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Yugoslavya' da j 
Yeni gidiş \ 

Gün geçtikçe :!:,ılıyor ki, Yu
goslavya' da Yevtiç kabinesinin it 
batma geçmesi, aalt. bir bakanl~r 
değitmesi değil, bu dost ülkenın 
iç potitikaaında da büyük değif· 
me anlamı (mana) olan bir oluştur 
(hadiae). Bu anlamı iyi öğrenmek 
için kurulutundan beri Yugoslav
ya'nın iç politikasında hangi yol
lardan yüründüğünü anmak (ha
brlamak) gerektir. 

Yugoslavya genelsavattan son
ra uluslararuı bengisine (hayat) 
Sırp, Hırvat ve Sloven kırallığı 
adile karıtınıfb. Adından da anla
,ııacağı üzre, ülke sınırları içinde, 
kökleri lslav, din ve kültürü bir 
birinden ayrı bir takım uluslar ya
fıyordu. Sırplar eski Sırp kırallı
ğmın Sırpları idi. Bir yüz yıldan 
beri da batma buyurukluklarını 
kazanmıtlardı. Hırvatlar, Sloven
ler ise, eski Avusturya, Macaristan 
Jmparatorluğunun sınırları içinde 
~tlardı,yeni uluf (devlet) ku
rulur kurulmaz anlatamamazlıklar 
belirdi. Sırplar, Hırvatlar ve Slo
venler kırallıiı bir federaaiyon 
mu, yoksa Belgrad'dan çevrilen 
bir ulut mu olacaktı? Kırallığın 
kurulutu gününde batlıyan bir çe
kişme 1929 yılına kadar sürdü. 
1929 yılında Kıral Alekıandr itle
ri kendi eline aldı. Kurultayı da
ğıttı. Ulusal ayrılıklara dayanan 
fırkaları kaldırdı. uıu,un adını bi
le Yugoslavya'ya değittirdi. Alek
ııandr'ın bunları yapmaktaki yük
ıdi: dütünceıi açıkbr. Amaç, (he
def) Yugoslavya içini:leki bütün 
ulusları bir Yugoslav ülküsü üze
rinde toplıyarak yeni bir düzen 
yarabnaktı. Ancak Yugoslav Kı
ralı uğraftıkça bu yolda yürümek 
istemiyenlerin kartılıkları da art
tı. Bu kartılığın ne kadar pek ol
Öuğu, sonunda Aleksandr'ın buna 
kurban ııitnıeıile de anlatılır. Yu
goslav Kıralına çok yakın olanlar, 
ölmezden bir kaç ay önce, 1929 
yılından beri yürüdüğü yoldan ay
rılarak ulusal bir kal>ine yapma
yı dütündüğünü söylemektedirler. 
Ve M. Y evtiç büyük Kırala en ya
kın bir adam olduğundan bunu en 
iyi bilenler arasında idi. Gerçek 
Aleksandr'ın ölüm yası bütün Yu
goslavları dayanılmaz bir acı için
'de birleştirdi. Kendisile birlikte 
yürüyenler de, kendisine kartı ge
lenler de büyük yurtseverin ölüsü 
önünde saygı ile iğildiler. 

Ulusal bir kabine yapmak çağı 
gelmitti. Ancak Marsilya ağır su
çunun ortaya attığı aorak bir sona 
vardırılmadıkça bunu başarmak 
dütünülemezdi. 

lfte Marailya olutu bir sona 
bağlandığı çağda Uzunoviç kabi
nesinin it batından çekilmesininin 
niçini budur. Uzunoviç, Marinko
viç ve Yevtiç'e kartı gelen adam
lar, yıllardan beri ülkeyi çeviren 
ulusal Yugoslav fırkasındandırlar. 
Bütün bakanlan bu fırka içinden 
ormıyan bir kabineye yardım et
mek İstemiyorlar. 

Y evtiç kabinesi hiç bir fırkaya 
'dayanmıyor. Batbakanm kendisi 
kurultay üyesi bile değildir. Bu
nun içindir ki herkesin bildiği an
lamda bir ulusal birlik kabinesi 
sayılamaz. Bugün Yugoslavya'da 
böyle bir kabine yapılamaz da. 
Çünkü Jrurulmuf belli başlı fırka
lar yoktur. Ulusal birlik, içine bü
tün fırkalardan birer ikiter bakan 
alan bir kabinedir. Yugoslavya' da 
ancak bir ulusal Yugoslav fırkası 
vardır ki bu da yıllardan beri es
ki düzenle ülkeyi çevirmekte idi. 
Yeni durumda bu fırkanın anlamı 
kalmamıttır. Ve dağılması gerek· 
tir. 

Y evliç kabinesinin İf batına 
geçmesi Yugoslavya'da daha ge
nit bir çevrime doğru atılmıt bir 
adımdır. ilk adımda Hırvat önde· 
ri Maçek'in tomruktan salıverilme• 
si de yürünmek istenilen yolu ve 
varılmak istenilen amacı gösterir. 
Y evtiç kabinesi yıllardan beri ay. 
rı Yatıyan ve birbirine gücenik o
lan Yugoslav ulusları arasında bir 
barıtın başlangıcıdır. Yeni kabi
nenin bu iyi yolda yürüyerek Yu
goslavları amaçla.nna kavuştur
ma•ı biz Türklerin de can dileği
f1ör. • -

A. Şükrü ESMER 
• 

Deniz işleri de anlaşılamadı 

1935 de ki deniz konferan 
sı da suya düşüyor gibi 

Japonya inşaat proğramlarının tek taraflı 

ilanını istihdaf eden lngiliz teklifini reddetti 
LONDRA, 29 (A.A.) - Havas bil- ninde Amerika heyeti murahhasasımn 

diriyor: hareketine telmih edileceği ve tam met-
Amiral Y amamoto, Toloyodan son nin ancak Bay Nonnan Davisle arka-

kez aldığı talimatı resmen deniz daire- d81ları lngiliz aullll"lndan çıktıktan 
sine bildinniştir. sonra bild.rileceği anlatılmaktadır. 

Dün veda öğle yemeğinden sonl'a Bay Craiı;ie, Bay Norman Davisi 
imiral Standley ile imiral Y amamoto z;yaret ederek kendisine lqiliz - Ja-
bu talimat hakkında uzun uzadıya gö- pon görii1meleri hakkında malümat 
rüımütlerdir, verecektir. 

Amerika mahııfilinin intibaı, Japon . LONDRA, 29 (A-('<_.J --: Japon ;;. 
vaziyetinde değitildik olmadığı ve Tok- ~ı Yamamoto l~ı~ ":?°~ah Stand-
yo hükUıııetinin önceden müsavat ve- ley ile yarnn saat gorupnuıtür. 
rilmedikçe inıaat programını bild:irmi- _ .A~lral .Yınnamoto Tokyodan al~.ı • 
yeceği merkezindedir. gı yem talımatın menli olduğunu IOJ'• 

Amerikan murahhas heyeti bugün lemittir. 
Londradan hareket edecek ve Japon- 1935 konferansı /ıalıyor mı? 
yanın Vapngton muahedesini bozduğu LONDRA, 29 (A.A.) - Bay Crai-
hakkındaki notasından geç vakit res- ııie, diin Bay Nonnan Daviai ıliyarct 
men ma!Uınat alınacakbr. Nota met- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

''Bulgaristan tethişçilerle dolu!,, 
------------------------------------------.. Makedonya komitesi ilk 

fırsatta faaliyete geÇebilir 
Belgrattan bir Atina gazetesine yazılan 

çok şayanı dikkat bir mektup 
--·--

Balkanlarda 
Vaziyet nasıl? 
Bulgar Baıvekili ile 
kralın arası açık 
Atinada çıkan Eleftron Viına ga

zetesi, Makedonya dahili ihtifal komi 
tesinin hala Y•tamakta olduğuna dair 
olarak aatğıda.Jci Belgrad mektubunu 
neşretmetkedir: 

Belgradda çıkan Politika gazeteai
nin Sofya muhabiri, Makedonya dahi
li ihtilal komitesi aıleyhine hükı>ınetin 
aldığı tetbirler hakkında yazdığı bir 
makalede, alınan bütün bu tetbirlere 
rağmen komitenin hakikatte infiaah 
etmediii fakat ıimd>lik faaliyetini dur
durduğu fÜpheaini göatermektedir. 
Muhabir ayni zamanda diyor ki: Yu -
goslav Kralı Alekaandr'm katli üzeri
ne Bulııar polisi, katilin bağlı olduğu 
Makedonya dahili ihtilal komitesi aza. 
aı hakkında tetkikat ve taharriyata 
koyulmuttur. BugÜn ise, o zaman tev
kif olunarak emniyet meaelesi dola -
yıaile hususi karargahlarda toplanan 

Bay Baldvin -ı 
Diktatörlüklerin l 
A 1eyhinde söyliyorl 

B. Baldvin 
LONDRA, 29.A.A. - Yeni sene mü

nasebetile yap!ıjı bir. beyanatta M. Bald 
vin, milli hükü.-netin 1934 teki eserin
den bahsett:ikten sonra meırutiyetçilik 
ile ihtililci s°'yalizm arasında ufukta 

(Devam: 5 inci sahifede) 

Bay Georgiell 

bu komite azalarının bir kı&m1 ser • 
best bırakılmış ve köylerine dönmiit • 
!erdir. Buigar reami mahafili bu ser • 
beat bırakmayı ıu suretle izah etmek· 
tedir: Yapılan tahkikat hu Makedon
yalılar aleyhine hiç bir emare meyda
na çıkarmamıı olduğu gibi kcmıite ta
rafından öldürülen adamlarm aileleri 
de bunlar aleyhine hiç bir müracaat
ta bulunmamıılardır. 

Diğer taraftan ıunu da nazarı dik
kate 8"ma.k lazım geliyor ki alınan 
tetbirler bizzat komite aleyhine değil, 
fakat cinayet ve katil itlerinde methal 
dar olmak itibariyle bu komite azalan 
aleyhine olarak alınm:ıttır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Zinoviyef ve 
Kamenef kurşuna 
Dizildiler mi? 

ATINA, 29 (Gece Telefonla) -
Londra telsizi, V ar§ovadaki lngiliz ga 
zete muhabirlerinin ZAnoviyef ile Ka
menefin dün aabah kurıuna dizildik -
leri haberini vermi§tir. • 

MiLLiYET: Ga:ı:etemi1' makineye 
verilinceye kadar ba haebri teyit ede 
cek hiç bir malumat ırelmemiftir. 

Bayram Pazara ... 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Di 

7anet itleri reisi bayramın 6 lkincika
nun paz .: ıününe rastladığını ilin et
mektedir . 

Öz Türkçe sözlük 
İçin k.elimeler 

Şimdiye kadar 200 
"elime tetkik edildi 

Türkçe, Oımanlıca ve 
F ransı:r;ca 

kolları teşkil edildi 
ANKARA, 29. (Telefonla) -

Dil cemiyetine bağlı olmak üzere 
bir " lügat hazırlama kolu,, teıkil 
edilmittir : 

Ulus gazetesinde her gün top
lanmakta olan bu kolda Bay Falih 
Rıfkı Atay, Bay N ecmeddin Sadık, 
Bay Ali Muzaffer, Bay Fuat K~prü
lü, Bay Dr. Saim Ali, Bay Naim A
nat, Bay Naim Hazım, Bay Fazıl Ah
met çalıımaktadırlar. Lügat kolu 
Türkçe, Osmanlıca, Fransızca kollo
rı olmak üzere üçe ayn}mııtır. 

Türkçe kolu : Derg ' de basılmamıt 
fitlerle Türkçe kamuslardan en mü
nasip k&rJılıkları. 

(Devamı altıncı sahifede) 

B. Tevfik 
Rüştü Aras 

Önümüzdeki hafta Cenev
reye giderken 

Atinaya da uğrayacak 

-. . 'Bay Tevlilt Rüftil Araş 

Dıt itler Bakanı Bay Tevfik Riiftü 
Aru Milletler Cemiyeti toplantwnda 
bulunmak üzere ikinci ki.Dunun haf
tasında Cenevreye ııidecek, fakat ön
ce Atiııaya uğrayacaktır. Tevfik Rüı
til Aru ııeçen defa Atinaya uğrayı • 
ımda yarıda kalınıt olan ekalliyetler 
meaeleai etrafındaki müzakereye de • 
vam edecektir. Yunan hükumeti bu me 
sele etrafında hükümetimize ba.zı tek 
liflerde bulunınUJtu. Tevfik Riiftü A
ra• hu tekliflere karfo1 hükümetimizin 
noktai nazarını Yunan hükUıııetine an
latacaktır. ------··------

Bay Laval 

Fransa dış bakanı 
Rom~ya gidiyor 

-o-

' 

Fransız - ltalyan yakınlığın
dan lngilizler de memnun 

PARIS, 29 (A.A.) - Bay Lavalin 
Roma seyahati hakkında Entranıijan 
gazetesi diyor ıu, 

"Franıız dıt it· 
!eri bakanının dile
gı ve Bay Muuo
lini tarafından gös
terilen hüınü niyet 
müsait bir netice Ü· 
mit edilmesine ve 
Franıız diplomasisi .. 
nin başkanı tara
fından Romaya ha
reket tarihinin tes
bitine imkan ver· 
mektedir. 

Bazı ma1Umata 
göre Bay Laval ge- Bay Lava! 
lece4c hafta hatla-
rında Romaya gidecektir.,, 

LONDRA, 29 (A.A.) - Fransa i
le lıalya arasında anlaşm" yolunda i

(Devamr 6 ınc 1 sah ifl·dc) ....................... _ 
Hav yapmıyan, ütü tutan, çok 

dayanan en iyi desenli 

ilk Türk Kumaşı 

YÜNİŞdir 
Satıf deposu : Yeni Postahane 

caddeai, Tayyare piyangosu 
kar,ıaında Zeki Riza mağa

-~ zası Telefon : 20485. 41.ıl 

Milliyetin yeni adıdır 

Tel: { Müdür : 24318. Y a11 itler i m ü dür ü : 
idare •e Matbaa : 243 10. 

243 19. 

Fırkanın bü.11ük konpresi 

Dört yıllık tecrübelerden 
istifade edilecektir 

•• 
Ünümüzdeki baharda Türkiye yeni ça-

lışma · amaçlarına doğru hız alacak 
B. Recep Peker'in söylevi 

KUT AHY A, 29. A.A.--
Cumhuriyet Halk Fırkası 
genel kab"bi ve Kütahya 
saylavı Bay Recep Peker 
dün gece Kütahya Ha!k 
Fırkası tarafından veTileo 
ziyafette aıağıdaki nutku 
söylemittir : 

Değerli arkadaşlarım, 
yurtdaılanm, kentdaıla• 
nm, 

Bugün öğleden sonra 
saylavınız sıfatiyle Kü• 
tahyalılar ile fırka arka· 
daılarımla Ye fırka arka· 
daınn değer ve sevgisi i· 
le kucakladığım Külah· 
yalı yurtdaılarunla u
ZllD boylu konuıtuk. Bu 
konuımayı timdi Türki· 
yenin yeni rejimine te
mel olan ve yeni gidiıi· 
mizdc irade kuvvetini te1-
kil eden Cumhuriyet 
Hallı fırkasmm ııenel ki• 
tibi sıfatiyle konuıtuk. 
Arkadaılarnn yakında 

fırkaca bir belediye seçi-
mi imtihanı geçirdik .Bu imtihanda yüz 
alo ile çıktılı:. Bu seçimde Türkiye hal
kmın üçte birini teıkil eden ıehjr ve ka· 
sabah yurtdaılar rey verdiler. Hallan 
r-eye 1ıtiralı: nisbeti bizim devrimizde ve 
bundan evvelki devirde ııörülmemit bir 
çolduk aneder. Qte taraftan intilıabçı
lann hepli reylerini Cuınuriyet halk 
fırkaaınm ııösterdiği namzetler lehine 
kullandı. 

• 
lnkılab dersleri 

Bay Recep Peker 
Rey veren milyonlarca yurdda§ ın yal

nız yüz kadarı yalnız fırka listelerinde 
yer almıyan Cumhuriyet Halk fırkasıa'l 
menıup insanlara rey. veı:~i. Bu netice 
bütün halkın fırka erensiplerini anlama• 
da ve hükilmetin çalıtmalannı takdir e
düp beyenmede ileriye doğru mesafo 
aldığını ııösterir. Bu fırka için öğünült
celı: ve ulus birliği baknnından güveni-

(Devamı S inci sahifede) 

Devrimler feragatla ve 
samimi inançla kazanılır 
Bay Mahmut Esat geçmiş devirlerin 
hangi noktalarda sürçtüğünü anlattı 

lnkilip enstitüsü ders• 
!erine dün de devam e
dilmittir. 

Dünkü derıi saylav 
Bay Mahmut Eıat nr • 
miıtir-

Bay Mahmut Eaadm 
denini aynen yazıya. 
ruz: 

"Arkadaılarım, 

"Geçen dersimizin to
ımnda lspıırlaküs hareke
tini mütalea ediyorduk. 
Bunun programını, ne -
ler istediğini ve dövüıtü. 
ifuıü, kaybettiğini ııör -
dük. 

Osmanlı oğullan tarl• 
hinde Bedrettini Simavi 
hakkında aöylenen sözler 
p"bi Romalı tarihçiler de 
lspartaküs hakkında söy
lediler. Onu alelade bir Bay Mahmut Eaat dersini veriyor 
qkiye, bir derbeder olarak tanıttılar. 

Fransız ansiklopedisi ise lspartaküı 
hakkında ıöyle ıöyliyor: 

Bu adam kendisini bilmez alelade bir 
adam, bir serseri, bir zalim bir taki 
değlldi. Bu istediğini bilen halk için 
ça)qan mahir bir kumandan, azim sa .. 
hibi bir tef, merhametli bir hasım idi. 

Lüzumsuz mezalimin önüne daima 

Ô:z Türk!;e yazı örnekleri 

ııeçmek istedi. Eoirlere lüzum olma -
dıkça ender olarak sertlik göaternı: ı 
tir. U Martin de Bedreddin için diyor 
ki: Bedreddini Simavi dünya tarihin
de en alim sayılacak bir adamdı. 

Alelide bir zalim, bir serserinin bıı 
kadar büyük fikirler ileriye ıürnıesi 
imkanı yoktur. Tarih bunu gösteriyor. 

(Devamı S inci sahifede) 

YAŞAR BEŞMART?! 

Sevdiğim, saydığım tanıtıklarla; az 
veya hiç bilişmediğim Ulusdaşlanmm 
çoğu, omu.zumu avuçluyorlaı-, elimi. 
kavrıyorlar, kardetçe buyuruyorlar: 

- Bana bir soyadı hul! 
Eğer birkaç aolukluk bot uzam varsa, 

hemen ıunu anlatıyorum: 
- Benim yiğit, aköz bir yükümdeıim 

var. Bir gün o da bunu bana dedi. Ben 
d~ ona dedim ki:: bunu benden isteme; 
kendinden, buglinedok s~rüp gelen ya
taYışırun acı, tatlı olgularından js te, on· 
)arın içinde cra ! Göreceksin ki benim 
bülacağnndan daha güzelini, daha ko
lay bukırsun. 

- B:>nim kırk beş yıllık yaşayışımda 
ne olgu var kı didikleyjm de bir soyadı, 
çıkarayım? şunu açık 5Öy1e, "seni atla· 
tıyorum" deyiver! 

Bu yiğit emekdaıın ıcığını cıcığını bil
diğim için dedim ki: 

- lncihne beni! ben ıcni atlatmıyo
rum. Söyle hana adın ne? 

AkaGUNDUZ 
- Falan .•• ama ben onu da Türk:eş. 

ı : receğim. Ozadımı da bul. 
- Buldum değil! sen buldun ııitıi ! 
- Ne ola ki? 
- Yaşar Beşmart! 
Birdenbire kavrayamadı. Anlattım: 
- Genci ıava§ında sen topçu idin. 
- Oyleydim. 
- Çanakkale'de, topunun kl\ması ya. 

nındaydın. 

- Oradaydım. 

- Bet (13) mart günü tanyeri ağa-
nrken Anla~rkla~'ın yılmaz1an yaylrma
teşe bulaştılar. 

- Ne gündü o gün! 
- Sen, batıyadak ateşetıin. Oylesine 

aleşetıin ki ... 
- Yalnız ben, değildim! 
- Sus! öylesine ateşeıtini>: ki ... ba-

tan Yılmazların, parçalanan çelikdaıla
rmın amiralları; parmak birliği edip, dit 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

• 
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lttihad ve Terakki! 
(Bı\Hı\ED:JIN ŞAKIR BEYiN BI RAKTl~I VESiKALARA GÖRE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan : A. C. 

Almanların Bağdat, Avusturganın 
Balkan politikası, Rusların 

Boğazlar politikasını önlegordu 
"Bize karşı büyük darbeyi vurdu· 

!ar!,, sözü ile Baron Martalı Kanu· 
nuevvel 1911 de kartılamıt Çariko
un tefebbüsü hakkında "büyük bir 
heyecan iç·, de., izahat vemıif, Rus 
ya tarafından istenilen şeylerin da
irei ~umulünü çizmit ve bunların 
"Türk devletinin Rus himayesi al
tına girmesi demek olacağı,,nı söy
lemi,, Rusların İngilizlerle anlattık 
tan sonra böyle bir tetebbüste bu
lunmuş olmaları lazimgeleceğini ve 
ıayet böy!e bir anlatma varsa bu
:ıun itilii.fi müselles tarafından Ber 
!ine ve Viyanaya kartı vurulIDUf 
l>ir darbe demek olacağını anlat
mıttır. Alman sefiri Asım beyin bu. 
sözlerini dinlemit, o fikirlere tama. 
mile iştirak etmekle beraber onla
ra kartı bir vaziyet almaktan çeki
nerek yalnız dinlemekle kanaat ey
lemittir. Baron Marpl Boğazlar 
meselesine dair gönderdiii rapo
runda diyor ki: 

"Türkiye Trablusgarbı ve Binga
ziyi kaybetse bile gene muazzam 
bir devlet kalabilir. Halbuki Ruı 
harp gemilerinin Boğazlardan aer
best bir surette geçtikleri andan 

birliğiyle parmak mrdılar. 
- Sonra öğrendik. 
- Sus! beni din1e! 
- Kulak kesildim. 
- Tüıic yaylımateıi ha bitti, lıa bite-

cek derken; gövdenin cindon1ğunda bir 
ıerapnel patladı. 

- Gerçek. Ammada patladıydı bau.I 
- Sen yuvarlandın. Sol kiireğinden 

yaralannuştın. Şimdi kürek kemiğinin 
dörtte iiçü yoktur. 

- Yoktur. 
- Sol kolun, sağ kolun denlü dinç 

«ğildir. 
- Değildir. 
- Kumandan Cevat Pllf&-
- Y anlıı söyleme! General Cevat, 

de! 
- General Cevat senin adını Orduya 

ünledi. 
- Hem günlerce ünledi. 
- Silına Ulu~ aavaı madalyaıı ver-

diler. 
- Verdiler. DÖfeğimİ.n bafucunda a

odıdır. 

- Olmedin. Y aıryorıua. 
- Yaprım ya! l:ien Atatürk'ün kur-

tuluf savaılanna ela girdim. 
- Be kardetim! be emekdaşım! öza

dını, ıoyadım ne diye benden istiyorsun? 
aenin özün <ie, soyun da, ıopun da beı· 
belli! 

- Belliyse söyle! 
- Yaıar Beşmart! 
Arkadaşım çok ıcvindi. Gözleri ışıl

dadı. Yaş bile doldu. 
- lıte, dedim; kiıi özadını, soyadını 

ararken Y"i"Ylf yıllarının acı tatlı bu 
denlü arulannı gözden geçirmeli. Ken· 
dine ona göre bir ad bulmalı. 

Sevinci arttL Gene dedim: 
- Yüz yıl Öteyi tasarla! torunların 

"Ded~z bu iki adı neden almıı?,, diye 
•orarlarsa." anaları, onlara radyo • ruekt· 
rik sobası baıınua bunları anlatacaklar! 

Daha çok &evindi, gitti. 
Sandım ki (Yatar Bqmart) olacak. 
Bir ıaat ı.onra Ulkü .t:.nciımcnine gel-

di. Kulağıma eğildi, fısıldadı: 
- l:.k"lı: oma, l>aD8 yerinde iki ad 

buldun. Ama ben bugün Kiıiliğo (Nüfu
sa) bildirik (beyanname) verdim. Soya
d.mu: "Kavrama.ı:" diye gösterdim. Olan 
oldu, böylece kalam. 
!!1111!1 
Anladım ki benim söylediklerimin yü

celiğini, ya kavrayamam.ıı, veya kavra!· 
mamıılar. Seven ve sayan yüreğim acı 
acı bur4<ularak, ağu ağu gülümsedim: 

- Yeni adm uğur ıetire Kavramaz 1 
dedim. Eier dediklerimi kavrasaydın a
dın yarın ya (Yaıar Bep>art) olurdu, 
veya (Ka .... .ı. Beıu.rtl) 

Bir: 
- Eksik olma, dabaJ 
Yiğit arkadat"" bunu da kavrayama• 

dı. içime düıen kor, bu sözedd< benliği. 
mi yakıp kavuruyor. 

. . . 
Ulu Ulusdaşlanm! saym okuyanla· 

nm! Benden ıize birkaç salık: (tavı.iye) 
1 - Kendi öuduıala soyadıDtZı ken

diniz bulunuz. 
2 - Yatar Befmart açıktır. Arkada

tımın bir benzeri varsa o al11n. 
3 - Ozünüzü ıoyunuzu kendi öz 

benliğinizde arayınız. 
Bew bırakınız. Ben bu yazımla; ba

ialn- emekdaıınun ı.......,.ıısrzlığma yak
tığım ağıtın ağ-uıu ile avunaynn. 

AKAGUNDUZ 

tanışık - aşina . 
Uzam - zamanım. 

Ak3z - aaf yürekli. 
Olgu - hadi.ee, vaka. 
Genel savaşı - harbi umumt 
Anlaşıklar - müttefikler. 
Yılmaz - dri tnot. 
Batıyad.ık - guruba kadar. 
Cindoruk - burada "Beynibalasında" 

maruısınadlf. Cindoruk. bir dağın 
en son sivri nolrt:lsma derler. Uy
durma değildir. 

Ünlemek - Ça[:'tt'lllak, haykırmak 
Onlenmek - Şöhret bulmak. 

Madalya - ben Türlı:çesuu rıyorum, 

t:enuz bu!am>dım. 
Arular - Hatıralar 

itibaren Osmanlı devletinin istik
lali tamamile suya dütmüt olur ..• 
Evvelce söylediğimi burada da tek
rar ediyorum: Rus zırhlıları Boğaz 
içinden geçtikleri gün Rusya İı
tanbula hakimdir. Paditah ondan 
sonra yavat yav::' Buhara emirinin 
derecesine kadar sukut eder. Ecne
bilerin menfaatlerini korumak için 
sefirlere artık hacet bile kalmaz, 
konsoloslar kafi gelir. Türkiyenin 
Avrupa kıtaundaki arazisi Rusya
nm keyfine bağlanır. Çünkü Türk 
!erin askeri nakliyatı Rus donan
masının hakim olduğu sulardan ge. 
çecek olursa,, Türk aeferberliği 
de hiç hükmüne iner. Ruslar Bo
ğazlara hakim olduklan takdirde 
bundan Bağdat hattı da mutazarrır 
olur, çünkü o hattın bqlangıcı Os
manlı Payıtahtmın kartıımda bulu
nuyor.,. 

