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Fransız - ltalyan Anlaşması Roma~a imzalandı 
4vustur1Janın komşularına, birbirlerinin iç işlerine karışma
maları için birer protokol imzalamaları iavsilJe ediliyor 

Şinıali Afrika üzerinde anlaşma; ltalyaya T ebestide 800 mil genişliğinde, Fransız Somalisinde 
Babilmendeb boğazı civarında 40 mil uzunluğunda toprak verilecek 

Roma uzlaşması 
. Bu yıl biz ba)Tam günlerini geçi

?irken Romada Fransız Hariciye Ba- ı 
kanı Bay Laval ile ltaJya Başbakanı 
Bay l\lusolini arasında bir uzla§ma 
Yapıldı. Du uzlaşmanın temelleri da
ha önceden iki ulus diplomatları ara
llnda el altından yapılan konuşma -
larıa kurulmuştu. Onun için Bay La
lal Romaya vardığı vakit ileri geri 
dit çekişmelerine yer kalmadı. lki 
tiin içinde herşey oldu, bitti. önce -
den temelleri hazırlanmı§ olan uzlaş
llaJar yazılarak imzalandı. 

lki devlet adamınnı böylelikle o • 
llayJadıkları <= kabul ettikleri) bel
teler ( = vesikalar) da doğrudan 
doğruya. Türkiyenin ilişik edebile -
Ceğf ( = alakadar olabileceği) bir şey 
)'oktur. Ancak bu belgeler içinde 
doğrudan doğruya Orta A vrupanın 
barış düzeni de vardır. Bu ise bizim 
J>ek yak1ndan ilişikli olduğumuz Bal
kanlara bağlı bir ·,.a.._ Jıuad•n bq • 
ı,_ uı.t.ım .Halkanlarda müttefikimiz 
olan Yugoslavya ile Romanya da, 
llomada temelleri kurulan antlaşma -
'-1 benimsiyeceklerdir. lfte aalt bu 
~iillden Türkiye geneloya da Roma 
llzlaşm:ıları evresinde olup biten lf' 

i gözden uzak tutmamaktadır. 
_nay l.Javal Romaya giderken bazı 

'~kadaşlarımızm k~ulandıklanm 
tordük. Şurada, burada Roma uzl~ -
lııasının herhangi bir yönden ( = ci -
~ten) Türkler için kötU bir sonucu 

""" neticesi) çıkıp çıkmıyacağını so • 

Son günlerin en mühim .iya
ıal haJueıine ıahne olan Roma
Jan bir görünüı; Bay Laval ve 
Bay Muıolini. 

Bayram tatili ııraımda budun
larara11 ıiyasa aleminde mühim 
bir hadise oldu: Fransa • ltalya 
anlaımasının Romada imzalanma· 
11 •• Bu İf için Romaya giden Fran
sız Dıt Bakanı Bay Laval Romada 
büyük bir hüsnü kabul görmüıtür. 
Evvelden her tarafı hazırlanmış o-

Ancak Romada Musolini ile La
val tarafından imza edilen veeika
lar henüz neıredilmediği için, 
münderecab, muhtelif gazetele • 
rin ve ajansların parça parça ver· 
dikJeri maJtimata münhasır ka • 

!'anlarla karşılaştık. 
lan vesikalar imzalanmıf, netice lıyor. 

nizce bu İŞ kÜŞÜm ~ekecek ( = me. bütün cihana İ)an 0Junmu~tur, IDevaml 9 UDc-1ayrf&n1'1 lnd sfttuntmd&) .,.Qk edecek) bir şey değildir. Roma ko- ___________________________ ..;.:,___ 

tıuşrnatannın Fransız bakımından a -
lnacı Orta. Avrupada ve Balkanlarda 
sınır değişmelerinin önüne geçecek te· 
~.elli bir düzen kurmak olmuştur. Gö
~nUşe göre Fransız Hariciye Bakanı 
1 Q amacına da varmıştır. Bundan do
~Yrdır ki bazı Avrupa gazetelerinde 

Musolini'nin teşrifat 
usulleri haricine çıkışı! 

tta AYrupa uzlaqması it:in yapılacak 
:;1tıaşınaJara Türkiye ile Yunanista -
,_ n da girmeğe çağmlacağı yazılmak
"<tdrr. 

(Maten) gazetesine göre iki devlet ara
sında baş ıca anlaşma esasları nelerdir? 

Asım US 
'fMaten,, gazetesinde Bay İsti

(~ 
anı. t ncı sııyıranm 2 tnct stıtunundft fan Lozanın Roma dan telefonla r ..... .._ _________ ..._, verdiği uzun bir yazr var. Bunda 

Yarınki sayımız Bay Lavalin Romaya vanşile mü
zakerelerin son safhasr bildirili-

1 6 yor. Ajans haberlerinden daha ge
niş ve faydah bir anlatış olduğu 
için olduğu gibi alryoruz: ~ 

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

Genç 
KURUN 
Yarınki sayımızda 
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ilk sevgili .. 

'teni, büyük,milli 
Romanımız 
Yazan: Kadir Can 

Çok Yakında 

"Mucizeler yaratan dostluklar, 
dün de eski bir te§rİfat psulünü hü
kümsüz bırakmak gibi. bir mucize 
gösterdi. Bay Musolini bu eıki 
milletler arası teşrifat usullerine 
göre Bay Lavali karşılamağa git
memeliydi. Çünkü Romaya gelen 
(Devamı 2 inci sayfanın ı inci stıtununda) 

'1a1 Laval Romada karı.ılanıyor,. 

Musolini ve Liivalin 
qazetecilere sözleri 

Roma, 8 (A.A.) - Stefani a • 
jansı bildiriyor: 

Fransız • Italyan anlaşmaları -
nın imzasından sonra B. l\lusolini 
ye B. Laval Fransız, İtalyan mat
buat mümes.cıillerini kabul etmiş • 
terdir. 

B. Musolinl Fransız matbuat 
mümessillerine demiştir ki: 

"- Son günlerin en mühim ha
dl<K"Sinl yakından taldb etmek ü • 
zere Romaya gelen Fransız gaze • 

tecilerile konuştuğumdan dolayı 
çok memnunum. 

Fransız - ltalyan yakınlaşması
nı kolaylaştıracak bir hava yarat
mak maksadile gösterdiğiniz f aa -
liyetten dolayı teşekkür ederim. 
Bay La\•al ile tarafımdan imza o -
Junan anlaşmalardan sonra istik • 
bal için daha verimli bir faaliyet 
gösterece,rinizi ümit ederim. 

Devan11 9 anca ayıtanm' tıncO ıcfltunund8 

f Zelzele, aralıklar vererek sürüyor 

.Çanakkalede çatlamıyan 
yapı kalmadı 

Marmara adası ve civannda güçlü 
sarsınblar: 200 ev yıkıldı, dört ölü 

ve alb yaralı var 

Ayın dördüncü cuma gunu 
ferirde panik yapan zelzeleden 
ıonra, evvelki gün de saat onu 52 
dakika 45 saniye geçe fevkalmer
kezi lstanbulun 150-200 kilomet -
re cenubu garbisinde, rahatta o • 
turanların duyabilecekleri dere -

cede bir sarsıntı daha kaydedil • 
mittir. 

Aynı gün saat on altıda zelze
le Çanakkalede çok ıiddetli ol • 
mut, çatlamayan ve sakatlanma • 
yan yapı kalmamııtır. Aldığımız 
t 0_,.ıamı 5 inci sayfanın 1 lnd stltUDUDda) 

~-~~-----------------------------------~-------
Bayram tatilleri 

Üzerinde bir teklif 
işsiz günlerin iki günden artık 
üstüste gelmemesi lazımdır 

Dini bayramlarda resmi ku
rumların it bırakmaması için Ku
rultaya bir layiha gönderildiği y0 • 

lunda bir ak§am gazetesinin bil
dirdiği duyumun doğruluğu daha 
iyice anla§ılamamıştır. 

Yalnız Kurultayda, geçen yıl • 
dan kalma buna yakın bir teklif 
vardı. Bu teklifte, 12 Rebiyülevel, 
bir kanunla milli hakimiyetin ila
nı için bayram günü olmak üzere 
onaylanmışsa da günlemeci gök a
yı üzerinden hesaplanan bu bay
ram her yıl bqka bir güne rula-

dığından milli hakimiyet güneı 
yılı hangi gün ilin olunmuııa bu 
bayramın da o güne almmuı is
teniliyordu. 

Birçok ıay'lavlar bu teklifin 
yerinde olduğu d~ünc~indedir
ler; ancak, söz gelimi 10 Temmu 
Meırutiyet gününün Cümhuriyet
te bayram olarak kalması, kalma
ması konuşulacak feylerden oldu
ğu için olacak, bu mesele genel o
larak konuşulsun diye encümende 
bırakılmıştı. 
.(Sonu 5. ci sayıfanm ı IDd lllltmı~ 



Musolininin teşrif at 
usulleri haricine çıkışı 

lflat tarafı ı tncı aayıtada) -wl I 
bir Bakandı. Kendiıi ise bir hükU
met reisi! 

Bay Karlo Galli 
Geçen yıl Bay Lui Bartu Lehiı· 

tana gittiği zaman ona milletler a
rası tetrifat usulü tatbik edilmiı
ti. Vartova durağina gelince hal· 
kın büyük alkıılarına mukabil ken 
disini bir protokol müdürü şapka· 
siyle ıelamlamııtı. Tabii bundan 
tikayet etmek Bay Bartunun hatı
rından bile geçmedi. 

Öyle iken Bay Musolini bu es· 
ki milletler arası tetrifat uıulünü 
"T erbiyeliçeaine terbiyesizlik yap
mak,, diye tavsif ediyor ve misafi
rini selimlamak için istasyona gi· 
deceğini ıöylüyor. Ve "Mademki 
Fransa bana geliyor, ben de onu 
karıılamağa gitmeliyim,, diyor. 

Tren 19,S da durağa gelecekti. 
Bay Muıolini silindir f&pka11, ıi
yah pardösüsü ile saat 19 da ora
daydı. Yanında Bay Suviç ile Ba
ron Aloisi, arkasında iki F ranıız 
elçisi vardı. 

Tren dururdurmaz Bay Laval 
yavq yavq indi ve Bay Musolini· 
nin kendisine uzattığı iki eli de 
büyük bir samimiyetle sıktı. Hızlı 
hızlı ıöylenen bir iki "hot geldin,, 
sözünden ve gene hızlı hızlı yapı· 
lan takdimlerden sonra durağın 
kapıama doğru yollandı1ar. 

Gayet kuVYetli projektörler 
halkı ve geçilecek yeri aydınlatı
yordu. Kuvvetli bir inzibat tesis 
edilmiıti. ' 

Bay Musolininin daima çatık 
duran çehresi bu defa gülümsiyor
du. Belli ki memnundu. Halk da 
mem11undu. Muttuıl allutlayor, 
Bay Laval ile Bay Şambrön'ü gÖ· 
türen otomobili, arkadan gelen ve 
dijer resmi zatlan l&fıyan otomo
billeri alkıthyordu. 

En aon gelen Bay Muaolininin 
otomobili çılgın alkıtlarla kartı -
landı. Duçe bunlara kartı kolu -
nu uzatmıt daima gülümsiyordu. 

F ranaanın yükıek elçisinin bu 
varıtı, bu kadar beklenilen bu saf
ha böylece bitti. 

(ikinci ıafha da bugün "5 lkin
cikanun,, saat onda Venedik sa
rayında geçiyor. 

Bay Lil.val oteline gitmek için 
Kont dö Şambrön ile otomobile 
bindiği zaman Roma elçisi, geçen 
müzakerelerinde, Fransanın sami
miyetle arzu ettiği Orta Avrupa 
sulhüne dair her iki memleket dü
f ilnilflerinin birbirine uyduğunu 

anlatmıfb. Bu uygunluğun eıaaı 
Tuna memleketlerinin birbirleri • 
nin içeri itlerine karıımamasıdır. 

Sınırı bir olan, yahud olmayıb 
da komtu bulunan devletler, bir
birlerinin yalnız maddt değil, ay• 
ni zamanda manevi istiklallerine 
de hürmet edeceklerini bildiren 
bir mi.ak imzasına davet edilecek 
lerdir. Fakat hepsinden daha mü
himmi Fransa ile İtalya arasında 
ikmal edilen, belki de yazılmıı o· 
lan bir anla§llladır. Bu anlaşma
ya göre §&yed A vusturyarun istik
lali ve hakimiyeti, her hangi bir 
teahhüdata uğrıyacak olursa iki 
memleket de meseleyi hemen tet· 
kik edecek ve faaliyetlerini birleş
tirecek.tir. Teferrüatın neşredilib 
edilıniyeceğini bilmediğimiz bu 
anlqma Avuıturyayı da memnun 
edecektir. Çünkü bu memleket 
bir tehlike halinde bqına birçok 
imdadçı!arın toplanmasını iste -
mekteydi. Ayni zamanda küçük i
tilafı da memnun edebilecek bit 
mahiyettedir. Zira doatlan ve ha· 

Yeni ltalyan elçisi 
Ankaraya gitti 

Bay Karlo Galll 

İtalyanın iki gün en·el şehrimize 
gelen yeni Türkiye Elçisi bay Karlo 
Gallf, dün akşamki ekispresle Anka. 
raya gitmiştir. 

Yeni ltaJya eltisi, &'eldiği gün Pe
paralasa inmiş, orada oturmuş, yal· 
nız son akşamını şehrimizdeki ttalya 
elçiliği binasında geçirmiştir. 

Yeni İtalya elçisi, Perapalas ote -
linde, Dış işleri Bakanımız Bay Tev· 
f ik Rüştii Arasa takdim edilmiş ve 
bir müddet hususi surette görüşmüş
lerdir. 

ltalya elçisi bay Galli Ankarada, 
itimatnamesini verecektir. 

ftht ... ~mtmturııuaıı~tııtettftll-nıınm...,. 

Roma uzlaşması 
(Baımak&Jcden devam) -.. 

Roma konuşmaları olduğu sırada 
İtalyanlar küçük antlaşm:ı. ülkelerin -
den birisini (Romanya) Avusturyanın 
varlığını korumak için yapılacak ant • 
laşmadan uzaklaştırmak istemişti. 

"Romanya Avusturyaya sınırca biti -
şile bir ülke değildir. Onun için Ro -
manyanın bu iş ile ilişiklendirilmesi 

( = alakadar edümeai) doğru olamaz.,, 
demişti. Küçük antlaı:ma bu siyasal 
oyuna gelmedi. Bu üç uluş ( = devlet) 
hep birden kendilerini Fransa Ye İtal
ya gibi büyük bir uluş saydırmak iste• 
dikleri için protesto sesini yükseltti: 
''Ya hepimizi birden bu işe kar~tırır
sınız, yahud hiç birimiz karışmayız.,, 
dedi. En sonunda Fransanın da ayak 
diremesi üzerine küçük antlaşmanın 

dileklerini ltalya da yerine getirdi. 
Böylelikle İtalya Avrupada gerçek • 
ten eski adı ile (Devletimuazzama) 
olan bir uluşal kurum ( = devlet teı· 
kilôlı) bulunduğunu onaylamış ( = 
kabul etmi~) oldu. 

Sözün kısası şudur ki Roma çekiş
meleri arasında yorganını yetiren 
( = kaybeden) biri varsa o da zavallı 
Habeşistandır. Çünkü Fransa Tuna • 
su ileride ltalyanlaşmaktan kurtar -
mak için Trablusgarptcn, sonra Fran
sız Somalısından ltalyaya birtakım 
yerler verdikten başka doğrudan doğ
ruya Habeş toprakları üzerinde de 
bu ülke Italyaya üstünlük ( = im • 
tiyaz, faikiyct) tanımış görünüyor. 

Ancak bu yolda nekadar ileri gi -
dildiği yakında Cenenede uluslar 
kurumunda Habeş işi konuşulurken 
anlaşılacaktır. 

ASIM US 
• 1 1111111 Y8tdll1 ~llilAHlmtfUMMWMılnlUll--IM•ıt--

mileri olan Fransamn rızası olma
dıkça onlara dair hiç bir fey ya
pdamıyacaktır. 

Bugün Venedik sarayında geç
mekte olan konutmalar, Fransa i· 
le İtalya arasında yapılan anlaş • 
manın, Avusturynın haric:ndeki 
diğer memleketlere teımili kabil 
olub olmıyacağını tetkike dairdir. 

Artık bundan sonra milletler a
raıı itlerde Fransa ile İtalyayı ay
ni adımlarla hareket ederek, hi.li 
sulh dünyası üzerinde bulunan bir 
çok müıkülatı atacaklarını göre -
bileceğiz.,, 

Asılsız 
Bize göre: 

Bayram sonu 
Soysal, ulusal büyük hadiselt:ri 

kutlulamak için işsiz bıraktığımız 

günler nr. Bu günlerde adam oğlu 
kendi dar köşesinden sıyrılıp er me>
danına toplanır, topluluğa karışır, 

kendini topluluğa \·erir. Dünün soy -
sal, uluı:ıal inançlarının özünü veren 
din bize şeker, kurhan bayramlarını, 
mevlüd, mirac kandillerini bırak -
mıştı; duygularını tek bir inancın cn
ginine atan licdanlar. her birerleri 
ayrı ayrı bir ülkede olsalar bile ulus, 
uluş (= devlet) ayrılığı koymaksı -
zın, bugünlerin doğuşunu birlikte al · 
klşlarlar, Geçim yolunu birçok ulus· 
]arın imparatorluk dizginine çekil • 
mesinde bulan bir halifelik deni, 
din yalvacının bu kutlulanan günle • 
rlne r,alnız bir tek adam şirk koşa • 
bihrdi: Halife. lşte o din bayramla • 
rının yanında da sadece Halifenin, 
imparatorun doğduğu, tahta çıktığı 

iki gün için bayram yapılırdı. 
Bugün hiz 29 Teşrinlevveli kutlu • 

luyoruz: 30 Ağustosu kutluluyoruz. 
Söz ulusunken kendini ulus yerine 
koyan hUkilmdarların tahtını yere 
Ytktrğımız günler bayramımız oluyor. 
Elimizdeki işleri atarak, dünden bu
güne hazırlanarak kendi ger~ek ben
liğimizin derinliklerinden gelen se .. ler 
ile salt bugünlere alkış tutuyor, alkış
larımıza kendi ulusal sınırımızın ka
yalarından yanku (= aksisada) tar 
alıyoruz. Din bayramlarile gizliliğine 
eremediğimiz yaradılışın bayarlrğı ö
nUnde diz çöküyor; şuurumuzun bel 
bağladığı bayramları yaparak gös -
terdltlmlz varlık ola da ulusun 
kendisini, ulusların kendisini, kendi 
bUtünlüğünU görüyor, bnnun için a
yafa kalkıyoruz. Tabiat ülkelerini 
keşf ettik~e. adam oğlunun kulluk, 
kölelik düşünrelerini yok etmiş olu -
yoruz. ·e mutlu bize! 

