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FİA Ti 5 KURUŞTUR. 

Yoksul çocuklara 
Yardım 

Büyük kendlerde yaşamanın ge

rekli yükümlerinden biri de soy· 

aaJ. (içtimar) yardımdır. Karmlan 

tok olanların, karınları aç olanları 
dütünmeleri insel (inaan.i) bir 

JÜ)r.ümdür. Büyük kendlerde di· 

yoruz ; çünkü küçük köyler

de yoksullar karınlarını doyur• 

mamn bir yolunu bulurlar. Köy 

lerde açlık yoktur. Yoksulluğun 
aıkmbsı en çok kendlerde duyu

lur. Ve bu alkınb da en çok kıt 
içindedir ki kendini gösterir. 

Bab Avrupa'mn Ye Amerikanın 
Lüyük kendlerinde soysal yardım 

JUrddat için en büyük yükümler· 

den biridir. Son yıllar içinde öko

nomik düzenlerinin bozulması yü

ıründen açıkta kalan itsizlere yar

dım yurddatların kendi Üzerlerine 

aldıkları bir yüküm olmuştur. 
New Y ork'lular yüzbinlerce itsize 

bakmaktadır. Geçenlerde Alman

ıa'da Hitler, her Alman yurdda

ımca bir gün oruç tutarak o gün 

)'emek için harcıyacağı parayı aç

lara vermesini dilemitti. ülkemiz

de yoksulu en çok olan kend la

tanbul' dur. Bununla beraber biz la· 

tanbul'da bab Avrupa tehirlerinin 

kartılattıkları soraklar ile kartı· 

latmaınaktayız. Bizim üzerinde 

özenle durmaımz gerek olan it, o. 
kulaya giden aç çocuklardır. 
Her yıl kırmızı ay (Hilaliahmer) 

kurumu bunlara yardım elini uzat. 

makta ve günde bir övün yemek 

vermektedir. Ancak bu kurumun 

Cla geliri azdır. Bunun için bu kıt 

günlerinde bet bin çocuğa 11cak 
tiğle yemeği yedirmek büyük bir 

yüküm olarak latanbul yurddaş)a. 

nnın önlerinde belirmektedir. Kır· 

mızı ay kurumunun yaptığı ölçü· 

me (hesap) göre, bir okula çocu

ğuna bir öyle yemeği en çok on 

kuruta verilebilir. Günde bet bin 

sıcak yemek verilse de bu, latanbul 

için ağır bir yük değildir. 
Bizim bu itte dütündüğümüz fU

'dur : Kıtın geri kalan günlerinde 

bu yoksul çocuklara öğle yemeği 

yedirmek için nekadar para top· 

lamak gerek olduğu ölçümlenmeli 

ve bu paranın toplanması için bir 

komisyon yapılmalı. Komisyon Is
tanbul' da bu yardımı yapabilecek 

olanlara ayrı ayrı bat vurarak pa

ra toplamalıdır. Toplncak oln pa

ra sekiz on bin lira olduğuna gö

re, büyük bir zorluk kartısında 

kalınmıyacağını umarız. Şimdiye 

kadar soysal yardım parasını balo 

ile toplamak yolu tutulmakta idi. 

Şunu dütünmek gerektir ki son 

yıllar içinde balolar ile para topla. 

mak güçletti. lıtanbul'lular balo

lara eskisi kadar gelmiyorlar. 

Bundan batka soysal yardım için 

balo yolu ile para toplamak, bir 

çok parayı da botuna savurmaktır. 
Cepten çıkan her kurut yoksul ço

cukların doyması için harcanma

lıdır. Hiç bir lstanbul'lunun bu 

yükümden kaçınacağını ummayız. 
A. Şükrü ESMı:.ı< 

Kirof'u öldürenler 
Hakkındaki 
İthamname 

--o-- .J. 
13 suçlu hakkındaki 

ithamname neıredildi 
MOSKOVA, 27. A.A. - Taı ajansı 

bildiriyor : 
Nikolaef ve K.iroff'un öldürülmeıinde 

methaldar diğer 13 ıuçlu haklmıdaki İt• 
hamname neıredilmittir. ilk tahkikat ıu 
neticeyi vermiştir ı 

Zinovyef eıki Sovyet duımanlığı ııu• 
rupunun mutavaat göıtermcıine rağmen, 
bu blokun en faal azaaının ııizli çalıı· 

\::::~vamı 5 inci sahifede) 
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Ulıual Kurultay Başkanı General K cizım Özalp Haydarpaşa Jııra{cınJa 
kenJmni kar,.layanlar arasında 

Yeni say lavlar şubatın ilk 
haf tasında ilan edilecek 

Ulusal Kurulta_u Başkanı G. Kazım 
Ôzalp'ın gazetemize beyanatı 

Kadınlarımızın saylavlığı • Çok de
ğişiklik olacak mı? - Encümenlerde 
kalan teklifler - Bir dereceli seçim ... 

Büyülı: Kurultay Baık.aıu General 
Kazım Ozalp dün Ankaradan htan -
bula gelmiıtir. General Ozalp Haydar 
paıa iıtuıyonund,. mahalli hükümet 
erki.nı, latanbulda bulunan mebuılar 
tarafından k.arıılanmıtıır. Aiker ve po 

liı aelam durmuı ve muzika selam ha 
vuı çalmııtır. General Kazım Ozalp 
husuai bir mU§ ile Dolmababçe sara.. 
yına cehnitlerdir. Saraıyda biraz YOi"· 
ııunluk aldıktan sonra refikaları Ba.. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

U /usa/ atılış/arımız 

Maarif bakanının gazete
mize izahat ve beyanatı 

Ulusal musiki ve edebiyat çalışmaları, 
yeni proğramlar için tedbirler 

imtihanlar için yeni proje 

Maarif Bakanı Bay Zeynelabidin 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Kül

tür Bak.anı Bay Zeynelabidin Ozmen 
gazetemize ıu beyanatta bulunmuı -
tur: 

- Uluaal musikimize verilecek veç 
he hakkında ke.nd:derine verilen prog 
ram üzerinde çalıımak üzere tetkil o
dilmi tolan koımiayon huauai bir tarz 
da çalıpnalarma devam ebnektedir. 

Komiıyon meaaiainj yakmlarda bi-

tirerek mütaleaaıru bir raporla bakan 
lığa verecekt"I. 

Mekteplerin edebiyat programlan 
Mektepler.in edebiyat programları 

llID yeni dil eaaalarma göre nuıl ol -
cluğu li..zon geleceği hakkında Lakan
lığ11D1za bildirmek Üzere Bay F alilı ' 
Rıfkı Atayın batkanlığı altında t"§kil 
edilen komiıyonda çalıımalarma de
'7am etmekterdir. Ve koım.'eyon üye
leri mütalealarını ayn ayn raporlar 
halinde bakanlığa vermektedirler ve 
bu raporlar bili.hara bakanlıkta te§kil 
edilecek bir kamiayonda tetkik edile
rek alınacak tetbirlerin esasları te.bit 
ed:ılecektir. Ayni edebiyat komiayo -
nu mekteplerde okutulan gramerlerin 
ıslahı ve mevcut gramerin yeni dile gö 
re dü:zeltilmeaini aynca tetkik edecek 
tir. 

imtihan pro1Iramlan için hazırlanan 
proje 

imtihan programaln iç.in tamim 
edilen proje talim ve teri>iye dairesin 
de tetkik edilmektedir. Bakanlar he -
yetince tetkik ve tasvib olunursa me· 
riyete konacaktır. 

Ekalliyet mektepleri 
Ekalliyet mektepleri imtihanından 

bir lrnıınınm resmi mekteplerde yapıl 
muı hususunda bakanlıkça ver.ilınit 
bir karar yoktur. 

D~n '' D,, grubu 4 Üncü sergiyi açt; 
.ı;>un "D,, &'">Punun dördüncü reıim ıergiıl açılmııhr. Beyoğtunda Sa. 

ray aınemıuı yanında Galataaarayiılar Cemiy.ıinde a•ılan bu ıer...ı "D 
d ··r.ı -- .. "_,_,,_ • •• ,, crupu. DUn o uncu P«t•UK sanatJar ıergi.ıidl r. 

Sergide !lay ı:'eyami Safa bir konferans vermit, konferan9lan .sonra ...ıo ı 
açılarak aerııı ııezılmit ve büyük bir zi yaretçi kalabalığı tarafından a--"- · nti~r 
Se • .. " dd U d - ,.=uınıt r. 

rııı on ııun mu e e evam edecek ve her gün aaat 11 den 4 de kad 
ma açık bulunacaktır. ar wnu-

Serci hakkındarkl izahatı bugünkif llavemlzde bulacalunm. 

• ... 

lstanbul 
Liman işleri 
Bakanlar heyetine bir ni-
2:amname projesi verildi · 

• ANKARA, 27 (Telefonle) - Ma· 
!iye Bakanlığı btanbul liman işlen 
umum müdürlüğü i
çin'" mevcut mas
raf ve kadrolara gÖ· 
re ikinci kanun ayı 
için muvakkat bir 
bütçe hazirlayarak 
Bakanlar Heyetine 
göndermiıtir. 

Umum müdürlük 
ikim:i kanun ayı İ· 
ç.in ve masraf ve 
v•idat bütçelerile 
kadrolarını Maliye 
Bakanlığına bildi.-e-
cektıir. Bay Fuad 

Bakanlıkça teklif 
edilen bütıçe kadroya göre bir eaaN 

bağlanarak hazirana kadar 4 aylık 
muvakkat bir bütçe yapılacak ve tM • 
dik için Bakanlar Heyet:ne verile«k
tir • 

Hey .. te verilm"1 bulunan nizamna.. 
me projesine göre liman idaresi mül • 
hak bir bütçe ile idare edilecektir. Lİ· 
manm aermayesi mevcutları kıymetlen 
dirilmek auretile teab."\ edilecektir. lda 
re timan tirketine ıimdiye kadar ve
rilen imtiyazlardan utifade edecek -
tir. Liman ı"rketi memurlarının hak• 
lan inhisar memurlarının hakları ci
bi olacaktır. Nizıunnamede, bunlar • 
dan b~ka )im.an idareainin vazifeleri 
ııöster.ilmekı .. dir. B"r kanunuaanide 
hükümete geçecek olan latanbul ... -
bm tirketi bilümum haklan liman ida 
resine devredecek ve idare bili.hara 
tayin edilecek bir umum müdür vuı
tuile rıhtım ifler'ni rördürecekıbr. 
Bakanlık Rıhtun tirlı.etinin bugünkü 
vaziyeti. ile idare tarzı ve memurların 
vaziyetini tetkik ettirmetkedir. 

İnkılab dersleri 

Devrim pazarlık 
Tanımaz 

-o-

Bay Mahmut Esat 
dün ihtilallerin 

felsefesini anlattı 

Bay Mahmut Eısat dcrs:c 

Inkilap enstitüsü derslerine dün d&o 
vam edilm.ittir. Dünkü dcrai ıaylav 
Mahmut Esat vermiıtir. Bay Mahmut 
Eaadın derıini aynen yazıyoruz: 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bay Karahan 
------

izinli olarak memleketine 
gideceği için dün 

akşam bir ziyafet verdi 
ANKARA, 27. A.A. - İzinli olarak 

memleketine gidecek olan Sovye~ bü
yük elçisi Bay K.,,. 
rahan, elçilik bina
aında bu aktam bir 
ziyafet venniıtir. Zi· 
yafette Baıbakan J.. 
met İnönü ile Cum
hurreiıliği ııenel ka· 
tibi Riza Aksoy ve 
ba,yaver Celal, ba· 
kanlar dıtan işleri 
ııenel katibi Numan 
Rifat, ıaylavlardan 
Sadık, Necib Ali, 
muhafız kıtaatı ku· 
mandam İsmail Hak- Bay Karahan 
kı hazır bulunmuşlardır. 
............... mm .... 
Hav yapmıyan, ütü tutan, çok 

dayanan en iyi desenli 

ilk Türk Kumaşı 

YÜN İŞ dir 
Satıt deposu : Yeni Postahane 

caddesi, Tayyarf' piyangosu 
kartısmda Zeki Riza mağa- 1 

-- zası Telefon : 20485. ~ 

Milliyetin geni adıdır 

-------~ 
Tel• { Müdür : 24318. Yazı i,l .. ri müdürü: 24.31 9. 

• idare "Ye Matbaa : 24310. 

Atatürk'ünAnkarayailkİ 
geldiklerinin yıldönümii 
pün ,Ankarada bir heget Ata
türk e halkın saygılarını sundu 

ANKARA, 27 (Telefonla) - A
tatürkün Ankarayı §ereflendirdik· 

leri günün 15 inci yıldönümü müna 
aebetile bugün vali ve belediye rei
si Bay Nev:zadm baıkanlığı albnda 
Diyanet itleri reiıı.i Bay Rifat, Cum-

huriyet Halle Fırkuı Ankara vila • 
yet idare heyeti reİ•İ vekili Mümtaz 

ve o vakitki müdafaai hukuk üyele
rinden B. Ahmet ve B HaJilc!en mü
rekkep bir heyet Atatürkü ziyaret 

(Yazıcı 5 inci ıahiletle) 

/Pfler Bakanı Bay $ü/rni Kayanm baıkanlıiı altında HalketJin 
d• dün yapıl an toplanhJa . -- . 

iç işler Bakanının reisliği 
altında iki toplantı 

Mekteplerdeki gıdasız çocuklara 
gardım tedbirleri alınacak 

Bay Şükrü Kaya bu akşam gidiyor 
iki üç gündenberi tebrimizde tet • 

kikler yapmakta olan lç.'.jler Bakanı 
Bay Şükrü Kaya, bu aktamki trenle 
Ankaray cidecektir. Bay Şükrü Kaya I 

dün aaat on albda, yanında vali ve be 
lediye reiai Bay Muhiddin Uatündağ 
ile birlikte vilayete gelmitt"r. Vilayet 

(Devamı 5 inci oahifede) 

Madalya alan Ermeni yurtt "f/ar merasimden çıkQ{"larken 
(Yazıcı 2 inci ıahiletle) 

Ô:z tiirkçe yazı 6rnekleri 

Şiir ve edebiyat 
Soruyorlar: Yeni dille ıür -ve edeLi

yat ne kazanıp ne kaybedec:S? Bunun 
açıkçaaı ıudur: Yeni dille, e.k:iıi gibi, 
pir yazılıp edebiyat yapılııbilttek mi? 
Bugün ya§Adığımız çağın bütün bilgi İs· 
teklerini Öz Türkçe "deyim,, )er kavra· 
yabilecek mi? 

Bu oorgu bir kaygudan doğmuştur. 
Gerçek, yazarlanmız bir yandan yeni 
tutuma uymak dileğiyle cönüllerinde 
taze taze hızlar duyarken öbüryandan, 
sanki parmaklarına bir kurtun gülle asıl· 
nuı gibi, yazı işinin ağırlaıtığıru görü
yorlar. Eskiden bir tomar yazıyı bir çır· 
pıda çıkaranlar timdi bir tek yaprağı 
dolduruncaya kadar buram buram ter 
döküyorlar. itte onların korktukları bu
dur, kuıkularının içyüzünde bu vardır. 

Bfr kazancın güçleşme&i, bir alışkan
lığın zora kaçmaoı yüreklerde az çok bir 
sızıltı uyandıracak olursa buna pek diye
ceğimiz yoktur.Bu, ne de olııa berkeain 
kendi itidir; ancak parmaklanmızın tit
remesini yaılanmızın ilerlemit olmaoında 

. aramağa hiç yan&Jmayıp ta bunun bü. 
tün suçunu salt yeni dilin euçsuz omuz• 
lanna yükletmeye kalkıtırsak bu dütün• 
ce çarpıklığına haykırmamak ta elden 
ııelmez. 

Yeni dille neden ıiir yazılıp edebiyat 

- Bay Fazıl Ahmet Akyaça -

yapılmasın? Eğer edebiyat demek bilgi
n.in, duygunun, dütüncenin düzenli, pÜ· 
rüzıüz,ve kura]larına uya-un bir biçimde 
ki.ğıt üstüne dökülmesi demek ise. eğer 
bir dilde yaşayan 'laöz., !er o dille konu· 
tanların oylarını kılıklaıtıran "kalıp,, laı 
demek İae oınnanlıcarun çeıit çeıit aöz 
kalıplarına göre §İir ve edebiyat örnek
leri dökmüt olan Türklerin :mdi kendi 
öz kalıplarını kullanmakta güçlük çeke· 
ceb.lerini nerden Ç ikarıyoruz? Oz türkçe 
sözlerle bugünün incelmiş duyguları, yü
celmİ§ bilgileri anlatılamayacağını ileri 
s i.:. renJer ya Öz kaynağı hiç tanımamış, 
yahut hunun Öz tadını tatmamıf olan· 
lurdır. 

Biz de ıbiliriz ki tiir ve edebiyat, es
ki anlığını, eıki kolaylığını, eıki kıvrak· 
lığını buluncaya kadar epeyce bekleye. 
cektir. Ne olur, varaın beklesin! Dili
mizin ııerekli olacağı ilk İş bu mudur 
ıanki? Dil verimliliği daha las::, bilgi a· 
!anlarında köklepnceye kadıu· ııir ve ede· 
biyatın sıra beklemeıinden ne çıkar? 
Hem ıiir ve edebiyat adıyla ortaya ne 
koyuyoruz ki bunların ceç kalacağından 
ötürü dövünelim 7 

Olçüclen aıırı yürümeye kalkmak fiir 
ve edebiyatta da iyi değildir: Sürüden 
ayrılan kuzuyu kurt kapar. 

lsmail Müıtak MA Y AKON 

z 1 1 • •• u ez 1 1 
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' ff KA :41 

lttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 
Bl RAKTICI VESiKALARA GÖRE) 

Yazan: A. C. 

Rusya - Boğazlar meselesi
Babıô.li .. ita/ya .•. 

lsvolski Rusya Hariciye nazırı edilmemesinin sebebi malumdu. Bo 
vekili olan Neratof'a 26 Eylnulde ğazlar hakkında Babıaliden imli· 
bir meıktup göndererek bu fikrini yazlar koparmak için Rusya hal. 
ona bildimıi,, ltalya ile Rusya ara yay.-, kartı bir harekette bulunmak 
sında aktedilen, ltalyanın Trablu· istemiyordu. 
su almasına mukabil Rusyamn da Ancak aradan bir kaç hafta geç· 
boğazlar meselesini halletmesin • tikten ve sefir Çarikof ile Petres-
den bahis olan ve Racconigi mü • butg l\rasında cereyan eden müza-
lakatında kararl~trrılan gizli mu- kereler neticelendikten 5onra, ah-
kaveleyi hatırlatmıf, ltalyanın oo va! ve şerait müsait göründüğü tak 
ğazlar meselesinde Rusyaya kar- dirde Babıali nezdinde Boğazlar 
şı üzerine aldığı taahhütlere kat'i meselesini takip etmesi için sefire 
bir fdcil verilmesini istemi~ti. Is • talimat gönderilmi~ti. Fakat bu ta. 
vokki ayni azmanda Paristeki 1 • limata bakılacak olursa, sefir Çari-
talyan sefiri Tittoni ile de temasa kof Rusya hükumeti namına değil, 
gelerek boğazlar mesele;;ini onun- kendi nam ve hesabına tetebhüs-
la müzakereye batlamış.tı. Nihayet te bulunacaktı ki tayet it muvaf-
11 Teşriinevvelde boğazlar mesele fak!yPtaizlikle neticelecek olursa, 
si Fransız bükiimetine de açılmış- mağlubiyet Rusya hükumetine de-
tı. O zamanki Hariciye Nazırı de ğil, sefir Çarikofa ait bulunsun, 
Selves kat'i olmamakla beraber Rusya sefiri Boğazlar meselesini 
Rusya sefirine memnuniyet verici ortaya atmak için müsait ahval vP. 
bir cevap vermifti. Ru~yanın Lon- feraiti bulmak hususunda çok bek-
dra sefiri olan Benkendorf da in- lemedi. Çünkü tefrinisani ortasın-
giliz Hariciye Nazırile temas etmif, da ltalya, harp sahasını Şarki Ak. 
fakat Sir Grey Fransızlardan da • denize ve Boğazlara doğru uzata-
ha ihtiyatlı bir cevap vermitti. Sir cağını bildirdi. Bunu üzerine tara-
Grey boğazlar meselesine dair Rus fımızdan Boğazların kapatılması-
ya tarafından Babıaliye verilecek için lizımgelen tedbirler alınma· 
bir notayı lttanbulda himaye et • ğa başladı. Bizim Boğazları kapa-
meğe hazır olduğunu, fakat Rusya tacağımız an'atıhr anlatılmaz, Rus 
tarafından çok ileriye giden talep- ya bütün alakadar devletleri toplı-
ler ortaya atılacak olursa bunların, yarak Roma hükUmeti nezdinde 
bir karar ve~~l~e~en ev:v':I tetl-.'ki i mütterek bir te,ebbüste bulundu, 
lazııngelecegmı soylemıttı. Rus ae ayni zamanda Rusya sefiri Çarikof 
firi Benkendorf, PetTesburga gön- ta bir zamandanberi kesilmit gibi 
derdiği raporunda bu cevaptan balı i görünen Boğazlar meselesi müzake 
sederken itilafı müsellesin nihayet resini Babıali ile tekrar konutma!a 
lngiltereyİ Rusyanın emellerine hiz bQşladı. Sefir tarnfından 27 teşri-
met etmeğe mecbur edeceğini ya- nisanide hariciye nazırı Asım be-
zıyordu. Filhakika İngilizlerin mü ye verilen bir notada, Rus harp 
Lereddit gÖTÜr..meleri, o esnada in- gemilerinin Boğazlardan serbest 

Arnavutlukta 
ihtilal mi çıktı? 
Arnavutluk hükumeti bu 

şayiayı ·tekzip ediyor 
LONDRA, 27. A.A. - Atinadan alı

nan yan resmi bir telgrafa göre, Ama· 
vutlukta bir ihtilal çıkmıttır. Mamafih 
bu haber teyid edilmemittir. 

Kralın yaverlerinden birisinin cenubi 
Arnavutluk Dibrayi ifgal r,bnif olduğu 
söylenmektedir. 

ROMA, 27. A.A. - Tirandan gelen 
haberlere göre, Dibra nahiyesinde çıkan 
ihtital hadiıesinin sebebi sarayı lerkeden 
...,, tekrar saraya dönmekten imtina et
miş olan bir yaverin itaatsizliği eseridr. 

Romanm iyi malıimat alan mahafiline 
göre bu hadise hakiki bir ihtilal mahi
yetinde olmayip ehemmiyetten aridir, 

Arnavutlukta sükun 
TiRAN, 27. A.A. - Reuter bildiriyor: 
Yabancı memleketlerde Arnavutlukta 

ihtilill çıktığına dair dola~an sözler, 
toptan aaılsızdır. Memleketin her tara· 
fında tam bir sükun vardır. 

Hapisanede 
Mevkuflarla gardiyanlar 
arasında kanlı bir kavga 

LONDRA, .2.7. A.A. - Glaslco ha· 
pishanelerinden birinde mevkuflardan a~· 
tı kişi ile iki gardiyan arasında çıkan bır 
kavga neticesinde bunlann hepsi yara· 
lamnışlardır. Sebebi bu mvekuflann ça• 
lıımaktan kaçınmaları ve ısiğara İçmek 
huıusunda iırar eylemeleridir. 

Diğer gardiyanların yetitmeıi üzeri
ne hadise bastınlmıı ve mevkuflar itaat 
altına alınmııtır. 

Sarre hududu kapatıldı 
SARRBRUK, 27. A.A. - Daily Te

legraph'ın Sar'daki muhabiri. Sar hudu· 
dunun kapatıldığını bildiriyor. Yalnız 
Sar hükumet komisyonundan vize alabi· 
len kimseler hududu &'.eçebilmektedir. 

-o-

Malarya salgını 
giltere ılc Rusya arasında lran hak bir surette geçmelerine Osmanlı 
kında mevcut olan bazı itilafların develti tarafından müsaade edil- KOLOMBO, 27. A.A. - Malarya sal-

gını bütün şehri bulaıtırmak üzeredir, 
halleclilcmemesinden ileri geliyor· mesine mukabil aşağıdaki tavizle- hastahane şimdiden dolmu~tur. 
du. O ihtilaflar ortadan kalktık • rin veri' eceği yarılı bulunuyordu. Bazı yerlerde salgın ortadan kalkma· 
tan sonra boğazların da Rusların -Bitmedi - ğa başlamıştır. 
isteklerine göre halledileceğine ıliİİİıll•••İiıiııııiıııİııılllİİlııı•••••••••• 
,üphe yoktu. 1 uero1°ncilerin 

D"plomatlar kendi aralarında bu fl ı _ dııruşması 
r.uretle anlaştıktan ronra Rusya • 
nın İstanbul sefiri Çarikof büyük 
tefcbbüsünü icraya koyulmuştu. Pet 
resburg hükiimeti namına hareket 
eden sefir Çarikof gözleri önünde 
tecessüm eden gaye bir zamanlar 
Hünkar itkelesi muahedesile ih • 
das edilmiş olan vaziyetin yeniden 
yaratılması, yani Osmanlı devleti
nin Rus himayesi altına alınma • 
sıydı. O devre ait neşrolunan ve • 
ıikalara bakılacak oluna, Çarikof 
bu gayeye vasıl olmak için her ~ür
lü vastıaya b~ vurmaktan çekın • 
miyor, bütün zeka ve dirayetini bu 
ite hasrediyor, hatta ekseriya a • 
mirkrinin, Petresburg Hariciye 
nazırının emirleri ve kararları hi
lafına hareket etmekten bile çe • 
kinmiyordu. Bir müddet sonra bo 
ğazlar n1eselesi Çarikof'un bu ça
balaması neticeısinde büsbütün ye 
ni bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ça
rikof'un çizdiği planda, bir Balkan 
ittifakı vücude getirlmesi ve bu it 
tifaka, Rusya tarafından gösterilen 
bir liituf olmak üzere Türkiyenin 
de o ittifaka girme&ine müsaade 
( ! ) olunması yazılı bulunuyordu. 

O esnada bu proj ._,in samim!ye 
tine ( ! ) inanacak tek bir Türk si· 
yasiıi bile yoktu. Babıali ricali Ça 
ri:kof'a verdikleri cevapta, şayet 
Rusya Türkiyeye yardım etmek is
tiyorsa, bunu T rablusta Türk hu • 
kulru hükümranisinin muhafazası 
nı kabul ettirmek ıuretile yapanı!,, 
diyorlardı. Hatta Babıali bu arzu
sunu Londra vaaıtasile de Ruslara 
bild.irmitti. 

Bu müracaattan haııl olan neti· 
ce fU idi ki Petresburg, Babıalinin 
Ruslardan ltalyaya k:ı.r41 talebler· 
de bulıınmaMra ~ebtbiyet verme· 
mek ve Boğazlar meaeleşinde red 
cevabı almama!. için Bcğazlar hak 
kındaki te,ebbüsün 4iındilik tehiri
ni muvafık görm·~ttü. 

Bunun ü:ı.erine lstanbuldaki si:ra· 
si diplomasi mahafilde bir mücUf't 
bir sükunf't, hasıi olm.ıı tu. lttih:ı.t 
ve Tt.rakki r!r•li ve Babıl\.li erktiM 
bu •iikuneti iyliğ·~ hamletm:, o1;, • 

caklardı ki Karadeniz ıalıiliııde 
Livadiadaki sarayına gelen Rusya 
Çarını selamlamak üzere oraya bir 
heyet göndermi~.le·di. Bu h<>yetin o 
, e ya ci•.ın~sile Rusyaoın B<>ğazlar 
hakkındaki emellerinden vazgeçe
ceğini kabul etmek çoculı:!nk olur
du. Esasen Boğazlar meselı•1inin 
Livadiada mevzuubahis eı.lileceği 
zan ve tahmin olunuyordu. Fakat 
Livadiaya giderken heyet, o mese
leye pek az temas edildiğini göre
•ek hayretler içinde kaldı. Temas 

eyaz düşmanın adı: Don
durma tozu imiş ..• 

Suçlulardan 6 sı dün tevkif edildiler 
Büyük kaçakçı şebekesinin ele

başı!arı neler anlatıyorlar? 
34 kiıilik eroin yapan ve aatan bir 

müesseıen n meydana çıkarıldığını ha 
ber vermiıtik. Suçlu1ar hakkında po
lisin tahkikatı biterek evrak aekizincı 
ihtisas mn.hkemesi müddeiumumiliğine 
teol m edilmiıti. Dün suçlula•ın ilk du 
ruşması yapıldı. Suçlulardan 20 si mah 
kemeye aevkedilmişlerdir. Suçlular hak 
kında tanzim edilen rapor okundu. 
Sonra kend !erinin aorguauna geçilmit 
tir. 

