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1 Sa.11/av seçimi 

Türk kadınları ulu öndere 
minnetlerini bildirdiler 

Büyük kunıltayın geçen günkü 
toplantısile değitimimiz yeni bir 
konağına daha varmıttır: Yüzün
den peçesini atarak kadmm te
ıniz yüzünü açan, onu kafes arka
eından kurtaran Cumurluk, timdi 
de onu en büyük amacına kavuştu
ruyor. Kadınlar da bundan böyh~ 
erkekler gibi, saylav seçecek ve 
saylav seçilebileceklerdir. Bu de-
iiişim erkekler ile kadınlar ara
sındaki ayrılığı büsbütün kaldır
ına.ktadır. 

Hiç unutmam: Yimıi yıl önce 
Amerika'ya okumaya giderken, 
londra'ya uğramıştım. Orada ka
dınlarla erkekler araaında kanlı 
bir sokak kavgası gördüm. Ma
dam Pankhurst denilen bir kadı. 
nm başkanlığı albnda saylav aeç· 
nıek ve seçilmek istiyen bir takım 
kadınlar bir parkta toplanmıtlar. 
Bu toplantıyı erkeler dağıbnak is
temitler. Bunun üzerine kanlı bır 
kavga kopmUf. 

lngiltere'den Newyork'a vardı
ğnmzda ayru kavganın başka tür
lüsünü ·Amerika' da da gördük. 
Gün geçmez<Ji ki . kadınlarla er· 
kekler sokak orta.aında boğutma
&mlar. 

İngiltere ve Amerika' da yıllar
ca süren uğr8.f!DAdaın sonra artık 
ltadınla.r amaçlarına kav~muşlar
dır. Bir çok Avrupa ülkeleriooe 
de kadınlar, uzun ve çetin savaş
tan sonra sıyasal beraberliıklerini 
elde etmitlerdir. 

Türk kadını amacına sokak 
lcavgaaile kaVUflDUf değildir. An
cak bu, o hakka daha az değeri 
olduğunu göstennez. Türk .kadı
nı ulusal sava,ımızda erkeklerle 
birlikte çalıpnıftı:r. Büyük önde· 
rimiz Ata Türk, yılarca . önceki 
söylevlerinde Türk ka.dmmm ulu
sal aavatnmzdaki büyük emekle· 
rini çok güzel anlattı. Bafbakan 
general lnönü de geçen gün Türk 
kadınının ulusal eava,taki yarar
lığım şöyle anlatb: 

"Bir memlekette ki, yurdun 
her taı-afı imlaya uğradığı zaman, 
kadınlar atef altında erkeklerle 
beraber omuz omuza çalıJırlar, 
ınemleketin geri kalan kısmını 
konnnak ve beslemek için tarla · 
llm kara toprağından yiyecek çı
karmaya çahtırlar, elbette bu 
lllevcudiyetlerin yurdun her köşe· 
sinde ve her tabakasında söz söy
leıneye hakları vardır. Her hangı 
bir ülkede kadınlar bu kadar im
tihanlar geçirmitııe, orada da ka
dınlar elbette bizim kanunen ver
diğimiz haklara kavutaeaklardır." 

Bu sözlerin, general lnönü gi
bi, ultJŞal savatımızda kumandan· 
lık yapmış bir adımını ağzından 
çıkması, onlann değimini bir o 
kadar arhrmaktadır. 

B1qbaltan General lamet lnönü HayJaıparıJa 

Başbakan Ankaradan 
geldi, Edirneye gitti 
• 

ismet lnönü'nün bu seyahati 
Üç gün sürecektir 

T rakyada göçmen, sağlık, eliim işleri, 
Alpullu fabrikası gözden geçirilecektir 

Trakyaya gidecek 
BB,fbakan a--a.1 llDlet 
Jönünü ve Sııhlıa.t baka
nı Bay Refilk ve Trakya 
mebu.alan Bay Şeref, 

Şakir, Fa.ik, Fuat, Ha
""" Hayri, Nahit, Şev
ket, Mahmut Rasim v., 
~bakan.iti< hUIUSi ka
lem müdürü Bay Vediı 
dün sabah Ankaradan 
tehrimiz., gelmi§ler ve 
dün alqamlri trenle E· 
dirneye hareket etınit • 
lerdir. 

General Lmet lnö
nü Hayd...,,...,. İsbuıyo
nunda vilayet namına 

vali Bay Muhittin, vali 

muavini Ali Rıza, bele· 
Baıbakan general Jşnıd lnönü Hay.larpafO Ü· 

diye reis muaıvini • HA· 
mit, eınn.iyet müdürü Fehmi tarJm,.. 
dan karıılanmı~ır. ihtiram krtuı a&

lilm dunuut ve müzika csel.iın hava.sı 
çalmıttır. 

t<Uyonundan çJuyor 

İADet lnönü trenden çıkınca, Hay· 
darpaıa rıhtanmda hazır bulunduru
lan hususi bir zmqa binerek Heybeti 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Millet meclisinde 

Kadınlarımızın bitiği 
alkışlarla karşılandı 

Meclise gelen kadınlarım!zla kız mek
teplileri görüşmeleri takip etmişlerdir 

ANKARA, 6.A.A. - Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü toplantısı, kadınla
ra saylav seçmek ve saylav seçilmek hak
lunın verilmesinden dolayi Türk kadın. 
larııun Büyük Meclise karşı duydula
güzel duyguların tezahürüne vesile ol
du. 

Millet Meclisinin dünkü toplantısın
da verilen karar üzerine Türk kadınhğı
nm yalnız kendi budunu içinde değil bü-

tün acun kaclınhğma kartı örnek olmak 
yolundaki iııanmı bir kat daha ırbrmak 
için Ankara kız lisesi muallimlerinin da· 
vetiyle balkevinde toplanan kadmlanmr.~ 
saat 15 de kız mektebi talebeleriyle bir· 
Jikle Büyük Millet Meclisine gelmiııler 
ve başkan Kazım Ozalpa Mecliae karı• 
duygularının ifadeleri olan bir biıtiğ sun· 
muşlardır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

lıdrplamyor 

lMübendisler 
Birliği açıldı 

Nafıa bakanının sözleri 

"Yarım bilgi ile kurulan işkil
li işlerin sonu sakatlıktır.,, 

ANKARA, 6. A.A. - Nafia bakanı 
Bay Aı;, Türk mühendisler birliği mer
kezinin Y eniıebirde yaptırdığı yeni bi
nasının bugünkü açılına merasiminde §U 
oözleri oöylemij'tir : 

ıBaylar, 
Türk mühendis bir\;ğinin bu rüzel ya. 

pmnı açmak için toplanmıı bulunuyoruz. 
Çatıaı altında aeçıne bilgi adamlanmızı 
toplayacak olan bu yapmın kurulmasın-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

İngiltere filo 
Asker kadrosunu 
Arttırıyor 

Romenler de ulusal ko
runma verj'İ&İ alacaklar 

Amiral Beatty 
LONDRA, 6.A.A. - Lord Beatty dün 

alqam Londrada verdiği bir söyle..de, 
lngüt.ere'nin ihtiyaçlarına yeter kertede 

(Devamı 2 inci ııalıifede) 

ATATÜRK 
Sıyasal bilgiler okulasına 

Bugün Cumhuriyet meydanında 
büyük bir toplantı vaı 

Seçim hazırlığı için iç işler bakan
lığından emir ge!di 

Saylav intihabalmıD 
yenileruneaine dair Bü. 
yük Millet Meclisinin 
verdiği kaı-an, dün iç 
bakanlığı lsbınbul v:
liyetine bildinni~tir. 

Belediye da.imi en• 
cümeni derhal hazırlık· 
!ara ba§lam.ı~tır. intihap 
defterleri bu ayın yinni
&İnde asılmak Üzere tek
&İr edilıneğe ba§lanmı~. 

tır. Ancak, beled ye in· 
tihababnda .,.,....,.. bü -
tün va.tanda§ların iaim · 
)eri yeniden teshil edil. 
mitti. Onun için def • 
terlerin tanziminde bJ 
...Eer güçlük çelciboCye· 

cek:tir. Oün bütün vilayetlere ıeçim hakkında tebligat 
Çünkü belediye inti- yapan iç İ§lu bakanı Bay Şükrü Kaya 

habatına da kadınlar i~b"r&k etmİf ve r.inde tetkikat yapılacaktır. Çünkü 
belediye aza.lığı da eaıuen kadınlara teş.lı:ili.b .,.....·,-e kanununun değiım& 
verilmit bulunmaktadır. &inden sonra, intihap etmek hakkı, 

Ancak yq ımeııelesi noktalan üze- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
lnkilap dersleri 

Bay Recep Üniversitede 
dün ilk dersini verdi 

Türk değişimi bizim Öz malımız
dır. Gelecek nesiller 

bunu her eyden üstün tutacaklar 
lnkilip kürsüsü. ders

lerine dünden ıitı:baren 

ha§lantnr§tır. ilk deni 
C. H. F. umumi ki.ti· 
bi Bay Recep ~ 
tir. 

Üniversite konferans 
aaloounda verilen bu 
derslerde l.&tanbuldaki 
bütün yükısek mektep 
talebeıleri ile fuıhooenite 
niı son smıf talebeleri 
bulunmU§tur. 

Her -kiyi bcrakacağu. 
Bay Recep dene 

bati.amadan evvel kma 
bir hitabede bulunarak 
yeni dil inkilibmdan 
balıael:mİf ve demiştir 
ki: 

"Arkadaşlar, IJay ~cep (Kütahya) <lün ilk dersini -.-irken 

"Yer yüzünün anlıık ve bayirk 1 büyük _...,.,_ı hidiaeleri Türiı: in -
ba:kmundan üstün bir ulu.su olan kilibm.ı gözden geçireceğiz. 
Türkleri yüluek bir hızla yokluktan Anlık - temi:d llr. -ğlık, baylık • 
~arlığa, dü§künliikten onöre götüren (Devamı 5 inci sahifede) 

Sultanlık kadını çok alçalbnak 
istemişti. Kırk yıl kader önce Ala· 
inan imparatoru ikinci Wilhelm, 
kansı olan imparatoriçe ile bera
ber lsta.nbul'a gelmitti. Sultan Ha
nti:d'e konuk olan imparatoriçenin, 
"haremi hümayun'u,, görmiye git
ıne.i gerek olmuş. Uzun çekingi
den sonra hareme giren imparato
riçe içeride biraz kaldı:lııtan sonra 
dıtarı çıkarken ağlıyormuş. lmpa.-
1'9.tor neden ağladığIDJ sorduğun· 
da demit ki: · 

• telyazısı kar~ılık ve yeni ad • 
Oz türkçe yazı örnekleri 

- Hiç bir yerde kadın bu kerte 
llŞ&ğılanamaz. 

Kendi saraylarında kadına böy
~ gözle bakan sultanların uluı 
llı.c:İınhğıru nuıl bir gözle göre
cekleri anlaşılır. 

Cuınurluk kadını çar?llı, yaş
ınaklı, peçeli buldu. Onun yüreği 
gibi temiz olan alnını açtı. Ona 
Çalıtmak, yükselmek olağanlığını 
verdi. Onu erkekle beraber yap
\ı. Bir çok yıldır kend kuıı.ıftıu se
çimlerini yapıyorlar ve bu kurum
lara seçilebiliyorlar. Şimdi de bir 
kurultak içinde en yüksek sıyasal 
hakkı elde etmektedirler. 

Her hakkın bir borç karfılığı 
\>ardır. Cumurluğun kadından 
beklediği, yeni kazaooığı hakkı 
kullanırken bu borcu unutmama
•ıdır. Unutmasın ki, kendisini ka
fes arkasından çıkarıp kunılta}a 
götüren Ata Türk ve Cwnurluk
tur. 

A. Şükrü ESMER · 

Banrı Kurumu laJrultayrnda reylerin tamil eıI'ıLrıii Tnr kö,ede 

Basın kurumu kurultayı 
dün yeni seçim yaptı 
Bay Şükrü Kayanın telyazısı . 

alkı~lar arasında dinlendi 
lstanbul basın kurumu (Matbu

at Cemiyeti) üçüncü toplanıtını 
dünkü pertembe günü kurum mer
kezinde yaptı. Eski zabıt okundu. 
Kabul edildi.Sonra genel katip Bay 
Etem izzet Benice istifa ettiğini söy 
ledi. Bunun üzerine yeni seçim ya-

pıldı. Toplanan reyler neticesin 
de Etem iz~ Benice yeniden ge
nel katip seçildi. Sonra bet kiti
lik idare heyeti seçimi yapıl
dı. Halil liitfi. dördüncü, Ze
ki Cemal Bak, Fuat, Enis 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mülkiye mektebinin 58 inci yıldönü-
mü münasebetile yapılan toplanbda 
ATA TURK e mülkiyelilerin tazim hisle
rini ifade eden telyazılan gönderilmİ§· 
ti ATATURK bu telyaznına özdili.mizle 
bir karıılık göndermişler ve mülkiye 
mektebine de "Sıyasal bilgiler okulası,, 
ll<lını vermişlerdir. 

A:TATURK'ün bu te}yaz:ılanru •?
iıya koyuyoruz: 

Sıycual bilgiler okqlası 
"Sıyasal bilgiler okulcuının 58 

nci yılı/önümü ılolayısile gösteri
len duyguları bildiren telyazınızı 
aldım. Çok sevindim. Okulcuının 
çıkışlarına yararlıklar dilerim". 

K.ATATVRK 

' ,. . . 
MiLLiYET 

Bugün 8 sahifelik renkli 
bir ilave ile birlikte çık
mıştır. Gazete ile bir
likte bu ilaveyi de mÜ· 

vezzilerden lütfen 
isteyiniz. 

SARIK VE CÜBBE 
ıBÜyük Millet Meclisi, geçen gün 

onayladığı bir töre ile imamın batın
dan sarığı, papasın kafasından külahı 
çıkartb. Bundan sonra sarık ve külah, 
aiLbe ve kuftan yalnız Tannnm evin
de giyilecektir. Artık sokaklarımızda, 
ne sarıklı imanı, ne de külahlı papa• 
gÖrnıİyeceğiz ..• 

Fes gibi, sarık ve külah ta yerini 
buldu. 

Laik tutumun belli başlı eksikle
rinden birini daha bütünleyen bu töre 
çok yerinde, çok gerekli bir dütünce
den doğmuştur. Gerçek kafanın dışı i
le içi arasında Ö)"le yakın ilişikler, öy
le sıkı bağlar vardrr ki birinin boruk
luğu ötekini ergeç çarprtrr. Bir adamın 
dış kılığından iç düzenini anlamak Ö
zenli bir göz için pek kolaydır. 

Eski çağlardanberi bizde kılık ayrı
lığı görüş aynhğına, duyuş ayrılığma, 
düşünüş ayrılığına yol açmıştı. Bundan 
ötürüdür ki sarıklı ile sarıksız bir tür· 
lü anlatıp kaynaşamamış, bu iki kılık 
hep biribirinden ayn ve uzak yaşamıı
tır. Bugün bile şap},a sarığa yan bakar, 
sarık şapkaya laf atar; ben ondan iş
killenirim, o benden kuşkulanır; onun 
karşısında ben yabancılık duyarım, 
benim yanımda o eteklerini toplar; 
bana göre o geridir, ona göre ben kö-

tüyüm ••• Gitgide iş o kerteye varmış • 
tır ki bugün §3P'ka ve ... rık ba§lan yağ
mur ve soğuga karşı kon.ayan birer 
örtü olmaktan çıkmış, ilci yabanci ül
kenin topnııklannı biribirinden ayıran 
iill smır la§ı rolünü aiınıştır. 

Bu aynhğın suçu daha ziyade sa
rıkta idi; çünkü eskiden sarık demek 
zoı:1bahk demekti. Bugünün hıtumu i
se ne ayrılığa, ne de zoıi>alığa yol ver· 
mİyeın bir yakınlık ve birlik hıtumu
dur. Bir buçuk arşınlık bir bez parça
~• yüzünden kafaların v~ gönüllerin 
iki bölinne ayrılmalarına cumhuriyet 
rejimi bundan arla katlanamazdı. işte 
kılık töresi bu ayrılığı ortadan kaldır
d:. 

Bana soracak olsalar ben, kendi pa· 
yrına, ima.~ ve papasın Tanrı evinde bi
le sank ve külah giymelerini doğru ba
lanlardan değilim. Tanrıya giden yol 
üstünde Tanrının kullarına klavuzluk 
ebnek için kafalarımıza kuıaç kulaç 
bez sarık, arkamıza boy boy kaftan 
giymek neden gerc.:d:li olsun? Ancak 
burası benim karışacağım ;ş değildir. 
Çizmeden yukarı ç>kmak İstemem. 

Bence Jayik bclumdan dilek yerine 
gelmiştir. Bundan ötesi bana gerek-
mez. 

1. Müştak l\.lA Y AKON 



2 MiLLİYET CUMA 7 KANUNEVVEL 1934 

( __ H_a_fta_n_ın_s_ıy_a_sa_s_ı _ _.I HAR İ c İ HABERLER 
UluslaT derneği toplanması 

U !uslar derneği konseyi evvelki 
gün toplandı ve A vn1pa'nm 

barışıklığı b•knnından en korkulu gÖrii· 
nen iki meseleyi müzakere etti: 1 - Yu. 
gwlavya'nın Macaristan'dan ıil<ayeti. 
2 - Sar meselesi. 

Konsey, bir kaç hafta önceki toplan· 
tısında olduğu gibi, bu kez de yalnız Sar 
işini görüş=ek için toplanmalrta idi. An· 
cak Yugoslavya'nın davası <la. artJ.k der
neğin durıira>aş işleri arasına girmİ§ bu
'unuyor. Yugoslavya Macaristan'• suçlu 
lÖS termek için geçen hafta derneğe yet-
miş seksen yapraklık belge venni.§tir. 
Yani Yugoslav • Macar davasının baıla
ması zamanı artık gelmiştir. Macaristan 
da bunda asrar ediyor. J.Jluslar derneği 
konseyinin geçen çarşamba günkü gizli 
toplantısında bu yeni davaya bakılması 
için hazırlıkta bulunulmuştur. 

* * • 
Sar Meselesi 

le ar meselesi bir zamandır Ro
;;;;;J) ına'da esrar perdesine biiriiıı

müştii. Bilindiği gibi, bu mesele AWR'. 
nin bakanlığı altında ~şan bit- Uçler 
komisyonuna bıralnhnaştı. Aloisi, Sar 
meselesini Cenevre'den Roma'ya aldı. 
Hatta bu meselenin 1 talya lehine her ild 
yandan da bazı menfaatler .temin etmek 
için pazarlığa mevzu yapddığı bile söy. 
lendi. 

Uluslar derneği geçen keo: toplandığı 
zaman, Aloio.i, Uçler laımüyonunun he
nüz işini bitirmediğini söyliyerek, bunun 
başka bir toplantıda göriitiilmesini iste
di. Arada Aloisi, Almanlarla da temas 
ederek raporunu hazırladı. Geçen çar• 
şa~a gÜn4<ü toplantıda bu rapor tetkik 
edilmiıtir. V ersailles muahedesine göre 
gelecek ay yapdacak olan araya miinıca
atta şu üç şıktan birine karar verilecek
tir: 1 -Aknanya'ya dönmek. 2 - Fran
sa ile birleımek. 3 - .Şimdiki Htaıeyi 

devam el'tirmek. Uçler komisyonu mese
leyi lıer üç ,ba<kımdan da tetkik~. 
Am:ak en kırvvetli ihtimal, Sar'm AJ. 
manya'ya dönmesidir. Bunun için iri.ya 
müracaat Almanya'nın lehine tecelli etti
ği takdirde nasıl ha-reket edileceği in
ce uzun tetkik edilmiştir. Sar Ahnanya'
ya nas.! teslim edilecek? Oradaki niifıu 
nasıl bir muam•),eye maruz kalacak? 
S~a yatırılan Fransız sermayesi nasd 

tazmin edilecek? V eTöailles ınuaılıedesi
ni~ Fraıua'ya •erdiği kömür madenleri 
Almanya tarafııadan nasıl satın alına
cak? 

Avcupa barışıklığı namına se~e 
kaydedebiliriz ki, Sar me3elesi etrafında 
Almanya ile r ransa arasında uzla§mağa 
doğru bir gidi§ görülüyor. Her iki dev· 
let te bu yüzden mesele çıkarmak ist&
miyorlar. Bunun içindir ki gelecek ay 
Sar plebisrtinin süKunetle yap:dınau bek
lenebilir. 

* • • 
Almanya, Frarua 

IE" ransa'da da, AJ.ınanya'cla ela 
lr uzalımağa doğru bir tanayÜl 

.görünüyor. F.-ansa ıhtbakıuıı Lıwal, Al
manya'yı doğu antla;masını kabul etme
ğe ve Uluslar derneğine gİrmeğe söy. 
[ediği bir nutukla davet etti. Alınan dıı· 
bakanı Neurath ta Almanya'nm Uluslar 
Derneğine dönmeği istediğini, ancak si
ıah noktasından beraberliğinin tanmına. 
smı dilediğini hıldirdi. Oyle görünüyor 
ki Fransa da Almanya'run Uluslar O.,... 
neğine ginnesini istiY"I'. Almanya ela 
Sovyet Rusya'run Uluslar Derneğine gir. 
mesinden sonra uzakta kalamıyacağmı 

anlaınışbr. Ancak Almanya., Ulular 
Derneğine ılÖnmezdeıı önce sıy;ıal bir 
zafer kazanmış gibi göninmesi ge1 ektir. 
Saı:'ı geri alması böyle zemini hazırla. 
yan zaferlerden biri olııLilir. Diğer zafa
de Almanya'mn ıilih belmnmclan ..,,..,._ 
berliğidir. Oyle görünüyor ki Ingiltere 
artık bunun tanmmasma karar vermiı· 
tir. lngilizler reafut bir k•ia ile ıuuha
'ı:eme ederek, §U kanaata vaımqı..dır lü 
Almanya esasen •ilihlanmalı:tadır. Si
lahla.ıunaamm öırüne de ge9.lemiyor. O 
halde Alınanya'mn siliiıhlamnasını res
men tanıınaWa Almanya'ya yeni bir hak 
verilmiş olmuyor. Zaten mevcut olan bir 
durum tanınmış oluyor. Resmen tanın
manın üstelik şu faydası da vardw ki 
Almanya'nın sil.ihlanması şimdiki giil>i 
esrar perdesi arkasında kalmaz. Alman
ya gizli •iliılılandığı için bu miılılanma 
etrafında türlü rivayetler vardır. On bin
lerce tayyaresi, milyonlarca askeri oldu· 
ğu söyleniy<ıil'. Kimse Almanya'dan ha
kiki durumun ne ol doğunu resınen sora
mıyor. Bunun için lngilizler, Almanya ... 
nın alenen silahlanmasını istiyorlar. 