Kuruıtnr Ba~lunınıız 
General Kazım 
Özalp Ankaraya 

gidiyor 
Kurultay Başkanrmız Gene • 

ral Kazım Özalp'ın bayram erte· 
si Trakyalıların çoktandır yaptık· 
ları okuntuyu onaylıyarak Trak
yada bir gezintiye çıkacakları, 
sonra Ba1ıkesir, İzmir taraflarına 
gidecekleri yazılmıf tı. 

Dün öğrendiğimize göre Sayın 
Başkan, kıtın arttığına bakarak, 
Trakya.ya giditi başka bir kuruna 
bırakacak, bu hafta içinde Anka· 
raya gidecekt:r. 

Meclis Murt birde açılacağı i
çin Anknrada bir iki haf ta kadar 
kaldıktan sonra gene lstanbula ıe
Iecekleri oranlanmaktadır. 

KISA 
TEL-~:= 

Yazıları 
ANKARA - Maliye Bakanlığı, bi

na vergisi kanunu mucibince yapılan 
husus tadilata aid ''aziyetin istatis • 
tik hesabını Maliye Teftiş heyetin • 
den bir rapor halinde istemiştir. Rn • 
por hazırlanmağa başlanmıştır. 

§ EDiRNE - Yıldırım camii ima
mı RUstem Yılmaz Fırka ve ev reisi 
ile birçok halk önünde sarığı ile fesi
ni atarak AApka giymiştir. 

§ lZMlR - Aydın demiryolları 
kumpanyası avcılar için çok iyi bir 
karar vermiştir. Av tezkeresi taşıyan 
avcılar ile beraberlerindeki köpek -
terden n 30 kiloya kadar av techi · 
zatı ve \·urulan avdan para almı -

ve tuhaf sözler 
f Türk -Yunan dostluk 

bağları gevşemiş! 
Atina matbuatı, bir Bulg·ar diplomatına 

şidd~tle hücum ediyor • 
Atinadan bildiriliyor: 
Atina matbuatı, Bulgaristanın 

eski V &rfova elçisi Vazofun, Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki 

dostluk bağlarının gevtediğine da
ir Sofya gazetelerinden birin.de 
netrettiği makaleye hücum etmek
tedir. 

Atina gazeteleri diyor ki: "Bul· 
gar diplomatının bu sözleri aııl· 

sızdır. Türkiye Dıt itleri Bakanı 
Bay Tevfik Rüttü Arasın Türkiye 
• Yunan anlatmasını daha. ziyade 
sağlamla§tırmak ve geni,letmek 

için Atinaya geleceği bir sırada 
bu sözün söylenmesi çok tuhaftır. 

Bulgarların Türk - Yunan be· 
raber çalıtmasına ne gözle baktık· 
ları meydandadır. Halbuki Türk 
- Yunan anlatması Bulgarlar a· 

leyhine değildir. Bilakis Türkiye 

ile Yunanistan ve Balkan antlat· 

masına girmit diğer ülkeler, Bal· 

kanların genel iyiliği için Bulga• 

riıtanın da bu antlaımaya girme· 

sini can ve gönülden dilemekte

dirler .,. 

Arnavutluk:taki asilere 
ltalya mı yardım ediyor? 

Atina, 7 - Gelen haberler, is
yan hareketinin Şimalt Arnavud
lukta geniılediği yolundadır. Asi· 
lerin sayısı altı bini bulmu! r. 

Arnavudluk hükUmeti 19 aım· 
fı silah altına açiıtmı~trr. 

Vaziyetin fenalığına Dir delil 
de söylendiğine göre Kral Zogo
nun iki hemtiresini memleketin
den uzak bir yere göndermesidir. 
Hatta Kral Zogonun icabında kaç
ması için de bir tayyarenin hazır 
bulunduğu söyleniyor. 

ltalya, aallere yardım mı 
ediyormut? 

Arnavutlukta birtakrm iayanlar 
çıktığına dair verilen malumat aı· 
rasında (Deyli Telgraf) gazetesi
nin Belgrad muhabiri de gazete
sine fU haberleri vermiıtir: 

"Burada iddia edildiğine göre 
Kral Zogonun İtalyanın geçen 12 
ay zarfında istediği iki, üç madde
yi reddettiği için İtalya bazı asi
lere yardrm etmi~tir. 

ltalyanm istedikleri tunlardı: 
- İtalyanları Cenubi Arnavut· 

luğa yerleştirmek. 

- Arnavud ordusuna yeni İtal
yan muallimleri tayin etmek. 

- Arnavutluktaki lt .. ]yan mek
teplerini veniden açmak. 

Kral Zogonun. Yugoslavya ile 

anlatarak Balkan misakına iıtirak 
etmeyi de düıündüğü haber veri· 
Jiynr_..,, 

isyan haberleri 
uydurmadır 

Dün, Arnvutluk eşrafından lstaıı• 
bulda mu akkaten "Otllran Yeli Yuw 
ile Edhem çavuş oi'lu imzalarile bir 
mektub aldık. Bu mektupta Arnavut· 
lukta it-yan olduğuna dair şayiaların 
asılsız olduğu bildirilmekte we Şu sa
tırlar yazılmaktadır: 

"Bu şaigaların merkezi gazeteler • 
de Korfo olarak gösteriliyor. Bizint 
bildiğimize göre bu haberleri uydu .. 
ran Besim Nikani ismindeld bir ~a -
hsıtır. Bu adam birçok sene euı·el Ar 
navutluk hududu haricine atılmı.~fır. ) 
Bu adamların tab;atleri böyle nsılsı~ .; 
haberlerle milletleri karıştırmak· ~ 
do.,tluk bağlarını koparmaktır. Hll g 

Resim Nişani şimdi Korfoda bulun • 
makta, şahsı garazına re iğbiranntf 
kamlarak her türlü ııe.~ilelerlc 11alatı 

lıaberler uudurmaktadır. Yakındn o • o 
radan geldik. A rnaııutlukta eh ali hil" 
1'limetine ı e rejime her zaman mcr .. 
lıutiuetlnl izhar etmektedir. ls11arıa 
<leMlet ~den hic bir emare yoktur. Rrl 
rıünlcrde oradan aldığımız mektup .. 
lrlrdn da asardşin aauet normf1l oldıı• 
(İll. hıı Rrt"inların rrrUiiimiz "ibi wı • 
tırma habcrlerd"n iharet bulundaorJ• 
'••mlardrı.., ; ..,Ofad,, ,,, .. 1;n r.tr11.c 1~ i<ıli • ıf 

11en memb(rlnrın da hör•l" lıaberlerl 
hakil.-nt nibi qÖ!ıtermcğe kalkıştıklcırl 
1ıazılı1mr •.. el 

• yacaktır. Kumpanya bunun için lz · ı di. Fakat rey pusulalarının kurşuıt 4 
mirden hareket edecek cuma katar • kalemile doldurulması istendiğindeıt 
larınn birer avcı \'agonu takacaktır. bir çoğu rey l'ermeml<ıtir. Pnsulala · 

§ LONDRA - Jigilterenin bilyUk rın mürekkeple yaı.ılması icin bir nii' 
ft.lfmlerinden mühendis ve manyetiz • 
ma ekRperi bay Alfred Eving ölmüş
tür. Bay Eving. muhare~ sırasında 

düşman telyazıfarını acmak suretile 
c;ok büyUk işler görmüs olan meş -
hur Kırklar Meclisini ortaya c;ıkaran 
adamdır. 

1934 flkknnnudan sonra Almanya 
açık deniz filosunun bütiin hareket • 
leri bu meclis te!=ıkfüıtmca ha,·adan 
alman düşman telgrafları ile derhal 
mallim olmuştur. 

lec1i'lin rahşma tarzı bugün de 
ci<ldi bir mır,.tte ı:ınklnnan bir .sırdır. 

& BERLİN - Sarda rey verme f ı:ci 
başlamıı=tır. Pn7.ar gUnU rev veremi -
vecek .ol!'lıılnr rHin rcv \'f'rmiqtir. Bun 
lar nofü:ı. miJiı:ı dardı. hakimler, 
hastahane ve napisfülne memurları i· 

mnyiş yapılmıştır. 

Propaj?anda Bakanı Bay Göbbel~ 
Tierlin Snr sergisi münasebetHe rad • 
yoda bir söylevinde: ~v 

"- ı::;ar lmandır. ~ar meselesiıt • 
de Alman kilise<::i Almanya lehindt to 
miisbet bir yol tutmustur.,. demidit· li11 

§ RTTDAPESTE - Uluslar kurtt. So 
munun ic;te~i lizerine, Mar~ilva eui • >o 
knstı sudulnrı hakkında yapılan tıı1t· >Q 

l<ik:ıt netice inde. coi!u polis müdff; 
riveti nasaonr t dairesi m<'mnru olr11!t " 1 
iizcre hazı Macar memnrları hakkııt' ~ 
da re.,n ar frc:;bit edilmiştir. bıil 

~ J.T~OYD~ - <Havana) 8eaoltı11~ 01t~ 
Amcril\an vaouru lirnrın İ "ir.t'r lir h<". t,,. 
Jıkrı "'cmi i ile carpısmıştır. Yedi ıcW 
boğulmuştur. 
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l<itab-için -
reklam 
BiiYi.ik lonYcılı 6i Sa~Q§tan sonra bir Po • 

bırı .. .. r kıtab bcutlrmq, kita • 
uıtune .. l b" tır- , toy e ır kiiğıd yapıt -

·•d§. 

c. H. 
Buğday alımı 

"B ~k u kit::bı sakın 18 inden kii- Kanuna aykırı işler mi 1 Cumhur:yet Halk Fırkası la· 
l(~OCuklar ohumcuın!.,, yapılmış? tanbul vilayet kongresi cuma gü -

bul ttab az :::amanda epey alıcı Ziraat ve Akça Bakanlıkları 1 nii aa~.t ôllda f ırk~ ~~r~ez bina • 
l>ol lnll{', kitabı •atın alanlar ve müsteJarları bay Atıf ve bay Fa - sınm ust katındakı buyuk salon • 
""'* orıyQJ.t~mn arkad(J!ları kendine ikile Ziraat bankası genel çevir. da toplanacaktır. Kazalardan ge-

" Vı:trmııglc.:r ! , geni bugün de Ziraat bankasmda len raporlo.::.1 tasnifi bitmiı ve 

böl';-- ~eden bu kitabın üstüne toplanarak bankanın buğdaya - kongre ha~ıı:lıkları tamamlanmıı-
p e bır kôğıd geçirdin?.,, hm ve satım itlerini gözden geçir- tır. 
olorı 'l megue devam edeceklerdir. Söylen- Mül,hakat mümessilleri yarm 
, 1 :Va ı karjılık vermi§: b · ı ki d K - D diguine göre bu tetkik neticesinde te rimıze ge ece er ir. ongre • 

ki ,_, e.~art'ın Diskur adında· ı d ·· ·ıı · ·ı ı b ı 
fftatt köylüden zı"yade mutavusıttan a- e mumessı erı 1 e stan u say· 

• k'"t ,_, 0tnı dilimize çevirdim. Fa- 1 ı 1 V 1' B 1 d' R • • 
.. ffZ lınarak buğday kanununa aykırı av arı, a ı ve e e ıye eısı, 

Tütünlerimiz 
Bu y11 bütün mıntaka
Jardan iyi mahsul a ındı 

Türkofis tütün §Ubesi şefi bay 
Mümtaz bugünlerde Marmara 
mıntakasındaki tütün durumunu 
gözden geçirmek için o civarda 
dolaşacaktır. Bay Mümtazın Mar
mara mıntakasında bir buçuk ay 
kadar kalacağı söylenilmektedir. 

Marmara mmtakasının vere • 
ceği mahsulün iyi olacağı umul • 
maktadır. dı '?ıac kitabın yüzüne bakma· ı Belediye Daimi Encümeni, Şeb' r 

L• 8en de kı·tabın u''•tüne bir hareket edildiği, satış işlerinde di- Amerikan tütün •irketi Gary 
•cq k .. meclisi riyaset d:van ve encümen- v 

- l ~cı tQktım. 18 inden araiı o· ' ğer baz:r uygunsuzluklar olduğu Ier r~sleri ile davet edilmi§ olan- Tabaco şirketi ve diğer bazı şir-
arı/Clt 1.._ ku nl d d" ortaya konulmu§tur. lstanbulda ı k ti · d. d u 

}' Q[ uunu o ması ar, e ım •• b .., d 1 k . lar hazrr bulunacaklardır. Kon • e er §ım ı en avans vermege 
t ... ı. er,. '11ı aöyledim •• Bu kitabı an- ug daya ım1 ... ve satım .~mısyotnu· grede Cumhuriyet Ha1k Fırkası ı hatlamışlardır. Marmara mmta • 

• ~ )la.. , J•• .. nun ama umatına muracaa e • k b k. tyt k 1 • 
tel'' b~ını, b<qını almı§, u~un· d.lm kt d. Genel Katibi Bay Receb Pekerin 1 asmın u sene ı yn re o te3ı • 
k 1 e~crebilir adamlardan bcq- 1 e e ır. de bulunması muhtemeldir. nin altı milyon kilo olacağı sanıl-
n~ tınlcır mı? Anlar diyemezsi - Müs~r Bay Atıf, şunlan söy- Kongrenin bir hafta süreceği maktadır. 

• t:.. ô l l • • al.d t lemektedır: zannolunuyor. llk toplantıda hüt. Karadeniz mmtakumrn buse-
~'Uirn . .v ~=n::c~i~~~iliği ~:::ı~ b :·~ira:t --~ankasmm 'ı'~n~~I çe, tetkiki heıab, layiha ve dilek neki tüttin rekoltesi on bir milyon 

q, ICitabım epey satıldı .. ,, §Uf ~51.n~n ulgd.kayTmfu~ml e e erbını encümenleri seçilecek encümenler kilodur. Satıtlar batlamıştır. An-
' • • • te h§kıçdın ge ı . kte bf er on eş kısa bir zaman zarfında itlerini cak timdiki satıtlar dizi bağı üze-
~tr.-...- b"l gün a ar sürece ir. Bu araştır- b rinedir. Bu tütün!eri alan ıirket • 

i .. ,can bir dii§ünce kitabını ı e maya hem Ziraat Bakanhğı, hem itirerek raporlarını kongreye ve· 
Qt~cdt • • adaml • d receklerdir. • ler yakmda tütün işlemeğe bqh • 

ıı ı~ın an neresın en, de Ziraat Bankası lüzum göster • 
tıııl vu , .. .. .. 1 • yacaklardır. 

/,.~ .. reıuguna goruyoru:. §ın mittir. Ş k 
ri ~01lil düfünceye verilen değe - e er Bayramı Diğer taraftan Ege mıntakaıım· 
tt' ~lllii dü§ünce adamlarına kar· Burada depolara konulan huğ- 935 Şeker bayramı, son yılla· daki tütün rekoltesinin hemen he-
toıterüen mz1 .. k daylar ve bunların sattı muamele- rm en tataız bayramı olarak geç- men hepsi satılmı§tır. Bu mmta -

!O.ter k el" sayg ıgı oçı ~a terini tetkik ile uğrafıyoruz. 
rne te ır. T f . 

1 
• • • . 

1 
•• b" mittir, denebilir. Havanın çok bo· kanm bu seneki rekoltesi on üç 

<'\.cu d -' • b e tıf erımızın netıce erını ır zuk ve karlı oluıu rocukları bay· 1 k l "d' M . h ·ı· fil,. ra a aaygısıuık var dıye Ü· ! raporla Bakanlığa bildireceğiz. ~ mi yon i o ı ı. iısta s1 ın e~l'll • 
·• ııdamlann topt k• yıll r h ram yerlerine ve ıalıncaklara git- de ancak iki yu"z bin kilo kadar tü-

Konservatuvar 
neredeyapı~mah? 
Koservatuvar binası için açılan 

müsabaka bitti. Y apı!an altml§ il~ 
plandan biri seçildi. Nilıa)•ct i~i 
üç ıene ıonra güzel bir konserva • 
luvar ve 1elıir tiyatrosu binamız o

lacak •• Bu bina içinde büyiik bir ela 
tiyatro vardır. Bina da Şchza!!e • 
b41ında Letafet apartmanının ö
nündeki arsada yapılacak •• 

Yıllardanberi özlediğ 'miz l:u 
binanın nihayet temel a'ımı gün 
meselesi olunca, ortaya bir dava 
çıktı. Konservatuvar binan nere • 
de yapılmalı? lstanbul tara • 
lmda mı yapılmaaı mtıııalı!.tır, 
yoksa Beyoğlu tarafında mı? •• 

Biz bugün burada, brı mese • 
leyi konuşacak değ:.liz. K'>nserva. 
tavar binası §urada veya bura!la 
vapılmalıdır demek için, bugiin 
Beyoğlu taralında verilen kon. 
•er ve tiyatroya, en lazfo hangi 
cihette oturanların geld!ğini iyi • 
elen iyiye, tetkik etmek gerehtir •• 
Acaba Şehir tiyatrosu temsillerini 
konservatuvar konaerlerini bes .. 
liyenlerin yüzde kaçı lıtanbul • 
dan geliyor?. Yüzde kaçı Beyoğ• 
la ciheti sakinleridir?. 

