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Eski Ankaradan görünüşler 

lnkıliip şehitlerinin 
adı saqgıqle anıldı 
Me_nemende dikilen andac, büyük 

devr·m erin yarınını işaretliyor 

ihtilalden çıkıg; lnkılab şehidini •aygı ile anan genç Univeriıiteli 

İzmir, 26 (A.A.) - Menemen- diğer Özel lbir tren de Menemene 
de Yıldız tepede Kubilay menkü- gelmi§tir. 

Büyük önderimiz Atatürk 

Bugünkü sayımız 
- ,_, 4WWW __ ..........., 

16 
S. A. Y. 1. F. A. 

Genç 
KURUN? 
Yakında 

. Bu sayımızda 

inema • Kadınlar idam edil -

Japon 
sıyasası 

~ırun açılışı bugün yapılmışbr. Tam saat 14,30 da herkes men
Saat 13,55 de basmahane dura - küta§ı çevresinde yerlerini almıı
ğrndan kalkan Özel ibir tren, me - lardı. Açılı§ res.mine istiklal mar • 
ınurları, muallimleri, fırka1ıları ve §ı çalınmak suretiyle baılanmıştır. Giden Japon eJçisinin 
gençleri' Menemene götürmüştür . sözleri ve duyguları 
Aynı zamanda Manisadan kalkan CDcvamı ıo ncu ıı:ıyır~n ı ' Uneo ..Utununc:ıa 

----·---------------Japonya ile yeni bir 
Italyan kıt'aları Habeş ticaret anlaşması 

d ı 1 11aotık 
toprağın a i er iyormu? 
llir Habeş tebliğine göre, ltalgan tay_qa
releri Habeşliler Üzerinde dolaşıyormuş 

Paris, 26 (A.A.) - Malen ga- ı arası derneği genel katipliğine 
~etesine göre ltalyan kıtaları Ha • verdiği nota bugün bütün hüku • 
QCf topraklarında ilerlemektedir. , metlere yollanmııtır. 
liabeşistanm bu hususta uluslar • (Devamı ıo ocu aayıfıınm ' Unco stıtunundaı 
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BA < 
ŞUBA f iç"nde 

MAKSİM salon!arında 
yapılıyor 

KURUN balosu mevsimir 
en parlak balosu olacahiır. Gü 

( 
g 
) 

Zel dans ve güzel elbise müsa ~ 

ta gelinebilmesi bu büyük balo
llttn üç hususiyetidir. Tafsilat 
bekleyiniz. Yapılan hazırlıkları 
beğeneceksiniz. Baloya parasız 
~il'Jnek hakkım veren kuponla- I 
tunıızı biıiktiımemiş veya ku . ~ 
!~~nlan el~k ?I~~lar bu~nler- ( 
, bu eksiklennı ıdaremıze ge • ı lırlarsa h Ul u ı tJuıamamalan € 
'f:l'ek tamamlamalıdn·. Geç ka- çok .mümkündür. ~ 
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Vikont Muş:ıkoji (x işaretlı) şehri -
mize gelen Japan amirali deniz zabit -

terimizle beraber. 

Berline tayin edilen Japonya
nm Ankara büyük elçisi Vikont 
l\Iuşakoji dün akı;mnki ekspresle 
şehrimizden ayrılmıştır. 

Vikont Muşakoji'yi istasyonda 
Japon elçiliği erkanı ve ~ehıimiz
deki d"ğer ecnebi elr.ilerdcn bazı. 
larr uğıırlamı~l~rdır. 

Japonyamn yeni Berlin elcisi, 
dün şehıimizilen :ıı·nlmadan önce 

(Devamı ıo neu ııa;yı!anm ı ıncı sütununda) 

G. Yeni Ankaradan görünüşler 

Ankara, en kıvançlı 
bir gününü yaşı-IJor 

Ankaralılar önderlerine kavuştuklan 
günü kutlulıyacaklar 

Ankara, 26 (KURUN) - Ya
rın (bugün) Büyük Önder Atatür
kün Ankaraya ilk ayak baahğı 

gündür. Ankaralılar bu ulu günün 
on betinci yıldönümünü kutlula
mak için günlerdenberi hazırlan
mıtlardır. 

Yarın aaat 21 de Halkevinde 
Denizli Saylavı Bay Necib Alinin 
söylevinden sonra verilecek temıil 
üzerinde, f imdiye kadar yapılan 
denemelerde ok muvaffakiyetll 
netıce er afmmıfbr. 

Temsil denemelerini Sovyet 
elçisi seyretmiş ve pek beğenmİ§
tir. Bu temsil denemesi göstenneli· 
tedir ki, yurdda en güç müzik iti 
olan sahne ve opera bakmımdan 
da hazırlıklı elemanlar birinci de
recede değer ve ehemmiyettedir-
1er. 

Gerek (Bayönder) in gerekse 
<Taı bebeğin) yazılıt tarzı yeni 
dilin müziğe tatbikinin en güzel 

Baleyi idare eden bayan Loretta Her - ı örneğindend=r. 
dinova ve temsilde rol alan ----

bay Nurullah Şevket <Devamı 10 neu savıfanın ı lncf .Utuııunda)'. 

F ıtramızı ve zekitımızı 
Tayyare Cemiyetine 

vermeliyiz ... . 

~iTA' ,. 
Vt ıt~AT 

Müslümanın orucu gökle yer arasında asıb kalır. Onu ancak fıtra ver
mek, hedefine götürür, ve yükseleceği makama yükseltir. 

Orucun gökle yer arasında asılı kalması, onun ferdi, phsi bir ibadet 
olmasındandır. Oruç tutan adam, dini bir vazifesini yapmıı olur. Fakat 1na 
şahsi ibadetin kabul olunması için, oruç tutan insanın içtimai bir borcu da 
ödemt-.si lazımdır. Bu İçtimai borcun ödenmesi sayesinde yapılan ibadet 
kanatlanır, ve yüksele yüklese ATtü alaya vanr. 

Orucun bize yüklediği içtimai borç: fıtradll'. 
Fıtra, İçtimai bir borç olduğuna göre onu cemiyete en çok faydası do • 

{Llitlen 1111Jl/G/ll p1minlz), 



avaş or u rı 

Balkan ve küçük an-
· /aşma blo/,u /tal aqla 
birlikte çalışmak ist ·qor 

Bay Benese göre -Prag, 26 (A.A.) - Bay Eduard ı ki~tirme amili olmuslardır. Te--
Benes, Prager Prense gazetesin- şekkül etmekte olan °bu blok her 
de yazdığı bir makalede 1934 se- 1 hang: bir kim~eye karşı düsman • 
nesindeki başlıca hadisenin Av- lıh beslemekten uz~ktır. V~ l::en. 
rupadaki sulh kuvvetlerinin tek- di siyasa ve usullerine Polonya ve 
rardan toplanması olduğunu söy- Almanyayı ela iltihakettirmek ve 
]emekte ve Avrupa politikasının Orta Avrupada ltalya ile bir te§· 
yakın tekamülünü büyük bir nik- riki mesai e!lasını da aramaktadır. 
hinlikle ka~§ılanabileceği kanaa - Henüz tehlikeden uzak oldu -
tini izhar etmektedir. ğumuz iddia edilemezse de, 1934 

Bay Benes, bu politikanın ai • senesinin son ayları içinde Avru • 
yasal ve ökonomik bir iyiliğe doğ- pada sulh kuvvetlerinin esaslı bir 
ru gidebileceğini aöyliyerek diyor surette t~ekkülü temayülatı, u -
ki: funktan doğar gibi gözüken harb, 

" - Batıda Fransaya ve doğu- tehlikelesinin hissolun1ır derece · 
da Sovyet Rusyaya dayanmakta de azaldığını gösterir. Buna rağ • 
olan küçük, Balkan ve Baltık an- men hadiseleri gayet dikkatle ta
laşmaları daha şimdiden bir her- kib etmek gerektir.,, 

Deneme sef ~rber
liğinden çıkan uy

durma bir id.dia 
' Ankara, 26 (A.A.) - Ankara 

civarındaki bir alayın · deneme ıe
fer betli il ol yısiyle Anadolu a· 
jansıntn gaz~telere VCl'dİği hava
d=sin bir ecnebi ajan11 tarafından 

bize atfen yanlı§ bir tarzda n~re· 
dildiği buraya gelen Avrupa gaze-. 

lelerinden anlatılmıtbr. O haberi· 

mizde 12 ada karııaında asker tah
f İd edildiği teklinde hiç bir fıkra 
mevcud olmadığı gibi esasen bu 

yoldaki havadis de hiç bir ha'kika· 
le istinad etmiyen uydurma bir id
dia olduğıtndan keyfiyetin tav • 
zihine lüzum görülmü§tür. 

" Staline selim! " 
Paris, 26 (A.A.) -Fransız ko

münist fırkası merkez komiteai 
Bay Stalin' e, 55 inci yıl dönümü 
münasebetiyle, Omanite • Huma

nite • gazetesinde çrkan aıağıdaki 
heyecanlı yazıyı yollamıttrr: 

"Stalinin tahaında, kapitalizm 
boyunduruğunu kırmak, fatizmi 
mağlub etmek ve inkılabla kurtul
mak istiyen bütün acunun iıtiımar 

edilen milyonlarca i§Çiıinin tefi 
ve boltevik fırkasının, teır!nievvel 

zaferiyle sosyalizm kuruculuğu 
zaferini temin eden, muzaffer tefi 

Leninin halefini selamlarız. 

Acun i§Çiler · nin vatanı olan 

Sovyetler birliği sosyalizminin ya· 
pıcısına, acun pı·oletnryasının şe· 

Çekos!ovakya- Macaristan fine, aziz ve büyük arkadaşımız 
Viyana, 26 (A.A.) - Çekoslo

vakyanın Macaristan elç:ıi Milos 

Jobr, Prager Tgebbat gazetesine 

verdiği beyanatta Macaristana hi· 
taben itilafperver sözler söylemi§

tir. Elçi diyor ki: 

"-Azlıklar meselesi göründü· 

ğü kadar karı\ık bir it. değildir. 
Bu itin anla§amamazlıklara se-

beb olması, iki memleket arasın
da mevcud gergin münısebetlerden 

ileri gelmektedir.,, 

Staline selô.m.,, 

Kısa Tel Yazlları 

§ ANKARA - Dışbakanı bay Rüş

tü Araı, Uluılar kurumu konseyinin 
toplantısında haZJl' bulunmak ve kon • 
•eye reislik etmek üzere 6 ikincikanun· 
da Cenevreye gidecektir. 

§ ANKARA -- Bulgariatandan ge· 
len muhacirler vaı:ıtaaile yapılan ıeker 
kaçalı.çıl ·ğı iıine Gümrükler ve lnhi . 
sarlar bakanlığınca büyük bir ehemmi· 

yet verilmektedir. Bir müfettiı bu iıle 
uğraıacaktrr. 

···············:············~······························································ kunan muesseselere odemek, ondan umulan yararlığı artbnr, ondan gele· 
cek hayn, bütün muhitimize yaymağa yardım eder. 

Fıtrnnın da, zekatın da bu yolda verilmesi, dinin dileğine, ülküsüne en 
uygun olan yoldur. 

Bu böyle olduğuna göre fıtrnlarntuzı, zekatlarımızı Tayyare cemiyetine 
vermek, memleketimizi en tehlikeli silahlara karşı koruyan, memleketin 

.başına hava yolu ile bir felaket gelmesine mani olmak için ça!ışan, ve ha
va kuvvetlerimizi mütemadiyen sağlamlaştıran, artıran milli bir te§ekküle 

yardım olur. 
Fnkat fıtrayı bu tekilde vermenin faidesi yalnız tayyare kuvvetlerimizi 

ağlamlnıtınnalda lcalmıyacakbr. Çünkü Tayyare Cemiyeti toplanan fıt • 
:ayı, zekatı kendisile Hililiahmer Cemiyeti ve Çocuklan Esirgeme Kurumu 

arasında payla§ıyor. 
Bu ce"miyetlerin berl>iri ihtiyaç anında hepimizin yardımına ko§an 

kara gün dostu, diğeri ~irgeyici ve koruyucu kolunu her çocuğa uzatan 

~efkat timsalidir. 
Fıtralan, :r:ekfıtlan Tayyare cemiyetine vermekle bu üç cemiyete bir • 

den yardnn edilmİ! ve üç katlı bir sevab kazanılmıı olur. 
Hiçbir müılümanın bu hayır iıinde geri kalmamaar, hepsinin bu yolda 

biribirile yanı ebneleri gerek6r. ÖMER RIZA 

azalmış! . 
1 Avrupa andlaşması 
F ransız-.Sovyet protoko-

lunda ne'er var? ı 

Moskova, 26 (A.A.) - Şark 

Avrupa antlaşması hakkında 5 
birincikô.nunda Cenevre de F ran • 
sa ile Sovyet Rusya arasında im • 

azlnnnn protokol un metni §udur: j 
1 - lki hükumetten hiç biri mi

saka iştirak edecek olan ve bil • 
hassa buna esas itibarile henüz 

muvafakat etmem it bulunan hü -
kfunetlerle olan münasebetlerin • 
de, mıntakavi şark antlaşmasının 

veya buna bağlı anlaşmaların ih
zar ve akdini tehlikeye dütüre -
bilecek veya mülhem oldukları 

fikre mugayir olabilecek iki ta • 

raflı veya birçok taraf b ıiyasal 

anlatmalar akdini istihdaf eden 

müzakerelere yanatmıyacaklar • 

dır. 

2 - Bu hususta, iki hükfunet
ten her biri, alakadar hük\ımet • 

lerden birisi tarafından böyle bir 
mahiyeti haiz olabilecek bir tek-

life ne vasıta ile olursa olıun kar· 

şıla§tığı takdirde diğerine bu 

teklifi bildirecektir. 

Bu vecibeler, ıimdiki diploma· 
lince olduğu gibi, aynı umumi dü· 
§ünü ve aynı kaygıile bu teıeb -
hüsün yerine ikame olunabilecek 

diğer her türlü muahhar te§eb • 

büslerin ancak devamlarında bir 
faide olmadığını müıterek bir ka
rarla mütahede ettikten sonra vaz 

geçeceklerdir. Bu takdirde ise ay
m fikirle ve gene böyle bir mak • 
sadla biribirine vermeği muvafık 
görecekleri yeni teminat husuıun

da aralarında i~ti§arede buluna • 
caklardır. 

iki hükUmet, F ranıız • Sovyet 
diplomatik teşriki mesaisinde 

böyle bir devam ve tesir zıma • 
nının, cereyan etmekte olan uluı

lararası müzakerelerinin muvaf -
fakiyetini kolaylaıtıracağına ve 

aynı zamanda iki memleket ara • 
ıındaki hükumet münasebetlerin

de kar§ıbkh itimadın takviyesine 
de yarıyacağma kani bulunmak • 
tadırlar.,, 

Trenler çarpıştı! 

Şimdilik sayılabilen: 
75 ölü, 30 yaralı 

Hamilton "Ontario,, 26 (A.A.) 
- Şikagodan gelen ekspresle T o

ronto' dan Ontario'dan Londona 
giden seyyah treni arasında kuv
vetli bir çarpışma olmuştur. Bü
tün hız'yle gitmekte olan ekspres 
kendisine yol vermek üzere yan
daki hat üzerinde duran omnibüs 
trenine arkadan çarpmıf ve son 3 
vagonu harab etmittir. Bu va -
gonların yolcularından bir çoğu 
ölmüştür. Şimdiye kadar 15 ölü 
ve 30 yaralı bulunmuıtur. 

. 
Enkaz altından daha yaralı ve 

ölü çıkacağı zanned:lmektedir. 

Kazanın itaret yanlıılığından ileri 
geldiği anlatılmaktadır. 

iç bakanlığı soyadları için müracaat 
kağıtları bastırıyor 

Ankara, 26 (Kurun) B Soy • 
adı talimatnamesinde yapılan de
ğitikliklerin· projesi bugünlerde 
Devlet Şurasına gönderilecek ve 
süratle neticelendirile::ektir. 

lçbakanlığı, birkaç yüz bin 
müracaat kağıdı bastırarak vila .. 
yellere göndermeğe batladı. Ayrı· 
ca nizamname de bastırılacak ve 

dağıtılacaktır. 

Devlet kurumu adlarını öz Türkçe 
olarak adlandıracak 

Ankara, 26 (Kurun) - Dev. 
Jet kurumu adlarını öztürkçe ad • 
)andırmak iizere kurulan komiı • 
yon, -Baıbakanlrk Muamelat U • 
mum Müdürü Bay Emrullahın 

batkanlığında ehemmiyetle çalı§-

Fırka bürosu 
Ankara, 26 (Kurun) - Ya • 

kında latanbulu ıereflendireceği 
umulan Atatürkle birlikte Fırka 
bürosu da gidecektir. 

maktadır. Şimdiye kadar batba • 
aknlrk, ve iç, Ziraat, Dış, Güm .. 
rükler, Bayındırlık Bakanlıkları • 
nın kurum adları listelri amklan· 
mış, Dil Tetkik Cemiyeti ıstılah .. 
lar koluna verilmiştir. 

Uç haydut ölüm cezasına 
çarptırıldı 

Bilecik, 26 (Kurun) - Yeni· 
§ehirin Kozdere köyünden Hali .. 
mi parasına bmah ederek işken • 
ce ile öldüren ve karısı Ayteyi a· 

Kurultay başkanı ğır surette yaralayan Hüseyin oğ· 
J • lu Muıtıafa , Hasan oğlu Hali.m, 

ge ıyor Mehmed oğlu Hüseyin, görülen 
Ankara, 26 (KURUN) - Ku- muhakemeleri sonunda ölüm ce • 

rultay Bqkaru Kazmı Özalp bu zaaına çarptırılmıılardır. 
aktamki trenle lstanbula gitti. Ki- tzmlr Liman •irketl 
zım Özalp. bayrama kadar latan- mUdUrlUğU 
bulda kalacak ve sonra Trakyaya Ankara, 26 (Kurun) _ tzmir 
gidecektir. liman tirketi müdürlüğüne bay 

Devlet ŞOraaı Uyell§I Hulusi tayin edildi. 

Ankara, 26 (Kurun) - Dev • Gayri mUbadlllerln istekleri 
1et Şurası üyeliğine seçilen Güm· Ankara, 26 (Kurun) - Bura· 
rükler umum müdürü bay Cemil ya gelen gayri mübadfüer heyeti .. 
cumarteıi günü ite batlıyacak, nin isteklerini Maliye &kanlığı 
bq 7aJKanhiı da yapac:.Aktır. O • tetkik etmektedir. 
ye l>ay Mustafa kif önüııoU:ıçde,. nlffuo ""cnu• •r• A7ll·--· 

ki h"afta Sinoplan ~uraya gele • Ankara, 26 (Kurun) - lçba" 
cektir. kanlığının bazırlJamakta olduğıı 

Varnadakl muhaclrlerln nüfus memurları layiha projeleri, 
getirilmesi işi gelecek meclisin ilk çalıtmasın• 

Ankara, 26 (Kurun) - Var· verilecektir. 
nada bekliyen 200 aile muhaci • Hillliahmerin balO•U 
rin süratle getirilmesi için alın • Ankara, 26 (Kurun) - Hili-
makta olan tedbir1er bitirilmek liahmerin yılbaşı balosu biletleri 
üzeredir. çok istekle aranmaktadır: 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngiliz Kralının Hindis- · Efgan hududundaki 

tana öğütleri! hadise 
Londra, 26 (A.A.) - Havasa. Tahran, 26 (A.A.) -Efgan itİ" 

jansından: lerinin Zurababada taarruzları ii" 
Kral Beşinci Jorj, Noel yortu- zerine olan biteni yerinde tetkilı 

su münasebetile radyoda lngiliz etmek ve ölenlerle beraber zara!' 
ve imparatorluk tebaasına hita • ziyanın bir bilançosunu yapDl~ 
ben verdiği söylevi §U suretle bi - üzere yüksek zevattan müteşek1<1 

tirmi,tir: muhtelit bir komisyon te,kil edil" 

"- Eğer sesim uzak Hind is • mİ§tİr • 
tana ulatına, bu sesin Hindistan 
milletine olan daimi sevgimi ve 
onun da büyük ailemizin birliği 

içinde kendisine düıen mevkii 
anlamasını ve tamamen takdir 
etmesini görmek arzumu oraya 
götürmesini isterim. 

Noel §enliği en ziyade bir aile 
merasimidir ve beni dinliyen he-

pinizin Krala ne dereceye kadar 
bağlı ve biribirinize en büyük bir 
aile dü§üncesile ne kadar birle§ • 

mit olduğunuzu anlamanızı iste • 
rim, En candan dileğim bu dütün· 
ce ve isteklerin kuvvetlenmesi ve 
daha ziyade yapılmasıdır. Acun 
endite içindedir. Mütküllerimize 
bu aile ruhu ile kartı koyarsak 
muzaffer olacağımızdan eminim. 

Noel eğlencesinde bomba' 
Küba (Santiyago) 26 (A.A.) 

- Noel eğlencesi esnasında bir 
evde bomba patlamıt ve altı kiti 
airr turette yaralanmqtır. 

Karahan şerefin" 
z·yafet . 

Ankara, 26, (A.A.) - ıı:ıJi 
olarak memleketine gidecek ol~ 
Sovyet büyük elçisi Bay Karah~ 
elçilik binasında bu aktam bir jr 
yafet vermittir. Ziyafette BatV

1
• 

. r 
kan ismet lnönü ile Cumhurre •et 
ui katibi Rıza Aksoy ve batYıaf' el 
Celal, bakanlar dıtarı itleri ge~ 
katibi bay Numan Rifat, sayl•"~ti, 
dan Necmettin Sadık, Necib e-f 
muhafaza kıtaatı kumandanı J,t' 
İsmail Hakkı hazır bulunııııst 
dır. 

Bav Cemal (Tunca~ 
Ankara, 26 (Hususi) .- il~ 

Atatürk Başbakan ismet fııöıJ - ' 
le türkçe özadlar üzerinde "0~' 
şurlarken C. H. Fırkası id•':,,t'' 
isi Antalya Saylavı Bay. ~ ...... ' 
Tunca adını verdikleri 19ıt 
tir. 



1 
• 
iMLER 

~- J 
Biz neden kendi-
mize benzeriz? 

Bc:.y Receb Peker lstanbul Ü
niversitesinde rıerdiği cleraler
clen birinde günümüzün soy•cil 
oluşlarını anlatırken bizim hen
clirnize benzediğimizi tekrarla -
clı .• 

Soy~al bakımdan gerçek olan 
bu inancın, üniversite kür•Üsün
clen ıöylenmeıi bilgi acunu için 
cleğerli bir kazançtır. 

Bu, lstanbul Oniverıiteıinin bir 
Propagancla değil, bir bilgi bu
lumu olarak acuna göıterebi -
Ceği bir tezdir. Tarihçiler. öko
rıorni ve sosyoloji bilginleri bu 
konu üzerinde çok, pek çrtk şey
ler bulabiiirler. 

Bizde alıfılmış bir görü~ var
dır: 

- Franıada, lngilterede, sö
tiin kısası batı Avrupaıınc!a olan 
f eyler bizde ele tıpkııına yapıla
caktır. 

1839 Tanzimat gününclenberi 
bu clü§iince kalamızdaclır. Ulu§ 
İ§lerinin düzenini rıeren adam
ların çoğa buna inanmıtlardrr .• 
'tek bir adam, Atatürk bu gö
'iitün dışınclaclır. 

Y cualann iyi olclağana ancak 
iizerincle Avrupa markası görü
liince inanılır. Dü1üncelcrimi: 
orıa göre bir ıaal gibi kurulur. 
Düşünceler yüz yıldır Parü aya
rt işlemehteclir. 

Bu görü1, yalnız Avrupaya 
benzemek iıtiyen Avrupa tutgan 
lQrr değil, uılu clü§Ünceli, bilgin 
•ayılan a::!amlanmızı Ja boynu
'1cı ip tahılmı§ bir kuzu gibi ardı 
lıra wrüklemekteclir. 
• Bu :vanlıs ner.eden elivor. 

•rmdi oııu arıyalım! 
Avrupa tutgunlarını ıöyle bir 

~Qna bırakalım. Onlarınki mo
cJQ ıerıgi.inden bCl§ka bir fey de
lildir. 

Bilgi yönünde bizi Avrupaya 
ltkı cıkı örnek etmeği ileri ~üren
fe,. ise yanlı§ bir (taınil) yüzün· 
rlen bu yanlı§ verimlere kurban 
oluyorlar. 

Onların elinde ölçü olan bilri, Avrupanın batı yönündeki u-
1.(ıların geçirdiği ıiyaıal ve •oy

•QJ oluşlardan elde edilmiı ve-
>' 1'>llerclir. 

Bu verin:in bizde ele olduğu 
tibi yarayacağını •anmak, bizim 
~Qrihin kaynaklan ile batrnal ül-
elerın tarihini biribirine ka
~fıtmahtır. Batı Avrupcuıncla
.. • rı.lııılar toprak derebeyliği re
~'>lirtden yavaf yavaı çıktılar. 

0 Prak Jerebeyliği ülkü bakı· 
'>ttrı :lan : 

~ 4. - Sınıflara bölünmüf a • 
~!ara, 

,. 8 - Derebeyinin sonıuz er 
~~liğine imrenen IJe onu ülkü 

1'len bir YCJ§ayııa dayanırdı. 
~ 7' oprak derebeyliği içinden 
flo~Qn (ulus) birliği bizim im -
lıl~Qtorluğu yıkııımızclan Joğan 
ı;•. birliğinin tıpatıp örneği Je-

clır. 

~ 'l' oprak clerebeyliğincle her 
'ti Q'>l kendini derebeyi yapmak 
': Scılışır. Bundan, kaynağını 
rt,.~~eyi kurumlanndan alan 
~· ııı - hürriyet) cilik clüşün
~1 1 CQnlanır. Ôkonomi bakı
~~clQrı ise toprak derebeyi ya· 
~ Q ticaret kapitaline el atan 
\;'>llQrın türemesi onlann iş 
·~~~~'?:~!!na (rekabete) bQ§la · 

"1elcriclir. 

insanları kısırlaştırmıya lüzum yok! 
Bay Mazhar Osman 

tırılması mevzuu 
dün dertli adamların kısırlaş
etrafında bir konferans verdi 

Üniversite profesörlerinden 
bay Mazhar Osman dün akşam 
fen fakültesi konferans salonun -
da losırhk hakkında bir konferanp, 
vermiştir. Türk fiziki ilimler ce • 
miyeti tarafından tertib edilen bu 
konferansı bay Mazhar Osman 
Hem türkçe, hem fransızca ola -
rak venniştir. 

