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Balkan ıamplyonası 
.Atina, • <Kurun) - Balkan ... 

plyonasınm dördüncü maçı bugiia 
Romen ve Bulgar takımlan arasında 
yapılım§, Romen milll takımı Bul~ 
lan 3 - 2 yenml.Jtlr. 
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Kirofu öldüren Nikolayef 
13 arkadaşile idam edildi 

Kurşuna dizilenlerjo arasında Zinov
yef ve Kamenef var mı? Belli değil •. 
Her kim okur 

Farisi .. 
Geçende arapça için bastırdı -

iım bir yazı üzerine öteden beri. 
den itirazlı ve ıert, zehirli mek -
tuplar aldım. Değiıim gider, eski 
kafalılar söver ... Verecek kartı -
lığım yoktur. 

• • • 

· 1'roçki 
Fransada giz

leniyor 

Bugün de farsçadan bahsede -
ceğim. Bu dil tirindir, ahenklidir .. \ 
Bu bakımdan hiçbir diyeceğin . 
yoktur. Ben, ancak, türkçenin 
farsçadan faydalanıp faydalan -

Varıova - Geçen hafta tevkif 
edilen ve Kirofun öldürülütüYle 
alikatı sanılan Kamenef ile Zino
viyef Moakovanm Lublyanka ha
pishanesinde mevkufturlar. Zino • 
viyef'in dıtardaki dostlarına mek
tup ıöndermesine delilet ettikle
rinden dolayı hapishanen · n iki me 
muru yakalanarak hapse bkılmıt -
lardır. Zinoviyef, bu wretle Sta • 

madığmı burada dütüneceğim. NikoUıyelin 13 arkadCJ§ından biri 
Amacım yalnız dil delil, edebi • belki de Zinovyeltir 

' line y~'adıiı bir mektubunda de-
miıtir ki: 

yatbr da. 

Evet! Türkçe farsçaya (ve a • 
rapçaya) yanatbfı vakit bu dil 
artık çaidat anlatıma bir vasıta 
olmaktan çıkmıfb. Yavuz Sultan 
Selim, kendi divanını türkçe de • 
fil de farsça yazarken bu dil bi
lime alt olamıyordu. Birinci Selim 
Ye Kanuni Süleyman devirleri 
(._. ~) ''Ra11eH-., a 
teudiif eder. itti ö Rtiftliilarday. 
dı ki, acun, bilime doiuyordu ve 
0 aaD'larm imanları cerman, latin 
dillerini irfana alet ediyorlardı. 

Oımanblar lranldardan birkaç 
bin tane güzel, ıen, kıvrak söz ve 
terkib (terkibi vaafi, terkibi iza
fi, terkibi ismi) aldılar. Li.kin 
bunlarla Osmanlı türkçeainin an 
latmı kabiliyeti hiç artmadı. Ter
ıine ! O kunınlara değin afyonlu 
edebiyata abtkın olmıyan Türk • 
ler alana (meydan) Acem taklidi 
bir edebiyat getirmekle kimlik -
)erini (mahiyet) bayiiden bayii
ye söndürdüler. Örnek mi istiyor
sunuz? Fikirlerin bir kerteye ka _ 
dar inan lan (kanaat) ıatırtacak. 
Li.kin ne yapayım? Nedim divanı 
nı ve bu ozanm (şair) Müneccim 

"Aziz yoldaşım Stalin, 
Sovyet Rusyada Kirofun öldürülfiıü Benim suçlu olma.dığımr bili -

ile, Sovyet rejimini yıkmak iatiyen bir yorsun. Uğruna beraber mücadele 
ihtilal ıebekesi ortaya çıktı. Tahkikat ettiğimiz ihtilal namına Vlad:mir 
derinleştirilince, ihtilil grupunun bapn-
da Zinoviyefin ve Kamenefin bulunduk- tlyiç ~nin ile beraber bir masada 
lan görüldü. Suçlulan muhakeme için, beraber oturduJhımuz j!iinleri ha
jilria arasında Yoldat Stalinin de bu - trrlamanı rica ederim. Rus prole -
lunduğu, büyük bir mahkeme kuruldu. ta.ryasmrn canlı tinıAAlleri olan he
Nihayet, dilri gelen telyazılan, Kirofu nim ve arkada.~nn Kamenef rrlbi 
öldtlren Nlkola:vef1e birlikte 13 arkada • d d" 
~ 1ıiı1ıua ecb14ilf'leı'tıii1lib,. ii.t!.~iJ!"•••r~a...,~CS;_-;ki;"~i~k!if.; =oilseft-vı:i·~~: kurşuna iz 1r • 
kat, bu duyumlarda. N1':~1ayefin 13 ar- e ek mmff.KUH m-; 
kadaşı arasında Zinoviyef ve Kamene -
fin bulunub bulunmadığına dair bir aa -
rahat yok. Dlln gelen telyazılan itte: 

Berlin, 30 (A.A.) - Royter a
jansı muhabirinden: Moıkovadan 
gelen haberlere göre, Kirof'un ka
tili Nikolaef ile, onun suç ortak • 
lan olan 13 kiti idam ediılmit!er • 
dir. 

On dört suçlunun :damını bil -
diren resmi tebliğ-le deniliyor ki: 

"Suçlulaım mensub bulundulr
lan inkılab aleyhtarı gizli bir şe 
beke, yabancı memleketlerin si 
lahla müdahalelerini diliyordı1 
Nikolaef de Leningrattaki yabaıı
cı konsoloslardan birini sık -
sık ziyaret etmiş ve kendisinden 5 
bin ruble almıştır.,, 

ğildir.,, 

Devamı 9 ımm •y1tunm s. d sUtununda 

Kara kış 
Kar, aTa•ar vererek, 

dün de yağdı; ülkenin 
her qanında soğuk /ar 

batı tarihi demek ile tanınmıt (Sa- _,,..,, ..... mıııımm11111ıınımımı1111Pt1•ım•llUUI,.__,_ ... ,,_, .... " .... 

haifülabbar) çevirimini özen ile Y_a_r_ı-nk-1• -Say-ım-ız\ okuyunuz. En yaman mübalağacı, 

Türk lıaJını, artılı Klod F arer ue bunun gibi ehatilr edebiyatplarua 
aratlıfı kadın değildir. 

Değişim/erimiz karşı
sında öz dostlarımız 

Sıyasal ve kültürel inktliblar yo~undaki 
ilerleyiş:mizi Sovyet dostlarımız 

memnuniyetle takib ediyorlar 
Ankara, 30 (A.A.) - Mosko •

1 

"Türkiyede yeni inkillplar,, Bij. 
vada çıkan haftalık "Le Journal lığı altındaki ıu yazııı çıkmıttır. 
de Moscou,, da A. Filipof'un ı Devamı 9 uncu eaytfanm l tnd lltltununda) 

Sumerlerde ve t..tilerde kadın, 
kadın Atatürk elinde 

İstanbul Ha'kevi baıkanı 
bay A1i Rıza Erem Türk ka -

azıtıcı bu kadar ileri gidemez. } b b 
(Acem mübalağaları) Bu tarihte, İ)a VeSİ e era er 
'bu divanda etek etek... 2 8 Şehrimizde dün de hava ıoğuk 

geçmit, kar, bütün gün ve gece a
ra1ar vererek sürmüttür. 

, dınma saylav seç''mek hakkı
nın verilmesi dolayısile dün 

Celal Nuri Gün 

l>"8mı 4 cO tıı~•,,fan1T1 l lnd .Otunmıd&l 

Fransız - İtalyan 

Anlaşması 
Bay Musolini 
umutladıyor 

S.A. Y.I.F.A. 

KURUN 
Yarın mükemmel bir 

Takv:m veriyor 
Y armki sayımızla beraber 

resimli, renkli, yıUık mükem -
mel bir takvim veriyoruz. Bu 
parasız ili.veyi gazetenizi alır -
ken mutlaka arayınız, müvez -
zilerden istemeyi unutmayınız. 

Londra, 30 (A.A.) - Bir Fran
-.Z - ltalyan anlatmaıı akdi için 
)aprlmakta olan ıörüımeler tekil
leıımektedir. Royter ajanamın Ro
llıadan duyduğuna göre Bay Mu • 
IDlini ile bay Şambron pek yakın
- anlqmanm akdedileceği buıu- Gene KURUN 
"-da nikbin, ve bay Lavalin 2inci J' yarınki 
""'- 1 _ aı11wa. GDctl dtaDUDdaJ J.-,.. ... ________ ~_a_y .... .-ım ___ ı_z_d ...... ~ .. 

Z'raat Bakanlığı meteoroloji 
enstitüsünün tesb:t!ne göre, son 

24 saat içinde bütün yurtta hava 
auhuneti dünkünden iki derece 
dütüktür. 

Kara ':!eniz ve Akdeniz kıyıla • 
rında • lzmir ve Man·aadan bq • 
ka - gece suhunet derecleri sıfırın 
altmda bu'unmatttadır. Suhunet 
derecesi Edirnede nakıs2, tehri • 
mizde lzmitte ve Burıada nakıı 1 
dir. Orta Anadoluda Srvasta na • 
k11 7, Y ozgatta nakıs 6, Bolu, Eı • 
k'tehir, Kastamonu, Küt2.hya ve 
Kayseride nak11 4, Afyonda na • 
kıı 3, Ankara, Konya, Benehirde 
nakıı 2 dir. 

Halkevinde değerli bir kon • 
ferans vermittir. Bay Ali Rı
za Erem bu konf eransmda 
Türk kadmmın en eski çağ • 
}ardaki yaşayııma aid araş • 
brma1armdan aldığı neticele-

ri de anlatmıthr. Okur!anmız için 
alaka verici bulduğumz bu konfe
ransı bugün sekizinci aayıfamıza 
olduğu g'bi kovuvoruz. Resn+niz. 

dün Halkevinde bu konferanıı 
dinliyenleri ve konf eramı veren 
Bay Ali Rıza Eremi göıteriyOT. 

~--:--~--------------------------~---P a pas, kendine gel ! 
Fransız mektep!erindeki kara cübbe~er an'ane 

hal nde yaşıyan ~· ili bayraklarmışl 

br. Ötedenberi en ehemmiyetıb 
fırsatlardan iıt:f ade ederek Tir • 
kiye ve Türklük aleyhinde bulun-

Le Journal gazeteı;nde Saint -
Brice Türkiyede dini kisvelerin, 
mabetler ve dini ayinler haricinde 
ıiyilemiyeceğ•ne dair olan kamın 
münuebetile bir m•lra le ,;."Dn•• • .... -. .' 



1. - ~U.ı.<U.li .H Hırıncıkanun 1Y.i4 

evralar 
Kend.tyum arım\ı. 

lzinir 1 elefon şirketi 
A ~ 

erı a J • J ııırtUi11111ııımıuı nım 

ue~ız manev- Nota 
11ııınıın11~ıuııı:nun111111111tııı 

dönüşü 
dursun .• 

Abonelerinden fazla aldığı paraları 

qapacak rı 
•• sure 

vermek istemiyor • 
gerı 

55 bin deniz neferi, 177 parça deniz 
üstü gemisi 477 tayyare ve ..• 

italyanlar o.r ı~ra tan Habe· 
şıstandaki aakerl yerleri 

b:r bir tutuyorlar! 

ANKARA, 30 (KURUN) - ı dığı paraların iadesini, Buca, Bor 
Jzmir telefon §irketi müdürile tir· nuvada birer tali merkez yapılma· 
ket idare meclisi reisi Bay lımail 
Hakkı, hukuk mü~aviri Bay Nuri 
Sıtkıdan mürekkep heyet buraya 
geldi. Yarın Bayındırlık bakanlı • 
ğında müıteıarm baıkanbğında 
bir toplantı yapılacaktır. Heyet, 

ımı, resmi dairelerln abone ücret· 
lerinin tenzilatlı tarifeye tabi tutul 
masını ıirketten istemitt'.r. Şirket, 
Bayındırlık bakanlığının ıon iste 
ğini kabul ettiğini fakat aboneler· 

San pedro, (Amerika) 3~, (A. I h deniz kabilisevk balonu, 4 par· 
A.) - Japonyanın, Vaşmgton ça tayynre gemi ive 55.000 mü -
andlatmasını bozduğu ıırada rettebat ve z bitten ibaret ola • 
Amerika deniz kuvvetleri umum caktır. 

kumandanı Amiral Reeves, şim. Oç kısma bölünecek olan do • 
diye kadar erişilmemiı bir mik • nanmnnın üsübahrileri Alauti -
yasta deniz manevralan yap~ak yen daları, Midvay adası ve 
tasavvurundan bahsetmektedır. Honolulu olmak üzere tesbit e -

Amiral Reevesin eöylediğine dilmiştir. 
göre, bu manevralar, gelecek yaz Manevraların b~§langıç tarihi 
Bahrimuhitikebirin §arkında ve 3 mayıa 1935 dir. 
5.000.000 mil mürabbalık bir ıa· 
hada yapılacaktır. Japon,a, bahrlv~ ini yar1 

Buna İ§tirak edecek olan filo, yar1,a lndireblllr.B~r tartla 
denizcilik tarihinde " bir tek Vaıington, 30 (A.A.) -Japon 
şahsın kumandası altında görül • elçisi Bay Saito, Japonyanm 
memit bir kuvvet temsil edecek. 31. 12. 934 tarihinde Vaıington 
tir. Bu filo, 177 parça deniz üstü nndlaşmasını feshetmek istedi • 
gemisi, 477 tayyare, (Macon) ad ğini 

0

Bay Hull'e resmen bildirmit 
... _ ..... - ........... - ...... --....... ve Japon dütüncesini aydınlatan 
mayı kendine meslek tutmuş olan 
bu Fransız muharriri kıyafet ka· 
nunumuzu Fransız p pas mektep
lerine de dokunması dolayısile di· · 
line dolamııtır. 

Saint • Brice Türk inkılS.bmın 
en mühim bir hamlesi olan bu ye • 
ni tedbiri iÜlünç göstermek için 
pek çok ~}) ıyor. Türklerin hü .. 
tün memle'kette hcrıeyi yeknesak 
bir ha!e getirmek için adeta ma. -
niye tutulduklannı, bankalardaki, 
resmi dairelerdeki daktiloları yek· 
nesak bir kı1ığa koymak için bir e
mirname çıkarıldığını, hatta ka -
c!ınlara bile nskert üniforma giy • 
dirmek istenildiğini yazıyor! Bu 
türlü tahrifli yazılardan sonra pil· 
paslann dint kıyafet ile kilise dı • 
!mda dolaşmalnrmı meneden ka • 
nuna geçiyor. 

Fakat bu adam kıyafet kanu • 
nunu alya urmak için dil döker • 

en bu kanunu koymakla Türkle • 
rin ne ka.d r mühim bir milli yara 
üzerine parmak baamıt o1dukla • 
rmı anlamadığının f rkma varmı· 
yor. 

Fransız mubaniri diyor ki: 
"Kıynf et kanunu ile Fransız mis -
yonerleri, Fransız ruhanileri dini 
elbisolerini bırakmağa mecbur tu· 
hılmakta.drr. Bu elbiseler ise Fran
sızlar için yalnız ruhani sembol .. 
Jer değil, oralarda asrrlardanberi 
an'ane halinde yaşayan milli bay
ramlardır J Bu suretle Fansanın 
şark memleketlerindeki nüfus vnsı 
talan üzerine en şiddetli, en mü -
essir bir darbe indirlimiş oluyor 1,, 

Öyle ıanıyonız kj Fransız mu· 
harririnin tenkid namına yazdığt 
saçma ıapan sözlere eevr.b ver -

k • . uzun uzadıya uğratmak me ıçın 

lazım .değildir. Yalnız buraya na~· 

bir beyanname neşreylemiıtir. 
Elçi bu bey~nnamede yeni bir 
andlaşmanın aktedileceği ümidi
ni izharla Japonyapın diğer de -
niz devletleri de aynı suretle ha· 
reket ettikleri takdirde, bütün saf 
harb gemileriyle tayyare gemile • 
rini kaldırmağa · ve bahriyesini 
yanya indirmeği kabul edeceği • 
ni bildirmektedir. 

Adalete uygun bir uzla ma 
na ti o:ur? 

Tokyo, 30 (A.A.) - Dqan it· 
leri bakanlığı namına söz söyle -
meğe salahiyetli bir zat, Vating • 
ton andla§masmın sona ermi§ ol
duğunun devletlere haber verildi· 
ğinden bahseden beyanatında Lon 
dra görütmeleri esnasında yeni 
bir deniz uzlaşması r,:ıeydana ge
tirmek makaadile yapılmıı olan 
mil§teTek mesaiyi hatırlattıktan 
sonl'a adalete uygun bir uzlaşma· 
nm ne gibi prens'plere.

1
iatinad e· 

debileeeğini izah ehnit ve bu 
prensiplerin §unlar olduğunu ıöy
lemitt' r: 

1 - Büyük zrrhh1ann, hava si· 
lflhlhriyle diğer harb silahlarının 
mühim miktarda artması dolayı • 
siyle bugün mevcut olan ve muh· 
telif m'Jletler teslihatmm müsa • 
vatsızlığı esasını kabul eden de • 
niz muahedeleri artık Japonyaya 

milli müdafaasının ımeniyetini ve 
remez. Bu 11ebepten dolayı akte
dilecek yeni muaheden'n nisbet 
esasma değil muhafaza edilecek 
silahların mi.i~terek miktarına ait 
bir formüle istinad etmesi İcab 
eder. 

2 - Bu mikdar, silahlan bırak 
mn z'hniyetine tevfikan mümkün 
olduğu kadar aşağı olarak tesbit 
edilmek gereld:ir. 

bu toplantıda t'rketin noktai na· 
zarını izah edecektir. Haber aldı· 
ğımıza göre, Bayındırlık bakan .. 

den fazla alınan paralann hüku

metin muvafakatile alındığını id

dia ederek bunun iadesini kabul 
lığı, tirketin abonelerden fazla al· nıiyeceğini bildirmiştir. 

Dil komisyonu, kararlarını 
yakında yayacak 

ANKARA, 30 (KURUN) - ginleri f~kirlerini söylemeğe ça -

Bay Saffetin baıkanbiında top

lanmakta olan dil komiıyonu, tet· 

kiklerinin neticeler!ni ve mutlak o

larak kabul edilen sözleri ıaze -

lelerle neıredecek, arzu eden bil • 

ğıracaktır. 
Karıılıklar, uzun münakaıalar .. 

la süzüldükten sonra esaslandırı -
lacaktır. 
Komiıyon kararlarının yakında 
neşri umuluyor. 

Atatürk Irak Dışbakanını kabul etti 
ANKARA, 30 (KURUN) -

Irak dıt bakanı General Nuri 
bugün Baıbakan ismet lnönünün 
kötkünde öğle yemeğini huıuıt 
ıurette yemiş, ak§am üzeri Çanka
ya kötkünde Atatürk tarafından 
kabul edilmiftir. General Nuri Ya 

rın aktam latanbula gitmek üzere 
yola çıkacak, lstanbulda birkaç 
gün kaldıktan ıonra Cenevreye 
gidecekt:r. 

Irak elçiliğinde salahiyetli bir 
zat, ziyaretin tamamen hususi ma
h=yette olduğunu söylemektedir. 

