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Soyadlarının birbirine ben
zememesini gözden geçirmek 
ve anlaşamamazlıkları düzelt
mek için bir komisyon kuruldu 

Sahip ve Başmuharriri: Sürt Meb'usu MAHMUT. 

Yugoslavyanın Macaristan 
hakkında verdiği nota tetkik 
edilmektedir. Lort Eden mü
tevassıtlık yapıyor. 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. 

Kılık Töresi 
Ve Yunanistan 
Değitimimizi bütünleştirmek i

çin yaptığımız kılık töresi her ül
kede iyi kartılandı. Amerika gi
bi laik ülke hasmı bunun derin an
lamı üstünde durdu. Laik olmıyan 
ülkeler de amacımızı anladıkla
rını söylediler ve ileri doğru yü
ıiiyütümüzde bunun çok değimli 
bir adım olduğunu bildirdiler. 

Ancak bu kılık değitimimizin 
hiç beklenmedik bir yandan fena 
~ılandığını acınarak görüyoruz. 
.Yunan kODlfu ve bili,iğimizin 
(dost) basını bir kaç gündür 
hu yüzden atet pü,kürüyor. Atef 
Pii$kürüyor yerinde kullanılmış bir 
sözdür. Elimize geçen Yunan ga· 
zetelerinde bizim için ağıza alın
llıaz sözler kullanıldığını görmek
teyiz. 

Ortada. bir anla.taınaınazlık ol
duğunu söylemek gerektir. Çünkü 
bir takım Y una.n gazetelerinin 
göstermek istediği gibi, kılık 
töresi ortodoks papaslan için 
yapılınış değildir .Bu bocayı da 
hahamı da, papası da içine alan 
genel bir töredir. Değitimimizin 
değimli bir kımıldamnasıdır. Tür
kiye'nin değitimini yakından ve 
İnceden araştıranlar bu kımıldan
lllayı yapmak gerekliği kartısın
da bulunduğumuzu a.nlaınışlardır. 
Bu, bizim için gerekli bir iç sıya
ıa iti idi. Bu gereklik kartısında 
ıhulunduğumuz göz önünde tutula
cak olursa, bunu, herkesi içine a
lıp ta ortodoks. papaslarmı dışar
da bıraıkacak bir kurum ve biçim
de yaptığımız düşünülsün. Böy
le bir iş olabilir mi kli? 

Bu kmamsıma (tenkit) daha 
uzak bir ülkeden gelmiş olsaydi, 
bizi anlıyamadılar deyip geçecek
tik. Ancak Yunanistan ile aramız
daki bilişiklik, çok ilerilemiştir. 
Yunan basınının bizi iyi tanıması 
gerektir. Biz Türkler Yunanistan 
için kanımızı bile dökmeyi göze 
alrnıtızdır. Geçenlerde bir takım 
Bulgar çerileı<i Yunan sIDırmı ge
çerek Yunan toprağı içine s.aldmş 
ettiğinde, bunun acısı Yunani&tan 
lcadar da Türkiye'de duyuldu. 
Ne acıdır ki Yunan basınının kıbk 
töresine kartı yazılan, Türk bası
JUnm Yunan &a1"lağmı benimsediği 
Lir ça~da yazılıyor. 
r Öle yandan fUDU da göz ÖnÜn· 
ije tutınak gerektir ki, Yunan ba
•ını bize karşı krf kırtılmış olaıbi
lir. Bu kıtkırtma kaynağının da 
bizim ülkemizde olduğu aöylense 
~a.yız. unutınayız ki böyle işlerı 
önceleri de yapılınıtb. Bunlara kar
tı timdilik aöyliyeceğimiz tudur 
ki, bu ülkede din sıyaaa uğrunda 
kuHanı1amaz. Bunu kendilerinden 
Önce ba.tkaları da ya.pmıya ça.lış
tllJl ve yürür it olmadığını canla
rı yanarak öğrenınitlerdir. 

Biz bu yazılan yazılarla, Türk.
Yunan bilişikliğinin sarsılacağına 
inananlardan değiliz. iki uluswı 
dileklerine ve amaçlarına uygun o
lan bu bilişklik,çok derin ve s.ağlam 
teınele dayanmaktadır. Ancak si· 
Jasa.l olan bu bilikliği iki ulusun 
Yüreğinde köklef1Deaİ için uğra.tı
Yoruz. Bir kas,. metre kaftan ile bir 
külah bu uğurlu ça.lıtmamızı du
taklamasm. Dütüncemiz yalmz 
budur. 

:A. Şükrü ESMER 

lürk - Fransız 
Dostluk komitesi 
Fransız parlamentosu 
da bir toplanb yopb 

' ~ . 

İki memleket arasındaki mü
llaıebatin iyileştirilmesi için 

bir büro kurdu 
P ARiS, 7. A.A. - Geçenlerde 

M. Heryo'nun kurduğu Türk-Fnı.n
•rz parlamento komitesi ile harp· 
len evvel kurulan ve timdi tekrar 
Yenilenen Türk-Fransız komitesi 
diin parlamentoda mütterek bir 
lop!antı yaparak iki memleket ara
•ı:ndaki münasebetlerin eyileştiril

·ınesine devam için el birliğiyle ça-
lıtmaya karar vermiş ve bunun i
çin de muvakkat bir büro kur
rnu~tur. Büronun başkanlığına say
lav E1 yen Fujer ııeçilmi~tir. 

Müdür : 24318. Yazı İtleri müdürü : 
Jdare •e Matbaa : 24310. 
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Bayazıtteki Mitin gte @abalık- İffet Halinı söylev söylerken Kadınlar Cmnhuri yet abidesini önünde 

Bütün lfadınlar sevine icinde ı1 Sarre' da inzibat mes' efesi 
• 
Istanbul kadını dün heyecanlı bir rni- _Almanya uluslar arası bir 

kuvvete taraftar t:ingle şükranını izhar etti 
Cumhuriyet ve Taksim meydanlarında toplanıldı, lngiliz murahhası Jeneral Temperley Sarre'a 

g~nderilecek lngilizlerin hazırlığı ile uğraşıyor 
nutuklar söylendi, abideye çelenkler kondu , ... ------ı" lngiliz 

Bütün yurtta 

Kadınlarımız 
Bayram yapıyor 

ANKARA, 7 (A.A.) - Türk 
kadınma aay/av aeçmek ve .seçil
me hakkının Büyük Millet Mecli
since kabulü memleketin ha tara
fında büyük sevinç doğunrwftuT. 

Dün bütün tehirlerimizde kadrnlar 
toplanarak bayram yapmı§, Ata 
Türk'e, Büyük Millet Meclİ$İne, 

Cumhuriyet Hcrlk Fırkasına, büyük -
lerirrıUe teıekkür ve bağlılık tel
graf/an çekmişlerdir. 

htanl>ul kadınları, saylav aeçmek ve 
ıoeçilmek haıld<rru Jrendilesine veren ka
nunun liÜyÜk Millet Meclisi tarafından 
lrıobul edilmesi üzerine, Dün ...balı aaat 
10.30 da Beyaz:rt Cunllıwiyet meydanm
da bir toplanb yapnuılardır. Sıılıableyin 
havanm iyi dl.nası, toplantıya iyi bir 
maı:rzara vem:ıİ§Iİ. 

Saat ondan itmanm kadmlaır meydan
da toplanmağa lıaıladılar. Univenitenin 
meydana bakan dıt kaıpnı ÖnÜne bir hi
tırl>et kÜJ'$ÜsÜ lrorvnuflu. Gelen Nn>m>lar 
ara11nda Şehir meclisi kadm azalan_ Ka
dm Birliği izalan, Uaiven.ite -.e yiilıılek 

TA BUt .. ıiİ VE 

Saadet söylev söylerken 
me1rt..,1.,,. ku taldıeoi, H;ı;•i·!ıen- sa· 
nat .,..; izalan, Çocuk .,.;, geme ....,_ 
..., anneler bıiriiği Bzalıırı, Ta hastaha
lıaal* lııunşia le.- cemiyeti .... claboı lıir 
çok .__.... lıadmlarımız ~ 

1 
Atatürk ~ Dış hakanının 

Türk Kadın birlig"inin Verdiği izahat 
CENEVRE, 7. A.A. - Alma:rıı biilrU-

te J ya zl 11 D ft cevap verdi metinin muvafakati elde edilmiı 't'e İn· 
KaJınlar birl;;ı.; il-kanı La- zibat tedbirlerile meşgul olmanın artık 

...,. --ı> uluolar cemiyeti konseyine ait bir it ola-
ti/e Bekirin tel ya.z&nna Ata- rak kalmıt olması clolayisila "Saırre,, me· 
türk fU telyazışile cevap ver- ııelesi bilkuvve halledilmit addedilmd<te-
miftİr: dir. 

La.tile Bekir /sık LONDRA, 7. A.A. - Avan kama-
Türk KaJınlar biTliği rasmda M. ı:.a-bury tarafından _...tan 

bir ıuale cevap veren Sir John Saymen 
lstanbul Sarre plebiütine müteallik nzlapnırlar 

Erdemli TÜTk kadınlığının ye- hakkında beyanatta bulunmuı ve allaı· 
ni ral1Jma yolunda kendine Jü- lanmıflır. 
fen büyük ifi güvenle baııara- Hariciye nazırı, M. Aloisinin reisliği 
cağına kuşku yoktur. 1 altmdaki üçler komitesi mesaisinin nail 

olduğu munffakiyeıti medhetikten sonra 
Rei&icumhur ba komisyomm Fransa ve Almanya la· 

Atatürk rafından kabule ıayan görülmüt ve uya-

Sir Con Saymeıı 

S'ır Jobn Saymen, Sarr'm istikabli i ~e 
en ziyade alakadar olan iki memleketin 
göstermiı oldukları tep'İki meıai zi.hni-

( Devamı 2 inci sahifede) L-ıı•---------- da bulunmuı ve bu hususun berkeoi 
Eminönü K.aymakamı &y Raif ıe gel- memnun etmiı olduj-unu söylemiftir. 

mİftİ. ~~-=-..,,,..:...~:...=-=;..._;.~~,,;,,.,,~-=~~-=~~~~~~ 

Saat on bire doğru c. H. F. Istari>ul D .. k .. ·ıt ları 
ftlayet idare heyeti reösi Bay Cemal, Gi- un u şı maç 
reaon meb'usu Bay Tarık Us, Emniyet 
Müdürü Bay Fehmi Vural da geimiıler-
cli. Şdıir bando ... da a:Jn}an yerde hazır- Dün yapılan bütün maçları birinci 
lıaırmıtb• d 

Saat tan on birde borndo l.n;Jdal mar- ku-me takımları kazan ı 
pm çMıb. Menaılm bortLon»fh. llllıildil 

,(Devamı: i mc:ı sahifede) • 

iffet Halim ve Nakiye aöı:lev söylerken Taksim Staılyomıuwla. Galatasaray 
Kmlıköyde: 

- Haliç maçından bCr enstantane 
biyet tehlikesi geçirdikten 10nra 
müıııabakayı (3 - 5) kazandı. 

.................... ,,.,,,,,, ....•...•••.•... o ''''''''''''''''' '0''''''''''''''' '''' 

Deniz konuşmaları neticesiz kaldı 

W aşington muahedesinin 
feshi neler doğuracak! 

Amerikalı!ar diyorlar ki: Bu takdirde bunun 
mea'uliyeti çekilene aittir 

~ERLiN, 7. A . .A. - Alman gazet,,.. j 1.- Japonyarun da İstediği anda itti· 
~ ~ondra~a d~z .~onuımalarıııın ne- ri.k edebilmesi için, mecmu tonilitoyu 
ticeaız kalclıgını buyük harflarla yazmak- , konuımalarm dışında bırakan bir lngi-
tadırlar. !iz-Amerikan mukavelesinin akdi imkan. 

Mamafih Germania ıırazetesi, y:ı!unda larmı araıtmnaktadır. Bu mukavele 
herhangi bir ihtilaf çıkması ihıimaıi ol- harp gemilerinin keyfiyet itibariyle 8 • 

madrğrnı ve günün en mühim meselesi zaltılması hakkmda olacak ve diğer dev-
halini alan uzak tarkta hakimiyet içinin Jetler de buna iltihak edebileceklerdir. 
Jngilterenin tavassutu ile bertaraf edil- 2~ Senelik deniz proğramlarmı bir-
dilni kaydetmektedir. birlerine bildirmek taahhüdünü mutazam 

Yeniden çareler aranıyor mm bir mukavele akdi imkanlanm arıq-
LONDRA, 7.A.A. - Inıırilizler, deniz trrmak için de bütün devletlerle mÜza• 

konuımalarmda ikinci bir aafhayi bek- kerelerde bulunulacaktu. 
lemektedirler. Bu ikinci konu!malann ne Bütün bu konuşmalar böyle bir mu. 
rede olacağı ve pmdilri murahhaslar a- kavele yapdabileceğini gösterdiği takdir-
rasrnda mı yolma diplomatik yollarla dedir ki Londra konferansı toplanacak-
mı yaprlacağı henüz belli değildir. 1935 tır. Aksi takdirde konferanırn toplan-
denlz konferansım toplamadan evvel ba- maması çok muhtemeldir. 
z rteknik nokıtalann görüşülmesi IBzım Mf'ISuliyet kimin ? 
geldiği ıöylemnektedir. Bu nokiaların VAŞiNGTON, 7 .A.A. - Amerikan 
haşlıcalan ıunlardır: (Devamı 2 inci sahifede) 

Başbakan 
General ismet İnönü 

bugün 
Edirnede bulunacak 

EDiRNE, 7 (Telefonla.) - Bat· 
Bakan General İsmet İnönü Demir 
lroy ve Vizede yapbğı tetkikattan 
s.onra bu aktaın Kırklareline gel
mittir. 

Haber aldığımıza göre Bat 
bakan yarın s.a.a.t onbefte Edime
de bulunacaktır. 

Gece yüce konuk terefine Kız 
muallim mektebinde üç yüz kiti
li.lı: bir ziyafet verilecektir. 

Trakya meb'usla.n kendilerile 
beraber gelmektedir. 

Bugün ramazan 
Bugün ramazan ayının birinci 

günüdür. Müslümanlarda rama
zan ayı ibadet ve oruç ayıdır. Müf
Liılük ve Evkaf idaresi bu müna
s.ebetle ıbüyük camilerde evveldeıı 
hazırlıklar yapbnnı,, yeni vaızlar 
tayin etmittir. Geceleri, büyük 
camilerde malıya kurulacak, k..ı.n
diller yakılacaktır. 

llk maç Hilal - Süleynıaniye 
arasında idi. Süleymaniye mağlü-

Öz türkçe yazı örnekleri 

Kısa 
Bir Mlaiı aclarkıen ;;:.,"ÜmÜz umut, y,,.. 

rine g~ ölçümüz korkudur. 

* * * 
Küçük itlere değerinden arta bağla

nanlar biiy;;k işleri batarmak gücünü 
elden kaçınrlar. 

* * • 
Bizim için onurumuzdan daha büyiik 

dalkavuk olaznaz. 

* * * 
Y aradılışlan lekeli 'Olanlar başkala

rındaki lekeyi gönne4<teo sevinç duyv· 
lar. Kambura sorsanız yeryüzünde düz. 
gün boylu tek adam görmek istemez. 

* * * 
Sevdilderimizin eksikliklerine göz 

ywıınıak günül cömertliğinden gelir. 

* * • 
Gerektir ki tek gözlü aJ<kadB!onızm 

fÜ"ÜDe yamdan bakalım. 
* • * 

Yürek h!mizliğinin alredemiyeceği 
yangı yol<tuT. 

* * * 
iyiliğe pitkin bir kol kötühiğün sırt•· 

ııı er geç yere getirir. 

Ondan sonra lstanbul11por ile 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Sözler 
AJnmıızm yazıll ne .....tığımız kadaı 

ak, ne ele korktuğumuz kadar kıaradrr. 
* * * 

T enbeUik içinde geçen bir ırün uyku· 
auzlulda geçen bir geceden daha yıpra
bcrdır. 

* * * 
T enbel y ıqamak, günü g ' :neden öl. 

melde birdir. 
• * * 

Anlamadan bakan göz, sulamadan a
kan çaya benzer. 

* • * 
Soysuz adam huysuz at gibidir: Ne 

çarşıda para eder, ne koıuda ite yarar. 
* * • 

Açığa vuran bir kurnazl'k güpe gün
düz yakalanan bir hırsızlık demektir; 
kurnazlarm en yücesi kurnazlığını en 
çok saklayabilendir. 

• * * 
Atın özenle tutulan bir sağlığın can 

sıkıcr bir oayrrlıktan ayırdr yoktur. 

* * * 
Sevmekten vazgeçtiğoimiz kadrnr bı-

rakmak sevgi ahıverişinde en güç ittir. 
1. Müttak MA Y AKON 
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~~kü miting münasebetile )HARİCİ HABERLER 
Mazide yer etmiş bazı tarihler 

vardır ki mesela Gütenbergin 
keşfi gibi kainatın muk<*lderatmı 
değittirir. Bunun gibi kadının içti
mai hayatında yapdan bugünkü 
deği,iklik yani saylav seçim ve se
çilmek hakkına iştirak onbeşinci 
aısrın matıbaa keşfi kadar veıimli ve 
yen i bir çağ açmaktadır. Bizi bu 
çağa eriştiren Ulu önder bugün bi
ze çok mühim bir tarih yaşabyor. 
Alclanmiyalım, 1934 ydı 1923 yı
lı gibi Tüılriyaruıı istikbalinin ba
şında parlak bir güner yükseltiyor. 

29 teşrinievvel 1923 Ulu bir mil
letin, senelerce süren kasvetli uy
kusun lan uyandığı kollarını bağ
lıyan esatet zincirlerini koparıp 
altığı, i · tikla i için kanını meser
re tle döktüğü tekmil kurtulUf gÜn

lerini yadettirir. Ve büyük bir ka
sırganın nihayetinde alaimi sema 

nasıl eörünür ise, Avrupayi hayret 
ve deh~et-;, düşüren o ba.şdöndürü
cü zaferlerden sonra 29 T ~rini
evvei diğer bir alai.-ı1i sema gibi a
çık ralcam!arla l-ızıl gökle':'Cle par
ladı . 

Dabi bir görüş, mert bir yüre\t 
eze!inden hür bir Ulusa nasıl kur
tuluşunu bahşetmiş ise işte gene 
öyle Türk kadınının varlığını Türk 
kadmına öğretmiştir. 

A. tık kadın efsane hayabndan 
kurtulm..ıştur. Artık binbir gece ma 
sallarmm kafes arkalarında giz-

lenen yilfDU'klı acibe değildir. Hür 
olarak yaşamak hakkına malik o
ian bir imandır, zira güçlü bir el, 
biçarenin üzerine taa.ssubırn yük
lettiği ezici kaideleri kaldırdı, ıs
tıraptan çırpınarak içinde berele~
diği demir çerçeveyi kırdı ve kad:
na: "Kalk Cumhuriyet savaşma 
sende yetiş dedi ••• ,, 

Şimdi artık 1934 de kadının yo
lu temamen açıktır, gönenç yo!u
dur. Türk kadını, Türk erkeği, lıı
tiklal harbinde nasıl elele verip 
aynı tehlikelere göğüs germif, ay
nı maniaları aşmış ise, timdi de 
elele vererek. emin aclımlaıla her 
an biraz daha fazla terakkiye doğ
ru ilerlemek!~. sevgili milletimizin 
genliği için savaşııcakbr. Bu te
rakkiyatta geri kalan Uluslara ışık 
tutan Türk ve Ulu Öndere Büyük 
Millet Meclisine karşı derin şükran 
duymıımak mümkün değildir. 

Mert kalbli Atatürk, Milletini, 
yu; dunu binbir uçurumdan ölüm
lerden kurtardığın için yalnız de
ğil, e,ir ruhlarımızı, manevi mah
pesinden çrkardığrn için, k a lbimi
zin gizli yarıısını kapadığın için, 
bize hür olarak yaşamak ve mem
leketin şerefi için çalışmak hak
kını verdiğin için var ol. 

Sana cümlemizin sayg1<J şükra
nı aana Türk kadınlığın sonsuz se
lamları. 

Kadın birliği azasından 
Necile Tevfik 

~~-~~~~----~~~~~~ 

Dünkü şilt maçları l Deniz konuşmaları 
(Başı 1 inci sahifede) N • . k ld 

Anadolu oynadı. lstanbulsporlu- etıceS!Z a l 
lar her zamanki talamlarından (Başı 1 inci sahifede) 

ilci üç oyuncu eksiğile oynuyorlar- bükiımetine göre, Japonyanm Londra 
dı. Bunun zararını gördüler. Oyun konuşmaları yapılırken Vaıington mua-
hem havadan hem de sert oluyor- bedeaini feshetmesi Japonyanm bu ko-

l nu~ardan çekilmesi demektir. Baılı-
du. lk sayıyı Anadolu yapb. Bi- ca alakadarlardan birinin çekilme.ile de 
rinci parti bir bire bitti. hu konuımalann hikmeti vucudü kal-

lkinci parti gene birinci parti maz .ve. bnnun bütün mesuliyeti çekile-
ne aıttir. Muahede ıimdi feshedilse bi-

gibi meraklı oldu. Anadolu bir gol le anca'k 1936 sonunda bükmeden düşe-
daha yaptı. fstanbulspor buna ce- cektir. Amerika hükumeti, alikadar di-
vap vermekte geçikmedi. Hatta ğer devletlere bu müddet içinde siyasal 

istikran ve deniz ililılannın temdidiru 
biraz sonra üçüncü ve dördüncü temin edeook elbirli!i-i ~nlarmı bula-
goller olunca Anadolulular gev- bilecekleri ümidindedir. Bundan da an-
şccliler. Oyun (2 - 4) bitti. !atılıyor ki Amerikan hükUnıetinin hattı 

Taksimde hareketi M. Nonnan Davis'ln görüşleri

Galatasaray Haliç ile oynadı. 
(1 - 8) Galata.saray kazandı. 

Beykoz - Karagümrük arasın
daki maçta Beykozlular 1 - 3 
kazandılar. 

Beşiktaş Çırağan sahasında 
T opkapı - Vefa arasındaki maç

ta da Vefalılar 5 sıfır galip gel
diler. 

Geçen günkü bir yazımızda da 
ümit ettiğ imiz gibi bu seneki şilt 
maçlarının nasıl bir şekil alacağı 
hiç belli değildir. Evvelce de bil
dirdiğimiz gibi futbol heyetinin 
F enerbahçeyi şilt hari\:İnde hı-ak
mak hakkındaki kararını federas
yon reddetmişti. Fakat futbol he
yeti federasyonun bu kararını din
lememiştir. Halbuki nizamna·~ 
sarihtir. Mafevk makamat verdi
ği bir karar kartııında ondan da. 
ha aşağı bir heyet ısrar edemez. 
Bu böyle olma.sına rağmen heye' 
tin bu kararı dinlememesi ortaya 
yeni bir mesele çıkarmış oluyor. 