Görülüyor ki Almanların Bağdat 
hattı siyaaeti ve Avusturyalıların 
Balkanlarda takip ettikleri politi
ka Rusyanın Boğazlar hakkındaki 
emellerine nail olmasına bir dere
ceye kadar ıet çekiyordu. Arada 
yalnız bir İngiltere kalıyordu. Bu
nu da Türk siyatl ricali gerekse 
Alman ve Avusturya kendi arııJa. 
rmda hallediyorlardı. 1907 deki İn
giliz • Ruı mukaveleıinde gizli bir 
madde mevcut olduğuna berkeı 
kanat getirivordu. lranm takıimin
den batka Türkiyenin dahi nüfuz 
mıntakalarına taksiminden bahiı o 
lan gizli maddeye istinaden Ruıya
nın, Boğazlar meselesini Rusya le
hine halletmek için mutlaka İngi
lizlerden mfüaade almıt olması la
zımgeleceğini kat'iyyen biliyor gi
biydi. Alman sefiri Berlin hariciye
sine gönderdiği raporunda gene di
yordu ki: 

"lngilterenin Basra körfezinden 
itibaren frakın İçeri taraflarına ka
dar o kad"r büyiik menfaat1eri 
vardır ki lngilizlerin bu havaliye 
sahip olmalarına mukabil Rusların 
Boğazlardan serbest bir surette 
gelip ıı-ecmeleri onlara pek ucuz 
görünür. Bağdat hattının Rus • İn
giliz noktai na:>arına göre en basit 
bir surettte halli de bundan ibaret
tir. Çünkü Rusya anahtarlardan bi
risini ve İngiltere de ikincisini eli
ne l!eçirmis olacaktır.,, 

Alman sefirinin gönderdiği bu 
rapor Ü'ZP .. ;rt 0 Al,,,.,n.," hi;t,..~,nıeti 

mutlaka Türkiyenin zararına Ru,. 
larla ımlaşmaktan vazgeçmiş ola
caktı ki sefire 3 Kanunuevvelde 
l!Önderdiği talimatta demi,ıi ki: 
"Türkiyenin mutlaka kabul etme
si la:>ımıı-elmeyen ve devletlerin 
muvafakatine muhtaç bulunan Rus 
teklifinden dolavı o kadar heyeca
na kapı'masını Alman hllriciyesi
nin anlavamadığ!Jlı Asım heye an
latınız. Ruslardım maksatları hak
kında fazla izahat istr>mesini ve 
bu rnretle Rusların daha ziyade a
çılmalarını temin eylemesini ken
disine tavsiye ediniz ••. Rusların 
pek ziyade dikkat nazarını celbe
den bu tavrı hareketlerine Almıtn
ya~ın önayak olması için hiç bir 
munasebet yoktur • ., 

Almanyanın Yerdiği bu yeni ka
rar. üzerine İstanbulda yeniden bir 
İslavlık ve Cermanlık mücadelesi 
büt;Jn •iddetile ba, göatermitti. Fa
kat Osmanlı devleti için yapılan 
hu mücad~lede Osmanlı ricali bat
lrca rollerı oynamaları lii.zımgelir
ken, seyirci kalıyorlardı. Çünkü 
onların elinde hiç bir kuvvet ve nü
fuz yoktu. Olsa olsa arada sırada 
bir devletin Türkiyedeki menfaat
lerini diğer devletin menfaatlerine 
kar'ı harekete getirmekten ibaret 
bir siyaset rolü oynanıveriyordu. 
Yoksa devlet herhangi tehlikeli 
bir mevkie dütmüf, biribirine zıt 
olan o muhtelif menfaatlerin biri· 
birlerine çarpıtmasından Osmanlı 
devleti için faydalı bir netice hasıl 
olması bekleniyordu. 

Fakat, Umumui harp eınasında 
ve harbi mtüeakip Avrupa devlet
leri tarafından nefredilen diploma
si ve siyasi raporlar tetkik edilecek 
olurşa muhakkak olarak fU netice 
çıkıyordu ki Rusya ve İngiltere 
Suriye havalisini Fransaya vermek 
suretile Tür1<iyeyi taksime çalıttık
ları halde Türk;yede iktisadi ga
yeler takip edc:ı ve Bağdat hattı
na pürüzsüz bir şelcilde sahip ol
mak isteyen Almanya ile Balkan
lardaki devletlerin büyümesı ıden 
v~ Rus nüfuzu a tına geçerek bü
yul; bir tehlike olmasından korkan 

MiLLiYET PAZAR !O K.lNUNEVVEL 1934 

HARİCİ HABERLERi 
Uluslar kurumunda 

Bir yıl içinde 
Yapıla~ çalışmalar 
Bilanço gelt!cek yıl için 

ümit vericidir 
CENEVRE, 29 (A.A.) - Uluslar 

ara11 genel katipliği yıllık çalrtma bi
ii.nçosunu neıretmiıtir. Bu faaliyet faz
la bir nikbinlik göstermemekle beraber 
gelecek yıl için büyük ümitler besle • 
mektedir. 

Bu bilançoya, 1933 buhranlarından 
sonra 1934 yılı silahsızlanma müzake
relerinin geri brrakılması ve uluslar a
raıı münasebetlerinin zorlaımasım 
kaydettikten sonra Efganistan, Ekva
tör, ve Sovyetler birliğinin uluslar a
rası derneğine ginneıi, Sar reyii.nurun 
bir usul içinde ve bitarafane hazırlan
ması ve nazik bir mesele olan Macar .. 
Yugoslav ihtilafının hailini memnuni -
yetle bildirmektedir. 

1934 yılındaki siyasal iılere gelin • 
ce, bilanço Latin Amerikası meaeleleri 
Üzerinde durmakta ve Peru • Kolom• 
biya ihtilafının neticelenmesinden <lo
lıryı sevincini ııösterdikten sonra, bü
tün azanın siliı'h ambargosunu kabul 
etmeleri ıuretile Şako ihtilifının da 
neticelenmesi )çin yapılan gayretleri 
zikreylemektedir. 

Keyif venci ve uyuıturucu madde
ler ticaretine ıelince; andlaımalarm 
daha kat'i ve daha umumi bir ·surette 
tatbiki sayesinde, meşru ticaret tedri· 
cen azalmıştır. Şimdi uluslar derneği 
muzır maddelerin gayri meşru tıicare -
tini men için uluslar arası bir muka
vele projeıi hazırlamaktadır. 

Filipin adaları 
Dominyon atatüsünümü 

kabul edecek? 
NEVYORK, 29 (A.A.) - Ameri

kan gazetelet"i, Paaifik denizindeki u
mumi durum yüzünden, Filipin adala· 
nnın tam istiklil t<lhlikeshrden kaçına· 
rak Dominyon statüsünü kıd>ul edece· 
ğini :yazıyorlar. 

Halen Filipin adalarında balunan 
Amerika ayan komisyonunun bu hu
susta tekliflerde bulunacağı bildirili. 
yor. 

Komisyon, istiklil hakkındaki ka
nuDCla göz önüne abndığı gibi ticari 
m:inase!habn kesilmesi yerine, sıkı b .. 
ökonomik münasebete muvafakat edil
mesini Amerikadan iatiyecektir. 

Zeplin balonu 
Yakında cenubi Amerika 

hattında i~leyecek 
BERLIN, 29 (A.A.) - Röyter mu

habiri tarafından malümabna müracaat 
edilen M. Ekner, yapılmakta olan iz -
129 zeplininin Jııponyaya kendi va11 -
taları ile gideceğine ve Mançuko bak
laları ile mübadele auretile sablacağına 
dair hah rleri tekzip etmiş ve demiştir 
ki: 

"- Lz • 129 zeplini, Rio de Janei
ro' da birinci teşrinde bitirilecek olan 
hangar yapıldıktan sonra cenuhi Ame
rika hattında işliyecek ve 'birleşik A. 
merikaya birkaç uçuş yapacaktır." 

Çinde veba 
NANKIN, 29 (A.A.) - Nankinin 

iki yüz mil şimalinde T singkiang ya• 
kınlarında binlerce kişi vebaya tutul
mu tur. Buradan doktorlar ve yardım 
hcy.tleri gönderilmiştiı-. 

-o-

Yunan tabası olmıyan 
Rumlar 

ATINA, 29 (Milli,et) - Yunan 
tebaası olmıyan Rumların Y .unaniıtana 
gelerek yerleşmelerini meneden bir 
kanun yapılım9b. 

Bu kanunun bazı tiddetli kıımıla· 
n tadil olunacaktır. 

Atiaada büyük bir telsiz 
merkeı.i 

ATINA, 29 (Milliyet) - Markoni 
müessesesi Atinada büyük bir telsiz 
medı:ezi yapmak üzen hükumete ba
zı tek)İfi«de bulunmuftu. 

Dün toplanan büyük münakaliıt 
meclisi bu teklifi tetkik etmiıtir. iki 
tuafın da bazı prtlardan vazgeçerek 
bir itilafa yımlacağı ve telsiz merke
zinin yapılacağı haber alımn11tır. 

1 nane kuçuk haberle 1 
Madrit mahkemeıi eıki reisicum

hur Azana ile saylav Bello haklarında 
takibat icrası için biç bir ıebep ıörme• 
diğinden Barselonda bir vapur içinde 
mevkuf bulunan iki fBhsın serbest bı • 
ralolması için emir venniıtir. 

• Son ıene içinde Kanada nüfusu 
185 bin kiti artmıştn-. Bugün Kana -
danm nüfusu, 10,835,000 kişidir. 

* Uluıla!: arası adalet divanının eı .. 
ki başkanı Adatci dün Amıterdamda 
ölmüıtür. 

Yugo•lavyada 

Milli fırka M. 
Y evlice muzahir 

M. Y evtiç hükumetiyle tam 
bir anlaşma yapıldı 
BELGRAT, 29 (A.A..) - Yugos

lav milli fırkası merkez komitesi, yeni 
ı.iyasal durumu tetkik etmek için dün 
toplanmış ve bu dununun bir inkiıahm 
takip suretile hük\ımetin icraab bak • 
kında bir bükum vermeği onaylamıt
tır. 

Komite azası, toplantıdan sonra, 
gazetecilere, kenclilerile Y evtiç büku
meti ara11nda bir anlaşma yapılmıt ol
duğunu bildimıiılerdir. 

Yugoılav;yadaki Mac<Ular 
BUDAPEŞTE, 29 (A.A.) - Yu

goslavya ajansı bildiriyor: 
Bazı Macar ve yırbancı ıazeteler Y u· 

goslavyllrun Macar tebaasmı ülkeden 
çıkarmağa devam ettiklerini yazıyor
lar. 

Halbuki kaç.-ılan 22 kitiJ.ik son 
grup bu ayın on befônde gitmiı ve 
bunlara işlerini düzeltmek için de müh· 
let verilmiıti. 

Ba tarihten sonra Yugoslavyadan 
biç bir Macar grupu aynlnıamııbr. 

Marsilya suikastinclen soma Y uıos
l11VYada oturan ecnebiler arasmda ya
pılan ıırattırmalarda Y uııoslav pasaport
ıarla yakalanan ve Y ugoslavyada o
tumıalvı muvafık görülmiyen Macar
lann lislelİ bu aon grup ile kapan
Rllfla. 

Hindistanda 
Gandi men.&ucat amelesini 

greve teşvik ediyor 
BOMB ... Y, 29 (A.A.) - Gandi 

mensucat amelesinin davaıına iıtirik 
ederek üçretlerin yüzde 10 indirilmesi
ni haksız bulmuı ve ameleyi protesto 
grevi ilan etmeğe öğiıtleıniıtir • 

it kurumlan hakeme müracaat et
meği istemişlerse de patronlar bu tek
lifi reddetmişlerdir. 

Mücadelenin bilhassa Ahmet Aba. 
ta tiddetli olacağı zannedilmektedir. 
Hind.iıtanın ikinci mensucat merkezi 
olan bu şehirde 200 bin amele ~alı1· 
maktadır. 

Demir sanayii 
-o-

M. Stalin başarılan i~leri 
takdir e::l;yor 

MOSKOVA, 29 (A.A.) - Sovyct
ler demir ıanayiinin yıllık plinrrun is
tenildiği gibi başarılmasından ötürü bir 
heyet, Bay Stalin, Molotof ve Orconi
kidzeyi ziyaret etmiı ve elde edilen za
fer dolayısile Bay Stalini tebrik et
miıtir • 

Bay Stalin verdiği cevapta demİf· 
tir ki: 

"Teknilı. bir surette yetişmiş çok az 
adamımız vardı ve bunun için iki ıık 

karıısmda idik: Ya mekteplerde o
kullara teknik ıe:rler Öğretmek için 
makiı.e istihsal ve işlenmesini 10 yıl 
sonraya bırakmak, ve yahut derhal i
ıe baılamak. Bu ikinci şıkkı seçerek 
teknik bir surette yetişmiş işçi olma
ması yüzünden yapılmaıı icap edecek 
fazla masrafı ~ıkça ve bilerek göze aJ. 
dik. Bu devre içinde çok makine boz· 
duğumuz doğrudur, fakat unsurların 

en pahalısı olan ( vakıt) ı kazandrk ve 
kadroların en kıyınetlisini meydana ge· 

tirdik.,, 

Karnera çarpıııyor 
RIO DE JANEIRO, 29 (A.A.) 

Karn.,.,.a ile Paolino Uzcudınn arasın • 
daki, büyük bir alaka ile beklenen 
boks maçı S ikincikanunda yapılacak· 

tır. 

Lindberrin çocuğu davası 
NORFOLK (Am..-ika) 29 (A.A.) 

- Tayyareci Linılbergin çocuğunu öl
dürmekle müttehem Hauptman'ın 2 
kinunusanide ıörülmeğe başlanacak 
davasında, Bayan Lindberg, bizzat p

hitlik edecektir. 
Bir diğer fBhit te, çocuğun fidyei 

necatı meselesinde, ıiipheli pazarlık 
]arından dolayı bir yıl hapiste yatmıı o
lan Kurtestir. Kurtes, 1932 senesinde 
bu pazarlıklan Hauptman ile yapımı 

olduğunu, and içerek söylemeğe haztr• 
dır. 

-o-

Kongo - Brüksel hava 
postası 

Avustı:rya Türkiyenin tam olarak 
kalmasını, Türkiyenin güzel göz)c.

1 
ri için değil, fakat kendi menfaat
leri için kat'i ve ciddi bir surette 
istiyorlardı. ı 

BRUKSEL, 29 (A.A.) - Kongo
ya giden kraliçe Asırit'in tayyaresi 
yere inince, halk Kenvaller ile Franc 
Hemme'un zaferlerini karşılamak için 
tayyare meydanına hücum etmiıtir. 

Yüksek memurlar tarahndan res· 
men kabul ec1ilen tayyareciler yolculuk
ta jnİş yapılmak.:nzm yardımsız bitiri -
ler Niamey - Leopoldville '·ısınının 
çok zorlukla geçtiğini .öylcmişlerdir. - Bitmedi -

Soyadı nizamnamesinin son şekli 
'ANKARA, 29 (Telefonla) - Devlet Şurasında değişikliklere uğ -

rayan soyadı nizamname projesi kat'i şeklini aldıkat nsonra Resmi Ga 
zetede neşrinde bazı yanlışlıklar olmuştur. Resmi Gazete bu hususta bir 
tavzih neşretmektedir. Bu tavzihe göre neşrolu:ıan 6 ıneı 11addenin 
ıon fıkrası kaldırılmakta, 1 inci, se kizim:ı, 21 inci maddeler de şu şek· 
li almıftır: 

Madde 1- Yabancı ırk ve millet isim:eri soyadı olarak kullanılamaz 
Madde 8 - Bir aşirete ve kabileye ilişik anlatan soyadları kullam· 

lamaz ve yeniden takılamaz. 
Madde 21 - Evliliğin feshini veya boşanma hallerinde çocuk anası 

nın yanında bile olsa soyadım seçme hak ve vazifesi babanındır. 

Irak hariciye nazırı Ankarada 
ANKARA, 29. A.A. - Irak hariciye veziri Nuri Paşa bu sabah 

saat 9,50 de ek.prese bağlı husuai bir vagonla ve beraberinde katibi 
olduğu halde şehrimize gelmiş ve durakta dışarı işleri bakanı Bay 
Tevfik Rüştü Aras ile dışarı işleri genel kı'itibi Bay Numan Melemen· 
coğlu ve bakanlık birinci ve protokol daireleri müdürleri ve Irak elçili 
ve elçilik ileri gelenleri tarafından kaı ş•lanmıştır. 

Nuri Paşa, A11I.ara Palasa ir:ım iş, ve öğleden evvel dış bnkanı Bay 
T evlik Rü1tü Araa'ı ziy_aret etmiş ve bu ziyaret iade edilmıttir. 

Nuri PQfa öğl.a yemeğini husuıi olarak otelde yemiştir. 

Karadenizde korkunç fırtına 
BOLU, 29. A.A. -- Bugün şehre ilk kar düştü. Ve her tara/ beya· 

za büründü. Kar devam ed;yor. 
SAMSUN, 29 .• ı.\.A. ·- Karad enizde korkunç bir fırtına vardır. 

Dündenberi vapurlar yolcu ve eJYa alıp vermiyorlar. 

]aponuadarı gelecek mallar için 
ANKARA, 29 (Telelonla) - 5-12-1934 tarihine kadar Japonya· 

dan yola çıkarılmıf maliara ait olup Japonyadaki fahri konıoıosluklan 
rnızca vize edilmiş menşe şahadetna- melerinin bu memleekttı:ki biiyülı • 
içimiz tarafından vizesi aranmaksı • 21n kabul edilerelı Japon mallarınc 
n itilıilname hükümleri da:•esinde nıC'mleketimiu ıokulmaı: kararlaıt 
11 ılmlfllr. 

Bakanlar he,qeli akşam toplandı 
AN KARA, 29 (T eleFonla) - []akanlar heyeti dün ak,arrı üzeri 

toplanmış ve toplantı geç vakte kadar devam etmiflir. 

B. Venizelosa suikast davası 
ATINA, 29 (Gece telefonla muhabiri mahsusumuzdan) - Yüksek 

Adliye mecliııi Atina istinaf müddeiumumisi Riganahoaun (VenizelN 
suikasdi davasının müddeiumumisi bu zattır) Korlo adasına nakline o
nun yerine de Atina polis müdürü Gazerenosun tayinine akrar vernıi~ -
tir. 

Ökonomik konsey Türk - İngiliz 
Atinada toplanıyor Ticaret anlaşması 
Toplantıda bulunacak olan\ Görüşmel~yakında baş-

Türk üyeleri liıyor, yumurta meseles 
AN~~ARA, 29 (A.A.) - Ankarada ANKARA, 29 (Telefonla) - lngi. 

imza o!Jnan Balkan antlapnası statü• !izlerle yeni bir ticaret uzla§llUlaı akli 
sü Balkan devletleri arasında ökono - için bugünlerde görüJtDelere baılan· 
mik münasebetleri arttırma yollarını masına intizar edilmektedir. 
araıtırmak üzere tesis olunan ökono • Okonomi bakanlığı efkarı umumi· 
mik konsey gon kanunun Üçünde Ati · yeyi ~on günlerde alakadar ebnit bu
nada toplanacaktır. 

.Bu toplanbya Türk ulusal komite· 
si Üyesi olarak Trabzon saylavı B. 
Hasan Saka, ökonomi bakanlığı müs
teşarı Bay Faik Kurtoğlu, dış işleri 
bakanlığı ticaret işleri genel müdürü 
Bay Vedi, fürkofisi başmüşavirlerin
den Bay Burhan Zihni ve iş hankaaı 
genel müfettişi Bay Sami iştirak ede -
cektir. 

Komiteye eksper sıfatile Türkofisi 
Balkanlar masası tetkik şefleri Bay 
Huldi Sarban ve Bay Melih, Cumlıuri· 
yet Merkez bankası kambiyo şefi Bay 
Cabir, Balkan komitesi büro şefi Bay 
Şinaıi ve dış işleri bakanlığı müdürle • 
rinden Bay Ali refakat eyliyecektir. 

Türk ulusal komitesi Üyelerinden 
bir kısmı bugün lstanbula hareket et
miştir. Bir kısmı da yann hareket ede
cektir. 

Komite, 31 ilk kanun günü lstan -
buldan kalkacak vapurla Atinaya gi • 
decektir. 

İç işler bakanı Ankarada 
ANKARA, 29 (Telefonla) - iç it

ler bakanı Bay Şükrü Kaya bu sabah 
şehrimize ıehniıtir. 

Nafıa başmühend:aleri 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Bile

cik nafia başmi:hendisi Bay Celil, Mc
raı nafia bafmühendisliğine tayin e
dilmiştir. 

Havalar ıoudu 
ANKARA, 29. A.A. - Meteoroloji 

enstitüıünden ı 
29-12-1934 de Türkiye hava vaziyeti: 
Son yirmi dört saat zarfında hava laz• 

yiki düne nazaran bir ila iki milimetre 
arasında yiilu,,lmittir. Bu yükselit neti• 
cesi gece ıuhunetleri bir i!a üç derece 
arasında bir düşkülük ıöslermiıtir. 

Alanların en düşü suhunelleri Edir
nede sıfır, lstanbul, Buna ve Balıke
sirde 1, Sıvasta sıfırın altında 15, Ma
latyada ııfınn albnda 1, Erzrum ve 
Karsta sıfınn alımda 9, Rizede 2 dere
cedir. 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

lunan yumurta meıclesile meşguldür • 

lngiliz mallarına karşı 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Hü· 

kumetimizce feshedilen Türkiye • in· 
giltere ticaret ve seyrisefain muahede· 
sinin 13 eylül 1935 tarihinde bitccd< 
ve bu tarihten sonra memleketimize 
ıokulacak 1 ngiliz mallarına umumi ta· 
rife ahkiımı tatbik edilecektir. 

Liste istendi 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Güm 

rük ve inhisarlar bakanlığı gümrükleri· 
mize gelmiş bulunup ta hala memle
ketimize sokulmamış lngiliz mallarının 
bir listesini gümrüklerden istemiştir. 

Bakanlık listeler tamamen geldik· 
ten ıonra bunlan ökonomi bakanlığın> 
verecektir. 

--o--
Yunan kabinesinde 

ATINA, 29. A.A. - Maliye bak•nmn 
istifası üzerine ökonomi bakanı Bay 
Pezmezoilu ve ökonomi l\akanlıiına da 
müsteiar Bay Stefanopolos tayin olun
muıtur. 

Sir Con Simon B. Musso
lini ile görüımüş 

LONDRA, 29.A.A. - Deyli Telegraf 
Cannes muhabiri, aelabiyettar bir men
badan almq olduğunu söylediği bir -
liunata atfen Sir Con Simonun öniiıniia
deki hafta zarfında ltalyanm ıimaiinde 
kiin bir ıebircle Bay Musaolimye müli· 
ki olduiunu bildirmektedir. Muhabir, 
bu hU11&ıta maliımat alınmak üz.ere k
disine müracaat edilen Sir Con Simon'uı 
bu mülakat havadisini ne tekzip ve ne 
de teyid etmit olduğunu yalmz ıu sözle 

! ri söylemiı bulunduğunu ilive etmekte
dir. 

" Buraya istirbata ıeldim. Cumartesi 
günü Montekarloya hareket edeceğinı.,. 

Tethişçiliğe karıı 
CENEVRE, 29. A.A. - Uluslar ku· 

rumu konseyinin 10,12 de tethlşçiliiin 
tenkiU hakkında kabul etmit olduiu ka· 
rar suretinin uluslar kurumunun bütün 
Üyesine bildirilecektir. Bu it hakkında. 
-notada bildirildiği veçhile - bu teklif 
leri konsey tarafından kurulan ve Bel
çika, lngillere, Şili, ispanya, Fransa, &fa 
caristan, ltalya, Romanya, Sovyet Ruo
ya ve lıviçre .>ıurahhıWarından ınürel<· 
keb bulunan hususi komite tarafından 
tetkik edilmek üzre 31 mart 1935 dene• 
vcl genel katibliğinc ı;öndorecel.lerdir. 



Tütün - Kadın • Üni
forma! 

- Gezgin yaz.:ları -
Londrada ,igara içmey•m, pipo iç

nae;ycn erkek ıröreO:.Zirsiniz. Lakin •i
ıranı içmeyen kadına rastgelemezai -
llİ% ••• Bu •on birkaç oene kadının ağ
:ııuıı burnuna bacaya çevirmiıtir. Bi -
zim gibi ihracat mallannm en büyük 
lıaı.,..; tütün olan bir memleket için 
bu sevinecek bir ıc,,dir-. Gcılgcılelim: 
burada bizim aigaı·alarr. bulmak ka§ 
ıütü bulmalı kadar 6Üç. Londranın en 
kalab l k yen t ~ h men merkez· o -
lan oturduğum , .•• 'ıalle 11e ciı>annda 
Yalnız bir otelin .ündeki tiitü11cüde 
bmm ıigaralan bulabilirim. Hulbuki 
burada Türh tütünü bulıalar, amma 
hakiki Türk rejisi tütünü bulsalar ka· 
pışırlar. Her ıeyden ~el ıunu bil -
meli ki en ucuz sigaranın paketi 
bizim para ile otuz kuruş. Artık t.ız.·m 
sigaralar buraya gelirken üıtüne ne • 
kadar masraf binerse binsin, mÜ§terİ 
bulacağına fÜphe etmemeli. Yalnız ~ 
rcuına çok dikkat /a,.,m, güzel anıba· 
l&j; pk kata. Kusaca: MÜflllrİye gü-
zel sokulmalı. ' 

... * 
Kadın di;yince aklıma geldi. L:m -

'ciroda ayak bileği kalın kadm vardır. 
Fakat ecnebiJir. Jngiliz kadınının ha
lem #!emili etaiz cıe ince. Spor cıe :ı-ü
rümenin neticesi. Otanluilum berfı.,. 
nenin holü türlü türlü adamların 
karargahıdır. Hitlerden lraçmıf Alman 
lcıradn tutan dcı Amerikalı artisıleFe 
kadar. Geçen akfcım yemek ;yerken 
arkanıda Amerikcın filmlerinde hay · 
dut cıe ltcıbaJcıyı rolü yapan (Gcıorge• 
Bancroft) ismindeki arlUti görmiyc -
)'İm mi? Kalkıp herifin elini .W.c<Uı 
tım.Yanındcı kı.zı mı, kansı mı belü ol
IJIQla'1 bir kadınla bir de yenıre mi kay 
Dancı mı, belli olmayan diğer Yaflı bir 
hcııun &lardı. llafl<a ırün lfÖrİİfÜrünı de 
ılim. Ertesi giin dl! ' eril görünmeJi ... 

Burada o kadar garip llertç kadınlcı
rcı rastgetiyorum ki; gülmemek için 
dudaklarum ııınyorum ... lngiliı ka -
tluılcırı gi;ırinme•İAi bilmiyorlar. Fakat 
tabiat aüalii .)'Clnl'tnuf. Bir taneıi uar: 
aaçlaNlu açık ellatıına boyatmıJ. Biı· 
tanuininki adeta bembeyaz ve l1ütün 
bir S1ra kadın cıqr ki; ak§Otnlan bi.ı:im 
lokantada rcıatgele bir erkek yanında 
yemek ynneie geliyor ... Kimioinin sır 
tuula 3000 pcıpellik kürk, kimininkin
de bef kağıtlık hırpani manto. Fakat 
hep&inin dudaklarında kırmızı birer 
~ .. .'Her akıam ba§ka bir er
lteğin yanında .. nli benli lôl ederek 
yiyen bu kadınlann hayatı böylece 
bir, ya birkaç giinlülr yataklarda geç 
mel.tc olduğu cınla§ılıyor. Nerede ln
ırilizluin akı iffet telakkileri, ner11de 
bu nııanzara?. Zaman kıuıcyı, sina;;o· 
iu, mabedi ve mescidi önüne hatmıf 
•Üriiklerken kadın buna nasıl dayan· 
sın! ... Yalnu:, gençlik ıJe güzellik son· 
ili.il 6itnw:s olaat 

Ceylan bacağı gibl bir ayak bileli, 
aürcıhi ıribi ıir baldır, gönül katlar de 
rin gözler "" billur kahhahalarm aes
lendiği kapı'lllnda inci dizli pembe deh 
ıaı ... r yıpranmasa, eakimer• cıe •olma
•cıydı ... 

Baraıt sıcal. bir yer dccildiı-. lsıan· 
buldcaı • .anınm - beı altı derece ya· 
karıdadır. Ak§amlan ince "" uzun e· 
tekler, fahcıl kalın kürk mantolcırla dı 
tarı çıkan lnıriliz kadınlannm Jıcp•i • 
nin ba§ları açık. Bir kı1mtnın yalın a
yaklanmı birer yaldızlı sandal gİynıİJ 
ler • bu bir giyinme İse • U,üyorlar mı 
üıümüyorlar mı bilmem. Fakal niyet· 
leri ırüııcrcin topuklarmı g&termek -
tir. Ben böyle bir kadmlcı sokağa çı· 
kcıbilir miyim? diye evirdim, çevirdim. 
Yutamadım ... 

• * • 
Londraıla elektrik fiyatı çolı ııcu;zmuf. 

Ne kadar oldağ-ıznu bilmiyorum amma 
ı.:zim/ıinden y.vu/an fazla ucu>:. Böy
le olnuua :ııat.:n herifin-in hali harap
tır. Çünkü: 

- Baıkcı me&1ıimi bilmeın. Fakat §U 

arada sabah aaat yedi buçuktcı §afcık 
atıyor; sekiz: buçukla aydınlanıyoı· ... 
Oiletlen aonra üç buçukta haoa ktıN· 
nr, dörtle ırecedir; düpcdiU gecedir. 
fler taraf elektrikle çalı§ır. Onun içirc 
bizim gibi ,ün ııığına alrş""f olanla
nn ırözleri yoruluyor. 

