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fv1aliye şubeleri vergi kar
nelerini hazırladı ve satışa 
çıkardı, herkesin vergi bor
cu karnelerden anlaşılacak. 

Sahip ve Ba~muharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT 

M. Titülesko Bükreşe dön 
düve on altı senedir ilk defa 
Bükreşe gelen Sovyet elçisi 
ile konuştu. 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

Altın bloku 
Para itleri durulmadı. Bugiin acun 

Üçe ayrılıyor: (Altın bloku), (sterling 
bloku), (Dolar bloku). 

Bunlardan (Dolar bloku), boyuna 
d:...ı!en dolan yerinde tubnak için de
IDemelere giri~tir. (Sterling bloku), 
Parayı tubn.UJ görünüyor, amma, ken
dine güvenli değit, dört gözle dolar 
denemelerinin sonunu bekliyor. (Al • 
tm bloku) na gelince, altına bağlı ka
lan yedi ülke biribr ine kilit ohnuı, 
altından ayrılmıyorlar. Bu ülkeler 
funa.lr: Fra.nsa, Belçika, Hollanda, İ· 
lalya, İsviçre, Lükseınburg, Polonya. 
Geçende bunlar B.rükselde toplandı • 
lar, altından ayrılmayacaklarına and· 
lllfl.ılar ve ıu iki f"}'i durdurdular: 
1 - Al ııveriılerini yüzde 1 O arttır· 
ın.ak, 2 - Altını dı§&rlya çıkarına • 
tnak. 

Türk parası Fransız frangına bağ
lıdır. Bundan ötürü, Fransız frd.llgı • 
nın geleceğini uzaktan gözlemci. bat 
:zorumuzdur. Bu yazıda, altın blol<u
r.un giriıt" ği giiçlü itin içyüzü göste· 
tllecektir. 

Blokun iç.indeki ülkelerin her biri 
gidilecek birçok yollan tasarlamıtlar· 
dır. Fran .... yı ala.hm. Bu ülke, koloni· 
lerle biri Jı: olup kendine göre bir 
Fransız Ottawıuı yapmak istemittir. 
Bu ötekinden güçtür. Dütünülüne, öte 
kinde, İngiliz Ottawıumda, temel dü 
tünce, lngilterenin kolonilerden ham 
etya alıp onlara yapılmıt e§y& ver • 
ınesi idi. Fransa, koloniJ.,..:ne yapıl • 
llUf eıya vermek giicün<le bulunmu • 
yor, Bundan ötürü ki, Fransa, daha 
çok bir ekim ülkesidir. Anca kendine 
göre yapılmıı etya. çrkanyor. Kolonile 
l'e bunları yeti§tirebilecek il'duatri gü 
çünde bulunmuyor. Belçikaya gelin • 
ce, bu ülkede Belga'nm değerile CYY• 
namak, onu diifürmek, bir aavlak ol
tnuştur. Oradaki (orta banka) nm ba· 
tı ile Belçika finans baka.ru arasında 
hu yüzden çrkan diifünc.e ayrılığın • 
dan kabine deği§tnİıtir. bviçrede, 
kambiyo blançoaunu düzeltmek için 1 n
giltereden gelecek zen&inlere bir sürü ko 
!aylıklar verilmittir. Kıaaaı tU ki, al
tın blokunda, alımaatnn darlığından 
doğan bezginliği g:.dermek için giiçlü 
&avaılara giriJilmittir. 

Altın blokunun ökononıi'aini balta· 
la yan batta fU var: Bu ülkelerde (et· 
ya değeri) ile (yaşama değeri) denk 
değil. Eoya değer", ökonomi'ye giren 
bütün efyanın değeridir. Y~ de• 
ğeri de yalnız YB.§amaya yarayan belli 
başlı eşyan-.n değeridir. Bunlar b&§ka 
b&§ka ıeylerdir. Ve bir Ulkede bun • 
h.rda denklik olmazsa. korkulur. İtte 
lllltm blokunda, e§ya değerleri ya§a.ıDa 
değerinden çok yük.oek bulunuyor. 
hollandada 1928 den beri e§ya değe
ri )'Ü:zde 50 diittü, YAf&DlA değeri yüz· 
de 20 Belç.ikada bu sayılır yüzde 45 
~ 20 dir. Franaada. iae efYa değerinin 
Yiizde 40 diifmeaine kartı yqama de• 
feri, değil düpnek çıktı bile. 

Sonra bir de fU var: Altın blokun· 
da e§ya değerleri, ulu.olarara.aı "fYa 
değerlerinden üstündür. Bu da ayrı 
bir aavlak oluyor. Bu değer üstünlü
iü dolayıaile a.ltma bağlı değef'Iİ pa• 
t'alar, altından ayrdnuf olan değeri 
1l% paralara göre satmak değıl, aa.tın 
almak gücündedir. Bundan ötürü al
tın bloku dıtarıya etY• aatamıyor. 

Bütün bu kötü &iden ökonomiye 
ı...111 durmak i.çin a.lbn blokunda, •Y· 
lcırı diifüneeden gidenler var. Bunl.ır, 
llltına bağlı paranın a.ltm değerini in
direrek, bugün beT ~ dendiği gi
bi devaluer ederek, · "f)'"a değer
lerini ulualaran.aı qya değerine uy
durmak ve bndi etY• değeıleriııi 
!.endi yaf8.01A değet"lerile denklemek 
latiyorlar. Böyle yapılma:ua., bloktaki 
.Utmlarm, aterling ve dolar Ulkel mne 
kaçacağını ileri sürüyorlar. 

Altm blokunun kendi ..-alanııılaki 
llllmısatnnı yüzde 10 arttırın.ık iç'.n 
'teM.ikleri söze, hem (kart•), hem de 
(için) olarak dii§ünceler vardır. 1'.ar
ft olarak denebilir ki, bu ülkeler ara
lanndaki almıaatımı ıuttırmağa aavatın
ea, arkadan blok dqmdaki ülkeler 
teleeek, onlar da böyle yapmak iste· 
~ecekler ve bIOktan bir sürü ön İsteye 
<>eıklerdir. Şundan ötürii ki, bugün bü
tün uluslar b'ribrlerine (en çok önle
ine) kuralı denilen kurala bağlıdır. Bİ· 
tine verilen Ön ötekine de verilmeli
dir. Güçlüğün biri bu. Bir b&§wı da. 
fUdur: Bloktaki ülkeler, biribir:nden 
Çok blok dışile alan .... ıım yapıyorlar. 
blok içinde blokla yüzde 20 • 30 dan 
e.rtık alımaatım yapan ülke yoktur. 
Sonra bunların ökonomi sistemleri bi
ribirini ekleyecek türlüden değ J. Ekım 
c.i olan bu ülkelerin biribirine ekim 
&atmaları olamıyacağı gibi; kömiır, 
demir çıkaran Belçika ve Lüksembw • 
&'.un da bu eşyayı bloka "8.bnuı ko
lay değ ldir. 
. Bloka (karıı) §U &Özlerden sonra, 
(için) olarak denebilir ki, blok, baş· 
ltalanrun sea çıkannamaaı ve benzer 
On istememesi için gUmrüklerin o ta .. 
tif'lerini indireb 'lir ki, onlardan blok 
dı§ıncla eşya alan yoktur. Tıpla bu
Rlun gibi kontingent'lerden de öyle le
tini çoğaltır ki blok dıtında bunlan 
lcullanan yoktur. Bir de fU var. Büsbü
tün kullanılmayan kontingentle r Fran 
~ada böyle 50 milyar franklık eşya 
lçer ye giremiyor. Kııaaı, ne de olıa, 
l:ıu bir başlangıçtır, bir feY yapma • 
bıaktansa, b 'r teY yapmak daha doğ
tudur den;lmektedir. 
., Giiçlüklerle boğufan altm bloku 
<>ır gerçekl:k olacak mı? 

Arada lng:Iteı-e gideceği yolu seç· 
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Teşkilatı esasiya kanununda değişiklik yapılması istenecek. 
50000 kişinin bir mebus seçmesi esasının kabulü muhtemeldir 

ANKARA, 2 (Telefon -
la· Geceyarısı) - Teşkila· 
tı esasiye kanunumuzun 10 
ve 11 inci maddelerinin 
değiştirilmesi için Büyük 
Millet Meclisine bir ta -
dil teklifi verileceğini öğ-

rendim. 
.Bu teklif Türk kaclmma 

meb'us seçiminde seçmek ve 
seçilmek hakkının verilme
sini istihdaf etmektedir. 

Bundan başka 18 yaşını 
bitirmiş her erkeğe meb'us 

• 

seçimine iştirak hakkını ve· 
ren teşkilatı esasiye kanu
numuzun bu hükmünün de 
değiştirilmesi ve 22 yaşını 
bitiren her erkeğe meb'us 
seçmek hakkının verilmesi 
mevzuubahis tir. 

Diğer taraftan öğrendiği
me göre hükumet, meb'us 
intihabı hakkındaki kanun · 
da bazı değişiklikler yapıl • 
masına dair bugünlerde Mil
let Meclisine bir layiha ver
mek kararındadır. -

Bu layiha Bakanlar He
yetinin bugünkü toplan
tısında görüşülmüştür. 

Otuz bin yerine Elli 
bin yurtdaşın bir meb'us 
seçmesi esasının kabul edil • 
mesi muhtemeldir. 

Yunan-Bulgar huduthidisesi . Len;np:~dd:kifec~cin~yet 
• A • Kırof u olduren ışçı sınıfı 

Bakanlar heyetı toplandı. Hadıse An- düşmanlarının adamıdır 
karada fena tesir uyandırmışt1r 

Yunanlılar hudut muhafız kıtalarını takviye ediyorlar. 
Hükumetimizin teşebbüsleri. Sofyada bir tebliğ. 

ATJNA, 2 (Hususi) - Bulgaristan'· / 
dan Yımaniıtana iltica eden Türkleri ta
kip ederken Yunan arazisine Bulvar aa .. 
kerlerinin ııirdiklerini ve bet Tür.kü öl
dürdükten ıonra diğerlerini cd:ıren ala. 
rak gene Bulgar toprağına götürdükle
rini bildirmittim. 

Bu hadise üzerinde Drama fırkaamm 
yaptığı resmi tahkikat telgrafla buraya 
bildirilmittir. Bu resmi rapor, Bulııar aa· 
!<erlerinin Yunan hududunu geçen Türk
leri Kadıköy havaliainde iki aaatlık me
•afeye kadar Yunan arazisinde takip et· 
tiklerini ve cesetleri bulunan be§ Türkün 
Bulgar askerlerinin kurtunlarile öldürül· 
mÜJ olduğunu ve öldiirülenlerden dört 
kitinin vücudu kurıunlarla delik deşik 
edildiğini, birisinin ise kafaaından aldığı 
bir kurıunla öldürühnüı olduğunu teabil 
eylemittir. 

1 Hadise Ankarada 
Nasıl karşı!andı 

Bakanlar heyetinde 
görüşmeler oldu 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Ba • 
#.QJtlar heyeti saat on yea:"de toplan· 
nııştır. Toplantı geı; vakte kad:u de • 
~am etmiştir. 

ANKARA, 2 (Telefonla. Gece ya
rısı) - Yunan ·Bulgar hududunda· 

Yunan kumandanının İ•teği üzerine İr ki hadise burada Fena bir tesir uyan
muhteL't tetkik komisyonu tetkil edilmiı, dırmıştır. Bakanlar heyetinin bu ak • 
komisyon bugün toplamnııtır. ıamki toplantısında bu hadise ve bu 

hususta elçilerimi:ulen gelen malümat 
Komiteci/ere kar,ı üzerinde görüşmeler olmuıtur, Hüku 

ATINA, 2 (Hususi) Bulgar komitele- met:mizin hcidiaenin ehemmiyeti ile 
rinin Yunan arazisine tecavüze hazırlan· mütenasip ciddi teıebbüsata girİl"'e· 
dıklan haber alınması üzerine hudut mu· ğe karar verdiği anlaşılıyor, BOJ> Şük
hafız kıtaatı ehemmiyetli surette takviye rü Kaya toplantıdan aonra 5eı; vakii 
edilmi§ ve komitecilerin en ufak bir ha· dıı bakanlığa uğrayarak bir müddet 
reketine bile meydan verilmemesi ı,;an meşgul olmuştur. 
ıiddetli tedbirler almmııtır. --8----k---hi·.-1--.--.--Se/aretimize maliimat ir ço şe r erımız 

ATINA, 2 (Milliyet) - Türkiye Se- T_ elefon hatlarile 
fareti dün Hariciye Nezaretinden Bulgar 
hudut muhafız adı:erleri tarafından Yu • A k 
nan toprağında öldürülen bet Türk me- n ara Ya 
aeleai hakkında malUınat istemiıtir. Dra-

ma fırkasının bu huıuaa dair yapbf• tab- Bag" lanıyor 
(Devamı 5 inci ııahifedc) 

Demir sana_qii kurulu.qor 
ANKARA, 2 (A.A.) - Nafıa Ba

kanlığı, memleketin birçolk merkezle
rini telefunla hülrumıet merkezine bağ 
lamak yolunda.ki plinını büyük bir hız 
la. yürütmektedir. 

Krup fabrikası direktörü 
ile mukavele· imzalandı 

Alman sanayi konsorsiyomu 9 milyon 
liralık demir sanayii malzemesi verecek 

ANKARA, 2 (Telelonla)-Al· 
man sanayi koruorsiyomu mümes
sili Krup labriluuı direktörü Her 
Banherger Üe Maliye Bakanı ara
sında bir mukavele İmza edildi. 
Bu mukaveleye göre Alman sanayi 
konsorsiyomunun Devlet Demiryol. 
lanna evvelce verdiği malzemeden 
mevcut 9 milyon lira matliibatı 940 
senesine kadar tecil edilmiftir. 

Bundan ba~ka konsorsiyom hü. 
kiimetimize on bir milyon liralık 
demiryolu malzemesi verecek, bu 
paranın yüzde yirmi besi teslim za• 
manında, yüzde yetmiş ,bep de altı 
•ene vade ile ödenecektir. 

Bunun haricinde (9) milyon li
ralık demir sanayii malzemesi ve
recek, bunun da yüzde yirmi besi 
teslim zamanında, yü-z;de yetmiş be
fi de altı •ene vade ile konsorsiyo-
ma ödenecektir. Maliye Bakanı Bay Fuat 

miştir. M. Eden lskandinavyaya g'de
rek sterling blokunu yapan İsveç, 
Norveç, Danimarka ve F enlaııdiya • 
dan, en önde giden lsveç~e dokuruna
ğa girişmiıtir. Öteden de, sterlingin 
değerin", Brüksel konferansınm he -
men arka•ından, bir günde 75 Fran
sız franııından 74,62 ye dütünnüş . 

tür. 
Acun Ottawa'lara g:diyor demektir. 

İngiliz Ouawa'smdan aonra Fransız 
Ottawaaı, Amerika Ottawa'sı, Avru
pa altm blok ottawa'sı. Bütün bu &a• 

vaş.malar olurken, bir Ottawa'nm öte· 
kile nuıl çarpııtığı gözden kaçmıyor. 

Sungur SAV 
• 

Nafıa i§leri bakanı Bay Ali telefon 
la. Afyonkarahiaarla kODUflD'JU§ ve ae
a:n çok iyi ititildiğinden ötürü kıvan· 
cmı bildinniıtir. Yolun açılma&ile Ba
lıkesir, Küta.hya ve Bursa. kocıupnala 
n emniyet altına a.lm.mq olduğundan 
bunların birkaç gün içerioünde ahaliye 
açılması mukarrerdir. Diğer tarn{tan 
telefon konU§Dlalarınm L.pa.rta, Bur • 
dur, Antalya, Ada.na ve Mersinle de 
yapdablmeai için çalıtıhnaktadır. 

Tramvay, elektrik 
Hava gazı ( 

Ücretlerde tenzilat yapılıp 
yapılamıyacağı 

bugün tetkik edilecek 
Nafia veJ.aleti tarafından verilen &o 

mirde nakil vasıtalarına ait tarifelerin 
ber üç ayda bir ke-
re kontroı.. ve tes· 
biti bildirilmit6r. 

Bu emir üzerine 
lltımbuldaki tnr.ı ı
vay ve vapur ida
relerinin tarifeleri 
tetk.lı: edilecd< ve 1 
yeni kararlar verile
cektir. 

ilk tetkik tnmı
vay ~irketinden bat
byacakbr. Nafia ve· 
ıraleti başmüfettişi _ 
Bay Ihrahimin rei&-
liği altındaki heyet Bay İbrahim 
lram'Vay şiıi<etine 
verdiği emirde salahiyettar bir murah· 
basın yeni üç aylık tarife projesi ile 
birlikte teftiş heyetine miiracaatını biJ. 
dinniştir. 

Yarın tramvay tirketinin murahhaın 
tefti§ heyetine gelecek ve tarifenin tet

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kirof için Moskovada kızıl alanda resmi ce
naze merasimi yapılması kararlaıbrılmııtır 

MOSKOV A, 2 (A.A.) -Tas Ajan 
aının yaptığı bir hükümet tebliğinde, 
komüni~t pa.rtiai Leningrad merkez ko 
mitesi yazganı ve Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri birliğ, merkezi icra 
komitesi üye.si Kirofun, dün aktam sa 
at 16,30 da Leningra<I Soıvyeti bina • 
aında öldürüldüğünü bildirmektedir. 
Tebliğ, öldüren n İ§ç.İ sınıfı dÜfman • 
larmın adamı olduğunu, hemen ya.ka 
lanan katilin kim olduğunu anlamak 
için müddeiuınumiliğin İ§e el attığını 
aöyleme:ı.tedir. 

Komüniat parti.si merkez komite~ 
ve kom.iteler mecli.si beyannanneler il 
kararak Sovyet Rusya komünist pa.r • 
tisinin Kirofunle büyük ve yerine kua 
maz bir kayba uj!-radığnu bild"rmitler 
dir, Beyannameler, Kirofun Bol§evik· 
!iğin en canlı yapıcılarından hulun • 
duğunu ve .komünizmin bµgünkü yen 
melerinde çok büyük bir payı olduğu
nu anlabnaktadır. Ulu..a.1 müdafaa ko 
miserliği de kırmızı orduya yaptığı 

beyannamede, j~vaşlarda kızıl ordu 
nun kazandığı yemneler"n en büy~k 
kıldacıaı • imili • olan Kirofun öldü
ğünü ve Kirofun ünlü diriliğinin kızıl 
orduya ii1,kenin kon.mm.ası yolunda biı 
örken olma.aı dileğinde bulunmuttur. 

Sosyalist Sovyet Cuınhuriyetleri Bir 

• 

Müteoella M. Kirol 

lii<i merku İcra komiteei Kirofa ayın 
albsmda Moskovada kı:zd alanda rea • 
mi cenaze merasimi yapmayı karar. 
18.§tırmııtır. 

Bir ln.f!iliz denizcisinin itirafı 
• 
lngilterenin deniz silahla-
rında üstünlüğü kalmadı 

İngilterenin Amerika filosu ile beraber 
.. liği ancak kağıt üzerinde kalıyor 

LONDRA., 2 (A.A.) - Dq itleri ve bunların yeni bir plin vermedilde • 
bakaru M. Saymen Amerika murah • rini, Japoın Amirali Y MDIOlllotannı tn. 
haıala.riel bulutarak ııon giinlerde Ja. elliz deniz bakan"yle yapbğı konuş • 
ponlaria yaptığı konU§D'Aları anlabnıf (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ô:z türkçe yazı örnekleri ( 

\ 

Kendi kaynağımıza döndük! 
'.Ana itleriınizde, geçmitle · ara· 

mızdaki bağları silkip attık. Kötü 
göreneklerin buyruğundan kendi
mizi kurtardık. Şiındi aıra öz dile 
geldi. 

Türkçe yazarken, gözümüzün Ö· 

nüne yalnız Türkün isteğini getire· 
ğiz. ölçümüz, onun anlayıf, kavra . 
ytf, aezit ölçüsü olacak. Geçmitle, 
geç.mi,te y~larla • bu yazanlar 
iateraek biz olalım • ufak bir ilitiği
miz kalmayacak. 

Kafamızın içinde dünün gö!;;:esi 
albnda Yllf&Dllf ne varsa, topunu 
sileceğiz. 

işin en zorlusu, en çetini yarını 
kurtarmak, yarını karşılamaktrr. 

Atatürk bu işte de günlük, gün
delik aıyasa (siya.set) kullanmadı. 
Gününü gün ebneğe çalışmadı. 
Dokunduğu yeri aydınlatan yıldı

mnlaşrnıf beyni ile bize uzaklan, 
çok çok uzakları gösterdi. 

Geçmitteki köksüz, desteksiz i
nançların üstünden süngerini geçi
rerek eskiliğe takılı kalan son biri· 
kintileri de gönüllerden sildi. 

Bu arada benliğinden geçip yan-
11' yola sapanlar olmadı değil. 

Atatürk bu şaşkınları silkeleyip 
daldıkları ölüm uykusundan uyan
dırmağı da üzerine aldı. 
Geçmişin batağında saplanma-

nın ne demek olduğunu, onun ka.: 
dar bilenimiz yoktu. 

Şimdi, görüyoruz ki Atatürk ge
ne ayaktadır. Bize elile dünün yolu
nu kapamıf, yarını gösteriyor: 

Geriliği çiğniyeceksiniz,, ileriye 
atılacaksınız ! diyor. 

Dil kaynatmasında bu ileri atılı~, 
çoktan batladı. Şimdi, yürüme, yü. 
riitme yolundayız. 

Artık kendimize döndük. Yeni
den yatağına giren bir sel gibiyiz . 
Botuna aka aka, kendimiz için bile 
tek damlamız kalmayacaktı. Bağrı 
yanık Türk, bozkırların ortasında 
nice yıllar yılı bu tersine akıtın acı~ 
aını çekti. 

Şimdi Atatürk, ona kaynağını 
gösteriyor. Türk, bu kaynağa, ba
kınca kendini gördü. içince yüreği
nia yanıklığı gitti. Anladı ki, aradı
lı odur. 

Hepimiz bu kaynağın kandırıcı, 
suyundan içeceğiz. Kimse, üzerimi
ze varmasın, varanlar olursa haykı
racağız: 

- Türkün anlamadığı yazıyı, 
Türkün tesini bize getirmeyen ça. 
ğıltıyı istemiyoruz. Bizim olmaya
nı, bizde olmayanı, bizden olmaya-

• • 1 
nı ıstemıyonız .•. 

M. Salahaddin G:..'NC:öll 
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HARİCİ HABERLER! 
1 Yugoslavya naibi Fransız meclisinde D~i 

Dün Halkevinde Türk operası için yapdan aes müsal><ıkaRnda 

Türk sesile ilk opera 

Kız arımızda ulusal rnusi
k" bakımından bü

yük bi değer görülüyor 
Karmen operası için Baletler 

' Ankara ve lstanbulda oynanacak olan, j 
ilk klasik opera Karmen'in bale kummı 1 
yetiıtirmek üzere şehrimize ıı:elcn Çe • 
koslovakyalı Balerin Matmazel Hrdino
vor Loretta dün akıamki ekspresle An· ı 
karaya gidecek iken hareketini bir gün 
tehir eden* bu akşaina ka!ıruştır. Dün 
bir muharririmiz kendisile misafir kaldığı 
evde ıı:örüıerek aıağıdaki izahatı alımı · 
lır: 

- Türkiyede baflanmıı olan büyük 
müzik savasmın bütün yüreklerde olan 
heyecanmı ben de bütün kalbinı!e duy • 
dum. Ustat Selim Sımnın delaletile ta • 
ruıtığ:.m Bay Münir Hayriden bu ,işlerin 
nas.ıl hazırlandığını öğrendim.. Bale iıle
rindeki ihtiyaçlarım anlayınca bu çok i
nançlı ve be;..ecanlı müzik hareketinde 
ben de bir vazife almaktan pek çok kı • 
vanç duyacağımı kendilüıe söyledim. Yap 
tığım dar.slan dün Seliın Sırrı, Münir ı 
Hayri ile beraber siz de gö.,düniiz. 

- Buradaki görüılerinize nazaran Kar 
men nasıl oynanabilecektir? 

- Ses bakımmdan burada tanıdığım 
bir kaç eleman ile itlerin tutuluıu, bu i
tin büyük bir muvaffakıyetle bafarılaea
ğnu gösteriyor. Zaten esasm sağlam ol· 
duğuna görmesem bale işlerini kabul e
demezdim. Çünkü aslı muvaffak olamryan 
bir eserin balesi de ne kadar muvaffaJa. 
yet gÖStermİ§ olsa belli olmaz. 

- Nerede okudunuz ve nerelerde ça• 
lıttmız7 

- Şimdi Graç'ta Marya Rozanelli rit· 
mik cimnaıtik ve dans mektebinde hoca
yım. Tahsilimi Vi7anadaki Lagseınburg 
Enstitüsünde bitirerek dans, cimnastik ve 
danı anatomisi Ue dans fizyolojisi mual
limliii diplomalarını aldım. ltalde Büyük 
Operada, Pariste, Graçta birinci ba
lerin olarak çalıştnn. 

- Burada sizinle beraber çalışacak 
Türk kızlaruu nasd buluyorsunuz? 

- Hemen bir şey söylemek çok güç· 
tÜT. Yalnız ı:ördüklerdnin istidatları be
ni cidden çok hayrete düşürdü ve ayni za
manda ümidimi arttırdı. Aradaki çok kısa 

M. Hrdinoııor Larettar 
zmnanıla bu balelerin yeıi§llleııi mm'ali· 
yetini ancak gördüğüm kuvvetli midaıia
ra ı:övenerek üstüme alıyonmı. Faka! §U· 
nu söyleyim ki Türk kızı dünyanm, dana 
bakımmdan en istidatlı gençliğidir . ., 

Bay Münir Hayri gitti 
Dün konservatuvarda Ankarada Kar

mentde rol alacak o!an Münİl"~ Ali ve Gü
zidenin sesleri &nlenerek seçilmişlerdir. 
Piyaniıt Her ~enski'nin Ankaraya git
mesi de mevzuubabst!T. Viyana operala
rında rol alan ilk TL·k kadını Vahdet 
Nuri Viyanadan bir kaç gÜne kadar ge
lecek ve Karmen'de rol alacakhr. Bay 
Münir Hayri dün akşamki ekspresle An· 
karaya gitmiştir. 

Yeni hal ihtiyac!l ka_ şılıyor 
İşlerin toplu bir halde görü!mesi her 

tarafı da memnun edecektir 
Sebze fiatları bu yıl da bı:du·ınkiler:nin tıpkı

... ıdır, ne iniş var, ne çıkı1 ! 

• o J 
Y apılma.ı ilkyazda bitecek olan sebze hali 

lstanbol Ile'.ediyesi tarafından Kerel· 
teciicde inşasına haşlanmıı olan yeni bal 
bi:oasınm bitm~si yaklaşrru§tır. 

