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l\tlusiki değişiminde eleman 
yetiştirmek içia Halkevi faa
liyete geçti, musikişinas yetiş
tirecek kurslar açıyor. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Türk-Yunan 
Ticaret anlaşması 

r ·r-. 
Dahiliye Vekili 

Ankarada Yunan iktisat nazırı M. 
Pesmazoğlu ile iktisat vekilimiz Mah
mut Celal Bey arasında bir haftadan· 
beri devam eden müzakereler, her iki 
tarafın gösterdiği hüsnü niyetle müs
bet bir netice vermişti!'. Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ticaret muvaze· 
nesinde memleketimi:z aktiftir. Yani 
biz Yunanistana fazla mal &atıyoruz. 
Yunani&tan bize az mal &atıyor. Bu, 
ne Türk mıilleti.-in bu komşu ve dost 
memleketten mal satm almak isteme
mes.inden, ne de Türk hükumetinin Y u
nan mallarına karşı aldığı ltusu5i ted• 
birlerden doğan bir neticedir. Bilakis 
Türk balkı, hem dost, hem de Türk 
mallarının >yi bir müşterisi olmak do
laynile, Yunanistandan mal saıtın al-
mak İM:İyot'. Yunan emtiaaınm piyasa• 
Jarnnrzda sürümünü temin etmek için 
ııazetelerimi2 senelerdenberi propagan. 
da yapıyor. Yunan malını satın almak, 
kendi mallarnnızın Y unanistana ibra· 
cmı temine yaN!an etmek demek oldu
ğu efkan umumôyemize anlatılmıştır. 
Hükumet le Yunan k<ını!umuzla yap
bğı ticaret iitiliflarmda Yunanistandan 
mal iıtıhalini temin için her şeyi yap
llU§tır. Fakat uzun senelerdenheri te
e& .. iis eden bir vaziyet derhal değiştfri.
leınez. Esasen biz Y unanistana lüks 
e,ya göndermiyoruz, gıda maddeleri 
gÖnderiyoruo: ki Yunanistan bu madde
leri bizden almasa, mutlaka haj:ka 
memleketten alacaktır. 

Yunanistan bıizden aldığı qyamn 
bedelıinıi. iki tekilde tediye edebilir: 
1 - Para ile, 2 - Mal ile. Para ile 
teldlyeıııi çok iyi ohır amma, şimdi bü
tün memleketler harici ti<:aretleri.nde 
bir muvazene temin etmeği mi.Ui bir 
gaye bildiklerinden YunaıUstarun mal 
ile tediye etmek istemeoi de tabiidir. 
Buının için ne yapmalı? Yunanistarun 
bize olan Jhracabru arttırmalıdır. işte 
T üıiı: ve Yunan hükfunetlerinin birkaç 
.ene evvel Aıtina'da, aonra da Aınkara' 
da karşılaştıklan mesele bu olmu,tur. 
Yunanistıma yapılan Türk ihracatını 
.Ksiltmiyerek Yunanıiıııtanın Türkiyeye 
itlhalatıru çoğaltmak. 

Yunanistanla aramızdaki eski tica
ret itiliilı da bu gayeyi istihdaf ediyor
du. Ankara' da yeai imzalanan ticaret 
anla§ması - da bwıu iı&tihdaf ediyor. 
Geçen gün imzalanan mukavele, bu ga· 
yeye vannak için Türk bükilmetfoin 
ne kadar ileri gltıtiğiıni gÖstennesi ilii
lıarile dikkate taYandır. 

Yeni Türl< • Yunan ticaret anlaşma
., Türkiıyeden Yunımi&tana ihraç edile
cel< olan etyay:ı bir takını kısnnlM"a 
ayımıaktadır. 

1 - Y unanistana yaptığmıız ilhra
eabıı en mühim yekônunu teşkil eden 
canlı hayvan ve taze balıkların bede-
lini Yunanistan 'J'U tekilde tediye ede
cel<tir: Bedellerinin yansı için Rriıest 
döviz verecektir. Diğer yarm da Yu
nan malı satın alınmak için bono veri
lecektir. Yani on bin liralık taze balık 
ihraç eden tüccar, he§ bin lirasmı dö· 
'Vİz olarak alacak, be§ bin lirası muka
bilinde de bono alacak lı:i bu bonolar 
Yunaı:ıistandan mal satın alınağa yarı· 
,ya.:ak. 

2 - Maden kıömiirü, tmlu ve kon
•erve balık gibi ikinci bir amıf et-Ya İ· 
\'İlı yeni ve orijiınal bir tediye uıulü 
ibclas ediliyıor: Bu <t}'anın yan bede
li, Yunanistanın diğer yabancı memle
lretierden alacaldanndan gö'stereceği 
lmrıılığa mukabil bizim Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca t""vjye olunacaktır. 
Bunun manası pıdur: Yunanis.tım bize 
karşı pasif ise de diğeso bazı memle
ketlere karıı aMiftir. Yani Yunanis
tandan ço4ı: mal alan llMDlleketler var· 
dır. YunanWtım bu -leketlenlen a
lacağını Meıi<ez Baıılaıısma havale ede
eek, Merkez Bankırsı da ihracın ıııki
binde tüccara paralarını verecektir. Bu ı 

Selanik'te nümayiflerin yap ılJığı Beyaz kule meydanı 

Arnavutlar icin -Dünde Atina Selanik ve 
Pirede büyük nümayişler! 
Nümayişçiler askeri kuvvetler ta-

rafından güçlükle dağıtıldı 

Halk hükumetin Arnavutluk hakkında 
gevşek davranmasını tenkit ediyor 

SEi.ANIK, 11 (HuSGsi muhabirimiz
den telefonla) - Bugün burada eaki çe
te reisleri ve eski muharipler tarafından 
Beyaz kule meydamnda binlerce ahalinin 
de i§tİrİlk ettiği büyük nümayiıler yaprl· 
mrı:br. -

Arnavutluk hükumetinin Şimali Epir'· 
deki Yunan akalliyeti hakkında tatbik et• 
melde bulunduğu tazyikatın devam et • 
mesi dolayısi1e Yunanistanın muhtelif 
yerlerinde mitingler ve nümayişler yapıl· 
dığı gibi iki gün evvelisi de burada bul U• 

nan eski muharipler ile eski Arnavutluk 
çete reisleri tarafından müıellah bir mi
ting yapılması için hükUınete müracaat 
vaki olmu,tu. Hükilmet bu mitingin ya• 
pılmasma müsaade etmemi1 ve zabıta ve 
jandarmıa kuvvetlerine de mitinge kartı 
fiddetli tedbirler ahruna•mı bildim"ıİıti. 

Buna rağmen miting- müteşehbi&leri 
bugün Beyaz kule meydan-oda toplan • 
mağa lıa§lamı§lardır. Zabıta ve asker kuv 
vetleri bunların toplanmalarına mani ol
muılar bunun üzerine mitingciler başka 

(Devamı S inci sahifede) 
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funan Harbiye Nazın 
Ceneral Kondilis 

•rnıf qyamn geri kalan yarı bedeli İ· IA~I\~ 
...., satın alınacak Yvnan malJarınclan 
bınıu~i takas karıılığı olarak kabul oo· 
lunacalı:tır. 

3 - Pamuk ve yiin ıribi üçüncü bir 
•rnıf qyanuı bedelleri mııkabilıinde hu· 
-i takas bedelile Yunanistmı malı 
itJıaı edilecektir, 

4 - Yumurta ve pastınna gibi dör. 
düncü bir snu.f qyanın bedelleri de 
gene Yunaniıtanın ecnebi memleketlerde 
alacağı olup bize devredeceği paraya 11111-

ıc..t,ij Merkez Bankası tarafından tediye 
edilecek, Yani trİpar1it denilen usule 
~olacak. 

S - Geri kalan sonuncu krnm maJ. 
Lınn bedelleri ıu telı:ilde tediye edile
C>ektir: 

( a) Yüzde kırt.: bedeli bano ile, 
._ (b) Yüzde Jİnnİ bet bedeI;. Mer
- Bankamız ta:ralmdan, 
.l:L(~) Yüzde obb. bet bedelıi, -ı-t 
....._ile. 

Bundan maaııla Yunan malları için 
l'iiri. utihsalabna tıelÔı' -.iyecek tari
fe tenzilab da yapıılmııııtır. 
...... Türi< - Yunan ticaret anla~ı, 
'lirt. hükiımet:inin •e Türk milletinin 
\' \ltıanistanla olan dostluğa ve ticaret 
lbiİttasebetleıine ne kadar ehenuniyet 
:~- laYtnet venliğini gösterir. Yunanis
"""dan her çeşit tediyeyi kabul edi
)o~: Döviz ile, bono ile, Yunanista. 
llııı baıka memleketlerden olan ala. 
~ları ile, mal ile. Çok kıymetli. birer 
li leı adamı olan her ;kıi iktisat veki-

de bir anlaşmaya varmak için her 
Çarey; dü,ünmüılerdir. Şüphe.iz Türk 

Uiin yapılan ayini rahaniden mııhtelil intibalar 1 

U. mütarekenin yıldönü- ! 

mü için dün ayin.yapıldı : 
Bugün de İngiliz elçiliğinde bir resmi 

. kabul yapılacak 
•. Umumi. mü.~arf>k~ yıldönümü j lunmU§tur. Meraaimi Cebelitıank bat 

muna.sebetile dun Beyoghındak.i ln • papuı idare etmiıtir Bıogün d ·· • ı 
giliz ldisesinde büyük bir dini mera • d I 'li f ' h . e og ~ 
aim yapılmıştır. Bu mera.simde Cebe • en ".°""8 ngı 2 ae aırel! aneoıinde bir 
littanktan gel.mi§ olan bqpapa.s ile reıımı kabul yapılacaktır. Mütareke • 
lngiiiz sefiri, refi.kası, Iatanbulda bu- nİn yıldönüınü miinaaebet.ile Beyoğlu 
lunan lngiliz tebaası ve Anglikan idi- katolik kliaesinde de dini mera.sim ya 
8e6ine men.sup birçok zevat ha.zır bu- pılmııtır. 

ve Yunan milletlerinin arzulan da bu 
idi. M. Peomazoğlu bir Tüıi< dostu ol
duğu gibi, Mahmut Celal Bey de sa
mimi bir Yunan dostudur ve Türkiye 
ile Yunanistım arasındaki ticaret müna• 
şebetlerine husu•i ehemmiyet veren bir 
devlet adamımızdır. 

iki vekil arasında ötedenben tees
ıüs eden samimi dostlt>k mün,..ebeti, 

§Üpbesiz bu derece çetin bir meselenin 
her iki tarafı.o da menfaatini müem· 
men bir ıekilde halline yardım etmiş
tir. Türk • Yunan dostluğu, hmet Pa
§a hükümetinin esaslı bir umdesini teş~ 
kil ediyor. Bu ticaret anlaşması da iki 
koqı~u milletin kalbine 90k yakın olan 
bu dostluğa yeni bir hız verecektir. 

Ahmet SUKRU 

Bugün cevap 
Verecek 

Hariçten gelen Türk mu
hacirleri 

ve Mecliste yapılan sorgu 
'ANKARA, 11 (Telelonla)-

Yarınki (bugünkü) Büyük Mil
let Meclisi içtimaınJa Manisa 
Mebusu Relik Şevket Beyin 
memleketimiz dışından gelip te 
topraklarımıza yerleştirilen mil
lettaşlarımız hakkında hükiimet 
çe ne gibi tetbirler alındığına 
dair olan sual tahririne Dahiliye 
Vekii~ Şükrü Kaya B. cevap ve
recektir. 

İktısat Vekilioin 
Seyahati 
Celal Bey ve M. Pes· 
mazoğlu Eskitehirde 
hararetle karşılandı 

Şeker f abrikaıını gezdik-
ten sonra 

lzmite hareket ettiler 
ESKıJŞEHIR, 11 (H.,.u•i) - Yu· 

nan iktisat nazm M. Pesma:roğlu ile 
iktisat vekili Mahmut Celal Bey, re • 
fakatlerindeki zevat bu sabah AnkBTa• 
dan hareket eden hus ... i trenle E.aki • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Türk-Yugoslav 
Afyon mukavelesi 
Beliratta ayın 25 inde bir 

toplantı yapılacak 

Konferansta bizleri kimler 
,Temsil edecek? 

Müddet) biten Türk • Y ~av 
afyon mukavelesinin "fDİ prtlar daıhıi. 
!inde u:zatıldığı.m 

heber vermişhk. Al-r 
dığrmız mallımat 
göre; uzatılan m u 
kavelede mevcut hı. 

zı hükümlenin, es.: 
sa zarar gelmiyece: 
§ekilde değiştirilme 
ai lüzunılu görü' 
mÜ1 ve bunun içi 
her iloi tarafça mc 
tabık kalınmrtbr , 

TE!§rinisani.nin 2. 
inde Belg·ratta ya 
pıl...,. bir toplam:. .... 
da bu ıtadilaıt kat'i :Alii Sami B, 
ıeklini alaıcak, hü· 
kümle.- daha pratik bir hale lc.onulanıfi 

~Devamı S inci aahifede) 

Tayyare 
Piyangosunu 
Kazananlar 
20 bin liralık mükafat bir 

muallim hanıma çıktı 
18 inci tertip tayyare piyango/IU<' 

aun birinci ke§İdesi dün yap•lmıfhr. 
Kefidenin 20 bin li 
ralık büyük ikraı • 
miyeSÜ.İn iki bin li 
ra.sını Ga.:i rıifesi 
.müşterilerinden Bü 
;yükderede otu.zun• 
cu ilk mektep mu• 
allimi illet Hanrm 
k(UIDJm.qhr. Diğer 
iki bin lirasını ela 
Servet gİşrsi müş • 
terilerinden Sifüıri 
de bakkal Mehmet 
Elendi kQ%allf1llf • 

h>'. Dört bin liraırını da Milyon gİ§"!• 
sinin tali bayilerinden birisi tarafın • 
dan satılan beşte bir bileti satın alan 
ka:zanmııtır. Fakat bayi bileti satar • 
ken müfterinin işmini kaydetmediii 
için bu taliliyi dün ak§<lm teU.it et • 
mek mümkün olamanutfU'. 8 bin li • 
ralık ikranıiyenin onda birini ka:ııa • 
nanlar Kadıköyünde tütüncü Dikran 
ııe Ka&unpafada tütüm:ü Mehmet Na- · 
ci efendilerdir. Bunların her 
biri sekizer yüz lira alacaklardır. 
4 bin liranın onda birini de Beyaz.ıtta 
tüccardan Cemil Beyle Beylerbeyinde 
oturan Tahsin efendiler lwzanmıılar• 
dır, Bunların da her biri dörder yüz. 
lira aalcaklardır. Diğer kazanan nu
maraların sıraya dizilmiş listesi 5 inci 
sahifemizdedir. Bütün bayiler bu lis
te mucibince tediyat yapacaklardır. 

Arnavutluktaki Yunanlıla
ra yapılan tazyiklerden dolayı 
dün Atina, Pire ve Selanikte 
gürültülü nümayişler yapıldı. 

Tel: { Müdür : 24318. Ya:ı;ı itleri müdürü : 24319. 
ld.are ve Matbaa: 24310. 

Kemal Zaim, Refik Şevket, Emin ( Eskiıehir) Beyler .•• 

Buğday politikamızda mü
him esaslar vardır!. 

/ cabında memlekette milli mevcu
diyeti müdafaa için elimizde 

stok buğday bulundurmak lazımdır 
Fırka Umumi katibinin beyanatı ve Zi· 

raat Bankasının umumi toplantısı ..• 
ANKARA, 11 (Telefonla) - ZUaat 

bankası umumi heyeti, bugün saat üçte 
toplandı. Reisliğe meclis reisö Kaznn 
Paşa seçilmiştir. 

933 yıh muamele ve hesaplan hak. 
landa idare meclisi ve mürakip raporo 
ları okunurl<en Refik Şevket Bey ( Ma. 
nıioa) ibankan>n buğdaylan konuna ve 
dış piyasalandaki satımı yolundaki 
gayret ve muv&ffakıyetinıi ta keli rle kar• 
tılayarıık bankanın buğdayı almakla 
~çiy.ı nasıl hlznıet ediyorsa buna dıt 
piyasalarda :ıatnıak guretile yaptığı ti
caretle iktıisadiyatımızda da o n4bet • 
te çok himıet ettiğinden bahsederek: 

" - Bankanın yaptığı ticaret ol
duğuna ve ticarette asri §Art, doğruluk, 
rekabet ve piyasada mevki tutmak ol· 
duğumı göre, bankanın buğdayları t]p. 
lere ayırmak suretile fenni tedbirler a
lacağından ve han olduğu yüksek mu• 

(Devanu 5 inci sahifede) R~p Bey 

2 milyonun iadesi 

Nafıa Vekilinin beyanatta 
bulunması muhtemel 
Şurayıdevletten çıkacak karar 

beklenecek mi? 
Karar yakında çıkacağı için neticenin alın· 

masının uzamıyacağı söyleniyor 
J\NKARA, 11 (Tele· 

fonla) - Tramvay §İr· 
ketirulen Nafıa Vekiile· 
tinin iadesini Wediği iki 
milyon küsur lira için 
firketin Şurayi Devlette 
açhğı dava kendi takip 
ve inkifaf safhasını ta- • 
kip etmektedir. Diğer 
taraftan Vekaletin ver· 
diği mühletin bitmiş ol· 
rruuından mütevellit ııa 
,Uyet Vekaletçe ayrıca 
tetkik edibnektedir. Na 
fra Vekili Ali Beyin Y"" 
nıı bu hususta matbua • 
ta beyanatta bulımması 
muhtemeldir. 
l•tanbulJa ne diyorlar 

' -

Tramvay tİJl)<etinin ia 
de edeceği iki milyon li 
ra meselesi henüz nihai 
bir safhaya ginneımiştir. 

Naluı Yekili Ali Bey makamında 

Nafia Vekaletıinin tayin rlf-
tiği mühlet bitmiı olmakla beraber, 
firket tara.fından yapılan itirazlar he· 
nüz Şôrayi Devletçe tetkik edilmek • 
tedir. Aldığımız malfunata göre; Şu• 
rayi Devletin kararı bugÜn)erde belli 
olacağı cihetle mesele fazla sürünce • 
mede kalnııyacaktır. Dün, bu hua&uta 
ııöriittüğünP.iz alakadar bir zat §unla-

Dil mübahaseleri: 

n aöylemiştir: 
"- Ortada, Şurayİ Devletin vere• 

ceği kararı beklemek vaziyeti vardır. 
Naha Vekaleti, iki milyon liranın ia· 
deai iç.in yeni bir tebligat yapmıştır. 
Fakat, şirketin itirazları bu İfİn Şura
yi Devletçe tetkikini icap ettirdiği ci
hetle, ka t'i netice ancak bu tetkika tı.n 
aonunda taayyÜn edebilecektir.,, 

Dilimizi işlemek meselesi 

Muhatabnn bir şair ve mubarrir
clir. Kendiriie dil inkilabr üzerinde 
görüıüyonn. lnkiiabm iyiliğini o da 
:ı..ıbul ediyor. Fakat yüreğinin içinde 
iki düğüm var: Edebiyat meselesi şi
ir meselesi? Muhatabım sanki tılsnn
lı bir mnrtakaya gelmiş gibi bu iki 'SU• 

al karşısında duraklıyor: 
- Ya edebiyat? Ya şiir? 
Bu adamcağıza bir an i9n hak ve

riyorum; çünkü o, en azı otuz sene1ik 
bir alışkanlığın tesiri al tın dadır. Siz o
na davanızın delillerini sayıp dökerken 

Yazan: lsmail MlJŞTAK 
omm hayalinde terlcibi izafi ve vasfj... 
!erile, mukayyet ve müsecca kalıiyele
rile, ıırma işlemeli Ardp maşlahl'an üs. 
tüne altın kakmalı A~em kemerleri 
takmış gibi şatafath usluplarile, b~tün 
bunlara bir fanfar gibi refakat eden 
aruz vezinlerinin ahenklerile kocaman 
bir kafilei edep geçit resmi yapmakta
dır. Evine gidip baksanız kütüııhane • 
sinde yarısı baba ve dededen kalma F-r 
kaç düzina di~·an vardır; kafasının içini 
arayıp karıştırsanız hafızasında bin • 

(Devamı S inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 3 

İttihat ve Terakki! 
( BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Merkezi umumi geni nizamnameyi 
hazırlamakla meşguldü 

" Gesof hadisesinden dolayı he
y .. ~ i vükela ne suretle hareket edi
yor? Netayicin ne renk kesbedece
ğini mübeyyin mufassal tahriratı -
nıza ilk posta ile intizar ederiz.,, 

Meşrutiyetin ilanını müteakıp 
bir yığın mesele çıktığı halde bun
ları lstanbula gönderilen üç ki.inin 
t:\kip edip anlayabilmesi ve merke
zi umumiyi vaziyetten haberdar et
mesi bekleniyordu. Yukarıdaki tel 
gı·af bunun böyle olduğunu ispata 
kafi bir delildir. 

Bu aralık merkezi umumi yeni 
v;ı z iyete göre bir nizamname ha -
:o.nlamakla mefguldü. Alelacele 
tanzim olunan yeni nizamname el 
yıı.zısile t~ üzerine basılarak ala -
kadar olanlara. dağıtılmıfb. Her ta.
rafta şubeler açarak faaliyete geç
mek için bu nizamnamenin elde bu 
lunmasına lüzum vardı. Bu yeni ce 
miyetin maksat ve mesleği hakkın
da c. nizamnamede deniliyordu ki: 

"'Metrutiyeti idarenin tamamını 
tPmin, cins ve mezhep ayırmak11 • 
J.ın bütün Osmanlıların bir ittihadı 
tim dahilinde istikmali refahile 
na•li hürriyet olmalarına çalıtmıt 
olan "Osmanlı ittihat ve Terakki 
Cemiyeti,. bundan böyle de kanu · 
nu e,asi dairesinin ayni maksatla 
sayine devam edecektir.,, 

Bu cümle pek açık bir 
mana ifade etmemekle be
rabeı onu aynen olduğu 
gibi neşrediyoruz. Belki aceleye 
gelerek onu daha vazih olarak yaz. 
mak kabil olamamıttı. 

Nizamnamenin ikinci maddesi 
mucibince cemiyetin, mevkii gayri 
muayyen bir merkezi umumisi ile 
her vilayet, liva, kaza ve kariyede 
müşekkel heyetler tarafından ida
re olunan bir veya müteaddit mer
kezleri bulunacaktı. 

Merkezi umumi mevkiinin gayri 
muayyen olması cemiyetin henüz 
vaziyetten emin olmadığına ve ta
ma.mile meydana çıkmak için bir 
müddet daha beklemek istediğine 
delilet eder. Her halde 21 azadan 
mürekkep olan umumi merkezin 
Selanikte kalması ve meydana 
çıkmaaı münasip görülmüttii. 

Nizamnamenin kırk yedinci mad 
desi cemiyete girmek için yapıla
cak tahlif muamelesinden bahisti. 
Su tahlif merasimi de metrutiyet
ten evvel olduğu gibi ibka edilmit
tl. Deniliyordu ki: 

"Kabulüne karar verilen fert, 
gözleri kapalı olduğu halde heye
ti tahlifiye tarafından merkez da
hilinde ve fakat ayn bir mnlıalde 
a tideki mevada riayet edeceğine 
dai r tahlif olunacak ve müteaki
ben merkeze getirilip gözleri açık 
olarak ihvana takdim olunacak 
ve defteri mahsusunda mukayyet 
yeminini imza ettikten sonra efra
dı cemiyetten madut olacaktır. Tah 
lifi icra kılman zat, heyeti tahlifi
yeyi tanımayacaktır.,, 

Yeni vaziyete göre değittirilen 
yemin sureti fU idi: 

"Dinim, vicdanım, namusum Ü· 
zerine yemin ederim ki esa.s mak
sadı kanunu esasinin tatbikine ve 
milletin hukuku metruai hürriye
tini kamilen istihsale ve bilatefrik 
cins ve mezhep bilcümle Osmanlı 
akvamının ittihat esası üzerine te
rakki ve tealisine ça}ıfmaktan iba
ret olan "Osmanlı ttihat ve T erak
ki cemiyeti,,ne bu andan itibaren 
dahil oldum. Milletin ezdiyadı ta
nü şevketile memleketin temini sa· 
adet ve refahını her feye ve hatta 
canıma tercih eylediğime ve tevdi 
edilecek esrarı muhafaza eyliye
ceğime ve cemiyetin kabiliyetime 
göre vereceği bütün kararlarını ic
rada ve uhdeme tahmil ve tevdi 
'!deceği vezaifi tamamen ifada te
reddüt eylemiyeceğime ve cemiye
~e dühul huausunda bir glina iti
raz ve menfaati hususiye besleme· 
vip sırf maksadı cemiyeti takip ve 
muhafaza edeceğime ve kanunu e
~asiye ölünceye kadar sadık kala. 
CAğıma ve şayet bunca taahhüdatı 
namuskaraneye rağmen nakise ah
dedecek olursam cemiyetin nefrin 
ııe tel'inine müstahak olacağıma 
'imdiden söz veririm, vallah bil-
lah.,, · 

Nizamnamenin cemiyet efradı· 
'la taa:JUk eden diğer maddelerin
dt! şunlar yazılı bulunuyordu: 

''Efradın vücudu cemiyetçe mu· 
kaddes ve kıymett r addedildiğin
den her fert, şahsen bir felaket 
hisseylcdiği anda derhal merkez 
heyeti idare .ine keyfiyeti ihbar ey· 

!emelidir.,. 
"Vezaiften maada husussatta, 

hatta merkezi umumi heyeti aza• 
sile en son dahil olan efrat arasın
da zerre kadar fark yoktur.,, 

"Efradı cemiyetten eceli mevu
dile vefat edenlerin ibkayı namı 
İçin kendilerinin erbabı hamiyet· 
ten oldukları ihvana ilan edilecek
tir.,, 

Cemiyet efradı meyanından mak 
aadı cemiyet uğurunda duçarı fela
ket olanların ve eğer vefat etıni' 
ise muhtacı muavenet bulunan 
ailelerinin maitetlerini ve evlatla
rmm tahsil ve terbiyelerini cemi
yet mütekeffil olduğundan, sarfo
luna.cak mebaliği merkezi umumi 
tedarik ve tevdia memurdur . ., 

"Cemiyete hidematı fevkalade 
ibraz eden her ferdin vefatından 
sonra merkezi umuminin kararile 
hem muhtacı iane olan evlat ve a
ilesinin maişeti temin edilecek. 
hem de hidematı güzidesini mu
savver olmak üzere bir kitap yazı. 
!arak namı ibka ve tevkir ve ismi 
sütunu hakikate hakkedilecektir.,. 

