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- urdun Yüksek Korunması Üzerinde Görüşmeler . ., 
Fransa ile ltalqa eğer 1 

anlaşamazlarsa .. 
Bitler rejimine mücadele açan 

ihtililciler Almanyaya girmiş! 

Fransay~a Rusya, küçük itilaf ve 
Türkiye arasındaki iyi münase-

betler bozuımıyacak 
--~~~----~~-

Niçin anlaşa
mıyorlar? 

Fransa ile İtalya arasında yapılmak. 
ta olan konuımalardan bu güne kadar 
'beklenen anlaıma Ç'ıkmamı§trr. Onun i· 
çin Fransız Hariciye Bakanı Lavalin bu 
anla§maya bağlı olan Roma gidi§inin 
&eri kalacağı anla§ıhyor. Çünkü sekiz 
aün sonra Cenevrede ulus~ar kurumu • 
ıı.un toplantısı vardır. Ayın on üçüncü 
günü de (Sar) da Plebisit yapılacak • 
br. Böyle eünlerde Lavalin Rornaya gi. 
demiyeceği besbellidir, 

Gerek Fransızlar, gerek halyan1ar 
Roma konu§malarının uzayıb gibne • 
sinden oldukça sıkılıyorlar. Bununla 
beraber gene umutsuzluğa da dü§mÜş 
görünmüyorlar. Böylelikle (Su) İ§leri 
bir düzene girdikten sonn Fransız • 
İtalyan anla§rna İ§lerinin yeniden ele 
ahnabileceğini göstermek istiyorlar. 

Bize kalırsa Fransa ile ltalya ara • 
amda (Sar) plebisiti olub bibneden bir 
an!aşma ya-:>ılamazsa ondan sonra bu 
anla§ma daha çok güçleşir. (Sar) da 1-
t.Jyaıun yardım edebileceği bir s!1'ada 
Fnmaa bU devletin birtakım dileklerini 
onayamamıt (kabul edememi§) ise bu 
lt!er olub bittikten sonra hiç onaya • 
mıyacak Jemektir. Bu bakımdan Fran· 
sız • İtalyan anlatması ltalyanlarm uy· 
salhk~anna, e5ki antla§malarm bozul -
masmdan vaz geçmesine kalmış deni • 
lebilir. 

Fransanm istediği nedir? İtalya ne 
yapmak dü§üncesindedir? Aralarında 

ne gibi bir aynlık vardır ki bir,eşmele
rine engel olan şeyleri ortadan bir tür
lü kaldıramamaktadır? 

~ 
-:f 

Bay Laval 

Paris, (Fransızca htanbul) -
"Echo de Par is,, gazetesi diyor ki: 
Fransa ile ltalya arasında cereyan 
eden konuşmalarda bir anlaşma 
olamazsa bundan do]ayı Fransa 
ile Rusya, küçü•k iti1lf ve Türkiye 
devletleri arasındaki iyi münase
betler bozulmıyacaktır. 

Parİı, 1 (A.A.) - Drşarı işleri 
bakanı Bay Laval dün gecee İtal
ya elçisiyle uzun uzadıya görüş· 
müştür. Konuşma hakkın:Ja hiç 
bir haber ahnamamı~sa da Fransa 
ile İtalya arasında yapdmakta o
lan görüşmelere dair olduğu şüp
hesizdir. Bay Lava] balya elçi
ıinden sonra Sovyet l:üyük e~çisi 
Bay Potemkini ve daha sonra da 
Avusturya orta e1çisini kabul et
miştir. 

Paris, 1 (A.A.) - Sa1ahiyettar 

Führe1'e yaklaşılmıyor; Sosyalist fırkasile Bitler arasında 
boşluk açılmış; tevkifler oluyor, tasfiyeler ~apılıgor .. 

fak at, kimse bir şey bilmiyor 
--~--~--~~~~~~~~~-r 

Troçki 
Son had;seleri 

nasıl karşılayor? 
Paris, 1 (A.A.) - Troçki, Ki

rof'un öldürülüşüne dair olan it· 
hamname hakkında yapılan bazı 
tefsirleri reddetmek için matbua
ta dem:ştir ki: 

"ferdi tethiş usulüne müracaa
tı, Marks:st olduğumdan, amele 
menfaati görümünden daima red· 
dettim. Bu usulü kat'i surette ten

kit için muhtelif lisanlarda yazıl
mış yirmi, otuz makalem vardır. 

Bu düşünce ve görüşümü şimdi de
ğiştirecek hiçbir sebeb ycktur.,, , ....................... -... ···-··-· ... --····· .... , 
n Yiik~~k-;·iiii.~i;·~ n .. .. 
~İ meclisi toplandı ~~ 
~ Ankara, 1 (A.A.) - Matbuat u· H 
:: mum müdürlüğünden tebliğ edilmi§· i! ·= •• 
:5 tir: Ji 
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Bay Brakner Bay Ribentrop 

Jurnal gazetesinin Berlin mu-, Hitlerin iktidar mevkiine geç-
habiri yazıyor: mesinden iki ıene ıonra ihtilaliıa 

Almanlarca büyük bir eğlence bitmemiş olduğu, hele 30 Haziran
bayramı olan Noeli, bu yıl birçok da geçen kanlı vakadan sonra 
aiieler tasa içinde geçirm·tlerdir. memleketi bir anarşi iç:nde gös
Çünkü bu ailelerin reisleri, polis teren türlü tekillerle devam ea:ğl 
tarafından alınıb götürülmüıtür. görülüyor. 

Nasyonal sosyaliat fırkasında Hifer ne istiyor? Bize i'i:i~l 
ve fırkanın muhtelif teşekkü'1erin- olan itler hakkrn·1a daima kendi
de yapılan tasfiye buna ıebeb ol-
maktadır. (Di'ft.mı 10 n~u sa.> ıfnııın 4 Onrtl 1111yrfamn ii kanı Harbiye Reisi Marefal de bu • 15 

ii ~unduğu ha1de, Yüksek Müdafaa ii ---·---------------------------
f~ Meclisi adı ile 29.12.1934 de mutat ii Bu nasıl ıŞ ? 
i! sonbahar toplantısına ba§lıyarak ji 
g yurdun yüksek siyasa ve korunması :i 
ii üzerinde görüşmelerden sonra şu • !f 
5! batta toplanmak Üzere 1.1.1935 de ii 
ij dağı!dL İi 
..._ ............ - ................ --...... ---..... ...... _ı •····················································• ffutUl1lUlllll1111111UllllUllllrt11111111UNlllH'11111hlllUllllUllll*llllU11111WllfMlhnııııuıı11mını 

mahafiJde söylenildiğine göre, 
Fransız .. İtalyan konuşmalarında 
tadilatçılık değil, bilakis a'la.kadar 
memleketlerin istiklal ve tamamh
lığına r:ayet meselesi mevzuu hah 
ıo1muştur. 

Yunanlılar bir Türk 
köyünü basmışlar! 

Türk mektebinin kapısı ve camları kınlm1ş, 
camideki halk sopalarla dövüp yara'anmış? 

"Trakya,, arkadaşımrz diyor ki: 
1 

Fransa ile ltalyanm Üzerinde bir 
türlii anlafamadıklan belli baslı sorak 
(= mesele) Avusturya İ§İcfü.. Gerek 
Fransa gerek ha!ya Avusturyanın ba-
11bot ( = müstakil) yaşamasını pren • 
ıih yönünden biribirilerine karşı ona • 
yorlar, ancak bu prensibin yürümü ( = 
tatb:ki) yolunu ararken biribirlerinden 
aynhyorlar. 934 Büyük bir hava zaferile ka»andı 

İskeçede çıkan türkçe "Trak • 
ya,, arkadaşımız, 28 kanunuevvel 
t.ar'hli sayısında inanmak isteme
diğimiz bir haber veriyor. Dostu -
muz Yunan hükftmetinin bu ha -

27-28 ilkkanun cuma akşamı 
idi, bir telit hasıl oldu. Jandar .. 
malar otomobillerle gidiyorlardı. 

Soruıturmağa başladık. Hamitli • 
de muhacirlerle Türkler arasında 
bir vaka olmuş, belediyeden bu • 
raya ,.Türkler iki Rum öldürdü,, 

Fransanm istediği şudur: Avustur • 
JaDm kendi başma huynık bir uluş 
(= devlet) olduğunu kestirmek ( == 
tayin etmek) için yapılacak antlaşma
n Fransa ve ltalyadan ha§ka Alınan .. 
Ya. Macaristan, Yugoslavya, Çekoslo • 
~va, Romanyanın da girmesi. 

İtalya buna karşı geliyor: "Bu an • 
laşınaya Yugos!avya ile Cekoslovakya 
girsin. Bunlar Avusturya ile sınır kom
ıusudur. Romanya ile Awsturya ara • 
smda bitişik smır olmadığı için bu ulu. 
fa böyle bir antlaşmada yer vermek 
doğru değildir.,, diyor. 

ltalya bu sözleri bir politika manev· 
1'811 çevirmek için ıöv]üyor. Onun bu 
sözlerle varmak istediği amac (= he • 
def) küçük anlaşma birlilYini daiht • 
nıakbr. Yugoslavya, Cekoslovakya, 
Romanyadan ayn olarak Avusturya ü
zerinde yanıfacak antlaşfl"'a"a ~irecek 
olurlal"sa kür.ük anla"ma birl;ğinin si • 
Yasal (= siyasi) varlığı bozu~mu§ ola • 
c:akbr. 

Kürük anl11-ma idnde olan Üc uluş 
(Yu ... o"llavva. Cekoslov"'k·ra. Rom!\n _ 
Ya) bu manevravı f'Ör~i;kte..; ir;., 1'ıP. • 
heneer!Jt ııe"lc>ri .. r uiik<1eltrni~Jerd:r. Bu 
Aeler "'im Mn"Mnm:,~t!ft avnl ..... a • 

0sım US 
<Devamı 2 ncı aa_ş_ıt_a_nın.--s tincll .Utununcla, 

Bir tayyare cenuh kut
bunun üzerinden geçti! 
. - n 
~. 

Cenub kutbunu geçen tayyarecı 
ile makinist 

1914 new?li fen alemine yeni ve mÜ· 
fnm bir ke§İf bırakmı§br. Lenkolin E~s
vortun tayyaresi ilk defa noel gecesi 
cenup kutbunun üzerinden geçmiı bu
lunuyor. 

Bundan bir müddet evvel Lenkoln 
ile makinisti Bert Bal§en bu cesura • 
ne işe te~ebbüı ehnişler, fakat muvaf
fak c)arnamı§lardı. Son noel gecesi bu 
mühim hareket büyük bir muvaffaki -
yetle neticelenmi§ bu suretle Graham 
topraklarında bulunan DesQsiyon ada
sını a~tı yüz mil uzaktaki Horn burnu 
ile Yeni Zeland adasına bağlamak ka • 
bil olabilmiştir. 

Tayyare, cenub kutbunu Yeni Ze -
lunttan ayıran Ros denizinin en uç Jn. 
yrlannda yere inmi!}tir. Desepsiyon a -
dası Ros de,.,Hnden iki bin yedi yüz 
mil yani 4350 kilo:netre uzaktadlt". 
Tayyare bu mes~."cyi yirmi saatte al • 
mış ve pek tabii bir vaziyetle balinalar 
körfezinde yere inmi~tir. 

Tayyarede dör~ bin mil gibnek için 
benzin ve üç aylık yiyecek vardı. 

Nihayet, Lenko'n i!e Blaşen Latin 
Amen1mnrn cenub noktasmı, vaktile 
Skot, Sakleton ve Amundsenin seva • 
batJerile şöhret bulmuş olan tooraklara 
bağlamak zaferini kazanmqlardır. 

diseyi şimdiye kadar elbette öğ • 
renmiş ve mesullerini şiddetle ce 
za1andrrmrş olacağım umuyoruz 
ve bizi tatmin edecek olan bu ne
t~cenin bildirilmesini bekliyonız. Dt>vamı 9 anm ıı:ı.\·rfl!.,m t tıııdl slltuııwıda), 

Tali kuşu kimlerin 
başına 

Yilba§t piyanhosu talilerinclen 
Olga, bakkal 

kondu? 

birkaçı: M ehmed, Beço, 
Niko, Mustala. 

,(Yazısı 3 üncü sayıf ada) 



.. ~ .... ~ 
eı!!!!!!!! ı - KU.t<U.N ~ ııuncıkanun W.>.J 

• • 
nıçııı 

andlaşmaSı 
bozulmuş? 

Fransız deniz bakanına göre 
.............. ı:mıı:ııım .. aıı: .. ıımı ................. .. 

1 
Amerika 

Ordusunu ve donanmasını 
kuvvetlendirecek 

--= 

mücadelesi 
Ankara, 1 (KURUN') - Çe -

k'rge mücadelesi hakkında tet • 
kiklerde bulunmak üzere Suriye· 
ye giden Ziraat Genel Müdürü 
Bay Tevfik Özer geldi. Duyduğu
ma göre Smrr birliği devletler a
rasında çe!{·rge mücatlelesi için 

1923 yılında yapılan an!aşmayfa 

kurulan ulu'1.ar arası çekirce ha· 
berleşme ofisi çalışmasından mü· 

him faydalar almmı~tır. Kom • 

şularmıızm topraklarından ço • 

ğunda çekirge bitmiştir. 

Paris, 1 (A.A.) - Bahriye Ba
kam bay Pietri, Vaşington antla§· 
masının Japonya taraf mdan fes -
hine da·r 0 Entransijan,, gazete -
sine şun!arı söylemiftir: 

naenaleyh Fransanm da kabule
debileceği bir program hazırlan
mıı olsaydı son Londra konUf -
malaı·ıru zaruri .olmıyan teteb -
büslerle bozmak manasız olurdu. 

Vatington, 1 (A.A.) - Japon
yarun Vat~ngton ant!qmasmı boz • 
ması yüzünden Bay Ruzve:t:n er· 
du tahsisatının 445 milyon ve do
nanma tahsisatının da en aı:.ğı 
100 milyon arttırılmasını kong•·e
den istiyeceği bildh·ilmektedir. 

Iran Dışbakanı 
An~arada 

An!{ara, 1 (KURUN - Iran 
Dışbak1m bu sabah geldi. lstas • 
yonda bay Rüştü Aras, ve Dış iş
leri Bakanlığı büyükleri tarafın -
dan kar~ılanclı. e1.:ıkana hususi 
kalem müdürü He İran Dış me -
murlarından Behnam refakat et -
mektedir. 

Ankarada kar 
An~tara, 1 (KURUN) - An. 

karada dün ak~e.~ başlıyan kar 
arahkh clarak bütün gece devam 
etm ·~tir. Bu sabah Ankara ve ~eV'· 
rcs:ntle karın toprak üzer;ndeki 
ka~mlığı 4 santiu:e!reyi bulmuı -
tur. Hava tazyiki An.karada rnn 
bir gün İ~·n~e be~ milimetre di:~· 
mil§tür. Dü!Uklük h5.li devam et • 
mekte:.lir. 

"- Hüldlmet ve parlemento 
bu antlaşmanın yarattığı vaziye~ 
ile me~gu] oluyordu. On beı aene 
için 1922 de imznhmmış olan bu 
antlqma 31.12.1934 de imzalı • 
yanlardan biri tarafından fe~he • 
dilmezse kendiliğinden uzayıb gi
decekti. Japonyanın fesih hak • 
kmdaki tebligatı bunu halletmiş 
oluyor. 

Hükumeti me§gul eden keyfi. 
yet şuydu 1923 de Fransız parle
mentosu bu anla§ınayı tasdik e • 
derken hükUmet buiıun yenilen -
miyeceğini temin etmişti. Onun 
içindir ki Londra konuşmalarım 
büyük bir d'kkatle takib ettik ve 
Fransamn alabileceği vaziyeti 
düşündük. Ancak ,urasrm da u -
nutmamak liznndrr ki, Fransa 
ya antla§manın hükümlerinin ta
dil etf rerek bunlardan kurtul -
mak için 31.12.1934 den sonra da 
imkanlar vardı. 23 üncü madde 
heran hunu y4pmamıza müsaittir. 

Lendrada temmuJda yaptığı • 
mız sa.mimi gÖrü§meler Fransa 
ile lngiltere arasnda tam b:r an. 
la§ma o~duğunu göstermiştir. Bi • 

Fransız - Alman 
dostluğu 

Berlin, 1 (A.A.) - Propagan
da bakanı Bay Göbelı neşrettiği 
bir beyannamede diyor ki: 

Sar me•e?esi halledildikten son 
ra büyük Fransız milletiy'le haki
ki ve devamlı bir barıt kuracağrz. 
Her iki taraf iki komtu v~ aynı 
haklara aahib iki ului sıf atiyle ~u 
noktada anla§acakiardır ki bütün 
Avrupanriı ökonomi ve sıyasa dü
zelmesi Fransız. Alman münase
betlerinin dostça ha!line bağlıdır. 

Necati merhumun ölU· 
mUnUn yel dönUmU 

'A 1 . ( nxara, 1 A.A.) - Eski Maa-
rif Bakanımız NecaHnin ölümü
nün yıldönüİnü ao1ayısiyle mer
hılmun Cebecideki mezarında. bu
gün bir ihtifal yapıbJ§tır. 

Sarda yeni bir hadise 

Saarbruk, l (A.A.) -Dün ge
ce nazilerin her zaman gittikleri 
bir kahveye dıtardan otuz ,kadar 
tabanca atılmıştır. Zabıta bu gibi 
hadiselerin tekerrür etmemesi i . 
çin gece devriye gezilmeiline ka • 
rar vermiıtir. 

Vaşington antlatmaımr el b!r -
liği ile bozmak için Japonyanm 
yaptığı teklife gelince, bu antla§ -
maya karşı ötedenberi açıkça 
gösterd'ğimiz isteksizliğin ıel:ep
Ieri Japonlarınkinden büsbütün 
başkadır. Japonlarla birletmit ol
saydık bu bir takım anlaşama • 
mazlıklara yol açardı ki İtalyanın 
muhte':Del bir reddi bu anla~a -
-Jtamazlıklan derin!eşf rirdi. Bi • 
:dm gibi İtalyanlar c!a Vqington 
antlaşmasına riayet etm:şlerdir 
ve kend'lerinden hiç bir-şikayeti
miz yoktur. Bu antlaşmanın ipka· 
srnı imkansız kılan sebeplerin 
başlıcası Almanyanın deniz silah· 
larında İ§e karışmtf olmasrdll'. 

ilkbaharda yeni konuımalar 
başlıyacaktır. Her an olduğu g ·bi 
gene sulha hizmet etmek isteğiyle 
Londraya ~ideceğiz. Ancak Fran
sanm gÖrÜ§Ü tudur ki, biz ancak 
Va~ington antlaşması prensiple .. 
r · ni esaslı bir surette deği,tiren 
bir anla~maya girebiliriz: "Yeni 
dıtan tartlar yeni bir antlatma 
ister.,, 

Bay Çaldarfsln Elen 
uluauna beyannamesi 

Atina, 1 (A.A.) -Yılbel§ı mü
nasebetiyle Baıbakan Çaldaria, E 
len uluıuna hitaben fU beyanna
meyi neşretmiştir: 

Yeni yıl, memleket için iyi va
ziyetlerde başlıyor. iki yddanbe
ri Elen ulusunun, hükumetin yar 
dmıı ile, memleketin ökonomik 
kalkınması için ıarfettiği büyük 
gayretler §İmdiye kadar iıtenilen 

' neticeleri vermiştir. 

E!en ulusunun birliği muhafa. 
za etme hakkındaki ıarıılmaz az. 
mi, dahili ayrılıkları ıon izlerine 
kadar yok edeecektir. 

1935 yıl mm kurlu· olmaımr ve 
bu yıl içinde dahili ve ökonomik 
kalkınma İşinin tamamlanmasını 

dilerim. Ulus ve hükUmet, ırkı 
surette b~rletmit olarak, sevgili 
yurdumuzun saadeti içiıı bütün 
kuvvetleriyle çalifmaktadır. 

Baldvinin ingiliz genç
lerine intihabı 

Londra, 1 (A.A) - Bay Bald
vin, İngiliz gençlerine hitaben neı 
rettiği bir beyanamede gelecek 
neJilleri ulusal anneleri muhafa • 

Prens D~ga•, amlral.. fa.zaya davet ederek diyor ki: 
Londra, 1 (A.A.) - Amiral Kuvvetin hürriyetleri ezdiği, 

Sir Roger Bachurst 1/8/935 tari devlet ıosyar•tliğin ferd teıeb
hinden itibaren deniz donanması büs!erini ortadan kaldırdığı, mili
ba§ kumandanlığına tayin edil- taristliğin sulhu çiğnediği mem!e-

• t• r 
mış ır. ı ketler var, Bu miaa1ler kaqııın-

Prem dö Gai donanmada A - da gençlik demokratlığı h:maye 
ıniraUığa terfi edilmiş ve ordu i · etmeli ve her türlü tahakküme 
çin general. ve .bava. kuvvetleri i .. kar§ı ferdin hürriyetlerini ve is
çin de mareşal rütbesini a.lmıttır. tiklalini müdafaa eylemelidir • 

Bununla beraber, resmi ma.ha
fil, antlaşmahnn sa1 ahiyet veTdi
ği 79 gemiden 24 Unün 193$ mali 
eenesi içinde tezgiha konulması 

için icabeden tahs:satm hteni!ece
ğini bil :lirmekted:rler. Ölıür ta
raftan, yüks'!'k bir mereur bu inşl.
atm 135 milyona mal o!acağını 
söylemiştir. 