Şimdi futbol heyeti bu karara 
ı·a.ğmen Haliç - Fener arumda 
yapılması icap eden maçı Haliç 
- Galatasaray arasında yaptırdı. 
Ve Feneııbahçeyi yine şilt harici 
bıraktı. Futbol federasyonu verdi
gi karar ka~ısında aykırı bir cep· 
he alan futbol heyetine ne yapa
cağı düşünülecek bir meseledir. 

Tabiidir ki federasyonun ver
clıs i karar tatbik edilmek icap e
der. Böyle olduğu takdirde "ki o
lacaktır" şilt maçlarının ba~tan 
yapılması lazım gelir. Bu vaizyet 
üzerine de futbol heyetinin ne ya
pacağı merakla beklenebilir. 

Bizce futbol heyetine istifa e
dip çeğikmekten başka bir çaı·e 
kalmıyor. 

• • • 
F enerbahçe Ateş güne' dıin 

Kadıköyünde hususi bir maç yap
tılar. F enerbahçe takımında Ali 
Rrza, Şaban, Niyazi, yoktu. Buna 
mukabil Ateş gün~ te Rebii<len 
ve Rasihlen mahrumdu. 

Fenerliler birinci devrede iki
si Namığın birisi Muzafferin aya.
ğile üç gol yaptılar. Ateş gıineş!:· 
lcı buna ikinci devrede bir go;Ie 
nıukaıbele etti. Ve oyun 1 - 3 F e
ı:::~ılilerin galebesile neticelendi • 

E. H. 

Ankaradaki maçlar 
ANKARA, 7 (A. A.) - Bugün An-

ne tamamiy]e uygundur. Amerika şimdi
ye kadar resmen bildinnemiı ise de de
niz sililılanıun esaslı bir tarzda azal. 
tılmasını istemektedir. Bahriye bakanı 
M. Svanr.on Amerikanın, lngiltere ve 
Japonyada aynen hareket eltilderi tak· 
dirde deniz silahlann yüzde yirmi a
zaltılmasına muvafakat ettiğini bildir
mİ§tİr. 

LONDRA, 7. A.A. - Japon arniralı 
M. Yamamoto, Amerikan murahhası M. 
Nonnan Davi.s'in sözleri ah baklanda 
Röyter ajansına şu beyanatta bulunınut
tur ı 

" Amerikan ve Japon planlan bir bi
rinden ta temelden ayrılmaktadır. Bu ay
nlığm en mühim noktası sudur: birisi 
deniz silahlarında bugÜnkü

0 

niıhetin mu
hafazasını diğeri ise bu ruıbetten tema
miyle uzakla~mayı istemektedir. 

Vaşington muahedesinin esasını teş
kil eden emniyette beraberlik prensibinin 
dev.., ettirilmesi hususundaki Ameri
kan tezine gelince, başka devletlerıin em
niyet duygusu hakkında söz söylemeğe' 
•elihiyetim yoılııtur. Ancak Japonya bu 
muahede ile kendisi için gereken emni
yet elde etimiı olduğu kanaatinde değil
dir ve 1922 de doğru olabilecek bir şey 
bugün değişrniı olabilir. Hava kuvvetle
rinin artımı ve deniz iılerinin ele çoğal
ımı olması bu değifikliğin baılıca amil
lerindendir. 

Büyük zırhlılarm tecavüz olduğu mu
taleasmdayız ve bunların azaltılmaıını 
istiyoruz. Biz ,.azMtılma,, ıısulünün 
konulmaımı değil fakat bugijnkü vaziye
te daha uygun bir muahede yapılmasını 
istemekteyiz. 
Va~ngton muahedesinin feshi de be

nim buradaki vazifemden aynlmak için 
bir sebep teşkl ietmez. Çünkü bu muahe
denin feshi ile hükümden düımesi ara
oında iki senelik bir müddet geçecektir 
ve bu iki sene içinde yeni bir muahede 
hazırlanabiltr.,, • 

karagücü alanında ayaktopu fampiyona
sı maçlarına devam edı1miştir. Alan ol
dukça kalabalıktı. Adliye Bakanı Bay Sa 
raçoğlu Şükrü, teşkilatın birinci ve ikin
ci ha kanları Bay Aziz ve Halit te vardı. 

ilk maçlar ( B) takımları arasında. ya
pıldı. Ankaragücü rekİbi lttilaksporu 
bulamadığı için .şereınon.i yaptı. Çanka. 
ya - Altmorduyu bire kartı iki sayı ile 
yendi. 

Birinci takımlar arasında yapılan maç
larda Ankaragücü lttifaksporu sıfrra kar 
t• on, Çankaya da Albnorduyu sıfıra 
karşı iki sayı ile yeımri§lerdir. 

lstanbul güreşçileri döndü 
ISTANBUL, 7 (A .A.) - Türkiye 

güreı birincilik müsa'hakalarrna iştirak 
ederek Türkiye birinciliğini kazanan ı.. 
tanbul mıntaka güreş takmu Yalova ta
rki ile saat 19 da Bursadan lstanbula 
dönmüştür. 

İzmirde 
IZMIR, 7 (A. A.) - Bugiin yapıla.> 

futbol maçlarında Tüırksror Altayı 3-2, 
lzmirs<>}Jr K. S. K. ı 2 -1 yenmişlerdir. 

Cenevrede Yugoslav - Ma 
caristan işi konuşuluyor 

Jltl~syö ~den tavassut edecek 
Macar hükumeti Macarların Yugoslavyadan 
çıkarılması işinde sıyasal teıebbüsler yaptı 

CENEVRE, 7 (A. A.) - Uluslar Ce- balaııdan '5IZall haberler resmi surette 
miyeti konseyi şimdi Macar - Yugoslav tekzip edilmdrtedir. 
mesclesile iştigal etmektedir. Bu ise ga
y.ıt nazik bir mesele olup M. Edeoı, me
seleyi Uluslar Cemiyeti konseyi huzunı· 
na sevkedilmeden evvel bu işte mutavas
srthk rolünü yapmayı kabul etmiştir • 

Söylenildiğine güre Macamtan tara
fından Y ugo•lavya'nın mulrtırasına veri-
1-ectık cevapta, Bel.gTadın itlıamlarmm 
itiliifcuyane ret ve cerheıllimesine gayret 
cdilecek<tir. 

M. Bcnes, M. Titulesoo ve M. Y evtiç 
dün konseyin içtimaından sonra toplan· 
mı§lar ve bugün öğleden oonra yapıla
cak müzakereleri hıazırlamıılardır. 

Macar - Yugoslav mü~ebatı 
BUDAPESTE, 7 (A. A.) - Maaor • 

Yugoslav diplomasi münasebetleri~n ke
•ilmiı olduğuna dair olan ve ecnebi men· 

Fransa - Rusya 
--o--

İ~giiterede şark 
Lokarnosunu 
İstiyor 

M. Litvinofla M. La
valın birbirleri-

ne verdıkleri teminat 
LONDRA, 7. A.A. -Şark ant

lAfllla:<r müzakereleri sırasında a
lacakları vaziyete dair Pariste M. 
Laval ile M. Litvinof'un biı·birle
rine verdikleri teminat Londrada 
büyük bir memnuniyetle karşılan
mıstır. Çünkü bu teminattaki harbi
ye 'bütcesi ııaportörü M. Arşimbo
nun m~clisteki beyanatı üzerine or
taya çıkan askeri ittifak rivayet
lerinin ve Londrayi ara sıra h"U~h."U 
!andıran Fransız-Rus münasebet
lerinin bir tavzihi görülmektedir. 

Londradaki kanaata göre F ran
sız ve Rus hükumetleri fark Lokar
nosunu geı<çekleştirmeğe azmetmiş 
bulunuyorlar. Esasen bu Lokarno
ya İngiltere de ötedenberi hara
retle tarafdardrr. 

Almanyada birlik 
BERLIN, 7. A.A. - Pııusya ad

liye bakanlığı hariç olmak üzere 
bütün Alman hükumetlerinin adli
ye bakanlıkları bir emirname ile 
kaldırılmıştır. Bundan öyle bütün 
Almanyada adli hakimiyet Raylı 
hükfunetinin elinde birle~irilmi~ 
olmaktadır. 

Fon Papen Viyanaya 
döndü 

VlY ANA, 7.A.A. - Almanya
nın Viyanadaki fevkalade murah
hası M. Fon Papen Berlinde bir 
kaç gün kaldıktan sonra buraya 
dönrnü~tür. 

Amerikanın altın ithalatı 
NEV-YORK, 7. A.A. - Bu sene

iıin ilk dokuz ayı içinde Amerika 
960 milyon dolal'lık altın ithal et
miştir ki, bu müddet içinde Ame
rikanın yapbğı bütün ithalatın yüz 
de 79 u demektir. 

Kral Boris'in mabeyincici 
SOFYA, 7. A.A. - Bulgaris

tarun eski Belgrat mümessili M. 
Kie.,seivanef, Kralın ba\lfllabeyn
ciliğine tayin edilmiştir. Selefi M. 
Drandar tekaüt olmuştur. 

İşsizlerin çocuklaruıa 
yardım 

P ARiS, 7.A.A. - Hükumet, iş
sizlerin çocukları menfaatına Rei
sicumhur M. Lebmn'un himaye
sinde ulusal bir Noel ağacı yap
mağa karar vermiştir. 

M. Flanden bir beyanname net
rederek budunu soysal birliğe ve 
yardana çağırınışbr. 

Almanyada müatemlekat 
işleri 

BERLIN, 7 (A. A.) - Nasyonal -
yaliııt progranuru tanzim etmiJ olan ve 
Nazizmin önayaklarından bulunan mü • 
hendi~ Gottefreid Feder, müstemlekat 
komiserliği vazifesinden kaldırılmııtır. 

M. Schaobt'm teıebbüsü üzerine alın
ımş olan bu tedbirin Nazi frrkası içinde
kıi oosyalizme doğru istikamet alan te
mayülleri ezmek manasına geldiği söy
lenmektedir. 

Yugoslcwyadan çıkarılan Macarlar 
BUDAPEŞTE, 7 (A. A.) - Bir ta

kan Macarlann Yugosl-avyadan hudut 
harici edilmelerinin yandırmıf oMuğu 
heyecana rağmen §İmdikİ halde her han
gi bir teılıöre müracaat edilmesi düşü
nülmemektedir. Fakat bu meseloni.n Yu
go&lavya'nın şikayetine rapt ve Uluslar 
Cemiyeti tıarafmdan tetkik edilmesi İnü
tal~ası ileri sürülnıektedir • 

Macaristan teşebbüsat yaptı 
BUDAPEŞTE, 7 (ıA .A.) - Salô.lıi

yettar bir ınenbadan bilclirildiğıine göre 
Macar hükiimeti, Macarların kütle halin
de Yugoslavyadan çıkarılması meselesin
de zaruri gördüğü di>plmnatik teşebbüs
lerde bulunmuştur. 

Silah ticareti 

Bo~ivyaya 20 
Milyon fişek 
Satılmış 

Amerikadaki tahkikat ko
misyon·ıında yeni ifşaat 
V AŞlNGTON, 7.A.A. - Ayan

dan M. K.lark silah tahkikat ko
misyonunda 1929 da bir Amerikan 
firmasının mevcut ambargoya rağ
men Çin'e gönderilmek üzere Hol
landaya barut gönderdiğini ve 
bundan başka Çin bava kuvvetle
rinrle 14 eski Amerikan zeıbitinin 
mual:imlik yapmakta ve Amerika
da kullanılan u:ıulü öğrenmekte ol
duğu söylemiş ve demi~tir ki : 

" Bu muallimler ticaret bakanlı
ğının. tavassutu ile gönderilmi~tir. 
Çinliler •imdi de Amerikadan 
harp levazımı almaktadırlar.,, 

M. Klark 1933 ve 1934 de Bo
livyaya da yirmi milyon fitek satıl
<lığmı söylemİf!İr. 

Gaip tayyareci 
Ulm'u bulana 1250 aterling 

mükafat var 
HONOLULU, 7. A.A. - Ulm 

ile arkadaşlannı bulmak için bütün 
ümitler kaybolmuş gibidir. 

Bununla beraber araştımalaı:dan 
vazgeçilmit değildir. 

Şimali yeni Galile Avusturalya 
hükfunetleri lll8$ıafları kendileri 
tarafından verilmek üzere otuz yel
kenli kiralamışl9.r ve tayyarecileri 
bulana 1250 lngiliz IH-ası mükafat 
vadetmişlerdir. 

Portland limanında büyük 
bir yan.rın 

· POl'l'land (Mai.ne), 7 (A. A.) - Li • 
manda ~ bir yangın yüz binlerce do
ıar zanıra Hi>ep ohnu§tur. Alevle.- ıürat
le yayıhmf, bir tezgah, hangarlar, vag-on 
lııır ve küçük ııemiler yımmıfbr. 

lrakı terkeden Nasturiler 
tekrar yerlerine ıcliyor 

URFA, 7. A.A. - Eyi kaynak
lardan alman habere nazarım, Dir
zor mmtakasmda. aneze aşireti nez 
dine sivil olarak gelen İngiliz me
murları İraki terkeden nasturilerin 
yerine iskan edilmesi için aneze 
~ireti reisi muckimiyi kandıl'mış
lardrr. 

Yunan hudut!arının 
muhafazası 

ATINA, 7 (Milliyet) - Geçen gün 
Bulgar askerlerinin hududu lııimseye sez 
dirmeden geçerek Yunan toprağma iltica 
eden Türkleri öldürmeleri üzerine gerek 
·matbu .. tta, gerekse mu/btelif maıhafilde 
Y:unan hududunun lüzumu kadar muha
faza edilmediği kanaatı basıl olmuş ve 
Trakya Ayan ve meh'a•lannın dünkü iç 
tiınamda da bu meseleden bahsedilmişti. 
Yunan erkanılıarbiyesi bu şayialara kar
!• bugün bir tel>liğ çıkararak hududun 
daima ehemınİyetli surette muhafaza o
lunduğunu ve son hadise üzerine de fazla 
takviye edildiğini bil-dirmi§tir. 

Ankarada yeni bir fakülte 
ANKARA, 6 - Ankara.ı.. bir tarih ve 

cc.ğrafya fakültesi açılaeaktır. Maarif Ba
kan lığı bunun için bir kanun layiılıası ha
zırlıyor. Bu iki şube müstakil bir fakülte 
olaoolrtır. ŞUbeler bu S<One içinde a~rla
ca.ktır. 

~ t ,. .-.,,.~ • . ... . -

-~· 
Bütün yurt kadınları bü

yük sevinç içinde 
EDiRNE, 7 (Telefonla) - Kadınlarımıza saylav seçme ve seçil

me hakkının verilmesinden ötürü Edirne kadınları Kız muallim mek
tebi müdürü Bayan Rebia'nın başkanlığı altında Cumhuriyet halk 
fırkasında genel bir toplantı yaphlar. Bu yönden duydukları sevinci 
bildirmek için ulu kurtarıcı Atatürke, Büyük Millet Meclisi başkanlı· 
ğı ile Baş bakan ismet lnönüne ve fırkanın genel katibi Bay Recebe 
birer tel yazısı yolladdar. Fırka ve belediye başkanlarının arkadaş
ları Bayan Macide ve Hatice vali Bayanı, kültür çevirgenin arkada
şı belediye aZa8ından Bayan Sevinç ve Huriye. Orta mektep müdiirii 
Bayan Şevhet ve Ayşe kadın ile Manyas. ocaklarından birer Bayanın 
imzalarını taşıyan bu tel yazılarının Atatürk'e çeki/eninden bir ör
nek alıp bildiriyorum. 

Türk ulus çocuklarını bağrında taşıyarak yetiştiren Türk kadınına 
şimdiye kadar esirgenmiş olan sıy asal ve soysal hakkım verdiğiniztJ 
Türk ulusunun bütünlüğünü anla.tan büyük kurultayın değerli yauuı
nı duyan Edirne kadınları kendilerini yaraştık!.ırı birliğe ve yüceliğ« 
çıkaran Atatürke en derin sevgi ve saygılarını sunarak bayram yap-

makt.a olduklarını bildirirler 
DENiZLi, 7 (H. 111.) - Bugün Deniili kadınlanndcaı bir çoğa 

Halkevinde toplanmışlardır. Meb'us seçiminde kendilerine verilen 
haktan dolayı muallim Bedia ve Şükriye güzel sözler söyleyerek se
vinçlerirl,i ortaya koymuşlar Büyüklerimize teşekkür telya:ulan çekme
yi kararlaştırmışlardır. 

IZMIR, 7 (H. M.) - lzmir kadınlan sev.inç içindedirler. 'AtatiiJ'o 
ke çektikleri telyazısında demişlerdir ki: "Büyük Kurultayın Türk ha< 
dınlığı için ven/iği son kesimden duyduğumuz sonsuz sevincini büyiiJ 
Atatürke ulaştıl"lr ve ordularla bağ atir yetiştiren Türk analarının COf" 
hun kıvanç ve bağlılıklal"lnı sunarı z.,, 

Ka.clınlar öğleden sonra muazzam tezahürat yaptılar. Fırkada top
lanarak Cumhuriyet meydanına gittiler. Atatürk'ün heykeline müteaJ. 
dit çelenkler koydular. Fırka uyesi nden Nevzat söyledi. Kadınlar bu• 
radan fırkaya giderek fırkacı Bay Avniye leJekkürlerini bildirdiler. 
Buket verdiler. 'ABiDiN 

Viya nada Nazi casusları tevkif edild 
ViYANA, 7 (A.A.) - Almanyaya gizli belgeler veren geniş bir Na

zi casus tt!fkiliıtı meydana çıkarılmış ve bir çok himseler tevkil edil. 
miştir. 

M. Jltlaksimos dün de makamına 
gelmedi 

ATINA, (Mıilliyet) - M. Maks imos bugün de makamına gelme 
mif kendisini Başvekil evinde ziyaret etmiştir. 

Ankara kadınlarının toplantısı 
münasebetile 

ANKARA, 7. A.A. - Ankara Halkevindeki toplantı başkanlığı 
divanındam şu bildiriği aldık: 

Türk kadının siyasal hatları tükelleyen büyük kurultaya unut
mazlığını bildirmek, saygılarını su nma.k için Halkevinde toplanan An
kara k::ulınlarının ba'fkanlık divanı, yurdun her ywnnda~ sayısız tel
ler alnııstır. 

B~kanlık divanı bütün Türkiye kaduı/.ığr.nın An.karadaki. arkı> 
daşlan ile özden birliğini gösteren bu coşkun tellerden duyduğa son
!UZ sevinci ülkenin her yanına yaymasını Ana.dolu ajansından diler. 

Başbakan Kırklarelinde 
KIRKLAELI, 7. A.A. - Başbakan ismet lnörıü saat 17 de Krrk

lareline geldi. Havanın yağmurlu ve soğuk olmasına rağmen binler
ce halk, mektepliler, memurlar tarafından yürekten gelen coşkunlukla 
karşılandı. General lnnet lnönü ayn ayn hal.ha, mekteplilere iltifatta 
bulundu. 

Bu akşam belediyece ferefleri ne bir ziya/et verilecektir. 

Kirof için miting 
MOSKOV A, 7. A.A. - Kirof' un cenaze merasimi münasebetiyle 

Kızıl meydanda bir matem mitingi yapılmıştır. 
HükUnıet ve merkez icra komitesi namına söz alan Molotof, işçi 

sınıfı düşmanlarının hareketlerini takbih ettikten sonra demiştir ki: 
" ihtilat şefinin pahsında bizzat ihtiliili kasdeden kurşun bu ilıtilôli. 

ve bolşeviklerin Lenin ve lstalin'in fırkct.Jına olan bağlıklarım daha~ 
yade artınacaktır.,. 

Sovyet Rusya işçileri namına söz söyleyen Kaganovi.ç de ayni yol
da söz 11öylemif ve Kirof'un yolunda öldüğü davayı mutlak surette ına
z.alfer kdmak için işçilerin beslediği sarsılmaz inanı bildirmiştU.. 

Sar re' da inzibat mcs' el esi 
(Başı 1 inci sahifede) 

yetini de medbeylemiıtir. 
Sir John Saymen, komisyonun ple

buit'ten evvel, plebisit yapılırken ve on
dan ıonra intizam ve asayiıin muhafaza
sına müteallik bir güna ve sayada bulun
mamış olduğunu ehemmiyetle kaydettik
ten sonra İntizamın muhafazası için bir 
zamanlar en tesirli harici yardımın Fran
sadan geleceğini düşünmüş ve lngiltere
nin ise biç bir zaman böyle bir yardımın 
arzuya şayan olmadığı mutaleasmda bu
lunduğunu ısöylemiştir. Bundan ıonra 
evvelki gün uluslar derneğinde yapılmış 
olan müzakereler hakkında tafsilat veren 
Sir John Saymen, M. Edenin bu müza
kereler esnasında müdafaasının çok iyi 
bir tesir yapmış olduğunu ve bu müda
faadan sonra M. Lavalin de mumaileyhi 
tasvip etmiş bulunduğunu ııöylemiıtir. 

Almanyaya gelince, o da Sarre de ulus 
!ar arası bir kuvvetin bulunmasının bü
yük bir yardım o!acağı mutalasında bu
lumnwııtur. 

Sir Jobn Saymen netice olarak, üç ta
raftan yapdan bu beyanatın avam kama
rasını her halde tatmin edeceğini be
yan etmiştir. 

En nihayet demiştir ki: 
" Abnanya dilşünülen tedbirleri tas

vtb ettiğini bildinniştir. ltalya ve diğer 
devletlerle uluslar arası kuvvetin teşkili 
için görüşüyoru%. Bu yardımın hem 
Ingiliz müttefiklerine yarayacağı, hem 
de Milletler cemiyetini kuvvetlendirece
ği ümidindeyim., • 
Sarre'a gülecek lngiliz kuvıJetleri 

LONDRA, 7. A.A. - Uluslar derne
ği daimi istişare komisyonu nezdinde
!t:i Ingiliz askeri mümessili ceneral 

l' emperley, Sarre meselea ile İ§ıip] e'
melı: üzre Cenevreye gitmiftir. 

LONDRA, 7.A.A. - Milletler Cemi· 
yetindeki Damı komitesinde Jngiliz mu• 
rabbaaı olan ve Sar'a ııideçck olan I• 
giliz kuvvetlerini lıazırlamağa memur e
dilen ceneral T emperley Cenevreye git
miştir. 

Almanyamn cevabı 
CENEVRE, 7. A.A. - Alman hükü

meti, Sar üçler komitesi reisi M. Alot
aye şu cevabı ı{ôndermiştir : 

" Alman hükiimeti plebisit sıra11nda 
Sarda sulh ve asayişin muhafazası için 
Milletler Cemiyetinde yapılan beyanata 
muttali olmuştur. 

Alman hükfuneti, Sar' da sulh ve aıoa• 
yişin muhafazası için dıtardan kuvvet 
getirilmesi.ılln zaruri olmadığı mutalaa.
sında buluıunakla beraber, Milletler Ce
miyeti kar_arla§tırdığı takdirde, az mev• 
cutlu uluslar arası bir kuvvetin Sar 
topraklarına gönderilmesini kabul et. 
meğe amadedir.,, 

J<'rn.,sız gazeteleri ne diyorlar 
PARIS, 7.A.A. - Sar hakkında Ce

nevrede elde edilen uzlaşmayi bütün 
Fransız gazeteleri büyük bir sevinçle kar 
§damakta ve M. Laval'ı alkı,layarak bu 
uzlaşmanm Marsilya itinin eyi bir tarzda 
gÖrü§Ülebilmeıi için müıait bir zemin ha· 
:ı:ırladığmı yazmaktadır. 

