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FlATI 5 KURUŞTUR. 

KUBİLAY 
-o--

Dört yıl önce Türk ulusu tüyler 
Ürpertici bir duyum kar,ısında 
kalmı'tı: Menemen' de temiz bir 
Türk çocuğu, bir ihtiyat zabiti, 
bir genç öğretici (muallim), ken· 
diıine ven1en yükümü yaparken, 
hoğazlanmıf. Bu sızıyı her Türk 
yüreğinde sezdi. Ancak olut (ha
diıe), yüküm batında bulunan bir 
Türk Yurttatının kan ağlatıcı bi
çimde öldürülmesinden daha çok 
anlamlı (manalı) idi. Bu temiz 
ıı:abitin özünde (,abaında) göz be
beğimiz kadar ıevdiğimiz devrim 
(inkilap) alçakça bir ıaldırı,a uğ

ramıftı. 

Büyük Fransız dewiminin tari
hini arattıranlar Menemen' deki o
lutu Franaa'nın Vendee'deki kle
rikal kımıldanmıya benzettiler. 
Gerçek ilk önce Menemen de göz. 
)erimizin önünde yeni bir Vendee 
ıibi belirdi. Ancak bunun, savqı 
uzun süren Vendee gibi dallı bu
Claklı bir kımıldanma olmadığı an
latıldı. Bilgisiz softaların din el
den gidiyor diye bir takım yurt
tafları ayaklandırdrkları, onların 
da buna kanarak bütün ulu:un 
ıönlünü sızlatan ağır suçu itle
dikleri anlatıldı. Suç ilk önce sa
nıldığı kadar dallı budaklı olma· 
makla beraber, bunun üzerinde ö
zenle durmak devrim için gerekli 
olan bir itti. Nasıl ki öyle oldu. 
Sü Mahkemesi kuruldu. Devrime 
kartı koyanlar, bu suçlarını bat
larile ödediler. Devrime kartı kı
mıldanma kökünden kazındı. Dört 
yıl içinde devrim o kadar yerlet· 
ınit ve pekletmittir ki bugün böy
le olutun batka bir yerde çıkması 
Clütünülmez bile. Dört yıl önce ' 
çıkmaaına da fB.tmamak elden gel
mez. Menemen bugün gözlerimize 
'Ye kulaklarımıza uzak bir tarih 
ıibi geliyor. Ancak devrim yata· 
•m diye canını veren Kubilayın 

adını anmak, devrime candan 
bağlı olan bu ulue için bir borçtu. 
Dün Menemen' de Cumhuriyet 
Halk fırkası genel yazıcısı Bay 
Recep Peker'in güzel bir söylevi 
ile açılan abide bu borcun öden
mesidir. Kubilay abidesi devrim 
uğruna kanını dökenler için, yü
küm (vazife) bqında alenler i
çin, Cumurluk ülküsü yaşasın di
ye canını verenler için dikilmittir. I 
Cumurluğu kuran Atatürk onu ko- 1 
rumak yükümünü (vazife) yıllar· 
ca önce söylediği büyük söylev i
le, Türk ıençliğinin eline bırak
mıttır. Atatürk her ıençten Cu
murluğu, devrimi, Kubilay gibi 
korumasını bekliyor. Bir yurttaf 
için en değimli teY canıdır. Kubi
lay onu vermekten çekinmedi. 
Cumurluğu korumak yolunda Ku
bilay her Türk genci için bir ör
nek olacaktır. Kubilay için dikilen 
&bide gençliğin Cumurluğa kartı 
bağlılığının yeni bir değimidir. 

Sanki ulus, Atatürk'ün eline bı
raktığı devrimi korumağa yeniden 
andediyor. 1,ıe dün Menemen'de 
açılan abidenin anlamı budur. 

:A. Şükrü ESMER 

Barış siyasası 

Harp tehlikesi 
hissolunur 

derecede azaldı 
Benes'in 1934 senesine 
dair yazdığı bir makat e 

PRAC, 26.A.A. - Bay Eduard Be
nes, Prager Pre•se gazetesinde yazdığı 
bir makalede 1934 senesindeki baılıca 
hadisenin Avrupadaki sulh kuvvetlerinin 
lıekrardan toplanma11 olduiiunu ıöyle
melcte ve Avrupft politikaunın yakın te
kamülünün büyük bir nikbinlikle kartı
lanabileceiii kanaatirü izhar etmekteclir.· 

Bay Benea, bu politikanın ıiyaıal ve 
ökonomik bir iyiliae doğru gidebileceği
ni söyleyerek diyor ki ı 
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ltarqa - Habeş meselesi 

İtalyan kıtaları Habeş 
topraklarında ilerliyor 

Habeı makamatı yeni hadiselere sebebiyet 
vermemek içın emir aldılar, diter taraf. 

tan ltaly a ilerleyiı haberini tekzip ediyor 
P ARiS, 26. A.A. -

Maten gazetesine göre 
ltalyan krtalan Habet 
topraklarında ilerlemek· 
tedir. Habeşistanın bu 
hususta uluslar arası der
aegı genel katib!iğine 
verdiği nota bugün bütün 
hükiimetlere yollanınııtır 

LONDRA, 26.A.A. -
Habeıiıtandan gelen reo 
mi bir tebliga göre, ı. 
talyanlar Raclirden Ha· 
bet arazisinde bulunan ., 
daya bir otomobil yohı 
yapmaktadırlar. Afdulu 

. de iıı:al ebniılerdir. I· 
talyan tayyareleri Gurr• 
loguli de Habeı kıtaatı• 
run üzerinde dolaımak
tadırlar. 

Habeı makamah yeni 
hadiselere sebebiyet ver· 

'AJi.aboha •okaklanntl a blr tezahiiral ana

memek için emir almıılardır. Diier ta• 
raftan bir ltalyan tebliği, Habq top
rak!annda ltalyan kıtaatı bulunduiunu 
tekzib etmektedir. 

sında bi riken halk 
P ARiS, 26.A.A. - ltalya elçiliti, İ• 

talyan kıtaabnın Habeı topraiında ha· 
rakitı hakkındaki haberlerin tamamen 
uılıız olduiunu bildinnektedir. 

Beşinci ulus kurultayı 
Nerelerden fazla saylav çıkarılacak? 

Saylav sayısı 78 artmıştır 
ANKARA, 26.A.A. - Vilayetlerden Dahiliye vekilliğine gelen mali'ımata gö

saylav ceçiıni itinin bugünkü &afbaaı §ÖY .edir : 
Nüfuı defterlerinin te.t.iı heyetlerın ce tetkikleri bitirilmit va cetveller ülke

nin her bucağında 22-12-1934 gününden beri askıya çıkarılmıı bulunmaktadır. 
Esas defterlerden elde edilen nüfus yeki'ınlıorına göre, Afyon vilayeti ealı:iıin

den l fazlasiyle 7, Ankara dört fazlasiyl e 13, Antalya l fazlaaıyle 6, Aydm 1 faz• 
laaıyle 6, Balıkesir 2 fazla11yle 12, Bur dur 1 fazsalıyfe J. Bursa 2 fazlaaıyle 11 
Çanakka:e 1 fazla11yle 5, Çankın 1 f"Zla 11yle 5, Çorum 1 fazlasıyle 7, Çoruh 2 
fazlaaıyle 8, Denizli 2 fazlasıyla 8, Diyar ':tekir 3 ıazı...,.ıo 7, Erzincan 1 hızlaaıyie 
4, Erzurum 2 fazlasıyle 9, Eıkitehir 1 fazla11yla 5, C.Antep 3 fazla11yle 7 Ci· 
mün 2 fazlaaıyle 7, Gümüıhane 2 fazla sıyle 5 lsıel, 3 fazla11yle &, lzmir 2 'fazla. 
11yle 13, Kan 2 fazlaaıyle 7, Kastamonu 2 fazlaaıyle 11 Kayaeri 3 fadasıyle 8 
Kırtehir 1 fazlaaıyle 4, Kocaeli 1 fazlaaıy le 8, Konya 4' fazlasıyle 15 Kütahya Z 
fazla11yle 9, Malatya 3 fazla11yle 9, Manisa 2, fazlaoıyle 11, Marat İ fula117le 

(Devamı 6 mcı oahüede) 

Tiı:m..t odtİiıntla "fİm yaprlulıen 

Ticaret odası seçimi 

Seçim, geçen yıllardan 
daha olgun bir son verdi 
Odaya yeniden dokuz üye seçildi, 

ilk toplantı ne günü? 

Yeni üyeler kimler oldu? 
Şehrimiz bcaret ve sanayi oda11nda 

yeni meclis azalığı aeç 'mi dün yapıl· 
mıttır. Bir hafta evvelki intihapta ay• 
nlan 40 birinci müntehiple, ökonomi 
bakanlığının aeçtiği 20 namzet dün 
u.bah odada. toplanm1§lardır. Dört ae 
nede bir yapılan oda mecliai azalıiı 
~imi, bu yıl bir hayli hararetli aeç
IDlf, odaya kayıtlı tacir ve müeaaese • 
ler büyük bir ali.ka aöatermiılerdir. 
Dün de ıeçimin aonunu öiirenmek ü • 
zere birçok tac:rler odaya gelerek rey 
lerin taınifini beklemişlerdir. Seçimin 
neticeıi, tehrimi:.ıde büyÜk bir mem • 
nu""yet uyandırmıthr. Bu yıl oda ae. 
çimine hemen bütün kayıtlı aza itti • 
rak etmiı ve intihap geçen aenelerden 
daha .~teki.mil ve Olgun bir ıekilde 
geçmı;tır. 

Dünkü ıeçimde, ihracat tacirle
rinden Bay Nemli zade Milat Fortun 
zade Murat, Hüaeyin Sabri H~san Va 
fi, Refik Sabri, iş Limited ~üdürü Bed 
ri !"edim, ithalat tacirlerinden Bay 
Saıt Omer, Hasan Rıza, Suat Karaoa. 
man, Alunet Bican, Hilmi Nail;, dahili 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Murat Fortun, Mitot Nemli, Yuftll Zi· 

)1411 Mwtala Karaalı~t, Satleddin 

Dün Hallı•uinJ• oe UnİtHrrsitecl• .öy
,_., .öyle)ICftı.r 11e topl-hda 

6ulurwınltır 

lstanbuldaki 
Tezahürat 
Üniversite ve Halkevin

deki toplantılar 
Menemende birkaç mürteci yoba • 

zm feci cinayetler:ne kurban giden •e 
hit Kubilay ve arka.daıları ile Bekçi 
Huan ve Şevkinin hatıralannı anmak 
ıre faciayı yaratanları lanetlemek için, 
dün tehrimiz Univerıite konferana aa· 
!onunda ve Halkevi.nde toplantılar ya 
pddı. Evvela aaat 13 le Universitede 
toplanıldı ve bu toplantıya bütün Uni 
ıreraite ve yüksek mektepler talebeıi 
lttirak etmiılerdi. llkönce kürsüy<. rek 
tör Cemil gelerek kı .. bir ıöz ıöyledi 
ve dedi ki: 

- Burün Şehit Kub'Cayın hit.ıra-
11.DJ tebcil için burada toplandı. Kubi
lay genç bir inkılapçı idi, o aizdendi. 
Bunun için onun hakkında yerinde ııöz 
leri ıizler ııöyliyebilininiz. Ben sözü 
hukuktan Laınia Şerif ile Melih Hay· 
dara ıreriyonun ve kendilerini künüye 

(Devamı S inci sahifede) 

Rıhtım ve liman 
Birleştirildi 

Bay Ali Riza Çevik'in 
genel müdürlüğü 
Alt tastik ten çıktı 

' Akça bakanlığı çalı-
ıanlarıa adlarını, 
aylıklarını sordu 

:ANKARA, 26 .(Telefonla) - la
tanbul liman ve rıhtım fİr{letleri lıirleı
lirilmiıtir. 

Şiriı:et umum mi>
.tWlüiüne htanbul 
ırall muavini Bay A
li Rızanın taymi i· 
li tudike .iktiran 
etti. 

Jzmir liman Jir
keti müdürlüğüne de 
eakl umum müdür 
Bay HulUainin tayi
ni ili taaclike ar:ı:e
dilmittir. 

ANKARA, 26 
(Telefonla) - la· --
tanbul liman tirl<e- Bay Hu!Qai 
ti eoaa nizamname 

projeainin devlet ıuraamca tetlriki ik
mal edilerek proje icra vekilleri heye
tine verilmiıtir. 

Şirketin kadrosu hazırlanmakta· 

dır. 

Bu yeni idarenin yeni teıkilab ya
kında belli olacakbr. Maliye bakanlığı 

nbhm ıirketinde mevcut memur n 

müstahdemlerin miktarmı ve aldı.klan 

aylıkları aormuı ve bunun li•teainin 
çabuk cönderilmeıini iıtemiıtir. 

Bakanlık, bu liste üzerinde tetkikat 
yaparak yeni idarenin yeni kadrosunu 
teabit edeceltir. 

Yeni idare ile rıhtmı ve limanlar 
ldareai inkiıaf edecektir. Bu suretle 
yakın bir ileride lstanbul liman ve rdı
tımmm aari bir ıekle gireceği ıüpbe· 

tizdir. 

Bay Cemal Tunca 
Oirendiğimlıe göre C. H. F. Ja. 

taııbul baıkanı ve Antalya aaylavı Dr. 
Bay Cemale ATATURK'çe Tunca "°Y 

adı venlmiıtir. 

TeJ• { Müdür: 24318. Yau i,Jeri müdürü: 
• idare •• Matbaa ı 24310. 

2·131! 

Kubi/Ô.fl Kiinü 

Kubilay'ın adı yurdun her 
yerinde saygı ile anıldı 

J(ubilay abidesi B. Racep Peker'in söy
levile açıldı. 1O000 den fazla halk 

ulundu. Yüzden fazla çelenk kondu 
lZMIR, 26 (Mifüyet) - Kubilay ,..-------------, 

ibideaini açmak üzere fırka genel ya 
lEJClll Recep Pd<er bu sabah saat do- Bay Recep 
l<uz buçukta geldi. Çok hararetle kar 
tılıındı. Vali, belediye reia:, fırka men p k ı • •• 1 • 
aupları ve diğer birçok zevat römor - e er ın sonıevı 
l<örie vapunı liman dıımda k&J"fıladı 3 
!ar. Recep Peker pasaport rıhtımına çı- IZ.~ll_t, 26 (Milliyet) - Fırka ge-
karken (yaıa) seısleri ve alkışlar vın- ne! katibı Bay Recep P.ek ..... M.enem~n 
)adı. Dı....,..da bütün teıekkiiller fırka ~e çok alluılanan ıu &0) levı aoylemıı· 
bayraklarile genel yazıcıyı karıılan.a- tir: 
ğa gelmiılerdi. Recep Peker hepo.i.ni Oa arkadaılar; 

' aelamladı. Oradan otomobile binerek Bizim yaf&dıimu~ i~in dünyalar de-
ftrkaya gitti. Fırkada bet dakika. fır aer kıymeti olan ve batkalannın gö-

. =f:ı:ı~~~ı;tJ:!';'~~;:':!,~;~;:'°;;'i züyle .le üstün değerler ilade eden 
müddet iatirnhat edip yemek yedik _ Türk inkılabının korunmalı yolunda 
len aonra Menemene g tti. batını verm' f olan koca Kubilayın ve 

llfenemen'de 
JZMIR, 26 (Milliyet) - Dört yıl 

Önce cjnayete sahne olan Menemen bu· 
gün Tiiri< inkilapçılarının coıkun he-
7acanlan içinde çalkalanıyor. 

Inkilibı .korumak ve Y•tabnak için 
kanıın akıtan b:iyük Kubilayiıı hahraıın: 
kalplerinde aziz bi• ~anet gibi tatryan 
Türk gençliği Ege fehirlerinin her kö
teainden akın ..ıkın gelen gençlik kali
Jeleri inoarun içine inkilabın ebediliği 
için İnan "'eren bir manzara ıöıteri .. 
yor. 

onun iki yüce arkadaıı bekçi Huan 
ve Şevkinin adlannı aaygrlarla anmak 
için burada toplanmış bulunuyoruz. 
İrtica, kör taa .. up Türk inkılabını yok 
etmek için la baı.tanberi bütün vaaıta
larıru kullandı ve het" çaı1Hşta inkıla
bın yakıcı ve yll§atıcı ııüneti altında 
erdi. Ve geriledi. Onlann aon dökün
tüleri ve artrkl..o-ı wyablleceıimiz af
yonla ve esraJ1la aarh°' edilınit bir • 
kaç serseri yurdun Akdenize açılan 
Ege parçaamda bu topraklar üzerinde 
Kubilayı boia.zlamak cinayetini iıle
diler. 

(Devamı S inci aahifedc) Bu küçük tehrin bugünkü görünü
( Devamı Sinci sahifede) •----------------= 

Eski Japon elçisi gitti 
Diyor ki: ''Adeta çok sevdiğim bir 

_uerden arzum hilafına 
uzaklaşlırılıyormuş gibiyim ••• ,, 

Eski sefir Japonlara ait bir çok siyasi 
meseleleri d ~ izah ediyor -

Japonyanın Berlin aefirliğine nak
leclilmit olan Ankara büyük elçiai Bay 
Vicamte Muahakoji dün alqamki elu 
preale tebrimizden Berline gitmittir. 
Sirkeci iataayonuncla aefaret erkanı ve 
bazı aefirler tarafından uğurlanmııtır. 

Birkaç gün evvel latanbu!a gelmiı 
olan Moekava aefareti müatetan dün aa 
bık aefir ile bi.-likte Belgrada gibnit
tir. Vieomta Muıhakoji bir aene ka· 
dar memleketimizde kalmıı aevimli bir 
Japon diplomatıdD'. Bu müddet ır.ar • 
fında Türk • Japon ticareti münaaeba 
tını düzeltmek >çin çok çahpnıı ve mu 
'\'affa.lı: ta olmUflur. 

Dün, Vicomte Mushakojiyi aelaıet 
hanede ziyaret ederek Türk • Japon 
münaaebatının aon fekli hakkında fik 
rini aorduk. Bizi nezaketle l<ahul e • 
den M. Muabalr.oji ıu beyanatta bulun
du: 

Geçen sene te,rinievvelde Ankara 
ya gelmitt'm. ltiınatnamemi Cumlıurba 

(Devamı 2 inci sahifede) Bay Vkomte Mu•lıalıofr 

Ô:ı türkçe ya:ıı örnekleri 

Kadın 
Gazeteler, son günler içinde, kadın ı 

birliğinin, yapacak İfİ kalmadığından, 
kapanma11 düıünüldüğünü yazdılar. JCa. 
dın birliğ>nin bug'1ine değin yaptığı iJleTi 
gözden geçire.-, dağılmaaından doğa
cak kötülüğü önceden anlamak istedim, 
ve ıon yıllar içjnde kadınların elde etti
ği kazançları biıirir aıraladım. Niçenice 
iıler arasında, örtünün atılmaaı, Türk 
törelerinde kadınla erkeiin birbirine 
denk olma11, 7er yüzünde yüzde dok· 
san kadının clütünde bile göremediği 
saylav seçimi ülkü.üne kavuımaaı gi
bi, yalnız bir telri uzun bir çağı onurla 
dolduracak baıarıılar göğsümü kabart-
b •.• Ancak bu hızlı atlamalarda kadın 
birliğine düşen övünme payının ne ol• 
duğunu bir türlü anlıyamadmı ! 

K.adın birliiinin yıllardan beri ,_ 
tıi>, bu•clan aonra da yapoıcağı it, bu 

birliği 
ilerlemeler karıısmda, topumuz gibi bir 
ıevinç ve ıatkınlık duymadrr. Bugün 
kadın varlığında görülen değiıikliğin 
ncrden eeJdiğinj bilmiyen kinı vardır! 1 
Bizim çözemediğİıııiz bir düğüm de, bu 
işler yapılmrı olmaıaydı, kadın birliğinin 
ne yapabileceğidir! Bu.na karıılık verir. 
ken ıurasını unutmamalıdır ki Kadın 
birliği bu itleTden yıllarca önce kurul
muıtu, ve ıeıini de kimıcye i1ittiremc· 
miıtil ..• 

Bence Kadın birliğinin kapanması 
da açılma11 denli söz götürür bir ittir. 
Topumuzun elinden gelen ,yapılan İlleri 
alkıılamak olduğuna göre, bunun teker 
teker olma11 ile dernekle, düğünle ya
pılma11 birdir .Bu böyle olduktan sonra 
Kadın lıirhgi, ha toplanmıı, ha dağıl
ımı, aykırı bir it aayılmaz. 

Faruk NAFiZ 
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lttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYlN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: '.A. C. 

ita/ya Trablus Garb ve Bingazinin 
bilô.kaydüşart ilhakını ilan etmişti 

Sait PafADın meb'uıan medi&in
de söylediği bu sözlerden bir Tıirk· 
lngiliz anlafmıuı minıuı çıkıyor • 
du. Sadrazam Sait Pasa memleket· 
te lngilizler lehine 9ildetli bir ce
reyan haııl olduğunu anlayınca he 
men o cereyanın ba,ına geçer gibi 
ıörünerek mevkiini kurtarmağa 
muvaffak olmuttu· Çünkü söyle • 
diği sözlerin teıiri altında kalan 
meb 'uslar, ona büyük bir ekseri • 
yetle it'mat beyan etmi9lerdi. 

Sait Pafa tehlikeyi bu suretle 
atlatmağa muvaffak olduktan ıon. 
ra Istanbuldaki sefirleri oynat • 
mağa ba,lamışlı. Bir kere AJman 
sefiri ile vukubulan mülakatında 
şefir kendiıine kuvvetleri biribiri
ne uygun olmayan lngiltere ile 
Türkiye arasında akdedi!ecek bir 
ittifakın zayıf taraf için tehlikeli 
olacağını söylemesi üzerine Sait 
P~a böyle bir ittifakın mevzuuba· 
his olamıyacağı cevabını vermit- i 
ti. Baron Mare9al bu cevaba mem- • 
nun olarak oynadığı taktik rolden 
dolayı kendiıini tebrik etmifti. Ha
riciye Nazırı Asım Bey dahi lngil
tere ile Türkiye arasında bir itti • 
fak akti için bir tasavvur mevcut 
olmadığını Alman sefirine anlat
mıftı. 

Her ne kadar sefir Baron Mare
tal bu sözlere inanıyorsa da Berli
ne yazdığı bir raporunda Sait Pa
tanın .ngiliz yardımından ümitler 
beklediğini hissettiğini de ilave e- ı 
diyordu. Bu raporda aynen •unla
rı söylüyordu: 

"lngilterenin yardım edebilece
ğine ve etmek istediğine burada o 
kadar intizar ediliyor ki Sait Pa,a
nın hareket ini yalnız taktik bir ma
nevra gibi telakki etmek hata olur
du.,, 

melerine imkin yoktur. Babıali -
nin TrablUI Garbin ve Bingazinin 
ilhakını tasdik etmesi ltalyanlar, 
Avrupada bir karıtıklak çıkararak 
Türk ukeri kuvveti harap olunca. 
ya kadar ve Türkiye böyle bir va
ziyet kartısmda mevcudiyetini mu 
hafazaya mecbur kalıncaya kadar 
bekliyebilir .,, 

ftalyanlar, Trablusta çok faik 
ltalyan kuvvetlerile çarpıtan fe • 
dakar Türk zabitleri ve askerleri 
tarafından gösterilen mukavemetin 
kırılamıyacağını anladıklarından 
muhuebeyi Türkiyenin kara sula
rına sirayet ettirmek jştiyorlarsa 
da, Avrupa devletlerinin tiddetli 
itirazları yüzünden buna muvaf • 
fak olamıyorlardı. Mesela Ama -
vutluk sahillerini topa tutmak is
teaeler Avuaturyaldar, Boğazlara 
hücum etmek isteseler Ruslar h -
yamet koparıyorlardı. Hususile bo 
ğazlar meselesinde Ruslar yaır.ız 
kalmıyorlardı. Bütün devletler o 
itte alakadar görünüyorludı. 

ittihat ve Terakki yalnız T rab. 
lus harbini düşünmüyordu. Boğaz 
!ar meselesi ve Rusların boğazlar 
hakkında takip ettikleri emellerde 
~lı başına ayrı bir dert tefkil edi 
yordu. Daha T rablusta muhasama 
batlamadan evvel Ruslar, asırlar
danberi takip ettikleri uzak tark 
politikasını ve Akdenize inmek gA 
y~ini tekrar atetlendirmeğe baf -
lamıflardı. Rus harp gemilerinin 
boğazlardan serbest bir suıeett geç 
melerini İstiyorlardı. Rusya Harici 
ye nazırı iken Rusyarun Pariı ae • 
firliğine tayin edilen lsvolaki T rab 
!us hadisesi üzerinde boğazlar me 
selesini ortaya atmıştı. Çünkü mem 
leketimizin maruz kaldığı büyük 
tehlike esna~mda boğazlar mese -
lesinin artık kolyalıkla halledile • 
bileceğini zannediyordu. lsvolaki
nin diplomatik muhaberatına da -
ir 1926 da neşredilen bir esere na· 

Gene sefirin böyle bir raporuna 
nazaran Sait Patanın kendisine, 
her ne kadar lngilizler tavassut et
mek istiyorlarsa da biz bir Alman 
tava&autunu tercih ederiz ~özlerini 
söylemİfti. 