Bir taraftan Ajannlarm, öbür 
taraftan Avupa matbuatının bil • 
diTditJinc göre ltalya ile Habeşis • 
tan nratiında bir nota döğütüdür, 
gid:yor. Hemen hergün Habeşis • 
tan Har:ciye nazırı Millet1er Ce -
miyeti umumi katibine bir nota 
göndererek İtalyanlardan tiki.yet 
ediyor. Ertesi günü de İtalyanlar 
bu notaya karşılık veriyorlar. Ha· 
beşlilerin iddiası Habet hudutla • 
rında İtalyan askerlerinin ardı a • 
rast kesilmeksizin tayyare ile ketif 
hareketlerinde bulundukları, Ha • 
beşistanın askeri bir mevkii olan 
(Guerfugubi) ye doğru ağır nak • 
liyata müsaid yol yaptıkları bu • 
gün (Afdub) u, yarın diğer bir 
yeri yeniden askeri işgal altma al· 
dıklarıdır. İtalyanlar ise notala • 
rında tayyarelerin yaptıkları ke • 
ıif hareketini Habeşliler tarafın • 
dan kendilerine karıı yapılan ta • 
arruz hazırlıklarına atfediyorlar. 
Yeni ifgal edildi denilen yerlerin 
senelerdenberi ltalyanlann iıga1i 
altında bulunduğunu ıöylüyorlar. 
Hulasa İtalyanların Habet1ilere 
karıı hiç bir taarruz fikirleri olma· 
dıw nı,bil. "sliutaa~nHa~ veruzeıoa davası '" Atlnada zrraaı Dakanh~I yurau 
Iiler tarafmaan 'Kendileri aleyhine g6rUlecek · Uç mıntakaya aylfdı 
olduğınıu, binaenaleyh bundan do- Atina, 30 - Temyiz mahkeme• ANKARA, 30 (KURUN) ·-
layı HabeşHlerden tarziye ve taz. si, adliye bakanlığının müracaatı Buğdayı koruma kanununun tat -
minat beklediklerini ileri sürüyor· üzerine, Bay Venizelosa ıuikaıt bikatında kolaylık olmak için zi· 
lar ! davasında müddeiumumil:k ya • raat bakanlığı, istihsal bakımın -

Habe~istan uzaktır. Burada pan Bay Riganakosun Korfo ada· dan yurdu üç mıntakay ayırmrş, 
Mille~ler Cemiyetinin bir mümes· sına naklini, yerine Atina umum listeyi mliye bakanlığına vermiş • 
sili yoktur. Orada atı1an bom~· polis çevirgeni Bal Garezosun tir maliye bakanlığı, tatb"l<atta, 
tarı Cenevreden takib etmek mum getirilmesini kestirmiıtir. ve~gi alımında istihsal nisbetleri· 
kijn değildir. Böyle bir vaziyette Yeni müdde"umumi bay Venize d b l d kt 
Milletler Cemiyeti hangi tarafın losa ıuikasd davasının Atina ağır ni göz önün e u un uraca ıT. 
sözüne göre fetva verecektir? 1 . . Hi161lahmerln ba'oau 

ııpı.... ımn ·- ceza mahke.meıinde görü mesını ANKARA, 30 (KURUN) -
ırııı1 •*' emredecektir. 

Çapamarka M hk A · · d k Hlal'ahmerin yılba!ı gecesi vere· a ·eme, tına 3an arma me 
tehi yapısında toplanacaktır. ceği balonun 2000 bileti tamamen 

Pirinçunu fabrikası ıayıı ~e " dağıtıldı. Sergi salonu süslendi. 
d l 1 Taş;ma va•ıtalar1nın yetz·mı .,, 

ğer sevik vatan a1 arına yenı Y • Büfe çok ucuzdur. Kor diplomatı~ 
h l 1 ANKARA, 30 (KURU~) -im sağlık uğur _ve uzur yı 1 0 

• ve ya.hancılar davetlidir. Salonu? 
maınnı candan diler. Vilayet, nak'l vasıtalarının yazı - mob.lyesini Halkevi temin ettı. 
~-_..;..=;;;:;;;;=-=======~ mını 2 indkanun 26 sına kadar u· 

· d Acunun 0 ieceki eğlenceleri raci " ya hükumetinin yalnız taarruz 81 • zatmı§hr. Bu tarihe ka ar yazım 
lahlannı muhafaza etmekle kal • komisyonuna müracaat etmiyecek yo ile salona verilecektir. 
mıyarak prensib ıistemi kabulü olanlar ceznlandırılacaktır. Bay lbrah·m Tali Ankarada 
suretile deniz kuvvetleri arasında MUtehassıslzrla mukavele ANKARA, 30 (KURUN) _. 
n'sbetsizlikler vücude gelmesine ANKARA, 30 (KURUN) - Trakya mıntakası umumi müfetti' 
ebeb olan Vaşington muahedena Ökonomi bakanlığı, getirilen mü· şi Bay İbrahim Tali geldi. Bakat1' 

mesinin devamına ı:nuvafaknt et· tehassıs!a alb aylık mukavele ·hklarla Trakyanm iskan ve yol iş" 
mesi mümkün değildir. Bundan yapmıştır. Mukavele, b:ttikten lerini görüşmeae başladı. Üç giiı' 
ba•ka b'ız·ım milli prest'şimizin ı b'l k · d" 1 t' " sonra uzatı a ı ece tır. nonra onece t ır. , 
fe;k.-.18.de zararına olarak bize ~- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••' 

şar!ı bir nisbct verilmesine mmetı· Gandı.'yı· yaka lıyacakla r dı 
m·: için daimt ve derin bir mem 
nuniyetsizlik menbaı olarak ka • Bombay, 30 (A.A.) - Genel dir. Londranın da Gandiye kar§: 
lacaktrr. üki'ımetim:z, diğer dev • vali sivil itaatsizliği canlandır • şiddetle hareketi 'stemekle ber; 
let!eri bu m·r hedenamenin hita • k' hakkında •iddetl' ceza tat • her Mahatmanın sihhi ahval do : 

k d. • ·ı ma ~ . . hnııı 
ma crm'ş olduğunu en ısı ı e b'k d'l w· • G d' b"ld' J yısile böyle hır ıademeye ta "'ıJ 

lett:ği~iz sözlerini efkanu~um.ı • 
e önünde olcumak kafı gcqır: 

~ürkiye tcprak'an üstünde para~ 
cübbesi şeklinde de ols e"n:bı 
dev et bayrcğı görülemez! (Samt 
• Brice) gibi eören!er ve d'".,ünen· 

1 rsa bunu iy·ee b'lmeli ve an.-

3 - Her hangi bir milletin di· 
ger bir m'l!ete taarruz etmesinin 
mütkül ve bizzat kendisinin mü 
dafaa etmesinin kolay olması için 
tanrruz s'lahları veya tamamen 
ortadan kaldırılnmlı ve yahud da 

beraber ihbara davet eyledikten 1 ı. ~ ı~ceg;nı l' :.: ~e ~ ır. mül edememesinden korkttıS. 
ve bu davet o devletlerce kabul mııtır. ene va ı n r~ya ~n. an!a!'lılm"'ktadn. 
edilmedikten sonrndır ki yalnız dinin yakalanması~ı teklı~ et~ı§se 
basına hareket etmekle ve bu ih- de Londra yalnız ıhtarla ıktıfa e

ba;ı yanmağa knrar vermi~tir. dilmesi fkrincle bulunmuştur. Bu-
Hali hazırda Japon hiihumet' nunla beraber, Gandi insanın fıt • 

tarafından alınını~ olan tedbir, e· rt olarak haiz olduğu bir "hak,, 
sash si aeamızm ~antiki netice • diye tavsif ettif itaatsizlik fikrin· 
sid;r, Bu siyasa. Vaf'in~ton mua - den fedakarlık yapmamaktadır. 
hedenames~ verine kaim olacak lnktaf etmekte olan buhran genel 
di"!er bir iti1Hnamenin akdini is· vali tarafından tiddetli tedbirler 
tihdaf eylemekted:r. ittihaz edileceğini zannettirm-ekte-

Atatürkün nut1'11 
sos .. 

Moskova, 30 (A.A.)-:- kıt1" 
yalist ökonomik basım evı, Yfl / 1 
d ,. . T'" k' . 'd'•i ne.111 a yem ur yenın gı 1-s '' d' er va .

1 
•• 

lama1r~r1ar; Türk m · cbn n, 
'türk cfk&mımınniyes·n:n bu, kı • 

Fet i--inde ne t·adar tıaklı o du • 
ya :r ı~ kk' · 
ğunu sadece bu bayrak te a ısı 

sötterir. 

bunların miktan mühim nisbette 
indirilmeli ve devletler ancak la -
zım olan tedafüi silahlara sahih 
bulunmalıdırlar. 

Bu prens:bler dolayısile Japon· 

altında, Atatiirkün 1927 yıl~ , 
res'ts 

cumuriyet halk fırka~ı kong . cf "i 
d .. 1 d'ğ' tJru .. ··ncü cıl ı e soy e ı ı nu n ucu 
neşredecektir. 



C·iMLER 
Aç çocuklara 

yardım 
Y .Uar oar iri, /ıonllfiılıır; onlar 
~ ozanlar en pal parçal«nnı 
7fmlılar, eöMftler onlar isin en a
t.pi aö,,Z..-ini haı-coJılar. Y GSICI• 

lar en olpn yaılamula anlan an 
dılar lakat, ne olda1 

Çocuklar yine artır. 
Sııbala lıaranlıfında tramoay -

ann ~lanna adan, elleri 
rantolı, .,.. benizli aolrılı iman -
calılar ne 6a ıözladen, ne 6a o· 
zanca lıomıfmalGTılan, netle• -
telı, etek yazılardan 6ir layJa 
•ardüler. 

Bütiin banlar onlara )'Cirim di • 
lun elunelr, ilri kara zeytin tanai 
lıaJar gii' oermedi. 

V alıit, oalıit lıumltlanmalar al
tla. Yullıa yürekli un6inlerin 
önünde gözyQfları 11pır, fıpır 

iomlatlı. lyililı idiyen atlamlann 
ftlpioları bir hılıiil oldu. 

Akçe Bakanlığı müsteşarı -geldi, 
Rıhtım ve liman işlerini birleştirecek 

lıtanbal liman ve nbtım ifleri 1 caktır. Antrepolar liman ve nb • J Ye Bay Ali Riza d~ liman tirke
yamıclan itibaren akça bakanlı- bm umum müdürlüiü tarafından tinde toplanarak tirketlerin de • 
iı tarafından çevrilmeie bqlana ic:lare edilecektir. Tir itile meııul olmutlardır. 
caktır. lıtanbul liman ve nhbm itleri Bu arada eaki müskirat umum 

Liman 'Ve Rıhtım tirketlerinin tim dilik elde buluna~ kadro ile müdürü Bay Aıım da Bay F aiki 
heaaplanırm hükfimete devri mu görülecektir. ileride fazla olduğu ziyaret etmiıtir. 
ameleıine bqlanılmıştır. Bu İf· anlqılan v-zifeler kaldırılacak· . Yeni idaredekilerin çahıacak • 
lerle meısul olmak üzere akça ba tır. lan ve yeni bdronun naad ya • 
kanlığı müatqan Bay Faik dün Bay Faik bundan baıka yeni , pılacağı hakkıiıda biç bir mala· 
Ankaradan ıehrimize gelmittir. baaılan giimüı paralar hakkında mat yoktur. Liman ve rıhtım ıu· 

Bay Faik: kenduile görüıen bir da demiıtir ki: heleri müdürlükler0 ne kür.terin 
yazıcımıza demittir ki: "-Paralann basılmuma de - geçeceği henüz anlaıı~ıı değil· 

" - Linan ve nhbm tirket • vam ediliyor. Bu yalanlarda di'· 
lerinin hüktmete devri ile mq • darphaneye gideceğim. Diğer taraftan lıtanbul güm • 
gul olmak iizere geldim. On gün Müıtepr Bay Faik ile liman rWderi müdürü Bay Seyfi rıhtım 
kadar burada kalacağım. Yılba • ve rihtim itleri umum müdürü tirketine ait eıyalan teabit' et· 
fından itibaren liman ve nhtım Bay Ali Riza da dün Ankaradan mittir, liman ve nbtmı itleri u • 
iıleri hükilmıete devredilmit ola- tehrimize dönmüıtür. Ba1 Faik mum müdürüne verecektir. Gdn oldu iri, yanm pof~a, •CÜ 

l>lr hp ~ oaildi diye gaze- . 
-~' · · y Jb • 1-'olia haberıerl: B J • t d ıelerJa ıütan .atan ~-, •11 ı aşı pıyangosu u gans an an 

otlo7nlann kapı War rairnleri • H d 
6-rldı. Şrı ..Jr& on..,.. ~· bu akşam avagazın an şeker ~açıranlar 
aadece "~ ,ot:alılardan ıöz asa • Ydbqı pi,.apaa bu akpm zehir )endı•Jer Bundan bir m6ddet evel Bıd • rd iin iacıınan nice adtımlar ı.. 
-.,ım. aaat yirmide T epebatmda Asri Beyoilunda KalJoncular cad· priatandan memleketimize te • 
... Bir gibi C bir fOCrlia ,.,._. ta- dneına bi0 

.. •da çekilecektir. En des:nde 75 num&ralı mahal • 1'er kaçıran bir eebekenin yaka-
1. _ k rw•cua oerJiii iP,. aylarca büyük ikralnVe yarım milyon li lebici· dükkinmcla çırak Marko landıinu enelce JUIDqtık. Güm 
va ,... radır. Bundan baıka bi-ok bü - ...r..•- -L-L-- •-kilib tarafm Clükkdnun röllm elen~ a · 7 ile lıtepan her •bala düklr•nı rna lllUWllaMi -s • 

..::ı. ikramiye •e mükafatlar var- ..1__ -•-- takibat netı"c-ı"nde defildi. As ftJ'eft candan, "'1ı Ne '~ saat yedide açarlarken dün sa • uaa ppuau .... 
ren maltlan Jerler. Banan i~ ~ dır. Çekilen numaralan yarmki bab dokuza kadar cfUkk•n• ~ • ikinci bir kaçakçı srupu daha ya-

1aymuzcla ·~ konmut bir b&J. •--1 ş· d" 1--d •------Llar:ı 7anlun olıan diye gö- mamıılarchr. Dıikklnm iki IU.t .. anmqtlr. un ıye - ar ..- • ""VÇIUU· de bulacakama. . ı ı... 
nüllalnden lropam oaenlae .S. ıeçmesine ratmen açılmaması bit edilen rakam ara göre uu, te 
zam yol. Banlon anlalmalda pr bititikteld ecnhanecle kalfa Ni- beke memleketimize 235 ton ıe • 
W ıeyi tiiylemei iıtedim: Fındıkbdaki yeni lco ile taPkacı Dimi~ lmtka • ker eokmuttur. Dan a~rna ka • 

1 - lyUilc maılıeıi altınla..... ilk mekteb landll'llllf, bunlar iti •bıtap dar OD kiti ,..kal•nmııbr. Ba .. 
fam "Jl'-iulwrcn ı cl.JSmltırım n• f"ı~a _ii9 bin lira wJj haber vermi lerdir. Zabıta me • enin mem1ekete 400 tondan 
lo.dm acaza mil nmfflerrtn. "' urt 111temde bir okUf yapı mqb_.;._m-~ıirlan tara mCliiflapı lan--:larak,........":!""""'l'"'""f-aıa;zla=tec ker ithal ettlli tümln • • 

2 - Böylece td, telı yapılan okulun intaatı bitmiı ve içine li. içeri girilmiı, iki çırak baysm bir diliyor. Tahkikab kanfbrmamak 
Yrudunlarla lıi~bir oerim elde e- zım olan eıyanm te~arikine bq- vaziyette ıörülmüftilr. Bunlarm için ıimdilik daha fazla malGmat 
tlilememiftir. lammıtır. Gelecek ayın ilkinden havagamıdan zehirlendikleri an- ~erilmemektedir. 

On senedir, ar ~ar iti h- itibaren tedriata baılayacaktır. lqılmıt, ikiıi de Beyoflu hatta • 
raafaiar, lalıtd on Nnedir aııe le- Bu okula külUir müdürlüiü ta. hanesine kaldmlmqlardır. 
fle/libünd• )'ell'IM Yenaİyen, )'e • L .--- "im" 0 it ... 

rafmdan OD uuc;a verı •ttır • ........, A'acak yu·zünden ınei yiyan arkaltqlanm görüp de bocalıjına Bili)' Rüttü, hocalıkla-
~enmain diye balı~enin bir IB- ra Bay Turhan, Bay Nuh Naci, Topkapı Maltepeai9de oturan 
teaint!e oyan oynatılan ~ocrdıla • Bay Ali Riza,. Bay Sezai, Bayan Bay Şerifin utaklan Veli ve Ah• 
rın ıayısı amlmamıttır. ' medle Adnan isminde birhi ala-Münener, G\faD Mediha, bayan 1 d 

Ba ka, i~bdaıa l!IUf baiımın • cak yüzünden kavga etmit er ir. 
tlıın 6a işe el attı. Uman: lıi,ar- Halime, bayan Jclil, bayan Va· Adnan her iki Uf&li ela biçakla 
~ıh edebiyatın yerini bir dilün ~• cide Zehra, Bayan Nihal, Bayan muhtelif yerlerinden yaralıyarak 
"-lı, Janılı ıöJerin yerini 8ICGi Meliha, Bayan Hatice, Jlayan Li- kaçmıtbr• Yaralılar hastahaneye 
6ir sorbo olıT. tife tayin edOmiıtir. kaldırlmqbr. Adnan annmak • 

• • • tadır. . 

Yirmi dört ıaatt• 6ir 7Mlei ~- Devlet matbaasının Denize düfti 
)en ar roculıl•• yardım lan "7- yeni müdürü , 
efen &ace 6ir hı wımn pl4nlı 6ir Gözleri ıörmiyen lbrabim otlu 
iti olmolalır. Sonra 6a iınum ~ Devlet Matbaası müdürü Bay Muıtafa iıminde bir Trabzanlu 

Hamdi Eminin iıtifasmdan ıon • ı T C!trManma: a.tilnde rejim ter6i;,e. dün Karade~ize gidecek o an a-
ra devlet matbaası müdürlüjüne ka ti bdumndan layt/alı olmalıdır. ri vapuruna binerken ayalı • 

Yani dalta Ulı olıııl •ralannia tayin ecl:len. erkanıharbiye mat • yarak, denize dütmüt, byıkçı· 
pcalJtll' artmntla 6ir ııml baaaı müdüırii binbqı Bay Nail lar tarafmclan lmrtanlmııbr. 

J, aıeal dün yeni Yuifeıine bqlamqtır. 
~~-:~ ,::; o1. ı---... ----·---- Karpit lambası tutuıunca 
-·· U1WJS -t' ... ~ Hmtler i~de lıaıamlGTa baila • Ze ide Piri M_.._ __ ...1 P•-
-Z.-~-, "oaldilc ~_,.,. yre . C11111CU -s-
,.....,,. p;UIR&' mQ •ere/ılir. Ba ianım bildiği • kaw ela .____ Ahm d ilu 

-Wırt.c"9, -.ı1 ---!'en larwnltll' iiJ. ao llD o .. ..-- e 0 
L • mıi ucna· mü kooPftllfiller olacdtır. d •--- d Kemal d"" ko 

roeaJJarı ...,.tla bir ayrrlılı O•\g yqm a un m • 

Heroin kaçakcıların.ın 
muhakemesi 

Genit mikdarda heroin bçak
çılıiı yai>an tebekenin dunııma -
ıma dilD tekiz numaralı ibtiıas 
ma~eainde devam edilmittir. 

J>iinlı dW'Ufm&da kaçakçılık 
bürosu tefi Bay Mazhar, kaçak• 
~ılık büroau kom~rlerinden Bay 
Abf ve Bay Rasim dinlenilmiı ve 
suçlularla yiizlettirilmiftir. 

Şahitler vakalan enelce yaz • 
dıimm gı"bi anlatmqlardır. 

makine yazuı baklanda ehli vu • 
kafça tetkikat yapılması Ye 
kudmmmca tetkikat yapılması ve 
P«Jlia memuru Bay Cf:malin tahit 
olarak ıetirilmesi için dunıtrna 
19 klnunuaaniye bırakılmııtır. 

Türk-Yunan hakem 
mahkemes · nde 

.. -- ,,_, -
( R) le ba·,ııyan 

kelimeler 
Şu verginin talihaizlifimidir, 

nedir, önce bizim arkadqlar ara
ımda mahiyeti anlatılmadı gitti. 

Dün okudum, kendi köşeıinde 
eline bir tarama dergisi alan ya .. 
zıcı ıu hükmü veriyor: 

"Burada (r) lıarli Ue btıılryan 
lrelimeler balunmaılıfun görü -
rü:z. Banan ube&i dagiJelıi le• 
limelerin ıözliii gibi dilin bütün· 
lüğü nolıtai na:zanntlaıı toplan • 
mamıı olmaıından ibarettir.n 

Yazıcı arkadq bu hilkmünii 
baıka bir hükümle tamamlamak· 
tadır: 

"TiiT"'emüde (r) learli Hr • 

Jır; yeni ıözliikte (r) ile 6aflı -
yan kelimeleri maltalJıalı göre -
cef İz.n 

Bizim dersi öztürkçenin 'bütün 
kelimelerini toplamak için değıl, 

arapça, fança kökten ıeldiği 
ıöylenenlerden Oımanbcaya air· 
mit bir ID'& IÖZ yerinde iSztürkçe 
olarak yqıyan, J&t&Dııyan, Tür • 
kiyede, Türkiyenin dıımda han • 
gi kelimeler nrdır 7 Banlan top
lamak için yapdmqtı. 