Hal marbn b•şında tamamlanacak ye 
ondan ıonra lı:anbulun seb:te ve meyve 
ticareti yeni hal bhas.nda yapdacaktır. 
Yeni hat binasının G:.hb köprihüne ba
k.1n kısmınm y;:. rıs1 t'lmamlanınıı ve es
nafm muamele yapmaları için ayrılmış 
o~an bölmeler hu,rlanm ştrr. Yeni hil 
binau eski h'\I b · n >Sın dan beş miali bü
yükc ür. Evvelce Mepel:oşun muhtelif 
taraflarında ticare~ ya m:t:ita olan bü. 
tü~ kabz malbr b·ı ~ • ı b nasında tefrik 
edilmiş olan Löl. 1 l •el ki dükkanlara 
yerleşebilecektiı-. ilk zamanlar bir çok 
kabzımallar yen· hal binasının kendi &a· 
natlarıca ~orl.uk c. ::eı!:"ni a:ri sürn:Üj· ı 
krse de şım~ı h bına ı yap.lıp mey<la· 
na çıkınca büt:.i:ı e>nafı"l bir arada top· 
lu bir şeldd' old~fa ı:öı ülmüş ve şi!<a- 1 

yetlerden vazıreçi m:ştir. 
Bilhassa ilk zamanl:ırda büyük iş ya· 

pan kabzmıallar dükkanlann küçük ol
duğunu ileriye ıürcrek ıikiyette bıılun· 
muşlardır. Hal müdü. lüğü bunu nazarı 
dikkate almq ve dükkAnlann böhneleri
ni por: atif yaptırtmış! r. Tacirlerden ar• 
zu edenler ilci üç dükkanı tutarak bunu 
büyülteb'leceklerdir. 

Dün kahznnallardan bazılan ile temas 
ettik. Kahzur..allar; yeni hal binasının in· 
şasında:ı sonra bc:nun bir ihtiyaç, halde 
alan ve satanın beLi olduğundan mem
nuni.yetle ba.'ı!etmi ılerdir. Oğrendiğimi
ze .. g~re, kabzjmallaTın memnuniyetine en 
mulrim ıebc' müzaycda seklinin kabul 
e~ı~~e&iı.lir. Bütün alıcı v~ satıcı daha i
yı ır t<.k~ldc Ç'lhş-1bi-'mektedir. Her za-
ma-, devam ed .. k . ı d b •! en mun ~~cuar a u ıu-
re e or~ado.n l<alkm t 

l-S.. .. d .. 1 ş r, 
~ mu. ur Ügü ahşv .:.riş~n daha mun-

Prens Paul'ün 
Mösy.ö Lebrun'la 
Yaptığı temaslar 

PARIS, 2 (A.A.) - Yugoslavya 
kral naibi Prens Pa.ul gazetecilerin, 
Fransız batkanı ve drşişlerıi bakanı He 
birlikte Reisicumhur M. Lebnm ile ne 
!er konuttuğu hakkındaki &argularına 
ka.rşı siyasal nezakefn devlet başkanı 
ile neler konuştuğu hakkında biç bir 
söz söylemesine müsait olmadığını bil 
d.irmiş tir. 

Siyasal mahafiilde Marsilya suikas 
tin"n Fraıuız • Yugoslav dostluğunu 
ulı.laştırdığı söyelnrnetkedir. Prena Po 
lün Cuınhurrei•i M. Lebrun, 8.a§bakan 
M. Flanden ve dışişleri bakanı L.tval 
ile yaptığı uzun kanuşınalarından bu 
anlam çıkarılmaktadır. 

Konuşmalarda genel siya;sa.1 du • 
rumun ve hele bunlar arasında he • 
men münakaıa İstiyen Macar nota.ot• 
run göriqüldüğüne ora.n veııilmekte • 
dir. Çünkü ulwılar kun.ımunun karar 
verecği bu hemen müzakere mesele&· 
nin çok büyük a"ya=l ehemmiyeti var 
dır. 

Ulua!ar kurumuna başvurarak bazı 
Macar makamlarının mesuliyetlerm.i 
açıkça ortaya atması üzerine Yug05-
lavyanın da bu iş için çabuk bir ka· 
rar verilmesini İstediği sarub:naktadır. 

Rusya-Romanya 

1

16 sen~dir ilk defa Bükre
şe Rus sefiri geldi 

BOKREŞ, 2 (AA.) - Dıt Bakanı 
M. Titüleeko üç gün ka.hnak üzere Pa 
risten buraya gehnişfr. M. T.tülesko 
yeni Sovyet orta elçisi M. Oıstrovs.lci • 
nin itimatnamesini krala veriş.inde ha· 
zır bulunacaıktır. Bükrette bu hadise
ye büyük bir ehennım'.yet veribnekte • 
dir. Çünkü onaltı sene süren bir müna 
sebet kesildiğinden sonra Ostrov.slri 
Romanyaya gelen ilk Sovyet mümes· 
ailidir. 

BOKJU:Ş, 2 (A.A.) - Romanya. 
Dış i;Jeri ha.kanı M. Titüle&koı, verdiğ< 
bildirimde şu oözleri söylemiştir: 

"Ojyebiliriın ki, bu,,aün Avrupa dev 
Jet adamları :stisnasız, barışı devam 
ettirmek azmindedirler. CeneYJ"C ve 
Paris konuşııa.larınm varımmdan çok 
memnunum. Gelecek ha.fta baımda 
Romanyarun faydaları gibi Yug06lav
yanın menfaatelrini de kuvvetle mü • 
dafaa etmek üzere yeniden Cenevre
ye gideceğim. 

Sar meselesi 
ROMA, 2 (A.A.) - s~r işlerile 

uğraşan üçler komitesi yann işlerini 
bitire<:ek ve komite baışkam baron A· 
la.izi CenevTeye gideoalrtir. 

Koıcitenin Milletlcc Cemİyeti oç>n 
yazdığı rapo.-ıla, Almıaıı murcll'lıaalan • 
.rıın iştirii!ci olmaksrznı kararlaJtmlan 
noktalarla F rausız ve Alman muraıh • 
ha.larırun üzerinde anlaıukları nokta • 
lan ve hiç bir neti.:eye varnuyan hu
ıusat ayrı ayrı gö&terilmiştir. 

Birl:ıci;i, Sarın Fransaya geçme.oi 
veya bugünkü dunımunda kalması 

, faraziyes nin ortaya attığı hukuki it
lerdv. 

lkincioi , plel>is.iMen soru·a hallan 
can ve malının l<orıinması gibi mühim 
hulnıW işlerdir ki, Fransa ve Alınan • 
ya milletler cemiyetine biribirine ben
zer mclctuplar gm><lererdk Sarlılarm 
ıtul!anaıcakıarı rey !erden dolayı hiç bir 
eziyet gÖnniyccoı..laini tekeffül ede
ceklerdir. 

Fransa aynca bu ~diğeri
dareye geç;J arasında bir müddet kıo • 
nulmasını istiyec.ektir. Bu miıddet i • 
çincle Sar topraklan.na 11ğman ve ari 
ırlundan olmıyaıı Almaınlann rey ka • 
nunlarından korkulan olmıyaaııktır. 

Uçüncüsü İJe, öıloonomi ve maliye 
iılerüdir ki, Alman murahhasları hükiı
metlıerinden talimat almadan ileri git. 
mdı: istememektedirler. 

Şimdi Sarın Almanya ile birleşme • 
si ı:akdft-inıle borçlarının ne miktarda 
tes.bi.t edileceği görüşülmektedir. 

Nöyi muahedesini p:-oteJto 
SOFY A, 2 (A.A.) - Nöy sulh mu 

abedesinin on beşinci y:ldönfu:ıü dola 
yu•le bugün öğle üzeri bir protesto 
toplantı., yapılnııstır. Profesör Geno • 
fun nutku..'>dan sonra Nöyi'de Bul0 nria 
tana karşı yapıhn haksızlıklar tenkit 
edielrek bunların t:ım.iri istenmİ§I r . 
Polis kuvvetleııi sokaklarda her tür1ü 
nÜımay~i ya::ıak et:niş:i.r. -....................... , ................................ .. 
tazam o1abi'mes.i iç"n. yeni küfe uıulünü 
çıkarmııtır. Her mal için yeni ve husuıi 
bir küfe yaptırılacak ve bu nıallar yal • 
ruz bu küfelerle satılacaktır. Küfder;n 
boyları ve ne miktarda mal aldığı da tes
bit edilmiş olduğ-,. için muamele daha ça· 
buk yapılabilecektir. 

Son aylarda lstanbalun sebze ihtiya. 
cı karatopralı: denilen Çırpıcı, Topkapı, 
BayrampB§a vesair muhtelif yerlerden te
ın'.n edilmektedir. Boğaziçinden de fa. 
sulye, patlıcan ve Kartal, Maltepeden sa
latalık, havuç ::clınektedir. 

Anadoludan Adanadan, Meninden, 
Ant.ılyadan, lzmirden de tu:fanda sebze 
gelmektedir. 

lıtanbuldaki sebze [atları bir seneden
b~ri normal vaziyettedir. 

Geçen sene aynı aydaki sebze fiat ile 
bu screki ı~bze fialı arasında hiç bi,- fark 
yo~tur. 

Gizli tahsisat 
İsmine sosyalistle
rin yaptığı itirazlar 

PARIS, 2 (A.A.) - Havu Ajans.r 
bildiriyor: Mebu"an Meclisinde İç İ§· 

!eri bakanlığı bütçesi konuşulurken ba 
kanlığın g'..zlı tahsisatı iç;n Fransız 

hükUm.eti gÜven meselesini ileri sür • 
meğe mecbur kalmıştır. Eınniyeti umu 
miye işlerindeki son skandalları ele 
alan sosyalistler ve komünfatler bu 
tahsisatın aleyhinde bulunarak idare• 
nin tam bir slll'ettı> armmaamı ve bu 
paranın fakirlere yardım işlerine ve • 
rilınesini İ.ltemişlerdir. D.iğer bazı me· 
bualar da gizli tahsisabn cumhuriyet• 
te yeri olmadığım söyl~lerdir. 

Bunun üzerine baş bakan M. Flan• 
den şu sözleri söylemİ§tİr: 

"Ben dışta olduğu kadar içte de ba· 
rıJı ıi.st:yoruma Söylenen &Özler b,1ndan 
evvelki hükümeUere aittir. Eğer önce 
h~ı:ı yolsuzluklar olmuşsa ben bunla
r • tekrarlanmamasına çalı§aeağım. Fa 
kat, hiıkümetin salahiyetlerirun azal • 
tıl•nasını onaylayamam. Hüi<ümetle 
bulunduğunuzca hiç biriniz bu &ili\Jıı 
demiyeeeğim. Fakat bu vuıtayı bırak 
m ... zsınız. Konupnaları uzatmak ma • 
n'\srzdu-, çünkü bugün bunu isteme • 
yenler kendtlerinden olan bir hüku • 
ınel ı~ başında iken aynı gizh tahsi • 
•atı habul etn:ıişlerdir. Baş b .. !ı.an bu 
sözlerden sonra gilven meseleşıni ileri 
aürnıiiJ ve 120 reye karşı 457 reyle ııü 
ven kaza.nmıttır. 

Silah alım aatımı 

Si.ah ·fabrikaları 

Reisicumhur Atatürk'ün telgazısı 
ANKARA, 2 ( A.A.) - Reisicumhur Atatürk ile Arnavutluk Kralı 

aşağıdaki telgrallan biribirlerine göndermişlerdir: 
Arnavutluk Kralı So majeste Birinci Zogo 

TiRAN 
Uğradığınız çok acı yas dolayıa iyle en samimi taziyelerimin onan• 

masını rica ederim. Türkiye RemcumhurU 
K. Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru Son Ekselans Kemal Atatürk 
ANKARA 

Büyük yıisıma lutlen iştirakinizden dolayı fevkalade mütehauia ola
rak en samimi teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. 

ZOGO 

Meclis tatil kararı veriyor 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi. yarın veya pf!I' • 

şembe günkü toplantısında intihabın yenilenmesine karar verecektil. 
Meclis bu kararı ırerdikten sonra da ay sonuna kadar çalışmalQnna de
vam edecektir. 

Başbakan Trakgaga gidiyor 
ANKARA, 2 (Telefonla)- Başbakan General ismet lnönüni111 

bu halta sonunda Trakyaya gitmea i muhtemeldir. 

Ankarada inkılap dersleri 
AN KARA, 2 (Telefonla) - Bay Recep inkılap deı>&lerinin birind· 

sini bugün vermiştir. Bay Recep derslerini gelecek ay lstanbulda vere 
cek ve bu dersler kitap halinde basılacaktır. 
• 

I zmirde otobüscüler şirket kuruyor 
IZMIR, 2 (Milliyet) - Şehrim izdeki otobüsçüler 66 otobüsle 20fı 

bin liralık bir şirket kurmağı kestirmişlerdir. 

Maarif bakanlığında geni müdürlük 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Maarif Bakanlığı beden terbiyesi 

ve sayma müdürlüğü namile iki müdürlük ihdas edilmektedir. Bu hu
susta layiha hazırlanmıştır. 

Yeni sene bütçesi için hazırlık 
B k l ANKARA, 2 (Telefonla) - Maliye Bakanlığı bütün devlet tq 
arış onuşma arı kilatına 1935 bütçeleri için hazırlıklarda bulunmalannı bildirmiştir. 

na engeloluyormuş Posta ve telgraf müdürleri arll;szndtJ 
V A.ŞINGTON, 2 (A.A.) - Doğru 

haber a lan Derneklere göre, s ' lah a • 
hm, aa.tnnı işlerinin içyüzünü Brll§tr • 
ran ayan komitea.i, gelecek yedi • haf 
ta • işini bitirdikte, yeniden birtakım 
şaşılacak hak katler ortaya çrkacajlı 
wnut ediliyor. 

Bu hakikatler, herhalde evrensel 
bir tesir yapacakta. 

Denildiğine bakılırsa, bazı ~bitler, 
birtakım ailah fal>rikalarının uluslar 
arası konferansları ve bu arada aililı 
!arı bırakma. konferansını körletme • 
ğe çalışbklannı crtaya koyacaklardır. 
Bazı derneklerde, bu tahitlerin d:y&
cekleri ,eyler ÜZel'İne, uludarm s.ilih 
aJıı=atmu kontrol planou kabule ya
naşacnkları umuluyor. 
~----~·-~---~-

Almanyada 
Eski miin:ch polis müdürü 

hapsedildi 
MUNIH, 2 (A.A.) - l\Iünihin es

ki polis müdürü M. Ayhner bapıedil • 
miştir. Kendisi, Hitlerciler, bükümeti 
ellerine almadan Önce iç bakanlığa gön
derdiği bir ;aporda komünistlerle nas· 
yona! scayalistleri birlik göstemıişti. 

iç baıkanr bu r-.ıpol'u bir kaç gün 
önce görmüş olıduğunu söylemi§tir. 

Filistin de 

1st;klal için Yahudi ve 
Araolarla temas yapılacak 

KUDUS, 2 (A.A.) - Reuter ajan
sı muhabirinden: 

Filistin yüce kouıiurinin bildirdiği. 
ne göre, bu ülkeye bir d.;nlü batma 
buyurulduk bağıılanması için dü§ÜnÜ· 
len yasa kurumunun na&ıl olacağım 

kestimıok üzere, yakında arap ve ya .. 
hudı ö.ıd.erleri ile danışmalara ba§lana· 
caktır. 

Avu~turya ist.kıazı 
PARIS, 2 (A.A.) - 1923 • 1943 

uluslaı- arası lcminaUı Avusturya istiık
razının tahvili an.taıması İJnzala~ş .. 
tır. 

VAŞiNGTON, 2 (A.A.) - Ame • 
rika hdt'.ımeti Mançukoda petrolun in· 
hisar albna alınmasınt Japon hüküme
ti nezdinde tekrar protesto etmiştiı. 

Bu işin dojru<ian doğruya Mançu
ko hükiımetile düzeltilmesi hakkındıı 
Japonların bir çok defalar yaptılkları 
ihtara Ame~ika aldumaı:naktadır. 

Amerikamn yukardaki teıebbü&ü ln
gilizlerle hemen hemon ayni za.'l>Bnda 
yapılnu§tır. Zannedildiğine ı:öre, in • 
giltere hiıkiımeti Mançuk.o hiiıkiııneti
nin icraatından Japonyayı mesul tut • 
makta olduğunu Tokyaya bildinniştir. 

Havanada bombalar 
HAVANA, 2 (A.A.) - Şehrin bU 

çok yerlerinde bombaların p;:..tlamasile 
dokuz kişi yaralaD1IUştrr. 

Almanyada nümayişler 
BERLIN, 2 (A,A.) - Bütün Al· 

man yüksek tedfisat md<terlerinde ve 
ünİ\'ersitclerde hüy:i.ik nümayişler yapı .. 
!arak Pragda Alman üniversitesine 
kar~ı yapılan ta~kınl.ı:.lar şidd<>:lP oro
tc:,to edihn.İştir .. 

ANKARA, 2 (Telefonla) - lzmir posta ve telgraf başmüdürlü
ğüne Ankara Başmüdürü Naim, Ankara başmüdürlüğüne posta ve 
telgraf başmüfettişi Bay lbrahim, onun yerine müfettişlerden Bay 
Hayri, Seyhan posta ve telgraf başmüdürü Bay Enver vekiilet emrine 
alınarak yeıine lstanbul posta ve telgraf başmüdürü Bay Hüsnü ta • 
yin edilmistir. 

Tekirdağına yerleşen muhacirlei 
TEKIRDAG, 2 ( A.A.) - Muhacir akını devam etmektedir. Bu hal

ta yeniden gelen 2000 den artık Türk muhaciri hemen iskan mıntakala
rına yerleştirilmişlerdir. Romanyadan gelen mulıucirler hayvanları ve 
arabaları-:e gelmektedirler. Vilayzt muhacirlerin işlerile geceli gündüz 
lü uğrrışmakta ve muhacirlere hiç bir yardımı esirgemeden her türlü Ji
leklen011i yerine getirmektedir. 

Fransada 
Emniyet müfettişi M. Bon

ni tevkif edildi 
PARIS, 2 (A.A.) - Dün Hapsedi· • 

len emniyet müfettişi Bonn.'nin avu
kat~arı, müfetti~n m.esul olmadığı &UÇ 

)arın nasıl kendisine yükletilmek is • 
tendiğjni :ıçıkça söyliyeceklerini b'I • 
dirınişlerdir. Entransijan gazete .. i de, 
Adliye koridorlarında Bonninin ken • 
d'sini öldürmemesi için hap,..dildiği • 
nin söylenmekte olduğunu yazmakta
dır. 

Amerikad~ k::ır 
DETROIT, 2 (A.A.) - Şimal vi

layetlerine pek çok l<ar yağmaktadır. 
Yollar örtühnüş "" telgraf telleri kop
mUflur. Arolinde sular taşmaktadır. 

Samsunun ihracatı 
SAMSUN, 2 (A.A.) - Son bir 

hafta içinde Samsundan A'r"'paya 
48500 kilo nohut, 150 bin kil~ arpa, 
yüz bin kilo buğday 944 çuval kabuk
lu, 275 sandık iç ceviz, yüz çuval mer• 
cinıek gr;iider:ilmiştir. 

Rizede fırtına ve kar 
RİZE, 2 (A.A.) - Dündenberi §id 

<- li bir fırtına ile sağnak halinde bat 
lıyan yağmur gece doluya çevirınitı.ir. 
Şehrin her tarafı sular içinde kalrnıı, 

ereler taşmıştır. Gece etraftaki dağ
lara kar yai;otnı~tır. Yağış ve denizdeki 
fırtına devam ediyor. 
------o•-------

Himayei Etfal 

15 günde 1798 çocuğa 
baktı 

ANKARA, 2 (A.A.} - Himayei· 
etfal Cemiyeti genel merkezi 16 son 
teşrinden 1 ilk kanun 934 e kaaar 1798 
çocuğa yardım etnriıtir. 

Bunlardan 296 hasta çocuk ve Ay· 
dın genel met'kez polikliniklerinde mu
ayene ve tedavi edilmiştir. Aynca bir 
diı polikliniğinde de 488 çocuğun dit
leri muayne ve tedavi olunmuş.tur. 

658 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etınlştir. Süt 
damlası kısımnda da her gün 145 ço
cuia yekUn olarak 1020 kilo bedava 
süt dağrtılınııtır. 

Fakir talebeler için açılan aşhane
den her gün 187 çocağa sıcak öğle ye• 
meği verilmişth·. Y ardzm için müt'a -
caat eden 24 fakir çocuğa fanila, çama
şır, ıru;Jktep lev<Umll ve para ya.rdı ... nı 
}'apılnırşı~rr. 

Yolcuların geri verilecek 
paraları 

ANKARA, 2 (Teleronla) - Tiirlı. 
hudutlarından girecek yolcular üzerin
de (25) liradan fazla bulunan paraJa.. 
rm nasıl geri verileceği hakkında 
gümrük ve inhisarlar bakanlığı ataka
darlan bir umumi yazı göndermiştir. 

Yeni tayinler 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Mardin 

melclupçuluğuna o..du mektupçuw. 
Bay Sun 1'ayin edilmiştir. 

AıNKARA, 2 (Telefonla) - Anka
ra e$ki sıhhiye müdiirii Bay Mıdıitıtin 
Celal Kütahya sıhhiye miidürlüğ'üne 
tayin edilmiflir. 

Ankarada Soyadı alanlar 
ANKARA, 2 (Teleforrla) - Aa • 

keri T em.yiz mahkeme&İ ikinci reİ.!ıİ 
General Fahreddin Türkkan ve Killtüı 
bakanlı~ı orta tedrisat umum müdürü 
Haş,,n Ali Yücel soyadlarını alınıtlar
dır. 

---o--· 
Eır~ak ve Eytam bankası 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Em... 
lik ve Eytam Bankuı müdürü Bay 
izzet bankada umıuni ki..tipli.ij:e tavı.i ... 
odihmıtir. 

A ve 6 . . . . r _tli 
şehad .t ı ımeler 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Ecnebi 
devletlerle yapılan tıcaret ıWa:ıta_ w.o ı<"" 
bul edilen esaslara göre gümrüklere 
ibra::ı lazım gelen A ve B iJaretli şa
hadetnamelerin her birinden ayn 50 
ıer kunıı damga resmi alınına•• !azan 
geleeeğ·i gümrüklere bildir.lnüştir. 

Samsunda fırka kon'!resi 
SAMSUN, 2 (A.A.) - C. H. F. 

ocak kongreleri Samsun vilayetinin 
her yönünde devam etmektedir. 

Çarşaf ve peçeye karşı 
mücadele 

KAYSERi, 2 (A.A.) - Çarşaf ve 
peçeye karşı açılan sava§ gittikçe hız· 
)anmaktadır. 

Vali ve belediye bQJkanı bay Na,,. 
mi §eMr kurultayı üyelerine bir çay 
verdi. Çaya kurultay üyeleri bayanla 
rile geldiler. 

--o--
Fon Papen Ber~ine döndü 

BERLIN, 2 (A.A.) - Almanyanın 
Viyanadaki elçisi M. Von P:ıpen b ... 
kanlarla görüşmek ü:.ıere bura a gel· 
mi~ti.r. Derlinde bir kaç gün i<alacak • 
trr. 



r.~~;~ 
Herkesin yapamıyaca

ğı bir zanaat 
Esnaf dediğimiz insafsızlar ge • 

ne fiyatları veryansın yukarı lır • 
lattüar ... Kimkime, dumduma! 

Zaten komisyon ihtikiinn mev • 
eııt olmadığına karar verdikten son 
l'CI aksini iddia etmek kimin haddi
ile düfmÜf··· Alimallah esnaf ada
ına ne yapar sonra .•• 

Fiyatı yüksek görünce boynunu· 
za büküp çekilmekten lxqka rare· 
nQ yoktur. Çünkü: 

- Yahu! Elli kıırufQ elma olur 
llMı? Şimdi bir küfeci yirmiye ve
riyordu ..• 

Dediniz mi, hemen yapıfhnyor. 
- Polise nirin vermedin o ada-

fJtı?. 
- Niçin veeyim?. 
- O malı ra/mlfdır da ondan. 
-Ne dank? 
- Ne demek olsan! Yirmi lnını· 

ltr elma satan elm~ ra/mıfhr. 
:Arhk bu adamla ne göriifebi· 

lir.iniz?. Bunlann hakkından hiç 
Pcı.zarlık etmeden aylarca allfllerİf 
'eclip malın en iyisini aldıktan son· 
ru yan yanya borç takıp gidenler 
lrelir. O zenaati de herku yapa· 
ınaz. 

Büyük bir artiat ! 
Eğer #renklerin portre dedikleri 

'eıitten bir ya::n yazmak istesey -
elim, yarın gece eski Franırııı Ti • 
Yatrosunda kanaerini dinleyeceği
ııiz Şerif Muhiddin adlı büyük m
tist bana ne güzel bir mevzu olur
du. Çok kapalı, zengin ve a.rUtok-
1'at bir muhitte büyümiif yülcsek 
tahsile ge~nceye kadar hep hususi 
hocalardan okıımıq ve ra/ı,,arak 
lıayahnı kazanmak ihtimallerini 
clÜfÜnmiyecek kadar varlıklı bir o 
caktan yetifmiş iken inkılapların 
cJınanırııı hükümleri önünde herkeı 
Bibi boyun eğerek hem hayatını 
kca.annuık, hem bir ,arklının Ame
rika gibi artist beğenmekte çok ti
tiz bir memleketinde neler yapa • 
bileceğini göstermek için çalgısını 
alMCa tek lxqına, .anale olan ıev
da.sı ve bu sevdasına olan inancına 
güvenerek gurbete atılm11 olan bu 
büyük artist senelerce ağrcqarak 
kendine dünyanın büyük musiki 
üstatları arasında bir yer yaptık • 
lan sonra yurdwuı dönmiiştii •• 
Şark ve Garp muıikisini elinde 

tutan Şail Muhiddin alaturkanın' 
Clrmonize edilince ne kadar ince ve 
l'Qha işleyen bir değer k=dığını 
lstanbultla gösterdiği sayın pek 
cı:z kimseler arasında ben de bulu
llUyonlrım. Viyolorwelaeki kııareti 
ile hayran olurken (at) gibi biraz 
6el&gati az sanılan bir çalgı ile 
Garp cilıengi üzerinden ça/Jıiı hen· 
di parçalanm dinleyince ,a,tım. 
Bu CD'tistin fimdi muıikimize yeni 
asılıplar &le yollar verilirken bura
da 6ulunt1f11 ve yarın akfam bu iki 
salgı ve güzel bir program ile bir 
konser verİfi ne güzel ve bizim i · 
çİn ne lıôrlı bir tesadüftür. 