Balkan 
Futbol şampiyonluğunu 
Yugoslav takımı kazandı 

Gelen haberlere göre Atinada yapı· 
lan Balkan ıampiyona maçtan dün ta· 
mamlanmıı ve Yugoslavya takımı Bal· 
kan pmpiyonluğu11u kazamnıfbr. Dün· 
kü maçlu beklenilmiyen neticeler ver 
mİ§tir: Romen~ere ve Yugoslavlara yr 
nilen Bulgarlar dünkü maçta Yunanh· 
lan 1·2 yennüıler, Bulgarlan yenen, 
Yunanlılarla berabere kalan Romen ta· 
kmu da Yagoslavlara 4-0 mağliib ol • 
muıtur. 

Bu bek~enmiye~ neticeler Vagos1av 
talmnrnm bata çıkma.mı~ Yunanlılarla 
Romenlerin ikinci ve üçüncülüğü pay .. 
laımalarmr, Bulgarlann da sonunculuk
la kalmalarmı mucın olmuıtur. 

Prag'da gfz'I komUnist 
t•tklfAtı 

Prag, 1 (A.A.) - Gizli b!r ter 
kilata iştirak etm!§ olan komünist 
ler, bir ay ile bir sene arasında 
muhtelif hapiı cezaıma mahkWn 
edilmişlerdir. 
•--••••·-----19'W .......... w __ IWU&n•,_.W .. '9i .. . 

Niçin anlaşa-
mıyorlar? 

,,.- (Ba§ taralı ı iııel aayıfada) 

yız. Biz üçümüz birden A watmya ü • 
zerindeki antlqmaya ıirmez iaelıc biç 
birimiz bu uluı!araraaı düzeni onaya • 
maya.,, demektedir. O kadar ki ba 
yolda gerekirse (= icab edene) Fran• 
aadan bile aynlacaklannı gizlememek • 
tedirler. 

Japcnyadan getlrilece'c 
m3Uar 

An!cara, 1 (KURUN) - Ja. 
ponyadan :thal edilecek mallara 
a1d ithalat vesikalarmın mukabi -
linde yapılmıt veya yapdaeak ih~ 
tacat vesikaları takas heyetinde 
tetk"k edilecektir. 

Mec!dJye kövUnUn tapusu 
Ankara, 1 (KURUN) - An -

karada bulunan lstanbul Tapu 
müdürü Cemal şu beyanatla bu. 
lunmuştur: 

"Me:idiye köyünün tapuya 
raptı için yapılmakta olan kadas
tro işlerinin dörtte üçü bitm • ıtir. 
Tamamlanması !çin daha iki ay • 
lık çalıtmaya ihtiyaç vardır.,, 

Ev, apartma" yapmak fçln 

Ankara, 1 (KURUN) - Bir 
yabancı t=rket, ev, apartman yap
mak :çin hükiimete müracaat et -
miştir. 

Arnavutluk matt>uat 
bUrosunu1t tekzibi 

Tirana, 1 (A.A.) - Arnavut

luk matbuat büroıu af&ğıt!aki teb
liği neşrediyor: 

Son zamanlarda, ecnl.!bi mat· 

buatında Arnavutlukta kan!ık~ık
lar olduğuna dair liaberler çıkmak 
tadır. Zaman zaman tekerrür e
d~n bu gibi haberler tamamen hu· 
ıusi kaıitle çıkarrlmakta o!ub ma

nen Arnavutluğa ziyan vermekten 

batka bir maksad gözetmemekte

dir. Matbuat büroıu memlekette 
tam bir ıükônun hüküm sürmek

te olcluğunu bir gez daha b:Idirir. 
lıte hu balamdan Fransa bu işte bü· 

yük bir zorluk içerisine dütmüıtürı Ya 
1 talyanm dediğini yapmak, o vakit kü • 
~ük anlatmadan ayrılmak, yahud kü • 
çük anlqma ite olan yakınlığını kora • 
mak, o nkit ise ltaJva i!e iatediği an -
lqma11 geri bırakmak! 

Almanya fle ş'mal Afrlkası 
ar aaında anıa,ma 

Bugünkü duruma (==vaziyete) gÖ • 
Fransa anlaşmayı geri bırakmıtt :ra• 

had brrakacak gıÖİ göriinüyor. 

Bütün bunlardan başka Avusturya 
İ§İ üzerinde Fransız • lta)yan projesi • 
nin çmıkmaıma (= tahakkuk etmesi • 
ne) engel olacak ba8ka ,eyler de var • 
drr: Avusturya kendi önarhfmı lngil. 
tere, Fransa, ltalya gibi büyük devlet • 
lerin korunmaımı istiyor. Bu ant1aşma
T• Yur,-oslavya. Macaristan, Çekoslo • 
vakya ~bi e5kl Avusturya • Macaris -
tanın dağı!mımndan meydana gelmiş 

utu~tarm f= devYetlenn) ~rmesini iı • 
lentİVI)!'! nte•and~., "a ATastarva Ü • 

zen'l"e F'ra'"" ve ltııl•a anuımct .. 1ıa • 
znolıııı .... ,.,.k """'"~·vr ı,..,_,_,~ Alman
,.. hl~ ona:vac:ağa bememi~ort 

ASIM US 

Pretoria, 1 (A.A.) - Alman 

hükameti ile §imal Afrikası ara • 

amda yün için b"r anlatma imza .. 
landrğı resmen bildiriliyor. 

Almanya, 30.S tarihine kadar 
timall Afrikadan 2.400.000 lngi -
l!z lirasını geçmemek üzere mal 

alabilmesi için Alman ithalatçı • 

larma lizmı gelen kolaylığı göı -

terecektir. 

Yl'.ba91 na•tl kutlulaındı? 

Nevyork, 1 (A.A.) - 1928 se

nesi 31 Birinci kanunundan.beri 

yılbatı bu kadar neşe!i bir tekilde 
kUtlu'anmamııtır. Br~dvayda yd
bqmı kut!ulayan~ann aayıaı bir 
milyon tahmin ediliyor. 

Yeni b!rden:zaltı ~em·m·z 
Madrid, - Valansiyadan b:I. 

dirildiğ'ne göre Kadiksde yapdan 
ve ge!:enlerde Türkiyeye 'atı':m 
E. 1. denizaltı gem!aine Türkiye 
elçisi ve mahalli hi!kumet erkanı 
hazır bulunduğu halde Türk bay· 
ra~ı çekilmiştir. Gemi yakında 
htanbu!a hareket edecektir. 

Karşılığı bufunamıyan 
kelim~rer 

Ankara - D:l Kurumu d'I kı. 
lavuzu komisyonu çalışmasına de
vam etmelctedir. Karşılığı bulu • 
namıyan veya bulunuh da muva • 
fık olmıyan birç~k söz~er te~bit 
edilmiştir. Komisyonun ş'r.ncFre 
kadar tesbit ettiği sözler (300) e 
yakla~maktadır. 

SEÇİm defterleri 
Ankara, 1 (KURUN) - Say

lav ae;imi defter'eri cumJ.rtesi gÜ• 
nü saat 8 de ind!ri!ecelrt'r. 

Japonların Amerikaya 
muhacereti yasağı 

Nevyork, 1 (A.A.) - Japon 
ajansının takbi üzer:n~ Jap:::n mil 
letine bir beyanname neşreden ko
limb:a üniver:ıit~si rektö::ü ve d;,:s
la.raraıı karneci b:ın§ cemiydi 
başkam Bay Bu~ter d:yor ki: 

Amerikaya Jo.ponlarrn mu~a
ceretini meneden kanun hı.ksızdır. 
Fakat diğer tarfbn Japon hül:u
meti ve Militaris fı:·ka Japon mil• 
Jetinin terefini tehlikeye dEş:ir• 
mekt'°dir. H:!r tı:r:ü mes::la !a
mimi ve muslihane kcnuşmd::.r!a 
ha!le:lileb:I:r. 

Çin Şark dem'ryo1"annın 
satalm :ısı iti 

Tokyo, 1 (A.A.) _... Çin ~ark 
deırıiryQ:Jarının Sovyetbr t:.rafm
dan Ma ~çuko l~ükumetine s:ıtıl· 
ması hal<kınclaki an'aşmanm b!I 
ay içinde parafe edilmesi muhte· 
meldir. Sovy~t hükumeti Japon· 
yanın tekHf ett:ği s::tış ş~rtl::.rm·n 
başlıca~arını ol :luğu gil:i kabul et
mit ve bazı ta!ebler'n:l~n ve bil • 
has:;a fadiye husurnnda Japonya • 
nın g:ıranti:;ini istemekten vazgeç
mi§lir. 

KaHfornlyada zelzele 
Anahein - Kaliforn:a, 1 (A,A.)' 

- Pazartesi günü bura sa:.ti ile 
13,48 de tiddetli bir sarsm!ı du • 
yumuştur. Aynı sareıntı beh!di • 
ye binası çatlıyan Bravley'de de 
duyulmuştur. 

Pa.sadena, Los A~geles ve F şı1 

n:kı ;eMr~er;n:Ie zelz~le ~fif bir 
•urette duyulmuıtur. 
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Kaytaklık her 

yerde kaytaklıktır 
Orhan Selim, Noel Jolayuile 

radyoya gücenmif. y erdcıa söie 
ltadar luıklı. 

Bizlerin, devrim rejiminin 
bekçileri olmak ütiyen yazıcıla
nn kalemleri, bir nöbetçi neleri 
gibi kaytahlığa kar11 bilenmİf 
ve yalın olmalıdır. Kayta/Jıkla 
.aocrıımız, bir meydan M""fUl
dan, bir blok laao: döp,iinden 
baf lıa bir fey Jefildir. Na..J .ır 
vaıta diifman mulıelenir, hndi
ni gö•termeden, lıendini tanıt
madan baıkınlar yapmak için 
çalııır•a devrimlerde de kaytak· 
lılr öylece karflllllZ" çıkmak Ü • 

ter. Her zaman alu orta karıı· 
mıza çıkma. O kadar kendine 
güveni yoklar. Göze hot görü -
nerek, aılamlann gözünden sak
lanaral ortaya çıkar. Yapmak 
dleJiiini )'CWQf baıanr. 

Söz gelimi, ~am dalı, laridi
ycrn kayttıklığını lıamçılayan aör 
ler, tanrı~al de)'İfler banlarJan 
birer Örnektir. 

• • • 
Bir ~olt tanıdıklarunıs oar

Jır. Bir çok ileri düfiinceli ol. 
duklanm acınan adamlar oarJır 
ki benim bu aözümü talaal ba
lacalılartlır. Onlar Jiyec:JılerJir 
ki: 

Irak Dışişleri Bakanı General 
lvuri şelırinıize geldi 

"Türk - Irak münasebetleri, iki kardeş arasındaki 
münasebet kadar samimidir; Iraklılar 

Türkleri kardeş sayı~orJar.,, 
Irak dıt itleri hakanı General 1 betleri h&klOnda bazı izahlarını l Irak, timdi, ulu.tar km amana 

Nuri, dün Ankaradan ıehrimize kaydetmiıtir. bat vurİnuı bulunuyor. Ulualar 
gehıı~ıtir. lrakın Türkiye elçili demiıtir kurumunda aza olan iki hükUınet 

General Nurinin beraberinde ki: araamda ibtilif çıktığı cihetle, u • 
lrakın Ankara elçiai Bay Naci ••- Türk • - Irak münaaebet.ı luı!ar kunımu miıakınm 11 inci 
Şevket Ye protokol mnum müdür- Jeri, iki kardeı aruındaki müna· madd~ıinin 2 nci fıkruına göre 
lüiümüz namına Bay Şefkati bu- ıebet kadar aamimidir. Biz Tür- Irak, kuruma müracaat hakkm • 
lunmaktadır. kiyeyi bir büyük kardeı.iayanz. dan istifade etmiıtir. Diler ta· 

Son zamanlarda Irakla lran a• Ba J&lnız benim delil, parti ayrı- raftan lran dıt bakanı da CeneY • 
rumdaki anlapmamazbldarm Jıklan menuu bahaolmakaızm bü- reye gitmek üzeredir. General Nu
haHiyle uirqan Irak dq itleri be.- tün lraldılann diifünce " d111p ri, bugün yann Cenevreye gidecek 
kam dün biru rahataa oldalu i- ıadur. ıarüımelerin devamı müddetince 
çin bir Jel'• çıkmamqbr. .-rürld,.enin prek IOJl&I, se- orada kalacaktır. 

Bu rahataalık, General Nuri· rek f.kir, ve aanayi yollarındaki İ• Oirendiiimize 16re, Irak· lran 
nin bir iki süne kadar yapacafı leri adım1annı dikkatle takib edi- hudud meaeleainin, uluılar kuru • 
Cennre aeyahatini ıeri bıraka • yor," bunlan ömek edinerek, biz munca, ,bu iki millet araımda 
cak kadar ehemmiyetli delildir. de ilerlemele çalrııyoruz. "dojrudan doinı~, görütülme • 

Dün Irak dıt bakanım görme • _ Türkiye ile Irak arasında ıinin tensib edileceii veya hükO • 
ğe giden muharririmiz, lrakm An· düşünülen yeni bir anlaşma var metimizin hakemlik yazifeaini 
kara elçiıi Bay Naci Şevketle ı&- mıdır? görmesi ihtimalleri ileri ıürülmek-

Tütün 
riifmüt ye Türkiye • Irak münue- _ Geçen aylarda ticaret anlat- ı .. t~e~d~ir_. ---------

mamız meriyete geçti. Yeni bir Kazananlar 
teY yoktur. S.uen itlerimiz, ta-

I~ Konutma.lar 1 
Okuyub öğrenme 

Der• bitirimine ra&ıt nelu 
almak Jiyorlar • luıbalaal eJi-

yorlar •• Ralaal nelu, ad folııu
ken alınır, SınJlar lana oerici, 
heou arthncı olmalıJır •• Brmıın 
için Je olnıtanlann ohlma)'a 
fiJdetle lanali, oailelainin 
büyüklüğüne üuınlı o/maltın •e
rek0tir. Onltmn Jeferli, letlokar 
oldukları · malim.. GJıJJim 
bunlar eloenna.. H...ıai, 
inanlan ,,,.,,_, 

Hem den, pplalı lörl lrıoar 
araaınJa delil, 6ü,a/t 6b lıiitiip
laanede olmnmalıdır. Olıallrman 

b ·~ • ..:l&. -.!!L-•afı UfeJİğİ ,,,. u1 -, ır111RCU, 

kitabı ~ olmalıdır. 

En güal kımıntam ıa: Oh • 
tan, çocafa di1M iri: 

- Bira önce alıı tlaıntllllın, 
ceza olmn le,. Nllİ -"'• til • 
mı yorum. 

• • • 
Zekamn g.Zifecefi rofltırtla 

bizi, ya hayatın ne olJafuna 6il· 
miyen oeya, luqaltan fiWyefle-
ri pek fok olan lıitileriıt eline 
bırakıyorlar. Htqatı Wlmiyen • 
lerle laa•-Han •••11•n ol• , .,..,.., . 
mıyanlar W. ltcocdl ...,,,;,_. • 
yarlar. 

s~lrizle on dSrf 7tlf -- '°. 
akıllı oldufıımına inanan ""' .. - Buna neıleı iaytalılıll ii

yorıunuz. Bu bahJan ıeliycr. 
Bu bi:zim ahi bildiiinm feyler
Jen değil. 

Balkanlarda tiitiin 
stoku kalmamlf 

mamen pürüzsüz cereyan etmek· 
tedir. Türkiye bize tam bir kardeı 
ye komıu memleket muamelesi ya
pıyor. Meaeli Irak hiikOmeti aon 
.umanlarda iki büyük ukerl ha
rf'kltta bulunda. Bunlardan biri 
Banan, at~ki AsGrl harekibdır ••. 
Barzan harekatında Türkiye hü • 
kdmc.ti b~fiil hudu_.u tuttu. Etki· 
yanın T•\r 1'iyeye ıeçmeaine man1 
olarak hiıe büyük yardımda ba • 
lundu. AıGrl meaele1ind~ de, Tür 
kiye hiikOmeti apıiml ve kardet 
bir komıunun alacalı Yaziyeti al
dı. 

lrif"liMlen bir rofrı, on Jörtl• 
Tali kuşu kimlerin yirmi )'Gf ar .. ,,,,.,, • alalUu. 

Bir baıkan Ja ıöyle Ji1ebl-
lir: 

- Moelern bir adam olmalı i
çin bu lıaytalJJı Jedifiniı: fey • 
lerin lae,,.ini yapmak gerek.. 
Eler evime bir noel ofaeı •ötlir 
me.uem 6w hmprlanm ,_. 
bakarlar. 

Eğer yıl batı gecesi bir balo
ila balunma.uam bütün bir sene 
Aorupaldığa karıı lıa,taklık 
)'apmq diye &eni tfl• lıoyarlar. 

Tütün ihracatımız haldancla 
bir tütün ihracatç1S1 ile konuştuk. 
Tütün durumumuz hakkında şun. 
lan söyledi: 

,._ Bu 711 B&Dran tGtGn l&bfı 
her aeneye nazaran iyidir. lzmir 
tütünleri geçen yda göre yüzde 
yetmiı, ıekaen yüktek fiatla tabi· 
mıtlır. Elde ancak üç yüz bin ki· 
lo kadar bir mal kalmqtır. 

Yanan tütünleri geçen yıla _ A8Qrilerin vaziyetinde bir 
Böyle lÜ§Ünecek, lıerulini ıöre yüzde otuz, otuz bet, Bulgar yenilik var mıdır? Meseleyle ulus. 

tütünleri de yuz·· de .;rmi bir -::ı.. 'böylece koruyacak aılamlar var- 1 • .1- lar kunımu meşgul olmaktaydı? 
flır. Ben de saten onlar i~ ıekli·lde aablmlflır. - Evet, uluılar kurumu timdi 
•öylüyorum. Balkan tütünlerinin bu yükıek bunlara yer aramakla meııuldür. 

Bü:de anltlfllman, öfTenil- ıatıılanna iki aebeb •öıterebili • Eaaaen lrak'da 16000 kadar AaO-
meai rok werek olan ilıi anlam riz: r1 blmıfbr ... ,, 
(mana) varı Aorapcı oe -,... 1 - Bu 111 Almanyanm, diler Irak, lranla olan hudud ihtili.-
taklıh!. maddelerde o1duiu gibi, b!r ıtok fını halletmek isteiindedir. Irak, 

Avrupa Jqinee ~a Ja,a- yapmak üzere fazla tütün almaaı, U%UD zamandanberi ortada kalanı 
niilen ıe1 ymililrtir. Hal6alıi, 2 - En çok tütün kullanan Al- olan bu meaelenin her iki tarafm 
Avrupayı böylece yolma Yalililı manya Ye Amsikada tütünün az biiınü niyetle biraz ihıce bitir:lme-
diye tammak, yalnu: yanlq 6ir 1etitnıeaidir. ' ıini ye doıtça miinaaebetlerinin 
düfiinceye .aplanmtılı JefilJir.. B Balkan! d h h her .. ·-ankinden daha j.; dna-Dal.a btqlıa bir ıeyt/ir. uıün ar a emen e- ..._.. d ,. 

T anzimattanberi Aorupa di· •• titün stok kalmamıfbr.,, mmı arzulamakta ır. 
........................................................................................... 

~erıler lıarıılanrula hrma kare YGlnuı ainemcı 7ddızlannı Jüıü· ı teJiii i~in aunrlanmu:Jan çılıar
tık bir acun eörmiiflerJir. Fa- nenler oldııfa si6i, AorapaJa. JJı. 
Irat banlar 6a aı:arulan ne ola • lıi en ilati7t1r kalalı papazı da . l•ta ba lttqtalılılı "Ma.lii
calJannı, ne alnnyaeaklarım bil- moJernWnin Bnderi Mnanlar manlJı,, İçin, dter •y alnıdililr,, 
miyorltırrlı. Çiiniii onlar lremli- oardır. Çünlra 6anlann ilıUi de .ifin, Uta "Hiridi7Gnlılı,, için, 
lerinin n.,.. malat~ olJaklarını Aorupa Jeyinee orada olan ıey· üter alıi ıotemilı bir Jin irin 
laaablamq JefillerJi. terin yenililı oldafana inanıyor- olaınl 

Gün olla iti Aorupalı Jiifiin- lar. Bise göre lıaytaltlıfın tlini, 
cedir diye Avnıpa kalolilı fırka" AoraJHUWI lalcdanm, biiyü. c:üui 

10
ktar. Diifincai var 

lanna benzer bir lailôlet po/itİ· dilerini en ilai .allardalri aılanr dır. Bu Jiifiince neretlen ge-
1tcuını gütmek latiyenler çıkh. lardan ayırmıyorlar. Diitünceler lir• •elan, ider lıaoıık sar. 