Bu bir dersi olmayıp ta bir siz 
lük olsaydı. bu aözlükte de (r) i
le baılıyan tek kelim~ bulunma • 
aydı, bu bulunma'Jlf tür.kçe için 
bir eksiklik olmazdı ya? Dil bu ı 

Her dilin kendine göre bir var 
lıiı olacaktır. Türkçede (r) harfi 
olabilir, ancak bu, ( r) ile bqb • 
yan bir kelime olmuı için aebep 
midir? 

Yunanlılarla alış verit 
iş'erinde güçliik 

Tatbik edilmekte o1 .. Jrürll- ~ 
Yunan ticari anlatması bazı aüç
lüklere aebeb o~dır. Bilhu-
aa balık ibracablida bu süçlükle-
re teaadüf edilmektedir. 

Türkiyeden Yunaniıtana iki 
yüz elli liralık balık partileri gön· 
derilmektedir. Bu balıklan göiı • 
derenlerin Y unanittandan geti • 
receği mallan beyanname verir • 
ken yazmuı lbım ıelmektedir. 

Balık ihracatçıları Yunanistan 
malı getirtmek hususunda güç • 
lük çMtiklerini eöylemektedir -
ler. 

Türk ve Yunan ofiıi bu mesele 
ile yakından alakadar olmakta ·
dır. 

Ticaret odasında 
lıtanbul ticaret odaaı yeni mec 

liıi enelce de yazdığmuz gibi 
çarp.mba ıünü ilk ·olarak topla • 
nacak ve vali Bay Muhittin Oı • 
tündai tarafından bir ~il aöyle
vi aöylenec:ektir. 

---'a. Ba --'ifan IJi mi, Ba lıoo,..,.alillerin luu:ançlan tuau lbrahim ile yanım yerinde 
';;~,,..~f;,,.,. aorma • olml İfl•ri! ~in yapılacak alıt oe- karpit liı:ıbaaı yakarlarken lim-

Buna oda n&mma Bay Ziya ce
vap verecektir. Bundan ao~ o
da heyeti idareai aeçilecektir. 

Senebqı münuebetile Türk Bu arada Türkiye Ticaret oda-
- yunan muhtelit hakem mah· 1 ko )erine ittirak etmek ... ..,... ..:•ten elde -.ıil·---Lti"r. ban • ti f Kemalin Alıncrn oerlmler ortaJaılır. ·~ cu; ~ m memesı pa amı, 

Bu kaQ:nea lıita6, yemif, ayak admna iaabet ederek yaralamıt • .,..., o lıalar lcitii oltla lıl, ao -
41 lanmm ortadan itJdırdı. kabı, elbiıle gibi ıeyler de ıokı:la- tır. Kemal Cerrahpqa hutaha • 

'l'lne ,.Namazcla bir iyilik im bilir. Bir -olıul lıendine gerek o. nesine kald111lmııtır. 
lan ıeylcri toptan alabilir. 

tanmm, la ianam lıimıw Yangın 
-'L.!-- _--.,,. _ıL.!- Böylece ıl11andalıi ( artam) la ..,.ıııu,,,. •~ IWfR&nıl, cıPUe • Mahmutpaıada halıcılar ha • ~- .___._ • "-=-'~-.ı (liyal) tfJPlan alq arannJa bit 

UQ" vrneıcti, ga.;;..m.ae mar· nıncla · Kirkor oilu Mikailin Jaın. --.ı B .__, .__ L aynlılr olixdhr. Bu aynlıfın fÜ· 
V1UVI. a mar ... ar, oa 1n• dura iıd'alithaneaindeki soba bo-_. 6i • • .!t.!L ..._ lı miinü, ycimt )'CIJ'Ulllı ~çocukla-,...., r ı,uuır wıws•w re ruıu tutu_ tmUf, -nıırnıı çıkmqaa •-1.. .. _ •u u -• rın yemefıleri için rJerdiniz mi İf ı- •-

-nam .. ,,. 1nr ffl7 0&nlllflu. da aöndürülmüttür. 
.., ~ 10,,,ıllCtl/t ~1 • lıendilifi•Jen düzelir. Bllfkala • 

6ar.. 6emer 6igineie °'""'. nna avır~ a~ılmaz. Çocuklanmu; l\1erdivenden düştü 
1- ıql.. önce difllniile. ela daha küçük YGflan bağlılıia 

teılertlenllir. (ıoliJari~) rJe laer yerden İf gör· 
....... M _,,_ '°"'' ldan • nMi• alrt;,!ize ""1rraa bu ifi fia 

......,. ....,.._ 7inılen ı mc11a sal11malı. 

~lrl9ti 

kemeainde bir müddet davalara I .~ ~·':urahhu da aeçilecek· 
bakılamıyacaktır. Reis de Atina- ~zere 1 

ya gitmiıtir. Aldıiımız malGma • tır'T·· ki ticaret odalan kongre. 
ta ıöre, Türk - Yunan mahke • • • urt yelanaca:t.. zaman hakkın 

• • ldu" •t..• '--' 11nm op a• 
meaı geçen tene o gu gıuı uu d 1 ta bUl ticaret odasına hiç 
sene de bazı .'ahitleri ~inlem~k b~ t:bl~ yapılmamıtbr. 
üzere Yunanııtana ııdecektır. 
Mahkemenin gideceği zaman he
nüz beylli delildir. · 

ik~nci sorgu hakiini 
ikinci IO'IU hakimi Bay Ma • 

birin bir derece terfi ettirilerek 
maqmm elli bet liradan yetmit 
liraya çıkanldıiı dün bakanlık· 
tan lıtaDW adli:r..m. bUcliril • 

Nişanlanma 
Sivas 1aylaY1 Bar. Necmettin 

Sadıim. Jms brdeti Bayan Necil 
ile Oıküclar ceza reiıliğinden mü 
tekait Bay Mubarm oilu Bay 
Vedid nip.ıılamnıtlardır. Nitam 
kutlulama için ıe1ecek pazarte • 
ıi Perapalaıta bir çay venıecek • 
ıw. Sim.Uda iki tarafı kutlula • 
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130 YAZAN: iSHAK FERDi 

imearııurı ~eı~en selim so·e ! 
OIUI ~B llCI yere ~Uecet. 

kender, büyük ordusile lndus nehrni ~eçmişti. 
ilk Hind Krab, genç imparatora derhal 

bovun eiTmişti .. 

lskender Hind stan 
seferinde 

lskender Hindistan seferine ba
lır Jan.mıttı. 

İmparatorun maiyetinde yüz 
Yirmi b!n piyade, on bet bin süva· 
ti vardı. 

lskender lran imparatorluiunu 
tamamen z~petf kten soma, gözü
illi Hin-'iı:ana dikmi§ti. 

O güne kadar Makedonyalılar
dan biçb:ri Hindiatana ıitmem · f, 
oralarda ya9ayan inaanlan Ye 
laayvanları g8rmemitti. 

lskender orduıiyle Hk ance 
(ln:lus) ndisine indi. Makedon. 
)'ahlar burada alnmda boynuzu 
olan üç g6z1ü ıırtlaırlar Ye bacak· 
lan b~t meb'e yükseklitinde kut· 
lar görmütlerdi. 

J .. kenderin orduıu lndue neh • 
1'ini geçtikten ıonra, ilk defa, kü
çük b"r toprıl~a hükmeden Hind 
ICra llarmdan Tabii ile b.rp)q • 
ızıı~tı. 

Kral Takı "Un askeri yoktu. Bu 
ınua::?zam orduya kartı ıelemiye • 
ceii iç~n derhal boJUD ipaele 
lhe-,.ı,..u Lll!UU~&.~ı 

lskenderin ordusu ~rlt TWİ· 
Un memleketinde l ay kadar kal
lllıf, iıtirahat etmi1 Ye zahire ara• 
halarmı doldurduktan soma ieri
J'e do1{ru vürilmeie bqlamıfb • 

Taksil, lıkendere 

- Biraz ıonra geri dBnecehi. 
biz. Size erza'k hazırlatayım mı? 

Diye ıonnutttu •• 
Hindli Kral. f.kenderin biraz 

•onra lferiye dönecelini nasıl bili
>'ordu?. 

- Sen 1'ir ıihirhaı: gibi konu • 
IUyonun, dedi, eier ileriye gicJe • 
1tıeztem, dönütte senin kafanı ko-

nmn! .. 
Tak .. ~ gülerek cevab verdi: 
- Ben ıizin hayatta lralman'Zr, 
lta çok eeneltt yaAa1'ttln121 di • 

lec:Jif;'Dl lcin, döneceJinizi ıize 
lel>fw ettim. ileride ö!i~. reride 
~ayat 'H saadet vardi!'. Hanıiai • 
'-e İsteneniz Ridebilirs;niz ! • 

• • • 
laken.fer, (Kral o~·l•an) nı 

\endi a1evJ,;ne te,~k etlen mG· 
~errnı (Ka ,;kteniı l için bir de • 
'1i1' kafeı yaptmnnh. 

lm,,aratıomn ordı1m Bahi1den 
lttteltet edeTlren, (Kall~en:ı) i 
1... dem~ bfesin ic;ne kovm"' • 
8-r Ye dö11 kvR';rı; bir · arabanın 
~""ma f.a~lamı•11trch. 

Dem;r kafes çalrk yol1ardan, 
·lekl.,rden. rlerelerden şrP.ee • 

!'\ "'er~e 11fh•f;klene türüldene 
"'"'.ı:,"'-lft'l kar!ar Şf~l!l'i•ti. 

f H:n:I kratları harbe ıiderken 
uiur olarak denedi.k1eri hayvan • 
fardan birini ordunun pefİne ta· 
karlnrmıf. Kral Takail bunu ıö • 
rünce: 

- Siz de bizim ıibi yapmıfH· 
nız !. 

Diyordu. Halbuki lskender 
Yunanlı müverrihi uğur diye de • 
ğil, iıkence diye ordunun peıine 
talmuftı. 

KalUkteniı (lnduı) vadisini 
geçtikten sonra, insan kdıiından 
çıkmqtı. Saçı ıakab uzamıf, tır • 
naklan dakülmüt, ıııtmdaki el -
bise parça parça olmuftu. 

Sariı bir giln demir kafesin ya
nma ıokulmuftU: 

- Sen tarihte benim a 'eyhim • 
d• vazdar yazdm .. Fa?tat ben ıe • 
ni bu h!.enceden kurtarm~k isti • 
yorum!. fmparatcra bir "c1., 'ıalet 
mektubu,, yaz da kendi elimte ı&-
türüp vereyim. · 

Dedi. •• 
Ka!Hktenl• saçlarmın içinde 

küçülen sözlerini açarak: 

- lmpar~r ~ni aylardanheri 
Atriıka manıı ibi kafc:a ~lDıile 
oynattı.. Mukataya çevireli.. Ar • 
tık bu hayata ah§tım. lmpara • 
toruna benden ıelam söyle.. 0-
mm tarihi benden çok daha in~af
ırz kimseler tarafından yazda. • 
cak ve Hindİltan ıeferi onun da 
tacını yerlere diifürecek. 

Dedi .. Saris bu ıözleri aynen 
lskenı:lere sö,1ledi .. imparator ne
hir kenanntla yemek yiyordu .. 
Sah:t~ hücum eden IU aygırJarmın 

korkunç ıeı1eri lskenderin vaıhıt 
zevklerini olqryordu: 

- Sariı ! Bu nankör herifin 
yer yüzünde mt1zarı olduliunu iı • 
temiyorum. Onu er buk buraya, 
benim yanıma getirsinler .• 

Ka11=ktenis'i demir kafesle bir· 
Hkte impara•orun yanma getirdi· 
ler. Kral Takıil, imparatorun 
kanramda, ellerini kaVUflurmuı • 
ay kta duruyordu.. . 

lıkender, muhafızlarD'Ml ıealen-
di: 

- Şu J.-eJ•sin demirlerini sö • 
künüz ... Ve bu maskarayı ıu ay • 
ıuiannm afzına abnız ! .. 

K"'llikt•":s hu ıözleri itidince 
t;tredi. O, hiç bir öWmden, bu 
kadar f"~ lrorlmu~zdı .. Ariıtonun 
yeğen; Hind!ıtan.fa ıu avp,nlan • 
nm mides:nıfe erivip maltvolaca • 
lhnı hatırmdan bile ıeçimıemit • 
ti .•. .. 

- lmnarator beni nasıl olıa 
affedecektir .. 

Diyordu .• 
lıkenderin m11lıaf1zlan demir 

kafesi aökmele battamıı'ardı. 

IC-.ırfft•n= .. ~-m:T kafee ici"de 
~f "'mrva .... k h:r ha1e ,,.Jm!fti .. 
~:.,,•ı) neı. .. ·.-· ,.,~•rk4'"n iki kere 

·'-..-.
1
r tı-'-1;'-~~jni atl .. tm!fb. !=-------------. 

1-ı·.,.-l K .. alı hlfet icin~ ... 1ri mü· 
eı--.·h; ;nsa".ıı 'henziven f>ir may • 

.,...tlcrrekt 
- Ordunuzun olma "1 ma • 
t?. 

Dix. ......... 

YENi ÇIKTI 

Cem·yetin Asıl'arı 
Flab 100 karat 

Teni yeri - VAKiT Matbauı 

. 
/{urun'un edebi romanı: 19 --.--------

ıı n n n 
GUL USTUNE GUL 
KOKLAYANLAQ 

türlü karamı Yeremiyordu .. Uzun 
zaman dütilndü .• Oraya damdan 
düter ıibi ıidip kanıının kartı • 
ıma çıkmak pek kolay delildi. 

Bir kere OıtOn oradaydı.. O • 
nun!a ka11ılatmak pek itine gel • 
miyordu. Oatüniln, ona kimbilir 
ne büyük bir hıncı Yardı. Kimbi
Ji1ir naıil b:r kin beıliyordu. Kan· 
11nı onıuz ıörmeliydi.. Bunun için 
de ıokakta, köıelerden birinde 
r>ek!emeai lazımdı. 

Bir kaç ,Un karısiyle Üstünün 
uturduklan ev civarında do•aştı .. 

Fakat Zeynebi ıöremedi.. Niha
~ret ıabn tükendi •• 

Bir akıam, gene köşede bekler
ken, karı11ma bir ahbabı çıktı .. (). 
nu meyhaneye çatırdı .• Tekin bir 
rakı yuvarladı .. Bir daha içti.. 0-
·;ünciJ kadehte batı adamakıllı 
.!&ndO.. Tekin ayya9 olmadı· 

ıtından, Uç kadeh kifi gelmi,ti.. 
Artık Ze10ebin evine ıidebilir-

di •• 
Fakat kapmm anüne gelince 

duraladı. Ayakları geri gitti .• 
F arzedelim çıksın, kansını g8r

tıün.. Peki amma, ne diyecekti?. 
Söze nereden ve naıd bqlaya • 

caktı?. 
Mağazaya bir göz attı .. Büyük, 

~nit bir diikkindı. Fahir Beyin 
taniyeleri sayesinde Oıtün çok it 
buluyordu .. Çok çalrııyordu .. Yal
nız çilingirlik delil, demirc:ilik 
de yapl}'ordu .. 
Mağazanın nihayet,nde iki bü"" 

yük ocak durmadan itliyordu .. Et
rafta demirler vardı. Büyük bir 
parmaM:k yapılıyordu.. Çekiç 
ıeıleri duyuluyor, körük horultu· 
ları iticliliyordu. 

Patronun tezgahı hepsinden 
büyüktü .. Etrafında dört kiıi çalı
şıyordu .. Ocaktan çıkan kıpkızıl 
bir demir parçasının ucuna, ııra 

ile dart çekic inip kalkıyor, etra· 
fa kıvılcımlar saçrhyordu. 

Minarenin ortası bcttu .. 
Kenarları muntazam istif • 

terle, demir çubuklarla, demir 
parçaları, çelikler yığı1mıftı .•• 
Raflarda kilitler, anahtarlar, re • 

ce'er duruyordu. 
• Bütün mağazadan, kuvvet;n ü
nü daiılıyordu. Her tarafta çaht· 
manm giSnle ferahlık Yeren koku
su vardı. 

Çalıpnlardan hiç biri konut • 
mıyordu .• Zaten çekie gürültüıü 

içinde seıin duyulmasına imkln 
yoktu ..• 

Oıtün, itçilerine örnek olmuştu 
sanki .• Ameleler de patronları ka
dar ıayret aarfediyorlardı. Her 
............................................. 

3385- Unan: Hak. 
3388 - Unat: Retid. 
3387 - Unay: Asam. 
3388 - Unayuk: Hususi, mah· 

ıuı . 
3389- Ungan: Bahtiyar. 
3390 - Uprak: Kavi, nazik. 
3391 - Uru: Saadet. 
3392 - Uraslu: Saadetli. 
3393 - Uraz: Baht. 
3394 - Urt: Maharebe 
3395 - Urug: Aile. 
3396- Unıl: Cinı. 

ği, İtçilerinin ı•Jl'etİnden anlap • 
lıyordu. 

Aylardan Hazirandı •• latanlra
lun en ııcak g(lnlerinden bir!ydl.. 
Tekin, amelelerin arada bir, anç· 
larmm teniyle alnmr ıRdi1derlni 
g<Srüyordu.. Her ıilifte, y(lzleri 
glSzleri biraz daha kararıyordu .. 
Demirciler, alev alev yanan bü • 
yük ocaklarm CSnünde, karmlanna 
kadar çıplaktılar •• Buram buram 
ter döküyorlardı. 

Tekin de, ıüneıin altmda, ter 
döküyordu •• 

Ne oluna olsun karar verdi .. 
Dükkana girdi. 
Kalbi küt küt atıyordu .. Çene • 

leri titriyordu. Kendine emin ol· 
mı yan bir seıle ıordu: 

- Bu maiazanın sahibi kim • 
dir?. 

- OstUn Bey ... 
- Kendiıi burada yoti mu?. 
Çekiçler itliyordu .. Cürü1tü a • 

raunda bağırarak. lıukırarak 
konu,uyorl&rdL. 

- Yok ..... 
-Nerede?. 
- Yukarda evde •• 
ltÇilerden biri, so!uk almalC 

için çekici bir an bıraktı .. ÇeneaİDİ 
kuruladı. Alnmı ıildi.. 

Tekin sordu: 
-Mağazada çalıtmaz mı?. 
- Çalııır, amma buıün iti 

var? •• 
- Ne iti var?. 

lıçi ten ters baktı.. "Amma Cla 
uzun soruyorsun 7 .•• ,, demek iıt~ 
gibi Ostünü ıüzdü.. Sonra dedi 
kh 

- O stün Beyin bucün bir ço • 
cuiu c>ldu da. •• 

(DtVlmı "rl 

Matbuat ba'osu 
hazırlanıyor 

Sayın kurumunun matbuat ba
losu hazırlığı ilerlemektedir. Dün 
büyük bir tertip komitesi kuru • 
mun merkezinde toplanmq balo 
hazırlıklan üzerinde uzun uzadı • 
ya konuımuıtur. Bu toplanbda 
birçok ikinci komiteler nzife al
mıılardır. Şimdiden balonun fn 
kaladeliii muhakkak ıörülmek • 
tedir. 

Sovyet Rusyada yapıfan 
Stroboskop'Jar 

Bu ıünün fizik dünyaımda en 
ince bir llet olan ıtrobolkupu 
Sovyet münakallt enstitüsü arq • 
tırmalar tubesi meydana çıkar • 
mıttır. Bu ilet J!lakinelerin yavq • 
lablmaıına lüzum görülmeden te
kerlek, taft ve burıu ıibi yükaek 
ıür'atle dönen makina parçalan· 
nın iılerken tetkiki kabil ol111or. 
Stroboskoptan bakılınca tetkik • 
dilen pal'(a, dakikada binlerce de
vir yapmasın~ rağmen, hareketsiz 
gibi g&rünüyor. Bu teıir elektrik 
lambalan vasıtasile temin edilmek 
tedir. Meseli dönen \lektrik sani
yede kaç devir yapıyorsa, elektrik 
lambalan da saniyede o sür'atte 
yanıp sönüyor. Bu ıuretle göz, ha. 
rekette bulunan parçanm hep aynı 
noktasını görüyor. 

3397 - Urulu: Aıtl. 
3398 - Urum: Maharet, mele

leke. 
3.199 - Urun: Adet. 
3400 - Unmca: Emanet. 

ilk muvaf fakiyetli tecrübeler • 
den sonra Sovvet ıtroboıkoplan • 
nın blrinc;si Leningrad merke9 
telgarfhaneıine konma~tur. 