B.FELEK 
Felek yola çıktı 

[ Aricad&§ımız Felek bir kaç za-
ınan sürmek ü"zere bugün bir Avrupa 
yolculuğuna çrk:tI. (Felek) in bu gibi 
yolculuklarında yazdığı canlı ve tatlı 
meıktıuplanru bilen ve tanıyan okuyu • 
cularma bu sefer de gene eskisi gibi 
ınektıuplar göndereceğini umarız. J 

Ramazan 
btaobul miiEtiilüğünden: Kiınunu. 

ınwlia 1 , ·,me mjj. dif cunw'te.i CÜ .. 
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1 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
J.tiı.rau .ı.ı.ili IM,50 Rıı.tna 17 5o 
1933 Eraaai 97 Aıı. Mümeıail 49.,20 
K.upon•aZ rr;;o A.ıı.. TPvili 1, il 45,20 

., 11 26,35 A•. Tu•ili ili 48 
• ili 26,35 

ESHAM 

.. Bankaaı N•ma 10 l Reji lr.apo .. u 2.20 
• " Hamilin• 10 Tel.fon 10 

Mllecıiı 100 Terkoı 18175 
.. ij~ki1• Cumlaa.. Çimento 13,10 
H7et Bankau 57.SO ittihat de7. 13 
Tram .. 7 30.SO Şark de7. 0,82,50 
Aııadolu Hiıı• 2:7,50 i BalTa 1,55 
lir. HayrİJ• JS,50 Şark -.. ec:sa 4,75 

Ç.E K F I Y A T L A R l 

Londra 628,25 Prai 18,97 
Paria 12,03 Bel erat 34,95,61 
Milano 9,28,I Z Moıko•a 10,90,75 
"iJorlıt 79,21,74 Beri in 1,97,15 
C..nr• 2,43 73 \ı'arıo•a 419 
.\U... 83,64 Budapeı te 4,08 
Br&ıi!'I 3,3 ,13 Madrlt S? 172 
Am•terdam 1,17 13 Buk l!'I 79,14,80 
Sof ya GS,72,87 V 7ana 4,29,98 

NUKUT (Satıı) 

Kuruı Kurut 

• F. F raaarz 169 20 1 J,YIÇ r • 815 
1 Dolar l::S 1 Peaela 18 
l kur Çek sa 1 rk 43 
1 Şile A'T 23.SO 1 Lloh 22 

l lat.,.lia 628 20 Ley 18 

• Urel Zl8 20 Dinar .. 
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Ş EH i R HABERLERİ ?ünü.~.,.j 
OKONOMI 

Yıllık teftişlere 
Başlandı 

Fabrikalar kaçamak mı 
yapmak iıtiyorlar? 

Şehnı.:zclek:i fabrikaların ve aana· 1 
yi müe-lerinin ......,1.i.k teftiılerine 
ba§lanmıtıır. Sanayi müfetifliği tara· ı 
fmdan, fabrikalarda yapılan tefti§l.er 
de bütün teai.M.t gözden geçirilmekte 
ve daha evvel verilen beyaımameelrin ı 
hakikate uyırun olup olmadığı arqtı· 
nlmaktadır. Bu arada. fabrikalann &ı: 
JUflan da tetkik edilmet.kedir. Bazı 
aanayi miiesseslerinin, motör kuvvet -
lerini azalttıklan ve fahr'kalarını iki· 
ye böl.erek amıflarmm indirilmeai ia • 
teğinde bulunduklan görülmiqtür. Bu 
melde.- ehaunıiyet)e tetkik edilmek· 
tıedir. Birinci sınıf faLrikalar birçok 
muafiyetJerden i&tiC..de ett;kleri için 
bu yoldaki müracaatların &ebebi iyi • 
den iy'.ıye arqtırılacalrtır. 

Buğday fiat. yükse '. iyor 
Bu hafta ioçerUinde ~ A

nadoludan 8705 ton buğday gelmit, 
dıı memlelııetler'C 500 ton mal gönde
rilmiştir. Buğday fiyıo.tlarmda bu haf
ta hafif bir yiilueklik vardır. Ymnu • 
tak buğdaylar l<Josu 4 kuruı 48 san• 
timden, aert buğdaylar da kiJ,,.u 4 
kunı, 7 aantiınden aablmıtlardır. 

* Romanya tütün ticaret anltqma· 
larını bozuyor - Romanyadan bildi
rildiğine göre, Romanya hükUmetinin 
ökonomik komisyonu, yabancı devlet
lerle yapıhru§ olan tütün ticaret anlat
malarının fe&hine karar venniftjr. Fa· 
kat, alakalı devletlerle , §İmdiye ka
dar Romanyadan yapılmıı ofan ibra.· 
cat bedelleriıin yüzde 60 ı rusbetinde 
ithalat yapılmuı eaaaı üzerinde yeni 
itilaflar ektedileceği haber verilmek
tedir. 

* Yugoalavyada m=r rekoltesi -
Yug,,.Javyada yeni yılın mısır rekol • 
tesi (5) milyon tonu bulmu§tur. Bu · 
nun 120 ı.·n vagonu ihracata aynla
cakbr. 

ı~ Yunanistana ihracatımız - Birin· 
citeırin ayında memleketimizden Yu· 
nauistana yapılan ihracat m 'kdan 16 
küsur rmlyon drahmiyi bulmuıtur. 
Kasaplık hayvanlar, taze ve tuzlan· 
lanmıı balıklar, maden kömürü ve yu
murta ib.racatnnrzm en verimli rakam-
larmı vermektedir. 

BELEDIYED~E~~------~~ 

Sürpagop 
Mezarlığı 
Belediye burada örnek 

bir mahalle yapacak 
Sürp Agon mezarlığı, ya.pıfen mu

hakeme neticesinde beledi~ geç • 
mİoftİr. Şimdi belediye buraamı ~ 
parçalara bölerek aatmak için tetki • 
kat yapmaktadır. Bu mezarlığın bele

odiyeye devri ve senet çıkanlmaaı mu
meleleri is,-n hazırlarulmaktadır. Bu· 
ırada bir Nümune mahalleoi vücude 
ıretirilmesi de dü,ünülmektedir. 

Nişantaşı yakasında difteri 
Nitanlatı tarafların.da aon gÜn]er

de birkaç difteri va.kasma. tesadüf e· 
dilmittir. Bu yüzden birik ililüın va • 
k.uı da olmu,tur. Sıhhiye müdürlüğü 
bu civarda lazımı:elen uh.lıi tertibatı 
almııtır. Hastalık olan evler tecrit e· 
dilmi§tir. 

• Arapça aok<1k adlan - Belediye 
arapça aokak ve cadde iıimlerini öz 
türkçe kaı-tılıklarile değiftirmek ıçin 
teUd ... t yap.:na.ktadır. Arapça olan •o 
kak isimleri birer birer t.,_.bjt edil -
mektedir. 

• Bir halta •u yok - Halkalı suyu 
ana borularında bazı mühim taınirat 
yapılacaktır. Bunun için Fatih ve ci • 
'arma bugünden :tibaren bir hafta su 
verile.ruyecektir. 

iN HiSARLARDA 

Af yon ihracab 
Afyon inhi....-ı, bazı dıı p'ıyaaalara 

ufak parti mallar göndermeie batla • 
Dll§br. Çıkan ay içeriainde, Belçika ve 
lt.alyaya bir mikdar aevkiyat yapıl -
Dll§lır. 

• inhisarlar ınnum müdürü Ba.y 
Hüsnü Ankaraya gitmiıtir. 

Deni:zyolları görü,meleri 
Dmiz yollan ile vapurculuk firlı:eti 

arasında yeni aıene için yapılacak hat 
böl~ünü tesbit ebnek iiure RÇilen 
lııamisyon, Bay Ayet Altuğun reisliği 
altmda dün :ikinci deh olarak toplırn • 
mı,tır. 

Oğrendiğimize göre, ıimdiye kadar 
devam eden görüımelcrde denizyoHa • 
n idaresi, bu sene tadııik edilıınekte o
lan fonniilün devam ettirilmesini öne 
sünnüıtür. 

Hal>uki, 935 yılında, hatlann dalıa 
çop]blmaaı lüzumlu g~. Bu
nun için, görü~le.- dünlrii toplanb 
ile bitirilmiıtir. 

Bay Ay« Allui dün akf81Dki truı
le Anbraya hudı.et etmiflir. Ankara· 
da, ökonoıni b•k..,lığı ile yapacağı te
maslardan aonra yann tekrar f"lırimi· 
:zıe dönecek, komiıyon çahımalarına 
devam edecektir. 

Davet 

POLiSTE 

Şoförün kim 
Olduğu anlaşıldı 

Kazayı yapan şoför Bakır
köyünde tutuldu 

Tophanede ve Taksimde eovvelki 
gün vukua ı:e'en kazalan yazıru,tık. 

Tophanede tüccar
dan Cevdet Beyin 
ölümüne &ebebiyet 
veren kiiımür yüklü 
k< 1-ıyonun hüviye
ti analıılmıJtır, Mus 
lafa oğlu lbrahi . 
min kullandığı 
3562 numaralı kam 
yon kazayı ya.pbk
tan sonra yaralıyı 
alarak yakında bu 
lunan b'r eczaha • 
neye götürmiq ve / 

Şoför lbrahim tedavisini yaptır • 
~ ve bili.hara §O 

för ka.çnııfbrt Polisin yaptığı t.Jıki • 
kat neticeoinde kömür yüklü Kamyon 
BakırköyÜnde yakalanıJU!tır. Kam • 
yon Bay Civan Al iye aittir. Kamyon 
Ortaköyden kö:nür a.lmq ve Bakırkö
yüne götürmekte iken bu kaza olmu§
tur. Kaza tahkikatıan müddei.umumi 
mUAvin!erinden Bay Übeyit D>e9gu] 
olmaktadır. Şoför İbrahim tevkif edil
miştir. Tahkik!'l yapılmıt, arabanın 
ö:n firenlerl çıkanlmıf, arak f"ırenleri 
metaneti zayıf, el fireni tubnadığı an-
18.§Wnıştır. Şoförün muayenainde ...,. 
hot olmadığı da anlqılmı~tır. 

İkinci kazaya gelince: Bu husu.ta 
yapbğnruz tahkikata göre dün de yaz 
dığnruz gibi kaza T..ı..imdo garajm 
önünde olmu~tur. 618 num.arah ara. 
bada. bulunan ve Sen Bencwa mekte
binde okuyan Salamon kızı 11 Y&Jla.
rmda Süzanın huta. olması dodayıs Je 
çocuk mektepten çıktıkt"n aonra an
nesi ile bulu~mak üzere Fransız hu
taıhanesine gıdecektir. F llkat gııı.nd 
garajın önüne geldiği sırtLd1< soldan 
ineceğine vat:JJAD tramvayın sağmı ve 
çocı.tk İnmİ§tir. Ve bu aırada Tramva y 
~irketine ait 2 numaralı otobüs gelm: 1 
ve çocuğu altına almıştır. OtoLüaün fO 
förü Yunüs tevkif edilınitlir. Kazama. 
hallinde keitf yapılmııtır. Mühendis 
Tari< me§gııl olmuıtur. Bu kaza. 

ya da müddeimnumi muavinlerinden 
Bay Übeyit vaz'ı>"'l etmitt'r, 

Ya ':aıanan kaçakçı '.ar 
Emniyet müdir.iyeti kaçakçılık 

iiro•u memurlan eroin aatıcılarmdan 
olan A b idin, Sefer, Koço, Sali.ha.ddin 
ismindeki dört kaçakçı Küçükmusta fa 
paıa.da cünnü me,hut halinde yak • 
l llJlllll tıır. 

Ve ayrıca da Oftat, lbo iam"nde "ki 
ki§iyi de Küçükpazarda kaçakçılık 
büroııwıwı iki ıün eovvel Beyazıtta Hay 
dann evinde yakaladığı ve eroin alı • 
cılarmı 9 uncu ihtisa.s mahkeme.ine 
vennittir. 

1 Kuç u k haberler 1 _.....___ ........... ;.;;._ıı 
• Hal.kıcvlcri için ad - Kaıtamonu 

Halkevi öz türicçe olıırıılı: (Avazevi) ni 
bubı:ııuıtıur- Ba.:ı halkevleri de Ulu,.,..,i 
diye İlimlerini değittinniılerdir. Halk· 
evlerinin baıka ba~ iaim bulmaları 
doğnı görülmüyor. Halkevleri için bir 
iıim bulunacaktır. 

* B. Millet Meclioi adı - Büyük 
Millet Meclisine kunıltay denileceği, 
bu ismin yalnız ınedia ~in lruU.arula • 
cağı söylenmektedir . 

• Hazine müsteprhğı için - Pa· 
riıte bulunan düyunu umumiye komO
seri Ray Ali Rızanın maliye bakanlığın· 
da yeniden kunılacak hazine müste...,-· 
lrğma ıeti.-ileceği aöylenmeld.edir. 

• Halkevine yeni bina - lsbmbul 
da Beyazıt veya Şehzadebatında yeni 
bir balkeW binası yapUma.11 d\iıünül • 
mcıktedir. Kadııköy ve Uaküdarda da 
balkevleri açılacakbr, 

ViLAYETTE 

Muhacirler 
Nasıl gönderilecek 
Motörler bir daha göz.den 

geçirilecek 
Şehrimize gelen muhacirler, muh· 

telif vaaıtalarla üki.n edilecekleri yer· 
lere sevkedilmdrteılirkr. Fakat, ya
kın i~ke!elcre çalıpn motörlerin, IDll· 1 
ayyen mikdardan fazla yolcu alına.la· ı 
n yıuak edildiği için muhacir ta.fm • / 
ması biraz ıüçl.eım·,tir. 

Vilayet, bu vaziyeti Deniz T.ic:a • 
ret müdürlüğüne bildirmi§l:ir. Deniz 1 
ticaNıt müdürliiiü de va-diği cev'&pla. 1 
fazla muhacir t~ımaaı iatenilen mo • ı 
törlerin yeniden muayene edilmeleri ı 
..., tahlisiye vastıalarmm arttınlmaaı 
surtcile bu vaziyetin h"'!Jedilebilece • 1 

ğini bild 'rmiıtir. 

Bi; milyondan fazla asma 
çubuğu dağıtıldı 

Ziraat Bakanlığının, memleketi • 
mizde baiahiı te§'rik etmek malua • 
dile birçok yerlerde asmaçubuğu fi • 
danlıklan kurduğu malUm.dur. Bu fi- ı 
danlıklarda. yelİ§tirilen çubuklar, her 1 
yıl yeniden bağ yet)Jirmek İ•leyen • 
lere dağıtılmaktadır. Verilıen malü -
mala göre, içinde bulunduğumuz 934 
yılında 1 milyon 300 bin uma çubuğu 
dakıtı!mışlli'. Birçok yerlerde bu çu • 
bukl,.,-IR :ft:nİ yeni bağlar kuruhnu·
tur. Onümii%deki yıl içinde de çubuk 
dağıtılacaktır. 

Vergi alıp vermele
rini gösteren karne 
Maliye şubeleri karneleri 

satılığa çıkardılar 
Millet Meclisinde kabul edilen ka

nun üzerine Mailye Yeki.Jeti bütün 
mükollefleı-in Maliyeye olan borçları· 
nı gösteren karneler hazırlayacaktı. 
Şimdiye kadar yapılan hazırlıklar ne
ticesinde karnelerin tab'ı bt'rnit ve 
mükelleflerden iateyenlere de ~ril • 
me&İne batlannu§tır. Şimdiye kadar 
BeyQğlunda 60 ve Fatihte de ancak 
,l tane Eminönü mlamüdüJ'!üğünde 75 
tı..ne .karne aablmqtır. Ancak mükel
leflerden birçoklan yeni Maliye kar· 
neleri hakkında malUm.at sa.hib · olma
dıklarından lstanbul Maliye idaresi 
butün mükelleflere tebligat yapmağa 
karar verm~tir. Karneler 10 ve 20 ku
r;ıfa lıer Ma'iye idaresfoden satılmak
tadır. Bu karneleri alanlar kendi Ma
liye borçlarını yazdıracaklar ve ta • 
lıakltu& ettikçe istedikleri Maliye ida
reıinde borçlarını vererek matlüp ha
nelerine ka.ydettireceklerdir. Bu ıu • 
retle makbuz olmasa b"le ödenmiJ olan 1 
b<ırçalrm haneleri ka.patr:niıt olduğun 
dan Maliye idaZ'Cleri yeniden para iate 1 
miyecektir. ş·mdiye kadar makbuzlar 
la yapılan tf'diyat birçok karrtıklıkla
ra sebebiyet ,,_diiinden karne mu • ı 
lünde böyle bir yanlıtlık clmayacağı, ' 
bundan mande her mükellefin maliye 
ye ne ltadar borcu o~duğunu her za· 
ma.n anlayabielceği ümit edi1:ndcte • 
dir. 

Mülkiyenin 
Yıldönümü 

MüJI,,: . e mektebinin elli sekiıinci 
yıldönüınü Birinciki.nunun dördüncü 
u.lı günü Yıldızda met.kep bin.uıada 
büyuk merasimle lrutlulanacakhr. Me 
ı as ~ sa.et 14,30 da b;ıılayacaktır. 
Ayru akşam saat 16 da Tokatliyauda 
Jan>lı b'-r çay verilecektir. 

MAARiFTE 

Doçentlerin 
İmtihanları 

Bir yıl sonra imtihan
larına başlanacak 

Uıllversite kuruluıken fakültelere 
(90) kadaı· doçent almn:ıışb. Maarif ve
lıAleıtinin verdiği aon bir karara göre, 
doçenti..-, yeni t~ itmaren ge
çecek üç - .içUııde bir eılıLiyet imti • 
hanına tihi tutulacaklardır. iki se
ne geçull§tjr. 

Onıümüzdelıi yrl son.- lradar do • 
çentler Mıdum olıu:aldıırdır. imtihan • 
da mııv.EE• olamıyan dcıça>tlor, ""-· 
rif "'*8leti tanılmdıın diğ« vazifelere 
tayin edilecdderdir. 

Muvaffak olan doçentler profeoör 
olmak için asgari 7 sene bekliy~er
dir. Profesörler de ordinaryüs innini 
t.qıyabilmek için bet sene procıfeaörliik 
vazifeoini liyakatle yııpımJ olacaklar • 
dr. 

Tikaret mektebi talebe kongresi 
Dün abalı saat 10 da Halkevinde 

yübeİ< . iktiaat ve ticaret mektdıi tale
be cemiyeti lwnıgres.i yapılmııbr. 

Talebelerin koııcı ·=de mdrtep mü
dürii Bay Nihat, profesörlerden Bay 
Suplıi Nuri, Bay Celal, Bay Halit, Bay 
Bekir ve Bay Zühtü de bulunmuştur. 

Evvela istiklil marıı aöylenmiı ..,... 
ra eııKi idare heyetinin yapbklan i~e 
ait katibi umumi ""'°"' olruumuıtm-

Rapordan ..,.... bir çok gençler aö-z 
alank ateıii ıniiD"kaplar olmufhır. 

Eılimenin kurtuluş bayramma U
lusal Türk talebe birliği kunnnu için 
de iftiri.k eden öyelerin hmiyah he • 
yeti umumiyeye bildirilmit ve yeni i · 
darc heyeti seçimi yapılarak claiılm • 
mıfbr • 

Bu seçimde birinci sınıftan Ziihtü, 
Fuat, Galip, ikinci aınıftan Selami, Fik. 
ri, Medeni, ı ;üncü aınıftan Ekrem Ce
lal, Nedim, Akif yeni idare heyetine ay
rılmıthırdır. 

Üniversite talimatnamesi 
tasdi edildi 

Univerütemn yeni talimatnameai 
bakanlar heyeti tarafından tasdik edil
miş ve üniversiteye gönderilmiıtir. 

Yeni talimalnllmOOe prol'esörlerin, 
doçentlerin vazifelerine clai.r bir çok 
kayıtlar varda. Talimatnımıeye göre, 
relıtörün riyasetindeki idare heyetin· 
®n baıka, bir de üı:ıİ\lu$İle ..-lisi 
teşekkül etmdrlcdir. 

Universite meclisi Maarif bakanının 
riyasetinde to21an"""*. bu meclise yal
nız fakültelerdeki onlinaryüs profesör
ler girecStir. Bu heyet yülu<k ilim 
mesclelerile uğ~tır. 

Univerrite mecl&aimn ilk toplantı • 
iDii yeni yıl bafmda yıııpmaaı 91* malı
temeldir. 

* Bay Harunürreşit - M-V ve
l<illeti umumi müıttc.':.ılr.rinden Bay Ha
runiirrerft dün Anluır...ıan tefııinıize 
ır~tir-* Almanya)& gMlen talebe - Av
rupaya ol<umağa ııideoek lise mezun• 
la:rmdan •üçü, dün akpm Almanyaya 
hardı:et ctmİflİr· Diğer (20) tal• 
de ~ günü Fnınaa ve Jmçreye. 
gideceklerdir. 

MAHKEMELERDE 

Bir gazeteci 
Mahkum oldu 
Hasan Rasım Us bir sene 

hc..pse mahkum edildi 

Şı ku· ııkır çil liralar 
Hışır hı;-ıı kağıt liralardan y~ 

va, yava, kurtu!uyor, şıkır :plıır 
çil liralara kavufUyoru:ı. 

Gümüfii hayli zamandanberi 
çok ö:ı;lediğimiz için yeni liralan 
•evi?ç!e J,arşıl&1dık. Mübarek ma
de"!n kaıJisine göre ne rengi ne 
parıayı~ var!. Hele sesi; befini o
nunu bırtlen yeleğinizin cebine e· 
l:tıi.;/.: iıunileyerek akıtmalı bahti
yarlığına uğratlınz mı keyfine do
yum olmaz. 

Fakat cepte para olmadı mı is
ter giimiif, İlter kiiğıt çılı.ın hepsi 
müsavi... Piyasaya alhn da çıksa 
değiftirecek kiijulınız olmazsa ne· 
ye yarar? 
Şaka bertcaal herhalde bu çilli· 

ralan görmüısünüz, görmediysenU. 
görenler size anlatmışhr. Veyahut 
bugün yarın elinize herhalae ge • 
secektir. Bakalım beğenecek misi
niz?, 

Ben kemli he1abıma ne yalan 
söyliyeyim bizi, o y~il, yırhlı pır
tık, kağıtlardan, üzümcü ,alvarın
da talımı lıelvacı kasketinde du -
ra dura yağlanmış, meyhanede ra
kı ile vaftiz edilmiş, liralaraan 
kıırtartlığı için bu gümüş istiliisına 
çok sevindim. 

Ne idi o liralar. Ne idi c kağıt. 
lar? Ozerindelıi resimde çilt süren 
ökü:ı;Jerin bı~e boyundurukları bir 
acaipti!. Boyunduruk değil, bir 
boynuzduruktu. 

O zaman itirazlar yapıldı, fakat 
buna fll cevap verildi: ' 

- Elendim, bu boynuzduruk 
Al.ITllpa mıılü boyunduruk! •• 

Fakat biri çıkıp ta kendilerine: . 
- Peki amma neden bunun ye· 

rine bir traktör konmamış! deme
di .•• 

Ne İle bu eski hesap; rüğürtle
diğimiz için değil, belki yeni çil 
liralarla zenginlqtiğimiz için ka
n,tırmamalıyız. 

Gelelim yeni çil liralara. .• 
Ne yalan ıı5y/iycy!m ben bu çil 

liralan pek beğenmedim. Evrıelii 
insana liranın o muazzam heybetini 
vermiyor. Küçücük bir şey geliyor. 
O beğenmediğimiz kağıt ne kadar 
olsa gene büyük bir ıeydi. Pisti, 
yırtıktı amma, eh İf te bankr.ottu. 

Yeni çil liralar ise, yimıibqlik 
nikellerle yanfa çıkmlfa benziyor. 
Y CZ:mz onun biraz azmanı, biraz 
.Jalıa ağır ve biraz daha kalantor. 

Gümiif nikele göre daha eı.;kidir. 
Daha yaplıdır. Belki yeni liraların 
biçimi de bu yaplılıktan ötürü biraz 
daha yanın yumru ... 

Doğruluk namına bir yuvarlak
lığı var ••. Onu da Darphane mü . 
dürü olmadığım için pek adamalııl 
lı huap eJemetlim ya. •• 

Sonra kenarındaki hrhllar. Hele 
o hrhllan! •. 

Müteveffa Fransova Jozelin sa· 
luıı'tına benziyor. Bir taralı tmışlı, 
bir taralı bırakılmlf. F alıat iyi bir 
perakiir elinden de çıktığı zanne
dilmiyor. Çünkü sakallı tarafında 
da tek tüh iiai çizgiler var ... 

Bence eskiden içinde çuhulata 
çıkan yalaızdan yapılmıf liralar 
daha .muntazamdı ... Sonra dikkal 
ettiniz mi liranın bir taralı daha 
enli öbür taralı Jaha ensiz ... 

Fakat belki bunda da bir hik • 
met vardır. 

Bir arkaılafla bu mesele üzerin
de konufuyorduk. Yeni liralara 
bakh ve dedi ki: 

Geçeıı ......, bir yazı ile Artemi.ya 
adlı bir ka.dmı tahk:r etmekten aıçlu 
Haber gazeteainin ı.ahi>i ve neJriyat 
müdürü Ba.y Hasan Rasim Us hakkın
daki durupna dün bitmiJ, Bay Hasan - Ooo! .. Bunun taklidi çoh ko-
Rasim bir ......, hapse, 200 lire. ağır pa • 
ra. cezaaı, 100 lira t•zminat, 25 J:ra ıay ... 
avukat ücreti, 22 lira mahkeme nuura - Neden? diye sordıurı. 
fı Vft'lllep mahkUnı edilm.iıtir. - Baksana neresi doğru ki? •. 

Bir ihtiyarın caseıi çıktı Fakat arlıada,ım yanılıyordu. 

Ut ve Tambur .peşinden 
Dün Büyükada açıklarında ihtiyar Herhaltle mukallitler bunu taklit 

bir .~ait olduğu anl•plan birce- edemezler. Çünkü bu kadar yamn 
Mit bulunmut, aalıile çekilmif, tahlü • yumrusunu yapamazlar. Onun için 

A~ab lıarli, ~u ve ~ahlenin peıin- lıte mal, mülk aahiplcrinin lıarftla· 
den ımam &anif! ve kefir papağı yolcu rına ara aıra çıkan bu 11i.%li patron ~~~i,!;,~;:"a:-a~:!ttd~ ~ dikkat etliniz, takliddrinden sakı • 
oldu. Bunların aon kafilui utla tanbu- (evkaf )~r. Renmi ellw)miiflm. mnu. Alcıccığınz lira pek tlü:zgün 
run aoğuk nevadan çaltlıkları ayrılJı 
marıı ile Türk yızrdundaıı w:aklaıır· 
iten inkılabın güçlü eli gene dünden 
bugüne ar'lakalnuf bir Arab kurunuı
nun kulağına yapıp. 