Evvelce cemiyetin nizamname • 
sindeki mücazat fasıllarında yazılı 
bulunan idam cezası da tabii kaldı
nlmı' ve onun yerine denilmi,ti ki: 

"Mücazat, cemiyetin maksadına 
iras edeceği teiire göre, ten:Jih, 
takbih, muvakkat ve daimi tart ve 
beynelibvan tel'in ve merkezlere 
tamim cezalarından ibaret olacak· 
tJr.H 

Selii.nik ve lstanbul bi ntürlü gai
le içinde çalkanırken Pariste ka
lan eski merkez unutulm"' ve ih· 
mal edilmişti. Sezai bey gelip Va
niköyündeki yalısına yerleşmişti. 
Doktor Bahattin Şakir bey de Sela
nikten lstanbula geçmit ve heyeti 
mebuseye iltihak etmitti. Pariste 
yalnız Ahmet Riza beyle Mısırlı 
Prens Mehmet Ali paşa kalmıtlar
dı. Ahmet Rıza beyin Paristen Se
li.niğe ve lstanbula yazdığı mek -
tuplar o günlerdeki vaziyeti pek 
güzel anlattığı için 7, 1 O ve 24 A
ğustos 1908 tarihli olan üç mektu
bunu sıra ile a,ağıya dercediyo-
ruz: 

"On bir gün devam eden gayet 
tiddetli ve hiddetli bir intizardan 
sonra kartmızı ve mektubunuzu al
dnn. Müsterih oldum. Selini:,e üç 
mektup yazmıttım. Vüsulünü bil
dirmiyorsunuz. Sağlam bir adres 
bulmak na.aip olursa mütaleala"· 
mı tekrar yazarım. Bahusus diplo
masiye ait vereceğim mal\ı.mat pek 
mühimdir. 

Sezai beye V aniköyündeki adre
se mektup gönderdim, cevap ala
madım. Cemiyete gelen mektupla. 
n açıyorum. lcap eden muameleyi 
Nahit beyle birlikte yapıyoruz. La
kin namınıza gelen; bahusus Mon
ges sokağına gönderilen mektupla
n açmadım, ne yapacağını? 

Şerif paşayı görmek için Nita.n· 
t~mdaki konağına lutfen gidiniz. 
Re,it beyi de orada bulacaksınız. 
Hiç ruyi infial göstermemek cemi
yetimiz hakkında iyi olur. 

Dün Prens Sabahattin beyle gö
rü,tüm. Bir kaç güne kadar lstan
bula gidecek ve orada bir kongre 
yapacaktır. "Terakki., gazetesini 
yevmi olarak lstanbulda çıkaracak 
tır. Kendisi artık umuru siyasiye i
le uğraşmıyacağını söylüyor, fakat 
fırkasından ayrılmıyor ve bir de in
tihap zamanında ademi merkezi
yet fikrini müdafaa edeceğini söy
lüyor. 

Tafsilatını sonunda arzederim. 
lstanbulda bir çok gazete çıktığını 
i•itiyorum. Bazılarını burada öte
kinin berikinin elinde görüyorum. 
Bana ve cemiyete bir gazete bile 
gönderen olmıyor. 

Dün Sabahattin bey bazı efalimi 
zi muaheze sırasında: 

"Sizin aranızda da ittifak yok. 
ltaanbul heyeti Parisi tanımıyor,. 
dedi. Delil olarak 5108 numaralı 
ikdam gazetesini gösterdi. ikdama 
ittihat ve Terakki cemiyeti tarafın
dan gönderilen bir tekzipnamede 
latanbuldaki cemiyetin Parisle mü
nasebeti olmadığı bildiriliyor. Va
kia bundan maksat merkezin umu
ru dahiliyesince demek olacak, la· 
kin ifadeden o anlaşılmıyor. 

-Bitmedi-

MiLLiYET 

HARİCİ HAB RLERI 
Korporasyonlar meclisin 
de M. Mussolininin nutku 
ftalya Baıvekili Faşist rejiminin ökonomik 

sistemini ve ko!'porasyonların itini anlatb 
ltalyada KOl'poraayonlar Meclisinin kü 

ıat resminde M. MuHolini'nin bir nutuk 
söylediğini dün ajans haberi olarak yaz· 
mıştık. Dün gelen telgraflarda bu nutkun 
hülisaaı veti'.mİ§tir. Mühim yerlerini •· 
şağıya aynen alıyoruz: 

"Bu meclis, yalnız ittirik edenlerin 
miktan bılmnmdan muazzam bir toplan
b olmakla kalmıyor, bunun gerek mahi
yeti ve gerek gayeleri itibarile mazide 
emsali mevcut değildir. Bu meclis, bir in· 
kı"ap mecli.idir, yani, müeseselerde, ka
nunlarda ve adet!..-;Je bir milletin hayatı 
için birer zaruret halini almıı olan siya
si ve içtimai değiıtinneleıi tayin için me
totla, ıevk ile çalışan mecliılerden biri
dir.,. 

M. Muuolini bundan sonra 22 Korpo
rasyonun faal bir surette iıe baıladıl<a
nnı söylemiı ve şunları ilave etmiıtir: 

"G(çen asır, vatanda!larm kanun hu· 
zurunda müsavatlannı ilin ebniıt:ir ve 
bu son derece ıümii.llü ve etraflı bir zafer 
olmuştur. Faıist asn, hu prensipi ifa et
mİf ve batta kuvvetlendinnif ve fakat o· 
na daha az esaslı olmıyan bir prensip i· 
lave etmiıtir. ln~arm bir hak, bir va· 
ziie olmak itibarile it huzurunda müsa
vatı pren;İpi. Bu prensip, aynı zamanda 
hayatı bir sıkıntı ve bir mezellet haline 
getirecek değil, belki onu genişletecek, 
onu kolaylaştıracak b'r şevk ve ıürur 
menbaı gi!>İ. telakki edilmelidir. 

"Kurd •ğıımw: büyük makine teşrini· 
a3.nİnin onuncu günü o ~an bu günde ha .. 
rekete geçiyor. Bu makineden hemen bir 
tak:m mucizeler beklemek etiz değ;ldir. 
Bilhassa dü ıyanın çok büyük bir ksmı· 
nın ıstırap ç •krnekte olduğu siyasi, iklı· 
aadi ve manevi karışıklık d tvam ettikçe, 
bu ma':f:in~den kat'iyycn mucizelere inti
zar edilmemelidir. Mucize i ktısadiyat sa
h •s:na giren bir ıey değildir. 

" Bir unsurunu ve b"r kuvvet ini de ik· 
ti sadiyatın te~I etmekte olduğu ıiyasi
y at sahasına dah'I olan §ey!er bir teşki 'i.
trn azim ve iradesi ve usulüdür. Az çok 
uzun ıürect k bir tecrübe devresine hazır
lanmak lô.zımdn-. Randıman meselelerine 
gelince; eıyanın müessiriyetinden baJka 
insanların zihniyetlerinde hasıl olması 

Belçika da 
Yakında bir kabine buh

ranı ihtimali ·var 
BRUKSEL, 11 (A. A.) - Yakında 

kabine buhranı çı.kacağı söylenmektedir. 
K abine erkanı arasında parlamentonun 
toplanmasından evvel kab:nenin istifa et 
mesini veya bazı nazırlar1n çekilmesini 

intaç edecek derecede ııörüı ihtilaflan 
vardır. Bwra rağmen hükumet salı gÜ'1Ü 
parlamentoya gidecekt:r. Bütçe dolay ı si
le de Sosyaliıtlerin birçok tenkitlerile 
karıılaşacak olan hii.kumet belki de par· 
lamentoda düteeektir. Pek !iddetli olan 
buhranın doğurduğu kararsızlık, piyasa
da eJham ve kambiyolar Ü?erinde v e ef
karı umumiyede fena bir te.ir yapmııtır. 
Elk'.rı umumiye çabuk bir hal sureti bu
lunmasını dilemektedir. 

M üsallah çete 

zaruri olan salahı ve on!ar araıında tec
ı'iibeden sonra hasıl olacak iıtıfayı da he
saba katmak ve bunlara istimlt etmek i· 
cap eder. işte Faıizm, bunu yapmak üze
redir. 
"Buhranın ıimdiki si•temden doğrnuı 

olduğu kabul ve teslim edildikten ıonra 
yapılacak iş, cesaret{e yeni bir sistem ih
las etmek yoluna girmek İcap eder. 

"Bizim sistemim;z ~udur: 
Bilbana müteıebbioler, müteahhitler, 

teknisiyen'er ve amele !!'.İbi müstahsille
rin menfaati namına d iıipline edilmiJ ve 
ahenktar bir hale getirilmiı bir iktisadi. 
yat, bu iktisad:iyatın idaresi, milli hayatın 
tamaıruru yeni istihlikçiler alemini de 
temsil eden devlet tarafından ihtas edil· 
m'ı olan Korporasyonlara aittir. 

"lyilik'erin meydana cetirilmesi ve 
bunların tevzii l:akımmdan Korporasyon 
teşkilahnın ltalyada veyahut ba~ yer· 
de ne gibi inkitaflara mazhar olacağını 
şimdiden tahmin etmek mümkün değil • 
dir. Bu, bir hareket noktasıd . r, muvasalat 
noktası de&ildir. F•kat mad ' m ki Faşist 
Korporasyonizmi, inkıli"-rn içtimai tara
fını temsil etmektedir. Şu halde rejimin 
bütün imanların ıne:-ede olursa olıun o .. 
nun inkiş.afrru ve feyiz,i bir surette de .. 
vamını temin vazifesile mükellef kılmak
tadn·. Cihanda umumi bir teşevvüşün, 
hat bh· muzayakanın ve kuvvetli bir si
yasi gerginliğin hükiim sünmkte olduğu 
ıu sırada Korporasyonların meydana gel 
nte 'i, yalnız ltalyaya münhasır kalma • 
mak üzere bircok ümitler uyandınru•tır. 

"Bu ümitler: inkisara uğramamal;dır. 
Ve uğramryacakt :r. lnsan~arrn az'.m1erine 
ve İmanlarına güvenileb fir. Fakat bu a· 
zim ve İmandan daha zi yade güvenilecek 
,ey, uzaktan "Siyah gömlekl ilerin muzaf .. 
fer inkı'ab .na doğru rehbe,lik eden 1919 
prensiplPrinİn mantığıdır.,, 

823 kiıiden mürekkep olan ve 22 Kor
porasyonun azası bulunan ve hepsi de 

1 

Fa 1i 3t üniforması geymiş ola n hazirun, 
Duçcı'nin nu tkunu ba?"a •ct!e ve {iddctle 
a" kı ılamııtır. 

Celse, hazirunun he9 si tarafından te
rennüm olunan inkılip marıı ile kapan .. 
mıttır~ 

Alman yada 
M. Mac D naldin nutku 

teessür uyandırdı 
BERLIN, 11 (A. A.) - M. Mac Do

nald'ın nutku Almanyada ne~esizlik u -
yandınnı§tır. Alman gazeteleri l\l. Mac 
DnoladSın Ahnanyayı suftıün istinatgalı
ları arasında zikretmemesinden dolayı bil 
hassa hiddet gÖ•tennektedirler. 

Gazeteler, Almanyaya Milletler Cemi· 
yetine girmek için yapılmakta olan teıvik 
1 re kartı Almanyanın silahlan b:ralm:ıa 
meselesindeki düıüncesini hatırlatmakta 
ve "mütehddim,, b ir mesele addetmekte 
old uklan hukuk müsavatı meselesinde ıs
rar ey lemektedirler. 

BERLIN, 11 (A. A.) - Berliner Ta· 
geblatt, M. Mac Donald'ın sulhün rükün· 
leri arasında Almanyayı zikretmediğini 
yazdıktan ıoılra ,!!U suali soruyor: 

"Acaba bu sükut, A'manya aleyhinde 
bir lngiliz - Fransız • ltalyan cephesi var 
ci:ı•, demek değil midir? 

~.;;·' ·····~ :_.. . ·-~· 

Başvekil Pş. Hz. Hilaliahmer mer
kezini ziyaret ettiler 

'ANKARA, 11 (A.A.) - BC1f11ekil lamel Paşa Hazretleri bugün öğ 
leden sonra Hilaliahmer umumi merkezini teftiş buyurmu,lardır. Ve ce 
mİyelİn umumi İfleri, çalı,ması gelir ve masrafları hakkında izalıal al -
mışlardır. Başvekil Paşa Hazretleri ayni zamanda merkezin muhtelif f" 
belerini de gözden geçirmİflerdir. 
•• 

Ucretli muallimler kullanılması içirı 
bir kanun projesi hazırlandı 

AN KARA, 11 (Tele/onla) - Orta tedriaat kadroları, gittikçe ge
ni,lediği halde kanuni evsafı haiz muallim bulunamamasını nazarı 
dikkate alan Maarif Bakanlığı orta tedrisatta ücretli muallimler kul
lanılabilmesini temin için bir kanun projesi hazırlayarak mütaleaları
nı almak üzere vekaletlere göndermiştir. Kanun projesine göre, iki se· 
ne müddetle ve bir talimatname ile tayin edilecek evrol dahilinde Üc· 
retle orta mektep hocası alınabilecektir. Alınacak hocalara verüecek 
ücret 60 lirayı tecavüz etmiyecekti r. 

Ocrede tayin edilecek muallimler, muallimlik vazifeleri haricinJe 
bafka vazife de alabileceklerdir. 

Limanlar kanununun değiştirilen 
maddeleri ... 

'ANKARA, 11 (Telefonla) - Limanlarımızın ıslahı, temizlen -
mesi, derinletilme&i, genişletme ve taranması gibi işleri yapabilmek i
çin limanlar kanununun 7 nci mad Jeııinin tadili liizımgelmİ.f ve bu hu
susta hükiimetçe hazırlanan layiha Meclise verilmİftİr. 

Layihaya göre, limanlar dahilinde seyrüsefer aelômetine engel o
labilecek sure! ve vaziyette batan bütün gemiler ve eşyalar, liman re
isliği tarafından "tayin ve gazeteleı· le ilan edilecek ve ima bir zamandc 
çıkarılmağa sahibi, kaptanı, acentesi mecbur tutulacaklardır. 

Tayin edilen müddet içinde çı karmadıklan veya çıkarmağa teşeb 
büıı etmedikleri takdirde liman daireleri, bu ankazı, dilediği surette 
çıkarmağa ve imhaya mezun bulı:ı nmaktadır. 

imha edilmiyerek çıkarılan an kaz ve eşyayı yapılacak iliin üzeri
ne mal sahibi, masrafını ödeyerek alabilecektir. 

Mal sahibi, bu eşyayı, ve bu an kazı almak için 15 gün zarfında mü 
racaat etmezse malmemurları tarafından bu ankaz ve eşya, aatJarak 
hazineye irat kaydedilecektir. 

Aakara trenlerinde küçük 
teehhür/er oldu 

'ANKARA, 11 (Telefonla) - Hat boyundaki kaza aolayuile bu· 
gün lstanbul ekspresi saat 14 te, posta treni de aaat 18 de gelmiftir. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklikler 

ANKARA, 11 (Telefonla) - C:rgani Kaymakamı Mehmet itli, 
Bayramiç Kaymakamlığına, Gönen Kaymakamı izzet Silvan Kayma
kamlığına, GZörele Kaymakamı Nureddin Gönen Kaymakamlığına, 
Bolvadin Kaymakamı Rüştü Halik Kaymakamlığına, Tercan Kayma -
kamı Sırrı Demirköy Kaymakamlığına, Hukuk mezunlarından Ziya 
Söğüt Kaymakamlığına, Kilkit Kaymakamı Edip Hınıs Kaymakamlı
ğına, eski Muş mektupçusu Tevfik Çorum mektupçu/uğuna, Kan mek· 
tupçusu Şefik Eliiziz mektupçuluğuna tayin edilmişlerdir. 

Butçelerden bazı münakale/er 
yapıldı 

'ANKARA, 11 (Telefonla) - Tuz, tütün, müskirat inhi.ııar idare
lerinin 932 senesi hesabı kat'ilerin İn taatiki lôyihaaile Adliye bütçe -
sinde 50 bin liralık münakale yaoıl ması hakkındaki layiha Meclise ve· 
rilmiştir. 

Gemiyi kaçıranlar Rusyada 
kurşuna dizilecekler 

MOSKOVA, 11 (A. A.) - 1932 se
nesinde müıellih bir ç~ vücuda ııetire· 
rek 17 numaralı ııemiyi cebir ile ve -lllilh
la zaptederek harice eötürmüı olan l!f• 
hasa ait dava, Vladivostok'ta yüksek 
mahkeme askeri divanı tarafından görül
müı, ve maznunlardan teıkili.tı vücuda 
getirenlerle bu tefl<ilatın faal azalarının 
kur§Una dizilmesine ve iki maznun da 9 
ve 5 ay hapu eezaıma mahkum edilmit
tİJ'. 

Mütarekeden bahıeden Cermanya ga
zetesi diyor ki: 

"Almanya bu hatırayı düıününce kızar 
malı ve ayni hataların iliğini kemirme • 
meıi iç:in azmini. ispat etmelidir.,, 

Şeker fabrikası kurmak ve işletme!< 
imtiyazı 

M. Mussoliniye hediye 
ATINA, 11 {Milliy.ıt) - Aıina bo

Jodiyeünin Mösyö M""°Hııliye hec!iy.e 
olarak göndenneğe karar verdiii kıy. 

metli bir albumu belediye rftsıi lıi:zzat 
Roma ya giderek I ta}ya Bat vekiline 
vermiı ve aralannda çok samimi müJi. 
kat cereyan etmqtir. 

' ' ~ 
Madam Venizelos 

ATINA, 11 (Milliyet) - Madam 
Venizelos bu aym yirmi dördünde ken
dilerine geçen sene yapdan ıuikutin 
muhaketnesincle hazır bulunmak üzere 
Avrupadan ııelmqtir. 

Muhakemeden sonra Ciride gide -
nık M. V eııizelosun yanında kıtı geç;.. 
recektir. 

İspanya ihtilalinden sonra 
BARSELON, 11 {A.A.) - hyan 

dolaynile civanı hBıFlerce mahkum e
dilen zabitler Kadiks kalesine ııönde -
rilmişlerd:ir. 

Memnujyetleri kaldmlnumuı olan 
eol cenah gazeteleri ba~a isömler al -
tında çıkmakta devam ediyorlar. 

M.irador gazetesi, Sarre hakkında 
yazmış olduğu bir makaleden dolayı 
500 peçeta para cezanna mahkum ol
mızFur. 

Hükumet, bu makalede M. Hitler 
hakkında fena bir lisan kullanılmış ol· 
duğu mütaleasında bulurnnuıtur, 

Müteveffa Yugoslavya 
kralı için 

PARIS, 11 (A.A.) - Yugoslavya 
kralı müt"eveıffa Aleb:ındnn hatırasını 
tekrim İçıİn yapı!Mı ayön ve merasim 
fecre kadar devam etmİ§Iİr. 

Sab• muharipler, iMinmı meram. 
mini ifa eden kıtaat VllZİfesİ.ni eör-
nıiiflenlir. 

Atinadaki sefaretimizin 
bir tebliği 

ATINA, 11 (Milliyet) - Burada· 
ki Tiid<iye waretıi Atina gazetelerin
de bir tebliğ aetretmelrtedir. Bu teb
liğte Ankara.da Balkan itililı hariciye 
nazırlan müzakerelerinde Y unanis • 
tandaki m..,alefet reisi ve bunun Bal
kan milllla hakkında takip <ittiği si
yasete dair bahisler g.oçtiğine dair ba
zı matbuatta görülen yazılar td<zip o
lunmuıtur. 

Hariciye nazın Mösyö Makoimos 
ta V radini ve Katimerini. gazetelerinin 
Ankaraya gönder>dikleri muhabirlerinin 
(Mösyö Titüleskooun muhalif rem 
hakkında söylediği sözle.-) diye gaze
telerine yazdılkları haberleri tekzip ey. 
lemqtıir. 

Frankfurt'ta bir idam 11 
FRANKFURT, ı 1 (A. A.) - Hü

cınn kı!Jlatı mensuplarından bi:rini öl -
dürdüğünden ötürü ölüm cezasma ÇU'

pan Jatef Reitlinge.- baka ile kafası ke
silerek idam edilmiştir. 

İki vagon vesika 
VARŞOVA, 11 {A.A.) - Sovyet 

hükumeti, 30 bin nüsha elyazuı tari
hi vesikalan Lehistaııa göndenniıtir. 

Vesikalar ikıi vagona doldurulmuı-
tur. Bunlar on be§inci :i&ra ait bir ta .. 
knn vesaik olup Lehistanın taksimi .,.. 
nasında Ru•yaya gönderilmit idi. 

ANKARA, 11 (Telefonla) - lzmir, Manisa, Denizli, Konya, 'Af
yon vilayet/erile Uşak, Gediz, Sim av kazalarının ıeker ihti;yac:as te -
min için bu mıntakalarda şeker la brikalan kurulması ve ifletilmesi im 
tiyazının 25 sene müddetle Sümer Banka verilmesi icra Vekilleri He
yetince kararlaşmlJhr. 

• 
lbrahim Tali Bey Çanakkalede 
EDiRNE, 11 (A.'A..) - Umumi miiletti.p lbrahim Tali Bey, re/aka. 

tinde iskan ve Maliye miifavirleri olduğu.halde bugün Uzanköprii.- Ke 
ıan yolu ile Çcınakkaleye hareke! etr.:··~ir. lbrahim Tali Beyin brı se
yalıali üç dört gün sürecektir, 

Kanalizasyonda bir küp para/ 
CANKIRI. 11 (A. A.) - Belediye tarafından yapJmakta olan 

kanalizasyonda bir ufak küp para çıkmıflır. Evvelce de bir hamam ha
rabesi çıkmı,tı. Paralar Selçuk hü kümdarlanna aittir. Adedi 700 ka
dardır. 

Mussolini askerlerini teftiş etti 
ROMA, 11 (A.A.) - M. Mussolini bütün askeri sınJları tefti, et· 

mİf ve bunlar Venedik meydanında meçhul askerin kabri onun· 
de geçit resmi yapmışlardır. Merasimin devamı • müddetince ba · 
taryaltU ıalvo a,tqinde bulunmuşlardır. 

Odesa kançılarımızın sıhhi vaziyeti 
ve bir tashih 

'AN KARA, 11 ( A.A.) - Sov yet büyük elçiliği Odesa kançıları 
Zeki Cemil Beyin yaralanmasına müncer olan vaka hakkında nqrı:l· 
tiğimiz haı•adiste şu şekilde tashih icrasını Ajanstan rica etmiştir: 

Zeki Cemil Beyin yaralanması meçhul bir adam tarafından atılan 
bir kurşunla vaki olmuş değildir. Sarhoş bir milis neferinin tevkifine 
çalışan bir milis kıtasına karşı mumaileyh teslim olmaktan imtina ile 
tabancasını çekerek ateş açmış ve attığı kurşunlar oradan geçen Zek 
Cemil Beye tesadüfle yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Kançılar Be 
yin sıhhi vcu.iyetinde hiç bir vaham~t yoktur •. Anad?lu AjanH Soı•ye: 
büyük elçiliğinin bu arzusunu kemalı memnunıyetle ıfa eder. 

• • ----... - ~ .. -_.,., _....__...,, ·--
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[fi:LEiA!i 
Yırtık paralar! 

içinizde hanginiz bir, beı, on lirtt 
Aıaybetmeaini ister? •. Hiç kitn.H deiil 
..,; ? .. Ben de &izin gibiyim. Deiil bir 
lira, hatta sebepsiz bir ~lelik kay • 
bt..,,,e&ini istemem ... Bununla beraber 
bana ait ohnryan bir nıçun cezcumı çe 
lııerek t1e bazan para kaybediyorum. 
lVaaıl? 

Piyacuda, hele tek_ liralık kciiılla· 
rın yırtık olmayanına pek az tesadüf 
edilir. Bunların yüzde dok&anı enine 
Orta yerinden ikiye bölünmüı ile arka 
tcrrafındttn tutkallı kQiıtla yapqtınl
""ftır, Sırmı gel.mİfken JUnu da .öyli
YeJIİnı ki; biUm kciid paralar Londra 
d,. banldığı sıralarda kağıdmın ta • 
.._,, 5000 dela bükülüp açıl.maya da-
3'Qrur cinsten h11kalôde bir ıey oldu· 
ia ııöylendiyıli. Hôdiiat maaleul bu. 
ilan ak.U.i göatndi. Dünya paralan 
İfinde bi:aün kQiıtlar lıodar biikiilme
)'e ırriUoit olmayanı yolı gibi. Biraz 
ltullanrlınca tirlilleniyor t1e sünger ka 
irdı gibi bir py oluyor. lnfQ[lah yeni 
laarl1erıe yeni ktiiıtlar basıldığı sa • 
.....,, daha ince lakat daha dayttnıklı 
bir kQiıt •çerin. 

Şimdi, yırtık liralar baluine döne· 
liın. Dediğim gibi bımlarm yüzde dok
lanı nıine yırtık... F olıat içlerinde 
l>o)'llnel yuhlnuı olanı da t1ar ... Bun • 
laTı basan o kadar mtalıklı yapqtırı-
7orlar ki; insan larkma rJarmllyor, 
zaten bir demet parayı bir gİfe önün
de aldığınız zaman anlan b~ birer 
tetkik etmek mümkün de değil... Size 
böyle boyana yutılmıı bir para ırürii • 
Yarlar. Jlöyle boyuna yırtılmış para • 
lcrr da piyaaada geçmiyar. Çünkü Mer 
lıez Bankcuı bunlıırı deiiftirmiyar • 
'!"'f·~ Yırtık paralann nanl deii§ec:e
.;,,; 1INler«t bir talimatn~ vardır. 
llerkes gibi hen de bu tal.imatnameyi 
iUı -fl'Olundaia 3GnlQn gazetelerde 
olıumllffmn. Eluerisi aklımda kalan 
.. lerriiatı .,.,.,,,/a, boyuna yırtılnnf 
6ı;,. paraaın enine yırblmq paralardan 
lorltlı maameı. ttörw:effe- dair bir 
ltcryıt hatırlamıyorum. Bununla bera
~r ha bir valnadw. Boyuna .,,.nık 
Paralar ııepniyar_ Halbuki o parayı 
)irfan baıı değilim.. •• Fakat kazara a
lan henim. Akla gelir ki; böyle yırtık 
l>araları, enine boyuna bakmadan ko• 
lcıylJıla deiiftirmek halkın •elômeti 
ile <liqrJerifin aiirati •amuıa en doi • 
"" 70ldur. Bilmem altikatlarların ,.,;;. 
lıırlecuı nasıldır?. 

