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Kubilay Bugün 
"inandılar, dövüştüler, öldüler; 

Andacı Menemende Açılıyor 

tıkları emanetin bekçisiyiz!,, 
k-ub-i-la_y __ e_n_k_ü_ta-şıj C. H. F. Genel Katibi Peker bugün 

Birkaç yıldanberi Menemende ku- Menemende mühim ·nutuk söyliyecek 
tıtlınakta olan Kubilay Menkütaşr bu-
tiin açılncaktır. Bu açıhş üzerinde her 
'türkün biraz durarnk <lüşünmcsi ge· 
ttlctir. Nitekim bu Menküta§ı kutlu-
1-rurken Kütahyamn sayın s:ıylavı Re· 
tth Peker'in ba§ta bulunu§U bu olu§un 
dtiimini gösterir. · 

hıra 

Kubilay, genç bir Türk öğreteni 
(Muallim) idi. Kendisi ihtiyat zabiti 
01duğu için üstünde ordu yükümü (va
~feıi) de vardı. Böylelikle dört yıl ön
tt Menemende takım zabitliği yapar
~tn bir sabah dervi§ kılığına bürünmüı 
hir takım cahil, yobaz kaytak]arın 
(ınürtecilerin) baş kaldırmı§ olduğunu 
tÖrdü. Ellerine bir ye§il bayrak geçi· 
•trek büyük Türk ulusunun ilerileme 
~~ına kar§ı gelinmek için ortaya çıkan 
lıu alçakların Üzerlerine atıldı. Bu yol· 
ifa tatlı canını vererek Türk devrimi· 
"iı:ı, Türk ulusu için ne kadar evrensel 
~İr t1::ğcri (nlcmşumül) olduğunu da 
~tün acuna (cihana) anlattı. O azılı 
ltaytaklann kanlı la§kınlıklan önünde 
~ Yapacaklannı §n§ırnnl:ırn, §a§kınlık
~rından korkub cizlencnlerc unutul
llıa.z bir örnek ve~di, clcvrimci (inkılab· 
fı) Türlt -ıcnıl'C·ir:e de menkü (ebedi) 

~İt Öl'nel< oldu. 
Bununla bera~r Türk uluıunun 

'ııurunu da lekelctmekten kurtardı. 

Sovyet elinde rejimi yıkmak istiyenler 

Zinovyef ve Kamenel · 
suçlu görülürlerse 

kurşuna dizilecekler 
Stalinden, Kaleninden mürekkeb büyük 

bir mahkeme kuruluyor; Troçki hakkında 
takibat yapılması istenecek 

Zinovyef 

Deyli Ekspresin Moskovadan 
aldğı bir habere göre, Kirof Yol
daşı öldüren Leonid Nikoloef, Zi
noviyefin muhalefet grupu tara

Kalenin 

lieme edecek mahkeme şu zatlar
dan teşekkül edecektir: 

~il\ canda~ bağlılık -g~sterenl~ ve
0 

bU
tiiJc yararlık edenleri unutamaz. lıte 
>.ftrıemendc kurulan Menküta§ının en 
lıitinci anlamı (manası) budur. 

ı.ılli!....,..;JJ.-.J-.. •~-=Ir adiJAiğ~ lıiuel=rıın 

Başta Stalin, komünist enter -
nasyonal reisi Manuilski, Sovyet 
bir iği merkez icra komitesi reisi 
Kalinin, Stalini'nin en ya.kın a
damlarından Kagamoviç ve Ord
jonikidze. 

, Her kt§i için olduğu kadar uluslar 
~il de ölüm ve dirim günleri olur. Böy-

11 aünlerde Kubil;y gibi yurdsever 
te11çlerin ortaya atılmaları ulusal bir 

>'~ltüın olur. Böyle sıralarda hazan bir 
~\l~n varlığını ve dirliğini kurtarma· 
~ hır tek yurddaşrn ölümü göze alma-

~~e ulusal yükümüne koşması yete
t~?"· Kubilay Menkütaşı, bu gerçek
~:n (hakikatin) de bir imi (işareti) -

el-. Büyük Türk ulusunu büyük ığım· 
il (felaket) kurtaran Atatürk, Cu

~r~uğu (Cumhuriyet) kurduktan ve 
Yük Türk devrimine yön verdikten 

~l'a bunu korumağı Türk gençliğine 
~ alcnıııtrr. Türk gençliği kendiıine 
~ 'tilen bu uluaal yükümü baıaracak • 

(~· Kubiliy Menküta§ının bir deyimi 
~deıi) de Menemen oluşuna dayana. 
t" hu &'erçekliği en canlı bir örnek ile 
Oaterznest olacaktır. 

Dört yıl önceki Menemen hadi
sesi yurdumuzda irticaın son kı -
mıldamtı ve inkılabın kat'i za • 

.feridir. 
Dört yıl önce, 23 ilkkanun 1930 

da Menemende beyni küflenmiş, 
afyon düşktinü yobazların ellerin· 
de bir yeşil bayrakla, sersem, sar· 
sak bir gerilik da vasile ortaya çık
maları üzerine genç ilk mekteb 
muallimi ve ihtiyat 2ab'.ti Ragıb 
Kubilay, inkılab imanile dolu göğ 
aünü gererek karşılarına çıkmıştı. 
Kara kuvvete karşı koyub bu iğ
renç hiyanet hareketinin hızını ke
sen genç Kubilay, ülkü yolunda 
can vererek tarihe geçti. Kubilay-

'-- Asım US la beraber mürtecilere s:lahla kar-
==-=====---=====! şı koyub can veren bekçi Hasan ve 
ATATÜRK Şevki, temiz yürekli, iyi duygulu, 

yurd sever üç Türk kahramanıdır. 
ki onları her zaman saygı ile ana
cağız. 

L_ _~KARA, 25 (KURUN) -
~Önder Atatürkün lstanbulu 

1\ flendireceği haberleri şimdi • 
~ ~hminlerden ibarettir. Bunun 1 
~· raber ıeya:hatin bir haf ta 
lllde olması kuvvetli görülüyor. 

lznıirde tren kazası 
•~111· h) ır, 25 (Açma) İzmir - Kar 

'lı~ arasında gece seferi yapan 
'd._ htiıt İsmail oğlu Süleymanın 
~~e ettiği havalı treni gece saat 
l'rt~k 5. d~ tren yolu üzerinden geç· 
~,. ••tıyen arabacı lbrahim oğlu 
liıt}'' . 

~l'ilb ının arabasına ç;:.rpmı§tır. 

lstanbulda üniversitede gençli • 
ği bugün saat onüçe on ka1a üni -
veraite konferans salonunda topla
nacak, dört yıl önce Menemende 
kat'i surette tepelenmiş olan geri· 
lik için duyduğu tiksinmeyi söyli -
yecek, inkılab yolunda can veren 
genç Kubilayın güzel hatırayı ana
caktır. Bu toplantıda üniversite 
talebesinden bir genç kızla bir 
genç erkek söz söyiiyerek arkada§ 
Iarının da duygu ve düşüncelerine 
dil olacaktır; kızın adı Lamia Şe
rif, erkeğin adı Melih Haydardır. 

Bugün saat onbeşte de İstanbul 
Halkevinde bir toplantı yapılacak· 
tır. 

Halkevinde 

Bu toplantıda Halkevi idare he
yetinden Bayan Nak·ye Kubilay 

<Devamı 9 uncu sayıfnnın 1 lncl sütununda) 

~)il a. ı>arçalanmış, Hüseyin ya -
~d llttıı§tır. Hüseyinin yaraları a- ı 

ıı-. 
BaY, Receb Peker, kendiaini uğurlayanlar ara.anda 

tethi§ usulü ile yeni bir hükUmet 
kurmak istediklerini itiraf etmiı • 
tir. 

Zinoviyef ile Kamenefi muha- Devamı 9 onca ııayıfıınm' QııcU sntununda) 

Yunan h.arb bakanlığını 
uçurmak istediler 

General Kondilise götürülen paket 
içinde müthiş bir bomba saklıydı 

Atinadan umumi bir görünü§ 

Atina, 25 - Dün gece Sü 
(Harb) Bakanlığına, içinde bitik 
bulunduğu sanılan bir paketle ne 
olduğu belirsiz bir adam gelmit
tir. Bu adam paketi kendi eliyle 
Sü Bakanına vermek istemiş, fa • 
kat dileği onaylanmadığından 
paketi Bakana vermek için yavere 
bırakmıştır. 

Yaver, birdenbire kuşkulana -
rak paketi açmıı, ve tuhaf bir a • 
Jetle karşılaşmıttır. Yaver bu ga • 
rib aleti mütehassıslara gönder -
miştir. 

Mütehaasıalar aletin, koskoca 
Bakanlık binaıını havaya uçura • 

bilecek kudrette bir bomba oldu •' 
ğunu söylemiılerdir. Bunun üze • 
rine derhal araştırmalara baılan • 
mı9tır. 

Tekzib 1 
Atina, 25 - Muhalif fırkalar, 

Plastırayıcılarla Pangaloıcuların 

hükUmeti devirmek için bir hare. 
ket amkladığmı tekzib etmişler• 

dir. 
Sü Bakanı Cenaral Kondilis bu 

şayiaları çıkaranların ulusu kor· 
kutmak istiyenler olduğunu söyle
miştir. 

(Devamı 9 UDO'l aayıtann :s UncD •tltnnf&llcl 
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lmanyada neler oluyor? 
Geçen Haziran günleri lAnkara ha-

qeniden başlamış I zırlanıqor 
General Blumberg "Hücum kıt'alarında 

askerlik oyun_u bitti,, diyor 
Atatürkün Ankaraga 

ayak bastığı gün nasıl 
kutlulanacak ? 

Tarihte ün almış o anlann adlan 
soyadı olamıyacak 

ANKARA, 25 (KURUN) - tün kaldırılması düşünülmektedir• 
Soyadı nizamnamesinde yeniden Ayni soydan olmıyanlar bunları 

bazı deği§iklikler yapılacağı söy· kullanamıyacaklardır. Yabancı ırk 
leniyor. Tarihte ün almıt olanlara millet isimlerinin soy adı olnıa•1 

kanunen verilmiş ünvanlara U:tik maddesinin de değiştirileceği sÖY' 
gösteren soy adlarında (oğlu) lenınektedir. Ancak yapılacak ta· 
kullanılmak mecburi tutulmut~u. dilat şekle aittir. Esas hükümlerde 
Bunun ıuiistimale yol açacağı sa - bir değitiklik yoktur. 
nddığından bu müsaadenin büsbü 

Paris, 25 (A.A.) - Le Jurnal \ arzusu ve hücum krtalan harb re· 
gazetesi, bütün Almanya'da "ah- isinin de fikri böyledir. 
lak,, meselesi yüzünden bir çok Al R l .. .. .. '-1 

Ankara, 25 (A.A.) - 27 ilkka· 
nun ak§amı saat 21 de Ankara 
Halkevinde Atatürkün Ankara'ya 
ayak bastığı günün 15 inci yd dö· 
nümünü kutlulamak için blr mu • 
ziksel festival anık.lanmıfbr. 

Bayram münasebetile trenlerde tenzilat 
manya ayşver e ogunmeK e 

adamlar yakalandığını ve bunla • b b b • k ı·k h" . . era er, mec urı as er ı ızme· 
rın başında Sılezya valısi Bruk • t' t ft Ev Al . ıne ara arım. ger manya 
ner ıle 50 kadar taraftarının bu. h f"t h d"' .... arp u u atını uşunurse, mes • 
lunduğunu yazıyor. 

lekten yetişme ordu kısa hizmetli 
Eko dö Par!s gazetesi de, Çe -

koslovak mecmuaaı Veltbahn' dan 
alarak "geçen haziran günlerinin 
tekrar ba~ladığmı bildiriyor,, ve 
diyor ki: 

"30/ 6 tar:hindenberi Silezya 
valisi Brukner' den baılıyarak 230 
kişi asılmış ve birçok esiri Milis 
nazi ile hücum kıtalarmdan üç bin 
ki§inin sili'ıh1an almmıttır. 

Sar reyiamından 19 gün evvel 
yeni bir ihflafın bertaraf ve ne de 
tehir edilmemesi için itlerin fena 
gitmeıkte olması lazımdır .,, 

Berl'n, 25 (A.A.) - General 
Fon Blumberg, Aaosyated Pres'e 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"30/ 6 tnrihindenberi hücum kı
talarında askerlik oyunu oynan • 
ması bitmiştir. Hitle.r'in sarsılmaz 

kura efradından daha müsaittir. 
Bununla beraber orduyu seciye i
çin bir Okuluğ telakki ediyoruz. 
Bunun içindir ki, bütün Almanla
rın bu mektepten geçmesini dile· 
yoruz. Hücum kıtaları ve it hizme 
ti teşkilatı da birer mekteptirler. 
Filhak:ka, bunlar orduyu tamam• 
lama için ba§lıca depo1ardır ve i
taat,inzrbat ve arkada§lığa alııtır 
maktadırlar.Fakat bunlar nok or
duda yetiıtikten sonra askerdir -
ler.,, 

General, Bay Hitler'le arasında 
anlaşamamazlık bulunduğunu doğ 

ru olmadığını ve teknik adamı ol· 
duğundan Almanyamn silahlan 
hakkındaki sorulanlara cevap ver 
mek istemediğ=ni söylemİ§tir. 

Sovyet bilgini 
ölümü 

profesör 
do ayisile 

Mar'ın 

Ankara, 25 (A.A.) - Sovyet 
bilginlerinden profesör Mar'm ö _ 
tümü dolayııiyle dışarı itleri ba • 
kana Bay Aru ile Bay Litvinof a • 
rasında aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

Drş işleri Halk Komiseri s. E. 
Bay Litvinof 

MOSKOVA 
Çok sevdiğimiz büyük bilgin 

dost Sovyet Rusya hükWnetine en 
samimi taziyetlerimi sunarım. 

Tevfik Rüıtü Aru 
Drşan işleri Bakanı S. E. Bay 

Rüşt~ Aras 
ANKARA 

Mar'm ölümüyle memleketimi
zin ve ilmin uğradığı acı ziya mü
nasebetiyle gönderdiğiniz taziyet
lere hükUmetim namına candan 
tefekkür ederim. 

Litvinof 

--;------=-~-------------~-!v o el, bolluk !voeli ! 

Mar'ın öldüğü haberini derin bir 
acı ile duydum. Bu münasebetle 

Londra, 25 (A.A.) - Kral, No
el yortuları münasebetiyle bütün 
imparatorluklara radyo ile yayı • 
lan tebrik nutkunda diyor ki: 

"- Acunda kantıklıklar sürüb 
gidiyor, ve gökte bulutlar yükse • 
liyor. Bundan başka biz birçok 
kendi kaygularımızla karıılapnıf 
bulunuyoruz ki, onlara göğüs ger
mek gerektir. Bunu birleşik bir 
aile düşüncesiyle yaparsak kaygu
Jardan kurtulabileceğimize ina • 
nmı vardır. 

Çünkü fırka ve ferd menfaat -
leri yerlerini genel menfaatlere 
bırakacaklardır.,, 

Bay Ruzvelt yeni Umltler 
besliyor 

Vaşington, 25 (A.A.) - B~y 
Ruzvelt radyoda verdiği söylevın-
de demiştir ki: 

''Bitirdiğimiz yıl zarfında, bir-
çok şeyler yaptık. Bu yıl yeni ü • 
mitler beslemek hakkımızdadır.,, 

cek ve oyuncak dağıtılmasına yar
drm etmittir. 

nevyorkta noel 
Nevyork, 25 (A.A.) - Bu yıl 

Noel bayramı, ııkmtı devresinin 
sonunu tesit ümidinde bulunan bü
tün Anıerikada 1929 yılmdanberi 
en ten olacağa benziyor. Oyuncak 
yiyecek ve çikolata sabtı 1933 yı
lına bakarak yüzde 20--30 art

mı§br. Binlerce taıra halkı Nev
yorka gelmektedir. Belediye 200 
bin fakir aile çocuğuna oyuncak -
lar dağıbnı§ ve her yıl yapılan yar 

dımdan başka 300 bin çuval kö -

mür ve 614 bin !kutu et dağıtmıt -
tır. Şarab ve likörün kanuni ola -
ra:k satılması halkın şenliğini art -
brmrştır. 

ftoel, bolluk rloell 
Paris, 25 (A.A.) - Gazeteler, 

Noelin eğlenceli bir Noel olduğu -
nu ve hiç de bir darlık Noeli gibi 
geçmediğini kaydedyorlar. . 

Bu gecede Denizli saylavı Bay 
Necib Ali b:r söylev söyliyerek fes 
ti vah açacaktır. 

Ondan sonra Bay Münir Hayri· 
nin yazdığı Bay Necib Kazım ile 
Bay A. Adnan'm muz'k'lerini yap 
tığı "Bayönder,,. ile "tatbebek,, 
sahneye konacaktır. 

Her iki eseri riyaseticümhur or· 
kestra ve bandolarının birletme • 
sinden çıkan bir gurup Bay A. 
Adnan'ın idaresinde çalacaktır. 

Bu iki eserin hazırlanması için 
60 orkestra, 75 korist, 10 solist, 
40 kitilik bale sanat amatörü iş al 
mıı bulunmaktadır. Sahne arka -

'sında çahıanlarla birlikte bu ite 
el verenlerin tutan 290' ı bulmak 
tadır. eaerlerin dekor planlarını 
Bay Cevdet Ziya ile Bay Mahmud 
teknik ve makine itlerini Bay Ha· 
mi, kostümleri de Ba7an F. Peri -
han ~it•• lıazirlanmıf\artlu. 

Y urlta ilk olarak <>lçucle bır 
muzika lmnıldanııı, Ankara Hal· 
kevinde yapılmaktadır. Her iki 
eserin ae reiisörlülünü Ba1 Münir 
Hayri yapmaktadır. 

"Bayönder,, ile "tatbebek,, 27 
ilkkanunda verilecek ilk temsil • 
den sonra daha iki defa oyn:ya -
ca1ctır. • 

Temsiller, İstanbul ve Ankara 
radyolariyle verilecektir .. 

11uıımııııı1111-nz:a•._m ın aı..,..Zıa 

395 Saylav çıkacak 
Ankara, 25 (A.A.) - içeri it

leri bakanlığına vilayelerden ge
len malUınata göre esas defterler 
her tarafta a5k1ya almmışbr. Esas 
defterlerde tesbit olunan nufusa 
göre bu intihabta bütün vilayetler
den 395 saylav çıkacaktır. 
Saylav seCjllmek lstlyenler 

Ankara, 25 (A.A.) - Saylav 
seçilmek isteyib de cumuriyet halk 
fırkası yüksek reisliğine veya u • 
mumi kafibliğine bu isteklerini 
yaziyle bildireceklerin iki~er ufak 
fotoğraflarını da birlikte gönder· 
meleri, daha önceden isteklerini 
bildirmemişlerin de göndermeleri 
cumuriyet h<\lk fırkuı umumi ka
tiblioince dilf"nmehedir. 

mıı11111ııııımınınu111ııııınıınınınıınıııııın1nıımJ11111D11ınnıııının 
t(ısa Tel Yazıları 

1\ ANKARA - Müateprlar heyeti 

barem etrafındaki tetkikatım bir iki aü· 
ne kadar bitirecektir. Rapor Tekiller he· 

yetine Terilecelr:tir. Baremdeki yeni r 
aaılar ıunlardır: 

1 - Memurlann terfi derecelerinin 

deiiıtirilmeıi, 

2 - Memurlann zamlarının deiiı -

tirilmeıi, 
Bay Ruzvelt, söylevinde eski 

Am ika reiıicumhuru Bay And • 
re Jak onun vatanperverlik misa-

lini anlatmr~r. 

Pöti Jurnal gazetesi, Noelin 
Bay Flanden'in verdiği nikbinlik 
dersinden istifadeye vesile oldu -

3 - Kıdemlerin anuflara söre taa -

hihi. 

Ocretli memurlar meselesi de ha ara· 

da gözden geçirilmektedir. 
Bay Ruzvelt muhtaçlara yiye- ğunu yazıyor. 

ANKARA, 25 (KURUN) -

Bayram münasebetile gidib gelme 
tren biletlerinde yeniden yüzde 
25 tenzilat yapılarak umumi ten -

Karşılıkları tesbit 
kom"syonu 

ANKARA, 25 (KURUN) -
Dil encümeni kartılıkları tesbit 
komisyonu bugün de toplandı; ça
htmalarma devam etti. 

zilitın yüzde 75 e indirilmesi, gi• 

diş biletlerinde yalnız yüzde 50 
tenzilat yapılması dü§ünülmekte
dir. 

jPosta vapurlarında asker, 
muhacir taşınması 
ANKARA, 25 (KURUN) -

Muntazam posta seferleri yapaıı 

vapurlarda toplu asker, mühacir 

l nakline dair talimatname bakan .-Riyaseticumhur Hususi 
k 1 ·· d •• ı ·· ... ·· lar heyetince tasd~k edildi. Buna 

a em mu ur ugu .. d . • .. d .. 1........ s· 
ANKARA 25 (KURUN) _ gore, enız tıcaret mu ur ugu, a . 

