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ltalyan Somalisi ile Habeşistan arasında kanlı müsademe-
ler oldu 60 ltalyan tab'ası öldü öldü 400 kişide yara andı 
Zorbalığa karşı 

tedbir alınması 
uluslar arası bir 

• 

ileri sürülüyor 
Yugoslav - Macar 1 Cenevrede Yugoslavya - Macaristan 
Savlağı Cenevrede ihtilafı etrafında 

Uluslar derneği konseyi geçen 
tiin Yugo:!ılavya'nın savlağını din
ledi. Kıra! Aleksandr'ın öldürül
lııesinden sonra Yugoslavya, ulus
~ derneğine bir nota göndererek 

U ölümden dolayı Macaristan'ı 
'Uçlu tuttuğunu bildirmitti. Bun
d~ sonra da ikinci bir notaya bağ
lı olarak uluslar derneği genel 
~IQ.ıcılığına verilen yetmit yap
~ık belge ile bu savlağını pek
eftirmitti. Küçük antlatma kurul
taklan da bu savlakta Yugoslav
>'a'ya katıldılar. 

Macaristan, suçu abamladı. Ge
Çen günkü uluslar derneği konseyi 
~u itin duıutmasını yapmı,tır. ilk 
0 nce Yugo!la v dıt bakanı M. Y ev
tlç, her iki notada da söylenen 
•özleri bir daha ileri eürdü. Ma
ıanstan'm hangi bakrmdan suç
u olduğunu anlattı. Sonra Ro-

lrıa.nya dış itler bakanı,M.Titülesko, 
ltz"içük antlatma kurultaklarırun 
l'ugoalavya ile birlikte yürüdükle
rini söyledi. 

Yugoslav dıt bakanı M.Yevtiç'in 
IÖ:derini abamlayan Macar dele
teıi M. Eckhard, Kıra! Alek
~dr'ın ölümünden dolayı Maca
~~·ın suçsuz olduğunu söyledi. 
~cak bir ara, Yugoslavya ve 
" çiilc antlllfDIA kurultaklarının 

1'Yasal bir manevra,, yapmak is
~ediklerini söyleyince, M. Titüles-
o, aöze karıttı. Macaristan'ın suç

ııız olduğunu göstermiye çalıtan 
belgeler üzerinde ince uzun araş
lııınalar yapılmadıkça ileri gidil
lneınesini inedi. 

T elyazılarından anlıyoruz ki it 
~llnnkı pazartesi gününe bırakıl-
ııu,tı~. • 

Yugoslav - Macar anlatama
~lrğı Avrupa barllrklığı bakı
lnından çok korkulacak bir i,tir. 
~iiııkü bu, yalnız Yugoslavya ile 
li llcaristan arasında kalmıyor. 
.._er !ki kurultak yanma bir takım 
"llrultaklar toplanmıftır. Öyle ki 
~:vrupa ikiye ayrılmıt görünüyor. 
ır yandan Yugoslavya, Küçük 

~t!atma ve Balkan birliği kurul
"'lt.lan. öte yandan da Macaris
~· a Avusturya ve ltalya yardım 
~ektedir. 
. Balkan antlatmaN kurultaklan 
~İn söz söyliyen dıt itler baka
~ Bay Tevfik Rüttü Aras, 

UYük Yugoslav Kıralı Alek
İ'!1dr'ın adını ve Avrupa bantdı:Jtt için yaptıklanru saygı ile an
~ktan sonra, onun ölümü ile Türk 
llıunun duyduğu acıyı bir kez 

~ıt.ha bildirdi. Bu sözleri çok ye
lil)tle söylenmit buJ.duk. Çünkü 
.\ıeksandı<'ın ölümü ile ne derin 
'cı duyduğumuzu hiç birimiz U· 

~Uf değildir. Bu acıyı ancak 
ağır suçu yapanların ele geç

~eaidir ki azacık gi-derebilecek· 
)'. r ~Ele geçirilemezlerse de bu ba
~gı itin hiç bir gizli yam kalma
lı a.lıdır. Bunun bir kez daha ya-
~11111asının önüne ancak böyle ge

Sı ehilir. 

l:ı Yugoslavya'nın bu savlağı Ce
:."re'ye götürmesi genelsavattan, 
) llraki uluslar arası geçinmes~nde 
~ııi bir çığır açıyor. Bundan önce 
ır· ~~e sav laklar uluslar derneğine 
~~urülmez. Belki de bir savat a-

llıasına batlangıç olurdu. 

1 t Ugoslavya Cenevre'ye gitmek-~ 
.,~ an, severliğini göstennit olu-
l:ı !)~: Bunun içindir ki uluslar der
'lrıagı ~onseyinin bu işte haftan sav-

hır yol gütmemesi ve arat· 

pek hararetli pörüşmeler oldu. 
Tevfik Rüştü Aras ta mühim bir nutukla 

zorbalığa karşı uluslar 
arası tedbirler alınmasını müdafaa etti 

CENEVRE 8 (A.A.)-
Uluıılar derneği konaeyi 
nin, Yugoala.v tiki.yetini 
kon~tuğu dünkü ilk top 
lantm hi.diaeaiz geçmif 
tir. Bilfk.an V ıu Konael
los, birçok mura.hhıu ve 
gazetecilerin bay.ağı >. 
toplantıyı açtıktan son· 
ra, ınisakm acun barıfI· 
nı bozmağa müaait hal
lerde ulualar denıeği ü
yes 'nin konoeye b1L§ vw 
mak hakkını haiz oldu 
ğuna dair olan ikinc 
onadduini cıkubnuf V< 

bundan aonra M. Y evli· 
çe aöz vennittir. 
M. Y ""tiçin söyledikleri 

Yugoalav murahhaM, 
talebin'.n ülküsü arya.aal 
amaçlar olmakaızm ba-
nt dava.ama hizmet ol-
duğunu eöylemif - YuıoaiaT J!!!!htra 
aındaki Belgelere göre t.eobite çahfb
ğı mesuliyetlerini bildirmiftr. 

M. Y evtiç clemipir ki: 

M. Y~. &q Tmilı lliİftii Aru 

-v....-ı....,.. ~ cıotadan 
bldınım.. için uhalar - bir ... 
PTeJo ya.pıJm•Mnr nıümkiin lcılınak 

(DeYamı Z inci aalıifede) 

Saylav ·~ için intilı"f' #w7eti tdtifiyuıi ....u.J.Jıi lrôtipla' 
lıanl harıl çlıfıyoTlar 

1stanbul kadınları bugüıl
de bir toplantı yapıyorlar 
Bu akşam bütün dünya radyoda 
Türk kadınının gür sesini işidecek 

Saylav seçimi hazırlıkları da hızlanıyor 
Kadınlar Birliğinde bugün de 1aa.t 

on albda bir toplanb yapılacaktır. 
Bu toplantıya, yalnız birlik .uaları 
değil, bütün lotanbul kadınları ça.ğı -
rılmışlardır. Bu t01Plantıda, kadınlara 
verilıniı olan ııaylav oeçmek ve ııeç1-
mek hakkının Türk kadınlığının vic
danında. bıraktığı derin ve yüluek 
izler bir defa. da.ha ifade edilece)ctir. 
Birlik idare heyeti, bugünkü tez.a.bü • 
rat için b"r program yapmqtır. Top
lantıya, bütün kadm tetekkülleri a..za.. 
lan da gelecektir. Ayni zamanda bu 
akJaın ıaat 20 de, Türk kadınlığına 
verilen bu çok yüksek hakkın "' lı:a
dınlığm eriştiği merhalenin bütün' cİ· 
ha.na ilanı için, radyoda ingiilzce, 
fransızca, almanca konferanalar Teri
Jecektir. Bu konferanslarda Türk ka
dınlığının heyecanı bütün dünyaya ya 
yılaoakt1r. Avrupa radyo İataayonlan, 
latanbul radyoaunu bu ırece açbklan 
vakit, Türk kadınlığının yük.aelen -
ai ile kartıla9acaklardır. 

Defterler çoialtıl.yor 
Yeni ııaylav ııoçim..i etrafında bele-

brmayı derinlettirmeai gerektu. 

..- '.A. Şükrü ESMER 

da. hazırlıklar bafT.amıftır. Beldi:;" Ta 
tandqlarm İllİmlerini tqıyan defterle 
rin tebiri:ne d.,...am t4ııwJ. ıcJiıı. Bu a
ynı yinnWnde lotımbulda. d«terlerin 
aalabileceii ümit edil.....a.teclir. 

V.ili.yette de intihap ha.zırlı:ldann • 
da. çal'tl'n memurlar için, ouki medi&i 
1lllRlDıi Tili.yet aalonu aynhnıJbr. Me
nudar buıründen itibaren burada def 

(Devamı S inci sahifede) 

~'-a,-b-ak-an_E_d-ir-ne_d.,e ;Hudutta toplarla, t:anklar-
'' Edirne çok 1lahakikibirmuharebeoldu 
Değerli Türk Tecavüzü kimin yaptığı belli deg"il 
Varlığıdır.,1 İki tarafta birbirini çok şiddetli bir 
Başbakan lnönü'oün dir-

ne kız hoca şekilde protesto ediyor 
mektebinde söyledikleri ve mes'uliyeti diğerine yükliyor 
Bütün memleket Edirnelile
rin nazlarmı çekmekte zevk 

duymaktadır. 
EDiRNE, 8 (Telefonla) -- Başba

kan ismet lnönü bugün saat on bete 
doğnı tehriınize geldi. içten gelen se 
vinçlerle karıılandı. Umumi müfet • 

tişlik dairesini, yeni hapjıhane binası
nı ııezdikten sonra aktam yirmide 
kız hoca mek<tebinde belediye tara -
fmdan verilen konuk yemeğinde bu-

(Devamı S inci sahifede) 

Soyadlarınızı 
Kütüğe yazdırınız 

Şimdiden yazılmak için iç 
bakanlıktaa buyruk geldi 

Soy adı yaaMı, ikinci kanunun ikin· 
cİ fl"ÜnÜnden baflıyacak ve o günden 
90Y adlan nüfuı 
defterlerine yazıla. 
aılrtır. 

Ancak yurtc!aşla
nn .,.y adı ahnakta 
yanı eder gi>i bü
yük irtek göater.dik
leri göriilmektedir. 

Bu, büyük İ5tek 
karııunda iç itler ba
kanlığı, dün bütün 
vilayetlere ve J.ı.m. 
bul vi.ıiyetine de gön· 
derdiği buyunıkta 
aoy adlannm, nİ· 
...._meyi ~ belde.· Bay Şükrü Kaya 
meden ele, -nüfus 
deiı.,.-Jen- tesç.il edild.ileoeğini bildir

( Devamı s ina sahifede) 

Mübadele işlerinin 
Sonu 

Bitaraf aza Cenevreye gön
derilecek raporu hazırladı 

il. Hol 'wlf, lll.. Aloder-

K.Jdm:lııq olan malıtelit mül.dele ..._..,.....mm ite a.,Jadığı günden 
lıaldınldığı ırüne kadar gördüğü iıtere 
dair komiar- bitaraf azası oiMı M. 
Holfbdd ile Mösyö Andenon Millet
ler Cemiyetine wırilmek üere bir rapor 
hazırlıumtlardır. . 

Bitaraf aza bu ,...,.,.... Milletle.-
Cemiyeti umumi loitiplif;ine Ye birer 
auretini de Türk ve Yunan hükıimeti
ne vereceklerdir. Bitaraf aza birkaç 
güne kadar ıeiırimizden C-eyc gi
deceklerdir. 

Abdülhak Hamit Tarhan 
Biiyük şair Abdiilbak Hamit .ay a

dı olarak ( T arban) ı aeçııqtir. Bu -
çimdeki isabeti ıu au-1e izah edjyor: 

C'Meıiıum Tarlıanzade Yahya Naci, 
pıera1 Ahmet Veiikin "Ve babam Hay
...Ualım ve binaenaleyh benim de dedem 
akluğundan, aoy ftmi olarak (Tarhan) 
adını intihap ettim.» 

Dün gelen telgrallar 
Habeşistan ile ltalya a
TO$lnda öteden beri de
ucım eden gerginliğin le 
ci bir f"kilde patlak ver 
diğini bildirmektedir. 
Bu telgraflara nazaran 
ltalyan askerleri ile Ha 
bef askerleri arasında 
harp dencek bir tekilde 
kanlı mütsademeler ol • 
muıtur. Fakat henüz 
mütearruın kim olduğu 
malum değildir. Her iki 
tara/ ta yap .. lan taarruz 
dolayınle diğerlerini prc 
teato etmİftİr. 

Malumdur hi bundan 
bir müddet evı>el Habe
flatanla ltalya ara.nnda 
gene bir hadise olmuı, 

lta.!yan Somaliısi ile Habetiata.n ara.omdaki hududu 
gösterir harita 

ltalyan konsoloshanesi tecavüze uğ ... 
ramqtı Bunwı ü~rine Habeıi.atan 1-
tr.lyaya bau ağır tarziye/er ı>ernvk 
mecburiyetinde kalmı1tı. 

Son çıkan hudut hadiseııinin bu .,.. 
iır tarziye meııduile alôkad ar olmaııı 

• 
i nkilap dersleri 

• 

ihtimal dahilindedir. Bımdan bir müd 
det euuel ltalya Kralı da Sonuıliye 
gitmiı ue ita/yanın Şarki Alrikadaki 
miiatemle!ıelerini gözden geçinnişti. 
ÜçÜncü Emanuel'in Somalideki ıetkik 

(Devamı S inci sahifede) 

lnkilabcı pazarlık ederse 
bütün elindekiler gider 

Mustafa Kemale de halife olmasını 
teklif etmişlerdi, böyle-

likle bir şey koparmak umuyorlardı 
lnkıli.p künüsü ders

lerinin ikinciai dün Uni
veraite konfera.na aalo • 
nunda C. H. F. umumi 
ki.t.ibi Bay Recep tara • 
fında.n verilmittir. Dün
kü dent.e Bay Recep 
Perıembe ırünkii d.ınini 
lı:ıwa tekrarladıkt•n 
aoara demittir ki: 

uw.aı hayatta 
deiif'nıeler 

"Arkada.tlar 
''Türk inkıdibmr; in

kl!i.p adını t.&4rya.n. hi.
dioeler anuınıda ilk aöz 
olarak alacaimı. Uluaa.I 
hayattaki değifmelerl 
9"1it çetit tatbik eden
ler ohnııfhır. Bu değit-
-1er halktan idareye 
kartı TUku bulduğu gibi idareden de 
uluaa karfı olacaiı dünya ve inaanlrk 
tarihinde görülür. Otoriterlerden halk 
yığınına doğru geien inluli.ptak:i bir 
kaç ıniaalden Birinci Petro ve Ol>a ben 
zer Avusturya hükümdarı ikinci Jo • 
zef"lll tetebbüı halindeki değ4imini ve 

Ôz; türkçe yazı örnekleri 

aay Reoeb dünkü derııinde 

ona benzer Efgan Kralı Amanullahın 
kendi yurdund11 lc:i değİ'\İmİ ardı ardı ... 
na batıra gelir. Bu teşebbüderden Pet
ro.nunki ulusun hayatında derin bir 
değ'.pne yapmağa muvaffak olduğu i
çin mğerlerinden aynlır. 

(Devamı S L'lci sahifede) 

Kurultaydaki yerin kutlu olsun! 
Türk kadını, üç ay sonra Kunıltay· 

dadır. O Türk kadını ki, yakın çağlara 
kadar ıJ<ZT/ıiı ile yokluğu belli değildi. 
On bir yıl var ki nrtından çarfalı, yü-
1'Ünden peçeyi attı. Kalea ardından 
çıkıp aoyaal yafayıfa kanftı. 

Erkeği ile birlikte gülüp erkeği ile 
birlikte ağlayan Türk kadınına kendi 
istemeden verdiğinıi.z bu yüksek yer, 
onun döktüğü alınterinin, gözyaıırun 
kartılığıdır. 

Bu eksik etekhr, oğullannı Yemen 
çöllerinde, Havran ellerinde, Manastır 
dağlarında harcadılar. K:mi dul, kimi 
öksüz kaldı. Bir somun arpa ekmıeği 
ile yıllar yılı, imamın, muhtarın önün· 
de eğildikleri, elü kuruf aylık için alın 
teri kadar gÖZY<lf' döktükleri oldu. 

Bu eksik etek, gÜn geldi ki çoca • 
iunu, toprak üstünde doğurdu. Aç 

kaldı amma, karnına laf ıcğlay.p aç
lığını kimseye duyurmadı. Kan kustu
ğu çaClarda, soranlara: 

-- Kuıl suyu içtim! demesini bil -
di. Sırtında cephane sandığı. ile, yor • 
c:.ınluktan beli bükülerek, sınır sınır 
C:olQftı. 

Yann, kurultaya girecek olan kadın. 
ifte bu kadındır. Kim, bu yeri ona çok 
görüyor.sa, kadının ôhına çarpılır. Ka 
dınrn ôhı, ananın ôhıdır. Böyle düşü .. 
nenlerin ana memesinden emdiğ" ak 
sütler, gözüne di~ine durur. 
Anamız kadın! Yuvanuzın şenliği 

kadın! Yumuşak dile yanık bağnmı-
7.1.11 ateşini söndüren kadın! 

Büyük Kurultaydaki yerin kutlu ol-
8llrl ••• 

M. Salahaddin GONGô.'l 
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Cenevrede Yugoslavya- Macaristan HARiCİ HABE LER 
pek 

ihtilafı etrafında 
hararetli görüşmeler oldu 

(Başı 1 inci sahifede) 
Üzere bu uğurdaki müzakerelerin ge
ııeol olmaamı onaylıya.caktır.,, 

ll#aclZr maralıh- cevap ııer;,,or 
Macar delegesi M. Eckbardt Yugoe 

lavyaııııı ileri sürdüğü bütüıı vi.lcıalan 
inkar ederek demi§tir ki: 

"Marsilya auikıuti Macariataııda ha 
zrrlaıımamı§tır. Kral Aleksaııdr, Ma· 
car topraklan drşmda ihtilalcilerin ver 
dikleri bir kararla ölüme mahkWıı ol· 
muştur. 

Suikast yalnız andlaştnı>larm ortaya 
çıkardığı ihti i.lci durumun bir neti • 
cesidir.,, 

Macar murahhaaı, Avrupanm bölü
münde barış ve uluslar arasında da it 
birliğini yalnız andlaşmalann deği§ • 
tir lmesi temin edebileceğini iddia et· 
miştir. 

.1urahhaa, küçük tilifın ithalnlan 
nı red ve bunhn aıyıual manevre di
ye &Öyleıniftir. 

Bundan sonra Romen dış bakanı 
M. Titü'eako &Öz alarak: ' 'Madem ki, 
M. Eckhardt küçük itilaf muhtıraamı 
ınyasa.I ma.nevre oJara.k tav&İf ebni:tt r, 
o halde konupnanın M&ear m.dıtıra • 
sında netredilmit olan red belceleri • 
nin araştmlnuumdan önce kapanma • 
ıını isterim.,, dem.iştir. 

Teıılik RüftÜ Arasuı •Öderi 
Reis, alakadar bütün devletlerin 

Macar muhtırasına pazarte&İ gÜn.Ü ce
vap vereb leceklerini temin eylemİl • 
tir. . 

Türkiye dıt bakanı Tevfik Riiltü 
Aras, aslı daha afağıda yazılı olan &Öy 
)evinde, zorbalık kuralına uluslar ara
" tetbirlerle engel olmağa çalışırken 
alakadar bükUınetlerin zecri tetbirler 
almaaı lüzumunu kaydeylemiı-tir. 

Sonra M. Benes, Çek091ovakyanm 
Yugoslav ulebine niçin tamamen işti
rak etmek i&ted '.ğini anlatarak: 

Çünkü hali hazırdaki ihtil&fm kon
M!IY va.sıtasıy~e yatmlmasını 'V'D ilerıde 
bu kabil anlatam•mazhklarm imkin· 
aız bale gelıneaini istiyor.,. demiştir. 

M. Benea, Yugoslav muhtıraa.mda 
bahsed len hareketlere benzer ve Çek
oslovak dıwletinin bütünlük ve güve
nini amaç tutan teıebbüslerin bir müd 
dettenberi Macar ıimal ıı.ınrlannda ha. 
zrrlanmakta olduğunu söyledikten son 
ra, yeni orta Avrupa ulusları birliği· 
nin tarihi yürüyiiş ve engeli ğini dur· 
durmıo.k isleyen güçlerin varlığını te
yit etmit ve demiştir ki: 

''Eğer ileride herhangi bir kinıae 
Yugoslav • Çekoalovakya veya Ro • 
manya biri ğine dokunmak iatene bir 
felaket, içtinabı imkinsa olarak doğa 
caktır . ., 

Ulusal derneğinin barışın yürümesi 
yolundaki rolünü gösteren M. Bene~ 
''bu mühim noktayı bilhassa kayıt ve 
i§aret ederim,, demi,-ir. 

Konsey bugün saat 15 te tekrar top 
!anacaktır. 

Tevfik Rüıtü Aras'ın nutku 
Türkiye Dıı Bakanı T. R~tü Aras

ın yukarıda geçen bjJdiriminın aslı fU· 
dur: 

•·Bagatrr ve mümtaz kral Aleksan· 
dr ve as.il çehresi ile daha dün bu mee 
!isi aydınlatmakta olaıı büyük de.-!et 
ad'S.mı re is Bartu'yu vurmak suretiyle 
Maralyada işlenen menfur cinayet, 
Evrensel vicdana en haklı ve en ürper 
tici nefret ve hiddet uyandırmıştır. 

Kral Alekaandrın zıyaı öniinde, ken 
di•inin en yüksek erdeml.iklerini teces 
ıriim ettirdiği Yugoslav ulurunun hl. • 
tettiği derin acıyı duyuyoruz. Onu ta
n::nııtık, onun eserini biliyorduk ve o
nun ıahsmda, ulwılarm bant havası 
içinde Ahenk ve karıılıklı güvenme ile 
yaşayabildikleri yeni Balkan acununun 
kurucularından birini bayranhk ve tak 
d:rle görüyorduk. Bant için olan ça • 
htmanm ön sırasında Kral Aleksan • 
dr, Balkan anlqması ve öbür uluslar 
anl•ım•sı ile AV1'Upa barışma vara .. 
cak yeni bir yol çizmeğe özlıii bir su
rette çalıııyordu. Bu şerefli vuıifede 
olanca kuvvetini sarfediyordu. Ülke • 
•İnin birlettiriciai olan Kral Aleluan.
dr ayni zamanda büyük bir Avrupalı 
idi. Onu bu çalıpnasıııda yalnız vahf.İ· 
cet.ine feci olan ölüm durabildi. O, bü
yük önderim K. Atatürk'ü gönnek içiıı 
latanbula da gelmi,ti. UIIU!ar arasın· 
da bant ve aıılaıma için olan aıcak Ye 

an i.ateklerinde her ikisi biribirini ne 
kadar iyi anlamışlardı. Ve ııe kadar 
kendiliğinden sağlam bir doatluk dü • 
ğiiııılen.mifti. 

Onu tanımı' olan bizler, onun de
rin ve aa:nimi bir dostlukla bağlı bu
lunduğumuz ulwumın acılarını bütün 
tiddetiyle anlıyoruz. Daima du'!d~~n
muz bu büyük acıyı burada bildırır
kcn yalnız Türk ulw ve hükümetinin 
:luygularmı anlatmakla kalmıy.:ırak 
ayni zamanda Yugoslav ulu3 ve bü • 
ki'ı:netiniıı de hislerine tercüman oldu· 
turna kaniim. 

Reis Bartu'nun ölümü de bizde ve 
barıp, düzene ausanuş bütün kalpler 
de ayni acılıkla duyulınuştur. Mütle· 
fikan takbih edilmif olan bu cinayet• 
lerden sonra, Yug;oalavya bize bir mub 
trra sundu. Bunu özenli bir surette o
kuduk. Bu muhtıra, te§rib ettiği ha • 
disele,.den dolayı bizi mütehayyir ve 
müteellim ehnetken hali kalmadı. Ba
zı mak;ınılann muhtırada tebariiz et
tirilen rm a;,ılıyetleri okuyucu üzerinde 
ıiddetli bir intiba yapmaktan hali kal 
mamaktadrr. Macar uluıunun başın • 
da bulunan hük\ımetin, mesulleri bak 
lı ve ıiddetli bir surette tecziyeden ge 
ri kalmıyacağından bir dakika bile tüp 
he edeme:ın. 

Bu, hep:mizin güttü~:imüz ahenk 
eserine karşı de"erli b:r yararlrk ola
caktır. l§te bu d-·ünce iledir ki, Tür 
kiye namına ve bur.da <!ahi barıtın pek 
iştirtlmesi eserimize iştirak eden Bal • 
kan ulualarının duygularına tercüm.an 
olduğum kanaatiyle, a~aP.ıdaki bildiri 
m.i yap makla teı ef· bJ!urum: 

P.1iis~ l !n1et·l4>rvM" tesanüt e1er:ni . 

zin bü:rük kurucusu Bagabr, Yugoa • 
lav Kralı Birinci Alekaandrm ölümü 
ile Avrupa düzeninin enerjik koruyu
cusu Franaa Cumhuriyeti Dq itleri ba 
kanı M. Bartu'nun ölümü, ulwılarmu
zı pek acı b.ir aurette müteeasil- etJnİi 

ve bu uluslar nezdinde müttefi:ı: bir 
takbih hissi uyandırmı~. Birçok zor 
ba hareketlerine katılarak Avrupada 
bir anarıi ve güvenaizlik dunımu ~a 
tan bu çifte auikast k&r§ısmda, uluslar 
derneğinin timdiki müessif durumu 
husule getiren aon ahvali aydınlatma· 
ğa ve zorba hareketlerin.in tekrarlan· 
muına engel olmaya mahsus tetbirle
rin kabulü ve uluslar arasında güvenin 
iadesi için uluslar arası İ§ birliği ku
rallanrun araıtırılıruuına teve&Sill et • 
meıi gerektiği kanaatini..izhar eder -
ken uluslaronızm duygularına sadık 
tercüman olduğumuzu idrak ediyoruz. 
Bu aydınlatmanın amacı mesuliyeti sa 
bit olacak makam ve ıahıslara kal'§I i
cap eden zecri tedbirlerin aln:unaa.ıdır. 

Balkan anla§masıru imza eb:nİf olan 
dört memleketin Belgrada nep-edilen 
tebliğe daiına sadık olduklarını ilave
ye lüzum cörmüyo.rum.., 

Evrensel zorbalık hakkında 
rapor 

PARIS, 8 (A.A.) - Fransa ayin 
mecl.i•İ dit i~eri encümeni, üyeden M. 
Plaisantı Ba, anı!arda bir dolaıma ya • 
parak oon kanunda evrensel zorbalık 
hakkında encümene bir rapor vermeğc 
memur etmittir. 

M. SabrouS>e'de parlô.mentolar ko:ı
feransmın son toplantıll dolayrsile Tür
kiyede ve Balkanlarda yaptığı dolaş . 
mada edindiği flkirleri anlatmı§tır. 

M. Sabroussc'ün t lclifi. üzerine; en· 
cümen ha§kanı M. Berenzer, yalan 
şarktaki hansız d:plomat:•k faaliyeti 
hakkındaki düşünceleri M. Lavala bil
dirmeğe memur edilmiştir. 

Uluslar arası tedbirler 
CENE v'KE, ıs (A.A.) - Macar 

murahhası M. Eckhardt'ın konseyde 
antlaş,_Jann değiıt::rilmesi yolundaki 
bildirimi dün M. Benes tarafından kay· 
d dildiğı gibi bugÜn de M. Lava! kay· 
dedilecek ve M. La val Marsilya cina • 
yeti gibi zorbalık hareketlerinin yeni • 
lcnmesinin ÖnÜu.:! geçilmek üzere ulu~
lar arası todhirler aunması ı:erektiğini 
ileri sürecektir. 

M. Y ovuç ve M. Benes te dün ayni 
fikirde b'ırlıındııkları için, konseyin mü
zakere sonunda bu fikri kabul edeceği 
anlaş imaktadır. 

Yugoslav • 1'1 acar ihtilafı 
SEGEDIN, 8 (A.A.) - Daily Te-

legı._, ... aa._.diJJlinden: BuraJa ve Bu· 
d.lpeıtede, mülteciler için iane açıl
mııtır. 

Her iki tarafta gittikçe büyüyen 
düpnanlık yüzünden Macar • Yugos
lav hıtdudunun kapanması ihtimali 
vardır. 

Buraya gelen mülteciler, Yugos· 
lavyanın, toprakları içinde bulunan 30 
bin Macan çıkarmak niyetinde oldu· 
ğunu .öylemektedirler. 

BELGRAT, 8 (A.A.) - Pravda 
gazetesi yazıyor: 

Bir kaç gündeııberi Novİsada gelen 
trenler Macari.tandan çıkanlan Yu
goslavlarla dolu gelmektedir. Bunlar 
bilhassa Szeged ve Budape~IA> rrunta
kalarmdan gelmektedir. 

Kıyafet yasası 
Ve )runanlılar 
Katemerını gazetesinin 

bir yazısı, 
Venizelosun dedikleri 

ATINA, 8 (A.A.) - Katemerini ca
zetesi, Yunan ıikin umumiyeUıden di
ni lınvelerin giyilmesinin memnuiyeti 
meselesi üzerinde tehlikeli münakaşa • 
!ardım vazgeçmesini ve bu meselenin 
halli hususunu iki hükiimete bınıkma • 
IUll isteındrtedir. 

Bu gazete diyor ki: 
Çünkü bir çok fedakarlddarm ıruıiı

suliı olan Türk • Yunan dostluğunun 
ya,amaıı ve ileri gitmesi liznndır. 

Dij?er gazeteler, M. Venizelosun 
uzun beyan<rtını neıretmektedirlcr. Yu
nan hükumetinin icap eden biitün fay
dalı teşebbüsleri yapmış oldufunu ve 
ayni zamanda Türk hükumetinin de di· 
nı ıseler nesekaini halletmeye hak
kı bulunduğunu teslim eden mumaileyh, 
bununla ber:ı!>cr Türkiye rcisicumhu • 
rundan, başhakanrndaıı ve hariciye ba· 
kanından Rum patriğinin dini elbiseyi 
taınnak için kendisine verilecek mÜsaa• 
deyi tecdit etmek mecburiyetine taıbi 
tutulmamasını ve bu müsaadenin kat'i 
olmaaını rica etmektedirler. 