Moacou Daily Neft 
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Ziraat Bankası 

Kurultayın son günlerinde 
Çekoslovakyanın 

aldığı tütün 
· memurların saylavlara 

Konya 'Halkevinde eski •• bir müracaati 
eserler hakkında bir u rgü bte Ziraat Bankası memurlarından 

Bol ve bereketli yağmurlar konferans tekaüt hakkı olanların bu hakkı • 
Konya, (Hususi) - Halkevi.. K d m toptan para vererek ödemek 

yağıyor, köylü sevinç miz komitelerinden her biri ken a ınların peçe kullan- yolundaki tef...:t hüsün divanı mu 

içindedir di bilikleri içinde üçer konferans mamaları karar- hasebattan ~\uultaya geldiği ya-
Konya, (Hususi) - Halkın di- vermeği Üzerlerine alnnılard1r. laştırıldı 21lmııtı. 

lile kara kıt gelmit geçmiı ve Bu konferanalar serisinden ola.. Ürgüb, 30 (A.A.) _ Ürgübün Banka mem,.ırlarmdan yüz ka· 
Zemheri ı.. ... lamı• olma.sına rag". rak dil edebiyat tarı'b kom'ıte·ı· re- ı!erını alakalsndıran bu teıebbüs 

uc:r.g ır .. her it bölümüne bağlı yurttaşları b ı 
men bu kıı başlangıç günlerinde isi Bay Mesut Koman tarafından ve kaı·ar üzerine ir takım arı 

dün gece belediye salonunda top- ı ı b J • I bir kar yağmadıgvı gibi kı•ı hatır- 2 'lkk .say av ara 1~ 1 mıf, ımza anmıı 
:r ll' 7 ı anun perıembe günü ak • ]anarak kadınlarnnıza bütün ya • kt il 1 d latacak bir soğuk da olmamıştır. birer me up yo amıı ar ır. 

şamı Karaman, Mut, Ermenak, tı.aVNtta Lı'rlı'k ve ortaklık haklar M k 1983 l k Havalar sanki bir ilkbahar ha- :r r:r ;o 1 • e tupta numara ı te a -
vaaıdır. Yağan bereketli yağmur- Hadım, Bozkır, Seydiıehir ve nın verilmesinden dolayı sevinç • üt kanununun tevdiinden evvel 
lardan sonra açan havanın ılık Beyıehir civarındaki Etilere, Ro- lerini izhar etmiıler ve bu yasayı k"'nun hıkrmmdan banka me. 
güneıi toprağa çiftçinin istediği malılara, Selçôkilere ve Karaman bağ11hyan büyüklerimizi saygı ve murlarının tam devlet memuru 
ekim tadını vermektedir. oğullarına ait eski eserler üze _ coşkunlulda andıkatn sonra bu er- aıf atile tekaütlük vaziyeti anla • 

Son günlerde şehrimize ve ci- rine bir konferans verilmiıtir. gin1iğe değeri olan kadmlarmnzın tıldıktan sonra deniliyor ki: 
vara bol ve faydalı yağmurlar ak ve temiz alınlarını örten peçe. "Ziraat Bankası ''banka kanu • 
diitmekte, toprağın ekime pek Kastamonuda Fırka nin bir daha kullanılmamasmr ka· nunun kabul ve tasdikine kadar 
)nÜsait olan bu tavmdan istifade kongresi rarlqtımnı1ardır. memurini hakkında dahi devlet 
eden çiftçimiz fmat buldukça tar Kastamonu, 30 (A.A.) _ Fır· memurini hakkındaki ahkam ve 
lasma buğday ve arpasını ekmek k ··t'"' k Trab..,onda ı·kı·ncı· müsaadat caridir., Fıkrai kanu • a vııayet ongresi her aenekin • c. l 
le bayram etmektedir. Nüfusu. d niyesindeki ''dev et memurını 

en çok fazla murahhasın iıtira • mu·· tehı.bl ·1d· nun yarıdan çoğu çiftçi olan Kon n er seçı l hakkındaki ahki.m,, ibaresile 11 
kile ve samimi bir hava irinde ra- T b ( 325 "h•· k ·· k ya ovası böyle bol yağmurlara :r :ı ra zon, 30 A.A.) - Saylav Ağustos tarı u le aut anu • 

son derece muhtaçtır. Senelerden lıımasmı bitirnıit ve müttefikan seçim itleri hızla ilerlemektedir. nunun kaatedilebileceğini ve 
beri kuraklıktan ektiğini bile bi- vilayet idare heyetini seçınittir. C. H. F. daki yoklamadan sonra İ· cümlenin evvelindeki "banka ka
çemiyenler bugün yoksul bir hal- Bugün ilk toplantısını yapacak kinci müntehibler ittifakla seçil • nununun kabul ve tasdikine ka • 
de ve borç içerisindedir. itte bu olan vilayet idare heyeti reis ae • miıtir. ikinci seçiciler arasında yir dar,, ibaresiyle de hükUmetçe 
bol ve feyizli yağmurlar ona bu çimini yapcaktır. miden fazla frkacx kadın vardır. feıh ve ilga edilen eski kanun hü 
kara dütüncelere kartı gelecek kümlerini banka memurlan hak • 
ak günlerin bir müJ'decisidir. Zonguldakta seçim kında ondan sonra da devamı me 

n~~~ b 
Bugün bir tetkik yapılacak 0 • hazırlıkları bitti riyeti manasmı çıkararak tat ika 

lursa Ankara, lsta.nbul ve Jzmir Engerek Düğümü ta geçiyor, tekaüt itini tamamen 
Zonguldak, 30 (A.A.) - Yeni k 1"1 d 1 d • gibi büyük şehirlerimize pek çok Fiatı 60 kurut kaldırma eme ı e ev et emır 

Konyahlann para kazanmak ve saylav seçimi hazırlıklan ilerle· vollan memurlan hakkındaki ye. 
Tevzi yeri - V AKIT Matbaası mekte ve ikinci müntehipleri ayır- • akk h"küm" ı · d · ailelerini beslemek için dağılmıı ni ve muv at u erı e ııe 

mak irin vilayetin her tarafında k ı k. k olduklarını görürüz. Bu yağmur- ::r karıfttrara memur ara es ı a-
""• lı~dmaktadır. iki gun·· sonra fır- · d I'k lar yalnız çiftçinin değil bütün y k ~ :r nun üzerın en on aene ı maaş 

Çekoslovakya rejisi bu yıl Tat 
ova, lzmir, Düzce, lzmit, Bafrr 
Samsun, Trabzon ve Gönende 
1,269,000 kilo tütün almıftır. 

Balmumu almak istiyenlt 
Türkiyeden balmumu almak 

çin iki ecnebi firma müracaat e .' 
mittir. Alakadarların verdikle • 
mal\ımata göre bu yıl haylı bai 
musu ihraç edilecektir. 

Zeytinyağı piyasası 
Son günlerden zeytin yağı pi 

yasası bir canlılık göstermekte 
dir. Birçok memleketler mal al • 
mak arzusunu göstermiılerdir. 
Bu yüzden fiyatlar, on bet gün 
öncesine göre yükaelmittir. 

Bir milyoner -öldü 
Amerikanın on bqi bulan bü• 

yük zenginlerinden biri, bay Joıı 
Emori Andrua 94 yafmda zatürre
eden vefat etmittir. Milyonlar aa• 
bibi olan bu adam, pek gene yq .. 
ta çalııırken edindiği tabiatleri 
milyoner olduğu zamanlarda bile 
bırakmamııtır. Huıuai otomobili 
yoktu. Zatne otomobile de binmez, 
yeraltı ıimendiferile evine gide,-. 
di. Günde 25 santimden fazla ye • 
mez, ayak kaplarını kendisi bo • 
yardı. Bu halile haaisliğine hük -
metmemelidir. Hayır müessesele • 
rine milyonlarla dolar vermiftir. 
Ölümünden sonra servetinin yüz
de kırk beti insaniyetperver mü • 

' esseıelere kalmııtır. eni• Çl tı ka namzetleri bildirilecektir. Fır· dd · h' • • b t• d halkın yüzünü güldürmekle bera veya mü etı ızmeti nıs e ın e 
ber eminim ki, bu aatırlan oku _ kaya kadın aza kay:dı devam edi • maktu bir nara verilmeai yolunu ı .. -_, __________ _, 

Dllıı ve 3'3rm tutu 1 l ILl~ SEVF..N A::AKlJA~ I yacak bütün vatandaşlann da yor.,, 
memnuniyetini mucip olacaktır. TercU:me ldWtyatı Bafrada " Banka, hu tekilde liesap ve Kıt ıeldi. Bir çok yokıul çocuk· 

Konya ovası aenelerdenberi ku Sayı~~ Bafra, 30 (A.A.) _Bayanla. tahsis olunan paraları almak ve lar, çocuklu anneler ıoiuiun ama11 

ki kt d k l ek .. d h ki dan dolayı ban vermeyen •iddetinden inliyorlar. ra ı an i eta avru muıtur. rnnıza ıaylav a--imi hakkı veril - t au a ann • -s 

Bu hal ıehirdeki bütün kuyula - Moritz Schlick mesi üzerine kadınlann Halk Fır· kayı ibra eylediklerine dair ha • Bu iniltileri dinlemek hepimize 

rın aulannm çekmesile görülür. kasına kayıtlan yapdmaktadır. zırlanan ibranameyi imzalamak düıen inaanlık ve vatandaılık borca• 
Bundan baıka pek çok ağaçlar Hilmi Ziya üzere memurlara tebliğat icra et· dar. Evinizde eski, artık, lnalland· 

kurumaya yüz tutmut ve bağlar Aydında elektrik ti, bizzarure memurlar bu tebli • mayan çamaıırlannm. elbiaelerini· 

her seneki mahsulü vermez bir Aydın, 30 (A.A.) - Aydmda ğat hükmünü infaz ile parayı al- zi (Çocuk Eıirgeme Kurumuna) ..,. 

hale gelmiıti. Bu faydalı yağmur ·ı• elektrik tesisatı yapılması için be- dı.,, riniz. O, her gün müracaat eden 

ıar böylece devam ettiği takdirde ı ım ve Felsefe ıediyenin hazırladığı proje bayın· tıte mektuplar böyle bir tebliğ kim•e•izteri •İzin bu yardımlannızı• 
Konya ovası artık kuraklıktan dırlık bakanlığmca tasdik edil • ile bir ibraname almasını kanuna baıtalıkdan kurtarabilir. Lütufları· 
kurtulmuştur. Denilebilir. miıtir. Tesisatın yapılması için ya- uygun bulmıyarak o muamelele • mu esirgemeyiniz. 

Herkesin bildiği Konyanın tek km da münakaı a açılacaktır. rin hükümsüz ve aldıkları ikra .. 
gezinti yeri me§hur Meram bağ- miyelerin maliye bakanlığı ile 
lan da kuraklık yüzünden sön - Zonguldakta muhtac devlet ,nraıının telakkisine uygun 
müı ve üç be§ senedenberi büyük çocuklara yardım olarak banka meclisince hususi 
ırmakları akmaz bir vaziyete Zonguldak, 30 (A.A.) - Ço- karar ile verilm!t ikramiye sayil -
dütmüıtü. Bugün buralardan bol cuk esirgeme kurumu mekteplere masını, kendilerine de yeni le • 
sular akmağa başladığını ve bu htnnbul - ı 9M devam eden yardıma muhtaç 250 kaüt kanununa göre maaı veril • 
bereketli yağmurlar dolayısile ll•••lll••••••ı••,,·I çocuğa her gün sıcak yemek ver • mesini istiyor. 
çiftçimizin büyük sevincini mem Fiatl 30 Kuruş meğe baılamıştır. Kurum dersse· Bu memurlar verilen bu ikra -
nuniyetle görüyoruz. Dağıtma yeri: VAKiT Matbaası nesi batında 129 çocuğun ders le- miyenin de zaten üçte biri kada-

Tahir Kurşun vaznnmı almıştrr. rı.nın vergi yollarile geri alındı • 

ğma kanidirler; bununla berabet 
bu paraların ikramiye değil a .. 

• vana sayılmasına, böylece yen• 
tekaüt kanunu hükümlerinden ir 
tifade ettirilerek, bunların ora .. 
dan mahsubunun yapılmas

karar verilmesini dilemektedir. 
Yeni kurultayın bu meşeleY' 

nasıl karar vereceği bittabi belli 
değildir. 

-------...---------..;;..~---~--·------~--------------------~ bo!, ao~~k ~d~larda kendi sesimin 1 Fakat o artık teb~ss~me, neş:e· J ki alemlerde dolaşıyor. Akhisar" 
•• KURUh'unMmt Romanı: 56 

~--·------·····---·-·· .. ········--··- akislerını dınhyorum.. ye değil, harekete bıle ısyan edı - da iken o kerpiç duvarlı odamızd• 
- Allahım, Allahnn, ya bana yor. Gözlerinde hayatı laf ve her akşam biribirimize kitab O' 

bu kadar acı duyurma, ya bu acı· toprak gibi gören donuk bir yarım kurduk ... 

Onunla hiç me§gul olamıyo -
rum. Eve gelir gelmez annem 
yanına çağrıtor.. Babam biraz 
denlerine bakıyor.. Zaten şimdi 
hepimizden çok babamla arka -
daılık ediyor .. Onun çok defa ses .. 
siz adımlarla korka korka yukarı 
çıkıp babasının yattığı oda kapı • 
ıma sokulduğunu görüyorum .. 

Ben b"rden bire dışarı çıkınca 
korkuyor, bir kabahat işlemiş gibi 
kaçmak iatiyor .. 

Burhan Cahit Köroğlu 
······················································ 

- Ne var, niçin geldin Meral? 
Deyince gözleri ya§anyor, par· 

mağı ile kapıyı gösteriyor: 
-Babam! .. 
Boğazıma bir taş tıkılıyor .. 

Boğulur gibi onu azarlıyorum: 
- Baban iyi.. F al..-at sen hadi 

aşağıya in bakayım !. 
Korkan bir kedi yavrusu gibi 

duvarlara sürünerek kayboluyor .. 
Alt kattan onun ince hıçkırıkları 
kulağıma geliyor.. Bir deli ıibi 

lara dayanacak bir katı yürek ver. ışık kalmıf ... . "' . 
Kı§ dışarıda ele geçiremediği 

zavallıları arayıp bulmak ister gi· 
bi pencereleri, saçaklan dövüyor .. 
Boı evin çıplak duvarlan buz tut
muş gibi .. (Ergin) i Ö§Ütmemek 
için sobanın batından ayrılmıyo • 
rum. 

O, artık kabuğuna çeki·lmiş b'r 
böcek gibi büzülüyor.. Küçülü -
yor, kuruyor ... Bin zahmetle ha -
zrrladığımız yemeği çok defa el 
sürülmeden geri geliyor ... Hiç ol· 
mazsa kahvaltıda gidasını a~ması 
için batında durup adeta zorla 

yediriyorum .. O halimde bile onu 
neş'e1endirece.k sözler arıyorum • 

Ses istemiyor, aydınlık istemi • 
yor. hareket istemiyor ... 

Bir mumya gibi saatlerce knnıl
madan yattığını görünce üstüne 
atılıp kaldırmak, konuşturmak 
için sabırsızlanıyorum .. Bu ıüku
net beni kor'l<utuyor. 

Yastıklar ve örtüler arasında 

bir insan yattığını belli edecek hiç 
bir iz, ses ve krmıldamı yok .. O 
kadar eridi ki örtüler altında vü· 
cudunun ıeklini anlamak imkanı 
yok ... 

Sabahları ona biraz gazete oku· 
yorum. Gözlerim satırlarda yü• 
rürken hayalinı birkaç yıl evvel • 

Bir sabah gazeteye baş1amad.ıı 
evvel ona da hatırlattım. F ertİS 
gözlerinde bir ıtık çaktı ve ıöııdii· 

lıte onun varlığmda dündell 
imlan hayat parçası bu kadarcdr 
tı ... 

Pencere camlan kar içinde·:· 
lstanbulun bu bitmiyen kıtı heP; 
mizi kırıp geçiriyor.. Efenin ıh 
kıyılarına ahıtığımız için bu ıü • 
rekli, sıfırdan qağı soğuklar• da" 
yanamıyoruz. 

Bir sabah gözlerimi açt'!mı ~: 
kit (Ergin) i yatağında dogrulııı 
buldum .• 

kal1'' - Ne var, Ergin, niçin 
tın? .••• 



1 Hava Yollarımızda 1 
Ankaradan Diyarbekire 

Yazan· Ni,ui Ahmed Okan Tefrika No. -18-

Üsküdarın mahalleleri 
Uçuş meydanını şehire ballıyan yolun düzlüğü. 
tem:zliği insana Dil}arbekirde değil bir Garp 

şehrinde bulunduğu hissini verir 
-6-

Miskinler mescidi hanbeıi 

H>.YREDDIN ÇAVUŞ : -
:<964 - 1556) da ölen Hayreddin 
Çavut bir me.çit yaptmnıfb. Ma
hallenin adı, ondan kaldı. Hay -
reddin Çavuı camii (1262 • 
1845) yılında yandı ..• Türbeıi kal
dı. Burada Hacı Bedel adlı bir 
de kız mektebi vardı. 

AT PAZARI: - Burada bulu -
nan küçük bir meydanda hay· 
van pazarı kurulmaaı, mahalleye 
'(Atpazarı) adını verdirmiftir. At 
pazannda tahta bir mesçidin ya· 
nında (1131 • 1815) de yapılmıt 
bir çetme vardır. Çeımeyi üze· 
rindeki tarihten Mehmed Pqanm 
yaptırmıt olduğunu anlıyoruz • 
Rahmi adlı bir ozan, tarihini: 
Dedi bu mısraı balA. ile Rahmi 

tarih 
Zemzem sebil etti cihana Mehıned 

PaŞa 

Kemeralb camiinin altında da 
ayni yıl b!r çeıtme yapıbnıı, tari • 
hini Şakir adlı bir ozan yazmıt • 
tır. Osman Efendi cam

0

ini Hü -
dayi Mahmud Efendi kumıuıtur. 

Camiin mesçidine tarih aöyli • 
yen Behişti adlı bir ozan, cam:i 
Oıman Efendinin yaptırdığmı 
bil~ir,•:;;.ine göre, camie (Onnan 
f-'ne'~) denmesi, ondan gelmit 
otilca:' · ır. 
KA~ASKER AHMED EF. :
(970. 1562) de kazasker Ah • 

· med Efendi burada bir mesçit 
Japtırmqtı. Mahalleye ad, bun
dan kalmıftır· Mesçidin bahçe
sinde (1245 • 1829) da ölen Ka -
tliriye teY"hlerinden Mehmed Ef. 
s&miilüdür. Mahallede gene Ka
d~riden Ahmed Keşfi Efendinin 
l>lr tekkesi ile (1110 • 1698) de 
yapılmıt Bayramı tekkeıi, Mıırrb 
FAtma Hanımm va~rr"ı~ı kadm 

Acı acı yüzüme baktı ... 

FırladllD·· Onun ceYabmı bek
lemeden ıobaya ko,tum ... Oda so

lumara abflamıfb .•• Yanma dön -
CIUiiim zaman tekrar sordum: 

- Bir fey mi iıtedin?. 
Tekrar yaatrldara gömüldü .• 

· - Sütiinü getireyim mi?. 

JCatlariyle itaret etti. 
latekaiz, zorla bir kaç yudum 

.ıdı •.• 
Ona artık: 
- Nasılım!.. Diye sormıyo· 

l'um •• Çünkü bu ıorgu kartısmda 
dudaklarmm öyle bir büki:lütü, 
ICSzlerinin öyle bir bakqı var ki!. 

Fakat bu sabah onu d•ha hare
lretJi ıörüyorum ••• 
Yarıya kadar içtiği bardağı 

•ertrken yüzüme baktı: 

-AJ-1-

Miskinler tekkesi (Cüzamhane) 

hastahanesi vardır. 
Fatma Hanım, hastahanenin 

kapııında •ömülmüttür. 
Çqmeyi (1719 • 1132) de Meb

med Ata yaptrrmıı, (1889 - 1307) 
de tamir edilmittir. 

TEMBEL HACI MEHMED 
EFENDi :- Bu mahalle de 
(1132 • 1719) da yapılmıt ve son
ra yanmıı bir cami vardı. Camii, 
Hacı Mebmed Efendi yaptmnıf • 
b. Mahallede mutbah emini Ha
cı Selimi aia bir kütüphane ite bir 
mekteb yaptırmı§br. Kütüphane· 
uin tarihini, Tevfik adlı bir ozan 
yazmıttrr. Kuruluı tarihi (1191 • 
ım) dir. 