Yeni evkaf ;ııcuaaı yalımda lıurultay
"an geçecek. Bu .)'U3Cmın Ölı d""'411 
Türk yurclunda yeri olanlara toprakla 
nnı geri ıJCrİyor. Bııgiinedek TürAiyede 
hiç kimH b."r toprağın özbeö:. sahibi 
olama:ı;tlı. Bir ev aluısuu:ı;, bir tarla a
lırarnu:, ne alıraam:ı; alırsınız. Ama o
ranın .;,. yalna hcnH13ını alırarna. U •· 
tündeki kurulu evi alırsınn. Toprağı 
sisin değildir. Anı ım-a yaman bir a • 
l.u:aklı kapın= çalar,~ bir kôğıl u
zatır: 

Eaki parlar, eski paAlif(Jılar, hatta Ad ·v 1 olnaısın' 
onlann haremaialan, kaUalan vaktilc im Çıgneyeı er ... Mümtaz FAiK 
hemen hemen bütün topraklan paylaı· Evevlki •ktam Tak•imwleı a...ik· 
"?"f""· ooedikleri gibi abnııaır. u.te· t&§A ırider1ııen bir kızı çiğney- otobü- B b ft ı h · t lık furaya buraya vakletmİfler. sün toförü Yunüa dün Adi~ sön- U a a ge CD mu acır e 

d.....:ı-:. b'-'--1' sulh -· bi.kimi Re- Son günlerde ...... bali.nde gelen g
0 

lı bir kere ( ıJtzkl) oldu mu artık ne ""'......_ '"'"" --lın .:. Nam.ilerin önüne çıkanlııu .. ır. Ha· meııJerin adedi kıı baaari<en çoğı" Unııll-! 
a rr, ne ııatılır, ne yapılır, ne yıkılır. ,.... r 
Eaki Mtstrlılann bola mabudu ( Apia) kim aorgudan aonra Yunüaün sa!ıve • Cır. 
g'Lı' dokunu'---, El ..:;ru'"lme• bır' ..,v rilmeaine hakkındaki tahkik:atm _.. Geçen Wta içinde Yugoılavya 

fD .,,..... •• M r-" beat o1ar:..ı. yapılmaaına. karar -.-il - bir kafilede 115 diier bir kafilede 
olur. nülua muhacir ""imi-tir. 

O 
L mİftir. o- ,...-

gün uugÜn Türk topraklannda her • latanbula ge1-ı Amerika.]ı ~- Geçen ıwym yinnİ yedisinde gel 
kes, her mal ..Jıibi evkafuı lıiracuı ol· yalı kaclm Elliyi çiğneyip öldürmek • bu ~ °'! bq, ~üius o gün B;aka 
muıtar. Beı yiU katlı Amerikan apar. ten ıuçul ·-"ör K.eiamla vatman Ta.· ayın ywma adı 11HıAe gelen 68 nüfus 
tımanı yaptırınız;, toprak evkafındrı-. birin ve B!İıklı hastahanesi ba§ki.tibi gene o gün El&zize her türlü · 
Kirtuını ııamedinis mi, beı yüz; katlı ru ..iğneyip öldürmekten auçlu toför ve ötirahatleri tenıin olunarak gönd 
apartunanınu;ı tentl!linden uçuraıcak ~un durupnalarr dün ağır ceza· rilmi,W-. 
l'Ücii oartla. da yapılmq, ikisi de §&bit ge~ Romıuıyadan gene geçen hafta · · 

- Ver bakalunJ der. Şu üstüne ev l-'c ~;evkaf -~"aı t--"--'- için Jıoıeka ııünıe bıniuhwıtır . de Adaına ve seyyar vapurlarile bin 
yaptırdığın topragın kirmı:. r ... -- ... --· nncuna~.. alımı ~"--- -•-: b--'--yıktığı mal sahibi budur. * Bir yoı-gan hır81Z1 - Kapalıçar- yüz t nu.ı... ..~ı wıun-

Ş"#fl]ar, sorararna: pda yorgancılardan bir yorıan çalar- geldikleri 1:'iön mMıalli mürettepleri o 
- Etme canım, buranuı ta_., be- Yasaya göre nludın elindeki bu top- ken yakalanan Mehmet dün ıulh ha- lan Teki.-dağı ve El&zize ııöıwlerilmi, 

nim. rflklann değeri konacak ııc asıl mal aa- kimi tarafından tevkif edilmittir. !erdir. 
T opusu senin olabilir ama topraiın hipleri bunu an yılıla ödeyecek malla- * Bir dolandırıcı :yakalandı - Şe- = ~ - - 1 

tapuau eıılıalınl rına sahip olcu:aklar ııe artık ltimae 11e- kip adlı bir adam kendisi- Ga.z t;.-- mahkemesinde !sak Behar ve Yaı 
- Ne demek o? lip: - lcarei müeccele/ eli.ye kapısı keti memuru süsü vererek iki kiıiyi do lleharın ihrak

0

<ye kaça.lı:çılığı dava.sı 
Alacaklı bunu anlatmak ı.ilc Üfe • nı çalmayacak. landmnı,, dün Adliyeye verilmi,tir. na devam edilmiıtir. Bir.kaç §ahit di 

Gazetemizle alakaaı bulu . mez. Verıri kağıdım atar, #lİda-, Giinü Utla tanb:n-, dele verip haıcı babalar Müddciummnilik Şekihi üçüncü ı.t: ,. lcnmi,, d..ha batka §&bit ve zapıt v 
_, L.,.a 23 1 Çenııo•~ ~ 
• F. Balçılı.a 115 Ahın 9,23 B R b 

- "l "d 11elip te vermediniz; mi cayır v121r alır- diyanna g°deflerken buna tla bir mer· tak hakimliğine göndermi,tir. rakasıru imza edenlerin celbi için 

-a..-.....ı....,,._ _ __ ..... u....ı.........ı'1...~.._-wi!l-J....:n:an:;:.;:.,::.:a::y:...;:.:.;a.:ıg.:ı:.:m:.:...;a:.c:ı=e:n:..ı=ar=.e:·_ı...!:.1a~r::._.~V~c~an~la~,...,.:!!~a!.,!lı:i_:a~1~aco~lı~L!!_~f'l'~k~a.J~"'~"y:_:eo~k~u~-~~~lar::_arlılı~~·r:ı..ı-.;.,..xınııcı1.-:.ı.ıu..l0ü:•_;/~lı~ra=lıi~-,,.:.~ka'.:fG::"~fl:ı~,lfl~·~d:a:vLa~s~ıil-;_jJk~e;"~'e~b~u ayın on bir'nci salı günü · inci · · bır •• lulmıttır. ----



1 KRONıK 1 
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Prag Universite-
sinde kavga 

Geçen hafta içinde Prac' daki iki üni
versite arasında çıkan kavııa haberi, ,._ 
!uslar arasmda çıkması istenilmeyen da.. 
ha büyük kavııanm önlinü almak içUı 
her taraftan yapılan lronuflDBlana 
haberleri arasında pek te cöze çarpma
dan ıceçti. Çekoslovakya merkezindeki 
iki ;iıdversite arasmdaki kavca tudur: 

On dördüncü asırda kurulmuı oı.. 
ünlıi Prag üniversitesinin eski mührü 
;ı~ baı'<a ali.metleri, bu iınive.-site 1882 
yılında Abnan d:iliude ve Çeic dilinde o
larak ikiye ayrıldığı vakit, almanca üai
verı..itedo kalmış. 'Yeni Çek hükümeti 
1920 de bir kanun çıkararak bu alamet
lerin çekçe üniversiteye verilmesini em
retmiı, fakat almanca üniversite emri lsl· 
la tarumarruf. Geçen hafta hülrumet al
manca ü.mversi~e relcörünü •ıkıttırmıt, 
ald.metlerin hemen verilmesi iç.in onu zor
Jamıı. O da emri yerine geıirmiı-· Fakat 

1 genç),,. b•ı aralık uslu oturamamı§I• iki 
üniversitenin talebesi arasmda, sokak· 
!ara kadar t~ kavca çıkımt- En .... 
nunda iıe polis karıtarak berkesi yerine 
oturtmu, ... 

Gençler arasmda çıkan bu kavca bize 
ihtiyar Prq üniversitesinin medeniyet 
tarihinde daima kavıra ile ceçen büyük 
rolünü batırlabyor. 

Alman gazetelerinin pek doiru olarak 
söyledikleri cibi, Prag üniversitesi Al
man diiinde kurulmuı olan ilk ün.ivwoi
tedir. Onun için, yalnız Çekoslovakyada.. 
ki Almanlarm değil, bütün Almaniarm 
göründe pek laymetü bir kül-
tür ocağıdır. O derecede ld 
Alman milletinin, Alman pro-
testanlığınm baılangıcı o iinivenitede 
olrnuıtur denilirse, inttn pek te aldan.. 
mış olmaz. 

Bu üniversiteyi 1347 yılında, ilkin 
Bohemya icralı sonra Ahnanya imparato
ru olan IV Şarl kurmuttu. O yıla kadar 
orta Avrupada okumak istey.., gençlerin 
en çoğu Parise kadar ciderlerdi. impara
torun kendisi de Pariste olrumuıtu. 

imparator, Pariı ve Oxford üniversi
telerine benzeter~k Prag'da kurduğu bu 
üniversiteden maksadı, bir yandan gsıç ' 
tebaasını uzaklara &itmek yorgunluğun
dan kurtarmak, bir yandan da Alma ' 
Çek, Lehli uluslMdan olan tebaasını bir 
dilde okutarak onlara bir ulusal ve soysal 
birlik vermekti. Oysa ki bir ülke aclamlan 
arasmda ıoyaal bir.ik önceden yerletmit 
iıe üniversite o birliği cenİJletebilir. Ni
tekim lnııiliz üniversiteleri, sonradan Al· 
manlann Kolonya üniversitesi böyle soy· 
sal büyük iş görmüılerdir. Ancak, Prag 
da i§ Öyle olmadığmdan yeni ün.iftl'site 
imparatorluğun ha§ka baıka ulusları ara
sında arkaaı gelmeyen kavgalara w.beb 
olmuştur. Universite kurulunca Alman,. 
lar, Çekler, Lehler orada ıryrı ayn kol
lejler açmışlar, biribirlerile lca.ogaya gi
rişmiılerdir. Gençle.- arasında çıkan bu 
kavgalar görünüşte pek küçüktü, fakat 
daha büyük kavgalara kıvılcnn İfİDİ (Öl'
müşlerdi. 

Yeni Alman üniversitesinin açılmum
dan pek çok zaman ııeçmuuigken, Pnıgh 
aeraerl bir mektepli lngiltereye, Oxford 
üniversitesine gitmiı, orada katolik di .. 
nine karşı ayaklanarak Tevratı ingi!iz_. 
ye çevirmiş olan Wiclif'in yeni doktrini
ni ÖğrenttÜ! onu, Prag'a cefumiıti. Bu 
serserinin cetirdiği lnııiliz dolctriai AJ.. 
man kültür ocaimda kök uldL 

Meıbur Jan Huas 1402 yılında P,.. 
üniversitesinde, Wiclif doktrinini yay. 
mak için, ders açtı. Bu den , Almanya.da 
bütün balla biribirine düıürdü. Hüküm. 
darla, piskoposlarm arası açıldı, AJm.ı. 
larla Çekler birilıirleriııe daha ziyade diif
man oldular, halk arasında soysal sınıf
lar biribirlerine yan ııözle bakmağa bat· 
!adılar, Bütün halk üniversiteye kszgm 
olda. Huss üniversiteye rektör olunca İf 
büsbütün çığtrmdan çıktı. Yeni rektör 
Çek ulusunun İmparatorhık içinde öı.Ki 
uı .. tardan üstün tutulması cere.k oldu
ğunu., söylemifti. Uninnitede Alman 
bocalar, bütün hocalarnı bette dördü ka
dar bulundukları h~ üniversite kuruJ. 
taymda Çek: hocalara dörtte üç ni.ı.eti.ıı 
de &Öz halda verildi. Bunım üzerine Al
man hocalar danlddar, ve dağılmağa bq
ladJar. Almanyanın baıka ıehirlerine 

Milli tefrika: 32 

- Ama ben.- ben seni istiyorum 
Calibe .•• Hem çook çok istiyorum. 

Birden ayağa kalktı, kızı kapın
ca kucakladı. Pencere yanına getir
di. Perdeyi araladı: 

- Şu pınl pınl parlayan deni
ze bak! Diti hayvan! - dedi -
Böyle bir gecede hır çıkarılır mı? 
Haydi sandala. ••• 

Sandal denize açılırken Calibe 
'akrak bir kahkaha atarak; 

- Nazmi, bak! - dedi - kıs
kanç sevgilin bizi gözetliyor ••. 

Birinci katın kafesi ka!kık bir 
penceresine doğru parmağını u
zatmntı. 

- Kendisini gördüğümü hisse
dince kaçtı ... - diye tamamladı 
ı;özünü - Aranızın bu kadar iyi 
olacağını tahmin etmemi~tim doğ
rusu ... 

- Vazgeç kuzum Calibe ... Şu 

Midesinden rahatsızlık r;eken ar
kad"llardan biri, bir ay kadar ön
ce doktora gitmişti. DoktM, ken
diftni. evire ı;evire muayene ettik
ten ıonra IMmUf: 

- Rakı ir;iyor mıınınıa? 
-Evet!_ 
- Her ak,am mır 
- Eee. .• vet! .• 
- lı;tiğiniz rakının cinsi? 
- Cinsini bilmem ama, derece-

si. (50) ... 
- Kaç fİ~ ir;iyornıma? 
- Belli olmaz, doktor ..• iki ko. 

deh diye baflcuım. Ondan sonra -
sım ip bilir , 

- Rakıyı su ile mi. İfİyomınuz, 
yo'-ı sımn: mu? 

- Hileyi sevmem, ben, rakıyı . . , 
SUIUZ ıı;enm .• 

Doktor ~larını ı;atmış: 
- Bundan ıronra, rakı içerken, 

kadehinizi yarı yanya su ile dol -
duracaksınız!· Sıhhatiniz ir;in böy
le lewm ... 

- Peki doktor . .. 
Dün, gene midesinde fiddetli 

sancılar hinıedince doktora koı -
ntllf· Sorduk: 

- Ne tledi doktor? Ne ilciı; ver
di? 

- ilaç lilan vermedi. Yalnız "sıı 
saz rakı iı;miyorıımaz ya • •• ,, dedi. 

Ben ele: 
- Hayır, doktor, dedim. Rakı 

ıolrasıncla suyu eksik etmiyorum. 
- Bravo. . . demek nasihatları

mı tutmağa lxıfladınız! 
- Evet. . . Yalnız küı;ük bir 

farkla: rakıyı ben ir;iyorum. Suya 
karım ir;iyor ! 

Kulak MlSAFlRl 

l __ I_ş _ve__;.lş.;...çi _ _.I 
Milliyet bu sütunda if ue ifçi isti· 
yenlere tava&SUt ediyor. Iı ve i~ri 
utiyenler bir mektupla ı, büro -
muza müracaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
Bir ev kadını doktor neztlerinde ve te

' davihanel..-de az bir maaıla çalııabilir. 
Beyoğlu, T okatlıyan arkasında Büyük 
Bayram sokak, N. 25. Ş. H. 

• • • 
20 yaşmcla orta talıMlli bir cenç az bir 

ücretle it arıyor. (Millöyet Ziya) ismine 
yazılma11. 

- * • 
Ortameı.tep mezunuyum. Aıkerliğimi 

yeai bitirdim. Noterde katiplikle çalıt • 
tun. Daktüo da mükenmıelen biltrim. Ka
tiplik, buna benzer bir vazife anyorum. 
Adres: Aksaray, Gurdıa Hüseylımğa ma
hallesi, lmmıo sokak N. 124. Bürhan 
Cahit. 

-·"···········~"'" .. --······--Erfürt'e, Heidelberc'e. Leipzig'e gide....a. 
oralarda yeni yeni iiniverıiteler kurdular. 
Png'da bqlayan Alman kükiiri bu ..... 
retle bütün Almanyaya ya~a bati .. 
dı. 

Bu mepuır üniversitede milliyet kav· 
ps.ı böylece beı yüz elli 7Jf sürdükte11 
IOIU'a, AYllshırya imparatorlufunun her 
feyİ pamuk İpliğine bağlamalı: sıyasau, 

1882 yılmda üniversiteyi ikiye ayırdı. 
Geçen hafta tekrar çıkan kavp o pamuk 
İpliğinin de koptuğunu anlabyor. Eski 
ünivenıitesinin alametlerini çek dilincWri 
yeni ünôveniteye usandı: bmim dÜfÜDÜ· 
filine ııöre, yangına körükle ııitm'* gilıö
dir. O alametleri •klamaya Çekler ka
dar Almanlarm da hakkı vardır. 

Süleymm peygamber bugiinlerde di
rilmit olsaydı, e.ı.i Prq üniversitesi 
mührünü hangi tarafın saldamaya bak
la olduğuna anlamak için belki bir yol 
bulurdu. 

Galip ATAÇ 

Müeilifi: Na:ımi Şehap 
denize, fil aya bak... 

- Nafile beni aldatamazım 1 
Göziimle gördüm. Ama seni fazla 
üzmiyeceğim korkma... Ben kır 
kanç değilim. Zaten benim ki de 
ne11deyse timdi çıkar. 

- Seninki mi? 
- Öyleya ••• Neye hayret ettin ? 

Benden b8'ka sana bakan bir kız 
bulunuyor da, renden başka bana 
bakacak bir erkek mi bulunmaya
cak? 

- Hayır ama. .• bu adamı benim 
ki deyip kendine maledersen be
nim vaziyetim bir hayli tuhaf olur. 

Calibe elini denize daldırmıt, 
sularla oynuyordu. Batını omuzuna 
eğerek; 

- Kendini alıştırmalısm... -
dedi - başka tü. lü rahat edemez
sin ... 

- Neler söylüyorsun kız! Ş!lka 
ediyorsun her halde? 

MlLLlYET PAZARTESi 3 KANUNEVVEL 1934 

Oıımanlıca lcar§ılıklarım yazdıfı • 
mız kelimelerin öz türkçe mukabille
rini bularak ıeklimizin bot hanelerine 
yerle§tiriniz ve keserek (Milliyet: bil-
mece memurluğuna) cönderiniz. Bil
mecemizi .doğnı halledenler arasında 
kura çekiyor ve kazananlara batıra o
larak birer hediye veriyoruz. Müddet 
bugiin .lqama kadardır. 

1 
2 
3 

" 5 

Yeni bilmecemiz 
1 2 . 3 " 5 6 7 8 9 1011 

••ı ı•ı 1 1 ı•ı ı•ı• 
•ı 1 l 1•1 ı • I 1 1 ı• 

1 1 1 1 1•1 1 1 1 1 
~I 1 1 1•1 1•1 1 1 I• 

l•ı l•I 1 1 
6 
7 
8 
9 
1(; 
11 

ı•I l•I_ 
i 1•1 1 1 1 l•I I 
•1 l•I 1 1 l•I 1•1 

~; 1 1 l•i l•I 1 1 ı• 
_I 1 1 1 l•I I 1 1 1 
•ı 1 1 1•1 1•1 1 1 1• ... 1191 1 1 1111 111 r -

Soldan sağa ve yukardan aşağı 
1 - Fecir (3). 
2 - Bagaj, hamule, bqınan t""' 

(3). Büyük bir adet (3). 
3 - Büyük değil (S). Dürüi, cayrİ 

sahil (5). 
4 - Remat (3). Emir, lwıber, ilim, ıa· 

yia (3). 
5 - intihap et (3). 
6 - Kamer (2). Mabsul, Feyzü be

reket (5). 
7 - Yüzddri lekeler (3). 
8 - Asil, cazibe, cani, mesut, bey 

(3). 
9 - Mar (5), arzu, emel (5). 
10 - Bir me,._ (3), Kita, tan, lıl· 

vur (3). 
11 - Ahit, yemin (3). 

Bugünkü program 
18 Fransızca, 18,30 Pi.ak tiyatro mu· 

sikisi, 19,30 Dünya haberleri, 19,40 
Neş.ir esnasında ilan edilecd<tir. (Kü
çük tulü mevç) 20,10 müsahabe, Selim 
Sırrı, 20,30 Plak orkestra, 21,15 Ana· 
dolu aja:ım , borsalar, 21,30 Türkçe 
IÔzN dans ımıAkisi, Bayan Bedriye Ra
sim, ndyo caz ve tango orkestrası-

823 Kbz. BUKREŞ, 364 ., . 
13: Haberler. Pl.tk. 23,45: Bor•L - Plik.. 

14,15: Haberler. 14,40: Plak. 18: Konf ... ana.
lS..10: Schubertia eserlerinden kuartet kon• 
seri. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkMtruı. 
20: Konfwaııa. , - Pli.k. 20,20: Plak. 21: Ke· 
man kon•eri. 21,45: Şarkılı piyano lıc.onaeri. 
22: Cazbaad. 23,.25: Ka.lı:yehane musikisi. 

223 Khz, VARŞOVA, ı34S m, 
18: Pi1aao konseri, - Sö:ı.ler. 19,15: Haf"af 

kahvehane musikisi. 20: Pıyano ile f&rlulıar. 
20,25: Sözler .21; Karıtık aletlerle konser. 21, 
45: Haberler. 22: Senfonik orkestra kooaeri, 
- Konfert.ns. 23: Rekl&m koııaeri. 23,ZSı Dan.a 
dersi, - Dana mRSikiai. 

Kbz, LEIPZIG. 382 m. 
18.,20: Piyano musikisi. 18.SO: Sözler. 19,lSz 

Birçok balk ıariul&n. 19,35: Aakeri koaaeri, 
20,35: Wkonomik ••triyaL Z0,55: Kültür pro· 
pasandası. 21: Haberler. 21,10: Plik. 21,30: 
Orke.tra lconaeri. 23,40: 19 WICU aana tanııı
Dllf muaikiainden parçalar. 

545 KJ.z. BUDAPEŞTE, S60 m. 
18,30; Koro koaaeri. 19.SO: Dera. 19,30: K ... 

111..n lt.o .. eri. (llonka Febre). 21: Filipi• adal ... 
rında çal11ıa11. ... iki parça.lan. 22: Friedlln ida
reainde opera orkeatratn1nı koD.ı..-i. 22,40: Ha 
herler. 23,30: Çi•ren• orlceıtrası. 24,15: Pli.lıı: 
kons.-i. 

1196 Khz. FRANFURT, 251 m. 
19,.S: Neteli maaiki. 20,45: liaberl ... 21,10: 

Sözler. 21.30: Orkeıtra kon .. ri. 23: Haberler. 
23,15: H•berler. Spor. 23,30.: Oda maaiki.A 
24: Kan,ık halk musikili. 1..ı Gece ko.Mri. 

832 Kbz. MOSKOV A 1714 m. 
17,30: Kzılorda prov&mı1. 18,SSı Kıulorda .. 

için lr:onsıar, 19,50: Kollr:oalar için lr:o ...... 22: 
7abancı dillerde ne,ri7aL 

175 Khz. MOSKOV A, (Stalia) 361 -. 
18,25: Bir opera temıaili. 22,30: Daaa parça .. 

lan. •• lr:.anıık koaser. 
ROMA • NAPOLI - BARt 
18,30: Piyano konseri. - Söz •• plülar. 

21,45: (Bari), Y911.anista.aa m.alııas • .,riyat. 
21,45: 0 Roma,.: Campa.rid.. ~ı .. kantık 
konser. 22.45: Koafera.nı. 23: Var7ete. 

1141 Kbz. BERLIN, 357 m. 
18,30: Pli.le. 19,05' Spor. 19,Jlh Dnoooaot • 

lc:onswi. 20: Aktüalite, 20,20ı Yeni ıarkılar. 
20,40: Haberi .... Zl,10: Tip.b-o bah.ialwi. 21,481 
Dana musikiai. 23: HaberL.. 23,201 Alqam 
lr:o11.seri. 

- Bilakis gayet ciddi söylüyo
rum. Eğer ben kendimi allfbnna.. 
mrt ohaydrm; senin gibi, sevgilisi· 
ni günde bin defa aldatarr bir ada
mı kör testere ile kıtır kıtır kes
mem lazııngelirdi. 

- Korlrutuyorsun beni Calibe! 
- Teli.fa hacet yok. Kendimi 

alıttırdrm dedim a. •• Artrk kıskan
mayorum. 

Nazmi, kürekleri bırakmıf, ona 
bakakalmıftı. 

- Maamafih... kıskanmıyorum 
dediğime de pek inanma! - diye 
devam etti Calibe - müthiş kıska· 
nıyorum .•• Hatta gelmediğin gece
leri nasıl geçirdiğimi bir ben bili
yorum. Fakat bir haftadanberi ... 

Denize bir yumruk vurdu. Sağ 
kolu dirseğine kadar suya girdi. 
Sustu. Bir kaç saniye kadar göz
lerini kartı sahillere daldırdı; son
ra istemiyerek söylüyomıut gibi, 
can aıkıntısile; sözlerini tamamla
dı: 

- Bir haftadanberi artık rahat 
rahat uyuyabiliyorum. Tabiate kar
tı ne yapılabilir. Madem ki tabiat 
erkeği böyle yaratmıf, bunu böyle 
kabul etmekten başka elden ne ge
lir ... Erkek bu! mutlaka batka ka· 
dınlarla da düşüp kalkacaktır! 

Nazmi dakikadan dakikaya al"-
tan bir hayrete düşmüştü. Şimdi 

1JnHiKAYErL!fl1 

Mahzenden 
Gelen sesler 

T ımova -ı1ı acirierinden Bay Zülfi. 
kar ile zevaoai Bayan BıülbüliDı b
tanbu.lda kinıdıı:k ev yüzünden çelane • 
dikleri u:ıkmtı kalmamıttı. Zülfikar 
gerçi meınlebtinde hali yerinde bir 
adwncağız İle de memleicetlerini cavu
... verip büyük bazırunda lstanbula 
muhaceret ettikleri zaınMı ıı.ı ve müllı
lerini orada bırakmıpardı. 

Bay Zülfikıar y-. kış. ba111ut1 si
yah lıadifedeıı ev<ieıı aoem:ioe yapılmıt 

- kasJoet, sırtında lıdlart baıJ<a ku
~tan yamalı cd.et ve ayağında i.slı:ar
piııı bozu-u ayeH<ahbılarile kob.na 
taktığı bir sepet içinde yumurta aatw· 
dı. FJı._ ALiı ı...r.ıKet veniJa. Şöya 
tıöyle evcıeğ.izinin nafakasını eıopluyor, 
ıınııhallıe mahalle clc»aııyor: 

- Y mıııırta... haydi )"UDalrlaa cel
di_ Yumurta alwı be. •• diye ~ tıı • 
haf söylenerek müJtıerileri ı-.disine .. 
undırmaıom yo}u.., da buluyordu.. 