M. Venizelos, diyor ki: 
Eğer Türk zimamdanarı Papa Ef

tim rezaletine bs nihayet vermek su • 
retile Türk • Yunan dostluğunun kıy .. • 
metini taı.ıdir etmekte ol<luklannr mu
nakaşa götürmez bir surette i•hat için 
bu fırsattan istifade etmek iıtiyecek 
olurlarsa, onların bu hareketi, Yunan 
efkin umumiyesinde basrl olmuı olan 
infialı yavaf yavaş ortadan kaldıra• 
cak ve bu suretle Türk· Yunan dost• 
luğu sarsılacak yerde bu hadise
den yalnız iki milletin devamlı 
meniaatlerine değil ayni zamanda bü
tün yakın şarkın suı'.i>una !.adim olmak 
için yepyeni bir kuvvetle çı.kac:alot':. 

Dini elbise geymek katiyen akide
vi bir meıele te§kil etmem<~te oldu • 
ğundan meselenin kati bir hal şekline 
~~:.-. '-•'1<~met almış olduğu zanne • 
dilmektedir. 

(Atıina aja.uı) 

Deniz HÖrüşmeleri ne alemde? 

Japonya silah yarışına 
girmeyeceğini söyleyor 
VAŞiNGTON, 8. A.A. - Amerika 

bükiimeti, M. Nonnan Davis'in netayİ· 
ci Japonya üzerine atan ihtarına rağ. 
men Japon büküınetinin iki hafta içinde 
Vaıington antlaımasmdan çekileceğini 
bilmekle beraber bir yönden Amerika· 1 

Japonya münasebatıru tehlikeye düşü· , 
rebilecek ve diğer yönden de acunun bü· 
tün memleketlerinde genel silahlanma 
ya~;ı doğurabilecek mahiyrtte vakıtsız 
bi.:"harekete g:ritmemeği hararetle ister ı 
görünmektedir. 

Resmi mahafil, deniz Ü. tünlüğü ge- 1 
rek'.iği üzerinde ayak diremekh beraber 
Londra ve Vaşington antlaşmalarının 
müddeti bitmeden Önce daha !ki sene ge- j 
~eceğini batırlatmaktadırlar. Hariciye 
ve deniz işleri bakanlıklan bu iki sene
yi intaat için bir mütareke clevresi o
larak telakki etmek istiyorlar. Bu müd
det zarfı' da deniz cüçlerinin tahdidi 
prensipini kurtarabilecek bir esas bul· 
den önce Japon programlarının belli 
mağa çalıtacaklardır. Amerika gemi yap 
ma programları hakkında karar verme
olmasrnı beklireceklerclir. 

Japon büyük elçisi M. Saito'nun, J:.. 
ponyanın silah yarıftna giriımiyeceği 
hakkındaki bilıl!rimi kıvanda karşrlan
m ·şlır. Çünkü, ıefir hiç olmazsa bu uz
da Japon inşaatmın Amerika• inşaatrnı 
ceçmiyeceğini söylemek istemiştir. 

Bundan ba'k" Amerik~ hiikUnıeti, ko
nufmalara daha elveriııli şartlar içinde 
1935 de tekrar başlanabileceğini ımmıak 
tadır. 

Söylendiğine göre, M. Ruzvelt'in ya· 
kinleri meclis deniz komisyonu ha§kanı 

Sarre'de inzibat 

İnÇ!İllere Sarre'a 
İki tabur 
Gönd • 

rıyor 
LONDRA, 8. A. A. - Mi:tetler cemi· 

yetinde lngiJterenin aıkcri mümessili °"' 
lan General Temperley, Sar hükümeti 
komisyonu azaları ve MHletler Cemiyeti 
konseyi üçler komitesi ile, ni&bct ve teş .. 
kilatı Mi:letler Cemiyeti konseyi ile Sar 
mümeısil'.eri tarafında n!ftsdik edilmosi 
İcap eden b.ynelmilel Sar poliı kuvveti 
teierruatı hakkında görüşmelerine devam 
etmektedir, 

Ingiltere hükümeti bu mesele baklan
da bir çok bükıimetlerle hususi görii~
meler yapmııtır. 1 tal ya, Sar beynelmilel 
polis kuvvetleri tetki.ine yardnna hazır 
olduğunu bildinniştir. 

Holandanrn da bunu kabul ettiği, 
lakat lsviçrenin redettiği teyit edilmek
tedir. 

Polis kuvvetine mıbet i•öl,ari!e en çok 
lngillere İ§tirak edecek ve Sar'a ilci ta· 
bur gönderecektir. 

ROMA, 8.A.A. - lstefani ajansı teb
lii ediyor : 

l\l. Mussolini, Almanya büyük elçisini 
kabul etmiştir. Büyük elçi M. Muuolini 
ye lta!yan hükumetinin Sar reyiimı me· 
selesindclci çalıımasmdan dolayi tetek· 
kür eylemiştir. lngiltere büyük elçisi de 
aynı suretle kendi hükumetinin teıek
kürlerini bildimıiıtir. 

M. Mussollni aynı zamanda Cenev
reden M. Laval'den de bir tel yazısı 
almıştır. Bu telyazmnda M. Lava! "ne
ticesi itibariy]e barı4ın ıürmeıine 'yeni 
bir zıunan cetiren üçler komitesinin mü
zakerC:erine batkanlık ederken M . Aloi• 
si tarafından temsil olan ltalyan bükı'.i
metinin göstermit olduiiu yüksek bita
raflıktan dolayi gerek kendisinin gerek 
Fransız hükıimetinin minnettarlığını bil
dinnektedir. 

Sar' a gönderilecek askerler 
CENEVRE, 8. A.A. - Meclis üçler 

komitesini geniıleterek Sar'a asker gön· 
derecek, olan her devlet.ten bir mümessi
lin komiteye girmesini kararlaıtırnuftır, 

Sar'a cönderilecek kuvvetler ilri In. 
giliz ve iki 1 talyan taburu ile Holandalı 
ve lıveçli karışık bir taburdan ibaret o
lacaktır. 

Kmnite bu kuvvetlerin te§kiline ait te• 
Eerrüatı tesbit ederek raporunu meclise 
verecektir. 

Japonyadan Amerikaya 
telefon 

TOKYO, 8 (A.A.) - Japonya ile 
birleıik Amerika arasında telefon mü
kilameleri M. Hirota ve M. HuU ara
sında yap.!an bir görüşme ile açrlınış· 
trr. 

Bu görüımede M. Hirota, bundan 
81 sene evvel Vıq.ington ile Tokyo a· 
raunda resmi b.ir muhaberenin ,'\DC&k 
yedi ayda yapıldığını hatrrlatını,ırr. 

M. Kuinson'un üç Japon ı:emisine kar· 
follık beı gemi yapmak suretiyle 5-3 nis
betinin koruıımasını istiyen bildirimin
den çok memnun değillerdir. işten çıka
rılacak gemilerin yerine konulmak üzte 
78 ceıninin yaprlmaıına §İmdiden bat· 
lanmas: mümkün olmakla beraber, kong• 
renin son kiinun toplanbsma mühim hiç 
bir yeni gemi yapma programı verihniye 
cekili. 

Deniz bakanlığının fİmdiki prog· 
rammda yalnız 24 geminin yapılması 
Tl!tt'drr. Fakat, Reisicumhura,, deniz ba
kanlığının i!te:l.iğini değiştirmek i6n 
her halde çok çalıımak gerektir. 

Amiral Y amamoto diyor ki : 
LONDRA, 8.A.A. - Japon amiralı 

Y amamoto Havas ajansına fU beyanatta 
bulumnuıtur • 

" Genel bir anlaşmaya varmak için 
çalışacağun. Amerik'6larm aldıkları son 
bath hare!<etİ bir türiü anlayanu)"Orıım. 
Bunlar Vaıington muahedesi fesih edilir 
edilmez konuşmalardan çekileceklerini 
aöyliyorlar, Halbuki Japonların bu bap
daki karan biz daha Tokyodan aynl
madan evvel belli idi ve bunu konu§llla· 
lara baıladığnnız zaman da resmen bil
dirdik. Şimdilik itlerimize devam ediyo
ruz. Henüz bir toplantı kararlaştır:lma
m1~ iso de teknik konu~malara tekrar 
başlanması herhalde geçikmiyecektir. 
Vasington muRhedesinin !esbinin bir 
laldas1n1 ela müzakerelere Fransız ve { .. 
talyanm da girebilınesi olacaktır. Bu 
müna•ebetle ıunu tceHÜrle kaydetmeli
yim ki bu hususta yapılan tetebbüslere 
ne Paristen ne de Romadan henüz ce
vap alamadık.,, 

Sovyet Rusya -
Fransa anlaşması 
M. Litvinqf'un anlaşma 

hakkınC:".ki sözleri 
CENEVRE, 8. A.A. - 5 binrici ki· 

nunda Cenevrede Fransa ile Sovyet Rus· 
Ya arasmda imzalanan anl&fllla hakkın
da M. Litvinof Tasa ajanaınrn muhabi
ne şu beyanatta bulunmuştur : 

" lmzaladığanız anla,ma, Sovyet ve 
Fr~nsız hüklımetlerinin biribirine yak
laşmak ve sulh için uluslar arası çalı,ına· 
yı yaratmak yolundııki şa'maz ve sar· 
sılmaz oıyasalannm yeni bir belgesidir. 
Yine bu anlatma her iki hükümetin ~e 
tark~ antla§tnasını cerçekleştirmeğe bü
tün gayretleriyle çalıımaya devam ede
ceklerini gösterir. Biz bu antla§mayı Av
rupada sulhun i.ıikran için zaruri ad
dediyoru:<. Bu~ün sulh için bir tehlike 
olan ıeyler ıu veya bu devlet adanurun 
sözleriyle, beyanatiyle ortadan kaldın
maz. Gözle gözükür ve el ile tutulur te
minat li.zımdır. 

Fransa ile yaptığımız anlaşma iki m<m 
leketin aralarmda daha bir takan anlat
malar yapmalarına mani değildir ve bu 
l:ıeptaki protokol böyle bir şeyi ihtimal 
haricinde bırakmıyor. Bu anla!'Jnalar aı· 
la baık.alannm aleyhinde oıın;yacaktır. 
Tecavüze uğradığımız takdirde vaziyet 
değişir. 

Ben o kanaattaynn ki, bu anlatmalara 
başka .devletlerin de ıı:iımeıi bu an.lat
m~lar imzaılayanlar arasında ayni müna
sebetleri kuracaktır. 

Sovyet Rusya Almanya ile ötedenbe
ri eyi münasebetlerde bulunmayı iste
mi,tir. Şark antlatma11 gerek Fransa, 
~lmanya ve ~usya gerek bu antlatmayı 
imzalayacak dığer devletler arasmda böy
le çok eyi münasebetleri kurabilir ve Av. 
rupada uluslar arasında o kadar özlenen 
ıüküneti iade eder. 

f' ranıız-Sovyeıt antlatm .. ı Sa!' mese
lesinin hallinde olduğu cibi, tek bir inak· 
sad takib etmektedir: o da, sulhun mu
hafazasulır.,. 

Na.ıl anlıyorlar 
CENEVRE, 8.A.A. - M. LitvinoPun 

Fransız-Sovyet anla~ması baldandaki be
yanatı bu anlatmayi Sovyet Rusyanm 
nasıl anlaılığmı göstermek için yaptığı 
•ur.;tinde tefsir edilmek~edir. iki hükii
metın bu anlaşma metnini olduğu gibi 
neıretm~ khususunda pek yakında uyUf• 
malan muhtemeldir. 

Yunan - Bulgar 
Hudud hadisesi 

Bulgarlar hayret edi
yorlarmış 

SOFYA, 8 (A.A.) Bulgar ajansı 
bildiriyor: Bulgar efkVı umumiyesi 
29 ikinci lef rinde Y ıtnan • Bulgar hu
hudunda Bulgar pomaklarla Bulgar 
hudut mubafızlan .,..ında vukua gel
miş olan hadise dolayısile Türk mat· 
buahnın ittihaz etmiı olduğu hattı ha· 
reket.<ten dolayı hayret içindedir . 

Bazı tüıi< gazetelerinin edasını 
hayali haberlerini ve hususi maksatfa· 
ra müstenit matbubnı izah etmek 
miitküJdür. 

Romanyada cnebiler iİ%· 
lice telefon 

konuşmaları dinliyorlarmış 
BUKREŞ, 8 (A.A.) - Görüımele

ri dinleme için gizli bir te.tkil t keıfe

dilmesi üzerine, idarecilerinin ekserisi 
Amerikalı o an Romanya telefon ~irke· 
tin.in işleri yarından itibaren Romanya 
mülki ve askeri memurlar taıwfından 
kontl'ol edilecektir. 

Çünkü mevzuu bahis hadise. iki a
lakadar tarafça bir kaç güııdenberi tM
fİye eclilmit bulunınakt111lır. Ve muh • 
telif Yunan. Bulgar komisyonu tera • 
fından taıWm ve netredilmif olan pro
tokol teessüfe ıayan olan bu hadi
nin ne cihi oılıval ve ıerait albnda vu· 
kua celmit olduğuma tenvir etmiftir. 

' ' Papasların elbiseleri işi 
çok fazla büy··tüldü,, 

••••••• 1 . 
Eski Yunan başbakanı M. Papanas-

tasyo Yunan gazeteleri-
nin işi fena idare ettiklerini söyleyor 

AT/NA, 8 (f.tilliyet) - Papasların kisvui etrafındaki neşriyat Jr 
vam etmektedir. Bu rr.esele hakkında bugün sabık BC1:jvekı1 ~1. Papa • 
nastasyu gazetelere beyanatta bulunarak dem.iştir ki: 

- Bu mesele lüzwnundan fazla büyütüldü. Gazeteler de bunu fetıO 
idare ettiler. Hükiimet te acemilik gösterdi. 

Türk· Yunan kas!eşliği ve iki hü.~met arasındaki. samimi münase
bat elbette bu işi de halledecektir. Bu kanun Türkiyede şimdiye kaıldl 
yapılan inkılabın zaruri bir ne.ticuidir. Benim gibi Ankaraya gidip ıe' 
lenler Türklerin samimiyet ve ciddiyetinden şüphe edemezler. 

Halk boş yere heyecana kapu1m ıştır. Bu kanunun alıkiimından habe 
ri yoktur. Bunu anlatmak liizunda. Ve bu anlatıldıktan sonra suitefe/ı • 
hüm de kalmaz. • 

M. Papanastasyu sözlerini bitirmeden evvel şunlan da ilave etmi~tıf 
"Yunan hiikiimetinin bu kıyale t meselesi etrrJındaki ti!febbüıılerİI" 

acaba Patrikhane razı olabilir mi?. Kısaca gerek iki tarafın gazeteler' 
den ve hükUmetlerden bu anlaşamamazlığın yoll edileceğinden şüphdfl 
yoktur.,, 

Meclisin seçimi yenileme kararı 
ANKARA, 8 (MW:yet) - Büyük Millet Meclisinin seçimi yeniltı• 

me kararı yarınki Resmi Gazetede çıkacaktır. Dahiliye Bakanlığı ba it# 
rarı yarın akşam valiliklere tebliğ edecektir. j. 

Metr Sa/em ve Leon Faracinin mU" 
hakemelerine yeniden haşlandı 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Metr Salem ve Leon Faracinin muhalıl" 

melerine bugün birinci asliye ceza mahkemesinde tekrar başlanmqtıf• 
Mahkemenin evvelki kararını nakzedcn Temyiz mahkemuinin bu /ııl • 
sustaki kararı okunmuş ve iddia makamının söyledikleri dinlenmiştir. 

Temyiz mahkemesi karara usul cephesinden ve müşahit dinlenme · 
miş olmasından itiraz etmekte idi. iddia makamı Temyizin itirazları11 • 
dan bir kı.mının kabulünü maznun vekilleri ise hepsinin kabulünü isti" 
mişlerdir. Muhakeme ayın yirmi ikisine bırakılmıştır. 

Meclis başkanının kadınlara telyazıs· 
ANKARA, 8. A.A. - Türk kadınlarına saylav seçilmeleri tJI 

seçmeleri hakkını veren kanunun kabulü dolayinyle Büyük Millet 
Meclisi riyasetine memleketin her yanındaki. kadın teşekkülleri tar~ 
fından yüzlerce telyazuı gelmiştir ve gelmektedir. Büyük Millet Met>' 
lisi başkanı bu telyazdarının hepsine ayn ayrı cevaplar vermektedir• 
Yazılan cevabın sureti aşağıdadır : 

" Türk kadınlarının saylav seçmeleri ve seçilmeleri için onaylanatı 
yasadan ötürü gösterdiğiniz bu canlı kalkurma güvençle karıılamnlf" 
tır. Krıdınlarunızın ülke için her asığlı işi olduğu gibi bu en yülüelı 
sıyasa! yü;'giiyü de kolaylıkla onaracakları bayıktır.,, 

Yeni bir üçler antlaşması mı? 
PARIS, 8.A.A. - Jurnal gazetesinin Berlinden aldığı bir telgrafa 

göre eyi maliimat alan malıalilde şöyle bir rivayet dolaşmaktadır M. 
Hitler Fransa, Almanya ve Lehistan arasında bir üçler antlaşmasf 
yapmak fikrindedir. Ônümüzdeki halta sonlarında M. Von Ribbenl
roop ile M. Hitler'in adamı olan M. Hes Paıiıı•e gönderileceklerdir. 

Bükreşte avukatlar grev yaptılar 
BERLIN, 8. A.A. - Mahkeme harçlarının artırılması lıakkında/iİ 

kanunu protesto için Bükreş barosu wnwni grev ilan etmiştir. Bir ka9 
avukat baronun kararı hiliilında mahkemeye girmek istediklerinden 
bazı hadiseler olmuş ve zabıta işe karışmıştır. 

On ve beş kuruşluk uf ak paralar 
ANKARA, 8 (Telefonla) - On ve bq kuruşluk ile yüz, kırk zo, 

10 paralık basılacak ulaklık paraların pu~ları hazırlanmıtpr. Paral~ t 
nümuneleri Maliye Bakanlığına gelmiştir. Bakanlık nümuneleri esaa ilJ 
barile muvafık bulmuştur. Yalnız paraların vezinlerinin kamına uy~ 
olup olmadığı tetkik edilecektir. 

Maliye mütehassısı raporunu verdi 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Maliye mütelıassuı M. Allan rapo • 

runun birinci kısmını bakanlığa vermiştir. Mütehassısın bu raporUnJd 
wnwni teJkilatın manazrası, teşkiı'at münasebetleri, umwni teşkilata ti" 
İt uaslar vardır. Alınacak tetbirlerin ne olacağı tesbit edildikten .anrd 
bakanlık liizımgelen hazırlıklara başlıyacaktır. M. Alfan yılbaşını Pa: 
riste geçirmek üzere bUTadan ayrılacak ve avdetinde raporunun ikiııC' 
kısmını hazırlamağa başlıyacaktır. lkfoci kısım Maliye kadroJuına ail 
olacaktır. Mütehassısın Pariıı seyaltati iki halta sürecektir. 

Meclisle onaylanan yasalar 
ANKARA, 8.A.A. - Büyük Millet Meclisi bugün Hasan Saka 

(Trabzon) un başkanlığında toplanarak eylül-teşı'İnisani 933, kanunrı
evvel 933 şubat 934 aylarına ait divanı muhasebat raporu üzerinde gö
rüşmenin bir halta sonraya bırakılmasına karar vermiş, Kütahya me
busu Merhwn Rasih'in oğlunun paı·asız okutulması hakkındaki kanruıd 
teklif ile ıukeri hastahanelerde hastaların İaşe ve idarelerine ait kanır 
nun birinci müzakerelerini yapmıştır. 

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. 

A vusturalya ile ---
lngiltere arasında hava 

postaları işliyor 
LONDRA, 8 (A.A.) - (lmperial 

Aİrways) in bir tayyaresi bugün Kroy. 
don .bava meydanından kalkacak ve A· 
vu•turalya hava hattını açacaktn·. 

Tayyare iki tOiiluk posta gÖl'Ünnek· 
tedir. Bu mei<tuplar arasında kral, kra-

liçe, GaJ. pıensi - -ı-m mektup
lan da vardır. 

K.arp taraftan gelecek olaıı tayyare 
Briabane' den pazartesi kalkıı.caktır. 

Gluçeste.- dü1caı tayyarenin kalla • 
tında ..._ a..ı-.lrtır. Bu tayyare
de de Avuı-.lya ~sı vardır. 

• Uluslar arası meclisi 
gizli toplantısı 

CENEVRE, 8. A.A. - Meclis bugÜ" 
öğle üzeri gizli bir toplantı yap~ 
Sar'da asayiıin muhafazası ve ecnebi 
kuvvetleri itini gÖriitmüıtür. 

l tal yan ceneralı V Ukonti ve 1 ngi~ 
Ceneralı Temperley, Milletler Cemiyeti 
erlcaniyfe konufmak üzere dün akf3IJ' bd 
raya ııelmiılerdir. 

Havanada bombalar 
HAVANA, 8 (A.A.) - Alman fid

detli ıed>irlere rağmen son cünJerti" 
bir çok şakavet ve katil hadiseleri ol· 
muştur. Enkanto tiyatrosunda ı.ir' 
bomba patlamıftrr, Hasar 90k miibİJO" 
d ... 



Sınırlar! 
- Gezgin yazıları -

P <Ş<wı. Semplon haları) latanbuldan 
Grae llidedıen Türh. Yugoslav, Bul-1;"' • Yugoslav, Yugoslcrv • ltalyan, 
~ • lsviçre ve lsviçre • Fransa,.,. 

n?'lannı deler geçer. Tr:<mde olanlar 
;.::.: dihhat etmeslerse bunun hiç far· 

varmazlar.Gerçi gümrükçüler ve 
P<ı.ıaı--t yoklayanlar vardır .,.mma 
°,j~<ır tam hudut üzerinde gelmezler, 
<ttma hududun öte taralındahi ilk is
~Yonda belirirler. Sınır değişince ne-

' değişir? .. 

ite Her şeyden evvel candarma ve as • 
,:;,,, hmıhlan, dil, ilanlar ve toprağın 

e biçim sinemi •.. Biraz da evlerin 
110,,.,,. 

llcı Ben sınır üzer.inde veya yakınların• 
oturanlarda iften gelen bir haygu 

v.r,. -.ıırdun. Bir harp olursa ilh atef 
~tında kalacak yerdir diye belki. ora
"!" fenlendirmeh iBte,,..,zler diye dü
l<inürdüm. Düşürıiirdüm değil, eski -
el~ hudut civarında karakol kulele -
"inden bafha bir f"Y bulurımazck da. 
._ B'! sefer hudutları geçahen bilhas
- dıhhat ettiın. Ve gördüm hi; her 
lııeıniehet hudut W.erini bO§ bıraha -
:ı. yerde inadına dolduruyor. Böyle. 

oralarda I..r şeyden ecıvel kendi 
~'_'.im çoiaJarak başka ırkın göz; koy
--.uıa ve iml'emnesine artık yer bı -
l:,"mıyor. M""'leketin bu kenarları 
..._f'ıbalıklaftılıça halkın do emniyeti 
'""•Yor. 

~Ben ~'!"ll b~ lm!"1oc:ra lıôJiHaine 
ı.., n:ı:efirim. Viicuduıı. en çahvk ilti -
,,::'- yerleri el ve ayak pannalı. 
lor .dı;. Y-i merheZiden en u:uık ya-
,,;:dı.r. El o. a,...ı. parmahı&aııı nanl o
.,,_ııa ol:rıın yaralanır da hemıen ,..tbir 
_,,,,,,__ İf biiJıür. Bir ulak ,_-a 
('!_epti semi) dediğimü bütün viicu • 
llıın :Hhirlenme.aıi doğurabilir. l,ıe 
~kelerin de mırlan halıangi deolet 
ti tbirleri U. ktwoctlendirilmezıre ora· 

licın gelen :Hhirlerin biitiin "'*""1eke • 
hap/anası tehlikesi vardır. Her 

~rde hudut boylannm hala:balık halk 
lıiimelerile doldurulması ifte bu IUi -
:li?loc)'a hôdisesinden alıntnl§ bir der. 
ltıı netice.sidir. 
lı Onun iP,,dir iri; bu J'IUltnl .)'aZiar _ 

en da/ıa ccçen gün Edimemiz;Je >"'· 
:~ .~yram "" toplaııbyı, Trakya -
?ki ıımran rıe halkmma iflerini se • 

Vuıçle 1>e inanfla andun. 
• * • . 

Bu sümrükfüfer gelip giderfer, ne 
:"~· ne ararlar? bilm,,,... ltaJ:yan. 
'<1r bı.aun anıbada yalnu; bir Bulgar 
fantöz;ıine bi;r ıeyfer sordular, ..ıt ta • 
rıılına dokanan, bahan olmadı. Bul • 
llarları hiı; 11örmedim. 

Y.,.oslaıılar acule ü.tümüzdehi pa • 
rayı ~orap bir hağıda y<atlılar rıe im • 
z.tllet~r. Yqoslavyadarı fılıarhen 
b~ kiiidları. onlara tekrar venlih .. 
BI ili 1>ermıedik ya/ Komlöhlör uertlı" 
tal la ,,. • d Y~ r ır f"Y sormadılar. lsviçre 

.
1
: ı:umrük ııar mı yok ma bilmem? 
;tansızl_,. geilnceı daha Jıalyad~ 

en ii.stümüııdehi ftı:ara adedini ao• 
ran basına bir kağıdı lıondöktör inı -
:tQlaıh. 

Bfliyor musıınm:? Bu gii.....üh İfİ f Cllip bir ıeplir. E ka,,,_i yani biraz 
ali oakti ;yerinde olan yolculan araı· 

~nıaz;lar da hon.-..iyonel trenind•· 
hı lahir yalculan didiklerler ... inan • 
~k lUaıı iri; giinırülıfülerin de hen· 

rlerine mahsus bir ın.anfflı ""1", 
• • • 

lef4nbuldan Parise hatlar lokanta oa fonu liJıatlan hep deiifir ••• BiZide 1?5 
ı._"•Uftur. Buna ihi dela yüzde dh eh
-liyiz hi 210 hurur eder. Bulgaris. 
fonda 150 leuodll'. Yüde on servis Wıı 
165 eder. Altmıı paradan hesap et • 
..,k 250 huruı yapar. Htrlbahi onlar 
lkıra deiiftirirhen daima ;abancı pa· 
~ay, ~cwı helHlp~l~. Y ugoıılaııyada 
B 6 dınardır. Serıııa ıle ?2 d!!nar eder. 

una yÜ;ıde on da ""'"lfİ ltoyarlar 80 
:;'par. 250 huruıtur. ltalyada dehşet
!· Bir yem.eh, serııio ayn olarak 23 
~~ttir •. Sel'Ois ile. birlikte ~ ~er, bir 
., .,,.,. lfr~ .. 8,5 liTet ~~~·le uç lira· 
~ •r. Bır ovan yemeh uç lıra ••. Bir de 
•«r.ııat palıalulır derler. Artıh bunQ da 
l><ıa/ılı denir mi ya?. Hiç te u.-J Jtal
*'adı ... 

• • • 
Neden bilmem. Sanplon tünelini ge

{:•hen mutlaka uyanık bulanmak is-
rdim ve öyZ. de oldu. Bu Avrupunın 

.,, uzun tünelini 14 dakikada geçtik 
llınnuı arkı yolla. •• Eier birisine: 
lı.rı- Ben bir çeyreh toprak allJ11da 

dom. diye yemin etHnı bafun ağrı. 
.... z. 

• • • 
Saatlerimisi Yug04lav hududunda 

~l>Uf, Franst:ıı sınrnrula da altnııı da
ilıa geri almıffılı. Pariae bu hesapla 
~ah saat dohwıda IHIJ"dılı. Islah ve 
"Pil idi. 

B. FELEK 

1'1LAYETTE 

lieyeti mahı!!usan1n tebliğ 
olunamayan kararları 

.. Heyeti ınahsusalarc:a aleyhlerine ve
Qlip kendilerine tebliğ olunmıyan ka
~lara karız ah\kadarlann itiraz ede -
~'.'.""i. h;Jtkınclaki kanun vilayete 
-..ııntmışür.· 

~ * Bey ve Pa~gın kaldmlması -
eııdi, Be>, P"f'\ gibi lakap ve un
~ kald nldığına dau· kanun vili· 
'"ete gelmiıtir • 

• •. Buyükada tapu slcıl muhafıL mub;,;- _Bay Bala lstanbul kada•troıu 
._ ~ komi&yon tapu mernınıluğuna 
"'Yln edilınij1ir. 
)). ; Pol.io tedükatından dönüş - Po-

lfle. ini tetkik etmek lİL -e hükii-
~ Avnıpaya gi>nden1mi1 oıM em
~et -~~üğü altıncı ıube s.eyrüse
ti "!uduru ·Bay Fcik, emnıyet müfot. 
tleııınden Suat ve Tahlm, Fahri Ke

-.ı Ye Mahmet Ali bu ay orta•rnd..• dö
~e,. ~ 
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ŞE H i R l Günü.11&:;.,,, 

Tutum haftası 
Başlıyor 

Denizyolları 
Seferleri arttırılıyor 

Yenibahçe 
Stadyomu 

Bu seneki hafta içinde bir 
çok yenilikler var 

T <ıtum haftası önümüzdeki çarşam· 
ba gÜnii baflıyacaktır. Tutum ve ö
lıonomi INnamu, hafta için düıüniilen 
yeniliklerin çoğunu tamamlamı§tır. 

BüyUk ve başlıca caddelere aulacak 
olan propaganda bezleri, b-.qıünclen iti
baren gerilecıektir. 

Dıvar afİ§Jerinin aıılmaııma batla· 
admıttır. 