R• t' .. , ' h .. k le .. 1 keri nakliyat komiserliğine bu g:bı 
ıyaae ıcumnur ususı a m mu- . . 1' 

dUr1üjüne Dıt. Bakanlığı birinci vapurların alabıleceklen en ço 
daire memurlarından Bar. Sürey- yolcu miktarlarını bildirecektir. 
ya tayin edildi. 

Sovyet topragında 
iki Çinli casus 

Mot1Cova, 25 (A.A.) - Kaba
rovaktan bildirildiğine göre, bu 
i.ym 'YU"Dli '1dainde Turüro1r tdı • 
rinin garbm~a iki Çitıli ca'sUı ya -
kalanmııtır. Bunlardan biri Man
çuko üçüncü piyade livasının 15 
inci alayına menaub bir müfreze
nin kumandanı Minfa ve öteki de 

den bir adamdır. 
Bunlar Japon zabitinden ald•t 

lan em,.; V~1"İnf'! CJ'Pth·m..ilr ;,.;,.. ttP e 
diklerini ve bataklık araziyi 'f 

bilhassa yollan ve Sovyet kul'l'et· 
lemin durumunu öğrenmek iste -
diklerini söylemişlerdir. Bu ita
zerinde derin tahkikat yapılın•1' .. 

hudud üzerindeki Orenpaü köyün tl'dır. 

Bay Hese göre, Bitler hakiki bir 
devlet adamıdır; çünkü •• 

ğer ülkeler devlet adamlarııı~ 
Bay Hitlerin bu yıl içinde birÇ0 

defalar tehlikeye düşmÜf oları bJ' 

rışı kurtarmış olduğunu kabul ti 
teslim etmekte olduklarını söyle • 
mit ve demİ§tİr ki: 

Münib, 25 (A.A.) - Alman is
tihbarat büroıu bildiriyor: 

Noel yortusu münasebetiyle 
nasyonal sosyalistlerin lider mua

vini Bay Hess, radyo ile yapılan 

bir söylevinde kış münasebetiyle 

yoksullara yapılan yardımın, işsiz

liğe kar§ı olan mücadelenin ve 
gençliğin terbiyesi için olan çalış
manın yenmelerini - muvaff akiyet 
lerini. anlatnu~tır. 

Bay Hesa, bütün acunun. di · 

Samsunda yangın 1 
Samsun, 25 (A.A.) - Bu gece 

Kokçoğlu mahallesinin üst yanın· 
daki tek katlı tahta evlerin birin
den yangın çrktı. itfaiyenin vak
tinde yetişmesine rağmen ondan 
fazla ev yandı. Pek az eşya kur -
tarıldı. Yan~mdan çıkanlar ca -
milere yerleııt~,.a..t;, 

Azerbaycan cenc;terlnln 
toplanh•ı 

Azerbaycan gençleri yarınki 
per~embe gecesi Parkotelinde Bir
Jiğ;n yıldönümünü kutlulayacak
lardır. 

Te~z p 
Ankara, 25 (KURUN) -Cüm 

huriyetin dünkü nüs.haıında ln -
giltere ile yumurta itine dair ve -
rilen malGmat yanlıtbr. Bu hu -
susta doğru malmat ve mütalea 
bizim ıazetede yazılan dır. 

"Bay Hitler, Fransız·~!~~ 
münasebetlerindeki gerginlıgı ,
tadan kaldırmak için yaptığı d ~ .,
hşma ile kendisinin hakiki bir ~r 
let adamı olduğunu isbat ets1' 
tir.,, 

Azııklar meselest 1'
0
,,e 

Budapeşte, 25 (A.A.) - d~ 
Betlen Ujsag gazetesine ~er 
beyanatta demittir ki: .,,,, 

"Azlıklar meselesi, andl•!ıı'e 
larm deği~tirilmesi i!:ndeıı ıs.
gelmelidir. Azlıklar durtJll';" ,l
düzeltilmesi bugün Macar 1,dıf'' 
vasasınm ba,lıca amacı ohııs <fi 

l ~ .,,,... -
Bu düzelme ulusal var ıgı . ,-

b 
. . bır 

orta Avrunada arıt 1ç1rı 

r:ıınti oh .. 1";,ecektir.,, cJef9f1 

Sosyal kurum'ar fe " 
vonu nun suçu v0 ,.ı-" 
Budapeşte, 25 (A.A·) _., "'''' ·ı 'k .. . 1{ııl ~· ..1 

sı ya suı astı uzerıne tti1'ıe;; 
gnzetelerinin hücUJI! e ~1 
"T esz,, adında.ki so rsal 1cıJ ttf.'1'-

e,pı ~', fed,cl"asvonu hakkında Y ,1, • 

ta olan hı! 'h1-;tc'.\t h •t:m1s ..,e J11 ıi' i' 
delerin tacl;Hne calrt1al1 bııt-" 1' 

.. e bll 
rasyonun iRlerinde goı ıtl"' 
bir yolsuzluk bulunınaııl-



!MLER j 
Budunu bilelim-

j 'K-o~uşm-~I~! '[ 
Kadınların 
Saylavlığı 

şır söz ço~a konufUlur: 
ıc • 

- Budun (=Halk) böyle · Kurtuluş Bir genç doktoru- J 

muzun gösterdiği 
muvaf f akıget 

Tercümanlık 
er. 
8udun bundan anlar, budun 
dan anlamaz. Budunu WUf . 
temel sayanlar bu •ÖZÜ çok 

. anlatmalıdırlar, çok iyi anla -
•dırlar. Budun ipn yapılan 
ler bundan •onr11 daha iyi kav 

. bilir. Çünkü ileri dütüncele
olanlar da budun i~n konuı -
cırını, geriyi korumalı iste .. 
er de budunun dileklerine uy
annı anlatırlar. 

Söz gelimi kaytcıklar ( = mür -
, • er) boyuna geri düıünceleri

budunca sevildiğini ileri aü • 
ler. 
E:Jebiyatta geri gidenler de 
dunu önlerine bir kalkan ya .. 
lar. 

811dunu böyle geri düıüncele -
kalkanı olmaktan lıurtarmak 
tutulacak bir yol oar:dır. Ba
.. Türkiyede budundan ne 
ığımızı temel ya.tiya, lır • 

~ Proğrcımına ve bilgiye göre 
ı'"Qlmak, anlatmak için de ne • 

' budun olmadığını göatermek 
ktir. 

iter kalabalığa budan dene· 

f!ay - kabile, ayiret, Tribii, 
'tıtai) içinde ytıfıyan aJam lop. 

budun değildir. Ba ad onCJ 
'emez. Tribü iPnde :10fl7Gft 

eğer budun diye anarıak, 
llnun •oysal kadrom ve u• 
rom pek seri olar. Sö~ seli· 
~ 

&iiyiicil otacımn (otacı, lae • 
) in yerini alır, bilgi yerine 

\ne tapılır. Opera yerine tan -
~-bile olamıyan totemik yal_ -
~tar so;ytcnır, scuı-- 'J rfDlr • 
~ tfüıünce kadrom bundan tla-

tenif delildir. 
ellduncuyum (laallıçıyım) tli -

bir adam böyle dÜ§ünemez, 
~ersite yerine büyücü dükkan 
ı..., ~~mru:. Bu, kaytaklığın en 
"tlidır. 

.. rkaik kaytaklık diye buna 
er. 

Site veya Burg'daki aJam da 
lln içinde sayılmaz; çünkü Si
t ueya Barg'daki adamlar ay

~ aınıllara bölünmütlerdir. 
:'lfi çocukları (Patrocyen) ler 
takım (Pleb) ler ve köleler 

«ttcıya gelince Sitenin veya 
tın Türen tümlqir. Ban -

Lir Sitenin (laik) olmıyan 
- ilalai - Teokratik) 

, 3o i~indedir. Atina sitesin -
~in-atı öldürten budan top -
!.; değildi. Ba toplulafan adı 

....... Osmanlıca Ja Kaim -
~ 
~ aöziinü budan yerine a • 

ôwe bir karam lmrmak s• 
:: ki, onu diifümne/rten 

kan.z. Çünlıü ya derebey.. 
\ )Q geTi Siteyi yeniden or -
l. ~malı gerek olur. 
~ dili, budan edebiyatı ne 
~ "• de Siteye dönmeli ute
S:de dilemez. Ba da lray -
l~ bir .ayı dalaa ilerisidir. 
\~ böyle anlıyan, budu • 
\~ liirünü geride anyanlara 
~ ~ Vardır: Kurbaia, bilir -
" 6cıfa ilerlerken arkayı • 

· \ 
t..._ '1, bir kiliR, bir mihrap, 
\ ~ _brımığu altında topla -
~ıia da budun dene • 

Gaz=anteb gençleri kur
tuluş gür.lerini kutlu

ladılar 
Gazi Anteb:n on üçüncü yıl dö

nümü münaaebetile dün Halkevi 
salonunda Gazianteb gençleri ta
rafından bir kuttu lama yapılmıt • 
tır. 

Merasime lıtiklil marı:le bat • 
lanmıt ve Üniversite talebesinden 
Bay Hüeeyin Remzi küraiye gele
rek ezcümle tunları ıöylem'ttir: 

Ziraat ba .. 
kanlığı tarafm • 
dan Avrupaya 
tahsile gönderi • 
len talebemiz -
den Bay Bekir 
Srtkı Berlin yük
ıek Veteriner 
mektebini pek 
iyi derece ile bi· 
tirmif, doktora Ba:r Bekir Sıtla 

- "Sevgili yurdumuzun bu mut· 
lu gününde bize kıvanç ve onur 
veren varlığınızı saygı ile karşıla
rız,, 

imthanım ver • 
mi§tir. Doktora tezi (küflü yem· 
lerin ehli hayvanlar üzerindeki 
zararlan hakkındadır. Yurda 
dönen bu genç, ziraat emtitüle • 
ri hariciye bat asiıtanlıima tayin 
edilmittir. Genç doktonmıuzu bu 
muvaffakıyetinden dolayı kutlu-

"Kan sızan bir ülkede ucu gök 
leri delen bir kaya yükseliyordu. 
Bu kaya ne taştan ne de dem"rden 
di. Bu kaya bir tek şeydendi Türk 
dendi. l§te bu kayanın adı da An
teb' di ... 

"Bari acuna elliz çöktüren kuv • 
vet bu kaya önünde dunnaya niec 
bur kaldL 

Daha ileriye gidemedL 
İşte yumrukla süngülüleri ezen 

Türk gücü on üç yıl evvel bugün 
yeniden doğdu. 

Şehitlerin ruhunu anmak için 
sizi susmrya çağmrnn.,, 

"7 Şubat 837 gecesi, aOOş 
klısırgalan altında muhasara ve 
ölüm çenberi parçalanmış müda • 
filer drşan çıkmıştı. 
Düşman müdafaasr olmryan bu 

~toprak yığınından ibaret bir şe
hire ancak g'rebilmiş fakat arka -
~- TC&& a. ~&wo .ıeuuı "blnıa ~ 

mıştır.,, 

Bundan ıonra kimyager Anteb
li Bayan Nedret bu yı1 dönümün • 
de duyduğu heyecanları an!atmıt· 
br. Bundan sonra da hukuk fakül· 
tesi mezunlarmdan Antebli Bay 
Enveri Sadık bir ı=ir okumuı, 
Doktor Bay Fahri Can harb hah • 
ralarına aid bir müaa!habe yapmıf
tır. 

Bay ŞÜkrü Kava 
ıehrimize ge~di 

iç Bakanı Bay Şükrü Kaya dün 
,ebrimize gelmiı, Kadıköyündeki 
erine gitmittir. 

Bay Şükrü Kaya ditlerinden ra
hatsızdır. Burada cuma gününe 
kadar kalarak ditlerini tedavi et
tirecek, sonra Ankaraya dönecek
tir. Kendisiyle beraber huıuıl ka
lem müdürü Bay Ekrem de ıel .. 
mittir. 

iç Bakammızm bugünlerde 
Trakyaya gitmek dütüncesinde ol
madığını duyduk. 

larız. , 

KUltUr itleri 

Okullar bir hafta 
tatil ediliyor 

Y ılbqı tatili bayram tatili ile 
beraber geldiği için Kültür Bakan
lığınca bütün okullarm bir ikinci 
kanundan ıekiz ikincikanun ak • 
ıamma kadar tat:t edilemeleri 
bildirilmiıtir. 

Fransızca tarih okutan 
bir okul 

Sürp Agoptaıki Notrdam deayon 
mektebinde bir uyıunauzluk ya • 
pıld.ığı öfren:lmiftir. Haber ve • 
rildiğine göre çocuklara bocalar 
tarafından eYlmndehututôlarak 
Fransızca tanhfer okutturiifoıak • 
ta imtihanlarda bu dersten cevab 
vermek mecburi tutulmaktadır. 
Geçen cumarteıi günü dokuzuncu 
sınıfta yapılacak tar :h imtihanın· 
da, Franıızca tarihten de ıualler 
ıorulacağıru Maarif idareıi haber 
alarak mektebe müfettit gönder • 
mittir. Fakat vaziyeti Maarif ida· 
resinin haıber aldığını aezinleyen 
mekteb o ıün imtihanı ıeri bırak
mı§tır. 

Bununla beraber mOfettit ta -
)ebenin etinde Framızca tarihler 
buhnut, kitablan toplatmıt ve va
ziyeti raporla Marif müdürlüğüne 
bildirmittir. 

KIZIL VE TiFO - Bau okul
larda kızıl ve tifo haıtalıklan gö
riilmü!, ıiıhhat müdürlüğü tarafın· 
dan bu okullarda tathir amel:yesi 
yapılmııtır. 

KONFERANS - Bugün Oni • 
Teraitenin konferans salonunda 
prof eaör Bay Mazhar Osman ta • 
rafından "kııırlqma,, menuu et• 
rafında bir konferanı verilecek • 
tir. 

Dün kursta ilk 
ders verildi 

Şehrimiz tercümanlan için a

çılan yeni kuramı ilk derıi dün 
ıaat dokuzda belediye toplantı sa
lonunda verilmittir. 

ilk dersi lıtanbul Vali ve Bele
diye Reiıi Bay Muhuddinin açma
ıı dütünülmütken, Bay Muhiddin 
Ostündağm batka mühim bir iti 
çıktığından gelememittir. Bunun
la beraber kendisinin gelecek den 
lerden birinde bulunacağı zanne
dilmektedir. 

. Derste yetmis kadar kadm ve 
erkek tercüman bulunmuş ve ders 
Binzans tarihi üzerine kitablar 
vazm11 olan Bay Mamburi tara • 
fından verilmiftir. B~y Mamburi, 
l.tanbu1un topofrafik Taziyeti ü

zerine kendi son tetkiklerini de 
ekliverek derıini fransızca olarak 
anlatmıthr. 

Den, doliuzC:lan on ilçe lia~a,. 
sllrmllt ve neticede ı>erteml>e gü
nü ıaat 14 de Ayaıofya meydanın
da tatbikat yapma1c kararlaşmq
tır. 

Deni veren Bav MamJ;uri «ter
sine baılamadan önce §Öyle bir 
seyyah avırrmı yapm11 ve tercü
manlarm bilhassa öğTenmeleri 1'
znn o•an noktalan anlatarak de-

• • k. mi!t•r ı: 

"Sevvah iic türlü~ür. Bir Jrn;mr, 
tsfanbula, sadece, fı::t:mhulda bu
lunmak üzere g:e]:r. Bir lmmn ha. 
layı: g-eciren P'f>TIC'lPrdir. Bunlar, 

Ankarada bizim kurultay ka. 
dınlanmıza •aylav ıeçmek ve s e • 
çilmek bayıkını verirken Pariste 
Beylik iıler ~evirgen/eri bir türlü 
•özbirliği edemiyorlar. 

Fransız gazetelerinden biri, ö
nüne gelen kadına: Saylav seç. 
mek, saylav olmak ister misiniz? 
diye •ormuı. 

Verilen ka'§ılıklar içinde iki 
tane•İni beğendim. 

Univer•İteli bir kız diyor ki: 
"Siycual i§lerle uğr(lfmadım. 

Siyasal hiç bir kuruma yazılma • 
dım. Ancak, Beylik iılerde kadın
l!'"n eli balunurıa iyi olur. Ka -
dınlar ne çok ileri giderler ne ~ok 
geri kalırlar. Siz erkekler ne der
•eniz deyiniz biz kadınlann er • 
keklerden çok ani bcqrndadır. Er
kekler yaradılııımızın çektiği ye
re gider, yaradılı§lmıza göre İf 
görüraünü.z. Biz olagan güdümü -
müzle iı yaparız. Siya.al ifler ola
gan güdünJe brı,anl•a ~ok iyi o • 
lacak • ., ı 

Büyük bir l,.akın ak~e ,mrge • 
ni de diyor iri: 

"Kadınların saylav •erib ~il
melerinden /ronu§UJ'lren alay etli• 
yor.unuz. Bi.zim için bu iı bayam
dır. Bugün istenilen nedir? Dü • 
zen ,ökonomi. Eve düzen veren, 
ölıonomiyi gözeten kadındır. 

Kadınlar memlekte de düzen 
verib ökonomiyi erkeklerden iyi 
gözetebilirler.,, 

Deyim aramıda, fU bizim lıa -
dınlar birliği ilyeleri içinden biri 
çıkıb böyle onay ıey diyemedi. 
Diyenler de birlikten ~ekildüer. 

-•ntwa-lıa,.Ja a 1.aJaı.iJar...ol.ıır.--.~-.--~~- &eflml izzet Kayacan 
Bir Ü"Hnrü krsmı vardır ki o- ----------

1'1ımm; adaml~rdır. Bu memleket 
hakkmda .,.,,,,Mnıa•l~ rr v:lrdır. Bu 
-:ır1~mlara bildiklPrinflen lıncı~a da 
malfün~t verebi1meğe çalışmak 
lazırnftrr ..... 

Yuuos'avlarla yaph ğım1z 
Afyon mukavelesi 

Ökonomi bakanlığının Yugos
lavya ile yapılan ıon afyon muka
veleıi hakkında izahat verecek, 
cuma günü lıtanbula dönecektir. 

Bağdadda yapılan konu,malar
da iki tarafın İç ve dıı afyon si
yaseti ve bilhassa Kartel ile o • 
lan münıebetlerde mütterek ha • 
reket etmek için lazım gelen nok -
talar teıbit edilmiıtir. 

Uyuıturucu mddeler inbisan 
~'1m müdürü Bay Sami Ankara
ya gitmiftir. - ...... ~-

Ağır ceza re~si 
latanbul ağır ceza mahkemeıi 

reiıliğine tayin edilen lzmir ağır 
ceza reiıi Bay Suad, ıehrimize 
gelmit, yeni itine bqlamıttır. 

Vapurculuk şirketinin 
aldığı vapurlar 

Vapurculuk tirketi ltalyadan 
alacağı iki vapurun bedelini ver. 
miıtir. Bu vapurlar bu ayın ao • 
nunda limanımıza gelecktir. 

Bu vapurlar geldikten sonra 
vapurculuk 9irketinin kabotajda 
hakkı yüzde 40 olmaıı lazım sel· 
diği söylenilmektedir. 

Fakat bu cihet henüz tesbit e
dilmiJ deiildir. Şimdilik ikinciki
nun aymın aomına kadar olmal( 
üzere vapurculuk trektiyle deniz 
itletmeıi arasında yollar taksim e
dilmiıtir. Buna göre yolun yüzde 
altmıf sekizi deniz yollan itletme
sine, geri kalan yüzde outz ikisi de 
vapurculuk tirketinindir. 

Şirketin aldığı Bulgarya ile 
Kampadoğliı adlanndaki vapur • 
lar aynı biçimdedir. Ve 3800 ton
dur. Hızlan da saatte 14 mil
dir. Tek yataklı ve lüks kamara
lan vardır. 

Koyun etıeıinin aç1kta 
taşınmaması için 

Yasak olmasına rağmen koyun 
ve inek etlerinin hamalların sırt • 
larında ve açıkta kanları aka, aka 
taşındığı görülmil§tür. Belediyece 
şubelere yeni verilen bir emirde 
bu yasağa ıon derecede dikkat e• 
dilmesi bildirilmittir. 

._I _Ô_L __ u_M __ I 
iç Bakruıbiı nufuı mümeyyizleriır 

den merhum Bay Aıahın refikası n 
Kütahya nufuı müdürü Bay Memduh, 
Galata nufuı memuru Bay Osmnn, rü• 

1 - Gaziantebin 13 üncü kurtulUf yıldönümü müna•ebetile dün Halkevinde Gazi Antebli gençler ıumat memurlanndan Bay Cemili:. va· 
tarahntlan tezahürat yapıldı. lideleri Baya1'"Eıma evvelki gün vefat 5,, drl Ertem 

• ~ a. • • _ .J • •• • • • etmiş, cenueıi dün evinden kaldmlarnk 
6 - ~ennmı;;gıelıi seyyah tercumanları ıçın beledıye taralından a-lan kur• dünden itibaren laaliyete T k daki ., bx....- M ın· • 

,-a1 :r op apı aı .e mezar ;s•... som 
• ._.... 