KonıPrvatuvarın 8eynğluncla 
yapılmcuını bu bakımdan müJa .. 
laa edenlerin ellerinde müsbet 
istatistikler bulunmCJ$ı lcizımcır .. 
Henüz böyle bir istatistiğin meıJ
cucf olrrp olmadığını da b!miyo
ruz. Şa halde konserlere ve fi .. 

f/ an es t a • 1 Şimdilik yolıuzluk iddiaları ak-Qıı ..ı h • ı uı .. l · · • mekten alıkoymu11, buna kartı ti- ı·· k J tır B 1 d b .. 'lt QQ a coo -.... • e§UK ertnı mı ı:... d b. .. 1• .. kü. s un a tnı§ • un ar a ugun-
eı-t siirece"· B ... ıun a ır fey ıoy ıyemem; çun yatrolar ve eg"lence yerleri dolub 1 tıı gız. ıına her §ey Jog• · ff 1 • • b. • · H. b" lerde satılacaktır. Ege mıntaka • 
değildir der l t • "k b .. l ı te ı§ erımız ıtmemııtır. ıç ır dolub bo•almr•hr. l 

yatroya rağbet noktasından: Bi· 
na lstanbulda yaprlmama!ıc!ır! 
hiilunünü vermek doğru olamaz • • ~ • s atuıtı oy e k' · l k • ·ı · d "''1 s -ı: aında tu"lu"nler bu sene geçen •e .....,)leı- Ü • "d k .,_ ,_!.' l ımseye ı~ten e çe tırı mıı eııı - .. • 

IÖ;>ıl • en gı en le nıR 00Y e d" D ı • 1 • neye nazaran yüzde seksen Eiat 
ıtö ler. yar.ayan adamlar böyle lt'. u • er .eme ış erı 

~er, F' k l k"t b tJ Bugday ıhracatrmız devam e • Şehrimizde Dil işiyle uğra§a.n yüksekliği ile satılmıştır. 
• a a ı a •a ma:. d" • 

Nede , K ,_, ... k ıyor. Geçen aenekı buğday ıto .. bir heyet gönderilen kitaplan bi· 
k.itllbn.,, arguıgı kuka: kl'" kundan ancak 15 milyon kilo ka • rer birer tetkik ederek içinde bu· 

>ct ı asan ~o ez re am d k 1 . k 1 d ı l>~Clz. ar a mr§trr. Bunlar ıarfedılmek lunan öz tür çe kelime eri er e· 
Çq,. .. • • • 1 üzeredir. Yeni mahsul çok bol • mektedirler. 

~Qr kii; kitabın bcuımı ıçın dur ve memleketin ihtiyacından Derlenen kelimeler derleme mü-
1 ~Qd ... • 
oııı .. ıtı parayı az &ayıda kıt!l • fazladır. Bu itibarla yeni mahsul· dürü vaı;ıtasiyle Ankara Türk Dil 

KUltUr işleri 

Okullar açıldı 
Yılba§ı ve bayram taflleri mü

nasebetiyle sekiz gündenberi ka· 
palı bulunan okullar bu sabahtan 

ı.. 'lttiin d .. t S" ı· . b. d • 11 ş· oq'Qb e agı ır. oz ge ımı ın en 10::> mi1yon kilo kadar buğday Tetkik f'emiyetıne yo. anıyor. ım itibaren tedrisnta baş!amı§lardrr. 
t)ı ... ı 1bcıatı. Bu kitab 150 liraya ihraç edileceg"i umuluyor. Klering diye kadar muhtelif sahalarda B be•ı· d O · •t "'o d . u ayın on :ı n e nıversı e· 
lıQ , ıı •• Bu kitabları birer lira. 1 mukaveleleri, bütün ihracat eırti· toplanan ke1imelerın adedi 8700 ü d s·· .. ıat·ı· baı:I k• B lll 1 e omes,r ı ı :ı ıyaca ır. u 
ii~ \>.!• 3'cısaya sürer. Agağı yukarı l amız iç:n olduğu gibi, buğdayla- bulmu§tur. · ·· ·· •1«ıı j D I • l . d h l kü. tatı1 on beş gun ıurecek ve Şuba-
tırı1 1 ... ~cıne •atar. Yani harcadı • rımızın satışlarını da arttırmış- er eme J§ erın e oea ar, • .k. . .. .. kr d 
., •<tt l k G • k l 1 .. h "d" 1 • I tını ıncı gunu te ar erslere baş-
~0o ı_, ıy e çı arır. erı a an tır.,, tup ane mu ur erı, ve memur ar I kt 
• lfttcı' ak" l 1 l kt · .ı • anaca ır. 'siıı ı o ne o ıt satı ırıra onan j • • ça ışma auır. O . . .. 
6i~i ~~Q1tçtır. Bundan dolayı lçkı kulJanmıyanların l-~"'.\ber aldığımıza göre, Anka- , .nıdvers~t.e tıb vebhukuk fakül-
o?,Qllt kitaplar ne kadar değerli da&ısh çayı ra Türk Dili Tetkik Cemiyeti aza- te.erın en ır grup u arada Ati-
ltqııl "eklcım edilmez, kitapçı dük· Yeşilay ve içki kulianmıyan • smdan bir kısmı yakında şehrimi· naya bir seyahat yapacaklardır. 
•ık ~.rının vitrinlerinde bile sık, larm cemiyeti dün Tokatlıyan sa· ze gelerek bir müddet kalacaklar 1 Ayasofya müzesi 

~o,.··ı l 
ll '11ez. 

1 

lonlarında yıll.ık danslı çaylarım ve derleme işiyle me§gul olacak· Ayasofyanın müze ha!ine ko-

& ~ ~ • vermişlerdir. tardır. nulması üzerine Kültür Bakanlığı 
lıctt trrıu11 sona kitabın pi - Ziyafet, akşam on yedide baş· M '- r· t t • tarafından bu··ıu··n mu··zelere bı"r ta-

Q,vq ,_ u 1 ı · · k d ·· ·· j OSKOVa ıcare a aşem· z •erı ~ı,~ı~ını yavCl§latır.. ç amış, saat yırmıye a ar sunnuş, . .. d .1 . 
tiaf~ evucl okuduğum bir ista- 1 hic; jçki kullanılmadan çok eğlen- Moskova ticaret ala.Jemiz bay mım go~ erı mış ve müzelerd~ bu 
.. 14te F . b ı· ti "I • t' j Mümtaz yeni yapılacak olan 1 lunan B;zans ve Osmar.Iı dev•rle-
~ ~· ranıada dakıka aftna ce ı saa er geçırı mış ır. , 

~Qb bcısdd .. .. .. .. Memlekeetimizde içki aleyıhta- Türk • Rus anlatması hakkında rine aid eski eserlerin birer listesi 
&· ıgınr gormu§tum. ö . B k l .. 1'"' • t · r y · .. 1 el, 1~cle b .. • n, tanınmış şahsiyetlerin hemen 1 konomı a an ıgına ma umat ıs enmış ı. enı muzeye a m~ -

Qki4,..1 oyle bır hc:ıab yapdsa hepsi nay ziyafetinde bulunuyor- vermek üzere Ankarada bulunu- cak eserler bu listeler üzerinden ' 
t" ~cm d --·ı l • d "'il ' :r-4 ~~leli d .... eg! , aaat en eg , du. Bundan başka mühim bir genç yordu. Bay Mümtaz tehrimize seçilecektir. 
qı'>lcth eı:U ha/talan hesaba lik kütlesi de bu toplantıya iştirak gelmi~tir. Yakında tekrar Mos • -----------

il·· gerek olacak.. tın: t'r kovaya gidecektir. Po1is haberleri : 
~ o,vı l e .ş ı . -;-------• ctlı ,, e o unca kitabı yazan ya• 
I "'C~v k S 16 M h"tl • Yaralı bir adam cır, lf ~ endini btı§ka i§lere sa- anatoryomda yangın tart şe ı erı 
ol QJbıır_ • .. .. .. J •• ki • "'b"d • • · Evvelki gece Gureha hastaha-~ b· ~ı onumuz::ıe orne en Erenköy ıanatoryumunun ça • I a 1 es1 proıes1 

ı lıe..;rıi 1" •• fQkım işler vardır, bir ta· ma§ırhanesi iki gece evvel çıkan Belediye Jüri Heyeti, 16 mart nesine elinden yaralı bir adam gel 
~Virıirı ~~Yliyeyim: VAKiT kitab bir yangın neticesinde tamamen ,ehitlcri ah.desi etrafındaki proje- miş, tedavi edi'lmesini istemi§tir. 

Ilı,. llGpları.. 1 yanmı•tır. 2 bin liraya sigortalı o- ler hakkında henüz kanr verme. Zabıtaca yapılan tahkikatta bu 
.. .. ~or_ • :s • adamın Bakırk·· .. b wl V"d ~0!ii,.1 .. ~ yerlerde bu lutapları lan çamaşıı-hane, çamaıırcı Şerı· miştir Mevcud plan ve projeler • oyune ag ı ı os 
:ıı~e ,.q~:z .• Neden? Çünkü ilk : fenin ocakta yanar bir halde bırak- den birini beğenmek için jüri he· J köyü~de ~ahveci on dokuz yaşın- 1 

0rıtQ e Ql)1 i§ine değer veriyor.. tığı ateşlel'İn etrafa sirayeti yü· yetine bir de hcykeltraş ilavesine 1 da Huseyın olduğu ve köyünde 
3ıo,. "ctız k" b h 1·· .. ··ı "•tu··r K t tabancasını kanştırırken kazaen 
t .. /}Qh ıta ortaya çı an - zünden yanmı~tır. uzum goru mu:r . onserva u - . 

Q 401 Q •onra kitab al.acakla- varla .ıs mar~ şeh!t!eri abidesi bir· ı ehnden ya~~!~ndığı anlaşılmı§lır. 
t· l\ı ~lıkJcır gösteriyor.. Bay Celal ~ayar Jikte ınıa edılcene başlanacaktır. Otobus e Tramvay 
'" kt; Q lQ cdıcı arasında reklam 1 Ökonomi Bakanı Bay Celal Ba- Şoför Zckeriyanm idaı·es·nde-

'>lille11:1iicliir •• Bu köprüden geç: 1 yar iki gün evvel Ankaradan şeh· Ticaret ve Zahire borsası ki 3251 numaralı otobüsle vatman 
0~Q'l1Qc c,. l>ir aün ne satacak, ne rimize gelmİ§tir. Bay Ce18.l Bayar İstanbul ticaret ve zahire bor- Kemalin 24 numaralı tramvay a· 
ılı,. ~ ı.. 1 b ıad·r • ·k· ·· ı b d j • ~ıtab bulamıyacaklar • hususi iıleriyle meşgul o mu~ ve s~sı ayranı 1 .~nı .• . 1 gun ° a • ra aM ün sabah Sirkecide çar • 

! burada ökonomik iılerle de ugrq- ru yo.pmıt ve dun ııme devam 1 pıımışlardtr. Ehemmiyetli bir 
Sadri Ertem i mııtır. l etmiıtir. ~ huar olmamı§tır. -

Beyoğlu muhitini, lsfanf:ul 
rruhitinden Jaha uygun'ltir san• 
'ol merkezi telakki etmek de ne 
tlerec doğrudur?. 

Bunun leh ve aleyhinJp hü. 
küm vermek de kolay d<>ğ'lcPr. 
Beyoğlu muhiti, bugün h~! a, 
aa;11 at ve aan' atkar muhiti ol • 
m..ıktan ziyade, kendilerini be .. 
ğerımişlerin, ınob!arıp muh ·ıi • 
dir, Beyoğlu ciheti sakinleri, ti • 
yatromuza, konıerlerimize gör • 
mek, anlamak, zevk Juymc:!f 
için değil, kendilerini göstermek 
için gelirler deraek, bu iddia -
mızı kökünden çürütecek nasJ 
bir mütalea yürütülür?. 

Şeh1r için, konservatuvar ve ti
yatro binası, bir hastane bina
sı kadar elzemdir. Bu binar.ın 
nerede yapılması lazım geld'jji 
mühim ve esaşlı bir meseledir •• 
Şehir i,in büyük bir davadır. 

Davanın esas?ı oldı:ğrınu c:öz 
önünde tutarah, uluorta müta!ca 
yürütmelı, bu i~i kesip ataca!:la• 
nn zihinlerini kurcalar ve nn 

doğrusu yapılacalıken, iğrisi y~ -
pılabUir. 

l1te "Cumhuriyet,, ar!:ad~ı • 
mızın bu h-.ısustaki mütaleası t!a 
biribirine taban tabana rıcl h!i -
kümlerin mahsulüdür. "Cam .. 
hariyet ., konservatuvar bina~ı-m 
lstanbulda yapılmasına taraftar 
değil. Beyoğrunda yapılsın d:yor 
ve bunun sebepleri ara~ın.Jc l~cn. 
servatr.war konserlerini m~sal c:!r • 
yor: "/(onservatuvarın JJ eyoğlc4n• 
da kar§ıfcu;tığı teh~cüm bi=ce iyi 
bir misal ve derstir •• , 

Konıervatuvarın "leyoğ!un" a. 
yapılma:;ı için en kuvvet~i misal 
olarak zikrettiği bu konserlerin 
gördüğü rağbeti, aynı yazıda ge-

&ellmi izzet Kayacan 

lLiltfcn aa;yıfayı ~evirin:iı}. 
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--'89 Şehir 

- Habereri 
OTOBÜSLERİN MUAYENESi 

- Şehrimizde işliyen otobü~lerin tef
tişine haşlnnı1mıştır. Otobüs seyrü • 
sefer talimatnamesine uygun ol • 
mıyae.ak vazly~'tte bulunan otobüsler 
çalı)f mlmıyacaklardır. 

§ MOZE DlN ALARINDA TED -
BlRJ..,ER - l\füıelerln yangından 
korunması için tedbirler nlmrnakta • 
dıt. Binanın her tarafında. tazyikJi 
su tesisntı yapılmıştır. Otomatik 
olan bu alet, 45 derecelik harnretin 
tesiriyle harekete gelmekte, ,.e 
binanın her tarafına konan yangın 
zil!eti ~.almnkta<lır. 

Gümüş paralar 
Sekiı milyonluk gümtit lira • 

)arın §imdiye kadar dörtte biri 
basılmı§tır. Piyasa.da iki milyon 
gümüt Pra bulunmaktadır. Gü • 
müş liraların basdmaaı işi dort 
beş ay sonra bitecektir. 

U fakLk paraların basdmasma 
yeni yılın ortalarında başlana -
bilecektir. Ufaklıklar yarım lira -
Irk, yirmi beş, on, beı, bir kuruş -
Juk olacaktır. Yarım liralıklarla 
yirmi beş kuruşluklar ııü.müt, di -
ğerleri nikel olarak basılacaktır. 

tm8tı,.,rUftfttflltlUiUlllUUltWlltlıUIUttlllJOllMllffKU.111MlllllUllnıwtMıılfllll'IMMUIUN"'ttl 

ne kendisi 'iirütüyor. Yirmi •alır 
sonra diyor ki: 

"Açık konuımak lazım geUrae, 
Konservatuvarın verdiği konser • 
ler Franın~ tiyatromnJa bile an
cak vasattan yukarı rağbet bul -
maktadır. ,, 

Ve ortaya bir de sual koyu .. 
)'OT: "Garb muzikine h~nüz alq
ma Jevreainde olo:n Su halkı bir 
'Je ŞehzaclebCl§ına nasıl siirükli -
ycbilirsiniz?.,, 

Bize de kalırsa, KonserıJatuvar 
konserlerinin ancak vaaattan yu. 
k;~t~!ıf~ct görmui, kon•erlerln 
'Beyoğlu {(lralıni:ld vcrilmetin • 
dendir. Halkımız, henüz Garb 
muzikine alı§madığından, zahme• 
te katlanıp lstanbuldan Beyojlu 
tarafına ge,miyor •• Bize kalırsa, 
bu konserler lstanbulda verilecek 
olurca ancak vasattan yukcrı 
değil, vasatın fok üstünde rai • 
bet görür. lstanbul ciheti hal.kı 
o konserlere gider 1Je Beyoilu ta
ralınc!a oturup da Garb muzikini 
ll()Venler de, lstanbııla geçip kon
sor dinlemcği zahmet telakki et -
mezler. 

Dış Bakanımız 

Bay Tevfik Rüştü Aras 
Cenevreye gitti 

Dış işleri Bakanımız Bay T ev
fik Rüştü Aras Ankaradan gel -
mi~ ve evvelki gün ekiıpreale Ce
nevreye doğru yo]a çıkmıştır. 

Bay Tevfik Rüstü Ar"s, yolda 
Belg'rada uğrıyacak orada Y agcs
lavy~ Ba~bakanı ile görütecektir. 
Dıı Bakanı 11 ikincikinunda Ce
nevredeki ulualarara.sı toplantıya 
ittirak edecek konseye ba,kanlık 
yapacaktır. 

&y Tevfik Rü~tü Ar~om dö • 
nüşte At· naya uğrıyacağı zanne • 
diliyor. 

Nişadlanma 
Sıvas Saylavı ve Akşam Ba§ • 

muharriri bay Necmeddin Sadı • 
km kızı bayan Necla ile Üsküdar 
ceza reisliğinden mütekaid bay 
Mazharın oğlu Bay Velidin nişan
lanmaları dolayısile pazartesi 
günü Perapalaı otelinde bir çay 
toplantııı yapdmıttır, Toplantıda 
Kurultay Başkam General Kazım 
Özalp, Hariciye VekiJi bay Tev • 
fik Rüştü Aras, Ökonomi Bakanı 
Celal Bayar, V iıli ve Belediye 
Reisi Muhiddin Üstündağ, Büyük 
Elçilerden bazıları, bir • çok 
taylavlar ve iki ailenin dostları 
hulunmuılardır. Genç nitanlılara 
ni§an yüzüğü General Kazını Öz -
alp tarafından takılmıştır. 

Nişanlıları ve ailelerini kutlu
lar, kendiler'.ne önenç dileriz. 

• • • 
Bay Necmeddin Sadık dün ak

famki ek~spresle Cenevreye doğ -
ru yola çıkmıştır. 

Yeni Denizaltı 
gemimiz geldi 

Yeni aldığımız denizaltı gemi
si dün ispanyadan limanımıza 
gelmiştir. 

Yeni denizaltı gemisine, mera· 
simle ad kcnacaktır. 

Telefon şhketi yolsuz 
bir iş mi yapmış? Beyoğlu, 11an'at muhiti olmak· 

tan ziyade, paralı muhi.tti.r de •.•• 
Sehzadcbasında, bcynelmi{el 
kıymetleri~ vereceği. konserle -
re m"uaiki severler çok daha ka. 
/aylıkla gelebilirler. Kendüeri
ni göstermeğe gelec!!kler i•e, bi
na E:!i.rnckapı Cıfjtnda olsa, ge
ne koşarlar. 

Haber verildiğine göı-e, tele
fon tirketi, mukavelesi mucibince 

J abonelerine parasız bir telefon 

Her halde kon&ervatt.tvar ve ti
yatro iflerinde, kozmopolitleri 
değil, lıtanbul halkını diifün • 
mek gerektir. 

Selami İzzet Kayacan 

makinesi vermek mecburiyetinde 
olduğu halde bundan üç sene ev· 
vel getirttiği be, bin lüks makine· 
yi iıtiyenlere bef lira peşin para 
ve yılda dört lira kira ile dağıt • 
mıştır. Şirketin bu suretle hiç 
hakkı olmadan abonelerinden 85 
bin lira aldığı ileri sürüldüğü için 
ıirket komiserliği bu işi de tetkike 
başlamıştır. 

