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Bay Receh Peker'in Kütahyadaki söylevi f ranla Irak hükUmetleri-
Tiirki ye, baharda taze bir kuvvetle ninde aralarını bulacağız 
yeni amaçlarına doğru hız alacaktır iki komşumuz arasında sınırları 
Fransa-ltalya 
konuşmaları 

Siyasal yönden son günlerin en de
timli ( = ehemmiyetli) sorağı ( = me
leksi) Fransa ile ltalyn arasında o -
lub biten konuşmalardır. Bu konuş -
lltalar iki ulus arasında tüket ( = ta -
ll'ıamen) anlnşma sonucuna ( neti -
'esine) ,·arırsa yeni yılın ilk haftası 
içinde Fransız Dışbaknnı Bay LaYal 
llomaya gidecelc ,.e l\lusolini ile birlik
te yapılan antlaşmayı onayacaktır. Şu 
kadar ki konuşuınn işler çok çetrefil -
dir. Onun için Fransa ile İtalyayı biri
birlerine karşı kuşkulandıran şeylerin 
biteviye ortadan kalkacağı belli değil
dir. 

Fransızlara bakıhrsa İtalyanlar 
tok aç gözlülük ediyorlar. Fransız 
razeteleri kullandıklan dil ile şunu 
anlatmak istiyorlar: Fransanın an • 
laşmak için ltalyadan hiçbir dileği 
~oktur. İtalya ise Fransadan birçok 
leyler bekliyor. tık başta Tunustaki 
İtalyanların durumlarını kendi iste -
dikleri yöne çe,irmeği ileri sürüyor -
lar. Sonra Fransanın Afrikadaki top
raklarından yer arıyorlar. 

ltalyanların böyle bir dileği ileri 
86rerken dayandı~.b11 Önen (= hak) 
belgesi ( = delili) nedir? Gene] sa\•aş
ta lngilizlerle birlikte Fransızlar A 1 • 
•an müstemlikelerini almışlar. İta] -
)'anlara bir-SeY .hırak~m~r. Sözün 
doğrusu, ltal)anlar o savq 'friliTus 
rarh topraklarını bile ellerinde tuta -
lbamışlardır. ltalynn askerleri Fran • 
llanın Afrikadaki topraklanna sığına
rak canlarını kurtarmışlardır. 

Bununla beraber 1915 yılında bir 
nndan ltaJya, diğer yandan Fransa 
\'e lnglltere l.ondrnda bir antlaşma 
h.parak şayed Almanyadnn artık ( = 
fazla) müstemlike alırlarsa ltalyaya 
da bir pay Yermeği sözleşmişlerdir. İş
te bu antla5ıma üzerine 12 eyltıl 1919 
da Fransa ile ltalya arasında bir an
laşma olmuştur. Fransa ltalyaya Ce
"8.yir yönünde sınır düzeltmesi kılı -
bnda birtakım asığlnr (= menfaat) 
'bırakmış, diğer yandan da Tunustaki 
ltatyanlara gene birçok kolaylıklar 
töetermiştir. 

F,ransa o Yakit ltalyanın gözünü 
4ioyurmuş sanırl<en bu anlaşmadan 
on be~ yıl sonra 1915 l.ondra antlaş -
llıasmın bir türlü yürü mü ( = tatbiki) 
Olmak üzere yeniden Fransız müstem
likelerine yan bakmağa başlamıştır. 
ICaldı ki İtalyanın Alman müstemli -
kelerinden bugüne kadar aldığı pay 
transanınkinden hile artık <= fazla) 
br. Bundan başka ltalynnın Fransa -
~n istediği yerler hu utuşun (= dev
letin) özmalı da değildir. Uluslar ku
t'tlaıu bu yerleri (manda) adı altında 
'larak bir gün gene geri almak üzere 
li'ransaya bırakmıstır. Fransa bu tür
lq bağlarla (= kayıtlar) kendisine 
'bırakılan yerleri nasıl olur da kendi 
~endine İtalyaya yerebilir? 

l§te bu işte aşağı yukarı Fransız 
teneJoyunun ( = efkarı umumiyesi -
lain) düşünceleri budur. 
ı..._ Bununla beraber Fransa ile ltalya 
~nda konuşulan işlerin en ko1ayı 
~ile bunlardır. Romadan gelen birta
~ duyumlar (= haberler) Afrika 

ı>'inUnde iki ülke diplomatları biribir
eli 1- ile (% 90) kertesinde yakla mış -

't.o l'dır. Bu konuşmalarda en büyük 
~ thık Balkan ,.e Orta Avrup:ı işle -
.:;.den gelmektedir. Fransa Afrika iş
~de anlaşmak için Adriyatik kı -
. ......, llw AYUSturya işlerini de belli 

Aaım US 
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Bay Receb Peker 

Ankara, 29 (A.A.) - Bu sabah lç -
işleri Bakanı Bay Şükrü Kaya lstan
buldan, Cumhuriyet Halk Fırkası Ge
nel Katibi Bay Receb Peker Kütahya
dan dönmüşler ve durakta saylavlar-

Avusturya 

1 ürk dili de, 1 ürk top
rakları ve 1ürk pazar
arı gibi ecnebi istila
sından kurtulacaktır 

, L bakanlık ve fırka ileri gelenleri ta
afından lmrşılnnmışlardır. 

Bay Receb l'ekcr'in Kütahyada 
11ülıim bir söylevde bulunduğunu dün 
yazmıştık. Bugün de bu söylevi ay -
nen neşrediyoruz: 

J{ütahya, 29 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Fırkası Genel Katibi Ye Kütahya 
Sayln\'I Bay Receb Peker dün gece 
lrntahya Halk Fırkası tarafından Ye
rilen ziyafette aşağıdaki nutku söyle
miştir: 

"- Değerli arkadaşlarım, yurttaş -
Jarım, kentta~larrm; 

Bugiin öğleden sonra saylavınız 
sıfatile Kütahyalılarıa fırka arkadaş

larımla ve fırka rırkadaşım değer ve 

Devamı 8 lncl sayıtanm l inci sütununda) 

protokolu 
Bay Laval Romaya gitmek 

neler bekliyor? 

• • 
ıçın 

IGarfllık k-1lavuzu 
Ankara, 29 (Telefonla) - Karşılık -

kılavuzu hazırlamaya çalışan komis -
yon hergün öğleden enel ve sonra U
lus matbaasında toplanmaktadır. Ko
misyon azası hep bu iş üzerinde çah -
şıyor. Haber aldığıma göre komisyon 
küçük, büyük her meslekte Ye her 
yerdeki Türklerce bellenmiş kelime -
lerin, arapça Yeya farsçaya ilişik gös
terdiğine bakmıyarak, değiştirilmesi -
ne lüzum görmemektedir. (Her, hep, 
kelime, harf, şey, saat, vakit, laf) gibi 
sözler bunlardandır. Bundan başka 
komisyon bir kelimenin mann!ile a -
rapça yahud farsçadaki mana lan a -
rasında bir münasebet görmez, bun -
lardan bir takımının Türkler tarafın
dan ihdas edilerek Türk IQgatine ka
zandırılmış, \·eya gene Türkler tara -
fından eski ke1imeler yerine konulmuş 
olduğunu anlarsa bunlar kı1avuza 
türkçe karşılıklar arasında geçecek -
tir. 

Bay Lavalin tatil müddetini kı
sa keserek gününden çvvel iş ha • 
şına gelmesi, ltalya ile bir anlll§ -
manın bitmek üzere bulunduğu 
hissini vermişti. Siyasi mahafilin 
bu kanaati devam ediyor. Ancak 
bay Lavalin gideceği gün henüz 
tayin edilmiş değildir. 

29 Birincikanun tarihiyle Paris
ten gelen aşağıdaki telgraf bunu 
teyid ediyor: 

"Bay Lavalin Romaya ne za • 
man gideceği belli değildir. De • 
vam eden müzakerelerin yolunda 
gittiğini memnuniyetle gören bir 
kısım gazeteler, seyahatin sonka • 
nunun ilk günlerinde olacağını 

bildiriyorlar. Bir takımı da bay 
Lavalin tatilini Romada geçirece -
ğini söylüyorlar. 

"Pöti Pariziyen,, gazetesi diyor 

ki: "Fransız - İtalyan müzakeresi • 
nin Orta Avnıpanm sulhüne ve 

yüzünden bir anlaşamamazlık çıktı 

ı·~ 

lran ve Efgan •rnır komi•yonları Musaabat'ta (Ortada Türk Ge
nerali Fahreddin, •ağında lran Komisyon Ba§kanı Ferruh Han, Gene
ral Fahreddinin solunda Efgan Komisyon Reisi Abdürrahman Han) 

Ankara, 29 (A.A.) -Irak ha
riciye veziri Nuri paşa bu sabah 
ıaat 9,50 de eksprese bağlı hususi 
bir vagonla ve beraberinde katibi 

olduğu halde §ehrimize gelmiş ve 
durakta dışarı işleri bakanı Bay 
Tevfik Rü§tü Aras ile dı§arı işleri 

(Devamı 7 inci ııayfanm • Uncü ııa:) ifanın 

Hitler prensiplerinden 
bazılarını feda edecek! 
"Hapisanedeki görüşlerimle şimdiki görüşlerim 

arasında fark olması çok tabiidir! ,, 

Bay Hitler •• 

Berlin, (KURUN) - Alman· 
ya hakkında son günlerde birta
kım şayialar çıktı. Yeni karışıklık 
lardan bahsolundu. Birçok kişile· 
rin tekrar asıldığı veya hapse tı· 
kıldığı söylendi. Alman gazete· 
leri, bu rivayetlerin asılsız oldu
ğunu yazıyorlar. Alman milletin
deki birliğin ve anlaşmanın hiç 
bir zaman ıarsılmadığmı ileri sü
rüyorlar ve Almanya hakkmda 
yanlıf haberler neıreden yabancı 
gazetelere çok kızıyorlar. 1 

Yalnız, Hitlerin prensiplerin • 
den bazılarını feda edeceğj de 
söyleniyor ki birçok rivayetler a· 
rasmda buna tl,..arn nazariyle bak· 

(Devamı 2 tııcı sayfnnın S llncO s11tununla 

(KURUN - Oztürkçede çağ mana
sına gelen V AKIT ile ahid, devir ma
nasını Yeren Kurun biribirinden böyle 
ayrılmış oluyor.) (Devamı 7 incl sayı!anm t UDcO lltltununda -------------------------------

GE ç 
GENÇLER 
"Genç Kurun,, gazetemizin 

içinde sizin için ayn bir mec

mua hazırlıyor. "Genç Ku

ııın,, u okumıya, orada biribiri. 

nizle tanışmıya ve konuşmıya 

hazırldmmz. 

iLK SAYISI 

KUR ' • 

YILBAŞI Sayımızda 

Arnavutluktaki isyan 
hareketi bastırıldı 

Atina, 29 - Y anyadan Yunan 
gazetelerine gelen telyazılanna 
göre, Arnavutluktaki son isyan ha. 
reketi bastırılmıı, Kral Zogoya 
ıadık askerlerle asiler arasında 

lıkodra yakınlamda vuku bulan 
çarpışmada asilere batkanlık eden 
Kral Zogonun yaveri yakalanmış
tır. Dört maktul ve birçok yara· 
lı vardır. 

Kral Zogo, isvanı bastırmak i· 
çin dört sınıf askeri silah altma 
çağırmıı. simali Arnavutlukta da 
örfi idare ilan etmiştir. 

Asiler~n reisi devlet hazinesin
den, beraberinde 45 bin Fransız 
lirası alıb götürmüştü. 

Atina, 29 - Hüklimet tarafta-

Kral. Zogo •• 
n Tipof gazeteaine göre, ıon za. 
manlarda Ven;z"H't mahafilinde 

(Lütfen aagılagı ~evirinlz), 



aş~ onmua ~d~~sinin sonu Tarama dergisindeki 
talebeye öğretilmesi 

kelimelerin 
hakkında 

Japon Elçisi İıükllmet~rJn/ 
kararını bildirdi 1 

Amerikan murahhas heyeti 
ayıı!dı 

dün 
Loİıdradan 

Londra, 29 (A.A.) -..! Havas J le müzakereye devam edeceğini 
bildiriyor: / re~~n bildirmi§tir. 

Amiral YamamC>to, Tokyodan 
son kez altığı talimatı resmen de
n!z dairesine bildirmittir. 

Amerikan murahhas heyeti bu
gün Londradan hareket edecek ve 
Japonyanın Vaıington muahede. 

sini bozduğu hakkındaki notasın • 
dan geç vakit resmen malumat a • 
lmacakttl'. Nota metninde Ameri • 
ka he, eti murahhasasının hareke • 
tine telmih ed"leceği ve tam met • 
nln ancak Bay Norman Laviı'le 
arkada2ları lngili% ıularınd.an çık
tıktan sonra bildirileceği anlaııl· 
maktathr. 

Londra, 29 (A.A.) - Bay 0-
raigie, dün na"t-Norman Lav·f.i zi
yaret ederek lngilterenin üç taraf· 
h görii~melere tekrar başlamak 
için dip1omas~ vo'unrlan Tnkvo i-

Eski İspanya Reisicüm
huru Ee:rbest bıra'•ı'dı 

Maw· ~ (l\.A.) -~ Mahke
me, eski reisicumhur 'Aıana ile 
saylav Belle haklarında takibat 
icraıı iç=p hiç bir sebep görmedi .. 
.. • el B , • • 
vın en arse on da bir vapur i · 
ç'nde mevkuf bulunan iki Jahsın 
serbest bırakılması için emir ver • 
ıniıtir, . 

U!us!ararası yıl ık 
ıapoıu çıktı 

Cenevre, 29 (A.A.) - Uluslar 
arasr genel kalibliği yıllık çah§· 
ma Lılan;osunu neıretmi~tir. Bu 
faaliyet fazla bir nikbinlik göster
memekle beraber gelecek yıl :çin 
büyük ümitler beslenmektedir. 

Karaden 'zde korkunç 
fuhna 

Samsun, 29 (A.A.) - Karade
ııizde korkunç bir fırtına vardır. 
Dündenberi vapurlar yoku ve eı .. 
ya alıp vermiyorlar. 

Sadakai 
fıtır 

En iyi iyi son 
Buğday 13 11 10 
Arpa 20 16 O 
üzüm lM '18 65 
Hurma 312 260 O 
Hava kuvvetimizin yilkse1me ve 

artması için her türlü yardımın ya· 
pdmıun yurd borçlarımızın en ileri 
gelenlerinden olduğundan diyanet 
işleri reisliğinden verilen fetvaya 
;öre sadakal fıtır Ye zekAt ile mU· 
kcllcf olanların tayyare cemiyetine 
Yfttdımda bulunmalan ·nan olunur. 

l•tanbul Müftüsü 
M. FEHMi 

hUkOmeti ıorla dev'rmek için bir 
hareket baıg5ıtermif, ve hüktl
met de inzibat tedbirlerini tiddet· 
Jendinni;tlr. 

Sübakaru General Kondilis, 
hükumeti devırmek için belki bir 
istek bu!undu~nu, fakat bunu ya
pacak bir kuvvet bulunmadılmı 
söylemiftir. 

M. Norman Davis, bu gayret. 
lerin beklenilen net'celeri verece. 
ğini ummaktadır. 

Amerikan mahafi inin hissiya
tı, bundan böyle ihzari görütme
ler za~anm n kapandığı ve önü
müzdeki safhanın konieransın ken 
d'si olaceğı merkezindedir. 

Bu konferans 1935 de toplana· 
cak mıdrr? Amerika hükUmeti
nin ümidi böyledir. Fakat bu hü
J.Qmet zıt düıünceler önceden yak· 
la,tm1madan toplanm ktansa, 
konferansın 1936 yılına bırakıl

maımm tercih edileceğini gizle
memektedirler. 

Londra, 29 (A.A.) - Japon 
büyük elç'si M. Matsudeira, dııan 
işleri bakan!rğma giderek V qing
ton muahedenamesinin hitama er· 
mis o1rlnnunu b\lrlirm;ştir. 

Romanyada eski Başba • 
kan için ihtifal yapı dı_ 

Bükr~f, 29 (A.A.) - Havasa
jansı muhabirinden: 

Bundan b:r yıl evvel Sinaiada 
öldürülen Başbakan bay Ducanın 
ölümünün yıldönümü münasebeti. 
le muma;leyhin habrasmı tebcil i
çin memleketin her tarafında bir 
tak•m meraı:m yapılmrs•n. Müte -
tevff amn meze.rmın bulunduğu 
Ursanide b;r ruhani ayin yapılmış 
ve bu ayinde krnlın mümessilleri 
ile hükumet erkf\nının birçoğu ha· 
zır bulunmu§tur. 

Sovyet'er demir sana
yiinde dür.yada ikinci 
Moskova, 29 (A.A.) - Taa a

jansı bildiriyor: 
Sovyetler birliği demir ıana • 

yiinin 1934 yılı · stihsaline aid ilk 
malumat neıredilmittir: 
. 1934 yılında dökmecilik iıtih • 

sa!i.lı 1933 yılından yüzde 50 faz .. 
!asiyle 10 buçuk milyon tona ve 
çene istihsalatı da yüzde 40 faz • 
lasiyle 9 buçuk milyon tona yük • 
selmittir. Bu suretle Sovyetler 
birliii bu iş1erde Avrupada birin· 
cili§i ve dünyada ikinciliği ka. • 
zanmıtbl". 

Bo1u ve Çankınya 
kar yağıyor 

Çankırı, 29 (A.A.) - lki gün
denheri sovuklar başlamııtrr. Sı • 
caldık derecesi sıfırın altında ye .. 
didir. Bugün buraya kar ıerpmek
tedir. Her ~araf C<>ndur. Ekim it -
leri durmu§tur. 

Bolu, 29 (A.A.) - Bugün şeh
re ilk kar düştü. Ve her taraf be
yaza büründü. Kar devam ediyor. 

Sar'dan ç1kıyor 
Sarbrük, 29 (A.A.) - Sar hav. 

~ası uluslar araaı polis kuvvetleri 
ıabık kumandanı Bay Hemsley, 
Jsviçreye gitımk üzere memleketi 
terkedeuktiT. 

Ati nada 
-r. 

Ye.;i nt~ırlar 
a( d İ(_Her 

Papa E. uU ua atadaki 
kil seleri boşaltacak 
Afna, 29 (A.A.) - Yeni na

zır:ar, and içmişlerdir. 
Ziraat bakanlığından i&tifa e

den Bay Teotokis'in yerine ayan
dan De!•asos ve ulusal ökoncmiye, 
maliye bakanlığına geçen Bay Pez 
mazcğlu'nun yerine Bay Stefano
pulos geçm ·!'er ve doiruluk yemi
ni etmit 1erdir. 

Atina, 29 (Tanestera) - Yu
nan Baıbakanı Bay Çaldaris An· 
karada iki memleket arasında az
lık itlerin'n halli iç"n yapılmakta 
olan görüıme1ere dair gazetecile
re §U sözleri söylemiıtir: 

- Ankarada yapılan Türk • 
Yunan müzakereler'nin mah'yeti 
ve ink'ş ... fı hakkında Yunan gaze
telerinde yazılan ıeyler doğru de
ğildir. 

Ankaredan aldı~ırnız tc'n l.a-
ber er, sevinç verecek '~erte~edir. 
Y almz şunu size söyliyevim k~. 
Türk il"lula"-ın'n vecheleri rnuha· 
faza eı:Wmekle beraber, Yunan 
no ·tai nazarı da tabnin edilmek· 

tedir. 
Papas cübbesi me•el si yoktUT. 

Ankaradaki görüımelerin netice. 
si hakkm~a. size sunu sövtivev"m 
ki, Papa Eftim, C.,alatadalci ik' ki· 
Hseyi ve bu 'ki Vil:ıeve ai!:l emlaki 
bo•a ltacaktrr. Bu nokbl, An kara
daki görü•melerin nasıl fevkA1lde 
bir samimiyet içinde gittiğin: göı· 

teriT. 

Lahı dıvan1 eski 
Başkanı ö~dü 

Lahey, 29 (A.A.) - Lahey a • 
dalet divanı eski baıkanı bay A • 
da~çi dU.n 65 yasında ö1müstür. 

Hitlerin prensibi 
a.- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

mak la~mı geliT. Sonra Hitler 
"Mücadelem., adlı eserinde tadi
lat yapacakmıt, o eserindeki fik'r· 
krinden bazılarını deiiıtirecek· 
mi~. O k1tabtaki fikirlerini de
ğitt!rmek ise, ortaya attıiı pren
ıiplerinden bazılarından yazıec;· 
mek demektir. H'tler bu hareketi· 
ni hakir göstermek için: 

''Ben o kitabı hanishanede iken 
yazmıştım. Şimdiki görüşlerimle 
hap·shanedcki görü~lerim arasıı_ı· 
da fark bulunması kadar tabii bır 
şey olamaz!,, 

Demektedir. 

emir verilmemiştir 
Ankara, 29 (KURUN) - Ba

zı ilk mekteblerde tarama dergi· 
s!ndeki kelimelerin talebeye ez
berletilmemesi hakkında Kültür 
Bakan1ığınca ıöyle denildi: 

"- Bakanlıkça bu huıuıta 'Jk 
mekteblere emir verilmemittir. Bu 
haber kuUanıtları, manaln ta:kar· 
rÜT etmi§ kelimelerin bazı mu
allimlerce öğretilmek istenmesin· 
elen cık,,.-ıt olab 'lir. 

Dil Encümenince kartılıklar 
teshi ~·'med~n evvel dern' d•ki 

kelimelerin talebe araamda yayı( .. 
ması ileride talebenin zihn'ni ka• 
rıftıracağından doğru değildir. 

Kültür encümen"nin çahtması dik 
katle takib edilmektedir. Encü • 
men çahşmalarının net' cesini or • 
taya koy .;foktan sonradır ki ba • 
kan1ık, bunların talebe araımda 

yayılarak kökleımesinin teminini 
ara~trrır.,, 

Yeniden dit dergisi netriyatı 

!feri bırakıldı. Çünkü yen: kılavuz 
bası1a .. a ktrr. 

Buğday satışı için Ankarada 
bir heyet kuru!du 

Ankara, 29 (KURUN) - lı
tanbuldalri buiday itlerinde ıu'is
timal olduğu haberi duyuldu ise 
de Ziraat Bankası umum mlidürü 
Bay Kemal Zaim bu haberin ya· 
lan o?duğunu ıöy!edi. 

J)..ıvdı•ğumf\ göre. b 1~d v ,.t.m, 

satımında ıidilecek yolları arl! t • 
tırmak ve tesb't etmek ilzere· Zi • 
raa.t Banka•m a Bay Kemal Zai • 
min reia1iğ1 altm a bir heyet ku • 
rulmuıtur. Heyet yakında latan • 
bula giderek tetkikata giritecek • 
tir. 

Yardımcı Muallimler \ Bayramda trerılerde 
talimatnamesi yeniden tenz'lat yok 

Ankara, 29 (KURUN) - Kül· Ankara, 29 (KURUN) - De• 
tür Bakanlığı, lise ve orta mekteb- miryol1arı idaresin'n bayram mil• 
lebe alınacak vekil ve yardımcı naaebetiy'e tarife'erde yapacağı 
muallimlerin talimatnamesini ha. söylenen tenzTt yeniden fazla.si· 
zırladı. Yakında bakanlar heye • le yapı1mıvacnk, devam eden U• 

tine ver"lecektir. cuzluk kırk beı gün daha sürecek• 

Ankarada nümeıotaj tir. 

