aca· 
ba uyumut mu idi? . 

Oda, komodin üzerindeki nıa"1 

ipek abajurlu küçük lambanın za: 
yıf Ifığıle yarı loştu. Tavandaki 
lambanın düğmesini çevirdi. Sonra 

(Bitmedi) 
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yapıldı! E~naf birli_kl~ri v~ 

,lm~i~~~=I:::J"'l. Bır kadı hıkayesı 
Yvacık hükumet konağı yeni 

I~ Yıllarca önce Çorumda 

Yeni Ayvacık 

~'lVACIK, (Milliyet) - Yeni 
hlQin idare amirlerinde aradığı 
·~ıcı ve yaratıcı vasıflar cidden 
"hiındir. İdare mekanizmasının 
l'i~el itlemesinde idare teflerinin 
~Yiik rolleri vardır. 
, ffe~ yerin her muhitin icapları· 
:~ tıöre en pratik bir tekilde vazi
• görmek idare amirlerinden bek
~ll meziyetlerden biridir. Bun-

h "k~ .. ko w U Wi nagl 

tetebbiis ederek bu tetebbüslerini 
kanuni ve vatani fonnüllerle tec
hiz etti, Halkın fedakarlığına da
yanarak dört bin liralık kereste te
min etti. Ve devlet hazinesine dört 
bin lira kazandırdı. Ve on dokuz 
odalı iki katlı muazzam bir hükU
met konağı memlekete ibda etti. 
Kemalizmin Anadoluda vücude ge
tirdiği eserlerden biri de Ayvacık 

hükfuneıt konağıdır. Bu terefli mu
vaffakıyetten dolayı iç i-fler Baka
nı muhterem Şükrü Kaya beyefen
diyi kutlulamağı memleket borcu 
telakki ederim. 

esnaf ihtikar yapmaımı~ 
ÇORUM, (Milliyet) - Çorum 

da eskiden "Kadı,,lar itsiz kalır, 
hergün, nargilelerini tokurdata to
kuı-data, yentek yentek, ge.zerler
mİf. 

Şehre, yeni gelen kadının birf 
aylarca •beklemi' bekJemit, ıbir SUÇ· 

lu gelmeyince yazganına sorınu': 
- Bu, diyarda kadılık itler ol- · 

maz mı? 
-Olmaz .• _ 
Neden? 
Halk aralarında çıkan anla~ma· 

mazlıklan, gene kendileri görürler 
de ..• 

Kadı efendi, batmanlık kavuğu. 
nu önüne alını,, aynalı bağını par· ı 
lata parlata, gözleri "Velfecri,, oku 
mağa batlamı,. 

Y azganma buyruk etmi': 
- Tellallar bağırsın... Herkes 

bir yumurta getirsin? 
Kentde ne dek çağırtganlar var· 

sa, paçalan aıvamıtlar, sokak so- 1 

kak geze geze, boğuk boğuk zor· 
la.t11J1lar : 

- Eyyyy ... lldatlarrrr. Duyduk, 
duymadık demeyin; efendiye her
kes bir yumurta götürecek haaa, 

< < 

Denizli Halkevioin müsamereleri 

ıı 

·' 

il -- .._ t 
Denizli Halkeoi 

ENIZLI, (Milliyet) - Pen~em
be akfamı halkevi salonunda lise 
talebeleri tarafından çok güzel bir 
müsamere verilmiştir. Rollerinde 
çok güzel muvaffak olan talebeler 
seyirciler tarafından çok beğenil
mitler. Bilhassa {yakılan ocak, be
yaz kahwunan)piyeslerile canlı tab 

Diyarı be kirde 
Bir yıllık işler 

lo, çok mükemınel oynandı. Aydın 
sarı, harmandalı zeybekleri ise 
halkevinin bandosunun herkesi ye
rinden sıçratacak kadan kıvrak 
çalıflarile çok güzel oynandı. HaJ. 
•kevinin temsil komitesi yakında 
(tırtıl) piyesi için hazırlıklar yap· 
maktadır. 

Diyarıbekir 
Ha va postası 

Köık nahiye kongresi 
KOŞK,( (Milliyet) - Naıb.iyemiz f

ka kongresi dün fmkamız salonunda tOP, 
landı. Kongremiz bu yd her yıl.lan d.., 
ha aliJııalı ol<lu. Kongrede hrkamız vili
yet idare heyeti b~karu hay Etem Kad
ri, vilayet idare heyetinden inlı;sarlar 
baımüdürü Sırn Hun ve Ziraat B,nJc 
müdürü Muht...-em Kaya bulundular. 

Kongre Bay Etem Kadrinin baılığın. 
da toplandı. l dare heyeti raporu epey 
görii§iildü. Hesaplar temiz buhmdu. Y.,, 
ni sene bütçesi yap:1dı. 

Dil<ldenn müzakeresi çok uzun sür
dü. Merirez K.öfk ocağı dilekleri iç.inde 
müshılı.silin lrurumlaıvnası vardı. Bu
nun üzerine Bay Muhterem Kaya uzu11 
konugmıı}ar yaptı. Bir çok müıtahs.illew 
de söz aldı. Sonunda Muhterem K.aya
run öğütleri onaylandı. 

Bu dilek kongre<le yerine getirilmit 
ve kö~k müstahsilleri bugünden itiba • 
ren kurwnlanmağa başlamı§ bulunu • 
yorlar. 

Bu eeneki kon-grecle aynca ıu hU6ulİo 
yet göze çarpıyordu. fter koy ocagırun 
dileği okundukça ocak mümessilleri .öz 
alarak bu dilek hakkında koııgreyi aydıa 
!atıyorlardı. Dilek konupnalan arasın• 
da mümessiller &oyadı kanununu, bey ve 
efendiliğin kaldırılması, hii.kU...etin buğ
day ııyasası için sorgular sordular. 

Bay EtEm Kadri uzun uzun karıılık
lar verdö. Bir de yavlu mümeosili Meh· 
met Hilmi 90k isabetli ve yerinde sözlen 
kongrede çok beğenildi. 

Yeni yrl idare 'heyetine: Mehmet lb.. 
rahim oğlu, Halrt Alim oğlu, Ali koç, 
Muhtar lb,..,ı,;.,,, Fuat Süleyman oğlu. 

Miimessillildere: Şeyh köyü mualli
mi Sa.l.ih, Halit Alinı Muht<:r lbrahim .. 
çildiler. 