Pazar günü • sokaklar tenha oldu
iu için - ötekine berikine çarpmadan 
rah..tça ırezeyim diye • gece acıal dört 
louçağa doğru - aokağa çıktım.. ... Lon· 
dra caddelerindeki ıehir •fli• cı:zdır. 
Hele PiirU sibi çok cı;ydınlıh yerlerle 
•ülıayae bil11 eılilemu. Maiazalann 
ltapalı olduğu günlerde hususi l§ıklar 
ıla ek.ilince aokaklar bayağı ltaran • 
Lkça oluyor. 

Açık cıe (tJldınlık vitrinlere baka 
baka gezerknı bu lHındo mazikanın 
~klQffığını ırördüm; bekledim. Belki 
bir polia mazikaat idi... Arkalarında 
..-kek cıe kı: bırtakım gençler de uar
lılc. Ellerindeki ... hr ıılik durtluğıın
ıian bayrağı açılmıyordu ki, ne oldu
funu okuyayım ... Ôğrenemedim, geç
ti. .. 

Yalnız; bir ıey tuhafımcı gitti. Bu 
l>ando eı:ber bir parça çalcımıyor; no
tu ile çalıyor .... Olaryaf Olm cımmcı ••« karanlık bir ıokaktan geçerlıen 
11otayı görmek için bir çare laz.·m. Cu 
scrre; muzikcı takımının içinde bayrak 
tutar gibi yüha kte lutolım iki iane 
6iiyiik asetilen feneridir. Bununla bi
tiin 111u%ihocılar nololannı ~Orüyor ... 
lcu ... 

Banu ııu yazarken aklıma geldi. On 
l>eı güne yakındır londrodayım. Bu 
ı.oc..man L'e kıprraayarı ıehrin içinde 
bir tek ü:ıilormalı o.akrre raslgclıne • 
elim... l' a '.ruz pazar ırünu bir balıriye 
rteferi, bir t!c lıkor aduui gor(lüm. 
Bunların asl;r.rlnı, :ı:abiıleri h 'ç aoka
fcı çıkmcı:z:lar mı?. Halbuki lrı;: li.ıfı..r 
laoJar ünilorr.raya JUhfun rniılet az 
Dartlır. Def'· lı<': ı.ı, Ja.rrler, hotw 
l>iiyiiJf •nafa;_ tlar ıu kuhHl . elerin 
ltapıcıları. nııemu!ann çıgırt..:.anla; ı, 
ecııaört:ül.rr, .,.tel kapıcılan, garnı 

,... ... ..._ .• 
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Ş EHİ ABERL 
OKONOMI 

Ticaret odaları 
Kongreleri 

Ankaradaki fevkalade top 
lanh hazırlığı başladı 

Uç ıenede bir toplanan ticaret oda
ları kongı·eai bu yıl fevkalade olarak 
...-ken toplanaı:.lı:br. Ankarada yapıla· 
cak olan bu toplantı için hazırlıklar 
baılamııtır. 

Odalar nizamnameıi, bu defa esa.lı 
ıekilda deiitikliğe uğratılacaktır. iç ti· 
caret mnum müdürlüğü, yapılacak deği. 
tildiklerin esaılannı hazırlaıru§tn'. Kon
ııre için ~iıniz Ticaret Odasından dıı 
iki murıt'hhas Ankaraya eidecektir • 

Plak idhallltı 
Gramofoncuların plak ithalatının 

tahdMli yolundaki istekleri, bir komi•· 
yonca tetkik edilmit ve tetkikat tamam• 
lanmııtır. Hazrrlanan rapor, bakanlığa 
ırönderilecelıtir. 

Türk • Yugoslav afyon 
mukavelesi 

Türi< • Yugosla'f afyon mukavelesi 
salıdan itibaren tatbik edilecettir. Ye· 
Di mukavele henüz, Millet Meclisinde 
tasdik edilmemiıtir. Fakat, oonradan 
tasdik edilmek Üz«e, ay baıında meri
yete ıeçecd<tir. 

ViLAYETTE 

Ecnebi kadın ile 
Evli polisler 

-o--

Buolar mesleğe alınmıya
cak, alınmış 

olanlara da dikkat edilecek 
Yeniden mesleğe alınacak palia me 

murlan hakkında vilayete mühim b'.r 
tamim ırelmiıtir. Buna &Öre: "Mesleğe 
yeniden alınacak memurlar hakkında ya
pılacak olan tahkikat esnumda knrı· 
lannın bizzat ve mensup oldukları aile 
!erinin milliyeti tesbit edilmemekte 
olduğu görülmü§tür. Ecnebi bir unıura 
mensup kadınla "vlenmiı veya meole
i'e bekar girmif te 10nrada.n gene Türk 
olmı:>yaıı ve ecnebi bir kadınla evlen• 
meğe teıebbüs ebnİ§ olanların devle
tin aa.ay~f ve aiyasi emniyeti ile ali -
kadar bir mesleğe alınması çok mah
zurlu ve memurlar için de arzu olun
mayan kötü neticeleri tevlit ettiğlııden 
mesleğe intisap talebinde bulunanla • 
rm ve meslekte iken evleneceklerin 
bu cih tlen tahkikatlarının ehemmi· 
yelle yapılması ve aksi hareket eden
lerin mesleğe alınmamaları ve meslek 
te iken Türk olmayanlarla evlenmek 
iateyenlerin hemen vekalete bildirikne 
ıi» lazımdır. 

• Buğdayı korama kanunundaki 
de~i~ikliJr - Buğdayı konuna kana • 
nundaki deifüiklik Maliye Bakanlığın 
dan htanbul Maliye teıkilatma bildi
rilmiıtir. Kanunda yapılan değiı-,klik 
daha fazla köylüleri nüfuıu az olan ka
aabaları istihdaf etmekte ve buralarda 
değirmenlerden un v"rgis.i alınımyacak 
IU'. Bazı yerlel'de de az vergi alma • 
caktır. 

---<>-

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ıevi"

yesine indimnı barometre bu sabah saat 
7 de 767,5, 14 le 766,5, derecei hararet 
7 de 3. 14 te 2, en yukarı hararet 5,5, 
en apğı l.5, rüzgar yıldızdan emı.iıtir. 
En yukarı sürati saniyede 10 metreye 
ç&mııbr. 

1 HOK~A 1 
(İf B•nlre emd•n alınan cetYeldir) 

29 K. Evvel 934 
C 'AKŞAM FiYATLAR/ 

!S! >.KAl:l..Alt ı rAHVILAT 
latikraaı daib)İ 94.26 Rı1' Lıu 17 50 
1933 Ers.,.; 97 An. Mümeuil 50,20 
kuponaus 28,02.SO An. Tahwil.i. 1, IJ 45,45 

" il 26,70 An. Taı.,..a; ili 45 
.. 111 27 

ESHAM 
it Baakau Naaa 10 Reji luı1>9a•u: 

Telefon 
Terlro .. 
Çiın•nto 

2,20 
10,60 
18,40 

• ,. Hamiliıl• 10 
•" Müea•İ• 95 
Türlr.iy• c .. ı. .. 
ri1•t Banltatı 
Tram .. a7 
Anadolu Hitt• 
~ir, Hapi7e 

67 ltıibat d.,.. 
30,50 Şark dey, 

21 &ı,.. 
16 Şark m. ecaa 

13 
13 

0,97,50 
1,15 
4,65 

ÇliK •FIYATLARJ 
F. Fraatız 12,1)6 Prai 19,0S,25 
Londra 621 Bel ırat 35,13,84 
Milin o 9,30,40 Mo•kO'Ta 10,81,50 
Nü7ork. 79,73,75 Berlin 1.98 
Cene•r• 2,45,75 Varıo•a 4,21 
Atin• 113,81,88 Budapeıt• 4,111,12 
Brilltael 3,39,60 Madrit 1,111,75 
Am•te.rd•m 1,17,73 Biikr .. 78,llO 
Sof7a 67,(14,50 Vi7ana 4,30 

NUKUT <Sotıı> 
K""'t s: ...... 

ao F. Fraa .. Ul9 :ııo ı. ı .... ... 
ı Dcııiar 125 ı p-- ıa 
1 K...-. C41ı .. 1 Marlı '3 
ı $il4' AT. Z3,60 ı Zloti 12 
1 l•terli.ıa 4125 20 Le7 17 

20 Ltr.ı 113 20 Dbıar 15 
ZO Le .... 23 1 ç.......ıa ~ 
20 F. Bol,lka 115 Albn 9,32 
20 Drahmi 24 Mecidi7e 41 

l Floria 13 Banbot %40 

bekçi/eri - hep üniformalı • &le yarma 
adcımlcr<lır ... Acaba Londra<la aakeri 

, kıl!a >·ok mai'. 
Londra: 24-12-1934 

B. FELEK 

ADLiYEDE 

Maaşları arttınJan 
Hakimler 

-·O-

Yeni Adliye kadrosu 
dün bildirildi 

Yeni Jıa.kimler kanunu mucibince 
tertip edJcn b:an!:uı.l Adliyesinin ye. 
ni kac!roıu dün tebliğ edilmiıtir. Bu 
kadroya göre birinci istintak hakimi 
Bay Ramazan ikı aerece birden teı·fi 
etmİf, mnaıı •eksen liraya çıkarılmq
tır. Uçüncü ceza reisi Hikmet, icra re· 
iai Kemal, muavini ağır ceza azalan 
Kemal ve Sakıp, üçüncü ceza azaar 
Hikmet, ikinci ceza azası AMD, lat'n· 
tak hakimi Ceı:r:al, Ticaret azasından 
Faiz, Hukuk azası'1dan Fazıl, Hfue • 
yin birer derece ıc.rfl etmitlcrdir. Ma
aıları da yedi~cr b n kuruş olmuştur. 
Müddeiumumi muavinlerinden K&mil 
bir derece terfi ile 4500, Remzi, Sa
dun, Sabri, Ubeyt 4000, aulh h&kimi 
Nusret 4000 kunış ma~a çıkanlmıı -
!ardır. Terfian Üsküdar müddeiu· 
mumiliğine tayin edilen Kaşif yeni 11&· 

lahiyetle ağır ceza müddeiumumiliğin 
de İpka edilmi~r. K.aıifin yerine Oı· 
küdarda muavinlerden Nazif· " tayin e· 
dilmiıtir. 

MAHKEMELERDE 

Bay Halil Lutfiyi öldü
recek miydi? 

Son Poıta arkndaşmuznı ıaiıiplerin
den Bay Halil Liitfinin bir ıece evine 
taarnız ederek canına kastetmdııten 
ve paraamı almak istemekten suçlu ıa
bıkab Şevketin dnl'l!Jmasına dün ağır 
cezada baılanılmı§hr. 

Şevket evvelce de adam öldürmek
ten 12,5 ıene hapse nuılikıim olmu1ı 7,5 
oene yatmıt. 10nra af kanunundan is
tifade ederek çrkınııtır. 

Bay Halil Lütfi mahkemede Şevke· 
tin hapi.Jıanede .iken de kendiıinden 
mektupla para i.tediğini ·oe ölümle 
tehdit ettiğinı söylemqtir. 

Şevket: 
- ·Ben vurup öldünnek için değil, 

ıureti münasebede para almak için git
tim dcmİ§tİr. 

Eve Şevketle beraber ·ıaarruz eden 
Abdullah la şahit olarak dinlenmit ve 
demiıtir ki: 

- Biz Şevkede beral>er Çemberli
tatta bir oda.da beraber oturuyordıık. 
Şevket 20 lira ıemıaye koydu. Bera· 
ber simitç:Jik yapmağa baıladık. Bir 
aktam Şevket bana Beyoğlunda Şi!li 
tarafında bir eve gideceğimizi ve ora
dan bir hayli para koparacağımm eÖy· 
ledi. Evvela bu teklifi reddetmek iste
dim, fakat ıonra bu iti pofüc ha!>CT 
vcrnıeği muvafık buldum, teklifi kabul 
ettim. 

ŞevkeUe beraber gidip Mercanda 
bir dükkandan bıçak aldık. Sonra ben 
gittim. Şiıli karakoluna baber verd:m, 
daha IOm'a Şevketle beraber eve gittik 
ve tai>ii karakol tarafından tertibat il· 

lındığı için yakalandık. Alt tarafı ma
lum. 

Duruşma Şevketin bıçağı aldığı 
diikkinın n!ı.ibi ile komiser Bay Kizı· 
mın ve diğer bazı şahitlerin getirilme· 
si için batka güne ıırrakılrmıtır. 

* Bcık1rköy malmüdürünün dava-
" - MalUıierin 10 senelik maaşlamu 
verirken suüstinıal yapmaktan ıuçlu 
P<ki Bakırköy malmüdürü Bay Nail ile 
_,adaı1annın durupnasına dün ağır 
'ezada devam edilmiş, ehli vukuf rapo
ru okunmuş, bu rapoı-un tetkiki ve mÜ· 
dalaa itirazlarının serdi için duruıma 
başka güne bırakılnııştır. 

Bir Ebenin muhakemesi - &ay~n 
SürpLke tampon yaparken rahmini de
lip ölümüne sebep olan ebe Nigiırın 

duru1maıına dün ağır cezada devam e· 
dilmiş, iddia makanu 448 inci madde i
le cezalandırılmasmı iıtemfıtir. Suçlu 
vekili müclafaalllll yapmıf, beraet iste· 
mİ§tir. Muhakeme karu- teftıimi için 
baıka ırünc bırakılmıı tır. 

* Baıkalarını rahatsız eden sar • 
hoş - B~kaaını rahatsız edecek de
recede sarhot olmaktan suçlu arzu -
halci Hayrinin dUl'UfDl&&J dün üçüncii 
cezada bitmiş, bir ay bet gün hapae 
konulmasına, 30 lira ağrr para cezası 
venneıine karar verilıniftir. 

Akbaba 13 ya~ında 
Memleketimizde ıimılir kadar bir 

çok miznh mecmuaları neı-redildi 'fe 
ediliyor. Bunların içinde bir mizah 
mecmuası diyebilmek içiıa hiç ıüpbe· 
siz ön safta (Akbaba) yı görüyoruz. 
Kenduini sevdirdiği ıuradan da anlaıılır 
lU (Akbaba) on ikinci yılını b.:tinnit 
ve on üçüne baıımıttır. Gerçi aalıiple
rinin dediği &"ibi bir Aklıaba içjn on 
üç yıl w:un ömür aayılmaz, fakat bir 
mizah ınecmuuı için memleketimiz 
matbuat hayatında b.ir hadiae diye aa 
yıla.':ilir. (Akbaba) yı çıkaranlar, ta 
bidayetten bui, brzı mizah muharrirle· 
rinin yaptıktan sibi de'ffİrme veya· 
hut ecnebi gazetelerden "fll'Da yazı • 
ları benim1CD1ekten ziyade yerli miza 
ba eh;:n.QJ.İyet Yermiıler va Tiirlı: es
pirisini kuvvetle aksettirmeğe çalı§ • 
mıılardır. Onun için yerli kafalanmız 
mecmuayı bellemi9tir. 

(Akbaba) run ta ilk ıayılanndan 
beri kolleksiyonlannı kanıtınnak, her 
yıl daha ıilzellqmiı olduğıuıu ıörü· 
rüz. Son çıkan ıayılannı iae biz birçok 
Avrupa mizah mecmualarmdan da üs 
tün tutuyoruz. Çok ırülen, çok yaıar
mış, güldüren (Akbaba) nın okurla
rına da, kendine de uzun uzun ömür .. 
!er diler 'fe onu besleyen Ywuf Ziya 
ile Orhan Seyfiyi de ıönülden kutlu -
!arız. 

Sll/HlYED:t 

Aksu ve 
Güneysu 

- ~---

iki yeni vapur on beş gün 
sonra iıliyecek 

Vapurculuk ıirketinin yeni aldığı 
Bulgarya vapurunun imanımıza ıel -
d j-ini yazmıılık. Yeni g ominin teıel • 
lüm muamelesi bugün bitirilecektir • 
(Göneysu) vapurunda köm.ürle iıleye 
bilmesi için, bazı tadilat yapılmaaına 
lüzum göriilmüttür. Mazotla j§)eyen 
Kampodoglio gemisine de ayni tekil· 
de kömür tesiaatı konulacaktır. Kam· 
podoğlio, Cerıevede tesellüm edilmit -
tir. On güne kadar limanımıza gele -
cekfr. Akau ve Göneygu vapurları, i
kinci kanunun on betinde İf)l"meğe 
baılıyacaklardır. ikinci kanunun hal
taunda bu yeni vapurlara ad kt)llma 
meraıimi yapılacaktır. 

o-----~~ 

MAARiFTE 

Liselerde muallim 
Vekilliği 

--<>--

Dün maarif idaresine 
tebligat yapıldı 

Orta t<:dri ... t müe113;derinde mu· 
aitim vekilliği yapacaklar için yen\ çı
kan kanun aJ•kadarlara tebliğ edil -
mittir. Bu kanuna göre, 1~ ve orta 
metkeplere tayin edilec~k muallim ve
killerine ayda 60 lira Ücret v,!"'ilecek 
ve iki sene müddeti" çalııacaklardır. 
Vekil muallimlerin ayrıca hariçten de 
;, tutmalarJDA mani olwmıryacaktır. 
Maarif vek&leti, bütün mekteplerdeki 
münhalleri doldurmuştur. 

Yarı!1 akşam mektepler tatil 
Yarın ak~dan itibaren bütün 

mektepler tatildir. Yılbaşı tatili ile 
bayram tatili birleıtirildiği için mek· 
tepler ayın onunca ııünü sabahına ka· 
dar kapalıdır. 

Göz hastalı klarila mücadele 
Mekteplerde aon zamanlarda art· 

mıı olan göz hutalıklarile mücadele 
için Maarif aıhhiye müdürlükleri esas 
b tetbirler abnıtlardr. lıtanbu muhte 
lif muayene mıntakalanna ayrılmıı· 
tır. Her mıntakaya muhtelif göz dok
torları tayin edilmiıtir. Muayeneler 
daha bir ay aürecektir. Hastalık ilerle 
mif bulunan ço:cuklar mektebe alınma 
maktadır. 

"' Bay lsmail Hakı hasıcı - Bu yıl 
baıınd" fstanbul ilk tedrisat rnüfettiı· 
liğine tayin edilen Bay lıma.~ Haklaya 
rahatsı:ılığından dolayı izin verilmİ§ -
tir. Bay lama.il Hakkı Çamlıca prevan 
toryomunda tedavi eclilmeğe baılan • 
mı;tır. Bay lsmail Hakıya iyjljk dile -
riz. 

--~~~-··~-'-~~~~~ 

Rıhtımda 
Yeni idare 
Hazirana kadar fazla de

ğ:şiklik olmayacak 
Salı gününden itibaren, faaliyete ge

çecek ol;ın rdıtmı ve [İ-:T.il umum mü
dürlüğü teılı.ilabnn 
ait $On hazırlık' 
bitmiı gibidir. 

Liman bu 
dün hazırlanarak 
kanlığa gönderil ru 
tir. 

Yeni bütçe, b 
günkü vaziyete g\ 
re, hazırlandığı ir 
kadroda şimdik'k h: 
bir deiiıik!ik oln 
yacaktır. 

Liman iıl..-ir 
çalıtan (750) n 
ınur ve müıtahde •• ı 
yeni te§kiliıtta hazi
rana kadar çalııa· 
cald&l'dır. 

ua y Ali Rıza 
Çevik 

Haziranda mııvakkat bütçe ile id..,.. 
vaziyeti nihayet bulacak ve kadrolar 
yeniden tanzim edilecektir. 

Son 'fırzİyete göre, rıhtım ve limaa 
umum müdürlüğünde bir müdürler en
cümeni tetkil edilecek ..... Bu eocümen
de, yükleme ve botaJtma, mıAıasebe, 
nbtım, hukuk itleri müdürleri ile tef. 
tiJ heyeti reisi bulunacaktır • 

Bu encümene, umınn müdür reislik 
edecek 'fe qler bu encümen ta afmdan 
ıröriilecektir. 

Türkiye Tıp encümeni 
toplantıları 

26 Birinci kanun Bay General Prof. 
Tevfik Sağlamın baıka.nhğı altında 
toplanan umumi toplantıda Bay Dr. 
Omıan Şerafe:ldin neoaalvaraaıı.dan 
ileri gelen dermatit ve karaciğer ki· 
fayetıizliği vakalan ile Prof. Tevfik 
Sağlam tarafından röntgen teda'fiıi ile 
iyi olmuı bir ciğer uru ,..Jı:a.aı ile bu 
hastanın asi halindeki röntgen plak· 
larmı göotermiftir. Bu vaka üzerinde 
Muallim Dr. Liitfi, Dr. Oaman Şevki, 
Prof. Obenıdarfer ıöz alınıılardır. 
Doç. Dr. lltaa.n Şükrü lavhavi ıertlf'J· 
melerin patojeniai üzerinde tebliğ yap 
DU§tır. TavfaD}ar üstündeki tecrübele· 
ri ıöatermiıtir. 

Prof. Şuvarts ve Prof. Obrndorfer, 
Oıman Şerafedd.!n de bu husuataki mü 
tahedelerini, fikirlerini aöylemiıler • 
dir. Prof. Sedat Monositli lüıemi üze 
rine tebl'ğ yapmrtbr. Prof. Obenıdor 
f...- de bu vakalarıu nedretini kendisi
nin bir mÜ<• h~deai olduğunu .öyle • 
mi,tir. 

POLiSTE 

Bey kozda 
Bir cinayet 

-o-

Koca adamı domuz san
mıılar da öldürmüşler! 

Bcykozda bir cinayet olmuştur. Bey. 
kozun Göllü köyünden Salahaıtin, bir 
bafta evvel oı·tadan kaybolmuıtur. 

Salahattinia ortadan koybolduğu 
j...dannaya haber verilnllttir. Jandar· 
ma Saliıhattini aramıı, bıdamamıt. Ab
bas Bey çiftliği korucu•n Mustafa ile 
iki arkadaşından şüphe edilmiıtir. 

Bunlann ifadeleri alımnış, Muıta· 
fa: 

- Onu domuz sandık ta öldürdük. 
J>emiıtir. 

Otekileri de böyle •Öylemiıler-
dir: 

Bunun üzerine, cesedi nereye aakla
dıklarıru sonnuılar, Ağve deresine at· 
tıklarım söylemitler ve yerini de gÖ•· 
tenniıJ.,..dir. 

Sal&hattinin ceoedi Ağve dereıin
den çıkanlmııtır. Sa!iıbattin, öldiiriil -
dükten soma ayağına ağtr taı bağlana
rak dereye ablmııtrr. 

Suçlular yakalanmııtır. 

Başsız bir ceset buluııdu 
Gene Beykozun Dolan aahilinde 

denizden baııaz ve kolsuz bir ceşel bo
lunmuıtur ... 

Beykoz jandanna mıntakaaında ka
yıp ve cinayet olmadığından cesedin 
ı.a.t<a taraftan geldiği zannedilmekte· 
dir. Tahkikat devam ebncktcdir. 

12 kuruşa bir adam 
Eminönünde Saffetin kahvN'nde 

kağıt oynaı:nakla olan Kizaru 12 ku
~luk bir alacak yÜzİinden Recep 
adb arka~a§ı 8 yerinden yaralamıı ve 
öldünnüştıir. Bu cinayetin tahkikata -
na müddeiumumi muavinlerinden Bay 
Nurettin el koymuş, •uçlu Recep ya
kalanını§, adliyeye ver·•miı ve tevkif 
edilmiJtir. 

* Pallo h.ırsı%lan - Y emi§te gaz· 
yağı şalan hakm dükkİlnına Tekirdağ 
lı Muıt.afa ile Yuauf g~ler ve a11h 
bulunan paltosunu çalıp kaçarken ya
kalanmışlardır. 

• Çarpan otomobil - Balatta Aya 
htradi kliaea.l arkaunda oturan Mayer 
kızı Reçina Rızap&§a yokutunda di -
ğer tarafa gitmekte iken, 1871 nu -
maralı otonuıl>il çarpmıı ve topuğunu 
kırmrıtır. Şoför Diran yakalanmıt. ya 
ralı hasta.haneye kaldınlmıştır. 

* Avda bir kaza - Yeşilköyde 
lrfaniye &okağında oturan bekçi Hü • 
&ey~.,, avlanmakta iken ayni yerde av
lanan Saadet acııkağrnda oturan Ha -
aan oğlu Ahmedi dikk.abizlikle gö.zün 
den ağır ıurelle ya.rnl~tır. Yaralı 
Cerrahpafa hutahaneaine yatrnlmı§· 
ta. Hüseyin de 1aJcalanmıttır. 

BELEDiYEDE 

Haliç şirketi - Belediye 
Haliç Şirketi bele:liye _,;, .. ·ı~i er· 

mediği için beleidye tarafından tirket 
aleyhine birinci hak•-k mahkemesinde 
dava açılmıı ve müterakim hiHeler ia 
teni!rniıti. Dün bu davaya bakrlmıttır. 
Mahkeme firket va.ziyetin'n tetkiki i· 
çin bir ehli vukuf tayinini istemiıtir. 
Muhakeme ehli vukufun tetk'kat yap· 
maaı ve ıirket vaziyetinin teıbiti için 
durupna baıka güne bırakılr-ıtlır. 

Maçkadan uzatılacak tramvay 
.Maçka Tramvay yolunun Maçka 

me:ı.arlığına kadar uzatılmasına karar 
verilmiıti. Şirket bu hattın plİlnını yap 
mı§ ve Nafıa Bakanlığına göndermiı· 
ti. Bakanlık bazı değişiklikler yaptık
tan aonra plaru geri göndermittir. Şir
ket le bu değiıildikleri kabul etmiff.r. 
Bu hattın uzunluğu 500 metredir. Ha
-..alar müıa.it olunca ıirket bu hattı 
yapınağa ba.flıyacaktır. 

* Karkçepne suyu ıebekeıi - Bir 
müddettenberi tamir edilmekte olan 
Kukçepne suyu ana bonılan tama • 
men yen'lenmittir. Fatih ve civarına 
au verilmeğe batlamD?§tır. Knkçepne 
aııywıım daha bir kıNm §C!dıkeai ulah 
edileo-4<tir. 

1 Küçük haberler 1 
Deniz ticaret mUdUrü Zon

guldığa gidecak 
Deniz Ticaret müdiirii Bay Müfit 

Necdet on güne kadar Zooguldağa ıri· 
decektir. Bay Müfit Necdet ZonguJ • 
dakta ba.zı tetkikler yapacak ve ııehri
mize dönecekt"r. 

" Bcıy Necmeddin Sahir - Bir mü.d 
det evvel, tramvay itleri hakkında gö 
.-ütmek üzere Ankaraya_ıriden, Uakü
dar Tram'fay Şirketi miidürü Bay Nec 
meddin Sahir §Chrimize dönmüıtür. 

• Fat'h kazası merkez nah.iye mii· 
dürlüiüne Ba.kırköy kaza&ı Mahmut -
bey nahiyesi müdürü Bay Ulvi Kıyıcı 
açık olan Y efilköy nahiyesi müdürlü.· 
ğiine de Fatih nahiye müdürü Bay Halit 
tayin edilm.itlerdir. 

• Dün müleka.'.clinden bir zat mek· 
teplerde iaıeye miihtaç ç~kl~a yar 
dun için Hilaliahıner cemryetıne ~O 
lira teberrü etmiı ve adını vernı~t· 
tir. Hilaliahmer kend'aine tetekkur et 
mektedir. 

--------------·---PASTALARINIZI 
Havaı;azı frnnmda yapar .;:.nız 

daha iyi o urlar. 

1 f , ' ·nu. 

Öz tür çe söz. ük 
Ankaradan gelen bir telefon ha 

berinden öğreniyoruz k i tiirkçe 
sözlük işile uğraşan komisyon her 
gün toplanryvr ve geceli gündüzlü 
çalışarak tatlı türkçem;:ı:;, zc.lJin • 
leftirecek kelimeleri tesbit ediyor
muş. 

Dil devriminde şüphes;z sözlük 
(lügat) ifi en önce gelir. Elimizde
ki derginin kıymeti nihayet yurtta 
konuşulan birçok kelimeleri topla
yıp bize bildirmesinden ibarettir. 
Bunların içinden kullanr&ıbilecek
leri sesip ayırmak, ve bunları yurt
taşlar arasında yaymak komisyo • 
nan vazifesidir. Dergideki kelime
ler, teker teker, biribirile aUikaa 
olmayan •Özlerden ibarettir. Hal
buki -lil bütünlüğünü yapacak o
lan sözlüktür (lugattir) ve ıözlük 
dilimizde kullandığımız bütün ke
limeleri bir metot dahilinde arayıp 
bularak yerli yerine yerleştirecek 
eksikleri bütünleyecektir. Dergi ile 
sözlüğün ara&ınclaki lark onun için 
çok büyüktür. 