Konferansta birçok ecnebi 
profesörler pek çok kız ve er · 
kek Universite talebesi bulun · 
muştur. Bay Mazhar Osman kısır
laştırma meselesinin, son zaman. 
lann en ehemmiyetli içtimai ve 
ilmi meselesi olduğunu söyledik -
ten sonra. demiştir ki: 

- Romada beynelmilel bir 
'kongrede kısırlık meselesi müna
kaşa edilirken geçen yıl Alman· 
yada insanları zorla kısır yapmak 
hakkında bir kanun çıkması bom
ba gibi patladı. Kısır yapmak yir
mi ıenedenberi münakata edil • 
mektedir. 

Hatta Amerikada tatbik bile 
edilmiştir. Amerikadaki kısırlık 
İ!lerine Avnıpada pek alakadar 
olunmazken Almanyada böyle 
bir kanun çıkması büyük bir ala -
ka ile karşılandı. Eskiden bu İ§ 
bir tedavi diye, güzel nesil yetiı -
tirmek gayesile, ıaharn ihtiyarına 
bırakılıyordu. Kimse onu bir zu • 
tüm telakki etmiyordu. Halbuki 
1933 Alman kanunları bundan 
.Vh a.yıauu. l'ı.TSrrırK, Atmattyada 
ahlaki cürümle malul adama ka • 

Mağ~za.ar 
Kapanma saatleıinde 

tadilat yapıldı 
Belediye daimi encümeninin 

karariyle zaruri gıda ıatmıyan 
dükkanların ak§amları saat on do
kuzda, yiyecek ve içecek satanla
rın ise saat yirmi b:rde kapandık
ları bellidir. Daimi encümen yap
tığı tetkikat neticesinde, ak~amla
rı saat on dokuzda kapanan dük
kan Tarın yalnız per§embe günü ak 
şamlan saat yirmiye kadar, Cum
huriyet bayramı ile senebaşların
da da bayram ve seneba§larmdan 
önce gelen günlerde be§er gün sa
at y·rmi bire kadar açık bulunma
larına karar vermiştir. Bu karar 
bu akşamdan itibaen tatbik edile
cektir .. 

Teller nı~ın ko.;>u or? 
Elektrik tellerinin zaman za -

man koptuğu, bu yüzden tramvay 
seferlerinin durduğu yazılmaktay
dı. Belediye bu hususta tetk:kat 
yapbrmağa karar vermiştir. 

etrafında alimlerin nazariyelerin
den, veraset kanunlarından, ab -
dalların hükumetlere verdikleri 
zararlardan, hapishanelerdeki 
mahkumlann yüzde kırkının a -

t kıldan zayıf olduklarından bah • 
setmiş, akıl zaifliğinin i~nlı~ 
cemiyeti için en mühim hır bela, 
ve sefaletin anası olduğ1mu, Ame
rikadıa beş yüz elli bin abdal bu· 
lunduğunu istatistiklerin göster • 
diğini anlatmıştır. 

Bundan sonra nesilde ıstıfa 
yapmak için alimlerin gösterdik -
leri son çareyi ·ve mahzurlarmı an 
latmrn akim bırakma kanununun ,, . 
Almanya.da kimlere tatbik edil • 

Bay Mazhar Osman ı diğini zikretmiş, hadım edilenler
nun dahilinde yapılan bir ceza • ôe göri.ilen vücut k-usurlarmı say-
dır. Ahlak mefhumunun sahası mıştır. . . 
geni§tir. Almanyada ho§a gitmi • Bir aralrk "demiştir ki: 
yen çapkınlar ahlaki ve tenasüli "- Adliye kuvevti vaıılasile 
suç İ§liyenler, suçlu sayılanlar a • insanları zorla mahkUın etmek 
meliyatJa krsırlaıtırılıyor. ne demektir? Veraset nazariyele-

ldam ceza.sının kaldırıldığı bu ri her gün değişiyor. Thlaki ve si
sıralarda en medeni memleket • yaai suçluları kısır ve hadım et • 
lerde kısırlığı kanuni ceza diye mekle hükumetler memleketlerin
koymak ne derecye kadar doğru- de birer harem ağau orduları mı 
dur? vücuda getirmek i~tiyorlar? 

Kısırlaıttrma ve hadım etme Nesilde ıstıfa yapmak için in • 
beşerin tekamülü dütünceıile ıon sanlan kısır ve hadım etmeye lü
yim1i senede ciddi olarak dütü • zum yoktur. Kadınların sağlam 
nülmü,tür. Hele akıl hastalıkları- çocuklar doğurması, iyi ve temiz 
nın günden güne artması ve bu bir muhit içinde iyi bakılmama • 
hastalıklarm irsi olması, ruh he - 11, evlenmeden evvel kadm ve er· 
kimlerini, hükumetleri çok dütün· ke"in iyice muayene edilmleri ve 
dürmeKlcClir.,, ondan sonra izdivaca müsaade 

Bay Mazhar Osman bu mevzu edilmesi lazımdır.,, 

Soyadı 
alanlar 

Harb Akademisi film çekme 
merkezi laboratuar grup amiri bay 
Fuad ve ailesi efradı "Uzkınay,, 
Emniyet müdürlüğü muhasebe ha§ 

yazganı Bay Rıdvan "Nart,, katih 
Bay Şahin "Gürol,, katib Celal 
"Kaplan,, katib Bay Osman "Ay
kın,, katib Bay Sabri "Ükten
berk,, kitib Bay Cemil "Türk,, ka
tih Bay Cemal "Y egin,, katib Bay 
Rıza "Yurtgan,, polis Bay İsmail 
"Ugur,, Üsküdar kazası nufus me· 
muru Bay Salih "Dinç,, katibi Bay 
Necdet "Sak,, Fener merkezi ü • 
cüncü lcomiserlerinden Bay izzet 
"Bal,, Taksim merkezi poli~ me • 
murlardan 888 No. h Bay Meh • 
Med Zeki ve amcası oğulları Bay 
Ahmed ve Bay Muhidd'n "Esmer,, 
İstanbul kumandanhk baş beki • 
mi miralay Bay Agah, zevcesi ve 
o31u "Argon., 'kardeşi eczacı Bay 
Azmi "Sakol,, soyadım almışlar • 
dır. 

Bay Şükrü Kaya 
iç bakanımız Fırkada 

ve Be~ediyede 
İç itleri Bakam Bay Şükrü Ka

ya dün saat on beşte Vali ve Be
lediye Reisi Bay Muhiddin Üstün
dağ ile beraber C. H. F. lstanhul 
vilayet merkezine gelmi§, fırka vi
layet idare heyeti reisi Dr. Bay Ce
mal Tuğa ve arkadaşlariyle görüş
mü,tür. 

Bay Şükrü Kaya sonra beledi
yeye g'tmi,, belediye reisinin oda
sında bir müddet oturduktan &OD· 

ra Toplantı halinde bulunan dai
mi encümen odasına çıkmıttır. 
Bay Şükrü Kaya belediye bütçesi
ni hazırlıyan daimi encümenin ça
h§ması etrafında malumat almış, 

bir müddet sonra belediyeden ay
rılmı!br. 

Gizıl randevu evleri 
Son bir hafta içinde şehrin başka baş
ka semtlerinde beı gizli randevü evi 
ortaya çıkanlmış ve ltapatılmıştır. 

.....-....-..._ ....... , ...... ,...,.""''"'"ı""''"•ttlftıM•HltllltmlONuıttlnlftllftlfUftttııwtmnı ıp,.._~ ... -., _________ nıwmıı -:mı•n•mın ____ U_~ mııı J 
mmınıım ıınıı 

il Görüşler-~. 
Hangisi üstün : 

Faşistlik mi, Nazi
lik mi? 

!tlyan faşizmi ile Alınan na -
zisi münakaşası ikimemleket ga • 
zeteieri arasında bayağı bir mese
le oldu. Tan gazetesinin Romada
ki hususi muhabiri bu miinakaşa.. 
lann dikkate değer yerlerini ga • 
zctesinc bildiriyor. Muhabir diyor 
ki: 

''Jtalyan ve Alman gazeteleri 
fatizm ve Hitlercilikten hangisi • 
nin daha üstün olduğunu göster • 
mek i~in her hafta yeni bir ~ey 
bulub çıkarıyorlar. Afari Esteri 
risalesi, "f atizmin dıı siyasası,, 
adında bir kitab çıkaran E~aman 
adlı birinden ıöz açarak bu me -
seleye dokunuyor. Mecmuaya gö
re, Etaman kitabında, ltalyamn 
Tuna ve Balkan siyaseti İ§lerin. 
deki beceriksizliğini ·. ıöyliyereli 
kapalı sözlerle bir Alman ittiha • 
dını anlatmak istemiştir. Bundan 
baıka fatizm ile naziliğin esas 
prensiplerine dokunarak fatiz • 
min on dokuzuncu asra aid bir ha· 
reket olduğunu şimdiki medeni • 
yete ve terakkiye göre pek geri 
kaldığmı ıöylemektedir. Nazilili 
iıe, onun görüıünde, asrf, geniş 
ve tam bir harekettir. 

tt31yan risalesi bunun aksini 
iddia ediyor, diyor ki: 

"Naziliğin umumi olabilmesi 
doğru değildir; çünkü bir ırkın 
istidadma göre kunılmuştur. O 
halde yalnız Almanlara ve Al • 

man toprağma bağlıdır. Nazile • 
rin pek ıehavetle mutabakatini 
aördükleri asır ifi de doğru ola • 
maz. Zira ırkın gösterdiği kabili • 
yet lsa doğumunun yedinci ve se
kizinci asrına aid bulunuyor.,, 

Kısası şudur ki her iki tarafın 
da mantığı: eksilmiyor. Afari Es. 
terinin makalesi de bu cümleJerlc 
sona eriyor: 

uFa~ist medeniyeti nazilerin • 
kinden on bir asır evvel başlamış-
tır. Nasıl ki fa,istler, nazilerden 
on bir yıl önce siyasi kudrette mu
zaffer olmuşlardır. Nazilik saf, 
tabii, fikri değildir. Bilakis sun • 
idir. Bir nevi teıviye ve taklitten 
ibarettir.,, 

Numaralama işi 
lstanbulda yapılacağı yazılmıt 

olan numarataj çalışmalarına baş
lanmıştır. Her mıntakada ikişer 
memur dolaşark evlerin kat sayı
larını, arsaları yazmaktadırlar. Bu 
işin az zamanda neticelendirilme
si bildirilmiş olduğundan, memur· 
lar, mümkün olan hızı göstermek· 
tedirler. 

Bisiklete binme imtihanı 
Bisiklete binenlerin imtihan e

dilecekleri bildirilmişti. imtihana, 
Birincikanunda başlanmasına ka
rar verilmiıtir. Bununla beraber, 
müracaat edenler, şimdiden İrnti. 
hana kabul edilecekferdir. 

Tayyare madalyaları 
T ayyere emiyet:ne paraca yar· 

dımda bulunan altmış Ermeni 

l 
yurddn~a bugün Vali ve Belediye 
Reisi Bay Muhiddin tarafından 

ı altın, gümü~, bronz madalyalar 
ı verilecektir. 

\,. ~-driErtem 1 0 .. h' .• ı_:ı Ik · d · 1 ., 1 - un çe . ;: :n:.ız .-:ıa eı,.ın e 1 nan ar. 
' Urıcu aayuanın ı ıncı sntunundaJ yapılan Kubilay ihtifalinde bulu-

1 KONSER - Türle Dağcılık 

l 2 - Ticaret Odasında yeni aza ı klübü tarafından bu akşam $aat 
. ' seçimi çahşma.mdan bir görünü§. on yedide bir konıer verilecektir. 
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Biz neden kendi-
mize benzeriz? 

(B~ tarafı :S OncU ~ada) 

Yasalar, &ınıllar1 acun görüı
leri hep bu temele dayanarak 
büyümii§tür. 

Batı Avrupasının uluılan de
rebeyi kurumundan Joğmuıtur. 

Bizim ulsumuza gelince, bu 
btı§lı 6a.5ına bQ§ka bir olU§tur. 

Türk uluşu1 nice yüz yıllardır 
Hindle Akdeniz arcmnda doğu
dan, batıdan, alttan, ü.sttcn 
gelen akınlara harfi koymuıtur. 

ilk kurundan Hind kara yol
larının orlaclan kalktığı günlere 
kadar geç(;n yıllar hep böyle bü
yük ordulann karıdaımaıı Üe 
geçmigtir. Batı Avrupasıncla üe 
böyle büyük orduların kurulrqu 
daha çok yakın kurun/arın qiclir. 
Ne büyük akınlar, ne büyük kor. 
hular, batı Avnqxmnda Hindle 
Akdeniz arasında olduğu gibi 
yer almqtır. 

Bunun için batı AvruPCUıncla 
derebeylik, Hind -,.. Akdeniz a
rasınrla imparatorluklar karul
mu§tur. 

Bu iki kar.um, iki ayrı kültür 
yapml§tır. 

Derebeylik rejiminden liberal 
ökonominin ve liberal türecili
ğin ve eatetiğin, ahlakın bütün 
İzleri ortaya çıktı. 

imparatorluk E:iinleri.nJen i.e 
disiplin, birlik, P4TÇCl6t.% ula. 
luk ortaya çıktı. 

Nitekim batı Avrupaıının Je
rebcyliğinden doğan rejimlerin 
tezleri, antitezleri, •enteJeri bi -
zimkinden bambcqka olma1ttır. 

Mesela so6)1alizm, derebeyli. 
iirt harmndan ftkan liberal öho
nominin antitezidir, Hitlercilik, 
la.1istlik ise bu antiteze RaTfl 
bir kayıfl:klıktır. XIX ve X yüz. 
yılların •oyıal iıleri Avrupa için 
derebeylik doiurtluğa mesele
lerdir. 

Onlar için öl,ünün keneli ba
kımlarına uygun olmaaı gerek
tir. F ahat bizim i§lerimizi dere. 
beylik :rejiminden çıkan bir ya
gayı§ı yanhulcı§tıran lilozolların, 
düşünce aclamlannın ölçülerine 
vurmall doğru olamaz. Çünkü 
ger,eğin her aoyaal uluuı göre 
baıka bir öl,ü.sü vardır. 

S-dr1 Ertem 

Gümrük kaçakcıhğı yap:
makla suçlu olanlar 
Yaş ova ile laak Bahar karde~ 

lerin büyük kabotaj için aldıklan 
motörü ltüçük kabotajda kullana
rak gümrük kaçakçılığı yapmak 
suçtından duruşmalanna dün se • 
kizinci ihtisasta devam ed!ldi. 
Dünkü duruşmada istihlbarat me
muru Bay Cevdet, kahveci Bay 
Mehmed ile kardeşi Bay Ali Os. 
man ve Bay Kasım dinlenildi. 

Bundan sonra müddeiumumi 
J\mme ahidi olarak Bay Raşid, 
Cemil.. muhafaza memuru Osman 
ve kahveci Hayrinin çağrılmasmı 
istedi. 

Duruşma şahitler·n getirilmeıi 

fçin gelecek ayın on beşinci günü
ne kaldı. Yaşova Baharın aynı 
günde seksen bin lira !kadar tutan 
gümrük knçakç,lığınd.:.n duruş • 
ması da vardır. 

1 Türk artistlerinin Türkiycde 
yaptıkları Türkçe söı.lü büyük 

bir film · 

L 
(Bataklı Damın Kızı) 

- ,,. .. . 

Kısa 
--Şehir 

Haberleri 

Kadın yüzünden kama ve ölüm 
§ ODESA KONSOLOSU ALEY • 

HiNE YENJ BJR DA VA - SöyleJI • 
diğine göre Maliye bakanlığı müdcı.I 
umumiüğe müracaat etmİJ, bir baf1'1 
me.eleden dolayı, timdi hapiahenede .. 

Erenköyünde Mehmet 
Hüseyin adında bir 

adında 
rakibini 

Evvelki akp.m Erenköyünde 
imam bay Halidin evinde oturan 
Ilgaz'lı Hüıeyinin önüne Erenkö -
yünde dörtyol ağzında üstü ba§ı 
temiz bir adam geçımiı, belinden 
kamasını çekerek sağ omuzuna 
saplamıştır. Hüseyinin feryadına 
etraftan yetiıilmiı, kendisi hemen 
Erenköy eczahanesine kaldml -

mıtsa da adamcağız biraz sonra 
ölmü§tür. Hüseyini öldürenin a -
mele Abdullah oğlu Mehmed ol -
duğu biraz sonra anlaşılmış, katil 
yakalanmı§br. Yapılan araştırma 

kavga olmuşsa da çabuk bastırıl -
ml§tır. Evvelki gece Hüseyin gene 
kadının evine giderken Mehmed 
bunu haber a1mıt, dörtyol ağzın-

da Hüseyinin önünü keıerek raki
bini ortadan kaldırmıştır. Meh -
med suçunu ıaklamamı§lır. 

180 koyun enkaz 
altında kaldı 

' Sütlücede karaağaç caddesinde 
tüccardan bay Ihsan Kemale aid 
depoya evvelki gün Anadoludan 

Mehmedin Hüseyini bir kadın nıe yağmurlar dolayısile geceleyin de
seleıinden öldürdüğünü ortaya ponun dıvarı yıkılmı§, koyunlar 

koymuıtur. Söylend:ğine göre E • enkaz altında kalmıılardır. 180 
renköyünde Hüseyinle Mehmed koyun ölmüıtür. Kaza hakkında 
beraberce i.ııkmıtlar ... Hüseyin zabıtaca tahki'kat yapılmaktadır. 
paralı olduğu için kadının fazla 

gelen 460 koyun konmuıtur. Son 

iltifatına mazhar oluyormuş. Meh FECl ŞEY - Betiktaşta Vitne 
med Hüseyine bir.kç defa kadın - zade mahallesinde Dibek sokağın. 
dan vaz geçmesini söylemİ§tİr. da 30 numaralı evde oturan bay 
Hatta bir hafta evvel bir gece Fntm ö ... müş, sokal.."ta kapının ö -
en·el kahvede ikiıinin - arasında 1 nünde ölüyü yıkamak için 'büyük 

1-lırsız kim? 
Çalınan üç palto 
nasıl bulunur? 

Bundan bir müddet önce Gala
tada terzi Bay Hakkının dükka
nında bir hırsızlık olmuı, hırsızlar 
yakalanamamı§tr. 

Bu hırsızlık §İmdi garib lbir su
rette ortaya çıkmııtır. 

Hırsızlar, bu dükkandan üç ka
put ve daha bazı e§ya çalmışlardı. 
Arama bir netice vermeyince, eı
ya sahibi iti takibten vazgeçmif, 
alakadar olmamıftı. Fakat birkaç 
gün evvel, tanımadığı biri, kendi· 
sine üç kaput getinniı, bunların 
teklini değİ§tİrmek isted:ğini &Öy· 
lemiıtir. Hakkı, kaputları muaye
ne edince, bunların kendisinden 
çalınan kaputlar olduğunu anla • 
mıı: 

- Peki, iatediğ:niz gibi yapa • 
ynn .• cevabını vermİ§, öbür taraf • 
tan polise haber vermiştir. 
Polia, kaputları getiren Cemili ya· 
kalamı§, Cemilden, kaputları kim· 
den aldığı sorulmuJtur. 

Cem:l, bunlan Ma~ke.da Meh· 
med Emin adında birinden satın 
aldığını, alı~en de kendi.sini ~Ö· 
renler olduğunu ıöylemittir. Bu· 
nun üzerine Mehmet Emin ya1<a· 
lanmıt, kaputları nereden bulduğu 
aorulmuJtur. 

Mehmed Emin, kaputları at'lt • 
madılhm aöylemiş, bunun üzerine 
Cem

0

lin kaputları alırken gördült· 
lerini aöyledi3i §ah0 tler çağırılmış, 
kendilerinden sorulmuttur. 

lcri 

Fransızca tarih okutul
duğu anlaşıldı 

Dünkü sayımızda Notrdam De.
yon okulunda talebeye fransızca 
tarih okutulduğu görüldüğünü ve 
Kültür Bakanlığı tarafından tah
kikata başlandığını yazmı~tık. 

T ahkikr..tın ilk kısmı, evlerde 
hmuai olarak verilen bu denin o
kulun bütün sınıflarında belli za
manlarda müzakere edildiği neti
cesine varılmıştır. Vaziyet, Kültür 
Bakanlığına bildirilmiftir. 

Ecnebi ve ekalliyet mek
teplerinde okuyan talebe 

Ecnebi ve ekalliyet okullarında 
ıon ımrfta okuyan talebe bu yıl 
imtihanlarını evvela kendi okulla
rında verdikten ıonra resmi okul
larda mezuniyet imtihanma gire
cekler ve bu imtihanda muvaffak 
olurlarsa kendilerine ıaJıadetna -
mel eri verilecektir. 

• 4 .. 

Kültür Ba:kanlığı yabancı okul
lardan ımıf, talebe ve hoca aayı· 
aını, hocalara aid bazı malumat ia
temiştir. Gönderilen fişler doldu
rularak Bakanlığa verilecektir. 

Hususi ve yabancı okullardan 
da yılbaşı dolayısiyle yıllık büt
çeleri ~afemistir. 

Rum Patrikanes ı 
SeJaniğe 2itmiyecek 
Dün Selô.nikte çıkan bir gaze· 

teden Sofyada ç.ıknn bir gazeteye 
ak&ederek §ehrimizde de dağılan 
bir haber, yeni kıyafet kanunu 
dolayıaiyle tehr0 mizdeki Rum pat· 
rikhanesin\n Selaniğe nakledile
ceği ihtimalinden ~ahaediliyordu. 

bir işçi Ilgazlı 
öldürdü 
bir kazan ıu ıaıtılmıştır. Aynı ma
hallede oturan Bekir oğlu Pulad 
iıminde altı ya§ında küçük bir ço
cuk kazanın baıına gelmiş, ısınır
ken ateşe dütmüı, muhtelif yerle
ri yanmııhr. 

ESRAR ÇEKERKEN - Fa -
tihte Kırkçe§mede bir kulübede 
Kedri, Hüıamettin isminde iki ki
ti kabakla esrar çerlerken yaka -
lanmıılardır. 

DENtZE DOŞTO - Sirkeci 
rıhtımında demirli bulunan Bur
sa vapuru te1ıiz memuru hay Ka
zım denize düımüş, çabuk l"Urta
rılmıştır. 

CEPTEKi SAAT - Kadık;; -
yünde oturan mütekaid bay Nu -
rullah dün Tavukpazarında dola· 
ıırken cebindeki ıaati Ahmed iı -
minde biri tarafından çalınmıttır. 

20 GRAM EROiN - Kumka
pıda dolaıan Fuadın üzerinde a
rattırma yapılım§, 20 gram hero
in bulunmuştur. 

Ticaret odasında 
Oda mechsı için yeni 

aza seçildi 
İkinci ıeçimler dün toplanar~k 

Ticaret Odaıı meclisinin yeni aza
amı aeçmiılerdir. 

Seçilenler unlar<Iır: 

ihracat tacirlerinden Bay M:d. 
hat Nemlizade, F urtunzade Bay 
Murad, Bay Hüseyin Sabri, Bay 
Hasan Vafi, Bay Refik Hayri, lt 
Limitedden Bay Bedri Nedim, it
halat tacirler :nden Bay Said Ö
mer, Bay Hasan Rıza, Bay Suad 
Kara Oıman, Bay Ahmed Bican, 
Bay Hilmi Naili. Dahili ticaretten 

Habibzade Bay Ziya, Alemdarza
de Bay Şerafeddin, Hacı Mustafa 

zade Bay Osman Nuri, Bay Ab
dülkerim. Mali müesseselerden; 

Ziraat Bankası müdürü Bay Ah
sen, 1§ Bankaaı müdürü Bay Yu
suf z:ya, Merkez Bankasından 
Bay Sadi, Sanayi müeaaeselesin -

den, Kara Mustafa zade Bay Ah • 
med, Basmacı zade Bay izzet, Bay 
Oıman Nuri, Bay Midhat Recai, 
Bay Halil Sezai, Bay Fuad Hakkı. 
Deniz intaatı mües!eselerinden, : 
Bay Hasan Sadi, Bay Feyzullah. 
Deniz ve Kara nakryatçılarmdan, 
Deniz yolları müdürü Bay Sadet
tin, Sadık zade Bay Rıza, Sipahi 

unan eıki Odua konsolosa bay ~ 
Hayri aleyhine zimmetine para ~ • 
me davuı açmqlır. 

§ ESRAR KAÇAKÇISI - Gü~ 
muhafaza memurları Jznik civaruada ça· 
kırlı köyünde muhacir Emin ~ 
birinin evinde bir ara~tırma yapmııı.t• 
buğdaylar arasında 400 kilo kadar ,,. 

rar bulmu,Jardır. fi 
Emin tevkif edilmiştir. 

§ lıviçredeki talebemiz - Cene• • 
redeki talebemizin Bozkurd cemiyeti. 
Bern elçimiz bay Cemal Hüsnünün 1'at' 
kanlığı albnda bir toplantı yapmıttıf• 

Birlik, Türk inkılabını n Türkfiii 
A vrupada sevdirecek ve tanıtacak si'/' 
levler için gelecek aylar içinde faali • 
yete geçecektir. 

§ Bir patlama - Eyüpte Bahari,- • 
de asfalt fabrikaaıada çalı.tan F ... ako " 
lı bir usta, fabrikanın önünde IMalu_, 
zaçyağı fıçılarını fabrikaya nakletdt • 
mekte iken bir fıçının içindeki yaj aJI ' 

sızın infilak etmiıtir. Patlama neti~ ' 
sinde usta Fresko ile ameleden Hattl 
muhtelif yerlerinden ağır surette 1• • 
ralanmıtlardır. Yaralılar bastahaacf' 
kaldınlarak tedavi altına aJımmflar<!Jt• 

§ YARDIM KOLU - Şehrirld' 
Tayyare cemiyetinde kadmlar tarafıO • 
dan bir yardmı kolu aeçilmittir• 

§ BiR MOTOR BA 171 - GeJt!1 
haberlere gö~ Karadeııizdeki fır,_, 

yüzündea Kozlu açıklanncla 44Ydd* 
adını taşıyan direk yijklü bir motor .,.e• 
mııtır. içindekiler kurtanlmııtır. 