Kemal ne diyor? 
İzmir vapuru kamarotu lbrahim n 

eniıtesi Kemal sorulan ıuallcre demıı· 
tir ki: 

- Bundan 9 ay evvel ben askerdim. 
Birı:ün Apoatol ile Froıo bizim eve gc 
lip lbrahimi aradılar. lbrah'm ııeferJe 
idi. Bir adres bıraktılar. Gelince bizi 
bulsun dediler. lbrahim seferden gel
diketn ıonra onları buldu, onlardan al 
dığı emanetleri Yunanistan& götürü .. 
yordu. Birkaç defa böyle emanet taşı· 
dı. Bundan 15 gün evvel evde kana • 
pen'n arasında bir ufak mavi ki.ğıt ve 
yedi paket buldum. Üzerinde bir kuru 
kafa ve iki kemik resmi vardı. Merak 
ettim. Arkadaıım Omere verdim. o da 
eskiden polis olan Mehmede vennif, 
Mehmet beı liraya ıatmıı, bana para. 
getiTdiler. Bu beyaz tozun he, l"ra et. 
tiği hayretimi mucip oldu. Fakat, po
lisler geldiler. Beni yakaladılar. me
ğer bu toroin imiı. Bunun odaya nere
den geldiğini bilmiyorum.. 

Bu ıözler Üzerine müddeiumumi: 
- Evvelce ifadeaini (Bu paketi a

rabada buldum, bir eczaneye göster • 
dim. Eroin dediler. Tarttık 55 gram 
geldi. Satmak için Omere verd'm.) 

demiıti. Şimdi neden baıka türlü 
söylüyor. dedi. Kemal §Öyle mukabe
le etti: 

- Evvelce korktum, bu eroin eve 
nereden geldi diye aıkıttıracaklar sa
narak yalan söyledim. Şimdi doğruyu 
söylüyorum. 

lbrahimin dedikleri 
Bundan sonra kamaro\ lbrahim 

sorguya çeiklmİf ve fÖyle cevap ver • 
mittir: 

- Efendim bundan 9 ay evvel A • 
poatol ile Fraso ben ıeferde iken bi
ze gelm'şler O zaman ben Pirede i • 
dim. Sotiri isminde bir adam gelerek 
latanbulda bir akrabası olduğunu ve 

emanet vereceklerini söyledi, onu 
alı> getirmemi teklif etti. Ben de ka 
bul ett m. Iatanbula gclınce, Aposto
lun bıraktığı adreıl • enittemle b.ra -
beı- gider&k bir paket adlık. içinde ne 
•lduğunu bilmiyordum. Pireye götü. 

rünce Sotiri bana dokuz lira verdi. 
Birkaç defa böyle emanet taşıdnn. Son 
defa Sotiri bana eroin taııdıcmu aöy
led'. Bunun üzerine korktum. Son ge
len paketi götürmedim. içinden bir 
mikdar alarak hep tafıdığım bumuy • 
du? diye aormak için yanıma aldım. 
Faknt Sotiriyi Pirede bulamadım. Dö
nii~te kamara.mı arayan polialcr bu 
eroini de buldular. 

Evde bıraktığım 1 paketin yerini 
eniıtem bulmuş ve işte yakalanmı~lar. 

Bundan &onra Dimitri Arslanidise 
earar &atmaktan ıuçlu Y orgi Kaço ile 
Lora ve Frosonun sorguları yapıtd~, 
suçlarını inkar ettiler. 

Apostol anlatıyor 
Bunlardan acnra Aatro molli yani 

beyaz aaçlı !il.kabile tanınan Apoıtoı 
Kiryakidia aorguya çekilmit ve cürmü 
nü itiraf ederek demitşir ki: 

- Atinada benim karını var. Soli· 
rj vasıtasile ona öteberi yolluyordum. 
Bir gün Sotiri bir mektup yolladı. Bu 
mektupta Dimitriden eroin alıp yolla 
mamı aöylüyordu. Son günlerde işler 
çok fena gittiği için bu auçu İfled ·m. 
Fak..t, ao:.ra fenalığını anlıyara.k Di
mitri.nin {.-kir karısını ben g<isterdim. 
Gene bi.J.. kere Ibrahime erö'ıı götür
düm, d;ier yolladığım feyler kanm 
için yolladığon ç.,y, kahve gibi t<>Y· 
!erdi. 

Müddeiumumi: 
- Apoatola, b"rkaç defa eroin gÖ· 

türdüğünüzü evvelce aöylemiftiniz. de 
di. 

Fakat Apoatol bir defadan batka gö 
türmediğini aöyliyerek ısrar etti. 

Na~i Meatan ne diyor?. 
Bunda nsonra lbrahimin komşuau 

ıaraylı Nazi Meıtan sorulan suallere 
dem"ıtir ki: 

- Benim hiç bir şeyden haberim 
yok. Bir gün Münevver gelip bana ki 
)itli ve çivili kıymetli bir çekmece ver 
di. Akşam alırım karclet"m, ben lstan
bula gidiyorum, bunun içinde evimin 
aeı1etleri ile biraz da param var de -
di. Ben de hınızdan korkarak kömür 
lüğe koydum. ıonra gelip almadı, po 
}isler geldi, e\: i araddar ve çekmeceyi 
öylece kilitli olarak bulup aldılar. Iı
te bundan ba~ka bir ~y bilmiyoruru. 

Dondurma tozu imiş? .• 
lbrahimin annesi Münevver, bu l<u 

tuyu <'&lum verdi. Evde rlurmaıın b'r 
komşuda saklat dedi. Ben de ıaraylı 
hanıma götürdü'ft. içinde ıenetleriml 
pua.m 'ar. S klayıvcr dedi111. lçind<> 
ne oldu unu b:lmiyorılur.ı. Oğlu:n Jon 
durma tozu var dedi. Apoatol da eve 

Silah ticareti 
Amerikada tahkikat için 

50 bin dolar veriliyor 
VAŞiNGTON, 27. A.A. - Sili.h tah

kik komisyonu reisi Bay Nye, Bay Ruz· 
velt ile görüttükten aonra,hükômetin 
komisyona lemamile müzaheret ebneğe 
ısöz verdiğini bildirmiştir. 

Bay Nye, tahkikatın ilerilemesini te• 
min iç_in lazımgelen tahsisatın verilmesi· 
ni Reiı!'~umhurun Jaıvip ettiğini ilive et
miştir. 

Bu tahsisat, 50.000 dolardır. 

Bay Kayyo'nun 
Bir etüdü 

PARIS, 27. A.A. - Bay Kayyo hu· 
günkü Lö Kapital' de darlık ve "şimdiki 
karıtıklıktan kurtulmak için ameli çare
ler,, hakkında bir etüb yazmıfbr. 

Kayyo, paranın ökonomik durumlara 
karfı tam istiklalini nazarı itibare alını· 
yan para manipülasyonları üzerine ku
rulmuş tarzı halleri bertaraf ettikten 
sonra, - verimle - iıtibsalle istihlak 
arasında bir uygunsuzluk görmektedir. 
Kayyo'ya göre vare aala yalnız istihlak 
istekleri.ni genişleten tedbirlerde değildir. 
Zira iıtihLikin artması derhal fazla istih· 
aali intaç edecektir. Buna binaen, za:ma
nnnız istihsali sakinleştirmek ve inzibat 
altına almağı emretmektedir. Bu sakin· 
!ettirme, verimi yığılınıı istihsalata ka· 
tıl;:;cak olan fabrikalar göz önünı!e ,tutul
madan yapılmamalıdır. inzibat altına a• 
lmma iıe, mevcut rabrikalarda &ki alat 
ve makinalar temarnen eskimeden yenile 
ri konulmıyacağı bir kanunla teyit ve bun 
dan başka, ekim alalında, piyasayı yeni 
maddelerle dolduhnağa varacak dikim 
ve ekim usulleri menedilmek suretiyle 
yapılmalıdır. 

Balkan misakı iktisadi 
kon:;;eyi 

ATINA, 27 (Milliyet) - Dört Bal 
kan devletini alakadar eden muhtelif 
iktısadi meseleleri konu~ak Üzere İ· 
kinci kanunun 3 ünde burada Balkan 
misakı i.ktısadi konaeyi toplanacaktır. 

Amerikada soguk dal~ • 
NEVYORK, 27. A.A. - Cenup - lla 

tı - mıntakasında pddetli bir ıoğuk dal
&'.all hüküm sürmektedir. 

-o-

Bir ilim kurbanı 
LIL, 27 (A.A.) - Kanser mücade

lesi merkezinin müdür muavini Lil 
alimlerinden aoktor Claudel işinin kur
banı olmuştur. 

Doktor, ka!lserli nesiçlere hu ::•İ bir 
mahlül enjekte ederken sağ eline ii
ne batmışbr. 

Derhal ameliyat yapılmasına ve bü
tün <!ikkatlere rağmen kan zelıirlen • 
me ba~ göstermit ve alim. ölmüştür. 

1 Haric kt ç.ık ııatJerle - ( 

* 193 yılı içinde Klayd gemi yapm 
tezgahlarında tutarı 268,12ı ton hacın.İn· 
de 67 gemi yapılmıştır. Bu sayı, dünya 
inşaatının dörtte birini bulmaktadır. 

* Ranbank'ın altın karşılığı 2.28 
yüzde çıkmııtır. 

• Leh di§arı iıleri bakanı Bay Beck, 
Noel yoı tuları münasebetile Kopenhage 
yapacaı}ı hususi ziyaret esnasında Danı· 
marka Kıralı tarafından kabul edilecek
tir. 

Türk· Yunan ticaret 
anla.şmaıı 

ANKARA, 27 (A.A.) - Okonomi 
bakanlığından: 

Türk • Yunan takas anlaşmı:.urun, 
12 son teşrin tar::Jıli T ürkofis gün · 
lük servisi ile de, ticaret odalarına ve 
başka alakalılara tehliğ edilwği gibi, 
15 ilkkanun 934 tari:ıinden itibaren 
meriycte geçtiği görülen gerek Üı:e
rine tekrar tebliğ olunur. 

Yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 27 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içerisinde muhafaza teşkilatı ta
rafından ölü yüz kırk dört kaçakçı i
le beşi ölü elli dört kaçakçı hayvanı 
yakalamnıı ve dört bin üç yüz elli ki· 
lo gümrük kaçağı , bin dokuz yüz kl
lo inhisar kaçağı, yirmi dokuz bin dört 
yüz albnıt dört defter sigara kağı • 
dı, altmıt Türk kağıt lira ve altın lira, 
dört yüz kırk bir gümüı mecidiye, 
dört tüfek ele geçirilmiftİr. 

paketler getirdiği zaman böyle aöyle· 
mitti dedi. 

lbrah ·m de bu ıözleri teyit ederek 
evde durursa bir haber veren olur di 
ye korkmuştum dedi. 

480 lira b;,. kilo eroin 
Eroin imal etmekten suçlu Dimitri 

da ıöyle cevaplar vermittir: 
- Ben ero n yapmasını bilirimı. 2 

aene evvel lsakidis ile ortak olarak bu 
fabrikayı açtık. O sermaye ke>ydu, ben 
de eroin yapıyordum. Fakat 6 ay aon 
ra kapamıştık. Son kalan bir kilo ero• 
ini geçenlerde 480 liraya Apoıtola sat 
tım. E vimdc bulunan esrarları adada • 
ki Mihal Kaçodan aldım birkaç tak • 
&'.tte 700 lira ödedim, maksadım daha 
fazlasına bir müşteri bulup satmaktı. 

Benim yaptığım eroinleri Sirkecide 
Miltiyadi bir merkep urtındaki fıçı 
içinde nakleedrdi. demiftir. 

Cumhuriyet imÜddeiumumisi suçlu 
!ardan Kemal, Omer, lbrahim, Dimit
ri ve Apostolun tevkifini istemiıt"r. 

Mahkemece lbrahimin kaç yaşın • 
da olduğunu Öğrenmek için Nüfua me 
murluğundan !-orulmasına ve şahitle • ı 
rin dinlenmesi için başka bir güne bı
rakılmn.sına ve yukarıda isimlerini say 
dığunız suçluların rnuhakeı:n lerinin ı 
mevkufen devamına l .. c;1,rar verilmiıtir. 

Türk· Yunan müzakereleri 

Bay Çaldaris Atina gazete.erinin ver
nikleri haberlere hayret ediyor 

'ATINA, 28 (Sabah saat 2 - Telefonla) - Başvekil Bay Çaldaris dürı 
kü gazetelerde Türk. Yunan müzakerelerine dair verilen haberlere hay 
ret ettiğini gazetecilere söylemiş ve bu gibi neşriyatın mü:z:akere edilen 
meseleleri teshilden ziyade müşkülata götürdüğünü ilave etmiştir. 

Tevfik Rüştü Arasın Atinaya ne vakit geleceği sualine de henüz r~ 
mi bir haber olmamakla beraber öbiir haftanın ilk günlerirJe gelme•• 
muhtemeldir. demiştir. 

Sivas - Erzurum demiryolu istikraz 
tahvilleri satışa çıkarılıyor 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Maliye Bakanlığı tarafından Si~ 
ve Erzurum demir;yolu istikrazı tahvillerinin 2 milyon liralık A tertibi 
10 ikinci kanunda satışa çıkarılacaktır. Satı, 5 gün sürecek, 15 ikinci 
kanunda bitecektir. Bakanlık bugün telyazısile valiliklere keyfiyeti bil· 

.OiTmiştir. 

ltalganlar Habeşistanda ilerliyor ma 
CENEVRE, 27 (A.A.) - Uluslar arası derneği genel katipliği dün 

AdUtıbaba hükiimetinden aldığı yeni bir notada ltalyanlann Habe, top 
raklarında ilerliyerek Afdub'u işgal ettikleri iddia edilmekte ve bu ha
reket yeniden protesto edilmektedir. 

ROMA, 27 ( A.A.) - Jta;yan kıtaatının Habeşi.tanda ilerledikleri· 
nin doğru olmadığı ve ltalyanın Aldub'a yıllardan beri İfgal etmekte ol 
duğu iddia edilmektedir. 

Bay Recep Paker Kütahyaga gitti 
IZMIR, 27 (A.A.) - Burada bulunmakta olan C. H. Fırkası genel 

katibi Bay Recep Peker, bu sabah Afyon trenile Kütahyaya. hareket eı
miştir. Durakta çok samimi te:z:ahüratla uğurlanmıştır. Kubilay menku 
taşı açılışında bulunamak üzere lst,anbuldan ge:en heyet te bugün va • 
purla döneceklerdir. '. 

Giritte f ırlınadan 5 kişi öldü 
100 ev yıkıldı 

ATINA, 2 ( A.A.) - Girit mın/akasında büyük bir fırtına olmuş
• tur. Beş kişi ölmüş ve 100 ev yıkılmıştır. 

Atinada hariciye bakanlığı binası 
önönde bir bomba bulundu 

'ANT/NA, 28 (Sabah saat 2. Telefonla) - Dün Hariciye Nezareti 
önünde bir el bombası bulunmustur. Y apdan fenni muayenede bomba
nın kabili istimal olduğu ve ltaly~n sihteminde bulunduğu anlcqılmıflır. 

Sovget sefiri bugün geliyor 
'ANKARA, 27 ( A.A.) - Sovy et büyük elçisi Bay Karahan bu ak· 

şamki trenle Moskovaya gitmek üzere şehrimizden ayrılmıştır. 
Bay Karahan durahta Dı,arı işi~._ buhanı, gümrük ve inhicarlar ö~o 

nomi c e Sü bakanlarile dışarı İfleri ileri gelenleri, Sovyet sefareti erkanı 
ve bir ';Ok dostları tarafından uğurlanmıtşır. 

60 ermeni vatandaşa 
Tayyare madalyası 

• ••••••• 
Altın ve gümüş madalya alan 

vatandaşlar kimlerdir? 
Tayyare Cemiyeti lstanbul merkez 

c-ubeıinde Ermeni yurtln§lanmız tara· 
fından kurulan bir numaralı demek 
vaatıasiJe cemiyete para yardrmında 
bulunanlara, umumi merkezce verilen 
nıadalyalar dün ıabah aaat 11 de vi • 
layctte nıet:).aimle dağılm,ışt :r. Meı·a ... 
ıime val ve belediye reisi Bay Mu • 
bittin Üstündağ riyaset etmitt cemi
yet müdürü Bay lsmail Hakkı Batak, 
idare heyeti reisi Bayan Nakiye ile 
dijer zatlar da bulunmuşlardır. 

Madalyalar vali ve beled"ye reill.İ 
Bay Muhittin Üstündağ tarafından Er 
meni yurttaşlara birer birer verilmit 
ve kendilerine ayrı ayn te~ekkür edil 
miıtir. 

Bay Muhitfn Uatündağ merasim • 
de bir nutuk ta aöylemiş ve demiıtir 
ki: 

- Bu memlekette teşkil edilen ve 
gayeai vatan muhafazası olan Tay -
yare cemiyetine yapılan yardım ve aev 
giye k&r§ı teıekkür ederim.,, 

10 kiıiye altın, ıs kişiye gümüı, 41 
kişiye bronz olmak üzere 66 Ermeni 
yurttqa madalya verİlıniftir. 

Bir numaralı dernek tarafından va 
li Bay Muhiddin Üstündağa da bir hi 
tabe ile cevap verilmiştir. Bu hitabede 
ezcümle denilmiftİr ki: 

- Amacımız, ulusal ülkünün çer· 
çevea.i iç"nde, Büyük Başbuğumuz Ata 
türkün çizdiği ıfıklı ve yalımlı yolda 
ırece gündüz çalışmak ve bu alanda 
varımızı yoğumuzu harcamaktır. 

Eğe< ufak bir i, ırörebildilue, ne 
mutlu bize.,, 

Madalya alanlar 
Altın madalya alanlar ıunlardır: 

Simin Kayserl"yan, Mihrib Geseryan, 
Serkiı Kınaciyan, Aram Kmaciyan, 

TAN 
MiLLİYET'in yeni 

adı olacaktır. 

Kar .\bet Tcpalyao. lstepan Berh<:"' 
yan, Vahan Dikiciyan, Narliyan, L.ı~
fiyan ve ~ürekası, Bedroı Horasancı· 
yan, Serkis Hovakimyan, Aris lnciyan 

Gümüş madalya alanlar: S'""k Ar 
diyan, Kegork Acemiyan, ~ardik Ş0 
kerciyan, Huruancıyan bı.radcrler, 
.Ar§ak Çuhaciyan, Seponciyan, Kara· 
bet Arzuyan, Hovakimyan biraderler, 
Demirciyan biraderler, Kavafiyan bi 
raderler. Kegorg Mahpusyan, Leoo 
Dindesyan, Altıparmakyan b"raderler 

Bronz madalya alanlar: Avadia Sü 
reniyan, Mıgırdıç Y azmaciyan, Cüm · 
bii}yan Karnbarozyan, Leon Ziver, 
K. Kuyumciyan, Mikailyan, Sel'kis Ge 
dikliyan, Ekmekçiyan, Mığırdıç Be · 
yazyan, Nersea Haneiyan, Hezanet Us 
lükyan, Roben Babikyan, Kaapar Ka• 
paryan, A. Boncukçiyan, Kuapyan, 
Yervant Ç'zmeciyan, Abraham Apel· 
yan, Zareh Nuhyan, Garabet Pamuk 
çuyan, M. G. Papazyan, Tolo'kyan bi· 
raderler, Kirkir Fmdıklıyan, Artin Sa 
rafyan, Nikoğoa Kaprityan, Ar1e11yan, 
Hayik Horenyan, Samanciyan bira · 
derler, Artin Karagözyan, Manon Naı 
Jiyan, Bardizbanyan biraderler, Ar • 
daf Bezezyan, Garabet Hekimyaıı, 

Bardizbanyan b"raderler, Ardao Beze 
yan, Garabet Hekimyan, Agop Cive· 
lekyan, Gikmek Bemayan, Leon Sa· 
rıyan, Ermon Canibedenyan ve Emil 
Slagöz, Bağdasar Agopyan, Kirkor Be 
cidyan, Bedroa GümÜ§yan. .. 

Tayyare Cemiyeti bayanlar kolu 

Tayyare Cemiyeti lstanbul merko
zinde dün aaat 15 te müdür Bay Is • 
mail Hakkı Batak'ın batkanlığı altın 
da yeni teık"l olunan 14 kipden mü • 
rekkep bayanlar merkez kolu toplan
mıı ve yeni heyeti idarelerini aeçm.i~~ 
!erdir. Aralarında yaptıklan intiha • 
bat netioeainde Bayan Hakkıye Emi.01 
başkanlığa, bayan Fatma Feridun ba.ı 
kan vekill" ğine, Bayan Belkis Etem v< 
Bayan Vassaf Fahri mürakıpliğe, Ba· 
yan Refia lsmail katipliğe intihap e 
dilmi,Ier ve İntihaptan ıonra Tayyar• 
cemiyeti tarafından ver lecek bal• 
hakkında görüşülmüş , her Bayan kerı 
di lussesine düşen v11.zifeleri alarak ça 
lışmak Üzere ayrılmıflardır, Her per 
eşmbe bu bayanlar merkez kolu Taı 
yare cemiyetinde toplanacalcl.;rdır 



~askelı surat • duvaklı 
•• gunet 

- Ge:zgin )'azıları -
Geçtiğim OksfO'Tt caddesinin 

Yaya kaldırımında yüzünde bir ka 
ra maske, temiz giyinmiş birüi bir 
elinde bir yafta öteki elinde bir de 
met ufak ve kapalı zarf yarım fİ· 
line yani 16 kuruşa bir zarf satı
yor. Zarfın içinde ne var? •• Malilm 
değil. Yaftadaki yazıdan da bir 
fey anlayamadım. Herifin önünde 
durup cebimden Z.1gati çıkarıp ter 
ciime edemezdin. ya! yalnız anlıyor 
dum ki, işin içinde bir dolap var ... 
Baktım üstü bap temiz adamlar, 
)'aflıca kadınlar gelip alıyorlar. 
Süphanallah! Nedir bu?.. Merak 
etmeye baıladım. Ben merak etme 
ye başlayınca korkarım; çünkü da 
yanamaz para sar/ederim .•• Biraz 
•eyredeyim dedim. Bir de baktım 
ki; ayni adamlar - üç kişi • birer 
dakika /asıla ile geı\p heriften bi
l'er zarf satın alıyor. Ha! Bunlar 
onun arkadaşları ... Bu dalavereyi 
biz biliriz. Ben (Vifi) de bir nasır 
ilacı satanın da böyle (ortalı - miif 
teri) sini ke,fetmiştim. Bu ıefer -
lıinJe üç kifi var. Hem kılıklı, kı
yafetli adamlar.,. Artık onu gör • 
dükten ıonra gülümsedim ve çe • 
kildim. Londrada da göz gore gö
re adamı dolandırırlar ... işin bü • 
tün kuvveti herifin yüzündeki ka-
1'a maske ve elindeki kapalı zari -
l.cuda ••• lnsan ma6ke&. adamlara 
ve kapolı zarflara karfı z.ayıf. 

* • • 
Briç bilir misiniz? .• Bu sual de 

artık hani eskiden Ermenilerin: 
"- Parize gittiniz mi? •• deme· 

lerine döndü. Briç bilmediniz mi, 
felôlıet! Şimdi briç, modern, dün 
yanın iman direklerinden başlıca
sı •.• Ne ise uzatmıyalım ••• Bu briç 
ılenilen fey - galiba evvelce de yaz 
dun • dört kol aşçı iskambilinin in
cele,,,U, ve 52 lıôğıtla oynanan sa 
yı siıtemi büıbütün ayn, fakat ka
ğır.an koltuk altına almak ve çı -
kan kozları saymalı tarafları onun 
tıpkısı bir oyundur ve bu oyun dün 
yada o kadar büyük bir genişleyiı 
almıştır ki; her tarafta briç için 
herkese açılı klüpler yapılmıştır. 
Bunlardan bizde de bir iki tane 
v~ •.• Amma bir otelin bir odasın
'cla. Adı klüp ... 

Bir de funa bakın ... Londranın 
maruf caddesindeki bir binasını 
'10 bin lngiliz lirasına ıatın alıyor 
larmı,, briç klübü yapacaklarmış. 
Bunun adı klüp. Ötekine siz ister 
lılüp diyin, ister klübe! •. .... 
imanların ulusal duyguları dı

ıan memleketlerde ve dışarı duy
gular tQflyanların yanında daha 
keskinleşir •.. Onun içindir ki; sa -
ıııldığının tersine olarak ecnebi 
memleketlerde yeti1en Türk genç
leri, oramn kültür baskısı altına 
girecek yerde onlann düJmOnı o -
lurlar. Anam da burada lngilizle
re düfman kesildi ... lstanbul dedik 
çe yüreği ağzına geliyor. Çünkü; 
kadın haklı: Ne içtiği srıyu, ne yedi 
ği yemeği, ne ifittiği dili, ne gördü 
ğü güne,i ve ne de ciğerlerine dol 
durduğu havayı buluyor... Buna 
harfi bizde görmediği bir :zengin -
liğin memleketi heıabına hasedi -
ni·çekmekle mefgul ... E böyle y;,r 
de adam doıtluk duyabilir mi ya?. 
Hele 11eçende bir yere gitmifier ..• 
Satıcıya almanca bilip bilmediğini 
ıormuşlar, herif 

- lngili:zceden ba,ka hiç bir dil 
bi:mem. demiş. 
Anacığım da almıı litili.... Ve 

tutturmuf: 
- Si:ze de sorarlarıa türkçeden 

l>afka dil bilmem diye a.evap VP. -

rin! .. diyor ... Lakin ifin içyü:zü öy
ı. mi? .• Herke• onların dilini ha -
~tta bir maymuncuk gibi kullar.
malı için öğreniyor, onlara yaran
mak için değil ••• • • • 

Buraya geldim geleli bu ak,anı 
6irinci dela olarak Londra ıisini 
11örüyorum .•. Bu sis buğu, yani a. 
ıağıya inmiı bulut değildir. Bu sis 
değil, illir, vapur ve baca dama • 
nıdır ... Çünkü rengi sarıdır ve tü
ten bir kok sobası gibi kokar •.• O
turduğum binanın en üıt hatların
'ılalıi uzun koridortarın bir ucun -
flan öbür ucu görünmüyor. Sis, do!
mir pencereleri 11kı sıkı kapalı o
lan odalarımıza kadar girmif .• in
sanın içini yakıyor. Herkeste bir ök 
aüriih... Bunu görünce, aklıma 
harp :zamanındaki boğucu gazlar 
geliyor. Aman memlekete dunü.1-
ce pandan korunmanın yolunu öğ 
raneyir. ı ı! ~ yOTL?n ••• 

Giindiizün , (Tralalgar) mey -
danıncfohi dikili ta:;ın ardına dü -
fen gu ·ş ı;ökd e bir portakal gibi 
görünu, · J •. r• ecalsi:z oe ıarı ... Gö 
zünüz I tımasmac!an Ve bıırnıım.ı • 
.,.,, ,ı ; <1zl11mııdan rııa re#İm· 
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MAHKEMELERDE 

Bir zabıt katibi 
Tevkif edildi 

Katibin suçu rüşvet 
almaktır 

Dün Sultanahmet Sulh ceza hakimi 
bir zabıt katibi hakkında tevkif ka· 
ran vcrm'.ıtir. Tevkif edile:ı zabıt ka 
tibi Beyoğlu aulh birinci ceza mahke
meai katiplerinden Hwamettindir. Su 
çu l'Ü§vet almaktır. 

iddiaya nazaran Hiiaamettin arka 
d&fı Recai ile b'rlikte mühendis Sala
haddin adlı bir ouçludan kendisini aer 
beat bırakmak, hakkındaki evrakı im 
ha etmek için evvela 1 O lira almı§lar, 
aonra da 20 lira almak i&tem.-~lerdir. 
Fakat bu İflen müddeiumumilik haber 
dar olmu§, verilecek yirmi liraıun nu
maralan lesbiı edilmi,, taharri memu 
)arı tarafından cürmü meıhut yapıl -
mıf, auçlular da Sultanahmet bir. nci 
ceza hikiminin huzuruna çıkarılmı§ .. 
!ardır. 

Suçluların ikiıi de kendilerine i.,. 
nat edilen ıuçu inkar etmi,lerdir. Ilü 
samctt"ın: 

- 11.k on liradan hiç haberim yok. 
Bir gün kaleme bir adar.n geldi. Re. 
cai ile benim aramdaki iıkemleye otur 
du, bir müddet durdu, sonra kalktı, 
gitti. B"raz ıonra da beni hakimin hu 
zuruna çağırdı.lar. Üzerimi aradılar, 
bir ıey bulamadılar denllıtir. Evraka 
nazaran Hüaamettin cebindeki bu pa
ralan üzeri aranırken yere atmak is
teıniı, fakat yakalanmıtfır. 

Recai kend"aine imal edilen suçu in
kar etmi,tir. 

Sulh hak.imi ı>vraka mevcut dela
ile göre Hüaamettinin tevkifine, Re -
cainin ikaımetgaha bağlanarak aem..t 
bırakılmaama, evrakın müddeiumumi 
liie iadeaine karar verilmiıtir. 

Şoförün suçu yok mu? 
Amerikadan gelen bir seyyahın ya 

ralanma.sı, kansının da ölmesi ile ne
ticelenen bir otomobil kazasına sebep 
o1matkan auçlu ıoför Keğam ile vat -
man Mehmedin muhakemeleri bitınİ§, 
iddia makaımı Kegamın cezalandınlma 
aını, Mehmed'.n de beraetine karar ve 
rjlmeıini iatemi§tİ. 