Fakat ltalya, diğer devletlerin 
tavassut ebnelerine imkıin bırak • 
mamak için 5 Tefl"İnisani 1911 de 
T rablus Garp ve Bingazinin bil& 
kaydi.ı ta lt.ılyaya ilhak edild iği
ni resmen ilan eyle-mitti. Bu ıuıet
le h er türlü tavaasut ihtimali orta
dan kalkmıt oluyordu. ltalyamn 
yaptığı bu te,ebbüs Avrupada fe
na bir tesir hasıl etmekle beraber 

1 azran Rusyanın Paris ıefiri diyor· 
du ki; Türk • ltalyan ihtilafının d" 
ha ziyade şiddetlenmeıi ihtimali 
vardır. Biz bu vaziyet karşısında 
yalnız Balkan Y armıadasmda sul 
hün ve İntizamın muhafazasına ça 
hşmalıyız, ayni za manda gelecelı: 
hadiselerden bilistifade kend imiz 
için azami faideler temine gayret 
etmeliyiz.,, 

iş o fena tesiri haaıl etmekten ba.t
ka bir netic.e vermiyordu. Türkiye 
de İMı ltal~nlarm bu hareketi har 
be devam arzusunu azami derece
de ı;iddetlendirmitti. Artık sulh 
ihtiy cı ve sulh yapılması fikri 
b ·· sbi.ıtün o r tadan kalknu~h. Me -
busan r. ecli indeki Arap mebus • 
!ar bir k arar vererek "Şayet Tra.b
lus Garp feda edilecek oluraa A • 
raplann Osmanlı Padişahlarının 
hakimiyeti altında y&faD\ak için 
hiç bir alakaları kalmıyacağını,, 
ilan etmitlerdi. ltalyanlar tarafın
dan koşulan ,artların Babıali tara
fından kabulüne hiç imkan yoktu. 
Çünkü İtalyanlar ıilahların bıra · 
kılmasını, Türk askerlerinin Trab
lustan geri çekilmelerioi imyorlar 
dı ki bu tartlar kabul edildiği tak
dirde Türkiye ile müttefikan ha • 
reket eden Sünuailerin asi olarak 
İtalyanlara terkolunma.ları lazım • 
geliyordu. 

ftalyanlar bir taraftan Trablu
ıun ilhakını ilan ederlerken diğer 
taraftan orada bir kant bile ileri -
!emeğe muvaffak olamıyorlardı. 
Parlak fenliklerle teıit ettikleri ilk 
muvaffakıyetlerinden sonra bütün 
ukeri harekat dunnUfbı. ltalyan 
askerlerinin memleket dahiline doğ 
ru yapmak iıtedikleri ileri hare • 
ketler büyük mağlubiyetlerle neti • 
celenmitti. Avrupa diplomatların. 
dan birisi bu aralık diyordu ki: 
"Türkler, kendilerinde mevcut o • 
lan büyük yaratma kabiliyetini in
ki,af ett:rebilmek için vakit kazan 
dılu.,, hakikaten, yapılan büyük 
fedakarlıklar neticMinde az za • 
man zarfında Trablmta bir Türk 
orduıu yaratıldı. ltalyanlarıl'\. de
po ettiıkleri aakeri tenezzüh çetin 
bir harp şeklini aldı. Alman sefiri 
vaziyeti hakkında Berlin Hariciye 
nezaretine gönderdiği bir raporun 
da diyordu ki: 

"Türkler gene s:ıbrcdere!t bekle 
mek usulünü t a kibe bafladılar. Bu 
hususta Türkler, tasavvur edilemı
yecek kadar tehlikeli bir ra.kiµ b 
silebilirler. 

'~-·~ Tr .. lunı ıs.-~ 

-Bitmedi-

. Bulgar papasları 

Bir Bulgar gazetesi 
Papas kisvesinin 
Islahını istiyor 

Sofyada çıkon belli batlı gazetelerden 
Mir gaz le;İ Bulgar Papaıılarmı e1bisc
leri hakkında yazdığı makalede diyor ki: 

" Bulı:ar Papasları için başka· ve da· 
ha rahat bir elbise lazımdır. Cünkü Pa· 
pasların bugünkü elbiselerini -temiz ola
rak muhafaza gayet güçtür. Papasların 
uzun saçlarını gizleyen ıerpuılan için 
de vaziyet aynıdır. Saç ve sakallarının 
bir k ... nını kesmekle Ruhaniler nüfuzla
rından hiç bir §ey kaybetmezler. Kilise 
kanunlan ne rahat elbise &'iymemeği ne 
de hıh:ıuıbaya riayet etmemeği emre
der. Şunu da unutmamalıdır ki Bulgar 
Papaslarmın ekserisi köylerde oturmak
tadır, hall>uki köylerin vaziyeti, ruha
nilerin !?iydikleri elbiselerinin ve kıl.k~a
rının temiz tutulması için liznn~elen 

tartlan haiz bulunmamaktadır.Diğer taraf 
tan Papasların buıı:ün ıı:iydikleri elbise
ler ıı:ayet pahalıya mal olmaktadır ve 
b.ur:ıdan dolayi da Papaslar 11k sık yeni
sını yapamamaktadırlar. Halbuki iyi te-. , 
mız ve rahat giyinmiı bir papa., her bal. 
de çok mülıinı olan vazifesini daha mü· 
kemmel olarak ifa edebilir. 

H oHanda sefaretinin bü
kômetimize teşekkürü 
ANKARA, 26. A.A. Londra-

Melburn hava yarıılarına ittirak etmiı 
olan Uivel adındaki Holanda tayyareoi
ne memleketimizde iken hükiimetinıia 
tarahndan eösterilen yardımdan ve ko
laylıklardan dolayı Holanda sefareti hü· 
kumetinin teıekkürlerini bildinniıtir. 

MILL\YET'in yeni 
adı olacaktır. 

MiLLiYET PERŞEMBE 27 K.ANUNEVVEL 1934 

IHARlCi-HABERLER 
Şarki Avrupa andlaşması için 

Fransa ile Sovyet Rusya 
arasındaki protokol 

MOSKOVA, 26.A.A. - Şark Avrupa 1 
andlatmau hakkında 5 birinci kanunda 
Cenevrede Fransa ile Sovyet Ruıya ara
sında imzalanan protokolun metni :ju
dur : 

" Fransa Cumhuriyeti dııarı iıleri ba· 
kanı ile Sovyet Rusya dışarı itleri halk 
komiseri, hükumetlerinin müteşebbisi 
bulundukları bir tark andlaımau akdi i
çin yapılmakta olan müzakerelerin bu
günkü hali hakkında Cenevrede noktai 
nazar teatü 'ı , de bulunarak derpiı olu· 
nan uluslar ara11 mukavelelerin akdine 
devam etmek yolunda her iki hükumetin 
müıterek kararını müıahade etmiıler
dir. Girişilen müzakerelerin daha faal bir 
safhaya intikal etmek üzre bulunduğu ıu 
ana Fransız ve Sovyet Ruıya dııarı itle
ri bakanlarıkendi hüklımetleri namına a• 
§ağıdaki battı hareketin ittihazını kar
ıılı:ldı: olarak taahhüd etmek hususunda 
mutabık kalmıılardır. 

1.- iki hükumetten biç biri misaka it· 
Ural< edecek olan ve bilhassa buna esas 
itibariyle henüz muvafakat etmemiı bu
lunan hükıimetlerle olan münasebetlerin
de, mıntal<l!'.vi f"J'k andlaımasınm veya 
buna bağlı anlatmaların ihzar ve akdini 
tehlikeye düşürebilecek veya mülhem ol
duldarı fikre muırayir olabilecek iki ta· 
raflı veya bir çok tuaflı siyasal anlapna-

Noel dolayısiyle 

İngiltere kralı 
Radyoda ulusa 
Bir söylev verdi 

LONDRA, 26. A.A. - Havas ajan-
11ndan : Kral botinci Jorj, Noel yortu• 
su münasebetiyle radyoda lngiliz ve im
paratorluk tebeaama hitaben verdiği ıöy
levi fU suretle bitirmittir : 

" t::ğer sesim uzak Hindistana ulaşır· 
sa, bu sesin Hindistan milleWıe olan 
daimi sevgimi ve onun da büyük aile
mizin birliği içinde kendisine düıen 
mevkii anlamasını ve tamamen takdir 
ebneıini görmek arzumu oraya götürme• 
sin iıterlın. 

Noel tenliği en ziyade bir aile mera· 
simidir ve beni dinleyen hepinizin Kra
la ne dereceye kadar bağlı ve brbiriniz 
en büyük bir aile düıüncesiyle ne kadar 
birleşmiı olduğunuzu anlamanızı isterim. 
En candan di!eğim bu düıünce ve istek
lerin kuvvetlenmesi ve daha ziyade va
pılmasıdır. Acun endiıe içindedir. MÜ§
küllerimiz~ bu aile ruhu ile karıı koyar
sak muzaffer olacağımızdan eminim . ., 

Efgan - lran hadisesi 
TAHRAN, 26.A.A. - Efıı:an asileri

nin Zurabad'a taarruzlan üzerine olan 
biteni yerinde tetkik e!mek ve ölenler
le beraber zarar ziyanın bir bilançosunu 
yapmak üzere yüksek zevattan müteıek
kil muhtelit bir komisyon teıkil edilmit
tir. 

lar akdini istihdaf ed~n müzakerelere 
yanaımıyacaklardır. 

2.- Bu hususta, iki hükumetten her 
biri, alakadar hüklımetlerden birisi ta• 
rafından böyle bir mahiyeti balı olabile
cek bir teklife ne vasrta ile oluna olsun 
karılaıtığı takdirde diğerine bu teklifi 
bildirecektir. 

Bu vecibeler, ıimdiki diplomatik te
t~bbüsün devamı müdıfetince olduğu ı;i· 
bı, aynı umumi düıünüş ve aynı kaygı ile 
bu teşebbü•ün yerine ikame olunabile
<ek diğer her türlü muahhar teşebbüsle
rin İmtidadınca muteberdir. iki hükumet 
bu tetebbüslerden ancak devamlarında 
bir faide olmadığım mÜıtcrek bir karar· 
la muşahade ettikten sonra vazgeçecek
lerdir. Bu takdiı·de ise aynı fikirle ve yi
ne böyle bir maksatla biribirine vermeği 
muvafık görecekleri yeni teminat huıu
•unda aralannda iıtiıarede bulunacak· 
!ardır. 

. İki hükumet, Fran11z-Sovyet diploma· 
tik teıriki mesaisinde böyle bir devam ve 
tesir zımanmın, cereyan etmekte olan 
uluslar ara11 müzakerelerinin muvaffa· 
kiyetini kolaylattıracağına ve aynı za. 
m.mda iki memleket ara11ndaki hükumet 
~üna.sebetlerinde karıılıklı itimadın ~ 
vıyesıne de yarayacağına kani bulun
maktadırlar., • 

Amerikada 

iki tren çarpıştı 
Enkaz altından 
15 ölü çıkarıldı 

HAMiL TON, {Ontario), 26. A.A.
Şikagodan gelen ekspresle Ontario' dan 
London'a giden seyyah treni arasında 
kuvvetli bir çarpıfma olmuıtur. Bütün 
hiziyle gitmekte olan ekspres kendisine 
yol vermek üzere yandaki hat üzerinde 
duran omnibüs trenine arkadan çarpmıı 
ve son vagonu harab ebnittir. Bu va
&'onların yolcularından bir çoğu ölmüı
tür. Şimdiye kadar 15 ölü ve 30 yaralı 
bulunnıuıtur. Ankaz altından daha yara
lı ve ölü çıkacağı zannedilmektedir. Ka
zanın itaret yanlıılrğından ileri geldii(i 
anlaşılmaktadır. 

Yunan kabinesinde 
ATINA, 26 (Milliyet) - Siyasi ma

Jıafilde, kabinedeki tadilatın bugün ya
pılacağı ve yeni bakanların hemen ye
min edecalderi aöylenmektedir • 

Arnavutluktaki Rumlar 
ATINA, 26 (Milliyet) - Arnavut

luk lıükUmetince memleketlerinden baı
lı:a yerlere sürülmüı olan rurnlann no
el yortuları münasebetile memleketle • 
rine iade edildiklerini Tiran sefiri bil
dinnektedir. Fransız komünistlerinin 

Staline hürmetleri Bir Yunan müddeiumumisi 
PARIS, 26.A.A. - Fransız komünist 

fırkaıı merkez komitesi Bay Stalin'c 55 
inci yıl dönmü münasebetiyle, Omanite 
gazetesinde çıkan aıağıdaki heyecanlı 
yazıyı yollamııtır: 

" Stalinin tah11nda, kapitalizm boyun. 
dur_uğu~u kırmak, faıizmi mağlub etmek 
ve ınkılabla kurtulmak istiyen bütün a
c~nun ~ıtimar edilen milyonlarca işçisi .. 
nın tefı ~e bolıev~ fırkaıırun, teı r:niev
~ı. zafe?yle aosyalızm kuruculuğu za!e
nnı temın eden, muzaffer ıefi Lcninin ha 
lefini selaınlarız. 

Acun iıçilerinin vatanı olan Sovyetler 
birliği sosyalizminin yapıcısına, acun 
proletaryaSJnın ,efine, aziz ve büyük ar
kadaınnız Staline selim.,, 

Kayıp tayyareciler 
PERPINYAN, 26. A.A. - 1933 de 

yetil burunda tayyareci Gate ile Breke'
nin kaybolmalarından ötürü çıkan bazı 
taialara bakılırsa tayyareciler ıağdırlar 
ve fakat ecntbi bir devletin emriyle 
kendilerini e:izlemektedirler. Buna muka
bil mıntaka yerlileri tayyarecilerin ada
ya indikten sonra öldürüldüklerini iddia 
ediyorlar. 

Dün bu hususta tahkikat yapmak için 
araştırma tayyaresi bir yolcu ile birlikte 
Fransız kinesine doğru yola çılrmııtrr. 

Kar fırtınasına tutulan 
bir vppur 

ANVERS, 26.A.A. - Halifala açıkla
rında bulunan Emil Franki ismindeki va
pur bir kar fırtına11nda dümenini kaybe. 
derek s. o .. ~· t~hlike itareti vermeğe 
baılaması uzerıne Hanri Ja1par Belçika 
vapuru yetiıerek Emil vapurunu yedeğe 
almııtır. Dün buradan kalkan iki &'emi 
de bu ıabalı vaka yerinde olacaklardır. 

Birinci genel müfettiş 
DIY ARIBEKIR, 26.A.A. _ Biril>Ci 

ıren~l miio.'et~ı Bay Hilmi bugiin Diyan
bekırc ırelmıı, memurlar ve halk tarafın
dan karaırlanmııtır. --Lizbonu au !>astı 
L~ZBON, 26. ~.A. - Bütün ırece fır

bna ıle karr,1k yagmur yaimıe ve -.hrı' 
0 ah 11 J ' ' T s- D 

~ıagı ır a. e ennı su basarak münak.a-
""tı durdurmuıtur. Zarar çoktur. 

ATINA, 26 (Milliyet) - Adliye 
bakanlığı Venizelos suikaıti davasında 
müddeiumumi bulunan Riganakosun A· 
tinada Üç senelik müddeti ınemuriye
tini doldumıuı olduğundan tebdil edil
diğini temyiz mahkemesine bildiril
miştir. 

Türk - Yunan dostluğu 
ATINA, 26 (Milliyet) - Ba§bakan 

Bay Çaldaris hükumet taraftan Tipoı 
ıazetesine yaptığı beyanatta Türk • 
Yunan münasdıoatırun pek samimi bir 
tekilde devam etmekte olduiunu gör· 
melde p.ac memnun olduğunu, soy adı 
meselesinin de arzu edildiği surette hal· 
!edileceğini tÖylemiıtir . 

1 Harici küçük haberler l 
• lr"" dıı iıleri bakanı Kazimi Han 

ile lran heyeti, lrak müracaatının müza
keresinde mem!eketlerini temsil etmek Ü· 
zere Cenevreye hareket etmiılerdir. 

• E vvclki ırün Paris civan iısizlerİ· 
nin 20.000 çocuğuna Bay·• Lebrun ile 
Bay Flanden'in önünde oyuncak dağıtd
mııtır. Çocuklar Gran Palenin büyük sa• 
!onunda sirk, tiyatro, sinema ıribi eğlen• 
celerden istifade etmiıler. 

• Pariste Sen nehrinde 1906 danberl 
her yıl yapılmakta olan yanılar bu se• 
ne de her zaman görülen kalabalığı cel
betınit ti Yarışa 23 yiizıreç iıtir8k etmiı 
ve Thevenand, Guilhaumand ile Char
pentier'yi geçerek yarııı kuanmıştır. 

Meıhur kadın hastalıldan mutabaı
mı ve bir çok bilgı eserlerinin müellif 
Roma ayan azasından Emestıo Pestaloz• 
zi 94 yatında ölmüıtür. 

• lstrea'te tayyareci Delmot kapalı 
devre üzerinde ~aatta 502,465 kilometre 
ile yeni bir sürat rekoru elde etmiıtir. 
Tayarcnin konlrol aletleri henüz ölçül
memiştir. Tayyare PÜrati, dönmelerinden 
birinde, saatta vasati 514,280 kilometre
yi bulnıu~tur. 

• Kubada Noel eğlencesi eıınasmda 
bir evde bomba patlamıı ve altı kiıi ağır 
ıurett" yaral3tunJfttr. 

Bilecikte üç katil ölüm 
cezasına çarpıldı 

•••••••• 
Yere gömülü altınları almak için 
yapılan feci cinayetin ta/ si/atı 
BiLECiK, 26 ( A.A.) - Silahlı ve m~keli üç kişi bir gece Yenişehi· 

rin Kozdere köyünden Şerif oğlu ihtiyar Halimin evini,eıı sahipleri uyk14 
da iken b~arak Halime ve karısı Ayşeye işkence J'apıp küp içeri&irıde 
yere gömülü paralarını clmışlar ve bu mücadelede tesh!s edildiklerini 
anlıyarak Halimi ağzından çifte kurfunu ile ve müte'addit yerlerinden 
kama ile öldürmüşler, karısı Ayşen in de ayaklanna bıçak 1aplayıp ve 
ba,ındaki bllf örtüsü ile boğarak öldüğüne kani olduktan sonra savuf· 
mu#ardır. Halbuki Ayıe ölmeyip bayılmı, ve katiller yrıkalanmıftı.Bun 

ların muhakemesi Bilecik ağır ceza mahkemesinde görülerek nihayet bul 
muş ve bu tüyler ürpertici cinayeti yapan Yenİfehirin Cihadiye köyün • 
den Hüseyin oğlu Mustafa, Hasan oğlu Ha~im ve Mehmet oğlu Hüscyi
nin suçları belli olduğundan üçü de ölüm cezasına çarptınlmı,lardır. 

Sivas - Erzurum istikraz tahvilleri 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Sivll6. Erzurum utikrazının 2 mü· 

yon liralık A tertibi tahvilleri ikiııcikanunun önünde satışa çıkardacak
tır. Bu tahvillerin faizin yüksek olması dolayısile çok kua bir zaman&a 

· satılacağı fİmdiden vaki müracaatlardan anl1Jfılmaktadır. 

Başkan Kazım Özalp geliyor 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Büyük ulus kurultayı bafkanı Gen~· 

ral Kazım Ôzalp bu akşamki trenle lstanbula gitmi,tir. 
Kazım ôzalp, durakta Başbahan l•met lnönü ile Dı,arı ipleri, Aıl • 

liye, Sü bakanlan ve mebualar ve bankalıklar ileri ırelenleri taralıntlaıı 
uğurlanmıştır. 

Kayseri - Ulukışla hattında 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Devlet Demiryollarının Kay•erİ. U

lukışla kı.mında bir demir köprü yerine konulacağından bu ayın 28 İn· 
de Ka;•seri yolu üzerinde yolcu taşı nmıyacaktır. 

Eski Japon 
Elçisi gitti 

(Başı l inci sahifede) 
kanına ta!:.dim ederken ı>ÖY':ediğim nu 
tukta Tü..k • Japon ticari münaaeba • 
tında bazı ı;üçlükler mevcut olduğu
na, fakat her iki tarafın hüsnü niyeti 
sayesinde bu gÜçlük!erin balledileoeği 
kanaatinde bulunduğuma İfa.ret et • 
m ·,ı:ım.. ümitlerim bir sene zarfında 
tahakkuk etti. Ve ticaret muahedesi 
geçen nisanda tasdik edilerek meri • 
yete girdifi ı:ibi üç gün evvel Anka .. 
r ada lak .ı.l esasına müs.tenit yeni bir 
f c aret n. !aşması imza edildi. Dııişleri 
B kıını I ay Tevfik Rüştü Araa ilk de 
fa olarak ( A r;ıs) aoyadile bu an!atnıa 
yı inıza etti. Bu anlaş.mattın eaa.aı ıu· 
dur: 

Jl.'"pcmya Türkiyeden ne mikdar 
mal ister se, Türkiye de o mikdar mal 
ithal edebilecektir. Takasta müsavat 
esası kabul edilmitt·ır. 

Biz ıimdilik Türkiyeden pamuk a,. 

lıyoruz. Buraya da pa:nuklu kuınat • 
lar ithal ediyoruz. Hatta bisiklet ve 
dişçi sandalyesi de ithal etf ğimiz va
kidir. 

Japonya ile Türkiye arasındaki ti • 
cari gü9Aiğün ortadan kalkmıı olma
:und n dolayı çok memnunum. 

Bu aktamdan itibaren güzel mem 
leketinizi terked <yonun. Buraya gel
mezden evvel yeni Cumhuriyet Tür • 
kiyesi hakkında birçok şeyler okumuı 
twn. Bu sebeple memlekclıinizi tanı
yordum. Buraya bir ımı'.i§ahit gibi gel
m "ttim. Fakat Türkiye hakkında öi • 
rendiğim iyi teYler, bana bu memle • 
keti görmeden daha sevdirmişti. Bir 
aene kaldı.ktan ıonra bugün sizlerden 
müteessiren ayrıhyonun. Adeta çok 
aevdiğim bir yerden arzum hilafına U• 

zaklaıtırılnuş g ıbiyim. Y aılnız memle 
.ketinize ait güzel hatıralar, bu teesıÜ• 
rümü biraz hafifletiyor. Türkiyede gö 
rüıtüğüm hükumet adamları bende çok 
kıymetli hatıralar bırakmıtlardır. Bü
yiilı: Ba~kan, ismet lnönü, Tevfik Riiftü 
Aru, Şükrü Kaya ve Ali Rananm hep 
hayranıyım. Türkleri, böyle vazife! ... 
rine bağlı bükiimet adamlarına ma • 
li:k oldukılarından dolayı tebrik ede • 
r.m. 

Yeni $elir 
- Japonyanın Ankara sefirliğine 

Kanada orta elçisi M. Toıru Gava ta• 
yin edilmittir. Yeni sefir Japonyayı 
300 sene idare etınit olan eski ariıtok 
rat bir aileye mensuptur. Pederi bir 
Prenatir ve bir zamanlar iyan reisi i
di. M. Toıı:u Gava 25 Kanunusanide 
Beringaria vapur'le Kanadadan hare 
ket edecek, Londra ve Parise uğradık 
tan sonra ancak ıubat ortalarına doğ
ru lıtanbula gelecektir. 

Silcih$ızlanma mueleai 
- Vqington ,muahedesinin feshin

den aonra, sil8.bsrzlanma meael.eai et• 
rafında bugünkü vaziyet nedir?. 

- Japo:nya, bildjijiniz veçbile Va • 
tington muahedesini bugünkü terait 
ve vaziyet ile a..bili telif olmadığı i • 
çin feshetıniıtir. Japonya bugiin baı· 
ka metotlar dahilinde ve daha ma • 
kul şartlarla yeni bir anlatma yap • 
mak istiyor. Fakat Vqington muahe
desindeki metQtları ula kabul ede • 
meyjz. 

Japonya tecavüz kuvvetlerini azalt 
mağa, mildafaa kuvvetlerini alıkoy -
mağa taraftardır. Yani büyük gemile· 
ri azaltmağa mukabil lll<'mleket mü
dafaa>ı için küçük ıı:enıileri alıkoy -
mak isteriz. Bunu elde ebnek için her 

Ata türkün 
Ankara ya 
Geldiği gün 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Ata• 
türk Ankaraya ilk ayak bastı!;ı günün 
yıldönümü dolayıaile bu gece Ho lke • 
vmde terılikler yapılacak Bayönder 
ve Taı bebek piyealeri Miıneye kona· 
caktır. 

Değiştirilecek levhalar
dan resim alınmıyacak 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Soy 
adlan dolayııile değiıtirilecek tabell 
ve levhalardan damga resmi almmamuı 
maliye bakanlığınca defterdarlıklara bil. 
dirilmiıtir. 

devletin hususi menfaati ile telif ka· 
bil olan yeni bir esas kabul etmek ka· 
b:Jdir. Biz devletlere umumi tonaj mik 
darının tahdidini teklif ettik.. Her deY 
let bu mikdar dahilinde olmak üzera 
istediği tipte gemi yaptırabilınelidir. 
Me&ela J aponyanın denizaltı g.-niai • 
ne ihtiyacı vudır. Aıınerika Birleıik 
hüklımetleri büyük &'emiler, lngiltere 
kruvazör istiyor. Bu esas dahilinde hes 
devlet serbest olmalıdır. Japtlnva U• 

mumi tonaj mikılannnı tahdidini tek• 
lif etmekle beraber gemilerin tipini ia 
tediği ıribi seçmekte aerbestisini muha 
faza etmek iatiycıır. Biz sili.lılarmuu 
azaltmak isteriz. Bugün Japonyanm 
filosu 800 bin tondur. Bu Vqington 
muahedesini imza etnıiJ olan lngilt ... 
re, Fransa, ltalya ve Birlet'.k Amerika 
hük&netleri hariç olmak üzere, di • 
ğer devletlerin tonaj mikdarına mü • 
&avidir. Müsavat esasma riayet tarti. 
le itte bu mikdan da indirmek iateriıı. 
lıte Japonyanm ailahsrzlanma iıin • 
deki noktai nazan budur. Bu fikri di
fer d.,,letler kabul etmediği için mü• 
zakerat durmuıtur. Yeruden müzake
reye ne zaman batlanacağmı da he • 
DÜZ bilinmiyor. 

Sooyet • Japonya münaubatı 
- Sovyet Rusya ile Japonya miina 

sebatı ne haldedir?. 
- Sovyet • Japonya münaaeba.tnı

da bence hiç bir tehlike yoktur. Man
çurinin §İmalinde bulunan demiryolu 
Japonya tarafından &atın alın .. ıktan 
aonra münaaebatm rengi değitmittir. 
Bu demiryolunun aatmalma meseie -
sinde halli lazunıı:elen bazı teknik nok 
talar vardır. Meaela bu hatta çalıııp 
ta itlerinden çıkarılacak olan Sovyet 
memurları meesleai, demiryolunun &a• 

tmalma bedeli için Japonyanın Mao
çuriyekefaleti gibi bazı meseleelr var 
dır ki henüz halledilememittir. B~zı 
bedbin kimaeler ufukta daiına aiyah 
bulutlar görmek isterler. Ayni fikir -
de olan bazı Japonlar da vardır. Fa -
kat ~~eket verıitt ki, Man,uri rün· 
den gune kuvvet buluyor. Biz vaziyet .. 
ten çok memnunuz. Orada yapılacak 
daha çok i~imiz olmakla beraber Maa 
çuride herıeyi iyi gidiyor. Buna ba • 
karak Sovyet • Japon mÜnasebatında 
tehlike yoktur, diyebil'riz . ., 

Ankarada sefaret bin-
M. Mwhakoji, kendisine veda e • 

ederken dedi ki : 
- Ankarada bir sefaret binası ya • 

pılmasıru teklif ettim. Fakat bütçe n 
ziyeti do'ayısle bunun kabul edilôp 
edilmediğini bilmiyorum.,, 

Ve aonra ilive etti: 
- Güzel ın~mkketiniL 'n saadetini 

d·lerim, siz de benim ribi Türk • Ja 
pon dostluğunu artırmak ı in ralı~ı • 
ruz ... 