Muelô dergiyi ele alacak olur
sak buracfa ( r) Jıarlile haf/ayan ke 
lime bulunmadığını görürüz. Bu -
nun •ebebi, tlergideki kelimelerin, 
•özlük gibi dilin bütünlüğü noktai 
nazarından toplanmamıf olmasın
dan ibarettir. Dergi onun cçin Türll 
•özlüğü değil, bu sözlüğün, İptidai 
maddelerinden birini teşkil ecler. 
Halbuki türkçemizde (r) le başla
yan kelime mi yoktur? Bu belki 
bazı köylülerimizin (r) le ve (ı'j ile 
baflayan kelimelerin bGJlarına bi
rer (i) ilôve etmelerinden dolayı
dır. Misal: (/recep, ilimon, al ira
la koy iramazancla ilôzım olur) 

Fakat türkçemi.zcle ( r) harli var 
dır. Bizim ( r) ile başlayan sözleri 
•Öylemek için gırtlağımızdaki mah 
reçler müsaittir. Bundan dolayı.dır 
ki yeni sözlükte ( r) le baflayan 
kelfrtıeleri muhakkak rurette göre-
C'eğiz. \ 

Diğer taraftan yazarlarımızın 
ve söylerlerimizin zorluk çektik • 
feri bir yerele ııözleri, fikirleri biri
birine bağlayan kelim~erin bulun 
r.ıamaırıclır. Söz gelip birkaçını •a• 
yalını: 

(Fakat, amma, halbuki, bundan 
ııonra, soma, şey, öbürkü, öteki, 
lakin, bazan ... v.ı. v.s.) , 

lfte sözlük bu eksiği bô;tünliye
cek ve bizlere daha kolaylık göste
recektir. 

Şüphesiz bunların birçokları za· 
ten türkçeclir. Fakat r.eclense biz 
türkçe olduğunu bilmiyoruz:. Ba -
zan öyle kelimeler oluyor ki öz tür) 
çe yazı :y_azdığımız zaman bunların 
türkçe o~duklarını bildiğimiz hal
de dergiye bakmak istiyoruz. Ve 
roh gez ele karşclığını bulamıyo
ruz. 

Dün gelen telefon haberinden 
öğrendik ki komisyon üyeleri u -
zan arQflırmalarclan ıonra (her, 
hep, kelime, lıarl, şey, Nat, vakit, 
lal) •özlerinin türkçe olduğunu 
meydana çıkarmı1 ve bunları SÖZ· 
lüğe geçirmiftir. 

Komisyo(1un önce böyle likir 
bağlayıcuı lıelime/,.rle ağrafmıf 
olmasından dolayı çok •evinclik. 
Çünkü asıl z.or,uh burada idi. 

Mümtaz FAiK 

DUZELTME: Evvelki gün çıkan 
yazmıızda "onun içindir ki,, diye baş
lıyan son satmn (onun içindir ki İrti· 
ca dliflinme% ve "ayaklanır,, ve bu ayak 
lar beynin kuTI'eti aayemnde kınbr 
Ye parçalanır) feklinde okunmau Ji
zımdır. 

KAÇAKÇILAR 

Giıli rakı yapaular 
Barbnda kaçak rıılo imal etmekten 

suçlu Mııatafa, Salıllıattin, Salilı, Zeb
ra, Fatmanın ilk duru.,..tarrna dün 9 
1mCU ihtiıaa mahkemesinde ba1lanmıt
tr. 

Mahkemeye suçlulardan yalru:z Sa
l&hattin gelrnjftir. Diğer suçlulann da 
celbi için duruflDa 22 kanunusani 1935 
• blmııtır. 

Bir eroin işinde yapılan 
cürmü meşhut 

Kadıköyünde Y eldeğirnıeninde kah 
veci Süleymamn en>in ıatbğı hal.er a
lınarak cürmü meflıut yapılmıı n mub 
mr tarafından eroin almak iızere keıı· 
disine verilen 125 kunıı üzerinde çık· 
mııtır. 

Süleyman suçunu inkar ederek 
bu paranın 100 lmnııunu kahve parası 
olarak alıp ve 4 kurut alıkoyduktan 
$0tn'a 96 kuruşunu iade ettiğini, diğer 
25 lıuruı11 da cigara satmalı için aldı
ğını soylemiıtir. 

Fakat cürmü meşhut yapıldığı za· 
man muhbirin de üzeri arannuı , lira
nın üstü çıkmamııtır. 

Dünkü yapılan duruımada hukuku 
Bmme §ahitleri ile Mimi İgminde bir 
müdafaa şahidi dinlenmiştir. Miminin 
yalan yere §ahadet ettiğı anlaıılclıim • 
dan hclı;!anda takibat yapılmas._ ka • 
raı ,_,,ı~rtk dava 31 LiınU11uenrele 
'\)ır:ı.~~ uU:~llT. 
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r ___________ K_R_o_N_l_K __________ l1

1
c=Q_z_d_i_lim __ iz_le __ )\ 

Yılbaşı gecesine Giderken... Haılanan, ezilen, ya· 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Tayyare piyangosunda büyük 
ikramiye, yahut oyun masasın • 
da büyücek bir para kazanamaz. 
aanız, ne size piyango biletini ıa· 
tana, ne pnıınıza, ne de hiç kim
seye kabahat bulmayınız. Kaba • 
hat yalnız kendinizdedir. Kaza • 
namazsanız, kazanmasını istemeli 
bilmiyonunuz demektir. 

Atina' da "Psikoloji al'&f'tmna
lan kurumu,, batfcuu doktor A. 
Tanagraa öyle aöyliyor. Bu dok
tor benim dediğimin aynini MSy • 
lemiyoraa da, bu aralık her taraf. 
ta pek çok rağbet gören "Talih Te 
Şam,, adlı kitabında kurduiu na
zariyeden o mana çıkıyor. 

Atina'lı doktorun nazariyeılnl 
iyice anlatabilmek için, ilkin ken· 
dinin kitaıbmda gösterdiği bir mi· 
aali tekrar edeceğim. 

Benikopuloa adında bir borsa 
.,ıcentesi Luroa adında bir eczacı 
arkadqı ile birlikte bir alqam bir 
kaç bardak faınpanya içtikten 
sonra Atina yakınlarında Diyonİ· 
sos gazinosuna giderler. Orada 
borsa acentesi, kendisinden iyice 
emin bir tavır ile , cebinden elli 
drahmi çıkanr ve oyunu idare e· 
den adaına vererekı 

- Rica ederim, der, 26 numa. 
ralı küçük atı kazandmnız. 

Dediği gibi de olur. 26 numa· 
rah attaki süvari kazanç yerinde 
durur. Acente kazandığı parayi 
yerinde İ:ıırakır ve bu sefer kendi· 
sinden daha ziyade emin oldu . 
ğundan, oyun memurunun vasıta 
olmasına da lüzum görmez. Doğ. 
rudan doğruya küçük atlara hitap 
ederek: 

- Emrediyorum, 26 numara 
sen duracakaın!.. der. 

ikinci defa olarak 26 numara 
kazanır! Artık kendisinden büs
bütün emin olan borsa acentesi 
bununla da kalmaz. Üçüncü oyun. 
da tekrar: 

- Gene emrediyorum, der, 
26 numara kazanacak 1 

Yirmi altı numaranın böyle 
bir sırada üç defa kazandıfmı gö
ren bütün oyuncuların hayret ve 
heyecanlan arasında borsa acen
tesi otuz bin drahmiyi cebine ko
yarak çıkar gider. 

B·•nu uydurulmu• bir hikaye 
ıanır.ayınız. Çünkü Doktor A.Ta
nar,raa'in söylediğine göre vak'ayi 
Atiı' :\, daki Psikoloji aratbrmala • 
rı k• ırumu kontrol etmit ve doğru. 
luğuııu anlamı,tır. Zaten dokto -
run kitabında, kendi nazariyesini 
l•bat edecek, yüz miaal vardır. 
Bir bilgi kurumunun kontrol et • 
tiği vak'alann doğruluğuna inan. 
mak istemesek bile, inanmamağa 
elbette hakkımız yoktur. Bilgi ku
rumlarının sözlerine de inanmaz -
sak, artık neye inanabiliriz? 

Atina'lı doktorun pıikoboli a
dını verdiği nazariyesinden anla
tılabildiğine göre, insanın kendi • 
sinde bir istemek kudreti vardır.Bu 
kudreti iyi kullanmasını bilirse 
i~san her teyi yapabilir. İyi ta
lih, fena talih, zayiçelere, duala
ra, afsonlara uğurlu uğursuz 
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,eylere, mesela 13 sayısının uğUl'o 
suzluğuna inanmak ve o itikatla • 
nn tesirini görmek hep o irade 
ıkuvvetinden ileri ııelir. 

İnsan o irade kuvvetini iyi kul. 
lanmuım bilirse tansı, talibi, dü:a
gün gider, fena kullanıraa her tey 
fena ııider, üzerine uğurauzluk çö
ker. 

İrade kuvvetini fyi kullanma.lıı 
için mühim bir nokta Tardır. Bu 
d" onu, tuur ile deiil, tuurun al
tında denilen surette kullanmak· 
tır. Mesel& borsa acentesinin yap
mıt olduiu gibi bir kaç bardak 
f&lllpanya içmit olan bir adam 
tam fUUr sahibi olamaz. Onun ha
reketleri tuurun altında sayılır, 
yani ne yaptığını büsbütün bilmn 
değilse de yan bilecek bir halde 
olur. 

••• 
Demelı oluyor ki yılbatı gece

sinde tayyare piyangosu çekilme
ğe batlanmazdan önce, yahut o • 
yun masasının batına gitmezden 
önce bir kaç bardak faınpanya İç· 
mek, kazıınmağı İstemesini iyice 
bilmek için iyi bir batlangıçtır. 
Fakat bu zamanda lstanbulda bir 
kaç bardak f&Dlpanya içe bilmek 
için tayyl.l'e piyangosunu daha ön
ceden kazanmıt olmak gerektir. 

Bereket versin ki, doktor A. 
Tanagraa insana tuurunu bira:ı 
kaybettirmek için daha ucuz bir 
vaııta da gösteriyor.Bu da her han
gi bir Tanrıya mutlak surette ve 
körüne inanarak- kendisi öyle de
miyorsa da, ben öyle sanıyorum -
biraz sersem oluncaya kadar ı. 
badet etmektir. Bu Tanrının A· 
pollon olmasının, yahut gökten 
inmi' denilen dinlerden birinin 
Tanrısı, hatta Buda olmasının hiç 
zararı yoktur. Elverir ki bir Tan
nya bel bağlanılsın! 

Bu sefer yılb8.fı gecesinin ra· 
mazan içine rastlaması, f&mpanya
dan ucuz olan bu kaNnç vasıta -
amm kullanılmasını kolaylqtırı • 
yor. Çünkü teravi namazı da dok
torun iıtediği tartı temin edecek 
kadar uzun bir ibadettir. Büyük 
ikramiyeyi mutlaka kazanmak is
tiyorsanız, teravi namazına bir de 
(Teheccüt) namazı ilave edebi -
lirıiniz. Ondan sonra tam gece 
yarısı vaktinde sizdeki piyango bi
leti numarasının büyük ikramiye
yi kazanmasını istersiniz, istersiniz 
ve İstersiniz. 

Ancak, teravih namazı kılmak 
ta haylıca uzun bir ittir. Hatta 
vaktile iftar ziyafetleri verildiği 
ramazanlarda: 

- Doğrusu bir yemek hatırı f. 
çin uzun bir teravih kılamam! 

Diyerek iftu ziyafetinden yaz. 
geçenler de olurdu. Tayyare pİ· 
yangoswıun büyük ikramiyesi es
ki zamanın iftar ziyafetlerin'den 
de fazla bir nimet olmakla bera • 
ber, bu nimetin de bir teravih na
mazı kadar külfete değeri olup ol
madığı dü,ünülecek bir teydfr'. Dü 
fÜndükten sonra kararınız menfi 
çıkarsa, yorganı batınıza çeker 
ve gece yansından önce uyurau -
nuz. 

G. A. 
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Ve, kitap yığınlarını göstererek 
bir konferansa dönen sözlerine de· 
vam etti: 

- İfiniz yoksa, kafa patlatıp 
bunları okuyunuz. Alimler bulmak 
için değil hep aldatmak için uğr&f" 
mıtlar. Onlar iyi yolları hedefe kı
sa ula.an yolları daima tehlikeli 
gösterirler. Maksat? Bu yollardan 
gidip onlara yüksek menfaatler te
min eden müesseseleri yıkmak iste
yecek gençlerin adedini azaltmak
tır. Fakat bu entrikalarına uzun 
müddet 'u dünya kanmayacaktır. 
Artık insanlar uyanıyorlar ... değil 
mi Hilmi? 

Korbo boğuk boğuk; 
- Evet üstat! - diye mırıldan

dı -
Bu aırada Ömerof üç sigara ka

ğıdını biribirine yapıttırmıf ve or
tasına koyduğu bir parça tütünün 
İçine knvıı ve,il bir toz serptikten 

IWıiıe : ııti: Nazmi Şehap 
sonra bundan kocaman bir sigara 
y~pm19tı. K8.b üstat, k8.lı gospodin 1 
dıye anılan kara sakallı masa üstün 
de duran ağzı kehribarh uzunca ve 1 

kaim bir yasemin çubuğu alarak; 

-Ver bakalım evlat ... - dedi
Ve en a9ağı hiç açılmamıt bir 

kur9un kalem boyunda ve bir bot 
dolma kalınlığındaki bu sigarayı 
çubuğuna geçirip yaktı. Ucundan 
y~ğlı alevler fıtkırtarak bir kaç de
rın ne'feı çekti. Sonra çubuğu Öme
~of~. uzattı. O da tıpkı onun gibi 
ıkı uç nefes çekince, çubuğu Hilmi· 
ye tulufturdular. 

Üstadın gözleri birdenbire ufa
lıvermit ve Ömerofun mavi gözleri 
kanlanm19b, Hilmi de çubuğu Naz
miye tutu,turmak istedi. 

- lıen istemem ... 
- Bir nefes de sen çek canım ... 
- Pek pis kokuyor ... 

nan çocuklar •• 
Gün geçme:& ki gcuetelerde, fU• 

na benzer, bir duyum (hab.r) gö· 
zümilze illfmain: 

"Bayan Ay,enin ilg ya,ında kızı, 
gamafır kazanının yanında oynar· 
ken, kazan devrildi, çocukcııjı:a kay 
nar ııdarla ha,lanaralı öldil.,, 

Yahut: 
"Dün, lilôn yerde oturan lalan• 

ca bayın iki buçuk )'llfındaki oğlu, 
kibrit ~plerile baralra yaparken, 
çalıhiı bir kibritle etekleri tutuf • 
tu, odada kinue olmaJıiından kur 
tanlamadı, diri diri yandı!,, 

Bir b"fkaaı ·• 

"Tramvayın arkasına, aıılmall 
isteyen sekiz ycqlannda bir çocuk, 
ayağı kayarak düftil, tramvay te • 
kerleklerinin artuınJa kalıp par· 
çalandı.,, 

Peki amma, ıorıdamtı% mı ki, ilç 
1 

yapnda gocuğun gamaıır kcuanı 

yanında İfİ ne idi?. 
iki buçuğunu doldurmayan yav· 

runun eline kibrit çöpü verilir mi., 
Sekiz YQflnda gocuk kim ... Tram
vay yürürken, arkasına asılmak 
kim? .•• 

Bu gocuklann ölümündeki ağır 
ıugu ana ve babalannda aramak 
gerektir. 

Çocuklarını bafıbof bırakanla
ra bu hcqlamnalar, bu ezilmeler, bu 
yanmalar birer gö:zdağı olabilirse 
ne iyi ... 

Yoksa, gazete yapraklarını ka -
ra1ayan bu kara duyumları daha 
çok iıitiriz. 

Nasıl ki adam öldüren bir go • 
cuğun babasını sorguya çekiyorsak, 
gocuğunu başıboş bırakan babala
rı da, öyle hırpalamak ister. On ye 
di YQfını bitirmeyen gocuklar, yasa 
nın bile yetiıemiyeceği yerdedir -
ler. 

Böyle çocukların bQflarına ge
lenlerden babalan, anaları yüküm
lü ( mesul) tutmak gerek değil mİ· 
dir? 

M. Salahaddin GüNGöR 

YENi NESRIY AT 

Büyük gazete 
Büyük Gazetenin onuncu aayıaı, yıl 

batı münaıebetile fevkalade tekilde 
bugün çıkmıttır. Gayet gÜzel renkli 
bir kapak içinde inti~r eden bu aayı
da, yılbaşı eğlencelerine dair merak
lı yazı ve l'e&im!er, hikaye, heyecanlı 
üç tefrika, bilmeceler, müsabakalar, 
ı:nema, tiyatro, spor sahifeleri ve da-

, ha birçok gÜzel yazılar vardır. Büyük 
Gazetenin bu sayıaı Türk mecmuacı -
lığının en mütekimil nümune.sidir. 0-
k:uyucula.rmı.ıza tavsiye ederiz. 

Oaaıaab- brtıbkJarmı J'Udıfımm koli • 
m.elet'ia. 1:1 tllrlr.ce •ukablllerinl _ ıe_kldnlsi.n bot 
.laanelni.a.• 7erleıtirerft keaip .. Milli7eh' Bil· 

•ıtc.• mem.uluiUDa" s6nderlıda. Doina ı.an .. 
d•n1er arauncla hra ,.ki7-orm •• kazaa&11la .. 
.. h.d.i,.eler •eriyor-., ,_ 

Müddetı Bu;i1n •kpm• kadardır. 

Bilmecemiz 
ı 2 ! 4 s 6 1 a ' 1011 

ı 1 1 1 ı • ı 1 1 ı_ 
2 l•l•I ı 1 l•I 1 

J ı •I 1•1•1•1 
4 •I 1 1 1• •I •• 
5 l•l•I l•I 1 1 1•1 
6 ı •I 1 1 1 l•l•l•I 1 
7 1•1 1•1•1 1 
1 • •I l• ı • ı •I 
9 1•1 l•I 1 1 1 1 l•I• 
ıt •I 1 1•1•1 l•I 1 1 \~ 
11 •I 1 1 1 1•1•1•1 ı ı 

SOLDAN SACA ı 

1 - DBıa •ersUi açılaa b1r r .. im. t•t•kkil· 
111 (S), DlaJ'& (4). 

Z - M.ı..,... (3), Kirli (3), latlf'bun (Z). 
3 - Baıma bir (o) a•tirioce p•rhia• si • 

...,. (3), mars (3). 
4 - Domir lekoal (3) Nota (Z), 

S - Millot ( 4). 
8 - Yaradaa oı..... b.J'&a ou (4), Şart 

..... (Z). 
1 - l•tifham (2), !armıtaiıa arkad•t• (1). 
8 - A•,.ad.a bir millet (3). 
9 - Felek (5). 
10 - BeJ'U (2). Trobzonla (3). 
11 - Ge•tek tleiU (4), Afrikada bir mem• 

lekot (3), 

YUKARDAN AŞACI • 

l - Coo.lı deiil (3), Umumi (5). 
2 - Cü.neıio babı• ( 4). Aamaktaa •• 

mir (2). 
3 - Mil.raca ( 4), Cep h•çaf• ( 4). 
4 - T eılıir ediJea ,.er (5). 
5 - l atifbam (2). 
6 - Çok uzun (6). Abl rabd .. ı (2). 
7 - Bir Banka iami (2). Fren•• ile Alrnan-

1'• araaındaki me•ele (3). 
8 - Aamak.._n emir (2). Ap (2) Yat (2). 
9 - Duman lekeai (2). Kırmıu bir me1· 

.. (3). 
10 - Dakik (2J. ıutedata (2). Sonuna bir 

(1) rellnce çmlar (2) 

11 - Atikir, Flu deiil (3) Hindiatand. 
bir nehir ( 4). 

lotanbul lkinci T'caret Mahkeme· 
ıindenı Bakkal Ibrahim tarafından 

Cağaloğlunda Salih Zeki apartmıarun 
da Oaman Sudi aleyhine ikame olu • 
nan alacak dava11nın cari tahkikatın· 
da muma.ileh mezkür iakmetgAhmı ter 
keylediği hali hazır ikametgAhmm d~ 
malüm olmadığından bahaile tebliğ il 
mühaberi arka.oma mübatir tarafından 
veril~ meşruhattan anlatılarak ili. • 
nen vaki tebligat Üzerine muayyen O• 

lan 25-12-934 tarihine mü.oadif sah 
günü sa.at 14 de mahkemeye gelmedi 
ğinden davacı avukat• tarafından d.
yada ibraz edilen aenetlerle ve haczi 
ihtiyati kararından ha.haile hukuk u • 
aulü muhakemeleri kanununun 401 nci 
maddesine tevfikan gıyap karan itti
haz ve ili.nen tebliğ.ne ve tahkikatın· 
da 7 tubat 935 tarihine miisa.dif per· 
tetnbe günü saat 14 de talikine karar 
verilmiı olmakla keyfiyet tebliğ ma
kamına kaim ohnak Üzere ili.n olu • 
nur. (6408) 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.faııla icrayı muamele etmekte olan 
11• u YON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 9563 

- Alıtınca bu kokuyu duymaz. 
sın. 

- Neye alıtayım efendim? Bu 
pis kokuya mı? 

Bu münakafa üstadın canını sık· 
mıt olacaktı, hiddetle elini uzattı: 

- Ver bana, ver ver! Sigara bo
fU botuna yanıyor ... 

Ve ağzına bir '8ker kamıtı değ
direcekmit gibi yutkunarak çubuğu 
dudaklarına dayadı. Derin bir ne
fes daha çekti. Sonra batını tavana 
bakar gibi kaldırarak ciğerlerini 
botalttıı 

- Pöööf!. 
Bu sigaranın yağlı bir dumanı 

vardı. Üfleyince havada adeta bir 
hortum gibi, bir iki saniye kadar 
dağılmadan duruyordu. 

Artık ne gospodinin, ne Hilmi· 
nin, ne de Ömerofun sesleri çıkı
yordu. Hatlarını önlerine eğmit· 
ler, dütünür gibi durarak susuyor
lardı. 

Nazmi bu sessizlik içinde ağız
dan ağıza dol11fan yasemin çubu
ğun seyahatini, bir müddet ıeyre. 
daldı. Sonra yavat yavaf, bu yağ
lı dumanın odada nefes alacak ha
va bırakmadığını hissetti. O zaman 
yerinden kalktı; 

- Ben gidiyorum ... - 'dedi -
Oç kafadardan cevap çıkmadı, 
Hilmiyi dürttü: 

- Ben gidiyorum Hilmi .. 
- . . . . . . . 
Ömerofun beline bir tekme vur

du: 
- Ben gidiyorum• Ömerof. 

• • • • • • 
- Ulan ne oldu bu adamlara? 
Ve yarı tatkın, yarı kızgın, lam

bayı kapıp odadan çıktı. 
Hiç, "nereye gidiyorsun?,, diyen 

olmadı. 
Tatlıkta, "belki bir kedi devirir 

de yangın çıkar,, diye lambayı sön
dürdü. Bir, ıaniye sonra Sarıgüze
lin karanlık sokaklarında bastığı 
yere bakmadan kotuyor, Arkadaf" 
!arının oturdukları evden içinde 
manasını ve sebebini aratbrma
ğa lüzum görmediği bir azap duya
rak uzaklatıyordu. 

Bir gün sonra, Adalara saat bir 
postasını yapan yandan çarklı va. 
pur, Modayı K.alamıtı, Feneri geri· 
de bırakarak kınalıya doğru dü
men tutarken ki.h Hayıraızada açık 
farına, enginlere ki.h Anadolu kı
yılarına göz daldıran yüzlerce yol
cu arasında Nazmi de vardı. 

Annesi çartaflı kadınların otur
duğu yere geçtiği için üıt güverte
de, <lurmadan fındık yiyen kara· 
manlı, hititik kllflı, balıketinde bir 

BERİGİTTE N 
mD,9 ~~~~~.~AL Ti 
-- Yfi] 

Bugünkü program 
1 S TAN BU Lı 
11: Ça,. saati: Otel T okatli7aod&a aalt.il. 19ı 

Jimnaatikı Selim Sırn. 19,30: Dü.n1a b.ab.rleri. 
19,40: K.itar orke•traaı 20,101 .Ziraat Tek.i.leti 
namına konferana. 20.40ı Plik: Dan• mu•ilırİ•İ. 
21,151 Aaadolu. ajansı - bor•alar. 21,301 Ratl'" 
J'O orkeatraa1. 22: Rad,.o caıı: •• tanao orket• 
traaı. .... 

223 Klu. VA R ŞOVA, 1345 m. 
tiz Popüler Leb muaİk.İı•İ. - 191 Sözler. 

20,20: Pli.k. 20,30; Hafif Vl,.ana muaikUl 
22,10: Haberler. 22,20: Konf••na. 2Z,.Z:!Sı Lem• 
bersten: Neı•li popüler eınfon.ilıı: koater, 

1031 Klu. K O N 1 G S B E it G, 921 aı. 
17: Hafif muaiki. - MultteHf. 20: Berlia.

dea nakil (Şarkılar.) 22ı Orke•tra. 23ı Haber· 
ler, 23,30ı Dan•. 

886 Kbz. B E L C it A T, 437 m. 
19,30: Pi,.ano - .keman. 20,19t Haberler, mil· 

li Detri.yaL 21,301 Opera mu•i.kİ•İ. 23: Hab.r· 
Ju. 23.20: Pl&.k,. 24: Kah..,.efw.ne koueri. 

740 Kbs. M 0 N 1 H. 405 m. 
17: Şarkılar, - Sözler, 18.SO• Pi,.ano 

(Fritz Behren.d kendi eserlerinden.) 19,tOı 
Spor. 19,30: •Pater Siamair,. i•im.li akeç. 20, 
50: Spor. 21: Dana. 21,SSı 16 ncı aırıa muıi
ki•i. 23: Haberler. 23,30: Dan•. 

638 Khz. P R A G, 470 m . 

ımıııı • • 
TepeDdfl eıld Gar-de ... ar :rıllıefl 

cece.i açılıyor. Müzik, danı, vaJ'1flle 
zengin kota maaalarınızı eneldea h•· 
zırla)'IDIZ. 

• • • 
Eıki Franıız Tiyatroıunda 

Şehir Tiyatroıu Operet kısmı 
12-12-934 tarihte çarıamba cünii ~ 

f1U1U ıııat 20 da cuma pnü pndilll 
saat 14,30 da 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Y azuı Ekrem Retit, ı.e.teleyee C.
ınal Reıit. 

16: Anonim D't'oralun .. Le Diable et Cathoa" 
opera••· 18,,30: Almanca netri,.at. 20,30: Şea
tarlular. - Sözler, 21,151 ?f 21,30ı Filharmo
ninin tenfonik kon•eri. 231 Son haberler. 23, ı 
20, Plak. 23,301 Casband. 

OZAN OPERETi 
<Eıki Süreyya) 

10104 

17$ Khz. M O S K O V A, 1714 m, 
11,15: Popüler konaer. J2,15ı l••eç neırl-

7atı. 13: fnıili.ı:ce. 18,30: .. lapanyol •od•ill,. 
19,.301 Karıtık konaer ..-e dan•. 211 MilU mu•İ .. 
ki. 22: Mu.bt•lif dillerle neıri:rat. 

832 Khz. M O S K O V A, (S ... Hn) 381 "'· 
18: ~?ebi,.at "e•aire, 18~1 .-ç;o~k pr~sra .. 

mı. - Yaıaıın 1935 •eneaı,. l•ımh neırıyaL 

785 Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m . 
17: Rad,.o orkeıtraaı. 18,20: Şarkılı kon•er. 

19,10: Şenlikler. 20: Münihten nakli. 21,401 
"Kıı,, iaimli •keç. 23: Haberler, spor. 23,20ı 
Dana. 

P A R 1 S, (K,.a dal••) 19 m, 68 
14: Kon•er aakli. 15: Haberler. 15,30t la

aili:ı:ce lıaberler. 16,45: Re.ü. 16: Koloni ha,. •• 
b. 16,15: Sözler. 17: Koa•eryatu•ardan naki
len lı:on•er. 

841 Khz, B E R L I N, 356 m. 
18: Spor. 19: Skeç. 19,301 Ors mu•iklai. 201 

Piyano fanta%ileri (Schumann.) 20.30: Spor. 
20,50: Milöckerin "DER BETTELTUDENT., 
operaat. (Berliner Stat• operadan. naklen.) 
23: Haberler, 23,30: Dans. 

545 Khz. B U O A P E , T E, 150 •· 
18: Bertha aaloa orkestraaı. l9ı Çiaıene ta

lum•. \ 8,35, Kad.a. 19,.SOı Hilc&,..I•, 20,ZOı 
Piya no refak.ltile ıarlı:ılar. 21: Radyo tiya tro
au. 22ı Bernard aalıı.ı talamı. 22,401 Haberler. 
231 A•keri bando. 24,15: Çinıene •••ikial,. 