Maarif miidiidüğü ik ve oril'a mek
teplerde yapılacak yazı müsabakalan i
çin bir tamim gön~. Müsabaka
lar, mekt<ı>lerin bütün sı.mlarındaki ta
W>eler erasmda yapı.lıocak, her anrfm 
lııiriıııcUi ll?l'll<hlııtan .anra, her melrte
bia birinciısi seçilecektıir. Bu birin ele re, 
,..,..li malından g\i.,J hediyeler veril<>
cektir. 

Egede tUtUnler satıldı 
E&e mıntakam>cWoi tütün mahsu

lü tMD!4mile ve deier fiatile ~!· 
tır. 

Tütün ekici1e.. 'Vaziyetten memnun 
gıöriiıımekııeclirler. Oıriimüzdeki aene, 
ulu orta tütiin dW.....ı. relroltenin de
ğerini düfürecek ıekilde yüksekliğe 
mini olmak için 8 ....... inhisar idaresi 
senle Tüdıxıii.çe tedbirler alınması ka
nrlaıtrnlmıfln' • 

Odada azı intihabı 
Ticaret odaoı meclisi azalığı inti

hllbı ayın 17 sinde bıı§lıyacaktır. Jnti. 
hap loımsisyunu, mantazronan tuplana
ırak iıazırlıldan b~e çalıpmkta • .... 

.su ....ıa, nıew<:ut acil kayııiarmın 
tetkiki aıııetile, mıilıaba iıtirik edmıi
,.ecd< aza da tefrik ed>lmektedir. 

Bulgaristında kendiri himaye 
B~ bir 'takım yerii znah. 

aulleri himaye için :yeni teıl>irler aJma. 
i'a karar vermİftir. 

Kendir ve pamı>k himaye ırörecek 
mahsullerin batJıcalarındandır. Bulgar 
:zMaat bankası, bu maddeleri miiotabaili 
lııonıyacak fiatla alacakhr. Çuval ve 
saire imalatmda yüzde 35 nisbetinde 
kendir kantbnlması mecburiyeti de 
kotalmuftur. 

Telefon ıirketi ile müza
kere henüz başlamadı 

Telefon §irlrelıinin hükiimetçe sabn 
alınması için yapılmakta olan tetkikat 
heaiiz bitmemiıtir. Bu sebeple müza
kereye boıtlamnak üzıere tirkete tebli
&atta bulumıinmnutm. 

Şirket müdürü Mösyö Anderson'uo 
timdilik Ankaraya ci!tme•i de mevzuu 
bahis değildir. ---0 turan bir vapur kurtarıldı 

On 8'in evvel Romanyadan Filisti
ne giderken Geli1ıolu karJısında Zin
c:irborun mevkiinde si• ve fırtma yü
zünden yan devrilmi§ bir vmy .. tte ka
raya oturan 410 vagon kereste yüklü • 
Yvnmı bandıralı Aeo1af vapımı Türk 
pmi kurtanna anonim şiılı:etinin A· 
lemdar ve Lam>a ~ 'Yapurlan 
taraluıdan muvaffakıyetle kurtanlımt • 

ta. 
Kurianlan Aeolof vapuru, Geliho

luya getirilerek deuwirlenmiı ve evvelce 
kısmen çıkanlmıt olan hamuleıhi bir 
iki güne kadar tekrar yükledikten 90D• 

ra Filiıotine kendi vesaiti ile giılece.ktir. 

.,.. 
(Meşrıkı Azam Balosu) 
Türk Yiilueı._ Cemiyeıtinin bu yıl 

da tertit e•ı +ta olduğu (Mıqnkı: 
Azam ıBa)oeu'mm 17 lkinci1mnun 1935 
pel"!embe akıamı Mabim salonlannda 
verileceldir. 

1 HOR.:SA 1 ___ _. 
. ( h Bankıumdan alıına.n cet-reldir) 

8 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
htil.nm .ı.ı.m 94,so 1tıı.- ı 1 so 
1933 Erpni 97 An. Mümeuil 49,70 
Kaponauz 27,60 An. Ta.hTili 1,.11 45,40 

• 11 26,45 An. Tah,,;Ji ili 4Ş 
• 111 26,60 

ESHAM 

it Banlı:aaı Nama 10 t Reji kupo.a.m. 
.., ,. Hamiliae 10 T elef11N1. 

,. " Müouio 951 T~rko• 
Türkiye Cuml:a•· Çımento 
ri7et Bankaaı 68 lttilaat d•J• 
Tram••Y 30,50 Şark dey. 
Anadol\I Hi••• 27,85 8a)J'a 
Şir. Ha7rİy• 16 Şark m. aaa 

2.20 
10 

18,75 
13,10 

13 
0,85 
1,55 
4,66 

ÇEK FiYATLAR/ 

Londra 624 Prağ 19,00,76 

Par it 12,06 Bel pat 35,04,10 

Milino 9,33,72 Mo•ko'fa 10,86.50 

Nüyork 7° 44 Berlin 1,98 

Cenevre 2,4~.36 Varto•a 4,20,81 

Atina 83,89 B"Udapeıte 4,lll,93 

Brük•el 3.40.36 Madrit S,8Z 
Amaterdam 1,17.62 Bilkret 79,32,42 

Sofyııı. 66,22,41 Viyana 4.30.-

NUKUT (Satıı) 

Kara\ Kanıt 

OF. Fr-•ııı. 169 20 1. l•Tİg• 815 

1 Dolar ı26 l Pezeta ıs 

1 Kur. Çek 98 1 Mark 43 

l Şile A.,, 23,50 ı Zloti 2ı 

1 lıterlin 625 20 Ley l8 

2.0 LP..•L 216 20 D.iaar 54 
20 LeYa 23 1 ÇernoTiç. -.-
20 F. Belç;ı.a ııs Albn t,23 

20 Drahmi. 24 Mecidi1• 36,50 

1 Floran 113 Banknot 237 

Bazı mühim iskelelere 
seferler çoğaltıldı 

iki gÜn evvel Ankaraya giden ka
botaj umum müdürü Bay Ayet Altuğ, 
§ehrimize dönmüştür. 

Denizyollan idaresıi ile vapurculuk 
şirketinin öıriimüzdeki yıl içinde dahi
li kabotajda. yapuaklan M:fer adedini 
ve uğTayacaldan i .. keleleri tesbi t için 
oeçilen komisyon da Bay Altuğun reis
liğinde dün yeniden toplanmışbr. 

Deniz ticaret müdürlüğünde yapılan 
bu toplantıya deniz ticaret müdürü 
Bay Müfit Necdet, denizyollilM idaresi 
müdürü B lY Sadettin, vapurculuk §İr
keti müdürü Bay Mustafa nrüdür mua
vini .Butfıanettin de iştirak etmişler
dir. 

Oğrendiğıimize göre, yeni yıl için 
vapur iıletilecek olan hatlann nıiktan, 
içinde bulunduğumuz ~la rıisbetle bi
raz daha arttırtlmıfbr. 

Bdli batlı olarak Mersin, Mudanya 
ve Bandmııa hatlarındaki ...fer adedi 
çoğahrlmıftır. 

Buna rağmen, ziyan eden bir kısım 
hatlardaki seferi.er hiç kısılmamı§, ol
duğu gı"bi bn-akılmıfiır. Dünkü top. 
Jantı ile, esaslan çjzilmiı bu bölüm, 
bugünkü içtimada, son defa olarak a:öz.. 
den ıreçirilecek ve laı.t'i ıe!oil verilecek. 
tir. 

Rıhtım şirketinin 
Hükumete geçmesi 
Tahvilat sahipleri dün top· 

landılar ve 
kararlarını ittifakla verdiler 

Rıhtım Şirketin.in tahvilat ...ııip. 
leri dün öğlecien evvel FraD$1.Z tiyatro 
mnda toplaımıııtır. Bu iiçiiDıcÜ içtimıı. 
da niaabı elueriye t fazlaı.i.lc mev • 
cut olduğundan celııe açılm'I, milza • 
kere eereyan etmiş, neticede ıi:rket ile 
hükılmet a.raımda takuriir edeceık fe 
rait dairea.inde §İrketin hiikUmete İn • 
tikalinde kenı:lileriıı.i.ıı firketten ala • 
caklarmm ayni f"l"aİt dahilinde hü • 
kUmete intikali- ittifakla karar ve • 
rihnİ§t:.r. Celaeyi dü.n Ankara.dan ge

ı- fırka umumi idare heyeti azum. 
dan Bay Cevdet Kerün id...-e etmif ve 
netice U&ulen hükiim.ete de arz ve ib 
li.ğ edilmittir. 

Ç.U-§'UDba günü de hiuedaran içti
maı yapılacak ve bu suretle b"a-kaç 
gÜn iç.inde firketin hükWııete intikal 
muamelesi taımamlaıımıı olaoakbr. 

Bu ıirJ<et müdürü M. Canonge ev
velki gün lıtanbula gelmiş ve dünkü 
toplantıda ha.zır bulunmuıtur. M. 
Canonge satmalma mukaveelsini im • 
za etmek üzere tekrar Anka.raya gide 
cektir. Mukaveieıuuııe b"r iki ırüne 
kadar imza edilecektir. 

Banker lnsull'ün burada 
bıraktığı borçlar 

Amerikada iflaı ·ve dolandırıcrlık •u· 
çundan dcıılayı zannaltmıa alnımıı olan 
banker Samuel lnsull, şehrimizde tev
kif ve Amreika hükiimetine teslim edil· 
cliii :rıaman bir gün Beyoğlımda Lon
dra oteJi.nde kalmııh. 

Amerikalı baıWt:er buradan ciderken 
her nasıl&& otele borcu oJ..n 830 kuru
ıu ö~şti. Bankerin bu dela 
Amerikada bene!: etmesi üzerine otel 
müdürlüğü kendi.n,e bir mektup eönde
~ kendisini tebrik etmi§tir. Ve bu 
vesile ile otel defte.inde 830 kuruıluk 
küçük hir besaliın aFI< kaldığım habr
latımJbr. 

-
İstimlak bitti. Proje için 

müsabaka açılacak 
Y enihııhçede yapılacak stadyum ye

rinde lazım gelen istimlakabn hepsi 
bitmiıtir. Belediye stadyomun projesi 
için bir müsabaka il.in edecektir. Müsa
bakada kazanacak plan kabul edilecek 
ve •tadyunı ona göre yapılacaktır. 

Taksim apartımanları arasın
daki sokaklar 

Tabiııı meyd.aımnla, aon pört ıene 
içjnde yiilııselen apartımanlar arasında, 
ooka.klar nazarı dikkırti celbedecek ka
dM dar bulunmaktadır. 

Bu husus'ta belediyeye &tiraz eden· 
ler olımı§tıır. F alrat bu araanm planı 
ve hıarİ'tası çolt eskiden yapılımt ve W• 
dik edilmi§'tir. Onun için yeni bir plan 
yapılıp tatbikatına imkan katmamıştır. 

Yeni 'Yiicuda getirilecek arsalarda 
claha mükenmıel plin1ar tatıbik edile
cd<tir • 

Tayyareye yardım 
Rum yurttaşlarımız da ken

dilerini gösteriyorlar 
Beyoğlunda Balıkpazarmda. yeni 

pa.zar (Nea Agora) mağazaları aah.ip 
leri Ka.tanoıı bira.derler dün Tayyare 
cemiyetine müracaatla Ata.türkün bü
yük büstlerinden bir tane&ini 150 !i · 
ra.ya sa.tın almak suretile büyük bir 
hamiyet eseri gösterm:İ§lenlir. Tayya
re Cemiyeti Kata.IW<I liraderlerin bu 
hareketini tal<.dir ederek kendilerine 
bir teşekkürname göndenniştir. 

* Bakırköyündeki akıl lıaatalııklan 
hutahanesinin kütiipha.-i içni mü • 
dür Dr. Bay Mazhar Oaımaıım delale
tile Tayyare Cemiyetinden Atatürkün 
büyiik bir büatü 150 liraya 68.lın alııi· 
JDqtır. Ayni zamaı•da müdür Bay Maz 
har Osman da da.hil olduğu halde 
basta.hane -urları ve müstahdem • 
leri ~Iarmın bir nıikcL.rmı Tayya
re Cemiyeti.ne terketm.eğe karar ver
mek suretile hamiyet gÖ&tenn41erdir. 

MAHKEMELERDE 

Türklüğe hakaret davası 
Türklüğü tal:ık:ir ettiği iddiasile 

kibrit tirketi müdür muıwini M. Hü
manı al..,hine açdan davaya dün Ü9\İn
cü ceza aıaılıkemesinde devam edil:m.İ§· 
tir. 

Sorguya çekilen M. Hü:ınam, Türk
lüğü tahkir etmediğini, vaziyetin mü
o....desizliği yüzünden çıkarılan bir ka· 
tibin ;gbiran dolayıaile iftiraya uğradı· 
ğıru SÖyicmİŞtİT. 

Mahkeme, şahitierin çağmlıp dinlen· 
me1eri için cluru§ID&Y• bu aym 21 ine 
bırakmıştır. 

Ka;:akçılık dıvaları 
Dün sekl2inci ihtiaa.s mahkeıııainde 

Y afOVa Beıhann davasına devam edil
mİ§tir. 

Bazı ıahl't'ler dinlendikten oonra fab • 
rikadaki muhasebe defterlerile maliye 
tetkik memuTlanmn fabrikada tuttuk -
lan defterlerin celbine ve ehli vukufun 
tetkikine verilmek üzere davanın bu a
yın 25 ci ı;ününe· bırakılmasma karar 
verilmi ttir. 

1 Küçük haberler 1 
* Kada..ıro ba}111Üfettİ§İ mübendiı5 

Bay Hallt Ziya ile tapu ve lı:adastJ'o 
müfettiılerinden Bay Sıtkı dün Anka· 
radan btanbu!a gelıniıJerdir. 

I•ean. 
Din ve dünya 

Bir gece yansı! 
Kal<4W1m losloruna, llÖ%Ünün lfli•· 

nı, bileğinin zoranu harca,,,.p falııarı· 
lcr han uykudadırlar. 

lıçi :ır.ed..lenen 11e QfDIGn kemikler<· 
nin acıaını, kültür adamı yrpranaıı, ge
rilen sinirlerinin ağrısını dinlendiri • 
yor. 

K""'ik~er oe sinirler yarın gene 
ba§lıyacah hayat boğuımcıaı. İfİn haz;ır 
lanıyorlar. 

Tam bu sırada derinden bir güm • 
bürtü. 

Köpekler havlıyor. Geee huıları 
vahıi seslerle kaçışıyor. Ve daha yahf 
mayan sinirler oynuyor. Acısı dinme· 
yen hemihler ı;atırdıyor. 

- Dan, darı, Jant 
1935 yılının efiiinde davul fıktı. 

Bu lıphı inhdiiptan ev11el hacı ve hoca 
halalarına farpan: 

- Deccal {'lktı T 
Vahimesinin bir eşidir. 
Türkiye sınırlan ifinde hif kim•e 

bir baıhasuıın din inarıl§lanna dil u
z;atarııaz;, Bir culama nif;n ibadet et • 
miyorsun. Denemediii gibi niçin iba
det ediyorsun da denilemez;. Yalnız 

. hayhuylu ibadet şehli yasaktır. Çün • 
Ü bu b' 'm taP.ı Cllsanın ômme de-

~ iç Bahanınu:ıı BfO' Şiilrrii Kcyaya -

diği halhı ralı.at.uı eder. 
Bugiinün hülriimetleri göklerilı ııe 

habercilerin emir oe nehilerini yer 
yüzünde yürütecek birer jan<larm<J ol· 
mııhtan {'lkrnışlardır. 

Ve cunılıariyetin teşhilCitt eşasiye 
kanunu da bütün dünya gibi banu böy 
le bilmiı ve tanımqtır. 

Bütün bunlara mim lıoyduhtan .on· 
ra gene davulun tokmağıına dönersek 
ifi daha canlı yerinden yakalamış olu· 
rıu. 

Gece yarıları sokaklarda davul ça• 
lıp halhı kaldırmalı için ubep nedir?. 
Ben Onlf tutacah•am hınnıamun uy • 
husunu altüBt etmeğe ne hahkun var
dır. Yok eğer Tannnm her emr:ini ye· 
rine getirmek , vergi alır, cez;a alır, 
asker alır gfbi böyle daoııllar çılıar • 
malı l<iz;unsa neden ötehi farzlar 
İfİn de bando m=ihalar çılıarılnııyor . 

Yok eğer hükumet böyle ruhani 
bir iandannalıh vazileırini üstüne al
mıyorsa hi büyük )'CISamlZi • böyledir, 
neden gece yarılan masum ve yorgun 
adamların uyhalan davul tohmahlari· 
le bombardıman ediliyor? I 

Saygılarımın duygularun ır:bi özlü 
ve candan olduğuna kuşkunuz yoktur 
.sanırım. 

Burhan Cahit KÔRO(;LU 

Öztürkçe 
Mektep isimleri 

-o-

Vekalet listeyi yakında 
alakadarlara bildirecek 

Mekteplerin isiınlerini öz türkçe o
larak değ" ştinneleri için, Maaril veka
leti, bir ime hazrrlamaktadn-. Vekalet 
yalanda mekteplere öz türkçe isimleri· 
ni bildirece!<tir. 

Pr. Hissen ltalyaya gidiyor 
Tıp fakültesi pl'Ofesörlerinden M. 

Niuen vuku bulan hususi tıi-r davet Ü· 
zerine ltalyaya gitıniıtir. 

Aldığımız malUınata göre, pmitl'IÖr 
M. N issen l tal yada mühim bir ciğer 
ameliyab yapacakfır. Profesörün bir 
baka smıra htanbula dönmesi bd<len
meı.tedir. 

Tatbikat dersleri sabaha alındı 
Dünden itihaıren, hukuk fakültesin

de, öğleden &<>nra yapıla.'1 tatbikat derı· 
!erinin &abablan yapıhnnma baılaın-
nuıtır. 

Bu ~ dışarıda vadeleri olan 
talebd.er himaye edilmiş ol.acaktır. 

Üniversite hayatı filme alınacak 
Univerııitede lakiiltele.-in, enıtitiile

rin faaliyeti ve ~ tadıi denleri 
filıne alıııAc.aktır. 

* Becayiı iıtİyen -.ıal!iınler - Ba· 
zı muaJ,ıiınler maarif idaresine müra• 
caat ederek nakil ve becayişlerini iste
miJlercm. Sene ortası olduğu için buna 
imkan bulunmadığı alakadarlara bilcli-

rilmiftit'. 
POLiSTE 

Tramvaydan atlarken 
Tophanede karyolacılık y~u Alı· 

met Celalin karı;sı Nazmiye, ~ata.da 
Necati caddeWıde tramvaydan a'1a
malk istemiı, fakat düşerek ağırca ya· 
ralandığmdan Beyoğhı hutaııeaine lıal
dınlmıpır. 

Kumarbazlar 
Sünneneli Ahmet, Y uouf ve lsmıııil. 

isimlerinde ÜÇ kişi Rumelika'Vağ..'.da ku· 
mar oyn.ııdarl<en İJ üstİİ<lde yakalan· 
mı§lardır. 

* Caddede iki suhoı - Yani ve 
Y alııoş iısminde iki aclaonın .,.J1bot ola
.... lstild8! caddesinde cloıa,tıklan ve 
nara attıkları görül.'.;:,~ ve bunlar ya-
kalanmıştır. 

• Yankesici - M&ımet isminde bi
ri Beşjktaşta cumartesi pazanncla dola· 
§ttken &yım Sıdıka isminde bir lıa· 
dmm yankesM:ilik suretile 4 liırasını 
çaılmı.J ve kaçad<en yakaJanmı§tır. 

Camilerde ramazan 
Dün ramazanm birinci güuü oklu

ğu için cami\eııde miiftUlük tarafından 
tayin edil.,.. vaizler dün ilk va.a:ı1armt 
Beyazı't, Ayasofya ve F atib gibi büyÜk 
camilerde vennİ§lerdiT. 

Eviuıi miidürliiiü camilerddri te
mizliğe azami clikkat ettiği a:ibi, ibade· 
te gelen mü&lünııanlann ıaı*a. ayak
kabı ve saire etyasmın kaybolmaması 
için de poılioçe tertibat abımuftıı". 

Müftü Bay F dımi diin 'azı camile· 
ri gezerek ~ilenle bulunmufhır. 

Kültüral bir toplantı 
C. H. F. Kasımpaşa merkez ocağında 

her ozj,eş günde bir yapılmasına söz kt>
silen Kühürai ıtoplaımloarm ilki evvel
ki gece büyük bir lul.P.,,lık önünde ya

pıhnı~ ve Bay Sait Bi!lal Baywal "Lozaıı. 
ve Sev.- » ant1apnıılanrun aoysal ve 
,.ıyasal yapmuz üzerindeki tesirlerine 
dair bir saat riireıı bir Joonleranı ,,.,... 

miftir.ıBu lroııferanstan oonra Bay Se
labattin Anlan d>oğu miiziiimlen ba
b müziğine geçerken» adlı, temamen 
ö~ bir «konuşma» yapm>ş ve batı 
müziiiiınin yükısel< varlığmı canlı bir !"" 

kil.de .,Jatnufbr· 
ıBunclaıı sonra Bay Nalıi havayin ki· 

tarla solo kont« vermit ve dinle::ri<> 
ı..... uı...aı müziğin gii::zıelliğini tatlı oai· 
meler ha1Sıde Wbnnlfbr· 

Son o&arak Nıılıiye INr§kanı Bay E
tem Jzzet Benice .ciz almıJ, bu küküral 
toplanb.ı... dıryduiu kıvancı aalat
mıı, s<m iııkdiııplardan, öz.dil atılııından 
uzun uzun bahsederek, kadınlara saylav 
.eç:nıe ve seçilme hakkmın v~
deki soysal minaya geçmiş, onu da iz.ah 
ederek toplantıyı lınpun•fbr • 

Basım kurumu balosu 
Her yıl büyük bir özen ile düzü· 

len Ba•ın kurumu (Matbuat) ba
losunun bu yıl da parlak olması i
çin çalı~ılmaya başlanmıfbr· Ku
rum evinde dün bir toplantı yapıl
mıt ve bu itin yüksek virddar al
ması için bir çok sözler kesilmiş· 
tir. Balo önümüzdeki ay içinde ya
pılacak, her yıldan daha \imin ol
masına çalıtılacaktır. Bu ve gele
cek ay içinde başka demek ve ku
rumların baloları da varsa da Ba· 
sm kurumu balosu kertesinde on
ların eğlenceli olması bı.>l<lene
mez. Basın balosu yurdumuzda 
timdiyedek verilen baloların en 
üstünlüğünü her kurun için ken
disine alrkoymu tur. 

Be~ediye memurları ve 
küçük esn f 

K.<}~çen gün gazetelerde okuduk: 
uçuk esnafın umumi yerlerde 

caddelerde, vesairede dolaşması : 
nı menetmek için bir sivil belediye 
memuru te~kilatı yapılacakmış. Bu 
suretle kürük esnaf h • I k d 

l 
... rç ar ın a 

0 madan bırdenbire tepeden inme 
yakala_~ak_; !'e İcap ederse me • 
mur huvıyetinı göstererek hakkın
da ~uameleye tevessül edecekmis. 

Belediye dilinde "hakkında m~
°'?"~eye tevesşül,, demenin, esnaf 
düıne terciimesi "ceza kesmek" 
demektir. işte küçük esnaf bundan 
korkacağı için umumi yerlerde do
l~!yacak halkın gelipgeçmesi
nı ıhlal etmiyecek, huzurunu boz· 
mıyacaktır. 

Bu haddi zatında belediye ba
~ından iyi bir karardır. Çünkü 
bır takım küçük esnafın izaçların
dan halk kmlar dükkan sahibi es-
na! ta müştekidir. 

Bu sermayesiz denecek kadar 
~raf sız r~kabet, birrok mağaza 
1-"k!!an sahıplerinin ticaretini de 
olJunnekle kalmıyor, ayni zlaman
~'! rehrin manuzrasını ve temizli.. 
gını de katlediyor •.. 

_öt~nbeıri •okakl.arda ipttiği • 
mız bır parola varJır: 

- Geliyor! •• 
Bu "geliyar" sözü, caddenin bir 

u~n~~ bir belediye memuru görül 
du m~, caddenin öbiir ucuna ka • 
dar zıncirleme ağızdan ağıza do
~aşır, ve ondan sonra her esnaf 
ışportannı, küfesini, mangalını' 
maşasını yakJru/ı mı kaçacak de: 
lik arar._ . 

Çünkii belediye memuru geli -
Y'?r ••• • Y ~ağı caa beş liradır ... 
Ş~~ı aıvü belediye memuru teşki
latı Üe sokaklardaki bu esnaf rica
ti nihayet bulacak, esnaf memura 
görmeden kendi kemli;ini zaptu 
rapt altına olacak. 

Fakat bunun bir mahzurrı var· -
dır: 

una/ nihayet, kendisini tehdit 
eden bu tehlike karsısında tetbir
lerini olacaktır. Evv~a memurlan 
tanıyacaktır. O memurun artık si
vil dolaşmasına hacet yoktur. Za. 
ten birrok belediye memur:arı .;. 
vil de dolaşsalar bugün esnafken
dilerini uzaktan bilirler. 

Nihayet bir belediye dai.resinde 
mahdut memurlar vardır. O daire ' 
dahilinde satış yapan gezici esnaf 
bunların hepsini birer birer tanır. 
Harirten b<ışka memur getiı•eniz 
de bunlar da beş on gün içinde 
tanınacaktır. Nihayet memurların 
her gün tebdili kıyafet ederek do
laşmaları da imkan Jahüinde de 
ğildir. Bununla beraber ne de olsa, 
esnaf gene bir müddet için korka 
içinde yaşayacak. Hiç oıkıaz=a si- 1 

vil memuru resmi elbisel; memur 
luıJar süratle uzaktan larkedemi . 
yecektir. 

Faka1 işin bir ıle esnaf cephesi 
vardır: 

Belediyenin, beldenin menfaati
ni düşÜnmekle beraber bir de es~ 
nalın rahatını ve hu.zurunu da dü
fiinmesi icap eder. Bunlar da bu 
yurdun evUitlandır. Onların da re
lo:hı ve kazancı da yurdumuzun 
refah ve kazancına hizmet eder. 

Mademki ellerinde bir s~;: -· es 
nal veeikası vardır. Bunların satış 
yapmalanno: müsaade edilmiftir. 
Bu takdinle onların vaziyetini gö 
:zetmek te lQ:zımdır, 

Evet, anlıyoruz. Büyük cadde -
lerde do:apnannlar, fakat onların .. 
do her mahallede .atış yapacak -
lan -•wni yerler ohım ... 

Valııa fehrimizde Aksarayda, 
Beyoğlu Balıkpauınnda, lstanbul 
balıkpo:zarındo bunlann dolaşma· 1 

sına miiaaade edilmİflir. Fakat 
bütün fehir irin, bütün esnaf irin 
bu kafi değildir. Avrupa pehirle • 
Tinde olduğu gibi seyyar eımalın sa 
tış yapabilmelerini ve halkın da 
koloyca aradığını bulması irin ha 
mahallede muayyen saatlerde top
lanacak pazarlar karulmmı icop 
~der. Bu pazarlar gene sokaklarda 
olmamalıdır. Çünkü sokak ne de 
olsa sokaktır. Bunun için şehrin 
muhtelif yerlerinde muhtelif ma
hallelerde pazar yerleri cıçma!ı ve 
seyyar esnafı buralara toplama• 
lıdır. 

Mümtaz FAiK 

CAMAŞIRINIZ İÇİN 
Havagazı ütüsü kullanınız. 

gaııfeder. İyi ütüler. 
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Edebiyata karşı alakasızlık 

Bizde son zamanlarda edebiya
ta karfı olan alakasızlık hemen hiç 
bir devirde gi::rülmemi~ bir dererA'o 
ye varmıftıJI desek yanılmq olma
yız. Biliyoruz dert evrenseldir. Her 
ölkeden ayni s'.kayet yülueliyor. 
Hemen her istikametten edebiya
tın ve umumiyetle sanatın S.O.S. 
işaretleri geliyor. Bununla beraber, 
ileri küitü. ölkeı~ri P"'k çok olan 
okurlarından bir kısmını kaybetse. 
ler de, kendilerine kalanlarla bir 
dereceye kadar tehlikeye göğüs ge
rebiliyorlar. Halbuki biz<le okur 
sayısı en fazla olduğu çağlar-la 
bile genit bir edebiyat hava11 ya
ratacak derecede değildi. Buglin 
ise elde kalan be, on okuyucuyla, 
hususi veya resmi yardıınlara gü
venmeden n~riyat yapmak hemen 
imkansız bir hale gelmiştir. Ve her 
teyden kötüsü, edebi eserleriu. sa
tılmamasından başka, münev,rerler 
kütlesince bir süki'ıt ve kayıtsız
lıkla kartılanmasıdır. Bu yüzden, 
edebi çalıtmalarından maddi ve 
manevi bir menfaat ümidi kalma
yan muharrirler de günde"\ güne 
bu sahadan çekiliyorlar. 

Geçenlerde Bay Peyami Safa, 
Varlık mecmuasının açtığı bir an
ketteki altı rorgunun her birine 
mecmualar dolusu cevapfar veımek 
icap ed~ğini ileri sürerek, bir an
kete bu kadar fazla aual sıkıştırıl
masııu doğru bulmayordu. Halbu
ki mecmua miiTacaat ettiklerinin 
çoğundan hiç bir cevap alamadığı 
gibi bu zahmete katlanan bir kaç 
yazıcının altı ıuale verdikleri ce. 
vaplaıın topu birden mecmuanın 
bir sayfasını dolduracak uzunluk
ta değildi. Bu ö;onek te göateriyor 
ki, mecmua, edebiyatçılar arasın
da hüküm süren dipsiz alakaaızlık 
karşısında auallerinin saywmı ço
ğaltmakla değil, daha fazla çoğalt
mamakla hata etmittir. 