Fransızlar henüz bunu onaylaınamış
lardır. V ersai!fes antlaşmasının hüküırn,. 
)erini değiştinnemek Fransızlar için bir 
his meselesi oldu. Laval, da!lıa bir kaç 
gün önce söylediği bir nutukla Alman
ya'nrn silahlanması noktasındaki «emri 
vakia» Fransa'nın boyun eğmiyeceğini 

bildirmiştir. fakat b<!lki de Almanya'nm 
doğu Lokarııosuna girmesine karşılık 
Fransa r...a Almanya'mn silaıhlanmasmı 
resmen kabul eder. O zaman Almanya
nm da Uluslar Derneğine muzafferiyetle 
dönmesine hiç bir mani kalmaz. 

* ;lt * 

Geçen hafta doğu antla!lması için F ran• 
sa Lehi.tan'a yeni bir nota gÖndermi§tir. 
Bu notada Lehistan'ın evvelce ileri sür
düğü itirazlara cevap veriliyor. Anla!lı· 
hyor ki Lehistan doğu antlaşmasına gir
memek için şunları iler sürmii§: 1 - Le
histan Lltvanya ile münasebette değil-

. dir. 2 - Çef<oslovakya'run da antlaş -
ınaya girmesi, girişilen taahhütleri faz. 
la geniıletiyor. 3 - Almanya'mn da 
girmediği bir antlaşma doğu antlaşma
sı olamaz. 

•' ransa bu -"'ta1anıı her birinde Le
histan' a teminat veriyor. Litvanya hak· 
kında hiç bir taabbiide girişilmemesini 
teklif ediyor. Çelcaslovakya hııdırtlan

nm kefalet albna alımna.mıdan vazgeçi
liyor. Alman - Lehistan antfaşmasnun 

da doğu antlaşa>ası kadrosu içine alı. 
nabileceği söyleniyor. Dördünri bör 
nokta da şudur ki, Lehistan doğu ant
laşması lı.a:kkında son kararını vermeden 
önce, Fnmsa Sovyet Rusya ile huousi bir 
anlaşma yapmıyKaktır. 

Fransa'nın ıbu sonuncu not.asi.le şu ha
kikılt anlaşılıyor ki, geçen hafta söylen
diği gibi, Fransa ile Sovyet Rusya ara· 
&ında inızalaıuruş bir itt:ifuk antla§'D'Uı 

yoktur. Fakat Lehistan ve Almanya ge
nel bır antlaşmağa girmekten çekinirler· 
ae, böyle bir ittifak ola.bilir. 

* * • 
Fransa, ltalya 

!E' ransa ile 1 tal ya arasındaki an

ır- )aşmaya gelince; bunu temin 
etınek için Laval'in yakında Roma'yı zi. 
Yaret edeceği anlaşılmaktadır. Fransa 
bunu çok istiyor ve lta·lya'nm öteden be
ri İstedıgi bir talanı şeyleri yapmağa 
razı olmuştur. Tunus'taki ltalyan nüfu
su meselesini ltalya'mn istediğine u:yogwı 
fE!kilde halletıneğe muvafakat eıntlıtiı-. 
Trabalusgaıp hududunu ltalya'mn lehi· 
ne değiştirmeğe razı olmuıtuı-. Habetu
t:m'da Itafra'ya serbe•t hareket etmek 
hakkını verdiği söy }eniyor. Ancd. böyle 
bir anlırşmanın en zor tarafı, Yug0&laıv
ya' dır. Fransa'nın ltalya ile anla§Inası 
için ltalya'nın Y ugo•lavya ile de anlaş· 
ması gerektir. Yugo•lavya'yı feda etınd< 
l- ransa'mn İşine elvermez. 1 talya ile Yu
goslavya arasındaki mesele de çok dallı 
budaklı Ye çok çetin olan oı:ta A vrup.ı 
meselesidir. Bu meseleuin halli de kalay 
bir iı değ>ldir. 

• • • 
Hindistan Y <Uası 

G ngilizler Hindis.tana yeni bir 
U •bil§ yasa vermek için bir adım 

da!ba atmış bulunuyorlar. lngiltere'nin 
Hind:istan'a baı yasa vernıet.i yılan hi
kayesine benzedi. Genelsavaı yıllarından 
beri lngiJ:izler Hindistan'a hunu vadedip 
duruyorlar. On yd içinde Lir ~ yaoa 
verilmesi 1919 yrlında kat'i vaat olarak 
yapdlDl'Ştı. Aradan bir on yd daha geç· 
mek üzere olduğu halde bu vaat tutul
mamı§lrr . .tsir kaç yıl öncıe, bir heyet Hin· 
clistan'a gidip tetlalderde bulunmuf(u. 
Bundan başka bir iki kez yuvarlak masa 
konferansları toplandı. Şinıdi de büyük 
bir .heY'l't Hindistana yeni bir yasa ha
zırlamııtır. 

Ancak &unu Hintliler beğenmiyorlar. 
Bir kısım muhafaza:kirlann <la beğenme
dJderi anlaşılıyor. Bu muhafazakarlar, 
bir l;eyanname nep-ecle.-ek, Hindil'hın'm 
henüz olgun olmadığını, bu memlekette 
demokrasi taıhik edileıniyeceğini bildiı. 
mişlerdir. Fırka önderi Baldwin, büyiiık 
bir kongre toplayarak yasa taslağım ro
ye lroymuftur, Dün gelen telyazılan, 
290 reye kary 1102 rey ile yasamn onay
ladığım bildinnektedir. Şimdi yasa par
lamentoya verilecek. Fırl<a lrongresinden 
sonra parlamentonun bunu geçireceği 
ıüphesizdir. Ancak bu if{e J...rireoin reyi 
soruluY'>l'. Mesele ile alakadar olan Hint
lilerin reyleri sorubunyor. Hindistan ya-
5'tSJIUl1 akla gelen ilk garabeti budur. 

A. Şükrü ESMER 

M. Maksimos 
Çekilecek mi? 
Sıyasal mahafil çekilece

ğini zannediyorlar 
11.· ', 6 (Milliyet) - Hükumet 

tara~.. . _atim erini gazetesi hariciye 

nazıTı M. Maksimos"un vaziyetinin he

nüz taayyÜn etmediğini yazıyor. Ve dİ· 
yor ki, hariciye nazırı bellö bugün ma
kamına da gelmiyecektir. Siyasi maba· 
filin kanaati M. Maksiınos'ıın evvelce hü
kumetten çcl<llınek üzere verdiği kararı 
bu defa tatibi'k edeceği dairesindedir • 

--<>-

Yunan hududundaki 
hadise 

ATINA, 6 (Milliyet) - Umum 
Trakya ayan ve melı'ı.rsları cMin ayan 
meciisi salonunda toplanarak geçen gün 
zuıhur eden Yunan - Bulgar hudut 
hadisesi etrafında müzaken.tta bulun· 
muşlardır. Bu topl ... tıda bir karar itti
haz edilemediğinden yine toplanmak Ü
zere dağılmışlardır. 

Doğu Antlaşması Bir Macar takımı Atinada 
re ransız ~yasasının son zaman. 

U- larda yürüdüğü ,; yol, Sovyet 
Rusya, Lehis..tan ve Almanya'yı içine a
lacak bw doğu antlaııması yapmak ve 
ltalya ile anla~makb~. 

ATINA, 6 (Milliyet) - Macar Uyi. 
best futbol takımı Yunan milli twınile 
karıılaşmak üzere buraya gelmiı ve ha· 
raretle karıılanmıştır. llk oyun bugün 
ikincisi de pazar günü yapılacal<ıt>r. 

Sarre'da • 
seçım 

Asayiş ·için uluslar arası 
bir kuvvet gönderilecek .. ' ...... . 
Uçler komitesinin konseye verdiği 

rapor ittifakla kabul edildi 
LONDRA, 6. A.A. - Berlinden ha· Rapor, uluslar derneği, istatükoya ya· 

ber verildiğine göre, Almanya hükii- rar reyden sonra antlaırnalarla kurulan • 
meti, Sar havzasında gelecek 13 ikinci re,illnin devamına karar verdiği takdir· 
kanunda icra edilecek reyiamdan önce, de Sar topraklarının hukuken ı.-,g; 
o sırada ve hemen aonra, asayiıi muha· §artlar içinde bulunacağını tespit etmek. 
faza için uluslar arası bir zabıta kuvve- tedir. Antlaşma, balkın Fransa ve AJ. 
tinin kullanılmasına en&el olmamakta· manyadan hangisini istediğini reyiamla 
dır. • bildirmesine dairdir. Ulnslar derneği hu 

Italya ile lngiltere, &u kuvvele işti· arzuyu gözönünde tutarak karanıı.ı v&-
raki şartla kabul eMiklerinden ve M. La· recektir. Antlaşmamn hükümlerine göre, 
va!, her 1eyden Önce, uluslar kurumu plebisit Almanya ""'yhine çıkarsa Alman. 
konseyinin orada asayiııi muhafazadan ya uuslar derneği lehine kendi haki.miye-
mesul bulunduğunu ve Fransanın bu a- tinden vazg-eçmeği teahhüt etınektedir. 
d! ı:eç.~n p~I!~ kuvvetine iıtirak e~edi- Uluslar derneği timdiye kadar Sarda 
ğini so'!'ledı!l"nden f:ondra mahafilinde hükumetin icrası için bir komiserdir. 
bu teklif edılen teıvıye larzmın uluılar Reyiam istatükonun korumnası neticesini 
kurumu konseyince kabulüne hemen mu- verjrse, bu derneğe Sar topraklarmm bü· 
hakkak nazarile bakılıyor. tu"n·· ah t b' bö·ı·· .... • d h 

U 
• . • u ve y u u .-unu uzenn e u-

çl enn raporu kabul edıldı kukn hükiUnranı vennek mevzuu bahso-
~ENEV~E ... 6.A.A. -;- ~l°:slar cemi- lacaktır. O zaman bu toprakların Jimdiki 

yeli koıueyı; uçler komıtesınm Sar hak· rejiminde değişi.klik olup olmıyacağmı 
~daki ra!'orunu ittifak ile kabul etmiş· ka.rarlaştıımak uluslar derneğine ait bu-
bı'. Celsenın başlangıcında M. Laval be- 1 akı .n ti d k k di • 

M b ı ak M Al • ., • d unac ır, IDU sure e eme en sme 
Jd·anl a . a _._u_ikunar~:ı. · oızı yFı rapor h~ verilecek hukuku hükümraniyi ileride 

o ayı ·lc:ur; eLua.len sonra ransa u- ti ~ .. . • · 
•-'--tı' • b b'"tü'" ti' , • an aşmruun hükümlerıyle uygun bir m•· 
.n.1..11DC m.n u raporun u n ne ce.1.en... b t d bili' d kull __ ,_ B d 

. k bul etm·'-t ld • .. 1 . tir' e a n e ana ..... ..ıır. un an, U• ru a ... eo ugunusoyemq • 1 1 .. .. < • 
F h"k" t' hi bi -'-" d"" ·• us ar dernegı, 11tatuko lehinde karar rama u ume 1 ç r .. ~ uşunce diğ". kd' d . bir ·• il • 

beslemediğini ve uluslar arası ÇU'çevesi ver :' ta.. ır e, Y_em reyıar.ım ~-
içinde kalmaktan başka bir kaygusu bu- ~e mumkun olacagı anlamı çıkarılabi-
lunmadığını isbat etıni~. in•. • • 

E - .. 'd edildiğ"' ib" Alman h'" Rey vereceklere gö.stenlen teımnatm gerUJDl ıg ı ya u- •• 
kiımeti de Franoa hükumetinin besle· rey hakkı olmıyan Sarlılaıa leşmilıne ge-
mekte olduiu niyetin aynini l>eslemekle lince, Alınanya ve F .. ansa uluslar deme. 
ise Sar meselcııi Sar ehal.isinin •erbestoçe ği idaresi zaınanmdaki hattı hareketlerin-
'!Se<;e<:eği bir hal suretiyle neticelenecek- den dolayi bu kabil Sarldar ne takibat, ne 
tir. mukabele bilnıisil ve ne de ayrılık yapd-

Rapor n~redildi mıyacaiıru kabul etmiılerdir. Sar top-
CENEVRE, 6.A.A. - Sar üçler ko- rakluında 13-1-1935 de muteber olmak 

m.İtesinin raporu dün öğleden sonra neş· Üzre Üç yıldan beri oturan her §ahtı 
redilmiıtir. Sarlı a~arek kabul edilmiştir. 

Kisve meselesi 

Yunanlılar daha 
geniş malumat 

isteyecekler 
ATINA, 6 (A.A.) - Hilkiimet ko

valooyoıruna iştirak eden liderlerin dün 
akşamki konferansında, Türl<iyede di
ni kıyaıfeı meselesi esas itibarile dini 
bir mesele olduğu için, bu hususta da
ha geniş bilge beldemeğe karar verıırİ§· 
tir. Bütün fıı<kalar liderleri konferansı· 
nm toplamnaya çağınlmagı gere).ıüp 

gerekmediği bundan sonra anlaıdacak
lır. 

ATINA, 6 (A..A.) - Hükfunet bt. 
kuna cWıil siyasi fırka rei•leri bugün 
topla.ırarai< nalıani kisvelerin giyilıne

$ini ya...k eden Türk kanunu etrafında 
görüşmüşlerdir. Bütün fırl<alann top
lantısını yapmadan evvel mütemmim ma
liimatm gelmesi beklenecektir. 

ATINA, 6 (Milliyet} - Atina ve 
Seıanilı: Tür'k - Ymııan dostluğu cemi
y..beri reisleri isbfa etmi!ierdir. 

ATINA, 6 (Milliyet) - Tiiı4ciye se
fareti baş kitilııi hariciye velmletine ge

lerek siyasi i!ler umum müdürü M. Ro
s teti ile uzun süren bir mülakatta bulun
muştur. M. Rooteti bu mülalı:atı hali iç
timada bulunan hükı1met fırkalan lider• 
[eri meclisine bi~. 

Yugoslavyadaki 
Macarlar 
Şimdiye kadar sınır dııı 

edilenler 2000 i buldu 
BELGRAD, 6. A.A. - Yabancı ül· 

kelerde çıkan ıayia.lar hilafına olarak, 
Yugoslavya, Yugoslav. Macar sınır mu• 
kavelesini bozmamış ve fakat sanırm 
en müessir bir surette gözetilmesini te
min iç.in bu mukavelenin tır.tbikatını da· 
raltmıştır. 

BUDAPEŞTE, 6.A.A. - Macar telg
raf ajansı Yugoslavyadan yeniden hu· 
dut harici çıkarılmış olan 700 kqinin dün 
aktam Szget'e geldiklerini bildirmekte
dir. 

Şimdiye kadar Y ugoslavyadan barice 
çıkarılmıı olan Macarlann mikdarı iki 
bini bulmuştur. Bunlar hemen Budapeı· 
teye gideceklerdir. 
BUDAPEŞTE, 6 .A.A. - Macar hü

kumeti, Y ugoslavyadan Macar tebaası

nın •orgu şua)e eçkilmeden çıkarılması· 
na karşı, Cenevrede protestoda bulun
muş.tur. 

BELGRAD, 6.A.A. - Yugoslavyada 
oturma vizeleri biten bir çok Macarlar 
48 saat içinde Yugoslav . topraklarından 
çıkmağa çağınlnuşlardır. 

Yugoslav muhtırası bu 
devre konuşulacak 

CENEVRE, 6.A.A. - Uluslar derne
ği gizli top!antıda, Yugoslav müracaatı· 
nın bu toplantı devresi gündeliğine ko
nulmasını müzakere etmeksizin ittifak.la 
onaylaml§lrr. 

Uyuşulursa 

Yüzde . -
yır mı 

.nisbetinde 
bir indirme 

'I AŞINGTON, 6.A.A. - Şimdiye ka
dar Amerikanın büyük ve umuıni mahi
yette bir azal ima teklif ettiğine hiçbir 
beyanat yapılnuş olmamakla beraber, M. 
Svanson, Amerika'nm lngiltere ve Japon
ya'da ayni ıekilde hareket ettikleri tak
dirde yüzde yirmi ve daha fazla bir a• 
zdtınağ11 razi olduğunu ihsas etınİ§tir. 

Japonlara göre 
BOSTON, 6.A.A. - Dün bir z:iyafet 

esnasında nutuk irad eden Japon sefiri 
M. Sato demıtir ki : 

" 1 ngiltere ile Amerika da kendiııüıe 
uyacak olsalar, Japonya, 800,000 tonluk 
deniz kuvvetlerini ya.-ıyarıya indirmeğe 
hazırdır., .. 

Londra görüşmeleri geri kalırsa 
VAŞINGTON,.6. A.A. - D11 işleri 

bakanı M. H ull, Japonya, Vaşington 
antlaşma.mı bozarsa Aıııerikamn da de
niz gÖrü§melerinden çekileceği hakkında 
Londrada çıkan §Ryiaların valctsız oldu· 
ğunu bildinnişlir. 

M. Hull, Amerikanın deniz silahları
nın ta!'didi hakkında bir uzl"!maya va• 
rılacagmdan umudunu kesmemiı oldu· 
ğunu V<ı Japonya henüz bu yoldaki ka
rarım resmen bildimıediği gibi deniz gö
rüpneleri de ,sürmekte olduğundan A· 
merika murahhaslannm Londrada kala. 
caldanna aöylemiıtir. 

Suikastcılara 
Aman yok 
Sovyetler yetmiş bir ki

§İyi kurşuna dizdiler 
MOSKOVA, 6..A.A. - Leningrad'da 

yüksek mahkeme, Sovyet memıırlanna 
karlı suikastta bulunmak üzere Leton· 
yadan ve kısmen F eniandiya ve Lehi.
tandan gelen 39 kiıinin muhakemesini 
dün yapmı§ ve bıınlan ölüme mahkiim 

e~~r. ~ı1mlar bu sabah kurşuna 
dizihnişlcrdır. Diğ'er taraftan Moskova 
ınahkemesi de yÜıe Lehistandan ve kıs
men Letonyadan gelen 32 tetbişçiyi mu
hakeme etmiş ve bunlar da bu sabah kur· 
şuna dizilmişlerdir. 

Kirofua ölü alayı 
. ' -

MOSKOV A, 6. A.A. - 200 kişilik 
bir Ukrayna heyeti ile Leningrad fabri· 
kaları ve mmtaka kolkozlan tarafından 
seçilen 1000 mümessilden 600 ii Kôrof'un 
ölü alayında bulunmak üzre buraya gel· 
mişlerdir. 

MOSKOV A, 6.A.A. - Sovyet Rus. 
ya merkezi icra kom.:tesi Viatka şehrine 
IGrof adını vemıi~tir. 

Kirol'un cenazen kaldınldı 
MOSKOV A, 6. A.A. - Kirof'un ce

nazesi bugün kaldınlmışbr. Sovyet mer• 
kez icra komitesi azası ile memleketin 
her tarafından gelen Sovyet mümessilleri 
ve çok kalabalık bir i!!Çi kitles.i cenazeyi 
takıip etmiıtir. 

Sendikalar evinde Kiırof'un cesedi önün 
dt"n bir milyon i.kiyiiz bin kip geçmiştir. 

D 
I zmir memurlarının gardımı 

IZMIR, 6 (Milliyet) - lzmir memurları fırkada teşekkül eden 
yardım komitesine kanunıtsani başında ~akları maaşlarının yüzde 
birini teberrü etm~lerdir. 

Borsada üzüm f iatları yükseldi 
IZMIR, 6 (Milliyet) - inhisar idaTesinin mübayaaya başlaması ii· 

zerine borsada dört gün İçinde üzüm fiatları 2 kuruş fırlamıştır. 

Her sene kadınlık bayramı gapılacak 
ANKARA, 6. A. A. - Saylav seçiminin Türk krulınlaTına veril-

mesi dolayisiyle Ankara kız lisesi muallimlerinin daveti üzerine An
kaTa kadınlan bugün ııaat 14 de l/alkevinde toplanmışlardır. Kadın
lar arasında Bayan ismet lnönü ile Bayan Müveddet Özalp, Bayın A
let bulunuyorlardı. 

Necib Ali (Denizli) bu toplantının maksadını ve kadınların al· 
dıklan sıyasal hakkın büyüklüğünü kısa bir ifade ile söyledikten son
ra Bayın Alet' in reisliğini teklif etmiş ve onaylanmıştır. Baym Afet 
kürGüye gelerek maksat hakkında gayet güzel bir başlangıç yapmış ve 
bir çok bayanlaT nutuk söylemişlerdir. Ondan sonra Atatürk'e tel yazı• 
sı yazılması ve Büyük Millet Meclisine toplu olarak gidilmesi ve kadın
ların almış olduklan sıy0!$al hakların yıl dönümünün her yıl kutlanma.
sına ve bwmn adına "Kadınlık bayramı,, denilmesi hakkındaki teki.il 
onaylanmıştır. 

Kadınlar bundan .sonra Büyü k Millet Meclisine gitmişlerdir, 

Demir sanayiimiz için 9 
milyonluk kredi açıldı . 

••••••• 1 

Bir heyet demir sanayiinin kurulma 
yeri etrafında tetkikat yapıyor 

ANKARA, 6 (A.A.) - Maliye vekaleti ile Krupp konseni)"QIDu araam
daki konu!lınalardan sonra Sümer Bank ile ıbu konsersiyomuoı mümessili ara
sındaki müza.lcereler de neticeleımıiş ve bir protolrola bağlammşt.... 

Protokola göre lronsersiyom demir sanayii için Sümer Banka 9 milyon 1i. 
ralık bir kredi mektubu açnuştır. Bu anla§ına tuisatın Krupp koaser.siyomun
dan alruması kaydına tabi değildir. 

Kredi, Krupp konsersiyomumm banka taralırıdan kabul ve tatbik edilecek 
tesisat projelerine en müsait fiyat teklif ettiği takdirde kuHımılacaıktır. &ıı1ı:a. 
zamanında alakadar diğer müe.,.eselerd en de f;yırt tekllifi istiyecekt:ir. Aldıi>
mız malı'.imaıa göre, müteba.asıs bir heyet demir sanayiinin kurulma yeri et• 
rafında tetkiklerine devam etm<>ktedir. Yaz lıapannıfa inşaata ha§lanacait kov· 
vetle umııl.ma!ı:tadır. · 

İzmir valiıi 
IZMIR, 6 (Milliyet) Vilayet.in mü. 

him İ.§lerini görmek için vali g~ 
Kazım yarın Ankaraya gidecektir. 

Fırıncılar kooperatifi 
lZMIR, 6 (Milliyet) - Şehrimiz 

fırıncı!• rı bir kooperatif t.,,.;s etme • 
ğe ka.\·ar vermişlerdir. 

İmam ve hatipler kıyafet
lerini düzelttiler 

SAMSUN, 6. A.A. - Havza kaza.. 
smıla ve köylerinde bulunan bütün imam 
ve hatıipler kıyafet kanununa göre elbi· 
se geymeğe ba§lamıılan:lır. 