Ovr gazetesi Cenevrede nikbinlik bat' 
ladığını ve Milletler Cemiyetinin de can· 
!andığını yazıyor. 

Ekselsiyor gazetesi de Fransız . !tal· 
yan yakınlaşmasınm arttığını ııörmekte 
ve her şey sonuna kadar eyi giderse M. 
Laval'rn yakında Romayİ ziyaret etmek 
fikrinde olduiiunq bildirmektedir. 
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l'L~;i3\JI 
Bir fodulla ne 

görüttüm? 

ŞE H i R HABERLERİ 
- Gezgin yazılan -

, !ataklı vagon arabalannda ..,~ 
lairinci kahine vardır. Bunlar tek JIQ· 

~· Sekü de ikinci vardır. Onlar 
ılır.İllifer ikifer yani dört kompartİman· 

Hanen hemen umumiyetle birinci 
lıobineler boıtur, Herkes ikincide yol· 
:""" eder. Zira ikincilerden tek yatak 

. ~imal.tan batka farkı olmayan bu 
lıırvıciler liatçn bWın para ile kırk li
'11 daha pahalıdır. Bu fark yatak para 
IUtııı değil birinci mevki tren partıJ11.-
6?"'11'· Anlamıyonım ... bof birinci ka
,~~kri tQflmaktan İa>e hunları tek ya
__, ikinci diye"" çüt yataklardan: 
nae.e1.ı on Gra daha pahalı olarak ...ı
l<dar da hem onlar para kazansa hem 
1'alk rahat yolculuk etse olmaz mı 
~bilir? belki obna;ıı ••• Bununla bera
":"' dünyll7Ull vaktiı. en karlı firkıetle
""den olaıı yataklı vagon kıımpan)'OH 
~ hiue ıtenetkri dü§lmektedir. Çiinkü 
~.taraftan vopur, tayyare, otokar re
-eti ve diğer taraftan da fimerulüer 
ltııvlunlaraun yüksekliii bu yataklı a. 
PGlıalann • • • ok b 

lfUUÇ ~-
y olcrılulıta inam gÖrüflllce/ı adam a

lllQr. Ya bulur, ya bulazrvu. Baltl..ğıı ;ııa. 
llaan da d..._ aepne adamlara Jn-. 
Jlebilir. -.-··-

ıl Arabanwrda l.tanbultlan Parise gi-
"" bir maılaınla gÖl'ÜfÜyordıım. 
~ - Sô;ıı (soyaıdı)11a g~ Madam 
ıl ~ların, Ermenilerin de soyadlarını ... :~eri İcaı> ettiğini loanıyormu§. 

. - Hayır madam! Yalruz (pulos, 
dis, yan) gibi nımca ve ennenice ekle
llıeler kalkacak asrl ad kalacak, dedim. 

MAHKEMELERDE 

Abdülhamidin 
Bırakktığa mallar 
Vercsenin açtığı davaya 

dün de devam edildi 
Tüd< - Yunan Muhtelit hakem mah

kemesi evvelki gün Abdülhamit verese
sinin Yunan hiikWneti aleyhine, Y nna
nistımda bulunan mallarının geri veril
mesi için artıiı davaya devam etmiıtir. 
Evveli vereseden Naime Sultanın dahili 
dava olınek is;in gönderdiği telgraf cıkun
muytur. YU1W.11 ajanı M. Stu~ bu
na itiraz etınİ§ ve bu mahkeme tarafın
dan tayin edilen mühletten •oma veril
miı bir istida olduğundan nazarı dild.a
tıe alınmaınaaı lizmııgeldiğiııi söylemi§'tir. 
Bay Süleyman Ali de Türk tabüyetini 
muhafaza eden verese tıarafmdan serde
dilen bir talep olduğundan kM>ul eclile
lıi.leceğini lliiy1-ıiftir. 

Buırclan ıoora verese avukatı Bay Gad 
Franko Lo:mn m....ı.ede.inin akti zama
nında .Abdülhamit ver-inin T üri< ta
biiyetinde bulunduldarmı \"e hatta bütün 
VCl'eŞCSİnin 24 eylül 1914 te Türk tal>ü
yebnde buhmduldarmm hiç bir zaman 
imar edilemiyeoeğim, bu aeıbeple Tiiık 
mabkemeleri nez~ hıddannın muha· 
f-mı islıeyehilecelderini aöylemiı ve 
bu ..heple Türk - Yunan mubtel>t h*em 
mahkemesinin de Türk nıahlı:enelerinin 
muhafaza ile mükellef olduklarr haklar
dan mütevellit davalara bakmaunı icap 
ettiğini anlabnııtır. 

Dilsizler dün toplandılar 
1 •••••• 1 

Bir yılda yapılan işleri görüştüler, biç 
bir yardım görmediklerini söyleyorlar 

Sağır ve dilsizler cemiyetinin yıllık 
kongresi dün cemiyetin Şe!ızadeba§ında
ki Letafet apartımanında yapı mıştl?'. 
Kongreyi reis Süleyman Kök açtıktan 
.onno, Kongrenin umumi kiıli;ı 'ekili 
Bay Melımet kürsüye gelerek cemiyetin 
bir yıllık çalışma raporunu okumu§ ve 
demiı1D- ki: 

«Dilsizliğin bir felaket olduğunu kJm. 
.., iııl<ar edemez. lfadei meram edemedi. 
&imiz için d ... dimizi .ki-eye anlatamıyo
ruz. Hayatta kimsemiz olmadığı ioçin 
günlerce aç, peri§an, sefil sokakta kalı
yonız. Bizi tutacak, himaye edecek bir 
el yok. Çalışmak, hayatımızı kırzarunaı. 
i.ııiyonız; alil olduğumuz için kimse bi. 
ze İ§ vcnniyor. Cemiyetin deliletile İ§ 
temin ediyoruz. Bütün eziyetlere taham. 
mül edi)ımvz. Bunlara mukabil 40 • 50 
kuruf alıyoruz. Sefalete dü~ içUı 
bütün bwılara katlanıyoruz. Ama kadın
lan da fena yollara sapmaktan kurtar • 
mak için biz. onlarla evlenmeliyiz. Fay. 
dalı birer uzuv olmak ve memleket nüfu. 
sunu arttırmak lizımdır. Evleneaık olan 
arkada~n iate ve istirahatleri cemiyet 
taraEnufan temin edilecektir. 

2 - On dilsizi edavi ettinlik dok tor 
ve ilaç mesarüini temin ettik. ' 

3 - On aJ.tı dilsize muhtelif fabrika 
ve atölyelerde iı temin ettik. 

4 - Dört dilsizin yol, yiyecek, ~ek 
ve yatacak hu11Mundaki bütün masrafları 
temin edilerek memleketlerine gömleril
diler, 

5 - Hay- kimsesiz beı dilsizi ye -
dirdik, içinfik, giydil1<bl< ve kendilerine 
it temin ettik. 

6 - Her gece cemiyet binasında iı
zalarmuzı okuttuk. 19 azanm ilkmelrtep 
tal<beleri ayarında okuma yazma öiren
melerini temin ettik. 

7 - Cemiyetimizin bir senelik azami 
variclatı 181 lira 85 kuruı, biitün munıfı 
227 lira 31 kunrttur.,, 

POLiSTE 

Eli kamalı 
Bir sarhoş 
Durup dururken kahvede 

birinin karnıaı deşti 
Tabtakalede bir kahvede Hamdi adm

da bir adam otunırl<en Ahmet a.dmcfa 
baıka biri daha gelımıtir. Ahmet kendi
ni bi!miyecek kadar sarho! o1duğundaıı 
kahveye girdiği zaman masalara çarpmr
ya batlamq ve ayağr ile vurunca Ham
dinin tnaıasmdaki kahve üzerine döltül
müıtür. Bundan kuan Hamdi ~ 
IÖylenmeğe baılaymca Ahmet belinden 
bir kama ÇÜ<anp ffamclinin kas,P ve gö
beğine saplamı§tır. 

Hamdi yere yuvarlanıp bayıhmı, Ah
met bunu göriince kaçIDı§tır. 'Biraz .aonra 
gelen pcıfüler Hamdiyi söz aöyfiyemiye
ce:k halde lıastımeye götürmii§lerclir. 

Cinayetten IOW'8 kaçan Ahmet aran
mq ve bir ~ -..t sonra Galata taraEm
da bir kahvede sa.klandığr anlaıılaralı: o
rada yaka1anmııtır. 

Yankesiciler 
Ortaköyde Vabnan sokağında oturan 

Moizin evvelki .alı:i'Ull Başihıtaşla Çrağan 
saray ıaraamda tramvay içinde """'inden 
yankesicilik .suretile sabıkalı Şakir ile er
kadaıı inan tarafından 5 lirası çalınmıı
sa da yankesiciler yalmlımarak üç lirası 
geri ahıım'Jbr. 

Elbise hırsızı 

3 

jGünü~~ 1 .. ~~.,,.. 
Cumhuriyett 

İmparatorluk 
1789 ihtilali ile krallrğı devi

r~n ve bütün dünyaya yeni pren
sıpler, yeni dütünceler aşrlıyan 
Fr~n·~da b '"nkü· wnh • - , ugu c unyet 
ve demokrasi telakkilerinin beşiği 
o~an F ~ bundan dört beş 
gun evvel yenı bir konferans top. 
landı: 

_Bu konferanam ismi, "Fran
sa ı.mparatorluğu konferans>dır" 
ve buna Fra.naıt reisicumhuru ri
yaset etmitfu. 

Konfera.nsm amacı lngiltere
nin Ottawa konferansında takip 
etmek .istediği gayenin hemen ay. 
nidir: imparatorluğun bütün top
raKlan anısında bir ökonomi bir
liği vücude getirme:t 

Ve bittabi bwıu, bu birliai 
'' ,, o· 
ana vatan ın menfaatleri dai-

resinde tanzim etmek. Bu &ayede 
Fra1M11nm deniz apn mw.teml&
kelerinde Fransız mallarının kulla. 
nılması temin olunacak ve bu müıa. 
temleılı:eler iptidai maıddeleri F ra.n• 
saya göndereceklerdir. 

P:ıct Coılonial 'in yeni bir teza
hür~ olan bu -mulün Fransaya el
bette büyük menfaatleri dokuna
caktır. Çünkü dolayısile Fransa 
sanayii istifadelenecek, itlenmiş 

- Fa.kat, bir bun aileler var ki ço
<uklarmuı hiri<açı Türı.tür, TWCrlymc 
~.unıyor, Bunlar adlannı yeni kanuna 
gore düzeltecekler. Mesela (Kiryaki
dis) admı de alalım.. Bu ad yeni kanu
~ göre ya (Kiryako)yahut (Kiryako 
oglu) olacak. Bu ailenin Yunanistanda 
bulunan ve iııtet- hiıtret iıltoer başka sebep 
leı-le Yunan tabiiyetinde olan diğer ço
<tıklan da (Kiryakid:is) ismini bozmaya
taklar.. O zaman miras gibi İ§lerde zor
luklar ve kan§ıılclıl!clar olacak. .. 

Bundan sonra Türiöye ajanı &,ıy Sü· 
leyı.... Ali tekrar eöz alımı, Türiciye hü
kumebnin 1924 kanunununa rağmen elan 
Türk tiıbiiyetinde kahmt olan vcreoe ile 
atakadar olduiurıu ve bu nolı:tai nazarı 
Türi< ajanı aıfatile değil, bir huinılııçu aı
fatile demıe:ran etmekte olduğunu söyle
miıtir. Bay .Süleyman Ali bu mütaleaları
nm zapta goeçmcmcoini i.temiı ve bu söz 
mahkemede ikinci bir 1tiraz .kapısı aç -
mııtır. Yunan ajanı M. Stavropulo.a mah
keme esr>Mmda söylenen her sözün zap
ta ıreça>emelli lizımgeldiği iddiasında bu
lunmu§tıır. Bunun üzerine mahkeme, 
- .-defe taalluuku olmayan bu aiiot 
ferin zapta geçmes.İoe lü.zum obnadıgma 
karar veı:miftir. 

«Arkada§lar; sekiz ay ""el çalıpnak 
için Izmire giclen yedi arkadaşımız bir 
meseleden dolayı iiç ay hapis yatblar. 
Her §eyden malınım, alil kanletleriıni:zin 
i.mdadma k~, istirahat ve İa§el.eri İçin 
ioap edmı yardımı ywıptıık.Yapbğmuz ..ı;. 
ğer i§kr ıunlardır: 

1 - Muhtelif mııilıkemelenle 18 dilr.i
ze ten:ümanlık ettik. 

Senelik rapor okunduktan ıonra, azı.lar 
bazı dileklerde bulundular. Anadoluda 
biJ.çok dilsiz ve sağır arkadaılerm peri
faD bir halde kal~ bunlar için kim
aesiz ..., eliller yurdu DMDile bir yurt a
çılmas•, aynı ZMDımda bu alillere kundu
racı!*, marangozluk, terzilik P,i ...,,t. 
Lınn öğretilmesi, cemiyete yeni bir va
ridat temin etmek için duvar ve cep tak
vimleri çılaınlması istendi. Cemiyetin ka 
pamnasım isteyen on beı lizanm cemiyet
ten çrkarılmaar kararla~dı. Bundan 
ııonra Cemiyete reis oleralı: tekrar Süley
man Gök intihap edildi. Geonel yazıcılığa 
Mehmet, rm"'•HJbeciliğe Turiıan, _.,. 
darlığa Avni, idare müdürlüğüne Sabri 
aeçil<liler. 

F atiMe Ref.tıiye aokağında oturan Na
clİJoenin krzı Mükuremin bir tabn elbiae
aini çalan Atpazannda Hacı poli$çe ya.
lı:alanmı§br. 

maddelerin fiatlan ile ipti<lai macl 
de fiatlan arasındaki gem. fark 
Framada kalacaktır. 

Müstemlekeci milletler arasın
da ilk saflarda bulunan, ve halta 
bütün dünyada ikinciliği muhafa
za eden Fransa ,imdiye kadar 
müs.temle elerile fazla ali.kadar 
olmuyordu, Çünkü ana vatanın 
nüfusu müstakardı. Kırk milyon 
aularmda duruyor, ne eksiliyor, 
ne artıyordu. Onun için F rama 
nüfus noktai nazarından müstem
lekelerine müteveccih bir "ana 
vatan çocuğu muhaceretini" tetei 
edemiyordu. Diğer taraftan müs
temlekeler haricinde bütün ulus
lar arası ticareti kendisini adam 
akıllı bcıleyebileceılı: mahiyetle 
idi. 

- Otıbilir J.. Bu iş yalnız birde ya
Pıl.ınıı değildir. Avusturyada da böyle 
kanunla ailelere ad tıılı:ıJmıFır. Bu, biz
de büyük bir eksikti. Bu eksiği şDndi ta
>naıxılıyoruz. Tabii bu değişikliklerin 
doğuracağı adli ve idari ikibetleri dil
§ünerck ôcap eden tedbirleri alırlar.Zaten 
başka memlalı:etlezde de tabiiyet dcfi!
~esi soyadlarına tesir yapar. Mcıst:ıa 
Sınger adı Alınanyada Zinger okunur 
Fransada Seı:ıje okunur. ' 

s;,. bu aöıleri aral>anuı koridorunda 
ITİf~lten yarumu:da durup aözlerimi. 
.u dinleyen filnuuıca, )'erden yapma 
11öü_üklü bir adam lata kanftı. y aba:ı. 
cı hır adamuı kendini tcmıtmadan iki 
~İfirtin görüşmuine burnunu sokmasın
<1'::' anladım ki; terbiyai Jnt bir cw1..,,.. 

Dedi ki: 
- Evcıtl göreceıbiniz 1 çok karışık

lı~r olacak, heri<es Türkiyede tel<işta. 
ll.ır türlü isim bulamıyorlar .• 
Aıuuın öııiimiU;., çıkan bu ulıalôya 

revap vermeye mecbur oldum. 
- Hiç bir güçlük yok herkes ad bu

luyor. 
- Buluyorlar da neden gelip bana 

soruyorlardı ..• Bize bir ad bulsana diye? !:. de benim adımı alın diye cevap ver-

- Sizinle şaıkalaşmışlar, çünkü her
kes · e.ı· • · dı a1ıy l6t ıgı a or ... 

- Evet ama ,Anado.lıı köylüleri ne 
Yapacak? 

- Onlarm ç.oğunda aoyadı vardır. 
Beriki aö;ııü birdenbire değifl-irdi. 
- Si:ıin memlekette aonumı dütünme 

den iş yapıyorlar. Dostlarımdan Mösyö 
(bilmem kim) geçende memleketinize 
girerken üoıtiinde elli lira Türk parasr var 
rxuş. Gümrükte yirmi b~ almrşlar, 
Yalnız yirmi beş lira bırakmışlar ... Dışa
rıya para çrk.maınasınr anlarım ama, içe
ri girmesini neden ya6U ediyorsunuz. 
Sonra pararuzı dışarıda !o.imse almaz. -= Söylediğin.iz usulü bilmiyorum.Fakat 
&anıyorum iri; bu, Türiciycden kaçak o
laradı: dıfarı çıkarılan Türk paralarmm 
bir daha ~ri girmesini yasak ederek 
bu gizli ç"°flarm önünü almak isindir. 
l:icm o sizin dostunuz Türk parası ye
rine ecnebi parası getirıocydi, bu aöyle
diğıiniz güçlüğe uğramazdı. Eea.scn biz bu 
"'dbirleri kCDdimiz icat etmiyoruz. Av
rupalılardan öğreniyoruz. Bunlar hep 
llarbin doğurduğu ıeylerdir. 

- Evet ama 1 Bunlanıı iyiaini alıp 
-.tüıııünü bıraknul.ı 1 ' 

- Affedenıiniz l siz mektep hocası nu 1 

llrırz? 1 
- Hayrr l Niçin sordunuz. İ 
- Çünkü söz söyleyiJinizde ta-

lıetıesini azarlamaya alı§mıj bir hoca 
leJnisi var da ... 

- Benim karaikterim öyledir. 
- Pek hoş bir karakteriniz yok. Tcd-

lıirıerin iyisini alıp kötüsilnü bırakmaya 
&elince bu öğütleri verenlerin hiçbiri 
llnu tatbik etmezler. Yirmi senedir, bü
Uin dünya (kriz) denilen bu yaşayış 
batağı.un ıçindc bocalıyor. Yalnıi bir 
ll>enıkket bundan bır:ız kurtulmuş gibi
dir. O da lngiltcre ... 

- Kım aoyledi lrgiltcrcd ışlcnn iyi 
Citti~ınil 

Bımdan...,.. Yuum ajanı bütün Ab
dü.lhamit Yeı t ı eıinin 1>11 davada vaziyeti, 
mııkaôderatı 24 temmuz 1923 tarihli ve 
9 numaralı beyanname ile tayin edilen 
mallan elde etmek olduğunu, fal<at bu 
W>il mııııar hak:kmda 10 haziran 1930 
tarihli Ankara mukaveleoamesirııin 5 in.ci 
maddeoi.nde amoahat bufonduğunu ve bu 
..heple mahkemenin bu davaya bakmağa 
salahiyeti olmadığını söylcmİ§Ur. Yunan 
.. janına göre mıılılwme aym zamanda 3 
mart 1924 tarihli kanun muciibUıcc Türk 
tabiiyetini lı:aybetmİ§ olan verese hakkın
da da kanır vermek aal&lıiyetinde değil
dir. 

Malıl«me, aaliılıiyet meselesi lıakkında 
bir karar vennek üzere muhakemeyi ha§· 
ka bir güne bırakrruıtır. 

Tutum haftası 
Cemiyet hafta için güzel 

bir sürpriz hazırlayor 
Milli Hr:traat ve T 4S81TUf Cemiyeti, a-

ynı on ikisinde baılıyacak olan tulum 
haftası hazırlıklarını bitirmitbr. 

Tutum baltası içinde tayyare il<? latan· 
bula aıılacalr: yerli malı hediyeleri toplan
mııtl?'. Bunlar 200 parçadır. Aralarında 
çok lr:rymetli ipekli ve yünlü lr:umaılar da 
vardır. Bundan baıka mekteplilere 150 
hediye verilecektir. Bunlar için müsal>a
kalar açı1acalr:tır. 

T aaarruf Cemiyetinin, tutum haf-tası 
için gü'Zel bir aüı,>riz de huırladığı aöy
lemyor. 

Haydarpaıada hastane 
Hay.-.,,a§ada eski tıp fakültesinde 

Sıhhat bakanlığı tarafmdan bir ı.ut.we 
lr:urulacağı yazılmııb. Ddeki tabaiaat ile 
hastanenin mutfağı ve çamaıırbaneai iha
le edilmi§1ir. Bımlarm yapılmaama yeılon
da baılanacaktır. Hastanenin bir aaat ev 
ftl biıtiritnwwwiıae çahfılıyor. Maamafih 
ne zaman açılacağı belli değildir. 

çcnizi yülı:ııeltip duruyorsunuz. 
- Almanlarda şimdi metelik yok ı.. 
- Oyle ise neden harp borçlan için 

herifleri sıkıştınyorsunuz? 
- Çünkü hakkımızdır. Fraqsa galip

tir. 
- Evet ama istemcl.: ve galip gelmek 

kıili gelmiyor. Işte onlar da vermediler 1 
- Ben birisine mal •atarsam, o da 

parasını vermezse doğru bir iş yapmış o
lur mu? Almanlar borçlarını vermediler. 

-Bu miaali fena seçtiniz. Çünkü siz 
Almanyaya bir şey satmış değilsiniz ... 
Sonra Almanya borcunu vermediği için 
onu doğru bir iş yap~ sayıyonıunuz. 
Siz de Amerikaya olan borçlarnıızı ver
mediniz. Ve bon:wuı veren bir tek mem
leket varsa o da 10 demincek i§lerini ten-
kit cttiginiz Türkiyedir. • 

Bu -.ada yanek çanı çalJı. 

MAARiFTE 

Kız sanat mektebinin üçDncü 
şut esi 

AkfMD kız sanat mcı.tebinin biri Be
yoğlunda, diğeri lstaubuı.la iki tubeai 
vardl?'. Maaril Vekaleti bu mektebe bü
yük bir ehemmiyet ve...dıiği ;çiıı üçüncü 
bir şube daha açmak miyor. Tiirlıedc 
eski Maarif Nezareti binası bu ite elve
ri~ görülmüı, fakat bu binanın 1.taııbal 
Belediyesi tarafmdan satın alınınasma 
le§cH>üı edildiği için mektebe başka bir 
bina aranmağa haşlanılmrş tır. 

Mclctcl>e tahoisat v.,.-jJıniştir. Fakat tah 
sisaıbn mevcu l olmaama rağmen geçen 
eyluldeıı4>eri münasip bir bina bulunama 
ınıflır. 

Mektep, atelye yapılacak müsart aa
lonlan bulunan bina aradığı içıin teJ<l)
bü•krindc muvaffak olamamııtır. 