- Gezgin yazılan -

Uzaklan düıünceler! 
YUTddan uzaktayım amma aklım 

•e duygularım orada ... Ne iyi görsem 
Oraya yoruyorum ve bizde olmayan 
ile lı.ötü görşem övünüyorum. .. Bunun 
t.a,ka türlü olması mümkün değil ... 

••• 
Londrada baıık haftalık m cmua gi 

lıidir. Bilmem anlatabild:ın mi? .. Bir 
haftalık balık, haftalık mecmua gibi 
la.u aayılır. Onun içindir ki, bir lokan 
lada balık piıtiğini herkes kokanın -
elan duyar, ile b':-'m gibi balık yer -
ken denizle ağz _, arasında bir çey 
reh gÜn geçmesini fazla 11örenler, bu 
kakadan tiksinirler... Tam mıinasile 
orijinal bir Türk kadını olan anam bu 
kokulardan dolayı burada artık balık 
lalını ettirmiyor. lıin tuhafı fU ki; don 
clurma gibi hemen hepsi buzdan sııkan 
lıu balıkların kokusundan fikiiyet e • 
derseniz scı:tıcı aİ%e: 

- Balık biraz kokarak yenir ... di
)e akıl öğretir ... Burada halk balık di 
Ye can 11erir, liikin dokuz milyona ya
kın kenarlarda tutulan balıklaT yetİ§
mez 11e gelmez. Onları yalıdakiler yer 
ile buradakilere açık deni:derde bü -
;yük gemilerle tutulmuı ve bir halta 
.buzda kalmı§ balıklar gelir ... 

Memleketimizin tabii servetini bi
liyor muyuz, bilmiyor muyuz? Belli 
değil ... Biliyorsak bu balık servetini 
dünyaya oe seyyahlara neden haber 
ııermeyi.Jı ... diyeceksin~ ki: 

- Elendi! (pardon) Bay! Bizde ta 
-.e balık var diye /ngiliz kalkar da Lon 
dradan lstanbula gelir mi?. gelmez ... 
'Amma bir memleketteki böyle yiyf!· 
cek içecek, görecek il• lıokfoyacağa d..;;. olan gÜzellilıler vır ~nginfilrler 
birer birer ve ayrı ayn sa)da döküle 
birleıir aıe oraya gelen rıdamların hoı 
lanmoyacalıları birçok ııe çefİI ıeyler 
toplayan bir (hep) olur. Düşünüyo -
rum: Burada bir lokanta sade lüler, 
kılınç, barbunya, uskumru, le11relr &le 
kefal gibi emsali bulunmaz. balıkkm
rnı.%1 ue tadı eıftz istakozlanmızı .sat
sa kapısında polislf!r nöbet tutarlar, 
o kadar hücum olar. Halbuki böyle 
bir fCY değil burada bi:ı;cle bile yok. 
Balıgiyl" meıhur bir lokanta göstere· 
bilir misiniz?. Paramız yok onun için 
ııkarayı:r.... diyemeyiz. Tabii zengin 
bir yurclun atılma lıuvııeti a;z çocukla
nyı:ır.I. Ne yazılı! 

••• 
Londracla çamur var. Tahta lıaldı

nmların iistüntlf! bile ... Çünkü ıehrin 
içincle geni§ parklardan geçen yollar 
uarclır. Her tekerlek ile hn ayalı bu 
parlılann çamurlarından birer parça 
o tahta kaldırımlara getirir 11e ıehir 
ramur olar .•• Sokaklarda aiiprüntü de 
az deiilclir. Halkın bir taraftan gidip 
bir taraftan gelmesi kaicle8i de yok. 
lngilizhr galiba halkı pek ıiirü haline 
getirmek in..,.;yorlar. Kalahauk saat· 
lerde biraz güçlük oluyor amma, bere
ket aıersin ( aori) kelimeaini çatıp (sa
ri) diyip geçiyorlar ... 

Pariste iken düfÜnmÜftÜm ... Bizde 
neclen tahta kaldırım yapmazlar ... Bu 
tahtalar çamdır il• traııer<lere yapılclı
iı gibi lıalranlanmdşır ... Kesimine ke 
simine yere döıenir ııe pek rahat olar. 
Ne haclar aıınsa taı gibi bir santim 
kaybettikten sonra kaypaklandığı için 
deği§tirmelı istemez. 

BZiyiik orman şirlıet/erimi:ı; ııar. Bun 
lardan biri lstanbulda bir bü)liik cad
denin küçük bir kumını böyle tahta
dan yaptırırsa da latanbul belecliycırİ· 
ne rıümane ııerirıe?. Hem temi:dilt, 
hem rahatlık, hf!m •okak gürültÜ>Ü, 
hem kundurayı az eskitmesi, hem de 
kereste sanayiine yeni bir kazanç ile
ci/esi olması yüzünden iyi olur. Am -
ma biliyorum; Bandırmadaki paket 
taıı ocağı lstanbul belediyesinindir. 
Sonra onu ne yapar"'? Şehrin dq ma 
hallelerine - her yerde olduğu gibi -
onlardan döşf!r. Çok geçit yeri olan -
larma tahta d~eriz ... 

Odalannda imiıim gibi görüyorum: 
/~tanbul Fen h"yeti bu yazımı okur · 
ken istihfaf ile gÜIÜmaeyeceklerdir. 
Hakları ı>ar, o kadar biliyoralr ki; bu 
lıüyük bilgilerini tatbik etmeie lstan
bul küçük geliyor. 

••• 
Suren dolayı burada binlf!Tce yol

cu yola çıkamadı. Halbuki (Noel) yor 
tasa /ngilterenin en büyük bayramı -
dır. Trenler, sisten dolayı kalkmadı • 
fından bu yolcualr istasyonlarda bir 
müddet bekledikten sonra evlerin" dön 
müıler ... 
Anamın dec!iii 11ibi: 
- Kabadayı ile sisi dağıtsın! ... 
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OKONOMI 

Dış panayırlarda 
Türkiye 

--o-

Milli komite için hazır
lıklar haylı ilerledi 

Dıt aergi ve panayirlerine İ§tİrak 
için tetkil edilecek (milli komite) ba
zırhklan ilerlemİ§tİr. Bu işle uğra§an 
komisyon gelecek hafta içeriainde aon 
defa toplanacak ve milli k.omıitenin .,_ 
aaalarını tamamlıyacaktır. Oğrcndiği
mize göre, önümüzdeki sene acılr..-;tk 
dıı panayırlara iıtirik için derhal ha· 
zırlıldara giriıilmesi kararlaıtırılnq -
tır. Bu yıl, Bari, Pari.a, Brüksel bey -
nelmilel panayirlerine milli komitenin 
çizeceği eaular dahilinde iıtirakimiz 
temin edilecektir. Milli komite, bu iı 
için geniı b'r çah}Dla ydlu tutacak, 
tacirle!'le daimi tema• halinde buluna 
caktır. 

• Otu% bef lıu:ı;u - Bu yıl, Karaca
beyden ilk olarak tehrimize 35 kuzu 
gelmiı ve hayvan boraasmda kilosu 
52,5 kunqtan ayakta satılınııtır. 

B. Şükrü Kaya 
Dün şehir 
İşlerile uğraştı __ .,._ 

Bütçede daha faydalı de· 
ğişiklikler yapılacak 
I.tanbulda bulunan lçbakan Bay 

Şükrü Kaya dün öğleden sonra vali 
ve belecLye reiai Bay Muhittin Uatün 
dağ ile birlikte Cumhuriyet Halk fır
ka.at .btanbul merkezine gitmiı ve u • 
zun müddet fırka vilayet reiai doktor 
Bay Cemal ile görüşm~tür. Bundan 
aonr~ belediyeye giden Bay Şükrü Ka
ya vali ve belediye reisi Bay Muhit
tin ile I.tanbulun vilayet ve belediye 
itleri üzerinde konu~'11Uf ve birçok 
malumat almıttır. Baybaknn belediye 
reisi ile belediye da"mi encümenine gi 
derek yapılan iıler üzerinde tetkikat 
ta bulunmU§tur. Belediye daimi encü 
meninin dünkü toplantıaında htanbu
hm yıllık bütçesi görüıülmekte idi. 

lçbakan bütçe işinde ıelıre daha 
faydalı bazı değiıiklikler yapılmaaı -
nı j&temiı, bunun Üzer4ne ça.hımağa 
başlannuıtır. 

Bundan aonra sayl., v ıe.rçimi itleri de 
tetkilı ed.ilıniıtir. Ba,ı...kan ııeç vak • 
te kadar beled yede ka dıktan aonra 
aynlmıthr. 

Bugün öğleden ..,.,,.. latanbul Hal
kevine gelerek şube a.z:alarile görüş.e .. 
cektir. 
·-----~---o-~~----~ 

8ELED/YEDE 

Nüfus yazımı 
İçin hazırlık 

--o-

Numerotajdaki yanlı;lıkla
rın kontrolun:ı başlanıyor 

Yakında yapılacak nüfus yaz:mı i
çin İ•tanhul belediyeai numarataj yap 
tırmıf ve her binayı tesçil ettirmitli. 
Nüfus yazımında bir yanlrılığa mey • 
dan vermemek için tesçilin doğru o -
lup olmadığı kontrola baılannu§tır. 
Belediye tarafından seç"lıni§ olan iki 
memur numarataj esnasında tesçil , 
edilen bina!arın kaç kat olduğunu, i -
çinde kaç nüfus oturduğunu teabit et
mektedirler. Bunlar evvelce yapılan 
kayıtlarla karşıl;ııtmlac<ıl.ttl'. Kontrol 
bir ayda bitmiı olacaktır. 

'" Vatmanların ehliyeti - Tram
vay vatmanlarının ebliyetnamelerin'n 
tetkikine baılanmıftır. Ebliyetaiz vat
manlar itten çıkarılacaktır. 

içilecek su ve el yıkama 
boruları 

Lokantalarda el yıkama , . ., içilecek 
au borularının bir arada old 0 '11 ııörül
mÜ§tiir. Belediye bunların aynlması -
nı ve içilecek su ile yıkanılacak aula
rın ayrı ayrı yerlerde bulunnuuı ve ay 
n bölmeler yapılmasını alakadarlara 
bild'.nniıtir. 

Bisiklete imtihaıı 
1 

J MAHKEMELERDE 

ı 400 altın 
Eksik mi? 

1 
l 

Vapurculuk şirketinin yeni vapuru 
Vapurculuk fİrketinin Loyd Triyestino kumpanyasından •atın aldığı gemi

lerclen Bulgarya ııapuru bugÜn limanımı= 11elecelıtir. 3845 tonluk olan Bulgar• 
ya vapuru 14,5 mil yol yapabilmelıted ir. /feriainde lüks kamaralar, mütead • 
dit salonlar ve banyolar ve ayrıca telsiz telgraf ııardır. Şirket bu yeni 
g"miye (Güneysu) adını verecektir. Kampodoğlio adınduki di -
ğer gemi ele bef gÜne kadar limanımı:ı;a gelecektir. Bu 11apurla, Vapurcu -
luk fİrketinin hissesine düıen tonaj mikdan artacaktır. Yeni gemiler, Hneba • 
ıından itibaren Karadeniz ve /zmir poştalannda işlemeğe baıLıyacaklır. 

l'OLISTE j MAARiFTE 

Kadını 
Böliişemediler l 

--o-

Biri yaralandı öldü, 
öteki hapishanede 

Erenköyünde imam Halidin evinde 
llgazlı Hiısey:in namında biri oturmak
tadır. Ve ayni köyden amele Abdullah 
oğlu Mdınıet namında biri de varılır. 

Hüaey:İn ile Mchmeclin bir müddet
tenberi araları açılnuıtır. Geçenlerde 
Mehmet, Hüseyine kendinin görüşmek
le olduğu kadınla bir daha görüıe.me • 
mesini teklif etmi.§, fakat Hüıcyin bu· 
na ehemmiyet vermemiş ve eskisi gibi 
kadın ile görüşmeğe devam elnıİJtİr. 

Bunun üzerine Mehmet evvelki ak
ıam Ercnköyünde Yolağzında Hüseyi
nin yolunu bekl~mit ve önüne çıkarak 
kadım terkedıp etmiyeceğini sormuş, 
Hüseyin de bırakmıyacağıru söyleyince 
yanmda bulunan kama ile Hüsey:ini a
ğır surette yaralamıştır. 

Sonra kaçmıştır. Polisler yaralıyı 
tedavi için eczaneye götünnüıler .ise 
de Hüseyin orada ölmüıtür. Katil po -
!isler tarafından dün sabah yakalanınıt
tır. T aıl>.kikata müddeiumumilik el koy
muı tur. 

1 ao koyun 
can 

en kaz altında 
verdi 

Evvelki gün Karaağaç caddesinde 
tüccardan lh•an Kemalin ot deposuna 
yağmurdan barınma:. üz..-e 460 kadar 
koyun konulmuştur .Yağan yağmurlar
dan deponun duvarı yıkılmış ve 180 ko
yun enkaz altında kalarak ölmü~ler -

" dir. 

Yedi gun kumbara 
müsalakaları 

Bqinci tutum 'Ye yerli malı yedi gÜ· 
nü dolayısile ulusal ökonomi ve tutum 
kurumu tarafından tertip edilen Banka· 
)ardaki kumbara bo§altma ve kumbara 
alma yarışında Türkiye Ziraab Banka
ıında kumbarası o!upta muhtevasını ye
di gün içinde Bımkaya yatır, nlar ara
sında Kaınnp&§a hacı Hüsrev mahalle
si Tabtaköprü sokak No. 35 Bay İb
rahim, Kadıköy topçu alayı 45 inci bö
lük kumandanı Bay Hilmi ve Taksim 
Şehit Mubtarbey caddeainde Zaman a
partmıan No. 10 Bay Tiryandafilidis ve 
yeniden kumbara alanlar arasında He
kim oğlu Alip;qa çavuı hamamı No. 32 
Bay Kemal ve Zeyrek Tumür han ma
hallesi Piri Mehmcd P. sokak No. 14 
Bay Fuat ve Mahmutpaşa Abit elendi 
han F erhatzadelerden de Ali Avni ka· 
zanmışlardır. 

Kurum bu yarışlarda kazananları ku· 
rumun yaptrrdığı Ata Türk büstü ile 
karıılamaktadır. Yarışta kazananlar ku· 
rumun bu pek değerli hediyeaini görün
ce çok kıvanç duyuyorlar ki bu müka
fat ve bu kıvanç cidden yerindedir. 

Azlık mektepleri 
Diplomaları 

Talebe bir defa da resmi 
mekteplerde 

imtihan o'.acak 
Ec:-ıebi ve c?ca'liyct mekteplerin -

deki talebeler bulunduklan mektep
lerde imtihan olarak mezuniyet dip -
)oması alıyorlardı. Fakat bu diploma
lar Maarif idaresince tasdik edildiği 
halde resmi bir kıyıneti yoktu. Maa • 
r:.f idaresi bunlara meydan vennemek 
İçin bu yıldan itibaren ecnebi ve ekalli 
yet mektepleri me7uniyet sınıfındaki 
talebenin hepıjnin bir<:len resmi r:?ek .. 
tepte iım.tihan olmaıına karar vermi§
tir. Bu karara göre evveli ecnebi veya 
ekalliyet mekteplerindeki talebe bu -
lunduğu mektepte imtihan edileclı:, mu 
vaffak olduğu takdirde resmi melde· 
be giderek .!iploma imtihanına 1;ire· 
cektir. Diploma almayanlar hiç bir hak 
talep edemiyeceklerdir. Kazananların 
diploma!.arı da doğrudan doğruya Ma 
arif vekaleti tarafından verilecektir. 

s:cil fişleri 
ilk ve orta mekteplerdeki muallim 

ler"n yıllık aicil fi§lerinin doldurulma· 
. aı için mekteplere emir verilmiıtir. 

Mektep binaları için istatistik 
lstatisı;~. umum müdürlüğü bütün 

Türkiyede mevcut resmi huawi, eıkal 
liyet ve ecnebi metkep binaları hak -
kında tetkikat yapmağa baılamıtıır. 

Mektep idarelerine göncler:Jen e -
mirde her ınetkep binaoının fotoğraf 
ile birlikte kaç odaaı, kaç sınıfı, neka 
dar talebe alabileceği aorulmu§tur. Ce 
vaplar 15 gün içinde latati.ıtik umum 
m ·· dürlüğüne gönderilecektir. 

Azlık mekteplerinin yıllık 
botçeteri 

Yılh141 münuebet"le Maarif mü -
diriyeti bütün hususi ekalliyet ve ec
nebi mektep ödarelerine gönderdiği bir 
emirde yıl!.ık bütçelerinin Maarif ida
reı ıne gönderilmesini iatemiıtir. 

Kanı şüpheli hayvanlar 
Vilayet ve belediye budutlan dahi

lindeki ruam mücadelesine nihayet ve
rildiğini yazmııtık. 

Hayvanların kanlan ziraat bakanlı -
ğı baytar umum müdürlüğüne ırönde -
rilıni§tİr. 

Umum müdürlük laboratuvar tetki
katı netice>inde kanları fÜpbeli görü -
)enlerin bir daha muayenelerini itte • 
nıtir. Bu gibi tüpbeli hayvanların 
muayenesi için Ista:nbul cihetinde hay
van hastane&inde Usküdar cihetinde ele 
Uaküdar baytaT küçuk sfblıat memur .
ları mektebinde birer laboratuvar açıl
nuı ve §Üpheli hayvanlarda burada 
Mallein tatbikine bqlamnııtır. 

ı.:rean. 
Sel gider kum kalır 

-Oz dille -
tüleri ele ııar. BugÜn bir cleneme de11ri 
mi yaryoru:ıı. Elimizdeki bütün yardım 
cı parçaları birer birer yerli yerine kay
mağa çalııacağız. Kaynaştıracağı:ı;. 
Makine gürültü•üz, takırdı.sız iıleyin
ceyf! kadar uiraşacaiız. Geçen hergün 
bizi çırah'ıktan ustalıia doiru götürü
yor. 

iyi yazı, düzgün yaz.! çıkarmalı için 
elimi:ı;deki öz: türkçeleri tartarak, öl
çüp biçerek elekten gf!çiriyoruz. Ba
kın bir kaç ay e1111el gazeteler de bir 
budun kelimesi geçiyordu. Bunun bir e 
ıi ele ulus•ıu. Once buclunu yolılaclık, 
bunu başka türkçe kelimeleri" kaynQf
tırmaia çalııtılı. Pek carmadı. Sonra 
(ulus)u denedik. Baktık ki o daha yu
muıak, daha elııeriıli, daha dile yatkın. 
Şimcli artılı budun (Halk) yerine 11eçti. 
Bunun gibi binl.,rce ö:ı; türlıçe kelimf!· 
l"ri birer birer kuyumcu gibi elclen, clil 
d.,n geçireceğiz. Seslerine, yazıl1Jları· 
na, yazı içindeki kaynayıılarına göre 
onlann yerlerini bulacağı:ı;. 

Makine kuruluyor il• iıleyiı clf!neme· 
leri yapılıyor. Kuılıumu:r; yok ki iyi ile 
güzel yazıya umudumuzdan daha önce 
llaracağız. Sel gidecek, kum kalacak. 

Burhan Cahil KOROCLU 

Kaybolan bir papaz ke
merinin hikayesi 

Samatya Ampalis kilisesi mütevel
lilerinden Hiristos, Misak ve Vasil ad
lı üç kiti hakkında kilise papası Kalia
ratos tarafından bir iddia aerdcdilıniş • 
tir. 

Bu jddiaya nazaran papas Kalisra
tosun 3 ay evvel bir kemeri kaybolmuı, 
bu kemer bir kaılm tarafından bulun -
muf, kadın kemeri mütevellilere ver
mit. mütevelliler kemerin kime ait oldu
duğunu bilmedikleri için içindeki para
yı saymıılar ve hulduklan 540 lirayi 
bir zabıt varakası ile tesbit ederek sak
lamışlardır. 

Papas kemerinin kaybolduğunu an
cak 3 ay oonra farketmi§ ve kemerini 
aramaya batlamıf, mütevelliler buna 
muttali olunca derhal kemeri çıkanp 
papasa vennitlerdir. 

Fakat papas paraları sayıp ta 540 
lira olduğunu görünce daha dört yü:ı: 
küıür aarı altmı olduğunu ıöyliyerek 
zabıtaya, ve bu kanalla adliyeye müra
caat etmiıtir. Papasın bu iddiası tet
kik edilmektedir. 

Dükt.Anilan alınan kaput.ar 
Adliyeye garip bir hırsızlık hadisesi 

intikal etmiıtir: 
l.ialatada terzi Hakkının dükkanına -

bundan bir muddet evvel hınız ııire -
rek 3 kaput ile bir kısım elbise çalmıt. 
Hakkı da iti zaıbıtaya baher vermiştir. 

Zabıta hıraızı ararken, bir gün Hak
kının dükkanına bir adam gelmi§, 3 ka· 
put getinnit ve bu kaputlilMD tarif et
tiği tdcilde !adıl edilmesini istcmiıtir. 

Hakkı kaputların "~ndi dükkanın
dan çalınan kaputlar olduğunu g•, ün· 
ce hayret etmiı, fakat ses çrkarm• .mı1, 
iti polise haber vermiştir. 

l'olis kaputları getiren bu adamı ya· 
kalamıf, Cemil adındaki bu adam kaput
ları Maçkada Mdımet Emin .. dh biri
ainden aldığını söylemi§, Mehmet E
min yakalamnıf, fakat sattığını ınkir 
etmİ§tİr. Cemilin bu kaputları sabn al
dığını rören ıahitler de aatamn Meiı
met Emin olup clmadığını t•§bis c.Je-
memiılerdir. ı. 

l..cmil ve Mehmet Emin adliyeye 
teslim ohınmuıl&Nlır. Müddeiumumilik 
tahkikata devam ebnektedir. 

o.uma sebebiyet 
Şiıhane yokuıunda Ayfe isminde 

bir kadını çiğneyerek ölümüne sebep 
olmaktan suçlu Remzinin duru§llJaaı 
dün yapılmış ve duruıma bitirilmi~tir. 

lddia makamı mütaleasını cerdet
mek üzere dosyanın kendisine verilmo
aiııi istemiı, muhakeme bunun için baı
ka gÜne bıralalmıt tır • 

Yeni Adliye kadrosu 
Bu ay içinde tatbikine baılanan 

hakimler kıtDununun icaplarına göre 
yeni adliye kadrosu teııhit eılilmiıtir. 

Kadro tatbik edilmek üzere müd
deiumumilikkre ııönderilmigtir. latan -
bul kadrosunun da buııün geleceği u
mulmaktadır. 

Oğrendiğimİze göre, timdiki vazi
felerinde ikiter sene l<almıı olan bütün 
hakimler maaılan birer derece arttı
nlmıt ve bütün bikiınlerin dereceleri 
bu artbnlan maaı üzerinden tesbit e
dilmittir. 

Bundan sonra hakimlerin terfiinde 
bu yeni dereceler esas tutulacaktır. 

° Kaçakfılılı da11alar~ - Gümrük 
kaça1<(ılriı 7apıldıiı iddiaıilo N.Et .,._ 
nayi tirketi aleyhine açılan davaya 
dün gÜıınriil<teki aekizinci ibtisu malı 
kemesinde devam edilmİ.§tir. Dünkü 
cel.&ede ıahitler dinlenm.iş, duru§IDa ha 
• cilı..:tleırin ..,ruftUI"'. •mftll lıçlıı 
bafka ııüne bıra.kılmı§tır. 

• EToin ltaçakcıları - ihtisas mah 
kemeaine verilen eroin kaçakçılığı suç 
lularınm durupnalanna buııün &eki -
zinci ihtisas mahkemeainde ba§lanıla
caktır. 

1 ısOR~A 1 
-----ı (1, Bankumdan aJ.ma.ı cetYeldir) 
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iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
lıtikrUl dalhll 94,25 ıw.- 17 60 
1933 Erau-i 17 An. Mümeı.;ı 50,20 
Kuponıuz. 28 An. Tah•ili 1,IJ 45,65 

., il 36,611 AA. T ah.ôli llJ 45 
• ili r7 

ESHAM 
it Baakuı Nama 10 Reji kupon11U 
" ,. Hamiline 10 T ıelefon 
., " Müeıaia 95 T •rko• 
Türkir• c....ı.a· Çimento 
ri1et Baakaaı 68,50 itti.bat d•7. 
T rarnvay 30,50 Şark de,.. 
Anadolu Hiıae 28 s.t,a 
Sir. Hayriye 16 Şark m. ecsa 

ÇBK FiYATLA.iti 

2,20 
10,&0 
18.40 

13 
13 

0,87,50 
1,56 
4.65 

F. Franar& 12,03 Prai 18,97,17 
Londra 6;13 Belarat 35,0J. 
Milin o 928 Moako•a 10.93 
Nüyorlr: 79, ~s Be.rlin 1,97,47 
Ceıınr• 2,45 Var4ova 4,20.SO 
Atin• 83,88,88 Budapett• 4,17~GO 

Brülr:aeJ 3,38,90 Madrit 5,79,82 
Amaterdam 1,17 28 Bükreı 78,70 
Sofya 66.82.12 Viyana 4.!7.55 

NUKUT (Satlf) 
ıc: ...... Kuruı 

20 F. Fran•ı& 169 20 1. l••lçr• 815 
1 Dolar 125 1 Peseta 18 
1 Kur. Çok 98 1 Mark 43 
ı Şile A•. 23,50 t Zloti 22 

1 laterlin 625 20 Ley 17 
20 Liret 213 20 Dinar 55 
20 L~a 23 t Çenıo•ic -.-
20 F. Belçika 115 Alhn ~ • .ız 
20 Drah.m.i 24 Mecidiye 41 

1 Florı• 8J Banknot ;:4J 
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Ahlak mC!s_lesi ve 
kurşun siyaseti 

Almanyadan gelen haberlerden 
öğreniyoruz ki M. Hitler reıımi 
250 ki1iyi daha idama mahkum et
miş ve yüuerce kişiyi hapishaneye 
hkmıştır. 