Etlerin clamgalan ••• 
Karaaiaç ııalhanuindıı: kuilen 

1.a;,...an1crrcı 111rr11lan ve etin nevini göa 
f.eren damgalarm birkaç zamandan • 
1'eı1 vruıılmaJıiını rızarolı halkın 
lıcuaplar t4ralından oLlatılnwuaıı Jıo. 
~ ba hareketin sebebini .,,,. 
.....,,..,... Ba itlerde aaltihiyet aahibi 
1'ir zatın bıı bahse t1adiği cer;ap • te
lladül olarak • aşni pnde intifar etti, 
O zat diYor lth 

.._ 'Kıvırcıifm dağlıçtan "§ağı neri.: 
lcti varda. Salhanede kıvırcık damga
., IVurulunea halk bu damgaya güve • 
lletck gözü bpalı Jı i<=. nevi kıvırclı:
lıın da aby<ıc. Onun için ~ nrn 
~arımı lıalöırdık. Koyunlara mavi, 
lıeçiltte kımuzı ullıane damgası vuru· 
Yonız. ' 
ı.,. B- ne Aıaıoorbım, - t:elep, ne de 

.)'taT ... Onan için bu aözlerin, lııtllT• 
~ neVine tıuıllıilı eden 1ıı..,,,1anna ;:tlap oereme:ıulim. Fakat mavi 11e 
ırınuı damgo ile lro7U>1 oe keçiyi a

:;,rmak bahWıe gelince; JUnu aöyliye· 
)İm ki; gÜliinç demiyelim lakat bu 
~ ..ulece goyritidd"ıdir. Çünkü fim. 
~ıye kadar böyle bir renk ayrıhğı ile 
"">'rJcmlann ayırt cdildiiini kimu bil 
~JOOnla. Böyle bir pyi ne glllefeler• 
ıl., gördük, - de lıa•p düklıcİnların· 
~'! halkın gÖ:&Ü önünde böyle bir teb
.,. uılıdır. O holde ben koyanların 
""ıviı.· ", keçilerin kırmı:u oldağana ne 
•leyim? Tabü bu farkı adama ka • 

lcııplar da söylemezdi. Onun için bu 
lt<ıranlJıta göz kırpma ne11inden bir . 
~tbir imi1--
... Sonrası rJar: Merak edip gittim. 
~-P dükkanlarındaki etlere bak • 
~· Etleria ;;-nnde mOCIİ mürekkq-

b.uıimq (Karaaiaç) kelime.inden 
boşlta bir de okunmıyan kınru:u mü • 
~r tlar. Şimdi bu et kayım mu, keçi 
l>ıi? .• Keçi üe maaıi damga ne ııezi • 
l<or, koyun&o kırmızı mühriin İfi ne?. 
iten, a efendim! lıi böyle renge ve bo 
~Ya dökecek yerde bunlara (kayım) 
1 lteçi) diye damga ııursalar hayaıan -
l:;,.proteısto mu eder?. Bunu bir lıa . 

1 yazdıktan •onra gelelim knnrcığm 
,t"a cinsi oldağıı iddianna: Baytar 
ı::,"-ıorlarından bir zat bu bah&e dair 

na yazdığı mektupta: 
"Hasta ve ibtiyarlıyarak ""'5afıru 

l:aybctmiş olmamak şartile kıvırcık eti
n,,, dağlıçtan aşağı olmasına imkan 
tolctur. Hasta ~ bozuk hayvanı da 
:;:C>ıbaba kesmiyec<ğV>den (invırcık) 
c '._'>gası altında aşağı etltt satılabik • 
ı:,gı iddiası tamamen boştur, frnnen 

Yle 'bir şey olamaz.,. ' 
o; .l'Or. 

it • • • O halde o "aalahiyettar :.at" ın 
1 •vırcık damgası altında "f"it etler •a 
'lcaaeldiii iddiası da •uya düfiiyor ... 

"•_Şimdi keçiyi ko;run, kırranıonı, 
1 ırlıç veya kı11trcık olan.lı yonek ia
:::;e.Yen latanbul halkı namına lotan
ıl Leiediyesinden telıror hoyı;onlara 
°"1ga cıurulmasını utiyorvz. Bilmem, 
~terem Şehir Meclisi aazlan bu di
~"1e benimle birlr1irler mi?. 

FELEK 

Büyükdere rıhtımları 
ı~liyet tarafından Buyukılereclen 
<lld eye lıadar uzanan cle""2 lıenan 
~ deatle nhtmıların ı.amirine başlan • 

"'1 }'a:ınııtbk. 

~u İt>l>at, Önvmıizdeılıi illıiboıi>ara 
bıi•· ,~eç('ikbr. 

l~ 
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ŞiRKETLERDE 

Yeni alınacak 
Vapurlar 
Alınacak vapurlar için dö

viz müsaadeıi fıteniyor 
Vapun:ulı.ık tirt..etinin, Loyd Tri-

1eotitro kumpanyumdan iki n.]RD" a
lacağuu ,..._..,,.. v lllpUJ' hedel1eriınin 

Cleoring harici ödeNnui için tema -
lar yapılmaktadır. 

Alıdığwnrz maliimata göre, Ptf<et 
lıa lıınUııta lldisıılt yekaJeline de mü
racaatta bulurımUf, Yapar' bede ilet ıiıııin 
eerbest döviz olarak ~ iıo
t<mÖ§tİr. Bu müracaat ...+il"Olçe W. 
lrilı: edilmektedir. 

Loyd Triyestinıt lrumpaınyaoı, ge
miler Clearing ... retile almdığı tak • 
dinle ayn lıir ıenit öne IÜmlÜftiİr. 
SerbeK döviz için mü.a.de alındığı 
takdirde ayn bir anlaflllllya lüzum kal
mıyacakbr. 

Abu '"' Göneysu isimleri verilecek 
elan yeni vapurlar, Izmir ve Karade
niz hatlarına tahsis edilecefdir. 

öKONOMI 

Yumurta kontrol heyeti 
toplandı 

Reamen le§ekkül eden yumurta 
kontrol heyeti, ilk toplantısını yapm.ı§ 
tir. Bu toplantıya reis Şefik Safi, eka
per Gani, ibra.ctçılar müme&a.ili lbra
him Beyler ittirak etmiıler ve nizam.. 
namenin tatbik sahaaına konulması 
lıou:rrlıklan ile metgul o!ıınutlardır. 

Yumurtacıların, eksper ve miim.,.. 
al layÜıi -lesinden dolayı vekilet 
nez.w.de yaptıkları müracaaa henüz 
lı.ir cevap verihneıniıtir. 

Cemal Ziya Bey Perag 
mümessili 

lktnat Veki.leti müfettiflerinden 
Cemal Ziya Bey, Prağ ticaret mü • 
mesilliği.ne tayin edilmittir. Cemal Zi
ya Bey, ııelecek hafta içeriainde yeni 
vazifeaine baılamak üzere Prağa gide 
cektir. 

Alman piyasasında tifliklerimiz 
Ahnanyadaki Türk Tcİca.ret ocla.aı

nm JlefTCltiği bir rapora göre, geçen 
hafta :ıarlımla tiftiklerimiz Alman pi 
yaaa.larmda çolı: canlı muamele gör • 
miittür. Bu hafta içinde satllan Türk 
tiftiklerinin mikdan dörtyüz bin kilo
yu bulmllflur. 

Rıhtım şirketi 
Hülnimetçe mübayauı kararl&§Ml 

lstanbul nhbım ,;rt..eti miibayaa mulı.a
Yelerinİn yakında tıu<lik için Millet 
Medioine verileceği haheT al.mmışbr. 

Şirket te 28 tetrinisanide toplana • 
rıılı p.t.etin hükfsnete ~ qİnİ U• 

DN111i heyete t..,liğ edec<k ve bv hu
.....,, mu4urvele hükümleri icabı ola
nık ılınması 1izım gelen teclıirlfti lra
nuiıottrracaktır. 

Tas ajansı mümesıili 
değişti 

Beş aenedenberi (Taı) ajansının 
ı.tanbul mümessılliğini yapan Y ablo
ask; Yoldaı Moskovada başka bir va • 
zifeye tayin edildiğinden birkaç giıne 
bdar ıeiırimizdeu ayrılacakbr. 

Y ablo~ :roldafın yerme tayin .,. 
dilen Doblineski Y oldaf ta şdırimize 
ıelmiJ ve yeni vazifesine baılamışbr. 

Memleketimizde liulunduğu müd • 
detçe lıendiırini bütün meılektaşlarma 
sevod.imıiş olan Yablonslıi Yoldıqın ay
nlmasmdan mütenllit teessürii yeni 
meslektaşın İyi çalıpnası ile doldura • 
cağından eminiz. 

-o-

Ticaret odası içtimaı 
T4caret ve Sanayi odaaı riyaset di

vanı dün öğledeft aoora toplamnıJbr. 
Bu toplantıda odaya ait ba.zı meaele • 
ler görüşülmüştür. 

1 li O R .SA 1 
(1, Bankaımdan alman cetveldir) 

10 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLARI 

!STIKRAZLo\.R 1 TAHVILA T 
Jatilrr•n dalU1' 94 Rılıtna 17,50 
1933 E.rıaai 91 Aa. Mimeu;) 49,80 
Oaltürk 29,62.SO An. TahTili 1, Jl 45,70 

.• il 2ll,2S • 111 "'8,50 

" ili 28,50 
l:.SHAM 

ı, Baalıı:••• Nama 10 1 Reji lıı:•po•••a 2 . .ZS 
" • Hamili- 10 T eltfoa 10..S0 
• • Miie•aia 97 T erkos 19.,25 
TiYlıı.iye Cumlııu- Çime-oto 13.70 
ri1et BadaN 58,50 ittihat c1.,.. 13 
Trarn••Y 31.75 Şar'k ...,.. 0.85 
A. .. dolu Hi•M rr .so ı e~r,. 1,55 
ŞU. HaJr;Ja JS.SO J Ş.rlı: •· ec:ıra 4.75 

ÇEK FlYATLARl 
Loadra 62.&,SO Prai 
Paria 12,06 Bdvaı 
MilA•o 9.Z,7,,, Mo•.lr.o._ 
N•Jork.. 79,46,41 Berlja 
c .. ne•r• 2.44.ZS Varto•• 
Atina &3,24,08 Budapetl• 
Brulı.ael 3,40.41 M.adrit 
Am•te.rda.• 1,17.45 Bü .. re:, 
Sof1a 16,.JJ.70 Viya-

N U K U T (Sofıt) 
Kurut 

b> F. fY'•• .. 1• 20 1. ı.mç.. 
1 Dolar 125 1 Pneta 
n 1e. .... C•k .. 1 Mork 
1 Şile A•. 23.SO 1 Zloti 
l l•teriln 6JO 20 Le,, 

Z0 Liret 2ı11 211 o;.., 
20 Le-va Z3 1 en-.nc 
20 F s.ı,u.a 115 Alba 
ZO Drahmi 24 ....... 

l FMri.a 83 .......... 

111,99 
34,93 
10,96 

1,91,38 
4.20,51 
3.9&,38 
5,81.36 

79,41 
4,2.4.48 

1115 
IA 
43 
22 
11 
54 

-~ 

9,23 
36,SO 
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BELEDiYEDE 

Yeni seyyahlar 
Gelecek 

Belediye yeniden bazı 
tedbirler alıyor 

Bu aene lst....bula fa2la aeyyala ge 
Jeceği haber almmı~tır. Belediye bu 
aene aeyyahlan kar}damak, gezdir • 
mm için fC!ffali.de tetbirler alacal<tır. 
tır. Muhtelif lisanlanla birçok bl'O!iir 
ler baaılacak, bunlar aeyahat aceııta. 
!arına gönderilecektir. Şeıhrimizdeki 
tercümanlar aJ"umda da ı-a.at ya
pılacaktır. 

Belediye istatistik yapıyor 
Belediye tehir dahil"nıdeki biilün 

n~I 11aaıtalan hakkında ·-i bir 
iatah>lik hazırlamakt:ad8'. ller Çefit 
nalUI "asıtalarmm mahiyeti, mikdan, 
ku,·vdi hakkında fazla maliimat top. 
!anacaktır. Bu iıtatiaik aenebıqma ka 
d;ır .km.al eclilecdrtir. 

Şişi ide 11ez11rlık 
ş;,n.ı, inşa ecilmelrte olan asri 

mezarlık ilkbahara kadar !kına.! edile 
cektir. Şimdi mezarhgm tarh ve tan • 
zimi yapılmaktadır. Belediye Ş41iden 
ba+ka ayni tekilde Kadıköy tarafında 
da bir asri mezarlık yaplıracaktı.r. 
Kadııköyde de münaaip bir ana aran. 
maktadır. 

Yalovada kaym!lkam belediye 
reisi 

Y all>'f'a belediye reialiği qlerinin 
de Yalova byıınakamlıiı tarafından 
yapılması haldrmdaki .icra Tekilleri ka 
ran diin telgrafla Vilayete bildiri!ıniş 
tir. Vilayet te, Y alOYa kaymakaınlıiı
na bildirmi§tir. 

Şoförler intihabı 
Şoförler cemiyeti iM:ilıalJatırun yol. 

suz tekilde geçtiği baklanda Y..-ılaa 
münc:aatlar alilladar -kwnıılarca tet
kik edilmektedir. 

Bir kısmı ~, seçıİrn dolayıei
le Dle!"' görühıııiyecek bazı hareket 
ve reyler üzeftne t-esirler yapıldığım 

öne sünnüıJerdir. Ve lıu ncılrtada ısrar 
da tlmdrtecirlEr. 

Diğer ı.aftan cmıOyetin yeni aeçi
len idare heyeti namına ııazeteuW:ııe 
gönderilen lıir mektupta, seçinı&n ta • 
........ ı.-uni bir teiDlde yapıldığı, 

münılıal.e ~ lammn~ va:ıi • 
yette olduğu bildJilrııııdrte. 

POLiSTE 

Bir kardeş ağabeyinin 
başını yaraladı 

Şehremininde oturan Eoma Hanı • 
mm 7 yapndaki çocuğu Ahmet ile S 
y•.-'aki kanleti Nenat <>'Y1ID <>7JUI· 
makt.alar .i.ken Nevzat. kardeşi Ahme
din b&fın& çivili bir teneke vunnak ıa 
retile haJındaıı yaralamlJbr. 

Balık.tan zehirlendiler 
Koca Mustafa Paııada 184 numa • 

ralı evde oturan Şe.ki Efendi ile heın· 
ıireaı Şaziye Hanım pazardan aldık • 
ları balığı yedikten sonra zehirlendik 
leri görülmiit ve her ikisi Cerrahpaşa 
hastahanesinde teda...ileri yapıbnq ye 
balıklar da zabıta.ca mÜ6ad.,..., edil • 
mittir. 

Mezbahada kanlı bir vaka 
Mezbahada itkembe taşunakta o • 

lan Kemalettin ile Aziz araaında J.a.y 
ga çıkmış, Kemalettin, Azizin elin • 
deki bıçağı alar;Jı Azizi iki bacağın
dan yaralamııtır. Yaralı Beyoğlu has 
tahanesıine kaldrrılmış ve Kemalettin ya· 
kalamnııtır. 

HALKEVINDE 

Musiki kursları 
Açılıyor 

Halkevi muıiki değişimi 
yönünde hazırlanıyor 
latanbul Halke...i, büyük muHki in

kılibU1U2& ayak uydurarak bir koro 
heyeti teıkiline karar ....,rmi§tir. Bu • 
nun için mÜ&tait gençler alınacaktır. 
Bu gençle.-, mütehassıs muallimler ta 
rafından yetiıtirilecek ve mükemmel 
bir heyet Yiicucle getirihzüt olacakhr, 
Koro heyetine dahil olacak gençler 
için bir ta);....tr+me yapılmqtır. Hal
kerinde ımWki lamLın açılacaktır. 

Bu kunlar mec.,.._ olemktır. Bu 
kursa d--. edebilmek için - &§Ait 
ük mektep mezunu olmak, J'Afl on ae 
kizden qağı, kuktan yukarı olma • 
nıaJc, - ve kulaiı musikiye elveriıli 
lıuhmmak, yapılacak mıüaba.ka imtİ· 
hanında kazamnak li.zımdır. Heyete 
girecek olanlar için Halk_-i merke • 
zinde kayıt ve kabul nmameleei ~
IADllftır. Kurslarda tedrisata yakm • 
da hatlanaea.k.tır. Dersler konservatu
var muallimlerinden Muhittin Sadık 
Bey ve Madam Dr. 0ııman Şerafet.tin 
Bey tarafmdan verilecektir. 

Halkevinde temsiller 
Halkevinden: 
Bu.gün ( 12-11-934 Pa.zarleai) aaat 

(20-30) da Tepebaşındaki Beyoğlu 
k•mıım•zda temsil tubemiz tarafın.dan 
(Beyaz kahraman· Iniul&p çocukları 
• E*i adeti ... ) piyesl.,ri temı.il edıil&o 
cektir. Davetiye y~ktur. Çocuk alm • 
maz. 

Ecza fiatına 
Konacak narh 
Narh komisyonu An"ara

da toplanacak 
Sıhlüye vekaletinin ecza ve ilaç fi.

atlarına narlı koymağı kararla§t.ırıdığı 
mal.:.ndur. 

Bu işle meşgul olacak kıomisyoa, 
önümü>ıdeki cumartesi ırünü .Anı.arada 
toplanacaktır. 

V dııilet komisyona §<!ın..ırz.ı- it
tmık eılettk ihracatıçılara resmen t.., . 
ligat yapmı;tır. Fannalııolozlar Birli • 
ii, bu miinasebeıtle Balkan memklı:etJe
nnd'*i ecza fiaıtlanru, eczane maaraf 
ve satıılarmı, bugiinkü vaziyeti etra • 
file teabit eden bir rapor hazırl...uıbr. 
Bu rapcır, lııııoni.,.,.,. faaliyeli an.sm
da ııöriifülecektıir • 

Komisyonun mesam on be§ gün 
bdar ıürecddir. Teııbit edilealı: f.iat
lar ilm edilecek, en küçük ~ ecza için 
muayyen haddinden fazla para alnımı
yacaktır. Nariı loomıisyonuna seçilen a
zalar perşemlıe günü Anbraya gide • 
cddenfir. 

Gümüş paralar 
Yeni glimiiı paraların ba11'1nau, 

malrinede görülen bmı arızalardan do. 
layı durdunı!ımrıtu. 

Makinelerde lizmı gelen tadilat ya
pılmrş ve paraiarm basılma•ıııa baş • 
lanmıştır. Paralarımız, her türlü taklit 
edilmelııteoı uzak ve u.riftir. Paralar 
en ~ bir haftaya kadar piyasaya çı
kanimı1 olacalıtır. 

------
Heybeli sanatoryomu 
Heybdiada sanatoryomunda yapı 

lan Mneliyat ve .._...rin clairelerile la
boratuvarlar ilkbahara kadar bitecdı: • 
tir. 

Bu ~ biua.t .. sonra müene • 
sen.in fÔmdi meYcut olan yüz otuz ya
tağı bu sene bir miktar daha arttmla
caktrr. Yatak :><!edinin yüz elliye çıka
rılacağı zannediliyor. 

ı.:re_a_~ 
Kalıretmeli 

Titiz bir belediyeci, bu lstanbul 1 
dnıilen Bobil luıle.u.de iki şoaf if 
göremez. Kahrından illet aahibi olur, 1 
gider. 

Neden diyecelıııin~ Gnlatayım. 
Hani belediye/erin halk ile esnaf i

çin koydulılan bir çok niuımlar, usul
ler t1ardır ya... Ciddi, ifinin eJıli bir 
belediyeci bu ni:ıuımları elifi elifine 
yapmalı ister. Fakat. bu koca plırin 
bir caddesinde iki adım - o meı· 
hur emirlerin, nUaml--ın, ;,aaalılann 
yerinde yeller ettiii•·-· görür ve bu 
kadar •aygısızlığa lı<Ufl bir f"'Y ya
panwlığı•ı da trörüp hrnrnd_. lı-ıa 
olıır. 

Hani beledi,...,,W. •kı """" uartlı. 
Açılıta bir f"Y ~ak diye/ 

Açıkta neler aatılmıyor. 
Sütunumu bakkal moatn..ına çe· 

ııiııı..,nıek için bah.etmiyonan. F alıat 
ai.ale benim wjbi 6Öi ÜftH' au11ıa. 

Hani diilılıônlanıt öniine loV f"Y 
lıonmayac:aJ.tı. 

Hani yan kaldırımlar İftral eJilme-
yecekti. 

Hani yerlere tülıiirülmiyec:e/ıti. 
Hani .üte .., lıotıbmryocakh. 
Şöyle titi:. bir beleJiye ônDri obo

nız pöyle bir -balı ,,C,,_ım '"""""· 
lılı bir yerinde dOÜ«fNlntZ ac:al>o neler 

BÖrmezainiz. 
Görürsünüz. Zabıt yaparsınız. Ce

za keur.;niz. Fakat bütün bu yaptık
larını:& kabahatlileri si.ze ancak güldü
rür. Çünkü onlar o cezayı verir, trene 
bildiklerini okurlar. 

T emizlilı, titizlik ile doğruluk biraz 
da terbi,,,e ve i.z'an ~uleaidir. lnsa .. 
nın içinde hile, düzen, tabiatinde pİ&· 
lik, mımdorlılı oluna onu ancak çok 
aiır ıl.er•lerle yoffı ııetirmelı müm.lıiin
dür. 

Geçen gün marul bir pkerc:Ulen 
akide alıyordum. TeZlftihın ününde 
f"ker koymak için kepçeler t1ardır. 
Fakat herif ona bakmadı bile, biraz 
CtlrJel burnunu lıanıhrdığuıı trördü • 
iüm elini lıoııanoza dalJırdı. Ve ..• 

Alt tara/mı görmedim.. Çünkü der· 
hal dlfOrı çılıtuıı. 

lfte buna mendeburluk, pi.lik der
ler. Belediyelerin halkı &>e emafı ter
biyeye all§hrrmık gibi .zaruri bir ı>azİ· 
leleri de aıardır, derim ya ... lfte yolla
n İfgal e-kten, yerlere tük~l<
ten, açıkta py -ımaya kadar bütün 
yasak listesine giren §eylere -..,,. lıah
rederc:eane ıiddetli bir hücum n.temi 
kulloıımanı11 laydaaı buradadır. 

Burhan CAHIT 

MAHKEMELERDE. 

Karışık bir 
İşin davası 
Ayakkabılar ve be;i bir 

yerde nasıl gitmiş? 
Kumkapıda oturan Ahmet Hihni 

Efendi, bir ırün Saim Uminde birinci ... 
bir çift a,..w.al>ı a1auJ ... ., eyine ııel
mİflir. Ahmet Hilmi Efendinin eYin • 
den kiracı alarak, Nedim İlllll.İnde bi
riai otunruJ.tadır. Ned;.n Ahmet HiJ. 
mi Efendinin ~ alıdığmı du
:pwıca; 

- O lnmdunJar beııiın, nr bana ... 
eliyor, hatta ,._ide aandır. Ahmet 
Hihai Efendi: 

- Hayu ben -1arı para ile al • 
dan. Hem de rengi siyahtır. 

Atı.met Hilmi Efendi ayakkabılan 
gösterince, Salın elinden kaparak. lıa
Çl)'QI" ve kendi katma inerek oda.ona 
kapanıyor. Ahmet Hilmi Efendi, -e 
taaJTUzun ıuç olduğunu hatırhyarak 
ark•ımdan koflllllyor. 

Bu hacliaeden aoora birgün Nedim 
yanma iki adam alarak eve geliyor. 
Ahmet Hilmi Efendinin anne&ini çağı 
rarak: 

- Oğlun bınızlıJı ,._ttır. Kun.
dura çalınıttır. Bu yanımdaki memur
lar da poliatir. l şte bımlar ela muame
le kağıdıdır. Bunun cezası ağırdır. 
Eğer oğlunun hapsolmasını istemiyor
sa.n, çalman ayakkabıların paraanu 
ver. 

Ahmet Hilmi Efendioin anneo.i bu 
•aziyet k&J1ısmda f&fl"YOO", bir beti • 
biryerde altm çıkararak Nedime .,,.. 
riydr. 

lfte, bundan bir müddet evvel ce
reyan ed- bu garip ve kantık Yaka -
nm maıhalremeaine dün ikinci c.e.za 
mabkemeaiııde batlanmıştır. Dünkü 
celaede Ahmet Hilmi Efendi kiracıaı 
bulunan, Nedim Efendiden ayrıca Üç 
aylık kira bedeli alacağı olduğunu id
dia etmqtir. Heyeti hakime, dün Ne
dimin aranılıp mahkemeye get.iri'
aine karar venniftir. 

Balıkçı lsmail karısını niçin 
öldürdü? 

Kwnkapıda oturan balıkçı Iamailin 
muhakeme&ine dün ağır cezada devam 
edilmiıt:ir. Lmail kanu Meiaha.t Ha
nımı öldürme!de auçludur. Dünkü cel 
aede müdafaa. tahitleri dinlendi. Şa • 
hitlenlen cambaz Osman dedi ki: 

- Efendim Melüıat abli.biz bir 
lıadmdr. B,..kalarile düşer kalk.ardı. 
Bunu gördüm. 

Diğer §ahit 73 ylLfıtldaki Etem Ağa 
dedi iri: 

- Bir g1in ı-.ölin .;ı.,.; kah~e 
geldi. lmıail yoktu.. J.ma.ilin aleyhin
de söyteıd. Ben artık hmaille Y&Jll • 
yamam, dedi • Ahmet aralarına cir· 
di. Onları barıttırdı. Evlerine gönder
di. ikinci ırün cinayet oldu. B&fka. bir 
feY bilmiyorum. 

Uçüncü şahit Şeref te tunları aöy
ledi: 

- Meli.hat sarho§ ve evarlı.e4 bir 
kadındı. Fena huyları ... ardı. Cesim • 
&izdi. lsmaile f~ımı. yapryonlu. 

Bu f"hltlerden aonra Melahatiın an 
neli Marilıa dinlendi. Mariı.a diycır • 
du ki: 

- 16 aenedir beraber y~ıyorlar • 
dı. Madem.ki l11211D fena bir bdmdı, 
niç.in bu kadar sene beraber yal~•Ş· 
lar?. Memlelrette lıanun var, nrzam 
ver ... Mabkeıneye müracaat edip ay
rıbalardı .• 

Marika da dinlendikten sonra, di
ğer müdafaa §&hitlerinin dinl~si 
için, muhakeane ba.ıl<a bir güne bıra
kıldı. 

28 hin liralık zarar dav sı 
Umuııni harpte teki.lifi harbiye 

mazbatalarını ve bunlara ait defter • 
!eri tahrif ederek devletin 28 bin lira
ııını ı zarara aokmakla suçlu Ahmet 
Hamdi, Galip, Nevzat, Ra..şit, lamail 
Hakkı, Hilmi O•man beylerin muha • 
kemesine dün ağır cezada devam edil 
miştir. Dünkü celsede suçlular, mü • 
ruru zaman olduğundan, af kanunun
dan ir.tifade ettiklerinden bahi&!e, mu 
ha.lıemenin durdurulmasını iateon.İ§ler 
dir. Suçlularuı bu iddialannm tetkiki 
için, muhakeme bıqk.a bir güne bıra • 
kılmı§lır. 

Eroin ııatın suç'ular 
Eroin satmak ve kullanmalıla maz 

nun Bedri Ye F oni iı.ınindek.i iki AJÇ· 
!unun dunqıma.a.ıru dün, &ekizinci ihti .. 
r.ar. mablı:«mHinde nelirelemniftir. 
Mahkeme, F 011i'nin bent.etine. Bedri
nin sekiz ay bapae konulmasına ye 
133 lira para cezası öderne&ine karar 
verınİ§tir. Bedri, hasta olduğundan hu 
ınüddetin altı ayını hastahanede ge
çirecektir. · 

Gene eroin aabnak ve kullanaıak
la maznun Diaı.ilri Efendinin durupna 

-ama dün, ayni mahkem.ede d-am &o 

dilmitfir. Maznun eroin müptelası ol
duğunu itiraf etmif, fakat aatmadığmı 
aöylemitfir. Diğer maznunJann celbi 
ve Dimitrinin har.tahanHe niçin y».lb· 
imm tahkiki için durupna bu aym 18 
bırakılmıttır. 