1 , iki buçuk sene önce bir kaza 
~lıceaiJe Ayvacık hükfunet konağı 
~ ll.tıuttı. Bu hadisi\lnin üzüntüleri
~~~hit olduğumuz zaman bu te
~7-~~ ne zaman unutulacağını 
;"tıiııüyorduk. Bu dÜ9Ü0ce Cumhu
~!et hükumetinin yapıcılık kudreti 
~tamda bittabi bir biç olduğuna 
°""llıın vardır. 

Sivas silosu 
SiVAS, (Milliyet) - Yoceliti 

ile Sıvas ve çevresine iylik getiren 
"silo., fİmdiye kadar 3500 ton buğ
day satın almıt ve bunun tutan o
lan yüz yirmi bet bin lira para ver· 
mittir. 

Bu kadar yumurtayı kadı efenıdi 
neylesin diye kafalarda istifamlar 
belirmİf, belirmit ama i-fin çıkarı
nı ive ive, yumurtalan götürmekte 
bulmu,lar. 

Yeni azaya bir yılda yapı- Ankara ve İstanbul yolcu~ 

·Talebe birliği 
Kurultayı 

,Siinkü Türk milletinin yokluk 
;'ilde variıklar yarathğmı, tarih 
~ı hadisat isbat etmiftir. Mü&bet 
~~tııl.eler bu rejimin güzel vasıfları
~· Bu hameleleri ba,aran üzüler 
~L lllilletin kendi sinesinde kendi 
•ıııda saklıdır. 

~ "-YVacık hükumet konağı yangı· 
llliiteakip kaymakamımız Hik
t bey yenisini yapnıağa derhal 

Silonun buğday alma, temizleme 
ve tohumluk ayınna gibi faydaları 
da varsada timdilik yollama, ve al
ma itleri çok yolunda ve büyük bir 
intizamla yürümektediı 

iyarıhekirde mahsui iyi 
Son iki sene içi~·J; • ~iraat sahasında 
hayli ilerlemeler göze çarpmaktadır 

Diyanbekiriti 
l)ıy ARIBEKlR, (Milliyet) - Di 
~ekir topraklarının kuvveti ve 
h 1 suları' dolayısile daha ziyade 
it ziraat memleketidir. 

tıkiden bütün köylerimiz kara 
~l>!Uıdan batka hiçbir ziraat aleti 
'llltınazken bugün birçok köyleri
~İıde orak makineleri, pul!uk, dö
~ gibi asri ziraat aletlerı kulla· 
4ıltnağa batlanmıttır. 
~ ~iraat idaresi Diyarıbekirde vi· 
~et merkezine yanın saat mesafe-
, l'e Dicle kıyısında Kırtıbıl kö-

1\iıı.de bir nümune çiftliği tesis et· 
ltıi• ve bu çiftliğe son sistem ziraat 
ltıa:kineleri alınarak yeni ziraat u-

~l!eri tatbik t'dilme~e batl~~ııı
lt, Dıyanbe1cin:le &ekız sene ıçınde 
)qllılan mütemsdi tefviklerle bir 
~k kavak, söğüt fidanlarile as· 
~a. çubugu ve muhtelif meyve a
rqc;ları yetiştiri"miftir. Cekirge ve 
~qrla faresi gibi mahsulatı harap e-
'n haşaratla ehemmiyetli bir !U• 

1~1te mücadele yapılmı, ve bir çok 
~ql'a.rlann öniine geçilmi,tir. 
~ Son iki 5ene içinde Diyarıbekir 
'kazalarında vapıhn ziraat ifleri 
~iııılardır: Meri< ez fidanlığına ila· 
~'len kulp ve Silvan kaza!arı"lrla 
\ iı&usi inı\l'ece birer fidanlık daha 
)"sia edilmi~ ve nümune tarlasın.:le 
~"ti••iri'en .:nevve avarhrından hal 1 
'50() adet meccanen dağıtılmıştır. 

-

!bir görüniifii 

Nümune fidanlığında sınai nebat. 
tan afyon, kendir, teker pancan, 
keten, ıır.am Ye patates ile hubu
battan · yulaf, mısır, ve buğday 
tecrübeler1İne devam olunınu, ve 
memnuniyeti mucip hasılat almmıt
tır. 

Köy kanunu mucibince mülhaka
ta yapılan tebliğ üzerine 170 bin 
adet fidan diktirilmittir. Gerek fi. 
danlıklardaki muhtelif meyve fi. 
danlarına afı tattbi:k etmek ve ge
rekse tereddiye uğramıf meyve 
cinslerini ıslah etmek için Kastamo· 
nu, Malatya, Elaziz, Ankara vila
yet'erinin meşhur nevilerinden oJ. 
mak üzere 4 bin adet elma, armut, 
kaysı, ,eftali ve kiraz kalemleri 
ı:;etiı'İlnıit ve meraklı bahçe fahiple 
rine dağıtılarak ziraat fen memuru
nun nezareti altında muhtelif mey
ve ağaçları atılandırılmıştır. Diya
rıbekirin bu seneki hububat ekimi 
evvelki nisbetle çok feyizlidir. 934 
~enesi zarfında ekilen buğday, ar. 
pa, çavdar, pirinç ve dan miktan 
104,177 hektardır. Bu sene yağan 
.;ürekli fazla yağmuıfar yüzünden 
<'kinlerin bir kısmı yanmış ve ha
v~1an~ fevk~lade sıcak ve ratip 
gıtmesınden ekınlerde mevzii ola
rak pas ha~tahi7ı ıtörülmüstür. Bu
na rağmen har ılat; miktar~ ekimin 
çok olmasından dolayı mucibi mem 
nuniyet bir haldedir. 

ikinci günü, Çorum, sokaklan 
gene çin çin çınlaınıt: 

- Yumurtalara hacet kalmadı; 
herkes yumurtasını gelsin, alsın?•• 

Elgün yumurtaları almağa kot· 
muf... Benim yumurtam büyüktü, 
senin ki küçüktü derken bir yumur
ta savatı ba,lamıt ... kurnaz kadı 
da kıs kn gülerek suçlu toplamağa 
onal olmUf ... 

Bu, belli-ki, bir masaldır. Böyle 
olmakla beraber, eski çağlarda tü
remit, görütleri yenilemer.i abaya 
değer. 
Yıllarca önce, Çorum esnaflan ye 

ğitçe i' görmenin en an, örnekle· 
rini kurun kurun göstermit olmak
la tanılırlar. Şimdiki esnaf ibirlikle
rinin kaynak yeri Çorumdur. Çok 
eski kurunlarda, Çorumda bu, ku
rum varmıf. 

Kunnnun başkanlığını edene 
(teyh), yazganına (yiğit ba,ı) ö
konomi bakanına (esnaflar kahya· 
sı), üyelerine (itbatı) derlermiı. 

Birlik Yarken, esnaflar kötü, al
datıcı mal satamaz (LONÇ) edil
mekten korkarlarmıt. 

Lonç, o denlü korkunç bir karar
mıt ki, buna uğrayan esnaf, pılıyı, 
pırtıyı toplayarak diyar diyar, U• 

zakla,ırınıf. Çünkü ilda,lar lonca 
tutulanlardan alıt, verit etmezler
mi .... 

Dün, bir ayakkabı alayım dedim; 
yırhudi gibi ~ne çala, çala, ayağı
ma uygun bir fotini 750 kuruşa ala
bildim. Döndüm, geliyordum, bir 
tanıdık peydahlandı. Elimdeki me
taa baktı, baktı: 

- Kaça aldın? dedi. 
- 750 kuruta-. 
- Seni aldatmrflar, dedi, ba 

400 • 500 kUnıf ancak eder •• 
Yüreğim hop hop etti. 
- Gelde - dedim - timdi is

teme; bir L O N Ç ... 
CeodetBAYKAL 

Hiç yüzünden bir delikanlı 
öldürOldü 

SIV AS, (Milliyet) - Bu 1hafta 
klavuz mahallesinde yapılan düğü. 
nün kına gecesinde toplananlar 
geç vakit düğünden dağılırken 
kadın yüzünden bir delikanlı öldü
rüldü. 
Düğünde bulunanlardan Ali Rı. 

za yanındaki kadını almak isteyen 
klavuz mahallesinden bir kaç kiti 
önüne çıkarak: 

- Giz burada duralım da aen 
kadını götüres-in, diye Ali Rız,a.ya 
çıkışmağa başlıyorlar. Aralarında 
bu tekilde bir münakaşa cereyan 
ederken bıçaklar, değnekler ortada 
dönmeye, ve küfürler savrulmağa 
sopalar ses vermeğe bathyor. Ve 
bunlar Ali Rızaya saldırmaya ve 
bıçakla kafasına vuruyorlar. Bu 
nu gören Ali Rıza, tabancasını çeke 
rek ateş ediyor. Kavgayı bastır • 
mağa çalışanlardan yirmi yatında 
dülver Ahmet yere yuvarlanıyor. 
Ve bir amansız ku~unun acrsı ile 
sı-özlerini yumuyor. Ali Rıza yaka
lanmıtşır. 

pılan işler anlatıldı lan yeni vasıtadan memnun (Başı 1 inci sahifede)' 
çilıniıtir. DlYARIBEKIR, (Milliyet)- Şeb DlYARIBEKIR, (Milliyet) -

Kurultayda evvela idaıre heyeti 
raporu b'rlik reisi Bay O!!ımmı tara • 
fından okunmuttur. 

rimizde yeni seçilen belediye aza. Birkaç haftadanberi sefer yapamı-
lan geçen hafta belediyede bir top- yan tayyare postası bu haıftadan iti· 
Jantı yapmışlardır. Toplantıda bele- haren tekrar gidip gelmeğe hafla· 
diye reisi Şeref, belediyenin bir mıttır, 

Raporda bir yd içıinde ya.pılım İf' 
lerdeoı balued.lldikıteoı aonra. birliğin 
bütün üniveniteye tamil V'e :f'OiaıeHllı: 
bir k.uket kabul ettiği , Zı:ya Gökalp, 
Namık Kemal ihtifalleri yapıldığı. 
Boğaz ve Biiyüka.daya. gezinti tertip 
olunduğu, Zoııgulda.k, lzmir oeyahat> 
!erinden sonra Edirne kurtulu§U hay. 
ramına ittirB.k edildi,ği ve kunılan k-

senelik çalı,ma programını anlat· 
mı' ve sorulan suallere oevap ver
mittir. Reis Şeref belediyenin ge. 
çen sene yaptığı itleri sırasile anlat 
mıttır. Diyanbekir belediyesinin 
bir sene içinde belli batlı yaptığı 

Tayyare postası çok güzel ve iki 
pervanelidir. Tayyare iki motörle 

çalışmaktadır, ve beher motör. 
rün kuvveti 320 beygir olup iki mo

törü 640 beygir kuvvetindedir. Tay- . pera.tifin bakanlar heyetince de ta.a • 

mk edildiği, Türkiyeye ecnebi diylU' 
lardan g.,,_ yük.ek mektep ta.lebe • 
!erin.in ağırlandığı aöy)..,,·yor ve ra • 
por fU sözlerle bitiyordu: 

itleri tunlardır.: 

Belediye tarafından 933 senesin
de yaptırılmasına baflanan mezba. 
ha bitnıittir. Bu sene de mezbaha 
frigorifik tesisatı vücude getirile
cektir. Şehirde gen it mikyasta elek

trik tesisatı vücude getirmek için 
faaliyetle çalıfılmaktadır. Belediye. 
belediyeler bankasından ödünç al. 
dığı 187, 744 lira ile elektrik tesisa
tını Belçikalı Ganj şirketine venni,. 
tir. Evvelce gübrelerle dolu bulu
nan ve son senelerde dökme bo
rularla tehre getirilen Hamnıvat 
suyunun ne kadar aktığını kontrol 
için saatler getirilmiftir. 

yarenin her tarafı cameki.nlarla 
kapanmıttır. 

Amerikan mamulatından olan bu 
tayyare küçük Liitfi, pilot Talat ve 

batmakinist Fehmi tarafından ida
re edilmektedir. 

cArkadqlar; on bet yıllık temi:ı. 
bir mazi:f'O malik olan birliğimiz bw 

, memleket gençliğinin kendi içinden 