574 Kb&. S T U T T C A R T, 523 m. 
17ı Rad,.o orkeatra ... 1Pr Amele. 19,351 

Pl&k. 20: Yaylı •alon konMrf, 20.451 Spor. 21 ı 
Pi7ea. "'Der politiache Kaon•ıiesaer,. 221 17 
İnci urın mu•mi!Uainden. 23: Haberler, 23,301 
Dana. 1 - S C.C. koaaeri. 

904 Khz. H A M B U R C, 332 m, 
19: Kö:rlü netriyat. 201 Lauta •• tarlula.\ 

20,20: Ruhi muaiki. 20,45: Spor haberleri. 21 : 
Popüler muıiki, 22: Münihten 131 Haberler. 
23,30: Dan•. 

592 Khz. V 1 Y A l'I A, sar m. 
18,10: Pli.k:. 18,401 Gitat oda D'IUlikict -

Sözler, 20,20: Haberler. 20,30ı "Strau•atan 
Lehara kadar.,, adh RADYO POf>URISI. 22,05 
Senfonik konser. 22,30: Haberlw, 22,SOı Kon· 
•erin de•amı. - Sösler, 241 S.. &ı .. rtet.i. lı 
Peıteden nakli. 

950 Kbz. B R E S L A U, 318 a. 
17: Hafif mu•İki. 19ı Malıtelif, 211 "Krad. 

un Jolante" adlı mu•ikili köylü tem.ili. 231 
Hab.rler. 23: Haberler. 23,30ı Dan•. 

1195 Kb.. F R A K I" U R T, 251 m. 
20: Hafif mu,: ki. 20.SOı Şarkılar. 23: Ha .. 

berler. 23.ZS : Aktüalite, ıpor. 23,411 Da.o•. 
1 - 3 Stüttıradtan . 

Aarm umdeıi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi ı 

3 ayl ·I• 
6 

Türki,.e içi• Hariç için 
LIC. LIC. 
4- 8-
7 50 14 -

•·~1~2:-.....:":...~~~·~·:...;-~~-=28 -

Celen ••rak ser.i ••rilmeı:.- MüddetJ 
ıeçen nüalıa.lar 10 lcuruıtur.- Gazete •• 
matbaa:ra ait iıler için müdlri,.ete mÜ• 
racaat edilir, Ca.zetemiz ili.nlarıa me•'u-
liyetini kaltul etmez. ' 

tazenin kaqısında, çıplak kollu, 
dolgunca kalçalı iki Alman kızının 
arasına sıkışmıf, yalnız kalmıth. 

Gemi kalabalıktı. 
insanları erkekli ditili, kilçüklU 

büyüklü eksilten, yiyeceği, giyece. 
ği her teyi her '8Yİ azaltan harp, 
bilinemez ne garip sihirdir, Bü
yükada yolcularını sulh senelerinin 
bir kaç misli arttırınıttı. Şapl$alı, 
fesli, b&fı açrk, bol saçlı, az saçlı 
ve cavlak kafalı bir kalabalık far· 
kı aöylüyerek, konutarak, gülüte· 
rek, bağntarak adalara gidiyordu. 

Haydarpafa önlerine kadar gele
rek gemi torpilleyebilen dütman 
denizaltı gemileri; yan mahallerde 
vesika ekmeklerinden dizanteriye 
tutulup ölenlerin kötü haberleri, 
ne kapı komtularından biribirine 
sevgilinin kimbilir hangi cephede 
öldüğünü bildiren kırmızı bir te
hitlik k ğıdı verilmit olması, ne 
de parasızlık ... evet parasızlık bile 
cephe gerisinde kalanlardan bir 
çoğunun cuma, pazar eğlencelerine 
mani olamıyordu. 

Kalay, bakır para ediyordu ya!. 
Hiç dü4ünmüyorlar, mutpaklarında 
ne varsa Bitpazarlarına yığıyorlar· 
dı. Bunlardan sonra fazla halıların, 
sonra kalan halıların, daha sonra 
iç çam8.fırlarmın, yatak çar9afları 
nın, perdelerin sırası ııeliyordu. 

Şef Muhlis Sa
bahattin Şehzade· 
batı Ferah tiyatro
sunda Fahri Gii· 
lünç, lamail Diill" 
büllü. 

Dikkat: Bu gece 
Aytenin ıon gece

si, fiatlarda tenzilat,. Ayteyi Me
lek Tayfur oynıyacaktır. Yarın ak· 
tam Çareıaz. Pek yakında Kırmı:ıı 
ay, ilk opera. 

E Dr. NIŞANYA~ 
ğlu Tokatliyan Oteli yanında 

Mektep •okak No. 38 

9890 

Dr. A. KUTIEL 
Karaklly Topçular caddeıl No. 3 5 

9724 

Ltanbul A.aliye Birinci Hukuk 
Mahkemeoindenı Galatada Manuky&O 
hanında ikind katta 1 numarada nıu. 
kim tüccardan Marıko Eeiz Ef..,dinitı 
Holantae Banka ter<hln ettili _,. 
11735 kiloluk 167 • 540 numaralı A. 
maııkalı 374 denk tütüne mukab.11 alı• 
nan ve 31-3-934 tarihinde tediyeti l • 
cap eden 3344,50 liranın tediye edil• 

' ln<OID.e&İ haaebile mezkür bankaca nıtJI 
hun tütünleri& aatılmuı talep edilınif 

ve ~ahkanece ticaret kanununun 766 
mcı maddesinin ilk fıkrUJna tevfi • 
kan lkametgi.hı hazırı meçhul bulıı • 

nan medyuaa ili.nen yapılan ı.blic&" 
ta rağmen bir giina itir~ denneyal' 
edilmemit oldufundan meakUr madd• 

n'n 3 üncü fıkraaına tevfikan Alın&J"' 
yada bu mevcut bulunduğu anlatdal' 
merhun malumul'mıktar tütiinlerİP 

mahalli ıehbenderlili marifet.ile ...., .,.. 
halli örfü !dete söre tehbenderliğlt> 

tenıip ecedetl tekilde aatılmaama ka• 
rar verildiğinin - 'ıtbu kararın keza• 
lik ilanın netri ferda.undan itlbareO 
üç giln zarfında daylnl Mızuru mahk• 
meye celbettirmek .uretile itit'~ edil• 
mediii takdirci. karar malı~ 

k ... pi kat'iyyet edeceğinin teblil! ' 
makamına kaim olmak üzere keyfi• 
yet ili.n olunur. (6407). 

!f 

Onları da satıyorlar savıyorlardı. 
Ve bunlar da kalmayınca kimbilir 
neler yapıyorlardı? Herhalde bil" 
çaresi bulunuyordu ki Ada vaput• 
!arı gene kalabalık, gene tık inaaJI• 
!arla dolu ... Marmarayı çarklarile 
döverek, tentelerini rüzgarlandır., 
rak çamlıklara doğru yollanıyordıl< 

Bugün ana oğul Sadun beyler• 
gidiyorlardı. Valide hanım sabah 
sabah gene ainirlenmitlerdi. Nasıl 
sinirlenemezdi zavlllı kadın lci 
per'8mbe günü aktamı saat bet 
vapuruna mutlaka yetİfmeliyiz di· 
ye sıkı sıkı tenbih ettiği halde, 
mahdum bey kendiıinl ancak cıı· 
ma günü saat bir vapuruna, o d• 
ha kaçtı, ha kaçıyor!,, diye bin bir 
telat içinde bindirebilmitti ! Bir 
gün evvel gidecekleri yere bir gllıt 
sonra gidiyorlardı. Valide hanımııt 
canı burnuna gelmi,ti. Vapurd• 
elıllem içinde avaz avaz bağırı:na· 
mak için kendini güç tutuyordu. 

Bir kaç defa yerinde durama:J 
olmuf, kalkmıt kalkmıt oturmu•ttl 
Bereket versin, beraberinde getir· 
diği Hüseyin Rahminin bir romaıt1 

na.-.. vapur yol aldıkça, HUıeyi.1' 
Rahminin zekası yava~ yavat teıı· 
rini göstermi,, kendini edibin kiııt 
bilir hangi kahramanına daldıraıt 
hanımın çatık katlı yüzünde seııİ:ıl 

-Bitmedi-



Devrimler ferağatle inançla kazanılır 
llla~ı 1 inci sahifede) 

SpartakÜI hareketinin kaybetmesine 
sebep teifn sözünü geçirememesi ve 
diıiplinin kaybcdmaaıdır. Bedreddini 
Simavi azlık içinde büyük düpnanlar
la kartılaftı., Adımılan kendilerine 
bailı idi. Fakat bunlara rağmen o va• 
kitki hükümdarların birletme&i kartı· 
unda kaybetti. Yani harekete ıreçe • 
cek zamanda i&tical etti. 

Sahib~enf'in hareketi 
Şefler araamda ihtilaf olduğu zam11 

run neticesini bir miaalle anlatıyorum. 
Abbaailer zamanında idi. Sahibizen9 
iam.indeki adam eaarete iayan etti. Sa· 
hibizenç etrafına birçok eairler topla• 
dı. Her duyan esir Sahibizence iltihak 
etti. Bu .....-etin i~aaıru ve her inaana 
maddi ve manevi aaadeti temın ede • 
cek kadar yer yurt ta iatiyordu. Abba 
ai halifeler korktıılar. Miiaademeler 
batladL F aka.t Sahibizenç halifenin or 
duıunu bozdu. Li.kin bu.nlarm ıefleri 
araaındaki ibt:ili.f neticeainde S...bibi • 
zenç te kılıçtan ıreçiriıldi. 

Corci Zidan medeniyeti iılamiye 
tarihinde 2,5 milyoa adamın bu eana• 
da kılıçtan geçirildiiini eClylilyı>r. 

Şarl J.id içtimai müeueaeler kita • 
hında Spartaküı ve Sahibizenç hadiae 
!erini Romalı müverrihler gibi diifü • 
nwek Franaız Anaiklopec! ·.inin teni
- olarak ihtili.llerde tuna miaal göa 
teriyor. lhtili.ller daima münevverle
rin önayak olınaıı ile bqanlınııtır. 
Sahibizenç ve SpartakÜI ayak takımı 
oldulu için kaybettiler. 

Halbuki bu adanılar böyle deii:ldL 
Spartaküa büyük bir Trakyalı kuman 
danı idi. Romalılara eıir olınuttu• K... 
balı.ati bu idi. 

Bira:ıı daha zamanımıza doiru ır .. 
lelim. 

Devrim prenaipleri balummdan 
1789 büyük Franar:a ihtilalini ırözden 
ıreçirellm. 145 - evvel patlak v .. 
ren h&diae ... Bu çok mühimdir • Çil. 
kü prenıipleri bir iki devlet i..tiına .. 
dilirae aıaiı yukarı hala evrenael ve 
vaziyetini muhafaza etmektedir. 

Bu devrim fikir bakımından Ja.n 
Jak Ruao, onun içtimai mukavelesi 
(kamuıal bailamll) yalnız Fransız ihtl• 
li.line müeuir olınadı. Dolayııile bir 
iki devlet müateana bütün dünya re • 
jimlerine müesair obnuftur, Bence bil 
yük Franaız devrimi her bakımdan de'f'. 
rirnin bütün ıartlarma riayet ebnittir. 

Zaman kolladı. 
Tenin verdiil maliimata cöre Fran 

aa açlıktan kırılır vaziyette idi. Zeml· 
ni de hazırlarunıt buldu. Çünkü Jan 
Jak Ruso cibi müellifler çcıjlı: teYI• 
yazmrılardı. 

Frwuada üçüncü cumhuriyet 
Süratte kuaur etmedi. Belki de lü

zumundan fazla ıürat gö&terdi. Fran-
11z devriminin aiatem baknnından ic:a
batını yere koydu. Yeni nizamı yurt• 
tatlık hakkı nizamını koydu. Bunlar• 
rağmen ihtilal oıyaaal bakımdan ol • 
ıun, tekil bakanından olıun, bir iki 
defa sürçtü. 

Franaız cümhuriyetinin adı üçüncü 
cümliuriyettir. Ne için, neden kaybet 
ti? 

Bence, benim tarihten anladıiım-. 
ıröre Franaız devrimi ihtili.llerin iatra 
tejik, taktik ıekillerini bir uada oeme 
demediği iç.in kaybebniıtir. Şefler ara, 
11na anlaıamamazlık cirdi. lhtili.f çık 
tr. Kıskançlık, fikir aynhir batladı. 

lhtili.I yaıama11 ve ilerleım,si için 
kendine li.zrm olan en eaaalı prenııibl. 
birlik prensibini kaybetti. Şefler kan· 
lı bıçaklı oldular. Dantonun batının 
ıriyotin altrnda koparılınaaı eaki arka. 
datı Robeapiyer için bir zafer oldu. 
Danton ölürken bai<rdı: 

- Uç aya varmaz Robeıpiyer, -
de benim ıribi ölürsün.-

Hakikaten öldü. Bunun neticesi ne 
oldu? 

Napolyon iki ayak ıribi olan arka· 
dafın çökıneai, Üzerine çöken tahtm 
üzerine ıreldi, kondu. Fransız devri • 
minin ilk ıafhalarmda önayak olan • 
larm hepıi feragat sahipleri idiler. 

Feragat devrimlere önayak olanla 
rm bellibatlı haaletleri olrnaaı icap • 
der. 

Franııız devriminde önayak olanlar 
zaman geçtikçe buna riayet etmedi -
ler. Kanaatkar ve cesurane hareket 
edenler pek çok servet aahibi oldular. 

Zengin olunca devrimcilik imanla
n zayıfladı. Günün birinde yeni rejim 
ve yeni nizam aleyhindeki birtalum 
mürtecilerle anla§Ulaia batladılar. 

Devrim yüzünden zengin olan mil 
yonerler Napolyon İJ başına ırelince 
onunla çalışmaiı taahhüt ettiler. itin 
başına gelince, onunla anlattrlar. 

Yani artık devrim önayak olanlar 
tarafmdan feda ediliyor, paralan kur 
tarılıyordu. 

Devrimle para trampa ediliyonlu. 
Bir &Ürçme 

Y a!nız 1789 ihtilalinin na11l ıürçtü 
ğünü size kıaa rnallımat içinde izah e. 
derken bir noktacığı i,aret edeceğim, 

Dantoııla Robespiyer biribirine kıy 
dılar. Bu yetmiyormUf gibi devrimi pa 
ra ile deiiıtiler. 

Fakat Danton ile Robeapiyer tari· 
hin sonuna kadar böyle bir lekeden U· 

zak kaldılar. Onların kabahati biribi -
rine ve nihayet ihtilale kıymak ile kal 
dı. Robeapiyer bu Araaılı aert avukat 
1ildüğü zaman kanlı gömleğinden bat 
'ka bir ıey bırakmadı. Danton iae ka • 
ç•bilirdi. Kendisine kaçmağı teklif e• 
dince Danton ona şu cevabı verdi: 

- De Millen .. kaçmak olur mu? 
Fransız bıçağını Londrada4ıti ııafaya ter• 
cih ederim ... 

Giyotin önünde cellada bağırdı. 
- Cellat başımı kopardıktan ıonra 

saclanmdan tut. Kanlı başımı etrafa 
a&ter. Halka ıröster... Çünkü kanlı 
bastım batk• on'ara bırakacak bir , .. 
yim yok, dedi. 
Eğ r enin "raı nda bır ihtilaf çık

mııs.ıydı, devrim daha Çl\buk tam:ı.ın• 
(anır ve lüzumlu lüzumsuz birçok kan 
1 r dökülmezdi. 

Mnaınafih ıunıı da ilave ed yım 
kı Franaada cumhuriyet iki defa ıur
çüo iiçüncÜ df'fa ilS.n edildi İ&e bwnu'l 
reJı.mİ milyonlara kartı trampa eden-

1 terin yüzünden deiil, Dantcın ve Ro • 
bespiyer gibi kanlı bir bat ve kanlı bir 
ırömlek bırakanların :rüzünden yük • 
ıelrniıtir. Zira onlar feragati gelecek 
neıillere göıterdiler. 

Devrimde feragat 
Baylar bayanlar, 
lnancm büyük ehemmiyeti olduiu• 

nu aöylemİf!İm. Bu inanç devrim bakı 
mmdan dejil, bana göre hayatın her 
aafhaamda mevzuu balıaolabilir. 

Bunun illı: fmJ'lı inanmadır. Şuraya 
bir kayıtçık daha ilave etmek ütiyo
rum. Feragat yalnız Rob.,.piyer ile 
Dantonda göriilmüt deiiildir. Bizim ta 
rihimizde boy ıröateren pek çok vaka· 
lar vardır. Biz büyük teflerin büyük 
feraıratlerini ıever olduiumuz i~in 
kendi büyüklerimizden miaal verme • 
elim. 

Atatürkün leragati/ 
Bu ve.ile ile aon devrimin, en bii • 

yük tefi vaziyetini, Ata.türkün vazi· 
yetini aöyliyeceiim. 

M.türk eaki nizam yerine yeni Dİ• 
:aam koyma cibi iı yapmağa kar.r ver 
eliti cün, latanbııl hükiimeti tarafın • 
d&n idama.mahkQm edildi. Güldü. 0..
du müfettitliğinden ahldL C- gül • 
dil. Kendi apoletlerini aöktü. Onca bü 
yük varlık, milletinin öz varlıtı Te o • 
nun Y&f&Dl&ll idi. Bu onu görüyordu. 
Bunun için ölüm ve faragate giriyof" 
du. Bunun neticeıi yeryüzünde An .. • 
hın vekilliiini yapan cebbar bir haı,ı._ 
fe ile bütün bir dünyanm ayaldart al
tında çiinenmeai ~tdu. Bıınd.n bqk11 
bir iki miaal daha vennek iatiyorum. 

Meeela feragatçiler Nraamda Mitat 
Pqa zamanında büyük rol yapan Na
mık Kemal de gelir. 

Bay Siyret Kemalin fU muraını aöy. 
lemiıti: 

(Ti. ezelden merd olmafa abdeyL.. 
elim ben 

Hücceti namuıumu imzalanm ka. 
rumla ben) 

Inu.n en büyük aaraylarm debde • 
beli aalonlarmda oturur. Fakat ina09 
olınaymca orada ne zevk alır. 

Fakat Namık Kemal ıribi lnanç ea. 
hıibi oluraa Maırose bleaini hir bül· 
bül bahçesine çevirir. 

En büyük tart ıztrrapları duymak. 
tır. 

Pleune kahramanı Oaman P"*" 
Ruılar Plevneye girdikleri zaman 

hemen kotuıarak Oaman Paıayı ara. 
mıılar. Yerinde kimae yok. Hiç bir 
7erde yok. Yerde yaralılar araarnda 
apııletli bir adam bulınutlar. Bir de 
bakmıılar Oıman Pata imİ§. Son hu. 
ruç eanaaında o da Mehmetçiklerie a• 
tılıruı ve yaralanrruı, isimaiz bir Meh· 
metçiğin yanına diifmiif kalmq. 

Türk milleti bir Plevneai ile R.ıa • 
)arı yeniyordu. Size içtimai vaziyetle
ri yüksek adamların yanında inkılap 
kürıüaünden içtimai mevkii olmayan 
bir adamın iamini aöyliyecefim. Bu yer 
aiz değil, tam yerinde olacaktır. 

Iıtanbıti Oniveraiteainin Türk dev
rimi kür•Ü&Ü dünyanın ilim kür~üle .. 
rinden biri ve belki birinciadr. Bura· 
elan aanlar rütbelerıle uegıJ, ıccna, .ht~
ziyetlerile tanınırlar. 

Giritli Ali onbaıı ne yaptı 
GUit adaaındaki bir feragati aöyle 

mek iatiyorum. Girit 1314 te hi.mi dev 
!etler tarafından İfgal edhlmiıti. in • 
giltere, Fransa, Ruaya, ltalya. Gene 
Oamanlı hiikiimeti cari. Bunlar giiya 
Ciridin Yunanistana ilhakının önüne 
ıreçmek İçin Ciritte ıükunu iade etm'lk 
istiyorlardı. Bunun için donanmalarını 
oraya göndermitlerdi. Müslümanlar 
Hıriıtiyanları öldüremiyecekti. Fakat 
Hıriatiyanlar Türkleri öldürüyordu. 
Ne iae. Makaat Yunaniıtana Ciridi ver 
mek idi. Girit Türkleri bu günlerde 
kendi Öz devletlerinin himayeainden ' 
dahi mahrumdu. Girit tamamen dıivell 
hi.miyenin elinde idi. Düveli hi.miye 
katliima İ§tirakleri mevzuu bahao • 
lan Türkleri yakaladılar. Osmanlı mah 
kemelerine dejiJ, gemilerindeki deniz 
divanı harplerinde muha 1<eme ederler 
di. Ciridin HD"iıtiyan &sileri ilci taraf 
tan himaye görüyordu. Henı yerli hü. 
kiimetten, hem de düveli himiyeden. 
Orada kimaesizler Türklerdi. 

Kandiyede Ali onbaıı adında evvel 
ce jandannalık yapını§ bir Türk tev
kif edildi. lngiliz divanı harbi önüno 
çıkarıldı. M1.1hakeme edildi. Olüm ce
zasına mahkiim oldu. 

Ali onbatı elleri kelepçeli aaılm.U. 
üzere dııan çıkarıldı, • 

Son aöz olarak aordular: 
- Ne aöyliyeceksiniz? 
- Evet dedi ... Bana bir su getir .. , 
lngiliz neferi auyu getirdi. Kelep• 

çeli ellerile birdenbire lngilizin kafa
ıına vurdu. Ve onu yere yakarak fu. 
tüne bastı ve darağacına çıktı. 

Biz öyle bir milletiz ki yalnız eli· 
miz değil, ayağnnız da kelepçeli ol • 
aa bütün dünyayı ezebiliriıı:. 

Ali onbaşmın burada göıtennek iı 
tediği ıey bu idil 

Size inancın, kazarunanm ilk §artı 
olduğunda tarar ediyorum. 

inanç •anUmi olmalıdır. 
inanç kazanmanın &mili olabilınek 

için liı.alettayin bir inanç olınamalıdır. 
Şuurlu ve aamimi olmalıdır. Size bu 
husuıta Türk devriminin safhaları i • 
çinde cereyan eden bir hadiseyi nak • 
letmek İsterim. Hiç unutmam. Bir ırün 
lzmir alındıktan IOl\J'a lzmirde Ata • 
türkün lutüf ve "'üaaadesiıle bir ak • 
§&m ıofrasmda idim. 

Şimdikt iç ış er 6akanı Bay Şüln.\i 
Kııya da orada idi. Beraberdi. 

Atatürk htanbul ırazetecilerini ela 
vet ehnitti, Yemek yendi. Kıaa bir iki 
nutuk sövlendi, D'ğpr b;r odaya ıriril· 
dı. Yemekten aonra birçok §e:rler gö • 
riifülürken ao~ ilAlafet:Jn ilga.ama inti
kal etti. 

Saltanat kalkmıt, hilafet duruyor • 
d . Artık bunun kalkması lazım ıdi. 
Çıinkil ıalıanat titri almaa da hilafet 
İami altında b.,. adamların ırene bir 
gij, eski feyleri almak isteyeceği mu-
hakkaktı. ' 

Atatürk h_rk<'s fikir soruyordu. 
Kendi fil<riru aöyledi. 

Hilafetin i.lll'aaı li.zımll'elecejini, 
,bunlann bir ırun memleketin bBfına 
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Fırkanın büyük kongresi LE KET~ 
(Başı 1 inci sahifede) alacaktır. Akşabir belediyesinde şi ~Ayet Akşahirda )!kır.urlar lecek bir neticedir. Şimdi yeni aaylaY ae

çimi karanm almakla C.H.F. kendiıini be 
lediye seçimine niıbetle daha genel daha 
ırenit köylüıü ve kentiiıi dahil olduiu hal 
de bütün memleket evlatlarının takdirine 
imtihanına arzediyor. Belediye ıeçimin. 
de kentli yurtdqlardan aldığımız tAkdi· 
ri kuvvetle umuyoruz ki yeni ıayl'>v ı• , 
çiminde bütün yurtdaılann yekunundan 
ıalacajız. 

Bir $ryaaal fırka aeçim itlerinde çok 
ciddi uyanık olmalıdır. Bu kaideye uy. , 
cunlukta çok titiz olmamıza rajmen ne 
için bu kadar güveniyoruz. Bu güvenif 
elbette sebepsiz defildir. Biz fırkamn 
bütün İç çalıımalannda ve fırka hükii
metinin tutumlarında bütün yurt itlerin•, 
de eaaaen milletin ara bulmaz özü ile 
mütemadiyen temaıtayız. Biz bir d€fa 
her yıl mahalleler ve köylerde oıılııinler
ce fıriuı ocaimda nahiye, kaza ve vila• 
yetlerde birbirinin çalıımaaım tarnamlı
:ran kongralar yapıyoruz. Her konırra• 
nm yurdun idaresi ve ihtiyaçları üze
rinde cıın1ı kO!KJ1malar yapmaaı için her 
gün artar tervikler yapıyoruz. Her konır 
rada bu çalıtma her yıl halktan merke
ze doiru yurtdafların hakiki dilelerini 
ve iç du:rırularııu toplamaia fıraat Yeri
yor. Bundan batka konıgı-.larda fırka 
projjnmnun devlet ciclifİne eaaa olan 
ana çizgileri üzeriıoole halimize uygun• 
luk noktasından yeni td<lifler yapılması 
imkilm huıl oluJ'Ol'. Fırb merked biİ• 
tün bunları derinlqtirılikten ~c ·~·- •< 
aüzgeçinden geçirdikten ŞQDH her İfİa 
yapıı deieri noktumdan buıuıiyeti öl
çülüyor. 

V azil• b"fıncla 
Fırka saylavlan mecliıin çalıtma ara

lıklannda yurdun köte bucaklarına da
!ıyorlar. Ve yıl içinde yapıhnıf kanunla
rın tatbik ıekilleri:ni yeni kanunlar ya
pılmaaı ve düzeltilmeıi liı.zımgelen itleri 
gözden geçiriyorlar. Merkeze, vazife 
batma döndükleri zaman mecliıin fır
ka ırurubunda bütün bu cörüılerl• hü
kumeıtiıa dütünüıleri ı..r,,ıa,tı .. lıyor. 
itte bir yandan fırka tqkilabnın, öte 
yandan ırurubun biııbirini tamamlıyan 
bu çalıtmalan fırkanın ve hük:iimetin 
ıridişi için faydali olan iıtikameti çiziyor. 

Bütün hunlar uluıun, fırkar::ı Te 
hükiimetin yan yana ve iç içe çalıtması· 
nı ve bu çalıımamn yurd ihtiyaçlarına 
u:rırunluiunu temin ediyor. Yaptıkları• 
mızın eyiliğine ve doiruluiuna ırüvenİ• 
miz bundandır. 

Yeni kongre 
Arkadaşlar, yeni bir kanunla vilayet

ler umumi mecliıleri aeçiminin birden 
yenilenmeıi onaylandı. Biraz evvel be
lediye meclisJeri toptan yenilenmiıti. 0-
te yandan yeni saylav aeçimi ile TüıCO· 
ya Büyük Millet Mediai yenileniyor. 
F ırkamn büyük konırrası da önümüzdeki 
mayııta yenilenerek geçen konırradan· 
beri ıreçirdiğimiz dört yıllık zamanın 
~iği tecrübelerden iıtifade edilecek· 
tir. Bu auretle önümüzdeki baharda 
Türkiye Cumhuriyeti bütün çalııma un
ıurlariyle uluı birliğinin yeniden emnİ· 
yetini kazanım§ bir halde, taze bir kuv
vetle yeni çalı§1Da amaçlarına dojru hız 

bir bela olacağmr, eaaoen bunun mua· 
arr devlet, hatta müılümanlık prenai
bine bile uyınadıjını izah etti. O za
man herkea bunu kabııl etti. Y alruz 
bir ki§i Bay hüaeyin Cahit o gWı Tanin 
ba§ muharriri idi~ 

Bu ite akıl erdiremediğini, fokat A
tatürk böyle bir tef iatiyoraa b.ı vazi
yet kartıunda Atatürkün hatırı için 
eealenm.iyeceğini söyledi. Atatürk ona 
derhal §U cevabı verdi ı 

- Fikrimizi ıamimiyetle benimaa -
miyenlerle milleti alakadar edenlere 
hatır için suamala.rına ve bizimle be • 
raber oılmalanna ihtiyaconız yoktur. 
Bize samimi ıurette inananlar lizun .. 
dır. 