Bir haftalık kaç.akcıhk 
vakaları 

ANKARA, 6.A.A. - Bize verilen 
malı1mata göre, geçen bir haf.ta içerisin· 
de gümrük muhafaza teşkilall tarafm.. 
dan bimi yaralı 92 kaçakçı vakası ve 
kırksekiz kaçakçı lıay .. anı yakalanmış ve 
1465 ıkilo gümrük ve bin yediyüz :rinni 
ıkilo i..rusar kaçağiyle bin altmış yedi 
defter •İ.gara k;ğıdı, yediyüz elli yedi 
mecidiye ve dört tüfek ele geçirilmiıtir. 

Hint kongresi tam 
istiklal isteyor 

KALKUTI A, 6. A.A. - Kongre ı.,.. 
mitesi Hint komitesinin raporunun reddi 
ile tam bir isl!ikW için milletin teıriki 
mesaisini isteyen bir karar kabul etmiı 
tir. Bu karann kabulü kongreden · iste
necektir. 

Tayyareci kadnı nerede 
BACDAT, 6. A.A. -Cuma..ı:esinden

bai kendisinden haber almamıyan Ledi 
Blanş Duglas'm Bu.Pr'den 60 mil uzıık· 
ta bederilerin bulunduğu bir mmtakaya 
indiği haber almmıştır. 

Gene borç meselesi 
LONDRA, 6.A.A. - lngiliz kabine

si, dün Amerilmnın borçlar hakkındaki 
notasını tetkik etmiştir. En erkeni önü· 
müzdeki hafta nihayetinde gönderilecek 
olan cevapta her türlü teşebbüsün barç
lular tarafından değil, alacaklılar tara
fından yapılması lazım geleceği husu
sunda israr edilmesi ve lngilterenin mü
zakerelrde bulunmaya hazır olduğu

nun ilave olunması muhtemeldir. 

Mackenzen'in yıldöoümü 
BERLlN, 6.A.A. - Berlin ıehri yarm 

Feldmareşal Fon Mackenzenin 85 inci 
yıldönümünü tesit edecektir. M. Bitlerin 
eınrile bütün askeri binaları bayraklaıla 
danaltılnuıtır. 

Vatteaa'unu bir tablosu 
NEVYORK, 6.A.A. - Amerikan mü

zeooi, Sovyet hükiimetinden Vatteaunun 
Mezzetin ismindeki tai>l0&unu 250 bin 
dolara sattı. abnıfla'. 

Almanya o kadar silah
lanm11 ki .. 

P ARiS, 6.A.A. - Harbiye bakımı C.... 
neral Moren meclis aırdu komisyon1111dıı
ki bildiriminde demiıtir ki : 

" Mar"§'ll Peten'in geçen temuzdaki 
bildiriminden beri Ahnaııya silahlarını 

o derecede arlırmıfbr ki Framanm tio:ıt
ıli aşağı bir halde kalmamak için yeni ted
birler düıünmesi geırektir. 

-o-

Franıa Ue Sovyetler ara
sında bir anlaşma 

CENEVRE, 6.A.A. - Reuter ajamr. 
Frama ile Sovyetl<!r aıraaında bir anlat
ma alduğmıu haber vennelııtedir. Bn ,_ 
!aşmaya göre, §ıırk misakı im.ti olanıl 
yapılana kadar ne Fransa. ne de Sov~ 
!er önceden bir"oirlerine sormadan iki 
taıaflı anlatınalar yapaınayacaklardır. 

Tayyareci Ulm Okyanusta 
nasıl aranıyor 

HONOLULU, 6.A.A. - 34 taJ'J'V" 
ile 23 harp gemisi Ulm ile arlmdqlanm 
aramaktadrr. Bunlar Kahu adaımm doi
ru §İmalini ara~tırmqlardr. Arqtınn. 
siirmekıtedir. A.ra!;iırmalarda ıimdiye 
kadar 113,500 litre benzin y•kılmııtır. 

Irak - İran hududu 
CENEVRE, 6.A.A. - Irak haric::iye 

bakanı uluılar clerneğ.i cenel. katipliğine 
gônderdiğıi bir mektupta, Irak ile Jran. 
aTasındaki smırın Iran yönünden ıiirelı:li 
bir surette bozulması ve bundan ötürü 
frakın meseleyi gelecek uluslar derneği 
konseyinin müzaıker~i~ konulnwsrm ilı
temeğe mecbur kaldığını bildirmektediıL 

1 

Fransız müdafaa bütçesi 
PARIS, 6.A.A. - Meclis, maliye 1.... 

misyonu baıbiye bakanliğırun fevkalade 
ihtiyaçları için istenen 800 milyon franlll' 
hk tahaisab onaylanıı§tır. 

İngiltere filo asker 
Kadrosu 

(Başı l inci sahilede) 
krüvazör yapmamak suretile deniz ko
runmasını ihmal ettiğinden ötürü keder
lenmekte olduğunu söylemitlir· 

Donanma kadrosu aTtınlacak 
LONDRA, 6.A.A. - Deyli Telegraf 

gazetesi, lngilterenin gelecek yıl donan
ma asker kadrosunu genişleteceğini ya· 
zıyor. Bütçe buna göre yapılacaktır. 

Gazete, bu kararın deniz konferansı 
neticesiyle alakan olmadığını bildiriyor. 
Çünkü, lngiliz filosu mürettebatı ehem
miyetine nisbetle diğer filolardan azdır. 

Romanyada ulusal korunma 
BUKREŞ, 6.A.A. - Başbakan M. Ta· 

. aresko dün bakanlar meclisinde ulusal 
korunma ihtiyaçlarını ad'iatarak bu uğur· 
da hususi bir vetgi kabulünü istemıttir· 
Meclis, bu ~ek"ifi kabul ve maliye baıka· 
nınl bu iş için bir kanun hazırlamaya 
memur eylemiştir. 

• 
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kalmak ok Ruhanıler Geçen def.ki bilınecemizi doğnı 
Saplanıp . Y Yeni kıya/et nizamnamm nıfıo. balleclenler arumda çd<ıtiiiııir& kur'a· 

Eski yazıda, ul~k .~'~. ~~1,!.1~. nilerin ifi.ne yaradı. Hele papcular" da biri.nciliği: latanbul K.ı:z n-i t.ale
yapmak, a~a'?ça bır sozun ustu?~~u hel.e papazlar ••• o koca kaoaklan besinden 22ı2 nmnmab Bayan Me.. 
esre, (E) sını (l) okum~, eskiblı!e altınılahi. topuzlu aaçlarile, zavalla- lek Zeynel, ilcinciliği: Orman mekt.ai; 
bağlı kalan yazarları kapleTe ID· l L! L! • d id. • talJ>eainden 12 numaralı Bay MllZ&i· 
d • • d" ar, nıç cnn e g ıp sere serpe eg-
ınr ı. fer Galip k• zenmıılardır. 
Birisi böyle bir yanl1Şlık yapın- lenemezlerdi. ldarehanemi.zi 1..-if ederek ı-u-

ca adamcağızın yüzüne vurul~ Şimdi sokaklarıla cübbeai1ı, ka- · ye!eriııi .ı....ıan kendilerinden rica o-
dık, ne bilgisizliği kalırdı, ne göf'. va!Muz dol~"'· Onlann pa- lunur. 

güsüzlüğü •.• Muallim Naci ile yar- pas olduklanm kimae anlamaya- Ceçen defaki bilmecemi-
dakçılan bu ifte en ileri gidenler- cak 

dendi. Günün birinde, bakacaksınız. zin halledilmiş şekli 
"Şeyh Vaııli,,ler, "hoca lbrahim 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1011 

elendi,,ler, ağdal.ı Osmanlı dilinin danslı bir sürıarede tüyırin bir de-
yıllarca eli sopalı bekçiliğini yap- likanlı .•• güzelce bir kızm beline 1 
mıslarJı. Bugünkü yazı dilimiz böy sartlmıf.~ lınl lınl dönüyor. 2 
le be~lere yer vermez. Çünkü k<> Gözünüz mrmadığl için ııoracak- 3 
ınusulan dille, yazılan dil arannda sınız: 4 

O i LIG I U I N l •IE I L I E ! K l aı 
K l•IE IR I t I Ş I M I E I K l• I O 
U iB IZ l• l• l• l• l•ll lL IB 
Mi• I I iKi 1 /Zl•ıEIMl•IU 
A l• I N ı • I Ş l• I AIK•I E \ R ayrılık kalmadı. - Kimdir bu delikanlı? 5 

Arap, acem sözlerini çıkarıp 
KIA I T I I I L 1 A I ŞIM I A I K I E attıktan sonra, geri kalan öz, ne ar- Kulağımza lısJdayacalılar: 6 

t;lr, ne eksik, tıpatıp bizim ölçümüz. - Tammayor musun? Falanca 7 Lll \L I l I S I El• l ll \ E \ Ş • I t 
Jür. kilisenin papaın.... 8 ·•ı I l• !ll lT IA • i K ! • I E I Ş 

Bu tlille yazarken kimse yanıl- Şaşa ş~ bir hat olacaksınız. 9 
ma:z. içinde bilmediği söz, bulun- Bir başka ak1am da, sözgeli,i, 10 

:llK'•IE\Mla\AICIUıNI• 
o.m:•IBIEILIL 1 İ • IL IE 
Y IEID E K!•I t :111 B I t iT muyor ki yanılsın... bir düğün evinde, bakacaksınız, 11 

"Gül,,ü "kel,, (gel)i (gil), (kül) birisi kalkmlf, ,akıT şakır göbek 
Ü, küll okumuyoruz ki biribirimizin 

k l alıp zeybek oyuna oynuyor. yanlışını düzeltmeğe kal. ışa ım. 
Diyeceğim şu ki: Yeni dilimizi - Kimdir? derneğe kalmadan 

osmanlıcadan • ha kolay ifliyebi- birisi bağıracak; 
leceğiz. -Yaşşa be im'arncığlm! •• NUT ol 

Bizi günlerce oyalayacak için- yuha! 
den çıkılmaz, sözler üzerinde sap- O zaman anlayacaksınız ki yeni 
lanıp kalmak olmadıifı için if, ıan- kıyafet talimatnamesinin verdiği 
Juğumu.z:dan çabuk ileri gideeck! müsaadeden isti/ad" eden lalan 

M. Salahaddin GONGöR mescidin imamıdır.! ' ' [I 

Canlı ve motorsüz kara 
nakil vasıtaları sahiplerine 

Fatih aakerlik ıube&inden: Yapıl· 
makta olan canlr ve motöraüz kara 
na.kil vaJııtalarr ıoaynn müddeti 9-12-
934 pa.zar a.lqanuna. kadar uza~ 
mrıtrr. • V eaaitini kaydettirmeyenlerin 
bu müddet zarfında Fatih iUkeriik 
fuhesinde buluna.oak olan aaynn hey~ 
t"ne her halde müracaatları. 

Kışın yoksul çocuk
ları düşünelim 

KI§ geldL Kı§ln soğuğundan ve bu 
aoğuğun getirdiği hiUtalıklardan yok
sul yurtdaşlarrınızı korumak hepimi
z· n boynumuza borçtur. Bu borcu ö
demi§ olmak için kullanamadığuruz 
e&ki çamaşrrlarrınızı, çocukalrrınızm 
e&kilerini Himayej etfa.I cemiyetine 
verelim. 

Evlenme merasimi 
Şehit biıiıap Bay A.ımm kerime

n bayan Ane Sehade ile kadıuıtro 
mektebi talebesinden ve Muı vilayeti 
merkez tapu memunı Bay l.unaıil F et
bi ile evlemne merasimi dün icn edil
miş tir tarafeyne saadet dileriz. 
.. Em_. ............. ~. 

Başına J1arık takıp sırtına cübbe 
giymekle insanın bir takım masu
mane eğlencelerden de mahrum ol
ması mı icabed er? 

Şimdiye kadar, imamlan benli 
horoz gibi nerede görsek tanırdık. 

Bundan sonra, tanıyamayacağı:&. 
Çünkü onlar da aramıza kanştılar. 

Kanun çıkmadan evevl, dışarda 
sarığını çıkanp şapka ile gezen bir 
imama dün rastladım. 

- Nasıl, dedim, bay imam ••. ka
nundan memnun musunuz? 
Baş.m ı:alladı: 

- Ben kendi hesablrna memnu
num ama, dedi, buna yetmişinden 
sonra gelen devlet derleI"! .• 

Sonra, dudaklan arasından mınl 
dandı: 

"Felek ehli dili dilırad eJer am
ma 'neden sonra,, 

Kulakmisafiri 

VEFAT 

Oaman.lıca kaqrl~ yazdrğnnız 

kelimelerin öz türkçe mukabili erini 
1.ularak ş-eklimizin boş hanelerine yer
lettiriP kesiniz ve "Milliyet: bilmece 
memurluğuna göndet'l·mzn. Bilmecemi 
zi doğnı halledenler ara.amda kırr' a 
çekiyonız ve kaz.wnanlara hediyel~ 

veriyonız. 

Bilmecem.izin müddeti: Pazartesi 
günü a.lqanuna. kadardır. 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 ı 8 9 1011 

1 1 1 1 1 ı • ı 1 1 

2 1•1 1• 1 1• 1 • •I 1 
3 1 1 1 1•1 l• l•I 1 1 
4 1• 1 IDl•i•I 1 1 l•I 
5 lil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 aı •I ımı ı 111 ım 
7 111 1 1 1 1 1111 ı•ı 
a ,111 1•1 1 imi 1 1 1 
9· l•l•I 1 1 illi 1 1 
H 1 1 I I [r.I\ 1 1 1111 
11 -JILI ~:.tı~;_!..._-+.;.l~f-1~.;.l'-_..,.~---:-=:..;;-":..1-_. 

Soldan sağa 

t - Fahr, baz, meonıriyet (6), ka

mer (2). 
2 - Ala. m~a, meşakkat (2), i

şaret sıfatı (2). 
3 - Pens, atE'f tutmaii'a mahSUI alet 

(4), Hane, sakaf (3). 
4 - Cezire (3). 
5 - Sonradan ili.ve olunan f"1 ( 7) ye 

mek (2). 
6 - Fiil (2). 
7 - idam etmek (5). 
8 - Genişlik (2). Mayi (4). 

Haftamn en büyük muvaffakiyetl: 

lEkm~kcç;ü Kc§l <dl o ifil 
DiKKAT: 2 devnlik olan hu fil• 

lı.epai birden gliaterilmektedir 
Bugll• 1aat 

BugllnM ELEK sinemasında 

(] HiKAYE !Lifi 
Ayrılmak 

Süheyl& onbet yaıma geJmitti. 
Genç lazlrğm Cıecrübeıiz ve çrlgm za. 
manlarmı yqryordu.. Teyzesi Melek 
H...._ Sübeyılıi.yı annesi Güher Ha
nondan daha çok aevdiğinden oıııa 
çok na::ıılandlrlYordu. Bu yüzden genç 
krz, fimank, inatçı, ha§' havalı ol -
mU§tu. Melek Hanım son zamanla.-. 
.da küçük hemfirezadesine yerli krep 
döfinden mavili bir rop dilcmiı, hafı· 
na da haıaır ve ön tara.fmda krrmrzı ı 
~den süsü bulunan zarif bir fAPka 

11 ie te•ıilit'ı matine 

Senenin 

D 

en zengin, eu ihtiıamJı - ea glzel filmiıııi 

görmek için dalla bir hafta kaldı: 

A N S R 0 Y A S · ı 
Bu bir film değ.!, ıü1elliğin kendisidir. 

lq rollerde: 

CLARK GABLE-JOAN GRAwFO~D 

VALS 

MAKSIM ( Turkuaı ) ---•11111 
Yarın akşam 

ve ·zEYBEK SUVARESI 
almı§tı. Süheyla. her gün ya.taktım 1 J!!ri; Halktaıı. Hçilecektir. 
kalkıp kahva!tımu etti mi ıidıi kesik, Mükafatlar: VALS ve ZEYREK danslarında birinci relene birer 
kuınra.J oaçlannı bir k.aç defa tanyor, Yılb••ı Tayyare piyaıı.• osu bileti verilecektir. robunu arkasına takıyor, . beyaz podü- Y 

aüet aandaletlerini ayağına geçiriyor, K O T 1 Y O N L A R - S Ü R P R 1 Z L E R 
lanruzr güllü ha.sır §&pkaaau çapkın- -
caama yana Y>karak kQIJD§u kı21!aril? j , • 
gezmeıere gidiyordu. Anne&i o~ brr r Bılıyor musunuz? 
türlü aöz geçiremez olmu§tu. Gülser o z A N 
kızının aon z11111anlardaki bu dik-
batlılığına, bu evde oturıunaz halleri
ne türlü türlü manAlar venneğe ı.a.,. 

IBDUftı. Oz kızma IÖZ ~'7iremem....O.- - T oplulugv u nerede? 
deki bu kaha.batı kendJAWle buluyor• 
du. KO<:aıA irfanın eline Süheyla bet 
Yatında bir bebek olarak gelmişti. 0-
vey babaya evla.dmı horLatmanut oıl· 
mak için daima. müdafaa etmiş, koca
sr çocuğunu tenkıit edip, teıkcLr ettiği. 
ıbazan bir kaç fBDll'l!"la ok§a:mak iste
diği zamanlar da ellerini açımı: 

- Ben evladımı &ana dövdürtmem! 
diye çıkI§mrJlı. 

Fa.kat ıiındi. • • itte Süheyla baha
da.o korkusu olmadığı için ~bot. 
inatçı, 8.ısi b ·r evlat olmuttu. Doğnıau 
ZaJDan acayiptıi. Şura.da burada türlü 
türlü l&lurdrlar ititiyordu. Bakire kı
zının iffetinden korkuyordu. Kocası 
irfan da Sübeylilnm bu hallerini 
pek hoşgörınüyordu. Bir a.lqam va • 
purdan çıkarken onu kanııunun biz. 
metçisi Emine ile eörmÜ§tü. Yarıların
da da btr genç erkek vardı. Sokakta 
övey kızma. yap•~ bir ihtann re-
zaletle neticeleneceğini bildiğ;nden 
zavallı ad&m ae.a çıkaramaım;r,, eve 
geldiği zaman kanama: 

- Gülser, ben bu yaştan ~nra na• 
musuma lakrrdr söyletmem. Kıznu .,.. 
dama.Ic.ıllı muhafaza et, yoksa fena o

"lur. Diye hayku-mıştı. 
O gece Gülser ablaaı Meılek'le, kı

zm aokaklar.l.;ı. delilı;anhlarla konut
maaı dola.yrsile kavga etmİ.4, onun bu 
hallerinin hep kendisi.n:n kıza fazla. 
yüzvermeıinden ileri geldiğini söyl ... 
yerek bağll'llll§, çağırmıf ve nihayet 
bu kavea, karı •kocanın teyze ile kızı 
baa.karak aıyrı eve çskm•larile neti

SÜREYYA OPERETi 
San' atkar Fahri gülünç i1tirakile bu

gün ı5 de matine Beyoğlu Mulenrujda 
aktam 20,30 da Betiktat Sümer Tiyat-

rosunda ·-
TELEFONCU KIZ 

Operet 3 perde 

111111111 • • 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 
Bugün matine 14,30 da · 

Bu aktam saat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Pek y..ı.m DELI DOW 
Büyük opereti 

9698 
celenmitti. 

Lakin lrfaıııla. Gül&erin ayn eve çrk-1 •--,......,.,..._,, ______ _ 

nma alam. 
Ana kalbi .uzladl: 

9803 

Bugünkü program 
12.30: Pl&k he'friyatı. 18.: Çay aaatL 

Otel Tokıatlryandan nakil. 19.: Çocuk 
saatr: Hikayeler. 19.30: Dünya haberle
ri. ı9.40: Soprano: Bayan Sabahat Hü .. 
nü. 2ı: Plak nıep:iyatı: Ti<yatro musil<i&i. 
2ı.t5: Anadolu ajansı:, banalar. 21.30• 
Orlresım.. 22.: den itibaren: Radyo caz 
ve tango orkes-L 

823 Khs. BUKREŞ. 364 m. 
13: Plü:. 13,45: Bor.a haberleri. 14,lSc Hr 

berler. 14,40: Pli.it. Hafif musiki. 18: Radyo ol 
keatrası. 19: Haberler. 19,15: Rad~ orhV 
traaı. 20: Konferanı. 20,20: Opera koroau. 21• 
Senfonik konsere dair. 21,10: Senfoaik konceı"-
22: Se.nfollik için ..özler. 22,15: Ko•s.eri.a d..,.a• 
mL 23.30: Plak. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
lS.15: Oda muıikiai. - 18.SO: Sözler. 19,lSt 

Plak. (Soliat ınuailci). - S<Wer. 20: Kahnha
ne m.aıikisi. - Hab .. ler. 20.30: Konıeriu. de .. 
... amı. - Sopr haberleri.. 21,15: Senfonik kon· 
ıor (Varıo•a filharmoniei.) 23.30: Şürlw. 23, 
40: Reklilmlı koa.ıer.. 24: ~alar. 24,05: D...,.. 
muaikiai. "Pl&lı.:." 

Kbz. LEIPZIG, 3112 m. 
18,20: Şarkılar, 18,50: Oko.omik Defri'yat., 

19: Amele gre<ri ı..Jdı:uıda.. 19,20: Net.U mu11t" 
ki. 20,45: Ha.Etan.1n aporu. 21: Haberi•. 21,lOI 
PLi.k ile kabara aep-i7a.tı.. 21,40; 11Bernard 
'YOD Weimar" iaiınli dram. Z3a Son b.-ı-, 
•por. %3,.20: Geee m••İkiü.. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, SSO m. 
ıs.1St Çio1rea• ork••tran. 19; Spo.P. ~ ..ı.... 

Sözler. 20,2S: Bertha •alon t:abma. 21,3llc ~ 
70 üstü• 1'adyo. 21.SO: Şarkıh_ K:~•- bn .. 
•eri. 22,35: Haberler. 22,50: Jta.jt.u id~ 
opera orkeab·aN. 24,.20: Hafif • .ıoe •uailôfı. 

1195 Khz. FRANICFURT, 251 ın. 
19145: Opera uY9rtiırleri. Zl: Haherlel". zt..11 

Mek•ika aeıriy.t:&. (Muaiki ,... aöalü..) 2Z: !-"' ..... 
fif ko .. e•. 231 Hab•l•. - Saar ... ..ur.. ~ 
Ei.nbrnchiın. Sa .. ,. iaimli saLNa •imci. le G.09 
konaeri.. 20: Plik.. 

175 Kı... MOSKOVA, 1714-. 
IS,30: M"ua!.. - 19,30; So.ı-. 19,50< ltolk .. 

lu içia ı.o...... ( ,..ı..ta.) 2L E....W dlllodo 
••trİ}'Wlt. 

832 Khz. MOSKOV A, (Staln..) 3ll -
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P~ Elçni Bay Behiç'in refilaur 
merhwne 'Bayan Behiye'nin he.tmısr 

nı yad etmek için bugüa öğle namazın

dan &onra Nişanla§ında Teşv:kiye c:a-

1 
miinde mevlut okutturulacaktr. 