Bay Ziiifi<ar soa zamanlarda Us
küdarda Atpazannda han bozwıtuMı 
bir odada oturuyordu. ·Buranm. hem ki
rası pahalıydı, hem de banop bir yer
di. Kıım ı...._..m imWıını yoktu. Bu
~ için aradı <t.-.dı. lnadiye tıanlla • 
rmda ._-lığa karfl büyük, harap bir 
evde iki liraya bot bir oda buldu. Ki • 
nıla~ bu yere pıırtılannı tatıdı -
ı.r. 

Bu ev üç katlıydı. Sokak kapın -
batılara kadar açık duruyoNlu. Hem 
kapansa bil.. arka bıraft..ı.i boıbçe ka • 
prsmı bqka kiracılar .Oküp sattık! .. 
İçin Na-ttin Hocanın türbeoine ,,,,_ 
ziyecı*ti. 

Ev, on iı:i odalıydı. Her odannda 
da biıu- kiraa ._...ı.. Bittabi Bay Z iil
f'ıkanıı bu ~ulırile taoıflll8}an İ· 
9İtl epkıe bir zaman ve fınaıt li.zmıdı. 
Bayan Bülbiil her ırün Rumeli yacnaa· 
n hamur tfi yeın<!klıer yapm:aK mçin pa. 
• yufka açmaktan etnııfile iki lakırdı. 
etmeğe v.Mi olmuyordu. Eve la§ındık
lanrun üçüncü gecesi i.di Henüz ya • 
taia gİrınişlerdi. Dmnden -ıer işit -
tile.- bu oesler kavgaya beın:ziyordu. 1-
ıo.; de başlarmı ya..tıktan kaldırarak 
kulak kabarttılar. Sesler mmarhğın İ· 
çİnden geliyol'du. lhtiyv ytırmlll'tacı ka
nsma döndü: 

- Abe Bülbül dedi. Sananın bb • 
riatanda adam boğularlar. 

- Yok be Zülfikar •en ele... Bu insan 
sesine WUXllnez. Okl ki ..-talar bir-. 
birlerile kaV'&'ll ederler. 

- Ha ha ... Sapuk aapuk söyle sen... 
Ha kalk gidelim polise habs verelim. 

Bülbül, kır saçlanndan düf<'ll ye • 
menisini idare kanc!ilinin kör ııığmda 
yatağı ~de . ....,,tırarak telitlan -
dı: 

- Abe cece y ..... ı ölüne mi s ..... 
dı.n ihtiyar? 

- Ne va be. .• Karakol fU berk yer
Sesler derinden, boğuk boğuk im • 

laklarlila çarıpıyordu: 
- Alçak... Sen benim üzerime iha.

aet eden bir fabito lmd:msm. Art& ı
nim senin ile beııober ~ğıma 
imk&n y<>ktur !.. 

Bülbül diıoeiile lrocasrm dürttü: 
- Dinler misM Herif zoıbar._ K.. 

el-. kak.ak der. 
- B.. ...., ..... rı* b ..... da w . ...... 
- iyi ..,..,..._ kıör kiir merdiv• • 

teri na..ı iıaenin? 
Herif ııueliğinin üzerine ymnalr -

lııetini ııi,.,.... homurdomdı: 
- Kızdana kafanı be miidün-... 

istenin bawlw ......... merak eder -
tİD ayalini.~ yÜl'Ü... 

Kadm da batma eski mr havlu -
np, battaniyeye ~ loocaamı ... 
lııip etti. 

Herif önde, bafmda pw ı.ıu ~ • 
ye, dinde ödare keec!i!i, çıpialı: ayajua 
pydiii tıenikl...ıe .,;;riiyor, kadın dıa 
ari<:adan a711İ ııülünç vaziyette ııeii,.... .. 
da. 

Bö,-,. Wı.çe,e ç.ımlar, Pnıdi -
lııri cWııa yakından duyuyori..-dı: 

- Hayır_ Bca art* aeain ölüm6-
• •·...d.n 

- E.clep.i:., __,z__ lnı dürı-
111 herif. Beni oldliıeoeiiue - o ....... 

yalıdan epey açılmıtlanlL Seri bir 
hareketle oturduğu yerden kalkb. 
Kızın ayakları ucunda, sandalın j. 
çine bağdq kurclu. Dizlerini okp
ya okfaya, 

- Kuzum bunlar ne biçim ~ 
ler? Bu ne tuhaf felsefe! - dedi
Kimden öğrendin bunları? 

Calibe anlama.dan ezberlediği 
bir dersten imtihan vermit bir tale
be gibi toy toy güldü: 

- İtine gelmedi değil mi? 
- Hiç füphe.iz •.. Ben aenin her 

zaman bildiğim gibi kalmanı iste
rim. 

- EYet .•• Ben enai enai otura
yım, 'sen de bildiğin gibi atrk oy· 
nat ! İstediğin bu ama yağma yok. 

Genç, kıza bir parça daha tıı>kul 
du ve gözlerini yirminci yıqmı 
m henüz doldurmamıt erkeklerde 
görülebilen bir hayalperverlikle 
gökteki aya daldırarak; 

- Benim hiç bir teY yaptığım 
yok sevgilim. •• - diye mırıldan • 
dı - boş gecelerim hep senin ya· 
nmda geçiyor; ve seni seviyonım 
yalnız. 

Calibe kolunu birdenbire sudan 
çıkardı. Cilveli bir hırçmlıkla par
maklarını gencin façlarma daldıra
rak; 

- Koparayım mı bunlan? 
Hunh? koparayım mı bunları? -

--

ŞERİF MUİ-IIDDIN 
KONSERi 

Yana akıam S. 21 de Şehir ( Eıki Frannz ) 
ıunda Numaralı yerleriniıi burün S. 16 ile 19 

Tiyatro
arasında 

• tiyatro giıeainden kapatabilininiı. 

l+l =2 İPEK s1nema1ı öntlmü:ııdeki Pcrıembe başlamalı: üzre, 
nefiı Y• tahane bir proiram 

1+1=2 haııırlamakla m•t&'Uldür. İ p E K 
Tafsilat varın llAn edilecektlr. 

• Doktor Vamık_ ı TEPE~~!~~~5JEH1R ' 

1 <:üsdiyc, Bıtdıt caddesi, s. 10 - '.:.J fir~~&uf Bdi'dirıtıl 4 • 12 • 934 .alı 

......... I!!!!!!!!!!!!!! .................. ........,,( 4...,.,,67 .... 3 )...,.,,9s1 .... s I $ehlllı~Jl1Jj.j1İıfıioso günüı:=ndan 
deki tabancayı kendi beyıüne sık. Saat (20) de 

- Hayır tabancayı değil; fakat şu 111111 1' ı..öndc4ci hançeri ~ bir ok cibi H A M L E 
senin kalbine saplamak İ.$ti yanım. 111 5 perde 

ihtiyar yumurtacı titreyerek bab -
çedeici ocak harabesine yaklaştı. Kuyu 11111111 Yazan: 
gibi açık bir dıeli.ie doğru kulaimı ver· W: ŞEKSPER 
di: Tercüme eden: Ertuğral 

- Bülbül dedi. Sesi..- ,.,..m ahın - MUHSiN 
dan gelir. • •• 

- Abe ne clun!l'oı.ın." Koı zaptiye
ye_. dinle.- mi)Gin ne derdi berif_ Pı
çaktaın bahsederdi. Doğruyac:alı: taze -
yi talata gb... kurtaralım fakiri. 

Ve :ilcisi de ani b.ir kararla nefes ne
fese laıırakola lroftırlar. 

Kanıkolda nö~ s..Jahatün ba
, ... n..aya dayımııf hafiften loeotiri -
yoniu. Zülfbr ~ ııcol't ....ı.-ti: 

- Aa>e omnıur. Uyuınamn değil • 
raaı. Kot ..cıam keserler. 

Polis memunı 'birden bqmı bldı • 
np gözlerini açtı. Uyku ı<n<ml.iğila 
sordu: 

- Kimi keseı-ler-. sizi mi? 
- Yok be bizi. .• kuyuda bir !azanı 

be... 
Nöbetçi fazla tafsili.tı zait &Öt u ek 

karakolıun kapısını haf~ çdcip muh
birlerle beraber yola düştü. Uçü de o
cak harabesinin yanma ııehnoe clunlu • 
lar. Polis cebinden çıkardığı bir elek • 
tr.ik fenerini yaktı. Tabanc.asmı çdrti. 
Kuyu ağzı gôbi bir mmıfezden batnu 
s.aktu. Taş merdivenler aıağıya doğru 
iniyordu: 

- ihtiyar şimdi bekçi melııç:i çağır
mıyalan Siz Rumelilisini:z, cesaretiniz 
vardır. Haydi arkama düı-fuı. Silahı
mız var. H'ıç korkmayın ... 

Eldrtrik f.eneriınin aydınlattığı mer
-di......ıerden aşağıya indiler . Bağnma
lar kesilmifti. Y .d.nız ıa mmltılar İ.Jİ· 
tiliyordu: 

- Ovf c:mımı ç1ktı be... reberdirn. 
- Amma iyi oldu değil rıri7 Yum 

herkes bizi alkqlıyaeıık 
Yumurtacı poasi dürttü : 
- Duyar mrsm yetİ§eınediık.. Çe.o 

bertmiıleı--
- Dur lıablmı acele e-... 
Me!'divenlcri bitirip öaleriınso l'eı

bir kapıdan .,,.ı,_. gli - oclıo:Jı gör-. 
.tiiler. Gazyaiı ti~-Vı feniz bir 
1....., qığmda lıir 4cadm i.lıe, bir herif 
,-- yana ot.nnutlanlı.. Polis ,. aıiı:a
lanıadakileri ııCiriinco ıriilcnk ayap 
blldılM': 

- Galiba bizim oyun ,... ........... 
lan teli.ta d~ürdü. Memur panda oi. 
zin ele vücudunuz !i.;ımı.Jı an-. bu • 
..,ip karikatürlere biç lüzum ,.hı. 

Memıar1a oradakiler uzım UZJllll ko
mıttuiar. BaJüi, Zülıfllıarı diirttıii: 

- Abe eörür nıiUün düny.,. 7.ap

ıtiye de bırıır.d..rla birli.lı: oldu. 
.Polis S Wmttin beyhude,..... k°"" 

kan ibtiyarlanıı loond< ball..n... bhka
Nıloır et.arak I" izahatı verdi: 

- Bay F.-la s..,_. Macide ... 
tö.·dürler. Y arm tiyatroda oynıyaca». 
ı.n (Aile n-w> aamndaılı:i piyesm 
tecriibeoini, ceoe kiııme nıhaba oJma.. 
am diye ı.ur.da yw.pmak istemitkr. Siz 
beybuda ,..... tıdiıt ettiniz, phe'sız o&. 
dunuz. 

lbtiy....ı- homıırcl-ııları 
- Abe ...ıl oyun bu- .A:z ır..J.a 

kcır!Rıdan ::ılı ıta dı bizi 1 - O. N. -

diye bağırdı -
- Kopar! 
- Boğayım mı seni? 
-Boğ! 
- Aaah ! Ne yapayını C!a hidde-

timi alayım? bilmem ki •.• 
- Demek bu ~dar kızgmsm b.-

na? 
- EYet! 
- Ne yaptım sana be kız ben? 
- Bilmiyorum-. Fakat mutlaka 

lv ,eyler yapıyorsun •• Mutlakaa.. 
- Çocuk. .• 
- Çocuk mu? Ben mi çocuğum? 

Sen öyle zannet! Ne yapıp yap!p 
en yakın zamanda seni aldataca
ğım. 

- Calibee! 
Bu "Calibe., , gencin ağzından 

yan hiddet, yaıtt ıitemle çıkmıfb. 
Kız çenesini onun alnına dayaya.. 
rak cevap yerdi: 

- Şekeriiim! 
Öyle ta.tlı, öyle cana yalan bir 

cilve ile aöylemifti ki Nazmi, g8fi 
olm~ gibi gözlerini yumdu: 

- Oooh... Ne güzel, ne içten, 
ne kadar kendini tattırarak söyle
din! 
Kız asabi bir kahkaha attı. Elleri 

ni gencin aaçlarından çekti ve de
minki sokulganlığiyle taban taba
na zıt bir çekingenlikle b8fmı kal· 
dırdı sırtını yastığa yuladL Şim-

Eski Fransız Tiyatrosundıı. 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu akfam aat 20 de 

BUBIR RUYA 
Opent 3 percle 

~ yalan DELi DOLU 
Bü1'ik~ 

1 Askeri fabt"ikalar ili.nlan ) 

Bakırköy Barut fabrikaları 
muhafız efradı için 1 Kanmıu· 
evvel 934 tarihinden 31 Mayıı 
935 tarihine kadar açık eksilt· 
meye konulan 13000 kilo ek • 
meğin eksilhneıine kimse gel· 
mediğinden vermek isteyenle
rin 5 - 12 - 934 Çarşamba gÜ· 

nü saat 14 te Fabrikada satı -
nalına komisyonuna müraca • 
atları. (8221) 
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di çenesi omm alnına değmiyonhı. 
Bir kendini beğenmitlik ta.kmaral'1' 

- Fazla bir teY aöylemiommı _. 
dedi - berke. böyle buluyoır. 

-Ne? 
Nazmi öyle bir şiddetle J"'l'Üt' 

den fırladı lı:i bu sakin demde ııaJt' 
dal bir Okyanoa dalguı: çarpDJıt 
gibi sallandı. 

Saçları darmadağındı? Elleri k-1 
çalarmda, bacakları gergin, kaflatl 
çatık. .. 

- Ne dedin? - diye tekrarf8" 
dı - bir daha söyler misin? 

Kız hiç imfini bozmadı: 
- Bir defa mı? i11tenen bin d" 

fa da söylerim. 
- Demek hayatına lcarıfD11'7 

benden bafka biri var •• 
- Henüz bir karıtan yok. Gö;C 

kulak ol... Bak senden başka bi.rile 
ötede beride dolaşıyormu yıJd' 1 
Sandal sefau yapıyor muyum? Bu· 
nu öğrenmekten kolay ne var!-

• 
- Fakat yapacağım ••• 
Nazmi delirir gibi oldu. Avazı 

çıktığı kadar bağırdı: 
- Ama niçin? Nçiiin? 
Calibe büyük bir sükunetle ce

vap verdi: 
-Bitmedi-
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lttihad ve Terakki! 
~(llAHAEDDIN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

er hakkı mahluzdur. Yazan : A. C. 

ff af iyelik ve irtişa ile damgalı 
olanların defterle-

~inin tutulmasına karar verildi 
'.lıtiPdat devrinde bir çok reza- takmı denilerin kin ve garazma bir 
• denaetler irtikap ederek nice mecra oluyorum.. Bundan dolayı 

lar sömlürmü,, nice canlar zerre kadar fütur getirecek ziifı 
1 olan bir taknn alçak Pata· kalp eshabmdan değilim. Ceımiye
lıeyterin lsta.nbulda herhangi tin mi.nevi himayesinden: arkadat
~d~izliğe ıkalkıf!Damaları i- larmıın teveccüh ve muhabbetin-
·~arında ileride tart muame• den ıb~ bir kuvvete ihtiyacım 
~dmak üzere muhtelif ordu yoktur. 
lrına gönderilmelerinin karar- Mevlan zadenin verdiği konfe-
dığı haber. verilmitti. Bunlar ransta ve hU&U~le gazetesinde yaz. 
da Topkapı sarayı muhafızı dığı fıkralar benim kadar sizleri 
~ez kumandanlığında bol de müteessir etmi,tir. Merkum 
ilıevcut olan pB.falardan M.A. hakkında mahkemeye müracaat ve-

. ,lir gibi bir takım 1efiller'..1 ü- saire gibi kanuni veya talın ne gibi 
orduda fırka kumandanlık- bir muamelede bulunmaklığıma mü 

• 'Ve Kabuakal Mehmet ve Ke saade olunacağnu biJ.dirmenizi rica 
tibi alça:klarm da altıncı ordu- ederim. 

le"' · d"ld"k " · "-a.atamonuya tayın e ı 1 • Merkezi ırmumi Mevlan zade Rı-
~11.ıetel.erde _görülüy~r. Oçü~ü fa.t beyi &w:turmak için doktor Ba
~o tayın edilenler brreıı .. ~ haddin Şcııkir beye her türlü aali.hi
. rlar •. B1;1 alçaklann h~rnyet yeti veı~ği ~~de bu mektuba 
.•. edıldıkten ııonra dort ay yazdığı derkenarında diyordu ki: 
h halde lfi.la muhterem ordu- "Bunlara cevap vennek tenezzül 

Şerefli ünifonnasmı ~ı- dür. Hiilriimetin nazarı dilıkati cel
o.lmalan b~ zabitleri~:ri bedildi ve tetıkikat yapılıyor. Bera

~· r etmekte iken blr de böy- yı malUm&t lmmbul heyetine. 
fUI ~iyetı&i:z, al~. ada;mla· Demek ki Mevlan zade ve ~~un 
, ~ ıt batma geçırı~ı bu gibileri istedikleri gibi sövüp say. 

heyecan derecesmde art- makta devam edecekler, ve cemi-
IK r, _ yeti her gün biraz daha halk na-
. ~daki. bir çok patalardan zarında düfiireceklerdi. 
r den mu:ktedıirleri ordularda O günlerde ittihat ve Terakki 
0rehilirler, istenilen yerlere ta- cemiyetine kızanlardan birisi de, 
0lllnabilirlene de hafiyelik, al- meşrutiyeti müteakip latıınbulda 

lıır*tzlılı: etmit, her türlü çok çalıflllıf olan avukat Baha bey. 
Ve insani meziyetlerden ta- di. Avukat Baba bey merkezi umu

mahrum olduklarına umu- miye gönder<liği bir mektubunda 
· ~t getiııilmit olan rezille- diyordu ki: 

~tllı:it kaytbetmeden tardoluna.- "Ekseriyet} on tenmıuzdan sonra 
'llll'ice gönderilmeleri mümkün cemiyete girmiş, bir kısmı da ma. 
bunda her nasılsa mahzur gö- rifetimle cemiyete sokulm°' zevat. 

b· İ kat'iyen.kabul. edilemez. tanmütetekkil İ&tanbul heyeti mer
ıye nezaretli bn ıcraatta de- keziyesi, mukaddes cemiyeti bedhi
edeceık olursa bü!"lı1 orduları- nane emellerine, niyetlerine, nefsa 
aiti zahitlertin istifa edecekle- ni garezlerine alet edinmek derece

n emin ola.bilirsiniz: . . )erine varıdırdrklarından bu bapta-
~lırada alçakça hafıyelık etmiş ki tikayetleri ana lüzum görüyo
kalıııun için cemiyetçe idamları· rum. 
hn. rıı..r verilere& yaralanmış olan Heyeti merkeziyeclen Refik be-

akaıın N., alay müfettişi M., ye ırönderilen mektupta dessas,hi-
~İ eşha.am hala milletin ha- lekar, olduğum, dolandıncılı.k ile 
· lllden para alıp durmaları ve iştihar ettiğim cihetle cemiyetten 
lUe formaları sökülerek alenen tardım esbabı mucibesile tarafını
~lunduğu ve lstanbula geJ.di- za bildirilm~, binaenaleyh benim 

tİİI\ rezili.ne tahkir edildiği ına· gİlbi bir kimsenin kendilerinden 
()lan kaymakam F. nin rütbesi uzaklaştın!maklığnn lüzumu ileri 

li~ 01unarak dördüncü orduya sürüknüştür. 
't il edilmesi bütün zabitlerde har 
e l\ezaretine kartı fe11& bir zan 
lldil'ma.ktadır. Onun için ordu-
80lameti namına hafiyelerle 
İlden olan patal:arm ve beyle-

(Bilmedi) 

....._ tabii kanuna temas ettiril
'Ve dıvamharp k~a bağlan 
tartile - matruden ve iktidar

\ l'ın da telı:aütlükleri yapılmak 
'l'e açıkta olarak üçüncü ordu
~İlrıderilmet<i ve bunlann remıi 
'~ahi giymemelerinin emro
~ ı rica olunur.,, 
il tahrirata harbiye nazın Rıza 
"~an aşağıdaki cevap alınmışb: 

'.lf tıngııe kararile lıtanbuldan 
~edilmeleri lazmıgelenlerin "or
!\ 'çıktarına,, namile vilayetlere 
\1 derihnelerinden b...ıca ne har
\1 e l\ezaretince, ne arkadllflarca 
~~re bulunamadı. Onun için bu 
~~uldu. Bınıun üzerine bazıları 
l"l.itlii!klerini isteyerek kaldılar. 
~katanlar da ordulam gönderi
~~· Ancak hafiyelik ve irtişa ile 
~ et kazanmı9 bir çok adamlar 
\~duğundan bunlar hakkın<la 
\t· 1Ye nezaretile yapılan istitare 
~eainde gerek bunlar, gerek 
'"'!· datlarmdan çabuk ve kıdemsiz 
\

1 edenler icin bir defter yapıl
~: kaııarla,tınldı. Bu defterlere 
ı 1 acaklarm gayet gizli bir suret· 
~~e"kezi umumi tarafından bir 
\ 

1lı\ ile bildirilmesi lazımdır. Ka
~~1~al ve Kenan pafalar mevkuf. 

&ar ve öyle kalacaklardır.,, 
~i~ 11 .aralık ittihat ve Terakki ce
~~ ~ınin azası ve en ziyade dok
\\" ahaddin Şakir bey, lstanbul
'~ llreyen muhalif gazetelerin hü
iııl l.irı.a nıaruz kalıyor.tardı. Bu hü
~~ ar en ziyade Mevlan zade Rıfat 
~ \arafından yapılıyordu. Ona 
l't ttı:zan Doktor Bahaddin Şakir 
\~ lı\erkezi umumiye yazdığı bir 
« l:ııbunda diyordu ki: 

lıı (Çalbim, hissiyatım ve iktida
ı.~ derecesindeki me ıaim bir çok 
;"l\a.n1ardan beri beraber çalıttı
\ı,biirriyet silah arkadatlarımca 
~ l.irı.ıdu • Sırf hizmet emelile ça-

l\ \'e bu sebeple taaarruzlara 
~ef o1an ~azı. aı-kada~.~arım gib} 

Köylünün Ziraat bankası
na olan borçları 

ANKARA, 1 - Ziraat baoka.sma 
olan çiftçi borçlarmm on beş aenelik 
taksitlere ba.ğla.nacaiı kuvvetle söyle ·• 
niyor. 

Yakında bu meselo fırka gnopunda 
göroşüleçelrtir. Hükı'.ımetin bir kanun 
tddif edeceği anlaııimaktadır. 

Ziraat ban!kasında sa.18.hi,..ıtar bir 
zat diyor ki: "Bu ......, umumi tıop
lantıda bu meseleye dair rapora veri • 
len cevaptan batka eöyleneoek bir !eJ' 
yoktur. Alacalı:lanmı:mı uzun vadelere 
bağlanması ancak faizlerin indirilme • 
sine bağlıdır. Bumm neticesi olarak 
bankanın f!"'Ürinde bir eksiklik göo:e 
çarpacaktır. Bu hadi.eyi önlemek >çm 
....,_yenin ar.ttınlımmı icap eder. Bu 
da devlete ait bir meseledi.-~, 

Halkevindc konferans 
Halkevinden: 
Bugün (3-12-1934 pazartesi günü) 

saat ( 20,30) da Alaykıö§künde Bayan 
Seniha Bedri tarafından konfen.nıs v&o 
rilecek arkasından temsil ıubemiz ta -
rafmdan ( Saılraryamn tayyarecisi) ve 
(Eski adetler) piyesleri tema.il edilecek
tir. 

Yer azlığı yüzünden tertip edilen 
dıwetiyeleri. ioteği olanlar Alaykötkü 
İç işleri çeW...eninden saat ( 17) den 
aonra alabilirler. O gece kapı tam ( 20) 
® açılacak ve çocuk ~lınmıyacaktır. 

Tramvay, elektrik 
Havagazı 

(Başı 1 inci sahifede) 

kiki.ne başlanacaktır. 
Oğre"diğimize göre, Tramvay ıir· 

ketinin hareket tarifesi tetkik edildik • 
ten sonra maliyet fiatları da kontrol &o 
dilecektir. 

Kömür fiatlan geçen seneye na
zaran düşmü§ olduğundan tramvay §İt"• 
ke,.ıden bilet ücretlerinde tenzilat 
yapn ...,., istenecektir. 

Hazırlanan bir pl'l>jeye göre bugü ... 
kü fiatlar üzeriodon ikinci mevkilerde 
20 ve birinci mevkilerde 10 para kadar 
tenzilat Y"Pılacaktır • 

Tranıvay ,irketi.nden sonra havaga
zı ve eld<triık fiatlannın tarifeeri de 
tetklk edilecek ve tenzilat imkim olup 

ı" ı araıtırılacaktır. 
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\ Soyadları . . • 

Rum, Ermenı, Yahudiler 
de soyadı alıyorlar 

Bütün yurttaşlar ad almakta kanu
nun tatbikinden 

• 
Önce hazırlanmış bulunuyorlar 

Soy adı işinde Rum, Ermeni, ve , 
MllfffVi vatandatlar da çalışmağa başla· 
mışlardır. s d . . 

Hele Musevi vatandaşlar adlarının Oya 1 IÇln 
türi<çe olmaoı iıçin hazırlık yapmışlar • G .. •• 1 d.r. Kültür ~.ve Mkçe konuş- Uzel 0rnek er 
mayı yayma cemryeti de bu fl1'Sattan 
jstifade ederek. Musevi vataodatlar a
rasında ırenif propaeancia yapmakta • 
dır. 

Dün görüştüiümüz musevi vatan .. 
daşlar, yeni aoy adlarmm bütıün Türk 
vatandaıları arasmda muhtelif milli -
yet prensiplerini ortadan kaldırdığını 
söylemekte ve bütün sevinçle bahset • 
....&dedirler. 

Rumlar da yeni soy adlanm almak 
için uğraşmaktad1rlar. Kiliseye mensup 
olanlardan itibaren herites ooy admı ba
zırlatmtt<r. 

Ancak kanuni muamele yap..,:..ı. i. 
çUı henüz yeni eoİr gelmediğinden u.ü
fua msnw-Juld..,.,na müracaatlar çok de 
ğildir. 

Enneni vatımdaılaMan isimlerinin 
-ıarı..da (yao) ile kanunun kabul et
mediği ünvanh .. bulunanlar .da IOY ad
·larını değiştinneık için hazırlık yap • 
"""3rdır. 

Yıl baıına kadar bütün Enneni, 
R'lllD ve Mu.sevi vatandaşlar soy a&a
rmı Öz türkçe olarak kıaıbul etmit lııu • 
hınacaklardır • 

Dün bir muhattirimi.z Rum ve Er
meni vatandaşlardan bazdan ile yemi 
ooy adlan lıaı.ıunda görüşmüştür. 