111 
miftür. Tanınan l'lılametini dileriz. 
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Budunu bilelim 
mi"' (P.~ l:.lrnfı 3 llnctı ll:lyıfCda) 

m ..:z . O:: ar ya imp:ı:-c:.lorun ya • 
mm:ır.da yer tutarlar. Y c:ı imptıra
torlı:j;un buyruğu altında köleliJe. 
te qtirler. I 

Bu e;leri:ı adlarını hepimiz bi • 
liriz: 

T cbaa, Reaya. 
Budun bunlaı·:n bir araya .~. 

muinden doğan bir kalabalık ta 
olamaz. Çünkü bunların lxzılan 
T annya bağlıdır. Düıüncelerini 
Tanrı korkum yeder. Edebiyat
tan da ıaraydakilcre benumek 
İaterler. 

imparatorluk kurununda ya.zı • 
lan ve (halk edebiyatı) adını ta
ııyan yazılara bakın onlar ne dii
fiince ne de aoyıal kadrolar ve 
kültür bakımından budan değil. 
diri er. 

Budun diye onlan almak ta hay 
taklıkhr. Biz buduna §İmdi kaou • 
pyorru. Budunun tarihten gelen 
bir karakteri vardır o kadar. o. 
nu derebeylik, Pöplü yahut im • 
paratorluğun tebaaaı gibi diifün. 
mek iıtiyenler aldanırlar. Butlu • 
na ermek için yapılacak İf Türk 
budunundaki hareketini bozon 
derebeylik, İmparatorluk kiiltürü
nü yurdun dağından tCl§ından kö
tü otlan ıöhüb atar gibi bütün ka
lalarcl an atm~ktır. Yüzlerce yıl • 
lar adamların l:.cılcuın:la buyruk • 
luk eden clcrcbcvi ve impqr:ıtor. 
luk kültürünü sö -nck kolay de • 
ğilJir. Fr.kc.t yapt 'tmı.:ı bilireek 
kaytaMık bizim yc-r.:m:,cia .in • 
si, sinsi yer tutar.:az. 

(:! tJ• '!rtem 

Bırbir ne uymıyan 
he!va fiyatları 

Birçok yerlerde helvanın kilo. 
ıu 34 kuruıa kadar inmiftir. But 
yerlerde de altmıt kuruta kadar 
helva satılcıaktadır. 

Belediye helvalann zaharin ile 
1 

yapı:maunı geçen ıene yuak et • 
mi;ti. Ucuz ae.ttlan helvalann 
zaharinle yapıldıiı muhakkak sa· 
nılmaktadır. Bu ribt helvalardan 
numuneler alrnarak kimyalıaneye 
gönderilmeıi belediye tube müdür 
lerine bildirifm:ıtir. 

Tay yare cemiyetine yar
dım eden yut tdaşlar 
Tayyare Cemiyetine yardımcI. 

bulunan Ermeni yurddqlarclan 66 
kif iye Cemiyet tarafından mada}. 
ya verilmeıi kararl&§lınlmıfbr. 

Dördüncü Vakıf hanı 
arsası kimin? 

I Soyadı 
alanlar 

. 1 

Edirnekpı değirmeni aah :ple -

Lağım su arile yıkanan 
buğday varmış .• 

Sl'ı' ASA 

Y ugosla vyanın 
yeni kabinesi 

Belediyenin dördüncü vakıf rinden Bay Kemal ile çocukları 
hanı anuı İçin Evkaf idareai a- (Aykut), Sandal bede5taii!Jlda ha 
leyhine açtığı davaya dün be§İnci h muhammini Bay Mustafa .(0 -

hukuk mahkemesinde bakılmı§tıT. rancı), Mühendiı Bay Mahmut 
Belediye, bugünkü dördüncü va • Şükrü :ıe yeğeni Nihat Nevzat 
kıf hanının bulunduAu yerin ku • eıkidenberi a<>Y adları olan Otık) 
leizemin mahalli olduğunu iddia Konyada Bay Şahabettin, oğlu mu 
etmekte, bunun için de bu araa • allim Bay Arif, iz.mitte inhisarlar 
nm bele:liyeye aid olması lazım muhas'bi Münip (Öktem), Dev -
ıeldiiini iddia etmekteydi. Mdı- let demir yolları Haydarpapda 
keme, vakıf hanının bulunduğu kondöktör Bay Ömer (Salman) 
yerin hakikaten kuleizemin me.- süvari kaymakamlığından müte • 
halli olub olmadığının tesbiıti için kait Ge'Hholulu Bay Ahmet Ke -
mün idareıinden harita iatemitti. mal, karde§İ Bayan Raıide ile ye
Müzeden selen haritada bo.ıranın ğeni M·lliyet gazetesinden Bay 
kuleizemin olduiu eörülmüftiir. Ekrem Nejat (Özsü) letanbul ku. 
Bunun üzerine, davada murur za- mandanlığı ba, hekimi miralay 
man olub olmadıjmın tahktki Bay Agah, oğlu Bay Argon ve kar 
kahnııtır. Muhakeme, bu cihetin deti eczacı Bay Azmi (Sakal), 

Yuiotlavyaıun UzuDOviç k ' 
çekildikten sonra Y evtiç yeni k ' 
kurdu. Uzunoviç kabinesi, eski ' 
fırkalar dağıldıktan tonra seçilen ~ 
lavlann çoiuna dayanıyordu. Y e-rlİ 
kabine.i, kendi taraf dariarınc!an, pllf 

Haliç sahilindeki bazı değir • lmnentodaki muhaliflerden, dağıtı 
menlerin denizden aldıkları au - fubtann üyelerinden kunıldu. Yo 
larla buiday yıkadıkları beledi •

1 

ıoıla-yyada :raıryan uluslar vo · 
kahi d aldılar HükUınetia yece haber alınmıı ve ans,zın bir .. ne • Y• y · 

1 
..... 

bı~de kunılutut qoa avyanm .. 
tefti§ yapılarak değirmenlerden ..ı nrbiını aailamb.§tırdı 
nümuneler alınmıştır. Bu nümu • Bununla beraber Yugoılavyada 
neler belediye kimyahanesinde kabinenin hu biçimde kıaru!u~unu ı,e 
tahlil edilmiı, neticede buğdayla - ğenmiyenler bulund~ğu ~nla!r 

Bunlarm en çok begenmedıklen 

tetkiki için be.tb b!r ~ne hıra • TÜrk Maarif cemiyeti talebe yur• 
krlınıttır. du müdürü Bay Nuri ile oğlu de· 

Belediye avukatı Bay Rami, da-

rın lağım sulariyle yıkandığı an • 
laşılmı9tır. 

Haliç sahilindeki binaların la • 
ğnnları Halice akbğına göre, ha· 
zr değirmenlerin Haliçten aldıkla
rı ıularla buğdayları yıkadık.lan 
ıa.bit olnıuıtur. Bunun üzerine bu 
deiirmcnlerde Haliçten IU alma 
tertibatı, tulumbaları mühürlen • 
mittir. Bunlann kaldınlmuı a • 
li.kadarlara teblii edilmiftir. Bun 
dan baıka kendilerinden ceza da 

alınacaktır. Belediye bunclan ton· 

altı :rıl önce dajıtılan fırkalann 1-1 
den canlandmlmaadır. Fakat Y 
f eahedilen fırkaların liderlerini aloı' 
dr. Ancak o frrakya menıub olan • 
tahaiyetleri kabinesine soktu. On~ 
çin Yuıo.lavyada bu kabineye u 

yeller kabineai,, deniliyor. 
Yevtiç, yeni kabinesini, milli Yo 

lu fubamm dileklerine 
teıkı1 etııaiıtir. Halbuki Kral A1ekf9ll 
cima dilrtatörlüiü bu fırkaya da,.-
:rordu. . 

y evtiçiıı bu fırka ile parJame11t 

vada murur zaman ~lmadığm ıöy- niz yüzb&!ııı Bay Sezai, kardeıi 
bahriye çarhçı müteka.tlerinden 

lemi!tir· h 

kartı alacaiı -waziyd henüz belli ~· 
dir. Fakat onun eski fırkalardan ~1~ I 
mazaa bir kısmı ile azla§U'ak kabınel 

ra deiirmenlerden ırk sık niimu- ni ıeniıleteceii ve aatlamlatl 
neler alacaktır. an1aıılı)'9t'. Bay Riza, Amca zadesi Çoru vi • 

Yaıova~aharla kardeşinin )ayeti daimi encümen azasmdan 

duruşma 1 arı avuka.t Bay Ali Galip, karde§! Bay 
Kitap çalanlar hakkında 

karar verildi Saf. petrolü ham diye Türkiye· lbrahim Niyazi liıe talebesinden 
ye aokarak aekıen bir bin lirahk Bay Zekai (Tolan), Arnavutköy Kitapçı Bay Semih Lütfinin ki· 
ıümrü~ kaçakçdıiı yapan Yatova nah·yesi ikinci komiseri Bay fsma- tablarmı çalmaktan suçlu Vahid, 
Baharın du1UfJUıma dün devam il Hakkı ile karde§i Bay Ali (Pak Ahmed, Karabet, Niyazinin mu • 
edilmiıtir. ıoy), lsatnbul t:caret ve ıanayi 0 • hakemeleri dün üçüncü ceza mah· 

Dünıkü dunlfDlada ehlivukuf daımda muhaae.be memuru Bay kemesinde yapıbnıt, karar bildi
raporu okunacaktı. Fakat vaka- Zühtü (Türkkan), Emniyet müdür rilmittir. 
nın yerinde bir daha tahkiki la- lüğü ıantral memuru Bay Mehmet Vahidle Ahmedin auslan 1& • 

:ımı aeldiğinden raporun tamam· Fehmi (Uraz), Emniyet müdürlü· bit görülmü§, kendileri beter yıl 
lanmaıı için duruşma ikinci ka- lü memµrlarmdan Bay Nazmi (Pa onar ay hap~e mahkiim edilmiıler
nunun on bqillıe bırakılnn§br. 1ı::. zyılc) , J.ı~,.'biy• "'cktebi on ıı • dit·. · ,.... sucltı Rörülen Karabet 

Vqova BJıar ile kardeti fsak nıf talebelerinden Bay Nazif (Vu· beraat etmi!, Niyaziye iki sün 
Baharın büyük kabotaj için ah • ral) Şehzade ba•ında 75 numaralı hapis cezası verilerek ceza tecil e-
.. .,. motö ·ınü kü,.;ik kabotajda :r 
- ~- dükkinda pulcu Bayan Hayriye, dilmi~tir. 
kullanmak suçundan duru§maları- kardeti Bayan Şükrüye, kızı Bera· Bay Semih Lütfiye, iatediii on 
na buıııriion de..-am edilecektir. ) 5 b b. ı· t · t • ı·n de hu ·-· et ve oğlu Şahabettin (Gözen , a et ın ıra azmına 1Ç • 

Ba!oncu Remzi raçhane batında Kemer sokağında kuk mahkemesine müracaat et • 
Baloncu Remzi adında biri, do- ıs numaralı evde Bayan Fatma, mesi bHdirilmittir. 

landrnnaktan su~lu olarak birinci oğlu Bay Ahmet Hikmet (Özyol), . 
cezada muhakeme ve yedi ay hap- lıtanbul belediyes~ Kumkapı tah • 1 mı "Kiraz Ali oğlu,, dıye atardım. 
18 mahk\im edilmittir. Baloncu sil ıubesinde tahakkuk memuru (Ülgen) adı da Alinin 15 ~nci k~r 
Remzi, ihtiyar bir adamın evveli Bay Ömer cğlu Ali kardeşi inhi • §ılığı olduğundan tıpa tıptır. Bır 
üatünü kirletmek, •onra: sar memurlarından' Bay Hakkı arkadaıım Ankarada bir deierli • 

- Baba, üıtüne bak, piılik var. {Aydın) lıtanbul belediyeı! tefiit nin bu adı aldığını söyledi. Bence 
Aman dikkat et.. heyeti müdüriyeti daktilosu Ba - aoy adını tek olarak almak, kullan 

DiY,e 'anqıb 111 Iirunı çal • yan Halide ile anneai Bayan Nae:- mak gerektir. Bu yolda aöz kes~mi 
maktan suçlu idi. ye, kardeıi Bay Turgud (Tulun), ni o değerli büyüğe bırakıyorum.,, 

Bu ı.Jcımdu Y evtiç Yuıotl• 
eneli, diktatörlükten çıkararak 
bDeral 'bir rejime doinı götürtı1ek 
intikal devrini atlamak iıtiyor. 

Onan bu itte muvaffak oJmuı, bcJ 
ıifnkü parlamentonun vaziyetine btf 
bdır. 

~----------~--::-.:. ' Yeni bır vapur iskelesi 
yaptırılacak 

Akay idareıi Kadıköyünde 
tondan bir vapur i.keleıi yaPur;, 
caktır. Bu ilkele iki kat ol~ u 
\.! • • u ... .I .... .ı .. 1..: .... ., - _ : _ - 1.....1 ... ..--""~ 

tır. Ak ··d·· .. B C nı"ıl idi' ay mu uru ay e 1 o~ 

renin Yalovada yaptırmakta ~,. 
iu otel hakkında izahat verııı .
zere Ankaraya gitmifli. 8'ı 
dönmeıi heklenmekedir. 

Deniz hamamlarındaıt 
alınacak harçlar. ııı' 

Gazino, otel, lokanta gibı 1' ' 
11mları olmıyan deniz hauı:J~ , 
rmdan yıllık harç almacakı~ 
aat harcı almmıyacaktır • bİ' 
kısımları olan yerlerden iıe rJ'.' 
defaya mahıua olmak üzere d'pl 
sat harcı abncaktır. Karar. 1 

müdürlerine dün bildirilıniıtit• Dini kisveyi jz"nsiz Emniyet müdürlüğünde müteferri Kiraz Alfo§lu Ülgen 

giyen bir adam kadap~~memınu~yH~id(Ka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dün ikinci ıulh ceza mahkeme- yaalas), emn·yet müdürlüğü müte- 1 Biltiln dünya matbuatıDın mlittefıkan 

ıinde, izinsiz eank ıarmıt ve cüb- ferrikada polis memuru Nazmi 1 "işte hakiki bir şaheser I" 
be ııymekten ıuçlu, adının Hafıı; · (Erdoğdu), lstanbul telgraf mü· d d'f ·a n nefiı en hissi ve en gOzcl filmi 

Yunan ataşemiliteri =~E§E;e:~; §~i~~~w~~~~-.:l;.~~~ : $ "nö P E N 
Yunanistan Sü Bakamıtmda : aktaydı. ilk ıünler, lıtanbula trol memuru·· Bay Halil, eşi Bayan ve A ş K L A R I 

Madalyalara yann saat on bir
Cle Yillyet salonunda Vali Bay 
Muhiddin Üstündağ tarafından 
kendilerine merasimle ~erilecek. 
tir. 

bir vazifeye getirilmit olan Yu • ıelİ§ini bazı kimMlere töyle an • Hatice, kızı Bayan Necmiye ve Eu aktam bQyük ıiaemı mtıHmereai olarak 
nanistanm Ankara elçiliği atqe - lataılfb: oğlu kuleli askeri lisesinden Mah=r E K s· d 
militeri Miralay Zoropuloaun ye. - lıtan!Mıla Boludan ıeldim. (Berknaa), lneboluda muallim M E L ınemasın ~ . . l1-
rine Miralay Cleant Butola tayin Buraya Bolulu Hasan admda tanı- Be.y Fahri (Altan) Yüce Biletleriniıi bu sabah nat tO dan itibaren aldırabılır•" 
edilmİ§tİr. Yeni atqenıiliter ya. dıiım birinin mektubu üzerine ıel ü1ki.i 1;1esi müdürü Bay Hamdi Te1tfon: 40868 
kında ,ehrimize ıelecek, buradan dim. Huan: "ille Hafız Ali gel- (Ülkümen) soy adlarını almı,Iar • ---------~·R-D•A:1:1Şıı:::11 FORS1i~ 
Ankaraya gidecektir. ıin. Ona mevldd okutaca§nn. bir 1 dır. ... .... Bl.ulİgİID•n.lmlla.ti•n•e•.e1rd•e•ı1o1n•d•e•fla•o•la•ra•k•IİÇ•A•••••-~ 
,..--,-=-------~~~11 kat elbise ile, bir ıaat hediye ede. "Ülgen,, •Ovadı il ,.. 

KURUN BALOSU c~llm,, demi9. Kendiıinden dört Gemlik muhabirimiz yazıyor: ----•Bu akıam SUMER ıinemHında il ·asli 
mektub aldıktan •onra geldim, a· "Ben (Ülgen) aoy ad!nı on ıene Muhterem mtıda•imlerine takdim edeceği pek s!Vl 

-~-~~~ ·:·:·~!-· :~;:n::. ::::.~:· d:.u:a: :~~=:;;~!! !~:~ 1 K A F Es T E Aş~- -
---:=~~---------, har Oınıaımı ho.ıtahanesinde yat· bir manzumemde, dört yıl önce de Neıell muı'kili •e Fran111ca ıöılil ve ıarkılı koınedi~,ıi'-

tığrnı bazı kimtelere aöylemiftir. (KURUN) (AKŞAM) gazetele • iıae.~ mDnasebetile verilecek GALA Müsameresi içi:ı ye Okuııucularımıza 
hizmet Dün, mahkemede, ves•kuı bu- rinde kuUanm19 bulunuyordum. aldmınz. Bat rollerde: Şen Te fUb llflŞID yıldıl 

lunmadan din kisvesi altmda ge~... Ayrıca 6 ilk kanun günü (Kurun AN N V ON D ~ A 
dHH sabit görülmü~, ev;rakı ile ve Akşam) gazetelerinde ilan e - Diier aabae arkadaşlara : 

1 
A 

birlikte mevkufen müddeiumumi- dilm'gtir. ötedenberi (Kurun) a RENE LEFEVRE ve ANDRE BER~fJ.';. 
lile ıcmderilmiıtir. yazdığını ülke haberlerinde imza· ...... ili Yeten: f OX Juraa!. Telefon ; 4ı851 - --..... 

KUPON:44 
1 Pu kupoou ke•lp •ak •:rı•n 
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1 ltFRtKA Nu: 125 YAZAN: iSHAK FERDi 

i~'ıen~er, sır ~Hli~i filotos·u nıu~~enıe 
~orarile nruıanınıstı 

tis, İmperatora:" Ada 'et yerini bulsun, dedi, bunları 
affederseniz, kurduğunuz mahkemenin ne 

kıymeti kalır ?1,, 
kender, Satrabın güzel buk unuttu!. 
kızıyla ev~eniyor mu? Diye söyleniyordu .• 
a· Bir gün Yunanlı feylezof (Zo-ırer avuç talan almak umgu • 
, le kaleye tırmanan on, on iki is) lskendere, laf arasında: 
i nihayet bu esrarlı te::>eye çık· - Bütün millet ve bütün ecnebi 
fa muvaffak olmuşlardı. elçiler, Dararun önünde diz çö -
l k kerler ve alınlarını yere koyarlar-~ ender uzaktan seyrediyor -

't ukarıdan uzatılan iplerle, bi
sonra yüzden fazla asker tır -
nıp çıkmt!lardı. 

ltalenin tepesinde oturan 
ab, İıkenderin adamlarının 
lnuvaffakıyetini görünce: 

..._ Simdi inandım ki, o bir ma-
r !.. 

l>iyerek derhal teslim oldu. 
}(<\lenin kapılan açıldı. . 
Cüzel (Rokzan) ba1lasının ya • 
da oturuyordu.. lskender bu 
Ç lnzı bir görüşte sevdi.. Ba • 
tnı idamdan kurtardı .• 

Satrab, kızının sayesinde ölüm
kurtulunca lıkendere kızını 

bederek: 
...._ Rokzan hem güzel bir kız

' demişti, hem de eyi bir avcı
• Kartal, yaban domuzu, tav
, geyik avlamasını bilir. 
lıkender bu sözleri duyunca 
tanı daha fazla sevai. ls}ten • 
\;esnr aul'tmıYtıılll çoıt 1i0Jla-

ll1 •• 
Cenç imparator artık aradığı 
drrıı bulmuştu ... 
'Ben (Rokzan) la evlenece -

b"·d. 
e ı .. 

~~uınandan Sariı de imparato • 
hu fikrini uygun buldu: 

' Tam size layık bir kadın ... 
lınla evlenirseniz, mes'ut olur
\lı !.. 

bedi.. Saris'in maksadı im • 
loru Babildeki (Semra) ile 
nıekten vaz geçirmekti. Yol

"erilen izdivaç karan Ba'bilde 
, İ1t edilecek ve lranilerin 8.det
"eçhile şenlikli bir düğün ya-
ktı ... 

• • • 1•kenıder, İran imparatorluğu· 
'aıhib olduktan sonra, hususi 
leri, ahlakı ve mizacı da de

ltıişti. Artrk tam manasivle bir 
: hükümdarı gibi hareket edi· 

t> lı. 
rduya yerlilerden ve bilhassa 
~;::.deford ""n birçok kimseleri za 
cı} 

' '-tak almıstı. 
~ hale ilk . önce kumandan 

3
) itiraz etmişti .. 

l \r a:rın bir harb olursa, bu a· 
.Q.~ hizim kin mi, yoksa ken • 
~ ıc;n mi dövüşecekler? 