Atatürkün görü~ü ile bir inancın na 
aıl olması lazrmgeldiğini IÖylediler. 

inanç JUurlu ve aamimi olmalıdır. 
Yalnız ıiz dejil, bütün bir rejım de 
tehlikede kalab;l;r. Uç aamimi ve aağ 
lam adamın gayri samimi inançla.-la 
mücehhez binlerce adamı mağlup ede 
ceğine tüpheniz olmasın. 

Namı:. • • -~ .•• aöylediii ıribi 
İnançla dövüımek li.zrmdır. Hatır için 
ıuaalmı diyenler kaybederler. 

Devrimin muııaflakıyet fOrlları 

Devrimlerin tarifleri, muvaffakı -
yet §artları içinde tarihin bellibaılı 
hareektlerini tahlil ettik. Tatbfüattan 
e.ldığmuz verimler ıunlanlır 

Bir devrim muvaffak olabilmek i -
çin: Zamanı kollanmaaı, aüratle ha· 
reekt edilmesi, zemini fikir cihei:inden 
hazırlama11, devrimin kabul ettiği fe· 
yi pazarlıksız ortaya k.oyıınası, birlik, 
feraırat ve inanç li.znndır. 

Türk devrimi, Rua Soayaliıt do\'ri
mi bütün bu bakımların icabatım bu 
ane kadar yerine ıretirmiıtir. irtica 
daima devrimciler araamda bu eaaa -
lan bozmak için hareekt eder. irtica 
fıraat bulunca tatlı ve kurnaz görünü 
yor. Bu şartlan YJkınağa baılar. U • 
mitsizliii yayar. Şeflerin ıahıaları ile 
uğraşır. Mesela Meırutiyette Tali.t Pa • 
§anın ıah11 ile uğra§ıldığnu çok iyi bi· 
lirim. 

Herkes poıta hademesi, posta ka
tibı Talat kimdir? diye .. Kim oluyor. 
muı diye? .. aöylenip dururdu. 

- Kim oluyor? Hareketi yap'tlıt ••• 
Devrimcileri feraıratten çıkarmaia 

çnlı§trlar. Bu irticaın rolJerinden biri
dir. Devrimcilere para ve kazanç yo • 
lunu ııösterir. Ona mazinin büyüklüğii 
nü, yeniliğin küçüklüiünü cöaterirler. 
M"'"1tİyette bu propagand" o kadar 
ilerledi ki yabancılar bile iıe karııtr. 

Fitz Maurice iamindeki bir lngiliz 
bile ıcriat istemiı itli. 

Para ile elde edilen hocalar imam 
(?) Fritz Moris başta olduiu hal • 
de 31 Mart vakıuını yaptılar. 

irtica yok edilip ortadan kaldın( • 
dıkça bu propagandalardan vazıreç • 
ınez. 

Sefim usulleri 
Arkadatlarım, fırka ıeçim uıullerincle. 

Y•ni bir yola ırirmif bulunuyoruz, Bi. 
zim fll'kacılıjımrzda bir yönılon demok
ratlık ve halkcılıia öte yakadan birlik 
ve beraberliie ayn ayn yer verilmittir• 
Seçimlerd• rey vereceklere danıpnadan. 
namzet göatermek tipini tecrübe ettik. 
Netice eyi olmadL Büyük bir çolduiun 
ez İnaan üatünde hiç bir klav1.2lu yapıl
madan reyleri toplamaaındaki güçlük ele 
meydandadır. lkiı.i ortaaı bir yol olarak 
rey vereceklerin daha .önce meyillerini 
yoklamakta iaabet cördük. Son belediye 
aeçöminde gördüğümüz bareılıet n sıcak· 
lık bu görütü belledi. 

ikinci müırtehlp aeçimleri için yolda· 
ma ocaklardan yukarı fırka idare heyeti 
üyeleri ara11nda yapılacaktır. Bundan 
bafka bir faydası miı1ıim ıeçimlerde yok
lamacı olarak reykullarunalı: hakkını ka
zanmak iç.in fırka idare heyetleri aeçİm• 
)erinde fırkalılann daha diklaııli ve U• 
yanık obnalannı temin etmelidir. Ka· 
dm yurtdaılannuzm aeçime aokulınala· 
n girdiiinıiz yeni çalııma devrinin gö:ıı 
çeken bir huıuoiyetidir. Fakat fırka yo
lundan fırkalılarm reyini atarak ıeçile
bilmek için kadınlaruruzm hemen fD"ka
ya ııimıeleri liızmıdır. Fırkanın: ne 
aim, ne meslek üıtüne bir ayrrda yap
maluızın yurd politika11nı uluaa malet· 
~ prensibini kovalar. Bizim ırörüıil
müzde bir tarafta bir takun profeıiyo
nel politikacılar, öte tarafta hepsi ken
di huıuıi itleriyle metıral tek tek va· 
tandatlar yoktur. 

Kadın ve erkek yurtdatlar bek.imlik, 
mühendiılik, avukatlık ıribi vazifeleri ve 
it adamlığını ve ev kadınlığını yapar
ken bütün bunlardan üstün mütterek 
yurtseverlik vaZ'İfeıini 11yasal çalııma 
ile devlet idaresi 'e İftirak vazifeıini bir 
tarafa bırakamez1ar. Her yurtdat kendi, 
meoleği yolunda çalıtırken ancak kendi 
ıahai fayda11nı düıünür mevkide bulu-
nur. 

Kadınlanmız 
Habuki bundan ayn bir yurd için ça• 

htanlar •afı da vardır. Buırün Türkiyede 
bu ıaflar Cumhuriyet halk frrka11nın si
nesinde arka arkaya ~ıralanınıı bulunyor. 
Sıyasal çalııma yükümünü aı.n kadın
larımız varlıinruzdaki kuvv.ot ve tesir -
lerini duyurmak için bu ıaflar 1çinde 
kenclıilerine ayrılan ıerefli mevkii alma
ia koımalıdırlat. 

ileri ••• 
ArkadBflar, fırkıunrzm bir büyük ana 

vaıfı olan inkılilbcılık hızı içinde durma
dan ileri cidiyoruz. Türk dili de Türk 
topraklan ve Türk paurları gibi ecnebi 
iıtiliı.aından kurtulacaktır. Soyadı alma
da göze çarpan coıkunluk bütün uluıun 
eyi duyuı ve ileri anla:rı1ında ümitler 
bealiyecek bir ölçüdedir. 

Yurdun ihtiyaçları 
Arkadaılar, hükumet yurdun her ba· 

knndan ihtiyaçlarına uyan bir geniılikle 
çalıımaktadır. iç emniyet ve inkılabı ko
ruma itleri duygulu bir titizlikle yapılı
yor. Bunun yanında dıt itlerimiz hanıri 
ırün nereden belireceği belli olmıyan ha
diaelere kartı vaziyetimizi koruyacak 
bir uyanıklık ve dikkatle kovalanıyor. 
Bütün dıt alemle sulh ve anJaıma yolun• 
dayız. 

Sili.h11zlanma tqebbüalerinde en ıre
nit hüınü niyetle çalııtık. Silahları ek
ailtme yerine artbrına neticeı1ini veren 
beynehnilıel çalıımalar ta baıtanberi 
milli müdafaaya verdiiimiz ehemmiye
tin ne kadar yerinde olduiunu gÖıte • 
rİyor. 

iç ve clıf politika 
iç ve <111 poubkada ve nıilli müda. 

faada olduiu cibi ökonomi çalı,mala -
nnda da hükumetimiz hayaller peşin -
de koımadan zaif i.htimallere iııanma • 
dan uzak, realist ve pratik yollar ahnıı· 
tır. 

Güçlükler belinneden ve yıiın hali
ne ırelmeden onları önleyici tedbirler 
alındı. milli sanayi, Türk parau, tica· 
ret """ tediye n1uvazeneıi vaktında o .. 
rundu. Bu önden ıröriiş büyük fabrika
lar açma devrine &İrmemizi çabuklaı
tırdı. Dııarıya çıkarılacak toprak ü • 
rünlerini deierlendirme ıayesinde ol • 
dukça geniı fiyat buldu. Dıt pazarları 

IKT 

defteri AKŞEHiR, CMınu~t> - ~ 
tan beri beklenen ber ... '-:etli yaf • 
murlar yağmağa baflamı,U!'. Bu 
gece yağmağa b!Lflayan yağmur • 
peyce devam etmit; halkımızm 
bilhuıa çiftçimizin yüzü gülmüt
tür. 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Belediye
mizin deierli azalan tanıfmdan balkm 
iıtak ve dı1eklerini yazmalan i9İJı bir 
dilek defteri konmuıtu. 

Her nedense bu deft• bundan alb 
ay evvel kalılmlarııık halkın bu gibi 
ıeyleri iatida ile yazmaları ileri ıiiriile
rek bu defter ortadan kaldırılmıtb. 

Yeni belediye azalan bu İfİn ehem· 
miyetini dütünerek belediyede yeni -
den bir dilek Te iıtek defteri &çmrflar
dD'. 

Bozdoğanda ilk mektep 
nasıl yandı 

AYDIN, (Milliyet) - Geçenl•d;o 
Bozdoianda bir okulun yaııdıimı yaz. 
anıt.mı. Y erincle yapılan arattırmalar 
üzerine Yanırtn hakkında lll bilgi elde 
edilmittir: 

Geceleri bir hademe okulda nöbet
çi kalır ve bundan ötjirii ııcııbayi yakar
mıı. Sobanın clıf8 çıkan borusu yapı
nın kiremit aaçağına kadar uzanıyor• 
mut . Saçaiın Uibtaaı borunun aıc.ı. • 
lıiından kızmıt ve .,9"11Yan bir krvrl
cımclan tutuf8rak atef tavan sraıma doi 
ru yayılınıı. 

Once Bozdojanda ilk okul müfettiti 
Bay Necip te vardı. Necip geç vakit 
mektebe ıritınit ve yabmf. Y ancın dııın· 
dan görülmüt ve yetifİ)erek mektepte
ki bütün pılı prrtı dııan çıkarılmrt trr. 

Geçen yıl ilk okul da yamnaıından 
ötürü yersizlik yüzünden muvakl<at o
ku1 yapılaıı bu bina çok harap ve eıki 
bir ıeydi. Okulun bir tarafı yanırım 
aöndürmek üzere yıkılmıttır. 

açan klw>nır yolu ile de aon yıldan aa
blınanuı bir feYİmiz kalmadı. Hatta 
ana ihracat mallarımız arasında bu • 
lunrnıyan buğdayın -dıt aatıtı ıreniıli • 
yor, buiday korumanın verdiği imki.n
larla yapı Irmak ta olan ıilolar Türk buğ
daypıı piyaaada fazla fiatla aratıyor. 

Maliye 
Arkada§lar, Türk maliyesi verıriler· 

de yurttaıın ödeme kabiliyetini zorla
mıyan bir çıjrrdan ıritmektedir. Bunun 
ıribi devlet bütçeıinde göze alınan İt· 
!erde aııcak devletin !l"lir yekununu 
ıreçmiyen durbinlikle ve hayata uyırun
lukla yapılıyor. Deıık bütçe ve düz -
gün ödeme b..günkü Türk maliyeıinin 
ıiarıdır. Bütç• denkliii üzerinde dev· 
letiıı taa11upla duruıu dünya buhra
nının doğurduğu umulmadık güçlükle
ri yenmemize imkiı.n vermiJtir. 

Arkadaflar, her ırüıa ihtiyacın iı
tediii tedbirleri almakta ccçikmiyo -
ruz. Bundan batka olarak en derin a
raftırmalarla en iyi diye yaptıjnnız it
lerin hayata uyınryan taraflarını gö • 
...W- h• gidiıte eıaı bihliğimiz yurt 
için ve ulus için faydalı olmak prenıi
bine aaciakatla bailı kalıyoruz. Tedbir
leri değiıtirme vazifeıiııde gecikmiyo-
ruz. 

Geçen yıl yapılan buiday koruma 
kanunu kısa bir tecrübeden aonra hem 
makaadı korur hem de ihtiyaca daha 
iyi uyar bir hale ıretirildi. iç mahsul· 
)erin dıt pazarlarda aabş ile getirdiii 
kirm mi.ilıim kısmım mutavauıtlardan 
kurtarmllk için aabf kooperatifleri Ji.. 
yihası yapıldı. Mahıülun fazla pare et· 
tiği zaman yapılmıı çifçi borçlarının ko
laylıkla ödenmeai i5in devlet tedbirler 
dütündü. 

Tuz aalrft iılerini tanzim ıçıne eyi 
yollar aranıyor. Bütün bu iılerin yeni 
Mecliıin ite başladıiı aylarda kanunlat· 
tınlmaaı için hazırlıklar vardır. 

Arkadaşlar, ıon söz olarak aöyliye
yiın, Cumhuriyet hükumeti bu çalıımala
rında hayale ve taklitçi!ije sapma\lan 
yaıadığı ırünün bütün icablarme uy
gun, uluıun ihtiyaçlarına tam kar§ılık 
olan tedbirleri her gün en dikkatli ırözü 
ile aramakta, bulmakta ve bu yolda ceu.• 
retle, emniyetle ilerlemektedir. 

B. Recep Ankarada 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Fır

ka ırenel kiıtibi Bay Recep geldi. Fırka 
ileri gelenlen tarafından karıılandı. 
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Sivaslı yerinde bir Jardım • 
SiVAS. (Milliyet) - General 

ismet Inönü ve Hafızrece,p ilk • 
mekteplerinde okuyan fakir çocui 
.larua dera levazımlarına ıarfedil
mek üzere Sıvaa - Erzurum yolu · 
İllf&at mühendislerinden Bay Ha71 
dar yetmit beter lira nakti yard11D 
da bulunmuftur. 

Sivaıta idam kararları · 
SIV AS, (Milliyet) - Bundan 

bir müddet evvel Sıvaam Ulllf na. 
hiyeıinde hancdık yapan ArtinİQ 
parasına konmak için aralarmca 
bir ittifak yapan üç kiti ııeceyarıaı 
ellerinde kaıı:rna, balta, değnek olı 
duğu halde Artinin evine giriyo• 
!ar. Gece uykusunda uyuyan ev hal 
kına balta ve kazmalarla aaldırı· 
yorlar. Art ini, karısını, kızını v-. 
betikteki yavrularım vahtiyane 
bi rıurette öldürüyorlar. Bu meı• 
lede suç ortak:arı Hamyar, Ohani• 
ve T oriğu tevkif edilerek muhak• 
melerine batlanmıttı. Şimdiye ka. 
dar devam eden muh.ıkemc bu hal 
ta neticelendi. Suç orta·klarından 
Hamyar ve Ohanisin idamlarına, 
ve Toriğin Yatı küçük olduğundu 
idam kararının yirmi dört sene &• 

ğır hapse çevrilmeııine karar veril
di. Kararlar temyiz mahkemeııno 
gönderilmi~tir. 

Sıvasta soy adı alaıılar 
SiVAS, (Milliyet) - Srvaata tim. 

diye kad• ooy adı alanların adlarım 
bildiriyorum. 

Vali Süleyman Sami (Kepenek). Ba 
iıiın Srvaam meıhur ıularından birinlıa 
adıdır. Vali Bey buııu Srvau. kar11 
duyduiu büyük bir ıevcinin yadici.n 
olarak almıttır • 

F rrka kumandam general llyaı (AT
demir), cumhuriyet hallı fırkası bafka.. 
ru Hüseyin Veli (Gürleyiik). beledıye 
başkam Hikmet (Çobaniil), ııhlıiye 
müdürü lımail (Unal), huıuıi muha • 
aehe müdürü Hayri (Atay), gazete ba
yii kitapçı Kiımil (Yalçın), matbaa 
müdürü Tevfik (Ergin), muhasebeci 
oiullarmdan divanı muhaıebat ikinci r• 
isi Abidin burada bulunan babaaına 
aoy adım (yurdakul) olarak ıeçı:niı 
ve baba11 tarafından yeoilenıliğinden 
muhaoebeci ojulları bu tekilde nüfu • 
aa müracaat etmitlerdir, 

Sorgu hakimi Kadri (Bilsin), ıanat. 
larevi müdürü Rasim (Çeliker), nüfua 
müdürü Ulvi (Sözen), Kızıl Irmak YAD 
cılarınılan Reıat (Ergün), inhisarlar 
batmüdürü Muhtar (Boyat), takibat ,,.. 
beai amiri Hüınü (Duman), ıicil &ım. 
ri Muharrem (Giray), aatıf §Ubesi ami. 
ri Naanıllah (Müçin), muhaıibi m .. ...ı 
Abdullah (Kitay) olarak ıeçmitlerılir. 

Bay Baldvin 
(Baıı 1 inci sahifede) 

büyük bir mücadele ıröründütünü bil· 
dirmit ,,. deıniıtir ki : 

" - Diktatörlük, dünyaya müthit ft 
yeni tekiller altında ırelmiıtir ve her 
nerede iktidan ele aldryıa, bizim med• 
niyetimizin eaaaı olan nizamlı hüriyoti 
yıkmağa çalıııpııtır. Diktatorlüiün fer
de 4.arıı hiçbir hürmeti yo~tur. Dik· 
btörlük, serbcs düıünce veacrbeat söz
leri, ihtilalcı projelerine mani olacak ur 
ırunıuzluklar aaymaktadır. Milli ana
nelerimize bir tehlike olan bu hal kar
tıaında e1a1 birlijimizi bozabilecek fikir 
ihtilaflarına müsaade ehnemelidir. 
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HANDAN. ı. GU!cn, ııtııer. 6, Bilgü, 
iFA, 1, Bitirme, 2, Etme, 3, Kdma, 4, Odeme, 
iFTiHAR, 1. Kuvanç, 2, Oiünç. 
lC.F AL, 1, Aldanaıç, 2, Aldayıı, 

HANDE, 1. Eıilenıne; 2. Gülme, {Bakı Tebcsılim, 
zevk, neşat, ıürur). 

HANGAR, Aran. 
iHALE, l. Taptırmalı;:, 2, Uatünde bırakmak, 
lHATA, 1, Bürünme 2, Çevirme, 
iHBAR, ı, Bildiriı, bildirme, 2, Ele verme, 3, Kovculull 
iHMAL, 1, Oykli, 2, Ul8lllık, 
iHRAÇ, 1, Atma, dqarı a~a, 2, Ç~~ma, 3, Gönderme, 
İHSAN, 1. Biriıilıc, 2, Gereklik, 3, İdgülük, 
IHT AR, 1. Andırımık, 2, Kulak burmak. 
iHTiDA. 1, Doıirulmak, 2, Doıirıı yola ııtrmek, ı, Toıt-

n yol tutmak, 
iHTiFAL, Alay. 
iHTiKAR, 1, Atılmak, 2, Baldamak, 
iHTiLAF, 1, Alak, 2, A.nla1mamazlık, S, Ayrılık, -4, Bat• 

kahir:, S, Bo•utak, O, Bozuşukluk. 
iHTiLAL, 1, Altut, 2, Azıştırma. 
iHTiLAS, 1, Aıımıalt, 2, Çalmalı:, 3, Çupınak, 4, K•pıp 

ıoymak, S, Kapllnlll, 15, Kapmak, 
iHTİMAL, 1, Olabilir, olabilme, 2, Olur, 
iHTiRA, 1. Bulgu, 2. Buluı. 
IHTIRA.z, 1, Çekiııaenlik, çclr:inme, 2, Korkg, S, Bakm 
iHTiRAM, Saycı, 

pnlılr:, aakmma, 4, Sakmılı:, 5, Utanıaçlık, utancanlılı:, il, 
Utanma, utanç. 

iHTiSAS, 1, Duyıra, 2, Duyma, duyuo, S, Tuyultu, 
iHTiŞAM, 1. Çalım, 2. Görkem, 3, cöz ka.ma,.ur1ctlık, cöa: 

kamaşt:ırm3. 
IHTIY A.{:, 1, Bun. 2, Dilek. 3, Eksiklik, 
lHTIYAR, 1, Dilek, 2, El, "O iı benim elimdedir.,, S. 

11:rim, 4, Erir: {iktidar man.) 
lHTIZAZ, 1, lrlant, 2, Titreme, titreyi.11 

iHYA (etlcmek,) 1, Canlandırmak, 2, Ca.a. vermek. S, Dt. 
rl eylemek, -4, Diriltmek, 

iKAME, {etmek) 1. Dikmek, 2, dinelmek. 3, Di~elm:., 
4, Durmak, a7ak"::a tutmak, S, Kaldırmak, ayala kaldır 

iKA.MET. 1. Oturuf, oturma, 
iKAZ, (etmek,) 1, Tolkamalr, 2, U1and1rmak:, 
iKNA. {etmek) 1, Eıimelr:, {lua etmelr:, meyletfüme~ 

man. nkendisini elmele muvaffak oldular • .,) 
iKRAM, 1, A.fırlama. 
iKRAM ETMEK, 1, Acınmak. 
JKRAR (•tmek,) r, Açıkça ı5ylemelr, 2, Diliyle aöyloır 

melr:. 
iKRAR ETT!R.'vll!K, '.Cünkerınek, 
iKTiDAR, 1, Barun, (Varabilmek, eli yetmek man.; 
iKTiDAR KESPETMi'.lC, Bcldenmak. 

HA.NIS OLM.\K, Andımu.k. 
HA.RU HA.Ş, 1. Çalı çırpı, 2. Çör çöp, 3. Dalmık, {Balcı 

Has, başik.) 
HARA.BE. 1. Örcnlilr:, 2. Yıkılı:, a. YıkmtL 
HAREKET, 1. Aylaı. 
HARiÇ, 1. Taı, 2. dtf, 3. taıra, 4. yaban.. 
HARIM. 1. Çevre {Muhit, etraf man.), 2. Içeri. 
HARiS, 1. Aç ıözlü, Z. DoytnU, ıö<il do:rmaz, 3. S... 

kur. 
HARP {Muharebe man.), 1. Savaı. 
HA.SBIHAL, 1. Danıtma. 2. Kontııma, 
HA.SET, 1. Çekememezlilr:. çelı:cmezlilı:. 
HASSAS, 1. Dunulu, 2. Ince, 3. Seı:iıcn. 
HA.ST A., 1. A.ıirılr:. 2. Saıilılr:su, 3. Sa:rrı. 4. Saynı, 1. 

Sercun. 
HA.TA, 1. Suç, 2. Yanlıt, 3. Yan114lılr:, 4. Yanılma. 
HATlRA, (Zihni kuvvet man.}, 1. AnsL 
HA. TT A., Bile. 
HA. TVE, 1. Adım. 
HA YLl, 1. Birçok, 2. Epeyi. epi, epice, 3. Oldukta. 
HA. YRET. 1. Kat (Yalna "Katkalmak., mureklr:ep fiilı. 

de), 2. Sanilr:. S. Şaplama, Saıırma. 
HA. YSIYET. 1. Oııur (Seref, itibar man.), 2. Ubut (Ar, 

la.ayt. hicap maıı.). 
HA.ZAN, 1. Güz. 
HAZIM, 1. Eriten, eritici, 2. Sindiren, 3. aindirici (''MJ,. 

deıi her yedifinl ıindirir.11). 
HAZIR, 1. Anık, 
HAZIN, 1. Cana iıliye~ işleyici, 2. Kayıılı, 3. "?anık. 
HEDEF, 1. Amaç. 
HEMA.N (Hemen, 1. Arasız, 2. Çabucak, 1. Çalıacacılı, 

4. Çarçabuk. 5. Simdi. 
HENUZ, 1. Ancak {"Aııcalı: uyanrr-..ştun ki çağırtiar.,,), 

2. Daha {"Daha ııelmemit..,), 3, $:.mdi. 4. yeni {"Yeni ıclo 
miştim. .. ). 

liESAP, 1. Alacak verr.:.ek. 
HEYECAN. 1. Co~kunluk, coşma, 2. Çarpmtı, 3. Urunc. 

4. Yürek oynaması, yilrCk oynama. 
HlRS, 1, Aç gözlülü\o, 2. istek, 
HiCRAN, 1. Acı, 2. Ayrılık. 
HiCRET, 1. Göç. 
HiDDET, 1. Kız~uılık, 2. Ofke. 3. Oyke, 4. Serilik. 
HIFFET, 1. /\çıktık, açık aaçıklık (Hiffeti m01rep, if• 

fetrulik man.). 2. Hoppalık (Hif[cti mlzaç, temkinsizli.k 
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·~CASU~~ 
H~ATIME 

Öz türkçe sölük 
İçin keliıneler 

(Başı 1 inci sahifede) 
Osmanlıca kolu: Kamuıtan ~ Oı· 

manlıca kelime ile onun bütün familya. 
ımt, 

Franırzca kolu; bunların Fran11zcada 
benzerlerini veya fiılerini toplamakta
dır. 

Y!\zan : Marthe Richard Tercüme eden : M. F. 

D2mek Fransa için bir katliam ha-
1zırlanıyordu vakit kaybetmeden der
hrl Fransayı haberdar etmeliydim 

Hülasa 1 
[ Marthe Richard Fransa casusluk 

teşkilatı tarafından ispanyaya ıönde
rilmiştir. Vazıfcsi orada Alman casus 
t~kilitına &inn k ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü ınace
nlardan sonra Alman casuslannm reili 
Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
dan bir çok malumat alınış ve bunlan 
Fransaya bildirmİJtİr. 

[Simdi Baron, Marthe Richard, bir 
çok 'maceralardan sonra otomobille Zo
so iıımindeki bircaauıu sevkederlerlren 
bir kazaya uğramıtlardır.] 

Fakat Nancy'liler hakaretlerin -
de devam ediyorlardr. Çünkü ıa
aetelerde hiç bir tekzip, biç bir i
sahat çıkmamıfb. Esasen bir tekzip 
beni mahvedebilir derhal ele ve
rirdi. Cuuıtum... Her feYe boyun 
eğmem liz.rmdı ... 

• • • 
Konsepsionun mürek

kepli kalemleri 
Fon Krohn her sabah zabitleri

ni kabul etmekte devam ediyor -
du. Fakat kendi yazıhane odasmı 
4en ifgal ettiğim için onları kan
ımın odasına alıyordu. Bu oda be
nim yattığım odanın yanmdaki o
da idi. Bir fey göremiyordum. F,. 
kat ititiyordum. ltittiklerimi bil -
direbilmeme imkan yoktu. Bir ba
cağım alçıda bir bacağım da keıni
iin yerine gelmesi için bir aletin 
içinde idi. 

Altı hafta bu hale tahammül et
tim. Bir sürü mal\ımat biriktirdim. 
Çok yazık ki bazılarmm vakti geç
ti ... Nihayet iki koltuk değneği ile 
aparbmanın içinde vücudumu ıü
rüklemeğe batladmı. Cünet pen
cereleri yavat yavq olquyordu. iç 

· ukıntısmdan patlıyordum. Mad -
"ılt ve mane"ri ıstırap beni bitirmit
ti. Bir gün ... 

Fon Krohn benimle gevezelik 
ediyordu. Hizmetçi gelerek: 

- Konsepsiyon, kendisini ka • 
bul edip edemiyeceğinizi soruyor, 
dedi. 

Konıepsiyon?? .. Onu tanıyor -
dum... Güzellik müeıseseme gel
mitli. •. ispanyada baronun her i'i 
ne yarayabilecek kıratta adamlar 
buluyordu. Seklini bizimkilere gön 
aenni tim, fakat Konsepsiyon ls
pany dan dı,an adım atmıyordu. 
bilmek için canım acıya acıya ba
'ımı kapıya <loğru uzatmağa "alıt
bm. Fon Krohn'un: 

- Antonio gidip iki mürekkep
li kalem alır. Siz de yann aynı sa
atta onları buradan alırımız... E
mirlerimi o zaman size tebliğ ede
rim. 

Dediğini i•ittim... , 
Antonio baronun en mühim a

damlarından birisi idi. Tehlikeli 
İşlerle uğraşmağa memurdu. Ma
lumdur ki Almanya lehine çalışan 
casuslar, Franaız fabrikalarını ber-

IKT 

man.) 
HllCMET, 1. Bilim, bilımlik. 
HiLAF, 1. Karş~ 2. Ters, 3. Yalan. 

hava etmek için bazı kabili ittial 
maddeler kullanıyorlardı. Konsep-
siyonun yardımı isteniyordu ... De-
mek ki bir katliim. .. ölüler ... ola-
caktı. Bir çok amelelerin hayatı 
tehlikede idi. Hiç saniye kaybet
meden, mümkün olduğu kadar kı
l& bir müddet zarfında Parisi ha
berdar etmem lizımdı. 

Pariıi haberdar etmek! .. 
iki bacağımı da kullanamıyor, 

zorla kunıldanıyordum ve dıtarı 
çıkmam da menedilmitti ... 
Dıtan çılcm•k istiyordum. 
Fon Krobn'un hapishanesinde 

boğuluyordum. Konsepsion'un mü
rekkepli kalemlerine hiç kimse kur 
ban olmamalı idi ... Hayır ... Bunu 
istemiyorum. .. Deli gibi olmuttum. 
Yüzüne gülmek mecıburiyetinde 
bulunduğum baron ölüm hazırlar
ken benim serbestçe k°'amamam .. 
Elimden hiç bir •ey gelememesi 
çok feci... hiç olmazsa tefıre ine
bilaem ... kim bilir ... belki ... 