Vaziyetin ne olduğu şimdi/.."i hal 
de malum değildir. Çünkü telgraf
lar meseleyi hikiiye etmekle ikti· 
la ediyor ve ikiyüz elli kişinin ka
lasına mal olan sebebi anlatmıyor. 
Öğrenebildiğimiz fe;ı ad.dece bü -
tün bu hadiselerin bir "ahlô.k nıeae 
lesi,, Üe alô.kadar olrwuıdır. 

Telgrallann kaydett;ği bu (ah
ilik meıele~i) tabiri neye delôlet e-
der? ı 

( Ahlô.k meselesinin) idama ka
dar giden geniş mônaııı nedir? 

Yoksa Almr.nyada bfrçok kimJe
lerin canına mal olan 30 Haziran 
vekayii ;.-t>niden mi başgö1teriyor? 

Fakat o ;:ı;aman da, yapılan bir 
çok idamların sebebi (taklibi hükiı. 
met) cürmü idi. Yalnız idamdan 
sonra tasdik edilen idam mazbata
larında, Hitler rejimini değiştir -
mek için komplo hazırlayan kimse 
/erin tevkil edildikleri eıınada gay 
ri ahliiki vaziyetlerde bulunclukla
n zikrediliyarclu. Bu meyanda der 
ha: kurşuna dizilen (Röm) ün hak 
kında da böyle bir sebep vardı. 

Almanyacla ahlô.ki cürümleri i -
dama kadar aürükleyen bir kanu -
nun mevcut olcluğunu :uınnetmi • 
yoruz. Onun için bu hadise:erin al ı 
tında daha gizli mueleler bulun • 

1 
duğu kuvvetle tahmin edilebilir. 1 

Netekim Avrupadan gelen ga:z:e 
lelerden öğreniyoruz ki, per,embe ' 
ile cuma arCl81ndaki gecede Ber • 1 

linde bazı hôdiaeler olmuştur. Ez- j 
cümle birçok ecnebi gazeteciler 
ve diplomatlar Alman Harbiye Ba 
kanlığının önünden geçerlerken b" 
raaının birçok Reichawehr mülre· 
zeleri tarafından tutulduğunu gör- ' 
mü,lerdir. ı 

Bu vıuiyet bittabi herkuin mera' 
kını mucip olnıuf ııe yapılan tah -
kikat istenilen neticeleri vereme-
miştir. l 

Bazıları, bu levkalacle tetbirle -
rin M. Hitler için dikilen Noel ağa 
cının muhafauı iı;in alındığını, bir 
takımları ise bunun bazı serserile
ri ve karmanyolactları yakalamak 
için olduğuna ıöylemi,lerdir. 

Diğer taraftan ı;1. Göring, bi; ;,'l<
gi;i:z: gazetecüine teminat vererek, 
demiffir ki: 

- 30 Haziran vakayiinin yeni-
den tekerrürü imkamızdır. ) 

Bittabi, Almanyadaki Nasya -
nal • Sosyalizm rejimini teşkil eJ en 
teılisin mühim bir parçası olan M. 
Göring bu sözleri söylerken, reji· 
min sağlam olduğunu, bütün Al • ' 
man uluaımun, M. Hitler idaresin
den memnun bulunduğunu söyle -
mek iııtemiftir. 

Oyle ise, ortalıkta süt limanlık 
varsa, bu idamlar ve bu tevkilat ni 
{;İn? Yalnız "ahlôki meseleler" in 
bu işte rol'oynamaclığını görmek 
lı;in fazla dikkate hiç te lüzum ;'"k< 
tur. Sarre reyiıimının arifesinde Al 
manya askeri ve idari mahalilinde 
yapılan bu tevkilatın ve idamla • 
rın rejimle sıkı bir aliikcuı bulun -
duğu aplişikôr görülüyor. 

Ne oluyor? Almanya gene karı
flYOr mu? 

Fakat dalgalı ıralan zorla ve taz 
yikla daraltmak hiç bir ;:ı;aman mürit, 
kün olmamıştır. 

Bakalım, neticeyi bekliyelim ..• 
Mümtaz; FAiK 

Ajansın izahı 

Aakaradaki deneme sefer
berliği ve ecnebi gazeteler 

ANKARA, 26 (A.A.) - Anı.an. 

civanndaki bir alayın deneme sefer
berliği dolayısile Anadolu ajansı tanı.
fından gazetelere verilen havadisin bir 
ecnebi ajansı tarafından bize atfen yan
lıt bir tarzda neıredildifi buraya gelen 
Avrupa gazetelerinden anlaplmııtır. 

. O haberimizde 12 ada kartısında 
asker tahtit edildiği teklinde hiç bir 
fıkra mevcut olmadığı ııibi esasen bu 
yoldaki havadis te biç bir hakikate is
tinat elm.İyen musanna bir iddia oldu .. 
ğundan keyfiyetin tavzihine lüzum gö
rülmüştür. 

--o--

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz se

viyesine indirilmiş barometre bu ıa
bah: saat 7 de 764,5, 14 te 762,5, de
recei hararet 7 de 8, 14 te 9,5, azami 
derecei hararet 10, asgari derccei ha· 
raret 6,5. 

Rüz.gi.r yıldızdan eımiıtir. Azami 
süratı saniyrde 11 metreye r1kmr!'tır. 
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lô'·onomi görüşlerin"'d:f 1[ Öz dilimizle l' Öz Türkçe ile .. __________ Bilmecemiz 
Dünkü hürriyet 
Bugünkü 
Başı boşluktur 

Dükü hürriyete bugünkü ı:örütle batı· 
boşluk <Üye ad td<ılabilir. Eşkidon buna 
liberalizm demiılerdi. Liberalizm ökono
mi kitaplanrun bat kayııuıu, iritilecek 
bir ülküıü idi. Biiyük kapital küçük it
lere, iıçilere ıürekli aavqında hep hürri
yetin çelik kalkanı ile ken<lini konıdu. 
Aldanan ademoilu da lıöeralizmi koru
yan ökonomi yasalan önünde Tann buy
ruğu imiı ııibi eğilirdi. Derlerdi kiı 
"Alıı - veriı, ıetbesttir. lıtediiin, dil• 
diğin kadar mal çıkar; ucuz ucuz sat, 
paranı cebine koy. lıte ıüılü borsa evi.,. 
ri, iıte bin bir acun pazarlan._ Klııı bir 
pul daha atağı verirse en ilk ve çok onun 
malı sablır~, 

Fakat bu Iaflar büyük kununlann ka
unç düzeni idi. Netek:im herkea maltnt 
ötekinden bir pul daha qağı verdiği, 
bu aıalık da çok amma pek çok büyüdü
ğü ııün-.. ne oldu? ... aöz - ile mal fiatleri 
ele ayağa düıtii. Bu düıüıle para tuzakla· 
n olan karteller, sindikalar, tröıtler ara
sındaki bağlantılar da önce gevtemele, 
wonra da çözülmeğe baıladı. Buııün yal
nız çinko karteli ıöyle böyle tutunuyor 
gibi. Üst tarafı bakır, kllrJPn, kalay bqı 
botluk ~indedit·. Kurıun 1894 de bir k• 
re 9 logilize düımüıtü; timdi ise bu ma• 
lın fiati albn ölçüsii ile ancak 6,9 stel'
lindir. Bakır da bunun eıi: 1916 da 120 
albn sterlini ııeçen tonunun değeri bu
gün 27 - 30 kağıd lnııiliz arasında boca
lıyor. Kalayın satqmda ton batına 100 
albnlık kazanç payını az ııörenler çok
tan madenlerini kapadılar. Neden mi?
y ıllardan beri qılanan liberal ökonoml 
1929 un kara bir ııüniinde yayıltmağa yel 
tenildi. Ondan önceleri biı.iklerin kara 
kain ile Örtülii yanlıı bir inandı. Unut
ma ki, her yalan bir doğruyu gösterir. 

B;ribiri ardı aıra yapılan ıampanyalt 
konuımalarda eaki anlatmalar tazelene
miyOT. Çünkü iç.ki bardaktan tokuıurken 
kaznç kayııusu da çarpıyor; herkes öte
kinden daha çoğumı almak istiyor. Bu 
yiizden uluslar arasındaki çinko karteli 
ele sarsınbda. 
Yalnız bu anlaaamamazJık içinde anla· 

ıılan bir ıey var: Liberalizm bir cennet 
masalıdır. Onu kim, nerede, n• vakit 
gönnüıtiir? .. Karteller, aindikalar, tröst
ler, mal ç&annak, değerinden pahalıya 
abnak için yapılmıı uyutma kuru"'1an 
değil mi;ı:di? ... Bu kurumlann kazancını 
hedıangi bir kıpırdayıı old~ğu yerde e
zilemez miydi? 

Dün kapitalin öcii, buııünde hüküme
ti.':' güc~ ~~· Artık tıükuınetler açık 
yuzle gorufuyorlar. Eakid- demir kapı
lı banka ıalonlannda gizli ııizli karııla
ıırlardı. Evet dün ceplerde albn panldar
ken, buııün ele omuzlarda siinııü ıııldıyor. 
İtte hep bu böyledir: Ademoğlu .önünde 
eğileceği bir ııüç arar; yoksa var eder. 

Artı!: muahedelere dayanmayan bir 
mal ııii rük kapılannda yıkılır. B8.Jt boş 
hüyük tacir yeni yasalarla bayafı bir 
l<a~akç Jır. Gobi 9Ölilnden baılar, babya 
"?~· .. ta K~eforniaya Plajlanna kadar 
h~t~r. ul.~elen çepeçevre kanıla; yeryü
zunun dört bucağında bu tilreyi yerleıir 
bula~ın. ~u ülkü büsbütün kökleıirsa 
devnm de hıtecek, acunda belki dirlik 
d~enlik kurulacakbr. Son aylann alı; 
venı sayısının topluluğundaki çokluk 
Yolum=u~ a~ıiını amacımıza yaklaı· 
tığmun ııoıtenyor; amma ülkelerde yeni 
bir ülkü doimazaa I .. 

L~eral~ ııelince onu doğduğu yer
de gomenz. Oğullonmız aıyasal tarihte 
Sezos.trisin, Muaviyenin, Petronun taç
larından sızan kanı. beraberce "hürri
yet!,, diye haykıran Robes~er, Danton 
kardeılerin biri ötekinin oo~azından fıı
l<ırtırken görürse, ökonomi liberalizmini 
de tatlı bir cennet masalı olarak dirr
lerler. Cennet yemiıine de el aüren Adem 
babasını hatırlarlar. 

. O .ııiin, hiç bir teY değiımemiştir, de
iışmıyecektir. Deği!<!n bizleriz. 

SADREDDiN ONUR 

Devrim - inkılap, Acun - Dünya 
Türe - ürf, adet, Amaç - hedef. ' 

eve gel... Evi bilmediğin için adre
aimi yazıyorum: Sarıgüzel, Helva
cı sokak, Tahincinin kar~ıaındaki 
beyaz ev ... Numaraaı (7) dir. Ka
pının ötesinde berisinde dört nu
mara tenekesi daha vardır ama on 
)ara ehemmiyet verme ... ,, 

- Hoppala 1 - dedi - Gördün 
mü ba,ımıza geleni? Şimdi ne yap 
malı? ...... Ne mi yapmalı? Tıpıt tı-
'Plf sokağa çıkıp yollanmalı! 

iğneyi cebine soktu. Lambayı 
aöndürdü. Gene geldiği gibi ses çı
kartmadan sokağı buldu. Saat on 
ikiyi çeyr.,k geçiyordu. 

- Tramvay mıramvay hak geti
re ... - dedi - Çaresiz, bir araba 
'Parası daha vereceğiz. 

Fatihten Sarıgüzeli bulmak güç 
olmadı. Fakat Helvacı sokağını bu 
saatta bulmanın imkan ve ihtimali ı 
yoktu. Her taraf karanlıktı. Bir 

Yabanlığa dojru 
gidiyoruz! 

Bilgi ilerledikçe, insanlar ıoyıal 
yaşayıştan aynlıp yabanlığa doğru 
yakltıfıyorlar. 

Eskiden her yeni bulu,, yeryüzün
de büyük yararlığı olan bir deği. 
fİm yapardı. 

F onogral çıktığı ıı:ün, sevdikle
rimizin ıeıini, koganlann içine 
yerleftİrdik, yuvalarımızın fenliği 
arttı. 

Daha ıonra ıı:ramolon çıkınca 
özlediğimiz türküyü çalarak gönül
lerimizin ptuını giderir olduk. 

Elektrik, bizi ıpla kavufturdu. 
Demiryolu, geli, gidifi alı, verip 
çoğaltıp iflerimizi kol.ayltıfhrdı. 

En ıon radyo çıkh. Bir tek dül
menin safa sola çevrilişile bize 
bütiin acunun sesini getiren bu ka
palı kutu, yaşayı,ımızda değipklik 
yaptı. 

Gözü dııarda olaın niceleri, yeni
den evlerine bağlandJar. :Ancak 
bilginin ilerleyi,i, kötülükler de 
yaptı. Yeryüzüne ınğamayan insan
lar, gökyiizlerin• da6ıldılar. birkaç 
bomba ile bir ülkeyi kana, ate,• 
boğmak oyuncak islerden oldu. 

ôyle mikroplar bulundu ki, her
hangi bir savaşta, on binlerce kip
yi ağulayıp öldürebilecek. Ôyle 
makineler yapıldı ki, birkaç dakika 
içinde koskoca kent (şehir)leri or
tadan yok edecek. insanlar, ilk bu
luşlarile acunu, uçmağa (cennet) 
çevirmişlerdi. Şimdi de tamu ( ce
hennem) ya benzetme yolunu tut
tular. 

işitiyoruz ki, Avrupanın ileri ge· 
len bilginleri, hergün bir yeni ölüm 
tuıağı kurmak için denemeler ya
pıyorlar. Hangi bilgin, daha çok 
İnsan öldürebilecek bir nesne bu
lursa, adı ötekilerden lJıtiin anılı
yor. Topraklarda, denizlerde, gök
lerde, her ulus (millet) komşuw
na bakarak, ondan ileri gitmeğe o
nun bulamadığını bulmağa çabalı· 
yor. 

Barut labrikaları, kana suıanttf 
devler gibi homurdaya homurda. 
ya İfliyorlar. ' 

Bu yabanlığa doğru gidi' değil. 
senedir? 

M. Salahaddin GONGöR 

VEFAT 
Selinikli merhum Bay Akif oğlu 

mülga diiyunu umuıniye müdürlerin
den Bay Ata hastalıktan kurtulamıya
rak vefat etmiıtir. 

Cenazesi yannki cuma ııünii on bir 
buçukta Kadıköyünde Sakızağacında, 
Şe~erd Bakkal sokağında 21 N o. kı 
evınden kaldınlarak namazı iskele ci
vanndaki Onnanağa cami.inde kılındık
taa sonra Sahrayi Cediıteki aile kabria
tanına defnolunacaktır. 

HALKEVINDE 

Konferans ve konser 
Halkevinden : Kadınlarımıza aaylav 

seçmek ve seçilmek halda verilmesi mü
nasebetile 30-12-1934 pazar ııünü saat 
16 da Evimiz Cağaloğlu merkezinde 
Halkevi baıkanı Ali Rıza Erem tarafın
dan (Atatürk llinin Törk kadınına) lro
nuf"ğu iizerinde bir söylev yapılacak 
ve bu söylevden sonra aanatkirlanmız 
tarafından bir konser verilecektir. 

Müe ııti: Nazmi Şehap 
bekçiye sordu: 

- Baba... Helvacı sokak nere
de? 

- Hangisi buyüğü mü, küçüğü 
mü? 

- Büyil~ü olacak ••. Kartısında 
tahinci var. 

- Te haaa .•. Şu medresenin ke
narından kıvır ..• ileride bizim u
taklardan birisine rastlarsın, o sa
na gösterir. 

Medreseyi kıvrılınGa, hakikaten 
yirmi, otuz adım ötede bir binek ta 
tına oturmuf, sigarasını İçen bir 
batka bekçi ile kartılatmıştı. 
- Arkadat Helvacı sokağına git-

mek İstiyorum. 
- Hangisine? 
- Büyüğüne ... 
- Anladım ama ... hangisine?' .•. 

Atağıdaki büyüğüne mi? yukarda
ki büyüğüne mi? 

- Canım, tahincinin kartıaında-

Oa111an.lıca karıılıklannı yazdıiımıs k•n · 
meleri11 l:a tü.rkçe mu.kabillerini bul11.rak tek" 
limizln i:tot hanelerine yerleıtirerek ke•inla •• 
0 Milliyet bilmece memurlu.iuna" aönderiab. 
Doiru halledenler araaında kara çek.i,.or •• 
ruananJara h.ed.fyeJer Terİyorus. 
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SOLDAN SACA , 

1 - Sar (3.) 
2 - Beri (3), ... ı. boıluk (3). 
3 - Hia ecliı 1. N•• 5. 
4 - Süriyecle bJr ıelıir J. Sunamaktaa 

enııir. 
1 - Pek çok (J). 
6 - Emmektea emir (2), Me-.lü.t, Saniha, 

(5), .,., yıa•a•ı (2). 
7 - Bir mev•İm (3). 
8 - M;ftab (3). Telsral (3). 
9 - Acı bir sebze (5), Ekletmek (5). 

10 - Bir me)'Ta (3), Pislik (3). 
11 - Bir küme• ab)'TalU. 3 

YUKARDAN AŞACI o 
1 - Rüxsi.r (3). 
2 - Mür• (3). Aıyada bir m.illet (3). 
3 - Ha~m (5), Karha (5). 
4 - Elen (3), ücret, vücut suyu (3) .. 

S - Ahali, endam, kanet 3. 
8 - Çolı deiil (2). Hançere (5), Uzak 

nidası (2). 
7 - Trabzonl• (3). 
1 - Kesmekten. emir (3). Çift deiiJ (3). 
9 - Fe.,.ç, likap, zümre.( 5). Etin içindeki 

(5). 
10 - Finlandiyalı (3). Cemi edeh (3). 
11 - VaHda (3). 

Matbuat BaJosu 
( Btuım Kurumu) 

Basım Kurumunun balosu bu 
sene 31 ikincikanunda Maksim sa
lonlarında verilecektir. Matbuat 
balosunun ne derece mükem
mel olduğunu söylemeğe lüzum 
yoktur. Birçok kimseler yalnız 
bu baloyu beklemektedirler. Ha. 
zırlık~ara başlanılmıştır. Balo yal. 
nız cemiyet azalarile davetlileri
ne mahsustur. 

TEPEBAŞINDA ŞEHlR , 
TiYATROSU 

fo:n~ul Bılii!iQftl 
$ehirTiyiJtroso 

111111//lllllll 

'11.J 

Bu aktam 
Saat (20) de 

HAMLET 
5 perde 
Yazan: 

W. ŞEKSPER 
Tercüme eden: 
Eıtuğrul Muhsin 

9778 
• • * 

Eski •. ransız Ti~atrof.unda 
Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 

12-12-934 tarihte çarıamba ııünü ak· 
ıamı sut 20 de cuma ııünü ııündüz 
aaat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Reıit, besteleyea Ce
mal Reıit. 

10104 

OZAN OPERETi 
(Eskl Süreyya) 

Şef Muhlis Saba
hattin Şehzadeba-

şı Ferah tiyatro
sunda Fahri Gül
dürür, lımail Dün
büllü. 

Dikkat: Bu ge
ce Film Yıldızı 

Muhlsı deyin kerimeleri Bayan 
Melek Ayşe • operetinde Ayfeyi 
oynıyacaktır. 

kine .... 
- Anladım efendim ama, büyük 

helvacı üç tanedir. ikisinde tahin
ci, birisinde helvacı var. Hangisini 
istediğini ne bileyim ben? 

Bereket venin, polis devriye ge
ziyordu. Arabanın bu kara.ı<lll:k so
kakta ne aradığını öğrenmek iste
yen polislerden biri Hilmiyi tah
san tanıyordu da. Arkadatını bek
çinin yanında bıraktı, arabaya at
ladı; bir iki sokaktan dönüp dolaş
tılar. Nihayet daındaracık bir ara 
sokağının batında; 

- Geldik ... - dedi - ama bu
raya araba girmez. 

Nazmi arabacının parasını ver
di: 

- Bekle .•• memur beyi geri gö
türürsün. 

Beş adım ötede bir kapının önün 
de durdular. Memur tokma&ı vu
runca ikinci katın bir penceresi a
çıldı. Sakallı bir adam kafası uza
nıp çekildi. Sonra Hilminin içerde 
birine; 

- Kim olacak canım... Bizim 
oğlan gelmiftir. 

Deyen seıi duyuldu. Memur, 
- Duydunuz ya ... - dedi - Bu 

ses ancak onun burnundan çıkabi
lir. 

Gülüştüler, 

Bugünkü program 
1 8 TAN BU Lo 
17,301 uru .... r.iteden nakilı inkılt.p dersleri, 

Sayın Profeıör Mahmut Eıat. Borlır:urt. 18ı 
Pllkı danı musikisi. 19,30ı DünJ'& haberleri. 
19,40: NeıeH musiki. 20: Sıhhat ve içtimai 
ınuaTen•t namına konferans: Doktor Mahmut 
Sabitı yeni bir sıtma mikrobu ve •ıtnıa na.ki .. 
den sivri •İnekler hakkında yeni keıifler: A· 
dana sıtma Enstitüsü tetkikatı. 20,30: Sican or· 
keıtra•ı. 21,15ı Anadolu ajansı • boraalar. 
21,30: Radyo orlceıtraıı. 221 Rad.ro c:a11 •e 
tanıo orkeıtraır. 

823 Kbs. B U K R E Ş. 364 •· 
13: Haberler. - Orkestra koaıeri. 13.48: Bor· 
aa haberleri. 13,&0: Sandu orlce•traıı. 14,tlı 
Haberler. - Plilc. 18: Radyo •aloa orkestra· 
••· 19: Haberler. 19,15: Konferans. ve•aire. 
20,lS: Noel •Özleri. 10,30: Bükreı operasından 
aakil. 

645 Khz. B U D A P E :J T ı::. 550 m. 
18.35: Piyano lconıeri. 19,10: Konferans. 

19,401 Tarasato kon•eri. 20~0Sı Sözler. 20,30: 
Opera temsili. 23.30: Çi.nıen• orkeıtr1'••· 24,15 
Plak. 

686 Kba. B E L G ııt A T. 437 ıa. 
18: Beethovealn .. erlerinden ltuartet kon.· 

•eri. 19,45: Sözler. - Haberler. 20..30: Milli 
neıriyat. 21: Pl&lc. 21.30: Piyano konseri. 221 
Radyo orlc.eıtruı. 231 Haberler. 23.20: Radyo 
orlce•traıı. 

740 Kbz. M U N 1 H, 405 m. 
18,SOı Beethovenia ıarkılanndan piyano r•· 

fakatile. 19,30: Sözler. 20; Dan• muıilciıi. 211 
Haberler. 21,lOı Saar. 21,40: "Triıtan ce l•ol· 
de" iıim1i R. Vasnerin operası. 23: aHberler. 
23,20: Sur havaları. 23,30: Musilc6 .,.. ıöal6. 
neıeli r>eıriyat. 24,301 Danı musikisi. 

223 Kba, V A R Ş O V A, 13411 .,, 
l&ı Tiyatro. 18,50: Sözler. 19,15: Piyano 

konseri. 19.45: Sözler. - Pl8lt. 20,20: Aktü .... 
lite. 20,301 Plik. -Slsler. 21ı Hafif musiki. 
- Haberler. 22: Senfonik arkeıtra konseri. 22, 
45: Konferans. 23: Reklam konseri. 23. 1Şı 
Dan• musikisi. 23,311 Danı mu.•İ.kiai. 23,45: 
ltalyanca konferans. Z.Ct Sözler. 24.05: Daa• 
musikisi. 

Khz. L it 1 P Z 1 C. 382 m. 

18t2(): Şarkılı ıitar musikisi. Veberin eser· 
lerinden konser, 18.50: Okonarnik neıriyat. 
19: Flzilc hah.si, 19,25: Hafif m•ıiki. - Söz
ler. 21: Haberler. 21,.10: Sa.ar. 21,40: Leo•ca· 
Tallonun "Palyaço,, opera11. 23: Haberler. 

IV'ENI KIT APLAR 

r Fazıl Ahmed Aykaç 

FAZIL AHMET 

• 
Güzide edibimizin senelerce 
ağızda a-ezen hicivleri, hezel• 
leri, fiirleri ..• 

ve yeni yazdıkları 

272 sahife - 80 kuruf 

-- eugun çıktı 

, 

SÜI\IER S İ N E MA S 1 N D A 
Kt çUk, 1arışın Ye ıuh yıldııı A N N Y ONDRA 

KAFESTF AŞK 
Fransııca filminde. Melek tebe1ıllmü •e fakat ıeytan yücudile 

ıeyircilerl teıhir ediyor Ye neıeyi ı çıyor. 