Bunlar kanunun ilk zamanlarda 
yalnız Müslüman Türk v.ıandaşlanna 
ait olduğuıw zannederek t>OY adım d&o 
ğİ.§tirnıdrte geriye kalmıtlardır · 

Fakat sonraları bunun bütün Türk 
vatandaşlarına ait olduğunu anlayınca 
hepsi brden isirnlerini hazırlamıılar • 
dır. 

Yeni Soyadı alanlar 
• Belediye kimyahanesi kimyager -

!erinden Bay 1 s.mail ( Oıhay), kimya· 
ger Bay Cemal Osman (Ergin), Bay 
Nur<>ttin (Kuzu), Bay Halm Cemal 
(Alııç.tt), Bay Ali (Uzcan), Bay Cev • 
det (OztıiWk), Bay Hiıkmet (O:d»l
giç), Bayan Fıloret (Yeşilyurt), Us.kü· 
dar ja.nclanna kumandanı Bay Tursun 
(A.pe.soy) eıoy adlarını almış1"rdır. 

* Ebüs...ut cadde Türk ayna fab -
rikası saı.;;.i Bay Heşat N.uni (Arik 
Türk), Binbirdi.rek mahallesi Diz<>ar 
mahallesinde oturan komisyoncu Bay 
Abdürrahman (Kaya)r Topçulanla las
tik fatmkasr vekili um\llmi.si l:lay Sadi 
(Glııgin), Emniyet miidüriyeti biırinci 
tube müdüru Bay Nuri (Erginer), 
Emniyet müdüriyeti 1 cİ şube müdür 
muavini Bay Sadullah (Yeğin), Emni
yet müdüriyeti 6 CI ŞUOO ır.üdıiriyeti 
miidür vekili Bay Emin ( OzyürEk) aile 
itımidiır. Emniyet miiıılüriyeti 6 cı tube
müdüriyeti başmeıtlll'"u Bay Omet
(Ozgiray), Emniyet müdüriyeti 6 cı 
şu.be komiserlerinden Bay 1 S>nail Hakkı 
(Coşkun), Emmı""t müdüriyeti 6 cı 
ıube lromiserlerinden Bay Halil ( Ka
rayaya), Emniyet müdüriyeti 6 cı §41· 

be komiserlerinden Çengelköylü Bay 
Feyzi (Oral), Emniyet müdüriyeti 
6 cı ıube polisi Bay Sait (Gönül), Em
niyet muı.·urıyeti kaçakçıhık bürosu 
komiserlerinden Bay Hamdi (Bozyiğit), 
enıniyet müdüriyeti 5 ci §uOe komiser
lerinden Bay Mehmet Ali (Ercan) , 
emniyet müdüııiyeti S ci tul>e ınemur
lanndan Bay Münir (Ay) soy adlarını 
almışlardır. 

* Taılıat.ıkuk memuN Ata (Sayar), 
tahaıldmk ımsnuru Adil (And), tahak
kuk memuru Ali (Gürbüz), tahakkuk 
memuru Şüikrü (Aıkça), tahakıkuk me
munı Ku Lbi ( Çilker), tahakıkuk me· 
ID\ft'U Kemal (Turan), katip Niyazi 
(Kaya) esdci aile iomi. katip Kazım 
(Güogör), mutemet Emin (Kutlu), 
tah&ildar Süleyman (Ozbek), Mu..ta • 
fa (Yılmaz), Recep (Y~k), ~e".zi 
(UnaJ), A..U (Barut9ll oglu) eski aile 
ismi. Cevdet (Kocaman), Cebbaır (A
n:k) Mehmet (Tuğrul.), Niyazi (Gök:· 
me,;), Reşat ( Y ıldınm), Ali Şaki!' 
(Topal oğlu), Reıat (And), Cani! 
(Yavuo:) H. Ferit (Doğruer), Mu-
ammer (Utt.u), lbrahim (Oztiiri<) ""'Y 
adlarını ahnıılardw. 

* Tüccardan Sani zade Bay Mehmet 
Murat soy adı olarak (Hun), kauçuk 
tekni.siyeni Bay Seyfi ailesile birliıkte 
(Sertelli) adını almışlardır· 

* Gazetemiz idaresi memurlarından 
Leman Halil eski aile ismi olan (Damat· 
zadeler) karşrlığr olan (Gürgan) ı soy 
adr olarak almıştır. 

* Askeri mittekaitierinıden miral::cy 
Tokatlı Bay Tevfik (Soğukpmar) soy 
adını almıştır. 

* Kaba·la§ lisesi fransızca muallimi 
Bay Şerif ıoy adını (Barlas) kabul et-
miştir. 

* Beyazıt Vezneciler Nn. 60 ta 
AbdüTrahman ve Hayrullah kardeııler 
(Ozcan) soy adını almıılardır. 

~ Trakya tapu ve kadastro müfetti· 
§1 Bay Emin (Mutlu) ıoy adnu alnut· 
tır. 

* Balıkpazarında tüccar Bay lbra
him (Ozdemir) soy adını almııtır. 

* Ekim bakanhğına bağlı T o.kat 
memurlan aoy adlarını §Öyle alımılar-
dır: . 

f - Ziraat müdürü Bay Hüseyin 
(Balcı), e$kİ 9<Y'J adı. 2 - Orman 
müdürü Bay Cesnal (Civelek) eski soy 
adı. 3 - Baytar müdürü Bay Ratip 

ANKARA, 2 (A. A.) - Türk Di· 
li A?'a§lırma Kunmıunun soyadlan 
hakkında bildireceği C. listeA!e D. li&-
tesinin birinci kısmı aşağıdadır: 

Caf • C..•, Carfı, Cagritekin, Cakii
baey, Calayır, Canimkurbigi, Oıınıı, 
Can T;mur, Cavlı, Cırçk, Cica, Ciçin, 
Cuci, Cucuboğa, Cucun, Culibigüm -
ka - , Culu, Cuya, Çaça, Çagala, Ça
gan, Çagatay, Çagırbeyke • ka - Çag
ri bey, Çagritelrin, Çaba - Çakabey, 
Çaban, Çaban Timur, Çaka, Çaan, Ça
kar, Çakar, Çakas, Çakırbey, 
Çakırça, Çakma«, Çalbay, Çam Tu
~un, Çamır Taytı, Çapar, Çapak, Çar
boğa, Ça-, ÇaYdur, Çavum Mirza, 
Çeçen - Çamuka, Çek:çen, Çekim, Çek
tin, Çengiz, Çerdik, Çıbık, Çrbuk, Çıl
gaaıt, Çontay, Çmgay, Çınkılıç, Çin • 
gılıç, Çin Timur, Çlrlka - ka - , Çiçek
~. Çigçi, Çiman, Çintosun, Çoban, 
Çocyk, Çolı:an, Çoku, Çolpan, Çoraba
tur, Çormııın, Çuglan, Çulpan - ka • , 
Çur, Çurgatay, Çurku, Çümendür . 

-D-
Dakak, Dariga - ka • , Davaılmur, 

Dayan, Daye - ka - , Dayıkaraca, De
ınirbaga, Demirt"Y, Deniz, Dengiz, 
Derin, Derse, DiI .. '• ' ~uy, Dolanbay, 
Do'.bun, Dogantiınur, Donat, Dorman, 
Döğer • Döker, Dönder, Dulkadı.r, 
Dulun - ka • , Dulunöe - ka -, Dum • 
rul, Duran, Duratimur, Durman, Dur .. 
sun, Duva, Duvahan, Duvdurııa, Du • 
yu - Tuyu, Düdük, Dündar. 

(Akse!), 4 - Orman birinci sınıf mii
hendio Bay Talat (Eseo), 5 - Hay. 
varı sağ>lık memunı Bıay Meiımet Ali 
(Akpulat), 6 - Baytar katibi Bay z.;. 
ya (Parlak). 

* TürWye Cumhuriyet Merkez Ban. 
kasr memurl........ıan Bay Muanwner 
Aılımet (Bilge) soy adm.ı almıştır. 

'·' Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası memurlarrndan Ba.y Mehmet izzet 
(Korkut) soy adını alnuştır • 

* lstanbul gümriilderi ~ müdür • 
lüğü evrak kaleminde. llıraıJıim (Ozcan) 
soy adını almıştır. 

* lstanbul tabibi adlisi Bay Env.,.. 
Karan, üçüncü ceu. maıhkemıe1i aza.sm
dan Bay Hikmet Gümüş, birinci ceza 
batkiiti4>i Bay San Yasa kelimelerini 
ııoy adı olarak alnıı1lardw. 

* Erkanı Harbiye mirlôvalığınd..., 
mütekait general Sabri soy adı olarak 
(Değer) i seçmiştir. 

* Gü.l!lıane ha5'taı>es<i ronıken mual
limi miralay Dr. Boıy Şükrü Emin soy 
adı olarak (Emil) i seçmiştir. 

* Bursa Uludağ maden IMlyu saba.i 
Bay Sıtkı (Ulusu), resmi il.ilnlar Türi< 
li:mAet ~!'keti memurlarından Bay Ni
hat (Yalçın kaya), Sadrk (Ozen), 
Hüsnü (Erdem) llOy adlarını al.nıJlar-

dır. 

" Akman ,, Soyadı 
ea-tenizin geçen sayılarwıdan bi

rinde Emi.nönü bı,pu memurlarından 
bir zatın soy adı olarak (Akman) kul
lımacağıru gördüm. (Ahnao) baobamnı 
adı olup bu namı adımla biriilde kul
lanmakta ve resmi işlenle de aylardan· 
beri istimal. etındote olduğumdan soy • 
dl olarak ayırdığım bu isimden dolayı 
ileride bir yanlışlığa y...- verilmemek ü
zere böylece yazm•ırzr diler Ye saygı. 

!arımı &unarım. 

ı.tanbul birinci noteri 
E.p..,f Akman 

General Kazım Dirik 
lZMlR, 2 (Milliyet) - Valim.iz 

General Kazon lran Şebi~ §dır>
mizi ziyaretlerinde Atatürk.e kendi • 
sinden bahaederk- kullandığı ener • 
jik minaaına olan dirile kelim.es.ini 
soyadı ol&ra.k a.lmr.,tır. Belediye rei.ai 

1Behçet de Uz soyadmı alını~. 

Hilaliahmer balosu 
Hila.Iiahmer cemiyeti Beyoğlu p 

be&i tarafından terıtıip olunan balo 20 
kiau.nuevvel 1934 per§embe ırünü ak • 
§amı Per..,..Jas salonlarında ~ -
tir. 

Balonun mükemmeliyetini tEnıin için 
Dahiliye vekili Bay Şükrü Kayıımn ri
yasetinde l'e§eklriil eden tertiıp heyeti 
çah~drr. Bu baloya iftiraıtda bu 
hayırh cemiyete muavenettıe bulnulına
IJ hallmnızın yüksek duygulanodaa 
beldenilmdotedir. 

Fakir çocuklara yardım . . 
ıçın 

(Artık girdi) diyebileceğinWz krpn 
90ğugundan ve bu. ıoğvgun getirdiği 
hastalıldanlan yoksuz yurttaılarımm 

5 

Gltlı~~u y©ı~o ' 
I"I"1 iİSEI. OBKBI"I"11Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayü takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Ba m_u.sabakaya yalnız. fiseler, yüksek mektep talebeleri iftirak 
edebılırler. Y a.zıların gazete yaz.ısıyla az.ami 75 ue asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazıl17Uf bulunman Uiz.ımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
1 Geçen haftam güz.el yazı müsabakamızda birinciliği (Verimli a. 
adım) aerleuhalı yazı ile Galatasaray lisesinden T eulik Sadullah, ikin
ciliği (Cumhuriyet deurinin demir labrikalaıY) aerleuhalı yaz.ı ile Ti
caret mektebi talebesinden Faik Şövalye kaz.ann11,Lardır. 

Kendilerinin hüuiyet uarakalarile birlikte idaremize müracaat ede
rek mükafatlarını almalannı rica ederiz.. 

VERiMLi ADIM 
Bunılan on beı yıl. öıgüne ılei'in (ka

dar) her yöniimüzü '"8rMl bir boyundu
ruk içinde idik; bizi kıskıvrak bağlamak 
ist_. bütün bir acuna karıı ko~.,-ak 

girifliğimiz savaı ve onun ardından da 
sryasal ve soysal azadımızı (hürriyet) 
kazandık. Bununla beraber bu azadın tü
ke! (Tam) olması görünmeyen boyundu
ruklarmdan kurtulmamız demekti. 

dSnme yolunu tuttuk. Dil değiıimi daha 
yenidir, baflangıcmdadır. onu ilerletmek 
buduna yayımanm yolunu bulmak uğu
runda, her yolda, olduğu gibi i.Ik verim
li adnm da Ulu Onder attı. Gazetelerin 
öz türkçe yazılara baıyeri vermelerini 
ve bundan böyle, gittikçe öz türkçe ya.. 
zılarm çoğaltılmalanm diledi. 

Gereklikte bu buyruk çok özlüdür, dil 
fes değ'ild.ir; ve birdenbire atııar..z, 

Ulu önderin verimli göoterişile bu yolda 
ilerledik, birçok deği§Ömler yaptık. 

Değişimler çokluk (dı:seriya) yıkıcı yavat yayq yayılır. Yazı da böyledir, ve 
olur; bizde ulusal ı;tizlikle bu görünme- yazı değİ§İmİ de böyle olmuıtur. Geç:rni-
yen boyunduruldan ı,;..,.. birer yıktık, ti anarsak, o çağda da yeni yazıyı yay. 
Türk hatı.muna soysal yerini verdik. makta gazetelerin büyük yardımı olduğu-
Bizi birçok ilerlemelerden alıkoyduğun. nu görürüz. 
dan ötürü dinle acwı işlerini ayırdık, Yazı gibi dilin de yayılmasında baıaıım 
kendi malımız olmayan fesi, yaznnızı o- (matbuat) oku§Ua (kitap) dolrunağı çolı> 
kunmaz yapan Arab yazısını atarak hü- tur. Dil değişimlerini yapanlar yazıcılar 
tün bir acunun giydiği ba!hğı bütün bir ve ozanlardır; bizin dilimizi bozan, kö-
acunun yazdığı yazryı aldık, batının tüleyen ozanlar w yazıcılardı; düzelt-
(gaıb) bize yanlış öğrettiği g<>çnıqimizi mek ip de onlara yüklenmiJtir. 
(mazi) ®şeleyerek (tetkik) geçmİ§ bil· Büyük Onderin bunları iı başına çaP 
gisinde (tarih) kazanımlı bir değişim ran buyrukları bu baknnd- özlü ve ab-
yaptık. lan adnm verimlidir. 

En sonra da dilimizi Araba, acuna kul Galatasaray lisesinden 757 Tevfik Sadul-
olmaktaın kurtarmak uğnında az dilim.ize lah. 

Cu~huriyet devrinin demir fabrikaları 
Büyük Türk milletine sevinçle bildire

lim ki hükiimetimiz; dünyanın ea zengin 
aanayÜne el atnuş.trr. 

1 yi bilmelldir ki demir; meda>i ciha· 
run temel direkleridir. 

K....,., deniz, hava, yeraltı ve denizak.ı 
hep demir ıanayiinden çrkan eserlerle do
ludur. Ve milletler müdafaalarını başlı· 
ca demire borçludurlar. 

Biz 935 rakamını sevinçle yazalım. Çün 
kü bu sene içinde may11 ayında demir 
sanayü fabrikalarının temelleri atılacak-
tu. . 

En büyük işlerimizden biri olan demİr 
sanayiine aiıt bütün projeler yapıhnıt 
ve Olronomıi bakanlığmm. yüı..dr tet
lcikine brrakılmııtır. 

Demir ıanayiinin ne kadar mühim ol
duğunu her ferd bir kere etrafına bakmak 
la anlar ve demir madeninin miithi§ sar
fiyatını öğrenince hayretten kendini a· 
lam az. 

Cumhuriyet hükômetimizin bu yüksek 
takdirini tamamile yerinde buluruz. Ve 
bHatereddü:t hükmederiz lci büyük hii<ii· 
meômiz; memlekete en faydalı ve randı
manlı itlerle meşguldür. 

Bet senelik pl.ilnrınrzın en ehemmiyet
li kısmını teııkil e&n demir sanayimizin 
aldığı istikamet "Sümer Bank' ,,ın en 
müsbet ve verim:i iılerinden biri olacak
tır. 

Mesud doğan ve ırürbüz büyüyen "11-. 
ve (Sümer Bank)!arm §imdiye kadar 
memleketimizin mensucat bran~ma yap
tıkları bim>etleri ifıtiıharla yadedileceği gi 
bi önümüzdeki hazırlıldan vatanı hemen 
hemen her türlü levazım ihtiyacından ve 
harice müracaattan vareste kılacak bü
yiiklükııedir. 

htatistiklere ıı:öre Tiiriı:iyemizin ııene. 
lik demir ihtiyacı on milyon lirayı bul
maktadır. 

Halbulci meml...ketUnizde mevcut zea
gİn demit- cevheri - ham maddemizden 
talu:ninen vasati yüzde 65 (saf demir) 
a.u ~;,!>ifmek üzere üç biiyük izabe~ 
kasının kurulması ve dökümhane inp.sı 
teobit edilmiştir. 

Bu tesisat; bir sene içinde demire .,.... 
diğimiz para ile yapılabilecektir. 

Meşhur Krup müessesesi de demir fah 
rikalarmuza büyük alaka ıröı.ter...-ek bu 
mühim iıletıney'i muktazi makineleri ....,.... 
mek için bir demir ıwılaşmuı mukavelesi 
imzalamak üzeredir. 

Dünyada yüksek il:ıtisaa.ile ve bapınııa 
kudretile arulan Krup tarafından görteri
lecek fenni yardım ve hükiimeılmizin de. 
mir elile ülkemizin en batta gelen maden 
cevherleri 935 yılında işliyecektir. 

I ı ledikçe parlayacak demir memleloeti. 
mizde hiç bir nkit pas tubnayacalrtır. 
Ticaret mektebi talebesinden Faik Ş... 
valye. 

Yunan - Bulgar hudut hadisesi 
ı- (Ba~ 1 inci sahifede) 

kikat rapc.ru sefarete verilmiştir. 
Bulgar Harbiye Nezaretinin tebliği 

Sofyadan dün ıelniıxıize gelen haber· 
)ere göre Bulgar Harbiye Nazın hudut 
hadisesi hakkında bir tebliğ hazırlamıı, 
gazetelere vermiıtir. Tebliğe göre ayın 
yirmi dokuzunda T ospokt cenubunda Ba
laban köyünde oturan yedi erek, çocuk
tan ve karılarile beraber, Yunan hud ... 
duna geçmek iizere geceleyin kanınlıkta 
yola çıkmıtlardır. Tilırradda, Köstencik 
mevlmnin nöbetçi zabit.ine bu kaçıı haber 
verildiği için zab>t, bütün karakollara te
lefon ederek haber vermiş, bunlardan bir 
tanesi, sabaha karır kaçanların izini bul
muıtur. 

Takibe girİfmit ve firariler tanfından, 
müfreze üzerine ateı açılıruıtır. Bittabi, 
Bulgarlar da durımmııı, ateı açmııtır. 

Bu sırada fazla sis olduğu için, etraf 
görülememiııir. Müfreze, Yunan hudu
duna bir buçuk kilometre kadar girdiğini 
farkedememittir. 

Neticede, kaçan erkeklerden beşi öl· 
müş, ikisi de yaralı olarak, Yunanlrlara 
iltica etmiıtir. Kadmlar ve çocuklar ya. 

korumalı: bepimizİ.n boymımuza borç -
tur. 

Bu borcu ödemiş olmak için kulla • 
namadığımız eski çamaıırlarunrzı, ço -
cuklarnmzın eı&ilerini hinıayeietfal ce
miyetine vereli:ın. 

1 
kalana..k geri alnunııtır. 

Bugün, Buiaarlardan ve Yunanlılar • 
dan mürekkep ilı:i heyet tqekkül etmit
tir. 

Arnauutluk - Yanan hududu 
ATINA, 2 (Milliyet) - Arnavutluk

tan gelen yolculann temin ettiğine göre 
eski muhariplerin Arnavutluk arazisine 
girememeleri için Arnavutluk • Yunan 
hududu ehemmiyetli surette toakviye edil. 
miıtir. . 

Bulgar Ajann ne diyor?! .. 
SOFY A, 2 (A.A.) - Bulgar Ajan 

sı bildiriyor: 29 Birincitetrin gecesi 
bir ta.kon poma:kalr birçok hayvaıu .,_ 
le geçirerek Y unanistana d<Jlğru kaç
mağa çalı§ID.lşlardır. Hayvanların ça
lmmasmdan haberdar ediılen Bulgar 
ukeri kaçanların takibine koyulnwf
lardır. Bir Bulgar hudut deıvriye kolu 
r.ia ve karanlık içinde aldanarak Yu • 
nan hudut hattını bir kilometı-e kadar 
geçrek 30 Birincite§rin aa.bahı saat al
tıda kaçanlan bulmuş ve bunlar dur , 
emrine silahla mukabele ettiklerin • 
den Bulgar hududu muhafızlan da ..,. 
le§ açmıflar ve beş pomağı öldünnii§
lerdir. Diğer il<l pomak kaçabilm!ştir. 
Poma.ldann kadınlan ve yedi at ve 
150 kuzudan ibaret olan hayvanları 
da tutulano.k Bulgar topraklarına ge
tirilıni§tir. Yarın Yuna.o ve Bulgar za• 
bitleri arasında bir topJ,-•- -· -·1" • 
c;ıktl'" 
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ME- ML- KETJ;&:'fJüiliJ · Eski ''harem ağalarına,, so.qadı. ~ illiyet'in Romanı: 51 

)'azan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Beni 23 saattir bir gölge gibi takip 
eden bu adam kimdi? 

Hülasa 
1 

boyuna bu yoldan memlekete gi
diyordu. Bundan daha mühim ve 
daha acele hangi it olabilirdi?. 

Yüzbatı Ladoux bana tU haberi 
vermitti: 

- M. de N... Madride giderek 
sizinle temas edecektir. 

Alpullu fabrikası yeni yıl Harem ağaları kaç kişı 
mukavelelerine başladı kaldılar, nasıl yaşıyorla~ 

Şirketin önümüzdeki sene de 100,000 
tonluk pancar ektirecegi· anlaşılıyor 

EDiRNE, (Milliyet) - Edi ıı:ıe yaç gösterdim. Şefik Bey dedi ki: 
kurtulu~unun 13 üncü yıldönümü - "Hakikat halde geçen ekim 
tenliklerine i~tirak etmek üzere yılının kuraklığına ve bu yılın tir
Edirneye gelmit olan Alpullu şe- ket için zararlı bir yıl sayılmıf ol-
ker ve ispirto fabrikaları müdürü masına rağmen pancarı ekicileri 
Ali Şefikle uzun bir görüşme gene bütün bir tiimulile mutazarrır 
yaptım. T rakyanın 11tma mikropla- olmu~ değildirler. Zahire ve hubu
rile dolu bakımsız bir köyü iken hattan da - kuraklık hasebile • za-
cumhuriyet idaresinin her sahada rar gönnü' olan çiftçilerimize en 

B. Hayreddin anlatıyor bana l<alsa, b 
tün ağalara soyadı . 

verirken "bahtı kara oğulları,, derdı 
Spor mrakldanmn çok iyi tanıdıklan 1 

eski saray ağalanndan Hayreddin ağa
ya ıordum: 

- Nasıl, kendinize soy adı seçtiniz 
mi? 

Hayreddin ağa, g"uek gevrd< güldü: 
- Bizim soyumuz var mı ki 11oyadr

mız olsun! .. 

En eskimiz timdilik o... -•d 
- Nerede toplanır, aranızda ""' 

nuıursunuz7 dı' 
Bay Ha)"l'eddin başmı saWa • 

[Martbe Richard Fransa casusluk: 
teşkilab tarafından ispanyaya gön<k
rilmiştir. Vazifesi orada Alınan taSU9 

teşkilatına girmek ve iki cihetli casu&
luk yapmaktır. Marthc bir sürü mace
ralardan sonra Alman casus teşkilatı 
reisi Baron Fon Krobn ile taruşınışt:rr. 
Bundan bir ç<>k malumat almış Franııa
ya gitmiş tekrar İspanyaya dönmüş-
tür. , 

Marthe Ricbard Fasa gidip gelmiş 
n Madritte yerleşerek orada Fon 
Krobn'un yardıınilc Alouettcs'lıer ay
nası isminde bir güzellik müesıocseai 
kurmuştur.] 

Yalnız Mösyö de N. un ismini 
biliyordum. Buna dair hiç bir pa
rola ve:ilmemitti. O alouette'i ta -
nrmıyordu. Beni çağırsa çağırsa 
ismimle çağırabilirdi. Bunun da 
müthit tehlikeleri olduğu ıitikardı. 

ki feyizle;.jnden istifade ederde 9 küçük yardım mahiyetini haiz ol
sene içinde gene Trakyanın eti gC>. mayan ve hayvanlannı beslemek Ü 

- Eıbette bir ıey bulacalumız. Ara
nızda hiç konutmadınız mı? 

- Konuıtuk. Hergün de konuıuyoruz. 

- Bizim aranuzda konuıacak 
olur ki ... lhtiyarlarmuz, akıırıktaJlı 
rükten göz açamazlar. Biraz~~ 
!erimiz, dermanıızlıktan, 1ı:ans~ ' 
yekta canlı cenaze gibi ıallanarak 
!er. . 

- Gene ne oldu?. 
- Ne olacak; beni gene takip 

ettirdi. 
Mutmain yerine oturdu ve gül -

meğe batladı: 
- Bu defa yamlıyonunw:, bu 

takip onun tarafından olamaz çün 
kü dört gündür burada değil! .. 

- O halde beni takip eden kim? 
Beni gölge gibi takip eden bu a -
dam kim? 23 saattir nereye adım 
atsam kar~ımda onu görüyorum. 
Bu ne demek? Yapmak mı bu? ..• 

Von Krohn, kendi maceralan -
na ait itlerde polise müracaat e~ -
meği hiç istemezdi. 

- Yok, yok, diye a~ğıdan al -
mağa bafladı. Sakin olunuz, reza
let mi çıkaralım? Bil ininiz ki be -
nim işlerim muntazamdır. Elim
den kut kurtulmaz. Sizi takip ede 
nin kim olduğunu derhal buldura
cağım. 

Ertesi günü güzellik müessese
sindeki apnrtımanımıza Baron yü. 
zü peritan bir halde geldi. 