Dün Ağır ceza mııhkemeıinde şoför 
KeKğamın vekili müdafaaaıru yapını§ 
ve Keğamda auç olmadığını söylenıiı -
tir. DurufDta karar tefhimi iç'n ba§ka 
ırüne hırakılDUşlır. 

Hukuk usulü muhakeme
lerindeki değişiklik 

Hukuk uaulü muhake:n.eleri kanu
nunun bazı maddeleri deği,miı ve bu 
tadilata ait olan yeı.: kanar. Reami Ga 
zete ile ne§rolunmu§tur. Yeni kanun 
henüz lıtanbul adliyesine resmen tcb 
liğ olunmamııtır. Ancak kanun R=ni 
Gazetede çıkmıı olduğu için dünden 
itibaren bazı hukuk mahkemeler'.nde 
tatbikına ba§lamıştır. Tadil teklini 
en•eloe yazdığımız bu kanunun en ba 
riz noktau tudur: 

Evvelce hukuk mahkemelerinde bü 
lÜn davalar evvela tahk.kat hakimine 
verilmekte, tahkikat hakimi lüzum gÖ 
rürıe davayı heyeti umumiyeye sev • 
ektmekıe id:. Yeni tadilatta bu uaul kal 
dmlmıttır. Bundan sonra doğrudan 
doğruya heyeti umumiye tarafından 
görülecek teferrüatı çok v< delaili nok· 
aan o1an davalar mahkeme reisi tara
fından tetkik edilecek ve tekemmül et 
mİ§ bir halde heyeti umurniyeye aev
k~ lunacn t;:tır. 

(it Banlıumdan alman c:etveldir) 

27 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latikrau daihli 94.25 R.lhbıa 1"1 SO 
1933 Er•a.ni 97 An. Mümeııil 50.05 
Kupon•us 27 ,95 An. Tahvili J,I J 45,40 

,, 11 26,65 Ao. Tehnlô ili 45 
• Jll 27 

ESHAM 
lı Bankası Nama 10 
" " Hamili•• 10 
., .. Mü .. aia 95 
Tü"kiye Ca.mh•· 
tiyet Banlcaıı 59,75 
lranıvay 30.SO 
Anadolu Hiıı• 28 
Şir. Hayriy• 18 

Reji 1'uponıu~ 
Telefon 
Terko .. 
Çimento 
fttihat de7. 
$ark dey. 
Lal7a 
Şuk na. ecaa 

2,ıo 
10,80 
18,40 

13 
13 

0,97,50 
1,55 
4.SS 

ç fi IC. FiYATLARI 
F. Fraaını: 12,05 Prai 19,00,34 
Londra 622 Belsrat 35,07,25 
MilAno 9,29,93 Moıkova J0,91,25 
Nüyork 79.52,50 ~rlin 1.97.95 
C.nnre 2.45.57 VartoTa 4.2.1.20 
Ali na 83,88,811 Bua.pmıt• 4.18.25 
Brükıel 3,38,63 Madrit ll.81.25 
Amıterdam 1,17,59 Bükreı 78.83.25 
Sof7• 66.82.12 Viyaaa 4.28.25 

NUKUT (Sat11) 
Kur•ı Ku.nıı 

2IO F. Franııa 169 JO ı. l•Yisr• 115 
l Dolar 125 1 Pa- il 
1 JCur. Çek .. 1 Mark 43 
1 $il• A~ . D.IO 1 Zloti .. za 
1 fıterlia es 20 ı..,. 17 

:ZO Llr•t 213 20 Dinar 55 
IO !.._ 23 1 c-.m. --llD F. Bolclb 111 Altua 9,32 
20 DrıJaai 24 Mocldiye 41 

1 Fleria D Banbot 240 

deki 11ibi bakabilirsiniz •• Nerede -
ıin? .. (Göney) in keskin, sıcak ve 
ifleyen gÜn8fi gel de Londradaki 
yü:zii carı rluvaklı ada,ını gör ve u
"8n/, 

Londttz: 21-12-1934 
B.FELEK 

Tıp Talebe Cemiyeti dün ııkfanı Malısimde bir ray ziyafeti vermiş -
tir. Ziyafette Tıp Fakültesi profesörleri, muallimler ve daha birçok dok 
torlar hzaır bulunmuştur. Çay çok samimi olmuştur. 

BELEDiYEDE 

Cezalar iptal 
Edilmiyecek 

-o---

Kazalara dün bir tamim 
yapıldı 

Yeni bir kanunla belediye reisleri ve 
kaymakamlar en çok beı liraya kadar 
mahkem"' karan olmadan ceza vermek 
hakkını lıaizdİrler. 

Son zamanlarda ıulıh mahkemelerirun 
bu cezalan İptal ettil<leri göriihnüştür. 
Belediye , temyiz mahkemem.in iplal 
kararlarının hülluaaııu çıkartarak kaza
lara tamim etmiıtir. Bundan ıonra, 
ıulh nıabkemeleri belediye cezalarını 
iptal edemiyccelderdir. 

Tiyatrol:ra çelik perde! 
Tiya1rolann ön per.lelmnİn çelik 

olmaaı için talimatnameye maddeler 
konmnıtu. Y cniden açılacak tiyatrolar
da bu vaııflar araıvnak:tadır. 

Mevoul tiy"'troların bu değişikliği 
yapabilmeleri için kendilerine bir ınüd
clet mühlet b•ralc.lmııtır. Beledi)'I! de, 
kendi tuttuğa tiyatrolal'Cla bu çelik per
deyi yaptıracaktır. Ancak bu tiyatro 
binalarının beton olmaaı icap edecelc
tir. 

Dü~kaniarın ~.apanma saat.eri 
hak~ında Lir karar 

Akpmları saat 19 da kapanan dük
kinların, perıembe ııktamlan ıaat 
(20) de kapanmaları için belediye dai
mi encümeni bir karar venni.ş tir. 

Bayram arifesine tesadüf eden beı 
gün müddetle ba d(;kkanlar saat (21) 
e kadar açtk bulunabilecektir. 

Bu yeni lı.aı aı·hr esnafı çok sevin -
d :rmiştir . 

* Tramvay basnmaklarınrn ınüte • 
harftk olması için - Tramvay araba· 
lannm baıamaklanrun mütelıarrik ol -
maıı ve arabalar- yürürken binip inme ~ 
nin meneclilmeıi için bjr müddettenberi 
devam eden tctlcik.vt devam etmeklec:!ir. 
Baumakların açıln· k:-~anır olr.1aıı için 
bir hal çaresi bulunı:>uı:ur. 

• Saylav &eçimi defterleri - M.ohal
lelercle saylav seçimi münaseiıetıle a· 
çılan delterler da/ha bir hafta asılı du· 
racaktır. Eklik olan defterlerin tamam
Janmaaına dn·am edi·lır.e~<tedir. Dün de 
bir çok nalıiyelerden defterler intihap 
encür:ıe:ı.ine getirilerc...J.c tetkik edilmi t .. 
tir. 

111 Den.iz hamam!aı .nın açılnıası j .. 

çin - Lokaı\ta, danı;ng, gazino gibi 
mü~temi'li.tı olıruyan deniz hamamlarJ
nın ve banyolarının. her mev.sim ba~ın
da açdırken yeniden ruhsatname ala -
rak harç vermeleri takarrür f!'lm.İştir. 

. OKONOMI 

Marsilyaya 
Gidilecek 
Karşılık olarak bir ziyaret 

1teyahati hazırlanıyor 
Marailya Ticaret odasının geçenler

de memldcetimizc yaptığı ziyareti iade 
için rertİp edilecek seyahatin ıubat or
tasında yapJırıası takarrür etmiıtir. 

Bu ıeyahntin programını hazırla· 
-k üzere gelecek hafta ticaret odaaın
da bir komisyon toplanacaktır. 

Marsilyaya gidecek heyetimiz içeri
sinde yüz kadar tacir ve ihracatçı da 
bulunacaktJT. 

Eregliden ktmür ihracatımız 
EreğJi kömür hav~aaımn ikinci teı

rin kömür iı~aalatı 182,976 tondur. 
Birdıci teırin içerisindeki iıtihsalitta 
189 küsur bin ton-.ı bulmufl:u. 

Geçen ay içreaônôde muhtelif dıt mem 
leket ve limanlara 56 bin ton kömür 
ihraç edilrni§tir. Bunun (25) 
bin tonu Yunaniıtana, ( 13) bin tonu 
ltalyı>ya, (5) bin tonu Portıaide gön
derilmi9tir. 

• Almanyada tütıün rekoltesi -
Almanyanın 1933 yılı tütün rekolteai 
294 bin kentale çıkml§tır. 932 deki re
kolte iae 282 bin kentaldi. 
-------o----- -
ViLAYETTE 

Vaii muavinliğine kim 
tay;n ec.ii:~c~k? 

Bay Ali Rıza Çelin, dün vilayetteki 
it1erinj bitirmiş, "·illyet erl~ile veda .. 
laşm;ştır. 

Vali muavinliğine henüz kimse ta -
yin edilmeoniştir. Muavinlik itlerini ve
ı..;,ıc.ırn vi.liıyet idare l!eyeti azasından 
l!ay Fcrru"n üztrine almıştır. 

D:faiiiye ,·eıkili Bay Şükrü Kaya, 
Ar~ka~·aya gittikten sonra vali mua\·İn
liğine tayin yapr!acalrtn-. 

En kuvvetli namzetler ara>ı:ıda 
Beyoğlu kaymakamı Bay Sedat var
dır. 

DC.iliye b.-ıkanhj:uun ve .am;neri· 
nin takdirlerini kazanmış ,.., uzun aene
ler dahiliye işlerinde çalışmış olan Bay 
Ali Rıza Çe••kİn ayrılması meslel< ar
kadaılanru müleestir ebnif, kendiıine 
yeni vazi.feıinde de muvaffak olmaaı 
temenni edilnıiştir. 

• BB)' Tevfik Talat - Mü!lüye mü· 
fetıişi Bay Tevfik Talat şehrimize gel
miştir. 

Ateş-Güneş- Vefa maçı 
Bu maçta Ateş - Güneş futbol takı

mının kuvvetini anlayacağız 
Lik maçlarının i. devreai bittiği i· Yılbafı eğlencesi 

çin, bugün, birinci küme maçları bir Geçen sene yıl batında çok beğe • 
tarafa bırakılarak yalnız üçüncü küme nilen bir aile toplantıaı tertip eden 
"."'~arı oynana~~r. ~u itibarla bi- Ateı - Güneş bu •ene de yı)baıı gece-
nn<:ı derecede mülıım bir futbol maçı sinde böyie bir aile toplanbsı hazırla-
ıröremiyeceğiz demt.ktir. nuşbr. 

Yalnız Takainı stadında, Ateı - GÜ· Bu geceyi kulüplerinde geçirmek iı-
neı ile Vefa birinci fuıtbol takımları !İyen azanın, davetiyelerini almak ü:ze-
'"!aımda ıaat on dört buçukta husuıi "' Bay Faik'e müracaat etmeleri rica 
bır maç yapılacaktır. Futbol meralıh - olunmakladır. 
lanıun daha fazla bu maçı ıeyre ıride • 
celderini şuphenz bulmaktayız. 

Her zaman Fener'balıçe ile yaptığı 
ekzeniz maçları iıtiına ediline Ateı -
Günet bugünkü Vefa maçile, federe 
olalıdanberi dördüncü ciddi maçını yap
mtf olacakbr. 

Yaptığımız tahkikata göre, V elanın 
kartıaına çıkacak olan bugünlrii A
tef • Güneş takımı ,öyledir: 

Corceviç 
Faruk Asım 

Rıza Re tat lamail 
Celal Şefik Refii Rasih Necdet Rebü 

Haftada iki defa daeniz yapan A
let • Güneılilerin futboldaki kuv-vet • 
!erini ne det'eCe)'e kadar ilet'lettilderini 
bugün daha iyi anhyacağız. 

Ateı Güneı kongreai 
Alet - Güneı kulübünün yıllık kon

greai bugün ıaat 17 de kulübün Sıra· 
ıeı-vilenleki lokalinde toplanacaktır. lpt
tijiiınize göre, bu kongrede kulübü a
lilıadar eclen çok mühim kararlar alı • 
nacaktır. 

Galatasaraylılar kon gresi 
Galatasaraylılar cemiyelinden ı 
Eıas nizamnamemizin 11 inci madde

si mucibince Cemiyeti'! uli aza1t 1935 
ikincikinun ikinci (cuma) it olan onbi
rinci gÜnü saat ondörıtte •e ıenellk u
mumi heyet halinde Cemiyetin merkezin
de toplanacaktır. 

Bu toplantıya arkadaılarm behema
hal iıtirak etmeleri ıureti mabıusada 
rica olunur. Nizamnamenin 13 üncü 
maddeaine tevfikan senelik Heyete o top 
lantıya mahsus duh.ıliye varakaıile iıti
rak edileceğini habrlaunz. Duhuliye 
varakalan ikinci.kanun aidatı tediye e
dilirken alınabileceği gibi Kongrenin iç
ıimııından evvel de Cemiyet Müdürlütün 
den alınabilecektir. 

ŞiRKETLERDE 

Liman şirketine de 
Tebliğat ·yapıldı 

Muamelat yeni şirkete 
devredilecek 

lstanbul rıhtım ve liman idaresi, 
önümüzdeki salı gününden itibaren ça
hımağa başhyacaktır. Bunun için son 
hazırlıikların da bitirilmeıine çalışıl
maktadır. 

Liman işlerinin de, rıhtım ve liman 
umum müdürlüğüne bağlandığı bak • 
kında, mef""'1 liman ıirketinin mua
melatına bakan muvakkat idare heye -
tine dün emir gelmiştir. 

Bu emir üzerine, derhal' devir iıleri
ne giriıilıniıtir. Muvakkat idare heye
ti, §İrl<ıet fesih edildiktenberi görülen 
muamelatı iki güne kadar umum mü
dürlüğe devretmiı olacaktır. Bununla 
beraber, liman tirketinin tasfiye iıleri 
devam edecek, tasfiye lıeyeti muayyen 
müddet dolduruluncaya kadar çalıfa -
caktır. 

Antrepolardaki eksik eıyalar ne olacak 
Rıhbm tirketine ait antrepolann 

JrÜmrÜğe devri muamelesi daha bitme • 
mittir. Şimdiye kadar yalıuz 12 antre· 
poda bulunan etYalar leal>it ve teael· 
lüm edilmiıtir. Daha altı antttponun 
devri yapdacalrtır. 

Oğrendiğimize ıröre, devir illeri ya
pıldığı ııradıo, bir me.de nuarı dikka
ti cellbetmiıtir. Rııbtım ıörketince veri
len Jiatelerde yazıh e9yadan biT laanu
nın antrepolarda bulunmadığı görül· 
müıtür. 

Bu qyalann _.,rden ibaret oldu -
iunu teabit için bir komisyon l"§kil e
dile,:ektir. Bu komisyon, eıyalann kay
boluıu yüzünden nhtım tirketi ile bir 
kı11m ithalat taı:irleri araamda öteden
beri uzayıp giden ihtilhllan da tetkik 
edecektir. 

latanbul liman idar.,.i umumi mÜ· 
dürlüğüne tayin edilen vali muavini 
Bay Ali Rıza Çevik'in tayin emri dün 
Maliye Bakanı Bay Fuat Ağrahdan 
ırelen bir telgrafla b.:Jdirilmit ve görü 
ıü!mek üzere Ankaraya çağınlını§tır. 
Bay Ali Rıza Çevik bugün Ankaraya 
gidecektir. 

&ay Ali Rıza Çevik nhtım ve an -
!repolar ve limanlar idarelerinin §İm· 
diki memur ve mi4tahdemler:ne ait 
kadroyu d~ beraber ırötürecektir. Yeni 
kadronun, idarenin alacağı tekil ve 
bütçeye göre Ankarada yapılacaiı an 
l&fılmaktadır. 

Rıhtım idareainin devir ve tasfiye
ıine 935 yılı b14ında batlanacaktır. 
Bu ,-akte kadar da umumi müdür Bay 
Ali Raa Çevik Ankaradan ırelımiı o
lacaktır. 

Bay Ali Rıza Çevik, dün vilayette
ki itini biti.rmiftir. 

Tatil ed:len şirket:erin 
hesapları 

Okonomi bakanlığına bağlı müe .. e
selcrin i;ıleyİf vaziyetini ırözden geçir
mek üzere ıehrimize ıreien bakanlık 
komiser ve müfettiıleri çalı§malanna 
devam etmektedirler. 

Şimdiye kadar Türkofis l&tanbul 
ıube•inin muamelatında yapıian tet
lciklcr tamamlanmıı, diğer müesıesele
rin i;ıleri gözden geçirilıneğe batlan
nv;ılır. 

Yapılan teftiılerde bilhassa, müra
caatların ıürüncemede kaL-p kalmadı
ğı, muamelelerin sUratle tamamlanıp 
tamamfanmadiğı araıbnlmaktadır. 

Oğrendiğimize göre, komiser ve mü
fettiıler telırimizddci firketlerde de 
tefti;ılere baıl~lanLr. Bu teftitler • 
de, 700 den fazla Türk, ecnebi, limite! 
tirketlerle ödüngr para iılerile meıgul 
müesseselerin ..., kooperatiflerin he -
aaplan da ırözclen ıreçiril.mektedir. 

Bunun haricinde tatili faaliyet e
den, 200 kadar firketin illeri de tetkilı 
edilecektir. . 

Bu tetkikatın daha bir buçuk ay ka
dar süreceği umulmaktadır. 

l'i firkat arasındaki 
anlışınıamazlık 

Demzyollan idareııile Yllp<tl'culuk 
ıiıi<eti -aında, iki 'Y!1 içjn yapılan hat 
takıimab henüz tamarrAamnam•tbr • 

Fakat, vakit yaklaıtığı için Pnıdi· 
lik muvııld<At bir takıim kafıul edihniı 
ve bu uluıin•ta giire bir ay çalııılma
•ı iki t~ kabul olumnnpr • 
M~t bölüm, bakanlığın tasdi· 

kinden aonra ve ay batından itibaren 
muteber tutulacaktır. 

lkincikanun içeriande yapılacak top• 
lantılarda bütün sene için esaslı bir 
bölüm kabul eclile<:ektir. 

Bu toplantılarda, bakanlık kabutaj 
umum müdürü Bay Ayeıt Altuğ da ha
zır bulunacaktır. Her iki müease5e11İn 
aralannı bulmak kabil olmadığı takdir
de, ihti:Jaf doğrudan doğruya bakanlık
ça hallolunacaktır. 

Venlen malumata ıröre; yeni bö-
lümde .Bartm tacirlerinin fİkiyetlerine 
meydan veren seferler meselesi de 
göz önünde tutulacak ve halledilecek
tir. 

"' Göiıeyıu vapuru - Vapurculuk 
ıirketinin satın aldıiı Bulgarya vapu· 
ru, ge.;iktiği için bugün limanımıza ge
lecektir. Köstenceden yüklü olarak ıre· 
lecek olan bu vapurun efY81annı, 
timarumızda Loit Triyeatinonun diğer 
bir vapuru alarak seferini tamamlıya • 
caktır. (GöneytRJ) adını alacak olan 
Bula;arya v,;1puruna, merasimle iıim ko
nulacaktır. 

• Tarife komisyonları - Elektrik 
ve Kadıköy su şirketleri tarife koınis· 
yonu önümüzdeki ay başında toplana
caktır. Bu lıususta Nafia bakanlı~ın· 

Kubilay içi .ı 
Brınclan dört sene evvel Mene • 

mende esrar ve afyondan ilhama
larak kendisini dev aynasında ı;ö· 
ren irtica canavarı, istiMalimize vıı 
hayatımıza dişlerini ge~irmeh iste 
di. Vatanın üç yiğit ı.ıe mert eulii· 
dını öldürdü. Fakat nihay_ct bütün 
ıılu•un kalbinde yanan hürriyet ışı 
ğının içinde yandı, eridi ve kül ol
du. 

lfte evvelki gün yurdun clört bu 
cağından Menemene toplanan bin 
lerce vatanda, bu utiliil Kerbela
sında kalasını, kanını veren Ku
bilayın hatırasını yadederken, bu 
genç ve mert delikanlının şahsın
da Türk ulusunun hayatına, hürri
yetine suikast yapan mürtecileri 
i:e.'"in etti. Ve Egenin bir vakitler 
yurttaş kanlarile yoğrulan beslenen 
hür ve temiz toprakları ü:zerind e 
granit bir tepeden bütün dünyaya, 
açıkça haykrıdı ki: 

Türkiyede artık irtica yer bula· 
maz. Ba, kaldıramaz. Yoksa ölen 
Kubiliiyin kemikleri o baıı daima 
çelik bir tank gibi e:zecek ve ade
me götürecektir. 

irtica ne idi? Mehdi Meh
met ne istiyordu? Bir defa ona ba. 
halım: 

Bir aylanJu:z ağacından larkaız 
bir ıurette hüdayi nabit yetişen bu 
kar• cahil, bu yobazın ar:zusu, bü
tün ulmu, istikbalin ve medeniye -
tin ışığından ayırıp, mazinin haran 
lık, :zift çukurları içine Lürüklemck 
ve onu kendi beyni gibi uyutma/ılı. 

Bir Fransız tarihçisinin Fransil· 
da çıkan mürteciler hakkında de - ' 
diği gibi "hiç bir şey öğrenmemiş, 
hiç bir fey unutmamıftı.,, Halbuki 

1 

milletlerin hayatını idare eden le -
1 

kômül kanunları, birçok şeyleri u
nutmak, ve yeni efyler öğrenmeği 1 
emreder. ı 

Eğer bugünkü medeniyet içinde 
mühim birer rol alan milletler, 1 

mazilerinin siyielerini unutmasa -
lar ve ona bağlı kalsalardı ne bir 
fCY öğrenmelerine, ne de ilerleme 
lerine imkan hiisıl olurdu. 

Bir fikri SQbite, körü körüne ita 
atten ibaret olan taauııp, o fikri sa 
biti senelerce sürükler, ve asırlar 
bile geçıe, ona iman ettiği giinkii 
vaziyette kalır. 

Milletlerin hayatını idare eden 
tekamüldür. llerleyiftir. Ve zama
nın hayat partlanna miimkün olclu 
ğu kadar mücehhez. olarak intibak 
tır. 

Yerinde sayan adamın, yürüme
ıine, birıey:er görüp anlamasına, 
öğrenmesine, imkan yoktur. Onun 
içindir ki beyninin :zararına olarak 
bacaklarında kuvvet vardır. Onun 
içinclir ki irtica düşünmez ve 
"ayaklanır,, ve bu ayakları da;ma 
beyninin kuvveti sayesinde kırılır 
ve parçalanır. 

MümtazFAJK 

ODADA I 

Yeni meclis azasına 
tebligat yapıldı 

Yeni ticaret oclaaı meclisi azalığına 
aeçilen azaya dün, ıeçim heyetince teb
ligat y11pılmıf, aeçİm nazbatalan ırön
deriJmiıtir. 

Yeni media, ilk toplautıımı gele
cek çarpmba giinil yapacaktır. Bu top
lanbda, eaki DMCli.ltıen arta kalan bir 
çak itler gÖrütüJecektir. 

Meclisin vali tarafından açıhıından 
..,nra. ihtisas komisyonlannm ayrılma-
11 kanarlatbrıılmıflır. 

Turink klllpe temelli aza 
olmak için 

T'.ICM'et ve MD&yİ odaıınm, Türki· 
J'• turing ve ot<ımobil klübüne daimi 
olarak a:za yazılnıa1t için rennm müra
c-ı y.pdauıtır. 1 

T'Karel odaaı; (beynelmilel ticaret 
odaaı), "Liıyipziır panayiri alakadarlar 
cemiyeti" , "Milli Tasarruf ve lkliıat 
Cemiyeti" , (Almanyada Türk Ticaret 
oclaaı), (Türk • Fnuılro ticaret odaaı) 
na byıtlı aza bulunuyordu. 

Tvring klilbe ginneaile, aza bulun
duğu teşekküllerin adedi atlıya çıkmıt· 
tır. 

Tünel şirketinia yapa
cağı bina 

J 

Tünel fİrketi, mukaveleai mucibince, 
Galatadaki kapısında kargir bir bina 
yaptınnağa mecburdur. Şir'.<et bu bina
yı yapmağa razı olmu§tu. Bu hnıusta
ki planlar Brüluelde yaptırdmaktadır. 

ilkbaharda intaata baılanacaiı ümit 
edilmektedir. Şimdiki ahfap kmm yıkı· 
lacaktır. 

dan emir b•klenmektedir. 
" Maçka tramvay hal tının uzalıl

maaı - Maçka tramvay haltının yeni 
uza.tı1acak k1smına ait projeyi Nafia 
bakonlığı ta>dik ~tmiıtir. Bu kısım 
Maçka mezarlığı önüne kadar uzamakt• 
dır. Uzunluğu 250 metredir. inşaata 
ilkhahrda baılanacakhr. 
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l - Deniz göriifmeleri raya toplayanıık bir Y....,.a... milled 

yaratmalı itin l.ral tanı1m.ı.. tetl<iJ ..a. 
len lıir hıtu. idi. S. fab tfıtlril edilclilt
ten oonnı milli .ynhldara dqanaıı 9...,. 
vat, Sloven, müılüman mw .. da ileıa 
edilmiftf. lrte 1oet -6 YuııoeJa.,. 
bu ycılda idare edilmekı. idi. 

Ôz dilimizle ll ô.z Türkç~ ile 
ı----------'- Bılmeccmız 

Bir leblebici ile 

G eçen yazdan beri Londra'doı 

devam eden deniz cörüpnel6o 
ri nihayet reamen inkıta& ufradı. Ra
mmı diyoruz, çünkü bir netice çı1mııy .. 
caiı uılaııldıiından aylardan beri cö
rütmeler bir ç...,•rda bulun11)'0rdu. 
lhtilif, Japonyaıun bete lr.arp üt ın... 
te razı olmamaoile Ye ilk temuta bqiı. 
yor. MalUındur ki Londra müzakereleri 
1922 yılında imzalanan Wafinırton cı.. 
niz silalılarmı azaltma mubveleainia 
mukadderab b.ı.kında karar verecek o
lan 1935 konferansı için zemini bamU.. 
mak maluadile yapılmakta idi. 1922 m• 
kavelesine ııöre, 1936 yılında müddeti 
bitecek olan mukavelenin tekrar tKdit 
mi, yoksa tadil mi edileceğini tayin içia 
1935 yılında bir konferans toplanmalı
dır. 

A1llatıiıTor ld Y-.lç'la Batbaılcaohl9 
tAııy]ni lıu ayasadan "Ynlrt manaaını Öllo 

zaımnım ediyor. Çünkü yeal bııtbeh• 
hiiıulmet içine, ilfıa edilmit olan fırka
lardan ııaaırlar almrftır. Böyle bir birlilı 
kabinesinin teıiıiline ordunua mini ol
duğu söyleniyordu. ıc.m_,.. General 
Zivkoviç'"ıa cirıneai bu yandaa ııelecek 
dan '- lwuaııi bir tehlikeyi önlemelcta
dir. Y evtİç kminesinin U:IUll ömürlü 
bir kahiı. olup olmayacaiı ılmdiden 
söylen-. 

Y evtii Yuııoslav fırkaslDOI politikau
lanru c'ıoendirmiıtir. Bunlar memleket. 
te en çok Sırı> unsuruna dayanıyor. Di· 
ler fırCcalan da ber noktada memnua 
edemiyeceii de atikirdır. Ba vaziyette 
Musa'yı ııücendirip l:sa'71 ela IDA!DIDUD 

edememek ııibi bir vaziyette kalmasın
dan da korkulur. .... 

4 - Sar Meselesi • 

Busibıkil proaram 
I 1 TA IC BU Lı 
ll.Jeı Pllkı hnıık ... ıı.ı. llı Çar ,.,. .. , 

Otel T okatllır...ıaa nakUı ltı c-ı. loikl,..&. 
rl. 11,JOı Dbya ı...tt.rlerl .. 11t40: 8a7ao a.ı. 
rı,.. o. 1aa. IOc Nafia ••Ut.ti ...... k .... 
faramı•. I0,30t Neıir eınau•tia Uln H:ilecektir. 
21,llı A.aa .. 111 ajıt.an. aı.30, Orlıeıtra. 111 
Jt.cl:,.-e ... Te ıa.•o orlr.eıtraıı. 

ID KhL B~ K R it S, 384 m, 
U - 11 Pi n ı.aberl .... 18: K.,ııık ko ... 

Mf'. 19: Haher er. tt,llt Radyo orkaıtra ... 
ZO. Sisler. ~,JOı Plür, (lıpanyol mwilriıL) 
2lı PiJ'an• ca.u. 21,30ı ~rlalu. 21,501 sa .. 
ler. Zlı ltadro ıaloa orlı:eıtraıı. Uı Haber
ler. 23,81 s.ı •• ork .. traınua c1 .......... 