Ankara, 29(KURUN)_1935 [iselerele kız ve cı1'ck 
de yapılacak nufus yazımına ha • ta tebe' er 
zll'lık o1mak üzere Ankarada nu • Ankara, 29 (KURUN) - Li• 
marataj hazırlıkları batladı. selerde kız1arla erkek taleben"ıt 

B:lecik başmühendisi beraber okuyacakları haberi etra" 
fında Kültür Bakanlığında ıalahi .. 

Ankara, 29 (KURUN) - Bi· yetti birisi dedi ki: 
lecik bat mühendisi Bay Celal Me- "- Kız liseleri olmıvan yerler-
ra~a nakledildi. de müracaat eden kız talebeler bıı• 

Van Sıhhat müdürü lunuyol". Bunları okumaktan ml\b" 

Ankara, (KURUN) _ Vakt'n· rum blJ'akmamRk iç'n böyle bit 

Je itinin baıma ıitmiyen Van Sıh· 
hat müdürü Bay Eyüb Sabri istifa 
etmİf ıayılmıtt11'. 

Maliye müsteşarı sreliyor 
Ankara, 29 (KURUN) - Ma· 

liye mUsteşarı latanbula gitti. O

rada yeni sene batından itibaren 

tatbik edilecek buğday koruma ka 

nununun tatbikatiyle uğraıacak • 
tır. 

Balkan devletleri 
Ati nada 

karar verildi. Bu karar tatbik r 
dilirken bina 1arm elverişli olub ol" 
madık1arı tetkik edilecektir.,, 

Temyiz binasının yapısı 
Ankara, 29 (KURUN) - Teıd" 

yiz b'nasınm yapılması yakmd• 
bitecektir. Temyiz mahkemesi a" 
nümUzdeki Temmuza kadar An" 
karaya gelmiş bulunacaktır. 

Temyize alınacak yeni aza ıe4 
dro1 ,1,,. n ~"'"''"" ,,,."''"rktrr. 

• 

ökonomik konsey• 
toplanacak 

Ankara, 29 (A.A.) -Ankara-ı riyet Merkez Bankaıı Kambi1' 
da imza olunan Balkan antlatma. tefi B. Cabir, Balkan komitesi bil
ıı statüıü ile Balkan devleteri a - ro ıefi B. Şinaıi ve Dıtitler S• " 
rasında ökonomik münaıebeteri kanlığı müdürlerinden B. Atıf rr 
arlımıa yollarını araştırmak üzere fakat eyliyecektir. . .. 
teıiı olunan ökonomik konsey son Türk ulusal komiteıi üyeferıo 
kanunun üçünde At?nada toplana- den bir kısmı bugün lstanbula h_., 

F it 1 caktır. reket etmi~tir. Bir kısmı da ye.rfl' 
ransa - 3 ya Bu toplantıya Türk ufuıal ko.. hareket edecektir. 

konuşmaları mitesi üyesi olarak Trabzon say- Komite31 ilkkanunaünü~~ı::: 
)avı B. Haeşan Saka, Ökonomi ha- buldan kalkacak vapurla Atı...- " 

..- (Batmılcıleden devun) kanlığı müstefarı B Faik Kurdoğ- gic1e .. ~1'1ir. 
başh bir düzene ballamak istiyor. lu, Dı§ifleri bakanlığı ticaret işleri ------------
Ancak buralardaki ltalyan dilekleri I genel müdürü B. Vedi, Türkofisi Çocuğunu Öldüreıı 
ile kendilerinin n Yugoslavyanın Is - .. • • ana affedildi J 
teklerini bir tUrlU UfU§tunmıyorlar. b~! .mu,avırlerınden B. B~~han J • 1eP 

işte Fransa ne ltalya arasında bu 1 Z·hnı ve iş bankası C:enel M\!fet .. Londra, 29 (A.A.) K ç~ 
r.Unlerde ohıb biten konusmalann •on ti§i B. Sami İ§tİrak edecel.ctir. Ko- bakanı, küçUk Yattaki ÇOCU slt' 
durumu ( = vaziyeti) budur. nıiteyi ekıper ııf at:Je Türkof;s öldürdüğünden dolayı idaııı• ~ -• 

B. 'ıııP'" 
Aaım US Balkanlar maşa11 tetkik tefi B. kUm edilmlt otan Lidya ın• 

Hulki Sahran ve B. Melih, Cwnu- zumı affetmlıtlr. 



Mes:ek ahlakı .. 
C11nıhuriyetln cuma günkü sayısm
lstanbul arkadaşlarına dokunan 
fıkra yazılmış. Atılan bir avuç 
n birinin de bizim bahçeye düş • 
nu. dünkü sayımız hazırlanrb ba-

dtktan sonra gördük. Mesele şu: 
eb Peker. Menemende Kubilay a

konulan menkütaşının açılma 
Ylevini söylerken, Ukönce Viyana -

bir m~ktupla böyle bir abide ya
ı .. asını gazetesinde ileriye süren 
bay Nadinin oğlu - Nadirle bu abide 
~n para topJam:ıda önayak olan ar -

da,.mmn ndını pek yerinde ola -
takdir ile anmıştır; söylev de A-

doJu ajansınca gazetelere verilmiş
. Fakat. Cumhuriyetten baı:ka. ga -
lerde bu takdirden yana olan par

l:ır çıkmamıştır. 
işte arkatla5ımız bana rekabet gay
nin neticesi görmektedir ve dokun

h mevzu itibarile gayretin ne aşa
lara düşürülmiiş. meslek ahlakının 
kadar düşmüş pldufunu gösteren 
örnel< olarak göstermektedir. Hem 
Genel Yazgamnrn söylevini sansilr 
i1lz gibi kötü bir telakkiye teşvik 

el bir tabir kullanarak-

Feci bir kaza 
Ava atı:an kurşun 

gÖ'ıe rast'adı 
Y e§il!cöyde lrfaniye sokağında 

oturan Süleyman oğlu Hasan ev -
velki gün Yeşilköy civarında avla
nırken kartıdan atılan çifte kur§U· 
nu ile sol ~özi~nden ağır surette 
yaralanmııtır. Çifteyi atan Y e§:l • 
köyde Saadet ıokafimda oturan 
Hasan oğlu Ahmettir. Hasan Cer 
rahpaşa haıtahaneıine kaldırıl • 
mı§, Ahmed yakalanmıttır. 

OTOMOBiL ALTINDA - Ba-
tatta oturan balyan tebaasından 
Mayerin kızı Refna Rızapaşa yo • 
kutundan geçerken 1871 numaralı 
otomobilin altında kalarak muh -
telif yerlerinden yaralanmıttır. 
Yaralı kız Haseki hastahanesine 
kaldırılm ı~hr. 

Ansızın ölüm 

\ KUltUr işleri 

Eve tecavüz 
suç1usu 

Bay Halil Lfıtfiye hücum 
eden Şevket muhakeme 

ediliyor 
Geçenlerde, Son Posta gazetesi 

sahiblerinden Bay Halil Lutfinin 
evine bir bah::ıne "le girib üzerine 
bıçakla hücum eden Şevket adlı 

birin:n muhakemesine dün sabah 
ağır ceza mahkemesinde başlan • 
mı§tır. 

Dünkü duru§mada Şevket, Bay 
Halil Lutfinin akrabası olduğunu, 
Ş:§!ideki evine onu soymak veya 
ö!dürmek için değil, kendisinden 
para istemek için gittiğ:ni söyle -
mittir. 

Şahit olarak dinlenen simitçi 
Abdu lJah !Unları ıöylem ·,tir: 

- Şevket yakalandığı vakit 

.Talebe ve kumar! 
Kültür bakanlığı yeni 

tedbirler aldı 
Bazı okul talebesinin latan -

bul, Kadıköy, ve- Beyoğlundaki 
kahvelerde oturduktan ve bu o -

tunna zamanlarında kumar oyna -
dıklan Kültür Bakanlığınca haber 
almmı,tır. 

Bunun üzerine talebenin ha • 
riçteki vaziyetlerile alakadar ol -
mak üzere bazı tedbirler alınmıt
trr. Bu arada lıtanbulda Galatasa· 
ray lisesi hocaları ve memurları 
taraf mdan bu itle uğra~mak üze • 
re bir grup aynlmıflır. Bu grup -
taki hocalar zaman zaman kahve
leri dolaşarak kahvelerde bu vazi -
yette gördükleri talebeyi polis va
ııtaıile okula götürecekler ve o • 
kul müdürlüğü tarafından da ta • 
)ebenin veliıi haberdar edilecek • 

(Kurun) un teessUrO böyle bir sfte
nğradığından değildir. Söylevin 

urun) a yalnız işaret olunan fıkra
de~il, daha başka parc;alnn da ay-

1\ ltonamnmıştır.(l\urun), fırkasının 
llel Katibi tarafından. inkılab adı -

On gün evvel memleketi olan ben de beraberdim. Onunla Çen· tir. 
Güre kazasından gel!b Akıaraydr berlitaşta yattığımız odada tanıı • ilk okul ta'ebes:ne 

~ 
SÖylenmiş bir güzel sCJylevl, olduğu 

bt koymamış olmaktan dolayı U • 
Hir. Ancak bir gazete başında 

Mildi çalr~mış, gazetelerin nasıl, han
Şartlar altında çıktı~nı yakından 

~'lınuş olan ve genel kAtiblmiz pek iyi 
~'.lr ki bazı parı;nlann konulamayışı 
..._dece SÖ) ]evin matbaaya gece yan • 
~dan iki saat sonra gelmesinden, o 
~kU gazetemizi 16 sayıta yeti~tlr -
~ için de mQtattan daha erken 

kadaifçi Ahmedin dükkanında çı- mıttım. Bana ilk önce beraber ıi· verilecek yemek 
raklığa giren Hasan evvelki gece mitçilik yapmamızı teklif etti. E· 
dükkanda yatarken ansızın ölmüt- linde yirmi lira kadar paraıı var. 
tür. Haıanm ceıedi morga kaldı • dı. Razı oldum. Beraber simit sat-

'tranmak lcab etmesindedir. Şahst 

rılmııtır. mağa başladık. Bir gün bana: 
PALTO ÇALANLAR - Ye - - Abdullah, gel seninle ba,ka 

mi~te gazcı lsak dün dükkanında bir i! yapalım. Böylelikle para ka· 
iti ile uğratırken sabıkalılardan zamrız .• dedi. 
Tekirdağlı Mustafa ile Tatar Yu..-- YaTJacağımız işi sordum: 
ıuf dükkana girmi,ler, asılı bulu- - ş·,ı:de bir eve gidecer,iz. Beş 

Bu yıl Hilaliahmer fakir ilk ~ 
kullar talebesine pazartesi günün
den itibaren öğle yemeği vermeğe 
baş lryacaktrr. 

Okulun mevcudiyetine göre 
talebe ayrılmııtrr. Yemek tam 
teşkilatlı okullara otuz, diğerlerin
de on beşer kifiye verilecektir. 

Kıdem zammı 
~rnatl umumf menfaate feda etme
lik \'n"":İfe olnr~k alan Kurun yazı • 
lan, bir yazıyı kısaltmak Uzım ge • 

nan paltoyu çalmıtlardır. lsak hır- on bin lira para var. dedi. ~u pa· 
11zlığın hemen farkına vannıt, rayı nasıl alabileceğ:mizi sordum. 1935 yılmdan itibaren kıdem 
peş'erinden koşarak ikisini depo- - Birer bıçak a1mz. Söyledi • zammı görecek bocalarm birer 

ee, elbette büyük milli mefhumla -
" YnnmcJa küçük şahsi takdirleri Ce
lıt.•dor!Ar Vn!Do W.. 4' ... lca C••-1 ız:a 
~nin dilinden bir biiyük meraı:ıfmde 
~ gazeteci ile bir gazetenin alkış • 
' dr~nı görmekten yolda~lanna ve 
\ tthnn başında (Knrun) a düşen ol-

liı1ere yakalattırmıştrr. ğim adamı soyarız, dedi. Ben razı liıteıi kültür müdürlükleri tarafın-
ALACAôlNI iSTEYiNCE - olmadım: dan hazırlanmaktadır. Bu yıl ba. 

Carat&cla ıeyyar4laTıekrl Klzmı - Bayle fey olmas, yakalam • Y tında kıdem zammı sörecek hoca· 
Recepten alacag .. ını istemi•, buna nz .. cevabını verdim. ,. nın sayısı üç yüzden fazladır. 
kızan Receb sustalı çakısını çeke- Çok israr edince, bir taraftan Liste hazırlandıktan ıonra tu-
rek Kazımı kulağından yarala • polise heber vermek üzere razı ol- dik edilmek üzere kültür bakanlı-
mıftır. • dum. Şişlideki eve gideceğimiz - ğına gönderilecektir. ~faa övünmek olabilir. 

~~unu arakdn'?'mızın da takdir ede
-;•:ıi bilmez de~illz. Fakat ne de • 
~li? Böbürlenmek de bazılan i<'in 
t, leyici bir madde yerindedir. 
Pnıazlarsa )'aŞByamazlar. Mes -
ahlakının hocalığını benimserler. 

"ada sırada bile bile, böyle sataşır -
"·Bile bile diyoruz; çUnkU kendileri 
başka bir gazetenin admı anmak, 
k. o gazetenin ya bir mahkemeye 

den bir gün ön .. e Şişli karakoluna 
haber verdim. Daha evvel, Mer • 

Yeni ölçüler kanunu mucibin _ canda bir dükkana g:derek iki bı
ce, kullanılan kantarlardaki taksi- ça 1< almıştık.. 

Yenı ölçü er 

mat metre ı;ıtemine göre değifti -
rilmiıti. Kantarla it görenlerden 
bir kıımı ölçüler baıır.üfettitliğine 
müracaat ederek, kantar takı~ma
tının 11fırdan batlayııı yüzünden 
bazı güçlüklere uğradıklannı bil -

Bay Ha 1i1 L\Hfi, Şevketin ha • 
pis1ume-1e iken de kendisinden pa
ra istedi~ini, vermezse öldürece
ğ"ni yazdığını söv1edi. Bunun için 
de Son Poı•a ıe hiblerinden Bay 
Ekrem ile Bay Selim Ragıb ıahit 
gösterdi. 

MuhP keme, Bay Selim Ragıb 
ile Bay Ekremin, bıçalc1an ıatan 
bıçakçının ve komiser Bay Kazı • 
mrn çar7rı1mnsı için başka b~r gü
ne b1rakıldı. 

Yabancı dll deraanelerl 
Halkevi Kadıköyünde sekizinci 

ilk okulda yabancı dil öğreten 

bir dershane açmııtır. Bu dersha • 
nede haftada iki gün Fransızca ve 
İngilizce dersleri parasız olarak o
kutulmaktadır. 

OKULLARDA GÖZ MUAYE-
NESi - Bütün liıe, orta, ilk, hu • 
ıusi, ecnebi okul talebesinin göz • 
leri doktor tarafından muayene e
dilmeğe ba:lanmıttrr. Her okulda 
muayene edilen talebenin gözleri 
hakkında birer fit doldurulacak • 
tır. 

1 
fnl haber vermek, ya bir yanlış 

ledfji sözilnU akhnca teşhir etmek 
\ kld etmek l<'indir. Misal aramağ~ 
'hacet? işte en son bu yazıda bile 
~dl matbaalan bahçesini siislemek 
~ koyduk lan Atatürk biistUnUn 
'fltla merasimine çağırdıklan gaze • 
\.._lertn gelmedi!<lerinf ve ertesi giln 

~"C~imi gazetelerinde yazmadrklan
~ tırlayıb anlatırken hep Cbfrin • 
~ ınaada. bir ikisi müstesna) gibi 

dinnitlerdir. Yaprlan teJ!~ikat, bu 
taksimatm daha pratik bir hale ko 
nulması imkanı olduğunu meyda
na çıkarmıttır. Deği,tirilmesi ka • 
rarlattırılan yeni ölçüler nizam • 
namesine bunun için de kayıtlar 

konulacaktır. 
ihtif lstan SUfilU memur!ar w•-•=-=••••••• 

Belediye, Şirketi Hayr:yenin bi. 
•• mıww ı uu•w 

htlar konduruluyor. ~-=-=~====-~==~~~=-=~-----
..\canım, meslek ahJAla bu hidfse- h•tu1.ın yolu takib edenlere göre, ha-

l> her açık: 
....:.. o adları açık yazmayı fcab edf • 
h~ f1I (birinden maada, bfr ikisi Öz tUrkçenin kütüğünü, sözlüğü -
2"'ıesna) ibarelerinde ima olunan nU, ne dersek diyelim, l\ıgatini yap -

1
:tr niçin &"ık ya1.amıyorlar? .. Bu mak için iki yol vardır: 1) Bilinen, 
,,"da rr.u;ete atlı oldu~. R'ft7.etecl a- toplanan kelimeleri alfabe sırasına 
du~ lı-fn mi? VA KJT'ın KURUN koyup mar.alamı hizasına yazmak. 
t nlması dil devrimi fmkrmından 2) Genislemiş, tekamül etmiş bir ya -
d "ct1nu "°'" ilk ve ml'tla bir hA _ hancı dilin hangi manaları ifadeye 
e~ı mfclfr? Bun'I kntl,,lnyan '!8· muktedir olduğunu anlamak İ\İn önce 

tttte" 11 .. .,snda Cilmhurfyet'in ad;nı onun H\gatindeld kelimeleri esas tu -
.\ e1f1< ! tub, bunların türkçe karşılıklarını 
"-ha fı.vnı ramurdan bu yığın!) tayin. f~hit etmek. on«fan sonra hu 

reçelfm mi karşılıklardan yeni bir JQgat yapmak. 
(), .._ ., ._ işte Dil Cemiyeti hu ikinci Ye en 
~ ü.r~rinde dol?ru yolu tutmuştur. Yerilmis do'tru 

.... __ .._____ bir karardan cayıldtğı yok: Cemivet 

( L 
A ) e e o)gnn yabanCI dil Olarak Se"İlCn 
uga t ışı fnınsızcanrn JU~atine hahtrnk. türk -

ltıt a k d " "emi7 i., karc;ıhkl:ırınr tesMt eWkre, A-
lllf r a aş: Anknradan gelen bir .ians ile hec;er onar nec;reclecel;.j gihi 

., di;ııın Y•>ra ( = mana) SJ ne ola bunları önce bir karşılık kılavuzu adr 
-tlra::rıı;tıny~r. ile ~tıracak. bn kılavuz da herke -
terlib ~omis,Jon fransızca laga - sin gozündcn ge~tikten, söylenilecek • 
lcabttl tarzını mesaisine esas ola • ler söylenıiikten sonra (öz tiirkrenln 
~ laaetmlştlr.,, denlllyormut- IQgatl) ne i:te o süzgeçten geçmiş kı-

)'lr, Dil Eadbqenindenberl j Jawz esas olacaktır. 

Bazı defterlerde tahrifat yapa
rak ve sahte evrak tanzim ederek 
elli b=r bin alh yüz bir lira yirmi 
kuruş ihflas, elli iki bin yüz dok
san altı lira da vazifeyi suiistimal 
suretiyle zimmetlerine geçirmek • 
ten ıuclu görü1erek aqır ceza mah
kemesine ver"lmi! olan Bakırköy 
mal mü~ürü N:lil, Salih, Sa..li. Ha
san. Sükrü. Ahme'1 Hamdi. fa;k. 
A'i Galib, Havri, Mustafa, Abdül
kadir, Raşid, Ab:lürrahmanm mu
hake,.....0l0··jn .. CIH11 devam ed'lmiş
tir. Dünkü ce'setle eh'ivukufun 
~öndemı=g ·olc"'r~u rapor okunmu§· 
tur. Sudu görülenler. avulratları 
bul•·nma·'ı~ı. rn""'ora olan Wra"la
rmı h!c'1.zır1 ı~·~ .. ..,l.laT'r'lı söulemi~Jer, 

m••lı" '·eme, br.şka b:r güne bıra
kılmırtır . 
Be'ediyef'in !~;-rk 0t1 Ha•·rlye 

aleyh"ndeki davası 

B~1e:liyen;n,·Sirketi Hahr"ye a
leyhine, acbğı dava,ra diin birinci 
h'Jl::uk mahkemesinde bakılmı§trr. 

rikmit hisselerini vermediğini id • 
d · a ederek bunların verilmesini is
temektedir. 

Mahkeme, §İrketin vaziyetini 
tesbit için bir ehlivukuf tayin"ne 
karar vermi§tir. Ehlivukuf, Şirketi 
Hayriyenin bu h · sseleri verib vere
miyeceğini tetkik edecektir. 

ölüme sebeb o1an ebe 

Sürpik adında bir kadım mu
ayene ederken bafiırsaklarını de
lerek ölümüne aebebivet vermek
ten suçlu ebe bayan Nigarm muha 
kemes:ne dün a"ır ceza mahkeme· 
s:nde r1evarn e-lilmio:tir. Müddeiu
mumi bay Ka,·f, suçlunun ceza ka 
nununun 448 inri !1"1'rtr1esi hi;küm
ler;ne gör~ cezalan.:Srrıln"l"unı is
tel"!'1i~. mt•'-ı-1-eme. karar için baş
h· ı..;r 1ri;nt? bn· ... 1-.1-, .. hr. 

Yalanc1 şahitHk yaptığı 
anlaşı'dı 

Bundan bir müddet evvel Hu
lusi adında birinin üzerinde altı 

Gezintiler 

Nobelin barış 
oğdülü 

Bu yıl Nobel barıf oğtlülü "Nor 
man Angell,, le "Arthur Hender. 
aon,,a verilmiı. Banşın en lıor1aı
lu uçurumlar üstüne/en gözü bağ
lı bir kuzu gibi g~tifi ıu günler
de oğclül vermek ne oluyor? 

Doğru11Una iateneng ben 6. 
na anlamadım. 

Bugün acanJa tülelr ptıtltq0r. 
Parağvay - Bolivya aınulann • 
ela han göudeyi ıürülıln, Habq 
yurdu çetin bir aalJırqın yangın
larile çevrilirken böyle bir miika
latın verilifi niçin? •• 

"Norman Angell,, kü~lı iri • 
tapçıklarla Jöfiif oe •aVC1f1 kuta
mıJ.fı. Yoksa bu dolgun kae, o 
bir·kaç sü.tü yaprağın armaia -
nı mı? 