Bu akşam MELEK sineması 
ROSr BARSONr-WOLF 

ALLBACH- RE11 r 
VE 

GEORG ALEXANDER 
tcrafından bir sureti fevkalidede te:ns·ı edilmiş 

Aşktan Kaçılmaz 
vakayii hazırayı musavver, sevimli, e~Jenc~li, neşeli \le daos'ı 

ko'ltedi müıikalini takdım edıyor .. 
Cidden gfüüJec:ek bir film ··- Emsals"z bir temaşa ... 

Soyadları 
alanlar 

Topçu miralay lığından müte· 
kaid bay Zekeriya ve ailesi efra
dı (Akgün), İstanbul paket pos

tahanesi baı memuru bay Mümtaz 
ve rcf ikası bayım Mefok, annesi 

'------:--::-1 

• • 
vergısı ------

Rıhtım ol mı yan yerlerden 
ahnmıyacak 

bayan llı:bal (Ulakc.o~lu)' Sa.mat· muştur. 
yada Al; Fakih mahaiiesi müme.;- Bundan evvel rıhtım olmıyan 
sili bay Receb, hcmıireıi ortamek· yerlerden rıhtım vergisi n.lımrdr. 
teb muallimlerinden hayan Nefi· Ökonomiıal bakımdan zararlı o • 
se ile aile efradı (Uras), Beyazıd lan bu verginin alınması doğru 
kulesinde ikinci memur bay Meh- görülmemektedir. Liman ve rıh • 
med, refakisı bayan Nefise, oğlu tım itleri artık tamamile hükCıme· 
Çapa tatbikat mektebinde döı·dün te geçtiğinden Akça bakanlığı 
cü sınıf talebesinden 97 numaralı mü&teıarı bay Faik bugünlerde 
bay Sami, biraderi tütün inhiaan Ankaraya dönecektir. 

Liman umum müdürü bay Ali 
Rıza Çevik iki idarenin birle,me
sile ortaya çıkan bazı güçlükleri 
yok etmek için dün de Liman çe
virı;enliğine gelerek meşgul ol -

kutu fabrikasında taş makinesi us- •u1111•1111•111•u•1•1111111111111duıımııuıtııı ..... mııt1111111111111111111111111nııım1111n1111uıa 
talarından bay Hayri ve refikası 
bayan lfakat, kerimesi bayan Ru· 
kıye oğulları bay Yaşar ve bay 
Meti'n ( Göker), Beyazıd L-ulesinde 
dördüncü memur bay Lutfi, oğlu 
Haydarpaşa liaesi talebesinden 
bay Mehmed (Yükıel), Kadıköy 
merkezinde zabıta memuru bay 
Kemal ve sanat mektebinde bayan 
Ulviye (Aksoy)' mütekaid erkan~ 
harb mira1ayı bay M. Nuri, zevcesı 
bayan Cavide, yeğenleri yüzbaşı 
bay Refet Aıım, yüzh&!ı bay Ce • 
lalettin A&1m, lş Bankası Revizö
rü bay Seyfeddin Asım, bayan İs
met Asım (Baysal) &Oyadını al· 

mıılardır. 

.. Havreboluda 
Hayreboİu Cümhuriyet müddei 

umumisi bay Hasan (Dincer)' 
Hayrebolu hakimi bay Nüman 
(Ata ık)' orgu loı&kirni hay lb~n 

(Evrensel). icra memuru bay Hık: 
met ( Özkan), bat yazgan bay Alı 
Rıza (Erzi)' yazgan bay yaşar 
(Akın), soyadım almışl~rdır. 

Hayreboludaki süvarı alayı za
bitleriyle mensublarmın aldıkları 
ıoyadiarı şunlardır: 

Alay kumandam kaymakam 
ba Salih (Akın)' alay kumandan 
m:..vini bay Galib {Gügör), alay 
kumandan muavini bay Zeki (To
puz)' alay kumandan muavini bay 
Hakkı (Gürsel), aley baş baytarı 
bay Tevfik (Uy~l), alay baş he· 
kimi bay Ulvi (Şenar)' alay leva· 
zım müdürü hay Sabri (Postacı), 
birinci yüzba§I bay Nul'İ (Çelik • 
öz)' ikinci yüzbaşı bay Sezai .~F~: 
dan)' üçüncü yüzbaşı bay Lutfu 
(Şipal), dördüncü yüzbaşı . ba~ 
Hikmet (Yaman)' ağır makmelı 
tüfek kumandanı bay Behçet (Ba· 
ğatır), birinci mülazim .bay Ha~~i 
(Onot), mülazim bay Nıhad, (Gu
nay), mülnzim bay Reşad (Kıra.n) 
mülazim bay Ali (Evren)' Saraç
ba§I bay Fehmi (Tamkan), tüfek· 
çi bay Emin (Yılmaz), nalband· 
bası bav Akif (Aktaş), imam bay 
Ke~im (Malkoç)' başçavuş hay A
li ( ÇC'tin bay çavu! bay Keıın~l 
(s .: ) b•şcavus bay lsmaıl ur.er , .,, ~ ~ 

( O!~kan) ba~çavu, Asım (Ka -
yacnn) ba!ç:ıvuı bay Mustafa 
(Süne), başçavu, bay Adnan (At
tila)' ba~çnvu~ bay Esad (Kızı,l· 
tuğ), ba~çavuş bay Ahmed (Akın• 
cı), nalband başçavuşu bay Meh
med (Erel), alay baş yazgam fa
tanbullu bay Zekai (T ar.:ıcan) so

tibi bay Hamdi ( Özdem), varidat 
katibi bay Şevket (Yetiş), bina 
şube memuru bay lskender (Acar) 
bina §Ube memur muavini bay A· 
li (Akyaz), bina şube yoklama 
memuru bay İsmail (Çetin), bina 
ıube katibi bay Şükrü (Atay), bi
na şube tehlii memuru bay Lütfi 
(Öztürk), bina şube tel>lii nı.emu· 
ru bay Ihsan (Uçar), bina §Ube 

tebliğ memuru bay Rıza (Vardar) 
sayım şube memuru bay Fazıl (Çe 
tin), sayım şube katibi bay Cevdet 
(Bora), kazanç şube memuru bay 
Mustafa (Demirel), kazanç şube 
memuru hay Hüsnü (Sönmez), 
kazanç şube katibi bay Ömer (Pa
labıyık), tahsil §Ube memuru bay 
Mehmed AH (Yılmaz), tatisil ŞU· 
be katibi bay Hüseyin (Kurban), 
tahsil şube katibi bay Sadık (Kür
tat), flOisit ,u1ie te~H* memuru 

bay Kadri (Atak) soyadını almış
lardır. 

Ergani de 
Ergani madeninde soyadı aJan

lar: Kaymakam bay Hamdi (Kı· 
per), bakır şirketi müdürü b~~ 
Emin (Zincir kıran)' şube reısı 
binbatı bay Yümnü (Erden), tah
rirat katibi bay Zeki (Sezer), ad-
liye başkatibi bay Şemsettin (Ün
kaya), malmüdürü hay Remzi 
(Bilgar), inhisar memuru bay Ka
mil (Ünsel), sıhhiye memuru bay 
Mehmed (Gümr.y), Ziraat Banka
sı mühaeibi bay Halid (Ulurmak) 
jandarma kumandanı bay Ahmed 
Hamdi (Dündar), tapu memuru 
bay Ali (Kepal), nufuı müdürü 
bay faruk (Ünal)' müftü bay Meh
med (Gönenç), tahsildar bay 
Remzi {Gövce), maliye veznedarı 
bay Kimil (Ayhan), inhisar takib 
memuru bay Münür (TopkuHe), 
belediye kumiaeri bay Asım (Ü
nal), ebe bayan Şa~iye (Meral), 
tayyare şubesi memuru bay Ab -
dulh.h (Y ıldınm), bay Mehmed 

Italya - Fransa 
anlaşması ve 

' 

Avusturya ~ h 
Jtalya baş,·ekiJi bay Musolfnf k 

Fransı~ Dış Baknnı bay L-ıval •: ca 
sındıt imzal:ındığı haber verileli P~ 
tokoJ bütün Avrupayı sıkı fıkı a!.lıl' 
dar etti. Bu protokolun e~ .~u ti' 
maddesi ise A vusturyanın ıstık il 
temine aid olanıdır. 

Sebebi aşikardır. Avustur:r.~ r::: 
rük ~iya!'eti, gümrük sterateJı &ıall 
mından Avrupamn düğüm nok b 

dır. . • . . rJ l" 
A vusturya.bm istıklahnı koru fi d 

üzerinde anlaşma ve u2l:ışmanı~ it 
· ·· 1·· k genı~t naı:ıı çok derın, şumu u ço ~ .ı 

" ğı A vu!',turyamn lı!tik1ilini korll~ " 
btf i'\ ile Yugoslavya, ltalyadan yana J 

çok endişelerden kurtulacak, •. Itelr, 
nın kendisini par~::ıfamayı goıett!I )1 

diğine inanacaktrr. MacatistAın 

yeni emniyet havasından istifad! 1 
. ,, 
derek Yugoslnvya, Romanya '~ . 
koslovakya ile anla~mak için ~-()nt 
zemin hulacnktır. ,1 y 

Orta Avrupada emniyet lıa,·dl ~ b 
esmesi, ökonomi bakımından, ıta1,_ 
ile Al manyaya ya~ry~ca~, Fra~S3" 
özlediği emniyet hı~sı saglar.ılaşa 
İngiltere de ayni der~ede isti!• 

görecektir. ~ 

Avusturyanın istiklalini korurt1 I 
la bu memleketin ne Almanyn.ya, 
ltalyaya, l\e Fransaya, ne küçük; 
lata aid olmıyara.k A \'USturya oJa 

kalması temin edilmiş oluyor. ~ 
kil Avusturya, Almanyaya katıla 

olursa bütün Avrupayı sar&a(a~ 
hadise olacaktır. Bu hadise~ ·~ 
bulmaması için A vusturyanın ısti 

lalini korumak 2;erekti. Fakat ~~ '-r 
sa iJe lta lya. arasındald geçitrtcıı 
Avrupada hüküm sürme1'. t~ı .. biri 
birlerilc yarışa girişmeleri Avusttf 
ya istiklali prensipini iki de bir ,.ı 
sınttlara uğrattyı:ırdu. 

En son Fransa ile Itlayanı~ -"! 
manyaya karşı hissettikleri endıft' ıl: 

iki devleti, aralarındaki aYl'.ılık ,il 
yeniden göz önilnne getirlb anl# 
yolunu tutmalarına sebeb oldu. İ. 

dan da son anlaşma rlct';du. Avust 
yadaki ökonomik sarsıntı, bu antet 

k ·· kU ~ ma yüzünden zail olaca. ı çun 

vusturya bir endişe ,.e korku ka:Y1" 
ğı olmaktan çıkarak tabii bir tıaf 
sürmelte başbyncak ve bunun netıJ: 
si olarak komştılar ara9ında no~ 
ticaret yapmak imkanı haaıl ob 
tır. 

Acaba Almanya, Avusturyanl~ıı' 
tiklaHni tanımağıı Ye protokol~~ 
zalamağa davet olunursa bu 
nasıl karşıhyacak? e" 

Almar.yamn bu daveti redded 
ğini söylemek belki de doğru ol 

Çünlsü Almanyanın Führeri Avus 
yanm müstakil kalmak hakkını ti 
mıştı. Onun için Almanyantn cıs 

ni protokolu imzalaması çok ınaı) 
meldir. /. 

Paris ile Roma arasındaki sofl 'J 
taşma ,.c uzlaşma işinde lngilterf 
him bir rol oynamış bulunuyor. , 

Fakat tngilterenin milzaha~ 
gerçekleşen protckol onun ta 
dan da imzalanacak mı? ti_ 

Bunu anlamak için protokol ı/ 

neşrini beklemek la:ıı~.dır. .~nıt~ 
bu protokoll:ırın şeraıtıne gere 

rını ,·erecektir. .,ı 

6. R. Do~,/ 

KURUN BALOSU 
KUPON~66 

1 
,.,, 

'u kuponu kı• p ıak •f' 

yadını almı-ılardır. 

Ali (Kızddağ), zabıt kitibi ~ay 

Hal!an (Güleç), Ziraat Bankası 
müdürü bay Hüsa-:nettin (Uluır • 
mak), posta telgraf müdürü bay 
Şevki (Altan), mühn.bere m~mu
ru bay Ya~ar (Oğuz), müvezzı bay 
Salih ( Sdçuk), müvezzi bay A -
boş (D~mir), jandarma karl')kol 
kumandan vekili hay Seyfi (Sun~ 
mez). elbise tü~carı Kemali .. eli 

hav Mu"la'a (Günav). gazct~ ba
y~i b.ay Fikri (Öz), lokantacı bay 
Vahab (Yilmaz), tah~ildar bay 
Ahmed (En~en), müe::z=n bay Ha· 

9 -1- 935 ~ 

=---------------~ Edirnede 
Edirne varidat müdürü bay Ha

li!\ (Erdem), varidat katibi bay 
Ahmed (Erden), varidat katibi 
bay Rahmi (Gürbüz), varidat ka
tibi bay Fuad (Özen), varidat ki-

nifi (Yılmaz), tüccardan Said Okuyucularımıza 
(Yılmaz). bay Sıtkı (Coşkun)· ~o-- hizmet 
för bay Mahmud (Engin), beledi- K U p ON: 56 
Ye memuru bay Cemil (Ba~·ln!) . ~ 

• k' ,,, ... bav idris (Güler) soyadmı almış· J~-".0_1c_u.,.ıı_,.,_0_1_;<_ .. _·P_1_•_"_ 

!ardır. 



a .. 
Çanakkalede çatlamı

yan duvar kalmadı 
..... 
h (Baş tarafı ı inci sayıfada) 

1 Ilı llıııst it. l 
kal l. tr te yazısına göre Çanak-

ar• ca e. 1~ büyük bir korku ve heye -
pro n ıçınded. 
ı;Jı' ır. 

Erdek M uhi- vaı· . ' armara adası ve ha -
a'IİJ ıaınde d .. l" 1 hk e guç u sarsıntı ar ara-

Vererek .. k d' D" va.kit t surme te ır. un geç 
ütll lık . elefonla bulduğumuz Ba -
ki eaır " l. . b Ö . 

8 •a.r a ısı ay Salim zdemır, 
al' ha.ı;ı~tıların bu havalideki tahri -

}\jrrı a.kkında bize en doğru ma -
ro.J de,n~tı Vermiştir. Bay Salim Öz -
ti •r demiştir ki: 

1( 

ğr - Zelezlenin tahribat yaptr
A.kYerıer Erdek, Mannara adası, 
diy~r adasr, Paşa limanıdır. Şim-
d .. e kadıar tesbit ettiğimiz ölüm 

Orttii 
dır r. Altı da ağır yaralı var • 
zu · 'Yıkılan evlesin sayısı iki yü

~~ sırı[e~:ııektedir. Zelzele mmtaka-
l'tlal{~lazrm gelen tedbirler alın -
y ' buralardan uzaklaşanlara 
ardrrıı. .. • . Z 1- 1 bu .. gostenlmektedır. e.v..e e 

ka !Nn de (dün) saat on yediye 
tUrdar aralıklar vererek sürmüş -
Ylll Son sarsıntı Balkesirde dıu -

llıaın.rştır.,, 

Je dbiin, Bursa valisi bay Fazlı i
le . e görüştük. Bay Fazlı ze]ze -
c ~111 tahribat yapmadığım, an • 
aıt l'· ·ı b l'ıJu ırı ye kasa asında bir evin 

d. imasına sebeb oldug"' unu bil -
ltd' ı. 

81R KÖY TAMAMEN 
YIKILDI 

llalıkeair, 7 (A.A.) - Güdü 
~sıntı yüzünden halk araıı;cla 
f •ıtan ·--uu telaş az zamanda ya-
1•nııttır. Zelzel b k k e u mer ezde yı-

' ltltı yapmamıştır. Yalnız beıı on 
"''hff ır ' \ çe zedelenmittir. 

Vilayete gelen resmi malılma
ta göre, zelzele en çok Erdek civa
rında göze çarpacak yıkıntılar 
yapmaktadır. Erdeğin Marmara 
nahiyesinde Gündoğan köyü ta -

mamen denecek derecede yıkıl -
mıştır. Bir kısım köy halkı mo -

törlere sığınmış, diğer bir knmı 
da yağmurlardan korunmak kay
gusuna düşmüştür. 

Asmalıdere köyü halkı da na -
hiye merkezi olan Mamıaraya ka -
çarak canlarını kurtarmışlardır. 
Marmara nahiyesinde bütün ya -

pılar hasara uğramıştır. Bir ka • 
dın ve bir çocuk yıkıntılar altın -
da kalarak ölmüştür. Halk açık -
tadır. 

Çrkan fırtına yüzünden Erdek 
ile Marmara arasında telefon ve 
telgraf konuşmaları kesildiğinden 
artık Marmara nahiyesinin aki -
betinden malumat alınamamış • 
tır. 

HtLALtAHMERIN 
YARDIMLARI 

Ankara, 7 (A.A.) - Aldığımız 
malumata göre, Erdek ve havaU· 
sinde yer saraıntııından müteeuir 
olanl~ra ilk ve acil bir yardım o
larak Hilaliahmer umumi merke
zince bin ve Balıkesir Hilaliahmer 
ıubesince de 300 lira para yardı
mı yapılmı~ ve 250 tane de çadır 
gönderi1miştir. 

Umumi merkez memurlarından 
Bay Said bu para ve çadır]arı yer 
sarsıntısından müteessir olan hal
ka dağıtacak ve vaziyeti yerinde 
gözden geçirerek umumi merkeze 
bildirecektir. 