541 Kha. B U D A P & Ş T E, 150 m. 
lSı Opera orkeatraaL 18.,ztı Noel netri,.ab. 

20,.ZSı Sözler. 20,56: Şarkılar. 21,SOı Karııdı 
akıa• koaa.ri. 22,4&t loa haberler. 23ı Ors 
lır.on••rl. 23,50: Farku çinı•n• orkeatraaı. 

681 Khs. B 1i: L G it A T, 437 ... 
181 Kültür fülk. - Plür. - RokU.mlar. 20,GI 

Plllı:. - Haberler. 20,301 Milli neıriyaL 211 
Konferana, - Za1Teptea na.kil. 23.ı Haberler. 
- Kab-..ahaua konseri. 

740. Khs. M 0 Nl H. 405 "'· 
18.30: Sözler. 18..SOı Şarkdar. 19,101 Sözle•. 

19.SOı Haberler. ZO: Daaa muaikiai. 20,4Ch 
Güw.el aaatlar, Zt; Haberler. 21,15: Milli n•t· 
ri1at. (Naıell piyano m•aUdai.), 221 "Die ki· 
c.kerı" iaimli piyea. 2Jl aHberler, 23,20ı Faaıla. 
23,301 Daaa m.umıikia 

223 KhL V A R Ş O V A, 1345 •· 
18,llı D6a ıarkılar lı:oas•ri. ll,251 Piyan• 

konaarl 19,lSı Kuartet koueri. 19,45: Siyael 
b.ltialar. 201 Hafif m••ild. -Sözler. 20,30ı 
Hafif ınasild, Z0,45ı S3zlw. 21,151 Seafoni.k. 
k••••r. Z3,30ı Şiirler. 23,40: Rakllm konseri. 
!41 Saz.ler. 24,0lı Danı auamiki•l. 

KU. L E 1 P :Z: ı K. J82 m. 
19,201 PJ&la. 19.SOı Halk m1ıı1siki•L - Sözlal\ 

atı .aHbarlor. 11,lSı N•t•ll tarlalar. 221 Köyl& 
pİJ'•sİ. "Das nıortlin 11 :Mı Haberler. spor. 23,201 
C.- muaikial. 

konufhım.. 
- Ne satıyorsun yımltltlf1 ~ 
- Leblebi .atıyo...- e,,.,.,L. 
- Nereli.in1 
- Zalranbolrıtl-1" 
- Gilntle ne lttuanır1ın1 • 

. - iri bilür ... )'GZVI, '°'uli ~ 
"tllJarJa olclufunclan, hani ya, '°Jı. 
ra aı., ven, olur. Kıı geleli mi)'fli, 
El elcle, ba, ba,ta ... 

- Klfrn ba,ka lf yapınl.w 
- Y apamazuk .. 
-Neden? 
- Bize ataclan ba kalclı. Leble-

bicilifi bırakıp, baıka ne lf h> 
tanık •.• 

- Sinema kapılarıncla fıstık, ba
tlem satın ••. 

Utanacak bir ı, ileri sümıüfiim 
gibi ba,ını önllne efeli: 

- Yapamazuk .... 
- Neclen1 
- Sırtımrzcla çulıımaz yolı .•• Bi-

ze gelmez. 
Bu su karırmamıf, 8:1 TürlJe a

yak üstll yarını saatten artık, ko
nuftıım. Leblebicilik için olan clü
filncelerini, bir türlll tleğiftireme
clim. 

O. ttrk,. ile tertip euı11..ı.. Mlıaec-1· 
• ıec- ıııl.Jald.J tloi,.. b·" d 4- ar••••-
4& ~.ı.ıı .. kan.ela blrlacll!il o $1ıU A'-Hloiloür
rlıret aaddeei No lU Bay s.ı .. ı.. l.kiacillil. 
lktlk1at, Aıuır.tl• Baıraa Mediı.a H....,. loa· 
.... ıılarclw. ldareba• ... İa• kadar teırif ..ı ... 
relı ll...li7.a-lal almalan lı. ... dilerl•de .. l'ic.a .. 
l•n•r. 
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Ceçeı defıki bilmecemi· 
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 s 6 7 3 9 10 ıt 
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•IKIAIRl• IZl• IKIOIF!a 
D I U I Y I U!Ş l •IÇ ! E I Şll l T 
~ I Ş I A IM •IB l • ı SIU I N l l! 
Y l•IN l •IB I O I Ll• IM ı• I A 
EIM • IDIO CIAIN •I 1 iN 
Ll•IÇl• IYIAIZ l• IKl•IA 
ll JÇ 1 ITl•IZl•iT EILI• 
BI 1 BIEIR l•IYIE MIE IK 
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loııiJider bu konferans toplanmozclaa 
Önce, lnııiltere, Amerika ve Japonya 
noktai nazarlan arasında bir ayrılılı: olup 
olmadıitru anlamak ve varaa bunları te
lif etmek için Londra' da müzakerenin 
açılmasını iltizMD ebniflerdi. Londra 
ııörütmelerine üç devlet murabhuı ip 
rik ebnelde beraber, müzakerelw dalına 
iki taraflı cereyan eıtmiıtir. Yani Ameri
kalılar ile lnııilizler.lnııilizlerle ve Jaı->
lar ve Japonlarla Amerikalılar, ayn ayn 
cörütmüılerclir.Bu temaslarc!Mı Japoııya
nın müsavat noktasmcla ısrar edeceii a• 
la~ıldıiından ııörütmelen oiba)'9t veril. 
miıtir. Waıinııton mukaveleoine ııö.-, 
1936 yılının 50nunda müddeti bitmit ta
lik ki edlimeık iç:io mukavelenin 1934 
yılı sonunda alakadar devletleria biri 
tarafından feshedilmesi lizımdır, Japo""' 
ya feahetmeğe karar vermit, ancak bu 
kararmdan lngiltere ve Amerikayı ..... 
men haberdar ebnemiıtir. 1934 :yılı bit. 
mezden önce bu kararclaa iuıl>erdar et-

S ar'da asayİfia muWaza11 ı.. 
elliz, Itaıya, lav9f ve Ho1-

da atbrlerU. bıralııldığı maliiındur. Bu 
askerlw Sar'a citmek üzen yola çıkbk
lan bir sırada UluU...aran poliı tetJD. 
abnm ba)'&iyetj namına hiç te iyi olma
yan bir fıadi.e çıktı. Uluslararası polle 
tetkilitmda ehemmiyetli bir """4<ii olaa 
Justic:. nanunda bir Inciliz, C'ece bir bar-da aarbot olarak bardan aldığı bir ka- f •,,_ _________ .,. __ f 
dınla otoınoDil iç:iode evİM dönerlıea, 
kendi •Ürdüğü o~il ile yaya kaldın. 
mmın ütlıiine çııluyor ve bir kaç Atmanı 
çiğniyor. Neden ft nasıl çiğnediğini a
raıtıraoak olan Almanlarıa üstüne de M
lahnıı boıaltıyor. Bunun üzerine Alman
lar lnııilize t.....m bir clay..ı. atıyorlar. 
Herif hartaneye bldınlıyor. Bir lna-ilb 
olırn Uluslararası polis tetkilitı tefi de 
istifa ediyor. Hadise ıriılı: k-oınıı ol
makla beraber, her halde bir iz de bırak
mııbr, Bundan alınacak deN ıudur lıi 
Sar mıntakasmda beyo.hoilel idar=io 
devamı sulh namına daima bir telililıe
dir. ı8u aykın vaziyete ne kadar erken 
~ verilİtlse o kad. bayırlıdır. 

GönUl l.tiyor hl, 'Anaclolanun 
bu çalı,kan ycwrulan, daha verim
li İflere el atsınlar, yuvalarına dö
nerken, ceplerinde bef on liraları 
bulunsun. 
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ıesi beklenmektedir. .. ~ 
2 - Habqistan • ltalya 

H abefistan ile ltalya arasındaki 
hudut ilıtilifı büyümektedir. 

Bu ayın betinde Habef n ltalya aaker> 
len araaında bir hudut müsaclemeoi oı. 
duğu habrlarcladır. V alval kuyuları cı.. 
nilen mahalde vukubulan bu müsademe 
iki memleket arasında bir hudut ilıtililı 
tebarüz ettirmiıtir. ltalyan'lar Valnl 
mahallinin albrut kilometre keneli bu
du tlan içinde bulunduğunu iddia ediy°"' 
tar. Hıııbeıler ise, Vahal'in yüz kilomet
re Habeıistao'rn içinde olduğunu .öyıü,. 
yoı-lar. Habeı hükWn.ti, ibtilifnı bir ha
keme bırakılmasını teklif etmi11e de 
ltalya reddetmiıtir. Hallıuk.i bu nevi ;ı.. 
tilaflano hakeme havale edileceğine 
dair 1928 yılında muaJanmıı l>W mua. 
hede de vardır. ltalyanlar, Valval'in 
kendilerine ait olduğunu beıi<eoin bil
ıtiğini, bunun için hakeme havale edile
cek bir İf olmadıiını söylüyorlar ve Ha
beı hükümetinden tazınioat ve tarziye 
istiyorlar. Habeı hükumeti Uluslar der· 
neğine a-öndercliji biı mektup ile noktııi 
naz nnı aolabnııbr. ltaly, da bir mek
tup yollayarak kendi noktai nazannı 
mıi .Jfaa ebniıtir. Mamafih bunla• me
seL,-; Uluslar demeiine havale etmS 
d . neık değildir. Eğer mesele iki taraf 
L nnda bir uzlaıma ile halledileme:ı:se, 
H .oeıistan Uluslar dern,l,'ine tikiye~ .. 
dcc•k ve ancak o zaman.lır ki Uluııiar 
derı."'ğı meaeleye vaziyet edebilecektir. 
Dün gelen ajans telı:raflan İtalya asker
lerin'. n Habeıistanda ilerlemekte olduk
larını bildirmekte idi. Bunun içia ihtilaf 
tehlikeli olmaia baf!amıfbr. 

*** 
3 - Yeni Yugo•lav kabinesi 

V ugoslav Dııiıler Bakam M. 
Yevtiç'in Cenevre'den döner 

dönmez kabineden çek1.lmesile çıkan 
buhran, Y evtiç'in Baıbakanlığa ııeçm• 
sile haDedildi. Y evtiç'in kabine teıkili, 
al->lade bir hükümet değiımesinden da
ha manalı ve Yugoslav iç sıya•sında 
esaslı bir değiıme olduğu anlaııhnakta
dır. 

Yuııoslavyada Kralı Alcluandr'ın dik
tatörlüğü ilarunadn beri bükümet Milli 
Yugoslavya Fırka11na dayanmakta idi. 
Bu, Yugoslavya' daki bütün milletleri bir a 

' 

• • • 
5 - Hinclistan'ın f8Jlrilôtı 

B u aralık Inııillz efkarı umumi. 
yesini .. ziyade meıııul eden 

mesele Hinclistan'm tetkilitı esaaiyesi
dir. Hindistao'a verilecei< olan kanunu 
esasi meselesi harptao evwllıi zaman.. 
clanberi lngiliz ve Hindistan eiünnı 
menul etmektedir. lıııııilizler bir kaç 
defa ııeniı hakları ve hürriyetleri temin 
eden kanunu esasi venııeyi Hintlilenı 
vadetıniılerdir. Bunun için de 6ir kaç 
defa loomisyonlar tayin edilmiı, konf• 
ranslar toplanrnıtbr. iki yuvarlak .-sa 
konferansının müzakereleri bir netice 
vermedikten sonra fİındiki Dıtitler Ba
kanı Simon'un baıkanhğı altında bir 
komisyon Hindistan'a ııitmişti. Bu ko
misyonun tetkikatını esas tutan diğer bir 
muhtelit komioyon nihayet Hindistan 
için bir kanunu esaıi hazırlaıruttlt'. Ko
misyonun kararlan öne:. parlii.mentoda 
mü7.akere ve kabul edildi. Hafta anası 
da Lordlar Kamarası 62 reye kartı 239 
Tey ile bu karan tastik etti. Şimdi asıl 
kanunun kendisi Avam Kamarasına ttw• 
eli edilmiıtir. Hindistan'm bir kanunu 
esasiye kavuıması arbk muhakkak ııö
rülüyor. Ancak nosıl kanllDu esaai? Bu
rası malum değil. Vo mesele ile aıd aJi. 
kadar olan Hintlilerin reyi ıb.iç sorulma
ınıştır. lnııilizler, bir Hindistan'ın ihti
yaçlanru Hintililerden daha iyi anlarız, 
diyerek bildiklerini yapıyorlM'. Bu ka
nunu esaai meselesi lngiltere'de epeyc:. 
münakata uyandırdı. Bir takım Muha. 
faza.karlar ıark ~emleketlerinde kanu
nu eaaıi tatbik edilemiyeceğini 9Öyliy• 
rek muhalif kal dolar. Ancak Hindistan'. 
da valü umumilik ve yüksek memuriyet
lerde bulunan lngili:ı:ler kanunu esasinin 
tehlike teıkil etmiyeceği fikrini ileri sür· 
düler. Yapılan kanunu eaasinin mahiye
tini öğrenmek her halde merak edilecek 

bir ittir. 

••• 1 - Soviyet Rusya' ela Muhalefet 

S oviyet Rusya'da Bolıevik U. 
derlerinden IGroPun öldürül· 

mesi etrafında.ki tahkikat ceniı bir s.U. 
bot f"bekıNini meydana çıkardı. Bu ,. 
bekenin yüz kadarı idam ediimiıtir. An· 
cak lıafta aran a-elen haberler, muhale
fet ıebekesiıün bundan da geı:ııiı oldulıa
nu bildiriyor. Eski muhaliflerden Zino
viyef ve .Ka.menoıf'in ele al.akalan mey. 
dana çıkmıtbr. Ruıya'da Türir dostluiu 
bu idarenin kurulujuodan baılar. Bu
ırün Rwya'ıun mukadderatını idare .. 
denlerin heınl ele bu dostluğa bağlı de"' 
let adamlandır. Binaenaleyh onları yık
mak, onları art.adan vurmak için yapı
lan lıer tertip Türk .Ain umumiyesi .. 
de ancalıc teesaoiir UY"Jldınr. Soviyetler, 
rejime kartı yapılan su.ikasb kökünden 
kaznoak kararını vermiılerdir. Her hal
de bunda muvaffak olacaklanndao ıilı>
be otmemeı. lbuodır. 

••• 
1- Beynelmilel Fafİzm ile So•-

yalizm 

~ on zamanlarda her memleket
.;;;;;;JI teki sol cenah fırka araaında 

b.iribirine bir yaklaım.a hiuedihoekte
dir. Sosyalistler ile komünistler bazı 
memlebtlerde tefriki mesai ediyorlar. 
Bunları bir araya getiren, her ikisine de 
düıman olan faıi:ı:mdir. Sosyalistler ve 
komünistler araamda be:tlayan bu yeni 
tesanüde kartı koymajı: için f"§ist fırka
ları da bir araya &'elmeye karar verınİf· 
!erdir. On alb memleketteki f&Jİst fır· 
kası lsviçnıı'de Montrewı: ıehrinde bir 
konııre akdetmiıler ve beraber yürümeyi 
kararlaıbrmıılardır. Ancak koongt'ede 
tebarüz eden ihtilaflar bu fırkaların bo
raber yürü-,.ebileceklerini ıüpbeye dü· 
türmektedir. U zerinde aniaıabildikleri 
formül müphemdir. Kapitalizm, komil
ni:ı:m, liberalizm ve beynelmilel Yahudi 
cruplarile mücadele ebneğe karar """" 
miılerdir. Beynelmilel faıist fırkalan 
tefkilabnın daimi bir de komisyonu let
lcil edilmiıtir. Bu komiıyon her yıl 
toplanacak ve fatistlerin sol fırkalara 
karşı ahenk daireıinde çalıımalarıru te
min edecektir. Beynelmilel sosyalizm ile 
beynelmilel faıi:ı:m kartı karııya geliyor 
demektir. 

A. Şükrü ESMER 

alrc7.JJ1. 
avluına küçük bir arka kapısı var

ı dır. Oradan çıkar, medreseye da
lar .• Bet çift mi atırır, on çift mi? 
artık bundan öteıi insafına kalmıt

' tır. Çiftini kırk kuru,tan bakkal a
lıyor. 

- Yok batkaıından. Tabii on
dan bahsediyorum. Bizi battan çı
kardı. iki defa pas geçiyor, üç de
fa açıyor, bir kere de rest dedi mi 
sovana dönüyoruz. 

-- Ahlakıı:ı: adam! 
- Pokeren bu ıene pek moda ol-

duğunu bilmiyorsun galiba! ••• Ma
mamafih asıl para kaybeden ben de 
ğilim .•• Ömerof m_üthit ziyan edi-
yor. . 

- Nereden bu!uyor da ziyan e-
diyor? 

- Bir defa otuz lira aşçıdan 
borç almı,tı."' 

-??!. 
- Evet senin ödediğin paranın 

yarısı elden nlınmı,tı. Verdi. Son
ra kendi de en azdan yetmi~ sek
sen lira içeri girmittir. 

- Nereden buluyor bu paraları? 
Yoksa geceleri sokağa çıkıp kar
manyola mı yapıyor? 

Müe ı lifi: Nazmi Şehap 
Hilmi güldü: 
- Bilirsin ki ben senden bir teY 

saklamam .•• - dedi - yalnız bu
nu benden i•itmi' olma ••• Bizim ar
kamızda bir medrese vardır. Ma
hallenin ekmekleri oradan tevzi e
dilir. 

Nazmi merakla dinliyordu. 
- Sabahleyin ekmekleri fırm. 

cı erken getirir medresenin bir ke
narına yığar, bekçiye teslim eder. 
- diye devam etti Hilmi - Bek
çi bütün gece sokakta dolaftığı i
çin yorgundur. Bir iki sokak atağı. 
ela odası vardır; oraya gider. Ve 
giderken tabii medresenin avlı ka· 
prsmı kilitler. Fakat •.. Camiin ka
puı kilitlenmez. Malum a, mabet 
kapısı. .. Allahın evini kulun suratı
na kilitlemek kimin haddi? 

·-!!!!.. 
- f~te bizim Ömerof bu sırada 

faaliyete geçer. Bu evin medrese 

- Fakat bu bir hırsızlık. •• 
- Harpten evvel hırsızlık derler 

di, ama timdi bunu adı açıkgöz
lük oldu. 

- Bir gün yakalanırsa görür. 
Peki kuzum, bu ekmekleri kim da· 
fıtır. 

- Muhtarla bekçi. 
- Muhtar bu eksikliklerin far• 

kına varamıyor mu? 
-- Herifin ne kadar dalavlre 

yaptığını artık anla ••• On çift ek
mek kayboluyar da gene farkına 
varmıyor. 

Bu sırada Ömerof elleri kolları 
dolu olduğu halde odaya glrmitti ı 

- Şu karpuzu kolumdan alın .•• 
- dedi - hem kuzum Nazmi .. , 
Bu polis hakikaten seninle bera
ber mi geldi? 

·- Evet •. İkidir soruyorsun ... Po
liı seni bu kadar korkutuyor mu? 

· - Yoo •.• 
Yere bağdat kurmu,, büyük bir 

kese ka~ıdından çıkardığı bir kon
serve kutusunu açmağa hazırlant· 
yordu; 

- Y ook ama •• Polisin bizim kö-

1 

Beriyancla, 'Arnavutlara bakıyo
rum. Nerede geliri çok bir if hepsi 
oracla .•• 

Sirkeci CZfelllerinin dörtte llçü 
onların... Şerbetçiliği, flracılığı, 
muhallebiciliği, ciğerciliği kimse
ye vermiyorlar. 

Salranboluclan gelen Türk sır
tında kJ torbası, sokak sokak Jola
fıp bir avuç leblebinin kazancile 
geçinmeğe çabalarken, Beyoğlu
nun en iflelt yerleri, birer birer Ar
navutların, fUnu buna eline geçi
yar. 
Bu ö:ıı yurclclctflan kazançlı lflerln 

bClfına geçirmek için ne yapmalı, 
bilmem ..• 

M. !ala.haddin GONGöR 

YENl KIT APLAR 

Fazıl Ahmed Aykaç 

f Alil AHMET 
• 

Güzide edibimizin senelerce 
ağızda gezen hicivleri, hezel
leri, pirleri ••• 

ve yeni yazdıkları 

272 sahife - 80 kuruf 
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,ede ıık sık gö:ı:ükmesi tuhafıma 
gidiyor .•• - diye devam etti - he
le bu polis yok mu 7 

- Hangisi? 
- Canım. •• seni getiren itte ••• 

Bunu daima bizim mahalleye mi 
memur ediyorlar ne 7 Beni ne za
man gön~ durur, arkamdan bakar. 

Hilmi dıtarıya çıkmıtb. Nazmi 
gözlerini onun cebinden çıkarıp 
usta bir hareketle açtığı büyük bir 
sustalı çakıya dikerekı 

- Acaba ... - dedi - karakol 
bir teyden mi •üphelendi? •• 

Ömerofun yüzünde bir endite 
belireceğini zannetmltti. Fakat o, 
çakıyı konserve kutuıunun üıtüne 
koyup bir yumruk indirerek batır
dıktan sonra gayet tabii bir tavır· 
la· , . 

-- Neden fÜphe edebilirler ... -
dedi - Ağzımı:ı: var dilimiz yok. 
Ne kimsenin hatununda g<Szilmüz 
vaaaar, ne de tunu bunun yolunu 
kesiyoruz. 

- Bana kalırsa, bilha&aa senin 
polisten çekinmen i;in bir ' hayli 
sebepler olsa gerek. •• 

Çakı çok keskindi. Edirne peyni
ri keser gibi onu kuvvetli bilekleri
le tenekede rahat rahat yürüten Ö· 
merof kutuyu kolaylıkla açmı,tı. 
İçinde zeytinyağlı yaprak 11arma11 
vardı. Bir taneıinl ağ:ı:ına atılı; 

- Enfes! - dedi -
Ve bir tanesini daha yuttuktan 

sonra; 
-- Hilmi! - diye bağırdı - hay 

di çabuk ol be 1 
Ve derhal çakısını bir batka kon 

serve kutusuna sapladı. Nazmi ce
vap alamayınca onu dürttü: 

- Hitt ! Sözü karıttırma ..• Polia
ten neye bu kadar çekindiğini Öf· 
renmek iaterim. Medreseden ek
mek atırdığını haber almıt olmala
rından mı ürküyorsun 7 

Ömerof, elini ıustalı çakıdan a
yırarak biran arkadatına baktı, 10n 
ra ağızdoluıu bir kahkaha aavur
du: 

- Ne? sende mi öğrendin bu
nu? 

- Elbette ••• Ve benim öğrendl
fim gibi herkes te öğrenebilir •.•• 

- Kimse öğrenemez.. korkma 1 
Bunu Hilmi biliyordu bir de gos
podin .•• ve muhakkak Hilmi sana 
ıöylemi,tir. 

Farzettl ki ben de ağzımdan Jca. 
çırdım, bir batkasına söyledim ya 
o adam polise haber verirse 7 böyle 
teyler çabuk duyulur. 

- Polis ne yapar? Tahkikata ge
lir diyeceksin ..• Bu tahkikat ben
den evvel muhtarın itine gelmez. 
Binaenaleyh mesele örtbu oluve
rir, biter &ider. Hiç mubtu bu ek-
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Şehir Tiyatrosu Operet Jaoası 

Bugün matine 14,30 da 
12-12·934 tarihte çarıamba pnll 

f81D1 saat :.ıo de cuma ııünil po 
saat 14,30 da 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekr- Refit, bestelqee 
mal Rept. 

ıo 

OZAN OPERETi 
(Eski Süreyya) 

Şef Muhllı Sa 
hattin Şebzad 

fi Ferah tiyat 
sunda Fahri G. 
dürilr, lsmall D' 
büllü. 

Dikkatı Bu 
ce Film Ydd 

Muhlsi Beyin kerimeleri BaY 
Melek Ayte operetinde Ay,. 
oynıyacaktır. 

9ılliy~. 
Asnn umdesl " MILLlYET " I;iJ' 

ABONE ÜCRETLERi ı 
Türkiye için Hariç i'İ 

L. K. ı.. 1'-
3 ...... 4 - • -
• " 750 14-

~-~-~~~...:::ı•:..;;;._~~aa---.., 
Gelen eyraJı cer.i yerilmez.- MU.del• 

caç•n nüsl:ıa.lar 10 kuruıtur.- Caz•t• ., 
matbaaya ait itler içiıı. müdlriyaW "! 
raca.at edilir. C.aetemla ili.nlan• ••• 
liretini kab•I •tm•s. • 

mekleri saydırabilir mi? • 
late müfettiti müdahale eıfı\' 

rır. 

- Onun da. itine gelmeli. Bu d 
lavere. tam üç senedir devıun sd 
yor. Bir dalga üç senede meyda 
çıkmadı mı, artık devam edip 
der. Anam bu İafe i'lerindeki lı 
ıı:ı: tetkilatı, hükumet tefkilitl 
dan daha muntazam kurulmuftll 
Farzettiki beni haber aldılar··· 
le mi verirler aamr11n? Bilakid',. 
Açıkgöz bir arkadat daha bul 
derler ve içlerine alırlar. 

Nazmi hayretle dinliyordu. 
- Bizim mahallede iki kiti f 

ki ••• - diye devam etti öınercf d 
bir senenin içinde Karun ka 
zengin oldular. Herifler arı.1>11' 
adım atmıyorlar. Halbuki geÇed 
ne benim gibi bakkalın ısnUıı 
geçemiyorlardı. 

- Nasıl oldu bu mucize7 • 
- Naıd olacak?.. Vesika tıc 

reti yaparak. . - . . . . . . . . . . ı 

- Vesika ticareti dürüst b~~ 
mi? Benim medreseden eJııııe"" 
tırnıamla devlet kuvvetindeıı 0 

ların yaptıkları dolandırıcılık ,.r 
aında ne fark var? 
-.ııı 

(BitntJi) 
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Devrim pazarlık tanımaz 
(Batı 1 inci sahifede j 

.t. - 11..tilillerin fel&efeoini mütalea "" 
~~· Ben buna güzel tiiı1rçemizle 
........ bl!ııisi, diyorum. 

Geçen dersimizde devriınleria Kari 
~'ın tıabirinu stratejik fM11annı 
~- ediyor.dum. 93 - 96 Mitat 
''ta rejimini bu ıartJar babnmdan 
~l ettim. Onun ne için ka,.._iiıııl 
.. ııürdük. 
L Bugün do gene bu prtlar balamın--
""' ndıtelif milletlerin uzak yalan 
ı..,.im1erini mütalea edeceiiz. 

lnan!.ıiın mukadderatına müouir 
~uı dünya tarihini alikadar elmit 
-..ıı büyük devrimler v&l'dır. Bunları 
"1lrik ederek naıtl kazandıklarım ve 
~ttiderini anlamıı olacaja. Biz 
.lirk devrimini can pahasına deiil ay• 
~ >:amanda ilim ıllihlarilo de beldey&
~1elim. 

Strateji ve taktik mevzuu balıao
~ bunu yalD12 aakori itlerde ile • 
~re sürülür zannedilirdi. Bence ha· 
'-tın her faaliyetinde ıtrateji ve tak. 
' lazımdır. Bu bakımlaNlan mütalee 
ldince vaziyet daha iyi anlaıılır. 

Geçen dera devrim felıefeıiııi an • 
.. lıı-ken ıu ıartlarm lazım olduiımu 
lötlemi§tim: 

1 - Zaman kollamak. 
2 - Sürat ııöıtermek. 

. 3 - Devrimin icabatınr katİyetle ye
~ getirmek. 

4 - Zemini hazırlamıı olmak (fıkir 
"'1a.mda). 

Pari• komünü 
, Bu tartlar bakunından Pariı komü
lilııden bahaedeceiim. 

Marlı:ı'ın ııörütü ile: 
1 P ariı komünü tam ve ilıni manaaı i· 
~ bir komünist hareketi deiildir. 
~tlak bir sosyaliıt hareketi de de
hldir. Pari. komününü yapan tefler 
~"'1telif meuei<ıere menıup idiler. 
rı zımıan ıli olınadıiı balde bulunan 
·-...o da bunlar araımda tdi. 

Bu milliyetçi bir adamdı. Pariı ko
~Üne iıtirak edenlerin adı Komi. 
"'°lar idi. K.omüniat delildi. 

Klemanao ııenç bir milliyetçi ııfatı 
İ1t Paria koınününde çalııtığını hatırlar· 
~ bunun mı.lhtelif meıleklen men • 
~ inaanlama bir arada çalıınuı oldu
llıııu daha iyi anlarız. 

Harp içinde idi. Joreıi'i vurulduktan 
~ Klemanaoya da ıuikast yapılmıt· 
lı. Bir ıooyaliıt Klemanaoya ıilih 
ltıııııtı. Klemanao yaralandı. Fakat öJ. 
ilıedi. Poliıler ıuikaatçiyi yakaladılar 
~~ K.lemanaonun karımna ııetirdiler. 
"""'1ıanıo buna dedi kiı 

- Delikanlı ıilahım iyi kullanama. 
dııı. Bmı .. ,ki bir koman idim. Ben i· 
>i vururum. Seni affettim. 