Istanbu! me.b'URJ. Halil Etem'in 
oğlu Gureba haataaesi dahiliye tefi 
Galat&aaray eski talebesinden Doktor 
Süleyman Etem vefat e'.ıtt>4tir. Cena
z-.i yarınki cumarteai günü Beled·y .. 
nin arakasında boyacı aokağmdaki 
hanesinden saat on bir buçukta kaldı
nlarak Beyazıt cam.ünde namazı la
lrna.cak ve Edirnekapı Şeh.itliğilıde 
defnolunacaktır. Ciçek ve çelenk gön
derilmemesi merhumun arzu&u iktiz .. 
amdandrr. 

9 - Tenha, iizm<kten emir )2). 
mer (2). Bey (3). 

malan daha fena olmuştu. Çünkü Sü
hey 18., teyze&indeııı büabütün yüzbu1-
mU§, mektepli çocuklarla, genç er-

Ka- keklerle arabalarda, otcımobillenle 
ıerbeat seıbeat eezmeğe, gazilıolarda 
oturmağa, türlü türlü hediyeler aJma. 
ji'a ba§lamııtı. Bu bava.clialer lrfan'm 

10 - Ham, olmaıD11 üzüm (5), U:ra
maktan emir (3). 

kutl.ağma çarptıkça ~ baha mütıe
ınadiyen karısını ukııtırryor: 

- Ha.yu" beyefendi. . Yü::ıı bin -. 
kek.ten vazgeçerim de evLB.dmıclan 
vazgoçemem. Ben ~en itibaren 
laznmn ve namusumuzun çcıl>anıyım. 
Alleıbaenarladrk. 

20: K-ı.rana - Plak. 2D,<IO: R.ı.t"--. IO,ılf 
Haberlel'. 21: Milli aeıriyaL Zl.JQ:ı ~ 
ııakiL %3: Haberler. 23,15: Radyo ork:Mtra,. 

ROMA • NAPOU • BARI 
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Lea F allin "La beil• RiMtle.. oporel ı-tilil• 
Sonra haberler. 

1 

Merhumeyi taıuyan ..., oevenlerin 
teırifleri rica olunur. 

iş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda il ue iJÇi uti· 
yenleTe taııassut ediyor. lı oc ifÇi 
utiyenler bir mektupla ı, büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

işçi aranıyor 
(Bay) rumuzunu verenin 

idaremize gelmesi. 

Milli tefrika: 36 

iki elini midesine dayayarak su
,ıatmı burufturnıuttu. Nazmi; 

- Ne oluyorsun? - diye sordu-
- Hiç... - dedi - birdenbire 

içtim de ral<1 mideme dokundu. Ra 
ki... Senin söylediğin iyi arkadaş 
bu olsa gerek. için yanmamışta bil
miyorrıun. Eğer Ömerof bana rakı 
içirmeseydi o gece mutlaka deli
rirdim. 

Günetin ıtığı yavat yavat ılık
latmağa batlamıştı. Bir vapur, 
uzun bir düdük öttürerek geçti. 
Onun birdenbhe çarpan dalgalarile 
sallanan sandalın küpe9telerini tu
tarak devam etti: 

- Sonra ... hergün bir dalda do
la.şan •eni bulamayacağıma akılını 
kesince, burada dolaşmağa başla
dım. Annem geceleri sandal sefası 
yaptıklarını söylemi.ti. Dün gece 
sandal yalıdan ay ılınca cesaretim 
birdenbire kırıldı. Derhal uzak!at-

YENi NESRIY AT 

Mevlana'da t Urkçe kelimeler 
va türkçe şiirler 

uruv ... aite edebiyat fakülte.< islim 
dini ve fel&efesi ordinaryüsü Bay M. 
Şerefettin'in T iirlayat enstı'tüsünüa clör 
düncü sayıaında ba&1ldıktan ..,...... ayn 
basım halinde ( MevlB.nada ıüıkçe keli
meı... ve ıtiirkçe türler) isimli kitabı 
intişar etmİJtİr. 

Remzi kütüphanesi taraimdan bas • 
tınI.m bu kıymetli kitabı karileriıınn. 
lım aı etle tavsiye ederiz. 

Müe!lifi: Nazmi Şehap 
bm. Bu gece ise._ İki fite içtikten 
sonra gelmiştim ve Hiç te kolay ko
lay ayrdmak niyetinde değildim. 
Fakat ... 

. . . . 
- Sanılaldan tanıdığım bir ses

En iyi arkadaşımın sesi gelince ..• 
Ve hele bu en iyi arkadatım çala 
kürek üzerime yüklenmeğe karar 
verince... Kaçtım. Bu dermamız 
kollarımda ne kuvvet varmıf me
ğer! Y aa benim en iyi arkad8'ım ... 
Korkarak, ürkerek kaçbm senden! 

Nazmi artık dayanamamıftı; 
- Benim kerametim mi var?

diye haykırdı - Bunu nereden kes
tire bilirdim. Arkadatlığımdan şüp
heye ne hakkın o!abilir? 

- Suas ... Benim hiç bir şeye 
hakkım yok. Hele acımana ... ne ta
hammülüm va ı •• Ne de .. liyrkım. 

Şimdi yüzü yemyetil kesilmifti. 
Pantalonunun arka cebini göster-

11 - Nota (2), acele etmek (5). 

Yukardan aşağı 
1 - Halk, Hepsi ( 4). Berrak, ha

lis, musaffa (S). 
2 - F mııa, karakter, ( 3), ııüç. ae-

bir (3). 
3 - Alkı~t.ın çıkan ııea (6) Nota (2). 
4 - Cet (3). 
5 - Büluğ, idrak. vuıul (4). Rabrt 

edab (2). 
6 - Çıkmaktan emir (3) Valide (3). 
7 - Cet'V81 (4). Yummaktan emir (3) 
8 - Genişlik (2), deııdan (3), y.,. 

mekten emir (2). 
9 - Dahi (2), Pipo (5). 
10 - Amca (3,) Beyaz (2). Noıta (2) 
11 - Emir, hizmet, vazife, n-.ıuri-

yet (5). His (5). 

di: 
-AJ fUDU! AJ! AJ! 
Sonra bir eli ile boğazmı sıka

rak bir eli ile midesine basarak 
sandalın içine düştü. Kafuını otu· 
rağa vura vura kıvrandı. Can çeki
fen iri bir balık gıôi debelendi .•• 
Yüzükoyun gibi uzandı kaldı. 

Nazmi yerinden kımıldanacak va 
kit bulamamıttı. Bu son sahne göz 
açıp kapayacak kadar kıaa bir za
manda oluvermİftİ. Şafkın şafklD 

- imdat! imdat! - diye bağı· 
rabildi-

V e akabinde maon boyalı san
dala geçerek onu kollan arasına 
aldı: 

- Cavit! Cavit! Kendine gel 
kardetim ... - diye söylenerek alnı
na, göğ,.üne bir kaç avuç su çarptı. 

Hiç .. Tıbbiyelide en küçük bir 
kıpırdama bile olmatlı. O zaman, 
kalbi büyük bir korku ile gümbür 
gümbür çarpmağa b8'ladı. Arka
daşının omuzları arasından sarkan 
batını iki elile kavradı, yüzüne bak
tı: 

Ağzından köpükle kan,ık hafif 
bir kan sızıyordu. 

Çenesini tuttu: 
Di,leri sım sıkı kenetlenmifti. 
Gözkapaklannı açtı: 
Caml.,.mıf iki göz, gözlerine di

kildi. 

- Yerin di~ ba.tıyorum. NamDo 
MJIJIUZ iki paralık oluyor, diy~du. 

Bir gün Qülserin canına tak eledi: 
- Oyleyae biribôr.imizden aynla-

lan. Beni bo§&. • • • 
Gerçi irfan, onun bu kadar senelik 

koca.aı KIL Ama ne den:rdi? Kısmet 
bu kadar da olabilirdi lrfaıl vicdan 
-ruhi bir adam olduğundan bu it için 
töYle bir bal ve teJWiye çareai buJd..., 

- Kıu teyz...min evinden yaıımıo-
-. aWgn 

Buna karı .. §Öyle itiraz etıti: 
- Süheyla., ablamı çok sever; .,.... 

nnnrza cehllez.. 
- ()1'eyoe mahkemeye müracaat 

et. Ahlan manevi evlat olarak onn ya-

- Ooh.... Fakat bu ölmÜf ! 
Avuçl.armda onun yanaklan;nm 

buz gibi soğukluğunu bisaedınc:e 
ürkerek irkildi. Ellerini çekti. Bot
ta kalan ceset gene yüzükoyun Y~ 
re düttü. Bu sırada gözü pantalo
mınun arka cebinden yanll fırla
mıt bir ta.bancaya ilitmİftİ. Onu al
mak için elini uzattı, fakat sonra bu 
eli tekrar geriye çekti: 

-Tuhaf ... - diye mnıldandı -
Tabanca ile gelmit demek ki çok 
kötü kararlar vermİf bulunyor· 
m~. 

Şimdi sahilde otuz kırk kitilik 
bir kalabalık toıplanmı,tı. Ba~ı
yorlardı. Son süratle gelen bir ıan· 
dalm içinde üç polis bulunduğunu 
gördü. Meraklılarla dolu iki .!an
da! biraz açıkta durm"'tu. Polısler 
ona bir teyler sordulaıı. O polia!ere 
•bir ııeyler söyledi. Sonra komıaer 
olduğunu farkettiği biri; 

- Otur fU küreklere. .• çek ı.,. 
kalını! 

Deyince bir mahalle aakaaı ita.. 
atile sandalı, geceleyin bisikletten 
indiği yere yanaftırdı. Cavidin ce
sedini bir sediyeye koydular. Ka.-
rakola götürdüler. . 

Yüzünün yemyetil kesilmesi ko
miserin midesini bulandırmıfb. Za
bıta doktoru ile müddei umwni ge
linceye kadar Nazmiyi sıkı bir ia-

.lrian'm bir ÖVey evlat yüzünden 
oa senelik yuvası bozulı:nuttu. Koca. 
lan ölüp küçük yawularile valataa 
dul kalan bdml&r ne yapmalı idi? 
Evlemne;meliler mi idi? Kanun 00-
müsa.ade ediyordu. Ancak irfanla ka
""' araısmdaki bu ayrılmak bir Ö""'7 
eyi at yüzünden değil; belki fena tart· 
lar içinde yetişm.İ§ bir genç kızm ai
leye aürmek ietediği. lekeden ileri eel-

. ti. 
mı~itekim 1.-fan'la. Süıheyl& 'nrn mah
kemece aynlmalarma. karar verilclifi 
eün çapkın ruhlu ye baştan çıkmq 
Süheyla da dünyaya gay:nmeşnı ve 
bab&aı olmayan IHr çocuk getirmifti. 
lrfan boZ11lan yuva.amm acılan, dii
leri de nıwımJarma. sürülen lekeler 
içinde yalnız ~mqlardı. - O. N. 

ticvaptan geçirdi. 
Genç, zaTallı arkadafmm qk 

macera.undan ~a ne biliyorsa 
IÖyledi. Onun yan yarı~ .~?1? b_?
rakı fİfesinİ ıbir nefeste ıçtıgmı go"" 
müttü. Batka bir teY bilmiyordu. 
ölmeden evvel gırtlağındaki v&
remden ,ikAyet ebniftİ. Fakat son 
içtiği fİşeyi denize attığını da söy
lediği için komiserin kafur bu -
fer de tİ,teYe sa.planmıttı. Bir po
lis vaka mahalline gönderdi. Bere
ket versin şi~ batmamıştı. Ve de
niz sakin olduğu için çabuk bulu
naıbilmisti. Polis tişeyi getirince ~ 
!inden heyeçanla aklı. Uzun uzun 
kokladı: 1 

- Rakı vaıımıt bı.ınun içinde ... 
- diye mırıldandı - fakat cset-
teki bu yefillik neden? Hemalde 
fiipheli bir ölüm kar,ısındayız bu 
ceııet ve fU titeler mutlaMı morga 
gitmelidir. 
Yarım saat sonra gelen doktorla 

müddeiumumide ayni fikirde bu
lundular. Bir kaç ,ahit dinlenince, 
Nazminin daha ciddi bir isticvab .. 
na lüzum görülmedi. Bu ,ahitle11 o
nun ba§ka ibir sandalla geldiğini 
görmütlerdi. H~le sandalcı bilhas
sa orada beklediği için memurlan 
aaba iyi aydınlatabildi. Sonra ma
on boyalı sandalda daha dört b~ 
bot re.kı titeainin bulıınmuı da goa 
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ŞARK DEMIRYOLLARJ.N· 
DAN: 

Ramazan mü-..+ıetila 46 ""' Si nıı• 
mara1ı katarlar 1-s Birind r- t934 
gecesinden S.,......... üçüncii giinüne 
W. (dahil) lııer gün Y qiDıily-latımboıl 
araemcla ve miihbhikı ~ ""'- ,.. 
decelderdir. 

Istanbal, a Birinci Kinun "°' 
MODlRlYET ı 

~ 
teriyordu ki genç tıbbiyeli Nazmi
nin kendisine tesadüfünden çok e'1" 
vel gayri tabii terait içine düpniif 
bulunuyordu. Nihayet her zaman 
ki gil>i ~ok erkenden i•ine yollaDaJ' 
Calibenin baıbası ne olduğunu aul" 
mak için karalrola uğrayıp ta gen
ci göriince, onun geceyi kendi e-vi~ 
de geçinmİf bulunduğunu IÖyledı. 
Bunmı üzerine ifadelerin imzala.P' 
ma$1Jldan batka. yapdacak İl kal
mamıytı. Şüpheli bulduğu bu ölii• 
mün mTil1J ketf edebilmek için Y,,,. 
niden çalıfınağa mecbur kala.cağı• 
nı düşünerek canı sıkılan komiseı' 
istemeye istemeye ; 

- Nazmi bey ... serbestsiniz. .• -
dedi - gidebilirsiniz. 

Karaıkoldan çıktıkları zamal1 
CaHbenin babası üç bet adım öte 
de, bir bakkal dükkanının önünde 
duran parlak körüklü bir faytonıl 
İtaret etti : 

1 - Beraber gidelim ... olmaz lJJI 
Nazmi hala dalgmlığından aY1' 

lamamıtb. Sessiz sessiz onu taki~ 
eti. Arabanın yanma gelince Calı• 
benin babaSl; 

d. e 
- Nasd beyendin mi? - •Y 

soııdu: 

-Neyi? 
-Bitmedi-



~FdHI TEFR.YA: 24 

ittihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BI RAKTICl VESiKALARA GORE) 

ffer hakkı mahfuzdur. Yazan : A. C. 

rı.halif leri ve mazar ratlarını tahdit 
imek için cemiyete almak lazım 

Cemiyete en namuskar zatların dığı bir mektupta diyordu ki: 
. ı meşrut ve muvafık ise de "Bundan altı ay evevl Kastamo
Yetin bal ve mevkii pek ziya· nudan heves ederek latanbula git. 
değitmit ve timdi büyük leke- tim. Lakin k~ki gitmese idim! Bi
kısmen imha edilerek kalan zim hafiye olarak tanıdığımız zat. 
d~ görünütte beraatlerini is- ların hepsi cemiyete intisap etınit

~ıt olduklarından vücutları- ler, birer makam yakalamıtlar. Ne-
ldırılmıuı kabil olamayan ve rede namusauz, utanmaz, ahlaksız 

~~çe büyük tarulıp bu hayaiyet· adam varsa biıı nutuk irat etmek aa 
llliinaferet ve muhalefetlerinden yeainde bir makamı elde etmeğe 
~•rrat memul bulunan müellifei muvaffak olmut! Utimu gene es
~p kabilinden kesanın diğer fır· kisi gibi devam ediyor. Etek öpül-

a girmeleı~ni menetmek ve meyince memuriyet almak kabil 
•e mazarratlarmı kaldırmak i- değil. Nefyedilenlerin içerisinde 
,0nlann ?a _cemil'.ete idhali mü- hafiyelik ederek neiyolunmutlar 

C: o_lur fıkrındeyım. ve daha bir çok ahlalaızlıklarm
lllıyetin meth ve aitayiti adi- dan dolayı teb'it edilmitler var ki 

e ga;ı:etel~rle ne'1'iyatta bulun- yaptıkları dalkavukluklar sayeain
b~skı devır mahsıaatından o- de mühim memuriyetlere geçmit
ır hal. olup ortada filen mer- !er! Eyvah siz meşrutiyet efendile

'Ve ~afı eserler bulunmadıkça rine ki bunlardan iş bekliyorııunuz. 
~a.bıl haller durendi9 ve dakik Bunlar hala aldrklan bol paralarla 
nenl~rin _nefret ve iııtihzuıru Beyoğlu birahanelerinde keyif SÜ· 

.rıı_uhalıflerın de gayz ve ha.set- rüyorlar. Sonra da meşrutiyet uğu
nı celp ederek cemiyete hücum runda can verenler mal verenler 
ı;k için vesile olmaktan batka menfalarda bir çok senelen zul~ 
~ye yaramaz. Onun için gerek içinde kalanların çocukları ve ken-
1Yetin malumatı altında, gerek- dileri ki cemiyetin müeısialerinden 
:J::~u~~b olmaksızın gazetelerle idiler, bu biçareler gene aokaklar-

ur ıçın yapılan netriyat kat' da sürünüyorlar. 
~ .. ~:ned~melidir. Bundan böy. insaf beyefendi, bu zatlar evvel 
ll~un ıcraatın ve mallimatın ve ahır millete hizmet için meyda

. ,"1Yet dairesinde geçmesinin te- na atıldılar. Gerek cemiyet, gerek· 
A..1 de ~~~em~ir: . . ae siz Ye mebuslar bunları a'!lly&· 
idl'zettıgım gıbı cemıyetın lstan- caktınız. Onları it bafma geçinne-

a mektep ve gece dersleri aç- ğe çalıf&C&ktmız. Çünkü millete 
~ mühim semereler veremez. ancak o gibileri hizmet edebilirler. 
. ~ t taş~a~a ve bi~h8:ssa Anadolu Y ok•a Abdülhamit devrinden kal
. umelınm maarıfsız kalan yer- ma ve üç kelime söyleyerek sarla
lle muallimler gönderilerek bun· tanlık yapanlardan bu hüku~et it 
Vasıtasile hem vatan evladını beklerse yaukbT. Bir fincan kahve
lınak ve hem ahali ile sıkı mü- den vaz geçtik, fakat hiç olmazsa 
~hetlerde bulunarak metnııtiyet onların hatırlarını almak için ken-
1 Ve .o~un altında gizliceceıniyet dilerine bir kere tetekkür edilsey. 
eUerınm netrolunmasını temin di o da kafiydi?,, 
~ek _ehim ve elzemdir. Netekim Cemiyetin eski müntesiplerinin 
~elıde ve Anadolunun bazı yer· naıııl ihmal edildiği ve onların ye

';:'de ;8ulgar, R~m :ve Ermeni rine kimlerin it başına getirildiği 
~eplerınde m~all~~!ık edenle- bu melchıptan pek güzel anla,ılı-

emen umumı muhım mektep- yor. Bu vaziyet kartısında cemiye
~en çı~mıt iktidar ve gayret er- tin günden güne sukut etmesine 
~dır kı az menfaatle büyük fe- hayret etınemek lazımgelirdi. 
trlık! '\r ~apmayı Üzerlerine al- Bu vaziyeti kurtarmak için alh 
tardır. Hıç olmaz gene yübek yedi kiııi bir araya gelerek bir 

11 
teplel"tlen ve d~ğilse idadiler· cemiyeti tetebbüse tesis eylemitler· 
mezun ve cemıyete mensup di. Bu cemiyet muhtelif ittihat ve 

~p herıüz devlet memuriyetinde Terakki kulüplenne müracaatla u
tnmaya~ nat~k, mu~edir ve mumi içtimaalanla tehyiç edici nu
. llz :tml"ge kn?ı~ fedakar ve ha- tuklar söyleyerek kulüp azuınm 
retlı karde.şl~rı ••?det!~ arayıp merkez heyeti aleyhine sevkedilme
~:.ak hu gıbı ~8:zıfelen onlara sine çalışıyordu. Bu cemiyet hakkın 
, hm. On~ara ~.kı se~ kadar da merkeze yazılan bir raporda de
'akkat bır m•Jddet ıçın buluna- niliyordu ki: 
J~ o vazife ~ukabili ı:nai,etine "V akia heyeti merkeziyeyi !i-

l gelecek bir P.~r~ tt~mın ey:iye- yuhti bilmeği hiç bir kimse hatm
-: Bence pek muhım ve her teye na getiremez. Oırun da müaheze 
·~~~-~lan bu fikir kabule f&· edilecek hataları olabilir. ihvanı-

' gorulurse teferruatı hakkında mızın bu hataları usulü dairesinde 
~akere etmek kolaydır.,, tashihe te,ebbüı etmesi hamiyet 
~ r8:P?rd~_ ittihat ve. ı;erakki muktezasıdır. Ancak en ziyade sü-

llıı!ı:t•nı. yukseltmek ıçın veri- kUne ve ittihada muhtaç olduğu. 
lhfıkırler~n.tat~ik e_dilemediği ve muz fU smada ihvan arasında ihti
dll~ tatbı~ıne ımkan. hasıl ola- laf çıkarmağa ve o ihtilafları tid-
tgı malum~rr. Cemıyet metru· detlendinneğe sebebiyet vermek dü 

· e~en evvelkı k-.;et ve kudreti· filnülecek bir meseledir. Bunu ce
·~nden. güne kaybediyordu. Ce- miyetin menfaati namına tehlikeli 

4 
et erkanı buna kızıyorlardı, çün görürüm. 

~ hnla; gene. e~ki vatan gayretile Bugün cihanın nazarları bize 
am~yet hıssıye çalıtmakta de- matuf. Her feyi yeni idarenin mü

I e_dıyo.~ardı ve yürütmek iste- essislerinden bekliyor. Bizzat efra
' ~rı cemıyet . ~~satlannm ne- dı arasında ihtilaf çıkana buna çok 
td ılerleyemedıgını anlayamıyor- tees!ıüf etmek laznngeHr. 1 • • 

ı H lbuk' b k d"l . ··v amım · ~ ı unu en ı erme an. ogrenemediğim bir kulüpçe tena. 
.;.l'tıak ısteyen kimseler az değildi. kat için hareket ordusu ku~anda~ 
pa~ K~~tamonudan mahuse.n lığına müracaat yolunda bir karar 
ısı reısı Ahmet Rıza beye yaz· (Bitmedi) 

fe~r her. $CJ '~ sa.,1>.1rsızlandrrıyor ve titi1lendiriyo~a. e-gcr ufak bir 
aksılık fıkulcrinızı alt·ust cdıyo~• •ger gt--ıerı· uyk ı ı h" k b • - . ---, ~' u u mayorsa, tcş ıı 

i
pe aııt~r: ıı nırlcrını.an tcncpbühiycti artıuıştır. henüz vakıt varken bu 
cnalıfı ğideımc~c • clC" cdınız. 