<>rdu ... 
"'İsin rl" • • 1 k d "' ~ en rnesını s en er ma-
S ·lınustu: 

~ en de her yerde, her §eye 
:~uzatırsın! .. 
-·ııı t' ' 1 ı .... 
'ia L 

~o,.. mevudu ... M;oı1<erl,,n· 

" da Sarjsin f'lcir ve clüsün • 
~ -

.. · dahna e'"-lise ve heyecan 
~ ~ ~''ITorlardı. 
~ lslcendrrin. h;lhasııa f ran 

i\rYarı gibi el'hise g:İymesi
"t: 

'lli~et• o Ad 1 • • " ını, a et ennı ne ça-

dı ... 
Demi§ti. 
lskender de herkesin kendi!İne 

böyle yapmasını istiyordu. 
Saris: 
- Yerliler, esirleriniz demek • 

tir!. Onlar önünüzde diz çökerler. 
Fakat, başı yukarıda gemıeğe a • 
lışmı§ Malcedonyalılar imparator· 
larına ancak eskisi gibi hürmet e
derler. 

Diyerek lskendere daldığı uy • 
kudan uyanmasını söylemekten 
çekinmemi~ti .... 

lskender, tamimi dostu (Sa • 
ris) ten ba§ka bütün Makedonya 
asilzadelerinin de kendisine diz 
çöl"'tne1erini ist'yordu. 

Ktbirli asilzadeler buna taham
:rni.!l edememiflercH. Eunlardan 
Lir kaçı bir gece ihtiyar (Pann~ 
nion) un bahçesinde toplandılar 

ve fskenderi öldünneğe karar 
:verdiler. (Parmenion) un oğlu bu 

T..,-• fi ·-· •s•••,...H.&:fr I°&Kac.:, YC.a 

aikleri karardan halberdar olduğu 
halde imparatora hiç bir §ey söy -
lememişti. 

(Filotas) imparatorun serkatibi 
idi. Babası (Pannenion) un 
imparato!'a büyük hizmetleri var· 
dt. 

(Filotas) bile lskenderin önün
de güçlükle diz çöktüğü için, asil· 
zadelerin verdiği bu gizli karara 
göz yumarak İmparatora bir teY 
töylememiıti .. Fakat, bu gizli top· 
lantıya karııan asilzadelerden biri 
İskendere yaranmak kastiyle ar • 
kadaılannı ele verdi ve: 

- Bu toplantıdan ve verilen 
karardan (Filotaı) ın da haberi 
vardı. 

Dedi .. .lskender tehlikeyi gö • 
rünce ser katibini çağırarak! 

- Filotas ! .• dedi. • Baban be
nim yüzümden büyük se"et ve 
töhret sahi1bi oldu. Ve sett onun 
sayesinde ferefli bir 'Zabit olarak 
yetiştin!. Beni öldümıek isteyen • 
leri bildiğin halde neden bugüne 
kadar sükut ettin 1. Benim ölü -
müm sana ne temin edecekti?. 

Filotas utandı.. Sustu, cevab 
veremedi .. 

lskender, çok sevdiği vatandaş
larının idamına karar veremedi .. 
Onları büyült rütbeli zab:tlerden 

·Ve ihtiyarlardan mürekkeb bir 
mahkemeye verdi. 

Mahkeme, üç gün içinde, hep
sinin parçalanm k ımretiyle ida -
m na karar vermicti. 

lskender, gene (Fi1otas) ı kur
tarmak istedi. Fa'kat, Saris yetişti: 

- Adalet yerini bulsun, haş -
metmeab !. B .. nları veya b nlar • 
dan birini rffederseniz, teşkil etti
f;:rıiz mahkeme"lin ne laymeti ka
lır?. 

Ertesi sabah hepsini parçalaya
rak öldürdüler ..• 

KURUN isim babası ................................................ 
Her gün yüz ad 

1op/ıyan: 
Kemalettin ŞUkrU Orbay 

2901 - Seliştirü: Mübadele. 
2902 - Selki: Hafif. 
2903 - Senbene: Mir'at. 
2904 - Sencer: Beden, kale. 
2905 - Senger: İstihkam. 
2906- Sengir: Hudut, kale. 
2907 - Senir: Burç, istihkam. 
2908 - Senna: Beden. 
2909 - Sepek: Mihver. 
2910 - Sepil: Hisar. 
2911 - Sepin: Çeyiz. 
2912 - Sepit: Zühre. 
2913 - Serçek: içtima. 
2914 - Sergek: Yakazan. 
2915 - Serim: Sabırlı. 
2916 - Serinken: Sabırlı. 
2917 - Serkek: Hiram. 
2918 - Sernikli: Sabırlı. 
2919 - SesMr: Hassas. 
2920 - Seven: Muhip, müşfik. 
2921 - Severge: Dost. 
2922 - Sevi: Huhabbet. 
2923 - Sevig: Aziz. 
2924 - Sevik: Dost. 
2925 - Sevim: Sempati. 
2926 - Sevimli: Cazibeli .. 
2927 - Sevinç.: F era.h. 
2928 - Sevigen: Şadan. 
2929 - Sevini§: Sürur. 
2930 - Sevinıti: Fer ah. 
2931 - Sevit: Hediye, muhab-

bet. 
2932 - Seyrek: Ender. 
2933- Sezek: Ferasetli, hauas 
3934- Sezgek: Ferasetli, zeki. 
2935 - Sezgi: idrak, ilham. 
2936 - Sezgin: Zeki. 
2937 - Sezigen: Hassas. 
2938 - Sezik: His, hisli. 
2939 - Sezikli: ihtiyatkar. 
2940 - Seziş: His, idrak. 
- •s ıa--!sJı. Na.,..IJI. 

2942 - Srba: Mücella. 
2943 - Sıcak yüz: Cazibe. 
3944 - Sıdal: iktidar, kudret. 
2945 - Sıdar: Metin. 
2946 - Sıgmgı: Penah. 
2947 - Sığa: Ata. 
2948 - Sığınç: llticagah. 
2949 - Sığlam: Levent. 
2950 - Sıkık: Lale. 
2951 - Sılı: Sakin. 
2952 - Sılığ: Melin. 
2953 - Sdıv: Pakize. 
2954 - Sılkım: Cesur, erke,. 
2955- Sılku: Ruşen. 

2956- Sulu: Melih. 
2957 - Sımsıkı: Kuvvetli. 
2958 - Sın: Endam. 
2959 - Sınacı: Mücerrip. 
2960- Smağ: imtihan, tecrübe 
2951 - Sınak: imtihan. 
2952 - Sınav: Mücerrep. 
2963 - Sınavçı: Mücerrip. 
2954 - Sınavu: Mahir. 
2965 - Sınayıç: Mücerrip. 
2966 - Smcı: Mücerrip. 
2967 - Sındıraç: Bülbül. 
2968 - Sınrcı: Tecrübeli. 
2969 - Sınpan: Hiram. 
2970 - Sıpav: Mülayemet. 
2971 - Sıray: Çehre. 
2972 - Sırımsı: Kavi. 
2973 - Sırış: Gayretli. 
2974 - Sırlan: Diba. 

Kurun'un edebi romanı: 14 ---------

il il il ,, 

GUL USTUNE GUL 
KOKLAYANLAR 
Yatak odasının kapısı açıldı .. , daha candan dost oldu .. Acınma- · 

Çilingirin paslı yüzü göründü. E· sını derinle§tirdi. Kardeılettir • 
linde dört köşe bir paketçik vardı. di. Bu ses, bir dost sesi, Üstü • 
Aygen bayılır gibi kanapenin üs- nün kalbine, ateşli kalbine biraz 
tüne serildi.. . kül serpti... 

'tekin, yıldırımla vurulmuştan 
• Fahir Bey cana yakın bir ses -

beter oldu... • le: 
Bütün bunlar bir dakika sürme-

di. Üstün homurtu ile çığlık a • 
rası bir ses çıkardı: 

- Aman Allah!.. 
Birdenbire geri döndü.. Mut -

fağa koştu. Uzun, sivri, keskin ek· 
mek bıçağını yakaladı .. 

Gözlerini kan, ağzının kenarla· 
rını köpük bürümüştü .. 

Evin içimle bir ölüm seuizliği 
vardı ..• 

'~lstün, kolu havada, elinde ek-
mek bıçağı odaya geldi .. Atıldı ... 

Kolunu indirecekti .. 
indiremedi ... 
iki kuvvetli kol, dirseklerinden 

tuttu ... 
Fahir Bey, Üstünün eve geldi -

ğini görmüttü.. Arkasından ses • 
lenmişti.. • Fakat biçare Üstün, 
karısına vereceği, bin mihnetle 
aldığı hediyenin sevinciyle öyle 
kendinden geçmi§ti, ki ev sahibi • 
nin, felaketin önüne geçmek iste• 
yen sesini duymamıştı. 

Çilinııirin iki dirseğnden tut • 
mu§, ataiı baıhnyordu: 

- Bırak Üstün ... Kendine gel .. 
Bırak diyorum sana ...• 

Ostünün 1ıözü dönmüş bir şey 
•aı-~:7 ..,...;ı ...... ı:'aılc..ııtt F.A'hi .. J\ey ıı8· 
rüyordu •• Tekin. afallayı§ınt 
yenmf, Üstünü başım düzeltiyor, 
kendine çeki düzen veriyordu. 

Aygen, yüzü koyun yatını§, saç· 
ları omuzlarını örtmü~, krmılda -
mıyor, sade omuzlarının korku • 
dan titremesiyle saçları dalgala • 
nıyordu. 

- Sen çıldır.dm mı çocuğum •• 
Cinayet mahkemesine mi dü1 -
mek istiyorsun?. Neden bu? .. Ni
çin! .. Sen ç.abtan, çalışbğı ile ya· 
tayan bir insansın .... Çalıtan, eme
ği ile para kazanan in.sanın namu• 
su, şerefi vardır .. Çalışan ada~ 
insan öldürmez ... Hele kadm hıç 
öldürmez.. Bir hayata değil, bir 
ömre değil, bir saniyeye değmez •• 

Fahir Beyin ıeai samimiydi ... 
Do t. arkada§, f.ardeı bir sesti. 

Üstün gev§edi .. 
Fahir Bey bu andan !stifade et

ti. B!f,ağ1 elinden aldı, uzağa fır· 
latıp attı. 

Her şeyi düzeltecekti .. 
Bahçeye indiler .. Hava Üstüne 

biraz iyi gibi geldi .. Biraz açılır 
gibi oldtı ... 

Sokağa çıktılar ... Fahir Bey o· 
nunla beraber birkaç adım yürü • 
dü. Onunla beraber yürümek, 
derdini biraz azaltmak, aıabmı 
y~tıştırmak istiyordu. 

- Üstün, dedi, biraz dolat, 
geç vakte kadar dolaı .• Sonra 
bana gel.. Bu iki sefilden seni kur· 
tarmak, seni ağır cezalardan 
kurtarmak iıtiyonmı .. Seni kur • 
taracağnn ceza yalnrz maddi de • 
ğil, ayni zamanda manevi olacali
tır. Seni dört batı mamur kur
tarmak istiyorum... Gez .. Dolq. •• 
Yürü ..• Çok yürü ••. Yorgunluk her 

ezanın önünü alır .. Asabı gev,et • 
menin en iyi yolu yol yürümektir. 
Yürü Üstün .. Çok yürü .. Gez, do
laı, koş, terle.... Kaldırımlarda 
çırpın, ıonra dön, geri ıel... Bana 
gel ..•.• 

Fahir Bey geri dönllü .. Ballçeyi 
geçti.. Yukarı kaçh .. iki günahki· 
rı beraber kaçmağa teşvik etti. 

Mademki böyle bir günahı itle · 
mitler, beraber çekeceklerdi. 

• * * 
Üstün, kaldırımda yalnız kalın

ca bir iki adını attı, sendeledi ...• 
Duraladı.. Tutunacak bir duvar 
aradı ... Sanki içmi9, çok iç.mit, 
kendinden geçmişti, de dizlerinin 
bağı çözülmüttü .. Hayır, bu sar-
-lıotluk ~ aarhoıluğundan be 
terdi .• 

insan içtiği 2aman, sarhoşluğu
nu belli ~mek için kendini tu

tar, iradesini toplar, toplamağa, 
kendine gelmeğe çalışır .• Halbu • 
ki Üstün bundan da, sarhoıtan da 
beterdi. Kendini toplayamıyor • 
d~ 1 

Birdenbire Kendini toparladı, 
durdu ... 

Kan gene batına çddı .. Beyni· 
ni sardı, gözünü yordu .. Bir kin, 
o müthit kin kalbini yerinden oy
nattı .• 

Geri dönecek, onlan, 1nı hale 
koyanları boğacaktı .. 

Kulakları çınlıyor, takaklan 
zonklıyordu .. 

Bir aes duydu.. Bu aes Fahir 
Beyin sesiydi.. Fahir Bey doğnı 
söylemişti .. Hayır, elini kana bo
yayacaktı .. Kana bulanmıyacak • 
tı elleri .... Bu değmezdi.. Haya -
ta ömre değmezdi .•• 

Yüriidü, dudaklarında Fahir 
Beyin sözleri vardı: 

- Bana gel O.tün. .. 

2975 - Sıtkı: Şevk, şitap. 
-.ım!ll'wıııııwlll!llm1111M111 ..... ___ ...._..._ ... ,wım11w 

Fahir Beye gidecekti.. Ve o -
mın dediği gibi yürüyecekti .. Yü • 
rüdü .. Fakat gözlerinde o kadınla 
erkeğin hnvali vardı .. Hayır, bu 
hayal de<tildi .. Bu hakikatti, çır • 
çıpl~k hakikatti. Onlan görmüı· 
tü .. Erkek korkudan titriyordu. 
Kadırı vüzü koyun yahnıt utan -
cm.:lan hrknyordu. 

2976 - Sıy: Hediye, ikram. 
2977 - Sıydam: Manivela. 
2978 - Sıylı: Muteber. 
2979 - Sıypak: Mi•cella. 
2980 - Sıyur.gal: Hediye. 
2981 - Sızgrc: Kalem. 
2gs2 - Sib'lil. : ismet. 
2983 - Silig: Nazif. 
2984 - Sili: Afif. 
2<)85 - Sim: f !ar et. 
2986 - Sime: Akıl. j"JrnJC. 
2987 - Sincer: istihkam. 
2988 - Sinç: Dikkat. 

Biraz daha ıamimileıti. Biraz 
2989- Sinçe: Çehre. 
2990 - Sine: Dikkat. 
2991 - Sinecen: Münzevi. 
2992-Sinemce: 1\1utedil, vasat 
2993 - Siner: Baru, burç. 
2994 - Singin: Mahçup. 
2995 - Sinim: Hulul, nufuz. 
2996 - Sinldl: Necip. 
2997 - Sinsek: Kesif. 
2998 - Sipki: l~tihar. 
2999 - Sir: Seciye. 
3000 - Sirek: Zeki. 

Kulllklarında bir de :Av:genin 
fervadı vardı. Korkudan konar • 
dı~r cığlrk lnılaıklanndan çıkım • 
yordu. 

Üstün vürüyordu .. Kaldırımla.1"
,t"- l\kse.:ı"n avl'!'kl:ırının se"i ku -
fo1 ... l"'nnı b~r~.z dalıa tt~'l1M"t1yar, 
"Altaklannı biraz daha çınlatıyor• 
du .... 

'( Devamı var )' 

, 
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Soyadları dola-

.Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -14-

yısile "Zaman ,, 
cıya bir yanıt 

On binlerin döküntüleri, Üs · 
~darı sarsmamış, belki şaşırtmış· 
b. Yalnız, Atinalı ceneral (Ha -
•ea) in büyük bir donanma ile 

' }fl"İ8opoliı bumunu işgal ederek 
kizanslılan mağlub etmesi, Oskü-

, dar tarihinde büyük bir dönüm 
~ktası olmuştur. General Ha
~' Bizans şehri Makedonyalı Fi· 
~l>in taraf mı iltizam ettiği için 

' ~aya hücum etmişti. Hares 
: ~~anması i1e düşmanını yendi vr 

tıaopolis burnunu işgal etti. 
I' General Hares'in Üsküdarda 
• İlten karısı Damalis öldü. Gene -

1\1, karısına büyük bir türbe yap -
~dı. Ayrıca üzerinde inek hey
~tli bulunan bir sütun ilave ettir -

,, di. 

• Uzun kurunlar içinde geçen bu 
· ~k'alardan sonra Hrisopo1is adı 

r daha Bizans imparatoru Kos • 
'1-rrtin ile Lisinyos arasındaki sa • 
~\!ta duyuldu. Bu savaş, Milat • 
la:ı sonra 323 yılında Hrisopolis 
~l>eleri üzerinde olmuş, Lisinyos 

, 1tnilmişti. 
, Üsküdar, 626 yıhnda lranlı1ar , 
ıo da Araplar, 782 de Harunür· 

1~it (1) tarafından zaptedilerek 
ltlan edildi. Asyadan Avrupa -

, )\, Avrupadan Asyaya geçmek 
~ ~eyen bütün ordular, buradan, 

ltndi mezarlık olan ycTlerden ge• , 
~lerdi. 

kuruluşu 
Geçenlerde (Zaman)· gazetesin-

lJsRudardan 

bir kız kulesi kalmıştır. 

ÜSKÜDAR ADI NASIL VE -
VERiLDi? 

bir görünüş 

de "Soyadları,, başlıklı bir yazı 

okudum. Bu yazı iki bölüme ay
rılıyor. Birinci bölümde bana 
sataşıyor, ikinci bölümde "Soyad· 
larınm az geleceğini, karışmakta 

olduğunu,, söylüyor. 
Ben bu yazıya yanut verme -

den önce yazıdaki dil yanlışlık • 
larını düzeltmek isterim. Ne ya • 
payım: Öğrenmek, öğrebnek 
bende tugal olmu~tur. Yirmi bet 
yıl bu işlerle uğraşan bir kimse 
kolay kolay yanhşlara göz yum • 
maz; kula ktıkamaz .. 

Yazı şöyle başlıyor: 
"Anadolu Ajansr, kaç gündür 

soyadı almak isteyenlere kolaylık 
olmak için bir liste verdiğini ve bu 

Bir üçüncüler, bu semte OSKO- listenin de gazetemizde her gün 
DAR denmesinin sebebini daha basıldığını okuyucularnmz gör -
başka yollarda aramaktadırlar. 

