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111erikaqı qenilmeZ bir1 
Bugünkü sayımız 

20 
Yevtiç, geniş salahiqetle 
kabineqi teşkil edecek hale getirmek için 

• 1 
eneme devresi<*> ~ 
~~ dilimizle yazdığımız yazılar da· 
:-ıerne devresinde bulunuyor. O j 
l. 
Çın yordamlı (mhhir) yazganlru 

•de $ık yanlı§lık1nr yapıyor. Bu tür 
~ı§lıkları görerek ulusal dil gava· 
&İdi§İni be~enmiyenler varsa bun· 

Sa aldandıklarını söylemek gerektir. 
~ ge!imi, birknç gün önce öz türk· 
Ötnek Ôlarak yazılan yazılar ara· 
0sınanlıca ufuk anlamı (mefhum) 

Gç türlü karşılık gördük: Bu yazı-
'birinde ufuk yerine (gökbitimi) 
_kullanılmıştı. Ötekinde ( görçek) 

1 
Yordu. Üçüncüsünde ise (kıran) 

llıı§tı. 

(Cökbitimi) Dergiden alınmış bir 
deeildir. Bu yazıcının kendi kafa
"11 Yarattığı bir kelimedir. Öz türk· 
~1 denemelerinde ise emııiz (çare· 
d k.tınadıkça gerçekten ad olacak 

111'zna sözler yapmak doğru değil-
, Onun için (görçek), yahut (kıran) 
ltı-·nden biri, yerine göre kullanıla· 
: llun]arclan birincisi (üfkurüyet), 

İ de (stök ile yerin birleştiği çiz-
~~ni tutabilir. Bundan başka yine 

1•rtıizcle (gözyayhmı), (gözalnnı) 
'(;~er de vardır. Anlamları biribir 
Yakın görünen, ancak aralarında 

~ ayarbmlar bulunan bu türlü söz

~tıllanış yerlerini dil bilginleri in· 

\.İnceye araşlıracal:, bunların doğ
ile yanlı;t!nrı:u gösterecektir. Yal· 

1 ~.ş için bir~z. bekl~~eli~ir: • • 
\ 'ncelerimızı ve sozlenmızı bıraz 
ti., 'tdınlatmak jçin bir örnek daha 

'li-· ~ .... 
ille birkaç gün evvel arkadaılarr 

biri başyazmnda Cenevre U· 

, ftirliğindc Kral Aleksandr'ın öl

.it işinden do!ayı Yugoslavya ile 

Bay Ruzvelt 

Bay Ruzvelt plan 
tasarladı 

Vaşington, 19 (A.A.) - Bay 
Ruzvelte göre acunun en güçlü 
devleti, gerek kendisi için ve ge
rek bütün acun için birçok kor • 
kunç tehlikeleri göze almadan in
firad durumunda kalamaz ve bu 
durumda kalmak suretile kendi • 
ni mesuliyetlerden kurtaramaz. 

Bay Ruzveltin Amerika için a
şağıdaki prensiplere dayanan u • 
luslar arası münasebetleri düzel
tecek bir doktrin hazırlamakta 
olduğu söylenmektedir: 

1 - Müsellah ihtilaflardan u -

zak bulunmak, 
2 - Yabancı devletlerle itti -

fa ar ücucla getirmekten sakın
makla beraber bu devletler!~ ve 
uluslar kurmu ile teşriki mesai ve 
Amerikan kanunu esasisinin mü
saadesi çerçevesi dahilinde barı!ı 
mu haf aza etmek, 

3 - Amerikalı fabrikatörlerin 
yabancı sanayicileri ile birlikte 

S. A. Y. 1. F. A. 
i4i sayıfalarımızda 

· Ganturalı masalı 
Yazan: Kastamonu saylavı 
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enç 
Kurun? 

YAKINDA ... 

Yeni Yugoslav kabinPsinde eski muhaL· 
lif fırkalar başkanları da bulunacaklar 

Paris, 19 (A.A.) - Belgrad-

dan Hav.:•! ajansına bildniJiyor: 

Bay Y \!v!içiı: yeni k& bineyi 

teş'<ile meur edı:diği haher ve -

rilmektet!;,. Ke!'disine 6.l.1929 

tarihinde dağıtılmıı olan eski mu
halif fırkaların bazı reislerini de 
içine alacak geniş bir temerküz 

kabinesi te§kili için hudutsuz sa . 

lahiyet verilmiştir. Muhalif fırka 

reisleri dün ve sabah Kral Naibi 
ile görüşmüşlerdir. 

1 

Bay Yevtiç 

Tekaütlük 
müddeti Şehrimizde aqni soy 

Mecburi tekaütlü~ün !5 adznz 42 kişi alabilecek 
yaşında olmasına ımkan 

görülmüyor 
Birkaç gün evvel Ankaradan 

gelen bir telyazısında tekaütlük 
mütldetinin 20 yıla indirilmesi 
düşünüldüğü, tekaütlük ikrami -
yesinin 35 yıl hizmete bağlandı • 
ğı, elli beı yatında da mecburi te
kaütlük esasının ileri sürüldüğü 
bildiriliyordu. Bütün memurları 

alakalandıran bu haber için An • 
karadan daha fazla tafsilat iste • 
dik. Muhabirimizin dün aldığı • 
mız tel yazısı şudur: 

Soy adı nizamnamesi bugün mer'iyete 
geçiyor; Devlet şurasının nizamnamede 

yaptığı değişiklikler 

Ankara, 19 (Kurun) - Soya. 
dı nizamnamesi yarın (bugün) 
meriyete geçecektir. Devlet Şura
sınca nizamnamede yapılan deği-

şiklikler arasında şu da bulun • 
maktadır: 

"Müteaddid nüfus dairelerine 
Devamı 14 cü sa.yıfanın 3 il sütununda 

Kadın Birliği dağılmalı! 
Birliğin idare heyetinden çekilen Bayan 

iffet Halim Oruz böyle diyor . •tan arasında geçen duruşma ü· 

IÖylenirken §Öyle demiıti: 
d"~acar elçisi banşa, düzene tek 

1
>'e tiınrr değişimini yeniden açık-

Devamı 14. cü sayıfanın 3 Uncu ııüt~nwıd 

Ankara 19 (Kurun) - Me • 
murlarm tekaütlükleri müddeti 
hakkında ortaya atılan fikirlerde 
bir olgunluk yoktur. Alakalılar • 
dan öğrendiklerimize göre mec • 
huri tekaütlüğün 55 yaımda ol • 
masma maddeten imkan görül· 
memektedir. 

Yurdumuzda Kadınlara her hak verilmiŞtir, Kadın
BirJiğine yapacak iş kalmamıştır! ~ğ~ ileri sürdü: (Macaristan, de· 

(),dileği üskes elde edecektir.) 

~lıca yazmıı olsaydık bu dü-

!Öylece anlatacaktık: 1 
'ttt ~acar murahhası sulh için ycga· 

~ e olarak muahedelcrin tadilini 

açıktan açığa ileri sürdü: "Ma-

Sar polis şefi 
çekildi 

~rı. dedi, bu maksadını behemehal 
1. ~etektir" 
flık • 

t ltıdaki söz bu osmanlıca dütünce 

~ii gibi karıılığı değildir. Onun 
)'~•cın ·· l · · ku l • · ın soz erını o r arın ıyıce 
>'-ı,ilrn · · · k ·· 1 (d"'-'-~ esı ıçın ço ozen e IKKat 

~· ltıalarr gerekleniyor. 
~ olıayd k · d"" •· • ·· ı yıne o uıunceyı oz 
~ jle §Öyle yazardık: 

Cen 
~ evrede Macarlı uluslararası 

rr:iizcnliği için biricik cm diye 

\ düzeltilmesini bir kez daha a· 

, ~ç~~a ileri sürdü: "Macaristan, I 
t Ulküsünü ne de olsa elde et· 

~1!ataktır." 
. 'anıyoruz lô bu deyim (ifade) 

1.- del\ Yeğ (iyi) dir. Yalnız her 
'it , .• 

. '"ii Yazı yazmak, bu yazılan 
1 • 
!rttı de bet on kat artık (fazla) 

~ >"Ükümü üzerinde olanlar o 

~•ıl~~~~dan kolay kolay kur 

~ : Butun bunlar ile beraber 

~ ıle Yazmak yolunda yapılan 
'-ı ( den daha bir ay olmadan pek 

\.'i_~~Yda) elde edilmittir. Bugü· 

i -~;çın büyük umut 

IS 
~,:re kelimesi devrim'den geli· 
't... !>sa devre demektir. (Çevrim) 
--~) gibi. 

Raım US 

Bay Hemıley 
Sarbruk, 19 (A.A.) - Ulus • 

lararası Sar polisi şefi kumandan 
Hemsley, istifa etmiştir. 

Hemsley'in istifa.ar, evvelki 
gün verilmiş ve dün kabul edil • 
miştir. 

Hemsley, kimse.nin, kendisin -
den çekiJmesini istemediğini, fa • 
kat Sar hükumet komisyonunu, 
son hadiseden dolayı, fena bir va
ziyette bırakmamak iç.in kendi is· 
teğiyle çekildiğini ıöylemiştr. 

M. Knox'un hususi servisine 
memur olan kumandan Henesy, 
Hemıley'in yerine geçecektir. 

Devamı 14. cü sayıfanın 3. cü sütununda 

Bay Rüştü Aras 
Dış Bakanımız bu sabah 

Ankarada bulunacak 
Evvelki gün Atinadan §ehrimi

ze gelen Dış Bakanımız Bay T ev
fik Rü§tü Aras bu sabah Ankara· 
ya varını§ bulunacaktır. 

Bay Tevfik Rüştü Ar as, dün 
Park otelinde kendisiyle görüşen 
gazetecilere son Uluslararası ve 
siyasal işlerde Türk matbuatının 

takınmış olduğu tavırdan mem • 
nun ve mütehassis olduğunu 

1 ikinci Kanunda tekrar Atinaya 
gidip gitmiyeceği hakkındaki sor· 
guya da hükumetle temas etme · 
dikçe bir şey söyliyemiyeceğini 

bildirmiştir. 

Bay Tevfik Rü,tü Aras Ak§am 
üzeri Ankara ekspresine bağlı hu· 
susi vagonla Ankaraya yola çık • 
mışhr. 

Drş Bakanlık kalemi mahsus 
müdürü Bay Refik Amir de iken -
disiyle birlikte gitmiş, Bakanı u • 
ğurlamak üzere şehrimiz Vali ve 
belediye reisi Bay Muhiddin, po • 
lis müdürü Bay Fehmi, Halk Fır 
kası İstanbul idare heyeti reisi 
Bay doktor.CemaHe bazı yurddaş
lar, bir kıt'a aske!, poli.s, muzika ı 
bulunuyorüu. 

Türkiye Bi.iyük Ulus Kurultayı 
Türk kadınına siyasal hakları veı· 
dihicn sonra tstanbuldaki Kadıt'! 
Birliği, de birden ereğine kavuş 
muşoldu,bundan sonra da kimi ka 
clmlanmız arasında Kadmbirliği 
nin artık yapacak işi kalmadığ 

yolunda düşünceler başgöstcrdi 
Ba~·an lff et Halim Omzun }{adın 
Birliği idare heyetinden isti fo 
cdih çekilmesi de hugünlcrdediı 
Kadm birliğinin lüzumsuzluğu yo. 
hında oı~1ya sürüle.n sözler üzed 
ne bir yazarımız Bayan 1ff et Ha 
lim Oııızu görerek düşüncele 
ıini somıuştur. lff et Omz, şunla 
rr söylemiştir: 

Ben T. Kadın birliğini kuran 
lar arasında değilim. 1927 de Di 

Devamı 14. cü sayıfanın 1 lncı stltunuııdaı illet Halim Oruz 

Kadınlar Birliği idare Heyeti dünkü toplantısında 



Şifrelerle konuşuluyormuş ! 
F ransız-Sovyet askeri 1 ~= 8!i.'.!:. 

andlaşmasına göre ~~~~lü:::~:ky~.~t!:~.-
dan gelen haberlerin en doğnı bir ya

F ransız, Sovyet büyük erkanı harbiyeleri telsizle' m bu konu <mevzu> üzerinde yeni baı-

Ankara, 19 (KURUN) - Ta
§ınmasr yasak silahların alım satı
mı hakkındaki layiha, Adliye en· 
cümeninden umumi heyete veril
di. Encümence, av tezkereleri a
lanların av sile.hlarını taşımaları 

için izinli olduklarının tesb'ti ve 
kendilerine tezkere verilmeden 
önce haklarında zabıtaca tahkikat 
yapılması, sllah taşınmasından do 
ğabilecek mahzurların ortadan 

kaldırılması, zabıtadan böyle b 
vesika aldıktan ~onra bir beYS. f 
name tanzimini ve tatıcılarnı h~ 
ta satışlarını zabıtaya bildirı1le t 
ri, cebhane satıslarında defter tıl' 
tulması, biribirl~rine silah sats.tl 
larm ellerindeki vesikaları da ı' 
bıtaya vermeleri, bu kanuna at~ 
kırı hareket edenlerin suçları~ t 
kabahat sayılması esası kab\l 
dilmiştir. 

h • J b tan konuşulmakta olduğudur. 
temas aiznue u/unacakfarmış Tekaüd işi yalnız dünden miras al· 

Londra, 19 (A.A.) - Star ga
zetesi, gizli Sovyet - Fransız as
kerlik andlaşması hakkındaki if. 
§aat üzerine yaptığı tahkikatın 

neticelerini bildirmektedir. 
Bu gazete, andlaşmanm 22 son 

teşrinde Cenevrede Bay Laval ve 
Bay Litvinof tarafından kat'i ola
rak kabul edildiğini yazarak di
yor ki: 

"Birinci maddesinde yalnız 
müdafaa icni olduğu yazılan bu 
andJ-. .. ı:~:ı ·:ı. göre Frt:.nsız ve Sov-

yet Büyük Erkanıharbiyeleri tel· 
sizle daimi temas halinde buluna
caklar ve bunun için de şifre kul
lanacaklardır. 

Sovyct Rusya Japonyanın ta
arruzuna uğrarsa Fransa hemen 
Rusyaya dört milyar franga ka
dar harb levazımı verecek ve bir 
Fransız - ALman hm-bi takdiı;n
dc de Sovyet Rusya Fransaya bu 
kıymette zahire gönderecektir . 
Rusya ve Fransa Almanya ile ayrı 
ayrı muahede ya!)mıyacaklardır. 

dığımız bir tasfiye bir borç ödeme iıi 
değildir; her uün yeni bir borca girmek 
de bu hesabın içindedir. Devlet işine 

bağlanarak, yarınından emin olarak ça· 
lışmak buna bağlıdır. Ulusa ve oluşa 

yararlı olmanın kar§ılığı bundadır. 

Borçlanmayı ulus gömeçi (millet hazi· 
nesi) nin ödeme kudretine boyuna göre 
ölçmek de ayrı bir iştir. Biribiri ardınca 
gelen savaşlar, değişmeler, geçinmesi
ni bu sıfatla aldığı paraya bağlayan çok 

kimseler yaratmı§br· Böyle olunca, te
kaütlük üzerinde yeni ara§tırmalar ha
berine ne kadar kulak kabartan olaca· 
ğını kestirmek güç olmaz. 

Yeni dil kılavuzunun 
hazırlanmasına 

ilk kısımlarınıtı 
başlandı 

Ankara, 19 (KURUN) - Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti, yeni dil kıla 
vuzlarının ilk kısımlarının hazır

lanmasına ba§lamıştrr. Kılavuz 

çabuk bitirilecektir. 1, 

Kılavuzda kat'i olarak lkull•11

1~ 
lacak öz türkçe sözlerin lkullllıı 
biçimleri gösterilecektir. 

omen dış sıyasasının temeli 
Bükres, 19 (A.A.) -Kral dün 

parlementonun bir heyetini ka • 
bul etmiştir. Heyet, Krala parle. 
mentoda okuduğu beyannameye 
meclisin verdiği karşılığı sunmuş

ğerli olduğunu, çünkü, Romanya
nın dış siyasasına hakim olan ve 
bütün vesaitle barışın pekiştiril • 
meJini güden sarsılmaz kararını 
daha çok kuvvetle teyide imkan 

Mademki şimdi gene bu tekaütlük iıle· 
Tİ konu§ulmaya başlamıştır. Eski müteka· 

itlerin yenileri kartmnda gösterdikleri 
aylık ayırdımını da bu araya koymalı-

ikinci mUntehib sayısı 
dört yüze ~ıkarılacak 
An~ara, 19 (Kurun) - Hüku

met, kurultaya iki yeni layiha ver
miştir. Bunlardan birinde, kadın· 
larm vilayetler umumi meclisine 
seçilmeleri ve diğerinde ikinci 
müntehip sayısının iki yüzden 
dört yüze çıkarılma11 teklif edil • 
mektedir. Lahiyahaların encü' • 
menlerde müzakeresine ba§lan • 

mııtır. 

Dalgah bor~lar iti 
1
., 

_r.tı• 
Ankara, 19 (Kurun) - ,. 

ye Bakanlığınca verilen bir iı•~, 
ra göre, 1934 mali yılıı sonun~ ·tr 
dar dalgalı borçlar işinin bit•~e, 
rek alacaklıların alaka1annın 

tur. vereceğini söylemişti:. 

Kral demi§tİr ki 

<ı_ Bu siyasayı güderek Bal -

kan andlaşmasmın bağlanması 
ve Sovyetler birliği ile diploma -
tik münasebetlerin tekrar tesisi 

Kral, heyete, hükumet ve par • 
lcmento tarafından alman fayda
lı kararların, bütün yurtseverlerin 
iş birliği olmadıkça iyi sonuclar 
vemıiyeceğini söyledikten sonra 
ulusal kuvvetlenme için birlik lü
zumu üzerinde durmuı ve: "Sizi auretile bir adım daha attık. 
biribirinizden ayıran kavgaları Bütün devletlerle münasebet • 
"nutunuz, yurt sevgisinde birle • !erimiz daima en iyi olmakta ve 
ı1.ı"nı'z d · t' dı"' siyasamızın ezeli temeli olan :r ., emış ır. :r 

Kral bundan sonra Kral Alek- ittifaklarımız çerçevesi içindeki 
sandr ile Barhınun ölümünün bü- durumumuzu kuvvetlendirmek -
tün insanlık üzerinde doğurduğu tedir.,, 
acıları hatırlatmıştır. 

Kral, ordu iÇin gösterilen ala: 
kayı kaydederek bunun pek de • 

Kral parlemento heyetinden 
sonra ayan meclisinin de bir he • 
yetini kabul etmiştir. 

Fransayı sililhlanma yarı
şına süren Almanya mı? 

Paris, 19 (A.A.) - Kurulta • 
yın öğleden sonraki celsesinde sos 
yalistlerden Bay Paul Perrin, 
Fransanın Alman teslihatmın teş
kil etmekte olduğu tehlikeyi ve 
tutturmuş olduğu yolu, bildiğini ve 
kendi grupunun askeri hizmet 
müddetinin arttırılmasına muarız 
bir delil olmak üzere bu tahsisatı 
kabul edeceğini söylemi~tir. 

kurumuna dönmesini istemek ve 
yahut onu - kendisi hariç oldu · 

ğu halde ittifak ile baylavlana • 
cak - bir mukavdeyi baylavla -
maya mecbur etmek gerektir.,, 

Bay Fabry, Fransanın yirmi 
seneden beri teslihatında yap -
makta olduğu azaltmaya rağmen 
Almanyanın Cenevreyi bırakmış 
olduğunu söylemiş ve şöyle demiş-

Sü bakanı bunun üzerine mec - tir· 

1iıten fedakarhkta bulunmasını " - Silahlanma yarısını orta
istemiş ve çünkü savaş malzemesi- ya çıkaran Fransa değildir, onu 
nin eksilmiş olduğunu ve bir Çin bu yarışa süren Almanyadır.,, 
seddinc malik olmanın imkansız Bay Flanden, Bay Leon Blume 
olduğunu söylemiştir. Genel mü • cevab vererek Almanya Uluslar · 
zakere biter bitmez bay Leon arası bir rnukavelenamenin zorla 
Blum müzakerenin geri bırakıl - nasıl baylavlandırabilccccini sor
masını çünkü kredilerin kabulün- mu~tur. 

dır. 

Yenisi yanında eski tekaüd kanunu· 
nun ölçüsü pek mi dardı bunu bilerniyo· 
ruz. Bizce, paranın alış kıymeti dÜ§me· 

seydi iki kanun arasında belki de ölçü 
darlığı pek nisbi, zayıf ehemmiyetde 
bir hadise olarak gelir geçerdi. Böylel 
olmadı; iki devrin kanunları arasında 

esaslı bir fark gözüktü. Fark olmak ta· 
bii idi. Bizim dileğimiz bu büyük farkı, 
daha çok eski mütekaitler lehine ola
rak, pek de aöze çarp~ hale setir
mck tir. Bunu yaparlCen çalı,abilenler ça 
lııanuyanlar, geliri olanlar, olmayanlar 
gibi bazı ayırdımlarda bulunabilir. Tah· 
sise sebeb olan mütekaidin yaşayıb ya· 

şamadığına bakılabilir. Her halde ayni 
vazifeden ayni müddetle tekaüd olmuı 
bir yurtdaıın birine otuz lira bile ver-

mezken, ötekine 150 lira aylık bağla· 

mak, biliriz kanuna uygundur, ancak 
gönül duygularına uygun gelmiyor. 

Bu eski mütekaitlerin aay111 günden 
güne azalmıyor mu? 

Biz kendi hayatlarına münhasır da 
olsa bu maaşlarda küçük bir tashih yap· 

maya ihtiyaç görenlerdeniz. Bunlar için 
verilen para bütçenin bir yüzünde kar 
şılıksız kalacaktır diye tasalanmıyo

ruz. Onların unutmayacaklan bu alaka 
ile dolacak gözler, gönüller sanıyoruz 
ki, yurtta günden güne yüzü ıülen 

mali vaziyetimizin yüzüne en bereketli 
bir yağmur olub yağacaktır. 

* * 

Yarınki (bugünkü) kurultay 
toplantısında görüşülecektir. 

Kurultayda bugün neler 
•••U9Uloeoh? 

Ankara, 19 (Kurun) - Büyük 
kunrltayın yarınki (bugünkü) 
ruznamesinde görüşülecekler ara
sında, Pariste 1935 ele toplana • 
cak fotoğrafları kongresine gide· 
ceklere verilecek yol parasiyle, 
gümrük umum kumandanlığının 
1933 ödenmiyen borçları için 
5346 liralık tahsisat ve fabrika, 
mağaza, depolardaki stokların 
istihlak vergilerinin tarh ve ta -
hakkukunda sahiplerine temyiz 
ve itiraz haklarının verilmesi tef

siri vardır. 