Bu T anzimattan plımq bir i,.;n de öyle. an, üter .ilindir ftıpluı fiyain, 
kaytaJJıktı. Ne İafedilılerini bU- ~- aloarl • 

B • .::-.1 -!t!L A üter f ı, ider pantalonla ıniyen alaı ( Jeolet) aJamlan, a .r-en )'snuuıır = orupa Bdim • • elı 
•özde düfiinürler ( müteleklıir) anlamına lıapılmq olanlar Aoru- olaın. • • ıçın ger olan fey 
h __ ,1 la el • .. c: ala• dilefıne uygun olmayan er rin bu yarda bir aürü Avnı· ,,_.an erg en feyın u,une ____ , • ol.J Jr..... .1.._.J 

" • .J l tanrum •ıycuaya uu5 u Rucıar 
pa rnarlıalı mal •olıtalar. Ban- Yenı,, uamgcuını ouray~ ar. tanrual kültüre de yer oerme-
lann i~nde Roına Katedralin.Je Böylece Aorupadan gelen feyle· '-ti 

u, .J • • L_ ol merı r. 
clolrıınrnuı, mancuhr korülorİa- rin Türk u~ıne .. ayrı'"" ap Onun için Aorupatlan eelm 
rında kotanlnuf olanları oartlr. olmaJıfım Jupnmuyo ar. malların puitio olanından ba,-

Bunlann içinJe yenİ)'e çalan- • • • lra.ını deorim bakımından •lrı -
l.rı, ı>arlamantolarJan, iniver. Biz lıaytalılığı flİİll dofmu Jan maya kontrollamalı serek-
...... welenlerl llmM ıqırl r malı oldağa için Jefil, aluı dile. tir. Bu ifin """'"1runtla )'alCI" 

tlemlyortla. 1 fi, ala ıriicii yerine T annıol .;. lar ilk aalta gelir 8Clmyorum. 
Balliirt de Aorupa fieyinc:c f )'CUCI, Tann-1 lriiltiir koymalı i.ı· Sadri Ertem 

batına kondu? NeJen?. 
.. ..r.t. Çünlra lollejden ~hfums 

Yılbatı piyangosunda bu.Jua· .ı._.,,..__ ,.. Jemd oldrzlu· 
b

• ,__ saınan na., .... 
ikramiye kazananlann ır &aDll. b'"l • -· H~-•a lıarn .; • . • d na ı mıyo, - ... .,.,.., · "S· 

nı dün yazmıttık. Lıate ~n sa • falumız yolr.. Kendimm lıonı • 
bab çıkbiı iç· n birçok kımı~ler amı ona .,. bamın ~ oıt _. 
piyaqo müdür!iijüne ıelerek ik • ~u ~ Jofnı ~er 
ramiyelerini almıılardır. 

Bet yüs b" n Urabk biletin yir
mide bir parçuı Kadıköyünde o
turan Maliye müfettitlerinden 
bay ~dnan :le on dokuz arkada • 
ımda, gene yinnide bir parçası 
da poliı bay Hamdi ve arkadat • 
lan berber Sabit, bay lnnail, bay 
Sofri bay Ardqtadır. 

ee'ıyüzbin liralık biletin bir 
parçası Burdurda bayan S~vim 
Akm ve Çiloilu bay lbrahmıde 
olduiu anlqılmıftır. Aynı bilefn 
bir parçası da Sirkecide bayi bar 
Muıtafa Hamdi tarafmdan aatıl
mıtbr• Bu bileti alan adam iım·ni 
Termediii için kendiı"ni bulmak 
bbil olamamıttır. Büyük ikrami· 
miyeyi kazanan Kumbaracı 10 • 
kutunda oturan. seyyar aatıcı A -
litkiri henüz paraamı almamftbr. 
Bu adamm annesinin cenaııeıi 
dün gömülmütlür. lk1nci büyük 
ikramiye olan iki yüz bin lirayı 
kazananlardan ikiıi Abanoz ıo • 
kağnıda 25 numarab evin sahibi 
Olga ile 27 numarada kahveci 
bakkal NikodıJI'. Bunlar bet l"ra • 
hk bir bileti ortaklqa almıtlar -
dır. Dün ikiıi de pİ.Janfo müdür· 
lüğüne gelerek hilleler"ne düten 
beter bin lira11 almıtlardır. 

Bu numaranın diier parçala • 
rmdan biri Bayburtta piyade ala
yında ıekizinc! bölük çavuılann • 
dan bay Muıtafa ile 24 arkada•· 
tındadır. 

Yüz bin liralık 'biletin birer 
parçuı Boiaziç~nde oturan bayan 
Eftalya :ıe Kütabyada Jandarma 
mektebi birinci bö!üğündedir. 
Otuz bin lira Büyükadada bay 
Kuab dia, Zonguldakta .Ereili 
•irke~nde bav 'Faik, yirmi bin lira 
Beyoj(lun.Ja Simal aoka~da hay 

yapı yona. 

Aile bo7fllWlanıfanJon ,,.,ı. 
lim ıömnden, nalı lıalutca lllii
dalacmı; Ja hlıyona.. 

Bagiinlıli ı.We .ide .aalı 
almıyor diye hmr hlUJOt8111 .. 

Gelgelelün Atıyat liJ;,m.Jlr. 
Bütün YtlftlYll ıiirümii delil, ant
m~ baflansıe miieatleletlir. Bot-
kalariyle düli.,,..Jı, olan 6ltole 
Jidifmelı, hntlinl• lülipnelı,.. 
:untlır. 

Şana inanalım, lrl 6lr ..,..rJı 
yokaıllak on --'ilı lıolleJ lttqa 
hna beieldir. 

Bir •erte 10,_,,,alı 6lse ,.lıı • 
maya'~ iyi --'irir· ç.r.,..... 
ğa ıaygıyı bilJirir - pı.H ~ • 
lqmanın dejerini, ,_,_ öfıwliT, 
belletir. 

Gidi§im, lflni ıeoırte)WI, '-! · 
m ~alı~an, 70ptıfun "'' ·~ 
diye yaptPt y.,,üdnin • ,,,,,.,_ 
az lıifüidir. 

Sanlan im~ Jıitdın 
dan tiirlıçeyc poinlina. Sona: 

_ BrırJan ...,,_ poiniin1 Ne
ye ytmlın1- sanı., 6a liifün • 
c«er w-~ unun lefil! .. 

. Diyebilir ıniMd1 

~etimi ı.-t Knac•n~ 

larda Muradiye lıanmda 6 numa
rada Ba1 Jonf, Diyarbekir im· 
duz müe....-i doktoru bay Etref 
Tunca ile arkadqlanna çıkmqbr. 
On bet bin liralık biletin b:r pu
çuı Kepndan geri çemlmiftlr. 

Büyük ikram~yelerden &irinin 
hapishanede atçı ile arkadqlan • 
na Ye iiç malıkOma ~ktıtmr Jd • 
1Dlfbk. Pt'ahkGmlar reaimlerlai al
drrmllllllflar, diierleri aLlamltlar Ana, Muf lada tütitn elcnerl bay 

Etref, on bet b:n lira ÇalqneJmsı • d ... 



Azerbaycanda 
bilgi çalışmaları 

Çalışma başladı Mahkemelerde Tas ajan:nnın bildirdiğine gö
re, Baküdaki Sovyet Rusya ilim 
a.kndemisi son zamanfarda kıy
metli eserler neşretmi§tir. Dil İ§· 
Jerinde üç büyük eser yazılmııtır. 
Biri, Türkmen • Rus vokabüleri, 
diğeri Türkmen dilinde kullanılan 
yabancı söiler, üçüncüsü Türkmen 
dilinin imlau. 

Yağları bozanlar 
Sağlık düşnıanları tutu

Jub şiddetle cezalan
dırılmalı 

Liman, Rıhtım, antrepo, 
yükleme ve boşaltma işleri 

Bir Ebe 
Dört sene ağır hapse 

mahkum oldu 
lıtanbul ajrrceza maıhkemeıi, 

dün bir ebenin muhakemeşini ka
rara bağlamı§tır. Bunlardan ıonra Türkmen ıs

tılahlarına dair bir tetkik eseri 
yapılmı§ttr. Bunda doktorluğa, 

spora, musikiye, nebatata dair bir 
çok ntılahlar '\ardır. 

llim akademiıi Azerbeycan §U· 

beai, eski tariht el yazılarını dik
katle tetkik etmekte ve bunları 
bastırmaktadır. 

Bunların arasında lran muhar
riri Tank (Karabağ) ın bir ese
ri vardır. Yakında basılacak olan 
bu el yazısı eser, Azerbaycanm 
diğer yeı,erindeki eski eserleri 
tetkik eden heyetlerin i~ine yarı
yacaktrr. 

Azerbaycanın eski bayramla • 
rına, Ap§eron abide,erine aid tet • 
kik eserleri de tarih için çok fay -
dalı olacaktır. Aynı 'Zamanda 
Ganca havalisindc, Karabağ dağ· 
larr eteklerinae Araka mnağı kı· 
yılarında, Kedabek çevresinde 
hafriyat yapılmıı, Sikloplarm is
tihkim1an adiyle tanmmif alan 
ve Gancadan Savan kölüne giden 
yol üzerinde bulunan eski Sitele· 
rin harabeleri de meydana çrka
rılınııur. Bu Sitelerin planlan 
hazırlanmıf o1duğundan yakında 
baskıya verilecektir. Bu Sitelerin 
mezarları da tetkik edilmiş, bun
ların 3000 yıl evvele aid oldukları 
şn1cuılmı!tır. Bulunan çivi yazı
ları okunmuş ve bu Sitelerde, sı
nıf cemiyetleri te!ekkülü %amanı
nın iptidasında Udin denilen ka
bilelerin oturduğu meydana çık

mı§tır. 

Uran· Kala dağı yakınmda 
mil isteylerinde derebeylik za • 
manına aid iz1er keşfedilmiıtir. 

Arkeoloji saye$inde, Sa~aniler za
manında bnia edilmiı olan büyük 
bir ticaret ıehri de meydana çıka
rılmııtır. 

lstanbulda satılan yağların f e
na yağlarla karııtırıldığım evvel
ce yazmıştık. Dışardan getirilen 
temiz ve saf yağların lstanbulda 
bir kaç kiti ta.rafından kurulmu§ 
gizli imalathanelerde fena yağlar
la karıttırılarak piyasaya sürüldü
ğü belediyeye ihbar edilmiıtir. 

Belediye tahkikata girifmiı -
tir. 

KUltUr ı,ıeri 

Ta'ebe, ce-ıanın affe
dilmesini istiyor 

Üniversitenin hukuk fakülte.i 
birinci aınıfmda bir Jıi.dite oldu· 
ğunu ve bu ımıf tale.beıinden Ha
mid Turguda bir yıl muvakkat 
çıkarma cezası verildiğini yazmq
bk. 

Bu cezanın af fıru temin yolun· 
da teşebbüse giriımesi için talebe 
tarafından hukuk talebesi cemi
tine dört yüz imzalı bir takrir ve
rilmittir. 

Okullarda tatil 
Bütün okullar dünden itibaren 

yılb~ı ve bayram tatillerine bat· 
lamıf!ardır. 

Tatil 8 lkincikinun Salı günü 
alqamma kadar ıürecek ve Çar
tamba günü deralere batlanacak
tır. 

Yoklama· imtihanları 
Lise ve orta okullarda birinci 

tahriri yoklama armanlarına. (im. 
tihanlarına) on iki Birincikanun 
Cuma.rteıi gününden itibaren baı
lanacaktır. 

Bu yıl bakaloria armanlan kal
dırıldı~ için tahrir! armanlarm 

sınıf geçme üzerinde büyük tesiri 
olacaktır. Bu iti.barla bu yoklama 

armanlan taiebe arumda büyük 
alaka uyandırmaktadır. 

Maarif cemiyeti piyangosu 
Maarif Cemiyeti tarafından ter

tib edilen piyango geçen ayın on 
dördünde An.karada çekilmişti. 

8'1nun en büyük ikrauıiyesi olan 
3000 - 2000 liralık yerli mah eşya 
Mardin hocalarma çılmııftrr. 

İstanbul liman, rıhtım, antrepo, 
tahmil ve tabliye iıleri dünden iti
baren İstanbul liman umum mü
dürlüğü adı altında toplanarak ça
hımağa baılamıştır. Liman u. 
mum müdürü Bay Ali Rıza Çelik 
dün ıabah yeni vazifesine batla
mıştır. 

Vali ve Belediye Reisi Bay Mu
hiddin Üstündağ, Bay Ali Rıza 
Çeviği yeni vazifesi bqmda gö • 
rerek kutfolamııtır. 

Liman umum müdürlüğü için 
yeni bir kadro hazırlumıaktadrr. 

Bu kadroya göre nhtıııı, antre
po, tahmil ve tahliye i1leri fube 
müdürlükleri tarafından çenile • 
cek, liman işleri ise umum müdür 
muavini tarafından görülecektir. 

Yeni kadronun tatbikine an -
cak Şubat ayında b&§lanılabile • 
cektir. Çünkü liman ve nbtım şir
ketlerinde aylık pefİn Yerilmekte • 
dir. Şimdilik Ilınan ve rıhtmı it • 
leri iki !irketin umumi kitibleri 
tarafından görülmektedir. 

Rıhtım tirketindeki yabancı 
memurlann vazifelereine aon ve 
ıirket tarafmdan kendilerine dok· 
san bin lira tazminat verilmittir. 

htanbut gümrüğü baı müdür· 
liiğü tarafından tesbit edilen am • 
T~olarda eıya miktarı iki yüz bin 
kaptır. Dünuıam antrepoların 
kapıları gümrük ve liman umum 
müdürlüğü tarafından kapatılmıı· 

tu. 

Hava 
Dün hararet derecesi en çok 

3,5, en az 0,5 oimuttur. Rüzfir, 
saniyede 9 metre hızla poyrazdan 
esmiıtir. 

Limanda ve Karadenizde fır. 
tına hafiflemiıtir. Büyük vapurlar 
fırtına yüzünden geri kalan eefer· 
]erine çdrmıılardır. 

. Afyon kaçakcınğı 
Dün lamail, Uyaa, Kemal, Kö· 

ae Hüseyin ve asıl Şevket olduiu 
halde Mustafa olduğunu aöyliyen 
bet afyon kaçakçısı, Mehmedin 
kayığı ile dokuz paket afyonu li
manda bulunan bir vapura götü
rürlerken muhafaza memurları ta
raf mdan yakalanmıılardır. . 

Arab muharrirlerinin şahade • 
tine göre Uran • Kala'nın lsteple • 
rin kuvvetli bir devletinin paytah
tı olan Belokayi şehrinden ba!ka 
bir §ey olmadığı da anlaıılmııtrr. 
Buradan yerli mamulittan olan 
bi~k çini ~ya bulunmqıtur. El
de ed'len izler çöm1ekçiliğin bu
rada genit mikyasta tatbik edildi
ğini anlatmaktadır. 

Liıteler dün gelmiı, bütün o • 
kullara gönderilmiıtir. 

Yakalanacaklarını anlıyan ıuç· 

lular afyonları sandalın bayrağına 
u.rmıılar, afyonları Oıküdara gö
türmek istedik'lerini ileri ıünnüt· 
lerdir. 

Şeker kaçakcıhğı 

Muhakeme edilen ebe, Nigar 
iamindedir. Sürpik adlı bil' kadı
nın dört aylık çocuğunu diiJürme· 
ğe davranmak ve bu sırada kadı. 
nm ölmesine ıebeb o1mak. .... Da
vanm esası budur. 

Muhakeme aonunda suç belli 
:görülmüt ve ebenin dört sene atır 
hapse konulmuı, bir sene de ebe
lik etmesinin yasak edilmesi ka
rar laJbrılmııtır. 

Öldürmekten ceza 
Şevkı diier İlmİJ'le Setm&nl 

tabanca ile öldürmekten auçlu A· 
li, latanbul ajırceza mallkemaia
ce yedi buçuk •ene.....- .ahkUm 
edilmi,ür. Suçta, ~71 aMltıc:ı 
bazı sebebler- bulunduflı neticesi
ne vardmıfbr. 

Polla haberleri : 

Denedikleri uğur! 
Yeni seneye airerken kumar 

oynamayı bir uğur eayanlardq 
bazı kimseler evvelki gece zabıta 
memurları tan.fmdan yablan • 
mqlardır. Bunların adları tunlar· 
dır: 

Yaıitehirde Acem Hüseyinin 
kahvesinde kepenk1eri bpıyNÜ 
oynayan İbrahim, Koço, Adem. 

Beykozda Ya1iköyünde Jbrahi
min kahvesinde aekiz kiti. Balat
ta Kôprübqmda Salibin kahvesin 
de Hüaameddin, Ahmed, N9ıyazi 
ve Receb. 

Adamı öldürürlermiş! 
Galatada ~ehali sokaiında o

tUTan Macide evin<le bazı a?kadq.. 
lariyle eğlenirken •abıkalı Arab 
Abdülkadir ve Sabri kapınm ö • 
nüne ıe\erek: 

- Biz adamı öldiirihii%. Erkek 
olan meydana çıkam ! diye baiı~ 
mıJlardrr. Her ikiıi de yakalan-
mıttrr. 

Taksımatlı kadeh ve 
bardaklar işi 

Kısa 

-- Şehir ·---• 
Haber eri 

§ AFFEDİLEN ' 1ERG1LER - l1d 
yı1 i•ce, vercileri affeden bir kanUll 
neşredilmişti. 

B1I kanun, cumhuriyetin ilinı yılı 
olaa 1339 RMSine kadar bütün nrgl
Jeri kayıtsız ve şartsız aff etmi§ti. Dl
rfer vft'Siler için de bazı u.ınanlaı·Ja 
byıt1ı olmak §UÜle yüzde )-etınil 
derecıesinlie tenzilAt yapılmı~tJ. B• 
kanuna röre, muayyen zamanda mü· 
raeaat ederek affedilen tenzUfttll 
taksitleri wnniyen!erden vergi hadi 
yohı ile ~ tamft11t~ ta'hsil edilecek • 
tir. lstaabulcla ba §eldlde de\'letl 
borçlu olaa birçok mtikellefll şimdi • 
ye kam müracaat etmemişlerdir. 

Kuuuan müddeti 1935 senesinde bi· 
teceği için müracaat etmiyen mükel· 
leflerin vergileri aff edilmiyecektir. 
Tah!lt mtidiirlfikleri büttin malıae • 
murlanna bir tamim yaparak eski 
bor~lanaı vermemiş ola•lara !kanu • 
na anlatılmllSilll bUdirmi§lerdir. 

§ BEKLEME YERLERi - Traın· 
vay oirkeiit duraklarda bekleme yer 
)eri yapmağa deTilm etmektedir. Atik 
Ali papda yapılmakta olan durak 
yed bitirilmiştir. 

§ MA LlYE MOSTEŞAlU - Şeh • 
rimhtle lt•lunu Mali>·• l\lüstqart 
bay Paik:, ayrt mlibadillere aid i,ıer 
le meşgul olmaktadır. Gayri müba • 
dillerin i1'teği iiıDeriM, kendi işlerine 

bakmak üzere Maliye Bakanlığında 

50 kadar Dandercli Türk. Yunanis • 
§ 50 TORK BULGARLARA TES· 

LIM EDiLMiŞ - Garbt Trakya ga • 
ı:eteler.inin TercUkleri malftmıı.ta göre 
ıO kadar Darıdtrell Tilrk, Yunanis • 
tanda Elmalı ve Şahin havalisin• 
toPJan•1Jlardır. Bulpristaııdan kaç• 
mıt eJaa ita Tlrlderi Yanan jandar .. 
ınaları "eid TUrkiyeye eevkedeceğir.,. 
diye toplamışlar, n oradan Bolg:ır 

hudwdwıa iade etmişlerdir. Köylüler 
ağlıya mzlaya ınerhamet dilemi,lerse 
de fayd1181 olmamıştır. 

§ BEYKOZ FUKA.RAPERVER 
CEMiYETi - Beykoı fukaraperver 
eeml,.el, n-·• ınUnUebetlle her 
akpm 100 fakire yemek tatlı ve pi -
de d-iJtmı§tı. Aynı cemiyet, bayram• 
da da fakir ailelerin çocukl:ınna a • 
yakkabı ve elbise verecektir. 

Yeni kapotaj planının 
tatbik;ne başlandı 

Yeni kabotaj planının tatbiki
ne dünden itiba.ran batlanılımıtır. 
Bu pllna ıöre Rumeli ıahilleriyle 
Anadolu loydarı arasındaki vapur 
ıeferleri fazlalattırılmıı ve Kara• 
deniz ile Ma.rmaradaki bazı uke
leJ.re vapurlarm daha fazla uğra• 
maaı temin eclilmittir. 

Yeni ka'botaj planı vapurculuk 
tirkeliyle deniz yollvı itletmeti 
arumda '.bir aylık olmak üz~ 
munkbten bölütülmiiflür. 

VapUl'CUlulr: tirketi yeni aldı
ğı vapudarı Ueri eürettk kabu\a.t• 
da yüzde kırk hak iıtemek\edit• 

iki müeeıete anla§&!Dadı•ı takdir
de kabotaj höklmUnü Okononaİ 
Bakanlıtı yapacaktır. Son günler zarfında yapılan te

ker kaçakçı1ığı tahkikab sürmek
te, auçlu görülenlerin sorgulanna 
devam edilmektedir. 

SINIFTA YER AYIRMAK 
YOK - Bazı fakülte talebelerinin 
sabahlan erken gelerek sınıfta 
yer tuttukları ve arkada§Ie.rına yer 
•yırdıkları görülmüttü. 

Haklarında kanuni muameleye 
devND edilmektedir. 