Güzel 
Türkçe 

Yazan: H. Alpagut 
Umulmayan şey oldu. Türk devri· 

minin öbür adımları gibi dil devrimi 
de varımını buldu. Kanatlarını ka · 
pandan kurtarmış bir doğan hızıyla 
göğün enginlerine alımlı bir uçuşu 
var ki sözümüzle değil gözümüzle ye
rişemiyoruz; dünkü yazımızı bugün 
eskimiş bularak düzeltiyoruz. Amma 

dilimizin derinliği, söylene söylene 
incelikleri yetirilmiş nece sözler üze
ı·inde durup düşünmeğe değer. Hele 
yazıcılığı çığır yapanlar için bu, ulu
sal bir borçtur. En tucu (= basit) 
sözlerin bile filozofileri yapılmalı • 
dır ve açılmak için güneş bekliyen 
koncalar gibi sakladıktan eşsiz gii • 
zellikler ortaya saçılma1ıdır. Bu a -
maca yol açmak dileğile birkaç örnek 
vereceğim: 

Türkçenin grameri üzeı'ine söyle -
şirken bir arkadaş, (al) ekinin batı 
dillerinden alındığını ileri sürmüş -
tii. Uysal. kumsal, yoksul gibi batı 
dillerini blJmediğimiz, daha doğrusu 
batıda dil denilecek bir şey görmedi-
ğimz uzalardan kalma sözlerdeki 
(sal, sul) eklerinin ne olduklarını so
runca ayağı suya erdi. 

Gerçek, (1) üçüğü bizde (nisbet e -
ki) dir; sözü gelimine göre (a, e, u, 
ü, r, i) seslilerinden birini alır; önün
deki Cs) söyleyiş güzelliği içindedir. 
Batı dilleri onu bizden almıştır; (e· 
kol) ü okuldan aldığı gibi. Öyleyse iş· 
leyin iz: Göksel, semaviden; yersel, 
arziden: tamusal, cehennemiden çok 
daha güzel değil mi 

Bir de (s) üçliğünün estetik rolü· 
ne bakınız. Herkes bitir ki konuşmak, 
konversasyon karşılığıdr. Amma bir· 
az derinleşelim. Konuşmak, kongu Ü· 
zerine iki kuş gibi sırayla konmak 
demektir. Bu incelik hangi dilde var
dır? Bir örnek daha. Çalışmak deyip 
geçeriz. Geçmiyelim: düşünelim. Ça -
lışmak karşılıklr çalmak demektir: 

Bayram tatilleri 
Üzerinde bir teklif 

Elimde bir işim var çalıııyoruın. t .. 
şimle ben karşılıklı çalıyoruz. Ben 
işimden çalıyorum ve böyle yapa. ya
pa onu ufıtltarak, azaltarak bitlreee· 
ğim. O da benden emek çalryor: erem 
çalıyor amma ufaltamıyor; azaltamı
yor: (l benim emeğimi, eremimi biti -
remiyecek. (Bağ) sözünün anlamını 
biJiyoruz: rabıta demektir. Bir de ö
tüği.ine bakrnz: Görebe Türk bir gün 
durdu; buğday ekti, iizüm dikti. Es -
kiden de buğday ekerdi; ve olunca 
bf~er giderdi. Kısa boy]u üzüm ağacı 
onu çevresine bağladı; Türk o yere 
bağlık dedi ve evler yapıp yerleşti. 

Bağlık, şehir demek oJdu. Hanbalık 
ve Beşba1ık adlarının doğrusu Han -
bağhk ve Beşbağhktır. 

~ 1 Ba:ı ı.arıı.h ı inci sayıladaJ 
teL ~u Yolda batka bir hükumet 

ıtııf. 
l'ttn .1 çıkmamış olsa bile bu bay-
ltı~t lfsiz günleri üzerinde hükU.
ihti bakunından bir karar alına 

!~cınx gören çoktur. 
Qtl' 

l'ırı h 1Yoruz ki ulusal bayramla-
elb angiri olduğunu kestirecek 

ett ır 
la.l' . e "-Urultaydır. Din bayram-

l~ıe dince naslarla ayrılmıştır. 
U~er·Urultay bu konu (= mevzu) 
bll btnde durmaz sanırız; ancak, 

P l'elcr~Yraın günlerinde resmi dai
f Uat" ın, mekteplerin üç, dört gün 
; ı llate k ı:ıjl' ~ apatılması konuşulsa ve 

. a ~l'~ra bağlansa gerektir. 
ı~i b \.l.hın müslümanlar bilirler ki 
tıa.h ayramda da "bırakılması gü-
11f1t '' olan namazdır, "tekbir,, dir, 

~ ;a. .. d!r. 

li\l'.ı<lı>tlınası iyi görülenler de şun-
1.1ır. 

l) i 
hk(I. rken kalkmak, 2) Vücudu 
~~! ktlıak, dişleri temizlemek, gü
ııj t 

0ku sürünmek 3) Gerek ye-
er 'd ' 

~erek~ e.n. çıkmış, . yıkanmamış, 
~., . skı ıken temızlenip yıkan-

• R°l"'( • erı · . .rı mesı uygun elbisen'n 
'I) s'l'ısini giymek, yüzük takmak. 
t e\'i . .. . ' 
ebtk' ncı gostermek, fakat sakın 

l' trıli y" .. k . 1 . , 
ı ~Öt .. urume , ıman ı ınsanla-

•öy} dukçe kutlu olsun gibi sözler 
eltıek 11 llta.~1 , e eşmek 5) Bayram na-

)e?tıe~a gitmeden önce tatlı bir şey 
l"&.hiat ' hu tath şey de hurma • A

d~ d:~~ Yerli malı - olmak, on· 

raya bırakmak, 6) namaza erken 
davranmak, fecir namazını ma• 
hallenin mescidinde kılarak, asıl 
bayram namazı için büyük camie 
gitmek; giderken yolda - Şeker 
bayramı ise içinden, Kurban bay
ramı ise - açıkça tekbir getirmek 
ve camie hangi yoldan gitmişse, 

dönüşte - eğer mümkünse - başka 
yoldan dönmek, 7) Verebildiği 

kadar, çahşmıya kudreti olmıyan• 
lara yardım etmek. 

Bunlar arasında bayram günü 
hiç çalışmıyacak, bunu da bir gü
ne, iki güne, üç güne çıkaracak di· 
ye "Şerait,, in de hiç bir emri yok
tur. Bugün ortada sadece bir tea
mül vardır. 

Kanun yapmak salahiyeti hiç 
bir kayitle bağlı olmıyan Kurultay 
bugün teamüle göre tatil yapıla
gelmekte olan bugünlerin birinde, 
ikisinde çalışmayı emredip de 
bunları dilerse yılın başka sabit 
günlerine alsa pek doğru bir karar 

almıt olur. 
Öyle yıllar görülmüştür ki Kur-

ban bayramının üstüste dört gün· 
lük tati'line baştan bir cuma, son
dan bir 23 Nisan tatiıli eklenmİ§tİr. 

Buna bir tesadüfle bir de ha,
ka bir dinden olanın - çokluğa do
kunmaması elde o]mıyan - kendi 
bayramını katınız: Koca bir mem
leketin bütün dünya ortasında, ik-

' tisatça, siyasaca, kültürce gidişi-

Daha bir örnek: (ağ) ne demek? 
Çok anlamlarından biri de iplikle ö
rülen şeydir; inceliğine göre tül o . 
Jur, dantel olur, balıkağı olur. Şimdi 
(ağlamak) sözündeki inceliği düşü -
nUnüz. Ağlamak, gözyaşıyla yüzü tül 
temek demektir. Örnekleri istediği . 
miz kadar çoğa1tabiliriz; elverir ki 
bu yolda düşünmeye kendimizi alış -
tıralrm. Sözlerin derinliğine indik • 
ten, yahud estetik değerlerini öğren
dikten sonradır ki ulmfal literatürün 
temeli atrlabi1ir. 

!!011111nnm Bu gece nm:.=·•H n n 

1 
Nöbetçi eczaneler ff 

Samatyada: Rıdvan, Fener- B 
! de: Vitali, Şehzadebaşında: A-İ 
~saf, Şehremininde: Nazım, Ka- :: 
ıı ragümrükte : Suad, Aksarayda : ı=İ 

l
i Pertev, Sirkecide: Ali Rıza, Di- İ 
! vanyolunda: Esad, Zeyrekte: il 
IHasan Hulfisi, Kumkapıda: Fe - iJ 

ıl Iiks, Beşiktaşta: Süleyman Re - ıi 
n ceb, Karaköyde: Hüseyin Hüs- H 
lf nü, Beyoğlunda: Dellasoda ve İl 

I! Ertuğrol, Y enişehirde: S. Baro- H 
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Orta mekte.b ve liselerde 
yoklama usulleri 

Kültür bakanlığı tarafından çıkarılan 
talimatnameyi aynen vermiye başladık 

Orta mektepler ve liselerde 
yoklama için Kültür Bakanlığı -
nın çıkardığı yeni talimatname • 
nin hula•aıını iki ~n evvel tel • 
ya::ııt olarak vermiıtik. Bütün ta
lebeyi ve hocaları alakadar eden 
bu talimatnameyi bu sayımızdan 
itibaren aynen vermeye baılıyo -

Askerlik (Fen bölüğü ile müşte
rek, (erkeklere) 

Madde 3 - Orta mekteplerde 
resim, musiki, jimnastik ve (kız -
lar için) biçki - dikit dersleri ile 
liselerde jimnastik dersi bir yok
lamalı derslerdir. Bunlf.r için 
ders yılı sonunda dersin muaJlimi 
ile iki mümeyyiz hazrr olduğu 

halde dersin gereğine uygun yol
da tek bir yoklama yapılır. 

nız: 

Madde 1 - Her ders yılında 

orta mekteplerin birinci, ikinci ve 
üçüncü sınıfları ile liselerin birin
ci ve ik\nci sınıflarında, ikisi "ya-

zılı,, , biri "sözlü,, olmak üzere, 
üç yoklama yapılır. 

Liıelerin son sınıfında ise bi -
rincisi "yazılı,, ikincfai "sözlü,, ol
mak üzere iki yoklama yapılır. 

Madde 2 - Orta mekteplerde 
liıelerde dersler, yoklama bakı -
ııundan ikiye ayrılır: 

a) Tam yoklamalı dersler 

b) Bir yoklamalı dersler 

iki -'azılı ve bir sözlü yoklama
sı olan dersler tam yoklamalı 

derılerdir. Lisenin son sınıfında 
yalnız bir yazılı ve bir sözlü yok-

laması olan dersler de tam yok -
lamalı ders sayılır. 

Orta mektepte tam yoklamalı 
dersler tunlardır: 

Birinci sınıf: 1. Türkçe, 2. Ta
rih, 3. Coğrafya, 4. Riyaziye, 5. 
Fen bilgiıi, 6. Y abancıdil. 

ikinci sınıf: 1. Trükçe, 2. Ta
rih, 3. Coğrafya, 4. Yurtbilgisi, 5. 
Riyazye, 6. Fen bilgisi, 7. Biyolo
ji ve Hıfzıssıhha, 8. Yabancıdil, 
9. Evidaresi (kızlara), 9. Asker
lik (erkeklere) . 

Üçüncü ıınıf: 1. Türkçe, 2. Ta
rih, 3. Coğrafya, 4. Yurtbilgisi, 5. 

Riyaziye, 6. Fen bilgisi, 7. Biyo -

loji ve hıfzıssıhha, 8. Y abancıdil, 
9. Çocuk bakımı (kızlara) 9. As -
kertik (erkeklere). · 

Lisede tam yoklamalı dersler 
şunlardır: 

Birinci sınıf: 1. Edebiyat, 2. 
Tarih, 3. Coğrafya, 4. H~ndese, 

5. Cebir, 6. Hayvani ve nebati 
tefrih ve fiziyoloji, 7. Fizik, 8. 
Kimya, 9. Yabancı dil, 1 O. Asker -
lik (erkeklere) 

ikinci sınıf: 1. Edebi~at, 2. Ru
hiyat, 3. Tarih, 4. Coğrafya, 5. 
Hendese, 6. Cebir, 7. Nebati teı
rih1 8. Jeoloji, 9. Fizik, 10. Kim -
ya, 11. YabancıdiJ, 12. Askerlik 
(erkeklere) 

Üçüncü sınıf fen bölüğü: 1. E
debiyat, 2. Felsefe • içtimaiyat, 

3. Tarih (Edebiyat bölüğü ile 
müşterek) 4. Coğrafya (Edebiyat 
bölüğü ile müşterek) 5. Mihanik, 

6. Kozmoğrafya, 7. Hendese, 8. 
Cebir, 9. Nazari hesab, 10. Mü -

.sellesat, 11. Tabii ilimler, (Edebi
yat bölüğü ile müşterek), 12. Fi • 
zik, 13. Kimya, 14. Yabancıdil, 

15. Askerlik (Edebiyat bölüğü i
le müıterek, (erkeklere) 

Üçüncü sınıf Edebiyat bölü -
ğü: 1. Edebiyat, 2. Felsefe • içti

maiyat, 3. Tarih, (Fen bölüğü ile 
mütterek), 4. Coğrafya (Fen bö
lüğü ile müşterek), 5. Kozmoğ -

NOTLAR ve DECERLERI 

Madde 4 -Yoklamalarda kar· 
şılıklara verilecek notlar ve bun • 
ların değerleri aşağıda gösteril • 
mittir: 

5: Pekiyi 

4: lyi 

3: Orta 
2: Gevtek 
1: Pek gevşek 

O: Bot 

Madde 5 - Yoklamalarda ta
lebeye kesirli not verilmez. ·Not • 
ların ortalaması alınırken çıkan 

yarım ve yarımdan büyük olan 
kesirler, bir sayılır. Yarımdan kü
çük olan kesirler sayılmaz. 

YAZILI YOKLAMALAR 

Madde 6 - Birinci yazılı yok· 

lamadan ikincikanunun on beşi i
le otuz b~i; ikinci yazılı yokla • 

ma may11ın onu ile yirmi beşi a
rasında yapılır •. 

Lise son ıınıfın yazılı yokla • 
maıı da ik:ncikanunun on beti 
ile otuz biri araaında yapılır. Ya -
zıh yoklamaların ba,langıcı cuma 

gününe veya batka tatil günlerine 
gelirse yoklamalara tatilin ertesi 
günü başlanır. 

Yoklamaların yapıldığı gün -
lerde herhangi bir sebeple mek -

tep tatil ediline, tatil edilen gün
lerin sayısı, yoklama günlerinin 

sonuna katılır. 

Madde 7 - Yazılı yoklamalar

dan onar gün önce muaJlimler top 
lantısı yapılarak yazılı yoklama -
larda göz önünde tutul:ıcak ve 

yapılacak işler görüşülür. Yokla

maların hangi günlerde ve hangi 
saatlerde yapılacağını gösterir bir 

liste yapılır. Bu liste yoklamalar -
dan bir hafta önce talebeye bildi
rilir. 

Madde 8 - Yazılı yoklama • 
larm, olabildikçe, her dersin ken

dine mahsus olan ders saatinde 
yapılmasına, sabahleyin birinci 
ve ikinci derslere getirilmesine, 
her yoklama arasında yoklama -
sız bir gün bırakılmasına çalışı -
hr. 

Yazılı yoklama günlerinde her 
muallim kendi dersine girer. Fa· 
kat yeniden deu vermez. 

Madde 9 - Yazılı yoklamalar
da kağıtlar dağıtılıp sorgular ve. 
rildikten sonra, karşılıkları yaz • 
mak için talebeye altmış dakika· 
lık bir zaman verilir. 

Yoklama sorgularının da orta 
derecede talebelerin genit genit 

bir saate yazabilecekleri bir öl • 
çilde verilmesi gerektir. Muallim~ 

h~l'tn ır tek yemek ve bu bir tek 
bq_l>l'a:h Yiye:ek kimse Kurban 

'<Zll\d 
•a, hu a kurban k-esecek adam-

t?tıa Yemeyi namazdan son-

nin bütün bir hafta durduğu ol· 
mustur. Buna yer vermemeli; tatil 
gü~lerini iyi tanzim edilmi§ sabit 

günlere almalıdır. 

I
İ nakyan, Maçkaaa: Feyzi, Ka-,!i 
i srmpa.,ada: Merkez, Ha.sköyöe: ı 
:I Halk eczaneleri. u 
h " :::m=::: ::: :::: :::::: :::::::::: :::: :::::: :::::: ::::::::: 

rafya, 6. Cebir, 7. Tabii ilimler 
(Fen bö~üğü ile müşterek), 8. Fi
zik, 9. Kimya, 10. Yabancıdil, 11. 

yoklama sorgularının bir suretini 
yoklamaya girmeden biraz önce 
mektebin müdürüne verir • 

( Ardt gelecek) 
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Fransız - ltalyan aıılaşması 
Romada imzalandı 

1 - WWtnf 9 lklndklnan 1~ -

Musolini ve La valin 
gazetecilere sözleri 

... (Bat tarafı ı inci aayıfada) ' Daima, bu hakiktelerden ll:rre!-el c-. tllna 1 ... -.,ifada) 

:6Jıaan nıaltlmata ıöre, Roma· 
hlııalaııan bqlıca vesikalar 

_ .... ıua .. dır: 

Afrikadaki menfaatlerine aid iti-, ıun!an ihtin edecektir: 
)iftarla AYr11pa meselelerinde hü· 1 - Genel ıiyaaanm bqlıca me
kWnetlerinin noktai nazar b~rliii· aeleei hakkında ıörüt birliğini tea· 
n ıöıtere vesikaları imza etmitler- bit eden bir zabıtname. 