Oniimüzd • haziran ayında md<tepte 
büyük bir sergi açılacak, talebenin vü
cuda gelinliği eserler teıJıir edilecelctir. 
Şimdiye kadar mektep yalnız talı:bcye 
ders gösteriyordu. Bu sene hariçten de 
aİpari§ almağa batlamıfbr. 

Trahom yok 
latanbulun bazı ınelı:tepı...incle trahom 

vakmı görüldüğü Y•ılmııtı. Trahom gö
rüldüğü haberi doğru değildir. Yirmi yir
mi bq aünden ben menenjit val.aSJ da 
olmamıştır. Sıhhiye Vekil<>t~ l.tanihı>!da 
trahom hastalığı olup olmadığmm tetkik 
edilmesini emretmiı, bunun üzerine ııJı. 
IHY" müdürlüğü ı;-ö.: hekimleri vasıtasile 
mektepleri birer b;.,,,. teltiı ettirmeğe 
beılamıtbr. Bu muay.,,,..er devam etmek 
le beraber şimdiye kadar tralı.onı vaka· 
sına tesadüf edilmmniılir. 

TalebJ b:r:iği idarJ hal·eJind3 
Milli Türk Takbe Birliğinin idare He

yeıti dün topl:m~b. Fakat gönilen lü
zum üzerine topkmtr gelecek haftaya .,,_ 
rai<ılmı§ tır. 

Kurultayda 
Hiçbir inkı!iip kadın için ba j 

katlar verimli ve değerli olmamıs
hr. Daha dün denecek yakın bir 
geride kalesinin arkasında, gerge
finin başında kendine karanlıktan. 
bir q bekleyen Türk kaclını bugün 
ulıuan .. yasal iflerini çeviren· ku
rultaya giriyor. Bu, Türk kaJınımn 
özündeki varlığın ve onu birkaç 
yıl içinde çözüp yetiftiren inkıla
bın bir verimidir. 

Kafesten çıkan, gergefini bıra
kan Türk kaclını ka.raltaya girecek 
kadar erifti mi? 

Bana İnanmalı için omm bir bir
kaç ytl/ık yaşayışını gözden geçir
mek yeter. Türk kadını yüzlerce 
yıl kenclinden öne geçen Avrupa 
kadını ile boy ölçüşmek için her 
şeyi yaptı. Kültür yola onan ko
laylıkla ve istekle yürüdüğü bir yol 
ol ela. 

deledıye dalları ve yaprakları 
kurumuş ağaçları tanzifat amele
si tarafından temizletınekte Te 
bu kurunnış yaprakları ayrklat
ma..ltta.drr. Yukarıdaki levha, bir 
amelenin ağacı sarsarak kuru yap
raJ..ları düşürdüğünün resm:dir. 

150 Yunanlı gitti 
Küçük sanat eıi>abmdan olmaları clola

yısile kanunen ~!erini bıralr:mağa mec
bur olan 150 Yunanlı dün Romanya ve 
Viyana vapıwlarile Pire'ye gitmişlzrdir. 

Türk kadını 
En zorla, en hüneıli, en mes'uli

yetli işlere giren Türk kadını alnı
nın akı Üe çıkh. Bütün bunlar Türk 
kaclınuan cevherindeki deleri gös
terdi. inkılabın ıert oe çetin lrolları 
Türk kadınına clestek olcla oe o ıar
•ılmaclan sendelemeden açılan yol
da yürüdü. Bııgürı ona devlet İfleri
nin en üstün yerlerinde görüyorsak 
İnanalım ki bu onan halıkıdır. 

lngiltere gibi kadınlan erkekleri 
katlar yetişkin, Fransa gibi kadınla 
n clalıa iki yüz yıl evvel erkeklerle 
;yarışmış ölkelerJe kadına aıyasal 
işlere kanpnak hakkı verilmiş de- 1 
ğildir. 

- Ben, orada aç k yok ı Tıcarct açıl· 
dı.. lngilterede oturan akrabaıanm var, 
Onla. yazıyorlar, g zet rde de ol<uyo
ııan. 

- Açlık hiç b er yok. 
- Almanya, ita va 1 

- Alman}a mı? bır tek Alman kal- j 
llDayıneaya kadar he: ı: e aç kal-
lrnlar ha. ııı ne, 

- Evet ama A' a ' aç •ldd<ça 
t<Merı F rans~nın üsili.. t:.... Ve göz
leri Fr.ınsanm Ustünde oldukça sizin i<;ın 
rahat uyku uyu=nak mıimkün değildir. 
lııti1i k rkcsun an mm; mJdafaa büt-

Ben de bu fodul herifi pen

cerenin onünde ve gözlüğünün 

ardında bıraktım, çekildim .• Bir :raınan 
lar farkta diğer milletlere göre en yük 
uk w parlak biri olan Fran_.m git-
11id yerini baıkalanıw bırakarak s;:e· 
rek kültür, gerekse ökonom.i yü;ııünden 
neden gerilerde kaldığını bu lodulla gö 
rüştükten sonra daha iyi anladım .. Bu 
herü Pikar isminde bir 1:ezgin komis
yoncu imif ... Allah cızırtısını versin f 
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Operatör Türk kadını, bisturisini 
ustalıkla ktıllanma.ını bildi. Hava· 
da Türk kadını açmasını öğrendi, 
Karada Türk kadını at sürmesini 
makine ktıllanmıuını erkeklerde~ 
daha iyi kavradı. ı, basında Türk 
kadını adam kullanm~nı. paraka 
zanmarını, alış veriş etmesini pek 
iyi bildi. 

Fakat evrensel kadınlık bu yo
lun sonuna yaklClfl"ışlır. Yüzlercoı 
yıl evvel babasının kızı olduğu için 
ulusların başına geçip lltaliçelik
eden kadınlar bugün kültür ve fizik 
kültürde erkeklerle birleştikleri i
çin ba yeri bir hak olarak kazanı· 
yorlar. 

lnkıliip ölkemn ve ulanın hergün 
beliren eri,-ikliğine göre yeni yeni 
yasalarla onu be:ıli;ıııır. Umatlayuz
ki T üıfk kadını bu kıvançlı kayır
maya cleğerli pe uygun olduğuna 
gösterecek bir onurla iri benimıte-
yecektir. ' 

Rurhan Cahit KöROCLU 

Sokağa bırakılan çocuk 
Akaarayda Gureba ü ... yinağa mahal

lesi bel<çi.. Ali evvelki gece saat 24 te 
NalıDCJ dağına tırrakıhnq adaya oanlı 
3 - 4 aylık bir erkek çocuk görmüftür. 
Çoc:ulı: Darülacezeye gönderilmiftir. 

Bir ronıorkör siste bir sanda-
lı devirrii 

E VYe1lU saıbıı2ı limanda olclukça fazla 
bir sis vardı. Sis, Hayırw:ada açıkların
da bir sandalın clevrilmeaiue sebebiyet 
vemıittir. Rizeli Jsmail isminde birisine 
at bir baldcçı sandalı Hayırarzada önle
rinde doJaıırken önüne birdenbire bir ıro
morkör çılmıı§tır. J.mail, aandalıru yana 
kaçırmaia vakit bulamamıı, romörkör 
üzerine bindirmiştir. Bu ~arpıı yüzünden 
sandal devrilmiş, hına.il ile arlmdaıı ha 
denize dökiilmütlcr se de rom:ıkördekiler 
tarafından kurtarılmııtır. Sandal az son
ra batmıştır • 

Dün şehrimizde 
Yapılan kongreler 
Fatıh fırkası ilkmek.

tepli gençler 
kongrelerini yaptılar 
C. H. F. Fatih uııhiyesinin yılhk kon

gresi dün Şehzad~ıuda Letafet apar
tmıanındaki merkez aalonunda yapılım§· 
tır. 

.K.>ngreyi avukat Celal Feyyaz açmıı 
ye kongre reisliğine Litile Bekir, ikinci 
reialiğine de doktor Ziya seçilmiıtr. 

Kongrede evvela nahyenin bir yıllık 
çalııma raporu okuDIDU} ve bu rapor tak
dirle kııhul eclihni,m-. Bundmı .onra ,_ 
biyerıin yapacağı İ§ler görüıülmüt ve ye
ni idare heyeti seçimi yapılnujbr. 

Ankara kız ve erkek liselerinden 
yetişenler 

Ankara kız ve encek liselerinden yeli.
tenler cemiyeti dün yıllık konııreaine 
Helkevinde kODl'I"' reisi Miinevverin reis 
liğinde devam etmifl:ir, 

Cemiyetin kapanınaunı isteyen bazı 
izalann bu istd<icri Ü2>erİnde ıiddetli 
..,öinakıq;ılr yapılım§ ve bu İstek kabul 
ediJmm>iıLir. Cemiyetin Ya§aııını içi& 
_,;şet izaları elleaicden gelen her ıeyi 
1'811 v+' w sö.ı: vermiflcr ve yeni ida
re heyeti &eÇimi için gelecek hafta tek
rar tqıbnılmak üzere lııonıırey erıihayet 
vermiıJerdir. 

Ame11yalı gençler 
Dün H.llıım aalommda, Ama.yalı yük 

sek m ' t4d• ve üııWer&ite talebeleri bir 
toplamı yııpıufiu'dır. 

T oplantıcla CiGt tiirkçe kon utmak .ioçİlı 
tecloiıier almmeaı, Amıayada çılı:aA ... 
:ıııeteaiıı bimilmelİ ...., memlebtin bütün 
ihtiyaçlarma cevap ventilecdı: bir ıeki'
de çıkanlması, konserler, konfenınslar, 
müaaınereler tertibi, Ticaret Odasile mu
habere edilmesi, müze ve kütüphaneye 
yardnn edilmea •örüıülmÜ§ ve bu iıJe 
uiratmak üuıre bir heyet .eçilmiıtir. lk
tısat mektebinden Hadi, Univerlİte coi· 
rafya şubesinden Sabahat, Tel>iiye !"'
sinden ısa, Vela lisesinden Celil heyeti 
tep.il e'tmdrtediıter. 

l.....;K~' u-.· ç ... ü,..k_· _h_ah_e_r_Ie_r_t I 

Fakat harpten aonra insanlar 
arasındaki mücadele bilince, mü
badeleler arasında bir mücadele 
baş gösterdi. Dünyadaki ökonomi 
buhranı, hudutlar a yükıie en du
varlar, kontenjantman aıyasaları 
bu mücadelenin zaruri ba,langıç
ları ve neticeleri idi. Fransa niha
yet gön:lü ki, bu miifkül vaziyet
ten ancak, müstemlekelerile ya
pacağı sıkı bir anl&fllla ile kurtu
labilir. Çünkü F ra.n.aız ihracatının 
üçte birini 100 milyon adamın 
ımesk:Un bulunduğu bu deniz &fi· 
rı müstemlekeler çekiyordu. Eğer 
Fransa bunlarla daha sıkı bir teş
riki mesaide bulunursa hiç füphe
siz buhrandan mütevellit fena va
ziyetleri daha kolaylıkla ıslah e
debilirdi. Bunun için derhal vazi· 
yeti tetkike koyuldu, "imparator
luk konferansını" toplıwlr. 

Bu konferans timdi vaziyeti 
düzeltmeğe çabtmakta ve müs
temleılı:elerin ı&lıraplarmı tahfif 
eaoek için bulacağı iliçlarla ken
di ökoııomi bünyesini de tedavi 
etmek istemektedir . 

Çünkü ana vatani.le müstemle
keler arasındaki ticaret fimdiye 
kadar çok karıJJk bir manzara 
gösteriyordu. Cezairin şaraplan 
FraDHnm Midi praplarile reka
bet ediyordu. Hindiçini pirinçleri 
muadil diğer Fransız pirinçlerile 
mücadele halinde idi. Şimdi top. 
)anan yeni konferans bu gayri ta
bii vaziyetleri kökünden halletme-
ği ve Fraııaa ile müstemlekeleri 
arasında ökonomi bütiinlüğü VÜ· 

cude getirmeği düfiinüyor. 
Fransa cumhW"iyetindeki im

paratorluk konferaıı.unm ga.yesı 
budur. . .. 

Netice ? 
Bize kalır.a, deniz ailiJılannın 

tahdidi, ve W aahington muahede
sinin feshi mevzuu baheoldnğu tu 
Sll'alarda Franuınm bu ökonomi 
birliğinden b&fka gayeler de ta- , 
kip etmekte olduğu zannolun.ahi- , 
lir.. ' 

Fransa öteden beri, bu müate111<. 
lekelerinin müdafaa ve muhafaza- . 
sı için, her halde faaliyeti yalnız 
Akdenize münhasır kalan ltalya
dan, fazla bahri bir kuvvete malik 
olmak istiyordu. Müstemleke 

• Anglikan kilisea papaslığına tayin 
edilen Au•ten Oakley dün Istanbula gel
mİ§ ve inıgiliz kansololhaneainde ıenfi· 
ne bir öğle yemeği verilmiF• 

konferansının arkasında acaba bu 

• Aıı-n ceneral lwıısoloau Her Toep
ke dün alqaııı, Sefir Her Rosenberg ile 
baı meaail balr:lr:ında görüpndr: üzere 
Ankaraya gitmiJtir. 

* A!manya.'nrn Baraelon Konsoloslu
ğuna tayin edilen Istanbul Vis konsolosu 
Her Dr. von Graewenitz bugÜn §elırİ · 
mizden ayrılacaktır. 

talebi muhik gösterecek bir 
delil saklandığı görülanez mi? 

Mümtaz FAIK 

Terkibi; 200 diş hekimi 

tarafından hazırlanan· 

Miııe Diş Macunu "' 
emniyetle kullanabilirsiniz. 

-
Umumi deposu: Cağaloğlu No. 33 

Telefon : 20264. 
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1 Kon utma 1 • 1 
Yine "Divan edebiyatı,, 

" Demokrasiye doğru,, adli bir yazıım
da Ağaoğlu Ahmed mekteblerimizdeki 
edebiyat derslerinden ıikiyet ediyor. 
Lise ıınıflannda okuyan on bet yqmda 
kızı akşam evde, büyük kardeşinin yar
dmu ile, Fuzuli'ıııin cl<Jldı zülfün tek 
periıan halimi halin senin,. manzume.. 
ıini aökmeğe çalışıyonnuı; bundan llOll• 

ra da Nedim'in : "Seni nazmı! kiın 
büyüttü böyle biperTa ıeni,, gazelini ha
zırlıyacakmıı... Ağaoğlu Ahmed l"ft" 
yor ve Cumhuriyet çocukları böyle ıii.r
lerle mi yetiştirilir? çocuklara böyle 
çapkınlar ağzına yakııacak ıözl ... öğreti
lir mi ? diye soruyor. 
Ağaoğlu Ahmed'in bu yönde bütün 

söylediklerini anlatacak değilim; ancak 
hocanım saydığı mahzurlara ben de be. 
nim aklıma gelenleri katacağım; daha 
doinıau, kaç defalar söylediğimi bu v .. 
aile ile bir kere daha aöyliye«ğim. 

Mekteblerde edebiyat dersinin vazife
li nedir? Çocuklara dillerini öğretmd., 
onları düıündürmeğe alıştınnak, onlarda 
ıanat zevkini uyandırmak ve bir tarafbuı 
da onlara, içinde yaşad ıkları ortanın 
(muılıit, milieu) istediği duygular, dü
ıünceleri, itikat!an, v. ı. vermek değil 
midir ? Ağaoğlu'nun &Öıterdiği ve h .... 
hangi birimizin çoğaltabileceğimiz miıaJ.. 
ler bu vazifeyi görebilir mi ? 

Bn iti düşünürken kendi zevkimizi mi
yar saymamız doğru olmaz. Ben Fu
zuli'nin de, Nedim'in de, öteki Oımanlı 
divan f&Ü"]erinin de mısralarım, manz:.J .. 
melcrini severim. Baki'nin Sultan Süley. 
man için yazdığı mcrliiyeyi okurken, 
hani fU bedii zevk denilen ıeyin esı son, 
benim için varıhnası mümkün olan en 
ıon derecesini duyarım. Evet, çok za. 
man Homeroı'tan, Sbakeapeare'den, 
Racino'den dem vurunan; fakat elbette 
ki onların hiç bir parçası beni Naili'nin: 
" Biziz o mesti temaıa ki lali sakiden -
gönülde neıvei sehba sebu sebu taze,, 
beyti kadar cf>!tunnaz. Niçin? Çünkü 
ben Oımaolı doğdum, Osmanlı bir or
ta içinde büyüdüm, bugün zevkimin fik. 
ri kontro1uma bağlanamıyan tarafı Os
manlı havası İçinde t"""'1rül etti. Bu
nun içindir ki Ağaoğlu ile, onun gibi 
dütünenlerle beraber, &ençlere Fuzuli'yi, 
N edim'i, Baki'yi okutmanın ıaşılacak 
bir fey, hatta bir "monstruosite., ('I ' -- . 

ğunu söylerken içim kanıyor. Kaıu,a dur 
ıun! Ne yapalnnt insan kendisına _ " • 
lunan, ıökemiyeceğini bildiğini zevkle
rin, hallerin kötülüğünü, yanlıılıtrru 
anlayınca yine onlan müdafaa mı ede
cek? onların kötülüğünü bağınıuyacak 
nu? 

Hayır, Fuzuli'ııin, Nedim'io bütün Oı· 
manlı ıairlerinin eıerleri - kendi ken· 
dimize kaldığımız :zaman onları okumak· 
tan du) duğumuz baz ne olursa olıun -
mekteblerimizden çıkanlmalıdır, çünkü 
edebiyat derslerinde onlardan biç bir 
fayda beklenemez. 

Onlar dili öğretmeğe yaramaz; çün
kü onlann dili çoktanberi yazımızdan 
da kalkmı§tır. "Kıldı zülfüıı tek perişan 
halimi halin senin!., Bundaki kelimeleri, 
cinası Öğretmekte ne fayda vardır? Z.... 
rarı iıe meydanda, cinasın, akıl için do
minodan ve peçiçten bile daha de;.,rıiz 
olan bu oyunun bir zarafet., bir güzel
lik olduğu kauatiııi aşılamak Ulusal 
kültü. ümüzün ltu cinaı ve buna benz ... 
"sanayii lafziye,, yüzünden ufradığı 2'6-
rilik an:atılınakla bitmez .Edebiyat 
zevkini bunlardan alan iri__., aonno 
gerçek edebiyatın ne olduğunu ıe%1Dek· 
te çektiği pçlüğü, batımızdan geçtiği 
içiı!, hepimiz biliriz. Çocuğun kafasma 
çabuk da ôşler; çünkü kolayd!r. "Edcl,i. 
yat necir? 40Sanayii Wziye,, yapmak.,. 
Kendiıioe sorduğu ıuale bu kadar ko
lay bir cevap bulmuş adamı bundan vaz
geçirmek, o ıual üzerinde tekrar düfÜn
meğe razı etm* kolay mı? 

Osmanlı tairlerinin yazılan dütün
dünneğe alıştıramaz; çünlrii onlar dü-

ıünce üzerine lrurulmuı değildir. Bütün 
diTim edebiyatımız iki üç yüz mazmun
dan ibarettir. Fikir değil, mazınıın, Bun
ları öğretmekte ne fayda vardır? Mah
zur meydanda: insanda mazmunwı bir 
fikir olduğu zannını yetiıtirir. 

Bunlar ioıaoda sanat zevkini de u
yandırmaz; çünkü zaten kendi kendile
rine bir bütün kurmazlar. Onlarla bera· 
her Arabrn, lranlıoıo edehiyabnı öğ
renmelidir; kökler oradadır. Hem bizim 
divan tairleriıain Arap, Iran edebiyatla
noı anladıklan da pek ispat edilmiı de
ğildir; Araplarla çok uiraJ1WU1Uılar, 1-
ranlılann da Firdeyai, Sadi gibi destan
clanndan, hakimlerinden pek hoşlao
mamıflardır. Yalnız küçük taraflara Ü· 
zenmiılerdir. Divan edebiyatımız (halk,, 
tekke edebiyatlan da öyle) p<k bir buut
ludur; kimseye sanat zevki veremez. 

Divan edebiyatı çocuklarmııza, içinde 
yaşadıktan ortanın istediği duyguları, 
düşünceleri, v. s. verebilir mi?._ Bu 
ıuale cevap vermeğe kalkışmak gülünç 
olur. 

Divan edebiya ı ancak Türk tarihinin 
OsmanJı devrinin soysal müeasese]eri a· 
rasmda çocuklara anlatılabilir; yani 
ıimdiki ı:ibi bir buçuk, iki yıllık den 
zamanını değil, bir iki aaatı doldurur. 
Bundan çoğu fazladır. 

Bunları ıimdiye kadar çok söyledim; 
her vesile, hatta vesile bulımıazaam ken
dim ica<l ederek, yine birçok defalar ıöy
liyeceğim. Doğru söz ıöylenmekle a
şınmaz. 

Mekteblerimizclen Divan edebiyatı ni
çin çıkamıyor? Çünkü o çıkanlınca ede
biyat tarihimiz kalmaz; Osmanlılardan 
evelki edebiyatmuz hem çocuklara oku
tulacak kadar iyi ve sırası ile bilinmi
yor, hem o da, divan edebiyatı gibi, 
edebiyat deTıİnden beklenenleri veremez. 
Halbuki edebiyat tarihimizi okutmak 
ela lazandır ... 

Neye Jaznn olsun? Oteki ülkelerde o
kutuluyor da... Oolarm edebiyatlan 
var; bizim onlano ki &ibi edebiyatımız 
yok. Ne yapalmı? Yoktur diye elimiz
de bulunan fayduız teYe ed<.lt" yat mı 
diyelim? On beşinci, on altıncı kurun· 
larda lnırilizlerin, Fransızların, Alınan· 
!arın da öyle parlak bir edebiyat tarih
len. yoktu; bıılunan edebiyatlan doğ
rusu bizim divan edebiyatından üstün
dür. (Chaucıer, Villon, Oıevalier roman· 
lan v.ı.), fakat tam, bütün bir edebiyat 
değildi. Bu on altıncı aoırda Fraoıız e
dcl>iyatının ve lngiliz edebiyatının belki 
en büyük adamlarının (Montaigne, Ra
belnis, Shakespeare) yetişmesine engel 
olmadı. Biz de bugün, birçok yönler· 
den, Anupalılann Yeniden-doğuı (Re
oaiuance) dedikleri yıllara benzer gÜn· 
ler yatıyoruz ; edebiyatımız bundan 
sonra kurulacak, tarihi de bundan ıonra 
okutulacaktır. 

Bence beklediğimiz edebiyatm &el
mesi için de eskiıioiıı kaldmlme.11 ge
rektir. 