Delikanlı cevap veNli: 
- Senin aifınla y&§&lllaktan iae öl

~ği terc.ih ederim, dedi. 
Bu bize !azan deiil. Fakat milliyet

lileriıı öyle milliyetçi ki daima (ayakta 
ılıırurum) diyen Klemanaonun bile bu· 
ll>nduiu bir lromün ••• nitekim Klemaa
ıo IDCZara bile ayakta ııömüldü. 

Pam komünü neden kaybetti?. 
K.omün beyanname&İne g<ire, Fran• 

~ federaıyon haline konmak iıteniyor-
11. iktisadi ve içtimai bakımdan kök-

l
llel 111ahat iı~niyorılu. Bu hareket 
871 de Yenay biikilmetine mailup 
~ldu. · 

Neden? Bu kadar yüksek dilekler
~ ortaya çıkan hareket prensiplerden 
~';"ıırt etmiyen barelı:et neden kaybet-

I· Kart Marka bu ınatlubiyetin ,...., • 
ltıi anlatıyorı 

- Komünarlarm zamanı kollayama
~. Mağlup oldular, diyor. 

Bana ııöre de komünarlar fikirlerini 
transarun içine yaymıf vaziyette d... 
IU idiler. Bunu Franıaya yayamadı • 
~. Halka göıteremediler. 
Zamanı kollayamadılar. Çünkü Fran• 

'- mağlup idi. Alman orduları Pari • 
Iİıı iıtihkimlannı itııal etmiıti. 

Bismarkın iıine komün ile komünar· 
~ anlaımak gelmiyordu. Bunlar 
~ransayı Almanyaya müdafaa etmek 
l&temiyorlardı. 

Tiyer idareıindekıi Fransa hükiıme
~; Almanların teklifini kabul ettiler. 
to,;.ünarlar iki ateı arasında kalınca 
kıırdılar. 

Alman1ar V erıay hükumetine ya:r • 
dıın ettiler. Komünarlar için :zamaa 
llıüaait deiildi. 

Nihayet (Kanlı hafta) namım taıı • 
re.o hafta içinde Mareıal Mak Mabon 
lda,..,.; altında yürüyen ordu karıı • 
ltnda mailup oldular. 

lıte l:'ariı komününün, ne .için 
~ttiklerini gösteren canlı mısal. 
~ .... iı komünarları çok namuslu çok 
~ayaiyetli ve ıerelli bir kavgayı kabul 
!tıniılerdi. Prenıipleri bize uyar UY• 

ııı..z o baıka. ili 
Fakat prenıiplerine aadrktılar. Ver

'-yWar Pariae ııirer ııinnez, devlet 
bankasına koıtular. Fakat komünarlar 
ltiç bir para almamıılardı.. Pnns~!'I~ 
~in inandılar kavııa ettiler ve oldu· 
ıtr.. 

Pariı lromüncüleri milleti elde ed• 
lııediğinden ikinci bir zaafa daha d~ı· 
tiiler. Zira Versaylılar halkı komun• 
'••in aleyhine yürütmütlerdi. 

Muııaflak olmuf deıırimler 
Biraz da muvaffak olmuı bir illi 

devrim misali vereyim • 
Son zamanlarda Ruı ıoıyaliıt devri

tttlni ve Türk .devrimini miaa1 olarak 
tösterebilirim. 

Rus aosyaliat devrimı kendi sis -
lern ve prensiplerinin tatbikata koruna• 
•ı bakımınd n hiç yanlıt hareket et • 
lllemi,tir. Zamanı koli mı,tll'. 

Ruı çariiğı Almanlar karı11ında 
lllağlup olmuştu. . . . • . 

Rus çarlıiını Kerenıskı hukumeti 
diiıürmüıtü. Fakat kuvvetli deği}di: 
Çarlığın aleyhtarlığı vardı. Keren11kı 
tutunmadan ıosya\iıt h reketi batladı. 
"8rtılarında bir ınecliı yoktu. Bund&? 
lıa ka Ruıyadaki zemin çoktanberı 
ıılenmiı fikirler hazırlaıınuıb. . . . 

Tohtoy ve M sim Co~ı" gibi bır 
Çok münevverlerin ....,rlen ko,lere ka-

dar lwJloçılık fikirl..ini yaY1D1ftı. Ko
miinİltı. be- cöat...rmediler pazar-. 
lığa giripnediler ve prenıipı.ini tat • 
bik ettiler. 

Nihayet bütün bu tu11ann icat..a. 
olarak Rua -yallat devrini m...,..ı. 
fak ol.clu. 

Sonra Ruı devriınincle dilıbte ..,._ 
bir nokta varcln-. 

Para komününden Hbaederk-
Biamariı:m V eraay hükümett ita an!At • 
...... iateditini aöylemittim. Hdıulıııl 
Ruı .IJtilande vaziyet bqlr:a 1A Al • 
manlar Kereniaki hükumeti, Çar hü
kiimeti ile deiil komüniıtlerle göriif • 
mele istediler. 

Ruı tarihinde zalim kalmıt bir loiit
leııin bir kaç taraftan vardı. Fakat 
onların hareketine karıı çabuk daıv • 
randı1ar ve iktidar IDOY!rıiini elde etU. 
!er. 
Türk inkılabı neden muııaflak olılu 

Siraz da Türk rejiminin Türtı dev• 
riminin muvaffakıyet ıebepleri etrafı,.. 
da izahat vermek iıterim. 

Tü"' rejimi bütün manalı ile iıtra
teji ve taktike riayet etmiıtir. Bunla
n daima nazarda tutmuıtur. 

Tarihte bir ııün Türk reıımınaı 
bu muvaffakıyeti, diğer milletler için 
belli batlı örneklerden biri olacaktır. 

Dünya ibtili.li tarihlerinde Türk dev· 
riminin baılangıcr kadar kendini mÜt· 
külat ve zorluk karımnda bulan devrim 
azdır. 

Tüıi< devrimi batlarlı:en Pariı komü
nü, 1879 Paria ihtilali, komüniıt ih • 
tilillioden çok batka Ye çok fena bir 
vaziyette idi. Yurdun akibeti meçıhul· 
dü. Çünkü Türk milletine galipler hak 
kı hayat bile venniyorla..lı. Vatan İl • 
tıila altında idi. 

1789 Fransa lhıilaH patlak verince, 
F1'1lnsa Fransızların vatanı idi. 

Ruı lhtili.li baı1adıiı zaman da 
böyle idi. 

Fakat Türk ihtilill Atawrkün ön • 
derliii altında baılandı. Atstürk Türk 
devriminin faaliyet merkezini latanbul 
olarak kal>ul etınodi. Eier böyle oba 
idi Türk ihtilali tdılikeye düterdi. 

O zaman galipler ilıtili.lcilerle deiil 
aaray1a anlAf8caklardı. Atatürk din • 
lemedi. Son Meeliıi Mebuııanı Oama
ni btanbulda toplandı. Kıaa bir zaman 
aonra hain V ahdettinin elile mecli9 
kapandı ve Maltaya sevkiyat baıladı. 

Pariı komünarlannın düıtüğü bata 
bizde tel<errür etmedi. Bundan b"§ka 
Atatürk Ankarada hükumeti kurdu. 
Türk milletinin kalbi içinde yaıadı. 

Atatürk Ankarayı merkez kunıwı
dan Anadoluyu battan bata dolaştı. ı::,... 
zurum, Srvaıta kongreler yaptı. F~ 
!erini. yavaı yavaı etrafa yaydı. Mü
dafai hukuk etrafa propaganda yaptı. 
Devrim üzerindeki propaa;anda o ka • 
dar ııeniıledi ki dava ÜÇ bef kitinin de
ğil milletin malı oldu. 

Sanıyın etraiında toplananlar mil
let haini oldu. 

Devrimin icabatını yerine ptirmek 
için denne çatına deiıiJ. muntaz.m 
kuvvetler meydana getirildi. Düıman 
mağlıip edildi. , 

Vatan kurtarıldı. ilk it olarak irti. 
cam tabii bekçUi olmuı lazım ıı• • 
len saltanat ve onun arkasından hi-
li.fet ilııa edildi. :J 

Ei<r bu iimaz edilae idi günÜJl bl
rindo tarihin bize aöylediii ıeyleria 
telkl'arlanacağı mulıakkaktı. Cudıuri
yete suikast olacaiı muhakkaktı. 

Tarihin yalan söylemediği müker • 
rer verimlerden bunu anlarız. Mitat 
Pafa}'I batırlaraanız bunun doiru ol
duiunu anlaramız. Sonra devrimin 
];ütün aafhalan yapıldı. Pazarlık et • 
meden safha safha muvaffakıyet elde 
edildi. 

inkılap paz:arlık tanımaz 

Troçkinin (Hayatım) iamindeki 
kitabrnda buna dair güzel miıaller 
v&Nlır. Fasd: Devrimin son geceıi ... 

Günlerce uğraımıılar uyumanuılar 
çok yorgun dütmüıler, Lenin ile bir 
odada telefon batında imiıler. T roçki 
anlatıyor: 

- Çok yorııunduk. Biraz dinlenmek 
iıtedik. Uzanamadık. Y anamızdaki o
dada Sovyetler kongresi açııryordu. 
Leninin kız kanleti Ulyanova çabuk 
beni aradL 

- Martoıf aöz söylüyor ıizi çağın· 
yor, dedi. 

Martof ıuikaatçilere yani bôze kar
tı hesaplarını düzeltıneie çalıııyol'Clu. 
Bizim isyanımızın patlak vereceği 
ni bir Peygamber gibi anlatmak iıtiyor· 
du. 

Bunun önüne geçmek, çarenin i'b • 
tili.lcıi oosyalistlerlo ve müıevviklerle 
birleşmemiz laznn olduğunu ııağıra ba· 
iın aöyliyordu. Fakat bahaettikle • 
ri reiaki.rda iken bizi hisııecliyorlar ve 
bize iti<_... yapıyorlardı. 

Şimdi. Devrildlkten ıonra bizimle 
anlatmak iıtiyorlardı. 

Kürıüye çıktım, 

- Cereyan eden ıey bir ihti1ô.ldir. 
Martofun dediği gibi ıuikaıt değil • 
dir. Milletin devrim hareketi ıu ve bu 
taraftan haklı ııörülmeıine ihtiyacı 
yoktur. Biz iıçi ve asker enerjisine 
kuvvet verdik. Kütlelerin hareketini 
demir döver gibi dövdük kazandık. 

Bizim kallaıımız muzaffer oldu. 
Bize zaferden vazgeçmeyiniz diyorlar 
kiminle uyuıalnn... Siz zavallı varlık • 
!arsınız. Hileli müfliıleniniz, yerini
ze l'İdiniz. Yeriniz tarihin süprüntü se
petidir.,, 

1 ıte bir devrimin pazarlık kabul et• 
miyeceğini gOıteren bir mio.l. 

Bedreddini Simaııi deıırimi 
Size eıki bir devrimden daha bah • 

ıetıme\t i terim. 
E•ki 15 inci aarrda yapılan devrim. 

Bedrettin Simavi devrimi .•. Bu adam 
tam bir Türklü. Ortaya büyük fikirler 
koydu. Bedrettin ıunları iıtiyordu: 

1 - Hükiımdarhğın ilııa11. Kral, 
İmparator, halife •.• Ne olurıa olsun, 
ilgaaı.h Bunlar gaıipt.ir. Soyıuncudur 
itiyordu. 

2 - Dinlerin ilga11rıı istiyordu. Iı • 

l&mlık, lıirietiyanlrl<, yahudilik... Bunlar 
rulhbmı ıınıfırun elm.I. bir iatiımu 
&lecıidir. 

3 - lttirilıc helıla ohun.h diyordu. 
BedrettİıM dair doiru dürüst tafal.

litı Osmanlı tarihlerinde bulamaz • 
ıınu. Avrupa tarihlerinde Llmartinıla 
8 ciltlik tarihinde ııördüm. 

El>ülkaru.n tarihinde, N""* K..._ 
lia Oamanb tarihinde de vardır. 

Alem tarihinde, Tacüttevariıte de 
vardı. !_. 

Bedrettin Muaa Çeleb"min ıeylıİI • 
limı idi. Muaa Çelebi öldüı-ülünce 
Bedrett:in de öldürülecekti. Oldüre • 
mediler. bnikte medreae açtılar, 
hariçten de ııelıneğe baıladılar. Nilıa. 
yet iki talebe Böğrülceli Mustafa, dii"" 
ri Torlak. Hatta bir aralık Sakız a • 
daımdaki papaılar da Bedrettinin met· 
leiine girdiler. Etraflanna büyük ka
fileler buldular. 

lzmirin etrafında Böğrülcelinin 
kuvveti ile paditafı.m kuvveti çar • 
pııtı. Her orduyu mağlup ettiler. Ni. 
hayet Böğrülceli Selçiik adını taıı • 
yan Tl>Çll kalesinde çarmıha ııerildi. 

Çadııma ııeriliıi<en fenalıklarmdan 
dönmeıi söylendi. Affedilecekti. Fa
kat o dörunedi. Oldü. Maiyetleri ele 
kanaatlerinden dönmediler. Çarmıhın al· 
tında cellat bekliyor.du. 

Li.martin eliyor kiı ı 
- Kanaatlermden dönmediler. Cel

la.dın yanına giderken bile dörunedi • 
lor. 

Torlak Kemal Mamsada mailup ol
du. O da ateıte yandı. Arkadaşlarına 
vazııeçme9ini aöyledller. Fakat fikir • 
lermden dönmediler. Bedrettin iae Ka
radaida yakalandı, Sirozda asıldı. 

O z11man f-etva li.:ınndı. Hiç kiıme 
fetva verememiıti. Nihayet Heroy is
mindeki bir yabancı adam (Hurücü 
AleHultan) diye fetva verdi. Verilen 
fetvayİ Bedrettine ııöıterdilerı 

- Doğru mu? dediler. 
- Evet, dedi. Kanaatinden dö~ 

eli, aaıldı. 
Bedrettin neden kay'betti7 Zam• 

kıollamamııtı. Memle&.ıet hercümerç 1. 
çinde idi. Fakat fikirleri ki.fi derecede 

yayınamıfb. d 1 el ' • -Omıan oğulları n Ana o u '-"' ...... 
raman , laıfendiyarlılar, hatta ~iriatiy~
lar bile taclanndan dolayı bırleşmeii 
faydalı gÖrdüler, hiç bir pazarlığa ııir· 
medi. 

Bedredcl'ınin karııaında bir de te • 
riat kanaati vardı. Bu iıler ıeriata uy 
gun deiil.ı.i. Bedreddin bu bakımlar • 
dan kaybetti. 

ilim bakımından bir ihtilal 

Bu Romada patlak veren Sparta • 
küs hareketidir. Bu Trakyalı bir es:,.. 
di. Bu adamın eairliği zamanında Ro
ma çok kötü idar~ ~dili.yordu. ?~t po
litikada cihana hakimdı. iç pol tikada 
zulüm vardı. Romalı vatandıı§lar içi. 
de ayni idi. 

Spartaküı zeki bir adamdı. Vaziy• 
ti iy.:C.. anladı. Ondan sonra harek• 
te ııeçti. 

Roma yiiZbinlerce eıirleri zade&a· 
na eair ediyordu. Y erllierin köylüle • 
rin otlatacakları yerli çiftçilerin tar• 
laları yoktu. ltalya 5. 10 zengin:ın ma 
lı idi. Bir de idare zulmü ilave edilir>
.,. artık çekilmez bir hal almıttı. 

Nihayet bir ııün Spartaküa efendi. 
sinden kaçtı. 60 • 70 arkadatmı da ı.. 
raber aldı. Silah nakleden araba yol• 
!arını keat.:Jer. Sililı. ele geçirdiler. Hü 
kiımet zabıtuı ile müsademelere bat· 
!adılar. Bu müsademeler büyüdü. Mu 
vaffakıyet baılaymca eııirl...- kaçtılar. 
Spartaküalerin etrafında toplruıdılar. 
Nihayet çiftçilere köylüler de katıldı. 
Hareket büyüdü. Büyük muharebeler 
baıladı. Spartaküslerin karııaında bel 
li.baılı kumandanlar da mağlup oldu. 

Bir aralık Roma yakmmda Sparta.• 
küa Romalıları l!yle mağlup etti ki za• 
deııan eline esir düıtü. 

Bura.da haklı bir ıey oldu. Sparta.
küa bunları esir alınca dedi ki: 

- Ben vaktile filan efendinin eairi 
idim. Benim vazifem diğer esirlerle 
efendimizi eğlendirmek için ııladyatör 
talimleri yapardık. S.iz biribirinizi öl· 
düriinüz, biraz da biz eğlenelim. .. d• 
di. 

Bayanlar Bayları , . 

Ta.r'Jı böyledir. O, alınıyor. Za!U. 
olmaktan tevakki etmek icap eder. 

Spartakiia bütün muvaffakıyetlert • 
ne rağmen ıimarmadı. Herhangi bW 
devrimin ıimaran tefi oluna devri • 
min alubeti tehlikeye diifer. o ~imar
madı. Ş mali ltalyayı da esirlikten kur 
taracaktı. Sonra Romayı alacaktı. 

Şefler ara.aında ihtilaf çıktı. Aaıl da 
va kayboldu. Kazanaa idi. iyi bir l8Y 
olacaktı. 

- Beıeriyet için eaeretin ilga11, in
aanlara maddi aaadetleri temin ede • 
cek kadar maddi saadet i&tiyordu. ln
aanlıiı esaretten kurtarmak istiyor • 
du. Olamadı. Gollerin ıefi sözünü din 
lemedi. Cenubi ltalya ile ilr.tifa etnwık 
istediler. Spartaküs 11rar etti. Bu aıra• 
da panik iç.'lnde bulunan Roma ıey • 
tan bir kumandan eline düştü. Bu bir 
irtica hareketi idi. irtica çok kurnaz • 
lıktır. Çünkü mürteciler çok kurna•• 
dı. ç.,tyüa Romayı sılu tuttu. Sparta
küs üzerine indi. Ve Spartaküsü sar· 
dı. Ya kılınçtan ııeçecık, Ta denize dö
külecekti. Spartaküa ordusun.da oto • 
rite kalmarnııtı. Bu da felaketin sebep 
!erinden biri oldu. Otorite olmalı ki 
dalııa gibi dılran irtica parçalanaın. 

Spartaküa bir hamle da.ha yaph. 
Muhaıarayı yardı ve çıktı. Fakat Ro
malı kumandan ihtililc.'lerin halini 
bildiği İçin derhal Spartaküa üzerine 
yürüdü. Spartaküa kaçtı o kovaladL 
Nihayet aav~ı kabul edince perifan 
oldu. Teslim olmadı. Kendi kendini 
öldürdü. 

Cenubi ltalya battan b&f& çannı• 
ha ıer: lmiı insanlarla dol.du. Pompe 
ta.rafından kaçanlar da imha edileli. 
Bir devrim hare!keti bir taktik ıartlan 
na riayet edilmediii için yok oldu. 

1 
Yeni saylavlar 
Şubatın ilk hafta
sında ilin edilecek 

(Başı 1 inci sahifede) 
yan ile l.:rli.kte T•kıjmde kardetleri 
Bay Hüsnünün apartımanmda öile ye 
mepru yeaniıler ve &kpm Ü.Zeri Tokat 
liyanda dinlenmitlerdir. General Ka
zan O:ulp on b., ıün kadar latanlıul 
da luı.ldıktan aonra Ankaraya dönecek 
w. C-eral Kizrm, dün bizi kabul .. 
dereık mebu• aeç.im.i etrafmda eorduiu 
muz auallere cevap olarak deierLi ba 
zı beyanatta bulunmutlardır. B&§k.an 
diyor ki: 

- Bu defaki ıaylav seçiminin huau
ıiliği seçime kadınlarımızm da ııinne 
ai ve kendilerinin de saylav aeç.ilebil· 
meleridir. Şiındi her 40 bin nüfus üze 
rine bir aaylav aeçilecektir. Vilayetler 
den toplanan maliimata ııö"' b.p.ci 
Kurultayda 395 saylav bulunacaktır. 
Halbuki ııeçen .devrede adedi müret· 
tep 317 idi. Demek oluyor ki bu defa 
78 saylav fazladır. Bu fazlalık ta Tür 
kiye nüfusunun artını§ olm~mdan ile
ri gelmektedir. Kadmlarm seçime itti· 
raki ve seçilmeler nelen ileri ııelen bir 
fark delildir. Çünkü eskiden yirmi 
bin nüfusta bir saylav aeçilirken, bu 
def.a 40 bin nüfuata bir aeçilıneUıin 
adedi; mürettep Üzerine bir tesiri ol· 
mam.., li.zımgelir. 

Kadınların sayb.vlar arasİnda bu· 
luıımaaı memleket için çok faideli ,la
caktır. Türk kadınlan aruında bilgi· 
!erinden memleket ; ;in istifade edile
cek jhtiaaa sahipleri ve b~ka baıka 
mesleklerde bulunan iyi ok11111Ut olan 
lan çoktur. Betiı. -i kurultayda kaç er· 
kek, kaç kadın bulunacağını timdi • 
den keıtinnek kabil .deiildir. Bu, ae • 
çim gününe kadar bilinemez. Dördün
cü kurultay memlekete çok iyi itler 
gördü. Tarihi vazlfe&iııi yaptı. Betin· 
ci kunıltaym da yüksek itler baıara· 
bileceii tüphesizdir. 

- Yeni kurultayda eeki saylavlann 
çoiu bulunabilecek mi 7. 

- Benim buna dair &Öz aöylemeie 
aalihiyot'm yoktur. Fırka namzetleri· 
ni fırkanın bajkanlıli divanı aeçer. Fır 
kanın k~eri aeçip halka bıtdın;ceii· 
ni bilmi:yonim. 5ayla.vları'<la halk aeç 
tiii .için, halkın kimi aeçeceiini bil • 
mem kabil değildir. 

- Namzet lateıi ne zaman ilin edi 
lecektir? 

- Müntehibi aarıi aeçimi lt..:ncika· 
nun~"Yirmiaine doğnı bitecektir. Nam 
zet liotesi ancak ıubatın ilk ııünlerin
de j}b edilir. Kurultay da martın bi
rinde toplanacaktll'. Z..ten dördüncü 
kurultayın, tatili bir marta kadardı. 
Yeni seçimden sonra betinci kurultay 
onun yerine çağırmadan kendiliiin • 
den toplaruwaktır. 

- Eaki kurultay encümenlerinde 
kalmıt kanunlar var mı 7. 

- Eıki kurultay encümenlerine ııel 
mit b.nunlann artık hükmü yoktur. 
Bu layihalar, kurultayın dahili yuası 
mucibince yeniden teklif ve encümen
lere havale edilmedikçe müzakere .. 
dilemezler. Kurultay toplandıktan son 
ra hükiimet bu layihalan ııeri alır ve 
lüzum ııörürae yeniden tek.lif eder. Bu 
lay.ihalarm bir kımu hükiimet, bir lua 
mı da ıaylavlar tarafından teklif edil· 
mitti. Teklif aahibi aaylav yenid- İn· 
tihap edilmeyebilir. Bu ıebeple encÜ· 
menlerde bulunan evrak ve layihala • 
nn yen'.den müezakreai için tekrar 
teklif ve enoümenlere havalesi icap e
der. Bu !iyihalar içinde mühim olan· 
lan Üfphaiz ki yeniden teklif edilecek 
tir. Fakat bir kısmı belki .de hiç bir 
muamele eönnez. 

- Bu defaki seçim iki dereceli o
lacaktır, fakat bir dereceli intihap için 
bir temayül ydk mudur 7. 

- lnt llıap yaaa11 .deiifl!lediii için 
bu defaki aeç:i.m tabii iki dereceli ola· 
caktır. F.akat befinci kurultayda belki 
bu meaele ııöriifülür ve yasa da deiit 
tirilir. Şimd:.den kat'i bir ıey .ılylene· 
mez.,, 

EDE 

Atatürk'ünAnkarayailk 
geldiklerinin yıldönüm ·· 

(Baıı 1 inci aahifede) 

et:mit - halkm !ı.aflılıfmı ıurunut· 
tur. Atatürk kendilerini ııüzel IÖ•· 

lerile kartılamıt, iltifatta bulunmut 
ve halka --ırilerin.i .öyl-ii heye 
ti memur etmitlerdir. 

AnkaraJa ı-Wı 
ANKARA, 27 (A.A.) - Atatür

kün Ankaraya ııeldiğinin on betin· 
ci yıldönüımü münıuebetile bu -iin 
ıehrimiz battan bqa donanmıı .,.. 
g- .de her yer elektrikle aydınla. 
tılmııtır. Ankaralılar bu mutlu gü
nü candan kutlulaım.aktadırlar. Hal 
loevinde gece bir muzikal featival 
verilecektir. 

ANKARA, 27 \A.A.) - Buıün 
Atatiiııkün, Ankaraya ilk ayak bu 
tığı günün onbeıinci yıldönümü idi • 
Bu sayılı günde Ankararun duydu-

iu üatün ve atkın aevinci, en büyük 
Ankaralınıa katına yükıdu ... ek İ· 

ç.in dün vali ve beled..iye b&fkaıu 

Bay Tandoğanm batkanlıiı altında 
Diyanet itleri batkanı Bay Rifat O. 

rekçi, C. H. F. vilayet idare heyeti 
batkanı vekili Bay Mümtaz Ökmen 
ve Atatürkün Aııkaraya ilk ııeldi· 

fi ıırada müdafaai hukuk üyelerin 
den olan Bay Ahmet ve Bay Halim 
Kütükçü Çankayaya gitıniılerdir. 

Atatürk, Türk tarihinin aon onbet 

yıllık bölümü içinde yarattıiı bir 
kent adına, kendiıine aaygılanru au 

nan bu heyete iltifatlar etınit ve gü 
zel dileklerinin, yüksek duygulan • 

nın Ankaralılara bildirilmesini bu
yurmuıtur. 

. ~ . . . .. •' ' . ~·.. . 

Kirof'u öldürenler 
(Başı 1 inci sahifede) 

malan durmamıt ve •on zamanlara ka· 
dar ıünnüıtür. Bu çalıpna bilbana 1933-
1934 yılında ıiddetlenerek Leningrad'da 
eıki azadan müteıekkil bir gizli ihtilal 
gurupu tee11üs etmiıtir. Bu grupun faa· 
liyeti mutlak surette kanııklık çıkar· 
mak içindi. Crupun iatediii ıey Sovyet 
hükumetinin idaresinde bozgunluk yap
mak i~in iktidar mev1ciindeki adamlaı.ı 
kartı korkutma hareketlerinde bulunmak 
ve bu uı-etle ıimdikl siyasada Zinovyci 
Troçki fikrine ııöre bir değiıiklik yap· 
maktır. Grup, Kirof'a indirilecek darbe
nin memleket içinde bir harekete iıaret 
olmıyacağına inandıiından bazı ecnebi 
devletler tarafından silahlı bir müdahale 
için dıl"""lln yardunına ııüveniyordu 
Sovyet iktidarın devirmek için en iyi ça· 
re olarak ıiliıhlı müdafaa ümidi Niko
laef'in yakın ahbaplarından gizlemediği 
düşüncelerinden açıkça anlaıılmaktadır. 

N ikolaef Leningrad merkezi azasından 

Kontolino file Önceden anlattıktan ıonra 
bir kaç defa Leningrad' da bir konıolosun 
ziyaret etıniıtir. 

- ithamnamede bu konıoloıun iıml 
ve menıup olduğu memleket bildirilmek· 
tedir. 

Nikolaef hu konsoolıla, mumaileybin 
grupa yardımda bulunmaaı imki.nlan 
hakkında konuımuı ve kenditıni alaka· 
dar eden yüzlerce it hakkında haber v ... 
mittir. 

Diğer grup Troçki'niıı kabanlığında, 
Nikolaef cinayetinin hakiki .. beplerini 
gizlemek için cinayetin ıahıi imlerle ya· 
pılmıı bir hareket oldufunu göıtenneğe 
çalıııyordu. Bizzat Nikolaef bunları, ci
nayet tahıi bir hareket ııibl ııöıtermeye 
karer veren grup azaaiyle anlattıktan ıon 
ra uydurduiunu aöylemiıtir. 

Nikolaef temamen auçlu olduiunu 
aöylcmiıtir. 

Kotovinof, ıeflerinden biri bulunduiu 
gizli mukabil ihtili.I grupuna ııinnekle 
ıuçlu olduiunu aöylemiıtir. 

Kotolinof cinayetle doirudan doğruya 
ali.kaaı olduğunu inkar etınekle beraber 
grupunun bakanı olduğundan cinayetin 
mesuliyetini kabul ettiğini ~öylemiıtir. 

Şaıtzki, ıuçlu olduğunu aöylememiı (. 
ııe de tahitlerin ifadesi ıuçunu göıtennek 
tedir. 

Sokolof, Z vezdof ~ Bumiantaey, T olmo
aof, Levin, Kanik, Snikof Te Soıitzki 
cinayete iıtiraklerini reddefmekle ber..,. 
ber gizli teıkili.ta intisaplannı itiraf et• 
mitlerdir. 