Bütün gün tedrisat 
yapılacak 

Bu sene ilk metuplere fazla telıa 
cüm olduğ1mdan, bazı mmtaluJa.rda 
ki mekteplerde yarım ııün tedrU..t u
oulü tatbik ediliyordu. Maarif icl....,..i 
bütün mekteplerde tam gün tedrisat 
yapılma.ama karar venailJir. Bu hu • 
...ta li.z-elen ı.inalar lrira ile tD • 

1 

·. 

ihtikar var mı yok mu? 
Biz ihtikarla mücadele edelim 

derken, ihtikar bizimle mücacleie
ye girişti. Ve nihayet haptolduk. 
Aylardanberi bu hikayeyi dinliyor· 
duk: Komisyon toplandı. Topla· 
nacak. Perakende fiyatlar tetkik 
ediliyor. Toptan fiyatlar tetkiki e- • 
diliyor. iki.inin arıaında bir müna 
ıebet aranıyor. Münasebet bulun
du. Bulunacak. lhtikiirla mücadt> 
le ediliyor. ihtikar mağlap edil«> 
cek. 

Derken İf tavaadL Komisyonun 
toplanmaları eski hararetini ka7 -
betti. Auılar toplanamaz oldular. 
Ve komisyon reisi dedi ki: 

- Ne yapalım ekseriyel olamı
yor. Onun için toplanamıyoruz.. 

Bu İf bir defa daha "komisyona 
havale" derdinin lclôketini gMter• 
mek itibarile mühimdir. 

Reis aynca ilave ediyor: 
- Bakalun ihtikar mı var. Yok

sa fiyat yüksekliği mi? 
lfte fimdi bu ince nokta üzer:n. 

de tetkikat yapıhyor. 
Komüyon cizayı muhteremuine 

acizane söyliyelim ki, fazla tetkik 
etmeainler. Karakaplı ökonomi lzi
tabımn, nazari ı;ekilde tarif ettiği 
ihtikarı lstanbulda bulamıyacak • 
/ardır. Bu manada ihtikar yoktur. 
Çünkü ba takdirde birkaç kifinin 
veya müessesenin herhangi bir ma 
lı piyoomlaın toplayıp, fazla kar en. 
difuile saklwnalan ve bilahara ta 
lep o«lağu zaman yüluek fiyatla 
Mdmalan ltizımdır. 

Bamm iıe bizde yapılmasına im 
kiin yoktur. Çünkü bir defa böyle 

mal toplayıp saklıyabilecek kuvvetli 
sermayedarlar ve tröıtlerimiz. yok
tur. Biz.im pkciyet ettiğimiz. ihti • 
kiu mahalle bakkalının, mahalle 
ktuabımn, çarşı dükkanlanmn ih
tikiirulır. Y 4lıut daha doğru tabiri-
1e fiyatı gayritabii bir surette yük. 
ıeltmeleridir. Bu itibarla bir defa 
komisyonun umi yanlıftır. Bu ihti
kar komisyonu olmamalı, fiyatlan 
gayri tabii bir fekilde yülııelten • 
lerle mücadele komisyonu ismini 
almalıdır. 

lfte komisyona yeni bir mevzu 
daha. Bu iai.m üz.erinde de mana • 
kafa edilirse iki üç aylık bir me,_ 
gale daha bulunur. 
B~c daha cezri surette hare

ltet etmek liiz.ımJır. Bu ;, bir ko • 
misyonun üz.erinde yıllayacağı bir 
if değildir. Bir bakkal defterinin 
bir günlük tetkiki mesele)İ mey.. 
dana fı.karabilir. Bir malın bütün 
mıara11- üz.erine bindikten ıoıını 
maliyet liyatı nedir? Ve kııiça sa
hlıyoT? Aradaki fark ne kadardır? 
lıte aranılacak nokta budur. 
• 20 paraya mal olan bir torik 

bugün 15, 20 ka~ arasındadır. 
Hadi diikkiin kiran, boz.ulan mai • 
lar, elektrik masralı ve saireyi de 
ilatıe edin bu balığm maliyeti 2 
kuruşa varamaz. O halde bu yüz.
de yüz kôr nedir? 

Peki, hadi diyelim ki liyalların 
gayritabii bir surette yükseltildiği 
meydana çıktı. 

Neıice 'ne olacak? 
Hadiseyi yalnız. tesbit ile mi ka

lacağız.? 
Banan zaten teıbitine ihtiyaf 

yo . Görünen köye kılavuz. iste • 
mez. Mesele gün gibi iifikiirdır. 
Fiyatlar gayritabii bir surette yülı
aektir. lfte buna karşı mücadele aç 
mak liiz.ımJır. 

M~ela Fransada biz.elen ne ka
dar sonra bu yüluek fiyatlarla mü
cadele açıldı. Ve kııa bir zaman 
uırfında mü:ıbet neticeleri görül • 
dü. Birinci ihtiyaç maddelerini sa
tan mağazaların sahipleri çağırıl
dı. Bunlar ucuz. mal satan paviyon 
lar açmağa mecbur tutultlalar. Be
lediyeler yardım etti. Umıuni ma" 
ğaz.alar faaliyete geçti. Ve gayri • 
tabii surette yükselen fiyatlarda 
mahsus bir düşüş kaydolundu. 

Şimdi Almanyada mücadele e· 
diliyor. AfGğı yukarı bu ife bafla
nalı on beş yirmi gün oldu. Gayri
tabii bir surette fiyatları yüksel • 
tenler sıkı bir kanunla inzibat al • 
tına alındı. Ve fiyatlar derhal düf
tü. 

lstanbulda iıe altı yedi aydır, 
henüz. mesele hallıı:Jilemedi. Çün. 
kü İfİn içinde İf var: 

Ekseriyet olmadığından komis
yon toplanamıyor. 

Mümtaz FAiK 

Ziraat işlerimizi tetkik için 
Memleketimizde ziraat itleri hail • 

kıocla tedöklenle bulunmak iizıere Rın. 
yadan M;;.yö Lareski ve Mösyö Canci 
Kuva get.nit ve Ankaraya gitmişler
dir. 

tutacaktır. Müsait binalar bulunduğa 
takdirde tedri ... t daha normal bir fek 
gİrmİf olacalrtrr. 



ilk gazetelerde 
Türkiye haberleri 

Hergünkü hayatmıızda o kadar ehem· 
miyetli yer tutan gaZete, acaba nasıl 
baıladı ve n~ıl geniıleyerd< bugünkü 
ehemmiyetine vardı? 

Her vakit kendi kendimize oonluğu· 
muz bu ıualin cevabım almak için timdi· 
ye ka3ar elimizde umumi bir gazete ta· 

• rihi yoktu. Fransada Caen tehft üniver
sitesi hocalanndan Georp1 W allin ge. 
çen hafta çıkardığı güzel lı:itap o boflu
ğu dolduruyor ••• 

Bazıları gazetenin mlını eoki Romak
lara kadar çıkarıyorlar. Fakat üuan O· 

kadar eski zamanlara kadar çıkınca, da
vul ile mahallelere haber .. lmak usulü
nü de gazeteden saymak IU1111dır. 

Burulan vazgeçilirse, i1k gazetelerin 
vatanı olarak lngiltere ııö11terilebili.r. O
rada 1275 yıbnda çıkan bir kral emrile 
yalancı haber yapanlara ceza tertip edil
mesi, bu ıpem]ekette daha on üçüncü as· 
nn batında elle yazılmıt haber yapnılı:. 
lan bu. unduğana delilet eder. 

Böyle elle yazılmıt haber yapraklan 
on betinci asırda Almanyada ve ltalya
da pek çok yayıbyor, sebebi ltalyada, 
bilhassa Venedik'te tacirlerin her tanf
tan ticaret haberleri almak arzusu, bu 
ihtiyacı anlayan haber tacirleri seyyar 
tacir erden, seyyahlardan, hacdardan 
askerlerden topladıkları haberleri avviso 
dedikleri kağıt yapraklan üzerine yaza. 
rak istiyenlere .. atıyorlar. Almanyarun 
bankerleri, tacirleri de bu usule İmren· 
diklerinden orada da zeitunıı denilen ha
ber yaprak'an çoğalıyor. 

SolH"adan matbaa icat edildiği vakit 
uzun bir müddet elle yazılmıı haber 
yaprakları ııene devam ediyor. Nitekim 
bugün de otomobil kamyon varken öküz 
arabasile yük taıımak usulü de devam 
etmektedir. Hatta haber yapraklan mat· 
baada basıbrken bir çok lı:ibarlar kendi
leri için mahsus el ile yazılmıt yaprakla
n tercih ediyor~ar, bununla beıaıber elle 
yazılmıı yapraklar V enedikte pek erken• 
den umumi oluyer. Gazzeta denilen Ve
nedik parasından bir tane veren elle ya. 
zılmıt bir haber yaprağı alabiliyor. Ga
zete adı da bundan çıkıyor. 

Gazeteciliğin ilerlemesi matbaanın ica
dından sonra olması pek tabii bir teY. 
Bu icat çok güzel olmakla beraber kitap· 
ların basılması ve bilhassa •tılması çok 
pahalı oluyor. 

Kitap satmakla ııeçinemeyen matbaa• 
çılar, ekmek parası ı;*armak için, haber 
yapraklan basarak Mtmağa çalıfıyorlar. 
Zaten o zamanlarda Tür1der de A.rupa. 
da muharebelerile oraların halkını kor· 
kuttuklarmdan herkes muharebelerden 
haber almak istiyor. Viyana lstanbula en 
yakın büyük fdıir olduğundan Viyana 
matbaacılan on beşinci asırda en ziya~e 
haber yapraklan satıyorlar. 

ltalyada 1470 te çıkan bir yapnık man
zum olarak hep Türklerin muharebeoi
ni, gene orada 1475 te çıkan bir yaprak 
Türklerin Kırımda Kefe ıehrinıi nasd al
dıklarını, Augoburg't& 1474. 1480 de, 
1482 de çıkan almanca üç yaprak gene 
Türklerin muharebelerini ve Türklerin 
bir hıristiyan kilisesine nasıl hücum el· 
tiklerin; anlatıyorlar. Böylece Avrupa• 
da baılayan ııazeteciliğin ilerlemesine 
Türk'.er • kendilerinin haberi olmadan • 
sebep oluyorlar. Bilhassa Muhaç mahare
bekri Viya muhasaraları Viyanada ga· . . " zeteei iğin ilerlemesini temin ediyor. Ye-
nedik gazeteleri de aıağı kalmak iste
mediklerinden türkçe haberleri almak i
çin Viyana gazetelerile müsabakaya giri. 
tiyorlal', 

Fakat bütün bu haber yapraklan he
nüz, muayyen zamanlarda çıkan gazete
ler demek değildir. Bunlar arada sırada, 
havadis oldukça çıkarılıyor. ilk ''mev· 
kut,, ııazete 1448 de Mayansta yıllık al
manak olarak çıkıyor. Sonra Kolonya 
şe!ırinde yrlda iki defa panayır kurulma· 
sı bir gazetecinin aklma, 1588 de batlı
yarak her altı ayda bir, kitap teklinde 
gazele çıkarmağı getiriyor. Muayyen 
zamanda çıkan haber yapraklarının zev· 
ki halk arasında yayılınca, Almanya im
paratoru Rodolf gazeteciliği batcbot bı· 
rakmamak için, kendiri 1597 de aylık ga
zete çıkarttırmağa bathy<r, Bundan son• 
ra Augsburg ve Strasburıı matbaacıları 
1609 dan itibaren her hafta muntazam 

Milli tefrika: 11 

Ceketini acele acele giyeli ve oda.
smdan çıktı • diye söylendi Naz • 
mi • Mutlaka müdüre gelecek ••• 
Yaaandık ••• 

Lakin bu ümitaizlik ve tereddüt 
• uzun sürmedi • Hatırına mükem • 

mel bir fikir gelmit gibi gözleri 
parladı. Bir yaramaz çocuk çevikli· 
ğile odadan fırladı. 

- Hayrola? •.• Bu acele neden? 
Birisile göğüsletmif, bir el yaka

sından tutmuftu. 
Aksi şeytan! Olacak İfte ••• Bu 

adam mektebin lkinci müdürü idi. 
Her gün sabahtan geceyarıaına ka· 
üar odasına kapanır, bir Ermeni ki 
lapçı ile formasını üç liraya pazar 
bk ettiği bir li'igat kitabını, Şemset
tin Sami'nin lôgatını satır satır kop 
ye etmek suretile hazırlar ve gôya 
ilimle uğraşırdı. 

Onun bu saatte sofada bulunma
sı deveye hendek atlatmak gibi, 

, --

'( Öz dilimizle 11 Öz Türkçe ile 
1 ...... ------- Bilmecemiz Tarama dergisi ve biz •• 

Dün akfam, radyoda "Muır,,ı 
dinledim. Saat sekiz buçuktu. a· 
damcağız., bir "yaleyl,,e bafladı. 
'.Ama, nasıl "yaleyl! •• ,, bitir, tüke· 
nir fey değil. Saat dokuza geldi, 
yaleyl, devam ediyor. Dokuz. bu
çuk oldu, gene ayni terane: 

"Ya habibi! Ya habibi! •. Ya ha
bibi!,, bCIJka bafka hanendelerin 
ağzından, yüz kere, bin kere "ya 
habibi,,yi dinlemek meğer usanç 
getirici feymİf. 

Fakat sonuna kadar dinlemeğe, 
daha ba,larken karar verrniffim. 

Makineyi açık bıraktım. Bir ka. 
dm, bir bafka kaJm, bir erkek, bir 
ba,ka erir.ek, inim inim inlediler. 
On buçuğa doğru idi. Arapça bir· 
denbire kuildi. lngiliz.ce bir par• 
kı ... Ama, Arap ahengi de içine ka· 
Tlflığı için, o kadar ho, bir farki 
ki, yanımdakilerin hepsi kulak ke
sildiler. 

ileri/ İngilizce söylüyor, lak.at 
tatlı bir Arap fivesi var. 

Biri6i dedi ki: 
- işte bu güzel! .• Anlamıyorum 

ama, hoşıuna gidiyor! 
- Tıpkı bizim rahmetli alatur· 

ka gibi ••• Anlamazdık ama, alıf· 
kanlık, hoşumuza giderdi. 

Sonra ilave ettim: 
- Yeni musikimiz. ise hem ho

fUmuza gidecek, hem de onu anla
yacağız! 

Birtakım yazarlarımız, öz. dille 
yazı yazmağa özendikleri giinden
beri, tarama dergisi, bir yanların
da, yazgaç (1) ellerinde; arapça 
ları)ça ·sözlerin dergideki karfılık· 
ları içinden gelişigüzel birer tane
sini seçerek Türk diline yeni yeni 
sözler kaz.andınyorlar. Bence, bu 
bir kazanç sayılamaz.. Çünkü biri
nin kullandığını öteki kollanmıyor. 
Birinin beğendiğini öteki beğen
miyor. Bu yüzden de bir tek söz. İ· 
çin dilimize ayn ayn yaz.arların 
kullandıkları bir kaç karfllık gir· 
mif oluyor. 

Değilmi ki, fİmdilik bir .özlük 
(2) W..üz. yok. Ka,.,.lık olarak al-

dığımız. sözlerin tarama dergisinden 
alınmıp olmalıuın b'lfka bir değer· 
leri bulunmadığını düpiinmeliyiz.. 
Ve onun için de; yazılarımızı, kök
leri belirsiz, konupna dilimize uy· 
gunınız. birtakım söz. yığınları ara· 
sında bunaltmamalıyız.. Dergiye, an· 

cak pek sıkıya geldiğimizde b'lf 
vurmak daha doğru olur. 

Tarama dergisinde, öyle sözler 
var ki her biri için elli, yüz kar,ı
lık gösteri/mi,. Bunlar içinden en 
uygununu, en kullanı,tısını bulup 
seçmek biraz. da türkçenin incelik· 
lerini kavramak işidir. Önüne ge
len, dergiyi açıp içinden bir söz. a· 
lıyor, basmakalıp, yaz.ısının arası· 
na koyuyor. 

Kulak MiSAFiRi 
iki yazıcıya, öz dille birer yazı 

gazeteler çıkarmağa baıbyorlar. Bunlar yazdırdsa, Ve bu yazı yazdınlma· 
da da gene Türkiye havadisleri mühim dan önce kendilerine: 
yer tutuyor. "Yalnız fil fU sözlerin karfılığı-

Türkiyeden haber almak gazetecilikte nı tarama dergisinden bulacalnı • 
o kı>dar mühim iş kıi Parôate Gazetta adm nız!,, denilse, ortaya çıkacak bu i
da, 1631 de çlkan ilk haftalık gazetenin ki yazıda yabancı sözlerin kar•ılığı 
ilk havadisi - hatta Papaya •İt haberin bi "b Y 

üstünde yazılan - htanbuldarr 1631 " irinden ayn olacağına inan • 
mayıs tarihli kısa bir mektuptur. Bu malıyız. 
mektupta: "Acem ıahrrun on bet bin sü- Seçim ifinde titiz. davranmamak 
vari ve elli bin piyade ile Dil kaleoini yüz.ünden dilimize sokmak için is· 
muhasara ettiği, padif&hın da Y eniçerile- tek duymadığımu sözler, süzgeç
rin hepsini ölüm cezasile tehdit ederek ten geçirilmediklerinden, kolayca 
müdafaaya gönderdiği, bununla beraber l k 
padifahm tütün içenleri duman içinde yazı arımız arasına arıfıyorlar. 
boğmak eğlenceoine devam ettiği,, bildi- • Bu İse, temiz türkçenin düzeni· 
riliyor. ni bozuyor. 

Haftalık ırazeteden daha sik haber çı· Dil sava,ının bütün güçlüklerini 
karmak mümkün değil sayılırl<en, in- üzerine alan büyük Önder (3)imiz., 
gilterede on yedinci asrın son zamanla· biz.im nasıl çalıf'"amız. gerek oldu· 
rında gazetela haftada üç defa çıımıaga ğunu, bize son söyleyi,lerinde ( 4) 
baılıyorlar. Nihayet Londra'da matbaa· kullandıkları sözlerle apaçık, be•· 
cı Buckley 1702 de Deily Colll1Ult adında belli anlathlar. 
günliı"k ilk pzeteyi çıkararak 1735 yılı· 
na kadar devam ettirmeğe muvaffak olu-
yor. Ondan evvelki gazeteler siyasi ma· 
kaleler yazdıkları halde, bu gazete mal<a
lelerden vazıı:e'çerek yalnız haberleri yaz. 
~ usulünü de icat etmi}ti. Bunu yap· 
malda, gazetesini okuyanların kendi ken
dilerine dütünebilecekleri cihetle, ukala· 
!ık ederek ckuyuculanna akıl öğretmeye 
kalkıımak istemediğini anlatmak isti
yordu. 

Şimdi de, uzun uzun makale!erle oku· 
yucularını "trat., etmektense, yıılnız gü. 
nün haberlerini mümkün olduğu kadar 
tafsilatla ve mümkün olduğu kadar bol 
resimlerle bildirmeği tercih eden büyük 
gazeteler de böyle düşünseler gerektir. 

Gazetecilik tarihi ile Türkiye haberle
ri arasındalı:i münasebetten sılabğmdan 
olacak, hocanın gazetecilik tarihi kitabın
da alfabe ıoırasile yazılan fihriste ilk i· 
sim - bir tesadüf eseri olarak - Abdiı1· 
hamit adıdır. 1 1 

Avrupa gazetelerinin Türkiyeden ha
ber almak için bu kadar merak ettikleri
ne bakarak, okuyucularına verdikleri ha
berlerin doğru olacağına hükmetmeyiniz. 
Gazetecilik tarihini yazmıt olan hoca bi
le, Türk gazetecilerinden bahsederken 
muhterem Ahmet Ihsan beyin adını AJı.. 
met Hasan diye yazmıf .. 

G. A. 

Na:ıı:mi Şehap 
kıyamet alameti addedilecek gibi 
imkansız bir feydi. Aksilik olacak· 
tı ~te. • • Nazmi cevap vermeyin • 
c:e merakı büsbütün kabardı: 

- Eeeeh. • • Söylesene? Böyle 
doludizgin nereye gidiyorsun? 

Çünkü bu sırada bir çan sesi İŞİ· 
tilmişti. Üstünkörü bir yalan söy
lemeğe de imkan bulamadı. Mekte
bin sokak kapısındaki zil bir çan 
gibi uğuldardı. Demek ki dit • 
çi kapıya dayanmıftı. Tabii tim • 
di kapıcı kapıyı açacak. • • On da
kika sonra da müdürün odasında 
'azardan ha9lanınıt tavuğa di)ne • 
c.ekti. 

lhtiyarsız bir silkinişle yakasını 
limtardı; 

- Sonra anlatırım. • • Öğrenir • 
siniz. • • - diye homurdandı • 

Ve somurtkan bir suratla arka • 
undan bakan ikinci müdürü göğ • 
sünden iterek merdivenlere atıldı. 

Söz.gelip, "tarih,,in yerine; tiirk
çe kökten gelme bir söz kullanmı· 
yarak bunu olduğu gibi bıraktılar. 

Tarama dergisinde ise tarihin 
belli başlı üç karşılığı var: Günle. 
meç, ötkünç, ötük,, 

Bunların hiçbiri, demek ki "ta· 
rih,,in yerini tutmuyor. Öyleyse, 
biz. de yazı yaz.arken, ya gösteris 
yapmak, yahut bilgiç görünmek iıi. 
teğine kapılmayarak dilimiz.in dön
düğü kadannı yazalım ve ondan 
ötesini daha bilgili ve bu if üze
rinde daha çok çaltfmıf kimıeleri
mize bırakalım. 

• 

M. SALAHADDiN 
(1) Yazgaç - kalem (2) Sözlük -

!Ugat (3) Onder - rehber ( 4) söyleyiş 
- nutuk. 

Eski Fransız Tiyatroıunda 
Bu akşam saat 20 de 

YARAŞA OPERET 
3 perde, Beıteliyen Y ohann Straun' 
Tercüme eden: Ekrem Ra9it, 

Son gecesidir. 
Fiyatlarda büyük tenzilat 
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Koprak ikinci kata indi. Konfe • 
nmıı salonunun· kapın yanında, bir 
filtre ile bir otomatik yangın sön· 
dürme aletinin arasında bilek ka
lınlığmda bir !istik boru uzanıyor· 
du. Ağzında bir tıpaç vardı. Bu tı 
pacı çekmesile dudaklarını yapıt· 
tırması ve üflemesi bir oldu. Sonra 
tekrar tıpacı yerine koydu, bir sa• 
niye geçti geçmedi, tıpaçtan hafif 
bir düdük seai geldi. Bu bir hava 
telefonu idi. O zaman tıpacı tek· 
rar çekerek boruya seslendi: 

- Mustafa çaVUf. • • Şimdi ge· 
len adamı yukarı salma ••• 

öksürüklü, hırıltılı bir ses, hem 
borudan, hem merdivenlerden yük 
seldi: 

- Niçin? kim söyledi? 
Nazmi tekrar dudaklarım bo

ruya dayadı: 
- Müdür söyledi. • • Bu adam 

müdürün alacaklısı imİf ••• 
Halden anlayan bir adam inanı· 

tile kapıcı; 
- Hahhah. • • Peekiiii. , , • di· 

ye homurdandı • 
Ve alaydan yetitme bir Abdül

hamit devri binbatııı hiddetile o 
anda bir dil kavgasına ba9ladığı 
duyulcha. 

Nazmi trabzanlardan sarktı, gö· 
zetledi. Melon fapkalı, kı~a boylu 
tıknazca bir adam, yukarı çıkmak: 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

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

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

•I 1 1•1 1 11•1 1 1 
1•1 1 1 1 ı•I 1 I• 
1 ı• 1 l•l•i l•I 

to 1 1 l•l . 1 1 l•I 
11 LJ!ll l•I 1 1 l•I 

Osmanlıca kartılıklarıru yazdığamz 
kelimelerin öz türkçe mukabillerini tek· 
liınizin bot hanelerine yerleıtirerek "Mil 
liyet: bilmece memurluğuna,, gönderi • 
niz. Doğru halledenler arasnda kur'a çe
keceğiz ve kazananlara hediyeler vere • 
c:eğiz. 

Müddet: Bugiin akşama kadardır. 

Soldan ıağa 
1 - Millet (4), Felek (5) • 
2 - Beygir (2). Birader, hemtire 

(3). 
3 - Memul etmek (5). Genişlik(2) 
4 - Memamet ebnek (6) Agyar, 

dest (2). 
5 - Arzu, can, ruh, (3) 
6 - htifham (2), Zahmet (4). 
7 - Is tifham edatı ( 2), Nezaket ( 3) . 

iptida (3). 
8 - Bir meyva (5). istifham (2). 
9 - Belde, vilayet (2), Nota (2). 

rabıt edatı (2). • 
10 - Lisan (3), Sert (4). Yama (2). 
11 - Esp (2), Aferin , varol (4). 

Yukardan atağı 

1 - Kısa değil ( 4), tohumdan "°"" 
ra (4). 

2 - Enunekten emir (2), isimleri 
sıfat yapan bir edat (2ı. 

3 - Cennet, tayaran etmek (5). 
dahil (2), nota (2). 

4 - Alem, dünya (4), duman leke. 
ai (2). 

5 - Hücum ( 4). Ayıp, meli&ı:, lı:emi
iin içindeki ( 4). 

6 - Li.him (2). kabile (3). ka • 
mer (2). 

7 - Cereyan ebnek (5). uzak nida· 
il (2). 

8 - Nota (2). hariç (3). 
9 - Hesna, çok güzel (3), mezru 

(4). 
10 - Cedde, büyiik vall<le (4), kir 

(4). 

. 11 - Tir (2). bir adet (3). 

' B.nıerco kiıı tarafından r6rülon 
.. 'H görlllmeal taniye edilen 

BİTMEMİŞ 
SENFONİ 

filmini mutlaka ıiz de: 

SUMER 
( Eıki Artiıtik) ıinemaıında 

,.arıınnz. 
Oyn1yau: MARTHA EGGERT 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERlı 
Türki:re içİQ Hariç iı;i• 

L. K. L. IC. 
3 ayhiı ı ı ı ı ı ı , 4- 8-
6 " • 1 • • • • • 7 50 14 -

12 " , ••...• ı4 - 28 -

Geleo ttrak seri ••rilma.- Müddeti 
.r•~•n nÜ•halar 10 karuıtur.- Guete •• 
mathaa7a ait itler iıia müdiriJ'•'- mür .. 
caat edilir. C.zetem.ia ili.nlarıo ... tuı;, .. 
tin.i kahal ebnu. 

istiyor, kapıcı, yakasına sazılmıf • 
J&ğıya çekiyordu. Bir iki dakika, 
ıonra gürültii biraz büyür gibi 91-
du; fakat Mustafa Çavut sabah sa. 
balı, ·müdürün keyfini kaçırtma • 
mağa azmetmişti. iti kökünden hal 
!etti. Herifi belinden kavf"adığı gİ· 
bi ayaklarını yerden kesti. Kah ıü 
rüyerek, kalı itip kakarak, tekme 
tokat sokağa atb. 