Hepsilih ! 
Musolini "Silahlı 

olmak gerek!,, diyor 

silmesi icap etmektedir. , 

Alakadar komisyon, çah§ll';ıt 
larını kuvvetlendirecek, ~',ııı 
sonuna kadar bütün alacak11 

.' ç 

alacaklarının ödenmesini teıı1111 

decektir. ııt'' 
K.rklarelinde nllfus •~.,~ · 

Ankara, 19 (Kurun) - Jiı>de 
müzdeki ay içinde Kırklar~"" 
nutua sayım cıencmc:ıı yal'ı 

trr. 1 ,.ı 
Yugoslav muhacirler t 
dağıtllac~k tazmi"' 0s· 

Y"' Ankara, 19 (Kurun) - ıı.'1-\( 
. . d ;;.ıt• '5• 

lavya muhacı~lerın~ aeı 1<ol"' • 
tazminatı tesbıtle ugraşaıı fıf' 

h . l tır' . • 
yon, evvelce mu acır er ·ıeıı ıs 
dan Dış Bakanlığına ver• it ı.ıl • 

. . de~ ·ı-
tihkak beyannamelerını 0,cı • 

ıtı1l ·ıı• maktadır. Komisyon, "'ertet1 

terin bıraktıklarının d~iuh,.c11-1' 
J3f;l tesbit ettikten sonra, 

tavizatı tayin edecektir· 

• e"' 
iş bitti mi, bıttıl 

d. . ? 
l mı • o de"· 

Londra, 19 (A.A.) - in~ çıı' 
l kta o ıı;ıı 

let arasında yapı ına 111135111" 

lışmaların geri bırakı ·ıe Jtı : 
Roma, 19 (A.A.) - lstefani sonra Amiral Yaınomota k~lrı>"°l"'ı 

Rıhtım şirketi işinde aJ·ansı bildiriyor: Başbakan Bay h · · L ndrada .\",. pon eyetının o J.tı1ı • 
anlaşma Mussolini sendikal fa~ist kurum- 1 rı umuluyor. Zira gerek ·feietiıt' 

Ankara, 19 (A.A.) _ lstanbul larına ait palitorianm açılma me- ve gerek heyet azası, vazı 
rıhtımının satın alınma•ı ı"çı'n hu··- rasimine giderken halkın top ses- l r ·r • bitmiş saymıyor a · b• 
kumetimizle §İrket murahhasları lerine karışan tezahürlerile kar - buocla 

ı t B M l. · l't · Amerikalılar da ıit' 
arasında yapılmakla olan konut • şı anmış ır. ay uso mı pa ı oı. d' }er 

l k d · t" k' mahzur go"rmemektc ır . Joı' ma ar bir uz}a ... ma ile bitmiw. a • rayı açar en emış ır ı: S y 
:ır :r oaviıin 3 "'~ nıklanan anlaşma dün Adliye Ba· "- lslah edilmez görünen ta- Bay Norman d ... 0 bir 

b d 0 1 ug ,• 
kanı Bay Saraçoğlu Şükrü ile şir- iata, yanlış üşüncelere, kor - Saymen ile yapını§ . olıf'\J' 

lar sabıt 
ket mümessili arasında imzalan • kaklığa ve bir mücadeleye giriş - gfüüşmelerde şun 

den sonra <la askeri hizmet müd- Fransa, meml .. b·t:n sırtında 
detinin artırılması huı;usunun iste· büyük bir )IÜk olan tacına ve hat· 
ncceğini ve sosyalistlerin proje a· ta caniyane mükellefiyetleri tah · 
leyhinde rey vereceklerini söyle · did etmekte kusur etmiyecektir. 
mi tir. Fakatbunun için Fransanın emni-

.Eay Leon Blum, Almanyanın yetinin Uluslararanı b;r zaman al
c.arçabuk sT hlanması karşısında tında bnl nması gere1:etir. Muma -
yeo ne care olarak Almanyan n ileyh, Na ilerin temayüll~ri hak -
dah'l olduwu Uluslararası bir ınu kında b ı izo.hat verdi iten sonra 

mıştır. meden önce muvaffakiyellen bil- tur: rıı\J' 
"""IJ!IOIUIN- --.... ""',_-........ ___ hesab emin olmak istiyenlere kar .

1 
Vaşincton -' 

mun müzakerenin geri bırakılma- şı açılan mücadele çok güctür. 1 - lng•. t~re,csaslı ahkiıı>' 
· · l k ahedcnamesının sı ıçın o an ta riri 126 reye kar§ı Biz faıistler için savaş utku • , 

462 reyle reddedilmiştir. dan daha mühimdir. Çünkü azim sadık kalmaktadır. ··zakerele'fı 
En sonra bir rok hatipler daha ve inanla girişilen savaşın utku 2 - Muhteınel :rıuı bir jtilı 

;:ı- • •• taraflı 
söz söylemişler ve demokratlar - ile biteceği muhakkatır. yegane gayesı uç 

la me vücud tirmek. f. söyle demi.tir: 
b lundu w unu ıl ve etmı tır C cuklarmızın emniyet i • 

Le n Blum demiştir ki: çinde ya malarmı istiyorsanız 
. Ahi aı: a - ı ulusal emniyet için fotediwiniz ca· 

" Sıl arı yavaş yav ~ . . . 
d 

Uluslar hşmayı esırgemeyımz. Bay Blu • 
zaltmak Almanya an 

dan Bay Mertel şöyle demi•tir: Sanıyorum ki, Agropontino'da yol hazırlamaktır. .. 
:r "'"' "'" ·tıı" 

d h 1 •• k • • • uı•ın u ın"' el 51 
" _ Sulhün büyük havarisi 0 _ a a onyı surece ışımız var • ""'""ııı"""""""""" '"""'"""' deıniri c 

1 
, •• 

lan Aristide Briand, Sü Bakanı dır. kılıçtır. Sapan . . İli io&J'I 
demiri de kalplerıınız 

Maginot tarafından irlenilmiş o - Bu işin bozulmaması ve dur • ' 
lan tahsisatı hep baylavlamışıtr.,, maması için İtalyan ulusunun i . bi çeliktendir. . i 0içİf1 ~ ı 

Bunun üzerine projenin tümü, nalmaz (fevkalade) silahlı olma- Şimdi top se~l~ ... ~~e j 1itt'~·' 
130 reye karşı 460 rey ile baylav· l sı gerektir. Çünkü tarlayı kRzan nim sesleriınle bır 1 

" 

lanmıştır. sapandır, fakat onu koruyan da anlıyorsunuz. 
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l Gezintiler İMLEl!___J 
dını kendi koyan 
amlar arasında 

-. "Bana bir aJ bul ki.. Bu 
1 adım baııncla karııl'lfırll • 
ICirni ıelir: 

•• - Bana bulacağın 90yaclı öy-
~r ad olmalı ki kinue onu dü • 

ernif olsan!. Der. 
llir baıkcuı ıöyle konufur: .. 
- Sen ycızıcııın. Bilirsin bir 

ı seç halimizle ıanımızla 
olsun. 

Söz ıöyliyenin suratına bakar
• >onun bu dileğinde bütün 

ojiıi ayaklanmııtır. 
Söz gelimi karıınızda durup 

, •n ıoyadı istiyen bayadırlık 
ltrıayan bir adamdır. Ona 
' gefmİf bayaclırların adını 

na. 
ll"Yadırlık salatlarını birer, bi
tnlatırsınu;. 

• • • 
lıte bQfka bir adam birile lıo
Yor, bu konuıma aoyaclı i -
ir. 

,Bu adam aiti dilde haaaa. oe 
denilen bir tiptir. 
~ları biraz uzunca, eli bas • 

, üıtüncle baııncla bir /ecri. 
'1kanlığı vardır. Sanki 1908 

cın kalmıı bir koıtiim kol • 
~onudur. Y anınclakine anla-

•• - Kenclime bir ıoyaclı anyo-
lıterim iti oporijinal olsun 

ı...·Q da içli bir yürefin duygu -
''aıısrn! 
~Qrıar gönül, içli ıaz; kötü Je-

• • • 
>~ ihle afraıanlar, eofr,./ya • 
~ .. ,/&lerini lzaptırmıf olanlar 
~ı alırken ne kaclar çabuk 

oluyor. 
~~tııih okutuculanndan birk~ 
tanıyorum. Soycullannı hep 
·,. Bizlenmiı galerisinclen a
cır. 

1' ctrih ıevgiıi ile geçmif pnle
,, andrklarınclan bir takıma 

oerenler, adlannı onlara 
~trnek istiyorlar. Tarihte 
~ hüyük adamlardan bazı· 

" adını ıoyadı yapmak bir 
levmenin, ıevdijine ben • 
·,.ta kendiıidir. 

Jehirleri, lıaabalan, köyleri 
, 1 olarak alanlarda da bir 
Cofralya ıevgiıi var • • 

tir -J •• d'. Dil' ~~-...ıııam ~or um. ı Da11R 

" • onya lehçuini anclınyor • 
._ tİıraden dedim iri: 
....._Bu adannn •oyada Var· 
~ • Sordum, adı gerfekten 

fll'dı. Vardar aözü ağzından 
'cakan bir dere gibi fallı -

Tayyareye 
yardım 

Yurdumuza gelecek ya
bancıları gezdirecek 

otomobiller 
Memleketimize gelen yabancı· 

ları ıezdirmek için ıezıinciler a· 
centeleri, Şoförler cemiyeti ile 
Tayyare cemiyeti arasında bir mu
kavele yapılması için dün Tayya
re Cemiyeti reiıi Bay lımail Hak · 
kmm reisliği altında bu cemiyet
lerin mümessilleri toplanmı§tır. 

Yapılan anlaımaya göre, bun • 
dan sonra otomobil itleriyle Tay
yare cemiyeti alikadar olacak, 
yurdumuza gelen yabancıların 
gezdirilmesi için lazım olan oto -
mobillerin sayııı Tayyare cemiye· 
tine bildirilecek, bu otomobiller 
toförler cemiyeti tarafından gön· 
derilecektir. 

Şoförler kazançlarındaıı bir 
kısmını Tayyare cemiyetine bıra • 
kacaklardır. 

Karar bütün acentalar tarafın· 
dan da kabui edilmit, mukavele 
yapılmııtrr. 

Bu İfte Tayyare Cemiyetine 
yılda 20 bin liradan fazla varidat 
temin edilmit olacağı umulmak • 
tadır. 

Yılbaşı 

Eğlence hazırlıklarına 
şimdiden başlandı 

Y dha!ı için ef lence yerlerinde 
hazırlıklar yapı1maktadır. Eilen. 
ce yerleri, barlar ıabaha kadar a • 
çık kalmak üzere belediyeden izin 
istemiılerdir. Belediye bmılara 

geceki resmin heı mi.tini aldık • 
tan sonra müsaade vermektedir. 

Belediyece ıubelere bir tamim 
gönderilmiı, yılbaıı eğlenceleri 

münasebetiyle çam kesilmemeıi 
ve kaçak olarak kesilen çamların 
satııına mani olumnasını bildir • 
mittir. 

Yılbaşı piyangosu 
Yılbaıı piyangoıu bu aene de 

çok rağbet görmüftilr. Yurd dıpn
dan da bilet iıtenmektedir. 

Bu yıl, yılbaıı piyanıoıu Tepe· 
baımda Aırl ıbıema binasında çe
kilecektir. 

Çekilme, saat Jimıide batla • 
yacak, yirmi üçte bitecektir. Pi • 
yangonun en büyük ikramiyesi ya
rını milyon liradır. Bundan batka 
da bir çok ikramiye Ye mükafat • 
Iar vardır. 

Saylav seçimi için 
hazırlık 

Yakıcı 
madde •• 

Pamuk denkleri arasında 
bulunan ıey 

Dün aabah Kazlıçetmede iplik 
fabrikumda pamuk denklerinden 
birinin araşmda 220 gram barut 
hüti.suından yapılmıı bal renıin· 
de yakıcı madde bulunmuflur. 

Fabrikada kontrol memuru 
dengi açarken bu maddeleri gör
müt, poliıe ıetirip teılim etmiı • 
tir. 

Tahkikat eanuında balya • 
nin iki ay evvel Adanadan geldi
ii Ye balyanm Adana pamuk fab· 
rikası ıahibi Cevdetin firmumı 

taııdığı görınmüıtür. 
Pamuk balyaıı araşında çıkan 

bu yakıcı maddenin fabrikaya 
kartı tuarlanarak konup konma
dığı araftmlmaktadır. 

KUltUr l•lerl 

Hukuk Fakülte
sinde 

Tayyare cemiyeti diğer mü • 
hinı bir kaç teıehbüse daha giriş· Saylav ıeçimi defterlerinin 
mittir. tetkiki ıürmektedir. Bazı defter • 

Hukuk fakültesi birinci ımıf 

talebeıi öğ\eden ıonra J&pılmak -
ta olan ameli deralerin sabehlan 
yapılmuı dileğinde bulunmuılar
dı •. 

Elektrik ve tramvay tahmil. lere ;.-~iden b~kılma.ama lüzum 
taMiye Ye Rıhtım ıirkelerinin l;ü- • görülmilftür. 
tün memurları aylık kazançların· Seçim teftit heyeti ancak bu 
dan beter kurut ve ayni tirketler aktama dotru neticeyi Anlraraya 
de çalışan işçiler de kazançların • bildirebileceklir. 

Prof etarler mediıi toplanarak 
bu ietek etrafında konuflDUttur. 
Bazı profesörler bu denleriD öi • 
leden __.. yapılman a1'fml ol -
dutu Ye delittirilmemesinl töyle
miılerdir. Bazıları da ameli ders· 
lerin sabah yapılmaıım kabul et· 
mitlerdir. 

dan ayda birer kurutu Tayyare 
cemiyetine terkedeceklerdir. 

1 Gelenler, gldt>nler 1 
PR. NISSEN - Mühim bir ame· 

liyat yapmak üzere Romaya giden 
Profesör Niııen dün ıabah ıehri • 
hize dönmüflür. 

'ftllll••ttmmn111mn ı mnnnmt 111 " 1W11MUtt1111t1111111mıtınmnıuttt11t1t111tnmu• 

lerile uygun bir soyadı arıyorlar -
ılı. Kimi bulmuıtu; kimi bulmak 
üzere idi. Fakat dilekleri bilgiyi 
anlatan bir •oyadını focuklara 
bırakmaktı. 

• 
Kadınlar gördüm, kadınlarda 

gördüğüm •oyaJlan beni ıtıfırltı 
diyabilirim. Cünkü ben Jülidenin, 
Perizadın, Belmanın öz türkçede 
luırpığını arayacalr haJınlann 

bulunacağını ıanıyordum. Kadın

lann aldılJan ıoyaJlan arann -
da böyle tanzimat ve /ecri ati ü

liibunun türkçeye 'evrilmi§ ör • 
nelılmni BÖrmedim. Soyadı bir 
bakımdan da bizim ülkülerimizi 
lıılıklQftırdı. 

Şehre ait ökonomik 
jstatistikler 

Belediye istatistik müdürllliü 
taraf mdan lktısadi latiatikler 

başlıklı bir bülten çıkanlman • 
na baılanmııtır. Bülten her ay çı· 
karılacaktrr. 

Bültende toptan, perakende 
eıya fiatleri, hayvan borıaşında • 
ki tabtlarla yapı iatatiatikleri var· 
dır. 

Bültene göre, ikinci Tepin ayı 
içinde İstanbul hayYan honaam • 
da 27772 Karaman, 5182 Dailıç, 

4555 Kıvırcık, 4641 Kuzu, 590 
tiftik keçi, 2688 kara keçi, 142 

Bu karar ikiııci bir toplantıda 
verilecektir. 

Bayram tatili 
Onivenitenin bütün fakülte • 

lerinde bayram tatiti üç, bqka 
okullarda da dört gün olacaktır. 

Bay Hamdlnln ~ekllmesl 
kabul edllm edl 

Haydarpafa Liaeıi Muallim o
kulu müdürü Bay Hamdi lise mu· 
düriyle aruında olan bir anlqa • 
mamazlık yüzünden ietifa etmit
ti. Kültür Bakanhiı Bay Hamdi • 
nin ittifuını kabul etmemiftir. 

oğlak, 2130 öküz, 125 inek, !!! Bog" az çi muhafaza teşki
dana, 13 Boğa, 263 manda, "'v 
malak sayılmıtbr. lih gözden geçiri idi 

Mezbahada iae ayni ayda Gümrük muhafaza umum ku-
26357 Karaman, 3625 Dailıç, mandam General Seyfi ile lıtan • 
3267 kıvırcık keaiimi§tir. bul ıümrük muhafaza bat müdü· 

Bültene göre, ikinci T eırin a - rü Bay Hasan dün aktam geç 
ymda 50 ev, 11 apartmıan, 14 vakte kadar Boğaziçindeki mu. 
dükkan yapı1mq, 307 bina tamir hafaza teıkilatmı glSzden geçir • 
edilmiıtir. r mif!erdir. 

'ikycuta heroin lıaçalc- 1 ralından uzun takipden sonra 
~r ıe~~lı~nin mıı_laa • ortay tıfıltanldıfını bildirmiştik. 

-..,.,)'., mudürliiklerı ta • K"'~ılar dün akıam we' va • 

lrit telriWıci 1raraJı miidd.i uma
mxlifine 11erilmifler4lr. Suçla • 
lann bugün mahkemeye plrarrla-

caklan amulmalıtaJır. Resimle • 
ririmde ıebelıeyi tqlıU edenleri 
görii7oraanaz. Baıtan arayla Di-

Tutum için bir 
düşünce daha 
Tutam laalttUından -6:z ~an 

yaılar ara.ında aördiifüm iyi bir 
alttf var. Ulu~a ıöfülenen 6rı 
çe~n İfe yurdun laer boydan yao
nurı karqtı. Ak •açlı nineleri, ıa
kakları lnrlQfmtf adamları ve pen 
be yiizlil çocalıları bir aiperJe, 
bir yönde görmek gönlü urunçla 
dolduruyor. Gene bu ufurda rad
yo, ~aete, mektep, ordu, lırka, 
halkevleri, elele yürüyorlaT. Kı ~ 
mıldanııı, kallrınıfı bütün da • 
marlara yaymak için hiç bir ıey 
eksik bırakdmıyor. çok geçmeden 
tutum ve yerli malı ülküm, avuç • 
ların kavraJıiı :sengin bir ger,ek 
olacalı. 

T rıtum 7Mlgllnil ltapamrken, 
ıü-l baldufum, lakat yarım ııör
düfiim bir nokta ütünde bira 
JaTacafım: 

Çocuk, yrırclan yanm ve ya
nnlri tarihin lııırucuaa oldufu İ• 
çin en çok ona göz önünde bulun
durmak gerektir. Bir yandan ana, 
baba bir yandan da mektep ve 
hoca birleıaek fOCUfun tutum ıl· 
Jif ini göz önünde tutmalı, nml 
kitaplanna bu bakımdan yazılrmı 
lıoplJar, deyİfler, maaallar, ata 

ıözleri konmalı, va.zilelmn baı 
çqniıi bu olmalulır. 

Tutam, yalnız kendi haltaan
Ja anılan bir oarlık defilclir. Bü • 
tin yılda onan payı bir gün bile 
anrıtalmafa ıelma. 

Olıullarumzda bu ltaltamn ooı 
zil.im tldllm çeorainde doltlftr. 
Ben lfte 6amı yarım baluyorrım. 
"Evkonumu,, genİf, engin, açms 

bacaluu bir ,antlür. Onan bin sa
çaklı O(U'lıfanın laer gün bir par • 
çcuı flÖ:S 3nilne •mebUir. Sonra 
oailtla, yalna hoca Ue ~· 
arannJa kalmamalı. Sami lronuı
malan 7Qpılmalı, bir nnJın ka • 
ğıtlan ötelıinJ• okunmalı. lıe da
ha alım verebilmek için de vazi • 
leleri, okullar arasında bir )'aTlf 

alanı laaline koymalıdır. 
Çocalılann dayplannı kamçı• 

laycın bu yarıflar onlarda ıon ıür-
1.nni lllırcamalr Utefini oerir. Ki· 

ıiMl aensinlifin ıenel hollafa ba
tamd oldafana onlara ta küpjlı 
yafta anlatmalıya. Bide cömert
lilıle inal biribirüa. /fanf1111fhr. 
Once 6a 7anlqlann ltölcü kaın • 
malı oe yeni bir İnamfUI temel • 
lm lumılmalıdır. 

Osmanlı bankası 
Oaraanb Bankuımn Galata, Y enic:r 

mi Ye 891oflu daireleri, Noel y~~•• 
ve yılbafı dolayııU. 25 birinci kinua 
1934 ft 1 İkinci WUD 1936 pııleri 
kapalı bulanacaktır. 

mifri, Villi, Apoatol Kiryakid~, 

Mihal, Lctm6o, Roıo oe Sara. 
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!tisa o~lı ~ir ~ent lun·ı 
llôürnıeğe ~urer uernıiUi 

~anlı fiJezof söze f<arışh: "Yıkılan şehir tekrar 
tapı'ır, fakat bir miJletin namusu kirlenirse, 

ko'ay kolay temizlenmez! ,, 

· teJl.itlar Se:nrruım göğsünü - F eylezof Zois söze karıştı: 
uk P.l!;armı ela kızgın şişler-1 - Harple bir memleketin mü • 

11 la'?::~':.:·dr. Ar~ık g~ı:ç kadın ı' dafo:?.~mı ele alan kumanda~a ita· 
."~et c:!:::::7~:ck bir hafo at etmek lazımdır. Yarın duşman 
ti... buraya girerse, hepinize: "Siz ne 

ra bitk:n b:r halde ;atakta kansız, ne duygusuz adamlarsı • 
0"\!:ı... nız .. Memleketinizi niçin müdafaa 
"t."'<'~:!: c3=ür.ün u::iyle Ta • etmediniz?,, demez mi?. 
~ı: Zenginlerden biri bu anla~ma • 

~ ~e~den r.c öt:r~r.~ck istiyor· mazhğa şöyle bir teklifle nihayet 
? · vermek istiyordu: 
IJ:i~~P.nın h:mei lc:ıpıdan -( Dünyamn cenneti) olan 

· :·~i ~en biliyorsun! Bana memleketimizi yıktırmaktansa, 
•etle... Tan'ı öldürmek gerektir .. içimizde 
t-.r;.u :;::n bilmiyor musun ? · bu işi görecek kimse yok mu?· 

1 ~in ~ğzından İ§itmek İ&te· Zenginler başlarını önüne iğe· 
' '1 rek biribirleriyle yavaş yavat f111l· 
· '-... ra. kekeledi: dqtılar: 
• Cenup kapısından.. _ Tan'ı öldürmek kolay bir it 
: ~u bı.ilırun nltmda gizli bir 

. D .. u? değil ... 
• '·

00 ogru m • · T d Derimizi t · - an uymasın ... •et. ... 
· ltt yo!u kim kazdı?. 

'1ı.ke don yalılar .... 
"-nu neden bize vaktiyle ha· .h..._ . ? 
-·111~dın •• 

~n <le geç dnymuttum •• 
~!man askeri bu yoldan gi .. 

.ı .. ·1 . ? 
"~gı mı .• 
u 10rmaia lilaum var mı? 

'"i yolun ucu nereye daya• 

ı '-nu ben de bilmiyorum, 
,bü~manm harp planlanru 
~edhn ... 
1-uar Semranın memelerine 
d•mirleri dol,undururken, 
~d1n gözlerini kapadı ve 
1•rnıın arasından fU sözler 

aı: . 
\ı~iıli yolun ucu sarayın arka 

I\~ dayanıyor •. 
• • 4 

(j:z\i b:r topJantı 
·ı ~ilzadeleri Tanın askerin 

jİ ~ teçtiği günclenberi el altın• 
~ 'n aleyhinde anlatmalar 
h~,l'rdı. Zenginkr Make .. 

11-ı-.n zorla tehri zaptetme-
~iç te taraftar değillerdi • 

Sernradan aldığı malumat 
tarayın arka 'kapııı önüne 

"'--t-! yığdumıt ve genit ıa· 
L~iyle kapatmıştı •• 

'-rayın etrafında bir ç~k 
ıezdiriyordu .. 

~nyahlnr cenup kapısını 
~1 çok daha faz!a nkııtır• 
n aın1ş'ardı. . 
) İn ıu!hen te:slimini iste
deler bir 8ece Tcn'n ~ez· 
t~plandılar .• 

, l Unan f eylezofu (Zo· 
t •ece İran asilzadeleri ara· 
~ı\ltı d • uyor u .• 

~'ll ~den biri: 

yüzdürür ... 
Yunan f eylezofu tekrar ortaya 

atıldı: 

- Y ılcılan tehri tekrar yapmak 
güç değildir.. Fakat bir milletin 
şeref ve haysiyeti kirleniree kolay 
kolay temizlenemez .. Dütmana bir 
memleketin kapdanm açıp da 
"buyurun ... Biz de ıizi bekliyo • 

ruz~,, diyecek kad r uyuşukluk 
gösteren bir milleti tarih tel'in 
eder. Dikkat ediniz .. Vereceğiniz 
karar çok mühimdir!.. 

Bu sırada salonda bir gürültü 
l::cptu. 

Acı bir ses yükseldi: 
- Ah ... V unnayın .... Ben sizin 

dostunuzum! .• 

Ve Zoisin birden yere yuvarlan· 
dığı görüldü .• Asilzadelerden bir 
çoğu bu nasihatten hiddetlenerek 

feylezofun üzerine yürümüşlerdi .. 

Zt"ngin1er hep birden bağrııtı • 
lar· 

-Tanı öldüreceğiz .. 

- Babili yıktınnıyacağız .• 

O gece (Kiıa) adlı bir delilian· 
lı, (Tan) ı öldüreceğini ve kanlı 
gömleğini alıp getireceğini ıöyle • 
di. 