Sahne arkadaşları: RENE LEFEVRE ve ANDRE BERLEY 
FOX JURNALde: SAR havzasında rejim hazırlıkları - lngiliz ordusu SARRE için 

vRpura hinisl - l"'rn.nsa • \'"ngn,l:ı:vva araı;:ında Futhol mıçı ve moda gsıetesl 

.. ................. -. .......................... . 
Genç artiıtlerin en ıevimlısi Bu akşam GÜSTAV FROEHLICH'i 

Btlyllk bir ıık ve teesalr filmi olan 

~ARAi SAV AŞ ŞARKiSi 
(AŞK TANGOSU) s·n3masında 
Şaheaeria de gllrecek Ta alkıılayacahsınıı. Kadın artiıtl er: 

OLGA TCHEKOWA-MARINA ANDERGAST 
FOX JURNAL' de Diier maaıaralar arasında Pariı dikiniliiiaio en 

soo icadları. Yerlerinizi eveldeo aldınnıı. Telefon: 416S6 

......................... , 
Deniz yolları 

Ace!t~!- ıEıJ:_MY ~~~ 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade ··--·Han. Tel. 22740 ___ .. 
KARADENiZ YOLU 
CUMHURiYET vapuru 27 
Birincikanun PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopa'ya ka
dar. (8710) 10465 

• htanbul asliye mahk~ birinci 
hukuk dairesinden: lstanbulda Sirke -
cide Hocapaıa lbnikemal caddesinde 
17 No. lu hanede mütekait Mustafa .i
le Hocapafa caddeıinde 39 ve 43 No. 
lu arsada sakin Trabzonlu Hasan Ara· 
sında açılan ve 39 ve 43 No. lu gayri 
menkule mevzu haczin fekki talebine 
mütedaiT olan davanın 34-1234 tarihli 
tahkikat celsesinde ilanen tebliğine 
rağmen ııelmiyen" müddaaleyh hakkında 
hukuku umumiye M. K. nun 402 inci 
maddesi mucihince gıyap karan ittihazı 
ile beraabık ili.nen tebliğine ve ifhu 
karara mumaileyhin i.Jıkıkabn mual • 
lak bulunduğu ı6-l-935 saat 14 te ııel
mediği veya müddeti kanuniye zarfın -
da itiraz etmediği sUTette mevzu hac -
zin i•ı.inat ettiği alacak hakkında müd
deimn müruru zaman delini kabul et -
mit addolunacağına karar verilmiı ve 
bu bıtpta yazılan gıyap karan mahke
me divanbaneıine talik edilmit olduğu 
mezkür kararın tel>li/ii makamına kaim 
olmak üzere ilia olunur. (6282) 

Türk artistlerinin Türkiyede 

yaptıkları Türkçe sözlü büyük 

bir film ı 

AYSEL 
(Bataklı Damın Kızı) 

ZA YI - Galata ithalat ııümrüiün-' 
elen alınan 22699 ve 22708 numara •• 
22-4-33 tarihli ve 22028 numara ve 11• 
4-33 tarihli heyannamelere ait malı: • 
buzlannı zayi ettim. Yenileri alınaca· 

iından :zayilerin hükmü yoktur. 
Çikvaıvili ( 6281) 

r ·uv """ ., ıy~Jt 
Asrın umdesi " MİLLİYET " tir. -------------------ABONE OCRETLERl : 

1 a7lıiı 
e 

" ıı 

Türkiye içla 
L. K, 
4-
7 ııo 

14-

Hariç için 
LL 
8-

14 -
28-

Celen eYrak ıeri •erilm.es.- M'1ddeti 
ıeçen nüıbalar 10 ku.ruıtur.- Gazete T• 
matbaaya ait itler İçi11 mGdiriyete mi .. 
racaat edilir. Gazetemi• llia.lana. •••'a• 
liyetini kabul etme&. ' 

•.ı..---=A=KŞ=AM===K=I~='A=P"=A=N=Es=ıı ~-. Sümerbank 
Hafta lr 

Hafıanınbu ... yı•ıdapeknefi.bir Uşak Şeker Fabrikasından 
ıekilde çıktı. Mütenevvi münderecab 
.araaında Peyami aafanrn (Asal harp) Terakkii Ziraat Tiırk Anonim Şirketi hisseleri Süm.erbank 
yazm, 500 aenelik b'r musiki heyeti namına timdilik yalnız Utakda alınmaktadır. 
olan ma.hterhanenin tarihç~i vardır. 
Bunlardan baıka: Avnullah naııl bat- 50 liraya kadar hiaseye sahip olanların hisselerinin tamamı, 
tı? Japonlar allahı neden tanımıyorlar fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek, diğer yarısı 
gibi yazılar ve mütenevvi münd~rccat için hisse sahiplerine birer vesika verilecektir. 
vardır. 

Yeni adam çocu~ hikayeleri 
Yeni Adam çocuk hiklyelerinin 7 

mci•i (Bayan Ay) .iki renkli güzel bir 
kapak içinde çıkmıttır. Bu sayıda Ba
yan Ay'm hikayesi tatlı bir dille ._ 
!atılıyor. Oa türkçe yazılan bu hild
yeler uluaal, ahli.khk, ve terbiyelik 
mevzular la§ımaktadır. 

Fotoğraf ~aterlcri 
(Eroin ~açakçılıJı) na ait anterea

aan yazılarla (parmak izi) mevzulu 
bir rÖportaj, (kmuık kavalye) adlı ro
manı ve yilzlerce fotoğraflan bugün do-
1nt=ncu sayısı çıkan (Fotoğraf haber
leri) mecmuasında bulacaksınız. Tavsi
ye ederiz. 

Nazmi polis efendiye bir siga
ra verdi; ve kapı gacırdayarak, go
curdayarak açılırken memur bu d.
garayı yakmağa çalıtarak uzaİdat
tı. 

Bir dakika sonra Hilmi ile Ö· 
merof, güleryüzlü ve memnun o
nu kartılayorlardı: 

- Hay yafayasın Nazmi 1 ama biz 
demittik.. iki eli kanda olsa gene 
gelir. 

Sonra polisin kaybolduğu köte
ye doğru ürkek ürkek bafını çevi
ren Ömerof sordu: 

- Peki .be biradeı- ama ..• Bu 
polis neci? 

Nazmi evi bulmakta ne kadar 
zorluk çektiğini anlatarak kapıdan 
girerken Hilmi ı 

- Evvela ... - dedi bir iki lira 
sulan da öteberi aldıralım. Açlık
tan imanımız gevriyor. 

- Açlıktan mı? 
- Tam kırk sekiz saattir açız ... 

Aç! anlayor musun? Seni bu ker
tenkele yuvasına dereden tepeden 
konu,mağa çağırmadrk ya •.• Yal
lah iki gündür ağzımıza bir lokma 
koymadık. 

- Peki ama bu saatte her yer 
kapalıdır. • ~ • 

- Bizim bakkal açar. 
Ömerofa bir betlik toka edince, 

Hilmi küçük bir gaz lambasını tu-

Hisse bedellerini alabilmek için ya hiase sahiplerinin kendi-
leri veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat 
müracaat lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayııile yalnız mek
tup ile tediye yapılamamaktadır. 

lstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük tehirlerde satın alma iti 
ilerde Sümer Bank tarafından yapılacak, tekil v_e tartları Sü-
mer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecektir. . 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler 
çoğalmıttır. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve 
müracaat edenlere cevap verilemeyeceği ilan olunur. (6248) 

tarak öne dü,tü; ikinci katta sefil 
manzaralı bir odaya daldılar. 

Pis yorganların üzerinde yerle
re sarktıkları bir demir karyola •.• 

Bir tek iskemle .... 
Pencere hizasına uzatılmıt ince 

ve dar bir yer tiltesi ... 
Ve bir kenarda üstüne kırmızı 

boya sürülmüt bir koyun postu •.. 
Bütün döteme bundan ibaretti. 

Pencerelerin üst camlarına perde 
vazifesini gören kara ka,iıtlar ya
pıştırılmıftı. 

Hilmi odanın biricik iskemlesi
nin üstüne gaz lambasını yerle9-
tirdiği için, Nazmi evvela karyo
laya oturmak istedi. Fakat piı, yor
ganları pek gözüne kestiremedi, is
ter istemez postun üstüne bağdat 
kurarken homurdandı: 

- Anlamıyorum ..• Bir türlü an
lamıyorum ..• - dedi - bu kadar 
parayı nasıl sarfedebiliyoraunuz. 
Atcıya borc yapanınız. Benim iki 
lira vereceğim vardı. Geçerken ve· 
reyim dedim bir de herif burnu
ma bir lıeaap pusulasını dayamaz 
mı? Gözüm faltatı gibi •;;ıldı. Tll\11 
altmıf liı-a euladım. Bunu ıiz ye
mitsiniz. 

Hill'tli lieyecanla; 
- Nasıl? - dedi - o boTCU io 

dedin mi? 
-Tabii ... _ 

- Yuuh olıun ervahımıza ..• Bil
seydik sana bu zallmet1 et'irmez· 
dik. Yuuuh olsun ervahımıza! 

- isabet oldu .•• Hesabaız hare· 
ket etmenin cezasını çekmit oldu· 
ğunuz anlaşılıyor. Peki be kuzuın• 
Ben ıize on lira vermittim. Ne yap· 
tınız bu parayı? Daha iki ı{in oldu. 

• 
- Söylesen e? 
- Tazeleme derdimi! Dur hele 

bir kaç lokma girsin kursağımıza ..• 
- Olmaz ..• Şimdi söyleyecek· 

sin ..• Herhalde .benim bilmedi4iın 
bir takım masraflannız oluyor ki, 
bir türlü r,; yakanızı biraraya ge
tiremiyoruır. 

Hilmi, yorganını düzeltiyordu. 
Birdenbire batını çevirdi: 

- Senin anlayacağın ... - de· 
di - biz kumar oynıyoruz. 

- Y aa ... e nerede oynıyorsunuz 
bunu? Kumarhanelere mi dad!'n
dınız? bir bu eksikti. Ne ayıp 1 

- Kabahati bizde değil, Mal<· 
sut beyde bir aydanberi sınıfa gir· 
miyor mu?'Derhal kapı kilitleni· 
yor, pE"ncereler kapanıyor ve he· 
men cebinden kağıtları çıkarıp oyu 
na başlıyor ... 

- Anlamadım ... Muallim Mak· 
aut be}clen mi bahsediyorsun? 

(Bitmedi) 



stanbuldaki 
fezahiirat 

(Başı ı inci sahifede) 
•t ediyorum. 
Re1<t0rden aonra hukuk fakültesi 
'.beterinden Bayan LB.mia Şerif &Öz 
~e geçerek aöylev:.Oe başladı ve 
Ilı ki: 
"-Arkadaşlar, sözüme baflamadan 
tıl hepinizi bu anlaşma ve dertleıı
riinünün ilk dakikaaında bu yüce 
'aman Kubilay için ayağa kalkma 
Çağırıyonım. 
-"Yakta geçirilen bir dakikalık &Ü • 
devre&nden aonra Bayan Lamia 
~e devam etti: 
..._ Arkadaşlar 1 
.\radan bütün bir dört yıl weçıl. Fa 

dört saniye önce gözlerin önüne 
~lıı bir hidi•e gibi fU anda hepi • 
ıı ayni şeyi biliyor, ayni heyecanı 
Yuyoruz. Menemen ve Kubilay. 
Zaman hakkında çok yersiz ve çok 
ddar inançlanmız vardır. (Zaman 

'> §eyi unutturur, her hatırayı öldü
~t deriz. Hayır, o yalnız hi.tıralan 

uremez, yaşatır da .• 
.\rkadatlar, bugün, takvimden ko· 
~ bir ıiyah yaprak ve kafamıza ka 
&aplı bıçakla oyulan kara bir tarih 

1• Dört yıl evvel bugün bir mabet, 
timarhane olmuttu. Bir ıU.-ıi deli 

.ı.. "'1ıza caanvar keailmitti. Bunlan 

. .,. söylemekle geçeni bir kez daha 
lıı-latmı, sayılmaım. Çünkü onu u • 
lırıuı değiliz. Başlar bir saat gibi itle 
~te devam ettikçe, bu düıünceyi 

lılay kola.y atamaz ve her yoklayı§la 
. aızıyı yüreklerimizin ti. içine &İn· 
,~ bulursunuz. Şu anda Menemen 
'"Ptaklarırun tertemiz b'.r Tütrk ka • 
, ı içen dudakları, bu rztırabı İnsan
la duyuranlara. kartı linet okumaz 
\~anar11nız ? Hiç ıüphesiz memle!<et 
1 U.ünü kendisine amaç bilen her 
~~ yolunu kesmeğe uğraıanlann ö • 
. ~de birer Kubili.ydır. Bugünkii Ku 
1laydan batını gövdeoinden ayır • 
'k iıteyenlerin elini kolunu parçala-
ı. 

Arkadaşlar, bizler hak alım.ak için 
~-veren bir uluıun çocuklarıyız Bize 
~en geri alınmak değil, hatta iste • 

ez bile .• 
Bu yurdun değerini, bu ııLlletin ne 

!· Yapmağa gücü yeteceğini bütün 
1ilııyaya tarutmak için kadın erkek tek 
. ~lık halinde b":f~A§A düıünüyor, el 
1 • çalıtıyoruz. Bızimle konuşmağa, sa 
,'tınağa isteği olmayanlar geri çekil-
1·11. iş hatannak için çokluk >atemez, 
lrlik yeter, inan ve güven yeter. Kaç 
~IYonuz? fakat bugün dütünen bir 
~ltrmız, itleyen bir kolumuz ve gidi
~ tı. bir yolumuz vardır. Biz böylelik • 
1 kendi kend "mize ulaşacak, kendi 
"1dimize yeneceğiz.,, 

b· .Bayan Li.miıı Şerif ıözlerini şöyle 
1linn.iş tir: 