Bu sırada öğleden evvelki ikinci 
dersin bittiğini bildiren zil çalmıt
tı. 

Talebeler arasında pek moda o 
lan bir operet parçasını ıslıkla ça· 
larak merdivenleri çıktı, ders oda· 
sına daldı. 

Rüzgar rahlesinin üstünde ne 
varsa öteye beriye dağılınıttı. Bun· 
!arı acele acele topladı. Bir kısmı
m rahlenin içine, çantasına koydu; 
bir kısmını da numaralarına baka
rak tasnif etmeğe baflamı9tı ki 
burnu harikulade uzun ve pantalo· 
nu tığ gibi ütülü bir genç kundura
larının ökçelerinde ve parmakla
ruıtla birer yay varmıt gibi hopla
yarak zıplayarak garip bir yürüyü9 
le çıkageldi. 

Bıyıklarım Alamanvari m14alat
m19 bir mahalle bekçisi iki yanağı
nı dürten kılların ütüsü bozulma· 
ım diye nasıl boynunu oynatmazsa 
bu da onun gibi büyük bir itina ile 

Küçük Cemil oda.amıda erteai gün
kü derslerini yetqtirmeğe çalıtıyor • 
du. Birden kulak kabartb ve mini mi
ni kalbi hızlı luzh çarpınağa başladı. 
Derin bir nefes alarak doğruldu, ayak· 
la.rmm ucuna baaarak odadan ç.ktı. 
Ve yüksek perdeden kavgalı seslerin 
geldiği bir odanın kapısına geldi. içe• 
riyJ dlnledi. 

Anne ve babasının ardı arkası ke· 
silmiyeoı kavgalanna her ;,:un böyle 
aeaaiz ~a.sız şahit olan biı' Ç<>r.uğun 
talıii de hazindir. Fakat bu sabah fırt:ı· 
na daha müthift.i. Annesi sinırlı sinirli 
diy<rdu ki ı 

- llli.llah bu ka-dmdan .... Sakla C• 

fendim, fotoğrafını cebinden ayırma, 
istersen git onunla Yllf&•·• Beni bm•k, 
ayrılalmı, bof&N'-lıım ... Ben artık dün
yada bu cehennem hayatına taham • 
mül edemem .• 

Küçük Ceımil titredi. Bu muhavet e· 
yi dinleyip de bir tesadüf eseriydi, çün 
kü evde batka kimse yoktu. Atc;ı ka· 
dın çarfıya gitmitti. Hizmetçi yukan 
katı süpürüyordu. 

Babası ısert sert cevap verdi : 
- Ben onunla ister ya81Jrım. ister 

yaıamam, orası bana ait... Fakat dün· 
yada ceplerimin karıttmlntaaına ta • 
hanımül edemem .... Bu kadın ipekli da 
iremize geldi, kendisine iki kat tuva• 
let yaptık, Bi.r resmini çek ip bona gon 
denniı. Olur a kumatın d.,,..,nlerini 
gör<lün, bizim mağazanın desenlerini 
tanımadın. mı? 

- Evet tanıdan, liitfen hediye bu
yurduğunuz kwıı8'Jlan tanımaz mı • 
ymı? 

- Allahım, sen gittikçe ne çekil • 
mez kadın oluyor.sun. 

- Cavit, Allah rızası için çekil, git 
batka bir teY söyle=e, bayılacnğnn. 

- Peki efendim, maalme..nnuniye 
giderim. 

Bir aükiit fa.sılası... Küçük Cemil 
hemen geldiği gibi gene ay.ı.klannın 
ucuna basa basa odasına döndü ve ma· 
&a.s.ına otw'du. Bu bahsedilen kadını 
tanıyordu. Sanıın, uzunca boylu bir 
kadmdı. Mağazaya gittiği bir gün, 
bu kadını babasının yazıhanesinden 
ten, tuh, kınta kırıta çıktığını ve ka• 
pılara kadar teşy,j edildiğin.a görmÜt· 
tü. 

Bir aralk öteki odanm kapısı açıl • 
dı, Cemil sanki hiç bir teYden haberi 
yolan"§ gibi batını kitapların arasına 
soktu. Babası, kınc yaılannda bir a
dam, içeri girdi: 

- Cemil, dedi, haydi yavrum, sen 
bu hafta iyi çalqtm. Gel, seni güzel bir 
lokantada yemek yemeğe götüreyim. 

- Oh, teeşkkür ederim baha ..• 
Ve çekinerek .ilave etti: 
- Annem de gelmiye<;ek mi baba? 
- Annenin biraz bqı agrryor. Is -

teroen oınunla burada yemek ye, ia • 
teraen benimle l0 k•ntaya ııel. 

Cemil küçük kafasında bir ımulıa· 
keme yürüttü. Anne&i ile evde kalıp 
onu teselli etmek fena bir şey değil • 
di. Fakat evde kalırsa, ya babası ııi· 
dip sanım kadını bulur, onu lokanta· 
ya ııötiirünıe ... Cemil kararını vwdi: 

- Babacığım, ben seninle beraber 
gelirim.. 

- Peki, öyleyAe, ben berbere gidi· 
yorum, yanın saa.te kadar gelirim. O 
vakte kadar hazır ol. Şöyle biraz ÇI· 

kalD11, hava alalD11 ... 
Baba$ımn yüksek sesle : " Bıktım bu 

evden illi.ilah!., diye bağırıp kapıyı 
ıiddetle kapatıp sokağa çıktığını da 
iıitti. 

Derhal yerinden fırlayarak anne•i 
nin yanına le.ottu: 

- Başın mı ağrıyor anne, babam 
öyle söyledi. Yemek yemiyecek miıin? 

Otuz ~ y&§larında oldukça gÜ • 
>:el eamer bir kadın olan Melahat Ha 
nan içini çdcti: 

- Çocuğum, dedi, bu senin baban 
dı& artık çekilmez bir şey oldu. Git 
yavrum, c•nunla yemek ye... Burada 
kalmaktan iyıidir. On üç yaşına gel 
di.n. Seni de hiç müztarip görmek is
temiyorum. 

- Peki anneciğim .... 

Küçük Ceımil annesini seu.izce ku· 
cakladdltan aonra od&NDA gidip gi • 

bağladığı ve ikide bir parmaklaril~ 
kontrol ettiği papyonunu mulıafa. 
za için boynuna ve çenesine boyun. 
duruğa sokulnıut -bir öküz kafası 
hareketsizliği verınitti. 

Lakabı aul ismini unutturmuttu. 
Burnundan kinaye olsa gerek ••• o
na herkes "korbo,. (1) diyip geçi. 
yordu. ikide bir mendilini burnuna 
dayıyor, hazan aceleye gelip delik· 
!erden ·birinde beliren bir damlayı 
elinin tersile siliyordu. Fakat, iyi 
sıkılmamıt bir terkos muıluğu gibi 
sızan bu burun hazan bütün bütün 
ayarsızlanıyor, hiç beklenmedtk 
bir anda ıerseri bir damla, hiç bir 
yerde iıtasyon yapmadan "tıp!,, 
diye yere düşüveriyordu. l•te "kor· 
bo,, bir buna sinirlenirdi. O zaman 
yüzü gözü kıpkırmızı kesilir, mül
hit bir ayıp yapmıf gibi enseşİ ve 
,akakları terler, poflamağa b14lar· 
dı. 

Arkad14ları, bütün alışkınJ1ğına 
ve ellerinin çevikliğine rağmen ya
kalayamadığı bu damlalara "eks· 
preı,, adım takmıtlardı. 

Dershanede, yemekhanede, tura· 
da burada onu, dütünceli, sinirli 
ve yüzü kızarmıt görenler derhal 
biribirlerine göz kırparlar ve alay
lı alaylı mırıldanırlardı: 

- Ekspresi tutamamış, gene ka-
çırmıı ,ıraliba.., · 

Bugünkü program 
ISTNBUL: 
18: Fransızca ders. 18,30: Plak ile ne

teli musiki. 19,20: AjaDS haberleri. 20,30 
Grap musiki: Triyo. 20: Selim Sırrı Bey 
tarafından konferans. 20,30: Plak ile 
Macar hava'arı. 21,15 Ajans ve borsa ha• 
berleri (tango ve vals müsabaka netice
sinin ilaru) 21,30: itibaren Bedriye Ra· 
sim Harumm iştirakile radyo tango v• 
caz orkestrası. 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz neıriyatı. 18: Hafif mnsiki. 

19: Hab--ler. 19,15: Radyo orkestrası. 20: lJ• 
niversite. 20~0: PlÜL 20,45: Konferans. 21: 
Kuartet oda musikiai. 21.40: Konferans. 21.5' 
Taganni. 22,20: Kabara muaikiıi. (pli.k ile.) 
22,45: Haberler. 

223 K.hz. V ARŞOV A 1345 m. 
18: Tasana.i. 18,25: Muaabab.. 18.30: Plak. 

(piyano - Keman musikisi.) 18..50: Muıaha~ 
19,15: Hafifi muıiki. 19,45: Çocuk netriyabo 
21: Piyano ile hafifi musiki. - MuMhabe. 21• 
Ta.ana.ili konser. 22,45: Musahabe.. 23,lSI 
Dana derıi. 24: Musahabe. 24,05: Danı m•• 
ıikiıi. 

841 Kbz. BERLIN 357 m. 
18: Hafifi muai.ki. 19,05: Spor. 19,30: Praak 

furttan saalden radyo orkeıtraıı. 20: Aktüalite 
20~0: Stokholm muıikiıi. 20,40: Musahab9· 
- Haberler. 21,10: ltalyanca ıarlular. 2J,30ı 
Mikrofon babai. 22": Danı havaları. 23: H.ı..r 
ler. 23,20: Sonatlar, 

686 Kbz. LANGENBERG, 466 m. 
18,15: Schubertin ıarkılarınclan. 18,45: M• 

1&babe. 19: Hiki.yeler. 19,20: Neıeli neıriyat. 
- Haberler. 20,30: Pli.k. 21: Haberler, 21,t• 
Şen neıriyat. 22,05: Şarkılar. 22.,30: Dramata 
eaerlerc:len bahiıler. 23: Haberler. 23,30: Gr c• musikisi. Saba.h· 3,30: kısa dalgalı B~ 
Mizah ve danı, 

592 Kh%. ViYANA, 507 rn. 
18,20: Milli Ruı musOOsi. 18,40: Muaaha" 

be. 19: Şarkılar. 19.,25:. Sanat hayatına dair• 
19,45: Musahabe. - Haberler. 20.35: Prova" 
aonradan söylenecek. 21,15: Bu&apefted• 
nakil. 23,30: Haberler. 23,50: Daaı musiki•i. 
1: Schrammel musikisi. 

yinmeğe ba§ladL Dqanda günetli bir 
sonbahar havası vardı. Baba oğul yaJl 
y;uıa bir müddet dolaftılar. ~nra ıce
niı bahçeli pi< bir lokanta.ya gıttiler• 
Cav.•t Bey mükellef bir yemek ısmar
ladı. Kartı karpya adeta baha oiul 
de ğ<l, arkadat ukadq yetmek YI"°" • 
lardL, 

Bir aralık Cavit Beyin birdenbire 
tavrı değiıti, yüzü aapaarı keoiıdi. ça· 
talı tutan eli titremeğe bqladı. lçlo 
için c>e homunla.nıyordu: 

- Yali! Oyle hal 
8ııaz daha eğilip bakb. Ilerıde bir 

masada, anım lıir kadın yabancı bir 
dPlikanJı İle pİirnefe y«nelr. yiyor, 
ara~ı1 a baıını gencin onıuzuna dayı • 
yor, gülüyor, kıohkahalarla ııülüy
du. 

Cavit Beyin iftibaaı keaildi, homur
danmaları arttı. Küçük Cemil ""'eli 
ne qlduğunu anlayamamıfb. taka& 
b"§11U §Öyle çevirip te anneainin fo • 
to:ırafmdan bahaettiği kadını taıııyur 
ca, babasmm akibinde doı.tan fırtı
nayı heme nanladı. Gayri ilıtiyari tit
redi. Acaba babaa lokantada, o ka, • 
dar kıalabalığm içinde l»r rezalet çr • 
,k...racak mıydı? Yolma otlund .. n çe • 
kinerek sinirlerim tutacak mıydı? C... 
vit Bey, tabağım itıti. Meyve ve lr:ııb
Ve söyledi. 

Hemen oradan çıkıp ııitmek iatedl• 
ği halinden belli idi. Artık konufll"I • 
y.,r gibiydi. Bir aralık Cemil se>ini taC 
bla§tıra.N.k yavqçe. dedi ki: 

- Babacığım, ded"ı, cüzdannncla 
bir fotoğraf var, size göstereyim mit 
Onu büyültüp odama, aımvık iıtiJQ 4 

rum. Acaba nerede büyiiltelıilirim? · 

- Hangi fotoğraf? Göreıyinı ba • 
kayma. 

Cemil, ciliıdanmda.n, annelinin h*' 
kikaten iyi çekilmit bir resmini çık., • 
ııp gÖ&terdi: 

- Hatırbyorsunuz değ!! mi babaf 
Bu remıi geçen - çektinnittiniz. O 
zaruan - mesuttu a.nneım. Ne fendi. 
B.-n de kendmn ne meaut buluyor • 
dum. Halbuki timdi bir değq&klik -
degil mi baba? · 

Cavit Bey, elindeki fotoğraftan zloo 
yade dildı:atle oğlunun yüziine bak:Uo 
Bu yüzde öyle .....UZ ve derin bir yal
varış vanlı ki, Cavit Beyin kalbi b_.. 
k11ldu. C-Ulin .dini İılkarak: 

- Evet, yavnun dedi, bu fotoğral 
çok giizel. iyi ettin de b&Aa gösterdiılo 
Ha) d.i kahveni iç te, hemen kalkalalll 
eve gidelim. 

Nazmi, elindeki kağıtları tuaif 
edinceye kadar korbo bir feY .af" 
lemedi. Maamafih Nazminin iti dl 
çok sürmemifti. Kağıtları katlayıl' 
cebine sokarken arkadqınm o -' 
kaddes bumuna bir fiske ""°"ara) 
göz kırptı: 

- Hayrola? Bir feY mi var ... 

- Y oook ... Y alruz te:ri sora~ 
tım da. •• 

- Neyi soracaktın? 
- Hiiiç .•• Hani kutuyu açtm rı' 

diyecektim ama." 
-. Sabahleyin nerelerde sürtil" 

yordun? geleydin timdi dersle ıııef 
gulüo;ı. Hem sen bu sefer ad~ • 
kıllı budalal&fbn be ! 

"Korbo., gözlerini bir yere dal' 
dırmı9tı. Derin derin içini çekti: 

- Sorma Nazmi, halimi sor_..
Genç, müthit bir kahkaha sa~ 

mamak için kendini zorlayara1'• 

- Sor desen sormağa lüzUll' 
görecek kim? - dedi - senin ~ 
hale girdiğini Mustafa çavuf bı 
farketmiş... .Jt 

Ve ar•-,.daşının göğsüne haı..-
sayılır L. yumruk indirdi: 

-Bitmedi-

(1) Korbo - Fransızca Jıarl' 
manasına. 
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T ayyarepiyangosuçekildi 
Dünkü keşidede kazanan numaralar 

20 bin lira kazanan 
17727 

8 bin l\ra kazanan 
9095 

4 bin lira kazanan 
19073 

3 bin lira kazanan 
23905 

2 bin lira kazananlar 
4961 6687 

1000 lira kazananlar 
6754 15593 17610 20213 

500 lira kazananlar 
1059 1486 1915 2127 2431 2783 
3278 3407 3561 3774 4962 5322 
5786 5797 6386 6602 7280 7487 
hl8 1121 7769 7736 1-0314 10987 

11478 11728 11840 12140 12283 ,12303 
112365 12619 12899 13135 14159 14298 
4377 1466815972 16596 16790 16845 

1
18()35 18070 18530 18682 18849 18931 
9398 198012013520224 20428 21071 
~!212'21291 21942 21965 21991 22005 

2
"<083 22114 22138 22222 22807 23097 
3620 24045 24049 24105 

150 Ura kazananlar 
84 694 1341 1554 2427 3460 

3863 4844 5096 5569 6255 7044 
7319 7763 8074 8326 2441 8917 
9558 9960 10364 1129711457 11470 

112132 12791 13403 13555 14520 14771 
5143 15803 17808 18994 19191 19257 

19594 20164 20560 21578 21250 21910 
~2026 22377 22817 22898 23050 23765 
~4782 

100 lira kazananlar 
71 90 152 488 1128 1238 

1440 1878 2554 3005 3207 3232 
3390 3410 3417 3529 3585 3845 
3379 7010 4110 4552 4847 4910 
4963 5113 5148 6098 6243 6493 
6750 6839 7358 7630 7671 7684 
&151 9166 9460 9639 9909 10035 

10304 .10622 10701 11204 11349 11570 
: 1576 12561 13448 13776 13942 14022 

1
4375 14794 15307 15388 15388 15546 
608616110162441627316588 i6843 

116994 17177 17732 17804 18680 19086 
9117 19262 19350 20916 21050 21490 
~!678 22064 22369 226912282922847 
"'<961 23257 23535 23545 23614 23743 
223767 23860 24041 24143 24201 24271 
4456 24559 24599 24858 

50 lira kazananlar 
184 260 541 542 6S5 700 
706 725 730 790 855 911 
919 993 1004 1093 1111 1239 

1423 1439 1659 1693 1741 1824 
1837 1925 1937 1991 2143 2303 
2381 2420 2444 2696 2705 2868 
2962 3017 3110 3141 3171 3307 
3499 3554 3574 3646 3918 3959 
3989 4001 4105 4122 4326 4541 
4605 4609 4685 4723 4742 4752 
4871 4938 5007 5053 5116 5131 
5175 5249 5324 5373 5477 5478 
5487 5501 5538 5625 5832 5855 
5916 5932 6083 6213 6276 6392 
6414 6522 6703 6742 6790 6820 
6905 6976 7085 7180 7223 7258 
7333 7513 7555 7680 7761 8010 
8070 8076 8109 8234 8581 8690 
8718 8723 8845 8848 8916 8971 
8933 8986 9305 9395 9442 9469 
9486 9663 9678 9684 9736 9806 
9854 10029 10222 10346 10368 10413 

10546 10566 10605 10698 10798 10792 

1
10973 11012 11031 11379 11506 11647 
1703 11709 11842 11970 11998 12067 

:2102 12114 12237 12360 12514 12575 

1
2537 12681 12778 12775 12983 13012 
3107 13158 13209 13315 13345 13363 

13369 13386 13415 13673 13783 13874 
113954 14037 14116 14145 14200 14230 
4233 14338 14354 14355 14419 14441 

::596 14634 14728 14768 15052 15053 

15 
055 15295 15596 1ssoo 15677 15818 

l 874 16027 16045 16064 16134 16227 
6349 16402 16414 16504 16517 16561 

16814 16826 16844 16876 17219 17229 
g230 17231 17421 17431 17448 17536 
1~90 17677 17703 17782 17832 17919 