Dağıldılar ••.. 
'(Devamr var)° 

Matbuat Balosu 
(Baıın kurumu) 

Basm kun.ununun balosu bu 
ıene 31 ikind Kanunda Maksim 
salonlarında verilecektir. Matbu • 
at balosunun ne derece mükem · 
mel olduğunu söylemeğe lüzum 
yoktur. Bir çok kimseler yalnız 

bu baloyu beklemektedirler. Ha • 
zırlrklara başlanılmıştır. Balo yal· 
nız cemiyet a.:alıı.riyle davetl!le· 
rine mah:;ustur 

'' il il il 

GUL ST E GUL Ticaret oda~ı 

Meclis dün son toplan- K Q K LA YAN LAQ 
tısını~~ı ı~~~~~~~~=~~~=~~~~==== 

Şehrimiz Ticaret odası meclisi ya; a 1 : SeJami izzet Kayacan 
dün öğleden sonra son toplantısı- _ A, biribirimizin artığını İç • J Dördünün de gözleri kapandı •• 
m yapmıttır. tik. Biribirinin artığını içen onun Biraz aonra kadının muntazam 

Dünkü toplantıda g~en celse- l .. .. · · nefesleriyle Üstünün horultusu du-. sır arım ogrenırmış ... 
nin feyizleri okunmuş, . T~~arel Aygen yarıya kadar içti, sonar yulmağa başladı ... 
borsasının gelecek yıldakı butçe · b d ... T 1 · zattı. Onların gürültüsiyle, dalgaların ar agmı e tıne u . 
si düşünülmüştür. . . ı _ Öyleyse siz de benim sırla • sesinden başka bir şey duyu!mıyor 

Ticaret borsasının gelırı tuta • .. ... . · 1 du. Arada bir yukarıki gazino· 
11 • rımı OLrrenınız .•. 

rı 72766, gideri tutarı 72766 ııra- E k d kendi söyledig'"i elan bir iki ses geliyor, uzaktan ge-
b .. . . h smer a ın, 

dır. Bay Fuat Fortun, utçeyı ıza söze kendi de inanmıyordu.. Bir çen bir otomobilin horultusu, tre • 
etmiş ve bütçe reye konularak k .... ·· ı·· d ydi Bir nin düdüg'"ü duyuluyordu .. ' er egın sırrı gon un e .. 
kabul olunmuştur. . erkeğin gönlünü, gönlünden neler Hava da hafiften serinlemişti .•• 

Bundan sonra İstanbul Tıcaret · d''"' · l ... 'ımkan var Ög'Ylenin ag"'ırlıg'"ı yoktu artık ... Gü-•• 1 • geçır ıumı an amasa 
odası bütçesi ~özden geçırı mı~ • mıydı?. Erkeklerin hepsi alilaksız- neş ötelere kaymıştı .. Denizin öte 
tir. Bu bütçenın tutarı 169303 lı · dır, içlerini de dışarı vurmamakta yanlarım alevlendiriyordu. Sol 

radır. t d ı taraftaki koyun ag"' açları yaldızla -b usa ır ar .•• 
Bütçenin tetkiki sırasında a . Üstün karısına hayran oluyor • nıyor, köşklerin camları parlıyor. 

zı münakaşalar olmuş, fakat en du. Meğer ne de dilbazmış ! .. La- dup. 
sonunda reye konulan bütçe ka· fı tam gidiğine koymasını da bili- Çilingirle Zeyneb uyuyah bir 

bul edilmiştir. yormu§ ... Söz altında knlmıyor - çeyrek saat olmuştu.. Aygen de, 
Rüznamenin sonunda bulunan uyumak ister gibi gözlerini yum • . ·1 ı~ muş ..•• 

zeytin ihraç nizamnamesı 1 e as- Derken kendi de harekete geldi. muştu .. Fakat uyuyamamıştı .. Ça• 
tik - deri raporunun gözden ge- O da, Zeyneple ayni bardaktan kıllı kumların üstünde, bir sağa 
çirilmesi gelerek meclise brrakıl • içmek istedi ... Zeynep gülümsiye. bir sola dönüyordu .• Kanının kay· 

mııtır. rek bardağa dudak dokundurdu •• namasrm gideremediğinden, uyu • 
TUtUn eksperleri nizam• Fakat yan gözle, endişeli endi.. yor tnklicli yapmakta devam etti. 

namesi şeli kocaS1na bakıyordu.. Üstün Yalnız arada sırada bir gözünü a· 
Tütün ekimleri nizamnamesi bardağı kadrnm elinden aldı, bir ralayıb üç arkada~ına bakıyordu. 

yapılması için bundan bir ay ka • yudumda hepsini boşalttı. T~kin de uyuınamı§h ... Gözleri 
dar evvel inhisarlarda Bay Mithat Artık karınlan doymuştu .. Ye • kapalıydı amma, aklı uyanıktı .• 
Nemlinin reisliği altında bir ko • miı yediler .. Şarab bitmişti .• Tekin Başı ateşler içinde yanıyordu .• 
mite toplanmıftı. Komite, nizam· şişenin dibindeki son kalanı da Bir aralık Aygen içini çekti, 
na.meyi hazırlamak için bir komis- bardağa koyup Aygene uzattı: RÖZÜnü açtı. Göz göze geldiler •• 
yon seçmittir. Komisyon nizam • _ Jıte bu da bitti.. Bunun üzerine genç kadın bir 
r.ameyi hazırlamağa başlamıştır. Aygen bardağı itti, çok içmişti: kahkaha savurdu •• 

Şfrketlerin yeni yll - Sarhoşum... Hani bilmem Tekin evvela, uyuyanlann uya· 
kongreleri kalkabilecek miyim?. nacaklarından korktu ... Ne Zey • 

Ökonomi Bakanltğı komiser - üstün adamakıllı olmuftu .• Dili neb, ne de Üstün kımıldamadılar• 
lerinden Bay Mahmud ile Bay pelteıkl~miş, dudakları kerpiçe Tekin ümide düıtü .• Aygene uyu. 
Adnan, şirket1erin yeni yıl kon • dönmüştü ... Geri kalan şarab: bı • yanları rahatsız etmemesini işa. • 
grelerinde bulunmak üzere tehri- rakrnak istemedi .. Onu da içti: retledi ... Emekliyerek sokuldu .. 
mize gelmişlerdir. Bundan bir kaç -Adam sen de, her gün böyle Aygenin sinirleri tutmuştu .. Bir-
gün evvel gelen komiser Bay Şev- kırda eğlenilmez... denbire susamadı... Daha hızlı 
ki bir kaç güne kadar Ankaraya Gözlerinin içine kadar 'kızar • güldü ... Kıvranarak, bükülerek 
dönecektir. mışh: gülüyordu .• 

Bay Şevki lstanbulda bulunan Allı yemeni, pullu yemeni, Tekin, kadına doğru elini uza· 
24 Sigorta tirkeitnin işiyle meı • Bir bahçeden, bir bahçeye, tarken, Zeyneb kımıldadı, gözünü 
ğul olmuttur. Salla yemeni... açtı. Tekin bozulmadı, karısiyle 

Portsait aeferlerl kald.rıldı Diye bir şarkı tutturdu... Kalm arkadaşının uykularını korumak 

Deniz yollan İ§letmesi bundan 

iki ay kadar evvel lzmir - Pire 

ve Jıkenderiye limanları arasında 

işliyenvapurlarmm Porbaite de 

uğramasmı muvafık görmüştü. 

Öğrendiğimize göre, bazı ıebep -
ler dolayısiyle bundan cayılmıı· 
tır. 

sesi, suların üstünde yanlular u· istiyormuı gibi, çılgın kadmın ağ· 
yandrrarak, gökbitimine doğru u· zına elini kapadı .. 

zandı... Sonra burada arzusunu tatmin 
Fakat sonunu getiremedi .. Ha· edemiyeceğini kavradı .• Şöyle bir 

fızasmı toplayamıyor, kekeliyor • gezinti tasarladı, kalktı: 
du. Kimse de yardım etmediğin • _ Bu hanım bizi uyutmıyacak .• 
den mırıldandı, uzandı.. yorgunlar kalsın, ben biraz yürü· 

Şarab, Aygenin damarlarım lü- yeceğim ... 

zumundan fazla kaynatmtşb. Ka- Aygen yerinden fırladr: 
Den;zyollar1 ile Vapurculuk ra gözlerinde kızıl yalazlar ışıldı - _Ben hiç yorgun değilim. 

şirketi arasında anl3şa• yor, kahkahalar atıyor, yerinde Zeyneb yorgundu ... Fakat çare• 
Yedi gün evvel hazırlanan ye- duramıyor, Te!:inin yanında kıpır· siz kalktı ... Top atılsa uya:ımıya • 

ni yıl kabotaj planının denizyol - danıp hoplıyordu.. Oraya, dört cak olan üstünün lcolundan çek· 
)arı iıletmesiyle Vapurculuk şir • kişi bir arada uzanıp uyumağı tu· ti .. Zeyneb için için Aygene kızı· 
keti arasında taksim edileceğini haf buluyordu. Amma d"yana..-na· yor, kimse görmediği vakit ona 
yazmıftık. dı, sırt üstü yattı. Vücudunun ol • aksi aksi bakıyordu ... Hali tavrı, 

Vapurculuk şirketi yeni aldığı gun güzelliklerini yere serdi. Kısa narho~luğu, kahkahası, her şeyi si· 
Tarı vapurunu ileri sürerek kabo- etekleri sıyrılmış, dizlerinden biri- nirine dokunmağa başlamıştı. 
taj hakkının yüzde otuz birden ni meydana bırakmıştı... Yarım saat kadar yürüdüler .• 
yüzde kırk bir buçuğa çıkarılma· Tekin de hez:ıbı lmçırmtş, alış • Kücük bir ormancığın kenarına 
sını istemiştir. km olduğundan fazla içmişti. O • geldiler ... Aygenle Tekin, onlar .. 

Deniz yolları işletmesi ise bu • nu:ı da solgun yanakları alnl ol • dan iki yüz metre kadar uzaklaş .. 
na y~.nafmamıştır. Vaziyet Öko • muş, asabı gerilmişti ... l'ızın yr.tışı mıslardı .. Zeyneple Üstün gene a
nomi Bakanlığına bildirmiştir. asabını bütün bütün gerdi ... I·I" ,.~i • ğır. ağır, beraber yürüyorlardı. 
Ökonomi Bakanlığı bugünlerde yatını karıııına belli etmemek için Aygenin uzun saçları iki firkete 
Vapurculuk şirketinin bu isteğine o da nrkasmı dönüp yattı. ile şöylece arkarına tutturulmuştu. 
cevap verecektir. Zeyneb sapsarJydı .. Birnz ev • lkide bir omuzlarına dü~üyor • 
--------------- ·velki yürümenin ycrgl·nlu;-u"lu 

1 
du. Hallerinden, böyle eğlence· 

1!İıni2i, servetimizi, ç~ 
uzu dümıan eline dü· 

~ ~lt!ryor .. Makedonyalı • 
~~re girecekler. O va· 
~ilice olacak?. 

Fotoğraf haberleri almış, dinlenmi;ti. Ynna!d~ı·ı ·' tere ah~ık olduğu, beraber bulun-
1111ı ... -. ............... 11111111ııııı11111111ııııı Bugün sekizinci sayısı çıkan "Fotoğ· nm kırmızılığı gitmişti... Başı duğu crl:ekle kuytu bir kö§e ara· 

FiTRE - ZEKAT 
1 

raf haberleri" mecmuasında (Tım::ri:a· aerıyorau.. maktan ze,·k duyduğu görülüyor • 
O d f't v zekat nede bir cün) ba~lıği!c Taci Sadulla· O da yatmak uyumak istiyordu. du ... 

ruç ... ayıBn ay.ıl z, k
1
• re e ı hın bı'r ro'"po""rta,·ı, Kiralık ka,·alya) ı's· c b T k' · k 1 • • 

Uyursa belki başı gPrerdi.. ~ara e ının o una gırmı§, omzu -verecegız. un arı ımseye ver- . d Mah d y . . b' -:r 

1 mın e mu eıanmn ır romanı ag'"ırlık venni~ olacaktı.. Ne diye na dayanmı§,, sıçrayarak yürü • me, Tayyare Cemiyeti top aya· ı hakiki bir hapishane hikayesi, iç ve dış k } 
kt sanki Üstünü;ı hatırını kı:-mamak yor, her söze yılııık yılışr gü Ü • ca ır. ı· hadiselerle, spor, sinema, modaya ı>İt 

Ilı 11111 1111 b• k tt v n d Ol l için içmişti?. yordu .• Alltnmuıınıuııın11111ıııııııınıııu111nıııı ııııuıııuııı ııuuııııı ır ~o J"Otogra.rıar var ır. \Uyucu a· 
rımıza tavsiye ederiz. Zeyneb de uzandı. 

~ildi .. 

:(Devamı var)' 



• 

B MI 
Çorum bucaklarında Kalecikte yapılan Kubilay menkutaşı 

nasıl açılacak? kış kendisini gösterdi 
Kahveler tıklım tıklım- Şantözler (!) - Çorumlular 
evleniyor-Çamur denizi - Gençlerin müsameresi 

Çorum, (Hu.susi) - Köse ve E. 
ierci dağlarının doruklarında ak· 
lar belirdi; Kandilçalı, Melik{ah, 
·Yaydığın ıırtları, buğulanıp bu • 
ğularup duruyor ... 

GiineJin tatlı, ılık ıtıkları görün· 
mez, yayılmaz oldu ... 

Sert, hırçm bir esin var ..• 

Paltolar> eklivenlcr, ~arplar, 
hele, o batmanlı lastikler gene, 
b8.§ımızda ~ldı .. 

İldaılar, içlerini çdte çeke· 
-Kıt geldi, diyorlar ... 

* * * 
Kıım gözümüzde karala§an ak· 

lıklarını ıeçerken, sayısı ekr.ilme • 
yip, artan kahveler tıklım tıklım , 
dohnağa bql.:.dı .. Papazın kızma 
gönül verenler, hınçlarını, tavla. 
nnı ~ayan pulların.dan alıyor • 
lar. 

Galatamn artıldanndan bir kaç 
yoıma tür~di; akıamdan aktama: 

Yetmez mi artık çektiklerim , 
Şu, iki gfüılük ömrüm için. .. 
Diye, sızlana sızlana "icrayı lu

u1'iyat,, ediyor, türlü türlü, roller 
bqarı)'"Orlar. Beabelli, yiğit yapılı 
Çorum delikanlılanna abayı zor
lu yakmıt olmalrlar ki, aylardD', 
ıedlklendiler, kaldılar. 

• • • 
Bugünlerde bakıyorum; ııra sı· 

ra, otomobiller, ara ııra yaylılar 
geçiyor .. Tükeli, allı, y~illi, modu 
bezlere be::enmi§ ... 

- Ne, 'Y&r, diye çıdamsızlanıyo-
r\llD ••• 

- Ne, olacak, diye, yanıt veri· 
yor!ar ... 

- Düğün ve: ... 
- Ya ... diyorum, öyle mi, ve ek· 

liyon:un: 

gözlerini, ancak, zifaf odasında 
seçebiliyormuş ... 

<\' "' J(. 

Kışın perdesi açılmasiyle, delik 
deşik, Çorum, sokakları bir çamur 
denizine dönüverdi. 

Vilayet sınırlarını biribirine u

laştıran yollar, özençle perçinle • 

şir, genel bir kıvanç doğrurken, 

kültür ve ökonomi verimi günden 
güne, artan Çorumda, Şar yolları· 

nm düzenlenmes;ni, onarılmuını 
ne dek umardık. 

Duyuyorum ki, kentin Hekim 
başkanı, elektrik ve su işini bir çır· 

pıda çıkarmak dileyormu§. Bun • 
dan ötürü saygı ve söyünçleniriz •. 
Yalnız ötürmek ve ek!emek ister· 

dik ki, bu güze'} y- :rablmış diyarda 
bitirilmesi öncelqen iılerin ba§ın· 
da YOL gelir •••• 

* * * 
Evvelki aktam, Çorumdan ıeç • 

gin elr;ünü, ıpro kurumunun ( Ka • 
sırga) sına tutuldular. 

Atatürkün çocuklan, Çorum, 
kıranında parlak, antamlr bir 
müsamere ve öğüd ıun· 
dular. Kendilerini sevgilene sev· 
gilene, onınc;lana orunçlana aikıt • 
larken, ne denlü ~lı.., umd-
larımız yfü::e idi ... 

CEVDET BAYKAL 

Arkadaşını öldüren 
kadın muallim 

Amuyada, arkadaıı olan bir 
kadın ualmlirni öldürmekten ıuç· 
lu Pilevne mektebi muallimi Ba
yan Süreyyanın duruıma • 
ıı ora ağır ceza mabke .. 
mesinde yapılıyor. Bayan Sü
reyyanın vekili tıbbı adli 

• - Tann, dirlik, düzenlik ver- raporunun Amasya doktorların· 
an... dan mürekkep bir heyet tarafın-

Diyorlar, ki güz gelince, Ço· dan tc.tkik ve tefsirini istemi,, fa. 
nmıda, düğünler başlar, daVu'llar, kat mabk~me Amasyada akıl 
zurnalar yanık yanık ötemıi§ !. Es· doktoru bulunmadığını nazarı 
kiden, gelinin batma kat ka.t, kat· dikkate nlark rap:>run Alt Sıhhat 
naklar geçirirler, güveyinin eline Şüraıı tarafından tetkik ve t~fıi· 
kmalar ya'kıhrmıf.. Şimdi bunlar rine karar venniıtir. Bunun için 
yapr!ıyormu' amma, gel gör ki, d:.ıruırna dört §Ubnta bırakılmıı • 
bay damad, yavuklusunun kara ı hr. 
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Burhan Cahil Köroğlu 
·················································-··· 

Bir gün M~~ioanı~ yeni. si~e • 1 tı ... Annem zaten baıımdan ekıik 
m2.larındnn bmn.e uu::el :}:)ır f Jm olmıy oı· ... 

. . . ' 
ıyı ış er 

Kalecik, (Hususi) - Kalecilt 

kadınları, Türk hadınma siyasi 1 
hakların verilmesine pek sevin • 
diler. Kaymakamın karısı bayan 
Saadetin b~kanlığı altında top • 
Ianıp ıevinçlerini gösterdi:er, bi:. 
yüklerir.ıize tel yazıları çektiler 
tefekkür ettiler. 

Yeni hebdiye rei:;imiz iyi çalı· 
şıyoı; ~;:zamanda kasaba işlerin· 
de bir canlılık görülmeğe başla • 
nıldı. Ka:sabada belediyec~ bü · 
yük bir cadde yaııtırılmakta ol · 
duğunu evvelce bilclirmiştim. 

Cadde yapılıp bitti, açıldı. Ka· 
sahamız güzel bir yol ka~ndı. 

Kalecikliler, soyadı almak için 
büyük alaka gösteriyorlar. Halk, 
fır!-ca !alom.:nda toplanıp gelen 
gazeteleri okuyor, beğendikleri 
soyadlarını seçiyorlar. 

ABDULLAH AKSOY 

Bu nasıl Muhtar? 
lzmirde çıkan ticaret poıtuı 

gazetesi yazıyor: 

Bandırmanın Çarpınar kö • 
yünden Haseki oğullarından Meh 
med ile lbrahim karısı Nuriye J · 
rumda bir dıvar meselesi yüzün. 
den kavga çıkını! ve Mehmed bir 

kürek ıapile kadını batmdan ya
ralamı§tır. 

Nuriye tarafından adliyeye mü
racaat edilmittir. 

Önümüzdeki Pazar günü Menemende yapıla 
meras=me fzmirden otobüslerle gidilecek 

Cumhuriyet Halk Fırl'"' 
zamanlarda menkutaşının h. 
hkları ile meşguldü. Me . 

Kubilay abide•i 
Türk inkılabı ve cumhiuiyet 

uğrunda, irticam kara pençesile 
toprağa göçen genç Kubilay ve 
onun arkadaşları için, her yıl ol
duğu gibi bu sene de 23.12.934 
de bir ihtifal yapılacaktır. 

Menemen'de Yıldıztepede di • 
kilen Kubilay menkuta§ı da aynı 
günde açılacaktır. 

• tif• 
programı da tesbit edilıP1f 
mir Cumhuriyet Halk f .~..--.... 
gün içi.n on dört ctobii• . .......... -
ve sabahleyin saat sekiz 
l-:mir Halkevinden hareket 
;·c!< Menemene gidilecek' .. 
sonunda aynı vasıtalarla da 
cektir. Bu otobüılerle fı~ 

kkül . • "ıne5S 
şe erı, cemıyet mu . •Jel 
bir zabıta müfrezesi ve ızcı 
deceklerdir. Ayrıca viU\1et 
nı için de bir otobüs tutU 

tır. Abideye koıunak uıer' 
1enkler de hazırlanacaktıf· 

Program aynen 'öyledir 
1 - istiklal mart•· 
2 - Açma söylevi, . . ., 
J - Ordudan bir zabıll 

levi. • jl 
4 - Manis&lılardan bıt 

söylevi. 
6 - Hep bir ağızdan 

riyet marf ı. 
7 - Kubilay okuluna ( 

bine) dönüt (saat 12) ,t ıS) 
9- lzmire dönüt<-~ 
Söylevler on dakikaft 

yecektir. ı. 

.Buraya kadaı- ~..........,~ _ __....,--'-"',."" ' ir çocuk y~ı i 
yan takib eden mesele, muhake
me gününün yaklaşması üzerine 

yeni bir safhaya girmiştir: 

Köy muhtarı Osman, davacı 
Nu\·İye'nin dan;ıadı Halili ihtiyar 

heyeti odasına çağırtmıı ve kay • 
nanasmı bu davadan vaz geçir • 

mesini !Öylemittir: Fakat Halil: 

- Ben bu işlere karıımam !.. 
cevabını vermi~tir. 

Bumı:ı üzerine Osmanın em • 

rile iki köy korucusu tarafından 
Halile dayak atılmı! Halil de bu 

hadiseyi Bandım~a kaymakam • 
lığma iatida ile bildirmi~tir. 

Bu tiki.yet üzerine İ!den el 

çektirilen muhtar Osman, Halili 
merada yakalayıp bacağını ve 

ba§mı kırmı§tır. 

Halil fİmdi Bandırma menı • 

Ziraat bankası son bir buçuk 
ay içinde Şarkışladan 170 vagon 
buğday satın almıttır. Banka, al
dığı buğdayın parasını hemen 
vermektedir. Köylü malının pc • 
şin p:ıra ile alınmasından mem • 
nundur. Ziraat bankası son aldı • 
ğı 170 vagon buğdayb bund:ın 
evvel alıp stok yaptığı 250 vagon 
buğdayı ıevketmiıtir. 