Bütün maznunlar Sbvyet blrliii temyiz 
mahkemeoiniıı aıkeri kollejhıe ıevk edl· 
lecektir. 

48 DIV 

İç işler bakanı 
( Ba~ı 1 inci sahifede) • 

le bütün lıtanbul kaymakamları Bay 
Şükrü Kayanın yanında toplanmıılar , 
dır. Toplantıda Bay Şükrü Kaya ken• 
dilerile haabühalde bulunmuı, vilayet 
ve belediye itleri hakkında izahat ala 
rak gerekli olan direktifleri vermit • 
tir. Bu tophn!.ıd~ mehuı • •Çİn>İ ı.e.

lıklan, üzerinde de görüşülmüı old .... 
ğu tahmin edilmektedir. 

Bay Şükrü Kayadan ıonra toplan· 
tıya, vali ve belediye reisi Muh:ttia 
Uıtündağm batkanlığında ııeç vakte 
kadar devam edilmiftir. 

Emniyet müdürü Fehmi Vural da 
bu toplantıda bulunmuıtur. 

Bay Şükrü Kaya dün Halkevine de 
gitmittir. Burada tehrimiz kaza kay• 
n . .J.a ... hn, IMkdiye eri laı, ;.eldr _ - ~ 

li.i .. ..aı .... ,...ı..,, bazılan Maa.i! erki.· 
nı, Hilaliahmer oemiyeti rüeauı oldu 
ğu halde bir ha.&bühal yapılnı.ıttır. Baı 
Şükrü Kaya, aon günlerde ilk mektep 
lerde 7 bin fakir talebenin ıııduız oı. 
duğuna dair neıriyatı iıaret ederek be 
zı sözler aöylem 'ştir. Dahiliye Bakanı 
Bay Şükrü Kaya, ilk mekteplerdeld 
bu fakir talebeye ıııda temini için ali. 
kadar makamlarm müıtereken hare • 
ket ell:u in iıtemiıtir. 

llk mekteplerde 7 bin a9 talebe • 
den ancak iki bin talebeye Hilaliah. 
mer cemiyeti haftada 3 güın öil• ye • 
meii vermeie baılamak üzeredİI c .. 
miyet öile yemeii v• ...,,~ğe önll ,;; •• 
deki ay batında ba§IAyacalı:bı-. <A.i ""'" 
lan 5 bin talebeye yemek verilmeai ;. 
çin belecliye, maarif, Halkevi, Hilali.o 
ahmer cemiyetini mÜftereken çalqauı 
ğa bqlıyacaktır. Bu huıuıta ali.kadd 
makamların mümeuillerinden miirelo
kep bir komiıyon toplanacaktır. 

Aybqında, haftada ÜÇ gün ,._..
verilmeğe baılanacak iki bin talebe .. 
le birlikte, diier bet bin talehenin ıı .. 
dalandırılına.11 için hor çareye bat YUo 

rulacaktır. Muhtelif membalardan bu 
husus için varidat bulunacak, ilk meli 
teplerdeki fam talebelerin gııda.11 beo 
hemebal temin edilecektir. 

Gazetecilerle hasbihıl 
lçitler Bakanı, Bay Şükrü Kaya da. 

öfleden sonra gaztecilerle konUf&ralıı 
kendilerile mesleki meaeleler hakk
da haobıhalde bulunm~ ve memlek., 
tin aryaaal itleri hakkında kendilerinJ 
tenvir etmiftir. Gazeteciler bu hubı
halden iıtifadc etmitlerdir. 

4S 

5, Sonıuz, 6, Tüi:enmes. (Bak: Baki, cavıtf.) 
EBHER, (Şiryanı ·), 011lı0 
EBLEH, 1, Aku, 2, Alık, 3, Bön, 4, Güler, S, Sava..ılıı 

DlLDADE, 1, Gönül vermiı, 2, Tutkun. 
DILFIRIP, GllaW aldatan. 
DILGfR, Oücenmiı, incinmi1. 

(Bak: Ahmak, aptal, budala,) 
EBRAR. Gerçek erenler 
ECDAT, 1, Atalar, 2, Dedeler, (Bak: Abt. cet.) 
ECEL. 1, Olilm cüntl, J, Soncu, 
ECELi MÜSEMMA, Atallllll. •Ö .. atalmıs özlek. 
ECHEL, (eçhel), 1, Bilmezrek, 2, Cipbila:iıiz, (Bakı caıo 

bil.) 
ECiR, t, Aylıkçı, 2, Cal~ı, 3, l:mekçi, 4, Glindelikçi, S, 

Karakulhıkça, 6, Ter eri. 7, Tutma, (Bak: Amele, ecr, üe-ı 
ret, icar_) 

ECLAF, Baldırı çıplaklar. 
ECNEBi, 1, Ayrıkıı.. 2, Ayruk, S, Batık, 4, Bu, S, El, 

n, 6, Elencl, 7, E~oilu, 8, Ho:ıay, 1, Omek, 10, Yaban, 111 

Yabanc• 12, Y aldrrı~ Y aldrrp, 
ECNEBILEŞMEK. Yatılı:malı:. 
ECR, (ecir), 1, Karıtlık, 2, Ter, 
ECRi MiSLi Benzerin deferi 
ECVEF, 1, Boı, içi boı, 2, Kavalı, !, Kof.- 4, Kovalı, ı. 

Kuiuı, leuuı. 
ECZA, (ili~ maa.) 1, DütU, (Bakı illı;.) 
ECZACI, 1, Emci, 2, Kökçü_, (daha çok a,.u.rr man.) 
ECZAHANE. Ot yam evi. 
ECZA, (Cüz'iiıa. cem'i) 1, Keseler (Bale: cüz.) 
EDA, (Tediye ve ifa man.) 1, Bırgin, (l!:dayı deyi& 

man) 2. Kılma, 3, Ödeme, 4, Öteme, S, Verme, 6, YapmL 
EDA ETPlt:K, 1, Kılmak, 2, ödemek, 1, Vermek, 41 

Yapmak, (Bak: ifa, tediye, icra.) 
EDA. (Şive ve tarz maa.) 1. Atız, 2, Bo,., ı. Ölıilm 

EDA ETMEK, (Şive ve tarz.) 1, Atız, 2, Boy, 3, Olçüıt 
.. Yordam, (Bak: Sive, Llbin, tarz, tavr.) 

EDA ETMEK, (ifade maa.) 1, Sözlemek, !, S~ylemck. 
(Bale: ifade.) 

EDA, (Naz man.) 1, Aval, 2, Boyu, 3, Çal-, 4, Karu111ı 
(Bak: Naz, cilve.) 

EDA Ll, 1, Er kovun, 2, Yosma. 
EDEP, 1, Ertem, 2, Ua, 3, Ut, (Hayl, hicap, man.) 4, 

Yü.ı: suyu (ırz, namuı man.) (Bale: hayl hicap, ırz, oa· 
muı, fazilet.) 

EDEP HARiCi, 1, Basık\' 
EDEPLi, 1, Denli, 2, Oranlı, 1, Utangaç, 
EDEPSiZ, 1, Aşkar, 2, Utanmaz, 3, Yüzsüz, (Bak: Bi· 

edep) 
EDEPSiZLiK, 1, Ekeklik, 2, Utanmazlık, S, Yüzsüzlük, 
EDEP YERi, 1, Ut. yed, 
EDEVAT. 1. Avadanlık, 2. Enıis, (Bak: Alet.) 

DILGIR ETMEK. Gücendirmek, 1acitmek. 
DlLHlRAŞ, 1, Yüreii tırmalar, 2, Yürek yrrtaa. 
DiLHUN, it, Yüreti kanlı, 2, Yürci! 1ıan atlar. 
DILKOŞA. GönW açar. 
DILNOV AZ. 1, Oöaül olıpr. 2, Barlak. 
DILPESEN'f. Beienilir. 
DiLRUBA, Gönül kapan. 
DiLSAZ, Gönül, yapar. 

DILSUHTE, Yarulı:, yürekli J'(iretl 7'•n•. 
DILŞAT, 1, GönHl sevinçli. Z, Scrrinmi .. 
DILŞIKAF Yürekdelcr 
DILŞIKAR, Gönül avlar. 
DILŞIKESTE, Kır11D, )11reti krrırm, 
DILlR, 1, Batır, 2, Yiiit, (Bak: bahadtr, ceıur, kaJıra,. 

maa.) 
DILIRANE, Yititçe. 
DIMAC. 1, Beyiu, 2, Bmıtldak. (K. T. de: Yeni doiu 

cocutun tepesindeki yumuıak yer.) 
DiN, 1, Din, 2, Kirtlrilnç (iman man.) 3, Twa, tür9ıı1 

4, Yan (Can, ruhi balet, karakter, ldct, ahllk, iman, diA, 
man.) (Bak: akide.) 

01N REiSi, 1, Taym, Tayıın, 2, Ta,..... 
DiPLOMA. CıJualıt, 
DIRAHŞAN, 1, 'çıJavl~ 2, Parlak, ı, Yalbudak, 
DIRAHŞAN OLMAK 1. Panldamalı. Parlamak, 2, Yıl-

dırmak. Ytlurmalı:, 3, Urümek. 
DiRAYET, 1, Becerik, beceriklik, 2, Bilik. S, Bilaü, 4. 

Duyu, (Bak: akıl, feraact, zeki.,) 
DiRAYETLi, 1, Becerikli, 2, Bilge, 
DiRAYETSiZ, 1, Beceriksiz , 2, Bilgisiz. 
DiREKTiF, 1, Öğüt, öiük, öküt, 2, Yöntem (Usul, ka· 

ide, iı,._ •aziyet, münasebet, uygun, muvafık, yakm, bir işiı 
kolay ~tarafı, yolunda yapılması ve buna benzer muhtelıf 
manaları vardır.) 

DiRHEM, (Tartı man.) 1, Avrı, 
DiRHEM. (Para man.) 1, Akça, 
OIRIC (etmek), ı, Abamak, 2, Ayamak. 3, A,;ırgan::nak 

4, Dartmmak, S, Esirgemek, 6, Kıyamam2 k. 7, Tartın!'llak. 
DIRIC 1 (Nida) 1, Vah, Vah, vahi 2, Yazık! 
DIV (Dev), Ocü, Ocübücü, lJriıacı, 

DlVCOSSE, t. İriyarı, 2. Koca, koskoca, kocaman, koskoca
man. 3. ZebeUayi. 

DiVANE, 1, Alık, 2, Cılıım, 3. Deli, 4, Salak. 
DiVANELiK, ı. Alıklık, 2. Çılgınlık, 3, Delmk, 4, K1lyu 

ru (Tehevvür, cinnet man.) S, Kudurg:1k . (telıf"vvür, cinnel 
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j ( M Ü T E F. E R R i K H A B E R. ı; E R } 
Bir delikanlı p 

0 ı 's r • 

Çocuk bakımı hakkınd:t 
öğüller 

Çocuk eairgeme kurumu Küçükpa
z:ır nalıiye kolu da bugün saat 14 le 
nahiye merkezinde senelik kongnleri -
ni yapacaklardır. 

. ~CASUS~ 
~· ~ 

HKYATIM f'..-:ııa 
Yangın ba~langıc1 

Kudurdu! • Sultanbamanında yanırın - Sul-

Yazan : Marthe Richard Tercüme eden ı M. F. 
11 Katil var!,, dige avazım çıktığı ka 
dar var kuvvetimle hay.kırıyordum 

Hülasa 
[ Marthe Richard Fransa caaus!W. 

tqlrilitı tarafından l&panyaya cönde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alınan casuslarının reiai 
Baron Fon K.rohn ile talll§till;trr. Bun
dan bir çok malfırnat almış ve buıılan 
Fransaya bildirmiştir. 

Şimdi Baron kendisini bir vazife 
De Arjantine göndermiştir. Marthe bu 
igte de Fransa lehine çalışarak Fr.ıruı.ız 
hizmctınde bulunan Marie isminde hi: 
müliuımla lspanyaya avdet etmiştir.] 

- Sizin tahsi dütünceleriniz 
beni hiç bir suretle alakadr.r et • 
mez, dedi, bu vadide sizi takip 
edemem... Zannedersem siz, Mar
the 'in çok iyi bir dostusunuz?. 

- Evet. 
- Şu halde sizin 

dur... Harekatınızın 
verecektir. Eğer ... 

kefiliniz o
ce,Ya bını o 

Müdahale ettim: 
- Evet, eğer geberemezse iki 

ölü olacak. .. Ne mükemmel bir is
tikbal manzarası ... 

- Marıhe ciddi olunuz ... İtle
ri iyi ve hızla yürütmek için, size 
olan bütün itimadıma ihtiyacım 
var. Bana ihanet edecek olan a • 
damlar kendilerini bekliyen aki • 
betten ürkmelidii'..~r ... Ben hiç af
fetmem. 

- Evet Fon Kalley gibi. 
Zozo: 
- Fon Kalley de kim?. dedi. 
- Benim canımı cennete yol-

lamağa can atan adam. Dedhn. 
Fon Krohn mütkül bir mevki

de kalmı,tı batını önüne eğdi ... 
Zozo merakla: 
- Demek ıiz, tef değilsiniz, 

dedi... Şu halde ..• 
Fon Krohn'un tahammülü kal

mamı~ı, sabırsızlıkla: 

- Aldırmayınız Mösyö Zozo 
dedi, Marthe ~ söylüyor. ' 

Ve bana dönerek: 
- lıpanyadaki AJman casus

luk tetkilatmm reisiyim? .• Deg" il . . ., 
111ıyım .. 

- Evet, dostum, evet, tabii ... 
dedim ... 

Zozo bana itimat edebilininiz. 
Eğer ıizi aldattı isem ıizin de 
heni cezalandırmağa hahlanız o . 
lur ... Ha bir tehlike fazla ... Ha bir 
eksik ..• 

Baron tekrar: 
- Size itimat edebilirim değil 

mi?. Diye ıordu. 
Zozo da bir kere daha cevap 

Terdi: 
- Hiç üzülmeyiniz . Bu it bo-

tuma gidiyor ... Bu iti ~araca . 
fım, Çünkü .. . 

ihtilalci rolünü oynamağa tek
rar hatlıyacaktı. Bu hali Barona 
itimat, emniyet vermekle beraber 
canım da fena halde sıkıyordu. 

• 

Baronun istediği olmuttu .•. 
Tam adamını bulduğuna kanidi ... 
Zozoya bütün inanıtile inanıyor • 
du. Ben buna hiç te fafmıyor
dum. Baron adamlar hakkında 
yüzlerine bakarak hüküm yeriyor
du ... Benim Zozom da yuzunun 
oynak çizgileri, atak hali, elinin, 
kolunun mütemadi ve sert hareket
leri ile Barona biraz delice bir a
dam hissini vermifti. Ve bu adam 
pekA!a Almanya hesabına casus
luk yapabilirdi, ve bunu yalnız 
para için değil ayni zamanda bir 
ihtilalci düşünceıile de yapardı. 

Gecenin karanlıkları arasında 
uçuyorduk. Otomobilimizin fe . 
nerleri önümüzde karanlığı deli -
yor, fakat arkamızda bu delikler 
sessizce yamanıyordu. Gecenin 
bitmek tükenmek bilmiyen tüne . 
!inde gizlice hududa doğru gidi
yorduk ... 

Daha şimdiden, bu kadar ça • 
buk Fransaya döndüğü için, Zo -
zoyu kıskanıyordum. Gene, tek • 
rar, yalnız kalacaktım. 

Birden, bir köçeden bir otomo
bil çıktı ve fenerleri hepimizin gö
zunu aldı... Bütün sahneyi görür 
gibi oldum ... Öyle ani oldu ki ... 
bir sanıntı ... bir gürültü... Sonr.ı 
biran havaya katkı, ve sonra bir 
telgraf direğine çarpıt··· Bağır

mak için ağzımı açtım fakat ha . 
ğırmağa vakit kalmadı ... Araba 
bir müddet sallandı ve hendeğe 
yuvarlandı. 

Arabanın parçaları altında ba
yılmıştım. 

Kendime geldiğim zaman ıztı
raptan haykırdım ... Etrafımda be
yaz beyaz ha)"aletler dolaııyor • 
du. 

- Neredeyim?. diye mırıldan. 
dun. 

Sakalının altında yüzü kaybo
lan bir adam yüzüme eğildi. Dok
tor: 

- Bir kiliniktesiniz. Dedi. 

- Bir klinikte mi? ... 
Bot yere hatıralarımı topla • 

mağa uğrafıyordum. Fakat bütün 
uğr14malarımdan bir ~ey çıkmı _ 
yordu. Karanlıklar içinde çabalı
yordum. 

- Beni kim öldürmek istedi?. 
Kim beni öldürmek istedi? .. diye 
ıorduruyordum. 

Yol arkadatlarımm ne olduk . 
lannı bilmiyordum. Hatta isimle. 
rini bile hatırlayamıyordum. Ha • 
tıralarımın kırıntılarından yalnız 
bir •ey kalmı,tı ve kafamı doldu
ruyordu. Hafif görünmemek için 
bunu on sekiz aydan beri benden 
u~aklattırmağa uğra~mı~tım. Şim
dı ondan başka hiç bir fey hatır
layamıyordum. Attaşe militerin 
tehditleri ... 

Bilgisizliğin kurbanı olan 
bu genç nasıl kudurdu 
Kartalın Sarnandıra nahiyeJ1inden 

20 yaılarmda hmail oilu Rasim bilgi 
aizliiin kurbanı olmıq, ku.ılurarak öl
nıüıtür. 

Evvelki alqam aaat 16 sularında 
tramvayla Aksaray Tevekkül iotaı· 
yonundan geçmetke olan muharriri -
miz yanlarında 20 yaılarında bir genç 
bulunan iki kadının Kuduz huta.haue 
aini aorduklarmı a-örm\iı ve bunlarla 
alakadar olınuıtur. 

Kuduz arazı hakkında b'.raz bilgi
si olan muharririmiz bu gencin gözleri 
dönük, daimi ıurette titrek ve hava • 
dan mütee ... ·r bir vaziyette olduğunu 
gönniiJ, bariz ıurette kuduz arazı gÖ• 
teren gençten ıüphelenerek kadmlar· 
la konıqmuştur. Muhanirimizle ka • 
dmlar arasında ıu konupna. cereyan ·-',tir. 

- Oilunuzu köpek mi ısırdı?. 
- Evet ... 35 gün evvel tarlada onu 

köpek ısırmqtı. Amma biz kulak aı
nıadık. Bacağında küçücük bir yara 
vardı, birkaç ıı:-ünde iy:i oldu. Neden 
aordunuz?. 

- Kuduz haatalıaneıine niye a-idiyor 
aunuz? 

- Oğlan boğazından hula. Usku
dar dispanserine gittik. Onlar bizi Cer 
rahpafa hasta.hane&ine göndenliler. 
Cerrahpafa hastahanesi de Kuduz haı 
tahanesine gönrlc ... :yoT, onun için gidi
yoruz. 

Bu konupn~dan muhal'Tir"miz kadın 
ların çocuğun kuduz olduğundan ha
beri olmadıağını anlamıı, çocuiun hü· 
viyetini leabi~ etmiş ve kadınlara ku~ 
duz haatahanesini tarif ederek aynl
mııtır. 

Neticeyi merak eden ı='luharririıni'z 
matbaaya gel ll<'e Kuduz haatahane•İ· 
ne telefon ederek böyle bir lıuta ge
lip ııelmediğini sormuş, Kuduz has
tahanesinden büyle kuduz bir hula ge 
tirildi~i cevabı verilmi§, i.!ilbeti aonı
lunca: 

- Saat beıtir, Sertab'p yok, fazla 
izalıat veremeyiz demiılerdir. 

Maamafih Sa.mandıra nahiyeai hal
~ından lamail oğlu Raıim olan bu ıren· 
cm maaleaef bilgiıizliğ"n kurbanı ola 
ı n; Kuaurd.ufiunu \'e oldüğiinü teabit 
ettik. Eğer bu genç tarlada köpek ta
rafından ısırıldıktan ıonra bir haft.ı 
içinde kendisine kuduz tedaviıi yap
tıraaydı bu feci akıbetten kurtulacak 
ve kudurmıyacaktı. 

SllJHIYEDE 

Kızıl ve difteri azaldı 
• Ş.n;r dahilindeki mekteplerde kızıl 

ve difteri haıtalıfdamun fulalaştığı 
yazdıruıtı. 

Bu huıuıta vilayet ııhhiye miidürii 
Bay Ali Rıza 8ay90D myor ki: 

- Şehir dahilinde bir iki kızıl vak'a. 
11 görülmüı ise de alınan tedbiri.,. sa
yesinde mühim bir lasmının önüne ır<> 
çilmiıtir. 

Difteri hastalığına a-elince: Görülen 
yerlerde B§ı tatbik edildi ve baıtalık 
ıründen ırüne azalmaktadır~, 

Hilaliahmer koniresi 
HiLiliahmer cemiyetinin maballi.t 

ve nahiye ıubelerinin kongrelerine bat· 
!anacaktır. 

Y armki cumarteıi akıanu ııaat 20 
de Alemdar nahiyeeine bağlı Binbirdi • 
rek ve Emin Sinan maıballelerinin ıe • 
nelik lronırreleri Divaııyolunclaki ocak
lar meı·kezinde yapılacaktır. 

Bundan 90Dr& da 11rasile 30 pazar 
"""""' ııaat 20 de Küçül< Ayuolya, 
la.bak Pata, 1 ikincikinun aalı ıaat 20 
de Alemdar, Mollafeneri, Mahmutı>a• 
fa, 2 ikincikilnun çarpmba Sultanah • 
met, Cankurtaran, malıaHelerinin kon· 

Caza bastı ... Otomobil hınltıyla 
u.ruldı ... 
............. ,,,,,,,,,,, ............... .......... (Bitmedi) greleri yapılacaktır. 
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ınan. ) 

Dl.V~R, (Duvar), 1. Çavut, 2. Çeper, 3 Kınıa 4 Kil. 
~il,~?· (odınm ıöyt;i yıluldL) 6, Tai~m, ta,;,. 0(Ba~; 

DiYAR TEMELi, UI. 

~~ı1~· bt~A~.1tıı~ ~f 4, Öyl, öy;ı, 5, Üllre, 6, Yurt. 
g:ifT· ı. Buldurma, 2. Bııldunın, 3, .Kan akçasL 

1 lö:..nrJc NT
6

ERlinJ, .1k• :Ş~r~~· 2, Burıun, 3, Buru. 4. Buruntu, 
• • · • ı , Jyınut, 

.. 
DKILbul. 1, Eye (kemii\), 2, Eyeeü, (K.abarııa kemikleri) 

a rca. · 
DIL"l KAZIP. 1. Sime, 
Dl'l MÜCESSEM, 1, Buluk, 
DIYK. (Zık), 1. Darlık, 2, Sılcnıtı. 
DIYKINEFES • 1 SADIR 1 ff·=- darlı" y · 
DIYKI Nf:FESE UCRAMAK ~·~ukmak 111, 2, elpik. 
DOLAP. I, Çılnrık .<ııı dolab; ....:.) 2, çıİurı1r;, 3, Tah-t" (oyulmuı duvar ıı;ıudekı kap 7erl<ri: .. Sitel•ri tahçay3 

O)'Un. lrırıh • \!m.,,) 
DOST, 1, Arkadas, 2, Bildik, 8, Biliş, 4, Cine, S Cura 

6, Celtelr, 7, Ernre S E•l"· 9 lmrak 10 Dlik ''E' ' •at c h ·ırk ' • • ...., ' • ' · re ar~ • 1• 1 ıeh yaıtıdır . ., 11, Sevaili USevailiıinden ayrıl .. 
maAhmbaap 'atmık., 1~ Se)vik, 13. Sevilen, 14, TaDJdılt (Bılr· 

• 1 , asına. · • 
DOST OLMAK, 1 Bdclilr: oluJalr: 2 BT ek 

ıık~~.STLUK, ı, Arkada,lık, 2, Bniıli: 3,' S'::ı~e. 4, Tanı-
. DUA. 1! Altış. 2. All"ı, 3, Dilelr 4 Yalvarmak S y ·-

iilnç (Salat, namaz man.) • ' • • u 
DUACI, Alııışçı. 

DUA ETMEK, 1, Alıamak. 2, Alkun.ılr:, (Talr:clis etmek 
hayır du> etmek man.) 3, Allr:mınalr:, 4, Allr:ışlamair:. s, • 

.,ndem<k, (Davet etmek. çaiırmalr: man.) 6. Yakarmalı: 7 Yal 
varmak, yalvarıp yakarmak. • • 

BED -, (Bak: beddua). 
Dl!.CAR. ı. Çatmı,, 2, Düıkün, dü$milş, 3. Tutulmuı, 

4. Ugramı,, 5, Yakat:ınmı, . 
DUÇAR, ETMEK, 1. Salmak. 2, Uiratmak. 
DUÇAR OLMAK, .1. Ba,a gelmek, 2, Çatmak, 3 , Da

rırnak. Tarımak, 4, Duşmck 5, Düş olmık, 6, Tutia1mak. 
7, Ut,.mak. 8, Yakalanmak. 

DUD, l, Buiıu. buhu, 2, Duman, J, Siı. 
DÜHTER, 1. lfeç, 2, Kız, 3, Tut.aş (Ma':moı•el men) 
DUHUL, 1, Giri•. 2. Girır.c, . 
D;.tHUL ETMEK, 1. Girmek, 2. içeri cirm<k. 
DUHULiYE, 1, Ayakbasblık. 2, Girm~ 3kC:J.ll, 3, G!nrı~ 

1n. t f?:\lc Dahil.) 

.................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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DUN, 1, Alçak, 2, Alt, S, Atalı, 

DÜR, Avlak, 2. TaıJ. 3, Uzak, 
DORU OJRAZ, 1, ..,.u.ıuk, 2, Enikonu, 3, Uzunuzadı7a. 
DURBIN. (Dürbün,) 1, Görııüç, 2. Gözelc, 3, Onden an· 

l• yan, Uzaktan ırören. 
DÜŞ, 1, Ciyin, ciyim, 2, Çıi1n, Çıfmı, 3, Cm, 4, Dom-

1'u1. S, Omuz, 
DUKKAN 1, Çomlak, 2, Sökü, 
DOLCER, 1, Doğramacı, 2, Yoncu. 3, Yongaç, 
DOMDAR, 1, Art kol, 2, Cıyavol, 3, Kuyruk, 
D0NY A, 1 Acun, 2. Orta, 3. Tanıraan, 4. Yeryüzü. 

(Bak: Alem, arz, cihan.) 
DOROC. 1, Çap, 2, Çoyan. 3, Yalan, (Balı:: Khip.) 
DOROST, 1, Doğru. 2, Dölek, (Düz, müstevi, man.)3, ( 

Düzııün, (Bak: Mlbtalıim.) , 
. DÜRÜŞT, 1, Buyna~, 2, Çetin, 3, Dolrunakl~ (Bak: Ha

ıın, ş.:dıt, bedhu, oerkq.) 
DUSTOR, 1, Başyaaa, 2, Tutum, 3, Ulcü. 

DaDOŞMAN, ı, Avan, 2, Cat, 3, Cav, çav, 4, Darsaıs. S, 
ym, 
DÜŞMANLIK, 1. Yaiılık, 2. Yekrencililr:, (Balı:: Adavet 

bususmet.) ' 
DOŞMANLIK ETMEK, 1, Kektemel<, Kektqmek 2 

Yaitlmak, ' 
1 

DOŞMANLIK UYANDIRMAK, Ocetmdı:. 
DO.ŞNAM, l, K•rama, 2, Söfmc, s;ö\.·me, 3, Sôifint. 

(Balı:: Sep, ;etm.) 

Y 
DÜŞVAR, 1, Güç, 2. Kiyin. 3, Paçarız, 4, Ten, 5 

aman, 6, Zor, (Balı:: mllfkül, alp.) 
DIYD, 1. Hırıız (Bak: Savk) 

E 

EAZIM, 1. BUyilkler, 2. Erenler yeflerl 1 Kocalar 4 
Ueri gelenler, (Bak: Ekibir) ' ' • ' 

EB, (Bak: Ep.) 
EB4BIL, 1, Dai lnrlan&'Ttı, 
EB'AT, 1. En bo7, ı, !ralr:lılr:, 1, Unlı:lılı:, (Bale: Bııııt 

sıesafc.) ' 
EBA TIL, 1, Bot. !. Sa,ına, {Bak: Efıwıo, hurafe. iti • 

rad~tJ batıla). 

EBEDi, 1, Benci. ~nsü. 2, Benice, 3, Olme.r, 4, Olli,i!IÜI', 

tanhamammda Ağnyan hanmda dün 
bir yangın çıkmışsa da derhal söndürül
mÜ§tür. 

•Bir kadm öldü - Yedikulcde 
oturan Madırm Katina dün L&ngada 
kalp •ektesinden ölmüştür. 

* Paraları aıırmıt - Ortaköyde 
Portakal yokuıunda Madam Totinin 
çamaşırlarını yıkayan Rubeka ismin· 
deki kadm Madam Totinin konaolu 
gözündeki 95 lirayı çald:ğ:ndan yaka
lannm;tır. 