Bromural ·Knon. 

butü~ dünyanın ıanıdığı bir nıü s ckkın olup kaybettiliniz rahalı uykuya 
ve a ıyctı sızc ı.ıclc eder. - Tesiri gayet seridir. - Bronıuraı'u'ı hiç bit 
zararı yoktu•. 

10 wt 10 koa.prim"Ji h.ıı•I tUp. 
lcrdc a:ıuı:lcrdc r~cıc ile 11ı11ır. 

l<noll A.-0. kimyevı maddeler fabrikaları. Ludwigshalen •/Rhi~ 

Bay Recep Üniversitede 
dün ilk dersini verdi 
(Başı 1 inci sahifede) 

zenginlik. demektir. Beni dinli yen arka
datlarda bir kunıld&nlJ duyuyonım. 

Denılerimizin ama.cı (hedefi) o • 
lan büyük vak'alan anlama yolun • 
daki hızmıızm ifadelerinden b."riA•de 
dil cl<.ğifimidir. Bu deği.tiklik unasm
da bütün içti.mai ııidit"ım.ize uygun 
hız verdik. · 

ilk kelimeleri kullanırken anla • 
~a.chğomz kelimeleri el.. her eoki şe
yı bırakıp yeniye gidi.tteki lir ba • 
kış bir görüniif gibi görmeineliyiz. 
Eğer biz -kileri yenilemede hafif 
a.1.qDDıula bulunursak b'r güçlük gÖ· 
rü.rii:ı. 

Biz bütün bu güçlükleri göze al. 
saydık timdiye kadar yapbğımız İş
lerde geri kalırdık. Ve fU güzel U· 

hnumuz 15 ııene evvelki kup.kir, f.,.. 
li, gümrükleri dÜ§man elinde bir -
falet manz••uı arzederdL 

Siz bunu yeni dile en önden inti • 
bak edenler olmalıanuz. 

Dil itinde ileri gidip den mevzuu 
yaparken, fimdilik bu kadar aöylüyo
rwn. Dene bathyorum: 

Deiiıim hoai.selerinin sıya.sal 
yönleri 

An Ye bay olmak baknnmdan dün
yanın ea üstün ulusu olan Tünderi düt
kün bir halde ileriye 'V'8 üstün bir bale 
götüren büyük hicliıeleri gözden geç.İ· 
receğiz • 

Bu ders işinde benim payana düıen 
vazife; bu Tüdı: inkılabı hadiselerinden 
ilk şeraite ait taraıflarmı aıyasal kıınn
larıru ile ~ıyasa noktasından tetkikini 
bizden başka yer yüzünddd politika 
cereyanl:anru ..., bunlar içinde keneli po
litika cereyanlanmızı karıılıklı bir bir 
gözden geçinnelrtir. 

Derain amacı Türk yatayı! hayatın
da vazife almak üzere olanlara : O deni 
bizzat almq Wl'Up kurtanna ipnde yar· 
dımcı olanlann nıhundaki taşkmhklan 
yeni unsura aıılamaktır. 

Her ooysalın kendine göre bütün kil· 
çiik giditlerde ana teşkil eden öz .ina
ruşlan vardır. Bir hakim elbette yalnız 
adliye ..., hak fikrinin gösterdiği yoldan 
vazifelerini yapar • 

Bir gazeteci yazısım yazar bütün 
aan'at sahipleri, bütün bilgi sahipleri 
kendi hayatlarında belli istikametler lro. 
valarlar. 

8aıka inanış yollarından gidilen İs· 
tikametlerden kovalayanlar bir müıt.,,. 
r<>I< varlığa in&nırullaroa ne aıa. inanma· 
mıılarsa bazı tölrezleyici itler olur. Hal
bul<l her insanın muayyen bir fikri la• 

biti olmak li.zun gelir. Bugünkü Türk 
içtimai heyetininin, bütün san'at ve me .. 
leık eslıaömm öz inanııa derinden bağ. 
!anması laznndır. Mektep tahüii esna· 
51nda mü.bet ilimleri klaıik wullenle 
öğrendik. Mektep sıralarının öğrettiği 
mevzulan her baııka yolda öğrenip Y"" 
tiııuiı olanlar bu inanı ayni suretle tat· 
bil< etmişleroe bir insan yığınından bat· 
ka farkımız olmaz , 

Bugünkü morvaifııkıyetimizin t<>nıel 
direği Der milletin kendine göre aabit 
bir fikri olnmsıru izah eder. 
. Türk üniversite ve yüksek tahsil 
gençleri taleDe karşıaında amaç eru!en, 
aize kafa.lanruza, ruzlaruuza yerleıtiril
mek istenen fikrin 'V'll nıakıadın kısaca 
izahı budur. 

ilk hı" 
Her büyük fikir hareketi, her inla. 

lap; lıi»>a&sa manuı, destekli yeri itiba
rile tesiri ciılıanıümul olan her inlalıiip 
ileri eic!iı esnasında zamanlar geçtikçe; 
.-iller geçtikçe ıefler; inananlar d~ 
ğjftikıçe ileriye doğru ooğumağa hızııu 
gaybebneğe IDllhk\ım olur. Ve verici 
aallhalar esnasında ama fikirle1'desı. dağt. 
lır, eerilemeler ba§lar. Bu heyecan ilk 
kuruhıı ve kurtuluıun ulus yaıayııı bo
yunca _.ilden nesile ayni hızı muha
faza ebnezse feragat.ler ba§lar, inkı· 
lap •ıl kuruhqunda ne lradar kuvvetti 
olurıa olsll'll ileri e.i.dit hızını kaybeder. 

Dünya inkılipl.annm baımcla bul .... 
nanlal'Clan Franınz inlaliıbı bile ilk hJ.. 
zıru e~en &Onra bazı kimseler İn· 
kı!iılım hızını bozmağa, bozdurucu va
sıtalar· bulmağa muvaffak olmu§tur. 
Çol<lan parli.mentolara bile eınniıler 
ve fai<alar bile teJkil etmiılel'dir. Biz 
bu inloliıbı kıskanmağt mecbunız. 

Biz derken burada toplanan, bera
ber okuyan, çabıan biz, ~ fikirleri bir, 
inançb msanlanz. Bunlar bizim dünya
mn m<nner somıııki temelimiz olmalı· 
dır. 

Bir tablo 
Türk inkılap der derinin doğduğu 

günlerden yakın önceki devio-lere ait ui
hayı kısaca anlatayımı 

Bu suretle büyıik -9ı - kadar 
güçlükler içinde doi>duğunu <inleyen 
vaiiyetioıle olan sizler karırımda can
landınıi>ilelinı. 

Tablom ıudur: 
Yer yüzüne nisbetle reçmiı zaman. 

lar yer yer, PJl'l'Ç& parça medeniyet kı
vıkunları ile aydmlanmııı bulunuyor. 
Bu deYirler yUıe yer yer kna clevrdeır 
yaıadı ondan .anra bütün yer yüzünü 
insan hakkı, insan Y"'f81Dl&•ı, çalııma11 
bakmıından derin, tüyler örpertici ka
ranl.ıdar bürüdü. Bu karanlık devir in
sanları hiç bir üıtün duygu kaideaıiı:rin, 
ceınİyet kaidesinin tutup teııbit etme
diği bir takım vak'alarla dolu geçti. Ni
hayet bu uzun karaıılıldar devrinden 
oonra 15 inci asrın ortalarına düıen bir 
zamanda bugünkü bütün yer yüzünü 
kaphyan medeniyet ışığının ilk müjde
cileri sezilmeğe başlandı. 

15 incin asnn ortaları 2 inci Mehme
din 1 tanbulu aldığı zamanlar dünya; 
ileriye cidİ! ilim ve bilıri bakımından 
inıanlar; henüz Amerika diye dünya Ü· 
2'8rinde bir kıt'• bile bilmiyorlardı. A· 
merikamn keı:fi Okyanıostan Atlat Ok· 
yaooıuna geçen Umit burnu da keıf~ 
clilmiı değildi. 

r 

.. o .• ma'!lı devrinde bilgi 
Bınncı Selim evrensel bir dava ifade 

ecı- halifeliği ve isli.m clavaını ~ 

1 

mek i§İni üzerine aldığı zaman dünya 
hariıa11; çUgisi hareketleri ı-ım bilin
miyordu. Oomanlı imparatorluğu Bağ. 
dattan Ma<:ar ovalarına kadar uzayan 
bir devirde Galila ga bütün dünya bil
gini henüz doğmamıfb. Bunu .öylem~ 
tea maksadımız batı Oamanl.ı T~ 
nİn ne kadar ıenit bir yere sahip ol. 
duldan halele bilgilerinin vaziyetini gös
tennd.tir. O&maolı imparatorluğu mur 
tananıyan ilerleme ile tiıip gen.iı1iyor0 

du. Bu ileri gidiı Osmanlı lmparat°"'" 
luğunun büyimıesi devresi eanaıında 
ilim bakmunclan dünyayı gönne devri 
&Çiliyor. Medeniyet, teknik her gün ile. 
nye doğru gidiyordu. Bu yalnız kitapta 
değil hayatta da ilerleyip gidiyordu. 

17 inci asra yaklaıdıkça iıuanlarna 
hayat dunulan feheieai baıladı. Hayat 
gi.diyordu. 

Oananlı imparatorluğu geniılerken 
bunlanla kalan cüzü'ler ile günden gÜ· 
ne ayrılıp dağıhyorlardı. Bunların haf· 
ka itikatları, dinleri, .inıanııları gö>ıe 
çar,>ıyordu • 

Herl<es kendi yaşayııındaki üstüıılü
tü öteki Osmanlı tabaasınm manvol..
aında buluyordu. 

Osmanlı imparatorluğunun gen'ılo
me hadiaeNm!e en büyük yükü Türk 
wnurunun mukadderab idi. Osmanlı
lık matbaayı A vrupadan 300 yıla yak· 
laıan bir gerilikle kabul etti. Bilgi po
litikarun, 11ya&ariın her ıeyde olduğu gi
bi kültüre dayanması lazım gelirken 
hu devlet meselemi halledeı:<K unsur; 
büyük uıuurlan devlet itlerini hall..O... 
oek olanlar bile bugünkü en okumamq 
Unşurun bilgisinden daha geri idi. 

Çeşme inkılabı bir buçuk yüz yıl -· 
vel vaki olmuıı bir hadisedir. 150 yıl ev
velki bir vak'a bize Oımanh lmparator
luğumın vaziyetini eösterir. Rus do
namna11 A.kdenizde, Ç"§me'de Osman
lı donanmaaını yok etmiıtir. Vak'a Ja .. 
tanbulda haber alınınca hayı-et edildi. 
Rusya dem<K K.adenizdeki d<Met do. 
mekti. ~unların donanıua11 Karadeniz. 
den nnıl geçmiş? Raftakiler Baltııct
AUas Okyanoıuna eeçen bir donam... 
mn Çe~eye gelcbileoeğioi bir barit& 
bilgisi olarak biliyorlardı. Silah ve her 
türlü imha edici vıuıtaıları kull.uınıalı.ta 
biiyı.i.k kvvvet ve kudret sahiıbi olmak 
muvaffak olaıbilmek için kan değildir. 
Yenen ve korunabilen bunun hey.,.,.. 
nmı bilenlere mukadderdir. Yenmek ;,. 
çin hırs lazrmdır. Bu unsuru olmıyan ye
n-. Basit bir bokı oyunwıda bile 
bunu görelbiliriz. 

Osmanhlar ilimde, biJa'icle geri kal
dılar. Fakat harp aanayÜnde geri kal. 
madılar. Deniz muüarei>eleri için mal. 
zeme, ~ idaıreai, top, barut yapıyor
l&Nlı. Fakat dünyanın ımıumi bilcisi her 
teYi tekna.leştirdiği gibi harill de tdı;. 
nik vaziyete sok:muıtu. 

Hudutlarımız garba ıüsbetle Tunaya, 
nihayet Balkan clailarına, Şipkaya, &
geneye nihayet boğazlara geldi, dayanda. 
Bunları 20 inci yüz yılına getiriyoruz. 
20 inci yüz yıl inNıılığa açılırken ı
b Türkleri her yöodeıo değersiz kan
ııklık içinde bulunuyorlardı. 

bereket veni.o baylığı, yüksekliği 
oılan Türk kanı bütün bu gÜrÜltül<r 
içinde uil kahnıttı• 

Y eryü.:ü aa&1Qf1 
Y ... yüzü savaıı dediğimiz biiJoijk 

hiıcfue g..ııdi çattı, naad eeçbii ne -. 
bceler verdiii mütalaa m;nacrmızın ch
ımdadır. 

Yer yüzü ...,aşının sonunda sıwaı
lardan dört büyük lmparıwtorluk çökbü, 
dağıldı. Alman, Avusturya, Rcnnaı><ıll. 
rm Rus imparatorluğu, Osmanlı 1-
ratoriuğu. 

En çok ezilen umıur Oomanlı U,.... 
nıtıorluğu ile tek yüce ıavat kuvveti o
ı.ı Batı Türideri idi. Büyük savaıt
en eııgin bi:ı çlktık. 

Daha uzıoklarda aavafbık, boğuıtuk. 
Savaı oonunda h•limhe bakenlar bizde 
bayat dcıkumaia, örmeğe kiıfi kan ol
duğunda ıüı:ıhe ediyorlaırdL Nihayet bir 
teviye yel')'ÜzÜ 90k adamm mıntakalaruıa 
ıöre ezilip yıpranmıtb. Her taraf ezici 
bir selin _.undaki vaziyette idi. 

l 119BDlık dİill)'all enkaz halinde ôdi. 
Düpmnl.ar eelip çatmıftı. lıte bıa 

enkaz arasmda bir büyük ve bütün dün. 
yarun gözünü kamaıtıracak bir gÜDef 
doğdu. Bu, Tiiıtı: inkılabıdır. 

imparatorluk çökiiyor. Batı Tiiriılı>
ri dünya içinde bir yüce dev~ lııun>
yorI-. Bir haklan i.ıuoıflı ifadesi olınak 
için, bir iolıi hareketin manaımı vermd< 
için fUD u1J.live edelim: 

I ki köluü,. hôtlU. 
Evvelden iki mühimce ı.a.ı;.., cbıha 

obnu§lu: 
1 - Tanzimat harelııeti , ' ' 
2 - Mefr'lll:İyet hareketi. 
Bunlar Türküıa WDlllDİ büyük tarW

nin akııı içinde mammyet verilip du
rulacak köklü vak'alar değildir. 

Son meırutiyet hadisesinin bazı mİİ· 
him vak'aları vardır. 

lnkilabın tarifi 
Jnkdazm tarifine geçiyonız: 
lnkılip geriyi, eğriyi, fenayı, eskiyi, 

halu<Zı ve zararlıyı zorla ytırinden sö
küp onun yerine doğruyu, ileriyi, fay• 
dalıyı yeniyi koymaktır. 

Kendi alamında bir hidiseye 
inlul.i.p demek için bu vasıflar olmakla 
beraber fenaların yerine iyilerin konu
lufU inlolabm tammn olduğunu gö..te
rmez. Sokak vak'aamda bir karakolu yı• 
kara1i onun yerinde bir kuvvet meri<ezi 
olacak bir ıey konulur. Fakat bu, soy
aal kıymet ifade eden bir l"l yapılmıı 
olumnaz. inkılap? iyiliklerini ko)"dulctmı 
sonra onu kurmak, köklettinnek ve İ.f· 
lebnektir. 

InkılipJar ekseriya zor lrullanılanılı: 
tatbik olunur. Her hangi saydığım lıir 
ıdcil ve alanda karımıza lıôr eıılri tim
..ı, geri kitap, süngüsü ile eomurtgan• 
bğı ile dil<ilir. Bunu kırıp devirmeği gÖ
ze almak lizımcbr. Alırımazaa inıkılip 
yapıhnrt olmaz. Bunları zor olarak b;... 
den t.ıbik etmd< ve buolıın metodik 

Yarı şaka, yarı gerçek 

''Aman allahım, mideleri
miz sana emanet!,, 

Kaybolan kediler pastırmacıya mı, 
kürkçüye mi gidiyor? 

Kediler aşırılı_qor ! 
BugÜnlerde kedilere bir bal oldu. 1 

Sakın dudak büküp inanmamazlık et
":'yin. Kedilere bir hıwl oldu diyorum 
aıze ..• 

Yalnız biz"m mahallede, otuza ya
kın kedi, güpe eiindÜz ortadan kay .. 
boldular. Bu mevsimde, kediler nero
Y~ gider~ Mutlaka dama çıkmıılardır, 
dıy...,,,k.iniz, Hayır damlar bombOf. 
Hiç bir taraftan mlyavıanuı'. aeai de ' 
gelmiyor. Oyleyse, ne oluyor bu kedi
lere? .• Sakın, tehirde yaşamaktan u· 
aanıp, dağlara çek lnı4 olmaamlar? .. 

Benim de hatırıma i.kin bu geldi. 

lattmlıyon 
Bu kw-.ıntu, bir kere kafanıa girin. 

ce, hesa.hmı yiirübneğe bqladmı. 
Her mahalleden böyle otuz kmk kedi 
ortadan yokediline Kürkı;Were gün 
doğdu! Maliim ya, koyunun bulu.n _ 
madığı yerde keçiye Abdurrahman 
Çelebi derler. Tilkinin, t&VfaDID bu
Mınmadığı yerde de, kedi, niçin kürk. 
ÇÜ diikkinlarnun baılıca aamayeoi 
olmaam! .. 

~ermayeyi kediye yiiıklotenlu- a.ıı 
mı? 

Şimdiye kadar, evimizde, tatlı tat• 
h mırıltılarrnı dinleyip uçanların ardı 
ura kotturduğunııu k.eclici1deria 

Konudan kOIDl§udan ıordum. Eurada 
adlannı yazmıya.cağım. Yalnız, bana 
aöyled.iklerini anlatacaimı. ihtiyar hlr 
kadın, diyor ki: /--=-.. ,__ .............. ....,.-

- Sorma yavnmı. •• On gündenıbe
ri, bizim Toraman meydanlarda yok! 
Aramadık yer bırakmadık. Desturuı 
ayakyollarına varıncıya kadar.. . Ha ı 
ni olur da diifer diye. . . Yok, yok, 
yok ••• Ko&lı:oca kedi, kayıplara kantb 
gitti. Sade benim kedi değil ki.. . Kem l 
§Ularm kedilerini de kıoydunaa bul 1 ... 
Allah .eni inandır&ın, aramaktan ba
tım döndü. Daha da pek körpe i.di a 
canım ... Hüaniyemin koe&11 Yandan 
hediye getinnifti 1 

Bir baJka k~u da fÖyle cl&yor: 
- Uç gün evvel, a.ruuı kayboıldu. 

BugÜn de yavn.au meydanda yok. E
vimiz sağlam ev.. . Kap .. ı bel~i, baca
sı belli. . . Kuyu yok ki, diiftü de bo
ğuldu diyelim. Mutlaka, aprd.ılar. E- t 
1 mle ko,YJDUf eibi biliyonun. A!ırdıl~ 
ayol! .•. 

Bu iki ~unun aözlerin.i senet ka
dar kuvvetli bulamadığını için kendmı 1 
de etraf& ba;ivurdunı. MalıaMode ge· 
zip dolapna.aıiım y ... , içinden geç:nı.o
diğim sokak kabnadL 

Bir tek kediye raz.tlamayıımıa ne 
der•W? 

Bu kediler hep i>irdeo bqıka mahal
leye eöçedemezler ya. . . Etseler bile, 
bir kaç gün aonra dönerlerdi. Halbu· 
ki bir aydan heri, kendilerinden ne 
habM' var, ne teı!;µ-..• Mahalleyi sa
ran bu k&di buhranı hakkında ne d~ 
§ündüğiinii, tanıdıklardan birine ..,.... 
dwn: 

Tuhaf f")', dedi, l>:.Ziın kediyi d. 
kaç gündür, fellik fe).ik arıyoruz. 
Külhani biraz çapkıncadır da ilk aa
VUfUP gittiği gün aldırq etmemiıti.k. 
Bir hafta bekledik. Gelmeyince evde
kileri tel.aı aldı. Mülhit avcılardanch. 
Yedi mahalle apn yerden farenin k• 
ı.u-ıu alıMıl 

Biz.im tanıdıktan ba iza.lıatr almca 
kendi kendime diifünmeğe ba+ladım: 

- Yoka&. Avrupa.ya kedi ihracats
na mı batladık? Olur a. • • Yumurta 
ihra.cab yapıılcr da kedi ihraca1ı neden 
yapılmasın? -
Bununla beraber ka:t'i bir hüküm ...... 
remedlın. Y oba, ortadaa kaybolaa 
kedJer, dahili kürk ihtiyacı için bir 
takım açıkıözelr tarafından mı top-

bir tarzda lrunııak ..., d>ediıl~ l.iı
zımdır. 

Bu ~ın tam ,.önü, tam aı-
.ıır. 

Bütüniakı!B.pyerlerimg~denp. 
çirdiğimiz zmıan bu kıanmda bu dedi
ğim kaideleri tımı tatbik etmıİt olduğu. 
görülür. 

Bir inkıl8bm güç}üğii bilhaua dütii
nül- yenilikleri. eskilerin yerine koymak 
için saıfedecek emeğin mikyası ile gö.. 
teril!ir. Türk inkıliliM dünya bakımmdaııı 
en ıücü en zorlll9U idi. Onu başannak 
koymak, kurmak V'8 ifletmek, ODU ...... 

eli olarak brrakmak en güç elmuttur. 
·rurk iıııluliııbı ondan evvelki dev• 

rin o kadar çePQi ve çok bakiyeıoöni yık
ıııM m«huriyetinde idi ki bunu 10 • ıs 
sene içinde itlere sığdırmak akim ..ı.. 
cağı ıe1' de"dir • 

Tim< inlalal>uwı ~dan e,,.. 
vel O.manlı lmparatari.uğu yığını içi,.. 
deki biz Batı Türkleri bugünkü vaziy. 
te ıröre kıılıi.l olrruyacağıru iddia ettire
cek düfkiiıı eörünii4U idi. 

Yurdu anlamaları babnmdan bütün 
aoyıal vaz:iyetlerio o zwnanki hali ı... 
lamından, iktısadi uyasal ~ kuv
vet ft vaziyet baknnmdan o ._anki 
ywt her baknndaa kör ve çonık idi. S. 
çöle hangi 1>olıumlar dikilir ve nasıl e>o 
!ur da yiice terefli bir devlet bir millet 
kurabilirdi. 

Hakikat böyle idi. Bunu fanetmek 
orta bakıpıı loırvrayacağı iı değildi. 

Onun güçlüğü, zorluğu, geriliği, ka
raıılıldı ılerecesinde mütenasip olduğu 
vaziyeti, içinde yatayanlar çok iyi bilir
ler . 

Arkadaılar; 
Bir 11yual değiptdilı: de inkıl&por. 

Krallık yerine isyan olur, bir cümhuri
yet i1i.n eder. Bu bir inkıhiptır. Fakat 
yalnız sıyaıal sahada.. 

Fakat T üri< inlaiibı yalnız sry•al, 
yalm:z ökonomtk saı-la değiıiklik do. 
ğildir. 