doğmuıtur. Temiz bir ülkü ...., gaye 

' için ça.lı§Jlll§ ve daima genç!ıiiin he
yecanı ile l:utu§mU!tur. 

Geçen 933 senesinde belediye ge· 
liri 90,382 lira olarak tahakkuk et
tirilmit ve bundan 14,500 lirası 934 
yılma devredilmiştir. Belediyenin 
bu seneki tahsilat vaziyeti çok iyi. 
dir. 

Diyanbekir - lstanbul 55, Anka

ra • Diyıt.nbekir 35, Eııki,ehir • 

Diyarıbekir 47,5, Kayseri • Diyan
bekir, 22,5, Ankara. İstanbul 22,5, 

lstanbul • Eskitehir ve Ankara • Es
kitehir 12,5, lstanbul • Kayseri 37, 

5, Ankara· Kayseri, 17,5, Eskite
hir • Kayseri 27,5 liradır. Zaıbitan 
askeri memurlar, hava kuvvetleri 
mensuplan ve askeri malullerden 
nısrf ücret alınmaktadır. 

Bu samimi kurummı bqardığı en 
'. küçük bir itin fel"e~i bütün bu mem • 

Ieket gençli.ğiııindir. Böyle temiz bir 
kurumu aebepsiz ve ma.ksatoız gÜnÜD 

, birinde inkir ehnek, bütün bu mem
leket gençliğin"n kurduğu feftlflİ bir 
maziyi, teoniz bir an'-aneyi çiğnemek 
demektıir.> 

Bu rapordan sonra ı.efti.t heyetİnill 
ra.ponmun da ok•ınm•s• lizon iken 
teftq heyetini tef.kil eden arka.dll§La • 
rm Anıkarada bulumnasr haeehili> ....., 
por okunamamıştır. Kurul·tay haf • 

· taya teılı:rar toplanacaktır. 
Y okular beraberlerinde 12 kilo 

ağırlıkta efya alabilmektedir. Halk 
tayyare postalarmdan çok memnun 
dur. 

, * Talebe Birliği Tak.r.imde dağcılık 
kliibünde bayraının ikinci günü biı<li.k 
a.rkad~arınııı hirbirlerile bayramla§

, ma.k üzere bz çay ziyafeti hazırla • 
mqtır. ..................... •• • , ... ,,.,, ..............•.•...•........................ 

BI 24 

BEŞER, 1. Adam, 2. Kili, 3. Klşi oiiıı, 4. Yal=ak, S. 
Yalıncak oğlu. 
BEŞiR, Muştue11. 
BEVIL (Bevl), 1. Çit, 2. hek. 3. lşeme. 4. Sidik. 
BEY (Beyi), 1. Satı, Satq, Satım (Satıya çıkarmak, -

tılık, satış yolu ,alım satmV, 2 .. Satı, Sam. 
BEY ETMEK, 1. Elden çıkarmak, 2. Satmak. 
BEY'O ŞIRA, 1, Alı satı, 2 .Alan satnn, 3. Alq veriş. 
BEYABAN, 1. Bozok, 2. Çöl, 3. Dala, 4. Kin yazı (Ge-

niş ova man.). 5. Krraç. 
BEYAN, 1, Açılı: söyleme, 2. Açık ıöz, 3. Anlatma, 4 Belli, 

5. Danışık (Daııışmak "Az .• - söylemek), ti. söyleme. 
BEYAN ETMEK, 1. Açılı: söylemek, 2. Anlatmak, 3. Aya· 

ruak, 4. Bclkürtmek, S. Bildirmek, 6. Söyler:nek, 7. Sözl~ 
ınek. 

BEYAN! FIKRETMEK. Çavalatmak. 
BEYAN! REY ETMEK, Öküzmek (ôiüt vermek nıan,}. 
BEYANNAME, Car. 
BEYAZ, 1. Ak. 2. Örün, Örüng, (Parlak bey.u: man.). 
BEYAZA MAiL, 1. Akçıl, 2. Akçı:ldnn, 
BEYAZLANMAK. BEYAZLAŞMAK, 1. Ağarmak, Z. 
Örünermek. 
BEY AZLIK, 1. Aldık, 2. Örünlük, (Bak: SefiL), 
BEYHUDE, (Bak: Bilinde.) . 

BEYN, ı. Ara "Arkadaşlar arasmda ... 2. Aralık. 
BEYNE BEYNE, 1. lkisi aras~ 2. lkisi ortasL 
BEYNENNAS, tlortası. 
BEYT, 1. Em. 2. Ep, 3. Ev, 4. Öy, Uy, 5. Ut. 
BEYTi, 1. Evlik (Evlik hayvan), 2. Öğür, Uğür (Ehır, 

domestiq_ue man ,1 "Uğür mal - beyti hayvanlar,, : Munis, 
enis, eş man.) (Bak: Hane.) 

BEYTlTTET, 1. Geceleme, Geceyi ıeçimıe, 2. Oturma, 3.. 
Yatı, 4. Yatıp kalkma. 

BEYTUTET ETMEK, 1. Dünemek, 2. Gecelemek, Geceyi 
geçirmek, 3. Oturmak, 4. Yatıp kalkmak. 

BEYYiNE, 1. Belli, 2. Bellü (Bak: Alamet, Delil, Bürhan, 
lspat.) 

BEYZA~ 1. Cumurtka, Yumurtka, 2. Kükey, 3. Yumurta. 
4. Yumurtga. 

BEYZi, 1. Sopak, 2. Söbe, Söbü, Söbclek, Söplek (Yu
varlaklığı sivrice olan şey: "bu soğan söbe; şu söbe başh 
adam da kim),.; uzu.n ve yassı yüzlü "gördüiümüz adamm 
yüzü söbü idi.,. 

BEZL (Bezil), 1. Esirgememe, 2. Saçma, 3. Verme (Bak: 
Mebzul.) 

BJZIR, 1. Böböcük, 2. Dilağ, 3. Dilak, 4. Dilcik, 5. Piden 
ti. Tdak, Tilak. ' 

BI, tle, - le, Ja (Aşağıdaki mürekkeplerin ilk cüzüdür:). 
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BEDAVA, 1. Aylat, Z. 8aflıı, 3. Caba, 4. Para.,z, S. 'fi,. 
kin, 6. Ucuz, Pek ucuz. 

BEDEL, 1. Karu, 2. Karıılıiı:, 3. Kayıa (Yk: Kaynana, 
Kaynata.) 4. Kötd (Yedek ınaıı.). S. Uiur, (lvaz man. "A~ 
ta uiur aldım..,) 6. Yanut, (Yanmalı: - dönmek, lvaz, muka.
bil man..) 7. Yedek, 8. Yerine, 9. Yerine geçen, Yerine ve ... 
rilen, 10 Yerini tutan, Yerini tutabilen, 11. Yolu. 

BEDEN, 1. Çöo, (Yk: Ten, en) 2, Eğin (Sırt ve arka mu. 
Yk: yin, yen - vücut, cisim) 3. Gövde, 4, Kütük, S. Oyna, 
(Oylum - hacim, cisim), ti. Oyrum, 7. öz, 8. Özdek, (Ağaç 
bedeni, gövdeşi,) g, Sencer, (kale bedeni man.) 10. Scnn.a. 
11. Ten, (Balı:: Cisim, Ceset, vücuL) 

BEDESTAN, Tim (tJstü kapalı çarşı man.) 
BED, (etmek), 1. Başlamak, 2, Paysmmak, (Balı:: Agaz, 

iptida, iptidar, Mebde, Mübaşeret, şoru.) 
BEDEVi, 1. Çölik, 2, Çöllü, 3, Göçebe, göçer, konar, 4-

Kır elli 5, KırlL 
BEDiA. 1, Bedi.%, 2, Benzersı:ı, 31 Dürüme, (Ortada yo'k 

ken- vücut bulan aesnc.) 4, Eşsiz, S, Görülmedik:, 1rörülme
miş, 6 Pediz, (Ziynet, nakış,. sanatkirane, eser man.), 7, Ta11 
•ui (Hayret verici hSdise ve eser ma.n.) 8. Yeni (Bak: ibda.)" 

BEDiHi, 1, Bayık, 2. Belgülük, 3. Belli, Besbelli, 4. Göz öo 
nünde, (Bak: Ayan, Aşikir, Bedahet.) 

BEDiR, 1. Ay tulun, 2, Dolun ay, 3, Tolan 4, Tolu ay, 5, 
Tulun, (Ayın on dördü.) 6, Tulun ay,. 

BEDREKA, 1. Bildirtkiç, 2, Kılavuz, 3. Yol gösterici, (Bak 
Rehber.) 

BEHÇET, 1. Görk, 2, GüleT .. yil.zlülük, 3, Güzellik, 4, Kör)ı: 
(Hüsün., Cemal.) 

B'::HIÇ, 1. Gökçek, 2, Güleryüzlü, 3, Güzel, (Bak: Ahseıı, 
Cemil.) 

BEtfEMEHAL, ı. Engücü, 2, Nasıl olsa, nasıl olursa ol-
ıu11. 3, Usbekes, Usbeki, Usekes, 4, U:zkcs, (Bak: Hal.) 

REHER, Başma (Adam başına, ev başına.) 
BEHIME, 1. Davar (Mcvaşi man.) 2, Dört ayakh, 
BEHT, 1. Şaşakalma, 2. Şaşma, 3. Şaşkmlık, 4. Tan. 
BEHT iÇiNDE KALMAK, 1. Şaşakalmak, şaşalamak, Şaş· 

rnak. Şaşıp kalmak, Şaşırmak, 2, Tana kalmak, Tail kalmak. 
3, Tandamak 4, Tanlamak, Tanlanmak, 5, Tanmak, 

BEKAR, 1, Yavlok, 2, Ergen, 3, Evlenmemiş, 
BEKARET, 1. Erdenlik, (Gerç kızlık man.) 2, Kızlık, (Balı 

Bakir, Bikir,) 
BEKARETi iZALE ETMEK, 1. Bozmak, k12lık bozmak, 

2, K tıhk alm::ı.k. 
BEKARETi iZALE EDiLMiŞ, 1. Artılı: (Bak: İzale). 
BEKRi, 1. İçkiye düşkün, (Bak Ayyaş,) 
BELA, 1. Ağırlık, 2, Bulak, 3, lıiime, 4, Karayol (Cehen-

nem, ölüm, felikct man.) 5, Kırlağan, 6, Sıkmtt, 7, Sor, 8, Ta. 
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1 Öz '"fürkçe ile 
Bilmecemiz 

Oama.tı1tca brıılddanaı yaad.itmn keli .. 
... Jffiıı Öz türi:çe .,-.tnl&.riDi teklimiaiııı 
hoı ı..oeLeriae yerleıtirerek kesiniz •• ""Mil .. 
liyet bilmece memurluiuna" sön.derin.is. Bil· 
•ec..W doinıı lııall..ı.e.J.r ara...da lmra S-

la1iyor •• kazananla.ra hediyeler .,.eriyonıs. 
Bilm.ecemU.i• mitcldeti ))9z.&rteıi rüniı akta • 
ama kaclarcL.r. 

Bilmecemiz 
Bu tahtelbalıiri yola çıktıktan az 

sonra gaka/atabilirdim. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
11 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 
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I• Hülasa 
[ Marthe Richard Fransa caaıa!uk 

tıeşlrilatı tarafından Ispanyaya gönde
rilmiştir. Vazıfesi orada Alman casw; 
teşk.iliıtına girmek ve iki cihctli casus
luk yapmaktır Marthe bir sürü mace-. 
ralardan sonra Alman caauslannın reısı 
Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
dan bir çok malümat almış ve bunları 
Fransaya bildirmiştir. 

Şimdi Baron kendisini bir vazife 
ne Arjantine göndermiştir. Marthe bu 
ifte de Fransa lehine çaJışa:ak . Fra~z 
hizmetinde bulunan Mane ısmuıde bı:: 
mülazımla ispanyaya avdet etmiştir.) 

Yemeği ittiha ile yedik ve ta
raplann yardimiyle gittikçe sami
miletmeğe ba.tladık. Benim yüzüm. 
den, ve daima mevcudiyetimi izah 
etmeğe vesile aradığımdan Baron 
Fon Krohn bahsi casuslu
ğa getirdi. Beni temize çıkarmağa 
uğrqıyor ve beni kumandanın gö
zline sokmağa çalı,ıyordu. Ona 
çok kıymetli bir uzuv olduğumu an 
)atıyor ve Alman planı için mükem
mel olan bir iti bap.rmak için Ar
jantine gittiğimi söylüyordu. Bir 
vatand8'ın nefesi kumandana da 
airayet etti ve bunu beni daha mü
aamahaki.r bir tarzda süzmeğe °baş· 
)ayan gözlerinden anladım. Geng 
zabit arada aırada bana da fransız. 
ca olarak hitap ediyordu. Ben de 
çocuk gibi saf saf ve damdan dü
ter gibi denizalt. hayabna ve de
nizaltı gemilerine dair sualler soru
yordum. 

- Hiç bir denizaltı gemisinin i
çini görmedim. Herhalde çok entf'
reaan olmalı ... 

iki adam da ayni hisle, benim 
botuma gitmek arzusile bakıttılar. 
Aralannda hemen hemen bir reka
bet ha.tlamıfb. 

Fon K.rohn almanca olarak: 
- Kadın kaprisi ... dedi. 
Kumandan: 
- Fakat ne güzel ••• dedi. 
Ve beni davet etti. 
İçkiler benim müttefikim idi. 

• • • 
Fon Krohn: 