§ TOTON EKSPERLERi - Tiitil' 
elcıper)eri nizamnameıini hazırlasn&k t' 
zere bay Mithad Nemli oilunun reİI ' 
lifi altında bir komiıyon aynlmıttJ. 

Bu komisyon yakında toplaııaesJr. 
ve yapılan nizamnayemi konuıac.Jıtd'• _,,, 

S MtfUAfPA:ı::A. lVIC.JflVl\LA~a 

Bundan bir müddet evvel gümrük ~ 
hafazaıma alınacak memurlar için bi" 
kurs açılmıt ve mesleki dersler afrııt.ıl
muıtu. Bu kursta muvaffak olan of'I' 
beş kiti memur'•·~"" Ahnmı,tır. 

~------~------------.....-"' 
Her o in kaçakc,Jarı 

Hero:n kaçakçılarının durul,: 
maaına bugün öğleden evvel ,clı• 
zinci ihtisas mahkemeı · nde bıa' ' 
)anacaktır. 

Müddeiumumiliğe verileo ~ 
lularm aayı&ı yirmi birdi. S 
z~nci ihtisaı müddeiumumiıi. ~ 
Raıid evrakı gözden ı~U:-i' 
ve ıuçlu gösterilenlerden bı~ 
suçu olmadığmı ip.ret ederek . 
kemeye yirmi suçluyu venni~, 

Sekiz0 nci ihtisas rnahkelll., 
1

, 

de bugün yalnız bu it le metP 
lunacaktır. 

KURUN BALOSU 
KUPON; 55 

r a kuponu ke•rp saklar"" 

27· 12· 934 ~ 

zade Bay Ziya. Sigortacılardan, ıı:------------~ 
Bay Refi Celal. Okuyucularımızll 

hizmet 
Ticaret Odau meclisi yeni ü- K U p O N : 45 

yeleri bugün de Ociada toplana-
rak aralarında reis ve komisyon P.11 Jı11poau kealp ••"'•~ 
seçimini yapaeaklardır. 1 ~ 

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

Şahitler, Cemilin kaput aldığı· 
nı gördiik1erini, valnız, ıkaputlarr 
r.atanm Mehmet Emin olub olma
<lığrm hatırhvamadıklarını cöyle
rn · lerdir. Hadi&eye el koyan 
müddeiumumiltk, tahkikatla meı· 
gul bulunm ':tıvJ·r. 

. 
Dün patrikhanen"n yortu mü-1"••&•111• Bu akşam SA R A Y s nemasında ............ 

Lokantalarda el yıkanacak 
yerler 

Bazı lokantularda el yıkama 
yerleri ile, müıterilere iyi su veri
len yerler bir yerdedir. Beledive, 
her iki yerin ayrılması ve el yıka
nacak yerlerin <le kanl" lı bir yerde 
yapılmaıını bildirmiştir. 

na~ebetiyle faaliyette olmnmaıı· 
na rağmen, öğrendiğimize göre, 
"patrikhaneee böyle bir şey mev
zuu bahsolmadığı gibi olmasına 
da ihtimal ver·lmemektedir.,, 

Geaç artistlerin en ıevimliıi 

Gustav Froehlıch'i 
SAVAŞDk SA~KJSi

0

' ~~~t~ango.fll) 
FiTRE - ZEKAT ,.,, 

Şaheserinde görecek ve alkışlıyacaka nız. Kadın art" ıt 
Fitre ve zekatınızı Tayyare Ce- OLGA TCHEKOWA - MARiNA ANDERGA~'f _-

miyetine veriniz. Bunlar Hilali- FOX JURNAL' d D d Is~~ e : ığer manzaralar arasında Paris 1 

ahmer ve Himayeietfal cemiyetle. rinin en son :cadlan. Yerlerinizi evvelden aldırıo•,. 
ri arasında kardeJÇe payla§ıhr. !~ ............ Telefon: 41655 
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Burhaniye-Edremit 
yolunda acı bir hadise 

Mersinde l 
Bir cinayet 

Karşıyakadaki güzel 
elişleri sergisinde 

Kamyonun çamurluğuna binen bir 
talebe telgraf direğine çarparak 

öldü, babası delirdi 

iki kişi öldü 
Yeni Mersin gazetesi yazıyor: 

Mersinde güpegündüz birci -
nayet olmuf, az zamanda haberi 
ıehre yayılmq, heyecan uyandır • 
mııtır. Hadise şöyle olmu§tur: 

Genç Türk bayanlarının muvaffakıy 
göğüs kabartacak şekildedir 

Biirhaniye - Edremid yolunda J yon Bürhaniyeden hareket etmi§• Çarşamba günü saat on altıya 
1tmıal adlı bir talebenin acıklı tir. l doğru dava vekili Bay Faikin Ki
bir surette ölümü ile neticelenen Kamyon yarı yolda bütün hızı ile remithane mahallesinde~i evin · 
bir hadise o)mufhır. Hadiıe ıöy. yoluna devam ederken feci hadi. den bir silah sesi duyuluyor, adli
Jedir: se vukua gelmif, çamurlukta bu. ye ve zabıtaya haber veriliyor. 

Bümaniyeden Edremid orta lunan Kemal telefon direğine çar.. Cumhuriyet müddei umumiliği 
mektebinde okuyan birçok renç parak yere yuvarlanmıtlır. Kemft1 derhal meseleye el koyuyor, eve 
vardır. Bu genç!er hergün sabah kamyopdan yere tepeıi üstü dü!- gidiliyor. Ev bir katlıdır. Sofa · 
Bürhaniyeden Edr~mite, akşam müş, kafası hurdehaı olmuştur. nın bir kapısı ıokağa, diğer kapı-
Cla Edremilten Bürhaniyeye mek· Kemal Edremide götürüldük - ıı evin bahçesine açılıyor· 
tebe gidib gelmektedirler. Vaka ten sonra haıtahaneye yatırılmış, Sofada yirmi yatlarında bir 
günü sabah bermuta.d Ahmedin az sonra orada ölmüJtür. genç ölü olarak yatıyor. Bunun 
kamyonuna talebeler binmif, mek Hadise bu kadarlıkla kalmam1t yanı baımda gene genç bir kadın 
teb muallimi Rü§tünün oilu Ke • oğlunun feci ölümü karııamda ınu ruhsuz uzanmıf, ayakları biribiri- 1 
mal arkadqlanndan biru geç allim RilttU de tee1türünden aaa· ne bir zaviye teıkil ediyor. Sofa 
katdığı için bmyonda oturacak lii hastalığa tutulm\lfhn'. ZanUJ kan deryuı haline gelmi!, man • Bayan rtefise, Bayan Behire ve aralaranda muhabtr m 
yer bulamamıf, kamyonun çamur baba tedavi için !atanbula gönde- zarası korkunç ve tüyler ürp~rti • lzmir, (HuS"Jsi) - Geçende yan Servet ve Memduha, bay 
luğuna binmiştir. Bu IUJ'etle kam- l rilmittir. cidir. Müddei umulilik tahkıkata lzmirin Krtıyakasmda açılan di • Emir, bayan Münevver ve Mü 

baılıyor. kit ve nakıı ıergiıinde ortaya ko- zeyyen, bayan Cenan ve Ay§e 

Bir sarafın 270 lirası dolandırıldı Ölü erkek, Bay Faik oğlu Nec· nulmuı olan birçok zarif eliıleri Naciye muvaffak olmuşlardı 
mettin. Türk bayanlannm ne kadar kud- Bunlann içinde birçoğu ba~lı b 

. Y 02gatta temiz giyinmif hir a
dam sarı- f Mehmedin dnkkinma 
gidel'ek ne kadar altın nna ala .. 
cağınr ıöylemiftir. 

nun üzerine gayet tabii bir tavırla 
parasının otelde kaldığmı aöyli .. 
yerek üzerinde bulwian aynı tekil 
de bir kutuyu 20 lira ile beraber 

Annesinin ifadesine müracaat retli sanatkar olduklarını bir da- tına atelye açmak kudretini ka 
ediliyor. ZavaUı kadm anlatıyor: ha 1Deydana çrkarmı§tır. zanmıılardır. 
Necminin haleti nıhiyesinde bir Dikiı ve nakıt yurdu çevirge • Serginin tezyinatını ve e!ek 
anormallik vardı. Bugün tezgah • ni bay Nefisenin yetiştirdiği tale- trik tenviratmı cazib bir ~ekiicl 
tan bulunduğu Ali Beyin mağa • beler hakikaten büyük bir varlık teıia eden bay Şükrü adında b. 

Saf kalpli aarraf dolabında, ka
saımda ne kada,r altın vana hep
ıini çıkarmı,, pazarlık neticetin • 
de 2101ifiy ı&töııfttt. 

Müşteri aldığı altmları cebin • 
den çikardığı bir kutu içerisine 

koyarak koynuna yerleıtirmiftir. 
Parasını vermek üzere cüzdanmı 
çıkamırt, fakat 270 liraya muka • 
bil ancak 20 liraıı ç.ıkmıılır. Bu • 

lzmirde üzüm ihracatı 
Türkofiıin istatistiklerine aöre 

lzmir mıntakuınm bu yıl mev -
ıim başlanaıcmdanberi üzmü ih • 
racatı 24,010 tonu bulmuttur. Ge
çen yıl aynı müddet içinde 23,074 
tondu. Bu yıl 1000 tona yakın fa2-
talık olmuıtur. 

Holanda hükumetinin 
teşekkürü 

1 Ankara, 26 (A..A.) - Lonıira • 
Melburn ı:..,a yu1tlarma iftinık etmİ! 
olan Uivel admdaki Ho!anıh bıyy;uoe. 
sine memleketimizde iken hütcUmeti • 
miz tarafından röeterilen yardnncla.n 
ve kolaylrldardan dola11 Holanda e1~ • 

ıarrafa vermit ve gGya aetirmek 
üzere oradan uzaklqmııtır. 

Bir iki Kal .onra ihtiyar .ar -
r f, oğlu geldiği zaman ona meşe. 

leyi anlatmqtır. Çocuk !üphele • 
nerek mühürlü kutuyu açınca ku
tunun içerisinin nal çivisi ile dotn 
olduğunu görmüf, hemen zabıta -
ya haber verlmitıe de meçhul do
landmcı çoktan ıırolup gitmİ§lİr. 

zuına haıtalığmdan bahsederek göstermitler ve her birinin birer ıanatkirdır. 
gitmedi. ev kadını olduklanm ispat eyle • 

Bahçede çamaıır asıyordum. mitlerdir. Bu yurda devam eden Bir otomobil tutuştu 
.Bu sırada ~ofadn.n bir silah eeşi Türk kızlan n il rini :vetittiren J:.u.uiJ"Jc Kemerc&hı C4Uut:5lncl 

üzerine koıtunı. Geldiğimde Nec. Bay Nefiseyi öz anneleri kadar Küçük aalepçi oğlu hanında b. 
metti.nin vurulmu• olduğunu gör.. seviyorlar. On bet gün süren bu k im tu 

:f aza o Uf r. 
1 düm. tergi aabahtan gece yanlarma Karaburun belediyesinde y&ı• 

RaQıp Kemal 

Kadın diğer ölünün kendi ev • kadar dolub boşalmıf, herkes 0 olan 9 numaralı kamyonetin ın• 
terinin öteki kısmında kiracı o - güzel eserleri hayretle seyretmit • kinetindeki sakatlık onarılrrk~ 
tarak oturan Dülbent tüccarı Bay lerdir. kamyonetin deposundaki bent• 
Alinin kansı Zekiye olduğunu, ıo· Bay Nefise otuz ıenedenberi onaranm ıigaruındaki ateşten t 
kak tarafından gelib bu hali gör· bu işlerle uğraşmıı ve nice nice tufmUf, depo pıltlamıştrr. BöyleC~ 

Çine'de yangın ınesile düıüb öldüğünü ili.ve et • Türk kızlnrını birer sanat sahibi ansızm çıkan yangm kamyonet• 
Çinede hilkUmet caddesindeki miıtir. yapmıı erdemli bir kadındır. O· battan ba§a samu!f, orada bu1~. 

funından çıkan yangında; bititi.. ilk ifade ve görünüt budur. nun kıymetli yardımcılarından o- nanlar büyük bir korkuya dütxıtilf 
l""indeki b·ır du··Lt.:::-la b·ır yaziha • J b B h. ·ı b ya Mü 

.IUUUJ Müddei umumi bay Şeref; dıvar- an ayan e ıre 1 e a n • lerdir. l 
ne tamamen yanmıtbr. Aydm it • da asılı bir kac!m mantosu gör • ncvverin de değerleri yüksektir. Handa bulunan Karaburun r.:. 
f aiyai bir aaat sonra yetişebilmiı· müı, mantonun ölü Zeki yenin ol- Bu iki bayanın sergi devam etti • cularından birisi, kamyonete yu • 
tir. Çine belediyesi mevcud tulum duğu anlqrlmıttır. ii müdetçe gösteı·dikleri gayret letilmek üzere hana getirihni~ o 1' 
bayı aylardanber tamir ettirme • Necmeddinin anneıinin söz - çok beğenilmiştir. lan unlardan bir çuvalını kapsrtl rf 
diiinden yangına kartı koyama - )eri, kanaat verici mahiyette gö • Bu devrede yetiıen kızlarımız • bir bıçakla çuvalı yarmış ve uııl~,. 
~fbr. ~ydm itfaiyesi Çineyi 1N.. rülmemittir. Tahkikat ilerletilmit, dan bayan ~evimle, bay~n .Seniye, kamyonetin ~tüne atmıya bs.lş ..• 
~ük feliketten kurtamuftır. Mad· 1 Necmettinin kilitli -muumdan 1 bayan Münıre, bayan Murşıde, ha- mıştır. Bu suretle yangın sö11Pil 

d~arar 4000 lira tahmin edilmek çıkan bir takım mektuplar, hatıra yarası alarak öldüğü anlaşılmış • rülebilmittir. 111 

:!.::: tr. efyalan göze çarpmış ır. tır. Kamyonet Salebci oğlu. h;t1f 
liii, hiikGmetinin teıe~lerini ~, Mua) enede Zekiyenin kafa ta- l Ölüler göm .. lm 'i~tür. Tabki - kiracısı bay Rifatın karde'' 
mittir. ıınm arka tarafındn bir kur§un kata deva.m edilmektedir. Ete.me aittir. ~ 

------------------------KURUn'unMillt Romanu S2 niz. Kalanlara da bir yudum l alt kattaki odasına bir külçe gibi 
in.sanlık vermeyi çok görüyorau • yığıldım .• Yüzümden, gözümden 

meden mutfağa gitti. j•~' 
Ergine müdürü bufaınadı 

Burhan Cahil Köroğlu 
~a.... ---··-.. • .... --......... - ............. 

hk günleri birer birer gözlerimde 

yatadr. 
Bu ipopotam turatlı herife ma• 

samn ba~ında böyle sakat asker 

karılarını hatlamak fınahnr veren 

0 binlerce Türk gencinin toprak o• 
lan vücutfannı yerden fıfkı.rrr gi· 

bi gördüm .. 
Elleri alınları öpüle öpüle yol • 

}anan o kaııranıanlar hu yurd için 
canlarını, kollarını, gözlerini ver· 

Clikleri halde b\JIÜR JamD b.Jan 

vücutlarına iğreti bir destek vur -
mak için ayaklarına bir doktor 
bile gönderihniyor. 

Dudaklanma bir acıhk geldi . 

Kinim, hmcım bu ipopotam su • 

•atlı müdürün suratına k sar gibi 
ditlerimden döküldü. 

- Hakkınız var, dedim, ıizi 
korkutan kızıl alev arlık söndü •. 

Baskından kurtuldunuz.. Onlara 
ihtiyacınız kalmadı.. Ölenlerin 

ruhundan imanlıir bile esirgedi • 

nuz •• Onlann yanm Vücutlariyle 
aranızda dolaımasını da çirkin 
buluyor•unuz değil mi? 
muhakak elinizde olsa yarım vü • 
cutlarınm diyeli olan üç kuru~ ay
lıklarını da ikeserdiniz .. 

Azı ditlerini gösterecek bir §&§· 

kınlrkla ağzı açık yüzüme baka 
kalan bu insan §eklindeki ipopo
tamı sıcak odasında bırakarak 
kar ve buz parçalarının cıvıkla~ .. 
hğr ao'kağa atladım. 

Yüzüm alev alev yanıyor. 
içimde hala yenemediğim, döke • 
mediğim bir isyan var. 

lstanbulun bu en soğuk kı§ gü· 
nünde Sirkeciye doğru inerken 
poyraz rüzgarlarının müthiş kam· 
çisi yüzümü dövdüğü halde du
claklarımın ateşi sönmiyor. 

Eeve geldiğim zaman annemin 

bir ıey anlamıyan annem ne yaplJ• 
ğımı sorup duruyor: 

- Hiç, hiç bir şey.. Dedim ... 
Vücutlarına ihtiyaç kalmıyanlar 
için yapılacak hiç bir şey yok.. 

Zavallı kadın yüzüme bakıyor .. 
Acı acı güldüm: 

- Öyle işte .. Geçen gün bir hu· 
kukçu da gazetede öyle yazma • 
mış mıydı?. Elimde kuvvet olsa 
insanlığı çürüten bütün malulleri 
ortadan kaldırırdım, dememi! mi· 
idi?. 

- Neler söylüyorsun Aysel ... 
lstanbulun kışı seni sersemleştir • 
di. Galiba .... 

- Hayır, lstanbulun kı§ı değil, 
ls.tanbulun bu nankörce düşünüşü 
heni iğrendirdi .. 

Ancm benim normal halde o1 • 
madığımı anladı .. Bir JeY söyle • 

söyledim.... . . 1'eıı· 
Ona neşeli görünmek ıçın 111, 

dimi zorluyorum.. SanatorY~iıtİ 
yatarsa yüzde yüz iyile~ec~111iit 
bildiğim bu adamı böy!e ıcoet'' 
sobasiyle zor ısınan, beş pef1C ıt' 
li koca odada barındırınaııI~e bİ' 
acıklı bir emek olduğunu ~•t'' ' 
fo onun işlerini yapmağa 
dım. t'ı~iff' et 

Artrk inandı~rm, saygı ~, a.rJ ' k ~:J.I' , 
c.eref namus f edakfırlı ' •1.:0 
ır • • • ... et' ı 
manlık gibi sözlerden ,gr e'f. 
rum. of't11 

insanların ic yüzlerin.İ g s1' ti 
icin yükselmek h\rhı.r ıı.cı111rıı y.ıe.!1 ' • ~ . . . , .a tB • ,,isi 
1shvor. Köpek r.ıb~ . :ıe.,,. • 
dıklarını scyr~tme~ ıçın J:!ir ~ıtt .
ve kuvvetli olmak ıster·. :ıılııı' 
1 ·h· ı_ ·1 t.,'-lerin•· ~~ • an R'\> ı vanşı eş ı~ ··~ -,-
l~iklerini denetrıeye hı 
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Üsküdarın mahalleleri 
O,küdardaki mezarlık, ilk ulam 1 

' llıezarlığıdir. Bu mezarlığın büyü 
ltıeıi, lstanbul fethedildiği kurun, 
sıuıeri "peygamber toprağı,, diy(; 
0ııraya gömmeleri yüzündendir. 

Oaküdardaki meıhur sarayları, 
~tı kulesini, Haremi anlatmadan 1 

hıaranın en büyük mahallelerini 
t•ıacağım. 

ÇAMLICA: - ilk ve son yaz· 
~ Yer yüzünün en gönül alıcı bir 
le'tteai halini alan bir yerdir. la · 
~'bul çevresindeki tepelerin en 
>İikaeğidir. Denizden 268 metre 
>ilk.ektedir. Buradan İstanbul bir 
'hıa gibi görünür. Küçük Çam -
~ın yüksekliği 185 metredir. 
au:Yük Çamlrcada Fatm bir çeş • 
ille yaptırmıftı. Bu çeımeyi, 1660 
~ dördüncü Mehmet tamir ettire 
ek auyunu çoğalth. Tamir edildi 
fi.kurun Nali adlı bir ozan: 1 

b· 
\jır müf errah çeşme kim şaha seza 
~e\7ser asa abr rh~ld selsebil .. 

Beyti ile çeşmeyi övmüt ve gün 
~ecini de şu beyitle aöylemiıti: 
aliden sordum dedi tarihtir 
~ınei aynelhayat'ı can feza 

8u çe§me, sonrad&J) M~mut 
~li kurununda da tamir edilmit 
e Üzerine yeniden manzumeler 
'lılmıştı. 
Qu çeımeden baıka 1800 yılm

~. üçüncü Selim kurununda bey· 
la de Ahmet Rat it adlı biri de 

i:- Çefme yaphrmı§tı. 
~u1 "'9'-"un ......... '11- - ,,. __ 

~thmet tarafından yaptırılmq bir 
~e vardır. Bu çeımeye o kunı· 
lltı tanınmış ozanlanndan Cevri 
tfendi bir manzume yazını§, tari-
\iııi de şu beyitle söylemişti: 

l3u makam çeşmenin Cevri de
di tarihini 

Cennet abadı müfeITah abu can 
feza 

~ liu çeıme, daha sonralan 1835 
ta.mir egörmüş, tamirden &0n 

\ ~asih adlı bir ozan: 
~desi Rasih dedi recdidine ta · 

rihi tam 
·llt:di icra bu ayni zemzemi 

Mahmud han 
lıeyti ile tarihini söylemitti. 

lıULGURLU: - Osküdann 
~tllıunda, küçük Çamlıcamn ar
\rndadır. Denizden yüz rnetre 
~~klikte bulunan Bulgurlu iyi 
"alı bir semttir. Buradaki mes -

1 ·..Ji: 

236 yıl önce, İhsaniye sırtlarından İ;tanbulun görünüşü. 

çidi, teberdar Mehmed ağa adın • mahallesinde Babüssaade ağası 

da biri 1679 yılmda yaptırmıf. esbak merhum Cedıid Yakub ağa. 
minberini vezir Bayram pa§a kur- nın bina YC inşa etmiş olduğu Li
durmu§tur. Sonradan Ragıb pa§a de suyu) Bu yazının' altına 1766 
camii büyütülmüştür. Camiin ci - Günlemeci yazılmııtır. 

v~rında, birinci Mahmudun silah- { Diğer bir sütunda: "Darassaa. • 
tarlarından Selman ağa 1750 yılm detüşşerife ağası Abdullah ~ğ.a .. ta 
da bir mekteb yaptmnıthr. rafından iki masura su dahı ıl~ • 

ve edilerek suyun mikdarı tezyıd . Cami in içindeki mezar taıınm 

üstünde, o kurundaki eşlerine 

ni•betle çok sade bir dille, şu be
yit yazılmıştı: 

Beni bunda dua ile ananı 
Yarmki gün yarlıgasnı hak anı 

Bu beytin, bundan tam dört 
150 yıl önce yazıldığı göz önüne 

getirilirse, ku11anılan öz türkçe • 
leri, bir halk ozanının yazdığı an
la~lır. 

urada 1852 de bir §adırvan 

yapılmıştır. Bu şadırvan, 1872 de 
yeniden tamir edilmiştir. 

KISIKLI: - Buradaki meaçi -
di, Üçüncü "Muradın Bostancı ba
ıtılarından Abdullah ağa yaptır • 
mıttır. 

Libada suyuna giden yol üze
rindeki çeımeyi Fatma Nazire a
dmda bir kadın yaptırmıştır. 

Çetme yapıldıktan ıonra üze • 
rine fU -§iir yazılmıthr: "Kurenay 
Hazreti Şehriyariden merhum 

. Mehmed Besim Beyin zevcesi 
Fatına Nazire Hanun tarafından 
sevabı ruhu müşarileye hed~ye ol
.mak üzere rizaenbillah müced -
deden inşa ettirilmiştir.,, 

Libada ıuyu membamdaki sü • 
tunlardan birinin üzerinde de şu 
yazılar yazılmııtrr: Usküdarda 
Validei atik civarında Irakiyeci 

edilmiştir.,, 

AL TUNI ZADE: - Bu ma • 

hallede yazmağa değer olan ma· 
halleye adını vermiş olan Altuni 
zade lsmaH Pş. mn yaptmnış oldu 
ğu camidir. Rasih adlı bir ozan 
camiin kapısı üzerindeki manzu
meyi yazmı,tı. Manzume şudur: 

Raht hak dan hayredib Altuni .. 
zade ~yledı ...__ __ 

Madeni cudu sahasmdan nisar 
mmü zer 

Yaptı bir cami ki oldu camii 
Nuru mübin 

Kıt'ai elmasdan resmi latifi 
hubter 

Sengi tarihi mücevher olsa 
şayandır senih 

Oldu İsmail efendi mabedi 
hayruleser 

ŞEMSİPAŞA: - BOğaziçi, Mar 
mara ve Haliçi kar,ısma almış o • 
lan Şemsi Paşa, Ahmed Şemıi pa· 
şa adlı birinin burada kurduğu ca
miden sonra bu adı almıştır. Şem
§İ paşanın ıoyo, Halid bin Velide 
Yardığı rivayet edilmektedir. Şem 
si pa~a, devrin bilgiç bir adamı 
idi. Güzel yazı, iyi . §iir yazarmı§. 

