
Atatürk 
Dün lran Dışvezirini 

kabul etti 
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Hit~er söylüyor 
Almanya, barışa 

muhtaç 
- 2 ncl sayda da~ 
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Arnavut Kralı Zogonun saraqı 
civarında bombalar patladı 

Kralın asilere verdiği affı kabul etmiyen 
re~si, Jşkodra yakininde tutu~muş ! 

----~~~~~~~~~~~~ 

asiler 

• 

ltalya 'da olan 
değişiklikler 

Son günlerin duyumlarına ( = ha
berlerine) göre ltalya kabinesinde 
yeni değişiklikler olacaktır. Musolini 
müstemlikat bakanlığını kendi üzeri -
ne alacak. şimdi l.ıu bakanlıkta olan 
General (Bono) Somalı ve Eritrcye 
Genel Elbe~i (:::: umumi ''ali) gide _ 
cektir. İtalya Basvekili bu iki müs -
temlikenin çevirg~nliğini < = idaresi -
ni) birleştirecek, bir tek müstcmJike 
kılığına koyacak, adına da Doğunal I· 
~]yan Afrikasr ( = Şarki ltalyan Af· 
nkası) diyecektir. 

Bu duyum kısa olmakla beraber 
anlamı <= manası} geniştir. Bu da 
Habeşistan srnırlarmda ltah'anlarm 
geçen ay i<:inde ba~Jadtldarr ilerleme· 
lerin önceden ölçülilp biçilmiş bir pla· 
na dayandığını gösterir. Birkaç ay 
önce İtalya krahnm Somah~·a ıtidişi 
bu planın yilrümü ( = tatbfüi) baş • 
lan~cı idi. Ondan sonra ltaJvan • 
Habe, çekişmelerini do"'uran oluşlar 
( = hadi~eter) orta.ya çıktı. 

Haritaya bakılınca görülür ki t -
talyan Somahsı ile Eritre biribirine 
bitişik değildir. Bu iki müstemHke 
3:ras1nda İngiliz ve Fransız Somalı • 
J<ırı ın:: .... .., 

""') • .L.--.. ......... •- ..... •t.- 1 ..... ı-

rlkadaki iki müstemlikesinl biri'dıue 
altında nasıl birleştirecektir? 

Bu beIJibaşlr bir sorak ( = mese • 
le) dir. İtalyan Somahsı ile Eritre'yi 
bir Genel Elbeği elinde birlestirebil • 
mek için Habeşistanr ltalyan~ buyru -
iu ( = emri) altına almaktan başkn 
yol yoktur. işte İtalyanın Somalı -
Habeş sınırlarında çalışmalarının a
macı ( = hedefi) budur. 

Bunun için Habeşistanı daima Ro
~adan verilecek buyruklara baş eğ • 
dırecek bir duruma (= vaziyete) ge
tirmek gerektir. Bu da Habeşistanın 
Sokmalı sınırlan yönündeki süel C = 
as eri) Yerlerin ltaJ 1 Yan ara geçmesi 
ile olabilir ki MUSolini • 1 nın u uslar ku-
rumun da ltalyan • Ha""- k 

U\:Ş çe işmesi 
konuşulmağa başlanmadan .. 

• . onte bu • 
nu yapmak ıstediği anlaşılmaktadır. 

Kral Zo.<Jo /tarerleril~ 

Pariı, 2 (A.A.) - Havas ajan
aı bildiriyor: Tiran.dan ge!en ya
rı resmi tebliğlere rağmen gazete
ler, Korfudan ge!en ve Arnavud
lukta bir takım karışıklıklar çık
mı§ olduğuna dair haberler ver· 
mektedir. Buna nazaran, Kralın 
sarayının civarında bomba~ar 

patbmrş ve müh:m haıa. lara se
beb olmuştur. 

Kralın asilere verd'ği affr ka
bul etmiyen asiler re'.si Muh:.urem 
Baraghi A!ttar·ı İşkodra civarın -
da esir edihri:f r. Kre.l. bu affı 
asilerin silah· arını bırakmaları 

ŞJ.rtiy'e verm:şti. 

Kral yaverini ö'd:Irmek 
istemiş 

Atinada çık::ın Akropolis ~ 
• 

(DeYamr 10 ncu saYJfanın S UncO ltıtwıt.nd 

En sonunda, Bay Laval 
Romaya gidebiliyor 

Fransız dış bakanı, Hay Msol9nile 
mllhfm görüşmeler yapacak 

memleketi alakadar eden mesele
ler le genel ı:yasa haklcnda Bay 
Musolini ile mühim müzakereler
de bu!uııacaktır. 

Paris, 2 (A.A.) - Yı~b:.-şı me
rasimi, Fransız - ltalyan konuı
malarını durdurmamıştır. Fran
aanın Roma büyük elç!$i Bay dö 
Şambrönün ltalva d:şarı işleri 
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_ Staviskiain karısı 
Bay Do Şambrön neticeden emin. • 

. Pariı, 2 (A.A.) _ Röyter a _ 11fşaafta bulunacak! 
Jansından: Ş:mdi haber verildi
ğ!.ne göre, Bay Laval yarın 20,30 
da Romaya gidecektir. ı 

Bay La.val, iki hükumet arasın 
da cereyan etmekte olan görüş • 
nıell!ri neticelendirmek iç:n iki 

Irak Dış Bakanının KURUN'a sözleri 

Irak'ın prensibi Iran'la 
dost olmaktır 

"Hutlud anlaşamamazlığında 1ürkiyenin hakemli· 
ğine müracaatı çok isterdik; fakat, her iki taratın 
dostu olan kardeş devleti nazik mevkide bırakma-

manın daha rlC'ğ!'!l. olacağını d.üşünaük,, 

Irak Dış Bal•anı General Nurl, lran 
Ankara Elçisi bay 

Şehrimizde bu~unan ve ayın al
tısında, Irak • İran hudud anla§a -
mamazlığını uluslar kurumunda 
görü§mek üzere Cenevreye gide· 
cek olan Irak Dı§ lş!eri Bakanı 
General Nuri dün Perapalas ote
lindeki dairesinde muharririmizi 

Dış Bakanı Bay IUi:imi, lrakın 
Naci Şev/;.et 

kabul ederek Türkiye • Irak, lraıi 
• İran münasebetle:i hakkında 
beyanatta bulunmu§ ve hudud 
meselesi üzerinde izahat vermit • 

tir. 

ıDevamJ 10 ncu sayıtanm 1 lnef liltunuııdaJ 

lngilizlerin 1 ürkiye hakkında takdirleri 

187 4 ten beri sürüklenen 
ihtilif ortadan kalktı 
Tan gazetesi yazıyor: 1 rak şimdiye kadar sürüklenip gel· 
"İngiltere ile Türkiye arasın • mekte olan bir ihtilaf bu defa ka· 

da kısmen 1874 ve kısmen de ti surette nihayet bulmuştur. Tür
Balkan harbi esnasında başlaya - kiye Cümhuriyet hükUnıeti her 

I" ' sene altışar bin lngiliz lirası öde-

A t a t ü r k ü n mi, ve bugün bu ihtilafa aid he
sabıar tamamiyle kapanmıştır .. 

teşekkürü İngiltere mahafili, Türk hükiıme-
Ankara, Z ( A.A.) - Riyaseti - tin· n 1930 senesi h:u'.ran:;;...İ:ı ya-

cumur Umumi Kiiti,rJliğinden: pılan bir itilaf ahkamını tama· 
Reisicumur Atatürk, yeni yılı miyle tatbik ederek bu hesabın 

kutlulayanlara te!}ekkür ı•e en eyi 
tesviyesinde gösterdii sürat ve in• 

dllel.:lerinin Anadolu Ajansınca i -
letilmesini 1:mir bu!Jurmuşlardır. tizamı fevkalade laledir etmekte• 

dir.,, 
Musollni bir yandan süeı ( == as _ 

keri) düzenler ile uğraşırken öbür 
Yandan siyasal ( = siyasi) yollan da 

elden bırakmıyor. Onun için İtalya 
ile Fransa arasında son günlerde 

Romada yapılan konuşmalarda sık 
sık Somalı, Eritre, Habeşistan ad -

lan da geçiyor. Denildiğine göre 1 -
taJya, F'ransadan Cibuti - Adisababa 
demityoJun . t . tir 

Sit Konservatuvar proie 
~ nıüsahakası neticelendi 

• u ıs emış • Fransa bu 
demıryolu • nu vermege kadar gideme . 
miş ise de bu d . 1 • 1 .1 emıryo unun ış eti -
mesinde İtalyayı ortaklığa alacağını 
söylemiştir. ltalyan gazeteleri bunu 

kendileri için Yeter ( = ktfi) bulmu-
yorlar. "Çokluğu Frans 1 1. d 

ız arın e ın e 
kalacak olan bir demiryoluna ltal -
:ranlann ortak olmasında n ne çı • 

Bugün görülen şudur: Eğer ltal· 
18 Orta Avrupa işlerinde ~e Tunus 
meselesinde Fransanın dediklerini 

0
_ 

nayacak ( = kabul edecek) 1 F o ursa 
ransanrn da Somalı. Habeş . 1 . 

ış erm· 
de bir kerteye kadar daha onlara ko· 
laylıklar gösterecektir. Yok eğer t
lalya Avrupada revizyonıs· t bı' .. 
ı.IG r yon -

&nk direyip gidel'8e Afrikadaki 
müstemlfke dileklerini kolayca başa. 
ramıyacaktır. 

Aaım US 

Bayan Staviski ve çocuklan. 

Pariı, 2 (A.A.) - Bayan Sta
viski, p:ırlamento tahk.kat komi-s
yonuna bir mektub göndererek: 
"Çok mühim ifşaatta,, hulunaca
~mdan tekrar dinlenmesini iste • 
mh·tir. 

Yeni romanımız ' -- - - müsabakada bu projeler kazandı. 

ikincil" ği ViyanaJı mİmar H -1-
tzm-ester ve mühend'ı Kan'ıgın 

bir~ik~e yaptık'arı prcje, ü--üneüa 

lüğü güzel !anaf er akd:mbinde 

,(Lütfen sayıfayı çeviriniz). 



Almanya barışa muhtac? 
Bay Hitler elçiler ı 
heq.etini kabul etti 

Berlin, 2 (A.A.) - Bay Hitler, 
Ekiler heyetini kabul ett' ği sıra • 

' da funlan söylemiştir 

"- Bari! hakkında gerçek bir 
güven olmadıkça her hangi bir 
sa:hada tedr.:cı ve feyizli bir inki • 
taf ümidinde hulunnıak mümkün 
değildir:. Hiç bir Elke Almanya 
kadar barııa derin bir ihtiyaç his
ıetmemddedir. 

Ben, tamamile mUsterih bir 
halde bütün çalıımamı ha.yınclrr • 
bk itlerine hasretmek ve diğer lü
ke!erden ALmanyaya kar~ı, ken -
d1sinin onlara kartı hissetmekte 
olduğu biayet hislerin: taleb et • 
mckteyim. Almanyanın siyana.sı 

bu prensiplere istinad etmekte • 
<lir. 

Be:ı, bugünkü güçlüklerden do
ğan kayguların müş.terek b!r hüs
nü niyetle ortadan kalc!ınlabile -
ceği dütünresindeyiz. Ben ulus -
lar . arasında dostane bir surette 
ha!b:~ile:niyece'k hi0 b'.r mesele -

Çin·n, Uzak şarkın meş
hur koleksiyonları 

Londra, 2 (A.A.) - Çin ve 
Uza..~şark sanat eıerlerinden ya -
pılmıt meşhur. Omerfopiılos kol • 
leksiyonu Britit müzeşi ile V1ktor
ya ve Al,her müzesi tarafından sa
tın nlınmı§br. 

K~ndi nevinde dünyanın en 

zengin olan bu kolleksiyonu par

;alanmn nadirEği ve kıymeti ile 

tanmmıttır. KoUekGiyon 100.000 

lngiliz lirasına alınmıştır. MEte -

husıslara göre bu para azdır ve 

ve fa.Yet müzayede ile satılmış 

olsa kolleksiyon daha pek çok fi. 
at bulurdu. 

Liverpulda 1864 de doğmuş o

tan M. Jorj Ömerpopulos, kollek
•iyonunu 30 senede yapa:biJımit • 
tir. 

l!Jtuslar arası kurumu 
ve Amerika 

Moskova, 2 (A.A.) - Posta 
Te telgraf fenni t'!tkikler enstitü

sü uzak mesafelere sif nakled~n 

bir ciha.z vücuda getinnittir. Ge. 

rek telle, gerek telıizle i1liyen 

bu makine hem büyijk mikyasta 

ııeaimleri nakletmekte, hem de e

ler adt telgrafların çekilmesinde 
IruUandırıa bunlann dört kerre 
daha çabuk çekilmeeini ve çekil
me keyfiyetinde yalnıılr.k olma • 
masmı temin etmektedir. 

·-····--------· ···-· .. ·-· 
Prof~r Bay Arif Hikmetin pro
jesi kazaDıDUftır. 

nin mevcud olduğunu sanmıyo -
rum. 

Alman ulusu, ve Alman hüku
meti, hukuk beraberliği esa~ına 

dayanan semimi bir çalışma he • 
ra:berl' ğine varmak !çin çalışma • 
ya nmadedirler. 

Bay Hitler naıyonal sasya'list 
Fırkasına neşrettiği yılbaşı be • 
yannamesin de de diyor k.:: 

"Bundan 12 ay evvel 1934 se
nesi için yeni Rayhm yıkılacağı 

söyleniyordu. Halbu'ki Almanya 
ve Alman milleti ulusal diriliğin 

bütün bölümler'nde eskiden fazla 
kuvvetleI'.--niştir. 

Geçen yaz fırka için.de temiz
lik yar:nlmıştır. BugEn her zaman
dan ziyade ulus !ı·adesi siyasasına 
sadıkım: 1935 yılt içinde ulusun 
ve Rayhın büyük tensik eserine 
devar.3 edeceğiz.,, 

Bay Hitler A1r:nan milletine 
barış ve ün ve Sarın dönmesini 
dil· ycrck $Özlerini bitirmiştir, 

Şar den uzaklaşdırıldı 
Sarbürk, 2 (A.A.) - Röyter 

ajansı muhabirinden: 
EvveH~~ günkü tevkifleri icra e

denlerden 6 polis memuru Sar 
poHs müdürü Bay Hanneaynin 
emriyle vazifeden uzaklaştırılmış
lardır. 

Bu muamelenin, bu pofüslerin 
mevkuflara karşı fena davran· 
dıklnrından iler! geldiği ret.men 
tekzib edilmişt'r, 

Bir Japon neferi, casus 
Sen Petersburg, 2 (A.A.). 

(Amerika) - Burada 1limanın ve 
h:ırb gemilerinin resimlerini alan 
Mat~cma adında bir Japo:ı yaka
lanmıştır. Bu ad~m Japon bahri
yesi ihtiyat efradından olduğunu 
3Öylemiştir. 

Uzak mesafelere 
nakletmek 

. 
resırn 

Vaşinğton, 2 (A.A.) - Ayan· 
dan demokrat ldaho Pope, Havas 
ajansı muhabirine beyanatta bu • 
lunarak Amerikanın uluslar arası 

derneğine girmesine mil1etin mu
halefet etmediğini ve bunun için 
li:ongreye bir takıir vermek iıte • 
diğini söylemiştir. 

HükUmet mahafili, M. Ruzvel· 
tin böyle bir dileğe müzaharet e
deceğini zannetmemektedirler .• 
Çün.lcüM. Ruzvelti her şeyden ev
vel dahili siyaıa dütündürmekte
d:r. 

Habeşistanın yeni bir 
notası daha 

Cenevre, 2 (A.A.) - Habeşi$· 
tan uluslar kurumuna vemıiş ol • 
duğu yeni bir notada Oualoual ha. 

Proje müıabakuma 63 e.er disesı· nin mesuliyetlerini .ltalyaya 
ginnitti. Bu üç projeden batka yül!detmekte~ir. 

ÜÇ proje muayyen bir para kartı - Notada Ha:beş kuvvetlerinin 
lığında .,atm alınacaktır. Bu pro- 1 tanklar ve tayyarelerle !ilahlı l . 
jeler mimar Bay Rükneddinin, talyan kuvvetlerine taarruz etme
Bavyeralı Holshauerin ve Viyn- enin mantrkan da imkansız oldu

\a nıimarlarmdan Lanfanm pro- ğundan bahsedildikten ıonra son 
!c-isrid~. Projeler bir kaç güne hadiseler "ltalyanm admı adım İ· 
ko.da.r güzel snnatlar akademisi~- lcrleme siyase\i,. olcırak tavs:· f e • 
C1ıe halb. ~ecelitir. d~mektedir. 

Atatürk 
Iran Dış vezirını 

kabul elti 
Ankara, 2 (A.A.) - Atatürk, 

dün akşam Çankaya köşkünde 

İran Diş Veziri Kazimi Hanı ka· 
bul etnıigler ve uzun müddet yan
larmd:ı. alıkoyarak görü~müşler • 
dir. ilu görüç.melerde Dış işleri 
Bakant Rüştü Aras ile İran büyük 
clçi·5i Sa.dm Han d.:ı hazır bulun· 
muşlarzlır. 

Atatürke tebrik 
tel yazıları 

Ankara, 2 . (A.A.) - Yılbatı 

münasebetiyle Romanya Kralı 
Karol ve Yugoslavya Kral naibi 
Prens PoJ Hazretlerinden Reisi -
cümhur Atatürke gelen telgrafla· 
ra Atatürkün verdiği cevablar a
şağıdadır: 

Türkiye Cümhurreiai Kemal 
Atalürke 

Ankara 
Haşmetlu Krai Hazretleri na

mına zatı devletlerinden yeni se
ne münasebetiyle en samimi teb
ı~ikleri, dost Türkiyenin refahı ile 
onun reisinin saadeti hakkındaki 
en iyi tem~nnileri kabul buyurma
nızı rica ederim. 

Yugoslavya krallığı saltanat 
naibi Prens Pol Hazretlerine: 

Zatı fahimanelerinin HC1.$met .. 
lu Kral Hazretleri namına yeni 
yıl münasebetiyle bana gönder • 
mek 1ütfunda bulunmuş oldukları 
dostane tebriklerden fevkalade 

mütehassis olduğum halde sizden 
en s:amimi te'brik1erimi ve Ha§ • 
metlu Kral Hazretlerinin ve Zatı 
F ahimane!erinin şahsi saadetleri 

ne dost ve asil Yugoslav milleti
nin azamet ve refahı hakkın~aki 
tern~nnilerimi kabul buyurmanızı 
rica ederim. 

Kema1 Atatürk 

Türkiye Reisicümhuru ~emal 
Atatürke 

Ankara 

Zatı devletlerinden 1935 yılı 
münasebetiyle gerek şahsınız, ge· 

rek memleketiniz için hişsetınek • 
te olduğum en samimi temennileri 
kabul buyurmanızı rica ederim. 

Karol 
Romanya Kralı Haşmetlu ikin

ci Karol Hazretlerine 
Bükreş 

Yeni sene münasebetiyle zatı 

Ha~metanelerinin göndermiş ol· 
dukları telyazısını çok büyük bir 

memnuniyetle aldım. Zatı Haş • 
metanelerinden en hararetli tqek
kürlerimi ve şahsi saadetleriyle 
dost Roman yanın s~a ..Jeti hakkın· 

daki temer..nilerimi kabul buyur· 
manızı rica ederim. 

Kemal Atatürk 

Byrd heyeti maceraya 
hazırlanıyor 

Dunedin, 2 (A.A.) - Byrd 
kutub keşif heyeti, yeni birmace

raya hazırlanıyor. Buiların va
ziyeti müsaid olduğu takdirde, 
"Bear of England,, vapuru Kral 
Edvard arazisinin farkında bir ke
tif seyahatine geçecektir. Bu se
yahat, Valparezoda bitecektir. 

Ankara, 2 (KURUN) - Ad - [ 
liyede, yeni kadro tatb:kine 140 
münhal oldıı. Esk: hakimlerden 
başka birçok isteklileı bu münhal 
ler için mürn~aat ettiler. Bu ay 
ortalarında ayırma komisyonu 
toplanacak, münhallerin bir kıs • 
mını dolduracakb·r. 

Bulundukları işte iki yılı bitir
miş hakimlerden 500 kadarı bu ay 
başından itibaren bir derece üs • 
tün maaş ald!lar. 

Yeni hakimler kanununa !i(Öre 
Ankara hakimlerinden ikincl hu • 

kuk re!si bay Nnilin maaş 70 Ji " 
radnn seksen liraya, birinci hu • 
kuk reisi Bay Nai!in maaşı 70 li• 

azası bay Cemalin, l iknci ceza re· 

isi bay Nacinin maaşları 55 lira • 

dan 70 l ·raya; birinci hukuk a • 

zası bay Ze~dnin 45 den 55 e; 

sulh hakimi bay Kemalin 40 dan 
45 e; sulh hakimi bay Lehib·n 3S r 

den 45 e; aza muavini bay Baha· 
nın 35 den 40 a; birinci ceza ha • 

k·mi hay Asımın maaşı 55 lira • 
dan 70 liraya pkarılmıştır. 