Çocukları koıuyahm 

Antalyada Te§viki~' 'dtP 
lesinde Bayan EmineoıO ıf 
!ındaki çocuğu Melab•t, ,,. 

kimse yokken mangal~lb;.e 
risine kıvılcım sıçraaıı!, ,.~ 

tU§mU!ı kızcağız acı;.,. 
rasında yanarak ölrn eli 

. . . . ıtııı 
lkı kışı enkaı ds •• 

kalarak öl 11 1'1'1)l 
Konyada iataıyoııd"- ~ 0\dıl 

li Galib yeni yaptı~;~oilJ" 
tarla mahallesindeki d~d" 
ve samanlık kısmı1l111 d_, çfii.' 

soğuğun getirdiği hastalıklardan yok· rak çektirmekte jkeD Jtıııd• 
ıuz yutta!lanmlZI korumak hepimi • rek Ali Galib enkaZ •de • 
zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö · mış, amele Mehnıcd --_..ur• 

1 d,. ... j .. o!mak kin kullanamadığımız d k .. aral~ · ._. " · Ü&ere agırca Y ._..t 
ki s it•~· 

eski çamqırlanmızı, çocu anmızm Ali Galib batnı• b~ 
eskilerini Çocuk Eıirgeme Kurumuna b" d' ... d rbeSil~ 

ır ıregm a ,.,,. b•' 
"Hiınayei Etfal Cemiyeti,, verelim. M h d ] ı d;lct81 

e me na c e • .. iit· 
ölJOUfl 

leket hutahanesindedir. de 24 saat ıonra . bit 

d S. k 1 A l un ya··· çetııı 
yor .. u~"'.. ınemadan çıkarken ge- l Artık tinirlenmeğe, sı ılmağ~ . - n ~y~rs D··· 
ne onumuzde, yanımıza ıoklilur, ba,lamıttım.... Hiç münaıebetı tıhan geçırıyorıu •d 
bir ıeyler ıöylem~k ister gibi ııa· 1 yokken önümüze geçip yol göste· Güldüm: d til, btJ 

1 

rib teklifsiz hareketlerle dolat • riyor, (Meral )in elinden tutup: - imtihanı beıı e geÇiri1°' 
mağa baıladı... - Küçük, burado.n geç!.. yı yapan y~zbat~ b~Y 

(Ergin) in arkad&Jlarından biri Diye yanaklarını sıkıyor, okşı· mek, adı ne dedın • • et 
olacağını tahmin ettim. Fakat hu yor.... - Yılmaz .• • d 11 ce•"' 
alaka bir arkadat karııına olan Bu takipler, bu sokulmalar, tad· - O zaliba adın; 11 J 
ıaygıya da benzemiyor .. Eve ka • ım:!aşmağa başladı ... Babam duy. yor .. Böyle sine111a ·y~e yıaP'!°' 
dar peıimizden gelmesi kalabalık· sa sinirlenecek... zaferlerini hayallerı '\'ıısı1' ~ 
ta bizi himaye etmek fikriyle so • M:ıhmurcyc de merak olmuş ... leriyle de yayarla~· -rıı11 -1 
kulmndığını gösteriyor. Onun t<ı.l'!ıdığı çok, sorup anla· ta bir silah ~rka :'~ k•d~ 

Mahmure ele hissetmiş: mı§ ... Hemen koştu .. Haber getir. Maceralı hır 50
• ~ hirl t 

- Bu yüzbaşı k'm acaba? diye di: gezip kendi ıerefını .. _,~ydl tt ıelmi~. - Öyle )a, bt.n 9hunı;·orur::ı, 
Mahmure bar.a kc~t:.ı: b ... r; siz gidin.. Haydi hn:ı:ırlnn !. sordu... - 5 ... n:n. e'"mcr aşığın ı;;rn ol - Benden bir alaka :

0 
h•'e~ 

Dudak büktüm... tluğu anlaşıldı Ayıe1.. affedilirdi. fak~t ·1< u - Sizin Iccanız var. Beni de detli .... 
götür'T'..ıez misin, dedi. I:ütün Manisa sinemanın önün· 

Bu öyle earib bir teklifti ki red· de ... içeri girinceye kadar o ka • 
ebnek ayıp olacak ... Babamın va· clar zahr.ıet çektik ki geldiğime 
aifeti dolayıaiyle 2'nemalardn bi • piıman oldum .. 
rer locası var. F kat buraya b'z • Daha ka:nda .. Ka'abalık araıın .. 
den ba,.ka bii~ün do,stlar gidiyor • da bir zabit ötekini berikini ite • 
Mahmurenin bu teklıfi beni !atırl· kaka bize yol açıyordu. Tanımı· 

On bc!l gün sonra idi.. Gene - Kimmi'? ... "t"rmez bir adılı . • ~f -:r :ı: go u 1 yor. p· 

Mahmurenin israriyle ikinci defa - Yüzbaşı Yılmaz.. Müthit Mahmure takı.ı c;1>lıf 
sinemaya gidiyorduk... çapkın bir adammıf .. Baştan çık. _ Gönül bu . .A.d~ııcit '1 

O yüzbası Park gazinosunun mıyacak kadın yoktur diye iddia ıine halim olAD11Y~i ~-~ 
önünclcn geçerken bizi gördü. · edemıi,... . _ Onursuz göııu ~ ~. 

Sinemnya girerl:::en onun göl • Mahmure kahkaha ile ıözünü ıürilnür, ıene arsUI a1ll ~ 
gesi gene yanımızda idi., bitirdi: maz. Ben erkek ol• 







Yollarımızda 1 

kara an Diyar bekire 
tikalı hayatında ilk defa bu kadar 
ahat yo!culuk ettiğini söyledi 

A~KAQA 

• . <&. 
. -\ .~,ç:ı. y<, \ ~" .. ~ cİ~Attıetınıt 

···,ılı.· 

AOAMA 

--A 
l:"r lı-::ı:ı. y yo!da ~ ~.:en değerli 

pilotlarımızdan Bay Lütfi 

ta • Diyarbckir h va yo- ı 

~ktan sonra Ankara mu
~izden bay Öm r Sa -

' Postasile D'yarbeh;re 
telnıi,tir. Arl .. ada ~ımızın 
luğa ait yazılarım verme 
oruz. 

tanı 10.30 .. ve gene tam 
bizi Ankara uçuş istas -

tetirecek olan hususi oto
~l-niyeti Milliye meyda • 
lta.lktı. 
bu::tc bizden baska hava 
~e:nurlarından iki zat da
~İti nazik bir genç .. Bay 

, l>i;;cri de ., · n görmüş bir 
) liaydar .. 

lconu;ma zemini hazırla -
adile soruyoruz: 

dan uçuı istaayonu ne 
? 

ı, . 
ı l\:m. efendim. 

Ukça uzak öyle ise .• 
tenan manalı bir gülü! -

il t 
' ~et, diyor. Tayyare ile üç 

)'~t dört dakikalık bir 

~ 
1' 

0 tobüsle? 
& dakikalık bir mesafe .. 
, inanın bu noktasında 
'li )'da.r söze karışmaktan 
'lasnıyor başını sallıya -

e, ~ • 
dı "u·· .... 1 2 5 
• J ruyuş e tam , saat-

1SO dakikalık bir yol, 

• • • 
~U!ınayı bir susuş takib 

Üyoruz ve yukarıda 
.? rakamları bir an için 
Orf' d '1t .. un e sıralıyoruz. Fik-
~t oluyor! 

"ka = 18 dakika 4 

!ey beıeriyetin seyrini 
V ~eciz bir surette göste -
-.' lene hiçbir şey mede

t hız demek olduğunu 
'-n..1 b" . ı ır surette ıspat e-

• • • 
~~eniyet bir Jp- i e hiç 
~ ez ki; tayyare bu hı· 
it·ı,"e en özlü bir ifade· 
h~ arla tayyarenin beşe· 
ltlcfe oynadığı yüksek 
~ e durmak bile fazla • 

, ·~bu nıünasebctle tek • 

suallere kayda değer bir alaka 
gösterer~k cevab veriyor: 

- ''İstanbul - Ankara - Diyar
bekır hattını gelecek yaz mevsi • 
mjnde Vana, hatta Tahrana ka -
dar uzatacağız. Bu hat ileride 
memleketimizin her tarafım sa -
rac.ak olan hava hatlarının amu
dJ fıkarisi olacaktır. 

Gelecek seneden itibaren lstan· 
bul • lzmir - Ankara arasında da 
posta ve yolcu nakliyatına başlı -
yahileceğimizi ümit ediyorum. 
Bt. hatlarda çalıştırılmak üzere 
yeni ve son sistem birkaç tayyare 
daha satın alacağız. Bu münase -
betle şunu tekrar etmek isterim ki 
İstanbul - Ankara seferlerinin ne
ticesi tahminimizin üstünde iyi ol 
mutlur.. • 

Bay Avni sözünü henüz bitir· 
mişti ki, 1 tan uldan g len yolcu 
tay} aresinin ufukta göründüğü 
haber verildi. Tayyarenin gelişi· 
ni ve inişini seyretmek üzere tay
yare meydanına çıktık. Meyda -
nır ortasında duran iki efendi el· 
lerindeki beyaz, kırmızı bayrak -
laria anlıyamadığımız bir takım 
işaretler veriyordu. Tayyare uçuş 1 

meydanı üzerinde bir daire çiz -
dikten sonra süzülerek ve kıvrı -
lartık yere indi. Tıpkı bir marti 
kuşunun denize inişi gibi .. 

. .lstanbuldan gelen yolcular 
arasında iki de yabancı vardı. 

Bunlardan birisi, meşhur (Fort) 
un Türkiye mümessili imit·· • 

Bu, bizim için güzel ve kaçı -
rılmıyacak bir fırsattı. Evet, bir 
fırsat ki, bize Türk tayyarecili -
ğinin yüksekliğini bir yabancı 
ağzından dinlemek zevkini vere
cekti. 

Vakit dalıa fazla düşünmemi
ze engel olacak kadar dardı .. Bi
zi Diyarbekire götürecek olan 
tayyare, birkaç dakika sonra kal
kac;ıktı. Hemen Amerikalının ya
nına yakla§tık. Kendisine gaze • 
teci olduğumzu, Türk tayyareci • 
leri hakkındaki duygularını an • 
lamak iste.diğimizi söyledik. A • 
me. il "h i~ ada:.nlarına has bir 
kat'iyyetlc 'e hiç tcreddüd gös • 
termi} erek cevap verdi: 

- Türk tayyarecilerinin kabi
liyeti mi? Buna verecek bir ce • 
vahım var. Yanında duran ar • 
kadaşına bakarak ilave etti: 

~UNDA 

Enteresan bir bal ayı seyahati! 
iki Norveçli küçük 

kadar gittiler, su 
bir yelkenli ile Avustralyaya 
üstünde yıllarca dolaştılar 

Norveçin merkezi olan Oslo J 

şehrinde ErlinE: Tambs namında 

bir Norveçli yıllarca evvel Teddy 
adlı küçük bir yelkenli kiralıyor. 
Maksadı gem~ karısı Julie ile o 
yelkenlinin içinde bir balayı seya· , 
hati yapmaktır. 

Erling bu seyahati Atlas Okya· ' 
nosunun öbür sahiline kadar u . 

zatmak niyetindedir. Bunu işiten· 
lcr Erling'in deliliğine hükmedi - J 

yorlar. Fakat herkes onu deli diye 

bilsin, Erling yola çıkıyor. Yel · 
kenlide karısı Julie, bir çuval pa· 

tapes ve seksen lcuruş kadar da 
para. var! 

T eddy cenup denizlerine varı· 
yor. Avustralyanın Sidney ve 

Brishane limanlarına kadar gidi · 
yor. Orada bir kayalığa çarpıyor, 

paraçlanıyor, içindekiler güç he • 
la hayatlarını kurtarıyorlar. Ma-

salı andıran bu seyahat da sonu • 
na ermiştir! 

Bu seyahat pek hayali, inanıl· 

mıyacak kadar roman:tik görün · 
mekle beraber hakikattir. Karı 

koca yolda büyük maceralar geçi-

Norveçli karı, koca yelkenlinin 
uğradıktan 

riyorlar, fırtınalar, zelzeleler, ani 
hastalıklar, katil köpek balıkları, 
hayatları bin defa tehlikeye düşü
yor. Fakat onlar gene denizler 
de dolaşmaktan vazgeçmiyorlar. 
Bir müddet Kokos adasında haki· 
ki bir Robinson hayatı yaşıyorlar. 

güvertesinde - Yelkenli kazaya 
sonra ... 

Bir çok neşeli, endişeli maceralar 
geçiriyorlar. 

En son biri oğlan ve diğeri kız 
olmak üzere memleketlerine iki 
yavru ile geri dönüyorlar. Bu ço -
cukların ikisi de yolda doğuyor 

ve büyüyor! 

Amerikalıla.r fareleri kurşuna diziyor! 
Amerika da yeni bir fare kapa· 

nı icad edilmişdir. Bu kapan, res
minde görüldüğü gibi fareyi ta · 

banca kurşunu ölüme yollamak -

dadır~ Kapana yaklaşıb asılı du -

ran yemi çekib almak istiyen fa -
re bu hareketile tabancanın tetği

ni harekete getiriyor ve tabanca 

patlayınca çıkan kurşun muzır 

hayvanı yere seriyor. Garibi şu ki 

kapanın karşısında duran bir fo. 
loğraf makinesi de aynı zamanda 

harekete geçerek fareye tatbik e -

- Gutbay !.. Mister. 

Bay Talat İstanbul - Ankara 
arsında sefer yapan tayyareleri -
mizde çalışan birinci sınıf pilot -

larımızdandır. Amerikalı yolcu 
elini sıkarken, hayatında ilk de -
fa olarak bu kadar rahat yolcu-

luk ettiğini söyledi ve kendisini 
hararetle tebrik etti .. 

Amerikalı iş adamının söz -
!erinde samimi olduğunda şüphe 

edilemezdi. O, hissiyatını tam bir 
Amerikalı ölçüsü ile ifade et.mit

ti. 

Bir yabancının Türkün yer yü

zünü aıan kabiliyeti hakkındaki 
bu şehadeti, hepimizde yerinde 

ve h';klı bir gurur uyandırmıştı .. 
:(. 

-Tayyare hazırdır! 

Bay Kemal, candan bir sami

miyet ve teklifsizlikle kolumuza 

clilen bu idam cezasının resmını 

girdi. Hep beraber tayyareye doğ 
ru ilerledik. 

Makinist Bay Cemal de, tay -
yarenin kanatları üzerinde, a • 
yakta durmuş, bizi bekliyordu. 

Tayyareye yaklaştığımızı gö -
rünce elini uzattı: 

- Hop!. Hop!.. 
Farkına bile varmayarak aynı 

kelimeyi tekrar ettik. 
- Hop! .. Hop!.. 

Makineleşmiş gibi idik. Bir 
kuş çevikliğiyle tayyarcmizin kü
çük salonuna girdik. Ön tarafta· 
ki koltuklara yerleştik. 

Motor, bütün hızı ile dönüyor. 
Çıkardığı güriiltü kulak zarları -

mızı patlatacak kadar büyük bir 
şiddet gösteriyordu. Buna rağ -
men makinist Bay Cemalin ku -

laklarımızı pamuk ile tıkamak 

hususundaki teklifini kabul et -
medik! 

c.rkarıyormuş ! 

ze:t inde ağır, ağır harekete geldi. 

Yerde ufak bir kavis çizdikten 
~;onra hızını artırdı. Tırmanır gi -

bi, } i.ıkselmeğe başladı. O ana 
lmdar, dikkat kesilen pilotumu • 

zı.1n, tayyare yerden alakasını ke
ser kesmez geniş bir nefes aldı • 

ğı görülüyordu .. 

Biraz sonra fU sözlerle hem 
kendilerini ve hem de bizi uğur· 

)adılar: 

- Yolunuz açık ve uğurlu ol • 
sun! 

- Sizin de!.. 
Makinist bay Cemal birkaç da

kika evvel belimize geçirdigi ka-

yış kemerleri çözerken: 

- Artık, diyordu. Tehlike 
kalmadı. istediğiniz gibi oturup 
rahatınıza bakabilirsiniz. 

Ömer Sadık 
~ d~k bir sual var: Bu 
'ndüriicü bir hızla i . 

niyetin sonu ne ola-

lo 

- Seyahatimizde hava yolunu 
tercih etmekliğimiz Türk pilotla
rının yüksek kabiliyetine olan 
derin itimadımızı gösteren canlı 
bir misal değil midir? 

ıııııounıı111tHH1ttM111i1llllllllltı111111ııınnı1tttı11111MlllHIH1ıımıııııııı 

FiTRE - ZEKAT 

Bir aralık pilotumuz Bay Ke- 1111ıııııııııııııııııııııııırıııııı1111ınıııııııııııııı ınııınıııııııııııııııııııııııı 

malin avurtlarını çatlatacak ka -
dar yüksek bir sesle, şu sözleri 
söylediğini işittik: 

Kış gc1di. KJştn soğuğundan ve bu 
soğuğun getirdiği hastalıklardan yok • 
suz yurttaşlarımızı korumak hepimizin 
boynumuza borçtur. Bu borcu ödemit 
olmak için kullanamadığınuz eski ça • 
maşırlanmızı, çocuklarımızın eskileri • 
ni "Çocuk esirgeme kurumu,, na vere • 

<ta .. A. ' ara uçuş ista· 
~ · İ ayyaremizin l<alk 

12 dakika var. Bun
de lıava yollan a • 

Sa bay Avni ile konu. 
l'duğumuz muhtelif 

Amerikalı bir fey arıyormuf 

gibi etrafına bakındı: 
- Halo ! .. Mister Talat, Gut

bayy ! .. 

Fitre ve zekatınızı bir kişiye 
vermekle, olsa olsa onun en çok 

üç. bet günlük yiyeceği çıkar. An
cak hunları Tayyareye veriniz. 
Ulusal işlerimiz baıarılır. 

- 1 

' 

- Cemal, bayları bağla! .. 

Bağlanmak? Bu da, ne demek 
oluyordu? Neden İcab etmişti? 

T ayyaremiz, uçuş mey dam ü-
tim. 

ll'Uııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!llllllMlllllıııtlHI--
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Aruzda bölüm saqıları 
nasıldır? kuralı 

Türkmenlerin hazırla
dıkları sergi 

Aşkabadda Cümhuriyetin yıl 
dönümü münasebetile yapılacak 
olan sergiye Sovyet Türkmenle
rinin yaşayışlarını gösteren 150 
tablo hazırlanmıştır. Bunların 

a\"a.smda en ziyade anılmağa de
ğeri olanlar şunlardır: 

Y~~i;usiki yurdumuıJ~ 
nasıl qaqılabilir? 

Çok uzamış olan bu yazıları
mı bitirirken, bir takım yazı yol -
daşlarımın küçük sorgulu bir 
sozunu geçmek istemiyorum. 
Yad illerde okuma ile uğraşan 
çok değerli bir yazı yoldaşım, ge
çenlerde kısaca diyordu ki: 

"Aruz Türk vezni olabilir. An
cak eski türkçeye uyabilen bu öl
çü bugünkü Türk sözlerimize pek 
uygun gelmez. Üç üyeli sözler 
gibi.,, 

Sevimli, değerli yoldaşımm bu 
düşünüşünü gülgeli bırakmak is -
te::nedim. Artık bitirmek is 
tediğ"m yazılarımı daha çok uzat
mamak için kısaca bir im (i~aret) 
yapark geçeceğim. Nersc (mev • 
zu) min bu yolda aydınlatılma -
sını daha ;stiyenler olursa ayrı bir 
yazı ile gereği gibi anlatırım. Şim
dilik diyeceğ'm ki: 

"Biz aruz ölçüleri deyince i
mam Halilin uydurduğu nesnele
ri düşünüyoruz. Türklerin ne gi -
bi çavlar üzerinde oynadıklarım, 
neler yaptklarını araştırmak eme
ğine katlanmıyoruz. istiyoruz ki 
bütün sözlerimiz fa :ıatün, faila -
tün, mefailün gibi bilinen ölçü
lere uysun. Bir Türk yazısında 
şöyle bir failetün çavma uyar b:r 
söz görürsek İmam Halil böyle 
bir vezin koymadı diye aruz de
ğildir mi diyeceğiz? Çok değer
li, sevimli yoldaıım buradan 
düşünürse aruz musikisinin, Türk 
dili gibi zengin ve geniş olduğu
nu anlamakta güçlük görmez. Bir 
örnek vermek için Faruk Nafizin 
Akınından bu sırayı alıyorum: 

Suları top - rak iç, ti - güneş 
yedi - ekini. 

Bu, bize göre 4 - 2, l - 4 -3, 
Ar~b notasına göre, failetün -
faulün - faileWn - failün öl -
çüsündedir. Yalnız Arab çerçe
vesinden çıkmak, biraz geniş, 
Türk göziyle görmek gerektir. 
lşte ben aruzu böyle görüyorum. 
Üç üyeli sözlerin failün ölçüsüne 
uyduğunu söyliyerek şimdilik 

bu küçük imin yetişeceğine oy 
(hüküm) veriyorum. 

Gelelim bölümlere: 
Sıralar Türk sözüyle olsaydı 

bölüm işi de çok kolay olacaktı. 
Üye atlamaları sayı eksilttigi i
çin bunu da düşünmek, kuralı 
o yolda kurmak gerektir. Üye 
atlaması son bölümde olsa aldır
mayabiliriz. 3 ya 1, 2, yahud 2, 
1 lileri, 1, 1 Araba göre, fa'lün 
yaparız; olur biter. Arada gelir
se iş değişir. işte yabtığım bir 
ço k araştırmalara, gözden geçir
'diğim yüzlerce örneklere göre 
bunu da sayıya koymak grek ol-

muştur. 

olduğu için pek düşünülınez, biz 
de on üçlü sıra pek te kullanıl
madığı için bunun on dörtlü ol
duğu anlaşılır. Yalnız bölme sa
yılarında şaşırmak korkusu var
dır. 

Bunun da olabildiği kadar ö· 
nünü almak çin şöyle diyorum: 

Sırayı ilkin virgüllerle ayırırız; 
sonra v:rgül durum (vaziyet) Ja -
ri denk olmak üzere ortadan iki
ye bölcbilirsek on dörllüdür. Bu 
ölçüde üye atlaması pek bulun -
maz. Ortadan söylediğim gibi 
ayrılmazsa başında 1, 1, 1 (mef
ulü) bulunan ölçülere uyacaktır 
ki baştan en aşağı virgülle ayrıl
mış iki tek üyesi olmalıdır. On beş 
lilerin başında l, 1, 1 (mef'ulü) 
yoktur. işte bunun için başta en 
az iki tek üyesi olanlar on dört
lüdi.ir, olmıyanlar on beşlidir ki 
bir üye atlamış demektir. 
Nolsun bana hayat verişte mera -

mınız. 

Sayılı ressamlardan Okeren -
bergin yaptığı "Halıcılar,, ile 
"Aulda bir sokak,, Türkmen mil
li ressamlarından Saliyanın "Bağ 
bozumu,, levhası, Y akusinin 
"Kavgada kadın askerler,, tab
losu. 

Finlandiya san'atı 
Finlandiyanrn sanat sergısı 

Moskovada hükumetin güzel san
atlar müzesi salonlarında açılmış
tır. Bu sergi, yabancı ülkelerle 
Sovyetler arasında sanat bağlan
tısını koruyan heyet ile güzel sa
natlar müzesi tarafından teşkil 
edilmiştir. Burada resim, coğ • 
rafya ve heykeltraşlık gösteril -

mektedir. 
Eserler arasında en mühimmi, 

seksen Finlandiyalı ressamın fır
çasından çıkmış olan 220 tablo-

dur. Sırasında üyeler sayılırsa on üç 
çıkar. Böyle bir ölçü pek kulla -
mlmadığmdan on dörtlü demek -
tir. B:ınu ortadan bölemeyiz, 
çünkü hem ortaya düşecek söz 
bozulur, hem de virgül durumu 

Paleka köyü ressamları 

denk olmaz. .. 
Öyle ise başa bakalım: (Nol, 

sun, ha) iki tek üye görülüyor; 
işte bunun için on dörtlüdür. Bu 
biçimde ortadan ayrılmayan on 
dörtlüler 3 - 4 - 4 - 3 olarak 
bölünürler. Bölelim. 
Nol, sun, ha - na, haya, t - ve
riş, ten me - ra, ımımz. 

Neden ikinci bölümü üç yap -
tım ela, üçüncüyü yapmadım de -
necek. Çünkü (haya) deki vir -
gulden sonra bir (t), alt yanda 
bir (v) var; bunları okumak i
çin bir sesel (sesli) olmak gerek. 
İşte eksik üye kendini gösterdi; 
öyle ise düzeltiriz. Kural da bu 
anlattığım biçimde kurulmuş olur. 
Şimdi, ileride gelebilecek sorgu -
lara yanıt (cevab) vermek üzere 
kısa keserek bölümler dizisini ya-
payım: 

Yirmililer 5-5-5-5 
On altılılar: ~4-4~-,4.-4 

On beşliler: 4 4 4 3 
On dörtlüler: (Denemeden 

sonra ortadan da hölünmiyorsa) 
3 4 4 3 (ortadan bölünüyor -
sa yedil'ler kuralına uyacaktır.) 

On birliler: (Bir düziye 2, 1 
diye virgülle ayrılmışsa) 3, 3, 3, 2 
(ayrılmamışsa 4 4 3. 

Onlular: (On dörtlüler kura
lına göre on bir midir diye dene
nir, ondan sonra ortadan ayrılır
sa) 5-5 (ayrılmazsa) 3 4 3. 

Sekizliler: (Başla iki tek üye 

varsa) 5-3 (yoksa) 4-4. 

Sovyet Rusyada Paleka köyü 
sanatkar ressamları, dahil bulun
dukları Artel birliğinin 1 O uncu 
yıl dönümünü kutlulayacaklardır. 
Bu münasebetle hükumetin Pale
ka müzesi bir sergi yapacak ve 
ihtilalden önce ve sonra yapılan 
resimleri te,hir edecektir_•_..,,...,,..,.......~ 

Sergide Bankanov, Golikov, 
Butorin, Vinokurov gibi eski ne
sil sanatkarlarının da bir çok e
serleri bulunacaktır. 