(Devamı var) 

'-~t• ........ ______ ._.. __ , ________ _ 

~:tırnak onları kudurtmağa ki· da da yuvarlar götürür .. Senken·\ kadar severim .. So~muzun yadi-
•t, aine bak... Böyle mikroplarını garıdır. Fakat kaderin önünde 

.Ctçenlerde İstanbula geldiği
~i duyan bir eski ahbab uğra • 
~ lt. Anem (Ergin) in hasta • 
\tt'ttı benim oçk üzüldüğümü an· 

'~'· Yandı, yakıldı.. Bu eski 
~· 'h evin haline, benim kıya· 
~e baktı, baktı, ıonra: 
~ /\ kızrm, ıen de o kadar üzü· 
'rıe var?. Mademki öyle bir 
lt\ı lığa tutulmuş, o nasıl olsa 

'it dur. Sen lazımsa kendine .. . 
\ll\'drn ·· ·· ·· 1 b' ba.k • ~ ın yuzune oy e ır ış 

\~d111tn ki bir kelime daha söy· 
en k lk · • lllt a h, gıttı. 

t ~olarak ho§ geldiniz deme • 
~~.il bir komşu derdimizi 
\.,. tkten sonra dedi ki: 
\ ~ann tifa versin, amma kı • 

hastalık eninde de, sonun· 

saça ıaça evde kalması hepiniz 
İçin tehlike, baksana, nur topu 
.gibi çocuğunuz da var, yazık değil 

'? mı .• 
Misafirin yanından çıktım. 
Bunlar tıpki bir onur ve namus 

sava§ında bozgunluk çıkaran ge • 
ri ve çürük insanlara benziyorlar. 
Kurtarmak için dört elle sarıldı -
ğım bu yarım adamı ölümle nasıl 
yalnız bırakabilirim. 

Anem her gün çoğalan aykırı 
dütüncelilere kapılmağa başlıyor. 
Bana: 

- Kendine bakmıyorsun.. Ne 
hale geldiğini biliyor musun? iki· 
de bir yüzüne kan çıkıyor .. Onun 
hizmetini kimseye de bırakmı • 
yorsun.. Allah göstermesin sen de 
bir yatar kalırsan sonra halimiz 
ne olur. (Ergin) i ben de senin 

durulur mu? Kendine acımıyor • 
sun, fakat yavrunu düşün .. 

Sevgisine inanmasam annemi 
de onlarla beraber tutacağım ... 
Babam çok ağır, çok sabırlı ... 
Zaten akşamları bet on dakika 
yüzünü görebiliyorum.. Şimdi 

masrafımız yavaı yavaş ona da 
yüklenmeğe başladı. 

İstanbul Manisa gibi değil ... 
Bize çok pahalı geliyor ... Hele ilaç 
fiyatı çok ağır. Fakat çaresiz -
lik .. Son defa en değerli bir kü -
çük halımı sattım. Talisizlik 
burada de yetişti.. Halı fiyatları 
düşmü§ .. Ne olurıa olsun, hiç ol • 
mazsa Erginin aylrk ilaç ve ye • 
mek masrafı çıktı. 

Bütün.emeklerim aleve tutulmuş 
balmumu gibi eriyor. Hastalık 
doktorlarm dediği gibi dört nal~ 
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I. ~~Avrupa Postası~++ r 
Dört yıl Önce Paristen 

kaçırılan Rus 
f:>ortekiz polisi bu işle alakadar 

sanılan bir F ransızı yakaladı 
Bolşevikliğin ilanı üzerine 

Rusyadan ile.açan ve Pariste yerle· 
şen beyaz Rus askerleri umumi 
birliğinin reisi Bay Kutiyepof; 
bundan dört yıl önce 25 'son ki -
nun t930 da gübe gündüz Paris • 
ten kaldırılıp götürülmüştü. . . 

O zaman gizliliklerle (folu o· 
lan bu hidise hakkında polisin 
yaptığı derin ara~tır .nalara rağ -

1 men hiç bir netice elde edilm~mİ§· 
ti. Yalnız şu kadar ~ir: şer ~n • 
la§ılmt§tı ki Kutiyepof gümü~i bir 
otomobil i.çinde Norman hav!"lisi· 
ne götürülmüş ve Truvil açıkla -
rmda dol~şan bir Rus Sovyet" va • 
puruna bindirilmişti. Elde e~i -
len bilgiler de buridan ibaret kal • 
·mı§, mesele de kapanmı§lı. · · · 

Fransızca Lö Maten gazetesinin 
Lizbondan aldığı bir telgraf bu 
hadisenin yeniden canlanmak isti
dadını gösterdiğini .bildiriyor. 
Telgraf şudur: 

" Lizbon, 22 llk Kanun - Po
lisin, Eyluldenberi dostu bir Por
tekiz kadmiyle Mader adasında 
oturan bir Franaızı tevkif ettiği 

. Fuşaldan bildiriliyor. Bu adam 

. .. 
zengin bir yaşayıf ıuruyor, aıK 

ark otel · değiştiriyordu. İ§te bu 
hali şüpheleri .davet etti. 

· Anlaşıldığına göre mevkuf, 26 
SonkiU:un 1930 da Kutiyepofun 
kaldırılmasından sonra Truvil yo· 
lu üzerinde görülen gümüşi oto • 
mobilin .foförü olan Gal olacak • 
hr. ' . 

Polis bu adamı Funşat komi .· 
serliği dairesinin üçüncü ~atınd.a 
bir odaya kapanuıti. Fakat Gal 
pencereyi açarak se~iz metre yük
seklikten sokağa atlayıp kaçmağa 
muvaffak oldu. Bunu haber a • 
lan polis hemen takibe ba.şlamıf, 

dört saat sonra firariyi •aklandığı 
bot bir evde yakalamıştır. Bu hi· 
dile hakkında polis büyük bir ihti-

-:. - . 
. yat mulia~aza etmektedir. 

Paris emniyet dairesinde, 
Ga.l'in Kutiyepof meselesinde ali· 
kadar. olduğuna dair, söylediği 
sözler §Üpheli addolunmaktadIT • 

' Portekiz selahiyettar makamların· 
dan yeni 've müstacel malumat İs· 
tenmi~tir. Bu bilgiler gelince, hu 
tevkife nasıl bir değer verileceği 
anlaşilacaktır . 

, ............. ;;. .......................................................................... . 
Yeni· nesriyat: 1 · · · il 

Fotoğraf haberleri · ~~-~~~ ~ekim_i . 
(ETOin Jtaç.akçılığı) na' ait enteröian Ankarada Yeni3ehirde bayanı;Medi -

·. 

.;,.. .... a-·4P- • .t. ::.:>--•·•..a ııö....mdııi baya: . 
· bayan Suad Dervişin bir roportajıru, 

Hususi adresi~izi ıönderiniz. Size baf Mahmı.ıd Yasa,rinin (Kiralık ka: 
val~) adlı romanım ve yüzlerce fo · , cevap vere_?'im. 
toğrift · bugün · dokUzuncu iaym · çıkan ·· Tireboluda Mualim bay N'efi'ye: 
"F otoği-af haberleri,, mecmuasında bu· Ce~abnuz buıuıi bir mektupla ad • 
Jacaksrmz. Okuyucularımıza t~vıiye e- " resi~e cönderilmiıtir. Neticeyi bil • 
deriz. · diriniz. 

Yeni-Adana .. ' ... Dr.Sallm Ahmet 
Yeni Adam'ın 52 inci. ıaym çıkmıı· 

hr. Bu sa~11 ile birinci yılmı bitiren 
Yeni Adam'm dolıun y~ları arasında 
ıunlan sayabiliriz: 

Bay İsmail Hakkı: Nasıl baprabilir
siniz? Dr. Saib Ragıb: Yeni alemimiz. 
Mühendis Nüyid Oıman: iyi fotoğraf. 

nasıl çekilir? lUet Ömer: Konıerva • 
tuar konserleri. Vahdet Gültekin: Diıi 
Irandello. Suard Korkud: Sanat okul· 

lan. Arif Bediinin güzel bir repor • 

tajı: Direkler arasında bir ~mazan ge
ceşi. Nauimo BontenpeJ1it•den tercü . • 
me bir hikaye. 

Ge!ecek sayısı ile ikinci yılına gire
cek olan Yeni Adam yeni formada 24 
yÜ~ ohırak çıkacaktır. 

0

değil dev 'adımı ile gidiyor. 
Gazetelerde Erenköyü tarafla • 

rında yeni bir sanatoryom açıldı -
ğını okudum.. Fakat nasıl ~asta 

. alınacağı yazılmıyordu. 
Bir gün oraya kadar gittim. İyi 

bir tesadüf Heybeli sanatoryo
munda tanıdığım bir doktor kartı· 
ma çıktı. 

Doktora Heybeliden ayrıldık -
tan aonra geçenleri birer birer 
anlattım. Üzüldü: 

- Keşke doğu tarafında bir iş 
bulsaydı, İzmir hastalığı o devreyi 
b.,1Jmuş olanlar.~için hiç te iyi de -
ği~dir. 

.. Onu biz de anlamıştık.. Fakat 
wkat olaun, hasta olsun adama iş 
verirken bunu dü"ü~en olur mu .• 
J, verdi~leri ne mutlu .. 

Doktorla bunu konu§mak için 
gelmediğimi düşünerek hemen 
aordum: 

Halkevinde 
Halkevinden: 

Kadınlanmza saylav seçmek ve se • 
çilmek hakkı verilmeıi münasebetile 30. 
12.1934 pazar günü saat (16) da evi • 

miz " Cağa1oğlu merkezinde halkevi 

Ba,kanı Ali Rrza Erem tarahndan (A· • 

tatürk ilinin Türk kadınına) konutuiu 

üzerinde bir ıöylev yapılacak ve bu 
söylevden sonra sanatkirlannuz tara • 

fından bir konser verilecek aynı za -

manda radyo ile de yurdun her tara • 

fına yayılacaktır. Bu toplanb bütün 

yurttaşlara açıktır. . .. 
1 

- Burası paralıdrr tabii.. Ne 
kadar-acaba doktor?.·-

.. _:: Günde üç lira?. 
Duraklar gibi oldum .. Doktor 

dedi ki: 
: - O memleket için ıakat kal • 
mış bir zahittir. Onun için bir 
iyilik yapabiliriz.. iki liraya ya • 
t.ıtabiliriz. Bu da ancak ilaç ve 
yemek masrafıdır. 

- Hakkımz var doktor .• 
Erenköy ıanatoryomu temiz, 

güzel, çamlar içinde bir etki 
kö!k ... 

Onun yatacağı odayı bile ıös • 
terdiler .•. 

Eve geldim. 
' Her sokağa çıkı,ım<ıa 'dönn,n • 
mü aabıraızla bekliyen (Ergin) i 
çok fena buldum.. Oda biraz ao -
fumuf mu ne olmu, güç nefes a1r • 
ror ... Anlattım •. 

rcnevamı var) 
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Kibar Dost! 
Çeviren: ~ ~ 

. . Mari,. ~iz bir kız olduğu J itin tatılacak tarafı fU ki hır .. 
ıçın tavaıye ıle Bay Toledonun e- ıızlarm girdikleri odalarda b' kü-
. h' · 1 k 1 1 · ır vıne ızmetçı o ara a IDıllllftı. ıı çük parmak izi bile bulunam • 

TAKViM 

• Peqcmbe CUMA 
17 ı et Ktııun 28 lcl Klnun 
20 Ramızaa U Ramazan 

Gtiıı doğuşu 7.!S 7.25 
G11n batısı 16.47 16,48 
Sabah ııamuı 6 6 
oııe namuı it.ti ıus 
ltiııdJ namuı lUi 14.36 
Akşam aamuı 16.46 16,48 
Yatsı namazı t8.'l5 18.26 
imsak S.37 5~:47 

Yılın geçen gllıılcrl 361 360 
Yılın talın günleri 4 s 

fena değildi; fakat kendiıinden du. Şehirde ıbu itleri yapabil=~ 
beklenilen aç~k. gözlülüğü, leh de- belli batlı ne kadar hırıız, yanke
meden leblebıyı anlamaıı yoktu. ıici, manitacı, varsa hepsi aıkı bir _lı_ RADY~[ 

Hani eteği belinde, evin içinde ıorguya çekildi, aıkrttmldı, nafile, 
fmldak gibi dönen çevik lbir biz- nafile ... 

metçi değildi. Ama tavıiye pek Ne olursa olıun, ne bir iz bu· 
kırılamıyacak bir doıttan gelmitti. lundu, ne kimse yakalandı. En 

"iti fena .değil, belki açılır, var1m kurnaz poliılerin bile ağızları açık 
o da kayrılım,, diyorlardı. kalmıştı. 

Bay T oledo, ilk evlendiği gün
lerde karııiyle Franaaya gitmit, 
bir yıl kadar gezmiı, tozmuıtu. 

Kendisi gibi kanunm da görüttü
'ğü, tanıfbğı doıtları olmuttu. 

Bir gün evlerine bir misafir 
geldi. Bu, Pariıte tanıdığı: tık, 

güzel bir kadmdı. Bay Toledonun 
kansı bunu zengin ve yüksek ai
leler arasında görmfi!, orada do&t 
olm01lardı. 

Aradan epey zaman geçtiği 
halde birbirini unutmıyan bu iki 
arkada§ aarılıb öpüttüler. 

• • • 
Pariıli madam bir gün büyük 

bir telaıla T oledonun konağına 
geldi. Biraz daha oturmak iste· 
diği halde hem bu hıraızlrklardan 
korktuğunu, hem de Fransaya dön 
mek için mühim aebebler çıktığım 
anlattı. 

Liyonda bulunan ıevgili karde
f İ birdenbire hutalanlDlf.. Hal· 
buki kendisinin yol parası kalma· 
mıf. Vaziyet Pariıten para getirt· 
meğe müıaid değilmif.. Elmaıla· 

nndan bir ık11mmı emanet bırak· 
mak mukabilinde biraz para da 
iıtiyordu. Madam T oledo dü.f ün· 

medi bile .. Derhal bulub buluıtu· 

BugUn 
lSTA.NBUL : 

17,30 Unlveralteden n&kll: İnkılA.b ders
leri; Saym ProfMer Mahmut Eaa.t Bozkurt, 
19 PlA.k. dan.I mwıUdst, t).30 Dünya haber· 
leri, 19.40 Nq'ell mwıikl, 20 Sıhhat ve lç· 
t1ma1 Muavenet namma konferana; doktor 
Mahmut Sabit, yeni bir ırrtma mikrobu ve 
sıtma nakleden livrlainekler bakkmda yeni 
kqUler: Adana sıtma EnsUtU.U tetkikatı, 

20.SO Slgan orkestrası, 21,115 Anadolu ajan· 
81. borsalar, 21.30 Radyo orkeatraaı, 22 Rad· 
yo caz ve tanşo orkestruı. 

828 Khz. BbımEŞ, S6' m. 
13 Haberler, orkestra konaeri, 1S.4S 

Borsa haberleri, Orkestra konseri, 13,15(). 
Sandu orkeatraaı. 14.115 Haberler, plAk, 18. 
Radyo salon orkeatraııı 19 Haberler, 19.15 
10,30 BUkref operumdan nakil. 

M.s K.bz. BUDAPEŞTE, l5l50 m. 
18.35 Piyano kon.ııeri. 19,10 Konferans, 

19.40 Taragato konseri, 20.0S Sözler, 20.SO 
Opera temalli, 23,80 Çtngene orkestrası, 

24,115 Pl!k. 
%%S Khz. VABŞOVA, 13'5 m. 
18 Tiyatro, 18,l50 Sözler, 19.115 Piyano 

konaert, 19,415 Sözler, -PIAk, 20.2() AktUall
te, 20.80 Pl&k, -SlSzler. 21 Ha.1'1! mu.slld, -
Haberler, 22 Senfonik orkeBtra konseri, 22. 
45 Konferana. 23 Rekllm konaerl, 23.115 
Dana muıdldsJ, 23.3S Dana muslklsi, 23.415 
İtalyanca konferans, 24 Sözler, 24.05 Dana 
muaiklsi. 

Pariıten, Pariste geçirdikleri o 
güzel yaşayıştan ıöz açtılar, tatlı 
tatlı konu~tular. 

----------------------------ruh ken.diıine mühimce bir para B Q R S A Mari, çay maaaımı hazrrlıyor
<lu. Parisli Madam onu güzelce 
bir süzdü. Kızın ince, kıvrak vü
vudunu, küçük elelrini, ayakları· 
m pek beğenmit olacak ki gözünü 
onlardan ayıramıyordu. Kız git
..ti. Geo.e..,..konuıuyorlardı. Bu se
fer ltal7adan, İtalyanın mavi gÖ· 

künden, gizlilikler tqıyan güzel • 
lj!rJerinden ıöz açtılar. 

Ma· i içeri girib çıktıkça mada -
mın gözleri gene ona, onun ince 
vücuduna, küçük ellerine, ayak • 
larına ıaplandı. Bir türlü ayrıla • 
mayor, satın alacakmıt gibi ıan • 
tim ıantim. ölçüyordu. 

Kız gittikten sonra dedi ki: 
- Bayancıimı, bu kızı pek be

ğendim, cana yakın bir ıey ! Sizde 
çoktanberi mi çahııyor? 

- Hayır, bir dostun tavıiyesiy
le bu son ıünlerde ıeldi. İyi ama 
bizim iatediiimiz gibi pek hama : 
rat bir teY de değildir. 

- Onu yammzda tutmaktan 
memnun değil misiniz? 

- Kimaesiz bir çoa*, gideceli 
bir yeri yok; 'bunun için vanm o
turıun, diyoruz. 

- Ne iyi, ne iyi! Ben de bir hiz. 
metçi anyordmn. Nedense \bu kızı 
beğendim, burada bulundukça be-
ntm yanımda 'hizmet etmesine mü. 
ıaade eder1e11iz çok memnun olu-
rum. Giderken gene ıize getiririm. 

Olmaz mı? 
Pek çabuk anlqtılar. Mari ye., 

ni bayaniyle çıktb gitti. .. " 
BiT haftadanberi otelciler bü-

ük tbir tafkmlrk içinde ibirbirleri

~e yamb yakılıyorlardı. Polisler 
de büyük bir çalııma var .. Oteller
deki yabancıların yükte yenik, de

ğerde ağır neleri varsa qırılı!b gİ· 
diyor; kimıe bunun ne olduğunu, 
nice olduğunu anlıyamıyor. Po-

liılerin araıtırmalarından da bir 

1ey çılanıyor. Otelciler, geceleri 

0 yumuyor, adamlariyle beraber o

tel içnide dört dönüb dolatıyor, 
karakol itini ıö~rlardı. 

verdi. Verdiği elmasları bile ka • ~ -
bul etmiyecekti ama, Pariıli ka • 
dm çok iarar ettiği için kabule 
mecbur oldu. T aıbii arttk Mari de 
eve dönmüttü. 

Tuhaf değil mi? Mari çok de
ğİfmİflİ. Gözü açil<, kınnaz, bir 
kız olmuttu. Belli ki kibar Paria
linin yanında adamakıllı istifade 
etmit, büıbütün bqkalqmı,tı. 'A:I. 
çok fr~naızca konuımağa bqla· 

mıftı. 

Bayanının her IÖzüne kar!• ta .. 
kındığı terbiyeli, nazik duruı onu 
daha ıevimli yapmqtr. Bayan 
ıimdi onu aeviyor, bir ıığıntı de. 

ğil, Fransalı lbir hizmetçi gibi tu • 
tuyordu. 

Mari bir gün ıandığmı düzelti· 
yordu. Bayan Toledo o ırrada o

daya girdi. Sandıkta gözüne çar· 
pan yenilikler vardı. ~eıeli. in· 
ce kara faniladan bir gömlek, lbir 
don, kara eldivenler, kara çorap• 

lar ... 
Bayan bunlan çıkarttı, merak• 

la ıordu: 
- Ne bunlar? 

• • • 
Bayan T oledonun i!te o dairi .. 

kada beti benzi adamakıllı attı. 
Otel hırıızhğmın esrarını, Pariıli 
madamın ne mal olduğunu bir an· 
da anlamıftı ... 

Kibar dost, kendi hizmetçiıi e
liyle atırdığı elmaılardan bir iki
'ini evvela kendisine satmayı bile 
unutmamıftı ! 

• • 

1 Gelenler, gidenler 1 
BAY VE BAYAN DIDYE - Hü

kiiınetimize seçen nhbm tirketinin 

tasfiye heyetine ıeçilen sabık idare be· 
yetinden bay ve bayan Didye dün Fran-

ıadan ıeJırimize .ı•1miılerclir. 

[ Hiz1lannda yıldız işareti olanlar üzer· 
terinde 26 • l 2 de muamele görenler. 
dir.] Rakamlar hpanış fi atlarını ,;österir. 

rtukut (Satı ) 
* Loodrı 621, - • Vlyılll , .. 50 

*Ne.yor\ 1!6, - * Mıdrtı 18, -

• Paris 110. ' o * Btrlln 4~. -
• MlliDO 216, - * V&rfOYa !4,-

*Brüksel 118, - * B•dıpı,te ~6. -

*Atını H,SO • Btlkreş 17, 50 

• Cınenı 818, ·- • Betsrat ~8. -

• Sofya !4, - * Yoktbamı M.-
* Amıterdam 84,- •Alun 943,-

•Praı ıot, - * Mıcldlfı •t. -
* Stothol• ll!.- • B1Skaot HO.-

Çekler (kap. aa. 18) 

* Loodra 6-;t3.- • Stothlm s.ııs 
• Neryork 0.7942 • Viyana ·U755 
• Parlı . ıt.03 • Madrlt 5.798l 
* MJlbo 9.!8 • Berllll 1,97'7 
* Brüksel 3.3890 • Varşon 4,20!1 
• Atin• 85.68 • Budıpışte 4, 1760 
* Cuevrı i.45 • Btlkreş 78,70 
* Sofra 66,615 • Dılsrat 35.0l38 
• Am1terdam J.17>!8 • Yokolıamı t.7536 
• Prıı 18,9717 • Moskon 1093.-

ESHAM 
lf B ankUl ıo.- Tramvay sı.~o 

•Aıaıdolo 2&. Çlmeıııo u. 13.-
•Reji t !O Oayoll Oef. -,-· 

$1r. Hayriye •~.50 Sark Det --. 
•Merkez Bıatuı !18,SO Balya -.-

u. sııona -,oo Sark m. ecza -.-
Bornontl 11,95 Tıletea -.-
latlkrazlar tahviller 

··-·-·····----·--··· .. ······ .. ········· .. ·······--
Sadakai 

fıtır 

Kadınlar Adası ! 
Yazan: Gerhard Hauptmann 

56 
Mis Laurence onu yanına çağ11' 
rak kulağına birçok teyler fıJ 
dadı. 

Fısıldanan bu sözler, Mis V 
rence en gizli,, en kalbi esr 
Tavusa ifşa ediyordu. Miı L' 
rence ona adad~ her ne yap 
bütün bunları Tavusa olan at 
dan yaptığım anlattı. Bir veda İ 
de eden bu sözler Laurence'iıı 

zından çıkarken kadının onları 

yaşlarını içine akıtarak aöyleO 
anlaşılıyordu. Çünkü Laure 

artık üç rakib kız karıısmda 
dığını biliyordu. 

Bunlardan birisi, vapur ba 
ken kucağında kurtarıp adaY' 
kardığı ve kendiıine anne gibi 
karak büyüttüğü Diadata, iki 

aııl kızı Rukmini ve üçüncütii 
yeni türeyen tfia idi. 

Kadınlar adası yeni bir Jıid~ 
geçirmek üzere bulunuyordu. tA 
zamanlar beı yaıına gelen oil 
çocukların adanın baıka bir o 
taaına nefyedilmeleri münate , 
le kadınlar arasında naııl bir iti 
laf çıkınıtıa, şimdi de büyii 
kızların ne olacağı meaeleıi 
bir ihtilif a ıebebiyet verdi. 

Filhakika adada bir kaç 
kız yeni bir çağa gelmişlerdi· 
danın kadınlarla meskfuı olaı> 
mındaki kızlar yaramazlığa de 
let eden feryatlar koparJO 

tan hali kalmıyordu. 
,~-ol Erkek çocuklarla meııuu• ~-

t.ar•ttll .l11v111An "11 .,..1,. .. ,. "'"
da mukabele ediliyordu. 

Bu havalara kadınlar diya 
"Erkek diyarı feryatları,, i.oıİ )1 
riliyordu. Fakat oğlanlar .J*' 
ne kadar ada muciz~ıi. ola~ ftt-_; 
kalinda'nın aılan gıbı k~bıl" 
ıeıini taklide çalışıyorlarıa ~~of' 
na tamamiyle muvaffak olaıP'' 

lardı. ro'fl 

Onların feryatları, köy lıO ı1"' 
larımn ele batısı ~~afmdatı ~.ıJ 
rılan gümrah ses pılıç horoıl , 

kııık ıesleriyle taklide ka11'1~~ 
larma benziyordu. Buna ra ıırJ,ıt 
sema kızları, erkekler diyar bite 
gelen o feryatları rüyaları1~;, JJi' 
işidiyorlardı. Şu halde uy1"l"" 

le rahat edemiyorlardı. \19r) 

'(Dev~ 
~----------------~-

TEPE BAŞ 1 tJ 
ŞEHİR TIY A TROS 

TEM Si L L ER I 
Bu gece saat 20 de 

HAMLE f t\uııbııı ~""~si 
SehirTUJafto 

ıııııııımm 
S perde 

Yazan: 

W. Şekıpir 

Çeviren: 
Ertuğrul Muhsin 

ıuı 
~ --------- "'' Eski Fransız Tiyatro•" 

Bu gece saat 20 de ,lıl'I 

(\ı~rıbrıt' ttosd 
Delidolu Sehlilrlllll~lllall~I 

Operet: 3 perde 
Yazan: 

~ 



' ' S. İ. N. E. M. A. 
ANNE YILDIZ! 