Nurullah ATAÇ 

Eklenti.- Çarşamba günkü ( 5. XII) 
" Tanrılık yolunda N adlı yazımın .söz
lüğünde: uum-rcmiz, timsal,, d~miştim, 
11rcmiz,, sözü "Venüs,. diye dizilmiş; 
okurlanının bağışlamas:nı dilerim. 

lRTiHAL 
Ankara Askeri fal>rikalar muhaad>e 

müdürü Bay Mehmet Nuri uzun 
müdclettenberi m..-;p olduğu b&ta
lıktan kurtulanuyanık vefat etmit ve 
dün Bostancıdaki bmıesönden kaldınla
rak Bostancı camiinde namazı kılıı:muı ye 
Salwe.yicedlt"tekıi ebedi i~ yerine 
akraba ve doatlanrua rahmet duası ile 
,...ıtrılmıtt:n-. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve bayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi. : Galatada Onyon Hanında 

Acentuı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
.... Telefon: 4.4887 •9562 

Milli tefrika: 37 

alrrc7ln• 

- Yeni aldığım arahayı .• Rüya
Cla mıım nesin? At kafandan artık 
'u hadiseyi canım? ölenle ölün
mez .•. Nasıl buldun araba mı? 

Pırıl pırıl parlayan ko,umlarını 
tıkırdatarak kafalarını oynatan, 
yerlerinde duramayan, tepinen iki 
yağız atı üniformalı bir arabacı 
güçlükle zaptediyordu. Faytonun 
içi koyu mavi bir ipekli kumafla 
kaplanmıştı. Ayak ucuna bol tüylü 
bir ayı postu serilmişti. Yaldızlı te
kerlekleri, yayları ve biçimi enfes 
bir Viyana yapısı olduğunu gösteri
yordu. 

- Kaça alsam iyi? 
- Val.ahi, hiç bir fikrim yok 

beyefendi ... 
- iki bin lira verdim. 

Nazmi Şebap 
- Çok değil mi? 
- Sokağa atsan dö:t bin lira e-

der. Şu atlara baksan a. .• Ordunun 
eline geçseler derhal binek hay
vanı olurlar .. 

- Pekiama nasıl oluyor da bun
ları orduya almıyorlar? 

- O dhetten yana korkumuz 
yok. Bunlar Şehzade F anık ile e
mirberinin binekleridir. Soran ol 
du mu ... Acaba cıda vesika var,der 
hal gösteriyor. 

- Demek atlan tehzadeden al
dınız? 

- Yok canım. .. Vesikayı ondan 
aldık. Hem pahalıya da malolma
dı. Yüz liraya sulh olduk. 

Calibenin baba11 hem konufuyor 
hem de genci kolundan çekerek a.' 
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rabanm etrafında dolqtınyor, elile 
öteaini berimu gösteriyordu. Bir 
aralık Nazmi durakladı. Kafasını 
toplamak ister gibi bqını salladı; 

- 153 ... 153... - diye mırıl
dandı -
Arabanın tabelaaı gözüne ilitmit 

ti. 
Yüz elli üç? hemen güderi kaplı 

defteııi çıkardı. Bot bir aayfarun or
tasına yazılı bir rakama baktı. 

Evet, evet. Bu araba. olacaktı. Si
vil memurun takip ettiği araba ... 
Refika harumefindiyi götüren ara
ba. .• 

Beyninden ti!Dfek gibi bir fikir 
geçti: 

"Eğer Refika hanımı dün takip 
eden takma kravatlı adam, haki
katen bir sivil memur idise, bu 
numarayı o da tıpkı kendisi gibi 
defterine kaydetmiş olacaktı.O hal 
de? Calibe ile annesini de günün bi 
rinde bu arabada gördüğü zaman o 
sivil memur,yahut onun bu numara 
yı verdiği hen memur kokotlarla 
meşgul şube ile alakadar bulmaya 
cak mıydı.? 

( Öz dilimizle 
Avrupada {9000) 

kilometre •• 

) 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

Bay Ahmet Şükrü Esmer, geçen 
yaz, kendi otomobilile Avru
paJa uzun bir yolculuğa çıktı. ilkin 
buradan Eclirneye gitti. Oradan, 
Filibe, Solya, Nif yoliyle Aclriya
tik ktyılanna geçti. Karadağ, Çeti
ne, Kotor, Rago•, Split, Fiume, Tri
yeste üzerinden yukarı ltalyayı do
laşark Brenner geçici inden Avustur
yaya girdi, oradan da l•viçre ve 
Alman yaya. .. 

Almanyacla yirmi gün kalıp bü
tün Ren ölkesini, orta, a~ağı Al
manyayı dolaşıp gene Avusturya 
yoliyle Macarislana, Romanyaya, 
Bulgari•tana uğrayarak Rusçuk, 
Tırnova, Harmanlı, Edirne yoliyle 
lstanbula clondü. 

Saydığım yerleri, kapalı gözle 
harita üzerinde dolaşmak bile altf· 
mayan kimseyi ürkütebilir. 

ôlkeleri biribirine bağlayan u
zun clağ yollarını otomobille aş
mak, pek kolay olma·a gerektir. 
Ancak, böyle yolciıluklar, İçten 
gelen el erin bir İstekle yapdırsa 
yorgunluğu ela duyulmaz. • 

lırtanbula döndükten sonra Bay 
Ahmet Şükrü Esmer, geçtiği yollan 
okuyuculanna tanıtmak, clo 1a,tığı 
yerlerde gördüklerini anlatmak i
çin (Milliyet) te birkaç yazı yazdı. 

Bu yazılar, "Avrupacla otomobil. 
le 9 bin kilometre., adını taşıyan gü 
zel bir kap iç inci e çıktı. 

Yazılan, gazetede tadına doya
mayarak okumuştum, bitiğde top
landıktan sonra, bir claha okuclwn.. 

Bitiyi bitirince, Avrupayı otomo
bille dolaşan benmişim gibi oldum. 
Gözlerimi kapayarak, bütün o Pod
goriçelere, Çetinelere, Aclriyatik kı 
yılanna kalamın içinde bir geçit 
}'aphrclım. 

Bende kalan iz şu olclu: Avrupa
cla 9 bin kilometreyi okumak, on 
parasız, bütün Avrupayı dolaçmah 
elemektir. 

insan hıı yazıları okurken, yazı. 
cı ile birlikte, yorgunluk nedir, 
duymadan Eclirneclen Almanyaya, 
İsviçreye haclar gider gelir. 

Hem öyle tatlı bir yol arkadap 
ile gider, gelir ki yolculuğun 
9000 değil, neden 19000 kilometre 
uzamadığına cam sıkılır. 

M. Salahaddin GONGöR 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Calataaara)da Kanzuk eczabaneıi 
kartıamda Sahne ıokağ-ında 3 nwna. 

ralı apartımanda 1 naınara. 
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Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ıınıf miiteba1111 
(Babıali) Ankara caddesi N o. 60 

•so41-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumaclan ha.tim günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve f!IY telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
9560 

aenedenberi gelip gittiği bu wde 
ona ancak on saat evvel tesadüf e
debilmeaindelri keramet ne idi? Ca
libenin "teyzeciğim!., diye boynu 
na sarıldığı bir kadının nasıl olu
yor da sivil memurlar bir kokot 
gibi pqinde dola,ıyorlardı.? Yok
sa bu kadının polisi alakadar eden 
bir başka hüviyeti vamı da Cali
belerin evinde bunu bilmiyorlar
mıydı? 

Onun, kendini gene daldırdığını 
görünce beyefendi; 

- Yavrum. .. - dedi - hayran 
hayran bakıfından anlayorum ki. 
arabamızı sen de çok beğendin.

- Harikulade doğrusu. .. Fakat .• 
- Neye durakladın? Bir eksiği 

vana ıöy)e de ..• tamamlayalun 
yok .• Yalnız hor kullanılmasa di
ye düşündüm de. 

Ve gülümseyerek ilave etti: 
- Sizin ev malum. .. Haftada üç 

düzüne tabak kırıyorlar. Buna da 
her önüne gelen binerse iki ay aon
ra haynru görününüz. 

1, adamının ciddi suratında da 
bir gülümseme belirdi: 

- Doğru ama.. ıağlık olsu;ı ne 
olacak? 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca karşılıklarını yazdıionız 
kelimelerin Öz tüd<çe mukabillerini 
bularak teklimizin boş hanelerine yer· 
!ettirip kesiniz ve "Milliyet: bibnece 
memurluğuna gönderü:Dz". Bilmecemi 
zi doğru halledenler arasında kur'a 
çekiyoruz ve kazananlara hediyeler 
veriyoruz. 

Bilmecemizio müddeti: Pa.zartes.i 
günü aktamma kadardır. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H 
11 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 ı • ı ı•ı 1 
1 ı • ı ı • ı • I • ı 1 

1 1 1 l•i ı•ı•ı 1 1 ,., ı • ı • ı • ı 1 1 ,. 
• ı 1 1 1 1 1 1 ı •ı 1 

_ i • ı ı • ı ,., 1 ı• ı ı• 
•i 1 1 1 1 ı • ı l• ı 
•I ı • ı 1 '• I 1 1 1 

1 l•• 1m ı 1 illll 1 1 -
1 1 1 1 : •ı 1 1 l• I -., 11!1 1 1 1 1 

1 '•I -
Soldan sağa 

1 - F abr, haz, meanıriyet ( 6), ka
mer (2). 

2 - Alii.. mavera, ınetal<kat (2), ı. 
ıaret ııfatı ( 2). 

3 - Pena, at~t tutmağa mahıuı alet 
(4), Hane, sakaf (3). 

4 - Cezire (3). 
5 - Sonradan ilive olunan fCY (7) ye 

mek (2). 
6 - Fiil (2). 
7 - idam etmek (5). 
8 - Genişlik (2). Mayi ( 4). 
9 - Tenha, üzmd<ten emir )2). Ka

mer (2). Bey (3). 
10 - Ham, olmamıı üzüm (5), Uyu. 

maktan emir ( 3). 
11 - Nota (2), acele etmek (5). 

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

lis, musaffa (5). 
2 !.... Farika, karaokter, (3), gÜç, e.. 

bir (3). 
3 - Alkıştan ç;kao aea (6) Nota (2). 
4 - Cet (3). 
5 - Büluğ, idrak, vuıul (4). Rabıt 

edatı (2). 
6 - Cıkmaklan emir (3) Valide (3). 
7 - C~al (4). Yumınaı.taıı emir (3) 
8 - Genislik (2), dendan (3), ye-

m kten emir °(2). 
9 - Dahi (2), Pipo (5). 
10 - Amca (3,) Beyaz (2). Nota (2) 
11 - Emir, hizmet. vazife. memuri-

yet (5). Hiı (5). 

• • • 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bugün matine 14,30 da 
Bu akıasn Allt 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Pee yalmı DELi DOLU 
Büyük opereti 

Satılık 
Şiıli Bulgu ı;...,mmda 1700 metn 

m-..i üz.-inde fabrikaya .. ~ ı
yu, aarmç, havagazı, terioo&, &arajı ha
vi her iki eobğa nazır büyük ı..ı,,._. 
li on odal.ı ve molııiJyalı bir ViBi.: 

Şişlide teNoı b......., d......,. yama. 
da cephea iki aokafa nazır 2250 met
relik bir ana kıımea veya hl.._.... 

aatılıkur. 42238 numaraya td.ftm. 
9561 

- Hiç olınazM faytonu yalımı 
evdekilere hasretaeniz... Akraba. 
taallUkat, gelen giden binmese.

- Olmayor ki.. Nihayet bir e
vin de kendisine mahsus bir aalta
natı vardır. 

Ve acele acele saatini çıkarıp 
baktı: 

- Ooo." dokuza geliyor. Benim 
yapacak bir sürü itim var. Haydi 
bin! Bin! binsen e ! 

Nazminin kafa.u gene hir yere 
saplanmıttı. Kendiıini araıbaya sok
mak isteyen tüccarın elinden, yavq 
ça kolunu kurtardı. 

- Bana müsaade ediniz. - de
di- Sandalcının parasını ve~ 
ği unutın~m. Hem onda bir fey 
bırakmıştım, iç ebneain ! 

Acaba bisikletini mi sandalcıya 
bırakmaktan koıkmuttu? 

Calibenin babası ıırar etmedi. 
Bir dakika sonra yağız atlar, dört 
nala Bebek bahçesinin kö9esini do
lanıyorlıt.rdı. 

(153) numaralı husuai araba 
gözden ka:yıbolurken, Nazmi; 

- Tuhaf ,ey! ille bu tuhaf 9ey ! 
- diye söylendi - ne kadar da de-'Peki ama, bu Refika hanını kim 

olu.vordu. Ataıh YUkarı bir J..-c;uk ğİflDİf. ~u kafile ~ ~ iti -- -· 

Bugünkü program 
18: Fransızca derı. 18,30: J.imnaS~ 

Bayan Azade 18,50: Plak, danı mu . 
ve ne§"li musiki. 19,30: Dünya baberl~rt 
19,40: Taganni: Mehmet Müoıi.-, Bar•· 
ton 20: spor konuıma11. Eırei Şefik· 
20,30: Macar havalan. 21,15: AıU.dolu 
ajan.,, borsalar. 21,30: Türkçe .;;zlii ba 
valar Be.yan Bedriye Ruim not ( balk 
şarkılan.) 22: Radyo caz ve tanı<> °'" 
keatraaı. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Plak.. 13,45: Pli.k. 14,15: Haberler. 14,.'IO 

Pli.k. 16: Mektep neıriyatı. 18: Dans ıno•t" 
kisi. 19: Haberler. 19,15: Coroloıos cas takı· 
mı. 20: Konferaaa. 20.20: Pli..k. 21: RadJ.JO 
orkeatra.aı. 22: Konferans. 22,15: KonserUa "'". 
'YamJ. 23: Haberler. 23.25; Ka..h•ehane kell...
ri. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Dan• muaikiai. 18.SO: Koafera ... 19': 

Föytön. 19,15: Viyolonsel ile parçalar. 19,451 

Tıbbi ta•aİyeler. 20: Pi7ano refalratilo ıarkıl.r• 
K 2045 s-ı.J•' 20,20: Konferans. 2?.30: on•er. • : o '5: 

21: Popüler •enfon.tk orkestra kon•erı. 21ı .. 
Haberler. 22: Sebelluaon Mnfoniai, 22,45: so•· 
Jer. 23: Rek.Jimlı lı;onser. 23~15: Plik. 23,40: 
Pli.k ile dan•. - Sö:r.ler.. 24,()5: Koafer~" 
24,3S: Danı mu•İkisi. 

Kb. LEIPZIG, 38Z m. 
18: Halif muıiki. 18,.30: Dü.tünülmüt •i:s:let• 

18,45: Gençlere. 19,10: Günüa IU.ıati. ıs.,ı5: 
Dana plruan. 20,05: Net.ti halk ıarkıı..t"' 
20,40: Deniz harpleriae dair. 21: Haberı.,r. 
21,10: " Die Maedele •on Biberach,, isimli •-~ 
aikili temsil. 23: Haberler, 23.20! Gece lton..,. .. 

545 Khz. BUDAPE.ŞTE, 550 m. 
11 ,45: Konser•attnardan ...kil. 19,45ı Pllk-

20,30: Netell söa.ler. 21: Ana7a bajlı ko•~· 
22,30: Spor haberleri. 22,30: Spor h.ab_.M:rl-
22.SO: Pertla çİ••eae orkestrası. 23,40: PoP 
memurları talumı. taralındaa kooMr. 

1195 Khz. FRANKFURT, 251 m. 
19,45: Hafif mu.siki. 20,30: S.ar halk ,,arkı· 

lart, 21: Haberler ve ıaara dair aözlu. 2.J,l~ 
Şarkılar. 21,30: Beetho•enin •aerleriadea a•sY 
fon.ik konser. 23,20: Haberler. Z3.JO: HabM'l_.• 
24: Dana muıikiai, 1 den. 3 çe lu.ıılar •~ _..,. 
aiki.ai. 

175 Khx. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Kıxılordu İ{İn neıriyat. 19,30: ICelkoll 

neıriyatı. 21: S.w.Eoa.ik koaser. ZZ; yabaaa clil"' 
lerle neıriyet, 

832 Khz. MOSKOV A, (Stalin) 361 -. 
21: Radyo temsili. 22: Da.na Ye hafif •_.i# 

ki. 
686 Kn.: BELGRA T. 43 7m. 

18: Keman konsori. 19: Koro koaaeri. ~ • 
Rekl&.rnlar. 21r Haberler. 21,10: Milli oeırİY .... 
21,40: Opera musikiai 23; Haberlar. 2J,%OI 
Plak. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
18,10: Orkestra. - Söd.r. - Plak. ~ 

Verdinia "RlGOLETTO,, o~ - ~ 
haberler. 

841 Kn•. BERLIN, 357 m. 
18: Hafif orkestra lıı:onaeri. 19,201 Radyo t.eııJ 

aiU. 20: Cemhal '" lr:eman konaeri. Z0,25: ş..r 
kılar. 20,40: Aktüalite. 21.ı Ha.berJ.-.. Zl~O.!., 
Marılardan plaklar. 21.J()ı M"'a.lli D .. riTaL u.,-r"' 

Plilc konaerl. 23: Haberler. 23,,30; O.• ••# 
•ikisi. 

HER ŞEY 

KAZANANIN 
Franaıııca a&ırltl gençllk fllai 

FERAH TİYATROSUNDA 
Muhllı Sabahattin San'atbqı 

Ozan Opereti 
Bliylik kadro • Balet 

.. _ Ba .-ece birinci Operet --

0 ZAN OPERETi 
(Eski Süreyya opere111 

Şebzadebap Ferah ~ -
mazanda ber rce Muhlis ~ 
Fahri Gülünç, Diinbüllü lsmail S. ~ 

TELEFONCU KIZ 
Operet 3 perde 

Aarm wndesi "MlLuYET" ti., - ------------ABONE ÜCRETLERi ı 
Tira,-. ı.ı.o H-.i"9 

Lıt. LE. 
3 a,.t.11 ....... . 

4- ·-. .. ...... .. ,.. K-
iZ • • •••••• 14 - • -

var? 
Sağ yeninin arkaamdaid cebin111 

soktuğu kağıtların beyaz ~ 
uzaktan, sökülmüt bir teyeıt yeti 
gibi gözüken bir polie, en~ 
da sol kolunmı altına kocaman bit" 
defter aıkıtt.mnıf bir ik~oci pol!• 
bulunan bet altı kitilik küçük bır 
kafilenin önünde gidiyordu. B~1 
!arın arasında kül rengi iuek ~
giymit uzun boylu bir de kıı.dın t 
dı. İfte Nazmi bu kadına bakar 
aöyleniyordu. 

1 
- Acaba yanl1' mı gördüoı · 

Yok, odur ..• muhakkak odur, aOJ& 
belki de onlaıia beraber değil •... •·_:'" 
Hayır hayır onlarla beraber .•• ild
ter iki ter olmutlar •.• Tuhaf ter! 

Kafile, bir dönemeçte gözdeıt 
kaybolan çifte romorklu bir Be
bek tramvayı gi.bi karakola dal~; 
ca, seri ve genit adınılarla yürü ~· 
karakola girdi. Bu aırada müddeı; 
umumi muavini ile doktoıı itlerİ111 

bitirmitler, gidiyorlardı. 
- Ne var? - dediler - bir ,e1 

mi söyleyeceksiniz .•• 
1. kP.' -Y ook .•. hayır ... mürekkep ı 

)emimi düşürmüşüm de ... _J•..-
-Bitm-• 

'· . fraıı 

~ıı 

ıı..ç bir 
~ 
ile • 

~ 



ll haftaki 
ilm/er 
"~E:RDE 

Fedora 
" 11inemıuı bu hafta Fedora ia • 

· fransızca aö:ı:lıü filmi göot....,... 

~-..-inde R~yaclayız. • • F edo
-~ bir Rus prenaeaidir. Çar polioi
~ rei&i Yariçkin'in oğlu Vlad-

ııevişmcktedir. Yakında ıritanla-
~ ilan edecekler. 
~ meçbiil f"hıolaııdan her ırün 

ll>elrlupları almaktaıdır. Bunlar, 
~ümlerine devam ettiği takdirde 

li,ı;,. öldürüleceğini bilclimıektedir. 
~ bir gece Fedora'ya. tiyatroda 

üzere oiiz verir. Fakat tam e. 
çıkacağı sırada bi rka<lın bir mek

lotirir. Mektubu okuduktan sonra 
~ tiyatroya ıritmekten vaz0 .>çer 
~pta bildirilen yere gider. Orada 
t • 
~ tiyatroda Vladmir'i belde.mit 
, ·.. · görünce m- gibniştir. Bu 
. intikammı tılmai:a abteder. K .... 
L lcat:ile ulaştıracak olan İpucu meç· 
'"dtıım Vladmir' e getirdiği mektup. 
'~ı..ı. Vlaclmir'in o mektubu yazı:ha· 

~üne koyduğunu cörmüıtür, 
timdi mektup orada yoktur. E
. geldiği .......ıu.-. Vloıdmir'in bir 

~!< olan lpımoi'dan bafka kimoe 
'ği için ~u çelaıım o oldllj-u 

t • 
~ Parioe kaçan lpanaf'u takip e. 
•.O.... kencli&ini taJ.chm ettirmeie '"' 

ğe mu-rfak ol.ur. Çok geçm&
~. Vlaclmir'in katili olduğunu 

'io,:~'Ya itiraf eder. Fedora aldığı ma· 
ı.... gün Rus polİIİDe bildirmekte
~ buldujımu, bunun Rusya'cla 
-.ı.p ilfı bir aı:meai alduğunu, on

her giin ınStup almıdığını ve bun
. ~ bel.ki suç ortağı olduklaruıı bil· 

ta-
~- m4'ifi için gizli tertibat a· 
.ı:~· Tevkif eılileceıii gece lpanoi 
~ Fedora'yoı niçin katil olduğunu 

: Vlaılmir en iyi dolltudur ve onu 
1"1 elinden aldığı için ötdiinniiftür. 

· i öldürüldüğii eve götüren melı;. 
~sınm yu:dığı ve mzı-tçi ile 
, · e göndenlii:i mektuptur. lpa • 
ulttılan üzmetçidaı öğremnıiıtir. E· 
Vlaclmir'in kanuna yuc!ığı bütün 

!ar var.Jır. Bunlardan birisinde 
. rnetrelıİDe para için tıir - • 

evlemnek mecburiyetinde kaldığını 
'ln>eoi İcap ettıiiini yazmaktadır. a... 
İiiiı- Fedora, keodiaini bir p..-a 

addeden eıslıi ni§ADlısmm intilaı-
~ P1t4eç.or. Zaten lll'tık I· 

..,.,ıııeğe ı...ı.wJ"r. Onu pcıli• 

~"İmli Fransız ar
~'ti Mari Bel'in 

güze\ iki pozu 

-.. 

-
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Sinema yıldızlarının elbiseleri 
Iİn kt.Nuğu tuzaktan kurtarır. F ııkat 
Ruıyadaki oğlun1>11 ıirrtikamım almağa 
yemin eden Yariçkin'in lpanol'un kar. 
deşi ile annesini öldünneıine mani ola-
maz... • 

Mıılıakeme etmeden adam öldiirttüğii 
için Y ariçkin azledilir. lpaoof affedilir. 
O ela kardO!i ile ....ıeoöılıı intikamını aJ. 
ıımğa yemn etmiştir. Onlan Y Miçkin'e 
bir kadmm bir mektupla ihbar ettiğini 
öğrenir. Bu mektubu elde etmek üzere 
iken Fedan itiraf eder. 

lpenoi'la Fedora'mn arasında açılan 
bu uçurumu al1bk biç bir ıey dolduramı. 
yacaktır. Bunu anlayan Fedan kendini 
öklümıdrten ba§'ka hiç bir çare bulamaz. 