Paleka ressamları sergi için ye
ni eserler hazırlamaktadırlar. 
Sanatkar Kutokin, üzerine "Kral 
Saltan'ın hikayesi,, nden aldığı 
bir mevzua dair bir resim yaptığı 
büyük bir kutuyu bitirmek üzere-

dir. 
Ressam Buturin de "F uşkin ile 

nunusu,, mevzulu bir eser hazır
lıyor. 

Bu sergi, porselen, kumaş üze
rine yapılacak resimlerin, tiyat
ro dekorlarının, kitab resimleri • 
nin Paleka sanatına göre ne yol
da yapılacağını gösterecektir. 

Gene bu sergide Leningrad et
nografi tiyatrosu tarafından sipa
riş edilen "Stepa Razin,, piyesi
nin dekorları da görülecektir. 

Jobile münasebetiyle maarif 
millet komiserliği Paleka ressam
ları için beş bin cildlik bir kütüb
hane tesis etmi§, bundan baıka 
Pa\eka sanat müzesine bir çok 
eserler hediye eylemiştir. 

Plastik san' at için · 

Devletimizin Ulu §efi Ulu A
tatürkün emir ve işaretleri üzeri· 
ne mühim ve büyük bir inkılap 
karşısında bulunuyoruz. 

Türk milleti çok kabiliyetli 
bir millettir. Her ilimde büyük 
bir varlık gösterebilir. Hiç şüphe 
etmiyelim ki, musikide de büyük 
bir kabiliyet gösterecektir. 

Vatanın en uzak köşelerinden 
vatan müdafaasını öğrenmeğe 

gelen ve belki de hiç mekteb gör
memiş olan Türk neferi askri 
bandosuna ayrıldığı zaman no
tayı öğreniyor ve hiç mevcudiye
tinden haberi olmadığı yabancı 
milletlerin musiki eserlerini çalı
yor; düşününüz memleketimizin 
terakkisi yolunda maddi ve ma
nevi hiç bir fedakarlıktan çekin· 
miyen Türkiye Cümhuriyeti hü • 
kumetinin kuracağı musiki aka
demisinde okuyacak münevver 
Türk gençleri ne büyük eserler 
yataracaktır ! 

Avrupalılar güzel sanatların 
vatanı yoktur derler. Musiki gü· 
zel sanatların başında gelir ve 
bütün dünyada yaşıyan insanla • 
rın müşterek malıdır. Büyük 
harpte Almanya ve Fransa bir -
birlerine karşı her hususta boy • 
kotaj ilan etmişlerdi. Almanya -
da Fransızça, Franlada Alman .. 
ca konu anlar vatan haini adde· 

ı ırler ı. a a CJ& 

yük Bethovenin senfonileri, Al -
manyada da Bize, Berliyoz, Mas· 
ne'nin eserleri çalındı, musikiye 
boykotaj yapılmadı. Bakınız 
Bethoven ne diyor: Musiki Alla
hın lisanıdır. Fransız eski Bat -
vekili Mösyö Heryo: Musiki in -
sanların en ince ve en hakiki 
duygularını ifade eder, diyor. 

Muhterem dinleyicilerim, 
M\lletlerin tarihinde büyük rol • 
ler oynamış ve yahut insaniyete 
büyük hizmetler ifa etmiş müs
tesna büyük adamlardan gayri 
hel' insan unutuluyor. Fakat mu· 
siki üstatları ebediyyen unutul • 
maz, asırlar geçer eserleri gene 

bakidir. 
Dünyanın bir ucundan öbür 

ucuna kadar gider ve her dakika 
milyonlarca insanların kalple •• 
rinde ve dillerindedir. Bundan 
büyük varlık olmaz. Amerikada 
2 sene evvel gazetenin biri bir 
anket açtı, insanlığa manevi bü
yük hizmetler ifa eden en büyük 
adam kimdir diye sordu, yüz bin· 
lerce cevab aldı, neticede en bü
yük adam olarak Bethoven ilan 
edlldi. 

Bu karışıklığı en çok on dörtlü 
·ı nlularda gördüm. Şöyle ki: 
ı e o . 

1 On beşli bir sıra üye atlamasıy e 

Yedililer: (Haşta iki tek üye 
varsa 3-4 (yoksa) 4-3. 

Sanata dair Rus Sovyet güzel 
sanatlar akademisi plastik bir 
ga"Z.ete çıkarmağa baılamııtır. Bu 
gazetede Sovyet Rusya ile yaban
cı ülkelerin plastik sanatine dair 
eserler ve makaleler bulunacak-

Dünyada her yenilik insanla -
rı cezbeder, maddi her şey de
mode olur. Bugün sevilen yarın 
sevilmez; fakat yüzlerce sene 
sonra milyonlarca insan ayni 

on dörtlü görünüyor: 
Bu taş ebinime benzer ki ayni . 

makberdır. 

Sırasında üye atlaması sona, 
makberdir (makberidir) e g h
yor. Geçen yazı da yazdıgım : 
Etraf pürdü nalei uku hezar ile 

Sırasında jse ba ta, etraf ( t 
rafı) ıö:z:ünde bul nuyor. İşte 
bunu bölmekte guçlük varc!.r. 
Yalnız bu sıra özünden on dorthi 

Altılılar: 3-3. 
Arab, Fars sözlerinin çıkar -

dığı karışıklıklar bölüm işinde de 
kendini gösteriyor. Her yandan 
uygunsuzluklarla diizgün bir ku -
rala engel olan Arab ve Fars söz· 
}eri göz önünde dururken bu öl -
çüyü ona, yahud buna yüklemek, 
arzu iyice araştırmamakt n, her 
nesneyi, belli başlı bir uygurlu :: 
kurmam ş olan arablara ver -
mek alışkanlığından do muştur. 

tır. 
...................... 1 • , ......... . 

Ertek (tarih) bilge (dedil) leri, 
araştırma yolları bu ölçünün üs -
tünde Türk baksılarınm, kamları
mn, ozanlarının balağ (Sümer 
çalgısı) kubuz, bağlama çavlan -
nın damgasını gösteriyor; deve • 
nin. başını değil. 

ismet Ulukut 

zevkle, ayni sevgi ile büyük bes
tekarların eserlerini dinliyor. 
Musiki kadar bir milletin varlı • 
ğını bütün dünyaya her dakika 
hatırlatan bir vasıta yoktur. 

Musiki büyük bir ilimdir, 
prensipleri, tarihi, edebiyatı 

vardır. Büyük medeni milletle • 
rin musikileri büyük ilmin tekni
ğine göre yazılmıştır. Musiki il · 
minin tekniğine göre yazılmıyan 
eserlerin kıymeti yoktur. 

11ti 
Alaturka musiki Türle 111 ~ 

kisi midir? Sizinle berabe~. 
mevzuu tetkik edelim. Ce"' 

11
;i 

Alaturka müsiki Türk 111 r.(ıJ 
kisi değildir. Çünkü; 1 Ertıle 
him bir kısmı İstanbul >

ve Rumlarının eseridir. 2 ,,..,~ 
b·ıe11 nadoluda bu şarkıları ı 

tur. 3 -Türk bu şarkıları tef' 
nüm etmedi. Anadolu h•lk J.I' • 
kıları tamamen başkadır· 
turka musiki nedir? . . ;I~ 

Alaturka musiki; ınusıkı biM 
le alakası olmıyan noıa: ,,sıı' 
başka olan Bizans ve ara ~ 
sikilerindeh alınan bir takır11i 0 

d .b . B' z ~· kılar an ı arettır. ıra tıa t 
lan alaturka şarkı okur, 110 

le bilmesine lüzum yoktur· de b~ 
. ·n 

Halbuki garp musikısı ... ~ 
. . eıı •r_. 

eseri okuyabilmek ıçın dıf v• r oı . iki sene ders almak a:ıı 'IO ilt"' 
derse başlamak için ınu••.. i bil\ 
nin gramerini, Ya.Jlİ aolfeJill 

mek lazımdır. • et e • 
Mühim bir noktaya .1~ Jııl~ • 

deceğim: Anadolu halk,,!"
1 

gô'° 
rı musiki ilminin teknİğl~e ııır1'
yazılabiliyor. Halbuki, :: 1"tıil 
musikiyi armonize etııı • iJI ço1' 
olmıyor. Bu nokta biziııı ~,ııetİ • 
mühimdir. Afrika~a ~e r1'•1'~1 

kada yaşıyan zencılerırı ~re1>ild11 

hiç olmazsa cazbanta 'ı' t•f\b~' 
'k' t ı.t 

halbuki alaturka musı ı """., "' 
ıun udunu geçmea•· 1,,ıllr. 

1 · ..ı·nı d'... . ,. ·tdıl'· 
sene erce oı e ıg.ı"!ı~ dei'. de 
musiki Türk musıkısı .. ıef'ıı 
Musikinin ablak ve ruh ıı 't 

• . k b" ••1..ı'.!! ı, bl 
tesırı ço uyUKl.ur. ..1a~ · 

G.. .. .. .. .. ··ne bıJ ;ıı 
ozunuzun ono . r1e" l' 

orkestra konserini cJıııb~I l~t , 
1 . • - det •'t\lt san an getınnız, ·ri go .1, 

musikisinin yaptığı ~~·· s\i.1'a ~
sünüz. Herkes büyö1',. ~1fl' ~ 

k hatta cl,n,-
dinler, onuımaz, b'1\1Jtl . 

5
e 

da binlerce halk111• bit 1'~ıe 
d ,. bıÇ bl 

bir konserde a eta b't ıe• 
yokmuş gibi en uf ak 

1 
• ? 

1oıT duyulmaz. • .• ,,ar rO 
Bir Türk musıkısı liJJ'· ıJ• 

Şimdi bunu tetkik e:~ııe f11'~;1'· 
Her milletin kell ·~i edeb

1

17
jt 

mu3ikisi vardır. M~sıfraıı•1:ı' W 
tında bir Alman, bır1 .. 11atd•':,.

1
Jt, 

ko \l • J-ltalyan bir Rus e .rtı bıt 
' L' duYıs-' 

kat bu ayrılık ,.,ır lesidit· eli , 
yani Sentiment 111ese 5c;yle te • 

l .. oktur· ·net 
ilim ayrı ıgı Y i tıı1 • jfl 

.. .. 111edel1 ·tf111ıı 
g~ İm gibi butun 'kİ ı . ·ı - ınusı rin musıkı erı, 

1 1.,ur· 1' 
.. yazı fil :ı çe 

tekniğine gore ..,e'f" 1 ti' 
Çekel1 . ..ıc" 

Cok ızdırap ·kiJerı ,.. ,!\., 
~ l · 111usı ,. el) 

miş millet erın . ·nde y ' tl-: 

koliktir; refah ıç.ıkiletİ cJc 
l • JllUSl ,. 

şen millet erın . r' 
etı' 

şelidir. . den şu ~ (1 1 

Söylediklerun ··n içııı 1-cl 
. ·ın· Busu . 1< c · :ı· 

varvak ısterı · b' 'fiıt "'' 
siki edebiyatın.da Y ~rıi 'fUtlcf-1'~' 

d ~·1dır. "''' mevcut egı d ... ildir· d• v 
sikisi mevcut eg ruhllt' 

· de ' 
T .. k.. kalbın ' (iır· ı.\J ur un ktıı ... 

'k' yaş~una ~ı, , 
yeni musı 1 iyeliıJl 1"'r" \' 

Hiç ş~~he e~yak•ııd• .,af 
kumetimızın pe d fl'lisinde . .,de ~ 
cag-ı musiki aka e · dııtet• .. ~ıe 

1 11111 ı 111e•· ... 
muc;iki üstat arı 'für1' • ıJ'' .. ..,..,er 'f"r1' ıt' . , 
kuyacak ınune bit ıJ ~ıı•• 
ri bütün dünyaya kletdit• zlt 
kisi hediye edeee '> 
~~ 
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~ Küçük Haberler 

11- Londra ile Kopenhag ara -
sında Televizyonla ilk sinema 
gösterme tecrübesi yapılmııtır. 
Bu tecrübede Kari Brisson'un bu 
it için yapılmıt bir filmi kullanıl
mıştır. 

:t- Mae Vest'in yeni filminin 
adı "lşte timdi bir hanım ol -
dum!" dur. 

"' Claudette Colbert yeni çe -
vireceği bir filmde hakiki ve bir 
milyon dolar kıymetinde mücev
herler kullanacakmıt ! Bunu ha· 
her veren Amerika ga -
zeteleri mücevherleri muhafaza 
maksadiyle çok sıkı tedbirler a -
lındığını da ilave ediyorlar. Yıl • 
dız, mücevherleri taııdığı sırada 
tam on tane kadın ve erkek sivil 
polisin nezareti altında tutula -
cakmıf. 

"' Prenses Marina ile düğünü 
günlerce yazılan Dük of Kent, 
sarayında seyrelmek üzere bazı 
filmler seçmittir. Bu filmler; 
"Demir Dün,, adlı bir İngiliz 
filmiyle "Görünmez adam,, mü
messili Claude Rain•'in çevirdi -
ği "ihtirassız cinayet,, ve "Aşk 
ahengi,, adlı bir Amerikan fil -
midir. 

Solda: yukarıda: Silvia Mansfild 
Solda aşağtda: Konşita Montanegro 
bir komedi filminde yalancı bir may· 

munun kollan arasında! .. 
Sağda yukarıdan aşağıya doğru: Lya 

Lys, Albertina Rash, Ramon 
Novarro,, Ros~a :Moreno 

Artistlerin yıldızı 
ne kadar sürer? 
Sinema artistlerinin yıldızı ne 

kadar sürer? 
Holivudda yapılan bir statis -

tiğe istinat edilerek iddia edili -
yor: 

Değişmesini bilen kıymetli 
bir artist vasati olarak on sene 
ıöhretini mu haf aza cdelibir; el • 
verir ki, çalıınsm ve ... T alii yar
dım etsin. 

Eskiden meşhur olduğu hal -
de, aradan zaman geçmesine 
rağmen, elin meşhur bulunan 
yıldızların en batında Greta 
Garbo sayılıyor. 

~ Pariste büyücek yaıta ço -
cuklar için yeni bir sinema açıl • 
mıı .. Darıaı Türk çocuklarının 
batına! 

Yugoslavyada ilk 
sesli film 

Belgratta büyük bir sesli filim stüd
yosu kurulmuıtur. Bu stüdyoda çevril· 
meğe batlanan ve milli Sırp hayatına 

ait bulunan bir filim bitirilmek üzere • 
dir. Filmde rolü olan artist ve figüran· 
ların sayısı bin ki§idir. Sahneleri açık 
hava dekoru içinde geçmekte ve kapalı 
dekorlar içinde geçen kısmı pek az bu· 
lunmaktadır. 

Bu milli Yugoslav filminde ölen 

kral Aleksandrın hayatına dair bazı 

parçalar da bulunacaktır. 

Bu filim, Yugoslvyada çevrilen ilk 

sesli filimdir. 



- Temizlik yaptım diyorıun, 
Ya bu tavandaki ne?. 

- Onu radyonun anteni 
sandım bayancığım! 

1 abii şe.11 •• 
Hanım, hizmetçisine sordu: 
- Kız, süpürğe nerede? 
Hizmetçi dudak büktü: 
- Ne bileyim? Her halde dün 

bırı\ktığmız yerde olacak! 

Trende 
Kontrol memuru - Bayan, 

biletinizi Ankaraya almıtsınız. 
Halbuki bu tren Konyaya gidi • 
yor. 

İhtiyar Bayan-A! .. Demek 
şimendiferci yolunu ıaıırmıı ! 

r ......................... w .............................................................................................. . 

IEGLENCE 
································································································································ 

1 Jecru~e etlim ımmı ı 
ciui islenıiyor ! 

Kasaptan iki parça bifteklik 
et almııtı. Yarım saat sonra geri 
götürdü: 

- Al bunları, dedi, kundura-
na pençe yaptırırsın ! 

Kasap hiddetlendi: 
- Siz yaptırsanıza ! 
- Tecrübe ettim ama çivi İf· 

lemiyor! 

Nasıl bekliyeceğiz?! 
Tiyatroyu seyrediyordu. Ya -

nmda birisi dedi ki: 
- Birinci perde ile ikinci per" 

de arasın~a bir yıl geçiyor. 
- Ya! O kadar mı bekJiyece

ğız?. Bari tedarikli geldiniz mi? 

Söyleyin, gelsin! 
Doktorun oda kapısı telaşla 

açıldı: 

- Bay Doktor, çabuk! Bir 
adamın iki bacağı birden kesiJ • 
miı ! 

Doktor dalgındı, cevab verdi: 
- Pekala! söyleyin gelsin! 

- Gece gündür. ruyama giri
yorıunuz küçük bayan .. 

- Onun için daima uykuda 
imiş gibi görünüyorıunu:z.! 

Misafirleri odada 
tutan şey!. 

Bay apartımana girdi, hiz -
metçiye: 

- Geç kaldım, dedi, hemen 
mi5afirlerin yanına gireyim.. 

Hizmetçi güldü: 

- Biraz sabredin, kapıyı aç 
masam daha iyi. 

-Neden? 

- Bayamnız tarlüıöylüyor • 
kapıyı açarsam misafirler kaçar! 

Ne ziyanı var?! 
Turan bet yatındadır. Dört 

yaıındaki arkadqt kotup geldi! 
- Turan haydi bahçede oyni

yalım. 

- Şimdi değil, görüyorsun ki 
itim var. Küçük Oktaya mektub 
yazıyorum. 

- Mektub mu?. Amma ıen 
yazmak bilmezsin ki .. 

Ken~i islUi 
~zerine imi~ ! 

Münakaıa ediyorlardı. lş çı -
ğırından çıktı; biri ötekine 
"Hayvan,, diye bağırdı. Öteki: 

- Böyle söylemek kolay, 
mert isen bu sözünü şu kağıda 
yazarsın. 

Dedi. 
Beriki~ 

- Senden mi korkacakmııım, 
ver de yazayım dedi ve yazdı: 

"Kendi isteği üzerine hayvan 
olduğunu yazıyorum.,, 

Yanlışa imkan yok .. 
Yemeğini yemi§, garsondan 

hesabını istemitti. Pusla geldi. 
Müı teri bunu gözden geçirirken 
kaılarını çattı, batını salladı, 

sert bir söyleyiıle dedi ki: 
- Bu nasıl hesap? Her halde 

yanht yapmıı olacaksınız. Ben 
dünyada bundan daha pahalısını 
görmedim. 

- Hayır, efendim. Yanlıt 
yapmama imkan yoktur. Çünkü 
her yemeği iki defa hesapladım! 

- Karısının otomobiline a1ık 
olduğunu aöylüyor .. 

- Makinenin insan yerifll 
O .. O o " b" h Ad"ıe Jtl gcçtıgını goıteren rr a ı 

ha desene! .• 

-
Alıştıra .. Alıştıra·· 

. . orl' 
Hayatım on bin liraya sıg 

ettirmişti. Bir gün bir tayyar~ 
yolculuğunda bulunduğu tayya 

re düıtü, yalnız o kurtuldu. s~· 
nun üzerine arkadaılarından bı· 
rine ıu telgrafı çekti: I 

" - Tayyare kazasından sa 
ı r salim kurtuldum. Karıma usu e 

1 le, alııtıra alıftıra haber ver.,, 

- Babasına haber verdiniz mi kızım?. 
- Evet, telefon ettim. Bir kere daha say! dedi. 

- Ne ziyanı var, Oktay da 
okumak bilmez. 

1 ecrübe! 
Kadm, bir sinir buhranı ge · 

çiriyordu. Bir aralık hıçkırıklar 
arasında kocasına ıöyle dedi: 

- Artık beni eskisi gibi sev • 
miyorsun ! Ağlıyorum da kederi
min sebebini bile sormak istemi· 
yorsun! 

Erkek oralı bile değildi, la -
:kaydane: 

- O eskidendi, dedi, !İmdi 
tecrübelendim. Kederimin sebe
bini sorman bana kim bilir kaç 
liraya patlar! 

~--------------, Beraatten sonra •. 
Elbiıecinin dükkan önüne 

aıtığı pantalonlardan bir tane 
çaldığı için yakalanmıı, mah • 
kemeye verilmiıti; lakat bu 

suçu iıbat edecek hiç bir delil 

bulunamadı. Beraetine kartır 

verildi. Serbest bırakıldı. Ama 

maznun yerinden kalkmadı. 

Avukatı yanına geldi: 

- Artik ıerbeıtıin, çıkabi -

lirıin, dedi. 

- Biliyorum. Çıkacağım, 

ama. elbiseci dışarıda duru • 
yor. aacafunaaki pantalonu 

tanıyacak c!iye korkuyorum. 

.. ! ..................... ~ 

Hayatın tezatları! .• __ _,,,. 
Meziyet amma .. -------------------------~·---~~ 

Müstakbel bir kayınpeder1 
damadı olacak genç hakkında 
tahkikat yapıyordu. Her taraf · 

tan çok iyi malUnıat almıtlı. Git
tiği bir sonuncusu dedi ki: 

- Çok güzel, çok terbiyeli bir 
gençtir, yalnız bir kusuru var. 
Oynamasını bilmiyor. 

- Ne diyorsunuz, bu bir ku -
sur mu? Bilakis büyük bir mezi· 

yet !Oynamasını bilmiyen bir genç 
aranıp da bulunmıyan bir servet-
tir. 

- Evet, oynamasını bilmiyor, 

..,, - ~ 

Kitap mercılılın yemelr kita • 
bını ararsa .. 

Et"US TJTuı.tSKO ~! -ı~ hASTJL..(I r. JEh 

Ne konuşurlar? 
lki doktor konuıuyordu: 
- Son hastanız oldukça ağır· 

dı. Şimdi nasıl? Memnun musu • 
nuz? 

- Şüphesiz azizim, dul kalan 
karısı bütün vizitelerimi tamami
le ödedi! 

iyi ki! 
- Anne! Hayvanlar, kendi · 

lerine ne ad verdiğimizi biliyor • 
lar mı? 

- Hayır yavrum! 
- iyi ki bilmiyorlar! Yoksa 

zavallı eıekler kim bilir ne ka • 
dar üzülürlerdi! 

MAC:AR.IAC. ~ 

clspanyı' ( · i \ili i ı ı l\lc 'ı \.. ı..ı TVlt.ıOf .<ar<tıı.o {DE 111 

IU.\\ ~ ~ ı \''lrjtMİn) ·~lrıqırtrt• 

Aradaki fark •· .. , 
K .. "k Att'lA b"yük bir ,1.1 ·, uçu ı a u }.nııe• 

rültü yaparak oynuyordu· 

azarladı: "it:; et· 
"rU .. 

- Baban uyurken gu dü • 
ağını 

menin doğru olaınıyac 

şünmedin mi? 

Attila cevab verdi Alllıııa 
ne' ~ " _ Düıündüın, an · gürülll.I 

babam uyanık olsaydı, . d dü • 
... ı e . d""ecegın yaptığım içın og 

ıündüm! 

J k ~ lık /. F eua ar "s-'' 
el .• n çolt fi' --1 

B ay H aıan, ~ .. k hafi,,,..# 
çok ıevimli bir lıüçıı _.;ni ,ot• 
ni§anlandı. Arhlı,,n;:nİP Jııtfl• 
mayın. Boyuna ıoY •• 

yor: · bet JaJıi 
- Ah cicim, ıenth tehli • 

. · er 
ka görebilmek ıçın YılJır•"''"': 
keye katlamrım· 

1 
r sal0 

I tıno 0 ' kasırgalar, ır fr ı . 
naklar bana .,ız; ge 1 

• JinleJ•· 
Ni§anlııı bıınlorı • .. 

ki • ..,.a 
Sonra dedi . Cııfll'I 111 • 

- Neôla! Sera• • .,,.aıt 
mutlaka belıliyecei•"'' 

J· 
ınc.. k 1ıeriıtlı ~· • 

- Ne deme ıe kiralı I ' 
mur olmaz.sa rnuha ~ 
rim! ~-Uluslar Kurumunun (Milletler Cemiyetinin) Uluılararaıı bir inzibat kuvveti yapacağı söylendiği sıra· '-.lııı._ ________ _.~ 

larda gönüllü olarak yazılmaya 11idenler! 