Vakit uakit fUTaJa burada lu 
rulan banı, .ilalan:zlanma lıonle
ranalan yalna dağılmalı i~in 
toplanırken, kanımut moallı zey
tin dalına sürülen ba ~ yal -
dızclan ne "kar\/ •• 

Norman Angel oe ~rtlnu Hen· 
derıon Boliuya ile Parağoay de
likanlılanmn bofmlQfhlJarı kı -
oılcım oe lıan yardana bir kere
cik olllUft ayak batılar rm1 Bu 
tarihsiz oe talilaaiz •aoa§ln önline 
geçmek irin çallflp diJindUer 
mi? Suçaas habeı tof)Taklanm 
ıaraıntılar içinde bırakan bom • 
batara dar/ Patlama! Diyebildi. 
ler mi? •• 

Bunlann r,:ç birl olmat!ı oe ol· 
mıyacak. Yaradılıflll ililJnimi • 
ze doldartlafa, tlarnarlanmwı İf· 
lettiği yırtıcılık tlunu•na, hl 
yapuı engelfple hrp Jrır:amıya
cağımı::. her giirt bira clalta • • 
nhp beliriyor. 1 

Eıki ıınayışlar, sa)'lm g~ • 
mis örnelJer biu gösteriyor ki, 
silahlara• oe gönülle bıralnlmaz; 
bilc'ı oe yürekle tliifürülür. 

Hangi lrüllli ~ağın yıl· 
lanml§ yapraklanm açarıcmu a
çınız, benim tleclilılerimin tamir • 
lanm balacalıaını& 

Silahlan bırakma lıonltttJ11t • 
lan kısır uarlılılartlır. Onlardan 
ırürbüz ~ocaklann dofmtmnı bek 
lememeliyiz. Bu tilrlü toplnlalılar 
ancak kanlı SGVClf alarıltırında 
yağıyı ezdikten aonra lnmılursa 
gerçektir oe yalm~ o oaJril: 

- Silah bırak! 
Sesine bir bayrak ıibi ayrılar. 

Gezgin 

paket heroin hulunmuıtu. 
Hulusi ifadesinde bu heto:nle

ri Kadıköyünde kahveci Süley• 
mandan aldığını ıöylemit ve Sü
leymanı heroin aatarken yakalıya· 
bilmek için b;r plin yapılmqtr. Bu 
nun üzerine HuHlsi l1zerine i•arf't 
konulan para ite Süleymandan hP· 
roin almıt Ye Süleyman görülen 
suç halinde yaka1anmı!lı. 

Sü1eyman ıuçunu inklr etmiı;, 
Hulusiden aldığı paranm kahve 
parası o1du~unu aöylemişti. Di'n 
sel<iz;nci =htiıaı mahkemesinde 
sudu'ann dunı9maıma devam e • 
~:}.,,;"ve s;;levmı.'lm mUdafaa şa-
hi(I; M;mi dinlenilmi"fr. 1 

Mimi ifad~!nde Hul4ıin:n ver· 
rl;~i T'"''""Tltn kft'bYe parut oM'·~u
nu sö' l•rn;"' ise ~e memur1ı"· Mi
m;.,;n, ~nl~s·n;n p~Ta yer~HH ıı· 

,. .. ,.,"' 1-... "vede oJmadığmı iıbat et· 
mi~'"'r.:Sir. 

Y I!' 1rı11rt ıfth;t1:Tt ye,,an Mimi 
"""'d"n!l:ı J~"""' re1e.., w•11n".-1~ va 
m1mı•,.WT. ~::1-~anm d~ı 

yarına brrakılmııhr. 
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Soyadı 
alanlar 

Varna konsolosu Bay Sami za
de Süreyya (Erdoğan}, İstanbul 
varidat müdüriyeti tahakkuk ha§ 
müfettiıi Bay Şükrü (Tekin), Ye
nicami maliye tahakkuk memuru 
Bay Osman, b:raderi Bay Rü§tÜ 
(Omay), Eyüb 36 ncı ilk mekteb 
hocalarından Bay Fahri, kardeıi 
Bay Süruri, Bay Kerami, Bayan 
Meliha, Bay Muzaffer, amcaları 
Bay Cemil, Bay AbCJülgafur (Bay
kal), üniversite talim taburu pi
yade bölük kumandanı yüzb&§ı 
bay Şefik (Özgör), Paket posta • 
haneai bqmemuru bay Li.tif ve 
kardeşi inhisar umum müdürlüğü 
muamelat ıubesi memurlarından 
bay Sezai (tzgi), lıtanbul Paket 
poıtaha.nesi grup münile me • 
muru bay Hakkı ve refikur ba • 
yan Mahmure (lzay), grup sevk 
memuru bay Nesib (Çağlar), grup 
mukayyidi bay Hakkı (Gün), dar
panede bay ruhi, nakaı ve müte
abhid bay Nazif, maarif müdürlü· 
ğünde bay Niyazi, İstanbul liae
sinde bay Kemal Gündüz (Altan) 
Cerrahpa,ada Kürkçü sokağında 
27 numaralı evde oturan jandar • 
ma yüzba.şılığından mütekaid bay 
M. Hamdi, refika11 bayan Münire, 
kızlan bayan F cride ve bayan Pa
kize (Mayda), Galatada Fenne. 
necilerde 61 numaralı dükkanda 
tütüncü bay laa (Bağtaı), emniyet 
müdürlüğü polis divanında bat • 
kitib bay Adil (Taner), divana. 
zumdan komiıer bay Necati, bi • 
raderi bay izzet, garb mevki müs
tahkem topçu alay kumandanı bay 
İbrahim (Kartal), emniyet mü • 
dürlüğü evrak kaleminde kitib 
bay Baha (T anrıver), üçüncü fU· 
be 'tDGdtttlüiünde bay Mebmed 
Hilanet (Tanrıkul), müfettitlikte 
polis bay t4\rif (Aykut), üçüncü 
ıubede bay Necmi (Kıra}), bay 
Mustafa (Özcan), bay Servet (Kı· 
ral), Konya Ziraat Banka.tında 
buiday memur muavini bay Hü
seyin, babuı bay Necib, annesi ba
yan Bahriye, kardetleri bay Mu· 
hiddin, bay Refet, bayan Hedi
ye ve ağabeysi gazetemizde ma
kine operatörü bay Cavid (Eren), 
binbatı Rüttü (Ersü), Gireson 
baytal' müdürü bay Vehbi, refika
sı bayan Binnaz, kızı bayan Ayten 
(Erder), Bursa Dörtyol lokaqtası 
sahibi bay Cemal ve kardeıi İstan
bul liman §İrketi kon.trol ıubesin
de bay Saffet (Yurt.ışık), Haıköy 
Ateı motörü sahibi bay Y qar ve 
kaTdeşi İstanbul liman §irketi a • 
sansör memuru bay Burhaneddin 
(Kılıç), telefon tirketi büfecisi 
bay izzet (Özel), Ankara jandar
ma kumandanlığı birinci şube mü
dürü erkinıharb kaymakamı bay 
Hüseyin Hüsnü (Bilge), Beyoilu 
Halkevi çevirgeni bay Raıid (Alp 
Soy), İstanbul merkezi Hilaliah • 
mer veznedarı bay Cevdet (Kızı • 
lay), Ceğaloğlu merkezi Halkevi 
hademelerinden bay Mevlud (Kal 
kan), bay Şerif (Çetin), bay Hi
dayet (Ak), bay Veysel (Oğuz), 
Feriköy maliye !ubesi tahsil me · 
murlarmdan bay lhıan (Özer), 

Gazi Osman pafa mektebi ıon ıı· 
nıf talebesinden bay Muzaff cr 
(Parsyenen) soyadlarını almı§ -

. 
Noel, yılbaşı, bayram 

Alış veriş ve Yılbaşı gecesi hazırlıkları çok canlıdır 
1935 yılının girmesi yakınlaştı. ( Adet olan "pide kesimi,, de or- 1 yılbatından sonra da oyunlara de-

,Şebrimizin . muhtelif yerlerinde todokslar tarafından yarın yapı - ı vam .edilecektir. 
her zamankınden fazla hazırlıklar lacaktır. Yılhnıının it yolunda en mü -
göze çarpmaktadır. Diğer taraftan yılbaşını iyi ge. kemmel vaziyetlerinden biri tim • 

Hıristiyan yurtla§ları ve şehri- çirmek üzere şehir halkının he • diki halde m!zıkacı tedariki ol • 
mizdeki yabancıları alakadar e • men yarı&ı hazırlanını§ vaziyette muttur. B•azı yerlerin ik! orkestra 
den noel yortusu ticaret muhitle - g&rünüyor.. birden tutması ve bazı husust ev· 
rinde her senekinden daha müsa • b l lerı"n de müzik kiralaması yu""zün • Bunlardan ir kısmının, ev e • 
id neticeler doğurmuştur. ak k den, alafranga mızıkacılar elde rinde toplanm ıuretile va it ge· 

Birçok yerlerde piyasaya çıka- çireceği anlaşılıyor. Djğer kııım İ· etmek hususunda bugünlerde hiı • 
rılmıt olan yerli oyuncaklar ve sedilir müşküller göze çarpmak • çin de, dı!arda hemen her umumi 
hediyelik muhtelif mallar ahcıla - tadır. 

eğlence yerinde büyük hazırlıklar 
rın çok rağbetini kazanmıştır. yap:lmakt.adrr .. Eğlence yerleri it· Şehrimb:J~ki kulüple.,.den ha • 

Hediye satışları hala devam et- letenlerden öğrendiğimize göre, zıları da para ile yemek vermek 
mektedir. Çünkü yıl ba§ından son- bu yıl önceden kiralanmı§ masalar suretile yılbaıı kutlulamalanna 
ra gelecek olan bayram da bu he- her yıldak'nden daha çoktur. Bazı ıahne olabilecektir. 
diye aatııına ve bilhassa bu yıl çok yerlerde hususi surette indirilmiş 1 1 d 
yeni bir tarzda oldug"u görülen Şehrimizdeki Yugos av ar an 

fiatlar, bu tehacümün diğer bir ıe- k t l'k ı nJ tod ,__ y tebrik kartlar alış verişine fazla a 0 ı 0 .a arı, or OKa ugos • 
bebini teşkil etmektedir. lavları çağırarak onlann ıerefine 

hız vermittir. 
Geçen yortudan başlıyan hccli- Bazı yerlerde İ!e, fiatlarm son- yılbaşım Yugoslav kulübünde kut. 

yelik alış verişlerin hflli devam et- raki n"iinlerde gene hafifletilmek luhyacaklardrr. 
mckte oluşunun bir sebebi de şeh· üzere yxlba~ı akşamı için bir az Büyük otel ıalonlarmın da yıl· 
rimizdeki hrristiyanlar arasmdal~i yüksekten tutulmu~ olduğu göze batmı buralarda geçirmek iıtiyen 
mezheb farkından ileri gelmekle - çarpmrı.ktadrr.. tehir halkına pek müsait yerler o

dir. Tepeba§ında uzun zamanlar· lacağı anlaşılıyor. Çünkü ıu gün• 
Mesela katolikler kendi inanı§· danberi kapalı olan bir eğlence ye. lerde gene bayramlar dolayııile 

Jannın icabı olarak Noel günii he- rinin, yılha§ı dolayısile tekrar a • her ecnebi kendi memleketinde 
diyelcrini vermit bulunurlar. Or • 

1 

çılması kararlaştırılmıştır. Burada kaldığı için şehrimize biç bir aey • 

todokılarm hediye verme günü ya- tamamen yerli artistlerle varyete yah gelmemekte ve oteller pek 
rındır. oyunları gösterilecektir. Burada tenha vaziyette bulunmaktadır. 

Tayyare cemiyetine 
yeni aza yazıldı 

• Tayyare cemiyetine §İmdiye 

kadar fabrika. ve tirketlerden 8825 
kiti aza olmuştur. Bu azalardan 
memurlar aylık kazanç1rındnn be
ter kuruş, ameleler de birer kuruş 
vereceklerdir. 

Süreyyapaıa fabrikasından 600 
Ayvanıaray çivi f abrikasmdan 
100, Ayvansaray değirmeninden, 

200, Ünyon sigorta şirketinden 
100 Danüp sigorta şirketinden 25 
Gureba hastahanesinden 300, reji 
idaresinden 4700 Sümer Bankdan 
100, tramvay, telefon, elektrik, 
tünel tirketlerinden 2500 aza ya • 
zılmıtlır. 

Ticaret Odasının yeni 
mecl;si toplanıyor 

lstanbul ticaret odası yeni mec
liıi önümüzdeki çar§Mllba günü 
toplanacaktır. Bu toplantıda mera 
sim yapılacak ve \•ali bay Muhid
din Üstündağ bir açma söylevi 
aöyliyecektir. Bay Ziya Habib oğ
lu bu acına söylevine oda namına 
cevab ~erecektir. Bu merasimden 
sonra Meclis reislikleri ıeçimi ya
pılacaktır. 

DUkkln levhalar1 ve tabe· 
lalar Uzerlndeki adlar 

Soyadı kanunu münasebetiyle 
dükkan tabela ve levhalarında ya
pılacak isim deği§iklerinden be
lediye reami alınmaması hakkm
da.ki kanun beled'yeye gelmiıtir. 

Bu kanun dün bütün ıubelere 
bildirilmiıtir. Bazı dükkan lev • 
haları: ve tabelaları öztürkçe isim
lerle deği§tirilmiye ba9'anmııtrr. 

Dükkanların açık kala
bilecekleri saatler 

Yiyecek ve içecek satmayan 
dükkanların per,embe aktamları 

saat sekize kadar açık kalabile · 
ceklerine belediye daimi encüme • 
nince karar verilmi,ti. Geçen per • 
§embe günü bu kararın yanlıt an • 
laşılması net" cesi bazı dükkanla • 
rın saat yirmi bire kadar açık kal
dıkları görülmüttür. 

Dün şube müdürlerine yeniden 
tebligat yapılarak dükkanların 

muayyen sa.ati geçirmemelerir.e 
dikkat edilmesi b"ldirilmi§tir. 

Afyon mukavelesi 
Uyuşturucu maddeler umum 

müdürü bay Ali Sa.mi dün Anka • 
radan dönmüştür. Bay Sami An· 
karada. Ökonomi Bakanlığına 
Yugoslavya ile yapılan son af yon 
mukavelesi hakkında izahat ver • 
miş dün de uyuşturucu maddeler 
inhisarı meclisine Ankaradaki te • 
maslarını anlatmı§hr. 

Yeni mukavelenin tatb:kin-: i • 
kincikanunun birinci günü ba.! • 
lanılacaktır. 

Şehrim· zde dün kar yağdı 
Üç gündenberi §ehrimizde ha -

va çok bozuk gidiyor. Evvelki gün 
dolu ve kar yağmıftı. Dün de iki 
kere kar serpmİ§, bir aralık da 
yağmur yağmı§tır. Hava çok M>ğu
muslur. Hararet derecesi dün sa· 
hah saat yedide üç derece iken sa
at on dörtte bir buçuk dereceye 
l:adar inmiıtir. 

Rüz:gar saniyede on metre hız • 
la yıldızdan esmişfr. Barometre 
yükseldiği için karın bugün de 
sürmesi ihtimali vardır. 

Şirketi Hayriyenin 
alacağı vapurJar 

Şirketi Hayriye, bundan bir 
müddet evvel b"r kaç vapur alma
ğı kararlatbrmıftı. Şimdiye kadar 
vapur ıatmak üzere dokuz fabrika 
Şirketi Hayriyeye müracaat et • 
mi§tir. Bu müracaatlar tetkike. 
dilmektedir. 

Vapurların alımı İ§ler:niıı yaza 
kadar bitmesi için ç.alışılmaktadır. 
Şirketi Hayriyenin bu yıl Florya • 
ya da vapur işleteceği söyle • 
n'lmektedir. 

Motörlü deniz vasıta• 
larının muayeneleti 
İstanbul v:Iayel hududu içinde

ki bütün motörlü deniz vasıtaları· 
nın muayeneleri yeni senenin ha· 
§ında ba§lıyacak, on dokuz günde 
bitirilecektir. Bu müddetten son
ra yapılacak kontrollarda muaye
neye ~elmemiı motörlü deniz vası
tası görülürse aahib)er!nden ceza 
alınacaktır. 

Saylav seç;mi için 
hazırlıklar 

Saylav ıeç.imi teftiı beyyeti be
lediyede çalıımaktadır. Birçok 

yurddaılar telefonla, mektubla 

tefti§ heyetine müracaat ederek i· 
simlerin· n defterlerde olmadıkla

rını bildirmişlerdir. Bundan baı· 

ka mahalle mümeuilleri de def. 

terlerdeki noksanları yeni bqtan 

tamamlamaktadırlar. itirazların 

sonu alındıktan sonra neticenin 

belli olacağı anlatılmaktadır. 1 

Kısa 
ll!•!Bm• Şehir 

Haberleri 
§ TİCARET ODASINDA TEJU 

OD SANDIGI - tstanbul ticaret o 
sı memurları arasında bir tekaüd 
dığı kurulması için, oda genci yaz 
lığı tarafından tetkikat yapdn1a 
idl Bu arada muhtelif Avrupa def 
Jetlerinin ticaret odalarının teki 
sandığı nizamnameleri tetkik edil 
'fe Balkan devletlerinin ticaret odalı 
rmdan da bu hususta malOmat fste:ı 
mişti. Bu hafta içrisinde Rom • 
Yunanistan ve Bulgaristan ticaret 0 

dasından C4?'1lplar gelmiştir. Bal 
devletlerinin ticaret odalarının teJc:ı 
üd sandığı kurumu odaca çok befer.f 
miştir. 

§ BiR BEKÇi BAYGIN - Fm 
lıda dere içinde lsmet lnönU mektc 
binde bekçi Abdurrahmanı odada,.,. 
tıfı kömür çarpmış, Abdurrahıısl' 
baygın bir halde hastahaneye kaldırt~ 
mı§tll'. 

§ KARIŞIK MEMBA SULARI .1 

Memba sularına terkos suları ltarl!tl' 
rddrğı anlaşılmıştır. Takibat yapılJJ' 
caktır. 

§ KULLANILMIŞ EŞYA - s.tı' 
lığa çıkarılan kullanılmış eşyaları' 
tephir edilmediği göriilmüştür. Burıl•' 
rı satanlar cezalandırılacaktır. 

§ SÜT MESELEI - Belediye bJf ~ 
zıssıhha mütehassısı lstanbulun " 
meselesi etrafında bir rapor hazırl•' 
mış, belediyeye vermiştir. 

Sarhotlu§un ceza•• 
Deli Hayri admda biri aarhof' 