Fedora'yı Marie Beli çok kudretli bir 
oyunla canlandınyor .Fakat aaıl>a ne
den - kuvveti çok büyük olan bu ""' 
tist bu kadar nefa giymiyor? •• 

Folıoğrailar bazan iyidir. Fakat hazan 
çok kötüdür ve bilhaH& Marie Bell'in 
fotıoğnıiları hiç iyi almmamıttır. 

Hey<ti umumiye itiberile bu film mu· 
vaffak olmuı addile heyecanla seyn>dile. 
bilir. 

MELEKTE 

Ekmekçi kadın 
Melek ainemaın bu hafta ( Elcmekçi 

kadın) iRDindeki Xavier de Montepin' • 
in meılıur romNtından alınan filmi göa
termckredir. Ekmekçi kadın romanı bü
tün dillere çevrilmi1, bütün düı:rya sah· 
nelerinde piyes halin<le oynaomıştır. Bi:z· 
de de bir vakıtlar meşhur Manakyan'ın 
en büyük muvaffakıyetlerinden biri ol· 
muıtu. 

Jan F oı1:İye'nioı çalı~bğı fabrikada bir 
yangın çıkıyor. Jan muhakeme ediliyor. 
Ağır hizmetlere maıhkiim olı.ıyor. 

Bir taraf ta masumlar ceza görürken 
diğer tarafta asıl mücrimler Pariste muh
teteın bir hayat ıüriiyorlar. Jan mahkii· 
miyet müddetini bitiriyor ve Parise dö
nüyor. Çocuklannı buluyor. Fakat ken• 
di>i onların kendi çocukları olduğunu 
bildiği halde, çocukları anneierini tabii 
tanımıyorlar. Oğlu büyümüş, güzel bir 
kızı sevmektedir. Fakat kız başka bir 
genci seviyor. Ve k12ın ıevdiği adamın 
babMı cez-.ını Jan'm çektiği suçun asıl 
failidir. 

Bu film, mev:ııuunun güzelliğinden ma· 
ada. çok iyi bir ıekilde oynanmı§tır. Cer· 
maine Vermoz Jan rolünde sanabrun bÜ· 
tün kudretini gÖ•tenniftir. Filmdeki mü
zik te çok kuvvellidiT. Parisin muhte -
tem bayatını gös~eren zengin -~onlar 
mükemeldir. Bu fılm bu sene gosteTılen 
filmlerin en güzellerinden biridir-

SARA Y DA 

Nana! 
Bu hafta Saray oinemasmda Nana 

filmi göster;(iyor. Emil Zola'run bu e· 
&erini fazla nıethetmeğe lüzwn yok· 
tur. Çünkü Nana, bu me§hur Franıı.ız 

TARiHi TEFRiKA: 25 

İttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BI RAKTICI VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Cemiyetin gösterdiği tereddüt 
ve mülayemet 

31 Mart hadisesini yadigar bıraktı 
verildiğini itittim. İhtimal ki bu 
doğru değildir, öyle olmasını te
menni ederim. Fakat her halde o· 
nun meşbu bulmasının halk üzere 
fena bir tesir basıl edeceği fÜphesiz 
dir. 

Bir şey daha nazarı dikkati cel· 
bediyor. Cemiyetin kanunlarını 
kat'i biliyoruz. Bu kanunların ce· 
miyet efradı tarafından düşünül
meden çekinmesi ve buna karşı 
cemiyetin sükut ile mukabele eyle
mesi gariptir, sanırım. Şimdiye ka· 
dar bizi mahveden, kanunlarımızın 
fenalığı değil, muamelatnnızda o 

ı kanunları çiğnememizdir. Mevcudi 
yetimizi temin için cemiyet zabıta· 
sına daha ziyade ehemmiyet verme 
liyiz. Vakit geçirmeden bir telif ko
misyonu tetkil edilerek ihvan ara· 
aında mevcut olan suitefehhümleri, 
muvakkat bir zaman için olsun, or-
tadan kaldınnağa çalı~malıyız. Ha
taların nereden çıktığım arıu}tırma
lıyız. 

Cemiyetin buradaki en mühim 
hatası bu gibi inkıli.blardan bek!e
nilen mantiki neticeyi hasıl ede
cek olan kat'i tedbirler alınmasına 
nasılsa lüzum görmemesidir. Mem· 
leketimizde ,iddetli ve şüphesiz 
gayri kanuni bir tathir ve tasfiyeye 
lüzum görüldüğü bir sırada cemiye· 
tin tereddüt ve mülayimeti 31 mart 
badHesini yadigar bıraktı. Umumi 
muamelatta gösterilen mülayemet 
insaniyete muvafık olsa da içtimai 
hikmete menafi idi. Eğer cemiyet 
ilk muvaffakıyet anlannda hüku· 
metin idaresini tamamen eline al
mış olsaydı, şüphesiz ki bugün bu 
yolda ka11ılaştığı müşkülatı atlat· 
mak için uğrafmağa mecbur olma· 
yacak, milletin mukadderatı elinde ! 
bulunacaktı. O zaman kuvvetin ken 
disine bir hak olarak bahşettiği bu 
muvaffakıyeti bugün tedbirlerle, 
pek müşkülatla elde etmeğe çalıt· 
mayacaktı. 

Şimd&i halde kuvvetli bulunma· 
ğa muhtacız. Bunu da tüphe~iz me

muharririne töhn>tiıni temı.. eden en busan meclisindeki fırkamız temin 
büyük eeerlerinden bm·dir. edecek. Fakat bugün maateessüf 

Filme gelince, Nanayı aev.imli görüyoruz ki fırkamız ferden te-
Slav yılduıı Anna Sten pek canlı bir fevvu··k ve ekseriyeti haiz olduğu 
aurette yaıatmııtır. Filin bu itibarla 
b...,tan baıa heyecanla doludur. Va halde mecliate muvaffakıyet temin· 
Anna Sten Emil Zolo'nun realist gÖ· edecek bir vaziyette bulunamıyor. 
rüşlerini büyük bir kud....Ue canlan· Cemiyetimizin mevkiini temin et· 
dınnıştır. mek kuvvetimizin membaını teşkil 

Nana, mevzu i-tiharile, kimsesiz eden fırkamızın ittihadile, kuvvet· 
kalmı§ güzel, çok güzel bir genç kı-
zın hazin ve feci bir macerasıdır. l~mesile mümkündür. 

Nana bu güzelliği sayesinde bir lİ· Diğer taNlftan 31 mart irtica va-
yatro müdürünün nazarı dikkatini kasının zuhuru sırf cemiyetin ku-
celbeder, Yıldızlar mertebesine çıkar. k 
Fakat bu esnada Jorj de Müfa is- surundan ileri gelmedi. Bazı va a· 
minde b'r zabite aşık olur. !arın tesirile adeta bir emrivaki kar 

Jorj'un bir karde§i vardır: Andrc, tısında bulunuyorduk. Cemiyetin 
o bu müna.aebattan hiç te meonnun buradaki yegane hatası mevkiini 
değildir. Cenç kızı aevmektedir. Bu· lüzumundan fazla güvenerek her 
nun için Jorj'u Ceza.ire göndertir ve 
Nana'yı kendisine metres yapar. türlü vakalara kar,ı hazırlıklı bu-

Nana Jorj'a fena halde tutulmuş· lunrnaması idi. Biz komite olmak i
tuc. Fakıııt' aralarında bir bir muva.sa· tibarile her ihtimale kaııtı hazır bu 
la vasıatu yoktur. Çünkü Jorj'dan gc- lunmalı idik. Muayyen bir prograın 
~. bütün mektuplar ifna edilmekte- dahilinde hattıhareketimiz muay· 

Aradan zama ngeçmit§ir. Ve Rus- yen olmalıydı. Halbuki vaka günü 
ya ile Fransa araamda harp patlamış· cemiyet efradı yekdiğerinden bi-
tır. Nana bunu bir barda öğreniyor haber, vasıtasız, faydasız bir kuv· 
ve ne yapacağını bilımez bir ha.ide .,. vet halinde müteferirk ve perif&D 
vine dönüyor• 1 bul ··'aki · f d Artık Jorj Cezairden avdet etmi§· idi. ttan u cemıyet e ra ının 

bazıları tarafından haksız olarak 
tirBir gün Nana ile buluşuyorlar. F.ı· korkaklıkla tehir edilmek istenilen 
kat Andre bu miinaaeabtın arbk de- bu teniki.rane ha.'1eketleri, 'üphe:;i:ı 

kü o da Nana yı aevıyor.. iki kardet 

ve icraatım kolaylaftırmış oldu. Bu 
programsız kuvvetin ufak bir ihti
yatsızlığı ihtimal ki memleketimiz.. 
de ikinci, Iran vekayii ihdas edebi. 
lirdi. 

Bu hataların tekerrür etmemesi 
İçin İptida her ihtimale karşı efra
dımİza bir hattı hareket tayin et
meliyiz. Her zaman için üçüncü bir 
inkı'ap hareketine hazır bulunma· 
lıyız. Cemiyet efradı aralarında her 
türlü rabıtadan mahnun birer mü
teferrik un~ur gibidir. Cemiyet mün 
tesipleri biribirlerini tanımalı, ya
hut tehlike zamanlarında yekdiğe
rini tanıyarak muayyen bir pro
gram dahilinde hareket edebilmek 
için birleşebilmelidir. " 

Bu fikirler 31 m"rt vakasmda ya
pılan fena tecrübelerden dolayı ile
ri sürülüyordu. Çünkü yalnız cemi
y_et efradı değil, cemiyet erkanı bi
le hadise esnasında biribirlerinin •. 
nerede olduklannı ve nereye sak· 
landıklarım bilmiyorlardı. Bunu bil 
medikleri gibi hadisenin mahiye
tinden de haberdar değildiler. Dolr 
tor Bahaddin Şakir beyin o günler
de gizlendiği yerden arkadaşlarına 
gönderdiği ~ğıdaki mektup bunu 
isbata kafidir: 

"Kanleşler, 

Sizin bulunduğunuz yeri bulmak 
la meşgulüm. izinizi haber alarak 
şu mektubu yazıyorum. Ne yapıla· 
cağına dair sizden ınalfunat iste
rim. Size mi iltihak edeceğim, yok· 
sa ne yapacağım, bildiriniz. 

Mahmut Muhtar paşanın Pireye 
gittiğini doğru olarak haber aldnn. 
Selii.niğe gitın~i için Piredeki bir 
vasıta ile kendisine şimdi bir mek· 
tup yazdHD. 

Asan Tevfik zırhlısının kuman
danı sarayı bombardıman etmek is
tediğinden dolayı Sultanın pencere 
si önünde asılmıştır. Hocalara, as 
kerlere para dağıtıldı. Selanikten 
ve Y anyadan protesto telgrafları 
gel mittir. 

Mesele kat'i bir irticadır. Cemi
yeti ilmiye sarayla beraber, sara· 
yın emrine tabi olarak hareket edi
yo11. Muradın, Cemil Mollanın ve
sairlerin bunda medballeri muhale. 
kaktır. 

Talat ve Nazmı ile vaka günü ak
f8.1111 Şehzadeb&fında birl~ecektik. 
Halbuki nereye gittiklerini haber 
vermeksizin evden çıkıp gitmişler. 
Rica ederim, beni tecerrüt etmit bu 
halde bırakmıyarak süratle cen.p 
verınız. 

Bulgaristan hakkında aldığım ha 
vadisler fenadır. Baki va.tanın se
lameti, kardeşler.,, 

Velhasıl İttihat ve Terakki cemi
yetinin, kendisine verilen raporlar
da yazdı olduğu gibi hükumet it" 
lerine demir ellerle aanlmayrp uzak 
tan seyirci kalmakla kanaat etme
sinden dolayı çok yanlış hareket et 
mit olduğu gün geçtikçe daha ziy .. 
de hisrıediliyordu. Valilerin bir ço
ğu doğrudan doğruya İttihat ve T e
rakkiye düf1Dandıları. Mesela An. 
karaya tayin edilen Hazım bey 
hakkında geleıa bir raporda denili
yordu ki: 

(Bitmedi) vam etmesine ,taraft~ değl l?ir. Çun· ı hareket ordusunun muvaffakıyetini 

fena baldeV atodlftyorlark .. !~~':.. tNbanana -----·;ı;. ,._ . . _...,.. . ~~·.,.-.'- ;;.;:, : ~~ -9~ • 
duyuyor. e asına. ~- a · ,..,;,. ~-~ ~~ ~t,:, ·~_s.:;ı,.. ... • --. • A 

cuını beynine &ıkıyor.... - 1-9-~ 5 . ·" • .. ! . :!P 
--
t l§te filmin meyzuu bu... , ~ : • . ! .: , 

Koca bir romanı bir kaç aatırda ioiın-r: ~,;.·: 'l:ıf~Üa:Q$J:T. y 
hüliaa etmek çok zordur. Yalnız ana '!X·~... ,. :..,; .... :o,;r~ ~,.,; ·. ,;.~,,., 
hatlarını burada rizmekle iktifa et- (ı -:_ Dl\:ti : iti' .:tka lt'.h : 

~ .... , .._. ·•' "1ı 1 • . ,. T ' • • tik.. r ,, .. ·' . . . . 
Film her cihetten muvaffak ol: Ji. 1 ;ı.., · '·a/i'9.·o·~; ''. cıt<• 

D k 1 f t - af' k ~·- • --. t .u. .i.:Jıı..1·. "" muştur. e Ol' ar ve o ogr ı ço •- 1. c ı . . .. .. · """ • • 
zeld r. Erke artistlerden Pilipa Homı · ~ · _.~· · • ·~ ·.~.:..i~ ; ...ı'J 
ve Lionel Atvil, cidden Anna Sten'e , 4 ı;""~~!'I:' . 111\!'" .e . ;':'. ıf.~ ~ Mi; 

1 k d 1 - 1---' \l.;ttPJı fC J~ tt•' ' " . • ' •" • ' iyi ro ar. a at ıaıı yapmıf AJ",Lır. - ...,.,.. '.'.: ! 1 ... "(./ ;.t • .:,.rr T "'~ • ,: ,.: .. T~ ~"i 

iPEKTE: ~~ .... ,:•,,: !"tt.r:f>i' H' ... ~~~l!:'l.:~· 
111 \ • ,) 1 • )of" ' ,. ~! ,, ... '• • .• ~· 

• l ;., • • .zt ·r~.r:,. :~"·'"! 

Siyah gölgeler · · t :f '.:- · '· ·-~~~ 
ipek sinemasında bu hafta he- rw.. \'.. r.~~ 

yecanlı bir macera filmi gösteril
mektedir. Bu filmi macera ve po
lis romanı meraklıları heyecanla 
seyredebilirler.- Vak'a Okyanos 
adalarında geçmektedir. Manza· 
ralar ve fotoğrafiler güzeldir. Film 
de heyecanlı sahneler çoktur. Et. 
mas kaçakçıları ile polisler arum-

' da geçen maceralar alakayı uyan
dırmaktadır. Filmin bütün mev
zuu aşağı yukarı zehirli bir hançe· 
rin ucundadır. Ve bu hançer &O· 

nuna kadar filme bakim olmakta-
dır. 

Hanım efendi 
Para saadetin anahtarıdır. 

Mes'ut olmak içi:ı zengin olmalc 
,arttır. 

Zengin olmalc için de bir Piyan
go bileti almak lazımdır. 

Behemehal bir Y ılbaıı Piyango bileti alını:ı. 
9571 
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W illi' yet'in Romanı: SS 

Yazan: Marthe RicharJ Tercüme eden: il. F. 

Bir fabrikayı berhava etmek 
bu küçük kalem kafi idi 

• • 
ıçın 

Hülasa 1 
olmaz, günün birinde şıp <liye bu 
yol işimize yarayabilirdi. Elimde
ki çantayı ve içinde ta.tıdığım ro-
velveri sıkı aılcı elimde tutyordum. 
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Bütün kadın~ar sevinç içinde /(MÜTEFERRiK HABER( 
Tramvay ıirketinin Devlet Bir milyonluk güınl 

şuraaındaki davası dağıtıldı 
Nafıa Vekileti ile Tramvay Şirketi a- Da.,,ılıane tarafından ba11laı 

rasmda Devlet Şürasında açılan dava Ü· müş paralardan ıimdiye kadıı 
zenne ~rketin vel'diği layilıaya Nafm Ve. n1 
kaleti cevap venni§lli. Şimdi de şiTkeotin yon Iİrabk dağıtılm·ştır. Bu 
yeniden cevap venneM laznndır. Siıi<et ~stanlhula, müteıloalcisi diJ 
bu cevabmı henüz göndcrmemi~th-. Bu .ıcre ver.ilmiş.tir. 
hafta içinde cevabını gÖndcrdikten ronra Daha üç milyon liralık gÜ 
Devlet Şurasında iki tarafın vekilleri kar- sılıyor. Bunların dağıtıbnasn 
ıılaşacaklardo-. 

Dava sonuna vannadan Nafıa V eka • gü,nünden it:!ıaren başlanac• 
letile şinket arasmda yeni anlaşma ko _ Şimdiye kadar gümüş P 
nupnakırı başlamıya<:aktır. Davanın ö- mühim bir İusını bunları 
niimüzdeki :ıry içimle &Onuna irişeceği dan piyasada görülmüyor. 
umuluyor. 

-o-

[ Marthe Richard Fransa casusluk 
teşkilatı tarafından Ispanyaya gönde
rilmiştir. Vaı:i!esi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alınan casus teşkilatı 

reisi Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. 
Bundan bir çok malfunat almış Fransa
ya gitmiş tekrar İspanyaya dönmüş-

Keçi yolunun dörde ayrıldığı 
bir noktaya gelmiştik. Bu dört yol 
ağzını iyice hafrzamna nalqettinı. 
Bu sıra.da kılavuzınn katırından 

Kadınlar Taksim abidesinde 
(Başı 1 inci sahifede) 

martından sonra, l.ıtanbul Kadınlar Bör
liği lizawzdım Bayan Saadet Re/et lııiir
aüye gelerdc: §U nutku okudu: 

Cumhuriyet marşı okuyorlar 
söylediler. du .aalıne çok heyecanlı oldu. 

Japon e!çi!!İ döndü 
Mezumm Parise gitmiı olan 

Semi dün lstanbula dönmüştür. 
Japon 

Sıvıısla büyük bir 
atelyesi kurulu 

AN:KA·RA, 6 - Naha V 
yollan için Sıvasta bir taoıİ' 
açacaktır. Bir heyet, fabnk 
yiıı etmek üzere sıv- gi tür. ' 

Marthe Richard Pirene y.:ılunu keş- · 
f etmek istiyor ve Baronun bu tarikle 
kendisini Fransaya göndermesi için 
gebe olduğunu söylüyor. Artık Baron
ıa araları açılmıştır.] 

indi ve yüzükoyun, kulağını top
rağa verdi. Ve dinledi. Ondan 
IOtlra büyük bir enmiyetle kahrın 
üatünde duran bir battaniyeyi al-

- M.Zoz.onun sizin için her feda 
karlığı göze alacağım bana söyle
miştiniz, hani ıtU Rus dostunuz .•. 
Beraberimde şunları getirdim. 

dı bıçağını çıkardı. Ne baJtede
cek diye gözümü kırpma4an bakı
yordum. Battaniyeyi sekiz parça
ya kesti. Ve ondan .onra iki ka
tırın ayaklarını bu parçalarla sar-
dı bağladı. Her halde ilerideki 
nöbetçilerden katırların ayak se
sini gizlemek ?stiyordu. Ve bunları söylerken cebinden i

mürekkepli kalem çıkardı. Karan
lıkta, hafif bir tebessümün yüzünü 
aydınlattığını görüyorum. 

- Bu iki küçük şey görünüste 
hiç bir şüpheyi celbetme:ı:. Tatır· 
ken tehlikesi de yoktur .. Almanya
da hepimiz bunlardan taşırız. Bü
yük ve taşıması güç bir şey de de
ği!dir. Kullanma~ma gelince bu 
da gayet basittir. Şuradaki küçük 
yaya basmalı o derhal ates alır ve 
içindeki pamuk ipliğini at~ler on
dan sonra iş kolay. Hangi fabrika
yı berhava etmek istenirse istensin 
bu küçük kalemi atmak kafidir. 

Bu tafsilah bana verirken ifti
hardan göğsü kabarıyordu. İlikle
rine kadar Almandı. Eğer onun 
1 ;r parça yüzüne gülmek istesem 
.ı siizü 5Öylenıem kafidi: 

- Alman ırkı zekidir vestelam. 
Ayaklarımızın aJbnda.ki toprak 

dondan takır ta.kırdı. Yol çıplak
b. Kıt başlamıttı. Bir parça yürü
dük. 

Von Krohn tekrar !>atladı : 
- Rua dostunuza bu mürekkep

li kalemi verirsiniz. Ve Paris ci
vannd~i bir fabrikaya atme.smı 
emredersiniz. Bana kalırsa, ben 
Ha vr' deki Schneider giıhi bir fah
ri.kaya atmasını isterdim. Eğer be. 
recebilirse ... 

Birkaçadun daha yürüdük. 
Biraz uzakta, ka.ranlığm içinde 
bir kaç gölge ve blı o kadar da 
hbn fark eder gibi oldum. 

- Eğer dönüfiinüzde gene bu 
yoldan gebı1* istel8elliz bana ya.
zm.. Mektubwmzu zarf zarf içine 
koyun. Ve M. Laporte'un adresi
ne yollayın. O, Perthua' dairi güm
rükçülerin adamıdu. 

Von Krohn ile son sözümüz bu
mda kaldı. 

* * * Mürekkepli .kalemleri el çanta. 
mın dibine yerleftird.im. Niyetim 
ilk fırsatta onları fırlatıp atmak
b. Benimle giden kaçakçı güçlü 
kuvvetli bir adamdı. Üstü batı kı
lıksızdı. Fa.kat 8eMiz sadaaız gö
riinüfile kaçakçı demeğe bin '8-
bit isterdi. Hatta Opera comique 
teki kaçakçı rolüne ç1kan artist
ler bundan ziyade IDUTB.ffak olu
yorlardı. 

Katırlara bavullan yerleftirdi 
l>ağladı. Bu it biti!kt«ı 90ıllJ'a katı
rıma bindim. 

Köpeğim Mina a.dmı a.dmı pe
fimden geliyor ve biz de Fr,.n&a
ya doğru yollanıyorduk. 

Şu garip kılavuzu inceden in
ceye tetkik ediyordum. Ferah fe
nıJı kırkında vardı. Bu yollan hiç 
laf etmeden gideceğimiz belli idi. 
Çünkü ne fnmsı:ı:ca ne de İ'Span· 
yolca biliyordu. Y akıız bildiği 
kendi liaa.m olan kata.laııca idi. 
Onu da. ben bilmiyoo-dum. Köpe
ğim Mina katırın bac•klan arasın
da yürüyordu. Kuru bir &ağuk 
vardı. Artık yoldan çıkmq dağ
lv arasındaki keçi yollarma dal
mıftrk. Etraf karlı, geçtiğimiz yol
lar buz tul:muftu. Katırlar güç 
bela ilerliyor hazan laflar üstün
de kayıyordu. 