Ü 
mektedirler.,, 

Bu semte, Hrisopolis ve Skuta- Bunlar, · SKODAR kelimesi· Bu sözde iki yanlış vardır: Bi. 
ridan sonra ÜSKODAR adının nin farsça olduğunu ileri sürenler rincisi; Anadolu Ajansı, (Anado
nasıl verildiği kati surette anla - dir. Osküdarm Burhanı katıa ter· lu Ajansının) biçimine sokulma • 
§ılmı§ değildir. Bizans devrinde cümesinde karıılrğı şudur: ÜS • lıdır. 
Skutarı denildiği için kurunla KUDAR: Zammı kafi farisi ile Çünkü "Anadolu Ajansı bir lis· 
bu kelimenin Üsküdar olduğunu menzilhaneye derler. Ve menzil te verdiğini, bu listenin basıldığı· 
iddia edenler vardır. Bu iddia, atma dahi denir. Ve her merhale- nı okuyucularımız görmektedir. 
doğru olabilir. İstanbul fethedil • de biribirine, elden ele sürat isali ler,, demektense "Anadolu Ajan• 
diği Kurun, Skutar adını taşıyan matlUp ahkamı padişahi ve sair sının bir liste verdiğini, bu }işte -
bir semte, ayni kelimeyi biraz de - mekatibi isal için vaz' ve t.ayin o- nin basıldığını okuyucularımız 
ğiıtirerek kullan.mı§ olabilirler. lunan piyadelere ve ulaklara der- görmektedirler,, demek daha doğ
Yalnız, bu böyledir, diye söylen - ler. Bu Ulaklann mektup vazey - ru oluT. 
mezse de, böyle olabiJir denebi • ledikleri kimseye ve haritaya de- Nitekim "bu listenin baaıldığı· 
lir. Tetkiklere dayanan kitaplar, nir .. ) nı,, demekle yukarıdaki yanlışlığa , Bu saydığımız seferlerden son-

1. Osküdar adının Skutariden geldi- Üsküdarm bir geçit, bir uğrak bı'r daha du"'cmemiı:.tir. ' 1101 ve 1102 yıllarında Haç- :r :r 
~ $ini_yazmaktadırlar. ve menzilhane olduğu muhakkak ikinci yanht; bir arada iki 
• •l" Boğa•İçini geçerek HTi.opo- 1 U k il d l } 
I! Diğer yönden, liir çok ıkitap ar tır. za yo ar an ge en yo cu • (at"ıf) edatının birleı:.mesindedir • ~tepelerine yerleştiler. 1147 de :r 
rr bu adın başka kelimelerden gel • lar, atlarını burada bağlayıp de· ·''Verdı'g"'ını' ve bu listenin de her ~sa Kra1ı yedinci Lüi ile Al -
ıı._ K d' diğini, başka sebeplerle Üsküdar nizi geçerler, gene çok uzak yer • gun·· ,, parçasında görülen bu yan· 
~tıya imparatoru on.ra ın as • 
~leri buradangeçtiler. 1203 yı _ dendiğini yazmaktadırlar. lerden İran ve Arabiatandan ge • lışhk ancak arapca (v) yi atamı. 
'lllda haçlıların reisleri Uskutari- Böyle diyenlerden biri de Evli- len kervanlar, burada hanlanir • yan1arm yapacağı bir nesnedir. 
~ l .1 ya Çelebidir. lar. Fakat, bir uğrak, bir menzil • Bunu orta okuma çağında olanlar 

rı sarayına yer eştı er. Ü O 
Daha sonraları Latin impara • Evliya Çelebi diyor ki: "Kadı. hane demek olan farsça SK • hile yapmazlar. (Naci) gününde 

• ~hığu düşerek Bizan İmparator- köy semti kurulduktan sonra Üs - DAR kelimesi bu sebeplerden mi dahi bu gibilerle "acaba kaç ve 
t ~ ltu tekrar canlanırken, Türkler ldidann €Vleri Kadıköyünün yeni bu semte ad olmuştur? Bu ancak ne de şarfedilir bir senede,, diye 

~ı I · k d ESKİ DAR bir iddia olarak kalıyor. Evet ve- 1 d l d' ~ tt:ine yürüyen orduların kalkma ev en arşısm a ' ve a ay e er er ı. 
· ,..._. kald B ·· · ESI"l ~·e ya hayır demek için elimizde .. im B' k k' 1 · arapça ı \j~q burası oldu. imparatorlar, r. unun uzenne \. y Y ır ta ım ımse enn 

J •kutariyun sarayında otururlar. DAR kalan bu semte, ESKIDAR, dilik bir vesika yoktur. sözlere sımsıkı sarılmış olmaları 
~ı. sonralan Üsküdar dendi.,, Bundan kırk yıl kadar önce ya yersiz değilmiş: Onlar, Osmanlıca 
lt ç l b' · zılmış bir kitapta ÜSKÜDAR aha k'" ··k b' b"I T"" kçe ~ •-:ırisopolisin tarihteki eserlerin· e e ının söylediklerinin uy • en uçu ır parçayı ı e ur • 

~ b ld ... 1 b"l lisi elli bin, otuz yedi mahalle, yet · kt · · 1 i· I\ ugün hiç biri kalmıı değil • durma o ugunu söy emeğe ı e ye çevırme e yaya ımı§ er .. 
~ır. inek heykeli, Bizans dev • lüzum görmiyorum. Elbette Kadı miş dört cami, kırk yedi tekke, ıa işte size o yazıdan bir örnek: 
._11de1ci manastırlar, imparator köyünde yeni binalar yapılmcıya yılıyordu. Denebilir ki, Üsküdar, "Yalan söylemek korkusuna, 
l'.\tıastırı, Damalis burnundaki kadar Üsküdar semtinin bir ismi Eyüptan daha çok dini bir yerdi. "(tekzip edilmek tehlikesine) düş-
v,k h ld f 'h ( Devamı var ) ı.-· · ~ tıtarıyon sarayı topraklara ka· vardr. Her a e etı ten sonra me!\::>tZın ... ,, 
~ltııf, taşları bile yer üstünde Skutarı deniyordu, da sonra ES - (1) Hanmün·eşidin muhasara - Yaşa be, Bay Velid!.. 
~ lrnaınıştır. Bunların içinde, Bi • Ki ve DAR kaldığı için ÜSKO • larım "Seyid Battal Gazi,, den Tekzib edilmek tehlikesini, ·(ya-
~ devrinde büyük rol oyniyan DAR dermedi. bahsederken anlatacağız. lan söylemek korkusu) ile Türk -

t?ı-urn. Bu o kadar güç bir şey l i:':ıu-üm oldukça unutmiyacağım · J ki ahbaplığımızdan daha sıcak ı lüm ... 
ıı.. Hizmetçi gecikti .. Kimseyi bek- bir yakınlıkla konuştuk .. (Ergi • Artık her yere girip çıkmaya a-
~ ~Ö~lerimin önüne Milasta kay - iemeden ve kimseye görünmeden n) e çok acıdılar.. Hanımefendi lıştım. ilk utanmalarrm, sııkıl • 
li ~iiıniz büyük annemin fildi - kapıdan fırlayıp gitmeğe hazırla- o akşam kocasına bahsedeceğini malarım, kalmadı ... Beni yalnız 
-~1 ~dıran sarı, dümdüz yüzü ı•:yordum .. Hizmetçinin: söyledi .. Adresimizi aldı. (Me • çarşıya bile göndermiyen Ergin 
tiddı .• Ben (Bodrum) a yalnız - Hanımlar sizi tanıyamadı - ral) e oyuncaklar verdiler. şimdi: . 

trken: lar! içimde tatlı bir ümitle dön· - Müdüre kendin çık da hah· 
~~Aysel içli krzdır. İnce kızdır. Diye getireceği bir cevaptan ne düm.... mi anlat .... Diye yalvarıyor .. 
~~ .. ~Yerlerde yalnız yapamaz... hale geleceğimi düşünerek kaç· (Ergin) de çok sevindi. Yağışlı, dondurucu bir gün mü· 
~· keaıe konuşamaz, diye telaş mak için başım arkaya dönüyor .. boş olmadığını bir kaç gün sonra dürün yanma girdim ... Sakat, ve • i0 tdu. Fakat gözlerime (Ergin) in çuku· Gösterdikleri benimsemenin rem bir eski zabitin sanatoryoma 
' ~\ta.Ilı ninem .. Bir de beni şim· ra kaçmış cansız gözleriyle karşı boş olmadığım birkaç gün sonra girmek için rapor beklediğini an • 
~or.... karşıya geliyor.. taş gibi oldu • anladım... Sanataryom doktoru lattım.. Yaşlı, titiz bir adam ... 

\ 11la.rın bahçe içindeki köt1de - ğum yerde kalıyorum. babama telefon ederek (Ergin) i Masa başm:Ja emir vermeğe alışık 
~korka korka girdim.. Birdenbire merdivenlerden gü· kaydettiklerini, sırası gelince çağ· bir hareketle gözlerini yüzüme 

\ ~r dakika uğrayacağım fena rültü ile inen bir kaç kiti orta ka- rılacağım, o zamana kadar kağıt- açtı: 
~ ~llaıneleyi düşünerek yüre - pıyr açtılar .. Onları bütün sevinç- larının yaptırılmasını söyledi. - Hanım hanım ... -diye hay -
S"\ltpıyor.. Acaba kimbilir, feriyle karşımda buldum. Üstüme Şimdi muayene edilib rapor al • kırdı.- Lazımsa dispansere gelip 
~ Ulun menfaat ve sefahat atıldılar ... (Meral) i kucakladı • mak için sıhhiye müdürlüğüne muayene olsun. Artrk rapor a· 
, __ ,; lıal'a.a'( onları da &arhot et· lar. Adeta sürükler gibi salona gitmesi lazım... lacak hastalara da doktor mu 

N· • götürdüler.. Kış bütün karı ve fırtınası ile yollavac:ığız .. 
~t?netçiye ismimi verdim.. Bunu hiç beklemiyordum.. devam ediyor .. Bu havada (Er - Ezildim, sesim zorla çıkıyor • 
~da. geçirdiğim heyecanı Artık içimin zehiri a1omftr .. Es- gin) i yatağından çıkarmak bir Ö· du: 

Yazan:Aksaray saylavı 
B. Atalay 

çeye çevirmişsiniz!. Tekzib edil -
mek, yalan söylemek değildir ... 
Gözünü aç... J 

Gelelim öbür işimize: · 1 
Bay Velidin anlattığına göre 

benim bulub çıkardığım adlar 
gülünç imiş .. Önce şurasını söyli· 
yeyim ki ben bu adların bir tekini 
bile kendim uydurmadım. Hepsini 
de Türk tarihinden aldım. Hangi 
adda ~Küşüm) ü varsa söylesin, 
kim olduğunu, nereden geldiği • 
ni bildireyim .... 

Yirmi yıl oluyor ki ben bu it1er
le uğraşıyorum.. Eskiden (Türli 
bi:yükleri veya Türk adları) diye 
hir kitabım çılanıştı. Çoktan sa· 
tıld!' .. Tükendi.... On yıldanberi 
bu ~ş üzerine, daha büyük bir bi • 
tik çıkarmak için çah§ıyordum •• 
Artık bitirdim; basılmak üzere• 
diT. Orada bütün adların ne de
mek olduğunu, adı ta§ıyanın kim 
idiğini göreceksiniz .. Gazete1erde 
gördükleriniz, ancak bir listedir • 
Hele alatlama!. iş bitsin; sonra 
yanlışımı bulursan çatarsın, ben 
uğraşmayı çok severim .. Yalnız 
iyice anla, iyi dinle... Biraz da 
Türkçe öğren .... 

Benim bulduğum TürlCçe a'dlar 
size gülünç geliyormuş ... Ya sizin 
taşıdığınız ad nedir? Ben buna 
gülünç de diyemiyeceğim .. v--sın 
ne denmek gerekse okuyl ,af' 
desin ... 

Arabça söz bitiklerine bakınız. 
(Velid) iç.in ''küçük çoC\ili, köle,, 
diye iki türlü karşılık gösterirler. 
Koskoca bir kişiye "çocuk,, de • 
mek gülünç değilmiş de, Türkçe 
adlar gülünçmüş ... Hele köle ol • 
mıyan bir kimseye köle demeli 
doğru mu? Kölelik nedir bilmiyen 
Türk soyu için böyle adlann gere
ği yoktur. 

(Bak; Kamus tercümesi, sayı .. 
fa: 712.) l 

Bir de (Talha)° adını ele ala• 
lrm.. Bu adm ne söylenişinde, ne 
de anlamında bir güzellik var .. 
dır!. Size anlatayım da bakınız •• 
Gülünç olacak ad hangi admış.. 1 

Bu adın kökü (talih) den gelir.' 
Talih ise bir türlü dikenli ağaca 
denirmiş .. Meşe ağacnun bir tür• 
lüsüne de (talh) derlermiş .. (Ta
lak) karnı aç olmak imiş! Acıkan, 
yorulan deve için de bu söz kul .. 

(Lfttfen aııyrfnyr ~vtrlnlz) 

- Çok hasta efendim, bu hava· 
da çıkaramadım. O memlekete ... 

Lakırdım ağzımda kaldı. Mü • 
dürün sesi bir kamçi gibi kulakla· 
rıma çarptı: 

- Burası Darülaceze değil.. 

Kim olursa olsun rapor almak iı • 
teyen buraya gelir.. işte bu ka • 
dar .... 

Oda, e§ya gözlerimin önünde 
döndü, karardı. 

Müdürün etli, yumuk kafası 
bir ipopotam kafası haline geldi 
ve kayboldu. Kafamın içinde 
beynimin döndüğünü hisseder gi· 
bi oldum. Çanakkale cehenne • 
mi, istiklal savaşı, (Ergin) in iz. 
mir rıhtımında boğuşurken kay -
bettiği tahta kolu şim§ek gibi 
beynimde çaktı. 

Dünün yarım aydınlığına gö • 
mülen o yiğitlik, erlik, kalıraman· 

(Devamı var) 
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ven aşında 
Yazan: Kayacan 

Karanlıkta, hem de çok ıigara j Kapının kenarına büzülen a .. 
içen kitinin ağızlığı içi kadar ka • dam f arketmiyecek sanıyordum • 
ranlıkta merdivenleri brmanryor· Birdenbire ayağım kaydı, bir 
dum. basamak atladı ... 

Her admı atışta ayağım takılı • Kaydım .... 

r 
TAKViM 

• Çarşamba Perşembe 
iıı lcl KAnun Z7 ı el Klııun 
19 Ramuaıı .o Ramaun 

Güıı doğuşu 7.~• 7.25 
Gil rı batısı 16.46 16.47 
Sabah ııamuı 6 6 
Oglc namuı 12.15 it.IS 
lk l ııdl oama.zı 1434 14.S i 
Akşam aamuı 16 .4~ 16.46 
Yatsı ııamaz:ı 18. 4 18.:.!S 
imsak S,86 s.s1 
Yılın rtçcıı gtlıılerl 860 861 

1 
Yılıo talan ııllolcrf 5 " L 

Kadı ar 
Ya1an: Cie rhard Hauptmann Dilimize çeviren: A. (. 

55 
Mesela orada öyle kuş küme

leri gördü ki onların teıkil ettiği 
manzara kar§ısmda mücevherat 

bile aönük kalıyordu. O zamana 
kadar adada bir çok güzellikler 
ketf ettiği halde yapbğı gezinti -

lerde hiç bir vakit bu kadar fev • 

bulamadı. Öğleden sonra g~ 
vakit başladığı noktaya geri dön· 
müş olduğunu gördü. 

Bu hadiıe onun ruhunda bir 

yordu. Boşluğa, karanlığa, hiçliğe dal-
Aynğım takıla takıla merdi • drm .... Kaosa daldım .. 

,~====---==;;_=====ı kalade bir güzellikle karşılaıma -_ ıı R~Q_Yo][ 

değişiklik huıule getirdi. Rüya .. 
da olduğunu zannetti. Halbuki 
muhitindeki manzaraya her ha • 
kı~ındn bunun bir rüya olmadığı• 
nı anlıyordu. O yük&eık ıathıo 

üzerindeki gölün bir kenarından 

tafarak uçurumdan afağıya dof{rU 
akan bir sudan kırmızrm•nak bir 
balık batını kaldırarak Te.vusun 
etrafında yüzmeğe başladı. 

venleri çrl-tnn. ikinci kata gel • 
dim ... 

İkinci kata geldim .•. Kulağıma 
da bir gürültü, bir pıtudı geldi.. 

Tüylerim diken diken oldu .. 
Kulak kabarttım... Tik, tak, 

tik, tak ... Decrişmiyen bir sesti bu .. 
:.\ynmı birdi, duyumu birdi .. 

Bu ses nereden geliyordu?. 
Kestiremedim ... 
Korkum arttı •. 
Bir basamak çıktım .. 
Tik. tak sesi biraz daha hızlı 

Cluyuldu. 

Gene kulak kabartbm: Tik. 
tak. tik, tak... • 

Bir saat İ§liyordu sanki ... 
S ·11 aat mı ••• 
Saatin yeri, yolu yoktu .. 
Gene kulak kabartbm ... Dyu. 

duğum ses, bir saat sesinden baş • 
ka bir şey olamazdı .. 

Öyleyse?. 

Haykırmak, İmdad demek, 
kimseden meded ummak aklıma 
bile gelmedi... 

Gelemezdi de.... Haykıramaz • 
dım ki ... İmdad isteyemezdim ki .. 
Meded umamazdım ki ... 

Gırtlağımı bir el... Bir el değil, 
beş p rmnk ... Hayır bu bir el o
lur .. lki el, on parmak sıkıyordu .• 

Bana öyle geliyordu ... 
Kımıldamadan karanlığa, 

gölgelere göz diktim.. Gecenin 
esrarına ermek istiyordum. 

Bir §eyler göremiyordum. 
Amma biliyordum... Orada, 

karşnnda, biraz ötede biri var • 
dı. Bir kişi duruyordu orada, öte-
de .... 

Kapının kennnna büzülmüştü .. 
Atılacak, beni vuracaktı .. 
Kçmnm lazımdı .. Nasıl kaça -

caktmı? ... 

Bazı enayiler vardır. Kaosu 
Şemseddin Saminin lügatinde 
gördükleri gibi, hercümerc olarak 
bilirler. Kaosu, dünyanın yara· 
trlmadan evvelki boşluk olduğunu 
öğrenmemişlerdir •. 

BugUn 
lSTA.NBUL: 
18 ~ ders, 18.80 Jhnnuttk Sellm 

sım, 19. PlAk, Hafi! mwıiki. 19.30 Dünya 
hnbcrlert. 19.40 Plak, orkestra, 20 lnlııur
lar Vckrüetl namma kon!enına, 20.80 Bala· 
ınyka orkcztrası vo koro heycU taratın oazı. 
21.20 Anadolu Aj:ınsı, borsa•ar, 21.SO Radyo 
orkestram, 22 Radyo caz ve tango orke.rtra· 
ın. 

O anda dünya benim için yara• su mu:. B~EŞ, 36' m. 
dılmamışh .. Boşluğa, Kaosa dal • 12 PlAk, 18 RevU musikis1, 14. Populer, 

Romen musikisi, 18 Hafit mwıild, 19.115 §&r• 

kıh orkestra konseri, 20 konferans, 20.20 
Revü muslldsl, 20.415 Konferans, 21 Johamı 
Stnnıss ıikp.mı. Bu konsere BDkrq ope· 
rasmm en iyi ar~Uerl i§Urak edeceklerdir. 
22 Sözler, 22.115 Stanıss konserinin devamı. 
23 Haberler, 23.25 Kahvehane konsert. 

dım ...• 

Öyle uzun, öyle uzun düttüm, 
ki bana düşmekten başka bir 
§eye uğradım hissi geleli .. 

Bir şeye dokunmiyordmn, bir 
şey görmiyordum ... Ağır, ağır, za· 
man ve mekan mefhumunu kay • 
bettim. Müebbet boşluğa daldı • 
ğımdan, krmıldamıyormuşum, ha· 
reket etmiyormuşum hissine ka -
pıldnn .. 

Bir §eye dayanmıyordum, hiçe, 
hiçliğe bağlıydım, buna rağmen, 
li.yetenahiye bağlı gibiydim. 

Bunu düşünürken kendimi ge
ne merdiven ba§ında bulclum. 

Adam gene oradaydı.. Beni 

~ Hbz. BUDAPEŞTE, 660 m. 
18.05 Operadan naklen: (Puppen!eo) 

fşimll Bayertn baleti, 18.50 Bazler, 19.20 
Keman konseri, 20 Şen sözler, 20,30 Şarkı· 
lı oyun. 22.40 Haberler, 23 PlAk. 23.40 Çin· 
gene musikisi, 24.20 Salon mwıildsL 

2!8 Khz. VARŞOVA, 18'5 m. 
18.05 Darııı muEikisl, Kon!era'D.I, 20. HD.· 

flf populer mustkl, 20.45 ~ıler, 21, 10 Sen· 
tonik, populer radyo orkestrası, haberler. 
22 Choplnln eserlerinden mUrekkcp kon • 
ser. 22.40 Koro konsert, 23 Mtler, rekl!ın 
ko~. 23,30 Spor, dall1ı musikls1, pllk, 
Sözler, 24.05 DM.8 musik1!1, dans plf!kları. 

-----~-~-...... ----r BOR s A~ 
b ki. d Hi:z,,lannda •1ldız ı~areti olanlar flzer e ıyor u ... 

!erinde 25 12 de muamele ~örenler 
Saatin tik tak, ıesini duyuyor " dir J Rakamlar k .ıp:ınış flatlarını ,;österir. 

dum... 1 1 
Bu aefer aktım batmıa geldi.. Nukut (Sat!_§) 

* Loodra ·-· vı,.ua ~" -Önünden koşarak geçecek, kurtu· 
lacaktnn ... 

Hn:ımı aldım .... 
..... Basamaklar 

altından kaydı ••.• 
ayaklanmm 

Omzumda bir elin ağrrlığmı 
duydum ... 