- Sakın franaızca konutmaym, 

dedi, tayfalar var ... Doğru değil ..• 
Eğer bir tey söylemek isterseniz ls
panyolcayı kullanın.. 

"U. C. 52,, limanın sonunda, 
yüksek tuğladan bir duvarın mu
haf a.zasma aığınmı;tı. Önü denize 
mütcveccihti. Bu vaziyette istediği 
zaman lspanyollarm sıkı tarasau- • 
luhdan kaçabilirdi. 

Kayıkla gelmi~tik ve bizi Fon 
Krohnun balıkçı kıyafetine giren 
bir adamı buraya kadar getirmit
ti. Baron: 

- Marthe, dedi, Almanya için 
_çok iyi çalıftığınız için aize yakın
dan Almanyanın ne yapa.bileceği
Di... göstermek istedim. 

Sivil giyinmif olan kumandan 
bizi köprüde bekliyordu. Alman 
bahriyelileri hazır ol vaziyette du
ruyorlardı. Fon K.rohnu ve beni 

görünce Baronu Te S. 32 yi -
~ardon Aluet'i ıelimJadılar. 

Benim botuma gitmek isteyen i
kl adamın rekabetini tahrik etmek 
iç.in kumandana kartı ne kadar 
mümkünse o kadar tirin göriinme
ğe çalıııyoı-dum.. 

Baron bahriyeli idi. Her adımda 
bir bana babtlar, torpiller, abtlar 
hakkında uzun boylu tafsilat veri
yordu. Çocuk aç gözlülüğü ile her
teYi görmek istiyordum. Kuman
dan en küçük malfım.b esirgemi
yor kaaalar açıyordu. Harbin so
nuna kadar bitaraf bir memleketin 
tarassudu altında ona ıığman bu 
denizaltı gemisi battan ba,a ve bü 
tün tayfası ile beraber harbe hazır 
dı. Baron dikkatle kwnanda boru
larını muayene ediyor iyi itleyip it 
Jemediklerine bakıyor. ltçilere, 
makinistlere bir sürü sualler ıwru
yordu. 

Kumandan K ... ile Fon Krohn 
fikirlerini, dütüncelerini teati edi
yorlardı. 

Baron: 
- Ben artık bir daha ~elmem, 

diyordu, Siz elinizden gt;aiği ka
dar iyi çalıı~mağa gayret ediniz. 
Eğer son dakikada bir mütkülat çı 
kacak o.ursa beni haberdar edı:r
sınıza 

Kumandan: 
- Hiç bir teY unutulmayacak

tır. diye cevap verdi. 
Bu konuşmalar, bu hazırlıklar 

çok yakın bir firarı bildiriyordu. 
l-"akat ne zaman?. Bir tarih tayin 
edebilseydim şefimi haberdar e
der ve "U. C. 52,,yi yola çıktıktan 
az sonra yakalabrdım. 

Fon Krohn bizden bir kaç adım 
ileri geçmitti. Aramızda bir ma
kine vardı. Ve biribirimizi göre
bilmemize mani oluyordu. Kuman
dan acele ile elimi sıktı. Tazyika 
hafifçe mukabele ettim. Gülüştuk. 

- Temmuz sonunda on gün son 
ra, Madridde yalnız olacağım. Ku
mandan yüzünü ekşitti: 

- imkan yok. •• Belki daha son
ra... Eğer Allah isterse. .• 

- Niçin?. 
- Askeri emir ..• dive rrurıl dan-

dı. 
• • • 

KAZA 
Zozo a ritte 

Zozo! 
Zozo Madridde idi ve beni ote

lin salonunda bekliyordu. Kalbim 
sevinçle çarpb. Şu dakikada bu 
Rus tayyarecisinin geçmişteki ha· 
talannı ve casusluk hikayelerini 
hiç hatırlamıyordum. Ona hiç dar
gın değildim ve onda bana muka
vemet etmek isteyen birisi Parisin 
gurbette yapyalnız kalan adamına 
gönderdiği bir yardımcı görüyor
dum. Artık bundaın wnra, biz iki
miz ne işler yapamazdık ki! Yal-
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1 - Cib.n4umul (8). 
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Z - Nota (2) 1 irat, Y&rid.t (3). 
3 - Geyiği meıburdtır (3). Nota (2). Jta .. 

l>•t edat. (2). 
4 - Asap (5), aaman, •akit (5). 
5 - Kolleaıtif. t-vuı-. maa•~a.eti ••tela.ahi

ı. (5). Nota (2). 
6 - Bir harf (2 ) , Dünya (4). 
7 - Yemek (2), Ben deiil, o deiil (3). la· 

tilham (2). 
8 - Futbol (3). 
9 - C•t (3 ) . Dum&R lekui, (2) Taraf (3) . 
10 - Ceniılil& 2.. Akai •ez.'u• 5. 

11 - Yet (2), Al»r, J'emiu (3). 
YUKARDAN AŞACr: 

1 - Erkek, c.esaur 2 . Sjyaaet 6. 
2 Fo11ii ı-.ı.et , mahoül (5). TelvaJ (3) 
3 - Zayif (4) . Mi!Jiyetia 1eni adı (3), 
4 Naaıl (4J. 
5 - htifham (2) . Nota (2) , Kirlô (3). 
6 - AsmaklAn emj,r (2), Şart eıfah (2). 
7 - M.,-kep (4), Me .. afe. ıaman (3), Bir 

bari (2). 
8 - Kııa dei l1 ( 4) , Ca.Up, taraJ (3), 
9 - Ucret, •c.cut suyu, (3), Bir rakam (4). 
10 - Millet 4. 

11 - Erkek 2. 8U7ük anne 4 , arkada.t 2. 

nız olduğum zamanlar bu itleri 
hep kaçırıyordum. Onunla çalıfın
ca intikamımı Fon Krohn, Alman. 
lardan bütün intikamımı a!acak
tım. Bundan emindim. 

Fakat herhalde arkadqımm -
boynuna sarılamazdım. Casusun 
hissiyatını belli etmesi memnudur. 
Hele yüzünden, sun'i heyecandan, 
isteC:iği zaman gösterdiği heyecan
dan batka hiç bir heyecaun eseri 
belli olmamalıdır. 

Zozonun benim nerede olduğu 
mu bilmesi ve beni işitmesi için 
kapıcıya seslenelim: 

Mektuplarım geldiği z8.1111ln lut
fen odama l l numaralı o ayu çı
kartınız . Ondan t onra sabırsızlık
la Zozoyu be1ı 'edim. Geldi. Sa
bırsızlıktan deli gibi olmuştum. O
na bir sürü sual yağdırmağa baş
ladım. Zavallı çocuk bu v-..z:yet 
kartısında boğulur gibi olu . 

- Pariste neler oluyor? Pariste 
neler söyleniyor? Pari& ne oluyor? 
Paria ! •• Paris ! .. Paris ! .. 

Zozonun karşısında bütün bid
detimi boşaltıyordum: 

- Hergün yazıyorum. Hiç bir 
cevap yok. .. Zozo kendi kendime 
burada ne itim var diye soruyo
rum. Ben bir budalayım... Anlı
yor musun. Budalayım kapiten hiç 
a!madıysa benden yirmi mektup 
alınıftı. Her mektubumda yardım 
nasihat istiyorum.. Ona Marie'ye 
vazifesini hatırlatmasını yazmıf· 
bm. Fon Krohn, Marie'e mektup 
yazacaktı. Gemide başba~ kalma
mız bu suretle izah edilirdi. 

- BihmeJi-
•.....•...... ,., .......•.......•.................. , .............................................. . 
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oa. TiibeY. (Yk: Tepe, tiibe, tepeden inine, Bedbahtlık, le
Wı:et man.) 

Bf.LA VE. MiHNET, ÇEKMEK. 1. Kaymajmak, 2, Sıkd
mak, 3, Tasabnmak. 4, U zülmek. 

BEL.AY! ASUMAN!, 1. Tcpcd<n inme. 
BELAGAT, 1. dil açık!Jtı 2. Dillliliık, 3. KonatkanJık, 4. 

Padalt. 
BELACA T, GÖSTERMEK, 1. Güzel oöylemek, 
BELIC. 1. Astar. 2. Geçen. 
BELAHET, 1. Bönlülı:, Okwdük, 2. Sıjrrlık, 
BELDE. J, Kent, 2, Kirman, 3, Balçık, 
BELEŞ, 1, Caba, 2, Kat"'1ıkaa. 3. Parasız. (Bak: Bedava.) 
BEL.ETMEK, ı. Emm~lr. 2, Stimürmek, 3, Yatmak,. 
BELIC, (Bak: Belagat.) 
BELIYE, (Balı Beli.) 
BEL"UM. (Bak' Bül'um.) 
BENDE, 1. Bailı (Esir man.) 2. Inçü. 3. Köle. 4. Kal. s. 

Jı:allukçu. 6. Tapkvl. 7, Tutsak. (Esir man.). (Balı:, Abit, Ça• 
ler. Esir,) 

BENi .l.DEM, ı. limJı:, 2. ııı... 3. Kiıi oila, (Bak: Ni.t, 
lnun.) 

BENT, (Bai man.) 1, B.af, 2, Bafış, (Bailama vuıtası. 
4i2 mafsalları man.) 3, Beyf, (lp ve bai man.) 4, Boimak 
(MalNI rabtr.ısı man.) S. Botum, 6. Bnkaiı. (Atm •J'llima 
vurulan man.) (Bu söz muhtelif lehçelerde.) 7, Köstek. 
(Zincir ve ip man.) 8, örük, (Ayak baiı man.) 

BENT ETMEK, 1. Bağlamak, 2, Matamak, (Atm ayalc]an. 
aı bailamak. mini olmak ınaıı.) 

BENT. (Su bendi ınan.) 1, Arır. 2. Böken. 3. Böket. 
BENT, (Nazımda.) 1, Bailama (Nakarat hatime m.; rı) 2, 

Siyim 
BER. Uzrc, (Atafıda.ki mürekkeplerin ilk cüzüdür.) 
BERAKIS, Tersine, 
BERDEVAM OLAN. Süren, ~ürme1rte oloın. 
BERG07.AR, - ı . Andaç. 2, Armatan. 
BERHAYAT. 1. Sai. 2. Yasayan, 
BERHAYAT OLMAK,. Sai olmak. Yaşamak (Hlll J'll11-

70r. "a '"' dır.) 
BFRKARAR, 1 Yerinde duran. 2. Ycrlcşmlt. 
BERMURAT OLMAK. 1. Ermek. erişmek, (Dileii:e -) 2. 

Onmak (Feüh bulmak, ifl3h olmak. yeh•mtlr, ml' sut olmak, 
Murada ermek m:ın. ) 3, Umduğunu bulmak • 

BERTARAF' ETMEK, 1. Aradan coymak~ 2, Arad~n {t-

karmak. 3, Çitlemek. 
BF.RTARAF OLMAK, 1, Aradan çıkmak. 
BERVF.CH IA. Ti. 1. Böylf'ct. 2, Sövlccc, 
BF.RA.BF.R, l . B•rı:k , 2. Birlikte, 3. Ko~a. (Atba , lt:~ ıf !· 

1rck Ko:qa •1t'f3vtn gibi.) 
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BERABERiNDE, 1, Bilesince (Bilcoince citti cibi.) 
BERABERiNDE KALMAK, 10 Tay düşmek, 2. Birlikte 

kalmak. 
BERAT, 1. Çelı: ("'Diplôme., man.) 2. Yarlılı:, (Ferman, 

meD$'Dr man.) 3. Yerlit. 
BERAET. 1. Arıklık, 2. !liıibiz çtkma. Temize çıkma. 
BERAET ETMEX. 1. Akl.anmak, 2. Armmak. 3. lliıik

siz çıkmak. temize çıkmak, 4, Kilyürcmek. 
BERBAT, ı. Çuaı (!ıi dikkatsizce ve baştan savma gör· 

me man.) (Yedin banca aşnnı. çaraı ettin itimi cib .) 2. 
Çelpe&ik (Bonık, çamorlulak, ivicaç. çetinlık man.) 3. Ha$
la.k (Kötü. a.ısk.a, :ipsiz, mca.kt.an bozulan,), 4. Kötö, 5. P . ~. 6. 
Potun .. 

BERBAT ETMEK, 1. Allı:mak, 2. Çerletmelı:, (çor - elem. 
hastalık), 3. Çepellemek. (Elinden relmez. brrak çepclletin 

gibi) 4. kirletmek. 5. Pialetmdı:. 
BERBAT OLMAK, 1. Bozalmak. 2. Büçübnek. 3. Daii:tl . 

mak. 4. Kirlenmek:, 5. Pislenmek. 
BEREKET, 1. Alk11 (Yümn, meymenet. takdis man.) 2. 

Artnn, 3. Bolluk, 4. Kmnacalı:, 5. Kut (Yümn man.) 6. u. 
tur. 

BEREKET BULMAK. BEREKETLENMEK, 1. Bol-bol, 
2. Onmalı: (Eller ondu, ben umdıım cibi). 