Tanılmış edebiyatçılarımızdan 
pek çokları son zamanlarda sus
mayı tercih ettiler. Haklıydılar, çün 
kü kimin için ve ne için yazacak· 
larını bilemiyorlardı. Son yılların 
mahsulleri arasında gerçek bir sa. 
nat değeri olan roman, piyes ve 
tetkik yok gibidir. Muharrirler u
zun eserlere giritmekten son dere
ce çekinir görünüyorlar. Sırf yazı· 
cılığı meslek edinmit olduldan i
çin gazetelerin tefrilı:a sütunlarını 
doldurmak üzere yazanların roman 
!arı ve hikayeleri arasında edebi 
değerde bir ta.nesinin çıkma• ade
ta bir hadise olacaktır. 

Nurullah Ataç, Son Po9ta gazete
ı: :ıde Varlık'm niçin ölkenin teke
debiyat mecmuası kaldığım arqlt
rırken bir mecmua batına geçen 
edebiyatçıların, edebiyat hareket
leri yaratmak için ellerine geçen 
bu frrsat ve vaıstıadtıın faydalanma
dıklarmdan tiki.yet ediyor. Hal
buki bet on yıl içinde biribiri ar
dından çıkıp batmıt nice mecmua
ların i.kibeti bence bu düfiinceye 
en kestirme cevaptır. Bugün bütün 
edebiyat okurlarımız memlekette 
bir edebiyat mecmuaaıaını bile ya. 
tatacak çoklukta değildir. Şu hal
de bir ikincisinin veya üçüncüsü
nün çıkması topunun birden ziyan 
ederek kapanmasından bafka bir 
netice veremez. Bir muharririn 
memurluk, bir diğerinin muallimlik 
yapmatll kabilinden, Bay Peyami 
Safa da, hayatını bzamn•k için 
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edebiyatla alibaı olmayan bir 
mecmua çıkarıyorsa, kendisi sam
rıın, Nurullah Ataç'm iddia ettiği 
gibi, bundan mes'ul tutulamaz. 

Kültür •Vllflll& girifDIİt veba 
yolda alınacak pek çok yolu bulu
nan bir ölkede, bilhassa yeni dil 
özl~esi itinde edebiyatın oyna
yacağı büyük rol gözönünde tutu
lunca, edebiyatı bu korkulu hare
ketsizlikten kurtarmak için kartı· 
dan seyirci kalmamrz doğru olma
yacağı kendiliğinden meydana ÇI· 

kar. -

Dert meydandadır, çarelerini .., 
ramak gerek. Her şeyden önce, e
debi mecmuaların ve kitapların o
kunması için 'öyle veya böyle ol
maları gerektiği yolundaki akıl öğ
retmelerden vazgeçmeliyiz. Çünkü 
alakasızlık sanatin fU veya bu tek· 
!ine ka,,.r değil, doğrudan doğruya 
sanatedir ve alika ancak aanattan 
uzakl,..ılmak nisbeti içinde arttırı
labilir. Bu ça~ye baş VUrmJlyı tav· 
siye edemeyeceğimizse atikardrr. 

Edebt ne'riyat büsbütün okun. 
mayor mu? hayır okunuyor, fakat 
parasız olmak fllrl:ile. Reami kütüp
hanelerde, halkevlerinde, mektep
lerde böyle eserlerin pek çok oku
yucuları vaı<drr. Bizde MDat eseri
nin ancak bedava olursa okunabi
leceği kanaati yeretmit. ve bu ka
naat ökonomik krizle mütenasip 
bir şekilde artımqtrr. Şu halde ede
biyat okurlamu arttırmak, edebi 
hareketler uyandırmak, edebi net
riyatm büsbütün sönmesinin önü
ne geçmek için timdilik bir tek Çil· 

re vardrr. Okuyucuların arızusuna 
uyarak bedava okutmak. Bu da, an
cak, kültür bakanlığının değeri tas 
dik edilmit olan mecmua ve Nerle
ri satın alarak ölkenin bütün ki
taphanelerine, mekteplerine, umu
mi okwna yerlerine genif ölçülel"
de yaymasile temin edilebilir. Ba
kanlık hesabına okuyan talebelel"
le, muallimler ve bir kısrm memur· 
la:m değerli görülen mecmualara 
ve yılda muayyen bir nisbeti geç
miyecek kitaplara abone olmaları 
mecburiyetinin konulması da, net
riyata bakanlık bütçesinden çıkma
yacak ayrı bir yard1m kaynağı bul
mak bakımından hatıra gelen bU. 
çaredir. 

Her halde kültür bakanlığının 
ölkenin bu mühim meselesini de
ğerli olduğu özenle ele almasını 
belcliyonız. 

Y..,.,. Nabi HAYIR 

• • • 
Eski F ranuz Tiyatroswıda 

ŞEHiR TIY ATROSU OPERET KISMI 
Bu u_ ... t20d• 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Pak yalı:ıa DELi DOLU 
Biiyük opa-eti 

Müellifi: Nazmi Şehap 
Doktor durmamıf, yürümüştü. nuz? - diye sordu - peki ama ne 

Müddeiumumi muavini, yapmıf bu kız? 
- Bir defa komitıere sorunuz... Polis "nasıl oluyorda sen bilmi· 
Diyerek arkasından gidince tat- yor•un,, gibilerden hayretle ona ba

lıkta kapısına ser komiser yazılı kaı ken, batını uzattı. Şeker san. 
bir levha taklınut odaya doğru yü. dıklarından yapılmıt bir bank üze. 
rüdü. ' rinde oturan kül rengi çartaf lı ka. 

Kafileyi mukayyitlerin odasına dını gördü. Ellerine kelepçe takmıf 
sokmuşlardı. Onlarla beraber gelen !ardı. Kıyafeti yanındaki adamla
po'islerden biri bu kapının önünde- ııın aefaletile hiç te uygun değildi. 
duruyordu; ona yaklattı. Müddei- Çok 91k giyinmişti. Fakat yüzü o. 
umumi muavinile konuttuğunu gör- kadar değitmifii ki ... 
düğü için polis onu bir sivil memur Gözlerinde bir parmak, kuyruk. 
zannetmitti galiba ki gülümsedi ve lu, kuyruklu sürmeler vardı. Biran 
meslekten bir arkadaşa karşı göste- Nazmi ile gözgöze gelince yüzü kı
rilen laubalilikle; zarın gibi oldu. Fakat bu kızarıklık 

_ Karacaahmet "selvi,. si Neza- i~te o kadar, ancak biran sürebil-
hct!P. kumpanyasını yakaladık. di, başını ba..ıc:a tarafa çevirdi: 
_ dedi - kaltak az kalsın içimiz- - Hayret! - diye mırıldandı 
den bir iki ini harcayacaktı. genç - Hayret! kim ümit ederdi ... 

Nazmi kulakla ma inanamamı9- beni tanımak istemiyor. 
tı; Polis; 

- Şimdi getirdiğiniz kül rengi - Evet beyim - dedi - kim Ü· 
mit edebilir k. Kar ki 

c•1.•11t - ........... . 
Toprak! 

Maaril kütüphanesi. sahibi Btq 
Naci Kaarm'la komqayordıılı. Bir 
arulık bana deJi ki: 

- Ne dersin, toprağı soyadı al. 
dan! 

-. Topralr mı? 
- Beğenmedin, ımıırsam •• 
- Beğenmedim değil ama feY-

T oprak, büoaz öliimii lıaıtırlatıy« 
da... 
- Y anlıflığın oar.._Hayat, toprak 

tadır. Toprakt..ı ölümü değil, h~ 
tı lıaıtırlatmalulır.Topraktan gelclilt, 
toprağa gidecekiz. Kölriimüz, öz:ü. 
müz toprak. .• Her fey toprakta bi
ter, her fey toprakla birlikte biter. 

Bunu söyledikten sonra, cebin-
den bir kağıt çıkardı: 

- Şunu oka bakalun
Okudum: 
Biz, ne demir, ne tapz, 
Ne de çelikten başız, 
Bildiğimiz toprağız ! 
Bir takımı diyor ki : , 
-" Bizim babamız topralC, 
Öyle ise deyin ki : 
Biz, ta kökten toprağız ! 
Bir takımı diyor ki : 
"- Bizim dedemiz maymun,, 
Öyleyse deriz ki: 
- Mademki bütün acun, 
Ergeç toprak olacak, 
Demek sonumuz toprak, 
Biz, timdiden toprağu: 1 
Sortlu: 
- Nam buldun? 
- Güzel, dedim, yalnız lialiy&-

ler o katlar kuvvetli deiil! 
Güldü: 
- Biz kafiyeyi gökyüzünde do

lQflltt fairlere bıraktık. Toprak fO' 
irinin fiiri bu katlar oltn' •• 

Kulakmiaafiri 

ıaL~·lly(jl 
-------- -------- -

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18: Çay ... ır. Otel T obtl:.-...ı- aakil. 19: 

Jimaa•tik: Selim Sırn Be,.. 19,JOs Diiaya ~ 
berle.ri. 19,40: Ha••J .. lntar ta.baı. 20,101 
Konferanı: Solucanlı çoc•klar h.aklancla dok
tor Ali Şükrü bey tarafraclaa.) 20,45: Plik .... 
musikisi. 21,15: Anadolv ajaaaı: Bonalar. 21, .. 
30; Ork•tra 22: Radyo ork..U... c.az T• ı:-.· 
So ol"lıie•traaı. 

54S Klu.. BUDAPEŞTE, SSO -
17.SO: s.ıuof-. 18,20: ICoaf..._ 18.50: 

B.d.apeıte. Salon orkeetra&L 20: Spor hab_.. 
teri. 20,10. StlW.yo tiyatre•a.. 21,45: Soa. lıab_... 
ler. 22: Şarlular •• 22,40: Orke•t.r.. 241 H~ 
Dl&lla CU taJomL 

686 IClu.. BELGRAT, "37 m. 

19: Kilise ,arkıl.rı. 20.,0S: Sözler. 20,lOı 
Re .. IAmlar, 20.20: Plak. 20,30: MilJi ... riyaL 
21: Söz.ler 21,30: K-... ko••- !2: Rad,.e 
lemıili. 23: Habwlor. 23,20: R.d70 orkeetruL 

223 IClu.. VAR.ŞOVA. 13411 m. 

18: Popüler havalar. - Malt.telif eöder. JOc 
Hafif maaiki. 20.45: Söd.r. 21: 5-foa.ik koa• 
.... - SösW. 22; Ş.a prosram. - Hab.rler. 
23: Koaıerli relıı...l&mla.r .......... 24.06: daaı -
likiıi. 

Kh•. LEIPZIG, 3&2 -. 

19: EY lıla~rı hıalıı:la.tlL 20: Ro• .... 
bir piye.: "Daleidıı. si..._ Zl,:ı&. ReportaJ 
ZZ30: & inci .......... ko.aa.eri. 23.lOıı: Haberı.... 
... ıpor. 23,40: D....e --.iılci.ai. 

IClu.. PRAG, 470 -. 
UI: iki -.ı.ıa. "B..ioar" ..__ 18,llı 

Koaferaaı. - Musikili .ı.....ca •eıtrİJ'H. -
haberler, 20,leh Operet 23c H.ı.e.ı-. - Plü. 
23,25' Sözler. 23,30, H- ScJuo--ı ..
keıtru•. 

MOSKOVA, (Sı.&.) - -. 
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HİKAYE 
Sevimli paralar 

Eııittem Hüdaı"nin daveti üzeriım ı~ 
mire aittiiim ,._ kenclia do M...... 
>:ez de iteni cınl cıvıl taloYa11 lnqlar 
ıibi ..,..im)j karıdadılu. Hüdai yaman 

eııiıtelerdenclir. Kendisini pek •• 
tar, pek kurulur...,.. bal& karantine 
Dıemurluıi"tm<lmı laırt..ıup terfi edeme
nıifti. Bi:ıim ilki iiç oenedir lıir mesele
ıniz vardı: ~ndaki eslQ evi 
aaıın.ı... E...ıe bemJire ele Jınoedardı. 
lzaloi fÜyu da-.. açıp beni kırmak ato
mi)'Qrlardı. NWıyet sözlerine lumdım. 
Evi bin ae1m yü;ı: liraya oataca1rtık. Ha
neye talip olan Süreyya bey isminde bir 
mütekaitti, Pey akçeo.i olarak iiç yüz 

lina aldık. Ve L- vergi dairelerine 
tapuya kotanık muameleyi bitinlik.. 
Ben, ç.ı>k y..&a yürekli bir aclamım,. 
A•cbn kalma IJu eo1ö, banq> evi bir za.. 
ınaıalar •ıhhİ)'e müclürüyetine kiralamıt· 
ilk. Bir aralık - eYbıf claireai olmuJtu. 
Bu edi hatıra el.elen gidiyordu. Oaun i· 
çİıı IOD olarak eotİ bir ıılqam ziyaret et• 
tim: ~yakarak odalarda, ao

falarcfa dolattan. Alı- ıu küçük oda.
Benim çocu.lı:hık bay- burada geçmiı· 
ti. D.....Jerimi lıurada okur, vazifelerimi 
f'l umalı penceren.in y- lııoımlmut 
ma•ıoda yazardan. Hiç un~ annem 
bazı ı.... yfua dittirir, sebze ayıklıııtır, 

&>eceleri ÇOfmedeu. su tafıttlrmh. Hele 
bir .. ...,. _ .. ciinü 9""'"t'r yıkayaca
iı iç:ia. tam yinıai dört teneke .. aetn-. 

mit, ......... •lemn'! tam ı-tili ıılbi 
y taia aerilmi,ıim. 

Ala_ On!.- da bir ırü-<1ii. Nadir am
cam, Seniha .ı.ı.. bllitada bir .pc:e ge

lir, bizde mi• fo kalntaNiL o ..... ut
çalar, tiiJIW. söylerdik. 

Hatıi. baz8D beDi kıfiartırlar: 

- Haycl Hım..t, bir çifte tftli oyna 
ılerHoıdi. O 28DllD ııecelik entarimin e
teklerini. belime .akara ooıar, mükem
mel vöbek lutaadnn. 

Şu kiler ocLumda ı-. ne lıaclar reçel 
yedim. SabıMeı in md<tıobe ai1meden 
dad_.,. y..,Ujiı kuru köfteleri t• clo
lapı.ı atorarak tıı.ınırd- Hele ......,. 
hatırladıkça içim ı.ma ohryor. Kelhjmjn 
kızchnlmat bir ....... ile dağlaaclıiını. 
hb 1 1 yaptıjı için aP- biber ıürül
miif çıoatldar gibi göıderimden yatlar 
ııJ..acağau ......,..,..c1um. 

"-1ğmı, benim lwıah aaçlı, fd<er 
anaağmı. Doğnaau ya.. ı... dadmıı da 

ııeverdim. O ela benim loir anam clecnek
tıi; f..ı..t ıaınemin aaçJ.n ı..- gidip 

boyadıiı - cliiiiin w-:!eıi ·- ""'" 

~ gö.aı Muaz7ıeZ .....du: 
- Ne o ağabey_ dedi. bir ~ -

llJD .dal.ıyar? 

- Hiç_ ev m ı 'esi. 
O •ırada Hiidai iÇ«i girdi ı 
- Çocuklar size müjde- Maaııma 

bet yüz kurut zamla bta...,ula ııfıhiJra 
müdüriyetine tayin edildim. 

Enitl'eniıı bu müjdesi beni ıeWııdir-. 
mifti. o .. eceyi hem§İranle beraber ı .. 
ıbdxıla gideceğimi dü§Qnerek rahat go-
...:...o:.... .......... _ 1 . le alôlr b'""''-'\"'-&~ rn znur nız ~ ...... 

bütün kecilecd<ti. 
Erteai ul>oılı ~ daireeinde talair 

_.dik. P..-aları <:<i>imize indirdik. Bir 
kaç eiiıı aonra lataııöula geJm.it ve pa ... 
M bankaya iatif etmİ§tİI<. 1...anm ban
kada perau olmuı ne kadar iyi- Hem 
Em alıyor, hem de emniyet alımda ._ 
Junuyor. Somra ev ııil>i yıkıhnasc, dökül
.,_;, ıtımıiri vergilİ veaainoai yok. Doi· 
ruou sıcık üzüırtüaü. lıôr it- Eniıte ile 
canmıa ı.ıılı:ııldrkça .. ak tefek çıkarıp ı.. 
ıll<!mleri yapıyoruz. Kiıfir Mowrrezin pa
nüanm o ele keneli namım looyunıı
Şimdi, ben evden bahsedip üaildükçe o, 
.t.dmıın :zulmünü ortaya koyuyor ve: 

- Hllomet.. paralar_, •euômli pap
IL. diye l>eai. oyalıyor, tilki herif. 

O. N. 

YENi NESRIYAT. 

Moda Albümü 
Meml ... rtimizcle birDci deia olanık 

bclmı ço.lı: ,..ıanclan alakadar eden bu 
ae.r, i9 dııı renkli olarak 40 zenııin 
sayfa ile çdmırftır. ldeal Tii.tı; bdımna 
yeni ....ı.,m çi:qriJerini anlatacak 0-

lq bu _..ıe, Feıı.-a, Emilia, Cemal, 
Marinet ca.i büyük lıel'Zileıaniziııı ._ 
l<enleriyle çel<ilmlt fotıoğTafları.. Be:voi
hmun bii:;riik moda mües·e·elerinin f11P 
lra, kumat eWiven modelleri ile Tobt. 
lryan ..U..al.......ı. terzilerin seıı:iainıle 
ırörülen """el er. Saç modelleri.. Biçki
leri hazırlanmıı el>iae, ....- ve ıv
letkırin paıtıonlarr ve cı..... bir çok -
gin münderecatı. çıkımttır. O kurlan. 
mıza tavlİy• e<leriz. 

Büyük gazete 
Büyük pzet..U.. 7 ci .. ,.... bagÜn 

çok zengin yazılar ve gü•cl resimlerle 
çılmıııtır. 24 sahife olan Büyiik C.avıte
nin kapağı, ik.ı tara:tJı, hakıkı bııcr 

tablodur. Ba sayıda, cilutı aıiir'eı ~ 
piyonu Kara Ahmed.in Pariateki aık 
maceralanı. <lair olan ya:a ve re&im
ler kayda ıayam:hr. Bundan batka, bu 
aay&da ndııtelif miiNÖalnlar, biım-. 
ler, menıldt t..mi<alar, kadon, mocle, 
-· ...._,, aahftleri, dünya vuı.
na dair edlı ıan ,..uılar vardır. 

nld.nlı. Dadımmlriler İM bilaı.io ıalatı- -•-••••••••••il! 
hp tanndıkça birilıiriDe dolapr, Adeta 

~... utrgaa ııibi 1avr kıvır Deniz yolları 
Buınm içiııa, hey gidi çoculdnk 1>87·- ı s L E T M E s ı 

Annemia HÇl.wı düz, cled- dolatık A_t... : Kanlröy Köpribap 
Tel. 423112 - Sirlreci Miihirdanade klVIl'Clk, diye~ dııba sıcık oeuadim. 

Beaim - - •mw:iP.,. Hil& .ı. M1ııi .. --· "- Tel. 22740..._ __ 
sıcık ......,....,.; çünkü bqmda kör dü- 1 
iüm p.;. .ı.· , " aaçiarı. içiniD ıı-.ı !SKENDER YE YOLU 
c1ıı- nmnut 1ıu Anıp 1mru1 rn.....ı.. EGE vapuru 11 Biri-=i. Kimm 
püolriiUü 1ıir ı.- ai1ıi <Wıo.tır. _.. .,..... SALI 11 de laboderiye'ye ka. 
ğa bayionr, ad>epm 19'9 ı...,; 1197ıa.., dar. (8384) 
babalan tuttuğu :ırımnan eline ne ıreçerM ••••••••••ri 
kaı- inclirircl. Bu eft. attığıma lı.iç 
mUı--.. --.ı,,_ I)lilerdea 9* 
ır-ı-.ı..v.-r. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oananlıca kartdıklannı y 
kelimelerin öz türkçe 
hulanlı: ıel<limizin bot hanel 
lettirip kesiniz ve "Milliyet: 
memurluğuna gönderUnz". B 
zi doğru halledenler araa 
çekiyoruz ve kazananlara 
veriyoruz. 

Bilmecemizin müddeti: 
günü akf&DlJD& kadarda. 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 •ı 
ı •ı ı•ı •ı 

1 1 1 l•I l•l•I 
l•ı l•I• •I 1 1 

•ı 1 1 1 1 1 1 il 
· ·ı 1•1 1•1 1 1 

•I 1 1 1 1 l•I 
•ı 1•1 1 l•I 1 
ı•,•l•I 1 i•I 

ıc 1 1 1 1 l•I 1 1 j 
11 •ı ı 1•: ı ı 1 1 -

Soldan sağa 
1 - FU.., ha:z, -.ıriyet 

JDef' (2). 
2 - Ala. .......,..., -.,.ı.~ 

tanıt sıfatı (2). 
3 - Pena, atf'f tutmaja 

(4), Hane, aalmf (3). 
4 - Cezi,.. (3). 
5 - Sonradan ilave ohman 

ınek (2). 
6- Fül (2). 
7 - 1 dam ebnek (5). 
8 - Genİflilı: (2). Mayi ( 
9 - Tenha, üanektu emir 

mer (2). Bey (3). 
10 - Ham, o8nMnıt irim 

mak!M emir (3). 
11 - Nota (2), acele etnaeı., 

Yukardan aşa~ 
1 - Halk, Hepoi (4). 

lia, musaffa (5). 
2 - F...m, kanııl.ur, (3), 

lıir (3). 
3 - Allaıtan Ç1m - (6) 
4 - Cet (3). 
5 - Bülui, idralı, -ı ( 

edatı (2). 
6 - Çıkmaktan emir (3) 
7 - Cevwıl ( 4). YumınHıtaıj 
8 - Genipik (2), d dee 

mekten emir (2). 
9 - Dahi (2), Pipo (S). 
10 - Amca (3,) Beyaz (2). 
11 - EaıU, hizınet, vazife, 

yet (5). Hiı (S). 

• •J'biı ••••••• . . ........ " 7. 
il • • • • • • • • 14 -

18: "Geçici lr.aılarn i.aimü ....,.... 1St21ı 

Bir opera.n.r• ..idi. 22.;lOı: Daa. •.-Oıi •• • 
rıtdt muilr.i. 

IClız. STOKHOLM, 4ZO m. 
111,.Je, 56d ... 19: M..ı...llf. 20,JOt Pi,_ 

kea .. ri. (2 pİJ'&ao ile) Z0.,4Sı Ti,......_ 21,llı 
Mozarinl •ıerleri•dea t.rp •• flU ko..-.. 
23: Radyo orkaatr&&L 

ıE!dı.trMeri .c;..dünlüm. ICapl}'I ç..ı
ırdı: eri aon 1oir U... .W.. ıüzdilm .Ve 

"*""' ,....... :rürümeie bat)adım. &.. 
girdiiim - keclerli TCİyetİaıİ, ... 

Sigortalarmm Galatada Onyoa H•nmda Ki.in 
ONYON SiGORTASINA yaptımuz, 

Tüıki,.ede 1Xlifanla icrayı - meloe etmekte olan 

ROMO • NAPOLI • BARI 
18: S.afoaik lr.onMr. - Pi& - .. aö.W. 

11,45: Baado .....ı.a. De Varyo ... Mo S- ı
ı.-ı ... 

iMi Ktm.. BEltLIK 347 -. : 
l9 ı M .. mli U... ,19,311 ş...ı.,ı,., s-. ZI 

Ş.. maıiki, 22.30 8 inci .-he•-'-' lr.~ 
23,15 Ha.herı.r, 23,40 Da.ae •• ....._ 

foygunculukları yaptıran ba olsun!. 1 
Evvelce çok güzel bir kızdı. lki 
sene evveline gelinceye kadar ona 
avuç dolı.ı para 'n!l'eD!er vaıııh. 
Frengiye tutulunca.. 

- Ne? •• 
- Evet.. o zaman da muayeae 

kaçağı dolaşıyordu. Yakalandı. 
Hasta olduğu anlatıldı. Hatta ra
porunu ben kendi eliınle aldım, gö
türdüm. Hastahaneye yatırdım. 
Sonra bir gizli ev itletmeğe kalkıf
tı, söktü~meyince bir eyyam izi 
kaybolmllflu. Geçen kq Karacaab
ınet soyguncululdan b3.tlaymca bir 
adam onun efkalini vermit, tevkif 
edilmitti, fakat bir teY tutturulanıa
dı. Şahit yok, iebat yok •• hakim n• 
yapsın? 

Polis itini bitirmit olacaktı ki pa
laskasını düzelterek kapıya doğnı 
yollandı. Bir taraftan da hala sö,... 
leniyordu: 

-Ama bu sefer .• Güç kalkar ba 
yükün altından. Bet seneden ataiı 
kurtuluraa Öpsün başına kosun! 

Nazminin kaf&N allak bullak ol· 
muştu. Dört sene ..• dört aenecik 
bir insanı bu kadar nasıl değiftire
biimitti.? Fikir tepeainden zive~ 
ğa ya doğru insanı çıldırtacak bir 
tatlılıkla tarkı söyleyen o güzel 
Nezahet bu hale dütecekti ha? 

Batını bir defa daha, kapıdan 
o 

OZAN OPERETi 
(Eal<i Süreyya opereti) 

Şel>n hbatt Feah tİyalraluada Ra. 

-·nda her ıı:ece Muh1U s-ı +·ttm 
Fahri GiiliiDç, I...il Dünbüllü. Bu pce 

DlLEYlNE ERENLER 

lis kıyafetli bir adan-. en ağa& alm 1 
mayacak küfürleri aavurarak; 

- N~ herif! - diJ'Ol'
du - Bizi sen attın galiba .• 

Sırtının terlediğini hissetti. İğ
renerek geriledi. Başı önde, sağa 
sola bırlrmadan deli gibi karakol
dan çıktL Deniz kenarına doğru 
yürürken, sinirli sinirli; 

- Evvela kendi kendini aabyol"
mut - diye söylendi - timdi de 
b&f'kaları onu aatıyor ••• Ne he.yit! 
Çengelde bir et gibi Y&flYOr •. zaval. 
lı .. zavallı Nezahet! 

Sandalcılar kahvesinden bieikle
tini aldı; bahçenin önünde duran a
r~~alardan birine soktu, kendi de 
gırıuce ; 

- Çek bab.lım babalık! - de
di - Divanyoluna.. 

Hadiaelerin ne tuhaf bir seyri o
luyordu. Buan bir tesadüf inaaııı 
yakasından kavrıyor, birden yere 
vuruyordu. Vücudunu yemye,il e
den bir ölüm, imdadına yetİfJDene 
saçlarının bir dokunutu senelerce 
hatıralarda tatlı iirperİfler uyandı
ran bir genç kız, eli kelepçeli bir 
Karacaahmet soyguncusu olahili
yordu. 

Acaba Cavidin korkunç i.kibeti 
bir hafta daha gecİ:kmif olsaydı, 
bu mehtaplı gecelerden birinde bir 
başka tesadüf, pantalonunun arka. 
cebinde · kor n.zi-

ÜNYON 
K•-pıınyuma bir kere upmadan sigorta yaıpbırm&Jlınnj 

T elefoa : 4.4888. 

f .. ini habrlatmayacak mıydı? 
Mav:ııerin ucundan hula fırla. 

-. deli bir fifeği be.zan. ÇIUlJtıiJ 
bir ot -1 hedefinden .-.rrtıyor, 
aksi bir iatikıımem seft.edebiliyol'
aa, kanıı kaynayan, tecrübesiz bir 
genç te her halde, ileriye doğru • 
tıldığı hızla Yıınht yola sapıyor, 
belki de süratini gitgide arttırarak 
diiftükçe diqüyordu. Kim bilir o 
güzel, o tatlı, o sakin, o rüya için
de yatar gibi gözleri hayalle dolu 
Nezaheti teaadüf hangi ota çarpmq 
tı! 

Beyni uğuldayordu. Araba saNıl 
dıkça sallanan bisiklet dizlerine 
vuruyordu. Körükle arabacının sır
tı arasındaki bof hrktan kah bir -
bir dükkan kah bir sokak batı bir 
insan gözüne çarpıyordu. Bir ara
ltk Be~i1dı4a geldiklerini farkeder 
gibi oldu. Sonra gözkapaklan ya. 
vaş yavaş b.pandı. Arabanın yaylı 
ve yumuşak kanapcsi hünerini ııcı... 
termeğe baflamıfb. • • • 

• • . . . . . . . 
- Hifst. .• bey! bey 1 . . . . . . . . 
- ffitst ! AımnMla uyuyor be! 

Bey! Bey! 
-lımh! 
Arabacı, Fındıklı aaraymm önün 

de gemleri k•tm'f, arkaama dön
~ aealeniyordu. Öyle bir yerde 

de dunmqbı ki giİDef taın 
ortuma ~rdu. Aral>ı~ 
uyuımadıfım görünce 
dürterek .esini yükseltti: 

- Heey_ Beyi Uyaıı 
iatiyorla11. 

Ve gözlerini oğ·ııftıııra~ 
- Ne var be? 
Diye homurdanınca g 

eile üç dört metre ötede, 
kamete doğru giderken d 
lqılan bir arabayı sezdi: 

- Onlara sor... rüııah 
gitti. 

öbür arabadan "Na 
DJi !,, diye muttasıl sealeni 
bakınca Ulviyi tanıdı. için 
küfütt savurarak; 

- Şimdi gidiyorum. •. 
diyorum. .. - diye bağırdı 
ma daha vaktimiz var. 

Ulvinin yüzünde bir r 
nete vardı: 

- Lüzum kalmadı! L ·· 
madı .. - dedi - gel bura 

Bisikleti dizlerinden it 
ye ietemiye arabadan indi. 
luktan dizler tutulmuttu. 
aksaya yürüdü; 

- Ne var? 
-Bak! 
Arabanın içinde fıkır fı 

dayan mavi çartaflı bir ka 
termifti. 