T üılı: iıııkı!ôhı sryawıl, ooysal, öko~ 
mik hayatın bütün bir değiıi<!iğin ve 
çöl halindeki bir meml<!keti gÜUll bir Jıa. 
le getirici bir değifildiktir. 

Bunlar müsavi derecede bir kıymet· 
tedir. E..,.. bizim öz malunnıdır. Bun· 
lan bizim çocuklm:mıız ve torunlanmı
zm birer hayat meıe'M olduğunu a~ 
lece!< neAllerimize; diğer inkıliplardan 
daha üKiin olc:luğımu gösıemıeliyiz. 

ew-rcı-i derse devam edeceiiz • 

böyle korkunç bir akıbete düpıeleri 
iç'.mi aı.zla.tts. Belki de ktırktufmna 
uğramam ama, bu sehepıı.iz ortadan 
kaybolmalar, pek tıe hayra eli.met 

değil! 
Ya, lrir t..ı... kedi komisyoncuları 

türeınİfae. • • o mJninıinıi Sumanlan. 
o kıvır kıvır mavişleri, o karali beJ'az,. 
lı tekirleri, b"ırer torbaya laıyıııp .. 
ğızlarmı adnca bağladıktan __.., 
kürkçü dükki.nlarma "'rrt.ıveriri--. 

Deaı"*. pek yakında Lotanbul,, ı... 
disizlilrt- k.ı:v.-anmaia ba§lıyacaıkl 
Evlerde kedi kalmadığı gÜn uçenlan 
burnumuzu yeoe ha.berimiz olmas.. 

Her ı...Jde yeni bir e«miyet knnıı. 
muma ihtiyaç var: Kedileri ı.urt.... 
ma cemiyeti! .• 

Mahalleler, kendi aralannda ,_ 
caklan bir t..,ıriliitla boa ifi ~ 
lirler. 

Yalnız, beni dÜ§Ü:ndiiren bir ....ıw. 
var: Acaba, aşırılan kediler, -1...,_ 
kürkçülere mi satılıyor? Yoba. •• 

Ak!--. geleni, burada eö}'irien 
bile içim bul.amyoo-: .,...... ba .... ; 
manian, tekirleri mavişleri, K.a,...a 
pa.atmnau niyetine afiyetle Yiror .,... 
yuz? 

K.edi eti, rivayedere bakılır-. fıi. 
raz elqıi.ce olunauı anuı. lezzet baklo 
mrndan keçid- farkeclilme..nq. 1 

Aman Allalıını, midelerimUı ..... 
emanML. j 

M. SalaJıaJdiıa GUNGOJI 

Başbakan gelru 
Edirncye gitti 

(Ba" 1 inci sahifede) 
adaya gimıif ia kardetı..ri Bay Ha • 1 

aan Rızamn evine miaafir obnuşıtur. ı 
Sıhhat ve içtimai yardım bakam 

Ba.y Refi.k te doğnıc& lstanbııla pçe. 
rek Tokatlryan otıeU- inmiftir. 

GeııeNLI 1- lnönü birk~ aaa.t , 
Heybeliadada dialenmit ve öiıe.cı
~ latanbula e~ Toka.tlıya:ıı ao 
teline cibnİ.flİr. 

General 1amet lDÖllÜaÜD T~ 
seyahati Trakyanm ekim ve uhıba.t ip 
ı.,.,:.,; yakından eörerek yaıpı1- ıa.. 
zım gelen iıls, edıın•c•k tedbirler 
hakkında yerinde karar vermek için
dir. Bu sebeple son zamanlarda Trak· 
yada yerleştirilmit olan muhacirlerin 
bulwıdukları yerler görülecek .,.. bu 
arada Alpullu teker fabrikuı da ili· . 
yaret edilecektir. 1 

Seyahat üç gÜn aürec.ekb'.r. C-... 
ral ı-t lnönü pazartesi gÜnÜ ek .. 
pre•le şehrimize gelecek ve 11 birin
ci kanunda Ankarada buılııınmak üze. 
re, ayni gün •kf""' Üzeri Ankaraya 
hareket edecektir. 

Gen.eral Umet lnönü ve Bay Refi!C 
ve kendilerine ark.a.d~ık edecek o
lan Trakya mebwlan dün eqam sa» 
at 21,25 te hareket eden ek&presl'
Edirneye gilm

0

§lerdir. 
Ekspres treninin arkuına, 8"'J>a -

kan ve Sıhhiye bakanı için huau.si bir 
vagon bağlaıımıtb. General 1..- 1-
nönü ve Bay Refik trenin harek..W.. 
den biraz evvel i.sta.ayona. ıeJ.mi.tler
qs. 

Vali Bay Muhittin, muavini Ali lb
za, ve emniyet müdürü Feluni daha 
bir çok kiıiler kendiıin.i uğurlamak 
iıçin istaayonda bekliyorlardı. 

Aaker selim durdu. Müz.ika çaıLdı 
cümleai sevimli ve neşeli olan Başba· 
kanı uğurladılar. Tren tam vaktinde 
kalktı ..• 

Başbakanın bu M1yalıati Trakya 
i_çin çok iyi neticeler doğuracaktır. 
ülkenin bu gÜzel parçaaı.nıo noluan· 
lan bu sa.yede yakından görülmiit v• 
tamanılaıımıt olacaktır. 
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U illiyet'in Romanı: 54 

~CASUS~ 
~· ((F/ 

'HAYATIM f'~ 
(a:zan: Marthe Richard Tercüme eden: il. F. 

Tayyareci ne/ retle yüzüme bağır
dı: Siz bir alman casususunuz! 

Hülasa 
[Marthe Richard Fransa casusluk 

teşkilatı tarafmdan İspanyaya gönde
ıilmiştir. V azifcsi orada Alınan casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bU ııürü mace
ralardan sonra Alman caous teşkilatı 
rcisi Baron Fon Krohn ile ~mıştır. 
Bundan bir çok malümat alımş Fransa
ya gitmiş tekrar İspanyaya dönmüş-
tür. J 

Marthe Richard Pirene yolunu keş
fetmek istiyor ve Baronun bu tarikle 
kendnıini Fransaya göndermesi için 
gebe o>duğunu söylüyor. Artık Baron
la aralan açılmıştır.] 

Dağdaki gece 
Akşam çayı zamanıydı. Sabırsız· 

bğtm son haddine gelmitti. Vakı· 
a, Pirenedeki gizli yolun bütün 
Rrlannı pek yakında öğreneceğimi 
biliyordum. Fakat timdiye kadar 
bu yola eri,mek için Von Krohn 
ile ettiğim mücadeleler bütün a.&a.· 

bımı yormUfl:u. ispanyada geçen 
hayat hazan midemi bulandırıyor. 
du. Gençliğim bu it uğurunda ge
çiyor ve hiç bir mükafat görmeden 
a\>nüp gidiyordu. Etrafımda bir SÜ· 
rü genç kadınlar görüyordum. Be
nim yaııımda idi'er. Batı boş bir ha
yatın bütün sarhotluğunu sürüyor
lardı. 
Vakıa bu yolu keşfetmekle bir 

cok insan bayahnı kurtaracakbm. 
Bir çok fabrikaların, imalathanele
rin dütınan cephanesile tarumar ol
masına mani olacaktmı. Fakat ni
hayet ben de genç bir kadınım. Öy
le saatlerim var ki ... Nihayet Hav
vanın kızı olduğumu, hayatımda 
benim de bir nasibim olduğunu dü
tünüyonım. Bilhassa bu hodbin ve 
hayvani dütünceler, günlerce koııu· 
lan bir emeğin tahakkukuna pek 3z 
kaldığı zamanlar bat gösteriyor ... 

1 

Kendimi biraz olsun avutmak bu 
düşüncelerden uzaklatmak için bir 
kahveye doğru ilerledim. Buraya 
her zaman bir çok lspanyol tayyare 
cileri gelir ... 

Tayyare bayramı yapmak husu
nmdaki ümitlerimi de kaybetme
miştim. Belki de bu ümitlerimi kuv· 
"Vetlendirebilirdim. Hedille bana 
bana yardım ediyordu. Von Krohn 
zaten projemin ne olduğunu 60rar
dı. Fakat bu aralık gazetelerde 
memuniyetle okumu~ ki: Fransız 
salibiahmeri menfaatine hava mi
tingi ilkbaharda yapılacak. Demek 
oluyordu ki fikir afağı yukarı kök 
salmıftı. 

Baron seri bir postaya malik ol
mak istiyordu bunun için de benim 
tayyareci olmamdan ve muvaffakı
yetimden emindi. Bana gelince 
onun bu itimadından memleketim 
hesabına istifade etmek i•tiyor
dum. Bu İle laznn olan parayı Ba
ron Edvard 'Wilaon namı altında 
temin edecekti. Bir defa daha Al
man parası karlı bir ~e yat~ ola
caktı. 

Hedilla ile, bu meşhur ve hür
meti kazanmıt adamla muvaffakı
yetten emindim.Fakat betinci büro 
tayyareyi tedarik etmekte geciki
yordu. Ve ben betinci büronun yar 
dımı olmadıkça hiç bir feY yapa
mazdnn. 

Barııelon kahvesine girdiğim za
man Hedilla da çıkmak üzere idi. 
Bu tesadüfe o kadar aevindim ki i 
iri elimi birden kendisine uzattım. 
Beni yukardan af&ğı bir süzdü, 
ve ıelimrma mukabele bile etme
den, yüzüme nefret ve hakaretle ba 
iırdı: 

- Siz bir Alman casusulUiluz 
ve dostunuz olacak lngilterede bir 
Boche ( 1) den b~ka bir •ey değil. 

Onun bu fazla ileri giditi ka~ı
aında başımı eğdim. Boğazım ku
ruyor kalbim göğsümü dövercesine 
çarpıyordu. öfkemden ne yapaca
ğımı ne cevap vereceğimi bilmi
yordum. Gözyatlaıınnı göşterme
mek için derhal yanından uzaklat
tım Von Krohn'a olan kinim büs
bütün alevlemni~ti, İntikam ala
caktım. Muhakkak intikam alacak
bm. Ve günün birinde Hedi'la ne 
yaptığımı görecekti hakikati öğre
necekti. 

Fakat ... ne yazık ki ... bugün o 
giir.leri düşündüğüm zaman hala 
gözlerime Yatlar doluyor. Hidella 
filvaki bir İspanyoldu. Fakat Fran
~ayı çok severdi. Ve Fransanın 
tayyarenin ilk vatanı olduğunu bi. 
lirdi. Ne yazık ki bu teşadüften az 

IOJlra bu büyük tayyare yıldızı bir 
kaza neticesinde Bart•elonda öldü. 
Benim kim olduğumu bilemeden 
öğrenemeden söndü gitti. 

Gece geç vakit Baron beni geldi 
buldu. Canı sıkılmıt bir halde idi. 
Hila ne karar verdiği mi tek
lifini kabul edip etmiyeceğimi, bil
miyordu. Kahvede Hedillanm bana 
eöylediklerini harfi harfine anlat· 
bm. 

- Pirenedeki gizli yoldan gibne· 
ği kabul ediyonım dedim. Hedilla 
başıma bir bela getirecek. İyisi mi 
uzaklatayım. Hakkımda zaten fe
na dedikodular buyüyor. Ostelik 
bir de sizden çocuğum olduğunu 
duyarJarsa neler yapmazlar. 

Baronun yüzü sevinçten parladı. 
Geni' bir nefes aldı, bu saniyede 
onun bu sevincini bile knkandım. 
Öyleya ona bu memnuniyeti ben 
nefretimle veriyordum. Ne yazık 
iri, ba,ka türlü hareket etmeme im
kan yoktu. Sevinçten kabına sığa
mıyordu. Bana etmediği ,aklaban
Jık kalmadı. Emsalsiz bir kadın
mısım, vesaire veeaire ... 

_'_ Yarın akpm saat onda her 
•ey hazır olacak dedi. 

O kadar memnun o kadar meı'
ut idi ki ertesi günü bana Banelo
nun en me.hur kuyumcularından 
tek ta•lı bi:• pırlanta yüzük aldı ve 
hedi~ etti. 

ııı;;;;;;;;;;;;;;;!il 

1917 Şubabn 2 inci günü akşam 
saat onda Baron benimle beraıber
di. Figuerras'ya kadar ara.ha ile 
beraıber geldik. Arkada hırakbğı
mız tehir ı~ıklar içinde idi. Neden
se bu geceyi ve bu ıtıkları Baronun 
aöniik ve karanlık surabna benze
teyordum. 

T enh" bir yerde tevakkuf ettik. 
Hava ~oğuktu. Buz gibi bir rüzgar 
iki sokak ba~ından esiyordu. Ora
da bizi bir adam ve iki katır bek
liyordu. Bu gidi~ hiç te tehlikesiz 
değildi. Dağlar araşmda ki kaçak
çı yollarından - bahusus harp za. 
manında - iki katır ve bir adamla 
göze aldığım bu tehlike ıı.z bot teY 
değildi. 

Von Krohn en mii4kül ve en feci 
u manlarda memleketine hizmet et 
meği dütünmekten vaz geçmezdi. 
Netekim ben de böyle idim. Beni 
bir kenara çekti heyecandan titri
yordu "evgi ile bana: 

- Marthe buraya kadar Alman· 
yaya hizmet ettiniz. Vatanım ıize 
minnettardır. Harp bitince Berlin 
size tapacaktır. 

GeceninsükUtu içinde o da bir 
kaç saniye sustu. Hakikaten bana 
kartı büyük bir z&fı olduğunu gö
rüyordum. Bunu farkettiğimi görür 
görmez de.nal bu haleti ruhiyem
den istifadeye kalktı ve gene mem
leketine hizmet etmeği dütündü. 
Fakat her ihtimale kartı belki ka
bul etmem diye evvela fÖyle bat· 
ladı: 

-Bitmedi-

[ •] Fransızların Almanlara savurdu
ğu hafi! bir küfürdür. 

Basın kurumu 
kurultayı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Tahsin, Mümtaz Faik, M. Sait 
'-ıler aeçildiler. B~ kitilik haysi
yet divanına da Asım Us, Selim 
Ragıp, Necmeddin Sadık, Refik 
Ahmet, Netet Halil Atay seçildi
ler. Bot kalan taavün sandığı ni. 
zamnaıne tadil h~ti a:zalı~ da 
Tevfik Basın seçildi. lçitleri Ba • 
kanı Şükrü Kayadan gelen fU tel
ya.zısı okundu: 

"Basın kurumunun yıllık top • 
lantısı münaı:ebetile topla.nıtı üy~ 
!erinin özüm için besledikleri iyi 
duyguları tatıyan tel yazrsmı al • 
dun. Çok tetekkür eder, Türk ha
smının fİmdiye kadar olduğu gibi 
timdiden sonra da ulusu aydınlat
mak yolundaki çalıtmalarmda mu 
vaffakıyetler dilerim. Ş. Kaya" 

Telgraf alkıflaııdı· Kongre üç 
celseden beri baş.kanlık yapan ve 
toplantıyı gayet iyi çeviren Bür • 
han Cahit Köroğlu ile arkadatla
rına teşekkürler etti ve yeni idare 
heyetine muvaffakıyet dileyerek 
dağıldı. 

M LL YET CUMA 

Millet meclisinde 
(Başı 1 inci sahifede) 

Meclfse gelen kadmlanmızla kız mek
teplilere Meclis görüımelerini takip et
meli için bütün dinleyiciler localan ile 
toplantı 6alonunun bir kısmı da kendile
rine ayrılmıştı • 

Meclis Kazım Ozalp'm ba§kanlığmda 
toplandığı zaman ruznameye geçilmeden 
önce lıalkevinde, toplanan kadınlar namı· 
na b&Jkanlığa verilen a§"ğıdaki bttik o
lınmmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
yüksek başkanlığına 

Dün Büyük Millet Meclisi Türlı: ka
dınlarının saylav seçmek, saylav aeçil· 
mek kanununa onay verdi. Biz Türk ka· 
dınları bundan gönenç duyduk. Geı-ek
li olan iş yapıldı. 

Türk kadını bundan sonra daha eyi 
anlaşılacaktır. Bu hakikatı anlayan, or
taya koyan, kanunla teyit eden büyük 
Türk ulusunun mümessiUerine minnet.,, 

Meclisin sürek:i alkqlarla karşıladığı 
bitiğin okumnasından sonra söz alan Ne
cib Ali (Denizli) ıu sözleri söylemiştir: 

Arkad~lar, ka.dmlarmıızm büyük 
meclise karıı gösterdikleri candan ve 
derinden bağlılığa k.aı:!ı t~ürler.:. 
mizi sunanz. Zaten cumhuriyet hü
kUnıeti kadmlarmm:m haklarını öte • 
denberi tanımağa baılaml§tır. 

Malüınunuzdur ki büyük 111<!Clis 
kanunu medeni ile kadınların mede
ni haklar sahasındaki haklannı inti
da tannnış ve ondan soınra dünyanın 
hiç bir yen nde kadınlara hakimlik 
sıfatı şiındiye kadar henüz ver~nıe
mişkcn cwnhuriyet hükılmeti büyük 
bir cesaret ve büyük bir güvençle ka
dınlara hakimi k $Üa.tmı veıııni,,tir. 
Bu vazifeyi muvaffakıyetle ba,'<BrllLllk
tadırlar. 

Arkad~lar, üç senedenheri Türk 
kadını adaletin yük.sek &andalya.om
da tevzii adalet ebnekte bulunmak • 
tadır. Hayatın ve sosyal ya.şayıımıı.zm 
her cephesinde almıt olduğu vazifeyi 
büyük bir alaka ile yapan ve erkek
lerden hiç geri kalmıyan Türk kadı
nının s·ya.oi haklarını ku~'anmaom • 
da da büyük bir alaka ve dirayet gös
!CTeceğine hiç şüphe yoktur. Ona emi. 

niz. Kendilerine hayatın bu •ahaı:m
da da muvaffakıyetler tecnenni ede
riz. 

Bay Necip Alinin alk"larla ve 
(okay) sesleri!e kllJ'fılanan bu sözle
ru bittikten oonra ruznamede bulu • 
nan maddelerin göl"Ü§ülınesine geçil
mİ§tir. 

Kabul eclilen kanunlar 
Nkeri ve mülki tekaüt kanununun 

66 cı maddesindeki hususi bütçeler 
tahirinde be~ediyelerin de dahil bu • 
lunduğuna dıllr tefs.,r fıl<Tıu.ile evkaf 
umum müdürlüğiliıün 1934 yılı büt -
çesinde 12,000 liralık, hudut ve sa • 
hiller aıhlıat umum müdürlüğü büt
çesinde de 1,000 liralık münakale 
yapılnıaaı hakkındaki kanunlar ka
bul edilmi~tir. 

Türkiye - Alınanya ticaret ve sey
ri.&ef an muahcdeallıe bağlı (b) tari
k konaolidıu<iyon i!ıi.oteoiniıı nisan 1935 
aonuna kadar tatbiki. 

Türkiye • İtalya ticaret mukave
~ bağlı 4 numaralı üsten'n <kğ4-
-tirilmi§ olduğuna. dm kanunlarla 
Ankaı-a t..ıui otomatik telefon kamı· 
nunun 7 ci maddeaine bir fıkra. ek
lenm..U hakkm<Wci kanunun lirin· 
ci müzakeresi yapılmıı ve cunıaru.i 
gÜnÜ toplanmak ~ dağılmı§lır. 

Çanalı:kalede oturan 
Yunan vapuru 

GeçenlCTde Çanakble boğazında Zin· 
cirl>ozan bumunda kayalıklara düıen 
Y ı:anan bandıralı Aeolos ıilebi lıenüıı: kur 
tarılamamııtır. Çünkü ııemi, kayalara 
çok fena bir vaziyette saplanmıı ve ke
reste yükünün bir tarafa kayması dolayi-
•ile yana yatımı bulunuyor. '• 

Ganinin düze.lmesini temin için k_.. 
teler boıaltılıyor. Altındaki yarası §İm• 
dilik çiroento ile kapaıtılmııtır. Bugün 
yüzdüriileceği umuluyor. Türk ııemi 
kurtanna tirketi daJıııçl.arı geceli gün
düzlü çalışıyorlar. 

Mühendisler 
Birliği açıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
da emeği geçıeı....,i emrim. Arbdaş
lar, her §"Yelen önce pınu söylemek iste
rim ki, nafianın kunmı yasası yurdun 
haymdırlık itlerini ve bunların INışanl· 
mauna yararlı biiııi adamlannm yetifl:İl'İI 
mesini bakanlığımıza yüldemiJıir. Bu 
yönden birlik üyelerinin mesleki hayat
lerile iJitikli olmmnrzı pelı yCT bulurum· 
Bilininiz ki Türklük demek. soysal bir 
düzen kurmak ve ülkemizi bezemek ve 
donatmak demektir. 

Bu düzeni kuracak, yurdu bezeyecek 
bfalar ve ellerin sahibi de sizlersiniz ve 
6u iıte payınız büyüktür. ağırdır. Şura
sı da var ki, sayınız henüz yurdun ge
rekli işlerini karıılayacak kertede değil· 
dir. 

Memleketıte sim mühendislerin yetit· 
mesi 1888 tarihinde başlar, Büyük dün
ya ııavapna kadar 26 yılda sayılan 301 
olup 249 u uğdır. Büyük savaı sürdiiğü 
müddetçe miihencüs yetiıtirilmekte dur· 
gunluk vardı. Bq yılda sayıları ancak 
31 dir. Mühendislerin saym cumurluk 
kurumunda ve onun fey:zıile artzııaya 
l>a!lamııtır. 

Dünya sav ap sonundan bu yıla değin 
16 yıl içinde 298 mühendis yetifll'İştir. 
Bugün resmi ve hususi İJlenle bulunaıı
larm topydriin sayısı 575 lıadardll'. Bu 
yüzden yurdumuzun ııeniJliğine, uluııu
muzun çokluğuna göre her birinize dü
ıen çalışmalı: payı bu sayı ile tersnie o· 
!arak ni•bet edilir. 

Mesleğiniz müsbet ve belli .,.....1ara 
dayanır. 

Yarım bilgi ile kurulan ifkilli i,JCTin 
•?nu "":""tlrlmr, utançtır. Bunun için 
dileklerun hCT mühendisin payına dü,en 

KANUNEVVE 

Türk kadınları 
Ulu öndere 
Minnetlerini 
Bildirdiler 

(Başı 1 inci sahifede) 
18 Y"§IDI doldunDU§ olanlara -ğil 
22 Y&§mı doLdurm.u§ olanlCll"a veril • 
mektedir. 

lstanhul ıraylavlan 
Son defa lstanhuldan 16 mebus 

çılanı§tı. Yeni vaziyete göre bu ra
kam üzerinde mühim bir deği,ildik 
olmıyaı:ağı anla,,ılıyor. ÇünkÜ e"VVel
ce olduğu il' ibi 30 bin vatandaşa bir 
mebus değil, 50 bin vatandaşa bir 
mebus İ&abet edeeektir. 