b·· Arkadaılar 1 Bir da.ha söylüyorum. 
~Ün işleri dünün ölçüsüne sığar, Dü 
~ ölçüsü ise bugünün yeniliklerini 
rıVrayınaz. Yarı yolda dütmemek, e
~ ın~ek, . sü_rüklerunemek için her 
\: '?in devrımıne, ya.randıiımız her in 
~ılabın akışına çağlayarak katılacağız. 
~~~dit bizi rahata, aydınlı~a, üs • 
l uge kavutturacaktır. Bu gıdit be • 
l'Q ufukların, Türklerin ve göklerin ay 
,~dızına doğrudur. Gücünüz ve yolunuz 
<dr olıun arkadaılar." 
ıllc~&mia Şeriften aonra gene hukuk 

1 
ülteainden Melih Haydar kürsüye 

elerek söze baıhdı. dedi ki: 
ı· lı.rkadatlar, sizlere buıı:ün Kubi
'Ydan bahsedeceğim. 
~Buna oeaarette haklıyım. Çünkü ci-
1·-''değer bir kıymet sahibiyim: Tür· 
llın ve inkılap çocuğuyum.,, 
• Bay Melih Kubilayın feci ölümü • 
~ anlattıktan aonra sözlerini §Öyle bi 
'l"di: 
~-.-- fler Türk Türklük için yaıar ve 

1~klük için ölürken acı duyınaz. Ku 
1 ay ananı, yavrunu, karıru bıraktın, 
~llcat ne. tasa! Analar, yavrular, a.ta. 
,,~ ~evrım demek olan Atatürk uğu • 
1
""<1a feda olıun. Devr"m ve Atatüri< 

.-"olsun. iç ve dış düımanlarunız bil
d1tı.ler ki inkılap ve Türklük ikiai bir 
ı..~ektir. ln.kı~ap ~Üfmanları bilsin ve 
;ruunlar ki, mkılap yolunda ve uğu 
~l>da her Türk bir Kub ıliiydır. Kubi
\ Y; inkılap düımanları seni şehit edip 
~~ kazandılar? f<ubili.y ölür, hepi • 
, .. 1• inkılap uğurunda ölürüz ve bu ö
b~e hazırız. Liı.kin inkılap ve inkıta
' ınanan Türk ölmez.,, 
~ flııelih Haydarın ıözlerinden sonra 
b~y rektör Cem .f toplantının bittiğini 
ıldirdi ve herkes dağıldı. 

Halkeuinde 
Saat 15,30 da da Halkevi konfe • 

~s salonunda bir toplantı yapıldı ve 
'I)• ~la ~~yan. Nakiye söylev v~rdi ve 
~tı.ı mıru Mueyyet Bekman bır Ezgi 
~ udu. Bayan Nakiye dedi ki: 
-. Saygıdeğer baylar ve bayanla
~' hepinizden değiıimin ünü için aya 
> l kalkmayı ve devrim şehidi Kubilii.
ı:::..kanı için bir dak'•ka susmayı dile-

tı ICubilii.y: Bugün Menemende anda. 
b açılan ve üç gündür yurdun dört 
\ llcağında sanı önünde el bağlanan, 
b~ı anılan bu değiıim tehidi hepinizin 
&diği gibi ihtiyat zabti bir genç, bir 
netici idi. 

Kubilay Atatürkiin yurt ve değimi 
~anet ettiği gençlikten bir kişi i
~· Bu emanete o kadar gönül bağla-
1,•ıt~: Ka~ .kokusuna dokunan bu sof 
i"lc kume11run ortaama atılarak (geri
: Yolları kapalıdır. GeçMnezain! Ben 
lrım) diye haykırdı. 

l l'.:ubilay, rahat uyu, Türk yurdu 
)ılanlara yem veremiyecek, yol vermi 
•cek Kubili.ylarla doldu. 
, Doğru diye inandığın ve yolunda 
~n verdiğin değiıimi korumak yü • 
~ırıü dah~ kimlere verildi, biliyor mu 

n? bil irs· sen huni rı! Kurtuluf aa 
'tında da görmüıtün. Bugun koru~ 
laı- arasında anan da var, kann da 

~t-, kız karde~in. kızın da var, aen ra. 
' t uyu. Tüı k dejfüıminin bütun ulus 

1n ne büyük bir değeri oldugunu bu. 
lin acuna anlatan, Ti.irk unurunu le -

1 "<len kurtarıcıyı örnek yapan Kubı· 
Y, aana binlerce saygılar! 

Bay Recep 
Pekerin söylevi 

(Başı 1 inci sahil ede) 
Kubilii.ya kaadetı;ne.k, onun ıahsm.

da bütiin ulu varlığonıza kıymak de
mektir. Hali. ıurada burada inkılap 
ilerlemelerini hoı görmemekte zarar 
tasavvur etmiyen ve yeni Türkiyenin 
i.nkılpsız yaıayabileceğini aa.nan be • 
yina.izlere raatgeliriz. Onlar kr.a akd
larmoa uluaumuzuıı etki diitkün iç ha 
yatı sürerek yaşayabileceğine inanır· 
lar ve bunu aöylerler. 

Bu yalan ve ya.nlrt diifüııce ya.1013 
kendilerinde kalsa zararı belki az o
lur. Fakat buna baıkalarrnı ina.ndrr • 
mak vaziyetine geçince bu fem fikir • 
ler aöz haline gelince teşebbüs bir ci
nayet olur. Bunun binbir belgeai var• 
dır. 

Yeni Türkiye geçirdiğimiz kurtuluı 
savaıımn zaferiyle lstikliilin bütün fart· 
larmı temin etıniı olsak dahi iç inki· 
labın biri ötekine bağlı kurtarıcı z.incir
lenmeıi hayatımızda yer almadıkca Tür
kiyenin kurtulmut aayılmaırna imkiD 
yoktur. 

iç inkıliplan yapıp yerleıtirmemit 
Türkiye hangi ıiyasi vaziyette olursa ol
sun yeniden düımeğe ve mahvolmağa 
mahkumdur. 

Arkadaılarnn, önünde ayakta durdu
ğumuz inkilap kurbanı yalnız Kubilay 
olarak Türk halk çocuklarından biri i· 
di. Fakat o ayni zamanda omuzların• 
da Cumhuriyet orduıu üniforma11 kafa· 
•mda inkiliip ıııiı ile bir zabit ve bir 
muallimdi. Onun bu iki varlığı üzerin· 
ele de aynca durmak 11:erektir. Türk 
Cumhuriyet orduıu yer yüzünün bütün 
orduları içinde uvaı değeri bakrmrnd"ln 
üıtün bir varlıktır. Fakat o Tüı:k top
raklarını kurtarıcı olmalı, büyük vasfın· 
dan başka Türk inkılabının uyanık va 
onurlu koruyucusu olmak vasfına da 
malik bulunuyor. Yeni hiçbir rejimi dev
let ıistemi yapılan inkiliibı, kendi resmi 
ordusuna milletin özü demek olan or
duya emanet edememiıtir, edemiyor. Her 
yeni rejim bu yükü ordu dıtında bir ta· 
kım miliı kuvvetlere veriyor. Biz her 
bakımdan ulusal varlığın onur ve hayıi
yetin korunma'Sını yüce Türk ordusuna 
güvenerek verilmiıtir. 

Cumhuriyet orduau 
Cumhuriyet orduıu geçirdığiniz zorlu 

günlerde diı düşmanlara ve içte ayakla· 
nan mürteci asilere kartı ıeref imtihan• 
ları vermişıtir. 
Arkada,Iarım, ıize bu konuımadan 

faydalanıp ıöylemek iıtediiim bir batka 
ve ince hakikat vardır. Soysal bünye bir 
fizyolojik bünye gibidir. En yüksek sağ
lık halindeki vücutlarda bile bazi zararlı 
mikroplar yaıar fakat bünye toptan ıih
hatb olunca ıağhğı koruyan müspet mü
cadele unsurları bu mikropların zararla
nnı üretmesine meydan vermez. 

Bir aoyaal bünye içinde yanlıt dütü
nüşlü kara 11:örütlü bir avuç insan büyük 
varlığın temiz ve ileri yaıayııındaki kuv
veti bozamaz. 

Biz soysal varlığımıza bu genel görü§• 
le bakarız ve bu bakıt bize varlığımızın 
.aağ esen ve içinde her fenalığı yok e
decek kadar kuvvetli olduğunu göste
rir. 

Arkadaşlarım, yakın bir geçmişte bu 
topraklarda yıldırımlar çaktı, ı:ökler yı· 
kıldı, yerlerin sar11ntı11 içinde iafj,, 
yangının ateıleri bu ufukları bürüdü. 
Dört yıl önce yine bu topraklarda Ku
bilayi öldürenler o vakit ıusuyorlardı, 
ıınmakla da kalnuyorlardı. 

Bu geri zihn"yet kurtulut için ayak 
!anan yurttatları susmaya teıvik ediyor 
ve diifmana teslim olmalan için fetfa 
lar çıkarıyordu. 

Arkadaşlar, Bu kuvevtli yağmur al 
tında Kuıbil8yın manevi vardığı önün
de gÖlterdiğimiz bu toplu ve tatkm 
manzara ık.ara günlerin bir daha geri 
dörun'.yeceğinin en kuvvetli teminatı· 
dır. Yurdun her kö~esinde fııkıran ye 
ni ileri hayat aynı teminatın tamamla 
yıcı birer parçasıdır. 

Değerli arkadaılar, biz bugün bir 
mezar batında yaf içinde, tasa ile diz 
çöküp ağlayanlar gibi küskün, bed • 
b "n değil, biz ve göklerine yükıelen 
bu yüce kaya ve tunç sütununun etek 
leri dibinde büyük varlık için revan o
lan kanın inkılap dütmanlanna karşı 
kinimizi ve ihtirasunızı besliyen kor· 
kusuyle meal olarak batımız dik, göz 
lt-rimiz Ond ~ ve ileride ayakta duruyoruz. 
Sonsuz olarak Kubilayın baıı Menemen 
topraklarına düştüğü zamanlar bu e· 
seri yapmak için Ozalpin Batkanlığı al 
tında kurulup çalıtanlara kafaları, kol 
ları ve paralariyle bütün emek veren • 
lere ayn ayrı teetkkürlerimi suna • 
rım. 

Kubil&y için sizi duyanların §U an
da bütiin acılanyle çarpan yüreğimle 
onun adını ve batırlığını uzun yiiz yıl 
lar ya,atacak olan eseri bizim nes
limizin ve yakın çocuklanmızla. ve u
zak torunlarmırzın ibret gözlerine açı 
yorum. 

Yeni Soy~dı 
Alanlar 

* Dr. operatör Bay Emin soyadı 
olarak ErkUI adını almııtrr. 

* Bostancıda kaaap Y eniıehirli Ali 
Haydar (Arıktürk), ve ortağı lsmail 
(Akkabak), ht. belediyeıi levazım t.,. 
aellüm memurlanndan Hüıeyin Mub • 
tar (Seçkin), Beyoğlu evkaf tahakkuk 
memuru mütekaitlerinden Hamdi 
C!'erk), Kırklareli saylavı ve çocuk e
urgeme genel baıkaru dr. Fuat (U. 
may ), çocuk eıirgeme kurumu merkez 
muhasibi Burhan ve pederi Burdur 
hususi muhasebe müdürü Memduh (Do. 
ray), gümrük müdürlüğünden mütekait 
Ahmet Asım, oğlu komisyencu Fuat 
yeğeni ebe Hava (Akada), Emniyet 
M. 2 ci tube ko. Çatalcalı Osman HiJ. 
mi ( Subatı), Eminönü kaymakamlığı 
belediye baytarı Mehmet Kanm (Ulu), 
Eminönii malmüdiirlüğü zat maatlan 
mutemedi Hakkı (uygun), Sultanah • 
met Binbırdirek mahallesinde Omer 
Lütfi, oğlu Tacettin (öktem) soy ad-
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Tutmaçta 
Herkes okuyor 

--o--

Bu küçük köyde herkese 
okuyup yazmasıaı 

öğreten muhtar Şamildir 
SiVAS, (Milliyet) - Sıvasın c.,. 

nubunda 35 - 40 kilometre mesafede 
bulunan Tutmaç ıköyünden bahsede • 
oeğim. Köyolaı nahiyesinin f&l"k ya• 
maçlarına düıer. Oıta anadolu köyleri i
çerisinde çalıımayı anlıyan ve zaman • 
dan istifade yollarrru arayan insanlar • 
la kaynaıır. 

Hafif bir meyil ile köye inilir. Bu
ran Anayurdun en güzel yayWarm
dan biridir. Şimalinde ıköyü bağrına a• 
lan ufak bir tepecik cenupta bir kilo • 
metre mesafede (T eler) ırra dağlan 
aıra]anır. 

Köyü iki kısma ayıran ve timale a
kan Fotlwn innağı Kızıl lnnağa a
kar .• Köy yapıları bu ...ha üzerine di
zilmiıtir. Tutmaç köyünün kuruluıu et• 
rafında arattrrmalarun müııbet bir ne • 
tice vermedi. Söylendiğine gme, 250 -
3Cla yıllık bir geçmiıi vardır. 

Yalmz bilinen ıu lıi: Evvelce 200 
yapı vari<en bugün 50 araımda yapı 
bulunmaktadır. Bu da bize 8Dlatryor ki 
geçmiıte büyük denecek köylerimizden 
birini tefkil ediyonnuı. Şimdi eski ya
pıların taı yığınları bunu göstermek • 
tedir. 

Arazi çok münbit ve mahıuldar<lır. 
Yirmi bin dönüme kadar çıkar. latifa.. 
de edilen yerler 1500 • 2000 dönüm 
ara11nda tahmin ediliyor. Geriye lcalan 
arazide çevrede bulunan Gulam, ·Boı • 
tankaya, Ha.bey, KaTaşar, Mirza, Y &o 

niköy köylüleri tarafından ekim ve bi
çim yapılır. 

itte bu toprak üzerinde çalııan köy
lü on, on iki ara11nda verim almakta • 
dır. Ziraatlerini ileri götürmeğe çahtır· 
lar ..• Kazandıkları ni&bctte ya,amasnu 
da bilen insanlardır. 

Belediyeci köylü 
Köyde teaadu.t ettiğim ıaiısiyetler •· 

rasmda muhtar Şamili ve yaptığ'. '...- -
leri de yazmadan geçemiyeceğim... On 
bet yıldanberi bir sıok yokluklara kat • 
!anarak köyünün muhtarlığım her an 
ilerlemeleri• yürüterek bugunkü haline 
getirmeğe çalıımııtır. 

lnkilabırruzın köylüyü korurunau i
çin çizdiği köy kanunu bu köyde de 
pek bariz bir ıekilde tatbik edilmekte 
ve neticelerini göstermektedir. Köylii 
bundan çok memnundur. Görüştügıim 
taruıtığan ve etrafnnda sıralanan, köy
lüler, köy kanununun iyilikJerini sıra, 
11ra anlattılar. Kendilerine (Milliyet) in 
ıeliımıru söyledim. 

Bizden de ceridene yaz dediler ••• 
Muhtar Şa.mil hükumetin her türlü .,.. 
mirlerini köylüye anlatmakta ve bun • 
lara fikirlerini eklemekte ve haftada 
bir gece de köylü ile bir toplantı yap • 
makta ve köy itleri etrafında ko.1uıul
maktadrr. 

Köyde mektep olmadığından köy 
çoculr.larrna okuyup, yazmayı da öğret
mckicdır. Unun ıçmdır ki bu loöyde İh· 
tiyarından, gencine kada.r hepsi okur, 
yazar. Her köylü tarlasından dönüşte 
eline geçirdiği gazeteyi, kitabı okur .•• 

Köyün eskiden çıplak olan tekli 
bu köylü belediyeci tarafından düzene 
getirilmit ve getirilmektedir. Köylüye 
bir de millet bahçesi yaptınlnuştır. 

Bu köylü belediyeci köyünün iler
lemeıine ve gözelleımesine ıon derece 
ehemmiyet vermektedir. Nüfuı ne ya
zık ki burada 300 - 350 arasındadır. 
Köyün sevilenlerinden birisi de halk 
ıairi lhrahim Etcmdir. Okur, yazar, tar• 
ladan dönüıte içinde toplanan içli rruı
raları kağıt üzerine sıralar. Oldukça 
kuvvetli denecek eserler veriyor. 

Kendisi hot ıohbettir. ~eri köy 
oda .. nda söyler, inkilap tiirleri okur, 
anlatır, kuvvetli bir inkilap İmam ta
ıımakta ve köylüye Ata.türkün hayatı
m ve büyiik nutkunu okuyarak anlat
maktadır. 

Köylü bu •Özleri de can kuJağila 
dinlemektedir. 

T eçer efsanesi 
1000 - 1ımo metre irtifamda olan 

Teçer sıra dağları hakkındaki rivayet· 
lere göre, Hazreti Ali cenklerinden bi
rinden dönüşte teaa.düfen bu dağın ü
zerine gelmit, o vakit le tepeden ibaret 
olan bu dağ yavaı yavaı büyümeye bat· 
Ia.nut, Ali g;dcccık başka yol bulamayın
ca bu dağın ıırtıru takip ederek ileri.,. 
dikçe dağ uzamıt haftalarca gittiği hal
de dağdan yol bulup ta kenara çıka
mamıı, nihayet: 

- Ya Teçer, durl denıiı. 
Ve dağ dunnuı. Teçerin burada 

böyle bir efsanesi var. 

Metres katili 
Bahkeai:rde Nevrekoplu peynirci MJY· 

t,afa isminde biri, bet aydan beri izdivaç 
va.adi ile metres alarak oturduğu Hatice
nin ıon zamanlarda nikah kıyılmasoıda 
ıırar etmesi ve kapısını kapaması üze
rine fırsat kollamağa haılaınrt ve bir 
gün evde kimse yokken Haticeyi ~Ul"fUD 
la öldürmüıtür. 

lanru almıılardrr. 
* Uıküplü merhum Ekremin refi • 

ka11 Şöhret, oğlu mühendiı mektebin
den Sami, kızı lstanbul kız lisesi S01l 

11rufından Nihal (Doğu), Mülga düyu
nu umumiye muhaa.ebei umumiye mü. 
diiTü Ismail Hakkı, oğulları avukat 
Muslihiddin Ihsan, Ford komisyoncusu 
lrfan Hakkı, ve torunu lamail Ulkii 
(Yöney), Cibali inhiıarlar tütün fab • 
rikaıı sicil ve evrak amir.i BuMan 
(Suner), Harp akademiıi film çekme 
merkezinde Fuad ve aile&i (uzkınay), 
gümrük deniz muhafaza açık deniz 
motöründe Hüıeyin (Mada), belediye 
motosiklet memuru Kadri (Acun), Cev
det (utku), latanbul Hukuk fakülteıi 
hademe amiri Tevfik ve ailesi (Bul
gu) soy adlacını almıtlardır. 

1 935 yılı yak aşırken ... 
Noel gecesi, Beyoğlunda bu yıl, geçen 

yıllardan sönük geçti 
• 

Kokino ... Kokino... f 
Kollan altında yepı taflan dallarile J 

aıağı yukarı dolaşan ayak satıcılan, te
miz<"• giyinmiı birini görünce hemen 
dallan bumuna ıokarca11na yaklatıyor
lar: 

- Haydi kokino ... kokino._ 
Fakat etrafıma bakıyorum; geçen yıl· 

!arın Noel ve :vılba§ı günlerindeki e•ki 
canlılık yok. O oyuncakçı düllinlannm 
kalabalığı neydi? Vaktile bugünlerde 
manavdan bir kaç portakal almak için 
dakikabr.,,, sıra beklemek lazımdı. 

Büyük uddede; sel gibi akan bir ka· 
!abalık, gecenin ilerlemiı saatlerine ka
dar, sürüp giderdi. 

Gazetelerde, bir hafta önceden "No
el gecesi için ilan kabarada numaralı 
koltuklanruzı temin ediniz 1,, öiüdünü 
veren, ili.nlar görürdük. 

Bu yılki Noelde ise ortada tn yok
tu. Beyoğlu, ıkabuğunun içine çekilip 
ölüm uykuıuna yatınıt gibi idi. 

Muhallebici dükkanları bile bomboıtu. 
Oyuncakçı dükkiinlarırun yalnız came
kan önlerinde kalabalık var. içeride, tez· 
gii.htarlar sinek avlıyorlar. 

Bu dükkanlara yana-ımak bu zamanda 
hangi yiğitin karı? Ağlayan bir tat be
bek, en aıağı, 5 lira... Ağlayan canlı 
bebeklerin, vapur iskelelerine besbeda
va bırakıldığı devirde, bir oyuncak bebe
ğe kim bet lira verip alır? Noel akta
rru kürklü paltoları içine gömiilmüı i· 
ki adam konuıuyorlardu 

- Bu akıam, bize gelecekıin değil 
"? nn. 
- Ağaç yaptırdınsa gelirim ... 
- Ağaç için geleceksen hiç gelme! •• 
- Neden? 
- Ocağımıza çoktan incir ağacı dt.. 

kildi ayol. .• Şirket dağıldı, kadro harici 
kaldık, haberin yok mu? 

- Ya, vah vah, duymadım.-
Seyyar portakalcı küfesini iç tokağın 

batına koymuı, bağınyordu: 
- Dörtyol ıekeri ..• Dörtyol ıekeri ..• 

Üç buçuğa verdik bu Dört;ı:ol tekerleri· 
oi .•. 

Birişi gelip, yarım ağızla mırıldandı: 
- Yüz paraya verirsen alalım ••• 
- Üç kuruıa kendim alıruıim 1 
- Sen bilirsin. .• 
Nazlı müıteri çekilince portakalcı, 

bir aaker ıigaraıı yaktı, ve dumanını üf
lerken, yanındakine dert yanıyordu: 

- Sözde, Noel ııeceıi, daha bir küfe 
portakalı yarılayamadıkl Bu neit bel •. 

Yırtık pabuçlu bir çocuk, büyük teker 
ci dükkiinlanrun birindeki muhteıem No
el ağacına dalgın 11:özlerle bakıyordu. 
Renk renk ampullerle aü~lenen bu ağaç 
ta, gerçekten seyrine bakılacak teydi. 
Sakalı göbeğine kadar inen Noel baba Ö· 
nünde yaılıca bir kadın, düıünceli daki· 
kalar geçiriyordu. ihtimal, evde, bir to
runu var ki, Noel baba ne hediye getire
cek diye dört gözle bekliyor. 

Kadıncağızın ak sakallı cüceye, uzun 
uzun bakııınclan anlaııhyordu ki, Cebin
de, değil süslü bir ağaç alacak, hatta bet 
kurutluk bir oyuncağa kapatacak para· 
11 yoktu. 

Ey, yoksulluk ... Kendini nasıl da belli 

edersin!.. n 
Elinde mini mini bastonu, boynunda 

beyaz kaıkolu §Otonlu patı1derile tirtir
t-.ıinen ıu çocuk ta mutlaka oyuncak de
mi olmu, ••• 

Camekandaki elektrikli tramvayı göı
terirken, bir yandan da annı:•inin et ... 
ğinden çekiyordu ı 

- Ma.ma._ mama! ... 
Y aru batındaki 11:enç kadın, ilkin bu 

vızıldamaları iıitmemezlikten geldi. Fa
kat çocuk iti azıtınca, oyuncakçıya gir
meğe mecbur oldu. Çok 11:eçmez, oradan, 
ya bir koca buldok köpeği, ya, bir may
mun, yahutt ta, bir oyuncak otomobili!e 
dıtarr çıkacaklardı. 
Çocuğun sevincini sonu.ayın .. Kim bi .. 

lir, nasıl zıp zıp sıçrayacak, Annesinin 
koluna aaılarak. aokak ortasın&, paketi 
açması için kim bilir ne diller dökecek? 

Bizim çocukluğumuzda, oyuncaklann , 
sahicilerine bu kadar benzeyenleri yok. 
tu. 

Şimdi, her bilgi gibi oyuncakçılık ta 
çok ilerlemiş. Radyoların bile avuca 11-
ğacak küçük oyuncaklarını yapıyorla~. 
Ama, oyuncak radyo deyip geçmeyin . 
A vrupanın bütün musiki merkezleri, bu 
mini mini kutunun içinde ..• Çevir dijğ .. 
meyi ..• istediğin yeri, takır ıakır dinle( .• 

Tanıdıklardan biri, dün çocuğuna bir 
oyuncak alnuı. Bana da gösterdi. Bir 
yerine dokunulunca, oyuncak ikiye ay
nlıyor ve içinden baıı sargılı zebella gi
bi bir zenci çıkıyor. 

Çocuk ıahiibi olanlardan biri, bu oyun
cağı beğenmedi. 

- Nçin, fena mı? dedik. çocuğu mÜ· 
kemmel eğlendirir! 

Baııru salladı: 

- Ben çocuğuma, daha faydalı btr o
yuncak alacağım. Öyle bir oyuncak ki 
açıldığı za.man içinden, ite yarar bir ıey 
çık1Tn ..• 

- Nasıl? diye sorduk. 
- Meıela dedi, bir yılbaıı tan-are pi-

yangoıu ... Hiç olmazsa, bahtmuz açılır
sa, içinden para çıkar! 

Benim bildiğim bir ıey varsa, yeni yı
la ginneğe hazırlandığımrz bugünlerde, 
çocuklarınızı yanınıza alıp Beyoğlunda 
dolaımak sevdasından vazgeçmeli •.. Zi· 
ra, oyuncakçı dükkanlan, ağrru germiı, 
sinek beldiyen örümceklere benziyor. A
ğa kendini kaptırdın rru, bir daha kurtu• 
lut yolu yok. Ona göre dav.-anmalıl 

M. Salahaddin GÜNGÖR 

ı __ I_ş_v __ e _Iş_,_çi _ _.I 
Milliyet bu sütunda İf ile iıçi iati
yenlere taua#ut ediyor. lı "" İffİ 
Utiyenler bir mektupla it büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Yirmi yaşındayon okur yazarım her 

ne it olursa olsun ehven ücretle çalıtı· 
ron. Aksaray Yenikapı orta aokak No. 66 
lımail Hakkı. 

Kubilay günü 
(Baş.ı 1 inci sahifede) 

fÜ belki kuruluı günündenbm t&ru • 
clıiı günlerin en büyüğüdür. Mene • 
men bu kadar muazzam insan kalaba • 
lığı gö,._iştir. Bilhaua bu kadar 
tuurlu, niçin buraya geldiklerini, kalp. 
!erinin noolen bu kadar heyecanla çarp. 
tığım duyan bir insan kalabalığı gör
memiştir. 

Bu manzara karıııında itte İn • 
kilô.p, iıte inkiJap ordusu burada toı>
lanrruttır diyorum. 

Açılıf resmi 
IZMIR, 26. A.A. - Menemende yıldn 

tepede Kubilay menkü taıının açılıtı 
bugün yapılnutlır. Saat 13,55 de basma· 
hane durağından kalkan özel bir tren 
memurlan muallimleri, fırkalılar ve pek 
çok gençleri Menemene götürmüştür. 
Aynı zamanda Manisadan kalkan diğer 
özel bir tren de Menemene gelmiştir. 

Tam aaat 14,30 da herkeı menkü tap 
çevreıinde yerlerini almıılardır. Açılıt 
reımine istiklal martı çalınmak auretile 
başlanmııtır. Askeri merasim bittikten 
ıonra C. H. F. genel katibi Bay Recep 
Peker alkışlarla karıılanan bir söylev 
söylemit ve ruenkü tatıru açmııtır. Bay 
R cep P ekerden ~nra !!'enç bir zabit ile 
muallimler tarafından söylevler söylen
ıniıtir. 

Bay Recep Peker ile bu sabah lıtan
buldan gelen Bayan iffet ve lzmir a• 
carlarından - Muallimlerinden - Ba
yan Vedidenin söylevleri alkıılarla kar
tılanmıştır. Ôylevler bittikten ıonra yiiao 
den fazla çelenk ve çiçekler menkü U.. 
tına konulmuş ve üç ~I aili.h atılmak ıu
retile merasime son verilmiıti:r. Havan.Ilı 
pek çok yağmurlu olmasına rağmen m• 
rasimde onbinden fazla halk kütlesi b~ 
lunmuftıur. 

Vilciyetlercle 
Y ozıgat Amasya, Çankın, Erzirıca-. 

Bilecik, Diyarıbekir, Zonguldaktan • 
dığı:mrz telgraflarda K~ilay adının aq 
11:1 ile anıldığı bildirilmektedir. 

Edirnede ihtilal 
EDiRNE, 26 (A.A.) - EdirıM 

halkevinde inkilap tehidi Kubilay içia 
büyük lrir ihtifal yapılacak ve bir çok 
hatipler inkiliip hakkında konleran• 
vereceklerdir. 

Isparta Ha!lıeuinda 
ISPARTA, 26 (A.A.) Bugün 

Halkev'nde inkılap kurbanı Kubilay 
ın angm için bir toplantı yapıldı ve a• 
teıli aöylevler aöylendi. .lapartalılar 
yobazlığa kartı duyduktan Öç duygu 
ları ile cumurluğu korumak içın yap• 
tıkları a.ndlarrrun Menemende dikilen 
bitik taıı önünde arulmaıını heaııehri 
miz Peker'den dilemitlerdir. Okurlar
dan binlercesi oradan Cümhuriyet ala
nına gelerek değifimci li.yik uhısa ku 
ıı derin bağlılıklanru gi»tenniılerdir, 
Halkevinde akşam bu bakımdan bir 
to:plantı yapılacaktır. 

An karada 
ANKARA, 26 (A.A.) - Bugün AZii 

kara Halkevi Kubilay için büyük bil 
gün yaptı. Toplantıyı Kubilay i.hideal 
nin kurulması teklifinin sa.bibi Hal • 
kevl, dil, tarih ve edebiyat kOmiteai batı 
kanı Hıfzı Uğur açtı ve veci.ı bir nu• 
tuk aöyledi. Sonra Bay izzet Ulvi, naJ' 
Kazım N ıııni, Bay Eniı Behiç, Ba:r. 
Aziz ve Enver Behnan heyeeuılı söz
ler söylediler. Topla.ntrya bütün mÜ• 
nevverler ve gençlik ittirak etti ve İn• 
kılap şehidi Kub:li.y ile arka.daılannı 
aaygı ile andı. 

Adapa:ı;aruıda 
Adapazarı Halkevi baıkanmdan al 

dığlllUZ bir telgrafta Kubilay abidesi 
nin açılma resmi münaaebetile Adapll 
zan Halkevinde ve Cumhuriyet mey• 
danında bütün mektepler ve binlerce 
halkın iıştirakile çoşkun tezahürat ya• 
pddı~ı, natuklar aöy!endiği bildirili • 
yor. 

Merasimden aonra 
IZMIR, 26 (Milliyet) - Menemen

de yapılan meraıim .eıli filme ahnmrı
trr. 

Fırka katibi Bay Recep Peker Yıl· 
dıztepeden indikten ıonra belediyeyi, 
kaymakamlığı, ,fırkayı, halkevini ziya • 
ret etti. Yollarda tiddetle alkıılandı. 

lzmire döndü. Şerefine lzmir pa • 
laıta fırıka tarafından 30 kitilik bir zi
yafet verilmiıtit- · 

Oğleyin verilen ziyafet (40) ld· 
tilik idi. 

.,,,, ............................................................................................ . 
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S, Dönme, Dönüp dolaşma, (Bak: Dcvr). 
DEVLET, 1

0 
Beylik, "karadai bcyliti .. 2, Et. Il, 3, 11-

ıı:ün (Ba~ka kaynaklarda: halk, eha\; man.) 4, Kanlık. 
(hanlık) 5. Kıv (Ikbat, saadet ınan:) 6. Kurultak, 7. kutluluk 
(Saadet, ikbal man.) 8, Ocur, uııur, (Talı, ık:bal, saadc 
man.) 9. Ülke (Memleket ınan.) 10, Ulusı. (hiikumdarlık 
man.) 

DEVLET. ADAM!, llçi, Bilıı:e, 
DEVR, (Devir, zaman man.) 1, Çai, 2, Kurun, (Bak: 

Aht.) 
DEVR (Naki ınan.) 1. Aktarma, (Gemiden gemiye 

trenden trene nakletme man.) 2, DOnüm, 3, Teker, 
DEVRETMEK, 1, Aktarmak, 21 Avnamak, 3, Aylarnl?ak, 

(Bir ıeyin etrafında dö~ek, dolaşmak man.) 4, Çeğzın
mck, Çekzinmek, ÇcZ&ınntck, Çczkınmck, S, Dcnzımclr: 
(Biribirinc vermek, müdavclc man.) 6, Dolanmak 7, Dola,. 
ınak, 8, Dönmek, 

DEVRiYE, 1, Gezgo, 
DEVRi, 1, Dolambaç, (Döne döne lcarrşmış man.) 
DEYN, (Deyin), 1, Alun, 2, Bcre)ek, (verecek) 3, Borç 

J, Ödünç, (Bak: Dayin medyun.) 
DEYYUS, 1, Dümlük, Kaltaban, 3, Kodot, 
DlBA, 1, Barçm, 
DiDAR, (Bak: Çehre) 
DiDE, (Bak: Ayın. basar.) 
Difteri, 1, Boiak, 2, Horosçuk 3, Karabakma, 4, Kuşpa• 

\azL 
DICER, 1. Adm, azm, "Yaramaz senden adınca bu at, 2. 

f\tm, 3, Ayrık, 4, Ayruk, S, Gine, Yine, 6, Kalma, 7, Öbür, 
1, Oteki. 

DICERKAM. Selek. (Bak: &har.) 
DiKKAT, 1, Abay, 2, Den, 3, Inccdcn, inceye, 
DİKKAT, ETMEK, 1, Abaylamak, 2, Dcnlcmck, 3, ~ 

ı:cnmck, 
DiKKATLE, 1, Düşünerek, 2, özenerek, özeııe bezene 
DiKKATLE BAKMAK,, 1, Çikreymek:, 2, lrmck, 
DIKKA TLE, DiNLEMEK, 10 Kulak vermek, 2, Tınna· 

mak, 
OIKATLE, YAPf\.fAK, 1, Devşinmek, divşinmek. 
DIKKATLl, 1, Abaylı, 
DiKKATSiZ, 1. Abaysız, 2. Çolapa, Çolpa, 3. Densiz, 
DiL, l, Can evi (hislerin merkezi man.) 2, Gönül, 3A 

vürek. (Bak: Kalp, ruh,) 
DiLAVER, 1, Batır, 2. Yiğit, S, Yürekli. (Balı:: hah"' 

dır.) 
DiLBAZ, 1, Sölömpaz, 2, Seçen, (Bak: Beliğ', natuk.) 
DiLBER, 1, Gcrcz, 2, Gökçek, 3, Qökçea. •, Matur. 

(Bak: Cemil, latif.) 

• 
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DAYIN, 1. Alacaklı, 2. Alunct, 3. Borç veren. 
DEBAGAT, Sepi. 
DEBACET ETMEK, 1, Acıklamak. :Z, Sepilemek, 5, 61· 

pilcmek, 
DEBACET EDEN. 10 Sepici. 
DEBDEBE, 1, Alaz, 2, Olam, Ulam, 
DEFA, 1, Aiız, 2, Gez, 
DEF (defi), ı, Atma, 2, Itmc, 3, Kalkma, 4, Koi'ma, koyı.. 

ma. 
DEFETMEK, 1, Atmak, 20 Geçiştirmek. S, itmek, 4. Ka1'" 

tarmak, 
DEFEDiLMiŞ, 10 Kovulmuş. 
DEFOL! 1. Yıkdl 
DEFiNE, 1. Gizlenci, 2. Gömü, kömü, 3. Kömüç, kömdL 
DEFN, ı, Gömme, 2, Toprağa koyma. 
DEHA, 1, Ekelik. 20 ôgelik. 
DEHAN, Airz. ağız, 
DEHLiZ, 1, Aralık, 2, Gezenek, 3, KaL 
DEJENERE, (olmak), ı. Yoymak. 20 Yozmak, 
DELALET, 1, Belli etme, 2, Gömek:, 3, Gösterme, 4, · 

Kıtavu.ıluk, 5, Salık, 6, .Yol ~öıterme. 
DELALET ETMEK, Kulağuzlamak, Z, Kuruınsamak, !, 

Yol aöstermek, 
DELiL. 1, Annık. (Alimet man.) 2, Başçı (Reher. re

is man.) 3, Kılaiuz, Kulaiuz, 4, Öngüç, 5, Tanık, Tanuk. 
(Şahit man.) 60 Tutamak, 7, Yol gösterici. (Balı: Beyyioo, 
Bürhan.) 

DELK. (etmek). 1, Avkalamak, 2, Oimak. S, Siftilemelr, 
4, Sürtmek, 5, Sürüştürmek, 

DELKO TEMAS, 1._ Sürüştürme, 2. Sürtüıtünne. 
DELLAK, 10 Oiaç. 2, Oiuç, 3, Yunucu, (Kadm deUllc lo 

çin kullanılır.) 
DELLAL, 1, Carcı, 2, Çaiçı, 3, Kığrıkçr, 4, Koıtan (Kot 

tan. Koşton - Dava vekili) S. Undücü. 
DEM, (Kan, man.) Kan, 
DEM. (Nefes mao.) 1. Soluk, 20 Tm (Ruh, hayat man.) 
DEM, (Zaman man.) (Bak: An, zaman.) 
DEMET, 1, Bai, (Birlikte bai:lanmış çiçek vı. man), 

2, Tutum, 
DENAET. 1. Alçaklık, 2. Aşağtlık. 
DENAETKARANE0 1, Alçakça, 2, Alçaklıkta, 
DENDAN, 1, Diş. 
DENi, ı. Alçak, 20 Aşai{L (Bak: Denaet.) 
DE'P, (Bak: Adet.) 
DEPO, (Bak: Ambar.) 
DEPOZiTO, 10 Bünek, (Bak: Emanet. Vedia.) 
DERACUŞ. (etmek.) ı. Bağıra basmak. 2. Koçmalr, 

-Cefaam çcke;r1in cfcr kocasın, 
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~anunue. vveı azar e~.ı a şarr.. ~ f i!Hye' ·ın Romenı: 70 l Ticaret odası 
Seçimi 

Yazan: llfarthe Richard Ten:üma eden: lf. F. 

Acaba gaka/anan Mata Hari 
hakikaten suçlu mu idi? 

(Ba•ı 1 inci sahifede) 
ticaretten Bay Habip zade Ziya, Alem 
dar zade Şerafeddin, Hacı Mustafa 
zade Osman Nuri, Ser attar zade Ab
dülkerim, mali müesseselerd~n it Ban
ka11 müdürü Yusuf Ziya, Zıraat Ban· 
kası müdürü Ahsen, Merkez Bank!'"' 
müdürii Sait, Sanayi müeueselenn· 
den Bay Kara Mustafa zade ~e~, 
&amacı zade izzet, Oııman Nun, Mı. 
tat Recai, Halil Sezai, Fuat Fazlı de· 
niz ve kara inıaatı müesseselerinden 
Bay Ha.san Sad:, Adapazarı Bankaaı 
müdürü Feyzullah, deniz ve kara nak 
liyatçılanndan Bay Sadc;ttin, ~dı:k za 
de Rıza, Sipahi zade Zıya, aıgoı:t~cı
lardan Bay Refii Celi.!, oda m~lı&ı a; 
zalığma ittifakla aeçilmiılerdır. Yem 
Mecliate dokuz yeni aza vardır. Bu 
dokuz yeni aza, &y Refik Sabri, Bed 
ri Nedim, Hacı Mw.tafa :ı:a.de Osman 
Nuri Sa.it, Sipahi za.de Zıyadır. 

Hülasa 
( Marthc Richard Fransa casusluk 

teşkilatı tarafından lapanyaya gönde· 
rilm;ştir. Va~ıfcsi orada_ A~ casua 
teşkilatına gırmck ve iki cihetli eaaus
Juk yapmaktır. Marthc bir aürü mac~. 
ralardan sonra Alınan casualanrun rcuu 
Baron Fon Krohn ile ta.JU§Ull§tır. Bun
dan bir çok malümat almış ve bunlan 
Fransaya bildirmiştir. 

Şimdi Baron kcndi~i bir vazife 
. ile Arjantinc göndcrmıttir. Marthc bu 
~tc de Fransa lehine ç~şa:ak. F~ 
hizmetinde bulunan Mane ısmınde bir 
mülazımla lspanyaya avdet etmiştir.] 

Ben S. 32 Alouette idim. Bir İ· 
•im ve numara yanlıtlığı da olabi· 
Jirdi. Bakalım Mata - Hari hakika
ten suçlu mu idi? Von Krohn'un 
albümünde Mata - Harinin resmi 
yoktu. Baron yeni dosya1ar çıkardı: 

- Şimdi de prens Ratibor ve a· 
ta,e ıniliterin doıya)arma bakaca· 

fon. . d Fa.kat hayır ... ne prenıın ne e a· 
~ ıniliterin doıya1annda Mata -
Harinin izini buJma.k kabil değildi. 
Halbuki bu kadın lıpanyaya iki ta· 
raflı caaus olarak gelmitti. ~inci 
büroya o da merbuttu. Holandaya 
gİtmek için Madritten herhalde geç 
mif olacaktı. Çünkü harp zamanın· 
da ancak bitaraf memleketlerden 
cidip geliniyordu. Fa.kat otelde be
nim odamın yanında oturup kalk
:maamı bili. anlayamıyordum. (Bu. 
sün de anlamıyorum) • 

Von Krohn dosyaları masanın 
üstüne koydu. Gene bir isim ve re· 
eim akJımda tutabildim Von Krohn 
hem benim kıskançlığımı gidermek 
hem de Fransızların kurtuna dizdir 
diği caausun kim olduğunu öğren· 
mek için meraktan çatlıyordu. 

- Belki dedi Holandalı bir kadın 
dır? ••• ihtimal ıade Holandada çalı 
fıyordu. Şu muhakkak ki lspanya. 
daki servislerde böyle bir kadın 
çalıfmamı,b. Buna emin olabilirsi-
niz. 

Ben müteselli olmut gibi bir ta 
Yır aldım. Von Krohn'e gelince; 
aevincten kabına ıığınıyordu. Onu 
ne zaman böyle çok keyifli görsem 
içimden yüzüne kim olduğumu ba
fırmak ve ona duyduğu ı nefret his 
!erini açıkça haykırmak ihtiyacı ge
Jirdi. Çünkü bu adama ne olursa ol
aun nete vermek İstemiyordum. 

Bir aralık aklıma Almanların 
lıpanyadaki <:tlıuııluk te,kilatına 
ait dosya hakkında kapitan La
doux'ya bir rapor yazmak geldi, 
fakat çoktanberi Pariıten hiç bir 
mektup alamadığımdan cesaretim 
lnnlmıştı. Maamafih bu mesele • 
ye müdahale etmeğe karar ver
dim. Ledi Mac Leod'u masum çı
karmak İstemiyordum, zaten buna 
maddeten imkan yoktu. Fakat on
lara, benim çalıştığım yerde Ledi 
Mac Leod'a dair hiç bir iz bulun· 
madığını söyliyecektim. 

Fon Krohn beni biraz sakin
letnıi görünce, düşünceden uyan-

DER 

dırdı ve merakJa: 
- Zozo da sakın kaybolm111 

olmaaın?. 
- Hayır dedim hiç üzülmeyi· 

niz bu a.k'8m randevuya muha.k • 
kak gelecek. 

Gece Madritin üzerine İnm.İf • 
ti. Sokaklar yavat yavat canlan • 
mağa batlıyordu. 

Zozo , elleri ceplerinde, burnu 
havada, bizi Monclaa meydanın • 
da bekl~rdu. Ecnebi olduğunu 
hisseden dilenciler, etrafında dört 
dönüyorlardı. 

Baron ben otomobille ~lmit
tik. 

Zozo arkaya, benim yanıma 
·oturdu. Çinde bir muharebe eına 
ıında bir gözünü kaybetti ve bu. 
nu belli etmemek istediği için 
Fon Krohn arabayı kendi k'lllanı
yordu. 

Hangi yolu? •• 
Fon Krohn'un adetlerinden bi· 

ri de takip edilecek yollan biri -
birine kan,tırmak insana nereden 
eeçtiğini f8'rrtmak idi. 

Şoför de Baronun yanında kal
dı. 

- Zozo, dedim, Matahari tev
kif edilmit, itittin mi? •• 

Omuzlarını kaJdırdı: 
Manaaına nüfuz edilemiyen, 

esrarlı bir ıeıle: 
- Belki, dedi. 
Bu tevkifin iç yüzünü çok iyi 

bildiği anlatılıyordu. 
Bir kaç kilometre yol katettik 

aonra Baron arabayi durdurdu, 
Zozoya döndü ve dedi ki: 

- Marthe, size her halde siz
den ne beklediğimi anlatmıttır. 
Tab edeceğinizden ıize bir nümu
ne vereceğim.Kağrtlan askerler a
rasında dağıttırmağa gayret edi -
niz ve adamlara bunların Fransız 
gazeteleri olduğu zannını verme -
ğe çalışınız. Yardımcılarınız var 
mı?. 

- Evet, Pariste açlıktan ölen 
sürülmüş vatandaşlar •.. 

- Çok güzel ... Hedefi anladı· 
nız değil mi?. Aıkerin kuvvei ma. 
neviyesine tesir etmek. Bu, kon
trol edilebilecek bir ittir. Çalışma
lannızın neticesini öğrenmek bi -
zim için güç değildir. 

- Nereye gidiyoruz?. Diye ıor 
dum. 

- 200,000 peçetayi frıınga tah-

Dünkü son toplanb ile, odanın ae
çim itleri tamamile bibnit olmakta • 
dır. azalığa seçilenler bugün bak~· 
la bildirilecekt'.r. Yeni oda meclıaı, 
kiııunuaaninin ilk haftaaında wplana 
caktır. Bu toplantıda oda idare heye
ti aynlacak, birinci ve ikinci re'.aler ae 
çilecektir. Yeni oda mecliainin ilk top 
lanb11J11 vali ve belediye reiri Bay Mn· 
hiddin açacaktır. Bu açışta, ökono":n.İ 
bakanlığuun bir murabbası da hazır 
bulunacaktır. 

--o-

Barış siyasası 
(Başı ı inci sahifede) 

Batıda Fransaya ve doğuda Sovyet 
Rusyaya dayanmakta olan küçük, Balkan 
Ye Baltık anla•malarmrn daha §İmdiden 
bir berkiıtirm~ amili olmuşlardır. Te
tekkül etmekte olan bu blok her hangi 
bir kimseye karaı du~manlık beslem•!k
ten uuktır. Ve kendi siyasa ve usulleri
ne Polonya ve Almanyayı da iltihak ettir 
mek ve orta Avrupada ltalya ile bir 
teıriki mesai eıasıru da aramaktadır. 

HenÜz tehlikeden uzak olduğumuz id
dia edilemezse de. -934 senesinin son 
ayl~n İçinde Avrupada sulh kuvvet!ori
nin es ... lı bir surette teşekkülü temayÜ· 
fa'.ı, ufukdan doğar gibi gözüken harb 
tehlikesinin hiıso)unur derecede azaldı
ğını gösterir, buna rağmen hiıtisderi 
ıayet dikkatle takib etmek ırerektir • 

vil ettirebileceğim, hududa yakın 
küçük bir fehre. 

Fon Krohn tekrar Zozoya dön· 
dü: 

- Sizden istediğim tey çok müı 

taceldir. Şimdiye kadar çok va
kit kaybettik. Yarın sa.hah Fran
saya hareket edeceksiniz ve der· 

hal i,e b8'lıyacaksmız. itinizi 
nasıl ba,ardığınızı gördüğü 

kıymetini anladığım zaman tek -
rar buraya döneceksiniz. Size bat
ka bir nümune vereceğim. Zozo 
bütün dikkatile dinlemişti: 

- Evet, eledi, Martlıe bana 
benden ne istiyeceğinizi hisset • 
tirmitti. Meseleyi tetkik ettim. 
Küçük matbaam katil çarın polis
leri elinden kurtarılmı~tır .... 

Zozonun bu sözleri Fon Kro
hn'un canını sıkmağa batlııdı: 

(Bitmedi) 

Beşinci ulus kurultayı 
(B;ışı 1 inci sahifede) 

5, Mardin 4 fazlaııyle 7, Ordu 2 faz!asıyl e 7, Seyhan 4 fazlasıyle 8, SiUDıun 2 faz
luıyle 8, Siirt 2 fazlasıyle 4, Sinop 1 fazlasıyle 5, Sivas 3 fazla&ıy!e 10, Tekir· 
dağ, 1 fazlasıyle 5, Tokat 2 fazlasıyle 7, Trabzon 2 fazla .. yle 9, Urfa 3 fazlasıyle 
7, Van 1 fazfasıyle 3, Yozgat 1 fazlasıyle 6 Zonguld k 2 faz!asıyle 8, Muğla bir 
fazlımyle 5, Muı bir fazlasıyle 4, Niğde 3 fazlasıyle 7, saylav çıkaracaklardrr. 

Yukarıda İsmi geçmiyen "illiyetler ıeçen intihapta çıkarc!ık!arı mıktarda say· 
lav çıkaracaklardır. 

57 vilayetimiz 931 ıeçiminde 301 saylav çıkannı~tı. lııa edilen Artvin. Hak· 
~İ, Ş. Karahiıar, C. Bere-ket, Aksar.\y, Mersin vila)·e!)erinjn 931 ıeriminde çıkar .. 
dıkları 16 saylavda ila,•e edilince mncut saylav adedi 317 oluyordu. 

Bu seçimde 395 ıaylav •<çileceğine nazaran saylav sayuı 78 artmıştır. 

42 DEV 43 
Ecer tanl :aJr 'ka.vraym koÇtsm,. 3, Kucaklamak-, 4, Sar
mak, Sarılmak, DE.RT, ı. Acı. 2. Çir, (Hastalık, Narnızaçlık, man.) 3. 

Cor. 4. Sıkıntı. lt 11kmtıs1, S. Tasa. DERAKAP. 1, Ardınca, Ardı sıra, 2, Ardından, Atb
ımcbn . 3, Arkası sıra, 4, lı:ince, 5, lıı::inı &Ozetcrek, izine 
b<ısarak. 6. Izi uzertne, ız iıstUnc, 7, Sıp§ak, (Bak, Derhal.) 

DERBAR, 1, Kapr, Kapu, 2. Törlük, 
DERBEDER, I, Alam;Uc, 2, Bardabaş, 3, Bo11ueo, 4, 

D•imtk, 5, Hayta, 6, lşsiz, 7, Sürtük, 8, Şapşal, (Bak: A
Yare • .itıJ,) 
DERBE~T. 1, Argıt, 2, BoCaz, 3, Dar ge('ıt, 4, Geç.ık, 
DERC, (etmek), ı. Araya sı:kıstırmak, 2, Colıarmk. 

t. D.,,.irmek, 4. Kao}amak, S. Koymak, 6. Sokmak. 
DERDEST, t, EJde, Elde etme. 2, Tutma, 3, Uz.ere, 

(Dedrdesti tahrir - yazılmak üa:ere.) 
DERDEST ETMEK, 1, Elde etm•k. 2. Ele geçirmek, 

!ı. Eliktirmek, 4. llkcrmck, 5. Karvamak:ı 6. Kavramak, 7. 
Kavzamak, 8, Tutmak, 9, Yakala.m&k. 

DERECE, ı. Baumak. 2. Çap, 3. Çerge, Çerke (Sıra, 
Çiz&i man.) 4, lrsck. (Mertebe, riıtbe, mansıp, man.) 5, 
Kat, 

DEREKE, 1, Alt ba•amak, 
DERCAH, ı. Bakıcı yer, 2, Bosai: (Bosaia - e,i..k, as.i· 

tan.) 3. Kapı, Kapu. 
DERHAL, 1, Andak, 2. Bat (Tez, çabuk,) 3, Çam. 4, Ça 

bucak. 5. Çarçabuk. (l3a.k: Derakap, hemen, alc11c.elc.) 
DERK. Anlama. 
DERKETMEK, 1, Andamak, 2, Anlamak, (Bak: derrak, 

ldr5k.) 
DERMAN. J, Em. 
DERllJAN'DE 1, Durmuı. 2, Du~kıin, (Bok: Bitap, Za

yıf.) 
DERMANSIZ. J, Argm, (Yorgun, bitap man.) 2. Bitelik. 

3, Bith:ın, 4, Dene . .S. Durgun, 6, !rcın. (Bak: Biderman.) 
DF.R~1ANSIZ BIRAKMAK, 1, Orsclemck, 2, Sızg1rmak, 

3. Yormak 
DERMANSIZLIK, l. Argınlık. 2. Kurukluk, 
DERMIYAN, (etmek), Araya sürmek, ileri 1Urmck1 

Ort.aya surmek 
OfR:"", 1, Barjık. 2. Kabarcık, 3, Şi~. 4, Ur. 
DE RPIŞ, (etmek) Gözönundc tutrnak, (Rak: Niyet et· 

m('k, Tasavvuı" etmek.) 
Dı: RRAK, 1. Anlayışlı, 2 Bilge, 3, Varışlı, (Bak: Derk, 

ldrik. feraset.) . 
DERS. t. Boşkut.. (Talim, tedris m.'.ln.) 2. Öirence. 3. O.:· 

rctmc. (Bak: Talim, tedris) 
OFRS VERMEK, 1, Nomlamak, (VaaP. etmek "d n· ı -

tdah .. ) 2. Okutmak. 3. ÔKretmrk, (Tedrıs t<ılim <L':l•k 
man.) (Bak. Talim, tedris.) 

DERTLi, ı. Alem. 2, Bunlu, 3, Iıi yanık, 4, Kaygulu, S. 
Ta sah. 

DERUHTE. (etmek), 1, Bonuna almak, 2, Ustünc aJ. 
uıak, 3. YüJı:lenmek. 

DERUN, 1, lç. 2. Yürelı:, 
DERUNi, I, için, (lı;in için •ilamak,) 2, lçı.n (Bak: 

Bitm). 
DERViŞ, ı. Arzı (münzevi, zahit man.) 2, Ayrıksı. Ay

rıksa. Ayruk, Ayruksa, (Münzevi, kimseye benzcmiyen, 
yabani &örüncu., tuhaf gibi muhtelif manalarla ku1Janılı
:ror.) (Bak: Abdal, uhit.) 

l>ERYA, 1. Çay, 2. Dalay, (Büyük g(ıl mao.) 3. Deoiı, 
4, Dere (KiıçWı: nc.hir man. Bu aö:ı farsçada derya tek 
!ini almış göriinıir.) S, Irmak, 6, Oküs, (Bak: Bahr.) 

DERYADJL, l, Deniz &önüllü, 
DERZ, Biyik, 2, Çat. 3, Dikiş yivi, 4, Yiv, 
DESiSE, 1. Al, 2, Aldangıç, 3, Duzen, (Bak: Hile, mekr.) 
DESlSEKARANE, 1, Allığ, 2, Aldataralr, 
DESSAS, 1, Aldaucı. 2, Düzenci, 3, Krrbas, 4, Kurnilz 

(Bak: Ayyar, hilekar, mekkar.) · 
DEST, 1, El, 
DESTlCAH, I, Çulhahk, 2, I, evi, 3, işlik. 
DESTICIR, 1. El tutan, 2. YardımcL 
DESTIRES OLMAK, 1, Bulmak, 2, El yetişmek. eli ye-

tişmek.. • 
DESTE. 1, Bai. 2, Bailam, 3, Düriım, 4. El, S, E1ti, 

1. Tutam. (Bak: Buket, demet.) 
DESTEK, ı. Bagam, 2. Batana. (Direk, man.) 3. Dayalr, 

dayanak, dayan&aç-, 4. Yamaç, (Bak: i11tinatgib, mesnet.) 
DESTERE, Bıçkı, 
DEŞT, 1, Çol, 2, Çorak, 3, Kır, 4, Kıraç, (Bak: sahra.) 
DEVA, 1. Em, im, 2, Ot, 
DEVA.SAZ OLMAK, Eme ~ramak, 
DEVAM, 1, Stirek. 2, Sürme. 3, Tay.anık, 
DEVAllJ ETMEK. 1, Dölenmek, 2, Dürüımek, 3, Sür· 

mek. 4. Sürüp &itmek, s
1 

Uzamak, (Bak: daim, istimrar.) 
DEVAMI MÜDDET NCE, Vardığınca, 
DEV AMLJ, J. Buj:ur, 2, Dayanıklı, 3. Sürekli, 4, Stirer 

5, Süruklü, 6, Ula~tırı, ' 
DEVAMSIZ, 1

, Çok: sürmeyen, 2, Savan, 3, Si.ırt>ksiz, 4 
Surrnez. 

ALEDDEVAM, (Bak Aleddevam.) 
ALED - (B•k Aledd .. am) 
BEDEVAM, "Bak: Berdevam . ., 
_t>F.VERAN_. ı .. A~udan ağıza gcımek, 2. Çe\·rünm('. 3. 

Cı1g nn-.e, (Bır çııgı üzerinde dOnmek man) 4. DoJaıır.a 

Y aJnız bir adet 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGILE 
Bir sene tıras olursunuz. 

' Markaya dikkat 
Şimdiye kadar icad olunan bütün 

tırat bıçakları arasında en mükem· 
mel ve en f.,.,kalade olduğu tahak
kuk ebniıtir. Piyaaada meycud lı· 

raı bıçaklarını ıaıırtmııtu. Hasan 
tıraı bıçağının 1 - 2 - 3 - 4 numa
ralı ııayet keskin ve basaaa taraflan 
vardır ki her bir tarafile Iaakal on 
defa tıraı olmak kabildir. Bu he
sapla 5 kuruıluk bir aded Hasan tı
raı bıçağı ile 40 defa ve ıslak bar
dak ile bilendikte yüz defa lır&f ya
pılmak mümkündür ki dünyanın 

hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. 
Hasan bıçağı istediğiniz halde batka 
marka verirlerse aldanmayınız. Tak
lid'erinden sakınınız. Fiati 1 adedi 
5 kuruılur. 10 adedi 45 kuruıtur. 
Hasan deposu, latanbu! - Beyoğlu. 

Devredilecek ihtira beratı 
Zatül.hareke eslahai nariye için blok 

sisteminde kapak t•rtibatı hakkındaki ih
tira için iktisat vekaleti Sanayi müdürlü· 
ğündcn İstihsal edilmiı olan 8 Şubat 
1933 tarih ve 1585 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasında devir veyahut İcara verileceği 

teklif edilmekte olmakla bu hususta faz. 
la malümat edinmek isteyen zevatın la
tanbuldo, Bahçekapıcla , Taı hanında 43-
48 numaralı idarehaneye müracaatl>.rı 
lüzumu ilan olunur. (6106) 10330 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üzel 
.Calatas.ı.trayda Kanzltk eczahaneai 

karıııında Sahne ıokaITında 3 numa· 
rah apartımsnda 1 numara. 

9558 
~~~~~~~~~-