Gitta A1par, timdi tam bir aile 1 süriilüyor. Ayni zamanda, bu 
kadını gibi ya§ıyor. Geçen Ni • iki . yıldız araımdaki evlilik bağı -
sanda çocuk doğuran yıldız, bu nın gevtediği, Guatav Fröli§in son 1 

çocuğun iyi beslenmesine çok e- zamanlarda birlikte biTkaç film 
hemmiyet veriyor, onunla uzunuza çevirdiği Kamilla Homu sevdiği 

dıya meıgul oluyor. Dolayısiyle, yolundaki rivayetlerin de, dedi -
eskisi gibi film çeviremiyor.. kodu mahiyetinde olduğu yolunda 

Çocuğun annesi film çevirme izahlar ortaya atılıyor! 
itine ara verdi. Babası Gustav Diğer taTaftan, anne olan yıldı
Fröliı, boyuna film çevirmekte, bu zın bütün güzel san' at işleriyle a· 
arada hem film artistliği, hem de lakasım kestiğini sanmayınız. 
film rejisörlüğü yapmaktadır. Ka- Gitta A1par, film çevirmeğe ara 
dın yıldızın anne olufu, bu güzel vermekle beraber, operet sahne • 
aan'at sahasından bir müddet için sinden ayak çelanedi .. Operet oy· 
olsun uzaklatmasına sebep oldu . namakta çok muvaffak olan ber • 
Fakat baba oluıu, erkek yıldızın rak sesli yıldız, . "Madam Düba • 
üzerinde hiç tesir bıralanadı ! ri,, de üstün muvaffakıyet edin -

Orası öy'le ... Ancak kan, koca· mi§, Avrupada yaptığı turnede bu 
nm çocuklarına kartı ayni dere • opereti muhtelif memleketlerin 
cede bağlılık gösterdikleri, bu en büyük tehirlerinde tekrar tek • 
bağlılığın görünüşündeki ayrılı • rar oynamı§tı. Hatta Pariste bu· 
ğın, iki tarafın içerde ve dışarda lunduğu sırada, hayır itleri için 
çahtma i§lerini aralarında paylaş- verilen bir baloda Fransız Cüm· 
nıa neticesinde ortaya çıktığı ileri bur reisi Alber Löbrön, berrak se

L·yanHayd 
Liyan Haydın çevirmesini yeni 

tekmillediği bir film olan "Alqam 
ziyareti,, , mevzuu Herman Vend
lin bir sahne eserinden alman film 
dir. 

aini dinliyerek hayran kaldığı 
"Madam Dübari,, mümessilesiyle 
tanı§tırılmak istemİf ve takdime
dilince haxlandaki takdirini bal
landrra ballandıra anlatmıfh ! 

Y1ıldız, geçende "Skala,, da Ni
kolavs Brodzkinin "Seven Krali • 
çe,, isimli operetinin ilk oynanı -
§mda, b&§ rolü alarak aahneye 
çıktı. Daha doğrusu baı rol1eri a· 
larak. ... Çünkü Gitta Alpar, bu o· 
perette iki rol birden temsil etmit, 
hem Kraliçe, hem lspanyol dansöz 
rolünde görünmüştür. 

Avusturya gazeteleri, bu e~rin 
temaUinde 8'3atenlen hir huau9i -
yeti kaydediyor.1ar. Operet, on 
dört tabloluk bir operettir. Tablo
lardan birinde Kraliçe ile dansöz, 
kartı karşıya geçip bir duet söylü
yor ve oynuyorlar. işte bu aah • 
nenin ortaya konulmasında sesli 
ve sözlü sinemadan istifade edil • 
mesi dü§ünülmü§, düşünülen ıey, 
yerin e getirilmittir. Bu kısa 

Liyan Hayd, bu filmde monden sahne, "Saşa,, atelyelerinde filme 
bir dansöz rolü oynuyor. Büyük çekilmit ve on dört tabloluk ope • 
bir ıehirde, varyete sahnesinde retin bir tablosundaki tazım gelen 
görünen bir dansöz, ki bu kalaba- yere eklenmiştir! 

Jarmlla ., Frasklta l 
Dünyanm her tarafında tanın .. 

mış birçok operet ortaya koyan 
me§hur bestekar Franu Leharm 
"Fraskita,, isimli opereti, geçende 
Avusturyada filme almmttı. Bu o.
peret, vaktile htanbula gelen bir 
Viyana operet turupu tarafından 

o zaman adı "Amfi,, olan ıimdi • 
ki "Asri sinema,, binasında oy .. 
nanmıftı. Operete ismi verilen baş 
kadın rolünü de, T ea Klayn, yap.-
mııtır. Filme alınan bu operetin 
filmi, §İmdi Viyanada gösterili • 
yor. Operetinin yüzlerce defa oy
nandığı yerde! 

"Fraskita,, operet filminde en 
büyük kadın rolünü yapan, Jar • 
mila Novotnadır. lstanbulda ge • 
çen mevsimde "Boğazici ıarkısı,, 
ve "Fakir talebe,, isimli filmleri • 
ni gördüğümüz güzel sesli yıldız! 
Cazib, manalı bir kadın olan bu 
yıldızın, bu filmde pek muvaffak 

olduğundan bahsediliyor. 
"Fraskita,, filminde Jarmila 

Novotnadan ba§ka, sesile töhretli 
Kammerzenger Hans Haynts Bol
man, sonra Haynts Rüman, Hanı 
Mozer, Şarlot Doder, Rudolf 
Kari, Frantı Şafhaytlin, Maka 
Gülstrof, Grotl Vavra, Robert 
F alberg, Otto Glazer, Otto Şmöle 
rol almıtlardrr. Rejisör, Karl La -
macdrr. 

Filmin vak'asma gelince, bu, 
kısaca güzel bir çingene kızmm, 

genç bir mimarla ıevitmesi ve bu 
arada me§hur biT yıldız ohna11dır ! 

Jarmila Novotna, muhtelif yer
lerden aıksık davet edilen ve kon
ser vermesi rica edilen bir yıldız
dır. Fakat, bu yıldız, daha zi -
yade film çevirdiği için, konser 
vermesi hususundaki her arzuyu 
yerine getirmeğe §İmdi imkan bu
lamıyor! 

~fARZAN 

ren ısı, Eskısin in 
1 ekr arlan ışı ! 

Dünya yüzme §ampiyonlarm • 
dan Coni Vaysmüllerin İrlandalı 
yıldız Moriyn O' Salivanla birlik· 
te çevirdiği ilk film olan "T arzan,, 
filmi, bütün dünyada müthiş ali· 
ka uyandrrmıftı. Ekzotik bir yer
de yamyamları, vahşi hayvanlan, 
bu arada maymunlarla, fillerle 
içli dışlı olmu§ yakı§ıklı bir erke • 
ği ve onun sevgilisi olan güzel ka· 
dmı çırçıplak bir halde gösteren 
bir film, nasıl olur da müthit bir 
alaka uyandırmaz! 

Ondan sonra bu tarz, moda ol • 
du. Ba§kalarına da böyle film-

i ler çevirtildi. Diğer taraftan 
Coni ile Moriyne de ikinci bir film 
çevirtilmesi dütünüldü. Ta.sar • 
lanıı yerine getirildi .. lıte bu ikin· 
ci film, bu hafta "ipek,, ıinema • 
smda "Tarzan ve Sevg:lisi,, ismi 
altında gösterilmesine baılanan 

filmdir! 

Yeni film, gerçi mevzuu itiba· 
riyle eskisinin devamı gibi, ama 
bir bakıma ve hatta daha ziyade 
eskisinin tekrarı! .. Muhtelif saf· 
balar, hep ilk filmdeki safhaları 

göz önüne getiriyor. Dolayısiyle 

ıeyrederken, yeni bir çeıni, yeni 
bir zevk vermiyor!. 

l~~~lıın~~h~ılı~h~~e -~------------~h~-----------------··------~-----------------~--~--- - - - - - - - ---~~ kin evine, eski muhitine özlenti 
duyuyor. 

Kendisinin bu filmdeki e§İ, 
Harald Pavlzendir. Aletli Ma • 
car yıldızı F ransizka Galin bir
çok filmindeki e§i Pavl Hörbi • 
ıer de, bu filmde rol almı§tır. 
Pavl Hörbiger, kadınlarla hiç 
hıe§gul olmamı§ bir erkek rolü ya 
Pıyorl 

Bunlardan ba§ka, filmde El • 
friyde Jerra, Erika Glesner, 
Cuıtl Stark - Gttet - tenbaver 
\>e Jakole Tidke var. Bu eğlen· 
Celi filmin musikisi, böyle birçok 
filmin musikisini hazırlıyan Villi 
tngel - Bergerindir. 

Bahar Masalı 
Rejisör Kari Fröliş, hazırladı • 

'aı ''Bahar masalı,, isimli filmi ta
ttıanılamıştır. Bu, musikili bir ko
ttıedi filmidir. 

Beste kısmı Milde - Maysner 
tarafından yapılan bu filmin, 
''8 ahar, bana bir masal anlatb !,, 
lıUfteli dilde dolaşan bir şarkısı 
"ardır. 

()ymyanlara gelince Kler -
PuJcı Kanman, Mariyo Vetra, it Vüst, Liviyo Pavanelli, Hu • 

rt fon Mayerink, Jakob Tidke .. 

Garbonun Kaçışı! 
"llihi kadın,, ın fanilerden ne baıladıktan, yani ortalık karar • 

kadar kaçtığım uzun boylu anlat- dıktan sonra girmeği de ihmal et• 
1 mağa hacet yok. Greta Garbo, in- memif ... 

sanların gözüne görünmemek için Fakat, nasılsa gazeteciler ken• 
elinden geleni yapar. Bu hususta •

1 

diıinin orada bulunduğunu ket• 
elinden çok §ey geldiği de mu • fetmiıler. Locanın koridoruna ga
hakkak .. Tabii bu göze görünme- zete fotoğrafçıları ÜfÜfmÜf. Bu -
mek bahsinden filmde göze gö - nu farkeden laveçli yıldız, yüzü • 
rünüşü, hariç! nü mantosu ile örterek locadan 

Greta Garbo, mçın insanlar - çıkmıf, koridor boyunca kotmağa 
dan kaçar, neden göze görünmek ba§lamıı. Lakin, bu sırada mag • 
istemez? Onun bu hususiyeti, iki neziyumlar parlamıt ve yan ta -
suretle tefsir olunuyor. B'risi, ya- raftaki acayib resim çekilmif. it• 
radılıı itibarile inzivayı sever ol- te "llahi kadın,, m kaçıfı, böyle! 
duğu, diğeri de bu suretle daima Srası gelmitken, Greta Garbo
herkesin merakını uyandırmağı nun film hayatından çekileceği 
gözetmesi .. lıte bu yolda iki tef - şayia11nın veniden ortaya abldı • 
sir!.. Hangisi doğru? Orası belli ğmı not e rleltm, Bu şavia, kacıncı 
değil! defa olarak ortaya atılıyor. Orası 

Bu e§sİz yıldızın son günlerde belli değil!.. Sayı1ması güç bir 
başına gelen bir hadise, hayli me- §ey! .. Senelerden beri S!ksık orta • 
rak uyandırıcıdır .. Dolayısile kay- ya çıkan bu ıayia karıısında, la
da değer. Bu hadise, Nevyorkta veçli yıldız, susmayı tercih ve bir 
olmuştur. Garbonun cam sine - müddet ı.onra <la sayiavı filen 
mava gic'erek , "Kraliçe Krisf n,. teki? e er .. Yani tekrar film çe. 
filmin e ken in" ıe •re•mek iste . virir! 
miş. Tanınmıyacak tarzc!a kıyafet Şimdi de birçok kişi, vaziyetin 
değiştirmeğe çalışını§. Bu suretle böyle olacağına, eııiz yıldızm çok 
sinemaya gitmi§, bir locanın kö • geçmeden yeni bir film çevirece • 
§esine oturmu§. Sinemaya film line kanidir. 



kara, en ıvançlı 
b·r gününü yaşıyor 

lnkılib şehitleri saygıyla anıldı 

(Baş tarafı S UncU 111)'Tfada) 

Piyeste rol alanlardan Bay 
Nurullah Şevket, Berlin ve Mila
noda taganni tahsil etmi§ çok be
ğenilerek mükafat almış bir sa • 
natkardır. Geçen yıl yurda dön · 
müş ve öz soyda ilk defa taganni 
yaparak büyük bir muvaffakiyet 
elde etm"ştir. 

zel sanatlar akademisinden mezun 
Bayan Perihanın bu İ§e göstermiş 
olduğu muvaffakiyet çok göz çe
kiçi bir yüksekliktedir. 

(Ba§ tarafı 1 inci sayıfada) 

Askeri meraaim bittikten sonra C. 
H. F. genel ki.t:bi Bay Receb Pe
ker alkıtlarla karşılanan bir söy
lev söylemiş ve menküta§mı aç • 
mı§hr. 

PEKERIN SÖYLEVi 
"- Öz arkada§larım, bizim i

çin dünyalar değer kıymet olan ve 
başkalarının gözü ile de üstün de
ğerler ifade eden Türk inkılabının 
korunması yolunda batını vermiş 
olan koca yiğit Kubilayın ve onun 
iki yüce al"kada§I bekçi Ha~an ve 
Şevkinin isimlerini saygılarla an • 
mak için burada toplanmıt bulu • 
nuyoruz. irtica, kör taaasub, Türk 
inkılabını yok etmek için ta ba.ş
tanberi bütün vasıtalarını kullan
dı ve her çarpışta inkılabın yakıcı 
ve yaşatıcı güneşi altında eridi. Ve 
geriledi. Onların son döküntüle
ri ve artıkları sayabileceğimiz af· 
yonta ve esrarla sarhoş edilm:ı bir 
kaç serseri yurdun Akdenize açı· 
lan Ege parçasında, bu topraklar 
üzerinde Kubilayı boğazlamak cİ· 
nayetini iılediler. Kubilaya kas
tetmek onun şahsında. bütün ulu
darlığımıza kıymak demekti. Ha
l& şurada burada inkılab ilerle • 
melerini hoş görmemekte zarar ta
savvur etıniyen ve yeni Türkiyenin 
inkılabsız yafayab:leceğini sanan 
beyinsizlere rasgeliriz. Onlar kı
sa akıllarınca ulusumuzun eski düş 
kün iç hayatı sürerek yaşayabile· 
ceğine inanırlar ve bunu söylerler· 
Bu yalan ve yanlış dütünce, yal • 
nız kendiler'nde kalsa zararı bel
ki az olur. Fakat buna başkala • 
rını inandırmak vaziyetine geçin· 
ce bu fena fikirler söz haline ge • 
lince teşebbüs bir cinayet olur. Bu
nun bin bir belgesi vardır. 

her bakımdan ulusal varlığın o • 
nur ve haysiyetin korunmasını yü. 
ce Türk ordusuna güvenerek ver
miştir. Cumhuriyet ordusu geçir • 
diğimiz zorlu günlerde dı§ düş -
manlara ve içte ayaklanan mür • 
leci asilere karıı benzersiz batır • 
hk ve §eref imtihanları vermiıtir. 

Bayan Celile Tevfik Daniş; ls
vicrede ve Viyanada muhtelif mü
zik okullarında tahsil yapmış ve 
son yılda Atinada verdiği konser
de büyük muvaffakiyet kazanmış
tır. 

Bayan Celile En :s, Kölün de 
konservatuvarda taganni tahsil 
etmiş genç bir san'atkardır. 

Baleyi idare eden Bayan Lo
rette Herdinova Orta Avrupada 
tanınmış ünlü bir artisttir. 

Piyeslerde rol alan ve calışan 

Türk kızlarının kıymeti hakkında 
çok büyiik takd:rler ve ümitler 
beslenmektedir. 

Musiki muallim mektebi koro. 
sunu bu js için ha7ırlayan ve ida. 
re eden Bny Halil Bedi bu işleri 
Pra<Hcı. tahs'l etmiştir. 

KosFmleri vannn f ııtan1'ul r.n. 

Piyesler:n dekorlarını gene 
genç san'atkarlardan Bay Cevdet 
Ziya hazırlamıştır. 

Piyeslerin sahneye konuluşu ve 
idaresi hakkında kendileriyle gö
rüştüğüm Halkevleri kültür işleri 
amiri ve Den'zli Saylavı Necib A
li bu hususta şunları söylemiştir: 

''Eserlerin hazırlanmaSIJlda bi
zimle beraber çalışan değerli Türk 
sanatkarlanna karşı çok mü~c:;ek
kir bulunmaktayım.. Genclerimi
zin bu yoldaki muvaffakiyetleri 
bize derin bir kıvanç vermektedir. 
Bu arada bizden her türlü yardım 
ve imkanlan esirgememiş bulunan 
lstanbu1 Valisi Bay Muhiddin'e 
İstanbul fırkası reisi Bay Cemal'e 
ve İstanbul Halkevi teşkilatiyle 
İstanbul konservatuvar müdürü 
Bay Ziyaya tükenmez minnettar
lrkJarmu sunmak ve pnlann ala
ka 1anm burada anmak isterim. 

Sanatkarlammzdan büyük şey
ler ve eserler heldemekte cok isa
hııtli hııJ11nıl11"1.1mmm r-öriivoruz.,. 

apon sıyasası 
(Baş lıı ratı 1 tııd ıaayıtac1a) 

Taksimdeki elçilik binasında bir 
: 1·kadaşımızı kabul ederek kendi
. ne muhtelif işler hakkında be· 
anatta bulunmuştur. 

Japonya ile Türkiye arasmaa 
:car! münasebetlerin artması için 
le çok cmek!.harcamış olan . Vi· 
.mnt Muşakoji, önce yeni Japon 
elçis· nden bahsetmiş ve demiştir 
ki: 

"-Yerime gelecek olan M. T o· 
gu Gava, Japonyanm yüksek ai· 
\elerindendiP. Üç yüz yıl Japon• 
yayı idare etmiş bir aileye men
subtur. Babası otuz yıl ayan mec
lisi reisl'ğini yapmıştır. ikinci Ka· 
nunun yirmi betinde Kanadada 
Kebek' den kalkarak Londra ve 
Paristen geçerek buraya gelecek
tir. Buraya Şubat ortalarında gele
ceğini sanırım.,, 

Yurdumuza aid duygu'arı 
r - Memleketimizde kaldığınız 
müddet zarfındaki edindiğiniz 
duyguları öğrenebilir miyim? 

"- Ankarada elçilik itimatna
memi ilk verdiğim zaman, Tül"ki
ye ile Japon ticaret yolunda bazı 
güçlükler vardı. Fakat ben o ka
naattaydım ki iki tarafın hüsnüni
yetiyle bunlar biryana atılabile
cekti. Nitekim öyle oldu. Nisan· 
da Türk . Japon ticaret muahede
si tasdik edildi. Meriyete geçti. .. 
Bundan üç gün önce de takas esa
sı üzerine Türkiye ve Japonya ara 
sında yeni bir ticaret anlaşması 
aptık. Hatta değerli Dış Bakanı

~ız Bay Tevfik Rüştü Aras, yeni 
soyadım ilk defa olarnk bu anlaş
ma kağıdına atmıştır ... 

Türkiyeye gelmeden önce, Tür
kiye Cumhuriyeti hakkında malU· 

atım vardı. Memleketleri etüt 
m k . 
etm:ştim. Bu suretle, memle etı-
nizi, daha gel:b görmeden önce 
sevmeee baslamışbm. 

Bir mü"ahid ınfatiyle geldim. 
Ve bir sene kaldıldan sonra bu • 
gün sal':!de eı.'inden ayn düsen bir 
r.şık gih: ayrılıyorum. Gerçekten 
bu ayrılış anında içimde b"r esef 
duyuyorum. Fakat tecrübe gös • 

teriyor ki, bu esef, sonradan in -
sanın kalbinde unutulmaz bir ya • 
digar olarak kalrr ... Benim kal • 
ibimde de bu ayrılık esefi, Türki • 
yedeki me~ud hayatımın unuta • 
mıyacağım b:r hatırlatıcısı olarak 
kalacaktır .. Burada Cumhurreisi 
Büyük Kemal Atatürk, General 
ismet İnönü ve bütün kabine er
kaniyle yaptığım temaslardan çok 
mütehassisim .. 

Gerçekten, liderleriniz, çok 
kuvvetli, kabiliyetli insanlardır. 

Türk m:lleti, böyle idarecilere sa
hih olpıakla ciaden tebrike de-
ğer ... ,, 

Vaşington muahedesi 
- Japonya V~ı;ington bahri 

muahedesini feshetti. Şimdi na
sıl bir yol tutacaktır.? 

"-Japonya Vaşington muahe
desini feshetti. Çünkü onun esas
ları bugünkü vaziyete uymuyordu. 
Fakat bunun yerine bugünkü va· 
ziyetlere daha uygun ve karıılrklı 
anlaımak istediğimiz bir teklifte 
bulunacağız. 

Donanmada umumi hacım öl
çüsünü tesbit etmek ist'yoruz. Me
sela bugün bizim bütün donanma· 
mız 800.000 ton büyüklüğündedir. 
Biz azaltmağa taraftarız. Her 
devlet, bu umumi hacım öküsünü 
müsavat prensibi üzerinde tesbit 
ettikten sonra istediği gemileri ya
pabilmelidir. 

Her devletin kendine mahsus 
ihtiyaç ve şeraiti var. Mesela A • 
rnerika büyük gemi yapmak isti • 
yor, lng"ltere kruvazör ietivor .. 
Bizse, tahtelbahir istiyoruz ... Fa • 
~at bu düşüncemiz henüz bir ne • 
ticeye varmış de1ildir. Henüz ka • 
bul olunmamısfır.,, 

Sov et - Japon mUna· 
sebetleri 

- Sovyet ve Japon münasebatı 
h~kkında ne ders"niz?. 

"- Şark Çin demiryolları me
selesi hal'olunduktan sonra vazi
yet aydınlanmıştır ... 

Ortada bazı teknilt güclükleri 
varsa da onlnr da iki taraf m iyi 
niyetiyle elbette başarılacaktır. 

Arkadaılarım, inkı1ib kurbanı 
Kubilay Türk halk çocuklarından 
biriydi. Fakat o aynı zamanda o
muzlannda Cumhuriyet ünifor • 
ması, kafasında inkılab ışığı ile 
bir zabit ve bir muallimdi. Onun 
bu iki varlığı üzerinde de ayrıca 
durmak gerektir. 

Türk cumhuriyet ordusu, yer 
yüzünün bütün zabitleri içinde 
savaş değeri bakımından, b~tün 
bir varlıktır. Fakat o, Türk top • 
raklıırının kurtarıcısı olmak bü • 
yük vasfından başka Türk mille • 
tinin uyanık ve onurlu koruyucu
su olmak vasfına da malik bulu • 
nuyor. Yeni hiçbir rejimin devlet 
sistemi yapılan inkılabı kendi 
resmi ordusuna milletin özü de • 
mek olan orduya emanet edeme • 
miştir, edemiyor. Her yeni rejim 
bu yükümünü ordu dışında bir ta
kım milis kuvvetlere veriyor. Biz 

Ancak kara görmek ist'yen bazı 

bedbinler yokyere birçok §eyler 
düşünüyor, icad ediyorlar ... Ha· 
kikatte her şey yolundadır. 

Japonyada herkes benim gibi 
düşünmüş olmasa bile, hakim o -
lan fikir, bizim gibi düşünenlerin, 
sulhseverlerin fikirleridir.,, 

- Her hangi suretle tekrar gel
mek niyetinde misiniz? 

"- Ankarada yeni bir Japon 
elçilik binıısı yapmak düşüncesin· 
deydim. Hüık\ımetime yazdım. Büt 
çede müsnid para varsa ve bu bi
nayı yapmağa imkan olursa gelib 
merasiminde bulunmak isterim .. ,, 

Vikont Muşakoji, bir zaman • 
danberi 1stanhulda bulunan Mos
kova Japon elciliği müsteşarı ile 
hirlikte g'tmiştir. Müsteşar, Bel
gradda aynlacak ve yeni elcive, 
Bükreste, Berlin Japon el<'iliği 

mfü~tesarr mülaki olarak birlikte 
Berline gideceklerdir. Kendisine 
iyi yolculuk clileıiz .. 

Arkadatlanm. 
Size bu konuımadan f aydala • 

nıb söylemek istediğim bir başka 
ve ince hakikat vardır. Sosyal 
bünye bir fizyolojik bünye gibi • 
dir. En yüksek sağlık halindeki 
vücutlarda bile baz! zararlı mik • 
roplar yatar, fakat bünye toptan 
sıhhatli olunca sağlığı koruyan 
müsbet mücadele unsurları bu 
mikropların zararlarını üretmesi • 
ne meydan vermez. Bir sosyal 
bünye içinde yanlış düşünüşlü ka
ra görüşlü bir avuç insan büyük 
varlığın temiz ve ileri vasf mdaki 
kuvveti bozamaz. Biz sosyal var • 
lığımıza bu genel görüşle bakarız 
ve bu bakıt bize varlığımızın sağ 
esen ve içinde her fenalğı yok e

decek kadar kuvvetli olduğunu 
gösteriri. 

Ar'kadaılanm, 
Yakın bir geçmitte bu toprak • 

larda yıldırımlar çaktı, gökler yı
kıldı, yerlerin sarsıntısı içinde is
tila yangını ate§leri bu ufukları bü 
rüdü. Dört yıl önce gene bu top
raklarda Kubiliyı öldürenler o 
vakit susuyorlardı. Susmakla da 
kalmıyorlardı. Bu geri zihniyet 
kurtulu§ için ayaklanan yurddat· 
lan susmıya teıvik ediyor ve düt· 
mana teslim olmaları için fetvalar 
çıkarıyordu . 

A~kadaşlar, 
Bu kuvvetli yağmur altında 

Kubilaym · qıanevi varlığı önünde 
gösterdiğimiz bu toplu ve taıkın 
manzara kara günlerin bir daha 
geri dönmiyeceğinin en kuvvetli 
teminatıdır. Yurdun her köşes?n • 
de f rşkıran yeni il ri hayat aynı 
teminatın tamamla ıcı birer par • 
çasıdır. 

Kubilay için sızı duyanların ,u 
anda bütün acılariyle çarpan yü • 
reğimle ve batirlliğini uzun yüz 
yıllar ya§atacak olan eseri bizim 
neslimizin ve yakın çocuklarıınız
la ve uzak torunlarımızın ibret 
gö:ı'er'ne açıyorum.,, 

Bay Pekerden ıonra Bayan tf. 
fet söylevde bulunmuş ve söylev· 
ler bittikten sonra menkütaşma 
yüzden fazla çelenk konulmuştur. 
Merasimde on binden fazla insan 

bulunmu tur. 

ANKARADA DA KUBILA Y 
lHTIFALI 

Ankara, 26 {Kurun) - Hal • 
kevi Dil, Tarih, Edebiyat komitesi 
Kubilay ihtifalin büyük tezahür • 
lerle yaptı. lhtifalde pek çok ka. · 
labalık bulunuyordu. 