Bu vaziyete tahammül edebil • 
mem imkansız ... 

Yemek esnasında barona müt
hit içimin 11kıldığını belli e.diyo -
rum. Fon Krohn bana acıyor. Göz
lerinden belli ... 

- Hanı ... Çamaşıra ihtiyacım 
var. Karınızın çamqırlarını giy -
mekten bıktım arbk ... Güzellik mü 
esseseme kadar gitmeliyim ... 

- Fakat ... Yürüye!11ezıiniz ki. 
- Kapalı kalmaktan usandım, 

artık yet~ir ... Altı haftadır patlı
yacağım. Adam gönderin. Araba
yı getirsin. Koltuk değneklerimle ... 
Eğer biraz hava alltll)·acak olur
sam yakında beni bir hastaneye gö 
türmek mecburiyetinde kalacak
sın. 

Fon Krohn Hrt bir aeıle: 
- Eğer doktor razı olursa... de. 

di. 
Muayeneme gelen doktor: 
-- Bulunduğunll2 vaziyette ıo -

kağa çıkmak mı? .. Hayır. Bacak
larmızı kımıldatacak olursanız ya. 
ra vahamet keıbedMilir. 

- Ne olur, doktor, diye yalvar 
dım, burada çok sıkıldım ... çok 
dikkat ederim. Arabadan bir yere 
kımıldamam ... size yemin ederim .. 
ne olur reddetmeyin. Tereddüt et
ti ... lsrar ettim. 

- $imdiye kadar bakın ne ka
dar uslu idim. Hizmetçiler beni 
otomobile bindirirler... Bunda ne 
gibi bir tehlike olabilir. Ha burada 
oturmusum ... ha arabada ... 

Doktor nihayet: 
- Peki, dedi. ama hiç bir ted

birsizlik yok... Yoksa bu kadar e
mek b°'a gider. Hergün. öğleden 
sonra, hazim zamanı Baron yazıha
nesindeki, timdi benim yataiiım o
lan divanın üzerine biraz istirahat 
ederdi. Bu an1arda hic rahahız edil 
mesini istemezdi. Ve. herkes onun 
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Neticede kol, umumi heyet halinde 
toplanarak bulunacak kartdıkları üç 
kelime familyaıile tetkik edecek ve tek 
karıdık tespit olunarak Türk5~ Oımo.n
bca ve Franaızcasmdan mürııılikep tek 
kelime fiti yapılacakbr. 

Bu fitler devam üzere hazırlandıktan 
aorıra bu kelimeler ııazetel"'4• neırolu
nacak ve arzu edenler fikirlerini söyle
meğe davet olunacaklardır. Bu hususta 
söylenecek fikirler her hangi bir keli
meye daha münuip bir Tümçe karııhk 
bulmak maksadına matuf olacakbr. 
Şimdiye kadar kolun bu - ıretle tetkik 

ettiği kelimeltr iki yüzü g....,..;ıtir. Lü· 
gat hBZirlama kolu kelime cetvellerine 
Almancalan da koymağı düıünmelrtedir. 
Kolun loplanmalanna Dil cemiyeti bat
kanı Bay Saffet ve genel katibi Bay 
lbrahim Necmi Dilmen ele bugüne ka
dar iıtirak etmiıtir. 

Yabancı sanıian bazı kelime'.er 
Ankaradan bildirildiğine göre Türk 

lugatini hazırlayan komiıyon her giliı 
toplanmaktadır. Yapılan tetkikat ne
ticeamde (her, hep, kelime, harf, ıey, 
Miat, vakit, laf) kelimelerinin türkçe 
olduğu anlaşılrruıtır. Bunlar liı<:ate ge 
çecekt"r. 

Bay Laval 
(Ba~ı 1 inci sahıfede) 

lerlendiği ve Bay Lavalin Roma aeya
hati ihtimallerini bildiren Franaız ha
berleri iyi bir tesir yapmıftır. 

Malum olduğu Üzere 1 ngiliz diplo· 
maıiı~ bütün vasıtalarla A vnıparun 
iktidan için bu gibi anlaşmalan, esaı
lı bir uMUr telakki etmekteclir. 

Ve bu yolda çalıımağa baş lamı ıtır. 
Bunun için bu gibi babe!-lere büyük e
hemmiyet v..-ilmelı.tedir. lngiliz gaze
teleri, bu müna..betle Sir Jobn Simo· 
nun ayın 22 sinde Paris ~ geçerken, 
Bay Flandin ve Bay Lava! ile görüı· 
meler yaptığını, bu görüşmelerde Av· 
ruparun umumi vaziyetinden görüıü~ 
]ürken 1 ta1yan ve Framı<ı n>Ünasebet .. 
)erinden de bah..,dildiğini hatırlatmak
tadır. 

ÇAGIRIŞLAR 

Bayanlar n saylav:ığ1 hak· 
kında konferans 

Halkevinden : Kadınlarırn•za aay 
lav seçmek ve aeçi.Jmek hakkı ver 1 -
mesi münasebetile bugun 30-12-934 
pazar saat 16 da Evimiz merkez salo
nunda Halkevi Başkanı Ali Rıza Erem 
tarafından (Atatürk el"nin Türk ka • 
drruna) konu uğu Üzerinde bir söylev 
yapılacak ve bu ıöylevden M>nra bir 
de koıuer verilecekt r. Bu konferana 
ve konser radyo iJe de her tarafa ya. 
yılacakbr. 

Tüberküloz cemiyeti toplantısı 
latanbul Tüberküloz cemiyeti, aylık 

tople.ntıaıru 2 ikincikimun ça1'f'UJll>a 
günü saat 18,30 da Etibba odası salo
nunda yapacaktır. Bütün azanın ırel -
meleri rica o]unur. 

Güzel sanatlar bir.iği Mimar 
~ongresi 

Güzel Sanatlar Birliii Mimari fU• 
be•inden: Yıllık kongre 4-1-934 günü 
aaat 15,30 da Alaykö~künde olacaktır. 
Azanın gelme~eri rica C>tunur. 

bu istirahat arzularına hünnet et
meğe mecburdu. 

Maamafih cıkarken onu uyandır 
dım: 

-Bitmedi-
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HILM, 1. Ualuluk, 2. Ya .. şlık, 3, Yumutaklık. 
HiMAYE, 1. Arka, 2. Bakım. 3. Eoirıeme, 4. Esirııenl•k, 

1. Kayırma. 6. Koruma. 7. Koltulc. 

IRGAT, 1, Emekçi, 2, Irgat, (Rumcadan oldaiu !ar2e. 
dilmi')sc de tUrkçcde "ırgalamak., fiilinın ve u1acbra:amak., 
&ibı soılcrdc ·•ırga., ekinin varlıima bakılırsa türkçedir.) 
3, I~cı. 4. YalçL (Ecir man. yal - iıcrct) 

IRK (damar man.), 1, Damar, 2, Kök, (Aoıl, menşe 

HiNDi, 1. Çulak, 2. lbi. 
HiNTERLANT, J. Cevre (Etraf, muhit nwı. ..lzmir 

'cvrcsındeki yerlerin ıl..tt;l eatnnmdan kazanır.,, ' 
HiS. !. Anlayq, (ıdrik. inı.ibl man.) 2. Dıınu. 
HiS, 1, Anla)'Jf (idrak, İntikal man.) "Bqtin ıeleceii· 

m..z.ı siz Miylemeden anlamıştım. .. 
. HiSAR, 1, Ark, (htıhkim >e hendek rnan.) 2, ilanı, 3, 

Bıçım, 4, Eırek, 5. Erk, 6. Kermen, '!, ICarJ•n. (Eoki me
aar, baka.yası, ''tumu:la.a,. man..) 1, uren (Hisar harabesi 
man.) 9. Sepi!, (Balı: Baru, ble, istibkim.) 

HiSSE, 1, Carma, 
HltrTAM, 1. Bitme, bitim, bitiı, 2. Son, 3. Tukmme, tukeniı 
H AP, 1, SOz .Oylcme, 2, Söyleme, (Birine - ''Bana 

IÖJ'lttkm dönüp aiu söyledi.,, 
HiZMET, 1, Bayan (&,,..at •e hasenata hizmet man.) 

ı. lı. 3, Kulluk, (Benddik man.) 4, Tapu, 
HUDUT, 1, Sınır, 
HUL(!L. 1, Gelme, edip çabna, 2, lçinc cirme, 3, Kon. 

ma, 4, Sınun. 
HULÜS, 1. Arılık, Z. doinılalı, 3, ıerçdılilı, 4, ÖZ!tlk 
HURDE, 1. Kırmtı, 2, Xllçtilı, 3. Ulak, alacık. 
HUSUL, l, Bulcu, 2, Oluı, olım, 3. Türeme 
HUY, l, Alışma, 
HÜCUM, 1, Akın, 2, Atı111, 3, Bulı:m. 4, SaldJrş. 
HUKOMET, 1, Beylik, 2. T6ri, 
HUNER, l, Becerik, 2, Bilci, biliı, 3, Erdem, ertem, ir

um (Hırfet. ııanııt, maharet, ehliyet, kabiliyet, luilet man.) 
4, Var~ık ('"işe çok nraııtı var.,) S, Yoldam, 

HURMET, 1, San~ 
HÜRRiYET, 1. Baıma buyrukluk 2. Erkinlik. 
HU~N. (HliaÜll) 1, Güzellik, ' 

1 

iKTiFA (-") 1, A ...... ~lr. 2, Arclma •armak 
ı r. ,,_.. • izine a,....U, 

man.) 3, Oma, omalı, omai, (Kabile, kavim. aile man.) 
4, Oymak. (Kabile maıı.) 5. So7. 6, 'Uruk, (UJ'1111rcada ka
bile, kavim manalarma ııddiii &ibi, bulday tohumu ve cin· 
ili manaJarma da gelir). 

JSKAT, ı, Aşai;r atma.. 2, Düşürme, 3, Kaypıtma, -1, Or. 
cadan kaldırma, 

ISLAH, 1, A11$tırına. 2, ~irim, Çekme, "Cdü dü.ıen.,," 
1, Düzeltme, 4, Dtızıün eyleme, S, Diısme, 6, Eyıi eyleme 
1, Jyil"tirme, 8, Onarma, 9, Yarar e:rlm-1e. ' 

ISRAR, 1, Ayak buma, 2, AJ'ak direme. 
15TlltAP, 1, Acı. 2. Acılı:, 

~::.RAP DUYMAK • ÇEKMEK, 1, Boiunmak, 2, B,.. 

ISTIRAP VERMEK, Acımak, airır.1.k, 
ITR, 1, Gü.ıd koır.. 2, Koku, 

1 

iADE, 1, Geri çevirme, seri döndürme, 2, Geri verme, 
J, Kaf1dılı: yapma, 4, Ka;rtamıa. 

iADE ETMEK, 1, Atannak, :ı, Geri d6ncltimıek ceri 
'cvırmclc, ıeri ıöndermek, ' 

IADEI AFiYET, 1. Omlma, 2. Onelme, 
IADEI AFiYET ETMEK, 1. Dincelmdı:, 2. lırilcşmek 

'· Onulmak, . 
iANE, 1 Yardml. 
iAŞE, 1, Balımı, bakma, 2, Beolemo, 3, Geçindirme 
iBADET, 1, Kulhılr. 2, Tapınma, ' 
iCAR, 1, Aylık, J'l)Jılı, 2, AJ'lılı:la vermek J'l)Jılı:Ja vermdı: 
iCAT, I, Bulru. 2, BWuş. ' ' 
iÇTiMA, 1, Alem, a, Birikilme, 1, Bi..rilane, birleıme, 
iDAM, 1, AAna, :ı, Oldilrme, 3, ortadu bldmna, 4, 

J"Dketme. 
iDARE, 1, Çevirme, 1, Dolqtırma, S, Dilndlı-. 
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Bulgaıislan 
T eıhişçilerle dolu 

(Baş ı 1 inci sahifede) 
Georgief hüki'ıınetinin aldığı bu tel 

birlerle dahi komite aleyhine birçok 
vaziyetler meydana çrkmı§hr. Polia teı 
kilatı bugün bu vaziyetleri tesbit ve 
tasnif etmekle meşguldür. 

Birçok kiıiler, Makedonya komite 
ai a.zasınm, Bulgariatanın içlerine ve 
iıtedikleri yerlere sürgün olarak yol
lanmalarının da tamamen lüzwnauz ol 
duğunu iddia etmektedirler. Çünkü 
tetbİ§Çi olmakta devam eden bu Ma
kedonya (muharipleri) karargahlar -
da hiç bir kontrola tabi tutulmadan 
seıiıestçe yaşamakta ve bu suretle 
memld<et dahilindeki taraftarları ile 
münasebet teJ1is etmekte edvam eyle
mektedirler. 

Bunlardan bir çoklan, Makedonya 
komitesinin meşgul devletlel'İ tarafın· 
dan ia~ o1unmaktadır ve (muharip) 
olma.lan hay&İyetiyle taraftarları ile 
anl&fmış bulunmaktadırlar. Bu aebep
ten dolayı bun1arı, Georgief hükılme
ti, kendi memleektlerinde daha sıkı 
poliı kontrolu altında bu!unarak yeni 
yeniden cinayetlere daha zor iştirak 
edebileceklerini düşünerek, aerbest bı 
rakılmıştır. 

Georgief hükümeti, komiteyi dağıt 
makta Bulgariıtanda keyfi hareketle
rin kalmryacağmı zannetmdı:tedir. Fa 
kat ayni zamanda bu tetbirlerin istik
balde komitenin faaliyetine mani ol -
mıya kifi ge!mediğini de dütünmek
tedir. 

Fakat Bulgaristan tethitçilerle do
ludur. Bugün bunlann rnesuliyetten 
korkarak her türlü faaliyetten uzak
ta durmalannın ehemmiyeti yoktur. 
Miloailef Bulgariatandan kaçtı ise Bul 
gariıtanda, is:ınleri meçhul tutulan mü 
mea&Uer ve vekiller bırakmıştır. Ko
mitenin &ilihlanndan tecrit olunı:nası
mn ela ehemmiyeti ycJ.ctul" Cünkü bu, 
evvelce ıilihları kimden aldılar ıse ge 
ne ayni yerden r.il'>hl~nmalann:ı kar· 
'' bir teminat teşkil etmez. 

Ayni muhabir. komite azaları aley 
hine açıla.n tahkikattan da ın"fıldı
ğı vcçlıile, Stambol;r.kinin katli tari· 
hi olan 9 Haziran 1923 tarihinden 
Georgief hüki'ıınctinin iktidar me.,kıi· 
ne geçtiği 1934 Mayıs tarihine kadar, 
Bulgar hükiimeti memurlanrun komi
te ile alika halinde bulunduğunu ve 
komitenin faaliyetinden m-uı olduk
lannı da tebarüz ettirmektedir. Mu -
habir, mektubunu §Öy;le bitirmekte -
dir: Bundan evvelki Bulgar hükümet
)erinin himayesi, komitenin evvelce 
yaptığı faaliyetleri çok kolaylaştırmış 
trr. Bu himaye olmasa idi, komite, 
bugünkü Bulgar hük\ımetinin itiham et 
tiği fi'llcri yapamazdı. Burulan dola· 
yı, Makedonya dahi'i ihtilal komitesi 
nin kanlı faalivetine veniden ilk fırsat 
ta başlaması daima tam bir surette 
mevcut b::dunmaktadrr. 

Balkani ı d u uır.i v~ziyet 
Atinada çıkan hükumet taraftan 

Katiır.erini gazete.si'; Yugoslavyada 
vukwı gel n, kabine buhranı münase
betiyle aleli'ıınwn Balkan hükiımetle
rinin vaziyetini tetkik ederken şunlan 
da yaz:ma.ktadır: 

Bükreıten gelen haberler, Tatares 
ko kab"neıinin de aallaıunakta oldu -
ğunu bildirınekted:r. Buna sebep ola
rak ta kab."1eyc;.iştirak ehnemekle be 
raı~cr '.ikiimet frrkasının reiıi olan 
Brıı.tiano ile B~balıan arasında çıkan 
ihtilaf ve uluıal çiftçi fırkasının ıid • 
detli muhalefeti dolayısiyle vücude ge 
len ökonomik buhran gösterilmekte • 
dir. Bu ıeebplerd(n bir tanesini de 
Bakanlardan ve yük•ek devlet memur 
Janndan baJlıyarak ufak zabitlere ka 
dar birçok tahıiyetlerin kanıhğı Sko
da harp levazrmı skandalı t~kil eyle
mektedir. 

Bulgaristanda, rejimi düşürmeğe 
matuf geniı bir komplo, bundan son
ra vuku&. gelecek ba~ka dahili gayri 
tabiiliklerin başlangıcı gibi görükmek 
tedir. Filhakika, ortada dönen bazı ri 
vayetlere göre, Ba~bakan ile Kral Bo 
riain arası açıkçadır. lngiliz membaJa 
nndan gelen malUmata nazaran bu -
nun aebebi de kralın ziyade&iyle ala -
kadar o~duğu komitecilerin takibidir. 

Hükılmeti, aleyhtar her türlü le -
zahürleri timdiye kadar daha bidt1 • 
yette ezecek kadar lrnvvetli bulunan 
Yunanistan iatUna ediline Balkanla -
rın karıırk ufkundan yegane sükunet 
saba11m Türkiye teikil etmektedir. 

Deniz işieri de 
Anlaşılamadı 

(Başı 1 inci sahifede) 
edeTelı: l ngilterenin Üç taraflı görüşme
lere tekrar batlanmak için diplomasi 
yolundan T olıyo ile müzakereye devam 
edecei(ini resmen bilJirmittir. 

Bay Norman Daviı, bu ırayretle
rin beklenilen neticeleri VPreceğini um
maktadır. 

Amerikan mahafilinin hi11iyab, 
bundan böyle ihzari görüımeler zama
nının kapandığı ve önümüzdeki safba
mn konferansın kendiıi ">lacaiı mer
kezindedir. 

Bu konferanı l 935 le tıoplanacak 
-dır? Amerika hükii.metinin ümidi 
böyledir. Fakat hu hükumet zıt düıün
celer önceden yaklattınlmadan toplan
mııktanaa, konferansın 1936 yılına bı
nkılrnasımın tercih edileceğini ııizleme
mekteclirler. 

Diplomatik tema.im 
LONDRA, 29, (A.A.) - Amerika 

deniz itleri munıhhaa heyeti mabafi
linde kanaate pre, T olıyodan ırönde
dlen taliınabn mahiyeti, İnf&&t pro
gramlanmn tek ta...nı ili.nını iıtihdaf 
eden lnsiliz uzl•ıma teldifinin doğru
ıılan doğruyıı redıltnden ibarettir. 

Bu kanaat, dün, bir taraftan imi
ni Yııımmoto ile Stanclley, öbür ta
raftan .. Bay N- D&Yia ile ha
riciyeden Bay Craigle'in ar.ı.nıula ge-

Yeni Soyadı alanlar 
Herkes Öz türkçcden beğendiği 

güzel bir yeni Soyadı alıyor 
* Emniyet !· 5 2 inci ko. Sabri ( Oz

demir ), f;. f· 5 3 üncü ko. lbrahim 
(Tunçer), E. !· 5 kontrol me. 57 Ra.lı. 
mi (Saym), E. !· 5 kontrol me. 1548 
Re:ıat (Ozer), E. §• 5 kontrol me. 1434 
Münir ve kardeşleri Sala!ıattin ve Ve· 
fil< (Kızılok), Oıküdar okuyucumuz. 
dan maliyeden Saim (Oytun), harici. 
yeden Mustafa (Kozan), bahriyeden 
mütekait Osman (Sarıdeniz), Küçükpa
zar maliye !· tahakkuk muavini Sala
hattin (Ertem), eıki belediye batki
tiplerinden Ali Rıza, eıki timarhane 
müdürü Mehmet Tevfik, Beyoğlu bele
diye dai.-eıi mümeyyizi AJımet Muhtar, 
üçüncü ceza b&fkatJbi Osman Şevket, 
lstan'hul müze kütüphanesi memuru 
Ahmet Velik, Ud<;ip kazası hukuk ba
kimi Mustafa Kazım (Tura), Sirkeci 
timendifer istasyonu karıııında birinci 
anbarda Sefa (Kır~an) soy adlarını al
nuş!ardır. 

Oevlet demiryolları HaydarpBfa 
tesellüm ve sevk dairesi çevirgeni Fey
zi Şiiln-ü (Gürün), kimyag<..-i Cemal 
(Sancar), buyuruk Necmettın (Gökart), 
Bu. Kani (Mutlu), Bu. ), Hakkı (Tec· 
can), Bu. Kemal (Baran), Bu. Ruhi 
(Akdoğan), Bu. Sezai (Güneı), Bu. 
ismet {Ateş), Bu. Suptıi (Sağanak), 
B~u. Sali>hattin (Kökdener), Bu. Cevat 
(Çelikbilelk), Bu. Burhan (Yücel), Bu. 
Han.di (Baş), Bıı. Şaban (Ozen), bade
me Sadık (Oğ .. 2), ba. Mehmet (Dağde
len), Çamlıcada r.ıukim mütekait hi· 
kim .K:.zHD, kardeıi kaymakam Nazmı, 
damadı Samsun gümrük kimyatıeri 
doktor Hakkı, yeğenleri" Fay ika, Namı
ka, üniversite talebesinden Muhtar, 
lise talel>csinden Rauf, (A~ey), Loit 
Triyestino nıem;.1rJarından Mustafa Ta .. 
bir, kızı AC<şam sanat mektebi talebe
lerinden Fatına N""'alıat, oğlu lsrnail 
Hakkı, (Aksu), Sultanhamam Münev
ver han avukat Ziya (Kaçar), gümrük 
memurlarıır:lan Abdiişşekür, eti Emine 
oğull.,..ı Mustafa Aziz, Ramazan ve 
Huseyin Mazlum ve kız kardqi Emi
ne (Güler), ht. ithalat ırUnırüğü an
bar me. Ihsan Ali ( Gürbüzer), ithalat 
güm. anbar me. Kemal (Ozdil) soy ad
larım almıılardır. 

Fen fakültesi hayvanat asistanı 
Seruha (Pınar), Fatiıh kazası merkez 
na. müdürü Ulvi (Kıyıcı), 1-. tih ka:za-
11 nüfus memuru Ali Rıza (Sayın), 
Fa. Ka. evlenme i§leri me. Celal (Berk), 
Fa. Ka. eviemne itleri memur refiki 
Mus ala Lutii, kardeşleri Dalı4<esir İn· 
lı.isaLlar avukatı Alımet Tevfik, Aydın 
Kadclcoy Ozyurt mektebi mu. Ali Ra
ıit, peder ve aiıeleri eski soy adı olan 
{l~k), Samatya nırlı.iyeai nüfus me
m,.ru Seyfi (Yoruken), Yemit lpçiler
de debağ tüccarı Omer F abri ve karde
fİ llwm, anneli Nuriye (Cin), viliyet 
iıki n mıidürü Tahsin ve ogulları A
lemdar nüfus kitıbi Necdet, Mansur 
(Gundüz), Emniyet müdürlüğü 2 ci 
tube müdür muavini Sabri (Erk), E. 
M. 2 ci ıube merkez me. Cemal ( U
ray), E. M. 2 ci ş. birinci kmm ko. 
Bunalı Ziya (ünaal), E. M. 2 ci t· 
1 inci kısnn birinci lco. Muzaffer (An· 
k n), E. M. 2 ci !· birinci kısımda 
2 ci ko. Selman (Ustüner), E. M. ev
rak ka. baıkatip Baıha (Tannver), E. 
M. 3 cü §· me. M. Hikmet (Tannkul), 
E. M. miifetti lik ka. polis Arif (Ay
kut), E. M. 3 cü f· me. Necmi (Kıra!), 
E. M. 3 cü ş. me. Mustafa (Ozcan), 
E. M. 3 cü §· me. Server (Kural), E. 

· M. polis divanı haşkatı.i Adil (Tam-
c .... ,, l,... ü 1J. po. dJv...ı.u azasından ko. 
N<<:ati, biraderi ırarp mevkii müstah
kem topçu alayı k"mandanı lbrahim 
(KartaJ), E. M. 2 ci ş. 2 inci kısmı 
birinci komiser Omer ve kardeıi Mer
divanköy ilkmektcp ba§muafümi Zeki 
(Kutluay), E. M. 2 ci t• ko. Saffet 
(Derman), E. M. 3 cü 'I• 3 cü ko. Ra
§İt (Alpanlan), E. M. ikinci !· ko. 
Ali Rıza (Derman), E. M. 2 ci t- 3 cü 
kıasn merkez memuru Tevfik (Duman), 
E. M. 2 ci f· 3 cü kumı ko. Eşref 
ve kardeşleri Ankara poıta müdüriyeti 
me. Faruk, ve Kartal varidat katibi 
Ziya (Yalçıner), E. M. 2 ci ıube 3 cü 
kmm ko. Ahmet (Tetik), E. M. 2 inci 
I· 3 cü kı11m taharri me. Sadık (Ak
duman), E. M. 2 inci t· 3 CÜ k111m 
ıne. Omer ( Ozl>ek), E. M. 2 inci ş. 3 
üncü lmım me. Osman Nuri (Ozür), 
E. M. bafhekimlik ebeıi Sıdd<a (Ay· 
doğdu), E. M. bathekimlik odacm Şe
rife kocaaı Hanefi (Caner), E. M. ikin
ci şubs odacm r.ıı .. stafa oilu (Lüm
belıJ soy adiarmı almışlardır. 

Gedizda SO"J adı alanlar 
GEDiZ, (Milliyet) - Geclizde ıoy 

adı almalc iti hızını arıtırmıtbr. 
Kentimizde ilk önce soy adım alan 

ve te&cil ettiren C. H. F. baıkanı Ayni 
oilu Sadık ve oğulları Süleyman ve 
Şinaıi (Atay), muallim Emin (Suna!), 
tahrirat lı.iı.tibi hmail (Bekt&f), niifuı 
memuru Musa ( Unlü soy), müftü 
Mehmet (Mete), bank muavini Tabir 
(Yıhnaz), baflDllAllim Mehmet (Ak • 
man), muhabere memuru Ali (Altay), 
müvezzi Halil (Yük Pi), muallim Meh
met (Oztürk), mu-. ..• ı Asım (Oğuz), 
aalıdı: eytam müdürü ı<etat ojlu Kemal 
(Erdan), dit dolıtoru Ali Rıza (Ok. 
tay), tayyare tahaildan Mustafa ve wa
liye mııhaaebe kitilıi Mehmet (K.ara -
kaf), tayyare katibi Ahmet (Tekin), 
bafütip Sadsk (Ozçel.ik), belediye ki
ti>i [unail ( Ceqiz), mütekait malınü
dürü Hüseyin (Güner), nüfuı katibi 
Muıtafa (Oztmn), Koca Oıman oğlu 
Olman ve Halda (Çetin), Şemfe).i oilu 

çen ırörüfJDeler iiaerincle basıl olmut
tur. 

Bay Cnögle, l.pıia)eria, ırelecek 
deniz konferansına lıir esas ha.zır)aya
ltilmelıı ümidile T olryo ile diplmnatik 
~ miaık-.ye ıle,..m edeceklerini 
Bay Norman Daviae bı"lclinniftir. 