Bitm 
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İttihad ve Terakki! 
(llAffAEDDIN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA COREl 
er hakkı mahfuzdur. Y cızcm : A. C. 

rtdide Tokatta Sısalı Hoca Meh
met isminde birisi peyda oldu 
İr kaç gün evvel Ankaralılar
llliirekkep bir heyet memleke· 
ıeıı_afiine taallfik eden bir kaç 
elik bir istida ile valiye müra· 
~iler. Vali onlara: 
'd~u arzühali evvela cemiyete 
ıınüz de sonra mı bana geti· 

lııınb· uz? Yoksa bundan cemi-
a!heri olmadı mı? 

"liyle kartıladı. M·Ü~tediler, is 
liıı mündericatı hakkında cemi 
lllalumat verilmediğini söyle
•var-~ ı. 

,_Jiah fÖyle, eğer cemiyete git· 
?laa.ydımz, aize pek fena ha
~fdecektim. Çünkü ben 1-ura-

el'Ilıanı alita.n bir vali bulu
eıı. heni bırakıp ta ittihat ve 
~kı cemiyetine gitmek yakıt
,, cevabım verdi. 
lııın bey iki aydanheri Anka. 
ieldiği halde henüz işe başla. 
~'gibidir. Mevsukan ifitildiği-
ıre v 1° · · d 'd · · ~ ~ ı, ıstıp at ı aresının ge-

sı her zaman mümkün, da. 
~ııaınelelerde icraat gösterme
':klenıek liıı:ımgeldiği kanaa. 
hııı· 
~i lf • ., 
ılerden bazdan böyle dütü· 

l'ae taassubun en menfur, un
~ olan cahil hocalar neler yap
~dı? Bunların vilayetlerdeki 
Ve nüfuzları, vaziyeti bilme
lıı.Jkı aldatmak huausundaki 
lretleri cemiyet için en büyük 
~~)i tefkil ediyordu. Tokat
"lla. gelen bir hadise bu tehli
~ güzel gösteriyordu. Ora· 
. thhat ve Terakki cemiyeti -

'i tarafından umumi merkeze 
~bir raporda deniliyordu ki: 
tipdat t.:ıraftarlanndan olmak 
ıı:et kazanan Tokat mu.tasam· 
~al hey, kanunu esasinin ilanı
il' h~ft.ı gizledikten sonra yapı
~Yık iizerinc ilana meclıur 
llftı. Şimdi ister istemez mef
et taraftarı görünmek isteyor
ll i~zibat işl.-rinde gfüterdiği 
~<ilik geçen gün bir ihtilal çık 
illa ,ebep oluvordu. 
pıdi Tok atta Sısaıslı hoca MP.h 
~endi isminde birisi peyda ol-
f~arnfm emellerini terviç 

, eaa.t ahlaklı bazı mP.mleket 
il~ ki her işlerini fakir ahaliye 
~t.ve meccanen gördürmekle 
~ ıt hükumetin zulmü saye-
ıervet yapınag:ı muvaffak ol

:~dır, Şimdi bu hoca Mahmut 
ff.'.le beraber hareket ediyor
.°?'• camilerde vesah· yerler
~rrıyetin feriate mugayir oldu
~f eçen karıtıklıklarda müslü-
11. arın analarını, babalarmı öl
)ı E::ı.nıenilerle kardeşlik yapı
it 'cağını ve hele hıristiyanlarla 
;ttın fetan caiz olmadığını 

~ S?ğu hürriyetin, me,rutiyet 
ının neden ibaret olduğunu 

~-~nlanıayan ve·maarift.en pek 
,-._ bulunan cahil halkta bu 
:ııı. fİmdiki idare aleyhine ce
d· ar haul oldu. Hoca Mehmet 
Jf ll:ıefrutiyet idaresini tesise 
~ ak olan genç Omıanlıların 

olduklarını, onun için fer'i. 
: ll:ıugayir ahval ve efale mey
i ereceklerini ve hepsinin sün
~~ olduklarını anlattı ve bu su-
efkarı galeyana getirdi. 

~tta. b.ir ti!.a~ro oynatılacak. 
lı un ıçın hükumetten müsaa
,tı:ııı:ııftr. Tiyatronun ilanı soka
. ~ıştırılırken hoca Mehmet ef 
l ıl .. 
1 .~nı asmakla mefgul olan 
• , dovdü ve ilanı yırttı. Ondan 
r- .~rnıenileııe hitap ederek: 
~be ~eniler, siz de benimle 
İııı.,r tıyatroya mani olmazsanız 
il de beş yüz kişi var, başınıza 
l olurum!,, diye bağırdı. Onun 

ı,,· rdeketine mani olmak iateyen 
ah,· d .. d·· Oca ov u. 

~ . . nın bu harekatına mani ol
e'~ın hükiimet tarafından hiç 
ey Yapılmadı. Hatta mutasarrıf 
d l'tesj günü tiyatroyu menetti. 
~~n YÜz bulan Hoca Mehmet 
ıit 1 

MUftüyü sokaklarda tahki r 
~ llınurni galeyanı arttırmak 

Pil ~abanın kalabalık yerlerin • 
~leıtırıp çağırmıf, lstanbula gön 
.~ ltıebuslara ehliyeti olmadı

lık'jYliyerek öt~denbe i zulüm· 
tıııı. a evet temın eden ümmi 
~lııı. et. B.ey İsminde birisine rey 

Ilı. eh nı istemiştir. intihap olu
;e.lt j .. Ualara kar\lı ~ ı a alınmı
:ı b aflar söylenmİf, onun çık.:ır 
·ı ll n-;:. ··•··· •• • L· ı 

tal çıkın.asma az kal·mıttır. Böyle 
olduğu halde ne zabıta, ne hükii
met memurları bwıa mani olmağa 
çalıtınamışlardır. Yapılan ihbar Ü· 
zerine poliıs ve janda!l'llllllardan ba 
zıla.rı cemiyetin muavenetile cüret 
kar hocayı Ermeni gazinosunda tut 
tuklan sırada hoca elindeki uui
le polisin başını tehlikeli surette 
yaralamıttır. Hooa zorla yakala.na
ralı: götürülürken "ne duruyorsu • 
nuz,?" diye bağırmif ve herkesi hü 
kiimete kartı kıyama teşvrk etmit
tir. Bundan ba~a yolda götürülür
ken de: Mehmet Bey, Melunet B.., 
beni kurt.ar!,, diye fery<at edip dur 
IDU.flur. 

Bunun üzerine eski hafiyelerden 
wı istibdat komiser ve polislerin • 
den bazılan kOf'U'lk hocayı kur. 
tarnııtlardır ve onu yaıkalayan po
lisi de tahkir etmitlerdir. Fakat 
hocayı neticede hapse koymak mec 
buriyeti hUıl olmuftur. Ertesi gü. 
nü müddei'llillWDi muavini hoca 
ha!kkında yalnız zabıtaya muhale
f et maddesinden dolayı dava aç • 
mıt ve kendisinin de dahil olduğu 
bir fesat komitesini adliyece yapı;.. 
l:acak tahkiıka.ta ka:rf ı gizlemittir. 
f ttiha.t ve T erakıki. Cemiyeti tara • 
fmdan yapılan ihza:ra.t mutasarrıf 
tarafında~ katiyen nazan itibara a
lmına,mıttır .11 

Bu hadiseler, lttiha.t 'V'e T eraJı:. 
kinin Metrutiyetin ilanından son • 
ra memlekette tutunmak için İcap 
eden tetbirleri alımayı ihmal etmİf 
olduğunu göstıermeğe kafidir. Vi • 
layetler cemiyetine kartı bu suret
le hareket edeııken İstanbul efkarı 
da gittikçe daha ziya.de cemiyet a
leyhine dönüyordu. Cemiyetin na.
tiri efkan olan Şiirayi ümmet ga.. 
zetesi hükiimet tarafından kapatı
lıyordu. Ne mal olduğu ta cemiye
tin ilk tesis zamanlarmdan bili • 
nen Ali Kemal en menfur ·bir tarz. 
da cemiyete hücum etmek cesare • 
tinıi göaterebiliyordu. Ali Kemalin 
kim ve ne tıynette bir adam oldu
ğunu Türk efkan uınumiyesi o za.
manlarda tabii bilemiyordu. Gaz&o 
tıesindeki hücumlarından dolayı 
Dr. Balıaettin Şakir Beyle Ali Ke
mal arasında dava çıkınca Ali Ke
mal hakkında Baba Beyin söyle
diği sözler ~ürk efkarında hayret 
le kartılaırmıftr. Hatta bazı itti. 
hat ve T era.kıki klüplerinden lst:an 
bul heyeti merkeziyesine gönderi
len mektuplarda deniliyordu ki: 

-Bitmedi-

Başbakan 
Edirne de 

(Başı 1 inci sahifede) 
lundu. 

Başbakanm &Ö;;r;leri 
EDiRNE, 9 (Telefonla. Saba.h saat 

2) - Bu alqa:m saat yimııide kız hoca 
muallim mektebinde ismet lnönüne 
belediye tarafmdan 300 kıitili.k bir ko 
nuk yemeği veril mi§ tir. Yemekten ııon 
ra kendilerine hot geldiniz diyen be
lediye reisinin heyecanlı ifadelerin • 
den sonra aöz alan vilayet fll'ka ha§ • 
kanı Bay lbra.hinı Akıncı halkın ve fır 
ka menauplarmrn duyduklan heyeoa.nı 
anlabnıtfır. 1..net lnönü kendiwi se • 
li.mlı:yan hatiplere sıcak bir 6urette 
tetekkür ettikten aoııra bilhaaa de • 
mi§tir ki: 

- 1ki gündenberi Trakya.nm Y ~il 
vo bereketli ovalanııda ç.alı:~an ve kud 
retli vatandqlar arasmdaynn. Bir iki 
seneden beri memleketin Bayındırlık 
yolunda kazandığı geni§ meydanı ya
kından gördüm. Gençlik h.itwalarım • 
la dolu olan Edirnede, yanıru:rıda bah
tiyarlık duyuyonun. 

Di.kaktimi çeken bir nokta Edirneli 
lerin çalışkanhlota azinı ve kudrette 
yüksek caıılılıklarıdır. 

Edirneliler bütün ölkenin kendile • 
rini ne kadar yakından gözledikleri • 
ni bilerek biraz nazlıdırlar.. Bütün 
memleket bu nazı çekmekte zevk duy 
maktadır. 

Buradaki kütlür müesselerini men
muruyetle gezmek isterıim. Büyük Y'1"" 
dun her yerinden aileler evlatlarını &

dirne mekteplerine göndermektedirler. 
E ılirnenin bütün memleket gözünde 

en sevgili ve en emin bir yer olduğuna 
daıha ziyade inandmcı bir delil olur 
mu? 

Trakyanın bay•n.J.a,dığı için menıle
ket hU'Susi bir özen göstennektedir. 
Trakya ve Edirne bizim için htanhul
dan eski ve ç<ılk değerli Türk varlığı
dır. Bu sözlerimle Trakyarun İmanıı· 
da bütün yurdun ali.kadar olmaM >&

bebini izah etmiş oluyorum. 
Atatürk için gösterdiğiniz engin 

bağlılığı onun yüce katına götürmek 
benim için mutlu bir t 1a;ı;İ.fedir. 

~ • • .. • • 1 • • • • . . 
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İtalya-Habeşistan\ 
Harbi mi? 

lnkilabcı pazarlık ederse bütün elindek Ier gider 
., ._ ~BaJ !;il fl inci .sah1if~d<;)k d f tdaplarkdan,d• matb

1
uattan, tek ul'!slar: f ~~ce ~şmanlar hürriyet teeısüsünün 

ıl<lllCl ıııze nazarıye enıu oy uJı:. an en ı Mnır arı arasında tesır edi- ıçtne s .... uldular. 
(Başı 1 inci sahifede) 

11eyahatinden MnÜ;;r; avdet ettiği bU
llU'ada böyle bir haJU-in vuku bul • 
ması fG')'anı dikkattir. 

Bu acaba Alrikada b<qlayacak 
bir harbin mukaddemesi mi yoksa ale 
lôde bİI' hudut hôdİllni mi.? Bu husu11• 
ta henü~ kat'i bir şey söyleTIA'me;;r;. He 
nüz ltalyan Somalİlli ile Habeşistan a• 
rasındaki hudut ta kat'i surette teshil 
olunmuş değildir. Dün bu hususta al
dığunı;ı; telgraflar şunlardır: 

ROMA, 8 (A.A.) - lıtefani Ajan
sı tebliğ ediyor: Habe§istan ordusun· 
dan m.itralyözler<le ve bir topla müceh 
hez bir kıt'a bu ayın beıinde İtalyan 
Somalisinde Ualual kuyuları yanın • 
daki bir ltalyan yerli karakoluna bir
denbire ııaldamı§tır. Karakol imdat 
yeti§inceye kadar tecavüze karJı dur
muttur. imdadın gelmesi üzerine mÜ· 
tea.rnzlar mühim nlikdarda sili.h, cep
hane, çadır ve hayvan bırak.arak mm 
takadan 15 kilcılınetre uzakla:ımıtlar· 
dır. Bu sınır üzeröııde bundan sonra 
böyile haditıelere mani olmak için ge
reken tetbirler alınm:ııtır. 

ADDIS-ATABA, 8. A.A. - Röyter 
ajansı muhabirinden: 

Roınada bulunan Habeı maslahatgiİ· 
zarı, ltalyan kıtaatı tarafından Habe§ 
topraklarını muhtelif noktalarının işğali 
için ltalya bükiimeti nezdinde şiddetle 
le protesto etmeğe ve izahat istemeğo 
memur edilmiftri. 

Burada bildirildiğine göre, ltalyan za• 
bitlerinin kumandası altında bulunan 
ltalyen Somalisinin yerli kıtaatı tank. 
tayyare ve topçu himayesile, Ualual'da 
bu aym befinci günü lngiliz He:beı ko
misyonunun Habeş maiyyetine hücwn et. 
miftir. Bunun neticesinde Ha bet ve ı. 
talyan kuvvetleri arasmda 1 tal yan » 
malisinde bir muharebe olmuıtur. Alt· 
mı§ 1 tal yan tabaası öldürülmüt ve 400 Ü 
yaralanmıttır. 

100 Habeıin ölüp veya yaralandığı 
zannediliyor. 

Hududu geçen kim 
LONDRA, 8. A.A. - Romadan gelen 

haberlere göre, ltalyan hükiimeti Ha· 
beşislan büki'imetıi nezdinde protestoda 
bulumnu!tur. 

Romada iddia edildiğine göre, bun• 
dan iki gün evvel, mitralyöz, tüfek -
küçük Sahra toplan ile mücehhez bir 
Habet kuvvetinin hududu geçer'* ltal
ya muhafızlarına hücwn etmiıtir. 

Habeıler ltalyanlan hududu tecavüzle 
ittiham ettikleri içn biir müddetten be
ri ltalya ile Habeşistan arasında bir 
asabiyet vardır. 

Bir başka asabiyet menbai da 1 talya 
ile yapılmıt olan anlapna hilafına Ha· 
bepstarun, pamuk ziraati içn Japonyaya 
geniş İmtiyazlar ve daha batka. iktisadi 
tefevvukler veımiı olmasıdır. 

ltalyanlar ne kadar ilerlediler 
ADDIS-ABABA, 8. A.A. - Röyter 

muhabirinden • -
Şimdi yapılan iddialar" göre Iıalynn 

kuvvetleri Habeı topraklarında 75 mil 
ilerlemiştir. Yalnız şura11n• da hatırlat• 
mak lilznndır ki, Habeşi.stan ile ltalya 
Somalisi arasında hudud banii..< tayin ve 
tabdıd r dilmiı dejj; :l:l.-. 

Soyadlarınızı 
Kütüğe yazdırınız 

(Batı 1 in~i sahifede) 
mİ§tİr. 

Şöyle ki: Soy adı seçnıi! olanlar 
bugünden itibaren bunu tescil ettlrebi'. 
leceklerdir. Bunun için herkes, (soy 
adı koymak saliılhiyetini haiz olanlar) 
bağlı olduğu nüfus memurluğU1Da gide
cek ve bir yazılı kağıt verecektir. Bu 
kağıda pul yapışbnlmaz. Ve aynca da 
her hangi bir tekilde para alınmaz. 

Bir nüfus memurluğu mıntakaamda 
iki t>Oy adı yazılamaz. Bir soy adını aJ. 
maık istiyenlerden önce gelenin isteği 
kabul edilecektir. ikinci ı:elen tescil e
dllnüyecelotir. 

Bunun için nüfus yerle.rinde liste • 
ler tutulacaktır. 

Ol<Urlarnnıza bir lmlaylık olmak Ü· 
zere bir müracaat örneği yazıyoruz. 
Okurlarımız bu örnek gibi pulsu:z >sbi
da yuarak nüfus memurluğuna vere • 
bilirler. Ornek: 

« •h• Nüfus memurluğuna 
Memuriyetmizdeloi sicilin • • • ma• 

hallesinin • • • sokağında • • • bane
Unde yazılıynn • • • • soy adını seç
tim. Kendimin • • • • adlı kanmnı . • • 
evli çocuklarımın bu soy adile tescilini 
isterim. 

kür<lerimi ve ııa.ygılarnnı kabul buyu • 
runuz.,, 

Bundan sonra kız ıınuallim mekıtebi 
taltibesinden bir mfüıamere verildi. Mü
&aınereye istiklill marıile başlandı. Ve 
Kastamonu zeybeğile nihayet verildi. 

EDiRNE, 8. A.A. - Baı;bakan h· 
met lnönü beraberindeki baylarla bir• 
likte bugün saat 14,45 de Edirneye vıır
mıştrr. Başbakanı umumi müfettiı ibra• 
him Ta!i ('erkes köyünde, Edirne valisi 
Bay Ozd. mir Sırlinı ile Edirne saylavlan 
vilayet hududunda karşılamışlardır. 

lırlf"diye rci~i Bav ~krem ile Beledi. 
ye erkilm, fırka reisi Bay lbrahim A
kıncı ve fırka idare heyeti azaları, bü· 
tün memurlar, birlikler ve kurumlar, 
mektebliler ve halk özleme ile bekleclikle 
ri büyük başbakana şehrin dıtmda k.a 
VU"'DU$l~rdır. 

Burada otomobilden inen batbakan 
bütün karşılayıcıların hatırını sormuı, se 
lam duran asker, polis, jandarma kıta• 
larınİn önünden geçmiştir. Başbakan 
§ehre vardıktan sonra umumi müfettiı
lik dairesini, yeni yapılan hapishaneyi 

- . . -;; . . . . .. 

tan aonra ulusal hayatın derinlikleri· yor, sınrlan qıyor, fikir hareketleri· Oyle devır oldu ki pa.rlimentolar 
~e ~pl!'y~!'dan ölm~tür. Aman':'W.ah nin ge~t!enıesi ~zerine fik'r adam!a· da kont1.:'r, grailar, ~apaslar tek tek 
ıl~ .bır f~rle batı duny..,,.~ fıkis-- 'rı. kendi. •darelerıne k.a.r§ı ~~ eg • mebus! ayan olarak bulundular. Bu. 
lenru kendı yurdunda AJ<lamaga te • dırmek uteyenlere, her türlu zulme gun bile dünyanın bir çok eri · d 
tebbüa etmİ§ ise de muvaffakıyet el- kartı çalıtıyorlar. Zehirlerin zehirleri din frrkaları kurulmağa ba§I y d e;:n ~ 
venııem4tir. En muvaffak olıın.a&ı la- azalıyor ve bu vaziyet ;nsanlann hak- bile bwıla..dan vardır. an ı. ugıa 
znngelen Petronun ki bile haluızlığa !arını kazanmaları için Uı..an yığmla.• Biz daima takip ettiğ' · f;ı....... 
kartı halk bakımından yapılım§ tek· rını ayaklandıracak bir tekil alıyor. sadrk kaldığımız esasa ~z a~d"kl"' 
&ine göre ehemmiyetli sayılır. Bütün bu duyuş ve ayakılanqın diif- .rimrizi, duyduklarmu godrek gor u e-

B al 1 "k · b .. d lar lmak .. zı sa 1 olarak unun y nız aıyasaı o onomı a.- manı en on e -aaray o uzere, sÖ'y1emek mecburi ti d . 
knnmdan olınası gene Türk inkılabı· tabii müttefiki din müesseseleri, ha • Evet takdir e::..: ey~ 
na. göre bir hiç sayılacak derecededir. nedan, zadegan, eıraf, hep birden dii§ ğeıunek beğenmenıe!k b · .e d e!'- .0~ 
Fakat Petronunki tesirli sayılırsa. da man sınıfı teşkil eıliyoıılar. Sözler, ifa. haricindedir Biz bu d =: ers~n 
bu hakların; haklan idare edenlere de ile küçük ve yarun iken ulalı kul- ruz. işlerimizi de . .;a ı:.rk"" verıyo : 
karşı vaziyeti düzeltm.it değild'r. İçti- !anarak .iıuan yığınları tam hareke- bakı•~zla e~-< n et.. ':~ kendi 

• h t b "! · · ald • h · b' ' '""1 gorçcegız Yoksa maı ayat a atı a emmın ıgı ıza te geçıyor ve ır takım mii§terek ve ba~&sına tariz Y' kt B da • ldınıız. 
ya.kl1as~;a bakrn.!!"dan bir v;aka _diye befü mefhumlar ortay>a çıkarıyor. dan geçmez. 

0 
ur. ,u a 

bakı.abilir. Degıımeler ve ınkılaplar Hakiki inkılap, halk yığınalnrun p l" t korid .. 
d • k . . l b'l k k • 1 ak ar amen o orlannda kilıse 

eger ~.Y';?'"'!nı aJ a; ! me ':'.~ o. ı.y • ~o ar y&.§ayıp, tam §artlı §E'refü fikirleri, kilisedeki kararlan .. 
mette gorülebilmek ıçın degıl badi..,. hır ulus olmak için yaptığı inkılap ha- mentOOaki . '-'sl . .. ... n parla-
nin kıymet ve kudsiyetinden halktan ya· reketidir. . """ en bugun bara vardır. 
yılmıt İH daha ileri sayılmalıdır. Hürriyet inkılabı da bir bakımdan . ~il' yurt dı:ı1 gezintisinde gördiiıkle-

Halbuki Türk inkılilbmın baıka de- dünyaya yeni yeni §eYler getiriyor. rnnı ~~edeyım ; 
Jierli farika., vardır. Türk inkılabını İnsanların konuşma, yazma matbuat Buyük haııpten aonra kurulmut bir 
Tiiri< istiklillini alma hareketi ayrı ay• hürriyeti dediğimiz yazışma,' ticaret, devlet~n toprağında bulunuyordum, 
n güçlük anzalan karşısında birden kazanma hürriyeti mülkıiyet ev &a.lrbi Bazı liderlerle konuştwn. Bu arada ko. 
göğüslenerek bir hareketle ba§arilmıt olmak, mal sahibi olmak hürriyeti, nuştuğum parlamentonun başlıca mebıt 
tır. can masuniyet:, ırz masuniyeti, §E'ref au olan bıir fırkanın rem.ne &ordunı: 

Bugünkü Türk mevcudiyetini dün- maıuniyetıi asıl manalan ile insanlara - insan baluqu noktasından büyük. 
künden ayıran bu rki vasfr inkılabı, neies aldıran değişiklik oluyor. bir savaıtan 410nra yeni bir devlet ol 
İstiklali, kıymeti Türk inkılB.bma mab- Can, mJ, ırz, bu mefhumlar ve rak kuruldun02: • .B11nda ııluoal fikir a-
su, b!r kı!"'e~. !>ir üst?-~liiktür. deriz. bunların masuniyeti perk ya.kın geriye ileridir. Siz böyle olduğu halde ko':: 
inkılap, brr milli &ınır ıçındo yqayan bakışta 100 yılı geç.mİyen zlllDanda. muş bir an'ane•i olan din koka'n bi 
bir ulusa iç ha.yatın değiıpne&i ve bunu idare edenlerin ta.oarrufu altında idi.. aıyasal fırkayı kltt'dur:.ıamak için ıç{. 
dıtandan gelenlere karıı koymuf ol • Bugün için tabii olan, bu haklan ge nizden bir milli varlık göstermediniz. 
ın,..ı manasına göre, bunun beraber tiren inkilap hürriyeti ve halk yığınla· Bu adam larak dedi ki 
baılamı iç ve dış ile düımanlara kartı nnın keyfemaşaa idarelere karşı ayak- B ":'.vap 0 

: 

aynı zamanda vuruımayı eözo almak lanmırsmın neticesidir. - u suar.moze utanmadan cevap 
d k:t. Takt'ki .. l --'- d" H" · · kıl'L ··-~··· • vermek zordur. eme ır. ı goze aJ D"aa..K. Uf .. urrıyet m a:umın geLU"'Uıgı neti- . . 
manian evvela bulup, yenip diğerleri ce liberal bir hayat anlaY'§ı oldu. • Avruıpa .. haklu ıçın ana inkililp do. 
nin karfıaında cephe ;ı_lınaık lazımge • Esaretten çıkmak ve iruanlarm ha. ~şu~un günden. gune zayıflama .. d&-
lir. yatta serbe..t olınaaı halk inlUJBhı ile vırlennde, beşeriyetin mümkün oldu-

Fakat Türk inkılabı doğu§ tan ev • temin edilnıiJti.. ğu kadar geri kalmasında en büyük 
velk.i dünya ha.lin<leki vaziyeti her i- Bu bütün yurtta YB.§8.Y&n bütün u- tesiri yapanlar imkan ve fırsat bıWnut-
kio.ini d.ı biNlen bafarmak mecburiyeti !URID ayni §eYlerden istifade edit hak iardır. Bunun <&ebebi halk taralında.ıa 
arzetıniştir. kı, mefhum olarak anlayqta eJS&alı alınan hürriyet telôldrisiru fÜmullendi-

/çtekilerle 8<1V"f ve derin &u.i:stimallere uğradı. rip, ona, dü,manlara karı• kendi ,_. 
lnlulaı>ta muvaff ... kıyet için bütün Bu uğrayıı bai hiiTTiyet inkilabmı cudiyetlerini kuvvetlendirmiş olmau-

eskilikleri., onu müdafaa eden unsurları getird'ği eaa.a yeni rejimleri doğur • ılır. 
boğUJarak yerunek lazungeUyordu. mak eJS&sını gÖ&terdi. Hürriyetin getircliitj neticeler yoluna 
Saray ve onun gerilik unsu11l.vnıı1 alı- Liberal ha.yatın bozulu§ vaziyetini hızla devam etmelidir. Olmazsa miive-
§ık ve ananeye göre bunların p~n • gösterecek birkaç mi.sal aöyliyeyim. zaa'lar '-·la 
den giden cahillerle boğuşmak icap e- Birincisi, hiilTiyet her §eyde biilTi • ~ r w yeni hayMuı vaziyetini 
diyordu. Diğer taraftan Türk toprak· yet, kazançta, ticarette ve sanayide hırpalar. 
lan yaba.n a.akerlerin ayakları altında hürriyet davasını beıraher getirdi. Bize yakın olan batıdaki örneloler 
idi. Parünantari;ı;m bize bUDU göstenyor. Türk jnlriliıly bat 

Bunlara kartı cephe almak için iç Ticaretin sel'best o~mAAını ileriye li lılZJD1 alınqb. Sanay yılulmııtı, ba-
ha.yatta pad 'aıhm emrine muti ka.I • sürerdı: ilk doğuşunda hiç iıir sınıfın life, Oıımanlı imparatorluğunun merk• 
tnıı.I< icap ediyordu. Halbuki Padisah faydaaım göze almaksızın ulusun men zi olan Js.banbuldan çıkanlmıştı. Mem. 
düımanm memlekette bulunuıunu ka· faati olan tar'!J, ticaret ve sanayi sa. leket ,,,aca doğrı. lıızmı ~ Bta 
bul ve daha ileriye gi.derek t .... vip e- bipleri ıkendinden b&.§ka ulu.sun fert • esnada yeni Türl<ün kurtarıcısı Ondeı-
diyoırdu. !erinin zararına istiamarcı bir yola gir Atatürke bir teklif y,aptıJar: 

Bu niabeten çokluk aayılan anıla • diler. _ Halife o.lmas.ın.ı iotediler. 
yamıyanlann kafa.amı değittirmek Politikanın muhteol:.f kı&mılan, libe-
müş.küldü. Bugün apaçık bir hakikat- ral telilkki, yeni bir dii&tur meydana 
tir ki bunlar o zamanlar bir zehlrli getiııd.i. lnaa.n hayatın her safhasında 
va :ı:iyet ;,ı; , serbeattir. Biz de kazanmada aerbe6-

Batı Türklerinin teref için istikl&I ve tiz. Her kes istediğini yap • 
inkılap cephea.inin birlikte ç.alqm.aaı sın dendi. Bu hürTiyet nazariyes>. 
icap ederd :. nin ilk tatbik devirierinden sonra. 

lıtiklal ve inkıllp her yerde, her kendi hususi kazançları için meydana 
uluam içinde bulunan vaziyete boyun çıkmış bir mektep oldu. 
eğdiren beka ıarbdır. Hürriyet nazariyesi herkesin her iı 

istiklal ve inkılap manada biribi • yapmasında, cemiyetler, içtimalar yap· 
rinden ayrılınıyan iki ı.-ış ·re ve ha • masuırla ela uti:fade temiıı ediyordu. 
yatta da biribirinden aynlmıyan ilci ha Yurdwı politi.lm&mı elinde tutmak 
yat mefhumudur. istiyen parlilmantarian cepıbeei de rney-

/stiklôl ve inkılap aynlama;r; dana çı!.tı. insanlar partiler altında 
lstikli.l ve inkılabın birib'rinden ay birleıtiler. Neticede devletin idares>. 

n!madığmı gösteren bir iki mioal ar • ni kuvvet halinde ileriye götürücü ol-
zedeceğim: ması lllzmı ~elirken, lray1Tarak ziyade 

Biz bu yaptığımız inkılabı bugün- zarar 'Verici, telaklQ!e•i yrpTatıcı akıJ>o 
kü hızda yapnut ve tatbik etmemit ol !ara başladılar. 
saydık, fakat Onnanlı İmparatorluğu Bu yol demokr..U telakkisinin ida-
vaziyet "nde bulunsayd•k neye yarar • re öçjndeloi kuvvetini o kadar yıprattı 
dı? ki, bugün bile parl.imantari:ım halk 

Müstakil bir devlet, yani Osmanlı bükiimeti fikrinin ~diyeti nam-
devletinin yer yüzünün aavatmdan ev meydana çıkan şekli faydadan ziyade 
velki vaziyetinde olaydık, o zaınan bir zararlı bir teloil olarak meydana çık· 
hayat ifade eden inaan yıim1 olur mu tı. 
idi? 