* Otomobil çarprşma11 - 2371 nu
maralı otomobil ile 2253 numaralı oto

mobil Zambak sokağında çarpıımrıtır. 
llı:i otomobil de bozulmuıtur. 

* Esrar çekerlerken - Amun ismin-
de birisi Fatihte itfaiye ııarajı •kasın-

Çocuk esirgeme !.-urumu ( Himayei 
etfal) annelere çocuklarının bakılrnala· 
rı usuJleııini gösteren öğütler hazırla

mıştır. Bu öğütler süt çağındaki be
beklere birinci aydan başlayıp 12 inci 
aya kadar ne tekilde bakılacai;'lnı bildi
rir. 

latiyenlere her ay içjn bir öiüt pa
ram: olarak gönderilir. Ankarada ço
cuk esirgeme kurumu başkanlığ,na bir 
mektupla çocuğun kaç aylrk olduğunu 

ve bir de adreı bildirmek kafidir. 

MUAYENEHANl: 
Harbiye mektebi sabık diı tabibi 

ROBENSON AYNACiYAN 
da bir kulübeyi esrar tekkesi haline 
sokmuştur. Muhafaza ve po!İı memur- • 
1Arı burayi baoarak Ortaköylü Hüsa - ı 
mettin ve Çolak Şevkiyi esrar çekerler-
ken yakalamıı;lardır. Bunların esrar I 

Eskiden Beıiktaıta tramvay cadde
sinde bulunan tedavihanesini bu kere 
Harbiye - Fatih tramvay durak yeri 
karşısında bulunan eıki evinden az 
yukarı No. 91 yeni yapılan Sevimli 
apartımanma nakletmiı olduğunu 

muhterem müıterilerine il&n eder. 
çeictı1deri nargile, kabak ta elde edil
ıniıtir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz sevi

yesine indirilmiş barometr.. bu oabah: 
nat 7 de 761,5, 14 te 761,5, dereceı 

hararet 7 de 6, 14 te 5, azami derecei 
hararet 7,5, a$ga.ri 5. 

Rüzgar yıldızdan esmiştir. Azami 
sürati saniyede 12 metredir. Dün ak
§amc!an bugün saat on dörde kadar 
ya~an yağmur 17 milimetredir. 

'~-·-~--ç~: ...... · __ ._a...;b_e_ı_·_1e-.;.r __ I 
* Bir konferanı - llluallim Bay 

lsmail Habip dün akıaın halkevinde 
( türkçenin ilcrileme tarihi) mevzulu 
bir konferans vcrmiıtir. 

• Kadmlar birliği taıındı - Caial
oilunda fırka vilayet merkezi karımn
daki binada çalıf&Jl Türk kadınlar bir· 
liği bugüuclen itibaren Cağaloğlundaki 
çocuk esirgeme kurumu binuında orta 
katta ayrrlan bir kısımda yerleımiştir. 

• Yeni rozet kutuları - Çocuk e
oirgeme kurumu htanbul merkezince 
yeniden rozet kutulan yaptırmağa ka
rar vermİJtİF. Ve bu rozet kutulann • 
dan 60 tanesi dün vilayet merk~ne tes
lim edilmittir. Bu kutulann muvafık 
olup olmad•ğı tetkik edilecektir. 

* Bugünkü konferans.- Edebiyat fa
külteıi talebe cemiyeti, bugÜn ıaat 18 de 
Istar.bul Hali.evi salonunda bir konfe
rans hazırlamı~tır. Konferans Doçent 
Bay Hilmi Ziya tarafında~ "Yeni felsefe 
cereyanlan,, mevzuu üzerinde verilecek 
tir. 

• Kongre milli Türk talebe birliğin
den : Yıllık ı,ıenel kurultayımı:z 28-12-934 
cuma günü ıaat onda lstanbul Halke
Tinde konferanı .alonunda yapılacaktır. 
Bütün yükıel< okuyucu arkaclatl•ımızm, 
yeni yıl idare hey'eti seçimi ve çalııına 
PfOITllnlJ hazırlanacağından, a-elınelerini 
dileriz. 

Yeni Soyadı 
A~anlar 

" Polis birinci ıube ikinci krsım 
merkez memuru Mehmet Tahsin (E· 
rez), birinci ko. Nurettin (Tengüz), 
2 ci ko. Kadri (Babaç), 2 ci lı:o. Şevket 
(Er), 3 cii ko. Rıza (Yanılmaz), 3 cii 
ko. Hüseyin (Krzıltan), 3 CÜ kıo. N• 
cali (Eyinç), 3 cii ko. Hüseyin (Ay
dın), 3 cü ko. 1. Hakla ( ö;qriray), 3 cü 
ko. Naci (özgü), taharri me. Nuri 
(Kaygın), ta. me. lzzet (Sura!), ta. 
me. Mehmet (Kınay), ta. me. Rila.t 
(ertan), ta. me. lıımail (Eres) (Edime), 
iL me. Nurettin (Noyan), ta. me. Ek· 
rem (kutlu), ta. me. Hayri (Arat), 
Kıutanıonu emniyet mü. ıa1ııl<ı Halit 
(ıröçken), E. M. rumca tercümanı Ali 
Ali (Girit) aoy adlannı almıtlardır. 

• htanhul icra dairelİ memurlarm
da.n Münevver (Baflll"), Senbenova 
mektebi Türkçe muaHimi Hakkı (Ak
... ı, lstaııhul telırraf muh~ memur· 
larmdıın Aıir (Baıar), Fatih Niıanca
nnda aturan komiser mütekaidi lbra
him (Subatı), §81'k demiryolları katar 
müif:tiıi ısmail (Ergiraz). tark de • 
mir, Jllannda baımemur Omer (Kut
lu), Emniyet müdürlüğü emanet, depo 
memuru Şükrü (Korkut), E. M. •· 
ınanct depo me. Saliıh, an har me. 1 br.ı
him ismet (Olaığan). E. M. elektrik 
memuru Kenan (Çöne). Uokapanında 
arpacı Ali, biraderi Galata gümrük mua
yene me. Tahsin ve emniyet müdüriye· 
ti mütelerrikada poliı Nazmi, maki
m•I Muzaffer (Kard.,.le~) •oy adla -
nnı ahnıılardır. 

* Fatih Kıztaıı caddeıinde Küçük 
meydan 11 No. lı evde Hamit ve ailesi 
efradı (Oz Akyar) soy adım almıttır. 

Çorumda soy~dı alanlar 
ÇORUM, (Milliyet) - Çorum, 

alay zabitlerinden, binbatı Osman 
(Ponin), doktor yüzb~ı Ömer, 
,(özek). yüzbqı Şevket (Süar}. 
yüzbatı Akif (Nayır), yüzb~ı A
l&eddin (Ar), mülii.zim . Niyazi 
(Ergüç) mülazim Halil, (Erçin), 
alay levazim batkatibi lımail Hak· 
kı (Türk oğlu) Baytar yüzba,ı Naz 
mi (Özay) hesap memuru Hamdi 
(Bater) soyadlarını almı:;lardır. 

1 

latanbul asliye mahkemesi üçüncü hu
kuk dairesinden : irfan tarafından mah

kememi~in 934 .. 1643 esas numaraıına 

mukayyet kocası Tophanede Yenihayat 

kiraath1tncc~ sahibi Sabit nezdinde 
mukim Ramazan aleyhine açmış ol
duğu bofanma davasının dava arzuba

lı sureti mumaileybin ikametgiılıırun 

meçhul bulunması dolayisile ilanen teb
liğ edilmit ve bu kere tayin kılınan 

20-1-935 pazar 111at 15 tahkikat günü
nünde ilanen tPbliiiine· karar ver:ilmiı 

olduğundan yevm ve vaktı mezkiirda mu 
maileyhin veya göndereceği bir vekilin 

mahkememizde hazır bulunması lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (6333) 

Sultanahmet birinci ıulh hukuk mah

kemesinden ı 

Uranya Portokalinin Manukyan ve Ke. 

layditi Dimitri ve Mevhibe aleyhine 
ikame eylediği izalei ıuyuu davumdan 

dolayi Beyoğlunda Otmanbeyde Nargi
leci7an eczahaneai karıuında 215 No. lu 

hanede mukim Mevhibe gönderilen celp 
name üzerine mumaileyhin semti meç· 

hule gittiği mahallesi tarafından Terilen 
me§Tuhat ve mübaıir tarafından tasdik 

kılımnı1 olunmakla ilanen tebliğat icrasi 

ni ve mahkemenin 3-1-935 tarihine mü

aadif perıembe günü ıaat 14 talikine ka· 
rar ver:ilmiı olduiundan yevmi mezkUr· 

de mahkemeye gelmeniz veyahut kanu

ni bir vekil a-öndermeniz, ve gönder

mediziniz takdirde muhakemenin giya· 
ben devam edeceğine dair ve davetname 

maluunına kaim olmak üzere ilinen teb· 
lii olunur. (6331) 

JSTANBUL ASLiYE MAHKEMESi 
81RINC1 TiCARET DAiRESiNDEN ı 

Galata'da Mahmudiye caddeoinde 4 

No. da Kunduracı iken iflasına karar ve

rilmiı olan Mikacl Zıpçıyanın alacaklı

larile yaptığı konkordato evralü iflas 

idaresinin ıon raporile birlikte mahkeme

ye verilmiıtir. Bu ite karar venneli İ· 

çin lf>l-935 ÇU"f"lllba ırünü .. at 14 ile 

bir celıe yapılacak ve itirazı olanlar hak

larını konımak için bu celsede buluna.

bileceklerdir. Keyfiyet icra ve U1ia ka-

nununun 309 ve 296 ıncı 

ıröre ı.u ilin ile bildirilir. 

maddelerine 

(6337) 

Devredilecek ihtira beratı 
Zatülhareke eslahai nariye için blok 

llİlteminde kapak tertibatı hakkındaki ih
tira için iktisat vekaleti Sanayi müdürlü

ğünden iatibaal edilıniş olan 8 Şubat 
1933 tarih ve 1585 numaralı ihtira bera· 

tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre baı
kaırnda devir veyahut icara verileceii 
teklif edilmekte olmakla bu huıuıta fu
la malumat edinmek ioteyen zevatın lı

tanbuldo, Bahçeknpıda ,Taı hanında 43-
48 numaralı idarehaneye müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (6106) 10330 

lırtı. Betinci icra memurluiundan : 

Y ordan kaplan oğluna kira bedelinden 

180 liraya borçlu Galata Y enicami ıo

kak S numaralı dükkan müıteciri sabıkı 

ve elyevm ikametgahı meçhul Diyonis 

Vla1iotinin mecur dahilindeki hakkı ha

piı suretile defteri yapılan bir adet Al

man malı karyola İmaline mahsus fmo 

Galata Pertembe pazarında Omer sokak 

17 numaralı depoda 2-1-935 günü ıaat 

dokuz buçukta açık arttırma ıuretile 

uwtılacağından ta]iplerin yevmü mahsus

la hu<r bulunmaları iliın olunur. 
(6341 

ı ----lili'lt:---===tam---ı 
Deniz yolları 
Ac~tll :E ı!!1y 1'~lbat• 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdanad• 

l•-::mıcm Hıuı. Tel. 22740 C 

AYVALIK YOLlJ 
MERSiN vapuru 29 füri~ci: 
kanun CUlVIARTESI gun;} 
saat 18 de lzmire kadar. (876_ 

KARADENıZ YOLV 

1 
KONYA vapuru 29 Birincik3; 
nun CUMARTESi günü saa. 
18 de Hopa'ya kadar. (8770) :-----· l t:ı:anbul Levazan Amir· \J 
liği Satın Alına Komisyon 

Hanları .-. 
- ... "b Levazım Amirliğine bag. 
kıtaat için seksen bin kilo pı: 
rinç 13 lkincik.anun 935 pllb 
zar günü saat 16 da ~pil be 

·· zarfla alınacaktır. Tahın10 rt· 
1 deli 23 buçuk kuruştur· j" S8 

namesi parasız Tophane e alı· 
' tınalma Komisyonundan Jıı 
nır. tik teminatı 1410 Jirıı.,dıi 
isteklilerin tekliflerini . y 
saatten bir saat evvel koıı>J7~0 na vermeleri. (689) (8 

* • * • • jp 
Maltepe Askeri, Lisesı ıç·ci 

7 45 takım maa şapka h~ Jl 
elbisenin kumaşı mektep aİıe 
verilecektir. Bil'umuın J1J ti· 
mesi müteahhide aittir· l~a 
ye için açık eksiltmesi 1 ...;;ııiı 
nunusani 935 perşemb~~tJl 
saat 14 dedir. Beher taıuı;,. 
tahmin bedeli 375 kuruş e· 
Şartnamesi parasız .Tophd'~ 
de Satma1ma komisyonUJl Jitıı. 
alınır. ilk teminatı 209 gl) 
55 kuruştur. (693) (81 

* * 
Tophane fırını için 300 to: 

ekmeklik un 13 lkincikirl11ı.ıı· 
935 pazar günü saat 15 de~ 
palı zarfla alinacaktır. T ah ıı. 
bedeli (10) kuruştur. Şlll'~ 
mesi parasız Tophanede Sa 
alma komisyonundan abJtl1'.~ 
ilk teminalı 2250 lira oluP 

1 

teklilerin tekliflerini belli ı;lllle. 
ten bir saat evvel KoınisYfz) 
vermeleri. (688) (87 

• * • 
L A • li~• Lağlı 
evazım mır gıne aJCo ·ıe 

kıtaat için 34 ton makarrııı. ~I 
10 buçuk ton şehriye 13 Il· t 
nun 935 pazar günü sıı.~. 
15,30 da kapalı zarfla ~· 
caklır. Tahmin bedeli 22 ıı 
ruştur. Şartnamesi parıı.• · 1• 

Tophanede Satma1ma J{~":tı 
yonundan alınır. ilk teıtt1iJ;. 
734 lira 25 kuruş olup iıte ~it 
ler tekliflerini belli saatt~e· 
saat evvel Komisyona ve ) 
leri. (692) (8783 

•• * ı 

Selimiye fırını için 150 ;; 
ekmeklik Un 15 Ikinclk8.rı ı.ıı.· 
935 sah günü saat 15 °fıJı· 
palı zarfla alınacaktır. rt• 
min bedeli 10 Kuruştur. ~e 
namesi parasız T ophı:iıırı ıı.· 
Satmalma Komilyonun . O' 

lınır. llk teminatı 1125 ~tıı. ~ 
lup isteklilerin tekliflerirıl pıi• 
li saıilien bir saat evvel 1'7s4) 
yona vermeleri. (691) (8 

* * * • I' 
L A . l" w. ıot'atı evazun mır ıgı 11• 

çin 28 ton sabun 15 Ki.ıı:; 30 
sani 935 salı güılü saat • ' 
da kapalı zarfla almacıı.~; . 
Tahmin becfeli 25 kurut ede 
Şartnamesi parasız T ophııll ıı.· 
satın alma komisyonundııll 0 • 

lınır. ilk teminat 525 Ji~ıı.beJIİ 
lup isteklilerm tekliflerırıı js· 
saatten bir saat evvel koıfl 
yona vermeleri. (690) 

78
$) 

<% 
·------------ d•ıı ·ıııı 

İstanbul 3 üncü icra memurluS ııJ<ofre! 
Mahcuz ve paraya çevrilme•İ '." ,eıı~ı• 

ıekerciliğe ait ve vitrin muhtelif . c•"' 
iizerı 

cam tabak ıeker kavanozu efl~ •• 
kapaklı ıeker kutuları muhtelif r 1,,., " 
büyüklükte üzeri atlas ıeker ı.utıı .,11,. t )ev•... • 
aair şek~rciJiğe mahıuı rtc~ 1 

31-12-934 tarihine müsadif P~~ 0 ~ 
• "pCI 

ırünü saat 10 dan 11 kndar bırl _..,0~11 
d c··ı ı< ... · artırma ıuretile Galaota n u . '/ 

hanında ıat•lacnğından ıaliplen~ 
ve mahalli mezkü":l" ı :ı..,. ~ ur 

.. ti ""n olun memuruna muracaa arı ua 



MiLLiYET CUMA 28 K.-\NUNEvVEL 1934 l 

' 1..1 •·- , L.-: ı UEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

31-12-934 günlemecinden sonra 1700 kilometreden da
ha ileri gidecek yolculardan, 1700 den artan her kilometre 
için, yo!cu ve kilometre başına: 

1 il 111 
1,30 1 0,65 Kuruş alınacaktır. 

Tenzilatlı gidiş - dönüş yolcu tarifesi aynı 
Mart 1935 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

(8699) 
10463 

şartlarla 31 
(8698) 

10462 

lstanlıul aoli,.e mahkemesi üçüncü bu· 
kuk daire.inden ı 

Omeymenin koca11 Cemil aleyhine aç• 
tığı batanına davaımda §altitle~ di~len· 
miı ve vesaiki lô.znne ibraz edilmıt ve 
tahkikatı biterek heyete tevdi cdilmiı 
ve dava hüküm derecesine gelm · ~ oldu· 
ğundan kanun medeninin 406 '""' mad· 

deti mucibince intaç edilmek üzere mu .. 
hakeme 26-1-935 saat 13,30 ğa bıralal· 
mı~tır. Gıyabında yapılan muamelata 
beı günde itiraz etmekle beraber yev
mü mezkurda gelmediği takdirde gıya· 
hında int~ç edileceği itan olunur. 

(6329) 

Nafıa BakanJıg"' ından: · lstanbulikinciticarctmahkeme•inden: 
Boyacı Zade biraderler vekili avukat 

1 
Rutubet azami yüzde 5, kül azami yüzde 13, kükürt aza- lsmail Ratip tarafından Beyoğlunda 

trıi yüzde 1,5 nisbetinde olmak ve kalörisi 6300 kalorimetre ls ~iklal caddesinde 231 No. da tüccar-

•1.ılunmak ve Haydarpaşada vagon Üzerinde teslim edilmek dan terzi haseki zade Mahmut Nedim a-
Şartiyle muhammen bedeli 4270 lira olan 200 ton yerli kok leyhine (1325) liranın tahsiline mütedair 
L açılan davada : dava olunan tarafa gön-
ıı:ömürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ek- derilen davn arz,. hali sur.?ti ikametg3.hı-
&İltme 12 - 1 - 935 tarihine rastlayan Cu- nın malüm olmadığından bahsile tebliğ 
trıartesi günü saat 11 de Ankarada bakanlık malzeme ilmlihaberi "rkasına mübaşir tarafından 

. :nüdürlüğü odasında yapılacaktır. istekliler 320,25 liralık verilen meşrubattan anlaşılarak ilanen 

. ltıuvakkat teminatların mal sandığına yatırıldığına dair o- vaki tcbliğat Üzerine muayyen olan 

. lan makbuz veya Ticaret doası vesikası ile birlikte teklifleri- 25-12-934 tarihine müsadif ıalı günü saat 
14 de mahk omeye gelmediğinden dava

tıi 12-1-935 CU!l'artesi günü saat 10 a kadar Malzeme mü- cı avukatı tarafından senet ibraz edild:. 

~ dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. istekliler bu husustaki ğinden bahsile Hukuk usul muhakeme'e-

!artnameleri Ankarada bakanlık malzeme müdürlüğünden, ri kanununun 401 nci maddesine tevfi-

0 liaydarpaşada tesellüm ve muayene memurluğundan para- kan giyap karan i:ıtihaz ve ilanen tebli-

) &ız a!abilirler. (8754) ğine ve tahkikatın da 31-1-935 tarihine 
müaadif perşembe günü saat 14 de tali-

. Emniyet işleri Umum 
, Müdürlüğünden~ 

e· 1 - Zabıta memurlarına yaptırı'acak 4500 - 6000 ta-
. 'tını resmi elbise 4550 · 6000 Kasket ve 291 - 400 takım si
,· \il elbise ve 1300-1500 adet kaputun münakasası 18-12-934 
ii ~arihinden itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - ihale 12-1-935 cumartesi saat 14 bucukta Ankara 
tınniyet işleri Umum Müdürlüğündeki komisyonda kapalı 

· ~arf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Şartnameler Merkezde Emniyet işleri Umum Müdür 

lüğünde ve lstanbulda Emniyet Müdürlüğünden istenileceği 
) ilan olunur. (8753) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adı Kilo Sandık 
Anatol esansı 237 4 
9-1-935 günü saat 14 de dış memleketlere çrkanlmak su· 

l'etile açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin o saaatte 6 
t No. lu Satış anbarında bulunmaları ilan olunur. (8686) 

1 IST 
~- . 
1.ınsı Miktarı 

l C ASKE 

Teminat 
akçesi 

Lira 

KIT AA' . ll.ANLARI f 
ihale günü Saatı 

Un 166 ton 1500 20 Ikincikanun 935 pazar 13 
Un 166 ton 1500 20 Ikincikanun 935 pazar 13 
Yukarıda yazılı iki kalem unun gösterilen gün ve saat

lerde kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. i stekli o
lanların ihale günü ve saatınd an bir saat evvel muvakkat te
tninatlarile teklif mektupları ayrı ayrı bir saat evvel muvak-

ı kat teminatlarile teklif mektupları ayrı ayrı birer zarf içinde 
• beher ikisinin de ayrı bir zarf içinde olarak komisyon Reisli
ğine teslim ve şartnameleri görmek isteyen!erin Efirne'de 

kine karar verilmiş olmakla keyfiyet teh· 
1iğ makamına kaiın olmak üzere il.in olu 

nur. (6330) 

Adapazarı sulh hukuk hak'mliğinden: 
Adapazarırun Akyazı nahiyeainin kuzu .. 
luk köyünden Ziya vekili avukat 
Şevki Düzceli Cemal aleyhine ik8me ey
lediği kütük bede'inden 300 lira alacak 
davasının müddeaaleyh vekili avukat 

Ahn1et Rasrm huzuriyle icra kılınan mu 
hakemesinde : vekili mumaileyh Rasnn 
Ankaraya gideceği cihetle bu baptaki 
vekaleti terke mecbur kaldığından mÜ· 
vekkiline bu hususta tebliğat yapılma. 

sını islemiş ve asil müddaaleyhe tebliğ 
edilmek üzere namına göndcri:en daveti· 
ye zahrına verilen me§ruhatta miimai
leyhin göıteri~en adreste olmadığı ve 

Bursada merkez otelindeki adresinde de 
bulunmadığı anlaşılmış ,.e §U suretle i
kametgahının meçhuliyeti hasebiyle ila
nen tebliğat ifasına karar verilmit ol
duğundan vekili Ahmet Rasım'in veka
leti terk eylediği cihe tle müddaaleyhin 
mahkemeye ya bizzat gelmesi veya mu 1 
lak muhakem~ olan 13-1·935 tarihli çar
tnmba tıünü saat 14 de bir vekil gÖn· 
dermesi hukuk uıul muhakemeleri ka· 
nununu 14~ ci maddesi mucibince ilan 
olunur. (6360) 

fıtanbul 3 üncü hukuk mahkemesin· 
den• 

Sabihanın lımail aleyhine açtığı 
934-1199 numaraya mukayyet boşanma 
davasının tahkikatı ikmal ve evrak he
yete tevdi edilmiş olmakla muhakeme 
günü olarak 30·1-9:'-5 çarşamba saat 
13,30 tayin kılınmıştır. Gelmediğı tak
dirde gıyaben muhakemeye devam olu
nacağı ilan olunur. (6332) 

Satılık Un, Kereste, Çivi 

Fatih Kazası 
Mı.vkii MabaUe1i Sokağı 

Balat Karabq Vapur iskelHI 

" .. .. 
•• " .. 
.. " " 

Galvaniz Fabrikaları: 
Kaymakamlığından: , 

Kapı 
Numaras. 

59,5912,5914 
5915 

57,57/1,57/2 
61,6111,61/2 
91/3,63,64 
5911,5913 

Cinsi Satılacak Tamamının 
Hisse Kıymeti 

Miktarı Lira 
Klgir un fabrikaaı •e mG,hı· 

militı ve sabit alatı 

Kigir Çivi farikası 

108 sehim 8000J 
itibariyle 44 sehmi 

Yarısı 300() 
Kigir galvııniı fabrikaaı ve müt· 

temilatı ve kigir depo 
Yansı 16200 

Kagir Kere•te fabrikası ve sabit Yar111 
aletleri 

18750 

Huineca muamele vergisinden borçlu Oıep dcğirmenciy•n efendiye ait eV1afı yukarda yazılı f1 brl
kalar tahsili emval kanununa te•fikan aatılmak üzere 21 g:in müddetle ayrı ayn arttırmaya konul nuş
tur. l.t( klilerln tartnamelcri11i görmek için bergün, atttırmaya iştirsk için de ilk ihalelerinin yapı '.acağı 
ikiııci k6nunun on ikinci Cumarteıi aünü aaat iki de temhatlariyle Fatib Kaymakamlığına müracaıt•lan 
ilan olunur. (8601] İ0359 

-

9565 

• 

• 

· IComisyonuınuza müracaatları. (727) (8790) 
••• 

Muhammen bedeli 117 441 
ı lira, muvakkat teminatı 8808 
lira 9 kuruş olan iki takım ame 

M.M. V. Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (725) 

(8788) 

lstanbul Liseler arttırma ~ DüJ 
lstanbul'da yegane .olan ve yeniden tanzim edilen 

• liyat ve 46 adet seyyar hasta
tıe çadırları kapalı zarfla alına 

• caktır. Şartnamesini görmek 
\re almak isleyenlerin her gün 

• İiğleden sonra M. M. Vekaleti 
Satmalma Komisyonuna uğra 
tnaları ve eksiltmeye girecek-

' lerin 2490 sayılı arttırma ve 
~ksiltme kanunun 2 inci ve 
a üncü maddelerinde yazılı ve 
&ikalarla 13-1-935 pazar günü 
~aa t 14,50 dan en az bir saat 
e'VVel teklif ve banka mektup
la rmı veyahut Maliye Muha
aiplik'erine yatırılacak teminat 
lar mukabilinde alınacak mak 
buzların mezkfır Komisyona 
'Vermeleri. (726) (8787) 

••• 

• • • 
ihaleleri 29 ve 31 ilk kanun 

giinleri ya!Jılacak olan pansu
man paketleri ile ameliyat ve 
hastane çadırlarının şartname 
lerinde değişiklik olduğundan 
yeniden ilan edileceği. (724) 

(8786) 
• • • 

İki takım ameliyat çadırı i
le 46 adet seyyar hastane ça
dırı kapalı zarfla satın alına
caktır .İhalesi 31-12-934 pa
zartesi ~ünü saat 14 dedir. İs 
tekJilerin Ankarada Milli Mü
dafaa Vekaleti Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(699) (8396) 9976 
• * • 

İzmir Reşadiye hangarı ö
nüne beton arme ray mesnet
leri ve pist inşası kapalı zarf
la münakaıaya konmuştur. 
Şartnaıne ve keşiflerini her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya ~irFceklerin 31-12-934 
pazartf~si günü saat 10,30 da 
teminatlarile birlikte Anka· 
rada Milli Müdafaa Vekaleti 
racaatları ve teklif z''!'flarının 
satınalma komisyonuna mü
ihale saatından en az bir saat 
?vvcl Komisyona verilmesi :ı.k
ıi halde Larf'arının kabul edil
meyece r i. (692) (8391) 

9975 

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

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

··-~ -- . . . • 10484 . . . 
~ -:.. .... , ~ 

latan bul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

isimleri Müellifleri Cilt 
Beri - Lunge (1931-33) tab'ı-
nın Fransız tercümesi. 

3 yeni tab'ı 

Ensyklopaedie der technischen Ulmann 
Chemie 

son 

Hezberg-Marteau Analyses et essais des papiers 
Traite de chimie Pharmaceu· 
tique 

P, Lebeau - C. Courtoiı. 

T echnelogie Et Analyse chimi- Levokavitadı 
que 
Die Praxiı des organischen 
Chemikers 

L. Gattermana 

Gesteinsana Lytischea Prakti- E. Dittler 
kum 

.. 