Habeşistan gun ltalyanın olabilir mi ? 
ta/qa, Habeş sınırların
aki müstemlekelerine 
silah, cephane qığılJor 

lan iddialar hakkında müzakere 
yapılacakken Trablusgarp harbi 
başlayınca bu it yüzüstü kalmıf. 

Şimdi İtalya, bu Trabluı har
binden evvclki vaziyeti tutarak 
Fransız Sudanı ile Trablus ara -
sındaki hududun o surt."lle tllyin ve 
tahdidini istE'.mektedir. Bunun 
için Fransızlarla ltalyanlar ara • 

1 
sında uzun zamandanberi müza -

Son hafta zarfında ltalyanlar- / yeni esasJara b~ğladı. AÇ~nkü ltal- kereler yapılmaktadır. Fransız -
liabeşiler arasında çıkan hu - ' ya Sudan :aylası~a hak~ oldu. lar şimdiki hudutta tashihat yap • 
Çarpışması, daha doğrusu Burasının ıktısadı kıymetı yoksa mağa mütemayil görünmektedir -
~d nıuharebesi İtalyanların da siyasi ehemmiyeti büyüktür. ler. 

adald vaziyetini günün me • Çünkü bu sayede İngiltere, 1899 Fransızlar, Tibesti, Borku ve 
i ha1ine koydu. da yapılan İngiliz - Fransız Su • sair mmtakaların İtalyanlara ve • 

~n zamanlarda Habeşistanın dan mukavelesinden kurtulmu~ o· rilmesinde iktısadi ve askeri bir 
... k devletlerden bir~sinin hima- luyor. tehlike olduğunu ileri sürmekte -
\ altına gireoeği hakkında bir Ayni zamanda lngiltere, ltalya· . dirler. Çünkü F ramızların garbi 
~Yialar dolaşıp durduğu için nın Trablusgarpta Türk· yeye varis Afrika ve merkezi Afrika müstem

\lyialar dikkat nazarına al.ındı· olmak sıfatiıyle Fransanın Tibesti lekeleri arağmdaki birletikliği ke· 
· ltkdirde o hudud had=selerine ve Borku'yu işgai etmesine karşı silmiş olacaktır, Mer.kezi Afri -
~Uk bir ehemmiyet vermek 'la- yapmış olduğu protestoyu zımnen rike.da kurutan Fransız münakale 
dır. tasivp etmiş oluyor. yoJları bozulacaktır. Alman müı -

Çunkü Habeşistanı himayesi al- Fransa, şimdiye kadar bu lngi • temlekecilerinden Robelt'in : 
\ ıtlrnak istiyen devlet ltalya. gil;z • ltalyan mukavelesine ses 
' ltalya, gerek Tunustaki hal- çıkarmadığından Libyamn ye~i 
llrın vaziyeti ve gerek Trab • hududunu onun da tasvip eder gı
Rlrbın hududu hakkında Fran· bi göründüğü ve bu suretle ltalya
~e konuşma halinde bulunmak· ya ~erkezi Avnıpad~ aldığı son 

"Trablusgarba sahip oJan cenup 
t!caretine hakimdir.,, sözü bugün 
kıymetini muhafaza etmektedir. 

.r. Bu müzdcerelerin alacağı vazıyetten dolayı tavızat vermek 
'tc:eye göre İtalyanlara Habeşis- istediği, Tunustaki ltalyanlar me • 

iİtnıek için lazım olan pasa - selesinde ltalyadan fazla imtiyaz -
'ıı;-rannz'lar tarafından vize(!) lar koparmağa çalışacağı anlaşı • 
~ektir. . . lıyor. .. . 

Askerlik gözünden dahi Fransa, 
Tibesti, Borku ve Enedinin merke
zi ve garbi Afrikaya karşı mevcut 
olabilecek tasavvurlara karşı en 
em=.n bir himaye tc~kil ettiğini 

söylemektedir. Çünkü yalniz 
Ghat, Murzuk ve Kufra'da büyük 
mikyasta askeri tahtidat yapmak 
kabildir. 

Avu•turyanın Bruk ıehri civannda yapdan tayyare manevraların 
Ja atılan bir bomba paılarken 

llcat Hab~ıstan lngıltere, Bugun ltalya ıle Fransa ara • 
\ız ve İtalya arasında üç ilrtı- sında Trabluıgarbın cenup hudu-
~üfuz mıntakaaına ayrıl - du henüz tayin edilememiıti. l -

\ 'ıu"' undan, bö le ol~akla t~lya Türki enin varisi olarak es· 
'&er o üç devletçe Habe!·sta - . !rablu ~arp ~ududunun ~~ ~ 
de.,ıetler hukuku noktai naza- dısıne verılmesı lazım geldıgını 
\rı iatiklali tasdik edilmit bu- iddia etmektedir. Bu hududun 
~ğundan, ltalya Habeşistam 30 / Teşrinievvel/ 1890 senesin· 
\~esi altına almıyacağmı, çı - de Babıali tarafından lngiltereye 
14 

!ay'alnrm doğru olmadığını ve Fransaya verilen bir noktaya 
etınektt:dir. nazaran eski Alman müstemleke· 
~ ilanların ne dereceye kadar si olarak kalan Rusya hudu -
,1

1ttti olduğu sorulabilir. Çünkü ~~na kadar uzanıyo~u§. ~at g~
~r·tılar, Habeşistan ile hemhu - lunden !rablusa ve Bmgazıye gı -

<>lan halyan müstemfokele - den eskı kervan yolundan İtalya 
Qet • • " • "f d · k l B" · ~ ~ı askeri tedar:katım artrr - ıst· a e etmıyece o ursa ıngazı 

t,, oraya devamlı surette silah mıntakasınm hiç bir kıymeti kal
~~r>hane yollamaktadır. Gene .ınazmış. 
hlnlarm iddialarına nazaran Fizan havalisi coğrafi gözden 
~ırlıldarın Habeşistanı istila birlik bir kütle tef]cil ediyormuş .. 
~ lkası yokmu! ve bunlar bir Kabileler yılın bir kısmında Fi -
l'flt tedbirinden başka bir !ey zan mmtakruıında oturduktan son
~ !tıi!.. ra Tibesti ve Borkuya ç~kiliyorlar

' iltere ve Fransa ile ltalya a- mış. 
~~de.ki ınünasebetlere gelince Türkiye zamanında Tibeati, 
ı~ h}'a laaUuk eden kısmı şu su- Borku, Kamen, Enedi mıntakaları 
~- ·lllasa edilebilir: ta Kamaruna kadar Türkler tara
~tnlerde Romada İtalya ile fından idare olunuyormuş. O za • 
~e arasında Mısır - Trab1us- man Fransızlar bu idare şekline 

~~l ~dudunu tayin eden bir mu· itiraz etmed0 .lderi gibi İngilizler 
~ ~ ttnzalandı. Bu mukavele de o şekli tasvip ediyorlarmış. 

'tıın Afrikadaki vaziyetini Türkye tarafından ortaya atı • 

kuvvetleri bulundurulmasından 
ileri ge1mittir. Çünkü hududu ge
çen b~r düşman kuvveti c:enub hu · 

lngiliz ordusundaki torpil tayya,.elerinden biri•ine torpil 
yüklenirken 

ilerlemek isterlerse, arada kalan 
çöl mıntakasının çabucak geçilme
si lazımdır. Umumi Harpte Sü
nusilerin Türk • Alman idarcsin -
de merkezi Afrikaya doğru bir a
kın yapamamaları, Fransızların 

iddiasına nazaran çöl mmtakaaı • 
nm cenub hududunda Fransız 

dudunda mulcavemet görürse ko • 
!aylıkla erzakıru ve suyunu ta • 
mamlayamaz. 

Bu Fransız - İtalyan ihtili.flarm· 
da bahis mevzuu olan mmtakala • 
nn hakikatte pek az kıymeti var · 
dır, oralardaki nüfus tapek azdır. 
İtalyanların oralara ehemmiyet 
verme$İ merkezi Afrikaya giden 
ticaret yollannın o mıntakadan 

geçmekte olmasıdır. Bu h"nterland 
olmadan B"ngazi mmtakasınm is· 
tenildiıği gibi iktıaaden inki,af et· 
t=rilmesine imkan yoktur. Fransa, 
Bingazi mınte.kaıımı sah;i havali
sine hasrettt:mıek istivor ki garbi 
Fransız Afrika ink"!afmı kolay • 
hkla temin edebilsin ve şimal: 

garbiye ve garb sahiline doğru ti• 
careti akıtabils n. 

Mesele bir münakale meselesi 
gibi ~örünüyor.. Fal•at işin ası1 

ruhu ltalyava verilmek isten.len 
Habeş;stan himaye!'inden evvel 
Italyadan Garptarablus m1ntl\ka • 

f&vi~re ordusun da ağır mitralyöz takımı mevzi aldıktan sonra l sm~an imtiyazlar kopannaktır. 
ltalya, bu imtiyazları Fransaya 

bahtederek ondan Habetiıtan =çin 
bir vize ( ! ) aldıktan sonra Habe
§İatana girip giremiyeceği de ik:n. 
ci bir meseledir. 

1 Her halde Habefistan kolay yu· 
tulabilecek ve kolay hazmedile -
c:ek bir lokma değildir. 

Kızıl ordu baş 
kumandanına göre 

Sovyet ihtilalinin ıene1ik devir 
günü münasebetiyle Uzak Şarkta 
Habarowık' da yapılan merasim 
esnasında Uzak Şarktaki kızıl or
duların baş kumandanı General 
Blücher tarafmdan mühim bir 
nutuk aöylemnittir. 

Bu nutukta Uzak Şarka ait 
muhtelif mese'lelerin inkişafına 
dokunulmuftur. General Blücher 
nutkunda Uzak Şarkın g:ttikçe 
da'ha ziyade müıtakil bir surette 
idare edilmekte olduğunu, Şarki 
Siberyanın Avrupa Rusyasından 
ayrıldığını ıöylemi!tir. Generalin 
aöz'lerine bakılacak oluna Haha • 
rovsk mıntakaıındaki kömür istih
sal "tı 1933 de 241.000 tondan 3 
milyon tona çıkmı,trr. Bundan 
batka bir de petrol tasfiyehanesi 
itletilmeğe ba§lanmı§tır. Bu taıfi· 
yehane gittikçe daha ziyade mo -
törleşen Uzak Şark ordusunun 
muhtaç olduğu benz

0

ni temin ey· 
liyecektir. Generai Blüchcr Uzak 
Şarktaki ordudan bahsederken bu 
ordunun Uzak Şarkta ıulhü temin 
eden bir kuvvet olduğunu aöyle • 
mi,tir. General Blücher muhtelif 
kıt'aları tefti§ ettiğ~ zaman ordu .. 
nun kendisine verileteek vazifeyi 
her an yapmıya hazır bir hal~e 
olduğuna kanaat getirdiğ'ni de 
nut!kunda i§aret etmiflir. Ordu • 
nun tekn;k techizatına gelince p,e

neral Blüchere göre Uzak Şark -
taki kızıl ordunun mübali.rasız 

dıttan gelecek her bir taarruza 
kartı emin olduiunu ıöyl"yebilece 

(LIJtfen ıayıfayı çevirlntı) 
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Uşakta Futbol maçları 
~k futbolünün lzmir ve Ankara ile boy ölçüşebilecek 

bir dereceye yükseldiği ileri sürülüyor 

Beşiktaş yarın çetin bir 
imtihandan daha geçecel 

.. :tQ: Demirıporu 2-5 yenen Uıak Gen~lerbirliği. Altta: De -
mirıpor kulübü oyrınculan bir arada 

t\ (KURUN) - Garbi Anado- 1 taa OJ'Unan seri ve biraz da sert olarak 
~merkezi Uıak sayılı pnle- oynanmasıdır. Hakemin zaman uman 
ı ~ Eakitehir mıntakası pmpi· isabetli müdahalesi iti yolunda sider 
\.,'ıirspor klübü kuvvetli kadro- mek için kifi geliyordu. Saklamamak 
"a...~ze geldi. Şeker ldib Ye lcalt ect ... Jd Deminpor iyi anlqan, Jyi 

.-ı,~I liiile cuma •• pazar sGnlr oynayan ve teknik noktadan ihmal e
~ 4cre iki knrşılaıma yaptı. dilmiyecek bir takım idi. Ara srra gör 
>ıı...~ araıhrmağa değer bu maç terdikleri çolc düzgün eniı "Ye aktılar 
c1'tını ve gidiıini yazmak çok kendilerine kartı sevsi duygulanm ta· 
~ \c;•kbr. zeJiyordu. 

l\.ULOB • DEMiR SPOR Devrenin ortalanna doina misafir 
~ Deminporun hız alan bir eniıi üçüncü 
b.. ~Porculanmız ilk kar4ılaıma· 
~~ ~üttefik Şeker lc!übile yap· aayı)annm yapılmaarnı doğurdu. Her 
ı. ~ri kuvvetlerini duyduğu· gol gibi bu da halkımız tarafından coı· 

larzlannı görmek istediği· kan sevinçlerle alkıılandı. Burada De
Porun Uıağa gelmesi her minporun ceza sahası jçinde yaptığı 

faydalı idi. Halkımız bundan bir hatadan verilen ceza vuruıu Şeker 
~~ İçinde bulunuyordu. Stad· klübe ikinci sayıyı kazandırdı. Oyun 
'\ hınlercc seyirci ile dolmuı· bittiği zaman netice ıu idi: Dmirapor 3 
ı:\ '-'>rrarzlrk ve merak bat gös· Şeker klüb 2. Şeker klübün henüz yeni 

' Belli merasim yapıldr. Ha· doğmuı olmasına rağmen Deminpor 
l heyeti reisimiz Yal1lf Ziya 

~ Demirsporlular yapblar, 

l\i ~ Yerinde bir akındı. Genç· 
~"-lesine kadar clayandr. l!k 

'1aretle oldu. Halk ilk daki· 

lerin bu muvaffakryetini 
~ildi. . 

~lıyalı he11üz üç dakika ol· 
L ~porun ikinci soJünü 
~orduk. Bu gol de içten 
&. _ alloılarla ballandı! 
~ bu aroller önünde ener 

olduğunu görüyorduk. 

.. ~ zaman, zaman futbol 
J,ı' anlatmalar seyirciler 

\.ıı _ cl111rular doğuruyordu. 
~"lllit CLı. kl"b" " t" b" 'fe•er u un us un ır 

gibi Orta Anadolunun kuvvetli bir klü· 
büne karşı aldığı neticeyi değerli say
mak gerektir. 

GENÇLER BIRLltatı - DEMiR
SPOR .• 

Misafirlerimiz ikinci bir maç için U· 
takta kalmıılardı. Bu maç Gençler bir 
liği ile yapıldı. Cuma olmaaına rağ· 

men stadyumumuz yine seyircilerle dol· 

muıtu. 

Gençler birliği tam kadrosile çılmur 
tı. Misafirlerimiz de kuvvetlerini tama· 
men elde tutuyorlardı. Maç baıladı. 

t!k dakikalann bize verdiği his ıu oldu. 
Oyun çok seridir, kuYVetlerde beraber 

lik vardır. Maç heyecanlı olacaktır. Bu 
kanaatte yanılmamıt olduğumuzu oyun 
bitince daha iyi anlamıı olduk. Genç

ler birliği hücum hattr bugün cok çalr 
ııyor ve uğraşıyordu. Hele Melihin sa· 

hanrn her tarafında koşuıu, ani olarak 
Dmirıpor kalesine girişi, aaldmıı sevir 
cilere heyecanlar veriyor, hareketler 
doğuruyordu. 

Bugün Genr:ler birliğinin her hattı 
işliyor, oyuncular çalrşıvor, misafirler 
de ayni feyi yapıyorlardı. Oyun başlr 

yalı on dakiks olmamıştı, Gençler bir 
liğinin Dmerispor k•l•'J 0 ne bir eni•i Me· 
Jibin yerinde bir şütii ilk sayının yap-1-
maaıru verdi. Bu sayı sürek!i bir surette 
alkıılandı. 

Demisporlular üzerinde bu gol ha· 
reket uyandırdı. Kaynatma doğurdu, o· 
yunun takibi bazı dakikalar güçleşi· 

ı 
yordu. Seri ve biraz da sertçe bir oyun 
sistemi göze batıyordu. 

Galatasaray-Beşilctaş birinci takımları 
yarın Beşiktaş alanında karşı!aşıyorlar 

1 
Gençler birliğinin hakim oynadığı 

belli oluyordu. Yapılan bir akın netice· 
sinde ikinci gol de yapıldı. Misafirle· ' 
rimizi biraz da asabi gönneğe batladık. 
Fakat bu her ,eyden evvel bir sporcu 
heyecanının getirdiği temiz bir sert· 
!ik idi. İkinci golden sonra Demirspor 
)ulan, anlaşmalar yaparak Gençler bir 
'iği delansını yarmağa çalrıırken görü· 
yorduk. Devamlı olan bu akınlardan 

birisinde Dmirspor ilk güzel sayısını 

yaptı. Oyun bütün sıcaklık ve he· ı 

yecanile devam edib gidiyordu. Birinci 
devre bittiği zaman herkes oyunun da· 
ha uzun müddet devam etmesini ne 
kadar arzu ediyordu. 

ikinci devre ba,ladığı zaman hava· 

nrn biraz daha sertleımiı olduğunu gö· 

rüyoruz. Oyunun bu devresi batından 

sonuna kadar ayni sıcaklık ve heyeca• 

nile devam etti. Yüzlerce seyirci meıin 
topun arkasında sanki dolafb. Uıak 

şimdiye kadar bu derece heyecanlı ve 

içlere kadar iıleyen bir maçın zevkini 
duymaınıfh. Bir makine gibi iıleyen iki 
taraf sayı yapmak ve calib gelmek için 

ne kadar uğraııyordu. Bilhassa Türk 
gençliğinin bu sahadaki bedeni kabili· 

yet ve irdöıafmın izleri ve nümunesini 

bu oyunda cörmek kabil olacaktı. Genç
ler blrliti oyunculan düzsün, enerjik 

ve canla ba§la o}'lluyorlardı. Yapılan sr 

la hücumlar hep Deminpor kalesi önün 

de toplamyor ve heyecanlar en son had· 1 

dine varıyordu. ı 
Bu sırada Deminpor aleyhine bir ce· 

za vuruıu yapıldı. Gençler birliğinin en 

değerli oyuncusu Nazmi sdcı bir vunıı· 

la üçüncü sayıyı yaptı. On dakika snn· 

ra misafirlerimiz canlı ve düzgün oyun· 

larile buna mukabele ederek ikinci sa· 
yılannı yaptılar. 

Oyunun son dakikalan yaklaııyor 

du. Karşılıklı akınlar o kadar aıklaıtr 
ve çoğaldı ki topu takib bile güçleıi· 

yordu. 

Gençler birliği hep Demirspor 

yan aaha11nda görüyordu!:. Orta akın· 

cı lsmailin isabetli ve yerinde top tutuş 

ve veriıi oyuna başka bir zevk veriyor 

du. Gençler birliği çok nefis olarak bir 

sayı daha yaptı. Oyunun neticesine 

pek az kala yine Gençlerin sıkı bir hü· 

cumu esnasında kaleci topu eUerindcn 

kaçırdı ve Gençlerin be§inci say111 da 

bu suretle oldu. Ve oyun 2-S gibi bir 

sayı farkile Gençler birliği lehine bitti. 

Bu maçı Şeker klüpten Bay Ekrem ida· 
re etti. 

Demirspor takımının çok kıymetli 

elemanlan vardır. Gençler birHği takı· 

mını teıkil eden genç sporculann gös· 
t•.rdiklcri muvaffakıyet öğünmeğ'e de· 
ğer bir !ekildedir. 

Eskiıehirin değerli sporcuları üç 
gün ıehrimizde kaldılar, şereflerine mrn 
taka ve belediye tarafından ziyafetler 
verildi. 

Şeker bayramında maç yapmak üze· 
re mıntakamız ıampiyonu Tuı·an idman 
yurdile Uıak mmtakası muhteliti Es· 
kiıehire gidecektir. Esaslar a!akadarlar 
arasında knrarlaıtınlmııbr. 

U§ak futbolu bugün lzmir ve An· 
kara ile boy ölçÜ§ebilecek bir dereceye 
yükselmiştir. Kuvvetli Demirspora kar 
§1 Gençler birliği klübümüzün aldığı 

galibiyet neticesi bunun fili bir örneği· 
dir. 

YUSUF ZlYA 

Galatasaraylllardan dördU 

Birinci devrenin bırakılan maç- Uuı en çok istifade edecek takım 
!arından birisi de Galatasaray • GalatasaraydIT. 
Be§iktat macıydı ki, bu kartılaı - G 1 t b kt h - a a asaraym u no ayı e· 
mayı da yann gene Şeref stadın - ... . . . 
d .. ... · Be 1·1..ı t k sapladıgı ıçın yarınkı maçı ka • a gorecegız. ş K•ıa§ a mn 
kendi afanında bu suretle çetin zanmak yolunda bütün bilgisini, 
bir imtihandan daha geçmiş ola • ı nefesini, ateıini ortaya !koyacağı 
caktır. muhakkaktır. 

Beıiktaş takımmm yarın çıl<a - Bunun1a beraber Galatasaray 

ı 
1 

takımı 

racağı kadroyu bilmiyoruz. Eğer j ta~ımının da kadrosunu iyice bil
Geçen hafta Fenerbahçeye çıkar - mediğimiz için iki takımın ala • 
dığı kadro ile oynar, bozuk bir o· cakları neticeyi ileri sürmeye pek 
yun verirse yarınki maçı da kay - 1 de imkan bulamıyoruz. Yalnız 
bedcbilir. Bu kaybetmek de ken - başta yazdığımız gibi şunları söy· 
disi için şampiyona yolunda iyi liyebiliriz: 
bir mana ifade etmez. Çünkü F e · 
nerbahçe mağlubiyeti bu takıma 
iki puvan kaybettirmiştir. Yarın 

da yenilirse kaybettiği puvanlar 
dörde çıkacaktır. 

Bu takdirde Galatasaray birin· 
ci devrenin en üstün takımı ola • 
c<1k, baştaki mevldini 1 7 puvanla 
perçinlemiş bulunacaktır. 

F enerbahçe ise Galatasaraya 
göre iki, umumi vazyiete göre üç 
puvan elts'kle ikinci sdta gelecek, 
Beşiktaş devreyi dört eksikle ve ü 
çüncülükle bitirmiş olacaktır. 

Galatasaray yenilirse devreyi 
Fencrbahçeyle birlikte üç puvan 
eksikle bitirecek, Bı~şiktaş bir pu
van fozlasiyle başa geçecektir. 
Maç bernberlikle biterse vaziyet 
gene G~latasnray lehine olacak -
tır. Bu takdirde sarı - kırmızılı
lar başta kalacak, Fener le Beşik -
taş ayni puvanla ikincilikte ka 
rar kılmış olacakfordır. 

Bu karışık hesaplardan an1ası· 
lıyor ki, yarınki maçı kazanmak-

Galatasaray bildiğimiz kadro-
siyle çrkar, iyi bir oyun çıke.rırsa 

yarınki maçı Beşiktaı kaybeder. 

Aksi takdirde bu maçı kazanmak 
daha çok bir şans işi olur. 

Tebliğ 
İstanbul Futbol Kurumu Başkanlığın· 

dan: 

21-12·1934 cuma günü yapılacak 

yanşmn!:ır: Bc~iktnı alanında (Alı:n 

gözcüsü Bay Kemal). Be:ikta§ - Sü· 

leymaniye saat 10,30 genç T. (h~l:em 

Halit lbr~him). Eyüp - Topkrpı 1. nci 

T. sant 12,15 (hı:kem Suphi). Br§'kta§ 

- Gnlntnııaray J. nci T. saat 14,15 (ha· 

kem Nuri). Ynn hnkemlcri: Abd:ıllah 

ve Ekrem. 

• • • 
Voleybol, baslcctbol ve tenis heye" 

tinden: 21·12-1934 cuma &Ünü Gal<lta· 

saray lokalinde yapılacak voleybol maç 

lan: Vefa - Feneryılmaz saat 17 de 

(hakem Ekrem). Fcnerbahçc - Gala· 
tasaray saat 17,30 da (hakem Sami). 

Saha amiri Ekremdir. 