Bu ı"ız yollarda kuş uçmuyor· 
du. Simsiyah korkunç dağlar üs
tümüze yıkılacak gibi eğiliyordu. 
Kürkler içinde ann sıkı kapalı ol
duğwn halde titriyordum. Her 
baı.de bu havanın soğukluğundan 
ziyade korlrudan ve heyecandan 
ileri geliyordu. Biliyordum ki, bu 
gibi, ıssız yoldan saatlerce gi
decek gidecektik. Uyumamak 
için sebri nefs ediyordum. Bu 
yolların bütün esrarmı hafıza. 
ma hi.k etmek istiyordum. Belli 

Bundan sonraki yolumuz ııon 
derece korkunç ve tehlikelerle do
lu idi. Bir tarafımızda sarp dağ
lar öbür tarafımızda derin uçu· 
ı ~ - .. a_ı v.ud ı . ( ol o kadar dar ve 
o kadar baş döndüri;.;ü idi ki, kor
kudan - istemediğim ·halde -
gözlerimi yumuyordum. Hayatnn
da bu kader ürktüğümü bilmiyo
rum. Ufacık bir müvazenesizlikle 
uçuruınların içine düşmemiz iften 
bile değildi. Uzun <la:kikalar bu 
ölüm yollarını geçtik Nihayet dur
duk. 

Dağların içinde bir sürü oyuk. 
!ar görünüyordu. Ve biz hunlar
dan birinin önünde idik. Burada 
değil geceleyin gündüzün bile far
kedilmiyecek bir kulübe vardı . 
içeri girdik. Orta Yaıtlı bir kadın 
gördük. Bu sessiz fakat sert ba
kışlı , ufacık gözlü bir köylü ka
dındı. Kulübenin bir köJMinde 
bir erkek daha farkettinı. Kılavu-

zunıa benziyordu.Fakat daha ufak te 
fekti. Habire bir tüfek temizliyor
du. Bizim geleceğimizi biliyorlar
mıydı? Hiç şüphesiz. Çünkü çay 
hazırdı. soğuktan korkudan ve he
yecandan tiril tiril titriyordum. 
Ocakta kütükler tütüyordu. kulü
be chrman içinde ohna.sma rağ
men sıcak olduğu için hoşuma 
gitti. Hele çayı görünce büsbütün 
keyiflendim. Cesaretimi topla
mıştmı. Decor bana Carmen'in 
macerasını hatırlatıyordu. 

Ka.dm bana kırık bir ilkemle 
göaterdi oturdum. Köpeğim dızle
rimin üstüne çı.lmııştı. Bekliyor
duk. Ev sahipleri kat.alanca bir 
şeyler mınldandılar. Bu sıcak o
dada iliklerim ır.ındı. Bir gevtek· 
lik geldi üstüme. Oturduğum yer
de uyukluyordum. Kapının sesi 
ile uyandım. Kılavuzum içeri gir
mi9ti. Ev sahibi kadına bir kaç 
kelime söyledi. Bunun üzerine, ka-

. dın beni elimden tuttu. Ve biti9ik 
bir odaya götürdü. Ve bir tek 
kelime aöylemedeo kapıyı çekti 
gitti. 

Beni koyduklan odayı muaye
neye başladım. Burası dağın İçin
de oyulmuf aenit bir kavuktu. 
Odanın ortaısmda sözüm ona bir 
masa vardı ki, dört ayağı dört iri 
... tan ibaretti. Ozeriode ortaa.ın· 
dan ikiye ayrılmıt bir kütük var· 
dı ve bu itte bir masa idi !.. Bir 
tarafta da gene bir kovuk raf tek· 
tine konuknuştıı. Ozeri fitek do
lu idi. 

Kulak kabarttım. Bir tarafta.ı: 
bir takım suler geliyordu. Bwı
lar erkek ııesi. idi. Ve k•••l•nca 
bağırıp çağmyorlardL Denten bir 
f&llgırlı fungurtu ifitim. Bu bar
dak çatal gürültüsü aealerin geldi
ği taraftan geliyordu. Ve bir kaç 
dakika sonra ses sada kesildi. Or
talıkta çıt yoktu. Bu aralık köylü 
ka<lmın geldiğini gördüm. Bu ııe
fer hafifçe gülüyordu: 

Bana: 
- Aduana, (gümrük) dedi. 
Bu tehlikeli işi de atlattık. · 
Kılavuzum beni dışarıda bekli-

yordu. Katırlara bindik ve yola 
düzüldük. Gene soğuk eskisinden 
fazla bir roğuk çıkıruştı. Mina ge
ne katırların bacakları arasında gİ· 
diyordu. Bu sessiz voe korkunç yol
larda gene saatlerce gittik... Git-
tik.... . . 

YavB.4 yavat dağların zirveleri 
aydınlandı artık gün ağarmıştı. 
Yüksek dağlar açık mavi gökü 
delip yükseliyordu .. Vadiye indi
ğimiz zacıan güne, doğuyordu. 

(Bitmedi) 

Bayan Saadet Refetin nutku 
cEy tarihin en mutiu Türk kadım; 
«Ey on bin yılın kahrına gÖğüs geren 

tıırilıteki hatun. liu toprağa ev !adını, e
rini v....,.. alı: saçlı oğu• kadm. Sen lci, 
hağrm<la kanayan yaraların için o kara 
günlet'<!e lıôle ağlaınadnı. Gözb:inin m, 
ışığı, dudıaklarınm biiklümü yalnız cnle
mtne yakışan ünlü, utku dôiJündüğünü 
anlatxyorı:lu. Bogiin artık içinden ıreılıdiği 
giOi ~ünlerinin ıkartıhğı olan bu gö
nenç içinde öğüt duyarak göğsünü kaıbar 
tırl<en seni bugüne ileten güne§ ~ı, tan 
yüzlü >Öz evt'..dına duygularını göste.-
mek için sevinç ya§ları döküyoraun. 

Onun göz ka:rn"ftıran ışıldı gözlerine 
bütün bir inançla hakan Türk kadım on
da erdemini görüri<en onaıiıyordu lci, bu 
ı§ıklı gözlerin mırlan gene k"1ldi topra
ğına, gene kendi anasına bakmak için 
yanıyordu. 

Arlradaşlar ! 
Bugün sevinç içinde ya§arlr.en, kara. 

günleri gene onuk :ım.gılarmıız içinde sak 
!ayacağız. Bugün talihli olmMrJa duydu
ğumuz sarsıntıyı hepimiz biliyoruz ki, 
ıı-e her zamanki gibi yurt için, ulus için 
dayuyonız. Tıirk kadım nankör değildir, 
Tün< kadmı duymaz, görmez de değil. 

Taksimdeki mera, im 
Beyazıt meydanındaki meruim l»t • 

miıti. Bayanlar <ıll'onıon>ülere binerek 
alay halinde Taksime gittiler. Taksim a
bidesi etrafı dolmufbı. Buraya ıfa bir hi
tabet kürsüsü lronmıqtu. Sirli.k azasın
dan Bayan iffet Halim, kür..Uye gelerd< 
beyecaniı bir hitaıbe okudu. Bayan iffet 
Halimin nutku ıudur: 

«Türk kadını; 

«Bugün yüce bir illkii ddıa kazanımı 
bulunuyorsun. Senin erdt...W.. o nbin yıl
lık tar.oin lroynımdan k<>parak kurtuJuı 
savaşında en Ü•tün ergini.İğini bulmub 
Te 'hirk dönenmeoi.r.Jn Ju,.r admımda o 
tarih Ötıcesıin<! kanJaiı varlığm, giin gibi 
kendini göstererek işte ta bugüne eriJ -
rnişıôr. 

An.adaşlar; oevinç günümfuıdür, bay
ram günümüzdür b11gün. Biz bugünlere 
..der karşılığı ırl"§<tık arkadaşlar? lm
parntorluğun, bize yabancı dütünceler
den yorul::nuş kafası ile, kafesi-er altında 

·ı---'"'-? Çar ' lar :.,.;_ .. _ . ,_, 
mı ag anıanıK. pi ·~ nıı JDJe. 
med.k? Ve en OODl'a yurdun iisıtünde bay
lru§lar giııi ötenlerin &On alçakldrlarile el
lere açılan bu topraklarda Türk kadını 
yad kaçmııJann altı:nda da latbıuştır. 

Ari<ada§lar: ••tımbul kadınlığı bu acı
ları çok yakmclmı çekuı ve ona karp ge
len ulus kadınlığı içinde köylü anaları-

Gençler mahfalini n rnüsamsresi 
Tiirl< Gençler MahEili tarafu.dan dün 

akşam C. H. F. Fatih nahiye ocağında 
bir mü-.ııere verilm!ştir. Müsamerede 
Y aıhancı ...C ')man Mrrafı piy~Jeri tem&il 
edilmi§'Ur. Gençler her iki piyeste de bü
yük muwffalayetler göotenniı !erdir. 

Ecnebi muhabirlerin 
vesikaları 

Maıinıat Umum Müdürlüğünden teb
liğ edilmİ!Ôr: 

Yabancı gazete muhabirlerine verihniş 
olan vesikalar 1935 yılınm ilk gunımc 
kadar yenilerile değiştirilecektir. Elinde 
v~ı olan yabancı muhabirlerin yeni
den vesika alabilmeleri için temsil el'tİ.k· 
Jeri gazetelerin, en geç bir ay eski ıarilıli 
saliıhiyet ınektuıb>.mu Matbuat U1DU111 
Müdürlüğüne gönderilmek üzere, lstan
bul' da ,Vilayet Ma'lhuat Bürosuna. teslim 
etmeleri ve ellerinddoi vesika suretlerini 
ı6 kuruşluk pul ve ÜÇ foh>ğraflarile bir
l&te bu mektuplara iliftirmeleri ıreftti:
melrtedir. Salruıiyet mektupları ~ bttıince 
&'eri verilecektir. 

Erzurum Halkevinde 
ERURUM, 7 (A .A.) - Er.ıurum 

Halken değerli bir tetebbü.ıte bulunmuş 
tur. Bina dahilinde bir memlelwı kitap. 
od•ı hazırlanmağa ba§lammflır. 

Faıbriıka üç milyon lim •a 
ca:ktır. Burası E*i§elıWeki 
yeoi kadll'r büyük olacaıots'· 
inşaal'a başlanacaktır. Yeni 
v~ iktxsadiyatı Ü2Jermde bii 
yapacaktır. 

Srvas Valisi Süleyman S 
gelmiftir. F alırika i§i ,,e S 
i§'ler hakkında alakadar v 
riifÜ'yor. 

Adanada sağlık • 

ADANA, 7. A.A. -
belediyesi son günlerde 
malara _başlamıştır. Dün 
encümeni toplanarak ul 
sağlığını bozacak dunJill 
ğu söylenen fabrikalar Ü 
belediye baş.hekimliğinin 
nu gözden geçirerek buıı 
le fahrikalarda en az dö 
yolu ve içlerinde Akar 
durulmasına, Çiçme ıul 
zeltilmesine, fabrikalara 
çıkan hayvanların yemle 
sulanma!.'l için betondan 

!ar yaptırılmasma ve ·· · 
rm en son biı1 ay içinde 
masma SÖZ kesdi. 

Soyadlarını tetkik için 
komisyon yapılıyor 

Soyadlarının biri birine benzeme 
ne ve yanlışlık olmamasına çalışıl 

Soyadları kanunu mer'iyet ımeWllne 
2 kammwanide girecelctir. O zamana 
kadar aayadbrı alan -
larm kayıt ve tesç ... ..,..........,_,..,.._ 

,. 
r ~- ... rtesi günkü toplanma için N. Tevfik davetiye dağıtıyor 

moamelesi. yapılmıy.. 
calııtır. Bazı nüfus me 
mudannm kanwıa uy 
sım olmplulZID yen 
...,,..ıı.n alanları tes 
çil eltiiı:fh ı i anla§ılmış 
tır. Dil itleri .Bıatbn · 
lığından gelen bir e 
mirde ı.anun ta\bi 
mevkime ıriımeclec 
90yai1Jannm tımçil e 

Seçme 
Soyadları 

clir. Senelerdenberi bağrından kopan -
.lerOne, perinden 4aşan ulusal ııdrlarm 
karıılığı olan, ancak İmpanııtorluk devri
nin kanlı 4ıııkat1an idi. Bu elleri kıran 
Türk oğlu, a:naama layık yeri acun me
deniyetinin en iiitiinde ayırdı. 

Türk kadmlığı, cihmı taribiııde Ata
türk' ün anası ohııakla "'-ııün .de, ~
te de en büyük öğiincü duyacaktır. Hazp
te yan. ....-an Türk kadnumn tifalı eli, 
alua itlerinde de kendine yalaşarn, .içi.ude 
beı- zaman kaynayron, tapn öz du)"llUl.an 
ulwu için yüce bir cömertlikle bugünde 
"' geleookte ııeı-e """" vereceğine yiire
iinden lropan .... .&ODA&Z, .... t.miz duygu
laril andeder. 

Adıadatlar; 
Biz Türk kadml...ına vtri1en bu olma! 

ve o.iyasal baılrkın pek büyük değeri wır
cı.r. Bı.-. ahnak değil, lnı!laneıhilnıek di.· 
vasııu kazanmak aaıl itimivlir. Dünya 
luımnhğu:wı pek - Yerilen bn i!in ba
prılmıuı ~ ağartacak itJ,eriıınİz.İo 
ÖDceOıi olacaktır. 

Türk bdnu y\ice uius kurukaymda da 
her yerde oLduğu gibi Türk ._.ı~
ae yakıl"" asil bir tank:inlilde gdeceğe 
kadar götü.-ecd<tir. 

Hayat yolıında bütün mepWmtles:i 
paylıa.§an kadın bu işte de erl<eple oaıuz 
cımuza, ba§başa. yan ,. ...... yüriimelİDİ bi
lacektir .» 

&Jınlar Birliğinin levhaJıı 
Beyan Saadet'in nud<undan ..,nra Şo

bir Meclisi azasından Bayan Nakiye kiir· 
riye geldi. Bu urada meydana, beyaz 
i.ez üzerine üazılı ~Türi< .K.adınlar Birli
iU leYhall aaılıy.ır<lu.. &yan NııMi>'e bu
- itiraz ederek: 

- Burada yalmz Kadmlar Birliği ;.. 
alan cleiil. bütün T üri< kadmlıarı tople
llJ1'0r. Kaılmlar Birliği, Erkekler Birliği 
ol-az Türk lıadou, Türk ed<eii de \'W'• 

clır. 
Dedi. Bunun üzerine bUtiğiıı levhası 

indirildi. 
Bayan Nakiye'nin ıwtku 

Bayan N.my., JU sözleri .öyledi: 
- Buırünü ırörüdğümden. dolayı ne 

kadar sevinç içinde olduğumu bir defa 
daha tekrar etmek için burıcya geldim. 
Ben, bu meydanın çok kaı-.ıgünlerini gör
düm. Düşman tayyarelerinin memld<eti
miz eemalarmda dolll'§ttğnu, o acı günleri 
batniadıkça, aeYinç giinlerinin tükran 
boıcımu na5'1 öcleyeceğimiıi bölıniyoruz .. 
Ne yapsak azdır. Türk evlil.dıııa bir -.atan 
bırakacağız. Bunu bize veren ulu Atatiir
ke, Büyük Kurultaya minnet ve şükran
larımızı bildirmek içirı, telyazılan çek
memize müsaade etmenizi rica ediyorurr. 

Bayan Nakiye'nin bu sözleri aikışlaı·l 

omrylandı. Bundan sonra, bando onuı 
cu yıl marşını çaklı. Meydımda topk 
nan bütün kadınlar hep birden mar• 

""""'dan ...... büyiik Dir parça .... biiyük 
lıir eıopmıuı. olan .....ııktır. 

Bugün arwnınla, ı.u.tuını diye Ana· 
doluya ııepen pek çoktur. Ve ona W.., 
kc><:a, .kardet. ~ .günde.ren ve ariıa
s!Dda oyulaııq iu:yalar &'ilııi dirıv1* KÖ
ğm ıra-en ioe lıepimi.z arlnwhıllar. 

Türk kadlllı kendine yakıpr aiıriıa§
lıhkla önoe omuzda gülle, Dajnnda yurt 
sarsıntısı tapmıı ve böyleee ulu önder 
Atatiirkiin bu ulıuu göhirdiiğü ıtıklı yo
la doğnı her adımda bir batka benlik 
aöstenırek T üık kaılmı son.u.zluğa çık
mak iıılıe)ecı o büyük düşüncenin en iMek 
li bir koruyucusu obnuıtur • 

Arkadaılar: bugün attığımız adan he
nüz yeryüzü kMhnhğımn blıı;ok toplu • 
luklıırı içinde ı>laıılamıyan bir basamak
tır. T iirlc kadmı onwı eleji erini hiieıı, ta
nıyan ve ona bu besanwığı değer SÖftn 
ulu ba§buğ A:tatürlı:, lu:net lnönüne ve 
Cumhuriyet Halk Fn4<auna SODSUZ dıry
ıru ve saygılanm sunar. 
An.ad~: hugünedek ne analık .i§İ· 

mİ2İ, ne de yurt gücümüzü unutmadık. 
Türk ""Ysaiı, Türl< anas.uıın bu değerile 
ti. larib Üne.esinden beri bütün topluluk
- aıwında bat ıdik geızea bir varlıktır. 

Buırün ile evde, ~pnda, yurtta bİ· 
riz. Biı*ğiz, varlığız. 

Türk lıadmı, düJün ki; bağnnda bıu
tığm Tür k}'aYrutu ~ yıırclwıun bütün 
i,fleri bugün senin Weağına bırekılmış
tır. 

o kucağın AıtatiirkJer ,...,~..... ııcak 
dU)'gV311 yul't jflerini her yönden aar.dıfc. 
ça, yeryimi kadın eri<ek varlığım tek 
benli< içinde toplayan ve bu gücü ..C:U• 

na twıı>aıı uluawı neler yapalbileoejini 
bir l.ere .daılıa görecektir. 

1ürk kadım sevin, Tüıiı: kadım çalı§. 
Bugün sevinç günüdür. Çalışmak ile 

11ma lv'ladan başlaym-ak uluı kunıtı:a
yına kadar açıktr. 

.Ey AtatüMün anası! Çocuğun oendeq 
alcl.ığı değeri gene sana bırakıtı. Böylece 
biz ı.adın erkek bir teık varlıjiız, bu var
lık yüce Türk variığwlır.• 

Abideye çelenk 
Ba,_ Iffut Halimin nutkuodaıı llOD• 

ra, Cumhuriyet abödesine merasimle ~ 
l...ıder kondu. Şehir meclisi kadın iza. 
lan, Kadınlar Birtiği, Hilıi.liahmer S
evi, Çocuk Esirgeme kurmnu ve Aı:meler 
Birliği, Tün< haııt.abakıcılığ, hemıireler 
cemiyeti namma iobideye gijzel çeı..,kler 
konmu§tur. 

Meramn bitmiıti. Dünkü toplantıda 
kaılmlanmrz çok heyecanlı idaer. Bazı. 
kadınlar: . • 

- Meb'us olalnn; ondan sonra aaker 
de olacağız, vatana, memlekete cephede 
de hi:zmet edeceğiz.,, diyot'lardr. 

Pazara da toplantı var 
Kadınlar Birliği, dünkü toplantıdan 

di.lmemeai bildiril - -
mİ§'lir. KanllDUll tat· Bay Hamit Uskay 
bikabnı lmlayJattırecak 
olan nieımmame ...,kikten sonra ay•t Ye 

t~ İ'§İ lııolay bir ıekilde ve maonıiuz 
olarak ywıpıloooıktır. Soyacllan ı-.mu • 
ııun b;r madesine ııöre, kanun Ye nizam. 

nanıenha tad>ikııtmı lııoabW edecek ve -
yadlan alac:Mı: oı-lar arasmda çdmcalr 
ihtili&n balledecek bir komUyoın te§
kili icap etmektedir. Bu lromiaycm bele'di
,.. raa -•:ini .Bay Hamit Usluıy'm reiıo
liii altında ıte§ekkül ebniftir. Bu laımis -
yo.ııda B eleJ;ye Şiri<etıer Kcımioeri Bay 
lımail Hakla \Ot> J.ıat»ıik ıııl>eai mümey
yizi Bay Mehmet Halit val'dr. Viliyet
tıen de bu komisyona iza iltihak edecd<
tir. Komisyon kanunun tatbikına batlan· 
dığı günden itibaren çalı§mağa bafhya
c:aıktır. Aynı ooyadlan alanlar arasında 
ç:skan ibtiliıflan kıamisyon halledemezse 
..-ele mabkemeye 11eYkeclilecektir. Ko
mİ.s:t"lll emrinde biitVn ~ yazı
lacağı Ü ena defter bulımecıek, yazılan 
soyadlanmn kamına unun olup olmıoch
iı komis;ııDDC4 tetlıik olunacaktır. Ko
misyon biribi:rine benziyen bazı soyadla· 
nna hmf ve kelime ila-.ile değiıiklik 
yapmak salabyetiae maliktir. Bu suretle 

aym ismi alanların mmleri "- cleiit-1 
tirilec:...ı.tir. 

* * * Bay Muhiddinin aoyadı 
Dün lrt.ıulbul vali ve belediye reisi Bay 

Mulıiddirnlen aldığımız bir yazJda deni
liyor ki: 

«Bazı gazeteler benim soyadı olanık 
(Kültür) sözünü aeçtiğimi ve aldığımı 
yazmakta ve bazı aıkaclaılar da böyle 
bilmdrt.edirler. Soyadım (Ustiindağ) dır 
ona göre düzeltilmeaini dilerim..~ 

• • • 
* Türkiye Ziraat Bankaaı umum IDÜ· 

ba§ka, pazar günü Cağaloğlundaki birlik 
merkezinde aynca bir toplanb yapacak
tır. Bu toplantıya yalnız birlik azası de
ğil bütün kadınlar davet edilmiıtir. Ya
pıl~cak bu toplantıda kadınlara verilen 
meb'usluk hakkı için tezahürat yapılacak
tır. Dünkü toplantıda Bayan Nakiyenin 
teklifi üzerine Büyük Ondere, ve diğ<er 
büyüklere teş~ii:t telgnıiları çekilınit-
tiT. ' 

ANKARA. 6. A.A. - Ti' 
raıtırma kmamllllllll ... 
kında bildircliii yeni listıe 

. -0-
Gaıııberdi,Oglııan,Opclay-0 

Oğulganmıı -ka-,OguJbaymı 

kalmq,Oiulı-t, Oırulta,0 

ğur:l.u,Oğuz,Okay Mirza, Ok 
Oktaykaan,Olnrtulınllf, 
hııherdi, Olcaytu, Olca,y 
Olziııgan, Omur, Omarca, 
Omput, Opak, Optur, Opn 
Ora.z-Uraz, Ordu, Ordukaya, 
Odıangazi, Oruç, Oruç, T 
O...a, Onız, Oryaıın, Otunk 
hmmf Giray, Otmar, Ot . 
kin, Otu, Ozar, 0zmı,. 