Onilmllzde iki türlü mesele vardı: IAzım gelmektedir. Fakat.. ba bilh:ur 

ı F il ltal lıi sa halen yaşamakta oldugumuz za • 
blrlsl ya nız ra~ e yayı a • mana benziyen karışık zamanlarda 
kadar edl)ordu, dlgerl ise, umumi daha geniş bir iş birli.':ıi ve tesanild • 
meselelere, yani, Avrupa ve dünya va- ler aramaktan bizi menetmemelMir • 1

- Franaa ile ltalyanm hatlı· 
hi 'llllı111111 ıiyuet itleri hakkında 
• lloktai nazar üzerinde birlq
~dµJdannı teabit eden bir pro 

dir. 2 - AwatUl'Ja Macariıtan im- ziyetlerlne temu e~ekte ldL 1935 senesi. Franmz • ltalyan an • 

2 
- Avuaturyanm komtuları, 
d lllİraaçdan, yahud halefleri 

dMı_ devletlere birbirlerinin bu • 
L .. ~ riayet edecekleri biri • 

· :ıı dahili itlerine karıtmı • 

8. Muaolini ve B. La.val merke- paratorluiunun variıi olan komtu 
zl AY1'11pa meaelelerinde mütead • devletlere, hududlarma riayet et· 
dicf taraflı bir itilifm lüzuma Ü• mek ve iç itlerine kantmamak i· 
zerinde iki hükametin anlqbim· çin mütekabil bir mukavele ak
da ve kend!leri tarafından kabul tetmeleri hakkında Franaa ve ltal· 
olunan dütüncenin mümkün ol • yanın bir tavıiyeai. 
dulu kadar çabuk bir zamanda a • Bu devletler tunlardır: 

Bay de Jouvenel in sefirllğfnden t 1 d. ·.ı bi ,Jf tl L ,. 
aşma annın ver ı · ı r ~aaı.e e l:f' 

B. de Chembreunun sefirliği zama • 1 ŞI .ıı ö 1 bi ı a rl le ryor. m-, ye r zetcı ve a m 
nrna kadar bu iki grup meselelere 1 1 lk b 1 1 d ·ı ,,_,n 

~ rsa nrı • u an :-•1"~ ar lın.• na• 
gayet bariz seh!)ler dolayısf1e, 1ı-re- kendilerinden be~ledi~ semereleri 
ti haller anmak lbım ~eldiğinl dU-
şOndOk. Genel sa"8Ştarberi sOrUp 
gitmekte olan Fransız • Jtalyan me • 

Ter.dn. 
Rnma. 8 <A A.) - B. T..aw1. Frnn· 

mz • Jtalyan anla~m:ıtann'l1 fMzasm• 
dan so.,ra İtalyan gazetedlerine §ll 

beynatt" brlunmuc:ıtur: lakadar memleketlerin tetkitcna Almanya, Avuıturya, Macariı • 
arzedilmeıinde mutabık kalmıt • tan, Çekoılovakya, Yuıoılavya, 

selc!crfnl hal'e"''-emf~ b~lcar:ak 
yalnnı jte1'e1 mesele'er f'•"rfnde bir 
.anlaşma vflcuda retfrilmf~ olsavdr e
M"'''· yanf -'e""'"'' hfr anla•"'a temfn 
edf1mltt nl.,,ft~'"· nııc.*"1' t,.,.,.tt .. n jl'e • hakkmda bir mukavele !ardır. Lehiıtan ve Romanya. 

B. Musolini ve B. Laval ayni 
Jlh&_,~ larını tavsiye eden bir :zamanda böyle bir itilaf akdine 3-lstiıarl bir antlqma, Fran-
.. '"\Qleol. • • • et• • b • d"X.: aa " ltalya bu antlqma ile, A· 

3 A ıntızaren, nzıy ın ıca ettir ı.. -·•turvaJ'I tehdid eden bidiseler 41id ...... vusturyanın istiklalini leh bütün tedbirleri, bu itiflfm ruhu ·- 1 

pl'a~~ bir vaziyet hu~~sunda 1 dahilinde, beraber tetkik etmeyi vukuu halinde birbirleriyle .iatip.· 
....._ile ltalyanm tevhıdı hare- de kararlqlmnı1lardır. rede bulunmalı teahhüt edecek• 
• ttı..eleri için aktedilen iatip.rl Roma, 7 (A.A.) _ Reuter ana- lerdir. 

..:.._ ....... Şimali Afrrkada bulunan 

.... ~ekit meaelelerini hal için 
Ueıı bir mukavele. 

~~ •eaikalardan 2, 3, 4, üncü· 
g -.1ıare n91rolunacaktır.) 

-.· ..._ AVUlturyanm iatiklilini te
'fta~ için akteditecek miıaka Ro • 
~~&, Lehistan da imza koyacak 

• 
1t.11a, Çekoslovakya, Alman· 
. ~riıtan, Avuaturya, her 
cliierinin taniemiyeti mülki,.e 

riayet ederek dahili itlerine 
ryacaldan hakkındaki mu • 
e imza koyacaklardır. Bu 

q. ardan ayn olarak Muaolini 
'4va1 Tuna bavzaamda bula • 
devletler aruında iktiaadl an· 

f""'!e"ı..• .. _ ~..," yapılma ......... ~ 
-ı-ar vermiılerdir. 
8

11 1'ıühim anlatma hakkında 
..... JDt .. dıfımız sünlerJe dün ıece 

• 
1llıa kadar ıelen ajana haber
i •ıruiyle &f&iıda okuyacak-

lonıa, 8 (A.A.) - Reuter a -
1 bildiriyor: 

J:' raııaa • ltalya anlqmuı Bay 
ll ile Bay Musolini araamda 
·· İnızalanmııtır. 
~7 Lava!, dün alcpm ltalyan 

lll11rar:pleri tarafmdan tere • 
"erilen bir kabul resminde 

Uf, daha ıonra Vatikan dı
itleri bakam Kardinal Pacel· 
laıı.u.r ıurette ziyaret eyledik· 
~ Venedik aar&J'ID& ıel-

• 

~lar Venedik sarayında 
>lrwnide imzalanmıttır• imza 
İı.ıinde Bay Musolini ve Bay 
İıa yanmda bulunan ltalyan· 

B. Suvich, Baron Aloiıi, J. 
~::- Paris büyük elçisi Kont 
ıa..:'ü. dıı itleri bakanlıiı umum 

lerinden B. Buti ve proto-
~ Kont Semıi, F ranaızlar· 

illa büyük elçisi Kont de 

~~ dıt itleri bakanlıiı ıe
ıbı B. Leıer, Afrika •e 
krk itleri müdürleri B. de 
• Quentin, müatetar B. de 
İerre ve 8. elçilik kitib B. • 

, •e B. Lavalin huau.I ka-
"fidürü hazır bulumnaktay· 

'~ •eruiminden -~saat 
· da ınatbuata bir teblii ve-. 
'- Teblll 
,.ır.~ (A.A.) - Stefani ajana 
' ~ tebliii nep-ediyor: 
• ıııoHni, B. La•al Framız • 

18rGpnelerini neticelen
• ._ ._ iki a...ı.ketia 

habirinden: Almanya, Macariatan, Çekoa • 
Zannedildifine alre Frama 1- lonkJa, Y1190slavya, Lehistan ve 

le itaba anlqmumm ana hatJan Romanya bu diplomatik belgeye 
ıunlardır: ittirake davet edilmitlerdir. Fa • 

IWIUatcmlelre r9lnde na•ll kat Almanya ile Macariıtanm ka • 
enlatmı,1ar ? but etmeleri tüphelidir. 

1 - Tunustaki ltalyan tebaaaı 4-Şimal Afrikumda Fransız 
tabiiyeti~n iki nesil için daha mu· • ltalyan müstemleke meaelelerini 
haf aza edilecekleri. halleden bir mukavele. 

2 - ltalyaya, Tibeati' de Madil· Birinci belıe matbuata hemen 
fin timalinde 800 mil kadar ıenit- verilecek ve fakat &bir üç tanesi 
likte bir arazi paıçuı ile, Frwıs daha 10nra netredilecektir. 
~ıımda Babil. mendeb bota- Bqnlula birlikte, iki hüklme • 
zı cıvannda 40 mıl kadar uzun • tin dıtan al~ buı huaual 
ldtta bir arazi verilecek, fakat bu 1 meseleleri h•lrkındald hattı ha • 
IOD araziye Obak limanı dahil · reketini telif eden protokollar da 
olmıyacaktır. bulunacaktır. 

3 - l~Jya, Cibatl l!e .Ad_~iı ~- iMZADAN EVVELKi 

:: =z .r:==~ ıkı uç hın ZlYAFETTE SÖYLENEN 

iMZADAN EVVELKi NUTUKLAR 
. HABERLER Müzakeratm ilk pnil Romada 

Roma, 7 (A.A.) - Bay Lan· 
lin Romada ikametinin ikinci sü· 
nü, iki bükGmet arumda henüz 
kat'ı bir anlaımaJ'I temin edeme
mit olmakla beraber yeni mühim 
terakkiler ıörülmeaine imkin ver· 
mittir. Ansturya istiklalinin mu• 
hafazuı ve Tuna mmtakumm 
ökonomik inkip.fı için prenaip i • 
tibariyle anlqmanın ~imdiden le· 
min edilmit olduğu malGmdur. 
Proje Afrikada Fransız • İtalyan 
ihtil!Elannm hallini derpit etmek· 
tedir. Mütebusıstar bu hususta 
bir anlqmaya Yarmak için çalıı • 
maktadırlar. 

Obür taraftan, ltalya henüz tea· 
bit edilmemif ve fakat her halde 
1925 den enel olmıyacak o!an 
bir mühlet zarfmda, Tunmtaki 1 • 
talyan tebaasının 1896 anlatma• 
lanna ıöre malik olduklan imti • 
yazlarda verdili faydalardan vaz 
ıeçmefi kabul etmektedir. Buna 
kartı Franaa da 1918 anlqmaama 
dönmeli kabul etmektedir. 

Franaız bükUmeti ltalyaya Trab 
luaprp cenubunda ve Tibeati iati
kametin:le - fakat Tebad ıa~üne 
mahreci olmalrımn - ıenit bir 
arazi terkedecektir. 

Franaa, Somalide ımırlarm 1-
talya lehine düzeltilmeıine amade 
bulunmakta ve Eritre ımırlarmın 
uzaması, ltalyanın Habetiatan ih· 
racabnm yolu olan Ciboti timen
diferinin iıletmeaine ittirakinl ko
Ja,.lqtıracaktır. 

Meselenin kantıkhğma ra!men 
bu tekil anlatmanın iki taraf için 
de hakkaniyedi Ye müaaid olduğu 
bnaati mevcud Ye kat'I metinle
rin buaün imza edilmesi beklen
mektedir. 

Anla1111a metinleri ezclimle 

Bay Laval ıerefine verilen ziya • 
fette de, Franaız dıt itleri hakanı 
ile Duçe tarafından nutuklar a&y
lenmitti. Bay Lava! "ff:r iki mem
leketin en büyük iyilikleri ve dün· 
ya aulhumm menfaati için Fran • 
sıa. ltalyan anlapnumı yapmak 
üzere bulunuyoruz.,, demİf Ye 
tunları illve etmittir: 

"Biz büyük bir Gmidin dolma· 
ıma aebeb olduk. Bunu mahvede
cek değiliz. Dünya aulhü temin 
edilmeli ve 1&ilamlqtmlmabdır." 

Bay Muaolini, Bay Lan.lin zi
yaretini ıellmlamıt ve bunu "Fran 
ıız • ltalyan yaklqmumm en açık 
bir delili,, diye tavıif etmiıtir. l· 
talyan siyuetinin batlıca prensip
lerini anlatırken "Orta Anupaya 
ıel!nce, hürmetkar olduiumuz 
doatluklarımm reddetmek mn • 
zuubahia delildir. Avrupanm u • 
muml intizammı ve ıulhunu temin 
edecek bir aurette Tuna bavzaam
daki devletlerden her birinin men
faatini ve ihtiyacım bir ahenk i
çinde bulundurmala çalıtıyoruz,, 
demit ve "Anlqmalarımız Avru· 
pa piskolojik siyaaetine muhalif 
olamu ve olmamalıdır. Hatti 
baı'adıinnız itte bizimle beraber 
çalıtmayı arzu eden diler devlet· 
lere kartı da bir muhalefet ıaster• 
memelidir.,, sözlerini ilave et• 
mittir. 

Maı eşal t evzı 
Tol:irdaf, (Huaust) - Büyük 

Erkinıbarbiye Reiai Marqal F ev· 
zi yanmdaki kimaelerle ıehrimize 
plmif, Mmadlı yolu üzerinde &1• 

ker, zabitler, memurlar, halk ta· 
rafmdan parlak bir tekilde kartı· 
lamnııtır. 

'""' m'"""'"'"1" f1"<.''°'""~~ı lttJ~fl'lr ol • 
d"~ gibi b•no'"''"1"'1< v:o1 .. "Y. Fral'~Z 

- tt~lyp't m~·'"'•'1 """e"f'mf~ nl• 
ftfl. bu "' fl"'"Tf k&rf ht .. ""''lcqna o • 
lm-da. Her iki st11'e~te de kıymetsiz 
bir ı~ yanılmııı lmlunurc'a. 

Banan l~n. hf'm genel l"t~e1e1er U
zerlnde hem de Fransnı • ltalvan me
s•• .. • .. rl ft'1•rln(1e tam bir •"'"•"'ftYll 
vasıl nlmak e'"P'lle fae başladık ft 
banıa da muvaffak olduk. 

Böyle bir nettı-eve nnnak Mn lh· 
1.Rrl çah·m~la.ra lhtfya~ hasıl oldu. 
Bu nazik lhz"rt r.ahıınnal~:r normal 
df.,lnmatlk yona baıııl~,.,. B. 1..anl ile 
benim nnmTZda ve ınnte'1"'1Snlllar a • 
'"'4'1ndakf nznn ve mf1'11m Roma mfl • 
1AkRt1,.n ne tek~,..n1 etti ve tlqnlil da· 
fr~hıde lmP.& edilen Mf\t"'''"'"arla 
nfh'll sureti haTiere mft"rer oldu. 

Bu çallflllalar. pratik ve maddi 
~ıpnalardı. Ve bundan dolayı arzu 
edilen, istenilen neticeleri verclf. 

Tabii olarak bu anlatma, esasen 
her anlqma aibl, ıad istekler arasın· 
da karpbklr. memnuniyet ver!d bir 
atı, verit mukavelesi demektir. ÇOn • 
kU dl p1omasl, fayda ve hikmetini u • 
luslar arasında dostluk ve iş birliği 
lçla ltlnmla m8TUene1erlD luaddl 
atinde mneudfyetfnde deffl, fakat 
aranılıp vtleucla cetlrllmeslııde de • 
terlr. 

Genel veya A vrapal dfyebfleee~· 
mlz sahada ela itUlflar elde ettik. 
imza edilen bu ltilAflarda, muhtemel 
v-ızfyetler kal'JISIDcla. Fransnı • ltal • 
yan mfişterek hattı hareketini tesbft 
ettik ki, ba ~ m.flhlmdir. hd 11Ja a· 
rasıncla hattı hareket tnyh ec!en hu 
anla~anm ehemmiyeti ~ok geniştir. 

Ge.,,el m«eleler llzerln"~td Fran -
9•K • İtalyan anlaqıalan hl~ kimse · 
nln aleyhine d~ldlr ve ba anlllc:ırn~ 
ilin" Avrapa llayatmm nfukalnnı kı • 
saltmak fr.ln deıttl bf1Akl8 .:enl~let • 
mek ve '=°k UZT''I ~m7'nd1tnberl 111us. 
lan dUımıU, old"~ Umfttrtz vaziyet
ten kurtarm,.lc l~n yaprlmrşbr. 

Nfhıal bevanafY!rt ruhu dıı l!IPrfltffr. 
~l"'"I bf•e 1~"mn "1"" ıırev. kP'"'flf,..f..f 
mffbale"'Jllı bil" ıdkhlnllJC.fn dalma tev. 
lld ettlfl tehlikeden kurtarmakttr. 
.. ,. .. _,.v nl""' ve ftriwl( vıl"'' .. -k ha111 • 
1'a bir ıı-ev kalmadı diye dfüdhtmeme· 
llvlz. BflAlds, r111eı'"1"11 ve hunlann 
menfaatleri"lln tı\Mf 1'1kf•~'i'e he111 
Phenk olaM'mek 1..fn 4'~1tı~ .. .1A 
"alm'l tenmlye e~llmeve lhtivaeı va.r
dtr. Dostluk, "l!)lomatfk protokoUar
ıta M"lmya hali"'"" lr•'ftU\m'"1'· ,.,.,l{t 
Ja .. -.._ YR--'·".,.· Bu • ..anh '"" .. te
nle bfr "'e"'•"f vetf" Ve R(lft ~efft Pe • 
rfrl'en bfiyUk lmff""l''"rm teerfibe • 
ııııfnl :vRftVAft '""""'"'·etlerimiz arasın· 
da rn1c do"" '•"laydtr. 

Bav Lava1 söv1üvo" 
Beyanatnnr bitirmeden önce, bay 

Lava1fn a~k zeklgma praftk ve r,e • 
niş fikrine ve mUkemmel mün.kere 
usullerine karsr olan havranh~mı 
tebarUz ettirmek isterim. Bay T.aval 
ile mUnakaıııa aynca bir zevktir. Zan

nedfvorum kf anmYtd" ttah~ ~m .. !f\· 
ti de mevcuttur. r.n.,kn mftca~e'e ''" 
"'e'"lnfq olRn ırenrlil(lerf ... rz ,..,. ......... 

bir m"on~""t T:trdrr. <'fınka ms-ttu • 
hnınn•Aıı 1-1""'-'..f.,e ~-.,; .. t!'I ~-.,-1 
tecrf11"1e,.le M"" tt7'; -"' ._,...,.1. ,,._ .. .,. 
ne kRM""'if "'"'""' f<-"ff "'°'"""" Mr 
~elrf1~t,.n -'tırln " "''""'"""., ,.. 
1f1•"11uı1'-f1c!\f1•n ı-1 pAıon bir teli • 
mili JU1)ı bulunmaktadır. 

•- Bacıladr~mız mür."'•ıo .. P'"r, 
mO'.'lhet neticelere vamn~tır. f nt+·ın 
hayale n~,a,..ı.dım, çilnkO anlaşma • 
lar imza edildL 

Afrika meseleleri hakkmad fmı'A • 
ladrfrmnı mukaveleler Adilanedir. (!. 
mld ederim kl, hUsnU suretle tela.itki 
,,]anacaktır. B. Musolini ve ben. (Ok 
zamandanberi geriye bır.ı!nlan me • 
selelerin hal ıuretleriııl aramakta ar 
nı anlae(ma zihniyetiyle hare!<et ettfk. 
Ne B. MU9011nl ne de ben esa.~lı DH'1\• 

futlerden "f~ bir teY fe~a etmedfk • 
Fakat diğer tnrnftan iki h6k·~me· 

tin IOzamlu tefriki mesaisine engel 
olan manileri ortadan kaldırdık. 

Bundan böyle. hl~ bir gizli fikir, 
dtmeden mUte!<abfl emniyet havası 

fctnde. A vrupada niza mm devammı 

lstlyen biitUn hi!kGmetlerin ehemmi· 
yet Yerdikleri biltnn mesele'erl tefMlc 
edebl1lriz. Merke7.t Avnıpa"a tıı•·ib 
oJnnaCJtk siyasa h"ldonda ~6rC~e • 
lerlmfzf a1'enklecıtfrme-1'e muvafr- k 
t>ldnk. Bu 11uıJ1"ta ı ... -. nl"""" '"" • 
la!'lllai. en ehem,..•~etll dl plomatlk tel• 1 

plerden ayılabillr. 