188()~ ~:!~ ~~~ ~:~! ~:o~ ~~~~ 
~~4 19508 19605 19714 19750 19763 
,~! 20044 20161 20197 20220 20244 
::"'t<l6 20467 20723 20903 20929 21006 
~1112 21180 21206 21364 21524 21589 
,1667 21716 21758 21769 21969 22148 
~2155 22224 22280 22283 22320 22335 
22534 22626 22648 22656 22796 22857 
~~~~? 22942 23114 23133 23226 23657 
~ 23746 23846 24235 24303 24543 24637 24815 24877 24956 24989 

30 lira kazananlar 
ıo 149 190 279 342 346 

362 378 395 412 454 660 
6Ss 698 731 789 795 873 

l~ 947 1014 1114 1256 1296 
1355 1433 1437 1633 1676 

1692 1710 1714 1759 1803 1839 
1881 1896 1908 1918 2021 2098 
2ıs2 2166 2231 2257 2297 2369 
24o3 2435 2511 2575 2634 2644 
2650 2660 2755 2851 3008 3042 
3119 3230 3235 3269 3319 3376 
3434 3441 3474 3479 3711 3797 
3927 3944 4067 4087 4117 4158 
4~ 4249 4311 4349 4384 4386 
"402 4473 4549 4551 4557 4559 
4583 4623 4653 4703 4747 4761 
481s 4889 5036 5076 5206 5216 
5323 5448 5450 5461 5'!64 5468 
5493 5505 5607 5613 5659 5660 
5710 5735 5746 58 5 5837 5865 
5934 5951 60 ~ 6()63 6082 6094 
6111 6172 62 6244 6325 6352 
6433 6451 & 6538 6550 6558 
6575 J 

6643 6IJ :J 66 3 6756 6766 
6831 6862 68 2 6911 6986 6993 
7075 7119 7218 7220 7261 7297 
7312 7343 7377 7379 7440 7461 
7497 7584 7622 7665 7690 7861 
7940 8172 8261 8265 8287 8292 
8327 8374 8544 8632 8655 8676 
8714 8750 8756 8759 8762 8803 8Sss 8955 9038 9041 9050 9G63 
9075 9128 9147 9312 9390 9456 
950o 9516 9587 9600 9634 9686 
9766 9794 9869 9 93 9964 10052 

10072 10182 10214 10279 10303 10313 
10341 10383 10492 10503 10504 10570 
10594 10637 10641 10685 10802 10888 
10915 10996 11092 11114 11211 11228 
11252 11369 11397 11398 11439 11511 
11555 11561 11575 11577 11608 11627 
11633 11656 11752 11797 11832 11956 
12011 12094 12126 12143 12211 12270 
12326 12345 12355 12369 12372 12433 
12480 12535 12589 12615 12629 12655 
12701 12756 12786 12797 12798 12827 
12853 13027 13032 13051 13129 13157 
13159 13167 13259 13370 13380 13416 
13467 13531 13572 13620 13676 13681 
13682 13751 13881 14034 14044 14168 
14193 14302 14324 14389 14408 14519 
14530 14583 14593 14615 14772 14861 
14865 14868 14883 15013 15031 15059 
15188 15271 15331 15345 15390 15436 
15458 15488 15511 15564 15655 15709 
15733 15736 15820 15881 15942 16025 
16048 16065 16288 16289 16311 16313 
16335 16344 16379 16423 16502 16666 
16666 16719 16746 16928 16944 16984 
16999 17006 17028 17079 17094 17122 
17162 17167 17228 17300 17361 17507 
17542 17609 11612 17019 17641 17666 
17673 17724 17744 17862 17880 17889 
17947 18059 18135 18231 18264 18297 
18327 18587 18632 18637 18681 18723 
18734-18793 18802 18853 18914 18943 
18956 18987 19078 19136 19164 19193 
19243 19275 19334 19335 1942i 19520 
19661 19685 19728 19729 19767 19869 
19984 20010 20042 20090 20193 20209 
20286 20288 20298 20308 20374 20422 
20431 20454 20537 20601 20673 20714 
20729 20793 20794 20796 21092 21125 
21194 21225 21359 21379 21418 21466 
21476 21507 215:s5 21573 21587 21602 
21656 21676 21806 21839 21995 22016 
22027 22039 22072 22144 22201 22228 
22307 22340 22434 22439 22604 22664 
22671 22761 22808 22875 22982 23031 
23040 23143 23186 23215 23216 23229 
23282 23364 23573 23618 23647 23666 
23713 23835 23868 23896 23942 24009 
24011 24078 24158 24164 24209 24286 
24386 24439 24577 24694 24756 24771 
24798 24828 24859 24864 

Sonu (14) ve (60) rakamları ile lıi
tea bütün numaralar yimıifer lira ik
ramiye alacaklardır, 

Arnavutlar için 
(Başı 1 inci sahifede) 

.o.lı:aklardan ıeçerek ıene toplamnağa de 
vam etmitler, nW-yiıler yapmağa ba..
le.mıllardır. Bu yüzden zabıta ile halk •· 
rasında müteına<li hadiseler olmuı ve ı>'* 
çok dayak yiyenler olmuıtur. Nümayitçi· 
!er kısım kısmı toplanarak zabıta ile alay 
etmeğe başlaınıtlar ve en ..,nunda itfai. 
yeye müracaat edilmiş ve nümayi§Çiler 
su ile dağıtılmıtlardır. Bu miting esnuın 
da hükumetin Arnavutluk hükiimetine 
karıı gevıek davranması takbih edilmiı 
ve pddetli gürültüler yapılmııtır. Zabıta 
ve poU. kuvvetlerile tefrikimeaai eden aa 
ker akşam geç vakit tehrin intizamonı ia· 
de ec!ebilmiıtir. 

Atina ve Pirede 
A TlNA, 11 (Hususi muhabirimizden 

l<elefonla) - Buııün Atina'da lisede top
lanan eski muharipler Arnavutluk hüku· 
metinin Şimali Epir'deki Yunan akalli • 
yeti hakkında tatbik etmekte olduğu taz
yikler üzerine Yunan hükumetinin gev• 
tek davranmasını protesto etmek ÜZel'C 
birtakon nümayiılere tetebbüs etmişler 
ve ellerinde "it isteriz! ekmek i~teriz!,, 
yazılı büyük levhalar tuttuklan halde 
meydanda toplanmağa baılamışlardır . 
fakat zabıta ve askeri kuvvetler yetiş • 
miş ve bunların toplanmalarına meydan 
verilmemiıtir. Bu vesileden istifade et • 
mek isteyen komünistler kargaşalık çıkar 
mak istemitlerse de sükün iade edilmit· 
tiı-. 

PiRE, 11 (Hususi muhabirimizden te
lefonla) - Selanik ve Atina'da esiri mu
haripler tarafından yapılan nümayiılerin 
ayni burada da yapılm:flır. Büyük badi· 
selerin zuhuruna hükumetin aldıiı şid • 
detli tedbirler mani olmuştur. Ahali ak· 
§atn geç vakitlere kadar bu nümayişlere 
iştirak eylemiş ve zabıtanın faaliyeti ne
ticesinde dağılmııtır. 

Milletler Cemiyetinin kararı 
ATlNA, 11 (Telefonla) - Şimali E

pir'deki Yunan akaJliyetinin ahvali gü -
nün en mühim meselesi olmakta ,:.evam 
etmektedir. Alakadar makamat Milletler 
Cemiyetinin teırinisaninin yirmi dOroüne 
kadar bu hususta bir kıırar vereceğini 
ümit etmektedir. Bu karar her halde ka· 
patılan mekteplerin açtırılması ve alud -
liyeller için beynelmilel kabu~ edilen ser
bestinin temini cihetine matuf olacalrtır. 
Hariciye Nazırı M. Maksim<>s bu mesele 
hakkında •abık Bahriye Nazırı Mösyö. 
Boçariı ile uzun uzadıya görüımüı ise de 
buna dair hiç bir ıey teblii edilmeıniıtir. 

Türk- Yugoslav 
Afyon mukavelesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
tatbikatta karşılaşılan güçlükler berta· 
raf edilecektir • 

Belgratla yapılacak müzakerelerde 
memleketimizi temsil edecek heyete, 
uyuşturucu maddeler inhisan umum 
mudürü Ali Sami Bey riyaset edecdt;. 
tir. 

Prağ ticaret mümessilliğimize tayin 
edilen Cemal Ziya Beyin de iştirak "' 
deceği bu heyet, gelecek hafta zarfın • 
da Belgrada hareket edecd<tir. 

Aldığımız maliimata gl;re, Belgrat • 
taki görüşmelerden sonra müstaı.bel 
afyon siyaseti etrafında müh.im temas
lar yapı lmuı ve bu arada bazı karar • 
lar verilmesi de muhtemeldir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deni-z ge .. 

viyesinc ind"rilmiı barometre bu sabah: 
Saat 7 d" 760, 14 le 760. Hararet de. 
reces.i 7 de 13, 14 te 14. Azami hara-
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Dil mü bahasaları: 

Dilimizi işlemek 
Meselesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
le11Ce beyit misafirdir. En tazesi yimııi 
senelik olan bn bey.itler onun burnuua 
henüz açrlmq bir gül gibi kokar. Böy. 
le bir adımı asırların kendisine miru 
bıraktığı bir his "" zevki, hazinesinin 
kapağı daha dün açılmıt bir dilin ifa. 
de kabiliyetine nasıl emanet edebi. 
lir? Bu sebeple onu kandınnak güçtür. 
Mübaha1eyi gazete sütununa nakledi -
)'W\Wll. 

.. .. * 
Edehiyırtm en kna tarifi: 'IBir dü

fiinceyi, bir <luyguyu, bir bilgiyi en 
güze) ve en müessir .tekilde ifade edebil
mek tir.Demek oluyor ki düşüncelerimizi, 
dunu.Iarımuı, bilgilerimizi o suretle 
ifadeye kabiliyetli kartılıklar bulur "'8 

bunları iyi bör f'Ckilde yan yana geti • 
reçeK oılursak edebi bir eser Muda 
ıeıtirmit o.lunız. 

Acaba öz lii>toçecle bu kartılıklan 
bul..,ilecek miyiz? Ona IDç §Üpbe )'<ık. 
Bunun aksini iddia etmek dünyannı eıı 
eski medeniyetlerini kunnuı bir mille. 
tin dili olan türkç~ ka111 büyük bir 
bühlandır. 

Ancak k81'§ıhk bulmak lıeık:a ıe:r, 
bulunan kartılrldan bir kuyumcu gi:bi 
i§ilemek o da ba§ika teydir; ve ası.! la. 
zım olanı ikincisidir. E.asen büyük in. 
kilipçı daha ilk günü: Dilimiz üzerin. 
de iılenecdt olurısa dünyanın eoı zengİQ 
dilleftnden biri türi<çe olacağını söyle
memit miydi? 

Bu itte aceleye pek o kadar lüzum 
yok. Bir dil üzerinde itlemek evvela 
bilgi, sonı a zaman meseılesl<lir. Osman. 
lıca dili Nerkis Efendi uslubundan 
ŞOnaai Efendi usliibuna geçehilinek için 
mı.dıarrirler, müh!lddrirler bunun üs
tünde bir asR'dan fazla itlemitlercli. 
Ayni cfdde bir devirden öbür devre, bir 
zevl<ıten obür zevke ıeçebilmek için bu 
kadar beldemeği ve iılemeği tabii bu • 
luyoruz da, bir dili bırakıp ötd<ine 
geçmek ve buau Öz kaynağınıdm. çıka. 
rıp edebi fikir ve his!eri ifadeye kabi • 
liyetli bir ,arJe kıoymak için hiç eleği~ 
se bir neslin bu dil üzerinde çırlıpna. 
11 lüzınnunu neden kabul etmiyoruz? 

E-n öz türkçe kelimelerin biT
çoğu <!aha ıimcliden edebiyat ve tür 
diline ırirmemit midiT? "Md'tur,, ke • 
limesi «bezgin» e, «mütehayyir» keli • 
m.i "taı!<ın., a, «izıtırap» kelimesi 
C'llZl• ya, «.cebel» lııeli..-i "dağ,, a, 
"dert,, kelimesi •sıkmtı ve üzüntü» ye, 
cruyiisema» kelimesi cgökyüzü» ne, 
"Wıili deeya,, kelimeoi «!eniz layı.. 
sı• na, ve dıiba bıma benzer yüzlerce 
"" yüzlerce arap ve acarı kelimesi öz 
türkçe k""lılıklanna yeı<lerine terked .. 
li seneler olmuştur. Bu tüıitçe keli • 
meleri pek güzel kabul eden Ye benlın
seyen zevki milli bunların henüz ıel -
miyen ve yarın behemehal gelecek o • 
lan öteki ari<adaşlanna neden kolları • 
nı açmasın? Halis Türk kelime eri.le 
söylenmiı binlerce fBr içinde Abdül • 
hak Himidin tu: 

Var gez !kayalıkta, dağda kırda 
Düş bir çulnıra, geber kakırda 1 

Beytinden daha kuvvetli bir iddia 
olabilir mi? Tevfik Fikretin: 

Sakin bir akşamın tütuki ergavaruru 
Yırtarken ihtiraz ile desti siyahi şep, 
üstünde bir günün yükü, 1:ıir zılli 

pürtaap 
Temdid eder ufuıklan payi giranınıl 

Şiirinin: 

"Gecenin kara eli durgun aktamın 
kızıl duvağını yavaı yavaş yırtarken 
omuzlarında bir günün yükünü ~8!l)'&D 
yorgun bir gölge ağır adımlarla en • 
ginlere uzanıp gidiyordu . ., 

Şeklinde Öz türkçe kelimelerle yapı· 
lacak bir terciime•i aslmdan daha az 
mı t"irane, daha az mı ahenkli, daha 
az mı güzeldir? 

Demek oluyor ki meselenin sırrı bu 
kelimeler üzerinde bilgili bir araştnma 
yapmakta ve milli zevke göre işle • 
mektedir. Bu İhbar ile alimler, mu • 
harrirler, hocalar, gazeteciler için g&
niı ve feyizli bir mesai sahuı açılmıt
tır. 

Şiiphe yok ki dava çetin, yol zah • 
metli, bedel uzaktır. Fakat hıznruzı 
Büyük inlcil&pçınm hızma uydurursak 
bu çetin davanın uzaık bedeline binn;... 
be kısa zamanda ve az zahmetle vara
biliriz. 

lsmail Müştak 

1 iş ve işçi f 
Milliyet bu sütunda if ve iıçi isti· 
yenlere tavassut ediyor. Iı ve iıri 
utiyenler bir mektupla ,, büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Orta tahsilim vanlır. 330 <loğumlu· 

yum. Herhangi bir müe&1eesde veya ki 
ta bette çalışırım. Adrea: Arpaenıini 
mahallesi Topkapı tramvay caddesi 
No. 163. Zeki 

1 Aakeri tebliğler 1 
Tütün ikramiyesi veriliyor 

Be§iktaş Aı. tubesinden: 
935 ıeneıi tütün ikramiyesi tevziatı 

defterinin tllbece tanzimine medar ol • 
mak üzere şubede kayııth bilumum ma· 
tüllerin pazar ve perıembe günleri ve 
maa1 ıüh~a ailelerile on seneliklcrini 
alarak haZ'İne ile alakası kesihniş olan 
ıiiheda ailelerinin cumartesi ve çar
tamba günleri ellerindeki vesait.le ve i
kişer kıta fotografla beraber teşrinisani 
nihayetine kadar şubeye behemehal mü· 
racaatlan bir defa daha ilim olunur, 

ret derecesi 15, asgari 12,5. 
Rüzgar lodostan esmiştir. Azami 

süratıi aaniyede (4) metreye çıkmıştır. 
Bugün saat 15 e kadar yağan yağmu. 
run mi.ktarı 11 milimetredir, 

İktısat Vekilinin 
Seyahati 

(Başı 1 inci sahifede) 
tehire geMiler. 

Halk, baılıca İMasyonlarda hulOll 
tl'Cndeki değerlıi misafirleri hararetle 
alkııladı. 

Saat 16 da Eskişd>ir garına giren 
treni, ntasyon dıtında kalab6ldı; bir 
hdk kütlesi scJamlamıştır. 

Misafirleri ga..da, kolonlu kuman • 
danı Naci Pata, hava kıtaatı erkanı, 
vali, belediye reisi, Halk Fırküı ren • 
len, tehir ve cemiyetler mümessilleri 
istilııbal eykmiftir. 

B<r asJ<eri kıta da selam resmini i
fa etrnittir. 

Misafirler, dı>ğnıca trenle Jeker 
fabrikasına gittiler. F•lkadaki tedı:i
kat ve ıezintiler iki .- sürdü. 

M1safirler ı<:r<Rne fabrikada mü. 
keli« bir ziyafet ve:nı.i. Yunan Ilı.ti • 

Celal Bey ve M. Pem>azoğlu 

sırt vekili Pesmmıoğlu cenapları, teker 
fabrika.sının defterine J"1 satırları yaz
dılar: 

"Yurdunuzun ilerleyiıi insanı hayrete 
dütürür. Eski Türkiyeyi gezen birinin gö 
2'iinü güçoüz iıuaıun Tanrıya doğru 
yalvanılar yükselttiği minareler, çe • 
kerdi. Yeni rastladığnnrz Tüıiııiyede i
se, çalıımanrzın göcü ve hrzı fabrika
nızın bacalarından eökl ...... yiikıeli)"11'.,. 

Misafirler, Izmite hareket ettiler. 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Yu

nan lktısat nazırı M. Pemıazoğlu lk
tısat Vekili Celal Bey, Atina elçinıiz 
Ruşen Etref .,., Bolu mebuau F alilı 
Rııf'kı beyler ile Yunan lkıtısat IUl21 • 

nna refakat eclen zevat bu oahU. -· 
at 1 O da hususi trenle Eskqehire git
mitlerdir. M. Pesmazoğlu durakta Ha 
riciye Vekili Tevfik Rüttü Bey ile Re· 
isicumhur Hazretleri namına batya • 
veri eri Celal Bey, Hariciye V eki.leli 
umumi katibi Numan Rifat ve lktıata 
Vekaleti müatetan Hüanü, Türkofia 
reisi Kurtoğlu Faik, muhafız kıtaatı 
kumandanı lanıail H.,Jdu, meri<ez ku· 
mandanı Demir Ali, Emniyet müdürü 
Salih Beyler "" iktisat velrAleti daire 
reisleri, Y ..- aeıfareti erkanı tarafta.. 
dan uğurlanmış ve bir asker krta11 la· 
rafından selam resmi ifa edilmiş.tir. 

Müzika da Yunan ve Türk milii 
marılannı çalnuttır • 

Heyet, Ed0fehir""'1 Izmite ve o
radan Ertuğrul yatile H~eye. Here
ye fabrikası gezildikten 90nra da ayni 
yatla Muclanyaya gidecektir. 

Heyet azası, Mudanyadan o
bille Burııaya ıridecek ve geceyi orada 
geçirecektir. 

Bursadaki fabrikalar da gezildik. 
ten sonra, beyet !&lalıhula dönecek· 
tir. 

Misafirimiz Yunan iktisat nazın 
Mösyö Pesmazoğlu ile iktisat vekili· 
miz Mahmut Celal Beyin , seyaılıat 
progrann değişmecliği takdirde, çar· 
tamba günü Bursaclan §<'lırimize gel
meleri muhtemeldir. 

Yunan lkti.at nazın, 
bez faıt.ı-ikas.ile, Beykozda\ci 
fabrikamu gezecektir. 

Buğday 
Politikamız 

Bakmı:öy 
kundura 

(Başı 1 inci sahifede) 
vaffakıyetile mütenaırip bir muvaffa • 
kıyet göstereceğinden ern&nim., dedi. 

B....t.a umum müdürü Kemal Zaim 
Bey, buğday etrafmda uzun izahat ver
di. 

Recep Beyin izahatı 

Bililıare söz alan fıd<a umumi ki.· 
tibi Recep Bey buğdayın menıleıketin 
yaşayrşmı, hayatiyetini temin eden bir 
nud:ııı.ıt olduğunu ve kıt ıenelenle 7 
milyon kentalin, verilml:i senelerde 30 
milyon kentale çıktığını anlatarak de
diki: 

"- Bizim burada varilleri oldu· 
ğwnuz çiftçileri düşünmemiz lizımdır. 
Bizôm buğday politikamız, köylüden &
tinde fazla bulunan buğdayı bol para 
ile almak ve siblarda temizliyereık 
harice satmak değildir. Memlekette 
milli mevcudiyeti müdafaa için etimiz. 
de stok bulundurmak li.znndır. 

Köylüden alman buğdayı kıt sene
lerde mühtaç ol<luğu zaman tekrar köy
lüye satılması icap ederse, alındığı fi. 
attan veya ondan az farklı bir fiatla 
verilmesi Iazımdn-. Buğday iıini ya
parken banka umum müdürünUn ve i
dare heyetinin söylediklerimi göz Ö· 
nünde tutmalarını rica ederim., dedi. 

Silolar küçük mü? 
Bundan sonra söz alan E*iıehir 

ntebusu Emin Bey silolann fazla maı· 
rafla yapıldığı halde küçük oldukla· 
rNldan şikayet etti. 

Bu siloların buğday fiatlarını yülı:. 
aelteceğini söyledi. Sonra raporlar ka
bul edilerek ruznameye geçildi. Müd· 
detleri biten idare meclisi azalarından 
Mümtaz ve Zeki Beyler t'*rar seçildi· 
Ier. C..mhuriy<!t Merkez Bankası ida
re meclisine geçen Hüseyin Münir Be
yin yerine sabık Manisa mebusu Ke
mal Bey seçildi. 

Mürakip ve yedek mürakiplerle üc
retkri de kabul edildikten sonra Ka
zım Paşa: 

- Memlekete faydalı işler yaptı
ğ•na emin olarnk kongreye nihayet ve
~iyorınn,. -iiyerek celseyi kapadı. 

jMEMLEKE m~ 
Eğede incir ve üzümden 

sonra pamuk vaziyeti 
Pamuk fiatJarı niçin yükselmiştir, bu 
. yükseliş memleket için ha vırlı mı? 
IZMIR, (Milliyet - lzmirin son gün

lerdeki incir münakqası, üzüm dediko
duau hitam bulmuı gibidir. incir mÜna· 
keıası sütün sütün yazılarla anl311lmaz 
bir vaziyete ııinnit, üzüm dedikodusu 
da mahkemeye intikal eylemiıtir. 

Her iki mesele ufak tefek i ~balar, •· 
kisler bırakarak nihayet maziye geçmİJ 
gibidir. Ne topçu oğlu Nazmi beyin iddi· 
aları, ne de Şerif paıa zade Remzi beıoin 
müdafaları rençberiıı, müstahsilin yılın 
on iki ayı yirmi brnağı toprakta kalan 
asd mal sahibinin derdine deva o!ama
mıttıır. ve olamaz da ... 

Bunu böylece kaydettikten sonra Jz. 
mirin son güıilere ait ilmsadi hal'Cketle
rinden en ç'* göze çarpanı, pamuk hak
kında biraz maliimat verelim: 

ilk pamuk mahsulünün idrakine tesa· 
düf eyliyen tarihlerde, yani bundan on 
bet yirmi gün evvelisine kadar lzmir pa• 
muk piyasası sakin ve tabii seyrini takip 
etınit ve 37 - 38 kurut arasında bulunan 
pamuk fiatleri normal fiat olanık tdak
lri edilmekte bulunmut tur. 

Bundan üç ay evvel lzmir iktisadi mm· 
takasının pamuk rekoltesi 40,000 balye 
olarak tahmin edilmiı iken vaktinde yağ· 
mur yağımmııı olması keyfiyeti rekolte
nin bet bin balye noksanlaımasına sebe
biyet vennit ve en son tahminlere göre 
bu mıntakarun pamuk istihsalatı katiyet
le 35,000 balye hesap edilmiftir. 

Nevyork pamuk borsasının en ~on ola
rak ne§reylediği bir istatistiğe ıöre, bu 
sene dünya pamuk rekoltesi geçen sene
den tahminen üç milyon balye noksan ya
ni 22,367,000 balye olup, memleket istih
&alatı itibarile de şu suretle hesap olun· 
maktadır. Afrika 94,000, Hindistan 
4.800,000, Çin 2,200,000, Mısır 1,800,000 
Rusya 1,800,000, Brezilya 950,000 sair 
muhtelif memleketler 1,397,000 balyedir. 

Şu hesaba nazaran cihan istihsalatının 
geçen seneye nabetle biraz noksan bulun
masına rağmen cihan pamuk fiatlerinde 
lzmir piyasasında son günlerde görül
mekte olan fereffü asla kaydedilmekmek· 
tedir. 

Geçen sene lzmir iktisadi mıntakası· 
nm azami yirmi bin balye pamuk ·isıih
nli.tına kartı bu sene istihsali.tının yu· 
karda arzedilen mt'ktarda bulunması ta• 
yanı menuıuniyet ahvalden olmakla be
raber dahili ihtiyaçtan fazla rekolteye 
malikiyet kllrıısında fiatlerin asgari on 
on iki gÜn zarfında memulün hilafına 
47 kuruta fırtaması ve henüz tereffüe 
meyyal görülmesi esbap ve Bmillerinin 
tetkiki ve bu i.ni ve fevkalade denecek 
kadar yüksek olan tereffüün memleket 
iktisadiyatı noktasından ne gibi neticeler 
tevlit eyliyeceği nazarı dikkate değer 
bir meseledir. 

Pamuk fial~erimiz niçin yükselmiştir 
ve bu yükseliş memleket için faydalı mı· 
dır? Bu noktafarı hakkile anlatabilmek i· 
çin halihazır vaziyeti istilzam ettiren 
esbabı teırih edelim .... 

ilk tahminlerin 40,000 balye olarak ya
pıldığı sıralarda g~en senenin az olan 
rekoltesinden tüccar elinde bulunan tah· 
minen 800 - 1000 balye stok male ne 
yerli mensucat fabrikaları, ne de ihracat
çı tüccar ehemmiyet vermemit ve J1 • 38 
k.ıruıtan yapılan arzlar kartmnda mÜS· 
tağni bir vaziyet alınmıı_tı. . 

Halbuki son on bet gün zarfında yenı 
rekolteden · yüzde 40 miktarının henüz 
tarlada bulunduğu sıralarda Almanyaya 
ihracat için piyasaya çrkan bir kaç ihracat 
tücarının hararetli mübayaalan bilhassa 
yerli mensucat fabrikalarının nazarı dik
katini celbeylemiı ve fiatlere bir günde 
beş kurut gibi yüksek bir miktar ila"" e
dilmiştir. 

Alivire satışlarmı vesair taahhütlerini 
yerine getinnek mecburiyetinde bulunan 
ihracatçıların bu vaziyet kar§ısında yapa
bilecekleri yegane it mensucat fabrikala
rının teklif ettikleri fiatleri biraz daha 
yu!ueltmek ve bu suretle zı>ranna da ol· 
sa taahhütlerini yerine ııetinneklen bet· 
ka bir tey olamıyacağı derkirdır. 

Bu vaziyet karımnda fabrikalar ilk 
hamlede bir miktar mal mübayaa eyle
dikten sonra bittabi piyasadan çekilmit
ler ve meydanı ihracatçılarla bazı spekÜ· 
Iasyonculara terkeylemiş bulunmaktadır· 
lar. 

Fiatlerin şu §ekilde yükselmesi ve ha· 
len de yükselme kabiliyetinde görülmek· 
te bulunması bir çok tüccarın kazanç it· 
tihalarını art:tınıuı olmalı<lır ki piinukla 
alakadar olmayan bir çolıi tacir ve bazı 
müesseselerin r1on günlerde pamuk mua· 
melelerine girişmelerini mu-cip olmuıtur. 

Halbuki dünya pamuk fiatlerinin bi· 
zim fiatlerimizden 10 - 12 kurut düıkün 
bulunduğu ve lzmirdeki iki meDSucat 
fabrikasının senevi pamuk ihtiyaçları yir
mi bin balyeyi katiyen geçtİiİ halde ih· 
raç edilecek mal fiatlerinin bu suretle 
yükrelıilmesi halihazıT için kazanç ola· 
rak telakki edilmekte ise de, ihracatçı
lann her ne bahasına olursa olsun ihti· 
yaçlarmı temin ve taahhütlerini kapattık
tan sonra bu fiate mal almıyacaklan AJ. 
manya Tesair müşterilerimiz.in de hatır 
için dünya fiatlerinden 10 - 15 k~~UJ 
daha yüksek fiatle pamuklamnızı muba· 
yaa etmiyecekleri ıı.ek tabiidir. 

Bugüne kadar hazır ve va· 
deli olarak yapdmq olan pa-
muk satışlannı beş bin balya· 
si ı:;eçen sene mahsulünden olmak üzere 
7000 balyc kadar tahmin edildiğini ve 
bu mikllardan 2000 • 2500 balyesinin de 
ihraç edilmiı ve edilmek üzere hazırlan· 
mış mallar bulunduğuna ıöre henüz el
de 25 - 27 balye kadar mal mevcut d&
mektir ki bu rakam piyaıamızm taham· 
mülü noktasından pek te istisgar edile
cek bir yekun değildir • 

Bu hesa,.oa nazaran netice itibarile pi· 
yasa nihayetülemir gene iki mensucat 

fabrikasmın elinde kalacak dernekti.. ki 
bu takdirde de geçen sene olduğu gibi,. 
vaki olacak arzın istiğna ile luqdana
cak, bugünün gösterdiği yüksek piyasa 
karşısında dudaklarında kazanç tebes
sümleri _görünenlerin ıikayet feryatları 
ıene ayuka çıkacak ve bu ser de incir 
ve üzüm dedikodu ve münakaşalarını 
pamuk meselesi istihlaf etmit olacaktır. 

Nonnal senelerde Liverpol pamuk pi. 
yasası fiatlerine teYfikan Bordin lzmir 
pamuk piyasası ıreçen sene rekoltenin 
azlığı karımnda müstakil kalmıt ve ih· 
tiyaçlannı kapatmak mecburiyetinde ka· 
lan Izmirdeki ıark sanayi ve pamuklu · 
menıucat fabrikalarının Avrupa fiatine 
mal mübayaa eylemelerine rağmen, bu 
seneye 1000 balye kadar mal devredil
miş olduğuna &Öre, bu seneki oldukça 
yüksek rekoltenin bugünkü fiatlerle ta
mamile ihrac imkansızlığı karıısmda bu ' 
fabrikaların yakın bir atide alacaklan 