Soyadı talımatnamesinde neler var? 
Ankara, 2 (KURUN) - Soy-' . 

adı kanun ve nizamnamesi için ha 
zırlanan talimatname bugünlerde 
vilayetlere gönderilecektir. Bas • 
tırılan soyadı defterleri gönder·ı • 

mektedir. Talimatnameye göre, 
yerli, yabancı kayıtlılar ~eçtikleri 
adları şehir ve kasabalarda bele • 
diyeler mümessiller"ne bildire -
cekler, alacakları kazıtları nüfu • 
sa kaydettireceklerdir. 

Ankara aaır ceza reisi 

Ankara, 2 (KURUN) - An. 
kara ağır ceza reisi hay Hasan 
Hayrullah marye temyiz komis -

yonu reisliğine tayin edildi. Ko -
misyonun ücretlerin·n haziran • 
dan itibaren maaşa çevrilmesi 
haklc:mdaki proje Maliye bakan • 
lığındaaır. 

Umumi .,. ... u.ın a•r.•-• 
Ankara, 2 (KURUN) - Say

lav seç:minin yapılacağı ay içinde 

Nüfus daireleri, doğum kağıt • 
larına tescili işaret edeceklerd'r. 

Kayıtlı yerin haricindekiler be• 
lediyeden, muhtardan ta~dikl; kfı· 

ğıtla buluncluğ~ nüfus dairesine 
müracaat edecek, üç bcyanna.me 
verecektir. 

Bunl;:ı.rdan biri e~ki kaydına 

gönderilecek, b"ri ksdik edilerek 
ken1isine verilecektir. 

Radyoda trahom 
üzerinde söz 

Ankara, 2 (KURUN) - Bu • 
rada bulunan Sıhhat Bakanlığı 

trahomla mücadele başkam Dr. 
by Nuri Fehmi, lstanbula gitti. 
Yarın saat 20 de İstanbul radyo .. 
sunda trahom uğraşması üzerinde 
söylevde bulunacaktır. 
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yapacaktır. Valilere hazırlanma • 
lan :çin emir verHdi. 

Silahları tahdit prensibi \ lngilterenin Avusturya t 

ölmüş istiklali misalnna iltihakı 

N 
. k 

2 
(AA) _ N ork Londra, 2 (A.A.) - lngiltere· 

evyor , . . evy . A . ., l"l' . k 
H ld 

. T'hl · t hdid; mn vuı;lurya ıstın a ı mı~a. ına 
era 'b' g~zetJeıı 11 a a:ın t nda~ iltihakı mümkün o!duğu hakkın· 

prensı ının aponya ara 1 d k' l h .. b t' 1 R .. 
"ld" .. ·· b' d b ed"g'"'!ni yaza- a ı ıa er munase e ıy e, oy• o urucu ır ar e Y • . A h b' · b'. 

k k b 
'b' b d ter a1ammın sıyası mu a ırı oy• ra artı:ı u prensı m un an Ci 

b 
.. l 'mka"n olm d le bir ihtimal mevcud olmadığmı Yı oy e yataımasına ı a ı · . 

'"' .. l kt d' bildirmektedir. Son karar, Sır 
emı soy eme e ır. 

Con Saymen ile Bal Laval aruın· 
Vesikalı ekmek usulü daki görüşmeler ve misakın alaca· 

kalktı ğı nihai şekle bağlı bulunmakla 

Moskova, 2 (A.A.) - Deyli 
Telgraf muhabir!nden: Altı 'lene-

clenher! tatbik edilmekte olan ve
sik:ılt ekmek usulü dün kaldırıl· 

ımıştır. Fiatlar derhal yükselmit • 
tir. Beyaz ekmeğin k'..losu iki rub
ledir. 

Sovyet nüfuzu 

beraber, lngilteren=n hu misaka 
iltihakı şimdilik varid clmadığı 
söylenmektedir. 

Eski mu har1plerin 
bonoları 

Vaşington, 2 (A.A.) - Cum • 
bur reisi Bay Ruzvelt muharip • 
!erin elinde bulunan bonoların 
hemen ödenme!.'' ne karşı vaziyet 

Moskova, 2 (A.A.) - lzves . almıştır. Teksastaki Amerikan 
tin gazete'.l· 1934 yılında Sovyet Lejiyonları kumandanı bay Fer " 
Rusyanın çok verLmli çalışmala .. mara gönderdiği mekt:ıpta eski 
rının bilançosunu yaptııktan ıon • muhariplerin ~imd i bonolarının 

ra ulı~slar arası müna!ehetlere 
dair diyor ki: 

"Uluslar arası münasebetler·n 

bedelini almağa iht;:·:.çları ol"J1a• 
dığmı, çünkü ltendiJerin' n terci " 
lıe!l hükumetten yardım görmek· 
te oldukların! bildirmiştir. 

934 de en mühim h:ıdbesi Sovyet ~k; muhariplerin mümess'Jleri 
Rusya nüfuzun:ın fevkalade art- buna karcı siddetle protesto et " 
ma11dır. Sovyd Rusyanın devamd n-:cktedirler. 

ve az:mli barı~ siyasası Sovyet Fransız Maliye Bakanlğın"' 
Rusyayı berı~~n kuvvetlendir'} • 
mesi itinde zaruri bir am ·; yap • 

da değişiklik 
Paris, 2 ( A.A. ) - Kab:neniıı 

mıştır.,, l:ugünkü toplantısında, maliye ba• 

Sovyet - Jtalya ticaret kanlığında rni!him değişiklikler 
anlaşmaları yapılmasına karar verilmiştir. 

. . ş· mdiye karlar mevduat san " 
Roma, 2 (A.A.) - Yer..ı hır r d w •• d .. 1....... .. laJ\ . . . : ıgı mu ur ugunu yapmış o 

tıcaret anlaşması aktedılınceye b T Ba k d F . .-J:Cı. ay amery n e ransm ~ 
kadar Sovyet - İtalyan ticaret dürlüğüne getirilecek ve ectki 111ii· 
c.nfo.şma1arı müddetlerinin uzab • dür bay Moret de fahri müdür" 
lacağı bildirilmittir. · larak kalacaktır. 
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Galatasarayla 
Beşiktaş 

Yaun mün m b'r maç 
seyı edeceğiz 

Şild ma;lar:nın rj maçların . 
dan s:>nraya b:r:ıfaldığmı yQmıı 
idik. &.mun için evvelce ıild için 
ayrılan bu hafta, belU batlı bir 
ıpor hareketi yapılmadan ıeçe • 
c:ekt ·• Şild için karıılqım.lan li .. 
zun ıelen Galatuarayla Befiktq 
bu maç için yaptıkları hazırlığm 
bota ıitmeme.i yolunda iyi bir 
karar vermif!er ve yarın Şeref 
atadmda brdqçe bir ıkarıılqma 
yapmalı dilfüıamüfledir. Husuai 
olmakla berab« bu kar§ılapıa • 
nm çok biyük bir ehemmiyeti 
vardır. Tert°b heyeti maçıa her • 
k• wafmdaa aörUlehi 'meai için 
fiatları da :ucuzlatarak 25 ve 50 
kurut yaPJIUflanlır. Ma~a aaat 14 
de ba~'an=:.c:-):tır. 

Köyden köye kaçırılan kız! 
Sırapınar köyünden altı delikanlının muhakemesi, sonuna 

geldi. Biri sevmiş öbürleri kaçırmıya yardım etmiş! 
lstaııbUI alır ceza mahkemeei, 1 razi olmuaydı, !karda, latta, 9' ıötüriilünce79 kadar bütün yolun 

bir mücldetteober1 alb kiti aley • kurtların kiye indikleri bir za • kan ide.Vle dolu olduiu, kızın 
ilindeki bir kıs °'maa davuma m&Ma, ıece, e•iıı kapw açık bı· alıkoaulduiu Cemalin evinin bu 
bakıyordu. Bu da Ya, dün .on saf· rakılır mı idi 1. Bu it, kızın arzu. izlere bakılarak bulunduiu iddi. 
buma ıelcli. ~nn b:ldirilme- .u ile ofmuttur. Aileai, ite laza. uıdır. Saysıdeier batbn f .Rica 
ıi iGin muhakeme bırakıldı. rak, 6ç almak için, etrafı velve- ederim, iki buçuk eaatlik yol. kan 

Kefm'an kız, Beykozun Sıra· leye Termitlerdir. bleriJfe dolu olur da, Şerife bu 
r.ınu k&1iinden Şerif.edir. Ka • Dikkate deler olan diler iki yüsclen auıl kadavra olmaz. na· 
çırmaktan •Uçlu o'arah yakalanan nokt:ıdan biri de. Şerifenin Sıra- ad timdi aal bulunuyor?. Bill. 
ve mevkuf muhakeme edilenler, pınar köyünden ta lılıa.k kiyGne lrie, kız, kasda malmın olmaya. 
S dk ~··1 K•• !~.L ı H•t11111a11tf11 1ı2'1ta.nttt.._.ıtt1111..,..n1t11N111""u11 .. ..,.U111HNIWUI................. _ı_ L-~'f l 

a ı , ... ı ?yn:an, u;ı:a zzet. Polis haberleri'= raa ,uatl çe yara anmı!hr. 
Sadullah, Ali.fan, Mehmed ad· Diğer noktaya ıelince. 0 da, 
larmda aftı delikaD ıdrr. Sun'a· Bir ara~a atlarile lama aumuuna tecavüz edüme-
rın g~en !Ubatın y"rmi ik:nci ıü· d • - -ıd- 1 meıidir. Eğer itin içinde kötü 
nünü yirmi üçüncü gününe ballı- en\Ze gomu U l>ir maksat olsaydı, kızı köyde e· 
ra.ıı ıece, eUerine silah ab..rak Evıret.ki sün HaJ',te iki ~ • ve delil, dağ batma ıötilrürlerdi. 

m:ah ut yağ yapan yeder- kı.ııu c:tur&uğu evi ~az-1.ıkları, kı· gir çehik!•·l araba ile cleniade Cr~ .. da kendisine kötülük yapar. 
d~n biri bufundu zı corlc Jr.açırddc:Uı, hu aıra.da lıayholmu~r: lardı. S,adıJr. ~e.rifeyi candan 

8elediye lkütal müdliı4üğü ta. öl'Ub-mek i'in •il'h ku1'andıldarı Süleyman ism"nde birisi sür • aev.diji if;ia, onunla. evlenmekte 
r:lfından h:le!i yailarm ynpı1dtk • noktaianadan <lava JÜıÜ,Or. düiü araba.aile F •Del' polis ıner • ıaıv et.it ve U'Z'IN• ile kısı alıp 
ları yerler ara.ıtır~ımsktadır. Ye • Ara~ dosya.mda ya%ılan· ke&i J~İ bir yapıya kum götürmek yolunu lubautbft".,, 
miıte diln ,Jnablt1t yal yapan b"r lara göre, Şerife kız, o gece an- tafllken arabayı deaiz katarın,. Vekil, on bir aydanberi mev
ima!athan~ meydana çlkardmIJ • nesi ve kı:s kardeıiyle bir arada dan geç!nai!t"r. Bu aırada hay • kuf bulunan müvekkilleri hakkın· 
tır. J>iğer ima1Atbaneterc!e bugün yatM~<•Ja, suçlu y.erinde bulunan nnlann ayakları ~ nplan • da bu cihetlerin "Je daha bazı nok 

1 1 •• i .. -;,, .. 1:-'tl•• kJ .... ,;;_,!1- m111, Sü?eymanın bunlan rık•-·'- al 
ar:ıı~ırmıı\ar yapı acaktır. Be•e • 'ı ~ _.... . .,,~ --· _, - -n.ı:a.. .,. 7 --x t ana göz öaiade tutulacajnu 
d'ye yal me:e!esl i!e çok yalan • l lıprek ıelıtuJ. çıkar. mışlu, kız kar· ıçm hayvanları kamçılaymca umtiuimıu 9iiyleyip mlidafaumı 

I---ı. .... '-- la beyeirler den.ize ..J-x.-.. wiiPim. .. •• • dan a•a~nd.ar o!maktadır. ıı -.~.- :-•ruace, yara ... ,, r. _,.QI ~ --- lafladı. Reis Bay Ahmed Suad, 
Ondaa IOllft da lsMkiı klyüne lerdir. Biraz IOnr& da vat. dn • aza llay K~al ve Sakıp taTafla-

Yeni Adam 
"Yeıli .ad&llJ., metıauasuun elli Ü· 

çiincücü sa,)'131 :üıel resimler •e .flk.lr 
)aııl::.r'l,,, çllo.tı. Kıtasıoı defiştfren 

'"" (. :ı pratik blr şekte Mthea 1MI 
meemmuun ıftab, yfnn1 "rt •Jlfa 
olrna:ına rar:mea on bt11ftar. 'TaT • 
sinMeris. 

Mü%.k ve ssn'at herelcet· 
eri mecmuas1 

1\ff!clk 'c sanat hareketleri mec · 
muasının dördtindl 'W M§lnd AJ'I • 
hm bir arada lntipr e..ı,tir. Giıel 
,....... '\"e cirü§ierlt •ı· ....... 
mecıoea okvrlal'IM aynca paruu: 
bir aom ııia ~·e e~iyor. 

&rµt meraklıJuının a.irer tane 
edinm~·? ·iai tın-siye eaeriz. 

Ülkü mecmuası 
-Uıtc:il,, nh Adaclkhwn •Yf81 4o1-

pn 'yuıWia ~ 8a tl&)'lllI8 1mr 
)"&mUU i~t IJIÖlli fUMbr. Bq· 
'Nk•"'•tsıa JJu )'HRllH tnev.zu '"Türk 
kadıılamun .ı,... alallJlla g:irlfl,, 
clir. Yurttaşlara birer tane eA!nmele • 
rlnl tavslye diyo,uz. 

J&t&riip Cemel t...tnde birinin e· rilnı"§tir. Süleyman ltoiulac:aiı • rıudan verilecek karar, on bet 
-·ma a'_.-,_,_ ııı anlayınca kendis"nı· kena- at. ... e n~~,, ... U§ ar. •• lkinunusani salı günü 1&at on altı· 

Mahlcemede on altı §Ahid din· nllf, kurtldmu__.. Benir1m• • · da bildirilecektir. 
lenilmif, müddeiummnt Bay Ki· ~aha ~nizde kavob'muttur. Mikinin muhakemesi 
tif, bazı cihetlerden ceza isteğin-- ~-h1·r tı·yatrosunda 
de lmlaanm111, ınuhakeme uıiida • ~"" M1M~ea isminde birini öl-
faay,. lralnnşıtı. Bu altı k"~taia a. düren Oarik. l,t&Ual....a-• ~-za - - Salı a~~amıao parasız ımahkem~inee on I>e!-ıeneye mah 
vukatı Bay Mustafa Nail Taner, temsill~r verilecek -kUm edilmifli. Suçlu, kararı 
ıdün müde.faumı yaptı. • temyı"z et-.:•, Temyı'z --ahkeme· 

V k:ı fi..1-f ,,,_ Bayra,.ı.n wıra ŞeJür ti,..ı • -&<1 •• 
e i.. mu.. aaua •• a1tı ıa- ·ı·, dava d..,.•y• •ı 'bir -ne evvel 

h. L. rosunun T e~batı bt.mında her • "9 - .... 

t1ıe• •İJ' m...m ~ bir feY tl&lı eJq..m ite.ika parasız tema:fter adliye u.rayı yangınında yandı· 
bihneıtıiWerioe, bir kısmıma sör· ·ı 1..... 1 g"' ından, tetk.ıkat yapamamıı, ye • d.:~1-1_.._:_ ,,] ·ı ıverı eceıuir. lk OJllll "Zehirli 
-._....; aejı • ıitittiklerioi aöyle • 11__ ,.!1eme kanununa go-re muame!e 

ıKu~k., dır. Her salı ak§Alllı abı· ııo•" 
.dild«'.;ne, aleylıte ıahidlik edenle- la • k yapılmuı için ist" aayı seriye ç~. 
ıri.11 cle dener Şer:if min &"":ıc;..ı Sa. ta ır.emur n tiyatronun apıam • 
ıafft. -hııuı E...,.-ııH2.lı, kız kar • da dura.cakl~r ,,~ gelen halkı ur~ Vinni~il'. 
' · .5dın dı k ika de . Ş ban Ya koyaı·ak :çerı bırakacakJarclır. Difer tı.raf1an Closva yenilen • 

ıt.ef4 ... ı"ıa "J>c T' tı &S J_!~ İçerc!eki yerler dotcJUktan .. nra mit bulunuyor. Davaya battan 
amca ogu: n ~ayram Te e.aur k l k . t..-'k-'ı kl M bak b 
_1..1.-1.JI • .-w: Bu~ 1 apı ar ap•nacaktır. TemailleT • ua ua~a ır. u eme, u ayın 
IOIUmll anaa qard ~ ıf& • d . d- ·· ı..:.ı • • il-ı '---•--- .L.::•_1_ en evvel konferanslar da verı • otuzuncu ıünü saal on ortte Ylı-
..uena •Y• a ~- Mlllllll .. .nı...,. • 1 _.,_ı!_ .. 1 t" 
rmı. dilia taraftan tir ktı.mmna ectm_ur_._________ ruyt.ce . .: ır. 

naüTeldülJerinin eli11de b~, b'r Bu a!<şamkı oda musık si Tahıilde öldürü4 
11cmnmın da tülek bml!dağunu konseri Aı-ab Mehmedi ötdiimekten 
~ •areliyle hiritir'ni tut.. L,oğlunda •'ki "Framız "Ti- w'1e Zaferin muhakeme.i, e~el-
ma~aa eözler '96ylecfüt~erini il«i yatroau., ıads hu Mr.em -Mr"i -.. ce ftr

0

len on sen •ğır he.Y,ıı ka· 
Wrdii.. at en ydi buçukta let.aalntl t,e1e- rası Temyiz m:ıhkemuince bo • 

Ç k 
Bay Muttafa Nail Taner, vazi· diyeai komervatuvamun odama- :zulmllf olarak sörülüyor. Zafer, 

o:u •• geme kurumunun 
-ti e:rafh due.k orta,.a ko-luk· sikisi 1r.omeri verilecektir. Kon- Arab Mehınedin kendi üzerine t ettrtk tet9reft1a111elwi .1- J ~~ 

ç.u Bmıs.-e "--u &aralta . tan ı;o::r:ı, müdafe.umı !5yle tek· awe iştirak e:!euk sanatklrlar hücum ett;,ğ'ni, bt..!ına s=te in-li-
daıı huırlanan "Lül~ tebrik telgraf ımillcdi: ıuıı!ardır: Na-h, Ccna1 Reı'id, :rip boğazıuı sıktığını iddia edi • 
kartlan !Vbaadıa lut.ırdlDI) pk a- - Şimdi mühim elan bir cihe· LZL§İnski, Nezih, izzet, Mahid· yordu. Temyiz bu f'JC!ktaya do • 
rit "8 silsli1dür. Ba kUıtlar he.r t.el • ti elan gözaen geç"relim. Şerife din Sr.dık. l:wmıuı ve o-U.d.3. Zd0 r'n baıı • 
sraf merkezinde bulwıur. Tebrik tel· ile Sa.t!.k, vaka:!an iki sene enel Kemerden herk-'n ittifade nm yar&lı oldUo~a dair b"r ra. 
~ J>u Süslü kafıt1a nndıata • n-c.anlanm ... ~ardı. Sonrailan 1a • edebilme.si ;,.·n fiatlıu- indira-:., por bufonduğuna iıaret etaıiıtir. 
bml!I& verilmemnl btenıenis, al'Z1lne. •v •if -.... ~ 
n teliftf mttaar.-~b. 'Tel· zm aUes\ !adıkdan daha 'Zengin elli, otuz, yirmi beı kuru~ n!a. Jıta.nbııl airr ceza mahkeme • 
graf ücretinden bqb ~ti bir genç bularak, kızı ona vermek rak teabit Olunmu,tur. Diğer la. ıind*i dün1.rii muhr.ıkcme safha. 
luıl'llf mek9dlaızı temia eder, btl •· )"olmıu ~.rtm~Jlar, ni~snı bczmn. raftan bütün talebe on kul'UJ ver· 'linda müdde"umumi bay K~&if, 
retle laem eoetık tlir•eme kurumu • ğa davrannn~fordı. Halbuki Sa • mek suretiyle konseri dinliyebile- su-lı.mwı müd .. faarınnı aksine de-
nun bakmakta oldaia kbnseJiz ve fa· - -1.-a..• ı · h k dığ!D kendisini s!!vdiği gibi Şeri· ~•r. 1i1 hu1nnmaclıjlmı :ıöv emış. a • 
kir yavruların bakımına yardım, hem -------------1 
de telgraf mm ~ektlfinfz zata ka'11 fe c!e S~ığı seviyordu. Kızla oi· Do_i um stz ta.hı ike unradığı kabul ed.le-
da fazla ..... , .a..•-ı.. otwsm-.. lan ltor.utmu,lar, bu kaçırma D · rek c:~za keeiJn:e~'ni iıttm:tıir. 