Kararla.C!'dıJrmız ııriyuR • .,,,. "'"'· 
senin aleyhine d~ldl r. BflAkf9 'MJ • 
ttln hQk6met!er, yalnrz barrşm trl • 
ıdnf amae tutan hu ı~ f~tfrnk e"'e • 
bl11rler. Kuvvetle ümid ederi• k,i. f· 
zlin bu dafttimfz herl(efl uaıfnutı• 
lllsnfl telakttf olon,.cak ve hu r1 .. -. • 

man hııtlrak suretl'e a1ıl.kndRr f-"'·ll· 
metler. barrMever ofdr-1·'1\nm filirat
la göstermlf olaeaklıtrd'!'. 

Dizim mUzakenleriml~ f .. ttr:-!c 
mesaileri ·barr.m1 vff;;;!yesf f ..f n elTf'fft 
nlan1ar ara.onntfa nek P.'f're1dl olı.n va· 
km 11tı111'11'1aYJ knlayla<1tmlC'fllkf'• Tiu 
suretledir ki, 9rittmek f-.ter'f.T.fmfz ıırf • 
yasanm lnkl,af l"ln l~Z'm "'" ..,.rt o
lan "UkGnun meydana geldi~inf gö • 
rece~z. 

işte. Roma mflm.l(e1"f''•rl. iyi 1-lr 
IQll'ette neticelenmiş holnn1wnr. Pe!I. 
ltalyanm fmzasmm yaaına bfiyftk t.11" 
mem'lnnlyetle Fransanm fmzumı 

koydnıa. 

Filhakika, it tamamlanmış d~il • 
dlr. ÇUnkU. harlf işi azim ve R~ır 
ister. Ben Romava ftmftle geldim. \'o 
tıimdi ltillfımnı bir hakikat olmuı • 
tur.,, 

B. Lbal. B.Mu.-.n1fnfn ve eoaY·~:\ 
arkaclqlan B. Snvlch Te Pnron A ln
_.nln anla~a lcfne yaptık1an ynr • 
dmn kavdettikten tııol'l'a •eyanatına 
p suretle devam etmftıntr: 

•- B. Maeollnl ile yaptr/!nn ilk 
mtllAkattan sonra, blribfrimlzf nnla • 
dıfrmız vakit, iki memleket nraııırn • 
dakl do.ttluihl ve devamlı ve k11vvP.t • 
11 bf.. rurette ~rki~tirmemlz llzım 
ge!~f.ıı.Jne kail oldum. 

R. Musolinlye karşı olan lıavnrı .. 
lıiımı söylemeden Romayı terketre~ 
istemem. Bütilıt hu tt.erler~e ha" 1'•u-
8ollnirdn kuvvetli phsfyetl gözük • 
mektecllr. 

Arar,.ıda bir !l~rt·"•tf do.Jr.m,...-• .. r. 
Ben ha Pıemnaff..f FrRn!l!1Z • f t~ 1 • 

van dl\C'ltl"~"""" M'r.lftetine koym:ık • 

Edirne imamırın sa11ğı 
Edime, 8 (A.A.) - YıPırmı 

camii imamı r.r.stem Yılmaz Fr.-ka 
ve Halkevi reisi i!e birçok halk ö
nün:!e aanğı ile fes'ni ata~k ta:>• 
kıa ciymişt·r. Sarı"'mı a•an in:am 
Rüıte:'ll. ılin v~ clün•a i~•eri cihi 
din vı dünya ıiJinitleri de apı • 
dı;. clt-miıtir. 
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Yeni çıktı 
"' .d Dün ve yarm 

il Tercfune kUlllyatı 
Sayı zı 

M. Virjil Rouel 
Galib Kemalf Söylcmezoğlu 

flükümduı Millet 

c..a•ı ....... . ,.,,,.-.. .. ...... 

Jstanbul . 1935 

Fiah 50 Kurut 
Dağıtma yeri: V AKIT Matbaası 

.. 
Denizyolları 
iŞLETMESa 

Aoentelen Karaköy • Köprübaş. 
f'el.42362 - Sirlrecı Mühürdur.:ı.dr 

rl:ı.n Telefon 22740 S 

Ayvalık Yolu 
BANDJRMA vapuru 9 ikin -

cikanunun ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da Ayvalığa kada1'. 

"84,, 

Mersin Yolu 
ı ANAFARTA vapuru 10 

lkincikanun PERŞEMBE gü • 
nü 11 de Sirkeciden kalkacak 
gidişte İzmir, Antalya, Alanya, 
Anamur, Mersin, Payasa dö -
nüıte ilaıeten Taıucu, Çanak -
kale, Geliboluya uğrayacaktır. 

"82,, 

Bartın Yolu 

Tl:.:J Q K iVE 

llRAAT 
BANt<ASi 

• 

MERSiN vapuru 9 lkincika -
nun ÇARŞAMBA günü saat 19-
da Sirkeciden kalkacak. Gi
diıte Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Amasra, Kurucaşile, Cideye. 
Dönüıte yalnız Kurucatile ve 
Amasraya uğramıyacaktır (81) 

Karabiga Yolu 
ANTALYA vapuru 9 lkinci

kanun ÇARŞAMBA saat 20 
de Tophane rıhbmından kalka
cak gidişte Tekirdağ, Mürefte, 
Şarköy, Karabiğaya uğraya • 
cak.. Dönüşte yalnız Şarköye 
uğramıyacakhr. (80) 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

3ı1ı1935 vaziyeti 
AKTiF PASjF 

Trazbon Yolu 

"'••• : 
~'.~k~~,~~~ .. ~~.'-~~.~~~ .. ~.~:~~~.:.~~~ 1 ~ ı:·;;~:~~;· _:_ 
Uf:ı.ıdık ....................................... ,, 646.472. 35 

Dahlldekl Muhabirler: 

Alun: ~:ı.tr !\~ . .......... 1.788·024~ L 2.515.004.-
Tür.. !ırası ............................. ~,, .192325.57 

H•rlçtekl Muhabirler : 
\lun. Sarı kilogram 3.807· 042 i 5.354.921 02 
4,ltını tah\.ilı kabil Serbest döyizlcı [ilJ 308 54451 

Heztne Tahvilleri : 

Lira 

28 508 634.35 

2 707.329 57 

Sermaye ......................................................... .. 
Jhtivat akçesi · ......................................................... . 

T edawUlcfekl Banknotları 

Deruhte edilen evrak ı nıktiyc ır~ l S8 748563 -
Kanunnn 6 ve 8 inci madde· 
Jeriııe tevfi~an vaki tetliyıı 982.3.278-

Deruhte edilen eVTallı nal\tiyt 
bakıyesi ..... .. .. ........ .............. 148 9:?~ 28;-i -

Lire 
15.000000 -

663.91490 

I 8 663 465 53 Karşılığı tamamen ıltln olaralt 
tedavüle vazeJllcn .. ... . . . . .. ~L. J 5 688.000. - 164 6 I 3 285 -

CÜMHURIYET vapuru 10 
lkincikanun PERŞEMBE cıaat 
20 de Galata rıhtımından kal -
kacak gidifde Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönüşde bunlara ili • 
veten Pazar, Polothaneye uğra
yacaktır. (83) 

ı )eruhte edil tn ~vnlcı naktiyc 
ı< arşı lığı 

Kanunun ô \e 8 ınc mad· 
delerine ıev!ikan vaki tedipı 

Türk Lirası Mevduatı : 
1-158.748 563.- 1 •: 
.. 9.823 278.- 148 92.5.285- ~::~:;;z :::::::::::::::::::::~::::::: 19

.
262 

BB2.? 19 262 882.75 

----------------~~~--·• Senedat Cüzdanı: 
Hazıne bonoları ············ ............ ; L. 3.734.262 60 
ficarr senetkr .......... · ........... , ,. 9;, l ti. 5.1'5 70 

Esham ve Ta hvllat üzdanı ~ 

lmroz Yolu 
ASYA vapuru 10 ikinciki -

nun PERŞEMBE günü saat 16 esbam J Deruhte- edılrn c:na· 

da Tophane rıhtımından kalka· \'t' f kı nakriye k:ı.rşılıgı .. 27.782 :l94 72 
cak Tekirdağ, Gelibolu, Lapsc· ıah\.il4t [ itibari kıymetle J 
ki, Çanakkale, lmroza, dönütte ı~ shım H Tahvil!t ................... .. 4 8t O ; 60 411 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 

ilaveten Şarköye uğrayacak. Altın 'e dö,iz üzerır.e a'·•ns ~ ." 25.406 54 
Tekirdag"'ına ug-ramıyacaktır. T h · ı.. .. · "'42 "'lfi ıo a vı cıt uzenne avans ,, .. 1 

--••11&mı--1ı11m-•(7•711>_ii Hissedarlar················ ..................................... . 
muhtelif 

Yek On 

Döviz Mevduah: 
Vadcsız .............. ~ .............. I 1 J :;04,590 3' 
Vadclı ............................. .54f.l51 !H 1204574168! 

13050.81830 Vluhtellt .................................................. - ...... 4911805073 

~2 64~.J 55 ı 8 j 
567 92264 

4500000 -

ll 1:-47 263 891 
2oOı0·.t~ Yek On 260.703.874 46 

2 mart 1933 tarihinden itibaren. 
Fatih Karagümriik tramvay 

durağı, No. 4 ' 
Iskonto haddi yüzde S 1·2 - Altın Uzc rine avans yUzde 4 1·2 

D ~r~~: X!!~JI i 
SAFO 

Alfons Dod:? - Haydar Rifat 
100 Kr, 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - l. H. AlitaD 

100 Kr~ ----
'76 klJ 

Devlet ve ıhtiliil 
Lenin - Haydar Rif at 

'73 krt 

Sosgaliam 
K. Xantsky - Sabiha Zekeriy• 

'75 kf1 

j. Rasın Külliyatı 
Ahmet Reşit - H.Na:tım 

'75 kf1 ·---------- r..--------
lşçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 klJ ·---------- ---------
Rulıi hayatta llişuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 k"' 
·-----~---= -------

Is/ eha.na doğru 
Piyer Loti - 1. H. Aliıan 

100 KJ"J 

• -)-. ~R:!!""a-s~in- Külliyatı l 
Ahmet Reşit - H. Nazım 

'73 krş 

=---==---~ 
Gorio Baba 

Balzak - Haydar Rif at 
100 Kl'f 

•---------- ------'"I! 

Deliliğin piskolo iisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

30 kl'f •------r.:: ------ır 

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - Sami z. Süreyy• 

'75 krt 
ı•-------- -.-------

Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

~krt 

--~·~---
/. Rasin Külliyatı 111 

Ahmet Reşit - H. Nazım 
'13~ 

---------... ~--------# 
Samimi saadet 

T o Is toy - 1. H. Alit· 
60 kl'I 

istatistik 
Andreleı - Huphi Nuri 

10 krt 

Çocuk düşürtenler 
H. G. Menusier 1. F. Raainı 

60 krt ·---------- ---------
·---~---... --~---l lim ve Felsefe 

Moris Silk - Hilmi Ziya 
30 kunış '------

Cemiyetin Asılları 
Frederik Engelı - MuhiddİJ' 

100 kuruş 

Dağıtma Yeri: 
V AKIT MatbaaS1 

c 
1c 

e 
e 



Y edikule cad. 

,, 

Ahşap iki ev 

~=~~~LS:::!!!!!!ı"'!'!!!!~!!'!"'"""'!'!!!!!!!!!!!"'!!!!"!!!"'!!!!!!!!!!!"""'--~1!!!!!!!'!!!!!!'!'!""!'!!"!"!'~--~!.!!'!!!!!'_'!'!'!!!L!!'!!'!!'!'!!!!!!!!!'!"!!!~~'!"!!!!~~~~"!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!~~ .... ----ıı!~~'!"9"!'1-~~--11 - KURUN 9 lkincikanun 193;) -
.,,.. mı ıııınmmu 

nı A "i(·"·B'.""Al Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
i = Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cinsi · Hissesi Hisseye göre mu• 

1 . Ankarada A K B A kitap 
9 

No. sı No. 11 hammen kıymeti 
e\'u~in b' · K nk H h E k' H 

1 
b' ırınci §ubesi modern 266 Galata ema eş avyar nru içi s ı 8 - 10 avyar ham içinde kargir 51/ 56 5465 T.L. 
kır tekilde Maarif Vekaleti Yeni 33 - 33 altı oda ve bir dolap 
k~rıııtnda açılmıştır. AK B A 1014 ,, Beyazıd Gümüş Halkalı ve Yenişehir 2 -14 Kargir mağaza ve han 19 24 8180 
rn a, evleri her dilde kitap, I 2891 Büyükdere Büyükdere Fıstıklı 35 Arsa metresi 29 Tamamı 58 
ecnıua, gazete ihtiyaçlarına 3880 lstanıbul Sürüri Necip Bey 6 • 8 Arsa metresi 208,50 1040 

Ceye. i!1 " k' P vermektedirler. Gerek~ Mahmutpaşa 
ıta.n.Iar k k · · · = 4007 Y d'k l ~ ınızı, gere ırtasıyenızı !iğ e ı u e 
~u ~ k cuz olarak A K B A kitap 5 4032 Beşi taş 
e~Ierinden tedarik edebilirai· 4186 İstanbul 

Kürkçü başı 
Sinan paşa 
Çelebioğlu 

Taş iskelesi ve Tuğla sokakları 
Balıkpa.ıarı 

2-4 
7-9 

41 
Kargir dü.1.ckan ve ahşap baraka 
Kargir mağaza 

150/ 240 2340 
3 5 593 

80 1120 5280 

,, 
,, 
" 

Muhiddin 
llıı. Devlet Matbaaaı kitapları Balıkpazarı 
~e \/AKIT in neşriyatının An· 1109 Kasımpafa Cinderesi 17 - 19 - 21 

23 - 25 
Sebze bahçesi ve oda 
No. 1493 

1/ 3 667 ,, 
taa.tada satış yeri A K B A ki· 
ı\ıtı evleridir. 1327 Boğaziçi Yenimahalle Pazarbaşı ve Fıçıcı 124 - 1 Ahşap hane ve dükkan 1 2 900 

328 
" 

8 .. A Merkezi Telefon 3137 
İ~~ §Ube ,, 1761 

1445 Beyoğlu Yeniıehir Kaya 131 Ahşap hane 
" ,, 

' ~ !Ube: Saman Pazarı ... 

~ :;:n::::~=~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ 
3880 numaralısı nakten 266 - 1014 - 4185 numaralıları kapalı zarfla ve diğerleri açık arttırma suretile 

edilecektir. Fazla tafsilat Galatada Kredilyone binasm~aki satış komisyonundan alınır. "8729" 
15.1.1935 tarihinde ihale 

1 . ~ 

if Diş Dokto/. H 
~ Hüsnü Mustafa H 
~ lst. Aksaray Valide cami ;! 

Maarif Vekiletinden: 
Orta Tedrisat Muallimliği Vasıflarını 

1 lstanbul E:cledi).esı ilanlar. ı 
--:--------~----~-1 - tlk mektepler için 100 adety~zı tahtası pazarlıkla yaptırıla • 

caktır. 
:ı k d ·ı :::··=: arşısın a ~ 2 Bu t ht I b h · · h · f ..::,~::::::::m:::::H::m~m::::-.. -::::::::::m::i Haiz, yüksek tahsilini bitirmiş olanlarla muallim muavinliği ehliyet· - .a a. arın e erın.m .~a ~·~ iatı s.ekiz liradır. 

I< U R U N 
'11 namesi bulunanlar ve lise, beş ve altı senelik muallim mektepleri me~ . 3 -. Bu ışe aıt şartnamenın orn egı bede1sız olarak İstanbul Bele • 
r: zunlarmdan 2624 sayılı kanuna göre aıftğıdaki yarılı münhallere mu- dıyesı Levazım Müdürlüğünden alınır. 

alHm tayin olunacaktır. Ankarada. olanların doğrudan doğruya veka · 4 - Yazı tah~a.larının _?ü.munesi. Maarif deposunda görülebilir. 
~ GUndellk, Siyası Gazete 

buı Ankara caddeııt, ( V AKIT) yurdu 
TELEFON NUMA.BALARJı 

Yazı ~ler.I teıetoou: 24S711 

lete, diğer vilayetlerde bulunanların ise vilayetlere istida ve tasdikH . ~.-.. Pazarlık ıçın 19 Kanunusanı 1935 tarihine müsadif cumarte • 
fitlerile müracaatları gerektir. "22,, 11 g.un~ saat on. beşte 2490 No. lu artırma ve eksiltme kanununun 

17 ıncı maddesı hükm\jne göre 60 liralık muvakkat teminat ile be • 
raber İstanbul belediyesinin daimi encümene müracaat edilmelidir. 

1' İdare telefonu : US70 
~tra.f adresi: I.etanbul - (VAKiT) 

P011ta kutUIU NO.· M 
&BONE BEDELLERh 

TUrkJye 
lC-00 Kr. 

Ecnebi 
Z:700 tl.r. 

750 • 1150 • 
&00 • 800 
lGO SOO • 

iLAN UORETLERJ ı 
~llr1 UA.nlarm UAn ıaayıfalarmda san
ın,_ 30 kuru§tan ba§lar. nk ııayıfada 2150 
-~ kadar çıkar. 
a 9tı.yt1k, fazla. devamlı U!n •erenlere alt 
hı tenziıat vardtr • 

lteatmu ua.nıarm blr satırı ıo lrurugtur. 
e:nçUK ILANt.A.R: 

GG 8tr defası 30, lk1 dc•a.ın ıso. Oç detuı 6:1, 
() tt def&n 73 ve on defam 100 ku.ru§tur. 
ç aylık UAn verenlerttı bir defası mecca· 

ı~Cllr. Dört ısa.tın geçen ua.nıarm fazla 
......_ ile.tttıan be~ kuru§tan beav.p edlllr 

Bursa lisesi 
Kars 
Kayseri 
Sıvas 

Sıvas 

Denizli 
Malatya 
Yozgat 
Adapazarı O. M. 
AkJehir O. M. 
Artvin O. M. 

Almanca 
Yurt - Tarih • coğ 
Fransızca 

,, 
İngilizce 
Fizik - kimya 
Musiki 
Fransızca 

lngilizce 
Fransızca 

Tabiiye 
Fransızca 

Tabiiye 
Riyaziye 
Fransızca 

Fransızca 

10 
20 

6 
13 

18 
12 
6 

10 

13 
22 
19 
18 

18 
18 
18 
18 

(41) 
............................... ~························································· .. 