lu.ktan bir ay beı gün hapse, ~ 
lira para cezaaına mahkUm edı 
mittir. 
~~~~~~~~~~~--__./ 
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HAMLET 
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Yazan: 
W. Şekapir 

Çeviren: 
Ertuirul Muhsin 

Eakl Fr•nsız Tlyatroau11d' 
Bu gece nat 20 de 
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ESKi GARDEN 
Y ılbatı gecesi açılıyor . 
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Masalarınızı evvelden hazırlayt111j. 
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KURUN BALostl 
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hizmet 

KUPON:48 .. ., .. ~ 
E a •aponu kea'p •nk't'~ 
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Devlet dem!ryolları Haydarpa· Sezai (Gürses), bay (İsmet (A • ı Qelenler, gidenler ı Mem 'ek etimizde ve tamamen Türkçe 
ıa tesellüm ve se,·k dairesinde: te§) bay Suphi (Sağanak) bay Se. Söılü ve Şarkılı olarak 

AYSEL 
çevrilen 

(Bataklı 
Damın Kızı) 

çevirgen bay Fevzi Şukrü (Gü • lahadd'n (Kökden~r}, bay Cevad BAY NECMEDDIN SAHiR- Bir 
rün), kim) ager bay Cemal (San • (Çelikb"lek), bay Burhan (Yücel) hafta evvel Ankaraya gitmis olan üs. 

car), buyuruk bay Necmettin (Gö. bay Hamdi (Baı), bay Şaban (Ö- küdar • l{adıköy tramvayları murah .

1 kart), bay Kani (Mutlu), bay 1. zen), hademe bny sadık (Oğt•z), has ~7~51 ll~.Y ~ec.?'ettin Sahir dün Rejisör: MU H S l N ER T U C R U L S ı&' 
J (B ı h d /1 h d ı ... d ı ) şelmmızc donmuştur. Bay Necmettin Oynıyanler : Bebzat · 1. Galip •Hazım • Mahmut· Tallt • • Hakkı (Te:!!~3n), b:ıy Kema e- :ı. c:::e be.y ~ •• c me d)ag c en 1 :Sahir şirketin bazı işlerini neticelen - Müfit. Fffiba Tedik. Cabide. Nafia 

rnn), bay Ruhi (Akdoğan), bay ıoyadlarınr almışlardır. ı c!irmi~t.ir. J •••••••••••••••••••••··~ 
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129 YAZAN: iSHAK FERDi 

~oris, mu~oı,zıorı mn·e~i: 
( is~en~eri emirliüile öl~ürelinı! J 

o 
dskender, zafeılerini yazdırmak iç~n Yunan=standan 

1~ (Aristo)nun yeğenini getirtmiştı. Saris bu sırada 
ımparatoru ölümden kurtarmıştı 

İskender zaferlerinin f Sar:s, (Kral oğulları) nın lsken-

'IJaS.ana 'J,o.stası 

Babasını öldüren 
Viyolet Noziyer idamdan 

l<urtuldu 

Kurun'un edebi romanı: 18 ----------

GÜL ÜSTÜNE GÜL 
KOKLAVANLAQ 
-------- Yazan: Selami izzet Kayacan 

Ellerini kavuşturdu: J Mesele anla§ıldı.. Aygen ili( 
- Bunu unutalım Zeyneb Ha- sevdalısına gitmi§ti. Güle güle .• 

nrm.... Beni affedin. Yolu açık olıun... Gidene altın • 
Zeyneb cevab vermiyordu. dan köprü! ... 
- Bana dargın mısınız?. E- Aygen doğru tahmin etm!tti ... 

fendim?.. Dargın mıaınız?.. Onu sevmiyordu ... Fazla müteet. 
Üstün yorgun bir aeıle ıuar • d .... ld' sır egı ı ••. 

ediyordu... Zeynebin hala ağla • 
Gülümsiyerek indi, ıokaia çrk • 

taı ih ni yazdırırken.. { d~ri öldürmek için ittifak ettikleri 
~ m duyunca, derhal arka kapıdan l 

Genç !mparatora yava! yavaş imparatorun odasına girdi. Mese-
_, ~akedon.yalılar da diz çökmeğe leyi anlattı .• 

dığıru, cevab vermediğini görün
ce saçını ba~ını yolarak yatağa 
kapandı. Kendini gene kaybetti. 

-4-

tı. Bir kahveye değil, bir b:raha • 
neye girdi. Bekir kaldığına mem
nundu .• Geç vakte kadar içti .. Ga· 
zino kapandıktan sonra çıktı .. 
Oh!. Rahattı .. Dütünecek kimse • 
si yoktu ... istediği gibi yafayacak-&§lamışlardı. lskender genç muhafızların • 

lskender bu sırada zaferlerinin dan bu al~aklığı ummuyordu .. 
, la.r'h'ni yazdırmak için Ariıtonun Tedbir a1maldan da geri kalmadı. 
}'eğeni Kallis enis'i de Yunanis • (Sariı) in tavsiyesiyle odasına 

,. la.n:lan Babile getirtmişti. kargılı ıilvari muhafız1an sakla -
Ka'l'sten:s Yunaniıtanda hiç dr ...• 

• kimr.enin önünde diz çökmeğe a· ı Gene muhfızlar birdenb're 
' lı~mam'ştı. lısl·en~cri de kendi )ca 1 açarak ireriye atıldılar .. lı-
' • l , . "b' d' "k d pry :r 

a et erı g ı, ız ço me en ıe- !tender tehlikeyi görünce (Sa-
lamladı. i ris) in boynuna sarı1mııtr. 

!skender, önünde diz çökenleri 1 Odada saklanan süvariler kar • 
llnıı~dan öperdi. Kallistenis'i t'tJ,arım uzatarak delikanlıların 
Bab"Je geldiği gi•ndenberi bir de- kanna sapladılar ve altısını bir· 
fa hile öpmemişti. den öldürdüler .• 

Kallistenis İmparatorun zafer· Gene muhafızlardan biri ölür -
ler:ni kendisinden ve kumandan • ken: 
larmdan ayrı ayrı dinl'yerek yaz • _ Ka11'ıten;s'e uyduk.. Ba~ı • 
ll"ıeğ~ baş1amıştı. lskender, bu za- mıza bu felaket sreldi.. Lanet ol • 
feleri rnlatırken: "Şöyle vurdum.. .. ı ·· 'h sun oy e muverrı e .... 
Söyle kestim ... Yeni ülkeler istila o· b ,; d 

ıye a5 rr ı ... 
ettim!,. diyerek bütün zaferleri lskender bu sö7.Terden fÜpbele-
kenrHnc izafe etmek ;ıtiyor ve ta· nerek Kal'istenis'i uvkudan uyan
rihe öyle ge.:mesi için KalHstenis'i dırdı ... Odasına getirtti: 
•ıkıştınyordu. _ B» temiz ylirekli çocukları 

f....,ruıı,.ato-- o+:r-Afınd.A.lci ln1~ "7c.ıtm aleyhtme talirlk eden sen 
bıandan ar 8 •ııuyorlardı. · · ., m sın .... 

Kal'istenis bir gün el'ndeki ka- Yunanlt müverrihten "(Sariı) 
lemi yere fırlatarak: de hoşlanmıyordu .. Çünkü KalJis-

- Ben, burada gözümle gör • tenis tarihte (Sariı) ten bahse· 
düğüm ve kahramanlıklarını ken· derken §unlan da kaydetmişti: 
dilerinden ziyade başkalarının " .... İmparat-0ııı etrafındaki 
ağzından dinlediğim kumandan - dalkavuklar şimartmıştı... Saris 
ları inkar edemem. Yarm bana: de bunların başında bulunuyor -
1cl<aIFstenis ne alçak b:r müver - du ..... ,, 
tihmiş .. Hakikati tahrif etmif .. Ve Halbuki Saris imparatorun 
tözüyle gördüğü kahraman1arı karııamda henüz bir defa bile diz 
ltıkara kalkışacak kadar küçüklük çökmem'! ve ona kat'iyen ha! iğ -
töıtermi§ !,, derler. Ben bu tekil- meml§tİ ... 
de tan'b yazamam .. Dedi. Kallistenis iml)aTatnnın i!zü • 
lıkender ıes'ni çıkarmadı .. Sa- re hayretle bakarak cevab ver-

dece yerdelci kalemi aldı ve Kal- di: 
liatenis'e uzath... - Ben timdiye kadar hiç kim· 

Kalliatenis o günden sonra senin beynine giren yolu bulmağa 
lıkenderin zaferlerini kendi ıör - ;ahımadım.. Kimseye tahakküm 
dUğü ve anladığı gibi yazdı. etmesini de bilmem .. Ben bu tec • 

• • • rübeaiz çocuklara hazan insanlık 
lskenderin Bab'Jdeki saraymm deni vermeyi faydalı ıörmüttüm .. 

~afmcla kendisini muhafaza e- Onlara hiç bir zaman (Haydi, gİ· 
d~ıı bir ndegan bölüğü •ardı. din de imparatorunuzu öldürün!,, 
!!, nlara (Kral oğutlan) derler· demedim .. Çünkü, imparatorluk 
~i. tahtına göz dikecek budalalardan 

Bir gün b~ genç muhafızlardan değilim .• 
\lt1sı ittlfa.•t ederek impaTatoru Kallisterıis bu son sözleri söy • 
~ldürmeğe karar vermişti. lerken, manalı bir gülüıle (Sa-

Mubafızlar, miiverrih Kall:s - ris) İn yüzüne bakmı§tı. 
\e11is'ten cesaret alıyorlar ve: Kallistenis (Saris) i lskendere 
''- lskenderi öldürürsek, mem- rak~b görüyordu. Fakat, bu görü

~keti istip attan kurtaTahiliriz !.,, §linü, • ondan korktu~u için • ta -
Divorlardı. rihe kaydetmekten çekinmişti. 

la l>elikı.nhlar bir akşam impara· lskender, Kral oğullarının ki • 
tun yatak odasına yaklastıklan min tarafından teıvik ve tahrik 

~d'ltle.n, kumandan (Sar:s) lslren - edildiğini iyice anlamıftı. 
~ . ' ~ l'1n yanından cıkıyordu. Genç KaUistenia i o gece tevkif etti -

~ llh,fızlan görme!"tiş g;bi davra- ler .. 
, ll'<'k yüriidii ve tekTar kimseye 
l;~~dirıned-en gerive clönrlü.. De -
~ ~?ılrları din1erli. .. Bunlardan bi· 
~lcadaşlarma fU sözleri aöy • 

fOen.mı ~) 

FiTRE - ZEKAT 

" Ut 
h - 1rPri 'hepfm;z b:rcten rrire -
~. 1-f ;· rumuna meydan verme • 

' elbirliğiyle gebertelim!.,, 

Fitre ve zekatınızı bir kişiye 
vermekle, olaa olsa onun en C'ok 
üç beş günH:k yiyece~· çıkar. An
cak bunları Tayyareye veriniz. 
Uluıal itlerimiz baıarıhr. 

Viyolet Noziyer •• 

Framada babasmı öldürmek su
çu ile idama mahldlm edilmi§ olan 
Viyolet Moziyer hakkmda verilen 
idam ceza11, annesi tarafından 

Cumhurreisliğine gönderilen acık
lı bir istida üzerine af folunmut, 
ceza daimi küreğe çevrilmiıt:r. 

Unutmamalı ki Viyolet annesi
ni de öldürmek te§ebbüsünde bu
lunmu§tu. 

Ne de olsa, kalbinde biiyük ve 
acı bir ıefkat taf ıyan bu anne kı -
zınm ba,mın giyotin ile keı 'ime • 
sine razı olamamıf, hatt&. kız ha -
piıhanede iken ona maddi yar • 
dnnlarda bulunmuf, dört bin 
frank kadar bir para göndermit • 
tir. En son grçen hafta. Ncel bay· 
ramı o mak dolayııiyle, ta'ihı:z 

kadın gene kızını unutamamıı, 
Noel hedi esi olarak yebnit be§ 
frank yollamıştır. 

Viyoletin annesin;n Cumhurre
iıine yazdığı mektubun hülisaar 
şudur: 

"Bay Reis; krZim Viyolet No
ziyer'in affım saygı ile diliyorum. 
Ben, talihsiz çocuğuma, bütün çek 
tiğim ıstırablan bağışladım. 

Mesleksiz birtakım gençler o
nun parasiyle yaşıyor, para almak 
için onu sıkıstınyor, ahlaksız, um
bel talebeler Viyolet'den istifade 

Tekin, muntazam çalışmadığı 

için, verilen işleri vaktinde yetişti
remediii için iş butamryordu za
ten ... Bunun için de, evdeki alat 
ve edevatını aramadı.. Sabahları 

mağazaya gidiyor, akta.mları Ay
genle beraber oturdukları tek oda
daya geliyordu. Oda, iyi, rahat 
bir oda değildi. Aygen de durup 
dinlenmeden yün örüyordu. 

Bir aktanı kaldırımda, ev sa • 
hibi karş11ına çıktı. Odanın anah
tarını bıraktı: 

- Hanım giderken ıize Yerme
mi aöyledi, dedi. 

Aygen bu vakit nereye gitmit 
olabilirdi?. Belki de yün alacak • 
tı. Tekin bir müddet dütünceli 
mütereddit kaldı .. Anahtarla oy· 
nadı, ıonra fazla bir teY sormadan 
yukarı çrktr. 

Odaya girdi, elektriği yaktı ... 
Maıaıun üstünde duran Aygenin 
i1ine baktı ... Sabahtan beri el sür· 
memiıti.. 

Şaıa1adı.. Odanın içine gôz 
gezdirdi .. Tekrar aşağı inmek, bir 
meyhaneye girmek iıtedi.. Hayır 
meyhaneye değil, bir kahveye gi • 
rip oturacaktı .. 

Bu sırada gözüne, masanm üs • 
tünde bir kağıd ilitti.. Kağıdın 

yanında bir de kurtun kalem du ·
ruyordu .. 

Y aklaıtı, Aygenin iğri, büğrü, 
güç okunur yazraını heceledi .. 

Aygen aittiiini bir daha gelmi -
yeceğini yazıyordu.. Her halde 
Tekin fa:ıla müteessir olmıyacak-

ed'vorlardı. Bay Reis, gözünüz ö- h. Kendisini sevmediğini bili • 
nünde olan dosya, Jan Daben a- yordu. Ona gelince, o Tekini üç 
dmda bir genci, ne bahasına olur- sene çok ıevmiı bu sevgi yüzün • 
sa olsun, memnun etmek için kt- ' den çok acı duymuştu .. 

zrmm ne kadar namussuzca ha- Aramamasını da tenbih ediyor -
reketlere sevkedildiğini göstere- du. lstanbulda kalmak niyetin
cektir. 9 Ağusto~ tarihli mektubt.cı de değildi .• 
bu gencin bize "casusluk,, isnad Tekinin fena canı sılcıldı.. Bu 
ettiğini, bir otomobil satın almak zamana kadar bırakılmapa değil, 
için yapılan mU7,,akereleri, Dnben bırakmağa alı§mıştı... Yüz üstü 
ile arkada~laıının komisvon i~te- kalmak onu öfkelendirdi. Diş gı • 
d'k1erini göreceksiniz. Kızml, e- cırdatarak homurdandı: 
ve r,iıın zden evvel 21 A Q-ustos - Cehenneme kadar yolun 
tarihli bir mektubta "muhakkak 
sana para vönderecef!i'Tl., diye 
ya.zmu~tı. Nihavet, Fellus'da 16 
sokağında Ambasadör otelinde 
kürkcü Bronsvik dairesinde olan 
ziyaretleri DabenJn itiraf etti'!ini 
dosya da okuyacaksınız. Bunlar 
pnra is~cmek ve kenclisini besle a 

mrkte dPvam etmeili<7i fakdirrle 
bütün münasebetleri kesmek teh -
didinde hulunmak iç'ndi. 

Bay Reis, bunu da i~aret et -
mek isterim ki kızrn evP. ırec gel -
me~ini ma7.l1r o-öc::t~rmek icin rrnn
nerilen te7kereler Dahen ve arka
rl :::ısl nrı t,.'lr-d'rrırl :ı '1. t"kli~ eiHlerek 
yn,71lmr~ ''e im1a1"'nmTşh. 

""~v R ·r er ' nim ki .;,.;r.,1 hn-

luncluihtm derln ümitsiz!iğe acT
yacaksmız. Ben ocağımın şerefi-

var! 
Birtaraftan da zihin ybnıyor be

yin patlatıyor, dü~ünüyordu .. Ay -
genin kaçmasına ıebeb neydi?. 
Neye gitmişti? 

Birden hatrrladı.. Bir gece 
beraber gazinoda otururlarken, 
Ayren ona bir genci göstermişti .. 

Bu genç kadından gözUnil ayır -
mıyordu .. Aygen usulca: 

- işte dedi, hani sana anlat -
mıştrm, benim ilk sevdiğ'm adam. 

ni müdafaa etmek mecburiyetin
rlP huJnnmu.o;tum; fr ~<at httgtlO Vi. 
ı•o1ctin kızrm olduğunu unutma
m~ ' '111 r:n :ol:tur. 

Bay Reis, bent ha~rata bağ'lıyan 
son sebebi de mahvemeyiniz.,, 

tı .. 

F al:at on gün sonra 11lantıdan 
bunalmağa başladı .. Senelerden -
beri bekar yafamağa ahtmamıf h. 

iti bütün bütün tembeU:ğe vur· 
du ... Bakacak kimsesi olmadığın· 
dan daha da az çalrııyordu. Mete
liği kalmamıştı .. Borcu artmı§h ••• 
Gırtlağına çıkmıştı .. 

Aygen kaçtıiı gece: 

- Elimi aallasam ellisi! .. 
Demi§ti ... Yerine b~kasmı ko-

yacaktı .. Fakat kırka yaklaşmıştı .. 
Son seneler· n sesrseri hayatı gene;· 
liğini hırpalamış, üzmüş, onu vak· 
tinden çok evvel ihtiyarlatmıttı . 

Saçlan dökülmüş, akl&§mıt -
tr. Rengi solmuş, avurtlan çök· 
müştü .. Bir zamanlar her kadınm 
gözünii çeken halinden hiç bir 
eıer ka.lmamıttr. 

Üstü ba§ı da ka1mamı~tr .. Eski 
püskiiydü .. Yanında ona bakacak 
Zeyneb de yoktu ... Bu bakrmaız • 
lık onu biisbütün harabetmişti .• 
Simdi itiraf ediyordu ... Ne yapsaı 
Zeyneb gibi bir kadm bulamazdı. 

içini çekti. .. 
Zeynebi arıyordu .. Zeynebi öı· 

lemişti ... Onu göresi gelmitti .. E • 

vini, odasını anyordu. Akşamları 
eve geldiği zaman sıcak bir çorba 
buluyordu. Bütün parasızlığına 
rağmen Zeyneb hesabın iki ucu· 
nu bir ediyordu. Sefalet çekmi • 
yorlardı. Zeyneb sahur, müte • 
vekil, iyi bir kadındı .. 

Bunlar hatırına gelince, silki • 
nir, fazla dü~ünmek, eski hatıra • 
lar üzerinde fazla durma:k iste • 
mezdi .... Bütün bunlar mazinin 
ç:çekleriydi . Bu çiçeklerin albn • 
da, vicdan azabının dikenleri var• 
dı .. 

Fakat iıtememesine rağmen 

hep bunlar akhna geliyordu. Bu 
hazineyi Oıtünün elinde b:ldikçe 
müthit bir k11kançlıkla kıvranr • 
yordu. 

Hem ne de olsa, eski güzeliğine 
mağrurdu. Zeynebin, kend:sini 
unuttuğuna bir türlü ihtimal vere

miyordu .. Hayır, unutamazdı .. O • 
nu öyle çok sevmitti, ki unubna11~ 
na imkan yoktu ... 

Filvaki Zeyneb Tekini arama· 
mıştı .. Amma arayamazdı, çünkü 
nerede olduğunu bilmiyordu. 

Fak.at Üstün ıibi bir erkeii o
na tercih edemezdi •• Üstün iyi bir 
adamdı. Amma hayrandı, buda • 
laydı, ıersemdi.. Zeyneb Tekine 
köpek gibi sadıktı .. 

Onu Üstünün elinde almak için 
bir kere görünmesi kifiydi •• Te • 
kin,~ Tc dn°n kollanna koıacaktı. 

Telc'n, tek başına bunlan ku • 
ruyordu .• 

'(Den.mı ftt). 
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Türk kadınının 
siyasal hakları 

Mısır kadınlan duydukları 
hayranlığı bildirdiler 
Mısır Kadın Birliği reisi Bayan 

Huda Şuravi Mısırdaki Türk elçi
sine bir kutlulama telgraf r gön
dermiştir: 

"Türk Uluı Kurultayının Türk 
kadmına siyasal hakları vermesi 
dolayııiyle Mısır Kadın Birliği a
ıil Türk ulusunu, en ileri ve en 
medeni milletler sırasına çıkaran 
bu adilane karardan ve bu suret
le gösterilen özvatanperverlikten 
duyduğu hayranlığı Türkiye hüku
metine arza tavassut buyurmanızı 
rica eder. 

Bu hakkı tam b:r liyakatla ka
zanan, yüksek ulu milletinin mu
kadderatına filen iştirak eden 
Türk hemtirelerimize en samimi 
tebriklerimizi bildirmenizi ayrıca 
rica ederek ıükran ve saygılarımı
zın kabulünü dileriz.,, 

"Mısır elçimiz bu tebrikten do
layı teşekkür ve memnuniyetini 
bildirdikten başka ifade olunan 
hlsleri hükumetine bildireceğini 
söylemiştir. 

Kars Maarif wüdürlüğü 
Karı Maarif müdürlüğüne ta -

yin olunan Konya lisesi felsefe 

mualimlerinden Bay Nejad Mal • 

f oç yeni vazifesine hareket etmiş -
tir. Arkadaşımıza muvaffakiyet • 
ler dileriz. 

Kahirede Salih Latif 
adlı bir f ürk öldürüldü 

Kahirede çrkan (Elbelağ) ga
zetesi tarafından verilen maluma

ta göre, Kahirede oturan (Salih 

Li.tif) adını taııyan bir Türk çok 
ieci bir ıurette öldürplmüştür .. 

Katiller, Salih Latifi öldürdük -
ten sonra cesedini büyük bir kü -

pün içine koymutlar, ve paralarını 
çalıb kaçmıılardtT. 

Katiller birtakım adi hırsızlar
dır. Maktulün cesedi üzerinde ya
pılan tetkikler ve alınan parmak 

izleri, katillerin parmak izlerine 
uygun gelmit ve katiller tevkif 0 • 

lumnuştur. 

Resim sergileri 
Sovyet ressamlarının önümüz

deki ayın betinde ıehrimizde bir 
ıregileri açılacaktır. 

Diğer taraftan D grub ressam
larının Galatasaray klüb ıalon • 
lannda açtığı sergiyi birçok ziya-
retçiler gelib gezmektedirler . 

Bay Mahmud Esad dördüncü dersini verdi 

inkılap kürsüsünde dünkü ders 
"Biz o milletiz ki yalnız ellerimiz kelepçeli değil, aya

ğımız da bağlı olsa dünyanın kafasını ezmek 
kabiliyetini gösterebiliriz ,, 

lzmir saylavı bay Mahmud yağı olan iki şefin nasıl öldürül • r adasında İngiltere, Fransa, Rus -
Esad, dün inkılab kürsüsünde düklerini anlatmış, bundan sonra ya ve İtalya hükumetlerinin dü -
bundan önceki dersine devam et - Fransada ba§layan tereddiden veli hamiye sıfatile Türklere iş -
miştir. Bay Mahmud Esnd, geçen öahsetmiştir. kence yaptıkları sırada Ali Onba
derste anlattığı Spartaküsün na - Devrim yüzünden zengin olan • şı adında bir Türkten bahsetmiş, 
sıl bir adam olduğunu, niçin mu - ların Napolyonla anla§tıklarını, şunları söylemiştir: 
vaff ak olamadığım anlatmış, se • dünün züğürtleri, bugünün zen - _ Ali onbaşıyı harb gemisinde 
bebini şefler arasında patlayan ginleri yüzünden ihtilalin sürçtü • ölüme mahkum ettiler 
anlaşamamazlıkta bulmuş, devrim J ğünü, devrimle paranın trampa e- Ali onbaşı idam edileceği vakit 
lerde bu anlaşamamazlığın oyna · dildiğini söylemiş, sözlerine §Öyle İngiliz neferinin başına kelepçeli 
dığı rolü misallerle göstermiştir. devam etmiştir: ellerini vurarak kendi ayağı ile 

Bundan sonra Sivamlı Bedred- - Fakat Robespiyerle Danton sandalyaya çıktı. Bu, kimsesiz zan 
dinden bahsetmiş, Lamartinin: kendilerine böyle bir leke kondur- nedilen Türkleri ezmek istiyenle -
"Bütün dünya içinde e:ı alim tanı- madılar. Danton, kendisini öldü • rin başına vurulmuş bir yumruktu. 
na bilecek bir kimse, d:ye anlattı- recekleri vakit kaçabilirdi; . . "'. Biz 0 milletiz ki yalnız ellerimiz 
ğı Bedreddinin muvaffak olama - Kendisine kaçması söy.~nıldıgı 1 kelepçeli değil, ayağımızbile buka 

b. ku tl b'' "kkuv k' ·· 1 k b le ettı· k masını, az ır vve e uyu - va ıt o, şoy e mu a e · g:dı olsa dünyanın kafasını ezme 
vetlere karşı koymak karşısında - Kaçmak mı diyorsun. Nere· kabliyetini gösterebiliriz.,, 
bulunmasında, kendilerini tehli • ye? Londradaki rahata, Fransız B M h d E d b d .. · ay a mu sa , ura a su· 
kede gören hükümdarların Bed • bıçağını tercih ederim. . rekli alkışlanmış, sonra lzmirin 
reddin aleyhinde birleşmiş olma • Cellada da şunları söyledı: işgalinden sonraki bir hatırasını 
Iarmda bulduğunu söylemiş, ne - _ Başımı kopardıktan s?nra şöyle anlatmıştır: 
tice itibarile Bedreddinin zamanı saçlarımdan tut .. Kanlı halımle 
kollayamamış olduğuna işaret et • millete göster. Çünkü ölüm yolun· 
miştir. da bu baştan başka bir şeyim yok. 

Bay Mahmud Esad, Abbasiler tur. 
kurununda isyan ederek Corci Robespiyer de ölürken arkasın-
Zeydan'ın yazdığına göre iki bu - da bir kanlı gömlek bıraktı.,, 
çuk milyon adamın kılıçtan geç • Bay Mahmud Esad, Fransız ih-
mesini intac eden Sahibüzzenç is - tilalini anlattıktan sonra: 
yanını anlatmış, sonra yüz kırk _ Biizm tarihimizde de birçok 
beş ytl önce vuku bulan Fransız vakalar gösterebiliriz. Biz, büyük
ihtilaline geçmiştir. lüğü sever millet olduğumuz için 

Bay Mahmud Esad, bu ihtilal - kendi tarihimizin misallerile ikti
de fi.kirlerin nasıl aşılandığını an· fa etmedik.Fakat kendimizi ihmal 
latmış, Janjak Rusonun eserleri - edemeyiz. Son devrimin büyük 
nin tesirlerini göstermiş, şunları şefi Atatürkün bir vaziyetini an • 

söylemiştir: }atacağım. Vatanı kurtarma, eski 
- 1789 ihtilali her bakımdan, nizam yerine yeni nizamı kurma • 

devrimin bütün şartlarına riayet ğa karar verdiği gün, Türk milleti 
etmittir. Zamanş kolladı. Süratte ile beraber İstanbul hükumetince 
kusur etmedi. Belki lüzumundan idama mahkiim edildi. Büyük Şef 
fazla sfüat gösterdi. Feodaliteyi güldü. Ordu müfettişliğinden az -
aldattı. Yurttaşlık.hakkı nizamını }edilmek istendi. Gene gül~ü. Riit
koydu. Bunlara rağmen ihtilal si - helerini kendi ellerile yırttı, attı. 
yasal şekli bakımından olsun bir Yurdun bir çocuğu sıfatile, mille. 
iki defa sürçtü. Şimdiki 'Cumhuri - tin öz varlığı ve onun yaşaması i -
yet üçüncü cumhuriyettir ve ~ir çin onun başına geçti.,, . 
rey fazlasHe kurulmuştur. Benım Bay Mahmud Esad, Magoıaya 
tar'ıhten anladığıma göre Fransız 

nefyedilmiş olan ve 
devrimi ihtilallerin stratejik ve 

1 Ta ezel ahdeyledim merd öl -
taktik şartlarım bir araya top a -

d K meği şammla ben 

- Hiç unutmam. lzmir alın • 
dıktan bir zaman sonra lzmirde A· 
tatürkü:ı lutuf ve müsaa.desile bir 
akşam sofrasında yemeğinde ha • 

zır bulundum. Şimdiki içişleri Ba
kanımız bay Şükrü Kaya da bera
ber bulunuyordu. Atatürk lstan • 
bul gazetecilerini de davet etmiş • 
ti. Yemekten sonra aslona çıkıldı. 
Söz hilafetin. ilgasına irttikal etti. 
Atatürk hilafetin ilgası lazım gel
diğini, muaıır hukuk prensipleri 
bakmıından, hatta islam hukuku 

bakımından bunun manasız oldu -
ğunu anlattı. Herkes bu fikre işti • 
rak etti. Yalnız bir kişi, bay Hüse-

yin Cahid, 0 gün bu işe akıl e_rd~ -
remediğini, Atatürkün bunu ıstı • 
yorsa, habrı için seslenmiyeceğini 
söyledi. Atatürk, cevab verdi: 

"Fikir1erimizi samimiyetle be -

nimsemiyenlerle milletin mukad -
derabnı alakadar eden meseleler • 