,.5 "...,,_. ~ en•z yolları kamar3. ve iafe 
-m••ı...-.-ı•lbı-4lllımmMI' ,ekHnd~ ortada duran iti karar· tefi Fethi Atalıiın bir oihı ohnut 5··;:u ardk-tJ Pny f'-mil, mü· 

Gec,, mi~ Karanlar lqtırmıılard11'. O gece kız ka. ve adı (Tı ) ko--·•- tur ·ld ... -··nı ye.prnı~tır. K"-rar veri· 
Y d i rd ·ı · 1 uncaJ D'UftJl\l,f • k a.ı a.nıım ya ımı ı e nttan 11mı Ya...._ ··-·- d b' ö .. 1e-:e tir. 

a ikıncı "Anun 19AO 
A.HERlJU NE ZAMAN TERKJ 

TESLlHATI KABUL EDEBiLiR?. 
Va~nıtondan bildfrilditine göre. 

Japonya donanmasınra iki mb · 
li olan Anaerika kwnei büdyad, ye· 
af .Loonat pregraınma söre, birka~ se-
>e iç.inde lngUter: bahriyole reka . 
ilet edebHcce~dfr. u vakit Ccnı:ıhlrl 
mltte!tfc!e t~l2'.at için antak Mr ltt· 
llf akt.edet.11etektfr. ı 

lluıuııtJ11Ulllllllllf"Fltı:ttJJ 2 ·-•ı:.-. 

ı H" k bu • ··-ı---. Te mesu ır mur ----------
" ıp rötürmüıtfü·. ıç ız ış~, diler·z. Bevoi u kaymakamhöı 

t:u •':ıa a SARAY s nemasmda 

t tivt\k -1nema yı•dıı?arnnn en fazla eğlendıren artistı 

EDDIE CANTOR 
Fracsa'da bütün hasılat rel(orunu lurınıt •e ber ghterildrtı 

yerde altı aydan faı a b1r müdd.-t iue .-dilm;t o 1ao 

ER MEVDANI 
Ş.yaeı laıyret f m 1n n ilk ltarı manasebet le BOYOK GALA 

FOX AIRftAL ------· 

Beyoilu ke.T"ftlakaırn bav Se • 
dadın l:nnir •ali muav"nlit'ne ta
yin" tahakkuk etmi~t=r. Bugünler· 
de emri gelecek ve f71m:re g"de • 
rektir. lhvoi1u kn"!D":ı.1rıı.m1ığınaı 
kimin ,.ele<"..eli henüz }elli olma. 
r:ukla ~rabe-1' lr·Ateri Bakant·ih 
Kafem' Mahsus Müdürii lıay Ek. 
remin İtaıi .öylenmektedir. J 

Yağmur 
ve kar 

... CBq taraıı 1 lDd uyıJ-f 

ınb~h yedide sıfırdan qafı 1' 
?Jmdı. On dartte bir buçul• 
dar çıkmrttır. Rüzgir dün :- tJ 
dan saniyede sekiz metre ~ 
esmi§tir. 

Anadoluda da hanlar k.,İ, 
ve yağmurludur. 

Ziraat Vekaleti metoroloji 
titüsünden alman malumata ~ 
orta Anadolu ile cenubi Anad 
da ve Karadeniz kryılannda 
ze, Giresunda hava y&ğrşh ve 
ğer yerlerde ya.ğı~ız ve fakat 
pah geçmiştir. 

Yağış, orta Anadoluda kar 
cenub Anadoluda yağmur şe 
dedir. Orta Anadoluda iki 
denberi devam etmekte olan 
yağışının toprak üzerindeki 
lrğı Çorumda 22, Yozgaita 
Ankara ~vresinde Kırşehir 
Kast.amonuda 7, Afyonda 6 
tim~reyi bulm~. 

En düşük sühunet, Ku·· .. &PTI 

Afyonda ~rrdan aşağı 5, 
ne ve Kastamonuda ve F.skişe 
de 4, Ankara, Beyşehir, Y 
da 8 santigraddrr. 

Yurdda m ,uksek sıcaklık 
fınn iiStünde <>lmak üzere Dö 
da 19, Adana.da 17 ~~ 
dır. 

Kadiköyünde yeni 
vay yoUan projesi 
Kadıköy • Oaküdar tramva1 

ları murabl.s nası bay Ne~"' 
dia Sala" r Ka.cblııı6,.u.cle 1C11rı
ialı, lç ENnkiy ve Beykosa ka 
dar yapı1acak yeni badana p ... , ............. ... ....,. ~-·· ~ 

husmta be1ediye re!&t:ğinoe t..ı 

kikat yapddddaaı soara ba 1,.1 

lann ıapd••am• llaflacacaldd 

Bay Recep Peker bu 
sab~h ~e~iyor 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
nel kitihi Bay Receb Peker 
sabah Ankaraaan ,ebrqnize 
lecek ve aktam on yedide Oıı 
versite inkılib kürıüsünde d 
Dİ Yvecektir. 

Talebe atasında 
Atina üniversitesi ta1ebel 

yetmit kifilik bir kafite Söm 
tat•ini geç"rmek 1izere tehr" 
ge1eceklerdir. 

Talebe birlili tarafmdan 
dilerine yatacak yer "f'e gez 
için bir proıram bazmflll1ll 

Bizim Hukuk ve T1p fak 
sin.len 'bir~ desömeetre 
lind~ Atinaya •idecıelderail'. 

At\nıulan gelen Dil' telyas 
da ora üni'Yeni~in~ kendı 
ne yer haztrlanddh l>ildiri1nı" 

Saylav seç.mi 

ile 

ne 
ba 
c 

Hi 
kö 

nu 
di 
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ku 
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ıü 

bu 
loıı 
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Saylav seçimi için asılan d 
ler önümüzdeki cumartesi • 
kaldırtiaca.ktır. Bayram 
hariç bet gün itiraz müddeti 
rakı1acak, ıonra ikinci miiıl 
ıe;imine ba.; !~nacaktır. 
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TEFRiKA No: 133 YAZAN: iSHAK FERDi 

ı 11ce, ·mınrntorıo ~ern~er oı ~in 
ns~er ~ir~en eulenın.~ti ! 

s:r çok fe'aketlerden sonra . nihayet lrana 
dönmüşlerdi. Her evden zafer dilberlerinin 

,ksıhkahaları yükseliyordu 

Hindistandan dönüş 1 m:ılıkiar, mevsim münuebetiyle 

Soyadı 
alanlar 

Ünivera'te rek 
törü Bay Cem ·ı 
"Bilge,, İstanbul 
33 üçüncü mek· 
teb hocaların· 

dan Bay Faik ve 
ailesi "Avcı,, İs· 
tanbul posta ve 
telgraf batmü · 
dürlüğü memur
ların :?an Bay Ta Bay J aBll Karacn 
hir "Kurtun,, 
Kadıköyünde Cümhuriyet alat, 
edevat ve ve tesbatı elektr~kiye 
mağazası sahibi Bay Vaıil "Ka · lakender zabitlerine: 1 baştan basa hurma ile dolu idi ... 
raca11 Gümri.ik komisyoncuların -- Dönüyoruz... Daha fazla Ordu hurma'ara kavuttu .. Karnını 

8 dan Bay Nahid, annesi ayan ilerlememizi mabufar istemiyor.. doyurdu .. ihtiyat olarak yanları • 
Mün'be ve ~Hesinden Bay Necdet Dediği zaman ord:.ı sevine ve na bir miktar hurma aldı .. Ve ıe · 

· k Bay Necati, Bayan Emriye, Ba • net' e içinde bayr~ yapmaoa ker kamıtbrının suyunu ıçere 
• yan Güler, "Kırlı,, Aksarayda So-batlamıttı. canlandı.. Öm f'k 

ı fularda oturan Bay er, re ı a-Genç impara)nun beynini saran ekender, Sarise çok kızmıttı ·· 
d d i sı Hi\cer, kızları Bedriye, Ayfe, Hindistan istilası arzusu 0 ıün Fa.kat askerin karnı oy u unu 

kökünden sönüyor demekti. ve yüzü güldüğünü görünce ıustu. Fatma Bayanlarla oğlu Bay Mu-
lıkender (Ganj) kıyı'arında U· Ağzını açıp bir ketime söyleme • z~ffer, "Çakatay,, Muzaffer, Mu-

1 h d ;ı.rr. mer, Müfid Baylar "Yeğülhan,, nutu maz abralar bırakmaık iıte· i. 
d. Ad b T kra yola çıktılar A~ıarayda Yusufpa!..ad• Haseki ı.. ının ya ancı milletlerce de e r .. "· ,... 
tanınmasını dü.tündü.. Mihrab Kızgın çölleri geçtiler.. yokutunda 24 Numaralı evde o • 
teklinde on iki kule yaptırdı. Bu Kurumuı sellerin yataklarında turan Bayan Azize, Annesi Ba • 
kulelerin yükıekliği yetmit bet a· b:fan hurmalarla karınlarını doyu- yan Fatma, Bayan Halide "Dere,, 
yaktan fazla idi. Kulelerin inta. rarak lrana yaklattılar.. Vefa lisesi betinci sınıf 8. kıs-
sır..dan sonra Pençab vadisine gel- Susuzluk askeri öldürüyordu.. mında 253 numaralı Bay Cavid, 
diler. lskender burada askerin Bir haftadanberi bir damla su annesi Bayan Fatma, Bay ibra-
şevkini arttırmak için büyük at içmeden mütemadiyen yürümüı • him, Bay HU.eyin "Gönç,, Kema-
kotuları yaptırmıttı. lerdi... hın lhtik Softa köyünde Osman 

lskend-er orduıi) le Pençaptan Bir akıam •yolun kenarında oğlu Bay Hasan "Yılmaz,, soya. 
kalkarak Hidaspe suyu onun~ kuılarm içtiii bir küçük ıu biri - rlını almıtlardır. 
geldi .. Geme imparator Hindistan kintisine rastladılar .. Bunu Uk gÖ· k 
seferinde burada bir donanma ren asker, imparatora yaranmak Soyadı anunu 
yaptırmış ve ileriye giderken ge • için derhal bqındaki demir tası Soyadı kanunu dünden itiba -
mile i l:uranın kralına teslim et • çıkararak içini su ile doldurcha •• --t"reıı~1t1ııı ... _..aııii··-. slrmlftir. Nu
miıt • _ Size getirdim, ha!ftletmeab ! fus memurluklarınca evvelce ah· 

Ordu bu havaliye geldiii za. içiniz... . nıp sıraya konulan iıtidaların 
man, -Jskender eionanmaya geçu.. Uiyerel\ bh.çud\..•t verdi.. dünrlPn itibaren esas defterlere 
Maiyetini ylbıına aldı Ye ortl117U imparatorun dudakları ıuıuz _ yazılmuına batlanıiOiHr. 
yaya oJarak ıanderdi. (lnduı) luktan patlamıflı.. Hararetten 
suyunu gemilerle geçti. gözlerinden kıvılcımlar saçılıyor • 

Ordu nehrin iki kıyısından d u. 
yürüyerek ıidiyordu. Hindliler, lskenderin yanında bir kaç 
Makedonya orduları dönerk~, kumandaıı vardı .. A.ıterin su ge -
lskenderi görmek üzere ıahile ko· · d' · · lk S · d G tır ığını i önce arıı gör ü.. Ö· 
fuyorlardı. 

zünü İmparatora dikti. .. 
lndus deltasında lıkender do • 

"- Acaba hepı'ni iç~ek mi .... 
nanmadan karaya inmit, tekrar Yoksa kumandanlara da birer yu· 
ordunun batına ıeçmifti. Ordu 
k d dum verecek mi? ... ,, 

uman anlarından biri donanma· 
(F ) Diye dütünü:1ordu ... 

yı ırat a kadar götürecekti. 
K · lskender, aekerin elinden suyu umandan giderken, ayni zaman-
da Umman denizi ile Bura kör. a1dı .. Ve yere dökerek bağırsfı: 
f · · d k f - Askerlerimin günlerden beri 
ezını e et e memur eclilmiıti • 
ı H d İçmedikleri suyu ben tek baııma skender in iıtandan av.ılm-

1 • içemem ... Onlardan fazla rahat a-ca yolunu §atırar:ık kız11n bir 
k:ım denizine dalmıflı. rayoınlardan değilim. 

Ordunun yürüyütü altmıt sün Suyu retiren a.ıter korkarak 
. aürmiit ve lakenderin muharipleri ıeriye çekildi.. Kumandanlar bi -
bu ıniiddet zarfında sekiz yüz ki- ribirlerine bakıtarak: 
lometrelik yol yürümii§tü. - Cesaretinden bahsederken, 

O vicdanını da unutmamalıyız .•• rdunun yiyeceği kalmamııtı.. D 
Y il İye aöriendiler •. 0 ar kuraktı... N.h 
A k 1 ayet bu feliket'eden, bu 1 er çukurlarda biriken suları h 

. . sonsuz ma rumiyet' erden sonra, ıçıyor, hazan bunu da bulamıyor· 1 (S ) 
d ranın usa tehrine gelmitler -u. h 

A l k Ji. Şe ir halkı l=urada isken • 
Ç ı ve auıuzluk orduyu peri· 

tan edecekti. derin ordusunu po.rlak merasimle 
kartıladı ... O gece t~nlikler, dü -
[1ün!er oldu .. Kumandan S.ris bu tehlikeli 

vaziyetinden orduyu kurtarmak 
İ&tedi. Hurmalrldara daldı. ls • 
lcender, Arab kabi~lerini kendi 
aleyh'ne kııkırtmak istemiyordu .. 

- Ordumuz dönerken, geride 
kalan milletlerin bizi tel'in etme • 
siae razı değilim. Onları mem • 
nun ehneliyim. 

D· yordu ... 

s~ris, lskenderi dinbmedi .. As· 
kere: 

lskender:n ks.rısı Rokzan o ıe. 
"'c :mparetorun gözüne ukisi ka -
dar sev'mli ııörünmemi,ti. 

O srrada (Susa) da bulunan 
tDari) nın kücük kızı lskenderin 
İıoi•ına gitti .. Bir gece içinde rlü • 
gün yapıldı.'Eğlenceler, yarı:lar, 
dövii!ler tert1b edildi. 

Emh•önU kazasında 
Mehmed kızı bayan Ayşe ile Mus -

tafa oğlu bay Hüseyin Avni, 
Edaban kızı bayan Arna.qki ile An· 

sen oilu bay Yensen, Şükrü kızı 
Emri)e ile Mustafa oğlu bay Muzaf-
fer, Ahmed kızı bayan Fatma ile 
Mehmed Halid oğlu bay Ali, Turhan 
kızı bayan Kadriye ile Receb oğlu 

terzi Hasan, bayan Esterle, Samuel 
oğlu bay Sabatay, Hüseyin kızı Kara 
Fatma ile Hasan oğlu Ahmed, Kdmil 
kızı bayan Seher ile Hasan oğlu bay 
Mustafa, Dikran kızı bayan Varta • 
nur ile Ohanis oğlu Tatyos, Ahmed 
kızı bayan Fatma Jle İbrahim oğlu 

bay Rıdvan, Yusuf kızı bayan Agsfye 
ile lsmail oğlu bay llyas, Hakkı kızı 
Muazzez ile Mehmed oğlu bay BUrha
nettin. Dimitri kızı ha) an Sivasti ile 
Terifon oğlu bay Pi,anopot evlen -
mişlerdir. 

B~yo§lu k~ z- aında 
Süleyman kızı bayan Rabıa ile Ha· 

san oğlu bay Halid, Anastas kızı ba
yan Yamandola ile Aleksandr oğlu 
bay Todorf, Mehmed 1.ızı ha) an Ş:ı -
}este ile Hakkı oğlu bay Ali Ekber 

' Agop kızı ba) an Hermina ile Serkfs 
oğlu kunduracı bay Karabet, Hasan 
Hüsnü kızı ba)an Leman ile Salih 
oğlu adliye katiplerinden bay Ziya, 
Hamdi kızı ba} an Hatice Mükerrem 
ile Hasan oğlu topçu yüzbaşınların -
dan bay Hüsnü, Didran kızı bay Ha
miş iJe matbaacı bay Prodoromw-, ls
mail kızı hakim ile Mehmed oğlu es
naftan bay Bekir, Omer kızı bayan 
Nebahatla Musa oğlu şoför bay Mus
t:tfa evlenmişlerdir. 

- Hurmaltklara doğru yürü _ 
)ün! 

O gece imparatorla beraber bü • 
Wn Mak .. donya gene1·a 'bri evlen· 
diler. fskender her b'rine lran 
asil-:ıdelerinden b'rinin lr.zrnı al
dı. Ayrıca on bin b~kir askerin de 
yeni kadınlarla evlenmesini em • 
retti 

............................................. 

Diye emre~ti. lskender biraz ra· 
hatsızdr .. Arabasiyle geriden geli
yordu. Uzaktan görünen hur _ 

Susa ıehri battan bata net'e ve 

tblence içinde idi. Her evden za· 
fer dilb•rlerinin kahkahaları yük
ıt"Jiyordu. 

(Devamı ""') 

Yazan: Selimi izzet Kayacan 
Otomobil hızlı gidiyordu. Zey • ı Gözlerini kaldıra~ıyor, utan .. • 

neb köteye römülmüı, etrafına maktan, konuıtuiu uuanlarm yu

y~n gözle bakıyordu. Fakat bir züne bakamıyordu. 
~:!Y gömıiyordu.. Zeyneb kadına çok acıdı .. Kal-

Otomobil mektebe yaklqınca binin sızladıjını hi11etti. Ostüne 
ş:ı~aladı .. Ne de çobuk relmitler - göz attı ... 
di. Oysa yolu daha uzun süre - Ona ıormadan hiç bir teY ya • 
cek sanmı§tı. pam.,..ıı .... 

lstanbulun hay ve huyundan son Üstün metıuldü.. Ne kadım 
ra, birden bire seuizlije di!tmüt- ı5rmüf, ne de aöylediklerini duy• 
lerdi. Hele otomobil büyük cadde- mu9tu ... 
den darca bir yola sapınca, latan· Zeyneb: 
bulun gürültüıünü hatırlatan hiç _Bozuk paran nr mı! .. Dedi-
bir fey kalmadı .. Derin bir sessiz- ı k' 
lik, ,.e büyük bir 111ızlık .. 

Bozuk kaldırımlar ... Şurda bur· 
da toplanmıt su birikintileri.. Tek 
tük gelip reçenler .. 

Evlerin çoiu tahta.. Yıllarla 
kapkara olmu§ ... Kimi tamir ıör • 
müt, kimi ıörmemif .. Çarpıklarla, 
yamalılar biribirlerine bailanmıt
lar .. Şurada burada çocuklar oy -
nıyordu .. 

Epey zaman sürüp ıiden ıe11iz· 
liii bozmak için Fahir Bey: 

- İstanbul mahallelerinin ken
dilerine mabıus hususiyetleri var· 
dır, dedi .•• 

Z~yneble Oıtün de mahalle ço • 
cuğu g:bi mahallelerde büyüdük .. 
leri halde latanbul aokaklarmm 
ayn birer huaulİ)"eti oJalaiJeceiini 
diıilamemitlerdi .. Böyle bir mü -
lihaza akıllarından ıeçmemitli •. 

Fahir Beyin sözüne bat satladı· 
lar ... 

yolun yarrama selmltlel'cll.. ().. 
tomobil durdu .. ihtiyar eiilip bak· 
b •. Gaz borulan tamir edildifi için 
koca bir siper kazılmıftı. Nereden 
geçeceklerdi?. 

Gerilediler .. Yan bir sokaia sa • 
pıp öbür taraftan çıkmak kabil -
di. Fakat Fahir Bey yolları iyi 
bilmediğinden tereddüd ediyordu. 

Bu esnada oradan ıeçen bi· 
rine tordu: 

- Affedersiniz mektebe hanıi 
yoldan ıidebiliriz. 

- Soldan sapınız, ıonra sala 
bükülünüz, doiru aidiniz, yolu 
buluHunuz .. 

- T etekkür ederim. 
Bu esnada otomobile, mütered

diıi, sende1iyen adımlarla bir ka • 
dın yaklqmııtı. 