Bugünkü hayat iç-nde kadın yurt
t~ı bir arada on.illi mecliste b.ir rey 
a.aJı,ibi kılarken, adaletimizin dağılma 
sı ecnebi kontrolü altında olsaydı bi
taraf bir gözle bakan biri b ze ~li 
bir heyet diyebilir miydi? 

Güınrükleriıniz açık, yabancı ve 
ya•J maı'. lan ınilli pazarlarda okaydı, 
milli sanayii parlak bir ıelcilde göste. 
rebilir miydik? Bu tartlar i 'e mi.ili 
bayatın ökonomisini tanzime imkiln o
lurmuydu 1 Arada ölçüye aığamıyacak 
derecede fark vardır. 

öte baıkımdan Lozan, büyük b 'r is
tiklill abidesi olarak Türk ufukları
na diki~ti. 

Tekye!leı-, üfürükler, an'ane, 
8,clet, kaılaa.ydı, hayatı realite bakımın 
dan gören vaziyet olmasaydı ve dev
letlerin üzerinde tes .. yaP<Ul ve tekil
den tekle gİrmİ§ o>an dini müesses ... 
!er devletin kanunlannda delalette bu 
lunsaydı, insan kıymet ve kudretinden 
istifade eden bir halk yığını olabilir 
miyd.k? 

Tiiıık inkılabı ve i.st.iklilinin bıir.ihi.· 
rinden ayrılmıyaca.ğmdan ve bir 8.nza 
da her ikisin·., de §E>reHİz bir ııuretıte 
dütÜP ma.hvolaoağmdan tüphe ..
meliyiz ..• 

Korunm..,,. için varlığımızı her gün 
vereceğ.iz. Bu iki mefhum biribirinden 
ayrıLmaz. Bunu kafamıza aAıdireceği:z. 
Onlan Ya.tar kılmak için yaşayacağız 
ve bizden çok oğulla.rımızm oğullan· 
na, ııeJl.İllerin zincirlenıesine yüGe fik
ri, yüce mefhumu t&lim ebnek için 
Y'4ayacağız. 
Dünyadaki inkılôpların ana çeıitlıeri 

Sıyaııal anlayıı ve aöyleyİ§ yönün· 
den birçok tek.iriler, ç~itler söylenebi
lir ve dütünülebilir. F ai<at gerek ha
diseleıÜı akııı, gerek içtimai muhit· 
!erde canlanrıı noktasından dünyada
ki inkılap hareketi~ toptan bir göz 
atarsak, ana inkılapJ.an iki görürüz: 

1 - Halk ve hürriyet inkılabı 
2 - Sınıf inkılabı. 
Bu tiplerden birincisi üzerinde §Öyle-

ce meıgul olalnn: 
Dünya inaanlrk bakmımdan karan

ılık. devreler geçirmekte iken insan Yl· 
ğmlarııu idare edenlere karfı; ziıltim
lerine kartı konınm.aları noktasından - . . ..... . . . ... 

Dl'. 

Oyle parlamentolar ortaya çıktı ki 
her uluo işini yeter bir hale sakması
run lııık'lm kalmıyordu. 

Devlet idaresi haftan sonuna kadar 
felce uğramıı bir haı alıyordu. Bunlar 
karımnda kurulan hükumetlerde muılı
teli.f fikirdeki politikacıları bir inesuli
yet altına lı:omıiması üzerine koalisyon 
hilkiimeti çııktı. 12 kişiyi geçmiyen 
bakanlar meclisinde bile muhtebt hJı.ir... 
ler ortaya çıktı. Niıhayet bir kanun 
projesi yapmak bile gayri mümkün ol
du. 

Bir maddeyi kullanan bir kamm 
laylhasına kMşı diğer partin.in adamı 
bunu kendi fikrine kıarıı bozuk bularak 
değiııtiriyordu. Yasalar yapılamryordu. 

Bunların neticeo.inde bir takım i
dare tipleri doğmasına •ebebiyet veril· 
eli. 

Sosyal~ 

Hıttbi.n neticesinde doğan fikirlerden 
biri de sosyalizmdir. Sosyalizm yuıt 
içinde ulwnm biT parçası olan, kol e
meği .ile çalııanlann sınıf baldan ·üze. 
rİne doğmuı, mücadele etmİl inkiliP. 
tipidir. 

Sosyalizm, hürriyet, ilhtiliıl hareket
lerinin getirdiği neticelere bir bakım
dan taban tllİbaııa zıt fikirleri ihtiva 
eder. 

Sosyalizm ulus tarumaz. Bir parça. 
om ıuurlanıp beıılenmesini kendisinden 
başka meslek vaziyetinde olanlara kar
tı mütemadi mücadeleyi emreder. 

Bütün dünyada mütterek bir aımf 
tanır. Müşterek sewyeıkU .insanlara 
karıı olanları her yerde ôüşman tanır. 

Bu hürriyet ihtilillinin sommda 
meydana çskb. Eğer lrürriyet ihtilalinin 
getirdiği !µıklar, her türlü hak ve ma
suniy~ler ohnasa idi, sınıf mücadelesi 
fikrini selbeden bir ekıa.iliyet parçası· 
run bir ulusu ana ulusa karşı mücade
lesinin doğup büyümesine imka11 veren 
bal ve vaziyet hürriyet ihtililinin ge
tirdiği taassuplu hürriyet telaı.kisi.nıi.n 
sonunda olurdu. 

Hütriyet ihtilali ba§ilıca saraylara 
ve kiliselere karşı yapılıru§'tı. Din ve 
hanedana karşı idi. 

Hürriyet bütün ihtiş.amı ile tadını 
insımlara tattınrken kÖ§eYO bucağa 
saklanmış olanlar, davanın başındaki .. - . 

Bu vaziyeti eöriince tahlil edelim; 
netice olarak pazarlığa yanaşmamızı i .. 
tiyorlardı. lnloiliipçı pazarlık et. 
mez. Kar§ısmdan bir fey almak ona 
bir 1e7 vennek demektir. 

lnkilapta pazarlığa giritenler her 
şeyi venneğe mahkWıı vaziyete düf"l'. 
Karıınızdalri i.n!Ulabı yapamadığı, kuv· 
velt alamadığı için sizlerden ne ı.oı--, 
.kardrr. 1 şte böyle taktik ite Atatürke 
hilafet verilmek İ•tenmi1 ti. 

Atatürk soıı. Os.nanlı halifesi Ye 
batı Türklerinin kurbılduğu esnada bil' 
lepnıiı olanlarla V ahdetıtinin kıafılu iılo 
har<ket edenlere karıı, kuvvayi milliy& 
nın taşı toprağı ve tozu ile mia gibi 
kokan Mustafa Kemal kalpağını hep • 
sine ten:i!ı etti. 

Bu laf kalpak ip değildir. Bwm 
timdi biz her dakika böyle bir vazİy&
te düfeceğimizi unutınamalıyız. 

Layık deovlet hayatında etin müe•
selerinin tesirleri kaldırıhnııtır. Aleyh. 
!erinde bulunduğumuz soysal nıziyet. 
te bulumqlann aleyhlndeyiz. Şunu oöy. 
liyeyim ki, aramı»da hatip, mükü, 
kadı olan yurttaılar vardır. Bunların 
ıahsı üzerinde davamız yoktu.r. Onlar 
devletin wnumi gidişine dıılarına uya. 
rot< içten bize bağlı olanlar bizim eoı İ· 
yi yurttaılanmızdır. 

Zıryıflaşmıt unsurlarımızı §"ihsi ola
rak düıman tanmuyoruz. Parlamanta • 
rizmden istifade edenlerden oaydığnn 
nokbalardan biıi•i daha izah edeyim. 

Anarşi;;r;.m 

Hürriyet ibtil&li bir sıyaoal kıunım 
teıaı.kisini daha getirmiştiT. O da (a
nar§Iİ.zım) dir. 

Herkeam nihayetsiz hürriyet c1.rr .. 
•ı hiik\ımet teüldciıini • selbedici tdd• 
ırirmif!İr. 

Bunların bir çok edebiyatı vardı. 
Bu ,ürüyii§ - bu inanıt hayatta m,.. 
hit bulamırınıt ve sönmüttür. Yer Y.,. 
buna inanmıt insanlar vardır. ldeallit 
insanlar da vudır. ·Fakat bugün bun • 
!ardan ".ıyda abnağa n yahut kıymet 
almağa değmez. 

Anarıizm Ruayada dağrlmıt bir. h.,. 
yet olutu anartizmi nihlizm şek.linde 
geniıletmiştir. • . . 

Rus yadaki a_' u-şıznı meı.teıbi bırdell 
bire çok ilerlemiştir. Almanyanın kuT· 
vetlendiği deviderde nih1izm genit 
bir fırka halinde idi. Fakat sonra Ruı 
yarla mukabil hareket ile bu da ııöndü 
rülidii. 

Bugünkü cleNimiz bitti. 

İstanbul kadınlarl 
(Başı 1 inci sahifede) 

terlerin yazılmaama h&.§layacaklar • 
dır. 

Vilôyetlerde sevinç 
Aydın, Muğla ve Kayseriden aldı· 

ğımız telgraflarda Tüıık kadınına say>o 
lav seçmek ve seçilmek ha.kkınm ve • 
rilınesi üzerine Bu şehirlerde tezahü • 
rat yapıldığı büyüklerim'ze sevinç ve 
minnet telyazıları çekildiği bildiril • 
mektedir. 

lzmirde 
IZMIR, 8.A.A. - lzmir kadınlan sa,.. 

lav seçmek ve seçilmek hakkırun veriJ.. 
mesıL1den doüan kıvançlarını gösteriyorw-
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ı i!liyet'in Rcmauı: 56 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Alman tahtelbahir/eri her gün etrafı 
kasıp kavuruyor/ardı 

Hülasa 
[ Marthe Riclıard Fransa casusluk 

teşkıliitı tarafından ispanyaya giınde
rilmi tir, Vazifesi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmakt,r. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casus teşkilatı 
reisı Baron Fon Krohn ile tamşıruştrr. 
Bundan bir çok malümat almış Fransa
ya gttmiş tekrar İspanyaya dönmüş
tür 

Şimdi Marthe Pironedeki gizli yol
dan Fransaya dönmektedir.] 

Demek bütün gece yol almı.t
tık. Kılavuzwı bir iatretile anla
dmı ki artık dağ yolları bitmitti 
bir tehire !!Clmi~trk. Bana uzak
taki bir oteli işaret etti. Ondan 
sonra bavullarımı yere koydu. Ve 
geldiğimiz gizli yol<lan dönmek 
için acele acele yola düzüJ.dü. 

Biraz ötede temiz bir çay akı. 
yordu. Gittim elimi yüzümü yıka
dım. Vadide, dağlardan dah:ı. az 
bir soğuk vardı. Çaym en derin 
yerini hesapladım ve iki mürek
! ıepli bJ•',tni içine altmı. Ve bu it 
te btttikten son.11 köpeğimle bera
ber otelin yolunu tuttum. Sonra
dan öğrendim ki burası Boulou 
idi, Perpignan yirmi kilometre u
za!<ta tdi. 

· ilk işim Parise telgraf çekmek 
oldu. AktaJn& aldığım cevap tU 
'~· "Gel' " D h 1 b' · oaı: ın • er a trene ınıp 

gitmem imkansızdı. GeliTken so
ğuk alınıştım. Her tarafmı kıyım 
kıyım kesiliyor bütün vücudüm a. 
tet içinde yanıyordu. Boulou'da 
kalmağa mecb!Jr oldwn. 

Belki de Fransaya ilk lspanyol 
nezlesini ben getirmitimdir ! ... 

A tıncı kısım 
Buenos-Aires 
Yolunda 

Takma San saç 
Pariste kaldığım müddet zar· 

fında Barona - tavsiyesi muci
bince - ilci zarf içinde yazıp du· 
ruyordum. Ve bu mektuplarda Pi
renedeki gizli yoldaıı dönmek iı -
tediğimi söylüyordum. Bundan 
maksadım, Fransada guya aa.klan
IDIJ bir halde oturduğumu ilbat 
etmek içindi. Halbuki mektuplan 
ben annemle Nancy' den ıönderi
~um. Trenle döneceğimi, beni 
teftif edeceklerini yazdığım hal
de cevap alamıyordum. 

Acaba onunla olan maceramı
sı burada kesmek mi istiyordu? 

Bana göre hava h<>fhı. Fakat 
yüzbaşım, yerinize artık dönme -
liıiniz. Orada buradan fazla iş gö
Tebilirsiniz demifti. 

Naad olu. lıpanyaya dönecek
tim. Fakat nasıl?.. İti Baronun 
pkmaımar.ı lazımdı. Zozo'nun tanı
dığı Ruı bir haıtabalocı kadın 
vardı. Onun pasaportunu deği,ti· 
rerek kendi namıma yapacaktım. 
Bütün saçlarım zaten İspanyol 
uezlesinden dökülmüftii. Başıma 
Lir san takma ıaç takınca ve kı • 
yafetimi de değiftirince tanılmı • 
ya.cak bir hale geliyordum. 

Mad. "İte geldiğim zaman güzel
lik müeaseaeainin semtine bile uğ
ramadım. Civannda hile dol&fllla· 
ja çekiniyordum. Do;ruc. bir o
lele ıittim. Bu otele Almanlarm 
tan-'f aimaJan ıelir ıiderler -
eli. itte bu otelden .Sanına telefon 
ettim. 

- JCiıminiz diJe -.!ular. Sa-
dece: . 

- Maıthe dedim. 
Birkaç u.niye bir fı..ıtı oldu 

•dan IODJ'll: 

- Baron burada değil diye ce
ftp Yerdiler. 

Oç g6n .-rettim. Bu üç gün 
zarfında her telefon e<lifimde ay. 
Dİ cevabı alı:rordwn: 

- Baron burada değil. 
Bu itin içinde muhakkak bir 

it vardı. Bunu anlaınııh idim. Çün. 
kü yü:rJ>-.mı Yazifeme haflama • 
mı emretmiftİ. Her ne pahasına 
oluna olaun Baronun yanındaki 
itime devam etmek için oraya ıit· 
mem liznndı. Halbuki Baronun 
hakı"lmten Madritte olup olmadı • 
imı bilmiyo·-clum. Evvela buna 
lfıenmem İcap ediyordu. Onun j. 
cin Ahnan sefaretinin bulunduğu 
yeri aıkı bir göz hapıi albna al • 

1 
mağa başladım. Eğer Baron se
yahatte değilse günde bir defa 
muhakkak buraya gelecekti. Çün
kü tifreli telgraflarını her gün 
kendisi almağa gelirdi. 

Onu pek çok beklemedim. Ba. 
ron göründü. Ken<lisine doğru i
lerledim. Muhakkak kendisini gö. 
mek , iç yüzünü anlamak istiyorı. 
dum. Beni görür görmez başını 
çevirdi tazı gibi ko,mağa ba,la • 
dı. 

Neoluyordu? ... Son geçen va
kalardan sonra artık galebe her 
~yi ke•ıip atmağa mı azmetmitti. 
Hiç JÜphesiz tekrar bir maceraya 
atılmaktan korkuyordu. Belki de 
ondan bir çocuğum olduğunu isti
yorum zannediyordu. 

Fakat ben onu rahat bırakmı • 
yacaktım. Her hafta otelde dans
lı bir müsamere vardı. Öğrendim 
ki gelecek haftaki müsamereye Al 
man sefaretinin bütün erkanı da
vetli idi. 

Akşam saat ona doğru ... Otelin 
yemek salonuna indim. Salon hın
ca hınç dolu idi. Kadınlar gece 
elbiselerini erkekler amokinlerini 
giyın'tlerdi. Ortadaki masaların 
birinde, Almanyanın Madrit ec • 
firi prens Ratibo:- oturuyordu. Sa
ğında da Von Krohn yer almıttı. 

Ben dıt salondan onları sey . 
rediyordum. Onların bulunduğu 

yere de girmek memnu değildi. 
Bu ak~am için tuvaletime bütün 
itinamı sarfetmi,tim. Kendime en 
yakıtan elbisemi giymİflim. Fazla 
nazarı dikkati celbediyordum. Ka
dınlar heni hafif bir kı·.kançlıkla 
eüzüyor erkekler gözlerini üzerim 
den ayı.mıyorlardı. Kendime öy
le bir maaa intihap ettim ki hem 
Almanların mıuasına hem de ka
pıya yakındı. Almanların biri git
meğe kalksa onu muhakkak göre
cektim. 

Beni tetkik edenlerin tece:uü
süne aldırmailan yemeğimi yedim. 
Almanlar da yemeklerini yiyorlar 
fllmpanya kadehlerini avizelerin 
salkmılarına kadar kaldırıyorlar • 
<lı. Bana arkası dönük olan Alman
ların kim olduğunu tahmin etme
ğe çalıfıyordum. Başı kabak o
lanları tanırdım. Şu iri kemikli 
yüzlü, uzun burunlu adamı da gör 
mütlüğüm vardı. 

(Bihl>edi) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaauaı 

Cuma<lan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar letanbul 
Divan yolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefona: 

Kandilli 38, .Beylerbeyi 48 
9560 

l ıtanlıal ..ıiye ikinci ticaret meh
kemeainden ~ 

Y ervant P-'ıme.zyan tarafından Aram 
Karaka~ aleyhine 1635 liranın talı.iline 
mütedair açdan clava<la dava 
olanan ilmm ....... mı tfteyJedi. 
ii ,,. llali hazır iluımelphm.. 

ı1e s' ı lıahmclaiunden ;ıa.-
tlllıliiat -- ft tg' J ikehe 3-1-936 ta
nı.ine mfisaclif ~ ıünü aut 14 

ele lılralaimeame 1ııırar verilmlt .ı H 9 

~ bılılii D J 9 lıeim olmeJı: 
izn ilin .. ___ (&633) 

lıtalllıal u. 3 iBciı Mlnılı m *= 1•8 
elen ı Nelıi7eniu Be,otlandaT ....... m
cle Fıçıcı Abdi aolıaimda 29 ~ 
loanecle mukim iken halen ilraınetı&Iu 
meçhul lıulıman Biirhanettiıı aleyhine ııç. 
tıiı hot•- clavumm icra kılman taı.. 
lıibt ve muhalr......U ııııat:i-incle taraf. 
lıır -....ıa müılerek hayatı çekilmez 
bir hale cetirecek derecede ıeçiımizlik 
bulunchağu ve hundan aonra ıeçinmel&
>Ue İmlria blmaclığı !"hacletten sabit 
alıluiımclan kanunu mecı...inin 134 ,... 
138 inci meclclelerine tnfilıan ""ta-· 
larma Ye ınaaarifi mnh..ıı-.e ile 20 lira 
üereti Yellletin müclcleialeyhtea alın
- 28-11-934 tarihinde ittifalda ka· 
nr Yerilmit •• teblii mek-•u kaim 
olımk üzere iJimm bir ıareti .ı;,,a..ı
neye a11hmı olmelda ilin olunur. 

(snt) 

!(MÜTEFERRİK HABERLER) 
Yeni oy 

•••••••• 
Herkes öz Türkçeden beğend"ği 

güzel bir yeni soyadı alıyor 
• Uçüı>eü kolordu levaznn riyaactin-

den mutdcait kaymakam Meıhmet Emin 
ile oğulları: Iı Bankası murakihi Ze
ki Emin, inhi ar idaresi Tekirdağ §"· 

rap fabr ası makine ve elektrik tefı 
lbralıim Emin ve Kamur:ın Emin (Ay. 
kan}, Şirketi Hayriye memurlannclan 
mütcl.ait Ep..,f, Fen sanat tq>çu kay
makamlarmdan rahim, topçu kay. 
ırutkamlığından mütckaöt Remzi (Acar), 
ask..-i kaymakamlığından malUlen m\i. 
tekai t Remzi (O nen), Veznecilerde 
hallaç M ur sokak 22 numarada Ca
vit (Yaloç n), Nişantaşı kız orta meı.. 
te!bi türkçe maulımi Zeki (Aksoy), Cad. 
dclx>stanında arabac.ı Deuiş (Deoıir. 
taı), elki Antalya mebusu Ahmet Saki 
(Derin), Fener Tahtamfoare caddesi 
No. 28 evde Bur'1an (Ertunç), lpekiı 
idare merkezi ınu4uıberat memuru Se. 
limi (Aksoy), Komik Fahri (Gülünç) 
90y adlanru tJmı;lardır. 

• Al ayrak çay ticarethanesi ~
l>İ ve ailetoi Muıtafa Nezih (Alhayrak), 
Riyaseticumbur kalan.i mahsus ımll<r· 
dmlennden Zühtü Nuri, bü"oası Mcı.'ı
met Nın-i, anası Hatice Nuri, kardet· 
leri Seminıa Nuri, Saim Nıır:i, Fazlı 
Nuri, Güre Nuri, Alp Nuri (Uray), 
Mü,ur Hakkı oğullarından inhisarlar 
takıt>at muıhaü.i Nurettin ve mütekait 
zaıı.:tandan Hay-dar ve oğlu Yavuz ge
miıi zaıl>itlerinden Rc;it \'e aile ve ÇO· 

cuklan (Denıirlrol), Kadaotro mektebi 
mualfuulennden ve kadastro mühendi
si Abidin (Yuru), K. mUl:ıend>alerin
Ahmet Hamdı (Ozturk), K. ien n>e
murlanndan Hüseyin Huıki (Pişkin), 
lst. tapu memurlarmd.uı M.inir (c.;.,nç 
kurd), Eyir,> "f. meıpurlanndan !'. ~•· 
tala (Tiğ), Eminönü T. memurlann. 
d= M. Oman (Sakarya), lst. T. me
murlarından :s..ım (Duro), kad"9lro 
ma.ıkcmesi tahrir heyetinden Mehmet 
Rüıtu (Oztan), Sıhhat M. hükümet 
hdumi Feyzi (Olçiım), Sıhhat M. 
muırmelat müdürü Hüsamcltin (Kok), 
ÇemerJ;taıta Turan laratanesi sahibi 
Şe~ettYı eaki aile r.ni olan (Akidil. 
urel), Kadıköy poli.s M. memuru Hi
day~t (Koçak), Kuımkapı N. birinci 
koıniıeri Mehmet Ati (Uzkul), Kum. 
kapı nahiyesi belodiye hekimi Hasip 
(Akyc"aouı), E. M. sanıtral manuru Ab
dürrahman (Onat), !:"'.. 1\1, uçuciı •· 3 
CÜ kııun memurla-rından Osman (Un!'!), 
E. M. ka;~' :. bü:ros.u k~nıserlerin
den Emin ( 1 irin), E. M. 2 ci ı~tbe ka. 
lemi kua..:..err.erinden Şükrü (ı.ı.luç), 
Em.inö-.ı:ıü P. lv1. s.aDtra.I ıncnı.uru izzet 
(Tunca), Kabataı lrerrıaı..t.u tüt de
po•unda iıtifçi Mehmet (Y ılrna..ı:), as
keri tekaüdü M. Ali (Tapdık), ask..-i 
mütdWt Kemal (Konuk) aoy adlarını 
almıfiardır. 

* Bay Dr. R~u Hakkı kendisi
ne &ay adı olarak (üze!) ; aeçmiıtir. 

• T uT°.'1an ·Paşayiğrt - ikinci tica
ret ıwiıkamesi reisi Bay Turban, ooy 
adı olarak keneli ailesi f«1Y adı olan ( Pa
taYiiit) i m~aza etmİf ve ..W:il mua
melesine başlaDJ'}bT. 

* Smnatya birinci lııomioai Bay Ü>
....,İm FC'YZi (B024oııt), 2 ci komiser 
Hll)""ettİn (Ç111ıdarlı), ht. da cümrük 
mmıurlarmdan mıütdaıit Hayri, brde
p Galata giimrük muayene memln'la· 
nndMı Tohsia, karcletinin oilu Adu.
ıa dowletıılemiı )J'Qlllln hareket daireoi 

Bir İsveçli kadın romancı 
~eldi 

laveç muharrirJerinden Matmazel 
Vilmo f"hrirnize gelmiıtir. Matmıu:el 
Vilıı:ı:m farka atı bir nmuuı yazmakta-
clr. . 

Bu romanın bazı bmı1an Türkiye
cle geçmekte olduğu için laveçli mu
banir ~ ıörec:ek ve ro
........, bazı knımlan J.•ld.m.!• lıu1'8dmı 
malumat t~. 

Dinamitle balık avlıyanlar 
yakalanacak 

Penclil<, Kamı, &m.tya eç*iarm
cla dinwnitle lıalık 8Ylandığı halıer alm
mtf br. 

Deniz ticaret müclürliiğü, müddeiu-
m iliıt- -*-=• alerelr ıliaaeide 
Wılı .,.ı.,anı. Wdı •••? r• ,.. 
.,._ .... at .• tir. 

Halk evinde konf er an• 
T., taWoe ">eti mi WliııB-

li=iın ı 11-12-834 ..ı. drrü -t 19,S 
• Jt4 1 ııl Halbri ........... ,dbk ı.on.; 
..... w· . . illi Dr. Pnf. Meslwr 
o- tanıfmd.. a-ilı cloiamlar hafı. 
landa ~. leti,ealer ıel 1 ·ı;._ 
lor. 

M. Venizelosa karfl yapılan 
ıuikasbn maznunları 
ATİNA, 8 (Milliyet) - Vem:ııelo

a •ıikut maznunlarmdan jandarma 
Çunalukaa Oderai luıpiaha·ocfodm 
Çlkanlareık ukeri bapi-lauwwye nakle 
dilmittir. Bu nNdin aebebi ç-Iuka
- auilıcut m .. 1: . dair yapacap 
İffa&t dolayıaile ....,..kuf eoiQ _.jyeti 
_ .... ye mfidlirii BolihnıpuI- •• 
damlan tarafmclaıı bapiııhered'!! kat· 
!edileceğinden korlranılı: mücldeiumu· 
mİ)e miiracaatı aebep olmuttar. 

Hlilr&net ba da- Atina Te Pi· 
reden batb Lir y.., naklini dü,üD -
rrektedir. 

Seçme 
Soyadları 

ANKARA, 8 .A.A. - Türk dili a-
raıtırma kurumunun soyadları hak
kında bildiriği S, Ş ve li•teıi ıun

lardır : 

-S-
Sabak, Sadak, Saııanda, Sakar, Sa

kur, Salancı, Salçuk-Selçuk, Salduz, 
Salık, Saltık, Sarnar, Sambirzam • 
Zambirı:am, Samsa. Sançar, Sanca, 
Sariboğa, Sarık Batur, Sarkus, Sar· 
au, Satı, Satık Barlaa, Satık Boğra, 

Saver, Savtekin, Sabiboğa, Saday, 
Sağanak, Sakın, Salam, Salar, Sal· 
çukbegüm, Salgar, Salıkutlu. Salur, 
Samaras, Sambur, Samsavacı Sançar
barlas, Santalıı, Sanca -iu.-, Sarık 

Boğa, Sarkutnabik -ka-, Sase, Sati· 
bik, Satık Buğra Satun, Savtak, Say, 
Saçu, Sadi, Sağanaktekin, Sakman, 
Salamıt. Salcan, Saldık-Saltık, Sal
guz-Sa!ar, Saltan, Salurkazan, Sa
manÇı, Samgar Samuk, Sandayuk, 
Sarak, Sarıgimü-Sange, San Saltık, 
Sarman, Sasrboğa, Satık, Satılmıf, 

Sava, Saftak, Sayan, Sayhan, Sayın, 
• B.,ıur, Sebek Gül Irkız, Selçuk-Sel. 

çik, Semetey, Sercan -ka-, Sarcan, 
Sevincek, Sevülmüı-Sevilmit, SiJa. 
nar, Sıvgartmı.ı, Sıvamık, Sogumcak, 
Solmaz -ka-, Songurtekin, Sudun, 
Suktu Bava, Sumer, Suncak, Sungur, 
Tekin, Su.,tay Oğul, Susan, Sutay 
Aktac:, Suyla, Sükyen, Süsünbige 
-k .. , Sayını, Sayır, Sebüktekin, Sel· 
düz, Sencer-Sancar, Serguteni -ka-, 
Sevinç, Sevindik, Sevük, Snna lra 
5rvr;urtrnuş, Siylüıü -ka-, Sokman 
Somay, Soptar, Sugurtin, Sulak, Su· 
na -ka-, Sungun, Sunkak, Surha, Su· 
tav, Suvan, Suyurgamış, Sülmıen1 
Sayın, Sazan, Sekin, Semen, Sengü, 
S.-.vjm Bi!."e -ka-., Sevindik, Sevimdük 
Sieak. Sılacı. Sivuran, Sobutay, So
ku, Son'"'Ur, Söni,, Suka Tutun, Su
luh•n. Sunça, Sungun Ap.aa, Sunkar, 
Suri, Sutmak, Suvay, Suyungutmuı, 
Süaenbek -ka-. 

-Ş-
Şabahat, Şıımasas, Şapulu-Süpu, 

Şahbudak, Şaner, Şapulyo, Şenı, Şan
da -ka-, Şa.sı, Şavran, Şayır, Şelimen, 
Şengel, Şeyhun, Şaybak, Şebü, Şe

lupuçin, Şeyben, Şeyremün - Şira
mun, Şayhan-ŞeyiA, Şele, Şcmin, 
Şeyde. 

Şnnay, Şnmr, Şıramun, Şiri, Şit, 
Şorman, Şu, Şar, Şut. 

iimm .................. .. 
memurlarmdan Muvaffak, htanbulcla 
lmmiayoncu Muq, (Soykan) 110Y aclJa. 
nnı ttlmıf)anbr. 