Konuşma !!Gaz 
~~~----===----- Mask el eri 

Çocuklarım: 

Güzel türkçe.."11İz, §irn:liye ltadar, bir 

çok yabancı ıözleric dolup tn§mı§tr. Bu 

yabancı sözler arasnd:ı, bi.:im asıl kend~ 

sözlcriır.iz k:tybolmu!, tiirkçeomiA:, kendi 

benliğini kaybetmişti. Fak.ııt, her İ§İmiz· 
de o~du "i;.ı gibi, Büyük Önderimiz, ko • 

nu~ma dilimizin r.erc:re doğru eibe eski 

sinden dana iyi olacnğmı b;ze anlattı. 

Onun iı;in, e•kiden kul!anıb dn yab~ncı 

sözlerin kar~ısmda kulknmzktan b~k

tığımı-z l:irçck sözlerimizi, ~İm.ii, yeni· 

den meydana gdirmeğc ça!Ujıyoruz. Bu 

sözler, hiç bir dilde bulunma7acak ka • 

dar cü-ıel ve zenzindir: her hafta. on • 
lardan birka~ tnncsini ezberleyip öğre-

niniz: 
e.mı~•WWWWWP•Wil& 

-- ilk•---

Öz Türkçe 
Konuşalım 
Sö_,lemeyin Sö;l~yın 

llim Dilli 
Tasarruf Tutu:n 
Mil!ct Ulus 
Mfüavi Ocak 
Memleket OJk:;, 
lktı:klt Ök<>iOmi 
Meb"1s !:~ykv 
Kanun Türe 
Nutuk Söylev 
Şeref Onur 
Şafalc Tan 
Hedef Amaç 
Emir Buyruk 
Seyyah Gezgin 
Paşa General 

Nasıl yapılır 
Eğer dünyada yeni bir harp çı • 

kncak oiuna, bu h rbin gülle ve 

lnlıç harbinden daha ziyade bir 
tayyare ve gaz harbi olacauını b:-ı 
iiyorsunuz ... Bununla beraber, dün 
yada insanları öldürecek olan her ı 
hangi bir bulu!tan sonra, insanları 
kurtaracak bir başka buluşun da 
derhal ortaya atıldığını görüyo • 
ruz. imanlar zehirli gazların ken • 
<lil.er"ni öldürecek kadar kuvvetli 
olduğunu anlayınca, derhal bunun 
önüne geçmeğe çalı§tılar; ve gaz 
muke1erini meydana getirdiler. 

Gaz maskeleri nasıl yapılır? ı 
Her halde, bir gaz masl<e&inin 

yapılıtı, dünyada, yapılı§ları en 
kolay olan korunma vasıtaların • 

Bugünkü 
Bilmecemiz 

1 T f a·--

Türkün şiiri 
Kuvvetlidir Türkün kolu 
Doğruluktur her bir yolu 
Ba:;tan başa Türkle dolu 
Anadolu Anadolu 

Türk çocuğu küçük YCJ!lan 

Ekmeğini söker taıtan 
Kurtulmu§tur yeni bcqtan 
Anadolu Anadolu 

:,~ :v: :;. 

Çalı§manm vardır laclı 

Tembelliğe alı~madı 

Türk isminin bir adı 
Anadolu Anadolu 

Aka QilndUz 

dan birisidir. Bir gaz fabrikasına 
girdiğiniz takdirde ilk kar§ılqa • 
cağmız ıey büyük bir odadır. Bu 
odanın içeris ~nde bir çok makine • 
ler görürsünüz; tıpkı evler:n:zdc 
de aynkla işliyen dikiş makineleri 
gibidir; üstlerinde makara yerleri 
· ğne.er vardır. F ako.t, gaz maakesi 
bu makineye gelmeden daha evvel 
bir şapka kalıbına benziyen bir ka 
lıp üstünde insanın ba! ve yüzüne 
geçirilecek bir şekilde hazırlan • 
mı~, iki taraftaki göz kısmı ile ağı· 
za gelecek kısım meydana çıkarıl· 
mıttır. Makine, b:r nevi tiyelleme 
kabilinden çatısı kurulmuş olan 
bu maskeleri iyice d:.Xer; ve ora. 
dan üçüncü bir ele gönderilir •. Fab 
rikanın bu üçüncü kı~mı, gaz mas 
kesine son defa li.zmı olan ve göz· 
lerin üstünde gördüğümüz made· 

1 

ni levhalarla ağız ~rafına gelen 
büyük hortumu geçınr .. 

Bu hortumun içinde g&· 

ZI zehirinden ayıracak 0 • 

Gaz maskeli bir acbJll 

1an tertibat vardır. Yap~I~ ~ .. 
maskelerinin tecrübeıını, 

ı~~~==========~ı fabrikalar, piyuaya Çl 
Bugünkü bilme«mize dikaktle baka

cak olunaruz ıize ıunlan aöy!ediğini 
göreceksiniz: 

- Beni bulmak için o kadar uzağa 
gitmeyiniz; okuduğunuz bu yaprajın 

içinde bulunuyorum; biraz daha merak 
ediyorsanız size yerimi de aöyliyebili • 

nm: 
"Oz tükçe konu1ftlım diye ıize veri

len kelimelerin içindeyim. 
Harflerimi sayacak olursanız, 'beı 

tane çıkacağım; bana ıahib olanlar Ö • 
Bu rami, okuyucularımızdan küçük lünceye kadar rahat ederler. Dünyanın 

Aysel gönderdi; kendisinin dört yaşın • en değerli haz.ine!eri benim elimdedir; 
da olduğunu söylüyor. 

. 1 

J 

_;;;~~~;;:;;.,.;.___::::..:...,;:__~====== 1 biliniz ben hangisiyim. 

evve1 birer b1rer gözden 1 ti• 
ler? Gaz maskeleri bu ıurt tı 
yasaya çık1nıı bulunur. iliff 

Bununla beraber derhal 
1 

detim ki, zehirli gazlara 1'-" 
dana getirilen bu korunıoa 
ıınm bel bağlanacak kadar 

yetli olmadıkları, son z~ 
yapılan büyük tecrübeler~e b · 
dana çıkarı1mıştır. Şiıncb, ·ıd' 

b· 
Avrupadaki fen adamlar~: d•• 

k l · . ··stıJP miz gaz mas e erınm u ,ı,t· 
ni yeni araıbrmalar yapı1° 

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

Bu resimli hi • 
kiye, Afrika çöl • 
\erinin anumda 
her gün geçen ha

kiki bir hikayedir. 
Bu çöllerin balta 
görmemiı orman • 
Jarmı ketf etmek i· 
çin ileriye ablan 
insanlann bir ço • 
ğundan, çok ker • 
reler haber alına • 
mamıflı. 

Eğlenceli Yazılar 
Şirley T emple 

isimli küçük ar • 
tistten ıı;eçe&llerde 
bir kere dalia hah· 

Onlann naııl 

tehlikelerle karıı • 
la§bldanm bu re • 
sim, her hangi bir 
hikaye yazısından 
size, daha iyi an • 
latacaktır. 

il Meraklı _BUeiler =;;__.,_,, 
En uzun boylu adam 

Dünyanın en uzun boylu adamlarının, Ame
rikalılar, lngili2ler ve laveçliler gibi şimal mem
leketleri arasında yetiştiğini söylerlerdi. Hal
buki, Avuıturyalı bir doktorun Aıyaya yaptığı 
bir seyahatte meydana çıkardığı bir insan, dün
ya insanlarının en uzun boylusu olmak üzere · 
meydana çıkmı§tır. 

E 
Avusturyalı dok~i>r F u~, Viyana doktorluk a- ~ 

kademisine verdiği bir n.porda, bu adam için ıu l 
ıözleri ıöylemi~tir: ! 

"lranda rastlaclığım bu genç delikanlı 20 ya- \ 

tmda ve iki yüz ltilo ağırlığındadır. Vücudünün ' 
teıekkülünd:! eher hangi bir insandan farkı yok- -
tur. Yalnız yüzünün sağ kurr.ında iki tane bü- ( 
yükce ti§kinlik bulunuyor.,, f 

Bu genç adam, bütün insanlar gibi yeyip iç- : __ --~=;-=:
melde ve ya§amaktadır. Sadec~ gezinti yapmak 
istediği zaman bir çok zorluklara katlanması 

lazım geliyor. Geçenlerde, bir vapura sandık ==--~=---_;_~_===== ve balya gibi vinçle çıkarılmı§lı; insanların bu-
ün yaçadıkları evler ve nakil vo.sıtalan bu ada!m önünde bir fare deliği gibı kalıyor. 
D kt 1 bu uzun boylu adamJ bir hasta ola- § o or ar, b' ::: 

rak telakki etmi§lerdir. Küçük iken b:ı§ım ır ~ 
mdan dolayi beyninde hasıl olan ~ 

Piya,ıo-Keman. 
Ahmed annesinin pek fena piyano 

ça!dığından dalına şikayet ederdi. Bir 
eün ar\:1daşı Aliye rastladı: 

- Senin nnnen de piyano çalar mı; 
diye sordu. 

- Hayır, ben·m n:ıncm keman çalı· 
yor. 

- Tali":in vnr öyleyse; dedi; kema· 
nı istc-diğ•n yere ıaklayabilinin! .. 

setmiıtim. Küçük 
Şirley, Amerika· 
nın bugün en çok 
ismi konU§Ulan 
çocuğudur. Re • 
ıimde annesi ta • 
rafmdan saç tuva· 

Jeti yapılırken cö

rüyoraunuz. 

A m e rikadan 

gelen gazeteler 

Şir~eyin aynı za • 

manda ıınıEta da 

birinci olduğunu 

ıöylüyorlar. 

Havalı Makine ~~ 
iındire 

ister deniz, ister karada olsun, f .
11 

"" 1 
. d d'l b"t·· k" 'er"ın b~nıt 1ca e ı en u un ma 1ne. 

kuvetiyle işlediğini bilirsini~. dş, ıs:. 
ualarııı ~ıı 

Son gelen Avrupa bilgi nıecın . ı,uJotl 
. b" kincnın ile itliyecek olan yenı 11 ma 

.. -li ... ~ 
J Vardenır 1 

an d • 

haber veriliyor. 

Makineyi ketf eden 
Holandah ır.'-eeıct' mi iki yatında bir gençtir. · hy-

makine, söylediğimiz gibi hava i!eb:biııter'~ 
· husuıı .~ • Ancak bu hava, makinenın olııf_.. 

. . . k ıtırılmıŞ e-komprime edılmıt, yanı sı •1 "k b-1' 
l k . "d t .., ileri u.zyı unaca ve ıçerı e yap ıgı • ·~ 

makineyi yürütecektir. .. beııcl1 _;c I' 
b .. "k mu . .,,.. 

iki hafta evvel, bir çok uyu :;be iı .• k -' 
b. tecr.. ...~,,.. 

bakanlıkları altında yapıl~~ ır 
1 

ur· P~ b'" 
dilen derecenin üstünde ıyı çıkın t t:ir~ ti' 

. . b . k" karsısında . "~ dıılerın, u yenı ma ıne ~ .. 11..,.. .Ş 
,_. .. k'" bi.itıJll • M 

ıaıırdığını söylüyorlar. vun u, i;ıde 17"' 

l ..ı.. i~ aler.1 
ııtaları değiıece c ve our.y:ı . ı'1J" 

değifiklikler meydana gelecektır. . 1~,,p! kiııeııııı 
1935 yılı liaıında, bu yeni ına . fı.btİ 

aı için, A vrupada bir çok yeni yefil ta,a vurmas .... ·ı · ·· ·· ~- Acar, Kardeşıni Mısırda Gezdiril}OT i 
Zedelenmeden bu ·-L;:lde büyüdüğunu ı erı suru· 

~· ffiıııııııuuııııııııı11ııııııııı1111ııııııı111111ınıııın11ııtııınu111ınıı11111:H1nı:,Mtl'"""11ı.ıııııııı1nııııınıı11111ııııııı11111ııııııı11111ııımı11111ımnı11111ııı•ııır,. 
yorları- açılmaıına baılanmıttır. 



HAFTALIK 

Radyo Programı 
4 8ırincı Klnun Pazar 
4.'\"BUL : 

St Üniversiteden nakil • lnkılAp ders -
11..:ın jrofesör Yusuf Kemal, 19 Jlmnaıı
~ Sırn, 19.30 DUnya haberleri, 19.40 
Grkestruı, 20.10. Ziraat VekD.letl na -
,~eraruı. 20.40 Ege caz. 21.25. Ana -
-.:ı~ borsalar, 21.30 Radyo orkestram, 

lı> caz ve tango orkestrası. 

lth&, BO'KREŞ, 86-l m. 

RUht nel'rlyat, 12 Ruhi kon.ser, 
batu musiki, 13.30 Haber1er, hafif 

H.15 Haberler, 14.40 Pllk, 17 
~. 18 Hafif mwdki, haberler, 
ltoıUıerın devamı, 21 Konferans, 21.20 
2o.ao (Vlclctmol) isimli popWer tem-

30 Koro konseri, 22 Romen muslki
Son haberler. 

IUız. BUDAPEŞTE, MO m. 

13.ıo Parn.kato konııert, 19 Konferanı, 
tlarpa musikisi, 20,1~ KUçUk radyo 

• 21.10 Spor ve ko~u haberleri, 
"4yo poııurlıl ( \"lyanııdan nnkll), %8 

r, 23.SO Çlngcno musikisi, 2!.10 
llıusıkısı. 
l{hz. \'ARŞOVA, 1815 m. 
~kılar, sözler, 20 Orkestra konseri, 
~enfonlk konser, haberler., 22 
!) , sözler, 23 Rekla.mlı konser, 

ana mus1kls1. 

itine Klnun Pazartesi 
4.~BUL: 

~sızca ders, 18.30 Pltık, orkestra, 
-IU!ya. hal.ıcrlert, 19.40 PlAk, dana mu-
20 Unıversite nsunma konferans, 

:;adarn Vallno Mösyö Azarmanof; 
4. ld'.üsaha.be: Se11m Sım, 21.20 Ana· 

1 
lansı, borsalar, 21.30 Türkçe eözlU 
' llcdrlye Un, Radyo caz ve tango , 

lt.b~. BtlKREŞ, 86' m. 

' l~ l>lAk, 18 Orkestra koruıerl, 19 Ha· 
~9.115 Konscrln devamı. 20 Unlvers1-

"1Ak, 20.45 Konferans, 21 Noel neş-
1lıususı pltı.klarla), 24 Haberler. 

~ BUDAPEŞTE, MO m. 

~ l<onscrvo.tuva.rdan nakll, 19 Vlyo -
~oaert, 19.,35 Konferans, 20 Ünl -

klllso çanlan, 23.30 PlAk kon • 
~ Palos manutırmdan nakil, 1 

kisi. 

z. \"ARŞOVA, 1145 m. 
rtyo kon.ter, 18.05 Sözler. - Org 

4. ,.:z.ler, 19.15 Kar.ışık koro konseri, 
~rt ne§rlyat, 20.50 Şarkılı konser. 
("'lttlı konser. 21.85 Halk danslan ve 
~lenceler, sözler, 22.25 Noel prkı

PJAk. 24,30 Sözler, l. Noel pana-

~ lllr incl Klnun Sah 
~ İJIUL : 

linıverslt<'dcn nakil : lnkılAp derıı
hıı. profesör Yusuf Kemal, 19. P1Ak, 
llıusıkı., 19.30 DUnya haberleri, 
llıııasttk: Bayan Aztıde, 20 Maliye 
ııarnma konferans, 20.30 Mösyö 
g idaresinde koro heyeti, 21 Ko • 

' ~Yan Selma. 21.20 Anadolu Ajan· 
"ar, 21,30 Radyo orkestraııı, 22 Rad

tı-~ tango orkestrası. 
"Ilı., 'BUKREŞ, 864 m. 

?i'oeı plAkları, 13 Haberler, 13.05 

1 
Itonaer1, s5zler, 13,50 Orkestranın 
f.115 Haberler, H.40 Slblceanu or· 

~8 Radyo cazı, 19 S~er, 19.llS 
• 20 Noel konferansı ,20.20 Pllk. 

~· 21.05 Noel oarlalan, Konferans, 
' ln1151kial1 23 Haberler, 28.25 Fa-

Orkest.ram. 

~' BUDAPEŞTE, 550 m. 
lf:ur1na çingene orkestram, 18.40 

'19.115 ay dansı, 20 Spor, 20.15 
2a 11, 21 Radyo tiyatrosu, 22.40 Ha· 

Llazttn eserlerlnden konser, 24 
kQnsert. 

~ VARŞOVA, 1845 m. 
lt.a

11 
llluaikis!, lMO Sözler, 19.05 

Ilı~ l>ıaıc, sözler, 21 Viyana musiki· 
'ldkep popurl, eözler, 22 Pllk, 23 
~ • 23.30 Dan. muslklat, 23,30 
~ cazı, Hanry Ballun plAk • 

~I "el Klnun Çar9am ba 
~-lt. l>ıtk ders, 18.30 JlmnMUk Selim 

%28 Khz. \'ARŞOVA, 1815 m. 
18.05 Dans musikisi, Konferans, 20. Ha

fi! populer musiki, 20.45 Sözler, 21, 10 Sen
fonik, populcr radyo orkestrası, haberler. 
22 Choplnln eaerlerlnden mürekkep kon -
ser. 22.40 Koro konseri, 23 Sözler, rekt~ 
konseri, 23,SO Spor, dans musikisi, pllk, 
Sözler, 24.05 Dans musikisi, dans pl!klan. 

27 Birinci nlnun Perşembe 
lSTA.NBUL : 

17,30 Unlvcrslteden nakil: İnkılAb ders
leri; Sayın Profcs5r Mahmut Esat Bozkurt, 
19 Pltık. dans musikisi, 19.30 DUnya haber
leri, 19.40 Ne§'elf mus!kl, 20 Sıhhat ve lç
tlmal Muavenet namına konferans; doktor 
Mahmut Sabit, yeni bir sıtma mikrobu ve 
sıtma nakleden afvrlsinııkler hakkında yeni 
keşlfler: Adana sıtma EnstltllsU tetklkab, 
20.30 Slgan orkcstraaı, 21,15 Anadolu ajan
l!I, borsalar, 21.30 Radyo orkestrıısı, 22 Rad
yo caz ve tango orkestrası. 

823 Kh.z. Bt.ı'KREŞ, SH m. 
13 Haberler, orkestra konseri, 13.45 

Borsa. haberlerl, Orkestra konseri, 13,150. 
Sandu orkestrası, 14.15 Haberler, plAk, 18. 
Radyo salon orkestrası 19 Haberler, 19.15 
10,30 BU~ opernsmdan nakll. 

645 Khz. BUDAPEŞTE, MO m. 
18.35 Piyano konseri. 10,10 Konferana, 

19.40 Ta.ragato konseri, 20.05 Sözler, 20.SO 
Opera tcm.suı, 23,80 Çingene orkestram, 
24,15 PlAk. 

228 Khz. \'ARŞO\'A, 1S45 m. 
18 Tiyntro, 18,50 Sözler, 19.15 Piyano 

konseri, 10,45 Sözler, -PIAk, 20.20 AktuaU
te, 20.30 'PH\k, -Sözler. 21 Ha!lf musiki, -
Haberler, 22 Senfonik orkestra koruıerl, 22. 
45 Konferans. 23 ReklAm koruıerl, 23.15 
Dans musikisi, 23.315 Dans muslkiııt, 23.45 
ltaıyanca konferans, 24 Sözler, 24.05 Dana 
musiklst. 

28 Bir"nci Klnun Cuma 
tSTA'!\'"BUL : 
12,80 Pl!k, KRrI§ık muıılkl, 18 Çay saati 

Otel Tokntllyandan nnklL 19 Çocuk hfüAye
ler1, 19.SO Dünya haberleri, 19.40 Bayan 
Bedriye ünpn. 20 Nafia vekAlet1 namına 

konferans, 20.30 NC§lr esnasında ilAn edile
cckUr. 21.15 Anadolu Ajansı, 21.SO Orkes -
t'ra, 22 Radyo caz ve tango orkestrası. 

828 Khr- BtJKREŞ. 86' m. 
18 - 15 Pl!k ve haberler, 18. KartFk 

konııer, 19 Haberler, 19.15 Radyo orkeatra • 
ın. 20 8'5zler, 20.20 PIAk, (İspanyol musikisi 
21 Piyano cazı, 21.30 Şarkılar, 21.50 Sözler 
22 Radyo salon orkestrası, 23 Haberler. 23. 
25 saıon orkestrasının devamı. 

M6 KhL BUDAPEŞTE, ti50 m. 
18 Opera orkestraııı, 19.20 Noel ne§rlya

tı, 20.25 Sözler, 20.55 Şarkılar, 21.50 Kan -
§ık alqam konseri. 22.40 Son haberler, 23 
Org kon.!erl, 23.50 Farkas çingene orkestra• 

8L 

m KhL VARŞOVA, 1845 m. 
18.115 DUe §Brkılar konseri, 18.215 Piyano 

konser:I. 19.15 Kuartet konseri, 19.45 Slyast 
balıisler, 20 Ha!lf musiki, - Sözler, 20.30 
Hafif musiki, 20.45 Sözler, 21.15 Senfonik, 
konser, 23.SO Şiirler, 23.40 Rekltı.m. konseri, 
24 Sözler, 24.015 Dans musikisi. 

29 Birinci KAnun Cumartesi 
tSTA.'VBUL : 
17.80 üniversiteden nakil, lnkılAp ders • 

Ierf, Sayın profesör Mahmut Esat Bozkurt, 
19 .nmnastlk Bayan Azade, 19.30 Dünya 
haberleri, 19.40 Ege caz, 20 Maarif vekAleti 
namına konferans, 20.80 Ege caz, 20.50Spor 
konuşma.sI. E§rcf Şefik, 21.15 Anadolu A· 
ja.ıısı - borsıı.lıır. 21.SO Radyo orkestrasL 22 
Radyo caz ve tango orkcstraaı. 

82S KJız. BUKREŞ, 861 m. 
13 - 15 Pltık ve haborler, 18 Radyo or

kestram, 19 Haberler, 19,115 Radyo orkestra
m, 20 'Onlverslte, 20.20 PUl.k, 21 Dans mu -
slklal, 22 Konferans, 22.15 Rru1yo cazının 
devamı, 23 Haberler, - Kahvehane konseri. 

M5 Khz. BUDAl>EŞTE, 1550 m. 
18.30 Macar earkıle.rı 19.40 Sözler, 20.15 

Radyo popurlsi, 21.30 şen ııözler, 22 Eski 
dans parçalan, 23 Haberler, 23.20 Rlgo çin
gene taknru, 24.10 PlAk konseri. 

228 Khz. '\'ARŞOVA, ım m. 
18 Hafif musiki, 18.50 Konferans. 19 Söz 

ıer, 19.15 Keman konseri, 19.415 Sözler, 20 
PlAk, 20.20 Konferans. 20.30 Konser, - Söz 
Jcr. 21 Orlt<'stra rcfakatlle ıarkılar, 21.45 
Haberler, 22 Scnfonlk konser, 22,-45 Edebi -
yat, 23 ReklAm kons<'rl, 23.15 Dans musi • 
klsl - Sözler, 24.85 Dans musikisi, l Dans 
musikisi. l • Ha.ti! musiki, 19.30 DUnya 

~ett9·•0 Pllk;. orkestra, 20 İnhisar-
\\~~ ?ıanuna konferans, 20.80 Bala- İstanbul İkinci İcra memurlu· 
~ ve koro heycU tarafın rsan. d 

2 
u AJanaı, borsalar, 21.30 Radyo ğun an: 

' 2 lıadyo caz ve tango orkestra- Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
'- paraya çevrilmesine karar veri • 
tıı.~ 1'UKREŞ, 864 m. ] b k 
'"it 13 len yazıhane eşyası i e iri Bui , 
~': :Re\"U musikisi, 14. Populer, 
~ ~ Ittsı, 18 Hant musiki, 19.15 ı.:ıar- diğeri Fiyat markalı hususi oto • 
~0nscrt, 20 konferans, 20.20 mobilve saire 26- 12- 934 tarihine 
'-·---·· 20.45 Konferans, 21 Johann b -... ~ müsadif Çarıam a günü saat 9 
.,. 1)1 • Bu konsere BUkrq opc-

22 arUsucrt l~rak edeceklerdir. dan itibaren Taksimde Milli Ga • 
·l:S Staruss konserinln devamı, rajda açık arttırma suretiyle sa • 

" 23.25 Kahvehane konacrt. 
~ 1'trDAPEŞTE, MO m. tdacaktır. Talip olanların yevmi 