Üstün batı lime limeydi .. Aya -
ğında çorab yoktu .. Yırtık pabuç
larının aruınd:ın parmakları mey
dana çıkıyordu 

Saçları keçe haline girmiıti ... 
Yüzü, gözler:nirf içi alkoldan kıp
laztldı .. Ve gene alkolun teıİl'iyle, 
ba'udarında b·r !eraemlik vardı. 

Dudaklarının iki ucunda bir 
rıe·1i köpük kurumuftu .• 

lç1ci ve sefahat sonu, kaldırıma 
düşen, bir lokma ekmek paraıı 
için dilencilik eden kadınlardan 
biriydi.. .. 

Öbür taraftan hakan Zeynebe 
yaklaıtı .... 

Sesi boiuk, kaim, kekeme çıkı
yoru, yaklaıtı, boynunu büktü, 
mırıldandı: 

- Allah rizası için... iki ıün • 
dür açım •.•. it yok .. Gözlerim de 
ıörmiyor. Erkeiim de huta .. Ben 
dilf'nci deiilim, amma ne yapa -
J1L1... Açtık bu ... 

Mahcub tanına bakılınca .az· 
lerine inanmak ıerekti. 

-Var, ne oaca .. 
- Şu kadıncaiıza para •erse • 

ne ... 

- Vereyim ..• 
Gene likayd ve dalırn, elini ce

bine koydu .• 
Dilenci kadın, ricasmı takib e

den sessizlik esnumda hatmı kal· 
dırdı.. Kiminle konuttufuna bak· 
tı ...•. 

Gözleri kapalı idi. Bir zaman 
ıözü, çok ıüzel bir kadm olduiu 
belliydi 

Seneler, ıefahat, içki, yıpran• 
dırdığı bu vücudun anqmı YIP -
randırmamııtı. Biçimini istediji 
gibi bozamamııtı... Porsuk 161· 
ıün, genit omuzlarm, dolsun 

kalçaların bir zamanki izi ıene 
ıiirünüyordu .. Bu kadın, bu dere
ce •"fil ve peritan t>lmuaydı, onu 
görenler, "cami ylkdmıt amma, 
m:hrab yerinde!,, diyebilirlerdi • 

Bir an Oıtünle ıöz ıöze ıeldi • 
lı ...• 

Kadın irlrild{, titredi. Biraz da· 
ha ıendeledi ... 

Ostün mırıldandı: 

-Ayıen! .. 
Ve gayri ihtiyari bir zaman 

kendini kurtaranın, Fahir Beyin 
kolunu tuttu, F aihr heye aolml • 
du, ııkddı .. 

Ayıen, lime lime entarisi için • 
de timdi dimdik duruyordu.. Bir 
Zeynbe, bir Oıtüne bakıyordu ... 
Bütün bütün seraemlemif, bütün 
bütün kendinden ıeçmifti .. 

Aizı hir karıt açık kalmıtb· 
Kolları yanlanna sarkmııtı •• 
Sanki anlamıyordu, aanki ıiir • 

miyordu .. Sanki 16rdüiüne inan • 
miyordu .•• 

(o..,.,. ""') 

1 Toplantılar 1 
Toroı 11,n,ıer blrlfii ,,enel ,U-

11anlıluulan: 
1 - 5.1.1935 cumarteal rbU Ada • 

na ve çevresinin Kurtulu§ yıldlnU • 
münU katlulayacatımuulan ba çeT -
relileri saat <14 .. 'lO) lstanbal Jıalke • 
vine çağınrız. 

2 - 7.1.1935 riiıaU saat 10,30 da• 
12 1e kadar lstanbal halkmacle 1lar 
ramlatmamız vardır. 

3 - 7.1.193'> gecesi kartulq rtl•B· 
nün yıldönümünden itfirfl Mabfm 
salonunda eflentfmiz vardır. 

Sadakaifıhr 

. ..,., 
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Oziln 
Hurma 
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13 
20 

104 
312 
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• 3 

IJi 
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11 
18 
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D. 

• 13 

Scıe 
it. 
10 

• • • 



• 
MIZD 

=::=:::::.::::::-;:::=::====:S::::~~==~~=---~-----------------------------------------------------------------

R üş ve t alan memurlar Osmanın kelkafası Övey babanın cinayeti 
kızınca .•• 

lzmirde mahallebici dükkanında 
cürüm halinde yakalandı 

meşhud Ceyhanın Şevkiye köyünde Beş yaşındaki yavruyu öldürüp kaçmak istiyeıı 
köy hayvanlarını otlatmakta olan adamın kızgınlığına sebep neymiş ? 
kel Osman, aynı köyden bahçe-

lzmir Emlak milliye idaresin- riz, hatta İcab eden kayıdlan ci Mustafayı bir hiç yüzünden öl-
'de üç memur bir vatandaştan yir- da sileriz... dürmüştür. 
mi!er lira rütvet alırlarken tahar- Cevabını venniş1erdir. Yaka şöyle olmuştur: 
ri memurları tarafından ürmü Filhakika ertesi akşam Mitat Osmanın güttüğü hayvanlar -
mefhut halinde yakalanmışlar- lokantasında kendilerine verıneğe dan bir kısmı Mustafanın bahç~ 
dır. Hadise hakkındaki tafsilat mecbur ettikleri bir ziyafette mu- sine girer ve ziyan yapmağa çah
ıudur: kavelenameleri Bay Saraç Rızaya fır. Bu bayvanlann tahribatına 

Bay ıaraç Riza icarla tuttu- teslim etmişlerdir. mani olmak için bahçeçi, hayvan-
ğu bir bağçeye civar olan ve yine Kemeraltında bir lokantada ları dıprı çıkarmağa başlar. 
Emlaki milliyeye ait bulunan di· Saraç Rızaya tekrar bir ziyafet Hayvanlarının bahçeden ko -
ier bağçeyi de fuzulen işgal eyle- vermişler ve orada iki yüz lira ü- ğulması kel Osmanı kızdırır, fe
mekte idi. zerinden kati anlaşmaya göre iki na sözler ve küfürler savumıağa 

Bay Rizanın fuzulen işğali al- yüz liranm 120 lirasını muhasebe başlar. Mustafa buna dayanamaz, 
bnda olan kısım için Emlaki mil- baş memuru Fevzi ve kırk lirası· karşılrk verir. Kafası kızan Os
liye kendisine bin küsur lira ecri nı da Bay Tevfik ve Hüsameddin man, belindeki kamayı çeker, sö • 
misil takdir etmiş ve bu para mu- alacaklardır. vüb saymasını ilerletir. Muet .... fa 
mai1eyhten istenmiştir. Bay Rıza, yanında parası ol- bunu bir palavra sanır. Kel Os-

mallıg"ını bahane ederek kendile· manm hiddeti artar, gözleri dö • Bu vaziyeti bilen mezkur da-
ire muhasebe baş memuru Bay rinden parayı tedarik etmek üze- ner, Mustafanm kamına. brç~ğı 

re pazarte$i gününe kadar mÜla· yerle•tirir. Bahceçi Mustafa beş Fevzi, muamelat kalemi memur• ~ 
ade istemi§, biribirlerine Meser- altı saat sonra ölür. larmdan Bay tevfik ve dosya me- b 
ret otelinin yanındaki muhalle İ· Hadise yerine müstantik velri-murluğu vazifesini görmekte olan k 
ci dükkanında randevü verere li Bay Muhlis ve hükUmet doktobekçi Bay Hüsameddin, Bay Rı -
yr lmı•lardır ru Bay Suni giderek tahkikat yap-za, ile temasa geçmek lüzumunu a 1 ~ • 

Saraç Rıza, Emniyet müdürü -mışlar, katil zabıta tarafından ya. 
duymuşlar ve kendis;nden altı Bay feyzi Akkorun yanma gide- kalanarak hapse tıkılmıştır. 
yüz lira rü§vet istemişlerdir. rek keyfiyetten kendisini haber-

Pa.zarlık haylı ıürmüş, vura- daı- etmiştir. Birecikte yakalanan 
f&ğı, vur yukarı iki yüz liTa üze- Defterdar Bay Kena.nın dama- kaçakçılar 
rinde mutabık kalınmıştır. Bu a- lumatı tahtında altrnış liranın Bireciğin Tibil - Karakız mm-
rada da çok gqlünç bir hadise ol· numaralan tesbit edilerek üç zar-- takasında bir kaçakçılık vakası 

Menemende Hasan ad!ı birisi· 
nin bet yaşındaki oğlunu döverek 
öldürdüğünü, sonra şzşırıb kaç. 
mak istediğ"pi ve yakalandığını 
dün yazmı~tık. 

Bu acıklı cinayet hakkında ye
ni haberler gelmiştir. Yaka Me· 
nemenin Aliağa nahiyes:ne bağlı 
Kalabak köyünde olmuştur. 

Bu köyden Hü!eyin oğlu Ha • 
san, bundan iki ay evvel Çattı -
dere köyünden iki çoc1· klu dul 
Rukiye admdc-ki kadınla ev1en· 
miş, bu kadınla cocuklarını ken
eli köyü olan Kalabak köyüne ge

tirm.ştir. Hasan, üvey çocu1·hn
nı aras7a döver ve b•, çoc1•klan 
başka b:r yere ev1idlık clawak 
vermesi için kanımı tazyi.k eder
mi,. 

Hadi~"' gP-ces; Hasan. hir ara
lık çocu'-'"""rl•n l:++ .. ;n :-:;1,.-n.•n 

Balya - Gönen yolu 
yapılıyor 

Balya, 30 - Balya - Gönen 
yoluna başlanmıştır. Her gün 
yolda yü~ kişilik bir posta çabı
maktadır. Ş:mdiye kadar yolun 
beş kilometrelik bir kısmı yapıl -

mut ve Bay Fevzi: fa yirmişer lira konmuı ve Saraç olmuştur. 
"- Ben bunların amiriyim, Rızaya veri'lmiştir. Gece yarısı pusu bekliyen mu- Yakında yol üzerinde bu1un.an 

siz paranın hepsini bana verecek- Saraç Rıza bu zarfları alarak .hafaza memurları, kaçakçıların Kadıköy .ıcı._.,..; 1.r~-:ı--- .-

mıthr. 

•iniz. Ben onlara istediğim kadar doğruca muhaUeb!ci dükkanına sessizce geçtiklerim sezınışler, yapılmasına başlanacaktır. Bu 
veririm. lt benim eiimdedir.,, gitmiş, taharri memurları d~ Dur! emrini vermişlerdir. köprü keşfine göre yüz ıekiz met-

Demif, diğerleri de: dükkanın dışmda icab eden tertı- K!lçakçılar yüklerini abp kaç- re uzunluğunda olacaktır. Köp-
"- Hayır, bize isabet eden batı almışlardır. Bay Rıza zarf· maya başlayınca memurlar ateş rünün ağaçlan hazır edilmiştir. 

hisseleri kendimize vereceksin, la.rı birer birer, dükkanda bekle- ~mıılar, çoktanberi kaçakçılığı Yapılmakta olan yol, altı met-
Yoksa biz iti bozarız.,, mekte olan memurlam vermiş, sanat edinen Mezreli Ali Gürro re geniş1iğ"nde ve geliı ve yitlişe 

Diye ayak diremişlerdir. her ücü de a1dıkları zarfların i • oğlu Salibi ölü, diğer dört ark'\- elveriş'i bulunma,:tadır. Yol ya. 
Bunun üzerine Saraç Rıza me- çindeki para miktarına balmıadan daşmı da diri olarak yaka1amış • pıldıktan sonra Gönen, en yakın 

murlara: ceblerine abnı~lar, dükkanda da- lardır. bir yoldan Balıkesir vi'ayet mer • 
- Peki ıize istediğiniz bu ha fazla durmayarak dışarıya çık lzmirde bir ayda otuz iki kezine bağlanmış olacaktır. 

parayı vereceğim. Fakat daire • mışlardır. 1 d h • h • d 
nizde benim dosyam ve onun i- Dışanda kend

0

lerini bekliyen hırsız yaka an ı Çorum ap·s anesın en 
çinde de konturatolanm var. Ya- ve dükkan içindeki vaziyeti ta- Son ay içinde lzmirde zabıta· kaçanlar 
rın hükUmet benden bu paralan rassut eden taharri memurları ca 32 hırsız yakalanmış, adliyeye Geçen sene Corum hapit-hane-
tekrar arar hatta ölsem bile bu bu memurlan derhal yakalıyarak verilmiştir. sind;n kaçan Memo, Çe'lo, Al'lo 
para çocuk1arrmdan istenir, ohlar hemen oracıkta cebler~ni aramış· Bunlar arasında tanınmış hır" ve Misto ismin:le dört şakin;n 
da babamız bize borç bırakmış, ı lar, içlerinde yirm.İŞ'!r lira bulu· sızlar da vardır. Amasyanm A'anda~ı orreanrnda 

1 1 • • l d• mmmııı1111r•ntımıııunııwmıtnıınnınmn~~l'lll1tl9l'l-diye bana lanet ederlerse ne o a- nan zarflan e e geçınmş er ır. d g;zlend~~!eri haber alınmış, ken 
O h kl da Pı bu sarih vaziyet karşısın a: b cakın? Demiştir. ç memur, a arın ya - ktu dilerinin yaka1anması ic;n yii- a-

Memurlar, buna da derhal bir lan tahkikat evrakı ile acU:yeye - Bizim haberimiz ye r. '-- d ı d b. 
Zarflar ceblerimize haberimiz ol· şı Fuadın KU!l!&n 3sı a tm a ır 

hal çaresi bulmakta güçlük çek - verilmiş, ken.di1erinin sulh haki~- müfreze gönderilmiştir. 
memi•ler: lig"ince sorgulan yapılarak tevkıf madan konulmuştur. 

üzerine uyanmış, üvey oğlu tı.ı 
yaşındaki Hüseyinin uykuda 1' 
tağma çiş ettiğ · ni, uyanıp buısd 
için ağladığım öğrenmiıtir. 

Hasan, çocuklara ötedenh' 
kızmakta ol du~u iç1n, gece y~ 

ağbyıp kendisini uyandıran fi 
yatağında kabahat işliyen küç~ 
Hüseyinin suratına şiddetli Jj 

yumruk atmıştır. Yumruğun~ 
detinden çocuQun kulak zan pi 
lamrş, yavrucak vuruşun tesiri'İ 
derhal ölmüştür. 

Katil, öldürdüğü çocuğun ., 
nesin; de tehdid ederek. cocul' 
m"rrliven"'en d;;ş~rek öldü~;;J 
söv1et"'e1< i•temiş iee de z1"b.f 
ca mat.al'inde yapılan tahJ<i1ıf 
hakikı.ti meyd"'na cık~rm~ııç k .. e 
iiv~v hll.ı.a yak,.Janarak adtiye1' 
fp.1:...., ,.,ı, ..... ft"l,••t.1'1". 

C rid sporu himaye 
ediliyor 

iç itleri Bakanlığından valil~ 
lere gönderilen bir bildiriıll' 
başlıca milli sporumuz olan citi' 
oyununun yanm asrra yaknı Jıi 
7.amandanberi ihmale uğradr~ 
işaret edilmiş ve bazı tavsiyelerA' 
bulunulmuştur. 

Bundan sonra idman cemif" 
1eri ittifakı gibi valiler de ci,;I 
ır oriyle alakadar olacak, genÇJO 

tv~luluklarının cirid sporunu ti 
bik etmeleri için tertibat alın• 
calrtır. 

Ayrıca spor evlerinde de .~ 
kc lfar vücude getirilerek teıkal 
tın köylere kadar yayılmasına İ 
kat ed'lecektir. 

Oyuna çıkacak hayvanlaı4 
yıpruımaması iç=n hayvanlara' 
ki papuç ve loca üzengileri yet' 

alafra'lga üzengi konulacaktıt• 

":I Diyerek tevil yoluna sapmak Müfreze taki'leri sarmış, ve 
- O kolay, biz sana yarın olunmuşlard!r. çarpıııma baııılamTştır. Yüzbf!şı has•a..,e'iine ~e'"irilmiş1erdir. ~ 

d R 1 b .. - r da istemi•leTdir. ~ -ı _,,,,,, 

'ı:·o:n:tu::ra:t:o~y:u~ge:t:~:i:r,:_::te:s:li~m:_:e::e:.;·;. •• .::ü!şv:e:t~a::~;n:.:::er:_:~~-~m:::~::.u~u~.:,...:.-7-::::::":I:::::k~:in'~'i:;;'k:;;~;;:~k':~:;ı;-:o;;;:-;lı~:;"bi[;'.;;ö'.;:i~~-;nn "'J 

Fuad bir kurşun isabet=yle r-' 
ğmdan yara'anmıştır. Çarpı~ 
net:cesinde Memo ve Çello öl 
rülmi!ştür. Üç janı:'armamız ~ 
ralanmı;tır. Yaralılar ArDJ 