U. k ü d u hukuk hakimliğinden: 

Kadıl.ıöyünde rıhtJm iskele caddesinde 
52 No. lu hanede oturan Hikmet ta
rafından Çaınlıcada Kız lisesi üst tara· 

fında Küçük Çamlıcaya yakın mcvkiin

de Sütçü Nazmiye nezdinde oturan Hü

ıeyin Daniş aleyhine açılan boşanma 

davası üzerine M. aleyhin ikametıahı

nın meçlıuliyeti hasebile davacının ta -
lebiyle ilanen tebligat icrasına karar 

verilmit olmakla 24-1-935 pcrıemhe 

günü saat 14 te mahkemeye gelmek Ü' 

zere yazılan davetiye mahkeme divan • 
hanesine asıldığından ııün ve saati 

mezlı.ürda mahkemeye gelmesi ve tari
hi ila.n itibarile davaya kar~ı on gün 
zarfında cevap vermesi lüzumu gazete 
ile ilan olunur. (6278) 

Devredilecek ihtira beratı 
Tezyini mensucat imalinde müstamel 

tertibat hakkındaki ihtira için iktisat 
V elıaleti ~nayi müdiriyetinden istihsal 
edilmi9 olan 1 O ikinci kanun 1933 tarih· 
li Ye 1518 numaralı ihtira beratının ve 
bu berata ait bir kıta' ilave tasdikname
ıinin ihtiva ettiği hukuk bu kerre baıka
ıına devir veyahut icara verileceği tek
lif edilmekte olmakla bu hususta fazla 
malümat eJinmek iıteyen zevatın ls
tanbulda Bahçekapı, Ta~ han 43-48 nu• 
maraJı idarehaneye müracaat etmeleri 
ilan olunur. (6105) 1331 

lstanbul yedinci icra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa

raya çevrilmesi mukarrer bakkaliye em
vali 2-1-935 tarihine müsadii çartamba 

ıünü sabah saat ondan on ikiye kadar 
Beyoğlu Kamer Hatun mahallesi Tutu 

odalar sokağı Balıkpazannda 22 nu. 
maralı balskaliye diikkiını önünde 2 in

ci açık arttırması icra kılınacaiından 

taliplerin mezkur gün ve saatte yerin. 
de hazır bulunacak memuruna müra. 
c:aat eylemeleri rica olunur. (6295) 

Beyoilu dördüncü aulh hukuk mah. 
kemesindenı Pangaltıda ölçek sokağın: 
da (161) No. lu evde oturmakta iken 

29-10-934 te ölen Herman !azı Fıran
çeaka diğer adı Fani Kiristiçin tereke
sine mahkemece el konmuıtur. Ala· 

caklı ve vereceklilerin ilan gününden 
it.ibaren bir ay ve mirasçılann üç ay 
içinde Beyoğlu dördüncü •ulh hukuk 
mahkemesine bat vunnalan ilan olu. 
nur. (6276) 

PARK Otel ışlık B hçesinde 

YILBAŞI REVEYONU 
Kotiyo,'ar - Slirpri:ı:ler • Sofraların evvel,'e, 

rica olunurr. Telefon: 44920 

~ln;•u•nu•e•v•v•e•l •P•aaz•a•r11~e11s•i •a11
k•,.•m... l ı ı:-t~bul Lov~= A.n"'~, 

liği Satın Alma KomısY0 A 1. d 11 d llii.nları """' 

a ID u asa u o r ue 1 Kuleli Askeri Lisesi içil?:~~ 
\ çift terlik 15 Kanunusanı k 

YJLBAŞJ Salı günü sa~t 14,30 da 3Sı. 
REVEYONU eksiltme ile alınacaktır. rş rt· 

min bedeli 165 kuruştur. bil 
Taam 250 kuruş namesi parasız olarak Top uıı 

nede satmaJma komİsY?11 t>el· 
Kotiyonlar • Sürprizler dan almabilir: ls.teklile~JJl t· 
Hamiı: Sofraların •veld•11 •ldırıl- li saatte 112 lira ılk tenıııı3 • 
ması r'c:ı olu!lur. Telııfon: 41188 lariyle komisyona gelınele3~) 

J.tanbul asliye mahkemesi birinci 

hukuk <lairesinden: Ditriı tirketi vekili 
avukat C.,.,det Feridin Aksaray Tq -
kasap Sarımusa sokak 7-9 No. da S'llJ'&Ç 

zade Sami zimmetinde iki kıta senede 
müsteniden alacağı olan 725 lira dok • 
san i<UntfUn ödenmesi için Istanbnl 

üçüncü icra dairesi marifetile gönderil
diği ödeme emrine karşı borçlunun 
serd .. ttiği itirazın refilc iflasına karar 

verilmesi talebine mütedair olaa dav• 
dan dolayı ikametgahı hazın meçhul 

bulunan mumaileyh Samiye tebliği muk· 

tazi davetiyenin H. U. M. K. nun 141 

inci maC:deıi mucibince 20 gün müddet
le tebliğine ve emri ta.hkikatın 17-1-935 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 de talikine karar verilmi§ olduğun
dan mumaileyhin yevm ve vakti mez • 
kürda bizzat gelmediği veya bir vekil 
ıöndennediği takdirde hakkında mua • 

melci gıyabiyede bulunulaca;!ı daveti • 
ye tebiiği makamına kaim ob-ıak üze • 
re ilan olunur. (6288) 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk ha

kimliğinden: 1 - V eaayet altında bu
lunan küçük Saimenin uhtesinde kayıt
lı Aya5dya civannda Alemdar mahal

le&inde Y erebatan sokağında 33 numa
ralı ananın yan hissoainin açık •ttır. 