vaziyetin §İmdiden hakikate yakın bir İ· 
sabetle tayini pek te müşkül bir ıey ol
masa ğerektir. 

Bu noktadan ihracatcıları piyasadan 
uzakla.§tırmak ve kendilerine genit bir 
saha dahilinde at oynatmak fırsatinı ha• 
zırlamak için bidaye' ı ' fiatleri yükselten 
ve bu fiatlerle cüz'i t;.:r miktar mal mü· 
bayaa ettı'kten sonrıı piyasadan çdtlnlen 
bu iki fabn'kanın ıu hareketleri memleket 
ticaret ve müstahsili namına pek te hayır 
lı bir netice t..Wit et:miyecek gibidir. 

Kaldı ki yukarda arzeylediğimiz gibi 
sahai ticariyelerine dahil olmadığı halde 
bu Nn'i tereffü karşısında fazla kazanç 
temini için pamuk işleriae giriten bir kat 
tüccar ve müessesenin - ağırbatlı ala· 
kadarlarm tahmini üzel'C - karfdaıacak. 
ları avakipten alnının terini elincieki kara 
ekmeğe katık yapmak ıztırarında kalan 
rencber masun kalırsa ne mutlu ona!. ... 

Abdullah ABiDiN 

Bir motör battı 
EREYLI, 10 - Buradan Zongut • 

dağa yük ve yolcu ile hareket eden 
Zongulıdak matörü Çamlı ocağına "f}'a 
çıkand<en bir kaza geçirdi. 

Motörün birdeıd>ire dilıi ddi ıa d< 
biraz sonra battı, tayfa ve yolcuları kur 
tanlmıt ve karadan E leyli-ye döım>Ü§ • 
)erdir. Motörün denizden çık..Jması • 
na çalıtılmalrtadır, 

Hiçten cinayet 
AYDIN, (Milliyet) - Dün Ko

çarlının Gözkayası köyünde de fe
ci bir cinayet olmuttur. Bu köyden 
25 yafında Abdullah oğlu Hüse
yin kansı Meryemle beraber ayni 
köyden 55 yaşında Kadrinin me
lengeç açağlarından yaprak sıyırır
ken Kadrinin ağaçtan inmesi hak
kındaki ihtarını dinlememit, Ka
dir kızına çiftesini getirmesini söy. 
lemif ve atet ederek Hüseyini öl
dürmÜf bu sırada kansı Meryem 
ölü kocasını kucaklamış, canavar 
herif ona da atef ederek ağır su· 
rette yaralamıftır. Katil hapse tı
kılmıf ve yaralı Meryem hastaha· 
neye yatırılmıtşrı. 

Aydın sebze bahçelerinin suyu 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın şeh 

ri civarında bir çok sebze bahçele
ri vardır. Bunların ekseri!i içir.e 
bir çok lağmılar kanşan çay suyu 
ile sulanır ve bu yüzden belediye 
de senede bir iki bin lira su parası 
alırdı. Geçen sene belediyemiz bu 
bahçelerin lağım sularile sulanma
sını menetti, fakat bu yaz 
bahçeler gene bu sudan sulan· 
dılar. Tifo da bir kaç Türkoğlunu 
aramızdan ayırdı. Belediyemiz dün 
bu suyun bahçelere aktığı arklan 
tamamen yıktırmak suretile bir da
ha sebze bahçelerinin bu sudan 
sulanmasının önüne geçmit ve bu 
iti de kökünden kestirip atmıştır. 

Aydın HilAliahmeri çalışıyor 
AYDIN', (Milliyet) - Hilaliah

mer cemiyeti hakikaten çok çalı.
maktadır. Aydınımız için varliğile 
öğünebileceğimiz kara gün dostu 
cemiyet bir yıl içinde biri Denizli 
• lzmir ve ikincisi de Aydın • öde· 
mişe iki tren tenezzühü, bir efya 
piyangosu, iki at piyangosu yap
mıştır. Şimdi de zengin bir eşya 
piyangosu yapıyor. Bu piyango da 
motosiklet, pirinç karyola ve daha 
bir çok kıymetli etyalar vardır. 
Biletlerin tamamen satılamama
sından piyangonun çekilme,i birin· 
cikanun ayına Hilaliahmeı haftası
na bırakıldı. Cemiyet hafta için 
şimdiden hazırlanıyor, hafta müna
sebetile 4 birincikanunda bir de 
balo verecektir. 

Mersin Halkevinde 
MERSiN, 11 (A.A.) - Halkevi 

geni~ bir programla kış çalışmasına de
vam ediyor. Ev, beled;yenin yardnru, 
Himayeietfal, Hilaliahmer C~miy~le • 
rinin müzaheretile bir ll!evı bınası 
yaıptmnıştır. 

Ayın 15 inden itibaren burada Mer
sinde mevcut fakirlerin iaşesine baş. 
lanacaıl.tır. 



Milliyet'in Romanı: 31 

;\'azan: Marthe Richard :rercüme eden: M. F. 

){iLLiYET PAZARTESi 12 TEŞRiNiSANi 1934 . 

Yeni bir halk şairi ..• 
Dağlarda tazılara seyislik ederken, bir 
kelime Türkçe bilmezdim. şimdi ise ... 

EVKAF l'f10DlRIYETl ILANLARJ--, 

1 - Büyükdere, Hacet so!cak 
13 No. lı hane 

2 - Kadirga, Bostani Ali ma
hallesi 31 No. lı dükkan 

3 - Kadıköy, Osman Ağa, Yo
ğurthane sokak 3 No. h 
hane 

Müddet~ icar 
935 f\'fayıs nihayetine kadar 

935 .. 
936 

" 

.. 
,, 

,, 

•' de 
ko 
' Fransız hududuna.çok yakınız bur.a

da istediğimiz gibi çalışamayız 

Silvanlı Sabri Yılmaz Bey, yeni harfleri öğrenerek, 
çobanlıktan nasıl kurtulduğunu bize anlatıyor 

Ba§mda bir mektepti beresi, koltuğu
nun altında bir .ürü pzete ellerinde 
koyu kahve rengi gÜderi eldivenler, yir
"'"'- Jl&.§larrnda ancak tahmin olunahilen 
bir genç, kapıdan içm ginli. 

mağa baıJadı: 
- U..... size bir tanem olm)-..ymı: 

nCümhuriyet durdukça, hiç kimse a:d
mez dara., 

"Ankaraya eriısem, ereceğim bahara,, .. 
"Tıpkı uçmaia (cennet) o sevimli man-

1
4 - Rumeli hisarında Ahmet 936 

Srtkı Cami ve odaları 
.. ,, " l\.o 

Hülasa yi emreder, yaptırmımız. Ben tim-
[Martbe Richard Fransa casusluk teı· diki halde bir yere gitıneğe mec-

1.ilatı tarafından l ıpanyaya Sen Sebas- burum. Aktam olur olmaz geli -
tiyen'e gönderilmiıtir. Vazifesi orad" rim. .. Elimi uzattun. Eğildi ve ke-
Alman ca•us teıkilatma girmek ve iki mali hürmetle öptü. Bir daha Öp-
cibctli casuı'uk yapmaktır. Orada ken- tü. Ve sonra arkasma bakarak u. 
di•ine kur yapan Walter isminde ıiı· 
ınan bir Almanla tanıı=ştır. Bununla zııklaftı ve gitti. 
bir parkta gt::zerken Stephan isminde bi- Artık apartrmanda tek b~ıma 
risine rast gelmitlerdir. Stepban bir Al- yalnız kalmıttıın. Burası gen~ bir 
man casusudur. Onu Alman casus te,. yerdi. Pencereden denizin esmer 
lı:ilatlı reisi Baron Fon Krohn'a tanıt- yaygısı insanın gözünün önüne ya 
mıştır. Kendisini bu teşkilatın içine al- yılıyordu. Odalaı-ı dol~R>ım. Uki 
nuı!ar ve ca!usluk yapmak üzere Fran· -T" 
saya göndamişlerdir. Marthe Ridıard bir koku genzimi dolduruyordu. 
Fransada easuslu.k teşkilatı reisi M. Burada hertey eski idi. Mobilyeler, 
Ladoux'tan izahat almış ve tekrar Is- halrlar, dıvardaki tablolar hepsi, 
panyaya Sen Scba•tiyen'e dönmüştür.] h · 

B 1 be be Bar n sıhha Her halde 1900 senesinde bu -ununa ra r, o - . l 
epsı ••• 

timi soruyordu. Sesi titriyordu, Fa rası ispanyanın en tık, en kibar 
kat onun bu heyecanını gülünç bu bir kötkü imiş. 
luyordum. O konuştukça çirkinli - Bavullarımr açmadan .•• Ne olur, 
ğini daha çok farkediyordum. ne olmaz diye dütünüyordum. Yal 
Kah tebessüm ediyor. Kah sur.uyor ruz ufaktefek eşyalarımr çıkardım. 
dum. Onun bu çirkinliğini gördük Temizlettim. Ve sokağa çıkmağa 
çe gülümsemelerim dudaklarım - hazrrlandım. 
da tıkılıyor, kalıyordu. Çok nazik, Hizmetçi sofada karşrma çık -
çok terbiyeli idi. F akıı.t atk için bu mıttı: 
kafi gelmiyordu. - Bir yere mi gidiyorsunuz Ma 

Birder.bire kendimi topladım. dam, dedi, <<:,. 
Bütün cesaretimi üzerime aldım. - Evet, biraz Üıtarı çıkaca -
Güzelliğ'.m, gençliğimle küçükten ğım ••• 
beri nefret ettiğim bu dütmanı, bu - Şimdi Mösyö telefon etti. Ma 
Almam mağlup etmeğe çalı~mam dama söyleyin, bir yere çıkmasın. 
lazımdı. Vazifem bu idi. itiraf et - Şimdi ben geliyorum dedi._ 
mem lazımdır ki, bu nefretime bir Biraz durakladım. 
de sevinç karışmıştı. Ölen vatan - Kapının önünde iki tane izban • 
daslanmın int:kamını alacaktım. dut gibi uşak vardı. 

Bu dütüncelerle ~bu idim. O- - Belki, dedim. Çıkacak ol • 
nun saf çehresini, babalrk halini sam bunlar mümanaat edecekler. 
bir türlü hazmedemiyordum. Fa - iyisi mi yiğitlik bende kalsın, ve ı,ıe 
kat mecburdum. Boyuna vazifemi ri döndüm. 
dti•tinüyor ve gülüyordum. lhtimal Baron Fon Krohn bu 

Birkaç defa yavan kompliman- suretle beni hapse tıkmı~ı. Zaten 
lannı soğuk nüktelerini tekrar et- gelirgelmez Fransa hakkında ma-
ti. Beni gfıya bunlarla alakadar et- lıimat istemesinden de bunu sez -
mek istiyordu. Ben de alakadar ol m~tim. Kalmayı.tercih ettim. içim 
mağa ça!ışıyordum. Baron, Ladoux ııkılmağa ba,lamrftı. Ne yapaca • 
nun uzattığı oltayı yavat yavat yu ğımı bilmiyordum. 
tuyor ve ben de omm ilerdeki mağ 
liıbiyetinde teriki cürüm oluyor - Saatler geçiyor ve bir türlü Ba-

ron Fon Krohn gözükmüyordu. 
du_m. Söyle, söyle, diye düşünüyor Akşam erken gelirim dediği halde 
dlDll. ilerde görüşürüz. :ceden hala gelmemişti •.• 

- Sen Sebastiyen'de diyordu, Hizmetçi kadın tekrar yanıma 
hir apartıma.n tuttum. Hot yakın - geldi~ 
da görürsünüz ya! 

Derhal cevap verdim: 
- Orada malfımat mı toplaya -

cağız? 
Bu cümlemden müteessir oldu. 

Yaptığım akıyı farketti ve süngüsü 
düstü. Fakat Baron böyle lakırdı 
düellosuna çok al1'ık bir adamdı. 
Derhal kendini topladı: 

- Böyle bir anda batka bir ye-
te gidemem diye cevap verdi. 

- Fakat dedim. Fransız hudu -
Cluna çok yakınz. Burada iyice çalı 
tamayız. Yakın zamanda benim 
mahiyetimi anlarlar. 

- Öyle ise nereye gitmek isti -
yorsunuz? C " · • 

- Ma.dride. Ora.da kimse beni 
tanımaz. Sizi tehlikesizce orada 
daima görebilirim. 

- Doğru ..• Bu da doğru. 

(Bitme:!i) 

..---~·----------• 
lnkilapların 

•• 
Oğrettikleri 

Vasfi Raıit 

Yeni çıktı, müracaat yeri Milli
yet matbaasıdır. ··-----

öLOM 
Hendek Halk Eczanesi oahibi Ec -

zacı İbrahim İhsan B. in refikası, Oni
venite Felsefe Tarihi Doçenti ve Se
liıniye zabitlerinden Halil Vehbi ve 
Yüksek Ziraat Enstitüsü t~ebesinden 
Osman B. !erin anneleri 

EMiNE ZEKiYE H. 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 
14 te Maçka Amerikan Hastanesinden 
kaldınlarak O sküdarda ailesi kabris-
tanına defnedilecektir. ............................... 

1 EMLAK VE EYTAM 

- Kimi arayordunuz ei-endim? diye 
soracak oldum. Şark vila}"etkrinde ko
nuıulan ıive ile: 

- Ben yeni barfl..-iın yarattığı milli 
pinm ! Sizi görmeğ-e geldim .. dedi. 

Yer gösterdim: 
- Buyrun, oturun.. •• · 
Ohınnadı; ayakta dolapnağı t...alı 

etti. 

Silvanlı Sabri Yılmaz Bey 
Eldivenlerini. e!indaı bınıkmryordu. 
Altına bir i~emle uzatbm: 
- Buyrun, •İzİ dinliyorum! 
O zaman, gülümsiyere& anlabnağa 

batladı: 
- Ben anadan doğma şamml 
- lsniniz? 
- Sabri Y dmaz •• 
- Teşerrüf ettik. Enwini:c? 
- lstağfuruNah .. 
Ve anlatmağa başladı: . 
- Diya~m..kinn Silvam kazasının Haz

ro nabiyesiliıdeuiın. Bundan önce Hazra 
beylerinden Bahri beyin Cazı!....,. ce
yislilc yapardnn • 

Dalıa açıkçaSllU .söyliyeyim mi? Ben-
deniz, çobanlrkt<m yeti!""C bir şairiın? 

- Sizi dinliy~. 
Söziine devam etb: 
- H•.zro' da, k()pek çobanlığı y_,-

ken bir kelime türloçe bilmezdinı. Bioıim. 
o taraflarda kürtçe k<>DU§ulduğu için 
hen de kürtçe konuıurdıım. 

Beyler benim çobanlık yapabileceğim 
yerie.-iı;;ı sınrlarsnı çi:zmişkrdi. Bu .,..... 
dan dı§RM çdoımazdım. Çıktığım gibi ıa
fü nizamnamesine muhalif hareket et
miş olın-dum. 

Yani ha o ekmekti ki. benim de bir 
köpekten fıtrlcnn yoktu. Köpek ise, ıa
fii mezhebine necis sayılırdı. Köpeği 
nasıl murdar oeyıyorlarsa beni de öyle 
nec.iı ve murdar sayıyOl"lardı • 

Beai cemiyeti beıeriY" içiade böyle 
en aşağı seviyı>de gö.tanıderi, haysiye
thne dokunmıyor dej;ildi. Hele, kabrla
n ~aclıklan yemlikte beni sünnet et
meleri, büsbütün canum sıkmıtb. 

Şeyh Sait hadisesi. yatıtt.ktan sonra, 
SüJeyman Naziiin toprağı olan Dıyari
bekirde yerleflİm. 

Burada ilk işim tiirkçe öğnunek ol
du. Bir taraftan kendi dilimi öğreniyor 
bir taraftan da gazete müvezziliği yapa
rak ekmek paracı kazaıruyordum. 

Fakat gazete müvezziliği yetecek ka
dar, para kazııındırmaymca kundura bo
yacılığına ba§Jadım. 

Artrk, kazam:sn, bana yetiyor.!u. 
Arası çok geçmeden bari inkilibı ol

du. O zaman, ben de yer yer açılan halk 
de,..hanelcrine devama başladım. 

A2 za'llanda, okumayı, yazmayı bu 
dershanelerde öğrendöm • 

Bu arada bende şairlik hevesi uya.ndr. 
Kendi kendime bir takım fCY ler karala
mağa batladan. 

Ne de oha, bizim Dıyanbel<irliler, do
ğuştan ıa:r sayJ.rrla.-. B&1ladım, öte h<o-i 
ıeyler yazınağa ... ,, 

Bunları söylerken gözlerinin içi gü
lüyordu. Benden tel.1.if beklemeden oku· 

BANKASI lLANLARI 1 

Fakat derhal hareket edemiye
ceğiz. Çi:nkü sefaretin bütün işle -
ri burada Sen Sebastiyen'dedir. 
Şimdi bir çarei hal var: Bu apartr
manda birkaç gün kalırsmz. Son
.rasııu düşünürüz. Mercedes otomo 
biline binmittik. Bütün hızımızla 
ilerliyorduk. Ağusto~ ateş i.çinde 
idi. Yorgun ve berrak deniz akşa 
mm son ısıkları altında parlıyor • 
du. Otom~bil sahilde büyük bir ko 
ııağın önünde durdu. Şifman bir 
hizmetçi kadın bavullarımı yaka -
ladı. Şoför bir sandığı yüklendi; 
ve az zaman sonra kendimi, genit 
ve eski sis.tem dö~enmiş bir apartı
manın içinde buldum. 

Satılık apartıman 

Baron beni takip ediyor ~ çok 
aıüteessir görünüyordu. Beğenip 
beğenmediğimden endişe ediyor • 
ofu. 

- Nasıl, dedi. Beğendiniz mi? 
Derhal cevabı yapıttırdım: 
- Ne ziyanı var. Buraya yalnız 

yatmak için geleceğim. Fazlasına 
hiç lüzwn yok. Ben hayatmıı daha 
ziyade gazinoda, plajda geçiririm. 

Bu cevabcmdan $On derece mem 
nun oldu. O Ja burasını pek beğen 
miyordu. Çtinkü fazla tık, fazla ki 
bar bir adamdı. F ıı.kat ihtimal bir 
mecburiyet a!tmJa kalmıttı da bu 
rayı tutmuştu. 

- Hadi övle ise, istediğiniz gi
bi yerleşin dNli. Hizmetçileriniz 
emrinize- ,;madeclir. istediğiniz •e-

T eşvikiyede Hamamcı Em in efendi sokağında eski 3 mü
kerrer yeni 19 No. lı 229 met't" e murabbaı bina yerini ve 97 
metre murabbaı bahçeyi havi ve 8 daireyi müştemil Teşviki
ye apartırnanı satılmak üzere aşağıdaki şeraitle artırmağa ko
nulmuştur: 

1. - Artırma (kapalı zarf) usulü iledir. 
2. - ihale 28 Teşrinisani 1934 Çarşamba saat onda Bah

çekapısmdaki Şubemizde İcra edilecektir. 
3. - Artırmağa girmek iç in dört bin lira teminat verile -

cektir. 
4. - Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi 

teklif mektupları ile birlikte v e orada yazılı şekilde ihale sa -
atinden evvel tevdi edeceklerdir. 

5. - İhale birdir ve kat'id ir. Teklif olunan bedel haddi la
yık örüldüğü takdirde talibe ihale • edilir. 

6. - Satış bedeli ilki peşi n olmak üzere yedi senede ve 
sekiz taksitte ödenecektir. 

7. - Bu bapta daha fazla tafsilat almak iııtiyenler Sube -
mize müracaat etmelidirler. .(7629). 

zara,, 
"Hepimizin duyuşu Ankaradır Anlcara!., 
"Şu coşkun kalbimdeki Ankaraıun ateıi,, 
nHe.. iilkedaı üstündür bu ·önerme( tera!c 

.ki) giditi,, 
"Ne P-X, oe Londra, Aı&araııın bir eti.. 
"A.nlcırada cloğmuftur, bütün dünya gÜ· 

nefi!,, 
Bunu okuduktan sonra, gözlerimin i

çine bakarak: 
- Ne der~iniz? Bir köpek çobanmdan 

böyle bir ıair çıkabileceğine inanr mıısı· 
ruz? diye sordu • 

Cevap olarak: 
- SU:i lnıtlulanm! dedim. 
Eatntt salladı: 
- Beni pir eden, yeni Türk harfle

ridir, beni lrutlulayacağıruza bir çoban
dan bir f'lİr çrkaran yeni Türi< barlkri
ni kutluılaymız! dedi. 

Ve eldivenlerini eline, gezetelerini 
koltuğuna alıp, en moı!em aalon adamı
nın kusur bulamıyac.ağr l>ir ~ eğmesi
le bizi selimladıktan sonra dıtan çıktı. 

M. SALAHADDiN 

• lst•nhul Asliye Mahkemesi Birinci 
Ticaret Dairninı!en: 

Banker H. Kastelli ve A. Zervufaki ,ir
keti tarafından Şamlı 1 brahim ve Mah
dwnları anonim şirketi tasfiye beyetre 
Unufri efendi aleyhine 934/ 285 dosya 
numarasile ikame olunan 325 lira alacak 
davasından clola:yı müddeaaleytılere gÖn 

dtri!en davetiyelerden bir tanesinin Şam

lı lbrahim mahdumlar< tas!iye me:nurla
nndan Beşiktaşta 34 numaralı Memba 
sulan deposunda mukim Ha'..im Beye teb
liğ ed;teınediği davetiyeye veri!en meş
rubattan anlaşılnuş ve müddeinin vZki 

talebine binaen mahkemece de ilanen teb
ligat ifasına karar vcri!crck mahkeme 

günü olmak üzere 28 • 1 l - 934 çarşamba 
ıaal 14 tayin ve davetiye varakası mah

keme divanhanesine tal:k k~.mnıı oldu
ğundan müddeaaleyhlerdcn Hıüm Bey 
muayyen gÜnde gelme:liği veya vekil 
göndermediği takd"rdc hakkında gıyap 

muamelesi yapılacağı teb?iğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. ( <:677) 

ZA YI. - Ga'ata lthalfıt Gümrüğünde 
muamelesi yapılmıı olan 17821 No. ve 
10 • 2 • 934 tarihli beyanname kazaen za
yi olmuıtur. Nüshai saniyesi almac:akın
dan za:rün hükmü yoktur. 

• 

8046 

Jak Dekalo ve Şürekiı>ı 
(4688) 

r 

5 - Çenberlitaşta Çilingir!er- 936 
de 2 No. lı Dükkan 

6 - Galata, Yeni Cami, Ku
yumcular sokak 8 No. lı 
Dükkan 

7- Çakmakcrlarda Valde ha
nı üst katta 34-35 No. lı 
Oda 

8 - Mercanda Tığcılar cadde-
si Yıldız hanı oda başılı
ğmın dörtte üç hissesi. 

935 

936 

936 

.. ,, 

.. .. ,, 

,, .. ,, 

.. .. " 

Yukarda yazıl! emlak hiz alarında yazılı müddetlerle ki· 'aa 
raya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip olm t 
isteyenler 14-11-934 çarşamb a günü saat on beşe kadar E ki 
kaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. t § 

(7394) 8415 ır 
~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-4~e 

1 - Şişli, l.'Aeşrutiyet, Ehe Kız, S. 
26 - 28 No. lu Valde apartnna nınm 7 No. 
lu dairesi. 

Müddeti icar ka 
936 Senesi Mayt ~·· 

Nihayetine tı 

2 - Çarşıda Yorgancılard a 97 - 129 No. 
lu Dükkan. 

935 .. 
•i i 
la 3 - .. " . 11 - 9 .. 935 .. l{ 

lu dükkan. . ı 
Yukarıda yazılı emlak hiz alarmda yazılı müddetlerle k~' t 1-

raya verilmek üzere temdiden müzayedeye konmuştur. Talı, c 
olmak isteyenler 14 - 11 • 934 Çarşamba günü saat on be~e ru. 
kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine mür3 e 
caatları. (7631) ~e 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden; 
-~-----·-ı' 

Muhte!if eb'atta "50 - 60" ton Çivi satın alınacaktır. Ta t 

liplerin nümune ve şartnamey i gördükten sonra pazarlığa iş; 
tirak etmek üzere (19 - 11 - 934) Pazartesi günü saat "14 l>a 
de yüzde (7,5) teminatlariyl e beraber Cibalide Levazım ,,e lır 
Mübayaa Şubesine müracaatları. (7627) ltıa 

• 

lstan bul Milli Emlak Müdürlüğünden: l'in 
Büyükderede Bahçe Köyünde kain Yüksek Orman Mek- ~e 

tebinde mevcut muhtelifülcins 78 kalem eşya bedeli def'ateJI ,~ 
ve nakten verilmek ve bilcüml e masarifi alıcısına ait olmak " <ık 
mahallinde tesellüm edilmek şartile cem'an 568 lira 25 kurıJ Ve 
üzerinden açık arttırma usulil e satılacaktır. Görmek İsteyeJl" 1\ 

lerin mahalline ve isteklilerin 2 - 12 - 934 Pazar günü saat o !70 

dörtte pey akçelerile Milli Em lak İdaresine müracaatları. 
(M) (7653) 
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~ ••t "'u 
veren 

annelere osfatlı Şark Mal HülAsa 1 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 4346 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Aşağıda cins ve miktarı ihale günü ve saatı ve ilan müd
'' deti yazılı dört kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya 

konulmuştur. Münakasa• günü 12-11-934 pazartesi günü 
laat 15 de ihalesi yapılacaktır • Taliplerin belli gün ve saatte 

'' l\ornisyonumuza müracaatları. (503) (7068) 
Cinsi Mıktan ı Münakasa 1 Günü Saat 1 

1' . Kilo ~ 1 tarihi ' 
Un 270,000 12-11-934 Pazartesi 15 -

11 Un 270,000 ,, ,, ,, ,, ,, 
Sıg~ ır eti 675,000 ,, ,, ,. 

''' '' Sığır eti 675,000 ,, ,. ,, 
" r 

.. ti 

8101 
• • • - ' 

fzmitteki lataal için 
,. (45100) Tuzladaki ıçın 

(9000) kilo ki kuru fasulya 
15. 11 • 934 Perşembe günü '• t:~ 14 te kapalı zarfla müna

ya konmuştur. isteklilerin 
krtnamesini görmek üzere Es
~ehirde Kolordu ve Izmitte 

ıs t ırka Lewızımlarına ve eksilt
ltıeye kapalı zarf atacakların O 
~ün saatinde lzmitteki Fır· 
q Satınalma komisyonlİna 
llıiiracaatları (479) (6940) 

8088 
r ı , ' · " • • 

Bursa Askeri Lis~ei Talebe
~i ile Hastane için kapalı zarf
"l alınacak olan 220,000 kilo 
lias Ekmeğin münakasası 15-

i• l l.934 Perşembe günü saat 15 
)İ te Fırka Satmalma komisyo • 
e ru?da icra kılınacaktır. Talip
ıı erın şartnameyi görmek üze -

!e. her gün münakasaya iştirak 
•çın de vaktinden evvel temi -
"at ve teklifnameleriyle satı • 
"alma komisyonuna müraca • 
'tları. ( 478) (6941) 

3 ~ .y. •• 8089 

ş· ~ A.nl<arada Koca tepede ka-
4 tlı burun yoliyle bir kışla yap 
e dacaktır. Üzerine bırakıl

lııaaı 14-11-934 Çarşamba 
tiinü saat 11 dedir. lsteklile 
tin bağlık ve projelerini gör-

• ~k için her gÜn eksiltmeye 
rı eırrnek için de belli gün ve 

'tatte dilek kuntuları ve pey 
11 \ Çelerİyle Ankarada M. M. 
• 'ekaleti Satmalma Komisyo

~llna müracaatları. (504) 
• 062) 8097 

--~ 
••• 

ti Pınarhisar kıtaatmm ih
<Jacı olan 555809 kilo 

Unun yeniden münaka
~•ı 15 • 11 - 934 perşem-

g\jnü saat 14 de kapalı 
~l'fla yapılacaktır. Şartna
llıe evsafı eskisi gibidir. Ayrı
~ görmek isteyenltrin her 
elin öğleden evvel münakasa· 
~, iştirak için belli gün ve 
'aatte Komisyonumuza müra
t'atları. (501) (7067) 

8100 
••• 

ti Vize krtaatınm senelik ih
" l'acı olan 2189 kilo şehriye 
t e ~ınarhisar kıtaatınm sene
!:k ihtiyacı olan 1231 kilo şeh
t'~e ve 1380 kilo kuru üzüme • 
~p çıkmadığından yeniden 
"-1\iııakasaya konmuştur. 1-
l\'· e günü 20-11-934 salı gü-
l il· saat 15 dir. Talip
~etın belli gün ve saatte Vize-
~ Sa.tınalma Komisyonuna 

llııiracaatları. (530) (7208) 
8120 

• • • 
l' Ca.ziantep Merkezindeki kı 
G~n haYv-anal ihtiyıı.cı için 
ı.. -,Ooe~ıo kuru Ot müna
~~a konmuştw-. 24-11-934 
~artesi günü saat 10 da ka
tı zarfla ihalesi yapılacak 
b[;1! aliplerin terninatlariyle 
lif •kte zamanından evvel tek 
ı\ k mektuplarını Gaziantep 
d: eri Satınalma komisyonun 
(?25~tılundurmaları. (533) 

) 8144 
••• 

111\ SiYas garnizonu için yüz 
~ ~ bin kilo sığır eti kapalı 
tı.ı t a münakasaya konulmu 
t,;:hl_halesi 22 T cşrinisani 934 
lıii 1 

•ne nıüsadif Perşembe gü 
Ş~ 1 at on dört buçuktadır. 
\ «ttnaın . . .. k . 
~t csını gorme ısteyen· 

ti~ er gün ve münakasaya iş-

ten evvel teklif mektuplarını 
Srvas Fırka Satmalma Komis
yonuna vermeleri ilan olunur. 

·Muvakkat teminat sekiz yüz 
altmış liradır. (541) 
(7320) 8529 

• • • 
Babaeski kıtaatı için 245 

ton ton Kuru Ot kapalı zarf
la almacaktır.lhalesi 8-12-934 
te saat 14,30 da yapılacaktır. 
Hayrabolu kıtaatı için 245 
ton Kuru ot kapalı zarfla alı
nacaktır. İhalesi 8-12-934 
saat 15,30 da yapılacaktır. 
Hayrabolu kıtaatı için 232 ton 
Arpa kapalı zarfla alınacaktır. 
İhalesi 10-12-934 te saat 
16,30 da yapılacaktır. lstekli
leı-in şartnamelerini görmek 
için her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarile Lüle
burgazda Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (573) 
(7470) 8547 

• • • 
3500 adet Yerli Fabrikalar 

m:ımfilatından Amt komple 
Semer, kesişme ile satın alma· 
caktır. O zerine bırakılması 
17-11-934 cumartesi gunu 
saat onbirdedir. İsteklilerin 
belli gün ve saatinde Ankara
da M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(599) (7609) 8761 

* • * 
6-11-934 te kapalı zarfla ek 

siltmesi yapılan 560 ton Lin
yit kömürünün diğer yerler
den de telgrafla İstekli çıkma