• sezdirmemek için çalışırken ken- ı kalmıştı. Onu bir gün bile göğsü- , Yarın onun yarım vücud 
~~~~~'!!!!!...~~-~~?.!.:.~.~- dimi 0 kadar zavallı buluyordum me çekip doya doya sevememit - saklıyacak toprak Üzerlerine~ 

Burhan Cahil Köroğlu ....................................................... 
Zaval'lı Meral, timdi babasının Kısa kış gününün akfalllı pek 

artık öksürükten ibaTet kalan se • çabuk oldu •. 
sini bile İ§itmiyor.. (Meral) i her zamanki gü1er 

• ,,,. • yüzle karşılayabilmek için hazır-

0 gün (Meral) e bir şey sez • I landrm. Hiç bir şeyden ha~eri 
dinnedik .• Zaten babasının yüzü- J olmıyan yavrum arkadaşlarıyle 
nü görmiyordu ki! Her zamanki ı kar topu oynayarak, ta~ yaşının 
mektebe gönderdik.. Kar, rüzgar sevincini duya duya geldı. 
!:ızcı almac!~ :~..:.ip gidiyor.. J Onu her zamankinden daha 

Babam öteye beriye koşuyor, 
odacılaır, arkadaşları gelip gidi • 
yorlar.:-

sıcak bir karş!layışla kucakladım. 
Bu iğreti sevginin altında ne 

müthit bir facia saklandığını 

ki! tim. kubbetler de konsa altındakil"' 
Annem imdadıma yetişti. Al- Hasta odasının havasından çı- hakkını ayırd etmiyen o asil ~ 

dı. Elbisesini değişti ve hemen kıp onu kucaklamağa kıyamıyor • raktır. 
yemeğini yedirdi. Dertlerimizle dum. O yüksek tavanlı, çok pen- Gün ağarıyor. J 

· k cerelı", ugu" rsuz oda .. Dün geceden Annem uyı•kladığı mind başbaşa kalmak çın onu er ence 
yatırmak lazımdı. beri yukarı çıkmadım. Son mum • kenarmdan kalktı. dd 

M · d ları tı"trı·ye titriye sönmü• bir tür· (Meral) ın öksürdüğünü ~ Birkaç gün evvel anısa an "':I rr 
beye benziyen o karanlık odada dum. Onu odasında ısıtamıyo gelen eski hizmetçimizi yanma 

katarak (Meral) 1 erkence oda • bir ölü değil, harcanmış, ka~ı ah- Kar durmadan yağıyor. i 
1 nlp kadavrası atılmıt bir insanın Gelenler var. Annemin bit sma kapadık Ayşe ona masa 

Yarıın iskeleti yatıyor. bire aklına geldi: söyliyecek, uyutacaktı. .., 1 
Büyük evin alt kattaki boş 0 • Oz yurdu için sağlığını veren - (Meral) ı ne yapacagı:ı: 1',. 

dasında annemle karşı karşıya gürbüz bu Türk evladının sana • Evet, dün ona bir şey du lı 
mangalın başında sabahı bekli • toryomlara almmıyan iskeletini madık, mektebe·gitti. Yukard·f 

ı Ug"runda kolunu kaybettig"i toprak da babasının artık ök~ürme 1 
.. yoruz. Babam güniln yorgun u - ,, 

ğundan erkence serilip kaldı An- kabul edecektir. de farketmiyen yavrucuk b~tl 
l Fakat toprak' ı·nsanlardan da - hah evdeki telaştan. gelip gı nem beni teselli etmeğe ça ışıyor. 

1) d .. ha merhametli.. Canavar gibi can- lerden ku!lkulanacak Her şeyden evvel (Mera ı u .. 
~:;nmemi söylüyor. Yavrucuk ba- lnra saldıran bu kara kıştan kur- Ne yapacağız. ,) 
ba sevgisi görmedi. Fakat son za- tarmak için onu sıcak ko1nuna çe· Onu gene mektebe yotl~~ ı.J 
mantarda ana sıcağına da hasret kiyor. tan başka çare yok. lstanbtl 
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K U R U N isim babası .. ~ -
Hergün yüz ad 

Top.ıyan: Kemaleddin Şükrü Oı bay 
Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -23-

Kız kulesi ve Kıral kızı lıikô.qesi 
3601 - Yartım: Fırka, kısım. 

3602 - Yasa: Kaide, kanun. 
3603 -Yasan: Bünyad, karar. 
3604-Yasav: Cihaz. 

3605-Yaıavul: Muhafız. 

3606 - Y aaıt: HaysiyeL 

Fakat, tarihçiler bunu da. doğ
ru bulmuyorlar. Bunlardan bqka 
üçüncü rivayet şudur: Atina as • 
keri kumandanlarından Alsibyad 
milattan önce 500 yılmda, Sizik 
(Belk"s) galibiyetinden ıonra bu
raya gelmiı, ita.yalık üzer· nde bir 
gümrük yeri kurmuıtu· Karade -
nizden gelen bütün gemHer, yük
lerinin onda b · riıü burada verme
den geçemezlerdi. 

Bu gümrük yeri, uzun müddet 
kaldı .• 

itte bu IJÜIDrük yerinin, Kn:ku
lesinin bulunduğu yer olduğu söy
len· yor. 

3607 - Y aıtan.gaç: Mütteki.. 
3608 - Yaaul: Münhat. 
3609- Yasun: TabiaL 
3610-Yaıguç: Nikah. 
3511 - Y qırtu: Hafi. 
3612 - Yqın: Berk, saika. 
3613 - Y a§ıru: Hafi. 
3614 - Yatkıç: Nikah. 
3515 - Yaılak: Esrar. 
3516-Yaırın: Sır. 

3617 - Yatuk: Şua. 
3618 - Yaıurgan: Ketum. 

3S19 - Yat baz: Garib. 
3620 - Yatçı: Sahir. 

Kızkuleıi adasında, bunlardan lJç yuz yIJ once Lsa<udar ile Kadıkoy&.inden bir görünüş. 
baıka Manoel Komnen de bir Jm .. , SEYYiD BATI AL GAZI da bulunuyordu.. Fakat Seyyid 
le yapbrmııtı. Bizans yazıcısı Kadıköy, Osküdar semtleri ile Battal, burada, yalnız harac al • 
Niıteos Hanyates'in rivayet'ne .. t;. iliıiği bulunan Seyyid Battalın makta geçiniyor, baıka hiç kimıe
re kule ile ıahil arau kalrn bir du· maceralarmı daha çok Kızkulesile yi rahatsız etmiyordu. Silivrikapı • 
varla kapalı idi. Burada kale alaka!andırdığım iç:n, burada sır.dairi müalümanların kılıçtan 
yapılmasının sebebi de Ayaaofya• yazmağı yerinde buldum. ı;eçirildiğini duyunca; kahraman· 
daki Man~ana nrayı ile burası a• Kızku1esinin (Kral kızı) hiki.- hk damarları kabardı. Askeri ile 
rasm:la bir zintir gererek boğazı ı yesini, lıtanbulda bilm~yen pekaz i'·könce Kuzguncuğu, ondan sonra 
kapamaktı. ı kimse bulunduğunu zannediyo • ı Çengelköyünü, Kartalı, Darıcayı 

3J21 - Yatgak: Muhafız. 

3322-Yatkın: Akortlu. 

3623 - Yatman: Muti. 

3524 - Yavçın: Misafir. 

3625- Yavnık: MeıruriyeL 
3625- Yavşan: lhtiyatkar. 

3627 - Yavuncu: Atık. 
Kız kulesi, uzun müddet Da • rum •• Bundan ötürü de bu hikaye, bastı ... Ete geçirdiği üç bin düt • 

malis aclını taııdıktan ıonra, "Kü- yüz yıl!ardanberi söylene söylene man askerini kılıçtan geçirdi. 
3523 - Ya vuncu: Aşık .• 
3629 Yavuz: Ala, cür'etkar. 

çük kale,, anlamına ge'en (Ark • bin ~ek'e ı:rmiştir. ~eyyid B:ttal Seyyid Battal, Malatya tehrine 
la) adını almıttır. 1453 de lıtanbul kral kızmı, Kızku!esinden r.asd oradan da Bzığdada giderek Ha • 
zapt:diErken, Vene:likli Grabri • ka;ırhğmı anhtma:!an ö:ıce, runürreşide, lstanbuldaki had~se

3630 - Yay: Sahar , h:lal. 
3531 - Yaygır: Aliimi sema. 

3532 - Yayın: Feyezan, serab. 

3633 - Yayruk: lntirah. yel Trevitsiyano l::uraımı müdafa· Seyy:d Battahn lshr..bula g · li~i • leri anlattı. 
aya memur edilmiıti. ni, daha önce yaptıklarını Evliya 

lst:ınbul fetbediEikten aonra, Çe!ebiye göre anlatayım .. Abbasi 
linnnı muhafaza etmek için müs· ha1"felerinden Harunürretid, yüz 
tahk~m bir meYki yapıldığını ya. elli bin asker ile Üıküclardan ge
zan Dursun Bey (1) kulen=n, de • çerek lstanbulu muhasara ettiği 
niz ortasında yapıldı~ını bildir • kurun, dönerken: 
mekte::lir. Bu da gCSateriyor, ld - tf:tihaiz dö~mek eyıptır ... 
bu kule, Kızkulesinden batka bir Diye Silivr: kapısın-da, Koca Mus. 
yer değildir. " tafa Pata cami yerinde bir kale 

Kızkuleıi, sonraları limana gi • yaptırmııtı •• 
recek gemilere yol göstermek üze- Harunürreıid, ka'eye bin kadar 
re Fener ku'eıi haline getirilmit • muhafız bıraktıktan sonra, her yıl 
tir. Kızkuleıi , fener kulesi ya· elli bin altın harac almağı karar • 
pıldığı kurun, üstü tahtac!andı •• laıtırmıf, bu haracın üç yıl'ığını 
Burada yakılan fener de, bir kan • pef İn alc'ıktan sonra Bağdada 
di!den ibaret olduğu için, taht'I dönmüştü. 
kısmının tulu§muı tehlikesi dai. Harunürretidin Bağda~a dön • 
ma göz önünde l:uluduruluyordu.. mesi, Bizanaa, bulurunaz bir fırsat 
F akıt, fırtınalı bir gece, ~kçiler, ola-.. uttu. B:r kaleye sığınmıt bir 
canlannın kayguıuna dt:şmüt o!a· kaç yüz muhafız bir ordu kartı • 
ca:klar, kandildeki ateı, kulen·n da sında ne yapabilirdi?. 
mım tutuşturmuı. yakmr§tır. Kule, Bizans kumandanları da bu dü-
üçüncü Ahmed kurunun.da tama
miyle laflan yapıldı. 

(1255 • 1839) tarihinde, latan. 
bulda kurulan Tarıaffuzhane Ne-
zareti burasını, 
ku'l!anmıttrr. 

karantina için 

tünc:eYle ordularırun batına geç· 
fler .• Kaleyi harab ettiler, oratla • 
ki müslüman!arı kılıçtan geçirdi • 
lt"r. 

l~te bu esnada Seyyid Battal üç 
hin baha.-lır i'e Oski!darda, pusu· 

Bu haber, Harunüneşidi, u-
mulmaz kertede kızdırdı. Halife, 
bu sefer, iki yüz bin askerle tekrar 
lstanbulu muhasara etti .. Çdebi , 
bu muhasarada da üç gün sava • 
tıldığını ve on ıekiz bin kafirin kı· 
lıçtan geçirildiğini, yirmi bin 
kadar da eı:r alındığını yazmak• 
tadır. 

Bu ıavaf!a, kral da esir edile • 
rek Ay:ısofyanın ç:ın~ığında aaıl • 

3634 - Y ayvu: latidad. 
3635 - Yazal: Ziynet. 

3536 - Yaz :J ıç ! Kitabe. 

3637 - Yazgı: Mukadc!erat. 
3:33 - Yazgılı: Talihli. 
3333 - Yegin: Sür'atli, ıedit. 
36-:0 - Yeğ: Ali, Asil. 
3341- Yeğin: Bereketli. 
3S~2 - Yegül: Faik, muzaffer. 

··············:ı Bu gece ············-·· dı. Hesapsız mal a'md kbn son· ::............. _ ............ is 
ra, Harunürre,·d, kahye bu ıe - H Nöbetç eczaneler u 
fer on bin muhdız bıraktıktan !! Eminöniinde: Mehmed Kazım, ii 
sonra B:!.ğdada dön:Jü.. ıU Çemberlitaşta: Sırrı Rasim, Şeh - H 

l~te, bunlardan s:::nra, Seyyid i~ zadebaşında: lsmail Hakkı, Uba • ti 
B:ıttalı iş başında görüyoruz .. Sa· ii lide: ~ecati, Gedikpaşıda: Asa - U 
a!llard:ın 10n .. a Seyyid Ba'ta.I fi doryan, Samatyada: Rıdvan, Fe - is 

v"S • •• Şl i'd ,... ... 
O k "d h']' d d 1 :: nerde, Arif, e trem nın e nazım, :: 

5 u arın sa ı ın e ça u arını :: K .. ..1 t A ı· ı Ak :: 
h f ld 

. :: aragumru \ e: • \ema , sa - :: 
kurup mu a iZ ka ı. Seyyıd :: d '1. f B 'kta ta s··ı !i 

d 
,. :: ray a: ~ere . eşı ş : u ey - :: 

Batt:ıl, bura a ye~ı yıl buyruğu • is man Receb, Gnlatada Okçu Musa, i! 
nu ge;irdi. !~ caddesinde: Asri ittihad lzidor, !i/ 

~ .. 
(Devamı var) !i Taksimde: Nizameddin, Eeyoğlun· nl .. r 

---------- ii da J{alyoncu kolluğun da: 2'afi · ;i 
( 1) Tumsina Bey ta.rihiyle, Fa· !i ropolos, Kurtuluşta: Dimitri, Ka - si 

tih kurumınu canlandıran Dursun İl sımpaşada: Merkez, Hasköyde, H 
Bey kadastronun tanziminde bü • !!.!.~~!~ .. ~.~~-~-~~~!: ................................. ~! 
yük h;zmetler görmi.iş biridir. l···············································-··········· 

zinı için gurbet yer. Candan tanı· 
dıinnız lcimsemiz yok. 

emer gibi yüzümü, gözümü öptü, ı' lecliği cümle olduğu gibi dudak • • 
öptü. larımda tazelendi: 

çin çalı:ıyorum. Fakat şimdi ya • 
vat yavat bana öyle bir sokuluşu, 
içind~n g~len bir ihtiyaçl'l başını 
d:zime, göğsüme koymak istey:ıi 
var ki içim sızlıyor. 

Yavafça odasına girdim. Ya • 
tağın içlıide doğrulmuı. Gözleri 
yıt.~b. Beni görünce fırladı. Üstü· 
me atıldı. 

Onun hel'feyİ hissettiğini anla· 
dnn. Uslu, içli çocuğum. Benim 
gibi o da zebirini içine akıtmağa 
alı, km. 

ipe!< saçlarını olqadım: 
- Ağlama yavrum, dedim.. Ar

tık senin yalnız annen değilim. 
Birib · rimiz için Y&§ıyacağız kı • 
zım. 

Ona hayatın ilk hakikatini an
latabilmek için daha söyliyecek • 
tim. Çene kemiklerim katıldı. Dit
lerimin biribirine geçer gibi 11 • 

kıtb;ymı hiasettim. 
(Meral) m ki:ç';lt elleri boy • 

nuında bvuıtu. Ne zamandır 
hasret kaldığı ana, baba aevgiıini 

Artık ana kız susmu!, :ııçılmıı • - Geç kaldılar! 
tık. 

Hayatta ancak elde edilen ar • 
zunun aa:ıLdet olabileceğine gali • 
ba onun küçilk alı:lı de erdi. 

(Meral) ı her zamanki "ibi hıı
zırladmı. Mektebe gön~erdim. 
Y a!nız bugün onu derslerinde 
r.ı!mıama1arı için mektep arka • 
cla,lan olan Jrc-hı~u musevi kızla. 
rile (ıoeur) lere bir tezkere yol • 
ladım. 

G;;nün lıadis'?leri yuvarlandı 
mtti. Ona ıon Mzmeti ya.,,fl.nlar 
da en çok sevdiği bir!~aç silah ar
kada§mdan ibaret oldu. 

O artık Tanrının misafiri o!du. 
dığı zaman odacı haber verr..ıiı. 
Heybe!id<?n tebfon e~i~1,.r. Has
tayı bekliyorlarmı~. Bir gece ev • 
vel onun son dakikalannda aöy • 

O artıl< tannnm misaFri oldu. 
Bu yarım h:ırp kahramanına a

çılamıyan aanatoryom kapılan 

dilerim iti ba~ka lmrbanları oka
dar beki ~tmesin. O, bu kara lnt 
günlerinde nö~etini bir başka 
hastaya bırakıp ölmekle belhi ken 
di gibi yarım bir yurtta§mı kur • 
tarmıt oldu. 

• • • 
Meral, o ak~am eve birıız chha 

soluk yüzle döndü. Fak.at ağla • 
madı. 

Ar!tada~lan me!depte c:ok ağ
ladığını, S5rlerin onunla ç:>k met· 
gul olduklarını söylediler. 

Bu Iı:Uc;.ik ltafanm içinde ne -
ler geç'-i. B · zim iç:n ne~er düçün • 
dü. Belli olmadı. 

Acılarımı ona göstermemek İ· 

Onun teessürünü avubcalı: bir 
şey yapamıyoruz. Fakat bana öy
le geliyor ki o da benim Rihi, bi • 
zim gibi hayatımızın günliik acı • 
larım çok tanıdı:Yı için büyük ıı • 
tıra '>a dayanabildi. 

Birkaç ay evvel me!ı:tep ar!'>a • 
da,lanndan birinin kötürüm ba • 
bası ölmü~tü. 

O zaman son~n,r.tum: 
- Kızı çok ağladı mı? 
Bütün ya~ınm çocuklan gibi 

gördüfri•nü söyledi: 
- Hiç aalamadı. Z!lten onlar 

i1d yıldır öl"'lesini bek1ivorlarmış. 
Kttr""•ld••k dive arJ!!'f\..lı1ar. 

Mer?.l, acaba b;zi de bövle mi 
sandı. Kar§ısında kuru gözle do • 

3643- Yekdet: Nazir. 
3644 - Y ekrek: Efdal, evla. 
3645 - Yeksek: ihtiyatkar. 
364S - Yeldan: Sür'atli. 
3647 - YP.'leş: Havadar. 
3348 - Yelegen: Sür'atli. 

3649 - Yeiekin: Rüzgirlr. 
3650 - Yelen: Arzu, fırtına. 
3631 - Yeler: Sür'atli. 
3652 - Yeleı: Havadar. 
3653 - Yeli: Hattı hali. 
3654-Ye1im: HarekeL 
3555 - Yelin: Rüzgir uğraiı 
3656 -Yeliı: Havadar. 
3657 - Y elki: Şehbal. 
3558 -Yelmen: Seri. 
3559- Yencilek: Hafif. 
3560-Yendün: Tercih,. 

3651 - Y engil: Çalak. 
3662 - Yenin: Galib. 
3663 - Yentek: Ziyafet. 
3654- Yentür: Kalender. 
3665 - Y eprem: Faal, maha • 

retli. 
3SGS - Yergin: Mahzun. 
3367 - Yet: Kudret, kuvvet. 
3668- Yetek: Emel: Gaye. 

3369- Yetik: Kahil, KimiL 
3670 - Yetiıir: Kifayetli• 
3671 - Yet itkin: Kamil. 
3372 - Yetiz: Amade, hazrr. 
3373 - Y etkil: Kafi. 
3S74 -Yetkin: Kadır, kimiL 
3;75 -Yetüt: lmda::l. 
3676 - Yeydem: Ka~ir. 
3677 - Yeyin: Galib, kavi. 
3578 - Y eyni: Ehven. 
3679- Yeyrek: Makbul. 
3580 - Y !bar: Anber amber, 

mis~<. 
3381 - Yığlancı: lffet!i. 
3382 - Yıchncı: Afif. 
3583 - Yığrık: Mahcub. 
36'.:4 - Yıkın: Afet. 
3635 - Yıldırar: ŞaşaalL 
3385 - Yıldırgan: Şaşaalı 
3537 - Yı'dırım: Berk, saika. 
3638 - Yıldıru: Berrak. 

\ 

3589 - Y ddız: evkeb, nemı, 
ı"tare. 

3G:>O - Yıldız görer: Münec • 
cim. 

3591 -Yılmaz: Şecaatli(ttci). 
3692 - Yıltırak: Dirah~an. 
3593 -Yırgal: z·yafet. 
~694 - Yıı: Ray'ha. 
3 3~5 - Y ış: Cebel. 
3596 - Yıt: M·sk. 
3397 - Yiber: Anber (amber). 
3693 - Yige: Kavi. 
35:;9 - Yigin: Kavi. 
3700 - Yi"it: Hahadır, cli1aver. 

la~an an2sini, ninesini arkadatı -
nmkiler gibi tat yürekli mi tanı
dı 

Onun ru~'.lnr!a!<i heyet:anı ö'çe
me:Jim. O gündenberi ba • 
basmm adını bizden ititmedi. O 
da söylemedi. Yalnız babasmm ö
pemediği yanaklannı artık biz • 
den kaçlJ'dı. 

• • • 
Simdi biz, ne yapacaktık. 
Bsbam lllark hizmeti çıktığı İ • 

çin bizi bu halde uzaklara sürük• 
leme le cesaret edemedi. istifa et-
ti: 

- lzmire dönel"nn, hiç olmazsa 
ba,ımızı sokacak bir evimiz var. 
N ya"'"'\C"'\<{nnızı orada dütünü • 
riiz. diyor. 

Ben l~hnbuldan ayrılmak İa • 
temi yorum. 

(Arkan rHlt) 
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Kadınlar Adası! 
i Va•cın: (it rhard Hauı:»tmann Dilimize çeviren: A. C. . 

62 
Bundan ba~ka mehtab da o ka· çok sevindim .. Bana öyle geliyor 

ki bizler kadınlar adasında ye • 
mek meselesine o kadar ehemmi· 
yet vermiyoruz.,, 

Reis Anni böyle dü~ünmekte 
haklı idi. Tavusun riyaset ettiği 
sofrada kadınlara on çocuk tara· 
fından öyle hizmet ediliyordu ki 
böylesine onlar, kadınlar adasm· 
da ş:mdiye kadar hiç rast gelme • 
miş:erdi. Oğlanların sofraya ctur• 
maları yasaktı. 

Oğ?anlardan birisi yemeğe 

başlnnmadan evvel küçük bir 
manzume söyliyerek mukaddes 
anneleri karşıladı. Tavus: . 

"- Bravo, mükemmel!,, diye • 
rek el çırptı .. Heyeti teşkil eden 
on iki kadın da bu alkışa iştirak 

ettiler.. Bu alkış bittikten ı:onra 
Tavus o oğlanı çağırdı, onu kula
ğından tuttu ve dedi ki: 

"- Şimdi masanın etrafında 
dolaş, kadınları birer kere öp ve 
öptükten sonra: "Afiyet olsun, 
mukaddes anne!,, de ... 

Tavusun emri yerine getirildi .. 
Çünkü o anda Tavusun oğlanlar 
diyarındaki l-aba1ık hakimiyetine 
karşı koymanın imkanı yoktu. Oğ
lan sofranın etrafında dola§tl ve 
anneleri birer kere öptü.. Tavuı 

dedi ki: 
- Mukal:ndanın yarattığı bu 

mahluka ne dersiniz?. Vücudunu 
bir kere yoklayınız. Onun her ta • 
rafı kaskatı olup olmadığını bana 
söyleyiniz.,, 

t Devamı varl 

Usküdar hukuk hakimi' ğin -

den: 
Üsküdarda bülbül deresinde 

Tekke içi sokağında 48 No. lu ev
de oturan Hayriye tarafından ko
cası Ayvan Saray Un fa.ıbrikasın -
da müstahdem Demir oğlu Hüte
yin aleyhine açılan boşanma da -
vası üzer=ne müddealeyhin ika • 
metgahının meçhuliyeti hasebile 
dava arizhali sureti bila tebliğ ia
de edilmekle davacı vekili avukat 
lstepan Baroyanın talebile ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmiş ve 
bu babda arzıhal suretile davetiye 
mahkernP. divanhanesine asılmış ol 
mak[a erzihale tarihi ilandan iti· 
haren yirmi gün zarfında cevap 
verilmek ve tahk'kat günü olarak 
ti\y:n kılınan 26.1.1935 saat on.da 
Üsküdar hukuk m:ıhkemesine gel
mek üzere keyfiyet ayrıca gazete 
ile de ilrr olunur. (4:80) 
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Radyo Programı 
---------------------' 

O<lemiş Ziraat Bankasından: 
Bu gayri menknller açıl< arthrma ile Te 20 gün müddetle arttırmaya çıkanlmıştır. tbale t .. 

ribi 1 O • 1 • 9)5 dır. Talıp!er ıeraiti, Ankara, Is tan bul, h:nir, idem ı Z ıaat baokundan 6ğrene-

6 ikinci Kanun Pazar 
lo.ı..A!,J:HJL -: 

18 ÇAY saıı.u (Otel Tok&Wyandall nakll). 
10 JiDUıU3Uk lSellm Sırrı Ta.rcan.J 19.ı!O 
Haberler, 19,40 l.iavayaıı ptar orkelltnLIL 
(Zekeriya ve &ckada.§l&n.) 20.10 Bayan Ni· 
met Vahld lPiyano Ue blrllkte ıark.) 20.•o 
Orkeatra Pia.k.ları. 21,15 8o.ıı haberler, boru. 
' U ve tango orkeat.raaı ile birlikte. 

22S Khz.. BOKitEŞ, 16' m. • 
12 Klllse koroau. 13 Radyo orkutrur. b&· 

berlcr, konteran., 1' PlAk, 18 orkeatra. ba -
bcrler, 19,15 Ojkeatra, 20.20 PlAk. 2o,t5 Kon· 
feram. 22.10 Radyo orkeatruı. lıaberler, 
orkeatranm devamı. 

M$ Khz. BUDJ\J'EŞTE. 660 m. 
18,015 çay cuı, 19.10 Masallar, 19.•15 Pl· 

yano (Lilly Horz.) 21 Spor, 21.10 Bud&pe§to 
konaer orkestrası, 22.SO Haberler, 2U50 DUo 
&nnonlk. 23.20 çingene mualk1a1, l Haberler, 
'\.10 Viyan.adan ııakıl. 

8U K1u.. BElu.lN, 16'7 m. 
18,30 A.lker mareJan, 19.30 Senfoııfk or. 

keatra, 20.115 Hamtnırgtan nakli, 21 Kan§lk 

ne§rlyat, 23 Haberler, 23.15 Snar n~rtyatı, 
l Geco konserL 

950 Km. BRESLAU, 818 m. 
18 Eııkl Sa.ar mru-cılan, 19.30 Bcnfcmlk 

kon.ser, 20.115 "Dle Saarkantate., ls1mll mual
Jdll skeç, 21 Berllnden. 23 Haberler, 23,115 
Ne§'ell Sa.ar Ile§rtyatı, 1 Gece konaert. 

19.115 Senfonik konser, 20.SO Konferam, 
21 Bir operet teıuıu, 23 Hafif muaikl. 

223 lUız. V ARŞOV A, lMS m. 
18 mUBlklll Noel akeçf, konteram vesaıre, 

20.~ Piyano kon.sert, aktQallte, 21 Ak§&m 

k onseri, spor, 23 Rekllm konaerl, 23,25 PlA.k, 
2!1,05 Dana. 

7 ikinci Klnun Pazarteal 
lSTA.,"BVL -ı 
18 Fransızca.deri. ıs.ao Dana muaUd.dle 

hafif mua1k1 P1Wan. 19.30 Haberler, 19.olO 
Solo parÇtılar (Pl!k lle), 20 Yurdumuzu b1· 
lelim (Selim Sırrı Tercan), 20,80 Gotama 
CU. 21.115 &on haberler, 21,30 Bayan Bed • 
J1yenb i§Uraldyle radyo caz v• tango •ku
tn.n. 

2%1 KD. Btnm.Eş. iM _. ı 

ıa - 115 Pl~ n baberlerl U Ralfyo 
IDJ1reatraal, 19 Haberler, 19.115 Radyo orkea· 
truı,20 Konteraııa, 20,:CO Sinema yıldızla.""!· 

a.m plWan, konferans, 21.0~ Harpa - ntıt 
ınUB1k18t. 21,35 Koro kameti, 22 Haberler, 
22.20 Bal~ka orkutr&C, 21.215 KaJıveba.· 

M mus1kl.al. 
a.ıa Wıs. BUDAPEŞTE, MO m. 
18.30 Salcın ork..tra.a. ıt Deri. lt.SO 

Or1leatranm deTanU, 20 Mr:!er, 20,olO Opera· 
da nrUecell 1'11bannonllr. koa.eerln nakll, 
12,M Haberler, 2" ctngene ork..ıruı. 

BU 'Kbz. BERLlN, 851 m. 
1!.SO PlAk, 19.015 Spor, 19.30 P!yano De 

f&rllılar, 20 Mzler, 20.20 Norveç dan.atan, 
I0.40 AktUallte haberler, 21,10 EğlenceU mu· 
ilk!, ıa H:ıberler, 23,20 Yaylı ııazıar kODMrt. 

1.lO K.ba. BRESIAU, 118 m. 
11 Fllharmonik konser, sıszter, lT Ha • 

berter ve A1re. 20 A.lkn mualklal, 20.4:1 
(Baar Uzerlnde çan .esleri) lıdmU ne.,r1yat, 
lt Aktilallte, 21,10 (Halall, elle Jagde tat 
aua., mUBlklU aaeç, 22 A• muaUWıt. 21 Ha· 
hrlet', 21,80 Damı mu.slkUL 

lıS Khs. VARŞOVA, 1Jtl5 m. 
ıs Plya.no - kem.u ltonaeıi, 9&Aer, 

PtMt, 18,M Mz1er, ıo.1a Opera pWdan, 
~ter. 20 Koro konaert, Bezler, 21 Ha.1f mu-
9\kt tŞarkılıl, Haberler. 22 Senfonik konser, 
22 ~:5 Konferana. 23 Relclt.a komert, 2!,15 

Dans. 

8 tklncl Klnun Sall 
ISTANBUL-1 
ıs Almanca ders. 18.SO Dana Pllklan, 

19 30 'Haberler, 19.olO Bayan Rlla Mahmud 
lara! :-.t't'.D piyano retakaUyte ıarkılar, 20.10 
Ti} tro ınuslklsl plAklart. 20.40 Stüdyo lıa -
!U mıı w OTke.ltnı.ııı. 21.20 Son haberler, 
21.:, H.\tl)'O orkestı'UL 22 Radyo cu w 
t&n:tt> orltestruı. 

213 K1u.. Bl>KRl:Ş, 184 m. ı 
13 - ı:ı Plo.k vo haberler, 18 Pl!k. 19 

Plyar.o caz,, 19 ı3 Hat>-der,ltı.3~ Pllk, 20 
Xonfcrıuı.a ve ııaıre. 20,20 konfcrım.a, 21,05 
Radyo orkestrası, 22 Konferans, 22,15 6e1'1 • 
tonik konaer, 23 Habedcr. 

M5 Khz. BUDAl'EŞTE, !550 m. 
18 Ojera orkeatruı, 19 Ders, 19,tO ~mbal 

1Jet1)1e komcr,20 Sözler, 20,oll5 Şarkılı oda 
111us11ds1. 21,10 'nntro, 22.40 Haberler. 

BU Khz. BERJ.tN, 35'7 m. 
18,30 Piyano mua1ktst, 19,05 Alınan daDJ· 

lan, 20.so SeS'J filmlerden ve operetıerdPn, 
10,SO Sözler, 20,40 Haberler, 21,15 Stuttgart
tan na.kil. 22 Senfonik kouaer (Mozart), 28 
Haberler, 23,20 Keman konaert, (Mozart), 
14 Plt\k. 

• 950 Khz. BRESL.\U, 818 m. 

19 Sshnunmel rnuaild::1, S!Szler, 20 Ecnc· 