Hopa ikmal mektebı . Fransızca 14 
lnegöl O. M. Fransızca 12 
lıkilip ikmal Mektebi Türkçe 13 
lzmit O. M. Riyaziye 15 
Kastamoni kız O. M. Fransızca 18 
Karaman ikmal Mektebi Fransızca 17 
MuğlaO.M. Fransızca 22 
Osmaniye ikmal mektebi Fransızca 13 
Silifke O. M. Tarih - Coğrafya 21 
Şebinkarahisar Fransızca 18 
Van O. M. Fransızca 13 
Akhisar ikmal mektebi Fransızca 25 
Edirne Kız Muallim M. Riyaziye 21 

Ayvalık ikmal mektebi 
Ayvalık İkmal mektebi 
Ayvalık ikmal mektebi 
Bergama ikmal mektebi 
Düzce ikmal mektebi 
Gümüşhane O. M. Fransızca 13 Sıvaı Erkek muallim M. ,, 9 

!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~=~=========~ (21 İkincl Teırln 193' sayımızdan beri ııürüyor.).~~===========~=~~======!!!!!!!=~=!!!!9 

Öz Türkçe Karşılıklar 

ınaz, 3. Yüklenilmez. \ 3. Şimdiki (Sabık zıddı) 4. Ula -
L&.yüsel, Sorgusuz, sorulmaz. şan, 5. Ulaşık, 6. Yeni (Sabık zıd-
Labiı, ı. Giyen, 2. Giyimli, 3. dı). 

Giyinmiş, 4. Giymiş, 5. Giynik, Lahik olmak, 1. Ulaşmak, 2. 
giyinik. Yitmek (Daha çok ilhak etmek 

Laciverd, 1. Gök baraz, 2. Koyu man.) 
mavi, 3. Şamşa, 4. Zenger. Lahika, 1. Ek (Gramer ıstılahı 

Lades, 1. Cedeş, 2. Oç, 3. Ye • olarak kabul edilmiştir: Suffixe 
'dcç. = sonek prefixe = önek), 2. Ek-

Lades kemiği, 1. Oceş kemjği, leme, 3. Katkı, 4. Takı. 
2. Uçurcak kemiği. Lahime, 1. Etçil, etsek, 2. Et 

Laf, 1. Atıp tutma, 2.. Boş söz, yiyen. 
saçına, 3. Konuşma, 4. Lakırdr, 5. Lahm (Lahim), Et. 
Sav, 6. Söz. Lalın (Lahin), 1. Ağız, 2. Güğ, 

Lafügüzaf, 1. O şek, 2. saçma 3. Ir, 4. Irlama, 5. Irlayrş, 6. Otüş, 
~apan. 7. Yır, yırlama. 

Laf zen, (Lafzan), 1. Ağzı kala- Lahd (Lahid) 1. Kuytak, 2. Sin, 
balık, 2. Aatak, 3. Cırlak, 4. Çal - 3. Sin sapması. 
çene, 5. Dilcen, G. Delemenli, 7. Lahut, Bavagir (Lahuti mevcu-
Gcveze, 8. Savruk, 9. Söyleğen, dat man.). 
10 Sözçen, 11. Yanşak. Lahza, 1. Göz açıp kapayınca, 

Lafzen, Sözce, sözde. 2. Kıpma. 
Liifz belafz, Sözü, sözüne. Lain,, 1. Koğulmuş, 2. Prrtak 
Lafzı murad, Söz olsun diye. (Şeytan man.). 
Lagar, 1. Alız, 2. Arık, 3. Etsiz, LB.kab, 1. Angı, 2. Koşum at, 3. 

4. Gicik. Kuşam ad, 4. San. 
Lağv, 1. Atlama, 2. Boş söz, 3. Lakab koymak, 1. Ayaknıak, 

ÇUrük, 4. Saçma, 5. Yanılma. eyenıek, 2. Koşmak. 
Lağvetmek, 1. Bozmak, 2. Çr - Lakaycl, 1. Bakmaz, 2. tlişiksiz. 

karmak, 3. Kaldll'mak. Lakaydi, Üykü. 
Lağzide, 1. Kaymış, 2. Sürç - Lakaydi göstermek, 1. Baştan 

lnü!). atmak, baştan savmak, 2. Savs:ak-
Lağzidepa, Ayağı sürçmüş. lamak, 3. U yguşmak, 4. Yan çal • 

lağzide olmak, 1. Büdürmek, 2. mak, yan çizmek. 
kaymak, 3. Sürçmek. Lakin, 1. Ancak, 2. şu· var ki, 

Lağziş, 1. Kayma, 2. Kayış, 3. 3. Yalnız, 4. Yene. 
Sürçme. Laklakıyat, 1. Boş lakırdılar, 2. 

Lahik, 1. Birleşen, 2. Katılan, Saçma sapan sözler, 3. Sanga • 
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Öz Türkçe karşılıklat 

vuk. 
Lal (Epkem man.) 1. Bilenğ, 

2. Dilsiz, 3. Epsem. 
Lal olmak, 1. Dili tutulmak, 2. 

Epsem kalmak, 3. Sumsayınak, 4. 
Şaşa kalmak. 

Lal (Renk man.), Al 
Lala, Atage. 
Lale (Zencir man.) 1. Buka, 

bukağı, 2. Sıkrk. 
Lamba, 1. Çıralık, 2. Işılgı, 3. 

Yağdaş. 
Lamise, 1. Değme, 2. Dokun • 

ma, 3. Duynak, 4. Elleme, elle 
tutma. 

Lanet, 1. İlenç 2. Kargak, 3. 
Kargıma, 4. Kargış, garg1ş. 

Lanet almak, Kargalmak. 
Lanet etmek, 1. Alkamak, ar -

kamak, 2. Kakışlamak, 3. Kara -
mak, 4. Kargamak, 5. Kargımak, 
6. Kargrşlamak, 7. Söğınek, söv -
mek. 

Lasık, 1. Yapı!5an, 2. Yapışık, 

3. Yapışkan. 
Laşe, 1. Cendek, 2. Oli.ik,3. 0-

lümdük. 
• Latif, 1. Anıl, anul (Mutedil, 
mülayim, halim man.) 2.Binzet. 
3. Gökçe, 4. Gökçek, 5. Güzel, 6. 
Seviğliğ, 7. Yah!5ı, 8. Yalabuk, 9. 
Yumşak. 

Latife, ı. Alay, 2. Şaka. 
Latifeci, Latifegu, 1. Alaycı, 

2. Horfatacı, 3. Şakacı. 
Latife etmek, 1. Alay etmek, 2. 

Sataşmak, 3. Şakalaşmak. 
Latme, 1. Dipçik, 2. Tekme, 3. 

Tepme. 
Laübali, 1. Aldırışsız, 2. Aldır

maz, 3. Çekinmez, 4. Kayırmaz, 5. 
Sayg1sız, 6. Sırnaşık. 

Laübali olmak, 1. Sırnaşmak, 
2. Yüz göz olmak. 

Laübaliyane, Senli benli (Ko -
nuşma hakkında). 

Lavabo, Yunak. 
Layık, 1. Değer, (Sıfat olarak), 

· 2. Değerli (Kıymetli man.) 3. Dü
şer, 4. Genez, 5. Gerek, 6. Uygun, 
7. Yakışan, 8. Yakışık 9. Yaraşlr, 
10. Yaraşır, 11. Yerinde. 
Layık görmek, 1. Değer vermek, 

2. Yakıştırmak, 3. Yaraştırmak. 
Layığını vermek, Oteınek 
Layıkiyle 1. Enikonu, 2. Yonat-

ça. 
Layık olmak, 1. Değmek, 2. Ge

rek olmak, 3. Uymak, 4. Yakışık 
almak, !5. Yakışmak, 6. Yaraşmak. 

Lazım, 1. Gerek, 2. Grekli, ke • 
rekli, 3. Gereklik, 4. Kılarlrk. 
Lazım olmak, 1. Gerekmek, 2. 

Gerek olmak 
La~ımlık, 1. Oturak, 2. SHinç. 
Lebaleb~ 1. Ağız ağıza, 2. Ağ~ 

zmadek, ·ağzınadeğin, 3. Dolu, 
dopdolu, 4. Silme. 

Lef, (fedilmek), 1. Sarılmak 

sarmalamak, 
Lefyetmek, 1. Bağlamak (Asıl 

rapt ve bendetmek man.) 2. Dev· 
şirmek, <leYşirip toplamak, 3. Dür-
mek. 4. İliştirmek (Daha ÇOK 
rapetmek man.) 5. Sokmak, 6. 
Sarmak. 
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Yeni Eserler 1 Yeni teşebbüs'er 
"VAK/1,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıgacakiır 

Eski Yunan ve Roma klasiklerinden dilimize çevrilerek 
Dün ve Y mın kolleksiyonumuzda 1935 yılında basılacak us
ta örgütlerden baş!ıcalarmı aşc- ğıda yazıyoruz. Bunlardan bir 
kaçı yakında basılıp çıkıyor. Ö . ..:kiler de amklanmaktadır: 

1 - Ovid Aktay 

_Evripides: Media Nurullah Ata 
2 Seneka: Medea ç 
3 - Aristot 
4 - Heredot 
5 - Aristof an 
6 - Seneka 
7- Homer 
8 -Plütark: Liküry 

Solon 
9 - Ksenofon: Lasedemon · 

yalılar cumhuriyeti 
Atinahlar cumhuriyeti 

Ksenosfon: Ajesilas 
lO - Plütark: 

11 - Plütark: 

,, 
Uarius 
Silla 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 
Peyami Safa 
Bürhan Omid 
Şair A.. Hamdi 

Haydar Rifat 

Haydar Rifat 

DUn ve Yann 

Tercllme kWllyatı 

Sayı ZO 

Friedrick Engels 
Muhiddin 

l ı Ce roj]" etin Asılları 

GUt'tf•WATIAA 
IC'Uf~U.~ 

bta ııhuJ - 19:U 

Fiatl 100 Kuru' 

Dağıtma yeri: Vakit Matbaası 

12 - Plütark: Büyük lakender 
13 - Plütark: Sezar 

Briitüs 
14 - Plütark: Antuan 

Pompe 

Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde öğ . 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 
kadar tstanbulda Divanyolunda 

f Devlet Demir yolları ilanları J 
Samsun - Sıvas kısmına mahsus 

% 60 Ye Bandırma • Manisa luımıoa mahsns % 50 tenzilatlı 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 
. ı " . . ·.:.. 1 

~..i.-;ı~·· '~ ·.- ' .... . 

1 
(118) numaralı hususi kabinesin
de hastalarım kabul eder. Mua
yenehane ve ev telef onu 22398. 
Kışlık telefon 22519. 

31 Mart 1935 sonuna kadar devam edilecektir. ( 57) ............................... 
Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Kiralık Daireler Göz Hekjmi 

Dr. Şükrü Ertan 18. ci 1 ertip 3. cü Çekiş 11. 2. ci kanun 1935' 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Posta ve Adliye bina ... ma en yakın yerde Ankara caddesin

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara~ hekim· 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

Babıafı. Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir .• 

Sahibi: ASIM US 
.. V AKIT idare evine müracaat - Netriyat mücliirüı REFiK AHMET 

V AKIT Matbaası - lstanbul 
Belediye Sular idaresinden: 

Kış dolayısiyle ıu saatlerinin dondan kırılmaması için tedbit . . ~ . . .. . -' - , . .. 

Öz türkçe karıılrklar 

Leffett:rmek, Sarlatmak, sar - ı 2. lşık saçmak, 3. Parlamak, 4. 
matmak, sarrtmak. Sağılmak. 

Leh, 1. İçin (Filanın lehinde= Lemean, (etmek), 1. Balkımak, 
filan için) 2. Yan. 2. Çakmak, 3. Işılmak, rşlamak, 4. 

Lehinde bulunmak, Lehtarlık Işıldamak, ışık vermek, 5. Panl • 
etmek, 1. Arkalamak, arka olmak, 
2. Yana olmak, 3. Yan çıkmak. 

Le!1çe, 1. Ağrz, 2. Söyleyiş, 3. 
Yordam. 

Lehip, 1. Alev, leke, 2. Alaz, 3. 
Ateş, 4. Issı, 5. Ot yalını, 6. Sıcak
lık 7. Yalrm, 8. Yalın. 

Lehv, 1. Boş iş, 2. Eğlence, 3. 
Oyun. 

Leim, 1. Alçak, 2. A~ağı 3. Kar 
gr~ 1 ık, 4. Kötü, 5. Y atlu kişi. 

Leke,, 1. Benek, 2. Börçek (Be
n ek man.) 3. Çil (Yüzdeki leke.) 
4. Damla izi, iz, 5. Kikir, 6. Leke, 
7. ~ak (Meneviş, kusur, ayp man.) 
8. Yağrr, yağnır (Kusur, ayp 
m:ın.) 

Lekeleınek, 1. Benek1emek, 2. 
Çn ~urmak, çasnrmak (iftira et -
rnck man.) 3. Çamur srvamak, 4. 
Lekelemek. 

Lekeli, 1. Benekli, 2. Çenel, 3. 
Ci1 li, 4. Kirli, 5. Lekel', 6. Pis, 7. 
Yr~rrlı. 

T .ekesiz, 1. Anğ, 2. An duru, 3. 
J{; ı'Siz, 4. Lekesiz. 

Lekeli hümma, Sökel. 
Lem'a 1. Balk, balkı, balkır, 

brı lkıs, halkız, 2. Ildır, ıldrn, 3. Pa· 
rıltr. 4. Parlama. panl<lama. 

T .em'"' ·l:ı.r, 1. Calt, 2. Parlak, 3. 
Yala bak. 

Lem'apa9 ol~ak, 1. Balkım~ 
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damak, parlamak, 6. Y alabnnak, 
7. Yıldıramak, ıldıramak • 

Lemean ettirmek, Y a.şnatmak. 
Lemha, 1. Bakış (Bir -) 2. Göz 

Atımı (bir -) , 3. Göz atrş, (bir -) , 
4. Göz yumçuğu, 6. Göz yumup 
açınca. 

Lems (etmek), 1. Dokunmak, 
2. Ellemek, 3. llmek, ilişmek, 4. 
Tutmak 5. Y okanmak, 6. Yokla • 
mak. 

Lenger, 1. Çöksü (Gemi lengeri 
man.) 2. Çıpa (Gemi lengeri 
man.) 3. Demir (Gemi lengeri 
man.) 4. Gemi demiri, 5. Lenger, 
6. Sini (Büyük U!psi man.) 7. Tep
si. 

Lenk, 1. Aksak, sağsak, 2. To -
pal. 

Leh, 1. Dudak, 2. rren, 3. İren, 
4. trin. 

Lerze, lerziş, 1. Bezik, 2. Bez • 
gek, bizgek, 3. Trr, 4. Titreyiş, tit - · 
reme. 

Lerzenik, Lerzan,, Titrek, titıi
yen. 

Lerzenak olmak, 1. Dirildemek, 
2. Titremek. 

Leşker, 1. Çeriğ, çeri, 2. Ordu, 
3. Sü. 

Letafet, 1. Giizellik, 2. Körk 3. 
Y:ı.krşrk, yakışrkltk, 4. YumMkhk. 

Le-.uun, 1. Alaçuk .(Bilhassa 

almalarını sayın müşter;Jerim11den dileriz. (741

1 
Oz Türl<c;e l<ueıhl<lar 

Kürdan, 1. Diş karıştıracağı, 2. 
Hılızlık, 3. Kılır otur . 

Küre, 1. Polçok, 2. Top, 3. Yu. 
var lak. 

gayri muntazam asker man.) 2. 
Cıgın, 3. Höbek, 4. Kamuğ, 5. To
pur (Halk yığını man.) 6. Y~ga -
nak, 7. Yığın, 8. Yığıntı, 9. Yığ .. 

Kürei arz, 1. Yer, yer yüzü, yer ma. 
yuvarlağı, 2. Yer topanı. Kütle, 1. Kıla kıla, 2. O · 

Kürevi 1. Cumur, 2. Tombur -1 bek öbek, 3. Talam takım, 4. Yr • 
lak, 3. Tombak, 4. Toparlak, 5. Yu ğm, yığın. 
varlak. Küvet, 1. El tası, 2. Silepçe. 

Küreyve, 1. Topçuk, 2. Topar -
lacık, 3. Yumru, 4. Yuvarlacık. 

Kürsi, 1. Olturgaç (Umumi ola
rak oturulacak yer man.) 2. Seki, 
3. Sekke,4.Sekmen,5.Tapçak,6. 
Tümse. 

Küspe, 1. Köftün, 2. Posa, 3. 
Tortu. 

Küsuf, 1. Gün tutkunu, 2. Gün 
tutulması, 3. Güneş tutulması, 4. 
Tutkun. 

Küsur, Küsurat, 1. Kaldık, 2. 
Smdrk, 3. Teltik. 

Küstah, 1. Börtkün,2. Butur, 3. 
Cekinmez, 4. K0ndini b·ımez 5. 
Sıkrlmaz, 6. Şrmank, 7. Utanmaz. 

K;istahlık etmek, Çelermek. 
K Hşa, AGan. 
DHküşa, Gönül ar an. 

Dehan kü~a, Ağız acan. 
Kişver küııa, Olke açan. 
Kü~d, Açma 
Küıad resmi, Açım. 
Küşad etmek, Açmak 
Küıade Açık. 

K·:şayiş, Açrkhk. 
Küşavişi hatır, !ç aerk 1 ğı. 
Kutab, 1. Bidik, 2. Kısa. 
Kütle, 1. Alaman (Halk yığını, 

L 
Laalettayin, 1. Gelişi güzel 2. 

Kim olursa, kim olursa olsun, 3. 
Ne olursa, ne olursa olsun. 

Labeis, Buşmaz. 
Lacerem, 1. Besbelli, 2. !ster 

istemez. 
Laedri, 1. Be1Iisiz, 2. Bilinmrz. 
Laekal, 1. En az, en azdan, 2. 

Hiç olmazsa. 
Lamekan, Yeıi yok, yersiz. 
Layefna, 1. Bitmez, tükenmez, 

2. Yok olmaz • 
Layemut, 1. Olgüsüz, 2. Ölmez, 

3. Olüksüz, 4. Ölümsüz. 
Layenkati, 1. Ara vermeksizin, 

2. Arahksrz, 3. Ardı arasi kesil .. 
meden, 4. Düz ara. 5. Seziksiz. 

Layetecezza, Bölünmez, parça
lanmaz. 

Layezal, Yok bolmaz, yok ol • 
maz. 

Layuad, 1. Savılmaz, 2. S..ı.y1sra1 
3. Tümen (On bin man.). 

Layuhsa, Sayılmaz, sayıya gel. 
mez. 

Layuhti, Yamlmaz. 
Layutak, 1. Çekilmez, 2. D~yaml-
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