BEREKETLi, 1. Artklt, 2. Bol, 3. Gür. 4. 0..lık, 5. On-
ırun . 6. Uğurlu, 7. Ureicn, 

BEREKETSiZ, 1. Artmıal:Z, 2. Uimsuz. 
BERF, Kar. 
BERF VE BARAN. Snlu sepken. 
BERK. 1. Çaltu, 2. Çalnn. 3. Ddının. 4. Ipn. 5. lı;lurık, 6. 

Yalazan. (Yalazan çaktı, yaimur yağacak gibi). 7. Yılduım. 
BERRAK, 1. Açık (Hava hakkında), 2. Anca. 3. Çauayu, 

(Hava çanan.z, ne güzel yol yürünür &ibi), 4. Dura. Durul
muş. S. parlak. 6. Süzük. 
BERRAK HAVA. 1. Ayaz. 2. Ziloyaz. 
BERRAK OLMAK, 1. Durulmak, Durnla.nmak. 2.. Tmık-

lamalt, 3. Torulmak. 
BERZAH, 1. Araya. cirici, 2. Bofaz, (Daihk yerle.rdeki 

dar ceçitler man. Geyve botazı cibi), 3. Dil. 
BES. 1 .. Elverir , 2. Tap, 3. Yeter .. 
BESALET, 1. Batrrhk. 2. Yititlik, 3. Yllmazlık, (Bak: 

Şecaat. Hamaset, Cclidet.) 
BESTE. 1. Düziik. 2. Ezci. 
BEŞARET, !. Erim, 2. irim, 3. Muştu, 4. Muştalul<, 5. 

Müjde. 
BEŞARET HABERi VERMEK, Muştulamalı:. 
BEŞAŞET, 1. Giller ymlülülı:. 2. Yarp (Yk: Yara!r -

ı tk). 
BEŞAŞETLI. BEŞUŞ. 1. Çarak. 2. Güleç, 3. G;ıJer ytlzlü 

i(MÜTEFERRiK H AB E Rt E RJ 
OKONOMl 

Tur haldan ilk 
Şeker alındı 

POLiSTE 

Acaba 
Nasıl öldü? 

Bu sene fabrika 900 vaiOD Samatyada bir adamın ÖIÜ-
ıeker verdi mü şübheli görülüyor 

T ... hal teker fahrikası çalrpna•mı 
bitinn"+tir. Fabrika bu sene 900 va
gon ıeker i&tihMl etmiştir. 

Bu sene 450 köyde 7000 köylü 
pancar elmıİ§tir. Zira&t ve q Banka· 
larınm iıtira.kile kurulan bu ıirkct, 
köylüye 600 bin lira venn."4tir. 

Gelecek sene köylüye 120 hln li
ra verilecek, pancar ekim sahaor da 
daha ziyade genifliyecektir. Bıswlan 
ba.tka tift<et köylüye 200 tınnık. 200 
araba, 650 pulluk, 10 bin d.iri<en, ıs 
bin çapa, 15 bin de aökme beli diye 
i&tilıa.al aletim dağrtmıştır. 

Romanya buğday çıkartamıyor 
Romanya hükUıneti z.iraa.ı nıa.zırı

nm teklifi üzerine harice buğday ve 
yulaf çı.kanlma.amı yasak etınitfir. 

Kazanç vergisi 
Lt.uıbul ticaret odaaı, ba.ıleaıyaiı 

imalolerinin kazanç vergiroi niabetmi 
yüzde kırk, paçacı ve i§kembecilerin 
yüzde yirmi, ba.nıakçrlarm yüzde kırk 
olarak teabil ~tir. 

Güiyajı ihracatımız 
lkti.at be.ka.uhğı, -. ydlarda ç<>k 

azalan gülyağı >bracatm>ızı canlan -
tırmağa elıemm.iyet vennekteclü. 

Bu ınaı.-tla }aparta.da kurulmak
ta olan gülyağı fabrikası ilk yazda 
faal yete geçecektir. 930 yılmda 
65,039 lira değerinde 159 kilo gül -
yağı j lıraç eden Türkiyenin ihracatı 
931 de 35,937 lir& kıymeıt:inde 101 ki
loya, 932 de 25,940 lira değerinde 
79 kiloya diifmiittü-

8'4ı'ıca gülyağı müft.,..j)erimr":z A
merika, Fransa ve fnııilteredir. laveç, 
l&Viçre, ltalya ve Hind.iata.n da az mik 
tarda mal alıyorlar. Bu tie&l'eti .inki
taf ettirmek mümkün oiduiu teabit 
ed kniıtir. 

Fabrika açıldıktan sonra ntüısal 
rna.srallan azalacağından diğer satıcı 
memlekeUerle rekabet kolayl14Acak
tır. 

Ynnaııist;ının dış ticareti 
Türkofia Atina. ıuh...; tarafından 

gönderilen rapora göre, Yımani&tarun 
_, on a)•:ık dıı ticareti, geçen yıl ay
ni müddete ruabetle fazlnl~trr. 

Fa.kat ithali!, ihracattan fazla -
drr. ithalat 7,624,897 d.rahm", ihra
cat C31 ,981 drahıW değerindedir. 

Yuna.~t.anda 928 yılında 1720 ra
kamile ifade e-dilen hay&t pahalılığı 
bu yıl bôr.inci teşrin ayında 2005 e 
yüluelnıİ§lir. 

Bilhassa yıi.7ecek maddffe.o'n de yük 
&ebn,, vardrr. Yunan hükümeoti, paha
blıkla müca<lele için ( Ç&l'll itleri müs. 
tetarlığı) .ilıdıı.s etıni~tir. 

p;aklar pa halı 
Pl<ı.k aa.nay;.m.i.z ve y li pi· klarrn 

iht .yacı kaqılayıp ka~ılıuruyacağı 
hakkodn alakadar l>jr he yetçe yapı
lan letkiltat arasmda plA.k fiatlannm 
pahalılığı d ikkati oelbe>:ı""İftir. 

Şehrimizdeki plak fa.brikalanna 
liparit veren müesee r.•1er dolu plak.
lan perakendecilere 125 kunı§!an aat
ma.kta.drrlar. B.r çok yerlerde yerli 
pli\kl.ann 200 - 250 kuruş aruında 
eatıldığı dikkati çektnittir. Bunun i
çin tedbirler alrnması lü~wnJu görül
müştür. 

A!manyıda tutun ge:iri 
Alman iatati..tik bürosımun netrettiği 

nıWaunL.ra ııöre, Ağuotoa 1934 ayında 
tiitün :ıkriz vergisi olarak toplanan pa
ra 53.067.013 markı bulmuştur. Ağus
tos geliri temmuzun gelirinden ~6 ka
dar fazla ise de 1933 seneı.i ağustosun
dan binı.z ekaiktir. 

Bu "'ergi, 630.301.000 tane püro, 
~.185.19.000 iane aigara, 14.620.000 ta
ae aiız tü:tünü, 162.252.000 paket siga
ra tUtünü, 4.354 kilo in<:e kıyılmıt tü -
tün, 1.122.134 kilo vergi imtiy!l2.lna tabi 
ince kıyılmış tütün, 1.580.2U2 kilo pipa 
tütünü ve 144.500 kilo enfiye üzerinden 
alınrruıtır. 

Ham urg Şark tütünü ~iyasası 
Almanya Türk Ticaret Ocle.ıından a

lınan maliımat.a göre bu aon zamanlarda 
Hamburg tark tütünü piyasa.auıcla, zikre 
d.ilccı:k bir hareket yoktur. Y alıuz mü.
tahsil meml<:ketlerde süratle ve ehem
miyetli bir surette yükse!.,.. liatlann pi
yasada b.İıuedildiği aôylenilmekteclOr. 
Türkiye dahil olmak üzere Balkanlarda 
90n zamanlarda yapılan bazı alıılar, bu 
tabmmleri kuvvetlcndirr.ıekteclir . 

Reemtı.ma sigara konserin.in, lzmir -
den mühim miktarda mal aldığı bildiril
mektedir. 

Birinciteırin aytnda Hamburg 52,930 
Wya pri< tütünü (Tiiri<iye, Bulgariı
tan, Y unaniaı.n, Rusya) mahaulü ithal 
etmittir. Aynı zamanda f'll'k .tütünlerine 
aliıl<a da fazla olmuı, piyasa bazan pek 
ziyade haraı·etleruniştir. 1933 senesi 
mahsulüne fazla heves gösteriliyor ve i
yi f"...t nriliyoraa ela geçen seneler mal
Sma luırp çekingen clavrarulmoııktadrr. 

Eczacı kalf alan na ders 
Pratik farmakoloıılar birliğinin ecza

cı kalfaları için tertip . ettiği meslek 
derslerine başlanmıftır. 

Deraler Ha:lkevinde ve gece aaal 22 
de bıqlamak üzere verilmektedir. 

Samatyada oturan Ye komisyonculuk 
yapan Andon admda lıir adam erindeki 
odasında ölü olarak bulvnmuıtur. Yapı
lan muayenede Andonun ölümünde po
lisi kuşlmlanclıran bazı nolıtalar ııörül • 
müıtür. Andonun cesedi morp kaldınl
mıttJr. 

Zabıta banun neden öldüğünü mey
dana çıkarmak için aonı§hırmalar yapı
yor. Bu arada Andonan oğlu Y orgi de 
ıorgu altına alınmıştır. Morırun rapo
ru ölümün sebebini meydana çıkaracak
ı... 

Görünmez kaza 
Sebze halinde ameleden Veliye, inıaıı

tın üstkısırunda çalııan duvarcı Y orgi ile 
marangoz Ahdullabın kazaen dilşürdük
leri kalas çarparak airrca yaralıımııtrr. 
Yaralı, Beyoğlu hastahanesine kaldml
mııbr. 

iskeleye bırakılan çocuk 
Betiktatta vapur i.skeleei IDft!Jnr

lan ııeç vakit W.. kapWu-mr ka -
payıp çtkacaklan sD"ada bekleme sa
lonunda bir çocuk ıteti duymuılar ve 
içer:iye girdilderi zaman aalonda ka. 
nap1111"n kenarmda bezlen> Mr1lı bir 
yavnıcuğun ağlamakta olduğunu ırör· 
miqlerdir. 

Bu, üç aylık kadar bir erkek ço
cuğudur. Çocuk polise verilip darüli
cıezeye ııön.derilmi§, zabıta tericeden
kıri aramağa ba§1-ıqlır. 

Sinema kapısında kavga 
Büyükada.ıla Mehmet ve Manol a.d

lannda iki ark.adq evve1ki gece be
raberce gösterilen bir filı:ni ...,.,.et -
mek üzere gitmifler, fakat kapmm 
önüne gelince içeriye evvel giıımek 
yüzünden aralarında l<avııa çılaruttır. 

Bu kavgada Mehmet, Manolu foe.. 
na halde dövdükum sonra bir deaıir
le vunıp aol gözünü pa.tlattığı g.ibi 
bir kolunun da kemiklerini parçala -
mqtrr. 

Ma.nod. hıutaneye kaldtnhru§, Meh
metli de polisler yakalayıp adlôyeye 
vermiflerd.ir. 

Hırsız 
ıBe§Üt~ Taş iııkel...mde l7 -

ralı evde ..turan Rahminin evinin oda ka 
p .. ı kilidi .kırılmak suretile içeriye hır
ırz girrnİJ, bir palto, foti.n, caket, parta.. 
lon, çalanıl. kaçmıısa da Rahminin §Üp
hesi üzerine Kenan isminde biri hakkm
da tahkikata haşlaıvnııtır. 

Kalp sektesinden 
Köprünün Kadıköy i&keleı.inde bir a

damın düşerek öldüğü görülmüştür. Po
lisin yapbğı ta.'ıl<ikat nelicemde bu a
clanun hüviyeti ..U..ırlmııtrr. Şi§hanede 
Karakol ookağında oturan ve 6 ncı no
ter karşısmda hamallık edoo Hayim Na· 
varo i&minde biri olduğu ve kalp .ekte. 
sinden öldüğü t...bit ediknjıtir. 

E!ıra ılan bir çocuk daha 
Y etilclirekte Mollataı1 aokağmcla lrun

dağa sarı.lm11 iki aylık bir erkek çocuğu 
balunmuı, üzerinde bulunan bir kiğotta 
İsminin Macit olduğu anlaııbıuttır. Ço
cuk Darüliceuye ııönderilmittir. 

Eroin kacakçılığı tahkikatı 
devam ediyor 

Polia kaçakçılık: bıiiroou eroin kaçak
çılığı yapanlar hakkında dün de ~ va
kitlere kadar tahkikata devam etmİf ve 
ayıık aabcılarmdan bazılannm ifadeleri
ne müracaat etmiştir. 

Farmakologlar Birliğinde 
mesleki dersier 

Pratik Farmakologlar Birliği idare he 
yetince lıet- on beJ günde bir verdirilmek 
te olan mesleki de.-aelere dün akf'IJD sa