bl danıılan, 21 Haberler, 21,115 Mnn n rtyat, 
22 Org konserl. 23 Hal>Mlcr, 23,25 Sözler, 

.. ,35 Dansmuslklat. 

lnS Rbz. VARŞOVA, 1343 m. 
18 Pltılt - fUlzter. 11' ,35 $ıırkılar -

Sözler. ltl,115 Pl!lk. 19,-15 Edcblyııt. 20 
fŞartnlar (Piyano refakatiyle\ - AktUalltt'. 
21",30 Pl!k - Mr:ler. %2 P!Ak Ue btr QP!!· 

ra. 23.So :ıtckl!m kcm1tırt. - E8ı=!"r 24,05 
Dan1. 

9 ıMnci ~anun Carşamba 
1STANnUL-: 
18 li"ramızca den. ıa,ao Jlınnaatık <S.· 

biJir:er. (24) 
Um Sırrı Tarcan) 19 Dana Pl&kl&rL 19,30 
Haberler. 19,40 Omer Baha tararmdan pi· 
yano refakaUyle oarkllar. 20 Haru muslkl 
plakları. 21•115 Son haberler. 21,SO Radyo 
orkeatruı. 22 Radyo caz ve tango orkea
tiıw. 

221 Khz.. B1"Km!:ş, 864 ıa. ı 
18 - 15 PlAk ve haberler. 18 Rad1'o 

orkestram. 19 Haberler. 19,115 Od& mu· 
alk1st. 20 Konteraııa. 20,20 Pllk. 20,'5 T? 
21•03 Keman kOMCrl. 21,ım Romen ıarkı· 
lan. 22 Konterana, 22,llS Balon orkeatra-
111.. 

MS Blıa. BUDAPEŞTB, IGO m. 
18,S~ Kahvehane konııerL lt Den. 19, 

80 Konaertn devamı. lQ,1515 J.raaallar, 20.!0 
Budabe§te operasından nakli (Opera tem.al-

IL 24,115 Pllk. - Haberler. 
8U Khz. BERLIN, sın m. 
18,olO Spor bahlaled. - Xadm ea&t1. 

19,30 Ev muslk18l ve Şarkılar. 20,•0 GQ· 
nQn yenlltklerl. 21,10 Stuttgarattan. 21,.(15 
Gençlere. 22,10 Aıık §&rkılan n valalar. 
23 Haberler. 23,30 ll'rankfurttan danL 

Muhammen kJYmeti 
Vra C nsi 

1500 Tarta 

800 
" 

ııso • 

750 Dükkln 

350 

Maf.alle 

Yaza M. HHLaıa 

Bahçeli kalıTe 

" Su bap 

Hamam Sebilhane ıo. 

" 
l.met Pı. Cac:I. 

H. M. M. 

9200 

1,3800 

""'\. 
Hodaıl 

Gündoğu yol, günbab Mıgırdiçten 
metruk tarla, Poyrazı Odabaıı O. 
veresesi tarlası, kıblesi Faik B. 
ve Fokyon tarlasile mahdut. 
Gündoğu H. Kolost, günbah ve 
poyrazı ve kıblesi yol ile mahdut 
Gün doğu H. Süleyman karısı tar
lası, ve tariki has, gün bab Nal• 
bant Anin bahçeai, poyrazı ve 
kıbleai yol. 
Sağı ve cepheai yo1, ıo1u metnıli 
dükkan, arkası Emmi oğlu vakıf 
dükkanı ile mahdut. 
Sağı ve arkası Halepli vereaeıi 
dükkanı ıolu ve önü yol. 

950 Khz. BRESLAU, 118 m. 
19 Trio piyano 'konseri. - Mzler. 20 

Orkestra konseri. 20,olO Haberler. 21,10 
Sar n~rlyatı. 21,"6 Ja1illl nep11at. 2%,ta 
Dıı.ruı mUBlk1aL 23 Haberler. :ıa,ao Dana 
mwılk1al. 

54CO Mıj"aza Cumhuriyet Belediye carıııa Sağı Raşit ef. Veresesi ve iıbu 
mağazadan nıüfrez dükkan, solu 
yol arkası zencircinin lbrahim ve
rcıesine, önü yol ile mahdut. 
Sağı ve arkası doyranb Hüseyin 
arıaıı, ıolu Şerif O. Nuri arauı ö
nü yol ile mahdut. 

!2S Kils. VARŞOV A, 11"5 m. 
18 Piyano • Keman komerL ıus Dl 

yatoğ. 18,315 Pllk - Spor. 19,115 ~tar. 
19.415 ôkonomlk bahls1er. 20 Hafif muırtld.. 

Akttlallt.e - Hafif musild. Böı.ler. 21 PWc. 
Haberler. 22 Chopbı konseri. 22,30 Kon
terans. 22,40 Şarlalar. 21 ReklAm - Dana 

plAktan " mus1klat. 

10 ikinci Klnun Per,embe 
lSTA.'lı'BUL -ı 

17 ,30 lnkıllp denlert ('Ontventtedm 
naklen CUmlıurlyet Halk Fırk.am Genel kA.• 
Ubl Peker taratmdan). 18,SO Almanca 
ders. 19 Dana mualklııl (plt.k). 19,30 Ha
berler. 19,olO !haaa CelAleddln tar&tmdan 
ptyano re!ak&Uy1e l&fkılar. 20 Haflf mu· 
sUd pil.klan. 20,80 Btudyo ctngene orkea
tnun. 21,115 Son haberler. 21,30 Radyo or
keatnut. 2l Radyo cu " &aıııo orlt_. 
truı. 

ns ns. BtmUŞ. M& -. , 
ıs - 115 Pllk ve haberler. 18 l!!alon 

orkeırt:ruı. 19 Haberler. - Salon orkes· 
tram. 20 Konferana. 20,30 Bllkreş opera• 
ıımdan salon orkestram. 20 Konteratı.ıı. 20 
80 Bt1kref operaıandaD aakD. 

MiS 1DıL BUDA.PEŞTE, !Mil & 

18,M Ç&f cazı. 19 Ders. 19.SO Pllk -
konferans. 21 Budapefte konaer orkest.r&· 
1111. - Haberler. 22,M Bechmımn ıalon 
kuartet ta.kmu. 2ol Haberler. 2t,20 cm· 
gen• mus1kiat. 1,10 Son lıabeı1er. 

MI Kils. BERLIN, 851 m. 
18 Senfonik konser. 18,SO ptyann De 

rapsodllcır. 19,05 çocuk ne§rlyatı - Şun· 
dan bundan. 20 Chrtat1an Jlndlng1n uerle-

rlndeıı ptyano ile earkılar. 20,olO Haberler. 
21,10 Macar dans mus1kia1. 23 Haberler. 
:?3,23 ArjanUn dana mua1kl.al. 2~ Londr&
dan Ha.nry Halt ca.zı. 

950 KllT.. BRESLAU, Slt m. 

2400 

sso 

900 

!50 

500 

650 

455 

4SS 

45S 

455 

Depo Yıza 

Dllkkla Hamam 

" 
H. ima• 

• " 

.. Hamı• 

Camii cedit 

" 

" " 

" " 

" .. 
" 

,, 

,. 

" " 
• 

18,515 Şarkılar. 19,215 (Sllcsyamz). to 
Ellmcelt konser. %1. Haberler. 21,10 (Lot· 
se an Bordl adlı dcnlr.cl konseri. 22 Rad· 
yo orkutrası. 23 Haberler. 23,215 P!tık 
konseri. 2.(,015 Org konseri (Rub1 mualld). 

ns Khz. VARŞOV A, ısts m. 1 
19,15 Trio konseri. - Sözler. 20 Şarla· 

tar. 20,20 AktOallte. 20.30 Pltık - Spor. 

YENi ÇIKTI 

Cemiyetin Asılları 
Fiatı 1 ÔO kUl'Uf 

%1. Hafit mUBlld. 21.•a Haberler. - Mz· 
lcr. 23 ReklAmtı konser. 2ol,115 Da.na. 

11 ikinci kluun Cuma 
ISTANBUL-: 
12,ao Pllk gUndllz n~yatı. 18 To1tnt· 

lıyan Otelinden naklen caz. 19,SO çceuk 
bikAyelert. 20 Hıı.tx-rler. 20,10 Havayan 
gitar orkeatrıı.ısı. (Siret ve arkadaştan ta· 
rafmdaıı). 20,40 Bayan aabahat Htımn ta
rafmdan piyano refakatiyle prkılar. 21 
ellt'· 21•15 Son haberler. 21,SO Radyo or
kestrası. 22 Radyo caz ve tango orkca-
t.rası. 

2%3 Kllz. B1"Kn~ SM m. , 
ıs - 15 Pl~ ve haberler. 18 Radyo 

orkeat::ruı. - Haberler. 19.115 Rııdyo or. 
keatram. 20 Kon:eram. 20,20 Plt\k - Kon
fer:uıs. 21,10 Senfoıılk koıı.aer. 23 Ha
berler. 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

..__...-_. .......... =-----••ww .. ....,~ 
811' (FUUmonlk). - şurıcır. - ReklA.m. 

12 ikinci k:inun Cumartesi 
lS"l'Al'lilSUL -: 

17,30 lnkıllb deralerl (Univemteden 
naklen c. H. F. Genel kAUbl Receb Poker 
tarafından)· 19,SO Haberler. 19,iO Spoı 
haberleri (~reı Şefik). 20,10 Tiyatro 
mualkial plA.klan. :Z0,50 G. GWyan tarafın· 
dan piyano retak&Uyle prkılar. 21,115 Son 
haberler. 21.ao Bayan Bedrlyenın refakaU· 
ıe Ra,dyo caz ve tango orkeııtraaı. 

na Khı.. BOKREŞ, iM m. • 
ıs - 115 PlAk ve haberler. 18 <>akar 

M5 Km. BUDAPEŞTE, !550 m. muzlttası. 19 Haberler. 20,'20 Konferans. 
18,35 Salon or1"straaı. 19.~0 Ders. 20,20 20,olO KarıJik nqrlyat. 22 Haberler. 22 

Spor b'9berlert 20,35 Eııld ~rlerden kan- 20 opera orkestram. 23,40 Salon orkestra 
§Ik parçalar. 21,45 Konforans. 22.20 P11k. 111. 2.(,30 çingcwe muslkla1. 1,10 Haberler 
:?2,40 H:ıberler. 23,olO Opera orkutram. su KJıı. BERLlN, a:n na. 
1,10 Son haberler. 19,05 spor bahlalerL 19,20 PlAk. 20,40 

8U K.hL BEKLiN, S5'7 m. Aktuallt.e. - Haberler. 21 Haberler. Son· 
19,05 Sözler. 19,SO Şarkılar. 20 Mlk· ra saat tntlbabma dair neşriyat. 

rofoıı konuştnalan. 21 ı.rııu neşrlyııt. 23 lllO Klız. BRESLAU, 818 m. 
Haberler. 23,20 Yaylı s:ızlar koruıcrl 17 E&.-1 ve yen! danslar. 19 Caz (pltt.k) 
(Srhubertl. 24 Gece musUWıl. 19,30 Polonya tarlhlnden. 10,50Sözler. 20. 

OSO Khz. BRE~..AU, 818 m. 015 (Sleberuıchcnfcrl islmll blkl.ye. 21 Ha· 
20 Bando mıırlka. 21 Mll'ln~yat. 23 berter. 21,10 Bcrllnden nakU. 

Haberler. 23 30 Dans musikisi. %%S Rh7.. VARŞOVA, 13415 m. 
2%3 Khz. VARŞOVA, 184.3 m. 18 Hafl.f mu.."1kl - Sözler. 19,115 Org 
18,115 Piyano orkestnısL <Bractıms) musıklst. 20 Koro ltons•rl. - Sözler. 20 

Sl5z1er. 19.15 Caz plA.t..!ıı.n. <B. :B. C. Han· 80 Pllk. - ~zler. 21 Mubt.eltf uluslann 
ry Hal1 telmnmm). 19,4S Sl!r:ler. 20 Pi· 1 daıııı havalan. 21,1S Haberler vesaire. 22 

yano refakaUy1e ıµırkılnr. 20 20 Aktuallte. j Sengonlk konaer. 24,35 Daua pı&klan. l 
::o,30 Pltık - Sö.;:Jcr. 21,15 Senfonik l•on- Dans muslldat. 

Depo ıo. 

Hamım ıo. 

Kendir paıan 

• 

Pıpu~cu~ar ıra1ta• 

Hal pasajı 35 No. 

Hal (10) No. 

" 
(12) 

" 
" (16) " 
" (18) " 
" (20) " 

" (22) " 

" 
(24) it 

Sağı ve solu ve arkaıı Tuzcu H. 
Sadık dükkanı, önü yol. 
Sağı ve ıolu tuzcu H. Sadık aebil
haneıi Vakıf dükkanı arkası tuz• 
cu H. Sadık hanı, önü yol. 
Saiı yağcı Salih vereaeei kahve
ıi solu H. Sadık ıebilhan~•İ vakıf 
dükkanı arkası tuzcu H. Sadık 
hanı, önü yol. 
Sağı kuyumcu Taıhin ıolu Emmi 
oğlu sebilhaneıi arkası metrUk 
önü yol ile mahdut. 

• Sağı 59 solu 35 arkaıı beledi• 
ye oteli önü pasaj. 
Sağı 8 solu 12 arkası ha\ dükkanı 
önü hal sokaiı 
Sağı 10 solu hll pasajı arka· 
ıı hal dükkinı, önü hal sokağı 
Sağı 14 solu 18 arkaıı hal dük • 
kin önü hal sokağı. 

Sağı 16 .olu 20 arkası hal düldc:a• 
nı önü yol. 

Sağı 18 solu 22 arkası bal dükkU.· 
nı, önü hal sokaiı 
Sağı 20 solu 24 arkası hal dük.-

kanı, 

Sağı 22 solu 24 ark&11 hal dükka
nı, önü yol ile mahdut 

----\l'K URUN 
Yeni çıktı 

DUn onı yama 

Terctıme kUlllyata 

Sayı l!J -

ilim 

Moritz Sch 1ick 
Hilmi Ziya 

ve Felsefe 

Fıalı 30 "u' Uf 
Dağıtma )eri: VAKiT Matbaası 

Doktor t atız Cemal 
Dahiliye Mütehasmı 

Cumadan başka &iinJerde öğ -

QQJldellk 8lyuıl 0.-. 

lııtanbul Anka,.. caddat t\'AIUT) JUfdu 
r~l.El''0"6 NU1'1AKAl.AIUı 

Tuı ~lert teletocr.a· MS'711 
td&N telefonu : 11110 

reıırat adr119t lataııtıul - c \' A&JT) 

Puet.e iluhwu No te 

S:'nf'l111 

" a) hlı 
s a)lılı 
1 &)1111 

&BONS RF.DEl.L&llh 

Ttlrktye 
UftO ILJ, 
160 • 
600 • 
1:10 • 

EcftPlıl 

sıto '" 
u~o • 

1IOO • 
IOI • 

O.AN DC'KICT1..ltRlı 

ncar1 tıl\nlann llAn •yıtaJannda eıuı 
Uml !10 lrunışll\D tıAflU. blı •J'fad& ~ı 
lcunışa kadar çıkar. 

BUyfllc fazla df'ftmb Dlo ..reel•N aıı 

l 
"Y" tenzılAt 'tardır 

Keatmll u1.n1arm tılr •tın ıo wıuetuı 

il (l(,!(Jll 11.A N l .A K ı 

Btr ~fıuıı 80. Ud dı•uı l50 Uc; deflUll fi~ 

l 
ıJnrl delııa.ı 7& .,. on defaın 100 kuruftuı 
Uc; aylık Ul\D nrenıertn hlr defası mf'CCH 
nendir ()ôı1 •tın ıt~n 111\Jllaruı ,..,., .. 

•tırtan bel •uruşta.n bellliP edlllr 

leden sonra saat (2.5 dan 6) ya 
kadar tstanbulda Dh1anyoluncla 
(118) numarah husus! kn binrsiıt· 
ele luısh1.lann1 kabul ec1er. ~"·1a
yenPhane ve ev f P1P 1nnu 22308. 
Kışlık telefon 22519. 



1W!!!!910 - KURUN 3 tkincikbtın 193.ll 

lrakın prensibi Iranla 
dost olmaktır 

Arnavut kralı En sonanda Bay Laval 
Romaya gidebiliyor 

ı &ı, t.aratı ı uıc: ~ayuaca ı 

Genel'al Nuri, Ankc.ı·ayı z·ya • 
retinin esaı sebebi haklumla di • 
yor ki: 

- 600 yıldanbcri beraber ya-
~ v 

şatlık. Her fırsatta, saygı aeger 
ve aziz arkadaşları yakından gör· 
mek iç·n Ankaraya gelirim. Bil • 
hassa içtimai ve iktısadi sahada 
faaliyet ve ilcrleyi~inizi yakından 
takib, bizim i~f n çok faydalıdır. 
Bu münasebetlerle, ara sıra hal ve 
istikbal üzerinde hasbihal ettiği • 
mi'z de olur. 

lran, Irak hudud A"IDft• 
inamazhğı 

- Ankaraya bu seferki ıelişi
n~z, Irak ve lran hudud mese!esile 
ali.k--.tlu mıdır? 

- Dediğim gibi, bu bir dost 
ziyaretidir; bu meseleyle, hiç a -
IakasI yoktur diyemem. Iranla I • 
rak arasındaki hudud, eski Os • 
manh imparatorluğu zamanında 
tespit edilmiştir. Derviş ve Hur • 
şid Paşılann bu meeeleden ehem
miyetle bahseden raporlan var .. 
'dır. Orada bu mesele, etrafile, 
aydınlık bir surette görünür. 

- GötG,melerde bu Tesik.alar~ 
dan istifade edilecek midir 1 

- Hudud işi üzeritıdeki ihti • 
laf, esasdadır. Tabit bu vesi • 
kalardan· istifade edilecektir. Fa· 
kat eMSta ittifak edilecek olursa 
teferrüatI görüşmek kolaylaşa. 
caktır. Biz, en 'l.Jiyade hının ehem. 
miyet veriyoruz. Osmanlı impa -
ratorluğu ça.ğlannda. tranla Dör -
aüncü Min'ad zamanında ve daha 
sonra birinci Erzurum, ikinci Er
zurum muhedeleri yapılmış ve en 
sonra 1913 ele bir protokol akte -
dilmiştir. Dört senedenberi Iranla 
doğrudan doğruya anlaşmağa ça
Iıştrk. Hatta, merhum Kral Feysal 
Haızretleri, Şah Hazretlerini ziya
ret için Tahrana gittiği vaıc.t, bu .. 
tün bu meseleler görü~lınilş ve 
anlaşma derecesine varılmıştır. 
Bilahare tekrar geri ka!nuştır. 

Hak&mllgimize müracaat 
edilecek m1? 

- Irak • lran hudud mtNele • 
sin::le Tür.k'yenin hakemliğine 

müracaat edileceği rivaye~i var. 
Bu ne dereceye kadar doğrudur? 

- Bunu çok arzu ederdik. Fa
kat düşündük: Türkjyc cumhuri • 
yeti gerek tran ve gerek Irakla 
'dosttur. Türkiyenin iki tara.fa 
·dost olınasr bizim iç.in çok kıy -
metli ve mühimdir. Ba meselede 
Türkiyeyi nazik mevkide bırak -
mak doğru olamaz. 

Esasen nresele uluslar kutu • 
mıU koll8eyinde mü.ıakere edilir • 
ken, Türkiye de aza. sıf atile bu • 
nıda bulunacak ve Türkiye mü -

. nıessili ihtimal konseye başkanlık 
edecektir. Orada bütün kararlar 
ittifakı ara ile verilir. Rey, ittifa -
kı ara ile verildiğine nazaran, 
Türkiye de hakcml'ğini bu suret
le kimseyi gücendirmeden yap • 
mrş olacak. 

Türkiyenin bu sıfatla \'ereceği 
hükümden her iki ta.raf da mem -
nufi ölacaktır. Karar aleyh~mizde 
olsa, bu: "Y a.lnız Türkiye cef:ril, 
bütün millctlet ayhr şek;lde telak
\i ediyorlar,, demek olacağmdan 
memnuniyetle kabul edeceğiz. Ka· 
rar, lranm aleyt.:ııc çıksa, onun 
da 14 devlet:n bir itt:fak kar~r1 

__.. Cenevrede b:lşka kon~ula
cak mese.eleriniz vc.r nı? 

tur. 

Karabiga Yolu 

Jillit· (.Baı tarafı l inci sayıfada) 

mÜ.!teıarı Bay Süviç ile yaptığı 

konu~malar, bütün gün aitş::ı..m ıa· 
at 21,30 a kadar sürmüştür. 

Bay Dö Şambrön, bu konuş -
maJarm neticesini hemen telefon 
ile Pariae bildirmit ve b:zzat Bay 
Laval ile de konuşmuştur. Bay 
Dö Şambrön bu sabah da yeni 
noktai nazar teatis"pde bulun -
muştur. 

Bay Süviçle Bay Şambrön a -
raıındaki bu konuşmalarda, bu -
gün Paris ve Roma arasınd1 da 
görü§ülen, Avu•turyanın noktai 
nazarının münakaıa edildİği, fa • 
kat pek az bir terakki görüldüğü 
temin ediliyor. 

Bu noktai nazar tudur: 
Eski Avusturya- Ma1:aristan

dan ayrılan yeni devletler, F ran • 
n. ve ltalya gibi Avusturyanın is
tiklalini tekeffül etmelidh-ler. 

Bugünkü müzakerede p.roje -
nin biraz genitletilmek istenildiği 
sanılıyor. Yani bu tekeffüle, kü
çük itiUfa dahil bulunmayan bir 
devletin de (Almanyanın mı?) 
i,tiraki düşünülüyor. Bugün mü
zakerelerde açık bir konu~ma ya· 
pıldığı, fakat hi1Sedilecek derece
de bir anlatma hasıl olamadığı 

zannında bulunu1uyor. 
Bay oo,ambron netice· 

den emJn 
Roma, 1 - Yeni yıl münue

betiyle Franaus elçisi Bay dö 
Şambrön, Fransız tebaa$ına kar
tı söylediği söylevde, Fransa ile 

11 
ltalyanm Müşterek barış arzula -
rımn, Marailya ıuikaat1ndanberi 
bir çok defa1ar tezahür ettiğine 
itaret eylemiftir. Bay dö Şam
brön Fransl\ ie ltalya arumdaki 
menfaatlerin uypnluğunu, iki 
memleketin fikri inceliklerindeki 
Hrliği hatırlatarak sözlerine ıun
la.rı ilave etmiştir 

" - İşlerin kanşıklığl içinde 

ANTALYA vapuru 5 ikinci 
kanun CUMARTESi günü sa • 
at 20 de Tophaneden kalkacak 
g :dişte Tekirdağ, Marmara, 
Erdek, Karabiga'ya dönüşte 
ilaveten Mürefteye uğrıyacak 
Marmaraya uğraıruyacaktır. ...... ---------, Yeni Eserler 

IHbl ve Yamı 

'reıellme kil1Uyat1 

Sauı zo 

Friedrick Engels 
Muhiddin 

Cemiyetin Asılları 

bunlnrı toplamak güç ve naıik: 
tir. Fakat mademki gönüUerın 
ve arzuların rnüdc.ıhale.;i vardıti 
o halde n~ticeden kim şüphe ed' 
l ·ı· ? u~ ır .. ,, 

Gazeteler, barı.ırn en emin ı' 
rantiıi olan ltalya ile f rans~ 
müşterek barıt arzıau hakkıod• 
Fransız büyük e?ç!tinin nutk11" 
işaret ederek şimdiki rnüzake'j: 
~erin \yi Hr neticeye varmasını 
lemektedirler. 

Paris, 2 {A.A.) - Bay La~ 
dün halya büyük el;isini ka.,. 
etmiş ve sonra. da Avusturys
uluslar kurumu murabhuı ve it 
vusturya orta elçisiyle görütnıiif' 
tür. 

lngiltere, dostca mUdahafl 
lerde bulunabilecek 

Londra, 2 (A.A.) - Havai' 
jansının aldığı haberlere götfı ~ 
lnıiltere hükumeti, Fransız - ~ 
talyan konuımdanndaki bü~ 
güçlükler ortadan kaldmlaınadı' 
ğı takdirde Paris ve Romad' 
dostça müdahalede bulunmal' 
mütemayil olduğundan ve bu ıfA 
lük1er başka bir devlet tara.fııı ' 
dan aeliyorıa o devlet nezdit1d• 
de tetebbüıte bulunacağmdan l' 
giltere Dışan i!1eri B3kanı S• 
Saymen Pariste kalacağı bir klf 
giln içinde bu meıele hakkı~ 
Fransız bakan1arı ile uzun uza'1 
ya görüşecektir. 

Fransız gazetelerlnln 
dUtUncelerl 

i'ariı 2 - Fraıı.aız - ltaly_. 
konuşm~Jarmdan bahseden P~ 
Jurnal •aaeteai cli:ror IU: 

"Her ne kadar müzakerede 1 

it.kası olanlar ıöylemiyorlaraa . ~! 
vaziyetin bugün aydmlanmuı P""' 
muhtemeldir.,, 

Aynı gazete ıunl:ı.n da 1'., 
ediyor: • 

''Dünkü konutmalarm hed~· 
küçük itilafın muhtemei bir ıstı' 
nad ol~~11 ü~~ri~e-Avuıturyıı~ 
gfüterdıgı mutkulab yenm~ 
ltalya yeni bir zorluk daha çık~ 
mış.tır. Bu devlet, Lehiıtamn , 
aynı teıekkülde bulunmumı i!lf' 
yor. Fakat Lehiıtanm Almanf', 
ile yaptığı anla~anm Avus~ 
ya işlerine karı,mak için müı 
olup olmadığı bilinmiyor.,, 

· Pöti Jurnal gazetesi de diro' 

ki: 
"Avu~tw;a murahhaılarııı-' 

Ba.y Laval nezdinde ya.ptıkl~ 
te,ebbüı, anlapna.yı kolayla.tl1 

racak bir fornıül yapı~maama so! 
aaiddir. Viyananın gösterec~· 

hüsnü niyet f~pheıiz lng'l.~ert:; 
de menfaatlerıne uygun duı~c: 

lir.,, . .. t 
1 Eko dö Pari guetu!nın ın\lt 
laaaı da fudur: . 

1 

"ltıılya Afrika meaeleei iyi' 
, rdı1' 

- Ir~k - İran huclud nrnsele • 
sinden ba.~ka, bir de Asuri rnese • 
lesini konuşacağız .. Irakta Cenu • 
bi Amerik2.ya, arzularile g· decek· 
lerini zannettiğim c!aha. 17 bin 
kadar A~nri y:ıı·dır.,, 

l 
lıir mukav.ele yapmağa ha:ı ~ 
Orta Avrupa için de Franııı te 

t&tanb:ıl - 1934 ftO' 
1 mllmlilillmlllililliBSI,. ;ifini kabul edecektir. A'lcak ~ 

Flatı 100 ·Kurut 

Dağıtma yeri: Vakit Matbaası 

~ b . . etisı 
rıanyanın u &lıteme gtrm Ö" 

ıran Dış B'.akana ŞF.reUne 
veriren ziyafetler 

Anh:u·a, 2 (A.A.) - İran Dı • 

rimde şöyle demekte~ir: : .,. .;ı, : ..... \ I ı - -., '° ' • 

hun devleti ile Irak devkti a· 
r:ısın :l a şimciiyc k:ıclar bir sınır te tanımadığı gibi a1bık Osmanlı 
hatlı tayini kararn:ımesi akdedil- devleti ve Türkiye Cümhur:yeti 
me!:littir. Irak hüktimeti 1913 hükUmeti dahi o protokola remıi-

ıı:arı l::~eri B~kanı &y Kaz.mi ~c· · I .lf 
~ - kı-ih ·i pro!okola ve 1914 krihin· yet ven:ıemış er.;ı r. 
rcf ne dt:11 An:ıtlolu Kuliibünd~ K · 1932 ''- · d l C:e yapılan tahdidi hududa istinad anumın.nı tanrım e -
Dr~arı işleri Eaknnı Bay Tevfiık edere!~ iki devlet atasında h!!du- ran devleti ile Tüı·kiye Cümhuri-

Rüşti.i Araı tar.ıfmdan lıir öğle 1 dun tayin edilm'§ cHuğunu iddia yeti araaındo. akdedilmiş olan ka· 
yemeği veril'l'niş ve yem~Irte içeri ediyor. Halbuki lran devleti rarname ile iki memlek::t ara::ın
l§!eri ve Ökonomi Bckanla.rt bay mezlrur 'protokolü resmi mahiyet- ; daki hudud tayin edilmiştir. 

Tlirkiyeye varıncaya kadar b 
ti.in Avusturya hududuna ko.-Of' 
o!an devletlerin da:mi temi.nattl 
hulunmaamı iatiyeccktir.,, _/ --

Romen talebeainin 
• tetekkUrU , 

Sehtinıizi ziyaret eden Rcıı>' ~ 
yal; talebe, Talebe bhiiğirıd" 
ıörmüt olc!ukları iyi kartıli)J11~ 
ağırlrunadan pek fazla kı 'I"' 

duyduldarını bir telyazuı ile sı 
liğc bildirmişlerdir. 
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Yeni Eserler --~-,.. Kışın arız olan 
sancıları tedavi için Dün ve Yarın tercüme külliyatından 20 nci kitap 

Friedrich Engels - Muhidd n 

Cemiyetin Asılları 
Aile, hususi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkikler 

Dağıtma yeri- Vakıt Matba.atı - lstanbul Fiatı: 100 kuruş 

SPOR POSTAST1
1 

Mem'eketim zde ve ecoeb ı memleketlerinde bütün spor ve 
genç~ik harei<et:erini ve sporcu gençliğe verilmesi lazam ge!en 
yeni şekil'er hakkındaki yatıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran SPOR POSTASI nı o~rnma'ıdırlar. 

S kuruştur. muti ak o\rnyunuz. 

.. j .. , ·• ' .... !..'~ f .J • - • ~ • .. ..__ .. l. ... . . . . 
~ ' y. • ~., • .. ' ' 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 3. cü Çekiş 77. 2. ci kanun 7935 te 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
• l. .. ~ ... ~'f.;, - _.,,,... ........ ~ '!...~ ... • . . . ~ . .... .. ·. 1 • • • • • .. ....... ,. •• • .... t. 

Beyoğlu tahsil müdürlüğünden : 
Beyoğlunda Tom Tom mahalluinin Hoatanbaşı sokağında 

6, 8, 10 ve 12 No h maa dükkia apartımanın tiçte iki hisse· 
sinin vergi borcundan dolayı son müıayedesi 15/l /935 tarihine 
müsad,f Sah günü Beyoj!u kazasında müteşekkil idare Heyetin· 
ce yapılacaktır. 

Talib o!anlarm yukarıda yaııh günde saat 14 ten 15 e ka-
dar mezkur Kaza idare Heyetine mliracaatları. (25ı 

Romatizmadan ve sair mafsali 
sancılardan muztarib olanlar 
kışın hululü ile de.ha fazla ağrı 
hissederler. Ağrılar kendilerine 
kışın hululünü alaimi cevviye 
cedvellerinden daha iyi haber 
verirler .. ilk anda Allcock yakı
larına müracaatla sancı!arın te
vessüüne mani olunur. Gayet ba
sit olan bu tedbir, ıztuahınızı 
teskin edecektir. Bir Allcock ya
kısı tabii tarzda ve ayni zaman
da diziniz veya kol dirseğiniz bir 
yere çarptığında sevki tabii ile 
yaptığınız uyma hareketinden 
daha müessir bir surette icrayi 
tesir eder. Ağrıyan mahal etra· 
f ına kanı tehacüm ettirmekle da-

~·---------Yeni çıktı---------, imi bir hararet tevlid, sancıyı tes-
kin ve ensice ve mafsallarda te· DUn ve yarın tercüme külliyat:nan 19 uncu sayısı 

Beyoğlu Tahsil müdürlüğünden: 
merküz etmiş zehirlerin ihracını 

ilim ve Felsefe teshil eder. Bütün gün mahal-
linde bulundurabilirsiniz. Hara-

M or it z Sch/ick - Hilmi Ziya ret tevlid etmesi hasebile Allcock 

Bebekte, Bebek caddesinde 29, 31, 31/1, 3112 Ye 33 No. b 
dört bah dük1'6nı müştemil 4300 lira mukabilinde ipotekli hane 
vergi borcundan dolayı icra ve ills lcanunun 125 inci mıddeıi 
mucibince ipotekle bitlikte satılacaktır. 

Fiytaı 30 kuruş, dağıtma yeri "VAKiT,, matbaası yakıları; bel ağrıları, romatizma, 
Ankara vaddesi. İstanbul-Telefon 24370 nevralji, adale sertliği, böbrek 