ı ma ile satılmasına mahkemeuıizco ka • 

rar verilmiş olmakla mukıir yarı his· 
se aru 3 şubat !:35 &ünlemecinde oaat 

16 da Sultao.ahmet 5 inci sulh bu. 
kıık malı·keınesind<ı .. ıılacaktır. 2 -

lstiycnler arttırma ıarlnamesini dosya
sındaki diğer yazılan .20 .kanunusani 
935 günlemecinden itibaren mahkeme· 
mİze gelertk görobilirler. 3 - Satıı 

&Üniı olan 3 şubat 935 pazar günü art
tırma parası iıhu yan hiııe arsanın 

muhanunen kı;'lheti olan 600 lira yüz
de 75 tini bulmadığı takdirde en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak tartı 

ile arttırma on be§ ıün daha uzatıla -
rak 18 ıubat 935 pazartesi saat 16 da 
en çok arttırana son ihale yapılacak • 
tR". 4 - lpotek sahibi alacaklılarla di

ğer a!Akadarlarm i~u yarı hisse arsa 
üzerindeki haklannı evrakı müsbitele -
rile yinni gün içinde mahkememize bil· 
clirmeleri lazımdır. ( 6283) 

Devredilecek ihtira beratı 
Maden filizlerini ve humuslarm mua· 

mcliıtında islahat hakkındaki ihtira için 

istihsal edilınıt olan 21 Birinci Kanun 
1926 tarih ve 533 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukuk bu kcrre bat· 
kasına devir veyahut icara verilmesi tek· 
lif edilmekte olmakla bu hususta. fazla 
malümat edinmek isteyen zevatın l ıtan ... 
bulda, Balıçekapıda, Taş hanında 43-48 

numaralı idarehaneye müracaat etmele· 
ri ilan olunur. (6108) 10333 

Ist. asliye 2 inci hukuk mahkeme
ainden: Lape hastanesi başhemıiresi 

müleveffiye Matilt Bıııkarın varisleri 

tarafından Yani oğlu N"ıkola ile Surde

luje ve Emanoel T ali§anos aleyhlerine 

~tıkları taalıihi kayıt davaaından do

layı mumaileyh Emanoelin ikametga • 

hının meçhuliyeti hasebile ilanen icra 
kılınan tebJiııata rağmen gelınediğin -

den hakkında &ıyap kararı ittihaz ve i· 
Tanen tebliğine ve tahkikatın 5-2-935 

salı ıünü saat 14 ele talikine tahkikat 
bikimliğince karar verilmiş ve bu bap-

taki gıyap kararı mahkeme divanhane
sine talik krlınmıt olduğundan yevm ve 

...ati mezlı.urda tahkikat hakimliği hu

zurunda haz11 bulunması veya tarafın

dan vekil ıönderınesi ve aksi takdirde 
gıyabında tahkikatın devam olunacağı 

malümu olmak ve tehliğ makamına ka
im olmak üzere Wın olunur. (6284) 

(687) (87 
••• 

eliAk 
Ali .:jnGOO Kul s erı sesı ıç e 

kaputun kumaşı mektepten ~ 
rilerek dikiş malzemesi JJJ~. 
teahhidine ait olmak üzer; 1. 
kişinin açık eksiltmesi_ ı sıJı 
kinci Kanun 935 tarihli r 
günü saat 14 de yapılacakl1 ' 
Tahmin bedeli 380 kuruştıll'· 
Sartnamesi parasız olar~ 
Tophanede satınalma k0'j;rıe 
yonundan alınabilir. iste •1~ 
rin belli saatte 171 lira 1 I• 
teminatlariyle komisyona g) 
meleri. (686) (8740 

•• .. .. • • .,d.sJI' 
Isı. dorduncu ıcra memurluğll . fiİI 

Tamamına (11725) on bir bin yedi ..,. 
yirmi bet lira kıymet kesilınİ1 ° Jıİ 
Kuzguncukta NaJd<aı caddesinde -~.U 
8 yeni 16 N o. lu nezareti fevka::,... 
tam kargir bahçeli yeni köşkün J4' 
mı açık arttırmaya konulmuı oluP 

y• 
1-935 tarihinde ıartnamesi div~ııJl<,ı-
asılarak 30·1·935 tarih.ine müaadil ~ 
ıamba günü saat 14 ten 16 ya ka Jr 
ht. dördüncü icra dairesinde saU 

- de caktır. Arttırmaya ırirenlerden Y":
1 
.. 

yedi buçuk teminat parası alınır. p;fu . 
. . beled' -'-' . ___ ; ... ~ı 

rakim vel"gı, ıye, v....u ,....., -. ıt'if 
teriye aittir. Artbrma bedeli kesil 

bedelin yüzde yetm:İf betini buld11~ 
ande üzerinde bınkılacaktır. oırnaı 

taahh "d" L.ı.· ı.al-en ıon artbraıun u u vtml 

mak üzere arttırma 15 gün daha ...,. 

tılarak 14-2-935 tarihine müsadif pflf ' 

§Clnbe giinü ayni saatte en çok artU 1~ 
ran üzerine bırakılacaktır. 2004 1'1°· 

. ıe•· 
icra kanununun 126 ncı mad~aıne .-,ı 
fikan İpotek •ahibi alacaklılar ıle diS 

alakadarlann ve irtifak hakla saisiP1~; 
rinin dalıi gayri menkul üzerin~, 
haklarını ve huıusile faiz ve ınas . 

' 'ddial kı .. -Litelefl' daır olan J anru cvra muw • 
le 20 gün içinde icra dairesine bil~,: 
mel eri lizrnıclır. Aksi halde hakları 

pu aicillerile sabit olmadıkça aaUf :. 
delinin paylaımasından hariç ı.aJıt. e 
Alakadarların i.tbu maddei ~uıııJ_. 
ahkimına göre hareket etme len ,,e . P 

ha fazla malumat almak iatiyenl"'. 
934 • 1260 dosya No. aile memuri)'el'' 

miz. mÜl'ac.aaUarı ilin olunur • 
(6289) 

Istanbul asliye ikinci hukuk wııl>k .. 
mesinden: Vilyıun Veledi Hanri l)ııf' 

~-
tonun Galata da Selimik hnrunda 11 P ~I 
marad3 borsa mübayaacılığı ile ıııetS 
Leon Yuda Abea Veledi Mi tona il•' .. 

alı . . pil' 
oğlunda Şebsuvarl>ey mah esuıııı •jı> 

yük ve küçük Hendek sokağında ~ 
tevsii intikalli bir bab apartıman 

li r f • d'I · ahire" raya ve aen erag e ı mış ve .ı~ 

mumaileyh bedeli ferağı tamaınet' . .,, 
dığı halde itayi takrirden imtina el" 
cihetle ferağın fekki ve davacı naJll1P.' 

kaydının tashihi hakkında mahke~. 
zin 934-353 numarasında mukayyel . 
varun tahkikatı hililonal mahlıerf"' 

.. . d" .. . 19 12 934 ııY muçtemıaya tev ıı ..ızenne • - J1 
rihli duruımaJa müddeaaleyb Leo11 "i" 

Aben Veledi Miıona ıönderilen da••~· 
tiyede mumaileyhin i.kamı:tgalıının "' , 
bul olduğu davetiye arkasındaki .ııı~b'. 
tirin terhinden anlatıldığından ın~. 
ileyhe alelusul ilanen davetiye tcb~ 
ettirilmesine ve bu hususta 20 I~ 
müddet tayinine ve duruımanın , 
26-1-935 saat 13,30 a bıralalw••1~,. 
mahkemece karar verilmi§ ve bu bu•~, 
taki davetiye de mahkeme divanh~"~· 
.;ne asılmıı olınakla müddeaaleyhi ,,,ol" 
maileyhin yevmi mezkür ve saati• •ı 

1 J .. kemcde hazJr bulunması ve gc rneed'jl 
veya ve.kili müsaddak göndcrın _;,.,.. 
takdirde muamelei kanllnİyt·nin gl) -ti 
da icra olunacağı malüm olmak !it de' 
keyfiyet H. U. M. K. 141 inci ıııad<) 

l
,..,7., 

ıi mucibince ilan olunur. D"" 
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ıı---,.. j optan fiatına perakende satış --11111! 
B/~ '\.RAMLIK MÜBA Y AA TINIZ İÇiN 

.st~nbui'c!a Ketenciler cıddesi.1de Sıbuacu hanı karıısında 24 No 

D. s o M E K 

1 
Zücaciye, bil'fıriye, emaye 9e ateıte kırılmaz porselen takımları 

mağazauaı ziyaret etmeniz menfaatiniz iktiıaaıdır• Bilümun> 
levaıımatın en mllntehap ve ıeaıin çe4itleri 

Fiyatlar relı:abat kıbul d111eıı derecede ucuzdur. 41--

l st anbul Harici Ask~ri Kıtaat ilanları. 

Aşağıda yazılı Toz Şeker açık eksiltıne ile alınacaktır. Şart 
namesi..-ıi görmek isteyenler her gÜn Eskişehir ve lzmitte satı
nalına komisyonlarına ve eksiltmeye geleceklerin de belli gÜn 
ve saatte lzmilte satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(715) 

Şark Demiryolları lşledici kum. 
panyası Türk Anonim Şirketi 

iKiNCi DAVETNAME 

i İlan • o 

ınc 

12 K. evvel 1934 tarihinde fevkal'ade olarak toplanmağa davet 
edilen Hey' eti Umumiye için ticare l kanununun 386 ncı maddesinde 
gösterilen ekseriyet hasıl olmadığından Meclisi idare, Şark Demiryol
ları l,ledici Kumpanyası hissedar! arını 15 K. sani 1935 tarihinde İs
tanbul' da Sirkeci mevkifindeki Müdüriyet binasında öğleden evvel 
saat 11 de ••ağıda tafsilatı gösteril en aynı ru:.mamenin müzakeresine 
tekrar davet eder. 

- Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare raporu. 
2 - Şirketin fesih ve tasfiyesi 

Verilecek I· 
Yeri 

Kilosu Tarihi günü saat 
(8688) 
Teminat 

Lira 
186 
113 
44 

3 - Tadiye memurlarının tayini ve bunlara verilecek selahiyet 
ve tahsis-.tın tes.biti. 

I· 

lzmit 
Darıca 
Tuzla 

6198 
3744 
1443 

11385 

9 - 1 · 935 Çarşamba .. '' '' " 
" '' '' " 
Yekiin 

" • • • 

15 
15,30 
16 

10406 

4 - Kontrolörlerin tayini ve bunlara verilecek tahsisatın te&biti. 
Ticaret kanununun 385 nci m'I. ddesi ahkamı mucibince bilumum 

hissedarlar hatta bir hisreye malik olanlar bile i•bu içtimaa ittirak e
debilecekler ve adede bakılmaksız ın malik olduğu hisse senedi adedin
ce rey istimal edebileceklerdir. 

işbu fevkal' ade umumi içtimaa iştirak edecek hissed!ll'ların niha
yet 8. K. sani 1935 tarihine kadar hisselerini tevdi etmeleri lazımdır : 

O Kapalı zarfla eksiltmeye ko beraber gün ve saatta Çorluda 
ki Komisyonumuza gelınele-

TURKIYE'DE: lıtanbul'da Sirkeci 'deki Kumpanyanın merkezine. 
AVUSTURYA' da : Viyana' da Oe sterreihiache Credi-Anstalt - Wiener 

e nulan 26400 kilo kesme ma
karnaya belli gün ve saatte is- ri. (8744) (721) 

. teklisi çıkmadığından bir ay •• • 
İçinde pazarlıkla alınacaktır. . . . 
Pazarlık günü 5 ikinci Kanun Muteahhıt nam ve hesabına 
935 cumartesi günü saat 15 pazarlıkla 35000 kilo Sabun alı 
tedir. Muhammen bedeli 24 nacaktı~. Tahmin edilen fiat 
kuruştur. Egreti teminatı 476 beher kilosu otuz kuruştur, Pa 
liradır. isteklilerin belli gÜn zarlığı 13 lkincikanun 935 

e Ve saatte Çorludaki komisyo- ~z~r günü saat 15 .tedir. Bi-
numuza gelmeleri. (714) rıncı pey parası 79 liradır. Pa-

(8664) 10369 zarlık Çorludaki Satınalına 
• .. • Komisyonunda yapılacaktır. 

(720) (8742) 

, 

Bankverein. 
BELÇlKA'da : Bruxelleı'de Namu r sokağında 48 numarada Sosyete 

Jeneral dö Belçik şubesine (eski "Outremer,, bankası.) 
FRANSA'da ı Paris'te Bulvar Dezi talyen, 16 numarada Bank Nasyonal 

pour le Commerce et l'lndust rie. 
HOLLANDA' da : Amsterdam'da "Teixeira,, dö Mattos biraderler nez 

dinde. 
ISVIÇRE'de : Bal' de Bank Korner siya! dö Bal. 

- Genev, Bal, St-Gal ve Zur ih'te Kı-edi Suiı. 
12 K. evvel 1934 tarihinde içti maa davet edilen fevkal'ade Hey'e

ti Umumiye için yatırılmıt olan his se senetleri depoları ve verilen sela
hiyetnameler ifbu içtima için de m uteberdir. 

İçtimada rerek ıualeten ve ge rek vekaleten bulunacak hissedarla
ra hisse senedi batına bir lıviçre Franklık bir huzur hakkı verilecek· 
tir. 

Şark Demiryolları lıledici Kumpanyası 
MECLiSi IDARESI 

il 
1 - Antalya kıtaları İçin 

236 buçuk ton unun kapalı 
zarfla eksiltmesi 1O-1-935 
perşembe günü saat 11 de Is
parta' da F. Satmalına Ko
nıisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
20102 muvakkat temin~tı 
1507 liradır. 

ANADOLU 
3 - Şartnamesi Ankara, Is 

tanbul Levazım Amirlikleri 
Satmalına Komisyonlarında 1 

ve Antalya, Burdur ve Isparta j 
Fırka Satmalma Komisyonla 1 
rmda gör~ebilecektir. 

4 - isteklilerin şartnameki ı 
nümunesine göre yazılınış tek
lif mektuplarını eksiltmeye 
başlamazdan bir saat evveline 1 

kadar lspartada Fırks1,-atmal- , 
ma komisyonuna vermeleri. 
(723) (8745) 

.. * • 

3000 kilo beyaz peynirin a· 
çık eksiltme gÜnÜ isteklisi çık· 
madığından eksiltme günü on 
gün uzaclılarak 2 Ikincika
nun 935 Çarşamba günü saat 
15 şe bırakılmıştır. T ahmin 
bedeli 50 kurı 1 tur. Birinci pey 
akçesi 112 lira 50 kuruştur. Is 
teklilerin Çorludaki Komis
yonumuza gelmeleri. (8701) 

(718) 
• • • 

354600 kilo ekme'.dik Un 
yeniden kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme 12 
Ikincikinun 935 cumartesi gÜ 
rıü saat 15,30 dadır. Tahmin 
fiatı on kuruş elli santimdir. 
ilk pey parası 2793 l~t"adır. 
Vasıfları ve şartlan eskisi gi
bidir. isteklilerin Çorludaki 
satınalma komisyonuna gel-
meleri. (722) (8741) 

* * * 
Müteahhit namı hesabına 

2000 kilo sabun pazarlıkla alı
nacaktır. Sabunun tahmin fia· 
tı otuz kuruştur. Birinci pey 
parasr 45 liradır. Pazarlık gÜ
nü 12 ikinci Kanun 935 cu
nıartesi gÜnÜ saa 15 dir. Va
s flarını görmek isteyenler 
~er gün ve eksiltmeğe iştirak 
e·l. ceklerin belli gÜn ve saatte 
Cor'udaki komisyona gelme-
1.eri. (719) (8743) 

• * 

M"ite hhit namı hesabına 
1 t-1 1)60 ki o tüv nan lcömürü 
P"~arlık a alınac ktır. Tah
m in edilen fiat beh r kilosu iki 
kuru tur. B"ri c' ney parası 
212 !irad r. P a arlık gÜ:-ıÜ 
13-1-935 ar l!Ün i a:ıt 15 
dedir. Tekliflerin Ticaret O
da11ndan tasdikli v ııicillerile 

Türk Sigorta Şirketi 
{ Cncll \ akıf Ha::ı fstanbill 

rhfiya t ve ~cı·mayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (,. 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirl fye fı Bankası fıırabndan fetkil clunmu,tur. İdare meclisi Ye mlldilrlw 
he) eli \e memurlan kamllen Türklerden mürekkep yegane T\irk Sigorta Şirk .. 
tidir. 1 iirkiyenin her tarafında (200) il geçea acentalannı11 bepııl Türktllr. Tilr· 
IU3 enin en milhim mOe•ıeaelerlnin vebankalarımn sigortaları:u icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi[oıtalarım en İli ~~raitfa ıı:par. Hasar Yukuunda ıararları ıllr'al va kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMT.YAZ - Telefon: fst. 20531 9564 
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BANKA KOMMERÇl YALE lTAL YANA 
Anonim Şirket 

Resmi Sermayeıi tamamen tediye edilmi t Ut 700.000.000 ihtiyat akçeıl 
Lit. 144.244.493,35 - Merkezi idare MILANO 

ltalya Hazin eıi Müme11ili 

Galata Merkezi : Voyvoda cadde&i - Telefon nwrıara11 44841 - 2 - 3 - 4 - 5. 
lstanbul şube.si : Alalemciyan Han - Telefon numarası 24536. 
Beyoğlu tubesi : lstiklil caddesi No. 247 - Telefon numara11 41046. 
lzmirde tube. 

31 ilk Teşrin 1934 tarihinde haabatın 11aziyeti 
AKTiF 

Kasa, cüzdan, ltalyan hazine bonolan ve IMınkalar nezdio
de nukut 

RÖporlar 
Bankaya ait Esham ve tahvilat ve banka afilas,.onlann-

iJtiralder 
Borçlu heaabı cari ve muhabirler 
Kabul dolay11ile borçlular ve muhtelif borçlular 
Aval ve kefalet dolavısile borçlular 
Emvali gayri menkule 
Mefru1at ve me&arlfi te&İsiye 

• 
Berayı hıfız mevdu Esham ve Tahvilat 1 

Berayı kefalet 
Berayı teminat 
Serbes depo olarak 

PASiF 
Resmi aermaye 
ihtiyat akçe&i 
Hissedarlar hiuei temettü hesabı 

9.215.113,-
981.020.891,-

8.755.071.670,-

Tasarruf sandığı ve hesabı cari mevdu atJ 
Alacaklı hesabı cari ve muhabirler 
Ticari knbuller ve muhte!if alacaklılar 
Aval ve kefalet dolayısile alacaklılar 
Tedavülde çekler 
Senei sabıka 'Safi temettü'ü 
Senei haliye safi temettü'ü 

Esham ve tahvilat tevdi edenlerı 
Berayı kefalet 
Berayı teminat 
Scrbeı depo olarak 

9.215.113,-
981.020.891,-

8. 755.071.670,-

5.652.232.663,SS 
108.870,001,45 

437.662.633,60 
2.023.110.875,-

399.491.947,40 
311.926.989,75 

83.267.000,-
1,-

9.016.562.111,55 

9.745.307.674,-

18.761.869.785,55 

700.000.000,-
144.244.493,35 

196.815,-
1.535.049.700,55 
5.819.238.357, 70 

334.920.504,55 
311.926.989,75 
131.589.419,20 

3. 136.431 , ı o 
JG.259.100, ~5 

9.016.562. 111,55 

9.745.307.674.-

l&.761.859.785,55 

1 DE 'LFT J)f.~1JRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
Gönderenler isterse, her türlü zarar ve ziyan kendilerine 

ait olmak üzere, Zahire, palamut ve çam kabuğu nakliyatı 
için açık vağon verilebilir. Bu vagonlara örtülecek muşamba
lardan para alınmaz. istasyon da muşamba bulunmaz ve ka
palı vağon da beklenilmezse muşambaların gönderenlere ve 
kendi hesaplarına bulunup örtülmesi mecburidir. Bu muşam-
balar geriye parasız gönderilir (8626) 10373 

31-12-934 gününden sonra yeni mesajeri tarifesi başlı
yacaktır. Yeni tarifede 30, 35 ve 45 kiloluk parçalar için 
de ayrı ücret vardır. Ücretlerde kesirler bet l.."lll'uşa yuvarla
tılrnıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmeli 
dir. (8749) 

• • • 
1-1-1935 gününden bll!lamak üzere; Devlet Demiryolla 

n ambarlarında, rıhtım ve limıv.ılarmda çalışma saatleri dışın
da yapılması İstenilecek doldunna ve boşaltma işleri için artık 
çalışma ücreti olarak bir kişiden alınacak para (250) kuruş
tan aşağı olınamak şartile ton başına aynca (50) kuruş alına-
caktır. -

·Fazla malfunat için ıstasyonlara müracaat edilmesi. 
(8750) 

1-1-935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan 
Demir - Osmaneli köprüsü şartnamesinde fenni ahkam ay
nen baki kalmak şartile umumi ve mali hükümleri yeni 
(2490) No. lı kanuna göre değiştirilmiştir. Yeni şekilde yapı
lan şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde evvelce 
şartname almış olanlara bedava verilecektir. Yeniden şartna
me alınak isteyenlerin beş lira olan şartname bedelini ödeme
leri gerektir. 

Köprünün keşif bedeli 100000 lira o!up eğreti güven· 
me miktarı 6250 llraclir. 

Yeni şekilde yapılacak münakasa 16-1-935 tarihinde 
saat 15 de Ankarada Yol Dairesi binasında toplanacak komis 
yonca yapılacaktır. Zarfların aynı gün c.aat 14 e kadar Ko· 
misyona verilmiş olması lazımdır. Talip'er fenni ehliyet ve 
mali iktidar vesikalarile 2490 No. lr kanunun dördüncü marl
desindeki man"ler olmadığına dair bir beyan Cl!!'eyı korni~
yona verecekt;r. (8755) 
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Mütenevvi ve müntehap çeşitler 
En mükemmel cinsler 
En dun fiyatlar ... ~ 

itte; aaba alırkeıı ııaı:an dikkate alacatıoız baılıcı Taaıflar 
Eıapermeabi:iıe Garanti 
"Manleberı,, eskimez 

•e ıa ıeçmeye• ve hır renkta 
"Burberry,, 

P rdesüleri Musambalar 1 

---En mükemmel 
kumaşlarla 

imal edllmif 

P.ALTOLAR 

---
--- ~ lfamye-.rleaa 

Kadın ve 
Çocuklara 

MUtanıvvi ve 
MUntehap 
çeşitlerde 

MANTOLAR So• moda 

ELBiSELER I 
VE 

Muşambalar 

TED 1 Y A T T A T E S H I LA T 1002s 

Borsa ve Oımanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

) Turhal Şeker Fabrikası Türk Anonim Şirketi tarafın
dan çıkarılmıı. ve tamamen ödenmiş her biri yüz lira kıymette 
30.000 (otuz hin) hiaae senedi Maliye Vekaletinin taavibile 
26-12-1934 tarihinden itibaren latanbul Menkul Kıymetler 
ve Kambiyo Boraaamda kote edilmiştir. (8757) 

,;.':; 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiıerliğindenı 

" Anadolıı Şeker fabrikaları Türk Anonim Şirketi ,, tara-
fından çıkarılmış ve tamamen ödenmiş, her biri 100.- Türk 
liruı kıymetinde 30,000 hiıae ıenedi, Maliye Vekiletinin tas 
vibiyle 26-12-934 tarihinden itibaren latanbul Menkul lay. 
metler ve Kambi19 borM•ma Kote ecfilmiıtir. (8756) 

t 

Kahve Meraklıları Tercilı ... n 
Had "se yapa n ldtaP 

Avrup d&ntomobil 
ile 9000 kilometre 

---KURUKAHVECİ 
Yazan : A. Şükrü ESMER 

OH 
Satış yeri: Ahmef Halit 

Kütüphane&İ 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

Kahvesini içiyorlar. Çünkü: 
Kitap hattan sonuna kadar 

adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Halisiyeti, aksini isbat edene 

verilmek suretile teminatlıdır. 

lira Ahmet Şükrü Esmer arkıı · 
datımız bu yorucu faka.t fay· 
dalı seyahatten bot görütler vcı 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle tesbit etmişt ir. 

En yüksek cins kahvelerden ihzar 
edildiğinden nefaseti yüksektir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

Her arzuya göre AÇIK, ORTA ve KOYU 
tedarik olunabilir. 

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

HABER 

Perakende 120 kuruştur. Kitabı okuduğunuz dakika· 
!arda kendinizi seyahat etınit· 
siniz zehabına kapılacaksmız. 
Aynı zamanda İstifade edecek· 
siniz. 

MiLLiYET 

Satıı yeri yalnız: 

Istanbul, Tahmis Sokak, Sahibi Olduğu 
Kurukahveci Hanı Altında 

Her aile kütüphanesini süs· 
liyuek olan bu· notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol· 
mUftur. 

9962 

TURHAL Devredilecek ihtira beratı 

1. 2 inci KAnun. 935 Tarihind·en ltibarea 
Salaha enanı cihetten ım edilen 

aarjörlü otom.tik eal.ıı.i nariye için imla 
tert.ibaı. haldundaki ihtiraa malııuı il<ti· 
.. t vekaleti San•yi Müdürlüğünden iı• 
tihaal edilen 23 Şubat 1933 tarilı ve 
1584 numaralı ihtira beratının ihtiva etti• 
ii hukuk bu kcrre haıkaama devir veyn• 

but ferağ olunacağı teklif edilmekte ol· 
makla bu huıuıta fazla malumat edin• 

mek iıeyen zelvatın lıtanhulda, Bahçe
kapıda ı Ta§banında 43-48 numaralı ida• 

rehaneye teırif bıiyUnılma11 ilan olunur. 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FlATLAR: 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 4 
uruıtur. KRiSTAL ,, 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. (6107) 10332 

Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL Müdürü Etem izzet BENiCE 
Umumi Nefrİyat ve Yazı ı,ıeri 

Bayram münasebetile 
Be yoğlunda 

MAGAZALARI 

Erkek oe çocuklara malısus ~ 

ELB E DAiRESİNi 
• 

Yeniden tar. , m ve ıenıiıl çqitlerle tezyin etalıtlr. 

Şapkalar 
Trikote eşya 

Eldiveılar 
iç camaşırlar 

El ça11 taları 
ParlUmörl 

Levazımatı 

Gömlekler 
Pijamalar 

Kravatlar 
Şallar 

Çoraplar 
Seyahat 

Levazınıatı 

Vesaire... Vesaire... 10423 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Muhafaza Motörleri için küçük Dizel makineleri alınacak
tır. Vermek iateyen!erin evsaf öğrenmek üzere Birinci Ki. • 
nun nihayetine kadar Başmüdürlük Deniz işletme Amirliğine 
müracaat eTmeleri •• (8691) 10414 

lST ANRUL 8ELED1YES1 lLA.NLJ..Rl 1 
lıtanbul Belediyeıinden: . 

Saat 19 da kapatılan dükkanların yalnız perşembe gÜnÜ 
akşamları saat 20 ye kadar ve Cumhuriyet Bayramı ile ae· 
nebqlarmda Bayram ve aenebaşlarmdan öncegeten günlerde 
beter gün saat 21 e kadar açık bırakılmafarma Daimi Encü 
menin 17-12-934 gÜn}emeçli toplantıamda karar verilmiştir, 
ili.n olunur. (8737) 1 

ADEM ile HA vv A ro-::m ÇIK Ti 
Herkesin ıı:nlı: ile okayıcıfı bu gtlzcl eser Maarif lı:ütüph•neslnde 5 lruruşıur. 

10481 

f inhisarlar U. Müdürlüiündenı 
Cibali Tütün Fabrikaaiyle Kabatq lstanbul Baş Müdü· 

riyeti anbarlanndan Karacabey yoluyla M. Kemal paşa ve 
Karacabey idarelerine gönderilecek mamul tütün ve içkiler 
yol parası mlfnakaaa ile ihale olunacaktır. Şartnameler Buraa 
inhisarlar Bq müdiirlüğuyle "M. Kemal paşa ve Karacabey 
idarelerinde ve Cibaliae lnhis arlar Levaznn ve mübayaat şu· 
besinde bulunur. fateklilerin (176) lira (25) kuru§ muvak· 
kat teminat akçesiyle beraber 10-1-935 per§embe günü aaat 
15 te Buraa_jphiaarlar Baş müdürlüğüne müracaatları. 

(8730) 
.... Bugün 

latanbul' da yegane olan ve yeniden tanzim edilen 

P A R K O T E L' in 
~ KIŞ BAHÇESi AÇILIYOR 

Hergün KONSERLi VE DANSL 1 T AAMLAR Cuma ve Pazar 
günleri DANSLI ÇAYLAR - Her Cuma saat 11 illi 14 arasında 
MATiNE KONSER - Lokanta' da: TABLDOT 100 KURUŞ. 

10484 