-0-
Ödü&'et, Öpçiik. Opley, 

çıiikçürı, Okriiıı, OküıJ<ara, ö 
_., 01*, Örün, Öhıç, T 
bey, Ozlıeytimar, Özlıilge B' 

Ozdmıir, Özker. 

-P-
Paligu, Paıayigit, Peık 

dal<, Pmnay, Panu, Pils 
Pamıanbek,, Pekbey, Piran 
pu, Porsuk, Pusa, Puliça, 
.ı..., Purçu, Pütüı tutum. 

-R-
Roa - Roııola, RubindüE. 

Runynn, R--. Rüthil. 

clV!üğü Fonde .dö puvar·larn"1"! 
ve lıardeti Salihli Esnaf ve 
..... müdürü Zeki (Ulıry); 
Osman Selami Asını Sadık 
F ebir Şek;p N esip Cavit O 
(Akduman); Beyoğlu Halkewİ 
dan Vitali Soryano ( Goral); ~ 
tesinde Bay Avni Ali (YaJkır11ı 
ni eoyadı olarak almışlardır. 

* Esnaf mecmuası yazı işleri 
Agib izzet (Y azgaç .KaJeon) 1 

!arak almıştır. 
* ŞeLir Meclisi öyeoinden 

Sıtla (Bilgiç); Tavşantaşında 
caddesinde 19 numarada tüc 
Şevki (Yonca); U$küdar polis 
memuru Bay Eş~ef (Onder)i 
polis merl<ezi birinci komi>er1 
tafa Nuri (Yurt); ikinci k 
Tahir (Akman) soyadlannr 

* Haydarpaşa nümune ha 
ratör muavini Dr. Bay f aruk• 
Bay Turgut, lılu ve Oğuz öte 
!andıkları (ilhan) ooyadını 
diyorılar. 



. lıtanbul Levazım Amir
Uği Satın Alma Komisyonu 

İlan lan 

. İhtiyat Zabit ve Askeri Tıb
Ye Mektebi ihtiyacı ıçın 
30 adet kısa don 22-12-934 

lrdl'ltlırr.arteai günü saat 14 de a
k eksiltme ile alınacaktır. Nü 
~~e ve şartnamesini görecek 
rın her gün ve münakasaya 

1!tirak edeceklerin belli saatte 
~ıninatlarile Tophanede Sa-
1 ~ima Komisyonuna gelme-
~ı. (648) (8181) 

9(;T1 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi için 

çift Terlik 22-12-934 cu-
. tesi günü 14,30 da açık ek

. tme ile alınacaktır. Şartna-
. 'ıe ve nüınune göreceklerin 

gün ve münakasaya iştirak 
eceklerin belli saatte T opha

lril"'l""-le Satmahna Komisyonuna 
telnıeleri. (647) (8182) 

9678 .... 
iki numaralı Dikim Evi için 

132 adet dikiş makine parça
~ 10 - 12 - 934 Pazartesi gü
" saat 14 de pazarlıkla ıatm 
'Lnacaktır. isteklilerin temi -
'8.tlarile Tophanede Satmal -

1' 'ıa. Komisyonuna gelmeleri. 
(661) (8240) 9751 
• • • 

Kuleli Lisesi için kumaşı ci 
ti askeriyeye ait olmak üzere 

6oo kaput imaliyesine verilen 
t pahalı görüldüğünden 1 O -

12 - 934 Pazartesi günü saat 
,30 da pazarlıkla yaptırıla -
taktır. isteklilerin belli gün 
~ saatta Tophanede Satmal -
illa Komisyonuna gelmeleri. 

(660) 8241) 9752 
• • •J 

Levazım Amirliğine bağlı 
lcıtaat için 32 ton Mercimeğe 
l>erilen fiat pahalı görüldüğün
den 10 - 12 - 934 Pazartesi gü
llü saat ıs te pazarlıkla alına
caktır. isteklilerin teminatla
tile Tophanede Satmalnıa Ko
ınisyonuna gehneleri. 

(657) (8242) 9753 
• • • . 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için müteahhit nam ve 
hesabına 10,400 kilo Makarna, 
3700 kilo Şehriyeye talip çık
bıadığmdan pazarlığı 10-12-
93~ pazartesi günü saat 14,30 
da alınacaktır. isteklilerin te-

1 bıinatlerile birlikte Tophane
de Satınalma Komisyonuna 

' gelmeleri. (664) (8280) 
9794 .. . . 

Deniz yolları 
Ac..!~~ ~ı!l11 ~;Jı..., 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade !mi--· Han. Tel. 22740 41--.. 
MERSİN YOLU 

1NEBOLU vapuru 9 Birinci 
Kamm PAZAR günü saat ıo 
da. Mersine kadar. (8352) 

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

KARADENİZ YOLU 
VAT AN vapuru 8 Bininci 
Kanun CUMARTESl günü 
>:ıat 18 de Hopa'ya kadar. 

(8354) 
• 

Levazım Amirliğine bağlı lın:ıcaktır .İsteklilerin teminat 
kıtaat için 3S ton Makama, 

MiLLiYET CUMARTESi 8 KANUNEVVEL 1934 
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.·DAQA 
6iRiKTiQCf'\ 8046 

QAJ..IAT .. L;ObQ 
• 

Türkiye iş Bankası 
Şişe Ve Cam Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız tarafından tite "Ye cam kırıkları satm alınacaktır. 

2 - Bunları fabrikamız& aatmak veya heaabmııza toplamak iat&o 

yenlerin, teraiti öğrenmek üzre müdiriyetimize müracaatları. 

Adres : Yeni Cami İt Han No. 5. Tel. 22630. (5536) 
9879 

latanbul Milli Emlak müdürlüğünden: 

Mercan : Dayehatun Büyük Yeni han 

Muhammen kıymeti 
Lira 

birinci kat eski ve yeni 42 saylı odalar. SOO 
Divanyolu : Kalçacı Hasan Makaıcılar 

eski 1, 7, 3 yeni 1, S sayılı dükkan 
ve hanenin 3-120 hisse si. 

102 60 

Yukarıda yazılı mallar 12-12-934 çarşamba gÜnÜ saat 
14 de açık arttırma ve peşin para ile satılacaktır. isteyenle
rin yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatları. (8370) 

l ı ton şehriyeye talip çıkma-

1 

larile birlikte Tophanede Sa-
dığından pazarlığı l 0_ 12_934 tmalma Komisyonuna gehne-
!;azartesi günü saat 14,30 da a- leri. (663) (8281J,

95
. , _____ ıs_t_a_n_b_u_ı _H_a.ri_c_i _A_s.k.er_i_K_ı.ta_a_t_iı_a_n_ıa_n_. ___ _. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Selimi ye e Askeri Satın 
alma Komisyonundan: 
1 - Hayvanat ihtiyacı için 440,000 kilo Arpa 29-ı2-934 

Cumartesi günü saat 14 de kap alı zarf usulile satm alınacağın 
dan isteklilerin Selimiyede Sa tınalma Komisyonuna müra
caat eylemeleri. 

2 - Şartnameyi daha evvel Komisyonda görebılirler. 
(8318) 

Ma iye Vekaletinden: 
. Muhtelif Vilayetlerde münhal olan 17, 'S, 20, 25, 30, 3S 
lıra maaş~ı Tahsil Müfettişlikleri İçin 15-12-934 günü İstan
bul ve Ankarada bir imtihan yapılacaktır. 

Program aşağıdadır. 
1 - Hesap : Amali erbaa ve tenasüp 
2 - Hendese : Mesaha ve ölçüler . 
3 - Türkiye coğrafiyesi ve devlet teşkilatına ait müc

mel malfunat. 
4 - Kitabet ve yazı. 
imtihan gününden bir günevveline kadar kayıt muamelesi 

İçin Ankara Defterdarlığına veya lıtanbul Murakipliğine ü
'erlerine fotoğrafları yapışık arzuhal ile müracaat olunacak
hr. 

imtihan şeraiti . 
1 ·- Lise veya yedi senelik idadi mezunu olmak 
2 - Memurin kanununa göre memur olmak için 18.zım

ge,en evsafı haiz olmak. 
" Buna ait evrak istidaya raptedilecektir.,, 
Imtihanda muvaffak olanlar İmtihan ve tahsil derecele

tine göre k ... un dairesinde alabilecek'eri ma larla ve tayin 
edilece'tlPr layet h dudundıın itibaren harcırah verılfT'ck 
U2ere n.:.fe t" ·l"I ' .. v ' y"n o'unurlar. Bunları>. maas!arından 
"~ 1

M ~ '
1 ,.,.•t:2 I"ra hayvan '"m bedeli verilir. (8371) 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 49 ı 
kalem tıbbi ecza kapalı zarf u
sulile ıatm alınacaktır. İhalesi 
22-12-934 cumartesi gunu 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart
namesini görmek için İstanbul 

da Levazım Amirliğine İzmir 
de Müstahkem Mevki Satınal
ma Komisyonu Reisliğine ve 
eksiltmeye gireceklerin de bel
li gün ve saatte teklif ve te
minatlarile Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyo
nuna uğramaları. (665) 

(8210) 9705 
• * * 

3000 kilo Beyaz Peynir a -
çık eksiltme ile alınacaktır. Elt 
siltme günü 22 - 12 - 934 Cu
martesi günü ·saat 14 tedir. 
Bağlantılarını öğrenmek iste
yenlerin her gün, eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat
te birinci pey paralariyle Çor
ludaki satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (667) (8233) 

9745 
••• 

Kapalı eksiltme gününde 

ekmeklik Una isteklilerin ver
dikleri fiat pahalı görüldüğün
den bir ay içinde bitirihnek ü
zere yeniden pazarlığa kon
muştur. tik pazarlık gunu 
11-12-~34 salı günü saat lS 
dedir. Bağlantısı eskisi gibi
dir. Görmek isteyenlerin Çor
lu ve İstanbul Levazım Amir
liği satmalma komisyonuna 
her gün gelebilirler. Eksiltme
ye gireceklerin de belli gün 
ve saatte Birinci pey paralariy 
le beraber Çorludaki K. O. 
satınalına komisyonuna gel
meleri. (684) (8304) 

9829 ••• 
3-12-934 açık eksiltme ile 

satın alınacağı ilan edilen 117 
adet maden kömürü sobasına 
işbu günde kimse talip çıkma-
dığından açık eksiltme 
13-12-934 perşembe günü saat 
14 de yapılacaktır. Mezkiir 
gün ve saatte teminatlarile be
raber lzmitte Satınahna Ko
misyonuna gelmeleri. (687) 

(8368) 

1 DE\'l.ET DEMfRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

.. . Haydarpaşa - Ankara hattı Km. 194 : 868 de Sakarya 
uze~ı?~e ~.ul.~nan ?•maneli köprüsünün yeniden inşası ve 
e~~ısının sokülmesı münakasa ıı 1 İkinci Kanun 93S salı gü
nu saat 1~1~e Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. 

T afsı at Ankara ve H ıyd arpaşa veznele:inde 1 O ar lira-
ya satılan ş2rtnamelerde yazılıdır. (819ô) 9712 
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Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
1 - Askeri Liselerimizden lstanbulda bulunan kuleli 

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

2 - İsteklilerin mezkilr mektep Müdürlüklerine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ev
raklarını tamamlamaları lazımdır . 

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

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

S - Sivil Liselerde ikmali olanlarla sınıftan dönenler a
lmınaz. 

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

7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçülten 
mektebe almmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep tarafından da
vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep İdareleri 
mes'ul olmadığı gibi avdet ma sraflarını da kendisi vermesi 
18.zımdır. 

9- Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey'et bulunma
ması hasebiyle muayenesini tamam yaptırmayan talebe mekte 

be çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattmlır. 
Ve Sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan görülmezlerse mekte 
be almınaz. Bu gibi Talebenin dönmüş masrafları da kendi
lerinf' aittir. 

10-Taahhüt senedi vermek için velisi olınayan ve 18 
yaşını bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşınr bitiren talebe
nin kendisi taahhüt senedi ver cbilir . 

11 - Evvelce Askeri liselere girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanının da kazanamadığından dolayi mekteple 

re alınmayan talebe ellerinde bulunan evraklarını derhal ev
velce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve oradan alacak 

llU'ı emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 

Liseler Alım Satım komisyonundan 
Komisyonumuza merbut Vefa Erkek Lisesi için mektep

te mevcut nüınune•İne göre yaptırdacak (180) adet ders ıı -
rasmm 19 - 12 - 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko -
nulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Er -
kek Lisesindeki Komisyon Kalemine ve münakasaya İştirak 
edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile 
birlikte Komisyonumuza müracaatları. (8048) 9599 

Istanbul Sahil Sıhhiye merkezi 
, aş Tabipliğinden; 

Merkezimize ait Kavak istimbotu açık münakasa 11uretile 
tamir ettirilecektir. Münaka11a 18 Birinci Kanun 1934 salı 
günü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında 
lıtanbul Lima:aı Sahil Sıhhiye Merkezi binasında müteşek
kil Komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnamesini 
görmek üzere mezkur Merkez Baş Tabipliğine, istimbotun 
görülmesi için de Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi Tababe-
tine müracaatları. (8108) 9602 

[nhisar ~ı:ı 
idaremiz için şeraiti veçhile sekiz bin kilo gazın pazarlı

ğı 17-12-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs te ic
ra kılınacaktır. Talip olanlann şartnameyi almak üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Cibalidcı 
levazım ve mübayyat şubesine müracaatları. (8336) 

Istanbul Talı il Müdürlüğünden: 
Mükellefin Mahallesi Sokağı No. Cinsi İradı gay-

İsmi ri safisi 

Vasil Neo
politaki 

Tophane Bostan
Tom Tom başı 

L. K. 
6 Dükkan 
8 ve apar-

ı O hman 388 75 
12 

Hisse 
mıktarı 

23 

Yukarıda cinai yazılı emlaklar vergi borçlarından dolayı 
satılığa çıkarılmıştır. Cumartesi gününe .,_at gelen 8-12-934 
tarihinden itibaren 21 gün sonra ayın 29 uncu cumartesi günü 
birinci ve birinci ihaleden 10 gün sonra da 7-1-935 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü akşamı da ikinci ihalesi yapıla
caktır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 pey akçesi olan 900 lira ile ihale 
günü olan 29-12-934 tarihinde Beyoğlu kazasında teşekkül e
decek idare hey' etine gitmeleri ilan olunur. (834S) 

l.tanbul Milli Emlak müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
Osküdarda : Selman ağa mahallesinin Bül

büldere caddesinde üstünde 17-1 No. 
lu odayi müştemil ıS, 17 No, lu dük-
kan ankazı. 150 peşin para 

ile 
Yıkmak ve nakletmek mas r~fı alıcıya ait olarak 9-12-934 

Pazar günü saat on dörtte oaz arlıkla satılacağı ilan olunur. 
(8349) 
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Yalnız 
bir 

adet ıraş Bıçağile Bır sene Tıraş Olursunuz Markaya 
dikkat 

Şimdiye kadar icat olunan bütün tıraş brçakları arasında en mükemmel ve en fevkalade olduğu tt.hakkuk etmiştir. Piyasada mevcut tıraş brçak larrnı şaşrrtmı,trr. Hasan tıraş hrçağ rnın 1 - 2. 3 - 4 numaralı ga~~t 
keskin ve hassas taraflan vardrr ki 'herbir tarafile laakal on defa tırat olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Ha..<an tıraş hıçağr ile 40 defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa tıraş yapılmak mümkun 
dür ki dünyanın hisJ-ir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayiniz.. Taklitlerinden sak ınmız Fiyatı 1 adedi 5 kuruştu,.., 10 a.1edi 45 kuruştur. Ha.san ecz 
deposu İstanbul • Beyoğlu. 

< 

,--llm'ml--1111111 
Hadise yapan kitap 

Avrupa da Otomobil 
İle 9000 kilometre 

---
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Sah, yeri: Al:met Halit 
Kütüphanesi : , , 

Fiyatı: 50 kurug 

ZAMAN 

IGta.p ba.ttllll\ sonuna bdar 
adeta bir bardak ,tatlı au içer 
gibi okunuyor. 

TELEFUNKEN CUMHURiYET 

qp 
Raoyo makinaları YILBAŞI hediyesi olarak evlerin yolunu tuttular ••• 
Çünkü şimdiye kadar bir radyo almakta tereddüt edPnler en 

Ahmet Şükrü Esmer arka, 
daşrmız bu yorucu fa.kat fay. 
dalı seyahatten h°' görü,ler ve 
intibalar hasıl ve hunları mu
vaffakiyetle tesbit ebnittiı: 

AKŞAM mükemmel ve pürüzsüz neıriyatın ancak 
T E L E F U N K E N radyo makinelerile 
kabil olduğunu anladılaı·. 

TELEFUNKEN 
Rad)'O teknlilnln vUcuda gellrdlil 
un son ,ahesardlr. BUtl.:n modellarl 
KISA, ORTA va UZUN dalgalı ne,. 
rlyatı ,ayanı hayret bir •ekllde 
zapteder. 

Bourla Biraderler ve Şsı 
lstanbul - Ankara - lzmir 

K A Ş F. 

L • 

Kitaıbı okurken insan bu 
memleketleri geziyormUf gibi 
bir im duyuyor. 

KURUN \ 
~ 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika
larda kendinizi seyahat etmif
siniz zehabına kaprlacaksmız. 
Aynı zamanda istifa.de edecek-
sınız. 

MiLLiYET, 

Her aile kütüphanesini süs· 
tiyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, encek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol
muştur. 

-·---------·· 
VAPURCULUK 

TURIC ANONiM ŞlRKETI 
lST ANBUL ACENT ALIGI 

Uman Htat, Tele/on: 22925. 

Grip - Nevralji • Baş ve Diş ağrıları • Artritizm - Rumatizma -Trabzon yo!u 
9691. S k vapuru 9 

& arya Kanunuevvel 

~ Her İş adamının kullandığı takvimli 1 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhturundan kalkacak. Ciclif{e Zon• 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö. 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönütte 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacakbr. 

1935 
Yılı ile 2S nci seııeılne ulaşbğından ea son olgun ,eklini almııtır. Doğru takvimi, TDrklye Cum

ı.uriyetinla bilumum aakil vuıtaları Ye tarifeleri, buaa benzer en IDzumlu l lı ve kuunlar 
bOli1111. 

K arabiga yolu 
CUMARTESi ve CAR

ŞAMBA. günleri aaat 20 ile Top
hane nhtlmmdan bir vapur kalkar. 
Cicliı ve dönü§'te lmltat iskelelere 
ujru. 

Herkesin isteğine göre ayrı ayrı boylarda çeşitleri vardır. İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA· günleri bir vapur 
Mat 9 J. Tophane nhtmımcbm kalkar. 

Deposu: Ankara caddesi Afitap mağazası No. 111 Mehmed Sadık 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz yazı işleri kalemi için yaptırılacak 240 li
ra bedeli keşifli altı dosya dolabı münakasa ve ihalat kanunu
nun 18 inci maddesinin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla 
münakasaya konulduğundan talip olanların 16 Birinci Ki -
nun 934 Pazar günü saat 14 de İstanbul İthalat Gümrüğün
de müteşekkil Komisyonu mahsusa müracaatları ilin olunur. 

(8038) 9598 

İç Ticareti Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Tetrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edihniı olan 

ecnebi firkederinden Atina Banı.aa. bu kere müracaatla Türkiyedeki tubelerini 
kapatbğrnı ve tasliye muamelesini ikmal ettiğini bildinniıtir. Me:duir Banka i
le alakası olaıılann Bankaya ve icabında IstanıbW valiliğine müracaat ebn .. leri ; . 
lan olUDUJ', (4600) 9575 

İstanbul kumandanlığı sa -
tınalma kow;ayonu ilanları M1ıdanya yolu 

Çatalca Kıt'atı ihtiyacı için Bir TapUI' CUMA, PAZAR. SALI 
40000 kilo k, :ru faaulya ~~ık günleri sut 9,30 da Ye Perıembe gü. 
münakasa ik -..lınacaktır. Iha- nü ... t 9 da Tophane nhtmmulan 

lesi 13 Birine: Kanun 934 per- kalkar. Pertembe poatalan ayni giin-

şembe günü suat 14 dedir. la- ele Mudanyadan .. t 14 de latanbu-
teklilerin belli gün ve saatte la dö....,., 

Fındıklıda aatınalma Komisyo ı•----------•I 
nuna gelmeleri. (315) (7976) ~ D ok t o r ~ 

_ , 9648 HORHORUNI ••• 
Çatalca Müstahkem kıt'a- Eminönü Valde loraathanesi yıımnda 

l ih . . . 22000 kil Tel: 24131 
arı tıyacı ıçm o · 9813 

nohut açık münakasa ile alma 
caktır. İhalesi 13 Birinci Ka
nun 934 perşembe günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin belli 

gün ve saatte Fındıklıda Satm
alma komisyonuna gelmeleri. 
(316) (7977) 9649 

.. 

Elektrik Radyatörü 
TAM SICAll'.LIK 

·Fiyatlarda Tenzilat 
• 

S A T 1 ·E' de 

VERESİYE SATIŞ 

t 

\ESANS· lOSl'O" 
VE PUOQA 

L.T.PIVER 
PAR İS • - ... ___ ./ 

ParfümOrl L. T. P 1 VER -A. Ş .. lstanbul Şubesi 
$işli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 ı 

' -----

MISIR iŞ Limitet -
Sermaye•i : 100,000 Tirk Llra•ı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TtlRKİYE lş E' ANKA Si tarafından teaüı edllmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

lsKENDERIYE de ıablmak Uzere emaneten mal 
a6aderualer, heıabımıza, TORKIYE tş BANK.ASI 

ıabelerlnden avans alabilirler. 
En iyi flyetla, en as masraf ve komüıyoale emin bir lal'ette 
it ıllrmek isteyenlerin MISm tş LİllİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icahldır. 
.-"):',... Telgraf adresi: MJSIRtş • lak-deriye 

9567 -
-- ·- --------

- - - - -- ---------

---BÜYÜK TENZiLAT ~ 

Bu takım 25 liradır 

Şilte, yorgan, yaabk hepai kuttllyl yOsl• 
rlle 25 lira yutık 75 kurUf. Bir kil 
kuıtllyll 75 ku11Jf- KuştOyl kunıaılarıııı 

lıer renrf yarcfar. Ucu fiatla nblır yılb•f 
hediyelik ıalon yutıklan 4 liradır. 

--• lstaa.bul, Çakmakçılar Bali :ı:ıdc KuştDyü fabrikası Tel, 230!7 

Nepiyatı idare eden : MOMT AZ F AIK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

c. aköy E za:ı ••!Si 
H C S IE: V-ü N IHI C S N O 

Karaköy Caddesi No. 5 

Yeni ıatın aldığım karaköy eczanesi bu muhitin mühim bir boşhl' 
ğunu doldurmuştur. Karaköyden geçenler artık reçetelerini vı 
bütün sıhhi ve parfümöri ihtiyaçlarını her hususta kendilerini ınes:Jl 
nun edecek şekilde Karaköy eczaneıinden temin edebilirler. 