at 22 de latanbul Halkevinde kimyager 
Bay Mustafa Nevzat tarafından devam 
edilmiştir. Bu seier verilen denle i.spen
ciyarİ lmmına baıJanıruıtır. Bundan ııon 
ra derslere muntazam bir program dalıi
linde ele.... edilecartir. 

Çocuk esirgeme kurumu
nun tebrik te'.grafnameleri 

Çocuk etıiıııeme kurumu tara.fm -
dan hazırlanan ( lüka) tebrik telgraf 
k&ğltları •ureti huauayede Viyanada 
butrrılmıf çok zarif ve aüalüdür. 

Bu k&ğltlar her te-lgraf merkezin
de bulunır. Tebrik t"~ttra.fmrzm bu 
aüalü kağıtla muhatabınıza verilme -
&in1 i&teraeniz, arzunuzu telgraf me
muruna aöyleyiniz. Telgraf ücretin -
dnı bqka v..-eceğ.iniz 15 k:unış mak
aa.dın:ızı temin eder. Bu aureıtle hem 
9QCuk ea'.rgeme kurumunun bakmark-
1.a olduğu kimaesiz ve fa.kir yavrula
rın bıaknnma yardmı, hem. de telgra
fınızı çektiğiniz zata l<arJr da fazla 
-Y8' ııöatermi§ olursunuz. 

Ankara Ziraat enstitüleri 
genişletilecek 

ANKARA, 20 - Zü-aat -ıitü
leri genÖ§letilecekt"r. Eo.titülerin ya
rund.a daha aekiz bina yapılacaktır. 

Bu aene 600 bin liraltk talıM.Mt 
aynlmı§tır. Haziranda bir m.ilyoın li
ra dara ayrılacaktrr. 

Binabrdan üçü talebe pavyonv, 
diğerleri eıut".tü olacaktrr. 

1 
Yeni Soyadı 
Alanlar 

* latanbul deniz ticaret ~iicl~ 
tinde müdüriyet odacm Bekir Ü 
(Altın), Nafia vekaleti iat kıaf ~ 
hendislerinden Hilmi, Urfa orta •!il 
tep müdürü Cevdet, Ceyhan ~a.!"' _... 
müfettişi Asını, Bilemed.ik di""'~j, 
atelye&inde Bürhanett n (BaJ!' 
Büyüka.da Kadryoran cadd.,,.; ti o1'iİ • 
ve Yusuf , k.ardetler. (!ren), lJ_ 11;,ıoı 
dar orta mektebi riyaziye ~ . 
Ekreaı (Engin), Emniyet M. ser 
çılık büroau sivil IDftDıırl&J"l~L...;dı 
Yet ve k.ardqleri yüzba.tı ~Ce" 
Ihsan, Umurca, fabrikası mücl~ 
mal, Düzoe aıhhiye memuru ,dl>
( Demir), Çemherlil.afta Boyac! ı- • 
ğnıda 3 numaralı evde üniveraile,, •. 
lebeeinden Avni (Alr.ııök) IL>Y ,...,.. 
nııı ahnıtlardır. _ ... 

* Söğütlü yatı ikinci kaptanı f'I_. 
(Yalaza) aoyadıru almıJt.ır. ,_-/ 

' 1 
Halka alafranga konser~ 

Muııilri değiımesine yardrm etııı~ 
zere "Türk Musiki San'atkarları C ..,
yetin de halka alafranga kon•.,,ıer .,.1• 
meği karanaJlmmflır. Cemiyet;. 
rmndan sonra her on ~ ııünde ı.r~..,. 
yoğlundal<i binasının salonunda. 
&er verecektir. . (ıİ' 

Cemiyet, !irndİki halde 40 ki~ 
orkestra takmu çıkarabilecek "~. 
clir. Fakat bu büyüklükte bir ~2') 
ya her cihetten etveriıli halde JO ~· 
kipıik bir orkestra ile kalacalı: ve ty•· 
•İ bir proırramla konserlerine bal 

caktır. "" Caniye, konser prtogramlannı _ .. 
ziyade hafif parçalardan haztdı1""" 
fanteziler, operetler çalacaktır. ~· 

Halk konserlerini, bütün kıl ~ 
aimince devam ettirmeği ~ti.r 
''Türk Musiki San'atkirlarr C tJlııf>' 
yazm da ba iıi geri bmılunamait 
mektedir. 

f Küçük haberlej 
*&...operuııoo-~ 

Lawa Paaini ..,nrimize rlmiflir· ı-· 
maze.l Pasini ltaly- Kulübünde ..,,.,,, 
gÜnÜ bir kıonser v.erecekt:ir. 

• C. H. Fırbaırun Fal.it kaza lıP 
a dün Şehzaddbat:ında Letfaet "9...;, -~• 
mnclaki salonunda y..,ılacalrtı. 
olmadığı için kongre pazar gunÜ 
na brrakddı. • _,,j 

* Edmiyat Fakültesi tal~ r:;. 
arkadıotlarile taruımak maioaad;i~ ..8 
ak!BM Halkevinde bir çay ,,.,l"llllJl":-.ı 

* Dit ttmttıiıeti F .......ı...ıog c:ı;"" 
aömeıtr tatilini ııeçinnek üzere bır ~~ 
hat tertip ehnittir. Bu şeyııhat J~. 
Bursa ve Eğe havzasının diğer 
rinde geçecektir. 

* Jzmn. erkek lioesinden ~'~ıf 
caniyeti Nw-oaınaniyedeki JinıdJ!<i 
naaı kafi gelmediğinden dünd., t"' 
Şelızadebaşında yeni bi.- binaya ta 

DUF· _.../ -------0,-----

Say lav seçimi 
(Başı 1 inci sahifede)_ -'"''" 

Defteı'lerlıı tetkiki de v~ 
rm &aynının meydana ç ; _J; 
dün gece geç vakit bitiril~~,ı" 
Beykoz, Sanyer ııihi uzak ~jjtl' 
ait defterleı-, sabaha ~I IJIU"' 

ııötüriilerek, yerler'.ne asılmı}tır• 

Teltif heyetinin tebliği 
ls.tanbul saylav .eçiıni teft* Jı1 

t.ind-: . 
Yeni saylaT seçimi için~ 

ler tarafından hazırlanan ~..,;, • 
22 birinci kinwı 934 amıart«>".·
nü her na.biye ve maha)ı-in .,;ırP" 
a:p yerlerine aaılnutlrr. 

Bu defterler o tarihtnı · "~ 
on bet gün uılı kalacak ve. ~ 
ki.ncikanun 935 cwnart...ı ııüıı" 
fAJJll kaldırılacaktır. 

Adlarnıı bu defterlerde -, 1 

yenler defterlerin asılı kalaeal. 
bet gÜn içWle lstanbul beledi:f 

1 
saylav aeçimi teftiş heyetine yaı 
bildirmelidirler. . 

Urla kadınlarının seıJittC' 
IZMIR, 21 (A.A.) - Say~ 

me ve seçilme öneninin kadJDI ~ 
za veril~ münasebetile Urlll g 
ları bügün sa.at on bqte I~ ' 
te.-ek, cumhuriyet alanında 
adakı önünde ıenlikler y~I_,.. 
adıııl<.a ç çekle.- koymuııJardrr-

Bwıdan sonra K&J"§ıyakaya ~ 
çerek Soğukkuyuda AtatürOOir> 
ainin mezannı ziyaret ebniş.Jer ~~ 
zara çelenk bırakmJflardrr. .../ 

OZAN OPERE'fl f~ 
Şelızadebaıl ~ 

tiyatroıuncla ~ ,J
Sehahattin, F~piil"' 
dürür, 1 unail .,tİl' 
büllü ıröremeY-' ,ı 

\ aJ'"'!Uları üzeri,,e y 

bu gece r.tJ> 
GOL FA"f I 

f'~k yakında: PERDE ARJV\5 

~------., ..... .-~ 
TA • 
MiLLİYET'in yeı1• 

adı olacaktır. 
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l~zmirde pamuk, üzüm ıs:r1~str~:~Eı,~A~:cı 
Lln.n Hon. T.Z.lon: 22925. 

Bu iki kıymetli ihraç malımızın son 
günlerdeki piyasa vaziyeti nedir? 

IZMIR (Milliyet) - lzmir tica- ni ve gayn muntazır yükseklikler 
ret alemi:n son günlerde yakından- karfısında buc1dan evvel lzmir 
alakadar eden iki teY var ... Pamuk mensucat fabrikaları Adanadan bir 
ıre üzüm. miktar mal mübayaa ve lzmire celp 

Ege iktisadi mintaka.aınm en kıy- suretile piyasaya hakim olmağa ça
llıetli ihracat emtiasını teşkil eden lıfmışlarsa da ıbunun fayda tevlit 
hu ma-ddeler hakkında evvelce etmediğini görmüşlerdir. 
Yazdığım mektuplar da epeyce iza- Maahaza bir hafta evvel elli ku
hat vermit ve piyasalarında gö- nıta kadar yükselen pamuk fiatleri 
tiilecek vaziyetleri de aynca bildi- son raftanm Hk günlerinde 45 - 46 
teceğimi kaydetmittim. kuruta kadar dütmüş ve son gün-

Bilhassa pamuk piyasaemda :ı.on lerde gene 48 • 49 kuruta kadar 
haftalar içinde görülen, beklenil- fırlamıfbT. 
llıeyen ani değitiklilder enteresan 
bir vaziyet arzeylediği ve inhi- Bugün için pamuk piyasası 49 
sarlar idaresinin geçen hafta orta- kuru' olarak teıbit edilmekte ise 
larında üzüm mübayaatına başla- de bu piyasaya müstakar nazarile 
ııu, olm.J>.sının üzüm piyasasında bakılmakta ve fazlaca talep kal"fı
faydalı akisler husule getirdiği için ımda fitlerin bir miktar daha yük-
h selmesi ihtimalinden bahsed•ilmeku haftaki mektubumu f>u iki 

tedir. tııaddenin bugünkü ticari vaziyeti-
ne hasredeceğim. Hülasaten denilebilir ki bugün 

için lzmir pamuk piyasasında arz Pamuk rekoltesi bu ıene alıika-
darlarca bidayeten kırk bin balye. ve ta'ep kaidesinin en şumüllü ve 
beheri iki yüz kilo hesapla - tah- geni, manasına uygun bir hareket 

mevcuttur. Ve bu hareket şayanı 1 
illin edil mit olduğu halde mahsu- s.ükrandır ki hergün pamuk müstah- ı' 
lün idrakinden sonra yapılan he-
saplarda bu miktarın 35 bin bal- sili lehine inki~af eylemektedir. 
Yeye diittüğü anla~ılmış ve halen Çekıirdeksiz üzüm piyasasına ge- ~ 
l>ıt miktar rekolte o 'arak kabul e- lince; 
dilmit bulunmaktadır. · Son teşrin bidayetlerinde inhi-

Pamuk her sene birincite,rin İp· tarlar i-dare:ıinin piyasaya çıkına"ı 
tidalannda piyasaya arzedildiği memnuniyetle kar,ılanmı~ yevmi 
halde bu sene mahsulü eylül orta- 4 - 5 yüz çuvala düşen satı~ mikta
larmda i-drak edilerek ıatılığa cı- rı derhal bunun ikıi, üç misline ba
kanlmıfbr. Geçen sene mallarm;n liğ olmağa başlandığı gibi ilk ka
o sıral.arda kilosu 37 kuruş üzerin- nunun son haftasından düşmeğe 
den satılmakta bulunmus olmasına ba,!ayan fiatleri de eski haline ge
hinaen yeni mahrnlün fiati de bu lirmeğe saik olmu~tur. 
tıı.iktar üzerinden açı'mış ve bir kı- İnhisarlar idaresinin pıyasaya 
sıın mal bu fiatle satılmıştır. çıkması keyfiyeti, yeni siparif1er 

Ancak ıbirinte,rin sonlarıııa doğ- alrnmamı:; olmasına rağmen derhal 
1"\l ffatlel"Cl.e ani tereffüler hasıl ol- ihracatçıları da harekete getirmiş 
llıağa ha.tlamıŞ ve bazı ihracatçıla- ve bilhassa idarenin mübayaa ey
tın mal mübayaası hususundaki in- !ediği yevi ma!lar üzerinde hararet
lıioınakıeri lzmirde mevcut ve hali li muamelelerin husulüne amil ol
faaliyette bulunan ve senevi 16 ila muştur. 
:!O bin balye pamuk sarf ve istihlak inhisarlar idaresinin incir hur
eden iki mensucat fabrikasuım na- dası mübayaası hususunda incir pi· 