Ka1orifer patlad1 

Ölçüler nizamnameıinin 168 
inci madde.ine ıöre bira, au, rakı 
ve bunlara benzer içilecek madde
lerin verilditi bardak ve lcadeb
lerin üzerinde litre tertibatmı ı&· 
teren t~simat bulunma11 ica.bet • 
tiğini ve bunun yeni senenin ba • 
!ından itibaren tatbik meYlriine 
kondutunu yazmıttık. 

........ t:ı«z.JI bQ•Z 1 ikM-llllfnn•" 
Geçmiş Kuranlar 

Bundan bir müddet evvel in.ey· 
<lana çıkanlan 9eker kaçakçıl•ğı 
yapmakla maznun Selahaddin Rı
fat, Galib, Burhan ve yedi muha. 
cir hakkındaki dosya sckizinci ih
tisas iıtintak hakimliğine veril • 
mittir. 

Hiç bir talebenin arkadqına 
bu suretle yer aakhyamıyacağı D:!n gece Haydarpa,ada dev. 
dün alakadarlara bildirilmiştir . 1 let dem!ryolları matbaasında bir· 
Bu yasağı dinlemiyen talebe De • denbi•e fazla duman ıörülmüt ve 
kanlığa bildirilecek, Dekanlık ta • itfaıyeye haber verilmittir. Çok 
rafından inzibat mecliıine verile.. kısa bir :zaman son~a itfa'yc ydiı
cektir. mi! ve çrkan dumanların kalöri • 

fer patla.nasından ileri geldiği an· 

Bu aktam ' • ... A- •• • • ·1'.ı ( . 1.;. laşılmt,hr. 

Dün lktısad &kanlılından be
lediyeye gelen bir telgarfta ni • 
i:amnamenin bu maddeıinin müd· 
detsiz olarak geri brrakıldılı ve 
tatbik ediln:emeıi bildirilmittir. 

T akıimaliı kadeh ve bardakla• 
rın çok az buhmması esnafın tikl· 

:ı lkıncl Klnun 1920 
FlYOME'NIN TESLiMi 

ttalya kumandanının Fiyome'lti' 
teslimi teraitini kabul ettiği Ronı• • 
daa bildirilmlıttr. Ş:ıir Danonçiyo • 
nnn Fiyomedtn tayyure le müf3re • 
kat edecefi temin olunuyor. 

llllı•ll!Mlllltıılftlllllllllltıınmıtt1nnnıııı1111111ını1nı11ı1111ı~ 
yet etmesini mueib olmuttu. , _____________ ..., 
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Sümer sineması a Belediye biitçesi Terkos müdürlüğü 
KURUN BALOSU 

KUPON:61 1 
Viyana bülbülü, emsalsiz artist 

MARTHA EGGERTin 
ZSOKE ZSAKALL ile beraber temsil ettiği 

ŞAHANE VALS 
Şal-~rin ilk iraesi münasebetiyle BÜYÜK GALA 

Musikisi: JOHN STRAUSS 
Ye:derm evvelden aldırılması riea o!unur. Tel. 42851 . 

Belediye bütçeıinin daimi en
cümence hazırlanmasına devam 
ediliyor. Yeni bütçede tasarruf 
gene esutır. Bununla beraber ge
çen seneden baılanılan işlerle yol 
far, hastahaneler iti ehemmiyetle 
gözöııiıne alınacaktır. Bundan 
ba~ka i~timai yardım için de tah
aisat ayrılacaktır. 

B~r gazele, belediye fen heye. 
ti müdürü bay Ziya Erdemin Tel'

r. luqMMa• 11 .. tp caklaJIGU 

2· 1 • 836 
kos müdürlüğüne tayin edilece • 1-------------...-;. 

ğini yazmıttır. Bu haber beledi • 
yece tekzib edilmittir. Terkos i · 
1iaresinde fen mü9aviri olarak ça· 
lışan bay Kutelnonun müddeti 
bitmittir. Fakat yerine kimin re-
tirileceti henüz belli delildir. 

1 

Okugucularımıza 
hizmet 

KUPON: 51 
F.a kapama ke•lp 11ak'•J'1•••~ 



TEFRiKA Noı 132 YAZAN: iSHAK FERDi 

ı tıe er. in~·sıon~n i~! ~rnlın 
ta L ı ı y er e u u r m t'J u 

Ordu ( Ganj) kıyılarında kaf mışh. Asker fillerle 
maymun:arJa, yılanlarla boğuşmaktan usanmıştı .. 

İki H·nd Krahrıı 
yendikten sonra •. 

Iskender Kamktenis'in ölü-
münden çok müteessirdi. Hin • 
d:.stan seferine devam ed:yordu • 

fntlus nehrinden İçeriye dcğru 
iler~emişti. 

lskender bu seferde en kuvvetli 
Hind Krallarından Poros ile kar • 
tılaşmıştı. 

Poros, Makedonya ordusiyle 
çarpışmağa karar vermişti. 

Porosun iki yüze yakın filleri 
vardı. 

,Ma!tedonya ordulan Hindaspe 
nehrine yaklaşınca bir taraftan 
filler, diğer taraftan da H:nd ıü -
vari1eri nehrin karşı sahillerini 
sarmıştı. 

lskender hu kuvvetlerin kar§ı • 
sında bir fırka asker bırakarak 
geriden Hind kuvvetlerini çevir • 
di ve karşı yakaya ordu~unu geçir· 
dikten sonra Hind kuvvetlerini 
per'şan e~ti .. Bu muharebede fil. 
lerden yüz ltadarr ölmüı ve bütün 
H'n:l süvarileri telef olmuşlardı. 

Kral Poros ela bacl"ğından ya· 
ralanark lskendere esir düştü .. 

Kral Poros· sok akıl'ı, sevim • 
1i bir adamdı. lskentler Krata ha
karet etmedi ve onu serbest bırak· 
tr. 

- Bana faydalı olabilir misin? 
Diyerek, kend=siyle ittifak ar • 

zusunda bulunduiunu söyledi • 
Poroa: 

- Bana kra lığımı iade eder -
sen, sana yardım ederim!. 

Dedi. lskender söz verdi .. Po • 
roa tekrar krallık tahtına oturdu. 
Ve laltendere otuz bin kiş:Iik bir 
kuvvetle yardım etti, dokuz mad • 
delik bir İttifakname imzaladı .• 

lskender buradan da geçerek 
'(Pençap) vadis:ne geldi. Hindiı
tanda iki kral'ık fetheden bir or • 
dunun Pencap'a geli!i o havali • 
deki. H=ndHleri telaşa düıünnüt
tü. Hind=stan.da o güne kadar 
böyle bir kuvvetin kra'lrklan 
çiğniyerek yürüdüğü görülme • 
nıişti. 

lakender Hindis!anda zafer • 
Clen zafere koşuyordu .• 

Makedonya orduları nihayet 
'(Ganj) nehri önüne kadar ilerle • 
m!şlerdi. 

lskenderin ordu.su buraya gel
diği zaman çok yorgundu. Silah • 
l~rı es~mİf, erzakı tükenmİ§, el • 
b:,elerı parçalanmıfh. Asker, 
heırpten ve uzak nıemleketleri aş. 
~aktan usanmıştı. 

Bu gidiş'n sonu nereye vara. 
caktı? 

Makedonyalılar Bab'lde iken 
Makedonyaya cok uzak kaldık • 
fi•tJru dü1.1ünerek merak ederken 
: İT. di Makedonyayı unutmuş'ar

1 

Bab:li düşünüyorlardı. ' 

1 
uzakhğın yüz mislinden fazla idi. 

lskender hali ere usunu mana
sız bir gaye peşinde meçhul mem-
leke'!'lere sürüklen1ek istiyordu .. 

Hin:listaru baştan başa istila 
etmek! ... 

işte, lskenderin maksadı ve ga· 
yp .. j buydu ... 

Htılbuki Hindistan, lskenderin 
uMtlueundan yüz misli daha bü -
yüktü. Ve onun askerleri bu bü • 
yük ülkeyi istilaya yetmezdi .. Hin
distam baştan ba§a işgal etmek 
için be§ milyonluk bir orduya ih
tiyac vardı. 

İskender bir akşam (Ganj) kı • 
yrlannda büyük rütbeli zabitlerini 
topladı ... 

- Bütün Hindistanı zaptetmek 
ia!iyorum.. Siz ne düşünüyorau • 
nuz?. 

Diye sordu. 
Zabitlerden hiç biri cevab ver· 

medi .. 
lskender tekrar sordu: 
- Benimle gelmek istemeyen 

varsa, ıöylesin ... 
Herkeı önüne bakıyordu. 
Demek artık lıkenderin pe-

şin den gidecek bir zabit yoktu! .. 
Bu sırada ihtiyar bir zabit ~rta

ya atıldı: 
- Ordu, göz görerek, daha ile

riyE gidemez .. Bizi pe~ine takmak 
istiyorsan geriye dön .... Makedon
yaya gidelim. 

14'kender isrann mana81Z olaca
ğmı anlayınca sustu. 

- Ben timdiye kadar hiç biri· 
nizi 7orla pe~imden getirmedim ! 
isteyen döner, gider .. Ben, peş:m
den geleceklerle (Ganj) ı geçece
ğim ... Ve bu ülkenin esrarını ket
fp çalışacağım ... Dedi. 

Çadırına çekildi .. 
Ve üç gün dı§arıya çıkmadı . 
Ordu lakenderin aleyhine dön· 

miiştü ... 
Her kes Makedonyaya dönmek 

istiyordu .• 
Asker, fillerle, maymun1arfa, 

boğa, yılanlarile ve su ayğırlarile 
boğuıınaktan usanmıştı •. 

lrkender üç gnn sonra çadırın
dan çıkınca, tekrar zabitleri başı
na topladı .. 

- Ey .... Söyleyin baka•rm ! Ne
ye karar verdiniz?. Ben sözümde 
duruyorum .. Benimle birlikte ge • 
lecek misiniz?. 

Zabitler daha ileriye g:tnıeme • 
meğe karar ve ittifak ebnişlerdi . 
Hep bir ağızdan: 

- Biz de sözümüzde duruyo • 
ruz .. Döneceğiz ... 

o·ye haykırdılar. 

Zevali 
Ezani 

(Devamı var) 

Bayram namazı 
S. D. 
8 6 
3 13 Hin:list nın ucu bucağı görün-

nıc en vad·ler'ni geçerken ne I••• 
r' ~e avların yıllara kalbo!du- FITRA - ZEKAT 

ğu"'n"l fer'·ma varmamrs1ardı. Fıtra ve zekatmuzı Tayyareye 
M "'·

1
'<'dony3 ile ara 'arında u- vereceğiz, unutmıyahm ve başka

zakhk. Atina ile Tep arasındaki sına verrniyelim .... 
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.~:~ -GUL USTUNE GUL 
Yatak odalarında 

• mese esı hava 
Berlin a\ ukatlarmdan \Vussosv 

geçen sabah yatağında ölü bir hal
de bulundu. Yatak odasından 
geçen hava gazı borusu patlamış, 
avukat uyurken .oda hava gaziyle 
dolumuş Ye avukatı boğmuştu. 
Göıi.inıniyen ve hatır hayale gel -
miyen bir kaza!.. 

Bu miinasebetle Ber1inin meş -
hur çocuk doktorlarından Ket
tner evlerimfadeki odalaıın, hil -
hassa yatak odalarının gece ve 
giindüz havalandırılması mesele -
sine dair bir makale yazarak di -
yor ki: 

"Yalnız bu gibi kazaların önü • 
ne geçmek için sıhhat bakımın • 
dan dahi odalamızın ihtiyatlı bir 
surette havalandırılmasr lazım -
dır. Bir çok insanların hayatla· 
rmın büyük bir kısmını yatak oda
sında geçirdikleri sabit olmuştur. 
Onun için kendimizi b=lmiyerek 
uyku ile geçirdiğimiz hayatımı • 
zın bu kısmını mümkün olduğu 

kadar müsaid şartlara tabi bulun
durmak bizim için bir vazifedir. 

Bu vazifeyi gözealan birçok tabi 
at adamları geceleri uyku esna • 
sında odalarının bir pencereleri· 
ni mevsime göre az veya çok açık 
bulundurma~a kendilerini alı~br • 
mışlardır. Bir çok insanlar, muh
telif uyku ilaçlarına müracaat et
tikleri halde istedikleri gibi derin 
bir uykuya dalmağa muvaffak o -
lamamışken; açık pencerede yat • 
mak sayesinde sene'lerdenberi bü
yük bir İştiyakla aradıkları derin 
uzun ve dinlendirici bir uykuya 
kavuşmuşlardır. 

insan, geçenlerde kendimde 
de tecrübe ettiğim gibi, açık pen • 
cerede uyumağa alııtıktan sonra, 
şayet bir gece pencereyi açmayı 

unutursa, bir türlü uykuya dala· 
mıyor! .. 

Bazı insanlar uykuya yatmadan 
biraz evvel pencerenin b:r müd • 
det açık bulundurulmasının kafi 
ge~eceğini zannederler.. Bu kafi 
değildir. 

En sağlam bir insan bile gece • 
leyin teneffüs ederken o kadar 
muzır gaz!ar çıkarır ki hunların 
hemenyatak odasından uzaklaş • 
tırılması lazım gelir... Teneffüs 
uzuvlarından mustarib o1an hasta
ların hastahanelerde, tabii bir ta
kım şartlar ve kayi\ler altında, 
açık havada ya§atıldıkları ve dai -
ma teneffüs ettikleri temiz hava 
sayesinde daha çabuk iyi olduk • 
ları malumdur. 

Tedavi usullerimizde biolojik 
düşünceye ve harekete riayet ede
Jidenberi bilhassa biz çocuk dok -
torları bir çok sen.elerdenberi en 
mükkemel muvaff akıyellerimizi 
en iyi ve en zararsız vasıtalardan 
bildiğimiz hava, ziya ve güneş sa
yesinde temin etf ğim!zi biliriz .. 

Biz bu usulü yalnız ağır hasta -
lık!arda değil, nezle gibi en ba -
sil teneffüs c;hazı hastalıklarında 
bile tatbik ederiz. Ben'm mües
sesemde bir nezle hastalığında o
tuz çocuk birden nezleye tutuldu. 
Bunlardan ynrısını gece ve gün -
düz açık havada, yarısı da şimdi -
ye kadar tatbik olunan mmle ria -
yetJe sıc"'k odada tedavi ettik. A
~ılt lıavada tedavi edilenlerin hep· 
ti b:!' iki gün zarfmda tama!lliyle 
iyHoştikleri halde sıcak odadaki . 

KOKLAYANLAR 
Yazan: Selami izzet Kayacan 

Amelelerden biri kolundan ı uzatır, onları, s:nemaya, tiyatro• 
tutup onu merdivenlerden çıkar - ya götürür, bazen akşam yemeği· 
nıak istedi. Fahir bey teşekkür ne lokantaya davet ederdi. 
etti: iki erkek, ba,ba§a verip, iıten 

- Ben yalnız çıkarım. güçten, öteden beriden konuıur .. 
Kapıyı bizzat Oıtün açtı: larken, Zeynep mutfağa gidip, o· 
- Uğur getirdiniz Fahir bey.. caklannı yaktı, et p:ıirmeğe bat• 

Nerelerdesiniz? .. B'r asır var, ki )adı. 1 
yüzünüzü gördüğümüz yok. Gö • Bir snat ıonra, aofraya, beyaz, 
receğimiz geldi. tertemiz bir örtü yayıldı. Sofra 

Üstün köpeği ok,arken Fahb- kuruldu. Salata geldi. Yemiıler 
bey: kondu. 

- Hem kı§, hem ihtiyarlık, de- Fahir bey peçetesini açarken 
d;. Eskisi gibi kolay kolay sokağa sordu: 

çıkamıyorum. - Küçük ne.s1I? .. çalıryor mu? 1 Üstün seslendi: 
- Zeynep! .. Duymuyor mu _ - ly!dir, çalıııyor. 

sun Fahir bey geldi. Çocuktan bahsettiler. On üçü-
Üstünü artı!c tanımak güç. Es- nü doldurmuıtu. Üstün oğlunu i

kiden kırptığı bıyıklarını artık deta tapınırcasına seviyordu. Bü
kırpmıyor. Kırpık kumral bıyıklı tün emeli onu iyi büyütmek, iyi 
Üstün artık beyaz bıyıklı bira. yetiıtirmekti. Buna da vaziyeti 
dam. Yüzündeki kmııklar bir az müsaitti. 
daha sıkla~~n§. Buna rağmen yü- Üstün istikbalinden söz açtı. 
zü eskisinden çok daha güler. Projelerinden bahsetti. 

Vücudunun.,d:nçliği yerinde, Söylerken co§uyor, kızanyor • 
omuzlan gene geni§, iıleri yolun- du. Oğlunu mimar yapacaktı. 
da gidiyor. Epiy para kazanıyor. _Ya mimar, ya mühendis di
Bu kazancın, refahın kuvveti ile yordu. Bu mesleğin istikbali açık. 
maneviyatı sağlam... Birçok örneklerini gördüm. iyi 

Fah'r beyi yemek odasına al • bir m:mar iyi bir mühendis zen .. 
dı, masanın başma oturdular. Bu gin ve me~ud olmağa en kudretli 
sırada Zeynep giyinmit geldi, namzettir. 

Fahir beye eEni uzattı. Mimarlar, ötekine berikine 
O ince, nahif, nar~n kumral ka- yapa yapa, kendiler.ne de bir ev 

dın, iri yarı, tombul, kırmızı yüz· yapmanm kolayını buluyorlar, on 
lü bir ev kadım olmuştu. Seneler, lar da ev, apartman sahibi oluyor
iyi geçtiği 'çin onu da yıpratma • Iardı. 
mış, bilakis tazelendirmİ§, anat • Fakat birden bire neşesi kaçtı. 
landmnıştı. Suıtu. 

Zeynep de bahtiyardı. Rahat Ne zaman oğlundan bahsetse, 
huzur iç'nde id?. Filvaki eski gü • ) b' 

içine b:r kurd düşer, giz i ır en• 
zelliğinden pek eser kalmamıştı. b 

diıeye kapılır, b!rden ire susar • 
Şişmanlık, güzellik bakımından dı. Alnı krrı§ır, derin bir dütün • 
lehine değildi. Amma 11hhati ye· 
r'nde idi. Yanaklarına al, gözle - ceye dalardı. 

• Fahir bey, dostunun endi§esini rine fer gelmişti. Cılız güzelliğın 
d · anlar, ses rrkaramaz, ne söyliye • yanında, S!hhatli iriliğ'n eğerı T O 

elbette çok daha fazla idi. 
Saçları, hep o altın sarıs saç • 

lardı. Bir külçe halinde eski za -
man tniyonu ile ensesine toplan-
mı~tı. 

Sordu: 
- Yemekte buradasınız değil 

mi? 
Fahir bey, her zaman olduğu 

gibi Zeynebi iki yanağından öp • 
tü. 

- Buradayım elbette .. 
Bu suali sormak beyhude idi. 

Fahir bey Üstünlere seyrek gelir, 
fakat geldiği zaman da erken ge· 
lir, geç gider, misafirliğini ımüm -
kün olduğu kadar uzatırdı. 

Fahir hey'n geldiği günler, Üs
tünlerde adeta bayramlar yapılır, 
yemekten sonra, akıama doğru 

gezmeğe de çkılırdı. Hatta Fahir 
bey, misafirliği gibi gezmeği de . ........................................... . 
ler•n iyileşmesi uzun sürdü. 

Burada yalnız şu noktayı kay • 
detmek isterim ki ilk bakışta ko • 
lay gibi görünen bu usulün tatbi
kinde çok dikkat, tecrübe ve 
meharet lazımdır ve bir de ço • 
cuklnrın açık havaya ahştmlma • 
lıırına en ufak yaşta iken başlan· 
mış olmak İcab eder. Böyle olur· 
sa, çocuk, büyüdükten sonra temiz 
havadan hiç bir suretle ayrılmak 
i temez .. 

Fakat ister ııhhatte, isler hasta 
olsun. büyük1erin de hayat düıtu· 
ru: (Açık pencerede uyu!) olmalı
dır. ,, 

ceg "'ini bilemezdi. Filvaki ıtün 
çocuğun babası idi amma, karısı 
annesi değildi. 

O gün Üstün, her zaman daha 
düıünceli, daha vesveseli idi. Da· 
ha derin bir dütünceye daldı. Göz 
lerini bir noktaya takıp durdu. 

Ondan sonra yemek sessiz 
geçti. Üstünün endişesine evveli 
Zeynep, sonra Fahir bey de düt
tüler. Onlan da end;şeli, veıve • 
seli bir düşünce sardı. 

Zeynep bu düşünceden kurtul
manın çaresini biliyordu. Her za· 
manki gibi teklif etti: 

- Haydi mektebe gidelim. 
gezmiş oluruz? 

Kahvelerini içtiler. Hazırlan • 
dılar. Fahir bey köpeğini itçiler • 
den birine emanet etti. c·uiler. 

Fahir beyin otomobiline bin • 
diler. Bu sayede tramvay derd·n
den kurtulmuş oluyorlardı. 

lstanbulun _5efil havalarndan 
biri idi. Yol ortaımdaki ağaçlar, 
vakitsiz gelmek istiyen baharı 
müjdelemek ister gibi tomurcuk• 
lanmağa başla.mıılardı. Kasaba 
şehir, loşm uyuşukluğunu bir an 
evvel omuzlarından atmak ister 
gibi silkiniyordu sanki.. Her§eY. 
sanki, aylardır hasretini çektikle
ri yaza koşuyordu. Ortalıkta bir 
bahar havası estiği muhakkaktı. 
Paltolulara çok sık tesadüf ed:I • 
miyordu. Rüzgar, tatlı bir olqayıf 
gibi eai~ordu. 