sından bir ay müddetle pazar
lığa konmuştur. tik eksiltme 
günü 13-11-934 Salı gunu 
ııaat 10 dadır. İsteklilerin gün 
ve saatinde muvakkat temi
natlarile birlikte İzmitte Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları. (600) (7615) 

8762 
••• 

Fırka kıtaatınm senelik ih
tiyacı olan 60,000 kilo Nohut 
münakasayi aleniye suretile 
29 • 11 • 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13,30 da 
satın alınacağından şartname -
sini göreceklerin İstanbul Le
vazım Amirliği Satınalma Ko
misyonuna ve münakasa günü 
teminatlarile birlikte Bayra -
miçte Satmalma Komiayonu • 
na müracaatları. 

~ (602) (7610) 

• • • 
Fırka kıtaat.mm ihtiyacı o-

lan 60,200 kilo Kuru fasulye 
münakasayİ aleniye suretile 
29 - 1 1 - 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13,30 da 
satın alınacağından şartname
yi göreceklerin İstanbul Leva
zım Amirliği Satmalma Ko -
misyonuna ve münakasa günü 
terninatlarile birlikte Bayra -
miçte Satmalma Komisyonu • 
na müracaatları. 

(603) (7613) 
* • .,, 

Kastamonu' da bulunan kr
taatın ihtiyacı için müteahhit 
nam ve hesabına 65000 kilo un 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 5 - Kanunuev
vel - 934 Çarşamba günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname· 
sini görmek için her gün ve 
münakasasına İştirak edecek
lerin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını Kastamonuda A
lay Satınalma Komisyonuna 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokaiı Cinsi Emlik Hisaesi Hiueye & öre Mu-
No.ıa ~ No.su ha•men kıymeti 

1568 Haybelisda Heybeliada Kllrkçll Yarı• kigir hane ve bahçe 21 113 681 T. L 
1569 .. .. .. .. " 23 113 667 .. 
1570 ., ,. Saka Yani ,, ,, S 1/3 667 ,, 
1627 Boataııa Boıtaacı Çatalçeşıa• Ar1a metresi 247 15 Mil. 108 H. Tamamı 248 .. 
1626 ,. ., .. ,, ,. 243 lS Mil. 107 H. ,, 244 .. 
1628 " ,, ,. ,, ., ı91 15 MI. 102 H. ., 230 ,, 
1629 ,, .. ,. ,. ., 137 15 Mit. 66 H. ,. ı64 .. 
1630 ,, ,, ,. .. ,, 199 16 Mıı. 20 H. ,. 198 .. 
1631 ,, " ., ., ., 123 16 Mil. 28 H. " 124 .. 
1632 ,, ., ., ,, ., 199 16 Mıı. 21 H. .. 199 ., 
1633 ., ,, ., ., ,. 223 16 Mn. 27 H. •• 2 !3 ., 
2071 Eyllp Nlıaacı Mustafa p11a Değirmen ,, ., 10 2 ., 50 " 
2943 Bostancı Bostancı Çatalçqme ., ,, 329 16 MI. 11 H. .. . 328 ,. 

Yukarda meYkii ve evsafı yazılı uayrimıakulleria mlllkiyetleri açık artbrıaa suretiyle satışa ~ıkınl~11tır. JhajeJın 19/11;934 Pazartul 
fllnll saat oa dörttedir. Yllzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihalı bedelleri nakden veya gayrımllbadil bonoslyledlr. Ahalana Galatada 
eıki KredJ Llyoaı Bulı:ası binasında toplanan utıı kem'.ıyonnna mlracıatlan. (7204) 

Türkiye İş Bankası 
Cam ve Şişe Fabrikası 

Müdürlüğünden: 
P~baliçesinde İnfll e<lilnıekte bulunan fİfe v~ cam fahri: 

kasında çalıtmak üzere atağıd. gösterilen evsafı haız 14 efendı 
ustabatı ve usta namzedi olarak staj yapmak üzere 2 ila 3 ay 
müddetle Avrupaya gönderilecektir. 

1 - Türk olmak, 25 yatından aşağı olmamak. 
2 - Sanayi veya buna mümasil mektep mezunu ve fabrika· 

larda çalıfrilıt olmak. 
3 - Adı:erlik hizmetini bitirmit olmak. 
4 - Tahsiline ve bulunduğu hizmetlere ve hayatına ait ken· 

di el yazısı ile tercümei hali (Lisan bilip bilmediği). 
5 - Tahsiline ve çalıştığı fabrikalardaki hizmetine ait taha· 

detname veyahut bunların musaddak birer sureti. 
6 - Hasta olmadığına dair tam mevcutlu bir hastane tara

fından verilmif sıhhat raporu . 
7 - Hakkında kimlerden malumat alınabileceği. 
8 - Talipler Patabahçe caın ve fİfe fabrikasında gösterile

cek vazifelerde çalıtacaklanna dair taahhütname ve kefaletna. 
me vereceklerdir. 

9 - Yukardaki maddelerle tesbiı olunan evsafı haiz talipler 
arasında tahriri ve şifahi imtihan y!lpılacaktır. Lisan bilenler 
tercih edilir. 

10 - İmtihan 2 Kanunuevvel 934 Pazar günü saat 15 de İs· 
tanbul lt Hanında Cam Fabrikası Müdiriyetinde yapılacaktır. 
Fazla tafsilat için bu adrese müracaat edilmesi. (4547) 

8681 

Adli Tıp işleri Umum 
üdürlüğünden: 

• 

50 ton yerli Kok Kömürü kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Taliplerin kat'i ihale tarihi olan 22 İkinci Teşrin 
934 Perşembe günü akşamına kadar her gün saat birden iki 
buçuğa kadar Soğuk çeşmede Ad!• Tıp İşleri Umum Müdür
lüğüne müracaa la şartları anlamır ' arı ilan olunur. (7534) 

8678 

Selimiyede Askeri Satın
alma Komisyonundan: 

1 - Haydarpaşa Hastaha ~esi ihtiyacı için 11788 kilo yo
ğurt açık eksiltme suretiyle münakasaya konulduğundan i
hale günü olan 25. 11 - 934 Paz:ar günü aaat 14 de İ.ıieklile
rin teminatlarile birlikte Seli ıniyede Askeri satınalma ko • 
misyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

2 - Arzu edenler daha ev vel şartnameyi komisyonda gö-
rebilirler. (7496) 8649 

Jandarm Umum Kumandanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun (2841) adet arka çantası kapalı 
zarf usulile satın alınacak ve müıı:ıkasası 8 - 12 - 934 Cu -
martesi günü saat ( 11) de yapılacaktır. istekliler nümune ve 
şartnamesini görmek üzere her gün lstanbul'da Jandarma 
muayene hey' etine ve Ankara 'da Komisyonumuza ve satm 
almak için de münakasa gün ve saatında ilk teminat makbu
zu veya banka mektubu ile komiııyona gelmeleri. (7593) 

Istanbul .,.... 

Rıhtım, Dok ve Antrepo 
Tirk Şirketi Tahvilat Sahipleri 

ikinci Heyeti Umumiyesi 
5 T. Sani 934 tarihinde gazetelerde intipr eden ilan mucibince 

İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Şirketi Tahviliıt sahiplerinin 1906 
sene.inde tirketçe Uhvilit ihracı suretile akdedilen istikraza ait servisin 
devlete nakli hakkında hükumeti celile tarafınılaıı vaki olan teldifi mÜZa· 
kere etmek üzere 21 T. SANl 934 ÇAR~AMBA GUNO s•t on buçukta 
Beyoğluncla lstik1al caddesinde No. 140 eski Franıız Tiyatroıu saloll\ln• 
da ikinci defa olarak heyeti umwniye halinde içtimaa davet edilmiı olduk· 
tarını ha tırlatmz. 

Tahvilat sahiplerinin içtimada hazll' bulunabilmesi için tahvillerini 
yevmi içtimadan evvel İstanbul veya Parsi'te Osmanlı Bankauna tevdi 
eylemeleri lazımdır. 

idare MC"Clisi 

1 lstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 1 
Harbiye Mektebi için 1 yonuna ait 1624 sandık, 3 

10,000 kilo Nohut 27-11-934 dolap, 14 çuval derunundaki 
salı ünü saat 14 te aleni müna- 120 ton kadar evrakın Sultan 
kasa ile ıatm alınacaktır. la- Ahmetteki elbise anbarma 
teklilerin şartnamesini gör- nakli pazarlığı 13-11-934 sa· 
mek için her gün ve münakasa lı günü saat 15,30 da yapıla-
ya gireceklerin belli saatte cakbr. isteklilerin Tophanedt 
Tophanede satmalma konü.- Satmalma Komisyonuna gel· 
yonuna gelmeleri. (544) meleri. .(568) (7617) 
( 7456) 85Z'l 8766 . . . .._ - ... 

Harbiye Mektebi için~,.. O İstanbul Levazım Amirliği 
kilo Zeytin danesi 28-11-f'34 ne bağlı kıtaat için bin liralık 
Çarşamba günü saat 1 .. 30 da bal 13-11-934 salı günü saat 
aleni münakasa ile sıı• ~n alına- 14,30 mı pazarlıkla almacak
cakbr. İsteklile i,. şartname- tır. isteklilerin Topanede Sa
sini görmek İçin '.er gün ve tmalma Komisyonuna gelm& 
münakasaya gİrec klerin belli leri. (567) (7618) 
saatte Tophaned Satınalma 8767 

komisyonuna f. 'meleri. * • * 
(5042) (74s-ı 8540 Yeşilköy Hava Makinist .. .... 

Harbiye Mektrlıi için 8000 Mektebi için 20 adet İş elbise
kilo Sabun 27-11· ~34 te salı sinin pazarlığı 13-11-934 sa· 

lı günü saat 15 de yapılacak
günü saat 15 le aı;)ni münaka- tır. Nümunesini göreceklerin 
sa ile satın alınacaktır. İstek- ve pazarlığa iştirak için To
lilerin şartnamesini görmek i-

panede Satmalma Komisyo
çin her gün ve münakasaya gi- nuna gelmeleri. (563) 
receklerin belli saatten evvel c7621 > 
Tophanede satmalma komis
yonuna gelmeleri. (545) 

8768 

(7461) 8541 
• * • 

Harbiye Mektebi için 6000 
kilo Beyaz peynir 26-11-934 
pazartesi günü saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
isteklilerin şartnamesini ırör
mek için her gün ve münaka
saya gireceklerin belli saatte 
Tophanede komisyona gelme 
leri. (547) (7463) 

8542 .... 
Harbiye Mektebi ve merbu

tu mektepler için 30,000 kilo 
Kuru Fasulyeye talip çıkmadı
ğından 14 · 11 - 934 Çarşam-

••• 
İstanbul Levazım Amirli-

ğine bağlı kıtaat İçin 5000 kİ· 
lo irmik 13-11-934 salı günü 
saat 14 de pazarlıkla alma
caktır. İsteklilerin T opanede 
Satmalma Komisyonuna gel
meleri. (562) (7622) 

8769 . .. . 
İhtiyat Zabit Mektebi için 

5000 kilo yataklık pamuğa ta
lip çıkmadığından tekrar pa • 
zarlığı 20 - 11 • 934 Salı günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. t .. 
teklilerin Tophanede Satınal .. 
ma Ko~yonuna gelıneleri. 

(570) (7640) 
• . . 

ba günü saat 14, 15 de aleni İstanbul Levazım Amirliği· 
münakasa ile alınacaktır. Ta- ne bağlı kıtaat ihtiyacı için 
liplerin şartnamesini görmek 35000 kilo bulgura talip çık -
ve münakasaya iştirak edecek- mac:hğmdan münakasası tali -
lerin Tophanede Satınalma Ko kan 17 _ 11 _ 934 Cumartesi 
misyonuna gelmeleri. günü sa.at 14,ıS te yapılacak-
<599> ~ 7!44..} 8660 tır. isteklilerin Tophanede Sa. 

Asker konağında bulunan tı:rnlına Komisyonuna gelme-
üç numaralı hesap teftiş koınia leri. (571) (7638) 

Yeşilköy Tohum f slah lstasy~nu 
Miiı dürlüğünden: 

1 - istasyonumuz için ekmekçilik tecrübelerinde kulla • 
nılacak çift valsli ve çift elekli bir değirmen ile diğer beş ka
lem alat açık eksiltmeye kon muştur. 

2 - Şartını anlamak istey enlEr Y eşilköyde bulunan Is · 
tasyonumuza her gün gelebili rler. 

3 - Eksiltme 28 ikinci T eşrin 934 Çarşamba günü saat 
15 de İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gİrecekle rin muvakkat teminatlarını iha
le saatından evvel Muhasebe veznesine yatırmaları ve muay
yen saatta Komisyona müracaatları. (7519) 

8675 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. K. Gr. Cinai Eşy~ . 
6 Fıçı E F F 19/ 24 14 74 000 _Yaş Tuzlu bagırsalt 
yukarda yazılı bir kalem mal arttırma ile _12 - 11 : 93~ :a
rtesi günü saat 13 den 16 ya kadar istekılere verılecegın · 

d:n O gün lstanbul İthalat Gümrüğünde 6 No. lu satış am • 
barında bulunmaları ilan olun ur. (7086) 



Selimiyede Askeri Satınalma 
Komisyonundan 

1 - Selirniyedeki kıtaat hayvanın ihtiyacı için 330,000 
kilo Kuru Ot kapalı zarf usulil e 24-11-934 cumartesi gunu 
ıaat 14 de ihalesi yapılacağın dan taliplerin teminatlarile bir
likte ve teklif mektuplarını al arak Selimiyedeki Askeri Satın 
alma Komisyonuna müracaat eylemeleri. 

2- Arzu edenler şartnameyi Komisyonda görebilirler. 
(7332) 8267 

Divanı Muhasebat 
Reisliğinden: 

Divanı Muhasebatta açık bulunan 3000 - 3500 kuruş 
maaşlı murakıp muavinlikleri ne asaiıdaki şartlar dairesin
dr muavin alınacaktır. 

1 - Yüksek Ticaret, Mülkiye, Hukuk mekteplerinin bi
rinden mezun olmak. 

2 - Askerliğini bitirmiş olmak " Muvakkat bir müddet 
için tecil edilmek kafi değildir.,, -

3 - Tammüssıhha bulunduğuna dair resmi etib!,a rapo
ru ibraz etmek "İcabında daire tababetince de ayrıca muaye
neleri icra ettirilecektir.,, 

4 - Ecnebi lisanlarından birir.ıi bilenler 3500 kuruş maaş 
la tayin olunabilirler. 

5 - Taliplerin adedi münhal adedini tecavüz ettiği tak
dirde aralarında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

6 - Müracaatların bir arzuhalle Divanı muhasebat reis
liğine yapılması lazımdır. Fotoğraflı nüfus cüzdanı mektep 
diploması askerlik vesikası, ,Sıhhat raporu Divanı Muhase
bat Zat İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Ankara dışında bu 
lunanların işbu vesikaları arzuhallerine bağlayarak ve teahhüt 
lü olarak Divanı Muhasebat Reisliğine göndermeleri lazım
dır. 

7 - Müracaatlar 15 T. Sani 934 (Dahil) tarihine kadar 
yapılmalıdır. Ondan sonraki müracaatlar nazarı dikkate alın 
mıyacaktır. 

8 - Müsaba imtihanı icrası lüzumu ancak müracaatla
rın arkası alındıktan ve isteklilerin sayısı anlaşıldıktan sonra 
'belli olacağından imtihan günü vemevzuu 15 T. Sani 934 ta· 
rihinden sonra ayrıca ilan edilecektir. 

9 - Evvelce ınemuriyettebulunmuş olanlar veya halen 
memur bulunanlar bulundukları memuriyetlere ait vesaiki 
ibraz ve arzuhallerinde memuriyetlerini bildireceklerdir. 

1 O - İlk defa Memuriyete gireceklerle evvelce bir memu 
riyette namzet olarak bulunupta memuriyetleri tasdik edil
trıemiş olanlar namzet olarak alınacaklardır. 

11 - Memuriyette bulunmamış olanların 30 yaşından 
fazla yaşta bulunmamaları lazımdır. 

(7474) 8563 

Yüksek Mühendiss Mektebi Sa. 
tınalma Komisyonundan: 

ı- Mektep Elektri-Mekanik Şubesi için şartnamesi mucibin
ce bir adet Diyezel motörü 61 gün müddetle ve kapalı zarf 
ıuretile münakasaya konulınu ştur. 

Münakasası 29-12-934 tarihine ınüsadif cumartesi günü 
saat 14 te İcra edilecektir. 

Buna ait şartname (2) lira bedel mukabil~<le mektep mu 
hasebeciliği .veznesinden satıl maktadır. 

Taliplerin münakasa __günü mezkUr saatten evvel muvak
kat teminatlarını vezneye yatı rmaları ve teklif mektuplarını 
da komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. (7189) 

8161 

Maarif Vekaletinden: 
.... Erzurumda inşa edilmekte iken müteahhidinin mukave
lesinin feshile yarım kalan Muallim Mektebinin tamamlan 
mıyan kısımlarmm ikmali 1-11-934 tarihinden itibaren 
yirmi gÜn müddetle kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. 

Şeraitin öğrenilmesi için Ankara' da Maarif Vekaleti İn
şaat Dairesine müracaat olunur. İhale 21-11-934 çarşamba 
günü saat 15 te Vekalet İnşaat Komisyonunda yapılacaktır. 

(7440) ~~54 

I 
İstanbul kumandanlığı sa • ı ı ,----ııı:m----~------1---·~ 
trnalma komisyonu ilanları 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için a s 
15,500 kilo kuru üzüm açık . n münakasa ile alınacaktır. Iha -
lesi 15 - ikinci Teşrin - 934 sa· 
at 15 dir. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve teminatlarile O gün 
vaktinde F mdıklıdaki Komis -
yonda hazır bulunmaları. 
(116) (6981) 8091 

* * * 
Hadımköy kıtaatı ihtiyacı o 

lan 200 ton un kapalı zarf
la alınacaktır. İhalesi 29 İkin

, cİ Teşrin 934 Perşembe günü 
saat 15 dedir. Taliplerin şart-

, nameyi görmek üzere Fındıklı 
da Satmalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde Komis 
yonda hazır bulunmaları. 
(270) (7514) 8606 

* * • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı ıçın 

31 ton çorbalık pirinç kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 27 
İkinci Teşrin 934 salı günü 
saat 15,30 dır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satınalma Komis
yonuna müracaatları ve iha
leye iştirak edeceklerin de tek
lif mektuplarile birlikte vaktin 
de hazır bulunmaları. (261) 
(7515) 8607 

• * • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 33 

ton pilavlık pirinç kapalı zarf 
la alınacaktır. İhalesi 27 İkin
ci Teşrin 934 salı günü saat 
15 dedir. Taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gün Fın
dıklıda Satınalma Komisyonu
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin de vaktinde 
Komisyonda hazır bulunmala 
rı. (267) ,(7516) 

8608 ,. ,. * 
İstanbul Kumandanlığı kı· 

taatı ihtiyacı için 5,500 kilo 
kuru soğan pazarlıkla alına • 
caktır. İhalesi 18 - İkinci T eş
rin - 934 Pazar günü saat 16 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün Fındık
lıda Satı;11alma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde Ko • 
misyonda hazır bulunmaları. 

(268) (7517) 8656 
• * • 

Istanbul Kumandanlığı 
Kıt'atı ihtiyacı için 300 adet 
direk eb'adı 7 metre 650 fin
can maa deve boynu 3 No. 32 
kilometre galvanizli tel 3m 
kutrunda 150 kilo katran 5 
kilo bağ teli pazarlıkla alına
caktır. İhalesi 15 İkinci teşrin 
934 tarihine müsadif Perşem· 
be günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda sa· 
tmalma komisyonuna müra
caatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

(276) (7579) 8701 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3 S 

8053 
!!!im ................. .... 

Deniz yollar• 
iŞLETMESİ 

Acenteleri : Karaköy Köprüb&§ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

~Han. Tel. 22740. 

1 _ ~!_kendc 'l'iye yolu 
EGE vapuru 13 İkincitetrin 
SALI 11 de F ortsaite kadar. 

(7601) 8779 

KARADENiZ YOLU 

ViTAMiN 
KALORİ 
GIDA 
KUIVET 
KUDRET 
KAN 
HAYAT 
SIHHAT 

Çavdar 
Nişasta 

Arpa 
Yulaf 

özU 
özU 
özü 
nzü 

Pirinç özü 
Patates özü 
irmik özU 
TUrlU özü 
Mercimek özU 
Beyaz Mısır özU 

Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deği§tire değiştire yediriniz. Vitamini 
ve kalorisi çok olan bu milkemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli sıbhatli, tombul, kanlı canlı olurlar. 
Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE 
YAPILAN MAHALLESİ ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. 
Hasan ec1a deposu. Taklitlı>rinden sakınınız. HASAN markasına dikkat. 

ANADOLU 
Türk~ Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han fstanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin { % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, İdare mecllıl va mUdiirler 
heyeti ve memurlan kfimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirkeı 
tlclir. Tiirkiyenin her tarafında (200) ti geçen acentalarmııa hepal Türktür. Tiir• 
ldyeuln en mühim mtle&seaelerinln vebankalarımn ıigortalmektal'ını icra etedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
liııortalarını en iyi eerıı.itle yıı.par. Hanr nıkuunda ısrarları dr' al •• kolayWda 6d.r. 

Telgrafı iMTiYAZ •Telefon: fst. 20531 8045 

Holantse , 
Bank-Oni:--N:v: 

Sabık Bahrısen't _Feremenl\' 
Bankası 

Jstanbul -Şubesi ... -
Galata Karaköy Pala!i · 

\ "1feydancık Araıemcı •Han 

He• türlii Banka muameıe~. • • 

" 
ıerı._.Kasala~ıcan 

• 
IJMVRJ-MODOALDR 1 AMSTERDAM 
;ŞuDele-;.ı·'İ Amsterdam, Buenoe Alree~ 
İ•tanDuı: Alo de .ıanelro:· Santos, Sao Peul~ 

8052 

Afyonkarahiıar Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı için mübayaa olunacak 35 kilo 
kloru Maiyeti Kinin, 250 seri Neosalvarsan ve 20 kilo Salisi
lat de Merkür Müstahlebi 21 gün müddetle münakasaya ko
nulmuştur. 

İhale 21-11-934 tarihine müsadif çarşamba günü aaat 
14 de Afyon Encümeni Daimisinde kat'i surette İcra kılına
cağından taliplerin şartnameyi görmek üzere, Afyon, Anka
ra İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine 
mÜracaatları ve depozito akçelerini yevmi ihaleden evvel 
Afyon Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdüriyetine gönderme
leri ilan olunur. (7473) 8562 

Hİ·LALİAHMER ~-
Merkezi Umumisinden: 

Eskiıelair Merkez anbarınd~; muhtelif somua aaahtarlar!, da
mir çekiç, ve tornavidaları, Bidonlar, zımpara kağıdı 'H ıaıre 13 
Te,rinlaıni 934 tlrihlerinde ıatılacatından taliplerin müracaatları. 

• (4595) ~ 

Vesika ve Bono 
Mübadil bonosu ve yurtluk ocaklı~ 

vesikası, tahviller, mazbata vesair vt' 
sikalan alır satar, Satmak istemiyeııl• 
re emlak ve arazi alır, hükilmet botS' 
lannı kapatır. Balıkpazarı, Maksudi· 
ye Han No. 35 Uğurlu l.e.de Der\'İI· 
Telefon 23397 ( 4679) 

1 

Konya Asliye 
Hukuk 
Hakimliğinden 
Konya'nın Gazi Alemıah mahalle.P~ 
mıı!Dme müteveffa izzet Bey kızı M ' 
Hannn tarafından kocası Istanbulda 
lata Hezaran caddesinde Postahane 
§Rında iki numarada Mitakidis ve bjı-' 
deri Beyler vasrtuile makinist T ~f 
Bey aleyhine ikame olunan ihta.- da ... ' ' 
ıundan dolayı ikametgahı meçlıfil olddİ 
ımle.ıılan mumaileyh T evlik Beye .ııı" 
arzuhali ve davetiye varakası ayn ' 
ilanen tebliğ eıdildi.ği halde on ~ 
içinde bir guna cevap vennediği gibi.'., 
yİn olunan muhakeme ırününde "" 
mahkemeye gelmediğinden gıyabındo 
lıakeme icra11na ve kendisine gıyap 

·ı 

rmın ilanen tebliğine ve mubakeıı>":ı 
24 • 11 • 934 tarihine müsadif cumııtl 
günü aaat dokuza talikine mahketıl 

1 
karar verilmiş olduğundan mumail~ 
Tevfik Beyin yevm ve vakti mezkıll" 
Konya asliye hukuk mahkeme•ine ~' 
mesi lüzumu ve bet gün zarfında i~ 
etmediği ve mahkemeye dahi gelın.Jil' 
takdirde badema mahkemece kabul Jı 
meyeceği gıyap kararnun tebliği ınıJ!' 
mına kaim olmak üzere ilan olunur• 

,(4691) 

Istanbul Aıliye Mahkemesi Biriııcİ ~ 
c:aret Dairesinden: 1 

Avram Efendinin Cağaloğlund~ .;ı 
Tanin matbaasında Akın gazeteaı 1 

,ıt. 
müdürleri Adnan ve Abidin Beyler 11 l DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

7000 ton Linyit kömürün ün kapalı zarfla münakasası 
2 - 12. 934 Pazar günü saat 15 te Ankarada ldare binasın
da yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 

KARADENiZ vapuru 13 ikin- l d bdı (7655) ci Teşrin SALI günü saat 20 de ikişer liraya satılan şartname er e yazı r. 

hine 933/50 dosya numaraıile ikaJt'e 
11 

)ediği 538 lira 70 kuru~ alacak da"a~, 
t.aı.kikab ikametgahları meçhul &ul ef.1 
müddeaaleyh Adnan ve Abidin BeY1 e. 
gıyabında ikmal edilerek evrak _ı.Jı ;r 
meye t<evdi ve mahkeme günü ol~ 
aere de 19 • 12 • 934 Çarıamba gii~# 
at 14 fayİn kılınmıı olduğundan ınu 1ı 

Rize'ye kadar. (7641) lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

D k V k 
i Kadıköyünde Hasan Paşa mahalesinin Derici sokağında 

• O tor amı :l 3 üncü kıt'ada 39 No. lı 108 metre murabbaı Arsanın tamamı 1 <:üadiyt, Bağdaı cıddeıi, ,, ıo . ııı 135 lira bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. ls-
iİlll ______ ( 4673 ) teklilerin 26 • 11 • 934 Pazart esi günü saat 12,5 de pey akçe-

lerile müracaatları. (R) (7464) 
Istanbul ikinci Jcra Memurluğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
üç bin liralık gayri mübad;ı bonolarının 

14 • 11 • 934 Çarşamba günü saat 11 • 12 

de Istanbul Esham ve tahvilat Borsll'sın· 
da açık arttırma suretile ~atılacağından 
taliplerin mahallinde bulunacak memu • 

-:una müra~atları il~ olunur. ( 4678). 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğündenı 

- Mektebimizin kütüphane memurluğu münhal olduğun • 
dan talip olanların 15 - 11 - 93 4 tarihine kadar rektörlüğe mü-
racatları ilan olunur. 

1 
- - _,(7632) 

'~ -··· 

aleyh Adnan \l'e Abidin Beyler ıı>U•f ,ıı 
giiııde mahkemeye gelmediği talı 'ı• 
haklarında gıyap muamelesi yapıla•' 
Jin olunur, (46~ 
~---------------.b~~ 

ZAYi. - 30185 No. mülga lts. "JI 
Ji Bankasının muvakkat hisse seıt• ' 
2ayİ ettiğimiden ve yenisini çıkar"'Ji~~ 
dan e•kisinin hükmü yoktur. Mat461~

1 

Musa K.alav ( I 
--~-,,,._..,,.~,,_.,._ ........ ..,,,.__.~ff 

Umumi Neşriyat ue Yazı 1
1
,.e 

. Müdürü ETEM ızzE 