:ı:arı dikkatlerini celbinden hali yasasında husule getirdiği deği,!k
kalınanıış olduğu için fiatler bu lik şayanı şükran ahvalden bulun
fabri'kaJar tarafından biraz daha duğu gibi son gün'erdc üzüm mü
yiikseltilmiştir. bayaatına da eecmesi üzüm piyasa-
Şu kadar var ki fabrikaların fi. sı üzerinde mühim ve faydalı te

atleri yübeltmekteki mak•atları sirler İcra etmiştir. 
tnübayaatta bulunan ihracatçıları Fiatleri en fazla yükselen ve mik
'lllal mübayaasından sarfınazr ettir- tar itibarile de en çok satılan mal
~ek ve bidayette verilen fazla fiati, lar inhisarlar idaresinin mübayaa 
hılahare mübayaa edilecek ucuz eylem .. kte olduP: adi ve orta nevi 
Pamukların fiat farkile kapatma ci- üzüırJerdir ki bu kabil frı:iimlerin 
hetine matuf ıbulunduğu anlaşrlmış biran evvel piyuadan kaldırılm . 
ve yüksek fiatler karsısında müte- sı ve elden cıkarılması lazım bu
teddit bir vaziyet al;u; ihracatcılar lunmaktadır. · 
tekrar piyasaya hakim olmusl~rr. Şu kadar var ki ihracatçıların e
nu sıralarda lzmir borsa pamuk linde evvelce mübayaa eclilmi~ fa"?:· 
llıuamele salo~u senelerdenheri te- la mal bulunması ve inhisarlar i
sadüf edHemeyen bir faaliyete sah- daresinin Snma imaline elverişli 
ile olmakta, pamukla alakadar tüc- malları mübayaa etmekte olmasr 
Ca.r heyecanlı günler ve dakikalar son günlerde ihracatrıların teenni 
Yaşa.maktadırlar. ile hareketini İntaç eylemi, ve •atı~ 

Pamuk ihracatı ile müştagil bir miktar!an son üç P,Ün z:ı.rfı-ıd a 
tacirin borsadan muvakkaten ek- fazlaca azaldığı Pibi fiat'erde d .. 
aihnesi, borsa ilan gazetelerine ye- yirmi para kadnr bir c!üskünlük o-ö
tıi bir pamuk satışrnm kaydı, pa- riilmüştfü·. MNlmafih . bu piya: a 
llıuk muamelatına tavassut eden durgunluğu ve fiat dü~künlüğü şim 
bir simsarın telefon barakasına gir- diliık her sene bu mevsimde te~~
bıesi gibi alelade ve her zaman te- düf edilen ahvalden bulunduğ· • 
•adüf edilen haller bu sıralarda na göre bu hale 'imdilik fazla e
fevlcll!!ade şeyler olarak telakki e- hemmiyet atfedi!·rnemektedir. 
diimektedir. inhisarlar idaresinin ıbu suretle ü 

Halbuki geçen senenin bu hafta- züm piyasasında Nazrmlık vazifesi
lannda pamuk fiatleri azami otuz ni üzerine almış olması ·büyük bL 
kunış olarak kaydedilmiştir. Pa- sevinçle karşr!anmıştır. 
ltı:.ık fiatlerinde husule gelen bu a- Ahdu'lah Abidin OKTA y 

•• 
armara Uısübahri Kumandan·ı : ı 

& atınalma Komisyonu Rei liğinde~ 
Cinsi Miktarı Teminatı Münakasa Günü Saat 

Kilo Lira tarihi 
l\.uı-u Fasulya 54,000 567 27-12-934 Perşembe 10 
l<uru Üzüm 20,000 255 ,, ,, ,, ,, 14 

Deniz Efradı ihtiyacı İçin satın alınacak olan cinsi ve 
rniktarilc muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak 
hizalarında gösterilen güıı ve saatlerde kapalı zarf usuliylc 
münakasaya konulmuştur. istekli olanların ihale gün ve saa 
tinden bir saat evvel muvakkat teminatlariyle teklif mektup
ları ayrı ayrı birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf deru
nunda olarak komisyon reisliğine teslimi ve sartnaınelerini 
görmek isteyenlerin komisyonumuzla Istanbuld~ Kasımpaş~
da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 
.... (8458) 10107 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
A!emdağı Kasrı müştemi latmdan Çadır köşkü denilen 

hina enkazı altı pencere camı hariç olmak ve on beş gÜn için
de sökülüp kaldırılmak ve bu esnada ağaçlara ve saireye 
zarar verilmemek ve bedeli de faten ve nakten verilmek şartile 
Yüz On iki lira muhammen be del üzerinden açık arttırma u
ıulile satı1a ktı . lııteklilerin 2-1-953 çarşamba günü saat 
on dörtte % 7 5 niı.betinde pey akçelerile müracaatları. 

(1\1) (8547 

Trabzon yo~ u 
S k vapura 23 

8 arya Kinunuenel 
PAZAR günü oaat 20 de Galata 
nhtnrundan kallmcak. Gidişte Zon. 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ..., Rizeye. Oönüıte 

bunlara iliveten Oi, ve Sünneneye 
uğrayacaktır. 

i'ludanya yolu 
Bir vo.pur CUMA, PAZAR, SAL! 

günleri saat 9,30 ela ve Per~embe gü. 1 
nü saat 9 da Tophane rıhtımından 

kalkar. Peqembe postalan aynı gün-
de Mudanyadan sut 14 de lstanhu-
la dön...-. 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve CAR

ŞAMBA. günleri saat 20 de Top
hane nblunından bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüşte mutat İ•kelelere 

uğrar. 

. 
lzmit yolu 

CUMA, PAZAR, SALI, 
ÇARSA!\ıIBA• günleri bir vapur 
oaat 9 da Tophane rıhtunmdan kalkar. --· l.atanbul üçüncü icrıa memurluğun· 

d1>11: T amam111& üç yeminli ehli VU• 

.kuf tarafından 10040 V..-a krymet laJk. 
dir edilen Sirketide Hoca Pa~a nna
ha.lleMnin Verir Camii çıkmazmdıa 
eaki 3, 3 mükerrer yeni 4 • 6 numa
ralı ve al tında dükk:iıını ol&n Bahri. 
sefit oteli namile maruf oıt.e'ıin dört 
h ·sae .i.tiba.rile bir ıu....,; açık arttır
maya çıkarılnuftı.-. 2-1-35 ta.rilıine 
müsadif cwnartesi günü tartna:meai di 
va.nha.neye talik edilerek 22-1-35 ta.-
rihine müsadif aalı günü sa&t 15 ten 
l 6 ya kadar lstanbu.I üçüncü icra da-
irosinde oaıtılaca.ktır. Aırttınnaya itb"· 1 ------
r;: k i9İn yüzde 7,5 t.,Pnat 11~9"•İ a- ~ · ' 
lrnır. MUıterakim vergi, beledıye res- , , 

~rl~~.;.. :uı:e~cl;-::~~~:..:' k.:.!.~ı:~ • o·. KSU.. RU .. K. 
y J.zde yetmiş be'l'ini bulduğ-u tıakdir- 1 
de !ha1e yapılrr. Ak•i takdirde arttır-
ın-. 15 gün daha t.em.dit ed lerek 7-2-35 
terihiıne müsadif perı;embe günü ayni 
ı..: .. a:tte yapı 1arak ari.tırma beJe(~ Dl..t· 

ho.mmen kıymetin yine yüzde 75 şi
n.i tutmazsa 2280 nwnaralı ka....'"llL-ı.:ı. 
nazaran satış geri bırakılır. :::004 n:.ı. 
r.ı;:u-alı kanunun 126 mcı m3.:lcle&tr.., 
tevLkan İpotek sahih: aJacakMarla 
iı · ğc.r altth:adarlann bu go..yrj menkc
lu ~ iizcri.,deıki h.akl;).J"::aı ?ıuzaslle fa
iz ve r::,an-afa dair olan iddiala:rmı 
<r\.~ .. 4 ;;.l:.i müsbitelerile b.fr!" ıikt'2 20 gÜn 1 

iç::ıde ic.ra dairesine bi!.dirmc·!e'!"'j a:!.t
f.i ~o.IJe haklan tapu s..:.Omerile s:ı. • 
b ı l c l!nadı.!{:;a satı~ bedc!1n'..n pa;·l.ı~ · 
m.:teın.:?.:ııı h~.riç kalacakları ve nl.5. • 
kadarlann i.~bu macldei ka..'tllruyey<> 
eöı··"' h.~r .. ..1< t:! t ctn _J ri ve daJn fazı" a 
m o.IU..."llat aLa.ak isti~tenlel"in Cai:rcmi
z:ıı 933 . 3416 num:ı.ra:ı d .... ·~ yasrna 
re.ü:rr:ı.caat etmeleri il?ın olu":lur. 

Bas:t bir arın zannecilcrck 
i; mal edilmem~li.:.'.ir. 

'laktlnde önUne geçllemlyen 
liksUrllk:er mllhlm aklbetler 

doi)urur. 

PEI·~TORiN 
Öks\lrUklerln en mlleııslr 

llAcıdır. 

Kutusu 35 kuruştur. 
BEŞiR KEMAL
MAHMUT CEVAl 

Ecza nesi, Sirkeci 
.... ... ı .. m::::ııııı ............ .. 

l
1

ayyare Yılbaşı Piyangosu 

·kra iye 

' O) lir 
Dostları:Jıza ve? ilecek en iyi bir 

'\'ILBA ŞI hediyesidir. 

• 
lstanbul Liseler Arttırma 
E csi ,.tme omisyonundan: 

Komisyonumuza bağlı Muallim mektepleri, Lise ve Orta 
mekl:eplerle bu mekteplerin pansiyonlarının irmik şehriye, no. 
hut, kuru fasulya, mercimek, bezelya, Grayyer peyniri, şeker, 
hayvan yemleri yemek ve ekmek artıkları ile Erenköy Kız Li 
sesinin sebzesi, ve Kandilli Kız Lisesinin Ekmek ve patatesi, 
ve Çamlıca Kız orta mektebinin sebze ve patatesi, Galatasaray 
ve Kandilli Liselerile Kız Muallim mektebinin yoğurtları, Ga
latasaray ve Erenköy Liselerinin yalnız çekirdekli kayısı ve Ü· 
zümü, Kandilli, Çamlıca ve Kız Mualilm mekteplerinin de ku
ru meyvalan : 

Bunalrdan sebze, patates, ekmek, şeker, Grayyer peyniri, 
nohut, kuru fasulya, mercimek, bezelya 9-1-935 ve irmik, şeh 
riye, yoğürt, kuru meyva, hayvan Y<!mleri, yemek ve elanek 
artıkları 16-1-935 çarşamba giinleri saat 14,30 da kapalı 
zarf usulile arttırma ve Eksiltmeye konulmuştur. Arttırma ve 
eksiltme İstanbul Maarif İdaresi binasında Liseler Muhasebe-
ciliği Dairesinde yapılacaktır. istekliler şartnameleri İstan
bul Erkek Lisesinde bulunan Komisyon Katipliğinden öğren 
meleri, arttırma ve eksitmeye gireceklerin de teminatlarını iş
bu saatten evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaalrı 
ve teklif mektuplarını da Komisyona vermeleri ilan oJunur. 

(8538) 10229 

f-<::J 

f9~"'44r, 
~ '<4s1 

.DAoA 
5iRiKTiQEN 9565 

RA~AT--~D~Q 
lt..anbul Liman S3bil Sıhhiye 

Iı!erkez 1 a ~ Tabipliğinden: 

• 

Kavak istimbotu tamiri için 18-12-934 de yapılan açık 
eksiltmeye istc!di ge 'me;:!iğinden eksiltme on gün uzatıl
mıştır 

A - Tamirin tahmin bedeli 908 liradır. 
B Şartnamesi parasız olarak Merkezimiz Levazım me

murluğundan alınır 
C - Eksiltme 29 Birinci Kanun cumartesi günü saat 14 te 