Yeni deği~ede kadınlar da inti· 
hap etmek ve edilmek hakkını haız 
olduklarından, bu fark gene muvaze
ne bubıuş olaoaktır. Ancak yeni me
bus intihabı, 1927 nüfus tahri..rı.ne gö
re,değil bugün mevcut nüfusumuza göre, 
yaptlacaktır. Evvelce lstanbuı'un nü· 
fusu ( 700) bin kadardı. Halbuki ge· 
çen 7 senede niifusumuz fevkalade 
artnu§, memleketin ılı.er tarafında ol
duğu gibi, lstanbulda da nüfus mik
tarı bir milyonu geçmiştir. B"ınaena -
leyh mahallelerde her evin nüfusü 
ayn ayrı teob t edilecektir. 

Bu vaziyete göre, lstanhuldan çı
kan (16) saylavın mecmuu, bu sefer 
(20) yi bulacağı kuvvetle tahmin e
dilmektedir. 

Kadınların tezahüratı 
TeşkılAtı esaaiye kanununun de

iiıtirilerek kadınlara da md>wı ol
mak ve intihap etmek hakkırun ve
rilmesi, Türk kadınlan lll'asmda M>D• 

auz bir heyecan ve ~ince vesile ver
miştir. 

lstanbul kadınlan, Büyük Millet 
Meclisinin kendilerine verdiği bu ı:ne
<kn.i haktan dolayı t~kürlerini ve 
minnettarlıklarını sunmak üzere bu -
gün saat 10,30 da Beyazıt cumhuri· 
yet meydanında biiyük b !r miting ya
pacaklardır. 

Bu huswıta lsta.nbul kaduiar bir
liği bir program yapmıştır. Progra· 
nu yapmak ve yarınki mitingi idare 
etmek üzere birlik başkanı Bayan LA· 
life Bek.irin rİyMet nde bir komite 
le§kil edilın~tir. Komitede belediye 
mecli<.i. kadın azalan da dahildir. 

Bugiinkü toplantıda kadınları-
mız tarafından hararetli b.taheJer 
irat edilecek, Türk kadınlığının bu 
tarihi dönüm noktası lay;k olduğu te
kilde, parıl.ak merasim le lrutlulana • 
caktır. 

Kadın birliğinin telgrafları 
lstanbul Kadınlar Birliği Büyük 

Onder Kemal Atatürke bir saygı ve 
oevgı' tel yazm ç.d=ıiştir. Bu teLgr&f 
§Udur: 

Türkiye Cumhur Başkanı Ulu 
Kemal Ataıürk'e 

Kutultaydan çıkardığı y~ Türk 
ka.dınlığrnın en ulu korııyucusu olan 
Onder Kemal Atatürkün, Türk anasına 
verdiği değerin en yüksek ......;dir. 
Büyük Atatürk'e bu uğurda IIOIUU/Z 

ırüJerini değerini gene oan:ıuzıluğa gö
türeceğimize and ederiz. 

Türkiye Büyiik ulusu kurultayı 
general Ki.zan Özalp'a 

Bugiin Türk kadmınm bayram gü
nüdür. Böylece Türk dönenmesi ana
..,.. kendi bağrıma basarak onu acun 
kad111biı üstüne ul~tırmı.•tll'. Bunu 
d~ünen, bunu kutlulayan yüee ku • 
JU!taya: Türk kadını bağrının bütün 
aanmtı ve unutulmamazlıklarmı ..,_ ...... 

iç iıler yüksek bakanlığına 
Türk kadını öz değerinin tanın

dığı bu yÜce günde kadınlığın bu yü. 
celiğe iılreıilmesi yolundaki çall§D>ııl&• 
rmızdan ötürü '50iD&UZ -ygılarmı ve 
tsniz yiireğinden kopan duygulannı 
ımna.r. 

BQ§baJıan geRCTa1 ismet in.ön/ine 
Türk kadmı vata:nd !ık değerinde 

olduğunu tanıbna yolun'a!: Ön olan 
hüyiiğüne, büyük ve -•z aa.ygıla,. 
rmı yiireğinden ıı.-.,.._ cluygularile 
aöyler. 

DAVET 
T"uık lııadmı ı 

Büyük Atatiirk yuca önder Tiiri< ka
immm h•klnn• verdi. Saylav seçmek 
ve seçilmek büyük ulus kurultayınca ka· 
t.uı edildi. 

Tiirk bdmı unutma 1ıi tiirk ~ 
hayatının temelioiu. Bu utiklal a-.mm 
kara ııünlerincle aırtmda cephane tııfl· 
yanık kara upan)a toprak kazıyarak e
rqtin. 

Hiz alan inkilapta aldığın yerle kendi 
mcvkiini kendin kurdun. Layik olduğun 
siyasi bak sana nrilmiıtir. Bu mesut 
rünü buııün hep beraber kutlulayaeağız. 

Saat 10 da Beyazıt Cuınhu· 
riyet meydanına gel. 

ulusal borcu bütün olarak karşılayabil
mesi için ,,_jdl;i bilgilerle Ulahlanmış 
olmak, yapacağı her iıte denemeler ve 
iyi örnekler edimnek ve bunları gerekli 
yerlerde tom bir inan ile lruHaıımak ve 
başannaktır. 

HCT mühendis İçin ayn ayn edinilme
si gerekli olan bu bassalar birliı: arka
daşları •asında da fikir ve emek 
birliğini peyda etmelidir. Birlik, bu yü. 
ce amaca varılmak için kurunan göz ka
maştıran usları §9.fD'tan ilerleyiş ve ab
Lılanndaten aclamlamnıza ııııldı bir kla 
YUZ hizmetini iÖJmeJidİr. 

Birliiin ülküsü kurtarıcı Atatürlıün 
~ yoldan fll§maksızm, sapmalmzm 
ilerleyerek ülküsüne enneklir. OltdiW.lo
rim budur. Kamunuza teıeJı:kür eder ve 
evinizi, mutlu olmasını dileyerek aça• 
rmı. 

Açdq retnıimlen sonra çajnldar bİ· 
nayi gezımitler zenırin büfede ağırlan• 
mıtlardır. 

Yeni soyadı alanlar 
1 ••••••• 

Herkes Öz Türkççeden beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

* Beyko.: Y alıköy M. Dr. kayma-
kam Ali Calil> ve ailesi (Ulusoy) ooy 
adını almıtlardır. 

* Mütekait miralay F azrlın soy a<lı 
(Tonın) dur. 

* E .. ki Bursa valisi Bay Azmi Ouıer 
ve kardeşleri prof. Dr. Besim Omer ve 
Agah Omer (Akalın), Kınalı ilk mek
tep bapnualliıni Rasim ve kızı Bedriye 
(Un) ün Galatasaray lisesi mildür mua
vini Hamil'e a.it olduğunu görerek c,. 

nun yerine (Tüzün), Beyoğlu muhase
becisi Ahmet Nuri (Unan), htaınbul 
tüc<>arından Apturrıııhim ailesi Fabna, 
kızlan Pakize, Muzaffer, Fahriye, Ul-
viye, oğlu Mersinde Rifat, refik,.sı 
Emine, oğlu Macit, Tevfik, k.al'Cleıi 
Ceyhanda Zakir ( Uyoal), Zile orta 
mektep müdürü K&mil, lstanbul K&>a
taıı ve deniz liselerinde muallim Tev
fik kardeşler (Esen), Salih Zeki (.Er
gin), Hasan (Aslan), Aaaf (Selçuk), 
Hikmet (KlI'lılu), Veü< (Karaşin), 
Taci ( ı.Jn!ü), Cemil (Denizci oğlu), 
Hilmi (Berksen), Recep (Dülger oğlu), 
odacı lbrahim (Gökcel), Konya askeri 
orta mekrep .türkçe hocası Haşri, lı -
tanbul vı:ayeti m..hascıhe mümeyyizi 
Tah,..;,,), htanbul vilayeti sulh hakim
lerinden Nuri, Adana ilhtisas maıhkeme
ıi müstantiği Zeki ka..d2şler (Bilgin), 
Gedikpap ıandarma muayene komisyo
nu reisi binbaşı Edip (Eldem), btan -
bul 15 inci mektep muallimlerinden 
Bayan Maadıule ( Y alçmoğftı), Karta
lın Paıaköy baflnUallimi Bay F-.ik (Us· 
tün) soy adlarını alınıflardD'. 

* Dr. Fethi Erden - Cerralıpaşa 
hastaneı&i bakteriyoloğu Dr. Bay Fet
hi (Erden) soy adını almıştır. 

* Emniyet müdürlüğü altmcı şube 
sivil memurtanndan 2320 Fehmi (Yai
çın kaya), Akay müdürü Cemil (Ena· 
ri>n), T opkapı aanıy müzesi hesap ıno
munı Kazım, Galata posta ve relgraf 
meri<ezi mcınurlarmdu Hayri (On
der), Emniyet Sandığı mürakibi ve Is
tanbul umumi D)Cclisi azasından RaP.t, 
anası Misal, karısı Lutfiye, oğlu Cmn
lıuftyet Merkez bankası 1 ıtanbul §Ube
si §eflerinden Hüseyin Reşa.t, ve kan
sı Samime ve oğlu Salih Metin, oğlu 
lsıta:obul lisesi talebesinden Ahmed Rıf. 
kı, kızı ikinci ilk mektep talebesinden 
Zerrin ( Gökdemir) M>Y adlarını almq
lardır. 

MEMLEKETTE 

Bir katil öldUrDldU. 
ÇORUM, (Milliyet) - Bundan 

alb ay evvel Ço:111D1 hapishanesini 
delerek ve bir jandarmamızı tehit 
ederek kaçmağa muvaffak olan 
aungurlulu kürt Haydann uşakla
rı namiyle maruf Alo, jandarma
mızın mütemadi takibi neticesinde 
Yozgadın Haaanlı köyünde geber
tilmi~ir. Kaçan iki arkad&fmm 
izi üzerinde yürünmektedir • 

Çorum, jandarması bu azdı heri· 
fBı. oıtadan kaldınlmaaiyle değerli 
bir muvaffakıyet kazanDlll olmak
tadır. 

Uşak l ıstanesinde iki amanın 
gözü açıldı 

UŞAK, (Milliyet) - Ufak mem· 
leket-bastahanesi memleketin bü
tün sıhhi itiyaçlarına cevap ırerebi
lir hayırlı bir müessese haline gel

miftİr. 
Çok büyük bir bayır sahibi olan 

hastahane doktoru bay Kudnıt 
Sabri iki imanm gözlerini açmıJ 
ve bütün ameliyatlarında muvaf. 
fak OlmUflur. 

Fakirlerin tedaTiai husua.unıcl.a 
çok büyü1ı: yardımlarda bulunan 
doktor Kudret Sabri halk tarafın· 
dan çok sevilmi1tirı. 

Uşakta iddialı spor hareketleri 
UŞAK, (Milliyet) - Burada 

spor çok terakki etmektedir. Ku • 
lüpler arasında rekabet gün gün •· 
levlemnekre ve bu rekaıbet sporcu 
gençlerimizin faaliyeti için ,ayanı 
memnuniyet neticeler vermektedir. 

Ergenekon, Gençler, Şeker klüp, 
Turan kulüpleri Upğın en kuvvetli 
futbol takımlarına malik bulun • 
maktadırılar. 

Bahaarsa Şeker klüp'ün voleyvobl 
tenis, binicilik tubeleri spor ihti -
yaçlarma tam 'm.:.naıile cevap ve
rir. 

Kulüpler arasında daha fazla ça 
lıtma temin için Şehir kupası maç
ları tertip edilmif ve ikinci devre 
ilk maçı bugün binlerce seyirci hu
zunmda ve memleketin en rakip 
takımları olan Ergenekon • Genç· 

ler aras~nda yapıldı. 
()yun çok samimi ve heyecanlı 

oldu ve netice itibarile her iki la
lam birer gol yaparak 1 - 1 berabe
re kaldılar, 

Seçme 
Soyadları 

ANKARA, 6. A.A. - Türk dll~· 
raştınna kurumunun soyadları h '. 
kında bulduğu k, 1, m, n, Jisteletl 
şunlardır a ., .. 

K tluk T .. _,_~ K··ı ·· Kutlu, .. -· u ur .... n, u çur, "u· 
!üçur, Kutuu Maral, Külü:r Jnanç, lı> 

tulaman, Kümüş Tekin, Kutu!~:~~· 
Kün Bermiş, Kuturtekin, Kun 
G.. d.. K tu K.. ta "ut•Y• 

un uz, u r, un ş, ~ ""· 
Küt!ü-Küçlü, Kutuz, KuytemUZ. ıı::. 
zencük, Kuyurcak, Kuyzu, Ktıı: • 
Kübcük, Kiiçtekin, Küçtemür, ""d 
A·ruk,. Kührem, Mülhilge. 

-L-
Laçin, Lama, Levent. 

-M-
Madsar, Maçartay, Mahçiçe!'.J; 

güm -ka-, Mahim Ana, Maıııı~ 
güm, Makaraç, Malhatun .Ha-, fdJ' 
Malkav, Malkoç, Malay, Manı~-k, 
na, Mamay, Mamuk, Manaa, ~. 
Manga, Mankan, Manlacı -~-! .. ~ 
yak, Maral -ka-, Maman, -~ _' 
Masyan, Meçü, Mencik, Menı~ 
Mencutelcin - Menııütekin, M~_a 
Menge, Mengecin -ka-, Mengeli °';j, 
Manglay • MengeJ;,, Giray, Me'!.ır 
Mengüheııti - Mengüverdi, M.,...; 
cek, Mengüç, Mengükaan, M~ 
ııoğul, Mengütay, MengÜt""•;.: 
Menijo-Melije, Mente~Mintaş, ~:.r 
kit, Mete, Mihrakula. Mihyaz, ~ 
gan, Mlnksar•Biksar, Mimin. iT...-., 
~ Mmkara, Mintemür, Mocu, ~ 
Mogulgancı, Mogul Hacip, Mc:;;. 
tay, Mobul, Mon'ul, M ... uı . 
Motugan, Moyunçur, Mucuk, Mu~ 
Muglu, Mukan, Mukyen, Mund 
Munyu, Mutalu-Mutlu, Muzaça ,Jıl" 

-N-
Naçı Tarhan, Napnlu, Na&-" 

Nantu, Nama, Narinç oka-, N~ 
Nuyan. Naykı, Nayman, N~. 
Nergis -ka-, Nervat, Nikbayt.igi,_ınr 
kü, Nogay, Nohuz, Nokay, N.,...... 
lu, Nuhuz, Nurhige. 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERlYOLOJl 
LABORA TUARI ·~' 

Umumi kan tahlilitı, frengi "°". 
nazarından (WaHemıan ve Kahıı ;., 
mülleri) kıın küreyvalı sa,..ıma.ı. .,. 
fo ve ısıtma hastalıkları tet!risiı 1

1
, 

rar, balgam, cerahat, kazurat. vo 
talılilatı, Oltra mikro.kopi, buıuoi ' 
plar i111lızan. Kanda üre, ,eı.er. 1'16' 
rür, Kollestuin miktslannm il' 

yini, Divanyofo No. 189. Tel. 2o9sl 

TERCÜME ve TAP~ 
't'O uir do't'aire alt iflerıııi' 
içia Ye•i Poıtane kar111ıııd' 

V olor• banmtla 

SÜMER - BiLGi YURDUH~0 
mllracaat ediniı. Telefon: 2011 -_(~5450---~)~~~~~---J/ 
Devredilecek ihtit' 

beratı 
drpı "' emsali hayvan ~ 

lııp» halcbıdaki ihtira jçi:n ı~1 

kaleli saımyi ııniidiİri3'etinden • 
edilmiı olan 10 birincikamm 193' 
dı ve 1521 mımarah ihtira bet" 
amhteri cıWııia bulaık bu ime 
nıa devir ve ytıbut ferağ ol 
teı.ıif edilmit olmakla bu 
fazla malfımat edinmek istiyen 
hta:nbıbla, Babçekapıda T aı 
43-48 ...........ı. idarehaneye 
eylen:ıeleri ilin olUJIUr, 

ı.ta.ıbııl ikinci ticaret mııtldıtJ"" 
den: .u.=ıı inhisarlar Iataml>Ui ~ 
müdürlüğü IMlllratı Refik ~ 
li Galip ve kelilleri Suat ve 
ııieyiıleriııe 1993 lira 50 kurut,... tİ 
siline mütedair ikame olunan .ı
cari talıkika'bnda dava ol 
Şebz.adebıqında Kalenderbane 
leoinde mektep ııobk 10 No. IO 
de AJi Caliloe ıönılerilen .ı...eıti1' • 
maileybin mezkür ikametgibta ı.ııl 
madığı ve hali hazır ikam~""". 
meçhul bulunduğundan bilbolı>f ~ 
liğ iade kılındığı mübqir ~ I' 
verilen davetiyedeki meşrubad"D ıl 

tılmakla 25 gün müddetle iJane" ~ 
ligat icra.sı- ve tahkikatm 3.t.9 1 
rilıine müaadif perşembe günü .~ 
de bırakılmasına karar veriJıniş 0 J 
la keyfiyet tmliğ makamına k~ 
mak Ü-Zere ilin olunur. (5596 ,. 

lstanbul ikinci iflas menıurl~) 
dan: Malunutpap.da Y eşildİJ'C' .~ 
rakolu kaJ'ııısmda Mollotaşı ~ ~i 
ki fahılkada mevcut ve m~11~1 
torg ticaret evi şirketine aıt ~ 
sandalya, bobin, tezgah ve 5 

4 
ikinci arttırması 10 K. evvel. 93 ı 
zartesi günü saat 10 dan 12 Y'',,ıı 
dar mahalli mezkurda yapılll~b~ • 
lsteyenter."n mahWinde hazır 

61 maları ilan olunur. (5 
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Znfiye .. · umumiye, i9tihasızlık 
'<'. kuvvetsizlik halatında bü

: uJ.: f aide ve tesiri görülen Fosfatlı arkMal Hul sası Ku! lanınız. 
\O 

Her eczane~ 
\1\ 

de satılır. 

~ 1 lostolığı has ~b i le işidllmesi sabırsızlıkla beklenilca lcıymetll mıığannlyc 

BAYAN HAMIYET'İ 
Bu akşamdan itibare• 

Eski L O N D R A Yeni T 0 R K 
._ ____ lokanta ve birahanHlııde dlııliyecekslııiz. ____ .. 

Boş Durma, Para Kazan 
Salı ve Cumartesi günleri saat 18 • 20 Tıicaret derolerine devam edenler 4 

ay .onra imtihandan eeçerek MUHASEBECl ŞAHADETNAMESI ALIR. 

TÜCCAR n BANKACI OLUR. Programı alınak ve kaydolmak için 

Alemdar park caddesinde No. 23 Ameri<an Ticaret denanesine müracaat 

Hususi ders de verilir. Ucret yanya indirilmiftir .• 1581 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

İSTANBUL ACENT ALICI 
Lim.. Han, Tel.lan: 22925. 

Trabzon yolu 
S k vapuru 9 

8 arya Kanunuevvel 
PAZAR eiinü saat 20 de Galata 
tıhbmmdan kallmcak. Gicliıte Zon· 
ırııldak, lnebolu, Ayanc:dı, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlanı iliveteıı Of, n Siinneneye 
uğrayacakbr. 

CİCİ DUDAKLIK 
Dünyoınnıı en ııbit 

dudak boya11, 

FARUKl'ıiiıı CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te
maala ıllinmeı. Va
kaaH hile ;ıkmıL 
24 nal dudakta kaili'. 
Tecrübem koıaydır. • 

Depo•u ı Sultaııhaınıunında 
FARUKi GÜZEL KOKULAR 

ıııaiuuıdır .• 

lstanbul .ikinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı panıya çeniJ. 
lllesi nıubrı..r olup yeminli ehli vukuf 
~ -..Una (bin dokuz yüz 
elli) linı la~ takdir olunan Beyoğ • 
!unda Feriköyünde Kurtulut cadde
•inde ı, 6, 8 No. Lorla murııl<kam ve 
ı3o metre munılıhen•da bulunan bir kı
ta araanm tamamı açık artbrmaya va
zedilmiı olup 9-ı-935 tarihine miiıacfif 
çar§ad>a günü saat 14 ili 16 ya kadar 
dairemizde birinci açık arttırması icra 
kılınacakbr. Arttırma bedeli kıymeti 
ınl>bammeneeinin yüzde yetmit be§ini 
hulduğu aurette me:ı:ıkür eayri menkul 
11\Ü§terisi ulıtesine ihale olunacaktır. 
Aksi takdirde llQD aıttıraruıı taahhii<lü 
balı:i kalmak ÜZ<ft 24-1-935 tarihine 
Dıiia.adif perıenlbe günü saat 14 ten 16 
Ya kadar l<eza dairemizde yapılacak o
lan ikinci açık arttınnaamdan dahi art
tırma bedeli kıymeti mıdıammeneUn.in 
Yüzde yetmiı be;ini bulmadığı takdir • 
de satış 2280 No. lu kanun ahkimma 
tevfikan geri bırakılacaktır. Arttmnaya 
iştirak ebnek istiyenlerin mezkur gay· 
ri menkulün kıymeti mubammancsinin 
Yuzde yedi buçuğu niabetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat 
""'ktubunu hıwnil bulumnalan lazımdır. 
Hakları tapu ıicillerile sabit olnuyan 
İpotekli alacıııklılarla diğer ali.kadarla • 
ıın irtifak hakkı sahiplerinin bu halda
t'int hususile faiz ve masarife dair o • 
laıı iddialarını ilan tarihinden iti>aren 
Yİ.-nü gün zarfında evı-akı mü.,,iteleri • 
le birlikte daireye bildirmeleri lazım -
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicille
ri le ıabit olmıyanlar .atış bed"linin 
Paylaımasından hariç kalırlar. Müte • 
rakını vergi, vakıf icaresi tan:ı:ifiye ve 
tenviriyeden mütevellit belediye rüsum
ları müşteriye aittir. Daha fazla malü
tnat almak istiyenlerin ıo.ı2-934 ta • 
rihinden itibaren herkesin cörebibnesi 
İçin dairemllde açık buluutlurulacok 
olan arttırma ıartnameaile 933-232 No. 
lu dosyasında mevcut ve mahalli mez. 
kürun orsal, me...ha ve sairesini havi 
vaziyet ve takdiri kıymet raponınu gÖ· 
rü., anlryabilecc.klai ilan olunur. 
_________ (5593~ 

Beyoğb dördüncü sulh hukuk mah
keme inden: 1 - Mahcur A vril Lam
b 1disın S ı l hissesine usi olduğu Tak
aı~de Huseyin ağa rnalıalleıindo Kar • 
ı:a rokağındaki e<:,; 8 yeni 10 n:.ımaralı 
evd .<ı hıssesi arttırma suretile 5-1-35 
<:.ıır.arleıi günü saat 15 ten 16 ya ka • 
dar r11ahkeınenW:.dc satıla~tır. 2 -
l:.vin S 1 hissesine üç yüz elli lira de
ı:er 1<onmuşhır. 3 - Arttınna .b~deli 
oran d~ğerıoin yii:ı:cle yetmiş beşmı bu
l, r•a o gün satış yapılacaktır. Bulmaz· 
"' ~n sor arttıranın taahhüdü baki 
ltainıak üzere ikinci arttırma 22-1-935 
t~ınartesi gwıü saat 15 len 16 ya lı.a • 
Ci..tr yaps?aaU. ve en çok arttırana ıatı
.... ....__~ır. 4 - Arttırmaya gireceklerin 
~1.ısal ir bankanin teminat mektubu
llu veya oran deet.rinin yüzde yedi bu· 
Ç~gu ıusl>etınde teminat parası eetir • 
r:ıeıcı·ı gerdctir. S - Arttırma ~ası 
•~tış gı.inündeo b ' eün içinde vcTile -
<tktir. Verilmezse arttırma bozulacak 
v fiyat farkı zarar ve faiz hiikwnsüz 
c arak k.ndisindm alınacaktır. 6 -
L • üzerindeki ipotek sahibi alacaklılar 
ile di ~r alakadarlar ev uıeriadcl<i hak
l•rını u'>at için ilin gunünden. batla. · 
Yarak yinni gün içinde veoikalanle 
rnalıl<tmeye ır .racaat etmelidirler. Et
tnezlerse b.::C!an tapu ıicillerile oabit 
olar.uyanlar satış becldinin paylaflD& • 
llndan hari<; tutulacaklardır. Arttırma 
tartnamesi mahk..- divanhanesine a-
11.lnu,tır. 