(Denmı var) 
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Mesajedaten gazetesine göre 

S b• At t •• k !5 Eczahanelerin akşamlan saat 21 ii 
1 va s l r a ur ~~ de kapanmalan üzerine kaza h~u. - ii 

:: met doktorlarınca eczahaneler ıçın :: 

heykeli yaptırıyor ıli:;~g;: ::!::ı:::v;~::hı::::.·: ıı 
ıii takada bir eczahane yirmi bir~n ~~ 
g sonra sabaha kadar nöbet bekliye - g 

Iranla Irak arasındaki 
anlaşamamazlıklar 

Kaç saylav çıkacak? - Evlere numara konuluyor - ii cektir. U 
Y ı k · l · M il" ı d :: Akşam nöbetçi eczahaneler ;un - 55 o ve ışı ış erı - ua ım.er arasın a 5i tardır: ;; 

EE Sirkecide: Ali Rıza, Cağaloğlun • ii 
Sıvas, (Hususi) - Kenfmiz -

de saylav seçimi kök defterleri 
hazırlanması sona gelmiştir. 

Genel nüfus 400,348 olarak 
anla§ılmııtır. Bu yegôna göre Sı -
vas on saylav çıkaracaktır; tefti~ 

heyeti çalı§masına dev~m dmc!<:

İedir. 

Cu:aihuriyet Halk fırkası ocak 
ve nah;ye kongreleri devam edi -
yor. 

Dağ sporu 

B~rada dnğspor ath ile bir spm· 
kolu faaliyete geç.mi~tir. 

f.\taHirkün heykeli 
Kenfmizde Atatürkün b;r hey

keli yiice!ecektir. Bu ünlü iç için 
bele:liye~e bir topluluk çalrşn:ak~ 
tadır. Y aluntl::ı. müsabaka açıla -
c;ıktı '.:.. 

Evlere numara 

,f ele diye evlere numara koy -
mak için çalışmaya b3.şladı. Nu • 
mara işi şubat ayına kadar ta -
maml~.nacaktır. 

Işık 

Işık birliği kentte ışık alma • 

yan mahallelere ış•k vermek için 
çalcş.maya başlamıştır. 

Parke 

Bu yıl hükumet önünden F ey
zi paşa mektebine kadar olan 
caddeye parke döşenmiştir. Bu -
radan Bezirci tarlasına kadar o • 
lan lHsım da ikmal edilecek ve 
bundan yukarısı kurma ta§ı ile 
düzene konacaktır. 

Soy.a tfı 

.. .. 
:: da Ubeye1, Saraçhanede lbrahim Ha· ii 
5i m, Küeükoazarda: Hüseyin Hüsnü, 5i 
~~ Lalelid~: Sıtkı, Aksarayda: Ziya Ei .. .. 
:: Nuri, Karagümrükte: Arif, Şehre - !! .. .. 
U mininde: A. Hamdi, Şehzadehaşın • i! 
g da: İbrahim HaliJ, Samat:vada: Teo • ii 
!! filos, Fenerde: Emilivadi, Kasım • ii 
H paşada: Yeni Turan, Habcıoğlunda: SS 
:: . " • . . M k B =: :: Yenı Turkıye, Şı~!ıde: ar a, e • :: 

U yoğlunda Dellasuda, Ertuğrul, Ye • ii 
SE nişehirde: S. Baronakiyan, Galata • i! 
H da: Hü~eyin Hüsnü, Beşikta§ta köy ii 
5Hçinde: Ali Rıza eczahane~eri. !! .. .. ·········-· ·································-····-········ 

kni:iı:;;i;!:a s~;ah~:lı aı!:ı:::~ ·········~ç·:··~·;··;·:··:··;·:·~·····r··· 
sayısı günden güne artmaktadır. 

Muall"m1er birliği 

Sıvas muallimler birliği her 

perşembe gecesi Ziya Gök Alp 
mekt~bindcki S:rlik salanlarmda 
toplanacak yorulan kafaları din • 

lendirmek için eğlenceler tertip 
etmektedir. 

Çocuklar1 koruma 

MalQI zabitler, efrad ve 
şehit yetimleri 

1 - Sübakanltğı Fatih Askerlik 
şubesinde kayıtlı bulunan öz malQl 
zabitan ve efradın. 

2 - jehit yetimleri ve on senelik 
maaşlarını alrp hazine ile alakalan 
kesilenler de dahil olduğu halde 1935 
Etenesi için tanzim edilecek olan tü • 
tün ikramiye defterlerinin tanzime 
medar olmak Uzere maaş kupon ve 

Ziya Gök Alp mekt~bindeki fa- senedi resmi nüfus cüzdanı ve daha 
kir çocukları korumak için hiına- evrakı milsbite mevcud ise bir1ikte 
ye heyeti tarafından bir piyan • j kayıtlarına işaret edilmek üzere 15. 

go yapılmı§tır. ikinci kanun 1935. tarihinden itiba -
ren haftada üç gün şubeye mUraca · 

"· N. atla kayıt muamelelerinin icrası la • 
---------------------- zım geleceğinden aiakadarana bildi • 

UJudağa hava yolu Çocuğunu öldürmüş! ritmek iizere ilin olunur. 

yapılacak Menemende Hasan isminde bi· 1 ı 
ri be§ yaıındaki oğlu İbrahim.in F 1 R K A D A }L:....,.._. ________________ __ 

yaramazlığına kızmış, çocuğu iyi
ce dövmüştür. Çocuk, yediği da .. 
yağın tesiriyle ölmüştür. 

Hasan, bu sefer §afırmış, kork
muş, kaçmıı, fakat yakalanmıştır. 
Adliye, işe el koymuştur. 

lzmirdeki komünistler 

Kasımpaşa Merkez Ba§kanlığm -
dan: 

O::ağnnııda yapılmakta olan kültü • 
ret toplantıların üçiincüsü 3-1-1935 
perşembe akşamı ~aat 8 de başlıyacak 
ve aşağıdaki program yapılacaktır: 

1 - Y annm savaşlan ve zehirli gaz. 
den korunma çareleri: Muzaffer 

"Mesajedaten,, gazetesi !ran ve 
Irak hudud ihtilafı hakkında. yaz. 
dığı bir başmakalede her iki t.ara
fın iddialarını şu suretle hülasa 
ediyor: 

İran ile Irak arasında çıkan 
meseleyi iki hükUmet doğrudan 

doğruya halledemedikleri için u· 
!uslar kurumuna müracaat etmİ§· 
lerdir. fraka göre mesele §udur: 
Kürd isyanı münasebetiyle, lran
lılar bu isyanı bastırabilmeleri i· 

çin muvakkaten girmelerine mü· 
saade edilen yerlerden, bir daha 
çıkmak istememi§1er, Irak hüku
metinin teşebbüsüne red i!e cevab 
vermişlerdir. Daha fazlası, Men

dili ırmağının sularını İ§gal ettik
leri yerleri sulamak iç.in kullanma
ğa ba§!amış!ar ve bu sulardan is
tifade eden Irak halkını hicrete 
mecbur etmişlerdir. 

Tahran gazeteleri bunun aksi
ni iddia ediyorlar ve diyorlar ki: 
Oamanh imparatorluğu ile lran 
bükUmeti Mahmarayı lrana bırak 
arasında yapılan bir anla~mada 1-
ran hududu Şattularabm sağ kı. -
yıaını takib ediyordu. Osmanlı 
mıştı. Halbuki Iraklılar Mahma· 
ra havalisin:n lranda bulunmasını 
kabul etmiyor, Şat sularının kon• 
trolünü de kendi eJlerinde bulun· 
durmasını iatiyorlar. Irak hükU
meti Elcezirede Osmanlı impara· 
torluğu yerine geçtiğ halde onun 
taahhütlerini yerine getirmeyi dü
tünmüyor. Böyle bir hareket, lran 
gazetelerine göre, beyneJ.milel hu
kuka bir tecavüz demektir. 

Türk gazetelerine göre ihtilafın 
sebebi büsbütün başkadır: 

Umumi harbten evvel Omıanh 
hükUmeti i!e lran arasında bazı 
hudud ihtilafları olmuştur. Her i· 

ları, İran tarafından Osmanlı İf 
paratorluğuna bırakılan ve ta~ 
atiyle Iraka kalan dağlık. aı:aı'f 
petrol kuyulan keşfedilmıştır. 
hal İranın gözlerini açmış ~e 
ıene evel sınırın yeniden çizil~ 
si teklifine sebeb olmuftur. 
tekliften maluad, petrollü arsı' 
yeniden eline geçirmek ve Şadi 
arab kıyılannda bazı yerleri ili' 
ile Basra körfez ine daha ziY' 
sokulmaktır. Irak hükUmeti ı 
nu kabul etmeyince müzakere 
zayıb gidiyordu. 

Iraklılar kendi müdafaalatf 
şunlan da ilave ediyorlar: 

İranm geniş ve zengin ar.S 
vardır. Eğer bu araziye değer' 
rebilir1erse üc misli nüfusu geÇI 
direbil;r1er. Bundan ba~ka ff 
dağlarla sarılmıştrr. Bunun ;ı 
tabii hududlan vardır. lrak'tl 
razis1 ise pek dardır. E~er I~ 
nm sınır düzeltmesi tekl= fi k.l 
edilirse memleketin ökonomil< 

1 

ziyeti sarsı1acaktır. 

Bir çocuk üç aydır 
ortada yok 

Fındıklıda Ta~merdiven yol 
tunda 10 numaralı evde otıı" 
bay Hikmetin on üç yaşındaki 1 

lu üç aydanberi ortada yo~ 
Kadıncağız oP,lunu 3 ay evvel 
sı.mpaşada Çöpçülerde bert 
Hamdinin yaruna çırak verm'~ 
Çocuk bir akşam evine dönme1 
ce bayan Hikmet berbere gitıf 
çocuğunu sormuşsa da berber 9 
cuğun çıktığını, fakat nereye f 
tiğ:ni bilmed.ğini söylemiştir. 1 
yan Hikmet dün matbaamıza I 
lerek çocuğunu görenler ve bH 
ler varsa kendisine haber ve1' 
mes" ni rica etti. 

Bursa belediyesi, birkaç ay ön
ce Avrupa gazetelerinde bir ilan 
bastırarak bir turizm ıehri olma.· 

sına çalışılan Bursadan Uludağa 
çıkacak bir hava yolu yaptırılaca .. 
ğmı bildirmiş, mütehassısların pro 

jelerini hazırlayıb göndermelerini 
istemİ§ti. Şimdiye kadar yirmi 
Avrupalı mütehassıs, Bursa bele .. 

diyesine müracaat ederek hazırla· 
Ciıklan projeleri göndermi§lerdir. 
Bursa belediyesinin fen heyeti bun 

ları tetkik ebnektedir, bu tetkik
lerin neticesi Şubatta toplanacak 

İzmirde komünistlik ve komü· 
nist propagandası yapmak suçiyle 
modelci Bay Keriın, Bay İbrahim 
Sırrı ve Bayan Melek ağırceza 
mahkemesine verilmişlerdi. Maz
nunların suçlan Türk ceza kanu
nundaki Turkiye Cümhuriyeti hü
kUmet şeklini tebdile matuf hare
ket maddesine uygun olduğu için 
suçlular dörder sene ağır hapse 
ve aynı müddetle emniyetiumumi
ye nezaretinde bulundurulmıya 

11 - Kubi!ay: S. Aslan ve B. Bay· 
sal ki memleketin mümessi!leri ve ln- S p O R 

giltere ile Rusya murahhasların· ~r.!;;;;;========~~=-::? 

olan Bursa belediye meclisine bil· 
Üirilecekir. 

Tekirdağ valisi 
T ekirdag Valiai Bay Ha§ im 

Cevdete, vilayet iskan işlerinde 
gösterdiği alaka ve çalışma i'le 

göçkenleri barındırmak yolunda -
ki muvaff akiyetinden dolayı iç 

Bakanlığınca takdir kağıdı yollan

mı§tır. 
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mahkUm olmuşlardır. 

Temyiz maıhkemesi, suçlulann 
itirazlarının reddine karar vermiş 
ve mahkUmiyet kararını tasdik et
mi~tir. 

Yeni "esrly::1t: 

Evrensel Ay 
Resimli ay basrmevinin bugüne 

değin "Resimli şark,, adile çıkarmak
ta. olduğu aylık dergi, şimdi "Evren -
sel ay,, olmuştur. 49 uncu sonkanun 
sayısı dolgun yazılarla dün çıkmıştır. 
Tavsiye ederiz. 

Holivud'un Yılbaşı nushası 
Holivutun beşinci sene 3 numaralı 

nüshası Parisin en büyük terzilerin
den biri olan Lüsiyen Lelongun ka -
dm elbise ve şapka modelleri ile bir 
çok artist resimlerini ve çok zengin 
bir münderecah havi olarak intişar 

etmiştir. 

dan teşekkül eden bir komisyon 

1913 delrandan ve Osmanlı top • 
raklarından birer kısmını birbiri -
ne terkettirerek yeni bir hudud 
çizmeğe muvaffak olmuştur. Os • 
manlı hükumeti, Mendili havali -
sinde bir takım yerler ve bazı dağ 
lık arazi a!mı§ İrana da Şattula • 
rab kıyısında Abadanı bırakır.ı§
tır. Komisyonun 1'ararı ıher iki 
tarafı da memnun etmi;tir. 

Umumi harbten, Irak hükUme
tinin te§ekkülünden soma da iki 
memleket yeni bir sınır ayrıma • 
yı dücünmüslerdir. Fal·a\ sonra -

götüreceğanizi dü~ünüyorum, oto-1 halde onun Heybeli seyahatı beni 
mobil, vapur, araba... Dinmeyen korkutuyor. 
kar ve kesi1lmiyen kara yel rüz - Hastalık hızlandıkça etraf m -
garları içinde bu manevra pek dakilere kar§ı çekingenrği artı -
kolay olmıyacak. yor. Annem sütünü getirse ezi• 

Sanatoyoma gitmek için böyle lip büzülerek ondan yapbrdığı 
günleri sayarken onu biraz daha yorgun'luğun affını diliyor. 
kuvvetlendirmeğe çalışıyoruz. Fa- Ve ben bütün gece cn:un kesik 

Burhan Cahit Köroğlu kat bütün emeklerimiz gittikçe ar• ve kırık hamlelerle anlathğı acı -
...................................................... tan işteksizliği önünde kınlıyor .. larını dinliyorum. 

(Ergin) in öksürüğü kendisi 
gibi bana da uyumak f ırsatmı 
vermiyor. Uyandıktan sonra tek· 
rar yatmak lasmet olmuyor. ilk za 
manlar o beni uyandırmamak için 
çalıfıyordu. Fakat !İmdi uyan· 
mamı bekliyor. 

Uzun kış geceleri bu eski za -
man evinin yüksek tavanmdaki 
rökoko çiçekleri ve şekilleri sey -
retmek ona güç geliyor.. Böyle 
gözleri tavana dikili bakarken 

o küçülmüş gibi görünen ba§ın • Önüne götürdüğüm yemeklere ilk Bana istediği saade\!ni vere -
dan neler, ne düşünceler geçtiğini önce sevinçle, adeta heps·ni yeyip mediğini, çocuğuna bakamad·ğı -
merak ediyorum. bitirecekmiş gibi bakıyor.. Fakat m bütün arzu•armın yarım kaldı -

Acaba bu kinli kafayı kemiren daha ikinci lokmada yediği geri ğmı söylüyor. 
başka şüpheler var mı? • tepmiş gibi çatal elinden dü§üycr. Şimal rüzgarının pencereleri 

Onun gece sıkıntılarına hak Yüzü o kadar inceldi ki iri ke· dövdüğü korkunç bir gece yarısın-
verıyourm... mikleri fırlayacakmış gibi deri - dan sonra onu dinliyorum. 

Hasta bir adamın yalnız ve sine batıyor. Öksürükten fırnt buldukça ke-
uykusunu geçireceği gecelerin is- Bazı akşamlar babam yanına sik, kırık cümlelerle anlatmağa 
tırabını tatmadım .• Fakat görüye- geldiği zaman kalkmak istiyor ... çalışıyor: 

nmı ki çok sıkılıyor. O kadar halsiz ki ona yardım et • - Kendimi iyi bu'lmıyorum Ay· 
Şimdi onu sanatoryoma nasıl j mesem doğrulamıyacak.. Bu sel.. Yaram yok, berem yok .. Fa· 

Bu hafta yapılacak 
futbol maçtan 

lıtanbul Futbol kurumu baıkanlıl 
dan; 

4.1.1935 cuma günü yapılacak 111 
taka liğ maç~an: 

1 - Beşiktaı alanında. Alan got 
ıü: Halit Galip Ezgü. Saat 10.30 da 
kırköy .. Ortaköy hakemi Adnan 

Saat 12,15 de Doğanıpor - Haliç 
kemi Halit Galip 

2 = ikinci bölüm liğ maçlan filı' 
de yazılı günlemeçte başlıyacakbt• 

3 - Şild maçlannm çeyrek ıoflf 
rnn ıon ve ıon oyun!annm yapılı' 
mmtaka birincilik maçlarmdan soıı' 
ya 1mft~1nmhr. 

kat sanki damarlarım bo~1lli 
gibi nefes alırken bile kalbiın ~~ 
luk çekiyor .. Ben Çanakkalede 
lumu bıraktığım zaman diP 
idim. Şimdi görüyorsun a1' 
kalkmak için sen:n yarc!rmmı 1ı 
liyorum .• içimde bir gizli diiŞl:ı 
var gibi ..• Beni yeyip bitiriyo~ 
nunla buğu§amıyorum ve anlır 
rum ki beni yenecek. 

Ellerim ateş gibi yanan baf 
da dolasıyor .. 

H 4 k . ·ı ,,,e - er şey geçece , ıyı e!". 
Eı;k. kuvvetinibulacaksın Erl1~ 
Eak unatoryom da sıra aıtı~ 
ııin.. Bir telefon haberi beht ~ 
ruz .. Belki yarın, belki öbar 
t.elefon edecekler .. 

Ku9kuru, çatlamış duda1'
1
' 

Toükülüyor: fJel 
- Geç kalacaklar Aysel.· f' 

Çanakkalede aldığım ı~rşuı1 



• 
J 

KUR UN isim 
~ ~ ~ 2-2,,_,, ,_, ,..,_.., 

•• ad Hergün yoz 
Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. 

Toplıyan: Kemaleddin Şükrü Orbay 
- 21 3501 - Otni: Niyaz • 3549 - Yalpı: Ariz. 

3502 -Otteci: Galib. 3550 - Yalsız: Bili ücret. 
3503 - Otün: lıtirham, niyaz. 3551 - Yalt: Sulh (katı man.)' Usküdarın mahalleleri 

, Burada; ( 
(Kavaklı bahçe köşkü), (Valde 

köşkü), {Harem köşkü), (Çinili 
köşk) varmış .. Bu köşkler, aynca 
tetkike değer mevzula:dır. 

Kavak sarayındaki (Kavak sa
rayı meaçidi) ni, birinci Ahmed 
yaptırmıştır. 

Kavak iskelesi mesçidini dör. 
düncü Mehmed kurununda hazi • ı 
nedar Lala Beşir ağa yaptırmış _ 
tır. Mescid (1077 • 1666) da ya. 
prlmıftır. 

Gene Kavak iskelesinde barab 
mescidi Darüssaade ağası İbrahim 
a~a :aptrrmıftı. Bu lbra·hhn ağa, 
yı~ı beş yıl süren Cirid harbinin 
dogmasma sebebiyet veren Süm • 

3504 - Üyüklü: Atık. 3552 - Yalla: lncizab. 
3505 - Üyür: Enis. 3553 - Ya1b: Mail satıh. 
3506- Oze: Bali, tenha. 3554 - Yalbrık: Nur. 
3507 - Oze1: Evvel, 3555 - Yaltrık: Ziya. 
3508 - Ozen: ihtimam. 3556- Yalun: Cins. 
3509 - Üzer: Bereketli. 3557 - Yalvaç: Mürsel. 
3510 - Ozrek: Berekei.li. 3558 - Yalvı: Sihir. 
3511 - Vanş: Fehm, feraset. 3559 - Yaman: MüthiJ. 

-3512- Vanılı: Akıllı. 3569- Yamgır: Baran. 
3513 - Varlı: Gani. 3561 - Yamı: itibar, nüfuz, 
3514- Vesek: Emanet. 3562 - Yanaç: Canib. 
3515 - Veske: Mükafat. 3563 - Yanağ: Taraf. 
3516 - Vurgun: Aşık. 3564 - Yanal: Sathı mail. 
3517 - Yabar: Misk. 3565 - Yanar: Hararetli. 

Kız kulesile Harem ukeluinden bir görünü§ 3518- Yabaş: Sakin. 3566 - Yanç: Hilal. 

dikardeşler 1burnunda da Piyale.. - lstanbulda bu kadar güze] 3519- Yaburgan: Ketum. 3567 - Yandık: Azamet. 
paşa yalısı vardı. Ci'mi gördünüz mü?. 3520-Yacan: ihtiraı. 3568- Yandu: imanlı· 

Buralar, üçüncü Selim kuru- Tabii, defterdar Tahir Efen. 3521- Yağdırgan: Cenub rüz- 3559-Yanğ: Metod, örf-
nunda çok işlenmişti. Üçüncü din;n bu sözünü, tamdıklan der- garı. 3570 - Yangal: Har. 