~an naklen: (Puppcnfee) mezkUr ve saatte mahallinde ha-
~ be.ıeu, 18.50 Sözler, 19.20 zır bulunacak memurumuza 33 • 
~io ı' 20 Şen sljzler, 20,30 Şarkı- 609 N 'I .. l 'l"' l 
~ 'liaberler, 23 Pllk, 2uo Çin- t o. ı e muracaat arı ı an o u· 

34.20 Bıaion mua11dııl. nur. .(350) 

iLAN 
Hatice tarafından Şehremini 

Uzun Yusuf yayla mahallesi 
mektep sokağı 4 nuamralı evde 
mukim iken ikametgahının meç • 
huliyeti anlatılan Cevdet aleyhi
ne açılan boşanma davasına mü
tedair dava arzuhali on be§ gün 
müddetle ilanen tebliğine karar 
verilmiş ve bir sureti de mahkeme 
divanhanesine asılmış bulundu • 
ğundan tarihi landan itibaren on 
beş gün zarfında lstanbul asliye 
mahkemesi altıncı hukuk daire -
sine 934/ 2487 numara ile cevap 
layihası vermesi lüzumu tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. ( 4323) 

ZAYILER 

İstanbul ithalat gümrüğünden &. 
namıma aldığım 1324 numaralı 

beyannameden bakiye 564 çuval 
şekere ait müfrez ordinoyu kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

1 (4317) 

Sabahat Necip zevcesi Mehmet 
Hafız Ethem oğlu Ramicuma ma
hallesi Topçu sokağı No. 8 

§ lstanbul ithalat gümrüğünde 
yaptığımız 12760 numaralı be • 
yannamenin 1 ve 2 nci nüshalan • 
ru ve beyannameye ekli olan mu
saddak şehadetname ve faturası
nı zayi oldu. Yenisini çıkaraca • 
ğımızdan zayiin hükmü kalmadı
ğı ilan olunur. 

(4314) 
Beynelmilel Şark Nakliyat şir

keti David Geron ve ıürekiUı 

• 

---~ 

ı 7 - KUnUN 20 Birinci kanun 1934 -

TC!JO. KiVE: 

llRAAT 
BANKA51 - -

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-LAT--~Ot;Q 

Günün -Fotografları 
M ubtelif ga7elelerde çıkan günün badiseluine ait fo. 

tograflarla spor mecmua]armda gördüğünüz spor hare
ketlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda VAKiT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

• r • • • 1 

" ' 

,,,., •ı . .. ,;, ı . .- ,,. r, . J 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, mecmua idare]erine mükemmel daireler ••• 

.. V AKIT idare evine müracaat .. 





.._, _________ ,_....,... ____________ _,,,------------------' --......... -~~--ır1 KURUN .. O rı:riııd 1 anun 1934~ 

Türk Anoncm Şirket 
ıstanbuı Acentau.§l 

Liman han. fe!elon: 229t) 

---------------------Trabzon Yolu 
Sakarya Vapuru 23 

~. evvel 

Pazar gunu saat 20 de Ga. 
lata rıhtımından kalkacak. Gidıı · 
te: Zonguldak, lncbolu, Ayancık 

Samsun, Unye, Ordu, Giresun, Ti· 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüşte bunlara ilaveten Of v~ 

Sünneneye uğrayacaktır. 

Üsküdar Hukuk hflkimliğ·in -
elen: 

Üsküdarda Tophaneli oğlunda 
Altuni zade mahallesinde 79 No. 
lu evde oturan Hüseyin efendi ta
rafından aynı evde oturmakta i -
ken şimdi nereye gittiği bilinmi -
yen karısı Emine aleyhine açtığı 
boşanma davası üzerine dava olu
nan Emineye ilanen tebligat yapıl· 
masma karar verilerek 22.12.934 
cumartesi saat 14 de sorgu günü 
olarak kesilmiş ve buna dair ya -

1 zılan davetiye mahkeme askısına 
konulduğu gibi bir kez gazete ile 

Onu senelerden berı tanır, ağrılarda ve so~uı. 

algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz 
E}1. markasının tekeffül ettiği ASPİRıN, sizi bun· 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde .

1 
•• 

markasının mutlaka v 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

( de ilan olunur. (4316) 
il 1 41Dllllltlmlll8HIJIUl111111HUJlmffCVmlılUlllllfllW lllll**U,._M ~ 

................................................................................................ 1 11 Doktor ınıım uı ıi'! 

Diln ve yann 
~crcilme külliyatı 

Sayı: 11 
I 

. ..... . .............. ·················································-··········· ~ 

~~rru·= :~: =m: • ··-y ~;i.'Ki"f :;ı:;"'''''''''"'''"""~~"''''''''''" Hüseyin Osman 1 
bun ve Yarın T etcüme Külliyatının 18 inci eseri Haseki hastanesi ~ 

-· dahiliye mütehassısı 
G (10 BABA 

c •• rtenler I~ Laleli Lütüf Aparıtmam saat 
· 4·7 e kadar Telefon 22459 .-. 
iiıl!ııumın ııı ıııuuıı ım ııı ın ı ıı nı mııınıı ıııu: aı 11 ıuımnuınııınıuııııhiJ 

ROMANINI OKUYUNUZ! 
H. GONZALVE - MENUS/ER 

• • • 
ı. 1 1 - "' i 

Öağıtma Yeri - Vakıt Matbaası - 60 Kuruş i 
~-·································••tı••··-·· .... -··-············ .................. :.:::=:z=····: .. , . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::=:::::======:::' 

Göz Hekimi 
Dr. Ş"'krü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir .• 

H. de Balzak 

Haydar Rif at 
370 sayıta 100 Krş. 

Dağıtma Yeri 
Yakıt lstanbul 

ö'z türkçe liarşılılClar Öz Türliçe liar§ılıl<lar 

- h~dud, Sınırda§. 
~eslek, Yoldaş. 

- r:.~ 'ı, 1. Adaş, 2. :Ad.aşık. 
,:ı, 1. Aya.'l(daş, 2. De~, . 

. • \' l'. 

20. Ur. 
- kazmak, Kırılmak. 
Hengam, 1. Adak, 2. Çağ, 3. O

ğur, 4. Sıra, 5. Ucur, 6. Uçur, 7. 
Uğur. 

rah, 1. Eş, 2. K"Oldaş, 3. Yol- Henüz, 1. Ancak, 2. Daha, 3. 
daş. Şimdi, 4. Uş, 5. Yeni, 6. Yenile, 

- er, 1. '.Arkadaş, 2. Karrkoca. yenileyi. 
- sin, 1. Barartr, 2. Çağdaş, 3. Her, 1. Bütün (Kendinden son-
- sınıf, Hocada§. raki isim cemilenir: "bütün evler 

'rayda~, 4. Y~daş, 5. Ya.~. her ev,,) 2. Değme, 3. Düğeli 
- şehri, 1. Bir ellik. 2. lldeş, 3. (Kendinden sonraki isim cemile -

Şarclaş. 4. Uz. nir.) 4. Hep (kendinden sonraki 
- şire, ı. Aba, abla, (Büyük i~iın cemilenir.) 5. Kamuğ, 6. O -

heın~ire ınan.) 2. Bacı, 3. Cice, 4. lur olmaz, 7. Say, sayın (isimden 
~i~ C', 3. Eci, eçi, 6. Eğeç, 7. Eğeçi, sonra gelir: "kişi sayın - her
l · I::hcce, ekeci, 9. lçe, 10. İci, 11. kes,,) 8. Sayır (İsimden sonra ge-
g e, iğeci, 12. Kele, 13. Kız kar - lir: "TUn sayır her gece.,,) 9. 1 , 14. l\foğeçi, 15. Oke, 16. Sini, Tii (Tü türli.iğ - her nevi.) 
7. Sinil (Büyük hemşire man.) -çibadabat, 1. Kaç nen erser, 

l~. Sinli, 19. Tir, 20. Tumga, 21. 2. Ne olursa olsun. 
~U\cluk, 22. Üke, 23. l. ye, 2-1. Ye- -dem, 1. Ulaşr, 2. Yeni. 
~e. - ha1de, 1. Basa, 2. Engiicii, 

- sire zade, Yeğen (Umumi - ilngiicii, 3. Gaz, 4. Genez, 5. Kaysı, 
~(\ lcı kardeş çocuğu man.) 6. Ne de olsa. 

- ta, 1 Denk, 2. Benzer. - kes, 1. Algı.1, 2. Değme, 3. 
- zeban, 1. Ağzı bir, 2. Dildeş. Kırk kıran, 1. Öteki beriki, 5. Yc-

'<t ~ ·n~ek, 1. Arık, 2. Ark, ("1:'k ten. . 
"r • hkam man.) 3. Baz, 4. Cıp - Nevı, 1. Adrnk, aruk, 2:. Ön-
7 ~r man.) 5. Cubul, 6. Es.sik, 1 gi, 3. Tiirlü tiirlü. 
( · <1omülgeç, 8. Hark, 9. lnavlı - vakıt, - zaman, Toıi. 
> 7Yavnalrar düşürmek üzere ka -

1 

Hercai, 1. 8uşan, 2. Yanar clö -
~an hllndek man.) 10. İrim, ~ 1. ner. 3. Yanaz. 
ı4 l'ıın, 12. Kazamak, 13. Kcsık, - lik göstermek, Bcldenmek. 
~ !{nım, 15. Koçu, 16. Oğluk, 17. Hercümerç, 1. Allak bullak, 2. 
%' ~r (Kale dIVarlan önünclc is- 1 Alt üst, 3. Alan taran, 4. Arak ta -
~Q~lllı takviyeye yanyan hen - rak, 5. Baş ayak. 6. Buruş katrn, 7. 

lllan.) 18. Ordu, 19. ürkerim. 1 Çalka, 8. Darmadağın, 9. Kargaşa, 

kargaşalık, 10. Karışıklık, 11. Ka
rışınuruş, 12. Karmakarışık, 13. 
Karmakudal, 14. Karsambalık, 15. 
'l'argalav. 

- olmak, 1. Dağılmak, 2. Kar -
çışınak, 3. KC;lrgaşmak, 4. Karış -
mak, 5. Karmaşmak, 6. Yirmir -
mek. 

Herem, 1. Çöküs, 2. Kağşama, 

kavşama, 3. Kocalık kocaınışlık. 
Hergele, 1. Cılkı, 2. Paytal, 3. 

Oğrck, 4. Sürü, at 8Ürüsü, sürU atı 
(Bineğe gelmez,) 5. Sürük, G. Yıl
g1, yılkı 

Herze, 1. Alakın, 2. Boş litkır -
dı, boş söz. 3. Sa\ma, saçma sa -
pan, 4. Sayağ, 5. Sümülgün. 

Herif, Bayağ,r. 
- gfi, 1. Aygak (Abes ve abe -

Riyatla meşgul man.) 2. Boşboğaz 
(Asıl pi.irgü man.) 3. Çalçene, 4. 
Dansak, 5. Gen, 6. Haldır dak, 7. 
Kolmaş, 8. Kuluduk, 9. Saçmacı, 
10. Şipilik. 

- guluk etmek, 1. Atmak, atıp 
tutmak, 2. Bıljıldaınak, 3. Böltrc -
mek, 4. Kıtılmak, 5. Saçmalamak, 
H. Sannmak, sandırmak (Beze -
yan ınan.) 7. Satulanıak (Çok p;c -
vezelik etmek man.) 8. Senter
mck, 9. Unlamak (Tafrafuruşluk 
etmek man.) 

Hesap, 1 . .A,lacak verecek, 2. 
Kesmen, 3. Ölçüm (Bir fl-Cyin her 
cihetini düşünme man.) 4. Pöği.in, 
5. Podol,gon, 6. Sağış, 7. Sakış, 8. 
San, 9. sanağ, 1 O. say, 11. sayı, t2. 
Sayma, 13. Tulom, 14. Yitit. 

- a çekmek, 1. Sorgulamak, 2. 
Sorgu altına almak, 3. Sormak. 

- a katmak, Sağışlamak. 
- etmek, 1. Çağlamak, 2. İs -

kermek, 3. Ölçümlemek (mülaha
za man.) 4. Oranlamak (Tahmin 
man.) 5. Sağanmak, 6. Sağışla -
mak, 7. Sanmak, 8. saylamak, 9. 
saymak, 10. Ut.emek, ütenmek. 

- (b) ma gelmek, 1. Elvermek, 
2. Uymak. 

- çı, Sağışçr. 
- defteri, Kundak. 
- iaşmak, 1. Sata[::mak, 2. Sa -

yışmak. 
- lı 1. Diişiinceli, 2. Sakışlığ, 3. 

Snn:.ığhğ, 4. Sayılı, 5. Tutlmılu . 
- sız, 1. Çok, pek çok, 2. Dü .. 

şiincesiz, 3. Kergeksiz, 4. Ölçüsüz, 
5. ansız, 6. Sayılmaz, ı::,ayıya gel ~ 
mcz, 7. Siimiye. 

Hesti, 1. Bulrru, 2. Varlık. 
Hetk (i ırz), 1. Bozmak, 2. Yar

mak, 3. Yırtmak. 
Hevam, 1. Höcc>kler, 2. Böcii, 3. 

Börtii 
Hevenk (Avenk), 1. Askı, 2. 

Çoın, 3. Salkım. 
Heves, 1. Bağ, bak (Rabıta. 

man.) 2. Bcğ (Rabıta rnan.) 3. Gı
cır, 4. İstek (Arzu man.) 5. lyik 
(Temayül) 

1 
6. Kınış, 7. Kışmat, 

8. Kızık (ihtiras man.) 9. 1\olgak, 
1 O. Kösii~ (Şehvani hırs man.) 11. 
Özen (İtina man.) 12. Suk, 13. 
Şcrgi. 

- e düşmek, - etmek, - len
mek, 1. Amrukmak, 2. Çunmak, 3. 

- 11Q -
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Ba tör 
TAM SJCAKLJK 

Fiatlarda Tenzilat 
il 

de 

'"aenizyolla.rı-ı 
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Acentelcn f\a1"2kô\ Kôprull<ı~· 
1 el.42362 "'ırkecı Mühürdar ıa lr 

1 fan 1 elefor ..?2740 -m:ll!DI 

Karadeniz Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 20 Bi-

rinci kanun PERŞEMBE günü 

1 

saat 20 de Hopa'ya kadar. 
(8558) 

l 

1 

{f PA ~Ar{~A 

luğundan : 

Müslahu.ra.l ı 

HUBUBATU/fLAR/ 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Bir borçtan dolayı hacız edi -
lib satılmasına karar verilen ev 
eşyası ve saire 23.12.934 tarihine 
müaadif pazar günü saat 9 dan 
1 O na kadar Beyoğlunda Aynalı 
Çeşmede Çekik sokak 16 No. lu 
Sayil apartman önünde satılacağı 
ilan olunur. ( 4315) 

v ER Es l }' E s A T 1 ş ::::::: .... nw::u-.. -:::::ı::::::::::::::::::::::::·:: 
•
·-----------------------· ~~ Di• hekimi U •• T •• 

Madeni kutu'ar içinde. baş ve diş ağrılara. 
nezle ve romatizma sancılara için çok faydalı 
ve pek müsekkin olan (ALGOP AN CEVAT) 
vardır. 1 lilı 7,5. 6 lık 40. 12 lik 75 kuruştur. 

İstanbul Üçüncü icra memur -
luğundan: 

14 den 15 e kadar birinci açık ar
tırma suretile satılacağından ta -
tiplerin yevm ve mahalli mezkur-

~~ Hüsnü Mustafa İl .. ~ 

~i lst. Aksaray Valide cami ii 
!i karşısında ii 

1935 Yılbaşı PAyangosd 
Büyük ikramiye ( 500,000) lirad1';.1• 

Keşidesi: 31 Birinci Kanun 1934 akşamı oıaca1' 
U:::::ıı1111111111ınu .............. - • 

Sahibi: Asım Us Biletler: (2,5 ), ( 5 ), (70) liradır. 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer 6200 liralık sekiz adet 
gayri mübadil bonosu 22.12.934 
tarihine müsadif cumartesi günü 

da hazır bulunacak memura müra 
caatları ilan olunur. ( 4321) Neşriyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKiT Matbaa:n - İstanbul 
Hemen bir bilet alınız. 

'öz Türkçe karşılıklar 

Göpçiımek, 4. İlkmak, 5. !ken- ı 3. Kızık. 
mek, 6. istemek, istek etmek, iste- Heyelan, 1. Dağ göçUmü, 2. g • 
ği olmak, 7. Knnınmak, 8. Kıvan - ş·ı 3 ı.,. k 4 ı~ 5 l ~ ı me, . \.ayşa ·, . \.opuş, . . Jıg • 
mak, 9. Özenmek, 10. Sipsimek, ı 6 Ob 1 7 S" 8 ama, . ru ama, . urçme, . 
11. Taslanmak, 12 Yarsınmak, 13. Uçma, 9. Umrama, 10. Yer göç -
Yeltenmek. . mesi, 11. Yer kayması, yer sürç -

- lendirmek, Yilemek, 3ilte - mesi, yer ürkmesi, 12. Yıkılgan. 
mek. - a uğramak, 1. Çöçük, 2. Kay· 

- ini tatmin etmek Tileyisin 3 O k ' ~ ransr, . yna ·. 
almak. - etmek, 1. Göçmek, 2. Kay -

- i soğumak, y oşumak. k 3 s·· 1 4 u k ~ ma , . urçme <, • pma . 
:- kar, 1. Gıcılr, 2. Kıbıcı, 3. _mahalli, Çökelge. 

Tıg- ak. (Heyet (Şekil man.), l. Biçim, 
.,. He~l, ~: .~orku, 2. Korkma, 3. 2. Duruş, 3. Görünüş. 4. ltik, 5. 

t ık . ., ~n .. ~ül~k, 4. yrk111e, 5. UrkU, 1 Kesim, G. Kılık, 7. Körg, körk, 
G. '( ı küntu. Havılmak, korkuc. görk, ( Görünii.ş v(' göz1e göriilcn 

Heybet. 1. Aybar, 2. Boy bos, 3. giizellik man.) 8. Kuru1u~, 9. J<u -
Hökrlek, hökenek, 4. Hökerek, 5. ruın, 10. 'M:enzek, 11. Püdü~, 12. 
Korku~çluk, korh.·uturluk. Sinçi, 13. Tmğ, ı ı. Turak, 15. 1'u

- lı, 1. Boylu boslu, 2. Kayır, ruş, 16. Yaral?ı. 
3. Sunturlu. - i mücessemc. Bunuğ, hnnuk. 

Heyecan, 1. Azbuy, 2. Carsu 3. - (Cemaat man.), 1. Okür, 2. 
(' kunluk, coşma, 4. Çaqnntı, 5. Takun. 
Eı::;rme, G. Kuınuma, 7. Naza, R - i mecmuası, 1. Diikcli<!ükleri, 
()mi.it, 9. Sadraına, 10 Torlui'T, 11. " He · 3 T k 4 T lU ~ .... psı, , . a unı, . oı . 
rrunç, 12. Yürek oynaması, yürek - i ihtiyariye, Ulu uslu. 
oynama. - i mm, hhasa, 1. Döğiin~ü, 2. 

_ a düşmek, - a gelmek, - Salgım, 3. Salgut. 
lanmak, l. Aldannak, 2. Bclingle- 1 - i ruhaniye, Bursang. 
ınrk, 3. C· rsımak, 4. ( nsmak, 5. - iyle, 1. Hep hirden, 2. Oldu-
F. irmek. rimek ( 1 >S olmak 'h.1 gibi, 3. T kın i\k, 4. Tümden. 
man.) 6 K ışmak. 7. lpmmak, Heyeti vekile, Bakanlar kuru-
R TirhP k. !l. 1 · oyna • mu .. 
mak, 1 o. 1 ·· hiinme . Heyetşinas, Yıldız bilgisi. 

a getirmek, - I ndırm 1<, Heyhat!, 1. Al 2. H:-ıniva? 3. 
ı. (!arı:;ıtı 1 2. Til'kı k. J · k. vıral, ı. }{ l k niya, 5. Ne-

- kapı im k. 11· ı ı r1 ? , nerede?. 6. Vah!, 'ah vah! 

1 l Co l\tın, ..!. 7. "Yazık. - ı, . 
......... 

~z Tür:kçe karşılıklar 

saçılık, 52. Sağırdak (Düğünde 
Yerilen hediye man.) 53. Sa varı, 
5·1. Savgat, 55. Savı"In, 56. Seviş 
(Düğünde verilen hediye man.) 
57. Sry, 58. Soğat, sokat, 59. So
yurgal, sıyurgal, 60. Söğüş, 61 
Söyünçi, 62. Sunma, 63. sunu, 64. 
Sunuk, 65 Süyüzgal, 66. Tanşu, 
tanşuğ, 67 Tartığ, taıtrk. 68. Te
lek, 69. Tcperik, 70. Tirki, 71.' Tu
ta, 72. Tuzgu, 73. Udi.il, 74. Ulü 
"(Geline verilen hediye. ınan.) 75. 
Yanut (Mükafat, ücret, ıvaz 
man.) 76. Yarlığaş. 77. Zrnı. 

- etmek, Bağışlamak, 2. Çek -
mek (Pişkeş "Peşkeş,, çekmek), 
3. Karmnamak. karrndanmk, 4. 
Kolonçlamak, 3. Saçu saçmak. 6. 
Tartmak, 7. 'fuzgnlanmak (misa -
fire bir hediye vermek man.). 

He dm, (etmek), 1. Bertmek, 
birtmek, 2. Yıkmak. 

Hekim, 1. Atasağun, 2. Bahşı 
"(sihirbazlık, üfüriikçiilük, kökçü -
lük ve tabipliği nefsimle cemeden 
ınan.) 3. Kam, 4. Kan :ırıyan, 5. 
Ota er, G. (Haçı, 7. Otçu, 8. Sağ
bilge. 

Helak, 1. Bitme, 2. Düşme, 3. 
Geberme, ı. Ölme, 5. Ölüm. 

- etmek, 1. Yokatmak, 2. Yok
etınek. 

- olmak, 1. Çatılmak, 2. Dun -
cukmak, 3. Gebeıınek, 1. Kakşal -
mak, 5. Kınlmak, 6. Oçülmek, 7. 
Ölmek, 8.1Jkmek. 

Helal, 1. Açukluğ. 2. Arı. 
- latmak, Esenleşmek. 

Helecan, Yürek oynaması .. 
Helva, Tatlı. 

Helezoni, 1. Burma, 2. Çevgen, 
3. Dolambaç. 4. Ulunç (DolaJ11 -

baçlı yol ve her eğı i buğri.i ~ey 
nıan.) 5. Yılankavi (yabancı dıl -
denmiş gibi yılankavi diye uzun 
okumağa sebcb yoktur) . 

9 
Heman (Hemen), J. Andal<, .... 

Ara.sız (Bilfönkıta Bilafasıla, 
, B •a-

Gayrikabili tefrik man.) 3. a
13
)··r 

w 4 B h r: B. a·· . 6 1 
gr, . aya ,.>. ır uzıyc, · k 
teviye, 7. Çabucak, 8. Çabuc~cı .' 

.. 11 Hıncı, 
9. Çarçabuk, 10. Gıbı, ·. 14• 
l 2. Osuıığ, 13. Sanki, sankin;, 1 (l. 
Şimdi, şindi, 15. Şolu~, şuln <,Ti .. 
Terk, 17. Tcrgin, terkın, ıs. 
min, 19. Uk. k 'l 2. 

1 A ~ yu aı , 
- heman, : .ş.:gı Sanki, 

Derman, 3. Gibı, gıbıce, 4· 

san kim. A ağıda" 
Hem. - da.'?, - deş, ( :: abcr· 

ki sözlerin lk1.şına gelerek r 

lik anlatır:) 
- ayar, Denk. b 0 J .. 

1 k 111erte e 
- ayar o ma , - d nıal<-

mak, - paye ol~ak, l{nr aŞSınaı' 
- cins, ] . Kok deş, 2. 

(Bir knhileckn olanlar ına~.)Ede~, 
- civar, 1. Arka.daŞ, •· 

3. Enlik 
- derd, Tasa ortağr-
- dest, Elelc. 
- dil, Gönlü bir. rey, 1. 

- efkar, - fikir, -
Gönülde~. 2. T<'ıneş. ., 

- Hal, 1. BenzC'r, 2. J'.,ş. )' 
• •• • 111aJ1· - hıza, Koşa (muYa: 
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