Galatada Kara Mustafa paşa sokağında Merkezimiz 
dairesinde yapılacaktır. 

D Eksiltme açık olacaktır. 
E Muvakkat teminat mıktarı 70 l.iradır. 
F isteklilerden gemi ve buharlı mak:ne tamiri işlerinin 

ehli olduğuna dair 27 ikinci T e-;rin 1934 tarihinden 
sonra Ticaret odasından a'm.'Ilış ve;;~ka !stenecektir. 

G - Eksiltmeye girecek olanların pey!er sürülmeğe başla. 
dığı dakikadan önce muvakkat temniatlarını yatırmrş 
olmaları şarttır. (8594) 

Adana Belediye Reisliğ1ndenı 
1 - Daired€.;,..ılunan şartnamesine göre, Adana Şehrinin 

dört ila altı yerinde, 2 inci kutrunda, içi kalaylı borudan çak
ma tulumba yapılması, bir ay müddetle ,kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa, 15-1-935 sah günü'Saat on beşte Be~edİyi! 
Encümenince yapılacaktır. 

3 - Münakasa günü hiç bir teklif kabul edilmiye::efrin
den taliplerin, bir gün evvelinden yani 14-1-935 akşamına 
kadar tekliflerini Belediye Riyasetine yapmaları lazımdır. 

4 - isteklilere, bu iş için yapılmış olan şartnameyi Be~e
diye Fen Hey'etinden parasız alabilirler. (8591) 10320 

lobi arl:"''l" U. 
Tahminen 4826 Kilo Iskarta 

" 
" 

5588 " 
245 " " 

" 

üdürlüi'ünden: 
Kaneviçe 
ip 
Kınnap 

) 
) 
) 

nümuneleri ko
misyondadır. 

,, 1867 ,, ,, Çul ) 
Bu dört kalem köhne ambalaj levazımı Bahriye deposun

da teslim şartiyle pazarlık suretiyle satılacağından isteklile
rin 27-12-934 perşembe giinü saat 14 te (yüzde 15) teminat 
paralariyle Cibalide Levaznn ve mübayaat şubesine müra
caatları. (8600) 

Denizyolları işletmesi 
Müdürlü .. ünden: 

935 senesi içinde idaremizce vapur işletilecek olan hatla
rın Kahve ocakları pazarlıkla kiraya verilecektir. Pazarlık 
29-12-934 cumartesi günü saat 15 de idaremiz Levazım şef
liğinde yapılacaktır. Pazarlık ve mukavele şartlarını öğren
mek isteyenler her gÜn İdaremiz Levazım Şefliğine mura
caat etmelidirler. (8621) 

' EVKAF MODIRIYETI iLANLARI 1 
500 tane tahakkuk defteri bastırılacağmdan münakasa

ya konulmuştur. ihalesi 2 inci kanun 935 ikinci Çarşamba 
günü saat 14 de yapılacağından şartnamesini görmek ve eksilt 
meğe iştirak etmek isteyenleı·in Levazım idaresine gelıneleri. 

(8537) 



MiLLiYET CUMARTESi 22 KANUNEVVEI.: 1934 -

Z A A F 1 U M U M i, K A N S 1 Z L 1 K ve K E M 1 K Hastalıklarına 
Çccuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

Şif ai tesirleri Çoktur 
HASAN ECZA DEPOSU 

• 

.. . ; . ·,. . . . ı . 

Grip • N~alji • Baş ve Diş ağrıları • Artritizm - Rumati:r:ma 

1 
,~ 

' 

j.~ • .... -- • ..... • , • • • ' • • • • - • 

TA ARRUF 
Di REaiNE 
SARI LAN 
FEL.~I< ET 

U t;.URUMUNDAN 
l<URTUL.UA.• 

9691. 

1 

10102 ------------ ______ ., 
Satılık Un, Kereste, Çivi 

Hadise yapan kitap 

vrupada 0tomobil 
e 9000 kilometre 

---
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap b~tan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka· 
datımız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten hoş görütler ve 
İntibalar hasıl ve bunları mu
vaff akiyetle tesbit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken :nsan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz daki!<a· 
larda kendinizi aeyahat etmit· 
siniz zehabına kapılacaktınız. 
Aynı zamanda istifade edecek
sınız. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesi;ı 
elinde gerekli zarif bir kitap ol
mu•tur. 

9962 
11111!1 ...... :ımı ......... 

T IFOBIL --~ 
Dr. 1h1a11 Sami 

Tifo ve paratifo hıutahklanna tu-
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap 
landır, Hiç rahabızldı: vermez. Her
kes alabilir. Kutuıu 55 Kuruş. 

9773 

Dr. Ae KUTIEL 
Kıırakl!y T cpçular caddesi No. 3 3 

9724 

Deniz yolları 
Ac~t~aT ,Eıc!.ı,I"'J7 7c~1..,, 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdanadı 

TenYiratınız için en birinci nevi IAmba kullanınız. 

1 

Llabasını kullaıı.makla hem lflktan kazanır, hem de cereyandaJI 

aiiai at t•PrSederıiL. A M B A L A R J 
Türkiye amuıni mlmeasillizi : 10] 69 

--~ Helios Müessesatı Galata, İstanbul •--' 

1 MÜCEVHER 
isteyenler icin 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Eorcu 6ceıı.aiıen rehinler Sandığım11 lıolllnde 

göıterilaeie baılenmııbr. 

Pırlanta, Elmas, Altın ve Gümüş 
Qzerine her ttlrlü iıteğinizi gidermede• eYYel bu Hniİn kol· 

lekıiyoaları gl!rmık menfaa tlarınıza uygun dlifer. 

Saıı.dıiımızın Sandalbedeatenindeld 1atıı gllnl1 ÇARŞAMBA dıt· 

(83i8) 10252 1111 

~""""""""""========== "-! 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lira•ı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından te•i• ed.llmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de aablmak Uzer• emaneten mal 
gönderenler, heaabımıza, TÜRKİYE tş BANKASI 

ıubelerinden a van• alab !lirler. 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve koıniıyonh emin bir 111J1ette 
it ıı;örınek isteyenlerin MISIR İŞ LiMl1El>'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adre•l: MISIRİŞ - İ•keaderlye 
_ _ ::- ' • ,,.- ... , "::<:.. •'' - • 9567 

'G livırlne ı 
~'lARİF HAMIMEf~EıtİN ı 

YEGANE'f 

Galvaniz Fabrikaları: 
Fatih Kazası Kaymakamlığındanı 

··--•Han. Tel 22740----JIJ 
\DUDAK ALLIGIDll. r 

M .• .'I .{ 1 

Balat 

.. 
,. 

" 

Mahalleai Sokağı Kapı Cinsi Satılacak Tamamınıa 

Kırabq 

.. .. 
.. 

Numuası 

Vapur iakelHI 59,59/2,59/4 
5915 

" 
" 

" 

57,57/1,5712 
61,61/1,61/2 

5911,59/3 

Hisse Kıymeti 
Miktarı Lira 

108 ıehim 80000 KAgir un fabrikHı Ye •1lıte• 
millb ve 1abit alab 
KAılr Çivi farikası 

ltilıllJ'!yle 4.ı 1eltai 
Yar111 3000 

Klgir galvauiıı fabrika11 ye mDı
temilitı Ye kip depo 

Yarıı:ı 16200 

Kagir Kererte fabrikaıı Ye ıabit Y uı ı 
aletleri 

18750 

Huinece muamele Yergiılnden borçlu Osep değirmenciyau efeudiye alt enafı yu' arda yaıılı fabri
kalar tabıili emval kauunuaa teYfikan aatılmak lb:ere 21 giln mDddetle ayrı ayrı art ! rmaya konulmu~
tur. lıtcklilerln f&rtnamel.ırlıı.i görmek için beriün, attbrmaya iştirak için de lllı ibaLlerlnin yapılacağı 
iki cl klnunun on ikinci Cumarteıi ıı;ünü 1aat iki de teınlnaUariyle Fatih KaymakamlıiJna aüracaatlan 
ilia olanur. (8601) 

KARADENiZ YOLU 
VAT AN vapuru 22 Birinci 
Kanun CUMARTESi akta
mı aaat 18 de Hopa'ya kadar. 
(8620) 10327 

MERSiN YOLU 
ERZURUM vapuru 23 Birin
ci Kanun PAZAR günü saat 
10 da Mersin'e kadar. (8602) 

10323 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 22 Birinci 
Kanun CUMARTESi ak'8-
mı aaat 18 de lzmir'e kadar. 
(8603) 10324 

lstanbul ithalat Gümrüğünden: CUZ HEDiYE 
141 lira 66 kuruş bedeli keşifli Sirkeci Rıhtonı üzerinde 

kain 1 numaralı anbar dahilinde bulunan nümunehanenin 
dahilinde nümunelik eşyaların vaz'ı için olbaptaki keşfi mu
cibince sabit ahşap raf imali pazarlıkla münakasaya konul
duğundan taliplerin 27 Kanunuevvel 934 perşembe günü 
saat 15 de lstanbul !thalat Gümrüğünde müteşekkil Ko-
misyonu mahsusa müracaatları ilan olunur. (8482) 10112 

-
Nefriyatı idare eden : MUMT AZ FAiK 

·' 
Mahkemece tasfiyesine karar verilen P ATE Şirketinin methur 

gramofon pliklan toptan beheri-25 (yirmibet) kuruştiln 5Ô (elli) 
kuruta kadar satılmaktadır. 

Şehir ve Tatra satıcılarının bu fırsatı kaçırmamaları menfaat
leri iktizasındandır. Perakende aatıf da yapılır. 
Müracaatmahalli: Yeni postane caddesi Yünit 

üstünde Mercanof Han No. 5. 

.. --l.' 
L.T.PİVER 

PARİS. 
Partümöri L. T. P f VE R-·A-:--ş .• lstanbuf Şubesi 

· Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon: 43044 

Adana Belediye Reisliğinden: 
1 - Hükfunet binası önünden taş köprüye giden yolu?' 

parkeye "Kaldırun,, değİ§tirilmeai için toprak kale yalanı1l' 
daki taş ocaklarından çıkarılacak (110,000) taş kapalı zarfla. 
eksiltmeye konulmuştur. Bu ta§lar, otuz beş bin, otuz beş 
bin, kırk bin olmak üzere üç gurup olarak ayrı ayrı müteafı' 
bitlere verilebileceği gibi isteklisi zuhurunda bir kişiye de ibıı.' 
le edilebilir. 

2 -Münakasa 1-1-935 salı günü saat on beşte BelediY'e 
Encümeninde yapılacaktır. . 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, tekliflerinin yiizde yedı 
buçuğunu para olarak veya bir banka mektubu suretinde "le' 
rebilirler. 

4 - Münakasa §artnamesi Fen dairesindedir. lsteyeıılet 
oradan malfunat alabilirler. (8495) 10115 

Nakli~atı şı'r'·etı' nin • ..J 
umumıye 1\ yenı LAT Şarap iskelesi GUmru~ L • Ay başır:dın ititaren har turıuMESAJERJ~ muamelatın• 

han a:tında 35 No. da ŞU~J8SI ithalat. ihracat ve Nakli1at başlıyacakllr 