T op1antıyı komite başkanı bay 
Hıfzı Oğuz açtı. Afyon saylavı 
bay izzet Ulvi, bay Kr.zım Nami, 
bay Aziz Enver, bay Behnan söy
levlerde bulundular. Kubilay, say~ 
gı ve takdirle anıldı. 

Şehrimizde KubHay için 
ihtifal'er 

lnkıli.b ıchidi Kubilny için Oniver • 
ıite ve Haikevi aalonlannda dün ihti • 
faller yapılmııtır. 

Saat on üçte baılıyan Oniveraite 
salonundaki ihtifale bütün Üniversite • 
liler iıtirak ehnişlerdir. Burada çok 
heyecanlı ıözler aöylenilmiı, Kubila • 
yın hatrraaı saygı ve takdirle anılmıı • 
br. 

Halkevindeki merasim de lıeyecanh 
olmu,tur. Şehir Meclisi azasından ba • 
yan Nakiye, Kubilay hakkındaki duy • 
gulannı anlatarak, demiıtir ki: 

- Kubilay, buglin Menemende an " 
dacı açılan ve üç gündür yurdun dört 
bucağında sanı önünde el bağlana_n, adı 
saygı ile anılan bu değişim şehidi he • 
pinizin bildiği gibi ihtiyat zabiti bir 
genç, bir öğretici idi. 

Kubilay; Menemen alay karargahın· 
da bir takım zabiti idi. Yanındaki 26 
askerle Alana geldiği çağda çevrede 
toplanan halkın düzenini kurmak için 
askerleri sokak ba~Jannı brrakarak ken· 
disi bu kaytak yobazı ele geçirmek için 
üzerine atılmı~ ve azgınlardan birinin 
kurşunu ile göğsünden vurularak yere 
düşmüştU. 

Kubilay; Rahat uyu.. TUrk yurdu 
yılanlara yem vermiyecck, yol vermiye· 
cek Kubilaylarla doldu. 

Doğru diye inandığın ve yolunda 
can verdiğin değişimin korunmak yU • 
kümü daha kimler~ verildi biliyor mu· 
uun? 

Bilirsin. Sen bunları kurtuluş sava • 
şında da görmüştün. Bugün koruyucu· 
tar arasında anan da var, karın da var: 
kız kardeşin, kızın da var.. Sen rahat 
uyu .. ,. 

Davan Nekiyenin söylevinden ıonra 
bay Münir Müeyyed Bekman; (Kubi· 
lay gününün duyumu) adındaki ıu ıi • 
irini okumuıtur: 

Altı okun, altı ucunda da ben varnT' 
Ve gerilmİ§ yayımdan, bora gibi 

kopam1'• 
Ülküm için. 

Kanlı, acıklı bir türkünün 
Ko§uğunu çalıyor bu kopuz. 
Yirmi üç kanunuevvel bin dokuz yÜZ 

otu%t 
Bir ağıt günü değil, 

Ülküye vanş günüdür. 
Gözünün yaıım sil, ana!. 
Ülküye can verenlerin, 

Tutulmaz yaaı. 
Kubilaym kopanlan kafası, 
Bağırıyor, sana: 
- Kopan ben değilim, 

Geriliğin yasa11. 
Bir ahlı,, 
Devrim ıavatında bir yanıbr 

Bu çıkıı 
Durma!. 

Kopsa aa Saha binlerce lcafa 
T~biat yaıaamı bile tanımıyacak 
Akacak 

Yolunda, yıkarak engel? erini, 
Değiıtirae de "bir gün acun yerini, 
Yeni, doğuıa da kök olacaktır. 
Atatürk kaynağınm verimi. 
Altı okun, alb ucunda da ben vartııl 
Ve gen1mit yaynndan, bora gibi 

koparıtı'lt 

OJküm idn. 

ltallya - Habeş 
ı Bae tıtratı ı tııd sayıtada> 

Diğer taraftan, İtalya elçiliilı 
ltalyan kıtalarımn Habe§ topr• -
ğmdaki harekatı haberlerinin • -
sılsız olduğunu bildirmektedir. 

Londra, 26 (A.A.) - Habe -
şistandan gelen resmi bir tebliie 
göre, ltalyanlar Af dulu işgal et -
mişlerdir. ltalyan tayareleri Cllrt' 
logulide Habe~ kıtalar,ımn üzeritl" 
de dolaşmaktadır. 

Habe§ maka.mları yeni hadi•e
lere sebebiyet vermemek jçin e 

1 

mir almı§lardır. 
Tan gazetesinin Roma rnuhıa' 

biri, ltalyanların ~abet iddiası~ 
karşı aldıkları vaziyete dair 21 ;; 
rincikanun tarihinde, a§ağıd •1• 
haberleri telefonla gazetesine bt 
dirmiştir: , 

İtalyanların Valualde yerlet , 
.miş ve Habe§ imparatorluğu i.r t" 

rilerine doğru 100 kilometre~ e ,, 
temiş bulunması hakkında ~ , 
heı hükumetinin bildirinıi, Jt tli 
yan siyasal mahafilinde ha>:"~o1' 
karşılanmı§tır. İtalyanların bı ıs, 
senedenberi bu havalide bul~ 
mut olmalarmı HabeşistarııJ1 ,. , 
cak şimdi görmüş olması pe1'. 1 I ' 
rib sayılıyor. Senelerderıberı i' 

tıar 
talvanlar, bu havalide kufU ,-
§İni kolayla!ltrnnıtlar,. e~~er ;: f' 
muşlar, müdafaa işlerı ~ucu ..dl -. ~•r tirmisler hatta bir radyo ıs 
nu bile kurmuJlardır. 
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vvetı nın ir mihanik tabiri in'in küçük bir yazısı çıkmııtı. Bu 

~:uğ~h u ~kilkazenl~ içti~ai bir hük- yazıda mevzuu bahsettiği bir ista- Kaı~ınlar .d 
ta u~~aan. ... ıyelerıyle d':Varmkı· tiı~iği °;1ıyorum. lngilizce Recent '-.il ı a m 010 n malı mı ? 
I §acagrm zannına uşece • Scıentfıque and Technical ve Na- ... 
el' \'e iht:malki kemmi mukadde- lure mecmualarından ld ... b K 
:~ileva;.finetayicevann~k'.stl- istatistik1931 ıeneıinde

8 

~~tU:: ocasını zehirliyen bir kadının asıl-
ı ere e ılen taarruzlara ımtııa· dünyada lte§rolunan 3227 ilmi -
~'fl okumadan yazımın kıymetini eserin (Riyaziyat ilimleriyle kai - . ma .. sın dan dolayı çıkan bı•r mesele 

hmine kalkııacaklardır. Fakat nat ve tabiat ve tatbikatı ilimleri) 
~J_UCu1ardan bu tahminler~ni, milletlere tevzii suretini gösteri. . Bır kaç gun evvel lngilterede 
"kdıre kadar çıkarmamalarını ri· yor ve !U nisbetleri veriyor. kocasını zehirliyerek öldüren bir 
ct ederim. Ben mevzuum için ~ . kadın asıldı! Ve bu kadının asıl • 
ltlü~asib gördüğüm bu tabiri mi- lngiltere 1488 ~ ması üzerine ikide birde tazele -
hanıkden sade bir mü,abehat do- Almanya 1138 35 nen bir mevzu yeniden ortaya a. 

ı_Yısiyle istiare ettim. Amerika 446 11 tıldıı: 
Mihaniktde zinde kuvvetinin Fransa 173 5 Kadınlar asılma1r mı? Asılma -

a. malı mı?. 
"!&ğı yukarı manası §Udur. Avusturya 18 0,5 Bugün lngilterede halk, kadın -

kütlenin kendi hareketine kar· lalya 16 O,S luın asılması aleyhindedir. Se -
!ı gelecek her türlü mukavemeti lsviçre 15 o,5 kiz yıl önce Edis Tomıon namın. 
hale edeb:Imesi için toplamış Holanda 11 o,4 da bir kadın asrldığı zaman, hallt 
Oduğu 'ktidar yekunu, benim de Diğer memlekeler 22 0,7 b h·d' . d . b u a ıseyı erın bir sızlanışla kar 
ahsedeceğim mevzuun ana hattı 3227 lOO tılamıpı. Sebebi, bu kadının dar-

bir milletin :stikbal akı•ında dai- Mösyö Moren Fransaya dü§en . k :r ağacına gıtme ve darağacına 
llla kar•ısına rıkacak manialar • nisbetin azlığına teessüf etmek1e d ır :r çıkmak hususunda e'i görülmemi~ 

:r ır or u goatermesi, onun için 
b
an gerebilmesi canlılıg" a bir ölçu·· beraber keyfiyet itibariyle en iyi b' k k . 
tılm:ık olacaktır. Aradaki mu" • eserlerden idüğüne ümitvar ol • bu kadının sinirlerini yatıştmnak 

!:\b ~h~t ise oldukça barizd:r. duğunu ileri sürmekte ve memle- ve uyuşturmak lüzumunun hası' 

M 
ketinde okuyucuların azlığından 

evzuuma yaklatmak için bu olması idi. 
'niişabeheti biraz daha şümullen • 9ikayet etmektedir. Kadın bir zehirle uyutuli biı 
~İr~:eğim.. Zinde kuvvetinin ço- Bir taraftan eser yazmakta di • hale getirildikten ıonra cellat ta
t<\lnıası, he.rcl:et eden cismin Şerkamlığa kıymet vermedikleri rafından sırtlanarak darağacma 
•Ur'atinin yüksek olmasına bağlı - iç:n alimlerine teessüf eylediği götürülmüf, ve gene korkudan 
dır. Sür'at yükseldikçe zinde gibi diğer taraftan ilim mevkile • kıvranarak, bağITarak ve yalvara· 
ku\'veti sür'atin mürnbbaiyle mü. rinin temin ettiği refah derecesi• rak asılmıştır. 
l~nasib olarak çoğalmağa baılar. nin azlığından dolayı alinıter çok Bu manzara ve hadise İngilizler 
~~aba bir cemiyetin müsbet bir vazife almak mecburiyetinde kal· üzerinde çok fena bir tesir brrak
~~nde kuvveti için de böyle içtimai mıt olmalarına da teessüf etmek· tığı için idam hülanünün kadmla-
ll' yük:ıe!tme ıür'ati dütüne - tedir. ra tatbik olunmaması cereyam ol· 

ltıez miyiz? Tabiid~r ki doğrudan ·doğruya dukça kuvvet1enmif, kadmlann, 
Hiç ~üphe yok ki bu sür'at o statiıtiğin verdiği nisbet bizim a· darağacı karıııında erkekler ka • 

ltı.illetin alıb götürdüğü ilim ha- radığımız sür'at nisbeti değild!r • dar cesaret göstermedikleri anlatı 
~ulesinin sür' o.tinden hatka bir Eserlerin ke5'fiyetini büyüklük ve larak bu cezadan affolunmalan li. 
\ty olam

3
z, Bu halde ilme bir ha- küçüklüğünü de nasan dikkate al- zrM seldiii ileri aürulmüftü. 

>' ı mak lazımdır. "' "' :,. 
~l(et, bir tahavvül mikyası bul - Bir de nüfusa göre diğer bir n:•- . 

bete irca edilmelidir. Böyle bir 
ircada Avusturya, lsviçre, Holan • 

Kadmlann ölüm kartııında 
~k ve bu mikyası zamanla~tır
~k, kıymeti muayyen bir müd • 
dtıt zarfmdaki tahavvül miktan • 
Ilı almak lilzımdır. ilmin hare· 
~i veya sür'ati ilim varlığı de -
~ek değildir. Bir milletin bilgisi 

)~kfınu ne kadar yüksek olursa ol· 
~b. ıab:t, hareketsiz bir bilği ha
~de kalroıtsa o mil1et., akısını 

1'betmif, tutukluğa bel bağla-

i11tır. ilmin ıür'ati kendi varlı· 
rı.rn daima artması daima büyü • 

'-ltai denıektir. 

danın niabeli oldukça yükselir. ln
g:liz biblografçıları son 22 eser • 

den bizim için birteY kaydedip 
etmediklerini bilmiyorum. 

Yukandaki mülahazalara göre 
nisbet ne kadar değ· şirse değ:şsin. 
Şu muhakkaktır ki bizim muka • 
yese esasına göre netice bq dön • 
dürücü bir neticedir. 

Bunu ikinci yazıda göreceğiz .• 
M. Fatin 

Oüııdeıtıı.. Siya.il Gazete 

~ ~~ artmanın, bu büyümenin en 
lıg, en açık zamanlanmıf mik • 

~ıı ise o mittetin her sene kendi 
~umi kütüphanesine ilave ettiği 

i eserlerdir. tat.anbuJ Anksr• caddesi. (VARiT> yurdu 

~ llıni eserlerden maksadımız "0- ~·,,.Ef'OS NU!IARAl.ARJı 
~u kat'iye - Seciences vraite,, Yazı ıeıert teıetoou: ıc:ne 
il~ ·ı tdare teıeıono : ı.:no 
11... ~ı en ve fen fakülte1erinin ve 

korkak ve erkekler kadar cesa -
retli olup olmadıklan iddiası, üze
rinde duru1mağa değer. 

Çünkü bunun aksini iıbat eden 
deliller pek çoktur .. Ölüm karşı -
ımda titremiyen, yrlmayan ka • 
dınlar saymakla tükenmez. Jan 
Dark bunların birincisidir. Mari 
Antuvanet, feci akibetini zerre 
kadar korku göstermeden karşıla· 
dı ve siyasetgahı çevr~eyen as • 
kerlerin ortasından lakayt geçerek 
bağıran, çağıran, köpüren kala • 
balığa aldırıı bile etmeden ve sar· 
sılınryan cesaretle batını ölüme 
uzattr .. 

Madam Rotan darağacının ayak 
ucunda aklından geçenleri yaz • 
mak istediyse de bu dileği yerine 
getirilmedi. Faka.t bu kadm bü
tün düıüncelerini unutulınıyan biT 

Bir temsilde cörülen: Jan Drak 

cümleye 11ğdrrmağa muvaffak ol-
du .... 

Madam Rotan hürriyet ibide • 
sine bakarak acı acı bağırdı: 

"Ey hürriyet! Senin namına 
neler yapılmıyor!,, 

Daha sonra Madam Rolan ce1· 
lit (Sanson) a sıra itibariyle öne 
almmasını rica etti. Ve Lamarche
ye ölmenin ne kolay olduğunu gös
termek istediğini ~öyledi. 

Cellat: 
- Hayır, ·aedi, emir hilafına 

hareket edemem! .. 
Fakat madam israr etti ve : 
- Bir kadının son ricasını red

edemezsiniz ! 
Diyerek celladı kandırdı. 
lskoçyahlar kraliçesi Mari de 

darağacı üzerinde zerre kadar 
sarsılmadan öldü. Onun maiytin • 
dek\ kadınlar ağlıyorlardı. Krali • 
çe Mari onlara bakaralt: 

- Ağlamayın! Dedi.. 
Sonra bunlardan birine: 
- Dostlarıma deyin ki tanı bir 

katolik olarak ölüyorum! 
il/o ~ 16 

Görülüyor ki kadınların ölüm 
karıısmda gösterdikleri cesaret 
erkeklerin cesaretinden geri de • 
ğil, belki de ileridir. O halde ka • 
dmlarm cesaret•iztiğinden hah· 
sederek erkekler icin avn, kadın· 

lar için ayrı bir kanun yapmak 
doğru olamaz .• 
Kadınların icabında erkekler 

kadar, veya erkeklerden fazla 
tiddet ve zülüm göstermeleri, en 
tüyler ürpertici cinayetleri irtikap 
etmeleri, erkeklerle kadınların ' 
ceza bakımından müsavi görülme• 
lerini, müsavi sayılmalarinı istil -
zam eder. 

Hele fngilterede ıon katil cina• 
yetini yapan kadın, kocasını strık
nin ile zehirlenmit bulunuyordu. 

Bu tekilde zehirlenen intan, en 
korkunç istiraplara uğrayarak can 
verir. 

lngiliz kadını strikinini kocası 
mn yemeğine koymuf ve bu adam 
ölümlerin en acısı ile ölmüıtür. 
Darağacma çekilerek ölmek, bu 
tekilde zehirlenerek ölmek yanın· 
da, o kadar korkunç .,e acı değil· 
dir., 

Katil davalarında nıaktuller, 
gözden uzak olduktan için, gö -
nülden de uzak kalırlar ve onnn 
için öldürülenlerden fazla öldü -
renler hakkında merhamet hisse -
dilir. 

Fakat adalet huna müsft.a.de e • 
demez. Adalet, cemiyeti katiller· 
de korumak i&ter. 

Halbuki katiller hakkında mer· 
bamet duyUlacak olursa öldürme 
iti kolaylaıtırılmıf olur. Hele er -
kekler asıldığı halde kadınlar a· 
11lmıyacak olUTaa, katil cinayeti 
erkekleri için daha çok tehlikeli, 
kadınlar için daha az tehlikeli bir 
hale getirilmi9 olur. 1 

Aaı1mak, korkunç bir ıeydir. 
Fakat öldürmek daha korkunçtur. 
Erkek yeya kadın katil, yaptığı 
öldürme karşılığı a•ılmıyacaemı 
anlayacak olursa, l<atil cinayetiıoi 
yapmaya daha fazla cür'et göıte • 
rir. 

Katil kadın,ara, katil erkekler • 
den fazla merhamet göstermek di· 
leği, akıl ve mantıktan fazla hisse 
dayanır .• 

Onun için yatnız bir cinsi aarl • 
maktan istisna etmek doğru ol • 
maz. Ya hep ftJlll. hiç, en isabetli 
kaidedir -

ö. R. 

~lıteknik!erin derslerini tetkil e- Tetsraı :=::::utnııN;- ~Vilrr) 
~ ilimlerdir. Jnsan tabiat sa • "noNJD BEDELLERi: ''U 1 1" • 1 ? ~~i;::~;:!::~:~::;t~!: ...... ~:...... .,:-·:.. çan ote,, ayyaresı nası yandı. 
'~!erinden kurtularak gayri : :;::: :: : •: : F 

1 
"Uça~ otel,, ad?'~a b~k bir Tayyare bunu da başarıyordu. Bir yerde bir karalb gör:iildü. Tayya. 

lı,,i dud kudreinden koparabildi • ı .,.. ,.. • soo • e emen • tayyar:ıı~~ .. Sunyede ~ok kumsa~la~, kayalıklar, dar bo- reler mümkün olduğu kadar aşa • 
) kendi menfaaine çevirebili. RAN UC'RETl..E.Hlı kazaya ugrayıb duştugu yazılmış- gazlar geçıldı. Fakat birdenbire, ğıya inerek bunun aranılan "U • 
~~· Bu halde riyaziyat ile kainat nca11 uıuııarm uıuı uyıtallLJ'Ulda un- tr. Son gelen Maten gazetesi bu müthit bir fırtınarun geleceği an- çan otel tayyare · ld ... '~ k . ... . " sı o ugunu, par 
ı. ı.biat bilgilerinden ibaret o- Um1 so kunıştan tıqıar. nır ayıtada 2so aza hakkında şu tafsılatı ven • Ia,ıldı. çalanmıf, kömürle•mi• bulundu • 
"" L kuruşa kadar cıkar. yor: .,. .,. ~- ~1 uu esas ilimleri diğer bütün Tayyare Bağdatta bekleniyor· ğunu büyük bir teessürle gördüler. 
:'Qı e • 1 BUytık, fazla, devamlı Uln nrenlere alt T · 700 b · ku \~ r ıçin mütehavvil müstakil ayn'""'"' ,,,_ . ayyarenın eygır vve • du. Herkesle büyük bir heyecan Tayyarenin yıldırım isabetin • 

'ruı etnıit oluyoruz. ....,mıı """'""".., ,...., 
10 

""""'"'· ı tinde iki Wrigt Cyclon motoru vardı. Tayin edilen saatle görün. den düıtüğü tahmin ediliyor. Yol-
liıı· lııi diğer ilimlerin yükselme. KIJÇllH il.ANI.AK• 11 vardı. Londra • Melburn yanşına memesi biraz can sıktı iıe de ge. cular, yanmıs, kömür haline gel • 
l~~.~~ yükıelme3inin husule ge •

1

' Btr detıu.ı so. tkJ dc•uı l50, nı;: detam 
6

:1. ıj iştirak etmi§ ve ikinciliği kazan • cikmiş olmasına ihtimal verildi. mi~!erdir. Mütehassıslar bu hu • 
,., kudreti ülilmu kat'iyenin dört . , ,.., '•.,on • .,,., ıoo ••ru••••· mıflı. Bu defa Felemenk Hindis • Ufku arayan gözler, ara sıra onun ıusta liizım gelen tahkikatı yap. 
)bı.... elınesine t&bi kılmıt bulunu • 

1 
Uc aylık ııruı verenıertn bir defası mcrca· tanına noel postas,nı götürmeğe hayalin! görüyor gibi oluyorlardı. makta, felaketin vukuuna ıebeb 

-•q oe.ııdlr Ol\rt ııatm gecen UAnlarm fazla d J ı.u •. Amk bu mikyasla bir mil. •••••n ..... ,,.,... ..... """' memure ilmitti. çinıle pilot Ka· Saatlece beklemek bir netice olan amilleri aratlrmıaktadırlar. 
"-'~~inde kuvvetinde bir kıymet rasottan ba~ka bir telsiz telgraf vermedi. Nihayet bir kazadan, 
~•liriz.. :::ımna .. ım:rmm:m::::r.::::::::::::::::::•:: memuru ile üç yolcu vardı. Bun- yahut herhangi bir hadiseden kor- Göz Hekimi 

• • • ı" Dit hekimi Ü lardan biri, Batavya üniversitesi kulmağa ba,Iandr. Bunun üzerine Dr. Şükrü Ertan 
~9!2. leneıinde Franottca Re- Hüsnü Mustafa ~ profesörlerinden Vatı idi. tayyare:vi aramak idn yirmi tay. Babıll~ Ankara caddeoi ""' 60 

.'lcıentifique mecmuasın.ın 14 n lst. Aksaray Valide C3mİ :. Tayyare Kahireye gelinceye yare yola çıkanldı. Bunlar Suriye Telefon: 22566 

llu.Jaa.mcla Paris Fizik arz 11H•••••k•a•r'İl'•"•"•d•a••aıım.:Üı' kadar her§ey iyi gitti. Fakat Su· çölünün her tarafını aradılar. Rut- !alı günleri meccanendir •• 
riye çöllerini geçmek mesele idi. bah mevkii üzerinden reçerken L.ill•••••••••lllm•m'= 



Kirli yorganlar 

G:~:~~d::~:.~::f~yor· I 
gaplar kirlenince onların artık ite 1 
yaramadığını zannederek ya hal· 

1 
lac:.a verib dikişin' aöküyor, yeni 
yüz geçirterek diktiririz ve yahut 
atarız. Kirlenen bir yorganı yeni
den yüz geçirterek diktirmek mas-
raflıdır. / 

O yorgan yıkanına yeni gibi 
olur. D:kiş1i bir yorr;anı yıka · 
mak iac, yüzü beraber dikili bile 
olsa, zor bir ıey değildir. 

Y orgnmn evvela, iyice bir değ· 
nekle vurularak ve fırçalanarak 
tozu çıkarılır. Ondan ıonra di • 
ki~lerinde sökük olup olmadıiına 
bnlı:ılır, sökük yerleri yıkanITken l 
biisbi"tün açılmasın ve içindeki 
pam::ı:Iar topak haline gelmesin 
diye ... 

Bir alqam evvel yorgan bir li · 
ğen içinde ılık su ile ıslatılır, bu 
ılık ıuya bir avuç bora~ atılır. 

Yorgan bütün gece o ıuyun 
içinde kalır .. Ayni zamanda 
1-1,5 kilo kadar çöven 10-12 

1935 Matbuat Almanağı çıktı 

içindekiler 
1935 de neler olacak? - Yarınki h.ırb ·Eski ve yeni gazetecilik 

lktııadi buhran ne zamana kadar sürecek? 
Abi4lıl Daver, Ahmed mdayet, EreOmend Ekrem, Muharrem Fe~, Refik Ahmed 

8dlm Sım'nm yuılar. 

Kültür, ııhhat, ev, ilim, dünya, spor, sanat bahisleri, ameli 
hayat bilgileri, f aideli malQ.mat, hanımlara. el itleri ve saire ve sa
ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

Her kitapçıda bulunur. 

İstanbul 8 üncü icrasından: İstanbul 3 üncü icra memurlu-

Mahçuz ve paraya çevrilmesi ğundan: 
Mahçuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer 6200 liralık bonoların i-

Sancı hissettığinizde 
Kendinize bu suali sorunuz: 
Bir uzvunuz bir yere Ç&rpbğı 

veya burkulduğu anda hemen 
sevki tabii ile o yeri uvmağa bq
larsınız. Acaba niçin böyle ;yap
tığınızı biliyor musunuz? Bunun 
manasını pek az kimsel~r bilir. 
O yeri uvarken kanm tehacü -

1 müne ve bu suretle aancdanan 
1 mahallin etrafına fazla hararet 

tevlidine ıebeb olursunuz. Fakat, 
DAiMi bir tedavi temin için o 
)teri yalnız uvmak kifayet etmez, 
hatta bir mayi ile bile kafi değil. 
Çünkü, tebahhur eder. Mayiler 
harareti temadi ettirmezler. An
cak daimi bir tesir tahtında ida
me edebilir. Allcock usulünü tat· 
bik ediniz: Ağrıyan mahnlle de
likli bir Allcock yakısı koyunuz. 
lstirabınız hararet tesirile derhal 
sükun bulur. Allcock yakınnı ar
zu ettiğiniz kadar zaman cilt 
üzerinde bulundurabilininiz. Hat 
ta itinizden geri kalmağa bile 
lüzum yoktur. Siz, işinizle met -
gul iken Allcock yakısı da ıizin 
için çalıtır. Hararet tevlit etme
leri itibarile Allcock yakıları Bel 
ağrıları, romatizma, nevralji, a • 
dale sertliği, böbrek ıancıları ve 
soğuk algınlığını teskin ve tedavi 

1 ercüme Külliyatı 

SAFO 
Alfona Do de - Haydar Rif at 

100 Krı 

--------~ -----------· 
Aile Çemberi 

A. Maurois - l. H. Alitan 
100 .KJ'Ş ------· 

·--=·-~· Ticaret, banka, borsa 
:kt. Dr. Muhıiı Etem 

7~ krt ----. :----:· 
Deviet ve ı tilô.l 
Lenin - Haydar Rifat 

'76 kıt ·-------- ------· 
Sosyalizm 

K. Kantaky - Sabiha Zekeriy• 
75 krt , 

---=------__,..,_> __.. 