;tanbul Levaz;:m Amir- 1 
i Satın Alına Komisyonu 

llinları 

-------------------~ı Levaznn Amirliğine bağlı 
lataat için 32 ton Sabuna veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlığı 11-12-934 salı gÜnÜ 
saat 14,15 de yapılacakbr. Ta 
!iplerin teminatlarile T opha
nede Satınalma Komisyonu
na gelıneleri. (675) (8363) 

• • • 
Bir numaralı Dikim evi i

çin 440 adet dikiş 30 adet ilik 
5 adet kesim makinesile 13 
adet motör ve elektrik tesisa
tı için muh.e!if miktarda ma
kine malzemesi 29-12-934 cu
martesi günü saat 15 te kapa
lı zarfla alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gÜn 
öğleden evvel ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saat
ten bir saat evvel teminatlarile 
tekliflerinin Tophanede Satm
alına Komisyonuna vermeleri. 
(674) (8364) 

• • • 
Maltepe Askeri Lisesi ihti

yacı için Amirlik anbarmdan 
verilen 4 Birinci Kanun 934 
boş levaznn ayniyattan 
(242439) No. lu Askeri Bay
tar Mektebi icin verilen ayni. 
yattan da (70437) No. lu iki 
adet levazım ayniyat makbu
zu zayi olmuştur. Zuhurunda 
hülanü olınadığı. (6E:•9) 

(8333) 
••• 

Levazım Amirliğine bağlı 
bir numaralı dikim evi için 
15 kalem çorap makinası mal
zemeleri 10-12-934 pazartesi 
günü saat 14 de pazarlıkla a
lınacaktır. İsteklilerin T opha
nede Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. (636) (8086) 

9059 

Askeri Tıbbiye mektebi
nin çc:.maşır makinasmm lü
zumu olan malzeme 9-12-934 
pazar günü saat 14 de pazar· 
lıkla yaptırılacaktır. İsteklile
rin Tophanede Satmalına ko
komisyonuna. (640) (8088) 

9660 .. . . 
Levazun Amirliğine bağlı 

lataat için 2000 kilo Pirinç 
Unu, 2000 kilo Nişasta 
9-12-934 pazar günü saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin Tophanede Sa
tınalma Komisyonuna gelıne-
leri. (652) (8208) 

9703 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağh lataat ihtiyacı için 20 
ton lahana, 38 ton pırasa, 25 
ton ıspanak, 12 buçuk ton kar
nabahar, 4 buçuk ton kerevi -
ze verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 8 - 12 - 934 cumartesi 
günü saat 14,15 de pazarlıkla 
alınacaktır. isteklilerin Top -
hanede Satınalına Komisyo -
nuna gelıneleri. (654) (8239) 

9749 
• • • 

Levazun Amirliğine bağ
lı lataat ıçın 100 ton pi
rincin pazarlığına talip çılana
dığmdan 9 - 12 - 934 Pazar gü. 
nü saat 14,15 de pazarlıkla a
lınacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satmalma Komisyonuna 
gelıneleri. (658) (8244) 

9750 

Selimiyede Askeri Satın 
alma Komisyonundan: 
Apğıda cins ve miktarı ve ihale günleri yazılı 3 kalem 

Erzak pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin teminatlari
le birlikte Selimiyede Satınalmıı Komisyonuna gelmeleri ilin 
olunur. (8335) 

Cinsi 
Un 
Patates 
Yoğurt 

Miktarı 
10000 kilo 
10000 kilo 
11788 kilo 

İhale Tarihi 
• • 8- 12-934 cumartesı 

8-12-934 cumartesi 
12-12-934 çarşamba 

Saati 
14 
14 
14 

lzmi t: Üssü bahri Sa tınalma 
Komi yonu Reisliğinden: 

3500 kilo Beyaz Peynir. 
3500 ,, Reçel 
1450 ,, Tel ve Arpa Şehri)~ •. 

Deniz efradının ramazan iyelik ihtiyacı için kapalı zarf 
uıulile 3 Birincikanun 934 tarihinde yapılan münakasada fiat 
lar haddi itidalde görülmediğinden 8 Birincikinun 934 cu
martesi günü saat 1 O da açık eksiltme yapıalcaktır. 

Taliplerin İzmitte Ossübahri Satmalına Komisyonuna 
müracaatları. (8321) 9866 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundanı 

Komisyonumuza merbut Haydarpaşa Lisesinin 1200 
toıt Kriple maden kömürü ile Yazı tahtası, Smıf dolabı, iki te 
kerlek üzerinde 3 parçadan mürekkep Merdiven, Yazıhane, 
ilin tahtası, yemekhane dolabı, kanepe koltuk takımı ve ye
mek masalarının 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba gÜ 

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

9606 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Açık eksiltme ile 4400 kilo 
Dört bin dört yüz kilo kuru 
üzüm alınacaktır. Açık ek&ilt
mesi 27 Birincikanun 934 per
şembe günü saat 16 dadır. Nü
munesi ve bağlantısmı görmek 1 
isteyenlerin her gün ve açık 
eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte birinci pey akçe
lerile beraber Çorludaki Ko
misyona gelmeleri. (690) 

(8365) 
• • • 

Hastane için açık eksiltme 
ile Dört bin ikiyüz dokuz kilo 
4209 kilo yoğurt alınacaktır. 
Eksiltmesi 27 Birincikanun 
934 perşembe günü saat 15,30 
dadır. Bağlantısını görmek is
teyenlerin her gün ve açık ek
siltmeye gireceklerin belli gÜn 
ve saatte birinci pey paralarile 
Corludaki komisyona gelınele-
;i. (689) (8366) 

• • • 
3-12-934 açık eksiltme ile 

satın alınacağı ilan edilen 117 
adet maden kömürü sobasına 
işbu giinde kimse talip çıkma-
dığından açık eksiltme 
13-12-934 perşembe gÜnÜ saat 
14 de yapılacaktır. MezkUr 
gün ve saatte teminatlarile be
raber İzmitte Satmalına K..:ı
misyonuna gelmeleri. (687) 

(8358) 
• • • 

Burnova ve Gaziemil'deki 
kıt'at ihtiyacı için 360000 üç 
yüz Altmış bin kilo arpa kapab 
zarfla münakasaya konmuş· 1 

tur. İhalesi 9-12-934 pazar gü 
nü saat 11 dedir. Şartname3ini 
görmek isteyenler İstanbul Le 
vazım Amirliği satınalma ko
misyonuna ve iştirak etmek 
isteyenler ihale gününden bir 
saat evvel Burnovada Askeri 
Satınalma komisyonuna gel
meleri. (613) (7847) 

9635 
• • • 

T ekirdağmm kapalı zarfla 
münakasaya konulan 21,000 
kilo pilavlık pirincile 21,000 
kilo çorbalık pirincine ihale 
gÜnÜ olan 13-11-934 tarihin
de verilen fiatlar ve Tekirda
ğırun a.çık münakasaya konu
lan 25,000 kilo nohuduna iha
le günü olan 12-11-934 tari-

hinde verilen fiat Kumandan 
lıkça gali görüldüğünden pi
lavlık ve çorbalık pirinçlerin 
14-11-934 ve nohudun 
13-11-934 tarihlerinden itiba
ren bir ay zarfında pazarlıkla 
almmasına karar verilmiştir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
isteyenlerin her gün ve müna
kasaya iştirak edeceklerin de 
13-12-934 ve 16-12-934 tari 
hine kadar her gün Komisyo 
na müracaatları. (630) 

(7920) 9642 

• • • 
İsparta Fırka lataaları i

çin 24800 kilo sade yağı kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konulınuş
tur. İhalesi 15-12-934 saat on 
da yapılacaktır. Şartname gö
receklerin Isparta, Ankara, 
ve İstanbul Levazım Amirli
ği Satmalma Komisyonbrm 
dan görebilirler. Eksiltmeye 
iştirak edenlerin şartnamede 
yazılı muvakkat teminatlarile 
birlikte şartnamede gösterilen 
nümuneye göre teklif mektur 
larile ihale zamanından evvel 
Isparta Komisyon Reisine tes
lim etmeleri veyahut zarfı mü
hürlü mumu ile kapatılmış 
olmak prtile iadeli teahhütlü 
mektup halinde Komisyon 
Reisliğine gönderme!eri. 

(646) (8026) 9652 
4 • ,. 

Müteahhit nam ve hesabı
na 1900 kilo Zeytin yağı de
f' aten alınmak üzere eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme gÜ· 
nü 17-12-934 pazartesi günü 
saat 14 tedir. Bağlantılarım 
göreceklerin belli gün ve saat
te pey paralariyle Çorludaki 
Komisyonumuza gelıneleri. 
(650) (8093) 9663 

••• 

Babaeski lat'atı için 245 
ton kuru otun ihalesi 18-12-
934 saat 14,30 Hayrabolu 
kıt'atı için 245 ton kuru otun 
ihalesi 18-12-934 saat 15 te 
Hayrabolu lat'atı 232 ton 
Arpanın ihalesi 19-12-934 
saat 16,30 tehir edilmiştir. İs
teklilerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte satm· 
aln1a komisyonlarına müra
caatları. (685) (8327) 

9868 

1 

Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
1 - Askeri Liselerimizden lstanbulda bulunan kuleli 

Askeri lisesinin 9 cu smıfına 183, Maltepe Lisesinin 9 cu sı
nıfına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9 cu sınıfına 
116 kişi daha alınacaktIT. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin
ci sınıflarına da bir mıktar talebe daha alınacaktır. Onuncu 
ve bilhassa onbirinci sınıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
tır. 

2 - İsteklilerin mezkUr mektep Müdürlüklerine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ev
raklarını tamamlamaları 18.zı mdır. 

· 3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe me· 
zun bulundukları sınıfların bütün derslerinden imtihan edilir
ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe alı 
nırlar. Hususi mekteplerden - mezun olanlar hakkında aynı 
muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve Askeri mekteplerden 
çıkarılınış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil Liselerde ikmali olanlarla smıftan dönenler a
lmınaz. 

6 - Dokuzun,''. sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
Onuncu sınıfa 16-20 On birinci sınıfa 17-21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşmı büyülten veya küçülten 
mektebe alınmaz. 

8 Evrala mektebe giden talebe mektep tarafından da
vet vuku bulınaclıkça mektebe gitmemelidir. Ak&i takdirde 
mektebe kabul edilınemesinde n dolayi mektep 1 dareleri 
mes'ul olınadığı gibi avdet ma sraflarmı da kendisi vermesi 
lazundır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey' et bulunma· 
ması hasebiyle muayenesini ta marn yaptırmayan talebe melde 

be çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlathrılır. 
Ve Sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan görülmezlerse mekte 
be alınıriaz. Bu gibi Talebenin dönmüş masrafları da kendi
lerinf" aittir. 

10-Taahhüt senedi vermek için velisi olınayan ve 18 
yaşını bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşmı bitiren talebe
nin kendisi taahhüt senedi verebilir. 

11 - Evvelce Askeri lise le!'e girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanının da kaz anamadığmdan dolayi mekteple 

re alınmayan talebe ellerinde bulunan evraklarım derhal ev
velce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve oradan alacak 
farı emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
• 

Banka __ ome..- iyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçe i : 580,000,000 Liret) 

Traııellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret Frank ln,Tiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 

' ' o k ı· . 1 bu çekler aayesinde nereye gitseniz paranızı ema ı emn~yet e ta-
••r ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ,ehırde otel
lerde vapurlarda. trenlerrle bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden ba~ka kimsenin kullanamayacağı bir 

şekilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) ) 5 (' 

Ist nbul Gümrükleri 
• 

Başmüdürlüğünden: 
' 

Baş Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Gümrüklerinde 
acık 12 lira aylıklı katiplikler için 13-12-934 perşembe gü
n~ saat 13,30 ta müsabaka inıtihanı açılacaktır. İmtihana 

girmek isteyenlerin memurin kanununun 4üncü maddesinde 
ki şartları haiz olmaları ve en aşağı orta mektepten mezun bu 
lunmaları lazımdır. Müsabaya gireceklerin nüfus hüviyet 
cüzdanı, Mektep Şahadetnam esi Askerlik vesikası, aşı ka
ğıdı sıhhat raporu hüsnühal kağıdı ve evvelce bir vazifede 
çalışmışlarsa oradan aldıklan bon servislerle yukarıda yazılı 
perşembe gününden evvel İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlü
ğüne dilek kağıtlariyle müracaat etmeleri ve bu vesaiki ibraz 
etmedikçe imtihana kabul ediln1iyccekleri ilan olunur. (83421 

Yüks k -· bendis ek tehi 
Komisyonundan; S tınalm 

l - Hademe kundurası 
2 - Elektrik tablo vazi yesi 
3-Bakalit 
4 - Elektrik tesisatı 
5 - Fizik Alatı. 

Yukarıda yazılı mevat 15·12-934 cumartesi gÜnü saat 
14 te pazarlık suretiyle alınacağından taliplerin bu baptaki 
müfredat cetvellerini görmek üzere mektep idaresine müra
caatları ilin olunur. (8346) 

Eskiıehir Vilayeti Muha~ebei 
Hususiye Müdürlüğündenı 

Memleket Hastane ine al macak 2007 liralık ilaç 
1-12-934 tarihinden 20-12-934 perşembe ı,~ıü saat 15 der 
ihalei kat'iyeıi icra lalınmak üzere 20 gün müddetle münaka 
sava verilmiştir. Talip olanların yevmi mezkllrda Encümeni 
vilayet kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. (8344) 
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Şekerli olanlara ekmek, francala ve niıastalı madd~lerle şeker ve ş-eker mamulatı zehirdir. Zayıflamak ve şişma;.-lıktan ku;tulmak için -m~tl; - . 
ır 

Haaaıı Gluten ekmeklerini ve Hasan Gluten biıküitlerini T• Gaun Hlulen makarna, Easan Glute~ un ve ıehriyelerini vıı Hasan diyabet ıeker ile Hasan c!i~ ab<ti!t: çlko'.ataaını kcr'.ımadan bol bol yiyiniı 
Bttiln dtınye aan'at ve rekabetinde muvaffak olan Haaan Gluten ma111allb ATrupa bllhaua Romanya piyasasında mlil hİJ rol oynamaktadır. Haaan deposu İatanbul Te Beyoğlu, Büyü~ bakkaliye ve eczanelerde bu'uııu 

Eter evinizde antensiz, top· 
raksız ve ziya ile ayar 

•ılllen HAHIKI BiR 

K 
radyosu tesis ederseniz 

. ÇÜNKÜ sızı EvlNIZE 
BAÔLAR 

Sah, mahalli: Nurattln ve Şkl· Ankara 

Sahibinin •••I A. Yatter ve Şkl. lzmlr 

210 letlklll caılıle•!, Beyollu M. Mahir, z•n•ulılak. 

Elektrik . Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiyatlarda Tenzilat 
• 

S A T 1 E' de 
VE ES İYE SATIŞ 
Liıeler Alım Satım 

Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinin Leyli 

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

Deniz yolları 
Ace!t~e~ ,E.!!Jy Ek~!baıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürda.-de im--· Han. Tel. 22740 ~--illi 
SİZE İYİ BİR NASİHAT .... 

MERSİN YOLU Evinizde lambalarınız hergün as~ari 
INEBOLU vapuru 9 Birinci 
Kanun PAZAR günü aaat 10 
da Menıine kadar. (8352) 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 8 Birinci 
Kanun CUMARTESİ günü 
saat 18 de İzmire kadar. (8353) 

BEŞ SAAT YANAR 

KARADENiZ YOLu 

u zaman zarfında en az elektrik sarf et. 
mek is terseniz evinizin her tarafına 

VAT AN vapuru 8 Bi?ıinci 
Kinwı CUMARTESi günü 
saat 18 de Hopa'ya kadar. 

(8354) 

Devredilecek ihtira beratı 
cMad..,i Milfürfer Tesaireden kükürt 

istih&ali» baldunılalö ihtira i~ lı.tuat 

V ekileti Sanayi Miiclirlüğünden iıtihsal 
edilnıOt olan 10 Birinci Kanun 1932 ta
dı n 1522 numanJı ilııtira berabnm ih
tiva ettiği fKıkulı bu t<ere baıl<a-ına de

vir wyMıut icara Yerileceii teklif edil • 
......ıe bu ııu.u.ta fula malllınat edinm<A< 
ioteyeoı zer.m. ı ........ r c1a, Babc;iılıiııı>•'. 

da Tll! H....!a 43. 411 llUlnM'tW Jdare. 
ııa-re müracaatlaın ilan olunur. 

(5484) 9801 

Devredilecek ihtira beratı 
«H- yekpare ham tie ...lııdı o&ıınl< 

lnıll..ulaın - 1 1
py 

1 1
' •••• ki ihtira 

için !~at v .-ıeti S-.yi müdiriydin
deoı idısal edilmiı olan 2 B:irinci Ka
nun 1930 tarih n 1175 n.-alı ii.tira 
berMmnı ih.,,a ....... lıoulıuk "'1 kere 
~- ciMir _,..ut icara verilmeoi 
tddif edilmdı:ı.. h Ha ı... busu•ta fG· 
la malômat e~ Mteyen zevatın h
tanbul' da, B.bçel<apı'o Taı Hanında 
43 • 411 n.......ıan. miinıld<am idarei>a· 
neye müracaat eylemeLeri ilan olunur. 

(5485) 9802 

KOYUNUZ 

o 
o 

ZA YI - Galata gümrüğijnün 15-2-
34 tanlı ve 18274 No. beya..............U 
zayi olduğundan yeniıi tanzim edil~ 
ğinden eokiıriııön hükmü kalmadığı ilan 
olunur. Avayu Peliıt.i Kel!. 9i~eti Sul
Wıbommıa Atir d . ...ı.aı. 89. (5686) 

Bay A. Şükrü Esmer'in gazetemizde çıkan seyahat notları kitap ~eklinde ba· 
sılmıştır. 200 sayfalık bu ese- 50 kuruş fiyat konmuştur. Satış yer : 

re herkesin okuyabilmesi için Muallim Ahmet Halit kütüphanesi 
. ~ '\, :+ 1 • )... "~ • • ' • • ~ ,._, 9f'6 . 

-A-=-=:--G-=--=---=-:--------:;;~:---\' v E R L ı M A L ı 
--nLA CEVAT 

Soğuk alğınlığı, nezle, ıiyatk, bat v• diş 
ağrıları iç"n en fayC:alı v• müsekkin 
iliçtır. Bl\tün ec:ı:anelerden 1 I 6 I 12 l;k 
orj:aal madeni kutularda olmak llzere 
isteyiniz. 

1raıt s.ıti 
•e '"Eno• I 
•ımlıtril• 
ctlkeUn1 
b.bri.lı:U.19 .,....,. 
~.11dı.ar, 

Eyi "fe tun bit sihhat için 
muntazam bir hazİm lizimdir. 
Taili müleyyin ve taami l!tif 
olan Eno's "Ftılit Salt"' size 
lnmu temin, uıideyi takviye 
'°c barsaklari tanzi~ eder. 

" 

' 

Dünyanın en sağlam 

L i S T 1 L E R 1 
ISLAVEO 

Ve son moda 
KADIN - ERKEK • ÇOCUK 

yerine başka 

m•rka verlyo rıarl 

Aldanmayınız. 

;SOSONLARI 
GISLAVEO 
markasına ı:flkkal 

ediniz! 

Ttırkiyedeki Yerli Mallar Pazarlarıada Te umum kundura 
x. l d 9.' 86 Ntan ma5 aza er a arayınız. 

KARYOLA 
Uke, bronz, nikel ve çocuk karyolalarının 
envaı çeşidini ucuz fiyatla lstanbul Riza paş~ 

yokuşunda 66 No. 
ASRI MOBiL YA MAGA.ZASINDA 

bıılabilininiz. Telefon: 23407. AHMET FEVZİ 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi Hissesi Hisseye göre JJ\ 

Ne. !J hammen kıyıtle 
1064 Büyükdere Büyükdere Büyiikdere Cad. 367 Kagir hane ve dükkan 5/60 340 T. L· 
1226 Yeniköy Yeniköy Köybaşı Cad. 2-262 Ahşap hane ve dükkan 1/2 1500 " 
1566 Büyükada Cami Hacı Necip 3 Arsa metresi 73,75 Tamamı 442 " 
3357 Kadıköy. Osmanağa Gazi Osmanpaşa Eski 31 ,, ,, 167,50 ,, 670 " 
3391 ,, Rasimpaşa Bayır 54 Oda ve kuyulu arsa metresi 115 ,, 460 " 
3392 ,, Hasanpaşa Abdülhalim Memduh 16 Arsa metresi 78 ,, 312 " 
3401 Kurtu~uş Kurtuluş Omnzdaf 22 E. ,, ,, 153 1/ 2 153 " 
3413 Bekci Mahmut 14 ,, ,, 100 Tamamı 600 " '' ,, .. 
3462 Beyoğlu Hüseyinağ~ l<ı'burnu 34-36 ,, ,, 32 ,, 276 " 
3577 Ayvansaray Hacı Ali Bakkal ve Aktar 1-3 ,, ,, 50 ,, 50 " 
3777 Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat ve Tahta-- 6 E. 8 Y. Bostan odalar ve kuyu met- 5/ 360 134 " 

..... ..----------------------- köprü Cad. resi 13386 .. a• 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya g"vrimübadil bonosile ödenmek uzere yukarıda evsaf\Y Umumi Neşri)•at ııe Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. zılı gayrimenkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. lha!eleri 13-12-934 perşembe günü saat on dörttedir. (7961 