* * * Selim, Selimiye kışlasını yaptırır- hal tasdik etmiş1er: 3522 - Yağıcı: Muharib. 3571 - Yangm: Aşık. liazin 
On yedinci yüz yılm sonların. ken, ltalyadan bir mühendu ge. - Haşa ... Bu camiişerif, en ri- 3523 - Yağımlı: Nazik. 3572 - Yangır: Biran, 

bül ağanm selefi idi. 

da yaşamıı olan Fenni efendi: tirtmİ§, bur~larda biiyük caddeler na ramilerdendir. 3524 - Yağtu: Münevver. ıöz. 
V 1 

Tahı'r Efendı·, yu"zu'*ne kare.ı bu 3525- Yahe.i: Hayırlı. 3573- Yangu: Aksisada. 
us atm gördü kıyas eyleme ey açtırmış, boş alanları da paşalar :r :r 

1 h 
cıekilde methedilen camı·i, ·ahiden 3526 - Yahıi: Latif 3574 - Yanı: Cilve, işve. 

dili elyak ve rica e i san etmişti. Bu pa - :r u R · şalar, buralarda büyük konak ve göklere çıkarmağa başlamış, ls. 3527 - Yakan: Muhrik, ıuzan. 3575 - Yanığlr: acı. 
Havfm oldur seni ferdalara yarın yalılar yaptırarak sahilleri süsle- tanbulda, herkes de Tabir Efendi- 3528- Yakışan: Layık. 3576 - Yamk: A,ık. 

SALACAK di:ler • nin camiini methebneğe başlamıı. 3529 - Yakışır: Enseb, müna- 3577 - Yanıt: Mük?fat. 
Be~i ile, Salacaktan bahseder- Tabii camii methedenler, Tahir ıebetli. C 3578 -Yanlıç: Zayıf. 

ken, buranın on yedinci yüz yıl • HAREM Efendiye iyi görünmek için bun. 3530- Yalat: Nur. 3579 - Yantır: Şehla. 
daki halini anlatmış oluyor. Buraya Harem denmesinin sebe :u, tbylüyorlardı. Bir gün ikin. 3531 - Yakkan: Kanun. 3580 - Yantut: Tazminat 

Salacak admm nasıl verildiği- b!, şimdiki Seli.miye kışlası talima- ci Mahn:uda da §Unlan söylemiş. 3532 - Yaklav: Müdafaa. 3581 - Yapa: Vefa. 
ne gelince, buda açıkça bi!inmi. nesinin bulunduğu yerdeki kasra, ler: 3533 _ Yala:baç: Murahhas. 35S2 - Yapkıç: Seddade. 
yor .. Yalnız (SALA) köy ve (Haremi Hümayun) takım.mm - Defterdar Tahir Efendi, bir 3534 - Yalap: Berk. 3583 - Vapku: Perde. 
(SALACAK) da-köycük manası- bu iskelelerden gelmeleridir. (Ha- cami yaptırdı, ki asan şahaneleri 3535 - Yalauç: Sefir. 3584 - Yapaık: Meftuniyet, 
na geldiğini iler sürenler ile bu remi Hümayun) takımı, lstanbul- yanında bulunmağa layıktır. 3536 - Yalavaç: Haberci, memnuniyet. 
adın Sılaya gitmek sözünden Sa- dan buraya çıkar, doğru saraya gi- ikinci Mahmud, bunu duyar muhbir. 3585 - Yapsıklı: Ne,'eli. 
lacak haline geldiğini iddia eden- derler, dönerlerken de ayni iske - duymaz çileden çıkmış: , 3537 - Yalavuç: Nebi, pey- 3526 - Yarar: Fayda

11
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fer vardır. 1 d d l k .. e en ö~r erdi. - Defterdar Tahir Efendi kim gamber. 3587 - Yaraşır: Layı • muna• 

Bunlardan ba§ka rivayetler de Haremin sahilindeki rıhtım Kı- oluyormut ta yaptırdığı cami, be- 3538- Yalaza: Şule. ' ıebetli. 
vardır. Bunlardan biri de Fatih, rım muharebesi esnasında yapıl. nim yaptırdığım eserler kartısın. 3539-Yalazan:,Berk • . ' 3588 -Yaray: Ehi (Ehil) 
lıtanhulu zaptettiği kurun, Y"'"""". R h d 1 3540 y lb M" 11.. -11 M · ·b ........ u mıştr. ı trmı lngilizler, Seli. a yer a sm ... Tiz..... - a ır: uce a. 3586 - Yaravıı: ~iınaıı · 
da bulunanlara: y 1 C"' 1 miye kışlasında bulunan askerle • Bu ''Tiz,, in sonu malumdu • 3541 - a çın: ı.a ı. 3590 - Yarcı Şerik. 

-Askeri nereden ıalahm ... C:le- rin cephane götürmek maksadile Zavallı defterdar, doğru celladın 3542 - Yaldırak: Mücella. 3591 - Yardak: Muavin, refiK. 
miş... yapmışlardı. Sonraları, Şirketi karşısına götürülerek kafaaı uçu • 3543 - Yaldırgan: Rahşan. 3592 - Yargı,: Adalet, hü • 
Şu karşılığı vermişler: ld Hayriye ~apurlan iş!emeğe başla· ru u... 3544 - Yaldız: Cila. küm. 
- Şu yokuttan salm! .. yınca, iskele tamir edildi. KIZKULESt 3545 - Yalgı: Efsun. 3593 - Yargucı: Karar veren. 

mı~=~an da (Sal~cak) adı kal- Burada, yakın zamanlara ~dar Kız kulesi hakkındaki tarihi 3545- Ya!gm: Serab. 3594 - Yarız: Seri. 

Fatih, burada Akşemsedd:.n na- bir çok hanlar vardı.. Bütün bu rivayetler, çok zeng"ndir. 3547 - Ydırgav: ln'e.m.· 3595 - Yarka: Revnak. 
K 1 · lı h 3548 - Yallı: Şuledar. ' 3595 - Yarhgaç: inayet. 

mına h..:_r cami ile bir çe•me yaptll'• banlar, ipekli kumaşlar, çatma - u enın yapı şı aklandaki bir •11111111ıııınıııııoı•ı-ıınom111•111ın111ııın .. nıoınıııı•111n .... ınııııımıııınımnnıınnı-• 
O 

:r 1 • t d 3597 - Yarhgan: Rahim. 
m .. ıfb .... sküdar ele geriril:nce, ar dokuyan dezgahlarla doluydu. rıvaye fu ur: ti ve orada bogwuldu. Binaenaleyh, ilk :ı- K l T · H 3593 - Yarlığaş: Ihsan, mer • 

camıın 'burada yapılarak ilk Harem iskelesindeki dört köşe u e, sevgı ısı eroya kavuş - Kız kules=nin, Leandr'ın hatıra • hamet. 
hutbenin burada okunuşu, Sa1a • cami, 1242 de yapılmıştır. Bu mak iç'n Boğazı geçmeğe teşeb • ıı için yapıldığı uydurmadır. Di • l .. h · h" d fak t f 3599 - Yarluğ: rede. . 
cıgm. e emmıyetini arhl'mı•tı. camiin yapılı•ı, yapanın kafasını us e en, a muva fak ola.nıı- g .. er rivayet de •udur: Atinalı Ce • •t.: 

O küd 
~ :r k b ... 1 L :r 36:!0 - Yar§ı: H:Ssedar, !eru~. 

s ·· ar sarayını Kanuni Sü. vücudundan koparacak bir h.idiae yara ogu an eandr'm hatırası neral Hares, Osküdarı zapte:le • -------------
Jeyman, Mimar Sinana yaptr-

1
... ·ı ı,· · için yapılmııtır. Uzun kuronlar rek yerleştikten sonra karısı Da -

u•• -s 'e ıtm:§tİr. Camii ikinci Mah· h k'k l ak . 
tı. Üsküdar sarayı sahil!erinden mudun defterdarlarından Tahir a · at 0 ar ınanılan hu riva • malis burada öldü. Hares, karısı. 
Salacığa doğru uzanan sahadaki Ef yetin doğruluğunda ~üphe eden - nı gömmek için bir mezar yaptır - Tayyare Cemiyetinden başka-
Abdi Pacıa ı"ske1esi Ay•e Sult.an endi yaptmp bitirdikten sonra ler diyorlar k ·; esat' · L d ' sı ~ı·zden fıtra ve zelra"' tınızı ister· ~ "S 
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. "ZAMAN,, CILARA: 

lllla.cl yanıt -'UNDAN BUNDAN 
Geçenlerde bana. Bay Vel:d 

ıatafmıf, alacağını almııtı. Şimdi 
de yeğeni bay (Ziyad TaNıa E. 
buzziya) sataştı; yok, saldırdı, 
sokak çocuklarına yaratır bir dille 
sövdü, saydı, kabadayılık yaptı .. 

Yazan ; B. Atalay 
bir . ptımtlardı; beni alluılamıf • 
lardL 

Geçenki yazımda (Talha) adı 
üzerine söylemit olduğum sözler 
ı·zi çok kızdrmıt; çok k~!türllnüf. 
Ben, o yazılarda yarlıganmıı ba • 
baruz üzerine bir tek söz söyle • 
memittim. Bir kimsenin adınm 
anlamını yazmakla o adı taııyana 
dil uzatmıt olmak mı gerekir? 

Kral 'Aleksandrın öldürülmesile ila
kadar suçlular nasıl yaşıyorlar? 

Ben, bu gibi çocukluklara ya -
nrt venn · yeceğim; bilıi itlerin de 
ne biçim konuşulacağm yavaı ya
vaı o da öğrenir; elverir ki kartı· 
sında iyi örnekler bulunsun. 

Hakimin, teşkilat bu emri ·size verseydi ne yapardınız? 
sorgusuna maznun şu cevabı veriyor: Kralı öldürüdüm! 

(Ziyad Talha Ebuzziyazade) 
admı k·m okursa okusun, bunu 
taııyanm Türk olduğuna inan • 
maz. Sırası gelmiıken Bay Ziya. 
da ufak bir nesne öğreteyim. Bu .. 
gün, arab adlannı üç bölU.me ayı .. 
rabiliriz. Bir'.nc~si, eski dilde söy
lüyorum, ( cahiliyet) adlandır; 
Ziyad, Talha, Velid, Hu§am, Mü. 
gire (v .. s.) g:bi. Bunlardan 
birta.lmn lan islamlrktan sonra bir 
parça kuUarulmıı: çok geçmeden 
bırakılmr§tır. 

ikincisi: islam adlandır. Ah • 
med, Mehmed, Hasan, Hüıeyin, 
VeH g:bi adlardır. 

Üçüncüsü: Yahudilerden, bat
ka uluslardan araplara geçmit ô • 
lan adlardır. Yuıuf, Süleyman, 
Musa, lbrahim, Lokman, Selman 
gibi.. 

Sizin adınız (cahiliyet) günün
den kalma, su katılmamış arap a
dıdır. s·ze bu adı almı1 olduğu. 
nuz için kimse kızmıyor da, Türk
lük üzerine çahtan, soyunu, ao. 
punu bilmek ve bHdirmek istiyen
lere siz niçin kızıyorsunuz? 

Şurumı da bilmelisiniz ki 
(Ziyad) üzer~ne islamhğm ilk 
çağlannda kötü (ır) lar yazılmıt
tır. 

Bakmız; söze ne türlü başlı. 
yorsun uz. "Sıf atmızdan iıtif ade 

ederek Anadolu ajansı He neıret
tirdiğiniz soyadı (v .. ı.) 

Ben, ajansla soyadlannı yay. 
dırmak için h!ç bir ıanımdan aa • 
lam.ta.~adıın; böyle işlerden çok 
çekın rım. Bana, bunu büyük say. 
dığım bir kimse söyledi. Sözünü 
tuttum, ajansa vermeğe batla • 
dım. 

. Ben, Türk adlarile, Türkçülük 
ıle saylav olduktan ıonra uğrq • 
maya başlamıı deiilim. Bu işler • 
le y:rmi bet yıldır uğratırım. Bun
dan on bir yıl önce basdmıt olan 
.(Türk büyükleri) adındaki biti • 
!imin baılangıcı okunursa, Tüı"k 
adlarile çoktanberi uğratmakta 
olduğumu görürsünüz. 

Hele yeni çılanakta olan bititi 
Yazmak için ne denlü çalııtım bil
~~n!z; höyle çiy aözler söylemez • 
~ı~~z. Yalnız bir adı yazmak iç'n 
;,:n Yatınızın iki katı bit:klere 

kmak gereldi oluyordu. 
lstanbulda (Tevhidi efkar) lar 

'(Sebi1'neıad) lar Türkçülere a -
teı püıkürürlerken gene ben, 
'(Tük yurdu) nda Türk adlarm 
Yazıyordum. 

&banızı tanmıam ki onun ü • 
zerme bir dütüncem olabilsin bir 
kitinin adı başka, kendisi gene 
başkadır. 

Yugoslavya kıralı Alekaandrm 
katlile ali.kadar olduklarından 
dolayı Frnsada tevkif edilerek 
hapise tıkılan üç maznun unutu -
lub gittt Haibuki Framız adliye · 
ıi bu :ıi derinden derine arattır · 
maya devam etmektedir. Tahki · 
katın ne zaman biteceği belli de
ğildir. Çünkü Adliyen·n teşebbüs· 
)erine siyasi teıebbüıler de kant
mıt ve alakadar devletler arasın· 
da bu it için sıklık notalar alınıp 
verilmekted·r. 

• 
Bula bula, benim çıkardığ1m 

Türk adlanndan dört ad seçiyor • 
aunuz. Bunlann gülünç oldukla • 
rını, kötü olduklannı, ıöyliyebil • 
mek iç"n (Kaınusu Türki) ye bat 
vuruyorsunuz. Sonra da ağız dolu-
su ıöğüyonunuz. Siz1n ağzmıza 
yara§an o söğütler gene sizindir. 

Ben, vermiş olduğunuz dört a .. 
dı ele alıyorum. Şurasını bütün o
kuyucular bilıinler ki ıiz bu ad • 
lann anlamlanm Kamusu Türki • 
den göıterirken birçok yanlıtlık • 
lar yapıyorsunuz. Kitapta bulun • 
mayan anlamları kitapta varmıt 

'b0 ki b " 1 gı ı yzıyorsunuz una yan ıt· 
lık,, den'lmez. Bunun adı bqka 
türlüdür; söylemeye benim dilim 
varmıyor! 

Bakınız (29) ilkklnunda çı • 
kan (Zaman) m yedinci aayıfa • 
amda ne diyorsunuz. "Talan: 
yağma, çapul, hı.rıızlık.,, 

(Kamusu Türki) de bu söz iki 
yerde geçer. Syıfa (374), (868) .• 
Her iki yerde de "hıraız • 
hk,, aözü geçmez. Siz l>u hınız • 
hk,, ı nereden buldunuz? •. Kitap
ta bulunmayan bir nesneyi var • 
mıı gibi göstererek ağzınıza gele
ni aktarıyorsunuz. Böyle yapmak 
doğru mudur? Doiruluk mudur? 
Neyıe çocukluk yapmıfsınız. Bir 
daha yapmayınız. 

ikinci Türk adı için de tunu 
yazıyorsunuz "Tulan; dolandm -
cılık, iğfal, dolandırma,, Bilmem 
yanlıtın hangisini önce düzelte • 
yim? Dolandırma ile dolandıncı
lık karııhğmda kullanılan söz 
(dolan) dır. (tolan) değild:r; 
n'tekim (Kamusu Türki) de bu • 
nun ( d) gibi okunacağı tır • 
nak arasmda gösterilmi~tir; ki • 
taba bakmasını öğrenmeden yazı 
yazmaya yelten'rıen itte böyle 
bozuluraun ... 

ikinci yanlışınız: Dolan sözü. 
nü batlı başına bu anlamlara ge -
lir •&ıunanızdadır: Gene Kamusu 
1:ür~ide bu sözün (yalan) sözü ile 
bırlikte kullanıldığı yazılmakta. 
dır. işinize gelmediği için m! ora
lannı görmediniz? Kamusu Türki 
yaptın 

Yalnız (tolan) sözünde böyfe 
bir anlam yoktur. Artık bütün it -
lerimi b'rakıp da apçanızla ıize 
tür!<çe mi öğreteceğim? 

Üçüncü bulduğunuz ad (Ta •• 
man) dır. Bunu "Kamusu Türki ,, 
nin (894) üncü. aayıfasında gös .. 
teriyorsunuz. O bitiğin h ·ç bir ye.. 

rinde böyle bir aöz, böyle bir ad' 
yoktur. 

Bu aralık Ustati cemiyetine 
mensub olan üç maznun Chave 
hapishanesinde tahkikatm bi~e
sini beklemektedir. Bunların i · 
simleri "Malni,, ismini takmmıt o
lan Kralym's, Pospiıil, Raytiç'dir. 
Marı"lya baroıuna mensub üç 
Fransız avukah bu maznunlarm 
müdafaasım Üzerlerine almıttır. 

Oç Ustaşi, doıtlannm ve men
ıub olduktan cemiyet reis:nin 
kendileri iç'n bir avukat gönder· 
melerini uzun müddet bekledik • 
ten sonra hiç bir taraftan ses çık· 
mayınca Fransız avukatlarmı ka· 
bule mecbur olmutlardı7. 

lçler'nde Pospifil dütmanlığa 
delalet eden bir sükUttan hemen 
biç ayrılmamaktadır. Kendisini 
~ .. ~~- --- - -
yaptın. 

iyi oku, kamuaun fm) Je~ne iyi 
bak. Bu ıöz (tuman) değil, (to -
man) dır. Bak Kamusu Türld aa
yıfa (910) .. 1'ürk adı olara kaldı
ğımız eöz (tuman) dır. Don de • 
ınek olan (toman) sözüdür. Bak 
K~usu Türkf aayıfa (454) •• 

Biraz da bu adlar için batka 
sözlüklere bakalım. (Talan: kıs
met, tali. Radlof lugati cild 3, aa
yıfa "881,,. 

"Tufan. Aylardan birin~n adı. 
Süreyya yıldızı yeni aym birinci 
haftaamda ayın yanından geçer • 
1e o aya tulan denir; Radlof liiga
ti cild 3. aayıfa 1468 . ., 

"Taman. Orhun yazılarmda a
dı geçen b~r tarhandır. Radlof JQ. 
gati sayıfa 996, ci1d 3 •• 

(Tuman) en eski bir Türk.a. 
dıdır. Türk büyükleri adında ki • 
tabmıda bu adda üç dört 

1 

Türk 
büyüğü geçmektedir. M!.sırda Ya
vuzla çarpıımı§ olan (Tuman. 
bay) adı da buradan gelir. Şura. 
cıkta ufak ibr nesne anlatıp geç • 
mek =sterim. Tumanbayı Çerke. · 
sananlar yanılıyorlar. Çünkü 0 

sıralarda M11ırda yazılmış olan 
"Bedaiüzzühür fi vekaiüddühür . " 
adlı kitapta "Türklerden Tuman-
bay denilen bir kimse üzerine v. 
s.,, diye yazılmıştır. Tumanbaym 
(§ehname) yi türkçeye çevirtme. 
si de gösteriyor ki bu adam Türk· 
tür. ltbu kitab Alman; müstefr:k • 
ler cemiyeti tarafından (1931) 
de lstanbulda bastınlmıttır. 

Türkçülük Yiizünden (Dariiş _ 
fa.faka) da bay (Sati') ile bozu§· 
hık; bu yüzden (Artin Kemal) 
hana kızdı Maarif müdürlüğün • 
den çıkarclı. Aç kaldım, evim! sat
trm, sıkıntılar çektim. Kimseye 
kul olmadım. 

.. (Damad Ferid} '7oroılarm Ö· 
bur tarafı Türk değildir d k . .,, er en, 
0 günlerde lstanbulda çıkan (Za-
man! gazetesinde üç yazı yaza • 
)ak ~ oroıun öbür tarafı Türk • 
fftr, , d1ye yüzlerce yıllık geçmiıi 
sayıp döküyordum. Bu ahlıfa Ö • 
ıner Seyfeddin, Necmeddin Sa • 

Gel çocuğum sana bir baba ö
ğüdü vereyim: yazmadan önce o

kumaya çalış. Gazete :darehane • 
sine gitme, mektebe git, yoksa 
böyle gülünç olursun. 