·-------}. Rasın Külliyatı I 
Ahmet Ret it - H.Na%ım 

75 krt ·------- --------
eder. Bütün eczabanelerde 40 , .. ____ _ 

kuruta ıabhr. işçi sınıfı ihtilali 
MOHIM: Taklitlerinden aa • Lenin - Haydar Rifat 

kınmak için Kartal markalı ve eo kl"I 

kırmızı daireli ALLCOCK yakı- -----
larmı muainen isteyiniz. 

(2924) 8054 

litre su içinde kaynablarak bütün mukarer muhtelif erkek ve çocuk 
gece 'bırakılır. Sabahleyin yorıari elbiseleri 30 birinci kanun 934 ta
liğenden çıkanlarak ıuyu hafifçe 1 rihine müaadif pazar ıünü aaat 
sıkılır. Ondan ıonra çövenli su- ondan on bire kadar Yeni posta
yun yarısı alınır, içerisine yorganı hane karıısında Küçük Kınacıyan 
yıkamağa yetecek kadar ılık •u hanında 29 numaralı odada 2 nci pısı önünde aaat 14 - 1s arası ••• Va p u re u 1 u k 
katılır ve bu IU ile yorıa.n yıka • I d tılacağından talip olanların ma-

kinci açık arttırması 31 - 12 -
934 tarihine müaadif puarteıi gü
nü esham ve tahvilat borsası ka. Rahi hayatta lô.şuur 

Dr. Yung - Dr. Hayrullah ._ _____ eo1at _____ __ 

nrr. Yıkarken yorganın halat açık arttırma ile aatı &cağın an TUrk Anonim Şirketi 
1. 1 • h il' d halilnde hazır bulunan memuruna l A t j .., gibi bükülmemeıi Te yalnız ba • ta ip erın ma a ın e memuruna JstanbU CCD 8 Jgı /sfehana doğru 

ırlarak yıkanınuına dikkat etmek müracaatları ili.n olunur. ( 4481) müracaatları ilin olunur. ( 44S6) Liman ban, Telef on : 22925 Piyer Loti _ 1. H. AlifaD 
lazımdır. ---------------:----------~·--- •~~~~~:-~~Y~~~J-~I ıoo Krt ~ 

Bir:ncisuatıldıktanaonrakalan 1 Devlet Demir yolları flAnlarl ( Trabzon O U •----- ----
çövenlisurı.lınır,onunlabirkereda '---------------------------- TAR J Vapuru 30 ~ 
ha yıkanır. Bu it de bittikten son- 31/12/ 934 gününden aonra yeni mesajeri tarifesi baılıyacakbr. ~. evvel J. Rasin 1'.ülıiyatı JJ 
ra yorgan tekrar ılık ıudan ıeçiri- Yeni tarifede 30, 35 ve 45 kiloluk par~lar için de ayrı ücret vardır. Pazar ıunu eaat 

20 
de Ga Ahmet Retit - H. NazıDJ 

lir, fakat bu ıuya bir kaç k&fık Octetlerde kesirler beı kuruta yuvarlatılmı§tır. Fazla tafsilat için Is- tatlı nhtımmdan kalkacak. Gidiı •-------76 kl'I ____ _ sirlce karıttmlır ki yorganın üze - ı bol A .ıı. 
r'ındckı' '--maıın renai abnı-a tasyonlara müracaat edilmelidir. (8749) te: Zonauldak. ne u. yanc..., 

KU • T- Samsun. Unye. Ordu, Giresun. r .. 
yerine gelıin. Yorganı sıkarken rebolu, Görele. Trabzon " Ria.y&. 
bü;onemeAe ve ezerek ıuyunu ç.ı- 1/1/1935 gUnünden başlt1.mak üzere; Devlet Demiryolları ambar- Dönüşte bunlar• ili•eten Of n 

karmağa dikkat etmek mutlaka larında, rıhtım ve limanlarında çahıma saatleri dıtında yapılması SünneneJ• utrayacakbr. 

lazımdır. istenilecek doldurma ve boşaltma İ!leri için artık çalıtma ücreti ola. 1-----------::f~--
Yorgan bu suretle yıkandıktan rak bir kitiden alınacak para (250) kuruttan &§ağı olmamak tartiy e l Mersin yo u 

sonra gayet gergin bir ipe, daha ton batına ayrıca (50) kuru§ alınacaktır. Fazla mal6mat için istasyon. lno-nu" vapuru 30 
K. enel iyisi bir sırığa aıdmalıdır. Aaar • lara müracaat edilmesi. (8750) 

aaat 10 da Sirkeci ken de yorgan uclarmm biribırıe.. Parar nhbmından kalka . 

rini tutnıaıına itina eylemelidir. 1/1/935 tarihinde eksilbneıi yapılııcaiı ilan olunan Demir • Os. ralc (Çanakkale, lzmir, Kuıadaıı, 

Gorıo Baba 
Balzak - Haydar Rif at 

100"" ::: 

Deli lig" in piskolo jisı 
d"JS Dr. Bernard Hard - lzed 1 

Yorganın aıağıya doğru aarkan maneli köprüsü ıartnamesinde fenni ahkam aynen baki kalmak '41rti- Küllük, Bodrum, Rodot, Mannariı, 
kenarlarına birikecek olan IU 1 • Dalyan, Fethiye, Kalkan. Kaı, Fini· likb h S // rı· e umumi ve mali hükümleri yeni (2490) No. lı kanuna göre değittı· a ar e e , 
arada sırada adolarak çıkanlma- ke, Antalya ve Merıine azimet ve f S 5·· eff 

rilmittir. Yeni Rekı'Ide yapılan -rtnameler Ankara ve Haydarpa~ Ça Türıenye - ami z. ur lıdır. Sıkıldıktan aonro. ucların ' ~ ~ avdoııo ayr. i•kelelerlo Alanya, · 
10

.,. / 

ve kenarların biribirini tutmala- veznelerinde evvelce ıartname alm~ olanlara bedava verilecektir. Ye· nakkale ve Geliboluya uğrayarak ------. 

nna dikat edllmelidir. niden fartname almak istiyenlerin bq lira olan ıartname bedelini öde- •a•v•d•et-ed•e•cc•!••t.ir•. ______ _. .../ 
Yorgan kurumag"a batladığı za· moleri fierektir. •--... E~--k d'-.. -... -.. -m~il 

ŞiŞLiDE SATILIK EV ngere ugu . el' man bir kalın değnek alarak ya• Köprünün keıif bedeli 100.000 lira olup eğreti güvenme miktarı f. Moryak _ Peyamı S 
6250 1. d 10 oda, elektrik, havagazı, ter-vaf Yavat yorganın ~tüne vurma· ıra ır. B 60 kl'I ___ _ 

kos ve banyo, ki:rıir ve ucuz: o-ıldrr ki bozuk ve içleri ıörünen Yeni tekilde yapılacak münakasa 16/1/935 tarihinde ıaat 15 de d s 
monti tramvay iıtuyonun a a· dikil yerleri yerine gelsin ve eı • Ankarada Yol Dairesi binasında toplanacak komisyonca yapılacak- man yolu (eski dere) sokak 34 

kisigibi muntuam olsun.Buvurma tır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar komisyona verilmi§ olması la· kasaba bititik. 

say~inde içindeki pamuklar gene znndır. Taliplerin fenni ehliyet ve mali iktidar vesikalariyle 2490 No. ---=-!s_ta_n_b_u".'.""1-7::--n-c:-i 7jc_r_a ___ m_e_m_u_r-;lu--
kabararak yorıana eski süsünü lı kanunun dö d"" ·· dd · d 

r uncu ma eaın eki maniler olmadığına dair bir be- ğundan: 
verir • yannameyi komisyona. verecektir. (8755) Mahçuz paraya çenilmeıine 

Hava günetli ise yorganı göl • karar verilen Beyazıtta Okçular-
ıeye asmak muvafddır. Bu su • G6nderenlcr iıterse, her türlü zarar ve ziyan kendilerine ait da 69 numaralı tirikotaj fabrika-
retle yorgan yüzünün solmaması olmak üzere, zabire. palamut Ye çam kabuğu naklıyatı için açık ıında bulunan tirikotaj mak~nele-
temin edilmiş olur. Bu kabil de- vagon verilebılir. Bu vegonlara örtülecek muşambalardan para ri K. evvelin 29 uncu cumartesi 
"ilse yüz tarafını içine getirmek alınmaz lıt&11yonda muşamba bulunmaz ve kapah vagon da be'<· günü saat 12 de mahalli mezkur-~uvafıkhr. Yorgan iyice kunı • Jeniımezae muşambaların gönderenlere •• kendi beHplarına bu da hazır bulunacak memuru tara. 
madan indirilmemelidir. Junup örUUmesı mecburıdir. Bu muşambalar gerıye paraaız gön- fından satılaca~ı ilin olunur. 

Eski grbi görünen ve '6-lenen derılir. (8626) (6291) 
yorganıruzı bu suretle yıkayacak ··-·-· .... •-••••...................................................................... Doktor t' aflz Cemal 

1 anız onun yepyeni olduğunu parlaklığını ve güzelliğini kaybe - be etmeniz iyi olur. Yıkamayı Cumadan başka günlerde öğ. ••------ terı/ef 0 

urs ' b der. Bı'r de du·· ;m,eJerin, yorgan onda tecru""be d · aff k Çocuk düşür o .. ,.-ve Yeni bir yorgan gi i ite yara - o··· e eraenız muv a leden sonra sa.at (2,5 dan 6) ya 1 f " ... 
d 1 ,,_ k lm l 'ht• l' olmasanız b·ı b' ka ı..-... ~-· H. G. Menusier • • cağını görecektiniz .. Şayet yor- övü ÜrKen ırı a an 1 ıma 1 1 ~ ır feY fucnmıt kadar tstanhulda Divanyolunda 

90 

~ 
ya üzerinde ça11afı iliklemdc vardır. olmazsınız. Bır kere eskiyi tecrü • (118) numaralı husust kabinPsİn· D ... Yeri: _.zl 
~= ıedef düğmeler vo.na bu düi· Evinizde hiç ite yaramıyan bir be ettikten ıonra yenide daha zi. de hastalannı kabul eder. Mua. agıtma La,,,-

ı . k rmak miinasib olur. yorgan varsa yazdıklarımızı ev - ya.de muvaffak olaca&ınıza ıüphe 'l yenehane ve ev telefonu 22398. VAKiT Mat., me erı çı a .... 1 .. . .. k ır~ .. 
Çünkü yıkanan sedef dügmeler vela o yorıandan hır kere lecru • yo tur. ...~lılt telefon 22519. 



HAFTALIK 

Radyo Programı 
ao Birinci Kanun Pazar ı 
ISTA!ıı"BUL: 

18 Çay sa.au: Otel Tokathyaııdruı ııa
kU. 19 Jimnastik: Selim Sırrı. 19,30 
I>Unya haberleri. 19,fO Kitar orke.ııtruı. 
20,ıo Ziraat VeklleU namına kontera.na. 
20.40 PIA.k: Dam mualkfal. 21,lO Anadolu 
•Jansı bursalar. 21,30 RadYo orkestruı. 
22 radyo caz ve tango orkeatrası. 

%23 Kh. VA.RŞOVA, 1~ m. 

18 Popüler Leh mustkla!. 19 saw.r, 
20,20 PlA.k. 20,30 Hafif Viyana musikis1. 
22,10 HA~rler. 22,20 Kontenuı5. 22,25 
Lembergten: Neşeli popUlcr aentonlk kon· 
&er. 

688 Khz. PRAG, 470 m. 
16 Anonim Dvorakm (Le Dlaibe et Cat

hos) operası. 18,30 Almanca ne,riyat. 20,80 
Şen §arkılar. sazıer. 21,l~ ? ? 21,30 Fl
larmonlnln aentonik konseri. 23 Son ha· 
l:eılrr. 23,20 PUık. 23,30 Cazb.'Ulct. 

173 Kbı. MOSKOVA, 1714 m. 
11,15 PopUlcr konser. 12,Ui 18\'eç net· 

Ji;ya.tı. 13 ln~llzce. 18,30 lspanyoı vdvUL 
10,30 Karışık konser ve dans. 21 Milli mu
ı-ıkı 22 Muhtelif dillerle ne,riy&t. 

PAıtlS, (Kısa clalp) 19 m. 68 
H Konser nakil. ~5 Haberler. 16,30 

lııgmzce haberler. 15,45 P..övü. . 18 Ko
lcını hayatı. 10,15 Sözler. 17 Knnservatu
\tardan naklen kon.ııer. 

- 814 J(hz. DERUS, 868 m. 
18 Spor. 19 Skeç. 19,SO Org musiki-

11. 20 Piyano fantufleri (Scbumann.) 20, 
30 Spor. 20,~ MUISckertn (Der Betteltu • 
dent) oper&8I. ( Berlfner Stata operadan 
naklen). 23 Haberler. 23,30 D&M. 

rı'i KhL BUllAP.EŞTE, M0 m. 
ı SBcrt.ha salon orkestrası. 19 1D4ren• 

' '·nnı. 19.M Kadm. 19.GO Mlkt.yeler. 
'>!\ 20 Piyano retakatly1e oarkılar. 21 Rad· 
'"'> tiyatrosu. 2 Bcnıard Salon takımı. 22, 
tO Haberler. 23 A11ker1 bando. 24,15 Çin· 
rene musikisi. 

69% Khı. \'!VANA, 60'7 m. 
18,10 Pllk. 18,40 Gitar oda mU8Udal. 

~zlcr. 20,20 Haberler. 20.80 (Straustan 
Lehara kadar) adlı radyo popGrlJıL 22.~ 
Senfonik konser. 22,30 Haberler. 22.60 
ltomıerln devamı. Bazler. 24 BarkuarteU. 
ı Peşteden nakil. 

9/St DL B~U, &11 m. 
17 Ha.nt musiki. 19 Muhtelif. 21 (Kra

chun Jolante) adlı mıısiklll köytQ temalll. 
2a Haberler. 23,30 Dan.!. 

81 Ririnc· Klnun 9azartesl 
lSTANBUL: 
18 FranstZC& ders. 18,30 Plak. orkes· 

truı. Hafif musiki. 19,30 Dtleya haber· 
lert. 20 Unlvcr!ite namma konferana. 21, 
lG Anadolu aajnsı ve borsalar. 21.80 Tlltk· 
ili e8zlU darul musikls1. Bayan Bedriye Un. 
2 Radyo caz ve tango orkestrası • 

US Kil. ''ARŞOVA, latS m. 
18 Piyano konseri. lS.25 Sözler, 18,85 

8aıon musiklsf, Sözler. 15,15 Şarkılı kon
ler, çocuk nezrlyatı. 20 PIA.k. '20,25 Söz
ler. 22 Senfonik konser. 23 ReklA.m kon
terL PIAk. 2•,35 Mazurka. 1 Yılbtı§mı 
~brik ve mUdUr Ctıamloo taratmdan sözler. 
Cbopln havalan. Mllll m&r1 ( Şfmall Ame-
11kaya ne.kil için). l,2S Du8. 2. Şen emı.
>oıı. 3 Dan& 

6S8 Khz. PRAG, 470 m. 
18,10 Sözler. 18,20 PlAk. 18.25 Söl!ler. 

18.ss PJA.k. 18,45 Viyolonııel komert. (Pi· 
h.ı:ıo retakatile sonatlar) Sözler. 19,20 Al· 
lllanca neşri.yat. 20 Haberler. 20,10 Pllk. 
~.30 Ml'lnovaki orltesl:ruı. ~1 Noel revU
"1. 23,30 Son haberler, 23,45 P1Ak. 2·l,05 
l.ondradan naklen Hanrl Hali B. B. C. caz 
Clt'ltestra.ııı:. ı Pllk. 

1715 Khz. MOSKOV A, 17H m. 
18,30 Musiki neşriyatı. 19,80 Kolkoz 

llrogramL 22 Muhtellf dillerde ne~yat. 
PARIS, (Kısa dalga) 19 m. 68 
14 Konser nakil. 115 Haberler. 19,80 

laırı11.zce haberler. 16.315 Denizcilik. 17 
~o gazet. 16,35 Pariı hayatı. 16.'IS Or· 
~ konacrl. 17,415 Spor haberleri. 

814 Kh%. BERLJN, 168 m. 
18,30 PlA.k. 19 Nqelf notalar (prlalı) 

~.45 Göbbels taratmdan konferaa& 21 Ye
lli lene için kanpk musiki neşriyatı. (sa· 
~ 4,30 a kadar.) 

18,115 Salon kuarteti. 19~15 Eılkt mea
"t. CUnıer. 1uıo Opera orlt.traa. 20,15 
rc_;;eık ne§rlyat. 21 1934 1JCI1esl.nin me • 
~ plAk zabıtları. 22,20 Haberler. 22.35 
~ene takımı. 23 karI111k yılbqt ne§l'i-

1192 Klız. VlYANA, 507 m. 

188 Khz. PB.AG, f'70 m. 
17 Keman ref&katiy1e konser. Sözler. 

18,M Almanca program. 20,015 PIAk. Söz
ler. 20,20 Pl!k. 20,30 (Secret) isimli 
Smetananm openw. 23,l ~ PlA.k. Haber -
ler. 23,25 PIA.k. 23,30 Hennann Schram
mel takımı. 

1'715 Khz. MOSKOVA, 171' m. 
17,30 Parti programı. 18,30 Kızılordu 

ııe§l'iyatı. 19,30 Kolkoz ne§rlyatı. 22 Al-
nıanca ne~yat 23,05 Fraıı111ZCa. 24,05 Fe
lemenkçe. 

PARIS, (K- dalp) 19 m. 68 
H KoMer nakli. 15 Haberler. !ngi • 

llzce haberler. 15,40 Deniz haberleri. 15,150 
Parla hayatı. 16 Sözler. 16,30 Hanry To
ma.ııımn idaresinde büyük k~r. 

8H Khz. BERLlN, M6 m. 
18 Spor. 18,S!'.i Operet popUrlai. 19 

(Vas Euch gafııeltl l.simll skeç. 21 Solist 
konseri ve karl§lk orkestra. koDSerf. 23 
Haberler. 23,20 Spor haberleri. 

15i5 Khz:. nt1DAPEŞTE. 660 m. 
16,50 füınscr orkestrası. 18.10 Sllzler. 

18,40 Harpa. ve k'artnet. 19,30 Masallar. 
20 Macar §&rkıları. 21 Sözler. 21,315 KlA· 
atk operalıırd.:ın. 23 Haberler. 23,25 Yay-
lı sazlar konseri. 24 Salon musikisi. 24,45 
çlııgene mwıikial. 

1592 Kbz. \'ll'A?l..A, 1507 m. 

ıs,ıo Şen hiktı.yeler. ıs.~ PlAk. 19,25 
Radyo orkestraaı. CMax Schl:lnherln idare· 
sin-!eL 21 Haberler. 21,10 Harpa. Ue p.rkI· 
ıar. 21,415 Edebiyat. Musiki. 22,45 Haber· 
ler. 22,515 Dans. 1 BudaPC§tıııden nakil. 

!)50 Khz. BRESLAU, 816 m. 
18,05 Bando muztkl\. 19,06 Berltnden 

nakil. 21 Yeni sene neşriyatı. 23 Hnber· 
!er. 23,30 Dans mualkiııf. 

2 ikinci ~anuıi Çartamba 
!23 K1a. VARŞOVA, 1844 m. 
18 &ıhubertln p.rkılarmdan. 18,25 Kon

ferans. PlAk. ıs.~ PIA.k. 19,50 Spor. 
Sözler. 19,115 Kuartet konseri. Sözler. 21 
Viyanada.n nakil. Sözler. 22 Chopln kon
Berl. 22,30 Konferana (Eılperantoca). 22,40 
Şarkılar. 23 Rekl!m konseri. 23,15 Dans 
mualldal. 

6S8 Kh:r. PRAG, 470 m. 
16,1515 Sentonik caz. 17,45 çocuk Uyat

r011U. 18,30 PIA.k. Sözler. 18,50 PIAk. 
AJ:IMle programı. 19,20 Almanca program. 
20 Haberler. PlAk. Konteran& 20,30 Ko
ro komerl (Operetlerden.). 21,50 Edebi· 
yat. 21,55 Jercmiyaa orkestrası. Son ha· 
berter. 23,15 Esperanto dlllyle operet mu
.uct.t. ~ b&berler. 

111 K.b:r. MOSKOVA, 111' m. 
17,SO Sözler. Borodln bestelerlnften 

parçalar. 19,80 Kolkoz neoTfyalL 21 Sen· 
tonik konser nakli. 22 Muhtelif dillerle neo· 

rlyat. 
PARlS, (Kısa dalga) 19 m. 68 

u Haberler. lS Habet'ler. 15,30 hı· 
giUzce haberler. 16 Sözler. 18,15 Parlıı 
Hayatı. 18,30 Kanpk ko118el'. 

814 Khz, BERUN, S58 m. 
18,40 Y~lılara spor. 19,05 Kadm, 19, 

30 Şarkılı ve musikili. 20,40 Haberler. 21, 
10 Sıır bizimdir. 22,15 Neştll orkestrıı. kon 
.erL 21 Haberler. 23,20 Mozarbn keman 
ell8rlerlnden. 2' Operet ve ııeell tı.lmler • 
den. 

6115 Khz. BUDAPEŞ'n. MO m. 
18 Orkestra konseri. 19 :ı;>era. P1Ak. 

19,55 Hlklyeler. 20.30 Operadan naldl. 23, 
so Cazband. 24,20 Macar prkıJan. 1 • 3 
Gece muakiat. 

1S9! DL ViYANA, fi07 m. 
18,05 Yeni 'Viyana muslkiıd. 19 Pltk. 

19,215 Muhtelif. 21 (Uç glmal ayısı) isimll 
piyes. 23 Holzer idaresinde radyo orkes
trası. ~.55 Haberler. 24,tı5 Sözler. 2'-25 

PlfL!<. 

950 KJas. BBESIAU, SH m. 

20 ~&ler. 20,.0 Hafta haberleri. 21 
Haberler. 21,10 Saar. 21,40 Stutgrattan. 
22,15 Halk danslnn. 23 Haberler. 23,35 

Dana mu.ikial. 

3 ikinci Klnun Perşembe 
ııs &ıı. VABŞOVA. lS-15 m. 
18,4~ Hatif mumkl. 17,<15 Söz.1er, 18 

Nakil. 19,15 Sonatlar km:ıserl 19•45 Söc
ler. 20 PlAk. AktUallte. 20,30 PIAk. ~z
ıer. 21 Hat1f muslld. 21,45 Haberler. ve 
a.!Te. n Senfonik ltoa89r. 22, i.5 Konfe
rans. 23,115 Dans. Söucr. 24,0~ Dana. 

688 Kb:r. PRAG, 470 nı. 

17,35 aŞrktlı oonscr. Sözler. 19 1934 
~ btr bakış. 19,25 Yeni seneye veda 19,tllS 
-~ Straussun (Fledermnu'I) !Yarasa) 
~U (Viyana operaamdan nakil ı. 23 Ha
tt.,._ er. 23,20 Apollodan naklen y\Jbqı neş-

16,65 Askeri kon1911J'. Sözler. 17,155 ço
cuk konseri. 18.20 Yugoslav roma.nııı:. 

ıs 40 PlAk. 18,!55 Almanca Df'.şriyat ve ha· 
' be~lcr. 20.10 PlA.k. Rusça ders. 20,30 

Koro koııseri. 21 Noel mualları. 22 Ha
berler. 23,11> Senfonik caz. 

' tı. 24,515 Birkaç söz ve yeni seoeye gi· 
105 Apollotıan naklen devam. 

830 Kh7- BRESLA U, Sl6 m. 
"'- 17 Kanoık ~n ne~yat. Muhtelit söz
~ 20 Koro kon'lerL 20,415 Göbbels tara
('-r :ı.n konterana. 21 yılbqı ne)riyatı 

linc: n naltll), 

1 •kinci ff3nun Sah 
2ı1' Rh. \" \RŞO\'A, 13-15 m. 

~;s Dar.:ı. Sözle:-. 19,05 Haftf muaUtl. 

~! Sö.ıler. 20 Hatif mualltt komıeı1. Ak
~~ 20,M Plll.k. 20,46 Haberler v11. 21 
~ .___~~ol~n (Bir tek gece) isimli ope
~ ~ 28,15 Rekl&m ır...s. 21.ac> 

it ..,._ tc.• 0.-. 

176 Khz. MOSKO\"A, ını m. 

17 ,&O Parti. 18,~0 Kızılordu lçlıı kon-
•r. 19,30 Kolkoz ne~ll&tı. :zı Kanşık 
kmıaer. 22 Jduhtellf dillerde ~zler. 

PARtS, (Kı•:s dalga) 19 rn. 68 
14 Kanser naldl. 115 Haberler. 115,SO 

:lngtllzce haberler. 115,45 lluhtellf sözler. 
lli,50 Spor habcrlerL 18 SOzler. 18.SO 
Fcndertn ldarcs!nde acntonlk konser. (Mo
zart Rathaus, O. Replghl. 

814 Khz. BERLlN', S~ m. 
18.300pera parçaları. 19,..0 ÇOCUk 

ne§rlyatı. 19,SO Muhtelif. 20 Piyano eo
naUarı (Piyano tıUt.) 20,40 Haberler. 21,10 
(Saarland - Sıı.a,.land) isimli skcc. 21,45 

Vm """'k\ıııl, 23 Haberler. Z6 Dw mu· 
.rkl& 

/ 

M5 Kbz. 'BUDAPE:;;TE, 650 m. 
18 Ziraat. 18,35 Hafi! musiki. 19,150 

Ders. 20,20 Piyano refakatiyle tarkılar. 