SELAMI ALI EFENDi : -
Mahallede S~i.mi AH Efendi bir 
mesçit yaptrrmqtı. Sellmi Efen • 
di ıeylıcli. (1104 - 1692) de öldü • 
BuTaya g8müldü •• 

SOLAK SINAN: - "(955 • 
1548) de Solak Sinan aia tara • 
fından tahtadan bir mesçit yapıl • 
mıfb. Sonralan tamiT edilen bu 
mesçit, (1300 - 1882) yılında yıl
dırımla zedelennıit, Hacı Ahmed 
Efendi adında biri yeniden tamir 
etmi§tir. Tophaneli oğlu cad • 
desinin nihayetinde (1131. 1718) 
de yapılmıt çefmeyi Halil Efendi 
yaptınnıftı. 

MURAD REiS: - Mahalle, 
meıhur Piri Re· aten sonra gelen 
Ptf ıaır kaptanı Murad reisin bura -
d:l kurduğu camiden bu adı almıt· 
tır. (1) 

Mlakf nler tetk••I ve 
CUzamhane 

Mrakinler tekkesi, Üsküdar ta• 
rihinde olduğu kadar, Türk tıb 
tarihinde de eh«;mmiyetle kayde • 
dilmeğe değer bir semttir. Bu -
ruı ha1rkın.:la nek kısa. malmat 

- Söyle Ergin. .•• 
Sesinin eski tonu ıelmit gibi: 
- Bir fey soracağım sana!. 
- Sor yavrum .• 
Yastığım eliyle düzelbneğe 

çalııarak batını bana ~evirdi: 
- Ben Gülhanedeyken.. 
- Evet ...• 

- Sen Man!sada .. 
Gözlerinin içine bakıyorum •• 

Hayatın çekildiği bu dumanlı göz
lerde gene bir kıvılcım seziliyor .• 

- Evet Ergin ben Manisada •.• 
- Yüzbatı Yılmazla ıeviıtin . ., 

mı •.• 

Beynimin içinde bir ,=mıek 
çaktı .. Manisanın o ırrnatık esmer 
yüzba,ııını derhal hatn1adım .. 
Fakat beni her zaman a'nir1endi • 
ren bu adamdan Erıin nasıl haber 

ahmt·· Güldiimı 

Cilzamhlann nezir tap 

veren elimizde iki eser vardır. Bi· 
ri (1193 - 1779) yılmda Ayvan • 
saraylı Hacı lımail Efendi tara -
fından yazılmıt, Hadikatülcna • 
mi, diğeri Evliya Çelebi ıeyahat -
nameıidir. Evliya Çelebi "Miı -
kinler Tekkesi,, için ıunlan yazı • 
yor: 

"Tarikiam \i7,ere şehir haricin • 
de bir tekkedir. Cümle miskinler 
anda sakin olup nezir ile geçinir • 
ler. Şehir içinde bir miskin ha • 
ber alınsa derhal aman vermeyip 
tekkelerine götürürler. İsterse 
ayan ve eşraftan olsun hiç dinle • 
mezler.. Ellerinde hattı şeriflerle 
bilcebir ahp miskiıftıaneye götü· 
ıiirler. Çünkü diyan nımun CÜ • 
zam marazı saridir deyu şehir 
içinde dunnak yasak edilmiştir. 
O cihetle her şehrin haricinde 
aynca miskinhaneler vardır ki 
miskinler kimse ile ihtilat etmeyip 
başkaca sakin olurlar. Cild 1, 
sayıfa 475.,, 

Hadikatülcevami'in ikinci cil • 
dinde de (Sayıfa 246) şu satırlar 
vardır: "Dedeler mesçidi: Miskin
ler mesçidi denmekle meşhurdur: 
Banisi MISIJ' fatihi Sultan Selim • 
dir. Binasr (920 - 1514) dedir. 
Bu miskin tabiri fakir demek ol
mayıp belki bir illeti mahsusa o
lup gUya bir soy gibi bir sınıf 
kimselerde vuku buluyor. Eli • 
yazübillah her k;mde zühur eder -
se, bunlara gitti~ eğer o illetten 
bir nişane zühur etmiş ise yanları
na alırlar ve illa başka kimseyi 
içlerine dahil etmezler. Gerek 
zükur ve gerek ünsa cümlesi mis
kin olmak Şarttır. Fütuhat ve 
sadakat eksik değildir. Ve gene 
kendilerinden bir şeyhleri ve ken
<l:lerlne nı.ı:ı.Jı~ns hir ~1r1nlf'ri olun 

Yazan : Bmer nakıb 
lıtanbul • Ankara, 415, Ankara ne iman edenler arasında, gayet 

• Kayıeri 265, Kayıeri • zengin bir kız da varmlf.. Y unua 
Diyarbekir iıe 439 Km. dir. Ea.ki • bu kızı kaleyi yapmaya tqvik et. 
den lıtanbuldan Diyarbekire 30 mit. Kız da kaleyi yapbl"llllf •• Bu • 
ründe gidi1imıif .... Bugün bu me • nun üzerine de ıehre (kız diyarı) 
ıafeyi, ~nle dört, bet günde, tay- manaamda Diyarı bikir denilmiı .. 
yareyle altı, yedi saatte almak İm· Evliya Çelebi Diyanbekir kale-
kin içine ginnit bulunuyor! sinden bahsederken, kaleyi (hakir 

Bunun yalnız Diyarbekir deiil, adrmlarile) ölçtüiünü tam 11 ,000 
bütün memleket için ne kadar me- adım gelditini yazar. Ne yazık ki, 
sut bir hadise olduğunu söylemek kurunlarm yerinden kımıldata • 
bi1e fazladır. madıiı, toplann bile saraamadıit 

Diyarbekir UÇUf meydanı tehir· bu bulunmaz eserin bir kısmı, bil
den on dakika kadar uzaktadır. miyoruz ne gibi bil' düıünceyle 
Meydanı ıehre bağlıyan yolun yıktırdmqtll'. Her ne kadar bize 
düzlüiü, temizliği insana Diyar • burasımn ıehri kale dıtma çrkara
bekirde deiil, bir garb tebrinde bilmek için yıktırldığı aöyleıımitı• 
bulundutu hi11ini veril'. Uçut mey de, bu, uzun ve terefli bir tarihin 
danından tehre bakılmca fÖyle bir bili içimizde yqıyan bir parça • 
manzara ile kartılqıhr: Tam kar- ıını kendi ellerimizle yıkmakbğı • 
9ıda büyük bir fabrika.. Fabrika· mrza bir sebep teıkil edemiyeceii 
nrn iki yanında modem yapdar.. gibi, bu tarzı hareketi mazur gö .. 
Liıe ve san'atlar mektebi,.. Ordu terebilecek herhangi diler bir ıe • 
ve halkevleri. Diyarbekirin ünlü bep de gösterilemez •• Allkadarla
kalesi bu manalı yapılann arka • rm atalanmızdan bize yadigar ka
aında cephe almqtrr. lan bu değerli ve etıiz eserin geri 

iman meydandan fCbre bakın- kalan kıımmm olsun, korunması 
ca, geçmitle bugünü, bugünle ya • yolunda liznn gelen tedbirler! aJ. 
rmı o kadar yakından görüyor ki.. maktan geri kalmıyacaklarmı a • 

Tarihçi1er Diyarbekir adı etra· muyoruz. 
fmda birçok dedikodu yaparlar. (Deomm oar) 
Meseli Acem müverrihleri Diyarr-
bekirin (kız ıehri) demek olduia· Şimah Afrika Miıs-
nu yazarlar!. G1iya Yunut peyıam lümanlan 
ber eıki Musulda otururken halkı Şimali Afrika (Cezayir, Fu, 
dine davet eylemi9 •• Ancak h!ç bir Tunus) müslümanlannm hakla· 
kimsenin bu davete aldırmadığını rmı müdafaa maksadile Pariste 
görünce Muauldan Diyarrbekire (El uma) adı ile Fransızca bir 
hicret etmif .. Diyanbekirliler hiç gazete çıkanlmaktadrr. Son ge • 
bir mucize iıtemeden kendisine i • len sayuı, gazetenin ıiyaıl mil • 
man etmiıler. Bunun üzerine Yu • dürii Bay Mell&li Hac'm tevki• 
nuı b!r mağaraya çekilerek orada fi üzerindeki ıiyaal mücadeleleri 
yedi ıene kadar kalmıf .. Kendiıi • anlatmakla doludur. 
........................................................................................... 
ayal ve evlatlan cümle o mahalle- Bu malOmadar, burada bir cii
dedir. Mesçitlerinin minberini zam bastahaneain:n mevcud ol• 
yağlıkçı :Mehmed Emein Paşa dutunu apaçık göıtennektedir. 
(1172 - 1758) da vazeylem'ştir.,, (Deuamı IHll') 

(1) Usküdann bütün mahalle -
!erini burada yazmış olmuyorum .. 
Hepsini aynı şekilde yazmak için 
daha birçok sütunlar doldurmak 
lazım gelir, ki bu da, semtlerin ta
rih .nden ziyade, mahallelerin ta -
rihi şeklini alır. 

Bu mahallelerden başka otuz -
dan fazla cami, kırktan fazla 
mesçit, birçok çeşme ve seb:l 
vnrnrr. Hensi h;rrlen b=r tarih 

cildi teşkil eder. Bunlardan 
başka Hüdayi tekkesi ve sair tek
keler gelir, bunlar da aynca tet • 
kike değer mevzular olduğundan 
hıra kryonım... Burada, bütün ls • 
tanbul halkmm alaka ile okuma -
sına çalıştığım "Semtler,, tarihi 
ile alakalandırabilecei!im bir iki 
cami ile, vaktiyle büyük sara:vlar
la bezenmiş olan Harem, Salacık 
ve K,7'1~1lo~iTti ::ınlatacaöım. 

- Gene imzasız mektuplar mı • nı büktürüp anlatırken aklıma bu J man bize bunu niçin aöy!emedin .• 
Ergin!.. yüzbatmın hi.li güldüğüm bir IÖ- Kuru, renksiz dudaktan büzül• 

Nefesini yormamak için gözle- zü gel-Ji ..• • dü: 
riyle konuıuyor: - Bu adamm bir iddiası da - Bilmem ki! 

-Evet... vannıı Ergin, dedim.. - inandın mıydı? 

- inandın mı ?. 
Dudakalannı büktü: 
- Sana olduğu g:bi her teYİ 

an 1atayım inanacak mııın ? • 
Katlan indi: 
- Evet ...• 

'Yatağm kenanna ilittim .• 
Çok zaman nemli, pekaz ıoğuk 

duran batını parmalanmla okta -
ya oktaya beni de sinirlendiren 
bu Man;sa hatıraamı anlattım. 

Gözleri tavana dikili, kımılda· 
madan dinledi ••• 

O ıımatık adamm yüzıüz1ük • 
terinden kurtulmak için neler yap

btmmı, babama daJ'.Ul'UP. kalaiı-

Yüzüme baktı. 
- Dünyada ele geçmiyecek 

ka .lın yoktur! •• 
Diyormuf .•.• 
Göiler=ne bir ısık ~eldi.. Yüzü • 

nün çizgileri can!ıındı •• 
Acı, tok bir ıeıle: 
- Sana inanırım Avael, dedi .. 

Fakat bütün bu kuılnı'ar bilsen 
beni ne kadar hırpaladı •• 

Y oru 'mamak için kPl'meler ıı ~

zın~an tane tane dö'"';lüYOr.. Bu 
idi a.Jamın bitmez. tiikenmez fÜp

helm uiruna sa~h~mı kaybet • 
mekteki inadını hlii. yenemdi • 
time ıaıuvorum. 

- Peki ErıiD, ~oram, • a · -------·--

- Hayır ••• 
Ağzının çizgilerini seıin;n to • 

nunu o kadar zorluyordu ki bu 
inan1-:ı geri tepiyor .• 

Bu adamın kalbi atdan her 
zehri yeıerte:ek, yqatacak kadar 
yumuf :lk.. Oraya düten her fÜp

he serde kapatılıp beslenmit bir 
vahti zehirli ot gibi olduğu yerde 
filizleniyor, phlanıyor ve yıllarca 
tt0nra yem:tin1 veriyor.. O. hava• 
ıiyle, kokus;yle için için zehir'en• 
diği bu tehlikeli tohmnlan ı:lkip 
atacak verde kal'b;nin k3fesinde 
ldeta kilidleyip •'1tvor. 

(h .... ~ 
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s--, . ........--,,,,-erlerde 
Atatürk 

ve Etilerde kadın, 
elinde · kadın Kadınlar Adası ! 

Yuı.n: Gt rllard Hauptmann 
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Dilimize çeviren: A. C~ 

Bayan ve ha:r arkiulqt.., l Aaa:rurdumuua ea aki Türklerin· 
Hepinia bllirainiz ki, bu 7Jlm IOD de olduiu sibi, koc:uı ölen kadının, ko. 

ilci QJ içinde Türk devrim premiple • c:uındaıa arta kalanına konma ve ço • 
rindea, Türk uluçuluju siclitiade bir, cuklanna bakma ve kanpna öneni ve 
Türk kamuculuiu 1ürüyü1ünde iki, yükümü vardı .. 
Türk liikliii akıtında bir o!mak ilzere Bi:irainiz ki (Orfıon) bitil (kitabe) 
clört derin atıbt daha Japılclı. leri Kutlui han ölünce oiullannm ka· 

Birincbi, Türk uluı birliti tolaada ntam ( veliıi) kan11 Bilse hatun oldu • 
~ :reai admıcbr ki ~ tünsi. tunu söaterir .. 

Türk kamucaluiu Jiril)'iitiinde atıl- Kadın, ökonomi iılerinde ele kocua. 
mq iki yeni adımda• biri. AJ• (iinvan) na defi), kendi eremine ve iıteiine bağ
lann kaldınlııı, ikinc:iai de kadına say • lı idi .. it evlerinde i; rklcrde (atelyeler-
lav ae~ ve seçilme öneninin veri!iıi, de) istediği işi tutab:lir ve çalııabirrdi .. 

Ablan dördüncü adım da Wkl·tin a· Sümerlerd_, erkek ve kız çocuklan. 
Jaımda, din lahğmm Jiiinekler (ma • nın, o çailardaki yetİ!tirme yöndem!eri 
betler) dıpada tqmmaımm 7uaklaa • de birlik idi .. Bir arada 79ti1tirilirlerdi.. 
maıı.. Kadınlar, yüzü açık olarak sezebilirler· 
Arkada~lar, di.. 
At türk devrimlıün, 1m dört yeni a- Bu örnekleri iıtediiimiz kadar çoial· 

tılqı, bütün acunun gözünü Cumurluk tabiliriz. 
Tür·:iyc3i, devrim Türkiyesi herine a. Cörülüyor iri iJJr Türklerde, bdm 
senle çovinc:ek kadar deria n :riiluek erlc~ten n~ n içinde, ne n dı!mda; ve 
olmuıt-.ır.. ne de döiüt ve aavaı alanlannda a)'nl • 

O kadar 1d llJUdı .. EkıilıaQ, tükel bir kadın• erkek 
BunI~rdan her Mrl Gzerinde ne b • birliii ve denkliti vardı .. 

dar tl •rul•a, ne kadar dütGnillae, ne ka· Arkadaılar; bilirsiniz ki .. Kamueulu· 
dar : · ;:enıe ve 1uıba ıene azdır. tun (demolcraıinin) ~n batb temel eli· 

C .r -:i, ba11n'armus, yazanlarmm, reklerinclen biri ve belki birindıi bclm 
h .. 1 :r ·an her biri izerinde 1umadılar, • erkek bir~iil ve denldilidir. Bu balmn
IÖyJ::~c:liler deiil; uacak bukadan Jel· dan, da, ilk Tütkler, tüm (tam) olarak 
mez ve yetiımu.. kamucu (demokrat) idiler .. 

Çün•cii bu devrim llp'a)'ltlan, o kadar Ancak yıllar, yüzyıllar ve bin yıDar 
•eier:i ve denli detlmliclirler 1d, diit6· seçti .. Soysal birçok değİ§İmler oldu .. 
aen her k"'bYI dunnadan iı!ebnele, du- "Din,, itleri, Çok yanlıt yo!lardan il it• 
J'U her ,.ürefl dinmedea cothlrmaJa terine kanıtmldı. Ba yüzden, Türk b· 
79181' ve yetm na·r de.. ~~'da, yavaı yava, "7..ı iıltirdea çek-

Dü2ünen her Türk kafamua yükü • tirildi .. Ev içine tıkıldı. 
mü, bu devrim ablıtnun derin!iiinl Gitl(ide it 0 kerteye reldi ki, O. • 
Türk kamusunun kafaıma oymak ve ı.. manh imparatorluiu çöküp Türk cu • 
lemck; duyan her Türle )'Ül'efİnİn fÜ· murluiu doiduiu gün: Türk kad:mı 
kümü, onu?'I enı:dnlijini kamunun yii • "Sa~ uzun Dili kısa, aaçmm telini, tJr.. 
reiine, ve gönlüne yerleıtlrilt köklet • natmm acunu kendi erlrefinden INa,b· 
tinnek ve pelrlıtinnektlr. sma ıöıterine evlilik andı (nı1clhı) ı.o. 

Ben işte 'bu yönd'8 '-ktılnn i~indir zu!ur .. "Ylz&niln alımı, kendi •keğin· 
ld, elver~raeniz, buıün bepinizia önünde den ba,bama p.termek dince yaıak • 
bu dlh"lfft\U..,.bli~ }'Üım kadı • ttr.,, gibi inançlann 1'aıkııı altmda ne 
nm erdiği 'ltlylav seçme ve seçilme ye;. blcrlimf, kafes ardına sek!aımn•; peçe 
nünden ö~ürü Atatürk ilin1n Tllrll: ka • altına gizlenmitt çal'18f içine bGrün • 
dmı ile koıwpcağnn.. müı-. Bir erkek dörde kadar kan alaW • 

Atatürk ilinin TGrk lmdmll liyor; aoy1al • .iyasal itlerde ve alua. 
Sen çok i,S Wllnia kiı en ..W T&ıT budan ltlerinde bdmm thüne de, M • 

terde ala lılainde ~ ile lııaclaa AJ• aine de yer yok.. Olen babadan arta ka· 
nlmu, bölünmacli.. landa (mirasta); yargıçta (mMlceme • 

Kadın da (uluı) ft(bad..) un 1ril • de), tanık1ık da (f&hitlilcte) yamn er • 
tün yqayqlanna, il ( cte.let) itlerine kek, ,..nm lciıi sayılıyor .. 
.-kek kadar lrabtır .,. Untırch.. Arkadaıları 

Bunun he1*al (delili), tD eski pihır Atatürk ili, Türk kadınını itte böyle 
.. hakan huJUl'Ultalannda yalnız (ha· bulmutta-
kan) m değil, (hatan) aa da tarumın Atatürk devrimi, Türk kadmnu, ilk 
(imza) hulunmandır.. öna Türk "7sal türeai ile (medeni b· 

Buna Wze tarih aöylilyorı nama ile); kafn ardından kurtardı; a'f• 
Millttan önceki 13 üncl JiiZJ1lda dmbia eriıtirdi, p11afnu çıkarttı, bo· 

&ıadoluclald Büyük Etim De Mmr m ,unu, lloaunu ortaya koyda .. (Tek ev. 
eanda .,_ ylbünin ilk alan clöiüti illik) Jöndemini kurda; Türtı kadm."11111 
(meyd .. muharebesi) diye anılan bl • onarana kurtardı.. Ata ve anadan ka • 
~ (Kac!et) döiiiıindea sonra Mılll'• lana k~da, )'U'll~ tanıklık ebne· 
lalarla Eb1• arumda taralanan (bant de, erkek i1e denk kılcb; kadmm (Önen) 
antlaflDUI) ada yabm Eti hakanı (Ha- ini kurtardı.. 
taail) in deiı1, Eti hatana (Bucluhya) Böylece, Türk kdmm aoysal ala • 

mn da taran nrdr.. nma ve kiıiler anıma lnbıtırch .. 
Gene Eti Türlrlerincle, ~-- ka· Türk kadını, kendine ven1en ba 1 • 

11 • lroea arasında (önen) a7ftll'I (bak nenleri kullamnamu bildi; llk önce Jiar 
farkı) yokta • .Kadm, il iılerindı alaı lerde okudu; okuUarda (mekteplerde) 
iflerinde JiikGm (vazife) .mdı.. öintlel oldu. TiiN iılerinde, ösel lna • 

il kavplannda, döiüı• sider. nklarda (müeas•ae!erde) a7bk~ olda; 
di. Döiüıte batlMıi hile olar • it evlerinde iıçilik aldı .. 
d11 .. Busün orta7a çıku Eti menldita.. Sonra ü:ıiversi!elerde ckudu; kot • 
tan (abideleri) arumda, bir 11aı'"1i lra· tan (avukat) o~du; yargıcı (h.kim) ol· 
cim kurça!mın (heykelinin) ı.almunut du; hekim oldu; eınci (eczacı) oldu .. 
olman da bunan bel ... i dir.. • • • ) ld 

l _._!t Türklerinde de böyle ıdi; ta Erdemli (aanatklr o u •• 
_. lmaz1 kta Böylece Türk kadım b:r türl6 ıiya· 

kit bd•nlan korkmulıkta._,.. • • sal okalanm (liyut mektebin) ilkini bi· 
iinl .. "diler .. Ata ltinerler, cloiife pd~ ._! 1 lıldt kızlan, evleninciJe kadar tirdiğini söıtercli.. 
,__ lan -parl .... cb.. Bunun üzerine cumurluk, dört yıl 
...... nicilik, atıcılık ıpor 1 - "'" --;:-x. kollan güçlü, erkli olsan, okuna, önce (kent türesi) (helecliye kanunu) 
~ ızratnu " lahc:ım kolay ite Türk kadmma airasa okulanmm li· 

blkanmı. m el • • daha 1ırii ıiysala onen kalmıştı. O da aay1av ıeç • 
kullanım diye aai mem enm • mek ve ıcçilmek önen;nin de verdi.. 
~kten d2f !atırlardı.. Tk k Türk bdmma ven1m"!mit ralmz b:r 

Sümer Türklerinde de, kadm • e e 
ktu O rta Aıyada, AnaJmdU· ıiyaıal önene IPlmı,tı. O duayla• ~ 

•Jll'Ift'' yo iht • · nceki çat'arda oldu la mek ve seçilmek idi .. 
~~da,5= ~:r:ıerinde de ~sal ,... Menkü ve Genel Batkaıu Atatürk olan 
''""" l.k) idi. (463) C. H. F. "Yurttaıı'ann ıiyaaal önen!eri 
.. 

yııta temel taır, (evli ' 
Evlenmede, tek lranMık - ~- yön6nd~n erkeklik di-ilik ayınım sö • 

ı .. .1-1· d .. Kad- butün e- zetmiyordu. Çünkü Türk ulusunun ,.ük· mi yöndem gu':lu ur u. ..., __ , (med 
• bü•rümlerinde, (mal) nrmda, yo • aelc ve derin ötgüncünde ıo.7"... .. 