Yeni mektep 
TEKIRDA~ 8 (A.A.) - Bu -

Ağuatoetan itiabren vilayet da.h'linde 
bqlıyan 16 yeni mektebin infaatı de
......, etmektedir. 

lzmir valiıi Ankarada 
ANKARA, 8 (Milliyet) - İzmir 

•afuıi Ge-..I Ki.um buıiin tehrimi • 
ze selmiftir. 

Kilisin kurtuluı günü 
KlUS, 8 (A.A.) - Dün Ki1itin 

kurtuluı baynmıı idi. Bayram coıkun 
bir aevinç içinde lwtlulanclı. Bu J1K1tlu 
ıriinü kuaııclıran uı... luaları iikran 

o .l.m f ve mınnet uvrcularile anıldı. 

irtifa rökoru 
BARTESVIL, (An.rika) 8 (AA) 

- Tanmeci Viley F \ st, yıw....m.. ...,. 
lııenmu lıir ... lanna.k t..,.w.üaiilıcle 
halunrmftar. 

v .. incliii .... .ı. .ı..iftir la: tıA· 
;pm ÜÇÜDcle U9fuPm Yalatlıiıı lan daha 
)iilnete çılımn, .....ıı, irtifa laı;rdeden 
eletin, 43,000 knclemd.ı - artılı 
itlemn olduğuna aöı düıu.• 

Aletkrin muayenesi lıir bç sün 
sürecektir. 

Ru!ya sayiav seçimi 
MOSKOV A, 8. A.A. - Merkez icra 

lnımit•i nezdind..U Sovyet aeçim komia
;ronunun Tel'diii malümata ıöre 7 lıİ· 
rinci lıinun tarihine kadar 42 .s94 köy 
Sovyetleri bütün umum yeklinun yüzde 
68 i •oçİmleri bitirmittir. 

SeçiınleN aeçenlerin % 83 Ü iıtirik 
etmiftir. ETvelltl seçimllrcle ba niabet 
etmİftİr. Evelloi aeçônılercle bu nitl>et % 
78,4 idi. 889.702 ~ylav ""9'lmjwtir ki 
bunlann ~ 26 il lraclmclr. Bir W• 

...ıki aeııimlerclelı: kadın niıheti yüzde 
21 icli. Şeiıir Scnyetlerinclea ele 214 ;; ... 
siml.-i lıilWmif ve yüzde 31 i kadın al
..ı. -- 21,499 eaylav seçilmiıtir. s.. 
prlwin ylbcle dokanı seçimlere ittiıik 
etmittri. E'"elce ltu nislıet yüzde 79,6 
icli. 

Yunanistanda 

Atina E çimiz 
Maksimos a 
Konuştu 

• 

ATINA 8 (MilLyet) ıurkiye 
l<>fİri Bay Ruıen Etref dün u ganden 
beri v'nden çılanayan Hariciye Nazı· 
n M. r. •aka moau zi) aret eylemiş ve 
uzun güren bir mülakatı bulunmuş • 
tur. Sefirden ıonra Başvekil de Ha
riciye nazırına sıidip Türk.iye sefiri ile 
görüıtüklerinden haberdar olmuştur. 

Sovyet Rusyada ya'ıialanan 
beyaz Rllslar 

MOSKOVA, 8 (A.A.) - B~yaz 
Ruı~da Sovyetlere kartı bir kurum 
hazırlamakla suı;lu olarak son gunler
de yakalanan 12 beyaz Raı f""1.alade 
mıwhkcmenin asık ... i lro lejine gönderi). 
miştir. 

--o-

M. Laval yakında Romaya 
gidecek 

CENEyRE, 8 (A.A.) - Fransız • 
Italyan lromqmaları hayli ilerüCJruftir. 
Ve M. Lavalin yakında Romaya gele
biJ.,ceği anlatılmaktadır. 

Cenevrede göziıkeo uz.Ja,ma düı İ .1-

cesi gerek M. Lavalin g..-ck M. Mus
•olininin iıtediği bu görüımeyi ha:urlar 
mahiyettedir. • 

ltalyada askerlik terbiyesi 
ROMA, 8 (A.A.) - Ayan meclisi 

kıt toplanma devre~ini ikmal ederken 
tali ve yüksek mekteplerde aolt:eri kül
tür iıhcla11 ve askerlikten evvel ve •on· 
ra hazırlıklar °'*kında.ki kanunu kabul 
etmi'6r. 

Cenubi Amerikadaki harp 
için tavassut 

VA»I •;TON, 8 (A.A.) - Haber 
verildiğin~ göre, Amerika hii<ômeti, 
diğer Amerika cumhuriyetlerile lı.iNk 
olarak, Bolivya j,le Pazaguay araııncla
ki harbe nihayet vennek için tava.aıutu 
kabul etmişl!J. 

Öz türltçe 

Yörük kızı 
ÇORUM, (Milliyet) İkinci 

tefrinin ılık güneti, Köse dağlan· 
nın, köseletmit kanatlarında dam
la damla, e.'J'ie eriye kızıll&fıyor .. 

Çetin, yorucu bir geziften ötürü, 
yüruklerin çadırında tüneyoruz ... 

Bize, misafir ağırlmanın özenli 
örneklerini gösteriyorlar. Kat kat, 
çatılmıt çıraların titrek aydınJığın
da yağız yüzleri, gür kalın kaşları 
güçlükle seçebiliyorıuz. 

Dirgi, 'Yenteklerle dolu. .. Oflaz 
Toyga çorbası, dağarcık peyniri, 
kekimsi kekimsi burculanan yağ, u 
cak sıcak bazlama. .. istekli istekli 
atrJtırryorm. Bir teviye çekingen 
çekingen söyleniyorlar: 

Kusura kalmayın, Gayri ... . .. . 
Selman ağa, tevatür saz çalıyor

du... Oba, arasında ünlenmif sev· 
dalı bir ihtiyardı. iri, kara gözle· 
rinin yengin bir otu vardı. Sazına 
sarıldığı çağ, günetten pul pul, 
yapmıf özütlerde kıvançlı kutlu 
kalığı enginleşti. 

Bütün yeğoitler, bir yalvaç u.y
~aiyle onu dinliyorlardı. 

Gönülden, gönüle Çefit s:e.it ıtık· 
lar yıınryordu. 

Gözlerim, yön yön, çevrelendi. 
Bu, bizim olan kalıklarda kendi 

l>eııliğimizi, kendi kendimizi görür 
gibi olduk. Ve bu cotkunlu 'dan
maklığmca: 

- Çal • dedik - Selman ağa, çal .. 
• • • 

Çadınn içi, Lir ıez 1'Jklqır, 
renklqir, boranlaşır gibi oldu! 

Baktnn, bu, bir YöROK KIZIY-
01 •• On betini,_ ·~ Jnci 
düzenli, ak ak, difleri kor gibi ya. 
DUi lmıl dudakları vardı. Süzıün 
pderinde teVdalı menekfeler tİt· 
NfİJ'OMU. 

Batur delikanlılar onu, -1iye-
ıek JÜ)ründüler-· 

Yönlerine belana, eoyaal bir ilel
lemeyle: 

- " Saflıcakla ıe1mifainiz. ,, 
etti. 

Ono ,dil ve gönülle, 111, yanıt 
yerdik : 

- Sailıcalıı: bulduk... 
• • • 

Erten belirmeden atlarnıuzm ter 
kıiaini onarıyoııuz. • 

Dalga dalga, etin var .. 
Kırandan kırana at ~nıyo-

ruz ••• 
Anaiımda yöıük kızının menek· 

.-ıer UÇ11fllD ee"Vdalı MDı tineliyor .• 
Y&dellerde A.Iumı bulınut Kerem 
,ibi göneııçleniyorum. 

• • • 
Gönlümde ka.tmerleten köyünk

ler çeweleniyor. 
Biz, yörük kızı, bu; toprajm kız 

larma vdrawım: .• 

latanbul yeclinci icra memur 
Mukadd_,. Bahçekapıda ,,.._...ı 

hanı karıuında 41 ili 49 nurnarsl' 
ğazalara ınukim iken elyevm j 
bı meçhul Pandeli v ledi · 

El .. ni KaHopulodan 24-7-931 
!erinde ıeraiti muayyene dair~ 
sene vade ile istikraz ettiğinl:ı: ı.;.ıı 
lira mukahilinde dainci mum j'c 
rinci derecede ipotek olan 1 taııb 
çekapıda Mehmet Geyl.ani r.ıaııa:' 
Bi.iyükdt:mir a;n caddesi de c .. ki 
kerrcr 12 12 mükerrer 10 yeni 41, 
47, 49 numaralarla murakk-.JJJ tsb 
mnğazalan muıtemil kiırgir haıılll 

yedi hiıse itibarile iki hıucai de 
demı tediyesi hascbile rehnin 
rilme yolu ile yapı!an takip u• 
rafınıza icra ve iflas kanununUO 1 

CJ maddeaine tevfikan tanzim ve 
tebliğ gönderilen ödeme emrinde 
ı:-in verdiği n>e§ruhat ikame • 
meı;huliyeti anlaşdmıı ve ödeıfll' 

deme emrinin bir ay müddetle 

tebliğe karar verilmifl:ir. Tan'hi 

itibaren nihayet bir ay zarfında 

yet on gün zarfmda müracaatla 

tamamına veya bir kısmına veya 

lmın takibat icrası hakkında bir 
nız varise yazı ile veya ıilahen d • 

mÜracaatla 934-5148 dosya n 

bildirmeniz liızım gelir. Akai 

müddetinde borç ödemneue ••1' 
olunmazsa merhunun aatılacaiı 

olmak ve 2004 numaralı icra "' 

kmıununun 146 ıncı maddesi . 

tevf'ıkan tebliği muktazi ödenıe flll' 
liğ makamına kaiın olmak üzeİ'e 
)onur. (5629) 

İstanbul be§inci icra c:laire.....ı
Bir alacağın temini için evv~ 

edilip bu keITe ıatııa karar v~ 
yayi beytiye 12-12-934 ~ 
saat 14 de Beyoilu Büyiik Ba1"" 
kağıncla 25 No. lu hanede açık . 
ile •tılacağındaıı, taliplerin y_.
ıuata mahallinde hazır butıı.....ı-1 
olunıa. (5630) 

Uolı:üıdar icra memurluğuııdıııl : 

Bir lıorçt.ı dalayj malıcuz 'IC 

çevrilmai mubrer armut ve .,.,. 

ne llY"• ve Wı-e fidıuıılarmnı 12-1 

tarihine müsadif çarf&D!l>a güıııİİ 
9 dan 11 re kadar Çenıetı.;;y;nıcl' 
kir ~inde tiitüncü 

babçeainde açık arttmna .~ 

f•tmıbul clönliincü icra -url 
elan : 1 - TamMDIDa ilıi bin iK 
kırk akı lira kıymet kuilmit cılııl'. 
tihte Çarfamba Beyceğez matıall ... 
•okağmda eski 20 yeni 48 lııapU o#f 

harita nmnaral.ı yarını lrarırir 
mamı. 2 - Ve yine ayni mah.U. 
lrakt.a tamaımna bin clört yiiz d 
tı lira yiımi lıeı kunıf kıymet 
olan etki 22 yeni 50 bpu ..... , 

numaralı Ye 48 namaralı h.- ile 
terek clİY1ır ile me balıçe ban.
mı. 3 - v .. yine eski 52-2 ydli ,, 
maralı (ve kayden eıki 24 Y~ 
bpu ve 5 harita numaralı yüz fi":, 
metre muralıaında Beyceiiz v• 
...ıa.kiannm kötesinde ve dıvar 11' 
dut tamamı ikiyüz kn4r iki lira · 
ilİlmİf •sanın t:amsıu.4-Yinıe;:, 
a.atcle .. Değirmen aokaimda ,, 
nıi 6 numaralı IOkalı: tarafı .ı...
bat içja.cle ilD kuyu ile yemİf 
müıtanıil bin otnz Hlôz buçuk llt" 
met kesilmiı - t-•· ı;,.., 
yine ayni mahalde Halaç akı....,"'.'" .J 
lı:i ve yeni 20 numaralı mlihez rJt# 
oclalan muhte.i clört yGz clok
lira tn,met ı.e.ilmlı !annen aı.td,_ı 
tamamı artırmQa konu".::.-:"ııll' 
llmibiade fW ı • ıler.i 
larak 15-1-835 taribincle m~ 
sü•ii .at 14 ten 16 ya luıW J 
dördiimi icnı ........... 
~,.. ........ ichı :rıw-1" 
çak t • et elı'9ll aı-. Bir ..... 

si. Belediye, v akil icareai ahcf1" 
:Ar&rma bedeDeri lı:esiJmlı ~ 
... yetİmf lıetı.ftııi lıaldllfn -". 
loııdııwloı 1ımu h- ,......_....,. 

- - - .......ı- talıatlert ~ malı: üzere artnmalar on foet ..... 
1 ... 30-1.aM milline~ 

........ ıinü ayni Matta • cGIJ ':'.,al 
Werine lıaalanuı ~· .,,., 
-1ı icnı ka anan 126 -"" '# 
... teıfılraa ipotek rabiJıi al• : _a.111 
difer aWıadarlarm ve irtifak .,..... ' 
lıiplerinin gayri -ımıı. 

heldanıu ve llmlllİyle faiz -
dair olan iclclialanm ~ • 
ile yİnnİ sün içinde icra cllıiı_,. 
rilmeleri lizımclir. Akai halci• 

kinuna göre hareket etmeleri 

fada malUnıat almak 
934-3804 cloaya nwmrıııile -...: 
mize muracaatlan i in olu•ıll' 



İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanlan. 

Müteahhit namı hesabına 
3500 kilo sabun pazarlıkla 
alınacaktır. Eksiltme giinü 
ıs. 12-934 cumartesi saat 
16 dadır .Bağlantısını görmek 
İsteyenler her gün ve eksiltme 
Ye gireceklerin belli gÜn ve 
saatta birinci pey paraları ile 
Çorludaki Komisyona gel· 
ıneleri. (702) (8386) 

• 
Pazarlıkla 4000 kilo pirinç 

alınacaktır. Eksiltme giinü 
9 Birinci Kanun 934 pazar 
g\inü saat 15 dedir. Nümune· 
6İni ve bağlantısını görmek İs· 
teyenler her gün ve eksiltme· 
Ye gireceklerin belli gün ve 
saatta birinci pey paraları ile 
beraber Çorludaki Komisyo
numuza müracaatları. (703) 

(8387) 
" .. 

İzmir Reşadiye hangarı Ö· 

nüne beton arme ray mesnet· 
leri ve pist inşası kapalı zarf
la münak::ıı:aya konmuştur. 
~artnaıne ve keşiflerini her 
giin oğlcdP.n sonra ve müna· 
kasaya ~irfcc!clerin 31-12-93'i 
Pazartf'Si günü saat 10,30 da 
leıninatlaı·ile birlikte Anka· 
tada I\1i:li Müdafaa Vekaleti 
racaatları ve teklif zarflarının 
s- tınalma komisyonuna mÜ· 
ihale saatmdan en az b"r sa:ıt 
e"vcl Komisyona verilmesi ak· 
si halrle zarflarının kabul ccJiJ. 
ıncyeccği. (692) (8391) 

* İki takım ameliyat cadırı İ· 
l<' 46 adet seyyar hast~ne ça
,clırı kapalı zarfla satın alına
caktır .İhalesi 31-12-934 pıt· 
zartesi günü saat 14 dedir. İs l 
tekJilerin A.nkaı-ada Milli Mü
d:ı.faa Veka!eti Satınalma Ko
rn'syonuna müracaatları. 
(G99) (8396) 

Bayramıçtaki Kıt'ata tes· 
lirn edilmek şartiyle ve piyasa 
ııazarlığiyl.! 1 2-12-934 de saat 
13,3 a 4000 kilo Zevtin ya
~h satrn alınal"ağından taliple
rin belli gÜn ve saatte Satın
alına komisyonuna müra-
caatları. (698) (8388) 

• • • 
İhtiyacatı t\ıkeriye İçin ka· 

Palı zarfla münakasaya konu· 
lan 175,000 kilo arpaya ihale 
günü olan 5-12.934,tarihinde 
:alip çıkamadrğından bir ay zar 
fında pazarlı!tla satın alınma
sına karar verilrr,iştir. İhalesi 
12-12-93ı çarşamba günü 
saat 16 dadır. Evsaf ve şerai
tini görrr.ek isteyenlerin her 
ffÜn pazarlığa iş~irak edecekle
rin de belli gÜ.'l ve saatte temi
natlariyle birlikte T ekirdağm
da satın alma komisyonuna 
ge'meleri. (697) (8389) 

Bayramıç Fırka Kıt'atına 
teslim edilmek şartiyle ve pi
l'asa !)azarlığıyle 12-12-934 
tarihinde saat 13,30 da 4000 
kilo Salamura Beyaz Peynir 
satın a!macağmdan taliplerin 
belli ı?ün ve saatte teminatla
riyle bi 'kte B:ıyramıçta Fır· 
ka satmalma komisyonuna 
ge'ıneler·. (694) (8390) 

• • • 
Bayranuçt ki Fırka kıt'atı

nın ihtiyacı olan 200 ton sama
nın münakasayı aleniye sure· 
tiyle alınacağı hakkında ihale 
g\inunde talibi zuhur etmedi
ıiinden 11-12-934 tarihine mü 
sadif salı giinü saat 13,30 da 
satın almmak üzere pazarlığa 
konmuş olduğundan taliplerin 
belli gün ve •aatte teminatla
riyle birlikte Bayramıç Fırka 
Satınalma komisyonuna mÜ· 
racaatları. (695) (8392) 

• 
Niğdedc bulunan kıt'aların 

ihtiyacı icin 100 ton eığır eti 
ile 24, 1 O <

0 

o koyu!l eti k3 -
Palı zı-rf u u"ivle münakasaya 
ko \11 tur. lhales; 23 - 12 • 
934 Pıız r ~ü ·· s at 14 tc Niğ 
de F S • ,.'ma korı':;,"o~u:ı
d::\ ,.,.... .... .. ft\ ('to'c•;ı ... r 

,,..· .. 1 --,·#". -, .. v ....... ı, o.J 

numuzda görebilirler. İstekli· 
lerin Ticaret Odasına kayıtlı 
olduklarına dair şehadetname· 
lerini teklif mektuplarına lef
fetmeleri lazrmdır. Kanunu 
mahsusuna tevfikan verilecek 
teklifnamelerin ihale günü sa· 
at 14 ten evvel komisyona ve-
rilmesi. (668) (8235) 

9747 
• • • 

Bayrarruçtaki kıt'atırun ih
tiyacı olan 350000 kilo sa
manın ihale giinünde talibi zu. 
hur etmediğinden bir hafta 
müddetle temdit edilerek pa· 
zarlığa konmuştur. Yevmi 
ihale olan 10-12-934 tarihin
de saat 13,30 da satınalma ko 
misyonuna taliplerin müracaat 
lan. (693) (839S) .. . . 

Bayramıçtaki kıt'atın ihti
yacı olan 219000 kilo arpaya 
ihale gününde talibi zuhur et
mediğinden bir hafta müddet
le temdit edilerek pazarlığa 
konmuştur. Yevmi ihale olan 
salı günü saat 13,30 da satın 
alma komisyonuna talip1erin 
müracaatları. (696) (8393) 

Bayrarruçtaki kıt'at için 
12-12-934 de saat 10,30 da pa 
zarlıkla 350 adet Kadana 100 
:ıclet Katır 150 adet yerli bi
nek yuları satın alınacaktır. 
lııtekli1erin Bayramıçta satm
alma komisyonuna müracaat-
ları. (700) (8395) 

• 
Acık eksiltme ile 11 bin kü-

sur kilo sabun alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 27-12-934 per 
:,;embe günü saat 15 dedir. Bağ 
lantızmı görmek İsteyenlerin 
her gün ve açık eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat
ta birinci pey paraları ile Çor
ludaki Komisyona gelmeleri. 
(701) (8385) . " . 

Ankara kıtaatı için Otuz 
Bin kilo Zeytin yağı kapalı 
zarf usulile 10 - İkinci Kanun-
934 Pazartesi günü saat 14 de 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek için her 
gün ve münakasaya girecekle
rin belli saatten evvel teminat 
mektuplarile Ankarada Satı -
nalına Komisyonuna gelmele-
ri. (617) (7869) 

9637 ... . .. 
Pınarhisar Kıtaatı İçin 

~21,920 ki!o Arpa 9-12-934 
saat on dörtte kapalı zarfla a
lmacal<tır. Taliplerin şartna
mesini görmek için her gün 
ve münakasasına iştirak ede
ceklerin belli saatinden evvel 
Vizede Satınalma Komisyo
nuna tekliflerini vermeleri. 
(623) (7883) 9638 

••• 
Acık eksiltıne ile 83146 

kilo yemlik yulaf alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 25- 12-934 sa
lı günü saat 15 tedir. Bağlan
tılarını ve nümunesini gör
mek iEteyenlerin her gün ve 
eksiHmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte birinci pey pa
ralariyle beraber Çorlud ki 
Komisyona gel-neleri. (677) 

(8270) 9783 
• • • 

Kapalı eksiltme ile 278550 
kilo yemlik arpa alınacaktır. 
Eksiltme günü 25-12-934 salı 
günü saat 16 dadır. Bağlantı
larını okumak isteyenlerin 
her gün Çorludaki komisyona 
Ankara ve İstanbul Levazım 
Amirliği satınalma komisyon
larına uğramaları ve kapalı 
eksiltmeye geleceklerini birin
ci pey paralariyle Çorludaki 
Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. (676) (8283) 

97&1 
• • • . 

Belli olan pazarlık günün
de pilavlık pirince yine İstek
li çıkmadığından eksiltmesi 
11-12-934 salı günü saat 15,30 
~a hırakılmışhr. Bağiantısı 
eskisi gibidir. İsteklilerin ek· 
ti'f..-.a fY;;"'iinrl~ bir!nci ney 

r,~::-:ıbr]e b !"ab<>r Çorludaki 

~,, ....... .,.., ........ 
MiLLiYET PAZAR 9 KANUNEVVEL 1934 

/ · ... ı ___ ıs;.T-A...,N....,B._U_L_B_E_L_E_D_l_Y_F.S_l_İ_LAN __ L_A_RI _ __.ı 
Tercümanlara: 
İstanbul Belediyesi."lden : 

Se: .. yah gezdirmeyi kendisine iıı edinen tercümanlar ıçın 
dersler açılmıştır. Bu derslerin sonunda yapılacak imtihanı 
kazananlara yeniden vesika verilecektir. Eski vesikalar geç
miyecek, yeniden vesika alına yanlar tercümanlık edemiyecek 
tir .. Derslere girmek isteyenler 10-12-934 pazartesi gününe 
kadar Belediye Turizm Müdürlüğüne gelip adlarını yazdır. 
malıdır. (8323) 

Eliziz Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Nev'i 
Altılık Santral 3 Adet 
Dıvar Telefonu 6 Adet 
Beşlik Komitatoı 2 Adet 
İki Manyato zili 2 Adet 
Mikrofon Zarfı 5 Adet 
İkilik Kordon 10 Metre 
Dörtlük Kordon 1 O Metre 
Laklanşe Takımı 20 Adet 
Nişadır 10 Kilo 
Tutya 50 Adet 
Tel 8000 • 12500 Kilo 
Fincan 2000-4000 adet 5 cantimlik 

Yukarda yazılı telefon malzemesi (27 44 liraya kadar) 
pazarlıkla miibayaa edileceğinden isteklilerin Elaziz Daimi 
Encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. (8375) 

1 !f.t' 11tı:l Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 1 
Bir No. lı Dikim Evi için likan 15-12-934 cumartesi 

24 kalem Makina parçalarına günü saat 14 de pazarlıkla a-
talip çıkmadığından 11-12- lınacaktır. İsteklilerin teminat 
934 salı giinü saat 14,30 da pa- larile birlikte Tophanede Sa
zcrlıkla alınacaktır. İsteklile- tınalına Komisyonuna gelme-
rin teminatlarile Tophanede leri. (679) (8398) 
Sabnalma Komisyonuna gel- • • • 
meleri. (662) (8274) 1 Hastaneler ihtiyacı için 

••• 
Topçu Atış Mektebi için 200 

adet hamam peştemalı ve 
600 liralık yatak yününe talip 
çıkmadığından 11-12-934 salı 
günü saat 15 de pazarlıkla alı
nacaktır. İsteklilerin temi. 
natlarile birlikte Tophanede 
Satmalma Komisyonuna gel-

9792 1692 adet sırlı kapaklı süt ka
bı, 200 adet sırh kapaklı su ko 
vası, 290 adet sırlı ördek, 193 
adet sırlı oturak, 100 adet sür
meli oturak, 200 adet çinko su 
kovası, 1800 adet aleminyom 
maşraba talip çıkamdığmdan 
15-12-934 cumartesi giinü 
saat 15 te pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin teminatlarile 
Tophanede Satmalma Ko· 
misyonuna gelmeleri. (678) 

meleri. (665) (8279) 
9793 

••• 
Levazım Amirliğine bağlı 

kıtaat için 32 ton Sabuna veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlığı 11-12-934 salı giinü 
saat 14,15 de yapılacaktır. Ta 
tiplerin teminatlarile T opha· 
nede Satmalma Komisyonu· 
na gelmeleri. (675) (8363) 

9905 
• • • 

Ali Naciye teklif e<lilen ya hür 
riyet ve ölüm kitapların 300 
adedi 15-12-934 cumartesi 
günü saat 14,30 te pazarlıkla 
alınacaktır. İsteklılerin temi
natlarile Tophanede Satmal· 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(677) (8397) 

• • • 
Askeri Tıbbiye mektebi i

çin 630 takım pijamaya talip 
çıkmadığından münakasası ta 

lıt. asliye mahkeıneleri birinci yenile- ı 
me bürosundan : 4 Kanunuevvel 933 ta-

• • • (8399) 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için müteah
hit namı hesabına alınacak 
747 ton lavamarin kömürüne 
talip çılanadığmdan 15-12-
934 cumartesi giinü saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin teminatlarile 
Tophanede Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. (676) 

••• 
(8400) 

Maltepe Askeri Lisesi için 
750 takım pijamaya talip çıkma 
dığmdan münakasası talikan 
15-12-934 cumartesi. giinü 
saat 14 de pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin teminatla
rile Tophanede Satmalma Ko 
misyonuna gelmeleri. (680) 

(8401) 

İstanbul kumandanlıg~ ı sa -
rihinden evvel ikame olunup lstanbul a,.. trnalma komisvonu ilanları 
!iye ı ci ticaret mahkemesinde derdeo- M.M. V. Merkez İhtiyacı İç 
ti rüyet ve Şükrü ile Radiçiç arasında in 5 Fayton münakasa sure
mütakevvin dava dosyasının ycni'.enmesi tiyle satın alınacaktır. İhalesi 
için verilen beyanname ve gönderilen da· 26-12-934 çarşamba gunu 
veliyenin muhatabı Radiçiç ikametga• saat 14 tedir. Taliplerin şart
hmm meçhul olduğu beyanile mübaşiri name ve pilanmı görmek Üze. 
tarafından bila tebliğ iade cdilm:ı ve 20 re her gün Fındıklıdaki sa 
gÜn müddetle ilanen teb!iğat ifasına ve 

tmalma komisyonuna müra-

7 , 
Ağız, mikroplar için açık bir kapıdır. 

Bu kapıyı RADYOLIN 
ile muhafaza 
altına ahnızl 

En maruf dit tabiplerinin iyi bir 

d~ macununda aradıkları vanflıu 

tunlardır: 1 -· Ditin minasmı çiz. 

memeli, 2 - Hamızi tahammürle

re mini olmalı, 3 - Mikropları öl· 

dürmeli, 4 - Diş etlerini kuvvet -lendirmeli. 

Bütün bu vasıflara malik olıı.n 

RADYOLIN ağızda bbbm i,ı:edi

ği hizmetleri görmekle kalmıya • 

rak diflerinizi parlabnak suretile 

güzelliğinize de hizmet eder. 

RADYOLİ 
Kullanınız 

Türk Maarif Cemiyetinin 
BÜYÜK EŞYA PiY ANGOSU 

Çeki, tarihi 14 KinununevveJ 1934 bir bilet 1 lira 

İkramiye Kıymeti 23000 liradır 
1 adet 
1 .. 

1 " 
2 " 
2 " 
4 " 

3000 liralık 10 adet 100 liralık 

2000 " 20 " 50 " 
1000 " 50 " 20 " 

750 " 100 " 10 " 
500 .. 1000 " s ,, 
200 .. 4700 " 1 " 

Biletler her yerde &atılmaktadrr. 

9592 

Istanbul -thalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

741 lira 15 kuruş bedeli keşifli Samsun Gümrük Baş 
müdürlük binası Şimal kısmın da İnşa edilecek ihata duvarı 
ile 772 lira 31 kuruş bedel keşifli keza mezkUr Bil§ müdü
riyette Rezerveli eşyanın hıfzı için yapılacak anbar müna· 
kasa ve ihalat kanununun 18 inci maddesinin A fıkrasına 
müsteniden pazarlıkla münakasaya konulduğundan talip o
lanlarm 15 Kanunuevvel 934 cwnartesi günü saat 15 te İstan 
bul ithalat Gümrüğünde müteşekkil komisyonu mahsusa 
müracaatları ilan olunur. (8037) (9597 

Deniz Lev zım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

700 ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarfla eksiltmesi 
24 Birinci Kanun 934 pazartesi günü saat 14 de. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan 700 ton Rekompoze kömürü yukarda yazılı gün 
ve saatle ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini gÖnnek iste
yenlerin her gi.:n ve eksiltm~ye gireceklerin de o gün ve saat
te Kasnnpaşada Deniz Matbaası karşısındaki binada kain 
Komisyonumuza müracaatları. (8156) 

9700 .. ' 
Universite Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık komisyonundan: 

1 - Üniversite Teşrih, Ensaç binasında yapılacak olaıı 
tadilat, tamirat ve sabit, müt eharrik mobilya işlerile linol
yom döşeme kaplama işleri olbaptaki şartnamesine tevfi
kan toptan ve kapalı zarf usul ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Talipler bu işe dair dosya ve resimlerini Üniversite 
Mimarlığından tetkik edebilirler. 