ae bizimle anlaımalarına ihtiyacı
mız yoktur. Bize samimi inanç ve 

inananlar lazımdır. Madam ki ina
nınız yoktur, suımaymız, ıöyleyi • . 
nız.,, 

Bay Mahmud Esad, burada i · 

Perşembe günü Fatih, 
Beyoğlunda evlenenler şunlardır 

Bay Osman ı~ızı bayan Ji'crid 
Adana Erkek Muallim Mektebi 
dürii hay 1\lehmcd Naci, bay 1\lus 
klZI bayan Zehra ile inşaat rnühen 
bay Abdullah Niyazi, bay Hasan 
baynn Nazire ile marangoz bay S 
Cerna1, bay 1\1 usta fa kızı bayan Sı 
ile bay 1\lehrned, bay Ahmecl .Mu 
kızı bayan Müzeyyen ile inhisar 
murlarındnn bay Cemalcddin, 
Sabri kızı bayan Makbule ile tram 
biletçisi bay Hii eyin, bay Rcceb 
bayan Hatice ile amele hay Re 
bayan I.isandros kızı bayan An 
Jiki ile şimendifer ateşçilerinden 
İbrahim Ji'eridun, bay Omer kızı 
yan Muazzez ile dokumacı bay La 
hay 1\fehrned kızı bayan Mukaddes 
balıkçı bay Hüse}in, bay Ali kızı 
yan Nadire ile tuhafiyeci bay Cem 
bay Hüsnü kızı bayan Leman ile b 
başı bay Omer Cahid, bay Halid 
bayan Emine ile makinist bay Rıdv 
hay Said kızı bayan Keriman ile 
nav bay Sabri. 

Eminönü kazasında : 
Bay Hüseyin kızı bayan Fatma 

bay Ahmed, bay Turhan kızı bay 
Kadriye ile bay Hasan, bay .Ahm 
kızı bayan Emriye ile bay Muzaff 
bay Mehmed kızı bayan Ayşe ile lJ 
Avni, bay İsmail kızı bayan 1',atma 
dalet ile bay A1i Rıza 

Beyo§lu kazasında: 
Bayan Verlonik ile muharrir b 

Arşak, bayan Seherle garson b 
Mehmed, bayan Ayşe ile bay Ali, h 
yan Ayşe ile bay Mustafa, bayan 1',a 
ma ile yüzbaşı bay I<,uad, bayan Şii 
riye ile bay lsmail Cemal, bayan Eın 
ne ile tütüncü bay Ali, bayan J .. em'• 
ile belediye memurlarından bay Be 
cet, bayan Sultana ile bay Ahmed J?• 
sim, bayan Hamdiye ile e1ektrikc;i bB 

İbrahim. 

Adliyede terfiler 
İstanbul adliyesi birinci mii6 

tantiği bay Ramazan 8000, ı- 11 

ceza azalarından bay Sakıp~ br. 
Kemal, üçüncü ceza reisi hay Bi~ 
met ile azası bay Hikmet, icra re 

si Faik, bay Şefkati, bayücn'f~ 
si bay Kemal, muavini bay s~!; P 
ticaret mahkemesinden bay fıı lo• 
bay Şefkati, bay Cemal, azn bll~ 
Asım, hukuktan bay Asım, bay ti~ 

. d' b. "dd . \Jtl'' seyın, ye ışer ın, mu eıuın 

muavini bay Kamil dört bin b'; 
yüz, bay Sadun, bay Mecid, b~ 
R · b K"' ·ı d.. d tyıll· emzı, ay amı , or er . 
sulh hakimi bay Nusret dört bıtıı 

. t. 
kuruş maaşla birer derece terfı 
mişlerdir. 

yamadı, •efler anlaşama ı. ıs -
'S' Hücceti namusumu imzaladım 

kançhk çıktı. İhtilalin yaşaması ve kanımla ben nancın samimi ve şuurlu olması • 12 kuruş yUzUnden 
nın devrim için ne kadar lüzumlu On iki kuruş bir alacak yüziit"' ilerlemesi için lazım gelen birlik 

kayboldu.,, 
Bay Mahmud Esad burada Ro

bespiyer ile Dadton arasındaki 
anlaşamam :1;lıa m. ih•H~lln iki a· 

Diyen Şair Namık Kemalden, 
yalnız bir Plevne ile Rus çarlığını 
devirecek kadar ııkıttıran Osman 
paşadan bahsettikten sonra Girid 

olduğunu söyedikten sonra, Türk den, Kazım adında birini sekiz >'~ 
devriminin ne kadar pazarlıksız rinden yaralıyarak öldünnekte , 
kurulduğunu anlatmış, dersini bi • suçlu Receb, yakalanmış, müıtltl 
tirmittir. tikliğe verilmiştir. / 

KURUn'unMillt Romanı: 55 nın sakin havasında bakabilirim. yor. Ne kadar olsa silah arka - ,· dersek yemeğe çalı§ıyor.. ~ 
daşı.. İlk zamanlar adeta yalva - sevdiği yemeklerden birini yı.P : 
rarak para kabul ettiriyorduk.. götürüyorum... Hoşuna gidiyo'&it 
Sonra büsbütün almaz oldu .. - Ne garib tesadüf, diyor· dıJ•' 

...__. ... _... .... ..._._ ... -........ ___ __ 

Burhan Cahit Köroğlu ...................................................... 
Beni teselli eden de bu. Onun 

aanatoryomda bir buçuk iki ayda 
şqılacak kadar toplandı~ını unu~ 
tamıyorum. Dünyaya yemden dog 
muf gibi neşesi, iştahı hep birden 

geri gelmi§ti. 
Günler geçiyor. Sıraya konan 

rapordan ıeı çıktığı yok. 
Aratıra sanatoryoma telefon e-

dip soruyorum: 
d
., 

- Daha ııra gelme 1 • 

Cevabını veriyorlar. 

Aman yarabbi... insanlardan 
hayat dilenmek ne güç şey. 

Artık dayanamadrm. Ergini o
tomobile koyup adeta zorla eve 
getirdim. 

Hastanede iyi bakılıyor. Fa
kat her gece yanında bir hastanın 
hayata göz kapayışını göre göre 
onun maneviyatı, sinirleri bozul • 
du. Ölümle dirilik arasında yu • 

dum yudum yatamağa çalışan bu 
adama hiç olmzaa evinin, yuvası-

O arbk bir külçe gibi. 
iradesi, duygusu sönmüş, hare· 

ket kabiliyeti tükenmiş bir hal • 
de kendini tamamiyle bana bı -

' rakmış, büyük ve yağız yüzüne 
gömülen gözler:nde öyle bir te:s • 
limiyet var ki!.. 

Aydınlık, gürültü istemiyor ·· 
Bu kı§la gibi evin büyük odasını 
dolduramadığımız için ısıtamıyo· 
ruz da ... Onun yemeklerini ayrı 
kaplarda ben p:ıiriyorum .. Yalnız 
kalmaktan da korkuyor .. Ben ça • 
lııırken annem yanma çıkıyor. 

Artık makineden bir insan gibi 
oldum ... 

Y akmımızda bir asker doktor 
var. Genç, iyi kalpli bir adam. 
Bir kaç kere onu çağırdık.. Ayni 
ilaçlar, ayni tavsiyeler.. Fakat 
onun gelip gidişi (Ergin) i teaem 
ediyor ... Onunla saatlerce konutu· 

Her geliş:nde hastanın yanına kaç gündenberi canım istiyor 1 
çdtmazdan evvel soruyor: - Peki niçin söylemiyordıJJJ•' 

- Heybeliden haber var mı? Boynunu büküyor: .... de 
•'ıı\l .. 

(Ergin) in kurtulu§u için sana· - B:Iınem, sonra başı 0 

toryomdan başka çare olmadığı· ilave ediyor... . orud1ı 
nı bundan da anlıyorum.. - O kadar eziyet edıY 1 

~ ıe ·· Sıra gelince bize haber verecek- bir de onu mu isteyeyim .. 1 öyle 
lerini söylemİ§lerdi. Fakat her Sesinde öyle küskünlukı 
ihtimale karşı ben her gün telefon acılık var ki! ki 5e • 
ediyorum .. insan yüz yüze gelme • Bu artık öyle bir yaşaYI~ 
yince sıkılmıyor .. Anladım ki ne vin.rken içim kan ağlıyor· ret' 

E k 'd .... t zıına, :r • kadar yalvarıp yakarsam o sıra s ı en yemegın u ,, 50fr' 
bozulmıyacak.. Kimbilir, belki on· nisine itiraz eden, bardagın ar•*ı· 

k. · konrn !.• 
ların da hakkı var.. da her zaman ı yerıne cJ' 0ıt .. 

· ' l b d .... •im ?,I ı na sınır enen u a a ••. :r kde 
Ergin Cerrahpaıadan geld'kten ne konacak bir dil;nı kuru e ~ttt 

sonra çok değişti .. Eski sinirl;li{ii, minnetle kemirPcek kadar " 
. . ' hırçmlığı tamamiyle kayboldu , ve yumuşdc.. Han,,.un1z . 

lıtekıiz, İftahıız olduğu halde ne girsek ümit, hayat bekler 11 
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Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -18-
•• 
Usküdarın mahalleleri 

Usküdar mahallerinden biri: Karacaahmed mezarlığı .. 

DAVUD PAŞA - Kara nişan
cı Davud paşanın yaptırdığı bir 
camiden sonra mahalleye Davud 
ı>aıa dendi. Buradaki cami bir 
Yangında yanmış 1868 yılında ta
nıir edilmiştir. 

Senih adlı bir ozan tarihini 
)'azdı. 

Bu tarihte camiin Aziz ağa a
dında biri tarafından yapıldığı 
bildirilmekte, bununla beraber ca
hıiin kapısı üzerindeki tarihten 
camiyi asıl kuranın Hasan ağa a
dında birisi olduğu anlaşılmakta
dır. 

AHMEDIYE : - Üçüncü Ah -
tned ~urununda tersane emini Ah
ıned a.ğa bir cami, bir medrese 
\'e bir sebil ile kütüphane yaptır -
nuştı. Onun için buraya Ahme
diye dendi. Ahmed ağa, sapa 
~e boş bir yer olan burasını, yap
tırdığı çetme cami ve medrese ile 
baştan başa şenlendirmiş, sayılı 
bir mahalel haline koymuştu. Ah
nıed ağa, camii 1721 de yaptır -
lnıf, kendisi 1733 de ölmüş, yap
tırdığı cam" de gömülmüştür. 

Ahmediye camiine çok ehem : 
illiyet verilir. hatta bu camie kera· 
illetler atfedilirdi .• 

Camide cumaları vazetmekte 
<>lan Bursalı Şeyh lsmali Hakkı 
tfendi, Bursada iken, tanıdıkla -
l'ından biri bir rüya görmüş ... 
~üyasında lsnıail Halckı Efendi 
!unu söylemi: 
"- Gebeş ruhum hakka kur

ban eyledim. ,, 
Bir müddet sonra İsmail Hak -

kının, Bursada öldüğü haberi a
lınmış .. Rüya gören adam, şeyhin 
•öylediği mısraı hatırlamış, he -
&ab etmiş ebced hesabiyle tam ls
bıail Hakkı Efen.linin öldüğü 
0

(11~7. } 7?,LJ. ''Jlr rılrrwtr .. RJt. on -
.._ n 

dan sonra büyük bir keramet sa -
yıl mı!·· 

İsmail Hakkı Efendinin yetmiş 
kadar risalesi vardı. Hakkı adiy
le de bir çok manzume yazmıştı ... 
Arabiatanın bir çok yerlerinde bu
lunmuş, sonra lstanbula gelmiş • 
ti. Bir aralık Osküdarda Vah· 
deti vücud meselesinden fazla 
bahsederek propağanda yaptığın • 
dan Tekirdağma nefyedilın:!ti. 

Gene rivayetedildiğine göre 
Ahmed ağa burada camii yaptır

madan önce burada Kefçe Meh -
med Dede adında birinin bir 
mesç=di varmış ... Ahmed ağa, ca
mii, bu mesçidin yanında yaptır
mış Kef çe sokağı burada hala 
mevcuttur. 

Ahmediye camiine bazı kera -
metler atfedildiğini yazmıştım .. 
Burada ikinci bir misalini yaza -
cağım. Bu misalle halkın kerameti 

ne kadar basit ~ylerle ölçtüğünü 
de göstermiş olacağım, ki bu, di -
;:;er bir çok semtleri anlatırken 
de göz önünde tutulursa, uydurma 
keramet1erin oynach~ı rol daha 
iyi anlaşılmış olacaktır. 

Ahmed ağanın yaptırmış oldu
P.u medrese, zaman'a eskimiş ve 
duvarından b·rservi ağacı cıkmış
h .. Cıkar a .... Bunda t\mulmıva -
cak bir şev yoktur .. Tahii bir hal.. 
Fakat o tlevirde bu bövle olma -
mıştır Bu ağacın medrese du -
varın-lan çıkı~ı bir keramet sayıl -
mış, hatta o devri vAzan kitanlar 
bile servi ağacını <Havret hn.hşı 
nh-ul,, kelimesi ile :fade etmişler • 
dir. 

Buradaki çeşme, (1280 • 1863) 
de yenilenmiş, üzerine şu tarih 
yazılmıştır: 

Ahmetliye camii ban· si kılmıştı 
bina 

Bu mahallede ettirib pak verana 
mektebi 

Çok zamanlar kaim olmuşken 
geçende bir harik 

Haile eyle<li ihrak ve imha 
mektebi 

Bundan solll'a camii Osman E
fendinin yaptırdığı yazılmakta • 
dır. Üzerindeki tarih (1289 -
1872) dir. 

Bu mahallede bir de Sadi tek -
kesi vardı. Bu tekkeyi kızlar ağası 
lsmail ağa yaptırmıştı. Tekke -
de F eth Efendi adında biri gö • 
mülüdür. 

Rüfai tekkesini burada gömü -
lü olan Şeyh Ata adında biri yap
tırmıştı. Bu tekke (1194 - 1780) 
de yapılmıştır. Em:n zade çeş • 
meai (1133 - 1720) de yaptırılmış-
tır. 

Alimediye camii yapılmadan 
önce, Kefçe Dede camii bulundu
ğunu yazmıştık... Kefçe Dede ca
mii (947 - 1540) da yaptırmı! • 
tı. Bu cami (1301 - 1883) de ye-
niden tamir ed:Imiştir. 

AHÇI BAŞI: - Burada dör -
düncü Mahmud kurununda mut -
fak reisi Mehmed ağa bir mesçit 
yaptırını~tı. Mehmed ağa (1062 
- 1652) da ölmüş, buraya gö • 
mülmüştür .. Camiin minberini ü
çüncü Ahmed kurununda baş ahçı 
Serm ağa koymuştur. 

Ahçıbaşı mahallesinin, bu adı, 
ya Mehmed ağadan yahut Selim 
ağadan aldığı söylenebilir ... Çün
kü her ikisi de ahçı idiler.. Bu 

mahallede 1846 da yapılmş bir se
bil Fatma Sultanın 1791 - 1794 -
te yaptırdığı iki çeşme vardı. 

Sebili, mahallede oturan Ze -
lihakadın yaptırmıştı. 

(Devamı var) 

7 - KURUN 30 Birincikanun 1934 -

frakla Iran hükiimetleri .. 
(Ba§ taratı ı lııd uyttada) 

genelkatibi bay Numan Menemen 
cioğlu ve bakanlık b:rinci ve pro
tokol daireleri müdürleri ve Irak 
elçisi ve elçilik ileri gelenleri ta • 
rn f ından karıılanmıştır. 

Nuri paşa, Ankara palasa in -
miş, ve öğleden evvel dış bakanı 

Bay Tevfik Rüştü Arası ziyaret et· 
miş ve bu ziyaret iade edilmiştir. 

Nuri paşa öğle yemeğini husu
si olarak otelde yemiştir. 

lf. :(. :ı(. 

Komşularımız lran ile Irak 
devletleri arasında yüz gösteren 
sınır anlaşamamazhğı üzerine 1 -
rak devleti meselesinin dostça 
halli için uluslar kurumuna baş 
vurmuş olduğundan uluslar kuru • 
mu konseyi bu mesele ile uğraş -
maia karar vermiş, iki taraf da 
murahhaslarını seçmiştir. 

lran devleti Dışişleri Bakanı, I
rak hükiimeti de Başbakanını Ce
nevreye göndennektedir. Her iki 
devlet adamı da yola çıkmıştır. 

Ajansın telgrafından anlaşıl

dığı gibi Irak Başbakanı Ankara
ya gelmiştir. lran Dıı işleri Baka
nı da birkaç güne kadar Ankara
da bulunacaktır. iki devlet adamı
nın aradaki anlaşamamazhğı 
hal için devletimizin ara bulması
nı istiyecekleri .sanılıyor. 

iki komşumuz arasında çıkan 
anlaşamamazlık §Udur: 

İran ile Irak sınırlarını 1847 de 
Osmanlı devleti ile lran devleti 
arasında yapılan Erzurum antlaş. 
ması ile 1913 de imzalanan proto
kol çizmiştir. Bu sınırı tespit hu
susunda yardım eden Rusya ve 
Britanya devletleri murahhasları 

da bu antlaşmaları imzalamışlar • 
dr. 

1913 protokolunun imzasından 
sonra hududu çizmeğe memur o -
lan heyet bu işle uğraşmış, bu iş 
1914 yılında bitmiştir. 

Irak hükumetinin iddiasına gö
re İran, bu sınırı tanımamakta ve 
ikide birde bu çemberi tecavüz et
mektedir. Bu yüzden vuku bu1an 
hudud hadiseleri ik taraf arasında 
bir hayli konuşmalara yol açmış i
se de b!r netice vermemiş, lran 
hükumeti bu sınırın doğruluğunu 

tanımadığını ileri sürmüştür. 
Bunun üzerine Irak hükiımeti 

kendisile İran arasında uzlaşma 
ve dostluğu kurmak için ulus1ar 
kurumu konseyinin nazarı dikka • 
tini celbe lüzum görmüştür. 

An1aşamamazlığın bir kısmı 

(Şattülarab) sularına aiddir. Bu 
suların lrana aid tarfı ile Irağa a
id tarafı üzerinde an1aşamamaz • 
lıklar olmuş, Irak hükumeti bunla-

ra dair hazırladığı raporlan ulus
lar konseyine vermiştir. , 

iki taraf murahhasmın Anka • ' 

raya uğramaları son derece dik • 

kate değer bir hadisedir. 

Daha önce İran ile Af ganiıtan 

arasında çıkan sınır anlaşama -
mazlığmın hakemliği Türkiyeye 

bn akıldığı düşünülürse iki kom • 

şumuz arasında çıkan bu anlaşa • 

mamazlığın da aynı şekilde hal • 

line teşebbüs olunması çok muh • 

temeldir. 

Komşularımız arasında tam 

bir uzlapna ve anlaşmanın hakim 

olmasını öz yürekle diler, ve bu 

anlaşamamazlığın iki komşu ara • 

sındaki iyi münasebetleri zerre 

kadar sarsmadığını görmekten se-

vinç duyduğumuzu ilave ederiz. 

Avusturya protokolu · 
..- (Baş tarafı ı inci sayıfada) t tir. Küçük itilaf tarafından görü • · 
Avusturvanın istiklaline aid saf - ı len ve ihtimal ki Londrada tasvib 
basındaki islerin herkesin temen- edilen bu teklif Roınaya göndeıil
ni ettiği mü~-ıid bir cereyan alma- miştir. Eğer kabul edilirse bay 
ması müşküldür. Laval sonkanunun ikinci günü Ro

Dün akşam, küçük itilafta ve 
Viyana hükUmeti ile göriiştühien 
sonra, Fransız Dışbakanhğı Ro -
madaki elçiye mühim bir tebliğ 
göndermiştir. Siyasi mahafilin fik
rine göre bugün yahud yarın sey~ 
hat günü tayin edilecektir.,, 

"L'övr,, gazetesi de bunu teyid 
ederek diyor ki: 

"Avusturya protokolunu imza 
eden devletlerden biribirleıinin 
hudutlarını daimi surette muhafa
zavı taahhürl etmeleri istenecek -

maya gidecektir.,, 
"L'eko dö Paris,, gazetesi A .. 

vusturya protokolunun ne o1aca -
ğını kısaca söylüyor: "Protokol 
Avusturyanın komşuları olan 1 -
talya, Almanya, Macaristan, Çc -
koslovakya ve Yugoslavya tara -
fından imza edilecektir. Eğer Al
manya ile Macaristan imzadan 
çekinecek olurlarsa, öteki devlet -
ler geııı;! imza edecek ve sonradan 
bu iki devletin de iltihakına uygun 

<LOtfP.n ııayıtayı cevtrfnl:ı) 

l"u gözleri yüzümüzde dolaşıyor • ı uykusunu aldığı için bütün gece -1 - Sana en büyük iyilik bir gün ı sıraya konan raporları gösterdi : ı yumurtayı on kuruşa veriyorlar ..• 
Yalnız kalmak istemediği hal - yi gözü açık geçiriyor. evvel ölmektir.. - İşte bakın... Daha üç tane Biz köyde, kasabada yetişmiş in-

~e yanında çok oturursam sıkılı - Yorgun ve ağır uykuya daldı - Gece yansı kan uyku - var .... Fazla yerimiz yok. iyi olan- sanlanz .•• Taze yumurtanın nasıl 
l'or: ğım halde ara sıra onun g:zleye - dan gözümü açar açmaz iş:ttiğim lar çılonalı ki bunlara sıra gels:n olduğunu biliriz. On kuruş ve-

- Haydi Aysel... Biraz dolaş, mediği iniltilerle uyanıyorum. bu korkunç kelime sinirlerimi alt· Raporlara göz gezdirdim. (Er - rip aldığımız günlük taze yumur -
hava al. .. Odanın mikroplu hava - Sönük, kısık nefes gibi bir ses: üst ediyor .. Ihlamurunu eline tu - gin) in raporundan sonra daha talardan birinden bir gün cılık 
'• •eni zehirlemesin, diye adeta - Aysel uyandın mı ? . tuşturup başımı yastıklann ara - bir yığın rapor sıra bekliyor civciv çıktı ..• 
~orla dışarı çıkarıyor.. - Bir şey mi istedin Erg=n?. sına saklıyor ve artık yeni bir is· Bu hain derd ne salgın ... İnsan Bunların hiç birinin günlük, 

Doktor (Meral) i yanına sok • - lhlamurumu rica edecek - tirab gününün başlamasını bek· yakından görünce ürküyor.. hatta haftalık o madığmı bile bile 
~ayın diye her gelişinde tenbih e- tim... Iiyerek için için ağlıyor ve zehri • O gün eve döndüğüm zaman alıyoruz ve hic yoktan iy:dir 
diyor. Sıcak ıhlamur onun hem öksü - mi içime akıtıyorum. (Ergin) i daha fena gördüm. diye içiriyoruz ... Fakat artık onu 
. ~ k•ıllandığı her şeyle ken· rüğüne hem sinirlerine iyi geli - * * * Artık kendini zorladığı halde da içemez oldu ..• 
dittı meşgul oluyorum. Sübli - yor. Sobanın üstünden eks:k et- Röntgen raporu Heybeliye gi - yemek yiyemiyor... Doktor her Babam su katılmamıştır belki 
~li su ellerimi berbad etti. Ne mediğim ıhlamur ibriğini tasına deli bir ayı buldu... Hala sıra gün taze yumurta eksik etmeyin diye Ortaköy tepesindeki bir 
1'ıtaam acıyor.. boşaltıp veriyorum.. Uyku ser - bekliyoruz ... içime kuşku düştü... demişti ... lstanbulda bu karlı kış mandıradan süt gefrliyor .. Şimdi 
I Gündüzleri ben çalışırken o da- ıemliğiyle yapbğnn pasalaklığa Acaba bizim raporu bir tarafta 1 mevsiminde taze yumurta bulmak en büyük gıd2'sı hu ... 
1:>'<>r ... Fakat bu uykuları gıcık bakıp acıyor: unuttular mı? Her gün telefon ne kadar da güç .. Babamdan sı - ~ "" • 
~ öksürük parçalıyor .. Gece oda- - Sana çok yük oluyorum Ay· bekliyoruz ... Babam ve ben ara sı· kılıyorum.. Zavallı (Meral), o kadar ba • 
f' •<>ğutmamnk, sobayı söndür - sel.. Yoruluyorsun.. Bilmem ki ra telefonla soruyoruz .• Hep aynı Adamcağız her gün ya kendisi gi- lmnsız kaldı ki! Okusun diye de-
~~ck için geç vakte kadar bek - bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğim .. cevabı alıyoruz: dip Beyoğlu sütcülerinde taze yu· ğil, evde oturup babasının halini 
.
1
Yorum. Fakat gündüzün yor - Ben şaka etmeğe hazırlanırken - Daha sıra. gelmedi.. murta arıyor, yahut odacıyı yollı- görmesin diye verdiğimiz mekte • 
::~ıu~u beni paçavra gibi min • o bu acılarına zehir katar gibi ila- Merak edip karlı bir günde yor ..• Bir ç'ft1ik süthanesi adını be gidip geEyor .. 

rlerin üstüne aeriYor .. O gündüz• ve ediyor: Heybeliye kadar gittim.. Müdür taşıyan dükkanda günlük taze (Devamı var) 
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i ye, bahar la taze bir kuvvetle 
amaçlarına oğru hız alacaktır 

1 Makedonya komi· 
tesi ölmedi • yen 

tar'aft 1 Ulcl 

e\'gisi Uc kucakladığım KUtahyalı 
yurttaşlarımla uzun boylu konuştuk. 
Bu konuşmnyı şimdi Türkfyenln yeni 
rejimine temel olan ve y nl gidişi -
mizcl irade km"Vetini teşkil den 
Cumhuriyet Halk Fırknsınrn Genel 
Katibi sıfntile konuştuk. Arkada§la -
rnn, ynkında fırka~'\ bir belediye se • 
çimi imtihanı geçirdik. Bu lmtihnnda 
yüz akı ile çıktık. Du eçlmde TUrkl -
ye halkının üçte birini teşkil eden e· 
hlr ve kn abjh yutttnşlat rey verdi -
lcr. Hnlkın reye iştirak nisbeti bizim 
devrimizde ve bundan evvelki devir -
de görülmemiş bir çoktuk nrzcdcr. U-
te taraftan intihahçılann hep 1 reyle
rini Cumhuriyet Halk Fırlmsının gös
terdiği namzetler lehin klillandı. Rey 
veren mllyonlarca yurttaşın ynlnıı 
yüz kndnrt ynlıtız fırka 11 tcJerindc 
yer almıyan- Cumhuriyet Halk Fırka. 
sına mensub insanlara rey verdi. Bu 

netice bütün halkın fırka prenslbleri
ni nnlnmada. ve hUktımetln çnhştnaln
nnı tnkdir cdib beğenmedc . ileriye 
doğru mesafe nldı,.,nı gösterir. Bu 
fırka için öğünülecek ve ulus birliği 
bakımından gfr~~nilecek bir netice _ 

dir. Şimdi yeni aylnv eçlmi kararını 
almakla C. H. F. kendisini belediye 
seçimine nisbctle daha genel daha ge
niş ltö.Y lüsU \ e kentli 1 dahll olduğu 
hald .bUtUn memJc?<ct evltltlannın 
t~kdlrıne fmtihnnına arzcdiyor. Bele _ 
dıye. eciminde kentli yurttnşlardan 
a~dırrıı;ııı takdiri kuvYetle umuyoruz 
kt yem saylav serimlnde biitün yurt -
inşlnrı~ yck6nund11n alacağız. 

Bir iyalllnt fırkn. seçim i teri d 
Ç k "dd• ~ n e o cı ı, uyanık olmnlrdır. Bu kaide-
ye uygunlukta ~ok titiz olmamıza rağ
men ~ f in hu kndnr gOvenlvoru1 .. 
nu r.lıvenl:. elbette Pbepsiz der.·ı il n· f t , ~ ( r. 
ız ır cnnın bütün iç çalışmalarında 

\'~ ~ırka hm< metinin tub'nnlnnnda 
butün Yort ıcılerinde e asen milJet" 
n hl ... · ın ra u maı ozti ile mtitemadiven te -
mnstayız. Biz hir defa her vıl h 1 
1 1 

~ ma n -
c :r ve kövlerde on hinlcrr,. fırka o-

cn""T?"la nahive. kaza ve viHi.vetlerde 
lıirhirinin en lr.,._nsmr fn l ~... ..mam ıvnn 
I;on"'refor yapıyornz. Her kon~rcnin 

~ urdnn irl:tre~ ve ihthıı,.lnn fl1,.rfn • 

de ('!\"l' kO"llClJ""l'r V3Dn1"'C!l '"'" ., ... - . rr gun ~rt.,... t .. h it 1 
r"' c l'l' va OJVOl'117.. Her 

kon" """ 'h!l '"• lrc:m'\ ~,.r VJ''" h., tl•f..,., 
m"'"'~""" dn"Y "" vı rttnc:fann 'h"'·i'·f '"· 
le' 1,.,.inf ve ir ~.w,.,n'~r·nr fonl.,mn~:t 

fır .. t '"l'rfvor. n,,,,,.:'1.,, J,nrfrn 'f"'"""'""· 
ler"t' f'•r'tı. n t'O"T#'f'l"ltt•f., ,1., .. ln• rrt.ı:.;. 

ne ~ .,cı "l"n 1l"~ ,.,_;1,,,.i {:':""rin!fr 
hnlt,..f?a u,.,..,1.,11,,, '·• 

1 
• , nn .,ı., .. ,1.,., ,.,,..,1 

te >l F f'l' v:t'1rll"".,«:l f.,.,ı,'l,n }\ll<t-1 nl -
'"O" J.',.•. '- '!l 
.T ' ~ !'I """rırn-ri J.• .... 'L .. ., """l"'" ::1,,. 
rfn1n .. ~--'i1'fn !' • • . ., "'" ...... ,,,. .,:;.,,,.~ .. ;,. rl,.., 
ger,rrl•'·+,.., ~nnr:t "" i ı - r ,., '":'! nrcı ,..,,. 

geri nokta ındnn hu usi ·eti ôlr"t .. -
~~ uu-

F,rl( . nul:ıvl!'I" ,,,,.,.1f .. ~.. 1 
l 

... . . "" •cı,.,:'I 