21 Am,.Ie. 21,80 Pl!k. 22,40 Piyano mu-
8Udld. 2:S,20 çingene muslklaL 2f,10 
Dana. 

IS92 Khz. \'!YANA, 60'7 m. 
18,30 Şarkılar. 19, Muhtelit. 20,05 

Haberler. Aktüalite. 20,45 Asker §8.rkı -
lan. 21 Aaker1 bando. Sözler. Haberler. 
22,30 Bralımam eserlerinden konser. 23,30 
Haberler. 24,()Ş Dan& J,IIS Nk. 

9llO Khz. BRESLAU, 816 m. 
17 Unlveraıte. Mubteııt. 18,55 Aktü

alite 19]0 Kuıırtet konseri. 19,lm Haber· 
ler. 20 Uıılverait.edeo. :21 Fnuıkturttan. 
21,45 Senfonik balet (Radyo orkestrası.) 
23 Haberler. 23,26 Tiyatro. 23,40 Dans. 

4 ikinci Klnun Cuma 
ns Kh. VARŞOVA, lMtl m. 

K130 07r2v0. PR.x 

18,llS Oda mualk18t. 18,l50 5azleT, 19, 
115 Piyano konseri. ~zler. 20 Piyano Ue 
prkılar. AktUallte. 20,30 Dana plWan. 
Muhtelit. 21,ııs Filarmoni tarafından sen· 

!onlk komıer. 2.~,30 Ştlrler. 23,40 Rek!Am. 
24,05 Dana. 

6S8 Dz. PBAG, 4'78 m. 
18 Kuartet konseri. 19, Sözler. 19,10 

Amele. 19,20 Almanca neşriyat. Haberler. 

20,10 Romans havalan. 20,30 Dana. 21 

Kuartet. 23 Haberler. 23,15 PIA.k. Ruaça 
Haberler. 

17~ Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30 Sözler. 18,30 Krzılordu için kon

ser. 19,30 (YEN! TORh.'lYE) isimli kon
ferans. 21 Çek musikisi. 22 Muhtellf dil· 
terle konterana. 

PAB.IS. (KıM clalp) J9 m. 88 

14 Konser. 115 Haberler. 15,30 lngi
ıızce haberler. 15,40 Deniz haberleri. 115,150 
Re-.11. 16 Parla eğlenceleri. 16,10 Parlh 
hlJ'&tı. • 16,30 Kanfık orkestra konaerL 

8H Khz:. BERLtN, S56 m. 

l 7 OrJ.testra. 19,30 Rlçbard Straussun 

eserlerinden ıarlalar. 20 Mizah. 20,fO Ha

berler. 21,10 (Elıı Hauptmann erebert daa 
Buch) akeç. 2 Yeni Alman besteleri. 23 
Haberler. 2~ 30 Theodor Fonta.nenin haya
lı hakkında. 

Ki IDaa. BUDAPl:ŞTE, 550 an. 
18 Spor. lMO Ctmbal konaerL 19,10 

13 - KURUN 27 Birincikanun 1934 

TC!JQ KiVE 

llRAAT 
BANKASI 

' 

DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--t;D~Q 

Stenografi. 19.40 Spor. 20 Gitar musikisi. 
21 Konferans. 21,SO Keman komıcrl. 22,15 
Haberler. 22,35 Opera orkcstraıu. 23,150 
Pltk. 24,20 Snlon orkestrası . 

58Z Kbz. \'IYANA, 507 m. 
18;20 Amerikan musikisi. 19,10 Spor. 

Sözler. 20,05 Haberler ve saire. 21,05 
Osvald Kaba8tanm ld&resinde bUyük ec.nto
nlk konser. 23,20 Orkestra. 23,30 Haber
ler. 23,:ıso KoD11erln devamı. 1 Kuartet 
konseri. 

950 Kltz. BRESLAU, Sl6 m. 
17 RadYo orkestrası. Sözler. 20 Dlo 

drel Halllgcn kllnlgc mit lhrcm Ster isimli 
noel oyunu. 20,40 SISzler. 21,10 PIA.k. 
Kısa haberler. 22,10 Kuartet. 23,10 Ha
berler. 23,35 Dans. 

5 ikinci Kanun Cumartesi 

%23 Klı. VARŞOVA, 13.&5 m. 

18 Sözler. Piyano keman oonaU:ı.n -
Sözler. 20,20 Sllzler - PIAklar (Marlcne 
Dltrlch) 20,45 Sôzler - Hattf orkestra -
:J1aberler. 22 Senfonik konser - Spor. 23 
RekIAm - Dııns - s&ler - Dans. 

638 Khz. PRAG, 437 m. 

16,55 Asker mızıkası - Karısık ne;ırl

:yat. 18,25 Kuartet komer - Ziraat - Ame

le. 19,05: Almanca ncşrlyııt. - Haberler. 

20,10: PIA.k. - Alttunııte. 20,215: 'Taç altın

da,, lstırJJ :mustklll piyes. 21,15: Operet mu -

alkisi .. 22,15: Eclgraddan naklen: Genel Av
le. 19,05 Almanca ne,rıyat - Ha~rlcr. 2:>,10 
nıpa konseri. 22,45: PlA.k - Haberler. -
Pll\k. !!3,l:O: Ork ııtr& (şarkılı.) 

1':'3 Kh7.. l\IOSKOVA, 1714 m. 

17,30: S!!zler. 19,50: ,Toslw.,, operası (Pu

çlnl.) ve Nicolalnln "Fcmmca jolyewıes de 

Vid!ıor" (Her iki eser de radyo için adapte 
edilmiştir.) 22: Muhtelit dillerle konferans
lar. 

PARJS. (Kua •llga) 19 rn. 68 

14: Konser naldl, lS: Haberler. 15,30: !n
glllzco haberler. 115,415: Deniz haberleri. 16: 
Sözler. 16,SO: Şundan, bundan. lG Ui: Şarkı
lı konser. 

81' KllL BY.RUN, 856 m. 
17: KUçUk o~kcstra. 18,45: Sözler. 19,015: 

Tayyare UÇUf" mizahi 19,20: "E~eğln g1Sl • 
gesl,. lalmll skeç. 19,20: H;ı.J!· musikisi. 20,20: 
KOMer (B&ch). 20,40: Alrttlal!te, haberler. 
21,10: }Jaınburgt.an nakil. 23, Haberler. 23,80 

Haberler. 23,30: Hamburgta.n 

515 Khz. BUllAPEŞTE, 550 m. 

18: Bazler. 18,SO: Koro konaerL 19,20: 

Sözler. 19,!50: Piyano kouert. 23,00: Ttyat-

ro. 22, 40: Haberler. 23: çingene musUdat 

24,10: Hatif aarkılar. 
1 

Ci92 Khz. \1YANA, 50'7 m. ·ı 
18: I>erıs. 18,15: MandOlln konaerL 18,45: 

çingene musikisi. 10,10: Şundan, bundan. 

19,20: AktUnlltc. 10,50: Halk oarkılan. 20, 

40: Haberler. 21: Kemnn musllda1. 21,40: 

Piyes. 22,115: Bclgraddan nakil. 22,415: Ha• 

berler. 22,55: Holzcr radyo orkestrası. 23, 
50: Akşam konseri. 24,45: ICartct konseri. 

o;;o Khz. nnESI..AU, 316 m. 

17: Şarlulı hatif muniki. 19: Muhtelif. 21, 

10: Mcnsch acrgere dich nicht,, lslmli farkı 

mırial. 23: Haberler. 23,30: Dans. 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk 
hfıhimliğindcn: 

Y omtof Aboresi ve §Ürekası la
ıraf ından Bene gemisinde müli.zim 

Feridun aleyhine açtığı 38 l:ra 50 
kuruş alacak davasının duruşma• 
sında gelmiyen müddeaaleyhe ~ 
netteki imzasını inkarı halinde İı· 
tik tap için gönderilen muameleli 

gıyap kararına ka;-şı müddeaaleyh 
ordu ile alakasını kestiğine ve ha· 
len ikametgnhı meçhul bulunduğu 
anbşılmış olmakla istek veçhilo 

ve yirmi gün fasıla ile gıyap kara· 
nnın ilanen tebliğine karar veril· 
miş olduğundan 26 - 1 - 935 
saat 14 de itirazla muhakemeye 
gelmediği takdirde vakıalan ka • 
bul etmiş addolunacağına dair mu 
ameleli gıyap kaı·arı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ili.n olu
nur. (4479) 
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Abone fiyatları Türkiye için seneliği 1400, 6 aylığı 750, 3 aylığı 400, 1 aylığı 150 kuruş 

KUR UN J gazetesi VAKiT matbaasının en asri ve en mükemmel vesaitile çıkarılm'?ktadır. 
Ecnebi memleketlerin birçok merkezlerinde ve Türkiyenin her yerinde en çok okunan 

n . ve satılan gazetedir. 

Her gün 12 - 16 - 20 - 24 sayıfa olarak, dolgun mündericatla çıkar. Yazıları 1 ürkiyenin 
'' tanınmış kalemleri tarafından temin edilen bu gazetenin her sınıf halkı alakadar edecek 

gazıla,ı ve hususi ~ayıf aları vardır. 

Askerlik Bu sayıfada haftada bir defa en son keşifler, en 
sayıfası yeni hava vasıtaları ve her asker için yazılar vardır. 

Sinema 

Kadın 

Çocuk 

San' at 

Şen 

,, 
,, 

'' 

'' 

'' 

En son sinema hadiseleri en yeni film hareketleri 
bu sayıfadan taklb edlleblllr. 

Moda, ev, model, tuvalet yazıları her kadının ihti
yacını doğrudan doğruya temine kAlldlr. 

Annelerin ve babaların alAka ile takibe mecbur 
bulundukları bahlslerl vardır. 

Edebiyat sayıfasıdır. Her gencin dikkatle takibi 
IAzım gelen yazılar bu sayıfada bulunur. 

Mizahi yazılar, eğlenceli fıkralar, şen yazılar her 
yaşta olanlara zevk verir. 

İ L A N Süt nlarımız 
En müsait prtlarla, devamlı ve muvakkat ilan kabul edilir. ilanlarından fayda 

görmek istiyenler ilanlarını KURUN a vermelidirler . 
... .._ ___ ...., ______________ ..., _____________ ....,__ ... ~----- .-. -"-' ~.... - -

Matbaa 
Her MTİ tabı itleri dendıte edilir. En ince q1er en kııa 

zamanda yapılD'. Çek, poliçe, makbuz, her neyi <leftt."!' cetvel Jci. 
taP. aibi lıer nm it kabul edilir. 

rıyat her J•den müsaittir. 

Kütüphane 
"DON ve YARIN,, tercüme külliyatı ismi altında tanmmıt 

Garb ediplerinin güzide eserlerini tanınmtt kalemlerin yardmıile 

dilimize çevrilmi§otir. Şimdiye kadar 20 eser çıkmı! olup almak 

istiyenlere kolaylık gösterilir, 

HABER 
lstanbulda Akşamları Çıkan Tek Gazetedir 

En son Aorapa ve memleket hat1adislerini ve şehir haberlerini okumak istigenler HABERi almalıdırlar 

12 -16 Sayıfadır - Her erde 4 Kuruşa Satılır 



SOVYET BIRLldlNIN YEGANE FRANSIZCA 
HAFTALIK 'GAZETESi 

LE JOURNAL DE MOSCOU 
(Moskova ıueteıi) ni OKUYUNUZ. 

Bat muharriri: S. Loukianof f 
Size, Sovyet Birliğinin 

te Joarnal De Moscou; =e!:e ~~m:b~;:;.: 

Joarnal De Moscoa; 

e Journal De Mosçou; 

Journal De Moscou; 

takdim edecktir. 
Sizi, Sovyet Birliiinin il
mi, edebi ve artiıtik ha -
yabndan haberdar ede • 
cektir. 
Size, Sovyet birlifinin 
dahili aiyuaıı ve ~Ih i
çin mücadelesini ıöstere· 
cektir. 
Size, Soy:yet Birliiinin 
beynelmilel ıiyasa hak • 
kındaki fikir ve mütale • 
asım anlatacakbr. 

Dünya politika11 hakkın • 
l [ D '111 da pek az tamnmıı mü • e JOUrna e ırıOSCOU; hirn vakayü bildirecek ve 

vesaiki neıredecektir. 
Sulhun bütün hakiki dosttan ve Sovyet Birliğinin terakkiyatile ata.kadar 

Olanların hepsi ıiyaıt, lkttsadt, lçtünat ve edebi haftalık (Joumal de Mos
Cou) ya abone olacaklardır. 

lbone ücretleri: 
1 aylık O, 15 Amerikan dolan 6 aylık 0, 70 Amerikon doları 
3 aylık 0,35 Amerikan dolan 1tenelik1,20 Amerikan doları 
Bir nüshasının fiatı: 1,03 Amerikan dolandır. 
Sipariıler aıaiıdaki adnae ıönderilir: 
· URSS "Mejdounuodnaia Kniıa" 18, Kousnetski Most. Moscou 

(Compte courant No. 283 Ala Banque d'Etat de URSS 
12. Neglinnaia. Moscou) 

Bu gazete lstanbul'da Beyoflu tatiklll caddesinde 469 No. lu Haıet 
~taphanesindc ve TOnel meydanında 523 No. lzidor Karon, Alman kitap • 
hanesinde dahi satılır. Ve abone bydeclilir. 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ..• 

YARASA 
Kitabı satıp çıkarıldı. Dünya edebiyatından seçilmiş 

özlü hiklyeleri için de bulunduran bu kitabm fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - 1ıtanbul 

.

·=·: ::::mı SPOR POSTASI ::::::::11 
: Bu haftaki Spor Postasında ı 
:i harici, dahili bütün spor hare- 1 

.~~ kitiyle birlikte Çapa Kıız Mual- l 
i lim mektebi ve lıtiklil Lisesi 1 

:: f ı· l . . f ğ fi . .ı :~ spor aa ıyet erını oto ra arı- "iı 

ii le takib edeceksiniz. $ 
il Muhakkak okuyunuz. Sayısı I' 
ji (5) kurUJtur. i 

1 S - KURUN 27 Blrinciklnun l 934 l!!!!!!!!Bf 

Sovyet ıttihadınııi 
naşiri efklrı ve en fazla okunan gazete 

. ''lzvestia TSik Sssri 
' 

Vtsık., yı okuyunuz 
Sovyet Birliği ve RSFSRin merkezi icra komitelerinin ceridesi 

Lzvestl·a,• Sovyet Birliii ile mem••iki ecnebiyedeki bütün ıiya· 
ıi, iktısadi ve kültür meselelerinden bahıeder. 

•:n:mm==mı:zıııEYLEl&:.AilihAllll•I 1 
L.zvestia,· Tiyatro, mu•iki, •İnema, resim, mimari, ilim .. fen, 

24 Kinunuenel 934 tarihli ve ıpor, tenkid " bibliop-afi yazdarmı ihtin eder. 

6095 numaralı nüshanızda Betik- Lzvestı·a,• Avrupa, Aıya ve 'Amerikanın bathca merkezlerinde 
tat mal müdürlüğünden almakta huıu•i muhabirleri vardır. 
olduğum maatıma aid 5233 No. lu Abonman ücreti: 1 aeneliği: 10 Amerikan doları 
cüzdanımla tatbik mühürümün 6 aylığı : 5 1/2 Amerikan dolan 
trende zayi olduğuna dair int:§ar Siparitler aıağıdaki adrese gönderilir: 
eden ilanda ziya tarihi olan 18 "URSS MEJDOUNARODNA!A KNIGA" 18, Kouznetski 

Most, Moscou (Compte courant No: 263 ala Banque 
Tetrinisani 934 kaydini itaret et- d'Etat de l'URSS. 12, Neglinnaia. Moscou) 
meği unubnuf olduğumu zey~n Bu gazete: lstanbulda, Beyoğlu latiklll caddesinde 469 No. 
ılan ederim. ( 4480) Hatet kütüphanesinde ve Tünel meydanında 523 No. lzidor 

Bebekde sakin tapu mütekait- ı• Karon Alman kitapbanesinde dahi s:.tılır ve abone kaydedilir. 

!erinden Abdullah thsan. ---~-----~---••••••••••~' 
Tayyare Yılbaşı Piyangosu Milli Türk Talebe--.... 

, Birliğinden: 

28 Kanunuevvel 934 günü 
saat (10) da İstanbul Halke
vinde kurultay vardır. Bütün 
arkadqlarm gelm~i rica olu-

1934 1 1935 
YILBAŞINDA ZENGiN YILBAŞINDA ACABA KiMLER 

OLANLAR : ZENGiN OLACAK ? ....•• 

nur. .(4485) 
.~ ........................ -

lstanbul 6 ncı icra dairesinden: 

1 - Çatalca ortak (19) köylü. 
, 2 - lzmirde ortak (10) köylü. 

3 - Dörtyolda Süreyya ve Ziya. 
4 - Samsunda fotoirafçı Ali 

ve Muzaffer. 
5 - Alanyada avukat Adil. 
6 - Beıiktafta bahçrvan lsmail 
7 - Sirkecide Arabacılar Ce-

Bir borçtan dolayı haciz edi
erek ikinci açrk arttırma ile satıl
masına karar verilen İpekli tal ve miyeti. · 
parça kumaılar 27 - 12 - 934 
aat 10 da lstanbulda Tahtakale- 8 - Küçükayaaofyada Şevket. 

s 9 - Beyoilunda Katina, Me-
de Menate han No. 10 da satda-

tagalvaı. 
cağı ilin olunur. (4483) 

10 - Beyoğhında Mitrani Pa-

, 
• 

!stanbul 6 ncı icra dairesinde: ralli ilih ...•• 
Bir~~~~~~cized~-~ı~=======================~, 

rek paraya çevrilmesine karar ve- isten bul Eeledlyesl llAnları _ 

rilmit olan poplin ve yünlü parça İstanbul Belediyesinden: 
kumaı1ar birinci açık arttırma ile Saat 19 da kapatılan dükkinlann yalmz Perıem'l:ie günl 
lstanbulda Tahtakalede Men!l§e akıamları saat 20 ye kadar ve Cü.mhuriyet bayramiyle aenebatı. 
hanlO numarada 31-12-934 lannda Bayram ve aenebqlanndan önce aelen sün)erde ~ifil 
tarihinde saat 10 - 12 arasında sa- saat 21 e kadar açık bırakılmalanna daimi encümenin 17.12.934 
tılacağı i!an olunur. ( 4484) günlemeçli toplanbsmda karar verilmittir, illn ohumr. (8737) 

'-----iıiiiiiiiiiiiiiiiiiôlôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;=;;;..;...;;;;...;;;;--.-.--......__-.( 21 ikinci 'l'cıırln 193 ı aa31wı ıılan beri ıllrli.}·or.) ~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!9!!1!!!!!9!1 

Öz Türkçe l<artılıklar ---
lltica (etmek), 1. Barınmak, 2.1 Kıvıılma, 6. Sarılma, sanlış. 

Ocağa düşmek, 3. Sığınmak, lltiva etmek, 1. Burgaçlanmak, 
Ut:caıah, 1. Ocak (Asıl "Fo- 2. Burulmak, 3. Bükülmek, 4. Kat 

yer,, man.) 2. Sığmcak, 3. Sığnak kat olmak, 5. Kıvrılmak, 6. Sarıl-
( Sığınacak yer). mak. 

!ltifat (etmek), 1. Çevre b.ak - Uti~·am (bulmak), 1. Bitmek, 
m:.ı.k, 2. Dönüp bakmak, 3. Güler 2. İyileşmek, 3. Kapanmak (Ya
yüz göstennek, 4. Tatlı bulunmak, ra için), 4. Onalmak, 5. Onmak, 
tatlı davranmak, 5. Yönelemek 6. Onulmak, 7. Sağalmak. 
(Teveccüh etmek, bir yana dön- lltiza.m, 1. Kesene (Mukataa 
mck man.) 6. Yüze bakmak, man.) 2. Tutma, 3. Ustüne. alma 
'(Menfide kullanılır.) 7. Yüzüne 1 (Deruhte etmek man.) 4. Yan çık-
giilmek. r ma, yana çıkma. 

Ltihak (etmek), 1. Araya kanş- iltimas etmek, 1. Tutmak, 2. 
mP k, 2. Birleşmek, birleşivennek, Ustüne almak, 3. Yan çıkmak, ya-
3. Eklenmek, 4. Katılmak, 5. U - na çıkmak, 4. Yan tutmak, 5. Y o-
la~mak, 6. Yetişmek. lunu tutmak. 

lltihab, 1. Alevhmıne, 2. Kan • Uzam (etmek), 1. Alt etmek, 2. 
lanıua, 3. Krzarma (I;n,s'dıkta), Bayl~mak, 3. Bütünnek, 4. Kıs -
4. Parlama, 5. Şiş, şişme, 6. Tutuş- mak, 5. Sustumıak, 6. Y cnınek. 
nıa, 7. Yanma. lma (etmek), 1. Göz kakmak 

tltikat (etmek), 1. Dennek, dir- (Göz işaretiyle ima man.) 2. İın-
nıek, 2. Devşinnek, 3. Toplamak. lemek, 3. Salmak, 4. Sezdinnek. 

lltima (etmek), 1. Parılda - imal (etmek), 1. İşlemek, 2. 
nıak, 2. Parlamak. Kullanmak, 3. S<>kmak, 4. Un-

l'timas, 1. Arka (Hami muza - mak, 5. Uvarmak, 6. Yapmak 
h; .. man.) 2. El gölgesi. (inşa, tamir, wsis man.) 7. Yasa-

!It;mas etmek, 1. Arkalamak, nıak. 
2. Arka çıkmak, arka almak, 3. ı. imalathane, 1. tş ev:i, 2. İşlek. 
:n~ 1mek. 3. lşlik. 

iltisak (etmek), 1. Birleşmek. imale (etmek), 1. Eğmek, 2. 
2. Bitişmek, 3. Kayna.~mak, 4. Ka7 Kışkınnak (Şikan tuzağa dornı 
\rı.ısmak, 5. Ulaşmak, 6. Yapış - sürmek man.) 3. Uzatmak (Na -
lrıak. znnda), 4. Yatırmak, 5. Yaymak 

iltisak noktaaı, 1. Kavşak, ka- (Meylettinnek man.) 6. Yelte -
t\ı.,qak, mek. 

lltiva, 1. Burgaç, 2. BW1n1ç, 3. j imam, 1. Ba.~ı, 2. Öndin baş -
Burulma, 4. Bükülme, bükülüş, 5. lağlı, 3. Uylası, 4. Uyulan, 5. Uyu-

Öz Türl<çe 1Car,ıhk1ar 

hır, 6. Tayın, tuyun (İslamdan ön
ce dini reis man.) 

iman, 1. İnan, 2. lnanç, 3. tnan-
ma. 

iman etmek, 1. İnanmak, 2. 
Kanmak. 

imanlı, 1. Inanan, inanır, 2. 
İnanlı. 

imansız,: 1. İnanmaz, 2. ln~n -
SIZ. 

imar '(etmek); 1. Baymak, 2. 
Diriltmek, 3. Onannak, 4. Ondur
mak, 5. Şenlendinnek, 6. Şenlet
m ek, 7. Yaratmak. 

imar olunmamıf, Kıraç. 
lmdad, 1. Buluş, 2. Mece, meci, 

3. Yardım, 4. Yetiş. 
İmdad etmek, 1. Buluşlamak, 

2. Erişmek, 3. Koldamak, 4. Yar. 
dım etmek, 5. Yetişmek . 

imha, 1. Basımcık, 2. Bitirme, 
3. Buzu, 4. Buzuğluk, 5. Ezme, 6. 
Kırık, 7. Kırgın, kırgtın, ~. Orta
dan kaldırma, 9. Yok etme. 

imha etmek, 1. Alkmak, 2. Ba
tırmak, 3. Bitirmek, 4. Ezmek, 5. 
Ortadan kaldııınak, 6. Tepele -
mek, 7. Yok etmek. 

lmhal (etmel)), 1. Atlatmak, 
atmak, 2. Geciktinnek, 3. Geriye 
bırakmak, 4. Salmak, 5. Savsak -
lamak. . 

imkan, 1. El erme, 2. Kep, 3. 
Oi'hır, 4. Olabilir, 5. Olağanlık, 6. 
Olur. 

fl'lkanını bulmak Kolaytnı bul
mak, yolunu bulmak. 

lmkinsız, 1. Olamaz, 2. Olmaz, 

3. O lmıyacak. 
imli, Doldurmak. 

· imli etmek, (Yazdırmak man. ), 
1. Söyleyip yazdırmak, 2. Yazdır
mak. 

imparator, 1. Kağan, 2. Temi .. 
gen (tlah't divine man.). 

lmaparatoriçe, 1. Biçe ~(Prenses 
man:) 2. Katun. 

imparatorluk, Kağanlığ. 
lmrar (etmek), 1. GeçirmelC, 

2. Sürmek. 
imsak (etmek), 1. GeçirmeIC , 

2. El çekmek, 3. El yumak, el 
yupmak, 4. Geri durmak, 5. Ken
dini tutmak, 6. Krsmmak, 7. Kı· 
gırganmak, 8. Kızganmak, 9. Yığ-
mak. / '· 

lmtidad (etmek), 1. AsrlmalC, 
2. Eşilmek, 3. Gerilmek (Çekilip, 
uzun olmak man.) 4. Sunmak, 5. 
Sünmek, 6. Tartılmak (Çekilip 
uzun olmak man.) 7. Uzanmak, 
Uzayıp gitme, 8. Uzun sünnek. 

imtihan, 1. Annan, 2. Deneme 
(Tecrübe man.) 3. Smak, smankı, 
4. Sınama (Tecrübe man.) 5. Yok· 
lama. 

imtihan etmek, 1. Denemek, 2. 
Sınamak, 3. Yoklamak. 

imtina (etmek), 1. AbamalC 
('Reddettnek rtıan.) 2. Baş ~ekmelC 
3. Çekinmek, 4. Diretmek, 5. İste
memek, 6. Onamamak, 7. Tartın • 
mak, 8. Yapmamak, 9. Yığıl .. 
mak, 10. Yüzün <'!önmeK. 

imtisal (etmek), 1. Boyun sun· 
ma'K, 2. Uymak • ' 
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