~~~~~~~~~~~~-~~------~-~--~ ~ncdarıve~i~~gı~ı~nı~~ 

Talib olanların 22/J/935 tarihine müaadif Sah ıünü 1aat 14 
ten 15 e kadar Beşiktaş kuasında müteıekkil idare Heyetine 
müracaatları. (26) 

iralık Daireler 
kin ve tedavi eder. Bütün ecza· 
hanelerde 40 kuruşa satılır. 

Mühim: Taklidlerinden sa· 
kınmak için Kartal markalı ve 
kırmızı daireli ALLCOCK yakı-

Dün ve yann 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 11 
Pos~a ve Adliye bint'tma en yakın yerde Ankara caddesin

de Orh:ınbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
o:lu dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lerc, gaze~e. mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. V AKIT idare evine müracaat •. 

larını musirren isteyiniz. 

GORiO BABA İstanbul asliye mahkemesi ü

~___.. ' U: :tk!*!-ıus::::arw:::::uzcıAE W~DIC>W iW 

'"7 41
• -: ~' • 1 • • • • -· Gu,,·nu··n F t il ı 

Muhtelif gmte:erde çı~ g~6~~~l<rio~!~o· 
tograflarla spor mecmualaranda gördüğünüz spor hare· 
ket!erin~ &it f o'ograflar yalnız lstaobulda VAKiT 1 
kütü h l1 t! inde satılmaktadır. 