arn •'r'"'"TIA., VTlt"rln" ! .. '- , rn .. ,. nT>l'<tl l~r 

na cl"""''""T"lnr. 'l'" 'Vıl f • _, ' -"'"" Vpn•l 
mrq k""""''"""' fl'lfl ile ~,., •• ,, • • -' ",.9 ... , "n-· 
knruınhl" ~ .... 1"""m ''C :ıı: ı+· 

1 

.. ._, 7" 1lmncıj 

Jarrm 1"e1en f~leri ,..;;7_.,,.., ff'...... • 1 
"" 11°1"1\r "'"· 

bir zemin bırakacaklardır. Bun • 
dan sonra ikinci bir hareket varifrr 
ki hay fusolinir!cn bunun tasdiki 
istenmi~ ir. O da şudur: A vust\lr· 
ya protoko1unu imza edenlerin A
vusturya ile miişterek huduttan 
olclu~undan bunu rln.imi surette 
muhafaza etmeleridir.,, 

Paris, 29 (A.A.) - Bay Lswa
lin Roma seyahati hakJ· .. nda En't
ran"Hnn p,e-.e•· .... 1 c:Hvor ki: 

"Frar'"IZ cf,~ işleri bakanının di
le~i ve B v nsql;ni tarafmclPn 
gö·ter0 lf'n hi.' n:i nivet m~ .. 

0

t b:r 
netice iit'."" 0

'= e~Pm .. sine ve F ransrz 
dinlome5İ ııİrı;.., ı, .. k?nJ t .. ''""?"' 
«omeva harel< t t rH,:n·n tesbiti· 

)e hnl<&n vermektedir .. 

Btızı mnlGma• göre Bay La· 
val gelecek ht'.fta bı:ı.ş1armda Ro
aı4yn gidecektir. 

TAKViM 

• GDn do~~u 

inkılabı koruma i~lerl duygulu bir ti - Gnn batısı 
• Sabah aamaıı 

tızlikle yapılıyor. Bunun yanında dış o~ıc nam.w 
işlerimiz hangi güp nerede b lireceii ltındl namuı 

belli olmıyan hadiselere karşı vaziye- Ak$ım ıamuı 
timizi koruyacak bir uyanıklık ve dik- Yatsı namazı 
katle kovalanıyor. imsak Yılın grçtı gfla'er ı 

PAZAR Puartest 
~ ıcı Ktaun JI l cı Ktaon 
ıa Ramııaa 

6 
nuı 

(4~6 

16.49 
ıs. 8 
15.88 
864 

l 

H Ramaı:aa 

7.76 
16.4~ 

6 
l-tl6 
14 35 
16,49 
ıs. ıs 

!l.t'a 
86$ 

• 

Bul ~aristan ha.a tedhiş
çilerle doludur 

Atinada çıkan Elefteron Vima. 
1 razeteıi, Makedonya dahili itilal 

komitesinin hala yaşamakta oldu· 
iunu anlatan aıaiıdki &lırad 
mektubunu ne9retmi9tir: 

Merkeze, '·azife başınn döndükleri za. 
man meclisin fırka grupunda bütün 
bu görüşlerle hUltömetin dUşUnUşlerl 
knrşılaştmhyor. l:. te bir yandan fır
kn teşkiUitıntn, öte yandan grubun bi
ribirinl tamnmlıynn bu çalışmnlan 

fırkanın ve hükumetin gidişi için fay. 
dah olan istikameti çiziyor. Bütün 
bunlar ulusun, 1'rrkanrn ' 'e hükiıme _ 
tin ynnyana ve içiçe çahşmnsını Ye bu 
ça~ışmnnın yurd ihtiyaçlanna uygun
lugunu temin ediyor. Ynphklnnmızın 
e~·iliğlne ve doğruluğuna güvenimiz 
bundandır. 

Bütün dış Alemle sulh ve an • Tıho tala.a .ıınıer. 
1aşmn yolundayız. Sillıhlanmn. teşeb • -
bUslerinde en geniş hUsnU niyetle ça • ı;;;~,I ;;;~~==;;;;;=:;;;;:;;;;;;;;=:-; 
lıştık.tSI iltıh1 t1an eksibltme y1er1ın1 e1 

artı1 r • 1 R A D Y O il 
ma ne ce n veren eyne m e ça ış • -

Bcılgradda çıkan POLiTiKA: 
gaezteainin Sofya muhabiri, Ma • 
kedonya dahili ihtilal komitesi a • 
loyhine hüktimetin aldıiı tedbir • 

malnr ta b:ıştnnberl milli mUdnf aya l6TANDt1L ~ugUn 
verdiıı;.imiz hemmlyetln ne kadar ye- ıa Çay aaau: oıeı TokaUryandaıl o-.. 
rinde olduğunu gösteriyor. JdL ıe JımnuUk: Bollm • sım. 19,ao 

lç ve dş polltiltndn ve milli mllda • DUnya h&berlert. ıuo Kıt.ar Ol'k truı. Arkndnşlnr, yeni bir kanunln vila
yetler umumi meclisleri seçiminin bir· 
den yenilenmesi onaylandı. Bir az ev
vel belediye meclisleri toptan yenilen
mişti:. öt.c yandan yeni saylav seçhyi 
ile Turkıye BUyük Millet Meclisi ye
nile~iyor. Fırkanın bUyUk kongresi 
de önUmUzdcki mayı tn yenilenerek 

20,10 ZJraat VekAleU rıamma konferan&. 
faada olduğu gibi ökonoml çnhşmaln- 20,40 Pllk: Dana mustkUI, 21,10 Anadolu 
rında dn t.Ulc\ımetimlz haynlter peşin· •Ja.nııı burs&la.r. 21,so Radyo nrkHt.ruı. 
de koşmndo.n zalf ihtimallere inanma- 22 radyo caz w tango orkutruı. 

dan uzak. realist ve pratik yollar al- ııı KD. VAnŞOVA. 1"4 m. 

geçen kongredenberi geçirdiğimiz dört 
yıllık zamanın verdiği tecrübelerden 
istifade edilecektir. nu suretle önü -
müzdeki baharda Türkiye cumhuriye
ti bUtün çalışma unsurfarile ulus bir
liğinin yeniden emniyetini kazanmı 
bir halde, taze bir kuvvetle yeni ça -
hşrna amaçlarına doğru hız nlacakttr. 

Arkadaşlanm, fırka eçim usulle -
rinde yeni bir yola girmiş buunuyo -
ruz. Bizim fırlmcıhğımızd bir yön • 
den demokratlık ,.e halkçılığa öte ya
kadan ,birlik ,.e beraberliğ'e ayrı ayn 
yer \'erllmlştir. Seçmllerde rey vere -
ccklere danışmadan namzet göster • 
mck tipini tecrübe ettik. Netice iyi ol
madı. BUyük bir çoklu~un az insan 
Ustündc hiçbir kıla,ruzluğu yapılma -
dan reyleri toplamnsındnkl güçlük de 
meydancladır. ikisi ortası bir yol 013-
rnk rey vereceklerin daha önce me -
yillerinl yoklamakta isah t gördllk. 
Son belediye sec:lmfnde gördüğiimUz 
hart"ltct ve mcakhk bu görlişti besle -
di. lkincl rnüntehib seçimleri için yok-

mıştır. Güçlükler belirmeden ve yığın 
haline gelmeden onları önleyici ted -

birler alındı. Milll sanayi, Türk pa -
rası, ticaret ,.e tediye ntuvazenesi ,·ak
tinde orundu. Bu önden görüş büyük 
f abrlkalnr açma devrine girmemizi 
(abuklaştırdı. Dışarıya çıkarılacak 

toprak ilrünlerini değerlendirme saye
sinde oldukra geniş fiat buldu. Dış 
pazarlnn açan klering yo1u ile de son 
yıldan satılmamış bir eeyimlı kalma -
dr. Hat! ana ihracat mallanmı>: ara -
ında bulunmıyan buğdayın dış satışı 

geni,tıyor. Buğday korumanın verdi • 
ğl lmkf\nlarln yapılmakta olan silo • 
1ar Türk buğdayını piyasada fazla fi. 
atin arabyor. 

Arkada~lar, Türk maliyesi vergi • 
terde yurttaşın ödeme kabiliyetini 
zorlamayan bir çığırdan gitmektedir. 
Bunun gibi devlet bütçesinde göze .. 
Jrnnn işlerde ancak devletin gelir 1e
kfın11nu gcçmiyen durbinlil·te ve ha • 
yata uygunlukla yapılıyor. Denk bilt • 
~c ,.e düzgün ödeme bugünkü Türk 
m:ıliyesinin şiarıdır. Bütçe denkliği il
zednde devletin upla duru u 
dünya buhranının doğurCluğu umul • 
m:ıdık gUçlUklerl yenmemize imklin 
vermiştir. 

lama ocaklardan yukan fırka idare 
heyeti üyeleri arasında yapılacaktır. 
Jlundnn ha ka bir faydn ı mühim se -
çimlerde yoklamacı olarak rey kul - Arkadaşlar, her gUn ihtiyacın lste
lanmak hakkını kazanmak kin fırka diği tedbirleri almakta gecikmiyoruz. 
idare heyetleri seçimlerinde fırkahla- Bundan başka olarak en derin araş -
nn daha dikkatli ve uyanık olmaları - trrmalarla en iyi diye yaptıftmız işle
m temin e.tmesldlr. Kadın yurttaşları- rln hayata uymayan taraflannı gö • 
mızın seçime sokulmaları girdiğimiz rUnce her gidişte esas bildiğimiz yurd 
yeni çalışma devrinin göz çeken bir için ve ulus için faydalı olmak pren • 
hususi) etidir. Fakat fırtta yolundan sllıine sadakatin bağlı kalıyoruz. Ted· 
fırlmhların re) ini alarnk seçilebilmek birleri defiştirme vazif csinde gecik -
için kadınlarımızın hemen fırkayn gir- miyoruz. 

18 PopUler Leh mwıUdn 19 ~zter, 
20,20 PlA.k. 20,30 Hafif VJyana muaiklsL 
22,10 Haberler. 22,20 Kontenuu. 22,215 
Lembergten: Neşen poplller eenfonlk korı. 
ser. 

Ga8 K.lul. PRAO, t'JO m. 
18 Anonim Dvorakm (Le DlaU>e et Cat

boa) operası. 18,30 Almanca n&§rlyat. 20.SO 
Şen p.rkıl&r. Ba%1er. 21,111 T T 21,80 F'l• 
larmoıılnln Anfonlk konserl. 28 Son b&

be1 Jer. 23,20 Pllk. 23,SO Cazb!Uld. 

115 Khr. MOSKOV A, 1114 m. 
11,115 Popnıer tcOMCr. 12,18 ısvec Deş· 

rtyatı. 13 tnruıce. 18,30 lspan.,aı vdvUJ. 
19,80 Kan'ık konıt0ı Te dam. 21 Mtlll mu
•Ud 22 :Muhtelif dlllerle tıeşrl~t. 

PARI (K.rsa dslga} 19 m. 68 
1' Koııaer nakil. 1& Haberler. 15,80 

tngUlzce haberler. llS,415 Rövll. 16 Ko
loni bayatı. 16.15 ~tlcr. lT Kon.strvatu• 
vardan naklen koııaer. 

814 Kb.t. BERLIN, 166 m. 
11 Spor. 19 Skeç. 19.30 Of&' mu:ıltd

at. 20 Piyano fantazllerl <Schuırıann.} 20, 
80 Spor. 20,!50 llllöckerln (Der Betteıtu • 
dent) operası. (Berllner St&tA o~radluı 
naklen). 23 Haberler. 23,30 Dan& 

IU5 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18Bertııa a.ıon orkestram. 19 tılrme 

takunt. 19,35 Kadm. 19.80 HlkAyder. 
20,20 Plyano retalcatiyte ,n.rkı1ar. 21 Rad
yo UyatrOeU. 2 Bernard Salon tıılrtmt. 22, 
40 Habertor. 23 Aaket1 blUldô. 2';1Ji Çin

gene mua1ldaL 
m K.hz. vtYANA, ISO'r m. 
1s,10 Pl&k. 1s.•o Gltar oda mustktaf. 

Sl5z\er. 20,20 Haberler. 20,30 ı Strau!tan 
Lcbara kadatl adh n.dyo poptırlıd. 22,05 
Senfonik konaer. 22,30 Haberler. 22,150 
Konserin devamL Söz\cr. 24 Barkuartett. 
1 Peşteden nakil · 

150 Khz. BnF.SLAU. 116 m. 
17 Hatif muaıld. 19 :Muhtelif. 21 (Kra· 

cbun Jolantel adlı mU5lklll köytO temam. 
23 Haberler. 23,30 Da.na. 

~BORSA 
Hiı.,•arında •ıldız işaret olanlar Oz<'r 

!erinde 29 12 Je nıuımele ıörcnler 
dir. I Rak-m'ar k.ap:ınış liıtlarır 1 e:ö~rertr. 

meJeri l!izımdır. Fukamz ne cins ne Geçen yıl yapılan buğday koruma 
meslek fü:ıtUne bir arırd yapmaks;zın knnunu kısa bir tecrübeden sonra 
yurd politikasını ulu nınletmek hem mnksndı korur hem de ihtiyaca 
prenc;ibini kovnlar, Bizim görUşUmUz. dnha e'i uyar bir hale getirildi. t~ 
de bir tarnftn birtakım profe~iyonel mahsullerin dış pazarlarda satış ite 
politilmcılar. öte tarnfta hepsi kendi getirdiği karın miihlm kısmını muta • 
hususi işlerilc me ~ul tektek vatnn _ va sıtlardan kurtarmak. dftçfyi mah- • Vh~aa ı•. -· * 1.oı.dıa " o * l'\nyort 1~5 -

ler hakkmda yazdıiı bir makale • 
de, a1ınan bül(in bu tedbirler 
ratmen kom!tenin hakikatte d • 
iılmadıfiınr, fakat timdilik f 1i • 
yelini durdurdut'ju §Uphe•ini ;öı .. 
termektedir. Muhabir ynı za • 
manda diyor ld: 

"Yugoslav Kralı Ale!uandr'ın 
k~tli üzerine ~ulgar polisi, b.ti .. 
lin bağlı olduğu Makedonya dahi .. 
li ihtlal komitesi azası hakkında 
tetkiklere ve ara§trmıalara koyul
mu9tu. Bugün ise, o zaman tevkif 
olunarak emniyet meseleai dolayı· 
silo hususl karargahlarda topla .. 
n~n bu komite azalarının bir kıs • 
mı serbeıt brrakılmıı ve köylerine 
dönmÜ§lerdir. 

Bulgar reaml mahafili bu ser • 
beıt bırakmayı 1u suretle izah et • 
mektedir: ''Yapılan tahkikler bu 
Makedonyalılar aleyh!ne hiç. bir 
iz meydana çıkarmamı' olduğu 
gibi komite tarafmdan öldürülen 
adamların aileleri de bunlar aley• 
hine h!c bir müracaatta bulunma • 
mışlardır.,, 

Di~er tnraftan ıunu da göz ö • 
nüne almak gerekiyor ki a1man 
tedbirler bizzat komite aleyhine 
de~il, fakat cinayet ve kaf 1 işlerin 
de methal dar ol111ak tibarle bu ko
mite azalan aleyhine olarak alın· 
mıftll'. 

Fakat Bulgarjstan tethi!Çileı·le 
doludur. Bugün bunların me uli • 
yelten korkarak her türlü faali • 
yetten uzakta durmalarınm ehem-
miyeti yoktur. Milıa1lef Bulraris • 

tan~an kıu~tı ise B 1l aristand . i • 
ilimler m~<".httl tuhılan m\rmess: ! r 
ve ve1 .. m~ ... bTl' km •11'. Komiten;ıı 
'ilahle.nn..1 n tecr:d o1unmasmııt 

da e'f.emt""'!:u,..ti vo~t'"" çrn1·r b 1, 

evve1ce s:lnhlan k"md""" al ı1 r i• 
"e gent- ,.,,.m, ve .. ~en !:1• ı,,.,.,-na • 

larrna kar~ı b~r teminat tetkil et• 
mez. 

da!'llar yo ttur. J\aclın ve erkek ),ırt • su1 k 11nndnn fazla ölt.fide favdnlan • • Ma-Srtı 11. -

taşlar hc!drnlik, mühendislit·, avukat- dırmak icin ~ntr~ kooperntifl~ri lbl • • Rrrlln 
47

• - Aynı mı' ~h;r 1·nm·•e a.,. .. t rı 
Irk gibi \'nzifelerı' \'C iş adn 1 ~ h.~. 1 yapıldı. MRhsulün faıln para. et- • "ar~on 

24

• -, , , m tı-;ınl ve _ • thıd pc,ıt ~s. - n le 1.:ne a4:"_ ,1 .. n t1ı VJ.9.ttan ~r. r • 

• Parls 10~. -
• f\lllho 11:\ -
• ftruhe 1(8, -

ev lmdınh~nr y:ınarkcn bUtiln ban • h,.,.ı znman yapılmt~ rift i horrlnrınrn • Rütre' ıs. -kota ... ·lıkl .. _., · • 1 ... , 1 ın.r ve" ile, Stam'--1; .. \r:'n°11 lılrclan Üstlin müşterek yurtsevcrlil< J a Oı!Cllmesı IÇİn devlet ted • • Rcl(fat !16, - a v OC birler düşündü. * YoLtıhama !6 - T '.\tli tnr1l.1 rı1A.n 9 h<"z· .. n 032 clet1 

• Atına ... -
• C'cnenc su. -

• Sohı u-
vazifesini siyasal çalışma ile devlet • Alu11 vu, _ 
idaresine iştirfik va7.ife!lnl bir tarafa Tuz satısı lcılcrlni tan.,..1111 irin evi * Mecidiye o . - ı C-~orgief h;•l·ih~·~ti,..,:n "kt" dar rne'V 
bırakamazlar. Her yurttaş kendi me _ yollnr aranı ror. RUtiin hn ic:ılerin ye~I .. fbııkan• 940 - tt:ine e""~•:~i 1 !'.\3~ Mavıs tarihine 

ı · Amsıtrdaırı S• -
• ru• too -

le!;ıi yolunda çalışırken ancak Irnndi meclMn ic:c bnc:lndı~r avlard:ı k:ınun- llF==ç=e=k=l=er:;~t~k:l:a~p;..;;.~a;.!a!!!!;.=-1-8~):·,.:::..J kadaT. Bu1gar hük~meti memurla· 

şah • f d Jaştırılması için hazırlıklar mrdır. -ı ay nsmı düşünür mevkide bu- • Lnndra 011• • Sıokhıırı s.ıJ.~O rıntn kom:te i!e al'"
1
<a halinrıe bu" 

• ~mlıhn' "' :ııı. • 

lunur. Arkadaşlar, son söz olarak sHyll - • l'\tv)oO 0.70~410 • Vhını oıı 1t1Ttdu~nu ve kom' enin fa.alive * 

Halbuki bundan ayrı bir yurd için llye~im, Camurlyet hükumeti bn ta - • Pıııs ı1.01> • Madrtı :ı.sın t:nden mes'•1l oPt,,·larrnt ela te.,a" 
çalışanlar safı d · lJ • lrı:rınalnrıncla hayale ve tiıklitclll.ır.e • Mııa.o 9 .ıı040 • Aullı 1,95 . a varaır. nugün '.L ur- ~ x • rroı.:seı s.596 • VarşoYa 4 u 1 rüz ettirmelde-l•r. Muhabir, nıek" 
kı)ede bu saflar Curnuriyet Halk Fır- sapm:v,ıın YR~3dıl!ı güntln biitOn icap- • Atla• auu· • Rudapıştt 4. ~812 tuh ·• 1 b" • kasının sinesinde arka arkaya sıralan- larına lJygun, ulusun fhttyaçlanna • C'eııevre 'l.4~75 • RUkrc, rs.M7, unu §OV e :tıriyor: 
mm~~ ~uJunu)or. Si)asal çahc:ma yükü- tam kn.rsıhk olan tedbirleri her gün • Sorya 

760
u • neı~raı 3~.ıoı "Bundan evvelki Bulgar hilltil" 

unu ı k "' · • Amıttrdan. ı . 177 • • Yntohamı 'i.76 • 
a an adınlnnmız vnrlığımız • en di!ckntll gözü ile aramakta, bul • 1 • PraJ 19.0' ı. • Mnskovı 1087 ~o metlerinin hiınavesi, komitenıtl 

•da.ki kunet 'c tesirlerini duyuı·mal' 1 f 1 1' 
b 

' makta ve bn volda es r ti ı t 1 evve ce yaptığı aal:yel eri ço 
ıçın u saflar içinde kendilerine ayrı- . c a e e, emn ye - - E S H A M 1 
lan şerefli mevkii nlmağn koc:ımahdır _ le ilerleımel<tcrlit-. ;=:;:=:::=:=;;;;;;;;;;;;;;:;;~~~~~==d kola")aştırmıştır. Bu h'nıaye 01111• 

1 ramvay ıar. :.- 1' Haatası ıo.- sa idi, komite, bugünkü Bulgar biİ" 

Arlmdaşlar, 

Fırkamızın bir bUyiik ana vns -
fı olan f nkıli\pçıhk hızı f~in de <lur _ 
m.adnn ileri gidiyoruz. 'fürk dili de 
Turk toprnklnrı ve Türk pazarları gi
bi ecnebi istilasından kurtulac:ıktır. 

Soyndı almada göze çarpan coşkunluk 
bütun ulusun iyi duyu~ ,.e Heri anla • 
yı ında limitler besliyee<'k bir ölçUde
dir. 

Arkada~lnr, hUkumet yurdun her 
hnkımdan ihtiynt.lnrına uynn bir ge • 
ni Jikle calısmaktac!ır. 1ç ernni} et ve 

l'ı.·o 

Dil • · ı A nadohı 28. e .. er, şık3 etler ReJı 2 20 
kUmetinin itham ettiği i~leri yapıl-* 

T 
- ~ır. Havr!Yf' ı ~.~o tnazdt. Bundan dolayı, Maked0tı1• 

Çimento u ıs.-
C'ayon ne~. -.· 

ramvaya ne ·oldu? j'Mcrhı Bantası 67, d l h l 1-rı « l u. ~•ıoru -.oo va ahi i i ti il kom~tesinin ~ .. 
Dün gece dokuzdan onra Sir- ı Po"'ontı rı .o!l faaliyet;ne yeniden ilk fırsattıL be.f 

Şark Def. -.-
Rılyı -.-

~ırk m. eeu -.-
keciden kartıya geçmek iıtiyen bir l,=========~=~==111 laması daima tam hir surette rııet'" 
okurum~z, yarım ıaat beklemi!, fatlkrazlar tahviller -, cud bnhm"""~"dJl'.,, 

Telefon -.-

ancak b r raba göreb:lmiıtir. Ay· • 193JTlrt Bor.I !!. Elektrtt -. _-, 

m okurumuz gece yaıaına ı..~ ka. • · · • n t6.7C Tramuy 11 711 
ı T k ~ • • .. - m 76.7~ Rıhum 17 ~ 
a a sime gelmiı, saat yarıma • ~tltrtzıOahlll I 9•,ı~ • AıııdnTo 1 ,; ,., 

kadtır lstanbula tek araba gelme- rıuı ııtltruı 97. • ~nadnla il 4!1.4'l 

miştir. Acaba bu tramvaya •--·f 1918 
A MU. .00 A111dota nı 46.-

1 0 

t MWl e-- J R,•d~• M ''il 
errne ne olmuştur?... IS:a;;;;;;;;;s;i;a._;;;;;;;;;;ıi:-~~·~~"'~~~"~

1 1

~" ~~n~':g0~j 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 
Fatih Ke.ragümrük tranıvaY 
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Haftanın 
Filmleri 
~rkaç Adlı. 

Bir FilıD ! 
ııı11111ı~111ı~ı111ıll_!!!!!ıı111ıı•• -

Basit, Fakat ... 

Gar boya 
liücum 1 
-~""'!!!!!""'"'"''''""'!:!!!''''"'.,-
Zayıf Bir Film .. 

Gustav Frölitin hem refaörlü- "Bırakın ıevitelim!,,, bu hafta 
''nü yaptığı, hem oynadıiı ve o- "Türk,, ıinemasında· gösterilen 
hınunda b:r aralık ka::lm kıyafeti· 1 f:lmin iımidir. Fransızca ıözlü ve 
l'e girdiği lir filmt!en evvelce bah- prkılı olan bu filmde An Sotern, 
'etıniıtik Asıl adı "Bir del kan- Edmund tav ve baıka bazı artist· 
lının Lehisb.n·'aki macerası,, olan ler oynuyorlar. 
~ film, "Atk pton, Atk tanıo
"a, Savat ıarkısı,, isimleriyle, böy
le üç iıimle ilin ed 'imek karanız
bğı gösterilerek, bu hafta "Saray,, 
'İnemaımda proırama alm:h ! 

Evvel:e de yazdığımız ıibi, Al
llı•nca ıözlü olan bu filmde Gus-

1 

Gayet baıit olan mevzuun ente-
r.eıan bir noktası, boyuna kapris • 
]erine tabi olan, ıımanklık eden, 
"Ben, bu senaryoyu beğenmedim, 
bu rolü oynamam. Şimdi ıizi bı • 
rakır, laveçe dönerim.,, diyen, re. 
jiıörle ıirket müdürünü tehdit e • 
den methur bir lıveçli yıldıza, bu 
huyu dolayııile n;hayet Amerika • 
dan yol görünme.idir. Bu ıuretle, 
"ilahi kadın,, a dokunulmut olu • 
yor. Ne cür'et! • 

Senaryo, reji, temsi1 v.a. itiba. 
rile, film, pek derme çatmadır. iti
na ile yapılmıt bir film intibamı 

uyandmnryor. Öyle yapılması gö -
zetilmit 011& b:fe, muvaffak bir e-

Mr ortaya konulamamııbr. Gerçi 
filmin bir de tarla cepheti var, a -
ma o cephe de kuvvetli defil .. Fi-
lm, eıaı prkıaı olan "Un reve a 
deux" ıarkısından ve diğer. bir.kaç 
f"'I kıdqfıtftclertıcetle beıet .ı... 
mıyor. 

T arzanıın T el<rarındaki Maksad ?l 
Bu hafta "İpek,, •nemasında ı mak için dönüyoruz. Amerika1ı

göıterilen "Tarzan ve ıevıiliıi,, lar, bu mevzua tekrar tekrar niçin 
filmine dair fikrimizi pertembe baıvuruyorlar?. Böyle bir film 
günkü ıinema aayıfasında kııaca çevrildi, raibet kazandı. Tabii o
yazdık. "Yeni film, ıerçi mevzu nun iç ·n ! Aynı mevzuu Coni Vayı
itibariyle eskisinin devamı gibi, müllerle lrlandalı etine tekrar çe
ama bir bakıma ve hatta daha zi- virtmekle kalmadılar. B'raz bqka 
yade eıkiıinin tekran ! ... Muhtelif türlüsünü de, gene dünya yüzme 
safhalar, hep ilk filmdeki ıafha - f&IDpiyonlanndan Baster Grabbe 
lan göz önü11e getiriyor. Dolayı· ile Framea Deye çevirtmeği dü •· 
ıiyle, ıeyrederken, yeni bir çefni, tündüler, dütüncelerini yerine ge • 
yeni b

0

r zevk vermiyor!.,, dedik. tirdiler. Tarzanm birini. maymun-
Dünya yüzme ıampiyonlarm • lar besledi, biriı;ıi de aslanlar! 

dan Coni V ~ımüllerle lr1anda1r Bir kere rağbet kazandı ya, ar
yıldız Moriyn O'Salivanm birlik- tık bu mevzudan cıvıtıncıya ka
te çev&dikleri ~. hannzca Mlzlü dar iıtiladeye davranmaktan p

filmden bahse, bir noktaya dokun- ri durmıyacak1ardır. Muayyen b!r 

Kafesde .• 
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1 foplantılar 
.. Türkiye Tıp Encümeninde 

konuşma'ar 

Ki Denizyolları 
ıŞLETMES• 

Accntelen Ka~kôv Köprübap 
26 birincikfmun General Prof. Tev

fik Sağlamın başkanlığı altında top • 
lannn umumt toplantıda Bay Dr. Os • 
man Şerefeddin neosalvarsandım ile • 
ri gelen dermatid Te karaciğer kifa • 
yet.siz iği vak'alan ile prof. Te,·fik 
Sağlam tarafından röntgen tedavisi 
ile l)i olmuş bir ciğer uru Tiık'ası ile 
bu hastanın seri hnlindeki röntgen 
plaklarını gö-terml:.tir. Bu vak'a lize
rinde muallim Dr. Lütfi, Dr. Osman 
Şevki, Prof. Oberndorfer söz almış • 
Jardır. Doç. Dr. Ihsan Şükrü ledmvl 
sertleşmelerin p:ıtojcnlsi üzerinde 
tebliğ yapmıştır. Ta"şn.nlnr üstündeki 

A 1 c:ı.4236.! - ırkec- Mühürduzad~ 

llam!'.llca:I 11.ı.n feletoı. i2740 --

tecrübeleri göstermiştir. 
Prof. Şvur• ve Prof. Oberndorf er, 

Osman Şeref eddin de bu husustaki 
müşahedelerini, fikirlerini söylemiş • 
]erdir. Prof. Sedad monositli lüsemi 
üzerine tebliğ yapmıştır. Prof. Obern
dorf er de bu valmlıırın nedretini ken • 
disinin bir müşahedesi olduğunu söy. 
miştir. 

• • • 
Jstanbul Tüberküloz cemiyeti, ay • 

Jık toplantısrru 2 Jkincikanun tarşam

ba günü saat 1 ,30 da Etibba odası sa
lonunda yapacaktır. Bütün azanın 
gelmeleri rica olunur. 

~ .... 
Güzel Sanatlar birliği mimari ıu. 

besinden: 

Yıllık kongre 4.1.1934 cuma günü 
saat 15,30 da Alay köşkünde olacak • 
trr. Aznnın gelmeleri rica olunur. 

Halk evinde 
Halkevinden: Kadınlarımıza Say • 

lav se~mek ,.e seçilmek hakkı ,.eril • 
mesi münasebctile bu gün (30.12.1934 

pazar) saat (16) da Evimiz Merkez sa
lonunda Halkevi Başkam Ali Rıza E • 

rem tarafından (Atatürk llinin Türk 
kadınına) konuşuğu üzerinde bir söy
lev yapılacak ve bu söylevden onra 
bir de konser \•erilecektir. Bu kon • 

f erans ''c kon er radyo ile de her ta
rafa yayılacaktır. 

Azerbaycanda dil 
heyetleri 

Tass aj;msı bildiriyor: 

Bugün Azerbaycan Cümhuri • 
yetinde Azerbaycanın muhtelif 
dil ve lehçeleri hakkında büyük 
araştırmalara girişilmi§tİr. "Che • 
mahha,, civarına gönderilmi§ olan 
dil heyeti, burada "Chirvan 

" Türkmen lehçeleri etraf mda aT8.§· 

tırmalar yapmıştır. Bu heyetin el
de ettiği bilgi ve belgeler, Türk
men gramerine bazı imla mesele
lerinin hal tarzına dair bir takım 
davaların aydmlanmaaı bakımın • 
dan çok mühimdir. 

Bu heyet aym zamanda Azer • 
baycanın mesela hayvancılık, zi • 
raat ilah. gibi köy ökonomiıinin 
muhteHf kollanna dair mevcud 
olan "Terminolojie,, ve söz der . 
gjsi hakkında çok alaka uyandı . 
rıcı malfunat toplamı~tır. "Kou . 
Ji:r.sk,, civarmm lehçelerinin tel • 
ldki için de ayrı b:r heyet kurul • 
muştur. 

Beyoğlu Tapu Baş Memurlu
ğundan: 

Beyoğlunda Kuloğlu mahalle 

--- lstanbul Belediye Sular idaresinden; 
yeni Eser er Belediye sular idaresinin bir yıl içinde yaptıracağı her türlü 

ı .•r .. •"f1. .. ,,...,,...-:..S , . ~,-ıt· ~ . • 

~-------------- kaldırım, karosiman, tutotuvar, bordür onarımları kapalı zarfla ek • 
DUn l"O Tarın 

Tcrcllme k11Ulyu.tı 

Sayı 17 

Andre Liesse 
Suphi Nuri 