Bir ·aes kulağmıa fısladı: 
- Sus! ... Ses çıkarma! .•• Kı -

mıldama !.. Hem elim ahtkandır, 
acı duymazsın! •• 

Dedim ki: 

' 

bill, -

* l'\n yort t26 . ..; ı~w Mı'1ı1r ıs. -
• Pırtı ICJC). r:o * Bcrlla '5,-
• f\llltno 216. - • Varşon t4, -

f' * Brllkıcl 118, - • Budapcıte !:6,-

* Attııa 24, so • Blitreş t7, -
• Ccııcne SiS. •• • Belırat !i8, -

• Sotya 26, - * Yokohımı 36, -

I * AmsıerdııD 83, 50 * Atua 941, -

• Prag ıot, - *Mecidiye 42.-
l I • ~tcıkhnlrıı s•, •. • R• ııkaot HO, -

Çekler (kap. aa. 16) 

1

4 Loncıra eı -ı3, - • Stokhlm 3.1:1 
• f\clyort 0.7943 • Vlyıoı 4.3033 

, • Parıs 12.os • Madrtt 5.8075 
• Mllllo 9.29~8 • Berllıı t,9780 
* Brüksel S.39 • Var$OYI 4,!120 
• Atin• 53.82 • Bııdıpe1te 4,1112~ 

* Ceotvre 2.4!1H • Bütrcş 79,1'44 
- Merak etme, kayguya, tasa • 

ya düşme, korkak değilim ben ... 
Arka arkaya yürüdüm.. Arka Cesaretliyim .. Cesurum. Metinim •. 

arka merdiven basamakların-lan Ve krmıldamağa vakit bulama • 

* Sotyı 67,:m.o * BelCT•t 35.07~5 
• Amstcrdım 1.1748 • Yokohımı t,7.;a , I • Prag 18,893'1 • Moskovı IO"H 25 

ayakla.nmı atmağa başladım. Bi· dım. Cık diyemedim .. ESHAM l rini, sonra ötekini... • Herif kalbime kamayı sapladı. 
• it Bıııtası 10.-

••••••••••••••••••••••••••••••nıı••••••••••-11••••••••••• • 1 Aıııdolu "8.'10 
1 . 'k . •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 1amdırmb1ş .. Bdırı 1mış bulanık su • rına bö)1le söylemek doğru mu ? .. Reji ! !ıt40 

ı ramvır l'l,:0 
Çtmeoto u . 13.-

Onyon Değ. -.-
Jar a u a ı a mnı§.. işte bir örnek "Türkiyede bugu"n Slr. Hayriye IMO 

•Merkez Bıııtuı !"8, -
(Bak; Kamus tercümesi, bak, aşağı yukarı on yedi milyon adam u. sı~ortı -,oo 

Sark De! -.-
Rılyı -.-

:Muhtar Shah.) var deniliyor.,, Ao monı ı 11 .9.s 

Deve ile, açlıkla, yorgunlukla inanan b' k" bö. 1 .. 1 ,=i==a==t==ı.k-:r==a==z=l==a==r=======i 

Sark m. ecza -.-
Telefoa -.-

kı b. 'li . .. . 1 (T Ih ) d ır ımse y e soy er sr ır ı sıgı o an a a a ı 1 mi? T .. k.. .. 1 • 
Araba yaraşabilir .. Türke yarn. il bir ki!l~rb·~~ çoga ması~ı ısteyen 

? x• oy e yazar mı •• 
şırBm7:; • • • • eşı"I ı ........... larm'd İstanbul gazetelerini bile oku • 

OD"aZı~ını~ Y • br::-~1J bi ad mamıtsınız; sağ olsunlar; onlar 
ya~yan bJr kımsenın oy e r a bund b' .. (18) ·ı .. 1.. d .. ·ı ·a· '1 an ır ay once mı yon 
taşrnıasr gu unç egı mı ır · · olduğumuzu b·· ··k l l • • .. .. d r 1 1 uyu yazı ar a ae 

Bundan bın uç ~z şu en u yı ı vinerek yazddo.r .. 
önce gecmis olan bır kaç Talha • 

d ı "On yedi milyon adam var de-
dan ba~ka Aranlarda bu a 1 a mrş 

niliyor.,, diye ikir cimli bir dil 
olan bir kimse daha tanımıyorum. kullanıyorsunuz .. 
HPltl ni.i.nilmüzrlP bu adın kulla .. 

be işlerim çok; şimdilik sözü kes· mldriTI voktur .. Kimseye nze .. . . .. . 
. · · b aillarr alrlmız? mek uıtıvorum. Yalnız şunu soylı-

ınemek 1cın ~ı ~ 1 çok sev· yeyim ki dilin Türkce1epneısini is-
Bu yazıda em~ .8 

d yı d FPka I temiyenlcr, Tfükçe hi!t:"te..likleri • 
d.... sovadları ı~ın f" e . " k d k k l 1f" 'l'll , d' E t Bav n1n nçıga çı masm an or an ar-
ett;~im r ec.meke ır. ve 1 d 

• rt k ır. 
(Velid !) b Pn ı:al~ayı sev~ım, a 

1 
1 "Tekzib edilmek tehlikesi., sö • 

biraz cl n "'kn r lma7
•
8ad.

1
d
1

• sonesl:~ 1 7.iinü "yalan söy!emek korkusu,, 
.. 1 b•ı cetın ı ınm 1 tı"" a!;nın "'rın. ile cıi1;~ ; 7'e çcviren1erin lcorku an 

rin n,. tn.tlt olurdu ? · · .ı d" d em· U • yeTln 'le ır. 
s~kavı bir yer e sıe· mlerde. Türkçe ad,arı gülü'l~ bulanlar, 

ı · 1 • c1 ulusa ıs ... . 
uı; 1

1
<1 crm ,c. • azlık yazıla· Türklüğün, Türkçiilüğün tadını 

A ı.v ~am ınanm , .. 
d 

' .... b· d ken baıtka1a • almayanlar, arabça adlarının gu • 
rmız a tutu unır :r 

tahviller 

Elektrik -.-
Tramvay 3175 

l• ı93JTilrt Bor.! 2 .-
• • . • il 26,6~ 

• .. - 111 27.12 Rıhtım t:'. jO 

Aııadola ı 45,65 
Anadolu il 45.6~ 

btitrmDıhlll I 94,t ~ 
• !:rı:aııt lstlkru.ı 97. 

19!8 A M il. - ,OO Aıııdnla m 46.-
Rı ~da•. - .00 '11!me•~l1 " ~1'0!1 

Z AY 1 
İst: ithalat gümrüğünden aldı

ğım 547.412 No. 6 - 12 - 32 ta
rihli (140) liralık makbuzu zayi 
ettim, yenisini alacağımdan kıy
meti olmadığı ilan olunur • 

Krrzade Hüseyin Şevki 
(4460) 

lünç olduğunu bilmiyenlerdir. 

B.ATALAY 

ÖZ TÜRKÇE SÖZLER 
Yanut - Cevap. 
Tugal - Tabiat. 
Küşüm - Şüphe . 
İkircim - Tereddüt. 
Alatlamak - Acele etmek 

mı§b. Bahuaua adanın öyle met· 

r\ik bir noktasnıda böyle bir şey 
bulunmas1 hiç hatır ve hayale ge
lemezdi. 

Gördüğü o kanatlı ve tüylü pır• 
lantalar olduklan yerden çok u • 

zaklara uç.mıyorlardı, güvercin 
kümesinde imişler gibi oldukları 

yerde uçuşup duruyorlardı. Bu 
kuflann en ga.rib ve en fevkalade 

olan halleri onlann bir arada uçu
ıurken hep bir ağızdan ötüşmele
ri ve bu ötütmelerin bir çok insan· 

lann ağzından çıkan koro ıarkı • 
larına benzemesiydi. 

Yolu olmadığı için üzerine çı· 

kılamıyan bu yükıek satıh üzerin
de Tavusun cennet kuşları gölü 

bulunuyordu. Bu gölün Tavus 
tarafından nasıl keşfedildiğini 
nakletmek dahi, bir takım cazi .. 

beler, tereddütler, titremeler ve 
esrarengiz hadiselerle dolu bir 

hikaye anlatmak olurdu. Tavus o 
zaman lfis'in yanında idi. Kaya .. 

bklar arasındaki karanlık kendi .. 
sini çektiği için evvela o korkunç 

boğazın içerlerine doğru yürü
müştü. 

Fakat biraz ilerledikten ıonra 

yukan sathındaki bütün &ırları 

T avus o gün geri dönmek ümİ· 
dini büsbütün kesti. Çünkü orta· 
lık karardıktan sonra a~ağıya in· 
meğe çalışmak imkansızdır. Bir 
de kadınlar adasında onu cezbe" 
den D:o~atndan başl<a bir kimse 

yoktu. T~vus cennet ku~larmda11 
ve o garib balıktan başka üçüncii 
bir mucize daha yaşadı. 

Bir kadın, servi ğaçları gibi 
simsiyah ağaçların arasında yürii• 
yor, arada sırada eui1erek ç.içe1' 
kopanyor ve bu çiçekleri güzel 
parma1darı arasında tutarak iler -
liyordu. 

Tavus bu sevimli, uzun boyhı 
ve koyu elbiseli kadınla konuşma• 
nın ölüm cezasiyle cezalandınla "' 
cağını biliyordu. Hayır, cezalan• 

dırılmaaı bile kabil olmıyan bit 
suçu üzerine alamazdı. Alsaydı 
yalnız dünyalık üstünde kaltl1' 
bir ahengi bozmuş ve kirletmiş ol"' 
mıyacak, ayni zamanda kendi a· 
nıuınn rUhuıı.u muazzeb etnıif 0 " 

lacaktı. 
teshir edici ıtıklanna varmıştı. 1 

Tavus o yüksek .satha çıkabilmek 

için bir seneden fazla uğra§mıt ve 
ondan ıonra ümidini keserek vaz 
geçmiıti. 

" '(De,raını var) 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEM Si L L ER 1 

Nihayet orasıru büsbütün unu• 
tup gitmiıti. Çünkü o esnada 
Tavus hadsiz, hesapsız diğer bir 

takım güzel maceralarla meıgul 
bulunuyordu. Tavus bir aktam 

böyle bir maceradan geri döner • 
ken garib bir yese kapılmıştı. Ken-

disinin hiç'bir ümidi kalmadan 
ebediyen bir şeyden uzak kaldı • 
ğmı hiasedyordu. O vazyettey • 
ken nereden bulunduğunu ve aa • 
atin kaç olduğunu dii§ünmedi. O 
cenub nısıf küre üzerindeki yıl· 

dızların kararmağa ba11ıyan se • 

ma üzerine parıldamağa başladrk
larmı seyrediyordu. 

Hiçbir hedef tayin etmeden 
bütün gece kendinden geçmiş bir 
halde dolaşıyor, bazan ancak yo • 

ku§ a,ağıya indiğini hazan da 
yokuı yukarı çıktığını hissediyor· 
du. Etrafında ateş böcekleri kü

meler halinde dolaııyordu. O ni· 
hayet yoruluyor ve yatıp uyuyor • 

du. 

Sabahleyin uyand;ğı zaman 
cennet ktQlan gölün kenarında 

yatıyordu. Tavus bu kuşlardan 
birisini tuttuktan sonra gerıye 
dön'tlü. 

Bu fevkalade avından dolayı 
keyifli bir halde yoluna devam e· 
derken bir uçnımun tam kenarın• 
da birdenbire durdu. 

Aşağıya inmek için bir yol bul· 
mak ümidiyle o uçurumüü ke -
narında yiirüdü. Fakat mütema • 
diyen öğleye kadar yürüdüğil 

} halde a,ağıya inmek iç.in bir yol 

Bu gece saat 20 de 

HAMLEf 

S perde 

Yazan: 
W. Şekspir 

Çeviren: 

Ertuğrul Muhsin 
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M d lığını uçurmak ovyet e in e rejimi 

enemen e açılıyor istediler yıkmak istiyenler · 
(Ba1 tarafı ı inci sayıfada) kün genÇ'liğe bitabeıinde cümle • _.. (Baı tarafı ı inci sayıfada) 

4a ında söz söyliyecektir, bun - ler vardır. Bahriye Bakam Amiral Haci 
11 aonra Bay Münir Müeyyet Oç ıütun bir:birini omuzlıyan Kiryakoı, donanmanm hükiimete 

tlunen (Kubilay gününün duyu- üç kahramanm birletik tutumuna ve vazifesine sadık olduiunu aöy
ıı) batlıklı tiirin~ okuyacaktır. . bellik olmak üzere ataiıdan yuka lemittir 
lialkevi idare heyeti, inkılib rıya kadar biribirine dayanmıt ve Sulkaad davaaı batka 
hanı Kubilay =çin yapılacak bu birletmit bir hiçim gösterir. Alt sa yere naklolunacak 
la.ntıyı bütün yurttaıların onur hanlıktan hatlıyarak bu tq bölük Atina, 25 - Bay Venizelosu 
asını dilemektedir on be§ metre 66 aant'metreye ka· öldürmeğe kalkıtmıt olanlarm 
Rece'!> Peker gitti dar yükselir. Tat pembe porfir ve muhakemelerinin Pireden bqka 

Menemende dikilen Kubilay tumu tumuna masiftir. bir yere naWi ihtimalleri kuvvet • 
nkütaşının açılışını yapacak o- Bronz höiük Türke özge olan i- leniyor. Muhakeme, bir ihtimale 
C. H. Fırkası genel katibi Bay nanlı ve tekin durutu gövdesinin göre, Halkis ıehri mahkemeıinde 

. teb Peker dün sabah saat on her ökes'nde belirten bir Türk gen görülecektir. 

.tde Karadeniz vapurile Jzmire ci gösterir. Sağ elinde bir Türk Ynan kabinealndekl 
İ§tir. Bay Receb Pekerle bir. kargısı tutmakta, ıezgin ve uyanık de§lflkllk 

. te Muf saylavı Bay Hasan Re. bakışlarile eng
0

nlere doğru hak. Atina, 25- Bqbakan Bay Çal-
t, Kütahya saylavı Bay Natid maktadır. Kubilay ile iki arkada· daria kabineıindeki deiitikliği 
tkkı, Halk Fırkası lstanbul vi. tının baprdığı iti benimsem"t ve çarşamba günü yapacaktır. 
>'et idare heyetinden Bay Ga1ıp Atatürk inkılabının bekçiJiğ;ni yö· Baıbakan, bakanlık iatiyenle • 
. htiyar ve Bayan lf f et Halinı de ğütmüt b · r genç .. Bu bronz figü • rin çokluğundan deiitikliği yap • 
~ıtıiıtir. Bay Receb Peker Galata rün boyu dört metredir. makta zorluklar çekmelrtedir. 
lınıında vali ve belediye reiıı Menkünun birlikte görünütü Hile ile apartman 

satmak davası 
l;, Muhittin Üstündağ, General çok heybetlidir. Menemen ovasını 
lih, H. F. lstanbul vilayet ida • erki altında tutan ayyıldız tepenin 
~heyeti reisi Antalya aaylavı dok duruğunda kurulduğu iç"n kara 
.t Bay Cemal, va'li ve belediye re- ve demir yollanna relen ve giden 
1 llluavinleri, emniyet müdürü, lerin kilometrelerce uzaktan bakı 
tka te"l;ilıitına mensub k·mıeler tını üzerine çekebilmektedir. 
lfın:lan uğurlanmıştır. Kalan para 
izmirden Menemene Menkünun yapıJmaıı kartılığı 

~e:eb Peker, lzmirc1e kartıla - olarak biriken para 21.000 lira idi. 
Ce.k, oradan kalabalık bı"r he • Bu bü' ük' • • b Y eser ıçın u paranm an• 
e trenle ve otobüı!erJe Mene - cak 18,000 liraıı aarfedildi. Arta 

. e gidecektir. Menemene daha kalan 3000 liar ile abiden"n çeT. 
Sok ~ehirlerim:zden heY.etler git reai düzeltilecek, yqillenecek Te 
ktedir. suyu getirilecektir. 
~ene:nende menkiitqma çe· 
' ler konulacak, önee Receb Pe Sebze hali 
bir söylev söyliyecek, eonra 

ki söy!evler rHnlcnilecektir. Kerestecilerde yapılmakta olan 
At)ide ...... --- - -· -- _ ıebze halinJ!ı İll§aatı ıhayb ilerle• 
~ .-- -~.. mlfUY.' Ba"eCJIYe mfi&t mOCldrla ;· 

'\ııı tn~men hadsesı, yurdun her ğü tarafında~ bir müddettenberi 
llda büyük acı ile ve hınçla hazırlanan hal talimatnamesi bi. 

\tıtlanmı§tı. Oç kah~amanın ad - tirilmiştir. Yakında belediye reis· 
·t • a. b · rer menkü dıkmek ulusal liği makamına Yerilecek ·-

istek o!ıııuıtu. B M M 1" • , .v-ura k · • ec 111 tasdik edilmek üzere tehir mecli • 
\J anı Öza1p'ın baıkanlığında ıine gönderilecektir. 

anan para yardımı Jc:omites'n- T• ~ı,ooo lira topland 8 ıcaret odasında h ı. u para I . 
ir abide dikmek itini fırka . •ta?'>ul Tıcaret Odasında ye-

ıtıııi idare heyeti üzerine aldı. nı meclıı üyeleri ıeçimi bugün ya-
~ · pılacaktrr. 

ıde Menemenin küçük mey • y . . 
lllda olanı biteni bütün mina· e~ı mecln yılbaşından itiba-
lcurundan kurun .. .. ek ren ça ıfmaia baılıyacaktır. 

a ıoçurec l k ,. 
dlııllmıda, bir annamda olma. n ıf ap Enstitüsünde 
~ r. Dün lnkılib Enatitüsünde Bay 
~ lf. F ırkaıı umumi idare heye Yusuf Kemal tarafmdan derı ve

llun :çin 19.12.933 Je ulusal rilmiıtir. 
t enlerini fikir ve resim ver • Bay Yusuf Kemal dünkü der· 

~Çağırdı. UJuıal sanat enl.=ri sinde inkılabın ökonomi safhuın
\. düklerini ye duyduklarmı dan Lahsetmiştir. 
~k fırkaya gönderdiler. Bu 
~erin içinden Ratib At:r Acu ,.. K u R u N """ 1 

unki beğenildi ve yapılma· 
lto:vunuldu. 

Ş· Abide naslld1r? 
t"ıdi Menemende C. H. Fırka· 
~el katibi Peker elile açılıtı 
~ akta olan bu sanat eseri taı 
~nz olmak üzere iki bölüğe 

~·bölük üstüıte iki ka:de • 
~onların üstünde de üç di. 
~- 0lınadır. Ölülerini saklıyan 'lca ·denin uzun kutru 9 met
& kutru 7 metre ve yükaek -
~ Qıetredir. Yeni yüzlüdür. yüz 
~e kahramanların adı, sanı Ta 

OOJıdellll. Slyul GuetAt 

lataııbul Ankara eaddeal. (VAKiT) JU1du 
ftl.EFON NUMAKAIAIUI 

Yarı ı,ıert telefOl'11: HS'79 
idare telefonu ı s.&S1ct 

T•tını adral: latubul - (VAlln') 
Poeta lıutun No. ti 

fi aylık 
S aylak 

1 •>Wr 

ABONE BEDELLEJUı 

TOrldye Ec:MM 
Hoo ar. 1100 ar. 
160 • 1460 • 
fOO • "°° • 
130 • llO • 

R.AN CURE"n.Elllı 

11car1 Ullnlann 11An uyıtlllannda -.ıl · 

Umt 30 kuruft&D baflar. tıır eayıtada ~ 
kurup kadar çıkar. 

~~ tar. 'hi yazılıdır. :...... )\i 80y1lk, fazla, den.mlı oao •erenıen alt 

Zünde Türk gençliiinin ayn tenzııat vardır. 

Ratmlt Ulnlarm tılr •tm 10 kuruttu? 
KCC..'UK llANIAKı 

~.. İnkılabını nuıl beklemek 
~.iuııu anlatan ıu kıaa .az 

, ~ Unandılar, döğüftüler, öl· Btr defuı ao, w cSc•uı GO. ac cteruı e& 

"')."aktıklan emanetin b?k dört defam 7& "oa detuı ıoo lluruttur 
'1111 Oc; aylak 111.D ftrenlertn bir defam mecca· 

• nendir. 06rt •tm gecen Ulıılarm fasla 

lcaidenia yüsünde Atatiir atır1ar1 bet lnınıftaD ......, edlUr lliiilm_ ..... iiiiiiiiiii ____ • 

Hukuk mezunlanndan Bay Fik
ri, emlak komiayoncuıu Bay Celil 
ile karısı Bayan F evziyenin, Bay 
Fikrinin anneıi Bayan Behiyenin 
Nişantasmdaki on bet bin liralık 
apartmanmı hile ile satmaktan, 
Bay Ali Fuad ile Bay Reıadı do
landırmaktan suçlu olarak üçüncü 
cezada muhakeımelerinıe bqlan • 
mıftır. 

Suçluların 1;untlan bq'lia Be -
ıiktaı sulh hakimi Bay Oıman 
Nuri namma yirmi ıekiz bin lira 
sahte ipotek beyannamesi tanzim 
ettilderi de ili.ve edilmektedir. 

Dünkü duruşmada Bay Fikri, 
k=di•iPe isıva4...1dileAahte mu
amele yaptırma suçunu inkar etti. 
Bay Celal, ipotek beyannamesini 
kendisi yaptığını, fakat bunun ka· 
nuni bir kıymeti bulunmadıimı 
söyliyerek, Bayan Behirenin hacr 
altına almmuı için yalan yere ıa
hadette bulunduğunu itiraf etti. 

Muhakeme ıahitlerin çağnl • 
maları için baıka bir güne bıra • 
kılmıtbr. 

Bir ne,rlyat dava•• 
beraetle neticelendi 
Alqam gazetesinde çıkan "ilk 

Kadm,, adlı tefrikadan dolayı a
çılmıt olan müstahcen neıriyat 
davasına dün üçüncü ceza mahke
mesinde devam edilmiıtir, mah· 
keme, tefrikan~ müatahcen olma
dığına kanaat getireTek, gazetenin 
sazı i,leri müdürü Bay Enis Tah· 
sinin berıuıtine karar vermiriir. 

Tramvayın kış tarifesi . 
beğenilmiyor 

Tramvay ıirketi tarafından ha· 
zırlanan kıt tarifesinden beledi
yeye tikiyetler yapılmııtır. Bu ti· 
kiyetlerden baılıcası Ortaköy -
Aksaray hattmda akta~ saat on 
dokuzdan ıonra tramvay itletil • 
memesidir. Bundan baıka Betik· 
tat - Fatih hattı da on dokuz bu 
çuktan eonra tatil edilmektedir. 