Lack U. Firnisı 
Analyse et fabrication des ci
ments 

Seeligmann et Zieke. Son tab'ı 
Tıunntaı 

1-landbuh der Chemie und T ech- Ubbelohde 
nologie der Ole. U. Fette 
Hand buch der Pflanzen a
nalyse 

G. Klein 

Gümrük kimyahİınesi için yukarda yazılı kitaplar 2490 
No. lu münakasa ve ihalat kan unu mucibince bilmünakasa pa
z~rlıkla ~atlll; alınacağından taliplerin jjç kanunusani 935 tari
hıne musadıf perşemb gilnü saat 14 de İstanbul ithalat 
Gümrüğünde müteşekkil Satın alma Komisyonuna müracaat-
ları. (8564) 10286 

Eksiltme komisyonundan: 
· Haydarpaşa Lisesi Erkek Muallim 

J kısmı talebeleri için: 
' Enaz Ençok 
Elbiselik Kumaş 800 1000 metre: Ayrı şartname ile 
Elbise diktirilmesi 300 400 : ,, ,, ,, 
iskarpin 300 400 Çift ı ,, ,, ,, 
Çorap 600 800 : ,, ,, ,, 
Mendil 600 800 : ,, ,, ,, 
Yüz Havlusu 300 400 : ,, ,, ,, 
Kollu Fanila 300 400 ı ,, ,, ,, 
Kolsuz Fanila 300 400 ı ,, ,, ,, 
Don 600 800 : ,, ,, ,, 
Haydarpaşa Lisesi Erkek Muallim kısmı talebeleri için yukarda 
yazılı eşya yanlarında gösterildiği üzere şartnameleri mucibin 
ce 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 2· l-935 çarşamba gÜnÜ saat 14,30 da ls
tanbul Maarif İdaresi binasında Liseler Muhasebeciliği dai
resinde yapılacaktır. istekliler buna ait tartları ve numuneleri 
lstanbul Erkek Lisesinde bulu nan Komisyon Kitabetine mü
racaatla öğrenmeleri ve eksilt meye girecekler yedlerinde bu 
gibi itleri yaptıklarına dair 93 4 senesine ait Ticaret vesaikini 
teklif mektuplarile eksiltme saatinden evvel komisyona ver
meleri teminatlarını da işbu saatten evvel Liseler Muhasebeci-
liği veznesine yatırmaları ilan olunur. (8511) 10175 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Erzurum Nümune Hastanesi için satın alınacak 2302 lira 
tahmin fiatlı 498 kalem cerrahi alat ve malzeme kapalı zarf 
yöndemile eksiltmeye konulmuştur. ihale zamanı 2 inci Ka
nun 8 inci Salı günü saat 15 dir. Şartnameyi g-Örmek için her 
gün Sıhhat Müdürlüğünde mu temetliğe ve eksiltmeye girecek 
lerin de belli gün ve saate kadar teklif meKtuplarını 173 lira 
muvakkat teminat makbuz veya mcktup!arile birlikte Komis
yona vermeleri. (8567) · 'l?~7 
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r MiLLiYET CUMA 2.~ KAHUNEVVEL 1934 
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Sekerli olanlara ekmek, francala ve nişastalı maddelerle ~eker ve şeker mamulatı zehirdir. Zayıflamak ve ~i,m:ınhktan kurtu'm~lciçin mutla 

lu en E meği v a ulit ı _ eme i ir 
Hauı:Gluten ıkmeklerinl ve H11an Gluten bbküitlerini ve Ha1an Glulen makarna, Hasan Gluten un ve tehriyelerlnl ve Hasan diyabet ıeker ile Huan diJRDetik çiko'atuını lr.orkm:ıdan bol bol yiyin'ı. 

Elitün dtııya un'at ve rtkabetinde muvaffak olan Hasan Gluttn mamulitı Avrupa bilha11a Romanya piyasasında mtıthiı rol oynamakt.dır. Huan deposu lsh.nhul ve 83yoğlu, 8.iyü.ı; bı1<kıliyıı va ecuıı,brde balul 
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a ram ık und ra arı ızı 

Sümer Bank 
· Yerli allar Pazarlarından 

ALINIZ 

Beykoz kunduraları: Sağlam, güzel, zarif, ucuzdur. 

Beykoz kunduraları: Rahattır; ayaklarınızı vurmaz. 

Beykoz kunduraları: Sıhhidir; içlerine su geçmez. 

Galatada Tramvay 
BEYKOZ KUNDURALAR! 

Caddesinde Yalnız 
satın bir şube vardır 

1 VAPUR CULU~K 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALIGl 
Limmı Han, TelJon: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 30 

Kannnuevvel 
PAZAR günü saat 20 de Galala 
nhtımından kalkacak. GicJ•,te Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacakbr. 

MERSİN YOLU 
I·No·· Nu·· vapuru 30 

Ka .unuevvel 
PAZAR saat 10 da Sirkeci nhb
mından kalkarak (Çanakkale, lzmir, 
Kuıadası, Küllük, Bodrum, Radot, 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kar, Finike, Antalya ve Mersin a
zimet ve avdetle ayni iskelelerle A
lanya, Çanakkale ve Gelibolu) ya 
uğrayarak avdet edecektir. 

• 

_ ............................................. .. 
Tayyare Yılbaşı Piyangos 

1 9 3 4 
YILBAŞINDA ZENGiN 

OLANLAR: 
1.- Çatalca ortak (19) köylü 
2.- lzmirde ortak (10) köylü 
3~ Dörtyolda Süreyya ve Ziya 
4.- Samsunda fotografcı Ali ve 

Muzaffer 
5.- Alanyada Avukat Adil 
6.- Beıiktaıta bahçevan Ismail 
7.- Sirkecide arabacılar cemiyeti 
8.- Küçük Ayasofyada Şevket 
9.- Beyoğlunda Katina, Matagal-

vaı. 

10.- Beyoğlunda Mitrani Parallı 
ilah ... 

1 9 3 5 
YILBAŞINDA ACABA 

KiMLER ZENGiN 
OLACAK? .•••• 

·\. ... _._. ... _._.mlmMm9m3.m._. ...... ,.._._._.-~ 

'-· MOBiL YA, KARYOLA va SANDAL YA 
Amcıksanız lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. 1ı 

-.-.. 1 1F 081 L ... _..., ASR/ MO 8/ LY_hfağazuına uğramadan alıııaYz1f 
l!,ım • • Tel. 23407, AHMET FEV · Dr. İhsan Sami ._ ____________________ _, 

TUR KE 
Tifo ve paratifo hastahklanna tu

tulmamak için ağızdan alınan tifo hap
larıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her
kea alabilir. Kutusu 55 Kuruş. 

1 9773 
Doktor 

1 

l. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 
. ~d~~~n~~~da 

T 
FIA LAR: 

A Tel: 241;it ~--
9813 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 401 t 
KRİSTAL '' 37 uruş ur. 

C İ C İ DUDAKLIK 
Danyaınn ~n aıbit 

dudak boyaı1, 

FARUKl'nin CiCi 
alhtJdır. Hiç bir le• 
maal• atlinmeı. Vı• 
kanıa hile c:ıkm•&. 
24" saal c;ludakta kalır. 
Tecrübesi kolaydır. 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

10533 
• Depoıu t Sultanbamaauoda 
FARUKi OUZEL KOKULAR 

mağaıuıdır. + 
1 

TURKIYE iŞ BANKASI 1\ _ın_b_i_sa_r_la_r_U_. _ü_d_ür_I_ü;...;.iu_··n_d_e_n_ı ..... 
Ş• C f b •k Ç • ı•v• d 26-12-934 gününde pazarlığı yapılacağı ilan olunan 
ışe ve am a rı ası evırgen ıgın en yüz bin adet iki buçuk librelik birinci nev'i Jütten mamul Kal-

2-12-934 günlemeçinde yapılan uıtabatı denemesine giren· küte malı çuvalın pazarlığı 3-1-935 perşembe günü saat 
!erden Hra aayıH yazılı olanların it bilgisine ait şifahi denemesi 15 c·b lid L 
JS..1-934 günlemeçi salı günü saat 10 da yapılacak ve bu dene- te ı a e evazım ve mübayaat şubesinde yapılacaktır. 
mede kazananlar fabrikaya alınacaktır. Adı anılan bayların o (8765) 
günü iŞ hanındaki çevirgenliğimize gelmeleri gerektir. (40) Metre mik'abı Çıralı Tahta. 

Sıra sayısı idaremiz için satın alınacak bu tahtaları vermek isteyen-
49, 6, 70 1 
13, 43, 25, 
18, 21. 

17, 65, 39, 95, 44; 31, 1, 14, 67, 50, 34, 29, 97, 15, lerin ıartnameyi gördükten sonra fiat vermek üzere (yüz-
35, 86, 87, 74, 82, 102, 55, 84, 54, 26, 40, 33, 8, 28, de 7,5) teminatlariyle beraber 29-12-934 cumartesi günü 

Çevirgenlik saat 15 te Cibalide alım, satım şubesine müracaatları. 
(6242) 10473 

Yeşilköy Tohum Islah .... 
• 
istasyonu Müdürlüğünden: 

Nev'i 

· Deneme Un Değirmeni 
,, Hamur makinesi 
,, Kül yakma fırını 
., Glüten yakma aleti 
,, Ekmek pişirme fırını. 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 

Tahmini 
Fiatı 
L. K. 

2000 00 
160 00 
320 00 

70 00 
650 00 

Muvakkat 
Teminatı 

L. K. 
150 00 
' 12 00 

24 00 
5 25 

l 48 75 

:i21)!) 00 240 00 
1 - istasyonumuz laboratuv• .· ekmekçilik denemeleri i

~in yukarıda yazıu alet:u 13 - ikinci Kanun 935 Pazar günü 
ıaat 14 de Vilayet Muhasebeciliğinde ihalesi yapılmak üzere 
eçık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamelerini görmek isteyenler Y eşilköydeki mü
'Usesemize her gün gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler biçilen değerlerin 
% 7 ,5 ğununun ya aynen veya teminat mektuplarını ihaleden 
evvel muhasebe veznesine yatırmaları ve muayyen saatte ko-
misyona müracaatları. (8685) 10413 

~-----...... _ .. _ .......... mılll!! 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1"çiyale İtalyana 
Sennayesiı 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) "•atar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler ıayeıinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta· 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıl<la istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) 9566 

Umumi Nepriyat ve Yazı i,l.ri müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ft -tbetcılık T. A. Ş. 

(8593) 10321 

Sakalını tıraş için basit bir usul 
" V alet ,, Aı:tostrop: Blltilıı dtlnyada en m li

e11ir tıraf makinHidir. Bıçağını kendi kendile 
bilediği için her aakal için kusurauı bir kH
kinlik kHbeder. Bir bıçakla luıftalarla tıraı 
ola bilirıiniz. Sök ip yerine ~konu:•asıııa ihtiyacı 
olmıya• bir ıııakinedir. Şu halc!e " V alet., ten 
baıkı hiç bir makine kullanmayınız. 

ı"VALET" 

lıtanbı~1 Sıhhi Müesseseler Satın 
alma 1 ~omisyonu Reisliğindenı 

Bedeli keşfi 4579 lira 52 kuruş olan Heybeliada Sanator
yomu ameliyathane ve laburatuvar kalörifer tesisatı inşaatı 
açık eksiltme usuliyle münakasaya konmuştur. Münakasa 15 
ikinci Kanun 935 salı günü saat 15 de ve Cağaloğlunda Sıh
hat müdürlüğündeki komisyonumuzda yapılacaktır. Taliple 
rin teklifnamelerini, cari seneye mahsus Ticaret odası ve fen
ni ehliyet vesikaları ve lstanbul Na'Eıa Baş mühendisliğinin 
vesikasını ve yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminatın vezne
ye yatırıldığına dair makbuz veya banka kefalet mektubu i
le birlikte aynı gün ve saatten evvel komisyon reisliğine ve
rilmesi lazımdır. Talipler bu husustaki şartname ve evrala 
keşfiyeyi 23 kuruş bedel mukabilinde Sanatoryomdan alabi
lirler. Tafsilat almak isteyenler de Heybeliada Sanatoryo
muna müracaat edebilirler. (8771) 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Belediye deposunda mevcut 30 ila 50 elli bin kilo hurda 

kurşun boru satılmak üzere 20 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle arttırmaya çıkarılmııtır. isteklilerin 2490 sayılı ka
nunda gösterilen ıartlar daireainde satılık günü olan 15-1-
935 günü saat 15 te Belediye Encümenine müracaat eyleme· 
leri ilin olunur. (8762) 

YAN O _ 
Ma§azaaı 

Yeni Poıtane caddeai No. 39 

MANTOLUK •e ROPLUK 
Şık ve ıığlam ytınll Ye ipekli kumqlu 

Her nevi pamuklu ve keten - ..1 

Beyaz ve renkli kumaıları 
Tuhafiye dairemizde ea zenp çe9lt. Haıır -.e &içil tlnriD• 

GOMLEK, PiJAMA, ROPDOŞAMBR, KUANDOFO 

CiHAZ TAKIMLARI 
Kışlık lhtiyıçlınnı temin için muhıerem mütıerilerla ıeşıtfterinl 

.ı. bassaıen rica ederiz. 

1ii 9461 ..... NEFASET • METANET • UCUZLUK 4i 10030 

Btıyilk ıefaretba•e veya otellerde mtılr.emmel terbiye görmllf 
iri vllcutlu ve y•kıtıklı 33 ile 45 1aıı ar11ında bir kapıcı ara· 
nıyc-r. Fransııcıyı iyi konuşup yazması aynca Almanca ve fngi· 
lizce bilmesi ve &Sfı:'ari orta tahsili olmaıı liı:ımdır. Ttırkler 
tercih edilecektir. Taliplerin resimlerile birlikte lıtanbul poıtıı 
kutusu 176 " SEFARET,, rumuzuna yaı:maları rica olun~ 

-[6175].10419~ 

YILBAŞI ve BAYRAM iÇiN 
Makbul va Faydalı Hediyeliklerin 

Zeagin ve müntahap çeıitlerl 
Yeni bir idare alb,da ye1id~n tanı:im edilen Bıyotlunda 

istiklal cac' d ıinde 314 No. 

.~#\\1\ _I \ ~ · ML.H _I. _1 .. 
EN SON MODA MALLAR 

PEK ELVERiŞLi FiYATLAR . .. ,._. 
DAIMT MEYRUDAT 

Çocuk Oyuncakları - Vallzler Mobllyalar • Kotlyonlardıı 

Dikkat! Tenzilat! 
Eski Stoklar UCUZ FIY ATLARLA elden ç1lr.arıbyor 

Maliye Bakanlığından: . 
•• lstanbul'.da yaptırı~.acak ~dli~e binası pr~jes~~ tanziırt 
ıçın Türk Mımar ve Muhendislerı arasında hır musabaka a~ı 
mıştır. Müsabakada birinciye (2000) ikinciye (1000) tıra 
mükafat verilecektir. 

Ecnebi Mimar ve Mühendislerden arzu edenler musabaka· 
ya dahil olmaksızın ayrıca teklif gönderebilirler. Projesi kd• 
bul edilen mimar ve mühendise tafsilat resimleri için yüz e 
bir, beton arme, elektrik, kalorifer vesair tesisat planlarına;. 
i:.avesi ha!indc yüzde 1,5 ve bunlara zamimeten inşaatın ko~ 
rolü vazifesinin tevdii takdirinde yüzde 2,5 ücret verilecektıt• 
28 Şubata kadar projeler Nafıa Bakanlığı Şose, Köprü~er ~ 
Binalar Reisliğine verilecektir. Müsabakanın şartnamesı, pl 
harita, program vesair eyrak mezkur reislikten almacakt~9 

(8625) 1 
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Milliyet bu adı alıyor Milliyetin yeni adıdır 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. 

Nı usiki devriminde 
Amacımız 

-o-

Yıllardanberi sürüp giden alaf. 
ranga alaturka musiki sorağı, so· 
nunda doğru bir yola girdi. Artık 
Türkiye'de anlamıyan kalmamıttır 
ki musiki ulusal kültürün bir par· 
çaaıdır. Ulusal kültür, yalnız bil
giyi değil, musikiyi, tiytaroyu ve 
ıporu da içine alan bir anlamdır 
(mefhum). 

Türk ulusu Atatürk'ün önderli
ii altında soyaalhğm (medeniyet) 
en yüksek durağına varmak yolu 
üatünde yürürken, musikide de 
batı Avrupa'nın tekniğini alacak
tır. Musiki aoyaalhğm bir parçası· 
dır. Ve ıoyaalhğm doğulusu, batı· 
bsı olmadığına göre, musikiyi de 
alafranga ve alaturka diye ikiye 
ayırmak doğru değildir. 

Musikide batlıca iki eleman var· 
dır: ezgi (nağme) ve teknik. Ala
turka adı verilen musikinin ala· 
turkalığı teknikte daha doğrusu 
tekniksizlikte idi. Ezgiye batının 
tekniği yakıttınlacalı: olursa, ~un
dan acuna mal olan ileri bir mu· 
siki doğacaktır. 

Yunq musikisi de yakın çağla· 
ra kadar Bizanslı idi. Yunan ezgi
leri batı muaikisinin tekniğine uy

durulduktan sonra, bugün bütün 
acunun tatlı tatlı dinlediği Yunan 
operaları türemiştir (meydana 
gelmittir). Yunan musiki ustası 
Manolis Koloniri'nin bu yolda yaz. 
dığı operalar bab Auupa'amm 
her kendinde çalınmaktadlJ', 

Güzel erdeınler (sanat) arasın· 
da en çok uluslararası bir özlük 
almak yolunu tutan muıikidir. 
Beethoven, Mozart, Brahma, Hay
den, Scbubert programları, acu
nun her kendinde o ulusun kendi 

malı imit gibi çalınır ve tatlı tatlı 
dinlenir. Bu uıtalann bir kaçı ül
kemize gelmitler ve ezgilerimizi 
alarak genel musiki tekniğine uy
durmuşlardır. Musiki üzerinde 
arattırma yapanlar, batı Avrupa 
musiki ustalarından bir çoğunun 
ürgüdlerinde (eserlerinde) doğu 
ulusları arasında çağrılan ezgiler 
bulunduğunu sezmişlerdir. Türk 
ustalarının bu musiki devriminde 
karşılaştıkları iş, Türk ezgilerini 
artık genel olan batı Avrupa tek
niğine uydurmaktır. Bu, her usta
nın yaratıcı ögeliğine (dehasına) 
kalmıt bir ittir. Ve batarıldıkça 
evrensel (cihantümw) Türk musi
ki ürgüdleri, acunua her kendinde 
'alınarak dinlenecektir. itte musi
ki devrimindeki amacımız budur. 

Ve bu amaca da varacağız. Ye
ter ki Türk ulusunda musikiye 
kulak alıtkanhğı olsun. Büyük mu
ıiki ustaları böyle, kulaklan musi· 
kiye alışkın olan uluslar arasından 
yetitir. Bizde bu evin vardır. Ek· 
sik olan teknik idi. Bu da batbca 
Bizans musikisi olan alaturka'yı, 
ulusal musiki sanarak timdiye ka· 
dar ona saplanıp kalmaktan ve 
genel musiki tekniğine uymamak
tan ileri geliyordu. 

Musiki devriminden sonra ezgi· 
)erimizi genel tekniğe uyduracak 
olan Türk musiki ustalarından gü. 
zel ürgüdler bekliyebiliriz. 

A. Şükrü ESMER 

Bay Şükrü Kaya 
Ankaraya döndü 

Bir kaç gündenberi tehrimizde 
bulunmakta olan )çitler Bakanı 
Bay Şükrü Kaya dün aktam Anka
ra'ya gitmiştir. Bay Şükrü Kaya 
Haydarpaşa istaayonunda vali 
Bay Muhittin Oatündağ, Emniyet 
Müdürü Bay Fehmi Vural ile bazı 
dostları tarafından uğurlanmıştır. 
Bir müfreze poliı ve aake raelii.m 

durmwıtur. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT. ~-----,~ 
9 uncu sene No. 3194 CUMARTESi 29 K. EVVEL l 934 TeJ• { Müdür: 24318. Yazı itleri nıüdürli : 

• idare Y• Matbaa : 24310. 
243 ı 

Türk - Yunan dostluiu 

Mes' eleler dostça bir h~va 
içinde tetkik ~diliyor 

M. Çaldaris papasların kisvesi mevzubahis 
bile değildir hükô.mf:'t 

Türkiyenin samimiyetine emindir diyor 

M. Çalclaria 

ATINA, 28 (Gece telefonla hu
susi muhabirimizden) - Başba -
kan Bay Çaldaris gazetecilere yap 
tığı beyanatta Türk· Yunan müza· 
kereleri hakkında funlan aöyleınif 
tir: 

"- Atina gazetelerinin bu mü
zakereler hakkında yazdıkları teY· 
ler hakikat hale muvafık değildir. 
Türkiye Dıt Bakanı ile burada ko
nuştuğumuz bütün meseleler An
karada pek dostane bir hava için· 

/ 
) 
1 
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Bay T evlik Hü,tü Aras 

de tetkik edilmektedir. HükUmet 
Türkiyenin samimiyetine emindir. 
Müzakere edilen meseleler, Türki· 
yenin inkılap prensiplerine uygun 
olarak bizi memnun edecek tekil
de halledilecektir. Papasların ·iCia
veai mevzuubahis bile değildir. la
tanbuldaki Rum akalliyetine ait 
meseleler de tarafeyni memnun e
decek tekilde behemehal halledi
lecektir.,, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

•• 
Universiteliler toplantısı 
T. birliğinin bir yılda yaptığı işlt:r, 
şehitler abidesi ianesi Kubilay ihti
faitne-tştirak mes' ele/eri gürüşüldü 

Birliğin toplantmna iftirak edenler 

Milli Türk Talebe Birliği geçen 
haftadan kalan kongreainin ikinci 
celsesini dün sabah saat 10.30 da 
Halkevi aalonunda topladı. 

Batkan Yüksek lktııat talebe • 

sinden Bay Nedim Birliğin geçir
diği aafhalan anlatb ve timdi bir 
dönüm noktasında bulunulduğunu 
söyledi. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Havalar soğudu 
Dün sabah şehrimize dolu yağdı Ame

rikada ise soğukten ölenle var 

lstanbul'un yağışlı manzarası 
Dün öğle üstü aaat 12 ıulannda, 1 

ıehrimize bir iki dakika devam eden, 
dolu yağmıttır. Dolu mercimek bü. 
yÜklüğünde kadar vardı. Doluyu tid· 

detli bir yaimur takip ebnİf, ondan 
ıonra giİne§ açmıttır. 

Dün öğleye kadar yağmurlu ve ka· 
(Devamı 6 mcı sahifede} 

Kubilay ihtif alin den intibalar 
• 

Kubilay abicleırinin açılma meraırimini telgral hava- ırini karftlayanlar aranncla görüyorsunuz. Ortada-
cliıi olarak yazmıştık. l:urıir muhabirimiz bu mera.- ki resim çel'enkler içindeki Kubilay ve fehit arka· 
sime ait resimleri gönclermi,tir. Yukarıda solda: claıl'an Cibicleaiclir. Afağıcla soldan zabitlerimizclen 
Halk Fırkası Genel yazıcuı Bay Recep Peker'i me· Bay Ahmet, solda lzmir hız hoca mektebi mualliu-
rasimde söylev söylerken, sağda: l:urıircle keneli- lerinclen Bflyan V.:J:J., töyleı:leri11i '~~Jiyorlaı·. 

····oü~kü"f~;ıı·~~i······Gii~~Şi;Dii~"i~ii"i~~;ğ;;si 
Atatürk'de bulunarak 

gençleri gönendirdi 
ANKARA, 23. A.A. - Ankara 

Halkevinin tertib ettiği müzibe 
festival dün aktam bütün büyükle. 
rin hazır bulunduğu resmi bir tem
sil ile açılmıştır. Atatürk bizzat bu 
gecede bulunarak gençleri gönen· 
dirmiştir. ismet Inönü, bütün vekil
ler, diplomatik kor temsilde hazır 
bulunuyordu. Saat tam 21 de çalı
nan istiklal marşıile festival ~
ladı. Denizli saylavı Necib Ali kü
çük bir söylev söyleyerek Atatürk· 
ün Ankaraya ayak bu.tığı günün 
yıl dönümünde onun yurd gençli
ğind ~n istediği dil, sanat, müzik 
kımıldanıtına ilk küçük bir kartı· 
lık olan bu çalı,manın bir buçuk 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mali bir rezalet 

Jayonyada bir r 

Rüşvet mes' el esi 

17 kişi yakalandı 
Bunlar arasında çok mü

him şahsiyetler var 
TOKYO, 28. A.A. - Geçen temmuz 

ayında Saito kabinesinin iıtifasına ıebep 
olan •uni İpek iıine kantmıt kimıeler 
hakkında yapılan tahkikat bitmittir. Es· 
ki büyük memurlardan onyedi kiti rÜş· 
vet almak, vazifelerini yapmamak, and
larına ıadık kalmamak gibi suçların mÜc• 
rimleri olarak mahkemeye verilecekler· 
dir. 

Gazeteler, bu iıten uzun uzadıya hah-

ökonomi bakanı Bay Nakajima, 
eski demiryolları bakanı Bay Kuro
da, Furmuz Bankası eski ..;üdürü Bay 
Shimada ve aüni ipek şirketi eski müdütü 
Bay Takağı bulunmaktadır. 

. Türkiye için 
-o-

Rusyaya ısmarlanan son 
tarak makineleri geldi 
MOSKOVA, 28 (A. A.) - Le

ningraddaki Marx fabrikası, Ti.ir
kiye mensucat fabrikalarına ait 
son tarak makinalarım göndermiş
tir. Şimdiye kadar 155 makine 
gönderilmi,tir. Bu makinaların 
kurmak ekzeraizlerini yapmakta 
olan Tür kitçileri, bunları kurmak 
üzere yakında Türkiyeye gidecek
lerdir. 

Ateş - Güneş kongresi Atatürk'ün 
- ~.:-!"'~-~- klube eflerJ iği 

''Güneş~ ismini alkışla karşı/ad 
GOnet takımı Vefayı 5 -1 yendi 

·r - -- - -

Dünkü maçtan 
Dünün yegane göz doyurabile • 

cek ıpor hareketi, Takıim ıtadm
da oynanan Güne9-Vefa maçı idi. 

Oz türkçe yazı örnekleri 

----· 
bir enatanlane r . - . ..,, ... 

..,, 
• 

Dün sabah acele serpeleyip ge· 
çen karın havada bıraktığı ü9ütüc· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yol Yazıları 
Değerli arkadatım Bay Ahmet 

Şükrü Eamer, bu yaz Batı illerine 
uzun bir otomob:l yolculuğu yaptı ve 
bu yolculuğun yazılanın yÜz yap· 
raklı bir bitiğde toplayarak elimize 
sundu. 

Yolculuğun başladığı yerde yor
gunluk biter derler. Bu, o kadar doi· 
ru bir sözdür ki ben arkadaşımın d p
diri bir dü~enle kılıklayıp sıraladı· 
ğı yazılan daha okurken bile, kafa· 
mm içinde bir kurtun ağırlığıyle do
latan, bet yıllık bir yorgunluğun din· 
lendiğini duyar gibi olmuştum. 

Gündelik ya§ayıtın kapısına bağlı 
kaldığım bu be§ yıl içinde yolculuk 
özleyimi bir burgu gibi yüreğimi del· 
di durdu. Bet yıldan ber: her uğurla· 
dığım yolcunun arkasından birkaç 
damla göz yaşrrun, gizli gizli, ic;ime 
aktığını duyarım. Eteğini aürüy•rek 
giden her vapur, düdüğünü öttüre
rek uzaklatan her tren bende bu 
özleyimin aızılanru t~zcler. 

Bay Esmer, o sızıları b\r gez daha 
uyandırdı ; elimdeki bitiğin sevimli 
yapraklarını çevirirken içimin bur
kulduğunu sezdim. Salt bu kadarı bi
le Bay Esmerin nasıl içten gelen bir 
hızla yazı yazdığım göoterm,.ye el· 
verir. 

Bu bitiğ, Bay Esmerin la kendi· 
&idir. O, öz yaıayı§ında hangi yollaı·
dan ve ruuıl yürüyorsa Batı ellerinde 

de o yollardan ve öyle geçmit, ö..: 
varlığında adımlarını nasıl abaylı .v. 
a.uılı bir düzenle atıyorsa olomobılı 
ni de öyle gezdirmiş, bir Batı yolcu· 
luğunda neyi ve ne kadar görüp bil 
mek gerekli ise onlar üzerinde o ka• 
dar durduktan ıonra gör:i, ve araş· 
tırrfını başka alanlara ıürmüşt oku· 
yucularına bir tutam ıeker yedirmek 
için bir kaç okka keçiboynuzu çi ;bc· 
ten bir taknn şatafat dü,künü yo zı. 
c ı ların yürüdükleri çapraşık yold~n 
ı::itmeyerek bize bayındır ölkelerın 
~ alt canlı yÖn)er'ni bir tablo kılığ ın 
da armağan etmeği dü tünmü,, v~ 
başarmıştır. Realiste ve positif bir a• 
damın görü§ ve duyuf biçimini gÖs-ı 
teren bu bitiğ bize, çalışmaktan ka· 
faları yonılan oymanlarrn bir yn_n .. 
dan tenlerini d"nlen<lirirk~n öbür 
yandan bilgilerine yeni y n parlak· 
!ıklar vereb:Imek için nasıl bir yol 
tutmaları gerekli olduğunu da öeı·•· 
tiyor. 

Yolculuk ne yalnız gün öldürmek, 
ne yalnız gönül eğlendirmektir; bun· 
hırla b·rlikte yaıayı§ın çetnisini de
ği§tİrmek yolculuktan beklenen <>•· 
lamların en değerlisidir. Bay Esme· 
rin yazılarında ben. kendi payıma, 
bunu buldum. Olgun yazı okumawn 
tadını bilenlere Bay Esmerin !.ıtiğ!. 
ni salık verir, ke.ndiı"ni yiirelı~en kutc 
lularım. 

hına.il l'tlüştak ~,&A. Y AKON 