Artık söz uazdı değil mi?. Bul
duğunuz dört adın ne demek ol • 
duğunu da anladınız.. B"r daha 
yazı yazarsanız ~öy)~ yapmız. Ki- f 
tapta olmayan aozlerı, yeri bulun- ı 
mayan anlamları kitaplarda var • ı 
~ı§ gi.bi göstermeyiniz. Siz okula 
g benız de kar1rma bu işlerden 
bir anlıyanmız varsa o çıksa daha 

Seçı:ğiniz dördüncü ad (Tu • 
man) drr. Kamusu Türkt buna 
"bol ve kısa iç donu,, demıif. Ah 
yavnıcutum. lıte bir yanlıı daha 

Suikaat~ılann eleb"f"& «ıyılan 
Pavelig t 

müdafaa edecek olan avukabn 
"orgu!arma dcma tektim kelime • 
ler ile cevab vermektedir. Hakim 
kendisine: , 

"- Teşkili.tınız kralı öldür -
men;zi &İze emretıniı olsaydı, bu
nu yapar mıydınız?,, d'ye sorun· 
ca maznun g8zlerinde bir an için 
ha.ad olan parılb aöndükten ~ı\ra 
kısık ıesle fU cevabı vermiıtir: 

••- Kralı, öldürürdüm!,, 
Suçlular, yukanda yazıldığı 

gibi tiddetli bir nezaret altmda 

bulundurulmaktadl1'. Hepıi ayrı 
ayn höcrelere hap.edilmi,Ierdir. 
Gündüz!eri iki ıardiyan on1arın 
yanından hiç aynlmamaktadır. 
Geeeleri ile nöbetçiler onları her 
yarım saatte bir yoklaınaktadn- • 
Iar • 

Ne mamunlar, ltir kimaeye 
mektub yazıyorlar, ne de b'r kim· 
seden mektub alıyorlar. Bundan 
iki hafta evvel Malni birisine b:r 
mektup göndermek iatemift;. Bu 
mektubun hak:m tarafmdan okun· 
dukta~ sonna Mhibine gönderile • 
ceğini kendisine anlahlmca Mal • 
ni mektubu yırtıp atmıştır. r 

Poıpişit olruyacak kitap iste • 
m:ttir. O Almanca bildiğinden 
kend' me Almanca lisanında "Üç 
silahşor!ar,, romanı Terilmiıt · r. 
Poıpİşil bu eıeri timdi tekrar tek· 
rar okumaktadl1'. ı 

Maznunlar iatint?. 1c: hakiminin 
huzuma götürüldUk!eri saman 
kolları zincirle bailanmakta, ad • 
liye binasında ayn ayn odalara ka 
P•h'maktadrr. 

Üniversite ta!ehealnden bir 
genç b'r YuıoıJay tercümanlık 
vaz·fesini yapmaktadD'. 

hte su 'kaat~lann §İmdilik ge
çirdikleri hayat bundan ibarettir. 

Y ~;;-;ı~a;bir tÜrk ki;ü;Üb;s~ışi;;J 
..,.. (Bat taralı ı inci sayıfada) med oğlu Atıf, muallim HilDıi e • 
diye telefon ebnitler. Buna kati • fendi, rumca muallimi Per'kli e • 
yen ihtimal v~rmedik ve aabaha fendi ve bir de miaafir hoca içer• 
kadar bek!edik. Bugün meıe!e ta- de yatstyı bekliyorlarmıf. Yunan· 
mamile anlD.§ıldı. Muhacir koyün lılar 'mekteb · n kapısını kmp içeri 
den bet on k·şilik bir grup bulun- girdikten ıonra bütün camları, 
dukları yerde her ne suretle ve çerÇeveleri, parçalamıılar, el'eri -
her ne sebeple ise Türkler aley • ne geçen e~yayı etrafa daiıtmıs .. 
hine ga'eyana ge!mişler ve kendi- lar, köylülerin üzerine sopa i e 
Ierini teskin· etmek için aşağı ma- hücum er' erek kafalarmr yarmış • 
halle Türk mekteb'ne doğru yol. lar, muallim Hilmi efendiyi döv -
lanarak Türk aramağa baslamıı • ımü~ler, sarığını parçalamışlar. Pu 

lar. Önce mektebin yanında man· şamata, bu şangırtı ve bu can kur· 
da!armı sulamakta o1an Yakalı taran yek mu ıada1arı üzerine ev
Reıim nMnında biris'ni tutub Jerden sil~h atılmağa başlanılmış, 
yere yıkarak döğme~e başla • bu ara ':k kurnaz Rum'ar telefona 
mrılar; sonra onu bırakıp me!de •· P:i"'erek Türkler bizi lildürüyor, 
b:n :kapalı kapısını kırarak İç~ri iki Rum öldü d~ye l~keçe emni•·e
girmi~ler. Yatsı vak'inc!en az ön- ti ,,..., .. m=y,esine telefon etmiş'"r. 
ce olduğu için mesc'tte henüz ka· Zabit ve jandarmalar TürkJe • 
labal•k ton'anmamı!. Mus•afa oğ- rin b'r şey yaptı?darma kani ola• 
lu Bekir, Şahan oğlu Muratl, Meh- r~k rlerhal mektebe gidib yaralı 

Türk1erc'en Rumca muallimi ve 
• ........ ._. EL 6 E Ç ·----· 

iyi olur. korucu ile konu!arak mesele··i 
Yazmızın sonlanna doğnı bir tah1:ik.ed'yorlar. Kendilerine rnii

ta'kım kötü, bir~ok ağır sözlerle tecas:rlerin kim'er olduğu söylen
beni kor?rutmak istiyorsunuz; d;rıı Pı..alde o e-ece h;r şey ya1'm' • 
ben, yolumdan, inanımdan döner vor1ar, erles~ r:ün si'ah at n Tii 

1
<· 

bir kimse değ.tim. Bundan yirmi leri ara,•mr.nk bahaneıile Tr k 
b'r yıl önce koca bir şehrin müf. ev'er=n1 yastık ve ' kuskuı torba!a
tisi, müsevvid~, hocası. hacısı, r'"" v;ıırmcrya kadar aram•s' r- r. 
mol1ası, dervişi beni taslamak is. · Tab'i bir teY bu1amamı!lar. Çün • 
ted 'Jer de gene korkutaıradı!ar. H; r."1< İdmse'erde av tezkerel('··i 
Şunu iyi bil ki "serçeden korkan o1<l·•~ıı 'dn hemen herkeste !T!t 
darı ekmez.,, · var-l n-. F.vlerde tal-an('& muhafo • 

KURU''-' y '· '-' ü ~a e'"-~'' de vaıak deP.i!dir. Fa • 
ı y - Uiiarıı.ı mevzu ze • . • 

rinde "Abdülkadir inan, imzası ile l ·"it s:ı; y, ~tanlar da eıasen J&n -
aldığımız mektubu da 11~ruıki ıagı • da!"l"ıa za' .. ;6~e ıit!h att•klarmr ,..e 
mızda neşredeceğiz. ·P-~1-,.t..'111 sny?emi~Jer. YaYnrz 1 ir 

SAN - ıtfat 
ASLAM - fayda 

APÇA-a"nmi 
YARl.IG.ANMIS - merhunt 
ANLAM-mini 
IR - 11iir 
1M - İ§aret 
OKUL - mektep 

, _. !\İ "bentle de ıilnh var, f3l·~t 

ben l'!t,.,., .. drm,. ı'eyince nb't bu • 
n•1n i;.,. ... T;ne çullanm19, mekte,... .. e 
ona tem!z bir davak atmnıhr. fh· 
" ' •n'a :ıo: "'h~t efendinin ele Tlli'M,,. .. f 
birnz te .. hl" etme'c iı!ed'ği anJa ... J. 
m:ıktadrr. Zabıta ba!en tahkikat 
üzerindedir. 
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Soyadları alanlar 
Atatürk General Fahreddine 

Kom9u matbuatta 
g6rdUklerlmlz 

Yunan gazeteleri
nin bir Yunan ga• "Altay,, soyadını verdi 

Haber aldığımıza göre Atatürk lesi ikinci memuru bay Mehmed, zetesİne hücumları 
tarafından, ordu tnilfettitl•inden otlu Çapa tatbikat mektebi dir • Atinada çıkan HESTlA ıaeteai, 
birinci ferik General Fabreddine düncü smıE talebesinden 94 nu • Tilrldye Ort İiı.i BU..U B. Tevfik 
(Altay) soyadı verilmittir. maralı bay Sami, tütün inhisarı RüıtU Aras'm YunaniBtan'dan geçer • 

ken Atin.da vwdiii betanat üaeriae * * • kutu f abtikasrnda makine ustur 

1 

Türk • Elen dostluğu haldancla Mr ma-
Emni7et tnüdürlülü ikillci fU• bay Ha7ri, kızı bayan Zahibe, kale yuarak Türki>e ile Yunanistan •· 

be birinci kıainl merkez fti~""'l'ıuru oğultarı bay Yapr ve bay M.ıin r:lsmc!a her noktr.dan milhim ı • ..w. 
bayKaclri (Ogan), ikin" f'lbe N§ (Göker), Beyazıd kulesi dürbünlü o1duiunu Yunanistamn bütün dijer 
kitibi bay Adil (Tamer), lairin~i mmıuna bay Xudal, olha Kadı· dostlukhnnı Tür~;ye leh;l\e feda ede· 
komiser Burala bay Yusuf Zi1a köy Y el.detlrmmi Uk ..ıcteb ta· miyeeeiini IÖylemit \te B. Araı'm 
(Oma)), birinei komi.Mr bat Mu- lebetinclen 'bay Mehalecl Bahri TORKL!R LOZUMU TAKDlRIN .. 
zaffer (Arıkan) t ikinci komi.er (YUker), Unlrapamnda arpacı DE YUNANiSTAN iÇiN !CANLA • 

RINI bOKECEKTIR, aöritıe muka .. 
bay Siile)'mtul (Ostütıer), ikinci bay AU, kardetl Galata aalon mu- bele -..- ECER B. ARAS vu. 
komiser bay Aliıan (Uluaan), i- ayenememuru bay Tahsin, ollu NANLILARIN TKRKIYE tçlN KAN 
kinci komiser bay Nllaai (llka7), emnlyet mUdürliilU mUwferrika DÖKECEKLERiNi ZANNEDiYOR • 
ü~cü konii.Hr bay Fazıl (Pilıe) pollaterlnden hay Nazmi, kardeti SA HATA EDiYOR, demiıtir. 
üçüiıcü komiıer bay Nllri (Tan), maltlnitt bay Museffer (Erdol • Bütün Yunan matbuatında 1"ı tele 
üçüncü komiıdr bay Emin (Emek) du), hayan irfan V &11&f, hay iddiaya lcarıı hütün diitr gazeteler 
üçüncü komiter Sarıyerli bay Mu· Muammer V...af, bayan MU • muhalif bir cephe almakta .,. TGrk • 
hiddin (GüTen), üçüncü komiffT zenen Vaaeaf, Neaahat Vu- Eltft doıUuiuban b"f'Vetlai ve 1ik • 
KusguöcUklu 1*J Muhiddin (Kut· saf (Tolp), Yenicami t.- sektiğini tebarüz ettiren makalelerle 

HESTIA'ya cevab ftl'bleklffirler. 
bay).. üçüncü komieerlerdm bay hakkuk memarlarmdaa 1*y 
Hakkı (Ösertlem), bay rahmi (To Silbhi (Urıuç), lrltib S.y • VRADINI dlJ'OI' kiı 

(Sub 1 '"HESTIA .. ...,.__. ....... 
Junay), bay 01111an Hilmi a- fullah (Botal), emnl,.et mUdür U· .... JalMYCW? Ba ıuete, klfÜk veya 
p), hay Refet (Çetin), bay Galib ğii üçüncü f11be dördüncü kısmı büyük banti fırkayı temsil ediyor? Bi· 

(Aygen), bay Rı:sa (EHnan), bay memurlarmdaa ba7 Necmeddin zim bildiiimlze sön ı.. ıazete doima· 
Hamdi (Ökten), bay Şüktü (Su- (Oid•)ıumiyetmüdürlüğü Be- sı ile ölmesi bir olmaı olan fqi.at fır • 
nay), bay Fahri (Erol), uy Nea- yoilueantraSmemurubayMazhar kumı l»ile teman etmez. Yaıryan M~ 
meddin (Akyıldız). bal Hilmi (TMÇytirek), lzmirde karanlinıe- hir fırkayı teman etmemekte ola. '
(Erten), bay Şükrü (Uru). t.y c!e oturan ukert mütekaidlerden aazete, acalta llmGı herhantl Wr 1lhr 
Netet (Erkan), b&f Lltif (Belen), baJ Şt.han Şevkı v~ torunu latan- ıal kumandani mı? Uhısal Wr Şefi aıi? 
bay Etem (Detnirean). poli. bay bul ellUIİyet müdürlüiü kaçakçı· Vatana ka11ı ifa ebniı olftlu ...-.nt 
Sami (Birgin), bay Reınıai (Dilek) bk biiı'0111 üçüncü komİ•eTlerinden hizmet!er. itti•• ederek rıriilll• ~ 

detlDiılt 'Mldm.a malik b.ıaaan ltiM••· 
b~y Safer (Yumuk), ba1 Na-.i ıbay Hikmet (Göreli), konaerva • si IMr Y•nan Gariı..J~ial, hir Y1111BD 
(Yükıet), l>ay llUmi (Zorba), '-1 tuvarda mil9tabdem bay Ha.an Smoleatkiaini mi temsil edi,or? Bun -
Fent (tnu), Betlidat lriikt\met (0..1), C. H. F. merk~zinde müı- lann hiç INıi lleiiL 
doktoru b.1 Adil (Atak), ıhhat tahdem Etem (Deierlı), soyadla· as., HESTIA p..,..; tahilerinin 

memı•!'U bay M.Jımed Faik (Ok. nnı a!mqlardD'. harh eaaumdaki hatb hareketleri hak· 
eent), jaııdarma binbqılıiındall BütGn Beclirban aileei (Çınar), landa söyledikleri sözlere de inanmak 

mülekaid bay Abdülpfıır ile e- ıoyadmı almıftn'. istmü,oraz. Fakat herfaalde paetele • 
~ilen ba,ı f eldbl, ba7 Hıht, uy :Abkarada Ba-•ırhk Bakan• rini dOlt Türkiye aleyhine ae1 .. -.. et· 

h · k d · 1 b 1 po.t ı ·- mİf olan hu l»aylar birer milli kahnman 
a ır. ve ar eıı itan u ~- lıimda eoyadı alaDlarm iaimleri: deiilclirlw n höyle anftll tqımak 

haneaı sorp memuru hay Cemıl Matzeme müdürü bay Asım baklana talelt ebnefe cesaret ecleWlr 
ile çocukları l>ay Nuuh, bay Hi!- (T ita) Md muavini bay Nafiz celderini tasa.V'f'W" edemiyoruz. Füat 
mi, bayan Zekiye, ikinci katdfıti (; n)' •İP~ tefi bay RüttU ha takdirde ele 1'a baylar ne,t t.aail 
merhum A.bdürrahimin. çocuktan (Öi~. t~tkik tefi bay Ali (Kaya• edi,.ı.r? Ve IDmin na ....... i
bay Surürt, bay Keramı, bayan ) tetk.k tef muavini bay Sey. racletini •• alatu t...u edealw a1q • 

Meltba, bay Fahri, bay Nihad, bay Niozanl tetkik kaleminde bay bine ~? Uhuu iradeeiai ...e 
Muzaffer, üçüncü kardeti merlıum Hı • (T ' ) t_ .. ,_•k kal ·n- ulalU temail Menlwin düıinceai .. • 
Abd··ıh d0 

• '"1 s·· d üdcl l ayn unçtan ' ~ı emı d ... , J-L-a&laı --•-..1:...1... Türld..ı. .,.. u a ının og u nr m e • d ,_ .. _ (Do" tun ) • - _ .. ,.... ~~ 
,_... "b• '- M h ed H di e DaJ .ruım ıan a , sıpa· m ı.tm.ı.. miftenk meafaatı..i ml • 

umumi 'Kab ı ·uay e m a . 1_ 1 • d ı..-- N det ( a.1_ •t) 
( k 1) F ih h?"..J-A d-1 ...... _ rtf &1Uemın e ~ ec ft.:'ı dafaa yolunda lr.anımm dölcec:eiiz.,, 
Bay a , at wuımet otm>ra . kal ·a \a Sah· ( 0r 

bay Rahmi (Saykan), aıhhat me- ~ymyat emı eT y ır '---. KATIMERINl de diyor ki: 
ba S yf" (S kan) tütün ae), m6bayaa ve • m~wu uay ..Yaaaniatan, Türkiye" diier Bal-

~~ Y e 1 ey • ' lsmail (Kılıç), mübayaa ve T. me- kan devletJeri ile bım Yr ittifak ant• 
mhısan layımhaae ıubeaı bq ma- ba Şükrii (Okta ) muba· Jaımuı imDlmmt ~. E .. 
kini.ti bay Mahmud (Kıvılcım), llNl1I TJ '-- My 'ıih (O. Telld ..:an 1'mada lııalmwı TlrldJıe ·"'-
1 bul k tah 

• • t•k yaa ve • DM111uru uıay e &'" _.., 

atan pa et pos ane11 u ı · .. ) d . üd .• .. ha T h · lıleri Bakanı, Tirki,.m. 4ahili itl9 • 
li.mmemwubayEkrem (ôd>erk) 1'&7' amam :'1 M..ıy a ~~ riadea" r..ıaa.u...m .n.u..i ..-. • 
lstanbu! dahili ticaret ve ihracat (TarSQD), aepıyat u. muannı abulea buic olarak Türkler, ha antJat. 
gümriiiü muayene memurların· bay lhaa&ı (Gİl'ay}, nefTİJat kale- manm tatbiki ,.ıuda, Yanaaistan için 

dan bay Latif ve oilu bay Ali (Ak minde bay Mustafa (Tırnakçı)• baheıle kan1anm dökeeeldenllr demiı • 
bq) emrazı zühreviye haatalta • ıaetri,at kaleminde bay Fikri (Gök tir. HESTIA pntesi, B. Tft'flDt Rlıtii 
_ •

1 
kati'-! bay Mehmed Azmi tilrk), huaad kalem tefi bay Faik Ara. eler Elen alanm Tlrk ahna 

-· UI '--1--..J ba M h Z.1- bnmr dökec:elini ...... ,.,..... 
(Günay), Hayrebolu .aüvari mü • (Eaen) • huual &anN11ue 1 • • ..,,... 

'----' kal d lııata .... .,. cnalt ftlQor. lizimi bay N"dıad, annesi bayan aaecl (Bilsiler), uuaul em e 
ba Cab"d (llt ) busmt ka- HESTIA, kendi MUlrl.rinla M 

Nazmiye, kardetleri İstanbul li • yan 1 e er ' Türldye itha • da YVMnilbm IPn ._. 
sesinde bay Mehmed, ilk mekteb • lem müdllri bay Sururi (Alqün)' ı...... ~ a. Anlı ha· 
de bay Adnan, bay Bülend (Gü • umamt evrakta bayO.man (Ge~) ......_ etmekte .......... Çiaki cıa • 
nay), emrazı zühreviye hutaba • at itleri müdürü hay Nafiz lar, 'fttaa 88Vefliiia tİcaretİDİ ~ -
neti anbar memuru bay Mahmud (Kurt), at İfleri ıicil tefi bay Zül- lar. Fakat fimdiye kadar bir clefa bile 
Hamdi (Seyhan), Hi1iliabmer 1.. fi (Tunçer), nt itleri kalem !efi silih eltıaa plmemitlerdir. Bütüa 11 • 

tanbul merkezi muhasibi bay Va- bay Celll (Gtmdold11), nt sicil luı namma siz aöylemefe İM big hak· 
hid, aımeei, kainvalidesi, refikası, kaleminde bay Adil (Giray), sat lan yoktur.., 

binbiraderi (Güner), Beyazıd ıicU kaleminde bayan Emin (Er- -1vc:l--ır-. ------------
nüfus memuru bay HU.nü (Gü • dolan), ateicit kaleminde bay "AtatUrk,, Adını kime• 
nay)~ Galata ithalat aümrüiü an· Necdet (Özer), binalar bat mil· alal'llaz 
bar memurlarından bay Lntfi iz • hendisi bay Kazım (Eraslan), baı Suaatyacla Küçük Moda.fa pa. 
zet, bayan Muazzez Hıfzı, bay Os- c:leainatör bay Cemal (Arman), mü tada Yeniçetme aokaimda 17 na
man Lutfi, bayan Emine Cafer ıhendia bay Rüttü (U•I), mimar 
(Yalman), Edirnekapı maliye ta. bay Şekip (Akalın), d.tinatör maralı evde oturan oku,ııculan-
bakkuk tubesi baf1Demuru bay bay Sedat (Tunç), destinatör bay mızclan bay Slile)'IDan bize "Ata. 
Hulki (Onat), veznedar bay Sa- Hu11it Nedim (Gün), fOselerde türk,, eoyadmı aldıiım bitdinnek
mi (Sagun), ki.tib bay Yusuf (Cey mühendis bay Ahmed Ziyaettin teclir. 
han), katib bay Fethi ve biraderi (Tqyurt), toselerde mühendi. bay Kurultayın aon toplantılannda 
bay Zeki (Kural), tel71ii memuru Enve:- Tnfik (Totem), 90HJ«de kabul edilen bi.r kanunla. Reisi· 
bay Fikri (Un~), tahakkukme- deatinatör bay Ri• (Tuna), !(Me- cümhurumuza verilen "Atatürk,, 
mur muavini bay Şevki ve birade- lerde destinatör bay Yümni (Os- aoyadı bqka yurtdatlar tarafın. 
ri bay Cemil (Toker), ıece beJCçt. kay), köprülerde fen memunı bay dan alınamaz. Okuyucumuzun 
aibay Ihsan (Uysal), Beyazıd ku- Hilmi (0rgün) soyadlannı almıt· batka bir soyadı ıeçmesi lazımdır. 

Hitler rejimine mücadele açan 
ihtilalciler Almanyaya girmiş! 