~~~)) ..... 
"" 

htanbul - ıım 

Fiatı 30 Kuruş 
Dağıtma yeri: Vakit Matbaanı 

silbneye konulmuştur. 
Eksiltmeye girmek istiyenler, Taksimde Sıraservilerdeki idare 

merkezine uğrayıp bir lira vererek vezneden fenni şartnameyi ve 

/

eksiltme §arlnamesini alabilirler. 
Teklif zarfları 14/1/935 Pazartesi günü saat on dörde kadar 

Taksimde Sıraservilerdeki müdürlüğe verilmit olmalıdır. 
Bu saatten sonra getirilecek zarflar alınmaz. (8804) 

---·-
tısat V ekiletinden: • 

22/l 1/934 tarihinde Ankara' da ve lstanbul'da yapılan İktisat 
Vekileti Müfettiş Muavinliği imtihanı betdenilen net" ceyi verme· 
diğinden imtihana girenlerden hiçbirisinin kabul edilmiyeceii 
ilan olunur. (8793) 

Devlet Demir yolları llAnlarl 

TenıılitJı gidış·döniiş yo'cu tarıfesi aynı şartlarla 31/Mart/19.>S 
günü sonuna kadar uıahlmıştır. 8698) 

31 /12/934 günlemecinden sonra 1700 kilometreden daha ileri 
gidecek yolculardan, 1700 den art an her kilometre için, yolcu ve kilo
metre başına: 

1 il 

ve sokağında eski 15, 17 ve yeni Doktor Hafn~ Cemal 
1,30 1 
tır. 

111 
0,65 kıırut alınacak 

(8699) 
21, 23 No: lu arsa evkaftan bil • Cumadan başka günlerde öğ. 
mha~de9Ml~aya llpllyadi ~den ~nra~~ (2,5dan6) ~'~~~~~~~~~~~~1f~~~~'il~'11~~~~~~i~~ 
uhtesine ihale edildiği evkaftan kadar lstanbulda Divanyolunda ı~ _...,.. 

d İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen... ....... bildirilmiş ise de bu yerin Tnpu a (ll8) numaralı hususi kabinesin-
kaydı olmadığından ı;en-ehiz ta • de hastalarını kabul eder. Mua
sarn1fnt ahl:umı tatbik. ed~leceğin- , yenehanc Ye ev telefonu 22398. 
den bu yer hakkında 1.d~ıayı ta • Kışlık telefon 22519. 
ııarruf ec!en varsa vesaıkı tasarru- :5:ı:::s:::n :nımm::m::::::::::::::::::::::::::·ı: 

kü 'h 't'b i· Di h •-· . .: fiyelerile bugün tarı ten 1 ı a- :i ş ev. m !: 
ren 10 - t - 935 tarihin~ kadar ii Hüsnü Mustafa i~ 
934/7454 No: tahtında ıdareye h lst. Aksaray Valide camı !; 
müracaatları ilan olunur. li l<arşısında ~~ 

( 4520) ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.:::::::: ::::: •• ::::: 

y A RASA 
Kitabı satışa çıkarıldı. Dünya edebiyatından geçilmiş 

özlü hikliyeleri için de bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - lstanbul 

Jskenderige Yolu 
IZMlR vapuru 1 lkincikln 

SALI günü aaat l 1 de lskende 
riyeye kadar. "8794" 

Beşihi.aş icra dairesinden: 
Mahcuz olub paraya ~avri 

si kararlaıtınlan bir kanepe i 
lcoltuk ve alu adet hereke kunıa 
şından keten örtülü ve yaldız 

ııandalya ve bir adet yaldızlı bo 
aynası ve bir adet yaldızlı ve taf 
altı aynalı bro ve 4 adet hcreke 
maşından boy perdesi komej 
( delliliye ve ihale pul reaiml 
müıterisine aid olmak üzere s.ı 
ı 935 tarihine tesadiif eden per 
ıembe günü aaat 10 dan 12 ye 
dar İstanbul sandal bedestenin 
satılacağından talib olanların 
gün ve o saatte hzır bulunacak 
lan memuruna müracaatları i 
olunur. (6370) 

1935 
Cumhuriyet 

.~lmanağı 
Türkiyede ilk almanak ola

rak neıredilmiı bir eıerclir• 
Cumbariyet müeueıeleri tarr 
fmdan neıredilmittir. Cumhuri
yet AJmağanı genelik bir gazetf 
küçük bir ansiklopedidir. Her 
evde, her elde, her vakit buluO" 
ma.sı lazım bir eserdir. Muhte" 
viyatı itibariyle her hangi bir 
Avrupa almanağı ile mukayet' 
edilebilir. 

Her okuyucumuzun e•indt 
bir almanak bulunmak gerektir· 

Siz de bir tane alınız. 
Fiatı 1 liradır. Her kitabçıd' 

bulunur. 

İstanbul Asliye 3 üncü H~ 
Mahkemesinden: • 

Cüzeppe Kudaldinin Adrh''. 
na aleyhine açbğı tescili akit dli 
vuının icra kılman muhakeıısef 1 
neticesinde tarafların akıt]arı • 
Ağustos 919 tarihinde Roma ~ ıı 
led:yeıi dairesinde icra kıhıtd~1" 
ve balen karı koca oldukları Jll •

1
, 

rez vesika ve ıahitlerin §aha~el~ 
le tahakkuk eylemeıine ~ı~ 
akdin subut ve tesciline kabıh 9" 
yiz olmak üzere 22 - 12 -.