't'ID • ho !m hare vermede erkekle nJ) " kamusal (içtimai) 1ataY1fllll her 
tunda, ~ a "'1 eırk•li Jönden (birlik) liğe dayanık, oldu• 
denk Te ortakb .. Bütan h ı er, _... Jr....nu hiliyordu ·, ltundan ötürü b.cbn • 
cadar kachmndan da ıorulurdu .• Erk~ •• 
~ ereminl almadan biç bir nesne lmmuzın kent lraraltayw ~de 

yual önenlerini kullanmal•n için serek 
olan e1veriıli yer ve (alan) ı •Dıkluna11 
borc olarak almıt; bunu kendi proıra • 
mınm kamu önenleri (imım baklan) 
adı albadaki parçumda perkitmiıti.. 

Türk kadınuun, dört ,.ı. kent kurul· 
taylaruula, kö1 ihtiyar heyetlerinde ve 
muhtarlık!anncla da ıöıterdiii .-killik 
(kuclretli!ik) Te olauuluiu özenle IÖ • 
zentliyen, Atatürk cumurluiu, kaclm • 
lanmızın, bir nevi ai7ua okulumm U. 
seıini hecerildikle bitirditini sördü.. 

Her bir uluaal denim atı!ıımda, her 
bir ulusal devrim adımım ne çatmdaa 
önceye alımı. ve ne ele çatından aoftl'a78 
bırakmıı olan Ulu Onderimiz Atatürk 
Türk kacluuna, aa11av ~ve ... 
çilmelc öneni ffl"!Dek :r- " çatıma 
selditini aa• ve imledi (ifaret etti.) .. 
Büyük Uluı Kurultayının onaydıiı ıon 
türe Türk kadınına aa1lav aeçmek ve 
aeçi!mek önenini de verdi.. 

Ne mutlu Türk kadmıaal .. 
Evet ne mutlu! 
Çünkü. lqiltere ve Amerilrad., " 

Avrupanın öteki 7erlerinde, kadınlar, 
ancak Jlllarca aüren boppnalanlan 
ıonra ıiyuaJ anenlerini elde eclelMlmi .. 
lerdir .. Yalım bu kadarım ,.ı. 

A vrupanın aoyaallıkta ileri aa,..ıan 
birçok yerlerinde kadın da bu (öna) ini 
almamııtır bile.. 

ArkadatlarJ 
Türk kadını, bö11e ne uzan, ne de 

kısa hiç bir .. vqma ve IM>iuıma yap• 
madan, bir u önce de eöyleditimiz sibi 
bfea ardında otanarken .,. altmda 
peçeye ıizlenirken, Türk cumurlutu, 
Türk devrimi, selcliı kapımu çaldı; oaa 
ıiyual önenini wrdi.. 

Ve dedi ki: 
Türk kadım; ba aenin özelli)l•lne • 

nindir .. Bunu HDden kara ve karuWk 
yüzyıllar zorlanut almııtı.. 
AJdı~ c:ıQllurluJl AA ona una 

ftl'İyor .. s~ Di~ cıımurlutuna. 
Ata türle iline borç!uıun. Bunu i,i WJ, 
iJi kolla ve iyi kullan.. 

Senin en etki atalarm onu öyle kal· 
lanrnıtb .. Sen de onlarm ~ delil mi • 
•in?. 

Sen ki: ,.eryibünün bir etini daJaa 
gömıediii aon ulusal kurtaluı •"tın
da, erkek ile JIUlYaDa olarak, yurdu 
lcapbyan yağılarla ( düımanlarla> boiuf 
masını bildin.. . 

Sen ki ı Kocam, babanı, of lana, kar-
detini kurtulut .. vannda dölüt yönüne 
1olladılctan sonra memedeki çocuian 
artma vurdun.. Tarlam eledin; ekinini 
biçtin; tıarmanmı ıürdün.. BuidaJIDI 
öiüttün.. Elanelini Japtın.. Pamuia • 
na topaldm.. Bezini dokudun.. Çama • 
tırmı diktin.. Dannm süttün.. Yilnünl 
kırpbn.. Çorabım 8rdün.. 5onn 
bununla kalmadın.. Çanltm çek • 
tin.. Arabanı kQ!tan.. Kar demedin.. 
Kıt demedin •• Döiütteki kocana, haba· 
na, kardefine, oiluna Jiyecek, siJecek 
H atacak tapmaamı bildin.. 

Sen ki: 
Dölüt yerlerinde pralnn Jilit • 

terimizin ,..raJamu aardm. Arabana ,... 
tırclm •• Gm hastahanelere ptiıodin. On
Jann aalunu dindirmesini WlcUn.. 

Sen ki: 
Atatütk ilini, Türk JUrdunu kurtar· 

mak ve korumak uirunda n kadar 
erk'i (kudretli), bu kadar erdemli (fui· 
Jetli) ve bu dek ereınli (iradeli) oldu • 
ğunu göıterdin ... 

Böylece: 
En eski anaJUrd atalarınm torunu, 

Sümer Türle hatanlarmm çoculu, Eti 
Türle kachn'armnı km, lıkit Tilrk im • 
lannm kardcıi oldııpnu berkittin.. 

, Neden daha kafes ardmda, peçe al• 
bnda, çarıaf içinde, ulustan ayn, ka • 
mudan ayn, inıanl•ktan ayn lıalaam .. 

Gel! Ortaya çık! .. inler, kiıiler ara· 
ıma katıl!.. Soysal ve aiya.U önen!e • 
rini al! Ve kulfant Ancak hunun kartı· 
bit olan aoytal ve aiyaıal yükümünü 
(vazifeni) yap •• Bu ön•nei öyle kullan. 
Bu yül:ümünü Öyle ya" ki, hütün acun 
kadm1ıit Mna imrenain! .. 

Amdaatar, · 
itte l.ôylece C. H. F. n onun türe• 

.ı, kadm ukek birliiini " denkliJini 
Jmrank Türk Jcanıuculafunan ba ek • 

Kritna, mukaddes an • 
nelerle beraber bu köprüden ıeç
tikten ıonra maymunlar ordusu • 
nun batma ıeçecek, karanlık er· 
kekler memleketinin ordusu ile 
çarpıprak o orduyu tam bir mai· 
lubiyete duçar edecektir. Ondan 
aonra analar hakimiyeti milyon • 
larca eene için dünya yüallnde te
euüı etmit olac:aıktır.,, 

Babette'in bu .aaleri ortada 
mevcud olan ihtillfı halledecek 
mahiyette diildi. Billkiı o aöa • 
ler iti büabütün kantbrdı. Bihari 
L&lin bir zaman aonra eliler on 
bir alev netredenleri, ve hatt& 
bütün erkekleri mahvec:leceiinden 
dolayı ıerek kadmlar diyan, ıe· 
rekae erkekler diyan fena halde 
kızdılar. Bilhaıaa kadınlar, yal· 
nız Rulcmininin kadmlar adasın • 
da hakim olacatmı duydulde.n 
zaman çok hiddetlendiler. Bun· 
dan batka oilanlar diyarındaki 
heyete riyaset ederek üçler mecli
ıi nezdinde teıebbüıte bulunan 
Bianor, Bihari Lile dütınan ol· 
du. 

Fakat ıerek Bihari Lllin ar• 
kadqça hareketi, ıerekae Tavu. 
ıun müdahalai aareıinde on iki 
alev netredenler araamcla Babet
te'in iftaatmdan dolayı haaıl olan 
fena tesir kaldmlabildi. Batka 
türlü olmaıma da imkin yoktu. 
Çünkü bu ıençler ıörünüt, ahlak 
seviye ve asalet itibariyle hep bi· 
ribirine benziyorlardı. Oyunlan 
da müıteıekti. Aralarmda hiç 
bir rakabet hini uyanmazdı. 

Ancak bu oyunlara Tavua da 
ittirak ettiii zaman it deiitirdi. 
Çünkü TaVUIUD onlara kartı olan 
üatünlüiü kendiaini ıöıterirdi. Bu 
üıtünlük onlann baba diye bitab 
etmeleri ıuretiyle de tezahür e • 
derdi. Bu baba likaıbi tabii ha. 
kiki bir baba likabl delildi, Ta· 
vuı,a ökaüz çaculdarın biriıine 
baba dem.steri ıibi baba diye hi· 
tab ederlerdi. 

Artık 14ema Jnzlarmm evlendi· 
rilmesi meruimi 7aklqmıtb0 

Gündüz ile ıecenin bir olduiu 
ıün, merasim stinil olarak te1bit 
edildi. Fakat merasimin oilan • 
lar tarafmdan bozulacatına ve 
onlarm da müdahale edeceklerien 
delalet eyliyen hadieeler çıoialdı. 
Meseli bir sün Tawı, üçler mec. 
liıine müracaatla oilanl8flll diz
ıin'erini tutmak ~in çok süçlük 
çekmekte olduğunu anlattı. On 
iki alev netredenlerin de iftirak 
ettiği bir içtimada bütün gençle • 
rin. taYet merasime iftirak etttrl· 
miyecek oluna, ogün kadınlar 
diyanna hücum etmeie karar 
verdiklerini bildirdi.. Dedi ki: 

"- Oğlanlar hepıi bana baba 
diye hitab ettikleri halde ben on -
lan bu kararlarından vaz geçirme
ie muvaffak olamadım .. ,, 

Bunun üzerine doktor Egli 
Hanım, Şvab ve ıa:r mukaddes 
annelerle yapılan iıtitare netice • 
ıinde üçler meclisinin teklifi üze
rine genç erkekler diyarına bir he
yet tarafmdan kendilerinin iıte • 
dik1eri hakkmda tahkikat yapıl -

............................ l - ........._.,_ .. ·-- --

Jediji gibi ütlcünçaal (tarihi) ve onarla 
(t~refli) yapyıpmm, yeni ıiditlere uy. 
sun ıöriinGı ile tümlecli.. 

bmnmaf 
Ne mutlu Atatürk ilinin TGrk kadını

na! 

masına ve ondan sonra meselenin 
bir tekle bai lanmuma karar ve• 
rildi ... 

Tabii bu d:yara ıidecek olan 
komiayona Anni reiılik ediyordu. 
Ona her uman olduiu aibi pne 
Roclberte muavinlik yazifeeini 
ıCSrüyorda. 

O etnada Rodberte elli yqma, 
reaem Anni iae yetmiı bet :rat• • 
na 'Y&l'IDlflardı. Anni ile Rocl • 
berte birer zebuya bindikten eon· 
ra yola çıktıktan zaman Annl, 
Tavuıun ricude ıetirdiii eserleri 
ı8rdüfünden dolayı fevkallde 
memnun~yet ıBaterdi. 

Rodberte ile diler kadmlar: 
"- Vücude getirdi?.,, ne de • 

mek diye sordular .• 

Bunun üzerine Anni ıözünü tu• 
h"fı ederek: "Yaptı diyeceiim 
yerde vücude getirdi diyorum. ,, 
dedi. Fkat mukaddes anneler 
bu sefer: "Yapb da ne demek?,, 
diye ıordular. Bundan anlatılı• 
yOT ki mukaddes anneler Tavu • 
sun bir ıey vücud~ ıetirdiiinden 
ve yahut bir teY yptığından bah· 
ıolunduiunu iıitmek iıtemiyorlar

dı. 

Reiı Anni bu hale kar11 bermu• 
tad alayla gülümsemekten kend:ni 
alamadı ... Dedi iri: 

"- ilk defa bu adada sabah 
olduiu zaman beni wd aevinc 
nidalariyle uyandırdıimızı hata • 
lıyor musunuz?. Bu nidalar ka • 
dmlar adumda itidila ilk b~k 
ümit nidalan idi .. Ondan ıonra 'b1ı 
nidalan adadaki mucizenio daha 
bereketli olan ulan kükretneleri 
takib etti. Düıününüz kadmlar, 
biz neydik, ne olduk! •• 

O zaman Mil Paıe'in riyasetin• 
de adadaki iıtilqafa çıkmıt ve 
nefiı meyvalar ve ,Uzel haber • 
lerle ıeri dBnmüıtünüz •. Si:s, Miı 
Paıe, bu adada geçirdiğimiz yirmi 
aene zarfmda eskiainden daha zi
yade pzellettiniz.. Çok tükür 
V arniko anne dahi bqün henüz 
partiye dah:ldir. Genç annelere 
bu bdmlarm neler yapmala mu
vaffak olduklarmı habrlamalan • 
m tavıiye ederim .• Sevıili arka • 
dqmıız Madam Rotenbaum öldO. 
O sal olaaıdı biai alakadar eden 
bir çok atqli meseleleri hallet • 
mek için bu kadar ujrqmudık .. 
O tam Berlinli bir çocuktu ve her 
.aznnde bir iıabet vardı. Bize 
büyük hizmetleri dokunan Eıli 
anne onunla arada ıırada çatıtır
dı. Şüpheaiz, Roıenbaum oku • 
mut bh- kadın dei"ldi.. Bir çok 
teYlere aklı ermezdi .. "Benim ak
lım bana yeter!,, derdi.. Aklmnı 
ermediği teYİ he111en kesip atar • 
dı.,, 

On iki kadından mih'ekkeb olan 
komisyonun daha baılanrıçta iki 
part:ye ayrılmıt olduğu anlqılı • 
yordu. Muhtetem biT kadm old 
mukaddes Şvab ana bu partiler • 
den daha kuvvetli olanmm batır 
da bulunuyordu. 

Doktor Egli Hanım da o parti~ 
menıub ise de menaubiyet;nl 
belli etmiyordu. Şvab annenio 
i1t"zam ett:ii fikir, kadm1ar hl• 
lrimiyetinin her neye _.ıot~ 
olıun, adada muhaf.- ve id 
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'egı .... ·şiml_ erimiiz karşısın- TAK v i M Fransa-ltalya J Kirofu öldürenle 
-.r (Bq tarafı 1 fnd aayıfacla) ,.. (Bat tarafı 1 inci aaJlfada) 

d •• d iti Pauna• SAU kinan bqlanpcmda Romayı zi • a Oz Os arımız • JJICllUa•e 1 ICIKbH 
" " Ram•a11 ıs Ramuaa 1aretİ ıırumda anJqmanm imza 

1l .. tarafı ı iDd a,.ıacta) ... Yeai bir kanunu medeni tedvin ca. do~uşa 7.16 7.26 eclilebileceii ümidindedirler • 
--. Villandry Cin batısı 16.4~ 16.4~ 

''Françoia etti. taaddüdü zevcab kaldırdı, fea Sabab ıamuı • .. Paria - Franaız efkln uma • 
pşırdı, kederlendi, • bu siylmealni menetti, li.tin harfleri- nııe ııam1&1 11 ııs u.16 ml,.eai, ltalpdan ıelecek cevabı 
.,_; .... "'-ki aı:- dü L.-L-• lklıdl ........ 14.16 14.H L-•-•· F 1 • 3 - .A"' er, JMJg • ni .. uw etti ve daha birçok İDkı· Atsanı ... .., 1 .. ue&111or. ranam ıazete en, ıa • 
fiindil, bir de milliyet• liplar vücuda ıctirdi. Türk hü • Ya111 ..... !~ ı!ıa rilpnelere aid yeni bir f8Y bildir· 
perver geçinirler, bütün kameti timdi de hedefe eaki reji. hnaü uı s.aa memekle beraber ba lnuuataki 

...ı inkAr. b Yılı• ltÇ• ıteı 1U iM bfr IDUİ.ra ' U ne min aaj kalan bakiyelerini yok et- Yılın tala ılalerı o 1 mütalealannı kaydediyor!ar. 
çoeuktukl" mele Te cumuriyetin uluaal kuv • 1 .. l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;'ı Pöti Parizi1en ıazeteai di)'OI' 
:::::::=~:::: vetleriııiaailamtqtrrmakolan1• 1: il RADYO kh 
dBrt ilanımı,, iaimli roma • Di iakıllplara bqladı. .. - = JI "Bu bekleme giinUnün bitme • 
nmdan: Kurultay tarafmdan seçen haf Bu9Un sinde düşnnceler bitaraf bulunu. 