-- <Bet tarafı 1 inci •Jll•dl) 
ıiyle görüftüğüm, ıözlerinin doğ-
ru oldutuna emin bulundufam, 
nuyonal ıoıyaliat fırkası azatm
cian hir ~ ceaaretalzllk 18.Wen 
bir hawJketle bana dedi ki: 

- ''Biz de bunu bibnlyoru&. 
Führere yaklaşmanın irnklıu yok· 
tur. Onunla bi%im ara.mmda bir 
bô§luk açılmıştır. Bunu, aneak 
kendisine l'&kl:ışabilen ve oım mk 
sık gören ya'ftrinden bqka, Bruk
ner, GeobelB ~ Ribentrop bllebi
lit. Bunl:ırm dışmda hl~ bir Mm
&e P'tlhrerln ne dUştindüftühü anlı. 
yamaz. Yalnız onun, hali kllme.. 
lerin muhabbetini kazanma.kta 
devam ~ttlfini gf)rllyoru.,, 

A)'IU ıuati ıordulum 'bir M.tka
•ı da bana tunlan a3yledit 

- "Biliyor muyum t T~ldf e
diliyor, wflye ediliyor.. hk rli· 
ze l ama, tevkif edilen kim! taafl· 
ye edilen ne' Bunla.n baJıl eonna
yınız.,, 

Her halde huntan bilec:S lrir 
adam vudıt~ H~n alıll po. 
lisinin reial, ~ ytlz hla bre ,..._ 
lekliye ktimallda ecleD, •htl btt 
faaliyete kbalik, fakat tenkW fit-. 
rinden mahrum bi:r adam, BaJ 
Himler, emtr altybr, bu emri ywt.. 
ne ~iriyor. Ondan fn!a Mr tef 
aramayınm, o Jalmz dllt,lla iMii
yor. 

itte Berlinde ıöylenilea teJler 
bunlardır; fakat h~ klanae bir ay. 
danbeli ~ kitinin tıe'ftff eılihlt. 
linl 'bddiremlJW. Bin mi, iki itin 
mi, dört bin ml? Yatnas Mr f81 W. 
!iniyor: Te•klflere Bretla.da Sile
zi Valfti &1 Brüber He llıendW.. 
... Mılc-oa.. .ut ....... -
bqlanılmlfbr. Bunun aehebi de 
töyle anlablıyor: 

Prafda :verletmlt oı.. ft H• 
I• rejimine kartı Ml,ek Wr mlea· 
defe açan Otto • Strater'in lf'CllhlD
dan 12 Hıtflllci Alman,.,a p 
dele~ Otto. Struer'9m ıı..-. 
nal 10l)'a1ilt fD'kumdald •Glüm 
nufuzunu bildiren bir beyanname 
imzalamitlar. 

Bununla hen.her, remnl llllllıa .. 
m bu lıi da'ha batb 111r 70lcla 1-
za1ı etmektedir. Brlilmer ile ar
kadqlan manetl •'be'blerden do
layı tnldf eclllmltlenlir. Banlu 
haWanda kaımmm 175 lnd fıkta. 
sı tatbik edfleeektir. Bu fıkra pek 
elutikidlr. Tnldf ecltleal• dt4-
ma bu fıkraya ı&n cezalandsrıl
maktadır. 

yerine General Göring'in dostu ye 
mi111 polia reisi olan Daluege bu
lunacaktrt. 
Hltlerln kartı•ına dlkllen 

111athlt kuvvet 
Berlln, l (A.A.) - Havu a

Janamnı maha'birl :ruıyor. 
C.n Ukhalwcfa Bay Hitlet 

"ihtilal hltmemlıth-,, clemiıtl. Bu-
nan nıanasmı Ye nereye •araca lr
nı arJ..,.u pe1ı u 'ldmlder nuilik 
ruhuna sadık kalaralc huna brtı 
ıelmek istediler ve 30 Haıiranda 
ezildiler. Bu tarih Ra:n•er lçiJI 
hüyÜk bir. gün oldu. CünkU, na
n hGcum kıtalan üçGncü Rayhin 
ordusu olacaklatmı zannediyoı1at 
dr. Halbuki hunlar mevıki'erinl 
tamamiyle kayhettller. Orle ki, 
ihtilllin dıımda kalan Ranvet 
bua1111 mirasına koatlu. Maretal 
HindenlNrl'un ölümü içeri it'ema 
aiclitini pek u deiiıtirdi ve Hit· 
ler dalla Mrbeetfe har.at etme1' 
imkinmı buldu. Yabua Hitleria 

bttnım mDdalt öir im+ +et dikil· 
dh llttDacl.. ' 

Kapitalist ökonomltlnin ini : 
meuUI olarak Mdldar :me+ldin• 
ıelea tlolıtM Şalat, nast &konomi • 

sini soqaliıt nazarlyel~den ~ 
tarmaya ~lıtb ve keneli ı;atemt • 
nin aleyhinde balunanlan da ber • 
taraf elti. Doktor Şaht ziraat ve 
iqe 'i,l.rlnl de dolayııiyle ele al • 
dı. 9ayleai1diiüae a6re Almanya • 
nm içeri ve dıtan bütün ökonond 
ı•.&a bal t.lı ... balranLk halba
de birltflirmeli dotünaeldedir. 
Aacak, '9'1erinclen edil• eaki na• 

l>lf&l'I sıyuaya gelince; hükt
met ama He tekrar ....... ıel· 
mek ftJ'UJ etini wımala hq•amıt 
tır. Artık Cene'freden 8yle eski• 
ıi pbi hiddelle bahaedilmiyor .,. 
bilhuaa Franaa De kesHen 'bal • 
lamı tekrar l>allumuı isteniyor. 
Hitler lıüktmetl ve omı ilham e
den kuttetler Sar plehisitinin i • 
çerde tıemlzlik itine devam ve eh • 
tarda da yeni tetebl>üslerde bu • 
ı-mak igin bir tmıel olabileceii • 
ni d6fibıüyorlar. 

A....tur .. h ftazllerde 
lnhllll 

Vi1aaa. 1 (A.A.) - Bir Vip
D& pntMiae auaraa A~ 
li auileria kaıvp.lu tam bir .. 
laiW wwwuı ıW..ektedir. 

Almanyaclaki 80ll hldiaeler ti• 
ıa,.bie seNk V"qana ve cwek 
tatraMki c... ittihadı taraf • 
tarlan araaıacla IMiJlk birlati...., 
ldbk~. 

Diler taraftan da blıt1ra bir ha· 
her veriliyor: Prcaya BaDalar 
mecliıi bqlram Gensal C&riDs 
ite iç babm Bay Frik'ln m1c1.-. 
lesi 6zeriM poliste ullhat ,apınM 
için yeni hir proje 'hazırlaamak. 
tadır. Buaclan IOll'l'a •in' a\llha ı-------.------
laHa mücelıhez huhman miftl ,.. z A y 
lie teıkilitı yüz bin Jdtilik olaıeü- Tekinlaiı A 188 karvsiAm • 
tır. Maddi poliaterln •Jlll altmq .. alİmt oWGiam -- t..a.. 
bini bulacak, kendilsbae hafif ıl- Nal ka•• zaıi tıltla, ,_-.ı 
ll'hlar ftrileaektil'. Janclana ile ·-landa• ..millin lafilaall 
nahiye polisleri w lefubnlula yoktur. (4568) 
genç Httlercilere nearet eda na- Adres: Oibali Fener caddesin
zi jandumalan kırkar bin kiti• de No.. 197 berber Rufatm yanı!l
mf!rekkeb Wlun&eaktır. da BU.yin oflu İsmail Hakta-

Polisin bqmda Bay Hltelrin Dolum tarihi 1820 
............................. llWllW•l ........ IWllB 1 Bit 111111111 llLllllUULILBIULIW ...... 

lstanbul belediye sular idaresinden: 
Beledi1e Salar ldareaillİll bir 111 içiade ,..,a.racatı bertftrll 

kaldarım, karoaimaa, tatotaYu, borcler onarımları kapala zarfla 
ekıiltmeye koa•lmaıtar. 

Ekıiltmeye girmek iete,. ... r. Takıimde S.ruenilerdeki idar• 
mwkeaine utr•JIP bir lira nrerek Yeanedea f....a ıartname,t 
ve ekıilt•e ıartna•eaiat alabilirler. 

Teklif urllan 14·1· 935 pautteli slal Net on darde kadat 
Takai•de S.aterYilerdekl ll&d&rllie •erllmlt o'mahcLr. eo 
ıaatten 10nra ptirilecek zarflar almmaz. (8804) 

. .. 





Sümerbank Uşak Şeker 
Fabrikasından : 

•
1
----··------•• •=::::::::::::::::::::::':::::::::: Bayramda Y alo ı z :::::::::::::::::::::::ı:::. 

Deni%yo11arı ~~ Hilaliahmer Gazetesi Çıkacaktır. 
i ş L E T M E 5 ' i~ Hilaliahmer Cemiyeti Istan bul Bürosundan: 

Acenteleri Kar2.kôy • l<llprlibaş SE llinlarınlZI Hillliahmer Gazetesine vermekle hem ticaret• 
r el.42362 - Sirkecı Mühürdar ~aı.ır 

Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hisseleri Sümerbank na- ı .. -- Hm Teletorı 22740 ~ haneniz için büyük bir faide temin etmiş Ye hem de Hililiab· 
mma §İmdilik yalnız Uıakta alınmaktadır. Trabzon Yolu g mere yardım etınit olursunuz. 

50 liraya kadar hisseye sahipolanların hisselerinin tamamı, faz- jH lllnlar1nız ICjln şu adrese mUracaat ediniz: 
la hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek diğer yarısı için hisse GOLCEMAL vapuru 3 ikin- El Yeni Postane karşısında HilAliahmer Satış Bürosu fclefon 22653 
aahiplerine birer vesika verilecektir. cikanun PERŞEMBE günü sa • i~ An ara caddesinde Il!ncılık Kollektif Şirketine ,, 20095 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendileri at 20 de Hopaya kadar (1) ::::::::::- ı•rm==::::::-..=::.::.: .. ---~~-·-.. :::c:::u.-=::::---::::::::::r:ı.1111111::1111111 
veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat müraca - Mudanya Yolu 
at lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra mu ameleleri dolayısile yalnız mektup 
ANTALYA vap~ru 3 ikin • 

cikanun PERŞEMBE günü aa -
at 9 da Tophane nhbnından 

Müdanyaya kadar. (4) 

Dün ve yann 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 11 ile tediye yap. Jamamaktadır. 
lstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük §ehirlerde satın alma iti ile

ride Sümerbank tarafından yapılacak, tekil ve ıartları Sümerbank 
tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler ço • 
Mersin Yolu 

ÇANAKKALE vapuru 3 ikin
ci kanun PERŞEMBE günü ıa
at 11 de Payas'a kadar. (8870) 

GORiO BABA 
ialmııtır. 

Bundan sonra lleyhude müra-caat zahmetine girilmemesi ve mü
H. de Balzak 

Haydar Rif at racaat edenlere uvap verilemiyeceği ilan olunur. 
Ayvalık Yolu 

BANDIRMA vapuru 2 ikin
ci Kanun ÇARŞAMBA günü 
ıaat 19 da Ayvalığa kadar. 

(8869) 

~ 1 370 aaytfa 100 Krf. 

Dağıtma Yeri 
Yakıt latanbul 

1 Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

lf dare merkezi: IS1 ANBUL {Galata) Tapu Müdürlüğünden: 
iLAN 

TUrklyedeki Şubeler: 

lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 
Devlet Demir yolları llAnlarl 

Karagümrük Atika1i ıfaşa ma-

1 hallesinde Çukurboatan sokağın- _ 
da eski 40, 42 No. lu emlakin Ha- "------------------------
san ağanın gice merin kahvesin • 
de eıya sirkat eylemelerinden do
layı Leblebici Mehmede olan ke
faletten dolayı mülga mukavelat 
muharrerliğ :nin 3 hissesi 329 ta -
rihli it'arı üzerine kaydına iıaret 
edildiği görülmüş iae de başkaca 

1/1/935 tarihinde ekailbnesi yapılacağı ilan olunan Demir. Ot' 
maneli köprüsü §&J'tnamesinde fenni ahkim aynen baki kalmak p.rti
le umumi ve mali hükümleri yeni (2490) No. h kanuna göre değitÖ' 
rilmittir. Yeni tekilde yapılan §&rtnameler Ankara ve Haydarpat' 
veznelerinde evvelce tartname almq olanlara bedava verilecektir. YI 
niden §Utname almak istiyenlerin bet lira olan tartname bedelini ödr 

Izmlr, Mersin 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk . A tlna • Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

bir malumat bulunamadığı gibi e- meleri gerektir. 
dilen tahriratta da evrakı müsbi- Köprünün ketif bedeli 100.000 lira olup eğreti güvenme miktad 
tede olmadığından bu itaret i!e a- 6250 liradır. 

Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo. 
tograflula spor mecmualarında gördüğilnüz ıpor hare· 
kellerine ait fotograflar yalnız lıtanbuJda VAKiT 
klltüpbaoesinde satılmaktadır. 

lakadar olan mevcut ise bir ay Yeni ıekilde yapılacak münakua 16/1/935 tarihinde saat 15 l' 
zarfında idareye müracaat olma • Ankarada Yol Dairesi binasında toplanacak komisyonca yapılacalr 

~1 dığı takdirde bu iıaretin kaldırı -
tır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar komiayona verilmit olmuı 1" 

la ğı ilin olunur; (4564) . . . • • 
.....-mımm...-- .-:---"'""'anı:=• wıuo zımdır. Talıplerın fenni ehhyet ve mali ıktidar vesikalariyle 2490 Not 

Sahıbı: ASIM us 1 ka d•' d'• .. dd • d k" ·ı 1 d d • b' LM Nqriyat müdürü: REFiK AHMET ı nunun or uncu ma eaın e ı manı er oma ıfma aır ır 11'1" 

VAKiT Matbaası - lıtanbul yannameyi komisyona verecektir. (8755) 

Öz Türkçe liartılıklar 

tiyar man.) 2. Ayladım, 3. Bakıcı, 
4. Baknr, 5. Bilici, 6. Göıiimcü, 7. 
Kam (Şaman dini kahiniman.) 8. 
Koşanaç, koşnaç, 9. Srnakçr. 

Kahkaha, 1. Çok gülme, 2. Hız
lı gülme, 3. Sesle gülme. 

Kahkaha ile gülmek, 1. Çakır-
mak, 2. Çok gülmek, sesle gül-
mek, 3. Hızla gülmek 

Kahkari, Kıçın laçın. 
Kahkari hezimet, 1. Basnnçık, 

2. Bozgun, 3. Darmadağın olma. 
Kahbe, 1. Ercil, 2. Ersek, 3. 

Kancık (mec.), 4. Kazgm, 5. Kır
tuğ, 6. ·şıllık, 7. Şırfmtr. 

Kahr (etmek), 1. Basmak, 2. 
Batırmak, 3. Bitirmek, 4. Çiğne -
mck, 5. Ezmek. 

Kahraman, 1. Alp, 2. Bağatur, 

bağatır, 3. Batrr, batur, 4. Barlas, 
5. Er, 6. Eren, 7. Karan (Kuvetli, 
yiğit man.) 8. Koç (Cesur, şeci 
man.), 9. Koç yiğit, 10. Otkem 
'(Kuvvetli, şeci, mağrur man.) 11. 
iYiğit, 12. Yürekli. 

Kahramanlık, Alplık. 

Kahraman unvanı, Sökmen . 
Kaht, 1. Açlık, 2. Azlık. 3. Bu-

na 1lık, 4. Kısırlık, 5. Kıtlık, 6. 
Kıı aklık, 7. Seyreklik, 8. Yok -
luk. 

Kaide (Temel man.), 1. :Ayak
lık, 2. Taban taşr, 3. Oturak, 4. 
Oturgaç, 5. Oturtma, 6. Oturum. 

Kaide, (Usul man.), 1. Cola 
'(Adet man.) 2. Düzen, 3. Kural. 
4. Oran, 5. Osuğ·. 6. Töre, töıi.i 
(Kanun, hükmü kanun man.) 7. 

-l7Z-L , 

Tutum, 8. Tüzük, 9. Yasa, 10. 
Yorak, 11. Yordam. 

Kaideye muhalif, 1. Yanıç, 2. 
Yolsuz. 

Kail (Razı ınan.) Onar. 
Kail olmak, Onamak (Tercih, 

ihtiyar man.) 
Kail, (Mütekellim man.) 1. An

latan, anlatrcr, 2. Djyen, 3. Söyli • 
yen, söyleyici. 

Kaim, 1. Ayakta, ayakta duran, 
2. Dik 3. Duran, 4. Tik, 5. Yeıinc 
geçen, yerini tutan. 

Kaimen, 1. Ayakta, 2. Dikine, 
diklenmesine, 3. Durduğu gibi. 

Kaim olmak, 1. Dikilmek 2. Ye
rine geçmek. 

Kaim makam, 1. Boluk, 2. lnal, 
3. Kalgay (Eski Kırmı Hanlığın -
da Harun veliahdi ve veziri olan 
prense verilen ünvan.) 

Kain, 1. Bulunan, 2. Var olan. 
Kainat, 1. Acun, 2. Yaradıl

ımş, 3. Yer gök. 
Kakül, 1. Börçek, 2. Börçök, 3. 

Gelek, 4. Kırkma, 5. Pürçük, G. 
Saç. 

Kale, 1. Biçim, 2. Burgaz, 3. 
Erk (tç kale man.) 4. Kamal, 5. 
Kerman (Şato man.), 6. Kermen, 
7. Korgan, kurgan, 8. Or ( Önii 
hendekli tabye ve istihkam man.) 
9. Sencer, 10. Senger. 

Kale burcu, Kuı t. 
Kale viranesi, 1. Or, 2. Ören. 
Kalabalık. 1. Alay, 2. Cnl+ ·l{, 

3. Dirnek, 4. Sürü, 5. Tıkrlış, 6. 
Tünlük, 7. Üşüntü. • 

~ TürlCçe 1Car411ıklat 

mak, 2. Erlenmek, 4. Evlenmek. J K 
lzdivac a talip olmak, 1. Krz 

istemk, 2. Kolmak (Talep ve rica ı Kabahat, 1. Ağman, 2. Kötü 
etmek.) iş, 3. Oyat (Ayp, kusur man.) 4. 

lzdivac etmek, 1. Artmak, 2. ' Suç, 5. Yağır, yanır, 6. YakI§Ik • 
Çoğlamka, 3. Koşulmak,. sız, 7. Yakışmaz. iş (Günah 

izhar (etmek), 1. Açığa vur - man.) 
nıak, 2. Aylamak, 3. Belgirtmek, Kabahat iılemek, 1. Sürçmek, 
4. Belgürtmek, 5. Belirtmek, 6. 2. Yanılmak. 
Belil etmek, 7. Bilgirtmek, 8. Gö- Kabahatli, 1. Kötü, 2. Suçlu, S. 
ıi.indürmek. 9. Göstermek, 10. Or- Suyluğ. • 
taya çıkannak, ortaya koymak. Kabih, 1. Çirkin, 2. Görksüz, 

izharı aczetmek, Calırmak. körksüz, 3. Kötü, 4. Yakışıksız, 5. 
izharı teessür etmek, Uwnmak. Yaraşıksız. 
lzn (İzin), 1. Bar, 2. Boşuğ, 3. Kabil, 1. Krlarhk, 2. Olabilir. 

Eren, 3. Yol açma (Müsaade Kabili eki, Yenir. 
man.) 4. Yol verme. Kabili icra, Yapılabilir. 

lzrar (etmek), 1. Talkamak, 2. Kabili inhina, 1. Büklevcen, 2. 
Tanamak, 3. Yakmak (Çok zarar Eğilip bükülür, 3. Enilcek. 
vermek, hara b etmek, mahvet • Kabili istifa, Kabili tahsil, Ah-
mek man.) nabilir. 

izzet, 1. Değer, değer verme, 2. Kabili izale, Ortadan kaldmla-
Erk, irk (Kuvvet, kudret man.) bilir. A 

3. Yücelik, yüceltme, 4. Yükseklik, Kabili itiraz, Söz götürmez. 
yükseltme. Kabili sükna, Oturulabilir. 

İzzeti nefse dokunmak, 1. Kana Kabili tahammül, Çekilir. 
dokunmak, 2. Kana gitmek. Kabili takallüs, Yumulgan. 

J Kabili tamir, Kabili tuhih, DU-
zeltile bilir. 

Jale, 1. Çalın, 2. Çiğ, 3. Çilenti. Kabil, 1. Soy, 2. Türlü. 
Jandarma, Kır ağası. Kabilinden, 1. Benzer, 2. Gibi, 
Jenk, 1. Kir, 2. Pas. 3. Kılıklı, 4. Soyundan. 
Jengar, Göz taşı. Kabile, 1. Aymak, 2. Boy, 3. 
Jurnal, (etmek), Yonamak El, il, 4. Irık, 5. Küren, 6. Oba, 7. 

'(Rapporteur nıan.). Omağ, omak, 8. Ovmak, 9. Uğuş, 
Jurnal (Yevmiye defteri uluş, 10. Ulus, 1 .. Unığ, uruk. 

man.) 1.Bitik, 2. Günlük bitik, Kabile halkı. O cağ. 
gündelik bitik, Kabile teıkili.b, Ok. 
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