1
_.,if 

tar~hinde ittifakla karar verı A 
ve müddealeyhin ikametgahı "~ 
hul bulunmuı itibariyle ıs. 11"' 
müddetle ilanen tebliği te~· 
bnarak ilamın bir sureti d1 of• 

neye aıılmıt olduğu ilan olU:Sıt) 
1 .h 

••• Uro,og • Operatör , 

Dr. Reşit Sanıt 
Jdrır yollan hastalıkları mütebsffl

51
11 

Beyoğlu, iatiklil caddesi (rd"1:1 
Ruj karşısı\ Vehap B. AP· f'10· 

ŞiŞLiDE SATILIK EV ~ 
1 O oda, elektrik, ha vllg.st: jl' 

b k~ . ucııs· ~" 
koı ve anyo, argır ve d• jf 
monti tramvay iatuyonU~~ 
man yolu (eıki dere) 10 

kasaba biti9ik. . ief 
lstanbul 6 ncı icra da.if':~d' 
Bir borçtan dolayı ha:::, ... , 

rek paraya çevrilmesin~ ıa ~ 
rilmi§ olan poplin ve yün• ;dl1 
ku 1 b• . . k art~ı "";; 

ma~ ar ırmcı nçı ~'-' _ 
latanbulda Tahtakalede _J_ .. 

12 t~ "'" Han 10 numarada 31. · 
rihinde saat 10-12 arasındıı. 1 

cağı ilan olunur. ( 425S) 
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1935 Matbuat Almanağı çıktı 

içindekiler 

~ullil l 'ffi 'IOOE 'il ı nı i ,I' JlIDm d 1!1 ııııır 'ımmı1ıırııı 1ıı~ij[l:mı:ı~mrııffR!il::ı :mm~llllinırı!~::!ıı,.ı~~-.. "·"·Wı .l&llillW•qjjill[5llilill 

' urhal ŞE ER Fabrikası 
ı ikinci kanun 1935 den itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
Fi atlar: F ABRiKADk Teslim 

Ktlp Şekeri 40 
Kristal ŞekerJ3 7 Kuruştur 

En A4':ı~ı 100 Kilo Şelcrr Kabul Ed•lir. 

J 
Adres: TlJRHAL ŞEKER F ABRiKASI T.A.Ş. TURHAL 

Telgraf Adresi. FABRiKA TURHAL -- ~--~~~um- ı. - -Hau meraklılarına 
Demirci muhtelif çeı:t Gülüstan 

halılar ıatılıktır. Talihlerin Mer
can yokuıu Çukurhanda demircili 

1 Bay Muıtaf aya müracaatları. 

jinhisarlar U. MüdürlüOünden 1 
1 - Antalyada yapılacak (23386) lira (60) kunıt bedeli ke

şifli idarehane binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

1935 de neler olacak?· Yarınki harb. Eski ve yeni ga-zete::ilik 
. lktıaadi buhran ne zamana kadar sür&ek? 

Satılık hane 
Çemberlitaı, D '.zdariyede Şatir 

sokak, köıeba§ında elektrik ve 
terkoı suyu olan muıamba döşe • 
li (7) odalı (13) No. bir bab ha. 

2 - Kırdırma prtname ve projeleri (120) kurut mukabilinde 
Ci alide Levazım ve müba1aat ıubeıi nakit muhasipliiinden al~• 
caktır. 

AbJdtıl O.ver, Abmed Rıclayet, l'lrcUmencl Ekrem, Muharrem FepJ, Refik Ahmed 

!eUm Sırn'n.tn )'1lW&r. 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, ıpor, ıanat bahisleri, ameli 
hayat bilgileri, faideli malümat, hanımlara el itleri ve ıaire ve ıa
ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

Her kitapçıda bulunur. · , .................. , .............. . 
11~1~1 ~1111~ ·ı'IL ı 1 ·, 1 ' 

1
, ılı ıl 1 1 ' : 
+ •

1
1 ıı ·ı 1 ı·, 1 ooıım~1111111~111m~•ıı•~m 

S e 1 inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

55 

[dare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) lll 
TUrklyedekl Şubeler: -

lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 

lzmlr, Mersin 
Vunanlstandakl Şubeleri: 

ne acele satılıktır. 

3 - Kırdırma 10 11 935 tarihine müaadif Pertembe ıünü aaat 
15 te Cibalideki Alım, Satım komisyonunda icra kılınacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hilkUmlere göre yukarıda ta-

Görmek için müıtecite, pazar. yin olunan ıün ve saatten bir ıaat evveline kadar komisyon reisine 
lığı için de Kaıımpaıada den·z kü- makbuz mukabilinde verilmelidir. 
tüphanesi müdürü Bay T ahsine 5 - Kırdırma 9artnamenin mahsuı maddesinde yazılı ıeraiti ha-
müracaat. 

ZA YI - 930 seneıinde Elaziz 
vilayeti muallim mekteb"nden al
mıt olduğum ıahadetnamemi zayi 

iz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 -Talip olanların (% 7,S)muvakkat güvenme 
( 1754) lira ile birlikte müracaat lan. 

paraıı olan 
(8!65); 

ettim, yenisini alacağımdan esk!- 50 t h Ad v 
sinin hükmU yokturı Yalhı oğlu 00 am ana pamugu 
_Hü_ı•_~_uin_. ----'Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 

C 1 C İ DUDAKLIK 
Dllny;ın1 11 en eabit 

dudak boya11, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te• 
maal• ılllnmes. v .. 
kınaa Llle ;ıkmıa. 
24ual.adaktalla&ır. 
Te~bell kolaydır. 

Yukarıda miktarı yazılı ve tahmini bedeli 22500 Ura olan 

SeltJJlk .11 Alloa. Pire 
Her net1i Banka muamelatı. Deposu ı Sultnnhamamında 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 
11111111 • 11111111 ~~ nııı·nznsıdır . .e. 

50 ton bam Adana pamuğu 7 - lkinciklnun - 935 tarihinde Aa
keri Fabrikalar Umum "üdürlüiü Satınalma Komisyonunda aa
ıd 15 de kapab zarfla satın alınacaktır. Şartnameler parasız o
l~rak Sahnalma Komisyonundan verilir. Taliplerin tenıinab m• 
vakkate olan 1687 lira 50 kurut ile tekHflerini havi zarftan yev
mi mezk\irde saat 14 de Komisyona tealim etmeleri ve 2490 nu-
maı alı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği Tesaiki lazi· 

o.eyi hamil bulunmaları. (8623) 
r-~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~(21 lklncl Te§rln 1931 ııa)ıDUı.d ıı btrl ıllrllJ or.)~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~~!il!lle!!!:!!!!!l!!!l!m!-!!!!!!!~!!l!!!!!!!~!!!!!!m!llll!!!!!!!!!!l!!liı--------

Öz Türkçe karıılıklar 

lspaımoz, 1. Gerg·nlik, sınır 
gerginliği, 2. Titreyiş, titreklik. 

lapumoza tutulmak, Bonçuk ... 
lam ak. 

lsr, 1. Bilgünne, 2. Çığır, 8. Gi
diş, 4. lz, 5. Sansak, 6. Sübük, 7. 
Sürek, 9. Tas. 

lsrine ikt:f a ebnek, 1. Gidişi
ne uymak, 2. izinden gelmek, a. 
İzine gitmek, 4. Yolundan yüıii ... 
mek. 

israf, 1. Artu, 2. Savrukluk, 3. 
Serpme. 

lıraf etmek, 1. Altından girip 
üstünden çıkmak, 2. Boşuna ver • 

mek, S. Har vunnak, 4. Savurmak, 
5. Yitinnek, 6. Yoymak (Mahvet • 
mak man.) 7. Yazık etınek. 

lıtabl, 1. Ağıl, 2. Ahır. 

lıatbl memuru, Tikıcı (tlkı = 
sürü. 

lıtalaktit, 1. Köfürge, 2. Sal -
knn taşı. 

lıtaıyon, 1. Beklenti, 2. Durak, 
S. Durluk, 4. Eğlek, 5. Uğrak. 

lstatist:k, Sayalgı. 

istiane, (etmek), 1. Arka iste -
mek, 2. Yardım aramak, yardım 

dilemek, yardrm istemek, 3. Yan 
dilemek, 4. Yan Tilemek. 

latiap, 1. Geyinlik, 2. tçine sığ· 
ma, 8. Sığış. 

istiap etmek, 1. İçine almak, 
2. İçine sığmak, 3. Kocalamak, 4. 
Kaplamak, 6. Sığdırmak, 6. Sığır-

... ;:;:..;. - lll ... 

mak, 7. Sığışmak, 8. Sığıştırmak, 
9. Sığmak, 10. Tutmak. 

lıtib'at (etmek), 1. Iraksamak, 
2. ıraksınmak, 3. Ummamak, 4. 
Uzak saymak, uzak tutmak, 5. 
Uzaksnnak, 6. Yakıştmnamak. 

latibdal, 1. Değiş (mübadele 
man.) 2. Değiştirme, 3. Değ§ür -
me. 

istical, 1. Çabukluk, 2. Çabuk
lanmak. 

istical etmek, 1. lvetlemek, 2. 
Oleşmek, 3. Övetlemek, 4. Tezle • 
mek. 

isticvap, 1. Sorağ, 2. Sorağı, 3. 
Sorak, 4. Sorgu. 

isticvap etmek, 1. Sorguya çek
mek, 2. Söyletmek. 

lıtida, 1. Sorak (Matlap man.), 

2. Soraltı, suratlı, 3. Surak. 
lıtida etmek, 1. Dilemek, 2. İs

temek, 3. Yalvannak, 4. Yalvarıp 
yakarmak. 

istidat, Ertem (Hüner, hrrfet 
man.) 2. Öğrek, 3. Sungu, 4. Sun
gun, 5. Uzluk, 6. Uzlanma, 7. Yor
dam (Meharet man.) 

istidatsız, 1. Bolumsuz, 2. Ça
lapa, 3. Çolpa, 4. Eme yaramaz, 
5. Sungusuz. 

lıtidlil, 1. Anlayış, anlama, 2. 

Bulma, bulup çıkarma, 3. Çıkarış, 

çıkarına, 4. Seziş, sezme, 5. Sizik 
(Hissi kablelvuku man.). 

latif, 1. Dizi, 2. 811'8. 

Öz tUı-liçe liartılıktar 

lst' f etmek, 1. Çoğalmak, 2. 
Dizmek, 3. Kalamak (Ocağa odun 

istif etmek man.) 4. Sıralamak, 5. 
Ust üste koymak, 6. Yığmak. 

istifa (etmek), 1. Çekilmek, 2. 
El çekmek, 

istifade, 1. Asıg, asık, 2. As -
hun, 3. Kazanç. 

lsf fade etmek, 1. Asılanmak, 
2. Aslamnamak, 3. ·Kazanmak, 4. 
Onulmak, 5. Öğrenmek, 6. Tusul
rnak. 

istifade edilebilir, Eme ;\'arar . 
istifadeli, 1. ~ığlığ, 2. Ka -

zançlı, 3. Kolaylr. 
lstifadesiz, 1. Asığsız, 2. Ka -

zançsız. 

istifham, 1. Sorav, 2. Soıına, 3. 
Soru, 4. Sonığ, 5. Sonık, 6. Sorup 
anlama. 

lstifrağ (etmek) , 1. Bulanmak, 
irhulanmak, hulantıya uğramak, 

2. Kaytarmak fGeri Yeıınck, ge -

ri çrkarmak) 3. Kısmak, 4. Öğür
mek. 

lıtifıar, 1. Bellemeç, 2. Sorağ,8 
Sorak, 4. Sorma, 5. Soruş. 

lsffsar etmek, 1. Ayıtmak, 2. 
Sormak, 3. Sonıp anlamak, 4. So
ruştunnak. 

lıtifıar hatır, 1. Erk sorma, 2. 
Esenleşme. 

istiğ far (etmek) , 1. Suç dile -
mek. 2. Tanrıdan bağışlık dile
mek . 

lıtiğna (etmek), ı. Aldırma
mak, aldınş etmemek, 2. Bakma • 
mak, 3. Çekinmek, 4. Kulak as • 
mamak, 5. Yanılanmak, 6. Yüz 
çevirmemek. 

latiğrak, 1. Dalgınlık, 2. Dalına, 
3. Gömülme (İçine - ) 4. Kap -
lanrna, 5. Kendinden geçme, 6. 
Koyulma. 

lıtiğrap (etmek), 1. Danlama'K, 
2. Danmak, 3. Şaşakalmak, 4. Şa
şırmak, 5. Şaşmak, şaşıp kalmak. 

lst'hale (Tahavvül man.), 14 
Başkalaşma, 2. Değişme, 3. Dö -
nüm. 

istihale etmek, 1. Aylanmak, 
aymak, aynamak, 2. Başkalaş • 
mak, 3. Başkarlanmak, başkar • 
mak, 4. Biçimi değişmek, 5. Çev-

rilmek, 6. Değişmek, 7. Dönmek, 
8. Paşkannak. 

istihale, (Ademi imkan man.), 
Olamazlık, olamamazlık. 

istihare, 1. Er;m, 2. İrim. 

istihbar, 1. Duyma, 2. tşitme, 3. 
Öğrenme, 4. Salığ, salık, 6. Sor
ma, 6. Sonışturma. 

istihbar etmek, 1. {Duymak, 2. 
İşitmek, 3. Öğrenmek, 4. Salık al
mak, 5. Sahklanmak, 6. Sahklaş • 
mak, 7. Sormak, 8. Soıııştunnak. 

lıtihbarat memuru, Tipeşin. 
i st ihdaf · (etmek) , 1. ArnaGla • 

m~ k, 2. Emeçlemek, 3. Gözünü 
dikmek. 
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31 Kinuaevvel Pazarlesı Afo(şamı 

Park Otel Kışlık Bahçesinde 
Y 1 L B A $ 1 R E VE Y O N U 

-
Taam - Kotiyonlar - Sürprizler - Sofraların 

evelden aldırılması rica olunur. 

Telefon : 44920 

Tayyare LBA 1 
PiYANGOSU 

1934 
YILBAŞINDA ZENGiN 

OLANLAR: 
1 - Çatalca ortak (19) köylü. 
2 - İzmirde ortak (10) köylü. 
3 - Dörtyolda Süreyya ve Ziya. 
4 - Samsunda fotoğrafçı Ali 

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

miyeti. 

1935 
YILBAŞINDA ACABA KiMLER 

ZENGiN OLACAK ? ...... 

? • KEN 
8 - Küçükayasofyada Şevket. 
9 - Beyoğlunda Katina, Me

tagalvaı. 

Radgo makinaları V 1LBAŞ1 hediyesi olarak evlerin yolunu 
tuttular . . . Çünkü şimdiye kadar bir radgo almakta tereddüt 

10 - Beyoğlunda Mitrani Pa
ralli ilah ..... 

edenler en mükemmel ve pürüzsüz neşri-

n==== MOBiLYA, KARYOLA ve ANADLSYA :::::::::::: 
ğ AlacaksaD1z lstanbulda Rıza Paıa yoKuşuada 66 No. lı ij 

yatın ancak TELEFUNKEN rad
yo makine/erile kabil olduğunu anladılar. 

T'E ==A " M b·ı - - == !! ırı O 1 ya urdiaaa Magaza nsıaumamaymıı. !i 
:: " Tel 23407 AHMET FEVZl !: •• • t •• 

:::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: E F U 
,,_ ______ yeni çıktı------, 

DUn viiirı~te;; Fiyai;~9 ; cu sayısı 1 
Moritz Schlick - Hilmi Ziya Ilı 

Radyo tekniğinin vücuda getirdiği 

en son taheseridir. Bütün modelle 

ri KISA, ORTA ve UZUN dalgalı 

ne§rİyatı şayanı hayret bir tekilde 
~ ~ y~ 

,{ 

Fiytaı 30 kurut, dağıtma yeri "VAKiT,, matbaası zapteder. * ~ >{<" « 
Ankara vaddesi - latanbul-Telefon 24370 .. 

~------------------------------.. lstanbul Belediye Sular idaresinden: 
BOURLA BiRADERLER ve Şsı 
IST ANBUL - ANKARA • IZMIR '*' 

Kitane • Edirnekapı arasında çık•n bir onarma işinden öt6rü 
3 l / l 2/934 Pazartesi günü sabah saat 9 dan J 2 ye kadar Istan· 
bul yakasına Terkos suyunun az verileceği sayım buduna bildi· 
rılir (8805) 

Öz Türkçe karşılıklar · 

istihdam (etmek), 1. İşletmek, 1 ınek, 2. Ele geçirmek, 3. Kazan· 
2. Kullanmak. ı mak. 

istihfaf, 1. Aldırmazlık, aldır- latihsan (etmek), 1. Beğenmek, 
maınazlık, 2. Azımsayış, az görüş, 2. Gökçe görmek, 3. Güzel bul • 

3. Beğenmezlik, beğenmemezlik mak. 
4. Kulak asmama, kulak verme: lstihya (etmek), Utanmak. 
me. 2. Gelesi, 3. lleri, 4. On. 

lstihf af etmek, ı. Adam yerine istikbal (Ati man.), 1. Gelecek, 

koymamak, 2. Aldırmamak, 3. Az istihza, 1. Alay, 2. Tutunma, 3. 

görmek, 4. Azımsamak, 5. Beğen- Gülünecek, 4. Kesinti. 

memek, 6. Dumsaymak, 7. Sayma- istihza etmek, 1. Alay etmek, 

mak, 8. Yensemek, 9. Yenilemek, 2. Eğlenmek, eğlenceye almak. 3. 

10. Yeyni tutmak. Gülmek, 4. Kesintiye almak, 5. 

istihkak, 1. Alacak, 2. Emek, Sanamak, 6. Yamşlamak, yanışık-
3. Yaralrk. lamak, 7. Yansılamak (İstihza ile 

istihkam, 1. Banı, 2. Beklik taklit etmek man.) 

·(müstahkem, muhkem olma), 3. latihzar, ı. Anıklanma, 2. A -
Berlik, 4. Korgan, 5. Kurgan, 6. nukluk, 3. Anınma. 

Or., 
istihkam nöbetçisi, 1. Bekçi, 2. 

Karakol. 
istihkar (etmek), 1. A.~ağıla, 

mak, aşağı tutmak, 2. Azırga-

k ak 3. Basmmak, 4. ma ·, azışm , 
Kücüksemek. 

l~tihlak, (etmek), 1. Bitinnek, 

2. Oı temek, 3. Tüketmek. 
htihmam (etmek), 1. Çimmek 

"(Irmağa, göre girip yıkanmak 
ınan.) 2. Yıkanmak, 3. Yunmak. 

istihraç (etmek), 1. Çıkarmak, 
z. Enlemek, 3. Sbkmek. 

lsfhsal, (etmek), 1. Elde et-

- 160 -

lıtihzaratta bulunmak, 1. Anık
lanmak, 2. Anunınak, 3. Davran -
mak, 4. Kurmak, 5. Sıvanmak, 6. 
Yetiştirmek. 

lsikamet (Sadakat man.) ı. 
Doğmluk, 2. Onan unan, 3. Tü -
zük. 

~ istikamet (Cihet man.) 1. An -
naç (Karşı, ön taraf man.) 2. Cı -
ğır (Umumi olarak yol man.) 3. 
Düş, 4. Görii, 5. Yön, 6. Yönter. 

İstikamet almak, 1. Düşlenmek, 
2. Tiizlünmek, 3. Yönelmek, 4. 
Yöntcnnek. 

istikametsiz, 1. Eğıi, 2. Tüz • 
süz, S. Yönsüz. 

Neıriyat müdürü: REFiK AHMET VAKiT Matbaası - lstnnbul 

~z TürlCçe lCarıılıklar 

isale edilmek, Koğuşlanmak. 

laa.r (etmek), 1. Bol bol ver • 
mek, 2. Dağıtmak, 3. Esirgemeden 
vermek, 4. Oyürmek, 5. Saçmak, 
6. Üyürmek. 

ishal, 1. lğınık, 2. Otrek, ötü -
riik, ötürek, 3. Söggün1ük, 4. Sür
gün. 

ishal olmak, 1. İçi geçmek, 2. 
1çi gitmek, 3. İçi sürmek, 4. Ot -
künnek, 5. ötürmek, 6. Sökmek, 
7. Sürmek, 8. Yüreği sürmek. 

lıka, 1. Sıvarma, 2. Sulama, 3. 
Suvanm. 

laka etmek, 1. Sulamak, 2. Su -
vamak, 3. Suvarmak, 4. Suvat -
mak, 5. Su vennek. 

lska yeri, 1. Suğat, 2. Suğlagı, 
3. Sulak, 4. Sulav. 

zma tıkmak, 7. Sustumıak. 

İskemle, 1. Beklenti, 2. Sal. 

iskemle, 1. Oturgaç, 2. Seke, se· 
ki, 3. Sekitmen (Arkalıksız iskem
le ınan.) •L Sekmen (Arkalıksız 
iskemle man.) . 

Iskonto, 1. Baş (Akçe hakkın -
da.) 2. Kırdırma payr, 3. Knım. 

İskonto ettirmek, Kırclırnıak. 

lsm {İsim), Ad. 
isim vermek, 1. Ad koymak, 2.

Ad koymak, 3. Ad vermek. 

lsma (etmek), 1. Dinletmek, 2. 
Duyurmak, 3. İşittirmek, 4. Söz 
geçirmek, sözünü gcç·rmek. 

lsmet, 1. Arıklık, 2. Y ığlmma . 
ismetli, Arr, arık. 
İsnat, 1. Çıltak, 2. Çoğul, ço -

gul. 
iskan, 1. Kondu:ına, 2· Oturt - isnat etmek, ı. Atmak (Birinin 

ma, 3. Turalık, 4. Yerleştirme. üstüne-) 2. Kara çalmak, 3. üs. 
iskan etmek, 1. Duraklandır • tüne atmak, üzerine atmak, 4. Ya- · 

ınak, 2. Kanatmak, 3. Kondur - şnınak, 5. Yükletmek. 
mak, 4. Olurmak, 5. Otraklandır - 2 D T ispat, 1. Belge, . anık, 3. :ı-
ınak, 6. Oturtmak, 7. Dnraklan- nuk (Şahit ınan.). 
drnnak, 8. Yerlcndirmek, 9. Yer - İspat etmek, ı. Aydına çıkar • 
leştirmek, 10. Yurtlandırmak. 

mak, 2. Baylamak (Şaıilaşm2.k, 
iskan edilmek, 1. Cerlenmek, 

mukavele etmek man.) 3. Berkit -
2. Konmak, 3. Otraklanmak, 4. 
Yerle~mek, yerleştirmek, 5. Yer- mek (Teyit etmek man.) 4. Bil -
sinmek. girtınek, 5. Göstennek, 6. ! ı~ n • 

lskat (etmek), ı. Ağız açtır- dmnk, 7. Ortaya çıkarmak, J. 
mamak, 2. Ağzını kapatmak, 3. Sağlamlaştınnak. 

D·1 bağlamak, 4. Kandııınak, 5. ispat edilmek, 1. Aydına cık • 

Ses çıkartmamak, 6. Sözünü ağ • mak, 2. Ortaya çıkmak 
-1~7-