3 - Eksiltme günü olan 23-12-934 pazartesi giinü saat 
15 te eksiltme Komisyonunda hazır bulunmaları. 

4 -Taliplerin yukarda yazılı işin bedeli k~fi olan 
20474 lira 12 k,uruşun yüzde yedi buçuk teminatlarını ihale 
giinü saat 12 ye kadar Üniversite Muhasebesine yatırmış ol-
maları laznndır. (8149) 9709 

29-12-934 tarihiJT müsadif cumartesi 

caatları. İhaleye iştirak edecek s ı• • d A k " s t 
lerin teminatlariyle birlikte baılanılmasına karar verilmit olduğun-

gÜnÜ saat 15,30 yenileme ımıamelesine e ımıye e s erı a ın 
vaktinden evvel komisyonda dan mezkur ı:ünde yeni postane bina- K e d 

unda kain 1 inci yenileme bürosuna ,e1. ha~~:~ıunmaları. (35931 Alma omısyonun an : 
mediği takdirde 2367 numaralı kamın ah 

kamına tevfikan yenilemenin gıyabında 1 _ Aşada cins ve mıktarlan gösterilen yiyecek maddele 
yapılacağı ilan olunur. <5635> r Kimyager 1 rin hizalarında yazılı münakasa §ekilleriyle gün ve saatlerde """"------"'9!!! ........ ..,.........,.... ... 01 HÜSAMEDDiN satm alınacağından isteklilerin ihale günlerinde muvakkat te-

l Tam idrar tahlili 100 kuru!jtur. Bilu- 1 minatlariyle Selimiye satm alma komisyonuna gelmeleri. Komisyonumuza gelmeleri. 
(682) (8305) 

••• 
İki numaralı dikim evi için 

300 kilo ince makine yağı 
11-12-934 salı günü saat 15,30 
da pazarlıkla alınacaktır. İs
te' 'ilerin teminatlariyle birlik
te Tophanede satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (666) 

8282 9826 

1 mum tahlilat. Eminönü EmLik ve Ol 2 _ istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebi-, !I Eytam Bankası ka~r.ımda İzzet B.~ı lirler. (8044) 
Cinsi . Mıktan Münakasa Gün 

la. 2 inci ifw memurluğundan : Müf- Tarihi 
liı Yavan Murat oğluna ait yazıhane Nohut 33000 17 -12-934 Pazartesi 
eıyası ve yazı malcinaaı 12-12-934 çar- Bulgur 39000 17 -12-934 Pazartesi 
ıamba ıaat 10 da Sultanhamamında To- Mercimek 13000 17-12-934 Pazartesi 
palyan hanında satılacal<br. isteyenlerin K.Fasulya 50000 19-12-934 Çarşamba 
mahallinde hazır bulunmalan ilan olu- Pirinç 49000 19-12-934 Çarşamba 
nur. (5645) 

Saat Münakasa tekli 

14 
14 
14 
14 
14 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

!>6C 1 



• • 
~ 

• 

iadise yapnn kitap 

Avrupada Otomobil 
ile 9000 kilo etre 

Yazan: A. ŞUkri.i. ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanni 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

~itap battan sonuna bdıı.r
adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrii Esmer arka 
da.,nnız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten ~ göriifler ve 
imibalar hi.sıl ve bunları mu
vaffakiyetle tesbit eıtmiftir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken msan bu 
memleketleri geziyormuş gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika
larda kendinizi ııeyalıat etmit· 
siniz zehabına kaprlacakamız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadrn, eritek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap o:. 
mUftur. 

~! 
,Jlu, ·~ 

•vAPU CULUK 
TURK ANONiM ŞlRKETl 

1ST ANBUL ACENT ALICJ 
Linwın Han, T.JJon: 22925. 

-T rahzon yo!u 
S k •apuru 9 

8 arya Kananue•v~l 
PAZAR ı-ünü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, 1 ne bolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 
bunlara ilaveten Of. Ye Sürmeneye 
uğrayac;ıktrr. 

veriyor 
Adres : Cağolğlu Uğur giteıi 

Ömer R. UGUR 
Hiçbir yerde tubeıi yoktur. 

• 
lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müflis Kitapçi Adolf Pilatenerin iflas 

iıinde a!acaklıların toplanmaya daveti 

talep edilmiı olmakla alacaklılann 

15-12·934 cumartesi ı-ünü saat 14 de 

dairede hazır bulunmalan ilan olunur. 
. (5644) 

Kayıeri ıulh hukuk mahkemeSinden: 

Kayıeri tüccarından müteveffa Çadırcı 

zade Hacı Hasan metrukatına ait def. 

--~ TIF O Hİ L ~-
Dr. Ihsan Sami 

• ter tutulmakta olduğundan borçlu, bil. 

kefale, doğrudan doğruya alacaklı olan· 

]arın i:k ilan tarihinden itibaren bir ay 

zarfınd.\ Kny&erı ıulh hukuk malıkemes i

ne müracaatla borç ve alacakları nı kay • 

dettirmeleri il.'in olunu.·. (5627) 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu. 
tulmamak için ağızdan alınan tifo hop 
!arıdır, H iç rahatıız lık vermez. Her· 

.,. kes alabilir. Ku~usu 55 Kuruş . 

9773 

l\tlLLIYET PAZAR 9 KA1,.uı'ıı::~·1·CA .. ''"1-::l3.. ·~- • 

Vitamin 
Kal~ri 

Gıda 

Kuvvet 
Kudret 
Kan 
Can 
Hayat 
Sıhhat 

Neş'e 

Nefaset 

z oları •• 
....._~'11!"'""1- Arpa özU 

Yulaf ıızu 

irmik özü 

TDrlD CzD 

Pirinç özü 

Çavdar nzu 

Nişasta nza 

Patates nzu 

Mercimek özD 

[ayaz Mısır ÖZ a 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktınnıyarak 

değittire değittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem
mel özlü unlarla yavrularınız ne,el , sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olur
lar. Çabuk büyürler, çabuk di~ çıkarırlar, ke-miklerı kuvvetlenir, ishal 
olmazlar. HASAN öZLO UNLAR! LE YAPILAN MAHALLEBl ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların •e pür l!'lerin ve yemeklerin lezzetine pa. ' 
yan olmaz. Haaan Ecza deposu. Taklitlerinden sakınınız. flaMUI marka 
sına dıJıhat. 

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 111• 

rufma 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9 cu amıfına 
116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin
ci sınıflarına da bir nuktar tal ebe daha alınacaktır. Onuncu 
ve bilhasga onbirinci sınıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
tır. 

2 - isteklilerin mezkfır 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 sınıfların bü tiln derslerinden imtihan edilir· 
ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe alı 
nırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hakkında aynı 
muamele tatbik edilir. 

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

5 - Sivil Liselerde ilanali olanlarla amıftan dönenler a· 
lmmaz. 

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

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

8 - Evra~ mektebe giden talebe mektep tarafından da
vet vuku bulmadıkça mektebe gİtmemelidiT. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilmemesi.ııden dolayi . mektep idareleri 
mes'ul olmadığı gibi avdet ma sraflarmı da kendisi vermesi 
lazıiiıdır. : 

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

be çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattınlır. 
Ve Sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan görülmezlerae mekte 
be alınmaz. Bu gı'bi Talebenin dönmüş masrafları da kendi
lerinı- aittir. 

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

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 
ları emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

f İnhisarlar U. Müdürlü~ündenı f 
(4300) a d Emaye taklidi bayi levhası satın alınacaktır. 

Elektrik makpuzunuz 
·çok mu pahalı? 

~~~~;;ı 

Ampullarını 

Kullanınız. 

Azami tenvirat 
Asgari sarfiyat 

Beykoz 

Sağlam, 
Kunduraları 

güzel, ucuz 
Beykoz Kund 
Beykoz Ku 
Beykoz K 
Beykoz 
Bey 
Be~ 
Be· 
B 

Beykoz 
Beykoz 

• • • 
yınız 

Giyiniz 
rı Giyiniz 

Beykoz aları Giyjniz
1 

Erkek.d. Kadın, Cocuk 
SUMER BAtfK 

Yerli Mallar Pazarları 
HiLAL DlV AR T AKVIMLERI 

En doinı takTiıa malliaabnı Yerir. Aylana bqlangıç Ye bitim· 
lerl, güaler, uyılı ılaler, uatler, namu: vakitleri uulı bir lı.uap 
neticesidir. 

Fiyah: Büyük boy 25, Küçük boy 17,5 kuruştur. 

--~Kanaat kitaphanesi----Taliplerin r.. :.:nune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlı· 
ğa iştirak etmek üzere 10-12-934 pazartesi giinü saat 
14 te yiizde ·ı,5 teminatlariyle beraber Cibalide Levazım ve 
Mübayaat Şubesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (8134) 

--- Ôkıürllkler çok defa tehlikeli haıtalıklar g5ıtarir --11111 
9681 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

934 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 4497 rea· 
mi elbise ve şapka ile 1196 ugari, azami 1296 kaput ve 
293/ 316 talwn sivil elbise kapalı zarf uauliyle ve 20 gün müd
detle milnakasaya konulmuştur. 

Münakasa müddeti 18. Kanunuevvel - 934 Salı günü sa
at ikide hitam bulacaktır. Taliplerin bu vakta kadar usulü 
veçhile tekliflerini teminatlariyle birlikte Umum Müdürlüğe 
vermeleri ve şartnamesini gör üp almaları için müracaat ey· 
lemelc ilan olu:;ıur . (8197) 9755 

Umumi Neşriyat ve Yazı işle ri müdürü Etem izzet CENJC;:. 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş • 

• 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önüne ıcçerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler ile göğüs 

nezlelerini kıt'iyycn geçirdiği gibi nefes darlığın• da çok faydası vardır. 9772 

Esnaf teşkilatı Başmurakıplığından: 
(lstuıbul Dokwnacı, Yazmacı Ye lşlemeciler San'atki.rları Cemiyeti) nin is· 

til'a eden idare heyetinin yeniden seçimi 9-12-934 pazar ırünü saat 10 dan 12 ye 
kadar Çalanakçılarda Büyük Yeni Han 38 numarada ve 13 ten 15 e kadar Ak· 
aarayda Ebneydanında Demir Ustanın dükkanında yapılacaktır. Cemiyete men· 
aup dokumaa, yazmacı, iılemeci, trikot ai, çorap, ajur ve emsali yapanlar ve sa· 
tanların intihaba iıtirak etmereri lüzumu ili.n olunur. (5530) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Tophanede Topçular caddesinde 363 ve Necati bey cad• 

desinde 423, 433 No. lı dükka nlarm açık arttırma ile kiraya 
verilme işi bir hafta uzatılmıştır. isteklilerin 12-12-934 çar· 
:;amba günü saat on dörtte pey akçelerile müracaatla!'. (M) 

(84.1:i) 



Avrupa Afyon karteli yu· 
muşadı, yeniden müzakere 
açılmasını istedi, Japonyaya 
yeni satışlar yapıyoruz. 'Sahip ve Başmuharriri: Sürt Meb'usu MAHMUT.' 

Ameri'kada mektep ta1ebe. 
lerine kadar uyuıturucu mad· 
deler satan büyük bir kaçak· 
çı şebekesi yakalanmıştır. 

f'!ATI 5 KURUŞTUR. 

Italya 
Habeşistan 
Afrika'nın büyük Avrupa ülke· 

leıi arasında paylqılmuında ba
fl lli\ buyrukluğunu koruyan yalnız 
lıir Habetistan kalnııttır. Koca Af
tika'nm batka parçaları, fU ve bu 
Avrupa ülkesinin eline geçmİftİr. 

Habetistan bugüne değin batı· 
lıa buyrukluğunu korumakla be
raber, üç büyük kurultağm Afri
lca' daki topraklarına komtudur. 
Bir yandan İngiltere ile, öte yan· 
dan F 11&11:ız Somalisi ile, batka 
l'andan da İtalyan Somali'ıi ve 
Eritrea ile .•• 

Afrika' da en çok toprağı olan 
lıu üç kurultak arasına aıla91p ka· 
lan Habe9istan, bir entrika kayna
ğıdır. Bu üç kurul taktan biri, ara 
•ıra, Habetiıtan'ın bir parçasını 
koparmak ister. 

Bir aralrk İngilizler Sudan' a hi· 
tişik olan parçayı ellerine geçiİ-· 
lııek istemitlerdi. Sonra ltalya'nm 
doğu yanlarına göz koyduğu her
kesçe bilinen bir ittir. 

Son günlerde İtalya ile Fransa 
'1-asında bir anlatmaya varmak 
İçin bir takım pazarlıklar yapıl
lııakta olduğu söyleniyor. Batı Av· 
~pa basınının yazdığına göre, bu 
l>azarlık arasında FranM ltalya'ya 
llabe9istan'ın bütününü de bmlk
lıııştır. Bu sözlerin doğru olup ol
tııadığı bilinememekle bera:ber, 
llabetistan ile ltalya arasında tel
l'azılarının bildirdiği smır çarpıJ

lltası kartısında herkes tatırıp kal
l:tıı9tır. 

Saygıdeğer okuyuculannıız iki 
i\indür Roma ve Adiıabaha' dan 
gelen duyumları gazetelerde oku
lııaktadırlar: Sınır çarpıfD18Sınm 
nasıl hatladığı bilinmiyor. Bilinen 
fUdur ki kanlı bir a&V&f& çok ben

ı:eyen bu çarpıtmanın sonun da alt

tıııt İtalyan ölmüf, dörtyüz İtalyan 
l'aralanmıfbr. Habetlerden ölen 
daJıa çoktur. Kimin suçlu olduğu 
helli değildir. İtalya Hab~leri suç· 
lu görüyon. Habe9istan ise, İtalya'· 
Yı protesto etmittir. 

İtalya'nın Hahetistan üzerinde 
llÖzü olduğu bilinmemit olsaydı 
lıu ;, y.;ı.lnız bir sınır çarpıtması 
olarak kalır ve uzatılmaya değ
llıezdi. Ancak İtalyanların, Hahe

fİlıtan' da eski bir ilitikleri vardır. 
liu ilifiklik, altmıt dört yıl geriye 
ll'İtınektedir. 1870 yılrnda · Assab 
kendini Habetlerden satın aldık
tan sonra, İtalyanlar, 1879 ve 1880 
Yıllannda topraklanın genitlettir
diler. Bundan rıonra daha çok ge

bitlemek yolundd;i çalıfDJalan 
lta)yanları Menelik ile kartı kartı
)'a getirdi. ltalyan'lar istedikleri 

kıı.dar ilerliyememekle beraber, 
Nrika'da sağlam yerlettiler. Ve 
liab~istan için korkulacak bir 
lcoltlfu oldular. On dokuzuncu yüz
)'ı)ın sonundan beri İtalya Habe

tiıtan'm içerilerine doğru ilerliye. 

bıemit ise, bu, HabefleTİn İtalya'· 
)'a kal"fı kendilerini koruya.bilme
lerinden ziyade, Fransa ve lngilte
~·nin buna engel olmak istemele
tinden ileri gelmekte idi. 

Son yıllar içinde Habetistan'a 

lt<>lnfu olan bu üç kurultaktan hat· 
fca bir de Japonya belirdi. Japon
)'a Habefistan'da pamuk yetittir-

l:tıek için gem, topraklar kiralamı
)'a çalıtıyordu. ltalya'nm iki kurul. 

lak ile kartı kartıya bulunduğu ye
t~tınezmit gibi, bu uzak doğu ülke
•ıle de kal"fıl&fIDak istemediği her

k1 esçe biliniyordu. Bunun içindir ki 
talya'nın Japonya'dan önce dav· 

l"anmak i&tediğine inananlar var
dır. Bununla beraber bu sınır çar· 
})ıtmaf.ının içyüzünü ve bunun ar· 
~~smda n e bulunduğunu a nlamak 
1~ın bir kaç gün b eklemel. gerek
tır. 

A . Şükrü ESMER - - - ----- -~ -
Bay M. N. Conker 

<! Gaziantep mebusu Bny Nuri, Soya
c' olarak Conker adını a1mıttır Bay 

Onker'e yeni adı kutlu olsun. 

9 uncu sene No. 3175 PAZARTESi 10 K. EVVEL 1934 

Italya -Habeşistan kavgası 
• • 
ltalyanlar lngiliz - H~beş komisyonu 

sınır bekçilerine de sal~ırmışlar 
Stefani ajansı ise mitralyozlu, topl~ bin Habeş1i efradın 
lta1yanlara sa1dırdığını bildiriyor. lngilizlerin teşebbüsü 

Habe, hükümdarı ve maiyeti 
LONDM, 9 (A.A.) - UllunaLcle tanıfmdan yapılan rıaldmuayı I~te • 

bulunan ve .Hahefiatanla lırrgiliz IOIDa· renin, orada İngilizler .de bulunınaaına 
liıi araundaW •ımn çizıneğe çalıfıın rağmen, R.....,. nezdinde teşeıbbüıte bu. 
lngiliz • Habeş lııomiıyonuınm aıımr lunacaiı aaruJmamaktadrr. 
bekçilerine 5-12 tanlllnde tank, tayya- Romadaki Habeıistan maıla:batırüza. 
re ve topla sili.blı yeıii ltalyan kıtaatı n, bu ıa.ldırnanm, 1929 tarihli 1 tal -

ya • Habep.'t- antlatmamaa ve iki ül
ke . arasında aon .defa alınıp verilen dost 
lıık aağlıklanna aykırı clü,en bu bidi.
seyj tiddetle pn>tMto etmiıtir. 

Stelani ajansı ne diyor ? 
ROMA, 9 (A.A.) - Steiani ajan • 

aı bildiriyor: Adneıbabadan gelen td • 
grıİflar V alaal 1 tal yan mevziine Y"l'I -
Jaıİ taarruz hakkında tamamile yanlıı 
'Ve hu-i bir takını mak...dara miiate
nit haberler vermekte dev-. ediyor • 
ıar: 

Bu telgraflarda taarruzun lta:ly., -
!ar tarafından yapılrnıt olduğu ve bu 
flabefiıtan ile Ingiliz Somafui 
arasındaki hududu tahdit me • 
mur lagiliz - Habeş muhtelit komisyo
cıunun yanında bulunan muhafız lata· 
tara kaı-Jı yapıJmrı bulunduğu ve lta:l
yan lataatmın Haıbeıista.ım içeılerine 
doğnı ikrlemit oldukları "'bey .. ohm • 
maktadır. 

Biz fU ilci noktayı tasrih edebilecek 
Lir mevkide bulunuyonız: 

1 - T aarru:za ltalyanlann bıırılmmt 
oldukları haberi tamamile y...dıfbr. 

Vukuat şu •uretle cereyan elııniıtir: 
5 kanunusanide saat 17 de ltalyan ııo
malisinde kiin V alaal ismindeki ita) • 
yan mevzii..., karyı takriben bin kadar 
Habeşli tanhndan ani bir taarnız ya
pılnnfbr. Bu bin kifillk ktn-vet mitnJ. 
yözlerle ve toplarla müsellih buluımyor 

(Devamı S inci sehifedc) 
• ••• '''' ' ••• '' '' '' • ' ''' ...... ' '' ............ ···~·~··-...... ----....... '' 'IJ: • ' ' ..... ''.' ''''.' '.''' •• ' .. ' ••• ''' 

Seçim işlerine bugünden 
itibaren başlanıyor 
l çişler bakanının telyazısı 

Fırka Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Aydın, 
Sıvas, Kayseri, Samsun, Trabzon, Kastamo

nu ve Seyhandan Kadın namzetler gösterecek 
ANKARA, 9 (Telefonla) - İçi9ler Bakanlığı saylav seçimi it

lerine ait vilayetlere bir muhhra göndermi,tir. İç~ler Bakanı Bay 
Şükrü Kaya bu münasebetle yaydığı bir tamimde ezcümle demekted.r 
ki: 

"Geçen meb'us intihabatı esnasında bazı vilayetler kanun hüküm
lerinin tatbikında tereddüde düter ek istizah!arda bulunmutlardır. Ve
kalet bunlara verilen cevaplarla re sen yapılan tamimleri terfik ederek 
böyle bir muhtma tanzimini fayda! ı ve lüzumlu görmüttür.,, 

Öğrendiğime göre bu defa sayl ıw \seçiminin intihap kanununda ta
~n edilen müddetlerin asgarisi zarfında it görülmek suretile 59 ı:ünde 
bıtecek olan intihap işinin 30 • 35 gün içinde tamamlaıımuına ça.llfıla -
oaktır. (Devamı S inci sahifede) 

Başbakan 
Bugün dönüyor 

G. ismet İnönü Alpul 
lu şeker fabrikasında 

Başbakan Ankarada tu· 
tum haftasını açacak 
Baıbakan Ceneral ismet lnönü'nüıı 

bugün Edirneden ls••nbula ııelmeoi 
beklenmektedir. 

Batbakan l.ıtanbmda çok .., dura
rak yorgunluk alacaık ve akpm trenile 1 
Ankara'ya dönecektir. 

Batbakan Ankarada; tutum boıfta
ımm ilk günü çok değimli bir *iyle
Yit te bulunacaktır. 

Alpullu'da 
ALPULLU, 9 (Telefonla) - Ecir-. 

ne kız hoca melrtebiniıı bibra clelte-

24319. Tel. { Müdür : 2431&. Ya:r.ı i4leri müdürü : 
' ldare •• Matbaa : 24310. 

Türk ktalınlan Kadınlar Birliğinin dünkü. toplantısında 

Türk kadınları dün de coş
. kun tezahürat yaptılar 

l stanbul Kız lisesinde ve Kadınlar 
birliğinde yapılan kut/ulama 

Seçim hazır1ıkları da devam ediyor 
latanbul Ka.dml...- Birliği dün aaat 

on altıda, Birlik merkezinde bir top· 
lanb yapmıftrr. Aynca, ıatanbulun 
en eski Kız mektebi olan l&tanbul Kız 
tieeainde de meı'Uim. yamlmqtır. Türk 

V ilıiyette saylav ıeçinri için 
çallfllıyor 

kadmlığma ulu Aiatürkiin ölmez bir 
enn.ağanı oı.u.a.Iı: verilen say~vhk 
hakkı latanbul Kız liııesinde unınç 
(heyecan) ile alkqlanmq ve biiyük ön 
dere _....., bağltl.Wanru bir daha 

Atatürk'ten 
Türk 
Kadınlığına 

ANKARA, 9 (A. A.) - Riya
aeticumhur umumi kıitipliğin • 
den: 

Erdemli kadınlarımızın say -
lav seçimine girmelerinden do
layı ülkenin bütün kurumların
dan, yer yer <oplantılardan tel
yazıları aldım. Gösterilen duy
gulardan gönencim büyüktür. 
Türk kadınlığının yeni girdiği 
111yasal alanda da değerli i~ler 
ba~armasını dilerim. 

K.ATATUkK 

aöyliyerek, kültür bakanlığı elile fU 
telgraf çekilnü§tir: 

Kültür bakanlığına 
Yurdu saran aydınlı~n Türk ka -

dınına yer:ni göstermesini okulumuz 
talebesi. urunçla alkııladı. En gÜ:z;e/ 

(Devamı S inci sahüede) 

V rine lanet lnönü 9 • 12 • 934 tarihli 
.1 UJ!OS!av.l/a - Macar mes' lesi İmzasını koyduktan aonra Halke+ine • Kalaoeci Saltan :Ali El. nin leatilin kuıpaıile delinen cana ve hadise 
---·-------------------- giderek oradaki köylülerle hıyiüıh•I· anasında orada bulunan lwıılk 

M. Laval bu zorbalıklar 2F:i:2!~~~== Anka~a caddesini karıştı-
medeniyeti tahkirdir diyor .... c~-~'!_

1

.:«_s!:_:nü_.=u_~_> -..ı11 ran bir cinayet oldu! 
Macarlar verdikleri mukabil notada Marsil- Ayasofya 1 avukat, 1 polis, 2 çocuk yaralandı, 

ya cinayetinin Macaristan- Müzesinin tamiri carih öldürüldü 
da hazırlandığını ıiddetle reddediyorlar 
CENEVRE, 9 A.A. -

Dün öğleci- sonra &kte 
dilmit olan uluslar ar~ı 
kona~yinin umumi oeU.. 
&inde aöz aöylemit olan 
M. Laval Yu.ıı;oalavya -
nm ;thamJ..nrun .,....1ı 

olduğunu, Budapelfe hü 
lruıneti nezdindeki me
talibatınm hOf& gibnit 
bulunduğunu, Macar mıo 
kamab Te memurları • 
Dm tey.aldruz eaeri göa
termemit olduklannı aöy 
~ ve Macaristarun 
tekrar tahkikat icnwna. 
hakkı olduğwıu da ila
ve etmittir. Muma.:leyh, 
Yugoslavyanm gÖater. 
mit olduğu aoğuk lmnlı 
lığı methettik.ten ve Ma 
car mura.hhasmın mua - M. Lİhlinol .,. 14. J..aval 
hedelerin tadili lehinde 
ki beyanatma teeMÜf eyledikten aon
ra M. Lava! hudutların *"re' taşları
nın yer in.i her kim deği~b-irae sulhu 
bozmuş olur, d~ ve fU .ö:zıleri ilave 
ebnittir : 

Birkaç :zamandanberi ikide birde ya 
pılm:ı.kta olan cinayetler, meden"yeti 
tahkirdir ve ıulh için tehlikelidir. 

Ulwlar cemiyeti miaakmm onuncu 
maddesi, bütün hük\rmetleri di ğer bir 
hükiunet"n arzi teıruıımiyetini tehlike
ye koyahikcek her türlü hareketten 
menetmektedir. Fransa, iltica hakkı-

nın bir taıkmı ahirim ftt ni•m.ah rap 
tını iotihdaf eden tekliflerde buluna· 
caktır. 

CENEVRE, 9 (A.A.) - M. La.-.! 
dün konaeydeki Mldiriminde: 

"Fransa, Yugoalıı.vyanm yanmda • 
dır. Y ugoşla vya He birlikte Ym"\1111 y&
mİ.§tir .0 

"Düzenin bozulmasmm önüne ge -
çilmek Üzere, güç kullanılabiılir. Cina
yet, bir aıyasa aleti olmamalıdır. Kon 
aey harekete geçmeli ve bu lronupna 

(Devamı 2 inci sahifede) 

MiDey., lııdniJ. edifmekte olan Aya. 
-'Ya camii İçıinde bazı tamirat Te tq
lı:ilita bllflaırmufbr. Dün müze luıpm
- bu ımiinal<il>etle (müze tmnir ve 
tanif eonıma bdar kapahdır) diye bir 
~ ...ım.,tır. 

Müzede evvelce çalıpıcı imam ve ha· 
6 'er ~ blmıyaaılııtır. 6 bade
me A,....tyada kalacak diğer inwnaiar 
da bap. c:unilere bıkaim edilecektir. 

Be,a:ut • • ı .. in tamirine de devam 
eılilmetm.dir. Eıvbf idaresi tarafmdan 

( t..J ! \, 

\.z <ı J f'Q 00 JI " 

K AP/\LID1R • 

Dün Ayasol-ya miizesi kapısına 
anlan levha 

mütealıbide işlerin çabuk tıitirilmer.i i
çin tebligat yapılmrştır. 

Cinayeti yapan adamın delirdiği, bu yüzden 
bu kanlı vak'ayı yaptığı zannediliyor 

Dün Aı&ara caddesinde, lıtanbul muttur. 
yiJayeti önünde bir katilin ölümü ve Hadiseyi anlatalım: 
bir polis, bir avukat, iki çoouğun yara- Kanlı vak'anın oimmma ...t.ebiyet 
lannıuile neticela.erı bir cinayet ol- (Devamı 2 inci sahifede) 

Öz; türkçe yazı örnekleri 

Trakya bizim için İstanbuldan eskidir! 
B'.r ülkeyi, hartadan s:lmek yetmez. 

Elde ise onu gönüll-erden ailebilme • 
li ... Edirne, Türklerin hartuına gir
mezden önce yüreğine gİnni§tİ. Onu 
hartanuzdan çıkaranlar; gene kend İ 
ellerile getirip yerli yerine koydular. 
( Lozan) ı ba§aran ismet I nönü, Edirne 
için: 

"Orası, latanbuldan e&k.i bir Türk 
varlığıdır!" diyor. 

Sözün değr.'"i. onu Kivli~~enin deie -
rile ölçülür. Bizim ~kanlarmuz, ulu
orta aöz etmezJer. Ne Soyleıni ~ l erse 
onu yapmlflardrr. Neyi yapacağız, de
miJlene onu yapacaklardır. 

Yerine getirilmedik hangi dilekleri 
kaldı? Ankarayı bo~alttıkları gün, ' "iz 
miri alacağız!" diye haykınyorlardı. 
Ana.dolunun yansı ellerinden g trni ı 
iken: 

- Trakya bizinıdir! .. Onu kurlar
mai(a and İ•tik ... d:vr~l ardı. Atat';r l<ün 
earsılmaz inancı Türk ulus (nüllet) 

unun ülküıü oldu. Biz, bu ülküden, 
yeryerinden oynaşa aynlmryacağız. 

Trakyaya Bayındırlrık yolunda, o 
kadar çabuk adnnlar att~acağız ki, 
yılların üzerinden gün g bi aşacağız. 
Yüz yılda başarılamıyacak itleri, on 
yılın içine aığdıran Türk değiıimi, ha· 
kımsız kalan Trakyayı çarçabuk tanm 
mıaycak kadar değiıtirmesini de bile· 
c.;ktir. 

.Türk opyundan gelme kan kardeşle· 
r:ın·ze lruc.ıı.klarmuzı açalı beri yurda. 
dört yandan göçmen {muhacir) akını 
ba~ladı. Bunlar, günü gününe yerle -
§İp Öz toprakJarına sanhyorlar. 

Bu Öz toprağı, bin canla k endimize 
bağ ladıktan sonra, bütün ekaiklikleri
ni birer birer karşılayacağız. 

Cunı•1r],,k Tü .. k i .. · e -in rt ~. Anadolu -
Rumeli yoktur. Bir tek ülkede barını· 
yvnız: '1ürkeli ! .. 

M. Sa'iihaddin GUNGôR 