Bu tikayetler belediyece göz • 
den geçirilmektedir. 

D. grupu sergisi 
Yann saat 14,5 da Saray sinema· 

11 yanmda "Galatasaraylılar Klübün· 
de,, açılacak olan ('Dn grupu reıim 
aergisinde Bay Peyum Safa "Yeni re· 
ıim,, hakkında bir konferaııa verecek-
tir. 

"D,, l"IPU gerek konferanaa, prek 
resim sergisine bütün lise " ~ mek· 
teb talebeleriyle, üniverıite gençliiini 
bilhassa ~fmnaktadır. Sersi ye kon· ,........,........ 

,.. (Baı tarafı l inci aayıfada) 

Zinoviyef ile Kamenef suçlu 
bulunduklan takdirde kurıuna di
zileceklerdir. 

Stalin, bütün bu hareketi T roç
kinin hazırladığına kani olduğu i
çin onun aleyhinde de takibat ya
prlmaımr iıtiyecektir. 

Hük6met mahafillerinden ve
rilen haberlere göre, Zinoviyefi 
suçlu göıteren birtakım mektublar 
ele geçmiştir. Sonra gene bu ha
berlere· göre, Zinoviyef ile katil 
N~koloief'in Leningradda birlikte 
dolaıırken gören birçok ıahitler 
vardır. 

Troçkinin Fransa.dan atılması
nın, Stalin tarafından istenilmesi 
beklenmektedir. 

Zlnovyefle Kamenef, Stallnln 
kar,ısına ~ıkarlldı 

Deyli Eka~rea'in Var§Ova mu
habiri Zinoviyef ile Kamenefin 
tevkifi erine dair gazetesine f u tel 
yazısını göndermiıtir: 

Moıkova radyownun bildirdi
ğine göre, Kirofun öldürülütü sü
çu eski boltevik liderinin üzerine 
yükletiyor. Zinovyef, evvelki gün 
Ural'da, dün Kremlin'de bulunu
yordu. Tayyare ile merkeze geti
rilerek Stalinin karııama çıkarıl
dı. Orada Kamenef de hazırdı. 

Görüıme yarım saat kadar ıür
dü. Bundan ıonra iki muhalefet 
reiıi Stal!nin yanından çıkıb Kram 
linin kapısından geçecekleri ııra
da Gepeu'nun memurlan tarafın
dan aanlarak evlerine götürüldü-

• ler. Memurlar, bu evlerin kapıla-
rını muhafaza altma almış ve dı
t•n He garo,meyi menetmf!lerdlr. 

'"Kundakc;ılar bir daha sukut 
etmlt bulunuyorlar!" 

Tan gazeteainin Moıkova husu
si muhabiri de Kirofun öldürülü1ü 
tahkikatı hakkında gazeteıine yaz 
drğı telyazısmda diyor ki: 
Bazı gazetelerde çıkan makale

ler, bilhassa birkaç gündenıberi 
devam eden Radek'in yazıları 
Smolni cinayetinin mesuliyetini 
eıki muhalefet azasından Zinovi· 
yef e yükletiyor. 

Neıredilen ibtidai tahkikat ne
ticeleri, timdiki hükUmetin belli 
batlı azalarına ıuikasd yapmak su
retiyle hük\ıınet teıkilatmı boz· 
mak için bir tethişçi grupunun 
mevcud olduğunu gösteriyor. Bu 
gnıpun maksadı, timdi Kremlin
de takib edilen ıiyaıeti değiştire
rek Zinoviyef ile Troçkinin görÜ!· 
üne dayanan bir programa gÖ· 

re hareket etmektir. 
Kotolinov adında birinin em· 

riyle it gören "Leningrad merke
zi,, Serj Kirop'un öldürülmesini Ü· 

zerine almıt bulunuyor. 
Zinoviyefin düşüşünden sonra 

Kirofun bu muhalefeti tamamiyle 
mahvetmek için aldığı vaziyet, 
kendi katline sebeb olmuştur. Bu
na intikam duyguları da ilave e
dilmektedir. 

bulunuyordu. Oç aydanberi, mer
kezi komitenin gazetesi olan "Bol
şevik,, risalesinden çekilmeğe 

mecbur olmu§tu. 
Radek, lzvestiyada yazdığı pek 

şiddetli bir makalede: 
"Riyakarlar, fırkaya teh"Tar gir

dikten sonra, fırka reislerine at:ı
caklan taşlan koyunJannda saklı
yorJarmrş. 

Bu ordusuz generaller, kaybol
muş apoletlerine bakıyorlar yalnız 
tarihe kanşmrş olan talihlerine i
man ediyorlar.,, 

Diyor. Kremlinin salahiyet aa -
bibi bir adamı da: 

"Kundakçılar bir defa anha SU· 

kut etmiş bulunuyorlar. Bu sarla
ta.1') siyaset hiç bir zaman fukayı 
S3rsamıyacaktır.,, 

Sözlerini ıöylüyor. 
Bundan bqka, Sovyet mal.afi- · 

li, Yugoalavyaya sığınmış olan be
yaz Rualan da ıuçlandırmatrta, 

Kirof cinayeti için bunların tahrilC 
lerini kaydetmektedir. 

Belgra.dda çrkan "Rusya için,, 
gazeteıi, birinci kanun nüshasmda 
taraftarlarını, Sovyet ittihadı a • 
leyhinde bütün kuvvetleriyle ça • 
Iıımağa teıvik ediyor, "Kirofu öl 
dürmek lazımdır.,, diyordu, aynı 

zamanda diğer memleketlerin tet
hiıçileriyle münasebette bulunma· 
yı taTsiye ediyordu,, 

Tro~kl ve Zf novyef ne 
yapmak latlyorlardı? 

Moskova, - Y oldat Kirofun 
öldüriilmeıi hıeıeleai hakkında ya
pılan tahkikat sür'atle ilerlemek • 
tedir. Suikasd suçuyla timdiye 
kadar tevkif Ye hapiı edilenlerin 
sayısı 153 dür. Bu 153 kişiden 
103 kişinin muhakemesi nihayet. 
lenmit Te hepıi de kurtuna dizil -
mittir. 

Yapılan tahkikattan anlaşıldı
ğına göre Kirofu öldüren Nikola • 
yef, uzun müddet Zinovyefin ya • 
nmda çalıımııtır. Bundan başka 
gene Zinovyefin yanında çalışmı~ 
olan 13 büyük memur daha tev· 
kif edilmiştir. 

Bunlar tevkif edildikleri zaman 
tezahürat yapmak ve bağırmak is
temiılerae de zabıta müsaade et• 
memiştir. 

Söylendiğine gÖre Zinovyefin, 
halen Pariste polisin nezareti al -
tmda yaıamakta olan Trotski ile 
muha'bere ettijine dair vesikalar 
elde edilmİ§tir. 

ihtilal te§ebbüsü tahakkuk et
tiği takdirde Ruıyada Zinovyef 
ve Trotski'nin idaresi altında bir 
nevi f atiıt idare tetekkül edecek 
ti. 

Zinovyef Leninle beraber mü • 
cadeleye atılmış bir ihtilalciydi. 
Lenin öldükten sonra Trotski'ye 
taraftarlık ettiği halde bilahare 
Trobki memleketten çıkınca Sta· 
lin taraftan olmu§tur. 

Fakat Stalin kendisini pek ıev 
mezdi. Nitekim onu çıkararak 
yerine Kirofu tayin etmiıti. Bu 

Nikolaıyev'den başka malum ıuretle ihtilalin ilk çıktığı l:.enin. 
olmıyan daha on üç kiti tevkif e· gradla ihtilali ilk çıkaran Zinov • 
dilmi,f r. Bunlar evvelce fır· yefi birbiıinden ayımuştı. 
kadan ç.ıkarılmıtken, ıurlannı iti· ı -----------.,_;.-
raf etmit kimıelerdir. Nikolaiyev 
1934 son kanununda fırkadan çı
kanlmı§, iki ay evvel tekrar alın· 

mıtlı· 

Sovyet mahafilinde Zinoviyefe 
kartı büyük bir ıüphe hasıl olmut
tur. Eski ihtilal reisi fırkadan çı
kanldıktan aonra tekrar almmrt 

1 Gelenler, gidenler 1 
BlR INGILIZ GAZETECi - Bir 

kaç lqilia gazetesinin muharriri bu -
lunan Bay Mıchel Lmgley Atinadan 
tehrimize gelmtttir• İngiliz meslekdaır 

mız bir tetkik seyahati yapmaktadır • 
Burada iki hafta kadar kaldıktan aon· 

"' ADlr.uQa sicleaktir. 
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f ol maçları 
lstnnbul Futbol Baskamlığmdan: 

28/ 12/ 1934 Cuma günü yapılacak 
lik ynrı§malan: 

Be§:lda§ alıımmda - Alam gözcüıii 
Kemal Ucer. 

Fer~r Yılmaz - Sumer Spor, ıaat 
11,15, hakem Nuri B05uL Kararümrük 
- Do" an Spor, anat 13, hakem Sadi 
Karsan. Aruıdolu - Beylerbeyi, saat 14, 
45, hakem Ahmed Adem. 

Ati etlerin lisansları 
Atletizm lcdcrasyonundart: 

Bundan ön::e birçok tamimlerle 
rnmtaka atletizm heyetlerine ve atle
tizm ile uğraınn klüplere bildirdifmm 
üzere idmnncılnnn klüp ve mıntaka de· 
ğiıtirilmeleri, yeniden lisanı nlmalan ve 

ellerinde bulunan lisnnslan gelecek ıe· 
ne muteber olmak için Federasyona 
tasdik ettirmeleri yalnız kanunuevvel 

ayında yapılır. Bazı mıntakalann henüz 
• Federasyona müracaat etmediği anlatıl· 
dığmdan, atı tlerinin haldan zayi olma· 
mak için bu iıin aliıkadarlara 1-.abrlatıJ. 
mnsı muvnfık görüJmü§tür. 

Polis haberleri : 

iki yangın 
Fatihte Niınnca caddesinde 

F atmanın 99 numaralı evinde ki· 
racı Mustafanın odaıında eoba. • 

nm kurumları tutuşmuı, ça:buk 
ıöndürülnıüıtür. Bundan bqka 

Y emiıte limoncu sokağında mey· 
va lc:abzmalı ffamdi ile ortağı 
Hamdiye ait üç katlı dükkanın 
üst katında yangm çılanrı, bazı 
e§ya yandığı halde söndürülmüı -
tür. Yangmın sebebi henüz anlıı· 
la.mamıştrr. 

Esrar 
Erenköyünde oturan 64 yqın • 

da Yusuf Mehmedin üzerinde a. 
fafbnna yapılmıı, iki gram es • 
rar bulun,muıtur. 

\ 

ZARLA KUMAR - Tophane 
de Necati Bey caddesinde Yuau
fun kahvesinde Salih, Mustafa, 

Hüseyin zarla kumar oynarlarken 1m-•-•ım:--1DSIElll!llE!Jr'I 
yakalannu~lardır. 1 81 

KAÇAKET-Akıaraydaka.. Deni%.yo. arı 
sah Vahidin dükkanın& merkebe 1 Ş L E T M E S i 
yüklü ve üzerleri lahna yaprakla • t\centelcri Karakôy l<ôpril~şı 
rile örtülü iki küfe içinde kırk ye • ı e .~l-.!362 - ~ine.::• Mühürdi1.ı r.a ı 
di kilo kaçak et getirildiği haber l~lm::m fl;n Tclctaı .?2740 

alınmrı ve etler müsadere olun • Karadeniz Yolu 
JllU1htr. CUMHURlYET vapuru 27 

P ... __ m.ı_ll!l!l _____ dl Birinci KB.mın PERŞEMBE gü-
1935 

Cumhuriyet 
.l,lmanağı 
Türkiyede ilk almanak ola

rak neıredilmiı bir eserdir. 
Cumhuriyet müesıeıeleri ta.ra
fından neşredilmit!ir. Cumhuri
yet Almağıı.nı aenelik bir gazete 
küçük bir ansiklopedidir. Her 
evde, her elde, her vakit bulun
maaı lazım bir eserdir. Muhte
viyatı itibariyle her hangi bir 
Avrupa almanağı ile mukayese 
edilebilir. 

Her okuyucumuzun evinde 
bir almanak bulunmak gerektir. 

nü aaa.t 20 de Hopa'ya kadar. 
. (8710) 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 27 Birinci 

Kanun PERŞEMBE günü saat 
11 de Payaaa kadar. '(8703) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 26 Bi

rinci Kanun ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da ayvalğa kadar. 8704 

Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye :Mütehasmsı 

AT 
KA51 

·DA~A 
BiRiKTiREN 
RAı-ıAT-i;Oi;Q 

Tayyare -YILBAŞI 
PiYANGOSU 

1934 
YILBAŞINDA ZENGiN 

OLANLAR: 

1 - Çatalca ortak (19) köylü. 
2 - lzmirde ortak {10) köylü. 
3 - Dörtyolda Süreyya ve Ziya. 
4 - Samıunda fotoğrafçı Ali 

ve Muzaffer. 
5 - Alanyada avukat Adil. 
6 - Be§İktaıta bahçıvan İsmail 
7 - Sirkecide Arabacılar Ce-

miyeti. 
8 - Küçükayasofyada Şevket. 
9 - Beyoğlunda Katina, Me

tagalvu. 
10 - Beyoğlunda Mitrani Pa

raUi ilah ..... 

1935 

/ILBAŞINDA ACABA KiMLER 
ZENGİN OLACAK ? ...... 

• 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: -,, Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

1 ercüme KiUiigatı 

SAFO 
Alfonı Dode - Haydar Rif 

JOO Krt 
ı•·--------111:1 _______ _, 

işçi sınıfı ilıti/'11 
Lenin - Haydar Rifat 

·------60 krt~----. 

Siz de bir tane almız. 
Fiatı ı Jirb.dır. Her kitabçrdo 

bulunur. 

Cumadan başka günlerde öğ . 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 
kadar lstanbulda Divanyolunda 
(118) numaralr hususi kabinesin. 

de hast.ılannı kabul eder. Mua-

Lira Kuruı •------: 
Beylerbeyinde eski Şemsi Bey yeni birinci ye- 262 50 

ni sokakta: 17 No. 1ı ahşap evin tamamı. 
Şehremininde İbrahim Çavuş mahallesinin Beher 40 metre' 

yenehane ve ev telefonu 22398. Mevlevihane kapıs: sokağında 123, 125 No. lı arsa- murabbaı 
.............. -:-::::.-.r:ı::::mı:ıı K l k te) f 2n619 nm 96 hissede 32 hissesi. il--·-------~--~ r::-.::::ı:::t.'ll"~OZELTME"" - : ış 1 

e on " • Kadıköyünde Cafer Ağa mahallesinin Bostan Beher metre mu • 

lj d ıka C .:111 .. ••••Gl!lllo···z-H~e~k~;mm•.1~-11·'! sokağında 18 No. lı 114 metre arsa. rabbaı 250 IK--Ç~o-c_u_k-düc l1 Dünkü aayDlllZ aç n um- .,. 

• huryet Merkez Bankasının 20/ i l Dr. Şükrü Ertan Yukanda cins ve mevkileri yazılı yerler bedelleri def'aten ve H. G. Menusier L 
12/ 934 tarihli vaziyetin .bat- Bahıili, Ankara caddesi No. 60 nakten verilmek tartile hizalarmdnki bedeller üzerinden açık arttır· ı=--------':i'.: 

~=lığı yanh§hkla 13/ 12/ 934 ofa· Telefon: 22566 ma usulile ayrı ayrı satılacaktır. İsteklilerin 2/ 1/ 935 çarıamba günü Dağıtma 
·~ rak gösterilmiştir. Düzeltiriz. ;.._..,s•a•lı11İıg•ü•nlnen11"•m•c•cca-n•en .. d•ir• •• __ ı ,.at on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatları. V AKIT M 

......................... ::::::::-..:ı:::::m:.. 1 "M,. (8548) .................... - , 



~ 50 ton ham Adana pamuğu 
_ Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 

Yukarıda miktarı yazılı ve tahmini bedeli 22500 lira olan 
50 ton ham Adana pamuğu 7- lkincikanun - 935 tarihinde A!

keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonunda sa
at 15 de kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartnameler parasız o
larak Satınalma Komisyonundan verilir. Taliplerin teminatı mu
\1akkate olan 1687 lira 50 kuru§ ile tekliflerini havi zarflan yev
mi mezkurde saat 14 de Komisyona teslim etmeleri ve 2490 nu-
nıaı ah kanunun 2 ve 3 üncü madde1erinin emrettiği vesaiki lazi-
ıııeyi hamil bulunma arı. ( 8623) 

Sümerbank Uşak Şeker 

İstanbul Dördüncü icra memur
luğundan: 

Bey oğlunda Hüseyin ağa ma
hallesinin Divarcı sokağında eski 
17'17 mükerrer yeni 21'23 No: lu 
yarım kagir han.enin temamına 

iki bin sekiz yüz seksen lira altmış 
kuruş kıymet kesilmiştir. 

Ve yine ayni mahalle ve sokak
ta yeni 19 No.!u keza yarım kargir 
hanenin temamma bin doksan lira 
kıymet kesilmit ve tamamları a
çık arttırmaya konulmuş olup 14-
1 • 935 tarihinde ıartnameleri Di
vanhaneye asılarak 30 - 1 • 935 
tarihine müsadif Çarşamba günü 

1 saat 14 den on altıya kadar lstan-

Fabrikasından • bul dördüncü icra dairesinde sa-
• tılacaktır. Arttırmaya iştirak için 

._in_h_i_s_a_r_a_r_U_. ___ ü_d_ü_r_lüğündenj 
Yaprak tütün imalathanelerimizde mevcut nümunelerinin aynı 

olmak üzere beı adet Çırgananın pazarlığı 5/ 1/ 935 Cumartesi günü 
saat on beşte yapılacağından taliplerin 7o 7,5 muvakkat teminat pa
ralariyle birlikte Cibalide Levazımve mübayaat §Ubesine müracaatla
rı. (8731) 

Mukaddema Fındıklıda mezarlıküstü 9 numaralı hanede mukim iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Ahmed efendi zevcesi Nuriye ıbanıma: 

lSTANBUL 1K1NC1 İCRA MEMURLUCUNDAN: 

Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hisseleri Sümerbank na- yüzde yedi buçuk teminat parası 
blına §İmdilik yalnız Uşakta alınmaktadır. ~ alınır. Müterakim vergi, belediye 

f vakıf icaresi mi':teriye aittir. Art-

Emniyet sandıflna rehnebnek ıuretile mezkur sandık idaresinden 25.12. 
929 tarih ve 23547 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz kırk 

liranın tesviye edilmemesi haaebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde do· , 
kuz faiz ve yüzde üç kumüsyon ve faiz ve kumüsyon ve masarif yekiinun· 
dan yüzde iki buçuk muamele verıisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili 
hususunun temini zımnında merhun bulunan bir çift roza küpe 
icra ve ifliıs kanununun 145 inci maddeıine tevfikan paraya çevrilmesi 
için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur Sandık idaresi tarafından 
taleb edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve be· 
rayi tebliğ müba1irine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahnna 
mübaşirinin vermiı olduğu meşrubatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz 
bi!dirilmiı olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilanen 
teb~ği tckarrür etmiı olmakla tarihi ilandan itibaren 934/2324 dosya 
numarasile müddeti muayyenei mezkure zarfında icranm dunnasrnı muta· 
zammın §İfahi ve tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda 
eylemedicini:z takdirde müddei mezkurenin hitamını mütcakıb berveçbi taleb 
merhun mücevhcratıruzın paraya çevrilmesi hususundaki muamelitı icra· 
iyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacaüı malumunuz olmak ve bu hu
sustaki ödeme emrinin tebliği mıtkarruna kaim bulunmnk üzere keyfiyet 
ilanen tebliğ kılınır. (8726) 

50 liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin tamamı, az-
L h · h' tırma. bedelleri kesilmiş kıyınetle-
'll issesi olanların hisselerinin yar ısı ödenecek diğer yarısı içın ısse 
'ahiplerine birer vesika verilecektir. rinin yüzde yetmiş beşlerini bul

dut';u anda üzerine bırakı1acaıktır. 
Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendileri Olmazsa en son arttıranlarm ta • 

l'eya vekiiletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat müraca • ahhütleri baki kalmak üzere art. 
't lazımdır. tırmalar on beş gün daha uzatıla -

rak 14 - 2 - 35 günlemçeye gi -
ren perşembe günü ayni saatte 
en çok arttıranlar Ü7.erİne bırakı -
lacaktır. 2004 No. lu icra kanu • 
nunun 126 ncr maddesine tevfik 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısile yalnız mektup 
ile tediye yap ~amamaktadır. 

lstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın alma İJİ ile

tide Sümerbank tarafından yapılacak, şekil ve §artları Sümerbank 

larafmdan gazetelerle ilan edilecektir. 
ipotek &ahibi alacaklılar ile diğer 

, Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler ço • alakadarların ve irtifak hakkı sa-