- Ne oldu diye sordum. 
Utanarak itiraf etti: 
- Bunlar Fransızlar! .• 
Bir koltuğun üzerine batım dü

tük yığıldım. Beni tefselli için va -
nıma yakla.ıtı. Batımı kaldırdığım 
zaman gözyafı ile ıalanmıt bir yüz 
gördü: 

- Siz çok fena bir ada.rmınız 
eledim. Tecrübesizliğimden istifa
de ettiniz, beni buraya getirdiniz 
ailemi, her feyimİ Franaada bırak
hm ve bir daha onlan arhk göre
miyeceğim. Fransaya dünaem bile 
ilk yol beni idam aehpauna götü
recek. Ben arbk mahvolmUf bır in
aamm. 

Baronun yüzünden nedamet a
kıyordu: 

- Ozülmeyin. Muharebeyi ka -
zandığımız zaman Fransaya dö -
necekainiz. Bunu siz.e taahhiıt edi
yorum. Yalnız biraz sabırlı olun. 
Zaten çoğu gitti azı kaldı. 

Kendi yaptığı haksızlıklara ta
anamile kani olmuştu. Bana nasıl 
sevgi göstereceğini bilemiyordu. 
Hu zamandan ziyade yumutak 'ile 
&,ık görünmeğe çalıfıyordu. 

Öğle yemeğinden sonra bera -
lıer aokağa çıkmağı teklif etti. 

Calle Alcalo'dan geçerken bir -
den bire ona dedim ki: 

- Aman -siz dönün, bızı takip 
ediyorlar. 

Hakikaten o zaman J)e9imden 
gelen adam orada idi. Adım adım 
bizi takip ediyordu. Baron kız
mııb. Bastonunu kaldırmıt ada -
mm üstüne yürümeğe hazırlan -
DUftı: 

- Aman Hans dedim. Hani 
"rezalet çrkarmıyalmı,, diyen siz 
ieğilmiydiniz. 
Aklı ha.tına geldi ve bana müte

tckkir kaldı. Bu soğukkanlılığım 
onun botuna gidiyordu. Onun için 
çok uslu akıllı bir kafa arkeda,ı i
dim. 

Von Krohn beni tak.ip eden a
damdaıı fÜpheleniyordu. Beni ta -
kip eden bu adamı ancak yiızba -
tım vasıtaaile yola getirebilirdim. 
fakat yüzbatım bütün mektupla -
nmı cevapaız bırakıyordu. Parise 
gitmekten batka çare yoktu. Bunun 
için bir bahane bulmak lazımdı. 
O da kolaydı. Tuvaletlerim eski -
mitti. Yenilemek için Parjse yol 
ıöründü. Diyebilirdim. Fak:ıt ne -
elen yüzha.tım mektuplarımı ce -
vapsız bırakıyordu. Bu ihmal bü -
tün sabrımı tüketiyordu. Her çare
ye bat vurmadan kalkıp giln1e§i 
de istemiyordum. Betinci hiır»ya 
yazdım. Madride ve bıma yardım 
neden ihmal ediliyor deye sordum. 
Bahusus ortada 'u Pirenelerdeki 
gizli yol meselesi de vardı. 

Daha bu yo'.un k~fi taınamilc 
tesadüfe bağlı idi. Halbuki i~ te
sadüfe lrral:ılacak p,ibi değildi. 
Di··-"'" cP-1.;;neı•i. tlüıı:m~n cr"• 4 •"'..I 

Fransızların bu kayıtsızJığı ba -
na tehlikelerin en büyüğünü hazır
lıyordu. Halbuki mukavelemiı: l;:;y 
le miydi?.. Alman atatemiliteri 
Alman sefaretinin yardımile beni 
gözden ayırmıyordu. 

Bununla beraber yaza çize, Pa
riae gide gele nihayet beni takip 
edeni buldurabilirdim. 

Fakat Von Krohn 'u ikna etmek 
lazımgeliyordu ki ben öyle Pariae 
ulu orta gidip gelemem. O bilme
liydi ki vatandllflarmı beni bulsa
lar diri diri yakacaklar. Belki bu 
suretle beni p· renelerdeki gizli yol 
dan geçirtmeğe razı olurdu. 

Bir hafta içinde kendime göre 
bir proje yaptım. Fakat bunun çok 
tehlikeli ve çok nıiitkül safhaları 
vardı. Ne pahasına olursa olsun 
muvaffak olmak istiyordum. Bi;tün 
cesaretimi topladım, kararınu ver
dim. Öyle bir İf yapacaktım ki ya 
muvaffak olacak veyahut her teyi 
hayatla beraber kaybedecektim. Fa 
kat muvaffakryet te öyle zayıf gö
rünüyordu ki... 

Birgün biçimsiz bir tekilde bo -
yandım. Eğri büğrü bir tarzda fllP 
kamı giydim. Kalktrm, Von Kronh 
un evine gittim. Kendisi bürosun 
da idi. Beni bu saatte ve bu kılık
ta beklemiyordu. Kıyafetimden ve 
yüzümden maneviyatımın bozuk -
luğu akıyordu. Gözlerile beni istic 
vap etmeğe hatladı. Ben bitkiu 
bir halde bir sandalyenin üstüne 
yıkıldnn. Nefes nefese idim. Ko -
nutmak istedim, fa.kat hıçkınktan 
kendimi tutamıyordum ki ... Niha. 
yet biraz sükunet buldum, ağzıma 
geleni söyledim. Barona etmedi -
ğim hakaret bırakmadmı, hiç ol -
mazsa ona kartı olan kinimi bö y
le ainir buhranı teklinde izhar e
diyordum. 

(Bibnecli) 

Bir İngiliz 
Denizcisinin itirafı 

(Başı 1 inci sahifede) 
maJarda da ancak kendi gÖTÜ§lenn.i 
bildirdiğini ve hükllmetini hiç bir ta
&hlıüt altına koymadığını söylem~ • 
tir. Öyle gözüküyor ki, lngilizelrin Ja 
ponlarla Amerikalıları UYU§!urmak j. 
çiıı yapmıt olduk.lan tekliflere Japon
ların verdikleri kartllıktaki teknik taf 
.Uit konuşmalara devam edilebilcc:e -
tini göıtenniıtir. 

LONDRA, 1 (A. A.) - lngiliz ge -
ınidlerinden Sir Leivarter bir yazısııı
da diyor ki: 

İngilt....enin deniz ıilihlan niabet
ler üeoırine yapılan anlapnadan evvel
kine göre daha gÜçsüzdür ...., deniz ıi
l&hlıırnnızm 1921-22 deki üstünlüğü 
artık kalmamııtır. İngilterenin Aıne -
rika filosu ile beraberliği ancak kağıt 
Üzerindedir. İki tarafın gemi aay ılan 
gözden geçirilirae bunun böyle oldu· 
ğu kolayca anlaıılrr. Uzak doğuda a
çık kapı aiyaaaımr aaydınnak ge,ek
ae Amerikaya otuzbe~ bin tonluk 
15 zD"hlı yeter, İngilterenin iae, büyük 
aavll§taki zırhlılarından iki filoJu :>I -
malıdır. Bunlardan biri bir tehlike 
kartmnda herhangi bir yere çarça -
buk gönderilebilmek için ötekinde Av 
rvpa denizlerinde düzeni tutmalı: ;çni 
kulalrulmalıdır. Bunun için İntiftere
nin en aıağı 20 zırhlısı buluıınıal ·dır. 
Bu gemilerden her birinin t<>n:latoıu 
)'irmi b"§bnôe indirilirse lnglltereye 
bundan ziyan gelmez. 

Kruvazörlerde de bu böyledir: 
Kruvazörlerle Amerikaya pu.ifik de
nizini geçmek için gerektir. lngilıc -
reye iıe krallığın y:yeceğini getire -
cek ticaret gemilerini k<ll'Ulnak için ge 
rektir. Elli knıvazör İngiltere için pek 
azdır, on bin tonilato iMO bôr ge•niye 
pek çoktur. 

Torpidolar ve denizaltı gemile,. ine 
gelince, Frarua ve İtalya b1L§ları bot 
bulunduğundan timdiki antla"""" bu 
bakımdan da birçok zorluklarla karıı 
karııyadır. 

rülmemi, modem ve yepyeni bir zere meccanen kü rpeler dağıtılmıt 
tehri haline giren Alpullunun or- ve pancar ekimlerinden istihsal 
manları, bağları, bahçeleri, memur ett?kleri muntazam yardımlar sa -
ve ameleye mahsus zarif evleri, yesinde öteki zararlannı telafi im-
caddeleri, oteli, mektebi, eczal..:ıne. kanlanna kavuşturulmutlardı. Önü 
ıi, hastahanesi, lokantalan ve ga- müzdeki yılm ekim miktarını azalt 
zinosile ve nihayet tenis ve futbol mak ızdırannda kalmıt olan tirket, 
aahalarile varmı9 olduğu bugünkü mahza geçen yılm kuraklığını gö
tekemmül derecesinde dayanıp kal zönünde bulundurmak ve köylüyü 
maması herkesçe istenen bir 9ey ol- yardımlamak makaadile, bu mi"ta
makla beraber dumanlarım zaferle n gene 100,000 tonda bırakmak ız
ve muvaffakıyetlerle savuran bir dırannda kalmıttır. Bu hesaba göre 
bacavt meydana getiren bu harn. ekim senesi nihayetinde Tıakya 

' pancarlarmın ellerine gene aıgari 
1,000,000 lira para girecek demek
tir. 

Fakat bir türlü karar veremiyoruz. 
Bana kalsa, uAk,, deyip itin içinden 

çıkardım. 
Yüzümüz kara ise de yüreğimiz ak ... 

Anamızdan nasıl doğmuısalı: öyleyiz. Ne 
gÜnah if]emiıiz, ne kimsenin ahım almı
§CZ, ne de ağzımızdan kötü bir söz çık
iDI§. Akoğullan diye anılacağız tunun 
ıurasmda daha bir ka~ ıene ... ondan ıon
ra, bizi kim arar, kim sorar-. 

Yüzünü mahzunluktan örülmüı açık 
san bir bulut kapladı. Gözlerinin içinde 
galiba, jfô damla y~y birikintisi de var
dı. 

Ağır ağır, sözüne devam etti: 
- Tali, bizi beşikte iken yakalamıt bir 

kere ... ö!ünccye kadar yakamızı bırak
mayacak! .. 

Soyadı ... bunu sorarken ıiz bile hafif
çe gülümsediniz. 

Önümüzdeki senenin vaziyeti biz 
ce çok iyidir. Nadoslar vaktinde ve 
zamanında yapılmı.ş ve yıldan yıla , 
bu ifte mümarese ke&betmeğe batla 
'ID'l olan pancar ekicilerimizin yeni 
seneye aid hazırlıklan biraz daha 
dikkat ve itinaya istinad etmeye 
b~lamı,tır. Bu itibarla bu sene az 
sahadan çoık mahııul alınması ihti
mali yüzde doksan nisbetini bul
mu,tur. 

Bizim, soyadımız ıu olabilir: Bahtılca-. 
ra oğulları! 

Bay Hayreddinm tee»ürü, bana da 
gcçmİ§ olacak ki gözlerim sulandı. 

- Şimdö, oralarmı bırak ... Bay Hay
reddin dedim! 

Gülümsemeğe çahıtı: 
- Siz açtınız da ben de onun için söy

ledim. insan yıııadıkça, her ıeye alııı
yor. Meseli., ben Habeşi.tanda küçük bir 
kasabada doğmuşmn. Altı yedi yllflarm
cla iken babamla birlikte düpııandan 
kaçarken, bir orman içinde ÜÇ mızraklı 
adam kartnnıza çıktı. 

Alpullu ,eker ve ispirto fabrika/an 
müdürü Bay Şefik 

ket ve faaliyet kentinin sınırlar kar 
fısmda hınule getirmekte buhindu
ğu tefsir ve telkinin hiı:aini ve ma
hiyetini ihata ve takdir edenler için 
Alpullunun bugüne kadar vasıl ol
duğu tekemmül derecelerinden da
hil yükseklere, çok daha yüksekle
re çıkması tiddetle isteniyordu. 

Geçirdiğimiz yazm cehennem
den kızgın olan yakıcı kuraklığı
nın bilhassa pancar ekicilerine ve 
dolayısile tirket hesabına kaça mal 
olduğunu tahminde güçlük çekıne
diğim için - itiraf edilmesi muva
fık olan samimi bir endite ile - Ali 
Şefik'in vereceği izahata ihti -

Kış hazırlığı 
SiVAS, (Milliyet) - s ... aım oon 

,riinler<le göze çarpan buıusiyetlerin -
den birisi de Av park aahipleriııiıı kıta 
ait bazırlıklanndan ber ıı\İn bir tane -
sinin tamamlanması için çalıımalan Te · 
sağa, sola k~. 

Sıvasta eylül, birinci ve ikinci tet
rin aylan bu üç ay lap blrZll'hk ayları• 
dır. 

Buna balk giiz bazırlıldan derler ... 
Heıt.es kıflD uzun süren -ruarmcla 
erinde bulundınman .icap eden gıda 
maddelerini odun ve kömür P>i Jiizum
lu feYlerinİ temine çahpr. 

Bu aylarda her önüne nut ıelen ve 
7llhut kalrvehanelerin belli batb ko
Dllf!D& mevzulan hep bu kıt hazırlık -
larma aynlrr_. Her ~ ayni aeı <lu
yulıır. Mehmet ağa Ali •ia ile konut
bıiu anda ıene sorduiu: 

- Kıtlık odun aldın mı? 
- KCimürü ne yapacağız? 
Diğer bir f>atl<aaı köıe batmdaAıi 

rastladığı cloatuna ve yMıul beri>er dük
kinlarmda: 

- Bizim kı,....ıik kendini örtme-

di. -· - Pamm.Jıiı çok pabaJıya mal et-
CiL 

- Ucıl"" deiinnenden d&a ıelme
di... 

Bu k:onuımalar ... kekler arasında 
o!duiu gibi kadmlar araamda da ayni 
tekilde devam eder. Güz bazırlıklan 
böylece Sıvaata tuz paahnna, ıuçuk, 
kavurma, unluk odun, kömür, bulgur, 
yarma, illı teYler üzerinde toplanır. 

84itün evlerde ııralanır._ Bunlar 
kilerlerin kıdemli müıterileridir. Bu yıl 
ırüz !hazırlıklarını ikmale çalııanlar hep 
kömür buhranından ıiki.yetçi... Srvasta 
bu yıl kömür bulmak çok mü1kül ve 
keseleri ıaraacak kadar da pahalı .. 

Her ""' yakncağına göre on aral>a • 
elan ohız kırlı arllbaya kadar odu• a
lır. Çünkü kııın karlardan kıöylerle yol
ların kesilmeıi üzerine her ""' sahibi 
muhakkak odun ve kömür ihtiyacını 
ıimdiden tamamlamaya mecburdur. 

Fabrikada daimi itçilerimize 
mahsus olmak üze: ıe büyük bir (İJ
çiler yurdu) açıldığı ma!Unıdur. Bir 
kaç güne kadar açılma merasimi 
yapılacak olan bu yurd'da 400. 500 
amele iase ve ibate edilecektir. Fab 
rikanın tdime, Meriç, Uzunköprü, 
Alpullu, Babaeski, Knklareli, Lü
leburgaz ve Çerkesköy mıntakala
rma ayrılan sekiz ekim parçası var 
dır. 

Bir taraftan buralardaki pancar 
ekicilerine if.\•e geçim sahası temin 
etmekle beraber öteyandan da Zon 
guldan'tan kömür, Kırklareliden ki 
reç tafı, Sinoptan sandık tahtası 
calbetmek suretile bilvasıta fayda. 
lı olmaktadır. 

Bundan 4 yıl evvel 30 talebesi 
mevcud olan yeni ve sıhhi mektebi
mizin talebe mevcudu 200 ü geçınif 
ve hastahanemizde bir yıl içinde 
100 hasta bakılmıfbr.,, 

Mehmed BEHÇET 

Gazinin 
Yapılarında ...• 

ÇORUM, (Milliyet) - Çonım, 
"•ağlık yurdu,,nun özençli, düzen
li yapısının genit, an, bölmelerin
de, köyürıidü, ıtıksız yüzler arasm
cla dolatıyonız. 

Dertlerine -nlik arayan ildat
lara, güç, çıdam dileye, dileye iler
ledikçe gönençsiz gözlerin eöyünç
lendiğini, nılandığmı ıöre göre, 
lavançlaruyoruz. .• 

••• 
Her yönü, Çini, kar ,ibi ak, bir 

odadayız .•• Ortada uzun bir çnlha. 
lık var ••• Buraya ya.tanlar üzgüsüz, 
lnyansız onarılıp, dırrtılıyortmıf. •. 

Gözlerim yön yön, gezinip, bakı
nıyor ••• Makaslar, bıçaklar, ne,ter
ler, türlü türlü hacetler. Yüreğim 
ne yufka •.. Sanki, fU, tahtmım üstü
ne ıatacak ben iımit gibi orunçlanı
yorum. Hekim, iti, perlıi9timıek
iatiyor: 

- Bmaya --diyor - Azraile 
kunımaağ olmafa peylerunit özüt
ler gelir, sağlık, güc bularak gider
ler ... 

• • • 
il inci tefrin güneti çok tatlı ..• 

ilik ılık, her bucağa yayılmq ..• 
Yurdun, bilgi ile renkleflllİt, uç
mak gibi güzel bahçesindeyiz. Dü
zenlik çağına girmiıf teferler gezi
nıyor. 

- Bakımınız iyi mi? diyecek o
luyoruz. Kamumuzu kınayarak yıa
nrt veriyorlar: 

- Hem de, ne içten ve gönül
den ... 

* * * 

Şimdiki gibi hatırlay'orum: Babamı, 
mızrak üıürüp yere aerdiler. Ben, hay
kırarak orman için.;!e kac;mağa çabala
dnn. Mümkün mü? Kıskıvrak yakaladı
lar. Sonra da işte böyle malul bir hale 
sokup bıraktılal'. 

Gözümü açtığım zaman, kendimi bir 
haıtahanede buldum. Burada. yaralarımı 
sardılar. Ke~ ıannasaydılar. Sonra da 
beni getiren adama teslim ettiler! Ondan 
öteıaini söylftnek ialemez• Si • · 
yalı köleler arasına kanftıl<. Böy
le yaran erkek olup araylsda yqa. 
yacağınuza, çalıdan çırpıdan kulübeleri
mizde kalıp çoluk çocuğa karıısaydık, 
bundan bin kat iyi idi. 

- l•tanbulcla, kaç bareınağ.u var? 
Gözlerini yumdu, iki dakika kadar dü

aündülıı:ten sonra: 
- Elli bile blmadı... dedi, her aene, 

nmrt ile eylül ayı girince bepimi,; bir 
düııüncedir kaplar. Olüm, içimizden gene 
kimleri alıp götürecek? diye endifeye dü-
~· 

Böyle ekıoile ekule, bir cün gelecek ki 
lıtanbulcla tek baremağıuı kalmayacak! .• 

- E.n ya§lmız kimdir? 
, - Bay H&'Jleddiııl .. Ualriiclarcla, ha
remağalan teavün yurdunwı açtıiı neka 
lıatlımıede, ıon gÜnlerini yqıyor. 

Yüz otuz yll§ıru geçkin olduğunu söy
lerler. Yalan olmıum ama, ııaliba ikin
d malnnudun ağalanndanmı§. 

ğerli balıenlan, elgüne tümen tü
men, .ağlık saçan bu, sayın yurda 
özel bir ıenlik katsınlar ••• 

Çorumun dünkü, kara Miğürlülü
ğüyle, bugünkü ..eçkin baymdırh
im.ı bir gez daha övmek, ne denlü 
kıvançlı.,. Ve bundan ötürüdür kü, 
Çorum, kmuımda tek bir inanç, 
tek bir güre var: 

- Önderin yaltırıklı süriifünde 
erden!~ .• 

* * * 
Sağlık yurdunun, Gazi yapısmm 

ıunrağ varlığından uzaklllfırken, 
böyle angılamyorduk ••. 

Cevdet Y AK.UP 
M. Kemal Paşa umumi vilayet 

meclisi 
M.KEMALp&fa, (Milliyet) -

Vilayet mnumi meclisi azalarmm 
bir dqecelik müddeti bittiğinden 
yeni devre azalan intihabı beledi
ye salonunda, tehirden ve köyler
den gelen müntehibi saniler tamfın 
dan yapılmıttır. 

Yeni umumi meclis azalarına ka
zamız namına tuhafiyeci Refik, 
İbrahim, mütekait batkati.b Meh
med ve Orlıannelili Refik beyler 
seçilmi,lerdir. 

Yukarıdaki yazıdan da ~ılıyor 
ki, toptan konulacak bir ton:ti.to pl'en 
ıihi içinde Japonyaya beraberilgi ta
nD11Ak ve lngilizlerin daha ziyade iti
ne gelmektedir. Çünkü b"rçok İngiliz
lerin Japonyanın bütçe darhklarınJan 
dolayı bu beraberliği aala elde ede -
mİyecekle-rine inanları vardır. 

lnı:i'izlerle şimdjlik Amerik~ıun 

sevgi.in: kaçırmak istemiyorlar. Son 
&Öz, Japonyanın ve Japon Amiralliği· 
nin bugÜnkü deniz antlaşmalarına 
kartı gelen siyasasmm o!acak gibi gö .. 
zükmektedir. 

Sağlık yurdu, tüke! olarak ildaş
lara, istediği, dilediği dek kucak 
açamıyormu~··· ökonomik kurumu 
denkli deği 1miş. 

Gönlümü" •di ki, Çorumun de-

C.H.F. Buna vilayet idare heye
tinden Avukat Mehmed Hulusi 
beyle birlikte intihab günü buraya
gelen vali Fazlı bey intihaptan 
sonra müntebibi sanilerle, gecele
yin ve ertesi gün de halkla uzun 
müdded konufmutlar, kaza işleri 
hakkında görütmütler ve halkın 
de:ıtlerini, tikayetlerini en yakın
dan dinlemiflerdir. 

Vali beyin bu kıymetli alakaları 

Ara aıra, cuma günleri Be! 
kahvede buluıuruz. Tavla oynarı1o 
deın beriden komışuru:z. Heın<fl 
haremağalan, sporcudur. Hele ~ 
bir maçı kaçmnam. ·Bir zamanlar 
Beıiktat ıpor kulübünü kuranW"' 
sında idim. 

- Açıkta kalanlarınız pek ..z 
N 1 ef elim. Y• 'deP - au a:ı en .. U'llll , 

iısi:. geziyor. Onun da ıc-bebi v'1• 
lul inıanlarız. Ağır hizmet~ere 'ııi' 
ruz. Her zaman, odacılığı, kapıcı 
de bulalrm? .. 

Hasta dütenlerimiz, oluyor. 
kimseleri bulunmadığı için nelaılı' 

Bay Hayreddin 
ye gönderiyoruz. Küçük bir yanlııtl 
yetimiz do olmasa, aiaların hali 

.Aklıma geldi, sordum: 
- Bir aralık, "Milliyet,,te çaJıJ" 

Beaim vardı. Sizden iyi ol--, 
DB2lİk, terbiyeli bir lmremap.ı ~ 

- Ona tali yardrm etti, on tDffll' 
ıma&fla Kalıirede Kral Fuadin ...... 
çalıııyor _. 

Bizim eal<i arkadqlarclan ~ 
ya haraya dağıldılar, demin ele "'11 
y .. kala kala kırlı elli Li§i kalcbt

- Allab size ömür venin. •• 
- Su& beyim, dedi, böyle . 

ömürden naaip alanlara )'V&ftr. ~ 
timizi öldürüp biran önce ebedi 
kaVU§IDlllğı özleyen insanlarız! .. 

Bu aldı batında, talııil görmüı , 
ağası ile konuflll&k, beni çok ;aıl~· 

Onu, böy~ yanm yapmağa ~ 
sanki bemuifim gibi içimde derin lıi' 
layıı duyarak ymmıdan eynldmı. 

Zavallı .Oyah köleler!" ~"> 
M. Salfilıaddin G t]?l'O"J 

MustafakemalJ>At&'lılan aevİ~ 
de bıralmuttır. 

Hendek tutunleri 
HENDEK, (Milliyet) - fJıl 

Hendekte bir milyon kilo tütiilll 
tifJllİttir. Bu tütünler geçen ,ıJ 
dan çok iyi kurumUf ve henıell .JI 
men um\JJllİ denecek ele~~ 
me-vsiminde içeri almmı,m. 
clmıan itibarile yüksek olan bil 
tünlerimiz yeni a&bf ~ 
re demet usulleri inhisar id d 
nin değerli ebperleri tarafıJJ 
halka anlatılmakta ve demetle 
ana göre yapılmaktadır. .A~ 
geçen yıllara aldanmayarak_ :..:9 
den ıelip bir defa tütünleriP" : 
cörmelidirler. 

Aydın spor alını ~ 
AYDIN, (Milliyet) - ~ 

spor alanında geçen sene çe f 
duvarlarının bir kr&mı beledi!' 
rafından yaptırılm19tı. KalşJI ı 

mıru da bu yıl spor mınt~~ Jı 
mamlamaktadır. BelediyetJll1.,:, 

•)>JY 
geçen sene yaptınlmayan 1 ı/ 
tribün arasına bir balkon yı.f' ,J 
yol'!. Baharda spor çalı,mal~' 
hızlandığında ve lik kartı! ,.rtıl 
rmda oymaklar düzgün ve t ,~ 

lanmıt Aydın alanında oyna~: t 
lar ve seyirciler de gerek aydi~ 
pu karşılatmalarını gerekse e 
&por debre~melerini oturup 'dıı' 
decek yer bulacaklardır. At ı 
çok iyi bi.• alan kazandıran 

. ı.ııt• yemizi ve mmtaka heyetını 
rız. 
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IS~anhul Rıhtım, Dok ve Antrepo 
Türk Şirketi Tahvilat sahipleri 

Heyeti umumiyesi 
lıtanbul Rıhtım Dok ve Aatrepo Türk Şirketi Tahvilat sailip

lerinin 22 T. Sani 1934 tarihinde gazetelerle ilan edildiği vechile 
aynı ruzname hakkmda mllı:akerede bulunaak üzre 8. K. Eve) 
1934 Cumartesi ııünll saat on buçukta İstanbul'da Beyoğluada 
istiklal caddesinde ( No 140) eski Franaız tiyatrosu salonunda 
3 acü defa olarak heyeti umumiye halinde toplantıya çağınldı
ğını ba tırla hrız . 

Tahvilat 1abip:eri, Ticaret kaaununua 371 nci maddesi muci
bince tahvillerini içtima pinden eve! lıtanbul veya Parls'te 
Osmanlı Bankaaına tevdi etmılidirler. 