Kamil (Güneş), terzi oğlu Mus: 
ner), Simav bani< memuru H 
(Tuncel'), Bağdatlı oğlu lbrahi 
kan), Fırka merkez nahiycoi 
(Akın), köy katibi Mehmet (Ozd 
Şaphane fıri<a reisi Fuat (Erd 
Ezder oğlu Mıutafa ve lonıail ( 
gardiyan Rıza ( Ertürk), sıhhiye 
muru Muıtafa oğlu Mehmet (G 
bank veznedarı Hidayet (Uner), 
başir Mahmut (Altuğ), Sarıbacı 
lamail (Yücel), maliye tıııluil 

met (Kahraman), lpk oğlu Ah 
pk), müJdye odac111 Şerif ( 
varidat kit.,i Ahmet Erkıuı), 
ye katibi Kadir ve Aari berOer S 
man (Üner), ComlMJrtlu oğlu 
(Erdoğan), iıkenbeci oğlu Şerif 
soy), tahsildar izzet (Tuncay), 
c:ıkb oğlu hmail (Sayın), aYukat 
(Sunay), tahsildar Nebi n 
muhtarı Etem (Vural), tııhıildar 
met (Eğilmez), Gürlek mnht• 
(Kaya), Türkmen oilu Ali Oı 
oğlu Halil lbrahim (Türkmen}, 
oğlu Talip (Günırör), Abdi oilu 
(Sevin), Onnan memnru F 
türtr), bat memuru lanail ( 
zabıt katibi Kim.il (giindiiz), 
tibi Hakkı (Oktay), ılhbat 
Hikmet ( Onuray), inhisarlar 
E11Yer (O:dun), fırka odacm 
(Er), spor kulübü muakkil>i 
(Bozkurt), spm-culardan llınh" 
Omer (TiWkmen), inci oila 
(ince), Abdullah oğlu Siileynıaa 
ran) soy adlarını almıılardrr. 

lıtanbul ikinci lflis Memur 

dan: Müfliı Hayım Kaplan 

müracaat eden Mehmet Kazıınu 

diği 2337 lira 32 kurutun 6 

ya kayıt ve kabulüne karar v 

aıra defteri.o.in bu auretle düzel 

ii diğer alacaklılarca biılinmek 

ilan olunur. ( 

htanbul ikinci .ic:rıı memur) 

dan: Haczedilip paraya çevrilmes" 
rar verilen ve tamamJna yemi 
vukuf taralından bin be! ym lir 
met takdir olunan Davatpaıada 
pata mahallesinde Çavutfıamamı 

jında eski 8 No. lu ahır H 

müııtemil bir mn ysı biaaesi açı 

tırmaya konmuştur. 30-1-935 
ba günü ıaat 14 ten 16 ya kada 

remizde açd< arttırma ile satılac 

Arttırma bedeli takdir edilen 

% 75 ni buldugu takdirde 
kiir gayri menkul hissesi alıcm Ü 

de bırakılacaktır. Aksi halde son 
trranın anlı baki kalmak Üzere wr 

ma on bet gün müddetle uzat 
14-2-935 pel'feınbe ııünü saat 1 

16 ya kadar yine dairede yap 
lan açık arttmnasında dahi art 

bedeli kıymeti muhaınmenenin 
yetmiı betini bulmadığı surette 

2280 No. lu kanun ahkMnına te 
geri bırakılacaktır. Artb"""7• 
mek istiyenlerin mezkiıır ııayri 
lün tamanuna takdir edilen lo 
satılığa çıkarılan merzkılr hisaey 
bet eden kıymetin yüzde yedi bu 
niıl>etinde pey akçesi veya ulusa 
bankanın teminat mektubunu ve 
ri li.zımdr. BirikmiJ bina, yMaf 
resi, belediye ver-ırileri borçluya 
Haklan tapuya yazıb olnuyan ipa 
alacaklılarla diier alakadarların ir 
hakkı sahiplerinin bu haklanno ye 
susile faiz ve nıasarife dair olan · 
larını ilin tarihinden itibaren · 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
remize bildirmeleri liznndır. 

rette haklan tapuya yazıb ohnıY 
ıahf bedelinin paylaımıuına · 
!er. Daha çok malumat almak iıti 
!erin 3-1-935 perşembe gününden 
ra dairemizde açık ve asıb bulund 
lacak olan arttırma ıartnamesil 
933 - 598 No. lu doıyasıucla bulu 
mezkur ırayri menkulün ev~, 
ha, ...e saireaini ııöeterir vaziyet " 
diri kıymet raporunu görüp ..,ı. 
bilecekleri ilan olunur. (63 

Sultanaiunet birinci ıulh lı 
mahkemesinden: htanbul belediJ' 
rafından Çankırı •aMi Muhtar 
tinde alacağı olan 272 lira 96 
tahsili hakkında açılan da,,.. 
cleaaleybin muhakeme aünü olan • 
934 tariıhinde mahkemeye ıreJmell 
iliuen tebligat yapıldıjı halde ae 
dijinden haldmacla atl'ııben yapdan 
TU!im&da evrak okundu ve ....,ı.k 
hüküm derecesine gelmesine nasa' 

ilinell muameleli gıyap karanmn 
liiine karar verildi ve ıme.ı. 0 

4.2 935 saat 10',30 a talik kılındı 'f 

mü mezkılrda mahkemeye ııe~ 
davasın•n iddia ve müdafaatım lıa 
ikrar etmiı nazarile bakılacairnJ 

;ıanen ifbu muameleli gıyap kararı 

1• - 1 ( 
ıs o unur. 



lnbisarlar U. Müdürlüğündenı 
10000 kilo düz beyaz karton 

20000 ,, T ripleka ,, 
30000 ,, Kahve rengi ambalaj kağıdı 

3000 ,, Beyaz cilalı kağıt 
2v00 ., ince beyaz parşümen kağıdı. 

Yukarıda nev1. ve miktarları yazılı kağıt ve kartonların 
Pazarlığı 14-l-9.1:i pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
l alip olanların yüzde yedi buçuk muvakkat güvenme parasi
le birlikte Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesine müracaat 
ları. (8587) 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

~ERCAN : Mahmutpaşa Dayehatun Kalcı
lar hanı alt kal eski ve yeni 6 numa
ralı dükkanın 1-2 payı. 

F°ENER: Seferikoz Fener Caddesi eski 158-
162 yeni 128-132 sayılı kahvehane ve 
evin 57 -96 payı. 

F°ENER : Hamamı Muhittin cami içi so
kak .eski 37 ve 7 numaralı ev. 

tMINONO : Balıkpazarı caddesi eski 91 
yeni 9 dükkirun 135-1920 payı. 

~MINONU : Ahıçelebi Lüleci sokak eski 
3 yeni 5 dükkanın 4316 - 36000 payı. 

~MINONU: Balıkpazarı caddesi eski 167 
yeni 81 numaralı dükkanın 4-8 payı. 

llUYUKDERE : Çobankızı sokak eski 28 
yeni 7 numaralı evin 6-16 payı. 

llUYUı..:DERE : Büyükdere caddesi eski 
388 - 390 - 392 yeni 359 - 361 numa
ralı maa odalar iki dükkanın 6 - 16 
payı. 

A.RNA VUTKOY : Büyükayazma caddesi 
ve Y eniçeşme sokağı eski 30-32 yeni 
36-11 sayılı iki evin 3312 - 8640 

Lira Kurut 
128 25 

1444 50 

576 

492 7& 

431 60 

1548 

606 50 

803 25 

1159 20 

payı. ' 
~MINONU : Balıkpazarı caddesi eski 135 175 90 

yeni 45 numaralı dükkanın 448739 -
19353600 payı. 

Yukarıda yazılı mallar 13-1-935 pazar gunü saat on 
dörtte idaremizde müteşekkil satış Komisyonunda ayrı ayrı 
açık arttırma ve peşin para ile satılıktır. isteklilerin yüzde 
yed; buçuk pey akçelerile gelmeleri • (F.) (8767) 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Muhammen Bedeli 

Lira Kuruş 
Beylerbeyinde eski Şemsi Bey yeni birinci 262 50 
Yeni sokakta 17 No. lı ahşap evin tamamı. 
Şehremininde lhrahim Çavuş mahallesinin Beher 40 metre 
llıevlevihane kapısı sokağında 123, 125 No. lı murabbaı 
arsanın 96 hissede 32 hissesi. 
lCadıköyünde Cafer Ağa mahallesinin Bos- Beher metre mu 
tan sokağında 18No.lı114 metre Arsa. rabbaı 250 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı yerler bedelleri def'a
ten ve naklen verilmek şartile hizalarındaki bedeller üzerin
den açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. isteklilerin 
2-1-935 çarşamba gÜnÜ saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey 
akçe!erile müracaatları. (M) (8548) 

Ista bul Belediye Sular 
lduresinden: 

"Belediye Sular idaresinin bir yıl içinde ya9tıracağı her 
türlü kaldırım, karosiman, tutotuvar, bordür onarımları ka-
palı zarfl a eksiltmeye konulmuştur. · 

Eksiltmeye girmek isteyenler, Taksimde Sıraservilerde
ki idare Merkezine uğrayıp bir lira vererek vezneden fenni 
şartnameyi ve eksl.tme şartnamesini alabilirler. 

Teklif zarEları 14-1-935 Pazartesi günü saat on dörde 
kadar Taksimde Sıraservilerdeki Müdürlüğe verilmiş olmalı
dır. Bu saatten sonra getirilecek zarflar alınmaz. (8804) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI f 
Tenzilatlı gidiş - dönüş yolcu tarifesi aynı 

Mart 1935 gÜnÜ sonuna kadar uzatılmıştır. 
şartlarla 31 

(8698) 
10462 

31-12-934 gÜn}emecinden sonra 1700 kilometreden da
ha ileri gidecek yo!culardan, 1700 den artan her kilometre 
için, yo!cu ve kilometre başına: 

1 il lll 
1,30 1 0,65 Kuruş alınacaktır. (8699) 

üeniz yolları 
Ace!ı~l :E .!!Jy ~~!bqı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanadt 
.. --•Han. Tel. 2274-0 ___ ıl 

SKENDERIY YOLU 
lZMlR vapuru 1 lkincikanun 
SALI cünü saat 11 de isken· 
deriye'ye kadar. (8794) 

::,. Yl - !3cy~c u 1\1 lmudurlu Ün· 
d- aliıfım 461840-2'*0 ayı ve 21-6· 
934 tarihli 135 1 a ı. kuruşluk bedel 
na.k 1 b·rin:ı ' ~ıı.buz~nu zayı 

ettim. Yenw alınacn • mdan zayiin huk 
mu. yoktur. 

Tarlabaıı cııcıdesi 73 No. da 327 do· 
f1lldu Alektı oğlu Vaail (6174) 

10463 

Dördüncü icra memurluğundan: 

Gözem Şayo Esken'2i Ncgrin Limitet 

tirketine borçlu Simpat Çilingiryana 

ait mahcuz kumqlar açık arttırma •u

retile 2-1-935 çartamba günü saat 9 

dan 10,30 kadar latanbulda Sultanha

mamında 51 numaralı dükkinda ah -

lacağından taliplerin mahallindeki me

muruna müracaatları ilan olunur. 
(6376) 

latanbul ikinci lflıia Memurluğun
dan • Müflia Hayım Kaplan maaaaına 
muracnnt eden 114 Üncü aıraya kay

j dol unan Muiz Şerezin istediği 740 li

J, ranın altıncı sıraya kabülüne ve ııra def
tennın <lü zeltilmc• ine ·ııaa idare he-
yetince karar verilm.i~ olduğunu diğer 
alacaklAlarca bilinmeıi Üzere ilin olu 
nur. (6405) 
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lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonuııdan: 
Sıra 
No. •u 
283 
857 

1026 
2853 

Semti Mahalleal 

Beyoğlu l · amerhatun 
Koca Mu•tapaıa ÇıraiıHasan 
Beyoğlu Hllseylnağa 
Fatih Muıtafabey 

1209 Fener Tahtamiaare 
3258 Beyoğlu Yenişehir 
3765 Galata Kemankeı 
2933 fatanbul Mabmutpeşa Slruri 
3522 l!eyoğlu Hllıeyiaai• 
1646 Emioönll Balıkpazarı 

Sokağı 

Şirket 
Çukurçeıme 
G6lbaşı 
Adanhane ıokağı, Fatih 
tramvaf duralı: yerinde 
Tahttemlnare cıd. 
Ekşi nar 
Kılıçalipaıa ve yeni kaptın 
Mo!ataıı 
Çaylak 
Çardak cacl. 

34 H•ybdiada Yalı Yalı ıokak 
1451 Bebek Bebek Kilise 

Em ilk 
No. il 

25 
48 
46 
E. 18 

35-37~39 
10 
18 
45 
E. 35 

Cinsi 

Arsa metreıl 54 
Harap ahfap hane ve bahçe 
Araa metreal 57 
Arsa metreai 53, 77 

İki ev bir dükkin 
Klglr han• 
Ana metresi 17 
Ki.gir havasız dllkkla 

Hisse3İ 

Tamamı 
114 

Tamamı 

.. 
1/10 

Tamamı 
9/48 

16/48 
Arsa •etresi 48 Tamamı 

Hiase ye g6re mu 
hammon kıymeti 

108 T. L 
30 .. 

114 .. 
1612 .. 

.. .. 

.. 
•• .. 

3 Y. 81 E. Ki.gir dilkki.o ve llatü iki 9600/1200 

1000 
1182 
192 

2668 
384 
60() 

oda bir •ofa. 
88-90-92 Dükkio ve otel 175 metre ltz 
76 Y. 62 E. Ahtap hane 83,]5 metre Tamamı 

3750 
1638 

.. .. 
Yüzde yedi buçuk pey akçe '.erile ihale bedelleri nakten 

açık arttırma ıuretile satıfa çı\carılmıştır. 

Teya a-aynmllbadil bonHile 6deamek llzere yukarıda evsafı yaıılı garıme ı kıı ler 

İhaleleri 10/1/935 Peqımbe günD saat 011 d6rttedir. Alıcılarıa o ite ait teminatlarını arttırmanm 
yatırarak makl:uzlarını almaları lazımdır. Bu yolda hareket etmiyenler arttırmaya iştirlk edemn'er. 

başlıyacağı ilin olunan aaate ka :!ar 
"6'?7) 

AKŞEHiR BANKASININ 
30 EYLÜL 934 TARiHiNDE MUAMELATINI GOSTERIR 

OÇONCO UÇ AYLIK PILANÇOSU 
AKTiF 

t Z A H A T T. Lirası Kr. 
KASA 88.266 05 
DAHILl MUHABiR BANKALAB 362.30 03 
SENEDAT CÜZDANI 235.404 57 
VacleaiAe üç ay kalanlar 
Vadeıine üç aydan fazla kalanlaı 

AVANSLAR 
Emtia ve aaire ünrine avanslar 
Sair mütenevvi annalar (KaNıba 

ıu teahhüdü) 
BORÇLU HESAB[ CARI 
Sair muhtelif borçlular 
İpotek mukabili avanılar 
iŞTiRAKLER 
A. Hiase ıenetli 
B. Adi 

159.534,57 
75.870,-

235.404,57 

103.630,06 
162.812,93 

266.442,99 

10.000 
18.000 

ıs.ooo 

266.442 99 

61.460 36 
422.342 35 

43.166 70 
28.000 

11.134 65 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarına yaptırdacak 4500 - 6000 ta
kım resmi elbise 4550 - 6000 Kasket ve 291 - 400 takım si
vil elbise ve 1300-1500 adet kaputun münakasası 18-12-934 
tarihinden itibarer!20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - ihale 12-1-935 cumartesi saat 14 buçukta Ankara 
Emniyet işleri Umum Müdürlüğündeki komisyonda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Merkezde Emniyet işleri Umum Müdür 
!üğünde ve lstanbulda Emniyet Müdürlüğünden istenileceği 
ilan olunur. (8753) 10548 

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 çıkarılmıştır. isteklilerin 2490 sayılı ka
nunda gösterilen şartlar dairesinde satılık günü olan 15-1-
935 günü saat 15 te Belediye Encümenine müracaat eyleme
leri ilan olunur. (8762) ıosso MENKULLER 

Kasalar 
Mefrupt 

4.000 
7.134,65 

11.134,55 
I•--• Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar g~sterir --~ 

CAYRIMENKULLER 
Banka binalan 
Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR 

YEKON 

39.500 
17.000 

56.500 

56.500 

48.982 40 

1.297 .930 00 

PASİF 
İZAHAT 

SERMAYE 
iHTiYAT AKÇASI 
MEVDUAT 
TASARRUF TEVDiAT! 
Vadeaizler 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 

TEDiYE EMIRl.ERI 

76.457,93-
14.263,81 

T. Lirası Kr. 
•.000.000 

73.871 
18.571 80 
90.721 74 

4.000 
40.640 94 
14.299 35 

Sair muhtelif alacaklılar -
TRhsiı edilmit karşılıklar 
iTFA TAHSiSAT! 
TALEP OLUNMAMIŞ 
NAZIM HESAPLAR 

• TEMETTÜLER VE KUPONLAR 
5.059 
1.783 77 

48.982 40 

YEKON 1.297.930 00 

l~bu pilanço muhteviyatı bitetki k kuyudata mutabık olduğu tastik 
kı' ındı. 

Muhasebeci Mfü·...:. ip Mürakip Müdür 

1 fSTA 1RUI. f-iARICI ASK ERi KITAAT iLANLARI r 
Aşağıda yazılı Unun ~artnamesini görmek isteyenler her 

gün Eskişeh:r ve lzmitteki satınalma komisyonlarına ve ver_ 
meyi İstcyen1erin de heUi gün ve saatında kapalı zarflarını sa
at 14 de vermek suretiyle lzmitte satınalma komisyonuna ve-
rip gelmeleri. (717) (8690) 
Yeri Kilosu Tarihi gün ıaat Teminat 

Lira 
lzmit 
Bolu 
Tuzla 

274800 
125700 

52200 

7 - 1 -935Pazartesi 14,30 
15 

1855 kapalı 
850 kapalı 
353 Açık " " .. 

" .. .. 16 

452700 
10408 

~54600 kilo elaneklik. Un [ dasından tasdikli ve sicillerile 
yenıden kapalı zarfla eksıltme- beraber gün ve saatta Çorluda 
ye konulmuştur. Eksiltme 12 ki Komisyonumuza gelmele-
lkincikanun 935 cumartesi gü ri. (8744) (721) 
nü saat 15,30 dadır. Tahmin 10501 
fiatı on kurut elli santimdir. • • • 
ilk pey parası 2793 J~radır. Kapalı zarfla eksiltmesi 25 
Vasıfları ve §artları eskisi gi- Birincikanun 934 tarihinde o
bidir. isteklilerin Çorludaki lan 278550 kilo arpaya istekli 
satınalma komisyonuna gel- çıkmadığından bir ay içinde 
meleri. (722) (8741) pazarlıkla alınmasına karar ve 

10498 rilmiştir. Tahmiiı fiab beher 
••• 

Müteahhit namı hesabına 
141060 kilo tüvenan kömürü 
pazarlıkla alınacaktır. Tah
min edilen fiat beher kilosu iki 
kuruştur. Birinci pey parası 
212 liradır. Pazarlık gunu 
13-1-935 pazar günü saat 15 
dedir. Tekliflerin Ticaret O-

kilosu beş kuruştur. ilk pey 
parası 1044 lira 55 kuruştur. 
Pazarlık günü 13 lkincikanun 
935 pazar günü saat on altıda
dır. Vasıf ve şartları eskisi gi
bidir. isteklilerin belli gün ıe 
saatte Çorludaki Komisyonu
muza geÜneleri. (728) 

(8789) 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzm in bron ~ itl er ile ~öğü• 
ne 7.lekrini kat"ivye ı geçir li ~i gıhı nd<s •' arh jttna da çok favch <• urclır <ıi72 

lst:anbul Liseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Komisyonumuza bağlı Muallim mektepleri, Lise ve Orta 
mekteplerle bu mekteplerin pansiyonlarının irmik şehriye, no. 
hut, kuru fasulya, mercimek, bezelya, Grayyer peyniri, şeker, 
hayvan y-emleri yemek ve ekmek artıkları ile Erenköy Kız Li 
sesinin sebzesi, ve Kandilli Kız Lisesinin Ekmek ve patateııi, 
ve Camlıca Kız orta mektebinin sebze ve patatesi, Galatasaray 
ve Kandilli Liselerile Kız Muallim mektebinin yoğurtları, Ga
latasaray ve Erenköy Liselerinin yalnız çekirdekli kayısı ve ü
zümü, Kandilli, Çamlıca ve Kız Muallim mekteplerinin de ku
ru meyvaları : 

Bunalrdan sebze, patates, ekmek, şeker, Grayyer peyn;ri, 
nohut, kuru fasulya, mercimek, bezelya 9-1-935 ve irmik, şeh 
riye, yoğurt, kuru meyva, hayvan yemleri, yemek ve ekmek 
artıkları 16-1-935 çarşamba günleri saat 14,30 da kapalı 
zarf usulile arttırma ve Eksiltmeye konulmuştur. Arttırma ve 
eksiltme İstanbul Maarif ldar\!si binasında Liseler Muhasebe
ciliği Dairesinde yapılacaktır. İstekliler şartnameleri İstan · 
bul Erkek Lisesinde bulunan Komisyon Katipliğinden öğre:l 
meleri, arttırma ve eksilmeye gireceklerin de teminatlarını İş· 
bu saatten evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaalrı 
ve teklif mektuplarını da Komis •:>na vermeleri ilan o!unur. 

(8538) . 10229 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden~ 

Ankara Motörü Tamir edilecektir. 
A - Tahmin bedeli 2125 Liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazım memurlugun

dan bedelsiz alınır. 
C - Eksiltme 10 ikinci Kanun tarihinde Perşembe gü

nü saat 14 te Galatada Kara Mustafa sokağında Merkezimiı 
dairesinde yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat mıktan 160 Liradır. 
F - isteklilerden Benzin motörü ve gemi tamiri işleri· 

nin ehli olduğu hakkında ticaret odasından bu davet tarihin
den sonra alınını§ bir vesika aranılacaktır. 

G - Ekıiltmeye girecek olanların Peyler sürülmeye baş 
ladığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olma
ları ıarttır. (8576) 10290 

IST ANBUL ESNAF 
BANKASINDAN: 

Bankamız nizamnamei dahiliıinin 46 ve 47 inci maddeleri mucı· 
bin e Banka vaziyeti umumiyesini n tetkikiyle karar ittihazı için hisse
daran heyeti umumiyesi 11 Ağustos ve 8 Eylül 1934 tarihlerinde top
lanamadığından 19 ikinci kanun 1935 cumartesi günü saat 2 de Banka 
binasında üçüncü fevkalade İçtima:ı. davet olunur. Hissedarların ) !.akar
daki tarihten bir hafta evel sahip oldukları hisse senetlerini banka, 
verip vesi-ka almaları rica olunur. (6379) 
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Sarışın veya es~er 
Bu zevke göre değişir. 

Fakat bir R AD Y O 
mevzuubahis ise 

MARKONI 
Radyolarının yüksekliği bunu 

gayri kabili münakaıa bir hale 
getirmiştir. 

Satıt yerleri: SAHiBiNiN SESi Beyoğ
lu lstiklAI Caddesi A. Vettır ve Şürekası, 
lzmir Mahir, Zonguldak. • ;,):2'Ja~~ 

Bayram münasebetile 
Bey~ğlunda 

MAGAZALARI 

Erkek ve çocuklara mahsus 

ELBİSE DAİRESİNİ 
Yaniden tanzim va ıanıln çeıitlerla tezyin etmi}!ir. 

Şapkalar 
Trikote eşya 

Eldivenler 
iç çamaşırlar 

El çın-taları 
PırfUmöri 

Levazımatı 

Gömlekler 
Pijamalar 

Kravatlar 
Şallar 

Çoraplar 
Seyahat 

Levazımatı 

Vesaire... Ve•aire ••• 104'23 

Nafıa Bakanlığından: 
Rutubet azami yiizde 5, kül azami yiizde 13, kükürt aza

mi yüzde 1,5 nisbetinde olmak ve kaıörisi 6300 kalorimetre 
bulunmak ve Haydarpaşada vagon üzerinde teslim edilmek 
şartiyle muhammen bedeli 42 70 lira olan 200 ton yerli kok 
kömürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ek-
siltme 12 - 1 - 935 t arihine rastlayan Cu-
martesi günü saat 11 d" A nkarada bakanlık malzeme 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. istekliler 320 25 liralık 
muvakkat teminatların mal sandığına yatırıldığ~a dair o
lan makbuz veya Ticaret doa11 vesikası ile birlikte teklifleri
ni 12-1-935 cumartesi günü saat 10 a kadar Malzeme mü-
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. istekliler bu husustaki 

şartnameleri. Ankarada bakanlık malzeme müdürlüğünden 
Haydarpaşada tesellüm ve muayene memurluğundan para.' 
arz alı\bilirler. (8754) 10549 ., ........................... .. 

are Yılbaşı Piyangosu 
~-~~~~~~~;--~~~·~~~~ 

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 

1 9 3 s 
YILBAŞINDA ACABA 

KiMLER ZENGiN 
fll~ACAK ? ..... 

1 

Hadise yapan kitap 

Avrupacla Otomobil 
ile 9000 kilometre 

----
Yazan: A. Şükrü ESMER 

---o-

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanui 

Fiyatıı SO kurut 
ZAMAN ' 

Kitap hattan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

( 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
datrmız bu yorucu fakat fay· 
dalı seyahatten hot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu
vaff akiyetle teıbit etmittir. 

AKŞAM 
---·· 
Kitabr okurken insan bu 

memleketleri geziyormut gibi 
bir hia duyuyor. 

KURUN· ' 

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

HABER ' 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arda kendinizi ~yahat ebnit
ıiniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphaneaini aüı· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap oİ· 
mu,tur. 

9962 

. Güzel olmak ve güzelliğini saklamak .. 

lşte: her kadının hayali budur ... 
GIBBS güzellik pudrıım; talıiatm 
size verdiğini kıymctlendirmcğe ve 
onu muhafaza etmeğe müsa.it kı:lar. 
CIBBS pudras.ı, yağlı ve yağsız 
her ciltte sabit kalmak hassasına 
maliktir. Esmer, kumral, aanşın her 
kn~ tevafuk eden yegftne pudradır. 
Utif kokusu, etrafınızda sevimli 
bir hava yaratır. 
GIBBS güzellik pudra"', Paris ka
d~anrun memnuniyetini muciptir. 
Sızı de memnun edecektir. 

HER YERDE SATILIR. 

VAPUkCULUK 
TURK ANONiM ŞlRKm 

ISTANBUL ACENT ALIG.I 
L"'-ı H .. , TelJon: 22925. 

Trabzon yo!ı1 
TARI vapuru 30 

Kinnnueyvel 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhbmmdan kalkacak. Gicl;tte Zon• 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samıun, 

Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye, Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sfinneneye 
uğrayacaktır. 

., 
GRIPIN • 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları derlıal keser 

Soğuk algınlıklarına, gripe, roma• 
tizınaya, baıı: ve dit ağrılarına, 
nezleye, ıinir,adele ve bel ağnlarile 
lunklığa kartı bilhaısa müeuirdir. 

GRIP.iN 
Kelimesine dikkat! 

TUR HA 

·-
• 

Her tarafı sızlıyor, hele başı 
ağrıdan adeta çatlıyacak gibi 

EKE FABRIKASI 
t. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

ATIŞA rŞLIYOR 
FIATLAR ı 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 40 K t 
KRiS TAL '' 37 uruş ur. 

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

• 10533 

I ;,;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~, 
t':tanbul Levazrm Amir

gi Satın Alma Komisyonu 
llanları 

1 Gedikli Küçük Zabit mekte
binin hamam ve bulaşıkhane- 1 

sinin ocaklarının kömür yaka
cak hale kalbı 3 Kanunusani : 

latan bul - Sirkeci, Sirkeci Palas 3 Üncü katta kain; Nöye Bavgezelşaft 
Vayı und Fraytag lntaat Şirke:i, btanbul §ehri Kanalizaıyon iılerin• 
lazıın olan demir aksam için kapalı :<arfla eksiltme yapacaktır. Bu eksilt· 
meye yalnız Türkiyede tesisatı haiz fabrika sahip vemümeıillcri iıtira:' 
edebilecektir. Şartnameler tirketin yukardaki adreıinden 3 Türk lirası ıuu• 
kabilinde alınabilir. Teklifle 21 ikinci Kanun 1935 saat 12 kadar Şirkete 

5.- Alanyada Avukat Adil 

6.- Beşiktaıta bahçevan hmail 

7.- Sirkecide arabacılar cemiyeti 

8.- Küçük Ayasofyada Şevket 

9.- Beyoğlunda Katina, Mataeal-

---111111 pazar ğa,_ k9nmuşlur. Her iki 
• J~ D ~ k t 

0 
r 1935 perşembe günü saat .14 de 

HORHORUNi 1 ocağın keşif bedeli 287 lira 55 
Eminöoü Valde kıraathanesi yanında kuruştur. Şartnamesi parasız 

• Tel: 241~1 Tophanede satınalma komis· 

teılim edı mit bulurunalıdır. (6375) _ ...... 

Istanbul Belediye Sular 
idaresinden: 

-~· Katane - Edirnekapı arasında çıkan bir onarma işindel1 
ötürü 31-12-934 pazartesi günü sabah saat 9 dan 12 ye ka• 
dar lıtanbul yakaıma T erkos suyunun az verileceği ıayıtd 
buduna bildirilir •. (8805).,..... -

vas. 

10.- Beyoğlunda MilTani Paullı 

ilah ... 
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;.,, yonundan alınır. ilk teminatı 
21 Lira ·57 kuruş olup iıteklile Umumi Ne,riyat &le Yazı lfleri 

Müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik &le Matbaacılık T. A. Ş. 

rin Komisyona gelmeleri. 
,(694)' ,.(8799) - - -