--hi muharrir Claude Far • talar zarfında kabul olunan bu in- tsrAJfllm. 1 vor •. Ne nikbinlik, ne de hususi bir - ıa FraDmıca -.. u.ao PWr. .._. .r 
fikirlerinin nakili olan bu kdiplann birkaçı itte ıunlardır: tna. Ha!lt mu.tld. ıuo DaaJa baber· bedbinl"k görülüyor. Yalnız bir Ü· 

;oia ViHandry'in eaefleri, K'.admlara mebua ıeçmek ve ıe- ım. 20 Un1wra1te umma kontft'all& 21• mid intizan var~.,, 
ele ki d 1 11 Anadolu aajqm " boralar.• ıı.ao Tllrlr· 

.iyenia .az "ea • oıt,, a • çilDek hakkı verilmeıi. Müslüman çe .ıo dau mwıtldlL Bayan Jtedrt19 oa. • Jurnal ıazeteai de böyle aöy • 
çok iyi J&l&bJor: Bunlar, ve htriıtiyan bütün mezhepler ru- 2 Radyo cu " taneo ork..truı • IGyor: 

ırldyenin "ıanlı mazi,, ıini ke • banilerinin dini elbiselerini iyin :' PS':n::"':;: :.ı,, ıa.11 
/erte anaı1ar ve omm busünkü saatleri haricinde ,iyememeleri B&Jcm mmnwıl. l&ıler. ıa.11 Şarlah ma- "Roma ve Belgradm cevaplan 
lıalinden, iıtiklilini aldıktan ıon • yua jı aıkerf madalyalar haricin- ..... ~ aesrtJatı. to Pi~ 10.IS -.. henfiz gelmemiştir. Bunun için he

. ra aiyual, akonıomik Te IOJS&I ha- de bütün nifanlann takılması :".:.. 22:0ll:._ ~=-~~.:;: nüz bir antlaşmanın şeklinden söz 
Jabm 1aidea tanzime hat111&n memııuiyeti. Bütün ulus için ıoya- tebrik ve mGdllr Chamıce taratmdu ...... açmak mevsimsizdir. Eğer mu • 

· Türld19 CumuriJdinden nefret e- dı almak mecburiyeti, paşa, bey, = :::;).1:!::, '= !: vaftak olunursa "bir mucize,, , 
deri•. ala, efendi, hacı, molla ve aaiı. ,._ a Dan& meyvanm daha olgun bir hale gel-

F--.M· Vilandr,. niçin tat • nin riitbelerin ilp.aı Te Mire. 111 na. KOSKovA. ttH -. mediği görülürse "b!r hezimet,, di--~- çıı-L"t. 11,aO lıldnd Dep'l,atı. tt,IO 1ro1bs 
lan •• kederli ldiT uaaau, azan Bu inkdiplarm kıymeti çok bü. procramı. n 11u1ıteut .nerde .....,... ye bağırmak mübalegalı olur.,, 
'bir sa1bubetten IOlll'& ~öndüfü, -"'ktiir. Ve bu inkılaplar ulusal PARIS. <a.. ...,., 11 m. • Bununla beraber Jurnal mtze. •-•---d • '-!--1

-- '--t ~u H Kouer aakU. ti Raberter. ıt.10 ~-
zaman AlllUU"a a J8llt ulll&UQ', na büyük inkılabı halk kütleıinin l • Jqttı.ce uberter .• ıua Deld9clll1r. ıT ~inde Sen • Bri~n yazdığı maka-
ta 18P7enİ bir tehir ıörüyor. Bu detleri içine aokmaktadır. J'oao ıuet- ıe.aa..,... baptı. 11.41 er- lede §U sözler vardır: 
7eni evlerde hakiki "TGrk,, husu- U.tra koMerL ıT,.a Spor llaberlerl. 

le Bundan sonra cemiyetin muh- •• , ..... DRUN.· 111 .. "Yalan saatlerde, ümfd eaildi-ıiyetlerindpn hiç bir ıe1 rortur, Ye b1 h" ıuo Plü. ıt N...U notalar (prlab) 

bu eYler, dediiine ıöre, "Lizbon telif tabakaları memu arma ı . 20,41 <Mbbela taratmdan 1coaterana. n Ye- ii gibi, son müşküller de bir ta.ra
ile Varıon araımda buıünün mi- tabetmek için ayn ayn kelimeler a1 eene ıç1a kanpk awılld ~ <.. fa bırakılmış olursa bay Laval, 
m--'--- , __ .ı0kJan 1-ı. • ..:- a • yoktur. Yübek tabaka mensupla· 1ıü uo • Jcadar.l Dış bakanlık genel katibi bay Le-

......-ıum KUrU -ı ........ bak f d" ıa.ıa BalOll kuarteti. ıt.ıs lll1ıl m.. 
talı yukarı aynıdır.,, rma. "bey,, orta ta aya "e en •,, at (Qnler. 1t.ao e~ra onestraa 20,11 jerle gelecek cuma ve cmnart.esi 

Bu, bizim çok iyi bftdifimiz hlr ye okuma bilmiyen köylüye "ala,, Kan§ık ne§t'f,at. n 1tM -aelbata me- giinJeri Romaya doğru yola çık • 
teranedir. Bazı tofu tqra kadm. denilmiyecektir. Bundan toma ao- ~re:!=~::. e:ı:;· .':;. mış olacaktır.,, 
lan MoakOftd&, Kızıl meydanda, kaJdarda tanklı bou.!ar, aiyab J&tı. J-;;;;::::::=======;m--
Me17em anasmm ayazmuım bu. kaftanlı papaalar Ye yüksek aer • ~aa ":rı:1'!1:: ':z:. n ıtH 1 Gelenler, gldPnler 1 
lamadıktan saman bayle hayıfla- puflu ortodoka rilhbanlan ıörül • de bir blkzt, 11.21Teni.....,.Wda11.11 -

mrlar. Gork pi.rinde, tGcearlan mi1ecektir, aoyadı alma ideti do- Sohan Strauama <l'l~ fTaraa) BAY HAMDI AKSOY - iz • 
Q. ,_._ __ ,__ı ·ıle dalka-•- •-'--- lawwaile artık ufak adtar müıabe • opereu (Vt)'&Da aıperumdall uldlt. 11 e.. mir a&Jla" Ba1 Hamdi Abo1 

.. uansıııırn TIIK Naaa- ı · berler. 23,20 Apollodan naklen )'dbap Del-
ta pnon1an Te azçok ,anla JU • &etinden dolayı Türkiyede çok de- rlY'-tı. 24,35 Blrbq i11f " ,.ı .....,. at· bu,nn Ankarap gidecektir. 
11111ptan lıatıra aatıcılan He t.1r fa yaJri olan ıatırmalar tekerrür llf. :: ~~ :;-: 
..SJni puaym yerine, "Rua Stili,, etmi1ecektir. Ecnebi nipnlan da 11 Kanflk .- netrtJat. llubbllt..,.. 

-
h~ --·-" ye Anapa ite A • dahil olmak üzere bütün nif&Dl&n ıer. 20 Koro komut. I0.'8 GAtıe18 w.. 

"'S ~-ı- '--- tmdaD koateram. il Jdlılıp Dlf'l1atı 
-...ıbmn ea hB,.ek mileaeetel.;. takm•nm menedilmeai İle, IHQI (BerUadea uldl>. 

• •qatr ,akan IMmsiyen,, bir o. ~tan kırık haç renkli ı&nlek m• l•----------.lt 
tomo1tB fabrikan sentn11 •men ıüWarmm bunları takımb ıiyi • Vapurculuk 
..,,.lı1ar da ..- hlyle kederle • aerek l.tanbul aokaklarmda ıöa • 
lllrl•. tere ılıtere ıezmelerinin önüne TUrk Anonim e1r11et1 

Falrat, el•.._ politibaıan pçilmittir. Jstanbul Acentalığı 
.,. C..de F.,... lalçlmincleld • • Dil Ye maar:f alanlumtla 'derin 1.__l_.ı_m_••_b_•_n._Y._._ı_eı_o_•_: _229'l __ s_ 
-.nptıpJMı ,.m Tiirki1eden detifiklikler ricude ıetirilmiitir. Mudanya Yolu 
......._ delil ... ba, lll'f ebo • Jturultayııı Atatürk to,.admı ver • 
U.. lsal1aedea apk oldukları için dili Reiaicumhunm lnderliii ile Bir ftPar .:-. P...-, Sa11 
~ ~ a.... daha arapça Ye acmnce sözler Türk di • ıünl.-i sut 9.30 .. w .._....._ 

• • --L-1 • ---'- • !il L-.a .-:1-11 •••• ... ~ .. LftN ... '- • pek ptiı ... .-.,.., en TIUUD"o Jinden atılmıt Ye Jer1De vztür~ •- -
iDi rıhncla Aynapa mathaatmm .aslerkonul11111tbar. -.:::. ..,...-. .,.. ..... 

TEPEBA$1 
ŞEHiR TIY A TRO~U 

TEM S 1LLER1 

........ 
y ... , 

"· .ş-.. 

Ealll Franaız Tlyatroaunda 

ta&,ek Wr .._. ., Aurcliden hill • Bu hakiki dil iııkılabınm elıem Madan,.._ mt 14 ta ı .. tc'nla 

feıı. ;ı,..aw... dol&Jı Defftt • • .,;yetini ı.. ...... 1..ı.ilmek için ıuma -. Delido1u 
saıorda, biras aonra, mıper,.tiat- hamlamak lazımdır ki, Türkiyede 111------------111 
'- "Şeraitin makaddea kamınıa • ıimdiye kadar kuı1anı1an edebiyat Bartın yolu Operet: 3 perde 
1'1111 anutan,, Ankara hükametine dil"ı baatan qajı, ballt kütleler:ne Yaaıu '-- ı-- L-'mdeki ldlrt •h s. ., Barba ı(!!!!~-~-1 '"-- D-1& ,....... .. 7- w P' • tamamen yabancı arapcılık ve iran _...... --. --..• 
itil bıltular, Ye nihayet, yakın bir cılık ile doluydu. Doiruıunu aöy. 

Tro~kt Franaada glzlenlyo 
Parit, - Framanm bir tarafın 

da bir adam ıizlemnektedir. B 
adam Leon Troçki'dir. Onu hiç bi 
devlet kabul etmediği halde Fran 
aa aak1amai amecburdur. Fran 
iç Bakanlıimda iki üç yük.ek m 
murla Framız umumi emniyet m 
dürü, Troçk!nfn nerede ıiz)endi 
iini biliyorlar. 

Fakat Stalin, SOTYetlerin müt 
tefiki olan Franaadan Troçkini 
uzak1ıttbnlmaırnı '!ıt;yecek olur 
Troçlri ıiztendiği yerden oıtay 
çrkmala mecbur olacaktır. 

Troçkin;n ileride neler yapaca 
;tmı dütünen Stal=n lrunmtu içinde 
dir. Frananr resmi mahafili hu Ya
ziyetten dolayı mütkül mevkide • 
·d'r. StaJ;n, T:ro--kinin azaklaştırrl
maımı iativecek oluna Fransa 
bund"n rrk nır.~tPlr olacaktır • 

Kara kış 
,_. (Bq tarafl 1 IDd •JlfadaJ 

Dolu Anadoluau ile Kataden · .z 
Te Akdeniz kıyrlarmda, phrim z 
çevresinde ve Orta Anadolun ı 
Bolu, Konya, Sıvat çenelerin 3 

yağıı olmuttur. Yaiıı, Karaden"z 
Te Akden;z kıyılarında yaimur ~a 
diier. ,.erlerinde br ıeklindedir. 
Gireaunda 22, Gazlantebde 23, 
K:tiıte 19, Siverekte 9, Diyarbe • 
kirde 8 milimetre jaimur •JU öl
çülmüıtür. ICann toprak iizerinde
ki Jcalmhiı Bolu, Çorum, Enin • 
canda 1, SıTU ye Malatyada ~a 8. 
Erzurumda 12, Karıla 14, Sanka· 
mıtta 29 S&Dtimetredir. 

Trabzondan gelen haberlere 
g8re, yağan kar Enurum yolunu 
kapamıfbr • 

Mutia, 30 (A.A.) - Düntl~h· 
beri hanlar aoi\ımuttür• 'Y apıur
la beraber yükaek tepelere Ye ci • 
var dağlara kar dütmüttür. ' 

Bununfa beraber hararet dere
cesi teJıirde henüz aıfıra imnemlt-
tir • 

Bafra, 30 '(A.A.) - B;rkaç 
gündenberi yaJan yağmuTlar kara 
dönerek yakın tepe ve dailan be
yazlat.mqtır. 

Sadakaifıtır 
En bi iyi •• 

Butd&T 13 11 10 
Arpa .20 18 O 
'Ozii• ıoı 78 15 
Hurma 312 260 O 
Hava kunetlmlzln yllkselme ve 

artması için her tilrlll yardımın ya
pılması yurd bor~larnnızm en ileri 
gelenlerinden olduğundan cllyanet 
işleri relslltfnden nrflen fetvaya 
göre sadakal fıtır ve zekat ile mtl· 
keıtef olanlann tayyare cemiyetine 
yardımda balmuna1an illa olunur. '-ulde, Alman fqizminin. mil • lemek lbaD ıelirae ona "türkçe,, Çarşamba ... ı ıı .. Slr. 

--.m, Londra enenael lkonomi denemezdi. Buıünün dilmenleri keci nbtımmde• lsallrank (Entli, 
lreafenD1111cla TUr1dyenin lana)'İ· bu dile çok dotru olarak Osman • Zonpldak, Bartm, A......, ~ • 
"'8aaww .. dellik,, " felaket diye bca di•orlar.Türlriyede ppı!an bu c:qed~~-Ci. de) ~ aimet "a.Mt 

llllmll • 
Jıtanbul MlllllWl 

. M. FEHMi 

'-alt itti. Nihayetinde bütün hun 1 rak ~ ..... 
L ._,_ a_L --- a--Uı"len"d:... aünkü inkılib ilk defa ota , yal. =---ll!lm~~ll!ll'!IJ -mi!'k.__ 
11111' 111r ıca --·-- .._ .. f d d iil yeai daireai teaiai o unaca br. ~,-~-u -'-·-ıl !-•-••'- a-•- nm münenerler tara ın an e T 
·• arm 9UGAI 111~ uuuıaD ...-.a- fmd kuU Y ai Türkiyenin öz doatlan lr ı... • -• ıllip .,,.k etmek ft bu fakat bütün ulm tara an a• !-'-
~ ı- mlacak hakikaten uluaal bir dil Jriyenin ıiyual Ye kültilrel üuu • 
-...ıebti, enelc:e Oamanh im • liplar ,.olundald bu terakk!lerini 
..__torı----- '-~undux- metL- J&ratınalctadır. L • ti taki'-~ -.-- DW ... ua büyük uir memınmıye e u et• 
"211.te yenid• aolanak. Diler taraftan, Jine Atatürkün mektedir.ler. SoYJet aenel efkin. 

y eai bit dnlet karan Türk u- anderliii ile TUrkiyede bir muıiki derebeylik bald,.elerinin ,.ok ed!I· 
!-..i laiilıGmetl, Claude Farrer ·Ye inkılibı batladı. Hüzünlü "Ekzo • meainin ve ulmal terakki hareket
~ ha kadar botuna ıi· tik,, alaturka muıiki yerine halle lerinin =nkipf etmesinin doet cüm 

.. "mui,. Din pediii teh. melodilerine dayanan fakat muıi- buriyetin mühim aurette taninine 
en ala JUl'l!"m•zdı, ve din k"nin modern metod Ye kanunları- yaramakta olduimaa kanidir. 
~ W. o d ... be11iiiıı hayat- na g&re tanzim olunan yeni bir So.Yet ıenel efkln, Türk!f81İ 
~~ laabr&larea brp çetin mmiki konacaktır. bütün bu yai inkıl&plan tahak • 
... .....ıe de ._adan dara • kuk ettirerek "bütiin bir lllUİJi, 
...... yeni deYletin akönomili ft 1rilltB • 

..,.... WIJrlAI ~ aalı1' rel kurulma1ma eqel olan hT ma 
~-......... Tlb\i,., mtitead- ziyi,, red .. inklr etmekle,, bt1 

.... lafrllplai ,aptı, padi- aurette azmetmit olduimm sar -
Wil•liii '8a eni, din aaekle canda Watiprhk .ı. • 

~- .......... 

1 .................................................................................... ... 

·Tayyare YILBAŞI-
PiYANGOSU 

1934 
YILBAŞINDA ZENGiN 

OLANLAR: 
1 - Çatalca ortak (19) k&ylü. 
2 - lzmirde ortak (10) k&ylü. 
3 - DartJolda Sürena ve Ziya. 
4 - Samnnda fotoirafçı Ali 

nMmaffer. 

5 - Alan,ada avukat Adil. 
8 - Betiktatta balaçnan lnnail 
7 - Sirkecide Aramalar C. 

mİJ911. 
. 8 - KtçlbJUOfyada Şnket. 

9 - BeJoilunda Katin•, Me-

1 
taıalftl. 

10 - Be,oilmMla llilraai ••• ......... . 

1935 
YILBAŞINDA ACABA KiMLER 

ZENGiN OLACAK 7-.. 

? • 
I 



--10 - KURUN 31 El incik!nun 1934 

Dün ve Yarın 
1 ercüme Külliyatı 

SAFO 
A!fons Dot!e - Haydar Rif at 

100 Kr41 

-----------------4 
Aile Çemberı 

A. Maurois - 1. H. Ali,an 
100 Kr, 

--------~---------· 1 icaret, banka, borsa 
:kt. Or. Munıis Etem 

76 kr:t 

---------11111·---------
D evi et ve ıhtilô.l 
Lenin - Haydar Rif at 

1s kra 

-------------------
Sosgali2m 

K. Kantaky - So.~>iha Zekeriya 
7~ krs 

J. Rasın Kütıigatı 1 
Ahmet Reşit - H.Na~ım 

73 kıt ·----------- ---------

s ehana doğru 
Piyer Loti - l. H. Alip.n 

100 Kil .--
-; ... -R!:!!!"a_s_i_n Külliyatı 11 

Ahmet Retit - H. Nazım 
75 krt 

------~ ----------· 
Gorıo Baba 

Balzak - Haydar Rifat ___________ ıooıuı .... _________ • 

Deliliğin pi&kolojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

·------60 ""----------
ilkbahar Selleri 

Türıenyef - Sami z. Süreyya 
_________ ,5krt,----------•ı 

• 

Engerek düğümü 
F • Moryak - Peyami Sefa 

80 krt ·----------.. ~---------· 
/. Rasin Külliyatı 111 

Ahmet Ret it - H. Nazım 
75 "" ·-----------.. ----------

·---------~ ~------·· Samimi saadet 
T o!s!oy - 1. H. Aliı· 60 krt ·----------- ________ ..._ .. , 

istatistik 
.Andrelea - Huphi Nuri 

so""' 
Çocuk düşürtenler 
H. G. Menuıier 1. F. Rasim 

60 krt a--------... --------4 
ilim ve Felsefe 

Moris Şilk - Hilmi Z~a 
80 kurt - .. -

·--~--=-- -----· Cemıyetın Asılları 
Frederik Engelı - Muhiddin 

100 kuruş 

Dafdma Yeri: 
V AKIT Matbaası 

Tl!!J R K iVE 1 

Satılık 
Fransız marka 120 lik fe 

iade kuluçka makinesi garan 
li olarak acele satılıktır. Doğ 
·cılar Kasap sokak N. 42 Ali 
mi Beye müracaat. llRAAT 

BANKASI ONJVERSITEC1LER FOTO E 
REKOR 

Beyojlu iıtiklal caddeıi No. 1 
Telefon: 418 .. 

Müessesesinde çektirdiiim ır: 
telif reıimlerden ziyadeıile n 

nun kaldım. Sahipleri Bay ~ 
ve Bay Vahide ve memurll 
tqekkürlerimin ulqmasma r 
tenizin tavassutunu rica edeL 

Fehmi Gökayp 

Komüerlikten: 

P&111altıda Şehit Muhtar B 
caddesinde garaj ticaretile m ·· 
taeil utepan Haçikyamn 
eylediii konkordato projesini 
:ukere etmek üzere alacakbla 
lıtanbulda Birinci Vakıf hanm 
da Komiıer ve Avukat Fabrettin 
yazihaneainde 12-1-935 cumarte 
ıi IÜJıÜ saat 14 de hazır bulu 
lan ve içtimai tekaddüm eden o 
gün zarfmda vesaiki tetkik ede 
bilecekleri ilin olunur. 

DÜZELTME 
28/12/934 tarihli nüahamrzd 

Fatih ıulh birinci hukuk ıua.&ıaıpt 
mesine ait müddei Sadiye Han 
bqlangıçh ilanda borçlunun iım 
İbrahim Hakkı yazılması li 
gelirken sehven İsmail Hakla IU• 

retinde yazılmııtır düzeltiriz. 
(4499) 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~R 

Çocukları koruyalım 
Kq pldi. Kıtm aoiuiundaa •• bu 

aoiutua ıetirdiii hastalıklardan yok
ıu yuttqlanmm korumak hepimi • 

zin boynumuza borçtur. Bu borcu Ö • 

cMmit olmak için kullanamadığmm 
eaki çamaıırlanmızı, çocuklanmı:ım 

eıkilerini Çocuk Eıirgeme Kurumuna 
"Himayei EtfaJ Cemiyeti,. verelim. 

Mukaddema Taksim gümü,suyu caddesi Bağodalan M>kalr 31 numa
ralı hanede mukim iken ha!en ikametgi.hı meçhul bulunan Salih Zeki bey 
sevceai Meliha hanıma: 

JSTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnelmek auretile mezkiır Sandık idaresinden ... 