İdare Meclisi 3. K. Evel 934 
[5446] 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundanı 

Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinin Leyli 
meccani talebesi için 450 den 500 metroya kadar elbiselik ku
maş satın almmasma ve örneğine uyğun 180 sayı elbise dikti
rilmesine ve 180 çift Ayakkabının yaptırılmasına lüzum gö
rülmüş olduğundan 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba gü 
nü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin Kumaş ve ayakkabı nü
muneleriyle şartnamelerini görmek üzere İstanbul erkek li
sesindeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edecek
lerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlariyle bir-
likte komisyonumuza müracaatları. (8160) 9607 

Mülkiye Mek tehi üdiirlüğünden: 
Mülkiyenin elli sekizinci yıldönümü 4 Birinci Kanun 

934 Salı günü saat 14,5 ta Yıldızda Mülkiyede kutlulanaca -
ğmdan adresl~ri bilinemediği için kendilerine okuntu gönde
rilemeyen bütün Mülkiyelilerin ocağa gelmeleri ve bu bildir-
menin okuntu yerine alınmasını dileriz. (8215) 

•. Kadıköy Su!~ ~irinci hukuk Hruwn:· ,~llMIZllBl ________ Iİ•lllll 

gınden: Ere.~koyunde .E'r:' ef. aokagın- TERCÜME ve TAPU 
da 7 N. lı koıkte mukim iken Manasın-
da Bit~lya Timoçka sokağında 17 No. 1ı v~ . ıair ~evaire ait lşleriniı 

ıçm Ye ı Postane karıısında 
Ve!ora hanında 

evde bulunduru bildirilen ve oradan da 
lstanbulcla olduru iş'ar kılınan eski Ma
nastır tahrirat müdürü Şakir karm Şev
kete: 

Emine Serv<t ve Zehra Aziz ile Vasfi 
1 A>h, Muhittin Aziz, Emin Aziz, Abdur

rahmarı Aziz tarafından aleyhinizde E
renköyünde Eıref el. sokağında 7 No. lı 
maMahçe köık ve mü1temili.tı ile ittiaa
Hndeki 7/1 ve karfısmdaki 25 No. lı tar
lalarm izalei ıuyuu hakkında ikame edi
len dava üzerine &'Öıterilen mahallerde 

1 

• 

' 
bulunamanuı olmanıza b:naen tebliğat ic
rası kabil olamadığından bittalep hakıkı
ıuzda iliinen tebliğat icrasına karar veril
llıiJ ve muhakemenizin yapılması için ta· 

Yİn kılman 22 - 12 - 934 mrihlne müsa
dil Cumartesi günü saat 10 da mahkeme 
de bizzat Teya tarafınızdan musaddak ve
kaletname ile bir vekil göndermek sureti
le hazır bulunmadığınız takdirde diğer 
tarafın talebile hakkınızda gıyap kararı 
ittihaz olunacağı tebJ;ğ makamına kaim 

1 
1 

1 

' 

olmak üzere ild.n olunur. (5442) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
kemesinden: 

Terekesine mahkem ce vazıyet olunan 
müteveffiye Eftimiyenin uhdesinde bulu-
nan: 

1) Boğaziçinde Amavutköyünde eski 
Dakka! yeni Mumhane sckağ.nd~ eıki 9 
mükerrer yeni 14/1 ve kap:sında ( 12) 
No. lı hane açık artırma suretile 31 . 12 • 
934 paz:ırtem saat 14 te satılacaktrr. 

Del aliye resmi ve ihata pulu müşteri
sino aittir. Talip olanların muhammen 
k ymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçesi ile ııösterilen ııün ve saa.tta 

Beyoğlu dördüncü $ulh hukuk mahke -
mesinde hazn- bulunmaları ve fazla ma-. 
!Umat almak, f8rlnameyi görmek için 
934/47 No. ile mahkeme kalemine müra
caatları lüzumu ilin o:unur. (5441) 

Is tan bul Asliye ahkcmesi üçüncü HU• 
kuk Dairesinden: 

Madam Veranın B~yoğlunda Mis so

ka ında 9 rıum:ırada mukim iken ikamet
g;:,ı meçhul bulunduğu anlaşılan kocası 
R. at Knmhi alcylıiı:c açtığı davadan do 
l~yı ma' kemeden sadir olan ve kanunu 
medeninin 132 nci maddesine tevfikan 
Ri:a t Kamhinin bir ay zarfmcla ev· e 

dönmesinin ihtıınna hükümden ibaret bu
lunan 1 • 12 • 934 tarihli ve 881 numara
lı il.ômm Rifat Kamhiye ilinen tebliği 
tensip edilmiı olmakla tebliğ makamına 
kaim olmak üzen ilim suretin.in Mahke
me dinnhaneaine utD'llcLiı ilin olunur. 

(5440) 

!mi-• TIFOBIL ..--. 
Dr. İhsan Sami 

Tifo Ye paratilo baatal&ııın- tv-

ti•l-ınelr için ağızdan alm tifo ba 
landa, Hic nh••onhk ~•• a Her .. 
ı... lllahilir, Kutuau 55 K.unıt-

ZA YL - bmit Bahriye kum.ıdan-

hin:ıdıın clıimı askeriilı: tezkeremi nyi 

ettim. y enUiai çdaırac:ağıındaıı hükmü 
Y~t .... 

Ali Cemal oilu Yusuf Süreyya 331 
15439) 

SOMER- BILG~ YURDUNA 
mDracaat edinir. T.,J fo.,: 20170 

(5150) 

Deniz yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han. Tel. 22740 

SKENDERiYE YOLU 
İZMİR vapul'U 4 Birinci Ki-
nun SALI günü saat 11 de Is-
kenderiye'ye kadar. (8195) 

9711 

KARADENiZ YOLU 
ANKARA vapuru 4 Birinci 

Kimm SALI günü saat 20 de 
Rize'ye kadar. (8214) ·-~bul kumandanlığı sa - ı 

l..!!!!!!,ma komisyonu ilanları 
~umandanlık Nakliye Ta

buru ihtiyacı için 25 Araba a· 
leni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 6 Birinci Kanun 934 
Perşembe günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Sa
tmalma Komisyonuna müra
caatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(279) (7682) 9624 

••• 
Çatalca Kıt'atı ihtiyacı için 

40000 kilo kuru fasulya aı;ık 
münakasa ile almacaktır. İha
lesi 13 Birinci Kanun 934 per: 
sembe günü saat 14 dedir. İs
teklilerin belli gün ve saatte 
Fmdıklıda satınalma Komisyo 
nuna gelmeleri. (315) (7976) 

9648 
• • • 

Çatalca Müstahkem kıt'a
ları ihtiyacı için 22000 kilo 
nohut açık münakasa ile alma 
caktır. llıalesi 13 Birinci Ka
nun 934 perşembe günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Satm
alma komisyonuna gelmeleri. 
(316) (7977) 9649 

• • • • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

64 ton bulgur komisyonumuz
ca pahalı görüldüğünden iha
lesi 5 - Birinci Kanun - 934 
Çarşamba günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin her gün şart
nameyi görmek üzere Fındık
lıda Satmalma Komisyonuna 
müracaatları ve i aleye iştirak 
edeceklerin de vaktmda komis
yonda hazır bulunmaları. 
(335 (8014) 9655 

MiLLiYET PAZARTESi 3 KANUNEVVEL 1934 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi lLANLA.RI 1 
40000 ton Ereğli kömürün ün Derince, Mersin, İzmir ve 

Haydarpaşa Limanlarına nakliyesinin pazarlığı 6 - 12 • 934 
Perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşa işletme müfettişli
ği binasında yapılacaktır. Fazla tafsilit Ankarada malzeme 
dairesinde ve Haydarpaşada Haydarpaşa mağazasında mev-
cut şartnamelerde yazılıdır. (8425) 

i5tanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul Tevkifhanesi tamiratmm 2 - 12 - 934 gününde 
yapılacak münakasaaı görülen lüzum üzerine geri bırakılmış
tır. Münakasa gününün ayrıca gazetelerle bildirileceği ilan o-
lunur. (8247) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Firari Piyerlagoplodan metruk olup İstanbul Merkez Ma· 

liye dairesinde saklanan 20 kalem muşamma, krep, tül ve sai
re toptan 550 lira muhammen kıymet üzerinden 23 - 12 - 934 
Pazar günü saat On dörtte açık arttırma usuliyle satılacaktır. 
İsteklilerin ve görmek isteyenlerin o/o 7 ,5 pey akçeleriyle mü -
racaatları. (M.) (8249) 

1 lstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 1 
İstanbul Levazım Amirli- Harbiye mektebi için alma-

ğine bağlı kıtaat için müteah- cak olan 8000 kilo Sabuna ta-
hit nam ve hesabına 747 ton lip çıkmadığından münakasa
Lave Marin kömürünün müna sı talikan 5-12-934 salı gün 
kasası 6-12-934 perşembe gü- saat 14,15 de yapılacaktır. ls
nü saat 15 de yapılacaktır. teklilerin belli gün ve saatte 
Şartnamesini görece1!1e~in her Tophanede satınalma komis
gün ve münakasaya ıştırak e- j yonuna gelmeleri. (646) 
deceklerin belli saatten bir (8150) 9670 
saat evvel tekliflerini Top- • • • 
hanede Satınalma Komisyonu Harbiye ve merbutu mek -
na getirilmeleri. (572) teplerin gündelik ihtiyacı olan 

1 (7639) 9625 arpanın kıtılması 11 - 12 - 934 
• " • Salı günü saat 14 de pazarlığa 

Kuleli Askeri Lisesi için bir konmuştur. İsteklilerin belli 
adet bulaşık makinesi 5 Kanu gün ve saatte Tophanede Sa
nuevvel 934 çarşamba günü tmalma Komisyonuna gelme-
saat 14,30 da aleni münakasa leri. (659) (8237) 
ile satın almacaktır. Şartna- • • • • 

ı mesini görmek isteyenlerin İstanbul Levazım Amirliği. 
her gün münakasaya iştirak e· ne bağlı kıtaat ihtiyacı için 20 
deceklerin belli saatte Top- ton Pırasa 4 - 12 - 934 Salı 
hanede Satmalma komisyo- günü saat 15,15 te pazarlıkla 
nuna gelmeleri. (582) alınacaktır. İsteklilerin Top -
(7720) 9626 hanede Satınalma Komisyo -

• • • nuna gelmeleri. (653) (8243) 
Maltepe Askeri Lisesi için 

750 Bıçak 5 Kanunuevvel 934 
çarşamba günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alı
nacaktır. Şartnamesini ve nu
munesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin belli gün ve saatte Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (584) 
(7721) 9627 

••• 
Kuleli Askeri Lisesi için 

2500 gömlek 8-12-934 cumar 
tesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Nümune ve 
şartname göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak e· 
deceklerin belli saatten bir 
saat evvel tekliflerini T opane
de Satmalma Komisyonuna 
getirilmeleri. (591) (7729) 

9629 

• • • 
İhtiyat Zabit Mektebi hay

vanatmdan teraküm eden 150 
araba gübreye verilen fiat pa
halı görüldüğünden pazarlı
ğı 6-12-934 perşembe günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. Ta 
!iplerin belli ııaatte T opanede 
Satına1ma Kon1İsyonuna gel-
mele i. (634) (8087) 

' 9661 
••• 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıt'at için 32 ton sa
bunun kapalı zarfına verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
3-12-934 pazartesi günü saat 
14, 15 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin Topha
nede satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (643) (8120) 

9665 
• • • 

Hastahaneler ihtiyacı için 
1 1 adet bakır çamaşır leğeni 
11 adet büyük kazan 270 adet 
sırlı ka9aklı süt kabına veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlığı 3-12-934 pazartesi 
günü saat 15,15 de alınacak
tir İsteklilerin Tophanede 
satmalma komisyonuna ge -
meleri. (644) (8121) 

966G 

• * * 
İstanbul Levazım Amirliği-

ne bağlı kıtaat ihtiyacı için 20 
ton lahana, 38 ton pırasa, 25 
ton ıspanak, 12 buçuk ton kar
nabahar, 4 buçuk ton kerevi -
ze verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 8 • 12 • 934 cumartesi 
günü saat 14,15 de pazarlıkla 
alınacaktır. İsteklilerin Top -
hanede Satınalma Komisyo -
nuna gelmeleri. (654) (8239) 

• * • 
Levazım Amirliğine bağ

h kıtaat ıçın 100 ton pi
rincin pazarlığına talip çıkma
dığından 9 - 12 - 934 Pazar gii
nü saat 14,15 de pazarlıkla a
lınacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (658) (8244) .. -"' 

İki numaralı Dikim Evi için 
132 adet dikiş makine parça
ları 10 - 12 - 934 Pazartesi gü
nü saat 14 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin temi -
natlarile Tophanede Satınal -
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(661) (8240) 
••• 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 32 ton Mercimeğe 
verilen fiat pahalı görüldüğün
den 10 - 12 - 934 Pazartesi gü
nü saat 15 te pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin teminatla
rile Tophanede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

(657) (8242) 
••• 

Kuleli Lisesi için kumaşı ci 
heti askeriyeye ait olmak üzere 

600 kaput imaliyesine verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 10 -

12 - 934 Pazartesi günü saat 
15,30 da pazarlıkla yaptırıla -
caktır. İsteklilerin belli gün 

ve saatta Tophanede Satmal. 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(660) (8241) 

1 

Holantse 
• 
Bank-Onl N.v. 

iSTANBUL ŞUBESi 

Galata 1 KarakOV Pal•• Meydancık ı Aıaıemcl Han 

·Her türlü Banka muameıeıerı. Kaaaıar lcan. 

UMUl'ltf MOOOAL.OK 1 AMSTERDAM' 

5 u be ı e rl a Am5t•~.$am, Suenos Atr••· C-Cayf'a. 

İstanbul, Alo de .Janeıro, sant.os. sao Pauıo. 

9 72 

--• Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gllsterir --.. 

KATRAN HAKKI EKRE 
13u tehlike!erin tinıine geçerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler il ~"~ " 
nezlel er'ni k.tt'ivyen geçirjj:ti gibi nefes tlarlığl"3 da çol< fodrn urd ı r ~~9 

Is anbul Sahil Sıhhiye merk zi 
aş Tabipliğinden: 

Merkezimize ait Kavak istimbotu açık münakasa suretile 
tamir ettirilecektir. Münakasa 18 Birinci Kanun 1934 salt 
günü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi binasında müteşek
kil Komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnamesini 
görmek üzere mezkUr Merkez Baş Tabipliğine, istimbotun 
görülmesi için de Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi Tababe
tine müracaatları. (8108) 9602 

Li eler Alım, Satım 
Komisyon un danı 

Komisyonumuza merbut Haydarpaşa Lisesinin 1200 
ton Kriple maden kömürü ile Y azi tahtası, Sınıf dolabı, iki te 
kerlek üzerinde 3 parçadan mürekkep Merdiven, Yazıhane, 
ilan tahtası, y.emekhane dolabı, kanepe koltuk takımı ve ye
mek masalarmın . 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba gÜ 

nü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münaka· 
saya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerle resimlerini gör
mek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon Kalemine 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkıı.te 
makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (8159) 

9606 

Nafia Vekaletinden: 
Haydarpaşada teslim edilmek üzere muhammen bedeli 

8000 lira olan iki adet kamyon pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlık 8 Birinci Kanun 934 Cumartesi günü saat 16 da Ve
kalet Müste!)arlık makamında yapılacaktır. Taliplerin Ti
caret Odası Vesikası ve 400 liralık muvakkat teminatlarmm 
Mal sandığına yabrıldığma dair olan makJ>uz veya nümunesi
ne uygun Banka kefalet mektubu "Çek kabul edilmez,, ile 
birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları laznn
dır. Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka
rada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

9601 (8079) 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

934 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 4497 res
mi elbise ve şapka ile 1196 asgari, azami 1296 kaput ve 
293/ 316 takım sivil elbise kapalı zarf usuliyle ve 20 gün müd-
detle münakasaya konulmuştur . ' 

Münakasa müddeti 18 - Kanunuevvel - 934 Salı günü sa
at ikide hitam bulacaktır. Taliplerin bu vakta kadar usulü 
veçhile tekliflerini teminatlariyle birlikte Umum Müdürlüğe 
vermeleri ve şartnamesini görüp almaları için müracaat ey -
lemeleri lan olunur. (8197) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reiıliğinden: , 

3 - Birinci Kanun - 934 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacağı ilan edilen 1500 ton Kazan mayii mahrukunun ek· 
siltmesi görülen lüzum üzerine 19 - Birinci Kanun - 934 C r-
şamba günü saat 14 e bırakılmıştır. (8212) · 

GedikPaşada Ist nbul Jandarm 
Satınalma Komisyonundan: 

Pazarlıkla ihale edilecek olan bin beş yüz adet tahta am
balaj sandığı ve yüz elli kilo ambalaj ipi ve elli kilo balya di
kim sicimi ve yüz kilo çivinin pazarlığı 6 - 12 - 934 Perşembe 
günü saat on beşten on altıya kadar yapılacağından isteklile
rin şeraiti öğrendikten sonra ilk teminat makbuzlarile göste
rilen günün muayyen saatlarında Komisyonumuza müraca. 
atları. (8217) 

1 İnhisarlRr U. ~ .üdürlü~ünden: 
A. - (3430) kilo (57X82) eb'adında Delmanya bir tarafı 

kolalı Beyaz Kuşe Kağıdı 
B.-(2330) ,, (68X100) ,, ,, ,, ,, ., 

Satın alınacak mezkUr kağıtları vermek isteyenlerin nü -
mune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlıfra iştir5.lt ede· ı 
bilmek üzere (%7,5) teminat akçeleriyle beraber 22 - 12-934 
Cumartesi günü saat 15 te Cibalidc Levazım mübayaa Şube~ , 
sine müracaatları. (8199) 
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I 

u 
• 

Z A A F 1 U M U M i, K A N S 1 Z L 1 K ve K E M t K Hastalıklarına Şifai tesirleri Çoktur 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU 

,, .. 1934 ~ ' 
il 

Yılbaşı ve Bayram için 
Şimdiden hazırlanınız 

•• 

Bu mii.nasebetle her 
Cins kumaşlarında 

' 

Hususi fiyatlar yaptı 
Yeni kumaşları 
ve yeni fiyatları 

görmeden başka 
'\ v • . 

yere u2ramayınız , 

/ 

Toptan ve perakende 
(Toptan satışlarda azami teshilat gösterilir. Müracaat ma· 

halli: Sultan hamamı, lpekiş mağazası - Birinci kat, İpekiş 
Merkez Müdürlüğü) 

Yılbaşı ve bayram için en zarif hediyeler, 
iPEKİS'in yünlü, İpekli eşarpları ve mendilleridir. 

BEGENDIGt 

UHTIRALI 
• • 

1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden baıka herkese gereği olan genel bilgileri 
cc İçinde bulundurur. Ay baılangıçları ve sayılı ulusal günler 

1 İstanbul rasathanesindıen alınmııtır. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 
KANAAT KÜTÜPHANESi 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cacil Vakıl H- fatanbııl 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hi[se senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

ftiı'klye lı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, idare mecllıl ve mUdilrler 
heyeti ve memurlan klmilen Tiirklerde:ıı mürekkep yegane Ttiı'k Sigorta Şirke
tidir. Ttirkfyenln her tarafında (200) O geçen acentalannuı hepsi TOı-ktOı-. Tilr· 
kiyenfn en mühim 111Ueaıeıelerinln vebankalanmıı aigortalmektarııu icra etedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi~ortalarını en İ} 1 {Haitle ı apar. Haaar rukuundı zararları ıtır' at Ta kolaylıkla öder. 

Tefrraf: iMTİYAZ - Te!efon: fst. 20531 9564 

T D 
300 MUMLUK 

Benzin Lambaları 
(9p[rloya hacet kalmadan yalnız bir kibriti• yakılır 

KULLANIŞI GAYET KOLAY 

·da reli ve ucuz lar~n 
No. ~o ıs 

Sağlam, 
ST ANDARD FlTiLLERİ GELMİŞTiR t<o. 2020 

D :pomuzca btr nıvi g~ z ile yanan ST ANDARD lamh•ları Ye tefe°rruab bulunur. Umumi depo.su 
ve tontan Te perakeııde aatıı maball; ROSENT AL Eira.!erler Katırcıofu H n 

No. 31 lıtanbul - Taşra sipariş'eri kabul olunur. -1( 9578 .;;... .. , - _, . 

Emtia ve Yol e,yası ,,---------·------------'\ 
Av ·upu T. A. Sigorta • 

Kwnpanyaaı his·edarlan 
1934 senesi birinci kinunun 27 İnci 

Perşembe günü zevalden evvel aaat 11 j 
ele Galata:la Büyük Tünel Hanındaki Jİr J 

ketin merkezi idareıinde fevkalade he
yeti umumiye içtimaına davet olunur. \ 

• 

FOTO ETEM 
Beyoğlu' na naklettiği yeni . atölyesini 

Bugünden itibaren 
Bu içtimada hazır bulunmağı istiyen j 

Jttuedarlann içtimadan laakal dört 
gün evveline kadar hiue senetlerini: 

htanbulda Galatada Osmanlı Ban- 1 • 
kaıı merkezi idareı.ine tevdi etmeleri ik 

Saygı değer müşterilerinin emrine 
ti:ıa eder. Her bir hiue sahibi bir reye ı 
malik olduğundan içtimaa ittirak ve rey 
vermek hakkını haizdirler. 

Müzakere edilecek maddeler 
1 - Meclisi idare raporunun kıraati 

ve ıirketin feıbi hakkındaki teklifin mü 
zak.eresile kabul veya reddi. 

2 - Şirketin feshine karar verildiği 
takdirde tasfiye memutlarının intibahı ve 

1 
bunların ücretlerinin tayini. 

3 - Münokıp intihabı ve ücretinin ta 
yini, Meclisi idare ( 514ô) 

' ı 9~2 lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Tekirdağ kıtaatının kapalı 
zarf suretile münakasaya ko -
nulan 60,000 kilo Kuru Fasul
yenin, Tekirdağmm 21,000 ve 
Malkara'nın 11,000 kilo Çe -
kirdeksiz üzümüne verilen fi
atlar gali görülmüş ve Malka
ranın 35550 kilo Fasulyasma 
talip çıkınanuş olduğundan 
15 - 11 - 934 tarihinden itiba
ren bir ay zarfında pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiştir. 
İhalenin son günü 15 - 12 -
934 Cumartesi günü saat 15 
tedir. Evsaf ve şeraitini öğren
mek ve nümunesini görmek is
teyenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin de iha
leılin son gününden evvel te - · 
minatlarile birlikte Tekirdağ 
Fırka Satınalma Komisyonu -
na müracaatları. 
(620) 7868) 1 9636 

- "' "' >{o ... 

Burgaz kıtaatı İçin 274 ton 
ve Kırklarelinin 308 ton Un i
haleleri 12-12-934 talik edildi-
ği .(664) (8209) 

' 9704 
' • • • 

Bergama Askeri Hastaha ·
nesi için 25 lira ücretli bir hem
§İre, On lira ücretli bir çama
şırcı hanuna ihtiyaç vardır. 
Evsaf ve şeraiti haiz olanların 
Hastahaneye mektupla müra-
caatları. (666) (8234) 

••• 
3000 kilo Beyaz Peynir a -

çık eksiltme ile alınacaktır. Ek 
&iltme günü 22 - 12 - 934 Cu
martesi günü saat 14 tedir. 
Bağlantılarım öğrenmek İste
yenlerin her gün, eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat
te birinci pey paralariyle Çor
ludaki satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (667) (8233) 

• • • 

1 

Açtığını beyan eder. 

Galatasaray, Yataklı Vagon 
yanında ( Güney ) Palas 

Birinci daire. Telefon: 41875 

IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 

Çubukluda yapılacak 
Gaz Tankları. 

1 

3/12/934 tarihinde ihalesinin icra kılınaca~ı 
evvelce ilan olunan Çubuklu Gaz Depolorı 
Tankları inşaatı ıimdilik münakasadan kal" 
dırılmı~ olduğu ilan olunur. (8251) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

~ 741 lira 15 kuruş bedeli ke§İfli Samsun Gümrük Baş 
müdürlük bina.sı Şimal kısmın da inşa edilecek ihata duvarı 
ile 772 lira 31 kuruş bedel keşifli keza mezkUr Ba§ müdii· 
riyette Rezerveli eşyanın hıfzı için yapılacak anbar müna· 
kasa ve ihali.t kanununun 18 inci maddesinin A fıkrasınll 
müsteniden pazarlıkla münak aaaya konulduğundan talip o• 
lanlarm 15 Kanunuevvel 934 c\Dllarteai günü saat 15 te lataJl 
bul lthali.t Gümrüğünde müteşekkil komisyonu mahsusa 
müracaatları ilan olunur. : (8037) (9597 1 

Tokat Valiliğinden: 
- Tokat Vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Re§adiye kazaları 

merkezinde inşası tekarrür eden (19646) lira (23) kuruşa.! 
bedel keşifli dört mektebin İn§ aatı kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konularak 13-12-934 tarihine müsadif perşembe gü· 
nü saat on beşte ihalei kat'iye si icra kılınacağından talip o• 
lanların §artnamesile evrakı keşfiyesini görmek üzere T o• 
kat \Vilayetine müracaatları ve bu baptaki kanun dairesin· 
de vukubulacak teklifname lerini o gün Tokat Vilayeti En· 
cümeni Daimi Riyasetine İrsal ve tevdi eylemeleri ilan olı.ı• 
nur. (8076) 9600_ 

Deniz Levazım Satınalma 
f Komisyonu Reisliğinden: 

- 12000 kilo Yaş sebze : Açık eksiltmesi 5 Birinci Kanı.JJ1 
934 Çar§amba günü saat 14 !e· . . . . . . . • 

Deniz Harp mektebi ve Lısesı ihtiyacı ıçın 28 lkincı TeŞ 
rin 934 de yapılan eksiltmesin de talip ~ur v. et?1edi~ind~n • 
dolayi yukarda cins ve nuktarı yazılı yıyec~gI? ihalesı hıZ~. 
sında gösterilen tarihe bırakılmıştır. lsteklilerın şartname~ 
· ·· k "lt · kl · guıı ni görmek üzere her gun ve e sı meye gırece erın o 

ve saatte Kasımpaşadaki Komisyona müracaatları; (8158) 75 . 96 _.. 

İnah~us~~a te;fikan v~rilece1' 
teklifnamelerin ihale günü sa· 
at 14 ten evvel komisyona ve• 
rilmesi. (668) (8235)....,,,,. 

---

Nqriyatı idare eden : 

-

Niğdede bulunan kıt'aların 
ihtiyacı için 100 ton sığır eti 
ile 24, 100 kilo koyun eti ka -
palı zarf usuliyle münakasayaJ: 
konulmuştur. İhalesi 23 - 12 -
934 Pazar günü saat 14 te Niğ 
de F. Satınalma komisyonun-

d~ --yapılacotlctır. - İstekliler 
şartnameyi her gün komisy~
numuzda görebilirler. lsteklı
lerin Ticaret Odasına kayıtlı 
olduklarına dair şehadetname
lerini teklif mektuplarına lef
fetmeleri lazımdır. Kanunu , MVMTAZ FAiK 