Mukaddema Bakırköy kızınektebi sokağı 12 numaralı hanede mukim 
iken halen ikametgahı meçhul bulunan Hikmet B. kerimeıi Münire hanıma: 

JSTANBUL lKINCl iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet ıandığına rehnebnek suretile mezkur snndık idaresinden 4/11/ 

931 tarih ve 48960 numaralı ıenet mucibince istikraz eylediifoiz kırk bet 
liranın tesviye edilmemesi basebile meilağı mezbur borcunuzun yüzde do
kuz faiz ve yüzde üç kumüsyon ve faiz ve kumüsyon ve masarif yekunun· 
dan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili 
hususunun temini zımnında merhun bulunan iki roza yüzük, bir altın saat: 

talrnıştır. hiplerinin gayri menkuller üzerin-
Bundan sonra beyhude müra-caat zahmetine girilmemesi ve mü- deki haklarını ve hususiyle faiz ve 

t\caat edenlere cevap verilemiyece ği ilan olunur. masrafa dair olan iddialarını ev-
..___ rakı müsbite ile yirmi gün içinde İcra ve iflia kanununun 145 inci maddesine tevfikan panıya çevrilmesi 

için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur SandılE idaresi tarafmdan 
taleb edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve ~ 
rayi tebliğ müba§irine tcvdian t.arafmıza gönderilen ödeme emri zahnna 
mübatirinin venniı olduğu meıruhatta mezkur maha!de iknmet etmediğiniz 
bildirilmi, olmasına mebni tebligatı muktaziycnin bir ftY müddetle ilanen 
tebliği tekarrür etmiı olmakla tarihi ilandan itibaren 934/3899 dosya 
numnrasile müddeti muayyenei mezkure zarfında icranın durmasını muta· 
zammın ıifahi ve tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda 

[ Devlet Demir yolları ilanları icra dairesine bildirmeleri lazım
dır. Aksi halde hakları tapu sicil
leriyle sabit olmadıkça !atış be
dellerinin paylaşmasından hariç 
kalıı·lar. Alakadarların i§bu mad-

31 / 12/ 934 günlemecinden sonra 1700 kilometreden daha ileri 

tİdecek yolculardan, 1700 den artan her kilometre için, yolcu ve kilo· 

1 il 111 • dP-i kanunive ahkamma göre ha-
1,30 ı 0,65 kuruş alınacak reket etmeleri ve daha fazla ma-

etre başına: 

br. (8699) fumat almali istiyenler 934/ 429 
=~-.....,,..,.-;;;;;~=~ --doeya Nb. aiyle '"'mennıriyetinıize 

ey)emediğiniz takdirde müddeti mezkurenin hitamını müt~kıb berveçhi taleb 
merhun müeevhcratınızın paray~ çevrilmesi hususundaki munme~tı icra
iycnin gıyabınızda infauna 'ptidar kilınacağı malümunuz olmak ve bu hu· 

Tenzilatlı gidiş - dönüş yolcu tarifesi aynı ıartlarla 31/ Mart/ müracaatlnrr ilan olunur. (4462) 
)935 günü sonuna kadar uzatılmıştır. (8698) 

'ustaki ödeme emrinin tebliği makamına ke.im bulunmak üzere keyfiyet 
ilanen tebliğ kılınır. (8727) 

~~==~~=~==~=====~~========~~.(%1 lklncl Te~rln 19Sı 51\),ıw.ıdıı.n bert sürüyor.)~~=======~======~~~~~==:::~~~=m.. 

~z TürKçe kartıhklar 

1htinak, 1. Boğma, 2. Boğulma, 
3. Tıkanma. 

İhtira, 1. Bulgu, 2. Buluş. 
ihtira etmek, 1. Bulmak, 2. Dü

rütmek, 3. Yapmak. 
İhtirak (etmek), 1. Ateş almak, 

2. Otalmak, 3. Tutuşmak, 4. Yan
mak. 

İhtiram, Saygr. 
İhtiram etmek, 1. Saymak, 2. 

Tapınmak, tapmak. 

İhtiraı, 1. Carsu, 2. Kızgınlık, 
8. Kızıklık. 

ihtiras duymak, 1. Carsımak, 
2. Kızışmak. 

İhtiraz, 1. Çekingenlik, çekinme 
2. Korku, 8. Sakınganlık, sakın -
ma, 4. Sakınık 5. Utangaçlık, u -
tanganlık, 6. Utanma, utanç, 7. 
Yılmtr. 

İhtiraz etmek, 1. Çekinmek 2. 
Ereinmek, 3. Kocunınak, kucun -
muk, 4. Korkmak, 5. Onemek, 6. 
Sakrnmak, 7. Saklanmak, 8. Tiz -
ginmck, 9. Utanmak. 10. Yanla -
ınak. 

ihtisar (etmek), 1. Kısa kesmek 
(Söz hakkında) 2. Kısaltmak. 

ihtisas (Histen), 1. Duygu, 2. 
DıP·1na, duyuş. 

ihtisas ("Husus., tan), 1. !rlik, 
ic .. c:h~hlık, 2. Sıkılık, 3. Ustalık, 
4 r·zluk. 
ihtişam, 1. Çalnn, 2. Görkem, 3. 
~ö:: kamaştıncılık, göz kamaştır
M:l, Li, Parlaklrk. 

fhtisamlı, 1. Çalımlı, 2. Gör -
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kemli, görükemli, 3. Göz kamaştı
rıcı, 4. Parlak, 5. Tuna. 

ihtiva, 1. İçine alma, 2. Kapla· 
ma, 3. Sığına. 

ihtiva etmek, 1. İçine almak, 
2. l{aplamak, 3. Sığmak, 4. Sığ -
dmna. 

ihtiyaç, 1. Bun, 2. Dilek (Talep, 
matlup man.), 3. Eksi.klik, 4. Yok
ll1k, yokınılluk. 

İhtiyar (İrade man.), 1. Di -
Iek, 2. El (mec. İktidar man.) 3. 
Erim, 4. Erk (İktidar man.) 5. 
!stek. 

İhtiyar etmek, 1. Beğenmek, 2. 
Katlanmak, 3. Onamak, unamak 
{Tercih ve tasvip man.) 4. Oyür -
mek, 5. Ozdürmek, 6. Seçmek, 
7. Urundulamak (Seçmek man.). 

İhtiyar (Müsin man.) 1. Ak
man, 2. Ak sakal, 8. Ece, 4. Kan. 
5. Karık, 6. !{art, 7. Koca (Buda 
aslında ihtiyar demekse de erkek 
hakkında kullanmak ve yaşlı ka -
dmı "karı, kancık,, yahut "koca 
karı,, diye anmak adet olmu§hlr.) 

ihtiyarlamak, 1. Çaıiamak, 2. 
Çökmek, 3. Goca1amak, 4. Kartal 
ınak, 5. Kocalmak, kocamak, 6. 
Yaşlanmak. 

1htiyarlamış, 1. Çökmüş, 2. Ko
callnış, kocamrş. 

İhtiyat, 1. De~ıişik (Yedek, de
ğistinneye yarar ınan. ) 2. Dölek 
(Ttenni man.) 3. Nelik, nete1ik, 
·1. $:ıhlık (Teenni man.) 5. Uya -
mklık (Teyakkuz man.) 

Öz Türlic;e liarşılıklar 

ihtiyat (Yedek), bulundurmak, 
Koşlanmak. 

ihtiyatkar, 1. Ölçülü, 2. Sezik
li, 3. Uyanık. 

ihtiyatlı davranmalc, 1. Gözü
nü açmak, 2. Kulağı kirişte ol
mak, 3. Sakınmak, 4. Serilmek se
rinmek, 5. Tetik davranmak. 

ihtiyata bırakmak, Salıklan-
mak, salrktanmak. 

İhtizar, Can çekişme. 
lhtizar halinde, Olüm döşeğin

ae. 
lhtizar halinde bulunmak, 1. 

Can çekişmek, 2. Ofüm döşeğine 
düşmek. 

ihtizaz, Titreme, titreyiş. 
ihtizaz etmek, 1. Deprenmek, 

2. Iranmak,, 3. trganmak, 4. Tit
remek, 5. Yayılmak 

ihya (etmek), 1. Canlandır-
mak, 2. Can vermek (Bir şeye) 3. 
Diri eylemek, 4. Diriltmek, 5. Se -
vindirmek. 

ihzar (etmek), 1. Anıklamak , 
2. Anuk kılmak. 3. Anukl::unak, 
4. Anutmak, fi. Diiziip ko~ınak, 6. 
Epitmek, 7. Erismek. 8. Getirt -
mek ( celb man.) 9. Hannanlamak 
10. !ple 
mek, 11. Ka.rrnnak ( .,.emek hak -
kmda) 12 Knt..-ım1"k <Yemek 
hakkında). 

ikame ( f'tT!1r1:). ı . Dikmek ~. 

Dineltmek (Avakta durdurmak 
man.),3. Dinrrelmek. 4. Dıırrlur -
m~k. ayalia tutmak. 5. F~lnır -
rnak. ayağa kaldnınak, 6. Ornat -

nıak, 7. Ortaya koymak, 8. Otwi
mak, 9. Salmak, 10. Yeıine geçir -
mek, yerine getinnek, yerine koy
mak. 

ikamet, 1. Kon, 2. Konu, 3. 0-
tunış, Oturma. 

ikamet etmek, 1. Durmak, 2. 
Eğlenmek, 8. Otraklamak. 

' 

İkametgah, 1. Dam, 2. DuraK, · 
3. Ev, 4. Kon, 5. Konak, 6. Konak
lık, 7. Konut, 8. Konuş, kuşun. 

ikaz (etmek), 1. UyandmnaK,' 
2. Uyannak, 3. Uyatmak. 

lkat (etmek), 1. Alrştırma'K 
(Yakmak man.) 2. Tutuşturmak, 
3. Uyandırmak, 4. Uyarmak, 5 .. 
Yakmak. , 

ikan, 1. Kirtü bilme Kirtü = 
haldkat ve yemin) 2. Kirtil inan .. 

ikbal, 1. Kut, 2. Olcay, ulcay 
3. Sur, 4. Sür, 5. Uraz 

ikdam, 1. Basım, 2. Çaba, ça -
balama, 3. Çalışma, 4. Didinme, 
5. Emek, 6. Uğraşma. 

1kdam etmek, 1. Ayak basma}{ 
2. Çabalamak, 3. Çalışmak, 4. Di
dinmek, 5. Düşürmek, 6. Uğraş -
mıak 

lklil, 1. Didim (gelinin giydiği 
taç man.) 2. Otağa (Taç ve mu. 
harebe esnasında başa takılan tüy 
man.) 

ikmal, 1. Bitirme, 2. Doldur • 
rna, 3. Sona erdinne 

ikmal etmek, 1. Alıkmak, 2. 
Ardını almak, arkasını almak, 
3. Başarmak, 4. Bitirmek, 5. Bil· 
tünlemek, 6. Doldunnak, 7. Eksi-
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Baş ve diş ağrıları, Romatizma ve siyatik 
sıncalan için kullanılan ilaçlarm en faydalı 

ve tesirliıidir. 
1· 6-12 Jik orijinal madeni kutularda 

her eczaneden arayınız. 
• ·~ • • • • • .,,. • ~ ...... .!. • 

1935 Matbuat Almanağı çıktı 

TAKS 
CUMHU 
MEYDA 

• 
IM'D 

• 
RIYET 

NINDA 

SATiE'nin 
Elektrik SergiSini 
Ziyaret ediniz. .. 

içindekiler 
1935 de neler olacak?. Yarınki harb. Eski ve yeni gazetecilik 

• 1ktısadi buhran ne zamana kadar sürecek? 

Bu sergide elektrik ALETLERiNiN EN SON ve 
SEÇiLMiŞ ÇEŞiTLERi ile Zarif A ViZELER ve 
faydalı bayramlık hediyelikler bulacaksınız. 

Abidin Davcr, Ahmed Hidayet, ErcUmcnd Ekrem, MuharTCm Fcy:r.I, Refik Ahmed 
Selim Srrrı'nm yazılar. 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, spor, sanat bahisleri, ameli 
_hayat bilgileri, faideli malU.mat, hanımlara el işleri ve saire ve sa
ıre, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

Müzayede ile 

SATIŞ 
Her kitapçıda bulunur. 

·-~------Kiralık Daireler 
29 - 12 - 934 Cumartesi günü 

sabah saat 10 da Galatada Perşembe 

pazannda 11 numaralı Küçüktaş hanın
da matbaa harflerinden müteşekkil bir 

Kendi kendine bilenen Tıraş Makinesi 
"Valet" Autostrop hraı makinesi, tıraş olmanız 
için en basit, en ıeri, en sıhhi •e en iktısadi usulü 
temin eder. Her sakal için mükemmel ve keskin 
bir bıçak elde edersiniz. Bıçağı bilemek için lO saniye 
ve makineyi temizlemek için 10 saniye kafı dir. Bir 
"Valet,. satın alıDlz. Hem zamandan tasarruf edecek, 
hem de sinirlenmeden kurtulacaksmız. Posta ve Adliye binatına en yakın yerde Ankara caddesin

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 

odn Clahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

stok Burla Biraderler ve şürekası tara
fından müzayede suretiyle satxlacaktır. 

Sahibi: ASIM US 

Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

·· V AKIT idare evine müracaat .. VAKiT Matbaası - lıtanbul 

~~~~~~~~~=~~~==~~~~~~~~~~~(211klncl Teşrin l9S1 sa;>ı.mud.ın beri ılli'Uyor.)~==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=============~~ 

Öz Türk'çe ı<artıhklar 

ğ;ni doldurmak, 8. Pekiştirmek 
(Tamir, takviye man.) 9. Tükel 
kılmak, 10. Tükellcmek (M uht.) 
l'l. Tüketmek, 12. Yetirlemek, 13. 
Yetirmek. 

İkmal olunmak, ı. Bitmek, 2. 
Dolmak, 3. Sona varmak. 

ikna (etmek), ı. Eğmek (irza 
etmek, meylettirmek man. 2. Ka
faya sokmak, 3. Kandırmak. 

İkrah {etmek), 1. Güç ile tut
mak (icbar ınan.) 2. Gücemle
~1~ek (icbar man.) 3. Güçlemek 
(ıcbar man.) 4. İğrenmek (istik
rah man.) 5. Kanıksamak (istik
rah man.) 6. Tiksinmek (istikrah 
man.) 

ikram, 1 Ağırlama, 2. Saygı, 3. 
Sıy, 4. Sınma. 

ikram etmek, 1. Acınmak 2. 
:Ağırlamak, 3. Konuklamak (mi
safire ikram man.) 4. Oğulçamak 
(tazim ve tekrim etmek man.) 5. 
Saymak, 6. Sunmak (hüıınetle 
takdim man.) 7. Ululamak. 

ikrar (etmek), 1. Açıkça söy. 
1eınek, 2. Diliyle söylemek, 3. 
Söylemek (suçunu diliyle söyle
mek.) 

1ktida (etmek) 1. Baş bağla

muk, 2. Okiinmek, 3. Uymak. 

iktidar, 1. Barım (varabilmek, 
eli yetmek man.) 2. EI, 3. Elinden 
gelme, eli )etme, 4. Erk, erik, 5. 
Erklik, 6. Güç, gtiç yetme, gücü 
yetme. 

... AA 

iktidarlı 1. Güçlü, gücü yeter, 
2. Kolu uzun, 3. Usta. 

iktidarsız, 1. Beceriksiz, 2. E
linden iş gelmez, 4. Eli yetmez. · 

fştifa {etmek) 1. Kanamk 2. 
Yeter saymak, yeter tutmak. 

lktiham (etmek), l. Aşmak 2. 
Dayanmak, 3. Eımek, 4. Göğüs 
germek, 5. Saldınnak, 6. Yenmek 
(güçlükleri). 

lktiham edilmek, 1. Aşılmaz, 2. 
Katlanılmaz, 3 . .Oniine dumlmaz, 
öniinc geçilmez. 

iktiran (etmek), Yaklaşmak. 
iktisap etmek, 1. Edinmek, 2. 

füde etmek, ele geçirınek, 3. Ka~ 
zanmak. 

iktisat, 1. Biriktirme (tasaııı.tf,1 
iddihar man.) 2. Esirgeme (tasar
ruf, israftan içtinap man.) 3. Ilk
me (teraküm ettirme, icldihar et
rqe man.) 4. Tutum (tasarruf, 
para ve mal biriktirme man.) 

iktisat etmek, 1. Biriktirmek, 2. 
Esirgemek, 3. Kısaltmak, 4. Ko
rumak. 

lktıtaf etmek, 1. Derınek, dir
mek, 2. Devşirme!{, 3. Devşürmek, 
5. Toplamak. ·-

tktıza, 1. Gereklik. 

lktıza etmek, Geı·ekli olmak;' 
gerekmek. , 

Ha (etmek), 1. Ağıtmak, 2. Çı.'· 
karmak, yukarı çıkannak, 3. Gö
tennek, 4. Göttiımek, 5. Yücelt
mek, 6. Yükseltmek. 

O'z türtiçe liarıılıklar 

3. Tutuştunnak, 4. Yakmak, 5. 
Yandırmak. 

ihraz (etmek), 1. Almak, 2. 
Ele geçirmek, 3. Ennek, 4. Ka • 
zanmak, 5. Vannak. 

lhsa (tadat rnan.), Sağış. 
lhsa etmek, Saymak. 
lhsa (hadım etmek man.), 1. 

Eneme 2.1kdiçleme. 
· lhsa etmek, 1. Bunnak, 2. Ene

mek, 3. Enetmek, 4. İğdiş etmek. 
Ihsan, 1. Birişik, 2. Gereklik, 3. 

İyilik, 4. Kayrım, 5. Sungu (Mev
hibe man. "Tanrı sungusu,,), 6. 
Vergi (Vergili, vergisi bol) 7. Ve
rişik, 8. Yarlığa.~. 

Ihsan etmek, 1. Bağışlamak, 2. 
Buyurmak, 3. Vermek. 

ihsas (etmek), Duyurmak. 
ihtar (etmek), 1. Andırmak, 2. 

Kulak burmak. 
lhticaç, 1. Dildama, 2. Pekitme, 

perkitıne (Takviye ve teyit man.) 
ihtida (etmek), 1. Doğmlmak, 

2. Doğru yola ginnek. 
lhtifa (etmek), Gizlenmek ,2. 

Obanmak, 3. Saklanmak, 4. Sin
mek. 5.Y aşmak. 

ihtifal, 1. Alay ,2. Kurgu, kur • 
gun. 

ihtilaç, 1. Çarpıntı, 2. Erişik 
'(Asabi ihtilaç man.), 3. Seğir -
me, 

ihtilaç etmek, 1. Çarpınmak, 2. 
Kıvranmak, 3. Seğinnek (Bilhas
M. göz jçin). 

ihtilaf, 1. Alak, 2. Anlasma -
mazlık, 3. Ayrılık, 4. Başkalık, 5. 

Bozuşuk, 6. Bozuşukluk . 
İhtilaf etmek, 1. Alakmak, 2. 

Anlaşamamak, 3. Ayrılmak, 4. 
Bozuşmak, 5. Çatallaşmak, G. 
Dürlülenmek, türliilenmek, 7. Sa
vaşmak, 8. Uyuşmamak, 9. Uzla -
şamamak. 

ihtilal, ı. Altut, 2. Azıştınna, 3. 
Bulgak, bulkak, 4. Kargaşa, kar
gaşalık, 5. Kanşıkhk, 6. Ürkü. 

İhtilalci, Karıştırıcı. 
ihtilas (etmek), ı. Aşırmak, 2. 

Ça1mak, 3. Çarpmak, çırpmka, 4. 
Kapıp soymak, 5. Kapışmak, 6. 
Kapmak, 7. Karmalamak, 8. Oğ -
rulaınak, uğmlamak, 9. Sızdır -
mak. . 

lhtilası vakt, 'Ara bulma, aralık 
bulma. 

ihtilat ·c etmek), 1. Buluşup go"' 
rüşmek, 2. Görüşüp konuşmak, 3. 
Karışmak, 4. Karışıp görüşmek, 5. 
Katılmak, 6. Sarmaşmak, _ 

ihtilas ettirmek, Kanşbrmalc • 
ihtimal, (İmkan ınan.), 1. Olıt" 

bilir, olabilme, 2. Olur. . 
ihtimal ki, ihtimaldir ki r(Bel~ 

man), J. Belh;, 2. Boloy lô, buln 
ki, 3. Ola ki, olabilir ki. 

ihtimam, Ozen, üzen. 
İhtimam etmek, 1. ÇoK çalı?t': 

ınak, 2. Değer veıınek, 3. De'\1§11' 
ınek, divşinmek, 4. Kaygulant11~ ~ 
5. Kaymnak, 6. özenmek, 7. ~ g, 
kınmak, 8. Titizlik göstennek, 
Üstüne düşmek. 

ihtimamla, Ozenc bezene. 
lhtimamsızcn, 1. Ustiinköı-Li. 
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