'ı·'" J .• ,,,,.., ~--., . ..,,. ..• 

· .. ~. ' ~ t!.c.J 1 .. .... • .. : ' • ' 1 . - ... . 

çüncü hukuk dairesinden: 

Muammerin koca11 Ömer aley
hine açtığı 934/ 2268 numaralı 
boşanma davasının tahkikatı hi -
tam bulmuş ve evrak heyete tevdi 
olunmuf ve muhakeme günü ola
rak 2 şubat 1935 cumartesi saat 
13:30 tayin edilmiştir. Gelmediği 
takdirde gıyalien devam olunaca
gı ilan olunur. C457'9) 

H. de Balzak 

Haydar Rifat 
370 aayıfa 100 Krş. 

Dağıtma Yc.çl 
Vakıt lstanbul 

~~=~~~~=~=~~=====~~!!!!!!!~;;;;;;~=!!!!!!!! (21 1.klııcl Teşrlıı ı 93-1 sa3 uuu.<Lın beri ıürUyor.) ~!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~=======!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

Öz Türkçe liartılıklar Oz Türliçe liar,ılıklat 

nrk, 3. Tok gözlü, 5. Uğumlu. faiz man.) 5. Assı, 6. Çıkar 
Knaatsiz, 1. Aç gözlü, 2. Amar- (menfaat man.) 7. İş (Amel 

s .~' 3. Gö~zü doymaz, 4. Söğüm- man.) 8. Kazanç, 9. Ongu. 
snz, 5. Ugumsuz. · Kar etmek, 1. Asrğlanmak, 2. 

Kanal, 1. Algın, 2. Anğ, 3. A- ı Asrkmak, 3. l~lemek (Tesir man.) 
r~k,_ 4. Ark, 5. Hark, 6. Irmacık, 7 4. Kazanmak, 5. Sığmak, 6. Ut -
lgrık, 8. Suvak, 9. Su yolu. mak. 

. Kani (olmak), 1. lna.n gelmek, Kargah, ı. tş evi, 2. lş yeri, 3. 
ınanmak, 2. Kanmak, 3. Kmmak. Ürün evi. 

~:ınun, 1. Nom (dini kanun, Karlı, Kazançlı. 
Ş('l'i:ıt man.) 2. Salım (daha çok Karsız, 1. Assız, 2. Kaza.nçstz. 
eınriname decret man.} 3. Tozak, Karazma, Karazmude. Karaşi-
tnzak, 4. Töre, 5. Tutum (Adet, na, Kargah,, Kardan, Kardide, 
itiyat man.) 6. Türük, 7. Tüzük, 8. Kargüzar, Karşinu, ı. Becerikli, 2 
;yasa, 9. Yasak. Görgülü (Umurdide, tecrübeli 

Kanuni, Töıi.ilüg". man ) 3 1ş be 4 1 b'l' 5 . . ceren, . ş ı ır, • 
Kanunsuz, Törüsüz. İşten anlar, 6. Tutamaklr, 7. Tö -
Kanunu esaıi, Ba.~ya.sa. lek. 
Kanun vazıı, Töıiiçi. Karabet, 1. Hısımhk,2. Kan ya-
Kanun, 1. Karakış (iki kanun kınlığr,3. Karındaşlık, 4. Smarlık 

ayı en soğuk mevsimlere düştü - (Daha çok yurttaşlık man.) 5 Soy 
ğiinden bu adla anılır.) 2. Ocak birliği, soy yakınlığı, 6. Soydaşlrk, 
'.(Yakrnayeri ma.n.) 3. Soba (Yak- 7. Yakınlık,8. Yavukluk. 
nrn. yeri man.) Karahier, L Kılık, 2. Köteriın -

Kanunuevvel, 1. !Ik kış ayı, 2. lik (Kuvvetli seciye, irade kuvve-
T üg0nök. ti, metanet man.) 

Kanunusani, 1. Büyük ay, 2. Karar, 1. Çıdam (Sükun ve a-
O ı ta kış ayı. ram man.) 2. Durma (sükun ve 

Kao ( Chaos), Altut. rahat man.) 3. Gerim (Hal ve de-
Kap, 1. Aşık, 2. Topuk, topuk rece man.) 4. Ölçüm (Derece 

k ..,iği, 3. Uştuk. ınan.) 5. Sürek, süreklilik (Devam 
l":aparo, 1. Pey, pey -akçasr, 2. ve sebat man.) 7. Tüleklik, 8. U-

o.~ ,Jik ğum (Hükm man.) 9. Yatma (sü-
Kaır, 1 Bükrü. 2. Dip. kun ve istirahat man.) 10. Yor -
Kar, 1. Aıt:ım (Daha çok faiz dam, el yordamı (Tahmin man.) 

man.) 2. Ası (Menfaat man.) 3. Kararlarında, Sularında. 
Asığ, asık (Menfa.at man.) 4. A5• Kararlama, Knralmadan, 1. El 
fam (Temettü, intifa, menfaat, tüylemesi 2. El yordamı ile, 3. 
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Kararlamadan. 
Karala§tırmak, Karar vermek, 

1. Kestirmek, 2. Koyuşmak (Bir - , 
likte konuşup anlaşarak karar ver
mek man.) 3. Sonuna erdirmek, 
son sözü söylemek, ıL Sözleşmek, 

5. Y asanlamak. 
Karalaştırmak, Kuyılmak. 

Karas!zlık, Karar vermemezlik, 
lkircinlik. 

Karar veren, Y orgucr . 
Kararsız, 1. Belirsiz, bellisiz, 

2. Boşan, 3. Dcği~ik, değişen, 4. 
Dönek, 5. Duraksız, 6. Durmaz, 
dinlenmez, 7. Oynak, 8. Ölçüsüz, 
9. Süreksiz, 10. Yayığ, 11. Yapa· 
c.tğını bilmez, 12. Y elkoYan. 

Karar kıhnak, 1. Amıulınak, 2. 
})inmek, 3. Durmak, 1. Dnrup din
lenmek, 5. Kalmak, 6. Konakla -
mak.. 

l~arargfıh, 1. Durak, 2. Konak 
( i\Ienzil man.) 3. Komun, 4. Oıta 
'(Mesken ikametgah, askeri gı·up 
ınan. Y cniceı·i teşkilatında esas 
taksimata ;,orta,, <lenir<li.) 5. Or
du (Asıl ordugf-ıh ınan.). 

Ordugah maiyeti, Çandavul. 
Kargir, 1. Knlav, 2. Ta~gll', 3. 

'f'a"bn, 1. Tondurma. 
Knrha, 1. B:.ış (Yaranın üstü, 

kabuğu man.) 2. Ba~ bnrt, 3. Çr -
h.111, 1. Yara. 

Karha.i akile, 1. Yemece, 2. Ye-
1ıirce , 3. Y cniir yarası. 

Karin, 1. -daş (Bir ismin sonu -
na ""elerek ortaklık ve ~·akmlrk 
anlatan bir ektir. karındaş, yol -

daş, koldaş yurddaş gibi) 2. Eş, 
3. Hısım, 4. Koldaş, 5. Komşu, 6. 
Oğur, öyür, 7. Sınar, 8. Yakın. 

Karin olmak, 1. Yağılmak, 2. 
Yakınlaşµıak. 

Karine, 1. Belg-e,2 . Belgi, 3. lp 
ucu . 

Karib, 1. Y ağuk, 2. Yak, yakın,_ 
3. Yavuk, 4. Yovuk. 

Kariben, Yakında. 
Ç " ? Karn, (Asır man.) 1. ag. -· 

Kurun, (Vakt, zaman man.) 3. 
Yüz yıl. 

Karn (Boynuz man.) 1. Boy -
nuz, 2. Çıtak, 3. Dinek. 

Karvan (Kervan), 1. Argış, ar
kış, 2. Barhana, barana, 3. Dirke, 
•1. Tirkiş. 

Kervansaray, 1. Eğlek, 2 konak 
(Menzil man.) 3. Tim, tüm. 

Karye, 1. Aynl, 2. Dizi, 3. Kent, 
4. Konmn~ ::>. Köy, 6. Salak 

Karyola, 1. Kaysel, 2. Yataklık. 
Karz, ı. Borç, 2 Ecim, 3. Hö

bcl, 4. Ödünç. 
Kasaba (Küçük şehir man), 

1. Babğ, halık, 2. Dizi, 3. tl ortası, 
4. Kent. 

Kasaba (Teşrih ıstılahı), 1. Ak
ciğer borusu, 2. Öygen kamışı. 

Kasab, 1. Çekelez, 2. Etçi. 
Kasavet, 1. Kadgu, 2. Kaygı.ı, 3 

Ta.-.a. 
Kasavet, çekmek, 1. Kabrkmak, 

2. I<aygulanmak,. 3. Ta..c;;alanmak. 
Kase, 1. Çanak, 2. ldiş, 3. Ko

pLır, ı Sağu (Tahta kap ve hubu • 
hat kilesi man.) 5. Savut (Hokka 
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içindekiler 

Sayın okuyucularına !İ Hilalialimer Cemiyeti lstanbul Bürosundan: 
:: 

1935 yıh arma§anı olarak 55 lliolarınızı Hillliahmer Gazetesine vermekle hem ticaret-il haneniz içia bUyük bır faide temin etmit ve nem de Hililiıb-

EVREN S El AY ff mere yardım etmiı olurıonuz. 
= illnlar1nız l~ln ,u adrese mUracaat ediniz: .. 

Dergisini sunmaktadır il Yeni Postane kıışısmda HilAliıhmer Satış Bürosu J elefon 22653 
!i An ara caddesinde UArıcılık Kollektif Şirketine .. 20095 

Türkiyenin bu biricik bilimsel, ::::~:n:wmw:::::::::::-.::::::::::::::::::::.-:-.:::::::::::::::r.=---==r.::m::::::mmllll 

Soysal ayhk dergisini, bitik 
eY.oizden, gazetecioizden ara· 

yınız • ..................... 
1 

l(fPA f'1Alll(A 
Müslahza.ra.l ı 

HUBUBAT UlfLARI 

SIHHAT 
VE 

ABD 
Şapkası 

DUnyanın bet ttcıt'asında en fazla rağbet bulan 

ŞAPKADIR 
1935 de neler olacak?· Yarınki harb ·Eski ve yeni gazetecilik 

. lkbsadi buhran ne zamana kadar sürecek? 
KuvvET ııı~~ooııın~mıımı~mmı•ııoo•mmııı•mıııı•11ı 

~ 

1
11 Selinik Bankası Ablclln Daver, Abmecl Bidayet, ErcUmend Ekrem, Mobarrem Feyzi, Refik Abmecl 

Sellın Sırn'nm yazdar. 

Kültür, ııhhat, ev, ilim, dünya, ıpor, sanat bahiıleri, ameli 
bayat bilgileri, f aideli malU.mat, hanımlara el işleri ve ıaire ve sa .. 
ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

Her kitapçıda bulunur. 
~ ............................. .. 

1 latanbul Evkaf MUdUrlü§U illnlar1 

Tesis tarihi: 1888 
iil!E!§ 

~ .11dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
~~~ I~ TDrklyedekl Şubeler: . 

:J. ~~ = Istanbul, (Galata Yeni - Cami ) 

1 - 80 3/l/93S Perşembe 

81 - 160 4/1/935 Cuma 

· · ı lzmlr, Mersin 
-------- Yunanlstandakl Şubeleri : 

lstanbul altıncı icra da:reıin - ı SelAnlk. Allna. Pire 
den: 161 - Ye daha yukarısı 5/1/935 Cumartesi. 

Satılmaama karar verilen mah- !iB Her nevi Banka muamelatı. 
Hayrat Hademesinin 1 • ci Kinun 

lerde verilecektir. 
aylıkları yukardaki güa· 

(18) cuz b!r adet 220 voltluk 57 am • - ııın.ııouııuıııı111111111111nıuıııoııııını11•1-ımn111-
Perlik dinamo 5.1.1935 saat 14 ile ~ Hll llHllımm!lllllllHU 11111 

1 Devlet Demir yolları ilanları 

Sağlam Çuvallar içinde olmak şartiyle 

~:.~o;· 1:::!: 8:!:;!=:! !inhisarlar U. Müdürlüğünden 
ikinci açık arttırma suretiyle satı
lacağı ilin olunur. (4589) idarem z için "200., tane Sevi Fıdanı pazarlıkla sabo alanr 

caktır. Taliplerin f&rtnameyi glirdOkten sonra fiyat vermek Ül 

ftt ( ~ 7,~) temiaatlHiyle lteraber f t81tl9&Sı Per.,embe rttn8 ya 

(14) te Cıhalide Levazım ve M13. Şub~s:ne müracaatları. (30 

Sahibi: ASIM US 10/ ı/93S taribinJen itibaren perakende taşınacak maden 
klmür!erinden ton Ye kilometre baş1na 2 kuraş ücret al.nacak· 
hr. 123) 

Mf1!1'1yat müdiırih REFiK AtmmT 
VAKiT Matbaası - lıtanbul 

-!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm-!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!tJl!!!!!!!!!!!!!~Ul ikinci TearJa l.9M ~•ınızd.Mı lıer1 alll'ilsor.\~!!!!!!!!!!=ıll-!!!!!!l!l!!!ml!!!im-!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!94 

Oz türliçe liarıılık!ar 

man,). 
Kiaelist, ı. Beylemci, 2. Çanak 

yalayıcı, 8. Dalkavuk, 4. Ekti, ik -
ti, 5. Sündük, 6. Yalama. 

Kaaem, 1. Ant, 2. Kargaruş, 
Kasem etmek, 1. Ant içmek, 2. 

'Karganmak. 
Kaside, Samav. 
Kasir, 1. Bodur, 2. Boysuz, 

8. Boyu kısa, 4. Bücür, 5. Cüce, 
6. Çomar, 7. Kısa, 8. Kıska. 

Kur (Kasır, köşk man.) 
1. Karşı (Saray ma.n.) 2. Köşk. 

Kasr (Tahdid man.) 1 Azaltma 
2. Eksiklik, 3. Eksiltme, 4. Kesme, 
kısa kesme, 5. Kısma, 6. Kısalt -
ma. 

Kaan basar, Uzaktan göreme· 
mek.. 

Kaan yet, 1. Oşlama, 2. El çek
me. 

Kusam, Bölücü. 
Kasd, ı. lsteme, i~m etme, 2. 

1stiyerek yapma, 8. Kalkrşma, 4. 
Kurma, 5. Orağ, uğrağ (Hedef, 
maksat man.) 

Kasden, 1. AtAy, 2. Bile bile, 
bilerek, 3.İstiyerek. 

Kaatetm3.k, 1. Bilerek yapmak, 
2. Çekmek, 3. Davranmak, 4. 1r • 
kiıırnek (Temayül man.) 5. İs -
temek, istiyerek yapma.k, 6. Kal • 
k~~mak, 7. Kurmak, 8. KöS'4lmek, 
9. Ölçermek, 10. Tasarl:ımak, 11. 
Tasımlamak, 12. Ti~ :'inmek, 13. 
Uğramak, 14. Usmak, 15. Yfüıel
ll't:K. 

K.R§&n'l, 1. Karşı .(Saray man.) 
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2. Konak, 3. Köşk, 4. Yuva . 
Kaıif, ı. Açığlı, 2. Bulan, bu. 

lup çıkaran, 3. Bulucu, 4. Kıbıcr, 

5. Ortaya çıkaran, ortaya koyan, 
Katki (Keşke), 1. Balay, 2. Bo

lay ki, 3. Ne olurdu, 4. Nolaydr. 
Kat, (etmek), 1. Biçmek, ·2. 'Bıç
mak, 3. Geçmek, 4. Kesmek, 5. 

U zmek, 6. Yamrumak. 
Kat'ı uzvetmek, Minemek. 
Kat'i alaka etmek, 1. Elçek • 

mek, 2. El yumak, 3. nişiği kes • 
mek, 4. Taşlaşmak. 

Kat'ı ümit etmek, 1. El üzmek, 
2. Umut kesmek. 

Kat'ı tarik, Yol kesmek· (Yol 
kesenler= kuttaı tarik). 

Kat'ı nazar, 1. Göz yumma, 2. 
Şöyle dursun. 

Kat'ı mesafe, 1. Dürme, türme, 
2. tlerileme, ilerleme, 3. Yol al • 
ma, 4. Yol dürme. 

Katar, 1. Dizi, 2. Dirke, 3. Ka • 
tar, 4. Sıra, 5. Sürü (Ha}rvan hak
kında) 6. Takrm. 

Katı (Kesici man.), 1. Kesen, 
kesici, 2. Keskin. 

Kat'i 1. Bayık (Muhakkak, aşi
kar rnan.) 2. Baylavlı, 3. Kestirn
kes, 4. Kestirme. 

Kat'i emir, Katgan,. 
Kat'iyen, 1. Ayba, 2. Cuda, 3. 

Ozkes, 4. Uslenkes. 
Katiyen halletmek, Kesip at· 

rnak. 
Katil, (Öldüren man.) 1. Boğa

ğulukçr, 2. Bokağuçr, 3. Depele • 
ğen, 4. Kandar, 6. Kanlı, 6. Kıycı, 

Jz Türkçe 1Carıılık!ar 

Kalabalık etmek, 1. Çokmak, 2. l kartmak, 3. Başkalaştırmak, 4. 
Sılaşmak. Çevirmek, 5. Değiştirmek, 6. Dön. 

Kalem, 1. Cizgiç, 2. Kamış, 3. dürmek, 7. Evürrnek, 8. Yurtar • 
Sızgrç, 4. Y azgaç, 5. Yuvuş (Yaz- mak. · 
mağa yarar kamış man.) Kamer, Ay. 

Kalem ıahibi, 1. Bitikçi, 2. Bi - Kamet, 1. Boy, bos, boybos, 2:. 
tküçi. Sın. 

Kalemtıraş, 1. Düzgeç, 2. Gez- Kameti mevzun sahibi, Taylan. 
lik, 3. Yivlecek. Kamil, 1. Bulgan, 2. Bütün, pü-

Kalender, 1. Aldırmaz, aldırış tün, 3. Dölek, 4. Eke, 5. Eksiksiz ,, 
etmez, 2. Yüreği geniş. 6. Ergin, 7. Olgun, 8. Pişkin, 9. 

Kal etmek, 1. Çekib çıkarmak, Som, 10. Tükel, 11. Yetik, cetik, 
2. Devirmek, 3. Kodarmak, 4. 12. Yaşlı, yaşını almış, yaşım ba • 
Kodormak, 5. Koparmak 6. Oynat şmı almış, 13. Yetişkin, 14. Yet
mak, yerinden oynatmak 7. Sök- kin. 15. Yitmen. 
mek, 8 . .IJvatmak, 9. Yıkmak, yı- Kamilen, ı. Birdem, birtem, 2 .. 
kıp atmak. Bitevi, 3 Büsbütün, bütün bütün 4 

Kalıp, 1. Geb, 2. lrece, 3. Keb, Bütünley, 5 Bütünleyin, 6 Düzü, 7. 
4. Kuygıış, 5. Künt. Eksiksizce, 8. Götürü, 9. Hep, 10 .. 

Kalil, Az. Olanca, 11. Tükel. 
Kalp ( Satte man.) 1. Kiyik, 2. Kamis, 1. Çenti, 2. Gömlek, 8 .. 

Kötü (para hakkında.) 3. Uydur- Gücük, 4. Zar. 
ma. 4. Yapma, 5. Yalancı. · Kan, 1. Ergene (dağın bir ko • 

Ka1b, (Kalb, yürek man.) 1. lu), 2. Kaynak (Maden ocağı 
Can evi, 2. Gönül, 3. lç, 4. Orta man.) ı 
'(Askeri ıstılah), 5. öz, 6. Özek, Kanaat, 1. Doyum, 2. Göz tok"' 
üzek, 7. Tin (Ruh man.) 8. Urek, luğu (azla iktifa man.), 3. lnam, 
9. Yürek. inanç (ttininan man.) 4. !nan, 

Kalb ağrnı, Geğrek. inanma (İtminan man.) 5. Kanış, 
Kalb durma, Uğunma. kanma (İtminan ve azla iktifa 
Kalben, 1. Gönülden, candan man.) 6. Tok gözlülük. 

gönülden, 2. İçten, 3. Yürekten. Kanaat etmek, 1. Avunmak, 2. 
Kalbi rikkati, Eminnek. Doymak, 3. Kanmak. 
Kalbi ıükUnet bulmak, Yüreği Knaat getirmek, 1. inanmak, 2.ı 

oturmak. lrdemek, 8. Kanmak. 
Kal:.~ temayül, Eğinme. Knaat basıl olmak, lnan gel • 
Kal (b) (etmek, Tahvil man.), mek. 1 

1. Aktarmak, 2. Başkalamak, baş- Knaatkir, 1. Gözü tok, 2. Ka .. 
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