19. 1. 1933 tarih ve 58892 numaralı .senet mucibince istikraz eylediğiniz 
11 liranın tesviye edilmemesi .,hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde 
dokuz faiz ve yüzde üç komüsyon ve faiz ve komüsyon ve maaarif yekU· 
nundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan 
tahsili hususunun temini zımnında merhun bulunan bir çift roza küpe, bir 
roza yüzük icra ve iflas kanununun 145 inci maddeıine tev -
fi.kan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur 
Sandık idaresi tarafından taleb edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuni
ye dairesinde tanzi..-n ve berayi teblii mübaşirine tevaian tarafınıza gön • 
derilen ödeme emri zahnna mübaşirinin vennit olduğu meıruhatta mez -
lcUr mahalde ikamet ebnediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı mu!c
taziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği tekarrür etmiı olmakla tarihi 
ilindan itibaren 934/6320 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkure 
zarfmda icranın durmaunı mutazammin tifahi veya tahriri olarak bir iti -
ruı kanuni aerd veya borcunuzu eda eylemedijiniz takdirde müddeti 
mezkUnnin hitamını müteakib berveçhi taleb merhun mücevhcratınmn 
paraya çevrilmesi hususundaki muamelab icraiyenin cıyab:nızda infazın.\ 
İptidar kılmacaiı malumunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliii 
makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilinen teblii luluur. (8844) 

Mukaddema Beylerbeyi Çengelköy caddesi 42 numaralı hanede mukim 
iken halen ikametgahı meçhul bu1unan Adil oğlu Cemal Adile: 

ISTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetmck suretile mezkur Sandık idaresinden 

13. 4. 1930 tarih ve 36349 numaralı senet mucibince istikraz eylediiiniz 
22 liranın tesviye edilmemesi hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde 
dokuz faiz ve yüzde üç komüsyon ve faiz ve komüsyon ve masarif yeldl· 
nandan yüzde iki buçuk muıun le vergisi ve masarifi icraiye ile maan 
tahsili hususunun lemini zımnında merhun bulunan bir pırlantalı yüzük 
1 altm korcJon, 4 altm halka ic:ra ve iflas kan.ununun 145 inci maddeıine tev• 
fikan paraya <".evrilm .. si için dair"'''e müra,.aatta bulunan alacaklı me::kur 
Sandık idaresi tarafından ta eb ed"lmc i Ü7erine olbaptaki maddei kanuni
ye daireı nde t:uızim ve berayi tebliğ miibaıirine tevc!ian tarafınızı. gön • 
derilen ödeme emri zahn1'a ~iib •İ inin vermiş oldu!u me,ruhatta mez • 
kUr mahalde ikamet etmediğiniz bildin!mit olmaıma mebni tebligab muk· 
taziyenin .bir ay müddetle ilanen tebliii tekarrür etmiı olmakla tarihi 
ilandan itibaren 934 4375 dosya numaraaile müddeti muayyenei mezkure 
zarfında i::ranm durmasını mutazammin 1ifahi veya tahriri olarak bir iti -
l'QI kanuni aerd veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti 
rrezktlrenin hitamını müt .. nkib berveçhi taleh merhun mücevheratınmn 
paraya çevrilmesi huıusundaki muamelah icralyenin aıya'bınızda inf azm:ı 
lpticlar kdınacalı maltimunuz olmak ve 1Ma huıutaki ödeme emriain teW.iii 
makamına kaim bulunmak uent keffiyet ilinen teblii kılmır. (1843) 

Mukadema Aksaray Yuıufpafa Arab Manav ao. 8-8 numaralı banedo 
mukim iken halen ikametp!u meçhul bulunan Kerim ef. kerimeli Adileye 

ISTANBUL
0 

IKlNCl iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet Sanclıiına rehnetmek ıaretil• mezk\ır Sandık idaresinden 

9. 10. 1929 tarih ve 30233 numdah aenet mucibince iıtilau eylediiiniz 
95 liranın tesviye eclilmemeai buebile mebliiı mezbur borcunuzun yüzde 
dokuz faiz ve yüzde üç komüsyon ve faiz ve komüsyon ve muarif yeldi· 
nundan yüzde iki buçuk muamele versisi ve muarifi icraiye ile maan 
tahsili busuıunun temini ammmda merbun bulunan bir pD'lantab 
dal iğne icra '" if1b kanununun yüz bk bqinci maddesine teY • 
ı=kan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alac:akb muktİI' 
Sandık idareai tarafından taleb edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuni
ye dairesinde tanzim ve beraJ'İ teblii mübatirine tevdian tarafnuza ıön • 
derilen ödeme emri zahnna mübqiriııin venniı olduiu mqruhatta ~ • 
kur mahalde ikamet .tmediiiniz 'bildirilmit olmaama mebni ~eblipb mak· 
taziyenin bir ay müddetle ilinen tebliii tekarriir etmit olmakla tarihi 
ilandan itibaren 934/3189 dosya namaruile müddeti maayyenei makan 
zarfında icranın durmaamı mutuamnüa tifahi veya tahriri olarak bir iti • 
razı kanuni aerd veya borcunuzu eda eylemediliniz takdirde müddeti 
mtzkiırenin hitammı müteakib beneçhi taleb merbun mücevh~tınmn 
paraya çevrilmesi busuıundaki muamelab icraiyeniıa gıyabnuzda iafurna 
.jptidar lulmacağr malümunuz olmak veba huıustaki ödeme emrinin tebliii 
makamma kalın buluıpnak üzere keyfiyet ilinen teblii kıbmr. (8842) 

Mukddema Caialotlu ~ caddesi 20 numaralı hanede mukim 
iken halen ikametgahı meçhul bulunan Haydar B. otla tüccar Hikmet beye: 

ISTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetmek aaretile mezkar Sandık idareaind:m 

2. 3. 1933 tarih ve 59939 numanb aenet mucı"binc:ıe iatikru eylediliniz 
80 liranın tesviye eciilmemeai baM'bile mebJaiı mabar boı-canuzun Jiizde 
dokuz faiz ve y\i3de üç komüayon vs faiz ve komisyon ve muarif ,.ekü• 
nundan yüzde iki buçuk muam~le vergisi ve masarifi icralye ile maan 
tahsili hususunun temini mnmnda merhun bulunan iki l'Oza putatif, bir 
çi!t roza kiipe, bir roza itne, bir pırlanta tek tat yüzük, bir elma.& 
aHt, bir altın kordon, icra ve ifllı kanununun 145 inci maddesine te• • 
fikan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta lMılunen alac:akb mezldi." 
Sandık idaresi tarafından taleb edilmeai üzerine olbaptaki maddei bnuJUa 
ye dairesinde tanzim ve berayi teblii mübaıirine tevdian tanfımza sön • 
d::ıril .. :-ı ödmıc emri zahnna mübatirinin vermiı oldutu 11''" "".; .,-p•-~· r 
kur mahalde ikamet etmediğim bildirilmit olmasına mr menıubiyel'" 
~iyenin bir ay m6ddetle ilinen tebliii tekarrür etmş b anneniıı 
ilandan itibaren 934/ 6471 d0979 numaraıile müddeti ı v~ d , f' hl" 
zarfında icranın dunnuuu mutazammin tifahi veya tal!' a ın ~ lU1't& 
razı kanuni aerd veya borculluzu eda eylemediğiniz ı1eye nıa 0 

mezk6renin hitamını ınüteakib berveçhi taleb merh'ibafaza ve idaJll' 
paraya çevrilnıeıl huıuaundald muamellb ieraiyenin 
lpticl1r lahaacaiı malGnnnms olmak ve 1"a h11natald 



1 -
•!< 
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Devlet Demir yollar• ılanları J P · •,~-------·Yeni çıktı--------.., 
Deni zy o c la rı DUn ve yann tercüme kUlliyat:nın 19 uncu •• , ••• 

\/1/935 tarihinde ekıiltmeai yapılacağı ili.n olunan Demir • Os-

:li köprüsü ,artnamesinde fenni ahkam aynen baki kalmak prtİ· Acc:t!nl EK~k: EK~p~raş\ ilim ve F el sele 
ıumi ve mali hükümleri yeni {2490) No. lı kanuna göre değitti ı eı.4236~ - ~ırkecı Mühürdaflaı.k Moritz Sch/ıck - Hilmi Ziya 
ştir. Yeni tekilde yapılan ıartnameler Ankara ve Haydarpaşa ••-- Haıı I"elctor 2274ü Fiytaı 30 kuru,, da{lıtma yeri "VAKiT,, matbaaal 
!lerinde evvelce ıartname almıı olanlara bedava verilecektir. Ye· 1 rabzon Yolu Ankara vaddeti. lıtanbul-Telefon 24370 
:ı şartname almak istiyenlerin bet lira olan f&rtname bedelini öde· ANKARA vapuru ı lkincika • 

ri gerektir. nun SALI günü saat 20 de Ri-
{öprünün ketif bedeli 100.000 lira olup eğreti güvenme miktarı zeye kadar. (8810) 

liradır. 

·eni tekilde yapılacak münakasa 16/ 1/ 935 tarihinde saat 15 df 

•ada Yol Dairesi binasında toplanacak komiıyonca yapılacak· 

rfların aynı gün saat 14 e kadar komisyona verilmi! olması li 

. Taliplerin fenni ehliyet ve malt iktidar vesikalariyle 2490 No 

mun dördüncü maddesindeki maniler olmadığına dair bir be

meyi komisyona verecektir. {8755) 

l / 1/ 1935 gününden bat1amak üzere; Devlet Demiryolları ambar 

anda, rıhtım ve limanlarında çalıtma saatleri dışında yapılmas 

Aydın mahkemeleri b~yaz • 
ganlığından: 

Mukddema Haliçfeneri Tabtaminare mahalleai Sadrazam Alipaf& cad· 
deai 56 numaralı hanede mukim iken balen ikametaüu meçhul bulunan 
Abdülkerim efendi kerirneti Fevziye hanıma: 

JSTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 

tenilecek doldurma ve boşaltma işleri için artık çalışma ücreti ola 
if rak bir1cişiden alınacak para (250) kuruttan aıağı olmamak ,artiylr 

Aydında doktor Mithatm, ka • 
rısı mütegr..yyip seza aleyhine Ay 
dm hukuk mahkemesine açtıiı 
botanma davasının yapılan tah • 
kikat ve muhakemesi sonunda 
Türk kanunu medenisinin 131 ve 
138 ci maddelerine tevfikan karı 
kocanın 15/ 12/ 934 tarihinden 
muteber olmak üzere boşanmala
rına ve 1887 kurut mahkeme mas 
rafının müddeaaleyhe aidiyetine 
karar verilmittir. Bu ilin tarihin
den itibaren on bet gün içinde Se 
7anın ma1'kem~den ilam suretini 
alarak davayı temyiz etmediği 

takdirde hoıanma hiikmünün kat 
iyet kesbedeceği tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. e 

Emniyet Sandığına rehnebnek ıuretile mezktr Sandık idaresinden 
1. 5. 1933 tarih ve 61759 numaralı aenet mucibince iatikraz eyledijini% 
13 liranın tesviye edilmemeıi baıebile mebliğı mubur borcunuzun Jizde 
dokuz faiz ve yüzde üç komüıyon ve faiz ve komüıyon ve masarif yeldi
nundan yüzde iki buçuk muamele vergiıi ve masarifi icraiye ile maan 
tahıili huıuıunun temini zımnında merhun bulunan bir çift roza küpe, iki 
roza iğne icra ve ifliı kanununun yüz kırk betinci maddeıine tev • 

fika~araya çevrilmeıi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur 
Sandık idareai tarafından taleb edilmesi Üzerine olbaptaki maddei kanuni• 
ye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gön • 
derilen ödeme emri zahnna mübaşirinin vermit olduğu meıruhatta mez • 
kur mahalde ikamet ebnediğiniz bildiri!mit olmasına mebni tebligab muk· 
wiyenin bir ay müddetle ilanen tebliği tekarrür etmit olmakla tarihi 
ilandan itibaren 934/ 7762 dosya numaraıile müddeti muayyenei mezkBre 
zarfında icranın durmasrnı mutazammin tif ahi veya tahriri olarak hir iti • 
razı kanuni ıerd veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti 
mezkurenin hitammı müteakib berveçhi taleb merhun mücevherabnızrn 

paraya çeTrilmeıi huıuıundaki muamelatı icraiyenin gıyabmız:da infazına 
iptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu huıuıtaki ödeme emrinin teb~iii 
makamına kaim bulunmak üzere- keyfiyet ilanen teblii lalmır. 

Ü ıton ba~ına ayrıca (50) kuruş alınacaktır. Fazla malfunat için istasyon 

n lara müracaat edilmesi. (8750) 

·31/12 934 gününden ıonra yeni mesajeri tarifesi batlıvacakbr 

• Yeni tarifede 30, 35 •e 45 kiloluk oaıçalar için de ayrı ücret vardır. 

a Uctctlerde kesirler beş kuruta yuvarlatılmııtır. Fazla tafailat için lı 
tasyonlara müracaat edilmelidir. (8749) 

(8840) 

Dlln ve yann 
Tercüme külliyab 

Sayı: 11 

Sahhk atsa .1 1 11111 

Sel inik 
~•~m 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

GORiO 8ABA 

Mamıaraya ka111 Salacak it • 
kelesine ve tramvaya bir dakika 
mesafede ıanatoryom villa ya • 
pılmağa müsait her tekilde ifra
zı mümkün fevkalade güzel bir 
arsa acele aatılık Doğancılar Ka
sap sokak Ali Nazmi Beye mü • 
racaat. 

-idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
TUrklyedekl Şubeler: 

H. de Balzak 
lstanbuJ, (Galata Yeni - Cami) Haydar Rif at 

ZAYl • lzmlr, Mersin · 
370 sayıta 100 Krş. Galatasaray lisesinin birinci 

deVTe üçüncü ıınıf mdan almıt ol· 
duğum 929 tarihli tastiknamemi 
aayi ettim yenisini alacaiımdan 

Vunanfstaıidakl Şubeleri : 
Daıtııma Yeri 

Vakıt 1 tanbul 

eskisinin hükmü yoktur. 

SelAnlk. A Una. Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

1194 Hikmet 
~~~~!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(il .hı inci Ttıırln ıtst *".>.WlMdıuı beri ıu.ı U.> or.) l!!l!!ll!l!!!!:!!!!!llm!lml!!!!!!!!!il!!l!!!l~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!~!!!!!!!~!!!!!!!~!!ll!!!!!!!!!!=ıı!!l!l!~~l!ll!l!m!l!I-

Öz Türkçe 'ICartılıldar ---
lstimdad (etmek), 1. Sığınmak 

(1Itica man.) 2. Yardım istemek. 
istimlak (etmek), 1. A1rver

me k, ahvinnek, 2. Benimsemek, 
3. '""ilenmek (Sahip çıkmak 
ın ' 4. 1ğelemek. 

-: mrar, 1. Bir düzüye gitme, 
2 'ınan1a, 3. Kesilmeme 4. 
s , 5. Sürüp gitme. ' 

• f mrar etmek, 1. Sünnek, 2. 
sr ;') gitmek. 

ls'inaf (etmek), 1. Baştan ba.ş
l? r.,.,k, 2. Bozdunnak istemek, s. 
Yeı'den başlamak. 

t stinas, 1. Al:şkanhk, alışma, 
2. f\·sinme (Ehhleşme man.). 

htinas etmek, 1. Alışmak. 2. 
'A y·nmak, 3. Denemek, 4. Dölen
m ,, 5. Evsinmek. 

t f nas etmif, 1. Alıskan alış • 
~ , 

km 2. öğür. 
htinad, 1. Ardılma, 2. Arka bul

m:ı ~. Dayanma, 4. Giiven. 
t.:; ~in ad etınek, 1. Arlmlannıak 

' 2 · rka vermek, 3. Bel bağlamak 
4 ' yanmak, 5. Güğenmek, gü : 
v · ·ek, 6. Koc:mak, 7. Söyken. 
rn ı 8. Söykünmek. 

• ~ · inatgah, ı.. Arka, 2. Basııığ, 
-~ •• ., ·anç, 4. Dıremec. 5. Güvenç, 

~ lralan hatıralan7· fı:ıvnn, 8. Dayanç. 
Lft llailcadele de ~O Tutamak, 
~ etmek), 1. Anl~l • 

tna.a1 btildll ll.nnak, 8. Sezmek, 4. 
Dl'.i'sa _....Tür~ 
dld lltllıim inkdaplar 

lı ft halifeliii i 
..... llrlWrW 

lıtinkaf (etmek), 1. Baş çevir. 
mek, 2. Çekilmek, 3. El çekmek, 
4. Geri dönmek, 5. İstememek, 6. 
Yüzün dönmek. 

lıtinıah (etmek), 1. Almak, 2. 
Benzerini çıkarmak, 3. Geçirmek, 
4. Göçürmek, 5. Yazmak. 

istintaç, Son çıkarma. 
istintaç etmek, Son çılmrmak. 
istintak, 1. Sorağ, 2. Sorak, 3. 

Sonığ, soruk. 

istintak etmek, 1. Sorguya çek
mek, 2. Söy1etmek. 

istirahat, 1. Dinleniş, 2. Yatı 3. 
Dinlenme. 

lıtirahat etmek, 1. Dinlenmek, 
2. Eğlenmek, 3. Sekilemek, 4. Se· 
kilenmek, 5. Yorgunluk almak. 

İstirahat mahalli, 1. Dinlek (f s
tirahat yeri ve zamanı man.) 2. 
Eğlek (Mcks, tavakkuf yeri rnan.) 

lstirca (etmek), 1. Yakannak, 
2. Yah•anuak. 

istirdat (etmek), 1. Geri al • 
mak, 2. Geri istemek. 

lstirha, 1. Gevşeklik, gevşeme, 

istirham, 1. Umuç, 2. Umunç, 
8. Yakarış, 4. Yalvarış. 

istirham etmek, 1. Ay:ığrna 

düsn ek 2. Yn'l\awnk, 3. Yalva • 
rarak dilemek, 4. Yalvarıp yakar • 
mak,5. Yalvarmak. 

lstirkap, Çek~eme. 

lıtirkap etmek, Çekememek. 

Öz Türl<ce l<are1l11clar 

istisna (etmek), 1. Konurmak, \ istizan (etmek), 1. Danışmak, 
2. Koparmak, 3. Kökünden kopa- ı 2. İstemek (Bırakılmasını ~) 3. 
rıp çrkannak, 4. Kökünü kazı- Sonnak, 4. Tanışık etme (lstışare 
mak, 5. Sökmek, 6. Tepelemek, 7. m~n.) k 

2 
K lkı 

8 Yok etmek. ısyan, 1. Azgınlı , ·.. a ş, . 
Koskolan, 4. Yazık (Gunah, ma -

latisgar (etmek), 1. Az bulmak, 
2. Azımsamak, 3. Gücürgenmek, 
4. Küçük gönnek, 5. Küçiiklemek. 

istiskal etmek, 1. Ağırlanmak 

'(Bir şeyi fazla pahalı veya ağır 
saymak mnn.) 2. Yüksünmek 
(Ağrr yük s.-ıymak rnan.) 

lstitare etmek, 1. Danışık et-
mek, 2. Danışmak, 3. Tanışık, 4. 

Uylamak, uylanmak, 5. Uylaş -
mak. 

lstişhat (etmek), . Tanık tut • 
mak. 

lstişmam (etmek), 1. Kokla • 

mak, 2. Koku almak, 8. Koku duy
mak, 4. Sezmek. 

lstitaat, 1. Elden ·gelme, eli yet
me, 2. Gücü yetme, 3. Yeterlik, 
yetim. 

lstitale, 1. Uzadı, (Bunun bir 
uazdısı var). 2. Uzama, 3. Uzan -
tı. 

İstitrad, Söz arasT. 
lstirdaden, 1. Aralıkta., 2. Sıra • 

sı gelmişken. 

istizah (etmek), 1. istemek, 2. 
Sorgulamak, 3. Sorguya çekmek, 
4. Sonnak. 

siy et man.). 
isyan etmek, 1. Azmak, 2. Baş 

kaldırmak, 3. Bctermek, 4. Boyun 
gennek, 5. Dirk:Jmek, 6. Kayna • 
mak, 7. Ü znemek, 8. Ayaklan .. 
mak. 

lşaa, Y a.yına. 

lşaa etmek, Yaymak, 
t,'al (etmek), 1. Parlatmak, 2. 

Tutuşturmak, 3. Yakmak, 4. Yul
butınak. 

tşaret, ı. An, 2. Bel (Bel ko· 
mak.) 3. Belgi, 4. Belik, 5. Be1lik, 

6. Çetek, 7. Em, 8. lm (Panıla ve 
haber man.) 9. Kertik, 10. Tam • 
ga, 

l~aret etmek, koymB!k. 1. Bilgi

lemek, 2. Çentmek, 8. En vurnıak 
4. Göstermek (El ile, göz ile, kaş 
ile birine veya bir şeyi iAAret et .. 
mek rn;m.) 5. İmlemek, 6. Kert -
mek, 7. Daın~alamak. 

işaretleşmek, 1. lmleşmek, 2. 
Salışmak 

işaret kulesi, Kargu 
işba, 1. Biikütme, 2. Doğunna 
işgal {etmek). 1. Alıkoymak 

2. Çalıştırmak, 8. İşte bulundur .. 
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